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1فصل

رفتندستازنوايکنانقارقانیزهاکالغ. میشدشکستهپیدرپیهايشیونوهانالهباقبرستانسکوت
دلنالههایش. بودهمهازتردلخراشجوانیمردگریهصدايسوگوارياینمیاندر. بودنددادهسررا

بهاررفتنشباکهعزیزي. پاشیدمینمکحاضریندلزخمبرجانگدازشسخنان. کردمیآبراسنگ
رویشوسربروانداختهاليوگلمیاندرراخودجوانمرد. بودکردهتبدیلدلگیرخزانیبهرازندگی

بهتعجبباقبرکن. انداختشدهکندهتازهقبردرونبهراخودیکبارهوشدبلندجاازناگاه. کوفتمی
مراسمبرايراآننمیتوانستبودقبرداخلجوانمردوقتیتا. کندچهدانستنمی. کردنگاهحاضرین

.شدنمیقطعايلحظهمردشیون. کندآمادهدفن

باورمهنوزمنآخهعزیزمامیدم،بهاره،آخبري؟وبذاريتنهامنوتونستیچطورعزیزمبهارهبهاره،- 
خونهباحاال. بريدستمازسادگیاینبهکهبودمتنیاوردهدستبهآسون. رفتیوگذاشتیمنوشهنمی

همسرچرابره؟بایدمننازنینبهارهآدم،همهاینمیونازچرابگم؟چیخدایاکنم؟چهتوبدونخالی
بیارم؟طاقتچطوريکنم؟تحملچطوريمنبره؟بایدمنمهربون

زدرویشوسربراینقدر. گرفتنمیآراماواماداشتند،دلداریشدرسعیوشدندنزدیکاوبهاطرافیان
پیکروقتی. بسپارندابديخانهبهرابهارهوکنندجداگورسردخاکهايازرااوتوانستندورفتحالازکه

میجوانبانوياینمرگبرزمانوزمینحاال. گشودندرازیبایشچهرهگرفت،آرامگوردربهارهجوان
:زدفریادوگرفتهصداییباوآمدقبرطرفبهناالنبود،آمدههوشبهتازهکهجوانمرد. گریست

میجداعشقمازمنوچراگیرید؟میازمروبهارهچراکردم؟چیکارتونمنمگهکنید؟میچیکاردارید- 
عاشقشمامگهندارید؟دلشمامگهنزنم؟دموببینمروزندگیمامیدکردنخاكچطوريمنآخهکنید؟

ازمروخوشبختیچراخدایا. بودمشدهپیشمرگتمنکاشبهارهآخمرده؟مهربونیمگهآخهنیستید؟
گرفتی؟

زارهمه. بودبهارهقبرستانساکتفردتنهاحاال. پوشاندرابهارهزیبايچهرهخاكآرامآرامهانالهتمامبا
.کردنمیفرکشايلحظهشاهرخهايناله. گریستندمیوزدندمی



اندکیحتیشاهرخامارسید،پایانبههفتشبوسوممراسم. گذشتوآمدهمسرپشتبعدروزهاي
حالنگرانوبودندبردهیادازرابهارهغمهمه. میزدصدارابهارهوپیچیدمیخودبهدائماً. بودنشدهآرام

بهبودندداغدارخودکههمبهارهمادروپدرحتی. فهمیدندنمیراروزشانوشبمادرشوپدر. بودنداو
داروهاي. شدبستريبیمارستاندرناچاربهکهکردتابیبیاینقدراواماشدند،مشغولشاهرخدلداري

داروهايتأثیر. زدمیصدارابهارهدائماًوبودفعالهمچنانذهنشاماکرد،آرامرااوجسمآرامبخش،
.شدندمیتزریقبهمجبوردوبارهکهمیزدفریاداینقدرشاهرخرفت،میبینازمسکن

مرگباکهنوزاديبود،بهارهکوچکنوزادوجودکرد،میبیشتررابازماندگاندلغمآنچهمیانایندر
بود،آمدهدنیابهنارسکهکوچکنوزاداین. بودندکردهفراموشرااوهمهوبودآمدهدنیابهمادرش

.بودکردهشروعرازندگیشآمدهسرشبرکهمصیبتیازخبربیوشدمینگهداريدستگاهدرون

وخیموضعیتامامیگریستند،بهارهمادروپدرهمپايورفتندمیدیدنشبهگاهیشاهرخمادروپدر
.بردمیآنهایادازبودخوابیدهآرامکهراکوچکنوزادشاهرخ،

داریمهمماخدابهگه؟میهذیونمدامچراچطوره،پسرمحالبگیدکنممیخواهشدکتر،آقاي- 
.شیممیدیوونه

براشبدياثرمدتهاتاممکنهکهخوردهسختیضربهاون. دارهقراربديروحیشرایطدرشماپسر- 
.باشهداشته

ببریم؟خونهبهاونوشهمیکنیم؟چیکاربایدما- 

روبچهموضوعکنممیپیشنهادضمندر. داریدنگهدورخودشخونهازاماببرید،اونوبهترهمننظربه- 
برايدستاویزیکبهاون. کنهپیداآرامشمونده،زندهاشبچهاینکهازشایدکنید،یادآوريبهشهم

حلرومشکلکمیبچهمواقعاینجوردرمعموالً. کنیدزندهبراشروامیداینبایدشماودارهنیاززندگی
.کنهمی

برید؟میکجامنو- 

.تريراحتاونجا. پسرمخونهبریممی- 

.ندارمخونهدیگهشدم،خرابخونهکهمنخونه؟کدومخونه؟- 



:دادپاسخنگرانمادر

.ترهراحتخیالمونباشیماپیش. ریممیخودمونخونهبهاالنعزیزم،- 

:غریدشاهرخ

منتظرمه،بهاره. خودمونخونهرممیدارم،زندگیوخونهمن. شدمجداخونهاونازمدتهاستمناما- 
.شهمینگران

:گفتمهربانیباشاهرخخواهر

...خدابیامرزاون. ترهراحتهمبهارهخیالباشیماپیشاگهتوعزیزم،- 

:کردنالهشاهرخ

پیشت؟بیامدونینمیالیقمنوچرانازنینم،بهاره... خدابیامرزاون... خدابیامرزاون- 

:گقتداشت،شاهرخکردنآرامدرسعیکهلخنیباپدر

بهباش،مامیهمانمدتی. برگرديخودتخونهبهتونیمیبعد. کنیزندگیمابامدتیبهترهپسرم،- 
.توئهنگراناونکن،قبولمادرتخاطر

:زدحلقهشاهرخچشماندراشک

...منيبهاره... منيبهاره... بهارهومن... نمیونممن. نکنیداصرارخدابهروتوپدر- 

:گفتریزاناشکمادر

یادگاربا. کنیزندگیبایدوايزندهتوامارفتهبهارهنیست؟دیگهبهارهکهکنینمیقبولچراپسرکم،- 
میفهمی؟بهاره،

:نالیدشاهرخ

...بودرویایهبود،خوابیهفقطقضایااینهمه. نمردهاون. کنممیثابتبهتون. هستبهاره- 

:گفتشاهرخبهرووکرددعوتسکوتبهرادیگراناشارهبادیدمیفایدهبیرااصرارکهپدر



اینازبیشتردلمونووبگیرآرومحاال. خودتخونهبریمتمی. میگذاریماحترامنظرتبهما. پسرمباشه- 
.نکنکباب

:پرسیدپدرخداحافظیلحظهآخریندر

.بمونهپیشتشبنمبدهاجازهالاقلبمونیم؟پیشتماخوادمیدلتراحتی؟اینجاکهمطمئنی- 

چیکارمنمگه. همیشهمثل. هستبهاره. نیستمتنهابگمدفعهچند. بمونمبایدمن. بریدشماپدر،نه- 
.خداحافظ. منتظرمهاالنبگذاره؟تنهامکهکردم

:گفتدردمندانهبود،شدهخیرهشاهرخسستقدمهايوتکیدهپیکربهپشتازکهمادر

چیکارخدایا. بدهکشتنبهخودشوترسممی. شهمیدیوونهامبچه. داشتحقنیاد،اینجاگفتدکتر- 
کنم؟

کنارواقعیتبابتونهبمونهاینجاشاید. کنیمدورشاینجاازابدتانمیتونیمنیست،کهبچه. باشآرومخانم- 
.بپذیرهروحقیقتبایدباالخرهاون. بیاد

:گفتناباوريباشبنم

.شهمیهمپدربیدارهحاالمادربیبیچارهبچهاون. نپرسیدهروبچهحالبارمیکحتی- 

:کردپرخاشمادر

زدنه؟حرفطرزچهایندختر،بگیرگازروزبونت- 

***

صداوگذاشتخانهداخلبهقدم. دادنوازشراشاهرخمشامدرپشتازبهارهدلخواهعطریاس،عطربوي
:زد

...بهارهعزیزم،بهاره،- 

سرچیزهمه. نبودبهاره. کشاندحقیقیدنیايبهدوبارهراشاهرخسکوت،اینونیامدجوابدرصدایی
.تاببینگاهشوشدقراربیدلش... بهارهامابود،جایش



درامیدايلحظه. رسیدخواباتاقبه. بودزدهبهت. چرخیدمیخانهدروکردمینگاهخانهدیوارودربه
:زدجوانهدلش

...خوابیدهخوابیده،اون. خواهبهاره- 

تختروياختیاربی. آوردهجومطرفشبهواقعیتدوبارهریختهدرهمبستردیدنباوگشودرادرآرام
افتادهمبلرويبهارهروسري. آمدپذیراییبهوشدبلندجاازشدآرامکهکمی. گریستهايهايوافتاد
.آوردقلیانبهرادلششدهنشینتهغمبهارهبوي. بوئیدوگرفتآغوشدرراآن. بود

اینطورنذاريوبگیريآغوشدرروشاهرختسرکهکجاییشدم؟بیچارهببینیکهکجاییبهاره،آخ- 
زندگیتبهارنگفتیمگهبرگرد،جونم،آرامبهارهنشوندي؟سیاهخاكبهمنوچرارفتی؟چراکنه؟گریه

گرمرولرزونمتنآفتابیهیچدیگهببینیکهکجاییحاالنذاري؟تنهامايلحظهنداديقولمگهمیشم؟
.نیستدردهامتساليصداییهیچدیگهوبرهنمیدلمازروغمنگاهیهیچدیگهکنه؟نمی

.میگریستوگفتمیکرد،میمویهشاهرخ

برایشتازهکهسفیدحریرلباسآنبا. بودبهارهبود،خودش. افتادپنجرهبهنگاهشايلحظهمیانایندر
سرگردان. نبوداوامارفتطرفشبهزدههیجان. کردمینگاهشداشتنیدوستوزیباچه. بودخریده

کردهرچه. ترواقعیاینبار. بودبهاره. کردپیدامبلرويخواستمیآنچهوگردانداتاقدوررانگاهش
.زدمیلبخندوبوددوختهاوبهرانگاهشبهاره. بزندحرفکالمینتوانست

.کرديلوسروخودتکهبازشده؟چی- 

پیشم. بريدمنمیاجازهبهتدیگه. دارمگلهازتاومديکهحاالگذاشتی؟تنهامچرارفتی؟کجابهاره- 
.بمون

رنجاندهرابهارهاو. گرفتآتشدلش. بودرفتهاو. نبودخبريبهارهازاماگفت،میوکردمینالهشاهرخ
راخانهفضايپیشازبیشیاسعطربوي. گریستهايهايوافتادبودنشستهبهارهکهمبلیروي. بود

.بودکردهمعطر

:گفتآرامبهاره. خوردتکانی. سوختمیچشمانش. کندبازراچشمانشکردسعی

کردي؟بیدارمچراچنده؟ساعتدونیمی- 



بهارهاماکرد،جستجوراتخترويکورمالکورمالدستبا. بودتاریکهوا. نشستتخترويهراسان
جارياشکهایش. بودشبنیمهازبعد5/3. دوختساعتبهرانگاهشوکردروشنراخوابچراغ. نبود
.رفتفروخیاالتبههمباز. کردخیسدوبارهرابالشاشکهایشوافتادتختروي. شد

دیدي؟بدخوابشاهرخ؟شدهچی- 

همکنار. انداختبودنهمبالحظاتآخرینیادبهرااووپیچیدگوششدربهارهزیبايخندهصدايبازو
عشقازها،خوشیازبیاید،دنیابهبودقرارکهفرزندشانازآینده،اززدند،میحرفوبودندکشیدهدراز

...دنیازیباییهايوشکوهشانپر

انتخاببودقراراگهولیباشه،سالمکهاینهمهم. کنهنمیفرقیالبتهباشه،پسرخوادمیدلمشاهرخ- 
.میخوامپسرکنم،

.باشهتومثلاگهبخصوصتره،شیرینکهدخترحسابی؟زنچرا- 

.هامبچهپسرشیطنتعاشقمننخیر،- 

شدي؟منعاشقشیطنتمخاطربهپس- 

:گفتودادسرراخندهبهاره

افتادي؟میدنبالمچقدریادتهبودي،کهشیطونچندهربودي؟بچهپسرتومگه- 

میمنيبیچارهقلباینبهخنجرمحلیبیبا. بوديرحمبیچقدرتواما. رهمییادممگه. یادمهآره- 
.زدي

.کنباور. داشتمدوستتخیلیهمموقعاون. بکنملعترافییهخواممیشاهرخراستش- 

:گفتودوختهمسرشمهربانچهرهبهراخودملتمسنگاهبعد

میبخشی؟روزهااونخاطربهمنوشاهرخ،- 

:گفتوکردپاكانگشتبباراهمسرشنشستهاشکبهچشمانشاهرخ



عاشقمهمموقعاونبودينکردهاعترافوقتهیچخودمونیماما. بخشمتمیکهمعلومهچیه؟حرفااین- 
شده؟بازخانمزبونکهشدهچیحاال. بودي

خوادنمیدلمدارم،غریبیحسیهبزنیم،حرفهمباصبحتاخوادمیدلمراستش... فقطهیچی،- 
.بخوابم

.بمونیبیدارزیادنیستخوب. کنیاستراحتبایدتوعزیزماما- 

...ولی- 

.دارهنیازاستراحتبههمکوچولومونتازه. بخوابنداره،اماوولی- 

:گفتوکشیدشکمشبرجستگیرويدستیبهاره

.نموندهاومدنشدنیابهتازیاديمدتدیگه- 

.بودمدلتتومنبچه،اونجايبهخواستمیدلماینقدربهاره- 

.ترکیدممیبیچارهمنوقتاون. دوربهخدا- 

.کردمینگاهشلذتباشاهرخوخوردمیتکانخندهازبهارههايشانه

.بديبهمقولییهبایدبهاره- 

قولی؟چه- 

.باشینداشتهدوستمنازبیشتراونواومد،دنیابهکوچولواونوقتیکه- 

.اومددندونکهبودلبگفتندقدیمازشدي؟دیوونه. زنیمیحرفهاییعجب! منخدايآه- 

.میندازهفاصلهشوهروزنبینبچهگنمیهمهاما- 

.بودنخواهدونیستعزیزبرامتوازبیشترکسهیچ. نیستدرستحرفهااین. نباشنگران- 

.بگوبازم. نشستدلمبهخیلیحرفتاینبهاره،آخ- 

.کشاندطرفشبهراشاهرخنگاهبهاره،سکوت



شده؟چیبهاره- 

.پیچیدمیخودبهدردازبود،شدهسفیدگچمثلرنگشکهبهاره

...بهارهشده؟چیبهاره،- 

.مردمخدایا... شاهرخ... آي- 

آغوشبهرابهارهوپوشیدرالباسهایشسریع. کندچهدانستنمی. بودکردهگمراپایشودستشاهرخ
.شدبیمارستانروانهوکشید

***

. باشیدمراقبشبیشتراماببرید،روخانمتونتونیدمی. نشدهبچهاومدندنیابهوقتهنوزمحترم،آقاي- 
.کنهاستراحتباید

.بودبدحالشچقدردونیدنمیشماچیه؟دردهااینپس- 

خطردرایشونشده،شروعزودخانمتوندردهايامابیاد،دنیابهدیگهماهدوبایدبچچهبرنامه،طبق- 
.کننداستراحتبیشترباید. هستندزودرسزایمان

.بازگرداندخانهبهاحتیاطبارااوونگفتهیچبهارهبهموضوعاینازشاهرخ

!شاهرخ- 

.بگوجونم،- 

شده؟طوريبچهنکنهاومده؟سرمبالییچهنگفتدکتر. ترسیدمخیلی- 

.نداريدردکهحاال. پیشتممننترس. نداريمشکلیگفتدکتر- 

.نیادسراغمبهدیگهدردهااونکندعاشاهرخبخواب،بگیر. ندارمدردنه- 

نمیبربهارهسرازدستدلشورهامارفت،خواببهخستگیازوبوسیدراهمسرشپیشانیمهرباشاهرخ
بهنگاهی. کندمیمخفیاوازراچیزيشاهرخدانستمی. استطبیعیغیردردهاایندانستمی. داشت



فروعمیقیخواببهبود،خستهشدتبهشاهرخ. زدرویشبهلبخنديوکردهمسرشمهربانصورت
.شدشروعدوبارهبهارهدردهاينشدمتوجهورفت

.دهمیعذابمدرد. میرممیدارمشو،بلندخداروتواماکنم،نگرانتخوامنمیشی؟بلندممکنهشاهرخ،- 

بهارهدیدنباوکردبازراچشمهایشزحمتبهشنید،میفاصلهفرسنگهاازراصداهااینگویاکهشاهرخ
.پریدجاازفنرمثلزد،میزاروبودنشستهزانودوتختکنارکه

میکشی؟دردکیازنکردي؟بیدارمچرا- 

.کردمبیدارتکهمتأسفم. شدهشروعدردهامتازهاما... بخوابمنتونستماصالً- 

شدهکبودرنگش. افتادزمینرويوخوردسکندرياولقدمدراماشد،بلندجاازشاهرخ،دلگرمیبراي
بهکرداثرارچههر. کردمیعصبیبیشترراشاهرخپنجره،شیشهباآنبرخوردوبارانباراشصداي. بود

:کردمیزمزمهمدام. نکردقبولبهارهبروند،بیمارستان

.شممیبهترشه،میتمومدرداینشم،میخوباالن- 

:نالیدبهاره. کردروشنرابهارهدردمندچهرهنورورسیدگوشبهبرقورعدصداي

.میمیرمدارمکن،تلفنمامانمبهشاهرخ- 

:آوردخودبهرااومادرشآلودخوابصداي. لرزیدمیشاهرخدستدرگوشی

شده؟طوريبهارهافتاده؟اتفاقیشاهرخ؟شدهچی- 

:گفتزحمتبهشاهرخ

.کنیددعابرام. زدمتلفنهممادرشبهبیمارستان،برمشمیدارمبده،حالش- 

.بیاددنیابهدیگهماهدوقرارهکهبچهاونافتاده؟خاصیاتفاقمگهشاهرخ،باشآروم- 

.بیمارستانرممیدارممنکن،ولروحرفهااینمادر- 

زندههمماهههفتبچه. باشخونسرد. شهمیآمادههمپدرتاالن. میایمهمما. بروخوبخیلی- 
.میمونه



***

.طبیعیهزایمانبودیدگفتهکهشما- 

.بشهجراحیبایدسریعترچههر. خطرهدرخانمتونجون. اومدهپیشعاديغیروضعیکامادرسته،- 

.کشهمیدرددارهاون. کنیدکمکشخداروتوکنم؟امضابایدروکجا. ندارمحرفیمن- 

طرفبهتخترويبعدلحظاتیوشدخاموشکمکماواماانداخت،لرزهبهراشاهرخبهاره،فریادصداي
دستازرالحظاتاینخواستنمیوزدمیشوردلشداشت،نمیبراوازچشمشاهرخ. رفتعملاتاق

.کردمیصحبتاوبادلدرورفتمیسرشپشتآرام. بدهد

.بیارطاقت. سپارممیخدابهرومونبچهوتو. شیمیخوببیار،طاقتعزیزم،- 

***

طاقتبنشین،گفتندمیهرچه. کردمیزقزقشاهایشکهبودزدهقدمعملاتاقدرپشتاینقدرشاهرخ
میآنهاچهرهدررااضطرابشاهرخ. بودندنگرانهمبقیه. گرفتنمیآرام. نبودخودشدست. آوردنمی

غیرکامالًموضوعاینوشدطوالنیعملساعت. داشتنددیگريکردنآرامدرسعییکهراماخواند،
.بودطبیعی

چطوره؟همسرمحالشد؟چیدکترخانم- 

دزدیدمیشاهرخازرانگاهشحالیکهدروبرگشتطرفشبهدکتر. دویدمیدکتردنبالتقریباًشاهرخ
:گفت

.نداشتیدتشریفشماگفتم،تونخانوادهبهکهمن- 

:پرسیدلکنتبا. برودحسابداريبهبودشدهناچارکهاندیشیددقایقیشاهرخ

چیه؟موضوعبگیدشماالاقل. کنندمینگاهمنوفقط. زنندنمیحرفاونها- 

:گفتوزداششانهبهدستیدکتر



. شهمیخوبحالشاما. بمونهدستگاهتويمدتیباید. بیاریمدنیابهسالمروبچهتونستیمخوشبختانه- 
.شدیدکوچولودختریهصاحبمیگم،تبریکبهتون

:پرسیددوبارهمشکوكنگاهیباشاهرخ

چطوره؟همسرمحال- 

:گفتودادتکانراسرشدکتر

.کردمروتالشمهمهمن. وخیمهحالشمتأسفم،- 

:زددادشاهرخ

. دکتریدشما. سالمهماون. خواممیروهمسرممنخوره؟میمندردچهبهشماتالشهمهچی؟یعنی- 
...برممیاینجاازاونوکجاست؟حاالکنید؟کمکشنتونستیدچطور

سرسرديعرقوبودپریدهشدتبهرنگش. آمدبهارهکناربهوگشودبالعاشقايپرندهچونشاهرخ
رويآرامبهاره. کردنگاهشبغضباوکشیدبهارهسربرگونهنوازشرادستش. بودپوشاندهراپایشتا

بهنگرانیباشاهرخ. داشتنامنظموآرامتنفسیوبودپریدهشدتبهرنگش. بودآرمیدهسفیدبستر
:گفتوکردنگاهبهارهاطرافدستگاههاي

شی؟نمیبیدارخانمیعزیزم،بهاره،- 

اشکچشماندرمهربانشنگاهولرزیدبهارهپلکهايدیدناباورينهایتدرودوختچشماوبهامیدنا
.گشودهمازرابهارهلبهايکمرنگیلبخند. ماندثابتشاهرخآلود

کشتیومنوکهتوشده؟چیاومده؟سرتبالییچهبهاره،- 

؟...چطورهامبچهام،بچه- 

.خوبهحالشاماتو،میلبرخالفدختره،- 

:کردزمزمهآراموزدلبخنديبهاره

.خواستیمیتوکهشدهمونی- 



این. بابامنوشیمیمامانتوکنیم،میبزرگشماعزیزم،آههردوتامونه،بچهاونزنی؟میحرفهاچه- 
.شدمپدرشهنمیباورمهنوز. شیرینهخیلی

:گفتوزدرمقیبیلبخندبهاره

...خدايآه... منبدوناون... نذارتنهاش... باش... مراقبش... میادخوابممنشاهرخ،- 

.کنیممیبزرگشهمباما. نزنروحرفهااین- 

.دنبالماومدند... نیستخوبحالم... تونمنمی... نه- 

.نیستکسیکهاینجااومده؟کی- 

بینی؟نمی. اونجاناونها- 

کسیبگویدبهارهبهتابرگشت. نبودکسهیچولیکردنگاهکرد،میاشارهاوکهاينقطهبهشاهرخ
.بودرفتهفروابديخواببهمحولبخنديوبازچشمانبابهارهولینیست،

:گفتناباوريباشاهرخ

شده؟چی... بهارهبهاره،- 

:زدفریادبلندتر. نشنیدجوابی

...بهارهبهاره،- 

:پرسیدوشداتاقواردسراسیمهپرستارشاهرخ،فریادبا

زنی؟میدادچراآقا؟شدهچی- 

وبودگرفتهآغوشدررابهارهسرشاهرخ. رفتبهارهطرفبهسراسیمهوشدشاهرخثابتنگاهمتوجه
.بودرفتهابدبرايبهاره. نبودساختهکسیدستازکاريدیگرامازد،میفریاد

***



کردهبازراپنجرهباد. کردنگاهاطرافبهوحشتبا. آوردخودبهراشاهرخپنجره،خوردنبهمصداي
با. رفترویاهاشهربهوشدسنگینپلکهایشکمکم. کردگریهبهشروعوبستراپنجرهوبرخاست. بود

...بهارهعشقوبهارهخیالبهاره،صداي

***

:گفتمبگریهباوزدمیقدمخانهدرنگرانیباشاهرخمادر

...خدایاشد؟ماگریبانگیرکهبودمصیبتیچهاینآخه. کنمچکاردونمنمی! خدایا- 

:دادجوابغمگینشبنم

کاريهماینطوري. اندازیدمیپاازروخودتونفقطجوشوحرصاینبا. باشیدآرومخداروتومامان،- 
.شهنمیدرست

دلشورهازدارمحسابیمردآخه. منبهزدهزلونشستهچطورکننگاهبگم؟چیپدرتاینبهمنآخه- 
کشه،میخودشوزنهمیدستیدستی. اومدهپسرهاینسربهچیببینبرو. بکنکاريیهپاشو. شممیخفه
.پسرمپسرمبگینیايبعد

:گفتآرامفروتن

ریزي؟میبهمرواعصابمونبدترچرا. فخريکنبس- 

. دهنمیجوابکنممیتلفنهرچی. کردهزندونیخونهتوخودشوروزسهاونباشم؟آرومچطوريآخه- 
.کنهنمیبازرودررفتماشخونهدردم

.میشهبدتراوضاعبریممانه؟یابیادکنارمصیبتاینباباید. کردهخلوتخودشبااونخانم،- 

منکردنه؟خلوتاین. زنهمیزاروکردهحبسدیواريچهارتوروخودش! کرده؟خلوتروچیچی- 
.کنهمیهالكخودشواون. میکشهچیاالنامبچهدونممی

.دیگهکنبسخانم- 

:گفتمادربهروونشستصندلیرويشبنم



بیمارستانتوهستید؟معصومبچهاونفکربهکدومتونهیچاصالً. شاهرخشاهرخ،گیدمیفقطشماحاال- 
نه؟یاهستشاهرخبچهاونچی؟کهآخرش. موندهپرستاریهبا

:گفتاندوهگینفخري

دخترچه. شدخونجیگرمانداختی،بچهاونیادمنودوتاست؟یکیدردمگهکنم؟سرمتوخاکیچهآخه- 
.کنهمیدقببینهاونوشاهرخ. ستبهارهشکلچقدر. نازیه

:گفتوکردپاكاشچهرهازرااشکقطراتشبنم

. بدیمنشونشاهرخبهروبچهاونبهتره. کشهمیعذابدارهروحشاوضاعاینبابیامرزمخدااوناالن- 
.نیاوردههمرواسمشحتیحاالتا

.بشهبدترحالشببینهرواونترسممیمادر،نه- 

بایدما. ستبهارهیادگاربچهاون. بیادکنارموضوعاینبابایدشاهرخباالخرهبدتر؟اینازدیگه- 
.شهمیچیببینیمتاخونهبیاریمش

.بیمارستانریممیبعئ. بگیرهآرومدلممنبیارهشاهرخازخبريیهبرهبایداولپدرتاما- 

شدتبهطرفیاز. کندنمیبازرادرشاهرخدانستمی. بودشدهناامید. فشردرادرزنگبارآخرینبراي
گشودهبرویشدربود،بازگشتحالدرکهوقتیدرستوکردمکثبیشترلحظهچند. بودشدهنگران

. کشیدآغوشدررااوورفتشاهرخطرفبه. فشردراگلویشبغض... کهپسري. کردنمیباور. شد
.گریستدلتهازونهادپدرهايشانهبرسرشاهرخ

:گفتوانداختشاهرخبهنگاهیدوبارهفروتن

.کنیتحملوباشیصبوربایدتو. بیايمنباوکنیگوشحرفمبهبهترهعزیزم،- 

:گفتودادتکانسردردمندانهشاهرخ

بهدردمومنآخه. شدخاکستروسوختزندگیمتمومرفت،دستمازبهارهکنم؟صبربایدچطوريآخه- 
...خدایابگم؟کی

.کشهمیعذابهممرحومهاون. کنهنمیفرقیبديعذابروخودتهمهاینپسرم- 



:گفتوکردنگاهشزدهبهتشاهرخ

.بکشهعذاباونخوادنمیدلمکنم؟چهمناماکنم،میاحساسطوراینهمخودم- 

فکربهبایداینکهمهمترهمهازوبديعادتجدیدشرایطباروخودتوباشیآرومبایداوالًکارها،خیلی- 
.افتادهبیمارستانگوشهمادربیکهاشیمعصومطفلاون

:پریدجاازهاگرفتهبرقمثلشاهرخسخن،اینشنیدنبا

بابهارهکهحیف. بودیماومدنشمنتظرچقدرماکوچولو،نوزاداون. نبودمبچهفکربهاصالً! منخداي- 
کجاست؟حاالاون. گذاشتتنهامونورفتاومدنش

بهشهمبهارهمادروپدر. گرفتیمپرستاربراش. خونهمیاریمشبیمارستانازریممیمادرتباامروز- 
.زنندمیسر

.بدهصبرشونخدا! سختیداغچهودیدندداغمنمثلهمهابیچارهاون- 

.جنگیدشهنمیتقدیربابابا،دونممیچه. بدهصبراونابهخدا- 

.کردبدمنبتقدیراما- 

.کنیصبربایدتوپسرم،بودهالهیامتحاناینشاید- 

.ببینمشخواممیبابا- 

بابا؟روکی- 

بود؟چیراستیبهاره،یادگارکوچولو،بچه- 

:گفتمتعجبپدر

.دیگهدخترهخب- 

.شدمادربینیومدهبیچارهدختر. اومدیادمآره- 

.خونهمیاریمروبچهمابرسیتوتا. بیاوکنمرتبرووضعتوسرهمتو. رممیمنجان،بابا- 



چرااصالًکرد؟میبایدچهکوچکبچهیکبا. رفتفروافکارشدروشدتنهابازپدررفتنباشاهرخ
.راعزیزشبهارهبود،گرفتهاوازرابهارهموقعشبیآمدنبااوباشد؟مراقبش

. کردزندهرااوخاطرهبازبهارهعطربوي. گشودراآندرورفتلباسکمدطرفبهوشدبلندجااز
:گفتکنانناله. گریستمیوبوییدمیرااولباسهاي

منخوامش،نمیمن. بريتوشدباعثاماتوئه،یادگاراون. ببینمروبچهبریمبایدگفتمیپدربهاره،- 
.خوامنمیاونو

بهولرزیدشاهرختن. افتادزمینبهوشدکندهدیواررويازبهارهعکستابلويناگهانلحظه،ایندر
انگشتانشسرازرنگیسرخخون. برداشتهاشیشهمیانازرابهارهعکس. رفتشکستهقابطرف
.نکردتوجهیاماشد،جاري

:گفتآرام

.باشیغمگینتوخوامنمیمنشدي؟ناراحتبهاره- 

.آمددردبهقلبش. دیدپنجرهپشتاشکازپرچشمانبارابهارهوافتادپنجرهبهنگاهشحرف،اینبا

کنی؟میگریهمن،بهاره- 

رفت؟یادتزوديهمینبهدادي؟قولمنبهتوشاهرخ- 

قولی؟چه- 

نگهاونونکنه. باشیمواظبشبایدتونیستکنارشمادروقتی. نذاريتنهاکوچولومونوداديقولتو- 
.عشقمونهیادگارتنهااونشاهرخ. نداري

:گفتوخوردتکانیشاهرخ

. شممیمراقبشمنکردي؟باورچراتو. زدمناراحتیرويازحرفییهمنحرفیه؟چهاین. عزیزمنه- 
.دارمدوستشتواندازهبهباشمطمئن

.نشستشاهرخدلدرشاديايلحظهوگشودهمازرابهارهلبهايلبخندي



میکردنگاهمردمبهتعحببا. داشتتازگیچیزهمهگویی. بودشدهخارجخانهازروزچندگذشتازبعد
دوبارهزندگیچی؟یعنیمشغولند؟عاديکارهايبههمهچرانمرده؟بهارهمگه: (( گفتمیدلدرو

.))وفاستبیچهدنیاخدایامن،بهارهبدوناماشده،شروع

مادربوي. بوسیدمحبتباوگرفتآغوشدررااومادر. شدندخوشحالدیدنشازمادرخصوصببههمه
.دادتسکینشاندکی

:آمداستقبالشبهخوشحالیباشبنم

.بودشدهذرهیهبراتدلمونخدابه. اومديخوش- 

کهشاهرخ. شدمیوهکندنپوستمشغولوگذاشتشاهرخجلويرامیوهازپردستیپیشمهربانیبابعد
:پرسیداضطراببابودمنتظر

نمیاد؟صداشچراکجاست؟پس- 

:پرسیدمتعجبفخري

پسرم؟کیهمنظورت- 

:گفتفروتن

.خانمگهمیروبچه- 

.خوشگلهچقدربدونیاگهعزیزم،. آهان- 

:گفتزنانلبخندشبنم

.شیبلندنمیخواددلتبشینیکنارشاگه. نگوکهنازهاونقدر- 

:گفتوشدبلندجاازشاهرخ

.ببینمشخوادمیدلم- 

:گفتوبرخاستفخري



.باالستطبقهپرستارشبابچهبریم،پسرمباشه- 

بهکهنشدپرستارمتوجهحتی. داشتبرنمینوزادگهوارهازچشم. رفتپیشلرزانگامهايباشاهرخ
. بودخوابیدهغمیهیچبدونوآسودهکودك. ماندخیرهکودكچهرهبرنگاهش. بودایستادهاواحترام

:گفتبغضبا. چکیدمیصورتشرويدیگريازبعدیکیشاهرخاشکهاي

...بهاره... بهارستشبیهمادر- 

:گفتوزدشاهرخشانهرويدستیپدر

. نبینهآسیبتاباشیمراقبشباید. بهارهوتوعشقیادگاربهارست،یادگارگناهبیطفلاینپسرم،- 
.آرومترهبهارهروحاینجوري

کنم؟چهخدایاکوچولو،نوزادیهمادر،بدونبهاره،بدونکنم؟بزرگشچطوريآخهمن؟...من- 

. کردنمیشرماحساسدیدند،میرااشکهایشدیگراناینکهازدیگر. زدمیضجهوگریستمیشاهرخ
:گفتریزاناشکفخري

.داشتتوقعبهارهکهطورهمان. کنیممیبزرگشهمبانباش،نگرانکنم،میکمکتخودمعزیزم،- 

دیگه. تارهوتیرهبراموندنیا. بکشیمزجربایددوهرما! داشتمادربچهایناگه! بودبهارهاگهمادر،آه- 
.بکشمنفستونمنمیباشم،زندهخوامنمیحتی

میکهبودزمانمرورفقطوداشتحقشاهرخ. نداشترااودلداريتوانکسی. بودندکردهسکوتهمه
.باشداوقلبعمیقزخممرهمتوانست

***

اینناچاربه. کندپیدانوزادنگهداريبرايحلیراهبودنتوانستههنوزشاهرخوگذشتمیهمپیازروزها
. کندحلرامشکلاینخودشوبهارهمادروپدرکمکباتاکردواگذارچهلممراسمازبعدبهراموضوع

چشمشجلويسینماپردههمانندهاگذشته. گذراندمیروزگارگذشتهخاطراتباتنهاییروزهايایندر
به. سپردمیفراموشیبادبهرادردشوغمخاطرات،درشدنغرقبالحظاتیشاهرخوشدمیظاهر

:بودندشدهآشناهمباکهروزيیادبهکرد،میفکربهارهباخاطراتشوگذشتهروزهاي



خدمتوطنشبهتابودخواندهدرسغربتدیاردرسالها. بودبازگشتهایرانبهتازهکهبودموفقیجوان
وجودبهکهمتمولوسرشناسايخانوادهبود،خانوادهمیاندرپیروزيازمغروروسربلنداکنونوکند
بهرافامیلدخترانتمامنظرورودلحظهازکهايقیافهوتیپخوشجوان. کردندمیافتخارپسرشانتنها
شاهرخ... نگاهیکازدریغاماکنند،جلبرااونظرکردندمیسعینوعیبهکدامهروبودکردهجلبخود
کهدختريباشد،متفاوتهمهباکهگشتمیکسیدنبالبهوپسندیدنمیرایکهیچاو. کردناامیدراهمه

شاهرخبراياتفاقیچنینهنوزاما. بگیردمأواآنجادروکنندرخنهاونخوردهدستوپاكدلدربتواند
کمیگرفتتصمیمبود،شدهخالصفامیلآمدورفتدستازکهروزهاییازیکیدراینکهتا. بودنیافتاده
:پرسیدمهربانیبامادر. رفتپارکینگطرفبهوبرداشتراسوئیچنیتاینبا. کندگردش

عزیزم؟ريمیکجا- 

:دادجوابشاهرخ

.شدمخستهبازیهامهمونایندستازدرگه. بیرونرممیدونم؟میچهتفریح،گردش،- 

:گفتخندیدمیحالیکهدرمادر

همه. نکنیگمروخیابونهاکندقت. ترافیکهجاهمه. شدهشلوغخیلیتهرون. باشمواظبامامادر،برو- 
.شدهعوضاسمها

:گفتوکردبازراماشیندردلخوريباشاهرخ

بودم؟دوراینجاازسالچندمنمگهآخه. نشمگمجیبم،توبگذاربنویسروآدرسنگرانیاگهمادر- 
کنه؟میفراموششهرشوآدمسالششتومگه

***

با. استتهرانشرقیاجنوبخیابانهايازیکیدرمیزدحدس. بودشدهحیران. کجاستدانستنمی
:گفتوکوبیدفرمانرويرامشتشعصبانیت

!پرتیحواساینبهلعنت- 



کمکشتوانستمیحتماًفروشنده. کردجلبرانظرشدورترقدمصدايمغازه. کرداطرافبهنگاهی
. کردبرخوردجسمیباناگهانورفتعقبدندهمکثايلحظهبدون. دهدنجاتشبستبناینازو. کند

.بودافتادهزمینروزماشینپشتخانمی. پریدبیرونماشینازوکردترمزسراسیمه

اومده؟پیشبراتونمشکلیخوبه؟حالتونخانم- 

کجاست؟حواستوناصالًداده؟گواهینامهشمابهکیفهممنمیمن- 

:گفتپشیمانیباشاهرخ

...کهکنیدباور... متأسفم- 

برداشتهروباباشماشینشدهبلندجاازجوونکیهرزمونهودورهاینتو... متأسفیدنبود،حواستونبله- 
.نیستمهموریختهراهسرکههممردمجون. دارمماشینمثالًچی؟کهخیابونتوافتادهراه

درست. ببیندکرد،میمتهمرااوهمسرپشتکهراجوانخانمآنچهرهتاکردبلندسرمتعجبشاهرخ
خیرهاوزیباينهایتبیچشماندرنگاهشبود،کردهتمامرالباسشتکاندنجواندخترکهايلحظهدر

:گفتزحمتبهلحظاتیازبعد. آمدبندزیباییهمهآنازشاهرخزبان. ماند

بهروشمانیست،خوبحالتوناگهحالهردر. نبودمنتقصیرهمخیلیافتادکهاتفاقیامامتأسفم،من- 
.برسونمبیمارستان

:گفتدلخوروایستادگرفتوفاصلهشاهرخازجواندختر

حالم. کنیدلطفمنبهخوادنمی. اومدیدعقبدندهناگهانشماکهبودهمنتقصیرالبد! شدجالبقضیه- 
.ندارمالزمهمبیمارستانوخوبه

:پرسیددوبارهشاهرخ

خوبه؟حالتونکهمطمئنید- 

:گفتعصبانیدخترك

.کنیدجمعبیشترروحواستونایندفعهامابرید،تونیدمیهمشما. خوبمخوبم،- 



.خواممیمعذرتهمبازخانم،چشم- 

خیابانتركموقع. زددوراحتیاطباوآرامبعدنشست،فرمانپشتحرکتبیايلحظهچندشاهرخ
:گفتوکردترمزپایشجلوي. ایستادهتاکسیمنتظرخیابانسويآنکهدیدرادخترك

.رسونممیروشمانباشهجسارتاگه. هستیدتاکسیمنتظراینکهمثلببخشید- 

.بیادسرمبالییشم،سوارترسممی. عزیزهبرامهنوزجونم. ممنونم- 

:گفتتعجبباشاهرخ

.نکنیدتعارف. برسونمسالمروشمادممیقول! بدبینیدچقدرشما- 

:گفتوآوردپائینراسرشجواندختر

.بفرمائیدشماخوبه،حالممن- 

. نبودخودشدستاماآورد،نمیدرسرسماجتهمهاینازهمخودش. ایستادسماجتباشاهرخاما
:پرسیدخوشحالشاهرخ. شدسوارمیلیبیبادختركمعطلی،دقیقهچندازبعدباالخره

کجاست؟مقصدخب- 

:گفتدختر

!خراسون- 

:گفتوبرگشتعقببهیکهوشاهرخ

مشهد؟یعنیخراسون- 

:گفتوزدپوزخنديدخترك

.بهترهبرمايدیگهماشینبا. بگذاریدمنسربهسرداریدقصدوبیکاریدخیلیشمااینکهمثل- 

آخه. رسونمتونمیکنید،راهنماییماگهخراسونه؟میدونمنظورتوننکنه. نداشتممنظورياصالًنه،نهآه- 
.نیستمبلددرسترواینجاهاوبودمدورتهرونازسالهامن



:گفتوکرداعتراضیدخترك

رسونید؟میمنوچطورنیستید،بلدکهشما- 

:گفتوزدملیحیلبخندشاهرخ

بهتر؟شماازکیکنه،کمکمنبهبایدیکیباالخره. ریممیشماراهنماییبا- 

***

.شممیپیادهجاهمینمنممنون،خیلی- 

دون؟میوسطدرستیعنیجا؟همین- 

:گفتکالفهدخنرك

.خطرناکه. میکننتونجریمهاینجادارید،نگهخیابونکنارآقا،نه- 

:گفتتوقفازبعدشاهرخ

.بودیدنگرانخیلیشما! رسیدیدسالمدیدید- 

:گفتبودشدهپیادهکهدخترك

ضمندر... دادهگواهینامهشمابهکیدونمنمی. شدمزندهومردمدفههزاراینجاتاامارسیدمسالمبله- 
شه؟میچقدرتونکرایه

:گفتوکرددختركزیبايومغرورصورتبهنگاهیدوبارهشاهرخ

.کنیدمیپرداختهمیشهچقدرهر- 

.دادشاهرخبهتومانی500اسکناسیک. کردبازراکیفشتعجببا. خوردجادخترك

:گفتوخندیدشاهرخ

.کردممیمسافرکشیخوندندرسجايبهدونستممیاگه. شدهگرونحسابیهاکرایه- 

:گفتوکرداخمیدخترك



.بديپسبایدرواشبقیهتومنه،100مسیراینکرایهنخیر،- 

:گفتوخندیدبارشیطنتشاهرخ

.بدیدتومانهزاربایدحداقلوشدیدسواردربستشماامانبودم،اینجاسالچنددرسته- 

. شددوراوازسرعتبهوانداختماشینداخلپنجرهازتومانیهزاراسکناسیککالفهجواندختر
اوشلوغیدراماگشت،دنبالشبهچشمباوشدپیادهسرعتبهکردنمیرااتفاقیچنینتصورکهشاهرخ

میداشت،رادختركکردنمعطلقصدفقطاو. بودشدهحیران. نشستفرمانپشتعصبانیتبا. ندیدرا
. بودگرفتهاوازراصحبتاینمجالدختركاماکند،بازاوباراصحبتسرشدهصورتیهربهخواست

کنم؟پیداشچطوريحاال. بگیرهروپولشبقیهنشدمنتظر: (( گفتخودشباوبرداشتراتومانیهزار
!))منبازيگیجاینبهلعنت

هرچهرامیدانخواستمیاوازکهبودپلیس. کردجلبرانظرشخورداتومبیلشیشهبهکهايضربه
.رفتخانهطرفبهپرسانپرسانوکردحرکتعجلهبا. کندتركزودتر

***

اي؟آشفتهاینقدرچراوضعیه؟وسرچهاینمادر؟چیه- 

!داشتنیدوستوشیرینتصادفیه. کردمتصادفمادر،هیچی- 

:گفتوکوفتسرشبرمادر

کردي؟تصادفچیبانشدي؟کهطوريببینمکن؟جمعروحواستنگفتمبهتمگه! منخداي- 

:گفتوآمدطرفشانبهخندهباشبنم

.نمیشهشیرینکهتصادفداشتنی،دوستوشیرینگهمیبینینمیمگهکنه،میشوخیمادر- 

:گفتوکردخواهرشبهنگاهینیمشاهرخ

پیداجواهریهتثادفاینتواماکردم،تصادفگفتم،راستمن. بدهمباشهخوبهمتونهمیاتفاقیهر- 
.شدگممتأسفانهکهکردم



:گفتمادر

خیابون؟توکجا؟کردي؟پیداجواهر- 

:گفتشبنم

.باشهافتادهاونجاشایدبگردم،روماشینتورممیمنکردي؟گمشچطورحاال- 

:گفتوافتادخندهبهسادگیهمهاینازشاهرخ

روارزشش. کنممیپیداششدههمسنگزیرازنخورید،غصهاماشد،گمماشینبیروننداره،فایده- 
.بگردمدنبالشروتهرونتمومداره

پناهاتاقشبهشاهرخورفتندکارشاندنبالبهیکهرآوردند،نمیدرسرحرفهایشازکهمادروشبنم
نمیمحوچشمانشجلويازايلحظهمغرورشوزیباچهره. بیندیشدرویاییدخترآنبهتنهاییدرتابرد
نه. استضعیفخیلیآناحتمالدانستمیاماکند،پیدارااوشایدبرودمحلهمانبهافتادفکربه. شد

نتیجهاماکرد،فکرموضوعاینبهساعتها. شدمیسرگردانشلوغمحالتآندر. نشانینهداشتآدرس
.نگرفتاي

.شدسردشامآي؟نمیچراشاهرخ،شاهرخ،- 

اطرافازوبودرفتهفروخوددرساعتهایعنی. شدنمیباورش. بودشدهتاریکحسابیهوا. پریدجااز
.خورددربهضربهچندکهبودنیامدهخودبههنوزغافل،

.خوابیکردمفکر. کردصدااینقدرگرفتدردگلوماماننشستی؟تاریکیتوچرا- 

.کنروشنهمروچراغ. بیدارمتوبیاشبنم،نه- 

کنی؟میفکرجواهرتبهنکنهخودت،تورفتیشده؟چی- 

:گفتوشدبلندجاازحوصلهبیشاهرخ

!آورديگیروقتهمتو. شدسردشامبریم- 

***



:گفتوکردشااهرخبهرومادر. بودندجمعهمدورهمهوبودتعطیلبعدروز

.شستیشمیالاقلبیرون؟رفتیکثیفماشیناینبانکشیديخجالتدیروزتو- 

:دادجوابنداشتحوصلهاصالًکهشاهرخ

.شورمشمیامروزباشه،- 

:دادادامهشبنم

.نکنمعطلپاشو. کنممیکمکتهممن- 

. شدماشینکردنتمیزمشغولوافتادراهبههمراهشندارد،خالصیشبنمدستازدانستمیکهشاهرخ
:گفتوککردشاهرخبهروتعجبباکشید،میجاروراصندلیهارويکهشبنم

آوردي؟کجاازکتابواین- 

:گفتتعجبباشاهرخ

کتاب؟کدومکتاب؟- 

:گفتوگرفتطرفشبهراکتابشبنم

خریدي؟فروشدستاز! قدیمیهوکهنهچقدرایناهاش،- 

:گفتوگرفتدستشازراکتابشاهرخ

.نیستمنمالنه،- 

:زدفریادوافتاددختركآنیادبهناگهانبعدو

.اونهمالخودشه،خودشه،- 

:پرسیدشبنم

اینه؟جواهرنکنهچیه؟خودشه- 

:گفتوخندیدشاهرخ



باهمجواهرازمنواسهکتابایندونینمیتو. داريمنپیشجایزهیهکتاباینکردنپیداخاطربه- 
.ترهارزش

بهزد،میغرلبزیرکهحالیدرشبنم. رفتساختمانداخلبهوکردرهاراماشینحرف،اینگفتنبا
.دادادامهراکارتنهایی

***

یکمانند. بوددوختهچشمآنبهناباورانهوبودگذاشتهرویشبهروراکتاب. داشتعجیبیحالوشور
ادبمتونکتاب. کردبازراآناولصفحهوکردپیداجرأتگذشتکهکمی. کردمینگاهشمقدسشیء

آندرنشانیهیچاماآخر،تااولازخواند،راآنتمامدقتبا. داشتتعلقدورسالهايبهامابود،فارسی
:گفتوگذاشتآنرويراسرشوبستراکتابشد،غمگین. نیافت

کنم؟پیداتچطوريپسآخه- 

:گفتورفتاتاقشطرفبهوبرداشتراکتاب. افتادشبنمیادبه

تو؟بیامتونممیشبنم،- 

:گفتوکردبازرادرشبنم

.میايخواهرتدیدنبهبرگشتنتازبعدکهبارهاولیناین! اومديخوش! چشمرويقدمت- 

:گفتونشستتختلبهرويشد،داخلشاهرخ

چیه؟کتابایندونیمیتوبدونمخواستممی- 

:گفتوکردآنبهنگاهیگرفت،اودستازراکتابمتفکرشبنم

چندمالقدیمیه،چقدراماعمومیه،درسیهاول،ترم. میشهتدریسدانشگاهتوادبیاته،درسکتاباین- 
آوردیش؟کجاازپیشه؟سال

:گفتودادتکانسريشاهرخ

.گممیبراتکنیحوصلهاگه- 



پیداچهرهاشازحیرت. دادمیگوشناباورانهشبنم. دادشرحشبنمبرايراماجراتمامحوصلهودقتباو
:گفتتعجببا. بود

!عجیبیاتفاقچه! منخداي- 

:دادجوابشاهرخ

.کنمپیداشباید. ریختههمبهحسابیمنواتفاقاینامانکردنی،باوروعجیبدرسته،- 

:پرسیدمتعجبشبنم

نشون؟ونامکدومباجوري؟چه- 

:گفتخندهباشاهرخ

.دانشجوئهحتماًاون. کردامیدوارمکتاباین. شممیموفقافتادهدلمبه- 

:گفتودادتکانسريشبنم

خوايمیروکجااول،ترماونمدانشجو،فراوونهکهچیزيپیکر،ودربیشهراینتوخوب،پسر- 
.گرديمیسوزندنبالکاهانبارتوانگاربگردي؟

:گفتتأسفباشاهرخ

کنم؟چکارگیمیخوب- 

:گفتوکردفکريشبنم

دیدي؟اونوکجاتو- 

:دادجوابشاهخ

.شدپیادهخراسونمیدونامابود،کجادونمنمی- 

:گفتوشدبلندجاازشبنم

.بدهنشونبهمرواونجابریمپاشو- 



راهبهنظرموردمکانطرفبهوشدندخارجخانهازمادروپدرزدهحیرتچشمانمقابلدربرادروخواهر
:گفتشبنمرسیدند،وقتی. بودکردهتعجبشبنمکهزدمیحرفهیجانبااینقدرشاهرخ. افتادند

کردي؟تصادفجاهمین،خلوتیهجاياومديتوکهاینجاخوب- 

:گفتشاهرخ

.جاهمینآره- 

وکردنگاهشنگرانشبنم. شدبازحیرتازدهانشوماندثابتايلحظهشاهرخنگاهحرف،اینحیندر
:گفت

کجاست؟حواستشاهرخ؟شدهچی- 

ازپردستباکهشددختريمتوجهوکرددنبالرانگاهشمسیرشبنم. نبوددنیاایندرگیاشاهرخاما
:پرسیدهیجانبا. بودشدهخارجمارکتسوپر

اینه؟شاهرخ،آرهخودشه؟- 

:گفتوآمدخودشبهشاهرخ

.همینهآرهآره،- 

:گفتوگرفترابازویششبنم

.میرهاالنمعطلی؟چرادنبالش،بروعقل،کمخب- 

در. دویددختركطرفبهوکردبازراماشیندروپریدجاازباشد،شدهبیدارخوابازگوییشاهرخ
بابیچارهدخترکهطوريبهزد،دختركبهمحکمیتنهوخوردهمبهتعادلشرسید،اوبهلحظهآخرین

.شدبلندهوابهفریادشوزمیننقشوسایلشتمام

شببنمبهنگاهشايلحظه. کردمینگاهبوددادهآببهکهگلیدستهبهوبودایستادهمنگوگیجشاهرخ
.آمدمیطرفشبهخندهباوبودشدهپیادهکهافتاد

.کنمکمکتونبدیداجازهخانم- 



.کردمتصادفدوبارروزهچنداینتوبدبختمن. خوبهحالمجون،خانمنه- 

:گفتکرد،میجمعرااولوازمتندتندحالیکهدرشاهرخ

.کردیدتصادفمنباباردوهرمتأسفانهوبله- 

ریختههمبهراافکارشتمامکهبودجوانیمردهمانکرد،نمیباور. برگشتصداطرفبهناباورانهدختر
راآنفوراًکهنشستلبهایشرويلبخندي. بودنشدهغافلاویادازايلحظهحتیروزسهدوایندر. بود

:گفتخشنلحنیباوکردپنهان

.ماشینبییاماشینباکنید،تصادفداریدعادتشمااینکهمثلاومد،یادمدرسته،- 

:گفتشبنم

.آبجويتويریختهوسایلتونهمهمتأسفانه- 

:دادادامهشاهرخ

.متأسفمواقعاًمن. ریختهماستوشکستهمرغهاتخمبله،- 

:گفتوانداختشاهرخبهخشمناكنگاهیجواندختر

کنید؟میچهاینجاشمااصالًخوره؟میمندردچهبهتأسفاینامامتأسفید،همیشهشما- 

:گفتبودگرفتهاشخندهکهشاهرخ

.بوداضافهکرایهازتومن500. بدمپسروپولتونبقیهبودماومده- 

:گفتجديخیلیوبگیرداشراخندهجلويتافشردهمرويرادندانهایشدخترك

.بدیدهممنوخسارتباید. شدزیادخرجتونحاال- 

:گفتوآوردفرودتعظیمسرشاهرخ

بهتونهمروشبنمخواهرمضمندر. رسونممیروشماودممیروخسارتتونمنخانم،میلکمالبا- 
.کنممیمعرفی



:گفتوزدلبخنديباراولینبرايجواندختر

.هستمبهارههممنخانمشبنم. خوشوقتمآشنائیتوناز- 

***

.رسونیمتمیخونهنزدیکتاشاهرخومننکن،تعارفجونبهاره- 

.شدمخوشحالآشنائیتوناز. شممیپیادهجاهمین. ممنوننه- 

:گفتوکردشاهرخبهروشدنپیادهموقعبهاره

.کردیمتصادفدوبارحاالتا. کنهبخیرروسومیشخدا- 

: (( بگویدخواستمیدلشچقدر. ارزاندراتنشتمامدختركنگاهبرق. شدخیرهچشمانشدرشاهرخ
.))نروپیشمازدارم،دوستتبهارهنرو،بهاره

:گفتوزدلبخنديدخترك

برم،بایدشده،دیرمولی. خوبهحالم. نکنیدنگاهماینطوريحاال. نشدمطوريهماینبارنباشید،نگران- 
.خداحافظفعالً. دارمامتحانفرداآخه

.کردمیفکراودستپاچهومعصومانهرفتاروشاهرخبهبرسدخانهبهتابهاره

مهندسم،مثالًخوندم،میالکترونیکراستش. شدهتمامدرسمتازه. فروتنشاهرخهستم،شاهرخمن
کنم،ازدواجمیخواممن... من... خواممیراستش... زندگیوکنمکاراینجاخواممی. بمونمتاایراناومدم

.کنهجلبرونظرمنتونستهکسهیچحاالتااما

***

.کردمیفکرجواندخترصراحتوسادگیبه. بودغرقافکارشدررانندگیحیندرشاهرخ

یکباتونستمکنم؟جلبخودمبهروشماذکروفکرتمامتونستممنکهچیهمنظورتونشماشاهرخآقا- 
روعشقبذروکنمآبروشماسنگیقلبخوشایند،چنداننهبرخوردیکوتصادفیکباوحرفکلمه



شمارویاهايشاهزادهمنکهاینهمنظورتونشماآرهبدم؟پرورشنگاهمخورشیدباوبکارمقلبتونتو
شدم؟

:گفتارادهبیشاهرخ

بدم؟فریبتمیخوامکنیمیفکرگم؟میدروغکنیمیفکر- 

:گفتتعجبباشبنم

هستی؟کیباکجاست؟حواستشاهرخ؟میگیچی- 

:گفتبغضباشاهرخ

منازمیکنیفکرشبنمکنه؟میفکرچیاونکنه،ماللگدروغرورمدمنمیاجازهامادارم،دوستشمن- 
متنفره؟

:گفتبخشیاطمینانلحنباشبنم

ایندختراکهبدونیبایدخبامانیومده،بدشتوازاونکهمننظربهکنی؟میفکراینطوريچرا- 
.بکشینازشوبایدحاالهاحاالطورین،

دردوباره. فهمیدنمیهیچشبنمحرفهاياز. نگفتهیچودادتکانسرسرگردانوگیجدوبارهشاهرخ
.رفتفروخودش

کردخواهشورفتاتاقشبهحرفايکلمهبدونشاهرخ. بودندنگرانمادروپدررسیدندکهخانهببه
.رفتشاهرخسراغوکردسربهدستبودکهطوريهررامادروپدرهمشبنم. نشوندمزاحمش

بدم؟روجوابشچیمن. نگرانهمامان. کنبازرودرکنممیخواهششاهرخ،- 

.شدداخلشبنموکردبازرادرشاهرخ

.شدتمومچیزهمهشبنم،شدتمومدیگه- 

.شدهچیببینمبزنحرفدرستشد؟تمومچی- 

.رفتهمیشهبرايگم،میروبهارهبگم؟تردرستایناز- 



:گفتوخندیدشبنم

روخودشجاياونقدردیدممنکهايبهاره. رهنمیجاهیچاونچیه؟حرفاایناحساساتی،پسرشاپو- 
.خورهنمیتکونحاالهاحاالکهکردهباز

***

.هستیناشیکنندفکرکهنکنیرفتارطوريباشمواظبمادرشاهرخ،- 

:کردپرخاشپدر

همخودشبشه،استخدامخوادمیکهجوونهمهندسیهاوناس؟بچهشاهرخمگهچیه؟حرفااینخانوم- 
.کنهچیکارخوادمیدونهمی

بایدامروزوبودکردهراسفارششپدرکهبودروزچند. افتادبهارهیادبههمبازشرکتراهدرشاهرخ
یکبا. شودروشنبهارهباتکلیفشاولخواستمیدلش. نداشتآمادگیامارفت،میمصاحبهبراي

وجودش. ایستادانتظاربهدانشگاهبیرون. افتادراهبهارهدانشگاهطرفبهوکردکجراراهشآنیتصمیم
))ام؟آمدهاینجابهچهبراياصالًبگویم؟چه: (( اندیشیدخودبا. بودگرفتهفراترسواضطرابرا

:آمدخودبهصداییباونشدزمانگذشتمتوجهکهبودرفتهفروخودشدرآنقدر

کنیم؟تصادفهمباهمبارسومینبرايتااومدیدنکنهکنید؟میچهاینجاشما- 

.خانمبهارهسالم- 

.کردیدفراموشمنوکردممیفکر. نداشتمرودیدنتونانتظار. شالم- 

.نکردمفراموشتونهرگزمننه،- 

.نیستمناسبدانشگاهجلوياینجادونیدمی. بگیدداریدکارياگهحاال. خوشحالمخوبه،- 

:گفتوآمدخودبهشاهرخ

کنیم؟صحبتهمبااتومبیلدرموافقیکردم،فراموش. درستهدرسته،- 

:گفتوانداختپایینراسرشبهاره



.ندارمحرفینباشه،طوالنیاگر- 

دارممن. نداداجازهبهمشمافکرامااستخدام،کاردنبالرفتممیداشتمامروزمنخانومبهارهراستش- 
. کاردنبالبرمراحتخیالباوبگیرمروآخرجوابوبزنمروآخرحرفتااینجااومدم. کشممیعذاب

.بدهانجامدرستتونهنمیروکاريهیچنباشهراحتخیالشآدمکهدونیدمی

بکنم؟براتونتونممیکارچهمنحاالخب- 

:گفتوکردجمعراخودجرأتتمامشاهرخ

.کنیدازدواجمنبالطفاًنیست،مشکلیکار- 

:گفتزدهحیرتوافتادسرفهبهبهاره

.شمنمیمنظورتونمتوجه- 

:گفتبودکردهپیدابیشتريجرأتباشاهرخ

.کنممیخواستگاريشماازدارممنواقعدر- 

:گفتوکردتازهنفسیبهاره

نظرش،مورددخترخونوادهپیشمیرهکنه،ازدواجخوادمیوقتیخوبپسریهماشهرتوما،مملکتتو- 
میدختربهشبود،آقااگهبود،دارخونوادهاگهداشت،مناسبشغلاگهپرسند،میروشرایطشهماونا
.دن

:گفتوزدلبخنديشاهرخ

.هستماینهاهمهمنالحمداهللاخب،- 

:گفتشیطنتبابهاره

رفتشهنمیکهکاربدون. نداریدمشخصیکارشما. نداریدرواولشرطالبته! راضیخودازچه- 
.خواستگاري

:گفتوکردنگاهششاهرخ



کنی؟میاذیتمچرابهاره؟چیهآخرتحرف- 

:گفتوشدخیرهشاهرخچشماندربهاره

پیداآبرومنديومناسبشغلکن،حلرومشکالتتبرو. بیاایستادي،خودتپاهايرويوقتهربرو- 
.کنهمیافتخاربهتکنیانتخابرودختريهروققتاونکن،

:گفتملتمسشاهرخ

.روايدیگهدخترنهخوام،میروتومنبهارهاما- 

:گفتوزدلبخنديبهاره

.بشمپیادهمنبهترهحاال. گفتمکههمینهنظرم. ندارمفرقیدیگهدخترايباهممن- 

:گفتلحظهآخریندروداشتنگهخیابانکنارشاهرخ

مونی؟میمنتظرمبهاره- 

:گفتوزدمهربانیلبخندبهاره

.خداحافظمونم،میمنتظرت- 

:گفتوخندیدشاديباشاهرخ

.زوديبهدیدار،امیدبه- 

2فصل

بهارهوجودازخایلفضايهمباز. بودشدهشاهرخروانوروحاندازطنینتنهاییجانفرسايسرمايهمباز
فضايشد،میخارجاشحنجرهازسوزوحرارتباکهسرزناکیهاينغمهوبودشدهبیمارشروحسوهان

.بردمیفروماتمدرراخانه



بهوکشیدهپرآدمیانمیانازبهارهکهبودروزيچهلمینفردا. بودآوررنجروزهايازیکیهمبازفردا
نگهداريازشاهرخهمهنوز. بودساختهمحبتوعشقازايآشیانهآنجادروبودکردهصعودآسمانها

قلبشدرکودك. دیدمیرااوورفتمیاشپدريخانهبهساعتیبرايروزهرولیزد،میبازسرنوزاد
.شدمیآرامششموجبساعتیبرايوجودشوبودکردهخودآنازراوسیعبسجایی

حالشبهدلدروبودنداورفتهدرهموجودگرنظارههمه. دیدندراشاهرخدیگرانهمبازچهلمروز
روانگونههایشبرکهراصداییبیاشکهايفقطدیگرانباراین. سوزاندندمیدلوخوردندمیتأسف

شنیدهاوازصداییهمبازگفتندمیتسلیتاوبهوقتیحتی. شنیدندنمیاوازصداییوکردندمینظارهبود
وگرفتقرارشاهرخمقابلبهارهمادرمراسم،پایانازپس. کردمیسیردیگريعالمدرگویی. شدنمی

:گفتغمگین

بهارهچیزهمهتوآخه. دارمدوستهمروتوداشتمدوستروبهارهکهقدرهموندونیمیخوبپسرم،- 
. کردخمروکمرمدادنشدستازغم. ببینهوضعاینتوروتووقتهیچخواستنمیدلش. بوديام

اینهممابهوکنیمراقبتخوبیبهمعصومطفلاونازکهاینهدارمتوازکهخواهشیتنها. کردخردم
نتونستبهارهحتیکهايبچه. منهيبهارهیادگارتنهااونخداآه،. ببینیمشبیشترتابديرواجازه

.ببینهروصورتش

صداییباریختمیاشککهحالیدرشاهرخ. ساختترغمگینرادیگرانبهارهمادرهايضجهصداي
:گفتگرفته

کنم،میمراقبتوجهبهترینبهبهارهیادگارازباشیدمطمئن. ممنونممحبتهمهاینبخاطرازتونمادر،- 
...آخه

.بیایندکودكدیدنبهخواستدلشانوقتهرمیتوانندآنهاکرداضافهآخردرفقط. دهدادامهنتوانست

همراهبه. ببردخودهمراهنیزرانوزادبودگرفتهتصمیم. نبودتنهاشاهرخخانه،بهبازگشتراهدرباراین
همراهبهارهدلپذیروگرمچهرهگذاشتند،میآنبهقدموقتیکهايخانهشد،خانهوارداشخانواده
:گفتداشتگلودربغضهنوزکهشبنم. بودآنانيکنندهاستقبالمهربانلبخندي

.کنمدرستچايآشپزخونهرممیمن- 



:کردزمزمهآرامفروتن. کردمینگاهنامعلوماينقطهبهوبودایستادههمچنانشاهرخ

!شاهرخ- 

.شدربله- 

پسرم؟شینینمیچرا- 

.حتماًبله،- 

بودشدهخواباندهايکاناپهرويهمکودك. کردمینگاهاوبهزدهماتمفخري. گرفتجايصندلیروي
رااو. رفتاوطرفبهوبرخاستشاهرخ. کردپرراخانهفضاياشگریهصدايوگشودچشمناگهانولی
:کردزمزمهغمگینوکردنگاهشگرفت،آغوشدر

.کردتحملبایدنیست،ايچارهولی. شدهتنگمامانبرايکوچیکتدلفهمممی. کوچولوباشآروم- 

شبنم. کردگریهبیشتروترسیدپدراشکباريچهرهدیدنازاو. ریختنوزادزیبايچهرهبراشکهایش
:گفتکردمیگریهکهحالیدرفخري. کندآرامشکردسعیوگرفتاوازرانوزادوآمد

. نیستمابیندیگهبهارهکهکنیباوربایدتو. کنیمیهالكروخودتاینطوريکهتو. باشآرومپسرم،- 
بیشتررومرحوماونروحطورياینتو. نکنطوراینخودتباخداروتوپسرم... اونکهکنیباورباید

...لرزونیمیگورتوروتنشوديمیعذاب

. سوزاندشدتبهراپدردلکهکشیدآهی. لرزیدوجودشتماملرزید،شاهرختنآخر،جملهشنیدنبا
باراخودشتوانستمینیزاوزمانمروربهشایدگذشت،میزمانباید. شدنمیآرامحرفهااینباشاهرخ
.شودآراموبدهدوفقشرایط

.کنیبزرگروبچهاینتنهاتونینمیکهتوداري؟تصمیمیچهحاالپسرم،- 

دارم؟همايدیگهچارهمگه- 

:گفتفخري

.میشهکمترمشکالتتخوب،پرستاریکبا- 



:گفتبودشدهکودكخواباندنبهموفقکهشبنم

صداشدیگهچیزهریاکوچولومدامکهتونینمی. کنیانتخابکوچولواینبراياسمیهبایدتوضمندر- 
.کنی

.نبودمموضوعاینفکربه- 

:گفتوزدغمناکیلبخندبعد

.بهارهبودپسراگهکنم،انتخابمنرواسمشبوددختراگربودقرار- 

صداشبهاربهاره،مثلخواممی. ذارممیبهاررواسمشحاالولی. بذارمشقایقرواسمشکردمفکر- 
.بهارذارممیرواسمشآره. کنم

:کردزمزمهوسترددیدهازاشکفخري

.ماستدلعزیز. ماستچشمینوربهاربعدبهایناز. خوبهخیلیپسرم،خوبهخیلی- 

انتخابرا)) گلین((نامبهآزمودهکاروخوبپرستاريشاهرخ،بزرگعمهکمکبهفخريروزدوازپس
.بودکوشاوتوانابسیارکارایندروسالهپنجوپنجاهحدودزنیگلین. کردند

يروحیهواوضاعدركباکهبودمهربانیپیرزن. بودسرحالوقبراقکاردرولیبودباالسنشآنکهبا
.بگیردعهدهبهراکوچکبهارازمراقبتخوبیبهگرفتتصمیمشاهرخ

شاهرخ،ایندیگرکهتفاوتاینبا. گشتمیبازکارسربهروزانديوچهلگذشتازبعدنیزشاهرخحاال
نیزبهارهمرگباروحشونبوددنیاایندردیگرکهبودغمگینوداغدارمرديبلکهنبود،گذشتهشاهرخ
.بودشدهپژمرده

***

تصمیمبهارهباصحبتازبعدچگونهکهآوردیادبه. کشیدپرگذشتهبهخیالشپرندههمبازکار،شروعبا
.آوردبدسترابهارهبتواندتاکندتالشبیشتروبایستدخودشپاهايرويکهگرفت

اسیرششاهرخدلکهدختريمورددرنیزفروتنوفخريحال. بودندشادماناوتالشازنیزاشخانواده
خیلیشاهرخانتخابنظرشاندر. ببینندرااوزودترخواستمیدلشانودانستندمیچیزهاییبود،شده



نتیجهزحماتشوقفه،بیتالشماهیکگذشتازپس. بودندقائلارزشاوانتخاببرايولیبودعجیب
.برودبهارهدیداربهگرفتتصمیمکاملآمادگیباوداد

گذشتازبعد. ببیندکالسششدنتعطیلازپسرااوتاماندمنتظرورفتدانشگاهبهیکراستباراین
راپایشودستحسابیکهبودآمدهوجدبهماهیکازپساومجدددیدنازچنان. دیدرااوساعتیک
.کردسالملرزانصداییباوکردنگاهشمشتاقانهلحظاتیوگرفتقراراومقابلهیجانبا. کردگم

...کهبگماومدممن- 

...ومستقلشماماه،یکگذشتبایعنیزودي؟همینبه- 

...مطمئنمصددرصدبله،- 

:گفتکردند،مینگاهبهارهبهمشکوكکهدانشگاهافرادازبعضیدیدنبا

.کنمصحبتشمابااینجاتونمنمیمنببخشید،- 

.شدممزاحماینجاهمبازکهخواممیعذر. اممتوجه- 

:گفتوزدلبخنديبهاره

.خودمهتقصیر. نیستخواهیعذربهاحتیاجی- 

.رسونمتمیباشیمایلاگه- 

.بارهآخرینبراياینباشهیادتونولی. ممنونم- 

بهوگرفتقراردوآنمقابلپسرانازیکیکهبپرسدسؤالیخواستونگریستاوبهمتعجبشاهرخ
:گفتآمیزتمسخرلحنیبابهاره

:گفتسردلحنیباوکشیدهمدرابروبهاره. متینخانمکردمعرضسالم- 

.باشهعلیکوسالمبهنیازيمشتركکالستادوازبعدکنمنمیفکر--- - 

...باشمادیدنفقطخیر،- 



:دادادامهوانداختشاهرخبهنگاهی

درشرایطیهردربندهداره،مزاحمتقصدکسیاگهبگمکهکردجلبرونظرممشکوكآدمايبا... - 
.حاضرمخدمتگزاري

.کارتونپیبریدکنیدلطف. نیستنیازي- 

:گفتعصبانیشاهرخ. مینگریستاوبهپوزخندباوبودایستادههمچنانپسر

گفت؟چیخانمنشنیديمگه- 

بله؟- 

.کارتونپیبفرمایید- 

باشند؟کیسرکاراصالًداره؟ارتباطیشمابهمگه- 

.بدمپلیستحویلمزاحمتدلیلبهروشماتونممیمنثانیدر. باشهداشتهارتباطیشمابهکنمنمیفکر- 

:گفتعصبیوترسیدکمیبهاره. بیایندنزدیکترکرداشارهدوستانشبهوکردايخندهپسر

!هامزاحمکارتونپیبریدبهتره- 

:گفتداشت،نامبیژنکهمزاحمپسر

سرجاشخواممی. کنهایجادمزاحمتشمابرايآقاایندمنمیاجازهمنمتین،خانمسرکارنه- 
.بنشونمش

شمابهکهبارهآخرینبراياینبیدلبیژنآقاي. پستیچقدربفهمیتابشینیجاتسرخودتبهتره- 
نمیفکرکهرودیگهموضوعاتوموضوعاینحتماًبعددفعهباشمطمئن. نشیدمنمزاحمدممیتذکر

میحامیاخراجتداريکهسیاهیپروندهباودممیاطالعدانشکدهمدیربهباشهرضایتبخشبراتکنم
!نکنآلودهاینازبیشتررواینجاهوايوکنجمعرونوچههاتنشدم،عصبانیبیشترتاحاالپس. شه



برود،دوستانشهمراهوبکشدراخودراهعصبانیتبابیژنشدباعثبهارهمحکملحنودارنیشسخنان
بهترینبهطریقیبهراخودشبودنتوانستهاینکهدلیلبهثانیدروشدنضایعدلیلبهاوالًبودمعلومولی

.استناراحتوعصبانیکند،نزدیکدانشگاهدختر

:گفتونگریستبهارهبهشاهرخ

!کردفراروترسیدکهزدیدحرفباهاشطوريشما. شهنمیباورم- 

...خب. کنمتحملرواوباشواراذلاینازخییمزاحمتهايروزهرمجبورمنزنمحرفطورایناگه- 

.بفرماییدببخشید،منوآه- 

کهلحظاتیازپس. کردحرکتونشستفرمانپشتهمخودش. شدسواربهارهوکردبازراماشیندر
:کردزمزمهشاهرخبودشدهفرماحکمسکوت

اینطورخواستمنمیمتأسفم. بشهخرداعصابتونوکنیدبحثادببیيپسرهاونباشماشدمباعثمن- 
.بشه

.ندارمفرصتخیلی. بریدحاشیهومطلباصلسربریدبهتره. نکنیدناراحتروخودتوننیست،مهم- 

...خب. اممتوجهبله- 

.برگرداندسروکردتوقف

. کردمروتالشمتمامکنم،زندگیمستقلبتونموبایستمخودمپاهايرويبایدگفتیکهروزياوناز- 
میشاید. نکردمقبولروشدمیمنبهپدرممخصوصاًخانواده،طرفازکهکمکهاییازايذرهحتی

همونتقریباًکنممیفکر. آمادهاممنکنممیفکرحاال. بزنممحکروتواناییاممقدارهمخودمخواستم
بهروآخرجوابکهشماستنوبتحاال. گذاشتممایهجونمازراهاینتومن. داشتیانتظارکهشدممردي

.کنیدخالصموبدینمن

:گفت. شدظاهرلبانشرويلبخنديبعدکرد،شکوتلحظاتیبهاره

...حالاینباولیهستید،کاملیمردشما. کنممیتحسینروشماياراده... من- 

چی؟حالاینبا- 



.ندارمازدواجقصدمن- 

سکوتلحظاتیازپس. پریداشچهرهازرنگکهطوريآمد،فرودشاهرخخسربرپتکمثلاشجمله
:گفت

منفیه؟شماجوابیعنی... یعنی- 

:گفتوشدتکراربهارهلبهايرويلبخندهمباز

.ندادمشمابهجوابیندارم،ازدواجخیالگفتممن- 

.ندیدعذابمنوقدراینخداروتو... خب- 

.کنیدباورندارم،قصديچنینمن- 

کنید؟میچنینمنباچراپس... ولی- 

بشنوید؟چیمنازداریدتوقع- 

!هان؟بدونم،کهتونممیحداقلندارید؟ازدواجخیالچرابدونمخواممیکننده،قانعدلیلیه- 

.خونممیدرسدارمثانیدر. ندارمروآمادگیشخب،- 

آمادگیاینکهمورددر. باشمهمهمراهتونراهاینتوتونممیتازهندارم،مخالفتیشماخوندندرسبا- 
چیه؟آمادگیازمنظورتوندونمنمیمنندارید،

...خب... من- 

دارند؟مشکلازدواجتونباباتونخونوادهچیه؟مشککلتونبگیدکنممیخواهشچی؟شما- 

:گفتوبردموضوعبهپیشاهرخوکردتغییرکمیبهارهچهرهرنگ

ارزشباشما. دارهکمروشمافقطمنخونه. ندارموسایلاینوجهیزیهبهنیازيمنمادیهمشکلاگه- 
.بدینصفاورنگاونبهمن،خونهبهاومدنتونباتونیدمیکههستیدچیزيترین



. بگمخودممورددرکمیهممنبهتره. گفتیدمنبهخودتونمورددرروچیهمهتقریباًشما. شاهرخآقا- 
.بشهترراحتشمابرايگیريتصمیمصورتاوندرشاید

***

:کردشروعنطوریابهارهیلحظاتازبعد. دوختاودهانبهچشممنتظرشاهرخ

کهشماخالفبر.هستمیمتوسطخانوادهازمن. نیمتیعلدیسدختر. نیمتبهاره. دیدونیمکهرواسمم- 
توشماخالفبروامشدهبزرگامخانوادهمخصوصاعتقاداتبامن. دیهستثروتمندخانوادهکیپسر

کشورازخارجدرخواستمیماگهحتبنبودممکنبرامچون. خوندمدرسخودمشهرآلودهيهوانیهم
هایلیخچونندارم،ياگله. ستینشماخانوادهحددريمادنظرازامخانوادهچون.بدملیتحصادامه

خانوادهياعضاهمه. مینداريکمبودتیمیصمومحبتوعشقنظرازماشکرروخدا. ندارندهمرونیهم
. شهرهجنوبگرفتهدوديهاکوچهپسکوچهنیهمازیکیيتوهمخونمون. میورزیمعشقبهم

موضوعاتنیاگفتنباخوامیم. باشهمجللوبزرگیلیخدیباوشهرهشمالکهشماخونهبرخالف
دیشایولد،یکنیمعالقهابرازمنبهدرستهشما. مینشمشکلدچارتابدمنشونروهردومونتیموقع

وخودم،غروریطبقاتاختالفخاطربهخوادینمدلممن. ادینخوشششونامخانوادهومنازشماخانواده
تنهاکهادهیزنقدریامانیبفاصلهچونباشمداشتهعالقهشمابهتونمینممن. بشهماللگدامخانواده

بهترههمشماحاال. ،گفتمزدمیمدیباکهروییحرفهاتموم. میکنفراموشروگهیهمدکهنهیامونچاره
.دیبرنجایاازشهیهميبراودیریبپذمنوحرف

:دادادامهدوبارهبعدوانداختریزبهراسرشوکردیمکث

.میندارياچاره،اماسختههممنيبرادیکنباور- 

ناراحتدلشتهبود،امادهیدرااویناراحتیحت.بوددهیشنرااوسخنانشاهرخ. شدحاکمسکوتنشانیب
:گفت. دارددوستشهماوکهبودبردهیپچوننبود

خانم،بلکهنشدکمتوبهنسبتتنهانه! ابداوبذاره؟اصالاثرمناحساساتيروحرفهانیادیدارتوقع- 
. تهیاهمیبهمامخانوادهنظراز،بلکهستینمهممنيبراتنهانهمسائلنیاکنمعرضدیبا. شدهمشتریب

لحاظنیاازخانوادتونوشماهم...بحمداکهپولش،نهاصالتشهو،نجابتخونوادههیارزشاونهانظردر



یکمهیمنخانوادهثروتکهنهیاشماوما،فرقثروتمندنداصطالحبهمنخانوادهدرسته.دیندارکميزیچ
.ستینیمهممسئلهکهنیا.شماستمادروپدرثروتازشتریب

 -

:دادادامهوزديلبخندبعد

خانوادهخدمتگهیدروزچندتاما.شدطرفبرسوتفاهمودمیشنروحرفاتونکهخوشحالمهمحاال- 
.میرسیممحترمتون

:گفتوستینگراوبهمتعجببهاره

.دارمکردنفکربهازینمن. دیریمتندیلیخشما! منيخدا- 

همشمامیکردتصادفکهيروزازدونمیمچون. دیندارکردنفکربهيازینگهیداصالشمانه،نه،- 
!!ياقهیسلخوشکهواقعا. گمیمکیتبرانتخابتبه. دیکردروفکراتون

کوچهدرآنهاخانه. رسانداشخانهبهرااوبهارهییراهنماباشاهرخ. شدبهارهخندهباعثشاهرخسخنان
. بودنديبازحالدرکوچهدربچهچند. گذشتیمآنوسطازیآبيجوکهبودشدهواقععرضکميا

:دیپرساویول.برودشاهرختاماندمنتظروبودستادهیابهاره

ه؟یکیکدومشماخونه- 

:گفتمتعجببهاره

؟ییبرجاپامتیتصمبرهنوز- 

منه؟ندهیآهمسربهمتعلقخونهکدومحاال. گذشتهازشتری،ببله- 

.نشاندبهارهگلچونچهرهبرراشرمیسرخشاهرخسخن

.دینکنصحبتطورنیاکنمیمخواهش- 

.نداشتمروکردنتونناراحت،قصدخوامیممعذرت- 

.ستچهاردهپالك...ماخونه- 



.باش،منتظرمممنونم- 

!!؟؟یک- 

.يزودبه- 

...کهیبگشهینم- 

.امینتونمینمیعنیام،یمباشمطمئنامانداره،گلهدارهعوضکهيزیچ...نه- 

.شدشاهرخخندهباعثودیکشهمدرابروبهاره

مبادا. باشخودتمراقبیحسابروزاون؟تايشدیراضحاال. جمعهکنمیمفکر. اخموخانمخوبیلیخ- 
.داریددیامبه...بشهکمقشنگتيموههاازيتار

.شدمحوابانیخچیپدراوتاستادیاانقدربهاره. رفتوکردحرکتنیریشيلبخندوبا

آنها.گذاشتانیمدراشخانوادهبارامسائلتمام. نداشتحدکهبودزدهجانیهچنانروزآنشاهرخ
.ندیببرااشندهیآعروسزودتربودمشتاقاریبسيفخر. نداشتندیمخالفتظاهرا

* * *

خاطراتشيروياپردهبناچار.دارديضرورتلفنکهگفتوآوردرونیباالتیخعالمازرااویمنشيصدا
.کندجمعدیشاودیباکهطورآنراحواسشتوانستینمهمبازیول.پرداختکارشبهودیکش

ازبعدداشتعادتزینشاهرخ. کردیمينگهدارکوچکوبایزبهارازاریبسعطوفتباخانمنیگل
بازخوداتاقبهوخاستیبرمکنارشازیوقتی،ولباشدکنارشیساعتورفتهاواتاقبهسرکارازبازگشت

نیابدونوبودشدهیقیقابرسوارییگو.رفتیمفروبهارهبابودنوگذشتهخاطراتدرهمبازگشتیم
نیسرزمبه. رفتیماالتیخنیسرزمبه. رفتیماالتیخنیسرزم،بهباشدداشتهقیقابریکنترلکه
دروشدیمحاضربهارهقبرسرجمعهشبهرنبودوآنبهوروداجازهراکسچیهبهارهواوجزکهییایرو

یمهانالهشیوفائیبازوزدیمصدارا،اوختیریماشکوزدیمزار،گفتیمدلرازبهارهباییتنها
يآر. دیگردیمریسرازدگانشیدازداغياشکهاوشدیميجارلبانشبرسوزناكيهاترانه. کرد



درونازکهبوديمرد،بلکهنبوددندیدیمرااوهمهکهيمغرورمردآنگریدشدیمتنهایوقتشاهرخ
بهاردنیازآنها. شتافتندیمنشانیریشنوهواودنیدبهروزهرمادرشوپدر. بودشدنیمتالشحالدر

افسردهونیغمگشاهرخماریبوجودوانیپایبغمدنیدازی،ولشدندیمخرسنداویسالمتوکوچک
دهیفابدهندهیروحاوبهکنندهدواریامجمالتباکردندیمیسعچههر. نبودساختهدستشانازيکار.

.بودچیهبهاریباویبراست.رفتیمفروخوددرشتریبروزهرشاهرخ. نداشت

پهنرااقامترختزمستانعوضدروبودکردهجمعرااشبنهوبارزییپا. بودزمستانيروزهاازیکی
يادآوریباونشستیمکوچکبهارکنارروزهانیاشاهرخ. نداشترفتنالیخییگوکهچنانبودکرده

بهارخانوادهباتوانستسادهوراحتچهکهاوردادیبه. آوردیمدهیدبهحسرتاشکگذشته،دوران
ویسادگاززینشاهرخخانواده. بودندیخوبودهیفهميانسانهاواقعااشخانوادهکلدر. دیایبکنار
بهارهیزندگمحلوخانوادهدنیدباابتدادرچندهر. بودنددهیپسندراآنها. بردندیملذتآنهاتیمیصم

سالحخلعشد،ظاهراشخانوادهمقابلدرابهتباوسادهبهارهیوقتیولدند،یرسینمنظربهیراضچندان
بهياضربهآرنجباشبنموشدبازنیتحسبهمادرشيلبهاشدجمعواردبهارهیوقتآوردادیبه. شدند

دلشکهبودزدهجانیهچنانشاهرخ. انددهیپسندرااوانتخابدادیمنشاندوهرکهزدشاهرخيپهلو
ماهکیشدقراروشدندنامزدهمباروزهمان. کردکنترلراخودشزحمتبهامابزندادیفرخواستیم
دورانرایز. بودزدهجانیهچقدرعقدروزکهبودادشیهنوز. ندیادرگریکدیعقدبهیرسمطوربهگرید

دهید،بهارهعقدخطبهشدنيجارازپسی،ولداشتيجدویرسميبرخوردهاباهمهنوزبهارهينامزد
. بودآوردهجانیهبهراشاهرخجملهنیاچقدرو"دارمدوستت"بودکردهزمزمهودوختهاودگانیددر

همانانیمخندهباعثوبودکردهبارانبوسهرااشچهرهودهیکشآغوشدررابهارهناگهانکهيطور
.بودشده

بردهگردشبهرابهارهکهعقدازبعدبارنیاول. شدینممحوذهنشازهرگزیماندنادیبهلحظاتآن
.بودرفتهبهارهدنبالزودترساعتمینآوردخاطر،بهبود

؟یکنیممعطل،چقدردخترباشزود- 

یهولچقدرگهیداومدم- 

.ستینگراوبهزدهجانیهشاهرخ. آمدباالخرهو



!يشدماهچقدرامروز- 

شدم؟زشتچقدرکهنهیامنظورتنکنه- 

.دمیدعمرمتمامدرمنکهیهستيموجودنیقشنگترتو!یزنیمحرفاچه. نمینازننه- 

کنه؟جلبرونظرتکهنبودخوشگلدخترهیغربتمملکتتویعنی. یکنیماغراق- 

.کنندیمجادوآدمو. انگهیدزیچهییشرقيهادختریبدوندیبا.ابدا- 

!احساسبايآقايشدیمشاعرمهندسيجابهدیباتوکنمیمفکر- 

م؟یبرکجايداردوستحاالممنونم- 

.پاركمیبرسرسبزيجاهی- 

.شدندپاركواردوفشرددستدررابهارهدست

م؟یکنیعروستوومنشهیمیکبهاره- 

.باشداشتهحوصلهوصبریکمهی،شدمتومالگهیدمن!؟يدارعجلهچقدرا،تویخدا- 

آه...بردنرنجودنیکشدردسرهمهاونازبعدچرا؟آخهیدونیم. يشدمنمالتوشهینمباورمهنوزم- 
.نهیامهم. شدمموفقباالخرهیول

. گنینمبلهکسببهیآسوننیابهیشرقيهادخترکهیبدونهمرونیادیبایول. يکردروتالشتتو- 
.بندازنبهتنگاههیدیشاتایبگذرونرورستمخانهفتدیبا

.امیغربمردهیمنانگارکهیزنیمحرفنیهمچ- 

.شدمینمزنتهرگزبودنطوریااگهنه،چون- 

بدم؟هیهدیچتوبهیعروسروزخوادیمدلتبهارهیراست- 

.يبدهیهدمنبهدینباتوکهیعروسه؟روزیچمنظورت- 

.بگوحااليبخوايزیچهیدیباهمتو. بکنمروکارنیاخوامیمیول- 



.يبدهیهدمنبهروعشقتخوادیمدلمخب- 

.ختمیرپاتبههمهازاولکهرواون- 

.روقلبت- 

.شدتومالدربستکهاونم- 

.روتیسالمتخب- 

.مونمیمسالمتوسالمشهیهمتوخاطربهکهمعلومه- 

:گفتبهاره

؟يبدياهیهدچهمنبهيداردوستخودت. بگمیچدونمینمگهیدمن- 

.بشهخالصهتوشوجودمهمهکهباشهيزیچخوامیمامادونمینم- 

.نشاندلببريلبخندبود،دوختهچشمدگانشیدبهمهربانانهلحظهاندربهاره

؟یکنیمنگاهمينطوریادختر؟جراهیچ- 

.کن،باوردارمدوستتیلی،خیخوبیلیختوشاهرخ- 

.يبدهیهدمنبهدیباهمتویولزمیعزدونمیم- 

.دمیمروجونم. يبخواتوکهیچهر- 

.باشهقولتتوهیهدخوامیم...نه- 

؟یقولچه- 

.یبمونکنارمعمراخرتاوينذارتنهامهزگزيبدقولخوامیم- 

...دارمدوستتچوندم،یمقول. شاهرخدمیمقول- 

* * *



. کردیمنگاهشاندوهوترسبارزنیپ. آوردخودبهرااونم.کردنگاهاوبهخانیگليصداناگهان...
:دیپرسوبرخاست

!افتاده؟یاتفاق- 

.دیزدیمحرفخودتونبادیخوبه؟داشتحالتونآقا،شمانه- 

گفتم؟یمیچ!؟من؟یک- 

غصههمهنیابا.نینکنالیخوفکرقدرنیاخداروتوآقا. يدادقول،تويزدقولتریزچرادیگفتیم- 
دونمیم. زنمینمدمویکنیمنابودخودتويدارکهنمیبیممنپسرم. شهینمدرستيزیچکهخوردن
بهدشیامچشمتمامکهيداريابچهکهکنفکرنیابه. باشخودتفکرخدابهروتو. ادهیزدردت

.شماست

جاهمهبهاره. کنمجمعروحواسمتونمینم،اصالتونمینم. ستینخودمدستخدابه. خانمنیگلآه- 
اونوکردممیتقداونبهرووجودمتماممن،آخهوجودم،توفکرمالم،تویختو...آهنجا،اونجا،یا. هست
.شدوجودمحکمرانومالک

اشبچهتودیامبه،اونیکنیم،دركیفهمیمرونیاخودتتو. رفتهآسمونهابهتو،همسرپسرمیول- 
.یکنیممراقبتازشویهستتوکهدیامنیابهگذاشته،نجایارو

کنم؟کارچهیگیم- 

هیمن. ستینیکافمنمحبتتنها. کنفکرمعصومطفلاونبهشتریب. باشخودتیسالمتمراقبشتریب- 
.نذارتنهاش. باشباهاششتریب. یهستبچهاونپدرتویول.رمیمیميروزهیکهرزنمیپ

.کنمیمروتالشمهمهدیکن،باورکنمیمروخودمیسع- 

* * *



راهتوانستیمکوچکبهار،حاالبودرفتهاسمانهابهودهیکشپربهارهکهیزمانازسالدو. گذشتسالدو
لحظه...بودعاشقششاهرخوداشتنددوستشهمه. کنداداینیریشبهشکستهپاودستراکلماتوبرود

درییتنهالحظاتدربازیبودولآمدهقیفاخودغمبرشیبوکم.کنديسپربهاریبتوانستینمرايا
. بودنداومگرانهمبازی،ولبودشدهترراحتالشانیخیکمزینمادرشوپدر. رفتیمفروالیخيایدن

یمیصمدوستانازیکیاوشوهر. کردینمباورشاهرخکهعیسرقدرآن. بودکردهازدواجشبنمگریدحاال
.بودخوشنودویراضوصلتنیاازاووبودشاهرخ

بخشلذت،چقدرکردیماداراکلماتهمترنیریشکهکوچولوبهارزباناز"بابا"نیریشکلمهدنیشن
یموگفتی،مزدیمحرفاوبا. رفتیمپاركبهاوبا. دیکشیمآغوشدررااوشادمانشاهرخحاال!بود

ازمراقبتویسرپرستهمهنوز. کردیمآبراپدردلنشیریشيهاخنده،بابایزيکوچولوبهارو. دیخند
بوداویوقتوبودترزیعزهمهازاويبراپدرشی،ولبودوابستهاوبهاریبسبهار. بودنیگلعهدهبربهار

.فشردیمپدرنهیسبهمحکمراخودشورفتینمیکسآغوشبهگرید

شدیمادانینمکونیریشسخنانشهمباز. رفتیمراهوکردیمصحبت،راحتشدساله4بهاریوقت
برکهيابوسهباروزهرورفتیمخواببهکردیمفیتعرشیبرامادرازپدرکهییهاقصهباشبهر.

وپدروندیپ. کردیمنظارهراپدرشمهربانوریدلپذچهرهوگشودیمدهی،دشدیمنشاندهاشچهره
.کردجداهمازراآنهاشدینمهرگزکهبوداستوارومحکميقدربهدختر

بايشادبابهار. داشتحضورزینعمهشبنم. رفتپدرشخانهبهبهارهمراهشاهرخوبودلیتعطروزآن
بايفخرنشستندییرایپذدرهمهیوقت. کردبارانبوسهراشانیهاچهرهوکردبرخوردآنهاکیکی

:گفتیمهربان

.یزنیمسرمابهکمترگهیدپسرم- 

.گذرونمینمبهاربارويادیزوقتیحت. نهیسنگکارم. دیدونیمکهخودتون. مادرندارموقت- 

:گفتفروتن

.خوبهبهاريبراهموتويبراهم. بدهاستراحتخودتبهیکمخب- 



:گفتشبنم

.دیباشهمبهاروتودیباکهمیدادبیترتمسافرتهیهمهماضمندر. داداشآره- 

.ستینمسافرتوقتکهنه،االنآه- 

.میباشداشتهزیسورپرهیبهاريبرامیخوایمست؟تازهینچرا- 

؟يزیسورپرچه- 

،درسته؟تولدشهگهیدماههیتا- 

:دادادامهشبنموکرددییتاشاهرخ

دارهریتاثاشهیحرويتویلیخ. میریگیمتولدجشنبراشگهیديجاهیيتوومسافرتمیریمخب- 
.بشهترخوشحالشهیمباعث. 

ن؟یبرنیخوایمکجاحاال- 

. میریمشمالتوخودمونيالیوبهیثاندر. یهستهمتویعنیم،یریمهم،بامیبرتنهاماستینقرار- 
.مینرفتکهشهیمیسالدو

شمال؟- 

داره؟یاشکالمگهآره- 

.ندارهیاشکالچیهنه،نه،- 

باکهیخاطراتچه. ریبخادشی!شمالایخدا. شدزندهبهارهباخاطراتهمهآنوشمالادیذهنشدریول
سختیلیخ. بهارهبدونبارنیایولبگذارد،شمالبهپاهمبازقراربود...حاالیول. نداشتندشمالدربهاره

بهارهکهیحالدردوختیمهايسرسبزبهچشمدهد؟چطورانجامراکارنیاتوانستیمچطور...،نهبود
نبود؟چطور؟کنارش

پسرم؟یکنیمفکریچبه- 



.میبربهارومنگهیدخب. میرفتیماونجاچقدر. ریخیادشی،شمال،بهیچیه- 

.دیاومدتازهکهچرا؟شما- 

.میبردیباشوحاضرزمیعزبهار. میبرگرددیباگهیدنه- 

م؟یبمونهمبازشهینم. جونبابازودهحاالیول- 

:گفتيفخر

.استراحترهیميروزچندهمخانمنیگل.بمونهماشیپيروزچندبهاربدهاجازه- 

.ستینگربهاربهشاهرخ

؟یبمونيداردوستتو- 

.بمونهمتواماجونبابااره- 

.خونهگردمیبرمتنهامنم. گذرهیمخوشبهتحتمانجایا. بمونتونه- 

.یبمونتنهاتوخوامینم. خونهامیم،اصالنه- 

:کردزمزمهودیکشآغوشدررااوشاهرخ

باشه؟. خونهمیگردیمبرهمبا. یمنیزندگتمامتو- 

:گفتوکردفروتنبهرويفخردوانرفتنازپس. دیخندودیبوسراپدرگونهبهار

.يبدانجامرونکاریاتوبهترهشبنم. چرخهینمزبونم. بگمنتونستمباز- 

موضوعنیايروشاهرخ. کشهیممنوبفهمهشاهرخاگه. کنمینمروکارنیاچوقتیهمن؟اصالمامان- 
.حساسه

:گفتجانببهحقیلحنبايفخر

کهییدخترهای،حتشاهرخندخواهانهایلیخ. رهیبگزندیباخببابام؟یکنگناهمیخوایممامگهآخه- 
.دارهاجیاحتمادربههمبهارتازه. کنهیزندگبهارهادیباعمرشاخرتاتونهینمکهاون. نکردندازدواج



:گفتفروتن

.رهیبگمیتصمشیزندگمورددرخودشمیبداجازهبهتره- 

.دارهمونسهیبهاجیاحتاونفروتن.یستینشاهرخفکربهاصال. یزنیمروخودتحرففقطکههمتو- 

ادیباشبوروزهمهنوز. نکردهفراموشاونووسبهارهادیبههنوزشاهرخکهیدونیمخوبخودت- 
زندوبارهبراشيخوایمکهیبگبهشيخوایمکخیبگبهشيخوایميچطورحاال. کنهیمیزندگاون

نیا. کنهیمازدواجدوبارهبخواداگهوکردهازدواجکباریکههیمرد. ستینبچهگهیداونیثان؟دريریبگ
.مانهخودشهنظربهبسته

...یول- 

.ندارهرومجددازدواجیآمادگهنوزشاهرخ. يفخریکنفکرشتریببهتره- 

پراونيبرارفت؟شمالفکرتوشمالکلمهدنیشنباچطوردیدید. موافقمبابابانظربامنمماماندرسته- 
گوشهکهیاشکنمبای،ولبردهادیازگهیدکردمیمفکرمنوداشتهبهارهباکهیخاطرات. ستخاطرهاز

فکر. مینرهمشمالباشهبهتردیشا.هینشدنفراموشاونيبرابهارهادیوخاطرهدمیفهمنشستچشماش
.بشهبدترحالشمیبرکنم

کبارهیستیندرستمیریمکهمیگفتومیگذاشتقرارکهحاال.شهیمعوضهواشوحال. میبربهتره- 
. رهیبگصورتماطرفازیمخالفتدینباصورتنیاریغدرچیهکهکردقبولاوناگه. میرینمکهمیبگ

.شاهرخهبامیتصم

...پدریول- 

چهروخدا. کنهوداعخاطراتشبابارنیاخريبراوادیبدیشا. رهیبگمیتصمخودشدیبذار. ندارهیول- 
...دیدید

اشندهیآمورددرودندیشیاندیمشاهرخبهخودذهندرکیهر. نشدبدلوردآنهاانیمیسخنگرید
.بودندنگران



اطرافبهبهیتوجهوبودغرقشیخوافکاردر. بودرفتهفروخوددرشاهرخ،خانهبهبازگشتراهدر
.نداشت

!جونبابا- 

.ماندرهیخبهاريشهالچشمانوبایزنگاهبهنگاهشوچرخاندسر

.جونم- 

شمال؟میریمهمما- 

مگه؟چطور- 

،درسته؟قشنگهحتماشمال. میبرهممادارمدوستآخه- 

.باستیزیلیخشمالمنيکوچولواره- 

م؟یریمهمماخوبهکهحاال- 

دونمینم- 

داشت؟دوستروشمالهممامانباباجون- 

د؟یچرسوستینگردختركبهمتعجبشاهرخ

؟يدیپرسروسوالنیاچرا- 

.شمالبردیممنوبودماماناگهخب- 

د؟یپرسرانیحشاهرخ

شمال؟ببرمتيداردوستبهار- 

ارهباباجوناره- 

:گفتوزديلبخندشاهرخ

.میریمکوچولوباشه- 



شه؟یکتنگمامانيبرادلتمنمثلتوهمباباجون- 

فرمانيروراسرش. کردمتوقفياگوشهرالیاتومب. زدندجوانهشاهرخيهاچشمدراشکيهاشکوفه
:گفتنیغمگبهار. نهاد

باشه؟پاركمیبرشمالمینرخبينداردوستاگهجونباباشدیچ- 

.ستینيزیچنباش،ناراحتکوچولو،نه- 

يلبخندوکردنگاهستینگریماوبهنیغمگکهدختركبه،کردیمپاكراشیاشکهاکهیحالدربعد
.بودبهارهيحالتهاهیشباويهاحالتنیاچقدر. زد

شده؟تنگمامانواسهدلتهمتوقشنگمدختر- 

.ستیگربلنديصداباوانداختپدراغوشدرراخودناگهان. کرددنیلرزبهشروعبهارچانه

درادیزدینباگهیمنیگلننه.دمینداونونکهیابا. دارمدوسترومامانتومثلهم،منجون،باباجونبابا- 
.گفتمیمدینباهمحاال.یشیمناراحتتوچونکنمسوالتوازمامانمورد

جواببهتمنمیبپرسیتونیمیباشداشتهمامانمورددرکهیسوالهرتومنيکوچولو،دخترزمیعز- 
بهاريشدحاال. نیافر.بخندونکنهیگرگهیدحاال...زمیعزکنباور...شمینمناراحتاصالودمیم

.خودمقشنگيکوچولو

شمال؟میریماونوقتبخندممناگهبابا- 

.کرددییتاسرباوزديلبخندشاهرخ

اشخانوادهبازیناوکهخبرنیا. کندسفرشمالبهاوهیروحرییتغوبهارخاطربهگرفتمیتصمشبآن
از. ردیبگآرامتوانستینماریبسذوقاززینبهار. کردشادمانتینهایبرايفخر،شدخواهدهمراه

راشمالمرطوبيهواطاقتگفتورفتینپذرادرخواستنیااویولبرودآنهاباخواستندزیننیگل
.دهدیمحیترجرااستراحتوماندنوندارد



. شدهمراهاشخانوادهباوسپردنشیمعاونازیکیدستبهراوامورکردمنظمراشرکتيکارهاشاهرخ
خاطراتدرلحظاتتمامدرونکردصحبتگرانیدبایکالمبودیرانندگحالدرکهراهطولتمامدر

نیهمراهنیهم. بودندامدهشمالبهبهارهباکهبودافتادهعسلشماهادیبه.رفتفرواشگذشتهخوب
خواستیمشاهرخخاطربهیولکردیمخوابویخستگاحساسبهاره. بودساعاتنیهمبایتقروجاده

.بماندداریب

.ياخستهکوچولوبخواب- 

کردمیمیرانندگمنروراهازیمینبودمبلدیرانندگاگرکن؟باوربخوابممنویباشداریبتونمتوینم- 
.یکناستراحتتوتا

.شهیمیخستگمانعکنارمدرتوبودنیثاندر. دمیمادتیخودمباشمطمئن- 

نهادهمبرچشمودادهیتکاوشانهبهراسرشبعد. کردشاهرخمهربانچهرهنثارراینیریشلبخندبهاره
:کردزمزمهو

نطوریاابدتاوتومنوباشهانتهایبجادهنیادارمدوستچقدر. بخشهلذتتوبابودنچقدرشاهرخ- 
مینیببومیکنبازچشمکدفعهییولمیباشهمباظاهرایزندگتونکهیاازترسمیممناما. میبمونهمکنار

؟ینکنترکمهرگزویبمونوفادارمنبهيدیمقولشاهرخ. بودهایرووخوابهینهایاتمامومیستینهمبا

تیزندگمردازرونیا. کنمینمترکتهرگزامزندهتاباشمطمئنخوردمقسماولازمنمعلومه- 
.ندهراهمهربونتدلبهروترسوریبپذ

؟یکنیمدارمیبمیدیرسیوقت. ادیمخوابميوا- 

.کنمنگاهروهاییبایزییتنهاوبذارمشمالتوپاتویبتونمینمکهمنکنمیمدارتیبکهمعلومه- 

شیبایزوکوچکلبانبرییبایزلبخندکهیحالدررفتهفروخواببهارامدیدودوختاوبهرانگاهش
کردیمییخودنما

میري؟دریاسمتبهداريکهتوبریم؟خودمونویاليبهنبودقرارمگهکجاست؟حواست- 

:گفتوکردتوقف. گسیختهمازراافکارشرشتهکهبودشبنمصداي



.میزنمدوراالن. شدپرتحواسمخوام،میمعذرت- 

:گفتخندانشبنم،همسرفرید

.شهمیپرتحواسشکلیبهوشهمیهازیباییمحوذارهمیشمالبهپاوقتیآدم- 

:گفتکردمیدركراشاهرخحالدیگرانبیشکهفروتن

.نیستمهم. اسهمهمالپرتیحواس. نیستمهم- 

شاهرخولیرفتندداخلهمه. بردفروخاطراتشبهرااوموجیماننددوبارهویال،نوازچشموزیباساختمان
.آمدخواهدبعدايلحظهگفت

.مونهمیبهشتمثلخدایا،! شاهرخقشنگهچقدراینجا! منخداي- 

بشه؟منازعزیزترتوبراياینجانکنه- 

!حسودپسرکنباور. هیچهتوبی. دارهقشنگیتوبااینجا- 

.گردیممیروجاهمهکردیمکهاستراحتاي،خسته. ببینروویالتوبریمبیا- 

!دلرباستچقدرسبزه،سرچقدرخداجون،. بکنماینجاازدلتونمنمیمنولی- 

.کشیدپیدرپیهایینفسبهاره

.بکشمنفسمیخوام. کنمپراینجاهوايازهاموریهخواممی- 

.توبریمبیاسردهکمیهواشی،مریضترسممیعزیزم- 

محرومزیباییهمهایندیدنازوکنیحبسروخودتاتاقدیواريچهارتوبريمیاددلتچطورتونه،- 
هان؟بشی،

کنم؟حبسروخودمخواممیگفتهکی- 

.دریاکناربریمبیاشاهرخ- 

.ایمخستهاالنآخه- 



.نیستمخستهمن. باشمدریاکنارآفتابغروبخواممی. میشهغروبدارهکمکمببین. کنممیخواهش- 

چی؟منپس- 

دریا؟کناربریمحاال. شهمیطرفبرخستگیاتببینیکهرودریاغروبباشمطمئن- 

.بریمباشه- 

راهدر. زدندمیقدمیکدیگرهمراهوداشتخودکناررابهارهگویی. بودرفتنحالدرشاهرخواقعاًحاال
کهدریاکنار. میپیموداوباراراهوبودکردنزمزمهحالدرخیالیاشبهارهبافقط. نداشتاطرافبهتوجهی

! آمیزيسحرمحیطچهخدایا. بهارهخیالیصدايها،پرندهصدايموج،صدايدریا،صدايهمبازرسید
.بودبهارهباواقعاًگوییشاهرخ

.امهیجانزدهخیلی. بارهاولیناینوبودمنیومدهشمالحاالتامنجون،خدا... دریاشاهرخ،هی- 

.فهمممیکوچولو،فهمممی- 

.کنیمحسرودریابیا. بذاریمهاشنروپابیاشاهرخ- 

!منفرمانبردارودستزیروتوییسلطانفعالً. بخوايتوطورهرباشه،- 

.کنیمحسرودریاواقعاًباید. دربیارروکفشاتحاال. اینهمهممنی،قلبسلطانتو- 

.میدمانجامبخوايوبگیتوکهکاريهرباشه،- 

.خیلیپسر،خوبیخیلیتو- 

خیراوبهودادمینوازشراپاهایشلحظههرموجومیرفتراههاشنرويبرهنهپاهايباتنهاییحاال
رادریاهمباورودمیراهکنارشدربهارهکردمیحس. نبودتنهاخودشنظردرولیگفت،میمقدم
.بودآنجابهارهمیکردفکرکهجاییبه. زدزلدستهادوربه. نشستلحظاتیازپس. کنندمیحس

!رویائیهوزیباچقدراینجاغروب! منخداي- 

کنیم؟زندگیاینجاداريدوست- 

عمر؟آخرتایعنی- 



.عمرآخرتا- 

.شهنمیکهحیفولیآرزومه،. معلومه- 

.باشهیادتنداره،نشدچیزهیچ. شهمیکنیارادهتو- 

.داريخونوادهداري،زندگیوکارتهرونتو. بیفتیدردسرتومنخاطربهخوامنمی- 

.شممیخوشحالوراضیهمخیلیبدمانجامتوبرايکارياگه- 

.ديمیانجاممنبرايروکاريهرشیطونپسرتودونم،می- 

سوگواريدرلحظاتیبرايخواستمیآسمان... بنگردآسمانبهشدباعثافتاداشگونهبرکهايقطره
بعدولیآراماول. بودندشدهسرازیرشاهرخرويوسربردیگريازبعدیکیهاقطره. کندمویهخورشید

:زدمیفریادوبوددوختهآسمانبهراگریانشنگاهکهمرديجزنبوداطرافآندرکسیدیگر. تند

وببینرومنبیچارگیهمتو. کنگریههامبدبختیخاطربهکن،گریهمنحالبهکن،گریههمتوآره،- 
باشم؟تنهابایدچرانیست؟کنارمدیگهچراکجاست؟االنمنيبهاره. آسمونآهبسوزون،دلحالمبه

آه. بودکردهمتصلهمبهاونوومنعشق،رشته. نیودکسستنیاوومنعشقشد؟جدامنازبهارهچرا
وشادزندگیبهارهبانبایدچراباشم؟بیچارهوبدبختقدراینبایدمنچرامهربون،خدايآهآسمون،

چرا؟یست،کنارمدیگهبهارهچراکنم؟سپريروسرخوشی

بود،بهارهواقعاًمن،خداي. بنگردعقببهشدسببصداییشدصدابیوقتیوبرخاستجااززنانفریاد
.غمگیناما

پسر؟شدهچیکردي،بغضچراکنی؟میگریهچراشاهرخ- 

.شممیمتالشیدارمکشم؟میچیدونینمیبهاره،- 

.باشصبورشاهرخ،باشصبورباشی،مقاومبایدتوخوب،پسر- 

.بوديکنارمکاشبهاره،تونمنمی- 

.کنیمیناراحتمطورياینشاهرخ،کنممیخواهش. کنیصدامبایدفقط. هستمکنارتهمیشهمن- 



چرارفتی؟چراپسنیستم،هیچیمتحركمردهیهجزتوبیمندونستیمیکهتو... بهارهرفتیچرا- 
!چرا؟بهاره،

.کنیتحملتونستیتووگذشتهسالچهار. بذاراحترامخداوندخواستهبهشاهرخ- 

.تونمنمیدیگهتونم،نمیدیگهولی- 

.دخترمونبهار،خاطربهتونی،می... شاهرختونیمی- 

.باشمتوباخواممیمن. هستندکنارشبقیه- 

.دارهاحتیاجتوبهاون. بذاريتنهاروبهارنبایدتونهفشاهرخ،نهاوه- 

کنندهآرومحرفهايبراي... شدهتنگمهربونتوگرمآغوشبرايدلمبهاره. دارماحتیاجتوبههممن- 
.شدهتنگشده،تنگدلمدختر؟فهمیمینوازشهات،ات،

چشمامنمیخوايکهتوبشم،ناراحتمنخواينمیکهتو. منتظرتهخونهتوبهارشوبلندشاهرخ،پاشو- 
خواي؟میبشه،ناالنصداموگریون

.خوامنمینه... نه- 

من. ذارمنمیتنهاروتووهستمکنارتهمیشهمنکهبدونرواینوبزنلبخندزندگیبهشو،بلندپس- 
...بروشاهرخ،بروبهار،وتوبا. همراهتهکنارته،روحمولینیستکنارتدرجسمم. دادمقولتوبه

وجودشتمامبرقیورعدصداي. نگریستآسمانبهوبرخاستشاهرخ. شدمیمحوبهارهتصویرکمکم
.نبودهیچدارغموخوردهشکستمرديجزکهحالیدر. گرفتپیشدرراویالراهآرامآرام. لرزاندرا

درجلوينگرانفروتن. بودگشتهبازونیافتهرااوولیرفتهدنبالشبهفرید. بودنداونگرانهمهویالدر
کهبوددادهسرگریهچنان. بودکوچولوبهارهترتاببیهمهاز. کشیدمیانتظاروبودایستادهورودي

. شدنمایانشاهرخرفتههمدرهیبتناگهان. نبودفضادردیگرصداییاوهاينالهصدايجزگویی
. درهماشچهرهوریختهدرهمموهایش. بودروانصورتشوسرازآبچکچکوخیسلباسهایش

ایستادهمضطربومتعجباوضاعایندیدنباهمه. نمیدرخشیدزندگیفروغدیگرچشمانشدرگویی



ریختمیاشککهحالیدر. انداختآغوششدرراخودودویدسویشبهپدرشدیدنبابهارولیبودند
.گذاشتهتنهارااوچراکهکردمیتوبیخراپدر

:گفتوشدنزدیکاوبهفخري

بودي؟رفتهکجا! منخداي... شاهرخ- 

راخودبهارولیکندجدااوازرابهارخواستمیشبنم. انداختاوشانهرويوآوردپتوییسریعفرید
.شودجدااوازنمیخواستوبودچسباندهپدريسینهبهمحکم

:گفتفروتن. کندگرمراخودکردسعی. رفتشوفاژطرفبهوکشیدآغوشدررااوشاهرخ

بودي؟رفتهکجاکردي؟میچهبیرونباروناینباتوپسرم،نکرديدرستیکار- 

.دریاکنار- 

دریا؟- 

.کردمنگرانتونکهمتأسفم. نباشیدنگرانخوبه،حالم. کنمحسرودریاخواستممی- 

:گفتفرید

.ندیدمروتوولیاومدم،دریاکنارحتیمن- 

میشدي،خیسبزرگمادرپیشبريبهترهبهار. نیستمهم... کسهیچ! ببینهمنوتونهنمیکسهیچ- 
.بخوريسرماترسم

.مونمنمیاینجاتنهاییمنمیام،هممنرفتی؟چرا. بمونمشماپیشخواممیرم،نمیمن- 

.دممیقولوقت،هیچذارم،نمیتنهاتوقتهیچمن- 

بهپابهارهولی. داردراآزارشقصدکهدیدمیراشیطانیکابوسهایشدروسوختتبدرشاهرخشبآن
:زدمیصدامهرآمیزيلبخندباودادمیفراريراسیاهیوگذاشتمیمیدان

.باشیمقاومبایدتوبترسی،نبایدتوهستم،توبامنشاهرخ- 



:زدمیصدارااوهمخوابدر

...بهاره... بهاره- 

درمانبهنیازشاهرخروح. طبیبتابودنیازمندروانپزشکیکبهبیشتراوولیآوردند،بالینشبردکتر
ومرگبینجدالیکدر. ساختمیبیمارنیزراجسمشآرامآرامبیمارشروحح. جسمشنهداشت

رازندگیوماندنبهار،ازمراقبتونگهداريخاطربهبهاره،روحشادمانیخاطربهشاهرخزندگی،
."بهاره"اویادگارتنهابهار،خاطربهفقطبکشد،نفسخواستمیهمباز. برگزید

کوچکشدستهايباوبودکنارشمدامبهار. بودشدهبهترنسبتاًشاهرخحالوبودگذشتهروزيچند
.کردمیشادراپدردلشیرینشسخنانباوکردمینوازشرااوچهره

نشی؟مریضدیگهديمیقولجونبابا- 

خاطراتتمامتوخاطربهوکشممینفسکنم،میزندگیتوخاطربه. دممیقولدخترکم،دممیقول- 
همیشهوباشیخوشحالوباشیداشتهآسایشونشیناراحتتوتامیکنمزندونیدلمصندوقچهتورو

.دریامیریمهمباهمحاال. باشهخشنودوراضیمنازمادرتروحتابخندي،

آمادهبرایشهدیهکلیکرد،چراغانیراویالتمام. گذاشتتمامسنگشاهرخکوچولو،بهارتولدخاطربه
بسیارسلیقهباشبنم. باشدخوشحالوشادتولدشدرکوچولوبهارتادیدتداركبسیاريهايبرنامهوکرد

دادسفارشرابزرگیکیکبود،بهارهايزبانیشیرینعاشقکهفریدوپرداختویالدرونبنديآذینبه
مهربانیاینهمهازدلشوآوردچهرهبهاشکهیجانازاوکهبوسیدرافریدچناندیدراآنوقتیبهارکه

.لرزید

بسیارکهدادهدیهاوبهسخنگوییوبزرگعروسکوگفتتبریکاوبهرابهارسالگیپنجشروعشاهرخ
بود،کهجاهرآن،ازبعدوداشتدوستهایشهدیههمهازبیشترراعروسکاینبهار. کردشادمانرااو

بهاروکردندتقدیماوبهبسیاريهدایايدیگرانوبزرگمادروبزرگپدر. داشتهمراهنیزراعروسک
:گفتبلندصدايباوکردتشکرآنهاازشیرینهايبوسهبا

.کنمنمیفراموشروروزاینوقتهیچمن. دارمدوستروشماهمه. دارمدوستتخیلیجونبابا- 



. خندیدندمیوکردندمیصحبتهمه. نبودماشینفضاياندازطنینغمدیگرتهران،بهبازگشت،راهدر
تادهدنشانخرسندوشاددیگرانمیاندرراخودخواستمی. بودهمراهآنهابابیشوکمهمشاهرخ
.نشودآنهانگرانیوناراحتیموجب

***

ازشتریبکردیمیسعوشدیمحاضرکارشسرروزهرشاهرخ. شدگرفتهسرازیزندگيعادروال
. بوددهیبرگزرایراهنی،چنگذشتهتلخخاطراتازییرهايبرادیشا. سازدمشغولکارباراخودگذشته

یحت. باشدداشتهکردنفکروقتکمترتاباشدتیفعالوکارحالدرمدامفکرشوجسمخواستیم
بهارباراوقتشگذشتهازکمترحاال. بودداریبوقتریدتاشبهاوبردیممنزلبهراکارهاازياریبس

ظاهراودگانیدمقابلدرکمترکردیمیسع،استتوجهیباوبهپدردیدیمکههمبهار. کردیميسپر
یمبازگوعروسکيبراراشیهادلدردتماموگذراندیمعروسکش"ایرو"باراوقتششتریبوشود
نیطنعروسکيهاهیگريصدااوقاتشتریبیولدادیمسرقهقههعروسکبودشادوخوشحالاگر. کرد
.بودکوچولوبهاراتاقانداز

نیاباکوچکدخترنیاکردیممشاهدهیوقتیولداردنگهسرحالوشادرابهارکردیمیسعخانمنیگل
یمرایزدینمایراضرااوکنندهدواریامسخنانباتوانستینمکندیمدركرامسائلخوبنقدریاکمسن

گفتیماوبهکهیزمانیثاندر. شودینمکودكنیايشادويدواریامباعثسخنانشازکیچیهدید
:گفتیمجوابدربهارنکندفکرگذشتهبهپدرتاباشدپدرشباشتریبدیبا

فقطاونبرم،خوامی،نمششیپرمینم،منبرهینمپاركمنو. ندارهدوستمنوگهیدپدرخانومنیگلنه- 
.کنهفکرمامانبهدارهدوست

چونزدینمیحرفزینشاهرخبایحتگرید. کردیمسکوتناچاراوزبانازجمالتنیادنیشنبانیگل
.استثمریبشیهاحتینصدانستیم

* * *



بودآوردهخودباشرکتازکهبودییهاپروندهوکارهاانجامسرگرماتاقشدرشاهرخوبودلیتعطروز
. بودرفتهاستراحتيبراکهبوديروزچندلیدلبهنیگل. بودایروبايبازسرگرماتاقشدرهمبهارو

بارااوورفتیمدنبالشبههنگامریدهمشبهاوبردیممادرشخانهبهرابهارشاهرخروزهانیبنابرا
برشاهرخازشتریبمشکالتنیاچند،هرکردیمتحملشاهرخیولبودسختگرچه. آوردیمخود
.داشتیمنفریتاثبهارحساسهیروح

شادچناندیفروعمهدنیدبا. بازکندرادروآمدهیماریبرونیباتاقازبهارکهشدباعثخانهزنگيصدا
.نداشتحدکهشد

ما؟شیپنیاومددیفرعمو.سالمجونعمهاوه- 

:گفتدیبوسیمرااوکهیحالدرشبنم

زم؟یعزاسخونهبابا- 

.اتاقشهتواره- 

:گفتلبخندبادیفر. نشستندورفتندییرایپذبه

؟يکردیمکارچهییتنهاتو- 

.میشدتنهاماورفتهنیگل. ،عروسکمزدمیمحرفایروبا- 

؟یدلتنگنیهمخاطربهرفتهروزچندنیگل،چونیستینتنهاتوزمیعز- 

کارهمش. برهینممنوبابایولپاركبرمخوامیم. رهیمسرامحوصله. شدهتنگنیگليبرادلمخب- 
کنمیميبازدیفرعموبادیاومدشماکهحاال،اماکنمیميبازوزنمیمحرفایرو،باتنهامهممن. کنهیم

عمو؟،باشه

:گفتودادفرورابغضشزحمتبهدیفر

.یبگتویچ،هرزمیعزباشه- 

:گفتودیکشآغوشدررا،اوبودشدهمتاثرشدتبهبهارسخناندنیشنباکهشبنم



دلمزیعز. کردمیميکارنهایااززودترگرنه،ویکشیمیسختنقدریاتودونستمینممنزمیعز- 
؟ینگفتمنبه؟چراينزدحرفمنبا،چرابرمتو،قربون

.کنميبازدیفرعموبا،بعدکنمصداروبابارمیممن- 

:گفتافسوسباوزدوداشچهرهازرااشکقطراتشبنم،رفتبهاریوقت

رهیبگدهینادرو،بهارخودشیناراحتخاطربهدینبااون. باشهشدهتوجهیبقدرنیاشاهرخکنمینمباور- 
.کنهیماشتباهکهبفهمهدیبا،اونکنميکاردیبامن. 

