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  1 

تی دیده می شب بود وهوا تاریک وسایه اتاق به سخ

ی در چشمان شد اما بدن نیمه برهنه ساسان به خوب

ر روی شیوا نقش می بست و ارام دستش را ب

ه به مهره بر ستون فقراتش می کشید وسپس مهر

مزرعه دار  روی کمرش بوسه می کاشت گویی که یک

این با  دانه ها را یکی یکی در مزرعه خویش می کاشت

داقت تفاوت که شیوا دانه های محبت عشق ص

ه هم بودن را در دل ساسان می کاشت شیفتوعالقه 
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قتی سال قبل و دودرست  ،کار ساده ای نیست

به سفید  شیوا در پارک با ان مانتوی سیاه با خال

یشتر ب بود هی قهوه ای مشوول قدم زدن همراه کال

ا هدایت می او ر ها  اینگونه به نظر می رسید که برگ،

ونه فکر می د وخود هیچ اختیاری ندارد خودش که اینگنکن

ت در یک اپارتمان کرد زیرا نسبتا زندگی مستقلی داش

ی می کرد در حومه که در ان کسی نبود زندگمتری 05

ر می گفت زندگی اش را با رمان وشعر پر می کرد شع

را  کوچیکشضبط صوت و رمان می نوشت ان 

ر جیب ز یاد ببرم که همیشه دم انمی توان هرگز
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با همیشه وقسمتی از موهای طالیی اش تقری داشت

بندهای  نمایان بود همچنین قسمت هایی از گردنش

ا باعث انها را می برید تکفشش را نمی بست 

کردن برای  افتادنش نشوند می گفت وقت صرف

ود که با بندکفش چیز بیهوده ای است همان روزها ب

دوست  اسان پسری هنری بودساسان اشناشد س

بازی می ئاتر در سینما کار کند اما فعال فقط تداشت 

ه او نمی ب مثبتبا ان قد وهیکل نقش های  کرد

  مدندا
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چشم از او  از روزی که شیوا را دیده بود نمی توانست

انی که بردارد و همیشه وهمه جا او را رصد می کرد چه زم

تی وقتی کرد و ح می نوشت چه زمانی که ارام زمزمه می

د شود که می خواست کلید در خانه اش بندازد و وار

ا نمی اید ساسان عاشق شده بود چیزی جز عشق شیو

وا بود وساسان در واقع چیزی نبود که بخواهد ببیند شی

رشب و عشق فعال یکطرفه و ارام و قرار نداشت ه

 خوابش را می دید

ت سالم کردن را هم ااما در عالم حقیقت جر

اشتند  
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او بیشتر  روز ها یکی پس از دیگری سپری میشدند و

 عاشق میشد 

شیوا به  صبح روز بعد که طبق معمول برای دیدن

 پارک رفت 

احت شد شیوا را در جای همیشگی اش ندید ابتدا نار

 سپس نگران ...

دم  صدایی اراماما این نگرانی زیاد طول نکشید 

 گوشش زمزمه کرد: دنبال من میگردی؟
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وا رد و سالمی با شیزنی که در پارک دستفروشی میک)پیر 

م ازش بر داشت به او گفته بود که پسری چش

 نمیدارد(

د او شیوا کمی سراسیمه شد سریع رویش را برگردان

 بود که متوجه رفتار ساسان شده بود

ی باز کرد ساسان هل شد حلقه ی شال گردنش را کم

ت او ا فرصصورتش قرمز شده بود اما این شاید تنه

 بود 
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ز شنیدن همه چیز را برایش تعریف کرد شیوا بعد ا

شم جریان چیزی نگفت عینک  دودی اش را بر چ

اد گذاشت عصایش را باز کرد و به راه افت  

رفهای او تمام راه خانه را پیاده رفت در حالی که ح

را مدام  ساسان در گوشش زمزمه میکرد و این سوال

د هم ق من شده بعاز خود میپرسید :ایا واقعا عاش

 تبسمی روی لبانش نقش میبست

 شید تا بهخانه اش تا پارک راه زیادی نبود  اما طول ک

شال و  خانه برسد سراسیمه  وارد اتاق خوابش شد
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نار مانتو اش را در اورد  . عصا و عینک را روی میز ک

شید تخت گذاشت و به ارامی روی تخت دراز ک  

د  خوشحال از باش نمیدانست چه احساسی باید داشته

اهد کرد یا اینکه اینکه بزودی زندگی مشترکی را شروع خو

بدنش  غمگین از اینکه شخص دیگری را د رنقصان 

.شریک کند  

 

 

 ان شب را با همین فکرها صبح کرد 
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میشگی صبح روز بعد روی میز زنگ زده پارک جای   ه

ضبط صوت  نه خبری ازنشسته بود اما این بار  اش 

اول   تازه امده بود و داشت از هوای بود و نه شعر 

را چند برابر کرد ان  صبح لذت میبرد که اتفاقی لذتش

ر همان هم شنیدن صدای ساسان بوی گل محمدی د

ه انرا به شیوا نزدیکی در دستان ساسان پیچیده بود ک

 هدیه داد 

ستان ه به ددستانش برای اولین بار برای چند لحظ

و  شیوا برخورد کرد شیوا ذره ای خجالت کشید

کرد انرا  گل را به صورتش نزدیکدستش را دزدید 
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خندی زد و روی گونه هایش کشید بو کرد بعد هم لب

ل نداده بود  گفت : تا به حال کسی کسی بهم گ

 ممنون ولی ...

 سکوت میکند...

ه با صدایی که از ت لحظاتی بعد سکوتش را میشکند و ارام

ا نی ما نمیتونیم بدل نبود  میگوید: اما تو که بهتر میدو

و ببینم هم باشیم من حتی نمیتونم صورتت  

نیست  ساسان با صدایی معصوم : دیدن که همه چیز

 میتونی صدامو بشنوی لمسم کنی 
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رطرف گرانی اش بتبسمی بر لبان شیوا نشست اما ن

 نشده بود 

را  ساسان هر روز برایش گل می اورد  تا نظرش

 جلب کند و همینطور هم شد ...

