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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

 . habnami1104 |گندم  یهارمان دست 

 

 

 

 

   

 باشد  ی م سندهی رمان با نو ی محتوا  تیمسئول
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 گندم  یهارمان: دست نام

 

 .shabnami1104: سندهینو

 

 ی : عاشقانه / تراژد ژانر

 

رودبار از دست داده و پس از چند سال   یخود را در زلزله  یاست که خانواده  ی تنها و کم سن و سال ی : گندم دختر شمالخالصه

و    گرددی تا پسر صاحب عمارت از خارج بر م  رودی م  شیخوب پ زی. همه چشودی عمارت م کیبه تهران آمده و خدمتکار  ییتنها

 ...د یه باش با ما همرا شود؟ی چه م ادی ز یهامخالفت  وجود عشق با   ن ی. اما اشودی عاشق گندم م

 

 

 

 

 

 "مقدمه"

 

 رقصم ی و م  چرخمی م

 

 بایز  یزارگندم  ن یب در
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 رقصم ی و م  چرخمی م

 

 در هوا آزادانه در پروازند  میموها

 

 رها در زمان  میهادست

 

 به آسمان  رهیخ میهاچشم

 

 رقصم ی و م  چرخمی م

 

 و رها  آزادم

 

 در تکاپو  پاها

 

 سو و آن سو  نیا به

 

 شنومی م  سوانمیگ  یرا با تک تک تارها  میبرخورد نس یصدا

 

 زین شوند ی له م میپاها ر یرا که ز ییهاگندم  اد یفر  یصدا و
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 رقصم ی و م  چرخمی م

 

 ن ییبه باال، پا دستانم،

 

 بدون حرکتند  یدر چرخش، گاه یگاه

 

 بسته  چشمانم،

 

 میبوی م

 

 دیآی م  یشاد  یبو

 

 د یآی م  یخوب  یبو

 

 خوانمی و م  رقصمی م

 

 دانمی و م خوانمی م

 

 د یآی او م دانمی م
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 که خواهد آمد   یو روز د یآی م او

 

 رقصم ی دوره گرد م یهای همچو کول  شیبرا

 

 رقصم ی و م  رقصمی م

 

 م یبوی را بسته و آمدنش را م میهاچشم

 

 کشمی را در آغوش م  او

 

 میگشای صورتش م  ارتیز  یچشمانم را برا و

 

 بوسم ی را م شیبایز صورت

 

 رقصم ی زار مدر دستان او در گندم  دست

 

 رقصم ی او م  با

 

 آغوش او...  در
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 "گندم  "

 

 

 

 

 

رنگم وضو گرفتم و با سر کردن چادر   ییطال  یشدم، بعد از بستن موها زی خ میاهلل و اکبر اذان صبح در رخت خواب ن یصدا با

  د یهمه خواب بودند، اما من با را یقرار داشت ز ی کامل بود و عمارت در سکوت ک ی. آسمان هنوز هم تارستادمیبه نماز ا دمینماز سف

دست مال سر و کاله    ری بلندم را ز  ی لباِس فُرم موها دنیصبحانه حاضر کنم. بعد از پوش  یبرارا  ز یتا م شدمی زودتر بلند م

باال   منینش ی مانده را به سمت راهرو یباق ینباشه. در اتاق را باز کردم و چند پله   رونیتار مو هم ب ک ی ی که حت  یفرستادم طور

که اتاق خانم   رفتی باال م یوجود داشت و به سمت طبقه   یچیمارپ یپلهسقف اتاق من، راه  یرفتم. کنار راهرو درست باال

و همسر و دختر   ی خانم دختر خانم سپهر ایمیدوم هم ک  یو اتاق پسرش و دو اتاق مهمان در آن وجود داشت. طبقه  یسپهر

  زیجا تهران بود و همه چ نیداماد سرخانه اما خوب ا گفتن ی م یوش عسل بودند. داخل شهر ما که به داماد خانم سپهرکوچول

آمد.    یصبحانه را آماده کردم. آفتاب در حال طلوع کردن بود که خاله گل پر ازیمورد ن  لی. به طرف آشپزخانه که رفتم وسایعاد

  یشان در اتاقک کوچک ته باغ زندگساله  ازدهیغبان عمارت بود که با پسر معلول همسر حسن آقا نگهبان و با ی خاله گل پر

 کمک به او استخدام شده بودم.   ی. البته در واقع من برا آمد ی م جانیکمک من به ا یهم برا  ی رو خاله پ کردند ی م

 

 سالم خاله جون. -

 

 ؟ یصبحانه رو آماده کرد  زی : سالم دخترم. میپر خاله

 

 . بله خاله جون-
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 : باشه دخترم پس من هم کم کم دست به کار ناهار بشم.یپر خاله

 

آماده کردن   ی سوم رفتم برا یرا جمع کردم و به سمت طبقه  ز یکردند، م ل یشدن و صبحانه را م  داریخانه ب یاهال نکه یاز ا بعد 

کردم و    یآن را تا دم در راه ه، یرا به آشپزخانه بردم و با گذاشتن تغذ  ش یپشتعسل، کوله  یعسل. بعد از به تن کردن فرم مدرسه 

  اطیتاب ح ی رو یبا برداشتن دفتر و مداد طراح شه یمن بود. پس طبق عادت هم یکاریساعت ب ک یبه داخل برگشتم. االن تا 

شدم   لم یام مشغول جمع کردن وسابودم. آرام آر یکه مشغول نقاش  شد یم  یساعت ک ی بایها نشستم. تقر گل و سبزه  نیدر ب یپشت

عمارت و   د یگفتن که فردا قرار است تک پسرش از خارج برگرده و من با ی و به سمت عمارت رفتم. بعد از ناهار خانم سپهر