:گفتدیفر

.میکناقدامبعدقرارهچهازاوضاعمینیبباولبهترهشبنم- 

شاهرخ. اسبچههیاون؟افتادهگودچقدررچشماشیزيدیند. رهیمنیبازداره؟بهارینیبینممگه- 
...منيخدا.کنهینمیتوجهبچهنیابهکهرحمهیبیلیخ

:گفت. دیدکارغرقرا،اوکردبازراپدراتاقدربهاریوقت

بابا...بابا- 

:گفتوکردبلندسرشاهرخ

.کنمتمومروکارهامدیبامن. یکنيبازيبربهترهکنم؟پسیمکاردارمینیبینممگهبهار- 

.یکنکاريبلدفقطتو...اومدندیفرعمووعمه. نکندعوامجونبابا- 

:گفتبهار. ستینگررهیخبهاربهتعجبباشاهرخ

.کنمصداتبودم،اومدهنداشتميکارتوباعمهشیپرفتممن- 

یلحظاتازپسناراحتوافسردهشاهرخ. شدخارجاتاقازفشردیمراشیگلوبغضکهیحالودر
:کرداستقبالانهاازلبخندبادیفروشبنمدنیدبا. امدییرایپذبهوبرخاست

!دیکردفراموشروماکردمیمفکر!عجب؟چه- 



رو؟ماتوایمیکردفراموشروتوما- 

.ندارمهمخاروندنسروقتاصال. کارمسرگرمکهینیبیمکه،خودتشبنم- 

.یباشداشتهياگهیدکارانجاميبراوقتدمی،نبایتراشیمخودتيبرايکاراضافههمهنیایوقت- 

جان؟شاهرخيچطور. میبگذر- 

خوبه؟کارت؟وضعيچطورد،تویفرممنونم- 

.یافتنمبمافکربهکهتو. میبزنيسرتوبهومیایبمیگفتامروزراستش. ستینبد...الحمدا- 

.جاندیفرشرمند- 

کو؟بهارپس- 

.ارمیبوهیمبرممن. ادیماالن. اتاقشهتوحتما- 

.ارمیمهمروبهار. رمیممننیبشتونه- 

دنیشنواويهاهیگردنیدازودیدهیگرحالدررااوورفتبهاراتاقبهشبنم. کردتشکرشاهرخ
.شدنیغمگشدت،بهزدیمعروسکشبهکهییحرفها

،شدیمخوبچهبودمامانماگهایرویکرد؟راستنگامياونطورگفتم؟چرایچبابابهمن،مگهجونایرو- 
،منيدارمامانکه؟تویکنیمهیگرچراتوا. بردیمخودشباروتوومنواومدیمماماننه؟کاشمگه

روکارشفقطهم،باباخداشیپاسمونتورفتهمامانمکهکنمهیگردیباکهمنمنیا...هستمتومامان
.ندارهدوستاصالمنوودارهدوست

:گفتختیریماشککهیحالدرودیکشآغوشدررااوورفتجلو. اوردینطاقتگهیدشبنم

...زمیعزبهار...منيکوچولو- 

:گفتوگذاشتبهاريبایزوکوچکصورتنیطرفراشیدستهاشبنم. شدندارامدوهرتاگذشتیمدت

.خونمونبرمیمخودمباروتو. یباشتنهاذارمینمگهید- 



…بابایول- 

؟يشدیراضحاالمنباباباجواب

.شماشیپامیبخوامیمعمهآره- 

دیفرعمووبابايبرامیبرهمبعد. ینکنهیگرگهیدويبشورروصورتتيبريبدقولدیبای،ولباشه- 
زم؟یعزباشه. میببرییچاووهیم

.جونعمهباشه- 

.میبرایبحاال. قشنگمعروسکنیآفر- 

یشوخخاطربهبهاربودند،شاهرخکناریوقتیحت. نشستبهارکوچکيلبهايرولبخندیلحظاتيبرا
نسبتشیتوجهیبخاطربه.شدشاداوخندهيصدادنیشنازشاهرخودیخندیمبلنديصداباشبنميها
. توانستینمیولبگذرانداوباراوقتشوکندمحبتاوبهشتریبخواستینمدلشوبودناراحتبهاربه

یلحظاتيبراراخاطراتآنکردیمیسعچقدرهریول. کردیمزندهاودررابهارهادیکودكنیاوجود
وامدندیمدريبازبهوگرفتندیمجانچشمانشمقابلخاطرات. شدینمموفقبسپاردیفراموشدستبه

یمرنجمسئلهنیاازوشدیمغافلدختركادیازاو. کردندیمانیگررانگاهشومجروحراشاهرخدل
.نبودساختهدستشازيگریدکاریولبرد

:گفتوکردشاهرخبهروشیصحبتهاانیمدرشبنم

ومامانخونهيببرصبحاونویستینمجبورينطوریا. ببرمخودمبايروزچندروبهاردارممیتصممن- 
.شهینمخستههمبهار. دنبالشيبرشب

:گفتارامشاهرخ

.ادیبتونهیمبخوادخودشاگه. ندارمیمخالفتمن- 

:گفتجانیهبابهار

.ایبهمتو؟اصالیچتوعمه؟پسخونهبرميدیماجازهیعنیباباجون،- 



يالحظهیحتاوکهیحالدرسوزاندیمدلاوییتنهاخاطربهدختركنیا. رافکندیزبهسرنیغمگشاهرخ
.بودنکردهفکردخترشییتنهابه

.دنبالتامیمبعدورسمیمکارهامبههممن. بگذرونخوشعمهبابروتو. راحتمنجایا،منزمیعزنه- 

.ایبزودپسباشه- 

.امیمکردمفرصتوقتهر- 

:گفتشبنم

یحسابخوامیممن. ادیبرتریدروزچندمیبگبهشمیتونیمتازه. ارمشی،مشدخوبخانمنیگلیوقت- 
.بگردونمروبهار

:گفتزنانلبخنددیفر

؟يایمگردشهممنباعموخوشگل- 

.امیمحتما- 

بهاررفتنبا. رفتندوکردندیخداحافظشد،حاضرشبنمکمکبهبهارانکهازبعدونشستندگریدیساعت
هایصندلازیکیيرو. نبودهمبهارگریدحاال. گرفتدلشوکردخانهیخاليفضابهینگاهشاهرخ
.زدزليانقطهبهوکردرهاراخودش

دنیفهمهمه؟نکنهيشدکاریبکارازنکنه. شدنغرقهاشیکشتانگار!کنپسر؟نگاششدهیچباز- 
.گهیدبخندشاهرخمنيباشم؟خداتوبادیباجاهمهمنویلوس

.بهارهشدندخرابسرميروایدنيبالهاتمامانگارتویب- 

.استگرفتهکردیمحس. دیدیماشپزخانهدرکناررااوحاال

شاهرخ؟کنمدرستیچشاميداردوست- 

.يبخورويبخواتوکهیچهر- 

.خورمینمیچیهيبخوامنونظراگه- 



.میبخوریچبگمکهبهترهپس- 

:دیخندنیریشاو

کنم؟کاریچتودستازاخهمن!شکموپسره- 

.نخورتکونکنارمازوشمیپنیبشایبیچیه- 

.يبددستمکارویبشخطرناكترسمیم. شهیمادیزروت- 

؟يکارچهمثال- 

.دونمیمچه- 

.رسمیمروحسابتامیماالنکنصبر!طونیشيا- 

بازراخچالیدرورفتآشپزخانهبه. کردپرراوجودشبهارهيهاخندهوهاکردنها،دنبالدنیدوادی
.بودشدهمحوخاطراتدرهنوزییداد،گویمانجامراکارهاآرام.کنددرستتابرداشتمرغتخمدو.کرد

.میکنفیتعرومینیبببهبهن،یبدغذامابهنیخوایمشماامشبپس- 

.يبخورهمروانگشتهاتکهکنمدرستيزیچ- 

!داره؟خوردنانگشتهممروینآخه- 

هوابهتابهیماهازدود. امدخودبهناگهانوزدیمزنگگوششدرهنوزاخندهيصدا. دندیخنددوهر
. کردبازآنيروراآبوانداختییظرفشودرونراتابهیماه. نبودمروینازيخبرگهید. رفتیم

رااشکسوزش. بوددوختهسقفبهچشم. کردرهاتختيروراخودشورفتخواباتاقبهافسرده
درشاهرخهیگرهقهقيصدا. رفتفروبالشدروختیرنییپاچشمشگوشهازیاشک. کردیمحس
شدنخردهی،گرمردکیهیگر. ستیگريهايهاوگرفتچشمانشمقابلرابهارهعکس. دیچیپفضا

ماندهدروخوردهشکستکی،عاشقانسانکی

م؟یکنتلفنبابابهجونعمه- 



زم؟یعزیچيبرا- 

دلمبدونهکهزنمیمزنگخودمپسبزنهزنگکنهینموقتکهاونبپرسمروحالشخوامیم... آخه- 
.شدهتنگبراش

.میکنتلفنایبباشه. برمتومهربونوکیکوچدل،قربوندلمزیعز- 

.برنداشتراتلفنیگوشیکسکردصبرهرچهیولگرفت،راشاهرخمنزلشمارهشبنم

.دهینم،جوابجونبهاردهیخواببابانکهیامثل- 

.خوابهینماون. دارهیباوقاتاکثربابایول

يرورایگوش. بودشناختهراشاهرخخوب. استرفتهفروخوددربازشاهرخاکنونکهدانستیمشبنم
.ستینگرکردیمنگاهشنگرانکهبهاربهونهاددستگاه

.میبخوابهمتوومنبهتره. دهیخوابحتمانباشنگران- 

رفته؟کجادیفرعمو- 

.فوتبالنیادستازامان. کنهیمتماشاونیزیتلوهنوز- 



پخشکهفوتبالجزوبوددوختهونیزیتلوبهچشمدیفر. شدندواردبودانجادیفرکهیاتاقبهوبرخاستند
.نداشتتوجهيگریدزیچبه. شدیم

؟یکنیمتماشافوتبالچقدردیفرعمو- 

د؟یپرسوشدرهیخاوبهمهرباندیفر

؟ينداردوستتو- 

.ندارهدوستهمنه،عمه- 

.دارهدوستزوربههممنوتوعمهاره- 

:گفتوکرداخمیتصنعشبنم. دیوخند

نمیا. بخوابنجایهمهمتو. میبخوابمیریمبهارومن. کنتماشاروفوتبالتتوحالهربه! یبدجنسیلیخ- 
.پتووبالش

:گفتیشوخبهدیفر



.گهیدخاطرهنیهمبهينداردوستمگمیم- 

.نزنغرهمنقدریابخوابریبگ- 

:گفتودیکشدرازتختيروبهار. رفتندخواباتاقبهبهارهمراهخندانو

.دیفرعموحالبهخوش- 

:دیپرسمتعجبدیکشیمدرازاوکنارکهیحالدرشبنم

!حالش؟بهخوشچرا- 

- .ستینتنهامنيبابامثلویهستششیپشهیهمشماچون

بابچهنیانکهیاازمتعجب. شدنیاندوهگومتعجباستشاهرخگراننقدریابهاردیدیمنکهیاازشبنم
ورنجهمهنیایکودکدورانوسننیادرنکهیاازنیاندوهگوداردیمهربانوبزرگروحچهکمسننیا

.شدیممتحملرااندوه

.یداشتندوستومهربونقدرهمون. یهستمادرتمثلدرستتو- 



:گفتنشستوزدهذوقبهار

د؟یبزنحرفبراممامانمازشهیمجونعمه- 

...خب- 

خودش...خوشکلهیلیخکهعکسش.بودهيچطور،بدونمبدونماونازخوادیمدلمیلیخکنمیمخواهش- 
؟یچ

:گفتزنانلبخندشبنم

.بگمبراتمنتابخوابباشه- 

.دوختشبنمبهچشممشتاقومنتظرودیکشدراززدهجانیهبهار

اونعاشقباباتکهیداشتندوستومهربوناونقدر. مهربونوساده. بودییبایزیلیخزن...تومامان- 
وشیسادگبامامانت. داشتدوستیلیخاونوهممامانت. داشتدوستیلیخرومامانتشاهرخبابا. شد

یوقتيخواستگارمیرفتکهيروزادمهی. داشتنددوستشهمه. کردیمخودشعاشقروهمهشیمهربون
اشچهرهقدراون. بودوقاربایولسادهچقدر. میبوداومدهجانیهبهدنشیدباهمه. شدواردمامانت

مامانتقشنگيلبهايروشهیهم. شدعاشقشموقعهمونبزرگمامانکهبودیداشتندوستونیریش



کهآخ. نهیببروتوخواستیمدلش. داشتدوستروهمهوبودمهربونهمهبا. کردیمییخودنمالبخند
...ی،ولنندیببتداركبرنامهیکلبودقرارپدرتبا. بوددهیکشتويبراییهانقشهچه

:دیپرسیلرزانيصدابا.بودکردهنمناكروقشنگشيهاچشمیاشکنمهموبودزدهجانیههمکهبهار

زندهبهارهماماننبودممناگه. نداشتدوستمنو. دمشیندمنورفتمامانگهیداومدمکهمنعمه- 
.موندیم

؟یکنیرومفکرنیاچرا.باشهزندهنیاازشتریببهارهماماننخواسته؟خدایحرفچهنیادلمزیعز

:گفتهقهقباوافتادهیگربهبهاره

.منهریتقصهمشپس. مردمامانماومدمایدنبهکهمنگهیمنیگل- 

کردیمفکردیبااوچرا. دیبگوچهاوبهدانستینمواقعا. ستیگرهمراهشودیکشاغوشدررااوشبنم
بداند؟مقصرراخودشمداموبخوردافسوسقدرنیادیباچراشده؟مادرشمرگباعثوجودشکه

ینمارامبهاریولشودیمناراحتمادرشروحبزندراحرفهانیااگروندارديریتقصاوکهگفتشیبرا
.گرفت



با. شدیاندیبگریدمسائلبهيالحظهنگذاردوببردگردشبهرابهارفرداازگرفتمیتصمخودباشبنم
.دیخوابوفشرداغوشدربودرفتهخواببهمعصومچهرهباکهرابهارفکرنیا

گردششبتاو...نما،یسوحش،باغپارك،. رفتندگردشبهبهاروشبنمصبحانهصرفازبعدصبح
بهخندانانهاورودبا. بودانهامنتظروبوددهیچراشامزیمدیفربازگشتندخانهبهیوقتشب. کردند

وبودکردهتیسراهمدیفربهاوشوق. کردیمفیتعرروزانگردشاززدهجانیهبهار. رفتاستقبالشان
.کندلیتکمرااشيشادوکنديبازاوباشدباعث

افتییمانعکاسیزندگبرقشیهاچشماز. بودشدهشاداببهار. داشتادامهروالنیاروزچندتا
حلوبودگرفتهتماسشبنمباکارشمحلازشاهرخدوباریکی. بودخندانشیلبهاوانداختهگلشیلپها.

نیاازیکیبودخواستهشاهرخازو. استشادمانیلیخاوکهبوددادهحیتوضشبنموبوددهیپرسرابهار
.بودگرفتهانسخانهدرخودشخلوتباشدتبهرایز. نکردقبولشاهرخیولکنديسپرانهاباراروزها

کندسرگرمحاتیتفرباتوانستیمرابهار. نبودساختهدستشازيکاریولکردیمدركرااواندوهشبنم
یفراموشدستبهراشیهاغممسائلنیاباتانبودبچهشاهرخیولبکاهداشیدرونغمازيحدودتاو

يفرساطاقتاحساسیجواناوجدر. کردینمهمیجواناحساسیحتگهیدشاهرخ. شودشادابوسپرده
ازیکسخواستینمیولشدیمتریمتالشروزبهروزدرونش. بودانداختهچنگوجودشبريریپ

.باشدشدنشنابودوشدنخردشاهدیکسخواستینم. باشداگاهاشیدروناحساس

دانستیم. بروددنشیدبهگرفتمیتصموشدتنگاويبرادلشبهاربتیغهفتهکیازپسباالخره
.روندیمانجابهبودگفتهاوبهقبالشبنمرایزبرودمادرشخانهبهدیبا



صحبتبودگرفهمیتصمبهاروشاهرخيهیروحویزندگمورددرشبنمسخناندنیشنازپسزینيفخر
انجابهشاهرخیوقت. بودمخالفهنوزفروتنکههرچند. کندمطرحراشاهرخمجددازدواجمورددریینها
کهبودشدهزدهجانیهچناناودنیدبابهار. نداشتندرادنشیدانتظاررایز. شدندمتعجبهمهامد

اغوشدررااوتمامیدلتنگبازینشاهرخ. کردبارانبوسهرااشچهرهوانداختاواغوشدرراخودش
. قشنگش،دختركکندباوررادخترشخواستیمکندحسرااوخواستیم. دیبوسیموفشردیم

کند؟تحملرااويدورهفتهکیبودتوانستهچطور

:گفتيفخرنکهیاتا. شدبدلوردانهانیبمتفرقهيهاصحبت،نشستندیهمگیوقت

.یکنیمهالكرو؟خودتيبدادامهکردنیزندگنطوریابهيخوایمیکتاپسرم- 

عروسکم؟نهمگهمیراحتخونهاونيتوينفردوبهارومن،راحتممنمادر- 

.هستهمبهارهمامانتازه،میستینتنهاخونمونتوبزرگ،ماماماندرسته- 

:گفتیعصبيفخر

جلویتونیميچطورتودونمینممن. کردهتیسراهمبچهنیابهيکردیالبافیخبسازنیببایخدا- 
فکربهشاهرخ. سزندهبهارهکنهفکرطفلکنیاکهیبزنحرفانیاازویبکنروکارهانیابچهنیا

.باشبچهنیاوخودت



تیتربيطورکنمیمیسع. باشهشیاساورفاهدرتاکنمکارتوانمحددرکنمیمی؟سعيچطورگهید- 
.بکشهابازرومشیگلمادربدونبتونهوباشهمستقلکهبشه

رویزندگراهوکنهتشیتربدرستکهدارهاجیاحتیکسبهاون. ستینیزندگتمامکهرفاهزمیعز- 
.بدهنشونش

.گهیدکاراسنیهميبرااس؟اونکارهچهنیگل- 

.کنهیميپرستارومراقبتتوبچهازفقطکهرزنهیپهیفقطاون- 

.رمیگیمپرستاربهاريبرامسائلنیهمخاطربهمنگهیدپرستارهیخب- 

.دارهاجیاحتمادرهیبه؟اونیستینمتوجهچراتوپسر- 

:گفتتیعصبانبا. باشذمسلطاعصابشبرکردیمیسعکهیحالدرشاهرخ

؟ي؟چطوربسازممادربراشيچطورخاکهریزکهمردهجسمهیارم؟ازیبمادرهیبراشکجاازمادراخه- 

:گفتوستینگريفخربهیعصبانفروتن



.يندازارشنقدریابهترههیکاف- 

:دادادامهکردهانیبرومطالبعمدهدیدیمکهيفخریول- 

یميمادرخواد؟کدومیمروفرزندشبديمادرکدوماخه. هستمتونگرانمنپسرمشاهرخنیبب- 
.یباشبچهنیاندهیاوخودتفکردیباتوگمیمخودتبخاطربشه؟منپسرشیناراحتباعثخواد

جان؟مادرکنمکاریچیگیم- 

هموشهیمعوضهواتوحالخودتهممجددازدواجبا. یکنازدواجدوبارهدیباتوگمیم...من...نیبب- 
کهبعدای،ولکنهقبولروگهیدمادرهیوجودتونهیماسبچهاوناالن. باشهداشتهمادرهیتونهیمبهار

نیامنظورمکنمیمکمکتمنیباشموافقاگر. کردوادارشمسالهنیاقبولبهشهیممشکلبشهبزرگتر
درادشیهنوزومیداشتدوستاونوهمما. یکنفراموشروبهارهخاطرهوادیکردنازدواجباکهستین

!شه؟یشه،مینمزندهاونکهخوردنافسوسبایول. ذهنمونه

ادیفروبرخاستناگهان...يوا.کندقبولرایدرخواستنیچنتوانستینمنه،. بودانفجارحالدرشاهرخ
:زد

چراد؟یدارینمبرسرمازدستچرا. خوامینم. بشنومخوامینمگهید. کنتمومش! کنبس! کنبس- 
ستینالزمشما. ندارهازینمنجزبهياگهیدسرپرستبهنداره،بهاراجیاحتمادربهن؟بهاریذارینمراحتم

یزندگمنباخونهتودارهنمردهاونمننظردر. کنمیمیزندگبهارهباهنوزمن. دیباشمنیزندگفکر
،منروح،منوجودمالک. دادمهیهداونبهوجودمو،تمومدادمقولبهشمن. منهنظرمهماالن. کنهیم



کشه؟چرایمنفسواسزندههنوزمنقلبدربهارهنیکنقبولنیخواینمچرا. اسبهارهمنیهستتمام
چندادمهیمگه. اونهیواقعمادربهارهچونندارهاجیاحتمادربهن؟چرا؟بهاریکندركرومننیخواینم
....دیبذارراحتمد،یبذارراحتم؟...تاباشه،چندداشتهتونهیممادرتا

يفخر. بودنددهیترسهمهیعنیبود،دهیترساوبلنديصدادنیشنازبهار. زدیمادیفرهمچنانشاهرخ
کردهخیبود،دنیلرزحالدرشاهرخوجودتمام. ندیبباوازرایالعملعکسنیچنکردینمفکرهرگز

. بودانفجارحالدرتیعصبانوازخشم. خوردیمهمبهشیدندانها. بودختنیگسحالدربندشبند. بود
:زدادیفروگرفترابهاردست

.خوامینمبشنوم،رویاتیچرندنیچنشماازکدومچیهزبونازنیاازبعدخوامینمگهید- 

:گفتوبرخاستفروتنکهبرودخواست

،ارومخوامیممعذرتازتمن. توئهنگرانفقطنداشت،يمنظورمادرت...مادرت. شاهرخباشاروم- 
.پسرمباش

دلسنگهمههاشما. دیریبگمنازهمروبهارهروحنیخوایمیحتهاشماباشم؟اروميچطور- 
...هارحمیب. دیهست

وماتیلحظاتتايفخر. بودنخواهدیبازگشتگریدرفتننیادرکردندحسانهاکهرفتچنان. رفتو
طبقهبهوکرديفخربهیعصبانینگاهفروتن. بودندکردهسکوتهمه. بودنشستهحرکتیبومبهوت

.بودنشستهيجابرریمتحوماتدیفر. کندارامرامادرشکردیسعزینشبنم. رفتباال



یحت. بودنشستهوبودکردهجمعرا،خودترسازبهار. راندیماریبسسرعتباوبودفرمانپشتشاهرخ
خانهبه. شوددهیکشادیفرسرشبرمباداآمدینمدرشیصدا. دیترسیمشاهرخبهکردننگاهاز

:گفتفقطاوترسبهتوجهیبشاهرخ. دندیرس

!شوادهیپ- 

فقطکهبودناراحتویعصبانچنان. بسترادرورفتاتاقشبهکراستیشاهرخوشدندخانهوارد
!بودمردهییحرکت،گویب. زدزليانقطهبهوکردرهاتختيروراخودش

با. ماندندیباقحالاندرشبتا. ستیگرارامودیکشاغوشدرراایروورفتخودشاتاقبهترسانبهار
خواستیمدلش. دیترسیمکهبودبارنیاوليبرا. گرفتفراراکوچکبهاروجودترسشبدنیرسفرا

پدراتاقطرفبهوشدخارجاتاقازباالخره.نبودکسچیهافسوسیولببرد،پناهانبهتاباشدیاغوش
ارامحالنیاکند،باشیصدادیترسیم. دیدتختيرودهیخوابوحرکتیبراپدر. گشودرادرارام. رفت

:کردزمزمه

...باباجون...با...با...باباجون- 

اوردادیبهتازه. ایخدااه. نشست. دیدهراسانینگاهواشکباریچشمانبارااوتازهوکردبلندسرشاهرخ
:دیپرس.اوردهخانهبهخودبارابهار

؟یکنیمهیگرشده؟چرایچ- 



:کردزمزمهترسانبهار

.جونباباترسمیم...ترسمیممن- 

.هیگرزیززدو

اغوششدربهارکهیحالدرنشستتختيرو. کردنوازششودیکشاغوشدررا،اوبرخاستشاهرخ
.کردیمهیگر

هیگرگهیدحاال. خوامیممعذرت!کردمفراموشروتوونبودخوبحالم. ببخشرو،منزمیعزنترس- 
.یبترسدینباتو. نذارمتنهاتدمیمقول. نکن

.دونمیمينداردوستمنوتو...ترسمیمییتنهاویکیتارازمن. ترسمیم،منيزددادسرمتوبابا- 

.زمیعز...تو...یمنیزندگتمامقشنگم؟تويکوچولوهیحرفچهنیا- 

. ستینگرپنجرهبه. دیگویمراقتیحقبهاردانستیمخوب. زدبوسهسرشبروچسباندنهیسبهراواو
:کردیمزمزمهوبودستادهیاانیگرانجابهاره

...مندختركچارهیب! مندلزیعز!منيکوچولودختر- 



:کردزمزمهارامشاهرخ

.دمیمقول. نذارمتنهاروبهارهگهیددمیمقولبهاره- 

دررابهارکهبوداوسپاسگزاریی،گوکردشاهرخدارتبنگاهنثاريلبخنداندوهبابهاره. ستیگرو
.نگذاشتهتنهارااووداردآغوش

نکهیااز. دیچشیمرايشادویخوشبختطعمکمکمحاالبهارهوشاهرخعشقثمرهوبایزدختركبهار
اوکهطورهرتادادیماختصاصبهاربهرالیتعطيروزهاشاهرخ. بودشادابداشتخودکناردرراپدر

کهیساعاتدرداشتدوست. نیگلنبودمگرکردینمحسيکمبوديگریدبهاروکننديسپرخواهدیم
بازهنوزبودرفتهاستراحتيبراوبودشدهضیمرکهيروزازاویولباشدخانهدرنی،گلبودسرکارپدر

.داشتدوستاریبسرارزنیپ. بودنگشته

اریبسرااوکهشدروبهرویتیواقعبا،دیکشیمراخانهبهنیگلبازگشتانتظارکهروزهانیهمازیکیدر
استراحتحالدروبازگشتهسرکارازمعمولاززودترشاهرخ. بودتنهاخانهدرروزآن. ساختافسرده

باکهگفنوگرفتپدرشيسوبهرایگوشیلحظاتازپسیولبرداشترایگوشبهار. زدزنگتلفن. بود
يصدااز. استخانمنیگلدخترصحبتشطرفدیفهمیاحوالپرسوسالمازپسزیناو. دارندکاراو

:دیپرسوشدمضطربدخترنیغمگوافسرده

گرده؟یبرمیچطوره؟کخانمنیگلحال- 

:گفتاندوهوهیگرباوبرامددخترنهادازاهکه



...مردامچارهیبمادر...مادرم- 

؟يچطوراخه...نداره؟امکان...یگفتی؟چیچ- 

:دادقراردستگاهيرورایگوش. امدفرودپتکچونشاهرخسربرکهبوداشغالبوقيصدا

شد؟خوبگرده؟حالشیمبرنیشده؟گلیچبابا- 

ماشهیهميبرانیگلمیبگوگشت؟چطورنخواهدبازگریدنیگلمیبگواوبهچگونهایخدا. ستینگربهاربه
است؟کردهتركرا

...بگومننشده؟بهخوبده؟هنوزیکشطولنیگلیضیمر؟یزنینمحرفچرا...بابا- 

:گفتمنقطعیجمالتبایلحظاتازپس. نهاداوکوچکيهاشانهيروراشیدستهاورفتطرفشبه

.مسافرتهیبه...رفتهنیگل...زمیعز- 

!مسافرت؟- 

.مسافرتزمیعزاره- 



!کنه؟یخداحافظمنازومدینچراگرده؟یبرمیک...خب- 

...بگم؟اونچطوراخه- 

همبازتوانستینم. دیبگوراقتیحقتوانستینم...نه.رفتیمسووانسونیابه. بودشدهیعصب. برخاست
الماسوشیلبهابررااندوهگلبوسههمبازتوانستینم. کنددعوتيدیامناواسیبهرادخترش
.کندهیهدچشمانشبهرااشکدرخشان

.ردیبگکمکانهاازتوانستینموبودقهراشخانوادهباهنوز

...هنوزدیشان؟یگلخونهمی؟بریناراحتنقدریاچرابابا- 

.میرینمنه- 

رفته؟کجانیگلچرا؟بابا- 

.یوالن.طمسافرتهیرفته- 

:گفتنارحتبهار



.بمونهکنارمشهیهمونذارهتنهارومنبوددادهقولنیگلیول- 

بههرگزوبودندشدهمهربانناقدرنیااتیادمچرا. کردشدنشکفتهبهشروعشاهرخيچشمهادراشک
حال.بودنکردهوفاانبهیولبوددادهاوبهیقولنیهمچهمبهارهکهامدادشیماندند؟ینموفادارقولشان

:گفتوگرفتراپدردستبهار.بودنکردهوفاانبهیولبوددادهبهاربهیقولنیهمچزیننیگل

باباجون؟رفتهکجانیگلیبگمنبهيخواینمتو- 

:گفتبوددوختهبهاريبایزيهاچشمدرچشمکهیلحظاتازپس. نشستنیزميرواومقابلشاهرخ

.خداشیپرفتهنیگل- 

رفته؟بهارهمامانکهییجاهمون- 

کهکندقانعرابهارخواستیمیول.ندیببراشیاشکهادختركخواستینم. انداختریزبهسرشاهرخ
چدرانچهازشیبخواستیمییکرد،گویمنظارهراپدرچهرهکنجکاوانهبهار. هرگز. گرددینمبرنیگل

.دیدینمچیهيدیناامواندوهجزیول. بخوانداشچهرهازراگفته

گردد؟یمبرخداشیپازیکنیگل- 



.کردیمتکهتکهراشاهرخقلباو،یپدریپسواالت

. برگردههاادمماکنارندارهدوستگهیدخداشیپبرهکهیکسزمیعزیدونیم. گردهینمبرگهیداون- 
.کنهیمتماشاروهاادمماباالاونازومونهیمهمونجا

بهاره؟مامانمثل- 

.کنهیمتماشارومااونماالن. بهارهمامان،مثلزمیعزاره- 

خدا؟شیپرفتنیگلچرابابا- 

.دونمینم...دونمینم- 

کردیماحساسکوچکدختر. کردپررافضااشهیگريصداوکرددنیلرزبهشروعبهارکوچکچانه
:گفتوکردکینزدپدربهرالرزانشوکوچکاندام. ستادهیاتنگوکیتارطیمحکیدرتنهايتنها

منازشتریبروخدایعنینداشت؟دوسترومانیگلرفت؟مگهنیگلچراترسم،یکممنجونبابا...بابا- 
گفتیممنبهشهیهم. گفتیمدروغیولدارهدوستشتریبهمهازایدنيتومنوگفتیمداشت؟اخهدوست

باباچرا. بمونهکنارمشهیهمونذارهتنهارومنبوددادهقولنیگل.گفتدروغخودشیولیبگدروغمبادا
منهمنیگل،یکنیمهیگرمدامتووگذاشتتنهاروتوبهارهذارن؟مامانیمتنهاروماهمهجون؟چرا؟چرا

.گذاشتتنهارو



يهاضجهدنیدباییگو. بوداورزجرستیگریمبانهیغرکهشاهرخاغوشدربهاريهازدنزاردنید
اجازه. بوددادهخروشاجازهشیچشمهابهمدتهاازپس. بودشدهتازههمشاهرخدلداغبهار
درناگوارخبرنیادنیفهمبابهار.بودرفتهبهارهيروزکههمانطور. شهیهميبرابودرفتهنیگل!انیطغ

لرزانوترسانگشودیمچشمیوقت. زدیمصدارانیگلوبهارهمامانمداموسوختیمتبدر. افتادبستر
اويهانوازشباوسپردیمختیریماشکاوبسترکناردرانیگرونیغمگکهشاهرخاغوشبهراخود

بودندشدهمطلعخبرنیاازهماشخانواده. ارامشازغیدریول. دیخوابیمونهادیمهمبردهیددوباره
يپرستاردریسعشبنموسوزاندیمدلبهاروشاهرخيبرااریبسيفخر. رفتندیمانهادنیدبهروزهرو

ازکمکمبهارگذشتندویمیسختبهروزهابودشدهلیتبدیکابوسبهواقعهنیا. داشتبهارازبهتر
هایخوبازاويبرامدام. گذاشتینمتنهارااوهمکوتاهیلحظاتيبراشاهرخ. افتییمبهبوديماریب

.دیبخشیمبهبودرفتهرفتهرادختركروحکنندهدواریامجمالتباوگفتیمسخن

ندیببخندانياچهرهبارااوبهارخواستیمدلش. بردیمگردشبهرابهارمدامشاهرخ. گذشتماهکی
نبودونیگلدادندستازبهکمتروافتیکامليبهبودبهارشاهرخوقفهیبیمهربانبا. شودشادزیناوو
.بودکردهعادتنیگلنبودبهگریدهمدیشا. کردیمفکراو

تربشاشاشچهرهوافتیيبهترهیروحشیزندگدرکردهجادیاتنوعهمهنیاوبهاروجودباهمشاهرخ
.دادیمنشانشیپاز

* * *

یماوشیپرابهارشبنمشنهادیپبهبنارفتیمسرکاریوقتشاهرخ. بوددهیرسفراتابستانگرميروزها
گریدوشبنم. کردیمصحبتبهارباوگرفتیمتماسشبنمخانهبابارنیچندروزطولدروگذاشت

شدهخوباریبسبهاربارفتارشوافتهیبهبودیروحلحاظازشاهرخدندیدیمنکهیاازهمخانوادهياعضا
.بودندخرسند



درسته؟لهیتعطامروزجونبابا- 

:دادادامهاووکرددییتاشاهرخ

درسته؟گردشمیبردیباپس- 

مگه؟چطورارهبازم- 

.میکنصحبتهمباومیبمونخونهتودارمدوستگردشمیبرخوامینممن- 

.دیبوسرااشگونهوگرفتاغوشدررابهارخندانشاهرخ

م؟یبزنحرفیچازيداردوستحاالزمیعزباشه- 

م؟یبزنحرفیچازبگمیشینمناراحت- 

.بگوحاالنمیریششمینمکهمعلومه- 

م؟یبزنحرفبهارهماماناز...ازشهیم- 



:دیپرسنیغمگبهار. شدخشکشاهرخيلبهايرولبخند

باباجون؟کرمناراحتت- 

؟یکنصرفنظرمیتصمنیاازشهیم. دخترمنه...نه- 

.نکنمتکرارگهیددمیمقول. یشیمناراحتدونستمیم. باباجونباشه- 

.کنيبزبروحاالشهینمناراحتتودستازچوقتیهبابا. قشنگمعروسک- 

.چشم- 

:گفتوزديلبخنددیکشاغوشدرراایروورفتاتاقشيسوبهو

همبابامیکنيبازهمباتوومنایبحاال. نکنمروکارنیاگهیددادمقولیولکردمناراحتروبابامن- 
.خوابهیمحاالسخسته

.کردنظارهالیخدررابهارهيبایزچهرهونهادهمبرچشمدینخوابشاهرخیول

؟ياخستهجانشاهرخ- 

.نوازتگوشيصدا،گرمتيهاهات،نوازش،خندهنگاهتيبرا. شدهتنگواستدلم- 



.شاهرخماستدختراون. منمثلتوستکناربهار. يکردشروعهمباز- 

.خوادیمروتومندل- 

...شاهرخ- 

شیلبهايروهميلبخندو. کردیمنگاهش. بودنشستهاويروروبهیمبلروبهاره. گشودچشم
.کردیمییخودنما

شاهرخ؟يقهرمنبا- 

.دادتکانراستوچپبهراسراندوهناكشاهرخ

. شاهرخیساکتکهباز...يبخندیتونیم. دارمحرفبراتیکل؟امروزیزنینمحرفمنباچراپس- 
.يریبگدردسرتوتازنمیمحرفاونقدرمنعوضدرنزنحرفتوخوبیلیخ

.منقشنگیخانمبگوخوب- 

وقیال. هیخوبجوون. اومدهخواهرميبراخواستگارهی. خوبخبرنیاول. مامانمخونهبودمرفتهامروز- 
.مهربون

؟يدیداونوتومگه- 

.دمیشنفشویتعریولنه- 

.ستین،بهترباشمبندهکهشمااولدامادنیاازباشهیچدن؟هریدمانندبودیکدنیشن- 

دروغ. نشکنهدلشکهمیکنفیتعردیبادامادیکینیاازهمیکمکیخوبیولداره،قتیحقکهنیا- 
گم؟یم

بود؟نیهمفقطتوخبر.نمیببنجایاایبحاال.یگیمراستشهیهمتو...نه- 

بگم؟تابدهیمژدگون...نکهیاگهیدخبر...- 

.شدآبدلمکهبگوفقط. يبخواتویچهر- 



.میشیمیداشتندوستيکوچولوهیصاحبدورچنداننهياندهیادرتوومنیعنی... ما- 

...یعنی... یعنی!کوچولو؟. بودبازماندهشاهرخدهان

...تو- 

.ادیببندزبونتکهحدنیاتاگهیدیولیشیمزدهذوقدونستمی؟مينکردباور- 

رابهاره،چهرهخبرنیادنیشنباچطورکهآمدادشی. کرددگرگونراشاهرخحالوروحلحظهآنادی
کی. بوددادههیهداوبهمناسبتنیابهزینمتیقگرانيبایزيطالسیسروکیوکردهبارانبوسه
صورتآندر. شدندینمداربچههرگزکاش. گذشتزودچه. بوددادهبیترتیخانوادگبزرگجشن
یمفکراوبهدیباوبودکوچولوبهارحاال. زدیمراحرفنیادینباگریدنه،حاالیول..... ماندیمزندهبهاره
.کردیمبزرگبهارهعشقبارابهاردیبااوروحيشاديبرا،نبودبهارهاگر. کرد

.بذارماونجانجایاروبهارابدتاتونمیباشم،نمخوبپرستارهیدنبالدیبامادر

.نباشریپپرستاردنبالگهیدبارنیا

.يپرستارهموباشهبلديدارخانههم.باشهخبرهکارشتوخوامیمکنه،فقطینمیفرقمنيبرا

.کنهدایپرویکسنیچنبتونهزودتراوندیشا.باشهبهتریبگشبنمبهگمونم

.ادهیزکارهام.نمیبباونوروزچندتانتونمدیشاشم،چونیمممنوننیبگشمااگر

.کنمیمصحبتباهاشمن.باشه

.بودانداختهگليشادبهارازچهره.امدندرونیبازبهارهمراهفروتنلحظهنیادر

يهايبازسوارمنواونقدربابابزرگ.گذشتخوشچقدردیبدوناگر.جونبابابزرگ،سالممامانسالم
.دونهیمخداکهکردجورواجور

:گفتودیکشاغوشدررااوشادمانيفخر

؟یبمونوبابابزرگمنشیپنجهیايداردوستنمیبببرم،بگوقربونت

.مونمیمآرهباشههمجونمبابااگه



؟یچنباشهباباجونتاگهو

.بذارمتنهاروجونباباتونمینمکهمن.مونمینم...نه

:گفتوستینگرشاهرخبه.دیبوسودیکشرااولپيفخر

.توئهفکربهقدرنیاکهیبدونروکوچولوعروسکنیاقدردیباتو

.دونمیجون،ممادردونمیم

.شدرهیخبهاربهمحبتباو

یمانتخابيپرستاريبرارایکسدیباانهايفخرنظربه.گذاشتانیمدرشبنمباراپرستارموضوعيفخر
ادیبهتفکریکمازبعد.داشتقبولرامادرنظرزینشبنم.ماهرکارشدرهموباشدجوانهمکهکردند

قولوبهبودیخوبدختر.بودکردهانتخابراکودکانيپرستارحرفهکهافتاداشیمیقددوستانازیکی
.یداشتندوستمهربانوشبنمخود

راحرفهنیابودویمتمولوسرشناسيخانوادهاز.کردیمعرفمادرشبهشبنمکهبودیکسهمان!شیستا
اوباشبنمیوقت.داشتراکئدكمهدکیدرکارسابقهوبودکردهانتخابهابچهبهعشقخاطربهفقط

رايروزشبنمشدقرار.بودرفتهیپذلیمکمالباشیبود،ستاکردهمطرحرادرخواستشوکردمالقات
.شودآسودهالشیخپرستاربابتاززیناووکندمالقاتشیستابابتواندشاهرختاکندنییتع

.هیجدهمکارشدروشناسوقتیلیخگفتمکهخانمنیشاهرخ،انیبب

.کنهيبدرفتاربهارباوباشهیرسموخشکادیزخوامینممن

...اونکهیکنفکردینباتو.مهمهبراشکارشکهبودنیامنظورم.وونهیدنه

اد؟یبیکقرارهم،حاالیتسلبابا...خبیلیخ...خبیلیخ

.یکنمطرحیبگيخوایمروزیچهرویباشخونه7ساعتراسدیبا.توخونهادیب7ساعتفرداشدقرار

.کنمیمیباشه،سع

.کنهصحبتهمبهاربابهتره



د؟یندارياگهیدباشه،امر

.دارمدکتروقتام،چونیبتونمینممنفردامتاسفانه.باشبهاروخودتمواظب.نه

؟یضیمرمگه

.خداحافظفعال.گمیمهمتوبهشدممطمئنکهبعدباشه...ینه،ول

یمامادهخوابيبراکهیهنگام،زمانشب.پرداختخودشبهمربوطيکارهاادامهبهوشاهرخرفتشبنم
:گفتوداديجارختخوابشدرراشدند،بهار

.زمیعزیبخوابخوب

.جونباباطورنیهمهمتو

یمعهدهبهروتويپرستاربشهرفتهیپذاگهکهخانمهی.میدارمهمونفردابگمکهبودرفتهادمی،یراست
.رهیگ

پرستار؟هی

،چطوره؟یمونیمپرستارتشیپخونهتو.يبربزرگمامانایعمهخونهبهروزهریستینمجبورگهید.بله

ذاره؟ینمتنهاگهیدمنوادیباگه

بذاره؟تنهاروتودیباچرا

...نیگلمثلخب،اگه

.ذارهینمتنهاروتو.نه...کوچولوآه،نه

؟يدیمقول

ندم؟قولشهیم

.جونباباباشه

.بخوابدکردیسعورفتاتاقشبهاودنیبوسازپسزینگفت،شاهرخریبخشبودیبوسرااوگونهبعد



عقربهبهچشمشوکردبلندسرکهیزمانفقط.کردفراموشرازمانگذرکهبودمشغولآنقدربعدروز
خارجشرکتازحاضروعیسر.بودهفتبهربعکیقایدق.دیپرجاازبرقافتاد،مثلاتاقيواریدساعتيها

بودگفتهکهبودشبنميدهایتاکخاطربهدیشا.کندیمعجلهنقدریاچراکهدانستینمهمخودش.شد
.استشناسوقتاریپرستاربس

بود،تصادفحرکتحالدرسرعتباکهینیماشباتقاطع،ناگهانکیدروشدردقرمزچراغکیاز
:گفتیعصبانوکردنگاهنیماشرانندهبهوشدادهیپکالفهشاهرخ.يجدطوربهنهکرد،البته

؟ینیبینمروتابلوکجاست؟مگهخانم،حواست

:گفتزدهبود،خجالتجوانيدخترکهلیاتومبراننده

...دیکنباور.داشتمعجلهمن.اقاخوامیممعذرت

وقتاصالمنوکشهیمطولیلیکنه،خروشنروفیتکلادیبسیپلمیبمونمنتظرمیبخواخب،اگهیلیخ
.ندارم

...رونیماشکارتتونمیم.بودمنازریتقصکهدونمیممن

.دیکنجمعشتریبروحواستونبهتره.ستینالزم

همجوانزن.گذشتیتصادفنیماشکنارازسرعتبه.رفتعقبدندهوگرفتقرارنیماشفرمانپشتو
رااووندادهخرجبهسماجترانندهنکهیاازبودخوشحالوشدسوارداشت،بالفاصلهيادیزعجلهکه

.استنکردهمعطل

خانهدررابهارروزآن.رساندخانهبهراخود7ساعتراسقایدق

.بوددهیپرسراحالشوگرفتهتماساوبامدامروز،یطدریولبود،گذاشتهتنها



.کرداستقبالاوازیگرمبهبهارشدخانهواردیوقت

؟ومدهینیکسهنوز،دخترمیخوب- 

.تنهاممن. باباجوننه- 

شخصدنیدازیول،دیبگشاراآنوبروددرطرفبهشاهرخشدباعثخانه،زنگيصدالحظهنیادر
.شدخکوبیمجابر،دپشت

...من،سالم- 

.بودکردهتصادفاوباشاهرخکهبودیکسشخصآن. شدمتعجبشاهرخدنیدازهممقابلطرف

!شما؟- 

درسته؟د،یباشفروتنيآقادیباشماوهستمرهنما. خوامیممعذرت- 

.دیاومدخوشیلیخ. دییبفرما،بلهبله- 

سالموشدوارديلبخندبابهار. نشستیمبليروییرایپذسالنشاهرخ،داخلییراهنماباوشدوارداو
:گفتمحبتباوخنداناومثلیقشنگيکوچولودنیدبازینشیستا. کرد

.یملوسونازچقدريوا. نمیببنجایاایب. زمیعزسالم- 

:گفتونشستیمبليروتعارفازپسوشدوارديچاینیسباشاهرخ،لحظهنیادر

تصادفگرانیدباخودتوننشدنقولبدخاطربهکهيطوردرسته؟. دیهستشناسوقتیلیخشماپس- 
.دیکنیم

بداز. کردمتصادفباهاشکهدیهستیشخصهمونشماشهینمباورمهنوزراستش. متأسفمواقعامن- 
.کنمیمیعذرخواهشماازبازمحالهربه. شدمآشناشماباشکلاونبهکهبودمنیشانس

...خوب. دیکنفراموش. ستینمهم- 

باشند؟منپرستارشونیاقرارهباباجون،- 



:گفتوکرددخترشنثاريلبخندشاهرخ

.زمیعزستینمعلومهنوز- 

:گفتوانداختریزبهسرشیستا

.بشهکارمانجامازمانعتصادف،اونخوامینممن- 

دیبا. نیبدحیتوضکارتونينحوهوخودتونمورددربهتره. کنمینمفکرتصادفاونبهاصالمن،نه- 
يپرستاريبراکهرویکسخوادیمدلم. هستميکارهرانجامبهحاضردخترم،خاطربهمنکهدیبدون
دخترممورددريرفتاربدچگونهیهخوادینمدلم. بدهانجاماحسننحوبهروکنم،کارشیمانتخاباون

.بدهانجامهمرومنزليکارهادیباپرستار،نیاضمندر. رهیبگصورت

.منزلخدمتکارهستم،نهبچهپرستارمنیولهستم،متوجه- 

.بدهانجامرومنزليکارهاهموکنهمراقبتبهارازبتونههمکهخواستمیمرویکسمن- 

دستازراکارنیاخواستینمهمدلشیولبود،امدهینخوشششاهرخیعصبوتندبرخوردازشیستا
نیهمخاطربه. شوددارعهدهراکارنیاحتماداشتدوستکهبودنشستهدلشبهچنانبهاررایزبدهد،
:گفت

.دمیمانجامهمرومنزليکارها،يپرستاربرعالوه. کنمیمقبولباشه- 

:گفتشیپازآرامترشاهرخ،

یعصبانهمتصادفاونوبودمخستهیکمراستش. خوامیمعذرشماازخودمخشنلحنخاطربه. خوبه- 
.کردترم

.متأسفم- 

بهروشما،یکافشناختباشبنم. باشهنموندهیباقياگهیدصحبتکنمفکر... دیستینمقصرشما،نه،نه- 
مونهیمفقط. ستینیاضافيهاصحبتبهيازینودیهستنمونهکارتوندرشمامطمئنموکردهیمعرفمن

دیبخشیم... کههرچند،کرددیخواهافتیدرشدهمعلومحقوقازشتریبدرصدچندکهشماحقوقمسأله
د؟ینداریسوالشما،



.بپرسمبعداتونمیمادیبشیپیسوالهماگر. نه،نه،اوه- 

د؟یکنشروعروکارتوندیتونیمیکاز... خوبه- 

.دییبفرمادستورشماوقتهر- 

:گفتوافکندریزبهسرشاهرخ

ازشماکهدونمیمیخوببهمن. دیستینمنخدمتکارشما. دینکنصحبتطورنیاکنمیمخواهش- 
احساسدینبا. دیکردانتخاباونبهعالقهوعشقخاطربهفقطروکارنیاودیهستیسرشناسيخانواده

یمکارسربهزودصبحمن. دیباشراحتبهارباخونهتودیتونیم. هستميرفتاربدوخشنآدممندیکن
یگاه. امیممنزلبهشب8ساعتصورتنیاریغدرگردمیبرموقتریدبکشه،شبطولکارماگرورم
د؟ینداريشتریبحیتوضبهاجیاحت. زودترهم

بد،میبشآشناهمباکنمیمفکر. کنمصحبتتنهاشمادختربایکممندیبداجزه،اگه،ممنونمنهاوه- 
.کنمیمشروعروکارمفرداازبعد،. نباشه

.يبدنشونشرواونجاويببراتاقتبهرورهنماخانمیتونیمبهارباشه- 

میبرمیتونیمخبباباجون،بله- 

.اجازهبا- 

کارشاتاقبهیلحظاتازپسهمشاهرخ. رفتاواتاقبهبهارهمراهوبرخاستجملهنیاگفتنباشیستا
. بودکردهبرخورداوباتندیکمابتدادرنظرشدر. دیشیاندبودکردهشیستاباکهییصحبتهابهورفت

بهترکنمیمیسع،داشتماونبايبرخورداگهیآتيروزهادرگفتخودبهوندادیتیاهمهمادیزیول
.کنمصحبت

وشدداخلیمهربانبازیناووکردقیتشوشدنداخلبهراشیستاوگشودرااتاقشدریشادمانبابهار
:گفتبعدوشدرهیخاواتاقدورتادوربهمشتاقيچشمهابا

!يداریمرتبوقشنگاتاقچه،زمیعز- 

.دینیبنشدییبفرما- 



:گفتونشستاوتختيروشیستا

؟یموافق. میکنیمعرفروخودموناولچطوره- 

:گفتزدهذوق،بودآمدهوجدبهمحبتومهرهمهنیادنیدازکهبهار

البته- 

:دادادامهبعد

؟بگمدیبایچگهیدخب... دارمسال5وهستمبهارمن- 

:نشانداوگونهبريابوسهودیخندشیستا

کنمیمیمعرفروخودممنحاالخب. زمیعزبودیکاف- 

.باشمتوپرستاربعدبهنیاازقرارهگفتپدرتکهطورهمونوشهیستامناسم- 

؟یمونیممنشیپشهیهمتویعنی- 

باشم؟توشیپيداردوستتو. زمیعزآرهخب- 

تازه. شهینمخستههمخودش. ارهیوبوعمهخونهببرهمنومدامشهینممجبورباباصورتاوندربله- 
.مونمینمتنهامندارهکاربابایوقتهمخونهتو

؟بودهطورنیهمشهیهمیعنی- 

!؟خداشیپيبريخواینمکهتو. شديطورنیا،خداشیپرفتنیگلیوقتازخب- 

:گفتوکردمتعجبراشیستا،بهارهسوال

.بمونمتوشیپقرارهمن؟زمیعزهیچمنظورت- 

. بهارهمامانمثل. خداشیپرفتوگذاشتتنهامیول. نذارهتنهاموقتچیهبوددادهقولهمنیگلآخه- 
شیپرفتبهارهمامانیوقتیول،نذاشتتنهااصالرومنوکردمراقبتمنازیلیخبابا،رفتنیگلیوقت

.بودهبدیحالیلیخباباگهیمعمه. کنهخوبروبابانتونستکسچیه،خدا



نیتحسرادختركبزرگروحدلدروکردنگاهبهارمعصومویداشتندوستچهرهبهمهربانانهشیستا
:گفتبعد. کرد

.نذارمتنهاروتومندمیمقول- 

...ستاممنون- 

:گفتزديلبخندشیستا

.کنصداشیستارومن،آره- 

:گفتجانزدهیهبهار

.جونشیستاممنونم- 

شدواردوزددربهياضربه،شاهرخلحظهنیادر. بروددیباکهگفتوبرخاستشیستا،یلحظاتازپس
بودنازاطالعازبعدوگرفتهتماس. بودشبنم. داردکارشیستاباتلفنکهگفتیخواهعذرضمنو

:دیپرسبهارورفتییرایپذبهشیستا. کندصحبتاوبابودخواستهآنجادرشیستا

؟مونهیمشمیپشهیهمجونشیستا،جونبابا- 

:دادادامهاووکردقیتصدشاهرخ

؟یچهاشب- 

:دادجوابشاهرخ

.باشهساعته24پرستارقراره. آرهخب- 

؟بخوابهمناتاقتوشهیم- 

.نباشنگرانتو. دارهاتاقخودش،نه- 

:گفتوبرخاستجااز. دیرساتمامبههمشیستايمکالمه. آمدندییرایپذبهبهارهمراهبه

.هستمنجایاوقتاولفردا. برمدیبامنخب- 



د؟یفرستیمفردارولتونیوسا- 

.امیمرولمیوسااومدمکهصبحفردا،بله- 

د؟یموافق. دینیببهمرواتاقتونبهترهپس- 

اتاقکناراتاق. گشودرادروبرداتاقهاازیکیطرفبهرااوشاهرخ. کردموافقتاعالملبخندباشیستا
.دیرسیمنظربهخوشحالبابتنیاازدختركوبودبهار

:گفتوانداختاتاقبهیاجمالینگاهشیستا

زودصبحفردادمیمقولیول،کنمیمیخداحافظهمتوبا،زمیعزگهیدخب... شمیممزاحمفردا- 
.باشمنجایا،افتاددیخورشبهنگاهتويکردبازچشمیوقت

.مونمیممنتظرت- 

:گفتوکردشاهرخبهروجانزدهیهبهار. رفتاویخداحافظازپس

.دارمدوستشحاالازکهمن. مهربونهچقدر- 

!بندندیمدلخودشاناطرافيهاآدمبهزودچههابچهگفتدلدروزديلبخندشاهرخ

***

شاهرخ. ستادیاشاهرخمنزمقابل،بودچمداندوشاملکهلشیوساهمراهشیستازودصبحبعد،روز
درنیاازبعکهیاتاقدراورايهاچمدان. کرددعوتشداخلبهمودبانهوگشوداويروبهرادرشخصا

:گفتودادقرار،بودشیستااریاخت

.برسمکارمبهدیبا. شمیممرخصحضورتونازمندینداریسوالاگهخب- 

.هستممراقبشمن. نینباشهمبهارنگران. دیبردیتونیمشما. کنمیمخواهش- 

.خدانگهدارفعال. مطمئنمنویا. بله- 

گریدبودگفتهشیبراشبنمکهآنچهجزمردنیایاززندگ.کردنظارهرااورفتنشیوستارفتشاهرخ
نکهیاازبعد.شوداشکاريدلسوزنیاخواستینمیسوزاند،ولیمدلاويبرادلدر.دانستینمچیه



یول.داشتوقتبهارشدنداریبتاهنوز.زداشپزخانهبهيد،سریچاتاقدروکردارجچمدانشخازرالیوسا
:دیپرسوکردنگاهشد،متعجبیدآشپزخانهيوروددرکناررااویوقت

؟يشدداریبتوزمیعز

.جونشیستاسالم

.زمیعزخوام،سالمیممعذرت

بهارکمکبهشیستانکهیاازپس.دیبوسرااوگونهوشدشاداومحبتازبهار.دیکشآغوشدررااوبعد
یراحتبهبهارکهشدمتوجهشیستا.شدندصبحانهصرفد،مشغولیچرازیموکردحاضرراصبحانه
.نداردکمکبهاجیاحتوخوردیمرااشصبحانه

؟يخوریمغذاخودتشهیهم

.شلوغهیلیخسرشبابایدونیماخه.بله

،درسته؟يندارپرستاربهيازینتوپس

.دارمدوستروتومنجونشینه،ستااو

...فقط.مونمیمتوشیپنجایامن.زمیعزنترس

.باشمداشتهپرستارنمونم،خواستهتنهانکهیايبرابابا

داره،درسته؟دوستیلیخروتوبابا

.اشمیدنتماممنگهیمبابا.اوهوم

.دینپرسچیهگریدوزديلبخندشیستا

وشدهمراهاوبازنانلبخندزینشیستا.دادنشانشیستابهراخانهيجاهمهصبحانه،بهارصرفازپس
.دیدیمراجاهمه



چندشهیهممثل.رفتگورستانبهوکردهتمامراکارشزودترشاهرخمعمولبود،طبقشنبهپنجصبح
چشمشیپاهاییگو.رفتیمشیبنگرد،پقبرهابهانکهیبوبودشیدستهادرمیمروسرخگلشاخه

.شناختندیمرفت،خوبیمشیسوبهشاهرخکهرایبخصوصقبروداشتند

تراشکيهاشکوفهرانگاهش.زدزانونیزميرويقبرمقابلدرعطشناكیحالتباوستادیاباالخره
پنجشنبههیبقمثلهمامروز.شاهرخهستممن.بهارهسالم.دراوردلرزهبهدرونطوفانراشیلبهاوکردند

دهیفهمدختربهارکهخوبهچقدر.بهاروهممنهم.میهستخوبهمدلم؟مازیعزیخوب.دنتیدبهاومدمها
خواستمازشکبارییوقتیول.کردیمسوالتوازاشهمهوکردینمدرکمصورتنیاریغدرچونهیيا

آخه.زنهیمموجچشمامتوغمدیددمیشا.نگفتیچیهگهید.شدتموموچشمنکنه،گفتسوالتودرمورد
...بهارهآه...تواسمدنیشنبادید

نیغمگولرزانهمدلش.بودپرداختهییسراهیموبهزینقلبششیاشکهايپاهمودیلرزیمشیهاشانه
.بودشدهتلنباردلشبرازغمیکوهییگو.بود

.دییبفرماآقا

تشکركوبرداشتدانهکی.هبودگرفتاومقابلراییخرماجعبهکهدیدرايابچهپسرکردوبلندسر
قرارقبريباالزینراخرماودیپاشقبريرورادستشدرشدهپرپريهاگلشاهرخورفتپسرك.رد
.گرفتيجاشیلبهايرودارتبيلبخندوبرخاست.داد

.دارمدوستت...بهارهخداحافظ

بهیقیدقايبراگرفتيجافرمانپشتیوقت.بودشدهدگرگونحالشهمبازکهیحالدروافتادراهبه
یمزندهرااوهمهنوز.گرفتینميجاذهنشدریدرستبهبهارهمرگباورهمهوز.زدزلمقابلش

فقطبودومردهیراستبهتیواقعدربهارهرایزبودندیالیخووافکار،پوچپندارهانیاافسوسیپنداشت،ول
هنوزشاهرخيایرووالیخدر

.دیکشیمنفسوبودزنده

****



کنه؟یمکارامروزهمپدرتزمیعز

بود؟شنبهچندامروز

.پنجشنبه- 

.کمترشنبههاپنجیکنه،ولیمکارشهیآره،هم- 

شیبود،ستاخردهشکستيانسانهاهمچون.نهادداخلبهقدمشاهرخوشدگشودهخانهدرلحظهنیادر
:گفتآراموکردنگاهشمتعجبوبرخاست

.فروتنيآقاسالم- 

.رفتاتاقشبهودادجوابسرباشاهرخ

.بودناراحتیلیخپدرت:گفتوکردنگاهبهاربهشیستا

.بدهحالشگردهیمبریوقت.بهارهماماندنیدرهیمآخه.بدترهمدیشا.هیطورنیادرسته،پنجشنبهها- 

..انداختریزبهسرش،افسردهیستا

درعشقکهدانستیميمردبهمنحصرمردراشاهرخ.بودمتعجبمرحومشهمسربهشاهرخيوفااز
ورودازهفتهکی.ستینیرفتننیبازوینشدننابودایگوکهبوددواندهشهیرقیعمآنچناندرونش

.گذشتیمشاهرخمنزلبهشیستا

کهدیدیمگریديروزهادر.بوددهیدنیغمگوخوردهشکستيمردراشاهرخروزکیهمانفقطشیستا
بازمنزلبهوقتریدیگاهشبهاورفتیمکارسربهزودصبح.داردخوددادننشانشاددریسعاو
.گشتیم

وبودلیتعطروز.کندجلبراشاهرختیرضاتینهاوکندیدگیرسبهاربهیخوببهکردیمیسعشیستا
.کردیممطالعهمجلهونشستهییرایپذدرشاهرخ

.بودپختهشیستاکهبودندیکیکنیتزمشغولآشپزخانهدرشیستاهمراهزینبهار



شه؟یمحاضریکپس- 

.شدزم،آهان،تمومیعزباشداشتهصبر- 

.خوردنيبراباشهحاضربگمبابابههورا،برم- 

.رفتپدرشکناربهبهارودیخندشیستا

يکناررامجلهد،خندانیدبهاريچهرهدررایشادابیوقتشاهرخ.میخوریمخوشمزهکیکهیاالنجونبابا
.دیبوسراشگونهونهادخوديپايرورااوونهاد

.يخندیمتوکهخوبهدخترکم،چقدر- 

بخندم؟ينداردوست- 

.یباششادابويبخندشهیهمخوادیمدلممن- 

.آمدداشتدستدرراکیکظرفکهیحالدرشیلحظه،ستانیادر

.سآمدهکیکخوب- 

:دیپرسداشتلببهلبخندکهیحالدرشاهرخ.گذاشتزیميروراآنو

داره؟همیمناسبتکیکنیا- 

هستن؟همکناردردختروکار،پدرهفتهکیازبعدنکهیاازبهترمناسبتچهینه،ول- 

.دیبوددخترمومنفکربهکهممنونمحالنیابا.یاستداللعجب- :گفتودیخندشاهرخ

.کرداکتفايلبخندبهجواب،فقطدرشیستا

جون؟شیستايبرینمروکیکچراپس- 

.االننیزم،همیعزچشم- 

.افتادشاهرخبهداد،نگاهشقراربشقابهادروبرئدراکیککهیوقت



:گفتوگرفتاوطرفبهرابشقاب.بودزدهزلکیکبهکه

.دیمشتاقیلیخهمشمانکهیامثل

.بودمنخوردهیخونگکیککهبودوقتیلیخراستش...من...نهآه

.ادیبخوشتوندوارمیام

ازپس.گذاشتدهانشدرچنگالباراکوچکياتکهوگرفتاودستازرابشقابوردتشکركشاهرخ
:گفتیلحظات

.دیهستهمياالعادهفوقکاردان،آشپزپرستارکیبرعالوهشما.گمیمکیتبر

بهنکهیاازهمخودش.بودانهانیبمانهیصمبرخوردنیاولنیا.شدشادماناریبسشاهرخفیتعرازشیستا
یسعشهیهمشاهرخکهبودسبببدانلیتمانیادیشایول.بودداد،متعجبیمنشانلیتماشاهرخباصحبا

باین،همصجبتیبنابرا.شودینمصحبتواردهازنباادیزکهدیدیمشیستاوداشتزنهاازيدوردر
فقطعالقه،بلکهيروازنهشاهرخ.نبودنیاموضوعیول.اوردیمحساببهحسنکیخوديبراراشهرخ

یمگفتگووبحثوارداوباشد،باکردهداشتعهدهبهرابهارهازيپرستارکهشیستابانکهیايبرا
یمتیغناوبایهمصحبتوبودنمونهيمردش،شاهرخیستانظردرینبود،ولکاردريگریدقصدچیه.شد

!کوین

د؟یشدعالقمندکارنیابهکهشدیچ

خاطربه.هستندهان،بچهیزمکرهيروموجوداتنیترنیریشنظرمبه.هستموبودههابچهعاشقمن
.کردمانتخابروکودکانيپرستارهمنیهم

.کنمیمنیتحسرومقدسوپاكعشقنیامن.خوبه

.دیمندعالقهیلیخهابچهبههمشمامعلومهیممنونم،ول

چطور؟

.بهاربهتونعالقهخاطربه

.مهیزندگتمام.دخترمهاون



ازبعدکههستندمردهایلیخ.زهیبرانگنیتحسبهاربهشمامحبت.فروتنياقادیهستيبزرگوارمردشما
...شمایدن،ولیملیتحوهمسرخانوادهبهورنیپذینمروشونهمسرشون،بچهفوت

...یولکردمیمروکارنیاهممندیدونم،شاینم

:گفتعذرخواهانهشیستا.انداختریزبهسرنیغمگشاهرخ

کردم؟ناراحتتون

.دادتکان،سرینفعالمتبهشاهرخ

:گفتشیستابهبهار

جون؟شیستااتاقميایبشهیم

بهبهارد،همراهیرسیمنظربهنیغمگشاهرخکردنناراحتخاطربهکهیحالبرخاست،درجاازشیستا
.رفتاتاقش

:گفتشیستابهورودمحضبهبهار

نگو؟بابابهیچیهماماندربارهنگفتممگه

.زمیعزنزدمیحرفکهمن

!شدناراحتچقدرکهيدید.انداختمامانادیبهروباباحرفاتیول

...منیولآره

یمناراحتپرسم،چونینممامانمورددرباباازوقتچیهمن.شهیمنیغمگمامانياداوریباشهیهمبابا
...شهیمناراحتقدرنیاکهنهکیمفکریچدربارهدارمدوستیلیخیولشه

ه؟یچگردشرونیبمیبرکهنیادربارهنظرت.یبشناراحتدینباتو...منيکوچولو

.بهترهباشهتنهابابااالن.خوبهیلیخ

کند،یمدركراپدرشحدنیاتابهاردیدیمنکهیاازشیستا



.بودزیبرانگنیتحسنیاوبودییباالشوروفهمقوهيدارا،کمسنّنیاوجودبااو. بودمتعجب

،بودغرقشیخوافکاردرونشستهییرایپذیصندليروهنوزکهشاهرخبهروشیستاشدندحاضریوقت
:گفتوکرد

:گفتوکردبلندسرشاهرخ.برمیمگردشبهیساعتيبراروبهارمننیفرويآقا_

.ممنونم. دیبر،بله،کردمناراحتتونمتاسفم_

. رفتخودشاتاقبهآنهارفتنازپسشاهرخ. کردتركراخانهبهارهمراهوانداختریزبهسرشیستا
.شدرهیخآنبهوگرفتدستدررابهارهيزیرومعکسقاب

.نبودمنکنارنجایابهاراالندیشا.... ينبودتواگهواقعاً_

.شدغرقافکارشدروانداختیصندلدرراخودافسرده

3فصل

بهبارهاشاهرخپدرومادروشبنممثلخانوادهافراد.گذشتیمشاهرخخانهدرشیستااقامتازهامدت
غمازینشانگریدوشودیمترشادابوترسرحالروزبهروزبهارکهدندیدیم،بودندآمدهشاهرخمنزل

شاهرخیزندگوضعاز. بودآمدهوجودبهشیستاواونیبيدیشدیوابستگ. ستیناشچهرهبراندوهو
شیستابودندادهاجازهشاهرخ. بودکردهعوضرااشخانهونیدلوراسشیستا،بودندخوشنودزین

همهخواستیم. بخوردتکانخوديجاازیگلدانخواستینمیحت،کندعوضرااشخانهونیدکوراس
بهراتادویکیوخودشاتاقبهراتابلوچندفقطشیستا. بماندیباق،بوددهیچبهارهکههمانگونهزیچ
،خانهآندروجودشباکهبودشیستاخودبهشاهرخمادرتوجهشتریب. بودزدهییرایپذیخاليوارهاید
.بودبردهنیبازوکردهنابودرااسیويسرديحدودتا

دربهاروشیستاوبودسرکارشاهرخروزازساعتنیادر. آمدشاهرخمنزلبهشبنمروزهانیحازیکی
.بودندتنهاخانه



.عمهسالم_

.زمیعزسالم_

.گرفتنديجاییرایپذدرسههربعدوکردیگرمیاحوالپرسزینشیستاباودیبوسرابهار

.یزنیمسرمابهریدبهرید،نمیببکنفیتعر،جونشبنمخوب_

.بودشدهتنگبراتدلم؟يچطورتو،گرفتارم،کنمچه_

:دیپرسشبنم

!؟يرینماصال؟یرفتخودتونخونهبهیکیراست_

.رمیمدوباریکییماه،آره_

:دیپرسشبنم. بردیمخودبازینرابهاریگاهدارهایدنیادروزدیمسراشخانوادهبهکباریماههراو

!؟ینینبرواتخانوادهماهکیادیمدلتچطور_

.دارمعادتهمنیاازشتریببه_

؟زمیعزيچطورتو_

.مهربونهوخوبیلیخجونشیستا. جونعمهخوبم_

انتخابش،مهربونهوخوبیلیخدونستمیمچونضمندر. توشیپادیبخواستمخودمچون،معلومه_
.کردم

:دیپرسشبنم. رفتاتاقشبهوزدشاديلبخندبهاره

؟خبرچهنیراماز_

.نمشینبهرگزدوارمیام. دمشیندگهید،کردمشروعروکارنیایوقتاز،یچیه_

.یکنتیشکایتونیماشمزاحمتخاطربه،یگرفتروطالقتتو؟یچکهباالخره_

.بودنیهمخاطربهخارجيبرکردمیماصراریوقتگهیم. فتهیبراهصداوسردینباگهیمپدر_



.شهیمدرستکهاهللانشا،جونشیستانباشناراحتحاال_

مرحومشهمسربهاندازهنیاتاکهنمیبیمروشاهرخآقایوقت. ستینیشدنتمامموضوعنیاانگار_
!منشوهراونوقت. شهیممیحسود،وفاداره

.دیگرفتطالقیابیغشما. ستینتوشوهرگهیداون_

محکومرومنوسازهیمقانونخودشاز. ستیندرستطالقنبودهخودشچونگهیمنیرامیول،آره_
وعشقدنبالهماولاز. رمیبگمیتصمتوبهراجعدارمحقمنویهستمنزنهنوزمگهیم. کنهیم

.کردمخودماومدسرمییباالهر،سرمبرخاك. بودبابامثروتدنبال. نبودخودمویعاشق

.شدشبنماندوهباعث،کردترراشیستاگونهکهیاشک

.کنهینمدرسترويکارکهخوردنغصه،نخورغصه_

.افتهیمانداممبرلرزهافتمیمروزهااونادییوقت،سوزیمخودمحالبهدلم_

.زمیعزباش،آرومفهممیم_

........االنبوداگر،پسرمچارهیبسوزیم"نیشرو"حالبهدلميزیچهرازشتریب_

،شیستاآلوداشکچهرهدنیدبا. دیایبییرایپذبهمهیسراسبهارشدباعثشیستاهیگربلنديصدا
:دیپرسترسان

؟شدهیچعمه؟یکنیمهیگرچرا،جونشیستاشدهیچ_

.نیهم،بودگرفتهدلشیکمشیستا،زمیعزنترس_

!؟عمه،منيبابادلمثل_

. کردیمفرضپدرشاندوهوغمماندراکنندهناراحتموضوعاتتماماو. ستینگربهاربهافسردهشبنم
.زديلبخندبهاريروبهوزدودچهرهازراشیهااشکشیستا

.بغلمایب،کوچولویکنیمنگاهمنطوریاچرا_

.رفتشیستاآغوشبهبهار



؟ینکنهیگرگهیديدیمقول_

:گفتلبخندزنانشیستا

.کنمیمیسعیول،دمینمقول_

يروآشپزخانهدرشیستا. دادیمنشانراروقتیدساعتيهاعقربه،بازگشتمنزلبهشاهرخشب
خواببهاتاقشدرزینبهار. نشدشاهرخورودمتوجهاصالوبودغرقخودشافکاردرونشستهیصندل

ستادیاشیستادنیدباوشددهیکشسوآنبهآشپزخانهروشنچراغدنیدباشاهرخ. بودرفتهفروقیعم
. نبودنجایااو. بودشدهرهیخدستدوربهکهییهاچشموالوداشکياچهره. شدرهیخاوبهمتعجبو

جلوشاهرخ. بودرساندهثبتبهخاطراتشدرراآنهاکهییسالهابه. بودبرگشتهقبليهاسالبهبلکه
:کردزمزمهآرامورفت

!خانمشیستا..... خانمشیستا_

:دیپرجااز،خودمقابلدرشاهرخدنیدباوکردبلندسراوناگهان

.سالم.....س.....س_

:دیپرجااز،خودمقابلدرشاهرخدنیدباوکردبلندسراوناگهان

.ترسوندمتونکهدیببخش،دیباشآروم_

:گفتودیکشینفسشیستا

؟دیبرگشتیکشما_

؟افتادهیاتفاق،شیپقهیدقچند_

؟چطور،نه_

؟دیکنیمهیگرچراپس_

. ندادیجوابونشستیصندليرو. کردحسرااشکیسیخودیکششیهاگونهبریدستشیستا
:کردزمزمهآرامشاهرخ



؟بذارمشماخلوتتوپاهممندیدیماجازه_

دنیدبا،شاهرخ. بودندساکتدوهر. گرفتقراراومقابلیصندليروشاهرخ. نکردیمخالفتشیستا
یاندوهوغمزینراشیستاروحمطمئنادیفهم. بودافتادهخودشيهاخلوتادیبه،شیستاخلوتاندوه

:کردصحبتبهشروعآراماندوهنیتسکيبرا. دهدیمآزاربزرگ

باروامیدلتنگعقدههمدیشا. بشمغرقخاطراتمتووباشمتنهادمیمحیترجشهیمتنگدلمیوقتمن_
يبرایخوبدوستمنوبودههمراهمنبایدلتنگشهیهمیول...... ببرمنیبازاشکيهاقطرهختنیر

زجروییتنهاازبهتریلیخیدلتنگاوندربارهزدنحرفهمیگاه. بودمهاغصهوهاغموهایدلتنگ
ودیداردوستاگهالبته. باشمیخوبشنوندهدمیمقول،دیکنیخالروخودتون. دیبزنحرفپس. دنهیکش

ناراحتتوننیاازشتریبوبذارمتونتنهاتونمیمصورتنیاریغدر. کنهیمآرومتونمنبازدنحرف
.نکنم

:کردزمزمهآرامحالنیابا. کندآرامراشیستاناارامروحنتوانستهمشاهرخمحبتباجمالتیحت

. زدمینمدموختمیریمخودمتوشهیهم. بزنمحرفیکسباهامغصهدربارهنداشتمدوستوقتچیه_
.ندارمتحملگهید. هستمانفجارحالدرانگارحاالیول

.....اولشازهاتونغصهاز. دیبگخودتوناز. دیبزنحرفپس_

:کردآغازنگونهیا،یطوالنیلحظاتازبعدوکردیمکثشیستا

ندارنداطرافبهیتوجهوورندغوطهاحساساتشونتویسالگهجده،هفدهسنّتوکهدخترهاتماممثل_
جانزدهیهچهوعاشقندکهدمیدیمرودوستامازیبعض. رفتمیمفروایروتووبودمخودمدرغرقهممن
گفتمیمخودمبه. بودیجوانخاطربهجانمیه. دایشنهبودمعاشقمانعیول. خواندندیموگنیمعشقاز

کهطورهمون. باشمدهیرسیسالگجدهیهبه. شهینمباورم. يشدبزرگگهیدتو،دخترکننگاه
بودماهیهمساپسرنیرام. شدمعاشقهمطورهمان. نداشتمباورخودموبودمشدهبزرگناباورانه

"برادرشونیرام. نداشتندمابایچندانتفاوتیمالوضعنظراز. ماخونهییروبروییالیوخونهساکن.

منونیرام. آمدندیمحساببهخانوادهفرزندتنها. کردیمیزندگکایآمردروکردهازدواجکه"ایآر
ماهمباز،کردندنآمدورفتویدوستیگیهمساراسمبههامونخانوادهیوقت. بوددهیدمدرسهراهيتو

کهبودمشدهجذبشقدراون. کردریاسمنوباالخرهاونجالبسخنانوجذابافهیق. میدیدروگهیهمد



هامونخانوادهچشمازدور. مندهعالقهمنبهودارهدوستماونمدمیفهم. دمیفهمینمروخودمحالگهید
وبودمشادالیخوفکرگونههرازفارغ،بودندنییروزهاچه.... پارك،نمایس.میرفتیمگردشبههمبا
اونیوقت. کردمیمفکراونبهفقطودمیدینمامیزندگدرروگهیدکسنیرامجز. عاشقخودمقولبه

. اومدنداميخواستگاربهاشخانوادهبانیرامباالخره........انگار"دارمدوستتشیستا"کردیمزمزمه
نیبثروتش. خواهرمومن. داشتدخترتادوپدرم. کنندوصلتماباکهخواستندیمخداازاونخانواده

چشمپدرمبمالفقطنیرامپدرکهکردمیمفکرشهیهم. نبودیکمثروت،شدیممیتقساونومن
نیرامبهنسبتیخوبنظرپدرم. بودهترراغبخودشاونکهدمیفهمیزندگيتوبعدهایول. داشت

نیرامفقط. شدینمسرمزهایچنیامنیول. خودشهیالواتیپفقطوستینیزندگمردگفتیمونداشت
مدتهاکهمنمثبتجوابباالخرهونکردمنصرفرومنامخانوادهمخالفت. بسونیهم. خواستمیمرو
ازدواجنیرامبایباشکوهمراسمیط. شداونایشادمانباعثودیرسنیرامخانوادهگوشبهبود"بله"

کهبوداونازبعدچون. بوداولهفتههموناندازهبهازدواجيتومنیخوشبختويشاددیشا. کردم
. کردماشتباهموردشدرچقدردمیفهمشدشروعشیادورهيهایمهمونیوقت. شناختمرویواقعنیرام
تیاهمبراشمنناراحتيهانگاهوزنهیميکارهربهدستدوستانشبا،هایمهمونيتودمیدیمیوقت

یوقت. ممکنهریغاونازاومدنرونیبکهگذاشتمپایمنجالبچهدرواقعاًدمیفهم. شدمیمداغوننداره
،يدید. بودمنفرستادهبراتکهدعوتکارت. یخواستخودتگفتیمکردمیماعتراضبهش
.نکردمجبورتهمیکس! يکردقبولويدیپسند

چهبا؟گفتمیمیچامخانوادهبهحاال. بودمخواستهخودم. خودمخانوادهبهیحتبزنمحرفتونستمینم
سرمبرچنان. شدممونیپشیول،کدامصحبتنیراممادربابارکی؟گفتمیمنیراميهايبدازییرو

ونذارمونیمدراونبارویحرفچیههرگزبستمعهدخودمباکهدادلمیتحوزشتسخنانودیکشهوار
ریدشبورونیبزدیمخونهازصبح. بودمکردهعادتهمخونهدرنیرامنبودنبهگهید. نکنمدلدرد

بوددهیرسییجابهکارش. زداوبایحرفشدینمکهبودآلودهخوابوخستهآنقدروگشتیمبروقت
فطرتپستنیادستازروخودمدیبا. بودمگرفتهروخودممیتصمگهید. زدیمکتکمهمیگاهکه

یول،وندهیپیموقوعبهکهباشدیاتفاقنیقشنگترهایلیخيبرادیشااتفاقکییول. کردمیمخالص
ممیتصمازشدباعثچونبودمناراحتیلیخاولش. شوممادربودقرار. بودمشدهباردار.... منيبرا

وادیبوجودبهیراتییتغیزندگيتوبچهوجودبادیشاکردمفکروشدمخوشحالبعدیول،شوممنصرف
نیراماولش! منبودمدلسادهچهیول. کنهفکرتریمنطقوشتریبندهیآویزندگبهیکمنیرامدیشا



یمفکر. شدیزندگمرد. شدمهربون. کردرییتغاخالقشوشدخوشحالبشهپدرقرارهدیشنیوقت
یخوشبختنیایول. هستمنیزميروزننیخوشبختترکردمیمفکر. آوردهيرومنبهیخوشبختکردم

چون. شدشروعشیهایمهمون. شدسابقآدمهموندوبارهنیرام،ماهدوازبعدچون. بودگذراهم
بهروروزها. کردیمخواستیمدلشیغلطهرراحتبودشدهخالصبودممزاحمشکهمنسرازگهید

اونونیرامدوستان. نداشتمخبرپردهپشتيماجراهاازیول. کردمیميسپرفرزندماومدنایدنبهعشق
ازتیتبعباهمنیرام. کردندیمپرنیرامیخالمغز،احمقانهسخنانبا..کردندیممنشدنداربچهاز

بودکینزدمیببرنیبازروبچهدیباکهدمیشناونازیوقتاولش. زدیفیکثکاربهدستاونايهاحرف
.کردمینمراکارنیامن. کنمینمروکارنیاهرگزگفتموکردممخالفت. کنمسکته

آخ. دادیممنخوردبهوغذاوآبوشربتيروختیریمرونیجنسقطيداروهامنازاطالعیبنیرام
بارنیااما. افتادیناتفاقنیاودمیفهمزود،شدممتوجهبعدیول،دمینفهم. بودماحمقمنچقدرکه

.....کهگذاشتندبجاامبچهيرورویاثراتیلعنتيداروها

شاهرخ..... لحظاتآنيادآوری. کردستنیگربهشروعدلخراشيهاضجهباونهادزیميروسرشیستا
یکلماتچه،شیستانیتسکيبرادانستینموبودشدهفشردهقلبش. بودشدهرهیخاوبهنیاندوهگزین

مسلطاشیدروناندوهبرتواندیمبهتراونگونهیاکردیمحسودیدیمرایز،کردسکوت. آوردزبانبررا
.داردازینيگریدزیچهرازشیبسکوتبهاندوهزماندرزینخودشکهدیدیم،دیشیاندیمیوقت. شود

زليانقطهبهمحوچنان. بودکردهدرخشانراچشمانشاشکازياهاله. کردبلندسریقیدقاازبعد
.استبرگشتهزمانآنبهشیاهایرودراکنونکرددركیراحتبهشاهرخکهبودزده

کهيدردهر. بودشدهمیشادباعثشدنمادرحسآخه. ندادمتیاهم،دیچیپوجودمتمامتودردیوقت_
یوقت. کردیمقیعموخوشیخواببهدعوتمنوکهبودیآهنگخوشییالالمثل،زدیمخنجروجودمبه

امبچهکهکردمشکرراخداودوختمآسمانبهرانگاهموزدميلبخنددیرسگوشمبهبچههیگريصدا
اشخانوادهونیرامازيخبریول. اومدندندنمیديبراامخانوادهومادرم. گذشتروزدو. اشتزنده
يتووبودهفیضعگفتندیم. آوردندینمهمروبچه. نبودندخوشحالچندانهمخودمخانواده. نبود

یتلخموضوعبهباالخرهیول. دمیخندیمشدنمادرازخوشحالمنوپسرهگفتندیم. گذاشتنشدستگاه
......بودفلجپادواز..... منبچه.... امبچه. دیکشينابودبهرووجودمبندبندکهیموضوع،بردمیپ



اشک. شدرهیخشیستابهنیغمگودادرونیبنهیسازافسوسسرازیآهودیکشيریتشاهرخپشت
الیخوبوددنیخروشحالدرمدامکهداشتشباهتيآبشاربه،بودریسرازشیستاچشمانازکهییها

.نداشتستادنیا

. کنمبزرگشوکنمانتخاباسمشیبراگرفتممیتصمخودم. نکردنگاهبچهبههمبارکییحتنیرام_
تینهایبامخانواده. يدارتوکههیزندگنیاازبهترییجداگفتیم. رمیبگروطالقمگفتیمپدرم

کردهدرستخودميبرارویبتیمصنیچنخودمبودمزدهخجالتاوناهمهيروازمنیول. بودندنگرانم
. کنمیزندگخواستمیم.گذاشتمنیشرورواسمش! ستینریتدبراکردهخودهایمیقدقولبه. بودم
ادشیاعت. شدیمبدترروزبهروزهمنیراموضع. داشتمرومبارزهتوانهنوز،داشتمستادنیاقدرتهنوز

فهمقوه،افتادزدنحرفبه،دراورددنداننیشرو. شدیمترهیکرروزبهروزاشافهیقوگرفتیمباال
،زمیعزپسراه. دیلرزیمدلم،مامانگفتیمیوقت،کشمیمزجرچقدرمنکهدیدیم. بودباالدرکشو

. چیهگریدوبودزدهصدابابااونودوباریکیمدتاونتموميتودیشا. دیترسیمپدرشازیحتاون
. دارمشنگاهدورخونهطیمحازکردمیمیسعشتریبوباشدشادخواستمیم... حیتفر،گردشبردمشیم

گفتیم! شهیمآزارشباعثگفت. خوادینمروبچهنیاگفتباالخرهوکردیميحسوددیشاهمنیرام
باعثخودت،يکردخودت":زدمادیفر. خوادینمفلجبچهگفتیم. هیادیزخونهيتونیشرووجود

ازروامبچهورمیبگطالقگرفتممیتصمسرآخر"....خودت... ادیبزمیعزفرزندسرییباالنیچنيشد
دیپاشهمازمیزندگتمامکهکرديکار. کردجدمنباگرفتمیمیتصمنیچندیدیوقت. بدمنجاتدستش

برمهمراهشتونمیمبخواممناگهگفتیم. کنهیزندگکشورازخارجبرهخوادیمکهسرشبهبودزده. 
خودت،رمیگیمروطالقمگفتمیوقت! جهنمبهبرویعنی. نبودشیبيپوزخنددادملشیتحوکهيزیچ. 
تیشکا. برهیمهمرونیشرو. رهینمییتنهاگفت،يریم

،من. بودمنهیعلبرزیچهمهانگار.... ایخدااه.... شدلیتشکدادگاه. شدمییجاهربهمتوسل. کردم
روزمیعزنیشروتونستمینمگهیدمنصورتاوندر. دادندیماونبهروبچه،بودمنکردهیگناهکهیمن
. کنهنیچنخواستیمبدهآزاررومننکهیايبرافقط،خوادینمروبچهنیرامکهدونستمیم. نمیبب

دادگاهبهگهیدباشکردهادبخودشقولبهرومننکهیايبرااویول. نگرفتمطالقوشدممنصرف
از. منونیشرويبرایحت،بودکردهحاضرروزایووپاسپورتقبلاز. کردداغونرومننکنمتیشکا

یحت. دارمخاطربهیخوببهبردخودشباوکردجدامنازرونیشروکهيروزنداشتمخبرزیچچیه
منقلبوبردرونیشرواون. شنومیم،بمونهمنشیپخواستیمکهاونويهاخواهشوهاهیگريصدا



گهید. مردم،بودمشدهوونهید. نداشتيادهیفاتیشکاگهید. رفتنیشروباوشدکندهجاازهم
برامياهیروحگهید. بودکردهفرووجودمبرروخنجرشنیآخرروزگار. نداشتییمعنابرامیزندگ

،منخواستمینمهیمهرمن،دمیبخشرومهرم! زحمتهزارباهماون. گرفتمطالقیابیغ. بودنموندهیباق
درییاروپايکشورهاازیکیدررونیشرودمیفهمبعدها. میزندگتمام،پسرم. داشتمازیننیشروبه

ازکهمن! ؟دهیفاچهیول،خارجبرمگفتیمپدرم. شدمآبذرهذره. بودکردهيبسترشگاهیآسا
بهعشقخاطربهگذروندممنوالنیهمبهروکسالی؟کردمیمدایپاونويچطور. نداشتماطالعيزیچ

يتو. بودشدهروزمهرکارخوردناندوهوختنیراشک. شدمیمربورفتمکودكمهدبهزمیعزنیشرو
طالقیابیغچونگفتیم. برگردونهرونیشروکردمخواهشودمیدرونیرامدوباریکیمدتاون

اییبشمنزندیبادوبارهایگفتیم. بودوونهید. بدهعذابمخوادیمگفتیم. کنهینمنیچنگرفتم
شدجدامنازنیشرویوقت،گرگههیاون. نکنميکارنیچنیولرمیبمبودمحاضر! نیشرویبنیشرو

ونیمدرمنباروبهارازينگهدارموضوعشبنمیوقت. سالدهتوباشهرفتهدیباحاال. بودسالههشت
. بدهآزارملحظههروباشهنیرامدستکارممحلشمارهکهبودنیاازبهتر. شدمخوشحال،گذاشت

يرواز. برماونجابهکمتردمیمحیترج. زنمیمسرامخانوادهبهکبارییماه،دینیبیمکههميطورهمون
پسر،کنارمبرگردهنیشرونکهیاجزکنهینمخوشحالمایدنيتویچیهیول. کشمیمخجالتاوناتمام

منروزگارهاکهکنهفکریکسخوامینم. بدمنشونشادروخودمخوامیم. بودخاطراتمتمامنیا... زمیعز
درونم. دارمحالسروشاديظاهرفقط. ندارمتوانگهیدمن. نهیهمهمدرستشیولآوردهدرپاازرو
خورمیمافسوسنمیبیممرحومتونهمسربهروشمايوفایوقت. يدیناامازپر،رنجازپر،غوغاستازپر

!یچیه..... ستینیچیهیجواندورانعشق. بودمگرفتهمیتصمترعاقالنهمیزندگتوکاش.

.کردحساونگاهدررااشکنموشدرهیخشاهرخيهاچشمبهوکردبلندسر

.......یول،کردمناراحتتون_

ابرازيبراروياجملهچهدونمینم. بگمدیبایچدونمینمواقعا. دیداشتیسختیزندگ. متاسفم. نه،نه_
وکنمدعاتونمیمفقط. دونمیمکیشراندوهنیادرشماباروخودمحدچهتادیبدونتاکنمانیبتاسفم

.نهیشروپسرتونمنظورم. دیبرسآرزوتونبهيروزباشمدواریام

.دیباشخوشبختشهیهمدوارمیام. دیهستیبزرگمردشما. دیبوداندوهمشنوندهنکهیاازممنونم_

:گفتوانداختریزبهسر،شدبلندشاهرخ



!!نمیببکهخوامینمونمیببنخواستم،دمیندرویخوشبختهرگز،بهارهازبعد_

ادی. بودشدهزندهوجودشدرزینبهارهادی. بوددهیشنراشیستارنجواندوه. بردپناهاتاقشبه. رفتو
شرکتقصدبهخانهازکهيالحظهتاشاهرخیول،دادیمنشانراصبح4ساعت. خاطراتشویزندگ
.بودبهارهباخاطراتشدرغرقمدامونگذاشتهمبرچشام،شدخارج

****

مبدلهاماهبهراهاهفتهوهاهفتهبهراروزهاوشببهراصبحوکردیمیطراقیدقالحظهبهلحظهزمان
نیادر. گذشتیمبودگفتهسخنشاهرخبااشیدروناندوهازشیستاکهیزمانازماهنیچند. کردیم

یمیسعوکردیمبرخورداوباترمهربانوترمانهیصم. بودکردهرییتغشیستاباشاهرخرفتارمدت
موردکهشیستا. بردیملذتخودکنارشیستابودناززینبهار. نشوداویناراحتباعثرفتارشکرد

همسربههنوزشاهرخکهدانستیمخوباو. بودخوشحالدروندربودگرفتهقرارشاهرخمحبت
زیآممهررفتار. دارددوستراشاهرخکردیمحسدروندرحالنیابایول،باشدیموفادارمرحومش

نثاررامحبتشتماموکندسهیمقاسابقشهمسرخشنرفتارباراآنشیستابودشدهباعثشاهرخ
اشعالقهوشدیمآشناشاهرخباشتریبلحظهبهلحظهیولبودمتنفرنیرامازاو. کنددخترشوشاهرخ

.افتیمیفزوناوبهزین

عکسابتدا. کردیمنگاهبهارهعکسيهاآلبومبهوبودنهستهاتاقشدرتنهاشاهرخوبودلیتعطروز
....ازدواجازپسيهاعکسبعدویعروسيها



يادآوریيبرابودیمناسبزمانهامدتازپسنیبنابر. بودندنرفتهپاركبهزینبهارهوشیستا
:گفتیمدلدرداوباوشدهرهیخعکسدربهارهيبایزيهاچشمبهنگاهش! گذشتهخاطرات

چقدرکردنسرروییتنهايهالحظهیبدوناگه! هستمتودلتنگچقدریبدوناگه،دلمزیعز،بهاره_
ییتنهااما،يبودنیزمکرهيروهمسرنیباوفاترتوکهدونمیمخوب. يکردیوفائیببهاره! مشکله
.دارمدوستتیلیخبهاره...... یول،کردداغونمنوکهدرسته..... رفتنت

؟استکنندهناراحتحدنیاتاکردننگاهعکس. یگرفتبغلغميزانوکهبازشاهرخ_

!ازکنندهناراحتیلیخینباشتویوقت،کردننگاهعکس_

.دندیخندچقدرریخبهادشی. کردندیمنگاهراعکسهابهارهباکهافتاديروزادی

؟يافتاديطورنیاچراتو،کننگاه! شاهرخ_

.يکردقهري،انگارکننگاه؟یچخودتخوشگلههمیلیخ؟چطورهمگه_

امخسته،باشيطوراونويطورنیاگفتیممدام،دادیمدستوریلیخعکاسکهبودنیاخاطربهنیا_
.بودکرده

.دختريمحشرهاعکسنیايتوواقعاًیول،ستینمهم_

!پسریستینمحشرتومگه_

نیطنبهارهشاديهاخندهيصدا. بوددهیدوخانهدورتادوردنبالشبهشاهرخ. بودبرخاستهقهقههباو
دندیخندیمبهارهخندههمراه.... پنجرهوواریدودرهمراهزینخانهيایاشیحت. بودشدهخانهيفضاانداز

او،بوددوختهشاهرخبهرانگاهشونهادهاوشانهبرسربهارهیوقت. بودگرفتهرااوشاهرخباالخره. 
:بودگفتهوبودنشاندهبهارهیشانیپبربوسهعاشقانه

تمامبرندهودارمروتومن. کردنمیتقد،شدناولزهیجاعنوانبهمنبهروتویزندگمسابقهتو_
.بهارهروتو،هستمیزندگ



نهیسازیآه. بازگرددحالزمانبهشدباعثوکردپارهراشاهرخخاطراتوافکار،خانهزنگيصدا
مقابلدرگشودرادریوقتیول. اندبرگشتهکهباشندبهارهوشیستادیشادیشیاند. برخاستودادرونیب

.داشتلببربایزيلبخندکهدیدرانیدلنشياچهرهبابایزيدخترخود

:دیچیپشاهرخگوشدرشیبایزيصداوشدترقیعملبخندشخوردگرهنگاهشدرشاهرخنگاهیوقت

؟فروتنيآقامنزل_

:گفتشمردهوآرامودیکشینفسشاهرخ

.دیبفرمائبله_

.شمادخترپرستارشیستاخواهر. رهنماسوگند،هستمرهنمامن_

.داخلدیبفرمائ،دیاومدخوشیلیخ. بله،اوه_

.شمینممزاحم_

.دیبفرمائیمزاحمت،چهدیداراریاخت_

:گفتوکردییراهنماییرایپذبهراسوگندشاهرخ

.رفتندپاركبهبهارههمراهرهنماخانم_

.شدمشمامزاحمپس_

.رفتندوقتهیلیخ،برگردندندیباگهیدهمخواهرتون،دیباشداشتهفیتشرخانمسرکاردیداراریاخت_

. انداختخانهيجايجابهینگاهوداديجافشیکدررااشیآفتابنکیع. نشستیصندليروسوگند
وگرفتدستدررادومفنجاندادیمقراراومقابلقهوهیفنجانکهیحالدروشدییرایپذواردشاهرخ
.نشست

.دینکشزحمتکنمیمخواهش،شمینمشمامزاحمادیزمن_

!خانمدیاومدخوشیلیخخبست،ینزحمت_



دنمونیدبهکبارییماه،زنهینممابهيسراصالاونم،بودمدهیندروشیستابودیمدتراستش،ممنونم_
گلههمیکمونمشیبباومدم،شدمدلتنگشیلیخنبودمخونهمنبوداومدهکهماهنیا. نیهمفقطادیم

.معرفتیبیلیخکنم

:گفتوزديلبخندشاهرخ

.دیحساسحدنیاتاخواهرتونبهنسبتکهرسونهیمروشمالطفنیا_

درودوختشاهرخچهرهبهرانشیتحسازسرشارنگاهدخترك. بنوشدرااشقهوهسوگندکردتعارفو
ولختيموها،کردیمصحبتایدادیمحرکتراسرششاهرخیوقت. ستودرااوتیجذابوییبایزدل

شاهرخ. شدیمبرابرصدسوگندچشماندرشاهرخییبایززماننیادروآمدندیمدرعقدبهقشنگش
یموبودبایزدختر. نداشتتهموجزياچارهیولکردیمحسخودبررادختركنیسنگيهانگاهزین

چیهوزیچچیهگریدراشاهرخدلیول. آورددستبهرایجوانهردلییدلرباوییبایزنیاباتوانست
خاكبهاوهمراهزینراقلبشودل،زشیعزبهارهمرگازپسشاهرخ. اوردیببدستتوانستینمکس

توانستینميابندهیفرلبخندچیهوکندرهیخرااوچشمانتوانستینمییروبایزچیهگریدوبودسپرده
.آورددرلرزهبهرااوقلب

همراهشخونهاومدکهشیستادوباریکی. دمیدهمرودخترتون،شدهماندعالقهبهاربهیلیخشیستا_
.دیدارییبایزویداشتندوستدخترگمیمکیتبربود

.شماستلطفنظرممنونم_

.دیگذرونیمدخترتونباحتمارولیتعطروزکردمیمفکر؟دیموندخونهشماچرا_

.ترهخوشحالهستکهخانمشیستابا. رهیمسرمنبااشحوصله_

؟دیکنیمفکرطورنیاشما_

:دادادامهاووندادیجوابوزديلبخندشاهرخ

شماازمدامدورهشماازیوقت. دارهعالقهشمابهیلیخ. کنهیمفیتعرشماازچقدردیبدوناگریول_
.میبرزودتربهترهوتنهاستخونهتوجونمباباگهیممدام. کنهیمصحبت



.شدبازهمازبایزخندهبازینسوگندقشنگيهالبودیخندشاهرخ

....خانمدینیبب_

.دیکنصدااسمنیابارومن،سوگند_

:گفتبعدوکردمکثيالحظهشاهروخ

.دیدارییبایزاسم.... خانمسوگند_

.دیکنیمادارهرویبزرگشرکتشمادمیشنشیستاازیراست،فروتنيآقاممنون_

.ستینبزرگدیدیشنکهچنان_

.مشهورهیلیخشرکتتون،دیهستارتباطدریخارجيکشورهابایول_

.باشنطوریادیشا_

؟دینداریمنشبهاجیاحتشما_

:دیپرسوشدرهیخسوگندبهمتعجبشاهرخ

؟چطور_

.خوبکارکیگردمیمکاردنبالهیمدتمن_

؟نیبشیمنشنیخوایمچرادیدارکهیتیوضعنیاباشمایول_

؟دارهيرادیامگه_

.....یول...... نهکهيرادیا_

.باشمخودتوننظرریزکهیشرطبهالبته،بشماستخدامشماشرکتيتودارمدوستیلیخ_

:گفتودیدوخندانبهار. شدندواردصدابابهاروشیستالحظهنیادر،دیبگوچهکهبودماندهشاهرخ

.جونباباسالم_



:گفتترخوشحالسوگنددنیدباو

.اومدهیکنیببایبجونشیستا،جونسوگندسالم،جونخدايوا_

دررادخترك،عطوفتبازیناو. دیبوسرااوورفتسوگندطرفبهبعدودیبوسراپدرشابتدابهاره
خواهردو. ستینگرخواهرشبهوکردسالمخندانزینشیستا. زدبوسهاشگونهبرودیکشآغوش

.دندیبوسوکردهبغلراگریکدی

.بودشدهتنگبراتدلمسوگند_

.کنتلفناقلحد؟یزنینمسرمنبهچرامعرفتیبیولطورنیهمهممن_

.ستینگراوبهزدهخجالتشیستا. افتادندشاهرخادیبهتازهییگو،کردندننگاهگریکدیبه

.خوامیمعذر_

:گفتزنانلبخندوبرخاستشاهرخ

.نشمشمامزاحمواتاقمبرمبهترهمندیباشراحت_

:گفتخندانبهار

.دیکنصحبتشماتارمیمجونمبابابامنم_

:گفتودیخندسوگند

.میشدهمشمامزاحم،متاسفم_

.دیباشراحتکنمیمخواهش_

:گفتوکردخواهرشبهروسوگنداورفتنبا،رفتاتاقشبهبهارهمراهو

!هیجذابمردعجب_

؛گفتزنانلبخندشیستا

.جذابهموبایزهم،گنیمرونیهمهمه_



.باوقارومودبههمیلیخ_

؟يافتادمنادیبهکهشدهیچاصال؟ياومدیکنمیببنیبشخوب_

.باشمتوادیبهمنگفتم. یافتینممنادیبهکهتو،بودهميکاریبتازه! یدلتنگ_

.شدهتنگبراشوندلم؟چطورنبابا،مامانيکردلطف_

.یبزنسربهشونشتریبکهبگمگفتند. هستندتودلتنگیلیخهماونا_

ازجانیهبابهارشتریبالبته. بودندصحبتمشغولهمبهارهوشاهرخداشتادامهخواهردويهاصحبت
.کردیمصحبتخانهازرونیبگردش

قصدخواهرشکهگفتیعذرخواهباشاهرخاتاقدربهياضربهزدنباشیستاکهبودگذشتهیساعت
سوگندوامدندنییرایپذبهبهارهمراهلیمکمالباشاهرخ. کندیخداحافظاوازخواهدیموداردرفتن
:گفتودوختاوبهراخودمشتاقنگاه

.دیببخشمنومزاحمتفروتنيآقا_

.شدمخوشحالاریبسشماباییآشناازاتفاقا،خانمدیداراریاخت_

.کنمیمیخداحافظهمتوازخانمبهارخب،طورنیهمهممن_

:گفتشادمانکردیمافتیدراشگونهبرراسوگندمحبتپربوسهکهیحالدربهار

؟جونسوگندمونخونهيایمهمباز_

.نکنهرونیبمنوپدرتکهیصورتدرالبته. حتمابتونماگه_

:گفتشیستابهروشاهرخاورفتنازپس. شدآنهاخندهباعثسوگندیشوخ

.هستندجواننقدریاخواهرتوندونستمینم_

؟چطور_

.دیکنفراموش،نداشتميمنظور..... یچیه_



وکردشیستابهروشاهرخسکوتیلحظاتازپس. نشستندییرایپذدرسههربعدوزديلبخندشیستا
:دیپرس

؟نشديخبرسابقتونهمسراز_

.کنهازدواجیخارجزنکیباقرارهنیرامکهدهیشناقوامازیکییول. نداشتیدرستاطالعسوگند،نه_

؟یناراحت_

؟کنهازدواجقرارهنیرامنکهیااز؟یچاز_

:گفتجوابدروزديپوزخندشیستا. بوددشییتانشانهشاهرخسکوت

.پسرمهخاطربهفقطمنیناراحت_

؟یکنینمتیشکاچرا_

کهشیلعنتلیوکاون. نداشتموجوداصالمنانگار. دادنیرامبهروبچهحضانتدادگاه؟دارهدهیفاچه_
درمننکردباوریلعنتیقاضاونیحتکسچیه. کردمحکوممنوبودنختهیراشبیجتوپولخرخرهتا

ودروغهمهاونوجودبا،دادهیممنخوردبهروهاقرصنیرامبلکه،نکردممصرفقرصيبارداردوران
،ندارهاونبهياعالقهنیرامدونمیممن. گرفتندمنازرونیشروهمبعد. کردندمحکومرومنفیاراج
.بدهزجرقیطرنیاازرومنخوادیمفقط

؟کرديکارشهینمیعنی_

.بدهانجاميکاربرامتونهینمیکسوهستمدنیکشزجربهمحکوممن،نه_

يبرا. کردمشاهدهاونگاهدررااشکشفافحلقه. ستینگرشیستانیغمگچهرهبهنیاندوهگشاهرخ
انجامشیستاحقدربتواندکهیکمکهرگرفتمیتصماما. آمدینمبريکاردستشازاواندوهنیتسک
.کندکمکدردمندزننیابهدیباکردیمحس. دهد

.بدمانجامبراتحاضرمادیببردستمازيکارهرمن_

.ممنونم،دارهارزشیلیخخودش،دیکنیمگوشمنيهادلدردبهکهنیهم،ممنونم_



*******

روزهانیادر. آمدینمدیپدیزندگاندريرییتغوگرفتهشیپدرراخودشيعادروالاتیحچرخه
يبراگریدهفته،بودزدهجانیهبهار. گذاشتیمپاخاطراتشواهایرونیسرزمبهکمترشاهرخ

بودآنهاباسفرنیادرشیستایهمراهلیدلبهاوشتریبيشادیول. رفتندیمشمابهالتیتعطگذراندن
......