دن هر روز عصر باهم قدم میزنند و بعد از قدم ز

و تا  ساسان دست شیوا را میگرفتهای روزانه  

گر هر روز دم در خانه اش می رساند عالقه انها به یکدی

 بیشتر و بیشتر  میشد

اسان به وی گل های ساسان با سشیوا هرشب با ب

، شیوا  خواب میرفت و ساسان با زمزمه های  شیوا

www.takbook.com



 گل رز  محمدرضا محمدی اصل

14 
 

عادت داشت رویداد های مهم زندگی اش را در 

  نوار مخصوصی ضبط کند

ینگونه شروع و ا دکمه ضبط صوتش را فشار دادروز بعد 

 کرد :

ر دنیا هستم تخفکر میکنم امروز خوش بخت ترین د

الم قرمز به استقب امروز صبح طبق معمول ساسان با گلی

م خنده هایش را امد با هم نشستیم و برایش شعر گفت

میکند بعد  شنیدم انهایی که مرا بیشتر از او خوشحال

ی هر بار که دستانم را محکم فشرده بود احساس عجیب

حساسی زیبا ، ادستانم را میفشارد به من دست میدهد 
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نزدیک شدیم  ساس امنیت میکنم تا اینکه به خانهاح

رد اما ساسان ارام دستهایم را رها کرد و خداحافظی ک

 من دوست نداشتم که از پیشم برود 

گونه فکر اما کاری از دستم ساخته نبود در واقع این

 میکردم زیاد دور نشده بود که صدایش زدم 

ساسانم؟-  

جان دل؟او پاسخ داد -  

ده عزیزم ؟؟کم امد و گفت چیششتابان به نزدی  
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ا او را خوب احساس نمیتوانم ببینم اممنکه صورتش را 

ردم مثل میکردم با دستانم صورتش را لمس  ک

ت همیشه نرم بود  ، هیچوقت ریش نمیگذاش

ه کردم  و به سپس دستانش را پشت گردنم حلق

بش را مت خود کشیدمش طوری که تپش قلس

سیدم و ارام در ا بومیتوانستم احساس کنم گردنش ر

 گوشش گفتم دوستت دارم 

رد او هم قبول از او خواستم تا مرا به  تخت خوابم بب

هایم کرد دست های تنومندش را زیر گردن و پا

شب  م کهقرار داد و به تخت خابم برد ازش خواست
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به بوسه ای  را کنارم صبح کند اما قبول نکرد پس

 گرفته بود را قناعت کردم بوی پیراهنش تمام اتاق

. 

خاطر دارد ضبط صوتش باین اخرین جمله ای بود که 

نگار که زد اان سپس انرا بست و بوسه اس بر 

کرد و به  را بول ضبط صوت  ساسان را میبوسید

 خواب رفت.

یکرد و مهر شیوا دیگر به جز ساسان به هیچ فکر نم

 ساسان در تمام وجودش رخنه کرده بود 
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عبه شیرینی از گل یک ج صبح روز بعد ساسان به غیر

ا اینکه یوا نشسته بود تهم گرفته بود و بیصبرانه منتظر ش

ان شیوا از راه رسید  بعد از احوال پرسی  ساس

یجان فرصت حرف زدن برای شیوا نگذاشت و ه

 زده گفت:

مژده بده یه خبر خوب دارم !-  

چه خبری عزیزم ؟! چی شده؟!-  

اول مژدگونی -  

ن حاال بگو خیلی خب شام مهمون م -  
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ه قرارداد دوساله کار پیدا کردم ... تازه هم برگشتم ی -

 امضا کردم ..

جدی؟!؟-  

و شروع اره.. خیلی زود میتونیم زندگی تازه مان ر -

 کنیم 

ود هم میتونستیم با ارثی که بابام برام گذاشته ب-

 شروع کنیم 

باید رو پای  ساسان اخمهایش در هم میرود مگه نگفتم-

توئه  خودم بایستم و کار کنم اون ارث هم سهم  
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بول کرد و  شیوا که نمیدانست چه بگوید ساسان را

میکرد و  فقط گریه میکرد ساسان صورتش را نوازش

 اشکهایش را پاک میکرد 

 همان روز شیوا برای اولین بار در اغوششب 

را  رفت انشب شیوا سرش ساسان به خواب

 برای یک لحظه هم از اغوش ساسان دور نکرد.

 ساسان هم با موهایش بازی میکرد 

از  یک ماه بعد عقد کردند  تقریبا یک سال

 اشناییشان میگذشت
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ر ازگلدان پساسان خانه ای بزرگتر اجاره کرده بود 

شیوا  هایی با گل های قرمز که الهام بخش عشق

ل ها را و قبل از هرکاری گ صبحبودند شیوا هر روز 

طش میشد اب میداد و بوی دلپذیرشان باعث نشا  

قشنگترین  صدای کلید ساسان که در قفل در میچرخید

 صدا به گوش شیوا بود 

ق باالیی ساسان کارش خیلی خوب بود همراه با حقو

ه های ترقی را که داشت به نسبت یک تازه کار پل

 به سرعت سپری میکرد 
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دریای پول غرق  مانند شنا گری بی تجربه دراو کم کم 

ا هشت و میشد ، شیفت کاری اش گاهی وقته ها ت

 نه ادامه  پیدا میکرد 

گر شده بود پرخاشاز این رو به ان رو شده اخالقش 

نمیکرد  بود و اعتنایی به شیوا  

پوست و او نگرانی های شیوا کم کم به حقیقت می

ل نبود روز خبری از گفقط به اینده امیدوار بود دیگر 

..های اول ناراحت شد ، بعدش هم گوشه گیر .  