  شیو پ  یبگذرونه، روز پر کار ر یمتفاوت درست کنه. خدا فردا رو به خ یغذاها د یکنم، خاله هم با ز یاتاق پسرش را تم نیهمچن

فرم را با لباس   اس گرفتم. لب شی. شب بعد از سرو شام خاله به سمت اتاقک ته باغشان رفت و من هم راه اتاقم را در پمیرو دار

 کردم و بعد از پخش کردن موهام دورم به سمت تشک خوابم رفتم.   ضی خوابم تعو

 

  ی بار برا ک ی یاتاقش که ماه واری د یبودم، فقط پوستر عکسش را رو  دهیرا ند   یفردا فکر کردم؛ تا به حال پسر خانم سپهر به

اطرافم نبودند. آن قدر به فردا   ی ادیز یکه پسرها ی من  یگفت جذاب بود، البته برا شهیبودم. م دهید  رفتم یجا مبه آن  یکار  زیتم

 . ورفتمفر ی قیفکر کردم تا به خواب عم

 

 *** 

 

غروبِ در آشپزخانه   کی هم از صبح تا االن که نزد ی عمارت شدم. خاله پر یزکار یشدم و مشغول تم داریب شه یزودتر از هم صبح

  یبه اتاق رفتم و لباسم را کم ی. به دستور خانم سپهرآمدند ی م گهیساعت د  کیتا   یمشغول کار کردنِ. تک پسر خانم سپهر

بودند   یمشغول صحبت با فرد  دمید  یبه سالن عمارت رفتم که همه را دم در ورود  عم کردم و بعد از درست کردن سر و وض زیتم

لَخت و   یکه موها  ی ورزش کار یکلیبلند و ه ی با قد  یپسر دم، یاش را دآمد تازه چهره  ترک ینزد ی. وقتکردند ی و بگو بخند م 

  ی کردم که او ب "یسالم"زول زدم و  اش یمشک شدن او تمام جسارتم را جمع کردم و به چشمان نافذ  ترک یداشت. با نزد یمشک

خوش و بش   ی عادت کرده بودم. بعد از کم  گر یخانواده د نیا یمغرورانه   یرفتارها نیتکان داد و از کنارم گذشت. به ا  یتفاوت سر

به   خواستمیو م   دمبو ده یشام را چ زیشام را آماده کردم. تازه م  زی( م یخانم )خانم سپهر  ونیدستور کتا خانواده، به  یکردن اعضا

  یملوک خانم خواهر خانم سپهر یچهره  دنیرا به سمت او عوض کردم. با د رم یمس فون ی زنگ آ یآشپزخانه برگردم که با صدا 
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بود   ل یدل نی به ا د یخانم بود. شا ون یبرعکس کتا قایکامال مهربان و دق  یبر لبانم نشست. ملوک خانم زن یهمراه همسرش لبخند 

 خانم داشتند. ون ینسبت به کتا ی ترف یضع ی که وضع مال

 

 . د یخوش آمد  یلیسالم خانم خ-خانم: سالم دخترم.   ملوک 

 

 سالم آقا. -: سالم دخترجان. ومرثیک آقا

 

 آمدند ی نم جان یبه ا ادیکردم. ملوک خانم ز  شانیی به داخل راهنما ومرثیملوک خانم و کت آقا ک  ی توو مان  فیاز گرفتن ک بعد 

چندتا بچه داشتند.   دونستمی . اصال نماومدند ی م ومرث یمثل امروز؛ آن هم فقط خودشون و آقا ک آمد ی م  شیپ یمراسم کی د یشا

آخر هفته را دادند که خودمان را   یخانم در حضور همه خبر مهمان ونیکردند و کتا  دن یخوابشب بود که باالخره قصد  کیساعت 

گفته بود که دست نزنم تا خودش فردا   ی. تا ساعت سه صبح دست تنها مشغول جمع کردن آشپزخانه بودم. خاله پر میآماده کن

شدم و خسته و کوفته راه   ارد ینماز صبح ب ی و برا دمیساعت خواب ک ی بای. تقررند یبگ  راد یوقت خانم ا ک ی دمیاما ترس  د یایب

 از نو.  یگرفتم و دوباره روز از نو و روز  ش یآشپزخانه را پ

 

 *** 

 

 بودم شدم. دهیخانم و پسرش که تازه اسمش را فهم ون یکتا یهاصحبت  یبودم که متوجه  ییرایکردن پذ  ز یتم مشغول
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 شرکت.  ی دنبال کارها ی ریخانم: کامران از امروز م ونیکتا

 

 شم مامان. : چکامران

 

 خوب.  نیماش  هی هم برو دنبال  ی به تومان کرد لیخانم: دالرها رو که تبد  ونیکتا

 

 مامان جان؟  ی چ گه یچشم، د ی هم به رو نی: اکامران

 

سالت   ی داره س  گه ید  ،یر یزن بگ  هی  د یکارها رو که بهت گفتم رو درست کن بعد هم با ن یپسر، اول ا ز یخانم: مزه نر ونیکتا

 ... شهیم

 

 هفتاد پشتم بس بود!  یبه اندازه  یکی! همون  د ی: مامان لطفا حرف زن رو نزنکامران

 

 دخترها هم بدن؟  یه ی خانم: کامران مادر مگه چون که الناز بد بود بق ونیکتا

 

 بود.  ی مشکالتش چ  دونمی مادر من... الناز زن من بود خودم هم م  ی: هر چکامران

 

 .کنمی م  دایدختر خوب پ ه یخانم: من خودم واست  ونیکتا

 