:گفتگذاشتیمشاهرخمقابلراقهوهفنجانکهیحالدرشیستا

؟بپرسمیسوالشماازتونمیم_

.دیبفرمائالبته_

؟دیداراجیاحتیمنشهیبهشرکتتوشما_

؟مگهچطور_

حاال. نیکناستخدامخودتونیمشتعنوانبهاونودیخواهیمدیگفتخواهرمبهشمانکهیامثل..... آخه_
!کنهشروعروکارشوادیبکارشسرتونهیمیکبدونهخوادیم. جوابهمنتظراون

:دیپرسوشدرهیخاوبهمتعجبشاهرخ



!؟گفتممن_

.کنهیماصرارنقدریاچرادونمینمیولدینداریمنشبهاجیاحتشماکهگفتمبهشمنالبته_

:گفتنرنجداوازسوگندونکندناراحتراشیستانکهیايبرایول. دیبگوچهکهبودماندهشاهرخ

.استساختهدستمازيکارچهنمیببتاارنیبفیتشرشرکتبهشونیادیبگدیتونیم..... خب_

.گمیمبهشحتماممنونم_

وشدگشودهاتاقدرناگهان،بودشیکارهاانجاممشغولاتاقشدرشاهرخکهیحالدرروزآنيفردا_
.بودستادهیاکنارشیعصبانیمنشکهیحالدرشدانینمادرگاهدرسوگندنیدلنشچهره

:گفتیمنش،کردنگاهدوآنبهمتعجبشاهرخ

.شدندواردزوربهخانمنیا،متاسفم،سیرئيآقا_

منمنتظرشماگفتممنچقدرهر. شومداخلمندادندینماجازهخانمنیاراستشفروتنيآقاسالم_
!!نکردندگوشدیهست

:گفتيلبخندهمراهیلحظاتازپس. شدبرابردو،سوگندسخناندنیشنباشاهرختعجب

.هستندانیآشناازشونیا،افشارخانمستینمهم_

.متاسفم_

:گفتوگرفتقرارسوگندمقابلبرخاستشاهرخ،شدیمخارجاتاقازکهیمنش

.نداشتمرودارتونیدانتظارامروزاصال. دیکردریغافلگمنوراستش..... رهنماخانمدیاومدخوشیلیخ_

!؟دیناراحتحضورمازیعنی_

:گفتخواهانهپوزشلحنباعیسریلیخشاهرخ

.دیبفرمائشدمخوشحالهمیلیخاتفاقا،ابدا_

:گفتوانداختنظراتاقاطرافبهمشتاقینگاهباوانداختپايروپاونشستیمبليروسوگند



.دیدارياالعادهفوقاتاق. رهینظیبزیچهمهشرکتنیادر_

.آوردندکیکوقهوهداددستوروکردتشکرشاهرخ

؟ادیمبرمندستازيکارچهرهنماخانم_

:دیپرسبعدوشدرهیخاوبهمتعجبسوگند

؟اومدمنجایاچرامنکهدیدونینممگه_

.ریخ_

.امیبمنکهنیبودگفتهشیستابهخودتونیول_

.دیدادقرارفشارتحتمنوشماکنمعرضدیبایولنبودحواسماصالمتاسفمرهنماخانماوه_

؟چطور_

وقتاصالروزاونادمهیمنکهییجاتایثاندر؟دارماجیاحتیمنشبهکردمعرضشمابهیکمندینیبب_
کارتونشما،امکردهموافقتمنکهدیگفتخانمشیستابهچطورشما. میکنصحبتمسالهبهراجعنشد

!؟دیکنشروعنجایارو

.......یعنی...... یعنی_

:گفتودادتکانراسرشبارنیچندسوگند

درنجایابتونمکردمیمفکراما. بدمقرارفشارتحتروشمانداشتمقصداصالمن.... من! فروتنيآقا_
:دادادامهبرخاستنحالدروباشهدیناراحتشماونطورهیاکهحاال! بشمکاربهمشغولشماکنار

.شامینمشمامزاحمهرگزورمیممن_

.شداومانعوبرخاستشاهرخکهداشترفتنقصد

.نداشتمروشماکردنناراحتقصدمن،دیرنجزودچقدرشمارهنماخانم_

:دیبگووافکندهریزبهسراوشدباعثوستینگرشاهرخچشمانبهرهیخسوگند



.دینکردلیمروتونقهوههنوزشما. دینیبنشدیبفرمائحاال. بکنميفکردیبااوصافنیاباخب_

:گفتوزديلبخندشاهرخ. اوردینزبانبریسخنونشستیناراحتباسوگند

همخودتونوشهیمشروعالتیتعطگهیدروزچندتاچون،بدمانجامبراتونيکارتونمینمماهنیاتو_
بودخواهمشماخدمتدرمنالتیتعطازبعد. برمشمالبهالتیتعطقرارهکهدیباشانیجردرکنمیمفکر

.

؟کنمکارنجایاتونمیمالتیتعطازبعدیعنی_

:دیپرسدیتردبااووکرددیتائشاهرخ

؟خودتونیمنشعنوانبه؟جانیهم_

.یقسمتهردرحاال_

.کنمکارشمانظرریزخوامیم. کنمکارکجامهمهبراماما_

يروبهیولباشدکنارشآنجادرخواهدیمسوگندچراکهدانستیمخوب،کردمهاررالبخندششاهرخ
یولبودناراحتکندوابستهخودبهرااونکهیاازوکنددواریامراسوگندخواستینماو. اوردینخود

.سازدنیاندوهگوریدلگرااوتوانستینم

؟دیکنکارجانیهمدیداراصرارچراشما_

.کنمدایپمهارتکارهادرتاباشمخودتوننظرتحتخوامیمنکهیايبراخب.... خب_

.میکنیمصحبتهمبامصالحنیامورددر،دیکنشروعروکارتونشدقرارنکهیاازبعد،باشه_

:گفتوزدلبخندسوگند

.دارمشماازهمياگهیدخواهشمن_

:گفتوزديلبخندناچاربهشاهرخ

.بدمانجامشمايبراحاضرمادیببردستمازکهيکارهر_



:گفتودیخندجانزدهیهدختر

شماهمراه،شمالمسافرتدرکهداشتمدوستیلیخمنراستش. فروتنيآقادیمهربونیلیخشما_
راستش. کنمیميسپریخوببهروالتیتعطمنهمومونهینمتنهاشیستاهم. شیستاخاطربه. باشم

.......دیکنموافقتشمااگرخواستمیم. استکنندهناراحتمنيبراخواهرمبدونالتیتعطگذروندن

.....طورنیاکه_

:گفتیلحظاتازپس؟کندچهدخترنیابابودمانده،گرفتخودبهيمتفکرافهیقشاهرخ

.دیباشماباسفرنیادرخواهرتونهمراهدیتونیمهمشما. ستینیمانع.... خباریبس_

:گفتجانیهباتوأمیصدائباوبرخاستيشادازکهشدخوشحالچنانسوگند

!یلیخ،فروتنيآقادیبزرگواریلیخشما. متشکرمواقعاً_

:گفتبعد. ستودرادخترنیاصداقتویسادگدلدرودیخنددخترشادووجانیهدنیدباشاهرخ

آمادهروسفرلیوساودیبردیندارياگهیدامرمنبااگههمحاال،دینباشجانزدهیهادیزبهترهالبته_
.دیکن

.خوامیمعذرشدمشمازحمتباعثنکهیاازوسپاسگزارمهمباز. دمیمانجامروکارنیاحتما_

.خانمدیهسترحمتباعثشماکنمیمخواهش_

کهیاولمکالمهونگاههمانبا. رفتبعدوکردتشکرهمبازيلبخندبا،کردیمنگاهاوبهسوگندحاال
ازپس. پروراندیمرااوعشقدلدروبودبستهاوعشقومهربهدل،بودگرفتهصورتشاهرخواونیب

چیهگریدوزدلبخندسوگندجانیهوسخنانبهفقط. نشستزشیمپشتودیکشینفسشاهرخاورفتن
.افتیینمراهییجابهگذشتهبهجزفراغتاوقاتدروکاربهجزذهنش،

*****



بودلیاتومبعقبصندوقدرهاچمدانگذاشتنحالدرشاهرخ. دادیمنشانرابامدادقهیدق8/30ساعت
سفرنیادرزینخواهرشنکهیاازشیستا. کردندیمکمکگریدلیوساآوردندرزینسوگندوشیستا. 

بودندنهمراهسفرنیادرآنهابامادروپدرهمراهزینهمسرشوشبنم. بودخرسنداریبسبودآنهاهمراه
ایدندريگریدزیچهرازشیبرااوکهپدرشباسفرنیادراو. دیگنجینمخونپوستدريشادازبهار.

نیشادترکردیمحس،شبنماشعمههمراهسوگندوشیستاالبتهصدوبودهمراهداشتدوست
حاالوگذشتیمکسالی،بودندنرفتهشمالکهيبارنیآخراز. کندیميسپررااشیزندگيروزها

پسرشانیزندگدررايشادنکهیااززینفروتنويفخر. رفتیمشمالبهخانوادههمراهدومباريبرا
نیبنابرا. کندازدواجبهمجبورراشاهرختواندینمکهدانستیميفخر. بودندشادمانکردندیممشاهده

میتصماشیزندگمورددرشاهرخخودتاساختخودشهیپراصبر،فروتنهمسرشخواستدربهبنا
.ردیبگ

بودنداوهمراههمبهاروشیستا. گرفتقرارخودشلیاتومبفرمانپشتشاهرخ. بودندآمادهنیماشدو
تنهادیفریولباشدشیستاوسوگندهمراهخواستیمشبنم. گرفتيجاخودلیاتومبفرمانپشتدیفر. 
تمامکههمسوگند. شدنددیفرلیاتومبسوارزینمادروپدر. گرفتقراراوکناردرناچاربه. ماندیم

.گرفتيجااولیاتومبدر،بودشاهرخکناردربودناشخواسته

کهدیدیمرایحرارتاشچهرهبرخاطراتموجزینبارنیا. کردآغازراحرکتدیفرازجلوترشاهرخ
اریبسرااو. دندیخندیموکردندیمصحبتشیستابابهار. ساختیمآتشوسوزازپررانگاهش
شدهوابستهاوبهاریبس،بودشدهپرستارششیستاکهیطوالنمدتنیاگذاشتازبعد. داشتیمدوست

بودرفتهفروخوددرومغمومکهشاهرخبهگاهسکوتدریول. بودشیستاکناردرزینسوگند. بود
:گفتاوبهروبهاره،رونیبمناظربهگاهوستینگریم

؟يخندینممامثلتوچرا،جونسوگند_

:انداختاوبهینگاهنهیآاززینشاهرخلحظهنیادر



خانمسوگندمخصوصا. یشیمهاخانمتیاذباعثهاطنتیشنیابا؟ینیبشجلوتونبودقرارمگهبهار_
.بگذرهخوشبهشونسفرنیادردیباوهستندمامهمونکه

خواهرشبهنسبتشاهرختوجه. شدفشردهقلبشسوگندبهنسبتشاهرخسخناندنیشنازشیستا
خواهرشدیدیمنکهیاازودیورزیمعشقشاهرخبهوجودشدراو. ختیبرانگاودرراحسادتحس

،يدیدیمخودبهنسبترااوتوجهنکهیاازسوگندعوضدر. شدنیاندوهگگرفتهقرارتوجهموردشتریب
قادریولاستماندعالقهاوبهزینشاهرخکردیمحس. نداشتیانیپاکهشدیمپابرییغوغاوجودشدر
ادبيروازتوجهشونداشتياعالقهکسچیهبهشاهرخاصلدریول. ستیناشعالقهابرازوانیببه
.نداشتيگریدلیدلنیازیجوبودينوازمهمانو

:گفتبودشدهشادشاهرخسخنانازکهسوگند

یلیخهستمبهارهمراهسفرنیادرنکهیاازمن. کنهینمناراحتمنواصالبهار،ممنونمشمالطفاز_
.خوشحالم

:گفتخندانبهار

هیخالکهجلوهمتومیخواندیمومیزنیمحرفنجایاجونمشیستاومن! خوبفکرهیاصالجونسوگند_
؟جونمشیستانهمگه،مونهینمساکتیکسيطورنیاکنصحبتجونمباباباونیبش

:گفتوزديلبخندشیستا

.یکنیمحلرولیمساخوبیلیخ،زمیعزاره_

شاهرخنشستیصندليرواونکهیاازپس. دهدرییتغراشیجاسوگندتاداشتنگاهيهاگوششاهرخ
ازيفخر. گرفتقرارآنهاسرپشتدوبارهبودافتادهجلویکمکههمدیفرلیاتومب. کردحرکتدوباره

. شدخاطراتشمحوهمبازشاهرخ. نگفتیسخنوآوردلببريلبخندشاهرخکناردرسوگنددنید
وسخنانیبعضیگاه. بودنگرفتهيجاکنارشیصندلدريدختريگریدکهبودسالهایعنی. بودمدتها

.هرگز،کردینمتصوربهارهيجابهرااوهرگزیولانداختیمبهارهادیبهراشاهرخ،سوگندحرکات

.فروتنيآقا_

.دیکشیمرونیبخاطراتيهاپنجهانیمازراشاهرخکهبودسوگنديصدا



.بله_

.بهیعجمنيبراشماسکوتیول..... یول،ندارمیفضولقصدراستش_

:گفتکندنگاهاوچهرهبهنکهیابدونوزديمحولبخندشاهرخ

؟درسته،دینیبنشعقبیصندلهمونيرودیدیمحیترجودیشدخستهدستمازحتما_

....نکهیاازمن.... ابدااوه_

وشدیممانعشیهاطنتیشوسخنانبابهاریول. دهدفراگوشدوآنسخنانبهدادیمحیترجهمشیستا
.بوديبازوخندهحالدرمدام

!؟بشمخارجسکوتازهممنتادیکنصحبتشماچطوره_

:گفتوزديلبخندسوگند

؟کنمصحبتیچبهراجع_

!کنهینمیفرق.... یچهر_

؟میکنصحبتکارمورددرچطوره_

:گفتودیخندشاهرخ

.دیهستمصممیلیخکردنکارمورددرشما_

؟دیکردیمفکرنیاازریغمگر،البته_

.....ویخانوادگتیموقعاونباشما؟هیچکردنکاريبراشمالیدلآخه_

؟دارهیخانوادگوییاجتماتیموقعبهیربطچهکردنکار_

ای،دیکنادارهروشرکتکیدیدارکهییهاییتوانابادیتونیمشماکهنهیامنظورم. نبودنیامنظورم_
.ستینشمادرشانبودنیمنش،نیامشابهيکار

؟دارهيرادیابودنیمنشمگه_



:گفتخواهانهپوزشبودشدهاویناراحتمتوجهکهشاهرخ

ییآشنامناخالقباشتریبخانمشیستا.شمیمشمایناراحتباعثحرفامباممدامچرادونمینم،متاسفم_
.خوامیمعذرشماازنیبنابرا،دارميتنداخالقکهدوننیمودارن

:گفتزنانلبخندشیستا

.دمینديتندشماازکهمن،فروتنيآقادیکنیمغلو_

.خانمدیریگیمدهینادمنويهایبدکهشماستلطفنشونهنیا_

مهربونودیبزرگوارشما،گهیمروقتیحقشیستایول_

.دیگفتمنبهرونظراتتونکهشکرروخدا_

:دیپرسوستینگراوبهسوگند،بودکردهسکوتشاهرخبازکهیلحظاتازپس. زديلبخندو

!؟نیدینمکارمنبهگهید_

:دادتکانبارچندراسرشوکردنگاهاوبهشاهرخ

نکهیامثلخانمشیستا. دیباشداشتهصبرهمشماکهیشرطبه،هستمحرفمسرمندینباشنگران_
.هستندعجولیلیخخواهرتون

.بدهخودشدستکارترسمیم. هینطوریاکارهاهمهتودرسته_

:گفتوستینگرخواهرشبهسوگند

.ندادهدستمکارهرگزمنعجلهکهیدونیمخودتیول_

.ازدواججزیکنیمعجلهکارهاهمهدرتوزمیعز_

:گفتودیخندشاهرخ

؟خانمسوگنددیداروحشتکردنازدواجازمگه؟چرا_

.باشهمنخواستهبامطابقاتشیخصوصکهببندموندیپیکسباخوامیمیولندارموحشت. ریخنه_



:گفتشیستا

خودتتواماداشتندروتونظرمورداتیخصوصکهبودندينفرچندخواستگارنهمهیانیبدریول_
!يآخرنیامخصوصا،یرفتینپز

.رمیبگمیتصمدرستامندهیآمورددردارمحقکنمیمفکر،دمینپسنداونومن_

.کنهمجبورروشمادینبایکسمننظربه،دیدارروحقنیاشمادرستهبله_

:گفتخودازدفاعدرشیستا

حدنیاتادرستهشمانظربهاما. میندارروسوگندکردنمجبورقصدهرگزامخانوادهنهومننهیول_
!؟نانینشینمخانمدلبهنکهیالیدلبهفقطکنهردروهاشخواستگارکهباشهرحمیب

:گفتوستینگرسوگندبهلبخندباشاهرخ

!؟لهیدلنیهمبهخواستگاراتونرشیپذعدم_

:گفتداشتاشخندهمهاردریسعکهیحالدرسوگند

!؟نهایباشهداشتهرومنيهاخواستهازیکمحداقلدیباخب،ستیننیافقط_

:دادادامهاووکردقیتصدسرباشاهرخ

.مینکنیبحثموردنیادرگهیدبهترهپس_

؛گوتهشیستا

.یبمونیباقمجردطورنیهمونهینشدلتبهیکسعمرآخرتاکنمیمفکريریمشیپتوکهطورنیا_

:گفتبودنشاندهلببربارطنتیشيلبخندکهیحالدرسوگند

يزودبهوباشهکردهدایپروخودشجفتدلممرغدیشا،يندارخبريزیچازکهتو؟معلومکجااز_
،ینیببروخواهرتیعروسکهیباشدواریامبهترهپس،کننداقرارهمبهروعشقمون

:گفتفقطونشداونگاهمتوجهبودجلوبهتوجهشکهشاهرخ. دوختشاهرخبهرااشفتهیشنگاهو



.هستخودشفکرخواهرتونچون،دینباشناراحتهمادیزخانمشیستاپس_

کردهمطلقسکوتشاهرخگرفتندقرارشمالجادهدریوقت. نشددهیکشانیمبهبابنیادریسخنگرید
وکردیمنوازشرابهارسرزینشیستا. بودشدهرهیخمناظربهوکردینمصحبتگریدزینسوگند. بود
.بوداويبراياقصهفیتعرحالدر

بازرایشوخبابنیماشآندرهمدیفر. نبودخستهکسچیهبودندکردهراهانیمکهیتوقفخاطربه
.دندیخندیموبودکرده

!شاهرخنیاهیکلکعجب،کنهیمسواردخترتادوتادوکهنیابهنه،ذارهینمیکسمحلکهاونبهنه_

:دادجوابودیخنديفخر

!ندارهیاجیاحتمابه،زرنگهخودشپسرم_

ازدستکهدیدیمرودیفرنیابههاحرفنیاباچراشماجانمامان_

یمکهخودتونهماونا. زنهینمحرفاصالوکنهیمیرانندگدارهکهچارهیبشاهرخ؟ندارهبریشوخ
.دینیب

.نشوناراحتشما،میبخندکهکنمیمیشوخدارمهممنزمیعز_

.خاندیفریکنانتخابمنبرادرازریغياگهیدسوژهکردنیشوخيبرابهترهیول_

.شهیماطاعت! قربانچشم_

:گفتيفخر،دیخندزینشبنم

نیبهتراون. رفتبهارهشدفیحچقدرکهاه،رهینگازدواجبهمیتصمکهیکوچبهارتاشاهرخکاش_
بمونهعزادارعمرآخرتاتونهینمهمشاهرخرفتهکهحاالیول. بودتکهمشاهرخيبرا. بودایدنعروس

.کشهیمعذابدارههممرحوماونروحخدابه

:گفتیناراحتبافروتن



دربارهمختارهشاهرخ؟ینزنحرفانیاازگهیدنبودقرارمگه! برداردستيفخر،يکردشروعکهباز_
ومیبدرییتغروفکرشمیتونینمعنوانچیهبهماواستبهارهادیبههنوزاون. رهیبگمیتصمشیزندگ
.میکنلیتحماونبهروينظر

:گفتنیغمگيفخر

؟باشهبهارهفکربهخوادیمیکتاآخهیول_

:گفتنیغمگشبنم

گذشتازبعدیحتکههیقودرختنیايهاشهیريقدربهوزدهشهیرقلبشتويحدبهبهارهعشق_
احترامپاکشعشقبهوکنمیمنیتحساونومن. هیستودنشاهرخنظرمبه. نرفتهنیبازهمبازسالچند

.ذارمیم

فکروالیخيایدندرکسهر. ستندینگرمناظربهفقطوکردندنسکوتزینگرانید،شبنمجملهنیابا
.کردیمریسخود

*****

گرفتنديجااتاقکیدربهاروشیستاالبته. داشتمجزااتاقخوديبراکسهر. دندیرسالیوبهباالخره
بردرراجاهمهییبایزويسبزسروبودبهارفصل. فصلهمباز. شدساکنگریدیاتاقدرسوگندو

سوگند،شدندجمعنییپاطبقهسالندردادنديجاشانیهااتاقدررالشانیوسایهمگیوقت. بودگرفته
:گفتشورپر

.رفتادمیازیخستگکبارهیبههاشییبایزنیادنیدبایول! بودمخستهچقدريِوا_

:گفتزنانلبخنديفخر



،دیکنحیتفریحسابدیتونیمودیجوونکهشماحالبهخوش_

:دادجوابمهربانشیستا

.دیکنيریپاحساسدینباودیجوونهمهنوزشمافروتنخانمیول_

:گفتکنانخندهشنبم

جوونماکهزنهیمحرفيریپازنیهمخاطربه. بکشهمارخبهروشیجووندارهدوستشهیهممامان_
.مینکنچشمروبودنش

ورفتاوطرفبهدیفر. بودشاهرخبودساکتکهیکستنهاانیمنیادر. دندیخندشبنمیشوخبههمه
.نهاداششانهبردست

؟پسرییکجا_

.زدلبخندوستینگراوبهشاهرخ

.ندارمصحبتحوصلهادیزنیهمخاطربهامخستهراستش_

:گفتمهربانلحنباسوگند

.دیکناستراحتدیبربهتره،اندخستهیلیخشاهرخيآقابله_

خستهاواصلدر. رفتباالطبقهدرخوداتاقبهیپوزشبابعد. برخاستوکردتشکراوتوجهازشاهرخ
بهارهناگهان. زدزلروبهروواریدبهودیکشدرازتختشيرو. داشتییتنهاوسکوتبهازینفقطنبود

.شدانینمادگانشیدمقابلدربایزيلبخندبا

.یکنیمحسرواوناهمهنوزشمالشورپرخاطراتوشمالهمباز_

؟شاهرخ_

.نشستوبرخاستاو

.ندارهوجوديشادمنيبراگهید؟کنمفراموشيدارتوقعچطور_



.هستندتوکنارهمگرانید،بهاربرعالوهیستینتنهاتو! خوبپسرکنبس_

.کنهینمپرروتویخاليجامنيبراکسچیهیول_

......شاهرخ_

دررقصبهرامانندشریحروبلنديموهامینس،بودشدهرهیخایدربهوبودستادهیاپنجرهکناراوحاال
.بودآمدهجانیهبهییبایزهمهنیادنیدازشاهرخوآورده

اويپاهمونکنندیخستگاحساسزینگرانیدوبودشدهباعثودندیخندیممدام. بودشیستاکناربهار
.دیخندیمگرانیدازشیبدیفرانیمنیادر. باشندمشغولخندهوصحبتبه

سفارشغذارونیباز،وقتکمبودلیدلبه. کردندیمنهاريبرايفکردیباوبودگذشتهظهرازیساعت
:گفتدیفر،شدندحاضرزینگرانیدشددهیچجواندخترسهتوسطغذایوقت. دادند

؟کنهصداروشاهرخرهیمیک_

!؟برممن_

یوقت. رفتباالهاپلهازرااووبودندکردهموافقتگرانید. بودکردهسوالعیسریلیخکهبودسوگند
ضربهچند. دیکوبیماشنهیسبهراخودریاسياپرندهچونقلبشوبودمضطربدیرساواتاقدرپشت

:دیشنراشاهرخریدلپذوآراميصداوزددربه

.دیبفرمائ_

:گفتسوگندوبرخاستتختيروازاودنیدباشاهرخ. شدداخلوکردبازرادر

.دیباشخوابکردمیمفکر. شدممزاحمکهدیببخش_

؟دیداشتيکار،بودمداریب،نهاوه_

!دیاریبفیتشرکهکنمصداتوناومدم،حاضرهناهارفقطنه_

.دیبفرمائمتشکرم_



زینشاهرخیحت،کردندیمصحبتهمباغذاهمراه. کردندنصرفمانهیصموگرمیطیمحدرراغذا
شاهرخ. کننداستراحتتارفتنداتاقشانبهیخستگلیدلبههمهغذاصرفازپس. کردیمیصحبتیگاه

بههمبازخواستیم. داشتراایدرکناربهرفتنقصد. بازگشتنییپاطبقهبهیساعتازپسیولرفتزین
وبهارهبابودنيروزها. بودروزهانیبهترادآوریاويبراشمال. باشدتنهازشیعزبهارهخواطروادی

.کندفراموشراموضوعنیاهرگزخواستینم

:دیدخودمقابلراسوگندداشتراالیوازخروجقصدیوقت

؟خانمسوگنددینکرداستراحتشمامگه_

.دیکنینمکسالتاحساسهمشمانکهیامثلبزنميدورهیخواستم،نبودمخستهادیز_

.ایدرکناربرمخواستمیم..... نه_

......من.... خوبچه_

خواستهدرنیاباکردیمحسرایزکردسکوتیول،کندیهمراهراشاهرختواندیمبپرسدخواستیم
نداشتیاشکال. زدلبخندبودکردهدركرااومنظورکهشاهرخ. رنجاندیمخودازراشاهرخیپدریپيا

بگذاردقدمشیاهایرودرتوانستینم. زدیمقدمکنارشسوگنداگریحترایز. رفتیمهمراهشرااواگر
.شودخاطراتشوبهارهواومزاحمو

.دییایبدیتونیمهمشمادیباشداشتهدوستاگر_

کنارشسکوتدرزینشاهرخدیدیمرایزبودکردهسکوتراهدر. شدهمراهاوباوکردتشکرسوگند
ییبایزییالالشانیهاگوشدرپرندگانوایدريصدا. بزندبرهمرااوخلوتنخواستنیبنابرا. زدیمقدم

:گفتوآورددرراشیهاکفشبعدیلحظاتودیدوهاماسهيروشادمانسوگند. کردیمزمزمهرا

. امیمشمابهکههیسومبارمن،دارهفیکیلیخ؟دیدیدوبرهنهيپاباهاماسهيروحاالتا! شاهرخآقا_
.اولمهبارکنمیمحسحالنیبیول

:گفتورفتاوطرفبه. بودبهارهحرکاتمشابهاوحرکات. زديلبخندشاهرخ

.کردحسروایدردیبا_



.کنهاستقبالشماازموجنیبداجازهودیاریبدرروکفشهاتون! ؟دیمعطّلچرا_

وکردنوازشراشانیپاهاایدر.رفتراههاماسهيروسوگندهمراهوآورددرراشیهاکفششاهرخ
يایدنازشاهرخبودشدهباعثسوگندکودکانهحرکاتوهايشاد. گفتمقدمریخراورودشان

. انداختیمبهارهادیبهرااوسوگندیراستبه. کنديسپرفکریبرایساعتودیآرونیبخاطراتش
اويهاخندهبا. شدیمگذشتهخاطراتيایدندرشاهرخذهنتوقفازمانعاوبخشلذتونیریشسخنان

آنرا،دیشنراشیصداوبرداشترايایماهگوشسوگندیوقت. کردیمسکوتاوسکوتباودیخندیم
:گفتوگذاشتشاهرخگوشدر

؟خونهیمییبایزترانهچهنیبب! کنگوش_

شاهرخيشادباعثدیدیمنکهیااز. شدیمسوگندلذتباعثشتریبنیاوکردینمصحبتیرسمگرید
.کردیمیدلبستگاحساساوبهنسبتشتریبخوددروبودخوشحالشده

:گفتاوودیپرسراعلتشاهرخ. بودنیغمگسوگند،کردغروبدیخورشیوقت

رنگلحظاتنیاتو. کنهیمدلتنگمشتریبایدريهاغروبمخصوصا. شمیمدلتنگغروبهاشهیهم_
از. ارنیميروانسانبههاغموشدهتمومهایشادزمانکنمیمحس،ادیمدرخونرنگبهایدریآسمون

.سوزونهیمدلنیزميرويهاآدمحالبهوچکهیمخوندیخورشنیغمگدهید

.یبزنحرفيطورنیاادینمتوبه،کنبسسوگند_

:گفتشاهرخوزديلبخندسوگند

.رهنماسوگندهمونيشدحاال! خوبدخترنیآفر_

قلبششاهرخکناردرسوگنددنیدباشیستا. آمدندایدرکناربهشیستاوشبنم،دیفرلحظهنیادر
.نداشتحدکهبودشدهنیاندوهگآنقدریول. اوردینخوديروبهودیگزلب. شدفشرده

:گفتخنداندیفر

.نیکردیمخبرهمرومامعرفتهایب؟ایدرکنارنیایمتنهاتنها_

:گفتودیخندشاهرخ



.دادننشونلیتمااومدنبههمخانمسوگندکهامیبخواستمیممن. شدکدفعهیکنباور_

.یباشدیفرفکربهخوادینمباشخوشتو،جونداداشستینمهم_

:گفتشادمانبهار

منآخه،نجایاياومدگفتممندیستینجونسوگندوتودمیدومیشدداریبماهمهیوقت،جونبابا_
!نجایايایماولتودونستمیم

:زدبوسهاشگونهبرودیکشآغوشدررااوشاهرخ

؟هستمنجایايدیفهمکجاازمنيکوچولونیریشتو_

.گهیدفهممیمپس،توخوبدخترهممنویهستمنجونباباتوکهییاونجااز،گهیدخب_

توجهخواهرشدیدیم. نبودشادگریدشیستا. بازگشتندالیوبهبعدوماندندگریدیساعت،دندیخندهمه
بودشیستانظرنیاالبته. شدهماندعالقهاوبهزینشاهرخدیرسیمنظربه. کردهجلبخودبهراشاهرخ

دنیدبایولکندیزندگاوعشقباواوهمراهتواندیمکردیمحسوبودبستهشاهرخمهربهدلخوداو. 
شادراخودخورظاهربهیولبودنیغمگ. بودندشدهآببرنقششیاهایروتمامسوگندبهشاهرختوجه
.نبرنداندوهشبهیپگرانیدتادادیمنشان

4فصل

يتولدزینامسالتواندیمچگونهکهبودفکردرشاهرخ. گذشتیمشمالدرمسافراناقامتازروزدو
شبنیبنابرا. بگذاردانیمدرشیستاباراموضوعدیدبهتر. ندیببتداركبهاريبرایماندنادیبوخوب
:دیپرسوکرداوبهروبودندمشغولونیزیتلويتماشابهیهمگکههنگام

؟بهارهتولّدهگهیدروزدودیداراطالع،خانمشیستا_

.دیانداختادمیشدخوبچهبودمکردهفراموشاوه_



؟دیدارهميابرنامهحتما؟شاهرخآقاگنیميجد_

.رمیبگکمکشماهاازخواستمیم،بودمجشنهیفکردرراستشدرسته_

:گفتشادابسوگند

.هستمیکمکهرانجامبهحاضرمن_

حالسرنتونستموقتچیه،بهارپدرعنوانبهمنراستش. دارهتفاوتشیپدفعاتبامرتبهنیاراستش_
امسالکهبگمدیبایول،میبگذار... همسرممرگازبعد! باشمباشهدیباپدرکیکهطوراون...... شادو
.بدمبیترتبهاريبراخوبویادموندنیبجشنهیخوامیم. دارميبهتروضعیروحلحاظاز

:گفتخاصیحرارتبابودگرفتهقرارریتاثتحتکهسوگند

حالسروشادتونهینمپدرشچراکهکنهیمدركاونمطمئنممن! دیبودبهاريبرایخوبیلیخپدرشما_
. شدممتعجبرفتارشازدمشیدکهوقتهچندنیاتوراستش. هیباألفهمودركقوهيدارااون. باشه
بهشمايبراهاشيدلسوز. کنهیمدركرولیمسابهتریلیخخودشيهاسالوسنّهمبهنسبتکهچرا

اونيشاديبرايکارهرحاضرممن. ساله5بچهدخترهینهبزرگهآدمهیکنهیمفکرآدمکههیگونه
.بدمانجام

.دیدارلطفیلیخشما،خانمسوگندممنونم_

:گفتآرامبودکردهسکوتکهشیستا

؟بکنمدیباچکاردیبفرمائحاالکنمیمقیتصدروسوگنديحرفهاهممن_

:گفتوستینگرخواهرشبهمتعجبسوگند

کمکبهمن. میکنبرگزاریحسابجشنهیدیباکهمکمهخوب! ؟کجاستحواستشیستا! منيخدا_
.میدارکاریلیخ...... هاهیهدوکیکسفارشيوا،کنمیمنیتزئروالیوشاهرخآقا

جاازشودمسلطاعصابشبرکردیمیسعکهیحالدربودشدهیعصبانسوگنددستازکهشیستا
:گفتوبرخاست

!برماتاقمبهمنبهترهاوصافنیاباپس_



:گفتوبرخاستمتعجبشاهرخ

.......کردنششاديبرابهارتولدجشندردیخواهینمیعنی؟دیبکنیکمکدیستینحاضرشمایعنی_

ازيپرستارهمونمنبهتره،دیباشداشتهاجیاحتمنکمکبهخواهرموجودبانکنمفکر! فروتنيآقا_
فکرچون،کنمواگذارسوگندبههمرويپرستارکاریحتکهباشهبهتردیشانهای. بدمانجامروبهار

!باشهترمشتاقیلیخکنمیم

:گفتوبرخاستسوگند. شدروانهاپلهطرفبهو

......من!...... کنصبرشیستا_

:گفتونشستياکاناپهيروناراحتشاهرخ. نکرددوآنبهیتوجهورفتشیستایول

؟شدناراحتچرا_

!نگتميزیچکهمنآخه،دونمینممن_

.......اونبهدینباشما_

.شدهنازكدلقدرنیاهایتازگچرادونمینم.نداشتميمنظورگفتمکهیچهر_

......سختهیلیخ..... فرزندشازبودندورغمایکیزندگيتوشکستکیوجودبادیبدحقبهش

.نداشتميمنظورواقعاًمنیولدرسته_

.گفتمیمشونیابهرومسالهنیادینبادیشا. بودمنریتقصدیشا_

.کنمیمصحبتشیستاباخودممندیکنباور،فروتنيآقادیستینمقسشمایول_

دیبرهمشمابهترهحاال. نشهیمناسبموقعاالنکنمینمفکرچون. دیبدانجامروکارنیافردابهتره_
.دیکناستراحت

.بله_



زدآنبهیمحکمپاكوزدآتشيگاریسشاهرخ. رفتباالطبقهبهریخبهشبگفتنازپسوبرخاستو
ناراحتنیچننیاشیستاچرایراستبه. مودیپیمراناکجايهاجادهنگاهشدوديهاحلقهانیمدر. 

با. دانستینمآنراعلتشاهرخوبودنیغمگمایداشیستابودندنآمدهشمالبهکهيروزاز؟بودشده
دهیشیندینموضوعنیابههرگز. باشدفرزندشازيدوروگذشتهتلخیزندگلیدلبهدیشادیشیاندخود
کهبود

.باشدسمجبیرقکیشدندایپوشاهرخبهاشعالقهوعشقشیستایناراحتلیدلدیشا

نییپايطبقهبهوگرفتدوشبودندخوابدرهنوزخانهاهل،برخاستخوابازشاهرخیوقتزودصبح
چراکهبودمتعجبخودازنشستآشپزخانهبهپشتیصندليرووکرددرستياقهوهخوديبرا. رفت

گذشتهمغموممردآنگریداو. ستیناشگذشتهیزندگفکردرمداموگرددیبازنمشیاهایروبهگرید
يوشادجانیه. کردیميشاداحساسخوددرواقعاًبلکه. نداشتيظاهربودنشاددریسعونبود

.بودیعصبانخودازخاطرنیابهوافتادیمبهارهادیبهکمترگرید. بودکردهتیسرااوبهانیاطراف

مقابلخندانییلبهابارابهارهگشودچشمیوقت. بستراشیچشمهاوگرفتشیدستهاانیمراسرش
:دیدیصندليروخود

؟رفتههمتوتیهاسگرمهبازچرا؟پسیناراحتچرا- 

؟درستهبهارهیناراحتدستماز- 

؟ناراحتمتومثلیخوبپسردستازمنگفتهیک! نه- 

..............منآخه- 

يذاریمقدمایروتوکمترنکهیااز. یکنیمفکرندهیآویزندگبهکهيکردیخوبکارتوشاهرخ- 
.برهدستازتویخوشبختخوامینم،مهمهمنيبراتويشاد. خوشحالم

.رفتهمیخوشبختیرفتتویوقت. رفتدستاز- 

.انیاطرافخاطربهبهارخاطربه! یخوشبختتو،خوبپسرنکناشتباه- 



؟انیاطراف- 

فقطتادواون» سوگندوشیستا« . کردیمدركرامنظورش،دیپاشاويروبهیمهربانلبخندبهاره
.مهمانهسوگندوبهارپرستارشیستا. هستندمنمهمان

!شدتکرارییبایزبهبهارهلبخند

.باشهیشگیهممهماناونهاازیکیکهخواستشهیم- 

:برآوردبانگیعصبانشاهرخ

!هرگز- 

از. نشستیصندليرودوبارهناراحت. شدمحوزینبهارهیالیخریتصواوخشموادیفربا. برخاستو
.داددستاززینرابهارهیالیخریتصویحت،کارنیابارایز. شدنیغمگبودشدهیعصباننکهیا

؟فروتنيآقاکجاستحواستونشدهسردتونقهوه- 

.دیدراشیستاوکردبلندسرمتعجب

؟شدهیچنمیبباومدمدمیشنروصداتونراستش،ریخبهصبح،سالم- 

.ستینيزیچفتادهینیاتفاقخانمشیستاسالم- 

؟کنمعوضروتونقهوهنیخوایمشکرروخداخوب- 

دیزیبرهمخودتونيبرا....... کهیشرطبهیولممنون- 

.شمینمشمامزاحم- 

.کنمصحبتشماباخواستمیمراستش،دیستینمزاحماصالً- 

:نشستوگذاشتزیميروقهوهفنجاندوشیستا

؟یچمورددر- 



احترامبهتونوامیراضکارتونازمنهمحاالتا. شماستيعهدهبهبهاريدارنگهزحمتخانمشیستا
حس؟بگمچطور. دیستینسرحالسابقمثلشماکهشدممتوجهیتازگبهیول،ممنونمازتونوذارمیم
.کنمیدگیرستادیبگمنبهاومدهشیپيمورداگرخواستمیم. افتادهیاتفاقکنمیم

من،استگذشتهشبرفتار،منیناراحتازمنظورتوناگهوفتادهینیاتفاقراستشممنونملطفتوناز- 
.دیبگذاریخستگحساببه. خوامیممعذرت

کوچولومدخترپرستارخوادینمدلممن. گفتمکال. ستینگذشتهشبمنمنظوردینکنبرداشتبد- 
؟دیکنیمکهدرك. باشهنیغمگ

وایریبکهشاهرخلبخند. کردرخنهوجودشبهاونگاهآرامش. شدرهیخشاهرخچشمانبهشیستا
:گفتوافکندریزبهسر. کرددگرگونراقلبشبازونشستدلشبردیپاشیممحبتشیروبهمهربان

.دیناراحتمندستازشماکردمیمفکر- - 

؟دیکرديفکرنیچنچرا- 

؟بگمروراستش- 

البتهصد- 

قصددیبدونبهارپرستارعنوانبهاونوشما........ شماکهشدهباعثخواهرموجودکهکردمیمفکر- 
دیدارمیتصمکهکردمیمفکرکهچرا،بدمادامهروکارنیاخوامینمگهیدکهبگمشمابهکهداشتم

.دیکنانتخابمنيجابهراسوگند

. نداشتمرویحرفنیچنانتظاردیهستتجربهباوکردهلیتحصیزنکهشماازاصالً! یاشتباهفکرعجب- 
احترامبهشونکنهیمحکمادبوهستندمامهمونشونیا،ادبهيروازشماخواهربهمنتوجهراستش

.نگذرهبدبهشونکهمیباشمراقبومیبذار

:دیپرسلبخندبابودشدهزدهجانیهتیواقعدنیشنازکهشیستا

.........منيجابهاونودیخواینمکهنهیامنظورم..... اونبهشمایعنی.... یعنی- 



کهدیدارقصد؟هیچنظرتونحاال،کنمدایپشمایخوببهيپرستارگهیدکهنکنمفکر. نهکهمعلومه- 
؟دیمخالفهنوزایدیکنکمکمبهارتولدجشنيبرا

.هستمیکمکهرانجامبهحاضرلیمکمالبامن- 

.دیکنلیمروتونقهوهبهترهممنونم- 

سوگندبهشاهرختوجهکهقتیحقنیادانستنباحاال. بودشدهشاد. دینوشرااشقهوهتشکرباشیستا
شاهرخبهنسبتاشعالقهوبودشدهراحتالشیخ،گریدزیچنهاوستبودنمهمانخاطربهصرفاً
.بودافتهییفزون

بهرابهارداشتندفهیوظشاهرخنیوالد. شدآمادهزیچهمه،شبنموجواندختردوکمکباباالخره
.کنندریغافلگرااوبتوانندگرانیدونشودخبردارموضوعازتاببرندگردش

نیچنوبودندشمالدریولکننددعوتزینرااقوامبودلیماشبنم. داشتندعهدهبهرانییتزکاردخترها
،داشتندسکونتآنهايالیوکناريالهایودرکهراگانیهمساازتنچندعوضدر. نبودریپذامکانيزیچ

يبرایخوبيهايبازهمتوانستندیموداشتندیکوچکفرزندانآنهااکثرکهبودجالب. کردنددعوت
.بوددهیدتداركراياهیهدخودينوبهبهزینکسهر. باشندبهار

ادیفريشاداز،شدروبرویشکوهنیچنباناگهانوشدالیوواردیوقتبهار. شدامادهزیسورپرسرانجام
مهمانهادنیدبا. بودشدهزدهجانیه،گرفتهتولدشیبراوبودهفکرشبهپدرشدیدیمنکهیااز. دیکش

.دیرساوجبهاشيشاد،هابچهو

فوتراتولدشکیکشمعبهارکهیزمان. شدخوشحالقلباً،دیدرادخترشجانیهويشادیوقتشاهرخ
اوکهراياهیهدوکردافتیدرعالقهباراپدرمحبتپريهابوسهوگرفتيجاپدرآغوشدر،کرد

شیبرايمادرهمچونرایز،کردیممضاعفرااويشاد،شیستاوجود. کردبازبوددهیدتداركشیبرا
.بوددهیکشزحمت

يبراکهبودنجایاجالب..... شودتماميشادنیانداشتدوستوبودشاد،انداختعکسهمهبابهار
بابوشدهآشناهاهیهمسابازینشاهرخ. کردرديتندبهاویول،شددایپخوبيخواستگارسوگند

،سالهاازبعدکهبودهمشاهرخیمیقددوستانازیکیهاهیهمساانیمدر. بودکردهبازانهابارایدوست



با،معتمدبهنام. بودسوگندخواستگارهماناصلدراو. بودافتهیرااویتصادفطوربهطوربهشبآن
یبازرگانشرکتکیکهبهنام. نکندرهاگریدرااوداشتمیتصموبودگرفتهگرمیحسابشاهرخ

،بودندآمدهشمالبهالتیتعطگذراندنيبرااشخانوادههمراهبهوکردیمادارهرامعتبراریبسصادرات
بهناموشاهرخ،بازگشتندتهرانبهیوقتشدقرار. بودندشدهدعوتجشننیابهگانیهمساجزوتصادفاً

.کننديهمکارگریهمدباامکانصورتدروکنندمالقاتراگریکدی

وبهارطرفکیدرشاهرخیوقتانداختنعکسزمان. بودزیانگخاطرهویماندنادیبهيروزروزآن
زنانلبخندکهکردمشاهدهگرانیدانیمدررابهارهشاهرخ،گرفتندقراراوگریدطرفدرشیستا

دروبودستادهیاگرانیدانیمدرواقعاًییگو. گذشتهمثل،بودگرمومهربانلبخندش،کندیمنگاهش
...دخترشتولدجشندر. بودمیسهگرانیدبايشاد

خانهبهمجددکیتبروتشکرازبعدزینهاهیهمسا. رفتخواببهزودیخستگلیدلبهبهارهنگامشب
استبهترگفتوکردتشکرآنهايهازحمتازشاهرخوبودندخستهزینالیواهل. بازگشتندشانیها

برراشیهاچشمزینشاهرخ. سپردندخوابآغوشبهراخودورفتندشانیاتاقهابههمه. کننداستراحت
.داشتهمراهبهخودبازینرابهارهکهخوشیخواب،رفتفروخواببهونهادههم

آنهاهمهذهندرچنانیماندنادیبهسفرنیاخاطره. گذشتیمتهرانبهمسافرانبازگشتازروزدو
گذشتهخوشیراستبه.... حیتفرويشادوگردش. دندیشیاندیمآنبههفتهکیتاکه،بودماندهیباق

ومهربانتر. بودکردهدایپيبهتریروحوضع،قبلبهنسبتزینشاهرخ. بودیعالاشهیروحبهار. بود
جانیهوشور. داشتتوجهانیاطرافبهشتریبوگذاشتیمشیاهایرودرپاکمتر،..... تربرخوردخوش

رفتهفروخواببهاحساساتوعواطف،شیستايهامحبتنیهمچنودادیمدیامویزندگاوبهسوگند
.ستینگریمیزندگبهيبازتردیدباوکردیمداریبدوبارهرااش

آغازازروزسهدرست. کردآغازراکاريبهترهیروحباشدحاضرکارشسرالتیتعطازپسکهیزمان
دایپشرکتدرسوگندکلهوسردوبارهکه،بودندبازگشتهسفرازکهيروزازهفتهدووگذشتیمکار
.يانرژباوخندانشهیهممثل،شد

.دیباششدهترشادابرسهیمنظربههفتهدوگذشتازبعد؟خانمسوگندچطورهحالتون- 

:دادجوابنازباودیخندکودکانهسوگند



؟بودمافسردهحاالتامگه- 

.....بلکهنبودنیامنظورمابداً- 

....مزاحمتازغرض... خب،شدممتوجهخودم- 

.دیآوردفیتشرکاريبراحتماً- 

.عجولهدخترهنیاچقدردینگخودتونشیپتاکردمصبرهفتهدوبله- 

:گفتوآوردلببهيلبخندشاهرخ

فیتشرخودتونفرداامروزکهدونستمیم. کردمفکرقبالًهمکارتونمورددر. خانمدیداراریاخت- 
.دیبشکاربهمشغولیقبلیمنشيجابهدیتوانیمشما،کردمحاضرروزیچهمهنیبنابرا. دیاریم

!؟هستهنوزکهیقبلیمنشیول- 

.شدندمنتقلقسمتنیاازکههیجوادخانممنظورم،نبودافشارخانمویمیسلخانممنظورم- 

؟کنمشروعراکارمتوانمیممنحاالیعنی! خوبچه- 

بعدیول،باشهمشکلبراتونیکمدیشادومواولروز. کردخواهندییراهنماروشمایمیسلخانمبله- 
.دیشیمخبرهکاردر

خواهداوهمکارنیاازبعدسوگندکهگفتو. کردیمعرفاوبهراسوگندواحضاررایمیسلخانمشاهرخ
کارباتارفتیمیسلهمراهوبرخاستسوگندسپس. بفهمدرافشیوظاتاکندییراهنمارااودیباوبود
.پرداختشیکارهايادامهبهاورفتنازپسزینشاهرخ. شودآشنادشیجد

قصدضمندر. کردیمکمکیمیسلخانمبهوداشتحضورشرکتدرزینسوگند،يکارساعتانیپاتا
.شودظاهر،سرافرازشاهرخمقابلدربتواندتااموزدیبراکارشزودترخودشکهداشت

،بودهاپروندهمطالعهحالدرونشستهزشیمپشتکهسوگندبهنگاهشوشدخارجاتاقشازشاهرخ
:گفتوزديلبخندافتاد

!رهنماخانمدینباشخسته- 



.کردتشکرزنانلبخنداودنیدباوکردبلندسرسوگند

.رسونمیمروشمادیباشلیمااگر. رفتنهوقتگهید- 

.فروتنيآقاسپاسگذارم- 

خودوگرفتيجااولیاتومبدریوقت. شدخارجشرکتازشاهرخهمراهوکردجمعرالشیوساسوگند
آنهمهتوانستزحمتبهکهيطوربه. گرفتفرایناشدنوصفیجانیهراقلبش،کردحساوکنارتنهارا

.کندپنهانراجانیهوشور

؟بودکارچطوراولروزخب- 

.هیزحمتپرکاربگمدیبایول،بودیعال- 

:گفتودیخندشاهرخ

.دیبدانصرافکارازدیخوایمودیشدخستهنکنه- 

،کنمیمسربلندروشماکهبگمدیباضمندر. گردمینمبرخودمیتصمازهرگزوکردمارادهمنابداً- 
.دیباشجمعخاطربابتنیااز

.دیشیمموفقدونمیمچون،ستمیننگران- 

وبگذارمیمالقاتقرارخواستندمناز. کنندارتیزروشمالندیمایلیخامخانوادهفروتنيآقایراست- 
اونهايبراهاتونیخوبوشماازمناونقدرراستش. دیاریبفیتشرمامنزلبهتادیداروقتیکنمیبب

ونشدفرصتیول،داشتنديقصدنیچنسفرازقبلالبته. بشنآشناشمابامشتاقنیلیخکهکردمفیتعر
.میبرگردسفرازتاکننصبرشدندمجبور

دیبایول،دیکنتشکرازشونمنجانباز. سپاسگذارممنودارندلطفمنبهنسبتشمايخانواده- 
. میدارافتادهعقبيکارهاچقدردیفرمودمالحظهکهخودتون. بشممزاحمتوانمینمفعالًکنمعرض
.بشممزاحممناسبفرصتهیدرتادیبداجازهنیبنابرا

!؟بشنآشناشماباخانوادهتامیباشمنتظریلیخدیباماپس- 

.دینکنامشرمندههاحرفنیابالطفاً! سوگندخانم- 



؟نیایبماخونهبهلیتعطيروزهانیهمازیکیکهدارهيرادیاچهمگهیول. ندارميقصدنیچنمن- 

:گفتودیخندشاهرخ

؟میدارشیپدرلیتعطروزبازهممگه- 

؟ستندینلیتعطهاجمعهشمانظربه- 

.گهیدوقتهیيبراباشهنیبداجازهیولشماستباحق- 

؟یکمثالً- 

؟دیعجولچقدرشما- 

:گفتودیخندسوگند

....منکهبدوننوبشنآشناشماباامخانوادهزودتردارمدوستیلیخ- 

؟بدونندرویچ- 

.دیهستيبزرگواروخوبمردچهشماکهبدوننبگمخواستمیمیچیه- 

.ستمینیخوبآدممندیگیمکهطورهانیا. نیکنیمشرمندهمنویحسابهاتوندیتمجنیاباشما- 

!!!!امدهیدحالبهتامنکهدیهستیانساننیبهترشما،مننظردریول- 

.دینکنقضاوتافرادمورددرزودکنمیمهیتوص- 

؟نشناختمروشماهنوزکهنهیامنظورتون- 

.کردمعرضخدمتتونیکلطوربه. نگفتمخودممورددر- 

:گفتوزدشاهرخيروبهاحساسپريلبخندسوگند

.ستینمساعدنقدرامیاهیبقيبارهدرنظرمدیباشمطمئن،طورمنیاشمامورددرفقطمن- 

.دیباشموفقشهیهمدوارمیامحالهربه- 



از. بازگشتخانهبهوکردردرااودعوتورساندمنزلشتارااوسوگندییراهنماوکمکبهشاهرخ
یجوانازیناشاوخاميرفتارهاشاهرخنظربه. برسدیخاصجهینتبهتواستینمسوگندرفتاروحرکات

.بود

؟يگردیمبرزودعصرجونبابا- 

.امیمزود،دینکشطولکارماگهنمیبب- 

.یباشهمتوبهتره،گردشمیبرجونشیستابامیخوایمآخه- 

.گذرهیمخوششتریبکهاونبا- 

.کنمپربراشروشمایخاليجاتونمینممنیول- 

.دیبرخودتونشماکردمریداگر،شدهرمیدمن. نیدارلطفشما- 

!هاکنمیمقهرباهاتبابا- 

یصندليرونیغمگبهار. شدخارجخانهازیخداحافظازپسودیبوسرااويگونهمهربان،شاهرخ
:گفتونشست

.برگردهزودکهندادقولیحت- 

:گفتلبخندباودیکشسرشبرنوازشدست،نشستاومقابلشیستا

.مهمهوحساسیلیخپدرتکارزمیعز- 

.کنهلیتعطروکارشروزهییحتمنخاطربهخوادینمیول- 

.یباششیآساورفاهدرتوکهکنهیمروتالششتمامعوضدر- 

پولمناصالً. کنهکاراشهمهاونندارمدوست.... گردش،نمایس،پاركبرماونباخوامیممناما- 
...کهنخواستم

:گفتوزديلبخندشیستا



.ادیمبتونهاگههمباباباشمطمئن،میبرایبنخورغصهزمیعز- 

.جونشیستاخورمیمغصهبابايبرایلیخمنیول- 

.يبخورغصهدینباتوزمیعز- 

:گفتوشدرهیخشیستايچشمهابهبهار

؟کنمخواهشهیشهیم،دارمدوستت... جونشیستایمهربونیلیختو- 

؟زمیعزبگو- 

:گفتنیشرمگبهار

؟کنمصدامامان.... روتوشهیم... شهیم- 

.بدهدیجوابچهبودمانده. شدرهیخاوبهآشفتهیولمتعجبشیستا

.سوختیمحالشبهدلشوداشتدوسترابهار

...یولدارمدوستیلیخروتو.... منزمیعز- 

؟کنمصداتماماناگهیشیمناراحتیعنی- 

.بشهناراحتپدرتترسمیم... نه،نه- 

:گفتشادمانبهار

؟یچحاال. کنمینمصدامامانروتوبابايجلو. ندارهترسکهنیا- 

:گفتودیخندشیستا

.قبولهحاال- 

:گفتلرزانيصدابا. بودپوشاندهاشکازياهالهراقشنگشچشمان،دوختاوبهرانگاهشبهار

!مامان- 



،ختیریماشککهیحالدرشیستا،انداختاوآغوشدرراخودو

صدامامانرااوکهشنودیمرانیشرويصداکردیمحسزدبوسهسرشبروفشردآغوضدررابهار
.کندیم

***

.کنندصحبتشمابادارناصرارواندگرفتهتماسیشخص،فروتنيآقا

؟نکردیمعرفراخودش

.معتمدبهناممهندس،هستندمعتمديآقاگنیم

:گفتناگهانودیشیاندیکمشاهرخ

.هستنددوستاناز،دیکنوصللطفاً

.هستمفروتن،سالم

؟خانشاهرخيآقاشماقولبودنیا! معرفتیبسالم

.دیخندشاهرخ

.کردمفراموشپاكکهبودشلوغسرمقدراونشرمنده

؟خوبهکوچولوبهار؟چطورهحالتخوب. یگیمروراستشکهخوبه

؟رهیمشیپخوبکارا؟يچطورتو،خوبه

.میکنصحبتهمباکاربهراجعونمتیببتابودمفرصتدنبالراستشخوبهکاراوضعهمخوبمخودمهم

.میبذاريقرارهمبامیتونیم

؟يداروقتامروز

7ساعت؟چطورهششرکتکارانیپاازبعد



.شرکتيجلوامیم7ساعتپس. شهیمتمومکارامموقعاونتامنمآره

.یشیمعالفيطورنیا؟میبذارقرارياگهیديجاچطورهیول،منتظرم

؟خوبهآفتابشاپیکاف،باشه

.نمتیبیمجاهمون! هیعال

؟ينداريامرشمینممزاحمتگهیدباشه

.ندارمیعرضيزدزنگکهممنونقربانت

.خداحافظفعالًپس

چهبهنامکهندیببداشتدوستیلیخ. پرداختکارشبهلبخندباونهاددستگاهيرورایگوششاهرخ
یمدلشیلیخوبودافتهیرااوسالهاازبعدکهبودشاهرخیبچگدوراندوستاو. دارداوبايکار

.کردیمشتریبراشاهرخشرفتیپشانسکهبودیموفقجوانبهنام. کندکاراوباخواست

.شدخارجاتاقشاز30/6ساعت

.فردايبراباشهکاراهیبقبرمدیبامنیمیسلخانم

قربانبله

.زدندلبخندهميروبهافتاددختربهاونگاهیوقتبودشدهرهیخشاهرخبهسوگند

.رهنماخانمدیداشتيادیزشرفتیپکارتوندرکهنمیبیم

.ممنونم

.خدانگهدارفعالً،خب

.رساندقرارمحلبهراخودلشیاتومببرسواروشدخارجشرکتازشاهرخ

دوهر. برخاستجاازشاهرخدنیدبا. بودشاهرخمنتظرونشستهيزیمپشتوبودآمدهزودتربهنام
:گفتودیخندشاهرخنشستندیوقتدندیکشآغوشدرراگریکدیمانهیصم



!يشدپیتخوشکهنمیبیم

:گفتودیخندبهنام

؟باشهپوشکیشآدمبده

. نمتیبیمنکهیاازخوشحالم

يخوریمیچ،طورنیهممنم_

قهوه_

.شمیممزاحمتیخستگوکارروزهیازبعدکهمتاسفم،ياخستهحتما_

.موندمیمشرکتائدریزکارخاطربهنداشتمقرارتوبااگرراستش،ستمینخستهاصالنه،نه،_

!جوانمستینفیتعربهيازینگهیدیفعالیلیختودونم،یم_

.اوردندکیکوقهوهشانیبراودندیخنددوهر

تاروهمهستینقادرماشرکتکهگرفتمسفارسچندتایتازگ،راستش،مطلباصلسرمیبربهتره_
یعنی. میکنواگذارشماشرکتبهکاروازیمین،یباشموافقاگرخواستمنیهميبرا. بدهانجاممقررموعد

اومد،خوشتهمتوودادجهینتکارموناگر. میبشکیشرشه،یمدمونیاکهیکالنسوددروهمکاردرهم
چطوره،میکنکارهمباخوبکیشرتاتومثلمویبدادامهمونیهمکاربهبعدبهنیاازمیتونیم

گفتجوابدرسکوتیلحظاتازبعدشاهرخ

کاروسرییجاهاچهباوهستیسفارشاتچطوربدانمدیبا. بشماشناکاراتیجزباشتریبدیبایول،به.خ_
میدار

کمتر. هستندیخارجيهاکشوراکثراهممعاملهيطرفها،شهیمدادهقرارارتیاختدرهاپروندهتمام_
هییاروپايکشورهاباکارششتریبماشرکتگفتمکههمانطور،میبندیمسفارشخودمونکشوراز

دوچون. میباشداشستههمیخوبشرفتیپبکنمفکر. میکنکارهمبامیبتونکهخوبهیلیخمننظراز_
شهیمحاضرزودتر،سفارشاتمکننندیمکارهمباشرکت



دیجددفاترومیکنشرفتیپومیبدنشونخودمونوشتریبومیریبگيشتریبسفارشاتمیتونیمیثاندر_
میکنسیتاس

میبدگسترشکارویعنی_

.شدسردکهبخورتوقهوه...... میندتوسعهکاروچراشهباامکانشاگه،نهکهچرا_

.دینوشياجرعهوبرداشتراقهوهفنجانشاهرخ

.یکندیبازدماشرکتازيایبفردایتونیميبخوااگه_

.کنمیمکارونیاحتما_

خبرچهسختسريخالهدخترزاونامیبشخارجکاربحثازب.خ_

دیپرسوزدلبخندشاهرخ

رهنماسوگندخانم_

گفتوکرددییتالبخندبابهنام

.اومدرفتارشخوششازیول،دهیمنشونیسختسرخودشازیلیخ_

.دیهستیمناسبزوجنظرمبهکنهازدواجتوباکنهقبولاگر،هییخوبدختر_

دادجوابموچطورشمالتويدیندمگهیول_

گفتوزدلبخندشاهرخ

یکشیمعقبدنیشننهبارکیبا_

بلرزمبادکیباکهستمیندایبازونمننه_

.یبکنروتالشت،بهنريکردانتخابشیزندگيبراويمندعالقهاونبهاگه،به.خ_

شیدیدیتازگبه_

نمشیبیمروزهر_



دیپرسمتعجببهرام

يجطور_

شدهمنیمنش،اخه_

گفتوزدقهقهاو،شدرهیخشاهرخبهتعجبازپریچشمانبابهرام

عنوانبههمفقط. کنهکارشرکتيتوادیبتاخواستمنازگفتم،يجد. نکننگلمياونجورخداروتو_
.نداشتمياچارهچونرفتمیپذیول،کنمکارچهموندم،منمگهیديجانهمنیمنش

.خوبهیلیختوباشرفتار،شاهرخحالتبهخوش_

.هستمسشیرمنچون_

ينبودکهفبال،يشدرعسشهتا_

.داشتیخوببرخوردنزاکتوادبيروازوبودمنمهمانیثاندر،دخترمهپرستارشخواهرش،خب_

توستيدلبستهسوگندکردمیمفکر،يکردازدواجتوکهدونستمینماگهراستش_

دیپرسمتعجبشاهرخ

یکنیمفکرينطوریاچرا_

.......راستش....دمشیدکهيبارهیهمون،يبودرفتارشوحرکاتيمتوجهجیه_

بدهادامه_

.مندهعالقهتوبهکردمفکرکهبوديطورهیتوبهنگاش_

يشدیاالتیخنگومزخرف_

.کنمینماشتباهمنیولدیشا_

گفتخندانشاهرخ

.شهیمتیحسود،يداردوستشنه- 



گفتودیخندجوابدرزینبهنام

،هايندازیمکهیتمنبهمدامياوردریگیموضوعهیتوام_

نیابهقرار. کردندیخداحافظگریکدیازشرکتوکارحولگفتگوگریدیساعتازبعدودندیخنددوهر
.کنندصحبتشتریب،شراکتکارومورددرتابرودبهنامشرکتبهشاهرخفرداکهشد

یسالمفقط،دیدراشاهرخیوقتبودوونیزیتلويتماشامشغولبهار. بود9/30رفتساعتخانهبهیوقت
اوردویبفهوهشاهرخيبراتابرخاستوکردسالمزینشی،ستاچیهگریدوکرد

یکنکمکمنبهزیمدنیچذريخواینمبهاره،حاضرهدشامیبخورقهوههیشماتا_

.امیماالنجونشیستاچرایعنی...ماماچرا_

( شیستابهخواهدیمبهارکردفکرلحظهکیدر. دادلمکاناپهيروستبعدینگربهاربهمتعجبشاهرخ
،زدصدارامادريگریددینباداشتومادراوشاهرخرنظردکهچراشدریدلگفکرنیاازودیبگو) مامان

.کندفراموشراشیاصلمادرکهشدینملیدلنیاو.بودمردهچندمادرشهر

.نیارینمقیتشر،حاضرهشام،شاهرخاقا_

گقتوبرخاستشاهرخ

اومدم_

دیپرسزنانلبخندوستینگربهاربهشاهرخ،گرفتقراريخورغذازیمپشتیوقت

يقهربابابا_

ستمینقهرجونبابا...نه_

گفتالودطنزشاهرخ

دیکشیمغذاکهیحالدرشیستا،دهیدروتوسکوتفقطامروزکهسوزهیمخانمشیستايبرادلم_
گفت

وبرمیملذت،کنارمهنکهیاازمنوهییخوبیلیخدختربهاریول_



گفتوبعدبرددهانبهغذایقاشق

کردممالقاتمعتمدرومهندسياقاامروز_

شناسمینم_

!شمالدرخواهرتونخواستگار؟دیشناسینمچطور_

بود؟چطورحالشون. اومدادمیحاال! آهان_

.برمشرکتشونبهفرداقراره،میبشکیشرهمبادادهشنهادیپمنبه! خوب_

؟يدیدامروزروبهنامعموبابا_

چطور؟. بودماونباشرکتدرکارمانیپاازبعد. زمیعزبله_

؟ینداشتوقتمنيبرایول،پاركيببراونویداشتوقتیعنی_

.ستینگر،بوددهیکشادیفرکهبهاربهمتعجبشاهرخ

:گفتشیستا

وبحثنهخوردنه،غذاوقتاالنیثاندر. یکنصحبتطورنیاپدرتباستیندرستاصال،بهار_
.مشاجره

چرا؟،بردوبهنامعمویولپاركنبردمنوبابا_

.میداشتجلسهمادخترمهیچهاحرفنیا_

.امیبباهاتخوامیممن. شرکتيببردیباهمرومنفردا. جلسهببرمنماصال_

:دیکشادیفروشدیعصبانشاهرخ

.نکنشروعگهیدتو. دارميگرفتاریکافاندازهبهمن. نکنلوسخودتو! هیکاف_



شیستا. رفتاتاقشسمتبهدواندوانوبرخاست،بودکردهشفافراچشمانشاشککهیحالدربهار
ونشستهیعصبانکهستینگرشاهرخبهوکردمکثيالحظهیولبروددنبالشبهخواستوبرخاستزین

.رفتبهاراتاقبهونزدیحرف. بودزدهزليانقطهبه

.ستیگریم،داشتآغوشدرراایروکهیحالدرودهیکشدرازتختشيروبهار

:گفتوکردنوازشرااويهاموشیستا

.یکنهیگردینباتوبهارگلمدختر_

.رفتفرواوآغوشدروبرخاستبهار

.دیکشدادسرموکرددعوامنويخودیببابا_

.استخستهاون. يکردیمصحبتپدرتباطورنیادینباتو_

...یول... یول_

.يکردناراحتشیلیخ. یکنیعذرخواهازشدیباتو_

.خوامینمروباباگهیداصال،خوامینم_

.بدهقولنزنوحرفنیاگهید،کوچولوآه_

:گفتوشدرهیخاومهربانچشمانبهبهار

کاش... مامان_

آشپزخانهبهوشدخارجآرام،رفتفروخواببهبهاریوقت. خواباندشتختخوابدرودیبوسرااوشیستا
.بودماندهیباقنخوردهدستشیغذا. بوددنیکشگاریسحالدرونشستهیصندليروهنوزشاهرخ. رفت

د؟یکنینملیمروغذاتونفروتنيآقا_

:گفتوکردنگاهاوبهشاهرخ

.کنهصحبتينطوریابودمدهیندحاالتا_



.خوامیممعذرتازتونبهارطرفازومتاسفممن_

.دیکنیعذرخواهدینباشمایول_

.ناراحتهدیدیماختصاصبهشرووقتتونکمترشمانکهیاازاون_

.بگمدیبایچدونمینمواقعا_

:گفتآرامیلحنبابرد،یمرنجاواندوهازکهیحالدرشیستا. نگفتچیهودادتکاننیطرفبهراسرشو

.دیکنلیمروغذاتونبهتره_

.ندارملیم_

وگرفتدستدررابهارهيزیمروعکسقابنشست،زشیمپشتیوقت. رفتکارشاتاقبهوبرخاست
:گفتاندوهباوشدرهیخآنبه

خاطربهمنتالشتماميشاهدکهتو. کردینمفکرنطوریابهارصورت،اوندردیشا. يبودکاش،بهاره_
قولتوبه. متاسفمدرسته؟. درستهيشدناراحتتوحتما. دمیکشادیفرسرشبارنیاوليبراامشب. اونه

کنم،بزرگشاحسننحوبهدادم

.کنهینميشاداحساساصالبهار. نبودهسازکارمنتیفعالوتالشهرگزکهنمیبیمحاالیول

.شدهیعصبانتودستازیکمفقط. خوشحالهاونیول_

.ستینگریمشاهزخبهلبخنباوبودنشستهیراحتیصندليرو. دیدرابهارهوکردبلندراسرش

.کنهیمییتنهااحساسیلیخبهار! بهارههیخالیلیخجات_

یکم. يکردیمتوجهبهششتریبیکمکاش. دارهروتوبهونهفقط،شادابهبهار.شاهزخنکناشتباه_
.يکردیماونصرفوقتشتریب

.یکنینمدركرومنگهیدهمتوکار؟همهنیابا_

وشدمانیپشاشگفتهاز. شددیناپداوبعدوکردنظارهاوۀگونيرواشکنمافتاد،بهارهبهنگاهشیوقت
.رفتیراحتطرفبهوبرخاست



ببخشمنو:(( کردزمزمهدلدر. نهادهمبرراچشمانشونشستآنيرونیاندوهگ. نبودبهارهیول
روتوکردنناراحتقصدهرگزکهرمیگیمشاهررومهربونيخدایولکردمناراحتتدونمیم. بهاره

!... ))پروردگارا. نداشتم

:دیبگشاچشمشدباعثخورد،اتاقدربهکهیضرباتيصدا

.دییبفرما_

.شدواردقهوهفنجاندويحاوینیسباشیستا

شدم؟مزاحم_

.دییبفرما،نه_

قلبش. استستهیگرکهدیفهموشدرهیخشاهرخبه. نشستیصندليروخودونهادزیميروراینیس
:کردزمزمه.شدقشرده

د؟یشدناراحتیلیخبهاربرخورداز_

.دارهحقواقعااوندارهحق. ادیزنه... نه_

.کردمیمحیتوجروبهاردیبامنمتاسفم_

.نهیببشتریبروپدرشبخواددلشدارهحقس،بچهاون_

:دادادامهخستهییصدابایکوتاهمکثازبعد

.نکنمبازهرگزگهیدوببندمروچشمامخوادیمدلمکهخستهاونقدرش،یستاامخستهیلیخ_

:گفتافسردهشیستا

.اشندهیآخاطربهبهارخاطربه. دیباشداشتهدیامیزندگبهدیباشمایول_

خورم؟یمبهاردردچهبهمناصالباشم؟دواریامیچبه_

.فروتنيآقادینکنصحبتنطوریاکنمیمخواهش_



.بزنمحرفخوادیمدلمدیکنباوریولکنم،ناراحتتونخواستمینم. متاسفم_

صبورمسنگ،اندوهملحظاتدرشماکهطورهمونباشم،شماصبورسنگحاضرملیمکمالبامن_
شنوندههممن. دیبزنحرفشدن،سبکيبراخوامیمشماازمنحاال. بشمسبکدیداداجازهودیشد
.هستمیخوب

:گفتوآوردلببریمحزونلبخندشاهرخ

.دیکنتحملهمهنوزتندمرفتارنیابامنودیحاضرکهدیمهربونیلیخشما_

سرحالوشادمدامدینتونکهدمیمحقبهتونمنودیاخستهفقطشما. ستینتنداصالشمارفتاریول_
نطوریاکنه،جبرانروشیناراحتيطوربتونهنکهیايبرافقطکنه،یمدركروشمابهارمدیکنباور. دیباش

.شهیممونیپشيزودبهحتما. شدیعصبان

...مادرشوجودبابهار. میبودخوشبختمابوداوناگه. شدینمنطوریابود،زندهمادرشاگردیشا_

خاطراتباوبردپناهخوابشاتاقبهدیببخشکلمهياداباوبرخاست. شدسخنانشادامهازمانعبغض
.گذاشتپابود،گرفتهفاصلهآنازبودیمدتکهاشیشگیهمخلوتبهبهاره

يروزهاازترزودشاهرخشدشد،متوجهداریبشیستایوقت. شدشرکتیراهزودصبحبعد،شاهرخروز
نیاولدرگرفتمیتصمنینگذرانده،بنابررایخوبشبشاهرخکهدانستیم. شدهخارجخانهازشیپ

.کندصحبتبهاربافرصت

شیهاچشمونشستاشیصندليروافسردهوشد،خستهاتاقشارد.یوقتورفتشرکتبهابتداشاهرخ
وضعبهید،پیدیمرااوکسهرکهبودنیاندوهگبود،آنقدردهینخوابيالحظهیحتشبید. نهادهمبررا

.بردیماشیروحنامناسب

محضبهسوگندآمدند،یمکارشانسربهشرکتکارکنانکمکم. گذشتمنوالنیهمبهیساعت
آشفتهظاهردنیدبا. باشدآمدهشاهرخکردینمفکر. شدسیرئاتاقواردزدندردن،بدونیرس

:گفتوآمدشاهرخ،جلو

!افتاده؟یاتفاقفروتنيآقا- 



.دادتکانبارنیچندراسرشوانداختاوبهينظرخستهشاهرخ

:گفتباشد،دستپاچهآوردهادیبهرايزیچییگوسوگند

!نکردم،سالمسالمخوامیممعذرتاوه- 

.دادراجوابشسرباوشديجاراويلبهايروياافسردهومحولبخند

.دیرسیمنظربهناراحتوخستهیلیافتاده؟خیاتفاق- 

.دینباشنگران. ستینيزیچ

:کردزمزمهآرامشودخارجاواتاقازخواستیمیکرد،وقتسکوتیولد،یبگويزیچتاگشودلبسوگند

شکستطورنیاروشماخواهدینمدلمبدم،هرگزانجامبراتونحاصرمباشهساختهدستمازیکمکهر- 
.نمیببنیغمگوخورده

:کردزمزمهوانداختينظراویخاليجابهشاهرخ. رفتو

اونيهازمزمهبهاره،مقليهاحرفمثلاس،درستکنندهواردیامبرامحرفاتشهیهم. سوگندممنونم- 
...یخستگوقتبه

.پرداختشیهاکاربهحالتهمانباودیکشیآه

تازهکههستند،شاهرخخطپشتمعتمدمهندسنامبهیشخصداداطالعیمیسلخانمکهبود10/30ساعت
:گفتهاگرفتهبرقبود،مانندافتادهاوباقرارشادی

.دیکنوصل- 

اومدنت؟بودنیا!قولخوشيآقاسالم- 

.بودخواهمتوشیپگهیدساعتمینبودمتاکردهفراموشجان،پاكبهنامشرمنده- 

.عصربشهگهیدساعتمیننکنه- 

.باشمنتظرم. امیبزودکهدمیمنه،قول- 



.خداحافظفعال. منتظرم- 

.شدخارجاتاقازکتشدنیپوشازپسوگذاشترایگوششاهرخ

.فردايبرادیبگذارودیکنادداشتیبودیغامیپهماگر. دیکنکنسلراامروزيها،قراریمیسلخانم- 

د؟یبریمفیتشرمنزلشما. بله- 

.رمیمنینوشرکتر،بهیخ- 

دادهیمیسلبهراهادستورونزدهحرفاوباشاهرخنکهیاازسوگند.رفتشاهرخوکردیخداحافظیمیسل
.پرداختشیکارهايادامهبهونگفتچیهیولشدیبود،عصبان

ورفتشرکتریمداتاقبهورساندهمزبورشرکتبهراخودداشت،دستدرکهیآدرسطبقشاهرخ
.شدروبهروبهنامبااستقبال

.یرسیمنظربهخستهنکهیامثلیول.جانشاهرخنمتیبیمکهخوشحالم- 

.شبهیدیخوابکمخاطربه. ستمیننه،خسته- 

يبودکردهفراموشروامروزقرارکهبودنیهمخاطربهپس- 

ه؟یچکارخونهازدیبازدمورددرنظرت. مطلباصلسرمیبربهتره- 

.خوبه- 

.بعدتامیبرحاال...بعدومیبزنيسرهیخونهکاربهاولپس- 

:گفتبهنام،شاهرخکارخانهازدیبازدازپس

.میکنصحبتزیچهمهبهراجعمیتوانیمم،بعدیبخورناهارمیبربهتره- 

وستینگراوصورتبهقیدقبهنام. نشستندزیمپشترستوراندریوقت. نگفتچیهوکردسکوتشاهرخ
:گفت



خوبه؟حالتواقعاشاهرخ- 

مگه؟آره،چطور- 

.کنمکمکتبتونمدیبگو،شامنبهافتادهیاتفاق،اگهيپکریلیخ- 

.ستینساختهيکاریکسدستاز- 

چرا؟- 

:دادجوابودیکشیآهشاهرخ

.دارممشکلبهاربا- 

.دینفردوشماهستندیمیصمومهربونهمباکهيدختروپدرتنهاکردمیمفکرچرا؟من- 

!جونبهناميکردفکراشتباه- 

هست؟یچمشکلحاال- 

درمدامدارهتوقع. باشمهمراهشیستاواونباهاحیتفروگردشيتودارهتوقع. موندمهمخودم- 
.کنمشادشوباشمکنارش

؟یهستباهاشاصال...حاال- 

ه؟یچمنظورت- 

نه؟ایيریمحیتفردونمیمچه...وگردشوپاركبهاونباکهنهیامنظورمخوب- 

.آرهبتونماگه- 

؟یتونیماندازهچهتامثال- 

.بار،دویکییماهدیشاحب- 

!کبار؟ییماهفقط- 

.ندارمیکافحوصلهوفرصتبهنام،من- 



ییجابهکهیبزنهاتيکاراضافهازیکمشاهرخ،اگهنکنیانصافیب. دمیمکوچولوبهاربهروحقنجایا- 
شتریببخوادکهبدهحقاون،بهیرسیمدخترتبههمويدیمانجامروکارتهموقتاون.خورهینمبر
فقطجون،مننه،شاهرخیسنگیلیخبراشسننیايتوپدرطرفازمحبتکمبودومادرباشه،نداشتنتوبا

دخالتقصدوامکارهچیهمننصورتیاریغزنم،دریمحرفکنمکمکتوباشمدادهينظرنکهیايبرا
.ندارمروتوکاريتو

:گفتوزديلبخندشاهرخ

کنتونم؟باورینمکهکنمچهمنیول. درستهتو،حرفییآشناهابچهاتیروحبامنازبهتریول- 
.گرفتارم

جلوهخودتيبراادیزرومشکالتبهترهجون،اماشاهرخدونمینمتویزندگازيادیززیچمن- 
.يایمدرپا،ازهمهازاولخودتصورتاوندر،چونيند

!ينخوردکههمرو،نهارتیمنفکربهنکهیاازممنون- 

.میبرسکارهامونهیبقبهمیبریلیمااگه. نبودمگرسنهادیتو،زمثل- 

برقراروآشنابهنامشرکتباشیبوکمشاهرخروزآندر. شدندخارجرستورانازوخاستندبردوهر
بهار. بودشب10رفت،ساعتخانهبهشاهرخکهیزمان. کنندنیمعدادقرارثبتيبرارايروزکهشدنیا

.بودشدهدهیچنفرکیيبرارازیموخوردهراشیغذا

:دیپرسراحالشوکرداستقبالشاهرخازییخوشروباشیستا

.کشمیمبراتونروغذاد،یکنعوضرولباستونشماتا. حاضرهغذا- 

.تشکر.ندارملیم- 

د؟یخوردغذارونیب- 

.ستمینگرسنهینه،ول- 

بهیپزینبهاروبودکردهصحبتاوباشیستا. شدسبزمقابلشبهارکهبوداتاقشبهرفتنحالدر
.بودافسردهونیبود،غمگشدهپدرشیناراحتباعثنکهیااز.بودبردهاشتباهش



.جونباباسالم- 

:گفتوزداويروبهيلبخندمهربانشاهرخ

خوبه؟حالت. زمیعزسالم- 

شاهرخآغوشدرراخودبغضست،باینناراحتدستشازشدمتوجهدیدراپدرشیمهربانکهبهار
.نشستیصندليروکردیمبغلشکهیحالدروفشردآغوشدررابهارمهربانزیناو. انداخت

.کنههیگربابادخترنمینب- 

.بدمیلیخمن...جونبابا- 

بابايروبهوکنپاكروهااشکنیاحاال. یهستنیزميرودخترنیبهترتو. یستینبداصالتو- 
.شدحاال. نیآفر.بخند

بابا؟يخورینمغذاتو- 

؟يخوردتو. ستمینگرسنه- 

:گفتونهاداوگونهبرمحبتبايابوسهشاهرخ. دادتکانراسرشبهار

.یباشدهیخوابدیباحاالتوووقتهرید. یبخواببهترهمن،حاالقشنگخوبیلیخ- 

.میبخورغذایکمهمباخوامیم- 

.شدرهیخکردیمنگاهدوآنبهمهربانوستادهیاکهشیستابهنگاهشودیخندشاهرخ

؟یکنحاضرروغذاکنمخواهشتوانمیم- 

:گفتخندانشیستا

.کشهیمروشماانتظاروحاضرهغذا



شیستا. خوردغذااپدرمهربانيهادستازبارنیاو،دوبارهبهاروگرفتنديجاغذازیمپشتينفرسه
یجانیهدلدروبودشده،خوشحالشاهرخهیروحرییتغباعثبهارخوبرفتاروسخناندیدیمنکهیااز

.کردیماحساسرایشدنناوصف

***

کردنآمادهمشغوليشتریبتالشباشاهرخوشدبستهنینوشرکتدادنده،قراریآهفتهکییط
.شدسفارشات

دیبازددرکهبهناماصلدر. بودهیقضظاهرنیاآمد،البتهشاهرخداریدبهبهنامهاروزنیهمازیکیدر
پشترااویوقت. گذاشتشرکتبهپااوداریدتینباهمبارنیابودنشدهسوگندداریدبهموفقیقبليها
:گفتخندانوشدمسلطخودبرفورایشد،ولجانزدهیهشدتبهد،یدخودیقدمچنددرزیم

ینممنوانگارکهدینکننگاهميطورنم،خوشحالم،اوهیبیمروشمادوبارهنکهیاازرهنما،چقدرخانم- 
.گذرهینمماییآشناازيادیزمدت. دیشناس

:گفتوکردسالماوبهسردیلیخسوگند

.نمیبیمنجایاروشمانکهیاازمتعجبم- 

.دیستینخوشحالمندنیدازادیزمعلومه- 

آقانیاکاربهکنمخواهشتونمیمیمیسلخانم. باشهداشتهوجودیخوشحاليبرایعلتکنمینمفکر- 
!د؟یکنیدگیرس

پوزشضمنوبرخاستاحتراماوست،بابهمتعلقنینوشرکتدانستیموبودشناختهرابهنامکهیمیسل
بودشدهیعصبانیمیسلدستازکهسوگند. کردییراهنماشاهرخاتاقبهراسوگند،اویاحترامیبخاطربه

:گفت

يهاکاربههممنودیکنیدگیرسخودتونيهاکاربهشمابهتره- 

امدخواهدشیپمانیبيبدبرخوردنصورتیاریغدر. خودم



نشدممتوجهمنظورتونو_

.نبودکارنیابهیازینچون،دیکنیخواهعذرمنطرفازشمانبودالزم،دیشیممتوجههمخوب_

اوناباوردیجديهاقراردادماشرکتکهبودیشخصونینوشرکتسییراقا،اونخانمدخترنیبب_
گرفتهبرعهدهروسفارشاتشونانجاموبسته

...اقانیایعنی_

مراقبشمابهترهوبشهخشنودشخصنیابهیاحترامیبازسییرجنابنکنمفکر.دیشدمتوجهحاالبله_
.یباشرفتارت

بهروالزمسفارشاتشاهرخ. شدندخارجاتاقازبهنامهمراهبهشاهرخیقیدقاازپس.کردسکوتسوگند
گفتگند.سبهروبعدوکردیمیسلخانم

رهنماخانمدیدارادیبهکهرومعتمدبهنامياقا_

گفتشاهرخبهرولبخندباسوگند

قرباندارمادیبهیخوببهدیکردیمعرفشماکهحاال_

خانمباروکارهاشاهرخشهیهمکهواقعا.پرداختکارشبهانبهتوجهیببعد،کرداداطنهبااخريکلمه
.اوردیبخوديروبهخواستینماما،بودیعصبان،گذاشتیمانیمدریمیسل

گفتتمسخربابهنامشدند،خارجانجاازمرددو

مغرورهیلیخ_

گفتزنانلبخندشاهرخ

.کنهیمعادتباالخره،نشویعصبان_

......دخترهکهواقعا،یکنعادتيبخوا،کهنکردهرفتارطورابنتوبا_

گفتوشدسواردیخندیمکهیحالدرشاهرخنشستوفرمانپشت



یکنتحملشعمرهیيخوایمچطور_

گفتزنانقهقهبهنام،شاهرخجملهنیابا

شاهرخبگمیچبهتدونمینمواقعا_

يبراگرفتمیتصمشاهرخ،شیستادعوتوسوگندمکررياصرارهاازبعدباالخرهبعديهفتهيجمعه
.رفتیپذراانهادعوترهنماخانوادهباییاشنا

. باشدنقصیبیمهماندرتابپوشدرالباسشنیبهترکردیسع. کردیميشاداحساسشدتبهسوگند
یمشیستامنزلبهپدرشهمراهنکهیابخاطربهار. برودخانهبهبهاروشاهرخبابودقرارزینشیستا

دیپرسیممدامبودوجانزدهیه،رفت

میرینمچراپس،هچندساعت_

شیستاپدر. دندیرسرهنمامنزلمقابلشیستاوبهارهمراه،مرتباراستهوشاهرخمقرر،ساعتسر
يطور،شناسدیمرااوکهسالهاستییگوکهکردبرخورديطوراوردوعملبهشاهرخازیگرماستقبال

یگرمبهشاهرخازوبودخونگرمومهربانیزنزینخانوادهمادر.کردینمیبیغراحساساصالشاهرخکه
اويالحظهشاهرخکهبودکردهدرستخودشيبرایبیغروبیعجظاهرچنانسوگندیول. کرداستقبال

ناتتنهاسوگندتیمیصمویسادگویعیطبییبایز،شاهرخبنظر. خوردتاسفسوگنديبرا.نشناخترا
.بودکردهپنهااشیواقعریغظاهرپوششریزکبارهیراهمهکهبوداومثبت

یمنتونیتحس،دیهستتالشپرنینچنیایحواناوجدرنکهیا،ازدمیشنیلیخقتونویتعر،فروتنجناب_
.کنم

.دونمینمدیتمجوفیتعرهمهنیايستهیشاراخودممنرهنماوياقادیدارلطفشما_

.پسرمشماستیفروتنوتواضعينشونهنیا_

کردانیباوجوابدرییخوشروباخانوادهمادر،يزررانیا

بهارو_

:گفتيزربه



!خونتونآوردمروبابامباالخرهدیدبزرگمامان_

تعجبشتریبزندیمصدابزرگمادررارهنماخانمدیدیمنکهیاازوستینگربهاربهمتعجبشاهرخ
:گفتلبخندبابودشدهمتوجهکهشیستا. کرد

.کردیمصدايجورنیارومادرمابتداازبهار_

:گفتيزر

بودنیاآرزوم. هیداشتندوستونیریشیلیخشمايکوچولوبهارراستش. باشهنطوریاخواستمخودم_
نامنیابامنوخواستمبهارازخودم. ستینقسمتکهفعالخوبیولکنند،صدابزرگمادررومنهامنوه

.کنهصدا

:گفـتانهیدلجویلحنبابود،شدهرهنماخانماندوهمتوجهکهشاهرخ

.ندارمیحرفمندیداردوستنطوریاشمااگهرهنما،خانمستینمهماصال_

.دیکنییرایپذخودتونازودیباشراحتحالهربه... دیکنیمدركمنوکهممنونم_

اتاقبهدیببخشياداباوبرخاستبودشدهنیاندوهگ،فرزندشازيدورغميادآوریباکههمشیستا
.شدرواناودنبالزینبهار.رفتگریدطبقهدرخودش

:گفتخندانسوگند

د؟یچراساکتشاهرخآقا_

رهنما؟خانمبگمدیبایچ_

:گفتطعنهباوکردترشرواوزبانازرهنماخانمکلمهدنیشنباسوگند

!فروتنيآقادیبگيزیچستینالزم_

.رفتآشپزخانهسمتبهوبرخاستو



ییرایپذطرفبهوگرفتدستشازراآنسوگندکهبودشربتینیسبردنحالدرخدمتکارشانيمهر
تکانسروزدلبخندشاهرخ. شدهناراحتکهفهمانداوبهنگاهشباگرفت،قرارشاهرخمقابلیوقت. رفت

:گفتوبرداشتشربتیوانیلوداد

.خانمسوگندممنونم_

.خنداندزینراشاهرخوآوردلببرلبخندجملهنیادنیشنباسوگندو

وشیستامورددرهمیکم. بوديوکاریاجتماعمسائلحولشتریبرهنمايآقاوشاهرخنیبيصحبتها
گفتنبادینباکهفهماندپدرشبهودادرییتغراصحبتریمسزودسوگندکهشدصحبتاوناموفقازدواج

کهبودصحبتسرگرمچنانخانواده،نیاتیمیصمریتاثتحتشاهرخ. کندناراحتراشاهرخسخناننیا
ازرهنماخانوادهییگویولباشد،آنهامنزلدرشامصرفيبراخواستینماو. نشدزمانگذشتمتوجه

.ماندآنجاشانيبراشاهرخانها،اصرارخاطربهوبودنددهیدغذاتداركقبل

پسد،یرسیمبنظرخستهکهبودکردهيبازخانهبازومحوطهباغدرقدرآنوبودخوشحالیلیخکهبهار
تشکرضمنوکردرفتنقصدشاهرخبعدیساعت. رفتخواببهکاناپهيروشیستاکناردرشامصرفاز
.ندیایبمنزلشبهمناسبیوقتدرتاکرددعوتآنهاازرهنماخانوادهاز

وگشودچشماودیکشآغوشدررابهارشاهرخیوقتبماند،خودشانمنزلدرشبآنبودقرارشیستا
:گفتمضطرب

!کجاست؟مامانممامان،_

:گفتترسانومتعجبشاهرخ

.يدیدخوابکوچولو،نترس_

:گفتبود،دهیترسبهارجملهدنیشنباکهشیستا

.ارمیبنیماشکنارتااونووکنمبغلشمندیبداجازه_

بهارکه. داديجااوآغوشدررابهاروکردتشکرلبخندباشاهرخ

:گفتدیدشیستاآغوشدرراخودیوقت. بودشدهداریبباًیتقر



.بخوابمبغلتيتوبذارمامان- 

خوديروبهبازوباشددهیدخواببهاردیشاکردگمان. شدرهیخشیستابهبعداوبهمتعجبشاهرخ- 
شاهرخسرپشتمضطرب،نکندصدارااوگریدتاکندآرامرابهارکردیمیسعکههمشیستا. اوردین

فکر. بودشدهنیخشمگیطرفازومتعجببودزدهصدامادرراشیستابهارنکهیااززینسوگند. افتادراه
!شدخواهددورتراوازشاهرخنگونهیاکردیم

:گشودچشماو،دهديجانیماشیصندليرورابهارخواستیمشیستایوقت

؟يایبخونهبهمنبايخواینم؟يذاریمکجامنومامان- 

:گفتودیبوسرااووآوردلببهمهربانيلبخندشیستا

!کوچولوبخواب- 

.بمونمتوشیپخوامیممن- 

. بودیعصبومتعجبواقعاًشاهرخ،فشردشیستاآغوشدرراخودکردیمهیگرخوابدرکهیحالدر
!راشیستاهمآن،کندخطابمادررایکسبهارنداشتانتظاراصال

ازسرشارنگاههمحالهماندراما،کندنگاهشاهرخچشمانبهدیترسیم،کندچهبودماندهشیستا
:گفترهنمايآقا. اودستورمنتظروبودریزبهسر. کردیمحسراشاهرخخیتوب

منزلبهشیستاباصبحفرداوبمونهشیستاکناردرونجایاامشببهاريبداجازهچطورهجانشاهرخ- 
.ندیایبتو

:گفتوبرگشترفتنموقعونگفتچیهشاهرخ

امرانهیحقيکلبهبهوفرمودهرنجهقدمهمشمادوارمیاموسپاسگذارمگرمتونییرایپذخاطربهبازهم- 
.دارنگهخدا،دیبگذارقدم

وبرداتاقشبهرابهارشیستا. رفتوشدلشیاتومبسوار،شیستابهياکلمهاینگاهنیکوچکتربدونو
اوبهوستادهیادرگاهدرکهدیدراسوگندندیبنشیصندليروخواستیمیوقت. خواباندتختخوابيرو

.نگردیم



؟یکنیمنگاهمينطوریاچرا؟شدهیچ- 

:گفتوزديپوزخندسوگند

!!کنهیممحبتفرزندشبهکهکنمیمتماشارايمادردارمفقطیچیه- 

؟هیچمنظورت- 

.کنهصداتمادرکهيدادادیبهاربهتوحتماً. يکردیاشتباهکارواقعاًتو- 

.ستینطورنیا- 

یخواستیمهمدیشاویکنکینزدشاهرخبهشتریبراخودتیخواستکارنیابا. طورهنیهمچرا- 
!بودنیرامکهاولتانتخابمثلدرست! یاشتباهدریحساببگمدیبایول. یکنتصاحبش

.يندارحق،یکنصحبتمنبايطورنیايندارحقتو- 

؟یفهمیم،یکنيبازشاهرخاحساساتبايندارحقهمتو- 

.خواستطورنیاخودشبهار. ندارميقصدنیچنمن- 

!یکنکینزدشاهرخبهراخودتبهارقیطرازیخواستیمدیشا. بودخداتازچون،يکردقبولتوو- 

:گفتبودشدهیعصبانکهشیستا

حدنیاتايکردفکر! یکنلیتحمبهشروخودتیخواستاونکناردرکردنکارقیطرازهمتوو- 
؟يداريقصدچهندونمکههستمنفهم

.کنمیمکارچهمنکهستینمربوطتوبه- 

!ستینمربوطمنیشخصيکارهاهمتوبه- 

.آمدباالطبقهبهيزرلحظهنیادر

.نداشتهسابقهشماازيرفتارنیچن؟دیکنیمدعواچراشدهیچ- 

:گفتیعصبانسوگند



.دیبپرسدخترتونازبهتره- 

کهدیبگويزیچخواستوستینگرزدودیمگونهازراشیاشکهاکهشیستابهيزر. رفتنیخشمگو
:گفتشیستا

.دیبذارتنهامودیکنخاموشراچراغلطفاًمادر- 

ازیول. داردازینيزیچهرازشیبییتنهابه،اندوهلحظاتنیادرشیستادانستیمرایزرفتيزر
.دانستینمراآنعلتوبودمتعجبدخترشدونیبجدال

بدنشستونچهارتمام،بهارزبانازمادريکلمهدنیشن. بخوابدیدرستبهنتوانستزینشاهرخشبآن
ادیبهرابهارهرسدینمییجابهفکرشدیدیوقت! ؟شیستابهوامشبچرایول،مادربودلرزاندهرا

.زندصدامادررااوواقعاًبهارتاستیناوچراکهخوردحسرتدلدروآورد

* * *

بهوکندیمبشانیتعقیکسکردحسگشتیمبازفروتنخانهبهبهارهمراهشیستاکهیزمانبعدروز
انداختدیکلفوراً. رساندخانهبهراخودشعیسر،کندتوجهسرپشتبهنکهیابدون. کردوحشتشدت

شیستا. کردسدچارچوبودرانیمراشیپایشخص،خانهدربستنهنگامیولکردبازرادرو
بودشیلبهايگوشهشهیهمکههیکرلبخندهمانبارانیراميناباورکمالدروکردبلندسروحشتزده

.کردمشاهده

؟تو- 

.اومدهبندزبونتکهنمیبیمچون،يشدزدهجانیهیلیخحتماً؟ینداشترودنمیدانتظارهیچ- 

؟يخوایمجونمازیچیلعنتگمشوبرو- 

:گفتوگرفتراشیستاآزاددستبوددهیترسکهبهار

؟خوادیمماازیچ؟هیکاونمامان- 

:گفتوزدقهقههنیرام

!برهنییپاگلوتازخوشآبدمینماجازه،يخوندکوریول،يشدهمکوچولونیامامانپس! جالبه- 



؟يریبگهمروجونميخوایمحاال. یگرفتمنازروپسرم- 

خودميبراتوثروتبابودقرارمنکهرویآرومیزندگتوچون،رمیبگروآرومتیزندگخوامیمنه- 
.یگرفترومیزندگآرامش،یگرفتمنازکنمایمه

.یکنخوشاونبهتوکهنداشتمیثروتهماولازمناحمق- 

وگليبهایجيتویختیریمدرستههمتووشدیمبتینصیهنگفتپولجونتبابامرگبا،جونمنه- 
!منيدوختهقبلازگشاد

.خورهیمهمبهازتحالم! یلعنتجهنمبهبرو- 

؟بوددروغروزهااونعاشقونهيهاحرفاونپس،جالبچهآره- 

.نشهداتیپهاطرفنیاگهیدويبرنجایاازبهترهحاال. دروغههمیزندگیحت- 

!نشمیآفتابهاطرفنیاکهدمینمقولیولرمیمحاال- 

:گفتیمکهدیشنرانیراميصدا. شدبستهشدتبهدرودادهولمحکمرادرشیستا

مامانروتوکهگرونیديهابچهازنهیکنيپرستاراونازیتونستیمکاش. ستینراهروبهپسرتحال
...کننیمصدا

بهشروعونشستنیزميرورمقیب. شدشیستادهیکشرنجروحسوهاناوهیکروزشتخندهيصداو
مبدلدردناكياهیگرسوزبهجانگدازشهقهقيصداوشدنديجارکیبهکیشیاشکها. کردهیگر
اوشیستا. کردهیگربهشروع،شیستايهااشکدنیدبا،بوددهیترسصحنهنیادنیدازکهبهار. شد

سرآرامشیستا،گرفتاوجکهبهاريهیگريصدا. ستیگراويهانالهباصداهمودیکشآغوشدررا
:گفتوستینگرشیچشمهابهوگرفتباالرااو

کهخوامیممعذرت،يدیترسحتماً،ندارهوجودتوهیگريبرایلیدل؟یکنیمهیگرچراتوزمیعزآه- 
.نکنهیگردلمزیعز. شدطورنیا

؟کردناراحتروتوچرا؟بودیکآقاههاون؟یکنیمهیگرچراتو...... مامان- 

؟باشهینگپدرتبهيزیچموردنیادريبدقولدیباکنفراموشواونزمیعز- 



.رسهیمروحسابشبفهمهبابااگهیول- 

!؟قشنگميکوچولودخترباشه،یبزنیحرفدینباتونه،نه- 

خاطربهوشستراصورتشوکردعوضرااويلباسهاشیستاآنازپسورفتیپذشیستاخاطربهبهار
دلشواقعاً. دیکشیمزجردروندرزشیعزفرزندادیبهافسردهونیغمگ. باشدخوددارکردیسعبهار
.شیهایناراحتدريهمدرد،نگاهشدنید،شیصدادنیشنيبرا. بودشدهتنگنیشرويبرا

اومزاحمادیزوکندسکوتکردیسع،کردیمدركخوبشیستاچهرهدرراینگرانویناراحتکهبهار
اجیاحتییتنهابهیافسردگزماندرپدردانستیموداشتسراغزینپدرشدررایحاالتنیچناو. نشود
. داشتادامهتیوضعنیهمشبتا،شدمشغولایروبااتاقشدر. گذاشتتنهاراشیستانیبنابرا،دارد
نکردهيفکرزیناوناهاريبرایحت،بودکردهفراموشرابهاریکلبهکهبودالیخوفکردرچنانشیستا
:گفتوستادیاشیروبروبهارکهشدمتوجهیزمان. بود

.گشنمهیلیخمنراستشیول،دیببخشمامان- 

:گفتمضطربوبرخاست. دهدیمنشانراشب8دیدوستینگرساعتبهمتعجبشیستا

هیبراتاالنزمیعز... بودبردهخوابميانگارایخدا. ينخوردهمناهاریحتتو.. تو،منيخدااوه- 
؟ياگرسنهکهینگفتزودترچرا،کنمیمدرستيزیچ

آمادهيفورويحاضرییغذاباالخره،کوفتهمبهراهانتیکابدر،گشودراخچالیدریعصبومضطرب
دهیندنیغمگوافسردهنیچنرااوحالبهتا. کردیمنگاهاوبهفقطنیغمگبهار. خوراندبهاربهوکرد
:گفتآرام،کردتمامراشیغذایوقتآخردر. بود

.مامان- 

بهاربههمانگونه،کندکنترلراخودشنتوانستوشدریسراز،کلمهنیاگفتنباشیستاياشکها
:گفتلرزانيصداباوستینگر

جونم- 

.يبخنددارمدوست. یباشنیغمگندارمدوستمن... من- 



....زمیعز- 

:گفتودیکشبهارسربرینوازشدست

شهیهموگرنههیعیطبنیا. دارندازینکردنهیگروییتنهایکمبههابزرگآدماوقاتیگاهیدونیم- 
.خندندیموخوشحالند

؟یناراحت،يداراجیاحتییتنهابهچون،فقطتواالنیعنی- 

:گفتوزددلسادهدختركيروبهمهربانيلبخندشیستا

.زمیعزآره- 

؟یکنهیگرویباشتنهايخوایمپس- 

.کنهتیسراهمتوبهمنیناراحتخوامینمچون،کنمینمهیگرنه- 

!باشمناراحتتومثلدیباهممنیناراحتیوقت. یمنمامانتویول- 

؟يدیمقول. یباشخوشحالشهیهمدیباتوزمیعزنه- 

!کنمیمیسع- 

:گفتوزديلبخندشیستا

.یبزنامروزاتفاقمورددریحرفدینباتو،نرفتهکهادتی. ادیمخونهبهپدرتاالنگهیدخوب- 

.چشمدیخوایمينجوریاشمااگه،باشه- 

.ندادیجوابوآوردلببهيلبخندنیغمگشیستا

؟بودیکاونمامانیراست- 

عیسرشیستا. شدمنزلواردخستهشاهرخ،لحظههماندرچونبدهدرابهارجوابنتوانستشیستا
مهربانزینشاهرخ. افکندآغوششدرراخودزنانلبخندبهاردنیدبابهار. ستادیاوکردپاكراصورتش

.دیبوسوکردبغلرااو



؟چطورهقشنگمدخترحال- 

؟خونهياوردینمنوشبیدچرایراست.. جونباباخوبم- 

:گفتبعدودیشیانديالحظه،گذشتهشبيادآوریباشاهرخ

.کنمدارتیبومدیندلمويبودخواب- 

.شاهرخآقاسالم- 

؟چطورهحالتونخانمشیستاسالم- 

.دیاریببرامقهوهفنجونهیستینیزحمتاگه،خوردمغذامن. ممنون- 

قهوهفنجانعیسربودنکردهدرستیمناسبيغذارایز،شدخوشحالبودخوردهشاماونکهیاازشیستا
! ایخدا. رفتهمدریکمگذشتهشبيادآوریبازیناویول. نهادزیميروییرایپذدروگذاشتینیسدر
قبلشبخاطربهشاهرخکهدیترسیمنیااز. بودکردهفراموشراگذشتهشبيماجراصبحاتفاقبا

.باشدیعصبان

:گفتشیستابهرونشستیصندليروشستهيروودستباشاهرخکهیوقت

؟دیهستفکرتوچرا- 

.ستینيزیچ- 

ویمهربانبازینشاهرخکردیمنگاهرااولبخندباوگرفتيجاپدرکناربهار. نشستیصندليروو
.کردنوازشراسرشودیبوسرااوپدرانه

:گفتقهوهدنینوشازپس

.سپاسگذارمتونخانوادهشبیدییرایپذازهمباز- 

.کنمیمخواهش- 

:دیپرسبهارازواوردینخوديروبهیول،شدمتعجبشیستاتفکرحالتوسکوتازشاهرخ



؟يدیدخوابشبید.. تو... نمیبب.. دارمسوالهیبابايکوچولویراست- 

؟جونبابایکخوابنه- 

؟يدیدرومامانخوابشبید- 

؟مامان- 

.شدرهیخشیستابهمتعجبو

؟جونبابامگهچطوردمیندخوابمننه- 

.باشهاومدهخوابتبهکردمفکر. يکردیمصدااونوشبیدآخه. یچیه- 

؟جونبابامامانمکدوم- 

:دیپرسمتعجبشاهرخ

؟يدارمامانتاچندمگه- 

:گفتپدربهروعیسروشدمتوجهتازهشیستادنیگزلبدنیدبابهار

.دمیندروخوابشیولدارممامانهیمن- 

:گفتودیکشینفسشاهرخ

.بارهیمخوابدارهچشماتاز،یبخوابيبربهتره،کوچولوخوبیلیخ- 

. نبودایدندرییگواصالً،بودنشستههمانطورشیستا. گفتریخبهشبودیبوسرااويگونهبهار
.دانستینمرالشیدلیولبودشدهاواندوهمتوجهشاهرخ. دیباریماشچهرهازغمویافسردگ

؟شیستا- 

نیچنرااوباردویکیالبته. شدرهیخ،بودبردهکاربهخانمپسوندبدونرانامشکهشاهرخبهمتعجباو
.بازنگشتخوديجاسرگریدوشدکندهجاازشیستاقلبییگوبارنیایول،بودکردهخطاب

.کردنگاهشاهرخبهرهیخفقطشیستا



؟افتادهیاتفاق- 

؟مگهچطورنه- 

.دمیمانجامکهباشمطمئنادیببردستمازیکمکهر. بگومنبههستيزیچاگر،يفکرتومدام- 

:دیغریعصبانباشدمتوجهنکهیابدونناگهان. شدزاریبزینشاهرخازيالحظهيبراشیستا

!زارمیبمردهايهمهازکهآه. دیداررومازدنگولقصدفقط،دیجورهیشماهايهمه- 

:شدرهیخاوبهمتعجبشاهرخ

؟دیشدیعصبانچرا! دیباشآروم- 

.کردهیگربهشروعوشدناهنجارشرفتارمتوجهشیستا

......متاسفم- 

یاتفاقچهدانستینم. رفتفروفکربهمتعجبشاهرخ. بردپناهاتاقشبهزانیاشکروبرخاستسپس
يروازواستناراحتاوکهکردیمدركرایز. بودنشدهناراحتویعصباناوسخنانازیول،افتاده
.راندهلببرراجمالتآنخشم

اشیشانیپبرودیکششیروراپتو. رفتهخواببهاوکهکردمشاهدهورفتبهاراتاقبهیلحظاتازپس
رااووگشودرادرآرام. دیشنوضوحبهرااشهیگريصدا،دیرسشیستااتاقدرپشتیوقت. زدبوسه

.دیگریماندوهناكوگذاشتهزیميروبرسرونشستهیصندليروکهکردمشاهده

خوشحالخودکناردراوبودنازچقدرکهآه. کردحسرااوشیستا. نهاداششانهبردستورفتجلو
دردشازوکندبازلبتوانستینمشیستاکهافسوسیول. کردیمدركیخوببهرااوشاهرخ. بود
سوگندگذشتهشبسخنانمخصوصاً. دیهراسیماوبهعالقهابرازیولداشتدوسترااوشیستا. دیبگو

.بودکردهنیاندوهگشدتبهرااو

شیستا- 

گفتناالنوآرامبنگرداوچهرهبهنکهیابدونوکردبلندسردیشنراشاهرخبخشنانیاطموآراميصدا
:



.خوامیممعذرتزدمکهییحرفهاخاطربه،متاسفم- 

یماجازه،زدمیمحرفشماازبدتر،بودمناراحتشمامثلمنماگردیشا،ستینیخواهعذربهيازین- 
؟نمیبنشيد

.نشستيگریدیصندليروشاهرخونکردیمخالفتشیستا

ازکهیکمکهر،هیچمسالهبدونخوادیمدلمیلیخ،شدهشمایناراحتباعثیموضوعکهدونمیم- 
درندارمحقکهدونمیمنمیاضمندر. بدمانجامبراتوندلوجونباحاضرمدیباشمطمئنادیببردستم

.کنمدخالتشمایشخصمسائل

.شدمدلتنگیکمفقط،فتادهینیاتفاق- 

؟نیشروپسردلتنگ- 

بهسرافسردهشاهرخ. دادتکانبارنیچندراسرشفقط،بودکردهمسدودراشیستايگلوراهبغض
:کردزمزمهوانداختریز

پدرش..... از... برگردتوشیپاونکهکرديکارشدیمکاش،سختهبراتاونازيدوردونمیم- 
؟ينداريخبر

:دیپرسآرام: بردیموضوعبهیپرکانهیزشاهرخ. کردسکوتشیستاباز

؟يدیداونوامروز- 

: گفتوزديلبخندنیغمگشاهرخ. شدرهیخاوبهمتعجبشیستا

کهیهرکسایمنبابهترهکرده،جادیابراتیمزاحمتایزدهیحرفاگه،یباشناراحتقدرنیادینبا_
. کنهمزاحمتجادیاتويبراندارهحقاون. کردتیشکاازششهیم. يبذارونیمدريترراحتباهاش

.ستینتوهمسرقانوناگهیدچون

چرا. بودماحمققدرچه... آه. بودپدرمثروتدنبالفقطخواست،ینمرومناون. نبودهماولازکاش_
تاوبندهیمدلوخورهیمگولزودنقدریاچراکنه؟یمعملناپختهواحمقهنقدریایجووندورانتوآدم



زشتشواهیسلکهيدارعمرتاکهیقیحقا. شهیمروبرویتلخقیحقاباکنهباوررویدلبستگنیاخوادیم
.کنهینمپاكتیزندگازرو

:گفتوبرخاست. دیبگوچهاواندوهنیتسکيبرادانستینمشاهرخ. ستیگریمتلخست،یگر

کنمیمدایپهمروپسرتیحتبتونماگهباشمطمئن. بشهتومزاحممیکسنیاازبعددمینماجازهمن_
.باشداشتهتحملوصبرونباشناراحتقدرنیاکنمیمخواهشیول. رسونمیمتوبهاونوو

بسازم؟درونمدردبايچطورباشم؟داشتهتحملوصبريچطور_

.باشداشتهدیاموکنتوکلخدابه_

آرامشاو،نگاهواوسخنانيآر. کردحسخوددررایقیعمآرامشوشدرهیخاويهاچشمبهشیستا
.دیبخشیموجودشبه

:گفتوزديلبخندنیغمگ

شدم،تیناراحتباعثنکهیااز. دهیمآرامشبهمحرفهات. یکنیميهمدردباهامنکهیاازممنونم_
.خوامیممعذرت

:گفتوزديلبخندشاهرخ

حاال. يکرددورمنازرواندوهبخش،آرامشجمالتباخودشموقعدرهمتو. نزنهمروحرفشاصال_
بههمتودورچنداننهياندهیآدردیشا؟يدیدچهروخدا. یباشدواریامندهیآبهویکناستراحتبهتره

يشاددیخورشورهیمکنارباالخره. ستینداریپارنجواندوهیۀساوقتچیهباشمطمئن. يدیرسآرزوت
...باشدواریام. تابهیمیزندگبهها

:کردزمزمهلبریزبودشدهزدهجانیهاوجمالتدنیشنازکهیحالدرشیستا. شدخارجاتاقاز

دوستشمن. نکنماشتباهنباریاکنکمکم. گزارمسپاسکنم،یمحسکنارخودمدراونونکهیاازایخدا_
پرستشحدبهرونفردومیزندگتمامتو. رینگمنازهیزندگبهمندیامتنهاکهرواحساسنیا. دارم

...شاهرخيگریدوزمیعزنیشرویکیدارم،دوست



دربود،زدهزلنامعلومنقطهبهدوديهاحلقهانیمازوزدهآتشيگاریسکهیحالدراتاقشدرشاهرخ
آنقدرچرادانستینمزینخودش. کندکمکشیستابهتواندیمچگونهکهدیشیاندیمنیابهافکارش

.داشتآنبردننیبازدریسعوشدهمهمشیبراشیستایناراحت

5فصل

یمیدگیرسکارهابهیمنشچهار،یمنشدويجابهحال. بودآمدهوجودبهشرکتدریراتییتغبودیمدت
حالدرروزبهروزوبودشدهعتریوسشرکت. اریبستالشدراعضائوبودندفشردهوادیزکارها. کردند

یشخصبهرفتیمگریديهاشرکتبهترمهميکارهاویبررسيبراشاهرخکهیزمان. بودشرفتیپ
ازدختروبودشدهواگذارسوگندبهکارنیا. دینماترجمهومیتنظراقرارداداوراقبتواندتابودازمندین
سوگندبهراکارنیاکهبودرفتهیپذبهنامخواستبهشتریبشاهرخالبته. بودخرسنداریبسبابتنیا

.بسپارد

وبهنماموشاهرخکار،وفشردهسختساعاتگذاشتنسرپشتازبعد.بودمشغلهپريروزهاازیکی
ابرازوبهنامخواستهمقابلدرسرسختانههنوزسوگند.بودندناهارصرفحالدرورستوراندرسوگند

.دانستیمشاهرخعاشقراخودوکردیممقاومتاشعالقه

:گفتسوگندبهرومهربانيلبخندبابهنام

!دیرسیمنظربهخستهیلیخ_

.ستمینخسته_

.سخستهنگاهتونیول_

:گفتيشدارینلحنباسوگند

!بودهينطوریاشهیهم،شمابهنگاهمچوند،یکنیمحسنطوریاشمادیشا_

:گفتوکرداونگاهبهشاهرخ



خانمدیهستشانسخوشواقعاشما. کردیميدلسوزمنيبراوبودمنفکربههمیکمبهنامکاش_
!رهنما

.ندارمشونیايدلسوزبهياعالقهاصالمنیول_

روشماتونندیمبخواهنداگر. شرکتهاستیاصلگردانندهمعتمديآقاباشهیهرچ. دینکنصحبتنطوریا_
.کنندکاریبکاراز

