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  ییبود؛ گو دهیکش نی گلخانه باال و پا ی ها شهیش یقدر دستمال را تند تند بر رو  آن
 باشند! دهیخود ند یو شفاف بودن را به رو   یزیتم یها چند سال  شهیش

ها همان    نیکرد. ا  یاست، که تعجب م  دهیخانه د نیاز اهل ا  ییمدت رفتار ها  نیا در
زننده شان   یافتاد. رفتار ها  یدل از زبانشان نم زیجان، عز  یهستند که شاد یکسان

را روز به   ی آن، عصاب شاد  یو آدم ها  یزندگ نی بودن ا  کتاتوریآرامش را از او گرفته و د
که قلب او را آزرده خاطر کرده؛  یزیروز ها، چ نیبود...در ا  دهتر و خسته تر کر فیروز ضع
وجود نداشت! پاسخ مثبت او به   یشناخت و عالقه ا  چیاست که ه  یازدواج اجبار به

 باشند! ده ی در خواب د دیرا با میپسر حاج ابراه

بود. حرف   دهیجزء محاالت است. نوع افکار شان و عمل کرد شان پوس تیدر واقع چون 
کرده و چه سخت است،  رانی قلبش را و د؛ی رس یروز ها، به گوشش م نی که ا ییها
ها را انکار کند! و به    نیا ی تمام دیحال تلخ تر از زهر بود...و او با  نیکه در ع یقتی حق

  زیهمه چ یدامن نزند. از همه کس و حت دهیپوس  یها  دهیُمشت عق  کی  یحرف ها 
پدرانه و برادرانه  یها  تی . او را از حما نی تا شاهرخ و شاه ریاست. از آقاجانش بگ  ریدلگ

  نیا  یبود که در تمام یتنها کس د،یعمه مهش انیم  نیخودشان محروم کرده بودند...در ا
را به حال خود رها   یشاد ،یکدام از لحظات زندگ  چیکرده و در ه تی سال ها او را حما 

  یپدرش را برا  یها  یاو داشت. اصرار و پافشار یدر زندگ  ینقش ُپر رنگ دینکرده.. مهش
 چیتوانست درک کند..ندانستن ه یرا اصال نم میکردن ازدواج با پسر حاج ابراه قبول 

  ندهینجات آ یکرده است. برا  شتریکدام از آن چه که در افکارشان گذشته بود، رنج او را ب
ماجرا خاتمه    نیبه ساوه کشاند. تا به ا  النیدست به دامان عمه اش شد و او را از گ اش،

  یکرد.. آن قدر پشت تلفن هق زده بود و ناراحت از تمام یدهد. چقدر مادرانه محبت م
... گلوله آتش شده  یچه آمدن  یآمد، ول دینکرد.  مهش دایکه مسبب شان را پ ییاتفاق ها 

او   یکه از خانواده اش پشت تلفن برا  ییها  تی تمام گله و شکا از بود. توپش ُپر بود. 
اما بعد از  د،یدانست عمه اش در اتاق به پدرش چه گفت و چه شن ینم کرده است.
 را لغو کرد.   یآمدن؛ آقاجانش تلفن به دست قرار خواستگار رونیساعت ها ب
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 ************** 

  تی حما  ن یکند. از ا یجا خوش م شیلب ها  یلبخند بر رو  دیمهش ی مهربان یآور ادی با
 مادرانه او. ی ها

 

به  شهیتر از هم ری د یبه کارخانه کم یدگیست؛ امشب به خاطر رسخبر داده ا  آقاجانش
از قدم زدن عمه اش    یساعت کی زند.  یرنگ آشپزخانه را کنار م دی. پرده سفدیآ یخانه م

است؟ کنار آن    نیغمگ یزیداند از کجا و به خاطر چه چ  یگذرد و او نم یم اط ی داخل ح
آن ها را با عشق   یکه تمام خک یو م  اسی  ی از گل ها ستباغچه کوچک نشسته، که پر ا

که شروع   یدارد؛ روز  ییخود صفا  یبزرگ خانه برا اط ی داده است. ح یدر دل خاک جا 
  بایز  نیچن  نیکرد ا  یفکرش را هم نم یکوچک، حت یکرده بود به کاشتن گل و نهال ها 

  اطی شدن ح با یز  یکه برا  ینبود، بابت زحمات  اهی اهل گل و گآقاجانش که  یشود! حت
  یکوچک او به درخت ها  یگذشته، نهال ها  یادیبود، تشکر کرد. حاال که زمان ز  دهیکش

دادند. آه  یم  هیهد  وهیبه او م یشده بودند که هرسال تعداد انگشت شمار لیجوان تبد 
او، همانند   یبزرگ شده. عمه اش برا  دیدر آغوش مهش یکشد. او از نوجوان یم  یقیعم

. دوست ندارد خلوتش را خراب کند. ردیگ یرا از او م یمهر مادر یتماممادر است.   کی
  یبر دارد عمه اش را م یگام  نکهیکند. قبل از ا یبودن او قلبش را ناراحت م  نیاما، غمگ

  ی . از شانه هادیآ یخانه مدارد و به سمت   ی. که دارد آهسته آهسته قدم بر مندیب
که نشانگر درد   دیتوان فهم یبه وضوح م تشافتاده بر صور  ییو چروک ها  نیچ ده،یخم

باز و   یکنند. با صدا  یم ین یسنگ  فشیدوش ظر  یرو یاست که در زندگ  ییو رنج ها
 کند.  یشود. پرده را رها م یدر خانه م دیبسته شدن َدر متوجه حضور مهش

 ی شاد -

 دهد:  یپاسخ م یبلند یکند. با صدا  یرا خطاب م کنان او نجوا

 جانم؟   -

 عمه.. ایب -
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  ی پله ها یرود که رو یم ییرود و به سمت او ی م  رونیتند از آشپز خانه ب یقدم ها  با
 .ندینش یاش کنار او م  ینشسته است. با آرامش ظاهر یچوب

 

عمه اش    دیکه در دستان سف ق،یو او به آن انگشتر عق رد،یگ  یرا در دست م دستانش
گذارد و او را    یچانه برادر زاده اش م ری دست ز  دیدوزد. مهش یچشم م دیدرخش یم

 به رنگ عسل، نگاه کند.  ی ایکند؛ به آن دن یمجبور م

 ! یخور باش یوکجا، به تو گفته باشم؛ مظلوم و تو سر یندارم، چه روز  ادیبه  -

 عسل رنگ. یاز آن دو تا گو  ردیگ یشم مگزد، و چ  یم لب

 ندارم!  ادیهوم؟ من که به   -

 دهد... یم حیسوال او ندارد! و سکوت را ترج  یبرا یجواب

 به من نگاه کن..! -

 کند:  یخشک شده اش را َتر م یزبان لب ها با

 ع..عمه... -

 دهد.  یاش قرار م ینیب ی.  انگشت اشاره اش را بر رو دی آ  یحرفش م انیم

 نه؟  ایکالم، گفته بودم   کی! فقط  رمی پذ یرو نم یو بهانه ا   لیدل چی ه  سسس،یییه -

 زند:  یلب م 

 ن...نه -

من نا مفهومه!    یبرا  ن،یاحمقانه شاه یها  می سکوت تو در برابر تصم لی ! دلنی آفر -
کرد...و خون    یبه دست آورده بود، خراب نم یکه با سخت یاگر عقل داشت؛ زندگ نیشاه
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خواد. اگر   یپدرِت صالحتو م ره،ی گ یم یمیاگر تصم  دیشد. حم  یالهام نم گریجبه 
   ؟ی نگفت یزیچ  دی چرا به حم  ؟یکرد چرا سکوت  ،یازدواج بود ن یمخالف ا

سال ها   ن ی. تو تمام ا ختمیچشم بستم و من هم با تو اشک ر ،یتلفن که هق زد پشت
 ی. ِد دردت به جونم چرا حرف یآهو احساس نکن یخال یپا رو دلم گذاشتم تا تو جا 

 ؟ ی نزد

داند بر قلب شکسته اش   یزند..او نم یگذارد.هق م یم  دینا خواسته سر در اغوش مهش 
شود. از   یچشمانش بسته م دیو مهش د یگو یچه گذشته است..از آن چند روز َنحس م 

  یم نیشاه  یلیشود. از س ی و چشمانش سرخ م  دیگو  یش مآقاجان یها تی نبود حما
خواهد؟ او از ترس و نبود    یم  وتسک  لیشود. دل یمشت م دیو دستان مهش د،یگو

که   یلیشود...و سهم او س یم   نیپدرش سکوت کرده! دست به دامان شاه یها  تی حما 
 شود... یمهمان م شی بر گونه ها

 ************** 

 

داند چه مدت گذشته است؛ که َسر بر زاُنوان عمه اش گذاشته و آن قدر صحبت کرده   ینم
  شی بغض کهنه سر باز کند. نوازش ها و قربان صدقه ها نیتا ا  خته،ی است و اشک ها ر 

 دهد. یم  یدلگرم یبه شاد

 ی شاد -

 : دیگو یزند و م یبر دستانش م یا  بوسه

 جانم؟  -

 خبر داره؟  نی از کار شاه  دیحم -

 کند.  یدر حال او نم یری نداستن آقاجانش توف ای. دانستن  دیگو   یم یآرام نه
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  نی خواهد، عمه اش از ا یکند. در دل از خدا م   یبلند کرده، و او را کنجکاوانه نگاه م سر
 : دیگو   یمملو از التماس به او م یماجرا بگذرد...با چشمان

 ؟ ی ماجرا رو ادامه بد  نی ا یعمه، شما که قصد ندار -

 چرخاند:  یچشم در کاسه م دیمهش

 نه  ا یدونه  یم یزیچ د یحم دمیاگر پرس -

 نه.  ای گفته   یکله خراب حرف نی حال به اون شاه ن یبود که بفهمم، با ا  نیبه خاطر ا فقط

کرده، و   دیرا تهد نی شاه  یلیس  کی  یکند. برا  یرها م یحبس شده اش را به آرام نفس
 کند!  هینحو ممکن، او را تنب نی به بدتر قول داده است

 : دیگو ی کشد و م یم یآه

دونم  ی م دیقائل شده...بع  ضیخان داداش ما که از همون اول تبع ن یهر چند، از ا -
که  یزی تنها چ ،یخاندان ملک نیانجام بده! مضحک آوره! از ب نیدر خور کار شاه یزیچ

سال ها نه به    نیوقت، تو تمام ا  چیهست. ه ییزور گو ده؛یاز ثروت، به ِارث رس ریبه غ
 باشند! رای رو پذ ی که انتقاد دم؛یو نه به گوش شن  دمیچشم د

 : دیگو یدهد و م  یتاسف تکان م یاز رو   یسر 

بهانه بود. اصل ماجرا رفتن و دور بودن از تمام خاندان   م،یمر ییو تنها  النیرفتن به گ -
 بود... یملک

به  ادی عالقه ز  لی کرده است عمه اش به دل یکند! تا به امروز فکر م  یتعجب م یشاد
 رفته است. النیبه گ ی و سر سبز عتیطب

 

 حاال... اما
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کرده   یزندگ  النی عمه اش سال ها در گ ل،یدوست دارد بداند که چرا و به چه دل یلیخ
 : دیگو  یآورد؛ که او م یاست...فکرش را به زبان م

 بماند... -

شانه عمه اش   یکند. دست رو  یم  یباز  نیکشد و با دکمه دوخته شده بر آست یم یآه
 کند. یگذارد و ُملَتِمسانه او را خطاب م یم

 : دیگو یمکث م  یبا کم 

 جان، االن نه.. یاالن نه شاد -

از   ریاون خاطرات، غ  یبزنم! مرور کردن تمام یکه حرف   خوام یهم، نم د یتونم، شا ینم
درد ناک   یتمام اون لحظه ها   یروز  کی ...دینداره. شا ی ا  گهید یزیشکنجه دادن روح، چ

 کنم... فی تعر

شانه  یدهد! دستش را از رو  یکند اما اجازه حرف زدن نم  یشود، دهان باز م ینم قانع
خمار شده از خواب   ینشاند. با چشمان یاش م یشانیبر پ یزند و بوسه ا یاش کنار م

 : دیگو  یم

 خسته ام.  یلی. من خگهی وقت د  کیبه  میبحث و موکول کن نیبهتر ادامه ا -

 رود:  یکشان آهسته آهسته از پله ها باال م  ازهیخم  ستد،یا  ی م انیگو   یعل ای 

 ...ریشب بخ -

 ریشب بخ کی ا کرد؛ و با پر از سوال ره  ییای. او را در دندیگو  یم ی ریلب شب بخ ریز 
 : دیگو یلب م  ری کشد و ز  یم   یکند! نفس کالفه ا  یماجرا را تمام م

 !ی بسوزه پدر فضول -
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و راه    ستدی ا  ی. مامدهیاز دوازده بامداد گذشته است. اما آقاجانش هنوز به خانه ن ساعت
چند روز را کم    نیا  یو تنش ها  یخواب بتواند خستگ یتا کم رد،یگ ی م  شیاتاق را در پ

 کند. 

 ********** 

کشد. ترس و وحشت تمام جانش را در    یم  یبلند غیپرد، ج یزده از خواب  م وحشت
زنند، حال خرابش  را   یم ادی که ترس را فر یبر گرفته است. دستان لرزانش و چشمان 

  نیا ان ی که آرامش خواب را از او ربوده اند...کاش پا ییکند. کابوس ها  یم  فی توص
زند؛ و پا   ی. پتو را کنار مدیفهم یرا م آمدند یکه در خواب به سراغ او م ییها وحشت

 یآرام م  یآتش جان او را اندک ن،یزم یدهد. سرد  یتخت قرار م ن ی را پا شی ها
اش را    قهی دهد. با نوک انگشتانش شق یگاه دستانش قرار م هیرا تک شیکند..آرنج ها

رنگش او را در حصار خود گرفته اند. ساعت   ی بلند و مشک سوانی دهد.  گ یماساژ م
آنقدر بلند نبود، عمه اش را   غشیج یدهد. صدا  ی سه بامداد را نشان م وارید  یبزرگ رو 

روز ها امانش   نیکه ا  ییکند. سر درد ها  داریکه در طبقه دوم خانه به خواب رفته است؛ ب
حوصله    یها و نبود آرامش است. ب یخواب یکه از تمام ب ییاست...سر درد ها   دهیرا بر

 از شاهرخ ندارد. یخبر  چیکند. ه ینگاه م ا اش ر  یصفحه گوش

باشد و   یکرده است  قو  یاش سع ی. در تمام زندگدیگو یلب م  ری" ز   یمعرفت ی" ب
آنطور که   یشود، زندگ ی نبود محبت باعث م یبتواند احساساتش را کنترل کند. اما، گاه

 نرود!  شیپ میخواه یم

 

کند، تا به   یاو را وادار م ،یدر پ یپ یدهد. سرفه ها  یخفقان اتاق  عذابش م یهوا 
 پنجره اتاق قدم بر دارد. یسو 

از آن را در دست   یکند، گوشه ا  یرنگ را که به هنگام خواب به تن م یاسیبلند   راهنیپ
آرامش از دست رفته اضافه  نیسقوط کند و درد بدن به ا  نی. تا مبادا بر زمردیگ یم

را بلند بردارد؛ و خود را   شیشود گام ها یخشک و نبود هوا باعث م  یبشود!  سرفه ها 
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  یزند. پنجره را باز م ی...پرده سبز رنگ اتاق را کنار ماندازدیب پوبه تکا ژن یاکس یاندک یبرا 
که جانش را آرام   یمنظم  ی. نفس هاشود یبسته م ش یپلک ها  یز ی پا میکند. با نس
خورد.    یتکان م یبه آرام ی زی پا میدر آن ساعت شب، همراه نس  سوانش یکرده اند. گ

  یقیگذارد. نفس عم یپنجره م لبرا  شیدل کنده و آسوده دستها  گری کد یاز   شیپلک ها 
  شی لبخند مهمان لب ها ش،یگونه ها  یشبنم اشک رو  یسیکشد و از احساس خ یم
آن   ری ز  گری کد یخاتون تا با  یخانه   اطیقدم زدن در ح یکشد؛ برا  یشود، دلش َپر م  یم

که در   یبنوشند. از همه جا و همه کس صحبت کنند. خانه ا یزعفران  یدرخت خرمالو چا 
پدر بزرگش   یکه تنها نصف آن از تالش ها و زحمت ها   یمنطقه تهران است. پول  نیبهتر

و باعث بهتر شدن اوضاع    ده؛یبود که به دست شان رس یاد یآن ارث ز  یما بقاست! 
 خاندان شده است.  نیا  یمال

خواهد افکارش سکوت کند و   ی. دلش مردیگ یم   قیعم یدهد و دم یرا تکان م سرش
خرد و   ی را بفهمد. با تمام وجود عطر باران را به جان م یزندگ یتا معن ندیجا بنش کی

 کند:  یلب زمزمه م  ریروح نواز آن و ز  یسپارد به صدا یگوش جان م

 

 ( ۱)میاگر زرد و پژمرده ا سراپا

 م ینسپرده ا  زی دل به پا یول

 

 لب پنجره   یگلدان خال چو

 م یاز خاطرات ترک خورده ا پر

 

 

 م یها دهیداغ دل بود، ما د اگر
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 م یخون دل بود، ما خورده ها  اگر

 

 

 م یاست، آورده ها  لی دل دل اگر

 م یداغ شرط است، ما برده ها اگر

 

 

 ! میدشمنان، گردن یدشنه اگر

 م یخنجره دوستان، گرد ها  اگر

 ____ 

 ( ۱پور) نیام صریق

 

کشد. با   ی م رونیخوش ب یاست او را  از حال و هوا  ادیفر   کی هیشب شتریکه ب ییصدا 
برد، ترس در جانش   یرا َدر هم فرو م شی کند؛  و اخم ها یبه اطراف م یتعجب نگاه

  یبه عقب بر م یباز رها کرده؛ گام مهیکشد. پنجره اتاق را ن یکند. کالفه نفس م یرِخنه م
  یو با صدا   رد،ی گ یچرخد. دستانش را در آغوش م یخود م وربه د یدارد. با َسر َدرگم

 گردد. یبه عقب بر م یبا نگرانزنگ َدر خانه 

بندد و دلواپس تر از آن هست که بتواند افکار آشفته اش را َسر و سامان   یم چشم
است و تنها    یکیکند. خانه غرق تار یباز م یورد و آن را به آرام یدهد. به سمت َدر م 

چشم  کنجکاو در خانه یروشن کرده. با نگاه یاز نور اتاق آقاجانش خانه را کم  ی هاله ا
مجدد زنگ َدر به   یکند. با صدا  یاش را با زبان َتر م دهخشک ش یچرخاند و لب ها یم
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باز شدن َدر اتاق آقاجانش   یکند. که با صدا  یعبور م ییرا یبه پذ  یاز راهرو منته  یآرام
  یم داریساعت شب ب نیکند. اگر او را در ا  یپنهان م  واری تند و فرض خود را پشت د

که  ندیب یکرده است.  پدرش را م  تخانه عاد یکی شود! چشمانش به تار یم  الیوا و  د،ید
  ی. با کمردی گ یرود. انگشت اشاره اش را به دندان م یم  فنیتند به سمت آ یبا قدم ها 

  یکند. همان جا منتظر م یباز م یدهد.  در خانه را به آرام یرا فشار م فنیمکث، دکمه آ 
 . ستدی ا

اجناس و   یبه فاکتور ها  ی دگیدهد، مشغول رس یمانگشتانش، نشان   انیم  خودکار
را گرفته، که حاصل   ییسراغ پول ها نی از شاه شیاست که دو روز پ  ییحساب ها  دیرس

در حساب کارخانه وجود   یدرآمد فروش مواد خام و اجناس فروخته شده است. اما پول
  یفهمد چه کسکارها است، تا ب ری گیندارد! برادرش خود را به ندانستن زده! و پدرش پ

 ...!؟دهیپول ها را باال کش

 کشد. یم   ینفس کالفه ا  نی چهره شاه دنید با

 ؟ یکن یزنم در و باز نم یچرا زنگ م -

 : دیگو ی م  یبه آرام پدرش

 پسر؟  ستیعقل تو کلت ن ؟ ینصف شب تو کوچه داد بزن دیمتوجه نشدم. تو با -

  زیساعت شب چ نی در ا نیدهد. آمدن شاه یاو و آقاجانش گوش نم یبه صحبت ها   
کامل، زنگ خانه را به صدا در آورده؛  و او را از آن   یاطیاحت یکه با ب  نی! ا ستین یبیعج

  یبار او م ییکند. ناسزا  یم  یرا عصبان یاست، شاد دهیکش رونیخوش ب یحال و هوا
جانش،  ی رود. با َته مانده ها  یت اتاق مآرام به سم ام کند، و چشم از آن ها گرفته و آر

آرامش   ی شود و در دل از خدا کم یکند. چشمانش بسته م  یتخت رها م  یخود را بر رو
داند که  یداند چه زمان خواب او را به عالم خود برده است. تنها م یخواهد. نم یم

شب قبل و قبل َتر از آن بر او حرام نبوده است! که   یخواب امشب، همانند خواب ها 
بر او ِچه   یزندگ یکه بداند، فردا ها  نیآسوده خاطر چشم بست و غافل از ا  نیچن  نیا

 است...  دهیها که ند
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 ********** 

 

به ساعت    ینگاه میخواب آلود، ن یکند. با چشمان یعمه اش چشم باز م یبا صدا  صبح
رود.   یم  یبهداشت سی کشان به سمت سرو ازهیشد؛ وخم ک یم یقیاندازد. نفس عم  یم

  یاز رو  یقبل از آن است. سر ی و شب ها  شبید  یها   یخواب یب انگریچشمان سرخ او ب
 کند:  یم  هلب با خود زمزم  ریدهد؛ و ز  یتاسف تکان م

 آرامش از دست رفته  نیمسبب ا   دیشا -

 بودم!  خودم

کند. در  یم  تیطرف شانه هدا   کی بافته شده اش را به   یکند، ومو ها یاتاق را باز م در
 : دیگو   یم یبلند  یرفتن به آشپزخانه با صدا نیح

 مصر  زی بانو، عز دیسالم بر مهش -

  چیرود.  در کمال تعجب ه یزند و به سمت آشپز خانه م  یم  یپشت بند آن قهقهه ا و
  ی! شانه اند یب یمرا ن یچرخاند و کس ی! با تعجب چشم در خانه مستیکس در آن جا ن

 :  دیگو  یلب م  ریاندازد و ز   یرا باال م

 خونه. ادیهر کجا رفته باشه،  زود م -

  یحرف ها  یآور ادی کند، و با  یآماده است. خود را مشغول خوردن م زیم  یرو  صبحانه
  ادیگذارد. به  یچانه م ر یدارد و متفکرانه دست ز   یلقمه بر م دنیآقاجانش دست از جو

احمقانه اش ادامه   ی کار ها نیکرده بود، که اگر به ا  د یرا تهد نیبار شاه  نیدارد آخر 
  یراهرو منتظر م واری پشت همان د شب،یاو بود...کاش د  ردر انتظا  یسخت هیبدهد تنب

  یم یخود را عمل دیآقاجان تهد  ا،یداد! که بفهمد آ یآنها گوش م یماند و به حرف ها 
 ...ایکند 
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  یتاسف تکان م ی از رو یزند و سر  یم یخودش پوزخند یافکار ها   بعد بر یا  لحظه
  یزیو نوش شان چ  شیآن هم به خاطر بساط ع ،یکردن پسران خاندان ملک هیدهد. تنب

ماند. پدر  ینم یباق یشاد ی برا  ییخان، اشتها ر ی اردش یکار ها  یآور ادی محال است! با 
را به کام   یخود به اشتباهات پسران خاندان، زندگ   یها  تی بود، اما با حما یبزرگ مهربان

انگشتانش مانده،  و او از  انیو گردو، همان طور م ریآن ها  تلخ کرده است.. لقمه پن
که    ییخواهد. او یشاهرخ را م  یبرادرانه ها  یخاندان تنفر دارد. دلش کم نیغرور کاذب ا 

خودش محروم کرده است.   ی ا ه ت یاز حما  ،یخواستگار یداند، چرا در ماجرا یهنوز نم
بلند به  یو با قدم ها  ستدی ا  یدارد. م یزنگ تلفن دست از افکار خود بر م یبا صدا

دارد؛ و   یبه عقب بر م یحوصله گام  یب ش،یشماره خانه زنمو دنیرود. با د یطرف آن م
او   ی ها هی و کنا   شیتوان ن گری د ،یآشوب زندگ نی کند. در ا  یکاناپه رها م یخودش را رو 

َارزن شعور برخورد با    کیقد   یاست. ول یکه عروس بزرگ خاندان ملک ییرا ندارد. او 
 خود را ندارد.. انیاطراف

 

گل   ییبا گونه ها  ند؛یب یچرخد. عمه اش را م  یبسته شدن َدر به عقب م یصدا با
 داده است.  هیانداخته که به َدر تک 

بعد آرام آرام، با   یکشد. اندک ی م قیگذارد، و نفس عم یاش م نهیبر قفسه س دست
 شود.  یم  کی به او نزد یمملو از نگران   ینگاه

 عمه...! حالت خوبه؟  -

  یگونه ها  یبه رو  شی کند  اما همچنان شبنم اشک ها یچشمانش را باز نم دیمهش
 در راه است..  یداند باز چه اتفاق یشوند. خدا م  یم یجار فش یظر

 ؟ ی ه؟ کجا بود شد یعمه .. چ -

 : دیگو یم  یگرفته و اندوهناک   یصدا با

 ..ینپرس .. نپرس شاد -
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 نکن..  تیاذ  نی از ا   شتریچ..چرا؟ بگو عمه... بگو و ب -

 کند.  ی.  ُملتِمسانه او را خطاب مردی گ یاو را در آغوش م د؛یگو  ینم یزیچ

 شده؟  یکنم...تو رو به ارواح خاک مامان آهو، بگو چ یع..عمه...خواهش م -

 : دیگو   یدهد و م یکنان َسرش را تکان م یوا  یوا 

 ی شاد  میشد  چارهی...بمیشد  چارهیب -

 کند.  یو مبهوت نگاهش م  مات

 کند.  ینگاه م یو با دلسوز   ردیگ  یرا در دست م  یدستان شاد  دیمهش

 !دیرف بزنکلمه ح هی. خب دی شده؟ جونم به لب رس ی..چیچ -

 ... یشا...شاه -

 دهد یاجازه حرف زدن نم  شیهق ها  هق

  یم  دیحال را چه با  نیداند اسم ا  ی. نمستیدخترک َبد تر از او نباشد، بهتر ن حال
 است...استرس تمام او را َدر برگرفته است.  یگذاشت!؟ هر چه که نام دارد، حال بد 

 ..؟آره؟ نیشاه -

 کند. یم  نی باال و پا دی تا یرا به معنا  َسرش

 ؟ ی چ نی...شاهیچ -

برادر که به  نیهم یمعرفتش است! برا  یلرزد. نگران برادر ب  یوحشت تمام بدنش م از 
اش را   یزمان حاضر نبود زندگ  جی خورده است! ه  یلی" نه " به خواستگارش، س  کیخاطر  

و با   ردی گ یعمه اش را در دست م یآنها کند! شانه ها  یکار یمعامله ها  یا ی مزا  یفدا
 حال َبد نجات بدهد. ن ی تا حرف بزند. تا او را از ا ؛خواهد یاز او م یفشار کم جان

 عمه...! -
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 : دیگو یاشک آلود، م  یچشمان با

 ...قاچاق کرده...نیشاه -

سرد   ی ها  ک یبندد، و بر سرام  یشود. چشمانش را م یشود و نفسش حبس م یم  شوکه
 دهد. یهر چه هست، کار خالف انجام نم  نی. امکان ندارد...شاهندینش یم نیزم

 : دیگو  یزند و م یم یپوزخند

کار و نداره...ُالدورم و    نیشناسم...! جرئت ا یمن م  نیممکن! شاه ریدروِغ، غ -
 جرئت نداره!  یول  اده،یُبلدورمش ز 

 : دیگو   یم نی. درونش آشوب است. غمگردیگ  یاو را در آغوش م دیمهش

   دمی د یلحظات نم  نین نبودم و اکاش م -

 زند. یم یپوزخند

 بوده!  نی من تا بوده هم یعمه..؟ زندگ ی چه لحظه ا -

  ر ییرا تغ یز یچ چیآن ه دن یند ا ی  دنیگذشته عمرش سرتاسر غم و اشک است. د  لحظات
 دهد:  یادامه م یدهد. با ناراحت  ینم

 چی. بابا نبود! هیمادرم شما کنارم یبه جا  دمی تا چشم باز کردمو به خودم اومدم، د -
 که...  نمیوقت محبتشو کامل احساس نکردم. شاه

 زنه..  یزنگ به خواهرش نم هیبار  هی یشاهرخ هست؛ اونم ماه  هی ایدار دن از 

 کند:  یم هی اش با صدا گر  عمه

 ..رمیبرا دلت عمه..بم رمیبم -

کشد. دوست ندارد از کمبود    یبه صورتش م یو دست  دیگو  یلب م ر یز  یناز جو دور
زن! که نقش مادرش را دارد.   نی هم یبرا  یکند. حت فیتعر   یکس یبرا  یدر زندگ شی ها
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  شی دست از کار ها نیشود و نه شاه یم ادیندارد! نه محبت پدرش ز  یگفتنش سود
 کشد.  یم

 

اتفاق   نی داخل تمام ا  نیشاه یکه اگر پا  ی کند!؟وا دیچه با  ییآبرو  ی ب نی خدا، با ا یوا 
همچون   ،یشوند! و نام خاندان ملک یعالم و ادم م ی آن ها رسوا یباشد. همه   ری ها گ

خان،   ریکند. آن وقت خشم اردش یم  دنیمردم شروع به چرخ  نینقل و نبات در دهان ا 
باشد. چشمانش   یالجدنبال ع یدرد زندگ ن یکدام یبرا  اندد ی. نمردی گ یدامن همه را م

  نیپر تالطم، بزرگتر  یروز ها ن یآرامش در ا یکشد. کم  یم  یقیبندد و نفس عم یرا م
او را شوکه کرده   ن،ی. خبر قاچاق شاهدیآ  یحسرت او، بعد از نبودن مادرش به حساب م

. در دیشیندیو عاقالنه ب  ردیگب م یاست؛ تصم  دیو شا دیتواند آن طور که با  یگرنمیاست. د
را آشفته کرده است. افکار   یناراحت بودن قلب آقاجانش تمام ذهن شاد ان،یم  نیا

خش دار   یصدا   ،یآوردند. با تک سرفه ا یبر قلب درمانده اش، هجوم م کبارهیبه  ،یمنف
 : دیگو   یکند و رو به عمه اش م یشده اش را صاف م 

 شما رو خبر کرد؟  یک -

 : دیگو ی کشد و م یم یآه

 حامد... -

سرد خانه   واریبه د هیکند و با تک یم  تی هدا واری رنجور و خسته اش را به سمت د تن
 : دیگو یم دیدر چشمان مهش رهیخ

 اون برادرانه خرج کرده...  یمثل شاهرخ برا  نیعمو حامد واسه شاه -

 ماجرا خبر داشته باشه  نی از ا  دیبا پس،

  ی. همان طور که به سمت آشپز خانه مستدی ا یگذارد و م  یزانو م ی اش دست رو  عمه
 : دیگو یرود، م
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 از خود حامد... دی عمه، با  دونمینم -

 : دیگو   یو م دی آ  یحرفش م انیم

 عمه!؟  -

 است. ز یم یبه او مشغول جمع آور پشت

 جان عمه... -

 :دی گو یو دلواپس م  نیاندوهگ

 کجا ... -

 : دیگو  یگزد و در ادامه م  یم لب

 ن؟ یکجا رفتن سراغ شاه -

  دیچرخ یکند. زبانش به گفتن آن نم   یرا آزرده خاطر م یحرف زدن درباره آن، شاد   یحت
 گناه باشد. کاش ...  ی..کاش برادرش ب

 کارخونه ...  کی نزد -

 او  نیاندوهگ  یناراحت است. صدا  زین او

 :دیگو  یو م ردیگ یرا در آغوش م شی زند. زانوها یم  یبر افکار شاد یدی تا مهر

 بابام ... قلب ناراحتش.. -

 : دیگو یو م دیآ  یحرفش م ان ی م دیمهش

که بار اولش   نیکار هاش عادت کرده! شاه نیبه ا گهی ! بنده خدا داداشم دینترس شاد  -
 . ستین

 دهد: ی کنان ادامه م غرغر
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 ! ستیجو عقل تو کلش ن هیپسره نفهم  -

  تی رعا دی! اما با دیگو  یرا م قتیکند. حق یچشمان گرد شده از تعجب به او نگاه م با
 پدرش را کند. ضی قلب مر

آشفته  یشود. ذهنش مملوء از افکار ها  یعمه اش دگرگون م یَبدش با جمله   حال
عمه اش    یکند. صدا  یم شتریهر کدام از آن ها استرس را در وجودش ب  یاست. تداع

نگران، به  یکشد. با چشمان یم  رونیکند او را از فکر ب  یصحبت م  که دارد با تلفن
  ی کنار تلفن نشسته است با گوشه روسر یندلص یبر رو  کهیشود. در حال یم رهیخ دیمهش

زند! دستان مشت شده اش   یزمستان خودش را باد م یسرما  نیقواره بلندش، را در ا 
که بر سر آرامش آنها  آوار شده   ستیاز تمام اتفاق ها و آشوب یگر استرس ناش انی نما

 شود. یآورد نگران تر م  یخان را که به زبان م ری است. نام اردش

زند و   یاو زانو م  یافتد. مقابل پا  یراه م دیبلند به سمت مهش ی و با قدم ها ستدیا  یم
  ینگران به او نگاه م یگذارد. با چشمان یدستان مشت شده اش م ی دستانش  را بر رو 

 زن عادت ندارد. نیدستان ا  یکند. به سرد 

 سالم  -

 : دیگو ی مکث م یو با کم 

 پس خبر ها را داغ داغ، به گوش بزرگ خاندان رسوندن!  -

که اسم   یزند به قلب کس  یم  شیبا کلماتش ن یاندازد و با آرامش ظاهر  یپا م یپا رو  
 !دیکش یم  دک یرا   رمردیپ

 :دی وگ  یزنان م پوزخند

که گناهکار ماجرا فرد مقابل    نهیا  بی! عجنیحق دار یتو هر موضوع  شهیآره، شما هم -
 شماست! 
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زند   یرا پس م یدست شاد  ت یبا عصبان دیکه مهش د،یگو  یخان چه م ریداند ادرش ینم
آشکار  یکند و با حرص  یچرخد. دستانش را  به بغل باز م ی. به دور خود مستدی ا  یو م

 : دیگو  یم

 ! دهیرفتارا از شما بع نیحرف ها و ا  ن یبسه بابا، بسه بزرگ خاندان! ا -

 : دیگو یزند و م  یم پوزخند

 خاتون خبر داره؟  -

 : دیگو یاست م ادیفر  کی  هیشب شتریکه ب ییبا صدا  و

تند   شیاز آت ن،ی و شاه  اریشهر  ی گند و کثافط ها ن یکارا، ا  نیا  ن؟ یکار کرد  یخبر داره چ -
 ؟ یشماست! اونا بچه ان شما چ ینادون

 دهد:  یبغض دار ادامه م ییصدا با

 آهو خانم  یادگارای با   نیکار کرد  یچ -

 کند:  یاشک آلود زمزمه م یبا چشمان و

 ...نیچه کرد  -

 کشد: یدماغش را باال م  آب

 زنه!  یزنداداشم از ترس محسن حرف نم ن؟ی ریگ یم   نیدار  وی طرف ک -

 دهد:  یادامه م یبلند غیج با

 بسسهه بابا! بسسهه..  -

نگران به سمت او   یبا نگاه یکند. شاد  یافتد و تلفن را قطع م یم نی زم یزانو بر رو  دو
 . ردی گ یدود، او را در آغوش م یم

 کنم آروم باش فدات بشم!  یعمه...!خواهش م  -
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را به  او ن،ی شاه یبابت کار ها  تیترسد عمه اش را از دست بدهد! حرص و عصبان یم
 ! ادیهم ز  شی حال و روز انداخته است. سنش باال بود و قرص ها  نیا

 : دیگو  یگذارد و م یم  یشانه شاد یاش سر رو  عمه

 خاندان نبودم. نیاز  ا   یوقت عضو  چیکاش ه -

 ..! دیگو یم نیچن نیماند. چه شده است؛ که عمه اش ا   یمات و مبهوت م 

 .دی استراحت کن کمیباال،  ن یعمه بهتر بر -

 من خودم... من،

 : دیگو یم  تی آورد و با عصبان یَسرش را باال م 

 ست یاالن باشه و ن دیکه با  یاون ؟یبکن یتون  یکار م یچ ؟یها؟ تو چ  ؟ی تو چ -

 کرده... یخال شونه

گونه حال آنها را   نیکه ا  یکند مسبب افراد  یم  نی خود، نفر ی مشت زنان بر ران ها 
 دگرگون کرده اند! 

 

حرف زده است؟ اما هر چه که گفته؛ و   یزیداند عمه اش پشت تلفن از چه چ  ینم
آب، به سمت   وانی ل  کیدود و با   ی. به سمت آشپز خانه مستین ندیخوشا  ده،یشن

است؛   یجار  دشیسف ی بر گونه ها شیکند. شبنم اشک ها  یرا تند م  شیقدم ها  دیمهش
دهد و مچ دستان عمه   یقرار م زیم  یآب را رو  وان یکند! ل یو همچنان خود را لعنت م

 :د یگو یمملو از خواهش م  یکند. با چشمان یم  ریاش  را اس

 !  شهیدرست نم یزیکار ها چ  نیکنم تمومش کن. با ا ی عمه، خواهش م -

و    دیلرز  یدهد. دستانش م  یدهان او قرار م  یآب را برداشته و جلوه  وانی به سرعت ل و
 که حال او را بفهمد! یهمدم دارد. کس  کیبه  از ی او هم ن دیترد  یب
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قبل درست   یمثل دفعه ها  نمیکنم. بخدا ا یآب بخور، خواهش م نیاز ا کمی -
 کنم!  ی..درستش مشهیم

 : دیگو  یم یگرفته ا  یکند. با صدا  یکج م  یگریسرش را به سمت د دیمهش 

 عمه  زی جان، خوبم عز یخوبم شاد -

 زند.   یبغض در کلماتش جان او را آتش م 

  زیم  یآب را رو وانی ...خدا داند! لردی گ یسر چشمه م یاز چه غم  انیپا یب یاشک ها   نیا
کند تا همراه دخترک   یگذارد و او را وادار م یم دی بازوان مهش ر یدهد و دست ز  یقرار م

 افتد.   یقدم به قدم به سمت اتاق راه ب

 تونم راه برم.  ی ! خودم مستین  یاز یخوبم عمه، ن -

 فشارد  یم یرا با فشار کم جان دستانش

 : دیگو  یم و

 .ست ی دونم، اما شما حالت خوب ن یم -

 . میزن یاستراحت کن، بعدش با هم حرف م کمی

  یوقت پرده از اتفاق ها بر نم  چیها بهانه است، او ه نیداند تمام ا  یخوب م یشاد 
  یآشوب کرده است. به سمت اتاق خود قدم بر م نگونهیکه حال او را ا  ییهادارد...اتفاق 

 یداند،  که خسته تر از آن است که بتواند آن همه پله را باال برود تا کم یدارد و م
  یوزن عمه اش را به جان م  ینیکند. تمام سنگ  یاستراحت کند. در را با آرنجش باز م

زند. کمک   یرا کنار م یدارد. تند و فرض رو تخترا دوست ن ینیسنگ  نی ا  شیخرد. اما پا 
 تخت بخوابد. یکند تا  عمه اش بر رو  یم

 : دیگو  یم  یلبخند محو  با

 !یشی آهو م هیشب ه،یچقدر...روز به روز...شب -
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 زند:  یاو م   یگونه ها  یرو ی کشاند. بوسه ا  یگردنش م ی. پتو را تا رو دیگو  ینم یزیچ

 فکر نکن، فقط بخواب..  یزیبخواب عمه، به چ  -

 : دیگو یزند و م  یم  یلبخند

 .. زمی باشه عز -

  یرود و با کم یکشاند. به سمت در م  یشانه اش م یپتو را تا رو  یپشت به شاد  و
رود.   یم یی را ی مشغول به سمت پذ  یافتاده و ذهن  یشود. با سر یمکث از اتاق خارج م

  نیگذارد. ا یقلبش م  یکشد و دست رو یز ترس ما ینیسالم پدرش ه  یکه با صدا 
 خواهد!؟  یوقت صبح پدرش در خانه چه م

 خبر!  یبابا؟ چه ب د ی س..سالم، شما -

 : دیگو یتوجه به وضع آشفته دخترش م یدهد و ب یتکان م  یسر  دیحم

 

 کجاست؟  دیسالم، مهش -

 نام پدر بود و بس! کیاز او، تنها  شی ها یسهم مهربان  شهیهم

 : دیگو  یم یفیضع  یکشد و با صدا یم  یقیعم نفس

 ده یخواب -

گذارد.  به سمت پله   یم  یغذا خور  زی م یاش را رو  یچرم فیدهد؛ و ک یتکان م یسر
 زند: یم  شیکند که صدا  یها پا تند م

 بابا!؟  -
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اند چطور  د یکند. نم یمنتظر به او نگاه م یگردد و با چشمان یبه سمت او بر م پدرش
پدرش بازگو کند.  یبرا  د یکرده است، با  ریآن چه که از َسر صبح تمام ذهن او را درگ

 کند:  یرا کالفه م  دیشده اش، حم یسکوت طوالن

 ! یشاد -

 :دی گو یپاچه م دست

 با شما حرف بزنم دیبا  د،یبا -

 : دیگو یرود که م یدهد و  پشت به دخترش پله ها را باال م یتکان م  یسر  دیحم

 برم... دیاالن با  گه،یوقت د  هیباشه  -

گذارد؛    ی م یچوب ینرده ها  یرود. دست رو یبه سمت پله ها م  یکوتاه یقدم ها  با
 : دیگو   یو با التماس به پدرش م دی آ  یحرفش م انیم

 کنم..  یخواهش م -

منتظر او را   یچرخد. با نگاه  یم  یمکث به سمت شاد  یو با کم ستدی ا  یراه م انیم در
 کند.  ینگاه م

 : دیگو  یم  یاندوهناک   یدر چشم او، با صدا چشم

 بابا ... -

 دهد:  یمکث ادامه م یکم با

 !؟ نه!!؟دیشما خبر ندار  -

 . آهسته آهسته .. دیآ یم نی به پله پا پله

 : دیگو  یرنگ او م یدر چشمان مشک رهیخ

 ؟ یاز چ -
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کند   یم ت یرها شده در چهره اش را با دست به پشت گوش هدا  ید و مو ها گز  یم لب
 : دیگو  یو م

 از ..از اتفاق امروز...  -

 : دیگو  یگذارد و م  یچانه دخترش م ری خورد. دست ز  یگره م گری کدیبه   شیها  اخم

به  نی شاه یکدوم اتفاق؟ اگر منظورت بدهکار ؟یزنیحرف م هیبابا، چرا نس یشاد -
 بانک..

 : دیگو   یو نگران م دی آ  یحرفش م انیم

 ..ستین نی_نه، نه ا

 کند. یرا حبس م   نفسش

 : دیگو یم  یبا لحن کالفه ا دیحم

 خبرم؟  یکار کرده که من ب یباز چ نیبابا؟ شاه یپس چ -

. دیفهم ی نم یزی او چ انیدر م ک ی  یکند. از حرف ها  یدخترش را نگاه م جی گ ینگاه با
از شدت استرس به جان   ی کرده باشد..شاد ینگران است، پسر کله خرابش مجددا کار 

 زند:  یافتد. لب م ی قلنج انگشتانش م

 ... خالف کرده! ی عنی ن،یشا...شاه -

 ماند. لب   یمات و مبهوت م پدرش

دارد و   یبر م یقدم دهیترس یرسد. شاد یبه گوش نم ییخورد، اما صدا  یتکان م شی ها
 کند.  یدستان پدرش را لمس م

 بابا!؟ حالت خوبه؟  -

 زند:  یم شی بر گونه ها  یلیس
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 خدا!  ای -

خبر   نیچن نیگرفت؛ و ا  یَبرد. کاش زبان بر دهان م یرا تا مرز سکته م یاو شاد  سکوت 
حال قلب ناراحت   تی کند، که رعا یبار خود م یی داد. ناسزا یرا به او نم نیخالف شاه

 پدرش را نکرده است.

ساده   یچوب  ی. سرش را به نرده ها ندینش یپله ها م یشود و رو  یخم م شیپاها  دیحم
کرده   ی کند. سال ها با عزت زندگ یقلبش مشت م یزند و دستش را بر رو  یم هیتک

 او را دارد..! یبا آبرو  یاست. اما، پسر کله شقش قصد باز 

 زند: یپدرش زانو م یزند و جلو  ینامش را صدا م  دهیحال پدرش ترس دن یبا د  یشاد

 بابا.. -

  ییزند. با صدا  یرا با پشت دستانش َپس م یشده از َسر درماندگ   یجار یاشک ها  
 : دیگو یم  ن یو غمگ  دهیترس

 !؟  یخوب -

ر  او را آزا  یزی از هر چ  شتریبندد. درد دارد. اما کار پسر ناخلفش ب یچشمانش را م دیحم
 ! شتریرا ب ضشی دهد..قلب مر یم

  یزند. با دستانش آرام صورت او را نوازش م ی نام او را صدا م یبلند  یبا صدا یشاد
  یرا در قلبش احساس م یکند.  درد  یم  شتریکند.  چشمان بسته شده او، ترسش را ب

کشد. اوالد زبان نفهمش قصد   ینفس م یشود. به سخت یم  شتری کند، که هر لحظه ب
 پسرش واهمه دارد.. ی اجان پدرش را کرده است! از عواقب کار ه

لب با    ریبازش ز  مهیچشمان ن یاست..از ال  دهیاش ترس یدگیدانه اش از رنگ پر دور
 : دیگو ی م  یگرفته ا یصدا 

 خو ..خوبم ... خوبم بابا. نترس!  -
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اش تند و فرض به  یزبان ریز  یاقرص ه  یادآور ی . با ردیگ یآرام نم شیهق ها  هق
اش   یار ی کند.  ذهن آشفته اش،   یباز م کیبه  ک یها را   نتیدود. کاب یآشپزخانه م

 است!؟   دهی بار آن قرص ها را کجا د نیکند تا بفهمد آخر ینم

 

  یرود؛ و بر رو یبلند به سمت آن م یبا قدم ها  خچال،ی یقرص در باال  یجعبه  دنید با
  یکند و با نوک انگشتانش جعبه قرص ها را لمس م ی. دست دراز مستدیا  یپنجه پا م

  کی کند و از داخل جعبه  ی. درب آن را باز مردیگ یآن جعبه را در دست م  یکند. به سخت
تند به سمت   یگذارد سپس با قدم ها  یم   تانشدانه قرص کوچک را در کف دس

  یدر دهان او قرار م یاست. قرص را به سخت رود. رنگ به ُرخسارش نمانده یآقاجانش م
 دهد.

  یشود. مدت یم  رهی به چهره او خ یمنتظر و مملو از نگران  یو با نگاه رد یگ  یدستش را م 
  یالیبرد. با خ یاز آرامش فرو م  یرا در خلسه ا یمنظمش قلب شاد یبعد نفس ها 

  ری ز  یکند؛ و شاد یباز م یدهد و پدرش چشمانش را  به آرام یم ه یتک واریآسوده به د
داند، چه افکار ها   یتنها خدا م ش، یپ یها  هیثان نی کند. هم  یزمرمه م یلب خدا را شکر

از کم  دیاز نبودن پدرش در ذهن آشفته اش گذشته است. شا  یو لحظات وحشتانک
  کی او  یبرا  شیها   یبرد، اما بعد از مادرش، او با تمام کم محبت یاو رنج م یها   یمحبت

 پدر است.

 : دیگو  یم  یآرام یصدا با

 !؟ یشاد -

 : دیگو  یزند و م یبر دستان تازه جان گرفته اش م یا  بوسه

 جانم آقاجون ... -

باز شدن در   ی خورد که با صدا یم   یتکان کوچک شی در جا  یکشد و کم یم  یقیعم نفس
 چرخد.  یماتاق به عقب  
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را به دور    یشاد  یاز شال ها   یکیکه  یدارد. در حال یاش آهسته آهسته قدم بر م عمه
 همراه با عذاب بوده است. یقلب شاد  یگذشته برا  یها  قهی دق نیَسر خود بسته است. ا

 واهمه دارد. یزندگ ن ی ... از ا دیترس یم

  شی چشم ها د،یو حال حم ی شاد زانیآو  افهیق دن یآورد و با د یَسرش را باال م دیمهش
به سمت   عیسر   یکند. با قدم ها  ی شود.  با اضطراب نام برادر زاده اش را نجوا م ی گرد م
کند. چقدر حس   یسقوط م نی زم یرود و بر رو  یم   جیراه َسرش گ انی رود. که م یآنها م

 . ردیگ یدود و باُزوانش را در دست م یبه سمت او م شانیپر  یاست. شاد  یو حال بد 

 ؟ ی استراحت نکرد یچ  یعمه!؟ آخه برا  -

  یشاد فیظر  یاو بر شانه ها ینیبر دارد و سنگ یجان تر از آن است که بخواهد قدم  یب
 قرار دارد. 

 : دیگو یم   یفیضع یصدا با

 .. یشا..شاد -

 : دیگو  یمکث م یکم با

 .. دیحم..حم -

 : دیگو یم یبغض دار یو با صدا  دی آ  یحرفش م انیم

 خوبه .. به خدا قسم خوبه. -

 رود.  ینشاند و با سرعت به سمت تلفن خانه م  یکاناپه م یرا رو  او

 

او را   ی مکرر، صدا یبار در پس بوق خوردن ها  نیدارد. کاش ا  ی تلفن را برم یگوش
 بشنود.
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 الو... -

زند   یاند. پلک م  دهیبخش یرا به شاد  ایجا تمام دن کی  ییبرادرش گو  یصدا   دنیشن با
خش   ییشوند. با صدا یم   یجار فشیظر یمزاحم، بر گونه ها یصدا اشک ها  یبو 
 : دیگو یم یدار

 شاهرخ... -

 !؟ یشاد -

تعجب   د یمن  با  یصدا  دنی زند. "که چرا با شن ی م  بیتعجب آور او بر قلبش نه یصدا 
کند که   یم  یآور ادی  یاست! قلب شاد یجان شاد   یداند وصله   یکه خود م  ییکنه!؟" او

 . ستیمشت افکار خاک خورده ن کی دامن زدن به   یبرا یاالن زمان مناسب

 ؟ ی!؟ پشت خطیالو ... شاد -

 ...  الوووو

 کند. یجمله اکتفا م کی او، تنها به   یعصبان یصدا   دنیشن با

 داداش ...  ای... ب ایب -

جان شده    یآورد و از دست ب یم  نی را پا یشاهرخ گوش یتوجه به الو گفتن ها  یو ب 
شود. تن رنجور و خسته اش را به   یم  دهیکوب واریخوران به د  چیشود؛ و پ یاش رها م

  رهی پنهان ش یشود، دست یجان م یدهد. زاُنوانش ُسُست و ب یم هی سرد خانه تک  وارید
کشد، انگار! که    یم رونیبزرگ از عمق جانش ب  یگوجودش را آهسته آهسته با سرن ی
بر   شی . پلک هاندینش یدست بافت م یاز فرش ها دهیپوش نیزم یبر رو نینچ  نیا

 کند:  یلب زمزمه م  ریافتد. ز  یم  گرید کی   یرو

 باشه.. فتادهین یآقاجون اتفاق یکاش .. برا  -

  زیشود و در آخر ن یمبهم در ذهن او اکو وار تکرار م ییداند. صدا  ی را مقصر م خودش
مملو از استرس و   یبا نگاه دیزند. مهش یمطلق بر عمق نگاهش بوسه م   یاهیس
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او   یهوشیمتوجه ب دی زند. تا حم یم  شیرود.  آرام صدا  یم  یبه سمت شاد یشانیپر
داند به دکتر   ی..نمردی گ یخانواده را م پزشکخراب شماره  یکند و با حال یم هینشود! گر 

 است... ی آنها کاف ی!؟ تنها آمدن او، برا دیگو  یمخصوص شان چه م

 ********* 

 

  یآدم ها  ریکند.  تصو  یباز م ی آب چشمانش را به آرام ی قطره ها یاحساس خنک با
که در پشت َسرش   یدهد! با درد صیتشخ یتواند به راحت یمقابلش را هر چند تار، م

 . دیگو یم  یشود، آخ ُپر درد یم جادیا

 !؟ یشاد -

آن، چشم از   دنیاست که هفته ها در انتظار شن  ییلرزش صدا، صاحب همان صدا  نیا
 دستان او چشم بسته است.  یتلفن خانه بر نداشته است. حاال در حصار گرم

 جان چشماتو باز کن..ِد باز کن المصب... یشاد -

  نیا یخواهد که چشم باز کند و جزء به جزء صورت او را نگاه کند. آن قدر که دلتنگ  یم
 در قلب دخترک نداشته باشد. ییجا گری روز ها د

 عمه جان .. چشماتو باز کن ..  -

کند، و با   ی چشمانش را باز م  یزند. به سخت یرا آتش م یبغض دار او جان شاد  یصدا 
 : دیگو  یم  یتک سرفه ا

 !؟ دیکن  یخوبم .. چرا انقدر شلوغش م -

چشمانش   ی. لحظه ا ندینش  یم  نیزم یدهد و بر رو یقرار م نیزم  ی را رو شی ها آرنج
را آزرده   زانشیعز  نی از ا ش یکند بر خود مسلط باشد. تا ب یم یرود؛ سع  یم  یاهیس

 خاطر نکند..
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 کند:  یدر چشمان شاهرخ نجوا م رهیچرخاند و خ یرا به عقب م  َسرش

 

 ! یشد  لی َبه َبه، جناب شاهرخ خان! ستاره سه -

 سکوت کرده است.  یدر چشمان شاد  رهی و تنها خ  دیگو  ینم یزیچ  برادرش

 : دیگو  یمهربان م یبا لحن دیمهش

 حرف ها شکر آب بشه! نی با ا  یرابطه خواهر و برادر ستیبسه عمه جان، خوب ن -

در چشمان برادرش پاسخ   ه ری..خریجان، زبان به دهن بگ یشاد یعنیدهد.. یم  هشدار
 دهد: یعمه اش را م

 ..ستیآره..!خوب ن -

کند و او   یگذارد و در گوش او ِپچ ِپچ م یشانه مردانه شاهرخ م  یدست رو  دیمهش
 دهد.  یتکان م د ی به نشانه تا یَسر

را نجوا کنان گفته است. اما هر چه که هست   یز یداند عمه اش در گوش او چه چ ینم
داند که   یمدت شاهد حال آشفته و نگرانش بود است. م  نیندارد! در ا یاو ارزش یبرا 

  یمحل ی و در برابر ب  ردیاست. چطور زبان به دهن بگ ری او دلگ ی ها  یمحل یچقدر از ب
 او سکوت کند!؟  ی ها

  ادیتازه به  یرود. شاد  یم د یحم  آرام به سمت اتاق ی و با قدم ها  ستد،ی ا  یم دیمهش
.  ردیگ یکند! استرس تمام او را در َبر م یبار خود م ییآورد، حال بد پدرش را ..ناسزا  یم
را چنگ   شی رود و دستان شاهرخ  پهلو ها  یم یاه یآن چشمانش س  ک ی. اما  ستدیا  یم
 شود. یم نیزم ی بر رو  شزند، و مانع سقوط خواهر  یم

 تو؟  یآخه!؟ عقل ندار یریم یحالت کجا دار  نیبا ا  -
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َچسبد به   یشود و م یکند! بلکه گوشت م یناراحتش نم  یاو ذره ا  یعصبان یصدا 
شاهرخ است.   یداند، چقدر دلتنگ برادرانه ها  یروز ها تنها خدا م نی ا  یجانش! در تمام

 . دیخواهد که از احوال آقاجانش بگو یبا آن حال َبد از او م 

 است.  نهیاالنم در حال معا  م،یکتر خبر کرد خوبه .. د -

 : دیگو ی م  یبغض دار یگذارد و با صدا یبر اغوش مردانه او م سر

 .. ترس از نبودن ..  دمیترس یلیخ -

 : دیگو   یو م دی آ  یحرفش م انیم

حالش خوب بود! االنم بهتر   دمی! استرس ننداز به جون من.  من که رسیبسه شاد -
 .. شهیم

دوست دارد. او   شی ها یمهر  یکند. پدرش را با تمام ب یدهد و سکوت م یتکان م یسر
او ببرد،   شیمرد را از پ نیداند؛ اگر ا  یخوب باشد! خدا م د یشود! با یحالش خوب م

 شود. یم نی تنها تر از ا

سکوت   یلحظه ا   یذهن شلوغ او،  برا یرا خواب فرا گرفته است. اگر افکار ها  چشمانش
  یرا اجبار م یو عاقبت آن، شاد  نیرود. اما کار شاه یم  یقید!  به خواب عمکنن اریاخت

 زند:  یآرام برادرش را صدا م  یغلبه کند. با لحن  ش یها  یبماند و بر خستگ داریکند تا ب

 شاهرخ ..  -

 بگو .. -

زبان به دهن  ست،یاگر واجب ن یعنیحوصله ندارد..  یعنیاو،   یبگو گفتن ها  نیا
 لهی به جرم قاچاق پشت م نی تواند صبر کند؟ شاه یکند؟مگر م دیر با!خب .. چه کاریبگ
 یماجرا به خوب  نی. کاش ا ستی ن زیصبر کردن جا   نیتر از ا  شیب گر یزندان است. د ی ها

 زند: یگناه باشد. با استرس لب م یب نیتمام شود.کاش شاه

 ؟ یخبر دار  نیاز شاه -
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  یزمزمه است م کی هیشب  شتریآرام که ب ییکشد و با صدا یم یق ینفس عم شاهرخ 
 : دیگو

 نه ...  -

 .ندینش  یکند. در کنار او م یرا از حصار آغوش او آزاد م  خودش

 :دیگو  یرنجور م یی کند و با صدا  یخشک شده اش را با زبان َتر م یها لب

 پس .. -

 دهد:  یمکث ادامه م یکم با

 !؟ یپس خبر ندار -

 : دیگو  یآور م رتیح  یدر چشمان او با صدا  رهیکند و خ یَسرش را کج م  یکم

 ! ؟ی خبر بود یباور کنم که ب یعنی -

 ..یشاد -

 کشد. یکند و دست پشت گردنش م  یم مکث

 باال آورده.. یخبر دارم! امروز صبح حامد زنگ زد، خبر داد که باز چه گند  -

 است. بسته   زیرا ن  دنشیراه نفس کش یشاد یگلو خیالنه کرده در ب  بغض

 : دیگو  یکشد و م یم  یقیعم نفس

.. کله خراب هست، درست! لجباز هست، درست! اما اهل کار خالف نبود! به  نیشاه -
 خدا قسم نبود..

شود. خواهر است   یم یجار فشیظر  ی اش بر گونه ها بانهیغر یزند و اشک ها یم پلک
گرفتار شده   نیچن نیبرادر ساده لوحش ا  ندیتواند بب یآورد. نم  یو دلش طاقت نم

 است.
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 :دی گو  یم  یچرخد و با لحن کالفه ا  یبه سمت او م شاهرخ 

 المصب .. ری آبغوره نگ -

 دهد:  یکلفت و مردانه ادامه م ییکشد و با صدا  یپشت گردنش م دست

 خودش هم خوبه! یاون جا بمونه، برا  یمدت  هی!  الیخ یب -

 :ُغردیم ی عصبان ییبا صدا  و

 بلکه آدم بشه پسره زبون نفهم! -

  اهی که خودش را هفت خط س یی. او دی گو ینم ی زیکند و چ یدلخور نگاهش م یشاد
که او انجام داده است،  یزندان نشسته است. با کار  واری دانست، حاال کنج د یم یباز 

آوردند. واهمه   یم  دیحفظ آن، چه بهانه ها که با ی خانواده به خطر افتاده و برا یآبرو 
همچون نقل و نبات در دهان   ،یساله خاندان ملک چندو   نی چند یکه آبرو  یدارد از روز 

  یُمشت حرف ها  کی در صحنه، و  شهیمردم هم ن یبستن دهان ا یمردم مزه شود... برا 
 کند!   یطلب م  وبی دروغ صبر ا

 : دیگو   یم یخواب آلود  یکشد و با صدا  یم  یا  ازهیخم

و   یکی  یباشم. بدبخت نیآقا شاه  یگند کار ریگ یپ دی به سرهنگ خبر دادم ..از فردا با -
 که از بانک به اسم کارخونه گرفته، تموم نشده! ی! هنوز قسط وامستی دوتا هم ن

 دهد:  یلب غر غر کنان ادامه م  ریز  و

 خرج کرده.. یکدوم جهنم دره ا  یبرا  ستیمعلوم ن -

  یبند انگشت اشاره اش را نشان م کی کتد و    یه مبه چشمان خواهرش نگا  شاهرخ 
 : دیگو  یدر کنترل کردن آن دارد م یکه سع یعصبان یدهد و با صدا

 کارخونه خرج کرده باشه!  یاگر هزار تومن برا  -
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 :دی گو  یکند و م یقرار دارد، اشاره م زی م یکه رو  وهی ظرف م به

 برکت قسم .. نیبه هم -

  یبرا   یزی..در اصل، چ دیگو  ینم یزی دهد و چ یافسوس تکان م  ی از رو  یَسر یشاد
  یزود ن ی آمد، آتش تند برادر بزرگش به ا یم رون یاز دهانش ب یگفتن ندارد. اگر حرف 

است که به ذهن آشفته   یراه نیشود. پس سکوت در برابر شاهرخ، بهتر  یخاموش نم
 :دی گو  یدلخور م ییاو، خطور کرده است. برادر بزرگش با صدا

 بار  کیبار، فقط   ک یاگر آقاجون   -

 ..  می فالکت نبود نیزد! االن تو ا  ی پسرِ احمق م نی گوش ا تو

 : دیگو  یحوصله م یب یکوتاه  یحساب جواب ندارد! بعد از مدت  حرف

 م؟ یدار یناهار چ -

 زند: یآرام لب م یشاد

 ی چیه -

  یآورد. گوش یحرکت به صدا در م  کیاندازد و قلنج گردنش را با  یپا م ی رو پا
دهد؛ تلفن را با کلمه   یم دهیو سفارش پنج پرس کوب ردیگ  یهمراهش را در دست م
به غذا   ل یم  یاوضاع چه کس نیکند. چه خوش ِاشتها! در ا   یمخلصم داداش قطع م

  ادیمدت به  نیکوت...در او باز هم س دزن یم  ی..پوزخند ده یخوردن دارد!؟ پنج پرس کوب
 را با نام داداش خطاب کند .. ن یندارد، شاه

  کی ..در سکوت خانه کنار  نیاو و شاه  انیبودِن م بهیغر  نی.. از ا  ردیگ  یدل مهربانش م 
 نشسته اند. شانه به شانه .. گرید

کند!؟ هم چنان بغض  یبرادر ساده لوحش است..که امشب چه م یحوال  یشاد قلب
و تعصب .. اما آن    رتیاز جنس غ یبرادر است. برادر شیها  یدارد. او با تمام بد خلق

دارد ..آه  یبیبلکه در قلبش سوزش عج ش،ی او، نه بر گونه ها  یادگار ی...هنوز  یلیس
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حالت ممکن را دارد!   نی تر یثاندازد. خن یبه شاهرخ م یکشد و نگاه کوتاه یم  یقیعم
خواهد به    یگذارد. م یم  نیزم یباز شدن در اتاق پدرش کف دستانش را بر رو  یبا صدا

 چرخد.  یشاهرخ به عقب م یعصبان  ی سمت پزشک مخصوص آقاجانش برود؛ که با صدا

 !؟ یهووو .. کجا به سالمت -

 زند: یتعجب لب م با

 آقاجون ..  شیبرم پ -

 : دیگو یکند و پوزخند زنان م یدخترک را َرصد م یز َسر تا پا مضحک آور ا  ینگاه با

 !؟ ینجوریا -

ساکت باال    یکه دستش را به معن د،یبه او بگو یخواهد حرف  یم تی تعجب و عصبان با
 : دیگو یآورد و م یم

 ..!اریب فی َسرت کن، بعد تشر یچ هی -

 :دی گو   یلحن ممکن م نیبا مسخره تر  و

 ..  هیسرکار ِعل -

بار او نکند!  ییتا ناسزا رد؛ی گ یشود و لب سرخش را به دندان م ی مشت م  دستانش
رود. در  ی بلند به سمت اتاقش م ی کشد و با قدم ها  یم یپسرک احمق! نفس کالفه ا 
توجه به رنگ آن از رگال   یرا ب یکند و شال یرا به تن م یرنگ یکمد را باز کرده؛ و مانتو آب

باز  یتوجه به دکمه ها یدهد.  ب یقرار م شیموها  یرا بر رو  آورد، و آزادانه آن یدر م
 کند.  یمانتو به سمت اتاق پدرش حرکت م

 

چشمان باز پدرش    دنیکند. با د یباز م یمکث َدر را به آرام ی. با کمرد یگ یم  قیعم یدم
 کند...  یلب نام او را زمزمه م  ری کند؛ ز  یکه منتظر دخترش را نگاه م
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 بابا.. -

بلند به سمت آغوش پدرش پرواز   ییآورد.  با گام ها یرا به سمت او باال م شی ها دست
  یم دهیکش  واری که مثل خنجر بر َدر و د یکند؛ دستانش را بوسه باران کرده، و با بغض یم

را  در   یکشد.  دستان او نوازش گونه شاد  یشود با تمام وجود عطر او را به مشام م
 یزینشاند و چ  ی رنگش م یمشک  سوانیوسه بر گکند. ب یاز آرامش غرق م یخلسه ا 

داند در آن لحظات   یکه او نباشد ...قلبش نا آرام است، و خدا م یاز روز   ی. وا دی گو ینم
نام پدر بود و بس.  هم  ک یاو، تنها   یعذاب آور چه بر او گذشته است!؟هرچند ... برا

بر قلب درمانده اش ثابت کند،   دخواه یم  دیداند، شا یماند .. نم یچنان در آغوش او م 
که او هست .. که باور کند ...او را تنها نگذاشته است.. پزشک مخصوص آقاجانش با  

 :دی گو یبامزه م یلحن

 شما.  شهیر خهیب  دیحاج حم  نیآروم تر دختر جان!  ا -

 : دیگو یخندد. شاهرخ پوزخند زنان در پاسخ به دکتر  م یم یمردانه ا   یبا صدا  و

 ! هیاحساسات یاد یخواهر ما ز  ن یا -

شود. پشت   یاو کالفه م  یها  یاز تمام لجباز  یندارد. گاه انیپا شی ها یپران کهیت
کند و   ی. از آغوش پدرش دل م دیگو  ینم یزیکند و چ یشاهرخ نازک م یبرا  یچشم
دوزد.   یاش چشم م نهیدستان مشت شده او بر قفسه س مملو از گناه به  یبا نگاه یشاد

 بر او ... یدرد دارد ..؟ وا 

آورند. و اجازه   یرنگش هجوم م یمشک ی بر دو گو یرحم ینشسته در گلو با ب بغض
 دهد. یحرف زدن را  به او  نم

 زند: یخفه لب م ییصدا با

 بابا!؟ حالت خوبه؟  -
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دستان   یدستانش  را رو  دهیبرد. ترس  یرا  تا مرز سکته م یدر هم فرو رفته او شاد  چهره
شود.  آرام لب   یم یجار فش یظر  یبر گونه ها  میاشک ها   البیدهد؛ و س یاو قرار م

 زند: یم

 .. زیخوبم دختر جان، خوبم ...کم اشک بر  -

 : دیگو یم  یگرفته ا   یصدا با

 خداروشکر.. -

 کند:  یمکث نجوا م یو با کم 

 ... دی... که هست دیخداروشکر که خوب  -

. ندینش یشانه اش م  یزنانه بر رو  یزند. دست یلرزان بوسه م   یدستان پدرش را با لبان 
 عمه است! دیترد  یب

 جان! مادر آروم باش!  یشاد -

گنجد.  یچرخد. آمدن او اصال در باورش نم  یخاتون شتاب زده به عقب م یصدا با
شلوغ شهر گم کرده است؛ خود را در  یها  ابانیکه مادر خود را در خ یهمچون کودک

شده از اشکش   سیخ  ی اش گونه ها  دهی کند. خاتون با دستان چروک  یآغوش او پنهان م
 کند.  یرا نوازش م

 : دیگو  یآور م رتیح  دکتر

 ! ستین یهمه نگران   نیبه ا یاز ی. ن! حال پدرتون خوبه .یخانم ملک -

 خنده کنان گفت:  عمه

 کنه!  ادیداغشو ز  از یپ  یهر موضوع یعادت داره! برا  یشاد -
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  ی کند.  آنها معنا یجمع، خودش را در آغوش خاتون جمع م یها  یپران کهیتوجه به ت یب
کنند.  یاو را محکوم م شانیدر دادگاه قضاوت ها  نیچن نی دانند! که ا یرا نم ییدرد تنها

 کشد: یبه صورت نوه اش م   یمادر بزرگش دست

 مادر!؟   یخوب -

 : دیآ یم   رونی آغوش او ب از 

   د؟ی. چطور شد اومد زیخوبم عز  -

 دارد: یسرش بر م ی رنگش را از رو یخندد و چادر مشک یبزرگش م مادر

. نجایا م ی! صبح اومدارمیبابا بزرگت سر در نم ی هنوز از کار ها  ،یبعد چند سال زندگ -
 . میمنتها خونه حامد بود

 خاتون..  یخوش اومد  -

 دهد: ی را م یجواب شاد ند ینش یتخت م یطور که بر لبه  همان

 مادر  ینیبب  تیاز جوون ریخ -

 : دیگو یزند و نگران م یپسرش م ی شانیبر پ یا  بوسه

 شده؟  یبده مادر. چ یخدا سالمت -

 رود: یبه سمت مادرش م دیمهش

 کرده امروز. ت ی قلبش اذ  کمیمامان جان،  یچیه -

 زند:  یم شی بر گونه ها یلیس خاتون

 فاطمه زهرا..  ای -

 رود:  یم دیشان با احترام به سمت حم یخانوادگ پزشک

 . دیمواظب خودتون باش  شتریب یملک ی..اقا شمیبا اجازتون من مرخص م -
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 ممنون دکتر جان.. -

. جانش به جان پدرش وصل  دیگو یلب م ری ز  ی زند. خدا رو شکر یم یمحو  لبخند
گونه  نی!؟ که ا ردی گ یسر چشمه م  یزیبودن از چه چ فیحد از ضع ن یداند ا  یاست. نم

شود؛ شاهرخ است!   یم  یکه متوجه حال بد شاد ی کس نیرود..اول یم  یاهیچشمانش س
همراه با   یها  قهی دق نیا  یکنند. که تنش و خستگ یرا طلب م یقیچشمانش خواب عم

 کند.  رونی عذاب را از تنش ب

 !؟ یشااادد  -

  کیدر  نیچن  نیکند؛ که ا یگوش خراش خطاب م  یاد ینام  خواهرش را با فر  شاهرخ 
 شود.. یم  رهیخ یلحظه تمام چشم ها، بر شاد 

 

 ********* 

رفته  ی به اداره آگاه ییاگذشت. او به تنه یاز زنگ زدن سرهنگ به برادرش م یساعت
نشد که او را همراه خودش   یرقم راض  چیعمه اش به ه یها  یاست و با تمام پافشار

 ببرد.  یبه اداره آگاه

جان دوباره   یزندگ نیا ی منظم پدرش و بهتر شدن حال او، تپش ها   یبا نفس ها  
سش  چند ُقلوپ آب قند رفع شده است. نف دنیاش با نوش یگرفته  است. ضعف جسمان

خانه   وانی که در ا یچوب یصندل  یفرستد.  بر رو  یم   رونی از دهان ب یق یرا همچون آه عم
به گنبد مسجد با   رهیخ شهینگران نشسته است. تنها تر از هم یقرار گرفته، با چشمان

امروز و    نیبغض نشسته بر گلو، مهمان هم ن ی خود خلوت کرده است. کاش ا یخدا
  یاو رل برا   جانیکه قرار است از راه برسد؛ و لبخند و ه ییباشد، نه روزها ش یفردا
 روشن، کور کند ..  ی ندهیشدن به آ کی نزد

  داریبا پدرش  خاتون را با خود به تهران برده است. د یخان  بعد از احوال پرس ریاردش
 ! دیرس یساعت هم نم   کیاو با مادر بزرگش به 
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را به مشام   ینیدارچ یکند. عطر چا یحلقه م ک،یکمر بار انگشتانش را به دور استکان  
 : دیگو  یمسجد زمزمه وار م  یبه گنبد و گل دسته ها رهیکشد. هم چنان خ یم

 تنها تر نکن ... نیاز ا   شتریفراموشم نکن ...من تنها رو ب -

  رقابلیو غ  بیعج یرسد؛ و آرامش یمسجد به گوش م یاهلل اکبر از بلندگو   یصدا   ناگهان
 شود.   یدر سرتاسر وجودش مستقر م یوصف

دوران آموزش  یماندگار شده است. ناصر به تازگ نجا یا  یداند عمه اش به سخت یم
  یروز ها   نیا  یآمده؛ و نگران  یشود که به مرخص  ی م یاش تمام شده، و دو روز   یسرباز 

است ..چه خود  لوفریسخت ن  مانیشده است؛ و آن هم زا  شتری شان با گفته دکتر ب
  النیبه گ دیخواهد ..! او هرچه زودتر با یم دخو  یخواهانه عمه اش را تمام و کمال برا

 گشت .. یباز م

  دیرنگ با پوست سف یو آن بافت نازک سرخاب ند؛ینش یبر تنش م یلرز   یزی پا مینس با
آهسته به سمت   یدهد و با قدم ها یرا عقب م یآمد! صندل یبه چشم م بیاو، عج

  ر،یمرداب نفس گ نینجات از ا  یآشفته خود برا  یدارد. در افکار ها  یپله ها قدم بر م
به عقب بر    یپله ها نشسته است؛ گام یکه بر رو   مهع  هیسا دنیزند.  با د یدست و پا م

  یناراحت عمه اش به گوش م یکند. صدا   یپله ها پنهان م یکیدارد و خود را در تار یم
 پشت خط است، سخت نبود ... یکه چه شخص نیس زدن درباره ا رسد، و حد

 : دیگو  یم  انهیدلجو 

 دونم مادر .. یم -

 کرد!؟  شهی چه م اما

-  ....... 

 تونم .. ی.. نم لوفریتونم ن ینم

 است و تمام افکار و قلب او در کنار فرزندانش ..   نجایکند!؟ جسمش ا  دیبا چه
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رود و با آرامش در   یبلند به سمت پله ها م ییبا گام ها  ،یناگهان می تصم کی در  یشاد
مامان"   رم یگ یکند؛ و با جمله" من بعدًا تماس م یتعجب م دی. مهشندینش یکنار او م

 کند. یرا قطع م یگوش

 ؟ ی! تو باال بود یشاد -

 :رد یگ یم  قیعم یدم

 بود؟ حالش خوبه؟  لویآره عمه..ن -

 : ردی گ یدهد و زانوانش را در آغوش م یتکان م یسر

 ..ستیشکر، بد ن -

 

 زند: یخانه لب م یو روشن فضا کی تار در

 داره  از یاز من بهت ن  شتریب لویبرو عمه ..ن -

  یزند. آن دو گو  یم  ادیروز ها در تمام چهره اش فر  نیا  نیغمگ یحال و هوا دیترد  یب
  یکالم را گفته، و م کی  نیاند! تنها هم  دهیرا به جان خر یرگیت بی رنگش عج یمشک

گذاشت!؟    دیحال را چه با  نی. نام ا ردی گ یاش اوج م  یی.  با هر قدم احساس تنهاستدی ا
نکرده است. اما حاال ..   ییاحساس تنها دیو مهش خاتون سال ها با وجود  نی در تمام ا

ده اش آشکار قلب درمان یتلخ برا  یقتی ! امشب، حقیبود و نه عمه ا  ینه خاتون گرید
  یریندارد...دلگ انی هرگز پا   شیرا..  چوب خط حسرت ها  یمادر  یشده است. درد ب
  یشود؛ و در را بر آن دو گو  یعمه اش، وارد اتاقش م رانی راس نگاه ح ریامشب هم! در ت

زند؛ و چشمان اشک آلودش    یدست کنار م کیاتاق را با   یبندد. پرده ها  یعسل رنگ م
بزند، اما ...امان از اشک   یخواهد حرف  یبغض دار م ییه و با صدا را رو به آسمان کرد 

 کند:  یآرام نم گریاو را د زیعمه اش ن یدهد ..صدا   یرا نم دنیکه مجال نفس کش ییها

 .. یشا..شاد -
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 است!؟  ی زیچه چ یاو برا  ی صدا لرزش 

 .. ای او  یکس یب

سال ها    نیا  یاش افتاده است. چرا در تمام یزندگ  نی تر زیاو و عز   انی م ی فاصله ا چه
 زده است! احمق بودن که شاخ و دم ندارد!  یو کر   یخود را به کور

 : دیگو یگرفته اش م یهمان صدا  با

 ... نجایمنتظرته! ا  لویبرو عمه .. برو ن -

 کند ..  انیخواهد تا بتواند آن جمالت را ب یگزد و از خدا کمک م  یم لب

 دهد:  یمه مبغض دار ادا یلحن با

 شاهرخ هست! عمو حامد هست. نجایا -

 .. ستمی .. برو من تنها ن برو

 شود .. یاش مهمان م دهیبر لبان خشک یآن دو لبخند محو  تی با فکر حما 

 کند. یم  شتریرا ب شی عمه، اشک ها نیآهسته و غمگ یصدا 

 مونه. ی تو م  ش یپ نجایباشه عمه! به خدا که دلم ا  -

 دهد: یکرده ادامه م  بغض

 گردم. به روح آهو قسم که مجبورم .. یکه زود بر م دمیقول م -

اتاق و پنجره ..  نیداند؟ ا  یم ی اش چه قول ها که نداده اند ...چه کس یزندگ ی آدم ها و
شاهرخ را دارد، او با تمام برادرانه  یاز حال او هستند .. و شاد ییشاهد چه شب ها

او به  ی عمه اش و حرف ها یاشک ها   یصدا گر یبس است..د نشیدل غمگ یبرا شی ها
 شود.   یاز آقاجانش آه از نهاد او بلند م  یارپرست یآور ادیرسد. با   یگوش نم

 کمک کن ..   ایخدا
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 رسه!؟   ی م به گوشت م یکس  یب یروز ها یمن مثل تمام  یکند: صدا  یدل دعا م در

 معرفت عالم نشده م!   یهستم! ب  یخوب یقسم .. من بنده   تی مهربون به

با او صحبت کرده است!؟   نی چن نیجزء رفتن ندارد؟چرا ا  یداند عمه اش راه یکه م او
کرده است .. به سمت   دای روز ها در چشمانش هو  نیرا، ا  شی که شکسته ها یامان از دل
آن   یکند و آلبوم را از باال  ی. دست دراز مستد ی ا  یرود  و بر پنجه پا م یکمدش م
زند  ی. آلبوم را آرام آرام ورق مندینش یآن م یرود. بر رو یبه سمت تختش م برداشته و

  ییشود. امان از تنها یم یاو تدائ ی برا ی.. و با نگاه به هرکدام از آن عکس ها، خاطره ا 
 ... 

اش را از   یخاطرات کودک نی تر شیرنگ خانه باغ هست. ب یدلتنگ آن حوض آب چقدر
 آورد.  یم ادی خان به  ری خانه باغ اردش

 را پشت سر گذاشته است. ییروز ها  چه

 او احساس نشود ..  یخال یشود بعد مادر، جا یم مگر

 

از   یدر گوشه ا یمانده؛ خاطرات کم رنگ ادگاریکه از مادرش به   یزی که تنها چ افسوس،
  یآن عکس ها شاد یماست. در تما   یمیقد  یعکس ها  یذهن، و تعداد انگشت شمار

از حجم آن عشق و محبت، که از وجود پدرش و   یبا لبخند  یمشک سوانی با گ یکودک
دختر، همانند عطر گل   کی  یدر زندگ رمادر مهربانش سرچشمه گرفته است. وجود ماد

  یبخشد. سخت است، فکر کردن بر تمام یاست. که به روح آن نوازش و محبت م اسی
خاطره و عکس، در خاطرات    نی ر را احساس کرده؛ اما جزء چندواژه ماد دیکه با  یلحظات

  نشزند و با دستا ی! آلبوم را کنار میاورین ادیبه   یزیکم رنگ شده در قلب و روح چ
سالها با وجود خاتون و    ن یا  یکند. در تمام  یگونه اش را پاک م  یبر رو یاشک ها 

 است!  دهیاز آن عطر گل را به مشام کش یم یکمتر از ن د،یمهش
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  شیپ یاتفاق ها   یکند. فکر نکردن به تمام یتخت رها م یحوصله خودش را بر رو  یب
و عاقبت آن، ذهن آشفته   نیخواهد. کار شاه  یاست که از خدا م  یخواسته ا نیآمده، اول

 کند. یرها نم یاش  را لحظه ا 

  یدارد؛ و نام شاهرخ را لمس م یر مکوچک خوش خواب ب زیم  یرا از رو یرمق گوش یب
  یپاسخ م یروزها ب نیا یمکرر، تماس او همانند تمام   یکند. در پس بوق خوردن ها 

  یرا م الی حوصله پاسخ ل یشود، ب یم  انی نما ی صفحه گوش  یکه در باال یامی. با پماند 
است.   یحال شاد یا ی از شهر و خانواده جو یدور و  یزندگ یها  یدهد. او با تمام سخت

شهرش را به   لی ، چرا و به کدام دل الیکس جزء او و خواهر دلسوزش خبر ندارد؛ که ل چیه
گر چهار بعد از ظهر است.   انینما  واری د یرو  دیمقصد تهران ترک کرده است...! ساعت سف

بهم خوردن   ید. صدارو یم اطیآهسته به سمت ح ی کند؛ و با قدم ها یدر اتاق را باز م
  یدهد، که عمه اش در حال کار است. در  خانه را باز م یظروف در آشپز خانه نشان م

را به همراه خود دارد. قدم   یسوز بد زی سرد پا یزند. هوا  یرا پا م شی ها ییکند و دمپا 
را در اعماق  قلب   یند یسبز و درختان احساس خوشا  شهیهم یخی  یگل ها   انی زنان م

با آن فرش دست بافت   یچرخاند و  تخت چوب  یآورد. سرش را م ی وجود م پاک او به
. ندی ب یرا دو چندان کرده است، م ییبایخانه ز  اطیقسمت ح نی در گوشه تر  یمیقد

  ییبایخانه به شکل ز  وارید نی که پا یسفال یکشد. گلدان ها   یبازوانش را به آغوش م
 شده است.  دهیچ

خانه باغ  ادی را  یقرمز رنگ درون آب شاد  یها یشکل کوچک و ماه لی مستط  حوض
قرار دارد؛ چشم    اطی . درختان کوچک و بزرگ که در سمت چپ حاندازد یخان م ریاردش

  یچا  یهوا   یقرارش کم یکشد و دل ب یم یقی قسمت آن است. نفس عم نیانداز تر 
 ماند..   یم  شتریب یخاتون را کرده است. کاش کم یها  یزعفران

  اطی تر شدن جلوه ح بای ز  یرا که تنها برا یمیو سماور قد ندینش یم ی تخت چوب یبر رو  
شکل کوچک که با روکش   لیمستط  یکند. بالشت ها  یتخت قرار دارد، لمس م یبر رو 

خاطرات    یادآوریشده است؛ دور تا دور تخت را گرفته اند. با   دهیپوش زسرخ یر  یگل ها 
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  ریضبط اردش ی.  دلش براندینش  یم شی بر لب ها اآن روزه ینیریبه ش یلبخند  یکودک
 شود.  یشده او تنگ م یپل شهیخان و آهنگ هم

که با   یی. اودارد  قتی شود"! حق یم انینما  یریجمله "عشق در پ دیترد یالهه ناز...و ب  یا
گذرانده اند؛ با   یکه به سخت  ییآور روزگار ها  ادیدست در دست خاتون   یچوب یآن عصا 

خان که   ر یو  اردش  دیگو  یهمسرش م  یها  تی کنند.خاتون از حما یصحبت م  گرید  کی
کند؛ قدم بر خانه   یم ینیمردانه اش سنگ ی که بر شانه ها  یها و مشکالت یبا تمام سخت

 بر آتش بوده است!  یدر آن خانه همچون آب  یگذاشته، که آرامش و صبور یم  یا

 

آورد و با گام   یشود؛ سرش را باال م یم زده یکه به طور گوش خراش اطیدر ح یصدا با
 : دیگو یم  یبلند یرود. با صدا  یبلند به سمت آن م ییها

 بله؟  -

به  یپر پشت یو موها   یبا چشمان قهوه ا  یکند؛ و مرد جوان یپشت بند آن در را باز م و
  چی . سودی آ  یم ی کوتاه به سمت شاد یخود گرفته و با قدم ها  نیاز ماش هیرنگ آن، تک

 :  دیگو یم   یو مردانه ا   رایگ یی چرخاند و با صدا   یرا به دور انگشت اشاره اش م نیماش

 شاهرخ هست؟  -

دخترانه اش سرچشمه   یای سرد که از حجب و ح  ییاندازد و با صدا یرا باال م ابروانش
 : دیگو  یم رد،یگ یم

 سالم شما؟  -

 دهد: یتکان م یسر

 هست حاال؟   قشم،یرف -

مرد با آن    نیدوزد. ا یاو م یورن  یو چشم به کفش ها  ردیگ  یمرا در آغوش  بازوانش
 از اندازه جذاب است!  شیب  یکم ،یچهره معمول
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 : دیگو  یم  یآرام یصدا با

 ستینه..خونه ن -

 : دیگو  یم ی بلند  یچرخد و در همان حال با صدا  ی م  نیطرف ماش به

 بزنه. انوش یزنگ به ک هی _ اومد، بهش بگو  

دهد که  یبندد. احتمال م  یم ی دهد و در را به آرام یتکان م دی به نشانه تا یسر یشاد
 افتد...! یهست؛ که نامش از زبان شاهرخ نم ینام  ایپسر، همان ک نیا

  یسخت تر م  یشاد یبرا  یزندگ د،ی. بعد از رفتن مهشندیب یرا در چارچوب در م دیمهش
 بودن را آموخته است..!که در نبود او، زنانه  ییشود..  همانند آن روزها 

 رود.  یبه سمت عمه اش م  زی پا ی هوا  یبلند از سرد یافتاده، و قدم ها  ییشانه ها  با

 پرسد:  ی م  یآرام یبا صدا 

 بود؟  یک -

 زند، دوست شاهرخ.   یتر از او لب م آرام

  یکند و او را  به دنبال خود م یم  ری دهد و مچ دستان دخترک  را اس یتکان م یسر
 : دیگو  یم یکند و که با فشار کم جان  یکشاند. نام او را با تعجب نجوا م

 ساکت باش!  -

چانه   ری . دست ز ندینش یم  یشاد ینشاند و رو به رو یآشپزخانه م یرا پشت صندل او
 : دیگو  یم  تیگذارد و با عصبان یاش م

  ؟ یخودت درست کرد  یبرا   هیچه اوضاع نی ا گردم؛ یو برم  النی گ رمی دارم م یچند روز  -
 ...! یاز دست داد  زیکنه؛ دور از جون عز یندونه فکر م  یهر ک
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وار   دی..! انگشت اشاره اش را تهدلوی. خوشا به حال ندیگو  ینم یزی و چ  ردی گ یم چشم
 : دیگو یم  یدهد و با لحن تند یتکان م

 همه وابسته بودنت رو دوست ندارم!    نیمن ا -

 کشاند:   یم یبه سمت شاد یگذارد و سرش را کم یم ز یم  یرا رو  دستانش

باش..با   ی ..قو شهیم  تی ری خانواده توسط تو مد ک ی  ندهی..در آیوابسته من نباش شاد -
  نی..من مادر سه تا بچه ام، قطعا اولشهیخودت سخت م یبرا  یزندگ  یهمه وابستگ  نیا

 و ناصر.  لوی! بعد نییوبچه من ت 

! اما دل زبان  دیگو یرا م قتیدهد. حق یم هیتک  یکشد و به صندل یم  یقیعم نفس
 فهمد.  یحرف ها را نم نی نفهمش که ا

آورد!؟   یآشپز خانه چشم دوخته است. چه بر زبان م  دیسف  یها کی چنان به سرام هم
  یفرزند به مادر...با چشمان کی داند چقدر او را دوست دارد...همانند عشق  یکه م ییاو 

 :د یگو   یآزرده خاطر م

 گفتم؟  یچ یدیشن -

را   یصندل  فنیزنگ آ  ی. با صدادیگو   یلب م ر یز  یدهد و آره ا  یتکان م  یسر یشاد
و   نیچهره شاه دنیشود. با د یآرام از آشپزخانه خارج م یدهد و با قدم ها یعقب م

  دنیکند. چشمانش از د ی کند؛ و با تعجب در را باز م یرا لمس م فنیرخ قفل آشاه
 گرد شده است. نیشاه

 : دیگو   یم یبلند یاش با صدا  عمه

 ؟ ی شاد هیک -

سرد و سوز   یاز هوا  قیعم یماند. دم   یکند و همان جا منتظر برادرانش م یرا باز م در
 : دیگو یو همانند خودش م   ردیگ یم  زی پا ادیز 

 و شاهرخ!   نیشاه -



 ی طعم گس زندگ 

49 
 

در کنار برادر بزرگ تر   نیاز وجود شاه ،یو چشمان گرد شده شاد  دیتعجب آور مهش لحن
  اطی همانند او به سمت ح دیدهد؛ که مهش  یعمه اش نشان م یصندل ها   یاست. صدا

تر   با یران ز دهد...فصل عاشقان با با یخبر م یزی شده از باران پا ی. آسمان ابر دیآ یم
  شیعاطفه را کرده است. اگر دختر عمو  یها یتکه پران یدلش  هوا    یشود..و شاد  یم
  گر،ی د کی آورد.  دو برادر و شانه به شانه  یم رونی ب ییالک تنها نیباشد، او را از ا  نجایا

دهد، که  یسرخ شده از سرما نشان م ی کنند. گونه ها یبلند حرکت م ییبا گاک ها 
مردانه را از آقاجانش ارث    رهبوده اند! هر دو چه   گری د کی از خانه با   رونیساعت ها در ب

  یپالتو مشک یکشد. لبه ها یو دست از افکار خود م   دیآ یبرده اند. با تنه عمه به خود م
بر تن رنجور او مهمان شده   یمعرفت یکند؛ سرما با ب یم  کی نزد  گری د کی رنگ را به 
  یمرا خبر  یو دستان لرزان او از آن حجم استرس و نگران دیمهش یعصبان   یاست. صدا

 : دیگو ی دهد.نفس زنان م

 جا چه خبره؟  ن یا -

دوخته   ن یغرق در سکوت است...! و نگاهش را بر زم نی به رخسارش نمانده..شاه رنگ
 کشد!؟  یاست. خجالت م

  یکاپشنش فرو م بیکند؛ و دست در ج یبا چشمانش به داخل خانه اشاره م شاهرخ 
 برد: 

 داخل بعد از.. میبر -

زند. شاهرخ که   یاو م  یو کف دستش را محکم بر بازو دیآ  یحرفش م ان ی اش م عمه
 رود.  یبه عقب م یحرکت را از جانب عمه اش ندارد؛ گام نی انتظار ا

 

 : دیگو یم رد،ی گ یاو سر چشمه م  تیلرزان که از عصبان ییبا صدا  دیمهش

 جا چه خبره!؟  نیگفتم ا  -
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بلند  به سمت برادر  یی. با گام ها چدیپ یرنگش را به دور خود م یبافت نازک زرشک  و
 دهد:  یوار ادامه م دی . تهدستدی ا یآنها م  یکیرود و در نزد  یم  شیزاده ها 

 .. نیخوب گوشا ت باز کن شاه -

 : دیگو  یتشر وار رو به شاهرخ م و

 با تو هم هستم!  -

  یدر چشمان عمه اش لب م  رهیبرد و خ یکاپشن مردانه اش م بیدست در ج  نیشاه
 زند: 

 ..یبگو عمه..من منتظر حرف ها  -

  شتریکه ب ییکند و با صدا  ی. دستانش را به بغل باز م دیآ  یحرفش م انی م دیمهش 
 :دی گو یاست، م ادیفر  کی هیشب

 بگو، خجالت نکش! -

  یم نی اش را به سمت پا یلبه کاله پشم  کند؛ و یبا تعجب عمه اش را نگاه م شاهرخ 
 : دیگو  یسر جنگ دارد! پوزخند زنان م نی هم چنان با شاه دیکشاند. مهش

 نه!؟  له،ی..احترام در وجود شما تعطیخان ملک  نیشاه -

طرفه   کی گاه،  چیآورد. ه یرا  به درد م ی افتاده او، دل شاد نی و سر پا ن یشاه سکوت 
مدت کم نبوده است. اما آن   نیدر ا  ن یشاه ی ها یقضاوت کردن را دوست ندارد. کله شق 

 یزمان باور نم چیگرفته اند. ه ادی  یرا از آقاجانش به نحو عال یدو، حالل و حرام خور
آن ها   انیم  یتماشاگر گفت و گو  یظاهر ی.  در خونسردباشدکند، که او قاچاق کرده 

و به حال   ستدیا  یشده اش، آشوب برپا شده. کنار باغچه م نرای است. اما در دل و
 خورد. یچهره برادرانش افسوس م  یشانیو پر نیغمگ

زند. شانه اش را   یم  نیشاه  نهیچرخد با پشت دستش به قفسه س ی به عقب م شاهرخ 
  مهیکشاند. برادر کوچکش همچون عروسک خ ی کند و او را به سمت عقب م یلمس م
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کند.   یخود را پشت برادر بزرگش پنهان م یورد و با شرمندگ خ ی تکان م یشب باز 
 : ستدی ا یاو م   یشاهرخ جلو 

 رکب خورده! سر به سرش نزار..  -

 

سرش   دیدرخش یکه در چشمانش م یبیبعد با غم عج یخورد و لحظات یم  کهیاش  عمه
بار و   نیاول  نیکند..ا  یفقط نگاه م یگزد و با ناراحت  یلب م   یاندازد. شاد  یم نی را پا
  دایشهر پ ی ها یرا آقاجانش او را در کالنتر ییچه شب ها  ست،ی ن نیبار شاه نیآخر

  نی آشفته و دگرگون کرده است...؟ شاه نیچن نیاو را ا  یکرده؛ اما رکب خوردن از چه کس
  یدهد و م یکشاند و سرش را تکان م یخودش را به سمت جلو م ی مغموم و گرفته کم

 : دیگو

 کثافط ندارم. هی  یها یبه گوه کار ینه! من ربط -

  یم  زیگذارد و تمسخر آم  یکمرش م یگردد. دستانش را بر رو  یبه سمت او بر م شاهرخ 
 : دیگو

 ؟ ی به چ قایدق -

اش در   یگناه  یب یکه برا  یکه شاهرخ از هفت خوان رستم  یکند زمان یاخم م نیشاه
 زند. یپرونده قاچاق حرف م نیا

از او سو    یکند. به آسان یترس را در اعماق جان برادر ساده لوح خود احساس م یشاد
 استفاده کرده اند.

  یینگاه گذرا یخورده است. .شاد  یدهد که باور کند، باز  یاجازه نم ن ی غرور مردانه شاه 
  یها کی به موزا رهی است و خ نی اندازد، که سرش به سمت پا یبه سمت عمه اش م

  نیشرمگ ، یزخم شده شاد  یاراده بغض نشسته در گلو  یرفته است. ب در فکر فرو اطیح
مثل تمام   نی شود. شاه یم ی او جار یاز سرما  هسرخ شد   یشود و بر گونه ها  یاشک م



 ی طعم گس زندگ 

52 
 

و   مانیپش یحاال با نگاه ش،ی شان بعد از فکر نکردن بر عواقب کار ها  یکودک یروز ها 
 ابد؟ ی  یم ان ی او چه زمان پا یها  یالت باز  ن یداند ا یخجالت زده سکوت کرده است. نم

 رود. یو غر غر کنان به سمت خانه م  ردیگ یاز او فاصله م شاهرخ 

جزء  یزده است! و کس  ادیرا انگار در تمام شهر فر  دیخواهد بگو  یکه م  یزیچ دیمهش
 و خود او خبر ندارد...!  یشاد

که خود را به   یخان ریزنگ کوتاه اکتفا کرده؛ و اردش کیز صبح تنها به  که ا یحامد   عمو
عمه اش عذاب وجدان دارد، از  دیترد یزده و به تهران بازگشته است.  ب یو کر یکور

  یرود و او را به آغوش م یم   ن یبه سمت شاه دی! مهشنی اشتباه تفکر او درباره شاه
 کند: یکشد و زمزمه م

 باشه. ییوکلت به اون باال عمه...ت شهیدرست م -

آنها  یک یکه در نزد دیآ یم  ینگاه کوتاه به سمت شاد کی بود.. عمه اش با  یبد حال
 است.  ستادهی ا

 یبا فشار کم جان دیزند؛ مهش یم  ادیاحساسش را فر   یدر چشمان او که ناگفته ها  رهیخ
و   یشانی مملو از پر   یگذارد. با حال یخواهر و برادر را تنها م ،یشاد ف ی ظر یبر شانه ها 

عذاب وجدان    نیچن نیآرام تر برخورد کرده، تا ا  ی رود. کاش کم یاندوه به سمت خانه م
 نداشته باشد. 

 ******* 

جامانده بر قلبش   یلیکشد، انگار التهاب آن زخم س یبرادرش، او را در آغوش م یوقت
 کند: یهمان طور که او را بغل گرفته، کنار گوشش زمزمه م  نیشود. شاه یخاموش م

 گناهم.. یگناهم. تو باورم کن که ب  یمن ب ی پرست یکه م ییسخت گذشت...اما به خدا -

  دیپوشاند. چگونه با یزند و با دستانش چهره خود را م یزانو م اطی ح  یها   کی موزا بر
 داند..  یثابت کند، خدا م



 ی طعم گس زندگ 

53 
 

خود احاطه   یبا نام دوست، او را در چنگال ها  ییاست؛ که گرگ ها  ن یبحث مهم ا  البته
  دهیتازه به دوران رس یبره ا  نی کند، شاه یم یآنان باز  یکرده اند و او در لباس بره برا

  نی! ادند یمک  یم  یشوح وانات ی است! که با طعمه قرار دادن او خونش را همچون ح
  یاثبات کردن ب  یاما برا  ست،ی ن ید یموضوع جد  جدانو  یب یآن گرگ ها یموضوع برا 

شود. بارها و بارها پدرش و   یخانواده و خود او، گران تمام م ی برا  نیشاه یگناه
 ندارد. یخوب انیاو پا  یها  یها و الت باز  یکله شق ن یشاهرخ به او تذکر داده اند، که ا

 چه کار کند! دیدهد با  یاست و مغزش فرمان نم  ستادهی او ا ی به رو چنان رو  هم

شود. اما    یخود او بهتر م یداشته باشد، برا  یاز آقاجانش حرف شنو  یبرادرش کم اگر
دو بار گفت و گو او    یال کی . پدرش تنها با ستیآنان قائل ن یبرا  یزیکه او پش  فی صد ح

نزده و به   ی حرف  گریاو د   نیشاه یتیاهم یآگاه کرده است؛ اما با ب شی را از عواقب کارها 
 سکوت اکتفا کرده است! 

او به   یگناه یب دن یجنگ یو برا   دیا یب رونیسنگر سکوت خود ب  نیخواهد از ا یم  یشاد
 دارد!؟  دنیارزش جنگ  ایکند که آ  دا یخاطر پ نان یاطم دیبرود! اما قبل از آن با  دانیم

 

  یزانو م نیزم یاو بر رو  یزند و  رو به رو  یرا صدا م نیشاه یخفه ا یبا صدا یشاد
 زند.  

 ن؟ یشاه -

 زند:  یدر چشمان خواهرش لب م  رهیخ یبا درماندگ 

 ه؟ یچ -

 کند:  یزمزمه م آرام

 .میحرف بزن  دیبا -



 ی طعم گس زندگ 

54 
 

علت مرگ   ،یکه در دوران کودک ییکند، به اندازه همان روز ها  یدرد م  یلیخ سرش
دانست...تنها چهره   ینم ی زی. کودک بود و چد یشن یمادرش را از دهان بزرگ تر ها م

 سال!   یو خورده ا   ستیآورد. سر درد دارد، به اندازه ب  یمادر مهربانش را به خاطر م

 ..میبزن -

 .  ندینش یقرمز رنگش م  یبر لب ها یلبخند  ناخواسته

 ****** 

که با   یتخت چوب یبر رو  گر ید  کیشهر شان، شانه به شانه  یشب ها  زی پا یسرما  در
  یلرزد و ب یسرد تنش م ی. از هوا نندینش یشده است؛ م دهیفرش دست بافت پوش
آرام با او   یی با صدا یسکوت طوالن نیشود. در کشاکش ا  یاراده در خودش جمع م

 از جنس خواهرانه... ییکند. گفت و گو  یصحبت م

هات بشه،    یندونم کار یفدا ی کی  ؟ی کار هات ادامه بد نی به ا یخوا   ی!؟ چقدر میتا ک -
 ؟ ید یکه ادامه م شهیکارا به کجا ختم م ن یته ا  ؟ی دار یدست بر م

 ...و

  او   یمحکم اما مهربان برا یبه واژه آن چه که در ذهن و قلبش گذشته است؛ با لحن واژه
قلب و   ی . گرما دیگو یشاهرخ م یکند. از وجود پر مهر عمه اش و برادرانه ها  یم  انیب

نه سرما را   گریزند که د یاو حرف م یکند. آن قدر برا  یدل برادرش را احساس م
زده   خیکشد و دست  یم یرا! آه  نیزده شاه ماتمکند و نه رنگ چشمان    یاحساس م

 گذارد:  یزنوان خود قرار دارد؛م یکه بر رو  نی دستان مشت شده شاه یاش را بر رو

 تو، تا مرز سکته رفته... یها  یبابا به خاطر ندونم کار - 

رفتار ها تنها   نی داند پشت تمام ا یکند. خدا م ینگاه م  یبا مکث به چهره شاد  نیشاه
ود. اما  ش  یخواهرش دل رنجورش گرم م یپشت آن نهفته است..با حرف ها  لی دل کی

دست از افکار   یشاد  یزند..با صدا  یم  ادیشاهرخ را فر  یدر درون او حرف ها  ییصدا 
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زن را بعد از الهام، آن هم از جنس  کی  یها  تی کشد. دوست دارد حما یخود م
 به رنگ محبت را بچشد!  یخواهرانه ها

 خودت و آقاجون تموم کن! نیب یطوالن یقهر پدر و پسر ن یا -

 : دیگو   یم تیبندد و با قاطع  یچشمانش  را م یشاد

 .دهیاون تخت خواب  یآقاجون تو رو دوست داره..دوستت داره که االن به خاطر تو، رو -

 دهد:   یمکث ادامه م یکم با

اشتباهت اونو از دست   یخوام با کار ها  ی. من نمن یبفهم شاه نویا ضه،یقلبش مر  -
 بدم...!