یکرد که گاهی وقت ها ساسان انقدر برای شام دیر م

 شیوا مجبور میشد تنهایی شام بخورد
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شد و  قرار های کاری دیر وقت به چند روزه کشیده

رد عطر های زنانه تمام لباسهایش را پر میک  

د صبح روز بعد بو کاسه صبر  شیوا دیگر  لبریز شده

 لباسهایش را جمع کرد و عازم شد

ی شد خانه دوران بعد از اینکه تصمیم به رفتنش قطع

ورت و مجردی اش را برای فروش گذاشت ، پاسپ

ار مدارکش را از ان کیف قهوه ای چرمی که یادگ

سمت ت و به پدرش بود در اورد ، تلفنی بلیط گرف

را از  شفرودگاه رفت او می خواست عالج چشمهای

مان برایش سر بگیرد چند سال قبل دکتری در ال
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از رفتن  معرفی کرده بودند که ان اتفاق افتاد و

شروع  نه اینگو و ضبط صوتش در اوردمنصرف شد 

 کرد:

هایم قطع شود خیلی دلم گرفته است دلم میخاهد نفس

که هر روز  دیگر تحمل اینهمه غم و اندوه را ندارم کسی

ارد اما من حال مرا دوست ندبرایش شعر میگفتم 

ه تا زمانی که نمیتوانم عشقش را از سر بیرون کنم ن

ا فراموش صدایش در گوشم اواز میخواند پس میروم ت

 کنم یا فراموش بشوم...
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یوا هم به اخرین ندا برای پرواز به صدا در امده بود ش

رای که ب نواری سمت هواپیما رفت و به ان 

د ،فکر میکر ساسان روی میز گذاشته بود  

یکرد،با خود زمزمه مضبط نمیکردم نرا ایکاش ا  

به  غمگین و ناراحت، نوار را شنیده بود ساسان 

ا را پر کرده رده همه جمگلهای پژرفت سمت بالکن 

ب بودند شیوا خیلی وقت است به گل ها ا

....نمیدهد   

 ضبط صوت ود و ساسان به گوشه بالکن تیکه داده ب

و نواری که انرا هزار بار گوش داده بود شیوا   
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رکت را هوا کامال تاریک شده بود ساسان هم نای ح

 نداشت همانجا خابش برد.

ار هوا ساسان را نیمه شب از خواب بید سردی 

ود در میکند ارام از جای خود پا میشود به هال میر

 بالکن را هم پشت سرش میبندد

در می اورد  بنظر پشیمان می اید گوشی اش را از جیب

شی اش را چند باری به او زنگ زدند اهی میکشد و گو

 خاموش میکند 

دو  به سمت یخچال میرود دست خود را روی عکس

ود خیره  نفره شان که خود روی در یخچال چسبانده ب
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وض کرده میشود دستش را روی ان میکشد چشمهای ب

ر میدارد شاهده اند عکس را باش به وضوح قابل م

نان گوشه اشپزخانه سر در گریبان و هق هق ک

ه شیوا دیگر میشیند ولی برای این کارها خیلی دیر شد

 نیست .
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 ا اینکه  فکربرای شیوا زندگی تازه ای رغم خورده بود ب

دگی ساسان از خیالش خارج نمیشد ولی  برای زن

قتی به جدیدش بدون ساسان برنامه ریزی میکرد و

ی اش قرار المان رسید مورد استقبال دوست قدیم

 گرفت 

ا شیو دوست صمیمی شیوا از دوران کودکی ب لیال

ان مهاجرت دوست بود و چند سالی میشود که به الم

 کرده بود 

بود بم بگی نامرد ؟؟؟ قرار کی – لیال  

...بشم مزاحمت نمیخواستم –شیوا   
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، شیوا را به خانه خود میبرد  لیال  
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  لیالخانه 

؟ دکتر میریم کی –شیوا   

؟ داری ای عجله چه حاال – لیال  

 فردا مکن شروع درمانو میخام زودتر هرچه نه –شیوا 

 بریم؟

... ؟؟باشه بگم چی – لیال  

بخابی  که  پس با این  حساب تنهات میزارم یکم

ردا نوبت صب بریم ، منم میرم زنگ بزنم برا ف

 بگیرم 
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 مطب دکتر

 

خواهد اورد  شیوا بزودی بینایی کاملش را بدست

گفت. لیاله این دقیقا همان کلماتی بود که دکتر ب  

www.takbook.com



 گل رز  محمدرضا محمدی اصل

32 
 

ام میدهد در دکتر تعدادی ازمایش اولیه برای عمل انج

انی از شیوا این میان ساسان در به در به دنبال نش

 میگشت اما به هیچ نتیجه  ای نمیرسد 

ر بود و دکتسته کتر نشیک هفته بعد شیوا در مطب د

ی از موارد به جوابهای ازمایشش نگاه میکرد که یک

و دوباره  توجهش را جلب کرد عینکش را برداشت

 نگاهی کرد اما چیزی توییر نکرد ،

 شیوا حامله بود ...

رمیان بعد از انکه دکتر این موضوع را با شیوا د

داقل گذاشت شیوا سخت خوشحال شد از اینکه ح
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خاطره ای از ساسان خواهد داشت او ساسان را 

ت بگویم بخشیده بود و تمام کارهایش را بهتر اس

نش کامال فراموش کرده بود زیرا مسئله بچه دار شد

که  یاللکارهای ساسان را از  ذهنش پاک کرده بود 

ا قانع همه موضوع رامیدانست سعی داشت  تا او ر

ین حرف ها اکند بچه را سقط کند اما گوش شیوا به 

 بدهکار نبود 

داده بود که  شیوا ماه سومش بود . دکتر به او اطمینان

د .درمانش هیج ارتباطی با حاملگی اش ندار  

 

www.takbook.com



 گل رز  محمدرضا محمدی اصل

34 
 

 

یکند سه پس شیوا با تردید دوره درمانش را شروع م

یداد و عمل طی دو ماه ، شیوا فقط نور را تشخیص م

 همین برای خوشحالی دکتر کافی بود 

و همزمان  ز به روز بهبود میافتبینایی شیوا رو

ه بود دیگر سر ساسان شکسته تر و پریشان تر شد

شعر های صحنه نمیرفت حوصله کسی را نداشت ،

د بود از بر میخوان گوش داده شیوا را از بس 

ایش ژولیده و ،ریشش بسیار بلند شده بود لباسه

 کثیف و هر روز بیحال تر میشد .
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بر و رو  د  ، پسری خوشچهار ماه بعد شیوا مادر  میشو

ه ردند بوه نزد شیوا او بسیار شبیه ساسان وقتی بچه را ب

اساناغوشش فشرد درست همانند اولین اغوش س  

یب و به عکس یادگاری که از ساسان همیشه در ج

ببیند  خود داشت حتی ان موقع که نمیتوانست  

 