یولکند،برخوردبهنامبانرمتریکمسوگنددیشاتاگفتیمراجمالتنیاالودطنزیلحنباشاهرخ
یلیخبود،بهنامناهنجاربهنسبترفتارشقدرنیانکهیااز. دیفهمینمچیهسوگندرفتاراز. بودرممکنیغ

تواندیمکهبودمطمئنوآوردینمخودشيروبهادیزبهنامکهچندهر. شدیمناراحت

.ندیگزیسکنآندرو. کندنرمرایسنگقلبنیايروز

:گفتلبخندبابهنام. کردسکوتشاهرخجوابدرسوگند

کارنیادرخوامیمشهیهميبراوکنمینماخراجرویخوبهمراهنیچنهرگزمن،جانشاهرخیول_
.بمونندیباق

.کرداکتفايلبخندبهشاهرخ

بهرفتنقصدشاهرخ،یاضافيکارهااتمامباکهبودشب9ساعت،يکارسختروزکیگذراندنازپس
:گفـتونهادهمبرراچشمشیلحظاتیخستگشدتازسوگند. داشتراخانه

.میشدخستهیلیخ_

شمابهسختکارهمهنیاکهمتاسفم. ياخستهیلیخکهمعلومه_

.شدهمحول

.کنمینمیخستگاحساساصالشماکناردرمند؟یزنیمکههیحرفچهنیا



حرکتنیحدرشاهرخنشستند،نیماشدردوهریوقت. نگفتيزیچوستینگراوبهمتعجبشاهرخ
:گفت

کنم؟صحبتتوبایکمتونمیم

:گفتمشتاقانهسوگند

!لیمکمالباالبته

...خواستمیمبهناممورددر... مورددر

نامدنیشنبایولکند،صحبتخودشانمورددرخواهدیمشاهرخکردیمفکر. دیکشهمدرابرودختر
.نموداخموکردترشروبهنام،

:گفتوزديلبخندشاهرخ

.نکناخمطورنیااولاز. بدهگوشحرفهامبهکنمیمخواهش! سوگند

!شنومیمروشونیايصحبتهایکافحدبهروزیطدر. بشنوميزیچاونبهراجعخوامینممن

؟یهستیناراضکارتاز

.برمیملذتشماباکارکردنازمن. هرگزنه،اوه

.کنمینمدركرویچیهحرفاتازنه،تورفتارازنهمن. کنمیمخواهشسوگند

:گفتوکردنگاهاوبهفتهیشسوگند

ه؟یچتوبهمناحساسکهیدونینمتویعنی... من

هرگزکهرایسخنخواستینماو. دهدادامهسوگندنبودلیما. ندادیجواباولحنبهتوجهیبشاهرخ
.کندانیبسوگندبشنود؛نداشتدوست

...من! شاهرخ

.میکنسکوتدمیمحیترج. کنمیمخواهش. سوگندندهادامه



!بدهگوشمنيحرفهابهخداروتو. کنمصحبتخوامیممنیول

!کنتمومشلطفا،هیکاف

:گفتوکردتوقفسپس

.شمامنزلهمنیا

شاهرخاما. ستینگرشاهرخبهبود،کردهشفافراشیبایزچشماناشککهیحالدرنیغمگسوگند
هنگامدربهارهآلودهاشکونیغمگنگاهادیبه. لرزاندیمرادلشسوگندنیغمگنگاهنکرد،نگاهش

داشتدوست. نداشتيکارپنهانطاقتگریدبود،دهیرسراهيانتهابهسوگندشبآنییگو. افتادوداع
.نداداوبهرايااجازهنیچناویولد،یبگوشاهرخبهرادلشحرف

. کنيادآوریروهفتهنیاجمعهیمهمونضمندر. برسوناتخانوادهبهرومنسالم. سوگندشوادهیپلطفا
!ریخبهشبحاال. دینکنفراموشدوارمیامولهیتعطهمفردا

يروپاشاهرخ. شدخانهواردوادهیپیسخنبدوننمود،یمضعفاحساسکهیحالدرنیغمگسوگند
خواستینم. بشنودراسوگندسخناننبودلیما. راندخودخانهطرفبهاریبسسرعتباوفشردگازپدال
اوبهیکسچیهخوواستینم. دارداوبهبودنهمکارویدوستحسازباالتریاحساسسوگندکهکندباور

.بگذاردخلوتنیادرپایکسهرگزخواستینمودیشیاندیمبهارهعشقبهتنهااو. شودعالقمند

کردینمگمان. ستیگرییتنهادرورفتاتاقشبهکراستیوشدخانهواردنامساعدیحالباسوگند
سخنانشهنوزشاهرخکهدیشیاندیمرایزبوددواریامهنوزحالنیابایولکندجوابنگونهیارااوشاهرخ

یمراشاهرخعاشقانهو! کندابرازرااحساساتشزیناو،شیحرفهادنیشنازبعداستممکنودهینشنرا
.ساختیماشوانهیدرفته،ینپذرااوشاهرخنکهیافکرودیپرست

ودیخندیممدامونداشتقراروآرامخانهدرپدروجوديشادازبهاروبودخانهدرشاهرخپنجشنبه،روز
ینمیولشد،اویناراحتمتوجهزینشیستا. دیرسینمنظربهخوشحالچندانشاهرخیولکرد،یميباز

:گفتسکوتیلحظاتازپسونشستیصندليروکند،چهدانست

د؟یدارلیمقهوه،شاهرخآقا

.دادتکانسرینفینشانبهوکردتشکرشاهرخ



.ارنیمفیتشرهماونافردا. بودندگرفتهتماسمادرتونیراست

د؟یکردگوشزدروفرداقرارتونخانوادهبهیراست. خوبه

:دادادامهاوودادتکانسرشیستا

.بدمانجامبگوهستيکارويدیخر،یمشکلاگهم،یندارکسروکمکهيزیچ

.دیستینراهروبهخودتونشماکهنیامثل... یولروبراهه،زیچهمهنه،

شیپشمايبراکهیمشکل. شدمغافلشماازکهبودشلوغسرمقدراونچطور؟شما. خوبهحالممن
.سابقتونههمسرطرفازمنظورم. ومدهین

.دیدارمشکلیکافحدبهخودتونشما. متشکرمد،یهستمنمشکالتفکربهنکهیااز....نهخوشبختانه

.هستمونیمدتوبهیلیخمن. نزنهمروحرفش

:گفتوزدشوقازيلبخند. بودشدهجاناتیهدستخوششیستا

.بودهامفهیوظکردميکارهر. دینزنروحرفنیالطفا

ازینصحبتهمبهکهیلحظاتتمام. داشتریتأثیلیخمنهیروحدرصبورسنگکیعنوانبهحضورتون
.کنمجبرانروشمازحماتيروزبتونمدوارمیاموسپاسگزارمشماازمنودیبودکنارمدرشما. داشتم

.ستینگرداد،یمنشانشرااشینقاشکهدخترشبهمهربانشاهرخ

!يدیکشقشنگچقدرقشنگم،دخترنیآفر

!شیستامامانهمنیاومنهمنیا. باباییتونیا

شدهاشتباهشمتوجهکههمبهار. ختیرفروگریدبارکیشیستاقلبوشدرهیخبهاربهمتعجبشاهرخ
.کردنگاهپدرشبهرهیخوترسانبود،

؟یگفتیچتو... تو

...يزیچخدابه... باباجونیچیه



خشنیلحنبایلحظاتازپس. دوختشیستابهرانگاهش. کردسکوتیولبود،شدهیعصبانشاهرخ
:گفت

!رهنماخانم

چهببردمسألهنیابهیپشاهرخکهيالحظهد،یترسیملحظهنیاازشهیهم. بودشدهاللییگوشیستا
.دهدیمنشانیالعملعکس

چطور؟د،یتونستچطورشما

کهپدربهزدهوحشتزینبهار. ستادیاترسانوبرخاستجاازکهيطور. لرزاندراشیستاشاهرخ،ادیفر
. کردسالنعرضوطولدرزدنقدمبهشروعنیخشمگشاهرخ. ستینگربود،دهیندنگونهیارااوکنونتا

. دیلرزیمترسازشیستاو! بوددنیخروشیحالدریطوفانچوناووانددهیدزداوراازيزیعزییگو
.کنددفاعخودازتاکردینماشياریزبانشیحت

کارتوننیابا. آه... بچهنیابادیتونستچطورشمافهممینممن... مند؟ینداریجوابد؟یهستساکتچرا
د؟یکنثابترویچدیخواست

!خانمدیبدجواب

.متأسفمواقعامن... من

فرزندوجودیخواستیمچرا؟کنه؟صداتمادريدادادیبهاربهتون؟یهمفقط! منيخداد؟یمتأسف
تینهاشما... خانمشمامن؟احساساتوعواطفابای؟یکنيبازمندخترعواطفبا؟یکنحسروخودت
...شمادیکردمنحقدررواهانت

...باباجون

خواستیم. نداشتيریتقصاو. بودشدهنیاندوهگشیستاياشکهادنیدبابهار. ستینگراوبهشاهرخ
با. ندیببناراحتراشیستاخواستینمحالنیابایولد،یترسیمپدرخشمازکهیحالدرکند،دفاعاواز

:گفتجرأتشتمام



مامانبدهاجازهخواستممنخواستم،منخدابه. جونبابابودمنازریتقص. ندارهیگناهجونشیستا
وکردماصرارمنیولدیشیمناراحتد،یبفهمشمااگهدونستیمچوننکردقبولاولش. کنمصداش

.ندارهيریتقصجونشیستاخدابهبابا. کردقبولنشم،ناراحتمننکهیايبرااونم

:گرفتراپدرشدستختیریماشککهیحالدرو

. بودشیستاينبودکنارمتووبودمناراحتیوقت... بودمنیغمگیوقتخدابهدارمدوستروشیستامن
.بابانکندعوااوباخداروتوخواستمخودممنبابا

ریزبهسروختیریماشکاندوهناكکهشیستابهیلحظاتازپس. ستینگربهاربهنیغمگشاهرخ
:گفتگرفتهییصداباوآهسته. بودتندرفتهیلیخ. شدشرمندهخودرفتاراز. ستینگرداشت،

.متأسفم... شیستا

:دادجوابیسختبهبغضباشیستا

یمتبرئهروخودشونیعذرخواههیبابعدوزنندیمروحرفشونطورندنیهمهاآدمهمه. ستینيازین
...من. کنند

.رفتاتاقشبهعیسرییهاقدمباوندادمجالشهیگرو

.ستینگرپدرشبهزانیاشکربهار

زبونبهروکلمهنیاخواستیمدلمچونکردمصداشمادرمن؟يکردناراحتروجونشیستاچرا
...يکردتیاذروجونشیستاکهیرحمیبیلیخ،يبدیلیختوبابا... بابا. ارمیب

خدبارااونیسهمگيبادییگو. بودغرقامواجانیمدرییگو. ماندتنهاشاهرخ. بردپناهاتاقشبهانیگرو
اتاقبهبودکردهیسعبهار. بودندخوداتاقدرکیهرشبتا. نداشتاستقامتيبرایتواناویول. بردیم

بهرختخوابشدردیشدياهیگرازپسبهار. باشدتنهابودخواستهوبودندادهیجواباویولبرودشیستا
.بودغرقشیخوتفکراتدرونشستهاتاقشدرخرابحالآنباطورهمانزینشاهرخ. رفتخواب

...یولیناراحتاالنکهدونمیم... دونمیم... شاهرخ



شکفتهبهارهيلبهابرینیغمگلبخند! خوامینم. کندخطابمادرروتوجزيگریدکسبهارخوامینممن
:گفتمحزونوشد

کنه؟صدامادررویکسچهبهار؟یچصورتنیادرستمینمنیوقت

!بودیخواهویهستويبودتومادرشبدونهدیبا! کسچیه

.شاهرخیفهمیم. باشهداشتهمادردارهحقبهارهیرحمیبنیایول

زیميروسر... بهاره... کهیهستیکستنهاکردمیمفکر. یکنیممجادلهمنبايدارهمتو. فهممینمنه
.نداشتبهارهيایروبهیتوجهیحتگریدستیگریمسخت. ستیگرونهاده

ازافتادیمکهشاهرختندسخنانادیبهبودشیخوختهیرهمبهتفکراتدرغرقاتاقشدرزینشیستا
شیبراشاهرخاهانت. بودشدهدهیکوبسرشبرپتکچوناوسخنان. شدیممتنفرزیچهمهوخودش

موردشدررحمانهیبنگونهیااوخواستینمیولداشتیمدوستراشاهرخاو. بودآمدهگراناریبس
رازشیعزنیشرویخاليجابودنخواستههرگزاو. بودلرزاندهراوجودششاهرختلخسخنان. کندفکر

بهراخودشبهارقیطرازکهبوددهیشیندینموضوعنیابههرگزونخواستهای. کندپربهاروجودبا
بعدشبآنکهیتلخيحرفها. انداختیمسوگنديحرفهاادیبهرااوشاهرخسخنان. کندکینزدشاهرخ

کدامجرمبهدانستینم. فرستادیملعنتشیخوبدبختبروستیگریم. بودگفتهاوبهیمهماناز
!بدهدپستقاصنگونهیادیبااشتباهش

شیستااتاقبستهدربه. بودنگذراندهرایخوبشب. شدخارجاتاقشازشاهرخنزدهآفتابهنوزصبح،
زودترهرچهداشتدوستوبودخجلوشرمندهاويروازواقعا. انداختریزبهسرنیغمگوشدهرهیخ
شدنداریبتاهنوزدینوشآنازیفنجانقهوهکردنایمهازپسورفتآشپزخانهبه. کندیعذرخواهاواز

یول. نواختدربهضربهچندودهیکشینفس. رفتشیستااتاقطرفبهوبرخاست. بودماندهیمدتبهار
یجواببازونواختدربرگریدبار. بودداریبصبحموقعنیاروزهرشیستا. شدمتعجب. دینشنیجواب
:کردزمزمهآرام. دینشن

!رهنماخانمد؟یداریب... خانمشیستا



. دیلرزخودبروضعآندرشیستادنیدازوشدداخلوگشودرادرآرامکرد،نگرانشاتاقسکوت
.بودافتادهاتاقکففشردهدرهمياچهرهباشیستا

:دادتکانشورفتهاوطرفبهوحشتزدهشاهرخ

چهرهبه. دیکشآسودهینفسدیشنکهراقلبشضرباناونهادنهیسيروراسرششیستا... شیستا
.شداشکازپرچشمانش. گذراندهرايبدشبدیفهموشدرهیخدخترافسرده

.ببخشمنو،شیستاببخشمنو

متوجه. بازگشتاتاقبهوکردایمهقندآبوانیلعیسر. خواباندتختيرووکردبلندرااویلحظاتازپس
.کندیمزمزمهراییزهایچلبریزاوشد

کهدرکنارششاهرخدنیدازوگشودچشموحشتزدهدختر. زديصدانامبهرااوآرامرفتکشینزد
.شدرهیخاوبهگنگیلحظات. شدمتعجبکردیمنگاهشنیغمگ

.يبخورقندآبنیاازیکمبهتره. ستینيزیچنباشنگران

ازپس. چرخانديگریدطرفبهراسرشبعدودینوشیکمشیستا. کردکینزداويلبهابهراوانیلو
شاهرخسخنانيادآوریبا! اشگذشتهتلخخاطراتوهانالهواشکها. آوردادیبهراشیپشبیلحظات
.کردمسدودراشیگلوراهینیسنگبغضودیویدچشمانشبهاشک

...من. رفتمتندیلیخروزیدکهدونمیم. متأسفمواقعامنش؟یستایکنیمهیگر

قبولدینباابتداازهممن. کنهپربراشوبهاریواقعمادريجاتونهینمیکس! دیداشتحقشما. ستینمهم
.کندصدامادرمنواونکهکردمیم

.ونمیمدشمابهمن. شکستمرودلشیکافحدبهمنبهدیدیمچوندیبشکنرودلشدینخواستشما

:کردزمزمهآرام. نشستوبرخاستشیستا

!برمنجایاازگرفتممیتصممن... من

.آمدفرودشاهرخسربرپتکچوناوجمله



...یعذرخواهکهمنروز؟یدمسئلهخاطربهفقطچرا؟د؟یبرنجایااز

؟یبشکنرودلشيخوای؟ميبذارتنهاروبهاريخوایم. کنمیمخواهش... شیستا

...برمدیبا. دارماجیاحتییتنهایمدتهیتونم،ینممن... منفروتنيآقا

. کنمیمیعذرخواهازتبدميرفتارهاتمامخاطربه. متأسفمواقعامن. کنمیمخواهشتوازچرا؟آخه
.يبگذارتنهامنويخوایم... من

!دینداراجیاحتکسچیهبهیعنی. دیندارمنبهیاجیاحتشما

.دندیدوگونهيروشیاشکهاوستادیاشاهرخبهپشتوبرخاستجااز

.ستینگراوبهافسردهشاهرخ

...نکهیايبرا... شمابه. دارماجیاحتمنیول

هامغصهوغمومنيحرفهاصبورسنگهمشما. بودمشمايدلهاودردشنوندهکهدرستهشاهرخآقا
.نکردميبازنقشبراتونهرگزمنکهدیبدونیول. دیبود

.نکردمشمامورددريفکرنیچنهممن

هرگزسوزوندومنوجودودیگفتناحقبهکهییحرفها. دیآوردزبونبهشبیدروافکارتونتمامشماچرا
.دیکنفکررحمانهیبطورنیامنمورددرکردمینمفکر

...منیول

:گفتفوراشیستا

. نکردهمقدربرامرويگریدزیچخداوند،عذابجزانگار. بکشمعذابدیبامن. دیبدمیدلدارخوادینم
.ندارمتیشکااجازهچونکنمسکوتدیبامن

:ستادیااومقابلوبرخاستشاهرخ

يبدانسانتونکهیابههرگز. نکردمتومورددرینادرستفکرهرگزحاالتاکهخورمیمقسمشیستا
کنم؟فکربدتومورددرتونمیمچطورمنیخوبيداریبزرگروحتو. نکردمفکریباش



:گفتناراحتشیستا

هی. اموونهیدمن... شماچون. دیکنیمفکرخودتونبهفقطچون. تهیاهمیبشمايبرااحساساتمچون
...برمنجایازاقرارهکهحاال. احمقم

.دیبماننجایادیباشما. ستینيقرارنیچنیول

کردمیمفکر... شمامورددرمن... منکهدیبدونخوامیمیول. دبرمیباچونرمیم. تونمینمگهید،نه
...که

دهیشیندیننیابههرگز. افکندریزبهسر. ساختیممسلمشاهرخبررازیچهمهشیستالحنونگاه
چونزیناویعنی. نهنه،. باشهیدوستوعشقحساوبهنسبتشیستااحساساتاستممکنبودکه

...خواهرش

.هستنداحترامقابلمنيبراتواحساساتشیستا

من... داشتمشمابهیاحساسچه.. ایدیدیشنمنازیچدیکنفراموشاصالدینگريجدادیزمنواحساسات
گوشهشهیهميبراشیزندگتوشکستازبعدکههستمیبدبختزنمن. نکردمشمامورددريفکراصال

يآرزوهابهشهیهمشمارفتار. ندارمشماازیتوقعمن. ختندیآوگردنشبهرایبدبختطوقوشدنینش
ییایدن،الیختوخودميبراکهبودماحمقیلیخمن. دادندیممجددشدنزندهدیامامشدهمدفون
وستیگریمسخت... رانهیو. شهیملیتبدرانهیوبهجونکممینسهیباکهییایدن.یافتنیندستساختم

يجايگریدشخصکهشدیندیبنیابهتوانستینمباز. کردیمجمعزینرالشیوساستنیگرنیحدر
با. کردیماشوانهید،باشندشدهعالقمنداوبهکبارهیبهنفردوکهنیافکر. کندپرشیزندگدررابهاره
سوگندعواطفواحساساتختنیبرانگباعثکهدادهنشانازخودینامناسبرفتارزمانچهکهدیشیاندخود

متعجب. کندیمنگاهشوستادهیادستبهچمدانشیستادیدکهآمدخودبهيالحظهشده؟شیستاو
:شدرهیخاوبه

؟یکننظرصرفمیتصمنیاازيخواینم

.برمکهبودممجبوردیبگبهاربه. متأسفمبودمشمامزاحممدتنیاکهنیاازفروتنيآقابرمدیبا

.يبذارتنهاروبهارکههیرحمیبنیا



.برمبودممجبورمنکهکنهدركتونهیم. هیشعورباوخوبدختراو

!د؟یبرودیخواهیمشماچراکهکنمینمدركهنوزمنیول- 

...چونباشمنجایاگهیدخوادینمدلم- 

دخترمپرستاردمیفهمچونشده؟عالقمندمنبهدخترمپرستاردمیفهمچونبردم؟موضوعبهیپچون- 
ایدننیادرخوردهشکستکیجزکهيپدرنداره،یاحساسچیهکهيپدر. بستهخونهپدرعشقبهدل

تمامکهیکس... همسرشمرگباکهيمرد. اسبستهروشبهدیاميدرهاتمامکهیکس. ستینیچیه
نیاتونجایاجسممیولرفتماونباهممن. مردمبهارهمرگبامنآرهمردهمخودشبودشیزندگ

. کندركشیستا. ستمینزندهیول... وخوابمیمرمیمراهزنمیمحرف. موندیباقزیانگنفرتيایدن
! مردم؟یفهمیمشیستامردممن. دارمشکخودمبودنانسانبههمخودم. ستمینانسانهیمنکهبفهم

خاكدستبههمرومردهجسمنیاخودترفتنبا. کنمیمخواهشنکناشتباه،يشدمردههیعاشقتو
. هستمسرپاکهتوستيحرفهاوتووجودخاطربهستادمیانجایااحساسیبوروحیبمن،االناگر. نسپار
سالچندازبعد. کنمحسروبهارهیخاليجاکمترشدباعثوجودت،شیستا. يدادآرامشمنبهچون

نیاتمامخودترفتنباتوحاالاما. کردهرییتغبهاریحت. کنميسپرآرامشبارویلحظاتتونستمباالخره
توشتریبمنويریمهمتوچون. شدخواهمگذشتهازتریخالچونرم،یمیممن. يریگیمماازروها

چیهگهید. يبریمخودتباداشتهنگهرومنکههمدیامنازكۀساقتکاونورمیمفرویستینباتالق
!!؟يخوایمرونیاتو. رهیمنیبازهمبهاریحت. شهیمتمومزیچهمه. ستیننجاتيبرایراه

شاهرخ. بودزجرآورشیستايبرااوستنیگروستیگریم. ختیررونیبدرونازرااتیواقعشاهرخ
اويهاشانهبرراشیدستهاد،یدواوطرفبهشیستا. دیلرزیمشیهاشانه. افتادنیزمبرزانودويرو

:نهاد

شهیهمبهارهالیختامونمیم. بمونههمبهارتامونمیم. یبمونتوتامونمیم. رمینمجاچیهمونمیم- 
ینمتنهات. مونمیمشاهرخآه. يبهارنهوموندخواهديابهارهنهینباشتواگرچون. باشهدیجاووزنده
.دمیمقول. ذارمینمتنهاتومونمیمکنارتباشههممرگيپاتااگریحت. ذارم

نگاه. داشترابهارهوجوديتمناشاهرخنگاهبودحسرتازشدهپردوهرنگاهبودانیگردوهرنگاه
تابوتبدردوهر. دنیرسسکونوآرامشبهیلحظاتودادنهیتکيبرايوجوديتمناشیستا



شتریباوخواستینمشیستاوبودشکستهدرونازشاهرخ. سوختندیمشیخووجوديهاکشمکش
.شودوسیمأ

.مونمیمکنارتشاهرخ،مونمیمکنارت- 

یمکنارت. کردیمزمزمهکهداشتخودمقابلرابهارهییگو. شدشکفتهمحزونيلبخندبهشاهرخيلبها
یماشکشیستا. ستیگروفشردخودآغوشدررااو. ذارمینمتنهاتومونمیمکنارتشاهرخمونم

. شودفارغایدنغمازوزندهیتکآنبريالحظهداشتآرزوکهيانهیس. دییسایماوۀنیسبرسروختیر
دیفهمتازه. کردرهارااووگشودچشمآنازپس. ستیگریموداشتآغوشدررااوشاهرخیلحظات

:گفت. برخاستشرمنده. زشیعزبهارهنهاستشیستااوکه

.ذارمیماحتراماحساستبهباشمطمئنيذارینمتنهامنوویمونیمکهنیاازممنونمتأسفم- 

.بردپناهاتاقشبهاندوهناكوخستهو

گریدیزنبههرگز. بهارهازهموخودازهم. بودشرمندهبودشدهکینزدشیستابهیلحظاتکهنیااز
ودانستیمبهارهبهمتعلقراجسمشوروحاو. بوددهیشیندینبهارهجزیزنبههرگز. بودنکردهفکر

صحبتاوبامناسبیفرصتدرداشتقصد. خواستینمواقعاًکند،دواریامخودبهراشیستاخواستینم
مهربانيلبخندباشهیهمازباتریزرااوکردتصورالیخدررابهارهکهیزمان. نروندخطابهکیچیهتاکند

منصرفخودمیتصماززینشیستا... شدآرامدلشوکردنظاره

اینبارااوتوانستنمی. بوداشزندگیتمامشاهرخ. برودوبگذاردتنهاراشاهرختوانستنمیاونه. شد
.شاهرخجاویدمونسوهمرازباشد،اوهمرازوهمدمداشتدوست. برودوبگذاردتنهاحال

کهاینتصورازو. باشدعصبانیهنوزپدرترسیدمی. شدخارجاتاقازوبرخاستخوابازمضطرببهار
نوشیدمیقهوهپدرشهمراهکهدیدآشپزخانهدرراستایشوقتیولیشدمیدیوانهباشدرفتهستایش
.گشودراآغوششونگریستاوبهمهربانشاهرخکردسالمزنانلبخند. شدراحتخیالش

.بخیرصبحبابا،عروسکسالم_

:گفتستایشوگرفتجاياشگونهبرپدرمهربانيبوسه

.بخورصبحانهبیاشستیروصورتتودستاگر_



برایش! بودند؟کردهدعوادیروزکهبودندکردهفراموشدوآنیعنی. کردمینگاهآنهابهمتعجببهار
بهرانگاهششاهرخصبحانهصرفازپس. بودمهمستایشوپدرشادابیوآشتینظرشدر. نبودمهماین
.دوختبهار

کنی؟صحبتباباباکمیداريدوست... کوچولوخب_

:پرسیدمتعجببهار

!بزنی؟حرفمنباخوايمی_

!داره؟اشکالیمگهآره،_

!بفرماییدشمااولبزنیم،حرفخبجون،بابانه_

کهکرداشارهنیزستایشبهشاهرخ. افتادندخندهبهشاهرخهموستایشهماويجملهشنیدنباو
:گفتوکشیدهنفسیبعد. بنشیند

همیشههمین،خاطربهکنی،دركرومسائلتونیمیخوبوهستیخوبیخیلیدخترتومننظردربهار_
.کنیمیصدامادر... روستایشتوکهاینازنیستمناراحتمن... من. کردمصحبتراحتخیلیتوبا

.نگریستمیپدربهزدهبهتنیزبهار. شدخیرهاوبهغمگینولیمتعجبستایش

داشتهمادرداريحقتو. گرفتمروتومسلمحقوکردممیفکرخودمبهفقطخودخواهم،خیلیمن_
فراموشوقتهیچرواتواقعیمادرتوکهخواستممیفقطمن. کنیصدامادرروکسیداريحق. باشی
اینجافقطولیکنی،صدامادرروستایشتونیمیباشیداشتهدوستاگرتوکوچولوببین... منآخهنکنی،

...کهبدونیونکنیفراموشروبهارهمامانهرگزکهبديقولمنبهخواممیاماخانهاینتوو

.کنمنمیونکردمفراموشوقتهیچروبهارهمامانمن. دممیقولتوبه... بابا_

:گفتونگریستستایشبهلبخندباشاهرخ

سپاسگزارمتوازکهبگمخواستممیهستبهارکهحاالولی. کردیمصحبتهمباپیشساعتیهما_
سنگکهاینازسپاسگزارمکنی،میپررومادرشخالیجايوکنیمیمحبتبهاربهکهاینازستایش،
...بگمخواممیولیهستی،منناتمامهاياندوهبرايصبوري



:گفتزنانلبخندبودنمودهشفافاشکحلقهراجوانزننگاهکهحالیدر

. مونهمیباقیدوستیهمینحددربهاروتوبهامعالقهومهرباشمطمئنبگیدچیخوایدمیدونممی_
شمامثلکسیبرايتونممیکهاینازکنممیافتخار. کنممیستایشروپاکتعشقوکنممیدرکتمن

.کنمفراموشروگذشتهتلخخاطراتوباشمخوشبختشماباتونممی. باشممؤثر

.ستایشکنممیتحسینروبزرگتروح_

وآرامشدراینازبعدتواندمیکهاینازکردمیشکرراخدادلدرونگریستمیدوآنبهبهار
.دهدادامهرازندگیخوشسعادتی

تنهابودند،شادهمه. بودخوشیروز. آمدندنیزشاهرخيخانوادهآنهابرعالوه. آمدندستایشيخانواده
.رسیدمینظربهغمگینکهبودسوگند

.نبودامکانپذیرولیکندصحبتاوباخواستمیمدامستایش

تبیتوانستمیکهصورتیدر. بوداحساسبیوسردخیلیاوباسوگندرفتار. دیدغمگینرااونیزشاهرخ
.کندحساونگاهدرراسوزپر

.رسیمینظربهغمگینسوگند_

بهامروزخواستنمیحتی. بودغمگیناو. بودمهماوغمشاهرخبرايیعنی. نگریستاوبهمتعجبسوگند
غیردرشود،همراهآنهاباشدباعثاشخانوادهمکرراصرارولی. شودروبروشاهرخباوبیایدخانهاین
شاهرخجوابسوگندکردمشاهدهکهزريشده؟چهبدانندخواستندمیوکردندمیشکآنهاصورتاین

:گفتزنانلبخندندادرا

.بیادخواستنمیهمامروزحتی. دارهکسالتکمیسوگند_

!!دکتربریمنیستخوبحالتوناگر! طوراینکه_

خواستنمیاو. نداشتجوابیشاهرخولیچرا؟پرسیدمیاوازنگاهبا. نگریستاوبهترمتعجبسوگند
دراندشدهمندعالقهاوبهزمانیکدرخواهردوکهدانستمیوکردمیدركحاال. شوددلبستهسوگند
براي. بودکردهقانعرااو. بودکردهصحبتستایشباشاهرخ. بودجهتبینفردوهريعالقهکهصورتی



عاشقشیاکندازدواجاوبابخواهدکهمعناآنبهنهداشتندوستولیداشتدوستشوبودقائلاحتراماو
ستایشکههمانگونه. بداندزندگیراهادامهبرايیاوريویارراستایشکهبودحديدراشعالقه. باشد

. بودشدهپذیرفتهدوهربراياینو. مهربانوصمیمیدوستدومثلباشندهمکناردرآنهاخواستمی
سوگندباکالمینتوانستحتیمیهمانیروزدرشاهرخکرد؟میچهاوبا! بودسازمشکلسوگنداکنون

آنهارفتنازپس. رفتوکردتركراآنجاحرفیهیچبیسوگندخداحافظیزماندرحتی. کندصحبت
:گفتونشستهصندلیرويستایش

.شدیمخستهحسابی_

:گفتشادمانبهار

.باشهشلوغمونخونههمیشهکاش_

:گفتوزدلبخنديشاهرخ

.شدينمیخستههرگزتوصورتاوندر_

.جونبابادرسته،_

میبررسیرافاکتورهاوبودندشرکتبهمربوطکارهايانجامحالدرشاهرخوبهنامکهزمانیبعدروز
.بودناراحتجهتاینازبهنامونداشتحضورسوگندکردند

نیومده؟امروزرهنماخانمچراپس_

.ندارمخبرازشوندونم،نمی_

:پرسیدغمگینبهنامو

افتاده؟اتفاقینکنه_

.دارهکسالتکمیگفتمادرشالبته. بودخوبحالشونبودندمامنزلکهدیروزنه،_

!ببینیمش؟بریمنیستبهترمریضه،پس_



:گفتوزدلبخنديشاهرخ

نه؟دردیهبدعاشق_

.پسرجوننیستشوخیوقتکهاالن_

.عاشقیتو. گممیجديتوجونکنمنمیشوخی_

!بیزارهمنازاوناس،طرفهیکفایده،چهولیآره،_

.یارهنمیخودشرويبهودارهدوستتشایدمعلوم،کجااز_

!نداره؟دوستروايدیگهکسنظرتبهشاهرخ،_

.نهدونممیمنکهاونجاییتا_

برايباراینضمندر. گرفتیمسفارشکلی. شلوغهسرمونخیلیهفتهاین. برسیمکارمونبهبهتره_
شرکتهايازیکیباقراردادمجددانعقاد

.بريمأموریتاینبهتوبهترهپسندیدهروماتولیدات. برویماونجابهبایداروپایی

یاي؟نمیتوچی؟تو_

!طرفاونکارهايبهتووکنممیرسیدگیاینجاکارهايبهمننه،_

!خوبیهفکرباشه،_

:گفتغمگینبهنام

...مننیادسوگنداگر_

.باشامیدوار_

.زداويشانهبردستمحبتباودوستانهو

. بروندآنهامنزلبهکهکردخواهششاهرخازبهنامسومروز. آمدنمیشرکتبهسوگندکهبودروزدو
دیدناززري. رفتندرهنمامنزلبهگلیيدستههمراهساعتیازپسوکردقبولاوخاطربهنیزشاهرخ



برايگویاونبودمنزلرهنماآقاي. کردخوشوقتیابرازبهنام،باآشناییازپسوشدهخرسندشاهرخ
:پرسیدشاهرخازبهنامنشستندپذیراییدروقتی. بودرفتهبیرونکاريانجام

کجاست؟سوگندپس_

.پسرباشداشتهصبر_

:گفتزنانلبخندجوابازبعدشاهرخ. پرسیدراآنهاحاللبخندباوشدهواردزري

تنهاروماونشنحاضرسرکارخبربیایشوننداشتهسابقهراستش. بودیماطالعبیرهنماخانماز_
.کنیمادبیعرضوبشیمجویااحوالشونازتاشدیممزاحمکهشداین. بگذارند

اتاقشتوروخودشمدامشده؟چشدونمنمی. شدمکالفهسوگنددستازواقعاهممنکردیدلطف_
بادیگهحتیسوگند. بوداطالعبیاونمولیبدونهچیزيشایدکردمجووپرسستایشاز. کردهحبس

.بشهمریضترسممیهستم،نگرانش. کنهنمیصحبتاونم

اوخاطربهسوگندواوستخاطربهمشکالتاینتمامکهدانستمی. انداختزیربهسرشرمگینشاهرخ
.کندصحبتسوگندبازودترچههرخواستمیواستافتادهحالاینبه

بپرسیم؟رواحوالشونمانمیارنتشریفایشونحاال_

...ولیدنبالشرفتمشرمنده_

کنم؟صحبتایشونبابرممندیدمیاجازه. کنممیدركندارهایرادي_

پذیرفتخوشروییبازري. کردراحترابهنامخیالوزدهلبخندياو. نگریستشاهرخبهمتعجببهنام
گفتگوباباوباو. کردبهنامبهروشاهرخرفتنازپس. کندبهترراسوگندحالشاهرخدیدنبودامیدوار

...کردبازرا

اعماقبهخودبارااودارندقصدکهدیدمیامواجیمیاندرراخودش. بودنشستهغمگیناتاقشدرسوگند
وآمدهفرودخنجريچونوجودشدرشکستاحساس. کردنمیرهاییونجاتبرايتالشیاووببرند
ولی. ندارداوبهايعالقهشاهرخواستیکطرفهاشعالقهدیدمیکهاینازبودغمگین. آزردمیراقلبش



صداي. بودنابوديوانفجارحالدردروندراو،شکستدیدنبرايحتماآمده؟آنجابهشاهرخچرااکنون
:گفتناالنوشنیدرادر

. ندارهوجوددیگه. مردهسوگندبگیداصالذارین،نمیراحتمچراامخسته. یامنمیمنکهگفتممامان_
.زورهمگهکنهکارخوادنمی

. بودشنیدهرااوسخنانشاهرخ. داشتدربهپشتونشستهتخترويسوگند. گشودرادرآرامشاهرخ
نفسی. نگریستبود،زدهزلاينقطهبهونشستهافسردهوغمگینکهرااووایستادسکوتبالحظاتی

:گفتوکشید

!بزنیدروحرفهااینبعیدهشماازخانومسوگند_

.کردنگاهشمتعجبوبرخاستجاازاوصدايشنیدنباسوگند

:دادادامهشاهرخ

»مرگ«. زنهنمیروحرفاایناهمیتبیموضوعیهخاطربهوجهتبیهرگزفهمیدهوعاقلدختریه_
چیه؟مرگکهدونیمیاصالزنیمیحرفراحتیبهمرگازطوراینکهتوببینمبگواصالمعنائیهپرواژه

. کردنمیدركسخناناینازراشاهرخمنظور. فهمیدنمیرااوجمالتمعناي. بودکردهسکوتسوگند
:گفتسخنانشيادامهدر. شدخیرهاوبهونشستهصندلیرويشاهرخ

مرگیکی. زنیمیحرفنوعشکدومازبگوبعدکنمآشناتبذارچیه؟مرگدونینمیساکتی؟چرا_
کهحالیدرو. ماگذشتگانمثل. شهمیمدفونخاكخروارهازیرومیرهمییکی. انسانهاستعادي

:دادادامهبودکردهشفافاشکازايحلقهرانگاهش

باوررومرگشمردبهارهوقتی. داشتخواهدودارهوداشتجااینجاکهعشقیمن،يبهارهمثل_
بهارهباکنمباوربتونمتاکردممیحسواقعبهرومرگهممنباید... چونبود،سختچون. نداشتم
بهارهپیشرفتروحم. مننهبوداونبودمردهکهکسیبودايدیگهچیزواقعیتولی. مردممنموهستم

بهارخاطربهگذاشتباقیجسممپیشودیعهبهاحساسکمی. خواستمیبهارهچونموند،جسممولی
بهوپرکشیدوقتی. بردخودشباروهمهوبودبهارهمالهمه. بودامانتمنعشقواحساسوگرنه

زندهدیگراننگاهدرمن. هاآدمتماممثلمتحركولی. موندباقیمردهجسمیهمنازکردپروازآسمون



دخترم،بهارمالاشهمهبودموندهباقیکههمکمیاحساساوناحساس،بی. روحبیولیزندهآره. بودم
مردهیه. هستمدومنوعازمن. کرديدركرومرگدومنوع. بودخواهدوهستوبودهبهارهومنعشق

احساساتتسوگند. ببنديدلمردهیهبهتوانینمیتو. اجباربهولیکشهمینفسکهمردهیهمتحرك،ولی
.بیا... اینجابشینبیا... کنفکرمنطقیوبنشینولی. احترامهقابلمنبراي

.نشستشنید،میرااوسخنانغمگینوبودکردهترراهاشگونهاشککهحالیدرسوگند

. باشهافسردهوغمگیندرونازقدرایناوکردنمیباور. آوردلببرراسخناناینشاهرخکردنمیباور
بودمایل. بدهدگوشداشتدوستحداینتانهولیاستاندوهگینکهدانستمی. دیدمیرااوظاهر

نشستاومقابلصندلیروينیزشاهرخ. شدمنتظرودوختاوبهرادیدگانش. کندصحبتبرایششاهرخ
.کندکنترلراخودکردسعیو

منخیلیتوکهاینهاونوکنمبیانبراتهمروواقعیتیبذارولی. گممیتوبرايبهارهازچرادونمنمی_
میزندهمنبراياونويخاطرهحرکاتتبعضیحرفهات،بعضیاوقاتگاهی. اندازيمیبهارهیادبهرو

.بیشترنههمین،فقط. کنه

همخیلینه،بودهدروغاتعالقهعشقت،گمنمی. داريهافرصتخیلیجوونی،قشنگی،خوبی،تو! سوگند
ازدواجباریهکهاینهمهموامسالهچندوسیمردیهمن. بودهاشتباهکهکنباورولی. بودهقشنگوپاك

. نیستاینجابهارهدرسته. کنمفکرتونمنمیمرحومشمادرواونجزچیزيبهدیگهودارمبچهیه. کردم
رسیدنوعشقيادامهبهروحشبامنوهست،روحشولینیستخاکیيکرهاینرويجسمشدرسته

ومحبتوعشقازهمبازوزنه،میحرفمنباکشه،مینفسهست،بهارهروح. کنممیفکرنهایتبه
میچطور. ببندمدیگريعشقبهدلتونممیچطورپس. هستمهممن. هستبهاره. گهمیداشتندوست

کهطوريهمون. شهمیعاشقباریهآدم. کنمشروعنوازدوبارهوکنمفراموشروآخرمواولعشقتونم
رفتارمدونمنمی. دهمیسکنیهمیشهواسهقلبشووجودتوهمرومعشوقیهکنهمیپرستشروخدایه

دارمدوستخواهریهودوستیهمثلروتومنالبته. دارمدوستکنیفکرتوشدهباعثکهبودهچطور
روجوابمحاالدارمدوستنه؟مگهعالقمندي،منبهحدهمیندرهمتو. بیشترنهحدهمیندرفقطولی

.بدي

بلندبوده،حاالنگرانتچون.ببینهروتوتااومدهپاییناونیکیفهمیمیوقتاونکنگوشقلبتصدايبه
هايدریچه.زنهمیدردارهعشق.باشیشادبایدواقعااینازبعدباشیشاددارمدوست.بزنلبخندوشو



باطراوتوگرمرووجودتعشقزمستونسرمايوسوزتوبشه،حتیبهاريوجودتبذار.کنبازروقلبت
.دارهمینگه

اشگونهرويخواستمیکهرااشکیقطرهوایستادهسوگندبهپشت.بودکردهسکوتشاهرخحاال
درغریبیحسگویی.بودشنیدهنیزاووبودگفتهسوگندبهراواقعیتاو.کردپاكانگشتبابریزد

داشتمیدوستشراستیبه.نگریستمیشاهرخبه.نبودآنبیانبهقادرکهبودافتادهجریانبهوجودش
بهاوسخنانودركشنیدنبا.استچگونهاوبهاشعالقهبدهدتشخیصتوانستنمینیزخود...ولی

اودیدمیعشقراهدرراشاهرخشدنفدا.آوردزبانبرتوانستنمیکهبودرسیدهوجودشدرواقعیاتی
.جاویدانعشقیعاشقبلکه.اوعاشقنهولیبودواقعیعاشقیک

:زدصدارااوسوگندکهشودخارجاتاقازخواستشاهرخ

.شاهرخ- 

.بودکردهصدایشبهارهیکبارهبهگوییلحنهمانبا.بودکردهصدایشآشناچقدر.ایستاد.برنگشت

چنینعمرمدرحالبهتاکهکنممیاعتراف.برانگیزهتحسینعشقتون.کنممیافتخارشماوجودبه...من- 
شدمعاشقهماگر.نگیرمپیشدرخطاراههرگزدممیقولشمابه.بودمندیدهروریاییبیوپاكعشق
.هستیدوبودیدعاشقشماکهطوريهمون.بشمخوبوواقعیعشقیکعاشق

:گفتوبرخاستجاازاودیدنبارفت،بهناموزدلبخنديشاهرخ

.کرديدیرقدراینکهماهکرهرفتیکردمفکر- 

وآراستهسوگندلحظاتیازپس.دادراهاوقلببهراآرامششاهرخلبخند.دوختاوبهرامضطربشونگاه
وبرخاستاودیدارازهیجانزدهبهنام.کردوسالمشدواردداشتلببردلنشینلبخنديکهحالیدرزیبا

بهکردحسداشتسوگندبهنسبتکهوحساسیتیبهنامرفتاردیدنبازري.پرسیدراحالشودادجواب
رااوبهنامکهوقتیسوگندسرخهايگونهمشاهدهباو.زدخواهدراهاآنخانهدرخواستگاريزودي
داشتبهنامباکهکوتاهیبرخورددر.عالقمندندهمبهدواینحتماکهشدمطمئندلدربودکردهخطاب

احساسدروندرشودشانخانوادهداماداوروزيکهاینازو.بودیافتهزندگیاهلوخوبمرديرااو
کردهناراحتخیلیراهاآنستایشنافرجامزندگی.داشترافرزندانشخوشبختیآرزوي.کردمیشادي



کردهتغییراوباسوگندرفتاردیدمیکهاینازنیزبهنام.شودخوشبختسوگندحداقلبودندامیدواروبود
:گفتوبرخاستشاهرخگووگفتساعتیازپس.داشتخوبیواحساسشدهیجانزده

.کنیمزحمترفعدیگهبهتره- 

زري.شدخیرهبرودجاآناززودياینبهنداشتدوستوبودکردهخوشجاحسابیکهبهنامبهو
ازپسنیزسوگند.کردندردرادعوتشادبکمالدردوآنولیباشندمیهمانشامبرايآنهاخواست

داشتنیدوستوخوبمردواقعابهنامکهشدداشت،متوجهعاديمسائلمورددربهنامباکهگفتگویی
خداحافظیآنهاازجواندووقتی.بودمتعجببودنشدهاوهايخوبیمتوجهمدتاینطیکهاینازواست
:گفتلبخندزنانحرکتحینشاهرخگرفتندجايماشیندروکرده

گذشت؟خوشبهنامآقا- 

شد؟رواونبهرواینازکهگفتیبهشچیشاهرخ؟اصالکرديکارچیتو- 

.نگفتمچیزيمن!من؟- 

.کردتغییرقدراینکهگفتیزدي،چیزيحرفیتوحتما.پسرنبندخالیمنجون- 

.کردمیفکرتوبهراجعداشتببینمشرفتموقتی.نزدمحرفیمن.نه- 

!من؟- 

:گفتزنانلبخندشاهرخ

روتوزوایايتمامداشتهبودهمسئلههمینبخاطرنیومدهشرکتبهکههمروزيدواین.جونپسرآره- 
بعدادادمثبتجواببهتوقتییهاگرکهنباشیبدخالصه!...خوبی،آدمیتوببینهتاکردهمیبررسی

.نشهپشیمون

.خندیدبلندصدايباشاهرخ

.آوردهنمیخودشرويبهوکردهمیفکرمنبهمدتاینتمامدریعنی! کنمنمیباور- 

!مغروریهدخترمیشناسیشکهخودت.نزنیبهشمسائلاینبهراجعحرفیبديقولبایدتو- 



.بودمکردهموردشدرفکرهاییچهکهباشرومن.خوشحالمخیلیشاهرخولی.میدمقول- 

!فکرهایی؟چهمثال- 

!توئهعاشقکردممیفکر- 

!رفتهدرزهوارمن.بشهمنعاشقمیادعاقلیآدمکدومآخه.ايدیوونهتو- 

.میادگیرکمخوشگلیورعناییاینبهفروتن،جوونجنابفرماییدمیلطفیکم- 

.کوکیحسابیانگار!کافیهزبونیشیرین- 

.کنمپروازخوادمیدلم.توجونآره- 

.بزنمآسمونتوگشتیتاکنهمراهخودتباهمرومنکرديپروازوقتی- 

:گفتوزداوبازويبهشوخیبهبهنام

...ناقالکنی،ايمیمسخرهرومن- 

.خندیدنددوهرو

زمینوآسمان...خاکیکرهاینرويراعمرنیزگردشهاانسانودادمیادامهراخودشگردشزمانه
.کردمیسرایتنیزانسانبههایشانودشمنیهادوستی.دشمنگاهیوبودنددوستهمبهگاهی

ومحبتوخنده.نبودفرماحکمهاآنبینگذشتهخشکیآندیگر.بودندهمعاشقسوگندوبهنامحاال
خروشدلشزد،درمیلبخندودیدمیرادوآنشاهرخ.دادندمیهمتحویلکهبودعاشقانههاينگاه

میاگرچوننمایدجلوگیريآنطغیانازتادادمیقرارمقابلشدرسدسولی.کردمیغوغاعشق
.دیوانه.کردمیاشخروشید،دیوانه

پسندیدهجهتهرازراهاآننیزسوگندخانئاده.رفتسوگندخواستگارياشخانوادههمراهبهنام
خیلینامزديدورانگفتمیبهنام.بوددوآنخواستهبیشتراینالبتهکهبمانندنامزدفعالشدقرار.بودند

وبودخوشحالنیزستایش.شوندآشناهمبابیشترتوانستندمیثانیدر.استماندنییادبهوشیرین
.بودکردهایجادمثبتینیزتغییراتمادرشوپدرروحیوضعیتدراوخوشبختی



میسفرمبادالتوکارهابرنظارتوانجامبابایستمیاینازبعد.شودسفرعازمتاشدمیآمادهشاهرخ
.بودغمگینرفتمیپدرشکهاینازبهاروکرد

.بوسیدراپدروشدآورد،راضیخوبیهدایاياوبرايوبرگرددزوددادقولشاهرخکهوقتیولی

زندگیبهیکبارهبهشاديگوییوبودرسیدهراهازنیزفریدوشبنمفرزندزیرا.بودشدهداییشاهرخحاال
.بودبازگشتههاآن

:گفتزنانلبخندشاهرخ.بودندفرودگاهدرهمهرسیدسفرفراروزباالخره

یه.کاريسفربرماومدید؟قرارههمهکهقندهارسفربرمقرارهمگه- 

.دییایبنجایاودیبکشزحمتیهمگنبودالزم..... تیمامور

:گفتوزديلبخندبهنام

.میباشنجایاخوادینمدلتمانداشتندوستخاطربهکهییتونیا. دارنددوستتهمهجانقیرف- 

.شهیمیچنمیببتابندازکهیتحاال. رسمیمروحسابت- 

:گفتخندانسوگند

پشتترسازچطورکهدینیبینممگه. باشدنداشتهشازدهنیابهيکارمنخاطربهحداقلشاهرخآقا- 
.شدهمیقامن

:گفتبهارودندیخندهمه

.نرهادتیتلفنم. هايبرگردزودجونبابا- 

.ینکنتیاذوجونشیستاویباشیخوبدختربدهقولهمتو. عروسکمباشه- 

رو. دیبوسودیکشآغوشدررااومهربانزینشاهرخ. دیبوسرااويگونهودمیمقولجونباباچشم- 
:گفتوکردهشیستابه

هماگر. یبمونتنهاخوامینمبهترهخودتونمنزليبراگر. باشهمخودتمراقب. باشبهارموظب- 
.بگوامخانوادهایبهنامبهآمدشیپیمشکل



.دیباشخودتونمراقبهمشما. دینباشنگران،حتماً- 

.شدجداآنهاازیخداحافظازپساووشداعالمشاهرخپروازشماره

فرشتهچونکهرابهارهداشتدوست. انداختنظرآسمانبهشاهرخبرخاستهوابهنیزمازمایهوپیوقت
.کندنظاره،کردیمپروازآسماندرکهيا

****

تماسدرتهرانبامداماومدتنیایطدر. گذشتیمبودرفتهتیماموربهشاهرخکهيروزازهفتهکی
. برگرددشاهرخمنزلبهگرفتمیتصمبعدوبودپدرشمنزلدربهارهمراهبهرايروزدورشیستا. بود

.بودترراحتآنجارایز

ناییصدایول. برداشترایگوشودیدوباشدپدرشنکهیاتصوربهویخوشحالبابهار،زدیمزنگتلفن
.ترساندرااوآشنا

.دییبفرماالو- 

!بچهبزرگترتبدهرویگوش- 

؟دیهستیکشما- 

.بزرگترتبهبدهرویگوش. ستینمربوطتوبه- 

:دیپرسوآمدشیستا

؟پدرته؟بهارهیک- 

!ادبهیبيآقاهینه- 

:دادجوابوگرفترایگوشمتعجبشیستا



.دییبفرما- 

.یگرفتجونیحسابسراغتومدمینوقتچندنمیبیمخانمسرکارسالم- 

. اشهیکرخندهوکنندهمشمئزيصداهمانبا. بودنیراماو. دیلرزخطپشتيصداشناختباشیستا
:گفتیعصبان

؟يآوردریگچطوررونجایاشماره؟يخوایمیچتو- 

!خوردنآبمثلراحتیلیخ؟خانميشدیعصبان- 

تو،یباشداشتهچشماونبهتوکهندارميزیچکهمن. بگذارراحتم؟يخوایمیچمنجونازیلعنت- 
.يدارروانپزشکبهازینیروانيوونهید

يخواینمکهتو،یبزنحرفدرستبندهبابهترهخانمنیبب! برسمهممنکنصبر. نروتندنقدریایه- 
؟هانبمونهدلتبهکوچولوتپسرتداغ

.ذارمینمراحتتبشهکماوسرازموتارهیاگریرواناحمق- 

درستلرزهیممندنیدباهمهنوز. دمشیدشیپهفتهکی. کشهیمنفسدارهفعالً. نباشنگران- 
.شدهگرانیدمامانرفتهوکردهفراموشواونجونشماماندونهینمافسوسیول. جونشمامانمثل

:دیکشادیفرنیخشمگشیستا. دیخندقهقههبهو

.یاحمقتو،وونهید،شوخفه- 

نقطهبرثابتنگاهشوزدهخیوجودش. بوددنیلرزحالدرشیپاتاسر. دیکوبدستگاهيرورایگوشو
شدباعثخانهزنگيصدالحظهنیادر. بودآمدهبندترساززبانشوستینگریمرااوترسانبهار. يا

داشترادرگشودنقصدبهار. باشدنیرامدیترسیم. شدرهیخسوآنبهوحشتبا. دیآخودبهشیستا
.شدمانعشیستایول

....دینبا،نه. میکنبازرودردینباما. نهنه- 

.ترسمیممنخداروتو. کنمبازرودربذار. باشهجونسوگنددیشا- 



:دیشنرابهناميصدا

!کوچولوبهار.... رهنماخانم،بهار؟ستینخونهیکس

:دیپرسمتعجباو. بردپناهبهنامآغوشبهوگشودراآنودهیدودرطرفبهاويصدادنیشنبابهار

؟افتادهیاتفاقچهبهار؟شدهیچ- 

:گفتختیریماشکبهنامآغوشدرکهیحالدربهار

.کردناراحتروجونشیستاوزدزنگبدییآقاهی- 

:دیپرسمتعجببهنام

؟بودیک- 

:گفتسوگند. دانستینمبهاریول

.بدونممنکنمفکر- 

:دادادامهوستینگربهنامبهو

.ستینبرداردستاحمقکهیمرد. شیستاسابقشوهربودهنیرامکنمفکر- 

یسع. بداندشتریبکهبودنشدهکنجکاوهرگزیولدانستیمراشیستایزندگيماجراباًیتقرزینبهنام
.آمدهوشبهتاکردیدگیرسشیستابهزینسوگندوکندآرامرابهارکرد

.مارستانیبمشیببربهتره،اومدههوشبهشیستابهنام- 

مارستانیببهیلیتماشیستاکنمینمفکر. مارستانیبمیریمنبودخوبحالشاگر،میکنصبریکم- 
.باشدداشتهرفتن

گرفتآغوشبهرااوسرسوگند. افتادهیگربهناگهانشیپیساعاتيادآوریباگشودچشمشیستایوقت
.کندآرامشکردیسعوکردنوازشو

.نکنهیگرخداروتوشدهیچنمیبببگواصالً،فتادهینیاتفاقزمیعزباشآروم- 



.کنهداغونم. زهیبرهمبهرواعصابمبازمخواستیم. بوداونسوگنداوه- 

:دیپرسبهنام. افتادهیگربهبازو

؟آوردهریگکجاازروجایايشمارهاصالً؟زدهزنگچرا- 

.ادییمبردستشازیبگيکارهر. هیروانهیاوندونمینم- 

.نیکنتیشکانیتونیمشما،کنهجادیامزاحمتشمايبراندارهحقاونیول- 

.تونمینم،تونمینم،نه- 

:دیپرسمتعجببهنام

؟چراآخه- 

:دادجوابیغمگسوگند

.برسونهبیآساونبهنیرام،کارنیاباترسهیم. نیشروپسرشخاطربه- 

شما. نهیببروفرزندشدارهحقشیستایثاندر،تونهینماونیول- 

.دیشواردقانونراهازدیبا

.....آههیروانوانهیدهیاون،کنهیمنابودرونیشرواوننه- 

.یکنیآرومنانقدریادینباتو. دهیترسیلیخبهارنیبب. شیستاباشآروم- 

کردهتربراقوباتریزراقشنگشيچشمهااشککهیحالدربهار. دوختبهاررانشیغمگنگاهشیستا
آغوشدرراخودبوديالحظهنیچنمنتظرییگوکهبهاروگشودآغوشاو. کردیمنگاهشیستابهبود

سرنیغمگزینبهنام. کردیمنوازشرااوستیگریمکهیحالدرشیستا. ستیگروانداختاومهربان
.رفتپنجرهطرفبهوبرخاستختیریماشککهیحالدرسوگند. انداختریزبه

:گفتآرامواوردینطاقتگریدبهنام



چطوردینیبب. دینکنهیگرخدابهروتوخورهیمغصهاستبچهبهارخانمشیستا. دیکنبسخداروتو- 
.دینباشنگران. شهیمدرستکارها. کنهیمهیگر

يصدایوقت. کردیمدیتهدرومنزشیانگنفرتيصدابا،بودوحشتناكیلیخ،دیدونینمکهشما- 
اونه... اون.... اونهکردمفکردمیشنروخونهزنگ

آزارروشمادارهقصدفقطمرداون. خوبهحالشهمپسرتون. دیکنتوکلخدابه. شهیمدرستزیچهمه
اونتادیبدنشونخونسردروخودتوندیباشما. کنهفیضعروشماهیروحخوادیم. کنهیعصبانوبده

.نکنهاستفادهسوء

:دینالشیستا

جلوسوگند؟کنهیميکارچه؟دارهیحالچه؟کجاستامبچهستینمعلوم؟باشمخونسردچطور- 
:گفتوآمد

رووضعنیايدارکهسالهنیچنداالنبدهتوبهروحقدادگاهصورتاوندردیشا. میکنتیشکادیبا- 
بهشتریبیکنینميکارترسيروازتونهیبیمیوقت. شدهپررونیرامنیهمخاطربه. یکنیمتحمل
.دهیمادامهفشیکثيکارها

.تونمینمنه. ستمینیراضمندهیمآزاررونیشرویوقت- - 

کردیسعوبردخوابشاتاقبهوگرفتاوآغوشازرابهار. نگفتچیهودادتکانسرافسردهبهنام
:گفتودادآغوششبهرابهارعروسک. کندآرامش

.یباشیشجاعدختردیباتو. یکنهیگردینباکهتومنخوشگل- 

.باشمخوشحالتونمینممن،ناراحتهطورنیاجونشیستایوقتیول- 

.کردنوازشرابهاريموهاوزدزیبرانگنیتحسيلبخندبهنام

روغمهاتونندینمهابچهچون. ندارههابچهبهیارتباطاصالً،بزرگهاآدمرنجواندوهیول،درسته- 
تودیباهابچه. بشنآشنااوناباوکننددركرومسائلجورنیابتوانندتاشنبزرگدیبا. کنندتحمل

؟يخوایم. نهیببنیغمگروتوبرگشتشاهرخبابایوقتيخواینمکهتو.... باشندخودشونشاديایدن



!نهیغمگیکافحدبهاونمآخهنه- 

وکردهصحبتسوگندبابهنام. گذشتمنوالنیهمبهیساعت. شدرهیخبهاربهمتعجببهنامواقعاًبارنیا
اویولکردشیستاازرادرخواستنیازینسوگند. برودپدرشيخانهبهتاکندیراضراشیستاخواست

.رفتینمبارریز

.شهیمخوردشتریباعصابماونجا. برگردمتونمینممن- 

:گفتناراحتبهنام

.بدمبهشیجوابچهمنبرگشتشاهرخیوقت. دیبمونتنهادیتونینمکهشما. شهینمهمطورنیایول- 

یلعنتاونمزاحمتاگهفقطترمراحتجانیا. تونمینمکنباوریول. ممنونمشماینگرانازبهنامآقا- 
.نباشه

.کنهمزاحمتجادیاممکنهلحظههراونمنخواهریول- 

پدرنیغمگينگاهها. هامیبدبختادی. افتمیمدوراناونادیخودمونيخونهتو؟کنمکارچهیگیم- 
اوناچشميجلوحداقلنجایا. کنهیمداغونم،دارندغصهونگرانشهیهممنسرنوشتخاطربهکهمادرو
.بکشندعذابتاستمین

:گفتاو. ستینگربهنامبهنیغمگوکردسکوتسوگند

؟یبمونیتونیمتوسوگندنمیبب. باشهکنارتوننجایاادیبیکسودینمونتنهابهترهپس- 

:دیپرسسوگند

نجایاادیبمیبگشبنمبهچطوره. هستمکارسروستمینخونهشبتاصبحکهمن؟کنمکارچهکاروپس- 
همبهاریثاندر. دیهستیخوبدوستاننفردوشما. شهیمهمخوشحالشبنمتازه؟شیستاهیچنظرت. 
.نجایاادییمشبوکارسررهیمصبحهمدیفر. کنهيبازشبنمدخترباتونهیم

؟کنهیمقبولکهیمطمئن. بگمیچدونمینم- - 

.نباشنگران- 



برگشتنتاکردقبوللیمکمالباموضوعدنیشنازپسشبنم. گرفتراشبنممنزلشمارهسوگندبعد
یثاندر. بماندتنهابودخواستهکهنکردهیدرستکارشیستانظرشدر. بماندورفتهآنجابهشاهرخ

شبهمان. دهدانجاميکارهربودحاضریدوستوتیمیصمنیاخاطربهوداشتدوستیلیخراشیستا
شاهرخمنزلزینسوگندوبهنامساعتآنتا. آمدندشاهرخمنزلبهکوچکشانفرزندباشوهرشوشبنم
.رفتندوکردهیخداحافظآنهایراحتازشدنمطمئنازپسوبودند

یخوباحساسدروندرشندیاندیماوبهحدنیابهتاانیاطرافهنوزوستینتنهادیدیمنکهیاازشیستا
.کردیخالرااشعقدهونهادهشبنميشانهبرسر. داشت

ازنیهمچن. کردینمییتنهااحساسچندانگریدوبودشادابشیبایزفرزندوعمهوجودخاطربهبهار
.بودخوشحالکندیمادیترسوغمازکمتروشدهبهترزینشیستاحالدیدیمنکهیا

بااو. بازگشتشیستاوبهاروجودبهزینتیامنويشادخانوادهجمعبهشاهرخيدوبارهبازگشتبا
يهایهمراهوبهاريبرا. بودشدهتنگهمهيبرادلشیحسابمدتنیایطدر. بودبرگشتهپریدست
...وبهارهيایروعطرازشدهپریولیخالشهیهمهيجاوشیستا

یمشاهرخونیمدراتیموقعنیاوبودخوشحالاریبسبهنام. بودرساندهانیپابهتیموفقباراتیمامور
.دانست

:گفتبهاروشیستابهروشاهرخاقوامازیخالخانهوبودشدهخلوتسرشانیکمکهروزدوازپس

اتاقشبهوزدلبخند،دینگرفتاونهاازیسراغاصالً. کنممیتقدروشمايهایسوغاتخوامیمحاالخوب- 
:گفتبهاربهروشیستااوردیبراآنهايایهداتارفت

.هاینزنپدرتبهیحرفمسالهاونبهراجع،ينکردکهفراموشزمیعز- 

:دیپرسبهار

؟چرا- 

.بهترهندونهيزیچفعالً،دادمحیتوضکهمن- 

.کنهتتیاذاوندهینماجازهگهیدوقتاون. بهترهبدونهیول- 



:گفتزنانلبخندشاهرخ

؟گلمدخترنکنهتیاذیک- 

:گفتشیستا

.کنهتیاذروبهاردینبایکسکهنهیامنظورش.... منظورش- 

. نگفتيزیچیولشدمتعجبشیستامضطربحالتازشاهرخ

يبرا. بودآوردهبایزاریبسعروسککیويبازاسبابيمقداربهاريبرا. کردمیتقدراهاآنيایهدا
.بودشدهچیپکادوییبایزطرزبهکهخوشبواریبسعطرکیوکیشلباسدستکیشیستا

.دیکردلطفیلیخ. خانشاهرخممنونمواقعا- 

.ستینجورشماقهیسلبااگردیببخشخالصه. ندارهروشماقابل- 

.گفتنیآفرشماقهیسلبهدیباقشنگههمیلیخ. نهاوه- 

دررااومهربانزینشاهرخ. دیببوسرااويگونهوبابایمرس!ينازعروسک،چهیخوبیلیخجونبابا- 
.ينکردتیاذمدتنیاتوکهروجونشیستا. دیبوسودیکشآغوش

!ماماننهمگه. بودمدخترمن. بابانه- 

او.ببرنداحساسشبهیپدوآنمباداتا.کردکنترلراخودیوللرزاندراشاهرخقلبکلمهنیادنیکشباز
منوالنیهمبراوضاعهنگامشبنبود،تایشدنحلمسئلهنیادلشبایولبودکردهحلرامسئلهنیا

زینشاهرخ.رفتاتاقشبهوگفتيریبخشبدیرسیمنظربهنیغمگشیبوکمهنوزکهشیستا. گذشت
رادستشبهار.برودوراببوسداشگونهخواستیمیوقت. گذاشترختخوابشدروبرداتاقشبهرابهار

:گفتوکردنگاهشمهربانشاهرخ.شدرفتنشازمانعوگرفت

:گفتونشستکنارشکوچولو؟ويداریبهنوزتو- 

.یبزنحرفمنبادارمدوست.بمونکنارمشتریبکمهی. بابا- 

.میکنصحبتیچيدربارهيداردوست- 



يهاچشمبهرانگاهششاهرخ. باباجونمهمهبرامنایا. خودتازیحت. یچهمهاز. کارهات. سفرتاز- 
:گفت. داشتیخاصبرقنگاهش"شاهرخمهمهنیا".زدیمحرفمادرشمثلدرست. دوختشاهرخ

دستازغمباچطورينبودتوکردم؟اگریمکارچهدیبامنينبودتواگرکهکنمیمفکرنیابهشهیهم- 
اگر...منيکوچولو...آه.یمادرتخاطراتآورادیتو. یهستتوکهکردم؟خوشحالمیمیزندگمادرتدادن
.دارمدوستتچقدریبدون

جانیهپدرسخناندنیشنازکهیحالدربهار. کردیمنوازشراسرشوداشتآغوشدرراسرشبهار
:گفتلرزانییصدابانوازشرااشگونهاشککهیدرحالبودشدهزده

.یلیخ.دارمدوستیلیخجونبابا- 

بهنگاهش. کردیمدركرابایزوزباننیریشکودكنیااحساسشاهرخ. فشرداونهیسبهراسرشو
.ستینگریمفرزندشاوبهبودعاشقانهستادهیابهارهکهییجا. افتاداتاقگوشه

***

:گفتودیخنددنشیدبابهنامشدحاضرکارسرشاهرخکهبعدروز

کار؟سرياومد. یبرگشتکهستینروزسههنوزریناپذیخستگمرد- 

:دادجواباوو

وبودمراقب. کردیمدركراشاهرخحاالتخوبیلیخبهنام!کنمیپادشاهوخونهتونمیبشقرارهمگه- 
:گفتزنانلبخندشاهرخ. بودخرسنداریبسجهتنیاازشاهرخوبودخرسنداریبسجهتنیاازشاهرخ

!؟يگذروندخوشیحسابنبودممن- 

!گهیدمیکنچه- 

؟ينداریمشکلسوگندکردم،بایشوخ- 

.بودمدهینرساونبههنوزدیشاينبودتواگر.ممنونمتوازشاهکاره،بازماوناصال- 

.بودهخداه؟خواستیحرفچهنیا- 



.يکردیبزرگکمکتوحالهربهیولدرسته- 

.يکردامکالفه. یکنیمپارهکهیتتعارفچقدر- 

:گفتودیخندبهنام

.بخندونمروتویکميطورنیامگه- 

يزدسرشیستاوبهاربهابمیغدرکهنیاازیراست...ناقاليا- 

:دیپرسدیدفکردررااوشاهرخیوقت. افتاداتفاقوروزآنادیش،یستايادآوریبابهنام. ممنونم

؟افتادهیاتفاقشد؟یچ

:گفتآراماوو

.نه

:دیپرسشاهرخ

افتاده؟یاتفاقنبودممنیوقتنمیبب؟یچپس

.مینشتویناراحتباعثومینکنبازگوروماجرانیابهترهگفتهشیستاراستش

.بزنحرفشده؟یچگهید

...راستش

حالبهدلشواقعا. شدنیغمگاریبسدیشنرااوسخنانیوقتشاهرخ. کردبازگوشاهرخيبراراماجراو
دررااواگرتابودسپردهیدوستبهراشیستافرزندلیفامونامبودمسافرتیوقت. سوختشیستا
ازکیچیهدراوکهدیرسجهینتنیابهاریبسيجستجوازپسیول. بدهداطالعاوبهافتییشگاهیآسا
اويبرا. بودزینشیستامشکلدنبالبهخودکاربرعالوهشاهرخ. ستینيبسترآنجايهاشگاهیآسا

.کندحلرامشکلشخواستیمدلشوبودقائلاریبساحترام

بهار. زدهزليانقطهبهونشستهیصندلبرکهدیدآشپزخانهدرراشیستاشدخانهواردیوقتهنگامشب
همهنیاتحملزیناويبرا. رفتاستقبالبهشادابپدردنیدبا. بودکردنینقاشحالدرییرایپذدرزین



یکمکتوانستینمیول. دیدیمنیغمگرااومداممدتنیایطدر. بودمشکلشیستااندوهویناراحت
.دینما

شدیمنگاهشازیولآوردلببريلبخندظاهربهوآمدییرایپذبهشداوورودمتوجهیوقتزینشیستا
.بردنشیغمگدرونبهیپیراحتبه

ریخبهشبزینشیستایوقتآنازبعد. کردسکوتبهاررفتنخواببهوشامصرفازپستا،شاهرخ
:گفتشاهرخبروداتاقشبهخواستوگفت

.دینیبنشلطفا. کنمصحبتباهاتونخواستمیم

:گفتوگشودلبیلحظاتازپسشاهرخ. شدرهیخاوبهونشستمتعجبشیستا

یمشیپبراتکهیمشکلهرازيبخواکهیدونیمخودتاسرارمحرمحداونتامنوگهیدکردمیمفکر
.شیستانداشتميانتظارنیچنتواز. کردماشتباهکهنمیبیمیولیبزنحرفباهامادی

:دیپرسمتعجباوو

.شمینممنظورتونمتوجه

؟یکنپنهانمنازرونیراممزاحمتیخواستچرا

:گفتوشدرهیخاوبهشیپازترمتعجبشیستا

د؟یدیفهمکجاازشما

چرا؟.یفهمیم... چرا؟کهتیاهمحائزنیامنيبرا. ستینمهمنیا

.نبودشیاشکهاکنترلبهقادرگهیدکهیحالدر. افکندریزبهسرشیستا

.باشهتونستیمیچنیاجز. شدیمشمایناراحتباعثشتریبداشت؟يادهیفاچهگفتنش

.صبورسنگهیویبدانخودتبرادررومنخواستیمدلمداشت؟يسودچهنگفتنشیول

.شهیمدرستزیچهمهکنباور



:گفتنیغمگشیستا

.ندارماوضاعشدندرستبهيدیامگهید. نه

؟یکنتیشکايندارقصدهمهنوز

...روامبچهترسمیم. تونمینم

ش،یآزارهاورفتارهاازکیچیهعاقبتازوبدهآزارتطورنیایرواناوشدهباعثکهتوستترسنیهم
.نکنهترساحساس

.کنمقبولتونمینم. شاهرختونمینممن

.کنمصحبتباهاشتابدهمنبهروآدرسش

:دیپرسوشدرهیخاوبهترسانشیستا

د؟یکنکارچهدیخوایم

یمخواهششیستا. ارهیبشیپرویمشکلنیانکنمفکر. کنمصحبتباهاشخوامیمفقط. نباشنگران
خاطربه. ستینيدلسوزيروازمیبدانجاميکارمیخوایماگرانیاطرافومن. دارمکمکقصدمن. کنم

جون؟دختریفهمیم. میداردوستتویمهممايبراکهنهیا

و. کردیماوبهیقیحقیتیمیصمویکینزداحساسواقعادلدر. دوختاوبهراآلودشاشکنگاهشیستا
دوستخواهرانهرااودیبا. نبودریامکانپذیول. کندهیتکآنبربودلیماودانستیمیگاههیتکچونرااو
کرد،یميشادويدواریاماحساسدلدردیدیمخودنگرانرااوکهنیاازحالنیابا. شتریبنهداشتیم

.باشدمهماويبرامشکالتشکهبودیکیحداقل

ويریپگردکهبودیجواناو. کندمالقاترانیرامتوانستداشتدستدرکهیآدرسباشاهرخبعدروز
ياچهره. دادیمنشانتیواقعازشتریبراسنشوبودنشستههاشچهرهبرموعداززودتریشکستگ

وزردشیدندانهاکهبودکردهمصرفمخدرموادوگاریسقدرآن. داشتروحیبوزردینگاهودیپل
کهکارشمحلدررااو. داشتآراستهوکیشيظاهرفقطخوبشیمالوضعبهتوجهبا. بودشدهزدهزنگ
يبرافقطاوو. بودپدرشکارهایاصلگردانندهاصلدر. افتیداشت،آمدورفتآنجابهیگاهفقطالبته



وبودآمدهآنجابهزینروزآنخوبشانساز. زدیمآنجابهيسربزندبیجبهیپولبتواندکهنیا
ورفتطرفشبهشاهرخ. دادنشاناوبهرانیرامآنجاافرادازیکییوقت. ندیببرااوتوانستشاهرخ
:گفتنیسنگوخشک

صابر؟نیراميآقا

ییخودنمالبانشگوشهبرمدامکهيپوزخندباوشدرهیخشاهرخيناآشناچهرهبهمتعجبوبرگشتاو
:گفتکردیم

شما؟

.کنمصحبتشمابايامسئلهدربارهخواستمیم. فروتنشاهرخهستم،فروتنمن

:گفتودادتکانسستیحالتباراسرشبارچندنیرام

.باشمدهیدروشماقبالادینمادمیمنکار؟؟یموضوعچهبهراجع... خوبه

.هستندساکناونجادرکهيافرادالبتهو. دیشناسیمخوبمنومنزلیول

:گفتيجدشاهرخ. شدرهیخاوبهمتعجبوخوردجانیرام

پس. ادیبخوشتییآبرویبوییرسواازنکنمفکر. باشههاصحبتنیايبرایمناسبمحلنجایانکنمفکر
.میکنصحبتهمبا،رونیببهتره

شاهرخلیاتومبدر. آمدرونیبدنبالشبهوکردقبولحرفیبنیرامکهکردانیبچنانراآخرجملهو
:گفتشاهرخیلحظاتازپسونشستند

!دیباششناختهرومنکنمفکر

:گفتزنانلبخنداو. دوختنیرامبهرانگاهشو

!یکنینمولراجنابنیاقهییچواسهدانمینمونشناختمرویجنابعالهنوز. نه

؟یشناسیمخوبکهروشیستا،یشناسینمرومن

.کردهدایپجرأتجالبه؟يریبگچشمزهرمنازفرستادهروتواونش؟یستا



جادیابارنیچندحالبهتا. دخترمهپرستاروکنهیمیزندگمنخونهاون! روفتیکثدهناونببند
.امیینمکوتاهگهیدبارنیایول. شیستاخواستهخاطربهفقط. نکردمیاقداممنويکردمزاحمت

!منهزناومزاحمت؟کدوم. هیچمنظورت

.ستینکهسالهنیچند. ستینگهیدحاالته؟یحال. بودتوزن

شد؟فهمریش! ستینطالقمننظرازیابیغطالق

اوگهیدبارکیفقط... گهیدکباریخوامیمفقط! کهیمردنیبب... کنمفهمتریشیحسابودرستيخوایم
يمرغهاکهارمیدربازتيدمارچنانتایکنجادیامزاحمتزناويبرایقیطرهرازایبشهداتیپطرفها

یم. کنهینمیاقدامبارتنکبتيکارهاخاطربهایگهینمیچیهچونيکردفکر. بزنندزاربراتآسمان
؟یبکنخواستدلتیغلطهریتون

:گفتوکردجوروجمعراخودشیکمنیرام

.شدمشمامزاحمگفتهیک. هستمشماچاکرمن

!دارهبیعهمگوشاتکهنیامثل! نهمنمزاحم

! منسرانداختهمروهاشبچه. گرفتطالقیابیغرفت،خودشواسه. کرديتندرواونمنداداشنیبب
!چالقولیعلبچههی

.زنهینميکاربهدستکهاونهخاطربهتنهاهمحاال. یگرفتازش. ننداخت

!رهیبگروهاشآبغورهنهیبشبهترهاونکار؟چهمثال

:گفتنیخشمگودشیکشجلوبهمحکمگرفت،رااوقهییعصبانشاهرخبارنیا

یبرسهمياگهیدکسهربهنکنفکرنگفتندیچیهويکرديقلدرگرونیدواسهتواگر... ونهیدنیبب
متیگلازشتریبروپاتهمگهیدوکارتیپيریمآدمبچهمثلپس. يبدادامهروکارنیهمیتونیم

اونواقتیلتوارمیبدرچنگتازرووبچهکنيریگیپروموضوعکردمقصدخودمیثاندر. یکنینمدراز
.يندار

:گفتخندانوکردياسرفهدیکشرونیبشاهرخيدستهانیبازرااشقهینیرامکهیوقت



بچه؟کدوم. جنابيریمتندیلیخ

ه؟یچمنظورت

.باشنداشتهمایزندگبهيکاروکارتیپبرو. يکردمسائلنیایقاطروخودتکهياکارهچهتواصال

باشم؟نداشتهکارتبهيکاريخوایمواقعا

بدون. يشدخاطرخواشنکنه! توپهکههموضعتیثاندر؟يدارکارچهمابه. بچسبتیزندگبهبرو. آره
!هاستینهمياتحفهنیهمچ

.يبدگوشمنبهویشخفهبهتره

حاالتابودمنيجایکسهر. صبورمیلیخمن! یدونیم. میدیمگوششمابهشدهکههمزوربهفعال. بگو
حاال. هستمیتیشخصباآدممنیول. شدیمقهیبهدستباهاتدیشاوبودرفتهدرکورهازدفعهصد

!یبگيخوایمیچنمیببدییبفرما

رو. دهیکشچهنکبتموجودنیادستازشیستاواقعاکهدیشیاندیموکردیمتنفراحساساوازشاهرخ
:گفتوکرداوبه

؟یهستاهلش. کنممعاملهباهاتخوامیم

اشچهرهبرزیانگنفرتخندهو! شدمدهییزايامعاملهذاتامن. ادییمخوشمحرفاتازداره. بگو
.نشست

.يبدشیستابهروبچهاونتايخوایمچقدر

؟یگفتیچ؟یچ

؟يبدمادرشبهروبچهیشیمیراضيمقدارچهيازادرگفتم

بفروشم؟روامبچهمنيدارتوقعخوبه؟حالتتوجونمنمیبب

:گفتوزديپوزخندشاهرخ

.يکردینمرهاشغربتاریدتوبوداتبچهاگر



؟یکنينگهدارلیعلبچههیازیتونیم. منيجابذارراخودتجونآقانیبب

؟يریبگانتقامیخواست. توانستیمکهمادرشیتونستینمتواگر

:گفتودیخنددانهیالقنیرام

.گرفتینمطالقبودمادراگراون

.نداشتروتويحماقتهاتحملچونگرفتطالق

!یکوبیمنهیسبهاونوسنگقدرنیاچراتواصال

خوردیمهمبهحالش،دیالقومعتادمردكنیاوجودازشاهرخ. شدبرقراردوآننیبسکوتیلحظات
:کردزمزمهآرامیلحظاتازپس. کندکمکشیستابهخواستیمواقعبه. دیایبکوتاهتوانستینمیول

منهکارتنیا. کنفکرشنهادمیپبهراجعحالهربه! ادشیزمقداربهاونم. ادیببدتپولازکنمینمفکر
.ریبگتماسمنباشدعوضمتیتصماگر

:گفتوزديلبخند. نهادبیجدروگرفتراکارتنیرام

ارتیزازحالهربه. شهیمیچنمیببتا... کنمیمفکرموردشدرحاال. ادیینمبدمپولازاصالتوجونبه
...همخانماوبه. شدمخوشحالیلیخجناب

ته؟یحال. بفهمهيزیچهمخوامینموندارهیاطالعموضوعنیاازاو

:گفتوگرفتباالرادستانشنیرام. کردنگاهشدیتهدباو

يبلندنفسشاهرخاورفتنبا. رفتو! هستمیخوبآدممنباشمطمئنمیرفتما. نشویعصبان. میتسل
:کردزمزمهلبریزودیکش

!کردهتحملرویرواننیاچطورستینمعلومشیستاچارهیب. احمقکهیمرد

...نمودحرکتشرکتسمتبهکردروشنرالیاتومب

مطرحراموضوعنیادیرسياجهینتبهاگرخواستیم. نکردصحبتیکسباموضوعنیابهراجعشاهرخ
دچارشیپازشیپرااوافتیندستياجهینتبهاگرودهدشیستابهیواهيدیامنداشتدوست. کند



ازرادشیامشاهرخحالنیابا. نبوديخبرهنوزیولبودگذشتهنیرامبادارشیدازهفتهکی. کندمشکل
يکارفشار. بپردازدمتفرقهموضوعاتبهتوانستینمکهبوديطورزینشیکارتیموقع. بودندادهدست

.نبوديگریدکارانجاميبرایوقتوبوداریبسروزهاآندر

بزندبیجبهیپولیزحمتچیهیبتوانستیمکهنیاازواقعا. بودکردهفکرهیقضنیابهراجعنیرام
اوبهياذرهیحت. نداشتيخاطرتعلقچیه. دیکشیمدكیرافرزندشنامکهيپسربهاو. نبودیناراض

یناراضپرداختیمکشورازخارجدراوينگهدارخاطربهکهیمخارجوخرجازیثاندر. دیشیاندینم
هفتهدوگذشتازپس. دهدتنشیستاالبتهصدوشاهرخخواستهبهیراحتبهخواستینماما. بود

.کردیمنییتعاوکهیطیشراباالبتهبودیخوبمعامله. گرفتتماسشاهرخباوگرفتراخودمیتصم

.کنمصحبتفروتنجنابباخواستمیم. خانمشدعرضسالم

.دیبذارروغامتونیپودیکنیمعرفروخودتون. کنندصحبتحاالتوننینمودارندجلسهشونیا

!ذارندیمکنارروجلسهخودشونگرفتهتماشصابرنیرامدیبفرمائشما. خانمنه

...آقاتونینم

:گفتبازنیرام

.دیشیممانیپشبعدادینکنروکارنیااگرمطمئنا

:گفتبعدوکردمکثيالحظهیمنش

...کنميکارتونمیمنمیببتادیکنصبرلحظهچند

ییاروپاشرکتکیبايقراردادبستنبارابطهدرمهمياجلسهبهناموشاهرخخورداتاقدربهضربهچند
.داشتند

...فروتنيآقا... خوامیممعذرت

.رفتاوطرفبهوبرخاستحضارازیعذرخواهباوستینگریمنشبهیناراضشاهرخ

.دینشمزاحممهمه،جلسهنکردمعرضمگهخانم



.کنندصحبتشمابادارنداصراروگرفتندتماسییآقا. متأسفمیول،بله

.دیکردیمموکولياگهیدوقتبهخب

.هیضرورکارشونکهنیامثل

نکرد؟یمعرفروخودش

.هستندصابرنیراميآقاچرا،

صابر؟نیرام

.برداشترایگوشورفتهتلفنطرفبهعیسربعدو

.دیبفرمائهستمفروتن

.ندارهیبیعخبيویگذاشتمنتظرمیلیخ. جنابسالم

.نبودهمهمبراتونشنهادمیپکردمیمفکر! دیگرفتتماسشماعجبچه

که؟يامتوجه. کردمیمفکرموردشدریحسابدیبا

.میکنصحبتموردشردبعدومیبذاريقراربهتره. دارمیمهمجلسهاالنمنضمندر.بله

.يبذاروقتیتونیمیکيبراشدممزاحممتأسفم! او

:گفتبعدوکردفکريالحظهشاهرخ. کرديامسخرهخندهو

رستورانهیتو8ساعتامشب

؟يبلدچطوره؟گلجهانرستوران! هیعال

.نهادرایگوشخدانگهدارو. يایبساعتسردوارمیام. 8ساعتتاپس. آره

:گفتوستینگربودستادهیانگرانکهیمنشبهوزديلبخند

.یمیسلخانمممنونم



.نشستيجابرودیکشآسودهینفسیمنش. رفتاتاقداخلبهو

6فصل

.کنیمصحبتهمکمیوبریمهمبامیري؟بمونکجاشاهرخ- 

.برسمساعتسربایددارمقرار.جونبهنامشرمنده- 

:گفتکنانخندهبهنام

!شده؟خبريمیذاريقرارهاتازگی.بابانه- 

.نیستمیکنیفکرتوکهقرارهااونازنترس- 

.گممیروواقعیت.کنمنمیخاصیفکرمن- 

.خندممیتوبهکههستممناینبعدا.بخندحاال- 

رامینمنتظرودوختدربهچشمونشستهمیزيپشتساعتیازپس.شدخارجشرکتاززنانولبخند
دیدنوباانداختاطرافبهنگاهی.شدرستورانواردوشیکآراستهظاهريبارامینکهبود8/5ساعت.شد

:گفتوبرخاستاو.رفتطرفشبهشاهرخ

!کرديدیر- 

!!!رسهنمیکرديتحمیلمنبهتلفنپشتتوکهانتظاريبهولیمتاسفم- 

نیزرامین.نشستوگرفتنادیدهبودشدهدرازطرفشبهدادندستبرايکهرااودستشاهرخ
:گفتوکرد،نگریستمینگاهشکهاوبهرامینبعدودادندسفارشقهوهدو.نشستوزدپوزخندي

.فروتنجنابمیرسینظربهناراحت- 

.نمیادخوشمرويحاشیهاز.مطلباصلسربریمبهتره- 



...بعدکنمتازهنفسیبذاراول.باباخبخیلی- 

:دادادامهوکردايخنده

!کنم؟فرارمیترسینکنه- 

.بدونمپیشنهادمبهراجعرونظرتدارمدوستحالهربه.نمیکنمفکر!تو؟- 

.کنممیقبولروتوپیشنهادمن- 

:گفتخوشحالشاهرخ

.خوشحالم...میگی؟جدي- 

.سالمتبهروشماوخیربهروماوگرنههیچکهبپذیريتواگر.دارمشرطمن.پسرنروتندزیادي- 

.شنوممی.قبولباشههرچی- 

!نیاريایرانبهروبچهتوکههستمکاراینبهحاضرشرطیبهمن- 

بدم؟پولتوبهبابتشکهدارهايفایدهچهبمونهجااونقرارهچیه؟اگهمنظورت- 

!بپرونفیوزبعدبفهمرامنظورماول.نشوعصبانی- 

:دادادامهلحظاتیازوپس

!نمیشهیعنی.ایرانبیاریشنبایدتو،ولیمالبچهبعدوگیرممیتوازپولمیلیونچندینمن- 

کنی؟نمیصحبتواضحچرا.چیهمنظورت- 

خرج.تومالمیشهبچهاصطالحبهوگیرممیتوازروپولاولمن- 

.توئهيپابههمشینگهدار

!الزمهمنياجازهچونرانیاشیاریبیتونینمکنیول

؟يدیميبازرومنيدار؟يریگیمپولیچيواسهتو،یلعنتپس- 



!تو؟بهبدمروامبچهمسلمومفتيخوایمتو. گمیمراستتوجوننه- 

؟يداربچهيدیفهمتازه! جالبه!! ؟اتبچه- 

شرکتازیمیناگر. ستینبدتیمالوضعدمیدکردمقیتحقمن. يدیشنکهنهیامنشنهادیپحالهربه- 
اون،دريبدپولخودتشراکتمبابتویکنکیشرهمرومنمثالکمتر،ایبشهمناسمبهبزرگت
!!!خودتهمالدربستبچهصورت

اوکردینمفکرهرگز. داشتيادیزیلیختوقعکهیراست. دوختچشماوبهنیخشمگومتعجبشاهرخ
.بدهديشنهادیپنیچنبخواهد

؟یگیمیچيداریفهمیمتو- 

.سرجاشهعقلمباشمطمئنپس. کردمفکراشدربارهیلیخ. آره- 

.ستینتنهامنمالکهشرکتاوننفهمآدمآخه- 

!توئهمالکهنصفش- 

.کنمرويکارنیچنتونمینممن- 

:گفتخونسردنیرام

.نباشنگرانتو. خوبهجاشحالهربه. بکشطیخروبچهدورپس- 

.نهشرکتیولدمیميبخواپولچقدرهر. یکنياگهیددرخواستبهتره- 

مهمه؟حدنیاتایعنیچرا؟- 

.بشهورشکستشدهدهیکشزحمتاشواسههمهنیاکهیشرکتخوامینممن- 

سهروشرکتتویتونیمیعنی. باشمکیشرخوامیمفقطمنضمندر! کنمیماشادارهیعالمن! اوه- 
یممنتظرمن. یکنفکراونبهراجعیتونیميبخوااگر. هیخوبشنهادیپ. منمالسومکی. یکنقسمت

!ندهیآکیشريبافعال. بزنزنگشمارهنیابهیگرفترومتیتصمیوقت. برمدیباهمفعال. مونم

.رفتوزديپوزخندو



يفکرنیچنتوانستینمهرگز. بودکردهیعصبرااونیراممضحکشنهادیپ. بودماندهيجابرشاهرخ
شاهرخبهرابهاراو. دانستیمشیستاونیمدراخود. دهدانجاميکارهرشیستايبرابودحاضر. کند

زینشاهرخاندوهازيحدودتایحت.بودآموختهاوبهراعشقوساختهدواریامیزندگبهوبودبازگردانده
شنهادیپحالنیابایولبازگرداند،رافرزندشاو،زحماتيازادرخواستیمزینشاهرخ. بودکاسته

...نبودریامکانپذنیرام

کهدیشیاندیموبودخودشدرمدامشاهرخ. دهدرخیاتفاقآنکهبدونگذشتیممالقاتنیاازروزدو
خوددرنیچننیاشدهباعثکهافتادهیاتفاقچهشیبرادانستینمبوداونگرانشیستاکند؟چهباالخره

یحرفخودشدیشاشدمنتظرابتدا. بودشدهنگرانستینسابقمثلشاهرخدیدیمکههمبهنام. رودفرو
.نهدانیمدراوبارامشکلشبزندو

گذشتهروزدومثلشاهرخروآن. بکشدشیپراصحبتخودگرفتمیتصمدیدرااوسکوتیوقتیول
:گفتخندانوشداتاقواردبهنام. دانستندینمگرانیدکهدیشیاندیميامسئلهبهوبوددرهم

!مهندسجنابيچطور- 

بهمتعجبزیناو. زدزلشاهرخيچهرهبهونشستیصندليروبهنام. ندادیجوابوزديلبخندشاهرخ
:دیپرسوستینگربهنام

!من؟بهيزدزليطورنیاچرا؟هیچ- 

!تنوعواسه- 

.گهیديجاهیبهبزنزل. تنوعيواسه- 

.يبدجوابيبلدهمتو. بابانه- 

؟يبدگندهگندهيهاجوابيبلدخودتفقطيکردفکرپس- 

:گفتبهنامبعدودندیخنددوهر

.کنمصحبتتوباخواستمیمشاهرخ،- 

سوگند؟. یچمورددر- 



.خودتبهراجعبابانه- 

:دیپرسمتعجبشاهرخ

شده؟يزیچ! من؟- 

. بگومنبههستیمشکلاگر. یبگیکسبهيخواینمکهافتادهیاتفاقکنمیمفکر. یخودتتوروزهچند- 
.کنمکمکتبتونمدیشا

:گفتآراماو

.ستینیمهمزیچیعنی. فتادهینیاتفاق- 

.بشنومدارمدوستباشهکهیچهریول- 

!شهیمخرددارهاعصابمگهید. کنمچهاممونده... بهنامآه- 

...باباياشده؟یچبگوخب- 

.نکنهدرزییجاوبمونهخودموننیبيدیمقول- 

.میمردیسالمتناهمما. قولشومرده- 

:گفتوزديلبخندشاهرخ

.بگمبراتتاکنگوشخب،یلیخ- 

همان. کندآرامراشیستانیغمگروحکارنیاباخواهدیمکهگفتوکردبازگواويبراراماجراتمامبعد
لیماوکردیمدركراشیستاپاكاحساساتآنکه،ضمنداد،نیتسکراشاهرخوبهارروحاوکهگونه

. ستودیمراشاهرخبزرگروحبهنام. دهدادامهیزندگبهیشادکامویخوشبافرزندشکنادرهماوبود
.کندکمکاوبهشدهیقیطرهربهگرفتمیوتصم

.یستینتنهاکهبدونجونشاهرخدمیمانجامدلوجونبابتونمکهيکارهر- 

:گفتونهاداويشانهبردستشاهرخ



.سپاسگزارمتواز. یهستیخوبدوستتو. بهنامدونمیم- 

ه؟یچنظرتحاال- 

.نهایسالمته. هیتیوضعچهدربچهمینیبببرمتابدمبهشپوليمقدارهیاولگرفتممیتصم- 

خواد؟یمچقدرحاال- 

.کردهگشادگلوروهاشبیجیحساب. جونبهنامستیناشتهاکم- 

یممادرشبهروبچهحضانتحتمادادگاه. شاهرخمیکنتیشکاقیطرنیاازمیتونیمما! ناکسکهیمرت- 
گم؟یمیچکهیفهمیم. ده

مطمئنبچهسالمتوجودازدیبااول. گذاشتکالهسرشیسادگنیابهشهینم. زرنگهاونمیولآره- 
.میکنروکارهاادامهفکربعدمیبش

...ینیببروبچهيبريخوایماونخودبا- 

احمقاونسربزرگتریکالهدیبامناما. بذارهکالهسرمبخوادممکنهچون. بشهنطوریاکنمیمیسع- 
.بذارم

:گفتوزديلبخندبعدشدرهیخشاهرخبهیلحظاتبهنام

.بالمیمخودمبهتوبایدوستخاطربهمنکهیهستیبزرگمرد! یخوبیلیختوشاهرخ- 

:گفتودادلیتحواوبهجوابدريلبخندشاهرخ

.بدمیقیطربهخوامیمروگرانیديهایخوبجواببلکه. ستمینخوبمنجونبهنامنه- 

آوردمدستبهتوازکهیشناختبایول. يعالقمندشیستابهکردمیمفکربودمتنشناختهدرستاگر- 
ووفاباعاشقگهیديامروزيایدنتو. باشمداشتهتومورددراشتباهوغلطفکرياذرهیحتتونمینمگهید

.شاهرخهیستودنتوعشق. شهینمدایپبامرام

...ستینکهاون... دهیفاچهگهید- 



يپردهاحساسشيشهیشبرآهستهيتلنگربادوبارهبازمدتهاازپس. انداختریزبهسرشاهرخ
. دلزیعز... بهارهيبایزيچهره. آمددرشینمابهدگانشیدمقابلدروگرفتجانگذشتهخاطرات

...دنیکشنفستویبوموندنسختهچقدرو. يدورسختهچقدر

.جونشاهرخ- 

شاهرخجون- 

ه؟یچآرزومنیبزرگتریدونیم- 

.تواميآرزوهامن. گهیدمعلومه- 

.گهیديآرزوهییول. هستاونم. وونهیدنه- 

.بشنومدارمدوست- 

.برموبکشمپر. کنمپروازدارمدوست- 

!من؟یب؟کجا- 

.شاهرختوبافقط. توبا- 

هايبپرتنهاوینکنیمعرفتیبوقتهی- - 

.کنمیمآبرودلتباالاونازرمیموپرمیمییتنهاحتمایکنتمیاذاگر- 

.منبافقط. نهییتنهاهايدادقولیول. منبرمتوقربون- 

توبافقط. حسودآره- 

رادرخشانیاشکيجرقهیوقتیول. نزدیحرفوشداشیناراحتمتوجهدیدیمسکوتدررااوکهبهنام
اويشانهبردستواستافتادههمسرشبهارهادیبهکهشدمتوجهکردنظارهاونگاهيگوشهدر

. باشدخودداردیباکهفهمانداوبهنگاهبااوزدبهيدردهميروازبهنام. کردنگاهششاهرخگذاشت،
ستهینگرزشیعزيبهارهادیبه... بودمدتها. بودختهینراشککهبودمدتها. کندتحملنتوانستشاهرخ



وجودبهدرونشدریانقالبنیچنوشدهدگرگوناحساساتشنیچننیاناگهانکهبودشدهچهاکنون. بود
بود؟آمده

زینبهنام. شدینماودلودردازمانعزینشرمگریدیحت. ستیگرونهادبهناميشانهبرسروبرخاست
درش،یدردهانیتسکيبرارااشافسردهونیغمگفرزندکهيپدرچون. گرفتبردرراشاهرخنیغمگ

.دانستیمشاهرخيبرایسخنهرازبهترراسکوت. ردیگیمآغوش

. دارمیخلوتبهارهباکهبودرفتهادمی... بودرفتهادمیکهبودوقتیلیخ. تونمینمگهید. سخته. بهنام- 
گهیدصورتاوندر. برگردهاونشدیمکاشبهنامآه... بودیمدت. بودمنذاشتهخلوتمونتوپابودیمدت
...یچیه. نداشتمیغمچیهمن

بهنام. کردنظارهشودیمکهاستیاندوهنیبدترایدندرکیيزاروزدنضجهیراستبهزدیمضجه
.کندسکوتوکندنظارهرااويزارنتوانستگرید

خوبه؟. خاکشسرمیریم. پسرباشآرومکنمیمخواهششاهرخ- 

.برودخواستودادتکانراسرشدوختاوبهرااشکشازسیخيچهرهودارتبنگاهشاهرخ

.ینکنهیگرنجایاوحاالبدهقولیول. سرخاکشمیریمباهم- 

اریبسراشاهرخ. نمودخوداحساساتکنترلبریسعوکردهاوبهپشت،فشردراخودشيگلوبغض
اوازيادیزيزهایچ،بودنددوستباهمکهیمدتتمامدر. نداشترااواندوهتحمل. داشتیمدوست
جانبابودحاضر. دانستیماوونیمدرااشیخوشبختیحت،کردیمافتخاراوبایدوستبهوبودآموخته

.دهدانجامدیآیبرمدستشازکهيهرکاراويبرادلو

کهحاالتهمانباز. بودرفتهفروخوددرهمچنانشاهرخ. شدندزهرابهشتیراهبهناملیاتومببرسوار
بهنام. بودرفتهفروگنگیحالتدربوددادهدستاوبه،بودشدهدچارشبهارهدادندستازيابتدادر
ناراحتبودشدهشاهرخاحوالشدندگرگونباعثخوسخنانباکهنیااز. بوداوحالنگرانیراستبه

.کردیملعنتراخودشمداموبود

بهارهقبريسوبهکندرفعراخودعطشتارودیمآبيسوبهکهياتشنهچونشاهرخ،زهرابهشتدر
رهیخقبربهفقطسکوتدریلحظاتونهادقبريروآورد،یماويبراشهیهمکهرایسرخگلشاخه. رفت



ياشکستههمدریکشتچونکهستینگریمشاهرخبه. خوانديافاتحهونشستهاوکنارزینبهنام.شد
يبرایتالشامارفتیمفروآبدروشدیمدهیکشسوآنوسونیابهيدیناامامواجانیمدرلحظههر

.نداشتخودنجات

ومدهینبودهفتهدوآخهنه؟مگهیناراحتدستماز. نمتیبباومدم. شاهرخهستممندلمزیعز. بهاره- 
منازراتوکهزارمیبخاكنیااز. گرفتهمنازودادهجاخودشونیمدرروتوکهیخاک. خاکتسربودم
منباهمتو. دلمزیعز.آخمیبمونباهمشتریبوتو،مننخواست. کردحسادتمایخوشبختبهوکردجدا
هیگربهشروعبلنديصداباوشکستشاهرخيگلودربغض؟يایینمخوابمتوگهیدنه؟يکردقهر
. نداشترااوشدنخرديتماشاتوانیولکندهیگرشاهرخخواستیمبهنام. شودیخالخواستیم. کرد
.ستیگریماواندوهوشاهرخيبراوانداختهریزبهسر

دونمینمهمخودماوليروزهاهمونبهبرگشتمتازهيانگار. يببرخودتبارومنيایینمچرابهاره- 
کهامیشکستنحبابکی. امیخال. تنهاممنویستینکنارم. یرفتتودمیفهمدوبارهتازهيانگار. چرا

کجا؟... ییکجاتو... ییکجا... منيشدهپرپر،نشکفتهگل. دارهیناپاعمرش

شاهرخيهاضجهکندآرامشکردیسعونهادهاويشانهبردستبهنام. زدیمادیفرهمچنانشاهرخ
.کردیمییخودنماچشمانشاندراشکرابرقولرزاندیمزینرارهگذراندل

.باشآروم. پسرباشصبور. باشآرومکنمیمخواهش. شاهرخ- 

منووکنهیرحمخدادیشاتابمونمخوامیم. بمونمجانیهمخوامیم. بذارراحتم. بهنامکنمیمخواهش- 
ازتهیزندگتمامکهرویکس. بکنروفکرش. سختهیلیخ. سختهیلیخ. بهنامآخ. بهارهشیپببرههم

دارم؟یحالچهمناالنیدونینمتو... يبددست

.دادمدستشازراحتیلیخیول. سختیلیخ. آوردمدستشبهسخت. سوزهیم. بهنامسوزهیمقلبم

.يدیمعذاباونوروحيطورنیا. باشآروم. فهممیم. شاهرخفهممیم- 

...سالهنیچند. کشمیمعذابدارمکهسالهنیچندیول. نبودیراض. بکشمعذابمننبودیراضاون- 

بایزيبهارهروحیکینزدآندریدرختکنار. کردیمهیگرسختست،یگروگذاردبهناميشانهبرسر
سمتبه. شدافزوناشهیگر. دیدرااوشاهرخ. ستینگریماوبهداشتدهیدبراشککهیحالدر



اشکبهنام. فشردیمعشقبابازوانشانیمدررابهارهالشیخدر. دیکشآغوشبهراآنودیدودرخت
تاياشکستهدرختمانندشاهرخناگهان. دیفهمینميزیچشاهرخیناگهانحالترییتغعلتازختیریم

.کشاندنیماشطرفبهرااووشتافتطرفشبههراسانبهنامافتادنیزميرووشد

اوبهمارستانیبدر. نمودیمیعصباریبسوبوديداریبوخوابنیبیحالتدر: گفتیمانیهذمدامشاهرخ
وفشارتحتاریبسمدتنیادرماریبگفتیم. بودنگراناریبسدکترش. کردندقیتزربخشآرام

بروزباعثکوچکچندهرشوكکیوگذاشتهاثرروانشوروحبریعصبيفشارهانیاوبودهاسترس
.بودشدهاودریحاالتنیچن

.شوديبسترمارستانیبدرروزدوشاهرخشدقرارپزشکصیتشخبه

. آمدندزینکوچولوبهاروشیستا. آمدندمارستانیببهمهیسراسآنهاوداداطالعشاهرخيخانوادهبهبهنام
:دیپرسیعصبیحالتبايفخر

؟آمدهپسرمسرییبالچهشده؟یچ- 

.بودهیعصبفشارهیفقط. فتادهینیاتفاق. دینباشنگران- 

:گفتوکردهآرامرايفروتن،فخر

افتاده؟حالنیابهشده؟چرایچنمیبببگوجانبهنام- 

...راستش- 

:گفتبودنگراناریبسدویکوبیمطبلچونقلبشکهیحالدرشیستا. انداختریزبهسر

خوبه؟حالشبهنام،آقا- 

.شدهیعصبیکمفقط. کهگفتم. دینباشنگران- 

.نداشتیمشکلکهپسرمچرا؟آخه- 

یلیخمتأسفانهیول. زهرابهشتمیرفت. بشهآرومکردمیمفکر. افتاداشگذشتهخاطراتادیبهراستش- 
لحظهکیمنآخه. بودمنریتقصحتمایعنی. بودمنازریتقصدیشا. موندمواقعا... دونمینم. شدبدحالش

...اونادیاونم. زدمهمسرشازیحرف



:گفتونهادهاويشانهبردستفروتن. شدسخنشيادامهازمانعوفشردراشیگلوبغض

ادیزگهیدکهبودمدتها. شاهرخهحساسيهیروحازاشکال. ينداريریتقصتو. پسرمنباشناراحت- 
...هنوزشاهرخیولمردهبهارهکهسالهاست. بودشدهکماشیدلتنگ. کردینمیناراحت

...حاالیولکردینمیتابیبادیزگذشتهمثلگهیدشاهرخشدیمبهارهازحرفیوقتهاموقعیلیخ

.بوديطوراونباشه،مردههمسرشیعنی... بهارهتازهيانگار. فروتنيآقا- 

:گفتونشاندهیصندليرورااوفروتن،افتادهیگربهبهنام

. شدهسبکیکمحداقل. يکردهميادیزکمکوينداريریتقصتو. پسرمنکنناراحتروخودت- 
ینمفکراونیخاليجابهگهیدوکردهفراموشروبهارهمیکردیمفکرماکههممدتنیاتومعلومه

درونازرووجودشخورهمثلدردنیاوختهیرخودشتورواندوهشتماماون. میکردیماشتباهکنه،
.کردهیمتالش

:گفتزانیاشکربهار

.دیبدنشونمنبهروبابامخداروتو. نمشیببخوامیمکجاست؟بابام- 

:گفتودیکشآغوشدررااوشیستا

. یبموننجایادنینماجازهیکنصداوسرویکنهیگريبخواتواگه. خوبهحالشبابا. زمیعزباشآروم- 
يهاتالشادی. شدرهیخشیستابهبهنامنگاه. ینکنهیگرگهیدکهيندادقولبابابهمگه. باشآرومپس

مردشاهرخ،چقدرکهآخ. کندشاداوبهفرزندشرساندنباراشیستادلخواستیماو. افتادشاهرخ
.بودیبزرگ

:گفتیعصبفروتنختیریماشکوبودناراحتيفخر

؟یکنیمهیگرچراآخه. يکردشروعکهبازخانم- 

زندهامرزیبخدااوناگر؟یبتیمصچه؟افتادمایزندگتوکهبودیبتیمصچهنیارفتدستمازامبچه- 
...موندیم



یراضریتقدبهخداستدستعمر. بمونهزندهکهبودخودشدستمگه. یزنیمحرفاچهجونخانم- 
.باش

باشم؟یراض. رهیمنیبازوشهیمآبدارهذرهذرهروزبهروزامبچهباشم؟یراضیچبه- 

زندهنبوداواگرکهيمادر. افتادمادرادیبهباز. انداختریزبهسرنیغمگدیشنیمراآنهاسخنانکهبهار
.ماندیم

!کندعوامنبا. یکنیمدعواییباباباچرابزرگمامان- 

:شدرهیخاوبهمتعجبيفخر

دلم؟زیعزچرا- 

شماپس. شدینمضیمريطورنیاجونمبابا،بابام. موندیمزندهبهارهماماننبودممناگر... منآخه- 
.دیکندعوامنبادیبا

يفخر. شدروانماهشچونيچهرهبربهارگونهدیمروارياشکها

گناهبایبومعصومکودكنیایولنداشت،يمنظورنیچنهرگزاو. گرفتاغوشدررابهارزانیراشک
.کردندیمنگاهبهاربهینارحتباهمه. داشتاويصحبتهاراازیبرداشتنیخودچنکوچکذهن

.اوردنددهیدبهاشکبهارسخناندنیشنباهمهواقعدر،ختیریماشکزینشیستا

دریگاهبودوخوابدری،گاهگفتیمانیهذمدام. شديبسترمارستانیبدرشاهرخروزشبانهکی
رفتندخانهبههیبق. کرديسپرمارستانیبدرراشببهنام. کردیمطلبرابهارهيماریبزماندر. يداریب

نیچنیول،شودارامبهارکهدیشا. رفتندشاهرخنیوالدمنزلبهشب. کردارامرابهاریسختبهشیستا. 
.کردیمطلبراپدروبودتابیبوقرایباو. نشد

باعثراخودکه،اوکهراغلطنتیذهنیابودتوانستهیسختبه. بودنگرانبهارحالخاطربهشیست
اززینشبنم. بودرفتهبادبرزحماتشتماماکنونیول. کندپاكالشیخوفکرازدانستیممادرشمرگ



ناخواستهکهيفخر. کردیمسرزنشاشدهینسنجسخنانخاطربهرامادرشوبودناراحتتیوضعنیا
.نکندیتابیبخواستیاومازکردهوصحبتبهارباایوکردیمهیگرایبوداوردهشیپرایتیوضعنیچن

.بودافتادهمارستانیبتختيرواندوهازيایدنبانداشتيبهتروضعزینشاهرخ

توشیپامیمدارم،منیگذاشتتنهامچرابهار_

وبودگرفتهفرااشکراشیبایزيهاچشم. ستینگریماوبهپژمردهباویزیگلچونکهبهارهيچهره
.بودالودبغضشیصدا

....نهشاهرخنه_

.يخواینم. باشمکنارتمنيخواینمتو_

.شهیمچبدلميغنچه. شهیمیچبهارميایبتواگهحاال. نهحاالیول،خوامیمزمیعزچرا_

چرا؟. بهارهشدبدحالمقدرنیاچرااصالً. ندارمطاقتگهید. تونمینمگهیدنه،- 

.ماندرهیخاوبهبهارهزانیاشکرنگاه

.يداردوستمنویگفتینممگهشاهرخ- 

.ینیبیمنویاکهتو. شمیمنابوددارم. دخترچمیهتویببهاره،عاشقتم. گمیمهمحاال- 

ود،یخندیمکههمون. خوامیمروخودمشاهرخمن. شاهرخخوامینم. یباشينطوریاخوامینممن- 
شاهرخمننه. روزدهماتمونیغمگشاهرخنیانه. یداشتندوستطونیشپسرهمونبود،شادشهیهم

.کردمیمباورمنوبهارهدارمدوستتگفتیمکههمون. خوامیمراخودم

.ندهزجرمبهاره- 

.يکردیمیزندگخاطرشبهویداشتدوستهمرودلمةویمیداشتدوستمنواگرتو- 

.موندماونخاطربههمحاالتاکردم؟یمکاریچحاالتاپس- 



يبهارابرروبهارميهاچشماالنیدونیم. یبمونباهاشيخواینمچرايداردوستشاگرپس- 
دلمثلنازمدخترعروسکم،يکوچولودلاالن. رهیسرازقشنگشيهاچشمازغمبارونوپوشونده
.هیابروگرفتهزییپاآسمون

؟یک. خودتشیپيببرمنویشیمیراضیکتو؟شیپامیبیکپس- 

.بهاروتوکنار. توأمکنارلحظههرمنکهطورهمون. یمنکنارشهیهمتودلمزیعز- 

.باشمتوباواقعاًخوامیم- 

المونیخیوقت. بودیخوشبختوشیآساتولحاظهرازدخترمونیوقتشدخانم. شدبزرگبهاریوقت- 
بهتونهیمتوبدونکهشدراحت

.توستمنتظریگرمبهمنآغوشوقتاونبدهادامهیزندگ

کناستشمامياریممنيبراشهیهمکهرویسرخيگلهايبو. بکشنفسحاال. زمیعزآره،شاهرخمآره
.ياریميتوکهروییگلهايهمه. داشتمنگهروهمه. وتازهتر. منهيدستهاتوینیبیم. 