 : دیگو  یآرام تر از قبل م و

 ...!میاز دستش بد -

بزرگ   ن یچن نی داند چه وقت، ا یکه نم یزند به چهره نگران خواهر یحرف ُزل م یب
  رهیسوزد. خ  یدهد و دلش به حال خودش م یم  رونیشده است. نفسش را آه مانند ب

 دهد: یکند و کوتاه جواب م ینگاهش م

 بابا... ضی کارهام هست. به قلب مر  یشه! حواسم پبا -

 کند: ی به تکرار زمزمه م و

 آخ الهام...! آخ از نبودن تو.. -

گذارد و او را با فشار   یم نیشانه شاه یکه دلش شور افتاده است دستش را رو  یشاد
  یم یاز عقل و منطق یکند در چشمانش نگاه کند. نگاه شکاک شاد یاجبار م یکم جان

آمدن او را از سنگر سکوت خود مهر نکرده است! از رابطه شکر   رونیکه هنوز اجازه ب د؛یگو
و آزار   تی طالق نگرفته اند، اما الهام از حجم اذ گرید  کی. از  رداو و الهام خبر دا  انیآب م
 کند.  یم  یرفته؛ و در آن جا زندگاش  یبه خانه پدر نی شاه یکار ها 
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  یمتر صدی کردن در آن خانه س یکنند؛ اما زندگ یصحبت م   یتلفن گری د کی با   یگاه گاه
آن دو را   انیو الهام، تنها داغ دل م نی کوتاه آخر هفته شاه یها  داری در تهران را هرگز! د 

 . کند  یتازه م

  یبر م نی شاه یآغوش زندگ به یخود گفت؛ زمان یبرادرش زمان رفتن به خانه پدر زن
را را با اشتباهات خود به کام هر دو   یمرد عاقل رفتار کند..و زندگ  کیگردد، که او همانند 

با    یخورد. شاد یدر چهره خواهرش سر م نی هدف شاه ینفر شان تلخ نکند. نگاه ب
 :  دیگو یبه او م یبند  مین یلبخند

 ..شهی به مرور زمان درست م یاخالقتو اصالح کن، همه چ -

 

 ******** 

هنوز با   نی او را تنها گذاشته است. شاه ریشب بخ کی با  یشود شاد یم یکوتاه مدت
بندد و بر   یکند...؟ چشمانش را م  دیداند چه با یاست. نم   امدهیخود کنار ن زان یذهن گر 

باره   کی گذارد.  ی سرش م  ر ینش را ز خوابد و دستا یرو به آسمان م یتخت چوب یرو
چه  یزندگ  یشود. خواهر ساده اش از سخت یم کراراکو وار در ذهنش ت  یشاد  یحرف ها 

را   یزندگ  یکه خرج یمرد  کی الهام متهم شده است، به   یکه با حرف ها ییداند!؟ او یم
حال   نیآمد و در ع یفحش به حساب م کی او  یحرف برا  نی دهد! ا  یپدرش م بیاز ج
محکوم بشود!    هکه به کار نکرده، در دادگا  یاز روز   یمحض و تلخ تر از زهر! وا   قتی حق

مختلف را به زبان    یاو بهانه ها دیترد  یدهد. ب  یالهام را از دست م شهیهم یبرا  گرید
کس از علت مهم   چ یاست. همسرش خانه را ترک کرده؛ و ه یزندگ قتیآورده، که حق
  یآبرو  یدر زندگ  گرید یدهد و بار یهمسر او، زنانه به خرج م نجایر ندارد...ا رفتن او خب

 است...  دهی او را خر

آخر شهاب   یها  یکرده است. مهمان یدر کارخانه کار م ،یقبل از رفتن به آگاه یساعات تا
 شود.  یدستانش مشت م یکسر ینامرد  یآور  ادیاو مشکل درست کرده؛ و با   یبرا 
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سنگ    ریکند. او را از ز  یم فی اش حجم حال بد او را توص یشانیبر جسته پ یرگ ها 
 دهد  یم  سیپل لی اش او را تحو  یگناه یثابت کردن ب  یکند و برا یم  دا یهم که شده پ

 ***************** 

هدف در  یکند. ب یقاشق نمک را درون قابلمه در حال جوش اضافه م  نیآخر  فیتکل بال
  زیماند. سطح م  یدم نزده صبح م یچا   وانیل  یو نگاهش رو زند   یآشپز خانه قدم م

دهد   یم ه یدهد. سرش را به پنجره تک یم  شیچهره آشفته و نگران او را نما  یا شهیش
 مینس یبندد. حت  یخانه چشم م اطی در ح زشعمه اش و پدر دلسو  ی و بر قدم زدن ها

 یاز آتش درونش کم نم د؛یوز  ی پنجره به داخل خانه م یدرز ها  یکه از ال به ال یخنک
  یکند، م یرفتار م شهیکه لجباز تر از هم ییکند! شب قبل با شاهرخ حرف زده و به او 

 : دیگو

 .. زیبر  نی!؟ کم تر نمک رو زخم شاهیریدارتو بگ شیاون زبون ن  یجلو  یتون ینم -

 داداش؟   یتو گذاشت اسم

 :دی گو یم  زیخر آمکند و تمس  ینگاهش م رهیخ شاهرخ 

 !یخواد اش دهن سوز بش  ی! تو نمرهیاز تو انتظار نم نی از ا  شتری! بگهی د ی_ بچه ا 

 دهد:  یمحکم ادامه م یلحن با

  شتریعقل داره..اون خودش ب ست،ی. بچه که ننهیلرزشم بش یخوره، پا   یخربزه م ی وقت -
 از من راه بلده! 

 : دیگو  یدهد و م یکند و در هوا تکان م یدستش را بلند م کی

 ..یخواد نگران باش ینم -

 مشغول هستند.  یو لجباز از صبح در آگاه   وانهی کشد و آن دو برادر د یم یآه

 دارد... یبیاز آن ها نبود. دلشوره عج  یظهر است، خبر کی که نزد حاال
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  ی ذهن شلوغ و صدا  یاهویناب دوران او، ه ی پدرش و آهنگ ها یمی ضبط قد یصدا با
نقاب به چهره دارند؛   کی که هر روز خدا  ییو آدم ها   یزندگ نیشود. از ا یافکارش کم م

  دیشود. با یآن ها، ترس او دو چندان م  انی ...با رفتن عمه اش و تنها بودن مدیترس یم
از کوچه   ی کیدر  ،یرا  به آن خانه کوچک چند متر یاعتس  نی قبل از آمدن شاهرخ و شاه

همانند عمه او را دوست   نینش  لچریآن زن و دیترد  یرفت. ب یخلوت شهر شان م ی ها
را دوست دارد؛ و   یکند. سادگ یرنگ را به تن م ی کند. پالتو مشک یدارد و به او کمک م 

. کاله دست بافت و  کند یم شتریمشابه آن، آرامش درونش را ب ی ساده و آدم ها یزندگ
از خانه  یآرام  یکتاب، با خداحافظ دیگذارد و با بهانه خر یسر م  یهنرمندانه خاتون را رو

 . اما حاال...دید ی م یبهتر تی. دوست دارد آن زن را در موقعدیآ  یم رونیب

داند اما او به   ینم یاد یز  زیاز آن، چ ی. شاددیارز   یآن زن م دنیسرد است، اما به د  هوا
چهره او و مادرش است. آن زن  ادیشباهت ز   لیبه دل دیشناسد! شا یم  یشاد یخوب
حق به   یداند، که سال ها در خانواده محبوس شده است!؟ و کس ی را م ییها   قتی حق

  یکند..به ساعت مچ یم یاز گفتن آن ها شانه خال  هیمرض یزبان آوردن ها را ندارد! حت
کند. در کنار جدول   یترشده است، نگاه م بایرنگ ز  ییطال  یها  رنگش که با رگه دیسف
او را به  ی آشوب، لحظه ا  یروز ها نی ا  ری. فکر درگستدیا  یم  یمنتظر تاکس ابانیخ ی ها

  قیو او را از حقا  رده؛فرصت با الهام صحبت ک  نیدر اول دیکند. با یحال خود رها نم
برادرش دوست نداشته باشد که...اما   د یدارد. شا  دیکارش ترد  یماجرا آگاه کند. در درست

  یدو نفر دست از لجباز  نی کند تا ا ی! تمام تالشش را مدیفهم یم   دیاول و اخر که با
ن را با  یخانه را آغاز کنند! از دل عاشق الهام خبر دارد...شاه کیرا در  یبرداشته؛ و زندگ

  یو خسته م یمرد، هر زن کی   یها یباز  قیتمام جانش دوست دارد. به قول خاتون، »رف
  یها  یو کله شق یباز  قیرفتن الهام، رف ل یدل نیداند مهم تر یگفت! نم  یکنه!« راست م

 که توسط او سقط شد؟  ینیجن  ایاست؟   نیشاه

خود  یخانه پدر به ن،یو سقط آن جن   یناراحت یکند الهام از رو  یاحساس م یگاه
 ماجرا خبر ندارد!   نیکس از ا  چ یبازگشته است. ه
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 کند. یها را دنبال م  نیسر و ته ماش یب  ریو نگاهش مس ردیگ یم  قیعم یدم 

زنش  نی داند، که او، از سقط جن یهم نم نیشاه یکند؛ که حت یموضوع فکر م  نیا به
که در نطفه   ینیشود و جن یخانه پرت م  ی از پله ها نیکه توسط شاه یخبر دارد. الهام

کند؛ که باردار   یزن درک م کیعمد است. اما تنها    ری اتفاق غ نی. به گفته الهام، ا ردی م یم
  نیناب تر ینیریبه ش یدارد...؟ احساس  یچه احساس تظار،شدن بعد از چند سال ان

زن   کیسته  خوا  نیو مهم تر  نی آن، بزرگ تر  دنی! احساس مادر شدن و چشایدن یخوراک 
قلب   رهیبرگ گل است؛ که از ش یفیو لط ینوزاد، که به نرم کی است. لمس سر انگشتان 

آن را دارد. دلش به   ربهزن حق تج کی است که   یاتفاق  نیتر  بایو روح تو جان گرفته، ز 
آن محروم شده است.   دنیکه با پرت شدن از پله ها، از چش ییسوزد...او  یحال الهام م

 یزن باق  کی  ی که برا یادگاری کند! تنها  یقلب او را کم نم قیعمد آن درد عم ریغ ای عمد 
 کند. یاست، که با تو رشد م یماند؛ محروم شدن از آغوش فرزند یم

نه!؟ قبل از حرف زدن   ایگردد   یداند واقعا بر م  یحدس است. نم  کیبرگشتن الهام تنها   
ترسد با گفتن   ی! ممشیتصم یشد. از درست ی او خبر دار م یحس قلب از   دیبا الهام با

 که هست، شود. ی نیروز گذشته، اوضاع بد تر از ا یماجرا 

 

  ییاندازد و تا جا   یم نی است. سرش را پا  امدهیزند. اتوبوس هنوز ن یقدم م  یکالفگ با
  یوقت است، دلش م یلیبود. خ یبیعج یکشد. سرما  یتواند شال گردن را باال م یکه م

...! یخوش نوجوان یکند. به روز ها  یو آنگاه به گذشته نگاه ندیگوشه بنش کی خواهد  
کند. با خودش    یتابستان دعوت م  یخود را به آغوش گرما ز،ی پا  بیغر  یسرما  انیم

که   ییها  یروز ها...از کم محبت نی ا  یها ی...از سختدیروز گار بگو  یحرف بزند! از درد ها 
گذراند. دوست دارد   یرا چگونه م شیو خاتون را نداشت، روز ها  دی. اگر مهشاست  دهید

خواهد   ی ! دلش مشی معنا ر پ ی. از سکوت ها دی بگو  رشیدلگ یخدا از حال و هوا  یبرا 
  ی..! با صدااوردی مطلوب به دست ب جهینت ک ی تنها   ،یا شهیکل ی بحث ها  نیا  یبرا 

  یلب با تعجب م ریکند. ز  ینگاه م  نیکند، به راننده ماش یکه نام او را خطاب م ییآشنا
 : دیگو
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 کنه!؟  یکار م یچ نجایا  ن یا -

افتد و در   یآورد. به اجبار راه م یوار نام او را به زبان م  دیتاک   انوشی کند و ک یم یمکث
 .ندینش یم  نیعقب ماش

 سالم  -

پرسد. با اکراه   یاو را م ری دهد و مس یان متک یبرادرش در پاسخ به او سر  قیشف قیرف
است...سرش را    یمنتظر شاد  نینش لچریو آن زن و  د؛یگو  یآدرس کتاب خانه را به او م

  ی گذارد؛ و با انگشت اشاره اش خط ها یپنجره بخار نشسته م  ی بر رو یبه آرام
 کند. یرا رسم م  ینامفهوم

کرده است. با پخش شدن   ن یبه رسم ادب و احترام او را سوار ماش انوشیداند ک یم
گذارد. در دل او را به خاطر   ی هم م یاو، چشم رو  نیگرم ماش یدر فضا انی شجر یصدا 
کند، با شاهرخ   یاو، احساس م  یتلفن یکند. با گفت و گو  یم نیخوبش، تحس  قهیسل

 یماجرا...دل ب  نیشاهد ا کنند و تنها   یکند.. از پرونده قاچاق صحبت م یصحبت م
  نی! و ا دی د یم  نیرا همانند شاه انوشیکه ک یدهد! شاهرخ ینم ی خوب یقرارش گواه
خود، باعث   یرا یمرد با آن چشمان نافذ و گ نی ثابت شده است. ا  ی شاد یموضوع برا 

 از او حساب ببرد!   یشود کم یم

کند.  ی شده است، نگاه م  ی" که بر مچ دست راست او خالکوبN" ی سی حروف انگل به
  یاندازد، که به تازگ یم یمرد رمان  یها  تیاز شخص یکی  ادیرا   یجذاب او شاد لی استا

بچه   یبر افکار ها یخوانده شده؛ قرار داده است. در دل پوزخند یآن را جزء کتاب ها 
کند!    یحالت دستش را عوض م  شود، یم  یشاد  اهمتوجه نگ  انوشیزند. ک یگانه خود م

 کند.  یاندازد و کنجکاوانه او را در سکوت، تماشا م یباال م  ییابرو  یشاد

 خانم؟  یاومده شاد   شیپ یمشکل -

 .  دیگو یم  یو نه آرام  ردیگ یزده چشم م  خجالت
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کنند.   یم  یخداحافظ گر ید  کی با   انوشیو تک بوق ک   یبعد، با تشکر کوتاه یقی دقا
شناسد!  یرا  م یشود شاد یم یکند؛ انگار چند سال  یآرام رفتار م اریبس  انوشیک

باکس گل رز،   کی دهد؛ و   یم ر یی تغ ابانیآن سمت خ هیرا به سمت گل فروش رشی مس
 !« یشگی . به قول عاطفه: »از همان همردیگ یم   هیفرشته هد یبرا 

 

 *********** 

 

عذر   رشی کند. بابت تاخ یدور م  یزندگ یاهو یرا  از تمام ه  یزدن با فرشته، شاد حرف
اش   یشگی. ستاره با  آرامش همندینش یم یمی قد  یمبل ها  یکند؛ و بر رو  یم  یخواه

 : دیگو  یم

 ..ادی االن م ،یخوش اومد  -

اندازد؛ ستاره را مشغول به کار   یبه آشپز خانه م یکشد و نگاه یم  شیبر موها  یدست
داشت با او   از یکند. ن یرنِگ اتاق فرشته، نگاه م دی منتظر، به درِ سف ی. با چشمانندیب یم

...دست خودش نبود، زود رنج است! خاتون  دیروز ها بگو نیا  ی ها یصحبت کند؛ از سخت 
نداره دختر اشکش لب مشک باشه! وقت ازدواجت که   تی »خوب: دیگو   یبه او م شهیهم

بچه هاتم به   ت،ی تا عالوه بر مرد زندگ باشه، یقو   دی! زن بارتتیبگ ادیکس نم چیبرسه ه
 کنند.«  هیتو تک

دهد!   یپاسخ او را م شهیکند؛ اما در دل هم یرنگش سکوت م دیسف  یاو به احترام مو  
اشک   گهیکه د  نی ..! اشهیم نی ر یش یزندگ ی ها ی: عشق اگر عشق باشه، سخت دیگو  یو م

 ...ختنهیر

  یِ ها  حتیاو، پنهان شده است. نص  یداند..؟ چه حرف ها پشت واژه ها  یچه م یکس
  یزند! گاه یحرف نم  یگاه از عشق و عاشق چیدهد. ه یمحبت مادرانه را م  یِ خاتون بو 
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  یخود رنج م یخورد؛ که از نبود محبت در زندگ یغصه م انشیاطراف یبه حال زن ها 
 برند.

شته شدن! محبت است؛ که به عالقه و  بعد از دوست داشتن و دوست دا یزندگ کی در
 دهد.  یآن رنگ و بو م یها  شهیر

 را تکرار کند... الیخواهد اشتباه ل  یگاه دلش نم چیه

 وقته منتظرتم..  یلیدختر! خ یکرد  رید -

  یخندان و چشمان یاو با لب  یآورد و رو به رو یچرخ دارش را به حرکت در م یصندل
زند. عطر آغوش او را   یاو زانو م  یو جلو   ستدی ا یکند. به احترام او م   یخوشحال مکث م

 خرد.  ی به جان م

 : دیگو   یگذارد و نجوا کنان م یهم م  یرا رو  شیها  پلک

 دلم برات تنگ شده بود... -

شود؛ با نوک انگشت اشاره فرشته،   یم یجار  شی که بر گونه ها ی اشک مزاحم  قطره
کند. به  یمهربان او را نگاه م  ی گذارد و با چشمان ی ش مچانه ا  ر ی. دست ز ابدی  یم  انیپا

 :د یکند و گو  یاشاره م  زیم  یرو یگل ها 

 خانم.. ید یزحمت کش -

 خندد!  یم ز یر و

 کند:  یدلخور او را نگاه م یشاد

 آخه! یزحمت چ -

  یگذارد و سکوت م یحس او م یب یپا  ی. دست رو ندینش یاو م ی همان جا جلوه پا 
قائل است ...  ی او احترام خاص  ی..برااوردیداند چطور حرف دلش را به زبان ب یکند. نم
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شود.   یخوشحال م یکند، از وجود او در زندگ  یدست فرشته را که احساس م یگرما 
 : دیگو   ینگران م یفرشته با لحن

 شده!؟  یزیچ -

 .ردیگ یستاره نگاه اش را از دستان محبت وار او م  یصدا با

 گردم. یو بر م  دیخر  رمیبا اجازتون من م ...خانمدی بفرما -

داند هر   ی . ستاره خوب مدیگو  یلب م ریز  یدهد و به سالمت  یتکان م  یسر فرشته
گفته    نیگذاشت. ا  یآن ها را تنها م ،یبا بهانه ا دیبا  دی آ یبه آن جا م یموقع شاد

 فرشته است...

 

 *********** 

 

 . ردی گ یرا در دست م لیزنجب یچا   وانیل

 کند.  یمنتظر او را نگاه م یکشد و فرشته با نگاه یم یآه

 ؟ یحرف بزن  یخوا  ینم -

تا   یکرد، حت یرا مرور م شی شد؛ حرف ها یم ک یکه قدم به قدم به خانه او نزد  یزمان
 آورد! مضحک آور است!   یبر زبان م  دیداند چه با ی.. اما حاال، نمش یپ ی قیدقا  نیهم

از آن چه   دیترس ی شود؛ و م  ید. فرشته نگران مغم دار  یو چشمان شاد  ردیگ ی م دلش
 که در ذهن دارد..

خواهد روح و روان   یروح او را به تاراج برده اند. نم یگذشته، خاندان ملک یها  سال
 روزگار... ی.  امان از باز ندیبب ی ضربه ا یشاد
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  یکس یفرشته! برا ی کند. برا ی او صحبت م یبرا  ی نگران کننده، شاد ق یاز گذشت دقا  بعد
 ها ندارد.. یاز خاندان ملک یکه دل خوش

 بود.   یاداره آگاه  نیشاه روز،یاز صبح تا بعد از ظهر د -

 : دیگو  یم  نگران

 چرا؟  -

 گزد:   یم لب

 قاچاق کرده.. -

 دهد:  یکند و ادامه م یم یمکث

 گناه!  یب  نیشاه یول  ،یول -

 زند:  ی م  یپوزخند فرشته

 بوده!؟  یبعد از ظهر آگاه روز ی هست!؟ که تا د یگناه ی گناِه! چطور ب یب -

 .ستیشناسم! اهل خالف ن یفرشته جون! من داداشم و م -

 :دیگو  یاندازد م  یم نی را پا سرش

 شناسه  ی حالل و حروم م -

 :د ی گو یکند و م یخشک شده اش را تر م یزبان لب ها با

 گفت: رکب خورده! یم  شبیشاهرخ د  -

 کند. یم  ر یذهن او را اس یادیز  یسکوت کرده است؛ و اگر ها فرشته

 ؟ یاز ک -

 : دیگو یاندازد و م  یباال م یا شانه
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 نگفت!  -

  نجایاو را تا به ا دی زند؛ نکند پسران حاج حم یدل او را چنگ م یترس نبود شاد ناگهان
  یشود؛ رو به او م یجا به جا معذاب آور چرخ دارش  یدر صندل یدنبال کرده اند!؟ کم 

 : دیگو

 بچه ها خونه..  نجا،یا  یاومد یم -

 : دیگو   یو م دی آ  یحرفش م انیم

 نه فرشته جون.. -

 : دیگو یزند و م  یم  یلبخند

 است!  ختهیاالن که اوضاع بهم ر شه،ی نم داشونیخونه پ  یعاد  یتو روز ها  -

 

 : دیگو یکند و م یرها م یحبس شده اش را به آرام نفس

 خب، ادامه اش؟  -

  یاعتماد کند!؟ م یشاد  یبه حرف ها  دیداند با یشود. نم یم جی از نگاه او گ فرشته
  یم باینگاه فر نی آخر ادی او را   ،یکند. نگاه نگران و ترسان شاد یرا از او مخف یزیترسد چ

 :دی گو  یم ست،یکه دست خودش ن یبا استرس یاندازد..شاد

 ..  ی ول ،یداره، ول یعنی..عنیادامه نداره!   -

 : دیگو یخورد و م یگره م شیاخم ها  فرشته

 چه خبر شده؟  نمی! درست حرف بزن ببیچ یعنی -

کند. تمام اتفاقات   یربات شروع به صحبت کردن م کی کشد و همانند  یم  یقیعم نفس
 کند. جزء به جزء آن را..   یم فی او تعر  یشب گذشته را برا 
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حفظ    یکند آرام باشد، درست مثل او که ظاهرش را به طرز ماهرانه ا  یم  یسع یشاد
  ریزند. اردش یم  یدهد و در دل پوزخند یتکان م د ی به نشانه تا یکرده است! فرشته سر

 کرده است!  یعذاب آور، شانه خال یخان همانند آن سال ها 

تحت فشار   نیچن  نیشود. دخترک مگر چند سال دارد که ا یفشرده م یشاد قلب
 است. یمشکالت زندگ

 زند.  یم   ادیخاتون در َسر او فر  یحرف ها اما،

 باشه... یقو دیبا زن

 باشه.. یقو 

 شد..!   یزن خلق نم کیزمان  چیکاش ه د،یگو  یبا خود م یگاه

 شود.  یم  مانیکه در کتاب خوانده است، پش یجمله ا یآور ادیبا   اما

او   یکرد، تمام احساسات خود را برا  یم که خداوند زن را خلق یشده : »زمان  نوشته
 کند.«  یاستفاده م

 کند.   یخواند، به خود افتخار م  یاست، هر زمان آن را م  ییبایز  جمله

جنگد.. چه  یاش م یاحساسات درون  نیدر افکار خود غرق است. فرشته با چند یشاد
 کند.  یبار در جان او رخنه م نی دوم یگذشته، برا یکند؟ ترس آن سال ها  دیبا

 

 : دیگو  یدهد و م یم  نی را پا شی آب گلو یبه سخت یشاد

 کار کنم.. یچ  د یدونم با ینم -

 : دیگو  یبه او م ییبا نگاه گذرا  فرشته

 !؟هیقطع نیاز شاه تی حما  یبرا  متیتصم -
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ها خبر دارد.   یرا به همراه خود دارد. از رفتن عروس ملک یاد یز  ی ها  امدیمحکم او، پ آره
فرشته چقدر   یکس خبر ندارد، او برا  چیاست. ه  یاو، شاد یهم برا اما تنها مسئله م

اش   یکه بندگ ییخواهد. همان خدا  یبندد و در دل از خدا کمک م یارزش دارد..چشم م 
  یحال همگان دعا م  یشود و برا  یو عشاء دست به دعا م غربکند. بعد از اذان م یرا م

  یزیتر از جانش داده است. کم چ زی عز  دنیاو را، با د  یپرودگار  پاسخ دعا دیترد یکند. ب
  ی را با دو گو یکند و شاد  یآرام او چشم باز م یرا دارد! با صدا  ی ملک  ی..شادستین

  یاش را دو چندان م ییبا یز  ،او دیو پوست سف  نی. چهره دلنشندیب  یرنگش م یمشک
 کند. 

 جانم؟  -

 کار کنم؟  یچ  دیحاال با -

 :دی گو یبوسد و م یاو را م  یشانیکشد و پ یم  یقیعم سنف

 .. زمیصبر عز  -

 : دیگو  یم کالفه

 ؟ ی آخه..الهام چ -

 زند: یم  یلبخند

فقط باعث خراب تر شدن ماجرا   ریالهام از اتفاقات اخ  دنیگفتم که...صبر کن! فهم -
 .شهیم

حسرت او به   نی بزرگتر بیروز ها، عج نیدهد و آرامش ا یتکان م د ی به نشانه تا یسر
 :دی گو یاندازد و رو به فرشته م یم  وارید  یبه ساعت رو ی. نگاهدیآ یحساب م

 ... نیاز ا شتریبرم، ب دیمن با  -

 : دیگو   یو م دی آ  یکالمش م انیم
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 فهمم؛ برو خدا به همراهت.  یم -

  یفرشته م یبر گونه ها  ینشاند. بوسه ا یم یشاد  یبر لب ها  یمهربان او لبخند  لحن
 کند. یخانه را ترک م یآرام ی زند و با خداحافظ

و   قیکشد، عم ی. آه مردیگ یکند..آن قدر که سلول به سلول او درد م  ی راه فکر م انیم در
 !  یطوالن

  نیزم یشود و بر رو یاز دستان او رها م  دیآورد. کل یم رونیپالتو ب بیخانه را از ج دیکل
 افتد. یم

در گرم کردن آن   یخود، سع  یو با نفس ها  رد،ی گ یدهانش م یسردش را جلو  دستان
 . ردیگ یآن  را در دست م اری زند و با تالش بس یزانو م نی زم یدارد. بر رو 

 حال انداخته است.   نیشهر، او را به ا  یها   ابانیقدم زنان در خ یساعت

با تعجب سرش را باال  . ندی ب یشود و دو جفت کفش زنانه را م یدر خانه باز م  ناگهان
 . ندیب یو دخترش را م  میآورد و چهره همسر حاج ابراه یم

 رود. ی به عقب م یکند؛ و گام یم  یو سالم ستد یا  ی تعجب م با

 زم یماهت عز  یسالم به رو  -

 گذرد.   یجمله از کنار او م نی با گفتن ا 

  یدار دخترش او را دگرگون م شیبه گفتن ندارد. اما زبان ن یاز ین یهمسر حاج  یمهربان
 چرخد: یبه عقب م یمردانه ا یکند. با صدا 

 سالم  -

رود.   یبه داخل خانه م دیببخش کیدهد و با   یتکان م یسر یمقابل پاسخ محمد عل در
! یاست جزء شاد  یهر دختر  یاش، آرزو   یورزشکار کلیو مردانه او، ه  بایچهره ز 
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مشت شده؛ در   یمملو از خشم و دستان یخندد و با چشمان یحرص م  یز روناخواسته ا
 شود.  یم جادیخانه ا یضادر ف  ی بد یکند. صدا  یخانه را محکم باز م 

 

مملو از   ییرود. با صدا  یم دی توجه به چشمان متعجب آور آقاجانش به سمت مهش یب
 :ُغردیم  تیعصبان

 کنن؟  یکار م  یچ نجایا  نا یا -

 کند. یو سکوت م  ردی گ یچشم م دیمهش

 آمد..  یتر به خانه م ری د  یکم یشاد  کاش

 زند: یم  ادیفر  یبلند  یبا صدا یشاد

 عمه!  -

و آرام تر از قبل   ردیگ یچرخد.  دست لرزانش را به سمت در م یبه دور خود م سرگردان
 : دیگو  یم

 بهم بگو عمه!  -

 کند.  ینام او را خطاب م دیحم

 ساکت باش  ،یشاد -

کند را، بر زبان   یم ینیکند تا هر چه که بر دلش سنگ   یداد! دهان باز م یم  رهشدا
  یسال ها بسته م نیدهانش همانند ا  ی جفت چشمان قهوه ا کی  دنی . اما با داوردیب

را   بهیغر  کی نقش   یشاد  یکه برا  ییقفل شده است. چرا او  گری د کی شود. نگاه شان در  
 :رد یگ  یچشم از او م ن یآرام شاه یبا صدا ؟شاهد حال خرابش  باشد!  د یدارد، با

 ...نجایبه ا ادت یع یبرا  -
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  یکند و م  یاشاره م  زیم  یرو ی نیری به گل و ش زیو تمسخر آم  دیآ یحرفش م انیم  یشاد
 : دیگو

 ! ادتیع -

 دهد:  یزند و ادامه م یم یپوزخند

 داره... ابتیبابا د  یدون یتو خودت بهتر از من م -

 : دیگو یو م دیآ  یکالمش م انیم  شاهرخ 

 ! تمومش کن. ادتیع  یعنی ادتی ع گهیم  یدور بر ندار! وقت -

  دیقبل، آن طور که با ی او همانند سال ها و روز ها گریاست که د   بیعج ی شاد یبرا 
 ..!ستیکند، ن تی حما 

 : دیگو  یکند و رو به آقاجانش م یم سکوت 

 !  دیکن رونیاز ذهن تون ب  ویفکر ازدواج من با پسر حاج -

 : دیگو   یکند و م یاخم م نیشاه

 !هیپسر خوب یمحمد عل -

  یرا جلو یسوزد. غرور شاد  یشده اش م رانی او! دلش به حال قلب و  رتیغ یب برادر
 خدشه دار کرده است.  انوشیک

با  دیآورد. حم یکند، و آن چه که در دل دارد را به زبان م یفکر زبان باز م یب چه
  یتعجب م ن یکند. شاه یرا در دستان خود مشت م نیشاه قهی. ستدیا  یم  تیعصبان

 کند.  یکند. مبهوت او را خطاب م

 ؟ یکن  یکار م یبابا!؟ چ -

 کشاند.  یرود و التماس وار او را به عقب م ینگران به سمت برادرش م دیمهش 
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 تو رو به خدا ولش کن..  دی...حمدیحم -

 آن دو هستند.  انیبحث م یسکوت کرده، و تماشا  انوشیشاهرخ و ک 

 ؟ یریبگ  میخواهرت تصم یبرا  یکشم، حق ندار یخونه نفس م نی من تو ا  یتا وقت -

 دهد: یبلند تر ادامه م 

 !نی شاه یحق ندار -

  تیعصبان د یمهش  نیغمگ یماند. صدا  یدور نم یپدرانه او از چشمان شاد یها  تی حما 
 کند. یکم نم  یرا اندک دیحم

 رحم کن  ضتیبه قلب مر  د،یبسته حم -

 کرده! تو بگذر..  یخام جوونه،

 : دیگو  یپدرش م  یکند و بلند تر از صدا  یاخم م نیشاه

 خوام!  یخواهرمو م یمن فقط خوشبخت  -

کند.   یخانه را ترک م تی کند و با عصبان یخود آزاد م راهنیپ قهی پدرش را از  دست
آب به طرف   وان ی ل  کیبا   دینشاند. مهش یمبل م یو رو   ردی گ یشاهرخ دست پدرش را م

 . نگران است.. دیآ یم  دیحم

  ییکه با نوار طال  د،یجعبه مخمل رنگ سف دنیخواهد به سمت اتاقش برود که با د یم
 .رد ی گ یم  رود؛ و جعبه را در دست یدور تا دور آن کار شده است، به سمت آن م

شاهرخ پرتاب   نهیکند و جعبه را با تمام قدرت به س  یبه شاهرخ م  یزنان نگاه پوزخند
  زیکند و تمسخر آم یبه جعبه م ی کند. اشاره ا ی کند؛ شاهرخ متعجب او را نگاه م یم
 : دیگو  یم

به   یزن یتو خودتو م  ا یشده!؟   یبی! زمونه عجرنی گ یکادو م ض،یمر  ادت ی ع یبرا  را یاخ -
 !ینفهم
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رود. در را با  یبه سمت اتاق م یبا نگاه کوتاه یرود.  شاد یگوشه لبش باال م  انوشیک
 بندد. یم یبلند  یصدا 

برادرانش   ی رتیغ یشود و دلش از ب یم یجار فشیظر  ی بر گونه ها ش یاشک ها   البیس
  ی.. حجم سختردی گ یو زانوانش را در آغوش م ند ینش ی.. همان جا پشت در مردیگ یم

 آورد. یقلب او را به درد م زانش،یعز  ی و حرف ها یزندگ ی ها

 اشک، اشک...اشک!   یدهد! بو یم ی شکستگ یاست؛ بو  امدهیکه باال ن  ییها   حرف

  یرا محکم رو شیکند. پلک ها  یرفتار م نیچن نی او را دوست دارد!؟ که ا نی واقعا شاه 
خواهرش را   یخوشبخت نیکند. اگر شاه یباران م  یدهد. آسمان دلش هوا  یهم فشار م

 دوست داشتن او... نیچن نی خواهد، چه تلخ است، ا  یم نیچن  نیا

 

رود، که با دوخت   یم یرنگ دی کند.  به سمت سجاده سف یو در اتاق را قفل م ستدیا  یم
 آن کار شده است.  هیسبز رنگ بر حاش

که به  زی غم انگ یروز ها  ن ی! در ا ردی گ یکه جان م یا  هیگذارد و گر  یآن م یبر رو  سر
ساده است، اما    نیکند. حرف شاه  یگذرد، او را لحظه به لحظه آزرده خاطر م یم  یآرام
 : »خودم رو خرد کردم!« دیگو  ی! با خود مستیاو قابل تحمل ن یبرا 

 یجان دوباره گرفته؛ و با ب شی اشک ها البی شود، س یو گفتار آن ها باعث م رفتار
تلخ، خاطرات خوب او گم   ی روز ها  نیشود. در ا یم  یاو جار ی تمام بر گونه ها یرحم

 کند..   یم ینیدلش سنگ ی از نبود مادر بر رو  یشوند. غم نهان یم

  ن یاو بهتر یرود. خواب برا  یم یخبر یداند چه زمان بر همان سجاده به عالم ب ینم
 درمان است. 
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او جامانده است.   یبر گونه ها  ش یدر خود مچاله شده؛ و شبنم اشک هاوار  نیجن
 از خانه رفته اند. رونیبه ب  یانجام کار یبرا  انوشیشاهرخ و ک

 

 دهد. یم هیو به مبل تک ندینش یم  دیحم  یرو به رو دیمهش

 ؟ یبگ  یخوا  یم یچه جواب میبه حاج ابراه -

 : دیگو  یم  آرام

 ؟ یکن یفکر م یچ -

 : دیگو ی شود و رو به او م ی م  یعصبان دیمهش

 یو خوشبخت  یکنم! مهم قلب اون دخترِ..مهم زندگ  یفکر م یمن چ  ستیمهم ن -
 دخترته! 

 شود. یم  رهیخ وارید  یبه قاب عکس رو دیحم

 شان..  یعکس سه نفر به

 دونم!   یم -

 و بس.   نیهم

 کند: ی دهد و نجوا م یسرش را به چپ و راست تکان م دیمهش

 فهمم!  یتو رو نم یکارها  یمن، معن  دیحم  ؟یچ یعنی -

 دهد:  یتر از قبل ادامه م یعصبان

! نهیسفره عقد بش یپا  یکرد  یاجبارش م ،یبار اومدن خواستگار نی اول  یکه برا  ی وقت -
 نه به حاال که...

 .دی آ یبه درد م ضشیاز مرور کردن آن خاطرات قلب مر   دیحم
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 : دیگو  یم یاز سکوت طوالن  بعد

کنه.  یخوام مثل فرشته زندگ  یکنم..چون نم ینم  یمن دخالت ،یِ با خود شاد میتصم -
  ،یخوام شاد  ی. من نمستیدر کار ن یکه دوست داشتن یخوام اجبارش کنم به زندگ ینم

 فرشته دوم باشه! 

و در سکوت تلخ خانه  رد؛ ی گ یها دلش م کرانهیآن روز ها به انداره ب ادیبا   دیمهش
لحظه   یو برا  ستادی ا  یکشد. کاش ساعت م یگذشته را به دوش م  یخاطرات سال ها 

 هم که شده، زمان را فراموش کند.    یا

او زنده    یوزد، گذشته ها را برا یباز به داخل خانه م مهیکه از پنجره ن یزی پا مینس با
رود و چمدان خود   یبندد. به سمت اتاق م یو پنجره را م ستدیا  یکند.. به سرعت م یم

 کند. یفردا آماده م  یرا برا 

آمد.  یم   دیبه خانه حم یمدت یکند تا اجازه دهد، خاتون برا  یخان را راض ریاردش  دیبا
  ی را بچشد! و قدر روز ها یزندگ یسخت  یکند؛ الزم است شاد یبا خود فکر م  یگاه

  دایها، مهارت پ  ینیری ها و ش  یسخت دن یبا چش  یدر زندگبداند. انسان  شتریخوش را ب
 کند. یم

 نباشد! لویدارد روزگار او همانند ن دوست

را ندارد!   ی سخت زندگ  قیدهد و دخترک لوسش تحمل دقا یتاسف تکان م یاز رو   یسر
 داند... یرا تحمل کند، خدا م مانیخواهد درد زا یچگونه م

 

 *********** 

 

کشد و تن خشک شده   یبه گردنش م یکند. دست  یبا اذان مغرب چشم باز م یشاد 
.  ردیگ یکشد و بازوانش را در آغوش م  یم  یا ازه یدهد. خم یتکان م ی اش را به آرام
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کوچک   یصندل  یرود و بر رو   یم  نهی در جانش رخنه کرده است. به سمت آ زی پا یسرما 
 .ندینش یرنگ، م دیشکل سف لی و مستط

نگاهش درد  ند؛یب یچهره خودش را م نهی زند. در آ یفته اش را شانه مآش سوانیگ
 قرار است..  یو همه کس! ب  زیدارد..ناراحت است، از همه چ

 ،ینفس یاز رو ب  یبلند یزند. با نفس ها  یرود و پرده را کنار م  ی سمت پنجره م به
 بلعد. یرا م زی سرد پا  یهوا 

شود. به  ی رو به رو خسته م ر یکند تا چشمانش از تصو  ینگاه م رونیآن قدر به ب یشاد
  یکند. چهره اش م یاقامه نماز م رد،یگ یرود، وضو م یم یبهداشت سیسمت سرو 

 هیرسد. با گر  یخواند و در قنوت نماز، بغضش به انتها م یرا م دی! حمد و توحدیدرخش
 کند.  یکمک طلب م  شی اخروشد از خد یجوشد و م یکه م ییها

شود. بعد از ساعت   یذهن او، گم م  یاهویدر ه حش یرنگ تسب قی مهره عق  تق یصدا 
  یتکان م شیبند و لب ها  یاست. چشم م دهی رس یبه آرامش نسب ختن،یها اشک ر

 سبحان اهلل...سبحان اهلل..سبحان... د؛ یگو  یخورد، ذکر م

 .دیآ  یم  دیمهش یشود، و پشت بند آن صدا  یم  نی اتاق باال و پا  رهی گ دست

 عمه؟  یجان..خواب یشاد  ؟ی شاد -

 کند.  یشود. قفل در را باز م یبلند م شیکشد و از جا  یم  یقیعم نفس

 شود.  یم ن یزند، غمگ ی م ادیکه درد را فر  یچشمان دنی با د دیمهش

 عمه؟  یخوب -

 است.. نگران

 خوبم! -

 ! یاز هر گونه احساس  یو خال  آرام
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شکسته   بهیآن غر  یکه امروز جلو یغرور یندارد، حت  تی اهم زیچ  چ یه شیبرا  گرید
 را!  زشیاست! باخته است، همه چ

 یکه نم  یبا افراد دنیکامل، خسته است! خسته از جنگ یزود است..اما او به معنا  یکم
 کردند..!  یاو را درک نم دی حال او، عقا  دیفهمند! شا

 هم ارزش نداره.«  دن یخواد بفهمه، پس جنگ یکه نم ی: »کسدیگو  یخود م با

 را کرده، اما حاال...خسته است. تالشش

 شام..  ایباشه عمه..ب -

حساس و زود رنج بودن آن، استرس را به جان او    هیاست؛ روح ینگران حال شاد دیمهش
 اندازد.  یم

 *********** 

مشغول    زانشی که در کنار عز  د،یآ یبه خود م یکند؛ اما وقت  یزمان را احساس نم گذر
 خوردن شام است. 

 ..نیشاه  یاست، همه حضور دارند! حت بیعج

 .  النیگ یبرا  ر،ی بگ طی بل هیمن  یفردا اول وقت برا  -

 : دیگو  یکشد و ناراحت م یاست. شاهرخ دست از غذا خوردن م نی رو به شاه نگاهش

 ن؟ ینر شهینم -

 زند:  ی م  یلبخند  دیمهش

 کنارش باشم.  د یبا  که،ینزد  لوین مانینه جون عمه، زا -

 : دیگو  یم  دیرو به مهش دیحم

 .ادی همراهت م  نی ! شاهستیگرفتن ن طیبه بل یاز ین -



 ی طعم گس زندگ 

77 
 

 : دیگو  یدهد و با دهان پر م یتکان م  یموافقت سر  یهم برا  نیشاه

 آره عمه..  -

 داند.  یاندازد، و او آداب غذا خوردن را هنوز نم یاش م ینیبر ب ینیچ یشاد 

 : دیگو  یبا خجالت م عمه

 ..سین یاز ین -

 : دیگو یو م دیآ  یکالمش م انیم  آقاجانش

 ! دیتعارف بزار کنار مهش -

 .دی گو  ینم یزیخندد و چ یخجول م عمه

 آورد.  یمردانه شاهرخ سرش را باال م   یصدا با

 گردم. یو زود بر م  رمیچهار روِز دارم، م  ای سه   تی مامور هی گه، یمن چند روز د -

 کند.  یم  انیب ی در چشمان شاد رهیآخرش را خ جمله

 از دِل نگران خواهرش خبر دارد.. شاهرخ 

 

رفتن به پارک را   شنهادیخاص خود، پ طنتیدهد و شاهرخ با ش یتکان م  یسر  دیحم
 :دی گو یم  زیتمسخر آم نی دهد. شاه یم

 پارک!؟  رهی سرما م  نیتو ا  ی مگه خر مغز تو گاز گرفته پسر؟ آخه ک -

 :دی گو  یم یو با لحن مسخره ا   دیآ  یم یچشم غره ا  شاهرخ 

 . شمی! تازه خوشحال مارین فی تشر  ،یتو دوست ندار -

 کند.  ینثار او م یفحش ن یخندد. شاه یم زی بند حرفش ر  پشت
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  یبه شاهرخ م یکند و جواب منف یاش را بهانه م یخستگ دیاش و مهش یضیمر   دیحم
 است. یشود، شاد  یکه با او همراه م یدهند. در آخر، تنها کس

 

خود   نیغمگ یکند. آن قدر در حال و هوا  یراه با تلفن صحبت م انیبزرگش در م برادر
مرداب غم و اندوه نجات دهد. شاهرخ    نیتواند او را ازا  ینم یزیچ  چیغرق است، که ه
مهم  یل یاو خ یبرا  ان،یرا...درک حال اطراف یسکوت شاد لیکند، دل یحالش را درک م

 است.

 

 شوند.  یم  ادهی هر دو پ نیبعد با توقف ماش یلحظات 

به سمت   یاست، با ناراحت ستاده یمنتظر آن ها ا  ابانی که آن سمت خ انوشیک دنید با
 : دیگو  یم  ید و شاک کن یشاهرخ عقب گرد م 

 ! یکه مهمون دار نی مثل ا -

 : دیگو  یم  یالیخ یدهد و با ب یتکان م یسر

 خودم بهش خبر دادم. -

 : دیگو  یاندازد و دلخور م  یباال م ییابرو 

 ؟ ی منو آورد یچ ی خب، برا -

 :دی گو یآشکار م یبا حرص شاهرخ 

 ؟ ی مسخرت اعالم حضور کرد یباز تو با حرف ها  -

 دهد: یکند و کالفه ادامه م یمکث م یکم

 زده، حساس نباش!  یزِر هی  نیحاال شاه -
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شان را از   انی کند سکوت م ی م  یدهد. شاهرخ سع یتاسف تکان م  ی از رو  یسر یشاد
 : دیگو  ی با شوق و ذوق م دیدر خش یم  یکه از خوشحال یببرد، با چشمان  نیب

 و دادم!  شنهادیپ  نی، به خاطر تو ا حاال اخماتو باز کن -

 : دیگو یم یزند و با تلخ یم  یلبخند

 ِمنت َسر من نزار!  -

 : ُغردیچرخاند و م  یدر کاسه م چشم

 منو!  یُتف تو ذاتت دختر! به غلط کردن انداخت -

 دهد.  یبه سمت جلو فشار م یگذارد و کم   یرا پشت کمر او م دستش

 .. م یدو ساعت خوش باش یکی میبر  ایب -

 دهد:  ی لب غر غر کنان ادامه م ریز 

 کنه!  یو منطق برا خودش درست م  لیدل -

 کند...  یخندد و با محبت برادرش را نگاه م  یم ینخود  یشاد

 *********** 

کند. چقدر وقت گذراندن با   یشود و باخودش فکر م یتا بنا گوش باز م شیها  شین
آوردن   ادی کشد، با ب یباال م شی را تا شانه ها لذت بخش بود!  پتو شی شاهرخ برا

افتاد، که شاهرخ و    یم ییخاطره ها  ادیزنند.. ی برق م یامشب چشمانش از خوشحال
تا   رد،یگ  یدهانش م ی. دستش را جلوندکرده ا فی تعر شیقبل برا   یدر ساعات انوشیک

خنده او را نشنود! تا مبادا    یشب گذشته است، صدا  مهیکه از ن یق ی دقا نیدر ا یکس
دارد، اما در   یاد یز  رتیشده است! شاهرخ تعصب و غ وانهیکند او د   الیبا خود خ یکس

در  که یداند!؟ اما زمان  ینبود! خودش هم نم ید یترد انوش،ی خوب بودن و نگاه پاک ک
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را   را دارد؛ که کنار شاهرخ مشابه به آن یتی کند همان امن یاست، احساس م انوشیکنار ک
 تجربه کرده است. 

  ی ها یاز سخت   یرا پشت سر گذاشته است..آن قدر که باعث شده، ساعات ییبایز  شب
 یاش را فراموش کند..چقدر بعد از آن که شاهرخ دلش را قرص کرده بود؛ م یزندگ
 ..دیخند

باچشمان   نیچن نیاست. که ا  زان یساعات از شب، خواب از چشمان او گر   نیدر ا  انگار
عاشقانه مرور   یها  لمیاز ف یبه سقف اتاق، خاطرات را مانند صحنه ا  رهیاش خ یمشک

 کند... یم

را در  ی مملو از تعجب گوش یچرخاند.  با نگاه یسرش را م یگوش امکی پ یصدا با
 داده است!؟   امی ساعت از شب به او پ نی در ا ی. چه کسردیگ یدست م

 دهد.  یحرکت م یگوش  بوردیبه طور ماهرانه بر ک دستانش

به جانش   یبیکند و دلشوره عج یداده است نگاه م امیبه شماره ناشناس که پ چندبار
 ُافتد..  یم

 

 از زبان تو  دارمتی دوست م یآوا  -

 مرا ییبا ی کند ز  افزون

 عشق تو هرگز  یب ییگو

 ( ۱ام...)نبوده  بایز 

 

 بار..دو بار..سه بار... کی خواند،  یرا م  امیتعجب پ با

 تپد.  یاش م نه یدر س دهیهمانند گنجشک ترس قلبش
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 :دی گو یلب م ریز 

 گرفته! ی..اشتباهدیشا -

کنار تخت   زیم  یدهد و رو  یقرار م   لنتیسا   یرا رو یکند و گوش یناشناس را پاک م امیپ
 گذارد. یم

نند خوره به جانش  که ما ییها الیناشناس و فکر و خ امیپ نی فکرش را از ا نکهیا  یبرا 
 دارد.  یقدم بر م  یو به آرام ندینش ی تخت م یافتاده است، رها کند؛ بر رو 

که بر  یرنگ دیکوچک سف یرود. بر قفسه ها   یسمت کتاب خانه کوچک اتاقش م به
 نصب شده است.  وار،ی از د  یگوشه ا

شود.  یمتوقف م   یکتاب اشعار سهراب سپهر یاندازد و نگاهش رو  یم  ییگذرا  ینگاه
  گرید ی کتاب ها انیکند و آن را از م یاشعار او را دوست دارد. دست دراز م  تینها یب

اتاقش زمزمه    یکیکند و در روشن و تار یرا ناخواسته باز م یصفحه ا  کی کند.  یجدا م
 کند:  یم

 

 چه سبک،   خوابم

 چه بلند!  شیا ین ابر

   ت،سی ز  یبوته  بایچه ز  و

 (  ۲چه تنها من...) و

 

کند، با، باز شدن  یکنج صورتش جاخوش م یلب زمزمه لبخند  ریکه شعر را ز  همانطور
 بندد.  یدر اتاق کتاب را م یناگهان



 ی طعم گس زندگ 

82 
 

عمه اش لبخند    دنیکند. با د ی رود و آن را کامل باز م یمنتظر به سمت در م  یچشمان با
 شود. یمهمان م شی بر لب ها  یمحو 

 ...!ستیسخت ن ادیآمده است، ز  نجایبه ا دیزدن درباره آن که چرا مهش حدس

 ____ 

 ی.نزار قبان۱

 ی .سهراب سپهر۲

 

 ******** 

 

شب گذشته فکر   قیمبل نشسته است و بر دقا ی شود در سکوت خانه بر رو یم یساعت
باز گشت.   النیو تذکر او را تنها گذاشته و به گ حتینص ایدن ک یرفت! با   دیکند. مهش یم

کند.   یرا انتخاب م یسرخ یب یقرار دارد، س زی م یکه بر رو  وهیکشد و از ظرف م یم یآه
کند؛ و   یکشد. با چاقو آن را حلقه حلقه خورد م یرا به مشام م  یبهشت وهیم  نیر یعطر ش
توجه  یو ب  شیها  یبا تمام لجباز  دیکند. حم یزبانش احساس م  ر ی آن را ز  نیر یمزه ش

 پزشک به کارخانه رفته است!  یها   هیبه توص

 است..  ده یفا  یاش ب ینرفتن او، و مراقبت از سالمت یبرا یشاد  یها یپافشار

  بیحلقه س  نیکشد و آخر  یم ی رود. آه یم تی قبل از طلوِع فردا صبح به مامور شاهرخ 
  یها  تی مامور  یوتری کامپ یاما کار ها نبود،  سیگذارد. برادرش پل  یرا داخل دهانش م 

آن گل و   دنیاندازد. با د  ی به ُاپن آشپزخانه م یدهد.  نگاه یرا انجام م یاداره آگاه
  یم  گرانی به د دیداند چگونه با  یخورند. نم یگر گره مید کی در  شی اخم ها ،ینیریش

 وصلت است!  ن ی فهماند، مخالف ا
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رود.  یآرام به سمت آن م   یو قدم ها  یبا تنبل فنیکشد. با زنگ آ  یم  یکالفه ا  نفس
  یچهره محمد عل  دنی کند؛ و با د یم  تی رها شده اش را به پشت گوش هدا یموها 

را در  فنیآشفته بازار، تنها او را کم دارد! آ  نی . در اردیگ یپوست لبش را به دندان م
 : دیگو  یو کالفه م  ردیگ یدست م

 بله؟  -

 : دیگو یمکث م   یشود و با کم یهره اش متعجب مچ یحاج  پسر

 رون؟ یب نیار یب فی چند لحظه تشر شهیم -

 :د یگو   یحوصله م یب

 ندارن..  فیپدر خونه تشر  -

و   رد،یگ یم  نیدورب یرا جلو  یو پشت بند آن کاسه آش   دیآ یکالمش م انیم  یعل محمد
 : دیگو  یم

 .. هیآش آوردم، نذر -

کند و پارچه چادر را   یرا َسر م  یکند و چادر گل گل  یرا قطع م فنیآ یگوش   یحرف چیه یب
 . ردیگ ی محکم در دست م

است   ستادهی کند. پشت به در ا یکرده و در را باز م  یرا ط اطیح  ریبلند، مس ییگام ها  با
 چرخد.   یآن به عقب م یو با صدا 

 سالم  -

کند، و   ی م  یقرار دارد؛ اشاره ا  ینیکه در س یدهد و به کاسه آش یتکان م  یسر یشاد
 : دیگو  یم

 قبول باشه!  -

 کند.  یلب م  ریز  یو تشکر دیآ ی آرامش و متانت خاص خود جلو م با
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و در را با   دی گو   یم یرود. با اجازه ا  یبه عقب م یو گام   ردی گ یکاسه را در دست م یشاد
  کیکند.   یمرنگ خانه نگاه  ی مات و مبهوت به در مشک  یبندد. محمد عل یخود م یپا
 اندازد. یرا باال م شی ابرو  یتا

 

داند تمام   یرا به او نداده است! خوب م یبحث ن یخود، اجازه کوچک تر  یبا زرنگ یشاد
 ها بهانه است..  نیا

ماه    نیدهند. آن هم در ا یم ینذر یهفته، پنج روزش را خانواده حاج یطول روز ها  در
او را احمق   میکند خانواده حاج ابراه یوجود ندارد! احساس م  یمناسبت جی از سال که ه

گل   ینی. کاسه چستدیا  یم دیآن جعبه مخمل رنگ سف  یآور ادیفرض کرده اند..ناگهان با  
  یمحمد عل دنیرود. با د یو تند و فرض به سمت در م  گذارد یبا غچه م یسرخ را لبه  

 کند.  یبلند خطاب م ییدارد، نامش را با صدا یکه آهسته آهسته قدم بر م

 

رساند. پسرک عاشق   یچرخد و دوان دوان خودش را به او م یبه عقب م یعل محمد
 طرفه است...  کی که عالقه او  فی دهد! اما صد ح یاو م  یجانش را برا 

 شود. یعالقه اش دو چندان م یاو، در آن چادر گل گل نیچهره دلنش  دنید با

 برد..  یم  نیازدواج با او را از ب  دیام یبرخورد سرد شاد  اما

 

رود و  جعبه مخمل رنگ را که، کنار آن دسته   یبلند به سمت خانه م  ییبا گام ها  یشاد
 کند.  یآشکار آن را در دستانش مشت م یت یکند.  با عصبان یگل قرار دارد، لمس م

دست او   کی . ندیب یمنتظر م یرا با چشمان ی کند و محمد عل یرا مرتب م  چادرش
  یکه م یاز کار ی چرخاند. لحظه ا یخانه چشم م اطیپشت گردنش قرار دارد و در ح

 شود...  یم  مانیخواهد انجام دهد، پش
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 : دیگو یلب م  ر یگذارد و ز  یقلبش م  یپا رو  اما

 کنن چه خبره!؟  یفکر م ام،یاگر االن ِسفت و سخت تو روشون در ن -

چگونه    دیفهم یکند. اگر آقاجانش م یترس در دلش رخنه م یزند و کم یم یپوزخند
 یبه سمت در م تیاز عصبان یکند.  با چهره ا   یبرخورد کرده است، قطعا با او بحث م

..از اوردی کند را به زبان ب ی م ینیکند تا هر آن چه که در دلش سنگ یرود. دهان باز م
 آن ها، به شدت کالفه است.  ری چند ماه اخ یکارها 

تکان   ی درماندگ یبندد و سرش را از رو  یمظلوم او، دهانش را م ی چهره   دنیبا د اما
 دهد.  یم

 پرسد:  یم  یکند و با کنجکاو  یرا نگاه م یبا تعجب حرکات شاد یعل محمد

 شده!؟  یزیچ -

آن جعبه  دن ی. با د ردیگ یگزد و ناگهان جعبه را به سمت او م  یبا نگاه او لب م یشاد
 ..  افتد  یمجددش م یخواستگار ادی

 :دی گو یتند و ناراحت رو به او م یبا لحن 

 من قبال جواب شما رو دادم!  -

 دهد:  یکند، و ادامه م یکه در کف دستانش قرار دارد م یبه جعبه ا  یا   اشاره

 .. ستی کار ها ن ن ی به ا یاز یپس ن -

 : دیگو  یمغموم م  یعل محمد

 چرا؟ من.. -

 کند... انیخواهد ب یکه م یشود از جمله ا ینفسش تنگ م یحاج  پسر

 کند. یرا نگاه م یمنتظر محمد عل  یشاد
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هم چنان سکوت   یماجرا تمام شود..محمد عل  نی ا  دینکرده! اما با  یداند کار درست یم
  یمتعجب او را نگاه م یشاد انوشی ک یگفتن حرفش. با صدا  یدارد برا دیکرده..! ترد 

 : دیگو  یلب م  ریکند، و ز 

 کم داشتم! نو یهمفقط   -

 کند. یرا نگاه م انوشی ک یبا کنجکاو یحاج  پسر

 .رد یگ یفرستد. چادر را محکم در دست م  یم ن ی آب دهانش را با صدا پا یشاد

 : دیگو یکه در کف دستانش قرار دارد، م  یبه جعبه ا رهی خ انوشیک

 شده!؟  یزیچ -

 .ستین یزین..نه! چ -

  یم  انوشیتوجه به ک یچرخد و ب  یبه سمت او م یلرزد..محمد عل یاو آشکار را م  یصدا 
 : دیگو

 ! نیفرصت به من بد  هیفقط   -

 : دیگو  یتر از قبل م آرام

 کنم..  یخواهش م -

شاهرخ از سرکار برگردند، و   ای   دیاز شدت استرس عرق کرده است. اگر حم یشاد  دستان
  یتکان م  یبه نشانه منف یسر   یشد. شاد  یغوغا به پا م نند،یبب تی وضع نی او را در ا

 : دیگو ی دهد و ناله کنان م

 لطفا..! دی! من جوابمو قبالً به شما گفتم، تمومش کنینه آقا محمد عل -

با نگاه ترسان   ی. شاد دیآ یم یدارد، و به سمت پسر حاج یبا آرامش قدم بر م انوشیک
 گزد.   یکند و لب م  یاو را نگاه م



 ی طعم گس زندگ 

87 
 

است..  یعصبان   اریبار! بس نی دوم یآن هم برا  ، یجواب منف دنیشن  لی به دل یحاج  پسر
 : دیگو یزند و با آرامش م  یم   یبا دست به شانه پسر حاج انوشیک

 برو پسر!   -

 :دی گو  یکند و م یاشاره م یابرو به شاد  با

 المت که! حاال برو به س یدیشن -

 : دیگو  یچرخد و و م یپوزخند زنان  به سمت او م  یعل محمد

 باشن؟  یآقا ک -

کم.   اریکند. ظهر است و رفت و آمد بس یدر مانده به داخل کوچه نگاه م یبا نگاه یشاد
 :غردیشده اش، م دیکل ی دندان ها نیرود و از ب یبه جلوه م یگام

 !دی بسه! تمومش کن -

 : دیگو  یو م ردیگ  یم یرا به طرف محمد عل جعبه

 به خانواده محترم سالم برسون!  -

 : دیگو  یدارد؛ و م یکند و جعبه را از دستان او بر م یاو را نگاه م تیبا عصبان  یعل محمد

 من.. -

 یگره خورده اند، م گری د کی که به  ییزند و با اخم ها  یاو م یمحکم به بازو  انوشیک
 : دیگو

 !؟ گهی نال دِد ب ؟ی تو چ -

اش را در دستان خود گرفته    قهیکه   یتوجه به مرد   یکند و ب یسکوت م  یعل محمد
  انوشی لرزد! به لباس ک یصحبت کند. دخترک از ترس م   یخواهد  با شاد یاست؛ م
 کند. یزند و التماس وار، او را خطاب م یچنگ م
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 ! تو رو به خدا تمومش کن.انوشی آقا ک -

 زند: یلب م یکند و به آرام ینگاهش م رهی خ انوشیک

 نگران نباش  -

و به    ردیگ ی چشم م یاز شاد ت ی با عصبان د،ید یکه آن مرد را مزاحم خود م   یمحمد عل 
 : دیگو یاو م

 ! نمیبرو َرد کارت بب  ای تو! ب  یگیم یچ -

 : دیگو  یزند، و م یاو م  نهیدستش را محکم به قفسه س و

 ! یِهر -

پوزخند زنان به  انوشیخواهد بحث را تمام کند. ک ی م  یکنان از محمد عل یوا  یوا   یشاد
  یدرشت تر دارد! همانند جوان ها  یکلیقد بلند تر و ه یرود. از پسر حاج یطرف او م

 دهه پنجاه و شصت!

 کنه!  یحوال  گهی د یتو جا  یعمو! برو خدا روز   ییبره، تو دیکه با  یاون -

 : دیگو   یخش دار م ییکند و با صدا  ینگاه م یشاد به

 شما برو خونه.. -

 کند. یبه چهره مملو از خشم آن دو مرد م  یکند و ترسان نگاه یم   یِمُن و ِمنِ   یشاد

 آخه..  -

 : دیگو یم  یبا تند  انوشیک

 تو!   نیآخه! گفتم بر یآخه ب -

 : غردیکند و م یاش را از دستان او آزاد م  قهی  یمحمدعل

 به تو چه!  -
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 کند و پوزخند زنان گفت:  یم  یاشاره ا   یدست به شاد با

 ! ومدهین یکی به تو   شی خانم نامزد منه! فضول ن یا -

در   یاند. شاد ستادهیدر وسط کوچه ا  قهی دست به  گرید کی   یمرد جوان رو به رو دو
 آنها را جدا کند.  یکند و کاش رهگذر  ی مانده نگاه شان م

 

  یم انوشی دهد؛ و رو به ک یو فشار م ردیگ  یرا در دست م یبند حرفش مچ شاد پشت
 : دیگو

 ! یهر -

گذارد؛ و در همان حال   یانگشتان او م  یکشد و دست آزاد خود را بر رو  یم  ینیه یشاد
 : دیگو یرا از مچ دستانش آزاد کند، م  یکند؛ انگشتان پسر حاج یکه تالش م

 خودت کمک کن. ا یخدا یوا  !؟نیگی...چرا دروغ مدیولم کن -

با تمام   ی . اما محمد علندیبب تی وضع نی آن ها را  در ا یچرخاند تا مبادا کس یم  یسر
نگاه   شی به مرد رو به رو یبا درماندگ یجانش، مچ او را به اسارت خود گرفته است. شاد 

 زند: یدر چشمانش لب م رهی کند، و خ یم

 ..دیتو رو به خدا قسم کمکم کن -

که به اسارت در آمده است،   یمچ  یکند؛ و در آخر بر رو  یبه اطراف م ینگاه ترسان
کند..و دستانش مشت   یرا نگاه م یقرمز، محمد عل یبا چشمان انوشی کند. ک یمکث م

از خواهر   ی! شناخت آن چنانید ید یبه چشم نم یخون یزد  یشده است. کارد به او م
بلند به سمت   یی..! با گام ها دیآ  یندارد، اما..هر چه که است، اشنا به حساب م قشیرف

زند.  یم یبه چهره محمد عل  ی مشت شده، ضربه محکم  یرود و با دستان یم یپسر حاج
را   یبی. درد عجردی گ یاش م ی نیب یو دستش را بر رو   د،یگو یاز درد م یآخ یپسر حاج

 پو شاند! یباره خون تمام چهره اش را م کیکند، به   یاحساس م
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سرخ   ی بر گونه ها شی ... اشک هاایداند از ترس است   یزند، نم یم   یبلند غیج یشاد
 یتیها به دادش برسند. کوچه پر جمع  هیشود. کاش همسا  یم  یشده از سرما جار
 داشتند اما حاال .. 

دست محمد   اد،یز  یخشمبا  انوش یمچ دستان او از بند انگشتان او آزاد شده است.. ک 
قفل شده اش   یدندان ها  انیو از م  رد؛یگ یم  ری مردانه اش ز  یپوت ها  ریرا ز  یعل
 : غردیم

 .. یدو زار کهیتو؟ مرت یآشغال؟ ارهههه؟ مادر و خواهر ندار ی ریگ  یدستشو  م -

آن مرد را مهار کند.   یتواند قدرت بدن  یرود، اما نم یبه با شگاه م یکه محمد عل  نی ا با
  ییرتبه باال یاست و از هوش و قدرت بدن یآگاه  سی است! پل یکار ساده ا  انوشیک یبرا 

 دارد..

 : دیگو   ینفس زنان م یعل محمد

 داره کثافت؟  یبه تو چه ربط -

 

و او را از    ردی گ یاو را در دستانش م  نیشود، و لباس خون یبه سمت او خم م انوشیک
 :د یگو  یم ادی کند، و با فر یبلند م شیجا

 ببند دهنتو!  -

غرق در اشک و   یبا چهره ا  یزند..شاد یاو م  نیبر صورت خون یمحکم  یلیس و
خواهد، ماجرا   یم  انوشیعذاب آور است. عاجزانه از ک یاضطراب، شاهد تمام لحظه ها 

  شانو یک ی پا  یآب دهانش را جلو  یزند. محمد عل یاو چنگ م نیرا تمام کند..و بر آست
 : دیگو یم  یاندازد؛ و با تک سرفه ا یم

 داداشش؟   ای  ی!؟ باباشیکارش یخوامش...چ یم -
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شود   یم  دهیکوب واریکند.  که مجدد، به د یاش را از دستان او رها م قه ی آشکار  یحرص با
 : دیگو  یآشکار م یگذارد، و با خشم  یچانه اش م ر یدست ز  انوشیو ک

 ی اریمنو م شون یاسم ا  ی وقت -

 کند:  یم یمکث

 دهنتو آب بکش!  -

را تکرار    انوشی لب جمله ک ر یکند..ز  یمات و مبهوت آن ها را نگاه م  انیم  نیدر ا  یشاد
 ".شون یکند.." ا  یم

  یقلب درمانده اش را به وضوح م یگفته است..صدا  نیاو چن ،یزیچه چ یداند برا  ینم
کند،   یشاهرخ احساس م یبر او گذشته است..که با صدا یعذاب آور  قی..! دقادیتوان شن

  یُسر م نی زم یبر رو وار،ی بر د هیرود و تک یکنان به عقب م یوا  یجان در بدن ندارد! وا 
  رتیکه در محله به غ یمعلوم است. شاهرخ شی و موها  تخورد. چادرش عقب رفته اس 

که محمد   کش،یرک یها  برادرش، و امواج فحش ادی فر یشناسند.. با صدا یمردانه اش م
 .ردیگ یرا مورد هدف قرار م یعل

به طرف   ادی کند و با خشم ز  یپرتاب م یرنگش را گوشه ا یچرم قهوه ا  فی ک شاهرخ 
 کند. یحمله م   یمحمد عل

با  ن،یچن نیبوده است؟ که ا  یپسر حاج یداند شاهرخ چه مدت شاهد حرف ها  ینم
 ترسد...  یکند. م یم  هیزند و گر یم غیج یمشت و لگد به جانش افتاده است..شاد

 خدا.. یوا   ؟یکارش دار  یشــاهرخ، تو رو خدا ولش کن. چ -

 شاهرخ جون من.. -

 کند.  یسه نفر بود اند، در خواست کمک م  نیا  یکه شاهد دعوا  یاز کسان 

 کند.  یآنها را تماشا م یا رود که دعو یم   یو با دو به سمت مردمان ستدیا  یم
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 جداشون کن.  ایکمک کن. ب ای اقا تو رو خدا ب -

 روند.  یم  یانگار! به سمت شاهرخ و محمد عل ند،یآ یخودشون م به

از آن دو مرد کهن   شتر یب انوش،ی برادرش، و ک یشود! زور بازو یآنان نم فی حر   یاما کس 
 سال است.. 

دهد..و  یرا فشار م  هیلرزان، زنگ خانه همسا یو دستان یو با درماندگ ستدیا  یم  یشاد
 کند. یاز آن ها کمک طلب م

 چرخد.  یبه عقب م م،یعظ یبا وحشت ،یا بهیگوش خراش مرد غر  ادی فر یصدا با

است! به جسم غرق در خون   ستادهی از تپش ا دی ترد یکه ب یگرد شده و قلب یچشمان با
صحنه   نیخواهد باور کند! ا  ی. مغزش نملرزد یکند...بدنش م ینگاه م  شی رو به رو

 را...حماقتش را.. 

 

کند،   یگردد. دستانش را مشت م یرود. نفسش  حبس م یگام به عقب م  کی  اریاخت یب
  ریکند. چه تصو  یکه مقابلش را نگاه م کهی شود. درحال یلرزه بر اندامش مهمان م

 !یدردناک 

 

 

تمام   کبارهیماند.    یم  رهیاست، خکه غرق در خون  یمات و مبهوت به محمد  عل  شاهرخ 
بندد و  ی افتد، چشمانش را م  یم نیشکاند، بر زم یرود، زانو م یم   لیاش تحل یانرژ
اش به سمت   یمدارک شخص  لی تحو یرا برا  انوشیکند. ک  یقبل را با خود مرور م قیدقا

چند   تی مامور  یو همراه او، برا  دیا یفرستد؛ تا  از محل کارش به سمت خانه ب یخانه م
با   یریرا در حال درگ انوشیو ک  دیآ  یبه سمت خانه م یروزه اش آماده شوند. بعد از مدت
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  رتیخون تعصب و غ ،یمحمد عل  حیوق  یحرف ها  دنیبا شن ندیب یم   میپسر حاج ابراه
 جوشد.  یاو م یدر رگ ها 

کنند. او را به  یدعوا م گرید  کیآورد و با   یداند چه زمان به سمت او هجوم م  ینم
 کند. یبا نبش جدول برخورد م ،یکند!؟ که سر پسر حاج یسمت عقب پرتاب م

 کند. یرنگش نگاه م یدهد؛ و به دستان خون یم  هیتک یآجر واریرمق به د یب

 

 

 : دیگو  یرساند. نفس زنان رو به برادرش م یباعجله خودش را به شاهرخ م  یشاد

 !  می!؟ بدبخت شدی..کار کرد یشا..شاهرخ..چ -

 کند.  یم هیگر

 خدا... یخدا! وا ی! وا شیکشت -

 

  یریگ میخشک شده است و افکار  مزاحم بر ذهن  درمانده اش اجازه تصم  ش یها لب
 کند!؟   دیدهد. چه با ی درست را به او نم

 

تاب   ضشی قلب مر اگر آقاجانش بفهمد!  یدهد.. وا  یرا به او نم دنیامان نفس کش  هیگر
ندارد!   انشی اطراف یدر پ یپ  یسوال ها یبرا  یآورد. شاهرخ سکوت کرده و جواب  ینم

آن ها،  ی کنند. زمزمه   یخشم، و..او را نگاه م ر،ی مملو از تاسف، تحق  یبا نگاه یرهگذران
 کند.  یتر م میباخته است وخ قهیچند دق ذشتِ اش را که در گ  یروح طی شرا

 !؟ یخدا! پسر حاج ملک ای -



 ی طعم گس زندگ 

94 
 

 !؟ ستی ن میپسر حاج ابراه  ِن،ی زم یکه رو  یاون

 قتل تو کوچه اتفاق افتاده!   هیخدا رحم کنه!   -

 ! ستیمردم ن یکند، حرف ها و قضاوت ها  یم  شتریکه رنجش او را ب یحرف

 .د یچرخ یدهان به دهان مردم م قهیاست که در عرض چند دق یا  عهیشا بلکه

 گفت نامزدشه! یم -

 !؟ ادیباال م یشکم دختر حاج  گهی روز  د کی خدا به دور کنه، البود  -

 ! یزیچه آبرو ر  -

  یاش، خبر از حال بد او م یشانیبر جسته بر پ یفشارد و رگ ها  ی را م شیها  پلک
 دهد..

حال او   ی. دلش برا ندیب یخواهرش را م نیکند و چهره غمگ یچشم باز م یزی تکان ر با
  یاست و با سخت ف یمردم را ندارد! ظر   یمظلوم است و تحمل حرف ها   یسوزد..شاد یم

رسد،   یفکر فرار به ذهنش م ی شکند. لحظه ا یشود، م یم جادیبه بعد ا نیکه از ا  ییها
.  ستدی ا یاش م   یگناه یب یشود! و مردانه پا  یم   ضعو مشیتفکر تصم یقی اما  با دقا

  ی ای عفت و ح ی و خوشحال است که برا  دهید یپسر حاج  بیضامن دار را در ج یچاقو 
کردن با   یندارد. ارزش باز  یکه ارزش یینابود کردن حرف ها  ی! برا دهی خواهرش جنگ

مال   یکرده است، اگر شاد دی تهد   شیکه سه روز پ یرا!  محمد عل ی خاندان ملک یآبرو 
 کند..!  یم یباز  شانیاو نشود، با آبرو

 ست، تنها از خود دفاع کرده..صورت نگرفته ا یاست! قتل دهیفا  یب فرار

 کشد.  یم رونیخورد او را از افکارش ب یکه در برابر چشمان خمارش تکان م یدست با

 .ندیب یرا م انوشیو چهره ک   ردیگ یشود، سرش را باال م یاش فشرده م  شانه

 پسر! پاشو خودتو جمع کن!   یه -



 ی طعم گس زندگ 

95 
 

  یبه اطراف م یو آمبوالنس نگاه سرگردان سیپل  نی ماش  ریآژ  یزند. با صدا  یم یپوزخند
 کند.. یمکث م  یمحمد عل هیخال  یاندازد؛ و بر جا 

  ی!؟ با صدا دهی رس نجایهم چنان تازه است! چه زمان آمبوالنس به ا نی زم یاو بر رو   خون
 کند. یآن ها را تماشا م نیغمگ یبا چشمان یمامور آگاه

 ؟ ی شاهرخ ملک -

 . ستدیا  یگذارد و م یم  نیزم یدهد و کف دستش را رو  یتکان م یسر

  ی زند، به دنبال شاد ی م ادیرا فر  یکه دلتنگ یدهد و با نگاه یلباسش را تکان م خاک 
 است.

 

اش به رنگ خون آغشته شده   یگل و گل دیچادر سف ند،یب یرا کنار در خانه م خواهرش
 !یاست. خون محمد عل

 

مملو از خشم و    یبا چشمان هیکند..هان یرا آب م یدل هر سنگ یهمسر حاج   ونیش 
 کند. ینگاه م یبه شاد نهیک

برد؛ و بر َسر و   یهجوم م  ی بلند به سمت شاد ییبا گام ها یمادر محمد عل  ناگهان
  یپوشاند و شانه ها یبا دستانش چهره اش را م یزند..شاد یصورت دخترک چنگ م

 لرزد.  یگذشته، م قیدقا  یها  یسخت  و  ریدخترانه اش از حجم تحق فی ظر

 

 : دیگو  یبه او م  تیبا عصبان فاطمه

 . تی ! تو و خانواده عوضشی..کشتیتو پسر منو نابود کرد  -

 زند: یم غیج
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 !؟ می!؟ کم محبت کردیاری بال سرش ب نی ا  یچطور تونست -

 

 برساند.   ب یآس یبه شاد ن،ی از ا شتریدر تالش هستند، که اجازه ندهند ب هیهمسا  زنان

 دهد: ی بلند تر از قبل ادامه م یزنانه ا غیج با

 .. زم یپسر عز  یمامان..وا   یمحمد عل  ی! وا ایح  یب یدختره   -

 

و    ستدی ا یخواهرش م  یرود؛  جلو یم  یبلند به سمت همسر حاج یی با گام ها  شاهرخ 
گره خورده اند،  گری د کی که به   ییکند. با اخم ها یسپر م نهیس  یدر مقابل زن حاج

 : دیگو   یدهد، و م یوار انگشت اشاره اش را تکان م  دیتهد

 !ی خوب گوش هاتو باز کن همسر حاج -

مو، از َسر    هیمو فقط   هیو اون پسر مفت خورت! اگر   ییخجالت بکشه، تو  دیکه با  یاون
 خواهرم کم بشه.. 

 دهد: یکند و بلند تر از قبل ادامه م  یم یمکث

 . نشونمیدختر تو به عزات م ،یعل  یبه وال -

 دهد: ی هشدار م  انوشیک

 شاهرخ!   -

 :د یگو یگرانه م خیو توب  ردیگ یرود و از شانه اش م یجلو م  یاداره آگاه  مامور

 ...وفتینکن! راه ب دیتمومش کن آقا، تهد -

 افتد.  یراه م سیپل نیچشم غره به سمت ماش کی با   شاهرخ 

 افتد.   یم  نیزم یه اش، بر رو جان دور دان یِ رمق از نگران یب فاطمه
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  یرو  یبه زخم ها  یدارد و نگاه یهق هق کنان دستانش را از چهره اش بر م یشاد
 کند.  یدستانش م

  یبر دستانش خط انداخته است. گونه اش م ،یکه با ناخن مادر محمد عل ییها زخم
 شده است، انگار!  یسوزد. زخم

 کند. ی نگران  برادرش را تماشا م یچشمان با

چرخد و التماس وار به   یکند. به سمت عقب م ی او را احساس م نی شاهرخ نگاه سنگ 
 : دیگو  یافسر م

 برم کنار خواهرم و زود بر گردم..  قهی چند دق شهیم -

 : دیگو   یدهد و م یتکان م یبه نشانه منف یسر مرد

 آقا!   شهینم - 

 :دی گو   یم کند و یم نی به ماش یاشاره ا و

 حرف نزن  نیبش -

چرخد؛   یگزد. دست به کمر به سمت مامور م یکشد و  لب م یم  ینفس کالفه ا شاهرخ 
 دهد. یاجازه نم  انوشیبزند ک یخواهد حرف یم

 : دیگو یمحکم رو به مامور م یلحن با

 بزار بره!  -

 کند: یاو، کنار گوشش مردانه زمزمه م   یگذارد؛ و رو در رو یشانه شاهرخ م یرو دست

 ..رمی گ ینباش! من هستم...از بابا هم کمک م یچی نگران ه -

 : دیگو یکند و نجوا کنان م  ی نگاه م یچرخد و به شاد  یعقب م به
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 برو، منتظرته... -

 

  نیرا زد، و آرام آرام به سمت ماش شیکند. حرف ها  یرا حواله برادرش م نشیغمگ نگاه
بغضش را کنترل کرده   یدهد تا ببارند؛ با چه رنج  یاجازه م  شیشک ها رود. به ا یم

  یحاال...! دلتنگش است، انگار شاهرخ را از دست م نیلحظه، از هم ن یاست. از هم
 اش را..  یزندگ یدهد.. تنها ناج

 شکست..  یدارد او از درون م یبر م ن یکه شاهرخ به سمت ماش یهر گام با

صحبت نکرده، و   یبا محمد عل شیها  یفکر یاو با بداند، اگر   ی را مقصر م خودش
 شد! ینم  نیچن ن یهم کالم شود و ماجرا را تمام کند، ا یداد پدرش با حاج یاجازه م

  یفرو م ن ی زم یباره با زنوان بر رو  کیمجازات شود..   دیکه برادرش، به خاطر او با نیا
 فرستد.  یم  نی پا ی. آب دهانش را به سختدیآ

 شود از آن چه که در ذهن دارد..   یتنگ م نفسش

  یرا با پشت دست پاک م شی داند.. اشک ها یبرادر جوانش م  یرا مقصر زندگ خودش
 .ستدیا  یم یکند و با تمام سخت 

شانه   ،یآغشته شده بود، آزادانه بر رو  یاش که حاال به خون محمد عل یگل گل چادر
به رنگ شبش را احساس   ی موها  ،یر رو شوند.. نگاه مردمان اطرافش را ب  یرها م شی ها
 . ستیمهم ن  شیکند، اما برا  یم

 :دی گو یلب م ریز 

 کار کردم من!؟  یخدا...چ یمن! وا   یخدا  یوا  -

شود.. نگاه   یهر لحظه دور تر م سیپل نی دهد و ماش یَسر م  هیبلند گر ییصدا با
  ی دوستش ندارد! در حال گری! نکند.. نکند دردیگ یخواهد! چرا از او چشم م  یشاهرخ را م

 کند:  یبلند او را خطاب م ییبا صدا د یدو  یم  نیکه با عجله به سمت ماش
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 _شاهرخ! شاهرخ! 

  ینگاِه  گوشِه  یاز حت غی. اما درندیدهد تا برادرش او را بب یرا در هوا تکان م دستش
 ! یچشم

برخورد با   لی افتد. سرش به دل یم  نیزم یشود و محکم بر رو  یم زی او گالو  یبا پا  چادر
!   ستی مهم ن ش یکند اما برا یخون را احساس م یدارد.. گرما  یآسفالت خراش بر م 

 تواند آرام باشد!  یبرند.. مگر م یبرادرش را به زندان م

  یها  غیزند و ج یدخترانه اش بر سر و صورت خود چنگ م ف ی ظر یناخن ها  با
با   سوانشیشود و گ یرنگش آزاد م یاز بند کش صورت ش یکشد.. موها یم  یکیستریه

 خورد.. یشتاب تکان م

 ..دیباز برگردد... با دی ! او با یزمان متوقف شود، در همان لحظه خداحافظ کاش

رسد حاال به جرم قتل به    یچه نممور   کیکه آزارش به  ییگناه است، او یب برادرش
 افتند؟  یبه خطر م  زانشیعز  کیبه   کی اش آمده. چرا  یرود. چه بر سر زندگ یم یآگاه

برادر جوانش که به دستان او   ی .. از زندگشی ها یفکر  ی! از بیزندگ نی از ا  ردیگ ی م دلش
 نابود شده است...

 

دهد،  یهق هق َسر م  ی. به آرامدیآ یبه خود م ندینش یم شی که بر گونه ها یلیس با
 .دیآ  یسوزد. اما نه به اندازه قلبش! به خودش م  یگونه اش م

. ندیب یرا م انوشی آورد و در کمال تعجب ک یباال م یشرم آور سرش را به آرام  ی.با نگاه
کس را کنار    چیکند! چقدر تنها است..ه یچه م نجایمگر او با همکارانش نرفته است؟ ا 

چادرش که وسط کوچه پهن شده است و   دنیکند. با د ینگاهش م نیمگخود ندارد! غ
کشد و   یرها شده است؛ خجالت م  شی بر شانه ها آزادانهکمرش، که   یبه بلندا یی موها

 شود.  یاز شرم گلگون م شی گونه ها
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 گزد. یلب م انوشیک ی کار از کار گذشته است! با صدا گرید اما

 حالتون خوبه؟  -

 دهد.   یتکان م یسر آرام

 خوبم.. -

بندد و نگران حال پدرش است. رفت و آمد در کوچه   یدر گوشه چشمانش حلقه م اشک
  دی کرده است..با ری د یو آقاجانش کم  ردیگ یاوج م  شیها  یکم شده است. نگران اریبس
 اما حاال.. د،یرس یم  نجایقبل به ا  قیدقا

بر دلش نشسته   بیجمرد ع نیامروز ا  یها   تیاندازد و حما  یم   انوشیبه ک ینگاه
 است! 

کند.   یپنهان م راهنش یرا در کاله پ سوانشی کند و گ یدست مرتب م  کی را با  شی موها
  یروز ها دم نی و سرد ا یزی پا  ی. از هوا دیرس یکه برتن دارد تا  زانوش م  یلباس  یبلندا
  یرود و با تعجب نگاه م یبه عقب م یگام ن،یماش  یها کی الست غی. با ج ردی گ یم قیعم

 شود. ی متوقف م اری شهر یبرود که با صدا هخواهد به سمت خان یکند. م

 دختر عمو؟  -

اش خوب    یحال روح دی شا ای اش  یچرخد حال جسمان یبه سمت عقب م یحال یب با
 : دیگو یگذرا به او م  یکشد. با نگاه ینبود. بازوانش را به آغوش م

 افتاده!؟   نورایشده که گذرت ا  یچ نجا؟ یا  یخوا یم یسالم. چ -

 : دیگو  یربط م یاندازد و ب یرا باال م ابروانش

 شده؟  یصورتت چ -

افتد.   یکشد و به سمت خانه راه م  یرا در هم م شیگذشته اخم ها  قیدقا یاور  ادی با
 وقت سر و کله زدن با او را ندارد.
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  ییبندد. با قدم ها یرا آرام م نیکشد کشد و در ماش یم  ششیبه ته ر یدست  اریشهر
رود و به کاپوت   یبه عقب م یحامد گام نیماش  دنیکه با د  دیآ ی بلند به سمت او م

  یلب م ری زند و ز  یاشاره م  نیزم یدهد. و پوزخند زنان به خون رو یم هیتک  نیماش
 : دیگو

 ن؟ یداد یچه خبره بوده؟ قربون -

  ردیگ یبلند به سمت او گارد م ییسطوح آمده است، با گام ها   او به  فیکه از اراج یشاد
 :د یگو  یآشکار م یکوبد؛ و با حرص یو محکم بر بازوان او م

 تو رو ندارم!   اتیچرند  یِ ! حوصله  اریبکش کنار شهر  -

 : دیگو یاش م یظاهر یاورد و با خونسرد  یخندد و دستانش را باال م یم  ارام

 باز!  ی_آروم بابا! چته؟ گارد گرفت

 زند: یم ادی مملو از خشم فر  یچشمان با

 ! یای کن طرفم ن ی_آره! گارد گرفتم! سع 

  یم ریبزند که مچ دستانش اس  یدهد تا حرف ی وار تکان م دیاشاره اش را تهد  انگشت
 : دیگو ی. با تعجب مندیب یآورد و چهره حامد را م یشود. سرش را باال م 

 عمو!؟  -

 

در   رهیکشد.  حامد خ یم  رونی ب شیعمو  ی نازک دستش را  ازحصار دست ها  مچ
 : دیگو  یزمزمه وار م اریچشمان شهر 

   ار؟ی شهر یخوا  یم یچ -

چهار خانه  راهنیبه پ ی. دست ستدیا  یخندد و در مقابل حامد م  یمسخره م  اریشهر
 : دیگو  یتند م یکشد و با لحن یم  شیعمو 
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 ! یاحوالپرس  هی! یسالم هیآخه!  دهیکار ها از شما بع ن یمن هم برادر زاده شما هستم! ا -

چرخاند که  یم ی گریزند و سرش را به سمت د  یبه لحن تند او پوزخند م یشاد
  هیبه ثان هیکند؛ و ثان  یکند. نگاهش در عمق جان او نفوذ م  یم یتالق  انوش ینگاهش با ک

اطرافش انگار،  یمردها  ی مردانگ انی شود. م یم ی آور ادی  او  یمرد، برا  نیا  یها  تی حما 
به  ختهیترس آم  ی از همه به دلش نشسته است. نوع  شترینفر ب کی   نیا  یهات ی حما 

 تشکر کند!   انوشیشود که از ک یشرم مانع او م

آن دو   انیم  یاز حرف ها  یز یکند. چ  ینام آقاجانش از زبان حامد منتظر او را نگاه م با
تنها   انی م  نی. در ا ستیمهم ن  شیبرا  اریسر و ته شهر  یب یها  فیاست. اراج  دهینفهم
  نیچن نی افتاده؟ که حامد شاد و خوشحال را ا  ی است که چه اتفاق ن یکه دارد، ا   یسوال

 !ندیب یم  تیبا عصبان

نگران به او   یدهد. با لحن یآن را تکان م یو به آرام  ردیگ یرا در دست م شی عمو نبازوا 
 : دیگو  یم

 خونه. ادی شده؟ قرار بود ب یآقاجونم چ -

 ترساند..  یتر  م شیرا ب یحامد و چشم گرفتنش، شاد سکوت 

 دهد.  یتر از قبل او را تکان م محکم

 دهد. ینم  یخوب یگواه دلش

 ..یشده؟ جون به لبم کرد  یکالم بگو چ هیحامد خب   -

 کند.  یرا پاک م شی گونه ها یسی خ نیآست یبا لبه   

 زند: یم  ادیدخترانه اش فر  یصدا با

 کنم!  یبا تو دارم صحبت م -
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  یکند. گام  یاو را نگاه م یاز  ناراخت  یکشد و با نگاه یبه پشت گردنش م یدست حامد
 او بازگو کند؟   یبرا  د یرا چگونه با داند خبر حال پدرش  یرود و نم یبه عقب م

 شود: ینگران م اریشهر

 شده مگه؟ چه خبره؟   یچ -

  یشود. از خدا م یجان در بدن ندارد! نفسش تنگ م گریکند د  یاحساس م یشاد
کند و با   یدستانش را به بغل باز م  اریپدرش خوب باشد. شهر یخواهد که حال جسم

 زند: یم ادی مردانه اش فر  یصدا 

 ِد بگو المصب!  -

 کشد:  یم شی موها یبه ال به ال یدست حامد

 کرد رف.. یم  تیقلبش اذ  کمی حالش خوبه بخدا! فقط..فقط  -

 : دیگو   یکند و م یحرف او را قطع م  یبا ناراحت یشاد

 !؟ کمیعمو؟ فقط    یزن یبچه گول م -

 حیاو توض یرا برا  زیخواهد تا همه چ یرود و خواهشانه از حامد م یسمت او م به
 ..یدروغ چیه یدهد. درست و کامل! ب

گذارد و شمرده شمرده به او   یم  یشاد ی شانه ها یدستانش را بر رو یبا ناراحت حامد
 : دیگو  یم

 ..نی آروم باش! بب -

 دهد:  یکند و ادامه م یم یمکث

 ! االنم حالش خوبه..نی و رد کرده! هم  کی سکته کوچ  هیفقط، فقط   -
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کند   یاحساس م یاندازد. شاد  یم نی رود و سرش را پائ یصورتش در هم م  اریشهر
 . زدیر یدر دلش فرو م یزیچ

 

 کشد.  یرا تحمل کند! نگاهش را باال م ن یسنگ  یلحظه ها ن یتواند ا   ینم گرید

 

 دهد.  یکند. به خودش حق دخالت نم یآنها را نگاه م  بیدست در ج انوشیک 

 

اش را را کنترل کند.    یقرار یتواند ب  یشده است. نم شیشاهرخ و پدرش ر  یبرا دلش
پشت   بتیرود. مص یبه طرف خانه م  دهی خم ی و با کمر  زدیر  یاشک م یبه آرام

 !  بتیمص

 : دیگو  یآرام م ییو پشت به آنها با صدا  ستدی ا  یراه م انیدر م 

 تا من برگردم  دیجا منتظرباش نیهم -

 دهد.  یبلند به راه خود ادامه م ییحامد با گام ها   یتوجه به صدا زدن ها یب و

تخت  ی دارد، او بر رو از یپدرش را ن ی ها  تی که به شدت حما ییروز ها  نیا در
: کاش عمه  دیگو  یکند! با خود م یم یی است. چقدر احساس تنها  دهیخواب مارستانیب

 موند .. یکنار مِن تنها م دیمهش

 خودت کمک کن.. ایخدا

  یمثل تمام  دیتواند کند! با ی نم یدهد، کار یکه به خورد جانش م یی با افسوس ها  اما
دست و پنجه نرم کند.   یبه خرج دهد و با مشکالت زندگ یصبور انش یاطراف  یزن ها

که پشت سر   یسخت  یکه در ناز و نعمت بزرگ شده است و تعداد روز ها ییاو یبرا 
متداول   ی شوک ها  نی، ا آمد  یبه حساب م ترگذاشته؛ از تعداد انگشتان دستش هم کم 
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را به تن    یرنگ یمشک  یرود و مانتو  یقابل هضم است. به سمت اتاقش م ریاو غ یبرا 
که   یدهد. شلوار یقرار م سوانشی گ یرنگ را آزادانه بر رو  یکند و شال بافت مشک یم

اش با،  هآشفت  ی توجه به چهره  یکند و ب ینم جادیا  یبه تن دارد در پوشش او اختالل
  نی. حامد در ماشدی آ یم  رونیکه مربوط به پدرش است از خانه ب ییمدارک هابرداشتن  

پسر   نیتند به سمت ماش یراننده منتظر او نشسته است. با قدم ها  یکنار صندل اریشهر
چرخد.   یبه عقب م یبا درماندگ انوشی نگاه منتظر ک یآور ادیرود که با  یم  شیعمو 

 : دیگو   یکند و در ادامه م یم  یآرام یرود و عذر خواه یمدوان دوان به سمت او 

 .. یممنون جناب طهماسب -

نگاه مرد رو به   ینیسنگ ریدهد. ز  یتکان م یکند و آرام سر  یمنتظر نگاهش م انوشیک 
 : دیگو  یشود، م یم  انی که در کلمات او آشکارا ب یبا رنج ش یرو

 شده.. ضیکه پدرم مر  نی مثل ا -

 کند.  ینگاهش م جیگ  انوشیک

 سکته کرده.. -

 شود:  یم  نگران

 چرا؟  -

 : دیگو یکند وکوتاه م یمتعجب او را تماشا م  یشاد

 قلبش ناراحته.. -

 : دیگو یگزد. با خجالت م  یکند و لب م یبه چهره او م یبا استرس نگاه 

 شا..  یکار ها  یبرا  ،یشما رو داشته باشم؟ برا  یمن شماره    شهی..مشهیم -

 : دیگو یمردانه اش م  یو با صدا  دی آ  یحرفش م انیم

 باشه  -
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 : دیگو  یمکث م ی با کم و

- 0919... 

رود، و بر   یم شی کند و با عجله به سمت حامد و پسرعمو یم ی تشکر کوتاه یشاد
 .ندینش یم  اریشهر نی عقب ماش یصندل

بعد از  ن یبر کاپوت ماش هیکند؛ و تک   یرفتن انها را با چشمانش دنبال م ریمس  انوشیک
کند و بعد از بوق   ی. دست آزادش را مشت مردی گ یگذشت هفته ها با پدرش تماس م

 دهد. یمکرر، پدرش پاسخ او را م ی ها

 الو؟  -

  یم یقیآورد و با نفس عم یم  رونیب شی ها بیرا از ج نیماش چی زند و سو یم یچرخ
 : دیگو

 سالم بابا..  -

  یاست و برا  انوشیانجام دهد! شاهد تنها اتفاق امروز ک یکار قشیتنها رف یبرا  دیبا
  یدر اداره آگاه یاد یز  یکند. پدرش سال ها  یم  یشاهرخ هر کار یگناه  یثابت کردن ب

تواند شامل حال آنها کند. به سمت خانه پدرش   یرا م یاد یکار کرده است، و کمک ز 
 رود.. یآنها م دار یکند و بعد از ماه ها به د یحرکت م

 ******* 

نشسته   مارستانیرنگ ب  یفلز یها   یصندل ی پا انداخته است و بر رو  یپا رو  اریشهر
که   یکند. زمان یرا مرور م یشاد یداده  و با خود حرف ها  هیتک واریاست. سرش را به د

دهد مات و مبهوت او   یم حی شان توض هیشاهرخ و پسر همسا یاز دعوا  شی دختر عمو
 کند.  یرا نگاه م

که شاهرخ چه کرده و حاال در کجا به سر    نیفهمد! ا یرا م شی سکته عمو لی حاال دل و
 مهربانش!   یبرد، او را شوکه کرده است. چه برسد به قلب ناراحت تنها عمو  یم
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که هر    یمردمان  یزند.  رفت و آمد ها یقدم م  مارستانیب اطیحوصله در ح یب حامد
 کردند، او را کالفه کرده است.  یمراجعه م نجایدرد به ا  کی درمان   ی دام براک

فاصله   مارستانیب یشلوغ ورود   یتوان احساس کند.  از فضا  یم یالکل را به راحت   یبو
 کشد.  یم رونیرا ب گاری برد و پاکت س یفرو م بیو دستش را در ج ردیگ یم

آن   یبر رو   یرنگش که خطوط نامفهوم ییکند و با فندک طال  یاز آن ها را انتخاب م یکی
 کند.  یحک شده است، روشن م

 کرده اند.  یبستر  ژهی و  یرا در قسمت مراقبت ها  د ی دهند. حم یمالقات را به او نم  اجازه

  نگاه کردن آن رهیتوجه به خ یفرستد و ب یم رون یرا ماهرانه از دهانش ب گاریدود س 
  یو انگشتانش به طرز ماهرانه ا   ردیگ یهمراهش را در دست م یگوش یبا دلواپس رزن،یپ

 .  ردیگ یدهد و با محسن تماس م یحرکت م یصفحه گوش  یبر رو 

 الو؟ حامد؟  -

کند و از آن جا    یم رزنیآن پ یحواله   یکشد و نا خواسته  نگاه چپ  یم  یکالفه ا  نفس
 شود. یدور م

 : دیگو یم   یرود با لحن حرص یم نگیطور که به سمت پارک همان

 منم محسن..  -

 تو؟  یهست  یمعلوم هست کدوم گور چیه -

کم و   چیه  یامروز را ب ی و ماجرا دیآ  یکالمش م  ان ی دهد و م یحرف زدن به او نم  اجازه
 : دیگو یدهد. در ادامه بحث شان م  یم  حیتوض یکاست

 تنهاست..شاهرخم که.. ی..شادنجای ا  ای پاشو امشب ب -
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داند غصه حال برادرش   یدهد و نم یحامد را گوش م  یمات و مبهوت حرف ها  محسن 
کند و با اشاره به مستخدم شرکت   یشاهرخ را؟ در اتاق را باز م ای را به خورد جانش بده، 

کند حال برادرش خوب باشد. با   ی.  در دل دعا ماورد یآب ب وانی ل  کیاو   ی فهماند، برا یم
 . دیآ یحامد به خود م  یصدا 

 به خاتون نگو!   یزی چ د یاز سکته حم -

 دوزه..  یم  نیکارمون خالصه! آسمونو به زم بفهمه

 االن حالش چطوره؟  -

 کند.  یبرادرش او را هم ناراحت م نیغمگ یزند و صدا یم گارش ی به س یمحکم پوک 

 تلفنشم خاموش در به در.   ه؟یکدوم گور  نیدکتر باال سرشه..شاه -

 :دی گو یبه برادر کوچکش م آرام

  فی رد اری شهر  گمی . کار ها رو مادی عاطفه خواستگار داره م یبرا ام،یتونم ب یامشب نم -
 کنه.  

  یماجرا مقصر م نی دوست ندارد در حال حاضر با پدرش هم کالم شود. انگار او را در ا 
  یم د یرا در خانه حم یگشت و او همراه خاتون، چند روز  یداند! اگر به تهران باز نم

  یآرام ی و با  خداحافظ دیگو   یم  یلب باشه ا   ریشد!  ز  ینم نیچن  نیا  دیگذراند؛ شا
 گردد. یم اریشهر  نیبه دنبال ماش مانشکند. با چش  یتلفن را قطع م

  یتمام گاه در  چیشود! ه یسن و سال شرمنده م  نیاز عملکرد پدرش، ان هم در ا  یگاه
نکرده است. سرش را به   دایخان پ ریاردش یکارها  یبرا  یموجه ا   لی سال ها دل  نیا

اتفاق   یبرا  یمملو از نگران یکشد و با حال  یم یق ی کند و نفس عم یسمت آسمان بلند م 
 یرا به دور انگشت اشاره اش م  چی . سودرو  یم  نیامده به طرف ماش شیپ ی ها

خود فشار    یپا  ری آن را ز  شیاندازد و با کفش ها   یم نی زم یرا بر رو   گارشیچرخاند و س
 دهد.   یم
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از وجودش با او رفته است.   یم یشدن آن، ن یو بستر  دی حم دنیکند با خواب  یم احساس
 کند..   یگاه فراموش نم  چیرا ه دیحم  یپوست ری ز  یمحبت ها 

 ****** 

شده    رهی دور دست ها خ  به دهیخم ییبا شانه ها  مارستانیدر پشت پنجره ب یشاد
 است.