میکرد و  را با عشق و محبت بزرگ شیوا پسرش

ای فکر کردن بود و دیگر جایی بر تمام زندگی اش شده

 به پدرش نبود 
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د درمان شیوا که در اتاق نشیمن با دکتر درمور لیال

شان می از اتاق همراه بچه اش کنار شیواحرف میزد 

 اید 

؟؟ چطوره امید –شیوا   

؟؟ جان – لیال  

بچه رو میگم امید چطوره ؟؟ اسم –شیوا   

 امید یزنیم صداش که بار هر عالیه نظرم به –دکتر 

میبخشد ات زندگی به ای تازه  

  قشنگیه اسم هم من بنظر – لیال
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ت داد تنهایی ساسان کم نبود ؛کارش را هم از دس

ها را  شبیه دیوانه ها در گوشه ها مینشت و گل

 تماشا میکرد و خاطراتش را زنده میکرد ،

بلند  را یواگاهی وقتها فراموش میکرد تنهاست و ش

نمیدهد  صدا میکرد و نگرانش میشد از اینکه جواب

 تها وضع بدتربعد هم خسته میشد و گریه میکرد گاهی وق

یگر برای میشد و به سر و کله خود هم میزد این وضع د

 همسایه ها قابل تحمل نبود

ه نتقل میشود خانساسان سرانجام به بیمارستان روانی م

 دوباره متروکه میشود . 
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د ه خود اسیبی نرسانتخت بسته میشود تا ب ساسان به

صدا زدن های شیوا همچنان ادامه داشت ...اما   

 

 ه شیوا دل باختهنگاه های دکتر کم کم توییر میکند او ب

ه شیوا اما جواب رد میدهد حال شیوا بچه ای دارد ک

فاوت دارد نظری مت لیالباید از او مراقبت کند اما   

اون  یخوادم هم پدر نمیخواد مادر فقط که بچه – لیال

بول کرده هنوز بچه است چیزی نمیدونه دکتر هم ق

ه پس دردت چیه که بچه تو بزرگ کنه و کنارتون باش

 ؟
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  نکن اذیتم لیال نمیدونم –شیوا 

نی؟میک فکر ساسان به هنوز نکنه – لیال  

از زندگیم  حرفیه ، من اونو خیلی وقته چه این –شیوا 

 بیرون کردم .

 

ودند را در بعضی از گلهای ساسان که خشک شده ب

ا مرور نگه داشته بود و هرشب بدفترچه اش 

ا تماشا شعرهایش که برای ساسان سروده بود انها ر
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اغوش را  میکرد و بیاد می اورد اولین بوسه را  اولین

 اولین گل را ...

 

ر امید از با یاد ساسان به خواب میرفت و با فک

تر میشد و امید روز به روز قشنگخواب برمیخواست . 

بود . عشق مادر به پسرش غیر قابل توصیف  

رار نیمکرد محبت های دکتر هم که امان نمیداد  اما اص

ر به این و هربار که شیوا از او میخواست که بیشت

چون شیوا موضوع فکر کند او قبول میکرد او نیز هم
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ولش ارام شیفته پسرک شده بود و امید هم در ب

ودفت شیوا هم از این موضوع خشنود بمیگر  

شده بود چرا که  ساسان در بیمارستان روانی بسیار الغر

ت بسته بزور غذایش را میخورد و تمام وقت به تخ

ا ان بسته شده بود جای کبودی کمربندی که او را ب

م حرف بودند روی دستها و پاهایش نمایان بود ک

بر  مه چیزیشده بود بهتر است بگویم جز یک کل

 زبان نمی اورد ان هم شیوا 

خوب بود اما  دکتر فرهاد  و شیوا بسیار رابطه عاطفی 

ق شیوا هنوز هم او را اقای دکتر صدا میزد چرا عش
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ی در دلش جا داشت هرچند خیلساسان هنوز هم 

 کمرنگ.
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 2 

 

ماهنگ کرده بود وکیلی هشیوا در مدتی که المان بود با 

دن ساسان با ماجرای روانی ش که طالق غیابی بگیرد و

طلع شد این کار اسانتر شد و بعد از اینکه شیوا م

 تصمیم به برگشتن گرفت...

جدیدی در زندگی  با برگشتن شیوا به ایران فصل

لمان اش باز شده بود کتاب شعرش که ا 
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ت در منتشر شده بود را حال تصیمیم داش

کر ساسان و ایران منتشر کند اما مهمتر از همه ف

ر خاله حال و احوالش بعد از انکه امید را نزد دخت

هنگامی که  سمیه سپرد به سمت خانه خود رفت

اسان را داخل ماشین نشسته بود حرف های س

دایش به یاد می اورد که نازش میکرد و عزیزم ص

ودش می میکرد  صدای بوق راننده، و شیوا به خ

 اید 

؟ خانم خوبه حالتون –راننده   
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خوبم –شیوا   

؟ خیابونه کدوم –راننده   

 کنار ممیش پیاده بعدی خیابون سر –شیوا 

  کتابخونه

  رسیدیم بفرمایید –راننده 

مت خانه شیوا پیاده میشود و ب تردید به س

یشود پنجره حرکت میکند نزدیک ساختمان که م

ی مکث ولی های اپارتمان خانه اش باز هستند کم

 از پله ها باال میرود 
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مام گل ها از بود ارام وارد میشود تدر  اپارتمان ب

ته تمام پژمرده شده بودند و چند شیشه شکس

قط نگاه زمین را پر کرده بود شیوا بهت زده ف

 میکرد 

اق همه جا پر از گرد و غبار شده بود  وارد ات

خواب که شد قطه های خون خشک شده روی 

 ه خونی گوشه یزمین نمایان بود و شیشه ی شکست

ر ان که ها برداشت و خود را داتاق یکی از ت

 نگاه میکرد 
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  ساسانه خون –ارمان 

 شیوا جیغ میزند 

تم ساسان نمیخاس همکار ارمان منم –ارمان 

اشه یکردم اینجا کسی ببترسونمتون ببخشید فک نم

اس ببرم از بیمارستان اومدم برای ساسان لب   

 اسانس بیمارستان؟ –شیوا پریشان حال 

؟ شده چیزیش  

  میدم وضیحت براتون راه تو بریم حاال –ارمان 
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 داخل ماشین در راه بیمارستان