 ...د یسال هم نکش کیبه   مون یو زندگ  د یکرد دای: بله مامان مثل الناز که پکامران
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 سالن و ترک کرد.  ی هم بلند شد و عصبان بعد 

 

 خانم: گندمک گندمک... ونیکتا

 

 گفتم: ی آرام ی گندمک. با صدا  گنیبه من م ارن یحرص من رو درب نکه یبه خاطر ا شهیهم

 

 بله خانم؟ بله -

 

 .میدار   ادیست، مهمان زنره فردا پنج شنبه  ادتیخانم:  ونیکتا

 

 . میکنی م  ایمه میدار ی تدارکات رو با خاله پر ینه خانم حواسم هست، همه -

 

 دست لباس مناسب انتخاب کن.  ه یبرو   ست،یخانم: منظورم تنها اون ن ونیکتا

 

 خانم. گه یرم دلباس فُرم دا-

 

 . یلباس مجلس هی خانم: لباس فُرم نه،  ونیکتا

 

 خانم؟  ی لباس مجلس-
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 نگران پولش هم نباش.  ریدست لباس خوب بگ   هی برو  ؟ یکنی همش تکرار م گم، یم ی چ یشنویمگه نم گهیخانم: آره د ونیکتا

 

 چ... چ... چشم خانم.-

 

 .گهی االن برو د نیهم ، یبر یفردا که وقت ندار ؟ یکنی خانم: پس چرا من رو نگاه م ونیکتا

 

 چشم خانم رفتم، رفتم. -

 

کهنه شده    گهیکه د  می سبز لجن یجلو بسته  یمانتو  دنیتعجب کردم. چطور آخه خانم به من گفتن لباس بخرم؟ بعد از پوش  واقعا

 رفتم.   رونیرم کردم و به برو س   میمشک یبود و رنگ و روش رفته بود، مقنعه 

 

 خانم: گندمک.  ونیکتا

 

 بله خانم؟ -

 

 . ایریلباس درب و داغون بگ  هی  ی نر ر، یلباس خوب و آبرومندانه بگ  هی رمزش رو پشتش نوشتم،   ریکارت رو بگ   نیا ایخانم: ب ونیکتا

 

 چشم خانم. -
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 . کنهی خودش کارها رو م  یگل  ؛ یایب خوادی تمام بشه، نم  دتیباش تا خر رونیناهار هم همون ب ی خانم: برا ونیکتا

 

 اما خان...-

 

 . گهیخب برو د یلیکه گفتم. خ نیخانم: هم ونیکتا

 

 با اِجازه خانم. -

 

از   یکیبه  رم، یسفارش کرده بود از کجا لباس بگ  یکه خانم کل ییبازار شدم. از آن جا یتکان داد و من راه  یخانم سر ونیکتا

. واقعا هم حق داشتن.  کردی تعجب م  د یدیم  ی د یمرکز خر ن یهمچ یسر و وضع تو ن یان رفتم. هر کس من رو با اگر د یمراکز خر

مغازه   ک ی یباز بودن. از جلو  یلیبود؛ اما همه لُخت و خ یعنینکردم.  دایپ ی چیساعت بود که در حال گشتن بودم و ه  کی  بایتقر

  می. قسمت نخوردیها مشانه  ی داشت و دوبند نازک رو ی قیقا یقه ی خورد که  یبلند  راهنیدفعه چشمم به پ کی شدمی رد م 

به داخل   جهی تر بود در نت ها قابل تحمل لباس  یه ی بق از بود و  بایداشت. به نظرم ز  ی بود و دامن قرمز یمشک  راهنیپ ییباال یتنه 

 مغازه رفتم. 

 

 سالم آقا...-

 

 شد.  شیرو شیپ یدر دفترها ادداشتیبه من انداخت و دوباره مشغول  ینگاه میبود ن  ی که پسر جوان  فروشنده

 

 . میندار هی : نسفروشنده

 

 بله؟ -
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 . مید ینم هی : عرض کردم که نسفروشنده

 

 نخواست. هیاز شما نس یکس-

 

 کرد و گفت: یتکان داد و به من نگاه  یکالفه سر  فروشنده

 

 ن؟یخوای م  یپس چ-

 

 ... راهنیاون پ-

 

 با دستم به لباس مورد نظر اشاره کردم که فروشنده گفت: و

 

 . خورهیگرونه به وسع شما نم  یل یاون خ-

 

 ! اریلباس رو ب  خوره،ی نم ای  خورهی به تو چه که م ،یا. آخه تو فروشنده کردی داشت اعصابم رو خورد م  گهید

 

 . گهیکه اومدم بپوشم د  خورهی محترم حتما م   یآقا-

 

 که تو دلت نمونه؛ اما بعدش برو.  یبپوش  ارمی! باشه ممیافتاد ییهاچه آدم  ر ی: عجبا! گفروشنده
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 اشکام رو گرفتم و رو بهش گفتم:  زش یر ی زور جلو به

 

 . د یاریلطفا سبزش رو ب-

 

 : بله؟ فروشنده

 

 .د یقرمز سبز باشه... البته اگه دار ی دامنش به جا  نهیمنظورم ا-

 

 . لباس رو آورد و گفت: دمیگفت که خداروشکر من نشن یز یل**ب چ ر یکرد و ز ی پوف فروشنده

 

 هم سبز. ن یا د یی: بفرمافروشنده

 

. لباس رو  اومد ی م  یل یسبز رنگم خ یو چشما  فی ظر کلیلباس رو تنم کردم به ه  یرو گرفتم و به سمت اتاق پرو رفتم. وقت لباس 

 فروشنده رفتم. شیدرآوردم و پ

 

 .د ی: خب تمام شد؟ حاال برفروشنده

 