از   نیچن  نی که شاهرخ را ا افته؛ین انیپا  نیشاه  ی! ماجرا ستی و دوتا ن یکی  مشکالتش
را تار   شی رو به رو  ریکنند و تصو  یم دن یباران شروع به بار یدهد. قطره ها  یدست م

 کنند. یم

  هیخواهد ثابت کند گر ی..مزد یبر  یخواهد اشک ی راه نفسش را بسته است! اما نم بغض
روحش است. مگر   ییتنها  ی! برا ستین یزندگ یها  یسخت  یبرا  شی ها و هق زدن ها 

حرف فرشته آه    ادیگذراند؟ با   یبا اشک و آه م ش ی روز ها نیچن نی چند سال دارد که ا 
سن و سال    یکند: مشکالت زندگ  یم یآور ادی  ی به شاد شهیکشد. او هم یم  یقیعم
  یچجور ی بفهم دیکه با  یخود تو هست نی! ا ستین شی و جوون حال  ریشناسه! پ ینم
 . یها بجنگ  یسخت نی با ا دیبا

 

دارد. بازوانش را در   از یزن ن نی ا  یها  ت یاو، به حما   یلحظات به حرف ها  نیدر ا  چقدر
صحبت کند و به قول   یخواهد با کس یکشد. چقدر  خسته است! دلش م یآغوش م

 او بازگو کند.   یا برا معروف سفره دلش ر

 چرخد.  یکشد و به عقب م یم   الی دست از فکر و خ اری شهر یصدا با

  نیخواهد هم یزند که دخترک م یاو را صدا م یو اندوه یبا چنان تلخ شیعمو  پسر
 بزند که آقاجانم سالم است؟  ادی سر دهد و فر هیجا گر 
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شود و   یم  زیگالو  گرید  کی با  شی راه پاها انیرود. در م ی م اری دوان به سمت شهر دوان
  ییبا گام ها اریو شهر   دیگو  یلب م ر یز  یافتد. از شدت درد اخ یم  نیزم یبا زانو بر رو 

 : دیگو  یرود و در همان حال م یبلند   به سمت او م 

 اروم تر...   کمیچته!؟   -

 

  یآرام زند و به یاو را پس م  یآورد که شاد  یکمک به سمت او م  یدستانش را برا  
 : دیگو  ینگران رو به او م ییدهد و با صدا  یرا در همان حال ماساژ م ش یزانو

 بابام..حالش چطوره؟  -

 

 زند:  یلب م  یکند و به آرام ینگاهش م هیچند ثان اریشهر

 حالش خوبه -

 : دیگو یکند و م یبه او م یدست اشاره ا  با

 .. ی کرد  جادیا  یقشنگ ی خوشم اومد! شکار لحظه   یجمع کن! ول شتریحواستو ب -

که خم  ی در حال ی اش گرفته است انگار! شاد یخندد. شوخ یم  زیپشت بند حرفش ر و
  یپخش شده است را جمع کند، متعجب م نی زم یبر رو  فشیکه از ک  یلیشده؛ تا وسا

 پرسد: 

 بد شد!؟  یلیخ -

دهد و همان طور که به  یم تکان   یزند و سرش را به نشانه منف  یم  یلبخند  اریشهر
 :د ی گو یرود، م یم مارستانیرنگ ب یفلز  یها  یسمت صندل

 ..نهیخواست تو رو بب  یکرد م یم  نهیکه عمو رو معا یدکتر -
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  یکاپشن سرمه ا  یدهد. لبه ها  یم هیپشت سرش تک واری اندازد و به د یپا م ی رو پا
 کشد. یخود م شانیپر  یبر موها  یکند و دست یم  کی نزد گری د  کی رنگش را به 

گذارد و همان طور که به صفحه   یم  فیاش را داخل ک یشخص لی با عجله وسا  یشاد
 : دیگو یم  اریکند،  رو به شهر یاش نگاه م یشکسته گوش

 اتاق دکتر کدوم قسمته؟  -

  فشیکشد و با حرص آن را داخل ک  یم یبا روشن نشدن تلفن همراهش نفس کالفه ا  و
  یرنگش را از رو  یقهوه ا  فی آمد ک یم رونیکه با عجله از خانه ب ید. زمانکن یپرتاب م

 کامل تلفن همراهش شکسته است.  یحواس   یسنگ اپن چنگ زده؛ و حاال با ب

 : دیگو  یدهد و م یرا نشان م  رشیکشان با دست پذ  ازهی خم اریشهر

 برو بپرس  -

رود. با  گفتن   یم  رشی تند به سمت پذ یکند و با قدم ها  یاو را نگاه م  یحرص  دخترک
زند و با   یرود. با پشت دست به در ضربه م یمشخصات پدرش به سمت اتاق دکتر م 

 : دیگو  یکه م یمردانه ا   یصدا 

 ..دی بفرما -

  یکوتاه، و ترسان و لرزان بر رو یکند و با قدم ها   یسالم م یشود. به آرام یاتاق م داخل
  زمتوسطیم  کی است؛  یاتاق معمول  ونی. دکوراسندینش یرنگ اتاق م ی شکچرم م یصندل

  یقرار دارد. بر رو  زی پشت م یبا فاصله اندک   گر،ید  کی که در کنار  یو دو صندل  یا شهیش
 دوزد. یمنتظر به او چشم م یدکتر با نگاه  یدارد. با صدا  رارق  یگلدان خال کی آن 

 د؟ یهست ماریخب..شما همراه ب -

 کند:  یدهد. نجوا کنان زمزمه م یاز استرس او را کاهش م  یمرد کم  نیمهربان ا   یصدا 

 بله..  -
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  دهیپوش دیکه با مالفه سف یاندازد و از آن تخت  یداخل اتاق م یبه فضا ینگاه کوتاه 
  یم ی. تک سرفه ا ردیگ یقسمت اتاق قرار دارد، چشم م   نیشده است؛ که در گوشه تر

 : دیگو یم   یقرار یکند و با ب

 ی ملک یهستم، شاد  یملک -

 : دیگو   یاو را خوب متوجه نشده است م  یکه صدا دکتر

 خانِم؟ متوجه نشدم..؟  دیببخش -

 دهد:  یبلند تر از قبل ادامه م یشاد

 یملک یدکتر..شاد  ی هستم آقا  یملک -

 دارد.  یدست بر م گری د ماریب یدهد و از نسخه نوشتن برا ی تکان م ی سر  دکتر

 کند. یقالب م  گرید  کیکند و دستانش را در   یم  تیبه جلو هدا   یاش را کم  یصندل

در چشمان دختر جوان   رهیرسا و خ ییاست. با صدا  ماریداند همراه کدام ب یم یخوب به
 :دی گو  یم  شی رو به رو

 خانم.. دینیبب -

 دهد:  یمکث ادامه م ی با کم و

سم    کیمثل  شون،یا  یبرا  ی! استرس و نگران ستیشما اصال خوب ن ماریحال قلب ب -
 سکته امروز..  لی کشنده است. دل

  یدهد و م یاش را ماساژ م ینیب غهیکند و ت ی اش را با زبان تر م  دهیخشک یها لب
 : دیگو

 هست.. لی دل نیسکته امروز به هم  لیدل -
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 یو چشمان  یرا پشت سر گذاشته است با شرمندگ یمملو از نگران  قیکه دقا یشاد
  یداند! و با خود م یحال پدرش م  نیکند. خودش را مقصر ا  یدکتر را نگاه م نیغمگ

 کرد..  یصبر م یکاش کم د،یگو

زند و محکم آن را   یرا چنگ م فشیفرستد و بند ک یم نیپائ یدهانش را به سخت آب
 دهد.   یانگشتانش فشار م انیدر م

 : دیگو یم ینگران با

 حاِل پدرم چطوره؟  -

 : دیگو  یدهد و م یتاسف تکان م یاز رو  ی سر  دکتر

 مهمون ما هستند..   نجایا یشما داره! چند روز  یبه مراقبت ها  یبستگ مارتونیحاِل ب -

زند. آقاجانش را با تمام جانش دوست   یقلبش را چنگ م  یدکتر انگار کس یحرف ها با
 : دیگو یم  یدارد.  با ناراحت

 دکتر؟  یآقا میکار کن یچ دی حاال..با -

و همان طور که برگه را   سدی نو یرنگ، نام چند دارو را م یپدرش با خودکار مشک پزشک
 : دیگو  یم  رد،یگ ی م  یبه سمت شاد

 .دیو استرس دورش کن  جانیاز هرنوع ه -

اش را   ییو تنها   ردیگ یقبل دلش م  قیاز دقا  شتریب یدکتر، شاد  یگفتن حرف ها  با
مشکالت طاقت فرسا آقاجانش را در کنار    نیکند، در ا یکند. گمان م  یاحساس م شتریب

 خود دارد! اما حاال...

خواهد پدرش سالمت   یافکند و از خدا م یم ه یبر دل او سا  ینبود پدرش ترس بزرگ از 
کند و   یم ی. تشکر کوتاه ردیگ یبرد و نسخه را از دکتر م  یباشد. دستان لرزانش را جلو م

 شود. یآرام از اتاق خارج م 
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دور کند؟  سرش را   یهمه استرس و نگران نی رود.  چگونه پدرش را از ا یراه م یسخت به
خواهد بعد از مرگ   یماز آشوب است. ن  زیدهد و قلبش لبر  یبه چپ و راست تکان م

دارد!   یگاهی داند پدرش در قلب او چه جا یمادر مهربانش او را از دست بدهد. خوب م
اندک  یکه با تمام محبت ها   یشناسد! مرد ی اش م یمرد زندگ ن یاو را به عنوان اول

خمار   یکشد و با چشم ها   یم یطوالن ازهیرا دارد..خم نی حکم بهتر ی شاد یخود، برا 
. ندینش یآن م یرود و بر رو  یم مارستانیسرد ب یها  یبه سمت صندل شده از خواب،

  یحت ند، یبکشد. کاش بتواند پدرش را ب یم یق یگذارد و آه عم یچانه م  ریدستش را ز 
 کوتاه..  یقیدقا  یبرا 

داند  یرا از دست داده است! خوب م  زانشیروز تمام عز کی کند در طول    یم احساس
است..شاهرخ را ندارد، آقاجانش را   ختنیساعت ها اشک ر  لیسوزش چشمانش به دل

  یاحساس م  شتریرا ب ییروز ها تنها نی. در اندینش  یبر تن رنجور او م یندارد..لرز کوچک
  واریبر د ه یکند. تک یخارج م  فشیسبز رنگش را از ک  حیاندازد  و تسب یپا م یکند. پا رو

 : دیگو یپشت سرش ذکر م 

 و مستعرضا... بی جیامن  -

حال   یخورد. برا  یتکان م یبه آرام  شی راند و لب ها یرا به عقب م حیتسب یها  مهره 
  یدر دل او النه م شیمعجزه ها   دیاش! او خدا را دارد..ام ییتنها  یخواند...برا  یپدرش م

 کند.. 

زرد و   یاز برگ ها  یاز باران است و نه خبر یرا دوست ندارد! نه خبر زی پا یسرما 
 د،یبهتر بگو  ای جنگ  نیرا ببازد! ا زشیهمه چ  یترسد در برابر جنگ زندگ ی...مینارنج

 کرده است!   ف یناعادالنه روزگار او را خوار و خف یباز 

کند. در  یپرواز م  گر یبه شاخه د یزند و افکار شلوغ او از شاخه ا  ینبض م شی ها قهیشق
  یکشد و گهواره وار تکان م یکند خود را در آغوش م  ینگاه م یبه نقطه مجهول که یحال

  یِ . بوندیب یآورد و حامد را م یدر کنارش سرش را باال م یدهد. با احساس حضور کس
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اش   نهیقفسه س یکند و دستش را بر رو   یم یکند. سرفه ا  یاو مشامش را پر م  گارِ یس
  گاریس  یحساس است و با بو  شیها  هیکند. ر یگذارد و خود را به سمت چپ کج م  یم

را در  باال تر از کمر او   یدهد. حامد ضربات محکم  ی را به او نم دنیسرفه امان نفس کش
 زند:  یلب غر م  رینشاند و ز  یم

 بابا!   یچقدر لوس -

دکتر   دنیبا د  کشد. یبه حرف  او تنش را باال م تیاهم یو ب رد یگ یم  قیعم یدم
شود. ناگهان استرس تمام    ینگران م دیدو یم   رشیبه  سمت پذ   مهیپدرش که سراس

 . ردیگ  یجانش را در بر م

رفتن ها در  ریکند. مس یرا دنبال م یادی ز  یدکتر و پرستار ها  ،یمملو از نگران  یچشمان با
 ذهنش را به اسارت کشانده است!؟  االت یتوهم و خ ای آمد؟  ینظرش آشنا م

سر   شی شانه ها ی کرد و شال بافت او بر رو یم  یسست ط  یآن ها را با قدم ها  ری مس
. دیچیپ  یم  شیو زهر دار در رگ ها   ردیگ یاز نوک انگشتانش جان م  یخورد. درد  یم

شود. با   یم  یجار شی برگونه ها یگریپس از د یکیجدال دارند انگار!   شیاشک ها 
را   نجایزند. ا یرا پس م شی رنگش، شبنم اشک ها  یمشک یخز دار پالتو  نیپشت آست

  یب یجا را با پا ها  نیبار ا نیساعت کوتاه چند  نی داند در ا یشناسد! نم یخوب م
او حکم ناقوص مرگ را دارد،    یکه برا شهیبار از آن ش نیجانش متر کرده است!؟ چند
 پدرش را تماشا کرده است!؟ 

 گاه را دارد.  هیتک نیاو نقش بهتر  یسال ها برا  نیا   یکه در تمام یپدر

 را با تمام احساسات دخترانه اش دوست دارد.. او

  ینالد! از خدا م یشود. در دل م یگم م نهیدر باز اتاق پدرش نفسش در س  دنید با
 ! ردیخواهد پدرش را از او نگ

کند!  امکان ندارد!    یفکر کردن به آنچه که در ذهن دارد، قلب او را آزرده خاطر م یحت
 گذارد..  یآقاجانش او را تنها نم
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که بعد از مرگ مادرش، با وجود آقاجانش رنگ و بو گرفته است.. و با نفس  یا خانه
 زند. یاو پناه گاهش نبض م ی ها

! اندوهش را  ندیب یاش را م  یکس یگذارد..ب ی لحظات تنها نم نی در ا او  را   شیخدا
 کند! یکار را نم نی او، ا ی شده  رانی با قلب و شی کند..خدا یتماشا م

 رساند. یخود را به اتاق م  یزنان به سخت  نفس

 

تند الکل مشامش را   یگذارد. بو  یم  واری د ی. دستش را بر لبه  ستدی ا ی چار چوب در م در
رود. آب دهانش را با   یم یاهی از دکتر و پرستار چشمانش س یانبوه دنیآزرد و با د یم

کند. پدرش   یاطرافش را نگاه م شتریفرستد و  با دقت ب یم نی که در گلو دارد، پا یبغض
دهانش قرار دارد.   یبر رو  ژنیاست. ماسک اکس  دهیتخت خواب یرو  برکه آرام  ندیب یرا م

بدنش رها شده اند و لب   یدستگاه باال سر او قرار دارد. دستانش به درازا  نی و چند
  ماریچرخاند و دکتر را باال سر ب  ینگاهش را م رانی زند. ح یم یبه رنگ کبود شی ها
دگر تحمل   شی.  پاها دیآ یدر م  رواز روح از تنش به پ ییگو کبارهی! به  ندیب یم  یگرید

چشمانش، جزء  یو عدس  ردی گ یهم قرار م  یرفته رفته رو شی وزنش را ندارند! پلک ها
شود؛ و به پشت   یمطلق م یک یبه تار لی که رفته رفته تبد  یهاله ا ند،یب ینم یاو هاله ا 

 افتد.   یم  نیزم  یبر رو 

 

دوان   یشدن شاد  هوشیبه دنبال او رفته است، با ب یشاد شانیحال پر  دنیبا د  حامد
. بر  ردیگ یزند و سرش را در آغوش م  ی زانو م نیزم  یرود و  بر رو  یدوان به سمت او م 

کند   یخطاب م میعظ  یزند. نام برادر زاده اش را با درد یم  یلیدخترانه اش س یگونه ها 
:                                                                                                                    دیگو   یزنان م ادی . فرردیگ ینم یاما از جانب او پاسخ

پرستار..پرستار..                                                                                                  -
  یم یو با نگران دیآ  یگذشت با عجله به سمت حامد م یمکه از آن قسمت  یجوان خترد

پرسد:                                                                                                     
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                            شده آقا؟                                                                                         یچ -
زند:                                                                                              یحامد با اضطراب لب م

..                                                    نیزم یافتاده بود رو   هوشیب دمیرس  یدونم! وقت ینم -
را به اورژانس   ی دهد و با کمک همکارانش شاد یتکان م دی به نشانه تا یپرستار سر

  یزد و نفس ها  یقدم م مارستان یرنگ ب یکنند. حامد نگران پشت پرده آب یمنتقل م
همه تنش را ندارد.   نیزود رنج است و تحمل ا  یداند شاد ی..خوب مدیکش یم قیعم

آمدن   رونی اما او اهل جا زدن نبود!                                                       با ب
 رود. یبلند به سمت او م ییدکتر با گام ها

 

 : دیگو یم   یبلند ی با صدا -

 دکتر؟  یآقا  -

  یسال  انیکند. دکتر م  یحامد را نگاه م  یچرخد و سوال یبه سمت عقب م یعموم پزشک
 زند. یم ادی او فر یاز چهره  یکه خستگ

 : دیگو  یرود و نگران م ی برد به سمت دکتر م یفرو م بیطور که دست در ج همان

 حاِل برادر زادم چطوره؟  -

دکتر چشم  یدارد. منتظر به لب ها  ت یاهم تی نها یاو ب  یدختر برا نی داند ا یم خدا
 را بشنود.  یشاد یتدو گوشش خبر سالم  نیخواهد با هم یدوزد. م یم

 : دیگو  یم  یگذارد و به آرام یشانه حامد م  یکشد و دستش را رو  یم  یقی نفس عم دکتر

 باشه..  ماریحواستون به ب  شتریجناب! بهتر ب یشوک عصب -

  یکند و زمزمه م  یکرده است، نگاه م نهیرا معا  یکه شاد یمات و مبهوت به پزشک حامد
 کند:

 ! یشوک عصب -
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  شیدهد. حال مرد جوان رو به رو یتکان م نی باال و پا  دی سرش را به نشانه تا پزشک
 کند. ی درک م یرا به خوب

 : دیگو ی اش م یدرون یحفظ ظاهر و مهربان با

 انشاهلل..  ادیبهوش م -

 ..فقط ستین ینگران یجا

 دهد:  یکند و ادامه م یم یمکث

 ..دیباش مارتونیمراقب ب  شتریب -

 خوب است!  مارشانی دهد که حال ب یخاطر م نانیبه او اطم  یفشار کم جان با

 کند!؟   دی : حاال چه بادیتا به دکتر بگو  د،یچرخ یزبانش در دهان نم  

 خط به خط  با جوهر غم و اندوه نوشته شده است!؟  نیچن  نی شان ا ریتقد  چرا

  ستنی خورد، که با تمام غرور مردانه اش دلش گر  یروزگار زخم م یآن چنان از باز  یگاه
  مارستانی تخت ب یبر رو  یشوک عصب لیچند سال دارد که به دل یخواهد! مگر شاد یم

 پلک ببندد!

 داد! یرخ نم  یاتفاق نیداد..تا همچ یم  تیبه برادر زاده اش اهم شتریب یکاش کم 

 کند. یشود و دستانش را مشت م  یم یاش عصبان یحواس پرت از 

کند. حامد هم چنان در   یرفتن دکتر را دنبال م  ،یو  شرمندگ یمانینگاه مملو از پش با
سو   کی که هر کدام به  یمردم  یاست. تنه ها  ستاده یا  شانی پر یوسط اورژانس با حال

جانش   یخواهد!  تا درد ها  یرا م دنیکش گاریس  یکند. دلش کم یرفتند را تحمل م یم
 را دود کند..

مردانه اشک   یمردم شهر، کم ی رفت و آمد ها  انی در م ز،ی پا یدوست دارد...در باران ها  
 از غم او کاسته شود.  دیفصل را بر تن خسته اش مهمان کند. تا شا ن ی ا  ی! و سرمازدیبر
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چشم بسته   یآن به آرام یبر رو  یرود که شاد یم  یآرام به سمت تخت ییگام ها  با
  جیه ی زمان، برا چیرود. ه یزند. جلو تر م یرا کنار م  مارستانیرنگ ب یرده آباست. پ

کند، که  یحال او را درک م  یخواهد! تنها کس  یرا نم  یضیمر   نشیکدام از مردمان سرزم
 است..  دهی ابخو مارستانیتخت ب یبر رو  زشیعز

که   یکند. سرم یبرادر زاده اش نگاه م یبا یآورد به چهره ز  یمکث سرش را باال م یکم با
 رود.. یبه خورد جان دخترک م  یسر او قرار دارد، به آرام یدر باال 

شاهرخ افتاده؛ و سکته   یکه برا  یبه رخسارش نمانده است. بعد از آن اتفاق بزرگ رنگ
 است.  اوردهیتاب ن د،یحم

به   از یشده اش ن رانی از دست داده!  قلب و  نیچن نی را ا زانشی روز عز  ک یطول   در
  راهنیبرف زمستان که شهر را همانند پ ی و محبت دارد. که همچون دانه ها تی حما 

 دعوت کنند! یکند..روح او را به رقص شاد زندگ  یم بایعروس ز 

کشد. بر   یاو باال م  یرا تا شانه ها  مارستانیب دیدارد و مالفه سف یبه سمت او قدم بر م 
کشد. و   ی به پشت گردنش م یو دست ندینش یکه در کنار تخت قرار دارد م   یصندل  یرو

محسن   دیترد  یچه کار کند!؟ ب  دیداند با  ی. نمردیگ  یضرب م نیزم یخود بر رو  یبا پاها 
  یتکان م  شی را از موضوع آگاه کرده است. کالفه در جا میو مر  دیمهش شی پ یدر ساعت

به  ی چرخاند و با احساس حضور کس یچشم م  مارستانیروح ب یب یخورد. در فضا 
  یاش قرار م ینیب ی انگشت اشاره اش را رو اری شهر  دنیچرخد و با د یسمت عقب م
 زند:  یدهد و لب م

 ؟ یخوا  یم یچ -

 :.دی گو یآرام م ییبا صدا  یدهد و اشاره به شاد  یبه باال تکان م یسر  اریشهر

 ن؟ ی شد به ا یچ -

 : دیگو   یکشد و م یم  یآه حامد

 .. هیگفت شوِک عصب یدکتر م -
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به ته   یدهد. دست یم هیبه تخت تک  یاندازد و به پشت به شاد ی شانه باال م اریشهر
 : دیگو   یکشد و دلواپس م یم  ششیر

 شه؟ یم ی حاال چ -

 : دیگو یلب م ری کند و ز  یحواله او م  ینگاه چپ حامد

 من از کجا بدونم!؟  -

کند، که تنها از او سه سال   یم یینثار عمو  یکند و فحش  ینگاهش م یحرص  اریشهر
 : غردی به او م تی بزرگتر است. حامد با عصبان

 ! یپالس  نجایسره ا   کی  ؟یندار یتو کار و زندگ -

 : دیگو یم  الیخ یب اریشهر

   که؟ی مرت ینه! تو فضول من -

  یم  یمملو از عشق حواله شاد یکشد  و از گوشه چشم نگاه  یرا در آغوش م بازوانش
 کند:  یکند و آرام نجوا م

 ! کجا برم..دهیتخت خواب نی ا  یمن رو  یزندگ -

قلبش   ی دختر، در محاصره پنجره ها نیا  یکشد و دوست داشتن او برا  یم یقی عم آه
  یکه با  عطر دلتنگ  ییبا او، آسمان دلش را پر ستاره کرده! و شب ها یزندگ الیاست. خ

  یقلب او طلوع م یتپش ها  دیتنها با ام اریشهر  یزندگ دیرود؛ و خورش یاو به خواب م
 کند. 

گذارد و به   یم یدسته صندل یدستش را رو  ک ی دارد و  یبه سمت حامد بر م یقدم
 دهد: یادامه م  نیشود. غمگ یسمت او خم م

 ؟ یکن یچرا متلک بار من م ،یخبر دار  یتو که از همه چ -
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ساعت مردانه اش را    یو بند چرم  ردی گ یچشم م اری رنگ شهر یمشک  یاز دو گو  حامد
 بندد.  یمحکم تر م

 : دیگو  یم  اری مملو از خشم رو به شهر  ییبا صدا 

 ! خرِ به تمام معنا!  گهید یخر -

 زند: یم اری شهر یشانیبه پ  یاش ضربه آرام دهیانگشتان کش با

  یبرا  یطرف، شاد کی ! پسرا  ده یبه تو دختر نم دی تو اون کله خرابت بفهمون! حم نویا -
 طرف!   کی  دیحم

 زند: یم یکشد. لبخند تلخ یم یو نفس کالفه ا  ستدیا  یدست به کمر م اریشهر

 کم دارم عمو!؟ چرا .. یمگه من چ -

  یزند. جلو م یدور خودش م یبرد و چرخ  یم شی موها  نیب یو دست ستدیا   یم حامد
کشاند و با   یو او را به سمت خود م  ردیگ یتانش م انگش انیدر م اریشهر  قهیرود و  

 : غردیبلند م ییصدا 

خبر دارم،   اتی که از کثافط کار یخبر دارم! من اتی آخه پسره احمق! من که از دختر باز  -
 با تو ازدواج کنه؟ یاجازه بدم شاد  دیچرا با

  ادی و بلند تر از حامد فر میعظ  یکند.  با ناراحت  یاش را از دستان او آزاد م  قهی  اریشهر
 زند: یم

 رو تو سر من نزن.. یبسه عمو! انقدر اون گذشته کوفت  -

 است..  دهیکه در گذشته به رخ او کش ییبود از کار ها  مانیپش چقدر

هم    یرا رو ش یکوبد و دندان ها  یم اری شهر نهیبا اخم کف دستش را به قفسه س حامد
 :دی گو یسابد و م یم

 زارم!  یهم بخواد به تو آشغال دختر بده من نم  دی! حماریرجمع کن خودتو شه -
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 دهد:  یشمرده شمرده ادامه م و

 ..زارم..یمن..نم -

رو به آن ها   تیشود، که با عصبان یو حامد تمام م اری شهر انیپرستار بحث م یبا صدا  و
 : دیگو  یم

 . رونی ب دیبفرمائ  دی..دعوا دار مارستانهیب نجایبسه آقا! ا -

پرستار به سمت   یتوجه به حرف ها  یرود و ب یبه عقب م یپوزخند زنان گام حامد
 یعصبان ن یاز ا  شتریکشد تا ب یم  یقی. نفس عمندینش یآن م یرود و بر رو یم  یصندل

گذارد.   یزانوانش م  یکند و آرنج دستانش را بر رو  یرا کنار هم جفت م شینشود!  پاها 
 دهد.  یم ژ اش را ماسا قهیبا نوک انگشتانش شق

احساس گرما   زی پا یطاقت فرسا یاست  و در سرما  یعصبان اریشهر  یخاطر حرف ها  به
  یم قیکند و مجدد نفس عم ی را باز م راهنشیپ یی کند. با لرزش دستانش دکمه باال یم

! مرد  ستی ن یمرد ماندن در زندگ  اریاو ثابت شده است، که شهر  یبرا   شیپ ان ی کشد. سال
 کند. یم  بحثبا او  نیچن ن ی! که استیتعهد ن

 کند:  یرود و  زمزمه م یکند و به سمت حامد م یاو را نگاه م یحرص  اریشهر

 مال منه! بخدا قسم دوستش دارم!   یشاد -

 کند..  یناراحت نم یحامد را  اندک ار ی شهر نی غمگ لحن

 : دیگو  یبا خنده م 

 باز؟  یزر زد -

  ییاو یکند. صحبت کردن برا  یرا ترک م مارستان یبلند ب ییو گام ها  تی با عصبان اریشهر
 است!   دهیفا  یب اد،یب نی خواهد از موعظه اش پا  یرقمه نم چیکه ه
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  یاز هفت خان رستم عبور کند! و خودش را برا  دی با ،یازدواج با شاد   یداند برا یم
دختر را دوست دارد!   نیداند چقدر ا یآماده کند!  تنها خدا م نیاز ا شتریب ییها   ریتحق
کند.  ینامعلوم حرکت م یشود و به مقصد یم ن یسوار ماش فش،یاز گذشته کث  مانیپش
!  هیهد ک ی  یآغوش! برا  کی   یشود! برا  یدلتنگ م ااتفاق ه   نیکوچک تر یبرا  یگاه
که حاال   یلمس قلب دختر  یاست! برا  یاز زبان شاد  ی زیمحتاج کلمه محبت آم بیعج

 کرده است!    نگاهش را از او محروم

 

ندارد!   ینگران است. گذشته پاک اریشهر  یهمه عشق و دوست داشتن ها   نیاز ا  حامد
  یتواند انجام بدهد! شاد یکه م  ییاو خبر دارد. از کار ها وانهیروز از قلب د یاما به روشن

 است..   یدختر ساده ا

  قتی گذرد، به حق یخام او شود و آن چه که در ذهن او م اری شهر ی با حرف ها دیترس یم
 بگذرد...  یاز شاد  اریشود...کاش شهر لی تبد

 

 ********* 

 

را   شی کند. پلک ها یم ین یدهد. احساس سنگ ینوک انگشتانش را تکان م یآرام به
جوانش   یبندد. عمو   ینقش م دگانشید  یحامد جلو شانیپر  ری دهد و تصو یتکان م

 : دیگو یشود و نجوا کنان م  ی م به سمت او خم

 ؟ ی شد داریب یشاد -

کند؟!   یکار م یچ نجاینشاند. ا یبر چهره م یکند. اخم  یبدون حرف او را نگاه م دخترک
 نیچن  نی . انگار بغضش آماده است که اندینش یم  یا  وانهی د کی همانند  کبارهیبه 
 زند: یلب م یشود. با نگران یدخترانه او روان م ی بر گونه ها ش یاشک ها   البیس
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 بابام، حالش خوبه؟  -

 : دیگو  یو م  ردیگ یشانه اش را م  حامد

 آروم باش  -

شود.  در چشمان به   یدر سرش خاموش م دی ام  یشود آرام باشد؟ چراغ ها یم مگر
حرکت از   کی زند!  ست سرم را با  یم ادی اش، اندوه را فر یمهتاب یرنگ شب ها 

  ی و م  ردیگ یرا م  شیشود. حامد بازو  یکند و خون از دستانش روان م ینش جدا مدستا
 : دیگو

 ؟ یکن یکار م یچ -

 : دیگو   یم یبلند  یرود و با صدا یسمت پرده م به

 خانم پرستار...خانم پرستار.. -

شود.   یدست حامد رد م ریو از ز  دیآ  یم نیتخت پائ ی تلو تلو خوران از آن سو یشاد
تخت افتاده است را     ریگردد  تا کفش را که ز  یکند و  بر م یحامد با تعجب او را نگاه م

  یرود اما توجه یم ج یرود. دخترک سرش گ یم یبلند به دنبال شاد ییبر دارد.  با گام ها 
  یتوجه به صدا زدن ها  یرود. ب یتار به سمت اتاق آقاجانش م یدگان یکند و با د  ینم

کند. حامد به    یوار اطراف را نگاه م وانهی شود؛ و د یبرهنه وارد راهرو م یحامد با پا 
 کند.  یدود و نگران نام او را خطاب م یدنبالش م

 عمو...صبر کن! یشاد -

  شهیش یدستش را بر رو  رد،یگ  یکه جان م یرسد و با بغض  یبه اتاق پدرش م یشاد 
 زند:   یگذارد و لب م یم

 خوبم...  یبابا...بابا  -

بار از نبود   نی هزارم یدهد. دلش برا  یاش را با صدا سر م هیبندد و گر  یرا م چشمانش
  یها  تی ها، خاطره ها و حما  هیها، خنده ها، گر یشود. تمام بچگ  یپدرش تکه تکه م
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مانع   ،ی نگاه ،یزیچ انیم ن ی. اما ا ردی گ یچشمانش جان دوباره م  یآقاجانش در جلو 
زند بر تمام   یغرق شود! و پشت پا م یو خوشحال  مشاز آرا  یکه او در خلسه ا  شود یم

از عطر تن پدرش، روح و   یفهمد تنها کم  یشده اش! خوب م رانی آلبوم خاطرات قلب و
خورد.  پلک   یسر م نیزم یحال بر رو  یرمق و ب یب تیکند..در نها یروانش را آرام م

  یرود و کمک م یکوتاه به سمت او م یهمچنان بسته است..حامد با قدم ها  شی ها
 .  ندیبنش مارستانیرنگ ب یفلز یصندل   یکند تا بر رو 

 اخه!  یکن یکار م یچ -

 

 کند.   یم ینیمردانه حامد سنگ یوزنش بر شانه  تمام 

  شیش ها کند. کف  یم  شتریآتش دل آنها را ب زمیه  زی پا ری دارد، و غروب دلگ یبی غر حال
  یسرمش خون م  یافتد که  از جا  یم  یکند و نگاهش به شاد یجفت م شی پا یرا جلو 

 : دیگو  یم یگرفته ا  ی . با صدادیچک

 فهیبپوش کفشتو همه جا کث -

رود کفش  یم  ادشی قرار پدرش است که  یاندازد. آنقدر ب  یم شی به پا ینگاه یشاد
کشد. به  یم  رونی کوچک مردانه اش ب فیرا از ک یرا به پا کند. حامد دستمال شی ها

  یلب با لحن ری کند و ز  یپاک م یرا به آرام یشاد  نیشود و دست خون یسمت او خم م
 : دیگو  یمهربان م

 عمو؟   یکار کرد یبا خودت چ  نیبب -

 : دیگو  یخندد و م یم زیر

 !  ستی گربه حالش  د یبا ست،یبه ب دیدختر که سنش رس -

لب ادامه    ری کشد و ز  یم ششیبه ته ر یدهد و دست یرا به چپ و راست تکان م سرش
 دهد:  یم
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 جان  یحال تو شاد تی حکا  -

 : دیگو   یرو به حامد م  تیعصبان با

 گرفته االن؟  تیشوخ -

 .  ند ینش یو در کنار او م ستدیا   یم حامد

کند. کاش   یم  یچرخاند و کامال احساس خستگ  یم مارستانیرا در راهرو ب نگاهش
 را به عالم خواب سفر کند..  یقی بتواند دقا

کند و غر غر کنان   یرا به صورت او پرتاب م یاندازد و دستمال  خون ی پا م یحامد پا رو 
 : دیگو  یم

 جنبه داشته باش بابا!   -

 دهد: یکند که ادامه م ی نگاهش م یحرص

                                                                                       !  خانم!             یهوو -
کند و  گوشه دستمال  آلوده به خون را در   یرا به پام شیتوجه به حامد، کفش ها  یب

  ردیگ یم وش اندازد. بازوانش را در آغ یو درون سطل زباله کنار دستش م  ردیگ یدست م
رمق  یکه همانند او هستند..! ب یتمام کسان یکند..برا  یپدرش دعا م حال  یو در دل برا

از   یکوتاه  لمی قبل همچون ف ق یدقا  یکند، و اتفاق ها  یدهد. سکوت م یم هیتک واریبه د
 کند.  یچشمانش عبور م یجلو

کند،  یزود تر از آنچه که فکر م  یلیترسد! خ یم   یآور است، اما..از ادامه زندگ مضحک
کند در   یآمد. احساس م یبه حساب م شیحسرت ها   نیاو از بزرگتر  یبرا  الی آرامش خ

  یم  شتری کنند؛ را ب یم یکه با او زندگ ییباخته است! کاش قدر آدم ها  یزندگ یبرابر باز 
  یزوزه ها  نا یدر م ،یزی روز پا ک یسر جنگ دارد! که در طول   او...انگار روزگار با دیفهم

مملو   یدهد! درس دوست داشتن! به تمام محبت ها و زندگ  یم یباد، به او درس زندگ 
را در  یکند..خاطرات کم ی کرده است، فکر م ی که در خانواده سپر  یاز عشق و عالقه ا 
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را بر لب   یخاطرات لبخند محو  نآ  ینیریآورد..اما، ش یم ادیشلوغ خود به  یافکار ها 
 کند. یاش مهمان م  دهیخشک ی ها

را، دور دانه  یکند شاد یم   یکند . سع یچهره خسته اش را بر انداز م یحامد طوالن 
شود.   یجا به جا م شیسرتاسر اندوه دور کند. در جا یحال و هوا   نیبرادرش را، از ا 

در افکار خود غرق   ی دهد. اما شاد ی چشمان دخترک تکان م یدست راست خود را جلو
شوق و ذوق   انیآورد. در م یم  ادیبه   لدایآن شب  یرا در حوالشده است! خودش  

زند.  حامد  با تعجب او را نگاه   یاز خاطرات قدم م یاش! تمام قلبش در خروار یجوان
دور سرگردان! حامد  با   یها  شهیکند. جسم دخترک آنجا است، اما..روحش در اند یم

که بر    یدهد. با فشار ین مگذارد و محکم او را تکا  یشانه اش م  یاسترس دست رو 
کند و متوجه حضور   ی. چشم باز مدی آ یکند به خود م  یاحساس م  فشیظر  یشانه ها 
کشد. با خجالت به    یم شانشی بر چهره پر یو دست  ردی گ یم قیعم یشود. دم  یحامد م

 : دیگو  یچرخد و م  یسمت او م

 بله؟   -

 گزد. ی شرمسار لب م 

 ؟ ی گفت یم یز یمتوجه نشدم..چ -

 : دیگو یدهد و م یم  نی آب دهانش را با صدا پا حامد

 ه؟ یک تی ها! ساق یستین -

 : دیگو   یخندد و  آرام م یم زی ر یشاد

 آخه؟   هیحرف ها چ نی عمو! ا -

 زند:  یم یچشمک

 !هی ادم حساب م یساق -

 تا حاال!؟  یاز ک -
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 کند:  یم تعجب

 !؟ یچ -

 ادم شدنت.. -

 : دیگو یخندد  و حامد  با اعتماد به نفس م  یم

 ! گه ی د گمی راست م -

 ! میبش یکن مشتر  یبه ما هم معرف -

  یبر پالتو  یو دست ستد،ی ا  یکند. م یاو را  مهربان نگاه م یخندد. شاد یمردانه م و
  یحامد م  یخواهد به سمت اتاق پدرش برود؛  که با صدا  یکشد. م یدخترانه اش م

 چرخد.  یو مو به سمت ا   ستدی ا

 رود.  ی م شی کوتاه به سمت عمو یقدم ها  با

 

 : دیگو یزند و نجوا کنان م یمردانه اش را تا آرنج باال م راهنی پ نیآست یها  لبه

 ندارم.  نی دنبالت. خودم ماش ادیزنم ب  یزنگ م اریامشب برو خونه..به شهر -

دهد، حامد دستش را به   یاجازه نم   شیاو مخالفت کند. اما عمو  می خواهد با تصم یم
 : دیگو یاورد وم ینشانه سکوت باال م 

. برو  یبمون نجایتو ا ستین یاز یبخش همراه داشته باشه..ن نیا مار یب دنیاجازه نم -
 ..ای فردا صبح ب

 دهد: یکه دستانش عرق کرده است، ادامه م یگزد، و در حال  یلب م  یناراحت با

 تونم.. یمن -

 :دی گو یم  یرو به شاد تیبا عصبان حامد
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 کنه؟  یچه غلط  نجایتونم!؟ دختر تک و تنها بمونه ا  ی که نم یچ یعنی -

 دهد. یسوق م یگریو شرم زده نگاهش را به  سمت د   ردی گ یم بغضش

 

تواند کمک کند! هر چه که باشد؛ پدرش   یهم بماند، نم  مارستانیداند اگر  در ب یم خوب
 مهربانش مرد هستند و قطعا حامد حال پدرش را بهتر درک خواهد کرد.. ی و عمو

 : دیگو یم   یگرفته ا یکند. با صدا  یاش قبول م یقلب  لیخالف م  بر

 باشه...فقط.. -

 دهد:  یمکث ادامه م یکم با

 ..ستمیجا بند ن ک ی  ینجوریموندم...ا  یکاش خودم م -

 کند:  یزمزمه م یبه آرام دحام

 پدرت بمونم بهتره!  شیعمو! برو خونه استراحت کن..من پ  گمیبه خاطر خودت م  -

اشک آلود به سمت   یدهد. با چشمان یتکان م دی به نشانه تا یکند و سر یم سکوت 
 زند. یرا چنگ م فشی رود و ک یم  یصندل

  رهیبرد؛ و خ یفرو م شی ها  بیداده است. دست در ج هیتک  واریشانه اش را بر د حامد
 زند. یبه او ُزل م

چنگ انداخته   شی که به گلو یدارد، با بغض یکوتاه به سمت او قدم بر م  یقدم ها  با
 کند:  یاست، نجوا م

 ...دیشد، به من بگ یهر خبر  -

 زند. یآن را کنار م نیشود که با گوشه آست یم یجار  شی بر گونه ها  یاشک لجوج  قطره

 زند: یدورگه لب م ییصدا با
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 ..دیمواظب آقاجونم باش -

مردانه اش    یگذارد و با صدا  یشانه اش م  یو دست رو   دیگو یلب م  ری ز  یباشه ا حامد
 زند:  یلب م

 برو خدا به همراهت.. -

 رود. یم مارستانیب  یبه سمت خروج ی آرام یخداحافظ با

******** *** 

کشد و   یاز اعماق وجود م  یق یزند. آه عم یقدم م  مارستانیب اطیرا  در ح یکوتاه قیدقا
 خودت کمکم کن.  ای: کاش حال بابا بهتر بشه. خدادیگو یدر دل م

 

تواند کمک کند. سرما   یاو بهتر م دی ایب شیپ یپدرش مشکل  یمرد است. اگر برا  حامد
  یو دخترانه اش مهمان م فی ظر   یبر اندام ها ی و لرز کوچک ندینش  یبر تن رنجورش م
رود. کامال   ی م مارستانیکند و قدم زنان به سمت درب بزرگ  ب یم  یشود. تک سرفه ا

را تحمل   یادی ز  یتنش ها  ز، ی آذر ماه پا یها روز از  یکیکند. در  یم   یاحساس کوفتگ
از راه برسد. تحمل   اری زند، تا شهر یقدم م مارستانیب اطیرا در ح یمدت کم کرده است. 

  یم یدر، ط  یرا تا خروج  مارستانیب یطوالن ر یمس یبلند  یسرما را ندارد و با گام ها 
کند. با بوق   یم  افبه اطر  یقرار نگاه یبرد و ب یفرو م شی ها بیکند. دست در ج

 شهیش اریکند. شهر  یرا نگاه م نیچرخد و کنجکاو راننده ماش یبه سمت عقب م نیماش
 : دیگو  یم  یبلند یدهد و با صدا ی م  نی را پا نیماش

 بپر باال .. -

با او   شی عمو شیپ یقی دهد. دقا یرا باال م نیماش یکند و درجه بخار یم  یعطسه ا و
به طرف   دیگو  یکه به او م یدهد. زمان یپاسخ او را م ی. با ناراحتردی گ یتماس م

  وانهی..ددیگنج  یرا به خانه برگرداند، در پوست خودش نم یحرکت کند و شاد  مارستانیب
کشد   یم ییها ال  نیماش انیاز م یقابل وصف ریدختر را دوست دارد! با سرعت غ نیوار ا 
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  یجا خوش م ش یبر گوشه لب ها  ی کوتاه!  لبخند یقی دقا یبرا  ی. حتندیرا بب یتا شاد 
 کند...  یم  یکند و آهنگ مورد نظرش را پل

 

  یکند و در صندل یباز م یرود. در را به آرام یم ن یبلند به سمت ماش یبا گام ها  یشاد
 . ندینش یکنار راننده م

 سالم. شرمنده مزاحم شما هم شدم..  -

 . دی..مراحمهیحرف ها چ  نیسالم دختر عمو. نه بابا! ا  -

 برد.  یم نی ماش یزده اش را به سمت بخار خی دستان  یشاد

شلوغ  و پر رفت و آمد عبور کند، با  ابان یکند؛ از خ یم  یدر همان حال که سع  اریشهر
 : دیگو  یم اقیاشت

 خانم؟  یاحوال شاد  -

در   یکم یآورد. شاد  یرا به حرکت در م نیدهد و ماش یپدال گاز قرار م یرا بر رو شیپا
 : دیگو  یم اری رو به شهر یف یضع یداخورد و با ص یتکان م شیجا

 .. ستمیممنون... بد ن -

تن   ن،یماش یروح نواز بخار ی زند. گرما  یم یچشمانش به سرخ یدی درد دارد، و سف سر
کشد.   یم یطوالن ازهیکند و خم ی را جفت هم م شی کند. پاها   یزده اش را نوازش م خی

را در دست گرفته است؛ و با   نی اندازد. ماهرانه فرمان ماش یم  اریحواله شهر  ینگاه کوتاه
  یاو اعتماد نم یگاه به رانندگ  چیزند. ه یبر م انی شهر م یعفر  ابان ی در خ یادی سرعت ز 

 بندد.  یرا تند و فرض م یمنیبرد و کمربند ا یکند!  دستش را به عقب م

  یرو به شاد ییبا نگاه گذاراخندد، و   ینظر دارد. مسخره م ریتمام حرکات او را ز  اریشهر
 : دیگو  یم
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 ؟ ی دی ترس -

  یکند، با آرامش خاص خود م یرنگ مقابلش شهر را تماشا م یدود  شهیکه از ش یشاد
 : دیگو

 ندارم؟  دن یشما حق ترس یوضع رانندگ   نیبا ا  -

کند و دست آزادش را بر   یدست فرمان را کنترل م  کیدنده را عوض کرده،  و با   اریشهر
 :دی گو یم  یگذارد. لبخند زنان رو به شاد ی زانوان خود م یرو

 ترس نداره که!  -

  ی اتفاق ها  یساده و دور از تمام یزندگ کی! دیپسند یرا نم ادیز  جانیزمان ه چیه
که عاشق  ی نقطه مقابل او قرار دارد. پسر شی دهد. پسر عمو یم  حیرا ترج رینفس گ

زمان آرام و قرار ندارد! به   چیاست و همچون کودکان کوچک ه  زیانگ جانیه یاتفاق ها 
 !ه فعال یاد یقول عاطفه: کودک درونش ز 

کند؛   یم یگذارد و تک سرفه ا  ی م شی گلو یکند. دست رو   یرها م یبازدمش را به آرام  
  گرید مهیاز قلبش را کنار آقاجانش و ن یمیدهد. ن یم هیتک یو سرش را به پشت صندل

محمد   یداند حال جسم یدارد. نم  یبیآن را کنار شاهرخ جا گذاشته است. دلشوره عج
کند. قول داده است از شاهرخ    یم  دایپ یدلگرم یکم  انوشیچگونه است؟ با وجود ک یعل

  یکه در لحظات خوب زندگ یاش نباشد! کسان  یزندگ  یها آدم  هیکند. کاش شب تی حما 
  یشانه خال  یمملو از مشکالت و ناراحت یدهند، اما در روز ها  یم تی قول ماندن و حما 

چه زود تر به    هرخبر است..کاش  یب نی کنند!  ساعت ها از آن اتفاق گذشته، و شاه یم
 خانه باز گردد. 

کند و با   یرا کم م یاز درجه بخار یشود. کم یاو م نیمتوجه حال غمگ  اریشهر
 :دیگو  یم یرو به شاد یخوشحال

 بر بدن؟  میپسته بزن ریش  هی  میبر یموافق -
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چرخد.   یم اری دهد و به سمت شهر یاز تنش فاصله م یرا کم یمن یکمر بند ا  یشاد
 کند:  یکند و نجوا م یم  نیبه ساعت ماش یاشاره ا 

 !؟ ستی ن ری االن آخه؟ د -

  بایرا به سمت آن کافه  دنج و ز  رشیاندازد و در همان حال که مس ی شانه باال م اریشهر
 : دیگو ی است م دا یکه در کالمش هو  یدهد، با خوشحال یم  رییتغ

 نه بابا! تازه سر شبه..  -

سر   نیماش  شهیکند. به سمت ش یاو را قبول م شنهادیپ دیماند.  با ترد   یدو دل م یشاد
شود، گوش   یپخش م نیماش  یکه  به تکرار در فضا یکند و با تعجب به آهنگ یکج م

 دهد.   یم

 (۱بهارم، نگاه کن..) -

 ..میعاشقانه بهم دل بست چه

 دهد. ی شده گوش م یبه آهنگ پل ی ادیاندازد و  با لذت ز  یرا باال م شیابرو  یتا   کی

 _ماهم، بخند با من 

 که من به تو دارم   یحس  نیا

 است.... ناب

_ ___________________________ 

 جان، از فرزاد فرخ  یاِ 

 

 ********** 
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  نیکشد. آخر یم  رونی ب شیها بیرا از ج گاریداده است. پاکت س هیتک   نیکاپوت ماش به
  یگذارد. با فندک نقره ا  یم  شی دارد، و گوشه لب ها یجا مانده در پاکت را بر م گاریس

کند    یم یدهد. سرفه ا  یم رونی کند. ماهرانه دود آن را ب  یرنگ کوچکش، آن را روشن م
دهد. پاکت   یم  شیها  هیاست، که به خرد جان ر  یگاریس  نیچندم  نیداند ا  یو نم
خلوت، پرتاب   ابانیاز خ  یفشارد و آن را به گوشه ا یمشت مردانه اش م  انیرا م یخال

حروف    یکند. خالکوب یست راستش را نگاه مکشد، و مچ د  یم  یقیکند. آه عم یم
خواند.    یم  رلب نامش را به تکرا  ریکند. ز  ی" را با نوک انگشتانش لمس مN"ی سیانگل

کند، دلتنگ   یستادگیا  ری داند، هر چقدر هم در برابر تقد یچقدر دلتنگش است.  خوب م
روح   ییو تنها  یزند. خستگ  یم  گارشیبه س یزن است! پوک محکم  کی  یمحبت ها 

  ان ی از م گاریچقدر تلخ، در حال عبور هستند. س شی سخت است. روز ها یلیخ
  یم  ریمردانه اش آن را ز  ی افتد. با پوت ها یم نی زم یشود، و بر رو  یانگشتانش رها م

چهره آن دختر در مقابل   ،یمهتاب  ابانینور چراغ خ ری ..در آن لحظات سخت، ز ردیگ
 کند. یسرش را رو به آسمان بلند م نه،یاست! دست به س بایشود. ز  ی چشمانش ظاهر م

شده،   یاو و پدرش طوالن انیامشب م ی است..صحبت ها قشی نگران حال تنها رف 
 کار ها باشد.  ریگی اما...پدرش قول داده است پ

تواند از سکوت و   یرا دوست ندارد! اما، نم زی پا یدارد. سرما  تی او اهم ی برا نیهم
  ری است، دست بکشد! با زنگ تلفن همراهش چشم از تصو تادهسی که ا ییآرامش جا

 دهد:  یحوصله پاسخ م یو ب  ردی گ یشهر مقابلش م

 بنال.. -

 : دیگو   یم عی تند و سر   وشیدار

 ...میکه بدبخت شد  ایب -

  یانگشتانش م  انیشود. تلفن همراهش را در م یکند و نگران م  یمکث م  یا  لحظه
کند و به سمت   یزند، و در لگنش را  باز م یرا دور م نی ماش   شانی پر  یفشارد. با حال

 کند...  یحرکت م  وشیخانه دار
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 ********** 

 

پاشنه  یکند، و بر رو یباز م یکشد. در را به آرام یم  رونی ب فشیرا از داخل ک دیکل  یشاد
از   یبا تک بوق اریدهد. شهر ی تکان م شی پسر عمو یبرا  یچرخد و دست یپا به عقب م
کوتاه    ی شود. با قدم ها یاز کوچه خارج م یریکند و با سرعت چشم گ یم  یاو خداحافظ

دهد. بازوانش را در   یم هیبندد و به آن تک یم ی. در را به آرام ردگذا ی به داخل خانه پا م
 . ییترسد، و نه از تنها یخانه م یکیبندد. نه از تار یکشد، و چشم م یآغوش م

همراه   شی ها  ی. امشب با تمام خستگردیگ یم  قیعم یدم شی شب ها ری دلگ یهوا از 
سرد آذر ماه، قدم    یدور دانه عمو محسن به پارک رفته است. شانه به شانه او در هوا 

 ،یمملو از خوشحال یبا چشمان یکرده، و شاد  فی اش تعر  یاز خاطرات سرباز  اری زده. شهر
  نیاز قشنگ تر   یکیگذشته  قی ، دقاجوانش در یعموبلند سر داده است. پسر  یخنده ها 
را دارد!   اری زند. چقدر خوب است! شهر یم یاو رقم زده است. لبخند ی را برا  شی شب ها

 حامد را دارد! 

  ی مهربانش رو  یکند. کنار پسر عمو  یاش، کمتر احساس خطر م یزندگ یوجود مرد ها با
پسته شده اند. بعد از  رینشسته، و مشغول خوردن ش ابانیخ دیسبز و سف یجدول ها 

 یزبانش است. چشم باز م ری خوشمزه ز  یمزه آن خوراک  ،یطوالن ی گذشت ساعت ها 
 کرده است. یرا همراه اری که در دل پنهان کرده، شهر ییها  یکند. امشب با تمام ناراحت

ش خش خ  یدزدد. با صدا یستاره م  یب یچشمان خسته اش را از آسمان شب ها 
کنند، سرش را به سمت    یم  یلحظات عمر خود را سپر  نیدرختان، که آخر یبرگ ها 
  فی. کستدی ا  یکند. م ی چرخاند. ناخواسته نگاهش بر آن کاسه آش مکث م یراست م

  یجوشد و م یم یشود. چشمه اشک شاد  یرها م نی زم یدخترانه او از دستانش بر رو 
 شود.  یزهر م شی پسته در گلو ریآورد! اتفاق امروز را.. مزه ش یم ادی خروشد. به 
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آشفته اش دامن نزند..اما در برابر   یخواهد بر افکار ها  ی. مزدیر یدر دلش فرو م یزیچ 
داد پدرش  یصحبت نکرده، و اجازه م یزمان با محمد عل چیآنها ناتوان است! کاش ه

 یماجرا خود او باشد! نم ی اتفاق ها   یماجرا را تمام کند. دلش باور ندارد مقصر تمام
 نیآتش یشعله ها نیدر ا  یچه کسان ابد؟ی یم   انی پا انداند آتش حماقت او چه زم 

وجودش    رهیش ییکشاند. گو  ی شوند؟ لبش را به داخل دهانش م یحماقت او خاکستر م
  یزانو م  نی سرد زم  یها کی بر موزا نیچن نی کشند! که ا یم  رونی را از اعماق دلش ب

  یپوشاند. کف دستانش را بو م یاش را م  یو زخم  شانید. با دستانش چهره پر زن
  یکیدر تار  یحماقت...حماقت.. رعد و برق یکثافط! بو  ی دهد! بو  یخون م یکند..بو

است.   نی الرحم و الراحم شی لرزد..احساس گناه دارد. خدا یشود. م  یآسمان  مهمان م
اش   یدر چهار فصل زندگ دی کند نور ام یبخشد؟ حماقتش را چه؟ احساس م یاو را م

  یم نی خاموش شده است. کاش پرودگار مهربانش او را ببخشد..  شرمسار سرش را پا 
 دهد.  یسر م یبلند ی  هیاندازد  و گر 

 

کند و   یرا لمس م راهنش یپ بیکشد. ج یم ییها ال نیماش ان ی م تی با عصبان انوشیک
 خورد. یگره م گرید کی به  شی اخم ها گار،ی نبود پاکت س یآور ادیبا 

تمام   یمهم سه ساله شان را به خوب تی تواند مامور  یم  وشیداند دار یاست. نم نگران
 ...  ایکند!؟ 

گذارد.   یم  نیماش  ی شهی ش یکشد و آرنج دست چپش را بر لبه   یم  یقیعم نفس
  وانیکند. کاش توانسته باشد، بعد از سال ها تالش ح یدست کنترل م کی فرمان را با  

بر   یقانون دهد..دست لی کنند را تحو یم  یکه در لباس آدم، که با جان انسان ها باز  ییها
کارشان   یجا  کی کند،   یاحساس م وشی زنگ دار یآور ادیکشد. با  یاش م ینیب غهیت
 لنگد. یم

  یم یقیگذشته، آه عم یسال ها  یآور ادی گذارد و با  یپدال گاز م یرا محکم بر رو شیپا
او     یکه همچون گل پژ مرده ا یکند! زن  یزمان مرگ همسرش را فراموش نم چیکشد. ه
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به موتور   یعقب نگاه نهیخورد و آئ یتکان م یدر صندل یرا به هالکت رساندند. کم
سابد   یهم م یرو است. دندان  انوش یک بیحال تعق در یاندازد، که چند روز   یم یسوار
  نیُلو رفتن چهره اش در ا  لی داند به دل یکند. خوب م ی" نثار او میلب" آشغال  ریو ز 

 یترس در جانش رخنه م یندارند. کم یاست، که رحم ییتحت نظر دشمن ها  ت،یمامور 
کشاند   یجلو م متخبر ندارد. خودش را به س یاز مافوقش، کس  ریموضوع غ  نیکند. از ا

کند و در همان حال   یم  ی. با استرس رانندگردیگ یا در دست مو تلفن همراهش ر 
  یمکرر تلفن او، تماسش ب ی. در پس بوق خوردن ها ردی گ یرا م یشماره حاج مصطف 

کند. انگشت   یپرتاب م نی عقب ماش یتلفن را بر صندل تیماند!  با عصبان  یپاسخ م
  یم نی پا  یرا کم نیماش شهیدهد. ش یم ری مس  رییو تغ ردیگ  یاشاره اش را به دندان م

داند  یندارد و نم یزند. مقصد  یم  یلیرا س شیسرد آذر ماه، شالق وار موها   یدهد. هوا 
کند. آن مرد   یرفتار م یروز ها معمول نیا  یبه کدام سمت حرکت کند!؟ مثل تمام دیبا
چه کار   دی داند با یاست. جانش در خطر است. اما نم انوشیهمچنان به دنبال ک بهیغر

  رهیهمه جا را ت  شیزند. مردمک چشم ها  یچنگ م شیبر موها  شانیپر یکند!؟ با حال
 .نندیب یو تار م

 

به  ی اد ی! با سرعت ز ردیمرد جوان را بگ   نیدارد، تا جان ا تیامشب مامور  بهیآن غر  
 رود.  یاو م  نیسمت ماش

 

نگذشته   یظه ا چرخد. لح یشدن آن مرد، با استرس به سمت عقب م  کی با نزد  انوشیک
  یم یبا عجله فرمان را به آن طرف جاده  خاک نیسنگ نیاست، که با بوق کشدار ماش

که تمام ذهنش را به اسارت کشانده   یکه دارد و اضطراب یاد یسرعت ز   لیکشاند. به دل
 دهد.  یاست، کنترل فرمان را از دست م
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کند. کاله   یبار او م یی. پوزخند زنان ترسو ستدی ا  یسوار کنار آن جاده منتظر م  موتور
به  یگذارد. نگاه یم نیزم ی را بر رو  شی پا کیآورد.   یم رون یکاسکتش را از سرش ب

  یزند.  جاده خلوت است و کس یو نفرت موج م نهیاو ک  دگانیکند.  در د یاطراف م
  یها  شه یکند و ش یپسر جوان َچپ م نیاشنشده است. م انوشی متوجه تصادف ک

. با برخورد  دیآ  یو برنده آن بر صورت او فرود م  زیت یشود. تکه ها   یشکسته م نیماش
کند.   یرا در سر تا سر بدنش احساس م ی. درد بددیگو  یلب م ریز  یسرش به فرمان، آخ 
زن را   ناز  آ  یکم رنگ ری افتد. در لحظات آخر تصو یهم م یرو  شی نا خواسته پلک ها

 : دیگو  ی. نجوا کنان مندیب یم

 رن.. نست -

 

احساس و خشن  یوزد. ب  یم یخنک میکند. نس یبه اطراف م یمجدد نگاه بهیغر  مرد
  یم یگزد. به خوب یترسد! لب م یطعمه اش قرار دارد، م یقدم کی است. حاال که در 

باشد. آب دهانش را با   یم یخوب اداره آگاه  یها   رویاز ن  یکی یطهماسب انوشیداند ک
بدنش رها   یگرفته است. دستانش به درازا  عهدهرا به   یفرستد. کار سخت یم نی صدا پا

" گمشده است. با استرس و گام  ت یبه نام "انسان یمرد، کلمه ا  نیشود. در باطن ا  یم
  یرا در گذشته از دست داده! ب زشیشود. همه چ یم ادهیموتور پ ی محکم از رو   ییها
  نیماش از رود. دود   یم  انوشی کند. به طرف ک یاست. دستانش را مشت م  یصبع تینها

  دهیکش یاد یز  ییاست در گذشته رنج ها یشود. مدع یتر م  کیبلند شده است. نزد 
  یاش آرام نگرفته. س  یو خود خواه نهیقلب مملو از ک ،یادی ز  یاست. با گذشت سال ها 

که   ییچاقو یشکسته شده است. زخم ها  یکه در جوان یو سه سال سن دارد و چهره ا 
  یدهد. چشمان یحک شده؛ او را ترسناک تر نشان م  اوصورت   یبر رو  یدر دوران نوجوان

گذاشته   شی هستند؛ که در چهره اش به نما ی عضو  نیتر  بایاش، ز  وستهیپ ی و ابرو ها زیر
آورد   یم  ادیدارد! به   یبی. احساس عجستدی ا ی م  مرد جوان  یشده است. در چند قدم

  یرا به آدم ها  دشدارد..خو لی دل کی که در راه خالف قرار گرفته است، تنها  یزمان
 اطرافش ثابت کند.  
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دارد.   ایدن ن یدر ا یادی ز  یکند. کار ها یرا باز م ن یدر ماش یدرد دارد. به سخت انوشیک
 ..دیزنده بماند. با دی ..باستیحاال وقت مرگش ن

 

جمله را بر زبان   ن یتواند ا یاست. به طور قاطع م دهیرا د  یادی جامعه مردمان ز  در
  یرو  یانسان ها   نیشان مشکل دارند" خوشبخت تر  یخصوص ی"همه در زندگ اورد یب

ها را، در   ب یمملو از فراز و نش یکه در مقابل آنها بوده است، جنگ ییها یبا سخت نیزم
. اما  ندیب یرا م انوشی ک یخوانند. تالش ها یتجربه م راگذاشته اند، که آنها  جا یی روز ها

ضامن دارش از دستان مملو از   یبعد از سال ها سابقه قاچاق، دو دل شده است!؟ چاقو
از گوشه چشمانش   یخندد. آن قدر که اشک یافتد. جنون وار م یم نی زم ی گناهش بر رو

را   یادیرها شده است. درد ز   یخاک  نیزم یبر رو   انوشی جان ک مهیشود. بدن ن یم یجار
را احساس   یا  بهی. وجود غر ستیکند و قادر به حرکت آن ن یاحساس م شی در مچ پا

 زند:   یلب م یشناسد..کاش نجاتش بدهد. با درماندگ یاست. او را نم  جیکند. گ یم

 آقا...کمکم کن..کمکم..کن..  -

  به،یخنده بلند آن مرد غر  یکشاند. با صدا  یم   یاک جاده خ یانگشتانش را بر رو  نوک 
کشاند.  یم  رونیکند. تنش را به سمت ب یآورد. مبهوت نگاهش م  یسرش را باال م

 جان است.   یکند. ب  یخون را بر صورتش احساس م یگرما 

 زند: ی م ادیکند و فر  یعاجزانه سرش را رو به آسمان بلند م بهیغر  مرد

 چرا حاال؟  -

 دهد:  یتر از قبل ادامه م بلند

 ؟ یچرا قبال نبود  ؟ی گیحرف ها رو به من م ن یا  یچرا االن دار -
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به   به،یمرد غر ن یآسمان به حال ا ییبارد. گو ی. باران مدیگر یتمام غرور مردانه اش م با
زند. دستانش را مشت کرده، و خود   ی زانو م نیزم  ی. بر روزدیر یاش اشک م  یدرماندگ

داند؟   ی سرتاسر آه خسته شده. مگر نم یهم زده است، انگار! از زندگکند. تو یم یزن
 و اند  یس  نی ! در ااستبا درد همراه  یخوشبخت

مردانه اش از  ی سرباز باشد!؟ شانه ها کی همانند  یدر زندگ دیداند با یسال، مگر نم ی
با او کرده   یرحم یب یچه باز  یلرزد. زندگ  یو درد روزگار م  ییشدت حجم تنها 

خودش است! در  یحوال  نیدر هم یو خوشحال یخوشبخت  د،یفهم یاست..کاش زودتر م 
تواند   یآورد. م یسال...سرش را باال م یو َاند  یقلبش! درد دارد. به اندازه س  یچند قدم

   ست؟ین ری: ددی گو  یحاال شروع کند. با خود م  نیاز هم

با  بهی که مرد غر رد،یگ یم یوش مهربانزند. بنده اش را در آغ یبر او لبخند م شیخدا
و او   ردیگ یرا در دست م شی رود.  شانه ها یم انوشیتمام حال بد روحش، به سمت ک

 خرد!    یکشاند. عواقب کارش هم به جان م ی را به سمت خود م

به  ،یا  بهیفهمد غر  یشنود. م ی م  شیرا بسته است. اما گوش ها  شی چشم ها   انوشیک
 یشود. با سخت یخم م ن ی ماال مال از اندوه به سمت پا  یکند. با نگاه یاو کمک م
  نی برد. از ماش یم  یگری کند. نفس زنان او را به سمت د یرا آزاد م  انوش یک یفراوان پا 
چرخد.   یشود. با وحشت به سمت عقب م یم منفجر    نیآن ماش ک ی کند.  یدورش م

 کند:  یخود زمزمه مچه به موقع، آن مرد جوان را نجات داده است. با 

 ! ستی ن ری پس هنوز د -

  ی زانو م نی زم یکشد. بر رو  یاش م  یشانیبر پ یچکد. دست  یاز سر و صورتش م  عرق 
  انوشیکشد. ک یم  یزند. نفس آسوده ا  ی. نبضش مردی گ یرا م  انوشیزند. دست ک

  دیترد ی! بندیب یرا م یچشمانش آتش  یاز ال یشنود. به سخت یرا م یبیمه  یصدا 
کشد. سرش را به سمت   ی م  انهسو زب  کیکه هر کدام به  ییاست. شعله ها  نشیماش
 چرخاند:  ی رسد، م یکه به گوش م یزمخت یصدا 

 الو، اورژانس...  -
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 کند..  یسفر م یخبر یفهمد! و به عالم ب ینم چیه  گرید 

  یمرود و از آنجا و مردمان شهر دور  یموتور سوار دوان دوان به سمت موتور خود م مرد
 اش را انجام داد! فهیکند. او وظ یتارش پنهان م یآسمان شب ها  ر ی شود...خودش را ز 

 

 ************ 

 

دهد.  یانگشتانش فشار م  ن یپتو را ب ی. لبه  ردی گ  یرا از دستان او م لیزنجب یچا   وانیل
  یکنان، سرش را به سمت راست م نیو ف نیشود. ف یاز شدت سرما در خودش جمع م

 : دیگو  یم  اریچرخاند و رو به شهر 

 ؟ ی برگشت یچ یبرا  -

کند.  ی مبل پرتاب م  یتوجه به سوال  او، خودش را محکم رو یجوانش ب یعمو  پسر
 : دیگو  یم  یگذارد  و با تاسف به شاد  یچانه م ری دست ز 

 تو!   یخر یلیخ -

ادامه  ناراحت  یشود، با لحن  یخم م زی و همان طور که به سمت م  ردیگ  یاز او م چشم
 دهد:  یم

   ختنه؟یاشک ر یبارون جا  ریآخه ز  -

 کند.  یقلبش  را ناراحت م ،یشاد  نیحال غمگ چقدر

 

کرده است.  جادی را ا یب یکه بر تن او نشسته، تضاد عج ییدرونش و سرما ی  گرما
کشاند. آه و ناله   یکند. تن خسته اش را به سمت شوفاژ م یرا در شکم جمع م شیپاها 

توجه به حرف   یشده است. ب  فیضع ی ادیدر برابر مشکالت، ز  دنیجنگ یکند. برا یم  یا
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  ینوشد. پسر عمو  ی از آن را م  یبرد و کم یم نشدها کی را نزد  یچا  وانی ل ار،ی شهر ی ها
  یدهد. چشم م یم هیتک واریجوانش به موقع به کمک او آمده است. سرش را به د 

 بندد. 

 

  یرا بر م یقرار دارد، شکالت  زیم  یکه رو  یشکل ساده و کوچک لیظرف مستط از   اریشهر
راه بازگشت   انی اندازد. در م ی پا م یگذارد. پا رو  یدارد، و با لذت آن را داخل دهانش م

  دک ی دی دهد ودکل ی م رونی ندارد! نفسش را آه مانند ب یدیفهمد کل  یبه خانه حامد،  م
رفته، در  شیاست. غرغر کنان به سمت خانه عمو  یشاد  ستخانه حامد، به امانت د

باشد" مواجه   یتماس گرفته، و با جمله "مشترک مورد نظر خاموش م یراه با شاد انیم
رسد.  با حرص   یم   دشیبه خانه عمو حم یقیشود و بعد از دقا  یشده است. نگران م 

را پشت سر هم   نهکوبد. زنگ  خا یبه هم مشود و در را محکم    یم  ادهیپ ن یاز ماش
  یرو به رو م یشود و او با صورت غرق در اشک شاد  یکه در باز  م یدهد. زمان  یفشار م

کرده   ادهیخانه پ یاو را با لبخند جلو شیپ یماند. مدت  یشود، دهانش از تعجب باز م
 بود و حاال...

 

قرار   زیم  یرا بر رو  شیکشد و پاها  یزند. کالفه نفس م یُزل م یحرف به چهره شاد یب
که عاشقانه دوستش دارد، غرق شده است   یدهد. همان لحظه که در چهره دختر یم

 : دیگو یم  یکند و با تک سرفه ا  ینگاه م اریهدف به شهر یکند. ب ی چشم باز م یشاد

 شده؟  یزیچ -

 خورد. عضالت گردنش گرفته است.  یتکان م شیدر جا یکم

 کند:  ینگاه م رهی را خ یجوانش شاد یعمو  پسر

 نه! فقط... -

 کشاند: یخود را به جلو م یآورد و کم یسرش را باال م یشاد
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 ؟ یفقط چ -

 افتاده است؟  ی پدرش اتفاق یرا ندارد. نکند برا  ی دیتحمل اتفاق جد  گرید

کوتاه   یکند. رو به شاد یم نی که ها را باال پادارد و شب یرا بر م ونی زی کنترل تلو اریشهر
 : دیگو  یم

  یم هی گر  یدار یهوا نشست نیخواستم بگم مغزتو خر گاز گرفته که تو ا  ی! میچیه -
 ! یکن

 ! ختیگوله گوله اشک ر شهیشوفاژم م بغل

 

زند رو به  ی.  همان طور که پتو را از دور شانه اش کنار مستدیا  یم  تیبا عصبان یشاد
 : دیگو یم  اریشهر

 بسه!   یشما عاقل -

از جانب او   ری همه تحق  نیکند. از ا  یپرتاب م اری کند و به طرف شهر یرا گلوله م پتو
کند را به زبان   یم  ینیخواهد هر آن چه که بر قلبش سنگ ی ناراحت شده است. دلش م

تمام   ش،یپ یساعت نیکه هم ییفراموش کند! او   دیمرد را نبا  نیا  یها  یاما خوب  اورد،یب
  تی جمله کفا کی مهمان شود.  به همان  شی بر لب ها دتالشش را کرده است تا لبخن

را با او دارد. اما فراموش کرده،  یگزد. قصد شوخ یلب م اریکند. شهر یکرده و سکوت م
او را کند.  ی و جسمان یحال روح  تی رعا شتریب دی دختر رو به ِاتمام است. با  نی ا  تیظرف

 کشد.    یبه دوش م ییمشکالت را به تنها ن یا ینیکه سنگ ییدختر عمو

 : دیگو  یم  یپاچه رو به شاد دست

 خب، خب حاال ناراحت نشو!  -

 زند: ی کشد و لب م یم  یقی آه عم یشاد
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 ..ستمین -

هدف به دور خوش   یگذارد. ب یم  زیم  یرا، رو  یچا   انو یشود و ل یخم م  زیسمت م به
دهد،   یمستند نشان م  یکه خود را مشغول تماشا اری رو به شهر یچرخد. با کالفگ  یم
 : دیگو  یم

 !؟ ینگفت -

 : دیگو یم  یو با کنجکاو   ردی گ یچشم م ونیز یبا مکث از صفحه تلو  اریشهر

 و؟ یچ -

  یبندد. نجوا کنان م یگذارد و چشم م  یکمرش م یزند. دست رو  ینفس پلک م یب
 : دیگو

 ؟ یینجا یکه چرا ا  ن یا -

 

 ************ 

  ینه، زمزمه وار م ایاست   دهیرا شن ش یخود شک دارد، صدا  یکه حت یآرام یخداحافظ
خانه حامد را که به  دک ی   دِ یکل یکوتاه قیبندد. بعد از  گذشت دقا یو در را م  دیگو

طرف شانه اش را به چهار   کی سپارد.   یم اری شهر عنوان امانت دست اوست، در دست
  ییکند. خسته است. اما گو ی را جفت هم م شی دهد و پا ها یم  هیچوب در خانه تک

کند سلول   ی...! احساس میو طوالن  قیکشد. عم یشده! آه م یخواب از چشمانش فرار
خانواده اش؛   یزندگ یِ شوم آن رو  هیکه سا  یدهد، حماقت یحماقت م  یبه سلول تنش بو

و مملو از   زی آم ری روزگار واهمه دارد. تحمل نگاه تحق یِ افکنده است. از طلوع فردا   هیسا 
سالم باشد.    یکند. کاش محمد عل یخشم مردمان کوچه و بازار را ندارد و او را نگران تر م

است؛ سرش را رو به    دایدر آن هو  یکه کالفگ  یدارد؟ با نگاه یشاهرخ چه حال یعنی
 :دی گو یان بلند کرده و نجوا کنان مآسم
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 (۱..)مید  ینباش! ما نجاتت م نینترس و غمگ یخودت گفت -

سر باز    یِ است برا  یبهانه ا نیکه فقط دنبال کوچک تر  یمملو از بغض، بغض یلحن با
  دیکند تا شا یکند، طلب کمک م یکردن، همراه با خواهش و التماس، طلب کمک م

بارد. اما عطر دلنواز  ینم نیبر زم  یباران گر یاو هم به گوش خدا برسد! د یِ باالخره، صدا 
  یلطافت...بو  یدهد! بو  یآرامش م یاست. بو دهیچیپ  ابانی آن در کوچه خ

 کند.  یدر فراز آسمان ها مهمان م یرا به پرواز  یروح آدم ز ی ...باران پایمهربان

  ستادهی ا  اطیشلوار در حو   شرتیت کی و اما حاال با   ستیاش خوب ن یجسمان حال
که   یشود. باغچه کوچک یاش آشکار م ییبا یکه با روشن شدن چراغ ها، ز  یاست! خانه ا 

 کند. یرا به او ِالقا م ی خانه قرار دارد؛ احساس خوب اط یدر  ح

بندد و به سمت   یخسته در کوچه را م ی. با تنردی گ یم قیعم یآذر ماه دم  یسرما  از 
 رنگش دور کند.  یخاکستر  یایاو را از دن  دیخواب، شا یرود. تا کم ی اتاقش م

 ********** 

  یپلک م ی کند و به تند  یبا هراس چشم از هم باز م ،یمداوم خانم یِ ها ادی فر یصدا با
دهد. نفس  یم یخورد و به عضالت گرفته اش، کشش یتکان م ش یدر جا یزند. کم

توجه   یندارد، پتو را کنار زده و ب  ییآشنا  شی زن برا یِ ز آن جا که؛ صدا کشد. ا یم  یقیعم
رسد به سمت   یگوش خراش او که از کوچه به گوش م  یِ ها ادیبه سر و صدا و فر 

آورد و چهره اش را   یکند. سرش را باال م یرود. آب سرد را باز م یم   یبهداشت سی سرو
است. شب گذشته آن قدر خسته شده،  یزخم شی . گونه هاندیب یشکل، م رهیدا نهیدر آئ

بندد  یکند. چشم م  یمزاحم چشم بسته است. مشتش را پر آب م  یکه بدون افکار ها 
  یم ز یرا ت شی ندارد! گوش ها  یآن زن تمام  غیکند. ج یآب صورتش را نوازش م یو سرد 

  ی. بزدیر  یبهم م آِشنا است. اما با زنگ تلفن خانه تمرکزش یشاد ی زن برا  یکند. صدا
چرخاند. همان طور که با حوله بنفش رنگ دست و صورتش   یحوصله چشم در کاسه م

کرده است.   یرود. شب گذشته را تنها سپر یم   ییرایکند، به سمت پذ یرا خشک م
  دنیاش، در خانه نبودند. با د  یزندگ یکدام از مرد ها  چیسخت گذشته، اما ه شی برا



 ی طعم گس زندگ 

146 
 

که او را   ییاست. آنها ریدلگ انشی رود. از همه اطراف یمبه عقب  ی گام دیشماره مهش
تو را   یسخت زندگ  اتلحظ  نی کنند تا آخر  یبه حال خودش رها کرده، و وانمود م بانهیغر

 گذارند.  یتنها نم

 ____________________________ 

 ۳هی (سوره عنکبوت_آ۱)

 

از   شی چرخد. چشم ها یشنود، ترسان به عقب م  یکه از آشپزخانه م یبیمه  یصدا با
شنود! نکند دزد به خانه ها آمده   یقلبش را به وضوح م یشود. صدا  یتعجب گرد م

لرزد. کف دستانش از حجم    یترسد قدم از قدم بر دارد. دستانش آشکارا م یباشد؟ م
 رود. چقدر نبود یسست به سمت آشپزخانه م یاضطراب عرق کرده است. با قدم ها 

 است..  دایاش در خانه هو  یمردان زندگ

  یم نی . آب دهانش را با صدا پاندیکند، تا آشپزخانه را بهتر بب یکج م  یسرش را کم 
شکسته پنجره، عرق   ی  شهیش دنیو با د  ستدی ا  یفرستد. در چار چوب آشپزخانه م

  نیکه در کف زم یسنگ متوسط  یچرخاند و بر رو  یکند. چشم م یاش را پاک م یشانیپ
است،   ستادهی پنجره ا یکیکند. حاال که در نزد یکند. با تعجب نگاه م  یقرار دارد، مکث م

  یناسزا ها  یتند شده است. بر تمام شیشنود..نفس ها  یم یآن زن را، به خوب یصدا 
شود. درد  یبدنش قرار دارد، مشت م یبندد و دستانش که به درازا یآن زن چشم م

 کند.   یاحساس م  شیرا در پا  یبد

است، که در باطن او   یزند..خشم، ترس، حقارت، تنها احساس یم یچهره اش به قرمز  
تواند جلو برود. دستش را بر   ینم نی از ا  شتریشود...صندل به پا ندارد. ب  یشعله ور م

کشد. خدا   ی را به مشام م ییآبرو یب یهوا  یگذارد، و به سخت  یاش م نهیقفسه س  یرو
 د تا کمکش کند. ده یرا قسم م

 ... ی اش، برا  ییتنها  یسوزد. برا  یم  بشیحال غر  ی دلش برا 
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گذارد، و محکم فشار   یم شی گوش ها  یزند و دستانش را بر رو  یزانو م  نیزم یرو  بر
  یزن آنقدر بلند است، که تمام جانش م یِ نشنود...اما صدا ییصدا چیدهد. تا ه یم

 لرزد.  

 !؟ یراحت شد  مارستانیگوشه ب  نی پسرمو انداخت زیهمه چ یب -

 دهد: یتر ادامه م بلند

 کثافط هاااا، خدا از تون نگذره.. -

 لعنت تون کنه.. خدا

است. حال آشفته و نگران   ستادهی دارد، ا یطوالن  یکه پهنا  یدر کوچه ا  یمحمد عل مادر
تلخ کند. رو به  خاندان را نیبا زبانش اوقات ا نیچن  نی باعث شده است، ا یهمسر حاج

!  ستی ن یگیجواب محبت همسا  نی کند. ا یم  ونیو ش  ستادهی ا یخانه حاج ملک  یرو
 دهد.  یمادر را م کی حال   یشانیوضع آشفته اش خبر از پر 

دود.  یرنگ که آزادانه بر تن کرده است، به سمت مادرش م یبا مانتو و شال طوس هیهان
 یپارچه ساتن مشک ریرنگ آن را ز  ییطال یکشد و مو ها یمادرش را باال م یرو سر

  یب یپا ها  یکند تا رو   یکمک م میعظ یو با بغض ردیگ  یرا م شیبازو ری کند. ز  یپنهان م
 . ستدی جانش با

 است... یمحمد عل یگزد و دلش تنگ برادرانه ها   یم لب

 ندارد.  یکند تمام ی م یکه بار شاهرخ و شاد  ییها  فحش

است.  مادر است، و تحمل ندارد جگر گوشه اش را بر   دهیخواب ستانمار یگوشه ب پسرش
را که  ُنه ماه او را با وجود مادرانه اش احساس   ی.. فرزندندیبب مارستانیتخت ب یرو

کرده است، حاال چگونه  هیاش... تغذ یجان او، از محبتش، از مهربان رهیکرده، و از ش
  یبزرگ شدن پسرش، برا  یخود را برا !؟  تمام عمر شدشاهد از دست دادن پسرش با

 اش را...  یاو صرف کرده است. تمام جوان  تیترب
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که طفلش را به آغوش او   یاست. از زمان یلحظات دوران محمد عل   یتمام شاهد
اش را به دست آورده، مادرش او را   یجوان یها  ت یموفق  نیکه اول یگذاشته، تا زمان

 یاندک  یبرا  مارستانیتخت ب  یکرده است. حاال پسرش، دور دانه اش، بر رو یهمراه
را فراموش   میدرد عظ نیتواند ا یم نهکند. چگو یبا مرگ دست و پنجه نرم م ژنیاکس

درد   یزن تمام کی بعد از در آغوش گرفتن فرزند است. که   مانیدرد زا ینیر یکند!؟ تنها ش
کشد، گونه نرم او را    یکه نوزادش را به آغوش م یسپارد. هنگام یم   یها را به فراموش

شکر به جا    ده کشد، و بابت تن سالم فرزندش سج  یبوسد. عطر تن او را به مشام م یم
لحظات را با   ن یکه تمام ا ییزن است. او  کی لحظات   نیو ناب تر  نی آورد، قشنگ تر یم

تواند مسبب حال بد پسرش را   یجربه کرده است..چگونه متمام عشق مادرانه اش ت
 ببخشد!؟ 

 

 ************ 

 

 کند.  یچنگ زده، و بر تن م یصندل ی رنگش را از رو ی کت طوس وشیدار

  یبه عقب م ی. گامدیگو یکند. در دل خدا را شکر م  یغرق در خواب را نگاه م انوشیک
  یبرا  یاتفاق   نیکند همچ ی. اصال باور نم ندینش  یرنگ م یمشک یصندل  یرود و بر رو 

 :  دیگو   یاش افتاده باشد! با خود م یدوران زندگ قیتنها رف

 . ارهیتلنگر، آدم  رو به خودش م هیاتفاق،   هیفقط  یگاه

 

تا ابد کنار ما هستند.   میکن ی! فکر م میکن یآنمان را درک نم زیعز  یقدر بودن ها  یگاه
  یدهد و دستانش را به بغل م یم  هیتک یرد.. به صندلخبر ندا ریاز چرخه تقد  یاما کس

 زند: یکشد، و لب م

 پسر!  یآورد ی عجب شانس -
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خورد.   یچرخ م انوشیک یبند حرفش، چشمانش بر دست شکسته و صورت زخم پشت
لِه کرده اند، که    شانیپا ها  ریاو را ز  ،یمنف  یندارد! آنقدر افکار ها یتمام وشیدار  ینگران

 جان در بدن ندارد..! 

 رود.  ی" از مقابل ذهنش کنار نم؟یافتاد چ  یم  ی" اگر اتفاق بد تر ی جمله

 .ردیگ یم  قیعم یداخل اتاق دم ی فضا  از 

آن دو   انی م یکوچک خچال یاست. که  دو تخت کنار هم قرار دارد.  یساده و متوسط   اتاق
او قرار دارد، که بازتاب  نور   یدر رو به رو ،یگذاشته شده است. پنجره نسبتا متوسط

تابلو    کیرنگ اتاق   دیسف  واری د یاتاق را روشن کرده است.  بر رو  یفضا  یاندک دیخورش
 نصب شده است.  رانی ا ی با یز  یاز منظره ها 

کند. به شدت غرق در انجام کار   یاندازد  و نا خواسته به شب گذشته فکر م یپا م ی رو پا
  ی ادیحوصله صفحه تلفنش را نگاه کرد. مدت ز   یبود که تلفن همراهش زنگ خورد. ب

کرد. انگشتانش   یپاسخ رها م  یبود. اکثرًا، شماره ناشناس را ب انوشی گذشته، که منتظر ک
ل  متداو  یکرد. اما با تماس ها  یلب تاپ حرکت م  بوردیک یو بر ر یبه طرز ماهرانه ا 

سبز رنگ را    کنیهمراهش را درست گرفت. آ   یچشم از صفحه لب تاپ گرفته، و گوش
 گفت: یفیضع ییلمس کرد و با صدا

 بله؟  -

 خود زد.   شانیپر  یبر موها  یگذاشت و چنگ زیم  یدست چپش  را بر رو  آرنج

 : دیبه گوش رس یزن جوان یصدا 

 ؟ یهاشم وشی جناب دار -

گرفت.   ی ضرب م نیزم یسمت راستش  بر رو  یاندازد و با، پا   یم  یشانیبر پ ینیچ
 کالفه لب زد: 

 ..دی خودم هستم..بفرما -
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 و با آرامش گفت:  دیکش یقینفس عم زن

 . رمی گ ی)...( تماس ممارستانیمن از ب -

با او گرفته   مارستانیکه از ب یوقت از شب، و تماس   نیاش حبس شد. ا  نهیدر س نفس
 کرد.  یا نگران مر یشده بود، هر شخص

 مکث ادامه داد:   یجوان با کم خانم

تلفن، شماره شما افتاده   ست یتماس در ل نیکه آخر   مارستانیرو آوردن ب ییآقا  کی  -
 بود. 

نگاه کرد. شب از   زی م یرنگ رو  ییدر هم گره خورد و به ساعت کوچک طال  شیها  اخم
بود. با  دایحرکاتش هو  ی در تمام یبود. آشفتگ امدهین انوشیگذشته است و ک مهین

 پاسخ زن جوان را داد:  یبلند  یصدا 

 ! رمیها تماس بگ یلی خب من ممکن با خ ؟یزن یخانم چرا کامل حرفتونو نم -

 جوان با آرامش گفت:  زن

شده. نبود    ییشناسا  ماریب تیهو  نیبا توجه به مدارک داخل ماش ،یهاشم  یآقا  دینیبب -
 تر کردند.. رمز در تلفن همراهشون کار ما رو آسون

به   یاش گم شد. تپش قلب گرفت.  دست نهیدر س ییکرد و نفسش جا  زی چشمانش را ر 
 و آشفته و نگران تر از قبل گفت:  دی اش کش ینیب غهیت

 کنم...  یچ دی خب، من االن با  -

به زحمت صفحه لب تاپ را    ستادی . منتظر بود. کالفه ادیآنچه که در ذهن داشت ترس از 
که پشت تلفن   یچنگ زد. خانم زیم  یرا از رو  نیماش   چیسست سوئ ی بست و با قدم ها 

 کرد، گفت: ی با صحبت م

 فرم..  لیتکم یسر کی  ی..برا دهیند یصدمه جد  ماریآقا..ب ستی ن ینگران یجا -
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 زد: ادی فر یبلند  یکالمش آمد و دستانش را به بغل باز کرد و بر سر زن با صدا انیم

 ال ِکردار؟  هیاسمش چ -

 لب زد:  ی جوان با ناراحت زن

 آروم تر آقا!   -

 ادامه داد:  یمکث کوتاه با

 ... ی طهماسب انوشیک -

قاب   ی ! دست آزادش مشت شد. نگاهش بر رو دیشن یزن را نم  یکرد صدا  احساس
  یگذاشته، و لبخند   گرید ک یشانه   یدست رو  انوشیماند. او و ک  رهی خ واری د یعکس رو 

که در شمال کشور در  شهر  یی با یشان مهمان شده بود. عکس ز  یلب ها ی مردانه بر رو
 انداخته بودند....  النیگ

 شود.  یاز شهر افکارش به زمان حال پرتاب م  انوشی ک یصدا با

 !؟ یینجایا -

  نی دهد و آب دهانش را با صدا پا یبه سمت چپ و راست تکان م یرا به آرام سرش
 : دیگو یم  انوشیرو به ک  یمملو از خستگ یفرستد. با نگاه  یم

 ؟ ینیب ینم -

  یکشاند. احساس درد و کوفتگ یکند و تنش را به سمت باال م  یم یتک سرفه ا   انوشیک
  یدهد و نگاه چپ یش را ماساژ مفهمد. چشمان  یم یرا در سلول به سلول تنش به خوب

 : دیگو  یکند و نجوا کنان م یم  وشیحواله دار 

 بهت خبر داد؟  یک -

 . ندیب یرا نم وشیرا جزء خودش  و دار یشخص چیچرخاند و ه یدر اتاق م یسر
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 : دیگو یگرفته م ییدهد و با صدا  یم ه یتک یصندل یسرش را به پشت  وشیدار

 مهربون!  یفرشته ها  -

 خرد.   یرا به جان م انوشی ک کی رک یخندد و فحش ها  یم زی بند حرفش ر  پشت

 از سالم ماندن او خوشحال است..  چقدر

 

 *********** 

کند و روح   یقالب م گری د کی دهد. انگشتانش را در   یهم فشار م  یرا رو  ش یها لب
سکوت کرده   اری شهر ی سرکش دخترک خسته شده است، انگار!  که در برابر غر غر ها

آن روز   یعنیبلند... یبا عمر ان،یپا  یب یخواهد! خنده ها  یم  دنیت. چقدر دلش خنداس 
کند!؟   جادیا  یدر زندگ دیبا یرا خود آدم یخواهد باور کند خوشبخت ی!؟ چرا نم ندیب یرا م
ها و بودن   ت ی اتفاق ها...دل خوش باشد به حما  ن ی. به کوچک تریبه زندگ دگاهشیبا د
 جوانش!   یپسر عمو  ی ها

 

فرمان ضربات   ی کند. بر رو یخندد و دستش را مشت م  یبا حرص و تمسخر م اریشهر
 زند: یم  یآرام

  ادیفکر کرده چه خبرِ!؟ کله سحر اومده تو کوچه داد و فر  کهینگاه کن تو رو به خدا! زن -
 کنه!   یم

 صحبت کند! شتریموضوع ب نی بخشد تا درباره ا یبه او شجاعت م یشاد سکوت 

 :دی گو یدهد و پوزخند زنان م یتاسف تکان م یاز رو   یسر

 شاهرخ..گ.. یگند زد -
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ندارد! با   یتمام تشیگزد.  عصبان یخورد و لب م ی حرفش را م یشاد  ینگاه عصبان با
.  صبح زود  ردی گ یرا به اسارت م نیگذشته انگشتانش محکم فرماِن ماش  قیدقا یآور ادی

در اواسط کوچه،  ینه چندان کم ت یجمع دنی آمد. با د دشیبه سمت خانِه عمو حم
بلند   ییکنجکاو با گام ها یپارک کرد.  با نگاه یا را عقب تر از حد معمول گوشه  نیماش

حلقه   ری. زنجدیرس  یزن به گوشش م کی  ادی و فر ونی ش یرفت. صدا یبه آن سمت م
  نیروز ها بهتر  نیشد. ا  کی و سوت زنان به آن سمت نزد  را دور انگشتانش چرخاند یا

بود   یمناسب ن زما اریرا به سمت خود جلب کند..از نظر شهر  یفرصت بود تا اعتماد شاد
دهد. چقدر دوست داشت نام او به عنوان همسر   یعشقش را در دل او جا شهیتا ر
شد، چهره   کید نه چندان کم نز تیاش ثبت گردد. با هر قدم که به سمت جمع یزندگ

  زیاو و نگاه ترحم انگ یشناخت، اما از ناسزا ها  یاش آشفته تر  و نگران تر شد. زن را نم 
شرمانه زن  یب یاش نبض زد. از حرف ها  قهی. شقدیش ماجرا را فهمی کم و ب انش،یاطراف

بدنش مشت شد.   یو دستانش به درازا  ستادی عقب تر ا  یخونش به جوش آمد. کم
 فرو برد.   بی سوق داد. دست در ج  شینگاهش را به سمت خانه عمو 

 

و آه از   دیهمراهش لب گز  یاسترس به دنبال تلفن همراش گشت. با نبود گوش با
اشک   البیچرخاند و چهره آشفته و س یبود. سر ینهادش بر خاست. نگران حال شاد 

  ی او مهم بود، شاد  یکه برا  یز یتنها چاحساس ترحم داشت. اما  ی. کمدیآن زن را د  ی ها
باطنش دل او را به تاراج برده بود. سر در  یاناخالقش و مهرب  ییبایکه با ز  یاست! دختر

کردند و   یم یکه احساس همدرد  یو با اضطراب از آن مردمان دیگم به دور خود چرخ 
دوم خانه  کمک حال آن زن بودند، چشم گرفت. دوان دوان کوچه را دور زد. به سمت در  

کرد،    طراف به ا یخانه را فشرد. نگاه یرفت. وارد کوچه شد و  زنگ در پشت شیعمو 
و   فیضع یکه صدا ینگرفت نگران تر از قبل زنگ در را  لمس کرد. زمان یپاسخ یوقت

او   تی اولو  ی. سالم بودن شاد دیکش یقیبود، نفس عم دهیرا شن ش یگرفته دختر عمو 
!؟  یهست  یو در گوش او زمزمه کند: " نگران چ رد یبود. دوست داشت او را در آغوش بگ

 من هستم" 
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  هیمبل نشسته بود، و گر  یرمق بر رو  یحال و ب  یب یداخل خانه شد شاد اریشهر  یوقت
 توانست کمک حال او باشد.    یکرد. به سخت یم

حال او   دنیکرد...د  تشی خانه هدا از  رونیاو را به، ب اری لباس مناسب تن کرد و شهر  یشاد
و خاکستر قلب عاشقش را در دل، خاک کرد. چقدر دوست   دیجانش را به آتش کش

اطرافش به او قول ماندن   ی اش بنشاند و بر عکس آدم ها  یشانیبر پ یداشت بوسه ا 
 ..تی دهد. قول اعتماد! قول حما

 گرفت... یاو را م  ی جلو ییها  دیها و نبا  دی با اما

کند. نا خواسته   یدارد و کوتاه نگاهش م یدست از مرور خاطرات بر م یشاد یصدا با
 لب زد: 

 ؟ یگفت  یم ی زیجانم؟ چ -

 : دیگو  یزند و با خجالت م یرنگ اش م  یبر پالتو آجر یچنگ یشاد

 .. گمیم -

 : دیگو یکند، و م  یبه رو به رو م یکند و با دست اشاره ا  یم مکث

 ! ستین مارستانیب ریمس ن یا -

 کند. یخشک شده اش را با زبان تر م ی کشد و لب ها  یبه چهره اش م یدست

معنا   ییمرد تنها  نیدارد. کنار ا  یاحساس خوب اری کند. کنار شهر  یرا جفت هم م شیپاها 
فرشته نجات عمل   کی که از شب گذشته حال بد او را درک کرده و همانند  ی ندارد! کس

 کنار شاهرخ است... ییکرده بود. گو 

چرخد.  یو به سمت او م   ردی گ یم  شینا آشنا رو به رو  ریچشم از مس اری شهر یصدا با
 : دیگو یکشد و م  یم ششی بر ته ر  یدهد و دست یسرش را تکان م  یبه آرام اریشهر
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 بابا!   میر یبر بدن.. جون بگ میبزن یز یچ  هی میاول بر  -

 زند: یلب م یکند و با نگاه کوتاه یرا جا به جا م  دنده

 رنگ به روت نمونده .. -

 : دیگو  یکند و شرمسار م  یاش پنهان م  قهیمعذب سرش را در   یشاد

 .. ستی ن یاز یممنون، ن -

 : دیگو یکند و آرام تر از قبل م  ینگاه م نیعقب ماش نهیاز آئ  اریشهر

 ... اِز ین -

کند! با  یم  یبرد و لبخند زنان خواننده را همراه یضبط را باال م یخوشحال صدا 
معروف شهر    یفروش گریو به سمت ج ردیگ یضرب م نی فرمان ماش یانگشتانش بر رو 

 رود.  یم

  یگذارد. در افکار ها  یم نیرنگ ماش  یدود شهی ش یآرنج دست راستش را لبه  یشاد
درک کند!   ار ی شهر ید عا ریشود. آنقدر عاقل است، که اخالق اندک غ یدخترانه اش غرق م 

کند،  یکه بر قلب و ذهنش نفوذ م  یاز فکر  یدهد. لحظه ا یحس ششمش هشدار م
 یخود ساز نا مشخص یکه هر َدم برا  غذهن شلو نیشود. کالفه از ا   یتنفسش قطع م

 فرستد.  یم  رونیزند، بازدمش را با صدا ب یم

 

 ****** 

 

 

 :دی گو  یپر م یدهد و با دهان یقرار م یرا داخل بشقاب شاد ی گرید خ یس  اریشهر
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 ؟ یکن ی..تعارف مگهیبخور د -

  یکند، و م یم  یدهد و تک سرفه ا یشده را قورت م دهی جو مهیلقمه نصفه و ن  یشاد
 : دیگو

! آخه من که با شما تعارف ندارم..                                                     هیچه حرف ن یا -
 ممنونم..خوش گذشت   -: دیگو یم  یکند و با مهربان یم  یمکث کوتاه

  رونی ب خیرا از س گریعدد ج کی کند و همراه آن  ی را از نون تکه م یقسمت بزرگ  اریشهر
دهد و مشغول   یه نشانه تشکر تکان مب یگذارد. سر یکشد و داخل دهانش م یم

مغازه   یاز فضا   رونیکند. در ب یبه رهگذران در حال عبور نگاه م یشود. شاد یخوردن م
  یپاک شهر غذا م یدر فضا  کی از جنس پالست ییا ه یو صندل زی م یبر رو  ،یفروش گریج

  اریکند. شهر  یقالب م زی م یکشاند و دستانش را رو  یرا به سمت جلو م یخورند. صندل
  یدارد. شاد یبر م ینیرا از داخل س خی س نیپنجم  یتوجه به شاد یگرسنه است و ب

  یها  هیدهد. نگران حال پدرش است. توص یم هیتک  یکشد و به صندل یم  یقینفس عم
تمام صبر و قرارش را از او   کهیکند، طور  ی م دنیکش  ریگاه سرش شروع به ت جی دکتر در گ

از   یدوزد. اما خبر ینتظرش را به صفحه تلفن همراهش مسلب کرده است. چشمان م
 .. ست یشاهرخ ن قیرف

را در  اریشهر  یکند. کار ها  ی روز ها را نگاه کرده، و فکر م نی نه چندان شلوغ ا ابانیخ 
عسل است. اما   ینیریاو همانند ش یمرد برا  نی ا  یها   تیکند. حما   یم یذهنش حالج

  یمهمان م  شیگوشه لب ها  ی وقت دلش خطا نرود! لبخند محو کی مواظب است، که 
غذا نخورده است!   یچند سال ییگو د،یوج  یم  یشود. پسرک چنان لقمه را دو لپ

کند   یو با پشت دست دهانش را پاک م  ستدی ا یم   اری کشد. شهر یدستانش را به بغل م
 :دیگو  یم یو هم زمان رو به شاد

 .. میبر -
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قلب نا  یروز برا  یچرب و نرم است! به روشن یادی ز  شیکند لقمه ها   یاحساس م 
است. همان طور که به داخل    بایاش چقدر ز  یو همراه یآرامش اشکار است، وجود شاد 

 : دیگو یلب م  ری رود ز  یمغازه م

 با من؟  یعشق..چه کرد   یا -

  کی کند. شانه به شانه  یرا حساب م شانیپول غذا یبرد و نقد یفرو م بیدر ج دست
دخترک را لمس   فی خواهد دستان ظر ی دلش م  اریروند. شهر  یم نی به سمت ماش گرید

 کشد.  یم  یدهد و نفس کالفه ا ی تکان م یکند. سر

 

  یرا م یمنی. کمر بند ا ندی نش یراننده م یزند و در کنار صندل یرا دور م نیماش  یشاد
. اشک  ابدی  انیتر پا   عیروز ها هر چه سر  نی دارد ا کند. چقدر دوست یبندد و سکوت م

روحش   ییاست، که گو  دهیروز ها رنج کش نی زند. آنقدر در ا یدر چشمانش حلقه م
به گوش   یزیو چ ندیبه چشم نب ی زیچ یپوشال یایدن ن یخواهد در ا یمرده! دلش م

ندارد.   ی فاصله ا یوانگیتا د اد،ی ز  الیسرگردان است..از فکر و خ بی نشنود. روحش عج
  یکند. به صندل یم  یگذارد  و اهنگ مورد عالقه اش را پل  یدکمه ضبط م یدستش را رو 

 کند. یزمزمه م کی دهد  و آرام آرام همنوا با موز  یم هیتک

 ی ری م یذاریاالن که وابسته ت شدم م -

 ی ریس  یزاریخوامت ازم ب یکه م االن

 عوض کرد... امویتو دن  یا یکه دن االن

 : دیگو  یم  یبا دلخور یکند. شاد یآهنگ را عوض م اریشهر  ناگهان

 کنم  یدارم گوش م اریعه...شهر -

 : دیگو ی کند و م ی پشت سرش م نیبه ماش ینگاه  نهیاز آئ  اریشهر

 آهنگ بذار و بخون.. یخوا   یاون وقت هر چقدر که م  رمیو بگ یلعنت   نیبذار حال ا -
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برد و   یرا باال م  شیصدا  اری کند و که شهر یت سرش مبه پش یبا تعجب نگاه یشاد
 : دیگو یکوبد، و م  یم نیفرمان ماش یمحکم رو 

 بر گرد، نگاهشون نکن! -

  یپدال گاز م یرا رو  شینگران تر از قبل پا  اریو شهر  دیسا   یپنجه م یدر وجود شاد  ترس
  یم رهیبزند فقط به جلو خ یآنکه حرف یگردد، ب  یفشارد. دخترک با ترس  و لرز بر م

سمت راست راننده  ی شهیکه ش یکند و در حال  یعبور م یاز بغل شاد  نیماند. ماش
 : دیگو یم  اریبه شهر یبلند  یو با صدا ردآو یم  رونیاست، سرش را ب نی پا

 .. یکن یشازده مارو دعوت نم -

 نیچن ن ی ا  دود که یکند. خون با سرعت در چهره مردانش م  یم یبه شاد یو اشاره ا 
  یبا سرعت از کنارشان م نی گفتن. ماش راهیکند به بد و ب  یشود و شروع م یم یعصبان

  یتالش م اریزنند. شهر یکنند و قهقه م ی م دنی کش غیگذرد و پسران جوان شروع به ج
  دهیفا ی ب یشاد  یتا به آنها برسد. اصرار ها  کنداز حد مجاز  شیکند که سرعتش را ب 

کند. دخترک    یخواهد که آرام تر رانندگ یجوانش م یخواهشانه از پسر عمو  یاست. وقت
چقدر کوتاه   شیها  ی. سرعت خوشردیگ  یکند و لبش را به دندان م یم یفیلرزش خف

 است. 