نشستهآنهايروبهارهاشکشبنمکهیسرخيگلهاازبودپراودستان. ستینگراويدستهابهشاهرخ
....شدیمکینزدشاهرخبهآرامآرامبهارهوبود

:گفتیمسخنبهنامباوبوداتاقدرزیندکترلحظاتنیادر

ازشکنهیميادآوریبراشروگذشتهکهروییزهایچو. فتهیباشگذشتهخاطراتادیبهکمتربهتره- 
سکتهاحتمالچون،دیآوردشانسواقعاًبارنیا. رهیپذضربهشاهرخحساسيهیروح. دیدارنگهدور

.شاد،دیدارنگهششاددیکنیسعدیبامننظربه،بوده

.خودشتوزهیریمروهاشغصهدارهعادتدکتر- 

باهاشمدام. دیبذارتنهاشکمتر. دیکینزدشونیابهشتریبشمانکهیامثل،دیباشباهاششتریبخوب- 
کنارشدربهترهدخترشیثاندر. باشهخودشتودینذار،دیبروهواوآبخوشيجاهابه،دیکنصحبت

طراوتویشادابباعثهستنپدرکهشونیايهیروحيبرابچهدخترهییشاداب. بزنهحرفاونبا. باشه
.شهیم



.شدهیافسردگدچار- 

:گفتودادهتکانراسرشبارنیچندنیغمگدکتر

بشهبزرگکهیوقتتاوذارهیماشهیروحتويبداثرات. ستینخوببچهاونيبرایوضعنیچناصالً- 
ودیکنتیتقوهمروبچهاوندیکنیسع. باشهداشتهيبدریتاثشیزندگتوممکنهومونهیمیباق

.دیکنبهشيشتریبیدگیرس

.ممنونمزحماتتوناز. حتماًدکترچشم- 

دکتر. باشنسالمتاونايهمهدوارمیامومارانهیببهیدگیرسوينگهدارمايفهیوظکنمیمخواهش- 
.زدیمحرفخوابدرکهدوختشاهرخبهرانگاهشبهنامورفت

.يکردیمباورشتوکهییقولهاهموناز،آره. قولهقولمبارنیا. دمیمقولبهت- 

:زدصداهراسانوگشودراچشمانشلحظهنیادر

.بهارم؟ییکجادخترم،بهار- 

:گفتورفتبهنام

.هستمنجایامنشاهرخباشآروم- 

:ستینگراوبهشاهرخ

؟کجاستبهارپس- 

.توئهنگرانفقط. خوبههمحالش. شهیستاکناروخونهيتواوننباشنگران- 

......بهنامآه- 

؟شاهرخخوبهحالت- 

یم. بودآوردهمنيبراروسرخيگلهااونبهاره؟یکنیمحسروگلهاعطريبوهمتو. خوبمآره- 
.داشتهنگهبردمخاکشسرسالهانیايتوکهروییگلهاتمامگفت



:دیپرسوزداويروبهمهربانيلبخندبهنام

؟بودناراحتدستتاز- 

:دیپرسمتعجبشاهرخ

؟يدیفهمکجاازتو- 

.شدیمناراحتبوداونيجاهمیهرکسکارهاتنیاباچون،معلومه- 

.باشمیخوبپسرگهیدکهدادمقولمن- 

:گفتودیدیخنبهنام

.یکنیمطنتیشاوقاتیگاهفقط،یهستیخوبپسرتو- 

شدمرخصمارستانیبازیوقت. نداشتایدندریناراحتوغمچیهییگو. بودشاد،دیخندزینشاهرخ
کردهرییتغدرجه180شاهرخییگو. بودمتعجبقیطرنیابهاوحالیناگهانرییتغازدکتر. بودشاداب

يهاغصه. آورددهیدبهيشاداشکدختركکهکردبارانشبوسهوفشردآغوشدرچنانرابهار. بود
ازهمه. کردیمدعاپسرشیسالمتيبراوکردیمشکرراخدابارهايفخر. کردفراموشراروزهدو

روانشوروحازاندوهوغموبماندیباققیطرنیابهاوکهدواریاموبودندشادشاهرخيهواوحالنیا
يبوورنگییگو. شدزدودهخانهروحازاندوهغباروگرد. بودکردهرییتغوضعزینخانهدر. شوددور
دریخوشحالازدیدیمشادنینچنیاراشاهرخکهشیستا. بودشدهپخشخانهدراسیعطروبهار

یمهمانکی. دادبیترتیمهمانکیشاهرخ. بوداويآرزوشاهرخیسالمتويشاد. دیگنجینمپوستش
رییتغعلتدیپرسیمبهنامازمدام،داشتشرکتیمهماننیادرکهزینسوگند. بزرگیولیخودمان
.زدیملبخنداويروبهفقطبهنامو؟ستیچشاهرخیناگهان

اثرشاهرخبرنینچنیاکهاستعشقحرارتویگرمکهبودواقفتیواقعنیابهشیخودروندراو
عاشقومهربانروحقیطراز. بودکردهنفوذقلبشدردرستقیطرنیابهنکیا،حرارتنیاوگذاشته

.بودقائليادیزاحترامشیبراوستودیمراعشقنیا. بهاريشهیپ

عذربودآوردهوجودبهکهییهایناراحتتمامخاطربههمهاز. کردصحبتهمهبایمهماندرشاهرخ
از. کردتشکر،بودندنگشودهتیشکابهلبوکردهتحملشمدتنیایطدرنکهیاازو. کردیخواه



سببونشدهآنهایناراحتباعثهرگزگریدکهدادقولهمهحضوردروکردیخواهعذربهاردخترش
.برساندیخوشبختبهرابهاروشودآنهانیبصفاویخوشبخت

وکردهجمعرااشبنهوباريسردکهتفاوتنیاباالبته. کردیميسپرراخوديعادروالدوبارهیزندگ
وقتوگذاشتکنارراهايکاراضافهگریدشاهرخ. بودکردههجرتشانیزندگازشهیهميبراییگو

ورفتندیمخواستیمبهارکهییجاهربههمبا. بردیمگردشبهرااووکردیمبهارصرفراآزادش
یناگهانتماسیولبودکردهفراموشراشیستافرزنديهیقضشیبوکمشاهرخ. گذراندندیمخوش

درشیستاکردنشاديبراییهانقشهچهکهآوردادیبهوشدیندیبمسالهنیابهدوبارهتاشدباعثنیرام
.بوددهیکشذهن

.هستندخطپشتصابريآقاداداطالعیمنشکهبودکارسرگرمونشستهدفترشدرروزآن

.فروتنجنابسالم- 

!صابريآقادیکردماازيادیعجبچهسالم- 

فراموشمکردمیمفکر. ینگرفتمنازیسراغگریدکهشترهیبماهکی. دیشدلطفکمشما؟من- 
.يکرد

.دیکنفکرمعاملهمورددرشمابودقرار- 

:دادادامهيپوزخندباو

!فرزندتونيمعامله- 

.موافقمبندهبگمزدمزنگحالهربه؟فروتنشدشروعهیکناوکهیتباز- 

؟یچبا- 

؟يکردفکرشنهادمیپبهراجع؟یچشما. ینیببروبچهمیبرورمیبگشماازیپولنکهیابا- 

.میباشيبعديگامهافکربهبعدومیبرداررواولقدمبهترهفعالً،دمینرسجهینتبههنوز- 

دارمپروازبعديهفته. يایبمنبایتونیمیخواستاگر. اروپابرمقرارهيزودبهمنحالهربه! خوبه- 
.



؟درسته. یبزنسرپسرتبهيبريخوایمحتماً؟يدارکارچهاونجا- 

:گفتوزديپوزخندنیرام

.کنمیدگیرسمزخرفاتنیابهتونمینمکه. دارممهمتريکارهایلیخمنجونمنه- 

؟نجایايایبیتونیمفردا! صابرجنابخب- 

؟یچواسه- 

؟يخوایمپولچقدرکهمیکننییتعيخواینممگه! مذاکره- 

؟چندساعتحاال،جونمچرا- 

.هستممنتظر. باششرکتدرصبح5/9ساعتراس- 

:گفتوشدواردبهناملحظهنیادر. نهادرایگوشو

.یگانیبابفرستندبگوبودندکاملاگربندازینگاههینایابهجونشاهرخ- 

!یزنیمسرمنبهکمتر؟يچطور. باشه- 

.دندیخنددوهرو

.شیستاسابقهمسر. بودزدهزنگنیرامشیپلحظهچند- 

؟گفتیمیچخوب- 

.داشتمییهافکرچهادتهی. بودمکردهفراموشکالمنبهنام- 

.خونمیمچشاتاز. يدارهمهنوز- 

:گفتوزديلبخندشاهرخ

اگهخواستیم. رهیماروپابهگهیديهفتهگفتیم. بدمانجاموکارنیادارممیتصمهمهنوزآره- 
.بدهنشونروبچهبشهیراضتا. بدمپوليمقداردیبااولشرطالبتهبرمباهاشکردموفکرهام

؟یگفتیچتوخب- - 



.خوادیمچقدرنمیببتانجایاادیبفردامیگذاشتقرارکهفعالً- 

؟نمشیببتونمیمهممن- 

.میایبکنارباهاشمیتونستبهترينفردودیشا. یباشهمتوکهباشهنجایامالقاتخواستمعمداًآره- 

.میبشموفقدوارمیام- 

:گفتآرامشاهرخو

.دوارمیامبهنامدوارمیام- 

:گفتلبخندباشدواردسوگندوخورددربهضربهچند

.جمعهجمعتون. نینباشخسته- 

:گفتزنانلبخندبهنام

.اومدخودشيپاباخودشکهبودکمگلمون- 

:گفتیشوخبهشاهرخ

.هادیکنییرایپذنامزدتونازکاريجابهستینقراریمنشخانم- 

:گفتودیخندسوگند

.شهینمتکرارگهید،آخرهبارسیرئيآقاچشم- 

ماباخودشکههماالن. کنهیميریحالگیکافحدبهماخانمنیا. گهیدرینگوحالمونجونشاهرخ- 
!هايزیریمهمبهتوکنهیمیمهربون

:گفتونهادهزیميروراياپروندهسوگند،دندیخندسههر

ایگو؟دیفرستیمیکرودستگاههادندیپرسوبودندگرفتهتماسمباشريآقاضمندردیکنامضادیبا- 
.برسهدستشونبهامروزبودهقرار

:دادجوابشاهرخ



ودیریبگتماس. شهیمرفعزودیول،اومدهشیپیمشکلگفتوگرفتتماسماماموریولدرسته- 
.دینباشنگران،رسهیمبارفرداتادیبگیعذرخواهضمن

.اجازهبافعالًوممنونم. چشمبه- 

.رهیگینملیتحواصالًروماورهیموادییم! بفرما- 

ودیخندهمشاهرخ. زداويروبهيلبخندخروجنیحدرسوگند

:گفت

.رهیبگلتیتحودیشاتابکشنازهمتوپس. میبکشنازکهدهیآفررومردهاماخدا- 

چهوکنندچهکهکردندیمصحبت. بودندنیرامآمدنمنتظرونشستهاتاقدرشاهرخوبهنامبعدروز
:دیپرسشاهرخلحظهنیادر. نکنهسوءاستفادهاوتا. ندیبگو

دونه؟ینمموضوعنیامورددريزیچکهسوگندیراست- 

.نزدمیحرفنباش،نگراننه- 

.دیفهمخواهدهمشیستایقیطربهحتماًبدونهاوناگرچون. نیآفر- 

بهاتاقمبرهاونومامالقاتادیبخوادیمیخصوصيشرکتهاازیکیدارهیسرماگفتم. نباشنگران- 
!برسهمنيکارها

!!دارههیسرماهمچقدر- 

:گفتودیخندبهنام

.بشهکینزدندهیآدردیشا- 

.یمجانومفتاونم. ارهیببدستروشرکتنیاتونهینماونبهنامنه- 

.کنهکمکمونخدادوارمیام- 



شاهرخوبهنامبهینگاهوشدواردنیرامآنازبعد. اندآمدهصابريآقاکهداداطالعیمنشلحظهنیادر
:گفتوگذاشتشینمابهیلحظاترازردشوزشتيدندانهاودیخند. انداخت

چطوره؟احوالتون. ونیآقاسالم- 

:گفتنیرام. کردنشستنبهدعوترانیراموکردسالمرفت،جلوبهنام

.دیبدادیمعاشرتآدابوادبیکمهمخوبتونقیرفنیابه. دیدارفیتشرنزاکتبایلیخشما- 

نیرامنظرشدرکهیراستبه. ندادیجوابهمبهنام. بودنشستهزشیمپشتيجدوسردیلیخشاهرخ
بهتاشاهرخچراکهدیفهمودیدیالابالیشخصرااواولنگاههماندر. داشتيزیانگنفرتوهیکرةچهر

شیستاکهدیشیاندخودباواوستباگفتگوبهحاضرازینوضرورتبهبنافقطواستزاریباوازحدنیا
!!کرده؟تحملشچگونهوستهیزیماوباچگونه

:گفتشاهرخ

؟یکنبازراصحبتسريخواینم! خب

:گفتبودنشاندهلبۀگوشيپوزخندکهیحالدرنیرام

داشتهیسهممشهوروبزرگکاخنیاتوهممناگرشمیمخوشحالیلیخ! هیعاله،یخوبوبزرگشرکت- 
.باشم

.میکندنبالرویاصلبحثوینکشنقشهخودتيبرابهتره- 

.میاییمکنارهمباتوومن. نباشمعاملهنگران! تندهشتونیآتچقدرشماجانفروتنجناباوه- 

:گفتبهنام

د؟یبفرمائرویاصلمتیقهاصحبتنیاتماميجابهستینبهترصابريآقا- 

!هدف؟بهنیزنیمروریتیناگهانورمنتظرهیغشهیهمشما. جالبچه! خوبه- 

:دادادامهوکردياخندهبعد



ونیآقادینیبب. میکننییتعرویاصلمتیقبعدبزنمروحرفهاماولبهترهدینیبب. کنمیمعوضخبیلیخ
...راستش. شدممجبوریولاروپابرمنبودقرارمن

:دادادامهوزديپوزخند

. کردهخرابروکارهالیعلبچهنیایولمدتهاست. کنمازدواجقراره- 

:گفتودادلشیتحويپوزخندشاهرخ

.ندارهتوکاربهيکارکهاونچرا- 

همسرمکینزديندهیادردوارمیامالبته.هیخارجزنهیبایتقرمنهمسر.یستینمتوجهتوجونمنه- 
یاسمخوادینماصال.میکنیزندگاونجامیخوایمماچون.باشهاروپاتومنيبچهندارهدوستاون.بشه

قصدبرسمدلخواهمزنبهبتونمکهنیايبراهم؟منیفهمیم.باشهشدهثبتاروپاتو!منپسرمثالاز
شدنمیسهمنظورم.بگذرمشنهادمیپازوکنملطفخوامیمنیهميبرابشمخالصبچهاونشرازدارم

دادمکهیحاتیتوضبا!بشمغرقکارهانیاتوادیزمنخوادینمدلشامندهیاهمسر.شماستشرکتتو
شدهراحتیلیخکارتوندینیبیم.بشهشمامالبچهتادیبپردازدیباشماکههیمتیقيرومابحثفقطحاال

.فروتنياقا

:دیپرسيجدشاهرخ

.یکنازدواجشیپوقتچندبودقراربودمدهیشن- 

منودیهستحاالاما.بشمخالصمنتادینبودشماهمموقعاون.نشدبچهاونوجودخاطربهکهگفتم- 
!دیرسخواهممقصودمبهراحت

.کنندموافقتتوانندیمکهفهمانداوبهچشمباستینگرشاهرخوبهنام

؟یبشیراضتايخوایمچقدرتو- 

کنمپاودستاونجایعالیزندگبهبتونمکهباشهيقدراون

.ياینبرمسئلهنیاپسازکهباشهبداونقدرتویمالوضعکنمینمفکر- 

.خوامیمکلونپولهیحاال.کردميگذارهیسرماکاراونيتوروپولمتماممنیول.يزیتیلیخدرسته- 



؟يخوایمچقدر- 

:دادجوابخونسردنیرام

!داداشبهترشتریبیهرچ- 

.يداريشنهادیپه؟حتمایچخودتنظر- 

.ونهیلیمکصدیمنيشنهادیپمتیقاره- 

.باشهکمکنمینمفکر!ون؟یلیمکصدی- 

!دیبداضافهدیتونیمییبخوااگر.خودتونهلیم- 

زیند؟اویگویمچهشاهرخندیبببودمنتظربهنام.بودندشدهیعصباناوییپروهمهنیاازشاهرخوبهنام
:گفتیلحظاتازپس.بودمشکلیکمپولنیاکردنایمهشیبرا.کندچهکهبودفکردر

مانده؟توپروازبهروزچند- 

مگه؟چطورروزچهار

یقانونيکارهاشدممطمئنبچهسالمتازیوقتاونجا.پولازیمینکردنایمهدوم.طمیبليهیتهيبرااول- 
شیزندگازشهیهميبراتووشمیمشیقانونمیقمن.منبهيدیمروبچهوکالتتوومیدیمانجامرو

.یکنیمافتیدرروپولهیبقبعدورونیبيریم

.کشهیمطولیلیخشیقانونيکارهایول

.زارمیممقابلتروامادهيلقمهنترس.کنمیمجورروهمهمن- 

.رسمیمپولمبهزودترهممن!خوبه

!نمتیبیمفرودگاهتوبروبعدوکنادداشتیقایدقروپروازتروزوساعت- 

.کردمحقتدریلطفچهبگمبذار- 

د؟یپرسمتعجبشاهرخ



!؟یلطفچه- 

.هاکنمحسابتوباکهتیننیاالالبته.گرفتمطیبلدوتا- 

.دادشاهرخلیتحوياخندهو

.خوبه!!!یبزرگلطفعجب

:گفتکردیمنگاهشکهیحالدرشاهرخ.نهادزیميروواورددربشیجازيکاغذبرخاستنیرام

.يکردآمادهقبلازروزیچهمهکهکنمیمقبولمنيبودمطمئننکهیامثل

!باشه؟گرمیمفرودگاهازروپولازيمقدارضمندر!مهمهچقدرتیبرادونستمیمچون.آره- 

.قبولهخبیلیخ- 

.شدمخوشحالارتتونیزازونیآقاخب!هیعال- 

وفشردرادستشکراهباابهنامیولنکردیتوجهوگرفتدهینادبودشدهدرازکهرااودستشاهرخ
:گفت

.شهیمتمومضررتبهچونصابريآقانباشهکارتتویکلکدوارمیام- 

يآقانمتیبیمفرودگاهتو.میرفتما.ادیزعزت.بگذرمازشبخوامکهادینمبدمپولازمن.جونمنه- 
!فروتن

:گفتشاهرخبهروشد،بهنامخارجاتاقازو

!بودینفهمآدمعجب- 

.سوزهیمشیستايبرادلمم؟واقعاًیدارکاروسریفیکثموجودچهبايدیدحاال- 

کرد؟هیتهدیباکجاازروپولنیاحاال- 

.رمیگیمقرضپدرمازهمروهیبق.بفروشمدیباروشترشیبینه،ولروفروشم،همهیمروسهامم

.یگرفتکمدستیلیخمنوکهنیامثل.نروتنديادیزپسریه- 



.باشنداشتهيکارتوجونبهنامنه- 

.نمیبشکاریبکهبدونمروهیقصباش؟نخواستمنداشتهيکاریچیعنی- 

.کنمحلرومشکلنیاخودمبهترهیولدونمیم- 

منروپولازیمین!یکنرفتارجورنیامنبانداشتمتوقعاصالً.میستینراهمهینقیرفخوب،ماپسرنه- 
.توهمروگهیدنصفکنمیمحاضر

.میباشداشتهیسهمریخکارنیاتوهممابذار

.یباشاتندهیآفکربهدیبا.یکنازدواجقرارهتوبهنام- 

.اندازهینمعقبمنویعروسپولنیاباشمطمئن.ستمینپولیبوریفقکهمنبابا

.دامادآقايدارالزمیولي،داريندارگمینمکهمن- 

روزچهارتادیباالبته.خودتروگهیدنصفوکنمیمهیتهمنرونصفش.گفتمکهنیجون،همشاهرخنه- 
...آدمعجبیول.يبدمردكاونبهفرودگاهتوتاکنمآمادهيمقدارهیگهید

.میکناعتمادبهشدینبامینشدمطمئنبچهسالمتازتا.ندهتیاهم- 

شاهرخ؟يریمتنها- 

.یکنیدگیرسکارهابهویباشنجایادیباتو.آره- 

یمحاضرروپولنصف.باشمطمئنگفتمکههميامسئلهبهراجع.کنحسابمنکمکيرونظرهراز- 
.کنم

قرض،قبوله؟عنوانبهیولجونبهنامباشه- 

.باشمکیشرهممنریخکارنیاتوبذارگفتم!هایکنیمناراحتمشاهرخ- 

:گفتوزدمهربانيلبخندشاهرخ

.یهستیخوبدوستتوبهنام- 



شاهرخوبودیخوبقیرفواوریواریلحاظهراز.بودیخوبدوستبهنامیراستانداخت،بهریزبهسربهنام
!دیبالیماوبایدوستبهوکردیمافتخاروجودشبه

***

.کنمیمخواهشسفرنیبرشماخوامینممنجونبابا- 

:گفتبعدودیبوسوگرفتهآغوشدررااومهربانشاهرخ

.بدمانجامروکارمحتماًدیبامن.برگردمزوددمیمقولزمیعز- 

!ره؟ینمبهنامعموچرا- 

بهروخودشکاردینباآدمیدونیمخوبرونیاکهتو.برمدیبامنومنهبهمربوطکارنیاچون- 
.کنهواگذارگرانید

...یولدونمیآره،م- 

عروسکم؟بابا،خوبخوشگلاریناماویولگهید- 

:دیپرسوستینگرپدربهمعصومانهبهار

؟يریمیک- 

.فردا- 

:گفتنیغمگبهار

.زودفردا؟چقدر

؟يدیمقولبشمموفقیکندعاکهبدهقولتووبرمفردادیبا.فتهیبعقبشهینم.گهیدکارزمیعز- 

.بشهدرستکارتحتماًکهخوامیمخدااز.جونباباکنمیمدعا- 

.یباشداشتهدوستتوکهجاهر.مسافرتمیبربرگشتمیوقتدمیمقول.برمتوقربون- 

جون؟باباباشه.شمالمیبر- 



.باشمحاضرفردايبراکهکنمجمعرولمیوساوبرمبهترهحاالگهیدخوشگلم،خبحتماً- 

.باباجونکنمیمکمکتهممن- 

.ماندیباقمتفکرانهشیستاورفتنداتاقبهدختروپدر

تیموفقبااستمشتاقحدنیاتاچراوآمدهشیپشاهرخيبراسفرنیاکدفعهیچراکهدیشیاندخودبا
:گفتخودبابعد.بازگردد

وبرگردهوکنهتمومکارشتیموفقبادارهدوستورهیمشرکتيکارهايبرااونوونهیدمعلومهخوب
.ستیننیاازشتریب

رود،بهاریمفرودگاهبهتنهاکهگفتوکردیخداحافظشیستاوبهارازخانهدرشاهرخروزآنيفردا
:گفتنیغمگ

باباجون؟مییایباتبدرقهيبراينداردوستیحتیعنی- 

.ینکنتیاذروجونشیستايدادقولکهنرهادتی.بهترهدیبمونخونهکهمن،گفتميکوچولو- 

:گفتوکردشیستابهروو

.مهمهیلیخبرامسفرنیا.کندعابرامشیستاخب

.خدابهتوکل.یباشموفقدوارمیام- 

.باش،خدانگهداربهاروخودتمراقب.ممنونم- 

:زدادیفربهار.شدلشیاتومببرسوارودیبوسرابهار

...باباجونبرگردزود- 

يروبهار.شدخانهواردوگرفترابهاردستاورفتنبا.بازگرددسالمتبهاوکهکرددعادلدرشیستاو
:گفتونشستیصندل

گهیدبابامکهکنهخدا.مونهیمشادشهیهمطورباشهنیااگر.بشهموفقبابامکنهخداجونشیستا- 
.باشهنداشتهیناراحت



م؟یکندرستخوشمزهکیکهیهمبايداردوستحرفهانیايجابهحاالزمیعزطورهنیاحتماً- 

:گفتشادمانبهار

.میکنیمدعوتهمجونسوگندوبهنامعمووییباباویمامان!هیعال.آره- 

.میبشکاربهدستدیباباشزود.میدارکاریلیخکهنیامثلپس.باشه- 

یمدخترنیاروانوروحبرراسرورويشادعطریراستبهشیستا.کردینگاهجانزدهیهودیخندبهار
چونهمراشیستاوبودزدهذوقشوروجانیههمهنیااززینبهار.داشتیمنگهشادابرااوودیپاش

.داشتیمدوتپدرش

.رفتندفرودگاهبههمباوکردسواررااوبودکردههماهنگبهنامباقبلازکهطورهمانراهنیبشاهرخ

نگفت؟يزیچشیستا- 

.رفتیملوهیقضنیرامدنیدبااومدندیماگر.شهینمگفتموشدممانعیولفرودگاهانیبخواستندیم- 

یکبابانهگفتمهمت؟منیمأموربرهشاهرخقرارهشدهیچدیپرسیمروزیدهمسوگند.درسته- 
همهیبرگشتپردستبا... شااانتايدارپروازامروزنفهمهکهداشتمنگهبستهسرروهیقضخالصه!گفته

.میکنفاشروزیچ

.کندعا.بهنامبشهدرستمشکلبدونکارهادوارمیامفقط- 

.بشهخفهکهبهشيدیميدیدروبچهیوقت.پولهونیلیمستیبفیکنیاتو... نباشنگران- 

...باشهنزدهکلکدوارمیام.باشه- 

.رفتطرفشانبهاشیشگیهمپوزخندبابهنامواودنیدبا.بودشاهرخمنتظرفرودگاهدرنیرام

!يایینمودشمونیپشکردمفکر- 

.میشینمماینشمونیپشتو- 

پروازشمارهیوقتزدندینمحرفکدامچیه.شدندپروازشمارهاعالممنتظرونشستندیصندليروبعد
اوازتشکرضمنزینشاهرخ.کردتیموفقيآرزوشیبراونهادشاهرخۀشانبردستبهنامشداعالم



شرکتبهآنهارفتنازپسوکردمطمئنرااوبهنام.باشهداشتهروشیستاوبهاريهوانبودشدرخواست
.بازگشت

:گفتدینباشخستهسوگندبهلبخندباوشدهخارجاتاقازبهناميکارساعتانیپادر

.شاهرخخونهمیبردیبا.ینباشخستههمتو.ممنونم- 

چرا؟- 

؟!نهاسخونههمشاهرخ.کردهدعوتمونبهار.میدعوت- 

...میبرحاالدیشادونمینم- 

ووشبنمفروتنويفخر.کردندحرکتشاهرخمنزليسوبهبهناملیاتومببرسواردوهروبرخاستبعد
گفتهشاهرخنیوالدبهشیستا.شدترگرممحفلسوگندوبهنامورودبا. بودندآمدهزینفرزندشانودیفر

کهسوگند!صدایبحدنیابهتاچراکهبودندمتعجبزینآنها.رفتهخارجبهيکارسفرکیيبرااوکهبود
:گفتدیشنرامسئله

!؟خارج؟يکارسفر- 

:گفتشیستا

.یبدونماازبهتردیباکهتو- 

!ه؟یکارسفرگفته.نداشتمخبراصالًمن- 

.شدیممتوجهیکسدینبانیهمخاطربهبودمحرمانهسفرنیازمیعز- 

دونستم؟یمدینباهممنیعنی!محرمانه؟- 

:گفتمهربانيفخر

.میباشخوشحالبهترهمیهستهمدورکهحاال.زمیعزندارهیبیعحاال- 

:افزودشبنمو



خبریبچراکهمیکنیمبحثوجرمیدارنجایاماوگذرونهیمخوشاونجادارهشاهرخاالن- 
.میبخوریکمدهیکشزحمتشیبرایلیخکهجونشیستاةخوشمزکیکازییایب.رهیخ... انشاا.رفت

:گفتکنانخندهدیفر.کردآغازراهیگرشبنمدخترلحظهنیادر

.میبخوربعدمیبرسمونبچهبهاولبهترهما- 

.نکندهیگراوکهکردنوزادبايبازبهشروعبهار- 

.کنمیميبازسایپربامندیبخورکیکشما- 

ووروديابتدادر.کردنداقامتبودشدهرزروقبلازکهمشهوريهاهتلازیکیدرنیرامهمراهشاهرخ
حالدراو.رفتبوديگریداتاقدرکهنیرامسراغبهبعدوکرداستراحتیکمشاهرخهتلدراقامت

خوشحالدیرسخواهدهنگفتیپولبهيزودبهکهنیااز.کردیمریسخودشياهایرودروبوداستراحت
بودگرفتهرااشیعالخودشقولبهشرفتیپيجلوکهمزاحمبچهآنشرازکهنیاازنیچنهم.بود

يلبخندشاهرخيروبهگشودراآنوبرخاستدريصدادنیشنبا.کردیمتیرضاشد،احساسیمراحت
:گفتیلحظاتازبعدوزدزلاوبهونشستیصندليروشاهرخ.کرددعوتشداخلبهوزد

.مینیببروبچهمیریمیکنمیبباومدم- 

.میبراالننیهممیتونیم.ندارهيرادیاوگرنه.یکناستراحتتوبودممنتظرمن- 

.باشرونیبگهیدربعکی.بشمحاضررمیم- 

.هايدارعجلهیلیخنکهیامثل- 

.نبودهکارتویکلککهبشممطمئنخوامیم.دارمعجلهآره- 

برامکهیکسبهنسبتاونمیمعرفتیبمنمرامتوبدونیول.یشناسینمیحسابودرسترومندرسته- 
.ستینسعادتهيهما

:گفتوزديپوزخندشاهرخ

.منتظرمگهیدربعکی.شهیممشخص- 



دروبرخاستخورددربهضربهچندکهبودشدنآمادهحالدر.رفتخودشاتاقبهوشدخارجاتاقازو
:گفتخنداننیرام.گشودرا

.حاضرممن- 

ساختمانمقابللیاتومبیمسافتیطازپس.گفتراآدرسنیراموشدندیلیاتومببرسوارهتلازخارج
پشتآنجادریخانمکهرفتنداتاقبهنیرامهمراه.شدندساختمانواردادهیپدوهروشدمتوقفیبزرگ

گپازپسزیننیرام.کردیخوشبختابرازدارشیدازوزديلبخندنیرامدنیدباوبودنشستهزشیم
ازنیشرواستدواریامکهداشتاظهاروزديلبخندزن.آمدندنیشرودنیديبراکهگفتاوبهیکوتاه

:دادپاسخوکردياخندهنیرام.ستیکهمراهشمرددیپرسبعدوشودخوشحالدارشید

!باارزشدوستهی- 

بابرخوردخوشوجوانزن.ببردنیشرواتاقبهراآنهاتازدصدارایشخصوزديلبخنداويروبهزن
:گفتيشادبازن.شدندواردبعدونواختدربهضربهدواوستادندیادرپشت.شدهمراهآنها

.دنتیداومدهیککننگاهنیشرو- 

ادیفریسیانگلزبانبهیرامدنیدباوبرگشتتعجببابودنشستهپنجرهمقابلولچریويروکهيپسر
:زد

.خوامینم.نمشیببخوامینمکن،منرونشیکن،برونشیب- 

.کندآرامشخواستورفتاوطرفبهجوانزن

.آمدهتودنیديبرااون.ستیندرستنیا.پدرتهزمیعز- 

:گفتکردیمنگاهپسركبهخشمناكکهیحالدرنیرام

!ستینمهماصالًمنيبرااون.نهیبباونوخواستهآقانیا.ومدمیندنشیديبراست،منینمهم- 

یمشدیمترهیکرتیعصبانحالتدرکهنیرامبارنکبتةچهربهاشزدهوحشتچشمانبانیشرو
.ستینگر

:گفتوکردشاهرخبهرونیرام



یمشب.برگردهتلبهخودت.دارمکارچونرمیممن.ستینیالیخیبزنحرفباهاشيخوایماگر- 
.نمتیب

.رفتوانداختهپسركبهيگریدنگاهبعدو

:دیپرسشاهرخبهروجوانزن

د؟یبردیخواهینمشما- 

:گفتبودستادهیاکهیحالدرشاهرخ

.کنمصحبتباهاشخواستمیمندارهيرادیااگر.اومدمنیشرودنیديبرامن- 

ازیاعتراضکهزینزن.رساندپنجرهکنارتارالچرشیواوبهتوجهیبپسر.ستینگرنیشروبهلبخندباو
یقدمچنددرورفتجلوشاهرخاورفتنبا.رفترونیباتاقازوزدشاهرخبهيلبخنددیندپسرجانب

،چهرهیعسليهارنگ،چشمییخرماوصافيموها. ستینگریماوبهترقیدقاکنون.گرفتقرارپسرك
.پژمردهونیغمگ. استنیغمگکهبودمعلومیول.بودیداشتندوستيبا،پسریزومعصومانهيا

!ن؟یشرو- 

اوبهوگرداندسرپسرلحظهنیادر. نهاداوشانهبردستشاهرخ.ندادنشانخودازیالعملعکسپسرك
:دیپرسنیغمگ.بودندآلوداشکشیهاکرد،چشمنگاه

!اون؟؟دوستیهستیکتو- 

.ستمیناوندوستمن.پسرمنه- 

؟يدارکارچهمنبا.ياومداونبا.يبوداونبایول- 

.هستمتودوستکهکنقبولوکنفکر- 

:دیپرسنیشرو

کنم؟قبولدیباچرا- 

:گفتمهربانشاهرخ



.دارمدوستتچون- 

:دیپرسنیغمگ.بودکردهاداراجملهنیاکهبودیکسنیاولشاهرخمادرشازبعد.شدرهیخاوبهنیشرو

.ندارمرویکسچون.ندارهدوستمنوی؟کسيداردوستمچرا- 

؟یکنیمفکرطورنیاواقعاً- 

:دادجوابآراماوو

.مادرمفقط- 

.ستینگراوبهمحبتباومهربانشاهرخ

؟ينداريخبرمادرتاز- 

:گفتختیریماشککهیحالدرنیشرو

.یلعنتمردهمون.کردجداهمازماروپدرم- 

.دونمیمروزیچهمه- 

؟یهستیکتو- 

همراهاونبامجبورمکهتوئهخاطربهوشدمهمسفرنیرامباکهبودتوخاطربهراستش.شاهرخهاسمم- 
.باشم

قصدویباشاوندوستواقعاًهمدی؟شایباشاونبامنخاطربهيبخواکهدارهوجودیلیدلچرا؟چه- 
.يبدآزاررومنیباشداشته

یمراستش.ستمینپدرتدوستمنگفتمکهطورهمون.یکنفکرينطوریامنمورددرندارمدوست- 
.یبشراحتدستشازتوکهکنميکارهیخوام

.ارهیبسرمییبالخوادیم؟نکنهیچيواقعاً؟برا- 

؟یکنیميفکرچهمنمورددرتونیبب.خوبپسرنه- 



.باشمداشتهموردتوندرهميفکرتونمینمپس.شناسمینمروشمامن- 

:گفتمهربانوزدلبخندپسریسادگبهشاهرخ

.برسونممادرتبهروتوخوامیممن- 

:گفتدیلرزیمجانیهازشیصداکهیحالدروشدجانزدهیهشدتبهجملهنیادنیشنباپسر

د؟یشناسیمرود؟اونیدارخبرمادرمازشما- 

ةچهرمقابلصورتشکهيطورزدهزانونیزميروبرونهاداوفینحيهاشانهيروراشیدستهاشاهرخ
:گرفتقرارنیشرو

.شناسمشیممنآره... زمیعزباشآروم- 

.کنهینمتشیاذکهپدرم.شدهتنگبراشیلیخخوبه؟کجاست؟دلمحالش- 

.ستینتومادرهمسرگهیدچون.بدهانجاموکارنیاتونهینم- 

شده؟جداازشمادرم- 

همازآوردهنجایابهخودشباتوروپدرتکهییروزهاهموناز- 

.شدندجدا

؟خوبهحالش؟کجاستحاال- 

.توئهازيدورخاطربهشینگرانویناراحتفقطوخوبهحالش،زمیعزآره- 

؟دیشناسیمکجاازرومادرماصالً؟نیداریارتباطچهمادرمباشما- 

.کنهیمیزندگمنيخونهتومادرت- 

:دیپرسافسردهنیشرو

؟کردهازدواجشماباشماپس- 



.نه- 

؟یچپس- 

:دادجوابشاهرخ

ادامهدرزینراجملهنیاکندراحترانیشرونکهیايبراو. نیهممنهيکوچولودخترپرستارمادرت- 
.ستیناوومننیبياگهیدارتباطچیهو: افزودصحبتش

:گفتوزديلبخنداويروبهنیشرو

.آوردهبراميخبرمادرمازیکیکهشهینمباورم- 

:گفتمهربانشاهرخ

.مادرتشیپ،گردونمیمبررانیابهروتوکنمیمجورروکارهابتونماگرکنباور- 

کردهصرفاوبارایساعت. کردحسرااويشادشاهرخ. شکفتياغنچهچوننیشروچشماندراشک
برساندمادرشبهرااوتابنددکاربهرااشیسعتمامکهدادقولاوبهوکردصحبتشیبراشیستاازو
سخنانودهایتهدبهیحت. نخوردغصهگریدوباشدیخوبپسرکهگرفتقولهماوازکندیزندگماباتا
مادرشنزدورانیابهسرحالوشادياچهرهباتاباشدشادابکندیسعونکندیتوجههمنیرامهودهیب

.شدریدلگیکمپسركکندیخداحافظاوازخواستکهیوقت. بازگردد

سرشبرمهردستودیبوسرااویمهربانباشاهرخ! کندترکشيزودنیابهشاهرخنداشتدوست
زنهمانازوشدخارجاتاقازبعدوبزندسراوبهمداماستکشورآندرکهیوقتتادادقولودیکش

بازن. کندییراهنماشگاهیآسامسئولدفتربهرااوتاخواستبودآوردهنیشرواتاقبهراآنهاکهیجوان
بااو. بودشدهاتاقشواردوروديابتدادرکهبودیزنهمانآنجامسئول. دادانجامراکارنیالیمکمال

:گفتبعد. ندیبشکهکرددعوتوزديلبخندشاهرخدنید

.دیهستشونیادوستانازشماکهگفتندصابريآقا- 

:گفتوزدهزیآمتمسخريلبخندشاهرخ



ادامهیکوتاهمکثازپسوستمیندوستانشاز،نیهم. دارمشرکتمعاملههیدراونبافقطمنریخ- 
:داد

.بدونمبهشراجعشتریبخوامیم. کنمصحبتشمابانیشروبهراجعخوامیممن- 

:گفتمتعجبزن

؟بپرسمیسوالتونمیم- 

:دادادامهشاهرخقیتصدباو

؟دیکنیمتیمسئولاحساسحدنیاتانیشروبهنسبتشماچرا- 

:گفتوانداختریزبهسرشاهرخ

.فهیضعاشهیروح،شهیمترپژمردهروزبهروزنجایابچهنیا،وجدانمخاطربهواحساسمخاطربه- 

:گفتبودآمدهخوشششاهرخمحبتپرسخنانازکهزن

کهگفتوآورداونوپدرش. بودهنجایادریکودکاز. هیحساسپسرنیشرو. دیشدمتوجهدرستشما- 
درپدرش. کردهجداهمازرواوناپدرشواستزندهمادرشکهگفتهمابهنیشرویول. مردهمادرش

نجایاریدبهریدیلیخ. میکنیسوالشیزندگبهراجعندارهدوستراستش. نزدهمابهیحرفموردنیا
.قرارهچهازاوضاعنهیببنکهیايبرااونم. ادیم

برهشیپطورنیااگر. مارهیبنیشرویروحنظراز. شهینمخوشحالاوندنیدازاصالًنیشرویثاندر
.شهیمترمیوخحالشحتماً

:دیپرسشاهرخ

؟کردکارچهدیبا؟هیچشانظر- 

.کنهيدارنگهاونازمادرشای. بشهبهترنهیببرومادرشاگردیشا- 

.دادهپدرشبهرونیشرویسرپرسترانیادادگاه- 

.کنهیمنظردیتجداشيرادریقاضحتماًبشهمطلعوضعنیاازدادگاهاگر. دیکنتیشکادوبارهخب- 



نیانکهیاازحالهربه. کنهیمدشیتهدچون. برسونهبیآسبچهبهنیرامکهنگرانهمادرششهینم- 
امیمنجایابازممندیباشاونمراقبشتریبکنمیمخواهش،سپاسگزارمدیدادقرارارمیاختدررواطالعات

.

.....يآقاشدمخوشوقتشماباییآشنااز. کنمیمخواهش- 

.فروتنشاهرخ،فروتن- 

.فروتنيآقا،بلهاوه- 

دنیدازیحت. بودشدهناراحتسخنانآندنیشنازواقعاً. رفتوکردیخداحافظشاهرخازآنازپس
یول. دادیماوبهرايرایقاضحتماًکردیمتیشکاشیستااگر. بودنیاندوهگزیننیشروباررقتحال

.نبوديکارنیچنبهحاضراوکهافسوس

غذاکهبودمدتهاییگو،خوردیمولعبانیرام. بودندشامصرفحالدرهتلرستوراندرهنگامشب
اشتهاشاهرخیول. داردخوردنبهلیمفقطاکنونوبازگشتهییفرساطاقتوسختکارانجامازاینخورده
:گفتوکردياخندهنیرام. ستینگریمنیرامبهنیخشمگفقطنداشت

؟يخورینموغذاتچرا؟پسرهیچ- 

.ندارملیم- 

؟شدهتییاشتهایبباعثبچهاوندنید،چرا- 

:دادادامهودیکشسررانوشابهوانیلبعد

.باشمداشتهدوستشونمیبباونوتونمینمکهیکنیمدركرومنحاالپس- 

.یفهمیمتوئهبچهاون. یکنیمتباهروبچهاونيدارتو. یکثافتهیتو! احمق- 

:گفتودیخندنیرام

.یکنينگهدارازشيخوایمتوچون. شهیمخوشبختيزودبهبچهاون. شاهرخباشآروم- 



يبراويریگیمروپولتهمتووکنهیمکاملرومداركرانیاتولمیوک. کردمآمادهروزیچهمه- 
!يریمویکنیمگمروگورتپسرشوشیستایزندگازشهیهم

.برسمپولنیابهکهآرزومهمن- 

.یفیکثآدمهیتو- 

يکاسهیوقتیول،ادهیزصبرممن. نکنتلخرواوقاتم. خورمیمشامدارممن. هیکافگهیدخوبیلیخ- 
دنیدبابتبهترهضمندر. ينذارسرمبهسرحدنیاتابهترهپس. ستینجلودارمیکسبشهزیلبرصبرم

.یکنحاضر،يبدبودقرارکهرویمبلغاونشیسالمتازشدنمطمئنوبچه

:گفتوبرخاستشاهرخ

.منتظرتماتاقميتو،حاضرهپول- 

:گفتلبریزنیرام. رفتو

شرشازشهیهميبرايزودبه. خوبچقدر. فتندیدربمنبالیعلبچههیخاطربهخوانیم،هاوانهید- 
!رسمیمیحسابپولهیبهوشمیمخالص

دیقآندروکردهآمادهقبلازرايکاغذشاهرخ. رفتشاهرخاتاقشبهوکردصرفراشیغذایباقبعد
دستیاصليبرگهکهبودنسخهدودادقرار. کندیمپرداختراپولنیابچهگرفتنيبراکهبودکرده

!دیخندهابرگهاوبه. گرفتیمقرارنیراماریاختدریکپيبرگهوماندیمشاهرخ

ازراپولفیکوکردامضاءراهابرگهشاهرخيخواستهبهبنا. بوديبازبچهنوعکینهایانظرشدر
:گفتوکردياخندهافتادپولهابهچشمشیوقت. کردافتیدرشاهرخ

:گفتوزديپوزخندهماو. خانشاهرخجنابممنونم- 

.يدارطمعچشمهمبازيدارخودتحدبهنکهیابااما،سوختینمدلميبوديندارآدمِاگر- 

:گفتوستینگراوبهمودبانهنیرام

.کنمصرفنظرشتریبپولگرفتنازخاطرنیابهشهینمیولدارمدرسته- 



؟شدیچاتندهیآهمسر. میبگذرحالهربه- 

:گفتخندهبا. شکفتنیرامگلازگلییگو

!شدخوشحالیلیخمندنیداز. دمشیدامروز- 

:دیپرستمسخرباشاهرخ

!!؟واقعاً- 

.بشهمنزنکهخداشهاز. معلومه- 

.بشهطورنیادمیباکماالتهمهنیابامعلومه- 

:گفتنیرام

.شدمخالصهمبچهشرازگهیدکهگفتم- 

؟گفتیچاون. کهواقعاً- 

.میکنازدواجهمبامیتونیم! بهترگفت- 

؟بپرسمتوازیسوالهیتونمیم- 

:گفتکردیمریسخودشيایدندرکهیحالدرنیرام

.بپرسيداردوستهرچهفعالً. آره- 

؟هیچکارشون؟اندکارهچه،یکنکاراونهابايخوایمکهییآدمهانمیببخواستمیم- 

.روغنهتوشهیهمواسهنونتیباشاوناکارتواگریعنی. ندارهحرف! هیعالبدونفقط- 

؟هیکارچهخوب- 

یمبهرهسودشازومیذاریمهیسرمافقط. ندارماطالعادیزهمخودممنراستش! دردسریبکارهی- 
!میباشدادهانجاميکارنکهیابدون. میبر



هیعنوانبهیولادیینمخوشمازتاونکهبا،یکنیمکارچهکهیبدوندوارمیامحالهربه! جالبه- 
کهباشهاجنباتالقکثلکهیبشيکارواردممکنه. نکناعتمادنهایابهکهبگمبهتدیباهموطنویرونیا

.ممکنهریغبراتشدنخالصیرفتفرولجنزارتویحسابیوقتو. يبرفرواونتومدام

:گفتوگذاشتشینمابهرازردشيهادندانودیخندنیرام

.کنمیمچهدونمیمخودم. نخورغصهتو- 

:گفتوگرفتدستدررافیکوبرخاستبعد

تایتونیم! ممنونپولهانیاخاطربهحالهربهیولیباشمنقیرفينداردوستهرچندجانقیرفخب- 
باتونهینمتلفنمقیطراز. یکنخارجشاونجاازیتونینمیول. ینیببروبچهويبریهستنجایایوقت

.هستندیمقرراتیحساباونجاافراد،کنهصحبتمادرش

.نباشنگرانتو. دونمیمخودمبله- - 

اقامتامندهیآپدرزنوهمسريخونهتوقراره. رمیمهتلنیاازفردامنضمندر. دارخدانگهفعالً- 
.کنم

؟يگردیمبررانیابهیک- 

؟يگردیمبریکتو. گهیديهفتهدودیشا- 

:گفتبعدودیشیاندیکمشاهرخ

فکر. ریبگتماسمنباحتماً،یبرگشتیوقتگرفتارمیحساباونجا. گردمیمبرگهیدروزدوتامنم- 
.یکنفراموشروقرارموننکنم

:گفتودیخندنیرام

وخودتيبرارانیايبریمروپسركاونویرسیمآرزوتبههمتو. امیمحتماًمن. نباشنگران- 
.خداحافظ. یبخوابخوبشب. مادرش



؟رفتخواهدشیپخوبکارهاایآکهبودفرورفتهفکردر. ماندیباقخوديجابرشاهرخورفتنیرام
هتلمسئولازوبرداشترایگوش. کندخبرداراوضاعازرااووگرفتهتماسبهنامباگرفتمیتصم

.بودخطپشتبهنامیلحظاتازپس. ردیبگراشمارهخواست

.جانبهنامسالم- 

.اسموقعیبیزنیمهمیوقتیزنینمزنگهمتوپسر؟یخودتشاهرخسالم- 

؟چندهساعتمگه- 

.کارسربرموبشمبلنددیباکهموقعهمون- 

:گفتودیخندشاهرخ

؟خوبندهابچه؟خبرچه. کردمدارتیبوزدمزنگموقعبهپس- 

.نیببوایبکهمیبودانداختهراهبهیجشنیخالجات. خوبخوبِ- 

.دیبودخوشحالکهشکرروخداخوب؟یگیميجد- 

.بوددروغایيدیدروپسره؟خبرچهبگوتو- 

يبچهبهنسبتيپدرکدوم. احمقهمردكنیابهناممنيخدااوه. شگاههیآساهیتو. دمشیدنه- 
؟نطورهیامردنیاکهاسعاطفهیبقدرنیاخودش

؟بودخوببچهحاال- 

دادمبهشروایدنانگار. کرددایپیحالچهیبدوناگر،گفتممادرشازیوقت. فهیضعیلیخیروحنظراز- 
یمدرستروکارهالمونیوک؟يکردکارچهتو.... کردتشیتقویروحنظرازدیبا. کردکارروشدیبا. 

؟کنه

.تمومهکارکنهلیتکمروگهیدورقدویکیفقطکردهجورآرهیول. زیعزقیرفیرفتروزههیتازه- 

؟کردامضامردكیراست- 

:گفتودیخندشاهرخ



فکرراههروبهشیمالوضعدونستمینماگر. شدینمباورم. کردگمروخودشافتادپولهابهچشمشتا
حالهربه. بوديبازبچهدادنامضانظرشدرتازه. دهیندوپولرنگحاالتاکهبدبختهآدمهیکردمیم

.کردامضاراحتکهرویکینیا. میآوردشانس

.گرفتهروپولش؟راحت- 

.زدمزنگموقعیبکهدیببخش. یبرسکارتبهيبربهترهخوب. درسته- 

؟يگردیمبریک. باشخودتمراقب. شدمخوشحال. جونمنه- 

.کنندرزروروطیبلسپردمگهیدروزدو- 

.داریددیامبهویباشموفق. باشه- 

.داریددیامبه- 

رفتوکردتشکر،رفتهوکردههیتسواوکهدیشنوگرفترانیرامسراغهتليمتصدازشاهرخبعدروز
از» کایر« خانم. ندیببرانیشروخواستوکردمالقاتراآنجامسئولورساندشگاهیآسابهراخود. 

راخندهمدتهاازپسوشدهبهتریلیخنیشروحالروزیدازکهداشتاظهاروشدخوشحالاوبامالقات
بهدنشیدبانیشرو. رفتاواتاقبهوشدخوشحالموضوعنیاازشاهرخ. اندکردهمشاهدهاولبانيرو

:گفتپرستاربهیسیانگل

خوبچقدرشاهرخآقاجونخدا؟اومدهیکنیببمارگارتاوه- 

. دیبوسوگرفتآغوشدررااوورفتطرفشبهیمهربانباباشدخودشپسرِنیشروییگوشاهرخ
:گفتوزدمهربانيلبخندبوددهیدقبلروزرااوشاهرخکهپرستارش. دیخندیمجانیهبانیشرو

.شدهخوشحالدنتونیدازیلیخ



:گفتونشاندلچریويرورانیشروبعدوزديزیآممحبتلبخنداوجملهجوابدرشاهرخ

. یبرداشترواوليقدمهايدادمنبهکهیقولخاطربهکهمعلوم. خوبهحالتکهنمیبیمخوبپسرخوب
؟میباشهمبایکمونجایاسرسبزمحوطهتومیبريداردوستحاال

:دادجوابخوشحالنیشرو

.یباشمنباشتریبدارمدوستينرزودکهیشرطبه

.پسرمحتما

داشتدوستنیشروکهبودیداشتندوستونیریشچنانشاهرخزبانازپسرممهرپريکلمهادنیشن
ییراهنماباودادهلراچرخشاهرخ. بکندیدرخواستنیچنداشتشرمیول. بشنودراآنبارهاوبارها

:گفتمعصومانهنیشرو. بودبایزیباقبههیشبشتریبکهشدندسرسبزيمحوطهاواردتیمارگر

؟وقتچندتیمارگر. امدمینباغنیاتووقتهیلیخمن. شاهرخآقایدونیم

.باشهسالکیکنمیمفکر

.ستینگرنیشروبهبعدوتیمارگربهابتدامتعجبشاهرخ



؟يبوداتاقتتوفقطتویعنی؟کسالی

.دمیدیمروزیچهمهاتاقميپنجرهااز. امیبنجایابهنداشتیلزوم. بله

:گفتاوسخنانادامهدرتیمارگر

اومدینمهميهواخوريبراحداقل. درسته

کهمن؟بودمیممیسالمتفکربهدیبایچيبرا؟نمیببهارويسرسبزتاومدمیمدیباچرا. ومدمینمآره- 
چهبه.باشمداشتهيخبراوازاینمیببرومادرمندارماجازهیحتورمیبمتابمونمنجایاعمرمآخرتادیبا
!؟یچيبرا. افتادمیمگذاروگشتفکربهوبودمیمخوشحالدیبايدیام

راشیدستهاوزدزانواومقابلمهربانشاهرخ. افتادهیگربهوکردیماداراجمالتنیاادیفربانیشرو
:گفتوگرفت

صبورومقاومدیبامردهی. ستینراحتچندانکردنهیگرمردهیواسه؟یکنیمهیگر. گلمپسرنیشرو- 
بهوکنمیمدرستروکارهاخدادیامبه. یکنفکريدیکشکهيهایسختواندوهوغمبهدینباگهید. باشه
.مادرتومنشیپگردونهبررانیابهتورويزود

:دینالنیغمگوانداختهشاهرخآغوشدرراخودافسردهنیشرو



تومثليپدرداشتنمنيآرزو... يبودمنمالتوکاش. يبودمنباشهیهمکاشيبودپدرمتوکاش- 
؟چرا. شدنطوریاچرایولبوده

ودیخنداویلحظاتازپسداشتقرارینامناسبوضعدرنیشرویراستبه. کردنوازشرااوسرشاهرخ
:گفت

نرفتهادتیکهتو. میباشخوشقراره. میکنهیگرومینیبشنطوریهمستینقرارکهما. خوبپسریه- 
؟يدادمنبهیقولچه

:گرفوکردپاكرانیشروگونهيروياشکهایمهربانبابعد

.خوبپسربخندداد؟یباشکقشنگيچشمهانیاازستینفیح- 

آنجاهميگریديبچهها. بودندتنهادوآنحاال. رفتبعدودیخندزینتیمارگر. دیخندشادابنیشرو
باآنجازینراناهاریحت.دهدهیروحاوبهکردیمیسعوخنداندیمرااو.کرديبازنیشروباشاهرخ. بودند

نشانشراشهروببردرونیبرااوداشتدوستیلیخ. ماندنیشروکنارظهرازبعدتا. کردندصرفهم
شودجدانیشروازخواستیمکهیزمان. دادندینماوبهراياجازهانیچن. توانستینمکهافسوسیولدهد
بردوبارهغمواندوهپردهگفتاوبهمهربانشاهرخ. افکندهیسانیشروچهره:

.امیمهمفردا. دلمزیعزنخورغصه- 



؟يایمشهیهم- 

:دادجوابوکردمکثيلحظهاشاهرخ

وکالتکنمیراضروپدرتبتونمتاکنمیمروتالشمتمام. کنمدرستروکارهادیبا. رانیابرگردمدیبا- 
.یکنیزندگمادرتباويبرگردیبتونتابدهمادرتبهتورو

؟یچینتونستاگه- 

.میشیمموفقمانباشنگران- 

:يگردیبرمیک- 

.شبفردا- 

نمت؟یبیمفردافقطیعنی- 

:گفتنشودناراحتنیشرونکهیايبراودادتکانسرشاهرخ



یوقتتايبدقولدیباهمتو. یبموننجایازارمینم. برمیمهمتورووگردمیبرم. رمینمکهشهیهميبرایول- 
.ينخورغصهگهیدویباشخودتمراقبکنمیمدرستروکارهامنویهستنجایاکه

شاهرخدمیمقول_

خوبپسرنیآفر_

رفتیخداحافظازپسودیبوسرااویشانیپسپس

7فصل

تماساوباکهدادقولاوبهکردیمیخداحافظنیشروازکهیزمان. بازگشترانیابهشاهرخباالخره
مسئولبه. ردیپذصورتيزودبهداریدنیاکهدادقولشاهرخوبودمادرشداریدقراریبنیشرو.ردیبگ

بهکراستی. بودزودصبحشدرانیاواردکهیزمان. بودکردهرانیشروسفارشاریبسزینشگاهیآسا
کارکنانوگذشتیساعت. نبوديخبرهمبهنامازوبودنشدهشروعکاریاصلساعتهنوز. رفتشرکت

ورفتطرفشبهخوشحالاودنیدبا.شدشاهرخاتاقواردراستکیوآمدزینبهنام.شدندشرکتوارد
.گرفتندآغوشدرراگریکدی

گذشت؟خوش. پسريچطور_

.یسرحالیحسابنکهیا؟مثليچطور. یخالتويجا_

:گفتودیخندبهنام

.خوردمیحسابوکردماستفادهسوسمیرئنبوداز_



:گفتخندانهمشاهرخ

.رمیمیمیگرسنگازکهنخورمنویقاضفقطبخوريداردوستیهرچ. جونتنوش_

:دیپرسبهنامدوستان،یگپازپس

.._قراره؟چهازاوضاعخوب_

گفتمیتلفنکهیهمونیچیه_

خبر؟چهنیراماز_

.گردهیمبرگهیدهفتهدوگفترفتوکردهیتسوهتلباگرفتروپولهاکهیشبيفردایچیه_

شد؟یمیچنبوددرهیمااگه. پولدارهکهخوبهتوقولبه_

. باشهخالفکاردیبادمیفهمکهطورنیا. کنهيگذارهیسرمايکارچهتوخوادیمستینمعلوم. دونمینم_
!هیچبهیچستینمعلوماصالچون

بگونیشروازنطوریاکه_



یلیخ.ندارهحدکهدارهیخرابهیروحچنان.کردهچهبچهنیاباستینمعلومیعوضمرداون.بهناميوا_
هیگراگه. شدهدوستمنبایحساب. زدمیمسربهشمدامبودماونجاکهيروزسهدونیاتو.سوختدلم

.گرفتیمشیآتگرتیجيدیدیمروهاش

؟یگیمشیستابه؟یکنیمکاریچحاال_

خرابزیچهمهبدوبدمبهشهودهیبيدواریامهیترسمیم.بعدمیبشمطمئننیرامطرفازدیبا. نهحاال_
.بشه

.ندارماطالعمنچراگهیمشدهحساسیلیخسوگند. یبشموفقدوارمیام_

:گفتزنانلبخندشاهرخدنیدباوشدواردسوگندلحظهنیادرودندیخنددوهر_

گذشتخوشمحرمانهسفر. کردمعرضسالم! سیرئجناببهبه_

:دیپرسيجدشاهرخ

محرمانه؟گفتیک_

بهنام_



؟يزادحرفشواصالچراتوبودمحرمانهاگر؟محرمانهسفرنرفتممنمگهبهنام_

سههر. سیرئجنابشرمنده. سالحمخلعسوگندبرابردردیکنباورگفتدیخندیمکهیحالدربهنام
.کنمیمتیموفقيآرزوبراتونیول. شدممشکوكیحسابمنحلهربهگفتسوگندودندیخند

:گفتبهناموکردتشکرشاهرخ

.یکناستراحتوخونهيبربهتره. يخستهامعلومه_

.بدمرومحرمانهتیمأمورگزارشونمتیبباومدمفقط. یمنفکربهکهممنونآره_

وکردیخداحافظدوهرازشاهرخ.کرداکتفالبخندبهونزدیحرفسوگند.دیخندوکردنگاهسوگندبهو
:گفتودیکشرابهنامگوشسوگنداورفتنبا. رفت

کندرهاراخودکردیمیسعکهیحالدربهنام؟يخندیممنبهویکنیمیکیبهدستشاهرخباگهیدحاال_
:گفتخندان

يکارهرخونهتو.هانهیبیمادیمیکیزشتهدلمزیعزیثاندر. بخندمشمابهکنمیمغلطمن. خدابهنه_
.گرفتدردگوشمباباکنولگوشمواالنیول. اریبسرمیخواستییباالهربکنيداردوست



:گفتوکردرهارااوگوشسوگند

باشه؟داشتهيرفتارنیچنخوبشهمسربادینبامردهیکهيدیفهمحاال_

برسم؟کارمبهمنيدیماجازهحاال. دمیفهمهمیحسابدمیفهمزمیعزبله_

.رفتممنبله_

بله؟- . سوگندزدصدابهنامبودخروجحلدرسگانیوقت

ودادتکانتشکرنشانهبهراسرشوزديلبخندسوگند. دارمدوستتگفتوکردنگاهشمحبتبابهنام
شدکارشمشغولخوشسروشادهمبهنام. رفت

يقدربهسفردر.کندهیتهبهاروشیستايبرايهایهدتوانستتاشدمعطلابانیخدریساعتشاهرخ
کندریغافلگراآنهاخواستیمکهحاالاماکندهیتهيزیچآنهايبرابودکردهفراموشکهبودگرفتار

دروگذشتبیجدررادیکلدیرسخاطرشبهيفکردیرسکهخانهدربه. نباشدیخالدستدادحیترج
نقدریانداشترایکسانتظاررفتدرطرفبهزنگيصدابابود،یبعضمشغولبهارهمراهکهشیستا. زد
:دیپرس.نمودیمباتریزصورتشوبودانداختهلٔگشپهایٔلکهبودکردهیبعضبهاربا

ه؟یک_

.شدمبهوتدرپشتشاهرخدنیدباوگشودرادرآرام. دینشنیجواب



خانوم؟شیستايشودشوکهشده؟یچ. سالم_

.دیبفرمائنیآمدخوش...خو...سالم. نهنهاوه

ودیدوطرفشبهزدهجانیهپدرشدنیدبابهار. سپردشیستابهرابستههاوشدواردزنانلبخندشاهرخ
.دادجااوآغوشدرراخود

.يآمدخوشجونباباسالم_

یبوسرااوشاهرخ

.بودنیریشچهبهبه.نمیبببدهبوسهیخدا،يوانم،یریشسالم_

یوقت. بودشدهخوشحالاشیشادابوشاهرخدنیداز. دیخندآنهاهمراهزینشیستاد،یخندشاداببهار
لبخندباوکردمیتقدبهاربهرايگریدونهادشیستامقابلرابستههاازیکیشاهرخنشستندییریپذدر

گفت

راستش. دمیخرخودمونتهرانيمغازههانیهمازروایهدانیاکهبگمدیبایشرمندگعرضهباراستش_
...نشدوبودمکارمشغولیلیخاونجا



گفتوکردتشکرشیستا

.نبودامزحمتبهیراضنیکردلطفیلیخشما

ادیبخوشتوندوارمیامکنمیمخواهش

شدشادچنانآندنیداز! پشمالووبزرگيپنداکی. کردهاشیهدکردنبازبهشروعیخوشحالبابهار
.بودبایزاریبسنهیسسنجاقکیوخوشبواریبسعطرشهیشهیهمشیستاهیهد. دیبوسراپدربارهاکه

.رفتاطاقشبهاستراحتيبراوبرخاستآمادهخوششانایهداازآنهانکهیاازخوشحالزینشاهرخ

کرداعتمادنیرامبهتوانینمکهبودمعتقدلیوک.بودبحثسرگرمشدتبهشرکتلِیوکوبهنامباشاهرخ
راکارهاتوانیمیقانونراهازبودمعتقدودانستیمکالهبرداررانیراماوکنندتیشکانیرامازدیباآنهاو

..کرددرست

بهروبچهحضانتدادگاهحتمام،یدارماکهیمدارکبهتوجهبادیباشمطمئنکندتیشکابچهمادراگر_
.دهیممادرش

ازروخودشکهراحتهیلیخمرداونيبرا. ارهیببچهسرییباالنیرامممکنتیشکاصورتدریول_
.کنهخالصشبچهشعر



تازهیبعضنیرامکهبودنددواریامسههر. نزدیحرفگریدلیوککردودییتاراشاهرخيگفتههازینبهنام
یول. دهدانجامترراحتراکارهابتواندتابودگرفتهیوکالتزینشیستاازنکند،شاهرخشروعرائئه
هفتهکی. دادشاهرخبهراوکالتنداشتيدیامچیهکهآنباوبوداطالعیبانیجراصلازهنوزشیستا

شمارهکهسپردیمنشبهدفترشدرروزآن. نداشتنیشروبایتماسهنوزوگذشتیمشاهرخبازگشتاز
يصداارتباطيبارقررازپس. کندوصلاطاقشبهشد،برقرارارتباطیوقتورد،یبگرانظرشمورد

:دیچیپیگوشدرنیشرؤمأسومنه

الو؟_

چطوره؟حالتخوبپسرسالم_

.شنومیمروصداتکهخوشحالمچقدر. شاهرخسالم_

خوب؟حالتزم،یعزنطوریهممنم_

.یبپرستیمارگرازیتونیم. کردمعملقولمبهمن. خوبمبله_

:گفتودیخندشاهرخ

.یهستیقولخوشپسرتودونستمیممن! نیآفر_

:دیخندیشادمانبانیشرو

...فیحاماکنمصحبتباهاشدارمدوستیلیخخوب؟حالشخبر؟چهمادرماز_

|.یکنیمصحبتهممادرتباموقعشبه. نباشنگران_

.بودممنتظرتزودتر؟يکردتلفنمنبهریدنقدریاچرا_

.زنمیمزنگزودبهزودبعدبهنیاازیولبودشلوغسرمکنباور_

شاهرخدارمدوستت. ممنونم_



زیناو. کناخطابپسرمرااواستلیمایلیخنیشرودانستیمخوب. پسرم...دارمدوستتهممن_
.کندیمخوشحالقالبمیصمازراپسركدانستیموکردیماداراواژهنیامحبتباومهربان

کنمیمتلفنهمبازباش،خودتمواظبگه،یدخوب_

.دارمدوسشیلیخبگوبهش. باشمادرموخودتمراقبهمتوباشه_

.خداحافظحتما_

.شاهرخخداحافظ_

صحبتشیستاباخواستیمدلشیلیخ. زدمهربانيلبخندپسركتیمعصومبهونهادرایگوششاهرخ
کینزدهمبهرادوآنبعدشودمطمئنجهتهرازخواستیم. شودخرابکارهادیترسیمیول. کند
.برگرددرانیابهزودترنیرامبودمنتظرفقط. کند

يآقاکهداداطالعشاهرخبهیمنشسومهفتهدرکهنیاتا. نبوديخبرنیرامازوشديسپرگریدهفتهدو
:گفتعجوالنهشاهرخ. اندگرفتهتماسصابر

.دیکنوصل- 

!خانشاهرخجنابسالم- 

؟یهستکجاتوکهمعلومهاصالً- 

:گفتاوودیچیپیگوشدرنیرامۀقهقهيصدا

!نرم؟عسلماهوکنمیعروسيندارتوقعکهتوعسلماهبودمرفته- 

:گفتوزدهيپوزخندشاهرخ

!خبریبچه. مبارکه- 

:گفتیمستبانیرام

.کردمیمدعوتتیعروسيبراوگرنه. ادیینمخوششيبازشلوغازایلویس- 



؟یهستکجاحاال- 

!همسرمکنار. باشمکجایخواستیم- 

؟یکنینمفکرمیگذاشتکهيقراربهگهیدنکنه. يبرگردنبودقرارمگهیلعنت- 

.برسونمروخودمیکبگوتو. هستمقراراونعاشقمن- 

.امروز. حاالنیهم- 

:گفتودیخندنیرام

؟يدارعجلهقدرنیاکهحاضرهپول- 

.یبرسونروخودتبهترهتوکنم،یمجورشدههمسنگریزاز- 

.شب8ساعترأس. ایبمیرفتکباریقبالًکهیرستورانهمونبه. هستماونجافردامن- 

.يایبسروقتدوارمیام. باشه- 

شاهرخ. کردهحاضرراپولگفتاو. کردبازگوشیبراراانیجروکردتلفنبهنامبه. نهادرایگوشو
.باشدهمراهشفرداخواستاوازتشکرضمن

نظرموردپولگریدحاالکردخارجبانکدرخودحسابازراپولیباقشدخارجشرکتازخودشبعد
.دیایبکناراوباکهبوددواریامشاهرخکهنیرامخودبودماندهفقط. بودشدهجور

* * *

.دیرسیمنظربهنگرانخوبه؟حالتونشاهرخآقا- 

:گفتوستینگرشیستابهشاهرخ



.نباشنگران. ستینيزیچنه- 

رون؟یبنیبرنیخوایم- 

.بدهاطالعمنبهفوراًاومدبهنامیوقت. دارمقراربله،- 

.حتماًچشم- 

:دیپرسوستینگرشیستابهبهار

!شده؟چهنظرتبه

:دادجواباوو

وشاهرخوبهناممداوميهاتلفنۀمتوج. افتادبودآوردهشاهرخکهیمشکوکفیکبهنگاهش. دونمینم
شرکتيکارهامورددردیشادیشیاندیمخودبا. آوردیدرنمسرهیقضازچیهیولبودشدهزینلشیوک

زینبهنامزبانریزازونداشتیاطالعزینسوگندیحت! پنهان؟ومشکوكحدنیاتاچراپسیولباشد،
خارجمنزلازهمباوبرداشترافیکشاهرخوآمدبهنامباالخره... بکشدرونیبيزیچبودنتوانسته

:دیپرسبهنامنشستندکهبهناملیاتومبدر. شدند

خوبه؟اوضاع- 

؟یچنکنهقبولاگر. نگرانم- 

. کنهیممحکومشدادگاهشه؟یمیچمیدارازشکهامضااونبایدونیم. کنهقبولمجبوره. تونهینم- 
همخودشکردهافتیدرپولمادرشایتوبهپسرشسپردنازاءدراونکهشدهدرجقاًیدقبرگهاوندر

اونکهمونهیمنیامثلقاًیدق. دارهینیسنگيگردهایپچهیاقدامنیچنکهکنهدركخوبدیباحتماً
.میشیمموفقکهباشدواریامپسيداروکالتشیستاازکههمتو. فروختهروپسرش

همراهاودنیدبا. دیکشیمراشاهرخورودانتظارونشستهراحتالیخبانیرامنظر،موردرستوراندر
يلبخندوداددستاوباشاهرخبارنیاگرفتجوابکردسالمشهیهممثل. برخاستوزديلبخندبهنام

.دادغذاسفارشنیرامونشستندهایصندليرونفرسههر. شدتکرارنیراملبانبر

:گفتداشتلببريزیآمتمسخرلبخندکهیحالدرشاهرخ



.يشددلبازودست- 

.هستميدلبازودستآدممن. یبرازندگویدارندگ. میکنچه- 

.دونمیم- 

:گفتنیرامودندیچزیميروراغذاها! زديپوزخندو

.میندارکهعجله. میرسیمهمقرارمونبهخان،شاهرخنباشنگران. دیکنشروع- 

.میکنیمصبر. باشه- 

:دیپرسبهنام

د؟یکردازدواجواقعاًشماحاال- 

...بعدوکنمجورروکارهامدیبااولگفتممنیولاد،یبرانیابهداشتدوستیلیخایلویسبله،- 

یمادارهرویبزرگيهابرنامهوهستندیمتکخودشونبهیلیختونندهیآهمسرد،یبودفرمودهکهشما
مونه؟یمتواجازهمنتظررانیابهاومدنيبراکهشدهیچحاال! کنند

يدختر. بوددرستکرد،کنترلراخودشیولآمدخشمبهاویزهوشیتازوانداختبهنامبهینگاهنیرام
زننیامطمئناً. بوداودستزیننیرامخوداریاختیحتوبودخودبهیمتکیلیخبودکردهازدواجاوباکه

يتهایواقعودیشیاندیمپولبهفقطنیرامیول! خودشمنافعخاطربهبودکردهازدواجنیرامبایمصلحت
نیابهرااوبهنام،سخنان. بودکردهکرراشیگوشهاوکورراچشمانشپول. کردینمدركرااطرافش

نهاماپرداختشیغذاخوردنبهالیخیبیولگرفتهقرارایلویسۀسلطتحتاویراستبهکهکردواقفامر
دستنیرام. کردندیميبازشانیهانوشابهبافقطونزدندشانیغذابهدستکیچیهبهنام،نهوشاهرخ

:گفتودیکشغذااز

.دیکنشروعپس. دیاومدکاراتماميبرافقطشماکهنیامثل. خبیلیخ- 

:گفتبعدوشدرهیخاوبهيالحظهشاهرخ

رومسئلهکیکهیکنیمافتیدریشرطبهرواونایول. ستینموردنیادریمشکلوحاضرهپولها- 
.يریبپذ



.قبولهباشهیچهر؟یچ- 

.بودخواهدمادرشبانیاازبعدنیشرویسرپرستکهيبدوکالتدیباتو- 

!ش؟یستا؟یچ- 

:دیپرساووکرددییتأشاهرخ

؟یکنينگهدارازشيخواینمخودتتومگهچرا؟- 

.یکنامضادیبافقطتواسآمادههممدارك. يبدمادرشبهروبچهحضانتخوامیمیول. بله- 

:گفتخواهدچهاوندیببتابودمنتظرشاهرخ. دیشیاندیلحظاتنیرام

!کنمامضادیاریبرومدارك. ندارمیمشکلمن. خبیلیخ- 

:دیپرسمتعجبشاهرخ

؟ينداریمشکلمسئلهنیاباتویعنی- 

بکشهزجرشیستاخواستمیممن. کردمینميکارنیچنهرگزبودمنکردهازدواجایلویسباهنوزاگر- 
بچهاونشرّاززودترهرچهاومده،شیپکهيدیجدمسائلنیاباحاالیول. بوداشتباهکارشکهبفهمهتا

فکربهدیبافقطنیاازبعد. بدمرونیشروينگهدارنهیهزتونمینمگهیدمنیثاندر! بهترهبشمخالص
.دییبفرماندارم،یمشکلمن. باشمکلونميهايگذارهیسرما

حاضراسناد. شدهامضابهحاضریراحتبهنیرامکهبودندخوشحال. زديلبخندوستینگرشاهرخبهبهنام
:گفتآنهابهروبعدکرد،امضارانظرمورديهامحلاوونهادنداومقابلراشده

درسته؟شد،تمومهمباکارمونخب- 

:گفتوزديلبخندشاهرخ

!پسرنههنوز- 

چرا؟- 



:دادجوابشاهرخ

تو. يریگیميدادمالیتحوویگرفتشگاهیآساازروبچهیوقترویباقدمیمتوبهروپولازیمینمن- 
.يایباونجابهمنبادیبا

:دیپرسنیرام

؟یچيبرا- 

.برگردونمرانیابهاونوتارمیبگعهدهبهاونجادرروبچهوکالترسماًکهنیايبرا- 

:گفتوکردياخندهنیرام

.قبولباشه،یزرنگیلیختو. اومدخوشم- 

خارجرستورانازشدتماماويغذایوقتوسپردندگوشنیرامفیاراجبهیساعتناچاربهبهناموشاهرخ
.شدند

:گفتودادهاوبهرافیکشاهرخ

؟يبشماريخوایمتاست50- 

:گفتوزديلبخندنیرام

.ونیآقاخدانگدارتونفعالً. ستینالزمنه،- 

م؟یبريحاضروقتچه- 

.يبخواتووقتهر- 

.رمیبگتماسباهاتبدهمیمستقشمارههی- 

:گفتودرآوردبشیجازرایکارتنیرام

.نجاستیالمیموباوکاردفترشماره- 



نیرامکهشدینمباورشان. بودندشاددوهربازگشت،راهدر. شدندجداهمازوگرفتراکارتشاهرخ
راخداحالنیابا. کندامضااوکهداشتشکیراستبهشاهرخ. باشدکردهامضارااوراقیراحتنیهمبه

:گفتودیخندبهنام. کردیمشکر

.ستینیمشکلگفتميدید- 

.خوشحالمیلیخ. بهنامخوشحالم- 

؟یگیمشیستابهحاال- 

.بشهزیسورپردیبا. گمینمکاملطوربهیول. کنمحاضرشیکمبهتره- 

.رندیگیمقرارهميروبروسالهاازبعدپسرومادریوقتهیباشکوهلحظهچهواقعاً. درسته- 

:گفتوزدلبخنداويروبهشاهرخ

.يکردکمکیلیختوبهنامممنون- 

.نزنهمروحرفش- 

:دیپرسشاهرخ

؟يکردجوريچطورروپول- 

.رسوندخدا- 

رسوند؟خدا- 

 -بشهسبکتکوندمرومیبانکحسابهمیکميا.

.بهنام- 

:گفتزنانلبخنداو

بهثوابشدیشا. باشمکیشرخوبکارهیتوهممنحداقلخواستمیم! نشدهیخالحسابمهنوزنترس- 
.برسههمما



ندارم؟خبریکنیمفکر. یکنیمخوبيکارهاشهیهمتوپسر،یگیمیچ- 

م؟یبزنگهیدحرفهیستینبهتر- 

باشه؟. هستمیخوبآدمکهنگومنبهگهیدفقطباشه

:گفتودیخندبهنام

.یخوبیلیخکهکنباوریولباشه- 

واردگشودرادروانداختدیکلشاهرخ. شدخانهیراهخودشوکردادهیپمنزلشمقابلراشاهرخبهنام
راشب12ساعت. استروشنآشپزخانهچراغوییرایپذدرآباژورکیفقطوخاموشندچراغهادیدوشد

اودنیدباشاهرخ. بودرفتهخواببهبودزیميروسرشکهیحالدرآشپزخانهدرشیستادادیمنشان
:زدصداآرامونهاداوۀشانبردست. رفتجلوآراموزديلبخند

.شیستا... شیستا- 

.برخاستشاهرخدنیدباوسربرگردانداو

!دیکردریدچقدر. سالم

.کردمدارتونیبمتأسفم. سالم- 

.شدمنگرانراستش- 

:دیپرسونشستشاهرخ

!چرا؟من؟نگران- 

:گفتودیکشنفساو

.دیشدمشکوكیکمهایتازگیولدها،یببخشالبته... آخه... آخه- 

:گفتودیخندشاهرخ

ده؟یخواببهار! طورنیاکه- 



.دیخوابد،یکردریدیولنهیببروشماشدمنتظربله،- 

:دیپرسشیستا. شدبرقرارسکوت

؟يخوریمقهوه- 

.شمیمممنون- 

کهدیشیاندیممدام. کندخوشحالرااوبودلیمایلیخشاهرخ. شدقهوهکردندرستمشغولشیستا
:گفتوزديلبخنداو. نهادشاهرخمقابلقهوهیفنجانشیستا. کندمطرحراموضوعچگونه

.کنمصحبتباهاتخواستمیم. نیبشوزیبرخودتيبراهمقهوهکیادیینمخوابتاگر- 

يبرازینقهوهیفنجاناوخواستبهبنا. نداشتندیچندانصحبتشاهرخبابودمدتهاکرد،مکثيالحظهاو
. کندصحبتخواهدیمچهبهراجعاوبفهمدتابودمنتظر. شدرهیخشاهرخبهونشستوختیرخود

لبوستینگرشیستاچشماندرمیمستقوکردبلندسربعدشد،رهیخاشقهوهبهیلحظاتشاهرخ
:گفتوگشود

کیشريشادنیاتوهمتوخوادیمدلمکهخوشحالمقدراون. بگمدیبايچطوردونمینمراستش- 
.توئهبهمتعلقيشادنیاراستش،یباش

حرفهانیاازراشاهرخمنظور. شدیمشتریبتعجبشلحظههرودیشنیمرااوجمالتمتعجبشیستا
رايخبرچهکهبودشدهالهامقلبشبهایگو. دیکوبیمنهیسدرطبلچونقلبشیول. کردینمدرك

.دیشنخواهد

ینمينبودتواگر. يدارویداشتلطفمنبهارِبهیلیختو. میهستتوونیمدیلیخبهارومنش،یستا- 
یزندگتويدیبخشمحبتوگرماومهرخونهنیابهوجودتباتو. بوداومدهاونسرییبالچهحاالتادونم

. بودشدهپرپرمنمثليپدروجودباشیپمدتهابهاردیشاينبودتواگر. يبرگردوندخونهنیابهرو
یبامهیروحشدنبهترتومنيبرابودنتصبورسنگوجودت،حرفات،. شیستایخوبیلیختوخوب

.میهستتوونیمدمانبوده،ریتأث



یمزدنشحرفازمانعکهفشردیمراشیگلوچنانبغضوبودشدهشکفتهشیستانگاهدراشکۀشکوف
گریدیلحظاتتاکهنیاازوکردیمنظارهشیستامهربانةچهردرراقیعماحساسنیازینشاهرخ. شد

.بودشادکردخواهدخوشحالرااویراستبه

حاال؟یبرسآرزوتبههمتوتابدمانجامبراتادیبربدستمازیکمکهربودمدادهقولادتهیشیستا- 
منمن،ش،یستا. اممسألهنیهمدنبالبههیمدت. شهیمبرآوردهدارهآرزوهاتباشدواریامبگمخوامیم

...دمشید. کردمدایپرونیشرو

دهیشنچهواقعبهدینفهم. شدجیگکهچنان. شددهیکوبشیستاسربرپتکچونشاهرخ،آخرۀجملدو
وبودنکردهباور. دادیمتکانناباورانهراسرش. بودشدهخفهگلودرشیصدا. بودافتادهلکنتبهاست؟

.بودشدهمتوجهزینشاهرخ. کندتکرارگریدبارشاهرخخواستیم

:گفتوستهینگراوبهمهربان

کهطورهموندرست. خوبهحالش. دمیدرونیشرومن. تهیواقعيدیشنکهيزیچشیستاباشآروم- 
.ادبباهمیلیخ. بودمعصوموقشنگيبودکردهفیتوص

:گفتنالهبامحبت،باتوأمعشق،باتوأمپردردياهیگر. کردهیگربهشروع. دیترکشیستابغض

تحملمگهید. تنگهبراشدلمکهبگوکنه؟یمکاریچبگوکجاست؟پسرمبگو. بگوشاهرخخدابهروتو- 
.کنمیمخواهشبگو،شاهرخشدهتموم

. کردیمدركرااوحالیراستبه. ستادیااوکناروبرخاستشاهرخ. ستیگرونهادهدستهايروبرسرو
:گفتونهاداششانهبردست

يشاددیشنتوازیوقتبودنشبچهوجودبانیشرو. یکنهیگرخبرنیادنیشنبايبخواکردمینمفکر- 
گهیدیولدادهعذابتیلیخنیشروازيدور. يدیکشزجریلیختوکهکنمیمدركزدبرقچشمانشدر

دستشوگردونمیبرمرانیابهرونیشروخدابهدیاموتوکلبا. شدتموميدوروییجداگهید. شدتموم
...شیستا... مادرشدست. تودستتوذارمیمرو

ریسدلکیاومهرباندستانپناهدروگذاشتهشاهرخۀنیسبرسرداشتدوست. ستیگریمشیستا
باو. دارددوستشچقدریراستبهکهدیبگو. کندتشکراوازودهدهیتکاومهربانۀشانبرسر. کندهیگر



منبهزودتراستمنیزندگتمامکهرانیشرودیبگوداشتدوستشدهچنداندواشعالقهکارنیا
مهرباننگاه. استفرزندشداریدۀتشندیبگووبدوزدشاهرخبهراشیتمناپرنگاهداشتدوست. برسان

رافرزندشن،یشرو. دیدخواهدرانیشروکهدادنانیاطماوبه. دیبخشآرامشاوبهشاهرخنانیاطمپرو
برخواهددررااوورسدیمانیپابهانداختهچنگوجودشبراوازيدوراندوهسالهانیاتمامدرکه

.گرفت

.کندعافقط. زینراشکش،یستاباشآروم- 

؟يچطور. يکردداشیپيچطور... آخه. شهینمباورمکهکنباور. شهینمباورم- 

فقطوینیبشخوبدخترهیمثل. یباشداشتهتیشکاوگلهنهویکنهیگرنهگهیدکهگمیمیشرطبه- 
.یکنگوش

.زدشیروبهمهربانيلبخندو

.بگو... بگوفقط. باشهباشه،- 

.بگمتانیبنشایبگفتمکهطورهمونبعدوبشورروصورتتشوبلنداول- 

کردنخشکازپسوشستراصورتشوبرخاستعیسردیخندیمهیگرانیمدرکهیحالدرشیستا
:گفتونشستاشیصندليروزیناو. کندشروعشاهرخبودمنتظر. نشستاش،چهرهازآب

خداتیعناوکمکاگهیعنیکرد،کمکیلیخخدامخب. کنمعملقولمبهکهبودمفکرنیاتویمدت- 
اون. رفتموآوردمبدستروآدرسشیکسقیطرازحالهربه. بودمنرفتهشیپهمنجایاتادیشانبود
بهفقطاوناندوه. بودنیریشیلیخحرفاش. دمیدرونیشرورفتم. بودمسئلهنیهمخاطربههمسفر

باشهمقاوموبذارهکناررویدلتنگکهگرفتمقول. رانیاارمشیبکهدادمقولبهش. مادرشهازيدورخاطر
بااونوواونجاگردمیبرميزودبهشهیمهمحتماًکهبشهجورکارهااگر. شیستاتومثلمادرش،مثل

يزهایچبهفقطويبذارکناررويقراریبویتابیبيبدقولدیباهمتویول. دمیمقولارم،ییمخودم
روگهیدمسائلتمامویکنفکرشادمسائلبهفقطدیباداشتیخواهاونباکهياندهیآبه. یکنفکرخوب

؟يدیمقول. يبدتیاهماونابهکمترويبدقرارهیحاشدر

:گفتودادتکانسربودشدهترنگاهشگریدبارکهیحالدرشیستا



.خوبیلیخ،یخوبیلیختو. ممنونمیلیخشاهرخ،ممنونم. دمیمقولبله- 

:گفتوزديلبخندشاهرخ

 -هاقولتریزيزدنمیبیمکهباشهيآخربار! ناقُاليا. رشیزيزدندادهقولهنوزکهتوا!

.دیخندوکردپاكراشیاشکهاعیسراو

.ستینخودمدستخدابه- 

.نکنصحبتمسئلهنیامورددرفعالًهمیکسبایراست. دونمیم- 

.گهیدبرو.یکناستراختيبربهترهحاالیبدونخودتخواستمفقطالبته

.ریخبهشبممنونم- 

:گفتوبرگرداندردوبارهآشپزخانهازخروجحالدرو

.لدیزیلیخممنونم- 

»گفتدیخندیمکهیحالدرشاهرخ. 

.گهیدبرو

آراموافتادقولشادیبهزودیولستیگرچانیهويشاديروازبارنیاوبردپناهاتاقشبهاورفت. 
ازپسشاهرخ.رفتیمخواببهآسودهيفکرخوشیدلباسالهاگذشتازپسکهبودیشبنیاول.شد

مهربانچهرهبهوبودستادهیابهارهستینگرروبرووبهکردفکراويشادبهونشستیمدتشیستارفتن
:گغتوستینگراوبهمهربانشاهرخ.بودفا.شکلبانشبرزینيلبخندوشکوفهکردیمتگاهاو

من؟معطرشهیهمودانیجاوگلنهمگخیخوشحالهمتوحاال

:کردزمزمهییالالچونوودادهتکانسردییتانشانهبهیمهربانبهاويایرو

بروخوابهيهاشکوفهدنیچحالدرشبباغبان. بارهیمخوابيایرونگاهتاز.شاهرخبخواببرو- 
.بخواببرومهربونمبخواب



.رفتخواببهاتاقشدرشورپریدلباوبرخاستشاهرخ

**8

يریگشکلحالدریتحوالتشاهرخانیاطرافازکدامهریزندگریمسدروگذشتیمآرامآرامروزگار
یمیراستبه. بودشادترهمهازشیستاانیمدروبودندافتهیدستيشادبهیقیطربهکیهر.بود
زودترکهخواستیمخدااز. کردیمدعامدام.استشدهاوحالشاملباالخرهپروردگارلطفکهدیشیاند

ینم.بودمتعجبشیستااریبسيشاداززینبهار. دیبگآغوششدروکندحسخودکناردررانیشرو
صحبتشیستاباشاهرخکهیزمانازروزسه.استکردهرییتفحدنیاتاناگهاناوکهشدهچهدانست

رفتجلوبهار.کردیمزمزمهلبریزرايوشعربودخانهکدممرتبحالدرشیستا.گذشتیمبودکرده
کفتکنیریشو

مامان؟- 

:دادجوابوجودتمامباشیستا

جانم- 

.کردیمخطابنگونهیارااواکنونخودشپسرنیشروداشتدوستچقدر

بپرسم؟سوالهیتونمیم

:گفتودیخندمهربانشیستا

یبپرسسوالتاچندیتونیمتوزمیعزمعلومه- 

:گفتدیکشیمخجالتیکمستادیااومقابلبهارونشستیصندليرو

.دیخندیمودائمذیخوشحالنقدریاچرامامان- 

:گفتودیخنديالحظهاو

.دلمزیعزنباشمخوشحالچرا- 



یمدركراشیستایناراحتبهاریعنی.دیشیاندیاندکشیستاکردنگاهشمعصومانهسکوتدربهار
است؟نیغمگشیستاکهبودهاومتوجهیعنیدیخندیمظاهربهکهیزمانیکرده؟حت

.دیبوسوگرفتآغوشدررااومهربان

.ینزنیحرفیکسبهبگماگريدیمقولرازهکینیایراست.یباهوشیلیختوزمیعز- 

:دادجوابعیسراو

.جونماماندمیمقولاره- 

دیشاراستش...زمیعزگفتنتجونماماننیابابرمتوقربونیاله

دعاتو. کجاستدمیفهمشدهدایآخهپکنهیزندگمنباومنشیادپیبیعنی.نجایابرگردهنیشروپسرم
برگردهکنارمیراحتبهاونوادینشیپیمشکلکهکن

:گفتبهار

م؟یکنیمیزندگهمبامابرگردهنیشرواگر- 

زمیعزآره- 

:گفتمحبتبااوو

.کنمیمدعاپس

.پدرتمثلدرستیخوبیلیختو.گلمدخترممنونم- 

دونه؟یمهمبابام- 

مینشدمطمئنتاچونینزنیحرفهمپدرتشیپیحتکهبدهقولیولکردهدایپرونیشروپدرتآره- 
.نفهمهیکسکهبهترهنهایگردهیبرماونواقعاکه

.انداختریزبهراسرشنیوغمگ.

:گفتيدواریامباکردبلندراسرشوگرفتشیستاصورتطرفذوراشیدستهابهار



.کنمیمدعامنگردهیمبرحتمانیشروجونمماماننباشنگران- 

***

؟يبريخوایمیکشاهرخ- 

کجا؟- 

.نیشروآوردنيبراگهیدمه.معلخب- 

.میوبرمیریبگطیبلبعدکنمصحبتنیرامبااولدیبا!آهان- 

؟ینگرفتتماسباهاش- 

.رمیگیمتماسفرداامروزیولنه- 

:گفتورفتپنجرهکناربه.کرداتاقدرزدنقدمبهشروعوبرخاستهبهنام- 

.شدمعالقهمندبهشدهیندراستشه؟یشکلچهبدونمخوادیمدلمنمشیببدارمدوستیلیخ- 

:گفت. دیخندشاهرخ

.هیداشتندوستووقشنگمعصومبدونفقطفهممیم- 

:دیپرسونشستبهنام

یمادامهروبهاريپرستاروکنهیمیزندگتوخونهتوهمبازشیستارانیابرگردهنیشرواگرشاهرخ- 
ده؟

:گفتوشدرهیخاوبهشاهرخ

به.دیچرخیمهیقضنیاحولشاهرخفکريکارساعنانیپاتاروزآن.کردفکراشدربارهدیبادونمینم
یمتركراگذاشت؟بهاریمتنهاراآنهااوکنهیزندگشیستاباتاگشتیبرمرانیابهنیشرواگریراست

....بودمطمئنشاهرخ.کردینمنیچنهرگرشیستانهکرد؟

:گفتودیخنداويصدادنیشنبانیرام. گرفتتماسنیرامبابعدروز



...گرنهويزدزنگخودتشدخوب.رمیبگتماسباهاتخواستمیمخودمراستش- 

؟شدهیچمگه- 

.شدهدلتنگمیلیخهمسرمگردمیمبردارمآخه- 

!دیوخند

.میکنتمومکارومیبرتايحاضریکنمیببخواستمیم.گرفتمتماسمسالهنیهميبراهممن!خوبه- 

.نگرفتمطیبلهنوز- 

شه؟یمزحمتبراتون- 

.بشهراحتالمیخگهیدکهمیکنتمومروکارایبزودترفقطتو. ستینیزحمتنترس- 

.یگردونیبرمخودتباروبچهيریمفقطتوتمومهکار- 

.باشهطورنیهمدوارمیام- 

.برگردمزوددیبا؟منيریگیمطیبلیک- 

.کنمیمرزروطیبلگهیدروزدوواسه.میریمگهیدروزدو- 

.بگوروقیدقساعت. ریبگتماسمنباپسباشه- 

!خاننیرامجنابداریددیامبهخبحتماباشه- 

.داریددیامبه- 

.رفتفروفکربهودیگشینفسشاهرخ.نهادرایگوشخندهوبا

رانیابهرونیشروواقعاتا. کنمینمباورکهمن!کنه؟قبولیراحتنیهمبهنیرامشهیمچطورآخه- 
چهکهکردنديزیربرنامهشاهرخبا.کندهیتهراهاطیبلکهکردتقبلبهنام.شهینمباورمبرنگردونم

:گفتشاهرخیوالشودگرفتهیجشندیبابودمعتقدبهنام.کنند



هیهذکیعنوانبعهبعدوبدمبیترتیبزرگجشنروزاونخوامیماسگهیدهفتهدوشیستاتولد- 
.میبرگردونبهشرونیشروکنندهریغافلگ

:گفتزدهجانیهبهنام

؟يداریمنگهشکجادوهفتهالیبرگردونرونیشرواگرشاهرخیول. خوبهیلیخکهنیا

یروحلحاظازرونیشروخوامیمبهنامراستش.خودشهفقط.ستیناونجاهمیکس.توآپارتمانمعلومه- 
.مادرششیپبرمشیمراههبهروحالشدمیدکهبعد. کنمتیتقو

.ادیمآپارتمانمبهمنبایگاهاون.میکنچهروسوگندخوبپسریولدرست- 

!ادینروزچندبگوخوب- 

!شه؟یکیچوقتاونیدونیموونهید- 

:گفتودیخندشاهرخ

.کنهیمسرگرممونمدتهیتاتويدنهایکشمنتآره- 

:گفتودیخندزینبهنام

آخ.میکنيفکرهمموقعاونيبراتابرگردونرونیشروتوقبولحالهربهاد؟یمدلتچطورناقاليا- 
!منهمالمشکليکارهاتماکه

:گفتوزدياقهقهبهناموشدرهیخاوبهمتعجبشاهرخ

.ندارهگلهدارهعوضکهيزیچ- 

.دیخندبهنامهمراهودادتکانراسرشاو

****

.کندعابرام.هستمعازمفردامن- 

:گفتدیرسیمنظربهنگرانکهیحالدرشیستا



.شهیمدرستاکارهخدابهتوکلبایباشنگراندینباتو.دوارمیام- 

.دوارمیامبگمتونمیمفقط- 

:کردزمزمهونهاداوشانهبردستمهربان.کردیمدركرااوحالشاهرخ.انداختریزبهسر. 

باشداشتهصبر- 

بهکهدانستینمو.نداشتآرامشيالحظهشیستاکردتركفرودگاهقصدبهراخانهشاهرخکهروزبعد
.بازگرددنیشروکهبوددواریامیولدهدانجامروکارنیاخوادیمچگونهاویراست

نسبتبهاريهایمهربان.برسدشیآرزوبهشیستاکهکردیمدعاوکردیمنظارهرااوشیتشوزینبهار
اوبابعدوکردمالقاترانیرامفرودگاهدرشاهرخ.گرفتیماوازرایتابیبوبودبخشآرامشیستابه

یمیولبوددواریمشتریببارنیاآنکهبازدیمموجشاهرخوجوددرینگرانقبلدفعهمثل.شدعازم
يگریدزیچبهپولوایلویسبهجزبودراحتنیرام.رودبادبرزحماتشتماموفتذیبیاتفاقدیترس

کهنیالیدلبهدیشا.داشتدوسترااویولدیدینمایلویسطرفازیلطفویمهربانآنکهبا. دیشیاندیینم
کندایمهخوديبرارایآرامریبسایزندگاروپادرتواندیمکهدیشیاندیمنیابه.داشتهیسرماوپول
برسوارشدندخارجتیترانزسالنکهازنازپس.نشستفرودگاهدرمایهواپکهبود9ساعتشب
:گفتوشکستهراسکوتنیرامکهنیاتابودندنشستهسکوتدردوهر. شدندیلیاتومب

.خانشاهرخیبموننجایايخوایمیکتا- 

.برگردمنیشروباکهیوقتتا- 

:گفتودیخندنیرام

.يگردیمبرفرداپس- 

:گفتوستینگراوبهرهیخشاهرخ

.شدراحتالمیخجهتهرازکهنیاازبعدنه- 

شدهانجامکارهانکهتو؟يداریمشکلچهگهید- 



.دارمشکهنوز- 

:دیپرسمتعجبنیرام

وتومالشدهمنیپروه؟یچمشکلتگهیدپس.کارمیپرمیمورمیبگروپولمکهمن!من؟؟یکبه- 
.مادرش

:گفتداشتلببريلبخندکهیحالدرشاهرخ

اوردهینزبانبهرواسمشجاالتا. شنومیمرونیشرواسمتوزبانازکهباشهبارنیاوليبراکنمیمفکر- 
.يبود

رودلميحرفهایراحتبهبشهکهيروز... يروزهینهحاالیولبزنمحرفباهاتروزهیدیشاشاهرخ- 
بهونهکیدنبالدیشایدونیم.نمونهنجایاگهیدويببرروپسراونتوکهدارمدوستواقعامنبگمبرات
مدام.بهمزجرشخواستمیمشیستاشیپبرگردونمرونیشروخودمنداشتمدوستچون.بودم

ازوبپرسهرونیشرويجاوکنهیمالتماسحداقل.ادیبرحمبهدلشدیشاتا. کردمیمجادیامزاحمت
بهانهاونيشدتومیبگذرحالهره... نکردروکارنیاهمبارکییحتیول. برگردونماونوتابخوادمن

دنشیدبایول.رفتمیماونمدنیدبهنجایااومدمیمکهبارکیماهچنددیشا.مادرشههیشبقایدقپسراون.
کهپدرشهپولخاطربهکردیمفکرشهیهمبدکردمنبهاونآخهشیوفائیبادی. افتادمیمشیستاادی

اونورسهیماونبهیهنگفتثروپدرشمرگازبعدکهبودمخوشحالمنآرهالبته.کردمازدواجباهاش
.دینفهموقتچیهاونامابودمعالقمندهمخودشبهیول!منمالشهیمثروت

به.زدیمحرفیکسيبراددرونشویزندگازکهبودبارنیاوليبرا.زدزلرونیببهوکردسکوت
نحدیاتاکهبودخوب.ردیبپذرانیشرویسرپرستخواستیمکهبودخوببودیخوبمردشاهرخنظرش

وزداوحرفبا.داشتییباالدركشاهرخنظرشبه.کردیمتیمسئولاحساساطرافشیانسانهامورددر
کهبوديبارنیاول.شدخوشحالدادهگوشسخنانشبهصبورانهومهربانقدرنیااوکهکردمشاهدهیوقت

بهفقطسکوتدرزینشاهرخ.نکردهيبازنقششیبراودادهش.گسخنانشبهنفرکیکردحس
کهدانستیم.اندبودهمقصردوهرشیوستااویزندگدرپس.سوزانددلشیبراوفرادادگوشاوسخنان

. نبودیخوبتیموقعحاالیول.کندصحبتاوباشتریبداشتدوست.داردگفتنيبرايادیزيحرفهانیرام



استدرستایآکهدیشیاندیمنیابهدلدریول.شدراحتالشیخاوبرگرداندنونیشروطرفاز
:گفتوکردنیرامروشاهرخ.دندیرسهتلبهبرود؟وکندرهارانیرامنگونهیا

؟یشینمادهیپتو- 

.گردمیبرمگهیدساعتهیمنبروتونه- 

:گفتوزددوستانهيلبخندشاهرخ

.باشخودتمراقب- 

:گفتيجدپوزخندزدنویلودگبدونبارنیازیننیرام

.ممنونم- 

کهآمدیمشیپیلیخ.بودآمدهوجودبهيجدودوستانهيبرخوردشاهرخونیرامنیبکهبودیاولبار
نیراموشدهتلواردشاهرخ. داشتاعتمادشاهرخبهیولکنداعتمادیکسبهایکندصحبتیکسبانیرام
کهدهداواطالعبهوبزندایلویسخانهبهيسرداشتقصد.ببردشهريسوآنبهرااوکهگفترانندهبه

كبودآوردهلیدل.بگذراندنیرامبارایشبنبودلیماایلویسرایز.بمانداوخانهدرتوانستینم.برگشته
يبرافقطزینشبآن.بودرفتهیپذهماو!بگذراندنیرامبارایشباستپدرشخانهدریوقتتاخواهدینم

ایبرگردداوکهستینمهمآنهايبرادلدرکهچندهر.رفتیمخانهبهبازگشتهدهداطالعکهنیا
.برنگردد

اتاقشاندرایلویسخانمکهگفتوکردبرخوردنیرامباسردیلیخایلویسپدروفادارخدوتکارپاسکال
.کنندیمیدگیرسکارشانبهوهستند

.اومدممنکهنیبداطالعلطفا- 

:گفتوبرگشتپتسکالبعدیلحظات.رفتوانداختهنیرامبهینگاهيسردبهاو

.هستندمنتظراتاقشوندرخانم- 



توالتزیميجلویصندليرواو. رفتایلویسواتاقباالطبقهبهرفتهیپذرااوکهنیاازخوشحالنیرام
نیرامدنیدبا.بودخیوسردشهیهممثلنگاهش.بودکردهیکیپودرکرمباراصورتشونشسته

:گفتوزديپوزخند

!؟یبرگشتیکنیرام- 

ره؟.چطحالشیپیساعت- 

؟ییتنها.ستمینبدیه- 

.بله- 

:دیپرسونشستهیصندليروو

ست؟ینمنزلپدرت- 

چشمصانهیحرنیرام.گذاشتشینمابهبودشانده.نپراآنیچندانلباسکهرااندامشوبرخاستایلویس
عشوهوگرفتقرارنیراممقابلدخترك.استشدهسخاوتمندامشبایلویسچرادانستینم.دوختاوبر

:گفتگرانه

باشه؟منزلدرپدرميداردوستتو- 

:گفتودوختاونگاهبهمیمستقرانگاهشبرخاستودیکشاويبرموهادستنیرام

!همسرم؟درستهبهترهمايبرانباشهاگر- 

:گفتوزداوصورتبهمیمالياضربه.کردپررااتاقيفضاایلویسقهقهيصدا

:گفتوزديشخندیننیرام.یبموننجایاادیینمبدتنکهیامثل!شادهيکوچولوپسرطورنیاکه- 

شه؟یمناراحتهمسرشکناردربودنازآدممگه- 

؟يداراعتقادمسائلنیابهواقع!همسربا- 

:زدزلنیرامچهرهبهوکردهرهاکاناپهيروراخود



....همسرتبامنپدرخونهتویتونینمکهتوپسرنیبب- 

.باشهتونهیمهمگهیديجا- 

!لونههیتوهمدیشا! شهروسطای! ابونیختوکجا؟مثال- 

.میباشهتلتومیتونیمنه- 

؟يدارهمياگهیدکارایینیببرومنياومدفقط.میبگذرگذشتهیشوخاز.خبکنبس- 

:وگفتانداختریزبهسروسانهیمأنیرام

! برگشتمکهبگماومدمنه- 

سرشونهاداششانهبردست. ستادیااوسرپشتوبرخاستایلویس. رفتدريسوبهوبرخاستبعدو
:گفتودادقراراوشانهيرورا

تويخواستهابهحاضرندشهرنیايتويادیزيدختراکهیدونیم! یهستدلنازكقدرنیاونستمینم- 
.کنندعمل

فقط. کشمینمکثافتبهروخودممسائلنیاتوهمبازباشمیفیکثآدمچقدرهرکهیدونیمخودت- 
.نمتیبیمفردارمیمدارممن... باشمخودمهمسربادمیمحیترج

:گفتایلویسکهگشودرادر

.نیبشریبگ. دارمحرفتوبا. نکنقهروببنددرو- 

.شدمنتظرونشستیصندليروحالنیابایول. بوددودلنیمرا

:گفتوستادیانهیآمقابلایلویس

؟يآوردروپدرتيخونهمدارك- 

مگه؟چطور. آوردمروهمه. آره- 

درسته؟توئهالاموالشنفرهیبماگرپدرتیگ- 



.اناستیآربرادرممالگهیدنصفودرسته- 

؟يداردوستبشه؟تومالهمهشهیمچطور- 

؟یچانایآرپس- 

شوهرتومثال. شهیمبمونینصيشتریبپولباشهشتریباتهیسرمایچهروونهید؟یهستاوفکربهتو- 
یبوبدبختآدمسناتورهیدخترهمسربگنهمهيخواینمکهتو. یباشداشتهيادیزهیسرمادیبایمن

ه؟یپول

:گفتوستینگراوبهمتعجبنیمرا

.دارمثروتیکلمنیولبدبخت؟- 

درسته؟يداروکالتکیپدرتازیگفتکجاست؟مداركحاال. خبیلیخ- 

.هتلهتو. آوردمخودمباودستمموندبعدودادوکالتيکارکیيواسهمنبهقبالبارکی. آره- 

.شهريپولدارهاجزیشیمتو. شدیعال- 

!دیخندو

شه؟یمیچانایآرسهمیول- 

:گفتزیآمتمسخراو

.يدارهموجداندونستمینم- 

:گفتوبرخاستنیرام

.دارهوجدانیهرکس- 

:گفتهیکنابااو

.امییمهتلبهتوباامشبمن- 



بودشدهرهیخاوحرکاتبهيشادبا! باشنددادهراایدننیرامبهییگو. کرددنیپوشلباسبهشروعبعدو
کیيبرایحتداشتدوستراایلویستصاحب! کردیممجسمایلویسباراییایرویشبخوديروشیپ

اتاقبهبعدوکردبدرقهراآنهايسردنگاهباپاسکال. شدندخارجخانهازاوشدنحاضرازبعد! شب
:دیپرسپاسکالدنیدبابوددادهلمبزرگشکارزیمپشتکهیحالدرایلویسپدر. رفتاربابش

.رفتهمراهشایلویس- 

.قربانبله- 

:گفتونشاندلببريمرموزلبخندرمردیپ

.گردهیبرمپريدستهاباحتمافردا. کنهکارچهدیباکهدونهیمخوبایلویس. خوبه- 

.دوارمیامبله- 

ازیکیهمنیراموافتندیمایلویسدامبهزودآبلهيمردها!دهمهبارنیاحداقل. یباشمطمئندیباتو- 
.زرنگهیلیخایلویس. اوناست

!!!دندیخندبلنديصداباهرو

.انداختاطرافبهینگاهونشستتختيلبهيرودختر. شدنداتاقواردورتندهتلبهایلویسونیرام

.هیخوبهتل- 

:دیپرسخشنودنیرام

؟يپسندیم- 

عشوهپريصدابادیکشیمآشوببهراوجودشوستینگریماوبهخماریچشمانباکهیحالدرایلویس
:گفت

!امشبهماون. پسندمیمشتریبروتو- 

قفسازکهبودیوانیحچونیراستبهحرکاتش. رفتایلویسطرفبهبودشدهخودیبخودازکهنیرام
یاوضاعنیچندردانستیموآورددرخوديسلطهتحترااوبودتوانستهخوبایلویس. باشدشدهرها



ازکردزدنحرفبهشروعایلویس. نبودخودحالدرنیرامکهیلحظاتدر. شدخواهدیعملبخواهدچههر
بودکردههیتهقبلازکهيانامهوکالتيرورانیراميامضایزرنگباوخواسترانامهوکالتومداركاو

وایلویسبهبودسپردهاوبهاعتماديروازپدرشيروزکهرايپدرامالكتمامنیراموکالتآنباگرفت
بهدشیپلوزشتيهاقهقههباایلویسودادیمانجامکردیمامراوکهراهرچه!کردواگذارپدرش

.دیخندیمحماقتشبهدلدروستینگریمنیرامواروانهیدحرکات

***

بهنیشرودنیديبراخواستیم. شدحاضروگرفتدوششدنداریبازپسشاهرخبعدروزصبح
لباسایلویسوبودندداریبهمدوآننواختدربهضربهچندوستادهیانیراماتاقمقابل. برودشگاهیآسا
چهدانستینموبودخامهنوزنیرام. برگرددخانهبهپردستباخواستیم. بودستادهیاحاضرودهیپوش

:گفتدريصدادنیشنبا. بودبردهفروخوددررااوگذشتهشبخوشخاطراتکرده

.باشههتلکارکنانازیکیدیشا. کنبازرودر- 

نگاهوبایزيچهرهبهیلحظات. دیدخودمقابلراشاهرخآراستهوبایزيچهرهوگشودرادرایلویس
:گفتبندهیفريلبخندبابعدوشدرهیخاويرایگ

دییبفرما- 

:گفتآشنانایزندنیدازمتعجبشاهرخ

.داشتمکارنیرامبامندیببخش- 

:زديلبخندشاهرخدنیبادوآمددريجلونیرام

؟يداريکارمنباصبحوقتنیا. شاهرخسالم- 

:دیپرسنیرامبهرهیخایلویس

؟یکنیمعرفمنبهرومحترميآقانیايخواینم- 

.ببرهخودشبارونیشروقرارهکههمون. فروتنشاهرخ. هستندشاهرخشونیا. زمیعزچرا- 

د؟یهستشمامهربونوبخشندهشخصاونپس- 



:گفتوزديلبخندشاهرخ

شما؟و. مهربانوبخشندهادیزچنداننه- 

هستمایلویسمن- 

!منخوبهمسر- 

:گفتوانداختنظرنیرامبهتمسخرباایلویس

.ادیزچنداننه- 

با. بودساختهمبهوتراایلویساويرعناقامتوبایزيچهره. ستادیاشاهرخمقابلوشدخارجاتاقازو
تیجذابوییبایزدلدرکهبودیاولبار! باشداوبایساعتداشتآرزوچقدرکردیمنگاهاوبهاقیاشت

:گفتنیرامبهروشاهرخ! آمدیمخوششاوازوستودیمرايمرد

.ياییممنباهمتو. نیشرودنیدبرمخواستمیم- 

!دارماونولوسبرخورديحوصلهمننه. شهیمخوشحالمندنیدازاوننهیدونیمکهخودت. نهاوه- 

.یباشموفقبرمدیباگهیدمن. شمباکردهيشنهادیپخواستمحالهربه- 

:گفتوستهینگرایلویسبهو

.خانمشدمخوشوقتشماباییآشنااز- 

:دادپاسخنازپرایلویس

!باشمداشتهیمالقاتشمابابازکهلمیمایلیخو. نطوریهمهممن- 

.خدانگهدار. شماستلطفنظر- 

یمخودبا. بوددادهآزارشکردیمجلوهحانهیوقنظرشدرکهایلویسيهانگاه. شددوراوازعیسرو
ودنیپوشلباسطرزآنیولبودیقشنگدختراوالبته! شده؟عالقمنداوبهچگونهنیرامکهدیشیاند

ایلویسرفتارازنگونهیادیپسندیمرایرانیاادبوفرهنگشاهرخچوندیشا. بودنامناسبواقعارفتارش
.بودشدهمنزجر



:دیپرسایلویسبهرونیراماو،رفتنازپس

؟ینیبباونوهمبازيداردوستواقعا- 

بار. بایزوتیشخصباچقدربودیجذابمردعجب؟يبودنگفتهيزیچاونمورددرمنبهچرا! بدپسرآو- 
!دمیدیمراییبایزنیابهيمردکهبودیاول

.هیمعمولیشرقمردهیاون؟ییبایزچه. نگومزخرف- 

.بودرایگنگاهش. داشتهفرقیکینیایول- 

:گفتوزدهيلبخندایلویس. شدناراحتنیرام

صحبتکارموردرپدرمباایببعد!شدهمضحکاتافهیق. ریبگدوشهیبروهمتو. برمدیباگهیدمن- 
.کن

!پدرت؟- 

.نهیروببتوخوادیمآره- 

:دیپرسنیرامکهبودرفتنحالدر

!!؟ياییمهمباز- 

:گفتوانداختهنیرامبهینگاهاو

.خواستدلمخودماگر. دونمینم- 

اتاقشبهودادتکانراسرشزیننیرام.رفتوگفتاوبهخطابياجملهیسیانگلبهوسردادياقهقههو
باکهدیشیاندیم! آمدیمخوششاوازحالنیابا. دادیمآزارشیگاهایلویسيهامحبتورفتار. رفت

!!آوردخواهدچنگبهيادیزسوداووجود

باکهداشتاظهاروکرداستقبالاوازیگرمبهوشدخوشحالشاهرخمجددداریدازشگاهیآسامسئول... 
اجازهباوشدخوشحالشاهرخ. دارديترمناسبیروحتیوضعکردهرییتغیکلبهنیشروحالاووجود

حالدرنیشرو. بوددهیخراويبرازینياهیهد.کندریغافلگراپسركخواستیم. رفتنیشرواتاقبهاو



گفتوگشودرادرشاهرخ. نداشتاطالعاوآمدناز. سدیبنونامهشاهرخيبراداشتدوست. بودنوشتن
:

.گلمپسرسالم- 

:زدادیفرودیخنديشادبابودداریبیول. ندیبیمخوابکردفکر. دیدراشاهرخوکردبلندسراو

.خوشحالمدنتیدازچقدرشاهرخ،- 

بررامهربانيابوسهعوضدرودیبوسرااوشادابنیشرو. دیکشآغوششدرورفتاوطرفبهشاهرخ
:گفتونشاندلچریويرورااوشاهرخ. نمودافتیدرخودچهره

.يشدبهترقبليدفعهبهنسبتیلیخکهنمیبیم. بهبه- 

ستمینیقولبدپسرمن. دادمقولتوبهآخه- 

:گفتودیخندمهرباناو

هیيشدحاال. نمیبیملبهاتيروروخندهکهخوشحالمیلیخ. ییایدنپسرنیترقولخوشتودرسته- 
.شادابهوخندهیمکهخوبپسر

:دیپرسبعدودیخندنیشرو

.رانیامیگردیبرمیک. شاهرخ- 

:گفتبعدودیشیانديالحظهاو

.يزودبه- 

؟يبریمهمرومنيبرگردکهتویعنی- 

:دادجوابمهربانشاهرخ

.میگردیمبرباهمکهدارمنانیاطمیول. البتهبخوادخدااگر- 

شد؟یراضپدرمیعنی- 



.عالقمندهتویسالمتبهاونالبته- 

:گفتشرون

!محضهدروغنیانه- 

پدرانه. بودزدهزليانقطهبهیعصبانوشدهنیخشمگناگهاناوشدمتعجباوحالترییتغازشاهرخ
:گفتودادقراراودستدرراگرشیددستونهاداويشانهبردست

.نمیببحالنیادرروتوخوادینمدلم. یبشیعصباندینباتو- 

:گفتبودکردهبغضکهیحالدرنیشرو

؟یبگدروغيخوایمچرا. ندارهدوستماون- 

؟يدیشنیدروغمنازحاالتا. گمینمدروغتوبهمن- 

:گفتزنانلبخندشاهرخودادتکانسرینفعالمتبهشرون

.شدحاالاهان. زیبردوررواخمويچهرهنیاوبزنلبخندپس- 

:دیپرسوستینگرزیميرويبرگهبه

؟ینوشتیممنيبرا- 

.کنمپستبراتداشتمدوستآره- 

.اومدمخودمکهشدخوبپس- 

:گفتوزديلبخند. خواندرااوناتمامنامهو

؟یسیبنویفارسیتونیمچطور- 

.دارهدوسترویفارسیلیخاون. دادهادیبهماونهمروکردنصحبتیفارس. دادهادیمنبهتیمارگر- 

.یسیانگلهميبلدیفارسهمتوحسابنیابا- 

.دارمدوستشتریبرویفارسیول. بله- 



.یهستیرانیاتوچون. خوبپسرمعلومه- 

.استیرانیاکیاوبودگفتهشاهرخ. دیخندنیشرو

.مادرمهربانوگرمآغوشبهبازگشت؟وطنبهشهیمیعنی- 

شرکتيکارهابهگرفتمیتصمیخداحافظازبعدوگذراندنیشروکناروآنجادررایساعاتشاهرخ
ریمدوزديسرداشتارتباطرانیادرآنهاشرکتباکهیکمپانکیبه. کندیدگیرسیکمهمخودشان

درنیرامهمراهشامصرفيبراگرفتمیتصمبازگشتهتلبهیوقتهنگامشب. کردمالقاتراآنجا
صرفهمباراشامکهدادشنهادیپورفتهاوسراغبهلباسضیتعوازپسنیبنابراباشدهتلرستوران

.گرفتيجااومقابلوآمدهمنیرامیلحظاتازپسونشستيزیمپشتیصندليرو.کنند

گذشت؟خوشامروز- 

.دادجواباو

.بودماتاقمتوفقطمننه- 

؟ینرفتهمسرتباچراچرا؟- 

:گفتوزديپوزخنداو

!میترراحتيطورنیا- 

د؟یکنینمیزندگهمباشماچرانیرام- 

یمیثاندر. هیکافمیباشداشتهیمالقاتهمبایگاهکهنیهمگهیم. ندارهياعتقادیزندگنجوریابهایلویس- 
!کنمیزندگباهاتستمینحاضریباشنداشتهنجایادرياخونهخودتتاگه

:دیپرسبعدوشدرهیخاوبهمتعجبشاهرخ

؟هیازدواججورچهگهیدنیا- 

!يکارازدواجدیشا- 

:گفتودیخندشاهرخرتیحمقابلدر



همباخواستدلموناگرهمیگاه. میکنیمفکرمیهستکیشرکهيکاردرمونیهمکاربهایلویسومن- 
!شبیدمثل. میکنیمخلوت

.دیبودباهمشبیدکهشدممتوجهبله- 

؟يدیدرونیشرو؟يکردکارچهتو- 

.شدهبهتریلیخحالشآره- 

.شهیمهمبهتربشهدورنجایاومنازوبرگردهتوباکهیوقت. خوبه- 

.یکنینمکارونیاچرادونمینم!... یمهربونیلیختویباشیخوبپدریتونیمتونیرام- 

:گفتودیخندنیرام

.کردمینميبدهمهنیاکهبودممهربوناگرمنپسرمهربونم؟من- 

:گفتوشدرهیخشاهرخچشمانبه

.نبودمراحتحددنیاتایکسباحاالتا. کنمصحبتتوباتونمیمراحتیلیخ- 

.بزنحرفپسخوب- 

کجا؟،ازیچازیول!نترس. زنمیمحرف- 

نه؟مگهيداردوستشتونیشرواز- 

دونمیمچونويدارحقیکنیمنیتوهمنبهتویوقت. ستمینآدممن... آه. فروختمروامبچهمن- 
.یگیمراستتو. کنمیمفکرحرفاتبهشهیهمیثاندر. کنمیمسکوتیگیمروتیواقع

...منظورم؟يدیمادامههمبازاشتباهکارتکهیفهمیمویدونیمروهانیاتمامیوقتچرا... چراپس- 

بدمآزارروشیستانکهیايبرا. کنمیخالروخودميهاعقدهکهنیايبرادیشا. یگیمیچفهممیم- 
.شدجدامنازکهکرداشتباهاون. دادآزارمچون

.یخواستینماونوهمتویول- 



رواعصابممدامهمشیستايهايریگبهانه. بودممعتادنکهیايبرابودمشدهیعصبمن! دروغهنیا- 
.گرفتیمباالدعواهامونوشدمیمتریعصبهممن. کردیمخرد

:دادادامهوردزلشاهرخبه

توبهمنومنیمنفيهاجنبهخواستهفقطچراگفته؟روهايبدفقطچراکردهدرددلبراتشیستااگر- 
.اونهینابخشودنوبزرگيهایخودخواهازگهیدیکیهمنیا؟ینیبیم. بدهنشون

:گفتوزديلبخندشاهرخ

رویخوشکمهیاونکهفرساطاقتوادیزانقدرهاشغصهوهايبدوبودهکمانقدرهاشیخوشدیشا- 
باشهبردهادشیازهم

:دادجوابزديپوزخنداو

؟يریگیماونوطرفهمتو- 

.زنمیمحرفمنطقميروازوخودمطرفازبلکه. رمیگینمروشماازکدومچیهطرفمن- 

.خورمیمغبطهتوبه. شاهرخیخوشبختتو- 

.انداختریزبهسرنیغمگشاهرخ

!خوشبخت؟- 

پس. داشتباوربهارهبارایخوشبختاو. کردینمحسشچرابودنیچننیااگربود؟خوشبختواقعااوایآ
.بودرفتهودهیکشپرزینیخوشبختاواز

؟یکنیمفکرهاتیخوشبختبه؟يفکرتوچرا- 

خوشبختم؟منیکنیمفکرتو- 

؟يدارکمیچ؟یستینمگه- 

!روبهاره- 



:دیپرسمتعجبنیرام

ات؟معشوقه. هیکاون؟بهاره- 

.زديلبخندو

:گفتودیکشیآهشاهرخ

ندارهمفهومومعنامنيبرایچیهستینکهحاال. میخوشبختکنندهنیم،تضمیزندگتمامعشقم،همسرم،- 

:گفتيهمدرديبرانیرام

.کردمناراحتت. متأسفم- 

.دادمقولاونبهمنمینکنصحبتموردنیادربهترهنزنهمروحرفشپسرنه- 

!؟یکبه- 

:دادجواباو

؟يخورینمچرا. افتاددهنازغذامون. میبگذر- 

.کنصحبتتو. خورمیمکمکم- 

نه؟اییکنتمومکاروياییمباالخرهنمیببخواستمیم. کنمصحبتبرگشتنمبهراجعخواستمیم- 

.دادممادرشوتوبهروبچهتیومیقکهمن؟يکارچه- 

!مننیتضمباویابیغطوربهالبته؟مادرشبه- 

ه؟یچمشکلگهیددرسته- 

یمیحتممنبانیشروبرگشتنبعد. یکنامضادیباکههستکاغذتاچندهماونجا. شگاهیآسايایبدیبا- 
.شه

.امییمفرداباشه- 

.میبرشگاهیآسابههمباپس- 



.موافقم- 

:گفتشاهرخ

.حاضرههمپول- 

:گفتوزديلبخنداو

!کنهیمآدمباهاچهکهپولنیاازامان- 

:دیپرسشاهرخگشتندیبرماتاقشانبهیوقت. شدمشغولشیغذاصرفبهوزديلبخندزینشاهرخ

اد؟ییمخوابت- 

چطور؟. نه- 

.میکنصحبتهمبایکمایبادیینمخوابتاگرگفتم. یچیه- 

یدنینوشيبطرشاهرخ. نشستیصندليرووشداتاقشوارداوباوکرداستقبالاوشنهادیپازنیرام
.ختیرهاوانیلدرونهادزیميرووآورده

:دیپرسنیرام

؟یکنینمازدواجچراکهنهیامنظورم؟پسريدینمخودتبهیسامانوسرچراتو- 

.بذارکناررومسائلجورنیامورددربحث. نیرامکنمیمخواهش- 

.یبزنحرفبرامیدونینمقابلرومننکهیامثل- 

بهفقطبهارهازبعدبدونفقط.دهیمآزارممسئلهنیامورددرزدنحرفراستش. نزنروحرفنیانه- 
.بودممردههممننصورتیاریغدرموندمزندهبهاردخترمخاطر

؟يبودعاشقشیلیخپس- 

.انداختریزبهسرشاهرخ



وشهیهم. کنمیمحسخودمکناراونووکنمیمیزندگبهارهباهمهنوز. هستموبودمعاشقش. یلیخ- 
.جاهمه

:گفتوزديلبخندنیرام

خوبشیستایدونیم. نشدمموفقیولکنمیزندگعاشقانهوباشمعاشقداشتمدوستشهیهمهممن- 
پختهکهبودییجداومنباکردنیزندگدیشا. بوداومدهبوداومدهباردردونهیلیخ. بودحساسیولبود
. رهینمادمیحرکاتشوقتچیه. آه. زودرنجوحساسدختری. دادنشونبهشرواتیواقعوکرداش

. کنهیمفرار،دهیدرولیعزرائنکهیامثلنهیبیمرومنیوقت. کنهیمروهواشیلیخدلمیگاهراستش
یابیغکهنیاازیلیخ. دمیمآزارشتیعصبانيروازهممنوکنهیممیعصبان. دهیملمیتحوناسزا
ینممصرفادیزاول. کشوندمخدرموادطرفبهمنوشتریباونکارنیایعنی.شدمناراحتگرفتطالق
یکمدوستامبابودنوموادمصرففقطحاالشدشتریبمصرفمشدادیزمشکالتمیوقتبعدیولکردم

رفتنخونهازافتادمیمناهنجارشيرفتارهاادییوقتیولباشماونباداشتمدوست. کردیمآرومم
روبروپرخاشهاشوتهایعصبانباهمموقعاونیحت. گشتمیمبرخونهبهوقتریدشبها. شدمیممنصرف

.شدمیم

:دادادامهوزدهيپوزخند

باهاشپدرشپولخاطربهکهکردیممحکومرومنشهیهم. داشتمدوستشهمشدیمیعصبانیوقت- 
. ادیزیلیخ. خواستمیمهمروخودشیولباشهبودهنیااونباازدواجمقصدازیمیندیشا. کردمازدواج

.کردخرابروزیچهمهاونیول

.بشهفلجنیشرويشدباعثکارهاتباتود؟یشداربچهیخواستینمچرا- 

م؟یشدیمداربچهدیباچطورمیداشتمشکلخودمونمایوقتآخه... مندقنهیآئشدهنیشرو- 

.باشهداشتهبچهخواستهاشغصهوغموهاییتنهاازفراريبراشیستا- 

منبهوقتچیه. دارمدوستتنگفتمنبههرگز. رمیبمداشتدوست. بودممناونغم! هاش؟غم- 
.بودخامخودشقولبهکهموقعاونازدواجلیاواجزالبته. نکردعالقهابراز

.دیبودمقصرينفردوشماکهگرفتجهینتشهیمپس- 



خوبزنکیکهيدارقبولتویولبودممقصرهممنچرا. نبودممقصرکهکنمینمادعاوقتچیهمن- 
مواجهیتوجهیببااونطرفازاگروهمسرشهمحبتيتشنهمردهیاره؟یبراهبهروشوهرشتونهیم

.ادیاعتطرفرهیم. رفقاشطرفرهیم. سختهیلیخبراشبشه

زنکی. يکردیممحبتاونبهدیباهمتوخوبیولیگیمدرستتوالبته؟يکردکاریچخودتتو- 
غصهواندوهباعث. شهیمزنیافسردگباعثشوهرطرفازيمهریب.دارهاجیاحتشوهرشمحبتبههم
نهباشندهميهايشادوهاغصهوهاغمکیشردیباباشندهممکمکدیبادوهرمردوزن. شهیماش

.جاننیراميامتوجه. بشنگهیهمدآزارموجبکهنیا

!باشهداشتهدوستروتودارهحقشیستا! یزنیمحرفقشنگچقدر. حالتبهخوش- 

:گفتمتعجبشاهرخ

یخالخاطربهزدهحرفمنباهماگر. ندارهدوستنیشروجزروکسچیهشیستا؟یزنیمیحرفچه- 
ستینبدزدنحرفیگاه. شهیمسبکفقط. شهینمیخالآدمکهچندهربودههاشغصهوغمشدن

:گفتنیرام

.ندارمزدنحرفيبرارویکسمن- 

؟یچهمسرتایلویس- 

بهفقط. ندارهمنبهياعالقهایلویس.ستمیندمیمنشونکههمطورهااونمنراستش. یزنیمحرفا! هه- 
یمآره. فروشمیمروخودمپولخاطربه. هستمیابلهآدممنکنهازدواجمنباشدهحاضرپولخاطر

بهوکالتباروپدرميخونهاسنادشدمحاضراون،بایخوششبکیخاطربهکردم؟کاریچشبیدیدون
.بدماون

:دیپرسمتعجبشاهرخ

شه؟یممگه؟يکردکاریچتو- 

وخونهوکردمجعلرووکالتوکردمسوءاستفادههممن. دادوکالتمنبهيکاريبرابارکیپدرم- 
بهاصال. خودشهیزندگیپاونمانایآردارمهميبرادرمن. کردمتصاحبروپدرميکارخونهوشرکت



وخونهبایتقروگرفتمنازرووکالتایلویسشبید.خوادینمیسهمگفتهیحت. ندارهيکارپدرومن
.آوردچنگبهروکارخونه

نبود؟ياگهیدراهیکنیمفکرواقعاتو؟یگذرونخوششبهیخاطربهياوونهیدتو! منيخدا- 

.هرزهيآدمادنبالبرمکهستمینياهرزهآدممن- 

:گفتوزديپوزخندشاهرخ

!مطهره؟وپاكیلیخخانمنیایعنی- 

:گفتوبرخاستنیرام

تمومکاروامییمتوبافردا. دارمیبدبختیکافحدبه. نپاشمنزخميرونمکهمتوشاهرخکنبس- 
.رسمیمخودمکاربهومونمیمهممن. ببرشفقط. بروبذاربچهباوکن

:برخاستزینشاهرخ

.نداشتميمنظور. نشویعصبانخبیلیخ- 

.ریبخشبباشحاضرصبحفردا. احمقمهیکههستممننیايدارحقتو- 

شیستاآنهایزندگدرنظرشبه. دیشیاندنیرامسخنانبهونشستیصندليرو. تنهاماندشاهرخ. رفتو
يبرامخصوصا. نبودهتحملقابلنیرامرفتارکهدانستیمیول. بودنمقصراندازهکیبهدوهرنیرامو

تمامکودكکیانیمنیادرکهیشیاندیم. نداشتهنیرامبایمناسبرفتارهمشیستاکهچندهر. شیستا
دستازرااشیجسمسالمتهماوشدهنیشروحقدرظلمنیشتریب. دهیکشدوشبهرااندوهبارنیا

بهخودبارانیشرووشودتمامکارزودترچههرکهبوددواریامحالهربه. رااشخانوادههموبودداده
.بازگرداندرانیا

8فصل



وشاهرخلیتحوونمودامضاراشدهآمادهاوراقسپسوکردمارستانیبسیرئباراالزميصحبتهانیرام
همراهبازگشتشکهدیفهمیوقتچارهیبپسر. نبودنیرامنظارتتحتگریدقانوناًنیشرو. دادلیوک

پدرازحداقلکهخواستاوازشاهرخ. آورددهیدبهاشکجانیهويشادازشدهیقطعرانیابهشاهرخ
ناراحترااونخواستهمشاهرخ. ندیببرااوخواهدینمکهگفتوستیگرنیشرویولکندیخداحافظ

نیشرو. باشندهمکناردرپروازشانخیتارشدنمشخصزمانتابردهتلبهخودبارانیشرو. کند
. گرددیمبرمادرشنزدنیشروکهبودندخوشحالشگاهیآسانیمسئول. دیخندیموبودخوشحال

یمنگاهاطرافبهمدامراهنیبدر. رفتهتلبهشاهرخهمراهوکردیخداحافظآنهاازشادمانپسرك
يشادبهزینشاهرخ. شدهخارجشگاهیآساازکهاستیاولبارگفتیمجانزدهیهودیخندیم. کرد

.زدیملبخنداومعصومانه

:گفتمتعجبنیشرودندیرسهتلبهیوقت

!یکنیمیزندگیهتلنیهمچهیتوکهيپولدارچقدرتو- 

:گفتودیخندشاهرخ

.ستمینپولدارهمچندانمنزمیعزنه- 

؟منتظرمهمادرم. رانیامیگردیبرمیکشاهرخ- 

:گفتونشستاومقابلشاهرخ

بشهخوشحالایدنتمامقدربهکنمیمفکر. برگردونمبهشروتوتولدشيهیهدعنوانبهخوامیمنه- 
.