 . د یطفا حسابش کنل-
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 لباس چنده دختر جون؟  ن یا متیق یدونی تو اصال م ؟ی : چفروشنده

 

 آوردم و به سمتش گرفتم و گفتم:  رونیو کارت رو ب فم یک  ی کردم تو دست

 

 .د یهر چقدر، لطفا شما حساب کن-

 

 ؟ یرو زد  ی: کارت کدوم بدبخت فروشنده

 

به اصطالح محترم   ی آقا  نی. که البته باز هم اگرفتمشی گشتن ندارم وگرنه نم  یکه از لباس خوشم اومده و حوصله  ف ی... حهوف

 .شدنی برنده م

 

من    د ی. پس لطفا لباس رو حساب کنهم کارت.. نیهستم، ا داریبنده هم خر د،یلباس رو بفروش  نیا د یخوای محترم شما م  یآقا-

 برسم. دم یخر یه یبرم به بق د یبا

 

 دستگاه برد و بعد از زدن مبلغ درخواست رمز کرد.   یمتعجب کارت رو به سو  فروشنده

 

 رمز کارت رو پشتش نوشته. -

 

  ی لیمن رو خورد کنه، آخه چه دل من و غرور  خواستهی خانم م ونینداشته باشه و کتا یکه نکنه کارت موجود  دم یلحظه ترس  کی

 . دمیکش یاز سر آسودگ  ینفس "مبارکه"فروشنده که گفت   یمن لباس بخره؟ اما با صدا  یداره برا
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لباس تعجب کردم،    ادیز مت یبانک کردم و از ق د یبه رس  یبه من داد. نگاه یبانک د یگذاشت و همراه با رس  ک یرا در پالست راهنیپ

خرج   ادیقدر ز ن یخانم بگه چرا ا ونیبود؟ خب فروشنده حق داشت تعجب کنه. اگه کتا ادیلباس ز نیا مت یقدر ق  نیا یعنی

  یآمدم نگاه رون ی. از مغازه که بجانیا امیبا خبره که به من هم گفت ب  جان یا یهالباس  مت یاما نه حتما خودش از ق ؟ یچ ی کرد

خانم افتادم که   ونیحرف کتا ادیظهر بود. االن وقت ناهار بود.  کی  کیش شکسته شده بود کردم، نزدکه هر تکه  م یبه ساعت گوش 

کفش پاشنه بلند   د یخودم کفش بخرم. بعد از خر ی ناهار برا ل گرفتم ناهار نخورم و با پو  میبخورم اما تصم رونیگفت ناهار رو ب

 سخت بود، به سمت عمارت برگشتم.  یکه راه رفتن باهاش مقدار یمشک

 

 *** 

 

  اد؛ یقراره ب شگریفرستاد و گفت که آرا یخاله پر یخانم من رو به خانه   ون یمراسم، کتا  یبعد، بعد از صرف ناهار و اتمام کارها روز

.  میباش تا ما راحت  ادیهم به عمو حسن گفت که به خانه ن یگوش نگرفتند، خاله پر شون یهرچقدر هم من مخالفت کردم ا

را   اش یاکوتاه قهوه   یکرده بود و موها  یبادمجان یره یت بایتقر  شیصورتش کار کرد. آرا ی رو ورا نشاند  یاول خاله پر  شگریآرا

  ی مشک ریو شال حر ی را همراه با جوراب شلوار  یکت و دامن بادمجان ی خاله پر  کهن یبسته بود. بعد از ا یابه حالت گوجه  شیبرا

  ک یو ش  بایها زکارکن  یهمه  خوانی که خانم م  دمی. از خاله شنودشده ب بایز یلیبا خانم عمارت نداشت. خ ی واقعا فرق د،یپوش 

 .دند یپسرشان لباس خر طورنی من و خاله و عمو حسن، هم  یبرا ل یدل  نیباشند به هم

 

 

 

 

 

معلوم    کیفقط از نزد ی عنیصورتم بور بودند تا االن دست به صورتم نزده بودم،  یکه موها یی از خاله نوبت من بود. از اون جا بعد 

 محترم لطف کردند و با بند به جون صورتم افتادند.   شگریبودند، که امروز آرا
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  ی دا. وقتاز اتمام کارش بود، بلند شدم اما اجازه نداد خودم رو نگاه کنم. گفت اول لباسم رو بپوشم بع ی که نشان شگریآرا یصدا با

که کردم رو   ی نگاه انداختم، تازه تونستم تفاوت نه یآ  یکردن؛ به خودم که تو ف یرفتم همه ازم تعر  رونیو ب دمیلباس رو پوش 

 احساس کنم.

 

بود، همراه   ده یکم رنگ سبز کش یه یسبزم سا یهاسرم به حالت باز و بسته جمع کرده بود و پشت چشم  یبلندم رو باال یموها

بود   حیخودم مل یطبق خواسته  شم یکرده بود. آرا  جادیکم رنگم ا ینارنج یبا رژ و رژگونه  ی تضاد جالب ، یمشک لمیخط چشم و ر

 . ینکرد  ی شیو انگار آرا

 

 خوب شده. یل یدستتون درد نکنه خ-

 

 تر کردم. رو پررنگ  هاتیی بایز کم یفقط  زمینکردم عز ی : من که کارشگریآرا

 

که   یسبز رنگ  ریلباسم و شال حر یرو  ی کت مشک  دنی. بعد از پوش رفتی و قربان صدقم م  خوردی با اسفند دورم تاب م خاله

 . ند یایتا خاله و عمو حسن هم ب م یپسر خاله رو گرفتم و به سمت عمارت رفت ن،یحس ریلچیگرفتم، و شبید

 