  ی تر م ک ی که نزد یآنها برسد. کم نیکند تا به ماش  یدنده و لجباز تالش م ک ی  اریشهر
  یزند. رگ ها  یم  یه دارد. چهره اش به قرمزرا نگ  نی خواهد ماش  یشود، از راننده م

 است..  یخاندان موروث نیو تعصب در ا  رتیاش برجسته شده اند. غ یشانیپ

  نیاز ماش  زین گری. سه پسر جوان دستدی ا  یکنار جاده م یخلوت تر ی جوان جا  ی  راننده
پسرک را   نی رقمه توه چیکند. ه  یرا باز م نیدر ماش تی با عصبان اری شوند. شهر یم ادهیپ

 : دیگو یبا التماس م  یتواند ببخشد..شاد ینم

 ا یکنم تو کوتاه ب یخواهش م  اریشهر -

 زند: یداد م اریشهر
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 تو ساکت شو  -

 ی تواند جلو  یاست که نم ختهیبندد. آنقدر بهم ر یرا محکم  م نیدرب ماش و
  یخبر است،  و نم یب اری شهر یو پنهان ادی. آن مرد جوان از عالقه ز ردیرا بگ تشیعصبان

اش را   قهی رود و   یخودش ُدم به َتله داده! به سمت پسر جوان م  یداند خودش با پا 
  یم کی که مشتش را گره کرده به صورت او نزد  یو در حال  رد،ی گ یدستانش م یمحکم تو
  روز ید  یکشد. صحنه دعوا  یم غیشود، ج یم  ادهیپ نیبا وحشت از ماش یکند. شاد

آورد. به خدا  یآمد تاب نم ی م اری سر شهر ییبندد. اگر بال  یچشمانش نقش م یجلو
 زند: یبلند داد م ییرا ندارد. با صدا یکی  نی قسم که تحمل ا

 ولش کن  ش،ی کشت اریشهر  یوا  -

  یم نیداخل ماش او را به ادی گردد و با داد و فر یاو به سمت عقب بر م  ی با صدا اریشهر
 کند. 

 ؟ ینشو؟ مگه کر ادهیپ نیمگه نگفتم از ماش  -

 زند: یم ادی تر از قبل فر بلند

 با تو ام  -

و    ردیگ  ی. انگشت اشاره اش را به دندان مندینش یم  نیبه سرعت داخل ماش یشاد
رخ دهد چه  اریشهر  ی. اگر همانند اتفاق روز گذشته، برا دیشن یقلبش را آشکارا م یصدا 

 کند؟  دیبا

 دهد. یادامه م  اریکنند دعوا را خاموش کنند، اما شهر یم یجوان سع یها پسر

 ن؟ یماش یتو  یگفت  یتو چ یعوض -

 : دیگو   یکند و م  یپاک م نشیشده با آست نیجوان دور لبش را که خون پسر

 گمشو..  -
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  ردیگ یاز پسر ها آرنجش را م یکی بزند که  یلیکند تا دوباره س یدستش را بلند م اریشهر
 : دیگو  یو م

 عمو.. ی ریگ یپاچه م ینگفت که الک  یزی چ گه،یبسه د -

 دهد:  یتر از قبل ادامه م آرام

 برو رد کارت..  -

 : دیگو  یکند و پوزخند زنان م یجوان مجددا خون دور لبش را پاک م پسر

 ..یری م یدختر مردم و برداشت -

بر صورت پسر   یشود و مشت پر قدرت یم یعصبان شتریحرف ب نی ا  دنیبا شن اریشهر
 کوبد.  یجوان م

 

شود!  یچقدر زود احوالت فراموش م  یندارد. گاه ستنیگر  یبرا  یچشم  گرید  دخترک
و    اریشهر  انیم  یکشد و با استرس، دعوا   ی..آب دماغش را باال میکه هرگز نبوده ا ییگو

کند. دستانش را به بغل  یغبار گرفته چشمانش نگاه م  شهیجوان را  از ش یآن پسر ها 
تپد، از نا گفته ها پر است.   یکه  م  یدهد. قلب یم  کان کشد و خودش را گهواره وار ت یم

  ادیکند. از فر یم  فی اش  را تعر یو جسمان  یدخترک، اندوه، حال روح یزندگ رامونیدر پ
 رد،یرا نگ اریشهر  یها   یدعوا و کتک کار یاش واهمه دارد. اما اگر جلو یزندگ مردان ی ها

او درد ناک است.    یتصورش برا یاو رخ دهد. حت یبرا  روز ی امکان دارد همانند اتفاق د
شود.  یم   ادهیپ نیهراسان از ماش ن،ی چن نیزنند که ا یچنگ م نهیقلبش را در س  ییگو

بر صورت آن پسر جوان بکوبد، که  یگریمجددا ضربه دآورد تا   یدستش را باال م اریشهر
 شود.  یمتوقف م یشاد غیج یبا صدا

 .. دیتمومش کن غمبر،یبه پ  ریبسه، تو رو به پ -

 خورد  یدر گوشش زنگ م اری شهر یصدا  و
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 .. نیبرو تو ماش  یساکت شو شاد -

  یبلند است؛ پاها  یدرمانده است. به هر چه صدا گری او د داندی انگار پسر نم اما
  نیزم یمانده  تا بر رو  یندارد و کم یدهد. اما جان یناتوانش را به سمت آنها سوق م

  یپسر ها م گری و اشاره کنان به د  ندیب یجوان صحنه را م یاز مرد ها   یکیُافتد.  یب
 : دیگو

 شد..  شیاوه، اوضاع قاراش م -

 :دی گو  یو م یبه آرام 

 ...میبر دیجمع کن -

به عقب   یکند و گام  یآن پسر را رها م قهی  ،یشاد  یکی ستری متعجب از حرکات ه  اریشهر
  یم نیکشد و با کمک دوستانش سوار ماش  یرود. پسرک تند و فرض خود را کنار م یم

بر   تیبا عصبان نیچن  نیکرده است، که ا دایدل دخترک التهاب پ یشوند. اما نا گفته ها
 زند:  ی م ادی فر اریسر شهر 

 ..اری تمومش کن شهر  -

 : دیگو ی م  یبلند  یکند و با صدا یدستانش را به بغل باز م دخترک

 ها به خاطر منه احمق!  یبدبخت نیا  ی...همه نی حال منو، بب نیبب -

 : دیگو  یم  یگوش خراش غیکوبد و با ج یرا محکم به خود  م دستش

 منه کثافط.. -

 دهد:  یرود اما هم چنان ادامه م یم   لیاش تحل یانرژ

 زنداِن... یها  لهیشاهرخ به خاطر حماقت من، پشت م -

رها   شیشانه ها  یرنگش بر رو  ی. شال بافت سرمه ا دیآ یتر م  کیکند و نزد  یم یمکث
 شده است. رنگ به رخسارش نمانده است..
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 دهد:  یتر از قبل ادامه م محکم

 مو.. چشماتو خوب باز کن پسر ع -

 : دیگو یم   یگرفته ا یدهد و با صدا  یبار انگشت اشاره اش را تکان م نیچند  دخترک

  ؟یکن  یراه منو دنبال م یمن با حماقتم، خودمو نابود کردم!؟ چرا دار ینیب ینم -
 رسد:   یتر از قبل به گوش م فی ضع شیصدا 

 !؟ دیکور کورانتون دست بر دار  یتعصب ها  نی از ا دی خوا یم  یچرا؟ کِ  -

کند. دخترک انگار طلب کار است! از چه؟ از کدام   یتنها مات و مبهوت او را نگاه م  اریهرش
نامد!؟   یکه از حق خود دفاع کرده است، آن را حماقت م   ییزند!؟ او یحماقت حرف م

او   یقدم کی در  ن،یغمگ یپوزخند زنان و با چشمان یآورد که شاد  یافکارش را بر زبان م 
  یدهد و م یتکان م ی. سرش را به نشانه منفستدی ا  یو م  دگذار یکمرش م  یدست رو

 : دیگو

مونه، که شاهرخ با   یم  ی زندگ شیآت یبرا  ت ی روشن کردن کبر  هیحماقت من شب -
 کرد..  شتری رو ب ینادون ی شعله ها نیا  زمیکور کورانش ه یتعصب ها 

تحت فشار   آورد..از همه طرف یکلمات را بر زبان م  یبندد و به سخت یرا م چشمانش
 زند: یرمق لب م یاست. ب

 تو انجام نده...نکن پسر عمو... -

 : دیگو  یکند و مغموم م  یعقب گرد م دهیخم ییشانه ها  با

 انجام نده تا عاقبت کارت مثل من نشه..  -

خودش  را   یجا  یچقدر زود خوشبخت یرود. گاه یم  نیکوتاه به سمت ماش ییگام ها  با
  یخود را در اشک ها پنهان م ،یرحم هزاران درد زندگ یب یدهد و در هماهنگ یبه غم م

 کند... 
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 )هنگامه سردسته(: یرمان طعم گس زندگ شیرا ی و

 ********* 

 

 

آشکار  ی . با حرصدیآ یبه حرکت در م نیبندد و ماش یرا محکم م  نیدر ماش وشیدار
 زند:  یلب م

 خرفت ..  ی کهیمرت -

دهد   یپدال گاز فشار م یرا محکم رو شیکند. پا  یبند حرفش دنده را جا به جا م پشت
به رو   یکشد و با دست اشاره ا  یم یطوالن ازهی خم انوش یکند. ک یو چراغ قرمز را رد م 

 :د یگو  یکند و هشدار وار م یم  شیبه رو

 مملکت چراغ.. سیپل -

 : دیگو  یو کالفه م دیآ  یکالمش م انیم  وشیدار

 .. یکن ی م ی به اعصاب من، حاال واسم فلسفه باف یخفه...گند زد -

تکان   یکشاند و دست شکسته اش را به آرام  یرا به سمت جلو م  ش یپا  یکم انوشیک
 زند:  یاحساس لب م یرود. ب یدهد. چهره اش از درد در هم فرو م  یم

 کردم مگه؟   یچ -

 : دیگو  یم یتصنع  تیکند و با عصبان ی حواله اش م یجوانش نگاه چپ قیرف

  یبعد م ،یموند یدو روز تحت نظر دکتر م هی!؟ اخه المصب یمرد حساب  ینکرد  یچ -
 ..رونیب یزد

 زند:  یحوصله لب م یدهد. ب یم  ن ی پا یرا کم نیماش   شهیش انوشیک
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 شلوغش نکن حاال..  -

چه  د،ید  یحال م  نی: اگر نسترن او را در ادیگو  یبندد و با خود م یرا م چشمانش
 داشت؟  یواکنش

 قیتواند با رف ینم ن یاز ا شتریکند. ب یم  اریکشد و سکوت اخت یکالفه نفس م وشیدار
دهد و چشمانش را   یم هیتک یصندل یسرش را به پشت  انوشیلجبازش سر و کله بزند. ک

  نیا یاست که در ط  یکس ی سرد..چقدر دلتنگ محبت ها یلیبندد. هوا سرد است، خ یم
به  ،یاو را فرموش نکرده است... اما او مرد است. روح او به مهربان  یسالها، لحظه ا 

  کیافتد.   یبه فکر ازدواج مجدد م یدارد..آنقدر که گاه از یزن ن کیفرشته،   کی لطافت 
که تا    ست؟ی از آن مرد داستان ها ن  یخبر گری خواهد. د ی کردن م  یانسان زنده، زندگ

عشق اولش   ادی مگر   ،احساس دارد..اما  زیکند..! او ن یلحظات عمرش تنها زندگ  نیآخر
گذارد!؟ کالفه تر    یخوشش با نسترن را در گذشته جا م یشود؟ مگر روز ها یفراموش م

 : دیگو یم  یچرخاند و با لحن تند یم وش یقبل سرش را به سمت دار  قیاز دقا

 ؟   یآهنگ ندار -

کند   یبه عقب م ینگاه نهیچرخاند و از آئ  یم ابانی فرمان را به سمت راست خ وشیدار
 :دی گو  یو نجوا کنان م

 ؟ ی طلب کار -

 : دیگو  یم  یآرام یکشد و با صدا  یم  ینفس کالفه ا انوشیک

 نه، اعصابم داغونه..  -

با   انوشیکند..ک یرا درک م قشیرف یروز ها  ن یدهد و حال ا یتکان م یسر  وشیدار
  شیکند. آرنجش ها  یاش را باز م یمنیشود، کمر بند ا  یمهمان م ش یکه در گلو یبغض
  ییپوشاند. با صدا یگذارد و با دستان مردانه اش چهره اش را م  یم  شیزانو  یرا رو 
 : دیگو  یم  وشیو گرفته رو به دار فیضع

 برو بهشت زهرا... -
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  نیچن نیبزرگ از بدنش خارج کرده  که ا  یجانش را با سرنگ ی  رهیپنهان ش  یدست انگار
سنگ قبر   یرو  یرا به آهستگ میافتد و گل مر یم  شیزانوها  ی حال و دمق رو  یب

کند   یدهد، درب آن را باز م یتکان م  یگالب را به آرام  یگذارد. سپس بطر یهمسرش م
کشد و بغضش  یبر آن سنگ سرد م یکند. دست ی م  کی و عطرخوشش را به مشامش نزد

دستانش را به   ن یماشبر کاپوت   هیدور تر، تک یکم وشی دهد. دار یم  ن ی پا یرا به سخت
 است.  انوشیو منتظر ک  دهیآغوش کش

گفته که مرد ها   یچه کس یلرزد. به راست  یم یمرد از حجم اندوه و دلتنگ  نیا  یها  شانه
کشند.  یم   ادیدر وجود خودشان فر  ،ییرا در تنها شان یها یکنند؟ مرد ها دلتنگ ینم هیگر
از  یرا به همراه دارد. قطره اشک کوچک یشتری دارد، درد ب یشتری مرد ها سوز ب هیگر

  ی. گل زندگردیگ ی . انگشت اشاره اش را به دندان ماستشده  یگوشه چشمانش جار
کشد..دلش    یعشق او به نسترن هنوز نفس م شهی اش  سال ها پژمرده شده است. اما ر 

بتواند او را به آغوش بکشد. همسرش را   ،یهر حرف یاست. کاش به جا رانی و
 کند سهم او از لحظه، ورق زدن خاطرات گذشته است.  ی حساس مببوسد..ا 

دهد. خودش را گهواره وار تکان    یسر م  یآرام  هیحجم از بغض را ندارد! گر  نی ا  تحمل
 : دیگو  یلب م  ریدهد و ز  یم

 معرفت..  یدلم تنگته ب -

زند. نبود همسرش را.   یم ادی از درون فر انوشیاست و ک  کیسالگرد زنش نزد   نیچهارم
  یی نالد. احساس تنها یم یفی ضع یاش را. سرما بر تنش نفوذ کرده است. با صدا  یتنگدل
از همه جا دست   گریدردناک  د یروز ها  نیدهد. در ا یعذابش م  یزی از هر چ شتریب

لرزد. چقدر سخت است، تن    یکند، تنش م یم   ربه آن روز ها فک  یاست..وقت دهیکش
را در بغل تو جان دهد.   شینفس ها  نیو آخر ده،یهمسرت را به آغوش کش  ضیمر 

او را از دست   ر،ی شامگاه دلگ  کی کند. در  یسرش را بلند م  زدیر یهمان طور که اشک م
کند. خودش را مسبب مرگ نسترن   یرا پاک م شیدهد. با پشت دست اشک ها  یم
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رنگ  یآن سنگ سرد مشک یرو  کند. بر یم فی . چشمانش اندوه درون او را تعرنددا یم
لرزد.   یمجددا م  شی نشاند. شانه ها یاسم همسرش م یبر رو  یشود و بوسه ا یخم م

 :  دیگو یلب نجوا کنان م  ریز 

 ..دنتی د امیب  ید یدروغ باشه، به چه ام امتیاگر ق -

 ندارد. یاش تمام یکشد. دلتنگ یآن سنگ سرد م یرا نوازش وار بر رو  دستانش

بلند   ییتواند صبر کند. با گام ها ینم نی از ا  شتری تماشاگر حال خراب اوست. ب وشیدار
کند.  یاو را بلند م  یگذارد و به آرام یم انوشیبازوان ک  ری رود. دست ز  یبه سمت او م
 زند:  یمهربان لب م

 پاشو برادر من.. ا،ی پاشو ک -

را در کنار قبر همسرش   یادیو  مصرانه قصد دارد زمان ز   ردیگ یم ق یعم یدم انوشیک
  یینا خواسته با شانه ها د،ی چیکه در دستش پ ی و درد  وشیباشد. با فشار کوچک دار 

 رود...  یم  نیبه سمت ماش قشی و ناراحت به همراه رف دهیخم

 *********** 

رود.   ی م  مارستانیب یپشت اطیاندازد و به سمت ح  یبه پشت سرش م ینگاه یشاد
سرش را که با آن ست    یکند و شال رو یرنگش م یسرمه ا  یپالتو   بیدست در ج

 کشد ی جلوتر م یکرده کم

 

.  ردیگ ی دستش م یهم از آن استفاده نکرده تو  یاد یاش را که مدت ز   یمیتلفن قد و
 گرفته است.  هیاو هد  یکه شاهرخ برا  یکوچک  یهمان گوش

ماند تا    یو منتظر م  ردی گ  یفرشته را م  یدارد شماره  یمکه قدم از قدم بر  همانطور
 کند.  افتیدر یپاسخ
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که  ست ین شیب یقی کند. دقا یبه اطراف م ی و با استرس نگاه رد یگ یم  قیعم یدم
  یتهران شده است. احساس م یراه زیکرده، و خود ن اده یپ مارستانیب  یاو را جلو   اریشهر

را ندارد. تماس   گریاتفاق د  تی ظرف یتند با او برخورد کرده است. اما، شاد یکند کم
سبز رنگ، در محوطه   یفلز یصندل  یمغموم بر رو   کهیماند  در حال یپاسخ م  یدخترک، ب

  دای در چشمانش هو یاندازد. خوشحال  یم گرشیپا د ی. پا روندینش یم مارستانیب
فردا   ای نش به او خبر داده است؛ امروز جوا یاست. حامد با دکتر صحبت کرده، و عمو 

 شود.   یپدرش مرخص م

نشسته است و   یاش عرق سرد   یشانیپ یکند. رو یاو را رها نم یلحظه ا   الی و خ فکر
  یاو گذاشته شده است. ناراحت است و ب فی ظر  یبر شانه ها ینیسنگ  یلیخ تیمسئول

  ینگران م یگرید ز یاز هرچ  شتریبودنش او را ب  یکند؟ دست و پا چلفت دیتجربه. چه با 
  یم  مارستانیبلند به داخل ب  ییو با گام ها زدیخ  یمکند. تحمل سرما را ندارد. از جا بر  

رنگش تنه مردم را به جان    یمشک  یبه بوت ها  رهی اندازد و خ یم ن ی رود. سرش را پا
کند و با   یان نگاه ملرزد. به صفحه  یزده اش م خی همراهش در دستان   یخرد. گوش یم
 یکند. با چهره عصبان  ینثارش م یا  وانهی لب د  ریزند. ز  یرد تماس م ارینام شهر  دنید

  یبه شخص پشت تلفن م ی رود. حامد با لحن تند یبه سمت او م یحامد، به آرام
 : دیگو

  یتو رو خوب م یکیمن بابام، بابام راه ننداز..من  یبرا  نقدریجمع کن خودتو...ا  -
 شناسم.

-  .... 

 دهد: یادامه م   تیعصبان با

 خفه بابا.. -

 : دیگو یرود و دست پاچه م یکند. نگران به طرف او م  یتلفن را قطع م و

 شده؟ یچ  -
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 : دیگو  یخندد و م یم یکند و تصنع یرا نگاه م یحوصله شاد یب حامد

 عمو  یچیه -

بعد، عطر تن برادر زاده اش را به مشام   ی کند و لحظه ا یباز م گر ید ک یاز   را دستانش
را   یشاد ینشاند. جان به جانش کن ی رنگش م یمشک  یبر موها   یکشد. بوسه ا  یم
ساده تر و پاک تر از آن دو   یداند، شاد  یدوست دارد. خوب م اریاز عاطفه و شهر شتریب

زده و در آغوش گرم و   شی مهر سکوت به لب ها  یاست. مهربان تر، دلسوز تر. شاد
و   یشود و به آرام یمعذب م  یکوچکش جا خوش کرده است. کم یگر عمو  تی حما 

کند.  یکند و دستانش را بغل م  یرا جفت هم م شی کشد. پاها یخجالت خود را کنار م
 : دیگو یرو به حامد زمزمه وار م

 ممنون عمو  -

  ی آورد و همان طور که ناخن ها یم رونیبشلوارش  بیسوهان ناخن را از ج حامد
 : دیگو  یکشد م یبلندش و ناهموارش را سوهان م

 بچه؟  یبرا چ -

  شی چرخاند. ناگهان بغض گلو یم  یگریخندد و سرش را به سمت د  یخجول م دخترک
زمان   دنیاندازد و با فرا رس ی رنگش م دیسف یبه ساعت مچ  یدهد. نگاه یرا فشار م

 : دیگو  ی م الیخ  ی. حامد بستدی ا یم   جانیمالقات با ه

 دفعه؟ هیتو    یریکجا م -

 : دیگو  ی کند و م ی م شی به وضع آشفته و چشمان قرمز عمو ینگاه دخترک

 وقت مالقاته.. -

  ازهی. خمردیگ  یمردانه اش را در دست م فیو ک  ستدی ا  یم  زیبند حرفش حامد ن پشت
 زند: یزند. لب م یم شانشی پر یبر موها  یکشد و چنگ یم یطوالن

 .. میبر -
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که  یبخش یدر فضا  یشکاند و با کنجکاو  یقلنج انگشتانش را م  یشدت خوشحال از 
داخل   ریوصف نا پذ  یرود. با شوق یچرخاند. شانه به شانه حامد راه م  یهستند، چشم م

رود. خودش را محکم به آغوش پدرش پرتاب   یشود و به سمت تخت پدرش م یاتاق م
دهد. در تمام   یرا محکم فشار م خترکشو با لبخند تن د د یکند. پدرش از جا پر یم

 دختر بود و بس. نیجانش بند ا  یهست

  ینشاند با صدا  یدخترش م یبر گونه ها  یکشد و بوسه ا یباال م  یتنش را کم دیحم
 : دیگو  یم یفیضع

 بابا؟  یخوب -

  زیاو همه چ ی دهد. پدر برا ی دختر اجازه حرف زدن نم نی کند. بغض ا یسکوت م یشاد
 ..زی است. همه چ

گذارد و آرام   یشانه اش م یکند. حامد دست رو  یمهربان تر از قبل با او رفتار م پدرش
 : دیگو  یم

 آروم تر دختر..  ،یشاد یه -

 : دیگو  یکند و لبخند زنان م یبرادر کوچکش را مهربان نگاه م  دیحم

 ممنون داداش  -

کشد و خجالت زده   یم  ششیبر ته ر یدهد و دست یتکان م دی به نشانه تا یسر حامد
 : دیگو  یم

 نکردم باباا..  یکار -

 

 یب ی اهو یشهر، ه یها   ابانی دهد. در کوچه و خ یرا در دستش فشار م دیکل دسته
کند.  یشهر را متر م  یها  ابان یافتاده خ  ییزدنند! با شانه ها یدخترک را جار م ییآبرو

ماجرا   نیسوزد. در ا  یخودش م یخرد. دلش برا  یرا به جان م زی آم ریتحق ینگاه ها 
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شان نجابت او را از  یمردم با قضاوت ها  نیاما ا   ت؛ندارد. تنها حماقت کرده اس یگناه
 زند.  یدارشان، که دل سنگ را آتش م  شین یدانند! امان از حرف ها  یدست رفته م

  یکشد و نه، ناله ا  یم یادی . نه فرستدی ا یکند. م یبلند م یه آسمان ابررا رو ب سرش
و    زدیر ی کند؛ قلبش فرو م ی کند و تنها احساس م یرا در گلو خفه م شی کند. صدا یم

که از زبان حامد   یی. امروز با حرف هاچدیپ یم شی در استخوان ها  ری ت  کی مثل  یسوزش
افتد. چقدر    یکوتاه به سمت خانه راه م ییگام ها  باعزت نفسش شکسته است.  ده،یشن

را در تهران، کنار   ی اش خبر داده است، مدت یمحبت  یاست. او با تمام ب ری از برادرش دلگ
کند!؟ دلش    یرفته، حاال در تهران چه م النیماند. او که همراه عمه اش به گ  یالهام م

گذشته را   یروز ها  ییو رسوا  ااتفاق ه  یحامد تمام کهیدهد. در حال ینم یخوب یگواه
 .." امیکنم زود تر ب یم  یاش تنها گفته است: " سع  یمحبت یکرده، او با ب  فی تعر

  یخون را داخل دهانش احساس م یکه شور ی طور ردی گ یرا محکم به دندان م لبش
دارد و   یکه عرض پهن یابانیکند. خ ینگاه م دهی سر به فلک کش  یکند. به ساختمان ها

قرار دارند، و هر کدام به حرفه خود مشغول   گری د  کیکنار   انیدر م  کی که  ییمغازه ها 
 تماس.. کی منتظر   ت،هستند. نگاهش و تمام ذهنش منتظر اس

 ***** 

نوشد. از بعد از  یم  ینبات را کم یچا  یحاو  وانی و ل  ندینش یکاناپه م  یحوصله بر رو یب
  یو نا خواسته آخ  بلند  ردیگ یسراغش آمده است. دردش اوج م به  ی بی ظهر دل درد عج

بار از ماه به   کی که تنها  ییدرد ها نیندارد. اما  به ا  ادیروز ها را به  ن یا  خی . تار دیگو  یم
  یکشد و گهواره وار تکان م یعادت دارد.  خودش را در آغوش م  ند،آمد یسراغش م

زنگ تلفن آه از  یکس را در کنار خود ندارد. با صدا  چیاست. ه  بیدهد. چقدر تنها و غر
رنگ را محکم به دور  ینازک صورت ی . پتو ستدی ا  یحوصله م یو ب  زدیخ ینهادش بر م

 رود.  یبه سمت تلفن م یخم شده، به آهستگ یو با کمر  دیچیپ یخود م

 : دیگو ی م یفیضع ییدارد. با صدا  یشماره خانه عمو محسنش تلفن را بر م دنید با

 الو؟  -
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 زم ی عز یجان، خوب یسالم شاد  -

رمق  یدهد. ب یدلش را ماساژ م ریز  یدهد و دستش را دوران یم هیتک  واری را به د سرش
 : دیگو  یم

 عمو؟ عاطفه؟  ؟ی سالم زنمو، ممنونم شما خوب -

 : دیگو  یخندد و مهربان م  یم  یبه آرام نجمه

 چطوره؟  دیدلم، حال آقا حم زی همه خوبن عز -

شود.  یم  یاز گوشه چشمانش جار یگزد و قطره اشک سمج یاز درد لبش را م یشاد
 :د یگو یکند و در همان حال م یزانوانش را در شکم جمع م

 .. شهیشکر خدا، فردا مرخص م -

 : دیگو  یآرام م ییبا صدا نجمه

 انشااهلل.. -

 دهد:  یادامه م دلسوزانه

 کرد.. فی تعر  وی همه چ  اریشهر ؟ی خودت بهتر -

موضوع صحبت کند. "    نیخواهد درباره ا  یشود و اصال نم یدرد فراموشش م یا  لحظه
 زند. یم شی کند و مهر سکوت به لب ها  ینجوا م یبله" آرام

 دهد:  ی ادامه م  یبا خوشحال نجمه

 آخر هفته بعد دعوت تون کنم تهران.. یزنگ زدم برا   -

که الو، الو کنان منتظر   شی زنمو ی. با صداردیگ یم  قیعم یبندد و دم ی چشمانش را م 
 : دیگو یاز جانب اوست، دست پاچه م  یپاسخ

 چه خبره؟  ،یجانم زنمو...به سالمت -
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 : دیگو  یبا محبت م شیزنمو

 عقد عاطفه.. یبرا  -

 : دیگو ی آشکار و دندان نما م یشود. آنقدر که بعد از مدت ها با لبخند  یم  خوشحال

 خوشبخت؟  یآقا  نیهست ا  یک -

 دهد: ی زنانه اش ادامه م است ی با س شیزنمو

 ..! دینیب  یم د،یار یب فی انشاهلل هفته بعد تشر -

  یبه  گوشش م شتریگذارد. تلفن را ب یزانوانش م یو سرش را رو  ردی گ یشدت م دردش
 : دیگو  یم  یچسباند و با خوشحال

 انشاهلل..  -

کند. حاال، عالوه بر دلش،   یتلفن را قطع م  یآرام یبا خداحافظ یاز صحبت کوتاه بعد
 ریاز اتفاقات اخ شی گر او شده است. چقدر خوب است، زنمو بانیگر یبیسر درد عج

از   یبه تهران برسد او را به گوشه ا شیداند، اگر پا  یاست..! هرچند م  دهینپرس یسئوال
 کند.  ینفمهد او را رها نم راو تا آخر ماجرا  ده،یخانه کش

دهانش    یزند. دستش را جلو  یبه سراغش آمده است. نا خواسته عق م ید یشد  تهوع
  یحرف ها   یآور ادی دهد. با  یفشار م گری د کی   یو چشمانش را محکم رو  ردیگ یم

 . ردیگ یم یبی دلشوره عج اریشهر

 

زند. به   یکشد و افکار مزاحمش را پس م   یاش م یشانیبه پ ی. دستستدی ا  یرمق م یب
  یم  رونی ب نتیکاب ی دارو را از داخل قفسه  یدارد. جعبه  یسمت آشپزخانه قدم بر م

حبه قرص مسکن را از    کی کند و  یرا باز م یلرزد در قوط یم  شیدستها کهی آورد در حال
  یآب را باز م ریرود ش یجلوتر م یگذارد چند قدم یمزبانش   یدارد و رو  یداخل آن برم

  یگذارد. مردمک ها ینوشد. قرص را داخل دهانش م یرا م وانی ل از آب  یکند سپس کم
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نوشد و بغضش را با آن   یاز آب را م  یکند. کم یباکس گل مکث م یچشمانش بر رو 
شود.  یاکو وار در ذهنش تکرار م  اریشهر  یدهد. خمار است. حرف ها  یم نی پا

مرد ببازد! اما، با    نیشود. دوست ندارد دلش را به ا  یبدنش مشت م  یدستانش به درازا
زند. " قلبم تو دو تا   یم یکه بر زبان آورده، نا خواسته لبخند محو  یجمله ا  یآور ادی

 رنگ جا مونده "   یمشک  یگو

چشمانش را   واریبه د هیکند و تک یم  تی طرف شانه هدا کی را به  شانشیپر  یها   مو
! دل  دیتوان شن  یرا م شیکوبد، که آشکارا صدا   ین مدخترک چنا وانهیبندد. قلب د یم

را کم دارد! با   یتنها عاشق ی بدبخت نی! در ادی فهم یوا مانده اش حرف حساب را نم
  یم  رونیکند. غر غر کنان از آشپزخانه ب یم باز زنگ در خانه ترسان چشمانش را  یصدا 

شکسته   ی ها شهیکوچک ش ی چرخد. تکه ها  یکند و به عقب م یمکث م  یرود. لحظه ا 
با او شروع کرده است.   یبد یچه باز  ی. زندگردی گ یاست. دلش م  دای هو نیدر کف زم

و آسمان    نیزم نیب نیچن  نی! تا ا دیشن یرا نم اریشهر  یوقت حرف ها   چیکاش ه
 نباشد..

 * 

را  ندیب  یکند. آنچه را که م  ینگاه م شیرو به رو ریمملو از تعجب به تصو   یچشمان با
 زند: یدارد و لب م یرا بر م فنیآ یگوش یباور ندارد. به سخت 

 ... ال ی ل ،یخوش اومد  -

 ******** 

ها   وهیبه م ی. با دست اشاره ا ندینش یم  الیگذارد و در کنار ل یم زیم  ی را رو وهیم  ظرف
 : دیگو یکند، و م یم

 کن.. یی را ی از خودت پذ -

  یکند. شاد ینگاه م یکند. دخترک را با دلتنگ یلب تشکر م   ریخندد و ز  یمهربان م  الیل
 کند: ینجوا م الیدر چهره ل رهیزند و خ یدسته مبل را چنگ م
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 ! یپخته تر شد  -

 زند: یفرش لب م ی به گل ها رهینوشد. خ یکه در دست دارد، م ییچا  وانی از ل  یکم الیل

 کنه.. یو عوض م یهر آدم ،یسخت زندگ  طیشرا  -

 دهد:  ی ادامه م  یمیحسرت عظ با

 ! شهیو خودت، افکارت بزرگ م ی خودت باش یتنها قهرمان زندگ ی وقت -

 دهد:  یادامه م یو طوالن   قیآه عم کی کند و با   یم یمکث

 ! گهیآدم د  کی به  یشیم  لی تبد جهیدر نت  -

کرده    دایتفاوت پ ده،یاو را د شی که سال ها پ ییالی زند. چقدر با ل یم  یلبخند  یشاد
را   شی کند. نوازش وار زانو یرا به سمت جلو دراز م شی کند. پاها یاست. سکوت م

 : دیگو یم  یبا لبخند تصنع ال یدهد. ل یماساژ م

 چه خبر؟ از خودت بگو، پدرت کجاست؟  -

 : دیگو  یم نی دارد! دخترک غمگ یبیاندازد و پا درد عج یم نی سرش را پا یشاد

 ..مارستانیب -

 :دی گو یم  یشود. با دلواپس ی شوکه م الیل

 شده مگه؟  یبده، چ ی چرا؟ خدا سالمت -

 زند:   یشود و لب م یم  یاز چشمانش جار  یاشک سمج  قطره

 سکته کرده.. -

دختر را   نیداند که چقدر ا  یگذارد. خدا م یم   قشیشانه تنها رف  یدستش را رو  الیل
گرفته و اجازه نداده که تنها  دستش را  ،یزندگ طی شرا  نیکه در بدتر  یدوست  دارد. کس

 : دیگو  یم ینی بماند. با لحن غمگ
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 االن حالش خوبه؟  -

دهد، و در  یتکان م دی کشد و سرش را به نشانه تا  یم شی به گونه ها یدست یشاد
 :د یگو یهمان حال م

 .. شهیفردا مرخص م -

کشد و نا مفهموم   یم یطوالن  ازهی تلخ. خم شهینوشد. مثل هم یرا م شیاز چا   یکم الیل
 : دیگو  یم

 اون دو تا گردن کلفت کجان؟   -

از چه صحبت کند؟   د؟یبگو دیشود. چه با  یم سی خ شی لرزد. پلک ها  یدخترک م چانه
 اش؟  یکس یاز ب  ن؟یشاه یتفاوت یاز حماقتش؟ از ب

  یم تیکوبد، و با عصبان  یم  زیم  شهیش یرا محکم رو یچا وانی شود و ل ینگران م الیل
 : دیگو

 خب چه مرگته تو؟   -

 دهد: یادامه م کالفه

 شده؟  یزیچ -

سر   هیگر  یبلند  یپوشاند و با صدا  یبا دستانش چهره شکسته اش را م یشاد ناگهان
 : دیگو یلب م ر یکند و ز  یدلواپس نگاهش م الی دهد. ل یم

 خود، خدا.. ای -

 :دی گو   یحوصله م یگذارد و ب یشانه دخترک م یرا رو  دستش

 شده خب؟   یچ -
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  ،ییتنها یدهد، بو  یم یدلتنگ  یکه بو  یی. اشک هازدیر  یهم چنان اشک م یشاد
 حسرت، اندوه. 

 زند:  یتر از قبل لب م یحرص  الیل 

 ... یِد بگو جون به لبم کرد  -

دارد، همانند   یادی ز  یاست، همانند او. حسرت ها   دهیدرد کش الیداند ل یخوب م یشاد
را   یو سرد است. درد کی کند. خانه اش تار  یصحبت م رد،یگ یکه جان م یاو. با هق هق

کس را کنار خود ندارد، او همراه   چیکه ه  طیشرا  نی عاقل است. در ا الی کند. ل  یاحساس م
 شود. ی م یخوب قیو رف

 

پرتگاه لبانش جا خوش   ی. سکوت روردی گ یغم بغل م یو زانو  ندینش یم  یگوشه ا  کی
که تا پشت پلک   ینیریو خواب ش  د؛یسا یکند، اضطراب در عمق وجودش پنجه م یم

 زد،یخ  یاز نهاد وجودش برم یقی کشاند. آه عم یسفر کرده است را به قهقرا م شی ها
  شهیاند یاز خواهر و پدرش، پرستو  یخبر یکند و در اوج ب یبلند م یسرش را به آرام
زند!    یم  ی دهد، سپس پوزخند یاز آنها به ناکجا آباد پر م ینشان افتنیاش را به دنبال  

که قرار است از راه برسد،   ییزند و دوباره به فردا  یدر عمق چشمانش موج م یناراحت
هنوز   کهی در حال رستندکند. فردا صبح قرار است که  پرونده اش را به داد سرا بف  یفکر م

کم نور   ی از همه جا در فضا   دیبرد. نا ام یبه سر م زانشیاز حال و روز عز  یخبر یدر ب
  کیتار  مهین یواریچارد  ن ی در ا یچرخاند. تعداد انگشت شمار یم  یبازداشتگاه سر

از آنها خودش را سرزنش  ی کیکند،   یشان فکر م ینشسته اند و به مشکالت و بدبخت
  انوشیبه همراه ک ی. چند نفرسدینو  یم یادگاریاتاق   وارید  یرو یگریکنند و د  یم

شود و مسئول بازداشتگاه   یم   دهیزود کش ای  ریست که د یکوچک ی چه یچشمشان به در
دانند قرعه به نام   یکدامشان نم چیتفاوت که ه  نیزند؛ با ا یهر کدام از آنها را صدا م

  یا  هیرا ترک کند. سا  کی اتاق سرد و تار  نیافتد که قرار است اول از همه ا   یم یچه کس
م  که سکوت اتاق را در ه ییکند به سمت صدا یم   زیرا ت شیگوش ها  ند،یب یپشت در م
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 نیسالن طن  رونی ب یخواند  در فضا یکه اسم او را م ییبلند و رسا یشکند. صدا یم
 شود. یانداز م

 ...یشاهرخ ملک -

در وجودش   یو ناتوان  یبلند شود اما خستگ شی خواهد از جا ی! مدیداند چه بگو  ینم
 زند: ی م ادیدوباره اسم او را بلندتر از قبل فر  یکند! سرباز کالنتر یغلبه م

 ...یشاهرخ ملک -

و با    ستدی ا  یشود، م یبلند م شیاز جا  یگذارد و به سخت یم نیزم  یدستش را رو  کف
 :دی گو یگرفته م یصدا 

 منم... -

 : دیگو  یم  دهیدرهم کش ی کند و با ابروها یباز م ی گوش خراش یقفل در را با صدا  سرباز 

 .یدار ی مالقات  رونیب ایب -

  یگرید زی بارهم سکوت را به هر چ نیا  یاندازد ول  یال مرا با شی کند! ابروها یم تعجب
رود. نور المپ سالن بازداشتگاه چشمش   یدهد! لنگان لنگان به سمت در م یم حیترج
 کند.  یم  یو تک سرفه ا  ردیگ یم  دگانش ید یزند. دستش را جلو  یرا م

 : دیگو یلب آهسته م ری اضطراب ز  با

 موقع شب!؟   نیباشه ا  تونهی م یک -

که او را به  یشود سپس با سرباز  یم  دای تابش، هو یدر دل ب دیاز جنس ام  ی ا  هاله
  یرسند، م یراهرو که م یشود. به انتها  یم یکند، راه  یم  تی سمت اتاق مالقات هدا

که از سرتاپا به او نگاه   یکشد و در حال یم نی در را پا  ی  رهی . سپس سرباز دستگستدی ا
و   یاز سر دلسوز  یکند که داخل شود. آنگاه نگاه یاشاره م گرشی کند با دست د  یم

 : دیگو   یکند و م یبه او م ینگران
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 ...یطولش ند یلیکن خ یسع -

  دنیشود و  با د یدهد، داخل اتاق م یحرف مأمور، تکان م دی سرش را به عالمت تأ 
دارد به   یرا تند بر م  شیشود. قدم ها  یدوباره در تمام وجودش مستقر م یجان انوشیک

 برد. یگشوده شده، پناه م جانیبا ه شیکه برا  یآغوش

کند،  ی احساس م انوشیمردانه و محکم ک  یشانه ها  ی است اما تا سرش را رو مرد
آورد. هر   ی را به درد م قشیشف قیدل تنها رف شی ها  هیترکد و هق هق گر  یبغضش م

  لی دل انوشی کشد و از ک یم ی . شاهرخ آه بلند نندینش یهم م  یروبه رو یصندل یدو رو 
را به سمت شاهرخ دراز  شی نگران دستها اهبا نگ انوشیپرسد. ک یرا م نجایآمدنش به ا 

 فشارد. یکند و محکم آنها را م یم

  ی مونه تو  یکه مثل داداشم م  قمویچقدر سخته برام بخوام رف یدونی واقعا متأسفم! نم -
 .نمیحال و دمق بب  یب تیوضع  نیا

بفهماند که   انوشیکند به ک یم   یدهد و سع یسرش را به عالمت تأسف تکان م  شاهرخ 
او، شاهرخ را   ی و دست شکسته   یچقدر نگران پدر و خواهرش است. اما صورت زخم

در جواب   انوش ی بپرسد. ک حال او را  شی ها یو نگران  یقلب لی کند تا بر خالف م  یاجبار م
 : دیگو  یشاهرخ م

 ست ین یزیچ -

 :د یگو یدهد و در همان حال م یم یرا تکان کوچک دستش

 داد سرا.. ره ی فردا پروندت م -

 : دیگو یدهد و دمق م یتکان م دی سرش را به نشانه تا ادی با اندوه ز  شاهرخ 

 دونم  یم -

 : دیگو یاندازد و آرام و شرم زده م  یم نی را پا سرش

 چه خبر؟  یاز بابامو، شاد  -
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ندارد اما از حال بد پدر شاهرخ، تا   یخبر یکند. از شاد یسکوت م  یلحظه ا  انوشیک
  یچشم م ی کشد و در اتاق کوچک هجده متر یم  ششی به ته ر یخبر دارد. دست یحدود 

 آرامش به لحنش اضافه کند: یحرف زدن با چاشن نیکند در  ح یم  یچرخاند. سع

 نباش!  یزیهمه خوبن...نگران چ -

  یکند.  دروغ گو  یم فیاش را تضع  هیشاهرخ از حال بد آقاجانش، تنها روح دنیفهم
  دنیگذارد و از د یم   یکوچک فلز زیم ی شده است. دست آزادش را رو یماهر

کشد و   یسرش را جلو م  دیکشد. شاهرخ با ترد  یساده و خلوت اتاق عذاب م   ونیدکوراس
 : دیگو  یم

 !؟  یمطمئ -

 : دیگو   یم متیدهد و با مال  یتکان م  دی سرش را به نشانه تا  انوشیک

 پروند ت و قبول کرده..  ارشیک -

شود.  یکند و ته قلبش شرمنده م  یم یاحساس خفقان  یحرف لحظه ا  نی با ا شاهرخ 
گذارد و سرش را   یم  زیم  یآزادش را رو یزند. دست ها  یم  ادیر چهره اش فر د یکالفگ

  یشود. با صدا  یم  شی در گلو یبیباعث بغض عج یمانیاندازد. احساس پش یم نی پا
 زند:  یلب م  یگرفته ا 

  شتریاحساس کنه؛ ب مویخال یکن، نذار جا  یکن و در حق خواهر من برادر یمردونگ ایب -
 از من دلسوزش باش و بهش توجه کن..

و با   ستدی ا  یکرده است. م فی جمالت را پشت هم رد یداند با چه تالش یم خدا
  قیتن رف انوشی. کردیگ  یرا کوتاه  مردانه در آغوش م انوشیماالمال از اندوه، ک یچشمان

 : دیگو   یدهد و نجوا کنان م یرا محکم فشار م قشیشف
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و    ییذره هم احساس تنها  هی ذارمیتهش باهاتم و نم  نباش...من تا یچی نگران ه -
 ی غربت کن

 : دیگو ی م یمکث کوتاه با

 توکل کن به خدا... -

زند.   یبه محبت برادرانه اش م  یدهد و لبخند  یم  نی پا یبغضش را به سخت شاهرخ 
بلند و   یی. با گام ها دیگو  یم  یآرام یکند خدا حافظ یم انوشیکه پشت به ک  یدر حال

  ی شاهرخ نگاه م یخال یبا اندوه به جا انوشیشود. ک یافتاده از اتاق خارج م  ییشانه ها
  زیم  یرا از رو نیماش  چیخواهد. سوئ یکه او م برود، شیآن طور پ ز یکند. کاش همه چ

شاهرخ است.   ریافکارش به شدت درگ ند؛ینش یکه پشت رل م  یزند ودر حال یچنگ م
  یمدارک تا حدود  یتواند با جمع آور  یدارد! م ی که از محمد عل افتد،  یم یمدرک ادیبه 
آورد و به سمت خانه راه   یرا به حرکت در م نیافکار ماش ن یدادگاه را عوض کند. با ا یرا
 افتد. یم

 ** 

دهد. لبش را به   یبه قصد خروج از پاساژ ادامه م یگریپس از د یک یپله ها را   یشاد 
  یرو م اده یدر پ تیزند. دخترک با عصبان یقدم م الیو شانه به شانه ل ردیگ یدندان م

آورد و با تعجب  یم رونیکوچک سبز رنگش ب ف ی همراهش را از ک  یگوش  الی . لستدی ا
 زند:  یلب م  هحوصل یکند. ب یرا نگاه م یشاد

 شده!؟  یچ -

 ند،یرا بب اری بدنش رها شده است. اگر شهر یکند و دستانش به درازا  یسکوت م  دخترک
همان طور که با   الی او حرف درست نکند. ل یبرا  ردی بگ ادی به او دهد! که  یچنان گوش مال

  یم یگذارد و فشار کوچک یم   یشانه شاد یدست رو ردی گ یهمراهش تماس م یگوش
رژ زده اش را   یاش لب ها   یدوران جوان قیکند. رف ینگاهش م یج یدهد. دخترک با گ

 دهد:  یتکان م
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 چته؟  -

 : دیگو یزند و م ی را پس م الیحوصله دست ل یب یشاد

 ..یچیه -

 

 : دیگو  یاش م یشگیدهد و با آرامش هم  یتکان م یسر  الیل

 گردم..  یباشه، تو برو خونه..من تا شب بر م -

 پرسد:  یم  یاندازد و با کنجکاو یباال م  ییَابرو  یشاد

 !؟ یکجا به سالمت -

 : دیگو یکشد، و در همان حال م  یم  شیبه گونه ها  یزند و دست یم  یلبخند محو   الیل

 گردم..  یدنبال کار م -

  ی. بعد خداحافظدیگو   یلب م  ریز  یدهد و باشه ا  یتکان م دی به نشانه تا ی سر  دخترک
  اریزند. چشمانش غم دارد. چرا شهر  یشهر قدم م  یحاال در کوچه پس کوچه ها   ،یکوتاه
جوان    هیشان شب یکند!؟ رفتار ها  یدختر هفده ساله فرض م کی   ایکودک،  کی او را 

اندازد و با   یم  نی اند! سرش را پا دهیرس یسن لوغ تازه به درک ب ییاست، که گو  ییها
شود   یمرخص م  گری د ی. پدرش تا ساعتندینش یم ،یلب جوب پهن یبر رو  ادی ز  یخستگ

تلفن  ن یخانه برود. بنا بر ا نیغمگ یبه فضا یزود  نیو دخترک دوست ندارد به ا 
طرز  هآورد. انگشتانش را ب  یم  رونیرنگش ب ی سرمه ا  یپالتو  بی همراهش را از ج

کند.   چنان   یرا لمس م اری دهد و شماره شهر یحرکت م  یصفحه گوش یماهرانه بر رو 
  یم قیعم یگذارد و دم یاش م نهیقفسه س  یافتد، که دستش را رو  یقلبش به تپش م

 شود. ینفسش  حبس م  اری شهر  ی. با صدا ردیگ

 الو؟  -
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کند! با   یاطرافش فرق م ی دختر ها یدخترک همچنان پا بر جاست! او با تمام تیعصبان
 کنند.   یم یکه در داستان ها زندگ ییدختر ها  یتمام

 ؟ یالو، شاد  -

 :د یگو یم  یآرام یود مسلط شود. با صداکند بر خ یم یسع

 سالم  -

 بزند! یلبخند   نیکوچک تر یشود حت یباعث نم ار،یخوشحال و خندان شهر  لحن

 خانم..احوال شما؟  یَبه َبه، شاد -

 زند: یلب م هیبا کنا  دخترک

 شما!  یها  یاز احوال پرس -

 خندد: یدر گلو م اریشهر

 دست که نمک نداره!  نی بابا، بشکنه ا  یا -

. گذرا  ردیگ ی شود و دستانش را در آغوش م یروز ها در خودش جمع م نیسرد ا   یهوا از 
پسر   ی ها یکند. حوصله مزه پران یترساند نگاه م یاو را م یکه اندک ،یبه کوچه خلوت

 : دیگو  یرا ندارد. کالفه م شیعمو 

 ها رو اصال ندارم!  ی مزه باز   یب نیا  یبس کن، حوصله   -

  یهمه با ندونم کار ن یو ا د؛یشد  یمرد م م،یشما پسرا زودتر از اونکه فکرش و بکن شکا
 .. دیبرد یکه اسم مرد روشه رو نم ی هرچ یهاتون آبرو 

کند را بر زبان آورده، و حاال احساس   یم ینیاش سنگ  نهینفس آنچه را که در س کی
کند. مگر چه   یگوش م یشاد یخط به حرف ها یشوکه از آن سو   اریدارد. شهر  یبهتر
 آورد. یاو سر زده است!؟ افکارش را بر زبان م یاز سو  ییخطا
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 فصل اول(  انی) پا

 

 : دیگو یم هیزند و با کنا  ی م  یپوزخند یشاد

 ؟ یخبر یباور کنم تو ب -

. نگاهش را به  ستدی ا یبرد و پشت پنجره بزرگ خانه م یفرو م بی دست در ج اریشهر
دار در کل شبانه روز  هیبلند و پا یدوزد که با چراغ ها  یمقابلش م  یبایغ ز سمت با

 : دیگو یم   یخط به شاد یاست. کالفه از ان سو   دیروشن و قابل د

 چه خبره!؟  نمیبده بب حیمثل آدم توض -

  شی که صدا یکند و در حال  یدخترک تمام خشم و تنفر خود را در دستانش مشت م 
 : دیگو   یلرزد، م یم

کف   یختیکه بود و نبود ر  یخبر هر چ یاز خدا ب  هی شیپ یرفت ،یِد مرد حساب  -
 شده!؟  یچ یگی دستش! بعد تازه م

کار دست شان داده   لی او و سه انی ان روز شان، م  یشود که حرف ها  یمتوجه م  اریشهر
 :دی گو یزند و دست پاچه م یاست. اما خودش را به آن راه م

 ..یعنیفهمم،  ی_ نم

 : دیگو یم  یادیو با خشم ز   دیآ یکالمش م انیم  یشاد

 !  میباز  اهی! من خودم ته ساریشهر ار یخبر و در ن یب یآدما یمن ادا   ی_ برا 

 دهد:  یوار ادامه م دیتهد



 ی طعم گس زندگ 

184 
 

چفت و   قتیاگر دهن رف ار، ی ...بدا به حالت شهرگمی م یچ نیخوب گوشاتو باز کن بب -
 بست نداشته باشه!  

بخشد؛ تا آنچه که   یم  یشتری شجاعت ب یاو، به شاد  قیعم یو نفس ها  اری سکوت شهر 
که به لحنش اضافه  یبغض یحرف زدن با چاشن ن ی. در حاوردیدر دل دارد را به زبان ب

 :دی گو یشده است، م

غازت به باد هوا   هیصد من   ینکردم، که با حرف ها دایمن ابرومو از کف جوب پ -
 .. یدیم

  ی است. دستش را برا ستادهی ا  یاصل  ابانیاه افتاده، و حاال در خداند چه زمان به ر ینم
شود. با  یدر خود جمع م  زی دردناک پا  یکند. از سرما   یدر حال حرکت بلند م یتاکس

 دهد:  یادامه م یزی لحن غم انگ

 !  یحرف نزن  االتتیکس، از خ چیه شیوقت، پ چیه ،یتو زندگ  ری بگ ادی  -

پرتاب   شیپالتو  بیرا داخل ج یکند و  گوش  یقرمز رنگ را لمس م کنیا  یخداحافظ یب
  یجلو  یشود. تاکس یم یزده از سرما، جار خی  ی بر گونه ها شی اشک ها البیکند. س یم
  ی شهی ش یشود. آرنج دستانش را بر لبه   یکند و دخترک سوار م ی ترمز م یشاد  یپا
است، که در سکوت  یمرد کهن سال   نیماش  ه کند. رانند یم نیو ف  نی گذارد و ف یم

به تن دارد و چهره مردانه و جا افتاده   یآراسته ا  یکه لباس ها  یکند. مرد یم یرانندگ
مشکالت   یها  نی دهد.  باال و پا یاش م یگوناگون در زندگ  یاش، خبر از تجربه ها

ت  به سم  اسازد. نگاهش ر  یم  یدر هر دوران سن  دیچهره جد  کی یاز هر انسان  ،یزندگ
که فکر   یی زند. او  یشب گذشته اش م یبر افکار ها  یدهد و پوزخند  یسوق م  یگرید
  ریسخت و نفس گ یروز ها  ن یتواند در ا  یکه م  یمرد ماندن است! مرد   اریکند شهر  یم

  یرنگش م یبه شال سرمه ا  یکند. دست یرا کنار هم جفت م شیکند. پاها  هیبه او تک
 زند. یبر افکار ش م  یکشد و مهر سکوت

 ***** 
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  واریرا محکم به د یزند و گوش یسرد خانه زانو م  یها کی مات و مبهوت بر سرام  اریشهر 
 زند: یم اد ی فر تیکند و با عصبان یخانه پرتاب م

 ..لی گندت بزنم سه -

زند. چقدر خوب   یم ادی مجددا فر ادیگذارد و  از خشم ز  یم  نیزم یدستانش را رو  کف
بر   یعاطفه در خانه حضور ندارند؛ تا شاهد حال خراب او باشند. چنگ است، مادرش و

کند. هر   یبرخورد م لیفرصت با سه ن ی. در اولرد یگ یم  قیعم یزند و دم یم  شی موها
حرکت به صدا در    کی ماجرا خود  اوست. قلنج گردنش را با   نیا یچند، که مقصر اصل 

 ن کرده است.  او را دچار عذاب وجدا  یشاد  نیاورد و لحن غمگ یم

 ***** 

کند. تمام   یمهمان م شی از جنس عشق و محبت بر لب ها  یلبخند  ،یخوشحال با
که   ییپسر..به اتفاقات امروز..او نیا  یفکر نکند. به حرف ها  اریتالشش را کرده تا به شهر

  یکه او را م یشده، و پسر یداخل مغازه کوچک لوازم خانگ یو کتر یقور دی خر یبرا 
  یداریپا  یو آرزو  د،یگو  یم ک ی تبر یکه به شاد ی نام لی کرده! سه ییشناسد و ابراز آشنا

  یگره م گرید کی در  شی ها اخم ها نیا  یتمام یاور ادی خواهد..با  یرابطه را م نیا
به اتاق   یاز آمدن پدرش به خانه گذشته است. حامد از شدت خستگ  یساعت  کیخورند. 

کاناپه  یبر رو  الحا ،یحمام طوالن  کیرفته تا استراحت کند. آقاجانش بعد از  نیشاه
  یکند. به سمت آشپزخانه پا تند م یم  نی را باال و پا یونی ز یتلو ینشسته، و شبکه ها 

  ی قبل بر رو یدارد. بشقاب و چاقو ها را مدت یسنگ اپن بر م  یرا از رو وهی کند و ظرف م
را   وهیدار م هیرود و ظرف پا   یم  ییرایکوتاه به سمت پذ ییگذاشته است.  با گام ها  زیم
کند و   یم  تیطرف شانه هدا   کی را به   شی گذارد. موها یم  زیم   یا شه یسطح ش یرو  رب

بر   یاش جان دوباره گرفته است. با محبت بوسه ا یاندازد. زندگ یم گرش ید یپا  ی پا رو
که  یکند و با بغض ینشاند و دستانش را دور گردن پدرش حلقه م یپدرش م  یگونه ها 

 : دیگو یلحنش شده است م  ینا خواسته چاشن

 دلم برات تنگ شده بود بابا  -
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کند. بوسه   یرا نوازش م شانشی پر ی زند و موها یم  یاز محبت دخترش لبخند   دیحم
او    دیدارد. با یبا شاد  یادیز  ی کند. حرف ها ینشاند و سکوت م یم  سوانش یگ ی رو یا

  یروز ها، او را نگران تر از قبل م ن یا  ضشیآگاه کند. قلب مر  یزندگ قیحقا  یلیرا از خ
 کند.. 

 

 ) شروع فصل دوم( 

 

 ******* 

 

وقتش    شتریاش بهتر شده و ب یگذرد. حال جسم  یبه خانه م دیاز بازگشت حم یروز  دو
 : دیگو  یم  یبلند  یصدا توجه به سن و سال پدرش با   یب یگذراند. شاد یرا در خانه م

 بسه پدر من، بسه..  -

  یلباسش خشک م ی دستانش را با گوشه  یسیبندد و خ  ی آب را م ر یآشکار ش یحرص با
گذارد و با   یسنگ اپن م یرا بر رو  شیچا  وانیرود و ل  یبا آرامش جلو م دیکند. حم

 : دیگو  یدر چشمان دخترش م رهیخ یمهربان

 !؟ هیچرا بابا؟ مگه پسر بد -

 دهد:  یترس ادامه م یو اندک  دیترد با

 خبرم؟  یکرده من ب یکار اریشهر -

کند.   هیکم مانده است گر تی کشد و از شدت عصبان یاش م یشانیبه پ یدست یشاد
کند، و نجوا کنان   یم  اریبار شهر ییدهد؛ و در دل ناسزا  یتکان م یسرش را به نشانه منف

 : دیگو  یم
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 آخه؟  یتینه پدر من! چه اذ  -

 

 : دیگو یم یرود و پشت به شاد  ی م ییرا یزند و به سمت پذ یم  یلبخند محو   دیحم

ماه نه، ماه   نی گفته، ا اریاز  ازدواج تو با شهر  ییزایچ هیعموت سر بسته از پشت تلفن   -
 ! یخواستگار  انیبعد م

  یگردد و با صدا یمحکم راه رفته را باز م  ییو با گام ها  کند یراه مکث م انی در م دیحم
 :دی گو یمردانه خود م

به دل  یچنگ   نیهمچ اریاخالق شهر اوردم،یمن به حرمت برادر بزرگترم تو حرفش نه ن -
 ..یآخر با خودته شاد م یزنه..اما تصم ینم

 دهد: یادامه م نیغمگ

 نشه  یپسر حاج هی کنم، تا مثل قض یازدواج دخالت نم  یانتخابت برا  یتو  -

را از   شیرود موها یکند و همان طور که به سمت او م یپدرش را مهربان نگاه م یشاد
پر محبت آقاجانش   ده ی. دستان چروکردیگ  یکند. پدرش را در آغوش م یبند کش آزاد م

دستانش را   دی. حمنشاند ی بر آن ها م یو بوسه ا   رد؛ی گ یخود م  فی را در دستان ظر
 د:ی گو یکشد و در همان حال م  یعقب م

 خجالت بکش.. ه؟یکار را چ نیدختر جان ا  -

 : دیگو  یم  یبلند  یخندد و با صدا یم  یشاد

 عاشقتم بابا..  -

 : دیگو  یکند و م یبه سمت در م یاشاره ا فنیزنگ آ یخندد و با صدا  یمردانه م پدرش

 ه یشت در کپ ن یدست سر از کچل ما بردار، برو بب -
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رود. بافت   یدهد و پدرش به سمت اتاق م  یتکان م دی به نشانه تا ی سر  دخترک
رنگش   یزند و شال مشک  یخانه چنگ م  یکنار در ورود  یرنگش را از چوب لباس یزرشک

خانه را درست   فنیآ  د،یهر چه زود تر به حامد بگو  دیاندازد. با یساعدش م  یرا بر رو 
را بر   یهوا لرز   یرسد. سرما یبه گوش م ییدهد و نه صدا ینشان م یریکند. نه تصو

که مجددا   دیآ  یم ن ی کوچک و کم اتفاع پا ی از پله ها اطیکند. با احت یتنش مهمان م
قند در  ار ی شهر یاز خواستگار  گر،ید  ی. همانند دختر ها دی آ یزنگ در خانه به صدا در م

  کی حرف  تون،به قول خا رد؛ ی بگ میها تصم یزود  نیبه ا  دی د. اما نباشو یدلش آب م
 !  هیعمر زندگ  کی حرف   ست،ین ی دو روز زندگ ایروز 

 : دیگو  یم  یبلند  یصدا با

 اومدم  ه؟یک -

  یروح خانه چشم م یب  اطی اندازد و در ح ی سرش م یبافتش را آزادانه بر رو  شال
همه دوست دارن!  ویاول زندگ یکند: روز ها  یبه او گوش زد م  شهی چرخاند. خاتون هم

  یبرا  ؛یبچش یکه سرد و گرم زندگ شه،یمهم م یزمان ی! اما زندگنیر یمثل شکالت ش
 .یحل کن  دهیمشکالتتو سنج گهی همد  یو پا به پا  یخرج کن یهمسرت صبور

کند. با   یباز م یرا با فشار کوچک اطی و در ح چدیپ یرا محکم تر به دور خود م بافتش
 زند: یاست، مات و مبهوت لب م  ستادهیاو ا   یکه جلو یشخص دنید

 ! اریشهر -

 زند: یخندد و لب م یم  یبه آرام شی رو به رو مرد

 سالم!   کیعل -

  کیدر  شی آن، اخم ها ک ی کند و    یرا نگاه م شی رنگش پسر عمو یمشک  یدو گو با
دهد. از  ی اجازه فکر کردن نم اری قرار شهر ید. دل بکن یخورد و سکوت م یگره م گرید

را از رو بسته است، صحبت کند. انگار پسر   ریکه شمش ییکجا شروع کند و چگونه با او 
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  یخواهد. صدا  یرا م یشاد ن یچن  نیکه دلش ا  ، بر نداشته یبچه درونش دست از لجباز 
 خورد:  یدر گوشش زنگ م یاحساس شاد  یاما ب نیدلنش

 ار؟ یشهر -

صدا  را بارها و بارها او را صدا    نیتا ا  دینگو  زیچ  چیزند و حاضر است ه یم  یلبخند
  یناخواسته لب م اریشهر  اوردی بر زبان ب یشود و قبل از آن که حرف ینگران م  یکند. شاد

 زند: 

 جونم؟  -

اندازد. دلش   یم نی شود و سرش را پا یاز شدت خجالت گلگون م  شی ها گونه
به  ییاز اندازه پرو شیب ی رقصد، کم یکه نزده م یمرد   ی! اما براخواهد  یم  دنیخند

  یاندازد و لبخند زنان م یباال م  ییابرو  اریو شهر  ردی گ یم قیعم یآمد. دم  یحساب م
 : دیگو

 داخل؟  امی ب یکن یدعوت نم -

  یبه داخل خانه م یرود و با دست اشاره ا  یدر کنار م یاز جلو یتصنع یبا کالفگ یشاد
 : دیگو  یم یفی ضع یکند و با صدا 

 دی بفرما -

 

 *** 

 

مبل    یکند. بر رو یگذارد و کمر راست کرده، و عقب گرد م  یم زی م یرا بر رو  یچا  ینیس
  یپوست  ری ز  یاندازد. از محبت ها  یم  یگری د یپا  یرا رو  شیو پا  ندینش یتک نفره م

را به   یگری اش محبت مرد د ی سالگ  و دو  ستیکشد. تا سن ب یخجالت م یکم ار،یشهر
کند. برق   یبا پدر و برادرانش فرق م جنسشکه   یقلب خود نشان نداده است. مرد
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روز ها دوست داشتنش را آشکار   نی که ا ی. مرد د یدرخش یم  اریاز چشمان شهر یطنتیش
انها   انیحال اوست. با باال گرفتن بحث م  یا یکند، در کنار پدرش نشسته و جو یم ان یرا ب

 کشد. یدست از افکارش م 

 تهران.. د یای ب دیفردا؟ اول و آخر که با ا یامروز   ؟یباالخره که چ -

دارد و با   یقرار دارد، بر م زی م یکه بر رو  یستالی را از داخل ظرف کوچک و کر  ییکاکائو 
 : دیگو  یم  یدو دل یگذارد. پدرش با کم یلذت داخل دهانش م

 .. م یشیتهران م یباشه..پس امشب راه -

آنکه  یشود. ب یمستند م یدهد و مشغول تماشا  یتکان م دی به نشانه تا یسر  اریشهر
شده،   یخودشان حل و فسق کردند! اوضاع بد انی را م زیبخواهند، همه چ ینظر زیاز او ن
  یگناه یهمراه شده تا ب  انوشیبار با ک نی اول یدر راه بازگشت است و حامد برا  نیشاه

 شاهرخ را ثابت کند. 

 

خورد.   یزنگ م یهمراه شاد ی است که گوش ونیز ی تلو یهم چنان در حال  تماشا  اریشهر
  زی م یبر رو  یشاد  یاندازد و نگاهش سمت گوش  یبه اطراف م ینگاه  شیپسر عمو 

ده،  کر زیکه پزشک تجو  ییبعد از مصرف قرص ها د یشود حم یم یشود. مدت یمتمرکز  م
  ینگاه اریو شهر   دیآ ی م رونیاز اتاق پدرش ب  یاستراحت رفته است. شاد  یدر اتاقش برا 

 : دیگو یاندازد و م  یبه او م

 رون؟ ی ب میباهم بر یخوا  ینم -

چه کند!   دیداند با  یبه بازار برود. خودش هم نم د یخر یبرا اری است تا همراه شهر مجبور
 یکسان  هیذهنش شلوغ است و بر افکار و احساساتش تسلط ندارد. حال دخترک شب

 زنند.   یم  یآرامش دست به هر کار یاندک  یاست، که در برزخ برا

 : دیگو   یم یکند و شاد  یم  یبه گوش یاشاره ا   اریکه شهر دی گو یم  یآرام باشه
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 اصال حوصله جواب دادن ندارم  ال،یخ یب -

  یم ی اندازد و با خونسرد  یبه اطرافش م یشود و نگاه  یمبل بلند م یاز رو   اریشهر
 : دیگو

 آماده کنم نویماش  رمیباشه، پس تو برو حاضر شو من هم م  -

رود.  یبه سمت در م  ریوصف ناپذ  یگنجد. با خوشحال یدر پوست خودش نم پسرک
  یلب با خود م ری کند و ز  یم   یگوش  یبه صفحه  یو نگاه  دیآ یبه جلو م یگام یشاد
 : دیگو

 تونه باشه؟  یم   یشماره ک ن یا -

را عوض   شیرود تا لباس ها  یاندازد و به سمت اتاقش م  یباال م یتعجب شانه ا  با
  یرا رو یمی مال شی اندازد و همان طور که دارد آرا  یبه خودش م ینگاه نهیکند. در آ

  عی خواند. سر یشنود؛ که بلند اسم او را م یرا م اریشهر  یکند صدا  یم   ادهیصورت خود پ
 شوند.  یرساند تا با هم راه یم  اریبه شهر اپوشد و خود ر  یرا م شی لباس ها

دستش را به   اری کنار راننده نشسته و سکوت کرده است. شهر یبعد در صندل یلحظات
را حفظ است!   یشاد قهی کند. سل یم یرا پل  یکالم یبرد و آهنگ ب یسمت ضبط م

  ر یز  یتوجه به محبت ها   یرا تحت نظر دارد. اما ب شی تمام حرکات پسرعمو یشاد
کند.  یرا تماشا م  رون یب یفضا  وگذارد   یم نی ماش  شهیش یاو، دستش را لبه    یپوست

را کنار او بوده   یلحظات  اریرا جبران کند. شهر شیکادو محبت ها   کیخواهد با   ی دلش م
 اش او را به حال خود رها نکرده است.   ییلحظات تنها یاست، که او در تمام 

است   یکند. کاف یرا کنترل م نیدست فرمان ماش کی کند و با   یدنده را عوض م اریشهر
را در خطوط چهره اش   ایدن  یها یتا همه خوشبخت رد یبه خود بگ یناالن افهی ق یشاد

 .داند چقدر دوستش دارد  یکه تنها خدا م یکند! آن چهره ا ادهیپ

 ***** 
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  کی گذرد. شانه به شانه   یشهرشان م یاز آمدن شان به بازار کوچک و با صفا  یساعت  کی
مشغول   اری دهند. شهر ینظر م گری د کی  ی در انتخاب ها یکنند و گاه یم  دیخر گرید

رود که شال و کاله   یم یبه سمت دست فروش یصحبت کردن با تلفن است که شاد
آنقدر  اری را کرده است، اما شهر راهنیک پی دی د خرفروشد. قص یرا م  یبافت مردانه ا 

چرخاند   ی م  یآمد! سر یآنها به چشم نم انیدر م راهنیداشته، که پ  یمتنوع ی ها دیخر
  یآنها را از رو   ی. با خوشحالرد ی گ یچشمش را م  یرنگ یشال و کاله بافت سرمه ا  کی و 

و به   ستدیا  یار میشهر  یدارد. با صدا  یقرار گرفته، بر م  نیزم یکه بر رو  یپارچه نازک
 گردد: یسمت او بر م

   ؟یبخر یخوا  یم یزیچ -

 دهد:  یادامه م اریکند. شهر یدهد و سکوت م  یتکان م  دی سرش را به نشانه تا یشاد

 آخه؟ مردونس!  یک یبرا  -

 : دیگو  یو در همان حال م  ردی گ یزند و شال و کاله بافت را باال م یم  یلبخند  یشاد

 رمش یخوام بگ یتو م  یبرا اد؟ی خوشت م نیبب -

آن   دیدخترانه اش قصد خر یبا تمام لجباز  یکند اما شاد یقبول نم ار ی مردانه شهر رتیغ
زند  یم یدرخشد و لبخند بزرگ  یم اری در چشمان شهر یشال و کاله را دارد. برق خوشحال

 : دیگو  یو م

 بابا.. ستمیبه زحمت ن یراض -

 : دیگو یم  یاندازد و به آرام یم نی سرش را پا یشاد

 ناقابله  یلیجبران کمک هات، هر چند که خ یبرا  ست،ی ن یزحمت -

به ته  یخوشحال است. دست  یو محبت شاد  یخندد و چقدر از مهربان یمردانه م  اریشهر
بعد از حساب کردن پول آن ست   یکند؛ و  شاد  یم  دی اش را تا قهیکشد. سل یم  ششیر

بلند و    راهنی کنند.  دخترک پ  یحرکت م نیبه سمت ماش گری د کی شال و کاله همراه  
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  قهی که باال تنه ساده و  یمجلس   راهنیکرده است. پ دیعقد عاطفه خر   یرا برا ییبایز 
شب که جنس آن َلِمه هست،   لباس   نیاست. آنقدر ا   یآن مدل ماه ن ی دارد، و پا یقی قا

  یرا برا  ی اد یکه شوق و ذوق ز  یدوست دارد، طور اریاست و آن را بس  بای برتن دخترک ز 
 آن لباس دارد.   دنیپوش

  ی. با صدا اوردی ب رونیرا از پارک ب نیتا او ماش  ستدی ا  یم  ابانیکنار خ اری شهر یصدا با
که بر   یتوجه به اسم یآورده و ب رونی ب فشیآن را از ک عیزنگ تلفن همراهش، تند و سر 

 کند:  یسبز رنگ را لمس م  کنیشده، آ  انیصفحه نما   یرو

 د؟ ی بله، بفرما -

 فرستد:  یم نی حامد، آب دهانش را با صدا پا   تیهول و عصبان  یصدا با

 تو؟  یمعلوم هست کدوم گور چیه -

 زند: یکند و با استرس لب م  یم دستانش را مشت یشاد

 د ی اومده بودم خر  -

 دهد: یادامه م دلواپس

 شده؟  یزیچ -

 : دیگو ی م  یبه شاد عیکند تند و سر   یصحبت م  یخط با کس یآن سو ییکه گو حامد

 

 باره!  یکه واسه ما م هیبشه؟ انگار از آسمون بدبخت یخوا  یم یچ -

 : دیگو یم  یرود و به سخت ی م  لی تحل یشاد یبار تمام انرژ  کی به

 افتاده؟  یچرا؟ باز چه اتفاق  -

 شنود: یحامد را م یعصبان یصدا 
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 ..کهی ِد گاز بده مرت -

 دهد:  یادامه م یکند و رو به شاد  یمکث م یکم

 ی نپرس شاد -

 زند:  یم   ادیفر  ادیکه دارد با خشم ز  یتیتوجه به موقع یشود و ب ی م یعصبان  دخترک

 رم؟ ی به سر بگ دیبا یچه گل  نمیبب یدینم ح یست توضنپرس؟ چرا در  یچ یعنی  -

 

 زند: ی داد م یشاد  یبلند تر از صدا  حامد

 بابات برگشت خورده..  ی چک ها  د؟یبشه دور دونه حم یخوا  یم یچ -

کرده، که آه در  یبا پول اجناس کارخونه چه غلط ستی در به در، معلوم ن نی شاه اون
 !  میبساط ندار

 دهد:  ی ادامه م یخش دار یدهد و با صدا  ی م رونی را با صدا ب نفسش

بگم..حال    یزیپول قرض کنم، اونقدر حالش خراب بود روم نشد چ دی زنگ زدم به مهش -
 تو شکمش هم شده قوز باال قوز!  یاون توله ها   ست،ی خوب ن لوین

 زند: یشده است و تنها لب م شوکه

 بابام..  -

 :دی گو یکالفه م حامد

 خودتو برسون..  یجعل  ؟ییدم در خونه تونم، کجا  نترس، -

 بشه..  نیترسم طلب کار ها سر برسن اوضاع بدتر از ا  یم

همه   نیکند و در دل از فشار ا   یحامد تلفن را قطع م  یبعد با الو، الو گفتن ها  یقی دقا
بار او نکند! تا   ییتا ناسزا ردیگ یزبانش را گاز م  اری شهر ی زند! با صدا یمشکالت نعره م
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اش تنها نگذاشته،   یلحظات زندگ نیکه او را در بد تر  ییاش را بر سر آدم ها   یدق و دل
 نکند!  یخال

 : دیگو  یدهد و در همان حال م یم  نی را پا نیماش  شهیزند و ش یم   یتک بوق اریشهر

 ؟ یشی! چرا سوار نمگهید ایب  -

ر آن النه کرده است به سمت  که بغض و اندوه د یسست و چشمان  ییبا گام ها  یشاد
و آرام تر از    ندینش یراننده م یکنار صندل یکند. به آرام یرود و در را باز م یم  نیماش

  هیتک یصندل  یکند و سرش را به پشت یرا کنار هم جفت م شیبندد. پاها  یقبل در را م
بر سر   یکه همچون باران  یو مشکالت   یاز شدت نگران دی ترد یدهد. اگر تنها باشد، ب یم

 دهد. ی سر م هیبارد، با صدا گر  یاش م یزندگ

جان و   ی! به اجبار لبخند ب اریشهر  ی کس متوجه حال خرابش شود، حت چیخواهد ه ینم
  یکند. تلفن همراهش را محکم در دست م یمهمان م   شی لب ها  یرا بر رو  یرمق یب
  یرا برا  یامکیدهد و پ یم  حرکت یصفحه گوش  یو ماهرانه انگشتانش را بر رو ردیگ

 کس حامد"  چینبره، ه ییماجرا بو   نیکس از ا  چیفرستد" ه   یحامد م

چشمانش از تعجب گرد   اریشهر یکند و با صدا  یخارج م  لنتیاش را از حالت سا یگوش
 شود:  یم

 ...دمق نباش! یشاد  زهی عز  یلیخاطرت خ -

  یقالب م گر ید  کی گزد. انگشتانش را در  یشود و از شدت خجالت لب م یپاچه م دست
 کند! یکند و در دل با خود دو، دوتا، چهارتا م 

 

 ****** 

 

 : دیگو یزند و با خنده م  یم  انوشیبرهنه ک یبر بازو یمشت  وشیدار
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 ! یپدر صلوات -

  یآبرود و حوله کوچک  یبه سمت تخت م انوشی ندارد. ک یپسر تمام نیا  یها  یشوخ
 :د یگو یاندازد و در همان حال م  یدوشش م یرنگش را رو 

 تو حلقش؟   زمی بر ارمیدندون گرِد..از کجا پول مفت ب یلیخ یلعنت -

گذارد و   یسرش م  ریکند و دستانش را ز  یتخت پرتاب م یخودش را بر رو  وشیدار
 زند:  یلب م یحرص

 خواد!  ی پول م ونیلیم  ون،ی لیم لمی! واسه چهارتا فمیفکر کرده سر گنج نشست کهیمرت -

خواسته،    یآن طور که م زیچ  چیافکارش است. ه  ریسکوت کرده و به شدت درگ  انوشیک
شاهرخ دست مرد   یگناه یمدار بسته  و تنها مدرک، ب   یها  لمیجلو نرفته است. تنها ف

خوابد و با   یپهلو مبه  وشی پا دارد. دار کی گرفتن رشوه   یافتاده؛ که مرغش برا  یخرفت
 : دیگو  یم یطوالن ازهیخم

 خبرش به گوش سرهنگ نرسه؟  ارو،ی  نیا  یقشنگ امروزت برا  د یبا تهد ا،یک یهو  -

 ؟ ی دی ترس -

 سوزاند.  یرا م وشی زند تا ناکجا آباد دل دار  یکه پشت بند حرفش م یپوزخند

 مررگ!  -

  وشیزند و کنار دار یم  یقهقهه ا انوشیاورد، که ک  یبر زبان م ظیکلمه"مرگ" را غل انقدر
 کشد.   یدراز م

  ییها  الیو فکر و خ  یگر گرفته است! نگران زی سرد پا ی بندد و در هوا یرا م چشمانش
که   یتی مسئول ادی کنند، به شدت او را کالفه کرده است. با  ینم شی رها  یکه لحظه ا 

  نیدر ا  گری. دزدیخ یمردانه اش گذاشته، آه از نهادش بر م ی شانه ها یشاهرخ بر رو 
  کی  یدلش بگذارد؟ سر درد بد یاش، مواظب بودن خواهرش را کجا  یاحوال  شانیپر

 دارد..  ادی اش را به  یطرف سرش را احاطه کرده و از ان دختر، تنها چشمان مشک 
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کند، با نوک انگشتانش عضالت سفت او را   ینم  افتیدر یپاسخ  انوشیاز ک  وشیدار
 دهد:  یفشار م

 !ی با تو ام طهماسب -

 کند:  یکند و نجوا م یم  وشیبار دار یکیرک یلب فحش ها   ریز  انوشیک

 زهرمار، چه مرگته؟  -

کند غرور مردانه   یدهد و احساس م یبالشت فشار م ی غر کنان سرش را محکم بر رو غر
  نی کوچک تر ینتوانسته بود حت وش،ی وجود حامد و داراش بر باد رفته است! امروز با  

 .  ردیدهد، بگ ی که به آن مرد م یرشوه ا یبرا  یفیتخف

کنم،  یم ی به گوش سرهنگ برسه، من شونه خال یکه زد یبه خدا قسم اگه خبر گند -
 گفته باشم..

او به   یحرف ها  الیخ یکند. ب  یم شی ترسو قینثار رف ی خندد و خاک تو سر یم ایک
مزخرف تر از خودش،   یرا به حال خودش و حرف ها  وشیرود و دار  یم  یقیخواب عم

شکنجه آور، او را آرام   یروز ها  نیتواند در ا  یاست که م یکند. خواب تنها مسکن یرها م
 کند. 

 ********* 

ماند. در را باز   ینم اریدهد و منتظر جواب شهر  یدر هوا تکان م یبا لبخند دست  یشاد
  یکند. با عجله سمت در ورود  یپرتاب م اطید و خودش را با شتاب به داخل حکن یم

کند   یمکث م  یکند. کم یسو پرتاب م  کی را به  شی دود و هر کدام از کفش ها یخانه م
  یشک م زیبه همه چ ند،یحال و روز بب   نیرا در ا و. اگر پدرش ا ردی گ یم قیعم یو دم

  یصورتش بزند. پاکت ها   یرا بر رو  ینقاب خوشحال شهیکند مثل هم یم یکند. سع
حامد   یخنده  یباز کرده و با صدا  یکند؛ در را به آرام یرا در دستانش جا به جا م دیخر

کند.  ینجوا م یکند.  خدا رو شکر یرها م یو پدرش، نفس حبس شده اش را به آرام
فردا پاشنه در  ایامروز، که  ییاوضاع خانه شان که مملو از آرامش است و از طلب کار ها 
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رود   یم ییرا ی به سمت پذ یتصنع ی. با خوشحالستین یآورند؛  خبر ی خانه را از جا در م
 : دیگو  یو لبخند زنان م

 سالم به همه، من اومدم..  -

 اندازد.  یم   ینیداخل بشقاب چ یو پفک ها  پسیبه  چ یو پشت بند حرفش نگاه 

کند و پوزخند  یبه ساعت م ییابرو  چرخد و چشم و یبه سرعت به طرف او م حامد
 : دیگو  یزنان م

 سرکار خانم.. دیآورد  یم  فی تر تشر رید -

که  یفالفل یها  چیو در آخر ساندو   اریشهر یابانیخ یخندد و گردش ها  یپاچه م دست
دست   دی تر به خانه برگردد. حم رید  یدر پارک نوش جان کرده اند، باعث شده است کم

با محبت پدرانه اش  به   ، یبه چهره خندان شاد  رهیگذارد و خ یشانه برادرش م  یرو
 زند:  یحامد تشر م

 رفته؟  ادتی خودتو  یها  یآخه؟ ولگرد  یکار دار یچ -

 دهد:  یبه دخترش ادامه م رو

 خوش گذشت بابا؟  -

 :ندینش ی کاناپه م یبر رو  یگذارد و با خستگ  یمبل م   نی را پا دیخر یپاکت ها یشاد

 ی خوب بود..جاتون خال -

 پرسد:  یزند و محکم م یشانه اش کنار م یرا از رو  دیدست حم حامد

 ؟ ی بود رونیب یبا ک -

کشد و همان طور که خودش را مشغول تماشا کردن   یخودش را به سمت جلو م دیحم
 : دیگو  یدهد، م  ینشان م ون ی زی تلو
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 ؟ ی د یم ر یرفته؟ حاال به دختر من گ ادتیرنگو وارنگت   ی امار دوست دختر ها -

 زند:  یلب م  یحرص حامد

 نکن داداش..  تی اذ -

 : دیگو یم   یبه ارام دیکند. حم یپدرش و حامد  نگاه م انی در سکوت به بحث م یشاد

 ..دیرفته بودن خر  اری با شهر -

  اریلب شهر  ریشود. ز  ی فعال م ش یاندازد و شاخک ها یرا باال م شی ابرو  یتا  کی  حامد
 : دیگو   یکند و با خود م یم  دیهدرا ت

 شرف..  یبهت بدم ب یگوش مال هی..اری مگر دستم بهت نرسه شهر -

 

  هیمبل تک  یکشد. سرش را به پشت یدست م اری از فحش دادن به شهر   ،یشاد یصدا با
 کند.  یرا نگاه م د یدهد؛ و از گوشه چشم دردانه حم یم

 د؟ یکن یکار دیعمو؟ تونست نی کار کرد  یامروز چ -

 کند!؟  یاشتباه فکر م   احامدی بغض دارد  دخترک

 

 

را بر   شی اورد. پا  یحرکت به صدا در م  کی کشد و قلنج گردنش را با  یم  یقیعم نفس
 : دیگو  یگذارد و م یم  زیم  یرو

 ..میبشه؟ دست از پا دراز تر بر گشت یخوا  یم یچ -

  یاش م ی شانیبه پ یفهمد. دست یم  یبه خوب یرا شاد نی مردانه اش غم دارد و ا  یصدا 
گذشته است! هرچند...اندک! دوست دارد به   یکشد و چقدر دل تنگ آرامش روز ها 
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  ییروز ها  ن ی دور باشد. در ا یزندگ  ی ها یو شلوغ  اهوی ه نیا  یسفر کند که از تمام ییجا
قلب پدرش سم است، مشکالت از   یبرا  جانیکرده، استرس و ه هیکه دکتر به شدت توص

 اش هجوم آورده اند. ی ف بر زندگهمه طر 

 

 

 **** 

 

  وارید  یآورد و همان طور که به ساعت رو یچرخ دارش را به حرکت در م یصندل  فرشته
 :دی گو یاست م یکند؛ رو به ستاره که مشغول آشپز ینگاه م

 ست؟ ی ن یخبر یاز شاد -

  یم یانچرخد. با مهرب یکشد و به عقب م ینگران فرشته دست از کار م یبا صدا ستاره
 : دیگو

 هفته..  نیا  ادیاحتماال سرش شلوغه..م -

 زند: یگذارد و با استرس لب م یچانه م ر یدست ز  یبا کالفگ فرشته

 !  یو نه از شاد  هیخبر یدارم ستاره، نه از کسر  یاحساس بد  -

 دهد:  یکشد و ادامه م یجانش م یب یبه پا  یدست

 و ندارم!   یبدبخت چیتحمل ه بایترسم، من بعد مرگ فر یم -

رود. بر   یآشپزخانه است، م  ی کیکه در نزد  ییخود به سمت او  یبا آرامش ظاهر ستاره
 : دیگو یزند و با محبت م یزانو م نیزم یرو

 نکن!  نی..تلقوفتهیب  ستیقرار ن  یاتفاق چ یه  ؟یکن یخودتو نگران م یچرا الک -
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  هی! باالخره  ستی ها ن  یراحت ن ی به هم یزندگ تی ر یمد   ره،ی بگ ادی دی با یو آخر شاد  اول
 . سهیخودش وا   ی پا ی رو دیبا یروز 

  شتریکه ب یکشد. رنگ به رخسارش نمانده است. با نگران یبه چهره اش م یدست فرشته
 :دی گو یاز قبل اوج گرفته است، م

خاندان بده. من شک ندارم   نی کار دست خودشو ا یاز سر لج و لجباز   یترسم کسر یم -
 ! نهیشیکارخونه آروم نم یبرگشت یچک ها دنیفهمبا  ریاردش

داند کار چک   یروز م ی. به روشن ردیگ یم یب یفرشته، ستاره دلشوره عج یحرف ها با
  نیاست! کاش آرامش ا  یانداختن در آتش طلب کار ها، کار کسر زمیو ه یبرگشت ی ها

 از دست نرود! ی کسر یها یشان، با کم عقل یروز ها 

. فرشته با ستدیا  یکشد و دست پاچه م یدست از افکارش م  فن یزنگ آ  یصدا با
 : دیگو یم  یخوشحال

 ه؟ یشاد نیبب -

  دی به نشانه تا یو پرستارش، سر قیکند. رف یمنتظر حرکات ستاره را دنبال م   ینگاه با
کند. با  یخانه، مکث م یر یتصو  فن یخان در آ  ری چهره اردش دنیدهد و با د یتکان م
 : دیگو یزند رو به فرشته م یم  یدی که به سف یچهره ا

 ی خاِن، پدر بزرگ شاد  ری اردش  -

 :دی گو  یلب م  ریشود و ز  یچشمانش از تعجب گرد م فرشته

 .. یلعنت به تو کسر   -

خان   ریگذشته که تنها مسبب آن، اردش  یاتفاق ها یخواهد!؟ تمام یچه م  نجایا  گری د او
 .کند یچشمانش عبور م یاز جلو  یکوتاه  لمیاست همچون ف

 کند:  یخراب زمزمه م یحال با
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 باز نکن دُر، باز نکن ستاره..  -

  کی بلند به سمت آشپزخانه رفته، و با  ییشود ستاره با گام ها  ی او باعث م ی صدا لرزش 
و    ردیگ یدهانش م  یرا جلو   وانیرود. ل یآب خنک تند و فرض به سمت فرشته م وانیل

 :دی گو یخواهشانه م

 خدابزرگه... ؟ ی د یانقدر ترس یآب بخور، از چ کمی -

که   ییداند!؟ از بال ها یهمراهش چه م شهینوشد و پرستار هم یاز آب را م  یکم فرشته
 سر او و خواهر معلولش آمده.. 

 : دیگو  یدر چشمان او م رهیخ

 ..ریاردش  یاز نامرد   -

 ******* 

رو به  ید و با ناراحت آور  یبه حرکت در م نیزم ی چمدان کوچک پدرش را بر رو  یشاد
 : دیگو یم  اریشهر

 تهران؟   امی حامد و تنها بزارم ب  طیشرا  نی تو ا  ی! چطوراریعاقالنه فکر کن شهر -

و با عشق    ستدی ا  یاو م  یبر زبان آورده، رو به رو یکه شاد یتوجه به جمله ا یب اریشهر
 کند:  یاو را نگاه م

 .. شهی دلم برات تنگ م -

کند، با  یم   تشی اذ یکم شی مرد رو به رو  نیسنگ  یخندد و نگاه ها   یم ینخود  یشاد
 : دیگو  یم  یمکث طوالن

 _ منم! 
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قرارت را داشته باشد.   یدل ب  یکنارت بماند،  و هوا ایدن نیدر ا یکی خوب است   چقدر
لذت   انیپا  یعشق ب نیات، از ا یاو ناب است! و تو با تمام زنانگ ی دوست داشتن ها 

 ..یببر

چرخد و   یم  یصورت شاد   یبر رو یخندد و چشمانش به آرام یم یبا خوشحال  اریشهر 
 : دیگو یدرمانده م

 کنم با تو؟  کاریچ -

دوخته اند!  گر ید  کیرا به  شی شود. انگار لب ها یحبس م ینفس  شاد ناخودگاه
  یصورتش احساس م  یاو را بر رو ینفس ها  یآنقدر که شاد  د،یآ  یم  کی نزد اریشهر

کند چرا آقاجانش همراه حامد به   یفکر م نیشود و به ا یکند! دستان دخترک مشت م
 شود.  یو رو م ری ز  یو دل شاد کشد یم یقی نفس عم اری داخل خانه بازگشتند!؟ شهر

 .. اریشهر -

 زند: یبا عشق لب م شی رو به رو مرد

 جانم؟  -

زند و   یم  یلبخند  یاو! شاد ی شود، از محبت ها  یو زنده م ردیم ی..م ردیم  یم  دخترک
 : دیگو   یبا ترس م

 . رهیآبرومون م ادیب یکیاالن   ار،ینکن شهر  تی اذ -

بردارد و خنده او را در   نیخواهد دورب یم  ی. دل شادیخند یم  بایبه تو که انقدر ز  لعنت
 قلبش ثبت کند.  

 ..نگران نباش!  ادینم یکس -

رود.  یدر آغوش گرفتن دخترک ضعف م یدلش برا  اری اندازد و شهر ی م  نی سر پا یشاد
  تیاو را اذ  ن یاز ا شتریتواند ب ی. نمدیدرخش یدر چشمانش م طنتی و ش  یبرق خوشحال
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 یلرزان  یکند. با صدا  یرود و در لحظه چشمانش را باز و بسته م یبه عقب م یکند!  گام
 کند:  ینجوا م شی رو  هرنگ رو ب یمشک یبه دو گو  رهیخ

 دردت به جونم.. -

  یم یبلند  یرود با صدا  یو همان طور که به سمت در م  د یگو یکالم را م  کی  نیهم
 : دیگو

 منتظرم..  نیمن تو ماش ا،ی عمو ب -

  یکه هر روز خدا، برا   ی. مشکالتردی گ یسخت شده است. دلش م شی برا یدلتنگ چقدر
 آورد. یشود قلبش را به درد م یم  شتریب  یشاد

 نالد:  یسست شده، م یکند و با بدن یرفتن او نگاه م ری به مس دخترک

 از جون من!؟  یخوا  ی م یچ ،یلعنت -

 

 ******** 

 : دیگو  یم ن یاندازد و رو به شاه یم  یگریپا د یآشکار پا رو یحرص با

! که چشم یهم دار یض یمر   یبابا  هی یوقت فکر نکن کی تهران خوش گذشت؟   -
 انتظارته..

 : دیگو یزند و م ی حامد م یبه پا  یتوجه به حرف خواهرش لگد  یب نیشاه

 ! ییدایکم پ -

کشد. شانه پسر برادرش را به   یم یطوالن ازهیکند و خم  یحواله اش م  ینگاه چپ حامد
 زند:   یدهد و خسته لب م یتکان م یآرام

 پاشو تن لشتو جمع کن..خسته ام   -
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که  یسو تفاهم یبرا  نیند. شاهز  یگزد و دسته مبل را چنگ م یبا حرص لب م یشاد
گذارد؛   یزانو م  یرا بر رو  شی کشاند و آرنج  ها  ی آمده، خودش را به سمت جلو م شیپ

 :دی گو یمقدمه م یو ب

 الهام باردار..  -

 دهد:  یکه در کالمش است ادامه م یتیجد با

 موندم..  یم ششیپ دیبا -

او و همسرش است، قلبش لحظه به  انیکه م یحال بد الهام و فاصله ا  یآور ادی با
 طلبد. یلحظه محبت او را م 

زند و همان طور که با   یم یقهقهه ا   یبعد با خوشحال یشود و لحظه ا  یشوکه م یشاد
 : دیگو  یکند، م یگونه اش پاک م   یانگشت اشاره اش، قطره اشکش را از رو

 !؟ مشیدارم عمه م یعن ی ؟ی جون شاد -

 : دیگو  یکند و  م یرا به رو به رو دراز م شیخندد و پا  یبلند م حامد

 خبر خوب لک زده بود.. هی  ی! دلمون برایگفت ی بابا دمت گرم، زود تر م -

 کند.   یزند و سکوت م یم  یدهد و لبخند مردانه ا یم ه یبه مبل تک نیشاه

 نمونه!  ی! پاشو بابا ریمحبوب منو، عمه خانمو بگ  ینیری ش ییلویپاشو برو  دو، سه ک -

 زند: یکامل لب م ییا یح یو با، ب   ستدیا  یخوشحال حامد و در خواست او م یصدا با

 باال بزنه..کار..  نیآست می! به خاتون بگیزن یشاد م یلیخ -

 : دیگو یآشکار م  یو با حرص  دیآ یکالمش م انی م حامد

 شرف تر!  یب یک یاز   یکیداداشام بچه بزرگ کردن!  -

 : دیگو  یرود و پشت به او م یخندد و به سمت در م  یبلند م نیشاه



 ی طعم گس زندگ 

206 
 

 ! یگی تو راست م -

 

 : دیگو  یگردد و م یبر م یبه طرف شاد یبسته شدن در، حامد با ناراحت یصدا با

 ؟ ی کرد یبلغور م یچ اریکنار شهر اط،یامروز تو ح -

اندازد. ناگهان احساس دلشوره    یم نی رود و سرش را پا یصورتش در هم فرو م  یشاد
 پرسد:  یکند و م یم

 شده؟  یزیچ -

 :دی گو یدر آرام کردن خود دارد، م یسع   کهیدر حال حامد

! حداقل با  ستین یمرد زندگ ار ی! شهر یشاد  رونیاز سرت بنداز ب   اریفکر ازدواج و با شهر -
 ..ستیتو ن

ه و از پسر برادرش خواهش کرده است تا دست  صحبت کرد   اریگذشته چقدر با شهر شب
 ختم شد:  اری جمله شهر کیشان تنها به  یهمه حرف ها   انی بر دارد. اما، پا یاز سر شاد

 و دوست دارم!    یمن شاد -

!  دیآ یحامد اصال خوشش نم   یزند و از دخالت ها  یانبوهش را کنار م یموها   یشاد
دهد! نگاه   یاو شده، به خود اجازه دخالت م  یکه وارد زندگ یداند چرا هر کس ینم

 زند:  یدوزد و لب م ینافذش را به چشمان حامد م

 ؟ یزن یم  یحرف ن یعمو؟ چرا همچ -

 کار لنگ است!  یجا کی فهمد،  یم یسالش است و به خوب  یو اند   ستیب

 ! هیچه آشوب نیا  ای خدا -نالد:  یدر دل م یشاد
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ندارد؛ و    ینیقصد عقب نش ار یزند. شهر یم  شیبه موها  ینگو چ ستدیا  یکالفه م حامد
ندارد!   یکه در لحن او آشکار است، احساس خوب  یو خشم  یامروز شاد یبه لبخند ها 

گردد   یبر م ی نبوده است..ناگهان به طرف شاد یاو را ببخشد! که راز نگهدار خوب   شیخدا
 : دیگو  یو با خشونت م

  اری گناه و معلول شهر یاز بچه ب  ؟ی برات بگم تا قانع بش یاز چ  ؟یبدون یخوا  یم یچ -
 برات بگم؟ آره؟ 

  یبر گونه ها  شیاشک ها  البیاز شدت ترس،  س یحامد انقدر بلند است که شاد   یصدا 
 بندد: یحامد چشم م اد یفر  یشود. با صدا  یم یجار فش یظر

 اومده؟  ا یکه   نا خواسته دن ی کردنش بگم؟ از بچه ا  غهیاز زن ص -

 ! اری لرزد..لعنت به تو شهر یزند و چانه اش م یدسته مبل را چنگ م یشاد

که هر لحظه   یی. با صداردیگ  یم قیعم یکند و دم یکاناپه رها م یخودش را بر رو حامد
 کند: یشود، شروع به حرف زدن م  یآرام تر م

.  شهیبه اسم مهتاب آشنا م یدختر  هی! با  یدونم از کجا و چجور ینم ش،یچند سال پ -
بفرسته دنبال نخود  ارو یکه  دهیم  چیسه پ ریفهمه گ یطرف معتاد بود..محسن م  یبابا
 زنموت!  نی تو زم ندازهیکنه..عموتم طبق معمول توپ  و م  یلج م اری ! شهراهیس

شود.." دردت به  یتکرار م  یاکو وار در ذهن شاد  اری شهر یزند و صدا  یحرف م حامد
 جونم" 

 بحث را تمام کند!  نیشود حامد ا  یباعث نم ی دخترک، حت سیسرخ و خ یا ه چشم

 کنه!   یخودش م غهیمهتاب و ص ار،ی محسن، شهر  یدادنا ری گ نیتو هم -

 کند: یرا نگاه م یچهره شاد یشرمندگ با

 بچه معلول!  هی شهی م جشی نت شهی خودت تا ته داستان و برو...دختره حامله م گهید -
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  شی دهد، تا اشک ها یم یدارد و به دست شاد ی کنار مبل بر م زیرا از م یدستمال حامد
 دهد:  یادامه م تی و عصبان یرا پاک کند. حامد با ناراحت

..محسن که مثل  دنیفهمن به بزرگ خاندان خبر م یخان ماجرا رو م ریاردش یآدما  -
ا تمام  کنار، زن َعموت هم الم تا کام حرف نزند! مهتاب ب دیها خودشو کش بهیغر

 اورد!   ایدندنه بودنش بچه رو به دن کی و   شیلجباز 

 : دیگو  یکشد و م یاش م یشانیبه پ یدهد و دست یتکان م  یتاسف سر با

..خرش  شگاهیبچه؛ طفل معصومو برد گذاشت آسا  تیمعلول  دنی بابامم بعد از فهم -
 اونو قبول کردن..   هیک اروی  یکه بفهمن ننه و بابا نی! بدون اگهی د رفتیم

سوزد! چشمه   یخودش م  یلرزاند. دلش برا ی تن دخترک را م یفیلرزش خف  ناگهان
 : دیگو یبا خود م ی. شاددیجوش یتر از قبل م رومندیاشکش ن

 شده!؟  چهیکه باز   یاحساس  یبرا ای کنم؟  یم  هیگر اریعشق شهر یبرا  ای خدا -

را کنار   شی پا  یبندد. شاد یم دهد و چشمانش را   یم  هیمبل تک یسرش را به پشت حامد
  یزند. سپس به سخت یگردنش کنار م یرا از رو  شانشیپر  یکند و موها   یهم جفت م

 کند:  ینجوا م

 شد؟  یاون..اون دختر چ  -

 زند: یکه حاال آرام گرفته است لب م یبا قلب حامد

 ُمرد.. -

تواند به   یاز حد باز شده اند! م ش یشود و مردمک چشمانش ب یاش حبس م  نفس
قابل   ریغ  اری کرده اند! کار شهر  یشانه خال شهیمثل هم  یبفهمد، مردان خاندان ملک یخوب

چشمانش را خورده است. حامد سرش را    بیبخشش است! چقدر ساده لوح است که فر
نش  زانوا ی شود. آرنج دستانش را بر رو  یمواجه م  یآورد و با چهره شکسته شاد یباال م

 زند: یگذارد و کالفه لب م یم
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 نشد!  فشیخب حر  یول ره،یبابامو بگ  یخواست جلو  یچند بار اری _ شهر

عمه بودنش    یاش، خوشحال یرحم  یجوانش با تمام ب یزند و عمو  ی م  یپوزخند یشاد
 را به کامش زهر کرده است.. 

  یپنهان کار یمهر خورده است! برا  یگری که به نام د یروح  یبرا ردیگ ی م دلش
گذشته نابود   قیدر حقا  شیها  یپدر بزرگش..چه ساده خوشحال یرحم یب ی..برا اریشهر

 شده است.. 

  یشده است! م نی سنگ یادیراستش ز  یدهد و پا  یم نی پا یدهانش را به سخت آب
خانم   -: زدیخ یحرف دکتر آه از نهادش بر م  ادیتواند! با   یخواهد بلند شود، اما نم

 ..ستیکه ِام ِاس داره، اصال خوب ن یمار ی ب کی  یبرا  جانی استرس و ه ،یملک

 

مشکالت   ن یکرده است! در ا یتر از توانش با او هم درد  شیروز ها، ب نیدر ا  شیپا
 !  ستی راه ن هینم قیطاقت فرسا،  رف

 عمو  -

کند که با  یکند. در سکوت او را تماشا م یتاب م یخش دارش دل حامد را ب یصدا 
 زند:  یآورد، خشکش م یبر زبان م یکه شاد یحرف

 .. ار یعصامو از اتاق ب -

 زند: یلب م ی در چشمان شاد  رهیکند و خ یبار خود م ییناسزا  حامد

 خوام، تند رفتم  ی معذرت م -

 رود. یم  یو به سمت اتاق شاد  ستدی ا یبند حرفش م  پشت

 . زدیر  یصدا اشک م  یآرام  و ب دخترک
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خواهد و نه   ینه عشق م گریتواند گذشته او را از سرش پاک کند!؟ دلش د یم چطور
خواهد..در   یرا م یکس یپر ادعا یها   تیبزرگ و نه حما  یقشنگ! نه قول ها  یدروغ ها 

خواهد، که بتواند به   یم یسر خر من  یها  دی نه  وعده وع  گریسالش، د   یاند  ستیسن ب
نخواستن ها، اوج شکستن   نیداند تمام ا  ی خوب م  کهیآن دل خوش کند! در حال

 احساساتش است.. 