.بخرمهیهدبراشدیباهممن. یعالچقدر- 

؟خوبه. میدیمانجامتويقهیسلبهروکارنیاهمبا. درسته- 

!ندارمپولمنیول. آره- 

.نباشنگران. يداریکافپولتو. کوچولوطونیشهیحرفچهنیا- 



:دیپرسزنانلبخندنیشرو- 

!؟تويبهایجتو- 

.دندیخندبلنديصدابادوهرو

.خانبهنامسالم- 

؟یزنینمزنگچرا! یکشتمنوکهتو. عجبچه. شاهرخسالم- 

.نجایااومدمروزهچهارفقطمن- 

؟یباشنجایاشیستاتولديبرايخواینممگه. استهفتهکی. ریخنه- 

؟ينبودکهخوابشیستاتولدتاکوحاال- 

.ندارهیفرقکهتويواسه- 

:گفتودیخندشاهرخ

!یانصافیبیلیخ- 

:دادپاسخودیخندهماو

؟روباهایيریشنمیبببگوحاال- 

.هایباشفرودگاهتوساعتسرباشهادتی. میگردیمبرنیشروبافردا! رمیش- 

.امیموقتسرمنباشه- 

.نمتیبیمبعد. برسکارتبهبرو. ممنونم- 

:گفتنیشرو. شدقطعارتباطوکردیخداحافظ

؟درسته. مهربونهیلیختومثلهمبهناميآقا- 

.منازمهربونتریلیخهمدیشاآره- 



:دیپرسبازنیشرو. زديلبخندو

؟شاهرخمیگردیبرمفردا- 

یمیمهرباناوبهپدرانه. شدخوشحالاويشادازشاهرخ. آوردلببرشوقلبخندنیشرووکرددییتااو
نیشروباکهیمدتیطدر. بودخالصانهمحبتش. کردینمیکوتاهاوبهنسبتیمحبتومهرچیهازوکرد

يآرزوشیبراوکردیخداحافظاوازبازگشتروزدرفقط. نداشتیمالقاتاوبانیرامبودندهتلدر
نیرام. دهدانجامدیبرآدستشازيکارهراستحاضرداشتاجیاحتکمکبهاگرگفتونمودتیموفق

نظردر. سوزاندیمدلاويبراشاهرخ. باشدشیستاونیشرومراقبخواستاواز،تشکرضمنزین
همحاالوشدیمغرقادیاعتدرروزبهروز. بوددهیندرایخوشبختيرویزندگدرهمنیرامشاهرخ

.بودندشدهاوکاملسقوطباعثپدرشوایلویس

هیگرچراکهدیپرساوازشاهرخیوقت. آورددهیدبهاشکنیشروشدندمایهواپسواریوقتفرودگاهدر
:دادجواباوکندیم

یلیختوشاهرخآه. امخونهتو،مادرمشیپ. گردمیمبررانیابهسالچندازبعدکهشهینمباورم- 
!يکردمنحقدریلطفنیچنکهیخوب

:گفتودیکشاوسربرنوازشدستشاهرخ

.یباششاددیبافقطنیاازبعداومدهسربهاندوهدوران- 

.کردسکوتوزديلبخنداويروبهنیشرو

****

.ارمیینمدرسرتويکارهاازاصالًمنبهنام- 

.ندارميرازچیهمنکهیکنباورتوکهکنمکارچهمنزمیعزآخه- 



منبهمگه! بزنحرف. شمیموونهیددارمکهيوا،نیکنیمپنهونماازرويزیچشاهرخوتویول- 
یمنگاهشریدلگوبودستادهیایعصبکهسوگنديهاشانهيروراشیدستهامهربانبهنام؟يدارشک
:گفتوگذاشتکرد

بهباشههميزیچاگرباشمطمئن. ستینيزیچکنباوریول. دارممانیاخودميچشمهامثلتوبهمن- 
.یفهمیميزود

:گفتیعصبانوانداختنییپاشیهاشانهازرااويهادستسوگند

شدهشروعهاتيکارپنهاننکردهازدواجهنوز. یبگمنبهيخواینمتو؟هستيخبرنگفتم؟يدید- 
!ناراحتمدستتازیلیخ،

:گفتوگرفترادستشبهنامکهبرودخواستوبرداشترافشیک

توکهباشهيزیچدیشا؟يدیمعذابرومنچرا،بردارکارهاتنیاازدستخدابهروتوسوگند- 
؟کنمخرابرویچهمهوبگمتوبهوامیبمنحاال. بدونهدینباکسچیهاصالً! یبدوندینبا

 -فهمندیمهمه،شدهیچکهیبگمنبهاگریکنیمفکر. يدارشکمنبهتو! گهیدنیهمد.

!يکردخردرواعصابمسوگند- 

انداختهاوبهغضبيروازینگاهبودیعصبانیکافحدبهکهزینسوگند. کردانیبیناراحتباراجملهنیا
:گفتلبریز. نشستیصندليرووستینگراویخاليجابهنیاندوهگبهنام. شدخارجاشخانهازو

چهحاالایخدا. کنجکاوهچقدرکههمدخترنیا. يکردگرفتارمنوکهکنهکارتچهخدابگمشاهرخ- 
؟کنمکار

یمناراحتشسوگنديرفتارها. بستراشیچشمهاسکوتدریلحظاتوبردفروشیموهادرراشیدستها
رااشیناراحتودیبگواوبهراموضوعخواستیمدلشیلیخ. دیپرستیموجودتمامبارااویول. کرد

.....بوددادهقولشاهرخبهکهافسوسیولکندبرطرف

زماندرنیبنابرا. بودافتهییآگاهمایهواپشدنواردقیدقساعتازوگرفتهتماسفرودگاهباقبلاز
دلشچقدر. ندیببرانیشرووشاهرخزودترتاماندمنتظرودهیخریگلدسته. رفتفرودگاهبهمشخص



دربهنام،مسافرانورودومایهواپفروداعالمبا؟استيپسرچطورویشکلچهنیشروبداندخواستیم
یخوشحالباورفتاوطرفبه. دیدرااوباالخره. ابدیبراشاهرختادوختاطرافبهچشمتیجمعانیم

نیشروبهلبخندباشاهرخیپرساحوالازپس. دندیکشآغوشدرراگریکدیجوانمرددو. کردسالم
.کردنگاهآنهابهداشتلببرمعصومانهيلبخندکهیحالدرزیناو. ستینگر

.بهناممنزیعزبرادرودوستشونیازمیعز... نیشرومنگلپسرهمنیابهنام- 

:گفتآراماوودیخنداويروبهمهربانبهنام

.بهنامآقاسالم- 

.نمیببروقشنگتيچهرهزودترداشتمدوستیلیخراستش. نمتیبیمکهخوشحالم. زمیعزسالم- 

.نمیببروشماداشتمدوستهممن. بودکردهفیتعرشماازیلیخشاهرخ. ممنونم- 

:گفتوستینگرشاهرخبهودیخندبهنام

!هیداشتندوستچقدر- 

:گفتزنانلبخندهماو

روخستهیولناخوندهمهمونتادوحاضرهکهآپارتمانت. میاخستهیلیخکهمیبربهترهفعالً. معلومه- 
.رهیبپذ

!مکافاتبایول. آره- 

:گفتودیخندشاهرخ

.کنمیمدرستشخودمنترس- 

.شدندخانهیراهبهناملیاتومببرسواروشدندخارجفرودگاهاز

پدرشدلتنگبهارفقطاستخوبآنهاحالگفتزیناو. کردسوالبهاروشیستامورددرشاهرخراهدر
:گفتدلتنگومهربانشاهرخ. است

.رهیمتنمازیخستگدنشیدباشهیهمکهبرمگلمدخترقربون. شدهتنگبراشدلمیلیخ- 



:گفتوزدمهربانيلبخندبهنام

؟جونعمویساکتچراشما. جاننیشروخب. باشداشتهروهواشیلیخپس- 

گفتستینگریمرااطرافداشتابانهایخبهچشمپنجرهازکهیحالدروزدلبخندزیننیشرو. دیخندو
:

:گفتمهرباناو. دارهفرقیلیخبودممنکهییجابارانیا. کنمیمتماشارورونیب- 

.تهرانهنجایازمیعز- 

.کرددییتاسربانیشرو

؟یکنیمصدایچمنونمیبببگو- 

:گفتوافکندریزبهسرو. ندارمعموکهخودم. کنمصداتونعمودارمدوست- 

شیپازپدرمرفتارخاطربهیول. شماهامثلدرست. بودمهربونیلیخاون. انایآرعمو،دارمیکیالبته- 
:دادادامهلبخندبابعد. ومدینگهیدورفتما

؟ندارهيرادیا... کنمصداعموروشماتونمیمحاال- 

:گفتمحبتبابهنام

؟یکنیمصدایچروشاهرخ. شمیمخوشحالهمیلیخ... زمیعزنه- 

:گفتخجالتبانیشرو. ستینگرشاهرخبهلبخندباو

!نیهمفقطشاهرخ- 

:گفتودیخندشاهرخ

.خوبپسرکنباالروسرت. ترهیمیصمهمیلیخ. بدهمگه- 

....داشتدوستشیلیخ. بردیملذتشاهرخيهایمهرباناز. دیخندوشدرهیخاوبهنیشرو



زینبهنام. نشاندلچریويرووکردادهیپرااووکردهکمکنیشروبهشاهرخ. دندیرسبهنامآپارتمانبه
.شدندساختمانواردوبرداشتراچمدانها

:دیپرسوستینگراطرافبهدقتباورودنیحدرنیشرو

؟شماستيخونهنجایا- 

.ندارهروشماقابلیول. بله- 

:گفتونهادنیزميروراچمدانها. دیخندو

؟يدارلیمیچنمیبببگوجونشاهرخ- 

.خنکیدنینوشهی- 

:گفتنیشرو

.آبیکمهممن- 

.چشمميروبه- 

.انداختنظراوچشمانبهونشستبودمبهوتیکمکهنیشرويروروبهشاهرخ. شدآشپزخانهواردو

؟ناراحتاییخوشحالنیشرو- 

ابتداهمونازکاش. ستمینشگاهیآساتوگهیدوهستمرانیاکهشهینمباورمیول. خوشحالمکنباور- 
.....يبردیمخودتبارومنوياومدیمتوبردنداونجابهمنوکه

.کوچولوفهممیم- 

.یکنیمصداشکوچولواونوتویول. شدهتمومسالشدهحتماًنیشرو! شاهرخ- 

: گفتوستینگرشدینمتماموجودشدريشادهرگزییگوکهبهنامبهشاهرخ- 



هنوزچونکنمیمصداشکوچولویثاندر؟نهمگهسال12توبرهخوادیم. دارهسال11نیشرو
.برسهخودشبهدیبافقطبشهتیتقویحسابدیباوموندهکوچولو

وبودندهمکناررایساعت. نگفتچیهوستینگرشاهرخبامحبتچشمانبهزیناوستینگراوبهخندانو
.برودخانهبهدیباکهگفتشاهرخآنازپس. دندیخندوگفتندهمبا

:گفتوستینگراوبهمتعجببهنام

؟چرا؟يبريخوایم

.بپرسمروگلمدخترحالونمشیبببرمدیباخبرمیبامبچهوخونهازوقتهیلیخجونبهنام

؟کنمکاریچنجایامنوقتاون،اممتوجه

.گردمیمبرهممن. بگذرهبدبهشوبمونهتنهايذارینمویمونیمجوننیشروباتو

.ترسمیمموضوعهیازکنباوریولحتماً

:دیپرستعجبباشاهرخ

؟یچاز

:گفتباشهناراحتاوبابودناززینبهنامدیشاکردیمفکروبودناراحتشاهرخرفتنازیکمکهنیشرو

مرددوشمینمشمامزاحممندیبرسکارتونبهورونیبدیبردیخوایماگردینباشمننگرانبهنامعمو
:دیپرسمتعجببهناموستندینگرگریکدیبه

يمنظورکنباورخوشحالمهمیلیخکنارمدرتوبودنازمن؟یهستمنمزاحمیکنیمفکرچرازمیعز
؟شاهرخنهمگهنداشتم

:گفتلبخندزنانبودمطلعنیشروزودرنجوحساسهیروحازکهشاهرخ

؟يشدناراحتچراتونداشتيمنظوربهنامزمیعزبله

!باشنتنهامنباباشندنداشتهدوستدیشاخب



:گفتبهنام

.يکردناراحتمیلیخ. باشمتومثلیماهوخوشگلپسربامدامکهخدامهازمن؟پسرگلهیحرفچهنیا

:گفتبهناموکردیعذرخواهنیشرو

همنوکرت. منهيهاچشمجفتتخميروقدمتیباشنجایاکهیوقتهرتاتویبزنیحرفنیچندینباتو
.ستمینبدهمانقدرهامنکهدونهیمشاهرخخورهیمبربهمیلیخکهنزنحرفاجورنیاازفقط. هستم

:گفتمهربانشاهرخ. زديلبخندو

؟یترسیمیچازیبگیخواستیمنمیبببگوبهناماصالًداشتیخواهکههیعموئنیمهربونتربهنام

تویولقهرهباهامهماالن. نگوکهتومرموزيکارهانیاسرامدهیکشیمکافاتيندارخبرکهتو! سوگند
؟میکنچهنجایادایببخواداگر.میکنیمیآشتشرکت

من. بموننیشروشیپخونهموندهتولدبهکههفتهکینیاتوهمتوکنمیمصحبتباهاشخودمیچیه
ازبعدتاپزمیمیآشهمسوگنديبرانجایاامییمزودترغروبهاوکنمیمیدگیرسشرکتيکارهابه

.بدونهشتریبروتوقدرنیا

؟یکنچکاريخوایم: گفتودیخندبهنام

!يندراهخونهتورویکسباشهادتیفقطباشنداشتهيکارتو

.گهیدبزنمدرروممنوعوروديتابلوکیبگودفعههی

.نوکرتم. کنمیمجبرانکنتحملروهفتهکینیا. يزیچنیهمچهی

:گفتونهاداوشانهبردستبهنام

ودیخندنیشرومواظبمهممن. یبگتویچهرچشمبخواهجونتومخلصتممن؟یزنیمحرفاچهبابا
:گفت

.دیمهربونچقدرنفردوشما

.خندهریززدندناگهانوستندینگرهمبهشاهرخوبهنام



درکنارتابهنامهمراهودیآیمدنشیدبهفرداکهگفتوکردیخداحافظنیشروازشاهرخآنازبعد
.رفتند

؟يبریمروچمدونا

.جاستهمونهمتويکادونهیشرومالیکیاونبزرگهفقط

.يبودمنفکربهکهباشمدواریامپس؟يجد

.حساسهیلیخبمونهتنهانذارباشنیشرومواظبرینگکمدستروخودتهستمفکرتبهشهیهم

.باشهراحتالتیخبرودارمروهواشیحسابنباشنگران

.رساندخانهبهراخودیلیاتومببرسوارشدخارجآنجاازوشدجدااوازشاهرخ

شیستانباریامخصوصاًبودزیبرانگجانیهورمنتظرهیغبهاروشیستايبراشاهرخیناگهانورودهمباز
دیدتنهاارااویوقتیولباشدآوردهخودبازینرانیشروبوددواریامکردیميشمارلحظهاوآمدنيبرا

.دادجالراشاهرخروانوروحبهارجانیهويشادمعمولطبقشدریدلگ

؟ياومدریدقدرنیاچراباباجون

باشهداشتهتفاوتادیزیقبلدفعاتبانکنمفکر

بودشدهتنگبراتدلمیلیخیول

ازنتریریشکردمیمکاریچنداشتمروتواگرمونهیمانتهایبآسمونقدبهکهبرمتوکوچکدلقربون
.عسل

فقطشیستاانداختنیطنخانهيفضادربهارکودکانهيهاقهقهه. دیبوسوفشرداغوشدرمحکمرابهار
دركراحالشستینگراوبهشاهرخبزندیحرفشاهرخدیشاتامنتظروبودنیغمگنگاهشزديلبخند

:دیپرسلبخندباکندرشیغافلگموقعبهخواستیمیولکردیم

؟خوبهحالتون

شمالطفبهممنونم



:گفتوشدتکراراولبخند

یخوبکهخوشحالم

.بوددایهواشچهرهدریتابیبوبودنهفتهسوالهزاراننگاهشدرودوختاوبهرانگاهششیستا

:دیپرسوستینگراوبهبهار

هان؟یناراحتچراجونممامان

:دیپرسوکردنگاهپدرشبهبعد

؟يآوردخودتبارونیشروباباجون

:گفتوستینگردوآنبهشاهرخ

:دیپرسجانزدهیهشیستادینباشنگرانادییماونم

؟ادییمباالخره؟دیدیداونو؟شدیچ؟یک

.بودگرفتهبردراشکحلقهرانگاهش

مطمئنهمهاونيروهمگهیدکمهیيکردصبرمدتهمهنیاکهتو. شیستایباشناراحتخوادینمدلم
.نهیببروتوکهمشتاقهاونمینیبیماونوزودیلیخ... يزودبهباش

:دیپرسیلرزانيصداباوشدریسرازجوانزنياشکها

؟کنمصبردیبایکتا؟یک

توحرفدیشادهینمتیاهمکهمنحرفبهنکنههیگربگوبهشتوبهار... شیستاکنمیمخواهش
بهیولگهیدروزچنددیشاکنارشادییميزودبهوخوبهنیشروحالکهبگوباشهداشتهارزشبراش
.نخورهغصهوزهینراشکبدهقولکهیشرط

.شدرهیخستیگریمنیغمگکهشیستابهبهار

پسگهینمدروغوقتچیهاونگهیمراستباباجونممامان



.دینکنهیگرگهیدودیباشخوشحالشماکهادییمیوقتنیشروگهیمبابا. نکنهیگرگهید

:گفتوگرفترااومحبتباوکوچکيدستهاشیستا. کردپاكراشیاشکهاورفتاوطرفبهبعد

.دوارمیام. برگردهکهدوارمیام- 

.ستیناروپاگهیدنیشروکهبدونفقط. یکنهیگرنمینبگهید. يدادقولمنبهتو. شیستا- 

.کرددرخشانرااواشکبارنگاهيجرقه

ش؟یآوردیعنیواقعا؟- 

.ارمیینماونوقولتریزیزنینمتونکنمباورتاکهگفتم. نهنجایا- 

ست؟یننیرامشیپگهیدپس- 

.هايدادقول... نباشنگراننه- 

.کردپاكراشیاشکهاوزديلبخندشیستا

.ندارمطاقتگهیدخدابه. شیاریبزودبدهقولهمشمایولدادمقولباشه- 

.ستیندوراوازچندانیخوشبختودیامکهفهمانداوبهنگاهباودادتکانراسرشمهربانشاهرخ

***

بهتنهازینسوگند. کردیپرساحوالوسالماودنیدبایمینعخانم. شدشرکتواردساعترأسصبح،
اویکمکارمحلازيدوریمدت. نشستزشیمپشتوشداتاقشواردلبخندباشاهرخ. کرداکتفایسالم

درشرکتيکارهابهراجعیاطالعاتخواستاوازوزدصدارایمینعخانم. بودکردهگانهیبطیمحبارا
. داردجلسههادستگاهدیتوليکارخانهرهیمدئتیهياعضابابهنامامروزشدمتوجه. بدهداوبتیغمدت

:گفتیمینعبه

.رمیمجلسهبهخودمادیبکارسرتونهینمروزچندتامعتمد- 

:دیپرسسوگندشد،خارجاتاقازاویوقت



بودند؟کجاهفتهکینیاتونگفتندفروتنيآقا- 

.انیینمشرکتروزچندتاهممعتمديآقاگفتتازهنه- 

:دیپرسهراسانومتعجبسوگند

افتاده؟یاتفاقمگهچرا؟- 

!یهستنامزدشیناسالمت؟يندارخبرخودتمگه. نگفتيزیچکهسیرئ. ندارمیاطالعمن- 

:گفتوافکندریزبهسراو

...یول. چرا- 

:گفتوزديلبخندیمینع

.هینامزددوراننمکهاکردنقهرنیادیکردقهرحتما- 

میسشاهرخخواستهبهبنابهنام. ندادجوابیکسیول. گرفترابهناممنزلشمارهوندادیجوابسوگند
راياپرونده. بپرسدشاهرخازگرفتمیتصمکندچهکهبودماندهسوگند. بوددهیکشزیپرازراتلفن

:گفتزدويلبخنداودنیدباشاهرخ. رفتاواتاقبهوبرداشت

.بدهحالتونیلیخگفتیمکهبهنامچطوره؟حالتون! رهنماخانمبهبه- 

:دیپرسمتعجبسوگند

!خوبهحالمکهمنیولگفته؟بهنام- 

.باشهشدهخوبحاالوبودهبدحالتونقبالدیشاخب- 

.شدیعصباناوآلودطنزلحنازسوگند

.دیریگیماونوطرففقطهمشماخودخواههیلیخبهنام- 

د؟یکنناراحتروشونیادیخواینمکهشما. نجاستیاریمد،معتمدمهندس. رهنماخانم- 

!بودپریلیخاوتوپیولبخنداندزینراسوگندداشتدوست. زديلبخند



د؟یداريکارکهنکهیاایدیاومدهستندخودخواهمعتمدمهندسدیبگنکهیايبرافقطحاال- 

:گفتقبلازتریعصبانسوگند

...شما. شمافروتنيآقا- 

:گفتوزديلبخندشاهرخ. شدخارجاتاقازحالتهمانباو

!بکشهرونیانازمدامدیباکهبهنامچارهیب- 

:دیپرسسوگنددنیدبایمینع.پرداختکارشادامهبهودادتکانراسرش

اد؟یینممهندسچرايدیفهم؟شدیچ- 

:دادپاسخیعصباناو

!خودخواهندهمهمردهانیانه- 

نشستیصندليروو

***

کردیميبازاوبامدام،دیشیاندینميزیچبهکهگذشتیمخوشآنقدرنیشروکناروخانهدربهنامبه
بودخواهداومزاحمکهدیشیاندیمابتدا. بودخوشحالبهنامبابودناززیننیشرونبودندکاریبوخالصه

.نداشتحدکهشدیمیصمبهنامباچنانبعدیول

بهنامعمو- 

:دادجوابمحبتبابهنام

جونم- 

کنه؟یمتیاذروشماسوگندخاله- 

:وگفتدیخندبهنام

.هستمکردنشتیاذوسوگندخالهعاشقمن- 



.کنهیمتتونیاذچرادونمینمیولباشهداشتهدوستروشمایلیخدیباسوگندخاله- 

:گفتلبخندبادادونیشرودستبهراوهیمبشقاببهنام

.شمیماونیناراحتباعثمندیشا. کنهینمتمیاذاون- 

.دیکنناراحتاونوکهکنمینمفکر. دیهستخوبیلیخشمایول- 

؟يدیدیمروسوگندتخالهيبودنجایامادرتبایوقتتونمیبب. دونمینم- 

نداشتدوسترومنادیزاونراستشیولاوقاتیگاه- 

:دیپرسنمکبابهنام

زم؟یعزچرا- 

رومنپدرمکهبعد. کشهیمعذابوکنهیمیزندگپدرمبامنخاطربهمادرمکردندیمفکرهمهآخه- 
خونهاومدیمیوقتسوگندخاله. کردندفکرمنمورددریچوشدیچواقعاکهدونمینمگهیدخارجبرد

.بودلوسیلیخموقعاونراستشیولهاینشناراحتکردیمصحبتمادرمباشتریبامون

:گفتدیخندیمکهیحالدربهنام

؟یچگهیدبودهلوسپس.بدهادامهخب- 

:گفتودیخندنیشرو

.بشمينطوریامنشدهباعثپدرمکهبودندناراحتهمه. سوختیممنيبرادلش. بودمهربونالبته- 

؟يطورچه- 

فلجمنشدهباعثاونگفتیمپدرمبادعواونیمهاموقعاونشهیهممادرم. برمراهتونمینمکهنیهم- 
.بشم

:گفتونشاندکاناپهيروودیکشآغوشبهرااومحبتبابهنام

؟يندادقولشاهرخبهمگه. یباششاددیبافقطبعدبهنیااز. کنفراموشروروزهااونزمیعز- 



بهنامعمو. نمیببروگرانیدرفتنراهونمیبشیصندليرودیباشهیهميبرامن؟یچپاهامپسیولچرا- 
...رفتنیمراهبارکیحداقلهممنکهداشتمدوستیلیخ

. يدارآسمونوسعتبهیدلعوضدریوليبرراهیتونینمکهدرسته. یباشخوشحالدیباتو. زمیعز- 
بازخندهبهروقشنگتيلبهاحاالپس،یباهوشکههمیدرسنظراز،یزنیمحرفخوبیقشنگ،یمهربون

.نکننیغمگنیاازشتریبروعمودل. کن

دیبوسراصورتشوانداختاوگردندوردست. ستینگربهناممهربانچشمانبهوکردبلندسرنیشرو
.کردنوازششپدرانهو

یمبهناممنزلبهيکارساعتازپسروزهرشاهرخ. گذشتیمرانیابهنیشروبازگشتزمانازروزدو
ممنونبهنامازبابتنیاازوشودیمترشادابروزبهروزنیشروکهدیدیموزدیمسرآنهابهورفت

. نداردخبراوازقراریبیلیخواستناراحتکهدادیمجوابشاهرخودیپرسسوگندمورددربهنام. بود
يروبهرادرفقطبهنامبودقرار. بودنگشودهرادریکسیولبودآمدهبهنامآپارتمانبهیحتسوگند
پرسبهناميخانوادهازکهداشتشرمیولبودشدهتابیبواقعاسوگند! کندبازمقررساعتسرشاهرخ

درنیبنابرا. شودمتوسلشاهرخبهگرفتمیتصم. بودکردهقهراوباکهبودیعصبانخودشاز.کندجوو
شدمتعجب. بودامدهینمنزلبههنوزشاهرخ. رفتشاهرخمنزلبهيکارساعتاتمامازپسسومروز

:دیپرسدیدآشفتهنیچنرااوکهزینشیستا. بودشدهخارجشرکتازساعتکیدراوبارایز

.بدونمهممنتاشدهیچبگوحداقلخب- 

:گفتونشستیصندليرونیغمگسوگند

.شمیموونهیددارمشیستاناراحتمیلیخ- 

:دیپرسوکردبلندرااوسر. بودشدهنگرانواقعاکهشیستا. شديجارکیبهکیشیاشکها

 -؟یکنیمهیگرچراشده؟یچنمیبببگود

...بهنام... شیستا- 

سوگند؟افتادهیاتفاقشده؟یچ؟یچبهنام- 



.ندارمخبرازش. کجاستدونمینمآه- 

:گفتونشستد،یکشینفسشیستا

.مردمکهمن!! ؟نیهم- 

.ستیناصال. رفتهکجاستینمعلومست؟ینمهمنیایعنی- 

شرکت؟ادیینم- 

:گفتشیستاودادتکانسرسوگند

.يکردیمتلفن. يزدیمسراشخونهبهخب- 

.دهینمجوابتلفنبههمیکس،نبود،رفتم- 

.باشهمادرشخونهدیشا- 

.کنمتلفناونجابهدمیکشخجالت. دونمینم- 

:دیپرسشیستا

شده؟دعواتوننکنهکنه؟ینمتلفنتوبهمگه؟یچيبرا- 

:دیپرسوزديلبخندشیستا. ندادیجوابسوگند

؟دیکردقهر- 

ینمکهاسمردونهکارالبدارهیربطچهتوبهدختربگوآخه. کردمسوالازشمدام. شدمنریتقص- 
.یبدونتوخواد

:گفتمتعجبشیستا

من؟اییخودتبا. یگیميداریچتو- 

اد؟ییمیکشاهرخشیستا. هستممیلعنتخودبا- 

چطور؟. ادییم8ساعتروزهر- 



.ادییمریدکهرفتهکجایعنی. کنمصحبتباهاشدیبا. کجاستبهنامدونهیماون- 

.يکردیمصحبتباهاششرکتتوخبادییمساعتنیاکههیروزچند. ندارمخبرمن- 

.کنهیمخردرواعصابم! تمسخربا. کنهیمصحبتياگهیدطورمنبااونجااصال. شهینماونجا- 

:گفتبهار

.کنهینممسخرهرویکسوقتچیهپدرمیول- 

اعصاب! بهنامایخودشازشکوهایبودهیگرحالدرایاودیایبشاهرخکهیساعتتا. ندادیجوابسوگند
شتریباويهايدلسوزیول! دهديدلدارسوگندبهکردیمیسعزینبهار. بودشدهخردزینشیستا

شیستا! ادیینمرحمبهبهنامدلیولسوزهیممنحالبهبچهنیادلگفتیم. کردیمناراحتراسوگند
باالخره. استعالقمندبهنامبهیراستبهکهدیفهمیم. بوددهیندنیچننیاراسوگندحالبهتا. دیخندیم

رفتاوطرفبهپدرشدنیدبابهار. آمدشاهرخ

.ياومدیمزودترکاش. باباجونسالم- 

شده؟یچ. گلمدخترسالم- 

.نجاستیاسوگندخاله- 

دیپرسچشمباوستینگرشیستابه. شدمتعجبوضعآندرسوگنددنیدباوشدییرایپذواردشاهرخ
پاكراشیاشکهاسوگند. آورددرماجراازسرخودشدیباکهداشتاظهاروزدلبخندفقطاو. شدهچه

.دیکشیمخجالتدیدیموضعنیادررااوشاهرخکهنیااز. کردسالمریزبهسروبرخاستکرد

:دیپرسزنانلبخند. بردموضوعبهیپزینشاهرخ

ام؟یببعداوبرمچطورهاومدم؟موقعیبکهنیامثل- 

:گفتعیسرسوگند

.کنمصحبتشماباخوامیم... هستمنجایاشماخاطربهمن. نهاوه- 

:گفتوزديلبخندشاهرخ



.برگردمواتاقمبرممندیزنیمروتونودستبهیآبشماتا. باشه- 

:گفتوکردسوگندبهروشیستا. رفتبهارباو

.دخترباشمحکم. هایکنهیگراونميجلونکنه. بشورروصورتتبروپاشو- 

:دیپرسبهاراتاقدر. رفتییدستشوبهودادتکانسرسوگند

کنه؟یمهیگرطورنیاسوگندکهافتادهیاتفاقبهنامعمويبرامگهبابا- 

:گفت. بردموضوعبهیپودیخندشاهرخ

.خوبهخوببهنامعموحالوگرنهکرده،یمهیگرشدهتنگبهنامعمويبرادلشحتما. زمیعزنه- 

آوردقهوههمهيباشیستا. بودنشستهسوگند.بازگشتنداتاقبهبهارهمراهیقیدقاازپس! دیخنددوبارهو
.نشستو

!شده؟یچنمیبببگوخانمسوگندخب- 

عالقمندشاهرخبهچقدرکهآخ. افتادبهنامباينامزدازقبليهاروزادیبهزدزلاويچشمهابهسوگند
:گفتآرام. نبودمهمشیبرایکسبهنامجزاکنونیول. بو

درسته؟دیدارخبربهنامازشما- 

:گفتوزدانهیموذيلبخندشاهرخ

؟يندارخبرازشخودتمگهچطور. ستمینخبریب- 

:گفتآرام

نه- 

کهچطورهپس. دیهستگهیهمدعاشقشدههمهازبونوردکهطوراون. ینامزدشتوچرا؟: دیپرسشاهرخ
؟يخبریبازشحاال



خاطربهتاسازداشتباهشمتوجهراسوگندگونهنیاکردیمیسعشاهرخ. انداختریزبهسرسوگند
دوستيخواهرچونرااوگرچه. نکندتلخبهناموخودشکامبهرایزندگتیاهمیبوکوچکمسائل
.داشتیخوشبختيآرزوشیبراوداشت

؟یکنیمطورنیاتوکهشدهشیطوربهناماللزبونممگه؟يکردبغلغميزانوچراحاال- 

کجاست؟دیبگخدابهروتو. خبرمیبازشروزهچندآخه. نگرانم- 

:وگفتبرخاست. شدشاهرخیناراحتباعثسوگنديهااشک

.رونیبمیبربهترهپاشو- 

:دیپرسسوگند

بهنام؟شیپمیریم- 

:وگفتزديلبخندمهربان.انداختیمبهارهادیبهراشاهرخواقعااواشکپرنگاه

.نمیببونیگرطورنیارویکسوقتچیهخوادینمدلم. ینکنهیگربدهقولیولآره- 

:گفتوبرخاستجاازعیسرسوگند

دم؟یمقولمیبر- 

شیستابهروشاهرخ. ورفتکردیخداحافظعیسرسوگنددیایبهماوتابرودرونیبگفتاوبهشاهرخ
:گفت

اونجارنیمبهنامباسوگندبدبداطالعودیریبگتماسپدرتونمنزلباشمابرگردمریدممکنهمن- 

خوبه؟حالشبهنامواقعایول. باشه- 

:گفتلبخندزنانشاهرخ

.ستینینگرانچگونهیهيجا! خوبخوب- 

.کرحرکتشاهرخ. گرفتنديجالیاتومبدرسوگندهمراهوشدخارجخانهازالزمسفارشاتازپس



شاهرخ؟آقامیریمکجا- 

.ینیببروبهناممیریمبعد. کنمصحبتتوبایکمخوامیم- 

یرستورانمقابل. کندصحبتاوباخواهدیمیموضوعچهبهراجعشاهرخکهبودمضطرب. نگفتچیهاو
.نشستنديزیمپشتوشدندواردسوگندهمراهکردوتوقف

.دارهازینيادیزيانرژبهمنيحرفادنیشنآخهیکنغشخوامینم؟يخوریمغذا- 

:گفتمتعجبسوگند

شده؟یچدیبگ. کنمینمدركرومنظورتون- 

:گفتلبخندزناناو

غذااول- 

خوردنبهلیمسوگند. کندشروعکهکردامراوبهشددهیچزیميروغذاهایوقتدادسفارشبعدو
.کردیميبازشیغذابافقطنداشتو

:گفتدیدنیچناوراکهشاهرخ

کنهیمافسردهنیچننیاراتواونازيخبریبروزچندکهيداردوستشروبهنامقدرنیاکهتوسوگند- 
.یکنیمناراحتاونوهموخودتهمیتیاهمیبمسائلخاطربهچراپس

.کردیمشکبودمنيجاهمياگهیدکسهر.شدهمشکوكکارهاشآخهخب... کردماشتباهمن- 

زنه؟یمناروتوبهوکنهیمخطادارهيکردفکرنکنه؟یچبه- 

.خوبیلیخه،یخوبپسربهنام. نکردميفکرنیچنهرگزخدابه. نهاوه- 

بود؟یچيبراکردنتشکپسیدونیمرونیاتوکه! خوبدخترخب- 

.کردمیمدخالتاونیخصوصيهاکارتودینبا. کردماشتباه- 



ندارنديزیچگهیدکنندیزندگباهمخوانیموبندندیممانیپهمبایوقتومردزنهی. خوبدخترنیبب- 
توبهرویموضوعبهناماگرغمدرچهيشاددرچهباشندگهیهمدکیشردیباکنندپنهونهمازبخوانکه

تو. شدهتویناراحتباعثکهبودناراحتهمخودشتازهخواستمازشمنکهبودهنیاخاطربهنگفته
تویخوشبختکهزنمیمنیاخاطربهروحرفهانیامن. یکنتنگهمسرتيبراروعرصهیتوزندگدینبا

بهيندارشبنمبایفرقمنيبراخدابه. منخواهرمثلتوهممهمهبرام

.عالقمندمتوسعادتویخوشبختبهاوناندازه

یدلخوشمیخواستینم. میکنبازگوهمهيبراشدیحتماگرخواستیمدلمونکههستیموضوعراستش
.میدارازینکمکتبهچون. گمیمتوبهروموضوعنیامنحاال. میبدخودیب

:دیپرسنیغمگ. بودشدهشرمندهبهنامبانادرستشرفتارخاطربهکهسوگند

کجاست؟کهدیبگشهیم_

:گفتلببرلبخندشاهزخ

درسدیشا. کنهبازیکسيبرادرونه،بدهجوابتلفنبهنهخواستمازشمن. دارهمهمون. آپارتمانشهتو
.یبدونشتریبروقدرشتاشدتويبراهمیعبرت

:گفتریزبهسرسوگند

.متاسفم_

...هیچماجرابگمکهبهترهحاال. مننهیکنیعذرخواهبهنامازدیبا_

گریدوبازگرداندهرانیابهنیرامموافقتبارانیشروکهگفت. دادشرحاويبراراموضوعبعدو
. نزدیحرفبودوکردهپرداختهنیرامبهکهیپولبهراجعهرگزیول. استشیستاعهدهبراویسرپرست

همایقضانیادنیشنباسوگند. شودموفقتوانستهینماوبدونوکردهکمکاوبهیلیخبهنامکهگفت
بودندکردهخواهرشحقدربهناموشاهرخکهیبزرگکارخاطربهدلدر. جانزدهیههموبودشدهشوکه

نیشروبودمشتاققدرچهوکندیعذرخواهاوازوندیببرابهنامزودتربودلیما. ستودیمرادوآن
کهبودیفروشگلمحلهماندر. شدخارجرستورانازوکردپرداختراحسابصورتشاهرخ. ندیرابب



بهوشدهلیاتومببرسواربعد. دادسوگنددستبهوکرديداریخررایگلدستهشاهرخ. بودبازهنوز
.کردندحرکتبهناممنزلطرف

آنهاوکردهتماشاراییاروپالمیفبارچندکهگقتیمنیشروبودلمیفيتماشاحالدرنیشروهمراهبهنام
قانعیجواببعدودادیمگوشاويهااسیقتمامبهزینبهنام. هستندمتفاوتیرانیايهالمیفبایلیخ

.باشهتونهیمیکیعنیدیپرستعجببادیشنرادرزنگيصدایوقت. دادیمنیشرولیتحوکننده

:رفتدرطرفبه

ه؟یک

:دادجوابشاهرخ

.هستممنکنباز_

:گفتوگشودرادرلبخندزنانبهنام

...کهيشددلتنگمشدهیچ_

بهدوباره. دیخندیماو. دوختشاهرخبهرانگاهش. کردسکوتمتعجب،. افتادسوگندبهنگاهشو
توانستهچطورکهدیشیاندخودبا. بودآمدهجانیهبهروزچندازبعداودنیدازواقعا. ستینگرسوگند

.کندتحملراسوگندازيدورروزچند

:گفتوشدواردشاهرخ

.رفتو. نیایبهمشمانیشروشیپرمیممنپس. يداریحالچهدونمیم_

نیااز. آوردداخلبهرااووگرفتهبودستادهیاریزبهسرکهراسوگنددستبهنامشاهرخرفتنمحضبه
بودکردهيکارشاهرخواقعاهمدیشا. استناراحتکهدانستیم. کردتعجببودریزبهسرمداماوکه
وبردهاشچانهریزدستمهربان! کندبرخوردنیغمگویخجالتنگونهیااوبهنسبتسوگندشدهباعثکه

:گفتلبخندزنانبهنام. بودپوشاندهاشکحلقهراسوگندنگاه. آوردباالراسرش

برمقربونتآخه. بودشدهذرههیماهتصورتوقشنگتنگاهيبرادلم! نمتیبیمکهخوشحالمچقدر_
.نشستهنازتنگاهتوکههیچدرخشانيهاشکوفهنیا



اویولکردهناراحترابهنامکهآنبادیشیاندیم. شدسوگندهیگرباعثشتریببهنامزیآممحبتجمالت
.شودیمخوشحالنطوریادنشیدبا

ونرميموهابروفشردآغوشدررااومهربانبهنام. ستیگرصداباوانداختاوآغوشبهراخود
.دیکشنوازشدستفشیلط

؟یکنیمهیگروقتاوننمتیبیمروزچندازبعد. کنههیگردینباکهمنیخانوم- 

.یلیخ،بدمیلیخمنبهنامببخشمنو- 

.کردمناراحتروتوکههستمبدمن. ینیمهربونتر. ییایدندخترنیبهترتوآه- 

.کردمیمدخالتتوکارتودینبامن. کنمیمخواهش. بهنامببخشمنو- 

:گفتداشتلببرلبخندکهیحالدربهنام

دستازتونمیممگه. نبودمناراحتاصالًکنباوریول. بخشمیمیگیمتوکهحاالباشهگهیدکنبس- 
؟بشمهمناراحتخودمدلزیعز

.زدبوسهاویشانیپبروگرفتدستشدوانیمرااوصورتمهربانو

:دیکشهوراشاهرخدنیدبانیشرو

؟یمونیمماشیپامشبیعنی؟یبرگشتدوبارهتوشاهرخيوا- 

:گفتزنانلبخنداو

.مونمیميبخواتواگر- 

؟رفتکجابهنامعموپس. ادیزیلیخ. خوشحالمیلیخ- 

.انیماالناومدهسوگندخاله- 

؟نهیببومناومده؟سوگندخاله- 



نیشرومقابلداشتدستدرراسوگنددستکهیحالدربهنام. شدنداتاقوارددوآنیلحظاتازپس
:گفتوستادیا

!آمدهدنمونیدبهکهدارهدوستروماچقدرنیبب. جاننیشروتوسوگندخالههمنیا- 

:گفتوآوردلببريلبخند. زدزلاوبهمیمستقپسركوافتادنیشروبهسوگندنگاه

.سوگندخالهسالم- 

راصورتشوکردنگاهشلبخندبا. زدزانونیشرومقابلورفتجلوبودآمدهجانیهبهکهیحالدراو
:گفتخندانهماو! استیواقعنیشروکهکندباورخواستیمایگو. کردنوازش

.شیپسالچندنیشروهمون. هستمخودممنخاله- 

.نمتیبیمکهشهینمباورم. دلمزیعزشهینمباورم! نیشرو. زمیعز- 

:دیپرسآرامورفتهشاهرخکناربهبهنام. افتادهیگربهودیبوسودیکشآغوشدررااوو

!؟ياریبروسوگنديشدیراضباالخرهکهاومدهرحمبهمنيبرادلت؟شدهیچ- 

:گفتخندانوگرفتهاوازیشگونینشاهرخ

.گهیدنشوپرروگهید- 

.گرفتلمیتحونقدریاکهیگفتبهشیچ- 

:گفتوستینگربهنامخندانچشمانبهزنانلبخندشاهرخ

.بدونهروقدرتکنمیميکارکهبودمگفته- 

!معرفتباقیرفتوقربون- 

،ستیگریموداشتآغوشدررانیشروکهسوگندشانهبردستشاهرخبعد. دندیخنددوهرو
:گفتوگذاشت

.نهیببخوشحالروخوبشخالهسالهاازبعددارهدوستنیشرو. سوگندباشآروم- 



:گفتمهربانوزدزلنیشروچشمبهاو

شهیموونهید. ارهییمدربالبفهمهشیستااگر. ایخدااوه. ماشیپبرگشتهنیشروکهشهینمباورم- 
.....

.کنپاكرواشکات. زمیعزپاشوجانسوگند- 

.نمتیببخندونخوادیمدلم. بخندجونخالهآره- 

:گفتودیخنداو

برنیشروازچشمسوگندیولنشستندیهمگباالخره. کردپاكراشیاشکهاوبرمگفتنتخالهقربون- 
.داشتینم

:گفتسوگندبهخندانبهنام

.کننگاهمابههمخوردههیبابا- 

:گفتمهرباناو

:دیپرسبعد. یخوبهمتوکهخوشحالم- 

؟دیبدنشونشیستابهتانیاریینمرونیشروچراپس- 

؟شهیستاتولدگهیدروزدوتاکهيدارخبرتو. میدارنقشهچون- 

؟گهیدروزدو- 

شیستامیخوایمراستش. يبدانجامییکارهادیباهمتو. میریبگجشنروروزاومیخوایمماخوب- 
.نهیشروشیستابهبهنامومنيهیهد. بشهخبردارخودشدینباومیکنریغافلگرو

.دارمياگهیديایهدامن. شاهرخيهیهدفقطنه- 

:گفتزنانلبخندشاهرخ

.توومن- 



!توفقط- 

:دادادامهبعد. کردقبولودادتکانراسرشزینشاهرخ. دیخندو

رونیبيببرصبحازروشیستايمامورتولدروزبعد. يبداطالعمیخوایمکهیکسانبهدیباتوسوگند- 
.یبرگردونخونهبهازظهربعدچهارساعتراسو

:دیپرسمتعجبسوگند

؟ساعتهمهنیا- 

يزیچنیشروبهراجعدینبایکسکهباشهادتی. میخوایموقتکارهاانجاموخونهنیتزئيبراما- 
.بدونه

.قرصهدهنممندمیمقولباشه- - 

.زدندلبخندهميروبهوستینگربهنامبهو

:گفتبهنامبهرو. بودشب10. انداختساعتبهینگاهشاهرخ

.هستمنیشروشیپنجایامن. برسونخونشونبهروسوگندتوبهنام- 

:گفتوبرخاستبهنام

همراهوکردهتشکرشاهرخاز. دیبوسرانیشروگریدباروزديلبخنداو. میبرپاشوسوگند. باشه- 
منزلباابتداکردقبولزیناو. باشدشاهرخباراشبدارددوستکهگفتنیشروآنازپس. رفتبهنام

!ماندیمبهنامخانهدرشرکتيکارهاانجاميبراکهگفتوگرفتتماس

.کندصبرگهیدروزدودیباگفتشاهرخیولکندصحبتمادرشبابودلیمانیشرو

9ساعتصبح. بماندخانهدرتوانستیمراحتشاهرخوبودلیتعطروزآن. دیرسموعودروزباالخره
گرید.استتولدشروزروزآنکهدانستینماصال. شدخوشحالاودنیدازشیستا. آمدسوگندکهبود

اریبس. زدینمنیشروازیحرفگریدخاطرنیهمبهوبکنديکارنتوانستهشاهرخکهبودشدهمطمئن
خداازشیستابروندرونیبخانهازکهگفتسوگندیوقتوآمدسرحالسوگنددنیدبایولبودنیغمگ

اوبابودکردهاجابترااشخواستهیراحتبهشیستاکهآنازخوشحالهمسوگند. کردقبولخواسته



در. باشدپدرششیپوخانهدرخواهدیمکهگفتاویولببردزینرابهارخواستیمشیستا. شدهمراه
بهشیستادیفهمیوقت. کردیپرساحوالوسالميعادیلیخسوگنددنیدباوآمدزینشاهرخلحظهنیا

:گفتاستمرددماندنورفتندربهارخاطر

.دیهستآزاددیداردوستکهیساعتهرتا. دیکنگردشودیبرخانمشیستا. هستمبهارشیپمن- 

:دیپرسمتعجباو

؟چرا- 

:گفتبودشدههولکهشاهرخ

.....یچیه- 

:گفتزنانلبخنداو. ستینگرسوگندبهو

يبرتوخوادیمرهیمسراتحوصلهویهستخونهتومدامتودونهیمشاهرخآقا. گهیدمعلومهخوب- 
. ندارهینگرانبهاريبراواسخونهخودشچون. ینکنهمروزمانووقتفکرویکنگردشیحسابو

؟نهمگه

به. بودخستهزیناودستاز. ندادیجوابوانداختهشاهرخبهراروحشیبنگاهشیستاکرددییتاشاهرخ
:دیپرسشاهرخرفتاویوقت. شودحاضرتارفتاتاقش

؟گهیدجاستنیهمبهنام- 

.نهیماشيتوهملیوسايهمهبله- 

.باشنجایا4ساعتراسیول. کنمعطلشفقط. باشه- 

!دیکنيخرابکارستمینمننکنه. هانیبدانجامدرستروکارهایول. باشه- 

:گفتودیخنداوستینگرسوگندبهمتعجبشاهرخ

.دینکنيانگارسهلیوقتهیبشهجمعحواستونگفتم- 



شاهرخ. آمددرصدابهزنگقهیدق5ازبعد. رفتندوکردیخداحافظسوگندهمراهبعدوآمدشیستا
:کردسالموشدهوارددستدریکارتونبابهناموگشودرادرعیسر

.اریبهمرونیشروبرو. نهیماشتوهماشهیبق- 

خاطربهقدرآن. کردسالمزنانلبخنداودنیدبانیشرو. رفتلیاتومبطرفبهوشدخارجشاهرخ
. نشاندلچریويرووآوردداخلبهوکردبغلرااوشاهرخ. نداشتحدکهداشتجانیهمادرشدنید

یموبوددهیشنپدرشازراماجراشبید. کردیميشمارلحظهنیشرودنیديبرا. آمدجلوعیسربهار
وکردنگاهشرهیخیلحظاتاودنیدبا،بودمشتاقاریبسدارشیديبرا. دیآیمفردانیشروکهدانست

:گفتزنانلبخندبعد

؟یهستنیشروتو. سالم- 

:گفتزنانلبخندخودمقابلخندانوبایزکوچولودختردنیدباهماو

.هستمنیشرومنبله،سالم- 

:گفتبهار

.نمیببروتوداشتمدوستیلیخ. هستمبهارمن- 

؟واقعاً- 

؟ینیببرومنیخواستینم؟یچتوآره- 

:گفتودیخندنیشرو

.دارهدوستیلیخروتوشاهرخ. داشتمدوستیلیخچرا- 

:دیپرسمتعجببهار

؟بابامهمنظورت؟شاهرخ- 

:گفتوآمدجلوزنانلبخندشاهرخ

؟دینکنيکارودیکنصحبتطورنیهمآخرتانیخواینمکهشما. هابچه- 



شاهرخدرخواستبهبناهمدیفروشبنم. آوردندداخلبهرالیوسایلحظاتازپس. دندیخنددوآن
تارفتدیفر. شدشروعکارهامختلفيهاصحبتازبعد. شدزدهذوقنیشرودنیدبازینشبنم. آمدند

همنیشرو. کردندشروعرانیتزئکارزینبهناموشاهرخوشبنم. اوردیببودنددادهسفارشکهرایکیک
.رفتاتاقشبهبهارهمراه

.شدهتنگمامانتيبرایلیخدلتحتماًنیشرو- 

.نمشیببزودترخوادیمدلمیلیخآره- 

.یواقعمادرهی. يدارمادرتو. حالتبهخوش- 

:دیپرسمتعجبنیشرو

؟يندارتومگهخوب- 

:انداختریزبهسرونشستتختلبهنیغمگبهار

.گذاشتتنهاروماوخداشیپرفتمامانماومدمایدنبهمنیوقت. خداشیپرفتهمامانم- 

وگرفترااودست. دیرسبهارمقابلودادهلجلوبهراچرخشنیشرو. پوشاندراچشمانشاشکو
:گفت

اون. يدارشاهرخمثلخوبپدرهیعوضدرخداشیپرفتهمادرتاگر. یباشناراحتدینباتوبهار- 
.دارهدوستیلیخهمروتوومهربونهیلیخ

:گفتوآوردلببهمحزونيلبخندبهار

.خوبهیلیخیلیخاوندارمدوستیلیخروباباممنم. روبهارهمامانهمدارهدوستمنوهماونآره- 

:گفتلببرلبخندنیشرو

....نهیببناراحتروتوبخواددلشاوننکنمفکر. يبخنددیبايداردوستشکهحاالپس- 

بادندیدراآنجابهارونیشرویوقتکهبودشدهقشنگآنقدرییرایپذسالن. بودامادهزیچهمهظهرتا
اززینشیستايخانواده. آمدندشاهرخخانواده. بودیخصوصباًیتقرجشن. دندیخندکودکانهيشاد



نیشروتنبوددهیخرشاهرخکهرایقشنگلباس. آوردنددهیدبهاشکسالچندازبعدخودينوهدنید
بهربعکیساعت. بودندحاضرهمه. آراستراشیموهاشبنموکردتنبرییبایزلباسزینبهار. کردند

.دادیمنشانراچهار

.کردندصرفرونیبراناهارورفتندنمایسبههمباشیستاوسوگند

نشستندمکتینيرویوقترفتندپاركبههمباوشدمانعسوگندیولبرگرددخواستیمسیستاظهر
:دیپرسدیدیمنیغمگشدتبهراشیستاکهسوگند

؟ینیغمگقدرنیاچراتو- 

:گفتوافکندریزبهسراو

؟باشمخوشحالدیباچرا- 

؟یباشنیغمگدیباچرا- - 

.ندارمیدلخوشچیهمیزندگيتو- 

.شهینمدرستيزیچکهخوردنغصهبا! خوبدخترکنبس- 

.نشدامانمیبیمرونیشرويزودبهکردمیمفکر- 

:دیپرسسوگند

؟ینیبیماونويکردیمفکرچرا- 

.امخستهیلیخ. بودمباورزودیلیخدیشادونمینم- 

.شیستایشیمخوشبختتوداشتیخواهیخوبندهیآحتماً. کنفکرندهیآبه- 

.باشهداشتهوجودمنيبرایخوشبختکنمینمفکر؟یخوشبخت- 

.ذارهیمریتاثبهاريهیروحدرحتماًتويهیروحنیا. يدیامنایلیختو- 



منوطورنیهموبودخودمنیشروداشتمدوست. لرزهیمدلمکنهیمصدامادرمنواونیوقتسوگندآه- 
.زدیمصدا

شاهرخبهیولاستخانهدرنیشرواکنونکهدیبگوشیستابهلحظههمانخواستیمدلشیلیخسوگند
:گفتسوگنددادیمنشانراقهیدق35/3ساعت. کردیمصبردیباوبوددادهقولهیبقبهو

.میبرگردبهترهشیستا- 

.میریمگهیدساعتهیبذار. ندارمحوصلهنه- 

.نداشترفتنبهیلیمشیستایولبروندکهکرداصراربازسوگند

ذهنشبهيفکرناگهان. بودچهاربهقهیدقپنجساعت. کندچهکهبودماندهسوگند. گذشتندیمقیدقا
.ستینگراوبهشیستا. کردنالهوآهبهشروعوزدیحالیببهراخودش. دیرس

؟شدهیچ- 

!سرمخدايوا.... يوا. میبرگردنگفتم. رفتجیگسرمکدفعهی- 

.بشورروصورتتمیبر. آبهریشاونجامیبرپاشوخوب- 

.شدتریعصبانسوگند

.شهیمبدتردارهحالمخونهمیبرایب- 

؟برسونمخونهبهروتويخوایم- 

رمیمای. خونهگردمیبرماونبابوداگر. باشهاونجابهنامممکنه. شاهرخيخونهمیبربهترهنه- 
!گهیدمیبرایبفقطتو. مارستانیب

بهراخودوگرفتهیلیاتومبعیسر. شودبدتراوحالدیترسیم. مضطربهموبودمتعجبهمشیستا
:گفتودیخندسوگندشدندادهیپنیماشازیوقت. رساندندشاهرخخانه

!یخوبيهواعجبيوا- 

:دیپرسمتعجبشیستا



؟خوبهحالتتو- 

.میکردریدقهیدقدهکهکنبازودربرو. شهینمبهترنیاازآره- 

؟یچ- 

.کنبازودریچیه. یچیه- 

رادريصدایوقت. اندکردهریدشیوستاسوگندچراکهبودماندهبهناموبودندمنتظرهمهخانهدر
.کردندسکوتهمهشبنمياشارهبادندیشن

:گفتمتعجبشیستا. اوردیباوراشاهرخبودقرار. بودبهاراتاقدرنیشرو

.رونیبرفتندهمهحتماً. یسکوتعجب- 

پشتزینسوگند. کردشوکهرااوگرانیديهوراوزدنکفيصداناگهانوشدییرایپذواردحوصلهیب
:گفتندکصدایهمه. زدیمکفگرانیدهمراهوبودستادهیااوسر

.مباركتولدت- 

:گفتودیبوسراشیستاورفتجلوشاداببهار

.مباركتولدتجونشیستا- 

تولدتسرودوزدندیمدستهمه. دوختگرانیدبهرانگاهشبعدوشدرهیخاوبهمتعجبشیستا
فکرشبههمهدیدیمنکهیااز. استتولدشروز،امروزکهآوردادیبهتازه. کردندیمزمزمهرامبارك

گرانید. گفتکیتبراوبهوآمدجلوشبنم. آورددهیدبهاشکاندکردهرشیغافلگنگونهیاواندبوده
:گفتزینسوگند. گفتندکیتبرراتولدشودندیبوسرااوکیبهکی

.نمینازنخواهرمباركتولدت- 

:گفتدیخندیمهموختیریماشکهمکهیحالدرشیستا

؟ینگفتیچیهویداشتخبرتو- 

.بزنمکلکشدممجبوريومدین. ارمتیبچهارساعتبودقرار- 



:گفتمهربانشاهرخ

وانداختریزبهسراو. یکنیزندگتیموفقوسعادتبايادیزانیسالدوارمیام. شیستامباركتولدت- 
يبداحساساوبهنسبتدلدرصبحنکهیااز. دهیدتداركرامراسمنیااوکهدانستیم. کردتشکر

شیستایقیدقاازپس. کندعوضرالباسشتابرداتاقشبهرااوسوگند. شدشرمندهبودکردهدایپ
:گفتزنانلبخندشاهرخنشستندیهمگیوقت. شدواردآراسته

.باشههمهازآخرمنيهیهددیبداجازهیول. میببرروکیکبعدومیکنبازروایهدااولبهتره- 

کیراایهدا. داشتلببهلبخندوکردیمتشکرمدام. کردیمیشرمندگاحساسواقعاًشیستادیخندو
:گفتآخردروکردبازراهاهیهدهمهشیستا. کردندبازکیبه

. تولدمهامروزنداشتمخبراصالً. شهینمباورمراستش. دیدیکشزحمتیلیخ. متشکرمشمايهمهاز- 
......واقعاًممنونمدیبودفکرمبهنکهیااز

شاهرخنوبتحاال. زديلبخندشیروبهمهربانونهاداويشانهبردستسوگند. فشردراشیگلوبغض
.بود

.دارمتويبرابزرگيهیهدهیمنشیستا- 

.دیدادهیهدمنبهشما. دینکنامشرمندهنیاازشتریبخدابهروتو- 

.ارمشیبتاببندروچشماتحاال. هیاگهیدزیچمنيهیهد. نبوديزیچکهاون- 

:گفتندگرانید. بودمتعجبشیستا

.گهیدببندروچشمات- 

.بستراچشمانشگرانیداصراربااوو

:گفتشاهرخدنیدبابودنشستهمضطربنیشرو. رفتبهاراتاقبهعیسرشاهرخ

؟ياومدشاهرخآه- 

:گفتورفتجلومهرباناو



.منتظرهمادرت؟زمیعزيحاضر- 

.ترسمیمیول. نمشیببخوامیم... مادرم... شاهرخترسمیممن- 

.ینیبباونویداشتدوستیلیخکهتو. ندارهترس- 

.قبلازشتریب. خوامیمهمهنوز- 

.نهیببلبخندویشادمانباتورومادرتتابزنلبخندوباشمحکمپس- 

.شاهرخمیبر. باشه- 

هالحظهنیاتمامازدیفر. شدندییرایپذسالنوارد. شدخارجاتاقازودادهلراچرخمهربانشاهرخ
:گفتبعدودادقرارشیستامقابلویقدمچنددررانیشروقاًیدقشاهرخ. گرفتیملمیف

.کنبازروچشماتحاال. شیستا- 

لچریويروکهیکسبرنگاهشبعدو. ماندثابتشاهرخچشمانبرنگاهشابتدا. گشودچشمآراماو
آمدهبندزبانش. دیچرخسرشدوربهایدنییگو. ختیرفروکبارهیبهقلبش. افتادبودنشستهمقابلش

مقابلدررمقیب. رفتجلولرزانوسستيهاقدمبا. بودریسرازيآبشارچونچشمانشازاشک. بود
اشککهنیشروچشمانبهمیمستق. گرفتچرخطرفدوبهراشیدستها. افتادزانودويروبرنیشرو
:گفتمقطعییصدابا. ستینگربودپوشاندهراآنها

.دلمزیعز. پسرم.. پنیشرو... ش... ش- 

:کرداداآلودبغضنیشرو

.جونمادر،مادر- 

هیگرشدتبه. کردنوازششوچسبانداشنهیسبهمحکمرااوشیستا. گرفتندآغوشدرراگریکدیو
وشاهرخیحت. آوردنددهیدبهاشکصحنهنیادنیدباهمه. کردیمیخالرااشسالهچندغم. کردیم

.کردیمتماشاراهاصحنهنیدوربلنزپشتازکهدیفر

به. گرفتیمشیدستهاانیمراقشنگشصورت. ستیگریموکردیمصدارانیشرومدامشیستا
داشتهتیواقعنیاکهکردینمباور. داردآغوشدررانیشروکهکردینمباور. شدیمرهیخچشمانش



خوابراهمهوشودداریبکهداشتآنازترسوخوشخوابکی. بودنیریشخوابکیییگو. باشد
.باشددهید

یماشکمادربغلتوکهییتو،یبرگشتکهیهستمنيکوچولونیشروتو؟نمیبینمخوابیعنی- 
بگو. نمیبینمخوابکهبگووکننگاهمنيهاچشمبه. دلمزیعز،کنمنگاهتبذار... خداآخ؟يزیر

....زمیعزبرمقربونت. یبرگشتتوودارهتیواقعنیاکه

آرامشبهرااوختیریماشککهیحالدرونهاداويشانهبردستشبنم. رفتندجلوشبنموسوگند- 
.کرددعوت

:دینالشدورهیخاوبهزانیراشکشیستا

....منشیپبرگشتهنمیشروبگو. دارهتیواقعنیاکهبگو. نمیبینمخوابکهبگوتوشبنمآه- 

:گفتآرامشبنم

خوشحالیکنهیگردینبا. توئهآغوشتو،توشیپبرگشتهنیشرو. ینیبینمخوابتو. زمیعزآره- 
.نکننشیغمگختنیراشکباحاال. ینیبباونوکهيدیکشانتظارسالهمهنیا.. باش

یمهیگرمعصومانهچقدر. شدرهیخاواشکبارچشمانبهوکردبلندرانیشروصورت. شدآرامشیستا
وکردیمنوازشرامادرصورتکوچکشيدستهابامهربانچقدر. ستینگریممادربهقشنگچهوکرد

:کردادامعصومانهنیشرو. زدلبخنداويروبهمهربانشیستا. زدودیمراشیاشکها

.دارمدوستتیلیخجونمادر- 

:گفتمهربانوزدوددهیدازاشکشاهرخ. ستیگرآراموگذاشتمادريشانهبرسر

طورنیايدیدرونیشرویوقتنبودقرارشیستا. کنندینمهیگرطورنیاکهتولدتو. تولدهیسالمتنا- 
.هایکنیآرامنا

سپاسگذارشاهرخازایدنتمامقدربه. دیباریمعشقنگاهشاز. دوختاوبهراسپاسگزارشنگاهشیستا
:ستودیمراعطوفتشویمهربانچقدروبود

..ممنونم..... ممنونمشاهرخآقا- 



شیستاگرانیداصرارباباالخره. دیبگوچهاوازتشکريبرادانستینمواقعاً. دادتکانراسرشو
نگاه. دیخندیمدلتهازشیستا. شدگرفتهسرازیشادمانويشاد. شستراصورتشرفتوبرخاست

ازوشدیمدوختههمبهفقطمادروپسرنگاه. ستینگریممادرشبهفقطوبوديشادبرقازپرنیشرو
.دیباریمعشقيهاشرارهدوهرنگاه

وپنداشتیمیبزرگمردرااو. دیورزیمعشقپدرشبه. دیخندیمشادمانوبودپدرشکنارزینبهار
نیوالد. داشتادامهیکوبیپاوشورشبتا. آوردیمارمغانبهيشادگرانیدیزندگيبراکهدیدیم

شاهرخازوبودندشاداریبسکردندیمنظارهسالهاازبعددخترشانيچهرهدررایزندگدیامکهشیستا
مادر. دادندسررفتنينوانیمدعوشددادهسفارشرونیبازکهییغذاسروازبعد. سپاسگزاراریبس

:گفتاوبهروشیستا

؟یمونیمایخونهيگردیمبرمابا

:گفتوزديلبخند. انداختبهاربعدوشاهرخبهینگاهشیستا

باحاالراستش. میمونیماونجایمدتو. مییآیمخونهبهنیشروهمراهشداگربعداً. مونمیمفعالً- 
؟بکنمچهدونمینمنیشروبرگشتن

:گفتمهربانپدر

.ریبگحهیصحیکنیمفکرکهیمیتصمهر. دخترمباشه- 

:گفتشاهرخبهروبعدو

.بشهبرآوردهيخوایمخداازیهرچدوارمیام،پسرم. دیبرگردوندمندختربهرویزندگشما- 

بهبتونهشیستاوباشميالهیوسمنتابودهخداخواستنیا. نکردميکارمن. راهنمايآقاممنونم- 
.برسهپسرش

:گفتوزديلبخندشاهرخ. شدرهیخاودگانیدبهمحبتباشیستا

.دیبمونخب؟دیبردیخوایمهمهچراحاال- 

:گفتبهنام



.مینکشازهیخمکارسرصبحفرداکهمیبخوابمیبربهتره. مینخوابهمصبحتاحتماً. میبمون- 

بهیلیخشاهرخوشیستانظرشدر. کردیمنگاهشیستابهمحبتبابودستادهیاگرانیدانیمکهيفخر
نیچنتوانستینمیول. شوندخوشبختوکنندازدواجهمبادوآنداشتدوست. آمدندیمهم

رااوسخنانشبادوبارهخواستینموشدهبهترتازهشاهرخحالکهدیدیم. بدهدشاهرخبهيشنهادیپ
رفتندوکردندیخداحافظهمهباالخره. جستياریخداازوسپردریتقددستبهرازیچهمه. کندمنقلب

دنیکشازهیخمحالدرکهبهارکنارشاهرخوبودستادهیانیشرویصندلکنارشیستا. شدیخالخانه. 
:دیکشآغوشبهرادخترش. بود

؟عروسکمگرفتهخوابت- 

وستینگرشاهرخبهمحبتبا. بودداریبهنوزنیشرو. رفتفروخواببه. نهادپدريشانهبرسربهار
:گفت

.کنمیمتشکرشماازبازهم. دیشدخستهیلیخ- 

:گفتزنانلبخندشاهرخ

.دارمدوستشتریبروبودنمونیمیصممن؟هایکنصحبتیرسممنبانشدقرار- 

:گفتودیخندنیشرو

.بخوابمشمااتاقرمیممنمامانخوب. باشه- 

:گفتودیبوسرااومهربانشیستا

.برمتیمخودم- 

:گفتوستینگرشاهرخبهو

.کنمصحبتیکمادیینمخوابتونشمااگرخواستمیم. خوابونمیمبرمیمرونیشرومن- 

:گفتمهرباناو

.امیموخوابونمیمروبهارمنمباشه- 



رهیخخوابدراويبایزومعصوميچهرهبه. دیکشاويروراپتووگذاشتهتختشيرورابهارورفت
بودستادهیابایزوسبکيریحرچونبهاره. شدرهیخاتاقيگوشهبهونهاداشیشانیپبريابوسه. شد

او. بودشاهرخبهعشقازمملونگاهش. داشتلببرمیمرواسیيگلهاشدنشکفتهییبایزبهيلبخند. 
:کردزمزمهآراموزديلبخند. بودخوشحاللحاظنیاازشاهرخوبوددهیپسندراشاهرخکارزین

.میچشیمروعشقطعمهمکناردرومیرسیمهمبهبازتوومنروزهی- 

. رفتخانهآشپزبهوبرخاستیلحظاتازبعد. شدمحوشاهرخدگانیديجلوازبعدوتکراربهارهلبخند
بودنگرانمسالهنیاازفقط. باشدفرزندشبادارددوستاوکهکردیمدرك. بودامدهینهنوزشیستا
واردشیستاکهبودغرقخودتفکراتدر. شدخواهدچهبهارشفیتکلبرودنجایاازبخواهداواگرکه

.نشستیصندليرووشد

:گفتوزديلبخندشاهرخ

؟دیخواب- 

....بله- 

؟دادادامهبعدو

.....من..... شاهرخ- 

بتونميکارهردادمقولبهتنجایهمشبهیادتهی. یکنتشکرنقدریاستینيازینگهیدیول.. دونمیم- 
روبهاریخوشحالمنیثاندر. کردمعملقولمبهمنخب؟برگردونمتوشیپرونیشروتادمیمانجام

غمغبارويدادجالاونونیغمگروح. يدیبخشيشادونشاطمندختربهوجودتباتو. هستمتوونیمد
.باشمکردهيکارحداقلخواستمهممن. يکرددورازشرو

:گفتلرزانییصدابا. بودکردهدرخشانراشیستانگاهاشک

دریبزرگکارشما. شهینمباورمهمهنوزراستش. دارهارزشیلیخشماکار! یلیخ. دیخوبیلیخشما- 
یحت. دیزدنیشرواومدنمورددرییهاحرف،منیدلخوشيبراکردمیمفکرمن. دیدادانجاممنحق

. بودماشتباهدرپاكکهدیفهموندمنبهکارتونبا.... شمایولبودمریدلگوحوصلهیبیکلصبحامروز
.سپاسگزارمیلیخکهبگمتونمیمفقط



دختر. یباششادويبخندفقطکهيدادقولتو. یکنهیگرنشدقرار- 

.توستعهدهبهگهیدقانوناًنیشرویسرپرست.عمرآخرتا.کنارتوئهپسرتگهیدخوب

د؟یکردیراضرونیرامچطورکهنهیامنظورمد؟یدادانجامروکارنیاچطورشما- 

:گفتوزديلبخندشاهرخ

.دارهعالقههمتوبه.مندهعالقهنیشروبهاون.ستینيبدآدميکردیمفکرکههمقدرهااوننیرام- 

.بدهانجامرويکارنیچنیراحتنیابهبشهحاضرکهنبودیآدماون.کنمینمباور- 

یمفکرراستش.میکردصحبتهمبایلیخنیرامومن.. یدونیم.یکنیمفکراونيهايبدبهفقطتو- 
دختربااون.کنهینمیفرقگهیدهرچندداره،قبولهمنیرام.دیبودمقصرشمانفرهردوتونیزندگتوکنم

؟يداریمیتصمچهحاال.میبگذرهرحالبهکرده،ازدواجییکایآمرسناتورهی

؟یچمورددر- 

؟یباشمادرنیشرووبهاريبراویبموننجایايحاضرهمهنوز.تیزندگ- 

:گفتلبخندزنانوشدمتوجهشاهرخ. کردینمدركیدرستبهرامنظورس.شدرهیخاوبهشیستا

يبريخوایمویکنکاريخواینمنیشرووجودباگهیداگریول.یبهارباشپرستاردارمدوستمن- 
.یدونیمخودتيبدلیتشکرویمستقلیزندگ

برمماگر.بذارمتنهاروبهارتونمینمیولمنهکنارنیشروحاالکهدرسته... دونمینم... هنوزمنراستش- 
.گذاشتخواهديبدریتاثاونهیروحتوحتماً

:گفتوانداختریزسربهشاهرخ

میتصميترراحتیکنیمفکرخودتکههرطور.یبموننجایاکهکنمینممجبورتوقتچیهمن- 
يبریخواستاگر.ذارمینمفشارتحتروتوهماصالً.یکنفکرامشبخوامیم.پرسمیمرونظرتفردا.ریبگ
ویبمونیخواستاگروکنمیمتیموفقيآرزوبراتوزنمینمیحرفهمبازیکنیزندگتنهانیشروباو
.شمیمخوشحالیکنیزندگهمبهاربا



بودماندهواقعاً.کندچهکهشدیندیبگرفتمیتصم.بودماندهيبرجاشیستا.رفتاتاقشبهوبرخاستبعد
!برود؟ایبماندکه

زدیمصدامادررااوکهيبهار.کندتركرابهارتوانستینمرایزبودیخودخواهنظرشدررفتیماگر
در.بوداوبانیشروگریدحاال.پنداشتینمحیصحزینراماندن.بودصبورشسنگشهیهمکهشاهرخو

زینخودشیولنبودیمشکلهرچند.بماندآنجافرزندشوجودباتوانستینم.بودندبهیغرشاهرخبایثان
آنهاماندنبازینشاهرخخود.بودبرزگیکافحدبهشاهرخخانهاست؟کدامحیصحکاردانستینم

با.ادیبشیپیمشکالتدیترسیمبماند،آنجانیشرووجودباتوانستینمگریدشیستایولنداشتیمشکل
باراموضوعفرداگرفتمیتصم.دینرسییجابهیولکردفکریلیخ.بماندتوانستینمگریدنیشرووجود

نیشرو.رفتاتاقشبهوبرخاستبعد.کنندکمکشزینآنهادیشابگذاردانیمدرمادرشوپدروسوکند
کنارشدرنیاازبعدکهبودخوشحالچقدر.کردنگاهشعشقباونهاداویشانیبرپيابوسه.بودخواب
...بودشاهرخونیمدزینرانیاوبودخواهد

***

9فصل

بچهآنکهازپس.کردمرتبراخانهوزبرخاستینشیستاشد،خارجخانهازشرکتقصدبهشاهرخیوقت
همییگو.کنديبازنیشروباخواستیممدامبهار.دادصبحانهآنهايهردوبهیمهربانباشدندداریبها
داشتدوستزینشیستا.کندخارجیحوصلگیبويکاریبازرااوتوانستیمکهبودافتهییخوبيباز

تماسمادرشکهبودصبحدهساعت.باشدتنهااوباوببردگردشبهرااو.کندصحبتنیشروبامدام
دانستینمیولبودلیمایلیخشیستابرود،خانهبانیشروهمراهيروزچنديبراخواستاوازوگرفت

روزکیبهارکهدانستیمخوبشیستایولاورندیبخودبازینرااودادشنهادیپمادرش.کندچهبهاربا
یمخانهبهفرداوکندیمصحبتشاهرخباگفتنیبنابرا.کردنخواهدتحملراپدرشازيدورهم

:گفتبهارمکالمهقطعازپس.رود



خودت؟مادرخونهيبريخوایمتومامان- 

:گفتلبخندزناناو

.دیشا- 

:دیپرسبهار

شه؟یهميبرا- 

.دونمینم- 

؟يذاریمتنهاروباباومنیعنیشه؟یمیچوقتاونيبرتواگر- 

.ذارمینمتنهاروتوهرگزمن.زمیعزنه- 

:گفتوگذاشتبهارشانهبردستنیشرو

.میباشهمباهمهخوادیمدلم.بشمدورتووشاهرخازخوادینمدلمهممنتازه.درسته- 

...دیبراگریولم،یکنیزندگهمباویباششمیپتودارمدوستهممنخب- 

مامان؟نهمگهمیرینمما- 

:گفتیقیدقاازبعد.دیبگوچهنیشروجوابدربودماندهشیستا

ایمیبمونکهمیکنیمفکربعد.يایبیتونیمهمتوالبته.مادربزرگخونهمیریميروزچندنیشروومن- 
.نه

:گفتنیغمگبهار

...یول.ممکنهگفتیمیعنی.دیمونیمشماگفتیمکهپدرم- 

مادرم؟خونهمیبريایبماباروزچنديداردوستتوزمیعز- 

:دادجواببهار

!نه- 



:گفتاوودیپرسرالیدلشیستا

ینمدلمخوره،یمغصهشتریبباشهتنهابابامکهیوقتدونمیممن.بذارمتنهاروبابامتونمینمکهمن- 
.شهیمتنگباباميبرامنمدلتازهنباشهکسچیهخونهادیمشبیوقتخواد

:گفتناراحتبهاریلحظاتازپس.شدرهیخاوبهمتعجبشیستا

.هستمباباجونممواظبخودممندیبمونمادربزرگخونهدیداردوستهررقدرم.دیبردیتونیمشما- 

.رفتاتاقشبهقهرحالتبهو

:گفتوشدرهیخمادرشبهناراحتنیشرو.انداختریزبهسرنیاندوهگشیستا

د؟یکنینمقبولشماچرانداره،پسیمخالفتکهشاهرخم؟یبموننجایادینباماچرا- 

متعجبکندیمصحبتماندنبهراجعوآوردیمزبانبرراشاهرخنامیراحتبهنیشرودیدیمکهنیااز
. کندیخواهنظرهمآنهاازوبرودمادرشخانهبهيروزچندداشتمیتصميواکندچهکهبودمانده. بود

خواهششیستاچههر. بودکردهقفلرادروبوداتاقشدربهارگرددبازخانهبهشاهرخکهغروبتا
خواهدیمکهبوددهیکشادیفربهاریولکردخواهشزیننیشرو. بودرفتهینپذاودیبگشارادربودکرده

ناراحتبروداوکهنیاازیولداشتدوستراشیستا. بودنیغمگیلیخ. نخوردهمناهاریحت. باشدتنها
دوست.بماندآنجانخواهدگریدشیستاکهشدهباعثاووجوددیدیماماداشتدوستزینرانیشرو. بود

احساسلحظاتنیادرتاداشتيمادرداشتدوست. ببردپناهاوآغوشبهودیایبزودترپدرشداشت
زیمطرفبه. ختیریماشکوبودگرفتهآغوشدرراعروسکش. دادینمآزارشحدنیاتاغموییتنها

کوچکشدستبا.ستینگرآنبهوگرفتهدستدررامادرشعکسقابگشودوراآنيکشوورفت
عکسنیابهکردیمیناراحتوییتنهااحساسیوقتشهیهم. کردنوازشقابشهیشپشتازرامادرصورت

اشکشيهادانه. ختیریماشکاويبراکردیمطلبرامادرشزیناکنون. زدیمحرفآنباوشدیمرهیخ
.ختیریمفروقابشهیشيروبر

برگشتهخودشپسرکهحاالیولمنهيبراخوبمامانهیخوبهیلیخشیستايبودتوکاشجونممامان- 
شمیپنجایاکهفیحاما. یخودممامانشهیهمتودونمیمیول. شدممامانیبمندوبارهوشدهاونمامانو



وباشندناراحتمنخاطربهنبودنمجبورهمنیشرووشیستاتازهمینبودتنهاباباومنيبوداگهیستین
.!بمونندایبرندندوننکه

.رفتخواببهتاختیراشکوزدحرفمادرعکسيبراقدرآن

درخانهدیدیول. ببوسدرااووشودظاهرمقابلشبهارروزهرمپلداشتتوقعرفتخانهبهکهشاهرخ
دنیدبا. بودنیغمگوبودنشستهحرکتیبنیشرو. گرفتهفراماتموغمرافضاییگوورفتهفروسکوت
:دیپرسمتعجبشاهرخ.کردسالموستادیاآشپزخانهدرگاهدرزینشیستاکردسالمآرامشاهرخ

!باشد؟افتادهیاتفاقکوچکشبهاريبرانکند. ختیرفروبارهکیبهقلبشلحظهکیدروشده؟یچ- 

!نمش؟یبینمچراکجاست؟بهار- 

:گفتشیستا

.اتاقشهتونباشنگران- 

:گفتودیکشآسودهینفساو

د؟یناراحتقدرنیاچراشماهاست؟ینجانیاچراپس- 

:گفتنیغمگنیشرو

!ناراحتهبهار- 

:دیپرسشاهرخ

چرا؟- 

:گفتنیاندوهگاو. ستینگرشیستابهمتعجببودقفلدریول.رفتبهاراتاقطرفبهمضطربو

کردهقفلرواتاقشدر- 

:زدصدا.شدهچهیعنی.بودنکردهيکارنیچنحالبهتاآوردینمدرسرشاهرخ

.اومدهباباکنبازرودرزمیعزبهار- 



باشاهرخ. گشودرادرعیسروبرخاست. گشودچشمپدرمهربانيصدادنیشنبایولبودخواببهار
اشچانه. ستینگرپدرچشمانبهفقطوستادیابهار. دیلرزقلبشاوترچشمانوانیگرچهرهدنید

آغوشدررابهارمضطرباو.ستیگرواندیچسشاهرخيپاهابهراخودناگهانکرددنیلرزبهشروع
:دیپرسودیکش

...کردهتتیاذیکنمتیبب؟یکنیمهیگرچراعروسکم؟شدهیچ- 

...جونبابا... جونبابا- 

نداشترااوياشکهاتحملکهشیستا.آمدییرایپذبهاوبا.ستیگریموکردیمزمزمهراکلمهنیافقط
:وگفتآمدجلو

.کنمیمخواهشنکنهیگرزمیعزبهار- 

:دیپرسستیچموضوعدانستینمهنوزکهشاهرخ

شده؟یچبگهمنبهیکی- 

:گفتوانداختریزبهسرافسردهشیستا

منهریتقص- 

:دیپرسمتعجبشاهرخ

د؟یگفتبهشیچمگهچرا- 

تنهاشخوامیمکردفکراونمادرمخونهمیریميروزچنديبراگفتممنشدمارفتنوموندنازحرف- 
.بکنمدیباکاریچ"واقعاکهرمیبگمیتصمتارمیميروزچنديبراگفتممنیولبرموبذارم

هقهقبهفقطستیگرینمگریدبهاردیبوسرااوودیکشبهارسربرنوازشدستشدمتوجهشاهرخ
یولدینفهمرااونگاهیمعنشیرفتستااتاقشبهبهارهمراهوانداختشیستابهینگاهشاهرخبودافتاده

.استشدهناراحتدستشازهمشاهرخدانستیم

:گفتوشدرهیخاوگلچونچهرهبهنشاندآغوشدررابهارشاهرخ



بابا؟بهبزنهزلونهیببسیخيهاچشمباتونهیمچطورحاالکنههیگروقتچیهدینباکهبابادختر- 

عکسقاببهشاهرخنگاه.گرفتمحکمرادستشوچسباندشاهرخنهیسبهراسرشفقطندادجواببهار
مادرشبابهاردیلرزوجودشداشتنمبهاريهاهیگرازهنوزبالش.افتاد،بودبهاربالشتيروکهبهاره
ینگاهومهربانيلبخندبا)) بودنیغمگچقدرکهدخترميبرارمیبم(( بودستهیگروبودگفتهسخن

:کردزمزمهوبرداشتراقابغمناك

؟يزدحرفمامانبا

.دیکشقابيرورادستشلبخندبابهار

؟یگفتهایچیچخب- 

:گفتآلودبغضییصدابابهار

ازشیستاجونباباستینياگهیدکسچیهمالوخودمهمامانگفتمیميبودماشیپکاشگفتمیم- 
ره؟یمماشیپ

:گفتوزديلبخنداوشدرهیخشاهرخيهاچشمبهجوابانتظاردرو

.بمونهماشیپآخرتاکهتونستینم- 

:دادادامهوکردنوازشراشیموهابعد

دورمادرشازیسالچنداونبرگشتهپسرشحاالکنهمراقبتتوازوباشهتوپرستاربودقرارهماولاز- 
بادارهدوستحاالبودهتنهايتنهااونیوليبودمنشیپاقلحدتوبودهتنهاوخوردهغصهیلیخبوده

همتومنهپرروبودندورهمازکهیسالهمهنیايجاوباشهاونبادارهدوستهمشیستاباشهمادرش
.بمونهنجایامیکنمجبورروشیستامیتونینممامدرسهيبردیبايشدبزرگگهید

:دیپرساوبهرهیخبهار

نیاازدیبابرگشتهنیشروکهخاطرنیابهفقطیعنیمیدارادیزاتاقکهمابمونه؟جانیاتونهینمچرا- 
بره؟جا

:گفتوزدلبخندشاهرخ- 



.بفهمندتونندیمشدندبزرگیوقتکننددركتوننینمهابچهروزایچیبعض- 

:گفتبهار

بفهمممندیشابگوتوخب- 

:گفتبعدکردمکثيالحظهشاهرخ

7دارهيشدبزرگتوگهیدحاالبودجانیانیهميبراشیستایداشتمراقبتباازینويبودکیکوچتو- 
خودشپسرازدیبااونمادرششیپبرگشتهحاالهمنیشرویثاندرمدرسهيبردیباشهیمسالت

..چون... چونبمونهنجایاتونهینم.. کنهينگهدار

؟یچچون- 

.دارهپسرهیاونحاالچون- 

ه؟یچمگهباشهداشتهخب- 

:دادجوابودیخنداویپدریپيسوالهابهوزدهلبخندشاهرخ

.کنهیمفرقموضوعحاال- 

بمونه؟نجایااونکرديکارهیشهینم- 

؟يکارچه"مثال- 

:گفتبهار

.شبنمعمهمثل! بشهتوخواهرجونشیستا"مثال- 

.ندارنقبولکهمردممیدارقبولخودمونماشهینمطورنیاکهيبرادروخواهرزمیعزنه- 

!!داره؟یربطچهمردمبه- 

بودنمورددرینادرستيحرفهاممکنهمیکنیمیزندگمردمونیمدرمادخترمستینیدرستحرفنیا- 
.بزنندخونهنیاتوشیستا



؟ییحرفهاچه"مثال- 

.دیفهمیخواهخودتيشدبزرگیوقتروهانیا- 

کرد؟يکارچیهشهینمیعنیبابا- 

حاالدینباناراحتهیلیخیکنيبازنیشروبایکمويبشورروصورتتودستمیبربهترهحاالزمیعزنه- 
.باشهنیغمگبرگشتهرانیابهکه

شیستاودیدناراحترانیشروبرگشتییرایپزبهبعدشستراصورتشودستورفتبهاروبرخاست
:گفتوزديلبخندنیغمگرا

کهحاالیولدیبمونجانیاشمادارمدوستمنراستشکردمیمناراحتروشمادینباخوامیممعذرت- 
.ندارهیبیعشهینم

:گفتیمهربانباوافتادشیستابهنگاهشوزديلبخندشاهرخ

بره؟درتنمونازیخستگدیدینمبهقهوههیخانمشیستا- 

فنجانيمحتواینیباسورفتبودخوشحالستینناراحتدستشازشاهرخدیدیمکهنیااززديلبخنداو
:دیپرسشاهرخنشستیوقتبازگشتقهوهيها

د؟یداررفتنقصدپس- 

.بمونمجانیاتونمینمنیاازشتریبمنکهدیدارقبولخودتونیولنگرفتممیتصمهنوزدونمینم- 

:گفتوکردهقیتصدرااوگفتهسرباشاهرخ

.هیجدرفتنيبراشمامیتصمپس- 

گردم؟ینمبرگهیدکهنگفتمپدرمخونهرمیمروزچندفقطگفتممن- 

.هیشگیهمرفتنتون"مطمئنایولبله- 



باوبماندآنجاشهیهميبراکهخواستیمخداازانداختریزبهسرشیستاداشتقتیحقشاهرخگفته
داشتنطعمزینپسرشاووجودبادیشیاندینمازدواجبهگریدشاهرخکهافسوسیولکندیزندگشاهرخ

))رفتن(( بودکلمهکیفقطتیواقعوبودالیخفقطنهایاامادیچشیمرامهربانيپدر

؟دیریمفردا- 

هیروحآنهابهداشتیسعیولدیرسیمنظربهناراحتزینشاهرخستینگراودگانیدبهنیغمگشیستا
.کندیميشادبهتظاهرزیناوکهبودمتوجهیخوببهشیستاامادهد

م؟یریبگجشنامشبیموافقدخترمبهار- 

بابا؟یچيبرا- 

کنارشیستاکهباشهيروزنیآخرامروزدیشامیکنثبتذهنتوزیانگخاطرهشبکیکهنیايبرا- 
.زیعزنیشروطورنیهموماست

:دیپرسمتعجببهاربردپناهاتاقشبهوبرخاستکردترراشیستادگانیداشک

رفت؟چرا- 

:کردادانیاندوهگومهربانيلبخندشاهرخ

اتاقت؟تویرفتينشدنیغمگتومگه- 

:گفتناراحتنیشرو

.شدخرابزیچهمهمناومدنبابودمبرنگشتهکاش- 

وشدناراحتدیدگونهنیارااویوقتکندرییتغنیشروهیروحتابوددهیکشزحمتیلیخکهشاهرخ
:گفتوآوردباالراسرشوبرداشچانهریزدستزدزانواووقابلبرخاست

.هاباشهنیغمگخوشکلمپسرنمینب- 

:گفتوستینگراومهربانچشمانبهنیشرو



گهیدبهارچونرفتیمدیباگهیداونیثاندربشهشادمادرتيشدباعثتوگلم؟پسرهیحرفچهنیا- 
.شدهبزرگ

افته؟یماتفاقاتنیاکهستینمنخاطربهپس- 

نیببشهبازدلمتابخندحاالباشه؟ندهراباهوشتوکیکوچسربهرويفکرنیچنوقتچیهزمیعزنه- 
چهیبپخونهیخاليفضاتوخندهاتونيصدادارمدوستدیبخندییدوتابخندنیآفرخندهیمهمبهار
.بلندترنیآفر

بهياضربهرفتشیستااتاقطرفبهوبرخاستخندانشاهرخدندیخندیمبلنديصدابابهارونیشرو
:گفتونهاداوشانهبردستشاهرخ. ستیگریموبودگذاشتهتختلبهبرسرشیستاشدواردوزددر

ازاشکباخوادینمدلمپاشوبشنناراحتهابچهيخواینمکهتوغزانهمیریبگجشنامشبشدقرار- 
ونشستتختلبهشاهرخکرددیتشدراشیستاهیگرشاهرخآخرجملهدنیشن. یکنیخداحافظمن

:گفت

بله؟یبگتاکنمصداتیچبابارهنماخانمخانمشیستا- 

:گفتآلودبغضییصداباوکردبلندسرنیشرمگاو

بذارمتنهاروبهارتونمینم- 

شهیمبزرگدارهکمکمگهیداونکنهعادتییتنهابهدیبابهار- 

دیکارسرمدامکههمشمادارهاجیاحتمراقبتبهاسبچهدخترهیاونیول- 

يدارنیشرودنیديبراکهیجانیهکردمیمفکرشوبلندهمتوساختوسوختدیباکردشهینميکار- 
.نمیبینمچهرتتوروغمهرگزگهیدکهباشهيحدبه

.بشمجدابهارازدیباعوضدریولدارمشهیهميبرارونمیشروکهخوشحالمیلیخمن- 

یکلنکنهیگرکنمیمخواهشگهیدخب... دینیببروگهیهمدودیایبدیتونیمستینکهشهیهميبرا- 
میمنتظریکنجمعرولتیوسادیباهمبعدبدمسفارششامرونیبازتانیبچروزیممیدارکار



گریدوخنددیمبهاردیدیمکهنیابودندازيبازحالدرآنهارفتهابچهکناربهوبرخاستلبخندزنان
وماندیمتنهابهارگریدکهشدیمشروعفرداازاویناراحتیولشدخشنودستیننیغمگشیبایزچهره

کند؟دیباچهدانستینم

هابچهشبآخرفراموشراشانیناراحتتمامکهبودگذشتهخوشقدرآنگذراندندهمبارایخوششب
رفتندفروخواببهخسته

شاهرخ. شدلشیوساکردنجمعمشغولنیغمگاتاقشدرشیستا

:دیپرسوستادیااواتاقدريجلو

؟يخواینمکمک- 

.انداختریزبهسربعدودوختشاهرخبهرانگاهشافسردهاو

.ممنونمنه،- 

.کنمینمفراموشوقتچیه. ممنونميدیکشکهیزحماتتمامخاطربهشیستا- 

:گفتوزديلبخندشاهرخ. ندادیجواباو

.ریخبهشب. ندارهيرادیایبزنحرفيخواینمکهحاالباشه،- 

:گفتشیستایولبرود،کهبرگشت

نجایاکههیآخرشبچونامشب. شدیممانعشرمیول. بگمشمابهروجملهکیداشتمدوستشهیهم- 
.بگمخوامیمرفتخواهمفرداوهستم

مشتاقیولگفتخواهدچهاودانستینم. دهدادامهراسخنشاوتاشدمنتظرومانديجابرشاهرخ
کندیدرددلوندیبنشصحبتبهشیستاباراحتتوانستیمکهبوديبارنیآخرباشدهرچه. بوددنیشن

شیبرا. داردوداشتهیمدوستشکهدیبگواوبهخواستیمدلش. داشتاوبهپشتشیستا. بشنودای
:کردزمزمهیلرزانيصدابا. کندخالصراخودشودیبگوخواستیمفقط. شدخواهدچهنبودمهم



ستینمهمیچیهبرامگهیدحاال. بگمشمابهرودلمحرفشدهکههمبارکیيبراخواستمیمشهیهم- 
.امداشتهدوستتونشهیهمکهارمییمزبانبهروجملهنیاراحتیلیخو

:دادادامهبرگرددکهآنیبشیستا. شدخشکيجابراوراستوركۀجملدنیشنازشاهرخ

وداشتمعالقهشمابه. نشدتموممنيبرایولدیکردحلاصطالحبهرومسئلهنیاشمابارکیکهدرسته- 
چونرم،یمکهناراحتم. شدهچنداندوامعالقهباشهکنارمشهیهميبراهمنیشرودیشدباعثکهحاال

وقتبهتاستیناونگهیدچون. بزنمحرفونمیبنشدلخواهممردکناردرتاادیینمشیپیفرصتگهید
دیدنخواهماونوگهید. کنهپاكروهامغصهتمامونهیبشدلمبامبروکنهپروازسعادتةپرندمثلاندوهم

دربارکیيبراهممن. شدمعاشقهممنکهکنمچهیولعاشقهدلخواهممردکهدونمیمخوبو
.دارمدوستشآرهدارمدوستشکهیکسکناردرکردم،حسرویخوشبختطعممیزندگ

خارجدهانازدادند،یمتراشیسوهانچونراوجودشکدامهرکهراجمالتنیاوختیریماشکاو
وبودستادهیايجابريهامجسمچونشاهرخ. شدرهیخشاهرخچشمانبهمیمستقوبرگشت. کردیم

او. سوزاندرااوشیستانگاهبرق. بوددهندهتکاناويبراشیستاسخنان. کردینمیحرکتنیکوچکتر
چه. بودخواندهاونگاهازرانیاشاهرخودیپرستیمراشاهرخعاشقانهوبودعاشقیراستبهبود،عاشق

شیبرااویناگهانرفتنوبودکردهعادتاشخانهدرشیستاوجودبهینوعبهزینخوداوکرد؟یمدیبا
فرودسرشبریپتکچونشیستاسخنان. ردیبپذشیزندگدررایدومزنتوانستینماما. بودسخت
:گفتآراموستادیااومقابلشیستابود،آمده

. شدمعاشقفهمباوفهممیمحاال. بودمناپختهیولخوردم،شکستمیزندگتوبارکی. نکنسرزنشم- 
.دارمدوستتکهکنمیماعترافهمخودم. دارهاعترافعالقهنیابههمعقلمحاال

. بردپناهاتاقشبهوشددورشیستامقابلازعیسریحرفچیهبدون. نداشتستادنیاتابگریدشاهرخ
گوششدرشیستايصدا. دیکشدرازتختشيرو. بودشدهسردرددچار. دادهیتکآنبهوبسترادر

. باشدداشتهدوستشتواندینمیکسکهکردیمنیتلقخودبه»دارمدوستت. دارمدوستت«. بوددهیچیپ
بردهیدصبحتازینشیستا. بخوابدنتوانستیدرونآشوبویختگیردرهمبا. گذراندرایشیتشوپرشب
احساسگریدطرفازوکردیمیسبکاحساسیطرفاز. بودزدهاوبهراشیحرفهاباالخره. نگذاشتهم

. استشدهخردچقدر. استشدهگرجلوهپستشاهرخنظردرچقدرکهدیشیاندیمنیابه. شدنخرد



تنهانیاوداشترانیشروعوضدر. بودنخواهداوکناردرگریدکهخوردیمافسوس. رفتیمفردا
!بودشیدلخوش

* * *

یخداحافظعنوانبهشیستايبرایادداشتییحتکردتركراخانهشهیهماززودترشاهرخبعدروز
شدمنتظر. استشدهچهبازکهبودمتعجبزینبهنام. بودخوددرمدامزینشرکتدر. رفتفقط. ننوشت

:دیپرسوآمدهجلودیدرااویشگیهمسکوتیوقتیولدیبگوشاهرخخوددیشا

!نسشته؟اتخونهبوميروبازوکردهپروازغممرغکهشدهیچ- 

.بهنامندارمحوصله- 

!بفروشمیمجانبهتلویکلویکمنایب... بابانه- 

:دادادامهودیخند

شده؟یچ- 

:گفتودیکشیآهشاهرخ

.رنیممنخونهازنیشرووشیستاامروز- 

!کجا؟- 

.کنهیزندگاونجارهیم. شیپدرخونهرهیمکنمفکر- 

!ست؟ینبهارپرستارگهیدیعنی- 

.بمونهآخرتاکهتونستینم. رفتیمدیبا- 

بهار؟خاطربه؟یناراحتچراتوحاال- 



.نداشتمیخوبحالاصالًشبیدازخردههمخودماعصابیول. آره- 

شاهرخ؟افتادهیاتفاق. يدینخواباصالًکهمعلومه. مشخصهاتچهرهاز- 

.دونمینمواقعاً. دونمینم- 

.نهادزیميروشیدستهابرخستهراسرش

:دیپرسمتعجببهنام

بره؟دیباچرافهممینمکهمن؟یناراحتشیستارفتنخاطربه. بگومنمبهآخه- 

:دیپرسوکردبلندسرشاهرخ

نَرِه؟چرا- 

بِرِه؟چراخب- 

بهونهبهبمونهبهیغرمردهیۀخونتوجوونزنکیکهشهینم. پسرشهکنارهماوشدهبزرگگهیدبهار- 
.ستینبچهگهیدبهار. اشبچهازيپرستار