دم ...وما وقتی بود باز اپارتمان در –شیوا   

 لباس براش اینجا بودم اومده که دیروز –ارمان 

 یحت رگشتمب زود زدن زنگ بیمارستان از ببرم

 هم رو در ببرم لباس براش نکردم وقت

  ببندم کردم فراموش

؟ بیمارستانه کی از –شیوا   

.. میشه ماهی چند یه –ارمان   
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؟ چشه –شیوا   

  خبرینبی ماجرا کل از شما کنم فک –ارمان 

  فتنگ بهم چیزی کسی ماجرا کدوم–شیوا 

 تینگذاش تنهاش شما که وقتی از –ارمان 

 هم خونه زا البته نرفت سرکار دیگه ساسان

 رس ش حوصله هم هروقت نرفت بیرون

 این کوندمیش را ها پنجره و گلدون میزد میرفت

م شما رو د و اسبو شده بد خیلی حالش دیگه اواخر
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ت کردند فریاد میزد بخاطر همین همسایه ها شکای

م ستریش کنیمجبور شدیم تو بیمارستان روانی ب  

 بهم زیچی کسی چرا پس میپرسد ارام –شیوا 

 نگفت؟

 چند خودم شکردن بستری از بعد اتفاقا –ارمان 

هربار  اما یرمبگ تماس باهاتون کردم سعی بار

ینجا رفته دوستتون جواب میدادن میگفت از ا

  و از شما خبری نداره 
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از شما  از اشناهاتون هم که پرسیدم گفتن

 خبری ندارن 

  رفتم بیخبر اره –شیوا 

 گوشی شیوا زنگ میخورد 

  سمیه جان خوبی؟سالم  -شیوا

  ؟خوبیخوبم تو شیوا سالم–سمیه 

؟ شده چیزی خوبم سمیه ممنون –شیوا   
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 کنهمی بیتابی که ست دقیقه بیست امید –سمیه 

  میکنه گریه بازهم میکنم هرکاری

  خداحافظ، اومدم باش –شیوا 

  خداحافظ –سمیه 

 باید نینک پیاده همینجا منو بیزحمت–شیوا 

  برگردم

میرین؟ کجا–ارمان   

شم ون نمیمزاحمت ام خاله دختر خونه–شیوا   
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؟ خانم سمیه –ارمان   

؟میشناسینشون کجا از شما اره–شیوا   

 دنبال زدم رس اشناهاتون به که گفتم –ارمان 

  شما نشونی

  همینجاست ممنون–شیوا 

  ایینبفرم  بعدیه کوچه کردم فک–ارمان 

  دادم زحمت ، ممنون –شیوا 

  ست وظیفه –ارمان 
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 شیوا در میزند 

  صدای گریه تمام کوچه را پر کرده بود

 ه بود در را بازسمیه در حالی که امید را بولش گرفت

میکند 

ش خود شیوا امید را از بولش میگیرد و به اغو

 میفشارد امید هم ارام میگیرد  

چه قدیمی شیوا گوشه حیاط کنار باغچه روی قالی

ره شده بود مینشیند در حالی که به گل های رز خی

 به ساسان فکر میکرد
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یند نارش مینشسمیه هم با سینی چای ک  

؟ زدی حرف باهاشون–سمیه   

 شیوا جواب نمیدهد

 سمیه دوباره میپرسد 

میزند  بازهم جواب نمیدهد محکم به شانه اش  

!!!!! ها–شیوا   

زدی؟ حرف باهاشون میگم –سمیه   

؟!؟!؟!کیا با–شیوا   
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 اراتانتش بودی نرفته مگه واااااااا–سمیه 

؟ کتابت حرف بزنی درمورد باهاشون  

  بود بسته نه –شیوا 

همه مدت کجا سمیه با تعجب میپرسد : پس این

 بودی؟

... خونمون بودم رفته –شیوا   

خونه؟ کدوم –سمیه   

  ساسان و منو خونه –شیوا 
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 سمیه چیزی نمیگوید 

؟؟ نگفتی چیزی چرا –شیوا   

مورد؟ در–سمیه   

ساسان –شیوا   

ارزش ، کنم ناراحتت نمیخواستم –سمیه 

 نداشت 

 پدرما شاید دیگه شوهرم نباشه ا اون –شیوا 

هامید  
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  داره بچه نمیدونه خودشم –سمیه 

  میفهمه که اخرش –شیوا 

سمیه از کنار شیوا میرود 

وال شیوا شماره ارمان را میگیرد  تا حال و اح

 ساسان را بپرسد :

 اذیت روزه دچن گفتن فقط  خوبه حالش –امان 

  بخوره غذا نمیشه راضی میکنه
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کنم با دیدن  درستیه یا نه ولی فک نمیدونم فکر

 شما حالش بهتر بشه ،

  یشودم قطع تلفن ، نمیگوید چیزی –شیوا 

عات ریز گل رزی که از باغچه کنده بود به قط

ود به همراه روی کاشی  نزدیک باغچه پخش شده ب

ود که هق هق های ارام و بیصدا و فقط اشک ب

 از چشمانش سرازیر میشد .
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اشقانه و اینبار تنها تر بیاد روز های خوش و ع 

 حال که همقطارش در حال جان دادن است و

و خطایش را  او پرپر شدنش را به چشم میبیند

 بخشیده ،

هیچکس ندانست چرا رفت ، هیچکس 

ه چشم ندانست چرا ان زندگی رویایی که خود ب

قت میدیدند وشنیدند را رها کرد و شاید هیچو

 کسی نفهمد 
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با ایش را ه های ریز گل را جمع میکند ، اشکهتک

ت حوض پشت دست پاک میکند و به سم

رتش ابی به دست و صو ،کوچک حیاط میرود 

ض میزند و به گل های زرد  خشک شده در حو

ه پوشیده خیره میشود  شیوا لباس هایش را دوبار

بولش  نزدیکی درحالی که امید در در همان،سمیه 

!ی ؟ تازه اومدیاست میپرسد : کجا میر  

 حالش دمشنی ببینم رو ساسان میرم -شیوا

  بده خیلی
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اراضی به داخل سمیه چیزی نمیگوید و با قیافه ای ن