 )هنگامه سردسته(: یرمان طعم گس زندگ شیرا ی و

 ***** 

 

روح   یب  اطیاز پشت پنجره اتاقش، ح شی کشد و با تشو یم شی به پا یدست یشاد
از خانه شان دور هم   یکه با فاصله کم یوغشل  ت یجمع یکند. صدا  یخانه را نظاره م

! فقط  اوردیآنها هجوم ب یکند. دوست دارد برود و بر حنجره   یحلقه زده اند، او را کالفه م
 کالفه شدم !". ا یسر و صدا، خدا  قدرشود"چ یجمله تکرار م کی در ذهنش 

ار  را محکم تر از قبل در دستش فش شیکشد و عصا  یم  یدر اتاق نفس بلند یصدا با
سنگ شده است، آنقدر که   شی در گلو  ن،یخوش مزه شاه یها ینیریدهد. مزه آن ش  یم

کالم   یب یقی و موس یزعفران ی خواهد، چا یکشد! دلش االن باران م ی نفس م یبه سخت
!  دیصحبت کند. از شکستن احساساتش بگو   نفر کی   یبرا  اط،یح قیآالچ ری تا ز   یولیاسپان

 گره خورده اند، آن هم گره کور!  گرید  کیکه به   ییاز کالف ها

 شنود: یلرزان حامد را م  یصدا 

 پشت تلفِن، کارت داره.. اریعمو، شهر  یشاد -

 زند: یو پشت به او لب م رد یگ یم  قیعم یدم

 ! ستین  یاحوال پرس یبرا  ی االن زمان مناسب -
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کند. از  یو گذشته فکر م  شی ها   یمانیدر همان لحظه دارد به پش ی! شاددیگو یم دروغ
  یکه ساعت  یعادت کرده است، به جوانه عشق ار یشهر  یها  تی ترسد! به حما  ی دلش م

صحبت کند!   اری خواهد تا با شهر یم  یخشک شده است! حامد خواهشانه از شاد شیپ
اتفاق    ی خودش برا یدهد شاد ی. اجازه مدیآ  یم  رونی و از اتاق ب  دیگو  یحرفش را م

تواند خودش را در   ی. اول و آخر که چه!؟ نمردی بگ  میا خواسته تصمن ایخواسته،   ی ها
 دور بماند.   شهی هم یبرا  اریاتاق حبس کند و از شهر

. دستان لرزانش را به سمت تلفن  ندینش یتخت م یدارد و بر رو  یقدم بر م  یسخت به
  یدهد و صدا یتلفن را محکم فشار م یبرد. گوش یرنگش م دیکوچک سف زیم  یرو

 شنود: یرا م اریشهر

 خانم؟  یشاد  ،یشاد  -

 : دیگو  یم یگرفته ا   یدهد و با صدا یم نی دهانش را پا آب

 شنوم!  یسالم، م -

 پس حامد کار خودشو کرد!  -

 روزگار..  یها  یمعرفت ی از ب ردیگ ی زند و دلش م یم یبند حرفش پوزخند پشت

 کند:  یمقدمه نجوا م یب یشاد

 داره؟  قت ی حق -

 گذشته نداره!   یبه اتفاق ها یربط چی داره، عالقه من به تو ه قت ی اره حق -

 جدال دارند!  گرید کی که انگار با   ییبندد و اشک ها یچشم م اریشهر یعصبان  یصدا با

 دهد: یادامه م  یبیکند و با غم عج  یسکوت او را احساس م  اریشهر
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فکر کردن   یکه حت ی! از گذشته ا هیزندگ ی ها  زیچ یلیتاوان مرد بودن، گذشتن از خ -
  یبار  تو عمرم از دختر ک ی ! من یگذشتنه، تو باش نیبهش درد داره! دوست ندارم ا 

 گذشتم که... 

  یسیگزد و با پشت  دست خ یلب م یکند. شاد یبلعد و سکوت م  یحرفش را م  ادامه
  یشان انقدر به دل م ی. چرا آدم ها موقع رفتن حرف هاکند یرا پاک م شی گونه ها

 !؟ ندینش

..کاش  امیموضوع کنار ب نیتونم با ا  یمربوطه! من نم  ندتیبه آ ار،یاما گذشته ُت شهر  -
 ! یند  یواه  دیتپه، ام یکه به عشق م یموندن آدم ها کنار قلب   یبرا  ید یفهم یم

 : دیگو یم  نیغمگ اریشهر

فاصله   ن یا  دی با من بد نباش.. شا ینکن، شاد ی گذشته تلخ منو و تداع نقدریا  ی_ شاد
 !  ستیمن ن یتو ساده باشه، به خدا قسم برا  یبرا 

 من فقط درِد..   یبرا ،یکن یجدا م  یکه دار یراه نیا

 لرزد:  یاز حجم اندوه م شی زند و شانه ها ینرم را چنگ م یرو تخت دخترک

 عادت نده!  ی اشتباه یدوست داشتن ها  نیزور به ا قلب منو، با ار،یالتماس نکن شهر   -

 دهد: یکند و التماس وار ادامه م  یتهران بلند م  یابر  مهیسرش را رو به آسمان ن  اریشهر

داغون   نی از ا  شتریچقدر دوستت دارم، با رفتنت منو ب یدون یخودت خوب م یشاد  -
  دیجد یزندگ  هی میتون یتاب رفتن تو ندارم! ما م یپرست یکه م ییبه خدا  ینکن.. شاد

 گذشته مون، تو اوج زمستون، بهار باشه!  یکه با تمام شکست ها  م،یبساز 

 ادامه دارد..  ش،ینکردن ها  تی حما ی او، برا ی آه مهتاب برا  انگار

 : دیگو  یدهد و م یتکان م  یسرش را به نشانه منف یشاد
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که ازش    ین اون طفل معصوم و گذشته ا! درد مستی کردنت ن غهی درد من دختر ص -
 ! ستیدر وجود تو ن یو مردونگ  رتی ذره  غ هیکه  نهیدرد من ا ست،ی ن یزن یحرفش م

  یمهمان م شی در گلو یشنود، بغض مردانه ا یکه م  یمکرر  یبوق ها  ی با صدا اریشهر
.  ردیگ یجان م  شیتلفن را قطع کرده است و هق هق ها   یخداحافظ یب یشود. شاد

  یحرف اخر شاد  ریذهنش درگ ندینش یخانه شان م اطی ح یتاب فلز یبر رو  اریشهر
 کند: یم  نجوادهد و  یاست.  خودش را همراه تاب، آرام تکان م

 !یکردم مال من  یزدم که فکر م یتوهم م  -

 بندد: یزند و چشم م یرا چنگ م  شی موها

 به تو حامد، لعنت به تو!  لعنت -

 

 ****** 

در   یخشک شده است. با کرخت هیشود، پوستش به خاطر گر  یم داریکه از خواب ب ظهر
چرخاند. فردا ظهر عقد   یهدف نگاهش را دور اتاق م  یشود و ب ی م  زیخ مین شیجا

  یتهران شود. وقت یآمده راه  شی پ یخواهد با اتفاق ها یعاطفه است، و اصال دلش نم
  ینگران شود! شاد ایداند بخندد  یاو نم  ضعسر و و دنیشود، با د  ی حامد وارد اتاق م

کم تر شده است و شنبه وقت دکتر دارد.    شیبلند شود. درد پا شی کند از جا یم یسع
را پشت سر گذاشته   یشود! شب پر تنش یکند چشمانش باز نم یبه اطراف نگاه م یوقت

زند، با  یتنش کنار م  ینرم را از رو  یپتو  کهیدر حالکشد!  یم  ریاست. هنوز هم قلبش ت
 پرسد:   یآمد، م یکه از ته چاه باال م ییصدا 

 ساعت چنده؟  -

  یصدا  دنی کند. با شن یرا نگاه م یدهد و  شاد  یم   هیتک واریشانه اش را به د کی  حامد
گرد  زند و عقب  یم  یکند. حامد لبخند یبار خود م ییاو، ناسزا  یچهره  دنیگرفته و د 

 : دیگو  یکند، در همان حال م یم
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 ناهار..  اریب  فی ظهر، تشر کی  -

 رود. یم   یبهداشت سی دهد و به سمت سرو یتکان م  یسر یشاد

 

و نگاه پر از اندوه خود را   یشانیاندازد و در چار چوب آن تمام پر یم  نهیگذرا به آ ینگاه
کند و   یآب مشت م ری دهد و دستانش را ز  یتکان م یکند. سرش را به آرام یتماشا م

بهتر است،   شی کند. پا یاز التهاب درونش را کم م یسرد آب کم ی بعد، قطره ها یلحظات
دهد و با    یبه او دست م یرود. احساس ضعف و نا توان  یآنقدر که بدون عصا راه م

کند. تند  یم  یبر او روا شده، احساس عجز و ناتوان شبیکه د یتاب یو ب   یقرار یتمام ب
زند. در اتاق را   یبلندش را شانه م یدارد و موها  یبر م زیم  یو فرض شانه سر را از رو

 رود.  یکند و به سمت آشپزخانه م یباز م

 ر ی سالم، صبح بخ -

  یگرد شده، پاسخش را م یکند و با چشمان  یتعجب م یشاد  یپر انرژ یاز صدا  حامد
تو زمان حال    دیجمله است" من با کی دهد تنها  یقوت م یکه به شاد یزیدهد.  چ

  یجود که با صدا  یم یکره و عسلش را به آرام یکوچک حاو یکنم!" لقمه ها یزندگ
  یم  زیم  یرا رو شیچا  وان یبا تعجب ل دافتد. حام   یبه سرفه م ،یگوش خراش مرد ادی فر

ه آشپزخانه دهد و پنجر  یرا عقب م یبه سرعت صندل ،ینام حاج ملک دنیگذارد و با شن
شان را در گلو انداخته، و   یکه صدا یینام پدرش از زبان آدم ها  دنیکند. با شن  یرا باز م

را   دستانشبندد و  یشود. چشمانش را م یزنند؛ نفس اش حبس م یم  ییآبرو یساز ب
 !یپشت بدبخت  ،یکند. بدبخت یمشت م

 شنود:  یحامد را م  ی . صداستدیا  یشود و م یبلند م یصندل  یاز رو  یآرام به

 ... نیشاه یدر به در نش  ی! ا میشد  چارهیب -

  یزند؛ که با صدا یچنگ م یچوب لباس  یدارد و چادرش را از رو  یسمت در قدم بر م به
 شود: یحامد متوقف م
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 ؟ یدم در با چهارتا نره خر دهن به دهن بش  یری م یخونه مرد نداره که تو دار ن یا -

 زند:  یر چشمان حامد لب م د رهی چرخد و خ  یسمت عقب م به

حل کنم، نه   دیمشکل برادر ساده لوح منه! پس من با  نیا  یچرا! داره، خوبم داره...ول -
 شما عمو..

 : دیگو یرود و در همان حال م  یسمت در م به

 ماجرا دخالت نکن عمو!    نیتو ا -

که ناخواسته   ییها یدلتنگ نیداند ا  یافتد و خوب م  یم اری شهر ی ها  تی حما   ادی  ناگهان
که عاشقانه او    یاو به مرد یتاوان دل باختنش است! تاوان وابستگ  ند،یآ  یبه سراغ او م

قدر  ،یدور نباش یاست!؟ تا از کس  یخود قرار داده...و چه عادت بد ت ی را در آغوش حما
برتنش مهمان شود. نوک  یشود لرز کوچک یهوا باعث م   یرد! سی دان یبودنش را نم

  اطیکند و در ح یسر م یزده است. چادرش را به سخت خی ت استرس انگشتانش از شد
 : دیگو یگره خورده اند م  گری د کی که به  ییکند و با اخم ها  یخانه را به عقب باز م

 نجا؟ یا  یخوا یم یچه خبرته آقا؟ چ  -

کند   یم  یدهد و سع یم نی بزرگ ان دو مرد، آب دهانش را با صدا پا کلیه  دنید از 
 نترسد.. 

 چیاز ه یکه به سمت باال شانه زده شده و در چهره مردانه اش خبر ییبا موها یمرد
 :د یگو  یم  یبلند  یو با صدا دیآ  یجلو م ست، ین یخط و خال

 ؟ یباش یشما ک ،یسالم ابج -

  ستادهی که آن طرف کوچه ا  یمیحاج ابراه دنی کند و با د یبه اطراف م ینگاه یشاد
 کند. یم  ینیسنگ شی که در گلو یبغضگزد و  یاست، لب م

بر   ینیاست، چ ستادهیاش ا  یکیتند عرق آن مرد که در نزد  یو بو  رد یگ یم  قیعم یدم
 اندازد. یاش م ینیب
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 ؟ ی خوا یم ی دخترشم..بگو چ -

تر از قبل ادامه   یشود آن مرد  جد یسپر کردن آن، باعث م  نهیو س  یمحکم شاد   لحن
 دهد:

 پولمو.. -

 : دیگو یدهد و م  یچشمان او تکان م یبرگشت خورده را جلو  چک

 ؟ ی بشمور یتون ی..م ادهیصفراش ز  -

به سرعت چک را از   یرود. شاد یبه عقب م ینشاند و گام یم  شیکنج لب ها یپوزخند
 اندازد. یرا باال م شی ابرو  یتا کی ارقام آن،  دنیزند و با د ی دستان او چنگ م

 ..نمیبده من چک و بب ؟یکن ی م یهووخانم، چ -

پرتاب   شی مرد رو به رو  یپا ی کند و آن را جلو  یبه اسم، صاحب چک م  ینگاه دخترک
 : دیگو یکند و پوزخند زنان م یم

 دست شر خر.. یکه چک ت بد  ست ی رسم کار کردن ن ن یبگو، ا یفیبرو به پسر حاج ص -

گردد و پشت به آن دو   یو راه رفته را باز م  ردیگ یرا محکم تر از قبل در دست م  چادرش
 : دیگو   یمرد م

 ! ستیکارا ن  نیبه ا  یاز یفردا پولش تو حساب..ن -

گران تمام شده   شی برا ،ینگاه پدر محمد عل ینیبندد و سنگ یم یبلند ی را با صدا در
درد   شیزند. پا  یزانو م نیزم یافتد و بر رو  یم  شی سر شانه ها یاست. چادرش بر رو 

مرد   کی طلب کار ها را صاف کند!؟ چقدر به آغوش   نیپول ا  دیگرفته است! چگونه با
 باشد.. اری همانند شهر شکه جنس دوستان  ی است! مرد  ازمندین
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خواهانه است اگر بخواهد خودش را ناتوان و شکست خورده فرض کند. او در  خود
کوتاه اما خسته به سمت خانه گام بر   یحل مشکل خود با قدم ها  یبرا  یچاره ا یتکاپو 

  یبرا  نیچن  نیکرد بخواهد ا  ی گاه فکر نم چیزند و ه یم  یلبخند محو   یدارد.  شاد یم
خواهد   ی لحظات از خداوند م  نی. دخترک در اردی بگ میتصم ،یناکوک زندگ یساز ها 

ل باز  را کمتر کند. در را به سمت داخ شیآستانه صبر و تحملش را باال ببرد و عذاب ها 
و    ردیگ ی م  قیعم یکند! دم  یم نی شود که او را تحس یمواجه م یکند و با چشمان  یم

  نیشاه  ارهرود. در همان حال که شم  یزند و به سمت تلفن م یبه حامد م یتنه کوچک
 اندازد.  یم  یگری د یپا  یرا رو  شیو پا   ندینش یکاناپه م یبر رو  ردی گ یرا م

 الو؟  -

 : دیگو   یمقدمه م یب

 ؟ یی کجا 

 باشم!  یخوا یکجا م ،یاداره اگاه -

 دهد: یتلفن را محکم تر از قبل در دست فشار م  یزند و گوش یمبل را چنگ م دسته

 ه؟ یچرا حساب کارخونه خال  ن؟ی فروخته شده کجاست شاه  یپول اجناس ها  -

 زند:  یشوکه لب م  برادرش

 ؟ یچ -

 : دیگو یحوصله م  یب یشاد

نکن داداش. تو اون کارخونه فقط تو کنار بابا   یاه و باز گن  یب یآدما یمن ادا  یبرا  -
 برگشت خورده!  دی دی که کش ییچرا چک ها یخبر داشته باش دیپس با  ،یبود

 شیداخل خانه ب یکند هوا ی است و احساس م  ریکه به وجود آمده است، اس یبرزخ در
 از حد خفقان آور است. 
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 .. میکن یخونه صحبت م امیم -

گزد. تلفن را به   یلب م تیبا عصبان یکند و شاد  یبند حرفش تلفن را قطع م پشت
  ینگاه متفکرش را به چشمان حامد م کهیکند. در حال یاز کاناپه پرتاب م یگریسمت د
 : دیگو یدوزد، م

 بابا چقدر؟   یطلب همکار ها -

 : دیگو   یو م  ستدی ا  یداده و صاف م  هیتک  واری شانه اش را به د کی که  حامد

 من..  ؟یکن یچ -

 : دیگو  یو م  دیآ یکالمش م انیم  یشاد

 عدد خواستم.. هی_ من ازت پول نخواستم! ازت 

 :دی گو  یبرد و م یفرو م یشلوار ورزش بیدست در ج حامد

 خان..  ریزنگ زنم به اردش ای  ؟ی جور کن یتون ی ماه، م نی فقط مال ا ونی لیپونصد م -

خواهد آنها را از   ی کشد. دلش م یم  شی به موها یکشد و دست یکالفه نفس م  یشاد
 ! نیجدا کند. لعنت به تو شاه شهیر

 !؟  ستیتو حساب ن ی پول چیه -

 : دیگو  یاندازد و م  یباال م یو ابروانش را به نشانه منف ندینش یاو م ی رو به رو حامد

 از چندر غاز پول!   غیدر -

کشد و در همان حال ادامه   یم  شی به پا یدهد و دست یم هیکاناپه تک یبه پشت یشاد
 دهد:  یم

 ارزه؟  یبه اسم منه، چقدر م النی که تو گ ییالی و -

 شود: یشوکه م حامد
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 ضرر.. یارزه، االن بفروش یم نا یاز ا  شتریب الیاون و  ،یخر نشو شاد -

  نیبفهمه! الزم باشه ا یزیچ  یبرگشت ی چک ها  هیاز قض  دیبحث نکن حامد، بابام نبا -
 فروشم تا بابامو داشته باشم!  یخونه رو هم م

  ردیگ یم ش یو راه اتاقش را در پ  ستدیا  یداند! م  یچه م یکس یو ب  ییاز درد تنها  یکس
 : دیگو  یم یبلند  یو پشت به حامد با صدا 

 کن..  فشیخوب رد داریخر هیرو با  الیفروش و  یامشب کار ها  -

 شود  یحامد داخل اتاق م یتوجه به غرغر ها  یب

 

زند.   یرنگ شده است را کنار م  یاسی بنفش و   یرنگ ها  هیکه با حاش یرنگ دیسف  پرده
. افکارش به  ندینش یدر چهره اش م یزند، اخم کوچک یآفتاب چشمش را م م ینور مستق
  یها ثی در مراسم  عقد عاطفه، حرف و حد  بتشیخواهد با غ یاست و نم ریشدت درگ

خواسته   لی که طبق م د،یآ  یبه وجود م یندگدر ز  یطیشرا یکند. گاه  شتریرا ب لی فام
چرخد و از    یهمراهش به عقب م یگوش امکی پ یشود. با صدا  یما انجام نم ی ها

  یآن م یرود و بر رو  یکند. به سمت تخت م  یدل م شیروح رو به رو یب  ری تصو
  دنیدارد. با د یکوچک کنار تختش بر م زیم  یرا از رو یکند و گوش ی. دست دراز م ندینش

 شود.  یم  یاز گوشه چشمانش جار یبه او فرستاده است، قطره اشک اریکه شهر  یامیپ

 " ری گناه عاشق شدم، تاوانشو از گذشته م نگ ی" من ب

ثابت   یبرا  یرا به او دهد، فرصت یتوانست فرصت  یکاش آنقدر شجاعت داشت، که م یا
  ادیسخت است، کنار آمدن با گذشته او!   یشاد  یشود..برا ینم یراض  کردنش! دلش

جمله  نی هم ار،ی عشق او و شهر یکاش برا یافتد" گذشته ها، گذشته!". ا یم  یجمله ا
  یاز قلب انسان خاک م  یکه در گوشه ا ییها  ادثهروز ها و ح  یافتاد! اما، گاه  یاتفاق م

ازدواج کند، بتواند   اری با شهر ی گری اگر زن د  دیشود. شا یشان مربوط م ندهیخورند، به آ
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محال    یزی چ نیچن  ،یشاد ی ! اما برادیایبا بچه معلول و همسر فوت شده اش کنار ب
 است! 

 

 ******** 

 

دهد؛ خود را به سر و شانه   ند،یا  یکه فرود م یبه قطرات  یباران بدون آنکه مجال قطرات
  یشود که جلو یم یقی زند. دقا یم انهی گرفته اند، تاز پناه  قیآالچ ریکه ز  یهمانانیم ی ها

به انتظار نشسته است! حامد صبح روز  نیدرب بزرگ خانه عمو محسنش،  داخل ماش
را بفروشد و با پول آن بتوان حساب شان را با طلب کار ها   الیرفت تا و  النیگذشته به گ

سرش را بر   یدانست خودش را به عقد عاطفه برساند. با درماندگ  یم  دیصاف کند. بع
کند! دوست ندارد به  یگذارد و به حقوق عقب افتاده کارگرها فکر م  یفرمان م یرو
  هیگرفت! که هر ثان ادی را  ثاریا  مرس دیبا یبرود، اما پدرش منتظر است. در زندگ یهمانیم

 ...عشق... یی! تنهای را بباز  زتیهمه چ

  یرنگ ساده را از صندل یکشد. چتر مشک یبه پا جانش م یکند و دست یرا بلند م سرش
با بهانه  یبعد از رفتن به آگاه   نیکند. شاه یرا باز م نیدارد و در ماش  یکنار دستش بر م

از محسن در عقد عاطفه شرکت   یو با عذر خواه  به تهران آمد میحال بد الهام، مستق 
خانه باز است و از   اطیشود. در ح یم  ادهیپ نیکند و از ماش یم از ب ینکرد. چتر را به آرام 

او   یکه برا  یی. آشنا ستدی ا  یبه دو جفت چشمان آشنا م رهیگذرد. خ یآن م یورود 
 است.   بهیغر کی همانند 

 ی کرد  ر یمنتظرت بودم..د -

 اندازد.  یم  نی کند و سرش را پا یم سکوت 

 ؟ ی عادت دار -

 : دیگو یوار م  زمزمه
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 ؟ یبه چ -

 کند، جزء به جزء چهره اش.. یآورد و او را نگاه م یبند حرفش سرش را باال م پشت

 ! انتیو آزار اطراف  تی به اذ -

 : دیگو یم  یسرتق با

 اره! عادتمه... -

 ست؟ ی ن فیح -

با   یکند و شاد  یچکه م سیخ  نی زم یبر رو  شی ه روباران از پارچه چتر مرد رو ب قطرات
 داغون نکن"  نی از ا شتری: " من تنها رو بدیگو یخود م

 اندازد:  یرا باال م شی ابرو یتا  کی کند و  یبه اطراف م  ینگاه

 که موجب مرضه؟  یعادت -

 کرده است. ر ییکند. چقدر تغ یخندد و نگاهش م یم  اریشهر

 .. ی پاهات لهش کرد  ری ز  یرحم یکه با تمام ب  ینه، به عشق -

گذرد. سخت    یاز کنار او م یتوجه به او، با مکث کوتاه  یو ب  ردیگ یم  قیعم  یدم یشاد
 جا است! رو به رو شدن با او... نیهم یهمانیقسمت م نی تر

از فرش ها و   یکند. خبر یاز گرما صورتش را نوازش م  یورودش به داخل خانه، موج با
و قرمز دور تا    دیسف  یبا روکش ها ییها   یو صندل  زی. مستی ن متیگران ق یمجسمه ها 
کنار در  یچوب لباس  زانیآورد و آن را آو  یم نی شده است. چترش را پا  دهیدور خانه چ

شان   یها  یهمانیفکر نکند. م شیها  یبه بدبخت دکن یم  یامشب را سع کی کند.  یم
به تن کرده است.   یشود، لباس مناسب یمختلط است و چقدر خوشحال م  شهیمثل هم

  یکه آزادانه بر رو  یری . شال حردیدرخش ی نقصش در آن لباس شب م یب کلیه
  انیآورد. در م یبه چشم م شتریرا ب حشیمل ش یانداخته است، چهره و آرا  شی موها
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. ندیب یم  زی م کی و خاتون را سر    میچرخاند و در کمال تعجب مر   یچشم م تیجمع
نوه   دنیآورد. خاتون با د یرا از تنش در م شیرود پالتو  یهمان طور که به سمت آنها م

 کشد   یشکفد و او را در آغوش م  یاش گل از گلش م

 ؟ یدل مادر، خوب زیسالم عز  -

نشاند. در آن کت و   یاش م ده یچروک یگونه ها   یرو  یزند و بوسه ا  یم  یلبخند  یشاد
 شده است.  بایز  گری د یاز روز ها   شتریرنگ، ب یا  روزهی امن فد

 خوبم خاتونم -

 کشد  یرا خواهرانه در آغوش م میمر 

 معرفت.. ی دلم تنگت بود ب -

 ..شتریمن ب -

 : دیگو  یدهد و م یتکان م یرژ زده اش را به آرام یلب ها  میمر 

 .. نیچشمات غمگ -

 خندد: یجماعت م نیباز هم بر ا  و

 کنه تو گلو!  ری گ ستیدروغ که حناق ن -

زند  یم یکند. پشت بند ان چشمک یرا به خودشان جلب م زیم  نیتوجه چند میمر قهقه
 : دیگو یم  یو رو به شاد 

 ره؟ ی دلت گ ای به خاطر بارون دلت گرفته،  -

 بعد شروع کن  نهیبزار بش ؟ی باز شروع کرد  م،یبسه مر -

  اری شهر دیترد  یکشد. ب یم یق ی نفس عم یشاد شود و  یبا هشدار خاتون ساکت م میمر 
و   ندینش ی م یصندل  ی. بر رود یگو   یم نیچن  نیگذاشته! که ا  میرا کف دست مر زیهمه چ
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. دلش تنگ  ندیب یمرد هم سن و سال پدرش م نی را مشغول گفت و گو با چند دیحم
.  دیبگو  شی از درد ها شهیبتواند مثل هم انبود، ت ضی آقاجانش است و کاش قلب او مر

هستند،   هیکه هنوز در آتل نیو حدس زدن درباره ا  ندیب یعروس و داماد را در مجلس نم
 .  ستی سخت ن

 ********** 

شناسد.   ی دخترک سر از پا نم گریروند، د یم دنیرقص یبرا  یوقت می به دعوت مر یشاد
ه با، پا جانش  از آمدن به عقد عاطف  شیاش ندارد! پ  یده سانت ی هم به کفش ها یکار

و    ردیگ یدستش را محکم تر از قبل م  میکند. مر   یامشب او را همراه کی صحبت کرده  
است   ستادهیکه کنار محسن ا  ندیب یرا م اریشهر یزند. در آن شلوغ ی م یهم زمان چرخ

دهد.  یکم و کاست انجام م  یب دیگو   یغالم حلق به گوش، هر چه که پدرش م هیو شب
  یکند. آهنگ تمام م یمکث م  یشاد یرو شتریچرخد و ب یم  شترینگاهش ب اریشهر

 گذارد. یرا تنها م میمر   یشود و دخترک با عذر خواه

 

کشد.  ی م  رونیاز داخل جعبه ب  یدارد و چند تا دستمال کاغذ یقدم بر م  زیسمت م به
  یم یا رنگ همچون ستاره  یزند که در آن لباس نبات یعاطفه م بای به چهره ز  یلبخند

اش را دوچندان کرده   ییبا یسرش ز   یفر خورده اش و تاج کوچک رو یدرخشد. موها 
دارد و کم تر   یشوهر عاطفه چهره جوان د،یع. سردیگ یاش را م یشانی پ یاست. عرق رو 

  یاش جذاب تر نشانش م  یجو گندم یبلند و موها  یشانیدهد. پ  یاز سنش نشان م
که خاموش و روشن   یلیافتد و به صفحه موبا یاش م  یچشمش به گوش یدهد. شاد

کند و هم زمان   یرا باز م اریشهر  امیدارد. پ یکند و آن را بر م یشود؛ دست دراز م یم
 " رون یب ایبندد. " ب  یگزد و چشمانش را م  یلب م

و بازوانش را به آغوش    دیسا  یرود رعشه بر وجودش پنجه م یم رون ی از سالن ب  یوقت
  یرا م اریاند. شماره شهر   ستادهی ا  اطی افتد که در ح یم  ییرد ها کشد و چشمش به م یم
 دهد. یو جواب م ردیگ
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 " ی پشت اطیح  ای" ب

و به   رد ی گ یم شیسمت راست را در پ ری کند و مس یقطع م یحرف  چیه یرا ب تلفن
مردانه   بتیرود. ه یو به طرف او م  ندیب یرا از دور م اری دارد. شهر ی قدم بر م یآهستگ

ترش کرده   بایاز اندازه ز  ش یرنگ، ب دیسف ی  قهیو جل  یاش در آن کت و شلوار طوس
 است.

 خانم یبه...شاد -

 کند. یدود و سکوت م یم  یبه صورت شاد کبارهیبه   خون

 ی قشنگ شد  -

 شود با زمزمه او... یاش حبس م  نفس

 !نهیب یچشمات قشنگ م  -

 خنداند. یرا م اریشهر ، یشاد یجواب حاضر

  نجایشود، که چرا به ا یتر م مانیو هر لحظه پش ردیگ یضربان قلبش اوج م دخترک
را  ی. گوشدیآ یتر م کی کند و نزد یسرش را به سمت چپ کج م  اریآمده است. شهر 

  یسوق م یگریرا به سمت د شی دهد و چشم ها یانگشتانش فشار م انی محکم م
  یکمرش را چنگ م عی تند و سر اری د و شهرکن یعقب گرد م یناگهان می تصم کیدهد. در 

 کند: یزند و  زمزمه م

 کارت داشتم خانم..  -

 

 گذارد. یم ار یدستان شهر  یفرستد و دستش را بر رو یم  نی آب دهانش را پا یسخت به

 ولم کن!  -

 ؟ ی ولت نکنم چ -
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 زند: یکند و با حرص لب م  یرا به سمت راست کج م سرش

 گرفته؟  تیشوخ -

 چرخاند  یگذارد و به سمت خود م  یاو م  یکشد و دستش را بر شانه  یعقب م اریشهر

 نه! فقط..  -

 ؟ یفقط چ -

 د یآ ی دست به کمر جلو تر م یشاد 

 کنه.. یم یبا خودش چه فکر نهی بب یکی !؟ اریشهر یکش  یخجالت نم -

 دلتنگت بودم  -

اما عقلش ساز    " منم! "د یخواهد بگو ی کند، انگار! دلش م یاحساس نم  ییسرما  گرید 
 زند. یم  یگرید

 ! یدی تو که تازه منو د  -

 کشد:  یم شش یبه ته ر یخندد و دست ی م مردانه

 شم یکه دوست شون دارم زود به زود دل تنگ م  ییزایچ یمن برا  -

  اسی  یکشد. بو یم  یقی. نفس عمستدی ا  یم یشاد  یکیو در نزد  دی ا  یجلو تر م اریشهر
 .. دیآ یم

مرد از همان اول    نیخواهد. دل بستن به ا  یرا نم یعشق اشتباه نی ا  گری د یشاد
 کند.  یزند که خود را سرزنش م یقبل از امدن در م یاشتباه بود..اما مگر عاشق

 ؟ یشیدلتنگ م عی منم انقدر سر یبرا  -

 ...دی آ یزند! سرش جلو تر م یدر لحظه پلک م اریشهر

 ... شمیغون تر مو من هر لحظه دا  ستی که حواست ن یاره..اونقدر -
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رنگ   یگونه ها  یرو  ییبزند اما با بوسه کوتاه او، جا یکند تا حرف ی دهان باز م یشاد
 !؟  جانی ه ای . از سرما است ندینش یبر تنش م یگرفته اش لرز 

 کند:  یکند و تنها زمزمه م یبا حسرت نگاهش م دخترک

 هستم که... یو نه من آدم ،یها کار دستت داده! نه تو آدم موندن یدلتنگ ن یا -

 چرا؟  -

و   ردیگ یم  قیعم یکند. دم یو نطقش را کور م  دی آ  یکالمش م انیم  عیسر   یلیخ اریشهر
 کند. یدر دل او را لعنت م 

دور و اطرافت؟ فقط به   یکم دارم با مردا  یمگه من چ  ستم؟یچرا من ادم موندن ن -
 معرفت؟  یره ب خاطر گذشتم؟ ا

صحبت    دیترسد. با یم شی رود و از چهره سرخ شده مرد رو به رو  یبه عقب م یگام
 شود.. ی حل نم  یزیکند. با فرار از مشکالت چ

و احساست مدت ها بعد به فرد   ،یمون یم  یآدم اشتباه هی یپا  یتو زندگ یگاه -
 گذاشت دوست داشتن، حماقت محضه..  شهی اسمشو نم گهیکنه! د یم  رییمقابل تغ 

شنود، که هنوز  ی را م یشکستن قلب مرد یدهد و صدا یدر چشمان او ادامه م رهیخ
 نبض وجودش در اسارت چشمان اوست...

! با اون  ام یتونم با گذشتت کنار ب ی! من نمیمن ی تو همون ادم اشتباه زندگ ار،یتو شهر  -
من سخته، چرا درک   یدن با اون اتفاق برا تونم! کنار اوم یطفل معصوم معلول هم نم

اجازه رو به   نی! چون نبود اعتماد، ا میش ینم لیوقت به ما تبد چی!؟ من و تو هیکن ینم
 ده...  یمن نم

 : ستدیا  یزند و م یم یپوزخند

 .. ستی ! اگر حامد نبود معلوم نیکه از گذشتت بگ ینداشت نو یقصد ا یتو حت -
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  یراهنی. همان پردیگ  یرا در دست م راهنشیاز پارچه پ یبلعد و کم  یحرفش را م  ادامه
 را به تن کرده است.  دهیاو خر  یبرا اریکه شهر

 :دی گو یم  یگرفته ا ی برد. با صدا  یفرو م بیزند و دست در ج یپلک م اریشهر

 !؟ ستین یدوست داشتنم کاف -

  بایتقر اری دلخورش کند. شهر ن یاز ا   شتریخواهد ب  یکند و نم یبه اطراف م ینگاه یشاد
 بزند.  یکشد تا حرف  یم ادی فر گرید

کنه،  یتو گذشتش اشتباه م ی هر ادم ؟یکنار بزن ینجوریمنو ا  یخوا  ی با تو ام!؟ چرا م -
 زده!   یم  دیزنه که نبا یم یبنده، اشتباه دست به کار یاشتباه دل م

 دهد: یمهلت حرف زدن را به او نم  دخترک

  یادم اشتباه  هیخوام به  یبچه معلول؟ منم نم ه ی!؟  اری شهر هیکار اشتباه چ نی تقاص ا -
 دل ببندم..

 : دیگو   یزند و م یکم حجم شده اش م یبه موها یچنگ کالفه

نزن تو   وی ..انقدر اون گذشته کوفتستمین یمن اون ادم اشتباه غمبریبه پ ری! به پستمین -
 سر من 

 ثابت کن!  -

 : دیوگ  یبا تعجب م یحرف شاد  با

 کنم!؟  یچ ؟یچ -

 زند:   یبه چشمان او لب م ره یو خ دیا  یبه جلو م یگام یشاد

کنم. اون وقت   هیبهت تک یتونم تو زندگ یدوست داشتن ت ثابت کن، ثابت کن که م -
بزن تا باورت کنم..دوست داشتن فقط به عمِل، حرف و   یجلو حرف از عشق و عاشق ایب

 که همه بلدن! 
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  یکم شی رود و پا  یراه م ی. به سختدیا یاست تا به خودش ب یاو کاف یجمله برا  نیهم
 کند:  یکند و زمزمه م یاو نگاه م یخال  یبهت زده به جا اری کند. شهر یم  تی اذ

 به قلب زبون نفهمت ثابت کنم!؟   یچطور -

 

 ***** 

  یم  یعاطفه لبخند یخوشحال دنی گذارد و با د  یرا داخل دهانش م ینیر یاز ش ی ا تکه
 یاری  گر ید  شی رساند و پا یم  زی به م یخودش را به سخت اری زند. بعد از مالقاتش با شهر

 نکرد تا چند قدم به سمت عاطفه برود.  

 می گرد یامشب بر م -

 چرخد: یو به سمت او م  ردی گ یپدرش از آنها چشم م یصدا با

 باشه.. -

  لیوک  هی یپسرس، ول نی ا  یدنبال کارا  انوشی ..هر چند که کمیباش لی دنبال وک دیبا -
 کجاست؟  نیکنارمون باشه بهتر. شاه

 : دیگو  یاست. ارام م اریشهر  یحوال  نگاهش

 باشه؟  دی خوا یالهام، کجا م  شیپ -

 :دی گو  یم  یخندد و با خوشحال یم پدرش

خدا کنه اوالدش مثل خودش کله   شه،یخودش که داره پدر م یشده واسه   اونقدر مرد -
 شق نباشه.. 

 : دیگو یاندازد و م یم ینیبر ب ینیچ م یرود و مر  یقربان صدقه اش م خاتون

 خواد!؟  یقربون صدقه م ،یمرد هم به اون گندگ -
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 دهد:  یادامه م ن یکند و غمگ یم یاش باز   یروسر یبزرگش با گوشه  مادر

دست   دینداره..مهش یفیهم آنچنان تعر  لویبچه م، ناصر که گذاشت رفت حال ن چارهیب -
 تنهاست.. 

 بزند:  اد یجمع فر  ن یشان گوش دهد. دوست دارد بر سر ا یخواهد به حرف ها  ینم

 ! لهیتکم تمیمن ظرف د،ی.. حرف از مشکالت نزندی بسه! تمومش کن -

 

 :دیآ  یوسط حرف خاتون م  ارانهیهوش میمر 

بنده خدا هم که از بچه ها   نی و خواهر ا دیمهش لو، یکمک حال ن هیبق ی پا به پا محمد -
 کنن، نگران نباش..  یمواظبت م

  یشان م یبه جمع خانوادگ یو دست و پا شکسته، لبخند  ردیگ یم  قیعم  یدم یشاد
شود و دست از  یکور م شی اشتها  د،ی آ یخان که به سمت آنها م ر یاردش دنیزند. با د
که به اشتباهات پسران   ییداند! او  یم  نیشاه  یکشد. او را مسبب بدبخت یخوردن م

مملو از   ی کند پشت آن لبخند ها   یم حساسداند چرا ا یدهد. نم ی خاندان بال و پر م
که با هر  رفت و برگشتنش، به اداره   ینیدر راه است! شاه ییآرامش برادرش، خبر ها

را دارد! با   ش یخان دورا دور هوا  ریاردش دیترد  یزند. ب  یم یبخش ننا یلبخند اطم یآگاه
 . ستدی ا  یکشد و به احترام او م یپدرش دست از افکارش م یصدا 

 سالم.. -

 : دیگو  یم  دیدر چشمان حم رهیدهد و خ یتکان م یپدر بزرگش سر 

 که عذرش موجه.. نمیحامد کجاست؟ تلفنشم که خاموشه، شاه -

 که قرار بود بره شمال..  نی مثل ا ی ازش ندارم. ول یخبر نوریاز ظهر به ا  -
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. کنجکاو ادامه  ندینش یآن م یدهد و بر رو  یرا عقب م  دیکنار حم  یخان صندل ریاردش
 دهد:  یم

 ؟ ی چ یشمال برا  -

 : دیگو  یو م  دیآ یبحثشان م انی م میمر 

 !؟  ستیسوال ها ن  ن یا  یاالن جا  یکن  یپدر من فکر نم -

شده است! نگاه مشکوک بزرگ خاندان   ییبازجو هیکند. شب  یفقط نگاه شان م یدشا
  یشود. صندل یگذرد اوضاع بدتر م یم  شتری. انگار هر چه که بردیگ ی دخترک را هدف م

 .ستدی ا  یگذاشته و خونسرد م  زیم  یدهد و دستانش را بر رو یعقب م یرا  کم

 کجا مادر؟   -

 : دیگو  یم  یبه آرام ردیگ  یم یرو  کهی حال در

 ...رمی از دختر عمو بگ یاحوال  هی رمیدارم م -

که تا نوک زبانش آمده    ییناگهان دهان باز کند و بر حرف ها زد؛یترسد ذهنش بهم بر یم
 ! دی اما تا به االن سکوت کرده را، بگو

 یکند، بر نم یخواهد حال بدش را مخف یکه انگار م  یآرام شاد ی چشم از قدم ها میمر 
کند   یم ی رود. سالم یاست و لبخند زنان جلو م  دهیپله ها رس یحاال به باال  ید. شاددار

 . دیگو  ی م کی و تبر 

 ...مبارک باشه. یبه سالمت -

 کند. یم   یو  تشکر  ردیگ یخنده اش م  عاطفه

   یعاط یخوشبخت بش -

 : دیگو   یزند و م یگونه اش م  یرو یا  بوسه
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 ی ..چقدر قشنگ شدیخوشگله شاد یلیلباست خ  -

 . ندیب یاش م یکیرا در نزد  اریزند و شهر یم یچرخ

 .. یچشم مجلسو کور کرد  ،یتو که خوشگل تر شد -

چرخد و   یبه عقب م  یمردانه ا  یزند. با صدا یم  یشاد  یخندد و به بازو  یغش م غش
کند.  یمودبانه صحبت م یل یدارد و خ یکند؛ چهره معمول یم  یبا همسر او احوال پرس

  یکند! نگاهش را با استرس باال م ینم یاری  شیرا دارد اما پا  زی برگشت به سمت م قصد
که  به  ندیب یو پدرش را کنار عمو محسنش م  دچرخان یگزد. چشم م یآورد و لب م

  شیها  تی مرد حما  نیشود و ا یم  اری شدن شهر  کی روند. متوجه نزد یم  رونیسمت ب
 کند..  یم یدلبر بیعج

 کند. یبازوانش احساس م   ریرا ز  یدست یگرما 

 ..یکن یم  تی دور بودنات از من، فقط خودتو اذ نیبا ا  -

کند و   یاش م  یهمراه زیدهد. تا کنار م یم هیو به تن مردانه اش تک   ندیچ یور م لب
 برد.  یقلبش را به تاراج م  اریزمزمه شهر 

 ...ستمیکه من کنارت ن یکه من ازت دورم...زمان یزمان  یحواست به خودت باشه، حت -

آورد.   ی م رون یب فشیرا از ک  شی دارو ها کیکند و پالست  یم ینگاهش او را همراه با
توجه به  یگذارد.  ب یکند و داخل دهانش م یعدد قرص را از ورقه اش جدا م  کی

کشد.  یم  ش یبه پا ینوشد. و دست یرا م یخان و خاتون آب خنک ر ینگاه اردش ینیسنگ
کرده اند.   یاحوال پرس  گرید  کی کوتاه با   یلیخاست و   دهیند  شتریبار ب کی را  شیزنمو

شوم گذشته را   یاتفاق ها  ف ی تعر  یخدا را شکر که سرش شلوغ است! اصال حوصله  
 ندارد.

 

 ****** 
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کند. رنگ به  یدارد. گذرا پدرش را نگاه م یپدال گاز بر نم یرا از رو  ش ی هم پا هیثان  کی
صبح امروز، پدرش به کارخانه رفته، و موضوع   یرخسارش نمانده است. با تمام اصرار ها 

ساز    ضشیو نبود پول داخل حساب، باعث شده دوباره قلب مر   یبرگشت ی چک ها
 کند.  یاز سرعتش را کم م یکم ،یپشت ی ها نیبوق ماش یناکوک بزند. با صدا 

 خبرته دخترم؟ اروم تر برو بابا..چه  -

داند جانش به جان او وصل است. با تمام   یو پدرش چه م د یگو یم   یدیلب ببخش ریز 
  شتریاش را ب یپدرش نگران ی زند. نبود قرص ها   یخدا را در دل صدا م رو،ی احساس و ن

را   نیکند و ماش  یرها م ینام کوچه نفس حبس شده اش را به آرام  دنیکند. با د یم
پوش در کوچه، مات و   اهیس  تیجمع دنیبا د ما کند. ا یدرب بزرگ خانه پارک م یلوج

رو   ری از تصو  یسرفه پدرش به سخت یزند. با صدا  ی شور م بیماند. دلش عج  یمبهوت م
 . ردیگ ی چشم م  شیبه رو

 !؟ هوی  یشد یبابا..حالت خوبه؟ چ -

 دود. یکند و به سمت آقاجانش م  یرا باز م در

 بابا..صبر کن.. -

کشد.   ینفس م یمشت شده است و به سخت  ضشیقلب مر  یبر رو  دیحم  دستان
  کیرا ندارد، که اوالدش باعث مرگ   ییابرو یب نی را ندارد. تحمل ا می غم عظ نی تحمل ا

.  دریگ  یاندازد و سرش را باال م یبازوان پدرش م ری دست ز  یجوان شده است. شاد
" جوان نا کام   ی و جمله   تی تسل ی بنر ها دنیکشد. با د  یم ریت  شیبغض دارد و پا 

کند،   یشان ترمز م یپا یکه جلو یلیکند. متوجه اتومب ی نگاه م ی..." با ناباوریمحمد عل
چه   یآشفته اش را پا  یشود و چهره  یم ادهیپ نیاز ماش  مهیشود. حامد سراس ینم
  کی   ونیش  یشود. صدا  یال اله اهلل اکو وار در گوشش تکرار م یبگذارد!؟ صدا  دی با یزیچ

 پدر.  کی  یآه و ناله   یمادر. صدا  کی آمد.. یزن م
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 چرخاند:  یسرش را به سرعت سمت پدرش م  شی عمو ادی فر یصدا با

 داداش  دی..حمدیحم -

و دستش   د یآ یاست..حامد به کمک م  نیسنگ یکند! وزن پدرش  کم  یسرما م احساس
 گذارد.   یسر برادرش م   ریرا ز 

 ؟ ی ..باز کن چشماتو..قرص هاش کجاست شاددی..حمدیحم -

 کند  یزند و صورت پدرش را بوسه باران م یزانو م  نیزم یبر رو  یشاد

 ..یخوبم..چرا چشماتو بست یبابا..بابا  -

را..از دست داده   زشیگاهش را، همه چ هیتک نیخبر از همه جا، پدرش را، اول یب او
 شنود. پدرش مرده بود.. ی را نم زی چ چیه یصدا   گری. دندیب یکس را نم چیاست..ه

 ... یپدر ی...درد بییجان آقاجانش..او بود، تنها یبود، جسم ب او

 ********* 

خانه نشسته اند. از  یه در فضااست. هم دیکند در آغوش مهش یکه چشم باز م  یوقت
 ..دنیو الهام..همه بودند!جراتش را ندارد...جرات رفتن و ند  نی تا شاه ری بگ میمر 

  یها یخوان هیو مرث هیگر  یترسد از آنچه که ممکن است بر سرشان آمده. صدا  یم
 : دیگو  یگذارد و ناله کنان م یم شی گوش ها یندارد. دستانش را رو  یخاتون تمام

 ..خودت کمکم کن.. ای..نه..خداای خدا -

. نگاهش به جمع خانواده  دیآ  یگالب م یکشد. بو یم  رونیب دیرا از آغوش مهش خودش
سرخ و بغض کرده   یو با چشمان دندیدو  یسو م  نیاست که هر کدام به آن سو ا   یا

نشسته و در  واریه و کنج دغم بغل کرد یکنند. دخترک زانو یعکس پدرش را نگاه م
 وجود خودش ترس از دست دادن پدرش را دارد..
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به  دی تواند قدم از قدم بر دارد. در همان لحظه مهش ی. و نمستدی ا  یلرزان م یتن با
 : دیآ  یکنارش م

 برات..  رمیدل من..بم زیعز  نی..بشستی مادر حالت خوش ن نیعمه؟ بش یریکجا م -

 پرسد: یچرخاند و عاجزانه م یکند. نگاه هراسانش را در جمع م یم  هیگر آرام

 بابام کجاست؟  -

 باشد!  یها مال محمد عل یعزادار نی خواهد ا یدلش م چقدر

دهد. به جان کندن راه   یآزارش م هیبق زیکند و نگاه ترحم انگ ینگران نگاهش م نیشاه
داند  یکشد. نم یم ری ت که ییپا  یرو گرشی و دست د وارید  یدستش بر رو  کی رود.  یم

بر   یبودن آن، لرز  یخال دنیرساند؛ اما با د یخودش را چگونه و چطور به اتاق پدرش م
آرامش    ی چرخاند و صدا یاز نبود محبت پدر. ناباورانه چشم م  ی. لرز ندینش یتنش م

مانع او    یدست دنیرود اما قبل از رس یشود. به سمت تخت پدرش م  یم  ادیبه فر  لی تبد
 کشد:  یاز ته دل م یغیشود. ج یم

 خوبم..ولم کن یبابا  یوا   یولم کن..بابام..ا  -

 کند: ی شوکه اش م یخشک مردانه ا یصدا 

 ..یاروم باش شاد  -

مشتش بر سر و صورت   اریاخت  یاست؟ بر سر او چه امده است؟ ب نیشاه یصدا 
 :دی آ  یبرادرش فرود م

هات..تو   ی..با کله شقاتی..با کصافط کاری تو..بابامونو تو کشت ریهمه اش تقص -
 .. ی..تو عوضیکشت

 زند: یرود و زار م یکند. به سمت تخت پدرش م   یدرمانده نگاهش م برادرش

 مهربونم..  ی خوبم...بابا یبابا  -
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 یفهمد چه غم ینم گریشود و د یم اهیمقابل چشمانش س  ایلرزد و دن یم  شی ها شانه
 بر سر شان آوار شده است...

 

 *** 

قطع   یلحظه ا یناله کس یو صدا دیآ  یباال م یاست..نفسش به سخت  کی جا تار همه
 از شبانه روز است..  یدهد چه موقع صیتواند تشخ یشود. نم ینم

 زند:  یلب م  آرام

 نجاست؟ یا  یکس -

 آن ناله ها را ندارد.  دنیگرفته و خش دار است. تحمل شن شیصدا 

 منم عمه.. -

  یکه هنوز تنگ است مالفه را از رو  یکوبد. پدرش رفته است..با نفس ی امان  م یب قلبش
کند..ارام   یعطر تن پدرش را احساس م  ی. بوندینش  یتخت م یزند و بر رو  یخود کنار م

 است..

 شود  یبلند م یصندل   یاز رو  دیمهش

 تو خودت..  ز یکن..نر هیکن دردت به جونم..گر  هیگر -

  یبه عکس خودش و پدرش تنها لب م رهیکند و خ  یدر جواب عمه اش سکوت م یشاد
 زند: 

 خوام تنها باشم..  یم -

شنود، که خود   یخاتون را م یفهمد. صدا  یهمه غم را م نیکند. حجم ا  یدرک م دیمهش
ست..اوالد اگر  که فرزندش زود تر از او به کام مرگ رفته ا  نیکند؛ بابت ا  یرا لعنت م

 پدر و مادرش بچه است!  یباشد هنوز برا  ادی سنش هم ز 
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  یخواهد. انگار کس یم  یکودک  یشنود و دلش کم ی بسته شدن در را م یبعد صدا  یمدت
 خواهد دخترک را خفه کند..   یو م  شیگلو   یدست گذاشته است رو

 ...خود او!؟ ایشاهرخ؟   ن؟یشاه ست؟یمرگ پدرش ک  مقصر

االن   دیترد  یداد، ب یصحبت نکرده و آن دعوا رخ نم یا محمد علبا حماقت خود ب اگر
 زنده بود و پدرش...  یکرد..محمد عل یم  رییها تغ  زیچ یلیخ

را به کام خود بچرخاند. اما با حماقتش،   ایتواند دن  یم ماتشیانسان با تصم کی  یگاه
روزگار   یو ضربه ها   ینابود نیرا آغاز کند؛ که اول یتواند جنگ نرم  یخود، م یبا نادان

 روح و روان خود اوست. یبرا 

 

 ******* 

 

  یبر رو  یمشک یرا پشت سر گذاشته و حاال با لباس ها  ییسخت و طاقت فرسا ساعات
  یال اله اهلل در فضا یخاک ها نشسته است. امروز، روز وداع او با پدرش است. صدا 

  یو تارش ظاهر م  رهیچهره مهربان پدر مقابل چشمان تشود و  یبهشت زهرا تکرار م 
. خاتون آرام و  زندی ر یگرفته و مردانه اشک م راتابوت آقاجانش  ریو حامد ز   نیشود. شاه

قبل است.  دوست   یخان چهره اش شکسته تر از روز ها  ریکند و اردش یم  هیصدا گر یب
محابا   یب ی و شاد  دیآ  یتر م ک یمراسم آقاجانش آمده اند. تابوت نزد  یو آشنا، همه برا 

رود و او تنها تر از قبل   یکر کننده است! پدرش م شی کند. صدا یزدن م غیشروع به ج
 کس تر.. یشود...ب یم

در آرام کردن او   یسع میرساند و همراه مر  یتند خودش را به او م  یبا قدم ها  اریشهر
 دارند.

 .. زمی جان آروم باش عز یشاد -
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  یدکتر م صیتشخ ادی. با دیآ  یفرود م میفهمد چگونه بر آغوش مر  یدخترک نم و
گذارد و    یم  می.."سر بر اغوش مر یقلب ستی دهان باز کند تا او را ببلعد. " ا نیخواهد زم

 زند: یهق م

 منو داره.. یهوا  یک گهی..همه کسم منو تنها گذاشته..درهیبابام داره م -

 دهد:  یفشار م  و شانه او را دیآ یباال م  اریشهر  دستان

 . اروم باش..ششییه -

  یجان پدرش رهسپار خاک م یاز او، در همان شب با جسم ب یمیپدر درد دارد. ن  نبود
 شود..!

سپارند  و خاتون از    یرا به خاک م دیجان حم  یجسم ب گریبا کمک دو مرد د محسن 
کوبد. هنوز هم باور ندارد آقاجانش   یزند و بر سر خود  م یزجه م ی رود. شاد یحال م

ندارد. خاک بر   یتمام شی ها  یتاب یندارد. ب یراه یوانگی او را تنها گذاشته است..تا مرز د
رود   یم یاه یدهد. چشمانش س یو او جان م ختندیر یجان آقاجانش م یجسم ب یرو

  ریاردش  کند. به دستور یزنان نامش را صدا م ادیزند و فر  یکمرش را چنگ م اری و شهر
 خبر گذاشته اند.  یخان شاهرخ را ب

 **** 

است و اصال قادر  ختهیگذرد. روح و روانش بهم ر یداند چند روز از آن واقع تلخ م ینم
 ! ستین انشیاطراف یو پاسخ به همدرد  ییبه شناسا 

را   راهنشیکند. پ یم  هیو خاطرات او مدام گر ادیرا در اتاق، پدر حبس کرده و با   خودش
  نیکشد. انگار آقاجانش در ا  یدارد و عطر تن پدرش را به مشام م  یاز داخل کمد بر م

به غذا ندارد؛ و   یلی. مردیگ یغم بغل م یو زانو  ندینش ی م نیزم یاتاق حضور دارد. بر رو
بخورد.   یشتر یب زی تواند چ یسه قاشق غذا نم  یو حامد، دو ال  دیمهش  یتنها با دعوا ها

گردد.   یپدرش بر نم  گریداند د یبرده است. م گری د ییایرش او را به دنانگار عطر تن پد
پنهان   وارید  یشنود و هم چنان خودش را در گوشه  یباز و بسته شدن در را م یصدا 
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دهد. کاش   یاش م یاز بد حال  شانکرده است. کاهش وزن و چشمان گود رفته اش، ن
زد. کاش فقط باشد، و او   ی ه ماش را شان یجو گندم یپدرش هنوز زنده بود، و موها 

 شنود: یرا م دیخش دار مهش یخانه..صدا نی چشم انتظار آمدنش به ا

 زنم بهت.. یو محمد دست تنهان، سر م  لوین الن،یگردم گ یعمه...من دارم بر م یشاد -

 دهد:  یمکث ادامه م یکم با

 .. رمیبرا دردت مادر..بم رمیکنارته عمه، بم نجایخاتون ا  -

صحبت    یکس چیکند. دوست ندارد با ه  یسکوت م یدهد و شاد   یسر م هیصدا گر  با
 را ندارد.  زیچ چی کند! دل و دماغ ه

 جان.. یشاد -

 : دیگو ی م  یگرفته ا یو با صدا   ردی گ یچشمانش م  یرنگ پدرش را جلو یآب راهنیپ

 به سالمت عمه.. -

به دکتر برود.   دیرود. با یبه سمت تخت م شیراه عصاو هم  ردیگ یم  واریرا به د دستش
را چنگ   شیگلو  یکند. با نبود پدرش بغض یدردش را ساکت نم گری د یقبل  یقرص ها 

و دلش تنها   ستیدهد. حالش خوب ن ینم دی مهش یبه خداحافظ یتیزند و اهم یم
 پدر بود... شی ها یکم محبت  اماش با تم یخواهد، که از کودک یم ی آغوش مرد

 زند:  یکند و بلند زجه م یتخت پرتاب م یرا رو  خودش

..وحشت  نمیتونم دوباره تو رو بب یم د یدروغ باشه به کدوم ام امتی بابا جانم...اگر ق -
 زند:  یم غیزده ج

 ..رمی با درد نبودنت بم ی!؟ چرا گذاشتی چرا تنهام گذاشت -

 شود.  یم  جادیا  یبد  یکند و صدا  ی در را باز م نیشاه

 ...یشاد -
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صورت    یحال او غم عالم بر رو  دنیشوند و با د یو حامد پشت سر او داخل م الهام
 . ندینش یشان م

 کند:  یدهد و شروع به حرف زدن با خود م یرا گهواره وار تکان م خودش

  شیبغل دستت کار کنم و تو پ امی قرار بود من ب ،ینیقرار بود عروس شدن دختر ت بب -
 دختر مِن!  نی..ا .یهمه پز بد

 : دیگو یکند، و م  یم  نیرو به شاه نی غمگ الهام

 ..رهی !؟ داره از دست میکن یکار یخوا  ینم نیشاه -

 شدم.. ریو نه از محبت بابام س دم یچه بدبختم من..نه محبت مادر د -

زند تا حماقتش را   ی. آنقدر به سر و صورت خود چنگ مردیگ ی که جان م یا  هیگر
 بود پدرش را. فراموش کند..تا ن

اش مقابل چشمانش جان   یگذشته و نادان  ی روز ها ریتصو  شتر،یو ب  شتریهر لحظه ب اما
شان خود احمقش باشد! الهام به سمت   یزندگ یختگیباعث بهم ر دی. شا ردیگ یم

 زند:  یچرخد و لب م یهمسرش م

 رون ی برو ب -

تکان   شی شده در هوا برا یچ  یبه معنا  یکند و دست یمتعجب الهام را نگاه م  نیشاه
 روند.  یم رونیو ب  ردی گ یدهد که با چشم ابرو آمدنش، دست حامد را م یم

 .ندینش یم  یکند و کنار شاد یسمت تخت حرکت م به

 

 ****** 
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. ندینش یتخت م یدارد همانجا رو  یآهسته  آهسته قدم بر م کهیدر حال الهام
  یرا ساده م یدهد که پدر همسرش چقدر زندگ یاتاق، نشان م ی معمول  ونیدکوراس

سوزاند که درد   یو نبود پدرش چنان دل م  ردیگ  یم قیعم یدم یگذرانده است. شاد 
  ینظر م ر یاو را ز   یچشم ری ز  هامکند. ال یرا در بند بند استخوانش احساس م یقیعم
 است!  بهیغر  ی. با حال و احواالت او کمردیگ

 ها، ف  یخود زن نیبا ا  -

 !  ستین یزیها که چ یخود زن نیسوزد! ا یم  یبه نام نادان یآتش بزرگ در

 آورد.  یاش نفس کم م  یهمه حاضر جواب  نیا ی برا  یلحظه ا  الهام

 ..یشاد -

 خوام بشنوم الهام!   ینم  یچیه  شش،ییه -

برود. الهام با   رونی کند تا از اتاق ب یکند و با سکوت خود او را اجبار م ینگاهش م کالفه
 زند:  یالتماس لب م

 نه..  ی...نه تو مرگ پدرت مقصر یکا رو با خودت نکن شاد ن یا -

 : دیگو  یحوصله م یکند و ب یندارد. رشته کالمش را پاره م یتکرار یحرف ها  حوصله

 کنم الهام، تمومش کن..   یخواهش م -

کند و بعد از گذشت نه  یم یمحل یند! بز  یاو م  یبلندش مهر سکوت بر لب ها یصدا 
 شنود.  یباز و بسته شدن در را م یصدا  ،یچندان طوالن

کند.  یم یی احساس تنها ب یتا خر خره در عذاب بود..بعد رفتن پدرش عج یشاد 
  یهستند، در روز ها  گری د کی کرد خانواده  اش در مشکالت پشت    یم  الیآقاجانش خ
در مشکالت    یشد، آنطور که انتظار داشت، نبود! آدم وقتاما نبود! اگر هم با  ،یسخت زندگ

 ینم دی . شا ستیقادر به حل آن ن  یخودت کس ز ا  ریخود تنها باشد، واقعا تنهاست! غ
 توان احساس کرد!  یافکارت، م  یها یرا در اوج شلوغ ییداند، تنها
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  یخواهد..مهربان یرا م اریاست! اما دلش محبت شهر  بیندارد. عج یتمام  شیها دغدغه
  هیمرد تک ک ی  یها  تی جامعه پر از گرگ، دوست دارد به حما  نیمرد را..در ا  کی  ی ها

  یم  یمرد واقع  کی دلش  ،ی! راستش را بخواهردینگ یرا باز  شی ها یکه سادگ  یکند. کس
 خواهد! 

پتو را با پشت   یکند. نرم یگذارد و دستانش را به بغل باز م  یبالشت م یرا بر رو  سرش
و    ردیگ ی زند. چشمانش را خواب فرا م یم یکند و لبخند محو  یدستانش احساس م 

  دنیتوان جنگ گری...روحش ددیخسته شده است. شا  یزندگ یها  ی سخت  نیچقدر از ا 
 ندارد...

 فصل دوم(  انی)پا

 ******** 

 )شروع فصل سوم( 

  ندینش یم وان یبزرگ داخل ا  یصندل  ی کند. بر رو یرا نوازش م  شی گونه ها یمیمال  مینس
گذارد. چهل روز از نبود پدر و محمد    یکوچک م ی ا   شهیش زیم  یرا بر رو شی چا وانی و ل
شاهرخ    یگناه یبه دنبال ب انوش،ی که همراه ک  یگذرد. چهل روز خسته کننده ا  یم یعل

شود!  یم  یتوپ فوتبال پاس کارن دادگاه...او  همچون یدادگاه به ا  ن یهستند. از ا
ها و   یکم محبت ادیدهد و با   ی سرد. سرش را تکان م اری اواسط زمستان است و هوا بس

او و پسرک   انیداند چه در م یکس نم چی. هردی گ یبغضش م اری شهر یها   یمعرفت یب
هنوز اصرار دارد با   که  یی. اودی گنج یاو، در تصوراتش نم  یعاشق گذشته است! رفتار ها

  یخورد که دوستش دارد..اما کاش م یم  تیو قسم خدا و اهل ب دی ا یگذشته اش کنار ب
کند! کاش درک کند که   یخانه زندگ کی تواند همراه فرزند معلولش در   یکه او نم د،یفهم

  اریشهر شنهادیاز پ یاد یز  یخواهد، آرامش است. روز ها  یم یزندگ نی که در ا  یزیتنها چ
 شده است!  کی به او نزد  تی ن نیبه ا  شیتواند باور کند پسر عمو   یاما نم گذرد؛ ینم

 کشد:  یدست از افکارش م الیل  یصدا با

 دم در کارت داره.. ن یشاه ای..بیشاد -
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را کنار گذاشته اما   شی سرد شده است. عصا شی . چاستدی ا  یو م رد یگ یم  قیعم یدم
  یکرده و هشدار جد شتریرا ب شی قبل، تنها قرص ها  یروز ها  ی ها  یشوک ها و ناراحت
  الیبه چشمان منتظر ل یو لبخند دیآ  یم نی خانه پا ی. از پله ها دهی دکتر را به جان خر 

 زند. یم

  یها، گل ها یرود. شمعدان یم  رونیاندازد و ب  یرنگ را بر سرش م یبافت طوس شال
  یخاک م یاز انبار  یدر گوشه ا  ی و بنفشه اش، همه خشک شده اند! تخت چوب  خکیم

روح خانه را گذرا   یب اطیرا ندارد. ح زیچ چیدل و دماغ ه گری خورد. بعد رفتن پدرش د
 :ندیب یرا م نیباز کرده و چهره مردانه شاه یرا با فشار کم یکند. در آهن  ینگاه م

 سالم داداش.. -

 ؟ یسالم..خوب -

دست به سمت باال شانه   کی که   یرنگ یمشک ی کند. موها  یتر از قبل رفتار م معقوالنه
داند پدرش با رفتن خود   یصورتش را پاک کرده  ااست! نم  زیر یها  ی زده شده و خالکوب

 کرده.. رییتغ نیچن ن یآورده! که ا نی چه بر سر شاه

 دهد: ی جواب م کوتاه

 خوبم..زنداداش کجاست؟ حالش چطوره؟  -

 ممنون، شکر خدا!  -

 شود:  یکند. نگران م یدست م دست

   ن؟ی شده شاه یزیچ -

 ارث و.. هیقض  یکه نشده، راستش..برا یزینه، نه چ -

 دهد:  یدر کنترلش دارد، جواب م  یکه سع ییشود و با صدا یم یعصبان

 ..بزار کفن بابامون خشک بشه بعد پول بخواه..نی ذاتت خرابه شاه -
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 : دیگو  یم  عی کشد و تند و سر یبه پشت گردنش م یدست

مون   ی به مراقبت داره..خرج زندگ از یزود قضاوت نکن المصب..دستم تنگه..الهام ن -
 باالست.. 

 دهد:   یتر از قبل ادامه م یعصبان

 !؟  هیچ راثی بحث ارث و م گهی خوام! د یبگو پول م ،یخوا یپول م -

 ش،ی پدرش، نبود محبت ها  یخال یشود. جا  یمهمان م شی در گلو یبغض ناخواسته
 .دیآ ی به چشم م بیعج

را نشنود. در حالت   شیمحل صدا   یاز فضول ها یکیکند تا    یبه اطراف م ینگاه نگران
 : دیگو  یبا حفظ ظاهر م ردی گ یم قیعم  ی..دمادهی حرف پشت سرشان ز   یعاد

 کنم، نگران نباش.. یم  ز یامروز و فردا پول و به حسابت وار -

رنگش را به   یکاپشن سرمه ا  یدهد و لبه ها  یرا به دست راستش م  نشیماش  چی سو
 کند. یم  کی نزد  گرید  کی

 دم یامروز از حامد شن ؟ی شمال و فروخت یال یچرا و  -

 زند: یخانه لب م واریبه د هیزند و تک یم یپوزخند

کارخونه صاف   ی چک ها  ر،یهر چند د    ال،یمد نگفت با پول همون واون وقت حا -
 هارو نگفت؟  نیکردم!؟ حامد ا  یتو ماست مال  یکردم!؟ کثافط کار

 !؟ ییچ -

 خورد!  یم کهی
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 ؟ یگرفته شاد تیشوخ -

 .د یآ یجلو تر م یبه کمر چند قدم دست

 خواهر من؟  ی هست یچندر غاز پول؟ دنبال چ یواسه    یفروخت ی به اون بزرگ الی و -

 شود!  ی زمان درست نم چی ه نی. شاهردیگ یرا به دندان م  لبش

کار   یچ دی با طیکردم؟ تو بگو! تو اون شرا  یم  دیکار با ی! چنیشاه یپست فطرت  یلیخ -
  یگیتو به اون همه پول م ؟یخبر  یب یکه از همه چ یکن یرفتار م یکردم!؟ چرا طور  یم

 ..!شهیگرم بلند م  یز!؟ بخدا نفست از جاچندر غا

 خواهر من.. میشو با هم بر  اده یاوووو، پ -

 : دیگو  یآشکار م یکشد و با حرص یاش م ینیب غهیبه ت یدست

 یکن ی! درک نمیفهم ینم ؛ی کن یها رفتار م بهیشدم! تو مثل غر  ادهی وقته پ  یلیمن خ -
 که خواهرت تنهاس! 

 دهد:  یدر چشمان او ادامه م ره یکشد و خ  یرا در آغوش م بازوانش

  یراه  قشی شاهرخ، با رف ی گناه یبه خاطر ب د یبرادر من، که با  یشد  بهی اونقدر غر -
 دادگاه و پاسگاه بشم.. 

 زند:  یاشک آلود لب م یو با چشمان ردی گ یم  واریاز د هینک

 دارم.. نیبه اسم شاه یکنم که برادر یشک م یگاه -

 : دیآ ی جلو م یمانیپش با

 ..یفهمم...شاد  ی..بخدا میگوش کن شاد -

 زند.   یاش افتاده را با حرص باال م  یشانیپ یکه رو  ییتار مو  چند

 : دیگو  یم  هیکند و با کنا  یبه او م پشت
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 !  نهیو اوضاع ا یفهم یباز خداروشکر که م -

 !  یو طوالن  قیکشد. عم یم آه

 کنم.. یم  ز یدا پول و به حسابت واربرو برادر من..تا فر ن،یبرو شاه -

بندد. کاش به حرمت روز    یگذارد و در را م یجواب م  یآرام برادرش را ب یخداحافظ
کوتاه به سمت   یگذاشت. با قدم ها  یکرد، او را تنها نم یم یخانه زندگ ن یکه در ا ییها

روز   نیا یو به آسمان ابر  ندینش  یآن م یرود. بر لبه   یم  اطیرنگ ح یحوض کوچک آب
خانه را   ی آجر یها عوض شد. نما زیچ یلیخ  پدرشدوزد. بعد از مرگ  یها چشم م

وقت    چیاست، که ه یفهمد او تنها به دنبال محبت ینم نیکند. چرا شاه یتماشا م
عالمه   کی  ن یکند.  مانده است ب یچانه ستون م ر یاو نشده است..دستش را ز  بینص

 دغدغه.. 

  ی م ادیبه  اری شهر یحرف ها  اطی ح یها  کی به موزا رهی اندازد و خ  یم نی را پا سرش
 آورد...

بچه   م،یازدواج کرد یروز  هیخوام اگر  یاما...من م ،یشاد زیعز یلیمن خ  یخاطرت برا  -
 من و مهتاب هم با ما بزرگ بشه..

 : دیگو ی لب م ری او تنها ز  و

 بچه تو و مهتاب!؟  -

که در گوشه  ییروز ها و حادثه ها  ی. گاهردیگ یم  قیعم یبندد و دم یرا م چشمانش
شود. کنار آمدن با گذشته،   یشان مربوط م ندی خورند، به آ یاز قلب انسان خاک م  یا

  نیکه ا ی! سوال دی ایتواند با گذشته او کنار ب یداند که نم یخواهد. خوب م یشجاعت م
فرزندش به   ی برا اری دوستم داشت!؟" " شهر اریشهر  واقعاپرسد" که  یروز ها از خودش م 

نکرده   دایآن پ ی برا یخودش!؟" و هنوز جواب ی برا یهمسر ایمادر بود،   کی دنبال 
 است...

 ********** 
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 : دیگو  یم یآرام یکشد و با صدا  یجلو م یاش را کم یخجالت روسر با

 !؟ نهیخواد منو بب ی خودش نم ای  دن؟ ی اجازه مالقات نم -

 کشد:  یاش م یشانیبه پ یزند و دست یم  راهنما

 بپرسم... دیبا -

 دهد:  ی ادامه م  یشتریارامش ب با

به   اجی بهش وارد شده و احت یبیبه خاطر مرگ پدر تون شوک عج د؛ینگران نباش -
 آرامش و خلوت داره ... 

  ریز  انوشیمرد. ک   نیا  یدهد و چقدر ممنون بود، از همراه یتکان م د ی به نشانه تا یسر
  یو برا  یکس چی" شاهرخ هد یخواست به او بگو یکند و نم یرا نگاه م یشاد  یچشم

 !".ره ی پذ یمالقات نم

 

و   ردیگ یرا م شی گلو خیب ینیشود. بغض سنگ یحاکم م انوشی او و ک  انی م سکوت 
  یتواند برا  یشود. برادرش انقدر سرش شلوغ است که نم یناخواسته در خود جمع م

بوده   نی شاه یها  یرتیغ یها تاوان ب  یسر افکندگ نی !؟  تمام ادی ا ی مالقات برادرش ب
سال، در   یو اند   ستیدارد! در ب از ین اشبرادرانه  یها و محبت ها  تی است.  به حما

دهد و   یم   هیتک نیسرد ماش  شهیاش، پدرش را از دست داد. سرش را به ش  یاوج خام
شان نشسته اند و هر   لیکه پشت فرمان اتومب  ییها کند. آدم یاتوبان خلوت را نگاه م

  حوصله ی ب ن،یغمگ یگریشاد، د یکیکنند.  یخود فکر م یروز مره   ی کدام به دغدغه ها 
 و...

  یبه او لبخند م یدود ی ها  شهیکه از پشت ش  یکودک ری شود و تصو یتار م  چشمانش
دهد. در برابر محبت   یچشمانش را نم  دنیبندد و اجازه بار  یرا م شی زند هم! پلک ها 

اش   یدرماندگ یاز رو  یخجالت زده شده است..اشک ها  ی مرد، به اندازه کاف نیا  ی ها
کنار آمده! از   شیبا غم ها  ز یکشد. او ن یم شی به پا یشود، قوز باال قوز! دست یهم م
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ساز ناکوک    ایگرفته   اریشهر یها یمحبت یخوشحال است. دلش از ب شی ها یهمدرد 
 کشد:   یدست از افکارش م انوشیک یروزگار!؟ با صدا 

  رمیتونم بگ یشاهرخ نم ی. جا دیبود رو کمک من حساب کن یخانم هر مشکل یشاد -
 ..ستی..تو رسم ما، نمکدون شکستن نمیخب..نمک خورده سفره حاج اقا بود یول

 .ندینش یم یزند و صاف در صندل  یم یمحو  لبخند

 کار کنم.. یچ دیدونستم با یشما نبود، واقعا من نم ی ک هاممنونم..اگر کم  -

 .. دیدر حق من انجام داد یبزرگ محبت

دارد، اما، امان از  یکند. چهره معمول یرنگ او نگاه م یسبز و شلوار مشک  شرتیبه ت 
 ! رای ...َبم و گشیصدا 

 گه؟ یخونه د دی ر یما هم درست بشه. م قی..انشاهلل هر چه زود مشکل رفدیلطف دار  -

 دهد: یتکان م یسر

 بله، ممنون.. -

  تی با حما ،یدوران زندگ نیاو را ترک کرده است. در بد تر  اریکند شهر یهم باور نم هنوز 
را مجذوب خودش کرد. در دوست داشتن او   فشیمردانه اش ، احساسات لط ی ها
  یکند بچه او مهتاب!؟  پس هنوز به او فکر م دی! اما چرا قصد داشت تاکستین ید یترد 

را   شی کشد و پاها یاش م ی منیبه کمر بند ا  یدست وفا شده است!؟  یکند! چرا انقدر ب
پسر   ی معرفت یشود، ب یم   یپل نیکه در ماش  یکالم یب یقیکند. موس  یجفت هم م

کرده   تی اش حما یبد زندگ  طی او را در شرا اری کند..شهر یم یآور ادی  شتر یرا ب شیعمو 
. اما ..او  گرفت یم یعاشقانه اش، روح دخترانه اش را به باز  ی ها و زمزمه ها امیبود. پ

 یزمان درک نکرد! در زندگ چیرا ه  اتشیو روح اتی ! اخالقدیرا نفهم قش یوقت عال  چیه
 یهمسرتان به چه گل دیبفهم نکهیاست. ا نی که مهمه؛ درک دو طرف یز ی چ نیمشترک، اول

احساس؟   ی خشک و ب ای آرام و حساس،  د؟یگو یعالقه مند است؟ زبان احساسش چه م 
گاز گرم و اماده است،  ی مورد عالقه شما  رو   یاست، غذا زیخانه ات تم یوقت  نکهیا
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کند!؟ با   یشما صحبت م  فهیاز وظ  ای محبت شما به اوست!؟   نیدهد که ا یم  صیتشخ
مورد عالقه شما را    ید عالقه شما، اسم غذامور   یقیکه زمان گذاشته، و اسم موس  یمرد
دانست!؟   یها را م   نیا  اری. شهرداعتماد کر  یزندگ  نیا  یداریتوان بر پا  یاست، م دهیفهم

دهد.   یم  نی پا یرا کم نیماش  شهیشده است!؟ ش ک یبه او نزد  یگریفقط به قصد د ای
  یدهد و دست یم نی پا یسرد زمستان گرمش شده است. بغضش را به سخت یدر هوا 

 کشد.  یبه چشمان تر شده اش م

 

 ******* 

  انوشیک  یرا ببند، با صدا  نی درماش دیآ  یو تا م  دیگو  یم  یآرام یخجالت خداحافظ  با
 :ندی نش  یم  شیسر جا 

 خانم!  ،یشاد -

 بله!؟  -

 ...ریو سر به ز   آرام

 خب.. یول  رم،ی گ یشاهرخ نم ی ...جادیری بگ یگفتم رو جد نیکه داخل ماش ییحرف ها  -

 : دیگو  یخندد و م یم  مهربان

 اومدم،  اول توکل به خدا و بعد رو کمک شما حساب کردم.. نجایاگر تا ا -

  یرنگش م یُپر ُپشت قهوه ا  یموها   یاش را بر رو   یآفتاب نک یدهدو ع یتکان م یسر
  یبر دلش نشسته است...ناخواسته در دل از خود م بی عج مرد نی ا  یگذارد. رفتار ها 

 پرسد: 

 کجاست؟  اریشهر -
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  یلبخند محو اکتفا م  کیتنها به   انوشیشود و در جواب تک بوق ک  یم  ادهیپ ن یماش از 
  ی م  نجایامروز به ا  یمدت نا معلوم  یبرا  دیکند، مهش یدارد و فکر م ی کند. آرام قدم بر م

 آمد. کنار او و خاتون!

 ******** 

 : دیگو   یدهد و غر غر کنان م یم   گرشی همراهش را به دست د یگوش

 خسته شدم.. یتکرار یحرف ها  نی بس کن مادر من! به واله از ا -

  ،ینبود نسترن گذاشت یتو پا ی!؟ چهار سال جوونزمیمگه عز  گمیمادر، بد م  انوشیک -
 . بخدا..نمیتو رو بب یگذره، حق دارم خوشبخت  ی!؟ داره از وقت ازدواجت مستیبس ن

 مامان!  -

نشکند، به  ضشیکه دل مر نی ا  یکند. برا   یهمسرش، اوقاتش را تلخ م ادی نام و  هنوز 
 زند:  یلب م  یسخت

 کنم.. یفکر م -

 زند: یلب م  یبا ناراحت مهیفه

  یکه م یی به خدا انوشیک ،یگی م یبسته شدن دهن من دار یدونم برا  یمن که م -
 کنم..  یم و حاللت نم  ریش  یمرگ نسترن فدا کن  یت و پا  یجون  یاگر بخوا   یپرست

کند و   یانگشتانش را محکم به دور فرمان حلقه م   تیبندد و با عصبان یرا م چشمانش
 دهد.  یفشار م

 ؟ ی کن یمامان چرا شلوغش م -

 : دیگو  یم  ادیشنود که با محبت ز  یپدرش را از پشت تلفن م یصدا 

نداره، تا خودش   دهیپسر فا  نی ا  یها برا هیگر نی !؟ ایابا، خانم باز شروع کرد ب  یا -
 .. یریبراش زن بگ یتون ینخواد که نم
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  نقدریا  انوشی تو نبود ازدواج ک  یها تی تو! اگر حما ریها تقص نیا  یبسه محمد، همه   -
 افتاد..  یعقب نم

  یکند. بحث ها یپارک م ابان یاز خ یرا در گوشه ا  نیماش یزند و با کالفگ یم  راهنما
 ندارد.  یشان تمام

 خانم!؟  ه یفهم ینکرد  دایکوتاه تر از ما پ وارید -

 : دیگو  یم  ینه چندان آرام یصدا با

   د؟یبار زنگ بزنم شما بحث نکن هیشد من  گه،یبسه د -

 کند، و ناراحت تر!  یمادرش او را کالفه تر از قبل م  هیگر یصدا 

 کنم.  یه مادر من، باشه! من که گفتم به ازدواج فکر مباش -

 مادر..  انوشیک -

 کند:  یگذارد و زمزمه م یفرمان م یرا بر رو  سرش

 جانم مامان..  -

 مامان. قورمه بار گذاشتم.  نجایا  ایبال، شب ب یجونت ب -

 ؟ ی ندار دی..خرامیم -

 نه مادر، منتظرم..خدا حافظت .. -

کند. بعد از مرگ نسترن زود از  یقرمز رنگ را لمس م کنیآورد و ا   یم  نی را پا یگوش
آمد.   یتر از چهار سال به چشمانش م شیروز ها، نبود نسترن ب نی رود. ا یکوره در م

طرات  دهد و خا یعادت م طی را به شرا یکند! تنها آدم یرا عوض نم  زیچ چیگذر زمان ه
 را کم رنگ تر!  
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  انوشیبفهمند، او هنوز همان ک انیفرستد و کاش اطراف نی پا یدهانش را به سخت آب
را پشت   ییو طاقت فرسا یهمسرش راه طوالن یض یمر   یکه پا به پا  یاست. همان مرد 

مشت    کیوفا تر از قبل بود، و با    یروز ها ب نیکه ا  یسر گذاشته است. همان مرد 
 است!   شده بهیخاطرات غر 

 

 **** 

 : ندینش یم  الیگذارد و در کنار ل یم  زیم  ی را رو یچا  ینیس

 ره؟ یم  شیچه خبر؟ کار ها خوب پ -

 کنه..  ی م ت یاز قبل حما  شتریب نیخوبه، آرم -

 : دیگو یم  یگذارد و با خوشحال یم  قشیشانه رف یرو دست

 بود.. دواریام  شهیجدا!؟ پس م -

 شود:   یم رهیکور خ یزند و به نقطه ا یم یپوزخند

 .. دیشا -

 دهد:  یادامه م یمکث طوالن با

نرگس دستمو   سم،ی بابام وا یجلو  نی داشتم به خاطر آرم میکه تصم شیسال پ چند
و  یکه هنوز از ثبات عقالن یبه خاطر عشق یزد! گفت حق ندار  یل یگرفت، تو گوشم س

 !  یای بابات در ب یتو رو  ؛ی ستیطرف مقابلت، مطمئن ن یاحساس

 دهد:  یادامه م یفیضع  یگزد. با صدا  یکشد و لب م  یم آه

 نیکه ب یاعتماد داشتم، اما اون شک داشت! نه به عشق   نیمن به دوست داشتن آرم -
بود که بعد  یبه خود من شک داشت! بحث سر اعتماد نیما شکل گرفته بود، نه! آرم

 بود..هاش سست  هیهنوز پا  ،یچهار سال دوست
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 ..دی..به موقع به داد من رسامیبابام در ب یخوب شد که خواهرم نذاشت تو رو چقدر

 کند:  یقالب م گرید کی اندازد و انگشتانش را در   یم نی را پا سرش

همراه اون به کنار  زایچ  یلیحرمت ها که شکسته بشه، خ گه،ی م  شهینرگس هم -
 عاقل بوده و هست..  شهی ..خواهرم همرهیم

 زند: یکشد و لب م یرا به آغوش م الیلتن   یشاد

 درست و غلطه.  یها  میپر از تصم  یخودتو ناراحت نکن! زندگ -

 : دیگو  یکند و م یرا به سمت دخترک کج م سرش

  ضیضد نق  ی! رفتار هاجمیگ ج،یتونم بفهمم! گ یدرست و غلط نم نیفرق ب گهید -
زدم و رفتم تهران؛ اخالقش مثل   زوی همه چ دیکه ق شی کنه. چند سال پ یم  میعصب نیآرم

 زنه، نگاهش، همه فرق کرده!  یکه م ییاالن نبود..مهربون تر از قبل شده! حرف ها

 پس عاقل شده!  -

 دهد: یتکان م یسرش را به آرام  الیخندد، و ل یم  یپشت بند حرفش نخود  دخترک

 البود! -

 

 : دیآ یشود و جلو م یم یمانیپش

 س.. به روح عمو ق  ،یگوش کن، شاد  -

 کند:  یآشکار نطقش را کور م یحرص با

 معرفت.. یب اریمنو ن یاسم بابا  -

 : دیگو   یاش م یشگی بندد و با آرامش هم یرا م چشمانش

 من دوست دارم.. ،یعهد و واحد قسم شاد  یبه خدا ی ! ولیگیباشه، باشه! تو راست م -



 ی طعم گس زندگ 

253 
 

چشمانش بزرگ تر از حد   یشود و مردمک ها یم  یجار شیگونه ها   ی بر رو یاشک  قطره
مادر   ک ی فرزندش به دنبال  یبرا ار،یکرد. شهر   یخودش! پس درست فکر م یمعمول
 است.

 !؟  یچطور تونست -

را زهر   نشیر یقبلش، کام ش قیدقا زیمحبت آم ی کند.  حرف ها یسکوت م  شیعمو  پسر
 کند. یم

 ..اگر مشکلت بچه .. ی من همونم شاد -

 : دیگو یکه به خون نشسته است، م  یآورد و با چشمان یزنان دستانش را باال م ادی فر

 یکه باز  ی! مشکل من احساس ستی! مشکل من بچه و تو مهتاب ناری تمومش کن شهر  -
 خورده.. 

  یمرد وصل م  نیکه او را به ا  ی زی مرد کرد، اما حاصل چه شد!؟ تنها چ  نیا  یرا فدا  قلبش
 کرد، گسسته است.  

 زند:  یچرخد و پشت به او ضربه آخر را م  یعقب م به

هم   ی..هر چند اگر دوست داشتنیا یجلو ب یهدف  نیکردم با همچ یوقت فکر نم  چیه -
درست   گهیما شکل گرفته بود د نیکه ب یعشق نیو ا   دیجد یزندگ نیدر کار باشه! ا 

جا تموم   نیباشه، از نظر من هم یغل قاطکه به دروغ و د ی! چون عشقستین یشدن
 شه و به سر انجام نرسه، بهتره. 

 

 بود    استیزد که آغشته به س  ی حرف م  یادی ز  یداشت از شدت دوست داشتن ها اریشهر

احساسش،   رای عشق نبود ز  نی به ا  یاما دلش راض دیفهم ی را خوب م زی همه چ یشاد  و
 اگر کم باشد!  یکرد که در آن مهر و محبت موج بزند؛ حت یرا طلب م یعشق پاک 
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  یگذارد و محکم فشارش م یدهانش م یکوبد  و دستانش را جلو یهم  م  یرا رو در
 کند! یم  یخوان هیمرث مه،یرابطه نصفه و ن نی ا  ان ی پا یدهد. برا 

 شکند. یدرونش م یز ی شنود، انگار چ یرا م  اری شهر نیماش ی ها کی الست یصدا 

  الیشده در وجودش ل رهیچ یندارد. سپس با همان عجز و ناتوان  ستادنی توان ا  شیپاها 
 زند.  یرا صدا م

 *********** 

 

  یسپارد به سکوت یدل م ییکند. دور از هر گونه سر و صدا  یرا کم م ن یضبط ماش یصدا 
  ینه آن نگاه، و حضور حت  گریکند. در لحظات آخر، د یکه کم کم در آن فضا جاخوش م

 خواهد. یاو را نم  گرید ی نداشت! شاد  یا  دهی فا زین شینفس ها  یو سرد   یگرم

 ! یرسوخ کن یگری شود به اجبار مهرت را در دل د  یم مگر

 .ردیپذ یرا که آغشته به دروغ بوده؛ نم یدوست داشتن  یاو حت 

جا و چگونه مهرش را بر  ک ،یداند ک  یرا با تمام وجود دوست دارد. نم یچند او شاد هر
 ! زدی ر یمرد را به هم م  نیذره فاصله هم ا  کی   یتابش نشاند که حت یدل ب

 زند. ی م شتریتمام تنش را ن یموذ  یدهد، سرما  یم نی را پا نیماش  ی شهیش 

که با فاصله   انیدر م یکی یدارد و چراغ ها  یپهن ضیکه عر  یابانیتفاوت به خ یاو ب اما
که   یداند زمان یرا خوب م نیکند و ا یم یهم قرار گرفته اند را، ط بی مناسب به ترت  یا

 زیو عشق ن یزندگ ی ها هی شود پا  یسست م ن یدو طرف یها   دیو نبا  دیتمام مرزها، با 
 رود. ی م  نیهمراه آن از ب

  یکنار دستش بر م یرا از صندل یآب معدن یکند و  بطر  یاش را باز م یمنیبند ا  کمر
رود  ینوشد و دوباره در خود فرو م  یاز آب را م  یکند. جرعه ا  یدارد و درب آن را باز م

 داد. یاز دست نم  یسادگ نی را به ا ی شاد  دیگفت شا  یرا م  قتیکه اگر حق
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 ****** 

 :ردیگ  یرا از دست مادرش م شنیدمنوش آو وانی اندازد و ل یپا م  یپا رو  انوشیک

 ه دستت درد نکن -

 نوش جون مادر -

گذارد. به  یکوچک م یرنگ چوب دیسف   زیم  یرا رو وانیزند و ل یم ی جواب او لبخند در
  ارشی. همه بودند! از کیخانوادگ یکند. پر بود ازعکس ها ینگاه م شیرو به رو  وارید

 قاب ها کم بود! نسترن... انینفر در م کی  یتا بزرگ خاندان؛ و تنها جا  ریبگ

 اندازد.   یم ن ی ! سرش را پاردیگ  یقاب ها، دلش م انیدر م ینبود همسرش، حت از 

 .یچال کن ت یتو زندگ ییجا  هیخاطرات گذشته رو  دیاول و آخر با  -

کند. چگونه از حال دلش خبر دار شده است!؟ افکارش را با   یتعجب مادرش را نگاه م با
 : دیگو ی م هیکند که فهم یبلند تکرار م  یصدا 

 ! ستیاسمم مادر ن گهیاگر از حال دلتون خبر نداشته باشم، که د انوش،ی مادرم ک هیمن   -

 زند:  یمبل لب م  یبه پشت هیخندد و هم زمان تک یم

 ! یعجب! شما مادر نمونه ا  -

 گذارد.  یزانو م  یکند و دست بر رو  ی حواله اش م  یه چپنگا  مادرش 

 : دیگو   یرود و پشت به پسرش م یو به سمت آشپزخانه م ستدیا  یم 

 ..مینیو بچ  زیشام م ی کمک کن برا  ایب -

 دهد: یغر کنان ادامه م  غر

 اومد، گذاشت رفت.  شیبابات پ یبرا  یدونم سر شام  چه کار مهم یمن نم -
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  یمادرش تنها به خاطر زندگ  یها یریبهانه گ نی داند تمام ا یدهد و م یتکان م یسر
از   د،یاین شی خودش و همسرش پ ان یم یبحث نکهیا  یداد پدرش برا  یاوست! احتمال م

 زده است!  رونیخانه ب

 

 *** 

 : دیگو  یدهد و م یم یآب را به دست شاد  یبطر

 حالتون خوبه؟  -

!؟  ستی داند مسبب حال بدش ک ینمکند.  یو تشکر م ندینش یلب جدول م  دخترک
نجوا   یبرد و با لبخند محو یفرو م  بیدست در ج شی !؟ مرد رو به رواریشهر  ایشاهرخ  

 کند:  یم

 ن؟ ید ی! ترسنایرنگ به رو ندار  -

 : دیگو  یبه چشمان او م رهیزند و خ یم یپوزخند

 ؟ یاز چ -

 کنه! یکه شاهرخ رد م ییاز مالقات ها   -

 : دیگو  یآرام م یصدا با

 ترسم. فقط، نگرانشم.. ینه، نم -

 دهد: یترس ادامه م با

 !؟ ارهیسر خودش ب یینکنه بال -

 خندد! بلند و مردانه.. یم  انوشیک

 قشنگ معلومه..  د،ینیب ی م ادیز  لمیف -
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 !؟ دیکن  یمنو مسخره  م  -

 : دیگو  یم  یخندد و به سخت یکند و با صدا م  یاش قالب م نهیس  یرا بر رو  دستانش

 کار و ندارم!   ن یجسارت ا -

  یاز آن را م  یکند و کم  یرا باز م یشود و درب بطر یم  دهیبه انحنا کش ش یها لب
 کند. یدر دل نثارش م ی ا وانهینوشد. د

  یرنگش را نگاه م یمشک یدهد و ساعت مچ یم   هیتک نیبه صندوق عقب ماش انوشیک
 کند:

 ن؟ ی ساعت تازه ده صبح، صبحونه خورد -

 کند:  یزند و با خجالت زمزمه م یرا کنار م ختهیصورتش ر  یکه به فرق کج بر رو یی موها

 نرفت..  نی از گلوم پا یزینه، صبح از بس که استرس داشتم چ  -

 : دیگو  یزند و در همان حال م یرا دور م  نیماش شی جوان رو به رو  مرد

 ؟ ی کله پاچه چطور ه یمنم نخوردم، با   -

به   یادی رحم، ز  یروزگار ب نی مرد، آن هم در ا  نی ا  یها   تیو  حما  رد یگ یم  قیعم یدم
 دلش نشسته است! 

 تکاند:  یو خاک لباسش را م ستدیا  یم

 امتحانش کنم  ادیبدم نم -

دو شب  کند. هنوز از اتفاقات   یم  یرا همراه انوشیشود و در سکوت، ک یم  نیماش سوار
داشت   یکه نه شروع یعشق یو برا  ندیگوشه بنش  کیتواند   یناراحت است. اما نم شیپ

 خورد.. یکند! تنها احساساتش باز  یخوان  هیمرث ،یانی و نه پا
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که بعد از مرگ   یرا داشت، خاتون دیبزرگتر. او مهش یداشت و اهداف  یمهم تر  یکار ها  
رفتن   یخان برا  ری اردش ی لحظه او را تنها نگذاشته است! و با تمام اسرار ها  کی پدرش 

دهد و هم چنان ذهنش در  یم  نی را پا نیماش  شهیبه تهران، مخالفت کرده است. ش
ها به   ی لیاست. انگار بعد از مرگ پدرش خ انوشیکمچ دستان   یرو  یآن خالکوب ریگ

داده است؛ که هر   شنهادیکند و پ یل رفتار مخان مهربان تر از قب ری خود آمده اند! اردش
 کند. ی و همراه آنها زندگ  دیا یتواند به تهران ب  یزمان بخواهد م

در   نیمدام شاه  یتماس ها  ادیدهد و با   یم ه یتک  نیماش  یرا به پشت صندل سرش
فهمد   یبه خود آمده! و م یشاد یکه با حرف ها ییزند. او  یم  یطول روز، لبخند محو

مانده، و    شی برا یشاد  کی تنها  ایفهمد از دار دن ی است. م گرید زیچ  کیخانواده   ی معنا
 زندان است!  یها   لهیکه پشت م یبرادر کی

 

شود و درب   یم ادهیپ یرسند. به آرام یکند، به مقصد م ی زودتر از آنچه که فکر م یلیخ
  یرا م یشاد شی ها یکند و با خوش مزگ یم فی تعر فهیلط انوشیبندد. ک یرا م نیماش

  انوش،یکرد ک یاول فکر م  داریتفاوت دارد. در د اریخنداند. رفتار مهربان او با ظاهرش بس 
توجه به  ی ب ی! اما او کامال بر عکس جواب داده است. شادستهمان مرد داستان ها ا 

  یبلند  یبا صدا انوشیبرادرش است، به وجد آمده و به هر حرف ک قی رف انوشیکه ک نیا
  یو صندل  زی. منندینش یکوچک مغازه م یکند. در فضا یم یخندد و او را همراه یم

نشسته   گر ی د کی  یرو  بهآن پهن شده است. رو   یبر رو  دیسفره سف  کی که  ،یفلز ی ها
صبح   ک ی پاچه آن هم در    کله یکند و از بو  یچانه ستون م  ریدستش را ز  یاند.  شاد

 دارد.  یمتفاوت، احساس خوب

 سئوال!  هی -

 د؟ ی بفرما -

 انتخاب کرد!؟  یاسم شما رو ک -

 پرسد:  یزند و م  یم  یلبخند
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 چطور؟  -

 !یجور نیهم -

 دهد: یمکث پاسخ سئوالش را م یکم با

 مامانم..  -

 زند:  یلب م ی دهد و به آرام یتکان م  یسر  انوشیک

 خدا رحمت شون کنه..  -

  یزنگ گوش یکند و با صدا   یآمد سکوت م یم  بیکه به نظرش عج یدر مقابل سئوال 
نام   دن یآورد. با د یم رونیب شی پالتو بیآن را از ج یشگیهمراهش با آرامش هم

 کند: ی سبز رنگ را لمس م کنیزند و تند و فرض آ یم یفرشته لبخند دست  پاچه ا 

 ؟ یسالم، خوب -

 شما..  یها   یسالم..از احوال پرس  کیعل -

 اندازد!  یم  متلک

 دهد:  یاز خود دفاع کند، فرشته با خنده ادامه م  دیآ  یم تا

با   ادیو نه ز   م،یدیرو د  گرینه هم د امرزتی خدا ب یدونم بعد از فوت بابا  ی! مریجبهه نگ -
 .. میهم حرف زد

 کشد.. یآه م 

 !یدون یخوبه که م -

  یم  زیم ی بزرگ گذاشته و بر رو  ینیس کی شان را در  ی بساط صبحانه ها یجوان پسرک
 گذارد. 

 ..دلم برات تنگ شده.. نجایا  ا یامروز ب -
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 دهد:  یجواب م شهی تر از هم آرام

 فرصت مناسب.. هیبذار تو   -

گذاشته و دخترک با نگاه   انوشی و ک  یشاد یآبگوشت را جلو ی مغازه کاسه ها شاگرد 
  یزنم " تلفن را قطع م یبا جمله " من بعدا زنگ م عی تند و سر  شی منتظر مرد رو به رو 

 کند. 

  یباز  شی با غذا انوشیکند! ک  یم تی شده، و به شدت او را اذ  رشی گ بانیگر  یکنجکاو 
  یکه شاد ییها الوگ یکشد. د یم  یفرز  یخط ها  زیم  یکند و با انگشتانش بر رو  یم

 ! امدهیپشت تلفن بر زبان آورده، اصال به مذاقش خوش ن

 !؟ دیخور ینم -

 زند: یکند و لب م ینگاهش م  یجیگ با

 ؟ یچ -

 د؟ یخور ینم گمیم -

 خورم  یچرا..دارم م -

 مشغول خوردن غذا شود. ،یهجوم افکار منف  الیخ  یکند ب یم یسع

 **** 

 : زند یکند و او را بلند صدا م یرا کم م ن یضبط ماش یصدا 

 خانم..  یشاد -

 چرخد:   یقدم از قدم بر نداشته به سمت عقب م  دخترک

 بله؟  -

 کشد:  یم شی به موها  یو دست رد یگ یم  قیعم یدم
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 !دیمواظب خودتون باش -

اما هر چه که هست؛   رد،یگ یاز کجا سر چشمه م  ض یضد نق یاحساس ها  نی داند ا ینم
 او را سر در گم کرده است! 

 کند:  یخندد و نجوا م یخجول م یشاد

 ! یممنون... به خاطر همه چ -

 

 ******* 

  دیقبل با  یدلتنگ تر از روز ها  زین یگذشت. شاد یم  انوشی از مالقات او و ک یروز  دو
 شروع کند.  ییجا کی از   دیاما با ست،ین یبسپارد! کار آسان یرا به آغوش فراموش اریشهر

او بود فرصت دوباره   یجا  یاگر هر دختر  دی. شاردی بگ ادیدل کندن از خاطرات او را   دیبا
 یزمان نم چیباشد را ه استیکه آغشته به س یعشق یداد اما شاد یرا به او م یا

 . ردیپذ

زند.   یچشمانش را م دیدارد. نور خورش یکوتاه به سمت پنجره اتاق قدم بر م یگام ها  با
رنگ  اتاقش را با نوک  یاس ی  ی سپس پرده ها ردیگ  یصورتش م  یدستانش را جلو 

او در خانه  یخال ی. جا ردیگ  ی دفعه دلش از نبود پدر م ک یکند  یانگشتانش لمس م 
 تنهاست.  یشود. تنها   یشان، احساس م

 در ذهن بماند اما خودش نباشد.  ی که اسم و خاطرات کس ستیانصاف یب

 ... یناگهان  یآمدن ها و رفتن ها نی از ا  امان

که گذشته و قدر  ینیری ش ییکند. دلش شکسته است! افسوس از روز ها  یم بغض
 ندانسته است.

 : دیگو  یزنان م ادی دود و فر یعمه اش هراسان به سمت در م غیج یصدا با
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 شده!؟  یچ -

 : دیگو  یو م ندیب یم ییرا ی آشفته در وسط پذ یرا با صورت عمه

 خدا... چه خبر شده عمه!؟  ای -

 دود:  یم د یبه سمت اتاق حم  یشانیبا پر  دیمهش

 خاتون از حال رفته...  ،یشاد میبدبخت شد -

 : دیگو  یشوند و م یسر عمه اش وارد اتاق م پشت

 فشارش افتاده..   دی!؟ شایچ یعنی -

 : ردی گ یمادر بزرگش را م  دست

 خاتون.. -

 شود از شدت ترس به عقب بچرخد. ی اعث مدهد و تن سرد او ب یتکانش م آرام

 شود.  یم ی او تداع  یروز مرگ پدرش برا خاطرات

 برو زنگ بزن حامد  ،یشاد -

 .. مارستانیب مشیببر دیبا

 باشه -

 بجنب فقط.. -

رود و در   یلرزد. به سمت تلفن م یبسته است و تن و بدنش م خی  شی و پاها  دست
 خورد.  یم  یراه سکندر انیم

 . ردیگ  یشماره حامد را م  یلرزد و به سخت یآشکارا م  انگشتانش

 باشد.. یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م  -
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 شود.  ینازک در گوشش تکرار م ی اما همان صدا  ردیگ  یتماس م  مجددا

رفتنش به تهران قطره   یآور ادی اما با  رد،یرا بگ ن ی خواهد شماره شاه یگزد و م  یم لب
که   یچرخد و به تنها کس یشود. سر گردان به دور خود م یم یرجا شی بر گونه ها  یاشک

 ...ردیگ  یکند، تماس م یدر ذهنش خطور م 

 ****** 

  یم انوش ی ک نیعقب ماش یجان خاتون را در صندل یتن ب یو شاد  دیکمک مهش با
  یم  یکنار راننده جا ی. به نا چار در صندلندینش یکنار مادرش م زین  دیخوابانند و مهش

 زند:  یلب م  یو با شرمندگ ردیگ

 ..میمزاحم شد دیببخش -

را ماهرانه در دست دارد   نیکه فرمان ماش انوشیبندد و ک یم یرا به آهستگ نیماش درب
 دهد: یپاسخ او را م

 تعارف بذار کنار.. -

شان  کدام   چیچرخد..رنگ به رخسار ه یزند و نگران به سمت عقب م یم یمحو  لبخند
 نمانده است.