بره؟کهگرفتهمیتصمزودقدرنیاچراحاال. نهیاموضوعپس. آهان- 

.برنگردهگهیدمیدیدبهترومیکردصحبتکهبرهروزهچندخواستیم- 

بره؟شهیهميبرایعنی- 

.باشهبرامونزیانگخاطرهشبکیمثالً. میبودگرفتهجشن. کردجمعرولشیوساهمشبیدآره- 

ه؟یچيبراتویناراحتحاالخب- 

!اونيحرفهاخاطربه- 

.زدزليانقطهبهناراحتویعصبانو

کرده؟ناراحتقدرنیاروتوکهزدهیحرفچهمگه- 

.ندرامهمروخودمۀحوصل. برسمکارمبهخوامیمبرو. میبگذر- 



هست؟هنوزایرفتهحاال! هایکنیمیقاطکدفعهیهمتوبابا،يا- 

.نهایتنهاستخونهتوبهاراالندونمینم. برهصبحاولبودقرار- 

.شوبلند. ستینراهبهروهمحالت. خونهبروپاشوخب- 

!ندارمحوصله. تونمینم- 

:گفتودیخندبهنام

خبره؟چهنمیبببزنمزنگاصالًبذار. ندارمیگیمهمیباشداشته- 

.خوادینم. ستینالزمنه- 

چرا؟- 

شه؟یمیچبهارحاالبهنام. کنهینمکارمغزماصالً. ندهتیاهم- 

؟یناراحتنیاخاطربهپس- 

.خاطرهنیابهمیناراحتنصف- 

ه؟یچواسهاشگهیدنصف- 

!شیستا- 

:گفتیعصب. آوردیسردرنمبهنام

!يکرداموونهیدشده؟یچنمیبببزنحرفدرست- 

:گفتوستینگراوبهنیغمگشاهرخ

!باشندنداشتهدوستمگرونیدتاکنمکارچه. بهنام- 

:دیپرسوشدرهیخاوبهدرآمدهحدقهازباًیتقریچشمانبابهنام

؟یچ- 



:کردزمزمهزدزليانقطهبهاو

آزارمنخاطربهروخودشیکسخوامینممن. باشندداشتهدوستمگرونیدنخواستمیحتبهارهازبعد- 
بهرواعصابموشهیمداشیپیکیارمیندريبازوونهیدگهیدوبشمخوبخوامیمکهیزمانقاًیدق. بده
.زهیریمهم

:دیپرسدیتردبابهنام

!عالقمنده؟توبهشیستانکنه- 

:گفتودیکشینفسبوددهیفهمراموضوعباًیتقرکهبهنام. ندادجوابوکردسکوتاو

!دینرسنیزمبهکهآسمونکرده،عالقهابرازتوبهیکیشده؟یچمگهحاال- 

موضوعازخواستیمدلش. گفتهشاهرخبهاشعالقهازشیستاشدهچگونهکهدیپرسیمخودازدلدر
:دیپرس. سردرآورد

؟یبگمنبهروهیقضيخواینمشاهرخ- 

؟يدینفهمهنوز- 

شده؟یچواقعاًکهدونمینمهنوزیولدمیفهمییزهایچهی- 

.میبرسکارمونبهبهتره- 

.کاربعدتومسئلهکردنحلاول- 

:گفتشاهرخ

.يبرداردستيخواینمتوکهنیامثل- 

:گفتيلجبازبابهنام

.نمیبببگوحاال. نه- 



تمام. کردبازگوبهناميبراراموضوعبعدودادتکانراسرششاهرخ. نشستیصندليرواومقابلو
صحبتباوبودآمدهشیپابتدادرموضوعنیاکهبارکییحت. کردانیبکاستوکمیبراشیستاسخنان

بهروانتهادر. کردبازگوراهمه... بهاریناراحتگذشته،شبيماجراها. کردانیبزینرابودکردهحلش
:گفتبهنام

.بهنامدونمینمکنم؟کاریچدیبادونمینم- 

:گفتزنانلبخندیلحظاتازپس. بودرفتهفروفکربهبهنام

.يدارخاطرخواهیکلکهشهیممشخصپس- 

.یکنمسخرهتوکهنگفتمنیايبرا. اریندريبازمسخرهبهنام- 

چهمگه؟يکردبغلغميزانوکهشدهیچمگهوونهیدآخه. يبخندکهزنمیمحرفيطورنیاپسر- 
. بکنروفکرش. بزنهرودلشحرفرهیمکهحاالخواسته. دارهدوستتگفتهخواستهدلشداره؟يرادیا

.بودهعالقمندتوبهبودهدخترتپرستارتوخونهتوکهیمدتتمامدر

گرونیددردسرباعثکهناراحتمخودمدستازبهنامزدهروحرفنیااونکهستمینناراحتمن- 
.هستم

اونبهرونیاازشیزندگشیستاشیپنیشروآوردنباکردمیمفکرکهباشومن؟يدردسرچهآخه- 
تویغم. بودخواهدخوشحالهمشیستاگهیدچون. دیشیمبهترقبلبهنسبتهمبهاروتو. شهیمرو

.ستینشیزندگ

:گفتشاهرخ

.بودبهارپرستارشیستا. جونبهنامنکنمسائلیقاطومن- 

:دیکشادیفرشاهرخسربربلندشیبوکميصدابابهنام

خودتبهفقط! یخودخواهیلیختوه؟یچیدونیماصالً؟یکنیملوسروخودتقدرنیاچرا! وونهید- 
گفتهازمتعجبشاهرخ. کردتركرااواتاقناراحتو! گرونیدفکربهنهيبهارفکربهنه. یکنیمفکر

ازخروجازپسبهنام. بودناراحتکردیمقضاوتنگونهیاموردشدربهنامکهنیااز. مانديجابراويها



وندادهیجوابچرا؟دیپرسیمکهاوسؤالمقابلدرو. رودیمشاهرخمنزلبهکهگفتسوگندبهاواتاق
از. بودآنجاهنوزشیستا. فشردرازنگیپدریپمرتبهچند. رساندشاهرخمنزلبهعیسرراخود. رفت
دنیداززیننیشرووبهار. بودنشستهفقطوکردهجمعراچمدانها. داشتيبدحالبودبرخاستهکهصبح

خوشحالبهنامدنیداز. گشودرادربرخاستزنگيصدادنیشنبابهار. بودندنیغمگاویناراحتوغم
:گفتوشد

وضعآندرشیستادنید. شدداخلودیبوسرااومهربانبهنام. دیاومدکهشدخوبچه. جونعمويوا- 
:گفتوشدواردبهنام. شدمتعجبآنجادرروزموقعآندربهنامدنیداززیناو. کردیمناراحتش

.دیاآمادهرفتنيبراکهنمیبیم. سالم- 

:گفتاوبهروبهنام. انداختریزبهسرشیستا

.رسونمیمروشمامنیبشحاضربهتره- 

کجا؟- 

؟ينکردجمعنیهميبرارولتیوسامگه. يبريخوایمکهجاهر- 

.برمخوامیم. چرا- 

.دیحاضرشپسخب- 

.بذارمتنهاشکهتونمینم؟یچبهار- 

:گفتنیغمگبهار

.ترسمینممونم،یمتنهامن. دیبرشماهاجونشیستاندارهبیع- 

:گفتوزداوبهمهربانيلبخندبهنام

.خودمشیپبرمیمروتو،یمونینمتنها. زمیعزنه- 

تون؟خونهکجا؟- 

داره؟يرادیامگه. آره- 



اد؟ییمهمبابام- 

!بمونهتنهاروزچندبهترهبابات- 

:گفتعیسربهار

.بمونهتنهابابامخوامینم. امیینممنچرا؟- 

.شهیمیچنمیببتادیبشحاضرحاال- 

اصالً. اوردیناويروبهيزیچبودکردهفیتعرشاهرخکهییایقضابهراجعاصالًبهنام. بودمتعجبشیستا
داشتيرادیاچهمگهآخر. بودخودخواهیلیخشاهرخنظرشدر. بزندیحرفموردنیادرخواستینم

. بودخودشبهمتعلقفقطشیزندگمگر. کردیمازدواجشیستاباوگرفتیممیتصمدرستزیناواگر
رابهنامنیاو... خودشبهفقطوفقط. بودخودشفکربهفقطشاهرخیولد،یشیاندیمهمبهاربهدیبااو

چرخبهنامشدندحاضرآنهاکهنیاازپس. بماندپدرشکناربهارخواستینمگریدیحت. بودکردهیعصب
بهنام. شدندلیاتومبسواروشدهخارجخانهازسرشپشتزینبهاروشیستاداد،هلجلوبهرانیشرو
:گفتشیستابهروورفتشیستايپدرخانهبهابتدا

.برمیمخودمباروبهارمن. دیشادهیپخب- 

:دیپرسمتعجبشیستا

.باشمخبریببهارازتونمینمکهمنکجا؟آخه- 

:گفتوزديلبخنداویمهربانبهبهنام

شاهرخباموندهیباقکهیچهرحقوقتبهراجعضمندر. دمیمخبروکنمیمتلفنبهت. فهممیم- 
.ارهیببراتسوگنددمیموکنمیمصحبت

ودیکشیآه. بسوبودپرستارکیفقطاوهمهنظردر. بردفروشیستاقلببهخنجرییگوبهنامجمله
:گفت

شونیابه. دارهارزشیلیخبرگردوندرونیشروکهقدرنیهم. خوامینمپولمنستینيازینگهید- 
...دیبگودیبرسونسالم



ونیشروهم. نشاندلچریويرورااو. شودادهیپزیننیشروکردکمکوشدادهیپ. فشردراشیگلوبغض
.بودکردهقهرشانیلبهابالبخندییگو. بودندساکتونیغمگبهارهم

:گفتلبخندباوشدادهیپبهنام

اونحاال. دیکردیمرهاروبهاريپرستاردیباشماکهدیرسیميروزباالخره. دینباشناراحتگهیدخب- 
.شدهیخانمخودشيبراگهید

یولبودناراحتزینبهنام. زدزليانقطهبهترنیغمگوندادیتیاهمبهاریول. سدینگربهاربهمهربانو
:گفتوستینگرنیشروبهکند؟چهدانستینم

.ومدهینشیپکهیمشکل. بزنلبخندزم؟یعزیناراحتچراتو- 

:کردادانیغمگنیشرو

!بودمموندهجاهمونکاش. ختیرهمبهزیچهمهمناومدنبا- 

:گفتبودشدهشوکهاوسخنازکهشیستا

؟یناراحتمنکناردربودنازمگه. یبدونمقصرروخودتدینباتودلمزیعز- 

:گفتودیکشمادرشۀگونبریدستمحبتبانیشرو

یمتنهاگهیدبهارمناومدنبا... کهدینیبیمیول. کنمیزندگشماباوامیبکهبودخدامازمن. ماماننه- 
ریتقصاشهمهوهستندناراحتهمهاصالً. دیناراحتمدامهمشما. خندهینمگهیدونهیغمگشاهرخ. شه
.منه

:ستادیااومقابلوشدادهیپبهار

یمماخونهتوکهکردمیمفکرمن. شتریبهمهازمنویبرگشتتوکهخوشحالندهمه. جونمنیشرونه- 
میتونیمما. نمیبیمروشماامییموگمیمبابابهمن. ندارهبیعیولبود،نخواهمتنهاگهیدمنویمون
.جونشیستانهمگهبار،کیياهفتههمدیشا. مینیببوگریهمدروزهر

:گفتختیریماشککهیحالدرودیکشآغوشبهرابهارمهرباناو



يبرانیشرومثل،یدلمزیعزتو. نمیبیمروتووامییم. ذارمینمتنهاروتوکهمن. آرهزدلم،یعزآره- 
.یگلمدخترتو. يزیعزمن

:گفتودیبوسرااوبهار

.بخندمن،یمامانبخند. نکنهیگرگهیدپس- 

:گفتستینگریمآنهابهنیغمگکهبهنامبهرووبرخاست. دیبوسرااووزدلبخندشیستا

د؟یبریمکجاروبهارودیکنیمکاریچکهنیبدخبرخدابهروتو. دیباشبهارمواظب. خانبهنامخب- 

.خداحافظ. تودیبرحاالد،یباشنیشرووخودتونمراقبهمشما. هستممراقبشنباش،نگران- 

پشتازبهار. کردحرکتوشدسوارزینبهنام. شدنیماشسواروکردیخداحافظآنهاازگریدباربهار
وستینگرماردشبهنیشرو. دادتکاندستزانیاشکرزینشیستا. دادتکاندستآنهايبراشهیش

:گفت

د؟یدمیخواهروبهارهمبازمامان- 

مادربزرگحتماً. خونهمیبربهترهحاالپسرم،خب. کنمرهاششهیهمۀواستونمینمکهمنمعلومه،- 
.شهیمخوشحالدنمونیدازیلیخ

آغوشبهرانیشروابتدا. آمداستقبالشانبهوگشودرادريشادبامادرشبعدیلحظاتوفشردرازنگ
.راشیستابعدودیبوسودیکش

.تومیبرد،یاومدکهدیکردخوبچقدرزمیعز- 

ۀصدققربانمداميزرونبودخانهدرپدر. شدندساختمانواردوگذشتندخانهبزرگوبازۀمحوطاز
:دیپرسيزرنشستندیوقت. رفتیمنیشرو

؟يبرروزههیيبخوانکنه. مادرجونیمونیمروزچند- 

:گفتیتصنعيلبخندبانداشتیخوبحالکهشیستاشدرهیخاوبهمنتظرونیغمگو

.مونمیمشهیهميبرا- 



.باشددهیشندرستکردینمباورکهکردخوشحالرايزرچناناوۀجمل

؟يگردیبرنمفروتنخونهبهگهیدیعنی- 

. نیغمگشیستایولبودشاداو. دیبوسیمهربانبارانیشروواويزر. دادتکانسردییتأنشانهبهشیستا
دیدیمرفتهدستازراخودغرور. گرفتیمجانچشمانشمقابلنمایسةپردمانندمدامقبلشبيماجرا

...داشتدوستراشاهرخهنوزحالنیابایول

* * *

:گفتمهربانوبردخودشخونهبهرابهاربهنام

نباشم؟تنهامنتایباشمنخونهخانموقتچنديداردوست- 

:گفتودیخندبهار

؟يندارخونهخانمخودتمگه- 

يصدا. سازدخارجاندوهوغمحالتآنازرااوکهبودکردهیسعیلیخ. چرخاندوکردهبغلرااوبهنام
تزایپوبرداشترایگوشگذاشتنیزميرورااوکهنیاازپسکردخوشحالرااوبهارشاديهاقهقهه

:گفتبهاربهرو. دادسفارش

؟ياگرسنه- 

.ادیزنه- 

.بخورمدرستهروتوخوامیم. امگرسنهیلیخمنعوضدر- 

ناگاهشدندآرامکهنیاازپس. شدروانشیاشکهاکهدیخندقدرآنبهار. کرداودادنقلقلکبهشروعو
:دیپرسمتعجببهنامشدبرقرارسکوت

؟يخندینمگهیدچراشدیچ- 



:گفتوانداختریزبهسرنیغمگبهار

.جونعمو- 

.جونم- 

نم؟یبیمرونیشرووجونشیستاهمبازمنیعنی- 

.نباشناراحت. دینیببروگریهمدتابرمتیممدامخودم. دلمزیعزینیبیمکهمعلومه- 

غم. يمادریبرنجومادردادندستازغم. بوددهیکشرنجیلیخکودكنیا. سوختیمبهاريبرادلش
دریزندگوشیستاازییجدااکنونوداشتیمدوستيمادرچونرااوکهیرزنیپن،یگلدادندستاز

راشیموهاونشاندهبغلدررااو. دیشیاندینميگریدزیچبهاشگذشتهياهایروبهجزکهيپدرکنار
يصدایلحظاتازبعد. سازدخوشحالرابهارتادهدانجاميکاروجودشتمامباداشتدوست. کردنوازش

.بودندآوردهراغذاها. دیشنراخانهزنگ

:گفتشورپروبلندییصدابابهنام

بلندد. نیببرومنۀخونخانميوايوا. یستینبلدنکنه؟یکنکمکمزیمدنیچتويخواینمخانماخانم- 
.خانمخوشگلگهیدشو

:گفتوزديلبخند. بودمهرباناو. داشتدوستیلیخرابهنام. برخاستوشدرهیخاوبهبهار

؟يشدناراحتدستماز. بهنامعمو- 

:دیپرسمتعجببهنام

شد؟ناراحتخوشگليکوچولوفرشتههیدستازشهیممگه. نه- 

.نشاندزیميرووکردبغلرااوو

:گفتبهار

.دیبشناراحتهمشماشمیمباعثخودمیناراحتباآخه- 

.یهستهممنیناراحتفکربهکهبرمتوقربون- 



:دادادامهودیبوسعشقبارااوو

یلیخمنکهمینیبچزودروزیمایبحاال. وقتچیهشم،ینمناراحتتودستازوقتچیهمنزمیعز- 
.عروسکمباشزود. امگرسنه

* * *

! خودخواد؟بودگفتهاوچراآخر. بودکردهناراحتشبهنامسخنان. ماندشرکتدربعدازظهرتاشاهرخ
وباشدنرفتهشیستادیشادیشیاندیم. نگرفتتماسهمخانهبایحت. دیپرسیمخودازراسؤالنیامدام

ازخسته. بودکردهخرابرازیچهمهاوشبیديحرفهاافسوسیول. ماندیماواگرشدیمخوبچقدر
:دیپرسمتعجبدیدرااوکهسوگند. کردرفتنقصدفشیکبرداشتنباوبرخاستيجا

د؟یبریمفیتشر- 

یمخودبا. داشتيبداحساس. رساندخانهبهراخودل،یاتومببرسوار. رفتوکرددییتأسرباشاهرخ
کردیمسرزنشراخود. ستهیگریکلحتماًباشدماندهتنهاخانهدربهاروباشدرفتهشیستااگردیشیاند
شتنیخوفکربهفقطکهداشتصحتبهنامۀگفتیراستبه. بودنگرفتهتماشمنزلباصبحازچراکه

. گشودرادروانداختدیکلبعدوکردتعللیکمدرکنار. شدادهیپعیسروکردتوقفخانهمقابل! است؟
:کردتکراروشدییرایپذوارد. دینشنیجوابیولزد،صدارابهاربلنديصداباورودازپس

؟ییکجادخترم. بهار- 

طرفبهینگرانبا. افتینرااویولگشت،رااتاقهایتمام. گشودرادرورفتاتاقشطرفبه. شدمضطرب
؟یحقچهبهیول. بردهخودبارااوشیستاحتماًکهدیشیاندیم. گرفترارهنمامنزلشمارهوآمدتلفن
وزدصدارااوشیستايپدرمنزلخدمتکار. کندصحبتشیستاباخواستارتباطشدنبرقرارازپس

ییصداباومضطرب. رفتیگوشطرفبهعیسربعدوشدمتعجباو. هستندخطپشتفروتنيآقا: گفت
:دادجوابلرزان

.بله- 



!رهنماخانمسالم- 

:کردمضطربشتریبراشیستاشاهرخ،سردلحنوخشکيصدا

.سالم- 

د؟یبردخودتونباروبهارشمانمیبب- 

:شدشیستاوحشتباعثاوسؤال

.نه- 

:دیپرس. شدکندهجاازشاهرخقلب

د؟یکردچهروبهارد؟یرفتیکشماکجاست؟بهارپس- 

.بردخودشباهمروبهار. آوردرومابهنام. دیباشآرومفروتنيآقا- 

:گفتمیمالییصدابابعد. دیکشآسودهینفسشاهرخ

.خدانگهداریچیه... ضمندر... شدممزاحمکهخوامیمعذر. ممنونم- 

زاریبمنازحدنیاتاشاهرخیعنیکهدیشیاندخودبامانديجابرهمانطورشیستاارتباطقطعازپس
توقعشاهرخازتوانستینمد؟یرفتچراکهنیاایبپرسد؟رانیشروایمنحالنخواستیحتکهشده

.کندصحبتنیشروایاوباتوانستیمالاقلیولکندمخالفتاورفتنباکهباشدداشته

حرفاوباخشکقدرنیادینبا. استکردهیسنگدلچقدرکهدیشیاندخودباتلفنقطعازپسشاهرخ
.کردینمفکرگریدزیچچیهبهبهاربهجزلحظاتآندریول. زدیم

:دادجواباویلحظاتازپسگرفترابهناممنزلشماره

!الو- 

؟یخودتبهنام- 



:گفتودیکشینفسشاهرخيصدادنیشنبابهنام

!آقاسالم- 

توئه؟شیپبهارسالم- 

يتماشاحالدروبودنشستهمبليروکهکهبهاربهرانگاهشبودناراحتاودستازهنوزکهبهنام
:کردتکراردوبارادینشنیجواباوازیوقتشاهرخدوختبودکارتون

.کنتمومرومسخرهرفتارنیاکنمیمخواهشبهنام- 

گفتوزديپوزخنداو

یمبرخوردطورنیاانتیاطرافباشهیهمخودتیوقتکندركپسرسه؟یمنظربهمسخرهواقعاجدا؟- 
.کنتحمللحظهچنديبرا. کشندیميزجرچهیکن

:گفتوبردفروشیهاموانیمرادستشیعصبشاهرخ

ابرازگهیدیکیکهمنهازگناهمگه؟یکنیميطورنیاکهکردمچهمنمگه؟مرگتهچهتو. یلعنتآخه- 
!؟کنمکارچهمنکنهیمعالقه

بهساخته؟عالقهوعشقرووجودمبندبندپودموتارکهیمن؟چهیعنیوعالقهوعشقدونمینممن- 
.يزدینمروحرفنیاکهيدیفهمیماگهیفهمینمنه؟یفهمیم. هستمسرپامحبتوعشقخاطر

.یخودتفکربهفقط!یخاوهخودیلیختو- 

هستم؟خودمفکربهکهکردمکارچهمنمگهیلعنتآخه- 

شده؟تمامزیچهمهيریبگماتمویبشنگذشتهدورانعشقادیبهفقطیکنیمفکر! کارنکردمچهبگو- 
هیورفتنصدقهقربونتادوباخودتقولبهیکنیمفکربچهنیارفاهبهفقطتو؟ينداريافهیوظگهید

؟يدیمتیاهمبچهنیااحساساتبهاصالتو! تمامهزیچهمهگشتنپارك

:دیکشادیفرنیخشمگشاهرخ



یمنبودنیاوضعمکنمفکرخودمبهخواستمیماگر. اونخاطربهفقط. بهارهخاطربهتالشمتماممن- 
!احمق؟يونهیدیفهم

.نهاددستگاهيروراتلفنرویگوششهیهمازتریعصبانو

حرفشاهرخبابدیلیخکهدانستیمگذاشتیشانیپيرورادستشونهادراتلفنیگوشناراحتبهنام
خودبهرساندنانیزوضررجزهاکارنیاباکهکردیممتوجهراشاهرخدیباگفتیمدیبایولزده

همبهاریولستودیمرااويیواقععشقداشتدوستراشاهرخدلتهازآوردینمدستبهيزیوبهارچ
روحويشادنیشروآمدنکردیمیالیوخفکرچهگریدروزچندتاکهدیشیاندیممدامبودمهمشیبرا

آببرهانقشهمهافسوسیول.... شاهرخدرهیروحرییتغ. بهارطراوتوروحیشادابشیستاروانو
ازبودشدهماللگدغرورشواحساساتچطورکهکهسوختیمشیستايبرادلشیطرفاز. بودشده
بودگشتهبررانیابهمادرشکناردردوبارهیزندگعشقباهاسالازپسکهيپسرنیشرويبرایطرف

.ستینگریمبهنامبهسکوتدراو. افتادبهاربهنگاهش. بودمواجهیاحوالواوضاعنیچنباواکنون

:دیپرسارامبوددهیندرااودنیکشادیفرحالبهتا

؟يزدیمحرفیکبابهنامعمو- 

:گفتزدويلبخنداو

بوددوستم- 

؟يکرددعوادوستتباچراپس- 

بودختهیربهماعصابموبودکردهمیعصبانیآخ- 

ه؟یچدوستتاسم- 

زمیعزیشناسینمتو- 

:گفتبودانداختهریزبهسرکهیحالدرونشستنیزمبرآرامبهار

نه؟بودبابام- 



راسرشوبرداشچانهریزدستنشاندخوديپاهايرورااووکردهبغلششدرهیخاوبهمتعجببهنام
:دیپرسوآوردباال

؟يدیفهمکجااز- 

ناراحتشتوبابامچارهیببودیعصبانیلیخدمیشنهمروباباميصداتازهبچهنیایگفتیممدامخودت- 
دعوابابامباهمتویولخوبهیلیخجونمبهنامگهیمشهیهمندارهياگهیددوستتوجزکهباباميکرد
يکرد

دراشکزدبوسهسرشچسباندوبرخودنهیسبررااونیغمگبهنامدیچکبهارگلچونچهرهبراشک
هنوزداشتحقشاهرخکهیراستبهبودمهربانچقدروداشتیبزرگروحبهارشدجمعچشمانش

ازرامحبتومهرهمهنیابایزوشکوفاگلنیاوبودبهارچونیگلمادررایزبپرستدرابهارهعاشقانه
شدرهیخبهنامبهوبلندکردسربهاردیچکگونهبراشکشبودبردهارثبهمادرشمحبتکرانیبيایدر
:یپرسمهربانوآرام. زدوداشچهرهازرااويهااشککوچکشيدستهابا

کنه؟یمهیگرهممردمگه- 

:گفتوزدمهربانيلبخنداو

نداره؟دلمردمگه- 

:گفتوزدلبخنداويروبهبهار

.بمونهتنهاخوامینمششیپمیبرناراحته؟یلیخباباماالنجونعمو- 

شبهیخوامیممنمونهیمتوشیپاونمبمونجانیاامشبجانیاادیبگفتمزدمزنگسوگندخالهبه- 
کنمصحبتباهاشخواميوباشمتنهاتويبابابا

؟ینکندعواشگهیديدیمقول- 

.دمیمقول- 

.شدشاهرخمنزلیراهخودوسپرداوبهرابهاربهناموآمدسوگندبعدیلحظات. دیبوسرااوو



بهارخاطربهیحتاوبودالیخوفکردرمداموبودماندهآنجانیخشمگطورهمانتلفنقطعازبعدشاهرخ
داشتعالقهدخترشبهیراستبهاوکردندینمدرکشچراپسبودگذاشتهکنارزینرااشبهارهيهاایرو
...

سماجتیوقتیولنداشترادرگشودنوبرخاستنحوصلهیحتآوردخودبهرااوخانهزنگيصدا
بهنامدنیدباگشودرادرآنکیدرورفتدرطرفبهیعصبانوبرخاستدیدرادرپشتشخص
:گفتوزديلبخدبهنامشدرهیخاوچشمانبهیعصبان

سالم- 

:دیپرسنیخشمگشاهرخ

.باشهموندهیباقيزیچنکنمفکر؟یکنمنبارحرفبازياومد؟يدارکاریچ- 

:گفتونهاداششانهبردستستینگربودکردهاوبهپشتنیخشمگکهشاهرخبهشدداخلبهنام

بزنمحرفباهاتاومدم- 

:گفتوانداختاششانهازرااودستشاهرخ

... کهزدمیحرفدادمدستازروتعادلميدیددفعههیندارمروحوصلت"اصالکهبروبذارنکردهالزم- 
.کنمیمخواهشبروبذار

:گفتوبستراخانهدربهنام

کهطورهرباشهدلخوردستمازقمیرفندارمخوشکنیخالروخودتبدهفحشبزنمنوندارهيرادیا- 
کنیخالروخودتيداردوست

فقطنداشتراسخنانشوبهنامحوصلهیراستبهستادیاورفتییرایپذاتاقبهبودیعصبان"واقعاشاهرخ
باشدتنهاخواستیم

:گفتوستادیامقابلشبهنام

؟یخالاییبزنحرفپرتوپبايخوایم- 



روحرفاتنهدارمروتويحوصلهنهگفتمبهنام- 

رمینمنجایاازنزنمحرفتوباتامنچونیباشداشتهبهترهیول- 

!گفتماتوبهبهحرفموکردمیغلطعجب- 

نداشتيرادیاکهگفتيکردقبلشغلط- 

ارینباالمنوسگيرواونکنبسبهنام- 

نداشتیفیتعرچندانکهتیزادیآدميرونمیببهمسگتيروبذار- 

:گفتوگرفترولباسشقهیرفتاوطرفبهتیعصبانباشاهرخ

رون؟یببندازمتایيریم- 

:گفتداشتلببرلبخندکهیحالدربهنام

کنه؟دوستشيفداجونحاضرهکهیقیرفهماونکنه؟یمرفتاريطورنیاخودشقیرفباآدم- 

ندارمبهشونيازینگهیدمنخودتیارزونقشنگتيحرفا- 

:گفتبهنام

میهستراهآخرتامیستینراهمهینقیرفکهمایول- 

ازساختیمنیغمگرابهنامنابسامانوضعآندراودنیدکندیخالراخودششاهرخداشتقصدفقطاو
کندفکریمنطقاوخواستیمیولشدهشاهرخیناراحتباعثکهبودناراحتخودشدست

:گفتاوپاسخدریعصبانشاهرخ

!ینباشکهکنمیميکارحاالآره؟یمنقیرف- 

تریعصبانشاهرخ! زداوبهمهربانيلبخندواوردینابروبهخماوزدبهنامصورتبهیمحکمیلیسو
:زدیمادیفرنالهباکهیحالدرويبعدويبعدوزديگریدیلیس

...بهنام... بهنام- 



.داديجابهناميمردانهآغوشدرراخودشو

:گفتمحبتباودیکشآغوشبهراشاهرخزیناو

.شاهرخببخشمنو- 

عوضدریولگرفتیمکتکبادبهرااووکندیتالفهمبهنامکهبودحقششددیتشدشاهرخهیگر
:گفتآرامبهنامسکوتیلحظاتازپسبوددهیکشآغوشبهرااومهربان

مثلعذابیبشناراحتشدمباعثوزدمحرفباهاتطوراونتلفنیگوشپشتیوقتشدفشردهقلبم- 
افتادوجودمتوخوره

:گفتوجودتمامباودوختبهنامآلوداشکچشماندرچشمشاهرخ

شهینمتومثلمنيبراکسچیهبهنامییآقایلیخخدابه- 

شاهرخنوکرتمیلیخيآقاترشما- 

:دیپرسمهربانبهنامبودنیغمگهنوزشاهرخنشستندبعدوزدندلبخندهميروبهجوانمرددو

م؟یکنصحبتمردونهکالمدويدارروحالششاهرخ- 

بهناميکرددلتنگمبازآخکنهیمپرایدنغمرودلمچوننشوساکتفقطبگوکالمصدکالمدويجابه- 
يکرددلتنگم

هستمتوفکربهمنبدمآزارتدارمقصدنهبندازمتلختگذشتهادیبهروتوداشتمقصدنهمنشاهرخ- 
بهارفکربهشتریبو

بهرواهامیرویحت؟یچحاالیولنبودمفکرشبه"اصالگذشتهدرآره؟نکردمکهکردمیمدیباکاریچ- 
تووقتاونبهارخاطربهفقطباشمتنهاامگذشتمبانخواستمهمخودمخلوتتوسپردمیفراموشدست
منیبگادیمدلتچطوربهنام؟ادیمدلتچطور

چطور؟خودخواهم



هیخودخواهبمونهتنهاشهیهمبهاريخوایمتوکهنیایولستینیخودخواهمسئلهنیا- 

بمونه؟تنهابهارگفتمیکمن- 

یولينبودمتوجهخودتدیشااستمسئلهنیايایگوهمهوهمهگفتارت،حرکاتت،رفتارتیولینگفت- 
نهیهمتیواقع

:گفتمتعجبشاهرخ

؟یگیمیچتوفهممینممن- 

غرورشواحساساتشدنخردشیستارفتن- 

شه؟یممندعالقهمنبهوادیميدخترکهمقصرممنبگوتومقصرم؟منبهنام- 

...یولنه- 

بهاراریواقعمادرهیمثلاونرمیبگپرستاردخترميبراخواستمیمکنمکارچهمنآخهاریناماویول- 
رومسئلهنیاکردلطفیلیخمنخودحقدریحتباعطوفتومهربونبودخوبهمیلیخکردينگهدار

جورهیشیستاآغوشبهبرگردوندنشونیشروافتنیيبراتالشمشتریبوبهنامگفتمتوبههابار
ینممن... منکنقضاوتخودتیولنهبگونگفتماگهبهنام؟نگفتمرومسئلهنیابودتشکرویقدرشناس

بشممندعالقهیکسبهتونمینمبهنامتونم

:گفتودیکشيبلندنفسبهنام

یمشکلوکنارشهپسرشحاالرفتشیستا؟يکرداونوفکر؟یچبهارکناربهتویولکنمیمدرکت- 
بهارشه؟یمیچاشکودکانهوپاكاحساساتشدنمالیپاشه؟یمیچهاشیدلبستگوبهاریولنداره
کنمیمیبزرگاحساسهمقدرنیاکهسنمنیابامنکهزنهیمییهاحرفیگاهشاهرخدارهیبزرگروح

یچشیکودکتمامازاونبکنروفکرش.هانهیبیمضربهبدجوراونباشمداشتهاونوفهمودركنتونستم
يتومنوازیولشاهرخاسبچههیاونکنهدایپادامهخوادیموضعنیایکتااندوه؟وغمورنججزدید

اویولیکنیمیانصافیباوبهنسبتتونمیبیمیوقترمیگیمشیآتشعورترهوفهمبایلیخبزرگآدم
دیباروقدرش.. بخورهغصهخوامینمبمونهتنهاخوامینمدارمدوستباباموگهیماحساساتشتمامباباز

مدامزنمینميبدحرفنکننگاميطورنیانهیکنازدواجگهیدبارهیتواگهدارهيرادیاچهمگهیبدون



حرفباهاتکلمههیکنندینمجراتهمچارتیبمادروپدرکهيدادنشونخودتازهارفتارنیااز
پسرشدارهآرزوشده؟تومادرکردهیگناهچهرهیگیمامغصهنمیبیمتوبهرومادرتنگاهیوقتبزنند

.باشهخوشبخت

:کردزمزمهبوددهیپوشاشکازنگاهشکهیحالدرشاهرخ

.شددفنشیپسالهفتمنیخوشبخت- 

خودشبهمرگوزییپارنگموندهکهیآدمیزندگتمامدیبایکیمرگبامگهآخهپسرخوبکنبس- 
؟ینشستاونيپابههنوزیکنثابتيخوایم؟عهدهبهيوفانیایکنیمفکرره؟یبگ

توکهکردندباورهمههیبقبههمشدهثابتاونبههمجونشاهرخ؟وفاداريخوردکهيسوگندبههنوز
یمخوشبختخودتهمصورتدراونکه؟یکنخوشبختروياگهیدشخصاگهدارهيرادیاچهیعاشق

میتصمبعدونگاهتيجلوزیبرروخوبوبدنیبشکنفکرخودتبایکمبایزغنچهاونبهارهمیش
کنفکرهمانتیاطرافبهینباشخودتفکرهیفقطيریگمیتصمتوباشهادتییولریبگ

:دادادامهوبرخواست

ارمشیمفردایخواست؟یکنکاریچيخوایمدونمینمکنارشهسوگندمنهآپارتمانامشببهارضمندر- 
:زدصدارااوماندهدرشاهرخکهبودرفتنحالدر

؟يریمويندازیمجونمبهشیآتياییم؟يریميذاریمبهنام- 

:گفتوزديلبخنداو

نَرَم؟- 

ه؟یچدرستراهبگوتو؟کنمکاریچبگو- 

:گفتونهاداوشانهبردستبهنام

گمیمفقطکنميکاربهوادارروتوتونمینممنشاهرخیهستتورمیبگمیتصمقرارهکهستمینمننیا- 
.يریبگمیتصمدرستکنیسع



کنم؟ازدواجشیستاباکهنهیابهمنگرفتنمیتصمدرستتونظربه- 

منفعال.ریبگمیتصمبعدیبکنفکراتوخودتتاذارمیمتنهاتامشبحالهربه....ویدونیمتودونمینم- 
؟ينداريکارتورمیم

داشتدوست.بودزدهراشیحرها.رفتبعدوانداختاوبهيگریدنگاهبهنام.دادتکانسرینفنشانهبهاو
راابانهایخلیاتومبباکهیساعتازپس. ندینبآزارادیزکهبوددواریاموکندییجابهيریگمیتصمشاهرخ

.انتظارشدرسوگندوبودفرورفتهخواببهبهار. شداشخانهیراهمودیپیمهدفیب

یوانگیدحدسربهرااو. آورندیمفشارذهنشبهمختلغافکار. گذاراندرایسختیلحظاتشاهرخشبآن
شیخومانیپوعهدتوانستیمببندد؟چطورییزناشووندیپيگریدزناتوانستیميچطور.رساندندیم

زناندامودندستهانیاچطورستینگرشیدستهاکند؟بهشیزندگواردرايگریدزنونهادهپاریزرا
نیووواهاچشمنیاد؟آهیکشخواهندنوازشدستيگریدسربرچگونهکرد؟خواهندنوازرايگرید

چشمآنبهشدرهیخآنبهگرفتودستدررابهارهعکسقاب.کنکمکپروردگارا...حرفهانیا...لبها
فقطیراستبهاو. بودیمشکليریگمیتصم.ختیراشکاشغنچهلبانبرمحولبخندآنبهمهربانيها
قلبوجسموروحبرراینیسنگفشاروگذراندیمرایسختلحظات.شدیندیبخودشبهتوانستینم

:زدادیفر. بکشدنفسیراحتبهوشودسبکبال.شودآرامداشتدوست.کردیمتحملشیخو

؟دختر؟ياومدیممنسراغبهدینباهمتوسراغتومدمینبهارخاطربهمندخترییکجابهاره...بهاره- 
یجت.کنمنانیاطمیکسعالقهومحبتبهتونمینممن؟وعالقهعشقهمهاونبودنیاوفا؟رسمبودنیا

...آخ...رومارمیبوجوددهندهارامش.یگرفتمنازرواهاتیرویحت.بهارهیگذاشتتنهامهمتو

:گفتوگذاشتقلبشيرورادستش

بهارهندارمطاقتگهیدکشونهیمشیآتبهرووجودمسوزهیمکنهیکدردشکستهبهارهشکستهنجایا- 
.سختهیچهمهدنیکشنفسموندنیزندگسختهیلیخ

غصهغمهمهنیادکاشیکشینمرنجهمهنیاکاش.دیلرزیمشیهاشانه. نشستنیزمبروزانود
.نداشت



امشبنیهممثلدرست. گرفتیمقرارمقابلشاشکپريهاچشمبااوبودنیغمگشاهرخیوقتشهیهم
سراو.داشتشاهرخبهپشت. بوديگریدزمانهرازترنیغمگبهارهنگاه.داشتفرقشهیهمبامهیشب

:گفتآرامبهارهدنیدباکردبلند

؟يومدینسراغمبهوقتهچندیدونیم.خبرمیبتوازوقتهچندیدونیم! ر؟یدقدرنیاچرا؟بهارياومد- 
.امتشنهبهارهامتشنه.کننگاهم؟يکردمنبهپشتچراآخ

اشچهرهدنیدبا.گرفتقراراومقابلشاهرخ.بودیباقشکلآنبهچنانهمبهارهيایرویولبرخاست
.بودپوشاندهرااوگلچونچهرهاشکشبنم.ختیرفروبارهکیبهقلبش

کجاست؟قشنگتلبخند.يزیریماشکچراتو.بهارهشدهیچ- 

خودتازیزندگازیچهمهازتوبشهباعثبهارنبودقرار.یفتیبحالتنیابهیزندگتونبودقرارشاهرخ- 
اون.ریخبهمونیزندگخوبيروزهاادی.ینداتدوستمنهشاهرخ.ینداشتدوستمتو.یفتیب...و

یشاهرختو.یستینمنمهربونوخوبشاهرخ.تیولآه..خوبوبزرگاون.بودمنیزندگمردشاهرخ
.یستیناونتونهیستینکنمهیتکبهشیزندگتوخواستمیممنکه

:گفتدهیبریجمالتبابودماندهبازتعجبازدهانشکهیحالدرشاهرخ

؟یناراحت...مندستازتو...تو...تو...بهاره...ه- 

.ناراحتمتودستازکهسالههفتمنآره.سالهفتشدهبایتقرگهیدحاال.بودمناراحت- 

.داشتمدوستتشهیهمکهمنچرا.بهارهچرا- 

کهیمنندارمیخارجوجودگهیدکهیمنمنبهعالقهخاطربهخوامینم. خوامینمروداشتندوستنیا- 
نیابهفقطذارمیماهاتیرويتوپاهنوزاگرباورکن.یکنتباهروتیزندگدمیخوابگوردرسالههفت

.دارمدوستتکهخاطره

.شدههشتریب.نشدهکمتوبهنسبتامعالقهازياذره.بهارهدارمدوستتهممن- 

!گردمینمبرهرگزگهیدبرمتگرشاهرخ- 

:دیتالشاهرخ



.يریبگمنازهمرواهایرونیايخوایمیحتتونگونه- 

.يترراحتينطوریاخودت- 

بهکهفهممیمحاالکنه؟ترکمهمروحت. کردتركرومنکه؟وجودتیکنترکميخوایمهمتو- 
...نمهت.هستمتنهاچقدریراست

:کردزمزمهخودبا. بودخوردهشکست.نشستیصندليرو

روقلبمهمتو...آه.يبودمحبتوعشقالههمنيبراکهییتو.تویکنندحتیمفکرخودشونبهفقطهمه- 
.یشکست

:گفتبودآنیقیموسفرشتگانغمناكییالالییگوکهنیغمگییصدابا.بودستادهیااومقابلبهارهحاال

باباشمطمئن.ریبگياعاقالنهمیتصمامشبيداردوستمهمتواگر.دارمدوشتت.شاهرخدارمدوستت- 
همتوصورتاوندر.داشتخواهمروگذشتهعشقوعالقهبازممنتویزندگتوياگهیدزناومدن

همتوباشهداشتهمادروبشهبزرگزناونیواقعمحبتباتونهیمهمقشنگموندختربهاریخوشبخت
.شاهرخدیبشخوشبختدیتونیمشماخوبهمهربونهاون.بودینخواهتنها

تو؟یب- 

:شکفتاولبانبرییبایزوحیمللبخند

یمدورازمروسالههفتنیارنجویکنیمخوشحالمنمصورتاوندر.منهخوشبختبتویخوشبخت- 
.باشموبهارتویخوشبختگرنظارهخوامیمکنفکردرستشاهرخآره.یکن

یجوابیول.دیپرسیماوازسوالهزاراننگاهشبا.دوختاويهاچشمبهراشیتمناازسرشارنگهشاهرخ
.کردینمافتیدرلبخندچز

؟یشینمناراحتمندستازتو- 

؟یمونیممنتظرم

دارمدوستچون. شهیمهمشتریبتوبهامعالقهکارنیابابدونودارمدوستتشهیهمزمیعزشهیهم- 
نوروبشهبازتویزندگبهنشاطويشاديدرهادیباحاالهیکافغمورنجسالهفت.یباششادابشهیهم



رهیخاوبهسکوتدرفقطشاهرخ.یبشمنیداشتندوستشاهرخهمونوبتابهاتخونهبهمحبتوعشق
ییگو.کردیمیسبکاحساسشدداریبخواباز8ساعتصبحیوقتیول.بردخوابشیکدینفهمیحت.شد

بودستادهیاآبدوشریزیوقت.رفتحمامبهوبرخاست.نبودياثرقبلشبيفکرعذابآنازاصال
زمانبهکند؟صبریمدتایبزنديسرشیستابه.کندچهدیشیاندیم.رفتفروفکربهوبستراچشمانش

...داشتنانیاطمبکندخواستیمکهيکاربهخودوجوددریول. داشتازینيشتریب

ینماماداشتيقصدنیچنزینسوگند. داشتراکارسربهرفتنقصدوبرخاستخوابازبهنام**** 
.بگذاردتنهارابهارتوانست

.بهارشیپخونهبمونامروزتوسوگند- 

شه؟یمیچکارمپس- 

؟يشدیراصحاال.کنمیمپرداختروقت.حقخودم.شهینميزیچروزهی. ستینمهم- 

:گفتوزديلبخندسوگند

.هاباشهبرابردوکهیشرطبهیول.خبیلیخ- 

:گفترفتنحالدرودهیکشرااوگونهبهنام

.شوقائلفیتخفیکمهیطونیش- 

:گفتوآمدبهارلحظهنیادر

د؟یریمکجاعموجونسالم- 

:دادپاسخمحبتبابهنام

.سرکاررمیمقشنگمعروسکسالم- 

.سوگندخالهدیریمهمشما- 

.مونمیمتوشیپزمیعزنه- 

.کنمفیتعرشاهرخمبابايبراروخوابمخوامیم.مونخونهبرمخوامیممنیول- 



:دندیپرسوشدهرهیخاوبهمتعجبسوگندوبهنام

؟یخوابچه- 

:گفتوزديلبخندجانیهبابهار

نهنهعکساشمثل.ندارهحدکهبودخوشگلقدراون.دمیدروامبهارهمامانخوابشبیددیدونینمآه- 
نذارمتنهاروبابامگفتمنبهتازه.کردنازمکردبوسم.زدحرفمنبایکل.عکساشازترخوشگلیلیخ

.دارهدوستمیلیخبابامچون

:گفتوزديلبخندبهنام

.دارهدوستروتویلیخشاهرخبابازمیعزمعلومه- 

خاله!ناراحتهیلیخحتماوبودهتنهاهمشبیداون.جونمباباشیپمونخونهبرمخوامیممن.کهیدخب- 
باشه؟مونخونهمیبر

:گفتوستینگربهنامبهلبخندزنانگند.س

م؟یکنکاریچ- 

حاضرزودحاال.شرکتمیریمبهاربانبوداگریچیهکهبوداگرشاهرخخونهمیریماولستینياچاره- 
:گفتیشوخبهسوگندکهبودنداتاقبهرفتنحالدردوآن.دیبش

!دیپر.رمیبگحقوقدوبلهبودقرارشدفیح- 

:گفتخندانبهنام

.نخورغصه.زمیعزخانمکنمیممیتقدبرابرسهخود- 

ترمزآنهاکنارقایدقشاهرخلیاتومبکهبودندنیماشبرشدنسوارحالدرکوچهدرآنهاربعکیازپس
بهنام.انداختبودشدهادهیپلیاتومبازکهاوآغوشبهراخودشودیدوشادمانشاهرخدنیدبابهار.کرد

انیپابهودخترپدريهاخندهوهابوسهکهبعدیلخظات.بودندشدهرهیخبایزصحنهآنبهزینسوگندو
:گفتورفتجلوزنانلبخندبهنامدیرس



.رهیبگلیتحوروماهمیکیبابا- 

:انداختریزبهسرنیشرمگوافتادهنادرستشرفتارادیبه.شدهزهیخاوبهشاهرخ

.معرفتباسالم- 

:گفااوشانهبردستبهنام

.شاهرخدارمدوستتیلیخدهیرسمابهجرعههیمعرفتشکهمیکرددایپپرورشمعرفتبادامنتو- 

بودافتادهاتفاقدوآننیبگذشتهشبآنچهاززینسوگنددندیکشآغوشدرراگریکدیجوانمرددو
:گفتداشتاطالع

.دینکنلوسروخودتونآنقدر- 

هرگزراپدرشوکندعملمادرشخواسهبهداشتدوست.ستینگریمپدرشبهيشادولبخندبابهار
يبازشهربهرااوشاهرخ.گردشبهبهاروشاهرخورفتندشرکتبهسوگندوبهنامروزآن.نگذاردتنها
بهاربودندنشستهپاركیصندليروغروبیوقت.بودخوشحالیلیخبهار. گذراندندخوشغروبتابرد

:گفت

.یبشناراحتترسمیمیولبگميزیچهیخواستمیمباباجون- 

:گفتمهربان.دیکشآغوشدرودیبوسرااوشاهرخ

.بگوحاال.شمینمناراحتدخترمگفتهازهرگزمن- 

.بهارهماماندمیدرومامانخوابشبید- 

:دیپرسلبخندزناناو

؟يدیدچهخب- 

گفتهممنبهدارهدوستیلیخماروگفتیم.مهربونهمیلیخ.بابابودخوشگلیلیخکنارمبوداومده- 
.بابادادمقولهممن.نذارمتنهاروشماوقتچیه

؟یبخشیمرومنتوزمیعزز.برمگلمدخترتوقربون- 



د؟یکرديکارشمامگه.جونباباچرا- 

.نبودمیخوبيبابا.کردمناراحتتیلیخحاالتامن- 

اوچشمانبهراقشنگشنگاه.کردسکوتبهدعوترااوونهادشاهرخدهانيرورادستشآرامبهار
:گفتمحبتبا. دوخته

.بابایخوبیلیختو.داشتمدوستتهممنويبودیخوبيباباشهیهمتو- 

:دیکشیآهوپپچسباندخودآغوشبهرااومحکم.شددگرگوندروندرشاهرخ

...خوبمدخترزمیعز- 

:دیپرسوکردبلندسربعدیلحظات

شده؟تنگشیستايبرادلت- 

:گفتوانداختریزبهسراو

...منیولاندرفتهکهستینروزدوهنوزیلیخ- 

.ینیبباونوبرمتیم- 

:دیپرسيشادبابهار

؟یکباباجونیگیمراست- 

.دمیمقول.زودیلیخ- 

...دیبوسراپدرشاداببهار

جزبودکردهمراجعتخانهبهدخترشانکهيروزدویطبودنددرنیغمگشیستانیوالدرهنماخانهدر
سوگندنبودبهشادابورفیمفروخوددرمدامزیننیشرویحت.بودنددهینديزیاوچچهرهدرغم

اندوهازیحتشیستا.نداشتیاطالعزیناویست؟ولیچخاطربهشیستایناراحتبدانددیشاشدندمتوسل
اوازیکسچهگریکهددیشیانیمخودبا.زدیمپرپربهاردنیديبرادلش.گفتینميزیچزیناوبهخود

شاهرختاکردیميسپرتنهاراروزتماموماندیمتنهاخانهآندردیبایعنی.کردخواهدمواظبت



یولکندخوشحالرانیشروحداقلکردیمیسع.دیشیاندیمزینشیخوشدهلگدکوبغروربهبازگردد؟
بودنشستهلچرشیويروخانهباغدرنیشرو.بودآمدهشاهرخخانهازکهبودسومروز.شدینمموفق
:دیپرسلبخندباورفتکنارششیستاستینگریميانقطهبهنیغمگ

؟ینشستتنهاچرا- 

.مامانندارمصله.ح- 

.میباشخوشحالدیبا.یبرگشتمنکناربهسالهاازبعدزم؟تویعزچرا- 

...یول- 

:دیپرسنیغمگشیستا

؟یستینخوشحال- 

شمايبرادردسرآمدنوجودبهباعثاومدنمیول...یل.شادمهستمشماکنارکهنیاازهستممامانچرا- 
.شد

:گفتشیستا

.ستیندرستحرفنیازمیعزنه- 

اونازيدورخاطربهشماوبشهتنهابهاربرهنیبازشاهرخباشماخوبرابطهشدمباعثدرستهچرا- 
.دیبشنیغمگ

:گفتوانداختریزبهسرناراحتاو

.کردمیمتركدیباينبودتوچهيروزهی- 

مادر؟درستهبودوینمقیطرنیابهحالهزبهیول- 

بازیخوشبختیباشکنارمتواگرکدرمیمفکرشهیهم.نکنناراحتمحرفهانیاباخدابهروتونیشروآه- 
مینارحتوخوشحالمیلیخیکنارمتوکهحاال.داشتنخواهميفکریناراحتگهیدوذارهیمپامیزندگتو

.بهارهخاطربهفقط



م؟ینیبباونومیبرمامان- 

.میتونینمنه- 

مامان؟باشهکنمیمصحبتباهاشمنمیکنتلفنجداقل- 

یخوشحالبانیدادوشروتکانسردییتأنشانهبهبودپوشاندهاشکياهالهرانگاهشکهیحالدرشیستا
داشتدوست.بودقیعماریبسشیستایدرونکردوغمتشکرودهیبوسرااوگونه

کهیقشنگيفکرهاچهبودندشدهآببنقششیهانقشهتمامکهآه.بادخوشحالنیشروتاکنديکار
رااشهمهافسوسیولکندیعملراآنهابازگشتنیشرویوقتکهبودگرفتهیبزرگيهامیتصم.نداشت

.دیدیمدفتهدستاز

****
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.ينزدیحرفاصالتویول.گذرهیمشباونازهفتهکیاالن؟یبزنحرفمنبايخواینمشاهرخ- 

بزنم؟حرفمنيخوایمتو- 

!؟یگرفتیمیتصمچهبدونمدارمدوستآرهخب- 

چرا؟- 

در.ينزدهمزنگهیمعرفتیبتو.شدهداغونیلیخشیستاکنهیمفیتعرسوگند.مهمهمنيبراخب- 
؟یکنیمکارچهبگوباالخر.بودخرابحالشیلیخاونجارفتمروزیدخودمیثان

ها؟یشیمیعصبانيدارباز- 

:گفتودیخندشاهرخسخنولبخندبهنام



.نکنتمیاذوبگومنجان- 

:گفتبعدوکردسکوتیلحظاتاو

؟یبدونيخوایمواقعا- 

م؟یشدبهیغرنکنه.گهیآرهدخب- 

.یزنیمهیحرفچهنیازمیعزنه- 

 -یزبگیچکیيبخواتايآرباالروجونم.گهیدبگوپسد.

:گفت. دیخندشاهرخ

خالصهکردمیمنیسنگسبکروهیقضتمامهمهفتهکینیاتو.گرفتمروخودممیتصمباالخرهراستش- 
.دمیرسجهینتبهوکردمروفکرهامتمام

...خب- 

...خبکهخب- 

:گفتبهنام

ه؟یچآخرتجواببگویعنی- 

:گفتزنانلبخندشاهرخ

جانزدهیهیچشمانبازویدهانبابهنام.یزنیمجوشقدرنیاکهبدمتوبهروبلهجوابخوامیممگهبابا- 
:گفتوشدرهیخشاهرخبه

...تویعنی.شاهرخدمیشندرستيوا- 

.نزدمیحرفکهمن- 

...تویکرداعترافتوچرا- 

دویکشآغوششدرمحکمورفتاوطرفبه



:گفتدیخندیمکهیحالدرشاهرخ

.نکردمتمومروحرفمهنوزکهمن.کنولم. يکردامخفهپسر- 

بگوخب- 

...راستش...شیستاباگرفتممیتصم- 

.یکنازدواجشیستابایگرفتمیتصمدونمیم- 

:گفتآلودطنزشاهرخ.شدرهیخاوبهخندهوبا

.يدیمدستمونکارکنهینمپسندتگهیدسوگندشهیمبزرگدهنروشتیببندن- 

...بادامباركشاهللایابادامباركبادابادافعالستینیالیخ- 

؟یکنیمکتریچپسرآروم- 

:دیپرسبهنام

یمکارپوکتمغزاونازیکمهیهنوزدونستمیمپسريوا.یکنصحبتشیستابايخوایمیکحاالخب- 
1ينداداشاجارهیکلبهوکنه

بابرسمجهینتبهاگر. کنمصحبتخودشباکنمیمیرهنماوسعمنزلرمیمبهاربااسجمعهفردا- 
...وکنمیمصحبتامخانواده

:دیپرس

؟یخوشحالیلیخ- 

!نباشم؟خوشمهیرفقیعروسمعلومه- 

گفتوکردصحبتبهارباجمعهصبح.کندصحبتشیستابایراحتبهبتواندکهبوددواریام.دیخندشاهرخ
:گفتوشدخوشحالیلیخدختركببردونیشرووشیستادنیدبهرااوخوادیمکه

.میبرتاشمیمحاضرمنباباجون- 



:گفتشاهرخ

.زودهاالنمیریمبعداظهرحاال؟- 

.میبرحاالخوامیممنیول- 

زودترداشتدوستیلیخ.کردیميشمارلخظهنیوشروشیستادنیديبرالحظهبهار.زدلبخندشاهرخ
.برونددوآندنیدبهوفتندیبراه

:دیپرسوانداختهاوبهینگاهشاهرخراهدر

؟يداردوستروشیستایلیخ- 

.نشدفیحیولباشندماکنارداشتمدوستشهیهم.دارمدوستهمرونیشرو.باباجونآره- 

.باشندماکناربشهدیشامیبخواهمااگر- 

بابا؟يچطور- 

.میبخواازشونمیتونیمخوب- 

کنند؟قبولهماوناوکنندیزندگماباانیبمیبگیعنی- 

.بایتقر- 

.شهینمگهیکشبنمعمهیول- 

زده؟یحرفشبنمعمهمگه- 

یزندگماباشهیهمجونشیستادارمدوستگفتمیممیزدیمحرفوبودماونشیپکهیوقتیولنه- 
:گفتکهدینباشنامحرمشهیميچطوردمیپرس.شهینمدینامحرمجونشیستاوشماچونگفتعمهکنه

؟یشینمناراحتبگماگر

:گفتشاهرخ

نه



:دادادامهو

یمیعنیکردیمیزندگمابااونودینبودنامحرمگهیددیکردیمیعروسجونشیستاباشمااگرگفت- 
بابا؟شه

:گفتشاهرخ

.کنهیزندگماباشیستايدارتودوست- 

:دادجواببهار

...هیتازهوستمینتنهاگهیدمنوقتاونچونارهخب- 

دخترمبگو- 

:گفتبازبهارو

...مامايتونمیم- 

:کردکاملرااوآخرجملهشاهرخ

درسته؟یباشداشتهمامانهییتونیم- 

لببرلبخندوکندیمنگاهشمهرباناودیدیول. کندناراحتراپدرشدیترسیمانداختریزبهسربهار
:دیپرسدارد

:دیپرسداردلببرلبخندوکندیمنگاهشناراحت- 

باباجون؟ينشدناراحت- 

.یباشداشتهروارزونیايدارحقتو...توبرمقربونتنه- 

د؟یکنیعروسجونشیستاباکهدیکنیمقبولشما- 

:دادجواببودگرفتهاشخندهبهارگفتارصراحتازکهشاهرخ



لیاتومبتوقفازپسجانزدهیهبهارمیدیرسگهیدچون.دمیمحیتوضبراتبعدا...دیبااونم.دونمینم- 
رادرشخصاوبودمنزلدررهنمايآقا.شدجانزدهیهآورددرصدابهراخانهزنگپدرشیوقت.شدادهیپ

کهشیستا. بودندباغدرزینيوزرنیشرو. کرداستقالبهارواوازگشادهییروباشاهرخدنیدبا.گشود
شاهرخ.کندیتهقالببودکینزدباغيسواندربهاروشاهرخدنیدبابودشدهخارجساختمانازتازه
دیشاستینگررااطرافچشمبا. دیندراشیستابهاره.کردیميشادودیخندیمباشدگرفتهجانییگو
زینشیستا. کرددنیدوبهشروعودیکشیخوشحالازیغیجساختماندرگاهدراودنیدبا. ندیببرااو

زانیاشکرومحبتبااووانداختهاوآفوشدرراخودجهشکیبابهار.رسانداوبهراخودشدواندوان
.کردنوازششوچسباندنهیسبهرابهار

!یلیخبودشدهتنگیلیخبراتدلم.خوبمشیستامامان- 

ذهندروستینگریمصحنهآنبهزنانلبخندشاهرخ.شدندکینزددوآنبهزینگرانید.ختیراشکو
جاازاودنیدباشیند؟ستایبرگزهمسرعنوانبهراشیستایراستبهتواندیمایآمکهدیشیاندیم

:پفتودیپرسراحالشودادهیساتممؤدبانهشاهرخ.کردسالمریزبهسروبرخاسته

.دیزدیميسربهارخاطربهالاقلندیببرومن.دینداشتدوستگهیداگردیرفتکهیخداحافظیب- 

:دادجوابواو

.ستیندیگیمشماکهنطوریایولخوامیممعذرت- 

:گفتخندانشیستاپدر

سالنبهوشدندساختمانواردیهمگ.دییبفرمافروتنياقايکردسرافرازمونواقعا.داخلمیبربهتر- 
وبودنیشرووشیستاکنارمدامبهار.بودرفتهگردشبهبهنامهمراهونبودمنزلسوگند.رفتندییرایپذ

همهازيزر. بودندنشستهییرایپذدریهمگ...کندصحبتشیستاباچکونهکهداشتاضطرابشاهرخ
مشاهدهلبانشبررالبخندکهبودبارنیاوليبرابودبازگشتهخانهبهشیستاکهیزمانازرایزبودشادتر

همهازجمعدر. بودافتهیبازشوقویزندگيجالدوبارهنگاهشودیخندیممدامزیننیشرو.کردیم
بهاونگراننگاهازشاهرخیولدادینمنشانرایپرآشوبدرونازيزیچظاهرشکهبودشیستاساکتر
يفضادرشیهاخندهيصداوگشتیمنیشروایشیستابرودورمدامبهار.بردیمیپياآشفتهدرون
.دیجیپیمخانه



.بودشدهتنگبراتیلیخدلمیبزنحرفدارم؟دوستیساکتجراجونشیستا- 

:گفتودیکشآغوشدررااومحبتباشیستا

شم؟یپيومدینایينزدتلفنمنبهحداقلچرایول.زمیعزبودشدهتنگتويبرادلمهممن- 

.ارهیبرومنکهتونستیسرکارهنمچارهیب.ندارهوقتبابامکهتونستمینمآخه- 

:گفتودیبوشرااوشیستا

.زمیعزدارمدوستتیلیخ- 

وستینگرشیستابهمهربانبودبردهشاهرخبهنسبتدخترشاحساساتبهیپشیبوکمکهيزر
ازدواجهمبادونیااگرودیدیمیخوبمردراشاهرخ.داشترااویخوشبختيآرزودلدر.زديلبخند

خواهدخوشبختشاهرخکناردرشیستاکهدانستیم.شدیمبرآوردهشیآرزویراستبهکردندیم
شاهرخکردیمیناراحتابرازشاهرخازيدوربابتاووکردیمصحبتنیشروبامحبتبازینشاهرخ.شد

شاهرخرهنماازيآقا.نندیببروگریهمدتوانندیمواندنشدهجداهمازآنهاکهگفتیماوبهیمهربانبا
:دیرس

راهه؟بهرواوضاع؟یکنیمچهکارهاباخب- 

د؟یکنیمچهاستیسباشماستینبد.روشکرخدا- 

وبرخاست.دیکشیمخجالتشاهرخازییگو.نداشتتوانشیستا.انداختنیطنفضادررهنماقهقهيصدا
مین.کردامتفارهنمايآقابايگفتگوبهناچاروماندهيجابرزینشاهرخ.رفتباغبهنیوشروبهارهمراه
طرفدرزیننیشرووبهار.ردیمریسخوديایدندروبودسکوتدرشیستا.گذشتمنوالنیبدیساعت

دروختیریمفروقلبشدیدیمخودمتوجهراشاهرخنگاهوقتهرزینهنوز.کردندیميبازهمباگرید
نیابابودشدهلگدمالشاهرخغروريپاریزاحساساتشمدامکهآنبا.شدیمدیشدیانقالبدچاردرون

اوباازدواجبهگریدکهچندهر.خودشيبرودروندرحداقلکندانکاررااشعالقهتوانستینمحال
برنخواهدهمسرعنوانبهرایزنهرگزشاهرخکهبودافتادهجاشیبرامسئلهنیارایزکردینمفکر
توانگریدرایزدادینمرامنیابهتنگریدخودشخواستیمرانیااوهمیزماناگریثاندر.دیگز



بهار.بودندوبهارنیشروشیزندگتمام.بودرفتهیپذرایزندگنیشروخاطربهفقط.نداشتنرایزندگ
.دادیمجالاندوهزماندررااوخستهروحوجودشباکهیمهرباندخترك

دررهنما.کردیمیخواهعذرمزاحمتشخاطربهاوازوبوددهنمايآقاگفتگوبامشفولهنوزشاهرخ
:گفتاوبهجواب

.شدهواردخونهنیابههميشادشمااومدنباحداقل.يکردخوشحالمونلیخپسرم- 

چهره.باشدداشتهوجودیمشکلکنمینمفکرشمایخانوادگجمعتونیشرووجودباگهیدحاالرهنماياقا- 
:گفتودیکشیآه.پوشاندغمازهالهرايزر

...یولشدیمينطوریاکاش- 

:کردزمزمهونشاندلببریتلخيلبخندرهنمايآقا

.مینیببرويشادویخوشرنگماستینقرارگهیدانگار- 

:دیپرسمتعجبشاهرخ

افتاده؟یاتفاقمگه. دیکنینمصحبتواضحچراآخه- 

:کردادانیغمگوزدودشودریسرازاشگونهبرخواستیمکهرایاشکقطرهانگشتسربايزر

اونبودآرزومونما. یشناسیمکهروشیستا. نداشتموقتچیهکهيپسرمثلهمشماجان،شاهرخ- 
برگشتشیستاآغوشبهشماکمکبهنیشرویوقت. کنهیزندگدواریاموشادوبرگردهخونهبهدوباره

اشچهرهبردوبارهرولبخندمیتونیمماوکنهیمدایپشادياهیروحگذشتهمثلشیستامیکردفکرما
درفقطنهیشروبایوقتیحت. شدهتريمنزوبرگشتهیوقتازشدهچشدونمینممن... افسوسیول. مینیبب

.میکنیمحسیخوببهرواشیدرونغمماخوشحاله،وشادظاهر

کهچندهرشده،یاوضاعنیچنباعثخودشکهدانستیم. شدناراحتآنهايحرفهادنیشنازشاهرخ
:گفتوزديلبخندرهنمايآقا. نبودکاردريعمد

.میشدهمشمایناراحتباعثمتأسفم- 



تنديادیزچونباشم،بودهمنخانمشیستايرفتارهامسببدیشا. کنمیخواهعذردیبامن. نهنهاوه- 
ماشیستازودیلیخشدباعثمسئلهنیاکنه،رییتغقدرنیااوضاعنیشرواومدنباکردمینمفکر. رفتم

درنیاازشتریبتونستینمشیستا. دیکنیمدركکهخودتون. بشهتنهامنيکوچولوبهاروکنهتركرو
.بمونهمنمنزل

.باشمطمئن. کنهینمیاشتباهفکرشمامورددرکسچیه. پسرماممتوجهمن- 

شیستاکهدونمیممنیولنباشهحیصحگفتنشدیشاپسرم. دارهعالقهبهاربهشیستاکهدونمیممن- 
.دارهشماخودبههميخاطرتعلق

:دادادامهوبازداشترااويزرکهبزندیحرفخواستوانداختهمسرشبهتعجبسرازینگاهرهنما

ایوهستممادرشکهمنبایحت. زنهینمحرفیکسباشیستا. دیباشداشتهاطالعهمشماکنمیمفکر- 
...یول. بدمصیتشخرودردشتونمیمنگاهشعمقازمادرممنیول. سوگند

.دیکنبسلطفاخانم- 

:دادادامهشاهرخبهروو

.شوندیماحساساتدچارزودهازنیدونیمکهخودت. پسرممتأسفم- 

:کردزمزمهاندوهباوانداختریزبهسرشاهرخ

...نکهیامثل. متأسفم- 

:گفتناراحتيزر

.نداشتميمنظورکنباور. کردمناراحتتخوامیممعذرت- 

ازحاالخوامیمیول. رنجوندمروشمادختریلیخدیببخشرومن. دیبزرگواریلیخشما. رهنماخانمآه- 
هموشیستاهمشما،همکردنصحبتنیادیشا. کنمصحبتشیستابادیبدهاجازهکهکنمتقاضاشما
.بدهنجاتیناراحتویسرگردوننیاازرومنخود

دوست. بودشرمندهشیستانیوالديروازوآشفتهدرونش. رفتباغبهوبرخاستشاهرخآنازپس
هابچهبهنگاهشابتدا. شودشیستاخانوادهجمعبهيشادبازگشتباعثوکندتمامراکارزودترداشت



وبودنشستههابچهجهتمخالفکهدیدراشیستابعدوبودنديبازمشغولباغازياگوشهدرکهافتاد
د،یدینمرااويچهرهچندهر. دیرساشیقدمچندبه. رفتاوطرفبهآرام. نبودایدننیادرییگو
:کردزمزمهآرامشاهرخ. بودنشدهزینحضورشمتوجهاصالوداشتاوبهپشتشیستا

خداونددمیفهمخودممثلیکیدنیدبایولدارمغصهوغمگهیديآدماازشتریبکردمیمفکرشهیهم- 
هاشبندهنیبیفرقیعنی. ندارهیتفاوتچندانهمبابندگانشبههاشبخششیحتومحبتشومهر

.نذاشته

. دیشنوجودشينقطهنیترقیعمدرراقلبشنیبلورتنگشدنخرديصدااويصدادنیشنباشیستا
:گفتوداداولیتحوینیدلنشلبخندشاهرخ. دوختشاهرخدارتبنگاهبهرانگاهشوبرگشت

نه؟مگهمیدیچشروییتنهاطعمیکافاندازهبهما- 

ریزبهسر. نداشتهمیجواب. آوردینمدرسراويحرفهااز. ستینگررهیخاوبهفقطوبرخاستشیستا
:دیپرسوستادیا

نجا؟یادییایبشدباعثیچ- 

اس؟لحظهنیامنظورت- 

.دییایبخونهنیابهکهشدباعثیچکال- 

.نهیببروشماداشتدوست. بهارخاطربه- 

:گفتوزديپوزخندشیستا

!بهارخاطربه. بله- 

.شدمتعجباورفتارازیکمشاهرخ. نزدیحرفوگرفتفاصلهیقدمچندوکردهاوپشتبعد

؟یناراحتمندستاز- 

باشم؟ناراحتدیباچرا- 

.کردمحقتدرکهییهايبدتمامخاطربه- 



.روپسرم... دیدادمنبهروهیهدنیبزرگترتازه. دینکردمنحقدريبدشمایول- 

.منبهرودخترمشماو- 

.بودهشمابهمتعلقشهیهماون- 

.دیکردترمستحکمروخاطرتعلقنیادیآوردمنخونهبهکهیآرامشباشمایول- 

بهرهیخکهطورهمانونشستهاچمنيروشاهرخ. بودندناراحتکردنصحبتیرسمنگونهیاازدوهر
:گفتستینگریماو

...من... شیستا- 

یراستبه. کردسکوتوانداختریزبهسرشاهرخ. شدصحبتشادامهمنتظرودوختچشماوبهشیستا
شیستا. بودمشکلبودآمدهخانهآنبهامروزخاطرشبهکهيامسئلهبهراجعکردنصحبتشیبرا

:دیپرس

د؟یبگيزیچدیخوایمشما- 

:گفتودادتکانسرآشفته. کردیمترسختشیبرارااوضاعشیستایرسموخشکيهاجوابوسوال

!؟ینباشیرسمقدرنیاشهیم. کنمیمخواهش- 

!!چرا؟- 

.یکنیمصحبتمنباوینیبیممنوکهاولهبارتومگه! منيخدااوه- 

.نه- 

!زدنه؟حرفطرزچهنیاپس- 

:دیپرسونشستوزدهيلبخند. شدمتوجهخوبشیستا

د؟یشدناراحت- 

...میبگذرخب. تفکرتطرزازبلکهرفتارتازنهالبته. ادیزیلیخآره- 



عنوانبهراچهرهنیاتواندیمایآدیشیانددلدروستینگراويچهرهيایزوابه. دوختاوبهرانگاهش
يرهیخنگاهکهشیستا. داشتخواهداشیزندگدررابهارهگاهیجاکهیکسعنوانبهرد؟یبپذهمسر

:دیپرسبودانداختهریزبهسرشرمازکهیحالدردیدیطوالناشچهرهبرراشاهرخ

افتاده؟یاتفاق- 

:گفتیعذرخواهضمنوآمدخودبه. دهدنشانخودازيرفتارنیچنشاهرخنداشتسابقه

کنم؟صحبتشمابایخصوصیکمتونمیم- 

مگه؟چطور- 

!خودمخاطربهدوموبهارخاطربهیکی. اومدمنجایالیدلدوبهامروزراستش... خب- 

:دیپرسمتعجبشیستا

افتاده؟یاتفاقمگه- 

کنم؟شروعچطور! فتهیبقراره. آرهیعنی. نه- 

:گفتشیستا

شده؟یچدیبگدیباشراحت- 

وبوداشیزندگدرفردنیترارزشباشاهرخاويبرا. باشدافتادهشاهرخیزندگدريبداتفاقدیترس
:گفتوشکستراسکوتشاهرخ. کندتحملتوانستینمرااویناراحت

هستم،خودمفکربهفقطیزندگتومنگنیمدرستهمه. کسهمهوزیچهمهبهکردمفکریلیخمن- 
اشتباهییگویولبودهبهارخاطربهتالشمتمامخودمنظردر. نکردماحساسنویاوقتچیهیول. بودمیعنی

. گهیدمسائلیکلوکردمیمدرستخودميبراکهيفکريهامشغلهوادیزکردنکار. کردمیمفکر
بهکمترتاباشممشغولداشتمدوست. شدممتوجهرونیاتازهمنوبهارنهبودهخودمخاطربههمهوهمه

باشمخونهتوکمترخواستمیم. ستینبهارهنمینبتاباشمسرگرمداشتمدوست. کنمفکربهارهیخاليجا
یم. بودسختبرامکردینمنیعطرآگرواونجامنبهارهنفسکهییفضاتودنیکشنفستحملچون

وآزارباعثشمايبرایکلیحت. متأسفم... آهدیشاتاباشمخودمتو. باشمخودمتو. باشمتنهاخواستم



ام،شرمندهیلیخ. رشیززدمودادمقولباشمبهارفکربه. بشمدرستدادمقولبارها. شدمتیاذ
اون)) بهار((طورنیهمشدهکالفهمندستازگهیدهماون. بهارهخوديروازیحت. بهاريروازمخصوصا

یمبهارهکهطوراوننتونستممناما،من. سپردمنبهاونووادیزیلیخ. داشتدوستیلیخروبهار
بهوگرفتبرشیستاازنگاهکردتارراشاهرخيبایزنگاهاشکازياحلقه. باشمپدربهاريبراخواست

:گفتوزدمهربانيلبخندکردیمگوشآراماودلدردبهکهشیستا. شدرهیخنامعلوميانقطه

وجودتمامباکهیکس)) بهاره((يبرايباوقاروخوبهمسرودیهستبهاريبرایخوبپدرشمایول- 
...ستینکهحاالیحت. دیداردوستش

:گفتوشدرهیخاوبهشاهرخ. انداختریزبهسرنیغمگو

يمادربهاريبراخوادیممناز. بمونمتنهاگهیدخوادینمش؟یستایفهمیم. خوادینماونیول- 
. کنهیزندگکنهيمادربراشواقعاتونهیمکهیکسکناردربهاردارمدوستهممنوکنمانتخاب

...منشیستا

:دیپرسشیستا

د؟یکنیمفکربهاربهفقطشما- 

:گفتاويجملهيادامهدرشاهرخ

.خودمبهو- 

:گفتسکوتیلحظاتازپسشیستا. ندادیجوابوانداختریزبهسرشاهرخبهاره؟خاطربه- 

شخصدیستینقادرکهدیهستییاستثناهااونجزءشما. بذارهشمایزندگتوقدمتونهینمیزنچیه- 
.کنندقبولاولشونعشقيجابهرويگرید

...من. شیستاشهیمیول- 

. دیعاشقهنوزچونچرا؟دیدونیم. دیکنخوشبخترودومشخصدیتونینمدیکنازدواجاگریحتشما- 
.خودتونخاطربهنهدیکنازدواجدوبارهدیخواهیمبهارخاطربهفقطشما. یاولهمونعاشق

:دادادامهآراموزدینیغمگلبخندبعد



.نبودنطوریاکاش- 

:زدادیفروبرخاستزینشاهرخ. کردحرکتساختمانطرفبهوبرخاستو

.یکنیماشتباهتوشیستا- 

چندهر. دیبگواوبهرااشخواستهنتوانستیحت. مانديجابرناراحتشاهرخ. رفتوندادیپاسخاویول
تیواقعتوانستینمیولدارددوستشاودانستیم. شدهمتوجهرازیچهمهشیستاخوددانستیمکه
:گفتوآمدپدرشطرفبهدواندوانبهارلحظهنیادر. نشستيجابر. کندانیبزننیايبرارا

کنه؟یزندگماباکردقبول؟يزدحرفجونشیستاباجونبابا- 

:دیپرسبازوندادیجواباو

بابا؟یزنینمحرفچرا- 

.خونهمیبریبشحاضربهتره. دخترمستینيزیچ- 

.رفتیپذپدرشخاطربهبعدیولکردمخالفتابتدابهار

داشتاظهارشاهرخ. شدهدهیچناهارزیمکهگفتندزنانلبخندرهنمايآقاوخانم. شدندکهساختمانوارد
باالخره. انکارشاهرخازوبوداصرارآنهاازیول. شودینممزاحمنیاازشتریبوبرودخواهدیمکه

ناهارزیمسر. رفتیپذناچاربهزینشاهرخ. باشدبهارباشتریبخواهدیمکهگفتوشدواردزینشیستا
پاكشاهرخسخنان. بوداومانندزینشیستا. کردیميبازآنباشتریبونداشتغذاخوردنبهیلیم

چهخواهدیمشاهرخکهبداندتابودندادهاجازهیحتوبوددهینفهمراشاهرخمنظور. بودکردهمنقلبش
ینمیولبودهچهشاهرخمنظوردانستیمخودییگوداشتیبیغرحسدروندر. بدهداوبهيشنهادیپ

.کنديکارنیچنشاهرخممکنریغدانستیمرایز. کندباورخواست

.مدرسهرهیممهراولگهیمبهارمامان،- 

:دیپرسوآمدخودبهشیستا

؟یگفتچه- 

.مدرسهبرهقرارهبهارگفتم- 



.شدهبزرگگهیدبهار. آرهخب- 

بهیچشمریزونگفترالشیدلیولندارددوسترامدرسهگفتبهار. شدرهیخاوبهمهربانيلبخندباو
.ستینگرپدرش

:گفتبعدوزديلبخندمچهینشاهرخنشستندییرایپذدرآنهایوقتناهارصرفازپس

ازدیبداجازهاگردارمکارمقدارهیمنم،یبموننجایانبودقرارراستش. میشدمزاحمیلیخامروز- 
.ندارهيرادیااگرالبته. باشهنجایاعصرتاتونهیمبهاریولشوممرخصحضورتون

.بمونماشیپ. يبريخوایمکجاحاال. ستینیمزاحمتاصالپسرم؟هیحرفچهنیا- 

.بهاردنبالامییمعصردارم،کارمقدارهیکردمعرض. رهنمايآقاممنون- 

آمدهوجودبهشاهرخواونیبکوتاهمدتیطدرکهرامحبتهمهآنچقدر. بودشدهرهیخاوبهنیشرو
دروندرشیاهایروتمامزودچه. افسوسیول. برگرددروزهاآنبهکردیمآرزووداشتدوستبود

رهیخنگاهکهشاهرخ... یولاستخوشحالکندوانمودکردیمیسعمادرشخاطربه. ماندناکاماوومردند
:دیپرسوزديلبخنددیدخودمتوجهرااوي

ن؟یشروشدهيزیچ- 

گرفتقرارفرمانپشتیوقت. کردتركراآنهاخانهوکردیخداحافظشاهرخآنازپس. دادتکانسراو
...کردحرکتگورستانيسوبهفکرنیابابودکردهرابهارهيهوادلش. مانديبرجاحرکتیبیلحظات

:دیپرساوشدتنهابهاربایوقت. بخوابدتارفتیخستگلیدلبهنیشرو. بردیاتاقبهراهابچهشیستا

!شد؟يطورنیانیشرويپاچرا- 

:دادپاسخنیغمگشیستاو

.بودهخداخواستدیشا- 

يدعا. دارهدوستیلیخروهابچهخداگهیمیمامان. کنهناراحتروهاابچهیینمدلش. مهربونهخدایول- 
.باشندناراحتهابچهندارهتیدوهماصالتازه. کنهیمبرآوردهزودتررواونا



.گهیمراستبزرگمامان- 

:دیپرسبهار

کرد؟يجورنیارونیشروخودشچراپس- 

همهبهنسبترولطفشومهربونهخدا. باشهانسانهاحالشامللطفشدیباکهستینخداتنها. زمیعز- 
باعثودونندینمرویالهلطفقدرکههستندهابندهنیایول. کنهیممیتقسيمساوطوربههاشدهیآفر

.شنیمگرونیدوخودشونزجر

.کردمناراحتتاگهخوامیممعذرت- 

.نشدمناراحتزمیعزنه- 

کرد؟صحبتیکنیزندگماباويایبکهنیامورددرباب. جونمشیستایراست- 

.نه- 

ماباشمادارمدوستیلیخآخه. کردمیمنگاهتونمندهایببخش. دیگفتیمهمبهیچباغتوپس- 
؟یباشباباومنشیپينداردوستتوجونمشیستا. دیکنیزندگ

.باشمنیشرووتوشیپشهیهمدارمدوستکهمعلومه- 

:دیپرسبهار

؟یکنیزندگمابايایبيخواینمچرا- 

...چون. زمیعزشهینمچون- 

:گفتوکردکاملرااويجملهبهار

د؟یهستنامحرمچون- 

:دیپرستعجبباشیستا

؟یگفتیچتو- 



.یکنیزندگمايخونهتویتونینمینامحرممنيبابابا،شماچونگهیمشبنمعمهخب- 

.کنميپرستارومراقبتاونازدیبامنوبرگشتهگهیدهمنیشرویول. گفتهراستاتعمه- 

؟یباشمنمامانينداردوستتو. ستینیمشکلگهیدکهیبشمحرممنيبابابا،خب- 

ینمهرگزاوپدرکهکندقانعرااويطورخواستیم. نهادبهاريهاشانهيروراشیهادستشیستا
ینمقانعبهاریول. نداردازدواجقصدگریدزیناوخودیثاندرردیبپذهمسرعنوانبهرايگریدزنتواند

.شد

.ستینیمشکلیکنیعروسمنيبابابا،تواگر- 

:دادادامهوافتیجسارتبهار.کردسکوتاو

.دارهدوست... همروتووپسرمهنیشروگهیم. دارهدوسترونیشروبابام- 

. ندارهدوستروکسچیهاون... زمیعزنهگفتبودپوشاندهرانگاهشاشکحلقهکهیحالدرشیستا
.روکسچیه

:کردادانیغمگبهار

.دارهدوست. جونشیستادارهدوست- 

.رهیبپذتومامانيجابهروياگهیدشخصتونهینم. دارهدوستروتومامانفقطاون- 

.نتونستیولبگهرونیهمخواستیمامروزبابام. جونشیستاکنقبول. خوادیمحاالیول- 

.خواستینمچوننتونستآره- 

وناراحتاونودوبارهدینباتو؟یفهمیمیکنناراحترومنيبابادینباتو. خواستیماون. نهنهنه- 
...دینبا. یکننیغمگ

. کردهیگربهشروعونشستههاچمنيرو. رفتباغبهدواندوانوشدخارجاتاقازادیفرنیاباو
بارهاشیستاکهکندقبولخواستینمچرا. نبودمتوجهبهارچرا. کردیمهیگراتاقدرزینشیستا

. نداشتياجهینتشدنخُردجزیولبودکردهابرازشاهرخبهرااشعالقهوبودنهادهپاریزراغرورش



ازیولداشتدوستراشاهرخيآر. شدرهیخخوديهاچشمبهنهیآمقابلدروبرخاست! ياجهینتچیه
وجوداعماقازیآه. توانستینمشاهرخنه. دیپرستیمبودمردهآنکهبارابهارهاو. نبودمطمئناوعالقه

دوست. شاهرخيبرامهمترهمهازوخودشيبراونیشرويبرایحتسوختیمبهاريبرادلش. دیکش
کناروباغبهوزدودچهرهازراشیاشکها. دانستینمچگونه؟یول. کندصحبتشاهرخباخودشداشت

.رفتبهار

* * *

سازگارموجودطیشراباتازهتازهيبخواروراستش. خودتشیپاومدمبازماندوهایدنهیبا. بهارهسالم- 
کاش. یکشیمنفسويازندهقلبمتوهنوزمتوگرچه. کنمعادتتویخاليجابهتونستمتازهتازهشدم،
روشنهادمیپنتونستمیحتمن. کنمفراهمرابهاريشاداسباببتونمکاش. باشمتویخوشحالباعثبتونم

.کندازدواج... ازدمنباکهبخواماونازوارمیبزبونبه

یچ. يریدلوجسارتهمهاونشدیچها؟زدنمنمهمهاونکوپسبااراده؟وشجاعپسراونکجاست- 
!!!ها؟شدن

.بودمقابلشست،ینگریماوبهییبایزوطنتیشباکهبهارهيبایزةچهر

خوامیمکهرويزیچاونتونمینمیحت. بزنمحرفتونمینم. ندارموجوداصالً. ستمینشجاعگهیدمن- 
وجسارتتمام. بهارهمردهاون. ستمیناهاتیروریدلمردوشجاعپسراونگهیدمننه،. کنمیعمل

. شدجداجسممازودیکشپرتوباهممنروح. شدمدفونخاكریزتوهمراهشیپسالهفتشجاعتش
.روحیبجسمهیمتحرك،مردههیشدمهممن

شاهرخ. دنیکشنفسوعشقبه. کنفکریزندگبهپس. يازندهتو؟یزنیميدیناامازحرفهمباز- 
یمتو. کنفکراونابه. بهارمثلخودت،مثلکشند،یمنفساند،زندهانیاطراف. یهستتویولستم،ینمن
.کنارادهوبخواهفقط. یکنیزندگیتونیم. يبدادامهیتون

...منیول- 

:کردزمزمهبهاره

.یتونیمشاهرخیتونیم- 



؟یکنیمکمکم- 

ییایروتجسمکهطورهمانوبرخاست. بودشاهرخمضطربوقراریبوجودآرامبخشاويبایزلبخند
:گفتوزديلبخندداشتخودمقابلرابهارهچهره

منتظرموينذارتنهاميبدقولهمتوکهیشرطبه. بشمتیخوشحالباعثدمیمقول. میشیمموفقما- 
.یبمون

.برودزودترکهفهماندیمشاهرخبهنگاهشباییگو. شدشکوفاقبلازترمهرباناولبخند

یمبودگرفتهکهیمیتصمياجرابهيشتریبنانیاطمبااکنونوبودگذراندهبهارهکناردررایساعت
رهنمايآقااریبساصراربنابر. بودرهنماخانهمقابلقهیدق5:30ساعت. شودموفقبوددواریام. دیشیاند

.داشتندحضورزینسوگندوبهنام. برودداخلبهیلحظاتيبراکردقبول

.خونهمیموندیمصبحازوگرنهنجایاياییمدونستمینمگفتزنانلبخندبهنام

:دیپرسطنزآلودشاهرخ

؟یدونستینمواقعاً- 

:گفتوزداوسؤالمقابلدریچشمکبهنام

...گهیدحاال- 

آمادهرهنماخانوادهزحماتازتشکرباوبرخاستشاهرخآنازبعدوکردندگفتگوهمبایساعتمین
نگاهشبودآنجاکهیمدتدر. رفتینپذشاهرخیولبماندنزدشاناوداشتنداصراررهنماةخانواد. شدرفتن
داشتمیتصم. بودنشدهبدلورددوآننیبیحرفساعتمینیطدر. بودافتادهشیستاچهرهبهکمتر
یماونگاهازرانگاهشدیکشیمخجالتاوازشیستاییگویول. کندصحبتشیستابايترمناسبوقت
تركراآنجابهاروشاهرخرهنما،خانوادهگرمۀبدرقویخداحافظازپس. زدینمهمیحرفودیدزد

...کردند

يرو. رفتاتاقشبهوگفتيریخبهشبزینشیستا. رفتخودمنزلبهشامصرفازپسزینبهنام
باسردیلیخاو. بودمتعجبنیشرورفتارازنداشتدنیخواببهیلیم. رفتفروخوددرونشستیصندل



بهگفتیموزدیمپسرادستشنیشروکندکمکاوبهخواستیمهرگاه. کردیمبرخوردشیستا
. شدواردمادرشکهبودفکردربود،کردهمشغولرافکرشیحسابزینروزآناتفاق. ندارداجیاحتکمک

:دیپرسوبرخاستلبخندبا

مامان؟شدهيزیچ- 

ستم؟ینکهمزاحم. زمیعزنه- 

.دینیبنشدییبفرماه؟یحرفچهنیا. نهاوه- 

:گفتوزدخستهيلبخندشیستا. زدزلدخترشخستهةچهربهمادرانهومهربانونشستتختلبهيزر

مامان؟یکنیمنگاهميطورنیاچرا- 

دوست. نکردمنگاهتریسدلکیکهوقتهیلیخ. یچیه- 

.نمیببروقشنگمدخترشتریب

.کنمیميریپاحساسگهیدمنمامانآهقشنگ؟- 

تمامازدیامقطعمفهومششکستبارهی. يریگیمسختخودتبهیلیخرویزندگتودخترم؟چرا- 
.ستینیزندگ

.دادقرارالشعاعتحتمنویزندگتمامشکستبارکیهمونیول- 

بهحاالتو. کنارتهاونگهیدکهحاال. بودنیشرونبودخاطربههاتغصهوغمحاالتایکنیماشتباهتو- 
...عشقبا،یکنیزندگدیامبادیباشدهکهاونمخاطر

:گفتنیغمگشیستا

ازکنمیمنگاهشیوقتیول. منهمالِگهیدکهخوشحالمکنارمه،نیشروکهدرستهمامان؟عشقکدام- 
مقصر. کنمکمکشدهینماجازهیحتاس،افسردهاونبره؟راهدینبامنبچهچرا. رمیگیمشیآتغصه

...فیکثرذلاون. بشهيطورنیاخواستمینممن... آه. میهستنیرامومناوتیمعلولیاصل



یماشککهیحالدريزر. ستیگرونهاداويپاهابرسروزدزانومادرشمقابل. ندادامانشهیگرو
:دیکشدخترشسربرنوازشدستختیر

یزندگبهاونتایکنيکاردیبا. شهینمدرستکهخوردنغصهباشده،کههیکار. دخترمنخورغصه- 
.بشهدواریام

؟يچطور- 

.شهیمدرستزیچهمه. زمیعزباشداشتهصبر- 

:گفتوکردبلندراسرش

اونکاش. کردمناراحتروبهاریحت... یلیخبدبختمیلیخمن. مادرندارهیتموممنيهایبختاهیس- 
.کنهیمرییتغنیشرویۀروحاونوجودبا. بودماشیپ

.دیباشهمباودیکنیزندگاونبانیشرووتوبشهدیشا- 

:دیپرسشیستا

؟يچطور- 

...شاهرخباتواگرخب- 

.شدرهیخمادرشبهشیستا

.نه...مادرنه. نه- 

.دارهدوستشهمنیشرو. هیخوبمردشاهرخزم؟یعزچرا- 

...یول. مادردونمیم- 

:دینالبازو

.پرستهیمرواشرفتهدستازهمسرواروانهیدهنوزاون. کنهینمازدواجکسچیهبااون- 

:گفتيزر



؟هیچطوراوننظرتبهنمیبب. دارهعالقهتوبهاونمنظرمبهکنمینمفکرنطوریامنیول- 

ازچقدروداردیمدوستراشاهرخدیبگومادرشبهداشتدوستچقدر. انداختریزسربهشیستا
...افسوسیولبردیملذتاوبابودن

.هیکاملمردجهتهرازاونادیبشیخواستگاربهيمردنیچنکههیدخترهريآرزو. هیخوبمرداون- 

درسته؟يداردوستشپس- 

:گفتزنانلبخنديزر. نگفتچیهوشدرهیخمادرشيهاچشم

.خوشحالم. شیستاخوشحالم؟ینیغمگچراکهبودمخودهنگاهتاز. دونستمیم- 

بدهشنهادیپمنبهوباشهداشتههماگر. ندارهازدواجقصدشاهرخ. نکنیالبافیخکنمیمخواهشمادر- 
.کنمینمقبول

:دیپرسمتعجبيزر

؟چرا- 

:دادجوابشیستاو

دوستشحدنیاتاشاهرخومردهاوننمیبیمیوقت. بهارهبهکنهیمفکرهمسرشبهفقطاونچون- 
بهیگاهشدیموانهیدومجنونادیزعالقهعشقازحتماًکرد؟یمکارچهبودزندهاگرکنمیمفکرداره

بهاروشاهرخکناردروبودزندهاونکاش... یول. دمیدروعکسشفقطنکهیابامادرشهیممیحسودبهاره
.کردانتخابششاهرخمثليمردکهحالشبهخوش... آه. کردیمیزندگ

:گفتيزر. انداختریزبهسر

.دهیمشنهادیپتوبهشاهرخيزودبهمطمئنممنیول- 

.کردمترکشوندادماجازهمنیولبگهرونیهمخواستیمهمامروزدیشا- 

یکنفکرهمنیشروبهبهترهدخترمریبگمیتصمدرست- 

.دیکندعابرام. دونمینم- 



***

بهایروزیطدررابهاردادیمادامهکارشبهشاهرخگذشتیمرهنماخانوادهباشاهرخمالقاتازروزدو
نشانراظهرازبعد3ساعتکندصحبتشیستابازودترخواستیمدلش. مادرشایبردیمشبنمخانه

کهگفتخدمتکاربهگرفتتماسوزدایدربهرادلیولنبودیمناسبوقتکردنتلفنيبرادادیم
شیستاآنطرفدر،بودمضطربیکمشاهرخشدبرقرارسکوتيالحظه. کندصحبتشیستاباخواهدیم
:دادپاسخمشوشومضطربزین

الو- 

هستمشاهرخخانمشیستاسالم- 

خوبه؟؟بهارچطورهحالتونبله- 

شدممزاحمموقعیبدیببخش. ممنونم- 

.دیمراحمکنمیمخواهش- 

.کنممالقاتراشمابشهاگهخواستمیم... راستش... راستش- 

؟یچيبرا- 

.باشدمسلطاعصابشبرکردیمیسعودیلرزیمشیصدا

؟رمیبگرووقتتونتونمیم. کنمصحبتشماباخواستمیميامسئلهبهراجع- 

کجا؟ویک. باشه. کنمیمخواهشاوه- 

لطفا؟باشهمنزلازرونیبیول. دیترراحتشماکهجاهر5/4ساعتامروز- 

ندارهکهيرادیا. بخورههوایکمارمیمهمرونیشرو. پاركامیممنباشه- 

.هستممنتظرساعتسرمن. نه- 

شیستا. ماندیباقزمانگذشتانتظاردرودیکشینفسمکالمهقطعازپسشاهرخ. کردندیخداحافظبعد
آرامشاوبهمادرلبخند. افتاد. ستینگریماوبهوستادهیاهاپلهبرکهمادربهرانگاهشمضطربزین



ساعت. کردتیموفقيآرزوشیبرااووگفتراموضوعمادرشبهشودمسلطخودبهکردیسع. داد
اودنیدباافتیقراریبومنتظرراشاهرخ. دیرسمحلبهیوقت. کردندتركراخانهنیشروهمراهچهار

:زدادیفرخندانشاهرخدنیدبانیشرو. رفتجلوکردتپشبهشروعشدتبهنهیسدرقلبش

سالم. سالم- 

دیپرسراحالشودیبوسرانیشروکردسالموآوردلببريلبخندبرخواستجاازآنهادنیدباشاهرخ
:دیپرسمهربانیلحنبادیدمضطربرااووافتادشیستابهنگاهشیوقت

؟ینگرانيزیچاز- 

...اصالً. نهنه؟من- 

...زمیعزنیشرو... خوبه- 

.دیکنصحبتهمباتابذارمتنهاروشماورمیممنیبگيخوایمیچدونمیم- 

چندودادحرکترالچریولبخندبانیشرو. افتادندخندهبهبودندخوردهجانیشروحرفازکهدوآن
:گفتوانداختشیستابهينظرشاهرخ. شديبازحالدريهابچهيتماشامشغولترطرفآنمتر

.دینیبنشدییبفرما- 

وشیتشودرشیستاشدبرقرارسکوتدوآننیبیلحظاتگرفتقرارکنارشزینشاهرخ. نشستاو
سکوتدرربعکیکینززد. کندآغازراسخنشچگونهدانستینمزینشاهرخ. بردیمسربهاضطراب
لببرلبخندوشدندهممتوجهکهبزنندیحرفهمزمانخواستندوستندینگرهمبهدوهرناگهان! نشستند
لببرلبخندکهیحالدرشاهرخبالخرهکندآغازراسخناوتاکردتعارفيگریدبهکیهروآوردند
:گفتداشت

بالخرهوکردمیمفکريامسالهبهکههیمدت... بگميچطور... خواستمیمراستش. کنمیمشروعمنپس- 
ستینيامسالهیعنیيدارخبرمیزندگازویشناسیمخوبمنوتوشیستانیبب. دمیرسمطلوبجهینتبه
.يداراطالعزیچهمهازخالصه... وهسرماز... منگذشتهیزندگازتوبگمبراتبخواممنکه

:دادجوابشاهرخخب؟- 



خوامیممن... منیعنیراستش- 

راحرفشبتواندراحتترشاهرختاآوردلببريلبخند. دیبگوخواهدیمچهاوکهدانستیمخوبشیستا
:کردسکوتودوختدخترچشماندرچشماوبزند

...گهیدبگود! خانشاهرخيرسوندلبمبهروجونم- 

:گفتعیسروبستارچشمانششاهرخ

!؟یکنیمازدواجمنبا- 

کردیمتماشارااوبستهچشمانستینگررهیخرهیخشاهرخبهفقطزدیحرفنهوکردتعجبنهشیستا
شاهرخیول. کندنظارهراشیبایزچهرهشتریببتوانداوتابماندحالنیادرشتریباوداشتدوستچقدر
:دیپرسآرامکندیمنگاهشنگونهیاشیستاچراکهبودمتعجب. شدرهیخاوبهوگشودچشم

؟خوبهحالتتو- 

:دیپرسوانداختریزبهسرآمدخودبهشیستا

؟يدیممنبهراشنهادیپنیاچرا- 

...چونخب- 

؟نهیبگیتونینم- 

...بهارخاطربهخوامیم. کنمیزندگخوامیممن... من. بگمتونمیم. نه- 

!کنبسشاهرخ؟بهارخاطربهفقط- 

:گفتشاهرخ

.شیستاکنباورهستهمخودمخاطربه- 

عالقهبهت... منکهیبفهمتوتا. شدمخردوکردمماللگدروغرورمبارها... بارهامن؟حاالچرایول- 
.نبودهمهمبراتچوننموندهیباقيغرورگهیدکهنهیخاطرابهگمیمدارمهمحاالاگر. مندم



:گفتوبرخواستاودنبالبهشاهرخ. زدحلقهنگاهشدراشک

سرمن. دیهستمهمبرامغرورتوتوکهمعلومه. مهمهبرامهمیلیخ. شیستاستینیگیمکهنطوریا- 
یزندگندارمحقمنمگه. گرفتمروخودممیتصمحاالیول. هاموقعاونمخصوصاً. بودمموندهیراهدو

؟کنم

!ندارهمنبهیارتباطگهیدشمایزندگیول! فروتنيآقايدارحقچرا- 

ياجملهازهمشیستاخود. نداشتشیستاازرایجوابنیچندنیشنانتظار. مانديجابرمتعجبشاهرخ
.کرداحساساوچهرهدررااندوهموج. ستینگرشاهرخبهوبرگشت. شدمتعجببودآوردهزبانبرکه

. ردیبگپسراحرفشخواست. شدشیستایشرمندگباعثشتریبآوردلببرشاهرخکهیاندوهپرلبخند
کهقدمهرباوکردیمنظارهرااورفتنشیستا. شددورآنجاازیحرفبدونونماندآنجاشتریبشاهرخیول

وجودشاعماقازیآه. شدیميجاراشچهرهبرکیبهکیزیناوياشکهاشدیمدوراوازشاهرخ
نهمگرد؟یبگوشاهرخبهرایحرفنیچنبودتوانستهکند؟چطورراکارنیابودتوانستهچطور... چرادیکش

داشت؟یمعنچهرفتاروحرکاتنیاپس. داشتدوستراشاهرخنکهیا

باسوزاندرااودلمادريشدهاشکبارانصورت. کردحرکتطرفشبهدیدتنهارامادرشنیشرویوقت
.دیگریمنیچننیامادرشکهافتادهیاتفاقچهدیشیاندخود

زد؟یحرفشاهرخشده؟یچمامان- 

نیشرو. ستیگرصدابانشستیمیصندليروکهیحالدرونهادصورتشيروراشیهادستشیستا
:گفتبودشدهيجارزیناوياشکهاکهیحالدرودادقراراويدستهايروراشیدستهانیغمگ

...مادر... مادر. یشناراحتقدرنیاتوکهگفتهیچشاهرخآخه. نکنهیگرخداروتومادر،- 

اوبهرااشکشازسیخچشمان. دیبوسوگرفتدستدرراپسرشمهربانوکوچکيدستهاشیستا
:گفتودوخت

.بدیلیخ. نیشروبدمیلیخمن- 

؟يکردناراحتروشاهرخشده؟یچ. یخوبهمیلیخیخوبتو. ماماننه- 



مادرشباشاهرخکهزدیمحدسخودش. انداختریزبهسرنیشروبوددییتأينشانهشیستاسکوت
.استعالقمندشاهرخبهمادرشکهدانستیمهمرانیا. داشتکارچه

***

.نهایمیخوریمروتویعروسيپلوماباالخره. شاهرخ- 

.ندارمرویکیتوبازدنحرفحوصلهاصالکهکارتیپبروبهنام- 

؟یکنیمیتلخاوقاتچراگهیديندیعروسيپلوويبدخرجبهخساستيخوایم. باشنداشتهخب- 
!میشیمیراضهمشکالتهیبهماپلویبپلوبگوکالمهی

تریعصبانراشاهرخاشرهیخنگاهباونشستیصندليروشاهرخزیممقابلدیخندیمکهیحالدرو
:شدرهیخبهنامبهخشمباوکردرهازیميروراخودکارششاهرخ. کرد

.یپرونیممزهومنسراغياییمقهیدقبهقهیدقکهينداریزندگوکارتومگهد- 

.شداتاقساکتيفضااندازنیطنبهنامقهقههيصدا

؟يخندیمچرا! زهرمار- 

چته؟نمیبببگو! هایهستیعصبانيجديجدنکهیامثل- 

.نمیببکارتیپبروپاشو؟یفضولمگه- 

:گفتخندهبابهنام

.کردمروکارهاميهمهتوجون- 

.ینشستراحتخودتومنيبرایگذاشترومشکليکارهاتمام. گهیدآره- 

:دیپرسوستینگراوچشمانبهمیمستقبهنام

!پره؟توپتیلیخچته؟- 



.ندارمحوصلهکنباور- 

:دیپرسمتعجببهنام. نهادسريروراشیدستهاونهادزیميروراسرشسرخوردهونیغمگو

؟يکردصحبتشیستاباشاهرخ؟شدهیچ- 

...اونبهنام- 

:دادادامهوکردبلندراسرش

.کنهفکرمیزندگومنبهخوادینمگهیدیحتاون- 

؟يدادازدواجشنهادیپاونبهتو- 

...بوددهیفایبیول. آره- 

:دیپرسمتعجببهنام

!هاشهیمشیزیچهیدخترهنیا! منيخدانه؟گفتهاون- 

وکردمخردروغرورشیرحمیببامنیولکردابرازمنبهرواشعالقهبارهااونبهنامدارهحق- 
.شدهتمومزیچهمهگهیم. باشهمتنفرمنازدارهحقاونحاال. ندادمتیاهم

.کنمصحبتشیستابادیبامنچه؟یعنی- 

:گفتشاهرخ

.باشهکارتوياجبارخوامینم. بهنامنه- 

!کنهنازبراتخواستهحتمااون؟ياجبارچه- 

.ستینحرفانیااهلاون. بهنامنه- 

:گفتشاهرخبهشدیمخارجاتاقازکهیحالدروبرخاستبهنام

.دوارمیاممنیول- 

.کردینمدركرازیچچیهکهبودآشفتهاعصابشآنقدر. دینفهمچیهاويجملهازشاهرخ



***

رادوستشحالبهنام. شیستانهداشتیخوشحالشاهرخنهروزسهنیایطدر. گذشتیمروزسه
شاهرخبهکردنکمکقصدينحوهربه. کندصحبتشیستاباعتریسرهرچهخواستیموکردیمدرك

شیستاگرفتهرامیتصمنیاوگذاشتهزیچهمهيروپاشاهرخکهحاالدیباچراگفتیمخودبا. داشترا
پسپاکهبودشدهچهاکنونوبودنهادهشیپقدممعرکهنیادرخودابتداکهیشیستااورد؟یبدريباز

د؟یکشیم

بهبودناراحتبودساختهدارخدشهراشاهرخاحساساتکهنیااز. بودنیغمگمداممنزلدرشیستا
یلیخ.! شودخوشبختاوباتواندینمکهبودکردهباورهمرانیایولداشتیمدوستراشاهرخیراست
یمکاش. بودزاریبخودشاز. دهدانجاميکارتوانستینمشاهرخکردنردجزبازیولبودکردهفکر

رامادرشیدروناندوههمنیشرو. توانستینمنه،. کردیمحکمرانیاجزعقلشیولکندقبولتوانست
اگرافسوس،یول. باشدداشتهشاهرخچونيپدرداشتآرزوشهیهم. بودنیغمگبازیولکرد،یمدرك

طرفازیولشدیملیتکمشانیخوشبختصورتآندر. کندازدواجشاهرخباکهرفتیپذیممادرش
.ردیبپذکهنبودمطمئنمادرش

***

باصحبتقصدبلکه. نبودنامزدشداریدخاطربهتنهابارنیایول. رفترهنمامنزلبهجمعهبهنامروز
.داشتراشیستا

بابودقرارکهییگفتگوبهذهنشدرییگوکردیمسکوتمدامبهنام. بودندنشستههمگردییرایپذدر
:گفتوکرداوبهرورهنما. دیشیاندیمدهدانجامشیستا

ببرمضیفشمايصحبتهاازدارمقصدگفتوآوردلببريلبخنداو. جانپسريشدحرفکمامروز- 
!پدرجان

:گفتيزر



دارهدوستخودشکهيموارددراوقاتیگاهالبته. حرفهکمیلیخ. یشناسیمرورهنماکهخودت- 
جون،سوگند. یبزنحرفیستینمجبورهمتو. حرفهکمیمعموليبحثهادریولشهیمبازنطقشیحساب
.اومدهتودنیديبراباشهیچهر. دیکنصحبتهمباباغتوببرروبهنام،مادر

.برخاستلبخندباوشمردمتیغنرافرصتسوگند

!دادنجاتتمامان. ینشستچراگهیدمیبرپاشو- 

یمفکرگفتبهنامشدندکهباغداخل. رفتندباغبهسوگندهمراهوبرخاستد،یخندیمکهیحالدربهنام
.یکنصداروشیستاکهفرصتهنیبهترکنم

مطلوبجهینتبابتواندکهکرددعادلدرونشستتابيروبهنام. رفتداخلبهوبرخاستزینسوگند
:دیپرسشیستا. بودنددوختهچشماوبهمنتظرشیستاوسوگندبعدیلحظات. کندتركراخانهنیا

د؟یداريکارمنباشما- 

.دینیبنشدییبفرما. داشتمکارشمابا. بلهبله... د؟یاومد- 

ودیکشینفساو. کنشروعکهفهمانداوبهوشدرهیخبهنامبهسوگند. نشستندهایصندليرودختردو
:گفت

.مطلباصلسررمیمکراستیرمینمهیحاشخانمشیستانیبب- 

:گفتشیستا

!کنمیمگوشخوبهیلیخ- 

.يداراطالعخودتقطعاکهیمسائلبهراجع. کنمصحبتشماباشاهرخمورددرخواستمیمراستش- 

:گفتدیدنیچننیارااوکهبهنام!بودندباخبرزینسوگندوبهنامپس. انداختریزبهسرشیستا

باعثمنسماجتیولنداشتراایقضاگفتنقصدهمشاهرخکنباور. میدونیمکجاازمایگیمحتما- 
.کنمصحبتتوباترراحتتاکنهمیهمراهامروزخواستمسوگندازهممن. کنهفیتعرروزیچهمهشد

:دیپرسوکردبلندسرشیستا



فرستاده؟روشماشاهرخ؟یچبهراجع- 

.کنمصحبتتوباخواستمخودممنندارهیاطالعشاهرخ- 

:دیپرسشیستا

چرا؟- 

.مهمهبرامشمانفردوهريندهیآچون- 

:گفتبودکردهسکوتلحظهآنتاکهسوگند

از. يداردوستشتوکهدونمیممنوهیخوبمرداونشیستانیبب- 

.یشیمخوشبختاوباتودیفهمشهیمچشمات

:گفتوزديپوزخندشیستا

.ندارهوجودمنيبرایخوشبخت.نه!خوشبخت؟نه

؟یکنازدواجشاهرخبايخواینمکههیچلتیدلفهممینممن.کنقبول.ینیبدبچقدرتوچرا؟آخه

فکرکهخانبهنامشما.دیکندركخودتوندیبایول.ارمیبلیدلتونمیمیکلشمايچراهامقابلل؟دریدل
.کنمینمقبولمنچراکهیکندركدیباشمایشناسیمیخوببهرودوستتدیکنیم

شده؟چتتوکردهقبولهمشاهرخکهحاال.نهیگیمکهشدهیچ؟حااليبودیراضشیپروزچندتاچرا

!کسچیهبابلکهمنبانه.کنهازدواجمنباتونهینماونچون

:دیپرسبهنام.شدندرهیخهمبهمتعجبسوگندوبهنام

ه؟یچمنظورت

:گفتسکوتیلحظاتازپسبودمشکلشیبراکردنصحبتکهیحالدرشیستا

قبولرويگریدشخصچونتونهینم!دارههمسرهنوزچونتونهینم.عاشقههنوزچونتونهینم
.دیکنقبول...تونهینم.نداره



.نندینببوددهیلغزاشبرگونهکهرایاشکقطرهدوانهاتاافکندریزبهسرو

:دیپرسمتعجببهنام

نیاشاهرخوستینگهیداونیولاسبهارهعاشقهنوزشاهرخ؟درستهیگیمیچتوفهممینمواقعامن
یم...تویولکنهازدواجتوباخوادیماو.گردهینمبرگهیدمردهبهارکهکردهباور.دارهقبولرومسئله

بود؟سختشاهرخيبرايریگمیتصمچقدریدون

:گفتوبرخاستشیستا

کهدارهقبولهمخودشچونبودهمشکلاونيبرايریگمیتصم.شهینمکهگمیمنیهميبراهممنخب
قلبش،دلش،روحش،وجودش.کنهیمیزندگبهارهخاطراتباهنوزاون.بهنامآه.کنهخوشبختمتونهینم

منهرگزاونکنمازدواجاونباوکنمقبولهماگر.رهیبپذبهارهيجابهرويگریدزنکهدهینماجازه
.نهیبینمرو

خاطربههرگزاون.بهارهخاطربهفقطکنهازدواجکردهقبولاگرداشتنخواهموجودبراشمنچون
يسپربهارهدوبارهوصالعشقبهرالحظاتفقطاون.ندارههمسربهیاجیاحتچونکنهینمازدواجخودش

زجرعمراخرتادیبابشمهمسرشرمیبپذاگرد؟منیکنینمدركد؟چرایبفهمدیخواهینمچرا.نهکیم
نیابایولبشههمسرماونمثلیکیداشتمدوستشهیهموخوبههمیلیخه،نهیبدمرداونگمینم.بکشم

یزندگيمردکناردرتونمیممنسوگندبگوتو.ندارمرودوبارهشکستتواندیکنباور.خوامینمطیشرا
خداکنه؟بهازدواجخودیمدخترشخاطربهفقطوندارهبهميانداره؟عالقهمنبهيازینکهکنم

...ساختوسوختدیبایولسخته.میترراحتدومونهريطورنیا.شهینم

باورزینبهنام.بودکردهانیبراتیواقعتمام.گرفتفاصلهانهاازقدمچندختیریماشککهیحالدرو
سوگندبه.شدینمهمطورنیایول.دادیمشیستابهراحقواقعا.کردهانیبراقیحقااوکهداشت

:گفت.بودنیغمگزیناو.ستینگر

؟یچبشمتویخوشبختضامنمناگر

:گفتهمسوگندشدرهیخاوبهوبرگشتشیستا

؟یچحاال.ادینشیپیمشکلویبشخوشبختتوکهکنهیمضمانتش؟بهنامیستایگیمیچحاال



ودادقراردردالودشضرباتهدفروقلبموسطزمانهخنجردوبارهویزندگتورفتممناگر.خواهرم.آه
اس؟ساختهدستشازيکارچه.خورهیمدردمچهبهبهنامضمانتوقتدم،اونیچشروشکستطعمباز

:گفتبهنام.بودنیاندوهگواقعا.بودنیغمگشیصدا

.باشاونیخوشبختفکربه. کنازدواجئکنقبولنیشروخاطربهحداقل- 

:گفتشیستا

....ی،ولببندمکاربهاونسعادتخاطربهروامیسعتمامخوادیم،دلمهستم- 

:گفتونهادخواهربرشانهدستوبرخاستسوگند

ونباشهیکنیمفکرتوکهطورنیاواقعادیشا. بگوشاهرخخودبهيزدمابهکهروحرفهانیاخبد- 
.ندارهيضررکهزدنحرف. باشهعالقمندتوبایزندگبهواقعااون

بهخوامینم. ارزشهبامنيبرااون. سوگندتونمینم. نمیببشدهخوردروغرورشتونینمگفتشیستا
.خوامی،نمبکشهیسختوبخورهغصهمنخاطر

شاهرخبهواقعاشیستاکهدیدیم. افکندریزبهسر،بهنامستیگرصداباونهادسوگندشانهبرسرو
قتیحقشیستاسخناناگر. کندصحبتشاهرخخودبهگرفتمیتصمبودچارهراهدنبال. دارهعالقه

.کردندیمازدواجباهمدونیادینباداشت

* * *

اونبهراستشبودشیستاسخنانکاستوکمبدونهمه. يدیشنگفتمکهروییحرفهاتمامشاهرخ- 
باخوادیمدلمشاهرخخداروتوداره؟قتیحقاونيحرفهاواقعاشاهرخنمیبب... باشهنطوریادیشاگفتم

شیستازبانازبهنامکهیسخنانبهریزسربهونیغمگ. بودرفتهفروخوددرشاهرخ. یبزنحرفركمن
.دیشیاندیمبودگفته

!شدهمونیپشمنباازدواجازکهکنهیمفکرطورنیااونپس- 



:دیپرسیتابیببادیدنیچننیااوراکهبهنام. کردزدنقدمبهشروعاتاقطولدروبرخاست

!داره؟قتیحقاونيحرفهاگذره؟یمیچسرتاونتو،توپسرگفتم؟یچمنيدیفهماصالشاهرخ- 

:کردزمزمه،آرامشدرهیخبهنامبهوستادیااو

چرافهممیم،حاالباشهداشتهرویفکرهائنیچنذهنشتودارهحقاونمنبیغروبیعجيرفتارهابا- 
...،آهنهگهخین

؟یکنکارچهيخوایمحاال- 

یولنبودهرگزکهابنبا. بودم،کنارشدمیکش،نفسکردمیزندگبهارهباسالهچندنیاتومن،بهنام- 
دیبامن. کردمیميسپرهارولحظهاونوصلدیامبه. بودمعاشقشچون؟یفهمی،مکردمیمحسشمن
آرزومبهمنکهاستموقعدراونتازهوبرسهدارهانتظارمادرشکهچهاونبهبهارتابشمفداذرهذره

.بودنکنارعضقدرووصللحظهبهارهبهدنیرس؟یفهمیمرسمیم

!؟یکنازدواجيخوایمچراحاال. شاهرخیچحاال- 

بخاطربلکهتوبخاطرنهالبته. کنمازدواجشیستاباکنمقبولتايدیجنگمنبایکل. بهنامياوونهیدتو- 
هرروخودمعشقخاطربهحاضرموهستمیعشقییفداهمونمن. نیوشروخودشبخاطروبهاروخودم
شیستایخوشبخت. بهنامآه. باشههمبودنهمباووصللحظهواقعاکهدیامنیابهفقط. بدمشکمجهلحظه

.کنمازدواجمنکههیراضهماونیفهمیمامرهنیابهیراضهمبهاره. مهمهمنيبرا

؟یچ،خودتشاهرخیچخودت- 

:کردزمزمهآراموانداختریزبهسراو

خاطربهکنمازدواجبودقرارهماگر. کردمیمفکربهاربه،فقطازدواجموضوعازقبلتایعنیحاالتا- 
...تونمیمهممنندارهيرادیانمیبیمحاالاما. بوداون

.شاهرخنه- 

:دادادمهوبرخاست

یتونینم- 



:کرداصافهوشدرهیخاوبهو

یخوشبختخاطربهیول.تونهینمنهکنه؟تصاحبياگهیدکسرواهاشیرومردکنهقبولتونهیمبهاره- 
قبوليخوایمبهارهخاطربهفقطتوکهدونمیممن.ستینیراضاونموگرنهشدهامرنیابهیراضتو
ینمشمادهیفهمدرستاونشاهرخ.احساسنهعقلهيروازتیریگمیتصمکهدونهیمهمشیستا.یکن

.ممکنهریغتويبرایعنیدیکنازدواجهمبادیتونینم.دیبشخوسبختهمبادیتوان

مگریول.بودیراضعقلشیراستبهاما.نبودیراضدلشنه. کردرجوعدلشبه. ندادیجوابشاهرخ
دلشوداردازدواجقصدعقلاجباربهفقطاوکهدهیفهمهمشیستاکهدانستیم.بودعقلهیبرپایزندگ
.بدهدیمنفجوابکهدادیمحقاوبهپس.نشدهازدواجبهیراضهمهنوز

:گفتونهاداوشانهبردست.داردقتیحقزیچهمهکهشدتوجهشاهرخسکوتدنیدبابهنام

...یول.دیکردیزندگهمباوشددمیشا.بزنحرفاونباخودت- 

صحبتشیستابادیباخودش.گذاشتتنهادهیچیوپمبهمافکارازییایدنباراشاهرخ. نگفتچیهگریدو
شهیهمنگاهيآر.دیبخشیمقلبقوتاوبهکهبودبهارهنگاه.کردبلندسز.یاساسصحبتکی.کردیم

....اودیجاووعاشق

****

؟یکنکارچهيخوایمباباجون

.ادیبمامنزلبهنیشروباکهبخواهوکنصحبتجونشیستاباگرفتمروشمارهیچیه- 

؟یزنینمحرفخودتچرا- 

.منبعدکنصحبتتواول- 

شیستاهمندینبيالطمهبهارهمهمشدیم.بوددهیرسهممطلوبجهینتبهوبودکردهفکریلیخشاهرخ
حالدربهارشدمتوجهوآمدخودبه.شودموفقکهبوددواریامداشتذهندرکهيافکاربا. نیشروو

.استشیستاباکردنصحبت

؟ياینمچرانیببومنایب.گهیدمونخونهایبشدهتنگبراتدلمجونمامان- 



:دادیمجوابنیغمگشیستا

.مینیببروگریهمديزودبهدمیمقولاما.زمیعزداشتمکاریلیخآخه- 

؟یکنقبوليدیمدارمقولخواهشهیمامان- 

:دادادامهبهارشیستادییتأبا

.دییایبفرداماخونهدییایبنیشروباخواستمیم

:گفتودیکشیآهشیستا

....پدرتکهشهینمآخه- 

.کنهصحبتشماباخوادیماالنمخواستهخوشبابام- 

:دادشاخرحبهرایگوشو

.خانمشیستاسالم

شیستا.کرددعوتمنزلشبهرااومؤدبانهشاهرخیاحوالپرسازبعد.دادجوابلرزانییصداباشیستا
:کندچهکهبودمردد

....یولممنونمشمالطفازیلیخمن- 

به.میهستمنتظرتونبعداظهر5ساعتفردابهارومن.کنمصحبتشماایخوامیم.کنمیمخوتهش- 
.دینکنفراموشروفرداقراروبرسوندسالمخانواده

.دیبوسرابهارمهرباناووستینگرپدرشبهيشادبابهار.نهاددستگاهيرورایگوشیخداحافظکیباو

***

خاطربهیولبودشدهشیتشودچارشاهرخ.بودظهرازبعد4ساعت

بهوبوددواریامیول.نهایکندمتقاعدراشیستاتواندیمکهدانستینم.دادیمنشانآرامراخوبهار
.کردیمتوکلحداوند



یمشاهرخمنزلبهبهاردنیديبراکهگفتمادرشبهاو.بودندشدهحاضرزیننیشرووشیستا
یمخودبا. بکشدنفسیراحتبهتواستینمیآشوبدلوینگرانازدیرساومنزلدرپشتکهیزمان.رود
يروزآناز.اوردیبمنطقولیدلازدواجيبراخواستیمحتماد؟یبگوچهشاهرخاستقرارکهدیشیاند
تماسخواستیکند؟مچهکهکدیمسوالخودازمدامبودفکردرمدامبودکردهصحبتشاهرخباکه
راشاهرخنیاازشتریبخواستینمیثاندر.شدینمیراصدلشبهارخاطربهيوا.دیآینمدیبگووردیبگ

بانیشرو.گشودآنهايروبهرادرشاهرخبعدیلحظات.فشردبارهکیونهادزنگبردست.کندناراحت
ییرایپذواردنموددعوتشانداخلبهوکردبرخوردآنهابایگرمبهشاهرخ.کردسالمخوشحالاودنید

یوقت.کردافتیدراوازیمحبتبايهابوسهوگرفتيجاشیستاآغوشدرشادمانوخندانبهارشدند
:دیپرسبهارنشستند

!قولتریزیزنیمکردمفکر- 

.نکنمعمل. بزنمیحرفتوبهتونميمگهزمیعزنه- 

:گفتداشتلببرلبخندکهیحالدرنیشرو

.میاومدنجایابهکهخوشحالم- 

:گفتودیکشبودنشستهاوکنارکهاوسربرنوازشدستشاهرخ

.خوشحالمهممن- 

.دیبوسرااوو

:گفتواوردلببريلبخندشیستا

.بودخوشحالطورنیاشهیهمکاش. دارهدوستروشمایلیخ- 

:گفتشاهرخ

گلم؟پسرنهمگه.باشهخوشجالشهیهمدادهقولمنبهنیست؟شروینمگه- 

:دادجواباو. 