خاله و عموحسن هم آمدند. کم کم عمارت شلوغ شد و   یاقه ی . بعد از چند دقمیبه قسمت آشپزخانه رفت میعمارت که شد  وارد

ها راه رفتن با آن لباس و کفش  ی . اول کممیکرد یدگیها رس مهمان  یبه همه  ی کی ی کیگرفتند.  یدر آن جا ی ادیز یهامهمان

 شد. یسخت بود اما بعدا خوشبختانه عاد  میبرا

 

شده بود.   پی. ماشاهلل خوشتنمی آقا کامران رو بب پ یها روشن شدند تازه تونستم تکه چراغ   یها وقت از سرو شام و رفتن مهمان بعد 

  م یکرد ز یدو صبح با خاله عمارت رو تم یهاک ی. تا نزدرمیخانم رو فاکتور بگ  ایمیشوهر ک  یهانبود، البته اگر نگاه  ی در کل شب بد 

شدم.   شمیاش، من هم به اتاقم رفتم و با قفل کردن در مشغول عوض کردن لباس و پاک کردن آرا خانه  به و بعد از رفتن خاله 

  کاریو اون وقت از کار ب  ستین یخانم اعتماد ایمیشوهر ک نیچون به ا کنم ی ها در رو قفل مخودم شب شتریب ت یامن یبرا
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و از   دمیلحاف دراز کش   یدورم رو  مییطال  ی کردن موها ش . با پخکنهی مستخدم ساده رو باور نم  ک یهم حرف  ی. کسشومی م

 خوابم برد. ع یسر ادیز یخستگ 

 

 *** 

 

به ساعت کنارم کردم پنج صبح بود. باز هم خواب اون زلزله که کابوس هر شبم شده. البته چند   ینگاه دم،یوحشت از خواب پر با

و با باز کردن در از اتاق خارج    دمیلباس خوابم پوش   یرو  ر یمانتو و شال حر ک یبود اما امشب دوباره...  امدهیبود به خوابم ن یشب

  نشستم؛یتاب م   نیا یو رو  اومدم ی م دمیدی تاب نشستم. هر وقت خواب بد م ی رفتم و رو مارتع  یپشت اط یشدم. به سمت ح

 .بردی خوابم نم گهید  ادیچون از ترس ز

 

سرم   دهیکنارم ترس  یتاب نشسته بودم و پاهام رو داخل شکمم جمع کرده بودم. با احساس نشستن شخص ی بود رو یاقه ی دق چند 

 رو بلند کردم و متعحب به آقا کامران نگاه کردم. 

 

 ...؟ یداریموقع شب ب  نی: چرا تا اکامران

 

 اون خواب بغض کردم و گفتم:  ی ادآوریچرا از  دونم ینم

 

 . دمیخواب بد د -

 

 باال انداخت و گفت:   ییابرو کامران

 

 ؟ ی چه خواب-
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 م رو ازم گرفت. که خانواده  یاخواب زلزله -

 

 زلزله مردن... متاسفم.  یت تو : پس خانواده کامران

 

 ممنون. -

 

 کجا؟  ی: زلزله کامران

 

و فقط مادربزرگم   م یبود مارستانیاومده بودم. با مامانم داخل ب  ای خرداد شصت و نه، من صبحش به دن ک یو   یرودبار... س -

 . میخانوادم رو از دست دادم، فقط من و مادربزرگم زنده موند  یبامداد زلزله رخ داد و همه قهیدق یهمراهمون بود. ساعت س 

 

 و دو سالته.  ستی: پس ب کامران

 

 گفتم:   ِدیکه سنم رو فهم نیزده از ا خجالت

 

 بله. -

 

 شد؟  ی: مادربزرگت چکامران
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  امیخرج خودم و صاحب خانه رو بدم، مجبور شدم ب تونستمی شد و فوت کرد، من هم که تنها شدم و نم ضیمر شیدو سال پ-

 هستم. جان یخواب دادن از اون موقع ا ی تهران. خدا لطف کنه به مادرتون بهم کار و جا

 

 ؟ی: خواهر برادر هم داشت کامران

 

 تر بود. خواهر داشتم. سه سال از من بزرگ  ه ی  گهیمادربزرگم م-

 

 ناراحتت کنم.   خواستمی : متاسفم نمکامران

 

 رو پاک کردم و گفتم: هاماشک

 

 . ستین یمشکل-

 

 ؟ ی: درس خوند کامران

 

 گرفتم.  پلم یبله د-

 

 ؟ یخوند  ی . چنی: آفرکامران

 

 .خوندمی هنرستان درس م-
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 ؟ یو وارد دانشگاه نشد  ی : چرا ادامه ندادکامران

 

  یدادم تو  حی بعد هم ترج م، یکرد نه یهز ش یماریب ی برا ی شد و کل ضی نداشتم، من که مدرک گرفتم مادربزرگم مر یخب وقت -

 خونه بمونم و مراقبش باشم. 

 

ناز و نعمت بزرگ شده و   ی تو شهیکه هم   ی. شخصدادمی م حیکامران توض ی رو برا هانیچرا داشتم ا دونستم ی هم نم خودم

 ها ن ی. از کجا معلوم فردا ازنهی االن هم چون حوصلش سر رفته داره با من حرف م د یشا یمن رو درک کنه. حت یهاحرف  تونه ینم

. اما خوب باز هم دستش  دونهی نم یکس  چیرو که ه ییهاسرزنش نکنه؟ اون هم حرف  ته و من رو به خاطر گذش  اره یرو به روم ن

 به خودم اومدم:  شیسبک شدم. با سوال بعد  یلینکنه گوش کرد من که خدرد 

 

 ؟ ید یچرا االن ادامه نم-

 

 . کنهی آفتاب طلوع م  گهید کم یصبحانه رو آماده کنم.  زیبرم م د یمن با د یببخش-

 