 

خواهد. از سر و وضع نامرتب و آشفته شان کنار   یو از خدا کمک م  دی گو  ی لب ذکر م ریز 
مرد    یاسپرت کرم قهوه ا  پیکشد. ت   یخجالت م  انوشی ک دهیمرتب و اتو کش  یلباس ها

 دهد.  ینشان م شهی کنار دستش، او را خوش فرم تر از هم

با تلفن همراهش تماس   یکه شاد یراند و زمان یم  یبا سرعت سر سام آور انوشیک
خودش را با عجله به آنها  ست،یکنان گفت؛ که حال مادربزرگش خوب ن هیگرفت و گر 

  یتوجه به او دنده را عوض م ی کند و ب ینگاه دخترک را احساس م ی نیرسانده بود. سنگ
قرمزش و   ینی! بردیگ یش را ممچ   یشمچ ری کشد و ز  یم ششی به ته ر یکند. دست
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  مارستانی ب یتابلو   دنیاست. با د  دهی ترس یادیدهد، ز  یچشمان پف کرده اش نشان م
"    میدی" رس  یکند  و با جمله   یشود. ترمز م یم  نگیکند و داخل پارک  یسرعتش را کم م

 شود.   یم ادهیپ

  یخوابانند و به سمت داخل م ی م  مارستانیتخت ب یکمک چند پرستار خاتون را بر رو  با
در راهرو کوچک   انوشیو ک  یرود. شاد یروند. عمه اش همراه آنها به اورژانس م 

  شیبه پا ی. دستنندینش یم   یفلز یصندل  یمنتظر و نگران بر رو ی با نگاه مارستانیب
گذارد شب   ینم گر ید  شی. پاردی رفتن به دکتر بگ یبرا  یوقت دیکشد و فردا حتما با  یم

 بالشت بگذارد.. ین درد سر بر روها بدو 

 کشد:  یدست از افکارش م انوشی ک یصدا با

 رنگ به روت نمونده..  ؟یخوب -

 کند:  یم یلباسش باز   نیزند و با دکمه آست یم  یلبخند

 ..دمیترس یلیخ -

 کند: یرا تا نصفه از آب خنک پر م یوانیل  مارستانیو از آب سرد کن ب ستدیا  یم

 د یمواقع محکم باش  نطوریا  دیبا -

 ..دیبه خودتون راه ند ترس

 : دیگو ی دهد و م یم  یرا به دست شاد وانیل

 ترس برادر مرگه.. -

 کند.  یو سکوت م رد یگ یم  قیعم یدم

 رود.. یبه سمت آنها م مهی آمدن دکتر و عمه اش سراس با

قرص مصرف کنند. استرس و   یسر ک ی  دیحالشون خوبه..با توجه به سن شون با -
 .. ستیخوب ن ماری ب یاصال برا  نجا یه
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 دهد:  یمودبانه جواب م دیمهش

 چشم، حتما.. -

 پرسد:  ینگران م دخترک

 !؟ شهیمرخص م یک -

 دهد:  یرا م یبرد و با آرامش پاسخ شاد  یفرو م ب یدست در ج دکتر

 امشب تحت نظر باشن بهتره.. -

 

 **** 

کند.  یخانه م یعمه اش او را راه مارستان،یماندن در ب  یبرا  شیها یتمام پا فشار با
  یم هیتک  نیسرد ماش شهیکند و سرش را به ش   یم  یرا همراه انوشیمغموم و گرفته ک

 دهد.

 سپارد به مکالمه مرد کنار دستش:  یشنود و گوش م یرا م ی می زنگ مال یصدا 

 منم خوبم. ،یسالم خوب -

 دهد:  یادامه م  یشانیو پر  یبا آشفتگ سپس

 شد ..  رید نی هم یده بود برا اوم شیپ یمشکل هی -

 ..رسمیم  گهی د قهیچند دق -

 

  قشیشف  قیدرب خانه رف یکشد. جلو  یکند و کالفه نفس م  یتلفن را قطع م  انوشیک
 : دیگو  یم  یشدن رو به شاد ادهیکند و قبل از پ یترمز م

 ؟ یی امشب تنها -
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 دهد:  یادامه م  انوشیدهد و ک یتکان م ی رمق سر یب

 ما..  یخونه   دیاریب  فیامشب و تشر  -

 : دیگو  یشود و با خجالت م یاز تعجب گرد م  چشمانش

 ..شمینه ممنون..مزاحم نم -

 ..  دیتو خونه تک و تنها باش ستی..خوب ن  دیامشب و بد بگذرون هیحاال   -

 زند:   یم  یلبخند  مهربان

 .. حامد هست..دیحرف و نزن ن یا -

 گذارد: یم  نیماش شهی ش یاندازد و آرنجش را بر لبه   یرا باال م شیابرو  یتا   کی

 !؟ ادیم یک -

 زند:  یخورد و لب م  یتکان م شیدر جا یکم

 آخر شب.. -

 دهد: یتکان م یسر

 ..دیشینم ری خونه ما شام..نمک گ دیا ی امشب ب هی..گمیبه خاطرخودتون م -

 کشد.  یش مبه شال یکند و دست ی! با خجالت قبول م دیماند چه بگو یم

 پس منتظرم... -

 

 ** 

برادرش با   ی باالخره بعد از سال ها دوست انوشیبا خانواده ک   یشاوند ینسبت  دور  خو  
که دارد طرح   یاد یز  ی. با وسواسستدی ا  یاو  به مراتب بهتر بود. با استرس کنار او م
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به تن کرده است. شال   یمانتو طوس  کی کرده است.  ادهیخودش پ پی ت یرا بر رو  یخاص
بعد از فشردن زنگ، درب  یسرش انداخته است. کم  یبر رو  نههم رنگ آن را، آزادا یبافت
داخل شود.   انوشی که ک ستدی ا  یشود. منتظر م ی باز م یآرام یرنگ خانه با صدا  یفلز

 : دیگو  یم  یرود و  با لبخند مردانه ا  یعقب م  یاما مرد جوان کم

 خانم ها مقدم ترن! -

 ..نیخندد. آرام و مت  یم

  یها  تی حما  ادیمرد، او را   نی شود. چقدر رفتار ا   یگذارد و داخل م ی ها را کنار م تعارف
  یهنوز به من فکر م یعنیکرد"   یجمله را تکرار م کی تنها   یاندازد! و شاد یم  اریشهر

 کنه!؟ ".

. دیآ  یسال به استقبال شان م  انیم یمنظم است و زن  گری د کی شان با   یها قدم
  ییرا از او ساخته است. خوشرو  ییبا یو ز   یاش، چهره معمول یصورت گرد و پوست گندم

 شان کم کند.   دارید  نیاز استرس اول  یشود کم یاو باعث م یو مهربان

 ..یخوش آمد  یلی..خزمیسالم عز  -

 ..میسالم..ممنونم. زحمت داد  -

 زند:  ی مکند و با پر محبت لب   یم یبوس رو

 داخل..  دی ..بفرماهیچه حرف ن یا -

 سالم پسرم... -

کند و   یرا فراموش م زیهمه چ  انوشیگرم خانه و استقبال خانواده ک ی ورودش به فضا  با
  انوشیبه چهره پدر ک یمعمول  یها  یشنود. بعد از احوال پرس یآن زن را نم یصدا   گرید

  هیشود، که او چقدر شب یتر م کی موضوع نزد  نی کند؛ و هر لحظه به ا یتر نگاه م قیدق
 پدرش است! 

 **** 
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 : دیگو یزند، م  یکه در عمق چشمانش موج م یجانی با ه مادرش 

 خواهر شاهرخِ؟  -

 :دی گو یآورد و م یحرکت به صدا در م کی گردنش را با  قلنج

 آره.. -

 چند سالشه مامان جان!؟  -

رود، جواب مادرش را   یم یبهداشت  سیکه به سمت سرو شود و همان طور  ی م داخل
 دهد:  یم

 آخه!؟  هیچه سئوال نیدونم! ا  ینم -

دختر با تمام رفتار و گفتارش،  نیزند. ا  یم یکند و لبخند یرا دنبال م ینگاهش شاد  با
.  ردیگ یم  قیعم  یدهد و دم  یتکان م یکند. سر یاو را از فکر کردن به نسترن دور تر م

آمدن او محترمانه از   یکه برا  یمهم شده است، اما زمان شی داند از چه زمان برا ینم
کرد. با خود که تعارف   دایدر قلبش پ یآگاه احساس خوب ناخودعمه اش در خواست کرد؛ 

 از اندازه در قلبش مورد توجه قرار گرفته است!  شیب یدختر کم  نیندارد! ا 

 

 **** 

خانه، قبال از   ن یآمدنش به ا یمرد برا  نیمد ا فه  یدستانش عرق کرده است و  م کف
 شود.  یعمه اش اجازه گرفته؛ محبت و احترامش نسبت به او دو چندان م

 خانم، خانواده خوبن؟  یخب..شاد -

  شیدر جا  یزند و کم یم  یکه هم سن و سال پدرش است؛ لبخند محو ی در جواب مرد 
 خورد:  یتکان م

 خوبن شکر خدا.. -
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 !؟ نیر ی دانشگاه م -

 : دیگو   یم انوشیجواب برادر ک در

 نه، ادامه ندادم.. -

 کند:  یم تعجب

 جسارت نباشه، چرا!؟   -

 نبود عالقه..  -

 زند:  یرنگ خانه را چنگ م یاندازد و دسته مبل سرمه ا  یپا م  یپا رو ارشیک

 !  نطوریکه ا -

 : دیگو یگذارد و رو به پسر بزرگش م   یم زی م یرا رو  نکشیع پدرش

 فته؟ یامشب ش هیهان -

 مونده.   فتیکنن ش یکار م گهیکه با هم د مارستانیاز همکاراش تو ب  یکی ینه، جا -

 کردند!؟   یصحبت م یاندازد. از چه کس یرا باال م شی ابرو  یتا   کی  یشاد

 : شود یو به سمت او خم م  دیآ یبه کنار آنها م یچا ین یس  کیبا   مادرش 

 زم یبفرما عز  -

  زیم  یکند و بر رو یحلقه م  کیکمر بار  یکند و دستانش را دور استکان ها  یم  یتشکر
حرف   انیو از م   ردیگ یبحث شان گرم م انوشیگذارد. با آمدن ک  یکوچک کنار دستش م

 است.  ارش یزن ک هیفهمد هان یشان م ی ها

 **** 

 بهم خوردن قاشق و چنگال است. یصدا  د،ی رس یکه به گوش م ییصدا  تنها
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  یقرار دارد؛ مانده است! اما خجالت م  زیظرف دلمه، که آن طرف م یبر رو  چشمانش
شود که با قرار گرفتن ظرف    یتا دست دراز کند و آن را بر دارد! مشغول خوردن م دیکش

 شود.  یچشمانش گرد م ش،ی بشقاب غذا یجلو  قا یدلمه، دق

 .ندیب  یخندان م یرا با چشمان شانو ی آورد و ک یرا باال م سرش

  ی م یهم مثل خونه خودتون! چه فرق  نجایادم انقدر تعارف داشته باشه..ا ستیخوب ن -
 کنه!؟

 گزد.   یشود و لب م یم  دهیبه انحنا کش ش یها لب

 منه!؟    یشما حواستون به غذا -

 ! ستی کس حواس شان به آنها ن چ یکند. خدا را شکر ه یرا نگاه م زی افراد سر م گذرا

در چشمان دخترک نجوا   رهیفرستد و خ  یم نی را همراه دوغ پا  شی لقمه غذا  انوشیک
 کند:  یم

 مهمون خونست!  ینه! حواسم به چشم ها  -

 !  یلعنت

 ! نایمملکت و دست کم گرفت سیپل -

 زند:   یتر از او لب م آرام

 د؟ یکن یمسخرم م -

 : دیگو یخندد و م  یدر گلو م انوشیک

 و گفتم!   قتی نه واال! حق -

 کند.  یو سکوت م ردیگ یاو خنده اش م  یحرف ها  از 

 !؟ دی..مگه دلمه دوست نداشتدیمشغول بش -
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 زند:  یم هیکنا

 !؟ دید یاجازه م -

 را از او نداشت!  یجواب نی ماند! انتظار همچ  یباز م دهانش

  یافتد. جواب دخترک را نم یم  نیکشد و گوشه چشمانش چ  یبه دور دهانش م یدست
 دهد.

 

 ******* 

 : دیگو  یبوسد و لبخند زنان م یرا م انوشی مادر ک گونه

 خانم، ممنونم.. مهیخوش گذشت فه یلیخ -

 دهد:  یفشار م یو به آرام  ردی گ یرا در دست م یشاد  دست

  امرزتیخدا ب یبه بابا ی. حاجدیچشم ما جا دار یشما و شاهرخ رو  ه،یچه حرف ن یا -
 ..نوریا  دی ایشب ب هی  ری گفت؛ دست بچه ها رو بگ یم ادیز 

 زند:  یلب م نیکشد و غمگ یم یآه

 بود...  ی..نور به قبرش بباره. مرد خوبگهینشد د -

نبود   یآخر شبش، برا  ی ها یها و نفس تنگ  هیکس از گر چیو ه  ردیگ  یبغضش م یشاد
 پدرش خبر ندارد. 

 کند:  یاش خودش را جمع و جور م یزن و مهربان نیاحترام ا  به

 ..دیلطف دار  -

 ! ادیخانم!؟ هوا سرد..ماشاهلل حرفا تونم ز  یبه شاد  یگیم  یمامان چ -

 کند:  یپسرش م یحواله   ینگاه چپ مادرش 
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 بسه، خجالت بکش.. -

  یآرام یزند و خدا حافظ  یم  انوشی ک یها  یها و شوخ طنتیبه ش ی لبخند محو  یشاد
. چقدر در دلش  ندینش یشاگرد م یصندل یکند و بر رو   یباز مرا  نیکند و درب ماش  یم

به   شیپ یقی دقا دیکه با یی! اواوردهیخودش ن یاز حامد ناراحت شده بود و به رو 
 قیتمام کرده و منتظر کمک رف  نیآمد، اما در راه بازگشت از کارخانه بنز یدنبالش م

 گفته بود، او را به خانه ببرد!  انوشیبه ک یداند با چه خجالت  یبود..خدا م  قشیشف

 **** 

 ست؟ ی ن یخبر یاز شاد -

 کند:  یم ن ی را باال و پا ونیزی تلو   یکشد و شبکه ها یم  یآه فرشته

 زنه..   ینه، بعد از فوت باباش کم تر زنگ م -

 : دیگو  یخورد و م یتکان م شی در جا  یکم ستاره

 وقت..  هیچرا!؟ نکنه  -

 کند:  یرا قطع م حرفش

به بعد پاشو   دیاز مرگ حم می ..زنداستیخوب ن  می دا یکنم..اوضاع بچه ها  یفکر نم -
 .. نجایتو تهران نذاشته! همه شون جمع کردن اومدن ا 

کس مثل خانواده   چیه ؛یفرشته، تو مشکالت زندگ یدون ی. مستیتنها ن  یخوبه..شاد -
 . رهیتونه دست آدمو بگ ینم

 شود:  یو زبانش تلخ م  ردیگ یم  قیعم  یدم فرشته

  یکس از دوست داشتن من، نسبت به بچه خواهرم خبر نداره..ظاهرا کنارشن..ول چیه -
هم   نیدادگاه! شاه رهیشاهرخ م قیبا رف یکه شاد  نیگفت؛ مثل ا  یم  یاون طور که کسر

 ... 



 ی طعم گس زندگ 

273 
 

 : دیگو  یکند و رو به ستاره م یرها م  مهیزنگ حرفش را نصفه و ن یصدا با

 !؟ادیب یقرار بود کسر -

 : دیگو  یرود و در همان حال م  یم  فنیو به سمت آ  ستدیا  یم  ستاره

 ..ادیسر ب هیخواست   یم -

 کند. یو در را باز م ند یب یم  یریتصو  فنیرا از آ  یکسر چهره

 باال.. ادیاالن م -

 غذا روشن کن، بچم حتما گشنه اس.. ریپس ز  -

 : دیگو یدارد و م یبر م یچوب لباس ی قواره بلندش را از رو یروسر ستاره

 باشه -

 

شود و   ی! فرشته شوکه مستیشود. اما تنها ن یداخل م یکسر قهیاز گذشت چند دق بعد
ماند. مبهوت نجوا   یشود؛ دهانش باز م یداخل م یکه پشت سر کسر یمرد   دنیاز د

 کند:  یم

 خان!  ر یاردش -

 : دیآ یجلو تر م زند و  یم  یاش پوزخند  ییدا

 نه!؟  ،یانتظار نداشت -

قرمز بود و رد  شی شود.  گونه ها یم قیپسرش دق یصورت زخم  یبر رو  نگاهش
شود و آب دهانش را با صدا   یآن  جا مانده بود! چهره اش در هم م یانگشت بر رو 

 فرستد: یم نی پا

 ..نیو فقرا کرد  ریاز فق ی ادیچه عجب!   -
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 : دیگو   یزند و م یم یکسر  یاش به ساق پا یچوب یخان با عصا  ریاردش

 ! ستین  یرسم مهمون نواز  نی برو تو پسر..ا -

 ******** 

 چرخد:  یم انوشیکند و رو به ک یاش را باز م یمنیبند ا  کمر

 ممنونم.. -

 دهد:  یمکث ادامه م یکم با

 .. ی به خاطر همه چ -

 :دی گو  یکشد و زمزمه وار م یم  ششیبه ته ر یدست انوشیک

 ..فمهیوظ -

 زند:  یدر چشمان او لب م رهیخ

 گفتم که همه جوره هستم.. -

 شود. یم  ادهیپ نیو از ماش  دیگو یم  یآرام یزده خداحافظ خجالت

  نیگذارد. ا  یم  نیماش شهیش  یکند و آرنجش را لبه   یبا نگاهش او را بدرقه م انوشیک
شود؛ که   یدختر است! باورش نم نیا  ریو روحش، درگتر از قبل تمام ذهن    شیروز ها ب

 فکر کند.. یگریبعد از نسترن، بتواند به زن د

 

 **** 

چرخ دارش را به حرکت در   ی از آمدن مهمان ناخوانده اش گذشته است. صندل یقی دقا
  یو محکم فشار م  ردیگ ی. چانه اش را در دست م دی آ یم  یآورد و به سمت کسر یم

 دهد:
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 خبرم؟   یکه من ب  یکن یم یچه غلط ی!؟ داریچه خبره کسر نجایا -

 زند.   ینم  یسکوت کرده است  و حرف پسرش

 !؟ یگرفت یچرا الل مون  ؟یبا تو ام کسر -

 زند:  یکشد و لب م یاش م یشانی به پ یدست پسرش

 نشده.. یچیمامان، به خدا ه یچیه -

 : دیگو  یم یبلند  یخان با صدا  ری آورد و رو به اردش ینم طاقت

 چه خبره.. نجایزنه، ال اقل شما بگو ا ی که حرف نم ن یا -

 : دیگو یم   هیاش با کنا ییدا

 !؟ ی خبر یتو ب یعنی -

 نشاند. یم  ی زند و در آخر حرفش را به کرس یم ی دست کی  شهیترسد. او هم یم  فرشته

 ! ستمیبگم من فرشته قبل ن  دیاحمقانت، با یها   دیتهد ری تاث یبرا  نجا یا  یاگر اومد  -

  یستالی دار کر هیپا  وهیرا از داخل ظرف م یشود و پرتقال یخم م زیاش به سمت م ییدا
 دارد. یبر م

 ... ومدمین نجایا  دیتهد  یدختر آذر. برا ریجبهه نگ -

زند.  شاهد بحث شان تنها پسرش و ستاره   یقلبش را چنگ م یشود و کس یم  شوکه
 است. 

 ؟ ی خوا یاز من م ی!؟ چیبگ یمن که چ یخونه  یه سال، اومد هم  نیپس..بعد ا -

 زند:  یم یپوزخند

 از من..   یری بگ یمونده که بخوا یچ -
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 دهد:  یم  هیمبل تک  یکند و به پشت یاش را نخورده داخل ظرفش رها م  وهیم

 .. نجامیا ی ا  گهید  زیچ یبرا  -

 زند:  یو عاجزانه لب م  ردی گ یم قیعم یخان دم  ریکند. اردش  ینگاهش م منتظر

 خوام..  ی ازت م  یزیچ هی -

 شود: یم  شان یاش پر  چهره

 ؟ یچ -

 ..بگذر فرشته، بگذر. ارهینگو..تاب نم یو به شاد  قت ی حق -

 .  یو طوالن  قیکشد؛ عم یم آه

 : دیگو  یزند و م یم یپوزخند صدا دار فرشته

الم تا کام حرف نزنم! که چرا!؟   رمیسال ها خفه خون بگ  نیچرا نگم!؟ البود مثل تمام ا -
 خان خواسته!   ری چون اردش

 فرشته!  -

 شود: یم یعصبان

! چرا  ستیو مادرت آهو ن  د یبگم پدرت حم یبه شاد  دی!؟ چرا نبا یفرشته چ ه؟یچ -
 پنهون کنم!؟   قتوی و از  بچه خواهرم حق  رمی خفه خون بگ

 زند: یم ادی تر از قبل فر بلند

!؟ چرا خواهر ساده منو  یببر  یریرو از تو بغلش بگ با یفر  رخوارهیبچه ش یطور تونستچ -
 معلول بود که بود. من که بودم؛ مادرم که بود. ؟ ی با حرفات گول زد

 !؟ ی!؟ چطور دلت اومد عوضچرا

 :دی گو یآورد و با آرامش م یدستانش را باال م ریاردش
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 خودش خواست.. بایبود. فر شنهادیپ هیاون فقط   -

 :دی گو یکه در کالمش اش است، م  یتیدهد و با جد یرا تکان م سرش

و به    قتی خوام حق یکنه. من فقط از م یدرست نم وی ز یمشت خاطرات چ  کی مرور  -
 ..دیکنه. بعد مرگ حم ی. تحمل نمینگ یشاد

 . پدر است، اوالدش را دو ماه بود که از دست داده است.ردی گ یم بغضش

و دو   ستی. بارهی..بخدا تاب نمشهیم  نیخراب تر از ا  یشاد یزندگ  قت،یحقبا گفتن   -
 نداره..  شتریسال ب

 کند:  یم یمکث

 گذرم! یپسرت م یدر عوض منم از خطا -

 زند:   یاو حبس شده است. مبهوت لب م یاز حرف ها  نفسش

 ؟ یی !؟ چه خطا یچ -

 زند:   یکشد و لب م یم  دشیسف یبه مو ها  یخان دست ریاردش

 من..  ی. موضوِع مهم تر از پسره تو، نوه  یفهم یبعدا م -

  یهدفت از باز  یپوشاند. زندگ ی جوشد و با دستانش چهره اش را م  یاشکش م چشمه
تواند الم تا کام   یاو بچه خواهرش است!؟ م د ینگو یتواند به شاد   یبا او چه بود!؟ م

 شنود: یرا م یآرام ی اقدم ه  ی!؟ صدادیاش بگو  ینزند و از پدر و مادر نا تن یحرف

  یها  میکه بعد از تصم  ییها   شامدیبرخورد کن. پ ی. منطقرینگ  میتصم یاحساس -
 بهتره.   وفته؛ی عاقالنه اتفاق م

 کشد.  یبر افکارش م یبسته شدن در خانه خط یصدا 

 ** 
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   میخندد. آنطور که مر یدهد و با صدا م یم  گرشی مخصوص کوهش را به دست د فیک
 رفته است.   النیبه گ اری است شهر  دهی خبر ها را به گوشش رسانده؛ فهم

مچتو   یکرد  یبود که خطا م یفرمانده ا  هیخالصه که اصال تو اون دو سال خدمت ما،  -
 ! یبکش یتونست یگرفت. نفس نم  یم

  ی م رونی. نفس گرمش را ب ردی گ یدهانش م یکند و جلو یم  کی را بهم نزد شی ها دست
 زند.  یکند. چشمانش برق م یم سهی مقا  اریرا با شهر  انوشی ته کدهد. نا خواس

سنگ   کی از پشت تلفن،  میمر   یروز ها  برا  نیگرفته است. ا اریشهر  یاز رفتار ها دلش
گفت و حال بدش!   یم اری شهر یها دنیکش گاری صبور شده است. عمه جوانش که از س

را شروع کرده بود که   یاستیپر س  یرا باز  اریمهم نبود! شهر  شی برا ؛ یراستش را بخواه
گفت پسر   یرا نم قتیبود. اگر حامد حق  هتنها آخرش به دوست داشتن ختم شد 

. احساسات دخترانه اش  ردیگ  ی زمان قصد گفتن ماجرا را نداشت! دلش م چیه شیعمو 
 : دیآ یبه خود م انوش یک یکشد و با صدا  یخورده است. آه م یباز 

 ..!؟ یشاد -

 ؟ب..بله! -

 ؟ ییکجا  -

 : دیگو یزند و م  یم  یلبخند

 جا!  نیهم -

 : دیگو   یکند و م یبه اطراف م  ینگاه

 هوا چقدر سرد شده.. -

 : دیگو  یو م  دیآ  یدخترک راه م یپا به پا انوشیک

 ..   میباال اومد  یلیخ -
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 : دیگو  یکند و م یبه آن سمت م یا   اشاره

 چادر زدن خوبه..  یاونجا برا -

 :دی گو یحرف او م  دی کند و در تا یرا دنبال م انوشیانگشت ک ری مس  یشاد

 .. میباشه بر -

 

 چرخد:  یبه عقب م انوشی. کدی گو یلب م ریز   یکشد و آخ یم ریت  یشاد یپا  ناگهان

 ؟ ی شده!؟ شاد  یچ -

کند و ناسزا بار خودش   ی م دنیکش  ریگاه سرش شروع به ت جیدکتر در گ یحرف ها   دوباره
همه    ن یافتد. با ا یم نی زم یشود و ناتوان و خسته رو یم نیسنگ  شی کند. پا یم

 چه بود؟   انوشیمشکالت و درد، کوه آمدنش با ک

 کند: یسالمش احساس م   یمچ پا   یرا بر رو   انوشی گرم ک دستان

 هو؟ ی یشد  یحالت خوبه؟ چ -

 کند خودش را به عقب بکشاند: یم یسع

 .. شمی..خوب مستین یزیچ -

 : دیگو  یشود و م یم  شان یاش پر  چهره

 مگه؟  یزن یبچه گول م ست؟ین یزیچ یگ ی حالت م  نیبه ا -

 زند:  یلب م  یشاد  یدر چشم ها  رهیخ

 من از دروغ متنفرم!  -

کشاند.  یافتاده است، از بند آن گرفته و به سمت خود م نیزم ی را که بر رو فشیک
 :د یگو یآورد و در همان حال م ی م رونی را از داخل آن ب شی قرص ها  لکسینا
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 حالمم.. نینگفتم! ا  یمن که دروغ -

 : ستدیا  یم  یبا کالفگ انوشی دهد و ک یرا ادامه نم  حرفش

 حالت..؟  ن یا -

 کند: یآب را باز م یدرب بطر  یو شاد  رد یگ یم  قیعم یدم

 ِام اس دارم..  -

 !؟ یچ -

  ش،یشت قرص هادهد و آب را پ ینم یتیکند. اما  دخترک اهم ی تعجب م  انوشیک
 فرستد. یم نی پا

 نگفته بود!   یزیدونستم! شاهرخ بهم چ یمن..نم -

 : دیگو یزند و م  یم  یلبخند

 کنه.. ینم یندونستن شما به حال من فرق ای . دونستن ستیمهم ن -

 : دیگو یمردانه اش م  یزند و با صدا  یزانو م نیزم یبر رو شی رو به رو مرد

 من مهمه!   ی! برا یشاد یگفت یبه من م دیبا -

دهد!  ینم  تیحما  یبو  شی خندد. حرف ها  یآورد و چشمانش م  یدر م یباز  قلبش
 قیشف قیاست..! رف  نیریش  شی مرد برا  نیفهمد و چرا انقدر رفتار ا   یم  یرا به خوب نیا

و   ستدیا  یم  رینفس گ یو بعد از مدت  ردیگ ینگاهش را از او م یطوالن یبرادرش با مکث
خواهد بلند شود  یم یشود. شاد یروشن کردن م  شکند. مشغول آت ی چادر ها را بر پا م

از گوشه چشم دخترک را   انوشیکند. ک ینم یار ی  شی به کمک او برود. اما هم چنان پا
 کشد:  یاو دست از کار م یکند و با تقال ها  ینگاه م

 ؟ ی الزم دار یزیچ -
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 زند:  یم ی شود و مهربان لبخند یمبلند   شیدرخت از جا  یبا کمک تنه   یشاد

 نه..ممنون.  -

 شود. یدهد و مشغول کار م یتکان م  یسر  انوشیک

 چند وقته؟  -

 زند:  یلب م  ف یضع ییدارد و با صدا یقدم بر م یبه آرام یشاد

 چند وقته؟  یچ -

 تون..  یضیمر  -

  شی با انگشت ها یتکاند. شاد یلباسش را با دست م  یو گرد رو   ستدی ا  یم  انوشیک
 : دیگو  یم  یکند و به سخت یم یباز 

حرف   نی من دوست ندارم روزمو با ا  م؟یدرموردش حرف نزن شهیهست..م یچند سال -
 ها خراب کنم..

 : دیگو  یو م  ندینش یم کنارش

 خوام.. ی معذرت م -

! از واکنش دیترس یکند. م  یدر دلش دو، دوتا و چهارتا م انوشی کند و ک یم سکوت 
دارد   می چند روز مادرش گفته بود تصم نی. در ادیترس یبعد از گفتن حرفش م یشاد

بود که  یبه دنبال کس  یسال زندگ یس  نیکند. در ا یاو خواستگار یخواهر شاهرخ را برا 
به   شیخواسته دلش جزو حسرت ها  ن یدر کنار او آرامش داشته باشد. اما هم چنان ا

  ینگاه م شی کم ات یگذارد و به شعله ها یزانوانش م یآمد. آرنجش را بر رو  یحساب م
مانده بود.    بینص یب یارامش روح  نیکه با نسترن ازدواج کرده بود؛ از ا  یزمان یکند. حت

داشت..اما   شنگران حال بد او باشد! دوست شهیهمسرش باعث شده است، هم  یضیمر 
 کند.  یاحساس نم یو نگران دغدغه گریحالش بهتر است و د   یکنار شاد
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.  زدیر  یم یرنگ چا  یکه از فالکس مشک ندیب یرا م یچرخاند و شاد  یرا م سرش
روح افزا، که خودش درست کرده است به   یها  ینیر یرا همراه ش  یچا  وانی دخترک ل
 کند.  یتعارف م انوشیسمت ک

 خودم درست کردم.. د،ی بفرما -

 خندد: یم

 پس حتما خوشمزه اس!  -

 کشد:   یاش م یشانیبه پ یدست

 نداره!  یفینه بابا، تعر -

کرد بتواند بعد   یفکر نم یکند. حت یپز نوش جان م یشاد یها ینیری را همراه ش شی چا
 باز کند، اما شد! یگریزن د یاش را برا  یاز نسترن آغوش زندگ

 کند:  یار مرور مب  نیاخر  ی را برا شی کند و حرف ها  یرا با زبان تر م  لبش

 که منو بفهمه.   یدنبال ارامش بودم..دنبال کس میتو زندگ شهیمن هم -

 کند. یگوش م  شی با دقت به حرف ها یشاد

باشه. دوست   اراشیپول، اخالق هم جزء مع ری به غ یزندگ هی یکه مالکش برا  یکس -
 داشتن هم! 

 

  شیخونش ب نیکند آدرنال یشود. احساس م  یاز شدت تعجب چشمانش گرد م  یشاد
 دهد!  یعشق م  یبو ش،ی فهمد! حرف ها  یمرد را م نی از حد باال رفته است! منظور ا

 م...من.. -

 آورد: یسکوت باال م یدستش را به معن انوشیک
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 میو عاقالنه تصم  یخوام که خوب فکر کن ی. من فقط میبگ یزیفعال چ ستین یاز ین -
 .یریبگ

 کند:  یلب زمزمه م ریز 

 ! نوشایک -

 زند: یکه در دست دارد لب م ییچا   وانیبه ل رهی کنار دستش خ مرد

 جانم؟  -

 دلچسب است. شی برا انوش ی زند و محبت ک یم یمحو  لبخند

 مطلق، از جنس تو! من... یشاد  هیخوام!   یزن م هی  یمن تو زندگ -

 دهد:  یمکث ادامه م یکم با

 شهینم شیکار  چیه گه؛یخب، قلب د ی! ولیو چطور  یدونم از کِ  یدوست دارم..نم -
 کرد.

کند.  یچسبد به جانش. تنها نگاهش م   یشود و م یگوشت م شی حرف ها  ینیریش
سرش     یشود شال رو یوزد باعث م یکه م ی! باد شی امان از حرف ها ش،یحرف ها 

او تمام جانش    یمرد کنار دستش را به جان بخرد. با صدا  رهیعقب تر برود و نگاه خ
 شود:  یگوش م

قرارم. کالفه م! من..به وجود ت  یب ،یستیتو کنارم ن   یمن حالم کنارت خوبه. وقت -
 دلبسته شدم! به اخالقت..حرفات. 

 یاصال در باورش نم انوش،ی ک نیر یزند. اعتراف ش یحلقه م  یدر چشمان شاد اشک
  یم  سهیمقا  اری تند شده است. ناخوداگاه او را با شهر شیگزد و نفس ها  یگنجد. لب م
با  ش،ی کرد؛ با حرف ها  یبه دوست داشتنش اشاره م شهیکه هم ییکند. پسرعمو 

  یدختر را برا  نیمن ا  د؛ی! تا بگو امدیزمان جلو ن چ یگاهش، ه یگاه و ب  یها  تی حما 
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  ینم یدرد چ یباشد، به ه هیکه در سا  یخواهم! دوست داشتن یام م ی تمام لحظات زندگ
 خواهد!  یو جار زدن آن جسارت م   یخورد! عاشق

هر   یکند. خودش را برا  یاو  را  نگاهش م ری دل س ک ی  انوشیدر افکارش است و ک  غرق 
 بگذارد!؟  دی چه با  ینگاه خندان را پا نی! ا یسکوت شاد   یاماده کرده بود، ال  یواکنش

 اندازد: یبه صفحه آن م یشود. نگاه یبلند م  یشاد یگوش یصدا   نیب نیا در

 بله؟  -

 ؟ یی سالم عمه. کجا -

 کند.  یرا نگاه م  انوشیک  یچشم ریز 

 اومدم کوه.. -

 با دوستات؟ حامد کارت داشت.. -

 شود در گلو بماند!   یکه حناق نم دروغ

 .میزن یخونه، حرف م  ادیاره..بگو شب ب -

 بهتره؟  خاتون

 کند. یرا احساس م یکشد.  هنوز درد کم  یم  شی به پا یدست

 خونه.  ایاره مادر، زود ب -

 باشه.. -

  یکند و خاتون بعد گذشت دو روز حال جسم  یتلفنش را قطع م ی آرام یخداحافظ با
است؛ هشدار داده و   یتحت فشار روان دایعصابش که شد لیاش بهتر است. دکتر به دل

انداخت و او را چند   پدرش، همه را از پا یکرده است. مرگ ناگهان شتریرا ب ش یقرص ها 
 تر. ریسال پ
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رود و   یدهد. به طرف چادر م  ینگاهش را به سمت او سوق م انوشی بلند شدن ک با
گذارد و به  یم  نیزم یرا همان جا بر رو  وانشیآورد. ل یم  رونیب لکسیگوجه ها را از نا

 کند:  یو دستانش را دراز م ندینش یاو م   یکیرود. در نزد یم  انوشیسمت ک

 به من گوجه ها رو.   نیبد -

 زند: یرنگش لب م یدر چشمان قهوه ا  رهی آورد و خ یرا باال م سرش

 .دی استراحت کن دیچشم هاتون قرمز، بر -

 کشد:  یم  ششیبه ته ر یخندد و دست  یمردانه م  انوشیک

 خبر بودم!؟  یمن ب  ینه بابا! شما دقت تو کارت داشت -

 د: کن یم اخم

 !  دیمتلک ننداز  -

 دهد:  یتکان م یگذارد و سر  یم شی زانو  یبر رو  دست

 دقتت شدم!   ن یمن عاشق هم -

  رییحالش را چگونه تغ دیفهم  ی. به خدا قسم او را بلد بود! مردیگ یرنگ م  شی ها گونه
 رود.  یزند و داخل م ی پرده نازک چادر را کنار م انوشیدهد. ک

 وقت سر کار بودم. ری تا د شبیبخوابم..د کمیمن  یاملت بزن  هیپس تا شما  -

 شود. یدهد و مشغول کار م  یتکان م دی به نشانه تا یسر یشاد

 ********* 

 ستاره؟  -

 : دیگو   یآورد و در همان حال م یم  رونی ب خچالیرا از  وه یسبد م  پرستارش

 جانم خانم؟  -
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 گذارد: یم  زیم  یمطالعه اش را بر رو  نکیع

 ست؟ ی ن یخبر یاز شاد -

 . دیشو  یها را تک به تک با دقت م وهی کند و م یآب را باز م ریش

زنه  یسر م  ری به د رید یدون یخودت که م  ؟ی هست یشاد  ریگینه واال.. حاال چرا انقدر پ -
 بهت.

 کشد:  یاش م یشانیبه پ یو دست رد یگ یم  قیعم یدم

 دلم تنگ بچه خواهرمه..  -

شود. دست از کار   یمتوجه حال فرشته م یکند. ستاره از سکوت ناگهان یم  هیصدا گر یب 
 . ندینش یآن م یکشد و بر رو یرا عقب م یرود. صندل  یکشد و به سمت او م یم

 چرا!؟  هیقربونت برم. گر یاله -

 شود: یم ره یکور خ یبه نقطه ا  فرشته

زندان. پسره   وفتهیم  یبگم، اونوقت کسر قتوی. اگه..اگه بهش حقیدو راه  نیموندم ب -
 شب بره..  هیخواد راه صد ساله رو   یاحمقم م

 دهد:  یادامه م یقی کند و با آه عم یمکث م یکم

 زندان..اون وقت..  وفتهی ب یکسر ذارهینم رینگم، اردش قتویاگر..اگر حق -

 نالد: یم

 کار کنم ستاره؟ تو بگو!  یچ -

 : ردیگ  یکند و دستش را در دست م یمهربان نگاهش م  ارهست

هست و نه    ییبای! االن نه فری زیر  یبهم م یشاد  یفقط زندگ قتیفرشته، با گفتن حق -
 نگو. اما دروغم بهش نگو!  قتوی ! از احساسات بگذر و حقیمحمد 
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 شود:  یتر م  شیها  پلک

 ام؟  یجواب بدم!؟ بگم من ک  یبه شاد یچ -

 :دی گو یرود و سپس م یدر فکر فرو م یاندک ستاره

 ..ای  ،یهست هی بگو از اقوام مرض -

 بهونه!  ادی که ز  یزیچ  اصال

 کشد:  یدماغش را باال م  آب

 و از دست بدم.   ی! بد تر از اون وحشت دارم شاد یترسم..از نبودن کسر یم -

 ؟ ی گرفت ی میاالن چه تصم -

 کنم. یعقل و احساسم جدل راه انداخته؛ فکر م نیکه ب یمنطق نیدونم! ب ینم -

 

 : ستدی ا  یدهد  و سر پا م یرا عقب هل م یصندل  ستاره

 گذره.  یم  تی که از رفتن دا  شهیم ی! االن دو روز یری خودتو بگ میتصم  دی باالخره  با -

 : دیگو ی دارد  م یسمت آشپزخانه گام بر م به

و محمد زنده بودن اوضاع فرق   با یاگر فر  ر،یبگ میکنم عاقالنه درست تصم   یخواهش م -
 کرد. اما االن... یم

 . کم مشکل نداره اون دختر. یزیبهم نر ی شاد  یباش با اشتباهت زندگ مواظب

 کند:  یم  هیبا صدا گر  فرشته
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 هی نکهی ! من حق ندارم بهش بگم خاله ش هستم؟ نه اشهیم یمن چ  فیپس تکل -
 .. خدمتکار 

 چرخد:  یبه عقب م ستاره

همه مون اونو از  دی! شا یرو از دست بد یشاد  قتیممکن با گفتن حق  یفرشته! حت -
 ! میدست بد 

  چی! ماه هی باهاش دار یکه تو چه نسبت دیتو زمان مناسب فهم دیشا  ،یدیرو چه د  خدا
شکنه! بعد از  یدختر م نی کمر ا  قتیاالن با گفتن حق یمونه، ول ی وقت پشت ابر نم

 زن حاملش. شیپ نمیشکسته تر شده. شاهرخ که زندان شاه تی مرگ پسر دا

 کند.  یغم آلود نگاهش م یبا چشمان فرشته

توان قبول کردنشو داشته باشه، هم تو هشتت گرو    یو بگو که هم شاد  قتیحق یزمان -
 نه ت نباشه!

 زند:  ی کشد و لب م یبه چشمانش م ی! دستدیگو یرا م یکسر

 دلم... ی ها  زیمحروم بودم از عز   شهیکه من هم اریستاره، ب   اریتلفن ب -

 ** 

داند چند وقت است که   ینم ی کند. حت یاست که دود م یگاریس نیچندم  نی داند ا ینم
 او را محروم شده؟  یصدا  دنیاز شن

 گرده. یبر م یو نه شاد   شهیدود کردنت، نه گذشتت درست م گاری با س -

 کند:  یگوشه چشم نگاهش م از 

 ؟ ی نگفت م،یمر  یکن ی م شی راض یگفت -

 : ستدیا  یم  اریشهر  یاش رو به رو عمه
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 .  یبرد  نینسبت به خودت از ب یاعتماد شاد  یکه گفت ییخودت با دروغ ها  -

انگشتانش دود    انیسوخته م  مهین گاریکند. س  یتخت رها م  یخودش را بر رو اریشهر
 رود. یشود و خاکسترش در قلبش فرو م  یم

  نی مونه ..من ا  یمن م یکردم برا  یبود. فکر م یملک  هیمن دوسش داشتم..چون  -
 دونستم!  یم یرابطه جد

 : دیآ یبه کمر جلو م  دست

  یخودخواه یلیبشه مادر بچت؟ خ یکه شاد  نیا   ای ،یدونست یم یرابطه رو جد  ن یا -
 ! اریشهر

 زند: یم  ادیفر  یبلند  یبندد و با صدا  یرا م چشمانش

 خواستمش!   ی خواستمش! به وهلل م یمن احمق خود خواه نبودم. م -

 زند: یم  ادیاش بلند تر از او فر  عمه

گفت که تو حرف   یچه موقع!؟ اگر داداش من گذشته نکبت بار تو رو نم قای دق ؟ییکِ  -
 ! یزد ینم

تلخ    شیبرا  قیدهد. حقا یار مگذارد و محکم فش یاش م قهیشق یرا بر رو دستش
 است! 

خبر ندارم تو گند   یکن ی. فکر میبش شیکم مشکل داره؟ که تو هم سوار زندگ یشاد -
 کاراتون!   نی از ا  دی!؟ دست بردار یتو هم مقصر  نیخالف شاه

 زند.  ی چشمش را م دیزند و نور خورش یپرده اتاق را کنار م میمر 

شدنم هدف داشت. اما به روح عمو قسم   کی شد! نزد ریمن..فقط دوسش داشتم. د -
 خواستمش.  یم

 برادر زاده اش کباب است. یبرا دلش



 ی طعم گس زندگ 

290 
 

  یشکل م ی بار تو زندگ کی اعتماد فقط  ؟یچ یعنی  دهیجوابتو نم یکه شده.. وقت یکار -
نه  شهی ثل اول منه اون اعتماد م گه،ی کوفت و زهر مار د ای  انتیبعد از دروغ، خ ره،یگ

 ! یاون زندگ

 

 کشد:  یم ادی اندازد و بر سر عمه اش فر یمردانه اش را ته گلو م  یصدا 

 که از دستش بدم!   دمی ! ترسدمی ترس -

 : دیگو یتر از قبل م یخورد وجد  یم  یاو تکان کوچک اد یفر  یاز صدا  میمر 

 ؟ یو کنارت دار  یبا دروغ شاد ش؟ی االن دار -

 کوبد. یرود و محکم آن را م یماند و به سمت در اتاق م ینم ار یجواب شهر  منتظر

 

اندازد. در پس   یم  گرشیدست د  یچرمش را رو  فی گذارد و  ک یرا کنار گوشش م یگوش
که   ییکجا  الی زند " ل یماند. با حرص لب م  یپاسخ م یمکرر، تماسش ب  یبوق خوردن ها 
 !؟ ".یدی جواب منو نم

  یبه اطراف م ی. نگاهندینش یپارک م  ینگ فلزسبز ر  یها یصندل یخسته بر رو  یتن با
گذرد و او تمام   یم  انوشی ک ی. دو روز از خواستگارردی گ یم قیعم  یاندازد، سپس  دم

شود؛ که خواب  و خوراک   یپاسخ گذاشته است. دو روز م یرا ب شیها و تماس ها  امیپ
  انوشیگزد. از اعتراف ک یدهد و لب م یم هیتک یدل صن یبر او حرام شده است. به پشت

. در ردیبگ یعشقش را به باز  اری او هم مثل شهر  دیترس ینزده. م  یکس حرف چیبه ه
اش را نجات دهد و او هر   ی تواند زندگ  یکرده است، که تنها خودش م  ریگ یبرزخ انیم

 عاشقانه؟  ایپرسد: ازدواج عاقالنه   یودش مبار از خ

سبز رنگ را    کنیکشد و تند آ  یانگشتانش دست از فکر کردن م انی م یلرزش گوش با
 کند:  یلمس م
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انقدر سرش شلوغه که   نیچندبار زنگ زدم؟ ارم یدون  یم ؟یی معلوم هست کجا  چی_ ه
 ده؟ یتلفن جواب دادن به تو نم هیاجازه  

شماره رند   دنیو با د  اوردیب ن ی را پا یشود گوش  یممخاطب پشت خط باعث  سکوت 
 اش لعنت کند.  یتوجه یخودش را بابت ب انوش،یک

 گذارد. یگوشش م یرا رو  یلرزان گوش یدستان با

 گرفتم..!  یاشتباه نکهیمثل ا   دی_ سالم؛ ببخش

 : دیشن یرا م ش ی نفس ها یصدا 

 ! یو جواب تلفن بد  یر یاشتباه بگ گهی د یبنده خدا  هیکه شما منو با   نی_ مگر ا

 .  ردی گ یدهانش م یخندد و دستانش را جلو  یم

 ؟ ی ..با خانواده صحبت نکرد ستمین دنی_ من اهل ناز کش

مرد را دوست دارد!     نیکردن ا   تی است و اذ یمرد کم حوصله بود! ذهنش خال  نیا  چقدر
 دست برداشته است، انگار!   یریدخترک لجباز درونش از آن همه گوشه گ

 _ هر که طاووس خواهد، جور هندوستان کشد! 

  یخندد و م یدر گلو م انوشی. کردیگ یاش درد م نهیقفسه س  دنیآن همه در خفا خند از 
 : دیگو

 !میخانوم! فعال بچرخ تا بچرخ ی_ باشه شاد 

 زند: یکشد و لب م یم  شی به پا یدست

 !؟نهی از ا  ری_خب..مگه غ

او آرام شده   یصدا   دنیقبلش با شن  قیدقا یقرار  یو چقدر ب  ردیگ یرنگ م  شی ها گونه
 زند: یخوشش آمده بود با عشق لب م  یشاد  یکه از حرف ها   انوشیاست! ک
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 _ دلم تنگت بود..

 کند: یزمزمه م  یشاد انوش،یاو و ک انیم یاز سکوت طوالن  بعد

 _ منم..

 ؟ ی _شاد

عاقالنه   مش ی! تصمگرینرود! عاشق شده بود د رون یاز دهانش ب یگزد تا جانم   یم لب
 بود؟ 

 .. زیمن عز  ی_خاطرت برا

 دهد!  ینباشد که عقلش فرمان م یزی بزند که ان چ یحرف  دیترس  یندارد..و م یجواب

  یه قدم بر مشود و آهست یبلند م  شیکند. از جا  یپشت بند حرفش تلفن را قطع م و
دلش را صاحب شده است.   انوشیک یفهمد و احساس قلب یمسائل را خوب م نی دارد. ا

را تجربه کرده بود. جدا از دوست   یاد یز  ی بود، احساس ها اریکه کنار شهر یاما..زمان
  ر یپر رنگ تر بود. قدم زنان مس شهی ذهنش هم  در یاعتماد یو ب دی ترد  ار؛یداشتن شهر 

از  یکی راه با   انیدهد. در م یکند و نبود پدرش او را زجر م یم ی پارک تا خانه را ط
آبرو را به او   کی  ایدن نیکند و ا  یم  یشان سالم و احوال پرس یم یقد  یها  هیهمسا

گوشش   به  ند،یگو یکه پشت سرش را م ییها ثی حرف و حد  شیبدهکار است! کم و ب
کاپشن   بی را از ج دیآن را بفهمد! کل یمعنا  یکند. کاش کس یرسد و تنها سکوت م یم

زمستان در بهمن ماه است. قبل باز کردن در   یکشد و اوج سرما  یم  رونی رنگش ب دیسف
  الی ل یاندازد. خانه   یم میحاج ابراه  یبه خانه  یچرخد و نگاه یخانه، به سمت عقب م

افتد، که    یاو م یحرف ها  ادی  نی غمگ یبود. با چشمان یخانه بزرگ حاج واریبه د  وارید
بعد مرگش، افسرده شده..خدا بهش   یگفتن مامان محمد عل یها م ه یگفت " همسا یم

 سخته.." . یلیصبر بده. خ

 

 ! یو طوالن  قیکشد؛ عم یم آه
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را  در چار چوب درب خانه  انوش ی رود و مادر ک ی به عقب م یباز شدن در گام یصدا با
 کند. ی. تعجب م ندیب یم

 نجا؟ ی؟ اسالم! شما  -

 ؟ یخوب  زم،یسالم عز  -

 : دیگو یکشد و مهربان م  یاش م یشانیبه پ ینوک انگشتانش دست با

 شما... یبه خوب -

خانم قرار دارد؛ نگاه از صورت خندان و مهربان    مهیعمه اش که پشت سر فه  یصدا با
 . ردی گ یم انوش یمادر ک

 .. دیکرد یجان بزرگوار یخانم طهماسب -

 : ردیگ یرنگش را به دندان م یخانم چادر مشک مهیفه

 ..دیخبر نذار یکنم، پس منو ب  یخواهش م -

 گذارد:  یچشمانش م یآورد و بر رو  یدستانش را باال م دیمهش

 چشم.. یبه رو -

 بوسد:  ی اش را م یشانیو پ  دیآ  یم یخانم به سمت شاد  مهیفه

 .. زمی خداحافظ عز -

 کند:  یزند و زمزمه م یم یلبخند  مهیو ن نصفه

 به سالمت..  -

  ی م رونیب  فشیرا از ک یکند. گوش یزن را دنبال م ن یرفتن ا ر یو مس ستد یا  یدر م یجلو
  یدهد و برا  یکند. انگشتانش را ماهرانه حرکت م یآورد و صفحه اش را لمس م

 :سدینو  یم  انوشیک
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 !؟« یباالخره کار خودتو کرد  »

 افکارش.   یاندازد بر رو یخط م دیمهش  یصدا 

 . یزد  خی تو  ایب ؟یلنگه پا بمون هیاونجا    یخوا یم  یتا ک -

صفحه   یگوش  امکی پ یشود. با صدا یدهد و داخل م یبه نشانه " باشه " تکان م یسر
 کند.  یرا باز م

 ؟« ی بود یا  گهید  زیمگه منتظر چ »

را باز   شی کفش ها شود و بند  یخم م نی رود و به سمت پا یباال م اطی ح  یپله ها از 
 دهد. یکند؛ و در همان حال جواب او را م  یم

 زود باشه؟«  کم ی  یکن یفکر نم »

گذارد   یدرب م  رهیکند. دستش را بر دست گ یفرستد و کمرش را صاف م یرا م امشیپ
  یرو به رو م دیمهش یکشد. داخل خانه شده؛ و با نگاه طوفان یم   نی و به سمت پا

 شود.

 

 دهد:  یپاسخ سالمش، تکان م یدهد و عمه سرش را به نشانه   یم  یلب سالم ریز 

 سالم!    کیعل -

 : دیگو  یکند و م یم  یسمت مبل اشاره ا به

 . میحرف بزن دی. با نجایا  نیبش ایب -

  ان ی که م یکند.  گوش یرا باز م شیگذارد و دکمه پالتو  یم ن یزم یرا رو  فشیک
 دارد.  انوش یاز ک امیپ کی کند و  یلرزد؛ صفحه اش را روشن م یانگشتانش م

 م« ی زن یشب حرف م »
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 گذارد.  یکانتر م یو با آرامش تلفن همراهش را رو  رد یگ یم  قیعم یدم

رود.   یآرام به سمت عمه اش م یکند و با قدم ها  ی م یچوب لباس  زانی را آو شی پالتو
 اندازد.   ی وش مکند و رفتن به مطب دکتر را پشت گ یدرد م شیپا

کند و   ینگاهش م دیکند. مهش یرا به سمت جلو دراز م شی و پا ندی نش یمبل م یرو  بر
 : دیگو  یدر کنترل آن دارد م یکه سع  یتیبا عصبان

 بود.. نجایا  انوشی مادر ک -

 زند:  یم لب

 ! دمید -

 : دیگو  یکشد و م یاش تنش را جلو م عمه

 کرده! یپسر شون خواستگار یتو رو برا  -

 ..!دمیمنم تازه فهم -

 زند:  یم   یپوزخند دیمهش

  یحرف م  بهیپسر غر  هیتو کم گذاشتم که با  تیترب یدونم کجا  ی!؟ نمیپس خبر داشت -
 ! یزن

 مادرش است!   یزن جا نی داند..ا  یاو را م یاندازد. خط قرمز ها   یم نی را پا سرش

 عمه؟  -

 : دیگو ی آشکار م یحرص با

 حاال!؟   دیرفت ش یخوام بشنوم! تا کجا پ ینم یچیه -

  دهیفا  گر یشود؛ اما د  یم مان ی که نا خواسته بر زبان آورده، پش یاز حرف یلحظه ا  دیمهش
 ندارد.   یا
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 :دی گو یم  یو با ناراحت  دیآ یبا منظور حرف عمه اش خونش به جوش م یشاد

  یحرفه که م  نمی!؟ اخه ادی رفت شیکه تا کجا پ  یچ یعنیعمه!؟   یچ  یعنیحرف  ن یا -
 اونم به من!؟  د،یزن

 دهد:  یزند و ادامه م یمبل را چنگ م دسته

  یاثبات ب  یرفتم؛ برا  یراه دادگاه و پاسگاه م انوشیک  نیکه با هم ی چطور اون موقع -
چرخوندم   یم یکه هم زندگ  یچطور اون زمان د؟ینگفت یزی داداشم اون موقع چ یگناه

اومد که   یجوش م  یزمان دی!؟ خون شما بادینزد ی کردم حرف یجور م  یسمونیهم پول س
خان حق مالقات   ریکه اردش یبچه ا ی! برا داد یداداشت من و احساسمو باز  یبچه 

 ...دهیبهش نم

  دی! مهشاری کشد. لعنت به تو شهر یاش م یشانیبه پ یدهد و دست یرا ادامه نم  حرفش
 ند:ز  یمبهوت لب م

 کار کرده!؟   یچ  اری !؟ شهریچ..چ -

 زند:  یم یپوزخند

  یم  تیکه منو اذ  یزی! اون چستیخورده من ن ی! مهم احساس باز ستین اری مهم شهر -
کدوم از   چ ی! هدیو دوست داشتن نزن  یشماست. با من حرف از نگران یکنه قضاوت ها 

 !دیزنگ نزن هی  یزندگ ظیشرا  نیشما تو بد تر 

داند غصه حرف ناخواسته اش را   یشده است و نم شانیپر  یشاد  یاز حرف ها  دیمهش
 که باز...  یاری شهر ای بخورد، 

 : دیگو  یکند و هول زده م یدر اتاق را باز م خاتون

 شده؟   یمادر، چ  یشاد -

 : دیگو یاست م  ادیفر  کی  هیشب شتریکه ب ییو با صدا  ستدیا  یم
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که  دم؛ی دو  یو دو سالگ ستیر تو سن بنرفتم. اونقد شیجا پ چی ه  انوشیمن با ک -
 نکن.. شتریحرفا ب ن یواقعا خسته ام عمه! پس درد منو با ا

 رود.  یدارد و از پله ها باال م  یشده است آهسته آهسته  قدم بر م  نیکه سنگ ییپا با

 

کشد و.سپس  بر   یرا عقب م ی رود، صندل یکند و پا برهنه به داخل بالکن م یرا باز م در
مسجد محل،  یبه گلدسته ها  رهی گذارد و خ یچانه م  ری. دستش را ز ندینش یآن م یرو

بهم است! اما نوع آنها متفاوت   هیشب یکند؛ مشکالت در زندگ یموضوع فکر م  نیبه ا
 یتر و...کم نیغمگ یتر، کم  شانیپر ی. کممی هست روز ید  یاست. ما همان انسان ها 
گوناگون   ی بودن ما با احساس ها  گانهیروزگار، همان ب یدغه ها عاشق تر! مشکالت و دغ

! با همان مشکالت...با همان  میخوب و مهربان هست یاست. ما هنوز همان انسان ها 
 ها.. یدلواپس

 تر شده است!   بیتنها احساس ما غر انی م نی در ا و

شانه اش   یدست خاتون را بر رو  یبعد گرما ی شنود و اندک یباز شدن در را م یصدا 
از نرفتنش بر مزار پدرش   یهفته  ا   کیکند؛  یفکر م  نیبه ا  یکند و شاد  یاحساس م

 گذرد.  یم

 مادر؟   یشاد -

 زند: یو لب م  ردی گ یم شی رو به رو  ر یرا با مکث از تصو نگاهش

 جونم خاتون؟  -

 : ندینش یم کنارش

   ؟یچرا با عمه ات بحث کرد  -

 دهد!  یکه خاتون اجازه نم دیبگو  یزیکند تا چ یباز م دهان
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 درست نبود!  دیفهمم. حرف مهش یم -

 مادر... یتند رفت یول

  شی لب ها  یاز حقش دفاع کرده است؛ اما حرمت ها سکوت را رو  دی دارد که بگو  دوست
  یزنند ب ی م انهیاحساسش، تاز   واری که بر در و د یی کند و او با بغض و تنش ها  یمهر م

 .دی گر یصدا در خود م

 

 ****** 

مردانه است. بر    یصدا   کی او همچنان منتظر   یشب گذشته  و گوش ها  مهیاز ن ساعت
 زیخ می ن عی سر یزنگ گوش  یبندد. با صدا یکشد و چشمانش را م  یتخت دراز م یرو
  یاست! با تعجب نامش را زمزمه م  نیدارد. شاه  یرا از کنار دستش بر م شود و آن یم

 کند.  یسبز رنگ را لمس م  کونیکند و آ

 ی سالم ابج -

 گذارد.   یبالشت م یسر رو   دوباره

 الهام خوبه؟  ؟ی. خوب نی سالم شاه -

 رسونه.  یخوبم، الهامم سالم م -

  یبیند. سوزش عجک  یرا نوازش م شی نوک انگشت شصت و اشاره  پشت پلک ها با
 دارد.

 سالمت باشه.. -

 ؟ ی شاد -

 جانم؟  -
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 راستش.. -

 زند.  یبه خواهرش زنگ نم یاحوالپرس یفهمد! او برا  یم

 کنم؟  زی چقدر وار -

 شود! ی از تعجب گرد م یو چشمان شاد   دیگو یرقم را م نیشاه

ندارم که! از سهم بابا تو کارخونه هر ماه تو حساب من   یپول نیچه خبره!؟ من همچ -
 ..شهی م زی پول وار

 من الزم دارم!  -

 ؟ ی ری! مگه تو سرکار نمنیشاه -

 : دیگو  یم یبا مکث طوالن برادرش

 نه! -

 : دیگو ی. بلند و نگران  مندینش یم  شیزده در جا  هول

 ؟ یکن ی!؟ مگه تو کارخونه بغل دست حامد کار نمیگیم   یمعلومه چ   نیشاه ؟یچ -

 اخالقش را درست کند!   دی. با اوردیخم به ابرو ن یحت نیشاه  ادی فر یصدا با

 نه؟  ای  یکن یم  زینــه! انقدر نپرس. وار  -

 دو برابر شهرستان!  نجایا  یبه مراقبت داره. خرج ها  از یالهام ن یلعنت

 شود. یزنگ خانه حالش آشفته م یصدا با

قرونم    هی یمن فلسفه نباف! من تا نفهمم چرا اخراج شد  ی. انقدر برا نمیصبر کن بب -
  یازش مراقبت م ضمیمر   یپا  نی . خودم با همنجایا  اری . الهامم بردار بذارمیکف دستت نم

 کنم. 
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شسته  کند او سر گنج ن یکند. برادر احمقش فکر م یقطع م یحرف  چیه یرا ب تلفن
. قبل  ازمندیشان مگه چقدر بود!؟ نه آنقدر ثروتمند بودند و نه آنقدر ن  یها ییاست! دارا 

. با ندیب یشود و حامد را در چار چوب در م  یدر اتاق باز م دیایب نی که از تخت پا  ن یاز ا
 :دی گو یاست، م  دایدر آن هو  تینکه از عصبا یلحن تند 

 تو اتاق!  یا یکه بدون در زدن م ستیصاحاب ن یکنه. ب یم  یادم زندگ نجایا -

 کند:  ینگاهش م یبا دلتنگ حامد

 شن؟ یدونستم! مگه فرشته ها ادمم م ینه بابا! نم -

 : دیگو  یربط م یکشد. ب یزند و از لحن تندش خجالت م یم یلبخند  شیمحبت عمو  به

 ؟ یخوب -

 شما!  یها  یاز احوال پرس -

که در صراحت کالم طنز است اما عمق   ییها  یشوخ ادیافتد.   یم انوشیک ادی  ناخواسته
 اندازد. یم  نی پنهان شده است. سرش را پا  ،یمنظور ،یآن حرف

 ..ختهیکه چقدر کار رو سرم ر یدون یم -

 نزن با حرفات!  شین پس

 : دیا یشرمنده جلو م  حامد

 غم بر ندار!   پی ری خب حاال، ت -

  ششیارا  زیم  یافتد. به صندل  یم  نیاخراج شاه ادی زند و ناگهان   یم یلبخند  مچهین
 : دیگو  یکند و م یم یاشاره ا 

 . میحرف بزن دیبا ن؛ی... بشیراست -

 : دیگو یبلند م  ی ا  ازهیکشد و بعد از نشستن با خم یاش م ینیب غهیبه ت یدست حامد
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 نباشه هاا! من خستم. فقط دلم تنگت بود. یطوالن -

 کند:  یم  کیرا بار  چشمانش

 باال!  یا یدونم خاتون گفته ب یاره جون خودت! من که م -

 خندد.   یزند و حامد با صدا م یم  یدست کی

 ه؟ یخب حاال کارت چ  -

 زند. یاش م ینی ب ری ز  ش،یادکلن مارک دار عمو  یو بو  رد یگ یم  قیعم یدم

 زنگ زد.  نیشاه -

 تر شود. قیحامد عم ی شود اخم ها یجمله باعث م کی  نیهم

 گفت اخراج شده!  یم -

 لرزد!؟    یچرا م شیصدا 

 اخراجش نکرد!   یکس یاز کارخونه رفت، ول -

 خورد:  یم کهی

 !؟ یچ یعنیواه!  -

 

 کند: یم س یخشک شده اش را خ ی با زبانش لب ها حامد

 بمونه  خواستینداره...  نم یچ یعنی  -

 : دیگو یم  یدر چشمان شاد  رهی و خ ستدیا  یم

   یچراشو از خودش بپرس یبهتره بر   -

 . ردی گ یو مچ دستش را م دی آ یم نی از تخت پا  عیسر 
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لنگه که  یکار م یجا هیگفت.  یاز حماقت بگه، همون موقع م نی اگر قرار بود شاه -
 حرف نزده!  

 : دیگو   یکند و م  یم یبه صندل یچشمانش اشاره ا  با

 کن. فی و تعر نیبش -

 کند. یکالفه مچش را از دستان او آزاد م  حامد

 خود تالش نکن!  یزنم! ب یحرف نم گهی. من د یبسه شاد -

رها شده اش را با   یحوصله مو ها  یشود. ب یاز اتاق خارج م  عی بند حرفش سر پشت
 کند:  یلب زمزمه م  ریکند. ز  یسرش جمع م  یباال پسیکل

 تو راه؟  یبتی باز چه مص ای خدا -

 دهد:  یجواب م تی توجه به شماره با عصبان  یهمراهش ب زنگ تلفن  یصدا با

 ! رمیقدمم برات جلو نم هیگفتم تا نفهمم چه خبره   -

  یدور ی! جا یبه صفحه اش نگاه کن یو جواب بد  یگوش نکهیقبل ا  ستیبه خدا بد ن -
 ها!    رهینم

 شود!  ینم نیماند. بد تر از ا   یباز م دهانش

 که! یی! شما یوا   یا -

 خندد.   یبا صدا م انوشیک

 باشه؟  یک یخواست یم -

 کشد:   یاش م یشانیبه پ یدست

 کس. شرمنده. چیه -

 دشمنت.. -
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 دهد:  یادامه م انوش یک یمکث طوالن  کیاز  بعد

 .می. قرار بود حرف بزنمیخب، بگذر -

شده   اریکند؛ که چقدر احمقانه عاشق شهر  یموضوع فکر م  نیکند. به ا یسکوت م یشاد
 بود!

 رود سراغ اصل مطلب: یمقدمه م  یب انوشیک

بشه.  ادی خوام انتظار ز  یکه نم  نیفقط به خاطر ا ،یخواستگار میایزود ب گمیاگر من م -
فهمم که هنوز سال پدر تون نشده. من فقط قصد داشتم تا اون زمان خانواده ها   یم

 !نیتو رو بهتر بشناسم. هم   اتیهم خلقاشنا و من  شتریباهم ب

 کند. یم  یشاد یلبخند را مهمان لب ها انوشیعاقالنه ک  یها   حرف

 درسته... فقط!  -

 پرسد: یم ی کنجکاو با

 !؟ یفقط چ -

 به من فرصت بده تا با خانواده م صحبت کنم.  کمی -

 

سرش را   کهیزند و در حال  یموج م  انوشیدر عمق نگاه ک یجمله، نگران نیا  دنیشن با
کشد. تا   یم قیکند و نفس عم یگرفته و با گوشه لباسش خودش را مشغول م نی پا

 پرسد:  یکه در کالمش است نشود، م یمتوجه اندوه   یشاد

 زنم! یبا خونواده م حرف م یگفت -

 چطور مگه؟  د،ی دیبله! درست شن -: دیگو   یکند و م یتعجب م یشاد
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گذارد و همانطور که. از   یکتش م  بیپولش را درون ج فی و ک زدیخ  یاز جا برم  انوشیک
به   ستیکه در عمق کالمش جار یشود؛ با احساس  یم ن یرود و سوار ماش یم  رونی اداره ب

 : دیگو یاو م

مثل من  صادقانه بدون اما و اگر   شهی م ؟یها حرف نزن  بهیبا من مثل غر نقدریا  شهیم -
 ؟ ی باهام حرف بزن

 پرسد:  یزند و م ی م  یپوزخند یشاد

 م؟ یزن یحرف م یچطور میمتوجه نشدم! مگه االن ما دار -

  یکند تا بتواند کلمه ا  یم شی کالفه و سردرگم جمالت را درون ذهنش پس و پ انوشیک
 کند. یابراز م یشاداحساس و عشقش را نسبت به    تیکه نها اوردیرا به زبان ب

 : دیگو یشود و م یموفق م  باالخره

 دوست دارم!  یدونستی م -

بندد، آنگاه با   ینقش م ی شاد  یَلبها   یو ذوق گوشه   جانیاز شدت ه ییبا یز  لبخند
 . دونمیم  -: دیگو یبخشد م ی جلوه م ش،یصدا  تم یکه به ر  یمتی مال

 زند. یرود. پرده را کنار م یو به سمت پنجره اتاقش م  ستدیا  یم

 دهد: یادامه م  انوشیک

 ارم؟ یکنم که تو رو به دست ب یمخالف ما شد بازم تالش م ایکه اگه دن یدونی م  نمیا -

 

  - : دیگو یلب با ناز م  ری دهد و ز  یتکان م انوشی حرف ک دی سرش را به عالمت تأ یشاد
 دونم یم
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  انیکه در قلب عاشقش طغ ی حجم از احساس نی چه کار کند تا ا دیداند با  ینم انوشیک
و همه کس به  زیداشتن عشقش از همه چ یکند و به او ثابت کند که برا  زیکرده را لبر 

 ! گریبود د  نیگذرد تا او را داشته باشد. دوست داشتن هم یم  یسادگ

  یاحساس شاد  ی رگهادر  یحس یشود  گرما  یباعث م انوشیعاشقانه و ناب ک احساس
 کند. یرا به شماره شدن وادار م شی کند و تپش ها  یم   دنیشروع به دو 

 پرسد:   یکه با همان دلهره م یطور

 ! انوشیک -

 :  دیگو یبا عشق م  انوشیک

 ؟   انوشی جاِن ک -

  چیو بدون ه یدوستم داشته باش ید ی! قول میوقت منو ترک نکن چ یه ید یقول م -
 !یخود خوِد من خرج کن یتموم احساساتتو فقط برا  ییچون و چرا 

  یکه م ی کار کنم که تو بفهم  یچ دی! من با نهیاز ا  ریپرسد: مگه غ یبا تعجب م  انوشیک
 خوامت. 

 کند:  یلب زمزمه م  ری شود و آرام ز  یم  رهیخانه  خ اطی به ح یشاد

 فقط صادق باش باهام!  -

 کند. یرا مرور م اریخاطراتش با شهر  فرستد. ناخواسته یم  نی دهانش را با صدا پا آب

 ؟ ی شاد -

 : دیگو یم   یفیضع یصدا با

 جانم؟  -

 فکرا رو از سرت دور کن.  نی. ا زهیعز یل یخاطرت برام خ -
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  یکند. کاش همان ی را قطع م یگوش یآرام یبندد و بعد از خداحافظ یرا م چشمانش
 ! دی گو یباشد که م

 *** 

گذارد. شاهرخ را    یم زی م یافتد و دستانش را بر رو  یم  شی شانه ها ی رو یمشک چادر
زندان نگاه   یها ی. به افراد حاضر در جمع مالقاتندیتواند بب  یبعد از گذشت چند ماه م

را   یشود حواسش جمع شود. صندل یاتاقک باعث م  یباز شدن درب فلز یکند. صدا یم
دهانش   یستش را جلو کند. د  یشاهرخ را نگاه م  نه. ناباوراستدی ا یدهد و م  یعقب م

!  ستیچند ماه قبلش ن  هیشود. برادرش شب  یگذارد. چشمانش از تعجب گرد م  یم
 شکسته تر شده است.

 

 شاهرخ!  -

 :دیآ  یجلو تر م برادرش

   ؟ی شاد -

  ی کنند! دروغ گفته اند! پلک ها ینم هیگفته است مرد ها گر  یکند. چه کس یم بغض
دست بند   ،یسخت گذشته است. با دستان  اریچند ماه بس نی دهد ا  ینشان م سشیخ

 .ندینش یبه دست م

 گردد. یزمان بر نم چیبرادرش ه یاندازد. جوان یم نی سرش را پا یشاد

 ؟ یپول دار شته؟یپ یخوبه؟ ک نیشاه ؟یخوب -

 کشد. یجلو م یشان یشود. چادر را تا پ یتنگ م  نفسش

 ...میداداش. همه خوب میخوب -

 ؟ ی پول دار -
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 هست.. یاره بخدا. همه چ  -

 ...اریکم است و حرف ها بس  زمان

 کند:  یلب زمزمه م ریز 

 راحت شد. المیخب خ -

 کند: ینجوا م  یشرمندگ با

 تو بگو داداش..  -

 : دیگو یم   یآرام یبا صدا یبه پشت صندل  هیتک

 کردم؟   ریکه توش گ یاز برزخ ای مزخرف زندان؟    یبگم؟ از فضا یاز چ -

 .. ری من بود...همش تقص  ریتقص -

 :دی آ  یکالمش م انیم

چشم هامو گرفته بود. من..نتونستم    ینه! مقصر خود احمقم بودم. روز دعوا خون جلو -
 خودمو کنترل کنم و خب... 

 حرفا رو. از خودت برام بگو.  نیکن ا ولش

 هم بود! شبیکه در ج یی از برق چاقو  د،یگو ینم یزیچ یمحمد عل  یها دیتهد از 

 زند. یزند و اشک دور چشمانش حلقه م یم  یلبخند

 !؟ نیشاه  یها   تی از اذ  ایبگم  یزندگ یبگم داداش!؟ از سخت یچ -

 ! ذاتش خرابه شهی پسره ادم نم ن یا -

 کند:  یم اخم

 چه طرز حرف زدنه!؟  نیبرادرِت. ا  -



 ی طعم گس زندگ 

308 
 

داند حرف دلش را از کجا و    ینم ی. شادرندیگ ی چشم م گرید  کیکنند و از  یم سکوت 
 چطور شروع کند.  

 شاهرخ..  -

 کند.  یم  شیوار صدا   زمزمه

 . کهیکوچ یام. حرف بزن. دلم تنگنت بود ابج  یبحث نکن. من از دعوا فرار -

 د« ی. لطفا عجله کندیفرصت دار  قهی فقط پنج دق »

 کشد. ی بر افکارش م یسرباز خط قرمز  یصدا 

 ! دی بگو دیآخر که با اول و  گر؛یامروز و چه روز د چه

 . ادیخب، چطور بگم..داره برام خواستگار م -

 ! یها اعتماد نکن یزود نی دونه؟ به ا یما رو م  یزندگ طی کارس؟ شرا یچ ه؟یک -

  فی ظر  یبر شانه ها  یادی ز  یها   تی! نگران  و آشفته است. مسئولردیگ یم جپهه
 کند. یم   ینیخواهرش سنگ

 

 فرستد:  یم  نی پا یآب دهانش را به سخت 

 . اشناس! ستین بهیغر -

 کند. یو گنگ خواهرش را نگاه م  جی گ شاهرخ 

 خب؟  هیک ؟یزن یچرا دو پهلو حرف م -

 اندازد.  یم نی را پا سرش

 ! انوشی...کقتیرف -
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 ؟ یچـ -

  را از دوشش بر داشته ینینشاند. بار سنگ یم یرا بر تن شاد یکشدار او لرز  یچ یصدا 
 اند، انگار!  

 : دیگو  یم  کبارهی کند.  یم یاحساس خفگ شاهرخ 

 خودمون؟   انوشی..کنیهم -

 زند: یم  یناخواسته لبخند محو  یشاد

 ؟ یهم دار ی ا  گهی د قیرف انوش،یاز ک  ریمگه به غ -

کور، کورانه منطقش را در   ی کند تعصب ها یم یکند و سع  یسکوت م  یلحظه ا  برادرش
خواهرش را خراب   یخواهد زندگ یو نم ردیگ یم  قیعم  یکند!؟ دم دی . چه با ردی دست نگ

ها شکل گرفته،   ن یکه ب یعالقه ا یرنگ گرفته اش را؛ به پا  یآمدن و گونه ها نیکند! ا
 گذارد. یم

 .ذارمینظر خودت باشه، منم بهش احترام م یهر چ -

 : دیگو یدرد مندانه م  یشاد

 شاهرخ! من.. -

 آورد:  یبسته اش را باال م دستان

کنم. به  یمنم قبول م  یکه تو بگ یدوم! هر چ یهم بشه محمد عل انوشیخوام ک ینم -
 .ستمی میانتخابت وا  یاعتماد دارم. منم همه جوره پا   انوشیک

 وقت مالقات تمومه«  »

 . ستدی ا یدهد و م  یرا عقب م یصندل یسخت به

 . یخداحافظ شاد -
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 کند:  یبند حرفش اضافه م پشت

 ی. نمنمیتونم بب یکسو نم چی. من هنجایا  انیمالقات ن  یهم بگو برا   هیبه بق ،یراست - 
 ...! نمیخوام که بب

کند. هم به او   یگفتن ندارد. رفتن شاهرخ را تماشا م یبرا  یکند. حرف ینگاهش م تنها
شاهرخ سخت   یبرا  دیگرفتن دارد. شا میاش، که حق تصم یدهد و هم به زندگ یحق م

او سخت تر است! چقدر خوب است که برادرش او را درک کرده و سر دو   یباشد اما برا 
فکر   نیرود و به ا  یم یآهسته به سمت خروج  یینکرده است. با گام ها شیرها  یراه

که هر   رند، ی بگ ادیآدمها   دیخان صحبت کند! با   ریو اردش  شیبا عمو  دیکند؛ تنها با  یم
دارند، تو را    تی مسئول انی. اطرافرندیبگ میاش تصم  ندهیآ  یقادر است خودش برا  یکس

  یم می که تصم یهستتو   نیا  انیرو آگاه کنند. و در پا شیپ ی از بد و خوب اتفاق ها
 به صالح و ضرر توست.  یزیکه چه چ یدان یو م یریگ

 فصل سوم(  انی) پا

 

 ) شروع فصل چهارم(

 

 

  یم  دنیکش  ریگاه سرش شروع به ت جی دکتر اکو وار در گ یکرده است. حرف ها خی  بدنش
 کند. 

 .یبه بعد تحت درمان باش نی از ا  دی. بایشاد  ستیاوضاع پات اصال خوب ن -

 پرسد: چرا االن!؟   یخودش م  یشود و از خدا یم  یاز گوشه چشمانش جار یاشک  قطره
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نبود، جزء چند ماه گذشته که بدنش با هر شوک واکنش نشان   یاش آنقدر قو یماریب
به خودش   شتریاش قرار داد!؟ کاش ب یزندگ  ستی اش را ته ل یداد. چرا سالمت  یم

 داد... یم تی اهم

 دونستم..  یکار کنم!؟ من ...من نم  یچ  دیمن االن با -

 اند:پوش  یدستانش چهره اش را م با

 من..چرا االن!؟   یخدا  یوا  -

 که ام اس داشتند و اوضاع شان از او بدتر بود!  ییها ماریگزد. کم نبودند ب یلب م  دکتر

 دهد:  یگذارد و ادامه م یم زیم  یرا رو  خودکارش

کن  ی. سع یمصرف کن  دیبا یشتریب یبه بعد دارو ها نی جان، اروم باش! از ا یشاد -
 .  اری. به پات فشار نی استفاده کن یکه داشت ییاز عصا شتریب

 . در ضمن..وفتهیبه خطر ب  نیاز ا  شتریب تی سالمت یاجازه بد   دینبا

 کند:  یرژ خورده اش را تر م یها لب

. یو مصرف کن  سمینو  یکه داخل نسخه م یمطب. تا امپول  یایب د یاخر هفته ها با -
 بهتره. تیسالمت یبرا 

  کی کرده است در برابر مشکالت  یسع شهیدهد. هم یمتکان  یحرف دکتر سر دی تا در
آورد! از   یدر برابر مشکالت کم م یاز زندگ یلحظه ا  ،یباشد. اما هر انسان یدختر قو 

 پرسد" چرا من!؟ ".   یخودش م یخدا

که در راه است؛ کمرش را خم کرده. آن هم در   یبچه ا  یسمونیاز الهام و پول س یپرستار
 نیچن  نیشود!؟ که ا  یم ز ی! مگر از سود کارخانه چقدر پول به حسابش وار یگران  نیا

 دهد...  یم یخرج زندگ

 . ردیگ ی رود. نسخه را از دستان او م یدکتر م ز ی به سمت م یو به آهستگ ستدیا  یم
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 ممنون خانم دکتر...  -

اش   یضی مر   انوشی . کردیگ ی م  شیراه خروج را در پ یاد دهد و ش ی تکان م ی سر  دکتر
اوضاع   نی هم در ا  شی ها ین یلرزاند. دو ب  یدکتر تنش را م یداند. اما هشدار ها  یرا م

 کند.  یم  تشی اذ شهیاز هم  شتریآشفته، ب

 آورد:  یسرش را باال م  الیل  یصدا با

 گفت؟  یشد؟ دکتر چ یچ ؟ی شاد -

 : دیگو  یم یفیضع  یو با صدا  ردیگ یرا م  قشی رف دست

 ... الیل میبر  ایب -

 زند:   یرا پس م دستش

 شده!؟  یچ گمی .  منمیبب سایوا  -

کند. انگشت    یچند نفر را احساس م ره یاز حد باال رفته است و نگاه خ شی ب شیصدا 
 گذارد. یاش م ینی ب یاشاره اش را رو

 . دمی م ح یبهت توض رونی ب میبر ای. بستیکه ن دونی . چاله منمی! داد نزن بب سیه -

و از    ردیگ یدهد. دستش را م  ی اجازه نم یبزند، شاد ی خواهد حرف یشود و م  ینم قانع
 شوند. یمطب خارج م

 زنم گوش کن.  یم   یحرف  هی ی وقت -

 کند:  یراهش را سد م یبا لجباز  الیل

 شده!؟   ی. حرف بزن بهم بگو چرونیب میخب! االن اومد  یلیخ -

الزم است!   یدر زندگ شهیهم قیرف ک یا در کنارش دارد. وجود  ر الیخوب است که ل چقدر
 تواند به خاتون بزند و نه عمه اش!  یرا نه م شی که حرف ها ییاو یبرا 
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 دهد:  یتکانش م  یو به آرام ردیگ یرا م یشاد یبازو الیل

 . یکن ینگرانم م یبخدا دار ؟ یچت شده شاد  -

 زند: یم یمحو  لبخند

هاش    تیکه اذ  ینیشاه ای  م؟ی ماریبگم بهت!؟ از کجا بگم!؟ از بدتر شدن اوضاع ب یچ -
 از قبل شده؟  شتریب

دهانش    ی کند و دستش را جلو یمبهوت نگاهش م الی کشد. ل یبند حرفش آه م پشت
 .  ردیگ یم

 نشان بده!  یگم شده است! خودت راه یزندگ نیا  یها   یخوشبخت ایخدا

 شود  حرفش را قطع کند.  یباعث م الیل  یزنگ گوش یصدا 

 ن؟ ی جانم ارم -

 . ردیگ یم   ینگاهش را از شاد یمکث طوالن با

 مونم. یمنتظرت م گهی ساعت د میباشه..پس ن -

 زند:  یکالفه لب م قشیشف قیرف

 برسه. ر ید دی خدا با شهی . همنی از ا  نمیا -

 زند: یم  یلبخند

 شده مگه!؟  یچ -

 اندازد   یاش را باال م شانه

 تونه سجاد و دست تنها ول کنه.  یشده، نم ادی ز  شی مشتر  گهیم -

 شود. یدارد  و از  مطب دور تر م  یبر م یقدم
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 . میاونجا تا حرف بزن میبر  ایب -

  نیکه در ا یسبز کوچک  یرسد به فضا یکند و م  یرا دنبال م الی انگشت ل ری مس  یشاد
 است.   یکینزد

قدم   الیفرستد شانه به شانه ل  یم یامیپ انوشیک ی و همانطور که برا  رد یگ یم  قیعم یدم
 دارد. یبر م

 

 ..انوشی ک نمتیبب دیبا -

 

سبز رنگ   یفلز  یها   یاز صندل ی کی  یبعد رو  یاندازد و لحظات  یم فشیرا داخل ک یگوش
 .نندینش یم

 

 کند. یرا به سمت جلو دراز م شیپاها 

 گفت!؟  یخب...دکتر چ -

 رود.  یشود و در خودش فرو م  یاندازد. ناراحت م  یم نی را پا سرش

 .. یپشت بدبخت ی. بدبختستیبگه!؟ گفت اوضاع پام خوب ن یخوا  یم یچ -

 کند... یشود. بغض م ی ناراحت م الیل

 االن؟  میکار کن یدلت. چ  یبرا  رمیبم -

 را پشت سر گذاشته است...  نیبد تر از ا ی. او روز ها رد یگ یم  قیعم یدم

 ...شتریدکترم ب یو هشدار ها   زی به دارو هام اضافه شده و تجو گهیقرص د هی ،یچیه -

 کند:  یدهد و نجوا م یاش را ماساژ م  قهیبا نوک انگشتانش شق الیل
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بوده   یارث  تیام اس تو خانواده مادر  یماریبودم ب دهیجون شن دیبار از مهش کی قبال  -
 اما... 

 :دی آ  یکالمش م انیم

  یلیشدنه و خ یاز حد، عصب ش یحرص خوردن ب  یماریب یدرست گفته. اما منشأ اصل -
 نداره!  یمن سود   یکه گفتنش االن برا  یلیاز دال

 ! رتیغ یب  نی سر عقل اومد ا  دیصحبت کنه!؟ شا   نیبه حاج بابا بگم با شاه یخوا یم -

 .ستدیا  یم

  یاتفاق چی وانمود کن که ه . برو خونه ویبگ یبه کس یزیباره چ نیخواد در ا  ینه! نم -
  یخانواده شده! فدا  یفدا  ینام یشاد هیرفتار کن که انگار، نه انگار  ی. طورفتادهین

 حماقتش!  

 اندازد، برود.   یخاطرات تلخش م ادی خواهد از هر کجا که او را   یم

 االن !؟   یریکجا م -

 اسمون خدا..   ریز  ییجا  هی -

 دهد   یسماجت به خرج م قشیرف

 اسم نداره!؟  یبر یخوایکه م ییجا ن یخب ا -

 : دیگو  یدارد، م یقدم بر م یکه به آرام  همانطور

 که آغوشش مثل مسکنه!  یکس شی پ رمیچرا داره! م -

 خندد: یبا صدا م الیل

 پس خوش بگذره.. -
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تلفن همراهش   امک یپ یدهد. صدا  یکند و راهش را ادامه م  یبارش م ییلب ناسزا  ریز 
 کند.  یآورد و صفحه اش را روشن م یم  رونیب فشیشنود. آن را از ک یرا م

 

 ! لیستاره سه دارمیمشتاق د  -

 

 ********* 

 شی رنگش را به پشت گوش ها یمشک یکند و مو ها  یرا باز م شیپالتو  ی دکمه
  یعمه اش و شرط ها ی ها   یریبود؛ که با سخت گ شیپ یکند. هفته  یم  تی هدا
کوتاه   غهی ختم شده بود و همان جا ص یبه خوش یپدر بزرگش مراسم خواستگار بیعج
 خوانده شده بود.  انوشیاو و ک  نیب یمدت

 

به ساعت   یشود. نگاه یکند و از اتاق خارج م   یم زانی آو یرا به چوب لباس لباسش
خانه اش را   دیرسد. کل یبه خانه م انوشی ک گری د  یقیاندازد. دقا  یرنگ خانه م  یمشک
  یکه برا  ی لیوسا  ییرفت و آمد و جا به جا یشان به او داده بود؛ تا برا  تی محرم  یفردا 

 نتیرود. کاب ینداشته باشد. به سمت آشپزخانه م یمشکل چیکنند، ه یم  دیخانه خر
  نکیس کی که نزد  یتر کرده است. پنجره ا بایدلباز آن، خانه اش را ز  ی و فضا   دیسف ی ها

  یکه م ییحرف ها یخورد حوال یکند و افکارش سر م یدارد را، باز مقرار  ییظرفشو 
  نیصحبت کنند.  در ا  گری کدیبا  دی. باردیبگ میتصم انوشیک  یتواند جا یخواهد بزند. نم

کند.  ی اطرافش فرق م یبا مرد ها  انوشیشده است. ک شتریمدت عالقه اش به او ب
  ی. با صدا ردیگ ی آب م ریش  ری دارد و ان را ز  یبر م  نتیرا از داخل کاب یری دستمال گردگ

شود دستمال   یچرخد. همانطور که از آشپزخانه خارج م  یباز و بسته شدن در به عقب م
. دستانش را به بغل باز ندیب یگذارد؛ او را در چار چوب در م  یکانتر م ی را، رو  دهنمناک ش

 کند.  یکند و خودش را در آغوش مردانه او پرتاب م یم
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سخت    یلیاو خ یدهد. برا  یرا به خود فشار م یخسته تن شاد  یبا جسم شانویک
 مقاومت کند.   تی همه جذاب نی است، که در برابر ا 

 کار کنم..!  یهمه ناز و کرشمه رو چ نی دونستم  ا  یکه تازه بله رو گرفتم، وگرنه م فیح -

  گری کدی. نگاه شان به ندینش  یم  یشاد یلب ها  یاراده رو  یخودش نبود، لبخند ب دست
 زند. یبال و پر  بال بال م یب یخورد. قلب دخترک همچون گنجشک یگره م

 کند: یکه به او دارد نجوا م یتمام عشق با

 ..  یخسته نباش -

 یشانیپ  یرو ی. بوسه ا ردیگ  یدر دلش جان دوباره م انوشیدوست داشتن ک احساس
  یرا در آغوش گرفته م یشادکشد و همانطور که  ینشاند. سرش را عقب م یاش م

 : دیگو

 شوهرت!؟  شیپ ی ریم  ی! بابابزرگت نگفت چرا داردیچه عجب! افتخار داد -

بحث تنها جنگ  نیکند. ادامه دادن ا  یاو سکوت م  یها  هیو کنا  ش یدر برابر ن یشاد
 : ردی گ یرا م شی اعصاب به همراه دارد. بازو

 !؟ ینظر کن دیتجد هیتو حرفات و تو کارات   یخوا  ینم -

  یچوب لباس زانیآورد و آو  یم   رونی کند. کتش را از تنش ب  یبا عشق نگاهش م انوشیک
خورد؛ دست خودش   یبه چشم م شیکه در حرف ها  یا  هیکند. دلش تنگ بود و کنا  یم

 نبود.

 چه قدر دلم برات تنگ شده بود!  -

شتاق نشان  شود تا خود را م یمانع م  یتک و خاص است. احساس یشاد یصدا برا   نیا
 " نه به اندازه من! ".  دیبگو  انوشی دهد. دوست دارد در جواب ک
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در  یلذت زندگ ،یاش و افکار منف یشود. دغدغه ذهن یدکتر ناراحت م یحرف ها   ادی با
 :دی گو  یم  انوشی در چشمان ک رهیحال را از او گرفته است. خ

 با هات حرف بزنم.. د یبا ؟یشام خورد  -

 شود:  یم  نگران

 . یکن ینگرانم م یدار ؟ی شده شاد یزیچ -

 شود: یم  هول

 ... یمهم زینه، نه! چ -

 : دیرا بگو قتی حق  دیکند. با  یم مکث

 خب، هست..  یعنی -

 : دیگو   یکند و م یم   یبه سمت آشپزخانه اشاره ا  انوشیک

 . امی کنم و م یمنم لباسامو عوض م  ،یزی تازه دم بر ییچا  هیپس تا تو   -

 *** 

رنگ خانه نشسته اند. دوست ندارد موقع حرف زدن   یطوس  یمبل ها ی رو گری کدی کنار
را گرفته و با تمام   ش یگلو  خیکه ب یترس نی داند ا ی شود. نم رهیخ انوشیک یدر چشم ها 

 شده است!؟  دایدهد؛ از کجا پ  یفشار م یرحم یب

  زیم  یرا رو یچا   یخال یها  وان ی که هر دو، ل یشود تا زمان یآنها کشدار م انی م سکوت 
کند؛ اما...اخالق   یکه عاقالنه رفتار م ی را دوست دارد. مرد انوش یک یگذارند. درک باال  یم

که ما انسان ها   ی زیو چ  ستین بیع یب ایدر دن  یآدم چ یخاص خودش را دارد! ه ی ها
 ها و احترام به تفاوت ها است.  اریکند، شباهت مع یبودن دعوت م گریکد یرا به کنار 

 کند:  ینگاهش م رهی خ انوشیک
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   ؟ی شاد -

 :رد یگ یم  قیعم یدم

 از دست خودم!  ه،یکم آوردم. از دست بق -

  گهی ! من دست ی دارم ن از یهم که بهش ن یکه منو دق مرگ کرده و موقع یبرادر یکار ها  از 
 غلط!   یدرسته چه کار  یدونم چه کار ینم

 دهد:  یکند و ادامه م یمکث م یکم

من فدا شده!    یو جسم یروان  یدرست و غلط بودنه سالمت نیفهمم، تو ا  یم  نویفقط ا -
  نمیو بب سمیوا   نکهیا  ایدونم که ناراحت بشم و بکشم کنار!؟   یاالن نم یول ست،ین یمنت

 ..دهیمنو دق م  شتریب یروز به روز با بهونه ها  نیکه شاه

 

  یرو یگر ید  یزند و خنده   یم  شیپا  یرو  یکند. شاد یدر سکوت نگاهش م انوشیک
 شود: یمهمان م  ش یلب ها

 ! نیندونستنا، شده ا  نیاخر همه ا  -

قبل تو ام   یباهاش!؟ نه فقط تو...آدم ها  یکنار اومد  ؛یگی که تو بهش م یضیمر   همون
 ..دنی د یرنگا رنگ منو م  ی قرص ها  یکه وقت ی. همون بار اولدنیسوال و پرس  نیا

 من...   یعصب یمعده    یبرا  یکی ،یلعنت یض یمر نی ا  یبرا یکی

دستش را به   یبا ناراحت انوشیکنند. ک یم یکه کاسه چشمش را پر و خال ییها   اشک
 برد.  یسمت او م

 ...یدون یتو که اوضاع منو م انوش،یک -

 تو خونه مون.. می. کم جنگ اعصاب نداشتدمی نکش بتیمص ن یاز دست شاه کم
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 فرستد: یم  نی دهانش را با صدا پا آب

 . یگم که وضع منو بدون یگم که دلت بسوزه. دارم م  ینم نارویا -

 زند: یاش م نهیکف دست به قفسه س با

سرش. من آدم خوب    یکه تا چشم باز نکرده مشکالت آوار شده رو  یدختر  هیمنم!   ن یا -
 روزگار ضربه زدم.  نی! چون منم به استمی داستان ن

به دارو   گهی قرص د  هیشده!  بد تر  میمار یمن اوضاع ب یحرفا گفتم؛ که بفهم نی ا  ی همه
 گزافش!  نهیشده با هز زیکه تجو  یی اضافه شده ...امپول ها میقبل ی ها

 : دیگو   یاندازد و آرام تر از قبل م  یم نی را پا سرش

 از قبل گرفته...  شتریهم که تازه سراغم اومده، دلم ب  ییها  ینیاز دو ب -

را در  ش یکند. حرف ها  یرا تماشا م  یو آشفته شاد  شانیدر سکوت چهره پر  انوشیک
در دلش تلمبار نشده   انش،یکه از رفتار اطراف ییکند. چه حرف ها یم ن ی ذهنش باال و پا

 بود... 

با اندوه از  یشود شاد  ی باعث م انوش،یگذرد و سکوت کشدار ک یکه با شتاب م یقی دقا
 رود.   یم ی بلند شود. به سمت چوب لباس شیجا

 االن!؟   یریکجا م -

 خونه...  -

 لرزاند.  یرا م  شی صدا بغض

 ...یکه گرفت یمی هر تصم -

 : دیآ  یکالمش م ان ی رود و م یبلند به سمت او م ییبا گام ها انوشیک
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 یب ز یمن از همه چ  یفکر کرد ؟ی خودت!؟ حالت خوبه شاد یبرا  یگی م یدار یچ -
 خبرم!؟ 

 دهد:  یتکانش م  یو به آرام  ردیگ یرا م شی بازو

 !گهی ها؟ حرف بزن د  -

 گرفته است. یزندگ یکه دلش از غصه ها  ییاو   چارهیب

 کند:  یرا از بند انگشتان او آزاد م شی بازو

نذاشتم.   ونیدوستم هم در م نیتر  یمی با صم  یحرفا برام سخت بود. حت  نیزدن ا -
 ! یفکر کن یکه گرفت یمی تصم یرو  شتریحرفامو زدم که ب

  یغم م ی که جنس شان بو ییزند..از آن لبخند ها یلبخند م یشاد یحال و هوا  به
 دهد.

دهد و او   ی فشار م یکند. گردنش را به آرام یرد م  یرا با مهارت از کنار سر شاد  دستانش
 کشاند.  یرا به سمت خودش م

من   لی تحو هیحرفا چ نیکه چقدر دوست دارم. ا  یدون ی. خودتم منمیبب نجایا  ایب -
 ؟ ی دیم

 کشد: یبندد و کالفه نفس م  یرا م چشمانش

با اوضاع من   یتون یکه م نهیحرف من ا ؟ی دوستم ندار گمی! مگه من مانوشیک -
 ..شمیخسته م یکه خودم از دستش گاه یضیمر   ن یبا ا ؟یکن یزندگ

 ! ارمیب ایبه دن یتو بچه ا یوقت برا  چی نتونم ه دیشا  من

 

  ی دلش م  قیعم یدرد ها  یشود و رو یم یمسکن انوش،یبخش ک یآرام و تسل  ی خنده
 .ندینش
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 کند. یرها م یبرد و نفسش را به آرام یآغوش همسرش پناه م در

 کنم.  یولت نم یکه باش یطیتو هر شرا یدون یخودتم م -

را پشت لبخند  شی ها  یکند تا چشمش خود دار بماند و قرمز  یتالشش را م تمام 
در چشمانش دستش را   رهیخ  انوشی ک آورد و یسرش را باال م یپنهان کند. شاد شی ها

 کند.  ی دور کمر او حلقه م

 .ذارمیوقت تنهات نم چ یمن ه -

 کند. یرا باور م زی خندد! و چه ساده همه چ یم

 !؟ یگیم   یبه خانوادت ک -

 شود:  یدو چندان م یمرد با آن چهره معمول  نیا  تیکند و جذاب یم  یزیر اخم

و پوک   کیکه همه، از ج ستی در اطالع هستن، قرار ن یخانواده من به اندازه کاف -
 ما خبر داشته باشن!  یزندگ

 او در تضاد است.   پیبا اخالق و ت شی حرف ها  نیا 

 ؟ ی کن یم یشوخ -

 یدر ذهن و روح زخم ییجا م؛ یکن یتجربه م یزمان زندگ نیکه در بهتر یکاش احساس و
 بر قلب شکسته ما باشد.  یکمک یشود تا در مواقع اضطرار رهیشده ما ذخ

 دهد:  یادامه م  یبا اخم پر ابهت انوشی و ک  ردیگ یدر آغوشش م  کامل

 نه اصال!   -

  یکشد و فشار م یبه سمت جلو م یو کم  ردیگ ی دو انگشتش م انی اش را م ینیب نوک 
 دهد. 

 ؟ یآزار دار -
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 روند. یم ییرا ی خندد و به سمت پذ یم

 !یخور یحرص م  ادینه، خوشم م -

 کند:  یاز گوشه چشم نگاهش م یشاد

 ! یضیپس مر -

 . ندینش یمبل م  ی خندد و رو  یمردانه م  انوشیک

  دیکه گرفته شده است، ترد   یمیو در تصم  ستدی ا  یاو م یدست به کمر رو به رو  یشاد
 دارد.

 ...یشاد -

 کند:  یم  نگاهش

 .. یزندگ  نینرو! بمون تو ا  -

 خوب باشد!  دی و حالش خوب است. با  ردیگ یم  مآرا

 

 *** 

 زند:  یم ش یصدا  یگذشته است. به آرام مهیاز ن شب

 ..انوشیک -

 کشد. یم   رونی دهد و سرش را از لب تاپ ب یرا باال م  شیها  ابرو 

 جانم؟  -

مچ دست راستت،    یرو یخواهد بپرسد آن خالکوب  یکند و م یرا با زبان تر م ش یها لب
" تو  رد یگ  یآور حرف خاتون زبان به دهن م ادیبا   یوجود ندارد!؟ اما لحظه ا  گر یچرا د 
 ".ی به وقتش حرف بزن دی رو با زایچ یمشترک، بعض یزندگ
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 کند:  یمشکوک نگاهش م  انوشیک

 شنوم  یکرده؟ بگو م ریتو گلوت گ یچ -

 

 رسد:  یبه گوشش م شی لب ها ان یاز م  یآرام زمزمه

 وقته.. ری خونه!؟ د  میرینم -

 کند. یرا عوض م بحث

  یم ی کشد. کنار شاد یدهد و دست از کار م  یرا عقب م یصندل  انوشیبعد ک یکم
 .ندینش

 امشب و بد بگذرون  هیحاال   -

او را   ی از موها یبرد و لخت یم   یشاد  یانبوه موها  انی بند حرفه اش دستش را م پشت
 کشد. یو عطر آن را بو م   ردی گ یدرون دستش م

 ! دهیشامپو بچه م  یبو -

 خواهد.   یکند. دلش رفتن نم یزند و سکوت م یم  یلبخند  یشاد

  یم ییرا ی بالشت و پتو به سمت پذ کی رود و با    یبه سمت اتاق م ی قرار یبا ب انوشیک
 : دیگو  یکند و در همان حال م  یخانه را  خاموش م یرود. چراغ ها 

 .  یمون یمن م   شیبده شب پ امیبه عمه ت پ -

 گزد:   یلب م  یشاد

 چقدر.. یدون ی! میخانواده من خبر دار تی ! تو که از حساسانوشیک -

 :دی آ  یکالمش م انیم
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خودم زنگ بزنم بهش بگم!؟ من   یکش یدونم. اما من شوهرتم. اگر  خجالت م یآره م -
 تعارف ندارم. ی با کس میزندگ یبرا 

 بندد.  یدرد م را با چشمانش

 ..ایک -

 :دی گو یم  عی و سر تند

 که گفتم!  نیهم -

  انوشیبود و ک  ادیز  شی کار ها  دیگو یفرستد و م یعمه اش م یبرا   یامیلجباز! پ مردک
 ماند.  ی او م شیخسته شده است و شب را پ

 شده است!  یخوب یدروغگو 

کشد. نور المپ روشن  یدراز م انوشیبعد با خجالت دخترانه اش کنار ک یلحظات
  کیخوابد و   یم انوشی روشن کرده است. پشت به ک یخانه را کم یآشپزخانه فضا  

شان دلچسب   یها  یاز آدمها با تمام لجباز  یگذارد. وجود بعض یسرش م  ریدستش را ز 
کشد.   یخودش را عقب م یکم و  زند یکمرش را چنگ م  انوشیاست. انگشتان مردانه ک

 آغوشش امن است. 