باز میگردد

 شیوا از در حیاط بیرون میرود و در را محکم

مان پشت سرش میبندد  ادرس را که از ار

مت بیمارستان گرفته بود تاکسی میگیرد  وبه س

 میرود 
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دیدارلحظه   

 

د پزشک و شیوا سراسیمه وارد اتاق ساسان میشو

خش به او پرستارانی که سعی در تذریق ارام ب

میکنند  ناکام بودند ... همگی از این دیدار تعجب

یوا ساسان ارام میگیرد و چشمهایش را به ش

گیرد میدوزد بعد از تذریق ارام بخش، ارام می

ر هایش را دشیوا به کنار تختش می اید و دست
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ار او را تازه البالی موهای ساسان گم میکند انگ

یاد شناخته و جز خاطره خوب از او چیز دیگری ب

اب می رود و ندارد طولی نمیکشد که ساسان به خو

.ارام چشمهایش را میبندد   
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نار تخت نسیمی خنکی از پنجره میوزد شیوا ک

یمه باز ساسان خوابش برده و چشمهای ساسان ن

... شیوا را دید میزند و از چشمانش اشک 

ه یک سرازیر میشود و به کارههایش را یک ب

یدار میشود جلوی چشمانش حاضر میبیند ، شیوا ب

کهایش را ساسان به طرف پنجره مینگرد تا اش

 نبیند 

ی گونه متوجه شده بود دستش را روشیوا که 

ند هایش میشکد و اشکهایش را پاک میک  
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ش را میگیرد و ساسان بی انکه چیزی بگوید دست

 میبوسد 

چطوری؟ -شیوا  

االن  عالی ام  -ساسان   

جدی؟ -شیوا  

اره  -ساسان   
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مید از تلفن شیوا زنگ میزند صدای گریه ا

 پشت تلفن میرسد 

چیشده؟-شیوا  

ی ت نمیشه تو کتابی میکنه ساکهمش بی  -سمیه

 میای ؟

نیم ساعت دیگه اونجام  -شیوا  

 

 میخای بری ؟ ساسان ارام میپرسد 
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ره کاری اره کار دارم ، ارمان بیرون منتظ -شیوا

 داری بش بگو 

باشه... مواظب خودت باش  -ساسان   

تو هم همینطور  -شیوا  

 

 شیوا از اتاق خارج میشود 

ره ؟،حالش چطو ارمان از جایش بلند میشود  

راحت کنه خوبه دکتر گفت باید است -شیوا  
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 شیوا به سمت در میرود ...

 

وا ارمان  دوان دوان به دنبالش  میرود شی

 خانم... شیوا خانم 

 زیچی –شیوا هراسان رویش را برمیگرداند 

 شده؟

 که ممنون نمک تشکر خواستم –ارمان نفس زنان 

  اومدین
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فقط کنین  برای این نیومده بودم که ازم تشکر

سمیه  به سمت خانههمین جمله  را میگوید و 

 میرود .

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 گل رز  محمدرضا محمدی اصل

71 
 

3 

قدم میزد  شیوا ، امید را بول کرده در کنار باغچه حیاط

برای  با زمزمه ای خالصه شده از زندگی اش که خودش

ا شنونده خودش تعریف میکرد و کسی جز او نبود ت

ود و در از دور شاهد قدم زندنش بان باشد ، سمیه 

ند و دعا میکرد گوشه حیاط نشسته سیب پوست میک

 که به ساسان برنگردد،
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ساسان  فکر برگشت در ذهن شیوا وجود نداشت و

خورده و دیگر  برایش مانند برگ دفتری بود که ورق

 باز نخواهد گشت 

ده بود ، بعد از دکتر فرهاد چند بار به خانه سمیه زنگ ز

ا میخواند ود مدام در گوش شیوماجرا را فهمیده ب انکه

 که به او برگردد 

را یاد  ارمان از طرفی دیگر به او وخامت حال ساسان

 اوری میکرد و از  او میخواست که دوباره برای

 دیدنش بیاید 

نبود.... اما شیوا گوشش به هیچ یک از انها بدهکار  
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...د میخوام برگردم شیوا ارام به سمیه میگوی  

اسان ؟؟؟سمیه با تعجب همراه با نگرانی :به س  

اره نه ... به المان... امید اونجا اینده  بهتری د  

می میکند...توام همینطور با دکتر فرهاد... و تبس  

یپرسد؟خوشحالی داری از دستم راحت میشی شیوا م  

 این چه حرفیه تو میزنی ؟ 

ه من تنها چیزی که میخوام خوشبختی توئ  

دم ساسانو چکار کنم ؟فقط مون  
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قراره چکارش کنی ؟-  

دلم براش میسوزه ...-  

یده خب نسوزه ، داره تاوان کارای خودشو پس م-  

ت اون سخت میشه گفت چی تاوانه چی نیس -

 پشیمونه...

توبه گرگ مرگه ... -  

نگو... یه زمانی دوستش داشتم  -  

اوان یه یه زمانی اره... ولی دلیل نمیشه تا اخر ت  -

 اشتباه احمقانه رو بدیم 
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ه عوض بشه درسته اما با این همه حال قبل از اینک -

 عاشقش بودم کلی خاطره باهاش داشتم 

و کرد کم با این حرفات چیزی از کارهایی که با ت -

 نمیشه 

  تو عاشق نشدی این چیززا رو نممیفهمی -

فتم عاشق ان عشق تو رو دیدم تصمیم گرمن تاو -

 نشم 

همه که مثل هم نیستن ،... -  
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تموم بشه وای  اینجوریاین یکی که بهترینشون بود  -

 به حال عشق های معمولی 

  گی حق با توئهتو بلد نیستی یبار جواب ندی و ب -

 میخندد ...

 تلفن زنگ میخورد...

... خودم جواب میدم سمیه با  اضطراب میگوید  

باشه منکه اینجا نشستم ...-  

 سمیه پای تلفن ارام پچ پچ میکند 

ت میخوره ....ارام میگوید:کتاب اولی داره به بن بس  
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م؟بهتر نیست کتاب دومی رو باز کنی  

ه صبر کنید صدای گرفته مردی از پشت تلفن : ن  

 کمی مکث در گفتگو ، 

م چکارکنید و بعد دوباره همان صدا : خودم بهتون میگ  

 و تلفن را بدون خداحافظی قطع میکند 

را میگذارد و به  سمیه هم با صورتی رنگ پریده تلفن

 پیش شیوا و پسرش می اید 

ی بود ؟شیوا با نگرانی و کنجکاوی میپرسد : ک  
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به شیوا  سمیه فکرش جای دیگریست و اصال هواسش

 نیست . 