 :دمیکامران رو شن یصدا شدمی که داشتم از تاب بلند م ی حال در

 

 گندم... -

 

خونه بود که اسم من رو   نیا یاز اعضا ی شخص نیزل زدم. اول  اهشیس  ینشستم و به چشما می قبل ی دوباره سر جا  متعجب

 . کردی درست صدا م
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 *** 

 

 "کامران"

 

 

 

 

 

 در خود بود نگاه کردم و گفتم:  یسبزش که قادر به غرق کردن هر شخص  یهاچشم  به

 

 ...ی شده بود بایز  یلیامشب خ-

 

 االنش کردم و گفتم:  شی بدون آرا یبه چهره  یااشاره

 

 تره. معصوم   ی لیخ یجورن یاما چهرت ا-

 

وارد   یاز من دور شد. تا وقت  عایگفت و سر  ید یقرمز شد. ببخش عایسر شیهاانداخت و رنگ گونه  نییخجالت سرش رو پا از

 اش کردم. عمارت شد با چشم بدرقه 

 

از فضا نرفته بود.   نشیعطر دل نش یا هنوز هم بو رو در شکمم جمع کردم. خودش رفت ام میو پاها دمیتاب دراز کش ی رو

  چیکه ه  یشده بود، طور بایز یلیهام بودن. امشب خچشم  ی کوچکش هنوز هم جلو  ینیسبز معصومش، ل**ب و ب  یهاچشم
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  ی لیصورتش خ ی رو یاقهوه  یهابود. کک مک  باتری ز شیبدون آرا اخدمت باشه. اما راست گفتم واقع ش یپ کردی فکر نم یشخص

که   اش یی طال  یبه رنگ گندمش و موها  یهااش بود، مخصوصا با ابرو و مژه . واقعا اسم گندم برازنده اومدنی م اش ی به پوست گندم

  یسر و کاله بودن. صدا الدستم ر یز شهیآخه هم دمیموهاش رو د ی از جلو  کم ی. اون هم نه کامل فقط دمشونیتازه امشب د

 گوشمه. ی داره هنوز هم تو یشمال  یلهجه  ی که کم  نشیدلنش

 

مثل گندم.    یکیبود اما انتخاب من نبود. انتخاب من  بایبا الناز نبود. البته الناز هم ز سه یدختر قابل مقا ن یا ییبایو ز ی سادگ اصال

...؟ فکر کنم واقعا زده به  کنمی م  سه ی...؟ اصال چرا دارم گندم رو با الناز مقازنمی ها رو محرف  نیمن چم شده...؟ چرا ا ایخدا یوا

 بلند شم برم بخوابم. ه سرم، بهتر

 

  زیبره م  خوادی داخل آشپزخانه دنبال گندم گشتم نبودش، خودش گفت م  یتاب بلند شدم و به عمارت رفتم. هرچ یرو  از

منتظر موندم در رو باز نکرد، نکنه خوابش برده باشه؟    یرفتم و در زدم. هرچ نییصبحانه رو آماده کنه. چندتا پله را تا اتاقش پا

پنها کرده بود و فقط صورت   ی چادر نماز گل گل ر یموهاش رو ز  یسمتش برگشتم. همه بهقصد رفتن کردم که در اتاق باز شد. 

 و گفت:انداخت  ر یمن سرش رو به ز دن یبود. با د دایشده بود پ تری مهربونش که خواستن

 

 د؟ یداشت ی کار خوندم،ی داشتم نماز م د یببخش-

 

 نکنه.  دارمیبخوابم به مادرم بگو ب رم یبگم من م خواستمی آره، م  یعنی نه. -

 

 خوابم برد.  ه، یگفت و در رو بست. به سمت اتاقم رفتم و با فکر کردن به گندم که احساسم بهش چ یچشم
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 *** 

 

 "گندم"

 

 

 

 

 

...  یمن نظر بده. آخه پسره یی بایراجع به ز ی پسر چی. اصال دوست نداشتم هشد ی سرم پخش م  یهم حرف کامران تو  هنوز

درستِ. اما   ن ی. آره اکنمی نم ش یآرا یجشن  چیداخل ه گه ید ؟ یچرا گفت گه یخوشگل شدم تو د  دم یاستغفرهلل. من خودم فهم

آخه مادر من   ش؟یخوشگلم هم بدون آرا شی کنم؟ هم با آرا کاریچ خب  اخد  ی . ایترقشنگ   شیگندم اون خودش گفت بدون آرا

  یشد آخ  جاد یدستم ا ی که تو ی! با سوزش یآورد ی م ا یدختر زشت به دن  هی حداقل  د،یمن رو تنها بذار د یخواستی شماها که م

 گفتم. 

 

 شد دستت؟  ی دختر چ  ی: وا یپر خاله

 

 خاله.  ستین  یچیه-

 

 .ادیداره از انگشتت خون م ست؟ین   یچی ه یچ ی عنی: یپر خاله
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 ل**ب گفتم:   ریآب گرفتم تا خونش رو پاک کنم. ز ریرو ز  انگشتم

 

 و االن انگشتم سالم بود.  کردم یمن هم بهشون فکر نم ی زدیها رو نمنکنه کامران، اگه تو اون حرف  کارتیخدا بگم چ یا-

 

 خودت؟  ی برا یگ یم  یدار  ی انگشتت دختر، چ یرو بزن رو   نیا ای: بیپر خاله

 

 خاله.  ی چی... هیه ..یه-

 

 کنه.  ی ری جلوگ ی زیردور دستم که از خون دم یچیرفتم باند رو پ ی سمت خاله پر به

 