را   یبندد. روز سخت یم  یو چشمانش را به آرام ردیگ  یدستانش م انی را م انوشی ک دست
 ارزد. یلحظات م  نیا ینیر یپشت سر گذاشته است؛ اما به ش

 

 : دیگو   یم یبه آرام  انوشیبه داخل کوچه، ک نی ورود ماش با

خونه روببرن. من اداره ام؛   یخرده خرت و پرت ها هی ان یبعد از ظهر قرار چند نفر ب -
 کار با تو. ن ی ا  تیر یزحمت مد 

 : دیگو  یم کوتاه
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 باشه.. -

شود.   یم نی ر یاو، ش یبرا  انوشیهمچون ک  ییبا وجود آدمها یزندگ یها  یو سخت یتلخ
عمر انسان آنقدر   یشود. گاه  یم اده یپ یگذارد و به آرام یدر م ره یدستگ یدستش را رو 

 م؛یکن  یکه در، درون مان پنهان م ینگفته ا  یحرف ها  یکوتاه است که قلب ما برا 
چرخد. دوست ندارد محبت را به   یخورد. به عقب م یماند و افسوس م  یبدهکار م

 اش بدهکار باشد.  یافراد مهم زندگ

 انوش؟ یک -

 : دیگو یدارد و در همان حال م یداشبورد ماشبن بر م ی اش را از رو یآفتاب نکیع

 بگو خانم  -

 ..زهیعز یل یخاطرت برام خ -

کشد و     یرا به دهان م شی لب ها  انوشیبندد. ک یرا م نیو در ماش  دیگو یرا م نیهم
دهد و   یدر هوا تکان م یبه نشانه خداحافظ یدست  یکند. شاد  یفقط و فقط نگاهش م

که  می زمان درک نکرد  چی. ما ه ردی گ یم شیخندد راه خانه را در پ  یکه م یبا چشمان
 بهانه دوست داشت و در آغوش گرفت... یب دیرا با  گری کدی

 *** 

 کند: یلرزد نجوا م  یکه همچنان م یدستان با

 نی دهنتو ببند شاه -

 کند و خاتون هم!   یم  هیگر الهام

 :دیگو  یم یبا حرص آشکار دیمهش

 کم گذاشتم!  تت یهمه سال تو ترب  نی!؟ انگار تو انیشاه یکش  یخجالت نم -
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  یجا هی   میبر میخونه رو بفروش ن یا  ای  د،یسهم ارث منو بد ا ی گمی!؟ م گمیمگه بد م - 
 بزرگتر. 

 رود: یشود و جلو تر م  یم یعصبان یشاد

 زرت و پرت کن! نجایا  ای ذره، بعد بمظلوم من بگ یسال از نبودن اون بابا   هیبذار  -

 زند: یم  یدست به کمر پوزخند نیشاه

 .. هیمیخونه هم قد نیبساز و بفروش. ساخت ا  یا یخواهر من! االن دن یچقدر ساده ا  -

 زند:  ی م ادی است فر تیبلند که توام با عصبان  یو با صدا  دیآ یکالمش م انیم کالفه

صداتو بشنوم. آره تو راست   خوامی نم گهیکنم تمومش کن. د ی... خواهش مگهیبسه د -
 خوره.. یبدبختم و از خود خودم حالم به هم م یلیساده م، خ یلیمن خ  یگیم

 دهد:  یتر از قبل ادامه م بلند

!؟ تو  میبر  میسرمونو کجا بفروش یسقف باال  نیا  یگرون نی ! تو امیمگه سر گنج نشست -
رو پول   میکه بذار می. مگه پول دارنجایا  یآورد  یمع کرد از تهران ج  تویکه خونه و زندگ

 !؟ یخوا   یکه تو م میبخر  ویفروش خونه!؟ تا اون

 کند:  یو خاتون اشاره م دیمهش به

 ..می. موندن که ما تنها نباشمینباش ی...موندن که ما تو سختنارویا  نیبب -

 به درک! تموم کن به خاطر عمه و خاتون. من

 کند: یرا کوتاه نگاه م  الهام

 مراعات کن!   کمیو   ری زن حاملت رنگ به روش نمونده..خفه خون بگ -
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برد   یزند. به اتاق پدرش پناه م یبلعد و عمه اش را کنار م یاب دهانش را م یسخت به
حاضر به  کهیور است. طور شود. لجباز و مغر  یاخالقش بد تر از روز قبل م نی و شاه

 داند!  یشود را نم یبلند م یآتش ها از گور چه کس نی . استین چکسی حرف ه رفتنیپذ

. خسته است و دوست  ندینش یم نی زم یبه در رو هیبندد و همان جا تک یاتاق را م در
خان   ریآورد. شماره اردش یم رونیشلوارش ب بیهمراهش را از ج یکند. گوش یدارد زندگ

 دهد:  یبعد جواب م ی. اندکردی گ یرا م

 شنوم.. یبگو م -

 کند  یرا در شکم جمع م زانوانش

 !؟ دیا  بهیغر یشما با واژه سالم و خداحافظ -

 سالم   کی !؟ علیدرس اخالق بد یزنگ زد -

به بابام امر   یو تلفن  دیریگ یو م  نی شاه یها  یپشت گند کار  ینه! زنگ زدم بگم وقت -
خودش   یزنه به زندگ یکه در برابرش سکوت کنه، حاال هم که داره گند م دیکرد  یم یو نه

 .دیجمعش کن دی ایو ما، ب

 بچه!؟ کدوم تلفن!؟  ی د یمن م  لی تحو هی حرفا چ  نیمگه عقل نداره!؟ ا   نیشاه -

کنند!  یم  نی ما را تضم یروان یاز آدمها سالمت ی نبودن بعض یکند و گاه یدرد م سرش
 دهند... یم یشعور یرا با ب یکه جواب خوب ییهمان ها

 از دست داد!    یاشتباه ی ادم ها  تیاگر هم داشت، با وجود حما  -

 کند:  یرا با زبان تر م ش یها لب

  یاگر جلو  یرو کنم. ول لیعصاب داغون براتون مدرک و دل نی من حوصله ندارم که با ا -
کنم که جز من   یرو م یاخر و مدارک میزنم به س یمنم م   د،یری و نگ نی شاه یای باز  ونهید

 ...وقت کمه! دیو شما ازش خبر نداره! پس دست بجونبون
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 کند. یپدر بزرگش قطع م یدهد و تلفن را رو  یخان به او جرأت م ری اردش سکوت 

  یحت ،یزندگ یها  یگذارد.  بعد از گذشت زمان و تحمل سخت یزانوانش م ی را رو سرش
با ما همراه است. دوست ندارد محکوم   ندهیکه جنس شان از درد است، در آ ییلبخند ها 

 یاش را نم ندهیآ یول ستی ندارد..گذشته اش روشن ن یکه عالقه ا  ییها زیشود به چ
 خواهد انقدر دردناک از دست بدهد! 

 

بهار است و هوا خنک تر از  کی شود. نزد  یبلند م ش یدازد و از جا ان یبه ساعت م  ینگاه
اطرافش بفهمند، سکوت او   یکند و کاش آدمها  یرا به تن م  یرنگ یساده آب  ی قبل. مانتو

شود و اگر آن روز از راه برسد؛    یتمام م یروز  ی! صبر هر انسانستیموافقت ن   یبه معنا
اندازد   یسرش م  یرا آزادانه رو یرنگ یمشککند! شال   یرا نم انالتماس بزرگ خاند  گرید

  یا  لهیکه به وس ی. بعد از مرگ او، تنها زمانستدیا  ی اتاق پدرش م یقد  ی نهی آ یو جلو 
مخصوص    فی رنگش را از ک  یکالباس یرود. رژ مداد  یداشته باشد به اتاق خودش م از ین

  یرا در سادگ یی بایکشد. ز  ی م شی ها بل  یرو  یآورد و به آرام یم  رونیب یشیلوازم آرا 
رود. خاتون را مشغول   یم رون یدارد و به سمت ب یرا از کنار کمد بر م فشی. کندیب یم

 .ندیب یم  ونی زی تلو یتماشا 

 مادر؟   یریکجا م -

 : دیگو  یم  یزند و به آرام یم  یلبخند

 ..انوشی ک شیپ رمیم -

 : ردیگ یرا به سمت او م یو کاغذ  دیآ  یم رونیاز آشپزخانه ب دیمهش

 . ریهم بگ نارویعمه جان پس سر راه ا -

 :ردیگ یرا از دستان عمه اش م دیخر ستی رود و ل یتر م جلو

 باشه.. -
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را از   ی. مادر محمد علدیآ یم  رونیاز خانه ب  یآرام یو بعد از خداحافظ  ندیب یرا نم الهام
اتفاق افتاده   ع یسر   زیر همه چکند. آنقد یپنهان م واری و خودش را پشت د ندیب یدور م

  یم نی سرش را پا یقدم شود. با شرمندگ شیپ ت یحالل  ینتوانسته بود برا یبود؛ که حت
مقصر بودند!   یآنها به هر نحو  یبود!؟ همه  ی ماجرا چه کس  نیا ده اندازد و شروع کنن

  یم انوشی ک یبرا یامیکند. پ یاش را روشن م یدارد و صفحه گوش یآرام قدم بر م
 فرستد.

 ؟ یی. کجا زمیسالم عز  -

  شیپا  یجلو  نیکند. ماش یبلند م  یتاکس یرود و دستش را برا  یم  ابانی سمت خ به
  گریکدیو انگشتانش را در   دیگو   یرا به راننده م ر یشود. مس یکند و سوار م یترمز م
ادامه دادن را به او   د یکوچکش، ام یها  یدارد اما خوشحال یسخت یکند. زندگ  یقالب م

آن را در   یگوش  امکیپ یاست. با صدا   یجا آفتاب  مهکند. ه یدهد. به اطراف نگاه م یم
 . ردیگ یدست م

 ..مارستانیسالم. ب -

 . ردیگ  یبا او تماس م عی شود و تند و سر یم  نگران

سبز    کنیاست. آ یکند. شاد یزنگ تلفن همراهش حواسش را جمع م  یبا صدا  انوشیک
 گذارد:   یشانه و کتفش م  انیرا م یکند و گوش یلمس مرنگ را 

 جانم؟  -

 نگران است..  یشاد

 شده؟  یچ  انوش؟یک ییکجا  -

 . ردیگ یبرادرش را از داروخانه م یدارو ها  لکسیو نا  رد یگ یم  قیعم یدم

 خونه؟  یرفت ؟یینگران نباش. من حالم خوبه. تو کجا  -

 کند: ینجوا م  یشود و به آرام یم  جیگ  دخترک
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   ؟ی کن یکار م یچ  مارستانیپس ب -

 : دیآ  یم رونیکند و از آنجا ب یدارو ها را حساب م پول

 ؟ ی شاد یی. کجامارستانیب مشی رفته بود باال، حالش بد بود اورد ارشیفشار ک -

 دارد خاطرات گذشته اش را در صندوقچه قلبش پنهان کند.  یکم است و سع صبرش

 اونجا.  امیو بگو ب  نمارستایمن تو راهم. ادرس ب -

 . امی . برو خونه منم مستین یاز ین -

 : دیگو  یکند و در همان حال م یحرکت م مارستان ی سمت ب به

 ...رونیب می ری امشب شام درست نکن. م  یشاد  -

 شود: یدهد و در خودش جمع م یم  هیتک  نیماش شهیسرش را به ش  دخترک

 خبر نذار. یباشه..منو ب -

 خب..  یلیخ-

 : دیگو   یم یبا دلواپس یکند که شاد یخواهد خداحافظ یم

 انوش؟ یک -

 کند:  یکند و زمزمه م یعبور م مارستان یب یورود  از 

 جانم؟  -

 ه؟ ی دادگاه شاهرخ ک -

 : دیگو  یکشد و م  یاش م یشانیبه پ یدست

 ماه..  نیاخر هم -

 شود.. یو در دادگاه آخر ماه، حکم برادرش صادر م  ردیگ  یبغضش م یشاد
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 ب خودت باش..مواظ -

  هیبه مقصد کرا  دنیکند. با رس یقطع م انوشیک یکند و تلفن را رو  یم  یخداحافط
 شود.   یم اده یکند و پ یرا حساب م  نیماش

 

شنود. در خانه را  یاش را م ی زنگ گوش یآورد و صدا  یم  رونیب فشیرا از ک یفلز دیکل
آورد.  فکر   یم رونیب شیمانتو  بیشود. تلفن همراهش را از ج یکند و داخل م یباز م

 دهد: ی جواب م عی است. سر  انوش یکند ک یم

   انوش؟یجانم ک -

 ! انوشی پس اسمش ک -

افتد و   یم  نیزم یانگشتانش بر رو  انی از م دی. کلستدیا  یم  شی شود و سر جا یم  شوکه
 کند: ی زمزمه م یبه سخت

 ! ار؟یشهر -

 کمک کن... ایگزد. خدا  یو لب م  دیآ  یبه سراغش م یبیعج دلشوره

 

 یکه روز   یا  بهیشده است. همان غر بهی قلبش غر یمرد برا  نیا  ی نفس ها یصدا   گرید
 آشنا بود!

 نه؟  ؟یخودمم. انتظار نداشت -

در قلبش جوانه زده بود   اری که عشق شهر یگفتن ندارد! زمان یبرا  یکند. حرف  یم سکوت 
 میرا با عقلش تصم انوشی بر باد رفت..اما ازدواج با ک شیها  استیبا دروغ ها و س

 شده بود..  انوشیباز، عاشق ک یراه همراه کرد. با چشمان نیگرفت و قلبش را هم در ا

 با او تماس گرفته است!؟ آن هم بعد از گذشت ماه ها!؟  یزی چه چ یبرا  اریشهر 
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 کند: ینجوا م یبه سخت ندیب یکه سکوت او را م شی پسرعمو

 دلم برات تنگ شده بود. زنگ زدم بهت.. -

 : دیگو یم   یو با لحن تند  دی آ  یکالمش م انیم

 !نمیب ینم یدلتنگ  یبرا  یلیدل -

 خورد.  یکند و احساسش ترک م یتعجب م اریشهر

 ! یعوض شد  -

 عاقل شدم!  -

 زند:  یم یپوزخند

 دختر عمو!  یبد نبود -

دارد و همانطور که به داخل    یبر م نی زم یرا از رو دیشود و کل یخم م نی سمت پا به
 : دیگو  یرود، م یخانه م

 ها!  ی ...نه فقط تو! کل خاندان ملکدیپسر عمو! خوب بودنمو نخواست دی بدم کرد -

اش را از   ی زندگ د یفهمد بس بود. با یرا نم شیها یکه خوب ینیشاه  یبرا  دنیجنگ گرید
 نو بسازد.  

 دعوا زنگ نزدم.   یبرا  -

 کند:  یم اخم

 ه؟ یزنگ زدن به من چ  ی تو برا تیپس ن -

 گذارد:  یکارش م زیم  یزند و سرش را رو   یم  گارشیبه س یپوک محکم  اریشهر

 داشتم.  یکار مهم یدل تنگ بودنمه، ول م یاصل  لیدل -
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 کند. ی زنانه اش عوض م یرا با صندل ها  شیشود و کفش ها  یخانه م داخل

 شنوم.. یم -

 سوزد، قلبش هم!   یاندازد. چشمانش م یبه ساعت م یو نگاه رد یگ یم  قیعم یمد

 برم. خداحافظ...دختر عمو!  دی دارم؛ االن هم با از ی کنم. به کمکت ن فی تعر  یحضور  دیبا -

ندارد. او   یبه بازگشت شاد  ید یام  گری دهد و د یرا فشار م  شی گلو خیب ی مردانه ا بغض
را لمس کرد، از دست داده بود. همان   شی بار مو ها نی اول یکه برا  یرا در همان روز 

  ییکه در رابطه اش با او خرج کرده بود. جا یاستی که محکوم شد به دروغ ها و س یروز 
 ندارد... ییجا  گر یکد ی رخوانده بود عشق و دروغ، کنا

  ی به سراغش م یبیکند. دلشوره عج یم  آورد و اطرافش را نگاه یم نی را پا یگوش یشاد
  زانی خواهد با او صحبت کند!؟ شال و مانتو اش را آو یم یچه مسأله ا  یبرا  اری . شهردیآ

مشکالتش شود.   الیخ یکند ب  یم یو سع ردی گ یم قیعم یکند. دم ی م یچوب لباس
  یظرف ها یچرخاند و مشغول جمع آور یندارد! چشم م یکه تمام  یزندگ یها یسخت

 شود.  یم فیکث

 

گردد و افکارش آشفته است. پرونده   یهم به خانه بر م انوشی از گذشت ساعت ها، ک بعد
افتاده است! به   انیگذشت؛ حاال به جر  یهمسرش که سه سال از آن اتفاق م یخود کش

.  ردیرونده را به عهده بگپ تی به ماجرا، خودش مسئول یدگیرس یاو اجازه نداده اند تا برا 
  ،یآغوش و محبت شاد یسوزد و کم  یرود. چشمانش م یم اپارتمان را باال  یپله ها

بعد با صورت خندان او رو به رو   یزند و کم یاست. زنگ در خانه را م ش یدرمان درد ها
 نشاند. یم   شیموها  ی رو یکشد. بوسه ا  یرود و او را در آغوش م  یشود. داخل م یم

 .. یسالم، خسته نباش  -

 : دیگو یزند و م  یم  یلبخند
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 رو ببرن؟  لی سالم. امروز اومدن وسا  -

 بار بزنن و ببرن. لیوسا   انیتا ب  ستین نینه، زنگ زدن به تلفن خونه گفتن ماش  -

 : دیگو یرود، م یدهد و همانطور که به سمت اتاق م  یتکان م  یسر  انوشیک

 ؟ ی باشه..شام که درست نکرد -

 کند:  یرفتنش را نگاه م وار ی به د هیتک یشاد

 نه..  -

 .رونیب میاماده شو بر  رمی دوش بگ هیپس من تا   -

 است!؟  یاز چشمانش فرار انوشیکند ک یاحساس م  چرا

 ***** 

 : دیگو  یم  نیرو به شاه تیخان با عصبان ریاردش

 بچه؟  یکه انقدر ادعا دار ؟یی خونه تو نیاالن عاقل ا -

 ! ر یاردش -

  اریکه در تهران داشتند، توسط محسن و شهر یکند. کارخانه نخ  یرا گذرا نگاه م خاتون
 کند.  یم  تی ری را با کمک حامد مد گریشود. و شعبه د یاداره م

 سرکار.   ایزنت پا به ماهه، پاشو از فردا ب -

 کند: یاخم م نیشاه

 ندارم.  از یکار! من ن خته،یمن ر ی که برا یزیچ -

مبل نشسته است. الهام در   یرود که رو  یم نیو به سمت شاه  ستدی ا  یم  تیعصبان با
 رود: یخان م ریبا استرس به سمت اردش دیکند. مهش یطبقه باال استراحت م



 ی طعم گس زندگ 

336 
 

 بابا!   -

 زند: یم  ادیکوبد و فر  یم  نیزم یرا محکم رو ش یعصا

 !ادی جلو ن یکس -

 : دیگو  یکند و با لحن خواهش و تمنا م یاش را محکم م  یروسر یبا بغض گره   خاتون

 .اریببار ن  یمونیپش دم،ی قسمت م  دیتو رو به روح حم ر یاردش -

 : دیگو یدر چشمان نوه اش م رهیخ انیتوجه به اطراف یب

 سا یپاشو وا  -

 برد.  یفرو م بیو دستانش را در ج  ستدیا  یم  نیشاه

 

 گذارد:   یچانه نوه اش م ری ز  دست

چند سال    ایقرار تا چند ماه،  ،یشیپدر م ی. دارای . سر عقل بدیادعات باالس پسر حم -
 .یباش گهی نفر د ی الگو  گهید

 : دیگو یزند و م یم  ی پوزخند نیشاه

 پسر هات!؟  یاز کار و زندگ یخبر دار نمیبگو بب ،ییشما که مثال الگو -

  قتی شود. حق یم یکیخان   ر ی اردش یلیس  یاز آغشته به شرم خاتون با صدا  نی ه یصدا 
کند،   یاحساس م  شیکه در گونه ها  یبیبا سوزش عج نیکالم نوه اش تلخ است! شاه

 بندد.  یچشم م

 .یکن  یزر زر م گه،یاون المصبو د ری ِگل بگ -

 چه وقت به خانه آمده و شاهد بحث آنها است!؟   حامد

 : دیگو   یو رو به خاتون م  ردیگ یث از نوه اش چشم م خان با مک ریاردش
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 نگفتم.   یچیو من ه یموند  نجایچند ماه ا گهیخانم. بسه د م یجمع کن بر -

 دهد:  یوار تکان م دی چرخد و انگشتش را تهد یم نیبه سمت شاه مجدد

خواهر   یغر زدن؛ مرد و مردونه. برا  یکارخونه. ب ی ای م یشیفردا صبح، بلند م نیهم -
  یاز علل ها  یکیتازه عروست زن پا به ماهت جنگ اعصاب درست نکن. مطمعن باش 

!  یو مسببش تو بود  یکرد یبود که تو خونه درست م ییاسترس ها   ،یشاد یماریب
 به کنار...  کشمیمسئله ژنت

است.   یرو پاشغافل شده است و خاندانش در حال ف  زیاز همه چ  دیاز مرگ حم بعد
 رود:  یم دیآهسته به سمت مهش

نره خر  نیکه مواظب ا   نجا،یا  یاومد یول کرد  توی!؟ زندگیبمون نجایقرار ا یتا ک -
 !؟  یباش

 : دیگو  یبا بغض م خاتون

نکن! بخدا که اگر بچه ها خالف  نی شون توه  تیبسه! انقدر به شخص ر،ی بسه اردش -
کس و ناکس خورد   شی! تو! بس که پری اردش یشون تو بود تی رفتن مسبب اخالق و ترب

 ! یشون کرد 

 کند: یخان اخم م  ریاردش

 شون بوده..! شرفتیحرف زدم به خاطر پ  یی!؟ من اگر جا یباف یفلفسه م -

 رود:  یو به سمت اتاق م ستدی ا  یم خاتون

سر به راه.    کمیفقط بچم حامد   نا،یا نیکه کردند...! از ب ییها   شرفتیپ  ریبگ لیاره! تحو  -
 . ضیاونم به خاطر خون دل خوردن مِن مادر مر 

 :دی گو   یزند و م یم یلبخند   مچهین حامد

 مامان  زهیبرام عز  یلیخاطرت خ -
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 کند:  ینگاهش م پدرش

 !؟ یندار یتو کار و زندگ -

 : دیگو  یرود و م یبه سمت آشپزخانه م حامد

 تموم شد، االن هم نوبت منه!؟ اقا من پاک پاکم..   یبابا حساب رس -

 : دیگو   یم دیدهد و رو به مهش یتاسف تکان م یخان سرش را از رو  ریاردش

 !؟  ینگفت -

 : دیگو  یکند و پوزخند زنان م یبه اوضاع خانه م ینگاه دیمهش

 برم!؟   داداشمو کجا بذارم یبچه ها  -

 !؟  ست یبچت ن لوین -

 : دیگو یو در همان حال م  ند ینش یمبل م  یرو

 !؟ دیزن یم  یحرف  نیبابا!؟ چرا همچ ستی چرا ن -

 

 آورده، کمک الزمه!  ایدخترت دو قلو به دن -

  شیانداخته و در خو نی کند که سرش را پا یرا نگاه م  نیاز گوشه چشم شاه دیمهش
 فرو رفته است. 

خونه مادر    نی ! شوهرش هست. طبقه پالوین یتونم تا ابد بمونم خونه    یمن که نم -
 کنه.  یم  یهمسرشم زندگ

 : دیگو  یدر چشمان پدرش م رهیگذارد و خ یدست م  یرو دست

بوده که کمک کنه و   یچون کنار دخترم کس نجا،یتنها گذاشتم و اومدم ا  لویاگر من ن -
داداشمو    یکه من بچه ها  دی نهاش نذارن!  شما بگت یاونقدر دوستش دارن که لحظه ا
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  ییکه خودش تنها  یماه شاهرخ دادگاه داره!؟ شاد نی اخر هم دیکجا بذارم برم!؟ خبر دار
  ی که آخر ماه ها نی!؟ زن شاهیچ نه،یچ یبره داخل خونش م   یخره و م یجهاز م
 !؟ یو چهار ساعته داره چ ستیبه مراقبت ب از ی و ن شهیباردار 

کشد. به  ی دهد و آه م یتاسف تکان م ی از رو یسر   دیکند. مهش یخان سکوت م ریاردش
 : دیگو یاست م  ستادهی ا ییرا ی رود و پشت به پدرش که در وسط پذ یسمت پله ها م

  د ی. اخالقتو عوض کن بابا، شای ری تو اوج سن پ یخوبه بابا. حت  یلیخ  ریی وقتا تغ  یگاه -
 . میکن یبا ارامش زندگ میبهتر بشه و بتون یهمه چ

 گفت:  یم شهی افتد که قبل از مرگش هم یهمسرش م  ادی رود و  یها را باال م پله

 نداره... یاشتباه، عواقب خوب ت یبودن تو خانواده و ترب کتاتورید -

 

 ****** 

 

 دهد: یزند و دستان گرمش را فشار م یم  انوشی به ک یلبخند

 ! یتو خودت -

گذشته اش از دست    قیترسد او را با گفتن حقا یکند و م ینگاهش م رهی خ انوشیک
  یرا م ی!؟ چشمان شاد گریبود د  نیبهانه...عشق هم یب ل،یدل یبدهد. دوستش دارد..ب

 کند:  یبوسد، و  نجوا م

 مثل شنکجه است المصب!  تی دور -

 ! یبودم! وابسته شد  نجایمن که تازه ا -

 دلبسته شدم!  -
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کند و لبخند زنان شانه به شانه  یشاد کودکاِن در پارک نگاه م یبه باز  یخندد و شاد  یم
  یدستانش را دور بازو  یرنگ پارک نشسته است. شاد یفلز ی ها یصندل  یرو  انوشیک

 کند.  یاو حلقه م

حرف   یخوا  یشده و تو نم  یزیچ هیفهمم  یمن م  ی ول ،یگینم ی چی! هیآشفته ا  -
 ام!  ی..من سنگ صبور خوبیبزن

  یسکوت م ی. اندکزدیر یدختر تمام معادالتش را بهم م نی بندد و ا یچشم م  انوشیک
 کند.    یخود احساس م نیشلوار ج بیاش را در ج یکند و لرزش گوش

 به اجبار از من حرف نکش!  یدروغ نشنو یخوا  یاگر م -

 نیاز حد دلنش  شیب یکم  انوشیشود و قهقهه مردانه  ک یچشمانش گرد م یشاد
 چسباند:  یاو م یشانیاش را به پ یشانیشود و پ یاست..! خم م

 ...گمی م ویبه وقتش همه چ  -

  ردیگ یبا مکث چشم از او م  انوشیکند. ک یشود اما فقط نگاهش م ینگران م یشاد
 کشد: یم  ازهی اندازد و خم  یرنگش م یبه ساعت مشک ینگاه

 خسته ام..  یلی!؟ من خمیبر -

 دهد: یتکان م یسر

 .. میبر -

دهد و   یدهد بحث کند! حرف بزند! احساس زنانه اش هشدار م  یمرد اجازه نم   نیو ا  
 کنند..  یکه حال خوبش را خراب م  یزند تمام افکار یپس م یشاد

 شوند... یقسمت پارک دور م نیکنند و از کنج تر  یو عقب گرد م ستندیا  یم

 *** 
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از   قایداد!؟ دق یدهد و چه زمان منطقش، احساساتش را باز  یم  ونر یرا ب گارشیس دود
  یرود. پوشه  یم یکند و به قسمت گالر یرا روشن م  یگوش یچه زمان!؟ صفحه  

  یکند و با دقت هرچه تمام تر به عکس ها  یرا باز م یشخص یمخصوص به عکس ها 
را با خود   ی ادی ز  یو وجود آدمها   خاطراتکه گذشت،  یاندازد. و زمستان  یرا نگاه م یشاد

دختر است. آرنج دستانش   کی مردانه اش دلتنگ   یها  ییهمراه کرده است..و او در تنها 
رسد.   یدعوا عاطفه و همسرش، هم چنان به گوش م یگذارد و صدا   یم زی م یرا رو 

  گرید یخواهد که حاال قلبش مال کس  یرا م یاست و او تنها وجود کس  کی آسمان تار
از  ی و آزار ت یاذ  نی خواهد کوچک تر یدهد و نم یحساساتش را شکنجه م! ا است

 یشود و او به پشت یاش خاموش م یرا ناراحت کند. صفحه گوش یجانب او، شاد 
عاشق درمان   یآدم ها  یکاش دلتنگ یدهد و ا  یم   هیرنگ تک دیسف ی فانتز یها  یصندل

 داشت..

 

  اریشود و شهر یم ختهیعاطفه آم  غیخانه با ج یها  شهیشئ به ش کی شدن  دهیکوب
مرد    نیزند؛ و ا  ی م یقی گذارد و به آن پک عم یم  شی لب ها  انی سوخته را م  مهین گاریس

 آرام است..  بیعج

  یفاتحه زندگ د،یدختر جوان د کی شاپ همراه  یهمان روز که داماد شان را در کاف او
ن پدرش داخل خانه  شنود و پشت بند آ یرا م د یچرخش کل یآنها را خوانده بود. صدا 

را   اریکند و شهر  یبه اطرافش نگاه م یشانیشود. آشفته و نگران است. محسن با پر یم
 کند:  یرا عوض م رشی . مسندیب یم

 !؟ ی نشست نجایچرا ا -

 کند:  یگوشه چشم پدرش را نگاه م از 

 درخت نشستن جرمه!؟  ریز  اط،یتو ح -

 دهد: یچرمش را به دست آزادش م فیک
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  یو اون دو تا جنگ راه انداختن اوج ب  ینشست الیخ یب نکهیا ی. ول ستینه جرم ن -
 ! دهیتو رو نشون م یشعور

 زند:  یم یپوزخند

بگم!؟ اروم   یسنگاشون وا بکنن! زن و شوهرن. برم وسط دعوا شون چ  دیاون دوتا با  -
 زنم. یتر که شدن باهاشون حرف م

 دهد: ین متکا  یسر

 خوبه.. -

آمده!   شیترسد از مشکالت پ  یگذارد و م یرا تنها م  اریبلند شهر یبا گام ها  پدرش
مشکالت آنها از کجا شروع شده است را    شهیاست و ر  یدخترش در حال فرو پاش یزندگ

شود. مات و مبهوت اوضاع آشفته  یکند و داخل م یخانه را باز م یداند. در چوب ینم
کند که کنار  یو به همسرش نگاه م ندیب یرا در خانه نم دیکند. سع یم خانه را نگاه

را احساس کرده است!   انتی خ یداند عاطفه بو   یم  یدخترش نشسته است؛ و چه کس
 است! اما عمرش کوتاه...  نیریش ار یکه بس یزنانه ا نی آن عطر دلنش یبو

 **** 

 : دیگو  یو نفس زنان م ستدی ا  یم ،یرو  ادهیاز ساعت ها پ خسته

  یشهر و با پا میکه دار میو ساعت ن  کی خونه، االن  میخسته ام بر  یتو به من گفت -
 . میچرخ  یم ادهیپ

 : ستدیا  یاو م  یبه کمر جلو  دست

 بِد مگه!؟  -

 ..ادی من خوابم م  ؟ید یساعتو د  -
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که در   یدهد و با ته خنده ا   یو فشار م  ردیگ یاو را در دست م  یرود..بازو  یتر م جلو
 :دی گو یآشکار است، م شیصدا 

 بچه پرو مگه کم گذاشتم!؟  -

 رود.  یکند و چشم غره م یرا نگاه م شیتا پا  سر

  نی زنه، و ا یخلوت که پرنده پر نم ابونیخ هیرو که از قضا تو  نیاگر خراب شدن ماش -
 نه! رم،یفاکتور بگ یرو  ادهی پ میساعت و ن  کی

  ی خندد و دو گو یم  یرود و شاد  یچشم غره م انوشیکند. ک یدست بلند م یتاکس یبرا 
 کند... یدخترک مکث م یلبخند ها  یرنگ او رو  ی قهوه ا

 **** 

  یم  واریبه د هیرا تک یکند. شاد یکند و عقب گرد م یرا با راننده حساب م هیکرا انوشیک 
 .ندیب

 :دی گو یاندازد و با تعجب م یاش م ی پنج سانت یبه پاشنه کفش ها  ینگاه

 !؟ یا یراه م ی کفشا دار نی دو ساعته با ا قای تو دق -

 به؟ یعج -

 .دیآ  یاز قبل به چشم م  شتریخوش فرمش ب یکند و مو ها  یکج م  یرا کم سرش

 ..مینه، بگذر -

را در   دیزند و کل یم  یلبخند محو  یکند! شاد  نیاو توه قهی خواهد نا خواسته به سل ینم
 : دیگو  یچرخاند و در همان حال م یقفل درب م

 بدنم کوفتس  یلیتو. من خ  میبر  ایب -

 فاصله داره.. نجایبا ا  قهی . چهل دقوشیخونه دار  رمینه، م -
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 :ستدی ا  یم اطیدر چار چوب درب ح یشاد

   ؟ی بر یخوا  ی . نصف شب کجا مگهید ای ب ؟یکن یتعارف م ؟یچ یعنی -

 برد: یفرو م بیدر ج دست

 بابا بزرگتو ندارم  یحوصله نگاه و حرفا -

شب   یحق ندارد در دوران نامزد  انوشیکند. پدر بزرگش گفته بود، ک ی او را درک م یشاد
 ها در خانه شان بماند! 

 زند:  یم   یچشمک  انوشیک

 وگرنه من که از خدامه.. -

 گزد:   یم لب

 مونه.  ینم نجایخان ا  ریداخل. شب ها اردش ای..بایح یب -

 شود.  یداخل خانه م ی اندازد و پشت سر شاد   یباال م ییابرو 

 

  یحیچرخد و با همان لبخند مل  یو خانه غرق در سکوت است. به عقب م کی جا تار همه
  یگذارد و رو  یم  انوشیلبانش جا خوش کرده است، دستش را پشت گردن ک  یکه رو

 : دیگو  یو زمزمه وار م  ستدی ا  یم شی پا ها  ینوک پنجه 

 ! همه خوابن.. مید یرس ریخوش گذشته و ما د  یلیخ نکهیمثل ا -

نشاند.  به   یم یشاد  یمو ها   یرو یافتد و  بوسه ا   یم ن یگوشه چشمانش چ   انوشیک
کند، به  یم   یچوب لباس زانیهمانطور که شال را آو  یروند و شاد  یسمت اتاق دخترک م

 :  دیگو  یم یآهستگ

 .. ارمیدست لباس م هیاالن برات    نجایا  نیبش -
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رود. در  یشود و به سمت اتاق برادر بزرگش م  یاز اتاق خارج م  عی بند حرفش سر پشت
دارد   یو مرتب شاهرخ را  بر م  زیتم  یاز لباس ها  یکیکند و   یرنگ کمد  را  باز م دیسف

از گوشه   ی. قطره اشک ردیگ یم  قیعم یبندد و دم  ی. چشم مردیگ یاش م ینیب کی و نزد 
نا خواسته   ،یلحظات زندگ نیآدم ها در حساس تر  از  یشود و بعض یم  یچشمانش جار

ما را    یاتفاقات زندگ نیها، بزرگتر  میتصم نی کوچک تر  یکنند... و گاه یحماقت م
  یاز گوشه چشمانش م یکند و مجدد قطره اشک  یدهند! به اطرافش نگاه م یم  لیتشک

! به اری رشه یکشد حوال یکند و افکارش پر م  ی آسمان بلند م غلتد. سرش را به سمت
شناسد. نه کم تر و   یرا فقط با نام پسر عمو م اریدهد..شهر  یقلبش خوب گوش م یصدا 
 ...شترینه ب

گرفت، خوب درک کرد که  یشکل م اریکه تازه به شهر یدادن احساس انیاز پا بعد
بتواند با زن  شیپسر عمو  دی کند. شا  یفرق م گری کد یبا   یهر انسان ات ی و اخالق اتی روح

فرستد و   یم  نی پا یخوشبخت شود. اما با او، هرگز! آب دهانش را به سخت یگرید
کند و   یرا درک نم یشناسد، حال آدم ینم ان زم یکشد. دلتنگ  یم شی به گونه ها یدست
  یو فشار م  رد،ی گ یانگشتانش م  انیات را با تمام جانش در م یقلب زخم یرحم یبا ب

 پرونده... یدادگاه شاهرخ و حکم قاض نیترسد از آخر یدهد. م

 . دیآ  یکند، و م  یرا در همان اتاق رها م شی ها یرود و نگران یسمت در اتاق م  به

  ی. به آرامندیب یرا کنار پنجره اتاقش م انوشی شود و ک یاش م  یاتاق شخص داخل
 شود.  یاو م کی زد و نرد یم  یلبخند

 . زینداشت، اما تملباس نو  -

 : دیگو   یکشان م ازهی خم انوشیک

 که! بده من لباسارو. می منو شاهرخ ندار -

  ری دستش را ز  کی  یکشند و شاد  یتخت دراز م یرو  یخانگ یبعد با لباس ها  یلحظات
شود.  ی م دهیکش انوشیبندد؛ و در آغوش ک یگذارد و چشمانش را م  یم  شی گونه ها
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  یمردانه اش و انگار خدا برا  نه یچسبد به س یکند. م یرا در بازوان او  احساس م تی امن
 آمده است.   نی آرامش او، به زم

 

کند. احساس خفقان بودن   یم  ف یاست که حالش را توص  یو وحشت تنها واژه ا  یکیتار
  کی  یخون! ماندن را برا  یدهد..بو یکثافط م یدهد. انگار همه جا بو  یبه او دست م

که مقابلش قرار دارد   ی ری تصو دنیچرخاند و از  د یکند! سرش را م  یم  غیاز او در هیثان
 کشد. یم یبلند غیج

 زند: یپلک م یزیر  یتکان ها با

 خانم...باز کن چشم هاتو.. ی..شادیشاد -

که مجدد به سراغش آمده است به   ییو از کابوس ها  ندینش یتخت م  یرو  عیسر 
آشفته شده   نیچن نیاحوالش ا  اد،یز  ال یداند از فکر و خ یکند. م  یم هیگر  یآهستگ
 است.

 کشد. یرا به آغوش م یدارد و تن شاد  یبر م یپاتخت ی آب را از رو وانی ل  انوشیک

 !؟ یتاب شد یب نقدریکه ا  ید یخواب د یبخور. چ نیاز ا   کمی ایب -

از قبل   شتر یب شی است شانه ها دهیکه د یری تصو   یآور ادیزند و از   یرا پس م وانیل
آدم   ،یساعت  ،یرسد که لحظه ا  ی م یپوشاند و روز  ی لرزد. با دستانش چهره اش را م یم

شان به حساب   یآرزو ها  نیجزء بزرگتر الیشوند و آرامش خ یهم خسته م یقو  ی ها
رود و ذهن ها به کام مرگ   ی از خاطر آدم ها م ی روز  زی همه چ رندیبگ  ادی  دی. با دیآ یم
  یاو را در آغوش م انوشیشود. ک یروزگار هم چنان فراموش نم یروند. اما درد ها  یم

دختر را با تمام وجود  نی چسباند به صورت اشک آلود او. ا یرا م ششیکشد و ته ر
 ..لیدل یبهانه..ب یدوست دارد. ب

 تو رو انقدر ترسونده!؟  یچ سس،ییه -
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طناب   یسر شاهرخ را باال د،یکند و نتوانست بگو   یرا در اغوش مردانه او پنهان م سرش
 است! نتوانست حرف بزند. نتوانست...   دهیدار د

 قلبش هم!  د یترد یسوزد و ب  یم  چشمانش

 کنه. خسته شدم.   یم تمی اذ یلیخ نمیب یکه شب م ییکابوس ها -

پتو   انوشیکشند و ک یتخت دراز م یو مجددأ رو   دی گو یاش م  یروح شیها   یخستگ از 
 : دیگو  یکشد و در همان حال م یم   یزده شاد خی تن  یگلبافت را رو  ی

 کنه. تت یتونه اذ  ینم یبشر  یبن چیبخواب. تا من هستم ه -

 کند. یمرد قلب نا آرامش را، آرام م   نیا  یزند و محبت ها  یم یلبخند   مچهین یشاد

 )هنگامه سردسته(: یرمان طعم گس زندگ شیرا ی و

 ***** 

 کند. ی رژ زده اش را با زبان تر م  یکشد و لب ها یبه شالش م  یدست

 هست؟  یفرشته جون شما، ک نی حاال ا -

 :دی گو  یخندد و م یم

 خان داره. ریبا خاتون و اردش ینسبت  دور نکهی. مثل ا میبا هم اشنا شد یاتفاق -

سر    نیبعد ماش یکند. لحظات ینده را جا به جا مدهد و د یتکان م  یسر  انوشیک
 : دیگو یکند و م یشود. کمر خم م یم ادهیپ  یبه آرام یکند و شاد  یتوقف م  ابانیخ

   ؟ی ندار یکار -

 کند: ینگاهش م  انوشیک

 چرا کار دارم  -

 شود: یم رهیبه چشمانش خ پرسشگرانه
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 کار؟  یچ -

! زبان انسان  ستی ن ریزمان د چ یمحبت ه ی برا د،ی گو یم شهی کند و پدرش هم یم مکث
 چرخد.   یکه احساس تو حکم کند، م  یاز بدن است. به هر سمت یهم عضو 

 چشمات...  -

 زند:   یرنگ دخترک برق م یمشک یها  یگو

 ؟ ی چشم هام چ -

 شود: ی کج م یکم شیکشد و در جا یاش م ینیب غهیبه ت یدست

 کرده.. رمی اس -

 ****** 

 زند. یاش م دهیوکچر  ی گونه ها  یرو یا  بوسه

 شده، ازت غافل شدم ..  ادی شرمندتم. انقدر کار و مشکالت ز  -

 زند: یم یلبخند مهربان فرشته

 ؟ ی سرت. خوب یفدا  -

 :دی گو یم ند،ینش یمبل م  یاندازد و رو  یشانه اش م  یکه شالش را رو  همانطور

 بهترم.   -

 چرخاند: یم  یسر

 ستاره کجاست؟  -

 : دیگو  یدهد و م یچرخ دارش را حرکت م یصندل

   دهیکنه خواب یسرش درد م -
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 مکالمه ساده...  کی. رد یگ یم  قیعم یدم

 : دیگو  ی کند و م ی به انگشتر در دستانش اشاره م فرشته

 مبارک باشه.  -

 زند:   یم یلبخند  مچهین

 ممنونم.  -

  یتفاق ها با فرشته صحبت کرده است و همه ا  یتماس تلفن  کیقبل در  یهفته   چند
 کرد. فی او تعر  یآمده بود را، برا  شیکه پ یخوب

 ه؟ یپسر خوب -

 کند:  یدر چشمان فرشته نجوا م رهیخ

 . هیاره! مرد خوب -

 ...اری: بهتر از شهر دیگو  یدلش م در

کنند،  یم  دایخود را پ گاهیجا  گری کدی  یکه تازه در قلب ها  ییدوست داشتن ها  یگاه و
  یشکسته اعتماد ما به آدم ها  یماند، تکه ها  یرود! و آنچه که م یم  نیبا دروغ از ب
 است..  یاشتباه زندگ

  یاز آن را م یدارد و کم یبر م  ز یم  یگرم را از رو  ریش وانی اندازد و ل  یم شی پا ی رو پا
 نوشد.

 

  یانش مکند  و داخل ده یم   میتقس یکوچک تر یرا به تکه ها  یب یبا چاقو س فرشته
 گذارد.

 مونه؟   یشما م شیمادربزرگت هنوز پ -
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 کشد: یم  یا  ازهیخم

خان اومده دنبال خاتون برگشتن خونه  ریاردش نکه یما بود. اما مثل ا شیپ شب یتا د -
 حامد.  ی

 !نطوریکه ا -

 اندازد:  ی به فرشته م یشنود. نگاه یمرد اشنا را م کی   یکند و صدا یم سکوت 

 اد؟ یقرار بود ب یک -

  یبا سر و صدا داخل م یبعد کسر  یکند و لحظه ا  یم  یترسان به عقب نگاه فرشته
 شود.

 .. یکه گفته بود ییدا ی خر ایمامان... ب -

مات و مبهوت   یشود. شاد یم  دهیحرفش در دهانش ماس نیخواهر شاه  دنید با
 کند:  ینگاهش م

 !  یآقا کسر -

 کند:  یچشمانش را عوض م  ری مس  عی سر یلیخ

 پسر تو فرشته؟ آره؟  یکسر -

 : دیگو  یلرزان م یشود و با دستان  یدست پاچه م فرشته

 کرده؟  یکار یآ..آره. چطور مگه!؟ کسر -

 خبر!؟ چرا تو مادر؟  یجان چرا ب  یکند. کسر  یاش را لعنت م ی دلش بد شانس در

اگر   یکه به جسم و روحش هجوم آورده اند. وا  یکند از افکار یترسد..وحشت م یم
 مرد!   نیا  ییاز زورگو  ی! وا ردیگ یم یخان بفهمد...انتقامش را از کسر  ریاردش

 کند.  یخشک شده اش را با زبان تر م یو لب ها   ردیگ  یرا در بر م یوجود کسر  استرس
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 ماند:   یم ری گذارد و متح  یم زی م یرا رو  وانشیل  یشاد

...جمله  دم یدم در خونه د نی رو با شاه یاقا کسر یو دو بار  یکینشده. قبال  یزینه چ -
 کردم.   یبودمو باور نم دهیشن ایلیکه از خ یا

 دهد:  یکند و ادامه م یم یمکث

 ِگرده! نیکه زم ن یا -

 کند:  یبا استرس نجوا م یرها کرده و کسر یفرشته  نفس حبس شده اش را به آرام 

 شناختم. . نیشرمنده خانم ملک  -

 : دیگو   یکند و م یبند حرفش رو به مادرش م پشت

 گردم.  یتلفن بزنم، برم هیمن   -

 خشک شده است.  شی دهد و گلو یتکان م  یسر فرشته

نمانده بود...با انگشت سبابه    یاش مرز  یرانیکند و تا و  یرا احساس م یشاد رهی خ نگاه
 کند.  یرا نوازش م شی اش پشت پلک ها 

تر   زیعز ،ی که بود  زی ! وگرنه عزگهی به من نم یزیچ  قاشی از دوست و رف یکسر قتای حق -
 ...یشد یم

 

باعث مشکالت   ی داند که کسر یجزء فرشته نم  یکند و کس یمهربان نگاهش م  یشاد
کند و   یاو را تماشا م  رهی نبود! دخترک خ ریتاث یاو هم ب  یاست! البته سادگ نیشاه
 پرسد: یست را، مذهنش را در بر گرفته ا شهیکه هم یسوال

 ه؟ یشما با خاتون چ قیفرشته؟ نسبت دق  -
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چگونه خواهد   انشی آغاز شده، پا نگونهیزن نمانده است. امروز که ا  نیبه رخسار ا  رنگ
چرخ دارش را چنگ   یصندل  یفلز یافتد و دسته ها یبه شماره م  شی بود!؟ نفس ها

 زند. یم

 .. میهم بود واریبه د  واری د هیهمسا  میقد یلیخ یزمان ها  -

 اوست!  یواقع یداند فرشته خاله   یم یشود در گلو! چه کس   یکه حناق نم دروغ

 **** 

  یهوا   یکشد و دلش کم ی م یشود و بهار در راه است...آه یزنان داخل کوچه م قدم
 آسمان است.. یکند، که حوال یرا م یپدر

  یآدمها را درک نمشناسد، حال   یزمان نم یکند. دلتنگ یو عقب گرد م  ستدیا  یم  ناگهان
 کند.. 

 

خواهد!؟   یچه م  نجای. اندی ب یرا م اریکند و شهر  یسرش را بلند م  ینیتک بوق ماش با
 : دیگو یدهد و پرسشگرانه م  یم  نی را پا نیماش شهیش شی کند و پسر عمو یم یمکث

 ؟ یسوار بش یا یسالم. نم -

 زند. یرا چنگ م فشیک دسته

 ! امیسالم. م -

  یاد یبا سرعت ز  اریبعد، شهر یشود. لحظان یرود و سوار م یم نیبه سمت ماش یآرام به
 کند. یحرکت م

 ؟ ی رفت یکجا م -

 شده است... رهی داشبورد خ  یبه گل رز  قرمز رنگ رو  یپرسد و شاد  یسئوال م  اریشهر
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 ؟ ی شاد -

 : دیگو   یبه افکارش م تی اهم یو ب  دیآ  یخودش م به

 ب..بله؟ -

 کند: یرا روشن م ضبط

 ؟ یرفت  یکجا م گمیم -

 قبرستون!  -

 رود:  یغره م چشم

 درست جواب بده!  -

  یفرستد و در همان حال م یم   یامیپ انوش یک یآورد و برا  ی م رونیب  فشیرا از ک یگوش
 : دیگو

 بابام!  شیپ رمی گفتم که...دارم م -

  یرا که ب  امشی. پردیگ یاز او چشم م یکند و با مکث طوالن ینگاهش م نیغمگ اریشهر
 دهد.  یم  هیتک یصندل  یبندد و سرش را به پشت یشود چشم م یاو ارسال م

 ****** 

با پدرش خلوت کند.   یدهد شاد یاست و اجازه م ستادهیا  یدور تر از شاد یکم اریشهر
! اما شهامت صحبت کردن در مورد آن  دهیکه مدت ها فهم یقی گفتن حقا یدارد برا  دیترد 

  ی بر گونه ها شی اشک ها  البی زند و س یزانو م نیزم یرو  یرا نداشته است! شاد
 است. یجار فش یظر
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اش فرود   نهیس  یشوند و بر رو یداخل مشت دستش جمع م شیآرام انگشت ها  آرام
 کند: ی. زمزمه مدیآ یم

 آخ بابا...نبودنت درد داره بابا.. -

  شیلرزد. در خو یم  یگذارد و شانه اش از حجم دلتنگ یسنگ سرد م  یرا رو اش  یشانیپ
کند   یزند. احساس م یکه در آغوش سرد  خاک خفته است، حرف م  یو با پدر  دیگر  یم
 در قلبش در حال جوش و خروش است.  یمذاب  عیما 

 ..یداشتم به جزء تو!؟ پشت و پناهم بود  وی...کیبابا...منو تنها گذاشت یرفت -

از قبل   شتریمهربان و باارزش را ب  یگذشته قدر بودن آدمها  یکند و با تداع یهق م هق
حسرت ها   نی به بزرگتر ل یکوچک، در نبود آنها تبد یها  یداند که خوش یفهمد و م یم

 شده است. 

 ********** 

  یکشد و دم یبه اسم پدرش م یقرمز شده است. دست هیاش از شدت حجم گر  چهره
 .  ردی گ یم قیعم

 !؟ میبر -

. همانطور که قدم زنان به سمت  ستدیا  یدهد  و م یسرش را تکان م  اریجواب شهر  در
 : دیگو   یم شی روند پسر عمو یم  نیماش

 .میحرف بزن  دیبا -

 کشد:  یم شی به گونه ها یدست

 !؟ یدر مورد چ -

 . ستدی ا  یاو م یبه رو  رو
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  هیکه عاشق مهتاب شدم، جرئت نکردم که حرف دلمو بگم! که قلبمو به  شیچند سال پ -
. کامل بهبود  ادی ترک اعت یدختر باختم..باباش معتاد بود. کمک کردم باباش بره کمپ برا 

خبر داد بهش! از ترس   یو ک   دیفهم یخان چجور ریاردش دمینکرده بود که نفهم دایپ
  دنیاجازه نم  یکه حت یاش شد بچه ا  جهیو نت  کردماش  غهیاز دستش بدم ص نکهیا

 !  نمشیبب

است.   دهیکه محبت ند یکند به خاطر بچه ا ی. بغض م ردیگ یمرد م نی به حال ا دلش
 کند:  یدر سکوت نگاهش م

 متاسفم..  -

گام بر   نی. به سمت ماش دیگو  یلب م  ری ز  یکشد و ممنون  یم شی به موها یدست اریشهر
 دارند....  یم

و   یبا کالفگ اریشود و شهر  یپخش م  نیماش یدر فضا  یکالم یب یبعد موسق  یلحظات
 : دیگو  یاضطراب م

داره!   ییآمد ها  شیمن چه پ  یحرف ها  نیدونم ا ی. نمیخبر ندار  زایچ یلیتو از خ -
 !یباش انی بهتر که تو در جر یول

 شود:  یکج م یکم  شیدر جا  یشاد

 ؟ ی مثال از چ -

به تمرکز   از ین د،یخواهد بگو یکه م ییحرف ها یند. برا ک یترمز م یخلوت ابانیدر خ 
 شود: یم رهینامعلوم خ یدارد. به نقطه ا 

گناه   یب رایبود. که اخ چهیباز  هیفقط  نیکه انجام شد شاه یتو قاچاق نکهیمثال ا  -
 محسوب شده و خب ..تموم شد ماجرا!

 کند:  ینگاهش م ری متح  یشاد

 !؟ یچـ -
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 زند:  یرا چنگ م نی ماش  فرمان

 ! دهیبگم...وقت انتقام رس دیسخته. اما با  یلیمن خ یحرفا برا   نیزدن ا -

 چه خبره؟  نمی!؟ کدوم حرف؟ کدوم انتقام؟ درست حرف بزن بباری شهر یگیم یچ -

که، تنها خدا   ییکند به صحبت کردن در مورد حرف ها  یو شروع م رد یگ یم  قیعم یدم
 دارد!  ی داند چه عواقب یم

  یطور  زیبود. که همه چ گهی د یانجام داده شد کار کس  نیشاه نیکه با ماش  یاققاچ  -
فاب   قی رف یبرا   میسر هم کرد   یداستان هیماجرا ،    نیشده بود که  اول ا  یزیبرنامه ر 

  یپسر عمو  قیرف نی گناهم نبود! ا یخان!  هر چند که ب ری ..! البته به لطف اردشنیشاه
 ما! 

 

افتد که    یحرف خاتون م ادی ماجرا مقصر بودند!؟    نیدر ا  یماند. چه کسان  یم  مبهوت
 گفت: بزرگ خاندان که نادون شد، بدا به حال کوچک خاندان!   یم شهیهم

کند قلبش از تپش افتاده است. دستانش   یاحساس م  یدهد و شاد  یادامه م  اریشهر
 دارد.  یادیعرق کرده و استرس ز 

که پاش امضا   مهیقد ی لیکننده  و مشکوکه، برگه خ تی اذ یلیخ نجا یکه ا  یزیچ -
 !گهی د یرسه به کس یم  ،یخورده..و تو اون برگه نوشته که نصف ارث خاندان ملک

 

  یفاب برادرش چه کس قی از رف اری تواند افکارش را سر و سامان دهد. منظور شهر ینم
  یسرهمان ک  ن،یشاه قیشف قیخانه فرشته...رف یکشد حوال یاست!؟ ذهنش پر م 

 کند:  ینجوا م ی چرخاند و به سخت  ی..! چشم مستینفس ن ای است!؟ خدا

 ؟ یهمه اطالعاتو از کجا آورد  نی تو ا  ؟ی چه برگه ا -
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 کشد و کالفه است.  یم ش ی به موها یدست 

!  دمیو فهم  زیوقته همه چ یلی. من خ ستی مال االن ن  گمیکه دارم بهت م یا  هیقض ن یا -
 غرقم!  ی تو چه کثافط نکهیا

  نی...سنگیرا تکان بدهد، ول شیخواهد پا  یم ی کند و شاد  ینگاهش م رهیخ اریشهر
 شده است!  

نصف ارث خاندان   دهیکردم، نشون م دایکه تو گاوصندوق خونه باغ تهران پ یبرگه ا  -
 برسه به وارث خانواده مهربان.  دی ها با یملک

 کند:  یم یمکث

خانواده که شامل دو   نیا  یشته شده! از جمله وارثه ها نو زیچ یلیبرگه خ نی البته، تو ا -
 .  بایدختر هست. به اسم فرشته و فر 

  کیداند که فرشته   یکند و م یشود. شالش را از دور گردنش آزاد م  یاش حبس م  نفس
  کی موضوع تنها   نی. امکان داشت ا ستین اتیح  دیدارد که در ق  بایخواهر به نام فر 

 باشد!؟  یتشابه اسم

 ش؟ یبق -

 : دیگو   یشود و پوزخند زنان م یکج م  ی به سمت شاد یبه تند  اریشهر

  یمی به تصم یبستگ یداره! ول  یعنینداره!   هیماجرا بق نی دختر عمو؟ ا یچ هیبق -
 !یر ی گ یهست که تو م

 دارد. از ین یشتریب ح یفهمد که او به توض یم  شیکند و پسر عمو  یم  نگاهش

 : ردیگ یم  قیعم یدم اریشهر

  یکرده خاتون مال کس  زیعز یعن یاست.   گهید یمال کس  ،یرث خاندان ملکنصف ا یعنی -
 کرده!   یرو هاپول گهید
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 !  اریشهر  یبهت اعتماد کنم؟ چقدر عوض شد یچجور -

 زند:  یم یپوزخند

 نمیش یادما. مطمئن باش اروم نم  نی شدم! من زخم خورده ام از ا  یعوض یبهتره بگ -
 سرجام! 

 ..دیایصورت او فرود ب یکند تا مبادا رو   یدستش را مشت م یشاد

 خان پولو نداده؟   ریاردش  یدون یاز کجا م -

تونست پول اون   یخان م ریخورده! اردش یبدون داداشت باز  یخبرم. ول یمن ب  گهید -
 طلبکار هارو بده، اما نداد. 

کند.  فیاو کث  یرا با حرف ها شیدوست ندارد گوش ها  گریبشود. د ادهیخواهد پ یم
توان آدمها را شناخت! در  یجوشد و با گذشت زمان م یو سرکه م  ریدلش مثل س

 زند:  یم شی گذارد که صدا ی م رونی را ب ش یپا  کی کند و   یرا باز م نیماش

 ؟ ی شاد -

دهد.. اما همچنان موعظه   ینگاهش آزارش م ینی. سنگ ندینش یم شی حرکت سر جا  یب
 کند. یاش را حفظ م

 بود.. یماجرا واقع  نیاما دوست داشتنم تو ا  -

بندد و   یچشم م یرود و شاد یم  اریشود. شهر یم ادهیانکه نگاهش کند پ  بدون
 رقصند... یکه با اشک م یخاطرات

 *********** 

 

قلبش همچنان  است. اما  ده یحالش را نسبت به قبل بهبود بخش ی دارو ها کم مصرف
شوکه شده است که  اریشهر  یکند. آنقدر از حرف ها  یرا احساس م یق یدرد و سوزش عم
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حرف   دنیاز شن انوش یهم صحبت دارد تا او را خوب بفهمد و درکش کند. ک کیبه  از ین
 افتد.   ی م  نیاش چ یشانی برد و پ یم باالرا به نشانه تعجب  شی ابرو ها  یشاد ی ها

  یدارد! لب ها  یمرد ارامش خاص  نیکند و چقدر در خانه کوچک ا  یبه اطرافش م ینگاه
قرار دارد.  انوشیانگشتان ک ان یهم چفت کرده، و دستانش در م  یترک خورده اش را رو

 .اوردیخاطراتش را باال ب یاش را عق بزند و همه   یدوست دارد تمام اعتمادش را، مهربان

 ه!؟  به تو دار یچه ربط  ایقضا  ن یا -

 :د یآ  یباال م نگاهش

 چاره یخورده! ب یاعتماد کردم و برادرم باز  ای دونستم که به ک ی من احمق چه م -
 من!   چارهیالهام...ب

  یبه چشم م شهیاز هم شتریپر پشتش ب ی کند و مو ها یکج م یسرش را کم   انوشیک
 .دیآ

  کی به تو نزد  یتی بوده و به چه ن یچطور ادم اری که شهر ،یکرد فی ! اونطور که تعریشاد -
 شده...

موضوع   نیاو سخت است که بخواهد از ا   یشود. برا یاش برجسته م یشانیپ یها  رگ
حق   یکور کورانه! هر آدم یاست. نه تعصب ها  تی در اولو  یحرف بزند..اما ارامش شاد
  نی ر اد یاز جانب شاد یتواند مانع باشد. هر چند، احساس یعاشق شدن را دارد و او نم

 رابطه شکل نگرفته است. 

 کند. ینگاهش م رهیرود و خ  یتر م جلو

 شده!  کی به تو نزد یزی چه چ یبرا  اریشهر ی فهم یم  یحاال هم اگر باهوش باش -

 کند:  ینجوا م یپرد و به سخت یپلکش م گوشه

 نقش طعمه دارم براش؟  -



 ی طعم گس زندگ 

360 
 

 : دیگو یبه مبل م هی دهد و تک یتکان م یرا به آرام سرش

دونم   یکه م ییکنم. چون تا جا  ینم دی اصال تا اریشهر  یحرف ها  ینادرست  ای  یدرست  -
نشونه است!   هیخودش   نیپس گرفته! ا قشیشف  قیرف ،یاز کسر تشوی شکا نیخود شاه

 و پوک ماجرا خبر دارن.  کیمطئمن باش همه کس از ج

 تواند ادامه دهد: یاست اما هنوز م خسته

 کار کنم!؟  یچ دیمن با  -

 : دیگو  یکند و م یدستانش را به بغل باز م انوشیک

. عقل داره، شعور داره. قرار  ستیبچه ن نینداره! شاه یماجرا به تو ربط  نی! ا یچیه -
 ! یرو تو بکش هیبق یجور زندگ ستین

 دهد:  یو ادامه م رد یگ یم  قیعم یدم

 ..یشخصا با پدر بزرگت صحبت کن ایو حل کنه    زیزمان همه چ یبذار دیبا -

اش بر تن دخترک   ی. بازوان ورزشکارندینش یدر کنار او م انوشیسوزد و ک  یم  چشمانش
 کشد از جنس محبت، دوست داشتن... یم  یحصار

 چسبد به گونه اش:  یم  ششیر ته

 ی شیزشت م ،یشی م ریغصه نخور. پ -

  یم یق یبعد آه عم یکند و لحظات یخندد. سکوت م یکند و م یچپ نگاهش م چپ
 : دیگو   یکشد و م

  یاما حت م،یاز خون هم هست م،یکرد  یعمر کنار هم زندگ کی . میشد  یبیعج یآدما  -
 یهم تشکر نم یها  ی! از خوبمیبر یبه کار م استیروابط دوستانه مون هم س ی تو
 ! میزن یخنجر م گهی...از پشت به هم دمیکن

 کند.  یدر سکوت نگاهش م انوشیک
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..کاش خوب رنیم یروز  هیهمه آدمها   میکه بدون  میکرد یم یزندگ  یکاش طور -
 ...میبمون

 زند:  یگونه اش م  یرو یا  بوسه

 دلت گرفته؟  -

  یکند. به سمت او م یاوقات شان را تلخ کند. بحث را عوض م  نیاز ا  شتریخواهد ب ینم
 : ردی گ یهم قرار م  یکیشان در نزد  یچرخد و صورت ها 

 رفته!  یکس یدلم نگرفته! دلم برا  -

 است!   بایز  بیعج انوش یگزد و برق چشمان ک  یم لب

 ؟ ی ک یبرا  -

 تو!  یبرا  -

 

  یرا م گر یکد یبوسه، طعم عشق  نیتر  نی ریبعد با ش یزند و لحظه ا  یم  یحیمل  یلبخند
وجود دارد،    یزندگ یکه برا ییچشند. انگار با هر بوسه، با هر نوازش، غم ها و استرس ها 

رود.  یکشد و به سمت اتاق م  یرا در آغوش م  یپروا شاد  یب انوشی شود! ک یکاسته م
  یکند و خدا م یتر است..عاشقانه او را غرق بوسه م االب  یاش از وزن شاد یقدرت بدن

 جنگد. یاش م  یآرامش زندگ یداند که چقدر برا 

  انوشیک ی اش برا  یزند و اجازه قلب یرنگ دخترک در لحظه پلک م  یمشک  یچشم ها  
  ی دارد! گرما یگرید ی شود؛ و آغوش، معنا یبازوان او حل م انیشود و در م یصادر م

 کشد!  یدل را م  نی چرک ی است...و سکوت ها یآدم  یانفراد   یدرد ها  یکه حوال یمحبت

 ********* 
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از   ید. چه ساعتزمان و مکان را ندار تی کند. موقع یزند و چشم باز م یپلک م یآرام به
شود و    یم  زیخ مین عیجلسه امروز سر  یآور ادیزند و با   یروز است!؟ چند بار پلک م

کند. دوست دارد صورت غرق در   یکشد. نگاهش م یم رونیب یسر شاد ری دستش را از ز 
  یچشم باز م انوشی ک یخوابش سبک است و از سر و صدا  یخوابش را ببوسد... شاد

 .ندیب یخودش م  یاست...او را آماده و مرتب جلو جیگ یکند. کم

 خانوم  ریصبح بخ -

 زند. یم غیکشد و ج یسرش م یپتو را رو  شبیآور اتفاق د ادیبا   یشاد

 رون ی..برو بانوشی ک یوا  -

 شود.  یخندد و به سمت تخت خم م ی م مردانه

 برم..  نمتیبب ایب -

 : دیگو ی پتو م ری همان ز  از 

 ؟ ی ذارینها ممنو ت ؟یبر  یخوا یکجا م -

  یبا صدا  یکند. شاد یاز دستان او آزاد م ادیآورد و پتو را با تالش ز  یطاقت نم دلش
 : دیگو  یم یبلند

 نکن. تمی ..اذانوشی ک یوا  -

 :د یگو یزنان م لبخند

 راحت بشه که برم.. المیحالت خوبه. خ نمیبذار بب -

 زند:  یرا کنار م پتو

 ؟ ی درد ندار ؟یخوب -
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  یاش م یشانیپ یرو یبوسه ا انوشی شود و ک  یدزد. رنگ به رنگ م یرا م چشمانش
 زند. 

 نه..خوبم..  -

 شان زهر کند... یرا به کام هر دو   شبید ینیرینه آنقدر که ش یدارد ول درد

 

  یرا نوازش م یرنگ شاد یمشک  یمو ها   یو به آرام  ندینش یتخت م یلبه    انوشیک
از دستش بدهد!   شهی هم یگذشته را بفهمد و برا   قیکه او حقا یترسد از روز  یکند. م

دارد و هر چه زود  یکند. زمان کم فی او تعر  یرا برا زیزمان مناسب همه چ کی در  دیبا
 : دیگو  یم انهی وامروز برسد. دلج   یبه جلسه   دیتر با 

 ؟  یدرد ندار -

  یاو احساساتش اوج م یذات ی  ایح  نیاز ا  انوشی و ک  ردی گ یدخترک رنگ م یها  گونه
 .ردیگ

 نه..  -

  یم ینگاه  واری د ی. به ساعت رو ستدیا  ینشاند و م یاش م یشان یپ یرو یا  بوسه
 : دیگو   یاندازد و م

 به جون خونه..استراحت کن.  یافتاد   نمیبب امین ،یشاد -

 بندد:  یرا با ناز م  چشمانش

 خوام بخوابم..  یچشم. نگران نباش. م -

 رود: یبر نداشته است که به سمت دخترک م یقدم هنوز 

 . امی منم زود م یعسل بخور. استراحت کن  ری ش وانی ل هی -
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 : دیگو یدستانش را دور گردن او حلقه کرده و  زمزمه کنان م یناگهان شاد 

 برات.  شهی...دلم تنگ مایزود ب -

اما مجبور  بگذارد،  شیتنها نیچن  نیروز با هم بودنشان ا نیندارد بعد از اول دوست
 است! 

 کند   یشود و صورت او را نوازش م یزند و دستانش عشق م یم  یمردانه لبخند  انوشیک

 *** 

دهد. محرم دل   یانگشتانش فشار م  انی شنود پتو را م یبسته شدن در را که م یصدا 
به پا   ونیچه کار کرده است، ش یقبل از عروس د ی فهم یبودند و اگر عمه اش م گری کدی
 کند!   یم

  یکه برا  یض ی..از احساسات ضد و نقدیبگو شی حرف بزند. از درد ها ی دارد با کس دوست
که مثل خره به   یترسد از افکار یدهند! م یهم نم  دنیآرامش، امان نفس کش یلحظه ا 

از    یکشد و به آهستگ یم یق ی ! نفس عمانوشیمثل، ترک کردن ک  یجانش افتادند..افکار 
 به دادگاه شاهرخ نمانده..  یزیک است..و چی اه نزد . آخر مد یآ  یم رون یتخت ب

رود و   یاش هم باشد. به سمت آشپرخانه م  یدارد برادرش داخل مراسم عروس  دوست
به سنگ اپن   هیکند و تک یساز را روشن م   ییبافد. چا یرا در حال راه رفتن م شی موها

کنند  یکه احساس م  یکشد. استرس دارد..همانند دختران  یبازوانش را در آغوش م
بندد. او که انتخابش را کرده است!   یانجام داده اند و گناهکار هستند! چشم م ییخطا

شب گذشته، خجول   ادیاست!؟ با   یزیچه چ ی..ترسش براستیهم مرد رفتن ن  انوشیک
گذشت   یکه م  یلحظه ا  انقدر با محبت رفتار کرده بود، که هر  انوشیزند. ک یم  یلبخند

 کرد!  یبه انتخابش افتخار م

از آن   یدارد و کم یبر م نتیرا از  داخل کاب یزیتم وانی شنود و ل یساز را م  ییچا یصدا 
 . زدیر ی م وانی را درون ل
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همراهش   یگوش امیپ یکند. صدا  یخندانش پنهان م یرا پشت لب ها  شیها  ادی فر
را بر   یشود و گوش  یخم م  زیقدم بر دارد. به سمت م ییرا ی شود به سمت پذ یباعث م

 داده است! امیبه او پ اریکند؛ شهر  یدارد. آن را روشن م یم

 خواند.  یرا م امش ی! صفحه مربوط به او را باز کرده و پیگزد. لعنت  یم لب

 تو ام!   م یمن منتظر تصم -

 کند:  یم پی تا  یشود! به تند  یم ی کند..حرص یم داغ

 .. ستی بده! به من مربوط ن ،یانجام بد  یخوا   یمکه  یهر غلط -

 دهد:  یکشد که جواب م ینم هیکند و به ثان یم  ارسال

 پس منتظر من باش!  -

زند. چند قطره اشک   یرا چنگ م شی کند و مو ها یپرتاب م زی م یرا محکم رو  یگوش
تر  کند. او بد  یچکد که با حرص آشکار، آنها را با پشت دستش پاک م  یگونه اش م یرو

را بارها   ی...جا نزده است! اما..خستگدهیها را گذرانده! در مشکالت عقب نکش ن یاز ا
 تجربه کرده..

 زند:  یاز ته دلش صدا م  

 ..نذار..میآبرو بش ینذار ب ا؟ی خدا -

 **** 

چانه   ریکند. دستش را ز  یمردم نگاه م  ینشسته است و به رفت و آمد ها نیماش داخل
به احساسات مردانه اش چنگ   یبیسوزد. بغض عج  یم قیستون کرده و چشمانش عم

بود، اما   ضی . نسترن مر دیاش را فهم  یمرگ همسر قبل لی زند. امروز، بعد سه سال..دل یم
  دهید شیکه سال ها پ یاعالم کرده است! با مدارک یمسئول پرونده، مرگش را خودکش

 چرا!؟  -:  دیپرس یتنها از خود م را باور کرد! اما زیبود، همه چ
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 کرد!  دایقبل جوابش را پ  یحاال ساعت و

 : دیتالش کرده بود و امروز هم از زبان او شن یلیپرونده خ نیدر ا  وشیدار

 نبوده!   ینسترن، خود کش یمرگ اصل  لیدل -

 کرد.    یرا احساس م قشیگرفتن رف چشم

 که دوز باال داشته!    یاشتباه یکشتنش! با دارو   -

  یداند چه کس یشده بود و نم فیضع یلیاو، چشمانش خ یضیداند اواخر مر  یم خوب
 کردن محروم کرد!؟   یو چرا، او را از زندگ

اش باشد. مادرش که ُفت شده بود و مثل   یزند کار خانواده پدر  یحدس م  وشیدار
  یمعتاد بود و حال مساعداند! آن زمان پدر نسترن   ده یرا باال کش یادی ارث ز  نکهیا

بابام خودش مسبب حال بدشه. مسبب خراب   -گفت:  یم شهینداشت..نسترن هم 
 ما..چون پولش تو قمار باخت!  یشدن زندگ

که تجربه   ی. به حال بد ردیگ  یاو آتش م تی و دلش به حال مظلوم رد یگ یم  قیعم یدم
 کرده.. 

  یرو  ی . عکس خندان شادردیگ یرو به رو چشم م ریخورد و از تصو  یزنگ م تلفنش
 کند:  یسبز رنگ را لمس م کنیدارد و آ  یرا بر م ی صفحه است. گوش

 جانم؟  -

 ؟ یی جانت سالمت. کجا -

 رود:  یزند و به سمت خانه م یکند و کوچه را دور م ی را روشن م نیماش

 . دمیمنم رس  ،یتازه دم اماده کن  ییچا هیتا شما  -

 زند: یم غر
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 از نه شبم گذشته!  ! ساعتیا یقرار بود زود ب -

 و قلب مملوء از احساسش را دارد.  یزند. او شاد یم  یلبخند

 جبران کنم! دم یشرمندتم خانوم. قول م -

 !میکن  فیو تعر  مینیبب -

 شود.   یهم از خنده او شاد م یخندد و شاد یصدا م با

 

 **** 

  زیم  یرنگارنگ رو یرا همراه شکالت ها  یچا ین یرود و س یم ییرا ی به سمت پذ  یشاد
کند.  یو او چهره دخترک را با دقت و با عشق نگاه م  ندینش یم انوشیگذارد. کنار ک یم
را باز   پسشی کرده است. دستش را دراز کرده و کل ادهیصورت خود پ  یرو یمیمال   شیآرا
 کند.  یم

 وقت مو هاتو نبند.  چیه -

 : دیگو  یاندازد و لبخند زنان م ی پا م ی پا رو یشاد

من   ی مو ها نی بازم انقدر عاشق ا ،ینیمو هارو تو غذات بب  نیدونه از هم هیاون وقت  -
 ؟ یمون یم

 رود:  یچشم غره م  انوشیک

 ها! حالم بد شد..  ییمختص حال خراب کن ما -

 دهد.   یم  هیتک انوشیخندد و سرش را به شانه ک یجواب او م از 

 تلخه!  قت ی حق -

 کند. یدماغش را جمع م انوشیزند و ک یم یچشمک
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 شه؟ یَمردم مگه انقدر لوس م -

درد ها را باور کرده   نیکه ا می خود ما هست نیدرد و رنج است. اما ا  یزند..زندگ یم قهقه
کوچک و بزرگ   ی! دل مان به اتفاق و معجزه ها می ایبا آنها کنار ب میکن یم  یو سع

 ما زنده است!   یبا تمام باور ها ی خوش است! زندگ

 دارد:   یرا بر م شیچا  وانی شود و ل یم خم

مو تو غذا    دنی. من واقعا از دستیدست خودم ادم ن زایچ یمرد و زن نداره که! بعض -
 . شهیحالم بد م

 دهد: یتکان م یسر

 بله! درسته.. -

  یو خنده م یکند و با شوخ یکج م یآورد و سرش را کم یاشاره اش را باال م  انگشت
 : دیگو

 اجازه استاد؟  -

  یافتد و در همان حال م ی قرار دارد، م زی م یکه رو  یشاد  یچشمش به گوش  وشانیک
 : دیگو

 شده!؟  یچ  تیاجازه ما هم دست شماست خانوم! گوش -

 شود: ی دستپاچه م یشاد

 از دستم افتاد! -

 کند:  ینگاهش م رهی خ انوشیک

 !؟ یمطئمن -

 کند. دروغ گفتن را دوست ندارد.. یدزد و سکوت م یرا م نگاهش
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مملکتو گول   سی..پلستیکار از دست افتادن ن  نی! ایمن از دروغ متنفرم دختر حاج -
 ؟ یزن یم

 دهد: یو با آرامش ادامه م  رد یگ یم  قیعم یدم

  یخوا  یکه م یشدم گفتم هر غلط یکرد! منم عصبان دیداد. تهد  امیپ اریامروز شهر  -
 !  دمیلرز   تی! و هم از عصباندم یترس شی بعد امیبده! از پ  ،یانجام بد

 دهد: یکشد و ادامه م یم  یقیعم نفس

  یشاهرخ افتاد از همه چ یکه برا  یترسم. من بعد اتفاق یم  یمن از دعوا و کتک  کار -
 .. یالوده بش اری شهر فیکث ی خوام که تو، به باز   یترسم..من نم یم

 رنگش.  یزند در چشمان قهوه ا  یم زل

 تو رو از دست بدم.  بتیهمه مص نیخوام بعد ا  ی..نمانوشیکدوست دارم  -

 گذارد:  یم  زی م یرا رو  وانشیل

. ما قبل از  گهینه، کس د  اریبفهمم. شهر دیمن با  وفته ی هم که ب یخانوم، هر اتفاق یشاد -
 . میهم قیرف م،یزن و شوهر باش نکهیا

حرف ها و باطن مهربان    الی شود در س یترسناک شده است. غرق م  بیعج روزگار
 .  انوشیک

 کند:  یرا باز م دستانش

 تو رو ببرم خونه تون.  دیبغلم که امشب با ایب -

 شود:  یم  طانیدرونش ش پسرک

! دیهم باش  شیپ یلیخ ستیو...خوب ن  دیا غهی داده بود که شما ص امی امروز عمت پ -
 ! میرفت شیتا کجاها پ شبی بنده خدا خبر نداره ما د
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  یم یخجالت درونش قلبش را باز  یکم یخندد و شاد یش با صدا مبند حرف پشت
 د؟ یگو  یدهد. با تعجب م

 گفت؟  نویجدا هم ؟ یگی راست م -

 کشد: یو به سمت خودش م  ردی گ یدخترک را م دیسف  یبازو

 که نه! اما منظورشو رسوند. نویهم ن،یهم -

 دور کند..  یتا حدود  ،یتوانست ذهنش را از استرس ها و نگران باالخره

 

 کند:  یسکوت نجوا م یشود و بعد از اندک یآغوش مردانه اش پرتاب م در

 ،یآب یکیرنگ مخصوص خودشو داره!  ایتو دن یهر ادم دمیگذشت، تا فهم یاد یزمان ز  -
 شب..  یکیو تار یرحم یبه ب ،یمشک یک یاسمون.  یبه بزرگ

 : دیگو  یزند و خندان م یبه شانه اش م یدست انوشیک

 رفت بابا!  ی شد لسوفیف -

 

 ***** 

 : دیگو یچرخاند و هشدار وار م  یرا به سمت راست م نی ماش  فرمان

جون   یخور یتمام و کمال م دم یکه خر  یپسته و هفت مغز  ن ینسپارم. ا گهی..دیشاد -
 .یریبگ

 کند:  یاما پر محبت نگاهش م کالفه

 مملکت. نگران نباش. س یباشه، باشه پل -

 .ردیگ یرا م شی کند. بازو  یدر را باز م یکند و شاد  یرا متوقف م  نیماش
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 نرفته؟  ادتی  یزیچ -

 زند! یم یکند و خودش را به نفهم  یفهمد! اما با دقت نگاهش م یم

 !؟ ینه! مثال چ -

 افتد.  یم نی چشمانش چ گوشه

 اخر شب من!   هیمثال..هد -

 زند: یم  ییدندان نما  لبخند

 زم یعز  ریشب بخ -

 شود: یانگشتان او م ر ی اس  شیشود که بازو  ادیپ نیکند تا از ماش یبه او م پشت

 کجا؟ قشنگ نبود که! -

 اندازد:  یباال م ییابرو 

 ! یری بگ لی بده، که قشنگ ترشو تحو  ه یشما قشنگ هد  -

 خندند.  یصدا م با

 خواستم ها!  زیچ هی ازت   ی! اخر شبیدار یی چه قانون ها -

داند بعد از آن  یزند. نم  یم شی لوپ ها یرو  یبوسه ا  عی کرده و تند و سر نگاهش
شده و به سمت خانه رفته است!؟ اما هر چه که بود، کامش را   ادهی پ نیچگونه از ماش

 ساخته بود..  نیریهمانند مزه عسل، ش

 ********* 

 رود.  یدارد، به سمت تخت م یبر م زیم  یرورا از   دیجد یکه پرونده   همانطور
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  یکه او متوجه نشده باشد با او تماس م یبرداشته! طور یشاد یاز گوش  اریشهر  شماره
مکرر تماسش را پاسخ   یشب گذشته است! در پس بوق خوردن ها  مه ی. ساعت از نردیگ
 دهد:  یم

 بله؟  -

 سالم  -

 : دیگو   یکشان م ازهی خم اریشهر

 سالم. شما؟   کیعل -

 . شوهر دختر عموت. انوشمیک -

 شود:  یم  زیخ مین شیجا در

 خب؟ مبارکه!  -

 شود. قلبش در چه حال است!؟  ی تلخ م دهانش

 

 کند و چقدر خسته است.   یرا  سمت جلو دراز م شی پا انوشیک

 ! یپس شناخت -

 کارتو بگو!؟  -

 ود سراغ اصل مطلب! ر یم  میکند.  مستق یرو به رو به چهره اش نگاه م نهی داخل آ از 

 یحق ندار ؛یتا به خانواده تون صدمه بزن ،یکه دار یهر قصد  ،یکه دار  یهر هدف -
 ! ی..حق نداریبد یو باز   یشاد

 لرزاند.   یرا م اریپرده گوش شهر ادشی فر

 خودش. فقط موندم..   یبرا  یریبود..ش ینداشت..دختر با َجَنم  لی قبال وک یشاد -
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 :دی آ  یکالمش م انیم

تا هر جور که دلت    ستیتنها ن ینداره! چون زنگ زدم و بگم، که بفهم  یچون به تو ربط -
 !یبخواد رفتار کن

 زند:  یم یپوزخند

 !؟ یکن یم  دیتهد -

 کنم! یرفتار م  یا  گهیوجود داشته باش، طور د  ی! چون اگر دفعه بعددمیهشدار م -

  یب کرده و چشم متخت پرتا یکند و تنش را رو  یبند حرفش تلفن را قطع م پشت
 بندد. 

 

رود   یکند  به سمت اتاقش م یامروز را جا به جا م ی ها دیهمانطور که کارتن  خر  یشاد
. ندی ب یتخت نشسته است، م ی خان را که رو ری و با آرنج در آن را باز کرده  و اردش

 کند.   یتعجب م

 سالم.. -

خانه برپا است، و   نیدر ا یگذارد. ماه بعد بساط عروس  یپنجره اتاقش م نی را پا کارتن
و عمه    الیآمد ل یبه کمکش م یکه گاه گاه یمانده! تنها کس   دشی از خر  یمیاو هنوز ن

که   ییالی تواند قدم از قدم بر دارد. ل یم  یاش بود. الهام که ماه اخرش است و به سخت
ا شروع کرده بودند. کمر  مشترک ر  یزندگ نیبا آرم   ساده،مراسم    کیخودش بعد از  

  ی.  هفته ها مندیب یچرخد. نگاه منتظر پدر بزرگش را م  یکند و به عقب م یراست م
  یم ششیارا   زیم  یصندل  یاست! رو  دهیند گریرا د   اری شهر د،یگذرد و بعد از آن تهد

 اندازد. یپا م یو پا رو  ندینش

 همه صبر..  نی ا دی! از شما بعدیذاشتیاحترام م شتر یوقت با ارزش تون ب  یقبال ها برا -

 مرد گرفته است!   نیاز ا دلش
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 !ی چقدر عوض شد  -

 شده!؟  یباز چ -: دیگو  یشود. اخم کرده و در دل م یاز تعجب گرد م  چشمانش

حرف   نیچن  نیاست که ا  بیعج  یکند، کم یبا ابهت در خاندان حکم م شهی که هم ییاو  
 : دیگو یزرگش م در چشمان پدر ب رهیو خ  ردیگ یم  قیعم یبزند. دم

 عوض شدم؟ به نظر خودم  بزرگ شدم! عاقل تر از قبل..  -

 اندازد:  یم  نی خان سرش را پا ریاردش

 ! دی..مهربون تر بوددیموند ی م کیکاش همتون کوچ  -

  ی...احساسات دخترانه اش مستین روز ی شکسته امروز، همان مرد پر ابهت د رمردی پ نیا
 خروشد. یجوشد و م

 که سرم اومده مهربون باشم!؟ آره؟   ییبا اون همه بال  دیانتظار دار -

 کند. یرا خشک م شیگونه ها  یس یپشت دست خ با

کدوم تون   ،یبه پسر حاج دیمنو به زور بد  دی خواست ی! اون زمان که مدیشما به من بگ -
! سفره عقد  ی! به زور نفرستش پادینکن حم د،یگفت امرزمیخداب یبه بابا   د یاومد
 نداشت!  داریگفتم، اما حرفم خر  یخراب نکن. خودمم م شویزندگ

 زند: یم غیج

 تون؟   یکیکدوم  -

شود و پشت سر آنها   یو خاتون داخل اتاق م  دیشود و مهش یباز م یبد  یبا صدا  در
 کند به سمت عمه اش..  یبرادرش و زن پا به ماهش. دستش را دراز م

 فقط عمه بود که اومد!    -

 زند:  یم   یصدا دار پوزخند
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خودشون ببرُن   شهیمثل خود شمان! دوست دارن هم  یخاندان ملک ی ماشاهلل ها پسرا  -
 و بدوزن.  

رود.   یم نی شود و به سمت شاه یبلند م شیاز جا یآورد! شاد  یسرش را باال م  باالخره
 کند: یو در هوا بلندش م  ردیگ یدست راست او را م 

  ن،یداداشم خواستم که منو تنها نذاره. بب نیکنه از هم تمی نبود حما یاون موقع که کس  -
 دست زد تو صورتم!   نیبا هم

 کند:  یبرادرش را رها م دست

که دهن شاهرخم بسته   دیگفته بو ی و چ دی کار کرده بود یچ دونمیدست..نم ن یبا هم -
 موند!  

 کند. ینگاهش م  یخان عصا به دست با ناراحت ریاش و اردش نهیزند به س  یم محکم

!  دیکه مادر نداشتم، بابامم بود! اما نداشتمش! شاهرخم اول شما از من گرفت یاز بچگ -
 بعد خودم از خودم! 

شرمنده   نیخود اوست! شاه هیکه شب یکند به حال خودش..به حال عمه ا   یم هیگر
پشت سر    یکه شاد یشود از لحظات یخون م گرشیاندازد و الهام ج  یم نی سرش را پا

 گذاشته است.. 

 .اری از حامد و شهر  ریکس نبود به غ  چیتنها بودم. ه الن،یعمه که رفت گ -

 زند: ی م ادیفر  نیدر چشمان شاه رهی خان خ ریاردش

 ؟ ی پس تو کجا بود -

  کی  یدر آن زمان حت معرفت، که یهمان ب یکند برا  یسپر م نهیس شهیمثل هم  دخترک
 زنگ هم نزد! 
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 ی م شمیپ دیافتاده که با  ادتونی داره. تازه االن  یزن داره. بچه تو راه نیشاه -
 !؟  دیموند 

 زند:  یم   غیکند و ج یرا به بغل باز م دستانش

  ی..ولستی ن یمن بمونه! ِمنت شیروز پ هیخاتون  یخودت نذاتش یاالن؟ شما حت -
 .رمی بگ ادیهارو   ز یچ یلیتنها موندنه باعث شد خ نیهم

 کردم...تو ببخش!   یدونم که کوتاه یم -

 :دی گو   یکشد و م یبه چشمانش م یدست

  یاتفاق ها، محبت و حرف ها  یبعض ی..ولمیخانواده ا هیندارم. ما  یاز کس  یا نهیک -
 و نه کم رنگ! شهی نه فراموش م ان؛یاطراف

  یخان. مادربزرگش با شرمندگ ر یو خاتون کنار اردش  ندینش یم  نیزم یرو  یبا خستگ الهام
 : دیگو یم  یو ناراحت

 برات مادر.. رمیبم -

و بوسه بارانش    ردی گ یزند. دستانش را م یزانو م شیپا  یرود و جلو  یسمت او م به
 کند:  یم

 ماجرا ها خودمم مقصر بودم..  نی حرف ها رو نزن. تو همه ا نی جون. ا زی_ خدانکنه عز 

 : دیگو  یم یرو به شاد   دی پدر بزرگش با ترد  

 چقدر.. اریبود، شهر یبستر مارستانی ب دیکه حم یزمان -

 : دیآ یکالمش م انیفهمد و م یرا م  شی ها ینگران

 . مارستانیرفت و امد من به ب هیکم..اما بود. در حد  -
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  یسکوت م ی. بعد از اندکدی گو ینم یزیمعروف شهر چ یگرکیرفتن ها و آن ج رونیب از 
 : دیگو

  دیگیکه م  یوقت یشما! ول یو شرمندگ  یحرفا رو نگفتم که ختم بشه به عذر خواه ن یا -
خونه تنها  نیتو ا  یاد یز  یگفتم که عاقل تر از قبلم. شب ها  یم دی من عوض شدم..با

 مردم! فقط..  ای دم من زن  نهیزنگ نزد بب هی یکی  یکه حت  یی. روز ها دمیخواب

 

 : دیمهش  یچرخد رو یم  نگاهش

 زد به حسابم..  ی. پول مدیپرس یزد و حالم م یزنگ م شهیفقط عمه بود که هم -

 غلتد:  یگونه اش م یرو  یاشک  قطره

و پوچ جواب تلفناشم  چیمدت سر ه هیمحبت هاش. که   ونی زنم! مد نیا  ونی_ من مد 
  هی! همه مون، به یدیعمه مهش ونیشما هم مد  یدادم! و االن شرمنده شم! ول ینم

 نحو..

 شود. یحامد بد تر م  ادی فر یناگهان یو با صدا  ست یخوب ن حالش

 بابااااا  -

  شانیکند. حامد را پر یدود سمت در و آن را باز م ی شود و م یبلند م شیهول از جا  با
 زند.  یاو را با شتاب کنار م  شیو بعد عم یو لحظات ندیب  یم  ییاری وسط پذ

 

 شود: یبلند م شیاز جا  یبا نگران خاتون

 مادر؟  یشونیشده پسرم؟ چرا انقدر پر  یچ -

 : ستدی ا  یم  نیبا کمک شاه یبه سخت الهام
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 باشه اقا حامد! ریخ -

 :دی گو یکالفه م حامد

 بود الهام خانم! شر به تمام معناس!  ریکاش خ -

  یچشم م شی از عمو نیشاه  یدهد و با صدا یماساژ م  یبازوانش را به آرام یشاد
 .ردیگ

 شده؟  یحامد؟ بگو چ  یدیچرا جو م -

 : دیگو  یم  یکوتاه، به آرام قیکنند که بعد از دقا ینگاهش م یبا نگران همه

 ...اریشهر -

 کوبد:  یم  نیزم یا محکم رو ر  شیخان عصا  ریکند  و اردش یم مکث

 ؟ ی چ اریحرف بزن پسر! شهر -

 چرخد:   یسر گردان به دور خود م حامد

 احمق.  یتو سرشه پسره   یچ  ستیمون! معلوم ن  یزنه به آبرو و کل زندگ یداره گند م -

 کمک...  ایزند، انگار! خدا  یقلب دخترک را چنگ م  یکس و

 ***** 

جهنم هم! همه اعضا خانواده دور تا دور خانه نشسته   دیترد  یجا آشوب است و ب همه
جا خوش کرده است، همه   شی که کنج لب ها یقرمز و پوزخند  یبا چشمان اریاند و شهر 
 شنود: یخان را م  ریاردش یکند. صدا  یرا نگاه م

 ؟ یگرفت  یچرا الل مون -

 کشد:  یم شش یبه ته ر یدست

 ؟ ی دی ترس -



 ی طعم گس زندگ 

379 
 

 زند:  یم یبزرگش پوزخند پدر

 !؟ از تو؟ یاز چ -

 :د یگو  یدهد و م یم  هیمبل تک یپشت به

 تلخ امشب!   قتینه..از حق -

 . کند یانگشت اشاره اش را به خود م نوک 

 که قرار من بگم!  -

 :ردیگ  یخان با غرور سرش را باال م ریاردش

 شنوم. یبگو! م -

خواست   یخانواده خودش! نم یکند. همه هستند. حت یبه اطراف م ینگاه اریشهر
کند. سکوت کرده و   یما حکم م ی برا یزندگ طی شرا  یبرود، اما گاه شیپ نطوریماجرا ا 

 !ندیب ی م یجمع، اجبار نی است که حضورش را در ا  یمنتظر کس

 

است و هنوز    ختنیر یاست. عاطفه در آشپزخانه مشغول چا   شانی تاب و پر یب یشاد
 تواند مجددا به او اعتماد کند!؟   ی. مهمسرش را ببخشد انتینتوانسته خ

 رود.  یم  فنیو به سمت آ  ستدیا  یم  اریزنگ در خانه شهر یصدا با

 اومد!  -

  یو به سخت  ستدی ا  یاز تعجب م  یشود شاد یکه او داخل م  یکند و زمان یرا باز م در
 کند:  یتکرار م

 !  انوشیک -

 .ندینش یمبل م یرو  یکنار شاد یو بعد از سالم و احوال پرس دی آ  یجلو م انوشیک
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   ؟یسالم خانوم. خوب  -

 سالم.. -

 شده؟  یزیچ  نجا؟یرنگ به روت نمونده که! چه خبره ا -

 : دیگو یم   یبه سخت دخترک

 ؟ ی ای بهت گفت ب یک ؟ ی کن یکار م یچ نجایدونم! تو ا ینم -

 کند: یا منجو یآورد و به آرام یاو م کی سرش را نزد  انوشیک

 ! وونتی د یپسر عمو  -

 زند:  یو بلند خواهرش را صدا م  ستدیا  یم ییرا ی وسط پذ  اریشهر

 .. ای! بیعاط -

 : دیآ یشان م یاز آشپزخانه  به سمت جمع خانوادگ  یچا ینیس  کیبا عجله و  خواهرش

 اومدم داداش.  -

 

 کند.  یرا نگاه م اریشهر  یو با نگران ندینش  یمادرش م کنار

 ؟ یخواهش  ،یحرف ؟یندار یا  هیبزرگ، دفاع  یخب جناب ملک -

 : دیگو یبا هشدار م  محسن 

 . احترام بزرگتر ت نگهدار.ار یدهنتو ببند شهر  -

 چرخد: یزند و دست به کمر به سمت پدرش م یم یپوزخند

 ها؟  م؟ی کن نکارویاحترام؟ مگه اقاجون احترام نگه داشت که ما ا  -

 : دیگو  یم ت یبا عصبان دیمهش
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   ؟یراه انداخت رکی س ه؟یکارا چ  نیبسه عمه! ا -

 !میکن یباز  هیبق یما برا   ستین یاز ی. نلمیما خودش ف ینه عمه! زندگ -

 : ردیگ یم   یاشاره اش را به سمت شاد  انگشت

  شیباز   د،ینحو بهش دروغ گفت نیعمر که احترام همه تونو نگه داشته، به بدتر کی  -
 یروز  هی صبورم    یکه ادم ها نهینشونه ا دهیب تونو مکم جوا یلیاواخر که خ  نی! ا دیداد

 .شنی خسته م

 

 قرارش.  ی..امان از دل بیکند و شاد  یبا اخم نگاهش م انوشیک

 

پرد. برادرش را تا به امروز انقدر   یعاطفه م یزند و شانه ها  یم اد یفر  اریشهر  ناگهان
 است. دهیند یعصبان

 

 خان؟  ریاردش یداد  یچرا همه مونو باز   ؟یما کرد  یچرا پول حروم وارد زندگ -

 دهد: ی جوابش را م یکند و به آرام  ینگاهش م رهیخ پدربزرگش

 مون نکردم!   یمن پول حروم  وارد زندگ یخوشحالم که حالل و حروم برات مهمه. ول -

  یم یبلند  یو با صدا زند  ی را چنگ م زیم  یرنگ رو یآشکار پوشه اب یبا حرص اریشهر
 : دیگو

 پس؟  هیچ نا یا -

 کند:  یپدر بزرگش پرتاب م یپا یرا جلو  یمیقد یها  برگه

 ! گسینوشته نصف اموال مال کس د نایهم یتو   -
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 : دیگو یم  یخان با خونسرد ریاردش

   ؟یبگ نارویا  یا یکه ب یسراغ گاو صندوق من دزد  یرفت  ؟یخب که چ -

 شود: یبه سمت او کج م خاتون

 درسته؟   تی سهِم، ارث فرشته است؟ دختر دا -

 دهد: یتکان م یسر

کار  یاز رفقا کار کنه. چ یکیشده. به پسرشم کمک کردم تو کارخونه  زیدرسته. پولش وار  -
 کردم که نکردم؟  یم  دیبا

سهم ارث آنها را داده   ریقبل اردش  یداند سال ها  یکند و خوب م یسکوت م خاتون
 است.

 : دیگو یم   یبا کالفگ دیمهش

 . یزدیقبلش با اقاجون حرف م یزی ابرو ر  نیا  ی. بهتر بود به جا اری تمومش کن شهر  -

 کند:  یرا نگاه م یو شاد  انوشیزند و از گوشه چشم ک یم  یپوزخند اریشهر

 گفتن. یدارم برا  ادیصبر کن عمه! حرف ز  -

بلند   یتمام آن را با صدا یرحم یآورد و با ب یم  رونیرنگ ب یرا ار پوشه آب یگرید برگه
 خواند. یم

 

 شکند.   یخان از درون م ری شود اردش یچشمانش از تعجب گرد م  انوشیک

 واگذار خواهم کرد.. یملک  دی مهربان، حضانت فرزند خود را به حم  بایفر  نجانبیا -

هم! کلمات از ذهن   نیام متعجب است، شاهخانه را فرا گرفته است. اله یبیعج سکوت 
 شده است، انگار! یشان فرار
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 را چطور باور کند!؟ چگونه برخورد کند!؟ چرا!؟  یکی  نینفس ندارد. ا  یشاد

. بدنش قفل کرده  ژنیاکس یاندک  یکند برا یرود. دهانش را باز م یم  یاهیس  چشمانش
 شود. ی چهره همسرش م یمتوجه کبود  انوشیاست و ک

 زند: یم ادیو نگران فر   دهیترس

 !!؟؟؟ ــــــیشــاد  -

 

 ***** 

 ..داریب دار،یاست. ب اری شود که چشمانش را بسته! اما هوش یها م ساعت

!؟ کدام حضانت!؟ پسر  دیگو یکرد کدام فرزند را م  یافتد؛ که فکر م  ی م اری نامه شهر ادی
و خوانده شد، احساس  اسم ا   یبود! اما وقت یگری د زی که نامه را خواند، دنبال چ شیعمو 

  گرید یبر تن رنجور او هجوم آورده است. چگونه قبول کند پدر و مادرش کس ایکرد غم دن
 است!؟ چگونه!؟ 

که در راه است بگذرد!؟ مگر دوست داشتنش   یو الهام، و فرزند  نیتواند از شاه یم مگر
 تواند! ی..نه، نمندیب یکند؛ م یدهد تا از شاهرخ بگذرد!؟ خوب که فکر م یاجازه م

را   تی بنده ها  ا؟ی کند! خدا هیگر بشیحال غر یتواند برا   ینم یرا باز کرده و حت چشمانش
   ؟ینیب یم

بود! در  ده ی. چقدر خوب است که در خانه و در طبقه دوم خوابستیکس در اتاق  ن  چیه
کند. حوصله ندارد.   یاز دستانش آزاد م  اطیِسرم را با احتشود و   ی م  زیخ مین شیجا

اشک. فرشته تو   ی از قطره ا  غیخواهد. بغض دارد اما در یخسته است..دلش رفتن م
رسد،  یخانه م یپشت اطیکه به ح ییپله ها  از رود و  یچرا!؟ به سمت تراس م گرید
   ست؟ینگاه کند!؟مقصر ک انوشی رود. چگونه در چشمان ک یم نی پا
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  یخانه را به عقب م یکند. در آهن یم  یآن را ط یتا خروج  اطی بلند فاصله ح ییگام ها  با
  شی مانتو بیاش را از ج ی...گوشیدو راه نی. مانده است بستدی ا یم  یکشد و لحظه ا 

 : سدی نو  یم  انوشی ک یآورد  و برا یم رونیب

 ..یکوچه پشت ایب -

خاطرات  یتمام یگذارد بر رو یبندد.  پا م یدر را مشود  یکه ارسال م  امشیپ
 که بند بند استخوانش را به درد آورده است!   ییها..محبت ها..احترام ها و دروغ ها 

رود   یبه سمت او م یآورد. به آرام یکند و سرش را باال م یترمز م شی پا  یجلو  ینیماش
  یکند و کم یحرکت م انوشی. کندینش یم یصندل   یکند و رو  یرا باز م  نیو در ماش

  یکرده؛ لحظه ا  یسخت است. اما در دوست داشتنش و انتخاب شی ماجرا برا  نی هضم ا
 نشده!   مانیپش

 فرو رفته است.    شیاندازد که در خو  یم یبه شاد یگوشه چشم نگاه  از 

 ؟ ی شاد -

 یخواهد. نم یکند. دلش حرف زدن هم نم یکشد و نگاهش م  یم   یقی آه عم دخترک
 مرد!  نی کشد! از هم یداند چرا از او خجالت م

 بذارم؟  یچ  ی نگاهتو پا ن یا -

 : دیگو  یزند و م یم یچشمک

 ..ای مثال جانم؟  -

زند و جمله اش را ادامه   یم  ی در چشمان او لبخند محو رهیخ یکند و شاد یم سکوت 
 دهد:  یم

 ممنونم.. -

 اشک!   یاز قطره ا   غیدارد اما در بغض



 ی طعم گس زندگ 

385 
 

  یبار است که حرف ها و اتفاق ها را از اول مرور م نی چندم ن یداند ا یشده؛ نم شوکه
دستان پر زور   انیبه جلو دراز کرده و ناگهان دست چپش در م یرا کم شیکند. پا

  یبه او، زمزمه م رهی و خ ردیگ  یجاده رو به رو چشم م ریشود. از مس یم  ری اس  انوشیک
 کند:

 م؟ یر یکجا م -

مسافرت کوتاه بتواند   ک ی  دینگران است. شا یاو کم  یهمه سکوت و آرام نیاز ا   انوشیک
 . دیایامروز کنار ب قتیحال او را بهتر کند و با حق

 کند:  یمحبت مثل خود او نجوا م پر

 خوب!   یجا  هی -

 کند:  یتوقف م یراه  نی رستوران ب کی  یاز شهر دور نشده اند که جلو  یلیخ

 ..میحرف بزن  دیقبلش با  یول -

 خواهد.  یسکوت م دلش

 ! نه! االن نه.انوشیک -

 : دیگو  یشود م یم ادهیکند و همانطور که پ ی بندش را باز م کمر

 .میبا هم حرف بزن دیبا  کمی ی خود خور یاتفاقا االن وقتشه. به جا -

که فرش    ییتخت ها  یرو  گری کدیشود و شانه به شانه  یم ادهیپ ن یاز ماش یسخت به
 .نندینش یشده، م

خورد ناخواسته به   یکه زنگ م انوشیکند. تلفن ک یاطرافش را نگاه م یبا ناراحت یشاد
 دهد.  یاو، گوش م  یرایگ  یبه صدا ش،یحرف ها 

 سالم.  وش؟یالو دار  -
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 ..یفرار سی پل کمیسالم عل -

 :دی گو یکوچک تخت با خنده م یها  یبه پشت هیتک  انوشیک

 ..گمیم یچ  نینداره. گوش کن بب یبه تو ربط -

 کند: ی حرفش را قطع م ی با کنجکاو  وشیدار

هم که   یاخر تی مامور نی اداره؟ گزارش ا  یومدی. چرا نینه تو گوش کن مرد حساب -
 بدم؟  ی. من االن جواب سرهنگو چست ی داخل پرونده ن

 

رد کن. گزارش کار   یچند روز مرخص هیمن  یگردم. برا تونم بر  یهم فعال نم ییمن جا  -
 فرستم. یهم امشب برات م 

 تو مگه؟  ییکجا  -

 است.. یفکرش، کنار شاد نگاهش،

 زنم. یبعدا بهت زنگ م ؟ی ندار یکار -

 تو  یچوندنیاستاد پ -

 خندد.. یم

 . یعل ای -

 : دیگو ی برادرانه م وشیدار

 .ارتی یعل -

  یو سفارش غذا را م  دیآ یاز افراد رستوران به سمت آنها م یکی کند و   یرا قطع م تلفن
بهار   شواز یبه دادگاه برادرش هم نمانده. هوا به پ ی اد ی. اواخر اسفند است  و زمان ز ردیگ

 رفته است، انگار! 
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 فهمد:  یم  انوشی شود و ک یلرز بر تنش مهمان م یکم

 سردته؟  -

 دهد: یتکان م یسر

 ..کمی -

شود و آن    یدارد. به سمت او خم م یکنارش قرار دارد را بر م رنگش را که در یمشک کت
 اندازد. یم  شی را دور شانه ها

 : دیگو  یرود و لبخند زنان م یم عقب

 م؟ یخب..حرف بزن -

 شود:  یم  رهیخ یبه نقطه کور یشاد

کنم! پر از حرفم   یتونم دو تا کلمه رو کنار هم بذارم و جمله بند  ی. نمهیذهنم خال -
 .. یول

 : ردی گ یم بغضش

بدو بدو   یزندگ نی. کم تو ا دمینکش ی. کم سختستین هیبق هیشب  یهم حت میجوون -
 نکردم. 