وام میگم کی بود ؟شیوا بار دوم بلند تر میپرسد با ت  

ا منی؟ها ب-  

 نه با این بچه م 

 جان ؟

 میگم کی بود ؟

ه بود پای تلفن ؟ هیچکی اشتباه گرفت  

 پس چی بش میگفتی دو ساعته
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شتباهی بود شیوا تو از پدر مادر هم بدتری میگمت ا

 گیر نده دیگه... اه...

 باشه چرا ترش میکنی؟

 نکردم 

تاق خودش سمیه از کنارشان پا میشود و به سمت ا

 میرود 

ی زنگ میزد گوشیش را بر میدارد و به شماره نا شناس  

سد شنیدی چی شده ؟سمیه با نگرانی میپر  
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چی  اره اما تو نگران نباش خودم هواسم به همه

 هست ،

 امیدوارم اینطور باشه ه تو میگی ....

 امشب میتونی بیایی ببینمت ؟

 نمیدونم ، خاستم بیام خبرت میکنم 

 باشه... 

در دست  یه هنوز تلفن راتلفن قط میشود سم

.گرفته..  
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رد ،بحانه شو تموم کصبح روز بعد وقتی که صبحانه شیوا ص  

ه  داده سمیه با چشمان خواب الود به دیوار تکی  

یگوید برا دو روز دیگه بلیط گرفتم.... شیوا م  

کجا ؟؟؟ –سمیه با تعجب و بهت زده   

 دیشب که بت گفتم ...

 اما نگفتی به این زودی میری 

وش مرد جوانی از پشت در اتاق سمیه در حال گ

ه به تازگی دادن به حرفهای انهاست بنظر نمیرسد ک

 انجا امده ....
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 به اندازه کافی زحمت دادیم 

ری ؟چه زحمتی ؟ شال و کاله کردی جایی میخای ب  

فتن اره میخام یه سری به ساسان بزنم قبل ر  

رون میرود نیم ساعت بعد وقتی شیوا از در خانه بی  

دیشب را  تلفن را برمیدارد شماره پیر مردسمیه 

 میگیرد ،

صدایش  صدای گرفته اش با خش خاصی که داشت 

 را ترسناک را کرده بود : الو... چی شده ؟

 رفت ساسانو ببینه...
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 اقته بگو ازاون مهره سوخته ست ، به اونی که تو ات

ع شدن ی بندازتش بیرون، و صدای قطزمین باز

 تلفن ...

را به او  سمیه با صورتی رنگ پریده همین حرفها

وشد و به میرساند او نیز هراسان لباسهایش را میپ

 سرعت به سمت بیمارستان میرود ...
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زدیک اتاق شیوا در راهروی اتاق ها بیمارستان بود ن

ند و ه بودسامان  دکتر و پرستار های زیادی جمع شد

 ارمان کنار اتاق سیگار میکشید ...

 شیوا به کنار اتاق میرسد، چیشده ؟؟؟

تسلیت میگم ... -ارمان  

 شیوا هنوز باورش نشده ....

خت غرق ستار ها را کنار میزند تمام تدکتر و پر

 خون است رگ های دستش....
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میدی به انقدر خون از دست داده بود که دیگر حتی ا

 زنده ماندنش نبود 

شیوا که بهت  پرستار مالفه را روی صورتش میکشد و

ش.... زده فقط  نگاه میکرد به مرگ پدر بچه ا  

ه او دلداری ارمان به کنارش می اید و سعی میکند که ب

 بدهد ،

میشد و  اما فقط اشک است که از چشمان شیوا جاری

 هق هق های ارامش که  در گوشه اتاق هم اوازش

 شده بودند....
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یکند که به بعد در مراسم خاسپاری شرکت مشیوا روز 

سی حاضر جز چند دوست صمیمی و همسایه های قدیمی ک

 نبود و مراسم ارام و خلوت برگزار شد .

کرد اما این  روز بعد شیوا سیاه پوش به المان پرواز

و میراث  سفرش همشیگی نبود چرا که کلی ارث

ان روشن نبود .برایش باقی مانده بود که تکلیفش  
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 اتاق تاریک 

شسته دود مرد پیری سیگار به دهان در کنار پنجره ن

وشنایی سیگار را به بیرون هدایت میکرد فقط ر

ر از ان همه سیگارش بود که در اتاق نمایان بود و غی

 جا تاریک بود 

ل اتاق سمیه و ارمان دست و چشم بسته به داخ

 انداخته میشوند 

ا هم خب خب شنیدم این اواخر خوب ب-مرد پیر

با هم کار  جفت وجور شدین اولش که راضی نبودین
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یزند توئه کنین ، سیلی محکمی به صورت ارمان م

خونه این هرزه  الدنگ فک نمیکنی ممکنه شیوا تو رو

 پیدا کنه ..

ا قطع که دوباره صدایش رارمان میخواهد حرف بزند 

نوم م نمیخام بشمیکند : خفه شو یک کلمه ه  

 کشتن اون سگ دیوانه کار کی بود ؟ 

ی شد اینکارو به یکی از پرستارا پول دادم راض -ارمان

شه قربان بکنه کارش درسته خیالتون راحت با  
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ن باری که سیگارش را با عصبانیت میکشد ،  اخری

ود با این خیالم از بابت تو راحت بود نزدیک ب

..)اشاره به سمیه ( همخواب شدی .  

حرف بزنم ... االنم گمشو بیرون میخام باهاش خصوصی  

چشم اقا -  

 ارمان از اتاق خارج میشود 

در رو هم پشت سرت ببند  -پیر مرد   

دی و کجا بودی؟ و اما تو مثل اینکه یادت رفته چی بو  
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عوض  لباس نو تنت کردیم فک کردی خودت

 بونی اراده کنمشدی ؟ تو هیچی نیستی به جز یه هرزه خیا

روزی که همین االن معتادت میکنم میزارم مث اون

ردی و تنتو پیدات کردم تو زباله ها دنبال غذا بگ

ی داشته باشی مجانی بدی به مردا بخاطر اینکه شبا جای  

 گریه میکند .....