 خودت برس. ی. برو به کارهایکمک من کن   خوادی. نم رونی : برو، برو بیپر خاله

 

 خاله.  د یببخش-

 

آشپزخانه از من    یکارها ی امروز برا هی  کردی چون که کمرش درد م ،یخاله پر چاره یرفتم. ب  منیآشپزخانه به سمت سالن نش از

باال رو   یکامرانِ. ولش کن اصال بذار برم طبقه   نیا ری شد. همش تقص  ی کمک خواست. تازه اون هم ساالد درست کردن، که چ

 اتاق کامران رفت. آمد و به طرف  رونیشدم که خانم از اتاقش ب یر یگردگ شغول م دمیباال که رس  یکنم. به طبقه  زیتم

 

 خودم و بهش رسوندم و گفتم:  عیرفت بهش بگم! سر ادمی یوا  یا

 

 خانم.-
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 . دهیاز من نشن ی بلند  یوقت صدا  چیبلندم تعجب کردم چه برسد به خانم که ه یهم از صدا خودم

 

 باال؟  یبری خانم: چته دختر؟ چرا صدات رو م ونیکتا

 

 خانم.  د یاِاِ... ب... ببخش-

 

 شده؟  یخب حاال، چ یلیخانم: خ ونیکتا

 

 انداختم و گفتم:  نییپا شه یرو طبق عادت هم سرم

 

 نکنه.  دارشونیب یبخوابن و به شما بگم کس  خوانی خانم آقا کامران به من گفتن که خسته هستن و م-

 

 کرد و گفت:  زی هاش رو رخانم چشم  ونیکتا

 

 اتاقش.  یرفت تو  ه یزودتر بق  شبیه داومد بهت گفت؟ اون ک  یچرا کامران به تو گفته؟ اصال ک -

 

 بودن.  داریموقع اذان صبح اومدن دم در اتاقم و گفتن، فکر کنم تا اون موقع ب-

 

 به من انداخت و گفت:  یخانم نگاه نامطمئن  ونیبهتره حداقل دروغ هم نگفتم. کتا ی جور نیا
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 خب، برو به کارت برس. اریبس-

 

 خانم برگشتم و بهش نگاه کردم:  ون یکتا  یکارم که دوباره به احترام صدا  یسراغ ادامه  رفتم

 

 . نییبرو پا ،یکن   زیتم  خوادی رو نم جانیا-

 

 گفتم:   متعجب

 

 چشم خانم. -

 

مقرارات و قانون دارن هر   یلیخانم خ  ون یکه کتا  یینشده بود. از اون جا داریاما هنوز کامران ب   م یهم ناهار رو سرو کرد ظهر

کرد به   دارش یخرد رفت سراغ کامران و ب  ی خانم با اعصاب ون یعصر بود که کنا یها. طرف شودی بار سرو م  کیفقط  یی غذا یوعده

. نییساعت آقا اومدن پا کی . باالخره بعد از میبد  ب یشام مفصل ترت هی ناهار نخورده  زش یما هم دستور داد چون که پسر عز

و زودتر قصد   م یساعت هم استراحت نکردم، فقط منتظرم شام رو سرو کن م ین ی و حت  اومد ی من چقدر خوابم م یه الهکوفتش بش

 خواب کنن که من هم برم بخوابم.

 

- داد به من گفت:   هی که خانم با   یکامران رو به من حس کردند، طور  یره یخ یهاهمه نگاه  مید یچی رو م ز یم ی شام وقت موقع 

 اتاقت.  ی برو تو ، یکار کن  گهیتو د خوادینم

 

 خوابم برد.  هی از ثان ی سمت اتاق و در کثر دم یهم از خدا خواسته دو من
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 *** 

 

که    کنهی رفتار م ی کامران. مثال جور یها و رفتارها به جز نگاه رهیم ش یخوب پ بایتقر  زیو همه چ  گذرهی ماه از اون ماجرا م  دو

به من   یبیپول تو ج ی بار هم مقدار کیهر چند روز  ده،یم تیاهم شتریب ه یبق نیبه من ب  ای میشناس ی وقت هم رو م یلیانگار خ

شده   بیو غر ب یعج یلی. رفتارهاش خکنهی و کار خودش رو م ارهینکنم باز هم اون کم نم بولق کنمی م  یسع ی که هر چ دهیم

 . مونهی م  داریتا صبح ب  یپشت اطیها داخل حشب شتر یو ب رهیم  رونیتر از خونه بمثال کم 

 

اون به چسبه به من. البته که اون   اد یخانم هم چند بار به من هشدار داد که از کامران دور بشم. آخه انگار من خوشم م ونیکتا

شدن به   کی قصد نزد ی ( که چند بارایمیناصر )شوهر ک  زیه یهاشده، مخصوصا در برابر نگاه شتری اما توجهش ب چسبهی هم نم

. معلوم  رسهیخانم به گوشمون م  ون یخانم از دفتر کار کتا ونیکامران و کتا  دادیداد و ب  یاهست که صد  ی من رو داشته. چند روز

 اومده!  شیپ یچه مشکل ستین

 

 *** 

 

  وارهای د یبند قیعا ن یاز ب ی عنی شم، ینم شانیهاصحبت  یروزها شده اما متوجه  یه ی از بق شتر یب ادشونیداد و فر ی هم صدا امروز

خانم و   ایمیدعواها بشود. ک   یخونه نبود که متوجه  ی. خداروشکر امروز کسستند یواضح ن شانیهاو حرف اد یم اد یفر ی فقط صدا

  شانیدر روستا ی عروس  ک یش به خانواده هم همراه  یرفتند، عسل هم مدرسه بود. خاله پر  رون یهمسرش که صبح همراه هم ب