 ،یشاد  یسخته گذشته برا  یکند و مرور خاطرات روز ها  یدر سکوت نگاهش م انوشیک
 چکد.  یم  ش یه هاگون یشود و بر رو یاشک م

 زند: ینفس لب م یب

هم کم   د یدونم! شا یام! من فقط خسته شدم...نم  یفیادم بدبخت و ضع یفکر نکن -
 آوردم! 

 کند:  ینوازشش م یو به آرام  ردیگ  یرا در دست م یدستان شاد انوشیک
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موافق  نی !؟ اون زمان که بابات و شاهیهست یگفته تو ادم بدبخت ی! کسسییه -
از اجبار شون، از حقت دفاع   ت، یتی که از نارضا یبودند، خودت بود  ارو یازدواجت با اون  

دادگاه و پاسگاه رفتن   یی تنها ستی ن یزیکم چ  ؟یشاد  ینیب یم یبودنو تو چ ی! قو یکرد
 .  یباباتو بد یطلب کار ها  یبده یکه تونست ی مال تی ر یداداشت! مد  یگناه یب یبرا 

 دهد:  یادامه م انوش یکند و ک  ینگاهش م یشاد

  یبرا ش،یخرج زندگ یبرا  ن یبه شاه ی دونم کم پول نداد یندونه، من که م یهر ک -
 . ذاتته. تتهیبه خاطر شخص گهی محبت هات که د هیخانوادش. بق

 : دیگو  یبندد و م یرا م چشمانش

 کاش نبود!   -

کند و بعد از   یم یآورند. تشکر یشان را م ی بزند که غذا ها یخواهد حرف یم  انوشیک
 : دیگو یسکوت م یاندک

 . ینگاه کن قیعم   هیداره! کاف کیکوچ یها شهیمشکالت ما تو خانواده ر  -

 تلخ است! اری اما بس د یگو یرا م تی واقع

 

 : دیگو  یزند و م یشده در صورتش را کنار م ختهیر یها   مو

  نیباور کن هضم ا انوشیداره! ک  ادیقطعا شاخ و برگ هم ز  یگیکه م یا  شهیر ن یا -
به خدا منم ادمم! من چند سال که با فرشته   ؟یکن  یمن سخته! چرا باور نم ی ماجرا برا

چرخه که بهش بگم   یزبونم نم یما از جانب اون بوده! من حت  یرفت و آمد دارم. دوست
 و، فراموش کنم؟  عمه م  بابامو، یتونم محبت ها  یخاله! چطور م

 کشد:  یاش م یشانیبه پ یرود و دست یعقب م انوشیک
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!؟ اونطور که پسر  یمگه قرار نمک نشناس باش  ؟ی جان، مگه قرار فراموش کن یشاد -
اومدنت به رحمت خدا رفته بوده.  ایتو قبل از به دن یعموت نامه رو خوند، پدر اصل

به   دهیحضانت تو رو م یسرپرست باش یتو ب نکهیداشته و از ترس ا  تیمادرتم معلول
دو   یطرفه قضاوت نکن. حرف ها  هیوقت   چیت. هی مادر اصل  ییپسر دا شهیبابات. که م

 .یعمل کن  یو بعد منطق  یبشنو  دیطرف با 

 

در چشمان   رهیهم و خ  یخواهد. رو به رو   یو از خدا کمک م رد یگ یم  قیعم یدم
 کنند.  یصحبت م  گری کدی

  نیهم  یپدر بزرگت  گفت، که اون زمان حت ، یبود هوشی بکه شما طبقه باال ی وقت -
  نیتصادفه ا کی داره و بر اثر  تی معلول  نکهینبوده! مثل ا  رانی خانم  فرشته مهربان هم ا

 اتفاق افتاده. 

 تواند به افکارش سر و سامان دهد.   یاست. نم کالفه

  یما باز   یبرو شناخت!  چرا دروغ گفت؟ چرا گذاشت پسرش با ا یفرشته که ما رو م  -
 کنه؟

 : دیگو  یخندد و م یم  انوشیک

دو طرفو   یحرف ها   دیبا گمیم  نی! به خاطر همستی من ن شیسوالت پ نی جواب ا -
 ! ستی که ن لمی. فیبشنو

 گذارد:   یخودش و او م ن یرا ب دهیکوب یدارد و بشقاب کباب ها   یغذا را بر م ینیس

 .میزن یفعال غذاتو بخور. با هم حرف م -

 : دیگو یرمق م یب

 اشتها ندارم.  -
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 کند:  یم اخم

 !هی. زورم یخورم ندار یخوام، نم یما نم نجایا -

 زند: یم یمحو  لبخند

 !ینیر یش ییچه زور گو  -

 گذارد:  یم  یچانه شاد  ر یدهد و دست ز  یسرش را تکان م  انوشیک

 تونم حرف بزنم! ینم هیگفت من ذهنم خال یکه م هیهمون زبون ن یا -

اخالق و    یزند. گاه یبر بازوان قدرتمند او م ی خندد و مشت یاو با صدا م   ازمتلک
 شود.  یشدن باطن و ظاهر انسان ها م بایز  شتریباعث ب یعملکرد آدم

 ******* 

 

است که   ییها   وهی مشغول پوست گرفتن م یکند و شاد  یم یدر سکوت رانندگ انوشیک
همراه   یسفر شده اند و حت   یکرده اند. بدون برنامه راه دیرستوران خر  یکیاز همان نزد

 خود لباس هم ندارند!

  یشگیهم  قیدارد و داخل دهان رف یاز آنها را بر م  یکیکند و   یرا حلقه حلقه م اریخ 
 گذارد.   یاش م

 

دست    وه،ی عوض شود هنگام خوردن م یحال همسرش کم نکهیبه خاطر ا انوشیک
  یآخ گفتن دخترک را م ی.  صدا ردیگ  یاو م فی از انگشت ظر یزیرا گرفته و گاز ر  یشاد

 شنود:

 تو؟   یمگه آزار دار -
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 :دی گو  یخندد و م یم

 حرص دادنت َمَلسه.  یآزار ندارم. ول -

 اندازد: یباال م ییو ابرو   ردیگ  یاش م خنده

 کنم! صبر کن حاال..  یم یتالف -

 : ردی گ یانگشتانش م انیلپش را م  انوشیک

 بچه! نمتیب یم  زیر -

 شود، انگار.  یشان پاک نم یاز لب ها  لبخند

 : دیگو یشان م یاز سر خوشحال  یو خنده ها   یشوخ انیم

 انوش؟ یک -

 جون دلم؟  -

 : دیگو   یمحبت م پر

 شی پ یا یم  یدار یگفت ه یدنبالم، به بق ی ومدی م  یکه داشت یجونت سالمت. موقع -
 من!؟ 

 کند:  یدهد و دنده را جا به جا م یرا تکان م سرش

دوست    یاز رو  ،ینگران یکه نگران گذاشت شون. حاال چند نفر از رو شهیاره گفتم. نم -
تا ماه   ،یخودتو دار یسن ازت پنهون کردن. تو االن زندگ  نیکردن و تا ا   یداشتن کار

رو نگران   هیبق یلجباز  یکه از رو  ستی خودمون. قرار ن یخونه و زندگسر   میری بعدم م
 . میکن

 زند:  یم یچشمک

 غصه نخور. یتا منو دار -
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 : دیگو یلبخند زنان م   یشاد

 حالم کنارت خوبه. -

 

 ******** 

 یحرکت به صدا در م  کیشود و قلنج گردنش را با  یم  ادهیپ نیکشان از ماش ازهیخم
 .ردیگ یرود و دستش را م یم یآورد. به سمت شاد 

 !؟ داریب ای  یخواب -

 : دیگو   یکند و م  یسر سبز و خوش آب و هوا م  یبه روستا  ینگاه یشاد

 .دمیعمر که نخواب  کی. اما انگار  داریب دارِ،یدونم. مغزم ب ینم -

 کند:  ینشاند و نجوا م یم ش یگونه ها  یرو  یبوسه ا  عی و سر تند

 خستم. یلیداخل که خ میبر ای. بی ا یبره تا کنار ب یاشکال نداره. زمان م -

که از   یرنگ یصورت  یکاغذ  یرنگ آن، با گل ها  دی روند که درب سف یم  یسمت خانه ا  به
  لیرا تشک ییبا ی ز  ریتصو  ده،یخانه قد کش وارید  یخانه رشد کرده؛ و تا  رو اطیباغچه ح

 : دیگو  یم  یزنانه ا  یزند و صدا یداده است. زنگ در را م

 ه؟ یک -

 خاله نرگس  می ما -

 دل خاله زی تو عز ایب -

گذارد،   یدستش را پشت کمر همسرش م  انوشیشود و همانطور که ک یباز م اطیح در
 : دیگو  یم

 تو خانوم خانما.  ایب -
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 کند: ینجوا م انوشیشود و با تعجب رو به ک یداخل م یشاد

 لهجه نداشت!؟ خاله نرگس خواهر مامانته؟  -

 بندد:  یرا پشت سرش م  در

خالمم بعد ازدواج همراه  گهیاره لهجه نداشت. چون اصالتا مال خود تهرانن. د -
 . نجایهمسرش اومد ا

 پرسد:  یم  یدارند و سوال یقدم بر م گری کدیبه شانه  شانه

 ه؟ یاسم روستا چ -

 برمت اونجا.  یفم داره که مرود خونه معرو هیحشکوا.  -

 شود. یآن دو قطع م انیخاله اش بحث م یصدا با

 دلم. زیتو عز  ایخاله. ب یجان. راه گم کرد  انوشیسالم ک -

  یکشد و پر محبت م  یرا در آغوش م ی و به رسم ادب اول شاد دی آ  یجلو تر م نرگس
 : دیگو

 . دیخاله جان. قدم رو چشم ما گذاشت یخوش اومد  -

 : دیگو   یشود و با خجالت م یلطف و احترام آنها خوشحال م  همه ن یا از 

 ..می. مزاحم شددیزنده باش -

 شما..  دی!؟ مراحمهیچه حرف ن یا -

 کند:  یخانه اشاره م یبوسد و به سمت ورود  یرا م  انوشیک  صورت

 داخل..  دی بفرما -

 : دیگو یم   یبلند تر یصدا با
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 اومده  یک  نی بب ایب یحاج -

 خندد: یم  انوشیک

تعارفا   نی. راحت باش. خانوم ما هم اهل ا می ستیبه زحمت ن یخاله به خدا راض  -
 ..ستین

 : دیگو  یکند و م یم اخم

 حاال زبونتم درازه؟  ، یخبر که اومد  یب -

  یبرد و چشمک زنان م یآورد و دستانش را باال م یرا از پا در م شی کفش ها انوشیک
 : دیگو

 شمام. حرف، حرف شماست!   کی اصال من کوچ -

 داشته است... اجیسفر احت  ن یزند و چقدر به ا یم  یلبخند  یشاد

 ******** 

 نوشند.   یم ینیدارچ ینشسته اند و چا  یریانداز حص ریز   یخانه رو  اطیح در

 یبه سالمت  میدار یپس ماه بعد عروس -

 : دیگو  یم یبا خوشحال  انوشیک

 ! گهید د ی. اره خودتونو اماده کندیسالمت باش -

 دهد: ی اندازد و لبخند زنان ادامه م یم  یرا دور شانه شاد دستش

 .میکن  یزندگ نجایا  میایب م یروستا. جمع کن نی داره ا  ییچه صفا  -

 : دیگو ی خاله اش م همسر

. طبقه دوم خونه دیا یداره ب یاگر راه نی..ببنجایا  یا یب یدونم کار ت ول کن یم دیبع -
 .. میایدر م ییمال شماست. من و نرگس هم از تنها
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 کند: ی شان را نگاه م یجمع خانوادگ  یشاد

 فکر نکنم بشه..  یممنونم از محبتت تون. من که دوست دارم. ول -

 دهد: یرا بپرسد که همسرش هشدار م  لشیخواهد دل یم  نرگس

 خانوم!   -

 دهد. یتکان م یمحمد سرخندد و  یهم زمان با خاله اش م  انوشیک

 

کمک   یی را ی پذ یاو برا  یبرد و همسرش هم پا به پا یرا به داخل م یچا  ینیس  نرگس
 کند. یم

که در کالمش   یاد یبرد با دوست داشتن ز  یم  یشاد  سوانیسرش را داخل گ  انوشیک
 :دی گو  یآشکار است؛ م

 باشه.. یحالت نی کردم مو هات ا یوقت فکر نم  چیه -

 آورد: یسرش را باال م یشاد

 ! یو خوب باش  یکردم انقدر منطق یمنم فکر نم -

 : دیگو یخندد، م یکه م  یکشد و با چشمان یرا م دماغش

 بود!  یفیعجب تعر  -

که من سال ها   یزی. چهیزندگ  ک ی  یاشتباه باعث نابود  تیو گفتم! ترب تی نه واقع -
 عوض بشه و بفهمه.  نیتا شاه دمیجنگ

 کرد.  رونیمنو از تنم ب یکه تو وجود تو بود ..خستگ یزیچ

 

 ***** 
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خورد.   یزنگ م زیر  کی  یهم چنان در حال غروب کردن است و تلفن همراه شاد   آفتاب
را   یدلواپس انتظار پاسخ شاد نقدریتواند پشت خط باشد که ا  یجز حامد م یچه کس

 کشد.  یم

را   انوشیرنگ ک  یقهوه ا  ی آورد و دو گو یدارد! نگاهش را باال م دیجواب دادن ترد  یبرا  
را در دست   یگوش یقیبندد و دخترک با آه عم  یرا در لحظه م شی .  پلک هاندیب یم

 کند. یسبز رنگ را لمس م  کنیگرفته و آ 

 الو؟  -

 ! سالم عمو..یجواب داد رید -

 شود. قلبش هم!  ی مشت م  دستانش

 بود؛ متوجه نشدم!   لنت یو سا ر یگوش -

 شود در گلو..  یکه حناق نم دروغ

 : دیگو   یکشد و م یم  یآه حامد

 د؟ ی باشه عمو. کجا -

 دهد:  یم هیاش تک  یشگیرا به شانه همدم هم سرش

 . حامد!؟ النیگ م یاومد   انوشیبا ک -

  ،یساکت ،یخونه ُمرده. اروم  نیانگار روح ا  یستیکه ن یاز موقع یبگو جون حامد..شاد -
 .. ی! نبودنت درد داره شادیحداقل اون زمان بود   یول

 داند!  یاو را نم  ردی گ یم بغضش

رو تنها  یچند روز  هیخوام  یمدت  به من زنگ نزنند، م  نیتو خونه بسپر که تو ا  -
 باشم..
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 ترسد او را از دست بدهد.. یشود. م  یمتعجب م حامد

که   یبعد گند ستیکه معلوم ن اریمنم خبر نداشتم. اون شهر  برغمیبه پ ر،یبه پ ،یشاد -
چشمش اشک. به  هیچشمش خون  هی دیزده کجا گورشو گم کرده! به خدا قسم که مهش

 .. یپرست یکه م  ییهمون خدا 

 :دی آ  یکالمش م انیم

 انقدر منو قسم نده حامد!   -

تو   یشده! ول یبوده و چ یگذشته چ  میندار ی! کارمیاز دستت بد می ترس  یم یِد لعنت -
 خوام..  یم  زی چ هی! فقط ازت یمون یبرادر زاده منم م ،یبرادر زاده من

 کند. یکمر دخترک را نوازش م  انوشی ک دست

 عمو!؟  یچ -

روح خانه قدم   یب اطیرنگش روشن کرده و کالفه در ح ییرا با فندک طال گارشی س حامد
 زند. یم

که اون اتفاق   یدونم موقع یوش نکن. به خدا قسم که مو فرام دیمهش یها   یفداکار -
باور کن   ی. ولیداشت یمال  ت یر ی. چجور مد یشاهرخ افتاد چجور تنها شد  یبرا یلعنت

کرده که    شتریب دیخان هوا ت و داشت! سود کارخونه بعد فوت حم ر یدورا دور اردش
 دراز نشه.  یدستت جلو کس

 زده بود!؟  دی آنها مهر تا  یشود..با رفتنش آن قدر به ترس ها  یم نیغمگ

 !؟  یدر مورد من فکر کرد  یحامد جان! چ -

گذارد و   یاش م ینیب یانگشت اشاره اش را رو  انوشیو ک ندینش ی صاف م  شیجا در
 کند:  ینجوا م

 جان آروم..  یشاد -
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  یبش به حدقل  یدهد. تپش ها  یرا ماساژ م شی انگشت اشاره اش پشت پلک ها با
 بزند! رونی اش را بشکافد و ب نهیخواهد س  یزند که م یتند م

  دیبا  یمیگذشته به من..چه تصم یعمو من حق دارم که تنها باشم. که بفهمم چ -
عمر باهاشون بزرگ   کی که  یمن خانواده ا   ستیقرار ن  یحامد..ول ستی که ن لمی!؟ فرمیبگ

خوام تا با   یکنم! من فقط فرصت م  یو محبت کردمو فراموش نم  دمیشدم، محبت د
 . امیکنار ب ی زندگ نیخودم؛ با ا 

که اجازه نفس  یشود از افکار منف یراحت م الشیو خ  ردیگ یم  قیعم یدم حامد
 دادند.  یهم نم دنیکش

 ..میمون  یما منتظرت م -

شود. با  یرها م انوشیکند؛ و در آغوش ک یو تلفن را قطع م  دی گو یم  یآرام باشه
 کند:  یبسته نجوا م یچشمان

 صبر!  ای خدا -

 

 **** 

شده   رهی ها چ ابانیبر تمام کوچه خ یکی نقره کوبش را سر کرده و تار اهیچادر س آسمان
برد و کوچه به کوچه قدم زنان؛ خاطراتش را مرور   یفرو م بیدست در ج اری است. شهر

  کی اسم و    کی را ندارد! تنها  دنش یکه حق د یبا مهتاب...تا فرزند ییکند. از روز آشنا  یم
کند اما هم چنان    یدرد م شی آشوبش شده است. پا ها  یها روز  نی ا  یآدرس، دلخوش

 دهد..   یادامه م

را بهم   شی دختر عمو یآورد! زندگ یبند بند استخوانش را به درد م ی قیعم یناراحت کی
لب جوب    یا از قلب او دور تر کرده. خسته روخودش ر  ش،یاست و با حرف ها  ختهیر

را   یکند. احساس شاد یها نگاه م نیو به رفت و آمد ماش ندینش ی م ابان ی خ کیپهن 
  دهیداند که با مشکالت جنگ یم  یدختر قو  اسطوره  ک یاهداف خودش کرده! او را   چهیباز 
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شلوارش   بیاش را از ج  یشناسد! گوش یکند او را نم یحال فکر م  نیاست..اما با ا
  یم یاز گوشه چشمانش جار  یکند. قطره اشک یآورد و صفحه اش را روشن م  یم رونیب

  یکرده بودند. اما شاد یبود که در گذشته او را شکنجه روح ییشود. قصدش آزار آدمها
اگر با   د یاو را نخواست..شا  شیانتقام شد! دوستش دارد! اما دختر عمو   نیهم آلوده ا 
او کنارش بود! کاش در همان سال   انوشی ک ینشده بود، حاال به جا کی و نزد هدف به ا 

 کرد...  یدرباره افکارش صحبت م یکه ادعا به دوست داشتنش داشت؛ با کس ییها

  ییگوش شنوا شیحرف ها   ی برا دیافتد. شا  یراه م  دهیخم ییو با شانه ها ستدیا  یم
 نبود!

 ****** 

 چرخد:  ید و به سمت او مزن ی م شی به سقف ترک خورده صدا رهیخ

 انوش؟ یک -

 دستش دور کمر او.  کی بالشت است و   ریدستش ز  کی

 هوم؟  -

 دهد:  یم  یدر آغوش او جا شتریرا ب خودش

 بگو جانم ه؟ یهوم چ -

 خندد.. یم

 خانم؟  یجانم شاد -

 .. نیحاال شد! افر  -

 زند: یم  مهیدخترک خ یکند و رو یلحظه چشمانش را باز م  کی

 ما رو بده که راحت بخوابم.  هیپس نمره قبول -
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 کند:  یچپ نگاهش م چپ

 ! میندار  زهیجا  نجایبخواب. ما ا -

 زند.  یم   یخندد و بوسه ا  یدر گلو م انوشیک

 خوابم!  یحاال م -

خوانده بود؛ همسر   یی. جادیآ  یبه وجود م یاز بوسه او در شاد  ی ند یخوشا احساس
  یخوشحال است. حت انوشیک  یشما هست. چقدر از همراه یشگیو هم یابد  قیشما رف

زند   یهم که هر ماه م  ییشود. آمپول ها یم نیهم بهتر از قبل شده و کم تر سنگ   شیپا
 نبوده!  ری تاث یب

 اندازد. یبدن  او م ی اش را رو  ینیاز سنگ  یشود و کم یم  زیخ مین شیجا در

 ؟ ی ریبگ زه یصدات کردم که جا  -

 زند.   یم یبند حرفش لبخند پشت

 کند:  یشود و  زمزمه م ی شنود به سمت صورتش خم م یکه از جانب او نم یجواب

 ...ارای -

 کشد:  ی سرش م  یپتو را رو  انوشیک

 نه بچه  ای بخوابم  یذار یجاااانممم؟ م -

 خورد.  یاز شدت خنده تکان م شی ها شانه

 کند: ینجوا م ییبا لبخند دندان نما  یشاد

 .شهی ! االن خالت از خواب بلند مسسییه -

 دار او.   شیصورت َته ر  یشود رو  یپخش م ش ی زند و موها یکنار م یرا به سخت پتو

 کشد.  یرا محکم در آغوش م یشود و شاد  یبلند م شی از جا  انوشیک
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 وقت شب.  نیوروجک ا  هیحرفت چ  نمیبگو بب -

 زند:  یرنگش برق م یمشک چشمان

 ؟ ی گیبه خانوادت م امروز رو، ی ماجرا  نی..ا گمیم -

او   شانیپر  یمو ها  انوشیدهند. ک ینگران است و افکارش اجازه خواب را به او نم یکم
 زند.  یرا از صورتش کنار م 

 ؟ یبذار ونی موضوعو رو با همه در م ن یا  دیبا یچ  ی. برایشاد -

 . ری نگرانم. ذهنم درگ -

. غصه خودن نداره. نهیب یم  یخواب هی یهر کس  ی! براگهید ینباشه خانوم. زندگ ریدرگ -
 که در گذشته افتاده ارامش االنت از دست بره.    ییبه خاطر اتفاقا ستی قرار ن

 : دیگو  یآورد و م یدستش را باال م انوشیکه ک یبزن یخواهد حرف یم

 نکن.  یالک  یها  زیچ  ری. اما ذهنتو درگ یا ی تا کنار ب یدار از یفهمم! سخته..ن یم -

 گذارد:  یاش م نهیس  یرا رو  دستش

 . شتمیکه باشه من تا تهش پ یزی.. هر چیراه باهاتم شاد نیمن تا اخر ا  -

 : ردی گ یم بغضش

 که همراهتم!  دمی منم بهت قول م -

 کنند: یزنند و نجوا م یم   یزمان لبخند هم

 ...یشگیهمدم هم -

 

 ****** 
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 :دی گو یم تیخان با عصبان ریاردش

 .دهیکه به حرفم گوش نم گمیبه مادرت م ی بزن. هر چ یزنگ به شاد هی دیمهش -

 دهد: ی است جواب او را م یری همانطور که مشغول گرد گ دیمهش

 .دینکن تشی. انقدر اذ ادیتنها باشه با خودش کنار ب   کمی دیپدر من!؟ بذار  یبگ یچ -

 کند:  یم اخم

خواست که مواظب   بایتر از بچه هامه. اون زمان خود فر  زیمنه...عز ی نوه  ؟ی تیچه اذ  -
خواست تا حضانت   دیخود حم شینبود! چند سال پ رانی. فرشته هم که ا میباش یشاد

 دختر به دلش افتاده بود.   نی بچه رو قبول کنه. دوستش داشت. از همون اول هم مهر ا 

 چرخد:  یطرف پدرش م به

 ذهنش اروم باشه. بتونه فکر کنه. دیبذار  کمی گمی دوستش نداشت!؟ م گمیمگه من م -

 کوبد:  یم  نیزم یرا محکم رو ش یعصا

 . زنگ بزن.دیمهش اریبهونه ن -

 شود.  یداخل خانه م نیو پشت بند آن شاه دیآ  یم  نی از پله ها پا  یبه آهستگ خاتون

 ؟ یراه انداخت یچ  یبرا ادیخونس. داد و فر  نی !؟ زن پا به ماه تو اریچه خبرته اردش -

 : دیگو یم  یبا کنجکاو  نیکند و شاه یان سکوت مخ  ریاردش

 شده مگه!؟  یچ -

 کند: ی اضافه م ینگران با

 الهام حالش بد شده!؟  -

 : ستدی ا  یم نی شاه یجلو  خاتون
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 نه مادر. خودت نگران نکن.  -

  یدارد و رو ی را برم دیخر  یها   لکسیشود. نا  یو خم م  دیگو  یدر دل م یخداروشکر
 گذارد:  یسنگ اپن م

 . یکه سفارش داده بود ییها  دی خر نمیعمه ا  -

 : دیگو   یکرده و با استرس م یتشکر دیمهش

 شاهرخ؟    لی سراغ وک یرفت -

 دهد: یرا تکان م سرش

که   یداره. گفت با مدارک یبه دادگاه اخر ماه و حکم قاض یبستگ یرفتم. گفت همه چ -
 بود. دواریام  شهیداده، م لیتحو   انوشیک

 کند:  یقطره اشکش را پاک م یبا گوشه روسر خاتون

 .شیخودت به بچم رحم کن..به جوون ای خدا -

 رود. یم  رونیناراحت است. به سمت ب یاز نبود شاد  نیشاه

 عمه!؟  یریکجا م -

 دهد:  یجواب م مهیو ن نصفه

 االن.  امیم -

 ت..خود داش یبرا  ییصفا   نجایزمان ا  کی اندازد و   یروح خانه م  یب اطی به ح ینگاه

که افتاده   ی. هر اتفاقردیگ  یآورد و شماره خواهرش را م ی م رونیب  بشیرا از ج یگوش
 باشد، او خواهرش است. 

 ماند.  یپاسخ نم یب شهیمکرر تماسش مثل هم یپس بوق خوردن ها  در

 سالم.. -
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 .رد یگ یم  قیعم یدم

 ؟ یسالم. خوب -

 خوبم داداش. تو حالت چطوره!؟ الهام؟  -

 . ردی گ یم بغضش

 کلمه رو نشنوم!  نیا  گهیکه د  دمیداداش! ترس -

 : دیگو  یم  رانیح  یشاد

 کنه، فقط دوست داشتن و محبت.   یکه آدمها رو به هم وصل م یزی ! چنیشاه -

 تواند حرف بزند..  ینم

 دوست دارم. زود برگرد. -

فاصله و رفتن آدم ها   یپوشاند. گاه یچهره اش را مرا قطع کرده و با دستانش  تلفن
از حد توان، به ما محبت کرده اند! که انقدر    شتریها ب یبعض م،یشود که بفهم یباعث م

 شود... یاحساس م یآنها در تالطم زندگ یخال یجا

 

 ***** 

 

کند. از آن اتفاق مدت ها   یم  یاش را سپر ی لحظات زندگ نی دارد سخت تر شاهرخ 
 یلیاز خ  شیکس را قبول نکرده جزء خواهرش. کم و ب چیگذرد. مالقات ه  یماست که 
اش را   یتمام زندگ د،یچشمانش گود رفته و شا ر یخبر ندارد. ز  رونیآن ب یاتفاق ها 

  یخوب، خدا یروز ها  یداند خدا یم خوب کند و  یباخته! زانوانش را در شکم جمع م
 سخت هم هست... یروز ها 
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 ****** 

  انوشیاندازد. ک یروستا م نیدارد و درون رود خانه معروف ا یبر م نی زم یرا از رو  یسنگ
 آن طرف تر مشغول تدارکات ناهار هستند.  یهمراه شوهر خاله اش، کم

 بد شد! یلیخ ینجوری. ادیداد  یکاش چند روز قبل اومدن خبر م -

 :د یگو یزنان م لبخند

 ! به من که خوش گذشته.دیر یسخت نگ  -

 کند:  ینگاهش م یسوال  نرگس

 ...گمیم  تیجان!؟ درسته؟ تسل یپدرت فوت شده شاد -

 دهد.  یتکان م نی بغض چرک ک ی را  همراه  سرش

 نداشتم... ی. حال خوبستین ادمیاز مراسمش  یاد یز  زی. چ شیچند ماه پ -

 : دیگو  یگذارد و مهربان م یشانه او م یرو دست

 سخته... یموضوع  نی. کنار  اومدن با همچینیغم نب -

 کند.  یکند و خاله اش مجددا صحبت م یم سکوت 

  دایپ نی همراه خوب تسک هیکه داره، با وجود   یی درد ها ،یزندگ یها  یسخت یتمام -
 کنه.  یم

فکر   قیگذارد. عم   یرا تنها م  ی شاد دی ببخش کیزند و نرگس با   یاو را صدا م  همسرش
  ی! گاهزی همه چ تی ری و تا مد   یخواستگار ی در روز ها تشی ظلومکند. از سکوت و م یم

کند و چشمانش   یچانه ستون م  ریرود! دستش را ز  یشما باال م یدر مشکالت سن روح
  ی! و عمه ا نی..به حامد، به شاهانوشی ک یشود به بودن ها  یبندد. دلش قرص م یرا م

 رود. یاو م  یکه جانش برا 
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  یرو یآورد. شماره ناشناس   یم  رونیب راهنشیپ بیخورد و آن را از ج یزنگ م تلفنش
  یم ییبه پا یکند و دست یرا به جلو دراز م شیدهد. پا  یصفحه افتاده است. جواب نم

 کند. آرام است! مثل خود او.  ینم تی روز ها اذ ن یکشد که  ا

  کی به تو نزد  ییآدم ها  طیشرا  ن ی در بدتر یذهنش هم چنان پا بر جاست. گاه  یاهویه
کوتاه مدت   یوابستگ  کی ! و دیشو یم ضی شوند؛ که شما دچار احساسات ضد و نق یم

  یروح طی شرا  نیدر بد تر  اریندارد که رابطه او با شهر  دی. ترد دیریگ یرا با عشق، اشتباه م 
که واقعا در آن زمان   ییشد! او  یهم باز  حساساتشفهمد که ا یشکل گرفت و خوب م

  زیچ یاوست! اما زندگ   یها  تیحما  ونیرا دوست دارد...مد شی موکرد پسر ع  یفکر م
 هم!  اریخواست..خود شهر یگرید

کند.  یشود و عقب را نگاه م  یکج م یکم شی خورد و در جا  یمجددا زنگ م تلفنش
سبز رنگ را لمس کرده و   کنیکشد و آ  یم شی به موها  ی. دستند یب یرا نم انوشیک

 گذارد:  یگوشش م یتلفنش را رو 

 بله؟  -

 است!   قیعم ینفس ها   یرسد صدا  یکه به گوش م یزیچ تنها

 شود:  یم کالفه

 ! دیمزاحم نش -

 زند:  یخواهد قطع کند اما شخص پشت تلفن حرف م یم

 ! ستمی مزاحم ن -

 !؟ اریشهر -

 : دیگو  یمدهد و  یم نی آب دهانش را پا یشود. به سخت یم  شوکه

   ؟یزنگ زد  یچ یبرا  -
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 کند. ی جمع و جور م ضشیرا همراه احساسات ضد و نق خودش

 

 نیحال بد...ا  نیگنجد! ا  یروز ها نم نیا  یچشمانش را بسته و در ذهنش تداع اریشهر
 ها!  یدور

 پس من مزاحمم!  -

 دهد:  یپاسخ م یبه آرام یشاد

 . ستین ی شک نی. در ا ییچشم و رو یب یلیمزاحم!؟ نه چرا؟ اما خ -

 .  سوزدی از درون  م  یزند و شاد یم   یصدا دار پوزخند

  تیحما  ونی ..مدیکمکم کرد یل یو خونه بودم خ مارستانی اون زمان که همش تو راه ب -
   ؟یدار یچه حس   یمن انداخت  یکه تو زندگ یطوفان نی! از ا یخراب کرد یهات بودم. ول

 ب توجه کند: خواهد جل یکند و نم یگوشه چشم نگاه م از 

خوام   ینم  یمن حت قا؟یدق  یچ ی برا ؟ی عذر خواه یبرا  ؟یبگ یکه چ یاالنم زنگ زد -
 ! یپا گذاشت ری . حرمت دختر عمو و پسر عمو رو هم ز نمتیبب گهید

 .. نکهیا  یمنجالب غرق شدم! برا   نیخودمم تو ا  نکهیا  یدلم تنگه. برا  نکهیا  یبرا  -

 . دیایب  نی از موعظه اش پا  یگرفته اش هم باعث نشد شاد  یکند و صدا یم سکوت 

پر   یروز ها  ،یکرد  تمینحو اذ  نیهم وجود نداره. به بدتر   ی. دلتنگستیما ن ن یب یحرف -
 من سمه!  یاسترس برا  یدون یکه م یی. تو یو درست کرد  ی استرس

سرش  شناخت!  یکشد. خوب او را م یاو را در آغوش م یکند و دستان  یرا قطع م تلفن
 گذارد:  یرا در اغوش او م

 ؟ ی کجا بود -
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 زند:  یم یچشمک

 شما!  هیسا   ریز  -

 دهد. یاش  را  محکم به تن خود فشار م  یشگیخندد و  همدم هم یم  یشاد

 ********** 

 زند: یم  ادیشود. فر  یکند و هزار تکه م یپرتاب م نهی به سمت آ ت یرا با عصبان تلفن

 خداااا  -

 شوند.  یداخل اتاق م ه یو اضطراب همراه بق یبا نگران مادرش 

 جان..   اریشهر -

 . شیو آدمها  یاست! از زندگ  خسته

 .  رونیب دیمامان! بر  رونی برو ب -

 زند: یم داد

 ..میبه زندگ دی . گند زد نمیکس و بب چیخوام ه ینم -

 شود.  یبلند م شی از جا  عیسر  اریرود که شهر  یجلو م اطی با احت محسن 

چطور   دمیفهم یمن خر نم ؟ی نکرد  تمیخواستم حما  یچرا اون زمان که مهتابو م -
 طرف پدرت!؟  یکنم. چطور مرد باشم! شما چرا رفت تشیحما 

 دارد.  یبر م نی زم یخورد شده را از رو  شهیاز ش کهیت  کی شود و  یم خم

 : دیگو یپدرانه م محسن 

 .میزن یحرف م  گهید کمیاروم باش بابا! بذار    اریشهر -

 چکد:  یم ن یزم یدهد و خون رو  یانگشتانش فشار م  انی را م شهیش
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 همه رو از دست دادم!   ؟یکار کن   یچ یخوا یم  م؟یحرف بزن  ویچ -

است. همه ما دچار   ستادهی دردناک کنار اتاق ا یکشد و عاطفه با بغض  یم غیج مادرش 
تواند از آن   یم  یاست که چه کس  نی. اما مهم امیشو یبحران احساسات و مشکالت م

 !د یا یب رونیسر بلند ب

 رو. شهی اون ش نیمامان..بذار زم  اریشهر -

 : دیگو یالتماس م با

تو و اون   ی دارم از صدقه سر ی بدبخت یکن! بچم از دست رفت! هر چ یکار هیمحسن  -
 خانوادته. 

 : دیگو   یرود با اخم م یم اری همانطور که کنار شهر سن مح

 زن!؟  یکن یم نی وسط دعوا نرخ تأ  -

 یکرد! م  یباز  شیبد با دختر عمو  یلیزند و خ یزانو م نیزم ی جان رو یب اریشهر
بندد و عاطفه با   یباشد...اما گذشته اش اجازه نداد. چشمانش را م گهی توانست طور د

 رود. یسرعت به طرف برادرش م

 .اریب  نتویکاب  یباال یمامان برو جعبه پزشک -

 باشه مامان، باشه.  -

  شهیزند و ش یرود و محسن کنار پسرش زانو م ی بلند به سمت آشپزخانه م یگام ها  با
 کند: ی نجوا م یآورد. با ناراحت یم  رونیانگشتانش ب  انی را از م

 .میخاندان مقصر  نیا  یبچه ها   یهمه ما تو زندگ -

 

  یم یانسان ها، روز  نی تر ی قو یرود. و گاه یم   یاهیبد است و چشمانش س حالش
 کشد: یم   یغیشود و عاطفه ج یشکنند. در آغوش خواهرش رها م
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 از دست رفت... اری شهر  ایمامااااان، ب -

با دروغ و   ست، یگفت! مشکل او فرزندش ن  یم یرا به شاد  زیاز همان اول همه چ کاش
را نا واضح   انیاطراف  یجلو آمدنش باعث شده بود؛ از قلب او دور شود. صدا   استیس
  یرود. اما چرا حضور مهتاب را احساس م یم  غمایجانش به  رهیشنود و انگار ش یم

 کند:  یکند!؟ نجوا م

 مهتاب!؟  -

  ییشود دستش را به سمت باال بلند کند و با صدا  یاو باعث م  یبای ز  یه ها خند یصدا 
 زند: یآمد، انگار؛ لب م یکه از ته چاه م

   ؟ی مهتاب خودت -

 فهمد... ینم چیه گرید و

 ********* 

کشد. در  یمردانه اش م یبه گونه ها  یکند و دست یرا نگاه م انوشیبا عشق ک یشاد
 در حال آزار است؛ او کنارش بود. که روانش  ییروز ها نی سخت تر

 : دیگو  یم  دهیدراز کش یری انداز حص  ریز  یهمانطور که رو  انوشیک

 . میصاحاب دار -

کشد و   یخندد. گوشه شالش را م  یبلند م انوشی کند و ک یچپ چپ نگاهش م  دخترک
 : دیگو  یم

 ...تیوضع  نی. خسته شدم از ا مونیسر خونه زندگ  میبر  شهیم یک -

 شود: یم رهیکور خ ینقطه ا به

 ..یبه زود -
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. با تمام احساسش در حال جنگ است. او هم شانیاست. آشفته..پر  ریدرگ ذهنش
 کشد.  یشانه به شانه رو به آسمان دراز م  انوشیمتقابال کنار ک

 م؟ یگرد ی بر م  یک -

 :دی گو یم  عی و سر تند

 .  یهر وقت که تو بخوا  -

نقطه مشترک است. نه آنقدر   نیمهم تر   یدر زندگ نیزند. درک متقابل زوج یم  یلبخند
.  نیماش کی خانه داشت و   کیتنها   انوشی. کازمندیثروتمند بودند و نه آنقدر ن

بود. انگشتان   یقدر کاف نیهم  یزندگ کی شروع   یاما برا  ست؛یپول ن یاصل یخوشبخت
  یامروز فکر م ادی پول ز  یز ی ه وارب یشود و شاد  یانگشتان او قفل م انیدر م انوشیک

در حساب ندارد. اما به    یادیخان است. عمه اش آنقدر پول ز  ریکار اردش دیترد یکند. ب
 خانه کمک کرده بود. لی وسا  دیخر  یاندازه وسعش برا 

 تونم.   ی! نمشهینم یبمونم. ول نجایا اد یدوست دارم  ز  -

 چرخاند:  یرا به طرف  او م سرش

 چرا!؟  -

 : دیگو ی رنگ او م ی قهوه ا  یدر دو گو رهیو خ رد یگ یم  قیعم یدم

 کنه!  یمن حکم م یداره برا  یها تو زندگ  دی با یلیچون خ -

 خودت و ارامشت باشه. دی با  یزندگ تی اولو  -

 کند:  یصحبت م  یکند و با لحن محکم یسرش ستون م  ریرا ز  دستش

  یاز خواسته ها   یمدت  هی یبرا  یه مجبورک یریگ  یقرار م  یطیشرا هی   یوقتا تو  یبعض -
اجازه   نی الهاِم و شاه مان یزا کی شده؛ خاتون هم. نزد  ری. عمه پانوشیک یخودت بگذر

 .ادیب  ایشهر به دن نیخواد بچه اش تو هم یبره تهران! م  دهینم
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 رود.  یکوچکش ضعف م یدست و پا  یدلش برا  امده،ین ایکه هنوز به دن یفرزند ادی با

 م؟ یکه برگرد یخوا  یخب االن م -

 .ادیب ایو الهام به دن  نیشاه یکه بچه   یمجبورم. حداقل تا زمان -

 : دیگو   یم یدهد و با لحن تند یتکان م  یسر  انوشیک

. به پات یتو خم و راست بش دنشید انیکه م ی عالمه مهمون هی یبرا  یاما حق ندار -
 . یاریفشار ب دینبا

 .ندینش یو دلخور، اما به دل م  یهم، هر چند عصبان  شیها  تی حما 

 

 ***** 

 پرسد:  یم   میآرام و مال یمبل کنار دخترش نشسته است و با لحن  یرو  خاتون

 .یآشفته بازار از بچه ت غافل نش نیبه خاطر ا   ؟یخبر دار لویاز ن -

 دهد: یتکان م یسرش را به آرام دیمهش

 .  ادیم  یردم. بچم ناصر  داره از سرباز گ  یخبر دارم...الهام فارغ بشه بر م -

 : دیگو  یکند و نجوا کنان م یسکوت م خاتون

خنده   یشدن و صدا  یهمه تو خونه تهران جمع م میقد  یمثل روز ها   شدیکاش م -
 .دیرس یهاشون به گوش م 

 کشد:  یم یآه

 دیفهم دینداشت بچم؛ که حم  یتر بود اهو به رحمت خدا رفت. سن  کی که کوچ یشاد -
 ام اس داره..
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زمان   چ یه یکند. دلتنگ یاش قطره اشکش را پاک م  ی فرزندش با گوشه روسر ادی با
 شود!  ی به عادت نم لی تبد

  تی ری اون زمان همه بچه بودن مد   ؟یکن یبا خودت مرور م ویچ  یمامان! االن دار -
 ! رنی و سر کار م  دنیراحت بود! االن هر کدوم قد کش

 .ندیب یتار م  شمانشچ

 ..دیدلتنگم مهش -

 شود.  یم  ییرا یکشان داخل پذ ازهیحامد خم  ،یباز شدن در اتاق شاد یصدا با

 ر ی سالم، صبح بخ -

 : دیگو  ی محبت م با

 امادس.   زیم  یسالم مامان جان. صبحونه رو -

 .ندینش  یمبل م  یدهد و رو  یتکان م یسر

 ومد؟ ی ن یشاد -

 : دیگو  یمطالعه اش م نکیع یاز باال  دیمهش

 !؟ یکار دار یو چ  یشاد -

 کند: یبه مسخره مثل خود او نگاه م حامد

 کار دارم!؟  یچ یعنی -

 :ندینش ی م  شیدر جا  صاف

 عمه..  یزن یحرفا م -

 کند:  یبا حرص نگاهش م خاتون
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 شده؟  یچ نمیبسه. بگو بب یمسخره باز  -

 است... نگران

 کشد:  یم  شی به موها یدست

 زده خودشو داغون کرده پسر نفهم. رای..شهریچیه -

 پرسد:  یبا استرس م  دیمهش

 ؟ ی د یتو از کجا فهم -

 زد. یحرف م  یروان نی رفت با ا یم یعاطفه خبر داد. کاش شاد  -

 دهد: یادامه م  د یکند و مهش یبغض م خاتون

 م؟ یحال و روزش! کدومو باور کن  نیداغون کرد! نه به ا یشاد ی زندگ نکهینه به ا -

 دهد: یتاسف تکان م   یاز رو یشود و سر یبلند م شیاز جا  حامد

 دونم!   یمنم نم -

 : دیگو   یم تیاش با عصبان عمه

 حرف نزن! یپس الک -

 ******** 

 کند: یخان را نگاه م ری مبهوت اردش  فرشته

 !؟ و یهمه چ د؟یفهم -

 دهد:  یپاسخ م یخونسرد  با

 ؟ یناراحت -

 زند:  یم یپوزخند
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 یبشه...ول تیاذ   یتو زندگ نی از ا شتریخواستم ب  ی! نمیخوشحال باش یلیاالن خ  دیبا -
 خب!

 زند: یچرخ دارش را چنگ م یصندل دسته

 حا..حالش چطوره؟  -

 :ستدی ا  یخان م ریاردش

 تو!   شیپ   ادی که برگرده بدون شک م  یاز حالش ندارم! وقت یخبر -

 کند به او:  یم پشت

 . فقط. -

 : دیگو  یکشد و م  یبه کتش م یدست

 هم نداره!  یا  دهی گذشته خبر دار بشه. فا  ی از اختالف ها  یکس  ستی قرار ن -

کند.  یاو را نگاه م  یخال یاضطراب، جا ،یرود. فرشته با ناراحت یزند و م یرا م حرفش
خان   ریاردش نکهی! ا ستیبدون مشکل ن یانسان چ یآشکار شده است و ه یزندگ قتی حق

مملوء از    یروز ها  نیو به ا ستادهیا  دانیاو خارج از م یعنیخبر ندارد   یاز حال شاد 
آگاه است که اول با خودش، و قلب نا آرامش کنار   قدرکند. دخترک آن  یتالطم نگاه م

 در کار نباشد. یمان ی که پش ردیبگ می و بعد تصم د؛ی ایب

 

روع کننده ماجرا او بوده است و  کند. ش  یرا لعنت م یلب؛ کسر ریو ز   ردی گ یم بغضش
و در دل خدا را   ندیب یترسد. چشمانش تار م ی م  یاز واکنش شاد  یزی از هر چ شتریب

 زند.. یصدا م

 ****** 
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.  اریبس شی ها یاش است و سخت ی. ماه آخر باردارندینش یتخت م ی رو  یبه سخت الهام
فرزندش   یمواظب خودش و سالمت  شهیاز هم  شتریاش  باعث شده بود ب  یسقط قبل ادی

.   ستیاو ن یرفتار لی او اصال طبق م  یاز کار ها یرا دوست دارد اما بعض نیباشد. شاه
کشد   یم  یقی نوشد. نفس عم یاز آن را م  یو کم  دارد یبر م یپاتخت  یآب را از رو  وانیل

دمها  کنند. آ ریی ما تغ یها  ار یطبق مع انیزمان اطراف چیه ستیداند قرار ن یو خوب م
کند    یم کی نزد گری کدیکه ما را به   یزیخوب و بد. چ یاخالق ها  یمتفاوت هستند و دارا 

بگذارد.    ر یدر روابط تاث هو ن  ،یاست که نه در فرهنگ خانوادگ  یعالوه بر شباهت؛ تفاوت
  یزندگ لی اوا  یها  یمنطق و احساس ما باشد. به جزء کله شق رشی که قابل پذ یزیچ

است. خاطرات    دهیند  یاز جانب همسرش مسئله ناراحت کننده ا گریمشترک شان د
روز ها دوست   نی شود. در اتاق شان باز شده؛ و ا  یفراموش نه، اما با محبت کم رنگ م

 تهران. به خانه خودش... هدارد برگردد ب

 پرسد: یم  یو مهربان میو با لحن مال  د یآ  یجلو م نیشاه

 !؟ یخوب -

 دهد: یتکان م یسر

 راه رفتن ساده.. هی یبرام سخت شده. حت  یهمه چ  یاره ول -

 اندازد.  یکارش م  زیم  یدارد و رو یبر م شیشانه ها یکوچک سبز رنگ را از رو حوله

  شهیم نی ریش ادیکه ب ایخودشو داره. بچه مون که به دن یها یمادر شدن سخت  گهید -
 خاطرات تلخت.. نیتموم ا 

  یزند. فرزند شان دختر بود و او از سالم بودنش هر لحظه خدا را شکر م یم  یلبخند
 کند.  

 خورد:  یتکان م شیدر جا یاخم کرده  و کم  زیم  یحوله رو  دنید با

 !؟ یشلخته ا نقدریبردار. چرا تو ا زیم  یاون حوله رو از رو   نیشاه -
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 : دیآ  یم کشینزد

 .دارمیغر نزن خانم..! االن برش م -

 سرش جمع کرده اما هم چنان گرمش است.   یال را با شیها   مو

 پرسد: یم  د،یآ  یکه ناگهان سراغش م یناراحت با

   ؟یزنگ زد  یبه شاد -

 اندازد: یکند و دستانش را دور شانه همسرش م ی نگاهش م نیشاه

 زنگ زدم.. -

 : دیگو  ی هول م با

نشده. خودت   تی ها. کم اذ  یار یدر ن یچشم رو باز  یتو رو ارواح خاک اقات ب نیشاه -
 چقدر دست مونو گرفت. یرفت یکه سر کار نم یدون یم

 بندد: یرا م چشمانش

 دونم.. یم -

 دهد:  یادامه م ی کند با چهره آشفته ا  یکه احساس م یبا درد کم الهام

. اما  اوردهیبه رومون ن  میکه بهش دار یبارم بده کی خواهر نداشته منه.  یجا  یشاد -
دور   نی. ادی. خواهر و برادردی بهم محبت کن کمیکرده بخدا.  شی هات عاص یکله شق نیا

 .شهی م شتریب یو ناراحت نهیبودنا و متلک اندختنا فقط باعث ک

 زند:  یگونه اش م  یرو یا  بوسه

  یخودم کار م یعصابم به خاطر گذشته خرابه اما دارم رو  نکهیفهمم الهام. من با ا  یم -
 ! یروز  هی  شهیدرست م یکنم. همه چ

 گذارد:  یم  شیپهلو ی دستش را رو  الهام
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 نشه!  ریروز، د نیا  دوارمیام -

  یم نی زند. شاه یم یبلند غیکه ج  ردی گ یتمام وجودش را در بر م  یچنان درد ناگهان
 زند: یاو زانو م  یپا یترسد و جلو

 شد!؟   یالهام!؟ الهام چ -

! نفس یشود. چه درد وحشتناک  یم  دهیتنش از همه طرف کش ی ها  چهیتمام ماه انگار
 کند:  یرا نگاه م نی زنان شاه

 برو...برو...بگو، عمه..  -

  عیسر   نیزند که شاه یم ادی تواند جمله اش را کامل کند و با موج دوم درد چنان فر ینم
 :د یگو  یم  یبلند  یکند. با صدا یو در اتاق را باز م ستدیا  یم

 عممههههه!؟  -

 

بلند   ییپشت سر او با گام ها ی رود و خاتون با نگران یبا هول به سمت پله ها م دیمهش
 : دیگو  یزند و با تعجب م یم ی کند. حامد سوت یحرکت م

 چه خبره تونه!؟  -

 کند:  یلب نجوا م ری زند و ز  یم  یاز خوشحال یالهام لبخند  غیج یبا صدا  و

 ! ادیم ایداره به دن یپدر صلوات -

 سالم باشد.  نیکند فرزند شاه یرود. در دل دعا م یآشپزخانه مخندد و به سمت  یم

 فصل چهار(  انی)پا

 ****** 
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  یم  یبود...به آرام نیاوضاع هم شی امپول ها قیبعد از تزر  شهیبدن درد دارد و هم یکم
 : دیگو

 .دی . مواظب باشهیاقا اون کارتن شکستن -

کند.  یو کارگر ها را که مشغول کار هستند نگاه م ندینش یم  یصندل  یخسته رو یتن با
بگذارند. مرد   شیآورده تا مرتب سر جا  انوشیرا به خانه خودش و ک لش یامروز تمام وسا 

 : دیآ  یدهد؛ به سمتش م یم  دیروز ها که به او ام نیا  یقو 

 ؟ ی شاد یخوب -

 زند: یم  یلبخند

 خوبم.. -

 : ستدی ا  یدخترک م یاندازد و کامل جلو یم ی نگاه میعقب ن به

 . من تو رو بلدم.  یول  یستین -

افتد و   یصورتش م یبه رنگ شبش  رو  یاز تار موها   یکند و کم یکج م  یرا کم سرش
 شود: یم  شتریروز ها ب  ن یعاشق ا انوِش یدِل ک یاش برا   یدلبر

 منو!؟    یبلد -

 زند:  یم یچشمک

 درسو  نیپاس کردم ا  -

 شود:  یم بلند  شی زند و از جا  یم یلبخند  مچهین

 ؟ یاز ک -

  انی خفت شدن م بیگذارد. ورزشکار است و عج ی مردانه اش م ی بازوها یرا رو  دستش
 بازوانش را دوست دارد! 
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 برد:  یفرو م بیخندد و دست در ج یم

 مهمه!؟  -

 پرسم..  یمهمه که م -

 پرسد:  یم دیکند و با ترد  یم مکث

 !؟ ستین -

 هست.. -

 زند. یکمرش را چنگ م انوشی که دست ک رد ی گ یفاصله م یکم

که جلوت   ی مرد اروم  نیبه دست اوردنت ا  یبرا  یش ی که دور م  ی! وقتریاز من فاصله نگ -
 !  ستمین سادهیوا 

  یدر اخم ها  انوشیکند و ک یاست. فقط نگاهش م جی گ یزند و کم یپهلو حرف م دو
 کند:  یم شی حرف ها  یگره کرده اش لبخند را چاشن

 ؟ ی دونست ی..مارهیدر م چشمات پدر  -

 اندازد:  یرا باال م شیابرو  یتا   کی

 مهمه!؟  -

 برد: یرا جلو م سرش

 مهمه!  -

 است.  ن یاز حد دلنش شیب یدهد اما پاسخش...کم یخودش پاسخ م همانند

  یکند و نم  تیر یرود که کار ها را مد  ی م رونیکند و به سمت ب  یعقب گرد م  انوشیک
 بر پا کرده است!   یچه آشوب یداند در دل شاد
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که در  ی کند. به عکس نوزاد یاش را روشن م ی سمت اتاق شان حرکت کرده و گوش به
 کند: یلب نامش را زمزمه م ریشود. ز  یم   رهیشده خ رهیاش ذخ یبک گراند گوش

 مهراسا.. -

و عطر   ردی گ یاست. انقدر در آغوشش م یمهرش به دلش افتاده که وصف نشدن  چنان
  یشود برا  یدهد. دلش تنگ م یبا تمام دوست داشتنش به خرد جانش م تنش را

صحنه ها محروم شده است و خودش را هم از    نیکه از تمام  احساس خوب ا یبرادر
 کند. ی همه کس پنهان م

 )فصل اخر( 

 

مناسب فروخت و    یمتیکه در تهران داشتند را با ق یخانه ا نیبود اما شاه بیعج یکم
سال ها    نیکنند. با پس اندازش در ا  یم یدر شهر کوچک شان زندگ  شهیهم یبرا 

کسب کند.  یشتریکرده  و سود ب یاندک یگذار هیتوانست در شعبه دوم کارخانه سرما
. به نقطه ندینش یافتاده است م نیزم یکه رو یتشک نرم   یو بر رو رد یگ یم  قیعم یدم

را تحمل   ییکند. که چه روز ها  یالهام فکر م ی ها  یشود و به صبور یم  رهیکور خ یا
خانه شده   ی از آرامش در فضا  یاش باعث موج ی و خوشحال یکرده و حاال خوشبخت

  هگذرد و همسر برادرش با کمک خانواد  یاز تولد مهراسا م یاست. هر چند که هفته ا 
هستند   یاسباب کش یکرده اند؛ در حال کمک برا  ت ی را حما  نی اش که مهربانانه او و شاه

 به خانه خودشان بروند.   شهیهم  یا براتا آنه

که   یخانه کوچک و دلباز را دوست دارد. آشپزخانه ا نیکند و چقدر ا  یرا دراز م شیپا
اش به  یشده که کوچک  بایز  دیشکل است؛ آنقدر با نور خورش لی شش متر  و مستط

  دهیرا نا د  شیها  ییبا یکوتاه که اگر ز  یاست...با عمر نیهم ی! زندگ دیآ یچشم نم
دادگاه    گری! امروز دوشنبه است و تنها دو روز دیرا از دست داده ا   زتی همه چ ،یریبگ

خودت کمک کن..که تا خودت  ای ندارد. خدا یاش تمام  یشود. نگران یشاهرخ برپا م
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  انوشیشود سرش را به سمت ک یافتد. در اتاق باز م یاز درخت نم ی برگ چیه ؛ینخواه
 چرخاند: یم

 رفتن!؟  کارگرا -

 کشد:  یم شش یبه ته ر یدست

 شد!؟  یرفتن. لباس عروس چ -

 دهد: یرا تکان م سرش

 خواستم ... یشد که م  یهمون -

از دکتر   یخوب ی روز ها خبر ها نی اما ا رندیبود بعد مراسم سال پدرش مراسم بگ قرار
به در خواست آنها جلو تر از حد معمول   زیرسد و همه چ یبه گوش نم انوش یمادر ک

را   یعروس خی تار  میکه تصم انوشیاما مجبور است...به خاطر ک  ستین  یافتاده! دلش راض
اش را   ی داند مادرش چقدر دوست دارد داماد  یکه م  یبه او واگذار کرد. به خاطر مرد

 کرد.  یم  یپدرش زنده بود به خاطر آنها هر کار ای اگر او هم مادر  دی. شاندیبب

 !؟ یشاد -

 : دیآ  یدر افکارش است که ناگهان به خودش م غرق 

 !؟ ییکجا  -

 . حواسم پرت شد.دیببخش -

 .ستدیا  یکشد و م یبه کمرش م  یدست

روز ها دلش   نیدهد! و ا  یفرشته را هم نم  یآشفته است و جواب تلفن ها افکارش
 تنگ شده است... اری شود، بس یاش احساس م یخال  یکه جا  یپدر یبرا 
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 : دیگو  یم ینگران یبا کم انوشیک

 زنگ زد به همراه من..گفت اسمش فرشته است.  یخانم هی -

 . زدیر یدر دلش فرو م یزیچ

 خب؟  -

 ... نهیخواد تو رو بب  یم -

 : دیگو  یو م دی آ یکالمش م انیم  انوشیکند که ک ی دهان باز م دلخور

 . یحرف بزن  یبر دی!؟ باالخره که با یما تا ک..اشینی بب یخوا  یدونم که نم یدونم! م یم -

 اندازد.  یم  نی کند و سرش را پا یم سکوت 

. من االن به قدر میکن یموضوع صحبت م نی در مورد ا گهی وقت د هیبذار   انوشیک -
 حوصله ام.  یخسته و ب یکاف

 : دیگو  یرا م یادامه حرف شاد واریبه د هیتک

 منطق!  یو ب -

رود و در همان حال ادامه   ی م  رونیلبخند زنان ب یشاد  یحرص افهی ق دنیبا د انوشیک
 دهد:  یم

 رون ی ب میبپوش بر -

 **** 

  یدستانش را جلو  اریشود و پشت بند آن المپ آن روشن شده؛ که شهر یاتاق باز م در
 . ردی گ یچشمانش م

 خاموش کن مامان.  -

 بده... یکیتار -
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 : دیگو  یحوصله م یعاطفه است و ب یصدا 

 . ستی راحت ن یهر کس  یبرا یکی. مفهوم تار یعاط رونی برو ب -

 :دی آ یتر م جلو

 !؟ یحال و تجربه کرده چ ن یکه ا  ی کس یبرا  -

 کشد: یسرش م  ی را رو پتو

 فلسفه نباف  -

 : دیگو  یم  یو با لحن آرام ندینش یکنار تخت م  عاطفه

 . تجربه است..ستیفلسفه ن -

 : دیگو   یکند و عاطفه با محبت م یسکوت م  اریشهر

 !؟ میحرف بزن -

 شود.  یم زیخ مین شی متنفر است و ناگهان در جا یدلسوز  از 

   ؟ی ندار یتو کار و زندگ یعاط -

 زند:   یم  یپر درد  لبخند

 !دنش یداشتم...دزد -

 کشد:  یم  شی به موها ی. کالفه دستردی گ یخواهر آتش م یبرا دلش

 برو خواهر من. برو بذار به درد خودم بسوزم.  -

 زند:  یم یپوزخند

 ! ید یشو خوب نفهم  یدرد!؟ پس هنوز معن یگیم  نیبه ا -

 شود: یم یعصبان



 ی طعم گس زندگ 

425 
 

رو که دوستش   یکس یخسته ام!؟ متوجه ا یآررهه! من نفهمم. عاطفه متوجه هست  -
 که گفتم.. ییداشتم رو به خاطر ترس از دست دادن و دروغ ها

 : دیگو یکند و مظلومانه م یم یمکث

 تا ابد از دستش دادم!  -

 کند: ینجوا م خواهرانه

  یبرا  ی دوست داشتن شاد  یکن ی!؟ فکر نمیکن  یم  تی چرا انقدر خودتو اذ  اریشهر -
 نبوده!؟  یادامه رابطه تون کاف 

 سخت است.  ی! اما باورش کمدی گو یرا م قت یگزد. حق یکند و لب م یم  نگاهش

 

 ***** 

  انیپا  زیخان قصد دارد امشب به همه چ ریشام جمع شده اند و اردش  زیدور م همه
هم،  امشب   انوشی فرشته هم حضور دارد! کاش ک یانداخته و حت نی دهد. سرش را پا

 جمع حضور داشت.  نیدر ا

 بابا!؟... ؛یشاد -

 کند. ی دهد و پدر بزرگش را نگاه م یبه عضالت گردنش م یتکان

 جانم؟  -

 ؟ یخوب -

 کند:  یم جبتع

 خوبم.. -

 ..ردیگ  یم دهی حامد را نشن  زمزمه



 ی طعم گس زندگ 

426 
 

 !د یچه مهربون شد  -

 آمده بود. نجایندارد. عمو محسن تنها از تهران به ا  یتمام  شی ها متلک

که قرار بعد از مرگم به دست شما برسه،  ی چون ارث  میامشب خواستم دور هم جمع بش -
 .شهیهمه پخش م نی به جاش امشب ب

 :دی گو  یخورده، م  کهیو محسن    دیگو  یم  یدور از جون خاتون

 بابا!  -

که  ی زی روز ها چ نیهم. انگار از قبل خبر داشته اند. ا  دیسکوت کرده و مهش خاتون
 دوست دارد داشته باشد؛ آرامش است. 

 شنود:  یخان را م ری محکم اردش  یصدا 

 نگو محسن یچیه -

 : دیگو یبا خنده م حامد

 ! نیزم می ر یم  ایآسمون   می ر یم مینیبذار بب -

کند.  یاحوالش م بینص یشرف  یحامد را لگد کرده و ب یپا  زی م ریبا حرص از ز  دیمهش
!  دیگو ی راست م انوشیکند. ک یم  تی را اذ یادنگاهش ش ینیخندد و سنگ یفرشته م

 ینم یراض زیچ چیاضافه شده و به ه اتش یمنطق هم به اخالق یشود ب یکه م یعصبان
 شود!

خان چشمانش از تعجب گرد    ری کند و با حرف اردش یقفل م گری د کی را در   انگشتانش
 شود.  یم

 رسه به فرشته و پسرش.  ینصف اموال م -

 !؟ یییچ -
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 پسرک زبان نفهم!  نی ا  ردیگ  ی بار با چشم غره خاتون زبان به دهن م ن یاست و ا حامد

 پرسد:   یم یبه آرام فرشته

 !؟ یچ یبرا  -

 کند:  یخان نگاهش م ریاردش

رسه به محسن و   یکه ثبت شده، سه دنگ کارخونه تهران م یزیچون حقته! طبق چ -
 رسه به حامد. یم نجایاسه دنگ کارخونه  

 دهد: یاندازد و ادامه م  یبه جمع م ینگاه

. شهیم ختهیر  میو مر  دیاموال و خونه هم فروخته شده و پولش به حساب مهش هیبق -
 اما...

 کند.  یم یمکث

 مال بچه هاش.   شهیم د،یکه قراره بود برسه به حم یارث -

کند.  ی همه را نگاه م یچشم ری.  ز دی گو ینم  یزیکس چ چیکند و ه یسکوت م یکم
 است...  انوشیخورد. ک یرسد. تلفنش زنگ م  یبه نظر م یشان که راض یها  افهیق

 دهد. یرا عقب م  یکند و صندل یم  یخواه عذر

 .میار یاالن شام م  ن یکجا عمه!؟ بش -

اندازد. چقدر بعد از تولد مهراسا چهره اش مردانه تر به نظر   یم نی به شاه ینگاه مین
 : دیگو   یگذارد و م ی م دیشانه مهش یرسد. دست رو  یم

 گردم.   یزود بر م -

 دهد. یاش را پاسخ م  یری رود و تماس تصو  ی سمت اتاقش م به

 جانم!؟  -
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 . ندیتا بهتر او را بب ردی گ یعقب م  یرا کم نیدورب

 . احوال خانم ما!؟ کمیسالم عل -

 زند: یم  یلبخند

 ؟ ی خوبم. تو چطور -

  یشود برا  ی فهمد. دلش تنگ م ی م یکشد. خسته است و شاد  یبه چشمانش م یدست
 او... ی ها شیبه ته ر دنیدست کش

 . عصابم داغونه.. ستی! کار ها جفت و جور نیلیخسته ام. خ -

 کند:  یچانه ستون م  ریرا ز  دستش

 کنه!؟  یآرومت م یچ -

 :دی گو  یمکث م  ونبد

 !یکنار تو بودن. المصب مثل مسکن -

 افتد. یهم به خنده م انوشیخندد آنقدر که ک  یم

 و کجا!؟   یمن که گفتم تا اخرش باهاتم. تو فقط بگو کِ  -

 پرسد:  یم  دیترد با

 جدا!؟  -

 دهد: یرا تکان م سرش

 جدا!  -

 : دیگو  یم د،ی آ یم  رونی دارد و همانطور که از اداره ب ی اش را بر م یگوش

 .می بپوش بر  زیچ هی -
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 کند:  ینگاهش م رهی خ نیپشت دورب از 

 منتظرم.  -

 

شام آماده  شده است. به آشپزخانه رفته و با   ز یرود. م یم رونیرا قطع کرده و ب تلفن
 زند: یرا صدا م دیهول مهش

 عمه؟  -

 چرخد:  یاسترس سمت او م با

 شده!؟  ی، جانم چجان -

 : دیگو یم  یشود و با لحن آرام یاز تعجب گرد م  چشمانش

 عمه! نگران نباش. یچیه -

 دهد: یاندازد و ادامه م  یم یعقب نگاه به

 ! انوشیک ش یبرم پ دیمن با  -

 بدون شام!؟  -

 زند: یم  یلبخند

 برم. فقط... یغذا م کمی -

 کند.  ینگاهش م یسوال دیمهش

 خان با شما! ر یاردش -

 دهد:  یتکان م یخندد و سر یم

 از دست تو!  -
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 ****** 

که  یزیچ   نیکند. اول یرا باز م نیرود و در ماش ی م  ابانیخ یبلند به آن سو  ییگام ها  با
 و چشمان قرمز اوست.  یتوجه اش را جلب کرده؛ خستگ

 ؟ ی سالم خانم. خوب -

 ! است انوش یک یداند!؟ او عاشق خانم گفتن ها  یچه م یکس

 : دیگو یکنان م نجوا

 ..یخوبم. اما انگار تو خسته ا  -

 دهد:  یکند و در همان حال جواب دخترک را م یم  حرکت

 ه یکاف  نی. همیتو هست -

 شیپ یطیاز قبل دلبسته او شده بود! هنوز هم شرا   شتریساعت ها، ب  نیروز ها، ا نیا
کند. از  ی نگاهش م یچشم  ری . ز دیاش، نسترن را بگو  یکه موضوع همسر قبل امدهین

 ترسد!  یواکنشش م

 یکند و گاه یکه درد م یی کند. همان پا یاحساس م  شیپا   یرا رو  انوشی ک دست
 چرخاند:   یشود. سرش را به سمت او م یم نی کرده و سنگ یلجباز 

 !؟ میر یکجا م -

 خونه.. -

  یو به آرام ردیگ یدهد. دست چپش را م یکوتاه جواب م انوشی پرسد و ک یم کوتاه
 پرسد:  یشود با خنده م  یهمه محبت او خوشحال م  نیاز ا  یدهد. شاد یفشار م

 !؟ یکن یم  یزی . امشب نا پر های راست شو بگو ک -
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را دور زده و در همان حال   ابانیزند. خ یرا م نی ماش یخندد و راهنما  یبلند م انوشیک
 : دیگو  یم

 ! وونهید -

 دهد: ین ادامه م زنا لبخند

 . ستیبه اندازه احترام قشنگ ن یچی دو نفره؛ ه یتو رابطه   -

 اندازد:   یاش را باال م شانه

 البته از نظر من!  -

 شود.  یاو خوشحال م یهمه اگاه نیاندازد و از ا  ی اش را باال م یابرو  یتا   کی  یشاد

 درسته!  -

 کند:  یدخترک را نگاه م کوتاه

 !؟  هیامشبم چ  یخوشحال لی دل یدی حاال فهم -

کرده و به او احترام گذاشته؛ محبت و   یبد او را همراه طی در شرا نکهیداند...ا یم خوب
 عشق او را دو چندان کرده است. 

 . دمیفهم -

 چرخد:  یبه سمت او م یو شاد  ستدی ا  یم  نیماش

دا  ذهنم باز بشه که بفهمم فر  کمی. مینیباز بش یفضا  نیداخل ا  مینظرم عوض شد. بر -
 بگم! یکار کنم..چ یچ دیبا

شود و استرس تمام جانش را در بر گرفته   ی. فردا دادگاه شاهرخ برگزار مردیگ ی م دلش
 است.
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 **** 

  یبه فردا فکر م ییرایپذ  واریبه د هیشود به خانه کوچک شان بر گشته اند. تک یم  یمدت
و   نیبود. غمگ رفتهی مالقات با او را نپذ  یاواخر حت  نیشود!؟ ا  یشاهرخ چه م ندهیکند. آ

روز   نیگذاشته و به خواب رفته. ا شی پا ی سرش را رو انوشیکشد. ک  ی م یسر خورده آه
  یکالفه اش م شتریمادرش ب یاش بابت سالمت  یاز قبل خسته است  و نگران شتریها، ب

و به همه روز  کند   یشود. فکر م یم  رهی کور خ یخانه به نقطه ا یو روشن یکیکند. در تار
 که پشت سر گذاشته است... ییها

حساب کرد.   هیپدرش را با طلب کار ها تسو یها  یکه بده یحماقتش گرفته تا روز  از 
تمام شود! بالشت کوچک را از کنارش بر   یبندد و کاش امشب به خوب یچشمانش را م

  ری بالشت را ز کشد و   یرا عقب م شی کند و پا یرا بلند م انوشی سر ک  یدارد و به آرام یم
شود. هنگام کار   یم  لی وسا یی و مشغول جا به جا  شدهبلند  شیگذارد. از جا یسر او م

و مرگ محمد    یجوان ی. دلش برا زدیر  یبا آنها اشک م یکند و گاه یخاطرات را مرور م
دارد و   یرا بر م ی ری. دستمال گردگشتریبرادرش ب یجوان یو برا  ردیگ ی آتش م یعل

به آن سمت آشپزخانه  مهیزنگ تلفنش سراس یکند. با صدا  یپاک م یرا به آرام لی وسا
 دهد.  یرود و تماسش را پاسخ م یم

 الو!؟  -

 سالم.. -

 : دیگو  یزند که او م یم  شی خورده صدا کهی خان است!   ریاردش

 !؟ ی خواب که نبود -

د کند که تعدا یخان را حساب م ری اردش ی ماند و در ذهنش تماس ها یم  مسکوت
 است!   یانگشت شمار

 بابا!؟  یشاد -

 جانم بابا... -
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 یغلتد و امشب..کم یم شی از گونه ها  یپدر اش قطره اشک یشود برا  یتنگ م دلش
 فرق دارد! 

 !؟ یانوشیخونه ک -

 کند. یو زانوانش را در شکم جمع م ندینش ی م نیزم یرو

 اره..  -

شد، به تو   م یکه امشب تقس یراث یسوال و جواب. خواستم بگم ارث و م  یزنگ نزدم برا  -
 که بابات از من خواسته بود.  یز یرسه. چ یم  شتریب

 ماند!   یباز م دهانش

 پول ندارم. نیبه ا یاز ی!؟ من نیچ یبرا  -

بابات بود؛ که با پول خودش   یها  نی پول مال زم نی صبر کن دختر جان. ا -
 ود؛ زد به نامت. زنده ب  یوقت  دی..حمدهیخر

 کند.  یچقدر هم که سنت باال باشد، غم اوالد کمر خم م هر

از قبل به در   شتریدهد و بغضش ب یفشار م یرحم یرا با تمام ب یقلب شاد یزی چ انگار
 زند.   یحنجره اش چنگ م  واری و د

 !؟ یچ یبابا!؟ اخه...برا یچ یعنی -

 دارد!   یگاهیشان چه جا  یدختر در دل ها ن یداند ا یو خدا م رد یگ یم  قیعم یدم

  یم تیاز سهم اصل  شتریب نکهیا  یعنی. یبود  زیبراش عز  گهیجور د ه یتو     نکهیا یعنی -
 .یریگ

 .ندیب یخورد و چشمانش تار م یتکان م  ش یها لب

 فقط من!؟  -
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 : دیگو  یم یخان به آرام  ریاردش

 هاشونم بسه!  جهینوه و نت  یآره! فقط تو..به پسر ها انقدر پول دادم که برا  -

خدا را شکر   زانشیو بودن عز   یاز دلگرم ت،ی همه حما  ن یو از ا  زدیر  یدر دلش م یزیچ
در آن زمان   یکه پدرش حت  نی! همستیمهم ن  شی مقدار آن اصال برا ای . پول دیگو  یم

 ارزش دارد.   شیبرا  ا یدن کیخان هم!  ری به فکرش بوده است و اردش

 : دیگو یم  ناگهان

 دوستت دارم بابا!  -

 بندد و در دل چقدر خوشحال است. یچشمانش را م یشاد  یخان با جمله  ریاردش

 بابا جان. شبت خوش  یزی عز -

  یچسباند به خود و در خفا از رو  یرا م یکند. گوش  یکرده؛ و تلفن را قطع م یخداحافظ
 :  دیگو   ی. دخترک در دل مدیگر   یم انشیعشق و محبت اطراف

 ...بودنت رو، نگاهت رو، احساس کردم! ای خدا -

 

 ***** 

تخت نشسته است و به حالش   یکند. رو  یمردانه اش کمر خم م یها و اشک ها  بغض
 زند.   یزجه م

 ...شیآخ خدا...بد شدم! ازم گرفت -

را تنها کنار  یاو خوشبخت یرسد و روز  یروز ها به دست شان م نیشان ا  یسعرو کارت
رود. پوشه  ی تلفنش م یو داخل گالر  ردی گ یاش را درست م یتصور کرده بود. گوش یشاد

  یو م  ردیگ  یکند. انگشت اشاره اش را به دندان م یمربوط به او را باز م  یعکس ها
 نالد: 
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 !؟ یتو چجور تحمل کنم لعنت یدور -

  یبرا  ی عاشق واقع کی و احساس کرد! تنها  دی دهد و فهم یم هیتک  واری را به د سرش
که هرگز   یطرفه و حرف ها  کی  ی عالقه  یگذرد و پا یم  شیداشتن عشقش از خو

  یکشد و متقاعد م یاش م ینیب غهیبه ت یزند. دست یسوزد و دم نم  ینشد، م دهیفهم
  یدوران زندگ نی نبود!  او در بدتر اشقاصال ع  ی! شاددیگو   ینم راههی شود که خواهرش ب

دوست   دیاشتباه گرفت! شا  یرا با دلبستگ  یاش کنار او رفت و  دخترک احساس وابستگ
 نبود!  یشکل گرفته بود ..اما کاف یداشتن

 ****** 

قران خواندن خاتون به گوش   یاست و کنار برادرش محسن نشسته. صدا   داریب دیمهش
  یستاره هم حضور دارند. امشب خواب از چشمان همه فرارفرشته و   یرسد و حت یم

کرده   شتریخاکستر حماقت ها را ب نیشان، درد ا  یشاهرخ و نگران  یبرا  یاست. دلتنگ
 است.

 **** 

  یکه در آن سو یاند. خانواده محمد عل ستادهی ا  اطیدادگاه است و همه در ح صبح
  ی خبر ندارد...از دل شاد یاز حال دل مادر و پدر  محمد عل  یمنتظر هستند و کس اطیح

.  ندیاش را بب  یشگیهم قیچرخد تا رف یکشد و چشمانش م یم شی به پا  یهم! دست
 !  ستیاما ن

 رنگ به رخسارش نمانده. همه آمده بودند...  دیو مهش  دیگو  یلب ذکر م ر یز  خاتون

خواهد تمام خاطرات   یرود. تهوع دارد و م یداخل م یشود و تعداد اندک یشان م نوبت
جلو   یصندل  فی رد ک یهم   انوشیکنار عمه اش نشسته و ک یصندل ی! رو اردیتلخ را باال ب

  ی. دستانش را جلو ستدی ا یشود. ناخواسته م  یشاهرخ داخل م  د،یآ  یم یتر از او. قاض
چشمانش گود رفته   ریزند و ز   یم ید یبه سف شی شده بود! مو ها ری. پردیگ  یدهانش م

 اش آمده بود!؟  یزندگ یاست! چه بر سر مرد قو 
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دهد، که در هر   یم ی خواهر ی. همه جانش را برا ستد ی ا  یدر چشمان او م رهیخ شاهرخ 
  یم گاه ی شان کرده است...با تشر سرباز به جا  تی و حما   یلحظه و هر جا، مادرانه دلگرم

 باشد.  محض قتیگذارد که کالمش حق  یقران م  یرود. دست رو

 

زند و   یم  یکند. لبخند یرا نگاه م  انوشیدهد. ک یم نی پا یدهانش را به سخت آب
 کامل در حقش تمام کرده است!  یرفاقت را به معنا 

 . دیشروع کن -

شروع به حرف زدن   یآرام  یو باصدا   دیگو  یم  یاست...در دل بسم اهلل ا  یقاض یصدا 
 کند. یم

ازدواج بود. اما نه  ن یشروع شد. خواهرم مخالف ا  یمحمد عل  یاز خواستگار یهمه چ -
 تر از من موافق حرف خواهرم بودن نه پدرم.    کی برادر کوچ

 پرسد:  یم  یجد یقاض

 !؟ دیکن یم دی برادرتونو تا یصحت حرف ها   ؛یملک نیو شاه   یخانم شاد -

 .  ستندی ا  یهر دو م 

 بله! -

 شرمنده است از نگاه خواهرش...  نیشاه

مادرانه   یهمراه با اشک ها  ش یزند و خاتون ذکر ها یبا استرس پشت در قدم م حامد
 است.

 پرسد:  یم  نیدر چشمان شاه رهیخ یقاض

 !؟ دیخواهرتون بود می چرا مخالف تصم -
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بدنش مشت شده و پاسخ   یشنود. دستانش به درازا یقلبش را آشکارا م یصدا   نیشاه
 دهد:  یم

گفت مورد اعتماد...پسر   یشناخت. م یرو م یر حاجچون...چون که بابام اون زمان پس -
 !هیخوب

 کند.   یم  هیبا صدا گر  یاش تمام نشده که مادر محمد عل جمله

 جوون منو.. نشیقاتال. کشت نشیکشت -

 دهد: یهشدار م یقاض

 .دیکن  تیساکت خانم. نظم دادگاه رو رعا  -

 : دیگو  یدر ادامه حرفش رو به شاهرخ م و

 اقا.   دیادامه بد -

 دهد.   یم یدرمان همسرش را تسل  یدرد ب یحاج

 : دیگو یبا استرس م  شاهرخ 

دوم محمد   یبعد از خواستگار یاصل  یبا اومدن عمه ام تموم شد اما ماجرا یهمه چ -
  یزی ماجرا چ  نیشروع شد. پدرم نظرش عوض شده بود اما برادرم نه! من هم تو ا یعل
خواهرم. اما ته دلم موافق ازدواج شون   یو گذاشته بودم به عهده   میگفتم. تصم ینم

 .. میو خورده بود  همبودم. چند سال بود که نون و نمک 

 کند:  ینجوا م ینیبا نگاه غمگ یخشک شده اش را با زبان تر کرده؛ که حاج یها لب

 ! دیاما نمکدون شکست -

 دهد:  یشکند اما هم چنان ادامه م ی م دلش
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کرد که   دمیمن. تهد  شیاومد پ  یمن محل کارم بودم محمد عل یروز وقت هی نکهیتا ا  -
 زنه!  یم یخطر ناک یبا خواهرم ازدواج کنه دست به کار ها  میاگر نذار 

 زند: یم غیج مادرش 

 دروغه! تهمته!  -

 کند:  یم یبه سرباز خانم اشاره ا  یقاض

 .رونی ب دیخانم و ببر  -

 یجوان یزند برا  یرود و به زجه م یاتاق م رون ی و حال بد ب  هیبا گر یمحمد عل مادر
 پسرش.

 هم چنان ادامه دارد... دادگاه

 هم هست... لمیکه داخل ف ییمن و حرف ها   یرو دیچاقو کش -

 آن روز!  یشود از گفتن حرف ها  یم شرمش 

 ها مشاهده شده و مدارک موجوده.  لمیبله. ف -

 کند: یتعجب م یحاج

 کرده!؟  نکاروی من ا  یمحمد عل -

 :دی گو  یو م  ردیگ یدستش را باال م یقاض

 !؟ یکه صورت گرفت چ ییدعوا  -

 ماند. یبه دستان دست بند زده شده اش ثابت م نگاهش

 



 ی طعم گس زندگ 

439 
 

.  دمید یمد عل مح  بیچاقو رو تو ج یمن از اول دعوا حضور نداشتم. اما اون روز براق -
دونم   یکنه. رفتم جلو. اما نم ت یخواهرم و اذ  دمی اون روزش افتادم. ترس یحرف ها  ادی
 جدول خورد. یسرش به لبه   یشد و چطور شد که محمد عل یچ

او را   ی حرف ها  انوشیپرسد. ک یم  یدهد و علت دعوا را از شاد  یسر تکان م یقاض
در حالت    یحال همه شان بد است. شاد کند.  یسکوت م  قهیچند دق  یکرده و قاض دی تا

  یبندد. با صدا  یهم م یگذارد و پلک رو  یعمه اش م یشانه   یسرش را رو  ینا توان
!   دیگو یفهمد چه م  یکند! نم یرحمانه صحبت م یچشم باز کرده چقدر ب یمحکم قاض

را ..برادرش است.جانش به جان او وصل   تشی کند. حما یخاطراتش را با شاهرخ مرور م
 ...بگذار! ابدیادامه    یخوشبخت نی بگذار ا ای بود! خدا

  نیبارد و شاه یم  شتریخندد!؟ چشمان عمه ب یم  انوشیک ی داند چرا لب ها ینم 
 ! چه شده است!؟ زدیر یمردانه اشک م

 :دی گو یو م  ردی گ یرا م شیشانه ها  یکس

 !؟ یدی!؟ شنیشاد  یدیشن -

 دهد. یتکان م نی دو طرف را به سرش

 شده!؟  یچ..چ -

  یکه آغشته به خوشحال یی و با خنده ها  دیگو  یبلند خدا را شکر م یبا صدا  دیمهش
 :دی گو یاست، م

 عمه!؟   شه یگناه! باورت م یداد که شاهرخ ب  یداد..را  یدادگاه را  -

 کند. مسکوت است و ذهنش خاموش!  ینگاهش م رهیخ

 گناه بوده!   ی شون شاهرخ ب یر یدعوا و درگ یتو  -
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!  دیگر  یشاهرخ. برادرش چه مظلومانه م یخورد رو یچکد و نگاهش چرخ م یم  اشکش
  یم یزند. به سخت یاو زانو م ی پا ی جلو ن،یزم  یرود. رو  یو به سمت او م ستدیا  یم

 : دیگو

 شد!؟  ی!؟ چیچطور -

 کند:  یکه گرفته است نجوا م ییبا صدا شاهرخ 

که به سر   یضربه ا  نکهیکردم تو دعوا هلش دادم. اما مثل ا یدونم! من فکر م ینم -
 من نبوده... ری وارد شده؛ تقص  یمحمد عل

  یکند. برادرش م  یخواب باشد. منتظر نگاهش م کی   زیترسد همه چ  یندارد! م باور
 فهمد.

  یم یزی!؟ از من چه چیچ یدونم برا  یخودش  بدنشو پرت کرده به سمت عقب. نم -
 عمد گفته شده..  ریکارش! قتل غ نی با ا  رهی خواسته بگ

 کند..  یم بغض

 !؟ یشاد  شهیباورت م -

 کند.   یکشد و صورتش را بوسه باران م یآغوشش م در

 ...شهی! باورم مشهیباورم م -

 

بوده اند.  یکه قو  ییروز ها یبرا  ندیگر  یآغوش هم م را بغل کرده اند و در گری همد
را محکم به  یبود. شاهرخ تن شاد شی که با استرس و تشو یهمان روز ها و لحظات

 نالد: یدهد و دخترک م ی خود فشار م

 داداش. شرمنده تم شاهرخ  دیببخش -
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مدت    کیدهد.   یم  نیدارد؛ داغ دل را خاموش که نه، اما  تسک یکه مدت معلوم یحبس
که به آزاد  ید یکند اما با تمام ام یزندان سپر یها لهیرا پشت م شی خو  یاز روزگار جوان

 کند.  یم  یشدنش دارد، خدا را شکر گذار

زند و هم   ی! که هم داغ جوانش قلب را آتش میاز دل مادر  و پدر محمد عل  امان
 گرفته است!   گریکه رنگ د یا یادامه زندگ  یکمک برا  ای ..خدااش. ینادان

 ******** 

کند و به   یدستانش را با لباسش خشک م  یسیکشد. خ یزنگ دست از کار م یصدا با
 کند. یبر داشته و در را باز م  یچوب لباس  یدارد. چادرش را از رو ی سمت در گام بر م

 !؟ یطهماسب ارشیک  یسالم. منزل اقا  -

 دهد. یمتکان  یسر

 .دی سالم. بفرما -

 : دیگو  یو م  ردیگ یم  یشاد یرا جلو  یرنگ دیجوان بسته سف  مرد

 . دیبسته دار  -

کند و بعد از رفتن    یم ی. تشکرردیگ یم  یجعبه را از پستچ جانیدارد و با ه یبر م یگام
  یاندازد و با کنجکاو   یمبل م  یدسته  یشود. چادرش را رو  یمرد جوان داخل خانه م

به مبل   هیزده و تک  یشان لبخند  یعروس یآلبوم عکس ها  دنیکند. با د یبسته را باز م
شده   بای ز  ن یچن نیاش که ا  یزندگ نی ریزند. لحظات ش یمآرام آرام عکس ها را ورق  

و   فیلط  اری از جنس تور بس  یها  نی که به تن داشت و آست یعروس دیاست! لباس سف
 اش را دو چندان کرده بود!   ییبا یز  نش؛یدلنش

گوشه لب   یکند و لبخند محو یم  تی رنگش را به پشت گوش هدا یمشک یها   مو
 تمام گفته بود:  یبا مهربان انوشیکه ک ی آور روز  ادی شود از   یمهمان م شی ها

 ... یمو ها تو رنگ کن! ول  یخوامت. دوست داشت یم یجور  نیمن هم نیبب -
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 کلماتش!  انی مبعد مکث  یاز جمله ها   امان

 دوست دارم.  شتریب یمشک  ی من با مو -

  ی. اشکردی گ یگذارد و بازوانش را در آغوش م یم  ز یم ی را همانند شئ با ارزش رو آلبوم
 تلخ گذشته همسرش!   قتیشود از حق یم یاز گوشه چشمانش جار

شان و   یزند. چند هفته بعد از عروس یدهد و پلک م یرا گهواره وار تکان م خودش
در افکار نا   شیها   غیج یو کاش صدا دیرا فهم ز ی همه چ ت یاز مامور  انوشی بازگشت  ک

 خاموش بمانند! ی لحظه ا ضشیبه سامان و احساسات ضد و نق

 بهم!؟ چرا حاال!؟  یچرا دروغ گفت -

 گفت!   یزنانه اش از درد عشق م یها  ادی فر

 د: زن یمشت م  انوشیک نهیس به

 !  ایک ینامرد  یل یچرااا االاان!؟ خ -

قلبش بود! مچ دست   ی شکسته ها نیتنها واکنش همسرش در آن لحظات تسک و
 آن نشاند. یرو  یرا گرفت و بوسه ا  یشاد

 جور نبود.   طی! من خواستم بگم، شرا ستمیمن نامرد ن  یپرست یکه م ییبه خدا  یشاد -

 گفت: یو عشق؛ م تی ترس، عصبان با

 زخم کهنه!    هیخواستم تو اون حال بد برات بشم   ی. نمیبرام مهم -

  شی کشد. اشک ها یبه صورتش م یشود و دست  یبلند م ش یزنگ تلفن از جا یصدا با
 ندارد... یتمام

 

 دارد. یرا بر م یگوش
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 بله؟  -

 !؟ ستیازت ن یکه خبر ییشده. کجا  ن یت سنگ هی. سا ابی کم  قیسالم رف -

 رود:  یاتاق م کشد و به سمت  یم یآه

 باشم!؟   یخوا یسالم. کجا م -

 : دیگو  یم میاما مال  یلحن جد  با

 نکن.  تیو پوچ اذ   چیه ی! هنوز حالت خوب نشده!؟ خودت و برا یشاد -

 کند:  یبه قاب عکس دو نفره شان نجوا م رهیو خ ندینش یتخت م یرو

 !  الیل  ستین یز یهر چ انوشیک یگذشته و همسر قبل -

 دهد:  یمهربان ادامه م قشیشف قیرف

 چطور!؟   انوشیک یگذشته تو برا  ،یشاد -

 پرسد:  یم جیگ

 !؟ یچ یعنی -

  میهست یی ! ادم هامیما مقصر یهمه   مینیب یم  م،یکه نگاه کن یتر به زندگ  قیعم کمی -
خودش به    یما و حت  یهمه   ،یمحمد عل  انیجر  یگناه! برا یحال ب  نیگناهکار اما در ع

 ! می نحو مقصر بود کی

 : دیآ  یکالمش م انیم  کنجکاو

 !؟ الیل  هیمنظورت چ -

و همدم روز   قیبعد رف یکند و لحظات  یم تی او را اذ یخش دار از پشت گوش یصدا 
 دهد:   یسختش ادامه م ی ها
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در صحنه  شه یتلخ مثل زهر مار بود، مردم هم زیکه اون زمان که همه چ نهیمنظور من ا -
 درست نکردن!   عهیکم پشت سرت شا ،یاطالعات  چیبدون ه

  ادیبه او   دیبا  یکه کس یپنهان یها   قتی دهد...حق  یاو گوش م  ی به حرف ها خوب
 کند، انگار!  یآور

دونم و هم تو، که   ی کرد. هم من خوب م تی مرد همراه هیمثل   انوشیجان. ک یشاد -
 نکرد.  تتیباشه حما  دیو شا   دیکس اونطور که با   چیسال گذشته ه

فشار   یرحم یرا با تمام ب شی گلو  یکشد و انگار دست یم شی به پشت پلک ها یدست
 دهد.  یم

 کنم!؟   دیکار با یمن االن چ -

بار حرف نامربوط به تو   کی   انوشی. تو تمام اون روزا کیفکر کن یمنطق   دیاالن تو با -
 نزد! 

هفته است   کی که   یآغوش مردانه ا یشود برا یلش تنگ م! ددیگو   یرا م قتی حق
 خودش را از آن محروم کرده...

 شیشما کم اتفاق پ نی کوتاه مدت ب تی مهمه. بعد از محرم یلی خ نیدرک دوطرف -
 نگفته اش!؟  یحرف ها  یاومد برا  شیپ  ی! مگه فرصتومدین

 نالد: یم

 !؟ ی!؟ احساس من چیپس حق من چ -

 دهد:  یادامه م الی زنان ل نفس

از اتفاق   ی زیقبل از هر چ دی! که باستین یشما هم شک هیدر اشتباه همسر جناب عال -
 کنن...   یاشتباه م یگفت...اما ادم ها تو زندگ یگذشته اش م

 : دیگو   یمهمان شده است م شی که در گلو یبغض با
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 ..سخته!ام یسخته که کنار ب -

 نالد.  یم  هیزند و با گر  ی. پرده را کنار مرود یو به سمت پنجره اتاق شان م ستدیا  یم

که دلبسته اشم! دوستش   ی! کسانوِش ی! کالیل  ستی ن اریشخص مقابل من شهر -
 دارم...حالم کنارش خوبه!

هست که مقصر   ییها  نی باال و پا نی پر از ا یفرصت بده به هر دو تون. باور کن زندگ -
 !  ی. فرصت بده شادمی ماجرا خود ما   یاصل

 دهد: یادامه م   یمیکند و با لحن مال  یم مکث

مشترک   ی که گذشت و بخشش در زندگ ری و بپذ د یخوب فکر کن. شما به هم عالقه دار -
 باالتر از عشق باشه! دیبا

شده    ج یدهد. گ یم هیتک  واری اش را به د یشانیکند و پ یرا با زبان تر م ش یها لب
 شود! یو ذهنش خال  اورد یرش را باال ب است. دوست دارد تمام افکا

خورد   یسر م   نیزم یبر رو   وار ی گذارد و همان جا کنار د یپاسخ م یرا ب  الی ل یخداحافظ
که   یاری شود به حال شهر ی. زانوانش را در شکم جمع کرده و دلش خون مندینش یو م

 رابطه دامن زد...  نیعاشق شد و با احساس اشتباه دخترانه اش او به ا  رید

 

و   یقو   یرقم خورده است او را دختر شی که برا ییبا اتفاقات سخت و پرماجرا  یزندگ
  یم تی اهم  شیتر از قبل به داشته ها  شیکه ب یکامال مستقل بار آورده است. دختر

بازگشته    یشان بعد از سال ها به روال عاد  یداند. اوضاع خانودگ یدهد و قدرشان را م 
اش همراه   یکه در خانه پدر ییشان و روز ها  هراست! از تنها نگذاشتن خاتون در ش

اش با فرزندان و    تی و مشغول الن ی به گ دیشود، تا بازگشت مهش یم  یخان سپر  ریاردش
هم حالش نسبت به قبل بهتر است! شاهرخ مالقات ها را قبول   اری شهر  ینوه اش. حت

 تر شده...  کم  شیمو ها  ید یکند و سف یم
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که عاقالنه جدا از کار خود کمک دست حامد   یزند. کس  یم  یلبخند محو   نیشاه ادی با
اش به او داده، هر ماه   یکه در دوران سخت زندگ  ییهم در کارخانه است! و پول ها 

نه، اما بهتر   یکند...حال همه و روز گارشان عال یم  زیاز آن را به حسابش وار  یمبلغ
که تمام وجودش   یکرده..کس شتر یرا هم ب یقوت قلب زندگ انوشیک مادر  یاست..! سالمت

 است!    یاز مهربان

خوب   یروز ها  یدرست؛ همان فرصت برا  یبه ادم ها  یدر زندگ گر یکد یدادن به  فرصت
 مردانه او...  ی رایگ  یشنود و سپس صدا یرا م  دیچرخش کل یبه خود است! صدا 

 ...ییخانوم!؟ کجا  ی!؟ شاد یشاد -

 شود سرش را بچرخاند و صفحه آن را روشن کند. یباعث م یگوش  امکیپ یصدا 

 . میجان..فردا شب شام منتظرت یشاد -

 یب یکند! چرخه زندگ  ی! اما حفظ ظاهر مامدهیماجرا کنار ن نیاست! هنوز با ا  فرشته
کم   زانشیعز  ی سر سوزن برا  کی به اندازه  یوقفه، بدون او، ادامه دارد. دوست داشتن

کند! اما اگاهانه عمل   یبا گذر زمان، هر چند که به درد ها عادت م ینشده؛ اما هر انسان 
او هم بتواند بعد از گذر ماه، سال، بتواند فرشته را به   دی. شا ردیگ  یم م یکرده و تصم

خواهد تا   یم ی شتریاست که زمان ب  نیآن ا  یاش قبول کند. اما بها یعنوان خاله اصل
 قبل بازگردد...  مانهیصم ی روابط شان به گرم

 . دیآ  یشود و نگاهش باال م یاتاق باز م در

 شده!؟  یزی!؟ چی نشست نجایچرا ا -

 نه..  -

 . ردیگ ی زند و شاخه گل رز قرمز را به سمت او م ی او زانو م  یجلو

 !؟ یهنوز قهر -

 اندازد:  یم نی را پا سرش
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 قهر مال بچه هاست.. -

 کند. ی...جزء به جزء صورتش را نگاه میبا دقت...با دلتنگ چشمانش

 بذارم!؟  یچ یتو پا  یدور نیا  لی پس دل -

 کند: ینجوا م یآرام به

 گفتنت!  ری اشتباه د ی...پامی ناراحت ی پا یبذار -

 دهد: یتر از او ادامه م  آرام

 دوست دارم!؟ نشد که بگم... یکار کنم که بفهم یچ -

 زند: ی.  لب مردیگ یدر آغوشش م  انوشیکند و ک یم بغض

 منم دوستت دارم...  -

 نشاند:  یاو م یمو ها   یرو یا  بوسه

 تو فقط باش... -

 زند: یلباسش را چنگ م انگشتانش

 هستم...  -

 !؟ یدیبخش -

 : دیگو یم  یلبخند  مچهیبه کتفش زده و با ن یآرام مشت

 ! یریگ یم  یه گر. از اب گل الود ماهسو استفاد  -

 اندازد. یاش را باال م یابرو   یتا  کی   انوشیخندد و ک یدو با صدا م هر

زنم تا تو   یم  یبه دست اوردنت به هر در یمن، برا   یو شکارچ یکه تو باش  یشکار -
 . یقلبم بمون
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 چسباند. یاو م یشانیاش را به پ یشانیپ

 ! ییبدو  دیحاال ها حاال ها با  -

 زند:  یم یچشمک

 من که گفتم تا تهش باهاتم.. -

 : ندیگو یآنها زمزمه وار م  یهر دو   ناخواسته

 من!   یشگیهمدم هم -

درست و وجود  یبا گفتن حرف ها  زین یشود و گاه یم  انی ها نما یدر سخت عشق
به فردا را   دیو ام  ستنیز  جانی کند و ه یم دایپ  انیجر  یخوب، زندگ اریبس ی انسان ها
 کند یم  شتریدر فرد ب

  ونیگذاشته بود را مد ری تاث انوشیرابطه اش با ک یکه رو  یو حال بد   یو چقدر شاد 
  یمعنو  شرفتیگرفتند، باعث پ  میاست...انتخاب درست و اگاهانه تصم الیل  یحرف ها 

 شما خواهد بود.

 ...انیپا

 ۱۴۰۰مرداد    ۳۰به وقت   

من   یکه پا به پا  ز،ی عز یمی انجمن و سرکار خانم ندا سل ر یمد  یغالم ی تشکر از اقا با
که وجود   یو همراهان زان ی عز  یو تشکر فراوان از تمام  دندیرمان زحمت کش نیا  یبرا 

که صرف   ی نگاه یبرا  نیریش ی و لبخند ها   یسالمت یمن بود. با ارزو   یشان باعث دلگرم
 ها شد.  یرمان من، با تمام کم و کاست  نیاول

 شما: هنگامه سردسته  دوستدار

 ...سندهی با ذکر منبع و نو یکپ
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