ا این پسره حاال هم خوب گوش کن ببین چی میگم ب

ه هم باش حرف ارتباطتو قطع میکنی نمیخام یک کلم

 بزنی 

ر فهم شد ؟؟شی  
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هق هق کنان جواب میدهد  –بله اقا   

 خوبه 

 حاال برو صداش بزن...

ین اقا ؟ارمان وارد اتاق میشود : با من کاری داشت   

دیگه با  یه چیزی میگم دوتاتون خوب گوش کنین

شماره هاتونو  شیوا نمیخام ارتباطی باشین دوتاتون

کنار  هتابی میشین نعوض میکنین ، نه کنار بیمارستان اف

 خونه سمیه مفهمومه ؟؟؟

بله اقا باهم میگویند-  
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، یادتون باشه  حاال هری بچه ها یه جایی پرتتون میکنن

اسون تره .... پیدا کردنتون برا من از کشتنتون  
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4 

باس یک سال از مرگ ساسان میگذرد شیوا اما ل

های سیاهش را در اورده و برگ جدیدی در دفتر 

بود ، بعد از سه ماه از زندگی اش رقم خورده 

 امزد میکند و چند ماهبازگشتش به المان با دکتر فرهاد ن

ط دوستان بعد مراسم ازدواج کوچکی میگیرند که فق

ان را به نزدیکشان در ان حضور داشتند و انجا عقدش

 همه اعالم کردند....
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بود و در همه  لیال هم مانند همیشه پشتش ایستاده

اش بود  و دوست صمیمی تصمیمات و قرارها مشاور

، و در دوستی چیزی برایش کم نمیگذاشت  

د و دیگر از طرفی فرهاد وارد معامالت بورس شده بو

ت کرده بود اما طبابت نمیکرد با اینکه شیوا مخالف

بازهم به کارش در بورس ادامه دادفرهاد   

رای امید همیشه به شیوا  اصرار میکرد که برادری ب

میگفت هنوز  داشته باشند اما شیوا مخالفت میکرد و

 زوده بچه دومی داشته باشیم 
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 دوباره ان اتاق تاریک و سیگار روشن

و همان سیگاار  پشت میز  همیشگی اش نشسته بود

یز برگش را میشکشید و خاکسترش را روی م

ا زد: پسر بیا گرفته اش صد میگذاشت با همان صدای

 اینجا ببینم ...

گوش  صدای پسری جوان از تاریکی های اتاق به

 رسید:بله اقا ... امری داشتین ؟

ردی؟از اونور اب گفتمت خبر بگیر چکار ک-  

www.takbook.com



 گل رز  محمدرضا محمدی اصل

96 
 

یه بچه  پدر مادرشو فراموش کرده میخاددکتر ظاهرا 

 بزاره تو شکمش....

سیگارش را  و پیر مرد عصبی از جایش بلند میشود ....

 محکمتر میمکد ....

ینم دکو بگیر بببعد رو به پسر برمیگردد : شماره اون مر  

چشم قربان -  

 تلفن در حال زنگ خورددن است
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خط : تلفن فرهاد زنگ میخورد ، پیرمرد پشت  

نمیدونم چرا  به به شنیدم اقای دکتر عاشق شدن ،-

ا ذره راحتی تو این شهر هیچکدوم قدر نمیشناسن و ت

ی که مادرت ببینن فک میکنن کار خداست ، وقت

پای منول  روزی به ده تا مرد سرویس میداد و بابات

م یادت فرستادمت خارج درس بخونی اینساز میزد 

 رفته ؟؟؟

 فرهاد چیزی نمیگوید ،...

چیه الل شدی؟ خوب گوش کن ...-  
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ا اتو خالی کنم امهمونطور که بردمت باال میتونم زیر پ

یخندد ...اینبار برنمیگردی سرجای اولت قاه قاه م  

من چکار باید بکنم اقا ؟-  

اها حاال شد حرف حساب  -  

قیمت اون زمینا کشیده باال...  -  

زار برات از چنگش دربیار بعدشم هرچقد میخای ب -

ه بزائه دیگه کاریت ندارم بچ  

چشم اقا، خودم خبرتون میکنم  -  

مجبورم نکن دوباره زنگ بزنم ...-  
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ریشان شیوا وارد اتاق میشود فرهاد رنگ پریده و پ

 تلفن را میگذارد ...

کی بود عزیزم -  

فرهاد پاسخی نمدهد  -  

صورتش  شیوا جلوتر می اید و دستش را مقابل -

 تکان میدهد 

ه ؟بله عزیزم چیشد –ش می  اید فرهاد به خود  

کجایی تو ؟؟کی بود پای تلفن ؟؟-  

از کار بود سهام اومده پایین  -  
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کنیم ؟؟ خیلی بده ؟؟ بازم مجبوریم خونه رو عوض -  

ه بتونیم از خودمون اینبار خیلی بدتر ، فک نکنم دیگ -

 خونه داشته باشیم ،

دارمو  خب میتونیم اون زمینایی که تو ایران -

ب بخرنشون شیم االن باید با یه قیمت مناسبفرو  

نمیدونم ، اونا زمینای توئن... -  

تو شوهرمی زمین من و تو نداره .... -  
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 تلفن اتاق پیر مرد زنگ میخورد 

چیشده ؟-  

یگوید : فرهاد پشت تلفن با صدایی مطمن م  

 حله اقا ...

... خوبه و میخندد و مدام میگوید خوبه... خوبه.-  

یگار تنها چیزی که ان اتاق را روشن کرده بود س

ش شمع را برگش بود که هرگز خاموش نمیشد و نق

حکم در جا داشت که اینبار کتش را پوشید ان را م

.سیگاری خاموش کرد   
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 دیگر کتاب های منتشر شده 

ناممکن -  

عشق کهن-  

ما محکوم به سکوتیم-  

  وند کتابهایی که دراینده منتشر میش

تاریک مناتاق -  

 

www.takbook.com



 گل رز  محمدرضا محمدی اصل

103 
 

 

 

 پایان
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