.دادمقولمن.بله- 



شیستا.نمودییرایپذآنهاازوبازگشتشربتيهاوانیلینیسبالحظهچندازبعدوبرخاستشاهرخ
:گفتنیشرمگ

.دیافتادزحمتتودیببخش- 

...ینیری،شوهیمگهیددیبخورخوب.دینشستکاریبچراهابچه...!دینزنروحرفشاصال- 

سکوتشتریبشاهرخوشیستانیب.داداودستبهراشربتوانیلمحبتباونشستنیشروکناربهار
:گفتبهار.کندشروعراسخنانشچگونهکهبودماندهشاهرخ.بود

د؟یساکتجراپس.دیکنصحبتجونشیستابادیخواستینممگهباباجون- 

:وگفتکردنیشروبهروبهار.زديلبخندفقطشاهرخ

.بدمنشونتروعکساموهاینقاشخوامیممناناقمیبر- 

:گفتشاهرخرفتنددوآنیوقت.رفتیپذیخوشحالبازیننیشرو

شیپنشونیبهمیمشکلتازه.دنیمادامهیدوستانبهوشنیمدوستهمباراحتچقدرهابچه- 
.اددینم

:گفتلبخندزنانشیستا

کهشومیمناراحتیاه.خورمیمغبطهاونابه. ستینهابچهغشوغلیبوپاكيایدنمثلییایدنچیه- 
.شدمبزرگزودقدرنیاچرا

:گفتارامشاهرخ

.بازگشتدوراناونبهشهینمکهافسوس- 

.درسته.بلهآه- 

:گفتوستینگرشاهرخبهبعد

؟یبگيزیچيخواینم- 



:گفتستینگریماوبهکهیحالدرهمشاهرخ

.دارمگفتنيبراحرفیکلامروزچرا- 

:گفتیلحظاتازپسشاهرخ.ندادیپاسخواوردلببرینیغمگلبخندشیستا

بهنامبهحالهربه.دیگفتیمحودمبهکردمصحبتشماباکهيروزهمونرویاصليهاحرفکاش- 
.هستمبدقدرنیاکهخودمدستازالبته.شدمناراحتیلیخيبخواروراستش.دمیشنهممنودیگفت

...من...منيدیفهمدرستشیستایدونیم- 

درسته؟یکنیمیزندگاونادیباوبهارهباهمهنوزشما- 

:دادجوابوانداختریززبهسرشاهرخ

تلخطعمبارکیتو.کردمیمفکربهفقطکهنبودنیاخاطربهکنمازدواجشماباخواستماگریول.درسته- 
روقیحقاتو.یکناحساسرویتلخنیاگریدبارهممنباومنکناردرخوامینميدیچشروشکست

فهممیمحاالمنچون.ینگرفتمیتصماحساسيروازکهخوشحالم.یگرفتمیتصمدرست. يکرددرك
.شیستادارمقبولروزیچهمهنکنمخطايفهموندمنبهکهخوشحالم.کردمیماشتاهکه

:گفتودوختاوچشمدرچشم.ندیببرااویناراحتنداشتطاقتشیستا

فکرخودمبهگهیداصال.ستمینخودمفکربهاصالمن.نداشتمروشماکردنناراحتقصدمنهرگزخدابه- 
بهآوردملیدلاگرنهگفتماگر...شاهرخیارزشبامنيبرا.دیهستمهممنيبراشما...شمایولکنمینم

چشماتتوگهیدخواستمینم.یکنگناهاحساسخواستمینم.يبخورضربهخواستمینمکهبودنیاخاطر
پاتونمیمچطورمنپس.دیکنیمیزندگهمباعاشقانههنوزاونوتو.شاهرخنمردهتوبهاره.نمیببروغم
ریتقصزیچهمهکهدونمیم.شهینم.ندارهامکان.کنمدایپخودميبراییجاوبذارمشماعشقمیحرتو

يبرایکنیمفکر.رهیبگعبرتدرسهاتجربهازخوادینموقتچیهکهواموندهدلنیاومنریتقص.منه
مردمبارصد.نبودراحت.شاهرخخوامت؟نهینمنه؟بگمبگموکنمصحبتتوبارحمانهیبکهبودسادهمن

دونستمیمچونامیبنجایابهامروزیحتخواستینمدلممن.بزنمروحرفهانیاتونستمتاشدمزندهو
اونباباشمکنارتفقطيبخوا،اگريبخواواگریولببخشمنو.شدخواهمآزارتباعثحرفهامبادوباره



انجامبراتادیبربدستمازکهيکارهروبمونمحاضرمیولبودخواهدسختبرامیلیخدونمیمکه
...چونچون.بدم

سوزانریکودرصدایبزینشیاشکها.فشردیمراشیگلوبغض.نگفتچیهگریدوانداختریزبهسر
اويروبهمهربانيلبخند.دیخردلوجانبهرااوزیآممحبتسخنانشاهرخ.شدندیمریسرازاشچهره

:کردزمزمهودیپاش

مهربونوبزرگروحهی.يداریبزرگروحبهارهمثلهمتومطمئنم!خوبیلیخ!شیستایخوبیلیختو- 
تویزندگبهروگذارشریتاثونورپرپرتویخوشبختدیخورشدارمدوست.کنمخوشبختتخوادیمدلم
بهفقطچونبودمخودخواهیلیخدیشا.میکنازدواجهمباتاکنمتیراضکهبودممصممحاالتا.بپاشههم

فکریکلکردهبازگوبرامروتويحرفهابهنامیوقتازراستشببخشمنو.بودمکردهفکرخودم
میزندگتوپاترسمیم.یگفتروقتیحقتودمیدکردمجستجودلمتویوقت.بودممناسبراههیدنبال.کردم

...عوضدر.شدممنصرفمیتصمنیاازهمنیهميبرا.یبچشروشکستتلخطعمبازويبذار

:دادادامهودوختشیستااشکبارنگاهبهرانگاهش

سنگتاهمراز،دووهمدمتادوست،دوتادومثل.میباشهمبامیتونیمیولمیکنینمازدواجهمباما- 
.صبور

:دیشنراشیستاتابیبولرزانيصدا

؟ي؟چطوريچطور- 

.بگمتاکنقبولتو- 

شه؟یممگهرو؟آخهیچ- 

ویشیممنبهاريبرامهربونمادرهمونتویول.میکنینمیعروسماکهگفتمآرهيبخواتواگر.آره- 
یزندگهمبایرسمنسبتچیهبدونيطورنیامیتونینممایبگيخوایمحتما.نیشرويبراپدرهیمن
اگرالبته.کردماجارهرواونجااتاجازهبامنوشدههیتخلمنمنزلکنارخونه.کردمهمرونجایافکرمیکن

راحتالیخباهممنوتوئهشیپروزهربهاریکنیزندگاونجايایبیوقتشیبخریتونیميبخواخودت
نهییتنهاتونهيطورنیا.کنمیمنظلرتنیشرویزندگيروهمکینزدازضمندر.سرکاررمیم



ازپرشدهییدوستبهپاكیدوستهی.دارمدوستتمنکهطورهموندارهدوستتبهاراوننهمننهنیشرو
قبولاگریول.يریبگمیتصمبعدویکنفکرمسئلهنیابهراجعیتونیميبخوااگر.محبتوصفاویکرنگی

ازینتومثلهمرازودوستهیبهیعنیدارماجیاحتتوبهمنبگمخوامیم.یکنیمخوشحالمیلیخیکن
ه؟یچنظرتحاال.دارم

لطمهوباشدشاهرخکنارتوانستیمصورتنیادر.بودخوبیلیخنظرشبه.دیبگوچهبودماندهشیستا
همچونيپدرهیساوماندیمیباقبهاريبراخوبمادرهمان.شدینمواردکیچیهیزندگبههميا

:گفتبودکردهشفافرانگاهشاشکحلقهکهیحالدر.بودنیشروفرزندشسربرهمشاهرخ

:دادادامهآرامشیستاوآوردلببريلبخنداو...من...من...شاهرخ- 

نیچنخوشحالم...آرزومهمن....آه.میکنحسرویخوشبختيطورنیامیتونیمیعنیشهیمیعنی- 
.یگرفتیمیتصم

؟یکنیزندگماکنارويایبکهیکنیمقبولپس- 

چیهمنشاهرخ.گرفتمياعاقالنهمیتصمکهنیاازخوشحالم.منهيآرزونیا. کنمیمقبولکهمعلومه- 
بهارهبهمتعلقبهاروتونجایا.کنمتصاحبخونهنیاتوروبهارهيجاکهخوادینموخواستینمدلموقت
توقشنگنازودختربهاريبراوباشمکنارتهمرازهیعنوانبهدارمرواجازهنیاحداقلکهنیااز.دیهست

.خوشحالممادرهیبهارهو

شاهرخ.یداشتندوستوقیعميشادکی.بودندخوشحالوزدندیملبخنرهميروبهدوهرحاال
:گفتاوآمدنددوآنیوقت.زدصداراهابچهشورپروبلندییصداباوبرخاست

.میکنیمیزندگهمبانیاازبعدما!خبرهیهابچه- 

بادوهر.دندیبوسراشیستاوشاهرخيروزدهذوقودهیکشییهورانیشرووبهارجملهنیادنیشنبا
.بودندخوشحالوجودتمام

*****

يواکردندینمازدواجشیستاوشاهرخکهبوددرست.شدخوشحالافتیاطالعموضوعازکهیزمانبهنام
مشیتصمبرکهبودخوشحال. مجزاخانهدودرباشندهمکناربودقرارخوبدوستدومثلعوضدر



همکناردرشکلنیابهدونیانظرشدر.بودننمودهازدواجبهمجبوررادوآنونداشتهحدازشیباصرار
واوارییجدابهیراضکهآنباشیستاخانواده.کنندازدواجهمبابخواهدکخنیاتابودندترخوشبخت

.رفتندیپذآنهاشیآساویخوشبختخاطربهیولنبودندزشانیعزنوه

زیندیفرو،سوگند،شبنم،بهنامشاهرخ.نبودتنهااوشدآرودهدیجدمنزلبهشیستااسبابکهيروز
...شاهرخياهایروبهاره،بهارهیجت.بودندخشنودویراضمسئلهنیاازهمه.داشتندحضور

ازدوهرییگو.کردیمکمکاوبعمدامشاهرخشدیممستقردشیجدخانهدرشیستاکهیمدتیطدر
بوددرستنرفتهخطاراهبهکهنیاازبودخوشحالشاهرخ.بودندخشنودویراضبودندگرفتهکهیمیتصم

کهداشتباورزینخودیولکندازدواجبهارهلیمبهخواستیمکه

یکنونعالقهاو.بودخشنودعاقالنهيریگمیتصمخاطربهزینشیستا.کندخوشبختراشیستاتواندینم
خواستیمدلش.داشتدوستکندیزندگکنارشدربودقرارکهیزمانازشتریبخودبهنسبتراشاهرخ

.باشندیمیصموخوبدوستدوشاهرخبا

آنجابهنیشروهمراهاوایرفتیمشیستاخانهبهبهارایرفتیمسرکاربهشاهرخکهصبحروزیطدر
يبراخالصهکردیمحاضرراغذاشبها.کردیمیدگیرسزینشاهرخمنزليکارهابهشیستا.آمدندیم

ینمکهبوندافتهیانسهمبهقدرآن.بودندشادترهمهازنیشرووبهار.نداشتوجودیکاستوکمشاهرخ
مانندتوانستیمرایزبودخوشحالمدسهبهرفتنازبهارگریدحال.بکشندنفسیحتهمبدونتوانستند

.شودکالسیراهاوبوسهباوبرودمدرسهبهمادردستدردستگریديهابچه

یزندگآندرمحبتوعشقبابودقرارکهياانهیآشدرقدمهمبایباشکوهچشنیطسوگندوبهنام
.گذاشتندکنند

*****
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بهشیموهايرودیسفيردسالهاگذشت.زدیمشانهرااشیجوگندميموهاوستادهیانهیآمقابلشاهرخ
.بودگذاشتهجا

:کردزمزمهودیکشیآه

.گذشتسالپانزدهعیسرچقدر- 

ناگهان.کردندلیتبدان.جیخانمبهرادخترشوگذشتندهمیپازکهییروزهابهدیشیاندیمگذشتهبه
پدردنیدازشادمانبهار.شدخارجاتاقازوآمدخودبهبودخانهبهبهاربازگشتنشانهکهییوصداسربا

.زدلبخندشیروبهوستینگردخترشبهمجبتباشاهرخ.دیبوسرااووکردسالم

!گذشتخوشچقدرکهدیدونینمبابا- 

.يشدخستهیحسابمعلومهمشخصه- 

:انداختنیطنفضابراوخندهيصدا- 

بمونه؟وکنهخوشجاآدمتنيرودارهجرأتیخستگمگهشمادنیدبایول.درسته- 

گریديابهارهییگو.بودمادرشهیشبقایئق.شدرهیخشچهرابهدقتبهونشستاوگنارمهربانشاهرخ
بهارهادآوریوهمههمهاشاندازهیبیمهربانسخنانشلحنشیلبخندهانگاهشحالت.بودشدهمتولد

:گفتوآرامزديلبخند. استماندهرهیخاوبهنگونهیاپدرشنگاهچراکهدانستیمبهار.بودمادرش

.کردمیمفکرشمابهمدامبودماردوتوکهيروزچندنیا.بودشدهتنگبراتوندلمیلیخ- 

:گفتوکردهیهداويبایزچهرهبهرامهربانشلبخندشاهرخ

.میبخورعصرونههمبايایببعدويریبگدوشهیاوليبربهترهحاال.بودشدهتنگتويبرادلمهممن- 

.کنمییرایپذشماازامروزمندیبداجازهودینکشزحمتشماکهیشرطبهیول.چشميروبه- 

.طونیشخبیلیخ- 



یطدر.بوددخترشعاشقواقعاشاهرخ. رفتونهادپدرشگونهبريابوسهخاستیبمکهیحالدربهار
اوتاکرداومعطوفرافکرشتمامومهرباننمونهيپدر.خواهدیماوکهباشدیهمانکردیسعسالهانیا

غمبهارمباداتاکردمحبوسدلشصندوقچهدرزینرابهراهادییحت.نکندخسیزندگدررايکمبودچیه
اومجوووصالبهموعودزماندرتاداردنگهخشنودویراصرابهارهداشتدوست.ندیببچهرهاشدررا

همراهشزینبهاراوقاتاکثررفتیماوسرخاكبهگذشتهمعمولطبقشنبهپنجيروزهافقط.برسد
رارنجویسختهمهنیااوخاطربهپدرشکهکردیمدركودانستیمکردیمافتخارپدرشبهاو.بود

بهورز.بوددومساليدانشجوحاالاو.کردیممحبتپدرشبهوجودتمامباخاطرنیهمبهکردهتحمل
خواندندیمدرسدانشگاهکیدرنیشروبا.شدیمشتریبتریعالمدارجبهدنیرسيبراتالششزینروز

بهاربازینرااوقاتشاکثر.کردیميسپررادرسشآخرسالوبودشدهییبایزاریبسجوانزیننیشرو.
دراوباخوردیمبریمشکبههرگاهجواندختروبودشیبرایخوبدهندهياریدرسهادر.گذراندیم
راشیموهاوداشتدستدرياحولهکهیحالدربهار.دیرسگوشبهخانهزنگيصدا.گذاشتیمانیم

:گفتیشادمانوباگشودرادرکردیمخشک

.خوشحالمدنتونیدازچقدرمادرسالم- 

:گفتدیکشیمآغوشدررااوکهیحالدرشیستا

گذشت؟خوشياهفتهکیسفر.زمیعزخوشحالمهممن- 

:گفتدیخندیمجانیهباکهیحالدربهار

.کنمیدلتنگاحساسشدباعثپدروشمانبودفقط- 

.شدواردآوردیمدرحرکتبهرالچرشیويچرخهاکهیحالدرنیشروسرشپشتوشدوارداو

؟ینتلفناونجاازومدیندلت!سیخسمعرفتیبسالم- 

آوردم؟یمریگکجاازتلفنثالثا.یخودتمعرفتیبایثانسالماوال- 

!بودهاحرفهااونازگهیدنیا- 

.دندیخنددوهرو



.اومدندشیستاونیشرودییایبباباجون- 

شیستابودشدهشکستهشاهرخچهرهکههمانطور.کرداستقبالآنهاازیگرمبه. شدییرایپذواردشاهرخ
وکمیولبودجوانهنوز.بودشدهترتجربهباوترپختهوگذاشتهسرپشترایجوانطراوتبایتقرزین
.شکستهشیب

:دیپرسشاهرخبهروشیستانشستندیهمگیوقت

م؟یکنمالقاتروتومیتونینممانباشهبهاریوقت- 

:گفتوزديلبخنداو

.کنهینممنازهميادیگهیدکهنیشماها؟شروایمن- 

دیکنباوردیهستزیعزشهیهممنيبراشماپدردینزنروحرفنیا- 

!دهینممنبههمسرخاراندناجازههادرس

.یکنتالشیحسابدیباوآخرسالفهممیم- 

:گفتوشدواردبودکردهجمعراشیموهاکهبهار

گذشت؟خوشیحسابنبودممن- 

:گفتبهارندادیجوابودوختگریديانقطهبهرانگاهشاوقهرآلوددوختنیشروبهرانگاهشو

!گذشتخوشیلیخکهمنبه- 

خودمنزلبهپسرشوشیستاانمنزالزدرزینشام.کردسفرعیوقافیتعربهشروعصداوسرباو
يروراخودخستهبهار.رفتهخودمنزلبهپسرشوشیستاآنازپسشدوصرفشاهرخخستهبهار.رفته

:گفتوانداختکاناپه

:گفتودیکشدخترشسربریدستمحبتباچقدر- 

.بخواببروپاشويشدخسته- 



:گفتزنانلبخندشاهرخ.بزنمحرفخوبمپدرباونمیبنشامشبخوادیمدلم. ستمینخسته- 

.ياخستهیکنمولصحبتتوباشمیمخوشجالهممن- 

وونهیددارمنزنمحرفشماباکهاستهفتهکی.کنمصحبتشماباخواهدیمدلم.ستمینخستهدیباورکن- 
!شمیم

:گفتودیخندشاهرخ

.بدمشوهرروتوچطورموندماوضاعنیابا- 

:گهتلبخندباوانداختریزبهسرنیشرمگبهار

بهرهیمنههماگرچیهکهکردقبولاگر.باششماکناردردیباباشمجاهرکهنهیامنازدواجشرطیول- 
!سالمت

:گفتونشستاومقابلیصندليروشاهرخ

.باشندمستقلخوانیمهمهدورهنیاتو.کنهازدواجتوباشهینمحاضرکسچیهيطورنیا- 

...بکشمنفسخوامینمیجتتوبدونکنباورد؟بابایریگیممنازرواستقاللشمامگه- 

رااوبهارمهرپرچمالت.کردشفافرانگاهشاشکبرقوشدرهیخدخترشبهمجبتوعشقباشاهرخ
بهاربودکدندهیولجبازبهارهدورانهمانمثلوزدیمجرفلحنهمانبا. انداختیمبهارهادیبه

:دوختاوبهراچشمانشودادقراراوزانوانيروراشیدستها.زدزانوپدرشمقابلوبرخاست

...باشهشفافیخوشحالويشادبرقبادیبامنيبابانگاه.هاکنهدرخشوناشکبرقروبابامنگاهنمینب- 

:کردآهمحبتباوگرفتبردررااوصورتظفدوپدرمهربانيدستها

اونهیشبقایدقکههمخودتياندازیممادرتادیبهرومنچقدرهاتیمهربونمحرفهانیابایدونیم- 
.یهست

:کردزمزمهآرامبهار

؟یشیمدلتنشادیزوقتهااونمثلهنوز- 



بزرگشروحوجودوکردمعادتجسمشنبودبهمن.نههاموقعاونمثلگهیدیولشمیمکهدلتنگش- 
.یهستمادرتمثلکهدارمروتومنحاالگذشتهاونوازدهیمقلبقوتبهمکنارمدر

:گفتزنانلبخندبهار

:گفتزنانلبخندشما- 

نیاازیول.داشتمیعاشقمادروپدرنیچنمنکهشهینمبتورم.دیداروداشتهدوسترومامانیلیخشما- 
مامان. شمامثلخوادیمدلم.کنمشروعرومیزندگعشقباهممنخوادیمدلمبابا.بالمیمخودمبهبابت
.کنمیزندگعاشقوبشمعاشقبهاره

یمکاملآرامشایبشهراحتتوجهتازالمیخویکنیزندگخوشبختتویوقتدخترمطورهنیامطمئنا- 
.باشمآرزومبهدنیرسمنتظرتونم

...باباولی_

.نباشنگراندخترمهستمتوکنارمن_

.شیرینوخوشخوابی. رفتفروخواببهپدرشزانويبرسرآرامشبابهار

***

.پسرشددیرباشزود. شروین_

.دادهلراچرخشبهارخانه،ازشروینخروجبا

داري؟عجلهمگهدختر؟ريمیتندقدراینچرا_

برسیم؟دانشگاهبهدیرخواينمیکهتو_

!نرسیدنههرگزازبهتررسیدندیرمننظربهولی_

:گفتوخندیدبلندبهار

.ترسیمیمرگازخیلیکهاینمثل_



.ترسمنمیدیگهمنیباتوبدونماگرمطمئنا_

:گفتوکردتکراررااشخندهبهار

!بشمهمراهتوباکهامدیوونهمگه_

:گفتشرویندانشگاهيمحوطهداخل

.رسیدیمزودترهمدقیقهدهببیننکن،عجلهنگفتم_

:گفتوایستادمقابلشبهار

شیم؟میحاضرکالسسرموقعبهبدهحاال_

.نشستصندلیرويو

:پرسیدشروین

!داده؟روپیشنهادشدوبارهمحمديخانمکهگفتتوبهمادرراستی_

دونی؟میکجاازتو. نگفتنه_

.بودمخونههممناومدوقتیآخه_

:گفتوزدلبخنديموذیانهبهار. انداختزیربهسرناراحتیباو

نه؟خورديغصهچقدرکههمتو_

:پرسیدونگریستاوبهشروین

چی؟براي_

.دونیمیخوبخودتکههمونیخاطربه_

!شهمیشروعدارهکالسمدیگه. دونمنمیچیزيمن_

:گفتلبزیروکوبیدزمینرويپاعصبانیتباوبرخاستبهار. رفتودرآوردحرکتبهراچرخشو



!دروغگو. نیستمهمبراشبگهخوادمیمثال. مغروريپسره_

:گفتودیدرااودوستانشازیکی»ترانه«لحظههماندر

.کالسبریمبیاایستادي؟اینجاچرابهار_

کمی. رفتخودهمیشگیجايسرورساندکالسشبهراخودشنیزشروین. رفتکالسبهاوهمراهبهار
اشعالقهابرازبهقادرولیبودمندعالقهاوبه. بدهددستازرااوترسیدمیبهار،خاطربه. بودناراحت

هرگزبهارکردمیاحساسداشتکهوضعیتیخاطربهثانیدر. باشدنداشتهدوستشبهارترسیدمی. نبود
شروینغرورهمهاینازولی. کردمیمحبتاوبهوداشتدوسترااونیزبهاراما. پذیردنمیرااو

زیاديخواستگاران. دیدنمیچیزيسکوتجزبهولیبزندحرفیاوشایدتابودمنتظرمدام. بودعصبانی
دوستانازیکینیزمحمديخانم. آمدنمیخوششکدامهیچاز. بوددادهمنفیجوابهمهبهولیداشت

بهارمنفیجوابباولیکردند،مطرحرامسألهایندوبار. بودپسندیدهودیدهرابهارپسرش. بودستایش
ترسیدمیشروینوبودکردهصحبتستایشباگذشتهازترجديمحمديخانمباراین. شدندروبرو

. مؤدبوجذاب. بودخوبیجوانمحمديخانمپسر. بدهدمثبتجوابآنهابهوشدهتسلیمبهارباالخره
.شدمیمنصرفبازولیکندصحبتبهارباخواستمیبارهاشروین

$$$$$$$$$$$$

:شنیدرااتاقدرصدايکهبودحسابهابهرسیدگیمشغولدفترشدرشاهرخ

.بفرمایید_

:گفتلبخندباوشدواردبهنام

!مشغولیخیلی_

.هستیگذرانیخوشفکربهمدامتووسرمونروریختهکارکلی. آره_

.داریمنیازهماستراحتبهماباباولی. کنممیکارمدامهممنکنباور_

:گفتونشستصندلیروي



.دعوتندشامماخونههمهشبفرداجان،شاهرخراستی_

مناسبت؟چهبه_

.شهمیساله12فردا. استشرارهتولد_

گیرید؟نمیجشنمگه_

وکنیمدعوترونزدیکآشناهايشبدادیمپیشنهادهمما. گیرهمیجشندوستاشباروزکهخودش_
.باشیمهمدور

.نیستهمتولدتولدپس_

.جونمنه_

:گفتوزدهلبخنديشاهرخ

.آییممیفرداباشه_

کردید؟چهروبهارخواستگارمحمديفریبرزپسرهاینراستی. نکنیددیر. بیاییدهازودخداروتو_

.نهگهمیبهارهیچی،_

چیه؟دلیلشخوبیه،خیلیپسرکهاونچرا؟_

.کنمشروعروزندگیمبعدبشمعاشقخواممیگهمی. شینهنمیدلمبهگهمی_

:گفتوخندیدبهنام

.پدرشهمثلکهالحق_

:گفتزنانلبخندشاهرخو

!دیگهخودمهدختر_

.خوبهواقعافریبرز. کنصحبتباهاشهمتو. بگیرهتصمیمعاقالنهامیدوارمحالهربه_

.کنمنمیمجبورشمن. بگیرهتصمیمبایدخودشاونولیباشه،_



.نکنیدفراموشروشبفردا. دانیخود_

.حتما_

.پرداختکارشادامهبهوزدلبخندينیزشاهرخ. شدخارجاتاقازبهنام

.بودندمنتظرکوچهدرستایشوشروین. بودبهارمنتظروایستادآمادهوحاضرشاهرخبعدروزغروب

.بابادیگهبدوبهار،_

.اومدم... اومدمبردارم،روکادوکنیدصبر_

:گفتستایششدندخارجخانهازوقتی

دخترم؟کرديمیکارچی_

.شدمبیداردیرهمذرهیهوخوابیدمذرهیهامروز. کردبیدارخوابازدیررومنکهباباستتقصیر_

:گفتخندیدمیکهحالیدرشاهرخ

!ناقالايذره،یهگهمیحاالخوابیدهگرفتهحاالتاظهراز_

کردهسکوتشروینولیخندیدمیوکردمیصحبتمدامبهارراهطیدر. شدندشاهرخاتومبیلسوار
جزاما. کندشادنیزرااوخندهوشوخیباخواستمیولیبود،نگرانخیلیبهار. گفتنمیهیچوبود

. شدگرفتهسرازبهناميخانهدرشاديجمع،بهآنهاورودبا. کردنمیمشاهدهدیگريچیزاودرسکوت
ورفتجلوشادمانبهاردیدنباشراره

:گفت

نیومدي؟ظهرچراتوبهار،سالم_

کنم؟چهاومدممیمنپسکردي؟دعوترودوستاتبودينگفتهخودتمگهعزیزم،سالم_

.بیايداشتمدوست_



.گفتخوشامدهمهبهسوگندنشستندپذیراییدر. کردسالمدیگرانبهلبخندباو

:گفتخواهرشبهروستایش

خواي؟نمیکمک_

.اسآمادهچیزهمه. ممنوننهاوه_

:گفتشروینبهروزري

ساکتی؟قدراینچراعزیزم_

.نیستچیزيبزرگمادرخوبم_

:گفتاوبهروبهنام

.نبرهرازشونبهپیکسیتاگیرندمیسکوتيروزهعشاقآخهشدي،عاشقهمتونکنه_

.نگفتهیچشروینولیخندیدندهمه

پاسخکوتاهشد،میپرسیدهاوازسوالیکهگاهیفقط. بودساکتشروینوکردندمیصحبتهمهجمعدر
.دادمی

:پرسیدبهاربهروسوگند

کردي؟چهفریبرزبا_

.نهکهنهگفتمهیچی،_

.شدچیجوابگهمییادمیمداممحمديخانمچیه؟دلیلتچه؟یعنی_

.دارهروخیلیهممحمديخانماینواهللا_

:گفتبهنام

.دیگهبدهقطعیجوابیهکنی،سرگردوناونهاروکهنیستدرستولی

:گفتوشدخیرهاوبهمتعجببهار



.دادمروجوابمدفعهصدکهمنها؟زنیمیحرفهاعمو_

:گفترهنماآقاي

کردي؟صحبتپسرهباببینم_

:گفتستایش

.صحبتبهبرسهچهخواستگاري،بیانرسمااونادهنمیاجازهحتیاین_

:گفتزیرکانهبهنام

نداریم؟خبرماوگیرهدیگهجايدلتنکنهشیطون_

:گفتوخندیدبهار

!نداریدايدیگهيسوژهکهاینمثلبابا،اي_

:گفتزنانلبخندسوگند

.خوریممیعروسیتوشیرینیهمماکنی،ازدواجبایدکهباالخره_

!موقعاونتاحاال_

:گفتشاهرخ. نگریستپدرشبهلبخندباو

.کنهانتخابخودشکهکسیهرباحاال. دخترمهخوشبختیمنآرزوي_

.کنهنمیدركرومنکسهیچاونجزکهبرمخوبمبابايقربون_

:پرسیدوشدهاوخالیجاييمتوجهناگهانبهار. بودرفتهتراسبهشروین

کو؟شروینپس_

:گفتشراره

.تراسهتوانگار_



:گفتآراموایستاداوسرپشت. رفتآنجابهوبرخاستبهار

.بهشزديزلاومديتونکردهسربهرودارشپولکچادرآسمونکههنوز_

رانگاهش. شدناراحتبهارماند،باقیسکوتدرطورهمانکندحرکتییابدهدجوابیکهآنبیشروین
رويشرویننگاه. ایستاداومقابلدرورفت. آوردلببرلبخندودوختاوصافوخوشرنگموهايبه

:پرسیدوزدلبخندي. ماندثابتبهارهايچشم

.رهمیسراتحوصلهاینجا. گذرهمیخوشبهتبیشترجمعتواینجا؟اومديچرا_

:گفتودوختاوعسلیچشمانبهرانگاهشمشتاقانهبهار

هستم؟کنارتکهناراحتیتو. ترمراحتطورياینمنولی_

.ابداً_

میراقشنگشلبهايشروینداشتدوستچقدر. کردنگاهخیرهاوبهونشستصندلیرويلبخندبابهار
نمیولیدارددوستششروینکهدانستمیبهار. استعالقمنداوبهدارد،دوستشکهگفتمیوگشود

هیچنظرشدر. داشتدوستراشرویننیزخودش. کندنمیبیانرااحساسشهرگزچراکهدانست
ارزشبابرایشاووجود. بودمندعالقهشروینوجودبهاو. برودراهتواندنمیشروینکهنداشتایرادي

بخواهداوکهاینازولیاستمهربانیدختربهارکهداشتباورالبته. دانستنمیرااینشروینولیبود
کهوضعیتیخاطربهکردمیفکرکهآنضمن. بودمتنفربپذیردرااوترحمرويازیاکنددلسوزيبرایش

نگاهوقتی. کندعالقهابرازاوبهکهنداشتقصدهرگزخاطرهمینبه. کندخوشبخترابهارتواندنمیدارد
:گفتوکشیدآهیبهار. انداختزیربهسردیدثابتخودرويرابهار

شمعیهمثلشی،میساکتدفعهیکولیزنی،میحرفوکنیمیشوخیخندي،میگاهیتوشروین_
.شروینگیرهمیدلمطوريایننداره،روشناییهیچکهخاموش

:گفتوزدمهربانیلبخندشروین

نداره؟قراروآراموخندهمیوگهمیکهباشمهیجانوپرشورپسریهداريدوست_

.گرفتدلم. باشخوشبخند،بگو،بقیه،مثلهمتو. آرهخب_



ایندقیقااونکنی؟نمیقبولروفریبرزپیشنهادچراپسباشهآدمیهمچینطرفتداريدوستکهتو_
.دارهرومشخصات

:گفتوبرخاستنداشتاوزبانازراحرفهااینشنیدنتوقعاصال. کردنگاهشعصبانیبهار

بدم؟مثبتجوابفریبرزبهمنداريدوستتویعنی_

:کردزمزمهآراموشدخیرهاوبهغمگینشروین

.کنممیفکرتوخوشبختیبهمن_

خودمبرايواقعا. بودمکردهفکرهاچهکهباشرومنباشیمنخوشبختیفکربهطوريایننکردهالزم_
!متأسفمتوو

راشرویننگاهاشکبرق. کردتركراتراسشدمیروانهایشگونهبراشکیقطرهکهحالیدرو
. آمدبدشخودشازبودشدهبهارناراحتیباعثسخنانشباکهایناز. انداختزیربهسر. کرددرخشان

.بودمیلشخالفبرسخنانشواقعا

.شدپذیراییواردبعدوباشدمسلطاعصابشبرکردسعیوکشیدنفسیبهار

:پرسیدونگریستاوبهسوگند

عزیزم؟بوديکجا_

:پرسیدنیزستایش

جون؟بهارکجاستشروین_

.تراستو_

.نگفتهیچوانداختزیربهسربهار. زدلبخندرویشبهوگرفترااودستشاهرخ. نشستپدرشکنار

.بخوریمشامبایددیگه. بچینمروشاممیزبرممن_

.خوریممیکیکهمبعد_



:گفتونگریستشرارهبهبهنام

.خوريمیکیکداريصبحازتوعزیزم_

.گفتمدیگرانخاطربهبابا_

:دادجوابزنانلبخنداوو

.هستیهمبقیهفکربهکهبرمتوقربون_

ازخیلی. بودنشستهحرکتبیطوريهمانبهار. بچینندرامیزتابرخاستندشرارهوستایشوسوگند
شرویننگاهبود؟ممکنچطورآخرولی. ندارددوستششروینکرداحساس. بودناراحتشرویندست

:پرسیدونگریستبهاربهبهنام. بوددلشوقلبخالفبرزبانشولی. بوددیگريچیزگویاي

!فکريتوخیلیعمو؟شدهچی_

.نیستچیزي_

:پرسیدنیزشاهرخ_

شده؟چییکدفعهبوديشادکهتو. درسته_

.نیستچیزيکهگفتم_

شده؟حرفتشروینبا_

!بابانه_

نشسته؟تراستوچراتو؟یادنمیشروینچرااصالچی؟پس_

.کنهتماشاروآسمونخوادمیشاید. دونممیچه_

:گفتوخندیدبهنام

.داشتمروروزهاییهمچینهممنشاهرخ؟یادته. عاشقیپدربسوزهشده؟عاشقنگفتم_

.بودکردهگرفتارتحسابیسوگندیادمهخوب. آره_



.نشستلبانشبرعمیقلبخنديوافتادروزهاآنیادبهبهنام

.دخترمبروحاضره،شامبگو. توبیادکنصداروشروینبرو. دخترمپاشو_

کهدیدراشروین. رفتتراسبهسکوتدروبرخاستنبرنداشناراحتیبهپیدیگرانکهاینبرايبهار
:کردزمزمهآرامونهاداششانهبردست. رفتجلوترنهاده،دستهارويراسرش

!شروین_

بهارولی. ببیندرااشکهایشاوخواستنمی. کردپنهانبهاردیدگانمقابلازرااشچهرهوکردبلندسراو
:گفتوبرگرداندخودطرفبهراصورتش. نداشتروشرویناشکهايدیدنطاقتسوختودیددید،

چرا؟آخهکردي،میگریهتوشروین_

.بودگرفتهدلم. نیستچیزي_

شدي؟ناراحتمندستازنکنهچی؟یعنی_

.شدمتوناراحتیباعثکهبودممناین. نکرديکاريکهتونه،_

لبخنداورويبهقبلازمهربانتر. استناراحتزدهکهحرفهاییخاطربهنیزشروینفهمید. زدلبخنديبهار
:گفتوزد

در. هستندمامنتظروچیدندرومیزتو،بریمبیاحاال. کنباور. شمنمیناراحتتودستازهرگزمن_
فهمیدي؟. ببینمتونگاهتورواشکوقتهیچخوامنمیدیگهضمن

:گفتوزدلبخنديشروین

شدم؟خوبحاال_

.خوبخوبآره،_

بهمهربانستایش. بودنددوآنمنتظرمیزپستهمگی. شدندواردهمباودادهلراویلچرمحبتباو
جسمانیوضعیتخاطربهشروین. بودنگرانپسرشبراي. کردمیتشکراوازنگاهباگویی. نگریستبهار
صمیمیشاهرخوبهاربابیشتروگرفتمیکنارهجمعازاش



رایمطلبنیچنتوانستینمیولبودنیمهمباشهیهميبراوبهارنیشروداشتدوستچقدر. بود
.کرفتیممیتصماشیزندگيبرادیباکهبودبهارنیا. بازگوکند

بههرکدامو. بازگشتندخانهبهودهنمویخداحافظتشکر،ضمنسپسوگذراندبدهمراکناریخوششب
تختيرویوقت. رفتاتاقشبهزینشاهرخ. بخوابدرفتورگفتهیخبهشببهار. رفتندشیخوخانه

یمیزندگخوشبختدخترشانهمراهسوگندواو. خوردیمغبطهبهنامبه. دیکشودرازدیکشیآهنشست
بوددواریامفقطبودنکردهبازتیشکاوشکوهبهلبکهبودسالها. بودیراضهمخودشیزندگاز. کردند
.ونددیبپاشبهارهبهزینواورسدفراموعودلحظه

****

رااو. دیشیاندیمبهاربه،بودزدهزليانقطهبهونشستهتختشيروطورهمان.بردینمخوابشنیشرو
نیااگررفت؟یپذیمرااوبهاریعنیتیوضعنیابا. داشتهراساشعالقهابرازازیولداشتدوست

...یول... نبودطور

:دیپرسوزديلبخنددیدداریبرااویوقتشداواتاقواردشیستا

.وقتهریدپسرم؟يدینخوابهنوزچرا_

:وگفتستینگراوبهنیشرو

.ادیینمخوابم_

؟یکنینمیخستگاحساسیعنی_

.ندارهیخستگکهنشستننیلعنتیصندلنیايرو. کنمینميکارکهمن. نه_

شهیهم. افکندریزبهسربودشدهناراحتاوجمالتدنیشنازکهشیستا. برگردانيرواوازناراحتو
لحظهنیاوشبنیادرناگهانچرایول. استناراحتندینشیملچریويرونکهیاازنیشروکهدانستیم
بود؟کردهمنقلبنیچننیارااومسالهنیا

؟زدهبهتیحرفیکس.زمیعزشدهیچ_



،يدلسوزازمملومحبتکهبسشدمخستهدمیدروگرانیدپرترحمنگاهکهبسشدمخستهنه_
نیااز. دارمتفاوتگرانیدبایلیخکنمیمحس. خورهیمبهمدارهحالمگهید. کردمتحملروگرانید

.ناراحتم. رهآ. ناراحتمدارمکميزیچکیوستمینسالمگرانیدمثلکه

رادستش. نشتتختيرواوکنارشیستا. افکندریزبهسربودتارکردهرانگاهشاشکنمکهیحالدر
:کفتنیغمگوگرفتخوديسوبهرااوچهرهوکردهدراز

. دارنددوستروتوهمه. یناراحتقدرنیاکهشدهیچمگهخهآ. يندارکمهیبقازيزیچزمیعزتویول_
شد؟حرفتیباکسافتاده؟یتفاقاامشبنمیبهیدلسوزيروازیکنیمفکرچرا. هیواقعهمهمحبت

:دیپرسدیتردبابعد

زده؟یحرفبهارنکنه_

:کردزمزمهودوختمادربهرانگاهشنیشرو

... اوننظردر. نکردهنگاهمنبهمعلولآدمهیچشمبهوقتچیهاون. هیواقعاونمحبت. خوبهیخپلبهار_
.مادرهآ

:وگفتزد،يلبخندشیستا

. .هستممادرتمنبگومن؟بههیچازتویناراحتپس_

شدم؟طورنیامنچرایبگشهیممادر_

.افتادنیرامادیبهبازشدنیغمگ. افکندریزبهسرشیستا

.بگوبرامکنمیمخواهشمادر_

.بودمگفتهکهقبأل. شدباعثپدرت_

:دادادامهرامآشیستاو. دوختچشماوبهمنتظرودادسرتکاننیشرو

ینمیراضمندلیولکنمنیجنسقطوبرمخواستیممنازهمش. میبشداربچهنداشتدوستاون_
يوداروهاکارشدبهدستخودشهمنیرامويبودتومیدلخوشتنها. کنموکارنیاتونستمینم. شد



کهشدممتوجهیزمانودمینفهماولش. ختیریمغذامتوایکردیمحلآبتوایداد،منخوردبهمختلف
نیراموقتچیه. یبشفلجپادوازتوشدندوباعثبودندروکردهخودشونکارداروهااونوبودریدیلیخ

ماروازهميبودخارجتوکهیزمان. ادتهیکهخودت. بخشمینمکردتوحقدرکهیظلمنیاخاطربهرو
مجبورمتوچرانیشروفهممینم... گرفتمطالقازشچراکهباشهکردهادبرومننکهیاالیخبهکردجدا

.کشمیمعذابتومثلهممنتکرارکنممیدارومسئلهنیایکنیم

.برسونههمروبهماتاکردتالشیلیخ. برگردمرانیابهمنشدباعثشاهرخهمباالخره_

.هیخوبمردیلیخکرد،يبزرگوارمندرحقیخپلشاهرخ. آره_

.دینداشتیاطالعنیازرامگهیدمادر_

بودحاضرشدهنیرامهیماسرخاطربهخانماونالبته. کردهازدواجیخارجزنهیباورفتهدونستمیم_
.بودیوخوششدنپولدارفکربهفقط. دینفهمهپچسادهنیرامیول. کنهازدواجباهاش

شد؟یچبعد- 

. دهیکشباالروزیچهمهاونممونخودقولبه. دادهزناونبهرووکارخونهخونهسندش،یپدرامالك_
عموشیپخارجرفتهممادرش. مردهمماهکیازبعد. مارستانیتوبوافتادکردسکتهدیفهمیوقتپدرش

.انایآرت

.رهیبگروخودشسهمنخواستنزد؟یحرفکرد؟کاریچاون_

همهبودگفتهنیرامبهوبوداومدهرانیابهفقطهینطوریااوضاعبوددهیفهمیوقت. هیخوبمرداون. نه_
ورانیابهبودبرگشتهکوتاهمدتکینیرامروزهااونآخه. روخودمسهمیحت. توبهبخشمیمروزیچ

کردهمصرفمخدرموادانقدرگفتندیم. مردهنیرامآوردندخبرکهدینکشماهکیبه. رفتدوبارهبعد
اوه. شدهيسازجاشکمشومعدهتومواديادیزمقدارنندیبیمکنندیمشیشکافکالبدیوقت. مردهکه

هماسکناسهییحتاوندمیشنطورکهاون. بودمردهحیفجیلیخ. شهینمباورمهمهنوز! منيخدا
مختلفيشکلهابهوبودندموادبزرگباندهیجزءاونابوددهیباالکشروزشیچهمهزناون. نداشته

اونازکوتاهنامههیفقط. دندیرسیمخودیطانیشاهدافبهبعدانداختندیمدامبهرونیراممثليافراد
بودخواسته. خوادیممعذرتماکردهحقدرکهییهايبدتمامخاطربهبودنوشته. دیرسدستمبه



کهییبالخاطربهروخودشبودنتونستهوقتچیهچون. یببخشاونوهمتوخواستیمدلش. ببخشمش
...آه. ببخشهآوردتوسر

نیاکهيمردپدرشسرنوشتپس. بوددوختهچشممادرشبهنیغمگنیشرو. کردسکوتشیستا
او. دبونکردهيپدرشیبراکهيپدرازایکندشکوهمادرشازدانستینمبودنیچنبودزاریباوازنیچن

دیکشقیعمیآه. دادیمپسراآنهاگناهتاوانواکنونبودشدهنشیوالدنیبيدعواهاوهامیتصمیقربان
:وگفت

گناهانشسرازخدادوارمیام. شدممردآگاهاونسرنوشتازحداقلشدخوب. مادردیببخوادیبر_
...حالهربهیولسختهیلیخمنيبراچندکههر. بگذره

يروراملحفهوبرخاستشیستا. باشدتنهاخواستیم. نهادهمبرچشمودیکشدراز. نگفتچیهگریدو
ستینگریماوبهاششدهاشکباراننگاهباکهیحالدرونهاداویشانیپيرورالرزانشيلبها. دیاوکش

یسرنوشتبهفقطن،یغمگزیننیشروبکند؟دیباچهنیشرويشاديبرادانستینم. کردتركرااتاقش
.ستیگریمدروندرودیشیاندیمبودشدهدچارشکه

******

.بودخواندندرسحالدرسختبهار. بودگذشتهيروزچند

خوديهادرسمشغولروزهانیادرزیننیشرو. نداشتاضافهوقتگریوبودشدهشروعامتحاناتش
اصآلنیراميبرا. بودرفتهفروخوددربودکردهبازگودوبارهراپدرشيماجرامادرشکهیشباز. بود

بکشدزجرنیچننیادیبااونشیوالديجابهکهنیاازبودخودشخاطربهاشیناراحتبلکه. نبودناراحت
بهنداشترایتیوضعنیچناگربودناراحتزیناوازدانستینممقصرچندانرامادرشالبته. بودیعصبان

بزندشاهرخمنزلبهيسرگرفتمیتصمشیستاکهبودغروب. کندعالقهابرازبهاربهتوانستیمیراحت
مشکلخاطربهچطورپسرشدیدیمچون. بودنیشروخاطربهفقطاشیناراحتالبتهبودنیغمگزیناو

.استیناراحتورنجدرمدامداردکهیجسمان

؟ياییمهمتو. نمیببروبهاررمیممننیوشر_



.دیبرسونسالم. مادرنه_

تنهاخانهدربهار. شدخارجخانهازوستینگرشدیمترافسردهروزبهروزراکهپسرشنیغمگشیستا
گشودرادرودیشنراخانهزنگيصداایوقت. بودشیدرسهامطالعهحالدرگریديروزهاهمچونو. بود

اوکهیراستبه. دیبوسرااشگونهوگرفتيجاغوششآدرشوقولبخندباشهیهممثلشیستادنیدبا
.پنداشتیمخودمادررا

ست؟کجانیشرو. مامانتودییبفرما_

.خونهتو_

:گفتبهارورودحالدر

...ندارهاحساسذرههیشماپسر. دمشیندروزهچند_

.نشستییرایپذدراوهمراهدیخندیمکهیحالدرشیستا

.احساسهباهمیلیخمننیشروچطور؟_

یولشه،یمردادمبغلازهمدانشگاهتو. بزنهمنبهيسرادیبروزچندنیاتوومدیندلش. مشخصه_
.شناسهیمماروکهانگارنهانگار

!انگارنهانگاربگويداردرستویمشکلاگرجانبهارگهینماصال

:وگفتدیبوسرااومهربانشیستا

.ناراحتهیلیخروزهانیااونزمیعزنشوناراحتدستشاز_

.ناراحتهکهشدهیچچرا؟مگهآخه_

:انداختریزبهسرشیستا

.زهایچیلیخخاطربه_

:دیپرسبودشدهمضطربوناراحتبهارکه



شده؟یچبگوخدابهروتومامان_

:وگفتستیبهارنگرچشماندراو

.برهراتونهینمکهنهیاخاطربهاونیشترناراحتیب

:وگفتشدنیغمگبهار

سرشبالنیاتازهمگه... بشه؟طورنیاشدهباعثکهزدهبهشیحرفیکسنکنهناراحته؟چرامامان_
.خورهیمغصهينجوریاکهاومده

26االن. ترهننییپاگرانیدازکنهیمفکرمدام.ادهیزیلیخغرورش. جانبهارشدهبزرگگهیداون_
.بزنمباالنیآستبراشترزودخوادیمدلمشهساله

:دادادامهودیکشیآهو

ینمگهیمای. کنهبدبخترومردمدخترخوادینمگهیم،کشمیمشیپروحرفشکهدفعههریول_
زنهینمهمحرفادیزگهید. هستمنگرانشیلیخدخترمآه.بشنمنانیبيدلسوزيروازمردمخوام

.مخالفهاونیولبهتربشهاشهیروحکنهازدواجاگردیشاکارکنم؟چهدیبادونمینم

. زندینمیحرفاوچرادکهیفهمیمحاال. بودناراحتنیوشرخاطربهیلیخبودانداختهریزبهسربهار
اوسکوتعلتیول. کردیمكدرشینگاههاورفتارازدارددوستشنیشروکهدانستیمخوبخودش

اوسکوتکهشیستا. آوردیدرماشتباهازرااودیبا. کندصحبتاوباحتماکهگرفتمیتصم. دیفهمینمرا
:وگفتنهاداششانهبردستدیدرا

.بزنمبهتيسرونمتیبباومدمفقطمتاسفم.کردمناراحتهمروتو

:گفتوزديلبخندبهار

.شهیمبهترحالشد،حتماینباشهمنیشرونگران.ستمینمامان،ناراحتنه



صحبتباهاشبگماونبهخواستمیم.دارهيشنوحرفشاهرخاز.باشمراقبشحداقلتوخداروتو
.بشهناراحتدستمازنیشرودمیترسیکنه،ول

:گفتبهار

.ابروستچشمشيباالبگهبهشیکیذارمینم.دارمروهواشخودم.خوادینمماماننه

.برخاستبعدوستینگراوبهمهربانشیستا

.دیبخوراوردمینيزیچهنوزکهد؟منیریمکجا

.تنهاستهمنیشروبرمزودتربهترهمن.زهیچهمهبرامدمیدروتو.زمیعزنه

.دیبرسونسالمبهشمامانباشه

نیشروباکهبودگرفتهیقطعمیتصم.رفتفروفکربهونشستیصندليروبهاررفتشیستاانکهازپس
چیهنیشرودیدیمیوقتکندصحبتاوبااولخودشوبگذاردکنارراغرورشداشتمیتصم.کندصحبت

.کندراحتاويبراراکارخواستیمدیگوینم

***

دانشگاهساختمانازوگذاشتهسرپشتتیموفقبازینراامتحاننیآخر.بوددهیرسانیپابهبهارامتحانات
.بوداوهمراهزینترانهدوستش.شدخارج

.يدادخوبروامتحاناتتحالت،تمامبهخوش

:گفتترانهناگهانکهبودندزدنقدمحالدر.نباشنگرانيخونددرسیلیخکههم،تويدادبدتومگه

نه؟یشرواونکننگاهبهار

کجاست؟کو



.طرفاون

هنوزبهارزدهزلمبهميانقطهبهونشستهياگوشهدرتنهاکهدیدرانیشروکردنگاهگریدسمتبه
:گفتوکردترانهبهرو.بودیمناسبفرصتنظرشبهاکنونکندصحبتاوبابودنکردهوقت

.ينداريکارتوبرممنجونترانهخب

.خداحافظ.سالمتبهبرونه

چند.دوختاوبهرانگاهشوستادیامقابلششورولبخندبا.رفتنیشروطرفبهبهار.شدندجداهماز
رابهاروکردبلندسرمتعجبنیشرو.بودشدهتنگیلیخاويبرادلشوبوددهیندرااوکهبوديروز

!بودتنگشدهاويبرادلشچقدر.دیدخودمقابل

چطوره؟حالت.معرفتیبپسرسالم

؟یخوببهار،ممنونم،توسالم

:گفتونشستاوکینزدیصندليروبودشدهخوشحالاودنیدازکهبهار

.وبمخیلیخدمیدروتوکهحاال

نیشرو.کردیمنگاهاوبهمهربانطورهمانبهار.زدزلگریديانقطهبهوآوردلببريلبخندنیشرو
:دیپرسآرام

بود؟چطورامتحاناتت

.بودمشکلیکميدینرسدادمبهوينبودمنباتوچون

.نکردمکمکتکهيشدناراحتیلیخمتاسفم،حتما

.یکنکمکمحتمابعديهادفعهباشهادتییولندارهیبیع

.باشمطمئنحتما

:گفتبعدوکردسکوتیلحظاتبهار



م؟یبگردکمهیمیبريدارروحالشنیشرو

کجا؟

.بخورمهواکمهیخوامیمحاالامتحانهمهنیاازبعد.رونیب

:گفتنیشرو

م؟یبریکباشه

:دیپرسبهار

؟يداروقتیکتو

.میبرخوبه،غروبفردا

.هایباشدنبالت،حاضرامیمخودم.ندارميکارفردامنمباشه

:دیپرسبهارورفتیپذنیشرو

...همباخونه؟پاشويرینم

بهرارشیلچیووانداختریزبهسرفقطودیشننیشرویولکندحیتصحرااشجملهخواستناگهانو
حرفبعدکندینمفکراولچراکهبودشدهیعصبانخودشدستاز.برخاستبهار.دراوردحرکت

سواردندیرسابانیخبهیوقت.دادهلراچرخشاوپشتشهیهممثلورساندنیشروبهراخودعیسر.بزند
واقعایولشدهناراحتاوکهدانستیمبهاربودندکردهسکوتدوهر.رساندندمنزلبهراخودیتاکس
یمغصهخودشخاطربه.نبودناراحتبهاردستاززیننیشرو.بوددررفتهدهانشازناگهانپاشوکلمه

پسکهياخانهبودندشیستاخانهمقابل.نشستلچریويرووشدادهیپبهارکمکبهدندیرسیوقت.خورد
خواستیمحرفیبنیشرو.ماندندبهاروشاهرخکناردرشهیهميبراودهیخرراآناجارهسالچنداز

:گفتبهارکهبرود

ن؟یشرو

:گفتکندنگاهشنکهیابدوناو



.بله

.دیپردهانمازکدفعهی.نداشتميمنظورخدابه.خوامیممعذرت

.منهازمشکلينداريریتقصتو.ستینمهم

کهشبتا.شدخودشانخانهواردریزبهوسرنیاندوهگزینبهار.شدخانهواردوانداختدیکلناراحتو
رابهارداشتتوقعآمداویوقت.بودرفتهفروخوددروبودنشستهاتاقشدربهاربرگرددخانهبهشاهرخ

:زدصداوشدمتعجباوبتیغازیول.ندیببخودمقابل

؟ییکجادخترمبهاربهار

.ستادیاوکردسالمپدردنیدبا.شدخارجاتاقازوبراخاستاو

؟يبوداتاقتتوچرا.زمیعزسالم

يرووبازگشتلباسضیتعوازپسورفتاتاقشبهشدمتعجباویناراحتازشاهرخ.ندادیجواباو
:گفتبعد.نشستصدایبوآوردقهوهیفنجانپدرشيبرابهار.نشستیصندل

.میبخوريحاضردیبا.نکردمدرستغذاخوامیممعذرت

.اورندیبغذارستورانکنمیمتلفناالنزمیعزندارهيرادیا

:دیپرسدیدنیغمگهمچنانرابهاریوقتو

؟يکردخرابرودخترم؟امتحانتافتادهیاتفاق

.ستینيزیچپدرنه

؟یبزنحرفپدرتبايخواینم

.ستینيزیچدیکنباور

بهکردیسعونشستپدرشکنارودیچرازیمسرعتبابهارآوردندکهراغذا.دینپرسچیهگریدشاهرخ
دوست.بودشدهاشتهایبدخترشیناراحتدنیدبازینشاهرخ.بخوردغذایکمشدهکههمپدرشخاطر

...نشدنگونهیایولکندیخالراخودوبزندحرفحداقلاوداشت



رایگوشزدزنگتلفنیوقتبودآمدهخانهبهزودترشاهرخروزآن.بودنیغمگبهارعصرتابعدروز
بهارایگویولبروندرونیببهارباامروزبودقرارکهگفتبعدوکردیاحوالپرسبودنیشروبرداشت

یوقتوزدصدارابهاربلندکندویمشیصدااالنگفتودیخندشاهرخ.رفتهادشی

.استفکردرونشستهتختيروکهدیدرابهار.رفتاتاقشبهدینشنیجواب

.گردشدیبربودهقرارگهیمکردهتلفننیشرو.کردمصداتدفعهچندیدونیمدختر

گردشبهبهارباداشتقصدهمهنوزیعنیبود؟کردهتلفننیشروواقعاشدرهیخپدرشبهبهار
پدرشیوقت.کندفراموشراامروزشقرارروزیدیناراحتخاطربهنیشروکردیمفکربهاربرود؟گرچه

:گفتوبرخاستمنتظر،خندانواستخطپشتاوگفت

زده؟زنگنیشرو

حاالتشاهرخ.رساندتلفنبهراخودوشدهخارجاتاقازعیسربهار.زدمهربانيلبخندشیروبهشاهرخ
دوسترادخترشزیننیشروواستمندعالقهنیشروبهاوکردیمحسوکردیمدركرادخترش

مثلرانیکرد؟شرویمدیباچهکند،اوازدواجنیشروباخواستیمبهاراگر.بودنگرانیول....یولدارد
به...اوبادخترشکهدیترسیم.بودنگرانیولداشتدوستشحدهمانبهوپنداشتیمخودپسر

:گفتخندانوبودشدهتمامبهارمکالمه.بازگشتییرایپذ

د؟ییاینمماباشمابابا.بشمحاضرزودبرم

.یخوشحالويخندیمبازنمیبیمکهخوشحالم.دخترمنه

:گفتودیبوسرااو.رفتپدرشطرفبهمحبتباومهربانبهار

.خوامیممعذرتشدمتونیناراحتباعثکهنیااز

امادهوحاضرزیننیشرو.شدخارجخانهازپدرازیخداحافظوشدنحاضرازپس.رفتاتاقشطرفبهو
ناراحتخودشخاطربهحدنیاتارابهارامدینمدلشیولبودناراحتیلیخقبلروز.بوداومنتظر

.برودگردشبهاوباگرفتمیتصمداشتکهيقرارطبقنیکند،بنابرا

.نیشروسالم



.ترهفیضعیلیختومالکهنیامثلیولفهیضعامحافظهمنکردمیمفکر.خانمسالم

:گفتودیخندبهار

هلرالچریوورفتاوطرفبهو.یباششدهمونیپشتوکردمیمفکر.بودجاشسرمنحافظه.ریخ
:دیپرسنیشرو.داد

م؟یبشنیماشسواريخوایم؟نمیبريطورنیهميخوایم

.يهواخورمیریممیدار.دارهيرادیامگه

؟یشینمخسته

:گفتوزديلبخنداوسوالبهبهار

.شمینمخستهچوقتیهتوبا

اویول.کندباورزیننیشروکهبوددواریامودارددوستشکهبفهمانداوبهخواستیمجمالتنیابابهار
نکهیايبرازیننیشروکردیمصحبتوستهیپبهار.رفتندادهیپطورهمان.اوردینخوديروبهکردیمیسع
هلدرطرفبهراچرخبهاردندیرسکهپاركبه.کردیماشیهمراهوزدیمحرفنکندناراحترااو

.رفتندهافوارهکناربه.داد

:گفتوستینگراوبهنیشرو.نشستخودشوکردمتوقفیصندلکناررالچریوبهار

؟یشیمخستهنگفتم

م؟یبرطورنیهمهمبازيدارتوقعنکنه.نشدمخسته

:کردزمزمهآراموستینگراوبهن،متبسمیشرو

.دمیندتومثليدخترحالبهتا! بهاریمهربونیلیختو

؟یزنینمحرفچراپساسخالصانهمنمحبتکهيدارباوروطورهنیااگه

:گفتوشمردمتیغنرافرصتبهارشدرهیخاوبهمتعجبنیشرو



.کنمیمخواهشنیشروبگو

.ندارمیچندانحرفرو؟منيزیچچه

.يدار

:گفتوشدرهیخاويچشمابهمیمستق

.ندهعذابمنوقدرنیاخداروتونیشرو.گهینمدروغچشمات.يدارکهدونمیم

یمخوب.انداختریزبهسرنیسرو.دوختچشمگریديانقطهبهدیرسیمنظربهنیغمگکهیحالدرو
دوستشکهدیبگواوبهتوانستیمکرد؟چگونهیمانیبچگونهیول.خواهدیمچهاوازبهارکهدانست

دررااندوهوشکستتلخطعمبهارخواستینم.باشد؟نهکنارششهیهميبرااوخواهدیمودارد
یمچهراقرارشیبوتابیبدلوخودشیولباشدخوشبختدیبابهارکهدیشیاندیم.بچشدشیزندگ
کرد؟

روعالميهاغمتماميانگاریشیمناراحتتویوقتیدونستیمچیه.نباشناراحتنقدریاخداروتوبهار
من؟مردهصاحبدلنیاتوزندیریم

.نیزینمرودلتحرف؟چراینکیمناراحتمچراپس

:دادادامهوشدرهیخاوبهنیغمگ

خداروزارم؟تویباونازکهيزیکنم؟چيدلسوزبراتمنیترسیبشه؟مماللگدغرورتیترسیم
اونکلمهکیبایحتشدهکههملحظهکیيبراخوامیمفقطبشنومخودتزبونازهیکاففقطنیشرو

زیچهمهکنبشنوم،باورخودتزبونازروخودمدلحرفهمونوخونمیمچشماتازکهرويزیچ
...نیشرو.شهیمدرست

...بهار

.دادیمآزارشبودکردهترراآناشکنمکهیحالدراونگاهدنید

دختر؟یفهمیم.یباشعاقلهمخودتکهیشرطبه.گمیمروزیچخب،همهیلیخ

:گفتوگشودلبزیننیداد،شروتکانسرواوردلببرلبخندبهار



هر.نهیبهترتواقتیلالبته.باشههمسرشيدخترنیهمچکیکهدارهارزويپسرهر.یهستیخوبدخترتو
دوست...دارمدوستکههستميافراددستهاونجزهممنکنفکر.ارهیبدستبهروتوتونهینمیکس

...هباشمداشتروتودارم

:دادیمگوشمشتاقانهبهارزدیمحرفاراموبودریزبهسر

خوامیم.کنمخرابروتویزندگخودماحساساتخاطربهتونمیميچطور.کنفکربهار،خودتیول
احساسات،عمرتخاطربهخوامینممن.یباشداشتهدردسریبوکاملیزندگهیخوامیم.یباشخوشبخت

گمیمخبیلینه؟خایدارمدوستتهممنکهیبدونيخوایمبهار؟تویفهمیم.یکنحروممنيپابهرو
نیاتو.کنمخرابخودمعالقهخاطربهروتیزندگتونمینمیول.دارمدوستت.دارمعالقهتوبههممن.اره

دخترشیخوشبختدارهدوستکردهتالشسالهانیاتمامتوخاطربهپدرت.يدارخوبخواستگارهمه
بره،وراهتونهینمکهمعلولآدمهیبهبدهرودخترششهینمحاضرکسچیه.دارههمحقونهیببرو

منبهروتومثليدخترستینحاضرکسچیه.نه...بدهانجامدنیمانجامگرانیدکهرويعاديکارها
.بهارکنقبول.دارندییطاليهانقشهفرزندشونيبرايمادروپدرهر.بده

:گفتناراحتونیغمگبهار

یمشکلاصالمننظردرنیاونشستنهلچریورومشکلتتنها.يبرراهیتونینمچته؟فقطتومگهآخه
پادويروورفتنراهتوفقطرویزندگمگه.يبرراهیتونینمتوکهانگارنهانگاراصالخدابه.ستین
یلیخو...ی،قشنگی،مودبيسواد،بایخوب.نیشرويدارگهیديازایامتیلیخن؟تویکردخالصهستادنیا

قبول.شمیمخوشبختتوبامن.ستینيامسئلههماونکهيدارروکوچکمشکلنیافقط.گهیديزایچ
بافقطندارمدوستروياگهیدکستوجزمن.دارمدوستتقسمخدايخداوندبه...من...من.نیشروکن
آرزوهامبهتو

رفتنراهيبرامنيپاها...نیشروآره...خوبدخترهی.يخوایمتوکهباشمهمونخورمیمقسم.رسمیم
بهخ.رمیمیم،مطمئنایکنغیدرمنازرويبزرگوارومحبتنیايبخواتواگرو.محتاجندتوعشقيروینبه
.گهیدزیچنهوترحميروازنه.هیواقعمنعالقهنیشرو.رمیمیمدا



بهارنهیسبرسرلحظاتآندرخواستیمدلش.کردندیمنوازشرانیشرويهاگونهاشکقطرات
دوختبهارنمکناكچشماندرچشم.داشتدوستشیلیخ.شودآراماومهربانيدستهانوازشباوبگذارد

:دیپرستابیبعشق،بهاروشورازبودپردوهرنگاه

ن؟یشرویکنیمقبول

گرونید؟حرفینزندمویکنتحملیزندگتویتونی؟میکنیستادگیاماتینامالتماممقابلدریتونیم
...ودوستولی؟فامیکنیمچهرو

هایسختتماممقابلدرمن.گرانیدنهمهمهمننظر.توباهماون.کنمیزندگخوامیمکههستممننیا
وکوهزشیرمقابلدرباشهیادموجودتومحبتوعشقيروینباشه،اگرعشقاگرکنمیمیستادگیا

وهمعاشق.نیشرومیباشعاشقخوامیم.کنهیمیستادگیاهمسرفرقبهآسمونطاقشدندهیکوب
.میکنیزندگعاشق

...واقعااگر...یکیمينطوریاتواگر

توخوامیمکه.کنمیزندگتوباخوامیمکهگمیمتوبهراسخنانیاطموکاملعقلبامن.هیجدکنباور
ینمتنهاتومونهیمکنارتشهیهم،بهاریزندگجادهتوکهبدون...نذارمتنهاتوباشمکنارتدریزندگ
ازبخوادکهستمینساله16،17دخترهیاالنمن.ستادهیواحرفشيپااخرتابزنهحرفاگربهار.ذاره

کاملدیدباودمیمصیتشخروبدوخوبشدمبزرگمن.کنهيریگمیتصمیبچگتواحساسايرو
.کنمیميریگمیتصم

...منبهار

تا.یباشنیزمکرهيروانساننیترخوشبختکهيداررونیااستحقاقتو.نیشرویبگخوادینميزیچ
یزندگتوباخوامیممن.یستینتنهاوکنارتهبهاربدونبعدبهحاالازیولیداشتمشکالتیلیخحاال
.کنشادروهمهدل.یبشخوشبختتوکهاونهيارزونیاباشهممادرتفکربهنیشرو.کنم

.ستمینتویمهربونهمهنیاقیالمن.بهارآه

.قبولهکهبگو...بگون،حاالیشروییزهایچنیباالترقیالتو



بهراایدنعشقشورتمامییگولبخندکینیهمودیپاشيروبهمهربانيلبخندشدرهیخاوبهنیشرو
.کردهیهدبهاروجود

.یشینممونیپشانتخابتبمونم،ازکنارتاخربهتاخورمیمقسمنیشرو

.ینشمونیپشهمتودوارمیام

.عاشقمچرا؟چونیدونیم.شمینم

هنوزن،البتهیشروباوصال.دیرسشیآرزوبهباالخرهبهار.بودندخوشحالویراضدوهرحاالدیخندو
اويهاچشمعمقازرانیداشت،اباوررابهاريحرفها.دیکشیراحتنفسنیشرو.بودندماندههاخانواده

کهخانهبه.بنددکاربهبهاريخوشنودویتیخوشبخخاطربهراتالششتمامگرفتمیتصم.کردیمدرك
جوابتابودندامدهانها.بودندشاهرخمنزلدرهمسرشوپسرويممحمدخانهمراهشیستادندیرس

.کنندچهکهبودندماندهوشاهرخشیستا.رندیبگرایقطع

:گفتيمحمدخانم

.ومدینخانمبهارچرتپس.میکنیمصحبتهونشستهیساعتاالنما

.کردرییتغنظرشدیشاکنهصحبتبرزیفرخودباامشبحداقل

:گفتداشتلببرلبخندکهیحالدرشاهرخ

م؟یکنچهمانهگهیمیوقت.میگفتروبهارجوابشماخودبهبارهاشیستاایمنيمحمدخانم

:گفتوگشودلببرزیفر

یمروحرفهامونباالخرهکنمیمصحبتشونیابامناومدندکهخودشون.میشیممنتظرشماياجازهبا
.میرسیمیقطعجواببهومینیز

.ندارمیحرفمن.خودتونهلیم

بهارو.دیدخندانرادوآنوگشودشانیبرارادرشیستا.شدندخانهواردنیشرووبهارلحظههماندر
:دیپرس



م؟یدارمامان،مهمون

:گفتشیستا

.هستندتومنتظرهامهمونوقتهیلیتو،خدییایب.زمیعزشیبوکم

من؟منتظر

دنیدبابهارچهره.شدندییرایپذواردشیستاهمراه.بودکردهتعجبزیناو.ستینگرنیشروبهمتعجبو
:گفتزنانلبخنديمحمدکرد،خانمرفت،سالمهمدراشخانوادهويمحمدخانم

م؟یهستمنتظرتیکازیدونیم.زمیعزشدروشنماهتيرودنیدبهباالخرهماچشمبهبه

یعصبزیننیشرو.کندتیرعاراادبکهفهمانداوبهنگاهباشاهرخ.نشستپدرشکنارونگفتچیهبهار
.کردارامشيلبخندبابهاریول.دوختبهاربهرانگاهش.بودشده

:گفتيمحمديآقا

ریغافلگهمتوکهمیاومدخودمانجانبرزیفراصرارخاطربهمییایبرسماماينداداجازهبساززمیعز
.یبش

:گفتبهار

...صورتنیاریغدر.چشميروقدمتونبگمدیباکهدیاومدیمهمانيبرااگر

:گفتناراحتشاهرخ

.دخترمکنمیمخواهش...بهار

:گفتواوردلببريلبخندبرزیفر

.کنمصحبتشماباشخصاخواستمیمدیبداجازهاگرخانمبهار

؟یچيبرا

.میبرسجهینتبهنکهیايبرا



:دیپرسبهار

؟ياجهینتچه

...خاطربهخب

دونمینممن.کردمعرضمیمستقریغچهومیمستقچهمادرتونبهروجوابمبارهامنبرززیفرآقادینیبب
ه؟یچيفشارپاهمهنیايبراشمالیدل

.بکنمروتالشمدیبااونبهدنیرسيبراحاالوکردمانتخابرونظرممورددخترخب،من

:گفتوزديپوزخندبهار

شماياجهینتبههرگزچونکنمصحبتشماباتونمینممن.کنمناراحتتونمجبورمکهمتاسفم.برزیفرآقا
همحاالدادممثبتجوابيگریدشخصبهشماازقبلمنکنمعرضدیبا.میرسینمدیدارروانتظارش

!بشهحاصلیفرجدیشاتابشهبدلوردیحرفمانیبباشهالزمکنمینمفکر

:گفتدیرسیمنظربهیعصبیلیخکهبرزیفربودندشدهرهیخبهاربهمتعجبنیشروجزهمه

د؟یدارنامزدکهدیبگدیخوایشمامیعنی.کنمینمدركروشمامنظورمن

.دارمنامزدمن.بله

.بودنزدهیحرفمابهموضوعنیابهراجعیکسیول

:گفتوبرخاستیعصبانيمحمدخانم

.دیدادیميبازرومامدتنیاتمامدرشما.کهواقعا

:گفتتیعصبانباهميمحمديآقا

.فروتنياقادهیبعینزاکتیبنیچنشماچونیتیشخصبايخانوادهاز

:گفتوبرخاستشاهرخ



...یولخوامیممعذرتمن

:گفتشیستابهرويمحمدخانم

د؟یکنيبازمايخانوادهتیشخصبادیخواستیم.دینگفتمابهرويامسئلهنیچنچطورشما

:گفتنیشرمگیولمتعجبشیستا

.دونستمینميزیچمندیکنباور

:گفتوبرخاستبهار

.دادمجوابياگهیدشخصبهامروزنیهممن

:گفتوستینگراوبهنیخشمگيمحمدخانم

.ينشدعروسمونتوکهبهترهمون

:گفتیعصبانبرزیفر.ندادیجوابوزديپوزخندبهار

!خانمبردمشمایواقعتیشخصبهیپزودکهخوشحالم.کردماشتباهانتخابمدرواقعامن

:گفتیعصبانشاهرخ

.دیندارمنودختربهنیتوهحقشما

.شدندخارجخانهازداشتندیمابرازراشانیناراحتهودهیبسخنانباکهیحالدريمحمديخانواده

:گفتبهاربهرومتعجبشاهرخآنهارفتنازبعد

؟يکردچکارتوبهار

.کنندقبولخواستندیم.بودمدادهاونابهروخودمیمنفجواببارهامنپدر

؟يدادمثبتجوابیکبهبود؟تویچجملهاونازمنظورت...یول.درسته

حیتوضپدرشبهخواهدیمچگونهبهارکهبودماندهزیننیشرو.دوختچشماواهمتعجبزینشیستا
.بدهد



کهیشخصبامنکهدیموافقهمشما.داشتمدوسترويگریدشخصکهمدتهاستمندینیبب...منپدر
درسته؟.کنمازدواجکنمیمانتخابشخودم

:گفتونشستشاهرخ

امندهیآدامادبازودترخوادیمدلم.نمیببرودخترمانتخابزودتردارمدوستیلیه؟خیکاونبگوحاال.بله
!شومآشنا

:گفتبعد.ستینگرنیشروبهزنانلبخندبهار

.جاستنیهماون

نیشروباخواستیمبهاریعنیداشت؟امکانچطورنه.ستینگربهاربهبعدونیشروبهمتعجبشاهرخ
:گفتبهاربهبعدوستینگرنیشروبهکردینمباورکهشیکند؟ستاازدواج

...دیدارمیتصم...دیدارمیتصمنیشرووتو.بهاریگیميجد

.کنمازدواجنیشروباخوامیممن.مادربله

!نه

بودستادهیایعصبانکهپدرشبهمتعجببهار.دیکوبهمهلببرراسکوتمهرکهبودشاهرخبلنديصدا
.ستینگر

...جون؟چراباباشدهیچ

!دمینماجازهمن

:گفتنیغمگبهار.شدندرهیخاوبهناراحتشیستاونیشرو

...بابایول

.دمینماجازهمنندارهیول

ازدواجمعلولهیبادخترمبذارمچطور.بدماجازهتونمینممن.نه:کردزمزمهخودباورفتاتاقشبهو
کنه؟



خودشپسرمانندرااو.داشتیمدوسترانیشروشاهرخ

کردهیزندگسالهانیاتمام:کردیمزمزمهخودبا.کندموافقتانهاازدواجباتوانستینمیولدانستیم
بگذارمنیزميروسرراحتبعدونمیبباونویخوشبختبهار،خواستمخاطربهبمونمبهار،خواستمخاطربه
خوشبختوکنهرشدبهارتا.برسهثمربهبهارتاشدمابدرهذرهسالهانیاتمامتو.امبهارهشیپبرمو

آرامشزمیعزبهارهروحتابشمفداخواستم.بکشمنفسخواستمامبهارمدلوهیمخاطربه.کنهیزندگ
نه!بره؟کنه،راهحرکتعمراخرتاتونهینمکهیکسبا.کنهازدواجنیشروباخوادیمبهارحاال.باشهداشته
...بدماجازهچطور

.زدیمحرفلبریزورفتیمراهاتاقشدرمداموبودیعصب

:گفت.شدرهیخاوبهبودشدهناراحتیلیخکهبهار.ستینگربهاربهنین،غمگیشرو

.کنمیمیستادگیایمشکلهريجلوکهگفتم.نیشرونباشناراحت

:گفتبودکردهتررانگاهشاشکنمکهیحالدرشیستا

.دخترم.بهار

:گفتوگرفتيجااواغوشدربهار

م؟یکنازدواجهمبانیشروومنيدیماجازهتو.مامان

:گفتواوردلببريلبخندشدرهیخاوچشماندرشیستا

...يبخواکهشهینمباورم.یباشعروسمکهبودارزومشهیهمیمنزیعزتو

.دارمدوستشخدابهدارمدوستشرونیشرومنمامان

.فهممیم.زمیعزفهممیم

:گفتارامنیشرو

؟یچپدرت.بهارپدرت

.خوادیمرومنیخوشبختودارهدوسترومناون.کنمیمشیراض



نیادانستیم.بودیراضبهارمیتصمازیولکردخواهدچهشاهرخدانستینم.انداختریزبهسرشیستا
کهدیشیاندیمنیابهشاهرخدانستیمرایز.دادیمحقزینشاهرخبهالبته.مندندعالقههمبهواقعادو

خودمنزلبهوکردهیخداحافظنیشرووشیستا.کندخوشبخترابهاروضعنیاباتواندینمنیشرو
...ییتنهاماندوبهارورفتند

بااکنونیول.کندمخالفتپدرشکردینمفکر.استناراحتکهدانستیمبهار.بوداتاقشدرپدرش
دربهياضربه.رفتپدرشاتاقطرفبهوبرخاستبهاریقیدقاازبعد.بودشدهنیغمگاوضاعنیادنید

واردگرفتهدستانیمراسرشونشستهتختلبهکهدیدراپدرش.گشودرادرکوتاهیمکثازبعدوزد
عکسبهرهیخیقیدقاوبرداشتراان.افتادتختيرومادرشعکسقاببهچشمش.رفتجلوتروشد
وبرگرفتقابازچشمبهار.ستینگراوبهوکردهبلندسردیدرابهارسکوتکهشاهرخ.ستینگر

:دوختاوبهرانگاهش

...بابا

چرا؟؟آخهیگرفترومیتصمنیابهار؟چراچرا

:دادجوابآرامستینگریمپدربهمیمستقکهطورهمانبهار

کنه؟مخالفتتونستیبشه؟کسجلودارتونتونستیکس.دینشدعاشقشمامگه

:گفتناراحتشونیغمگآرامشهمانباشاهرخ

.دخترمکردیمفرقتوبامنمسئله

:گفتونشستپدرشمقابلیصندليروبهار

داره؟ییبوورنگهییکسهريبراکهجداستزیچهیعشقمگه.دارهفرقهمشدنعاشق؟مگهیفرقچه

.شهینمکهکنقبول...یول.نهدخترکمنه

اونبهمنروشنهادیپنیاکهبدونیول.دارهدوستمدارم،اونمعالقهنیشروبهجون؟منباباشهینمیچ
خواستیمرومنیخوشبختاونمگفت؟چونینمیچیهوکردینمبازلباونچرایدونیم.دادم



چون.تونهیمکهگفتممنیکنه،ولخوشبخترومنتونهینماشیجسمانتیوضعخاطربهگفتیمچون
نه؟،مگهيدارباوررونیاهمتو.ستینوابستهاونيپاهابهمنیخوشبختکهدارمروباورنیا

:گفتاراموانداختریزبهسرشاهرخ

...بهاریولدارمقبولآره

د؟ینداردوسترونیشروشمامگه

دنیکشرنجشه؟جوابیمیچمنيارزوهاپسیبهار،ولخوبیلیه،خیخوبیلیخپسراون.دارمدوستش
باونمیببیخوشبختدرروتوبرسمارزومبهقرارهکهیوقتخوادیمدلم.شه؟بهارم،دخترمیمیچمنيها

بهموندموآوردمطاقتاگرحاالتا.هستموبودممادرتعاشقمنبهارم.بذارمهميرو،روچشمانمارامش
...بودهتوخاطربه.بودهاونعشقخاطر

حسرویخوشبختاونمبده.دارهاحساسدارهدلهمنیشروکهکنقبولیول.فهممیمبابادونمیم
هیبقبایفرقکنه،کهیزندگگرونیدمثلتونهیمکهباشهداشتهروحسنیااوناگرشهیمیچکنه؟مگه

اون.دینشکنهمروشیستادل.دینشکنرودلش.تونهیباشه،مخوشبختتونهیماونمنداره،باباهاآدم
نیشروبامنکنباور.رسهیمیخوشبختبهدارهپسرشکهکنهباوراونمبذار.دهیکشیسختیلیخ

اندازهوحدیبیمهرباندلدرشاهرخ.میکنیمدركومیفهمیموگریهمدما.باباشمیمخوشبخت
تابوددهیافریخاککرهنیايروخداوندکهبودیدومبهارهاو.يآر.بودبهارهماننداوستودیمرادخترش

.داردیارزانگرانیدبهرامحبتشویمهربان

:گفتوگرفترادستش.نشستپدرشکناربهار

کسدلماخوادینمدلشهرگزاون.آره.شهیمیراضوخوشحالمیتصمنیاازحتماهمبهارهمامان
.میبشکنرويگرید

:دیکشاغوشدررادخترشاشکاربودپرنگاهشکهیحالدرشاهرخ

بایکنیمفکرواقعااگر.یهستمادرهمونمهربوندخترتو.يابهارهتو.ارهیمنبهارهخوبم،تودختر
يارزوتیبرا.ندارمیحرفمنيدارقبولتیزندگمردعنوانبهاونوویشیمخوشبختنیشرو



يکمبودتونخواستمچوقتیهکهبدونهخوامیم.باشهیراضمنازمادرتخوامیکنم،میمیخوشبخت
.برممادرتداریدبهبلندسرودیسفيروباتایباشخوشبختخوامیم.یکنحس

:دیسائپدرشانهبرسرکردیمهیگرکهیحالدربهار

منپدرکهنیااز.کنمیمافتخاروجودتونبه!دیهستایدنپدرنیبهترشما!دیخوبیلیخشما.جونباباآه
شماکناردرکهبودهنیاخاطربهوجودمهتويمهرودارمیمحبتاگرمن.جونبابا.بالمیمخودمبهدیهست

درمهربانرادخترشکهیحالدرشاهرخ.دیکردتمیحماشهیهمنکهیاازممنونوخوشحالموشدمبزرگ
سالهانیاتمامدرکهاوبه.یشگیهميوفاباانبه.بایزيایروانبه.افتاداوبهنگاهشبوددهیکشاغوش
خوشحالکهفهماندیماوبهشیبایزنگاهباکه.بهارهبود،بهعاشقشکهاوبود،بهنگذاشتهشیتنهايالحظه
.بودخوشحالویراضزین،اويآر.است

زیندوآن.استموافقازدواجشانباپدرشکهدادخبرشیستاونیشروبهیخوشحالبابهاربعدروز
کناردروشدیمخوشبختپسرشنکهیاازشیستاواورددهیدبهاشکشوقازنیشرو..شدندخوشحال

بهاريخواستگاربهیرسمطوربهآنها.بودشادمانکردیمیزندگبهارچونیمهربانوخوبدختر
بریحرفتوانستندینمگریدبهاروشاهرخموافقتوجودبا.نکردمخالفتیکسبودندخشنودهمه.رفتند
.اورندزبان

جشنکیتداركدرزودترگرفتندمیتصم.بودندشادمانهمه.بودانهاهمهيآرزوبهارونیشروسعادت
تمام.ندیبراشکوهباوبزرگ

يهفتهجشنروزيبرا.ندازندیبراهبهرایعروسوعقدمراسمزودترگرفتندمیتصمشدگذاشتهقرارها
خشنودویراضوصالنیاازدوهرستندینگریمهمبهعاشقوخندانبهارونیشرو.کردندنیمعروبعد

یمبهاررایزکرديداریخرشاهرخوشیستامنزلیکینزددرياخانهنیشرويبراپدربزگر.بوند
ويشادبهفقطاویولکندیزندگانهاباپدرشداشتدوستیلیخ.باشدپدرشکینزدخواست
حالنیابایولبودشدهانجامکارهااکثرانکهبابودماندهجشنبهروزسه.دیشیاندیمدخترشیخوشبخت

بهرازشانیعزنوهیعروسکهنیااز.داشتندذوقشتریبشاهرخمادرپدرو.بونددلهرهوشوردریهمگ
.داشتندراسعادتشيارزوهمهوبودانهاهمهیچشمنوربهار.بودندخوشحالدندیدیمچشم



شدحاضریوقت.بودشنبهسهبلکه.نبودپنجشنبهروزانیولبرودبهارهداریدبهداشتمیتصمشاهرخ
:دیپرسوستینگراوبهشیستا

شاهرخ؟يریمییجا

.دارمکاریکم.رونیبرمیم.آره

طرفبهشیستا.بوندخانهدربزرگترهافقطوبودندرفتهدیخريبرابهناموسوگندهمراهنیشرووبهار
:گفتورفتشاهرخ

؟يبريخوایمکجاتو.انیمگهیداالنهابچه

:گفتاراموستینگراوبهشاهرخ

.رمیمامروزعوضدرشلوغهسرموجشنه.تونمینمشنبهپنجآخه.بزنمبهارهبهيسربرمخوتامیم

:دیپرسآرامشیستا

ام؟یبهمراهتهممنيدیماجازه

:گفتواوردلببريلبخندشاهرخ

.شهیمخوشحالنهیببروتوکهنیاازهمبهارهکنمیمفکر

.یرفتیپذحاالکهخوشحالم.امیباونخاكسرهمراهتينداداجازههرگز

کردهسکوتدوهرراهدر.شدندگورستانیراهلیاتومببرسوارشاهرخهمراهوشدحاضرزینشیستا
بعدودیخرسرخگلشاخهچندابتدامعمولطبقشاهرخ.بودندکردهخلوتخودبادروندرکیهر.بودند
شیستا.نشستنددوهردندیرسکهخاكسر...شتافتاشرفتهدستاززیعزقبريسوبهشیستاهمراه

باراقبرکهیحالدر.بوددادهجاخوددرراشاهرخزیعزکهيقبر.دیدیمرااوقبرکهبودبارنیاوليبرا
یم.دیدبودروانشیهابرگونهکهرایاشکدوخت،قطراتشاهرخبهرانگاهشدادیمشستشوگالب

اوکهدیدیم.کنندیمفورانوجوشندیمشاهرخدلجوشانچشمهازاشکهاها،آنقطرهآنکهدانست
قبريروکیبهکیراگليهاشاخه.استکردهحفظدلشکلبهدررابهارهعشقساليسالهاچگونه

:کردبازلبلرزانییصداباشاهرخحاال.نهاد



خوشحالدونمی؟مينشدکهدنت،ناراحتیداومدممقررموعداززودترچطوره؟امروزحالت.امبهارهسالم
یم.دنتیدبهاومدهمنباهمشیستا.ومدمینتنهاکهینیبیم.خوشحالممنکهطورهمون.يشدهم

یم.کنهتصاحبروتویخاليجانخواستچوقتیهکهیکسشیستا.یشناسیماونوحتماآره.کهشیشناس
کهدونمیم.آوردمیخوبيخبرهایراست.شددخترمون،مادریکنارمویهستتوداشتباورچرا؟چونیدون

خودشيواسه.شدهبزرگگهیدبهارمون.يبشنوخودمزبونازوامخیمی،وليدارخبرزیچهمهازخودت
کنم،بهاره،بهاریماحساسروتوکنمیمنگاهشیشه؟وقتینمباورت.توئههیشبشده،درستیخانم

اونبایخواستیمکهطورکنه،همونیمشه،ازدواجیمعروسدارهاون.بردهارثبهتوازروشیمهربون
کاش.يبودهمتودخترمونیعروستوخواستیمدلم.کردموفاقولمبه.بودمهمراهیزندگتوقدمبهقدم

.یگفتیمکیتبربهشویبودهمتو

او.کردینمپنهانشیستاازراشیاشکهاگرید.افتادهیگربهشاهرخ

:گفتوبرخاستشیستا.بودندانجایساعت.ختیریماشکودیشنیمراشاهرخيحرفهازین

.شوپاخونهمیبربهترهشاهرخ

:گفتوستینگراوبهشاهرخ

.چیسوئهمنیاایب.اومدمهممننیماشتوبروتو

یحرفچیهیبنیبنابرا.بازگرددخانهبهودیگووداعبهارهباتنهاخواهدیماوکهدانستیمشیستا
يروبهرورابهارهحاال.شدرهیخقبربهگریدبارشاهرخ.رفتلیاتومبطرفبهوگرفتاوازراچییسو

.زدیملبخندکهدیدیمقبريباالخود

:کردزمزمهشاهرخ

آره.یکنبازمنيبراروآغوشتدیباکهییتوحاال.يدادکهیقول،بهیکنوفاعهدتبهکهتوستنوبتحاال
کهبگو.بهارمبگو.ندارمطاقتگهیبشه،دیطوالنانتظارمنگذار.راهمبهچشممن.توستنوبتبهاره،حاال

.بهارهبگودهیرسانیپابهانتظار

:دیچیپیمشاهرخگوشدرنیدلنشیقیموسيآواچونکهبوداويصدا

...کهینزدداریديلحظه.شاهرخکهینزدداریدلحظه



لبخندبافرستاد،بعداشبهارهيبراوسپردمینسدستبهرايابوسه.گرفتيجااولبانبرلبخند
لببريلبخندزیناو.زدلبخندکردیمنگاهشنیغمگکهشیستايروبهنشستفرمانپشتیوقت.رفت
:آورد

.ياومدهمراهمکهممنونم

.امیبتوبهارهدنیدبهشدهکههمبارهیحداقلداشتمدوستشهیهم

.خوشحالهاونم،حتماياومدحاالو

ه؟یراضنیشرووبهارازدواجازهمشاهرخ،بهاره

.میخوشحالواقعاهمتوومن...موافقهازدواجنیاباحتمااونم.بله

.نمیببروپسرمیخوشبختتونمیمحداقلکهخوشحالم.شاهرخخوشحالمآره

:گفتوستینگراوبهمهربانشاهرخ

.يکردتحملرومامحبتباتویول.بودمشدهاضافهمشکالتتيروهممن.يدیکشیسختیلیخحاالتاتو

...همتو.بودخواهدوبودهدخترمبهار

:دادادامهودوختشاهرخبهرانگاهش

.يبودهمراهمشهیهمهمتوو.بودمکنارتیواقعدوستکیمثلکهشاهرخخوشحالم

:گفتودیخندشاهرخ

یمیعروسهمباهامونبچهحاالعوض،دريبودمنازترعاقلادته؟تویم،ینکردازدواجهمباما
.بشنخوشبختدوارمیام.کنند

:گفتبودزدهحلقهنگاهشدراشکودیخندیمکهیحالدرزینشیستا

دوستهیمثلروتوچونچوننشدممانیپشرفتمینپذروشنهادتیپکهنیاازسالهانیایطدروقتچیه
.نهیشرووبهاریخوشبختآرزومهممن.داشتمکنارمدر



.وقتچیه.ينذارتنهارواوناوقتچیهخوامیمشیستا

.میمونیمکنارشونهم،بایهستهمتو.حتما

:گفتبودگرفتهفراراوجودشتماميشادکهیحالدرشاهرخ

تابشمرمهارولحظهخوامیم.شیستاکنميشمارلحظهخوامیمحاالاز.رسمیمآرزومبهدارمگهیدمن
.عشقميدوبارهوصالبه.برسماونبه

ياندهیآاز.زدیمحرفمطمئنیلیخ.کردست،نگاهینگریمینامعلومينقطهبهرهیخکهاوبهشیستا
:دیپرس.بودنهایاازترعاقلنه،او...شاهرخدیترسید،میترس.کینزد

...يندارمیتصمکهتوشاهرخ

خوشحالخوامیم.شیستابخندهمکنم،توفکردخترمیعروسبهخوامیمفعال.ندارمیخاصمیتصم.نه
.یباش

.ینکنتركرومازودیشاهرخ،ولیبرسآرزوتبههمتودوارمیام

سالهانیاتمامدرکهیکسد،بهیخنداشییتنهايسالهاهمرازوهمدمبهمحبتباود،مهربانیخندشاهرخ
.بودهمراهشهایناراحتوهاها،غمیخوشوهایسختتمامدروکردهتحملشمحبتبا

***

بودندکردهبرگزارمجللوبزرگسالنکیدرراجشنبودامادهزیچهمه.دیرسفراجشنروزباالخره
یخوببهراخوشوبزرگشبنیاخواستندیموبودندشادهمه.بودندنفرصدچندازشیبنیمدعو
ان.گذارندقدمشانیبایزيانهیآشبهانجاازوبروندبهاريپدرمنزلبهمراسمازبعدبودقرار.کننديسپر
یعروسشبدربهارهمانندقاید،دقیدرخشیمیعروسدیسپلباسدربودشدهبایزیلیخبهارشب
یلحظاتدیدرااوکهیعروسلباسدر.ستودیمرااودلدروبوددوختهبهاربهرانگاهششاهرخ.اش



دوستوبایزجشنانادیبه.افتادبهارهباازدواجششبادیبهوندیبیمخودمقابلرابهارهکهکردحس
.بهارهنیریشيحرفهاویداشتن

.کشمیمخجالتیلیکنند؟خیمنگاهمينطوریاهمهچرا.شاهرخيوا

.باشهداشتهروتوییبایزبهیعروستونهینمیکسچون.کنندنگاتهمدیبا

.میکردیعروسهمباباالخره.خوشحالمیلیشاهرخ،خ

.یمنمالگهیدتوکهنیابهاره،ازخوشحالمیلیخ.عشقشوروایدنهیبا

.شاهرخدارمدوستتزدیمادیفرکهینگاه.بودشدهرهیخشاهرخعاشقچشمانبهاوعاشقانهنگاه

:آوردخودبهراشاهرخبهناميصدا

.گهینمروبلهباباشياجازهیبعروس.گهیدایبد.مردییکجا

شاهرخ.شدرهیخپدرشبهبهار.رفتنددامادوعروسکناربهبهنامهمراه.بردخودباراشاهرخودیخند
:گفتبهاروزداويروبهمهربانيلبخند

.بله

وجشنوبودپابرگریديشورتاالردر.ستینگریمانهابهفقطشاهرخ.بستنیشروباراعشقوندیپو
جشندرآراستهوبایززیناو.کردیممشاهدهروست،بهارهینگریمجاهربهشاهرخ.داشتادامهیکوبیپا

ازبودپرنگاهش.دوختیمشاهرخبهرااشعاشقانهنگاهمداموبودکردهشرکتدخترشیعروس
.بودنمودهوفاقولشبهوبودرساندهثمربهرابهارشاهرخکهنیا،ازیقدردان

توئه؟منوخاطرخوشحالند،بههمه.کننگاهشاهرخ

.ترخوشحالهمهازمنیول.خوشحالندهمه.معلومه

.لرزهیمچقدردستم.شاهرخترسم،یميوا

.باشآروم.مهربونمباشآروم

.دیخندیمبلندبلند.دیخندیمبهاره



:ستادیاشاهرخکنارشیستا

.باشهحالسریلیخدیباامشبعروس؟پدریکنیمفکریچبه

.دارمیبیعجحال.حالمسریلیخ

:گفتونهاداويبازوبردست.داردیبیغرحالشاهرخدیدیم.شدرهیخاوبهمضطربشیستا

شاهرخ؟خوبهحالت

.شهینمنیاازبهتر...شهینمنیاازبهتر

بودقرار.شدندرفتنآمادههمهشامصرفازپس.داشتادامههمچنانجشن.رفتدخترشطرفبهو
برقرارشاهرخمنزلدرجشنادامه

يجاعروسلیاتومبفرمانپشتبهنام.گرفتيجااوکنارزینشیستا.شدلشیاتومببرسوارشاهرخ.شود
اراميفضادرممتديهابوقيصدا.کردندحرکتهمسرپشتفیردبهزینگریديهالیاتومب.گرفت

دهیندنیچنرااوحالبهتا.بودترساندهیلیخراشیستااوسکوت.بودساکتشاهرخ.شدیمپخششب
.برودحجلهبهامشببودقراراوییبود،گوخوشحالاو.بود

يگونه.رفتبهارطرفبهشاهرخ.بودندخوشحالودندیخندیمهمه.شدگرفتهسرازیکوبیپازینخانهدر
:گفتودیبوسزینرانیشرودیبوسرااو

اونبا.بچشهرواندوهوغمطعمشیزندگتوخوامینم.کنسپرم،خوشبختشیمتوبهرون،دخترمیشرو
.کنهیمخوشبختروخوبه،تویلیخباش،بهارمهربون

:گفتوزدلبخنداوبهنیشرو

.کنمخوشبختروبهاردمیمقول.دینباشنگرانجونپدر

:گفتشاهرخ.ستینگراوبهزینبهار

خوشبختدوارمیام.همرازوهمدمهی.باشیواقعدوستهیبودنزنبرعالوههمسرتيبرا.دخترم
.ندارميخاطريدغدغهگهید.باشمراحتراحتتونمیمحاالاز.دیبش



.دیدپدرشدررایبیغرحالتبهارکهيطور.بودجانیهباشیهانفس

.دارمدوستتون...بابا

.دارمدوستهممن

ییگو.ستینگریمدامادوعروسواوبهعشقباوستادهیاکنارکهافتادبهارهبهنگاهش.دیبوسرااوو
اتاقشبهشودمتوجهیکسنکهیابدونارامشاهرخ.بودشاهرخوصلراهبهچشموتابیبزیناونگاه
يرو.کردحسرابهاريبو.کردحسرامینس.گشودراپنجره.بودپوشاندهیاشکيحلقهرانگاهش.رفت
.خودمقابلرااويایرووداشتدستدررابهارهعکس.نشستتخت

یم.باشمتوبازودترخوامیم.سبکوشدهآزادم،رهاحاال.کنارتامیبارامشباوراحتتونمیمبهاره،حاال
.امییآره،م.باشمکنارتشهیهميبراخوام

گوشفقطیول.شدیمدهیشنيدلنوازوارامیقیموسيصدا.ستادیاپنجرهکنارشاهرخ.بوداومقابلبهاره
.بودگوشنوازيصدااندنیشنبهقادرشاهرخيها

فرشتگان.دادندیموصلمژدهشاهرخبهوکردندیمینورافشاننیزمبهشهیهمازترکینزدستارگان
چنانیقیموسيآوا.بودندبهارهوشاهرخکنندگانبدرقهکردند،آنهایمزمزمهرايدلنوازوبایزییالال

آسمانآغوشبهخودبارااومینسکهيپرهمچونوزنیب.بودکردهمستراشاهرخکهبودخوشوبایز
نیا.گرفتدستدررااودستانعاشقومشتاقانهشاهرخوکرددرازاوطرفبهرادستشبهاره.کشاندیم

همراه.داشتدستدررااودستانیراستبهبارنیايآر.کردحسراشانیقیحقيگرماواويدستهابار
دستاوجآنبه.برسانندنیزميسوآنبهراآنهابودقرارکهياجاده.گذاشتینورانياجادهبرقدماو
یمشیهاییبایزتمامباراعشق.بودنهمبايلحظهوشدنیکیيبود،لحظهوصلي،لحظه،لحظهیافتنین

.کردیمحسخودکناردررااووجوديگرماشاهرخوبودشاهرخهمراهیراستبهبهارهبارنیا.دندید

.رفتبهنامطرفبهوانداختاطرافبهرانگاهششیستا

کجاست؟شاهرخ

.رهینمییجاگهیدکهامشب.گهیدجاهاستنیهم



دنبالبهشیستا.کنندتركراخانهگریدیقیدقاخواستندیم.بودندهمکناردامادوعروس.دیخندبلندو
شاهرخخواباتاقطرفبهبعدوگشترااتاقها.کندیخداحافظاوازخواستیمبهار.بودشاهرخ

عکسکهیحالدروتختيرودهیخوابراشاهرخوشدواردوگشودرادردینشنییصدایولزددر.رفت
:گفتوزدلبخند.رفتجلوتر.داشتاشنهیسيرورابهاره

.دهیخوابگرفتهعروسپدرکننگاه.بابايا

.شدرهیخشاهرخبهدوباره.شهیهمازترینورانآسمانواستبازپنجرهدیدکردحسراخوشيعطر

؟يدیخوابیگرفتتو.کنهیخداحافظتوازخوادیمشاهرخ،بهارپاشو

اوشانهبردست.ستادیاتختکنار.شدمضطربیکمدهدیمیجوابنهوکندیمیحرکتنهاودیدیوقت
:دادتکانشوگذارد

...يشنویمروصدام...شاهرخ

رفتهفرويابدیخواببهآرام.کردنگاهاويچهرهبه...دیتپینمنه.نهاداوقلبيروراسرش.شدهراسان
یب.بودماندهيجابرطورهمانشیستا.بودخفتهخشنودویراضییگو.بودنستهلبانشبريلبخندوبود

.بوداشکپرکاسهدوچشمانش.حرکت

:دینال

...شاهرخآه

نقدریاچراکهدیفهمیمحاال.بوددهیرسشیارزوبود،بهرفتهشاهرخ.ستیگرارامونهادتختلبهراسرش
بهارهوصالبهامشبکهدانستیمشاهرخيآر.داشتجانیهنقدریاچراکهدیفهمیمحاال.بودخوشحال

.رسدیم

شیستابهوبسترااتاقدر.کندیتهقالببودکینزدصحنهاندنیدبایولشداتاقواردجانیهپربهنام
.دوختبهنامبهرااششدهاشکبارانچهرهاو.شدرهیخ

.دیرساشبهارهبهباالخرهاون.دیرسآرزوشبهامشبشاهرخ.بهنامآه



یمحسراخوشمیشمآنزینچگونه؟اوآخر...ایخداایخدا.بودکردهبغضبهنام.ستیگريهايهاو
شیهااشککهیحالدر.بودکردهحسراانمارستانیبدرشیپسالهابارکیکهيزیدالوعطرهمان.کرد

رهیخاوبهبپوشاندزینراصورتشخواستیمیوقت.دیکششاهرخيرووبرداشتراملحفهکردیمپاكرا
:کردزمزمهوشد

...معرفتباشهیهم.ستودمروپاکتعشقشهیهمشاهرخ

.شدرهیخشیستابه.پوشاندراصورتشو

.بشهخارجخونهنیاازلبخندبادیبابهار.بفهمهيزیچحاالدینبایکس.شیستانکنهیگر

.کندکنترلراخودکردیسعیسختبه.فشردیمراشیگلوبغض

:گفتوکردپاكراشیاشکاه.برخاستشیستا

.دیرسآرزوشبهاون.بهنام

خاطربهفقطکردفداروخودشسالهانیاتمامتوبودیواقععاشقهیاون.دیرسارزوشبهباالخره.آره
.شیستا» عشقهییفدا« اون.يروزنیچنبهدنیرس

.باشندمسلطخودبرکردندیمیسعکهیحالدرشدندخارجاتاقازدوهریلحظاتازپس

:دیپرسخندانبهار

ومد؟ینمامان،بابامشدهیچ

:گفتودادفرورابغضشیسختبهشیستا

.یبشخوشبختبگمکهگفتاونزمیعز

کنم؟یخداحافظازشادینمچرا

شودریسرازاشکهاشبودکینزد.زنمیمسربهشفرداخودمگهیم.نهیببرواشکامبهارخوامینمگهیم
:گفتبهنامکه

.دیبشخوشبختودیبریخوشباگفت.زنهیمسرتوبهخودشصبحفردابابات.جونعموآره



:گفتودیخندبهار

.دارهدوستمونیلیخبابا.نیشروینیبیم

:گفتشیستابهروبعد

کنم؟یخداحافظتونمیمکهاتاقدرپشتاز

:گفتکردیمنوازشروهاشگونهاشککهیحالدرشیستا

.آره

.ستادیامهربانشپدراتاقدرپشت.استشوقاشکاواشکدیشیاندیمبهارو

آخه.فردايبراذارمیمیولبرمبعدوکنمبوستگهیدبارهیداشتمدوستیلیخرمیمدارممن.جونبابا
.خداحافظبگوبلندحداقلبابا...نمیببرواشکاتادینمدلمهمخودم

:دیپرسوشدرهیخشیستاوبهنامبه

خوبه؟کهبابامحال

گفتکودادتکانسربهنام

ينمونهنیشرووتو.بهاراتانهیآشبهبرو.نهیزمکردهيرومردنیترخوشبختحاالاون.شهیهمازبهتر
.هابچهدیبر...دیشاهرخعشقبارز

تركراخانههمه.شدندخارجخانهازهیبقونیشروهمراهداشتلببرلبخندکهیحالدربهار
.نکردپاكشودشیهاگونهیراهرفتیمکهرایاشکقطرهنشستفرمانپشتبهنامیوقت.کردند

:گفتبودشدهمتعجبشاهرخنبودازکهسوگند

بهنام؟خوبهحالت

.خوبم

بود؟اتاقشتوبود؟واقعاخوبچطور،حالششاهرخ



:کردزمزمهاراموبستراشیهاچشم.دادهیتکیصندلبهسربهنام

نیترخوشبختحاالاون.مکانهنیبهتردرجاشواستگهیدزمانهرازبهترشاهرخحاللحظاتنیادر
...آسمانهاستونیزمکرهيروفرد

»82مرداد« »انیپا«