 . میخانم و کامران بود ونیرفته بودند. فقط من و کتا

 

 داد زد:  آمد ی م نییها پاکه از پله  ی در حال  کامران

 

 . کنمی باشه مادر باشه، اما من کار خودم رو م-
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  زانیآو هاله یکه دستمال بسته بود از م ی خانم هم سرش را در حال ونی. کتاستادمیکارم شدم که فکر نکند فال گوش ا مشغول

 کرد و با داد گفت: 

 

 . یکنی تو غلط م-

 

بعد هم   قه یرفتار کرد؟ چند دق  ی طور نی. آخه به من چه...؟ چرا ارونیاز عمارت رفت ب تیبه من کرد و با عصبان ینگاه کامران

 خانم حاضر و آماده عزم رفتن کرد.  ونیکتا

 

 خا... د ی... ببخشاِاِ-

 

 . د یتوجه به من به سمت در رفت و او هم مثل کامران در را محکم بهم کوب یب

 

 سرم رو رو به آسمان بلند کردم و گفتم:  د؟یکنی م ی خال یگرون  نیدر به ا ی چرا رو د یآخه مشکل دار های روان

 

 تنها باشم؟  د یبا ی بزرگ نیعمارت به ا یمن االن تو   یعنی! ایخدا ی وا-

 

 به عقب برگشتم:  دهیبه گوشم خورد و ترس  ییصدا

 

 نه خوشگلم من هم هستم. -

 

 د؟یاومد  یآقا ناصر شما ک -
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 جلوتر اومد و گفت: یکم ناصر

 

 االن. نیهم-

 

 گفتم:   دمیکه به زور خودم شن  ییندارم چه برسه به االن! با صدا ت یداخل جمع هم باشم امن  نیمن با ا ایخدا یوا

 

 تون من برم به کارم برسم. پس با اجازه -

 

 . میخوش بگذرون میخوای م  زمی: نه عزناصر

 

 شدم و گفتم: رهیترس بهش خ با

 

 تر. عقب  د یبر شه یم-

 

 . یخوشگلت نگاهم نکرده بود یها: نه خوشگل خانم. تا االن با اون چشم ناصر

 

 . گمیکنار، وگرنه به خانم م د یلطفا بر  شم،یم تیآقا ناصر من دارم اذ -

 

 سر داد و گفت: یبلند  یقهقه  ناصر
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 ! کنهی خدمتکار رو باور م ی حرف تو یتازه ک ست،ین  یکه کس جانیا زم؟ ی عز یگ یم ی به ک-

 

و تا خواستم در رو قفل کنم با لگد باز شد که من   دم ی. با ترس به سمت اتاقم دوکنهی حرف من رو باور م ی! کگفتی م راست

 افتادم.  نیزم ی رو

 

  ییچه شبا یدون ی م  نم،یچقدر دوست داشتم اتاقت رو بب ی اتاقت. اگه بدون ی تو می و آورد یخودت کار رو آسون کرد  نی: آفرناصر

 که اومدم اما در قفل بود؟ 

 

 گفتم:   رفتمی عقب م نیزم یکه رو   یجلوتر اومد و من با بغض در حال اون

 

 .د یآقا ناصر توروخدا! شما خودتون دختر دار-

 

 

 

 

 

 . نهیبی هام فقط تو رو مدختر که االن چشم  ی: تو اون قدر خوشگلناصر

 

به ناصر نگاه کردم. ناصر دوباره   ید یبرخورد کردم و با ناام  واریکه به د یی. تا جارفتمی تر مو من هم عقب آمد ی م ترک ینزد  او

 سر داد و گفت: یاقهقه 
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 نجاتت بده!  تونهی نم ی کس چیه گه یجوجه کوچولو. د یافتاد  ر یباالخره گ-

 

 گفتم:  ه یهق هق گر با

 

 آق... آقا... ناصر؟-

 

 بهم بگو ناصر. زم؟ ی: جانم عزناصر

 

 !رون یب د یتورو خدا از اتاقم بر-

 

 داد زدم:  بلند 

 

 به من کمک کنه!  یک یکمک، کمک! -

 

  دهینشن یخوشگلت رو که کس ی. فقط من صدارسهی به دادت نم یکچ ینداره گلم چون که ه یاده یهم فا ی: داد بزنناصر

 .شنومی م

 

 ؟ یدار  کار ی. با من چیبه خاطر عسل! آخه تو خودت زن و بچه دار کنمی آقا ناصر التماست م -
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 جان یا یکه اومد  ی رو دوست نداشتم و فقط به خاطر پولش بود. اما تو از همون روز اول ایمیقت کو چ یمن ه ه؟ ی چ یدونی : مناصر

کامران   یقه ی سل دونستمی م یبا اومدن کامران احساس خطر کردم چون که من بهتر از هر کس  یول ی چشم من رو گرفت

.  کنمی کامران عاشق تو بشه. من کامم رو که گرفتم ولت م کرد ی رو نم کرش هم ف ی خانم سپهر یمثل تو هست. حت  ییدخترها

 . رتتیگی ! مادهیز شیبعد هم نگران نباش کامران وفادار

 

  پناهی دختر تنها و ب ک یکه به  یی ایدن نیا ای. خدادمیدی چشمام م  یرو جلو آورد که کالهم را از سرم بردارِد. مرگ رو جلو دستش

به خاطر دل شکستم، به خاطر روح تمام خانوادم، به   م،ییبه خاطر تنها ایواستم. خدا. فقط از خدا کمک خکنند ی هم رحم نم

ازت خواهش   ی همه چ دم،یکه کش ی کار کردم، مشکالت  یکه با سخت ییروزها دم، یکه با شکم گرسنه خواب ییهاخاطر شب

 بزنه. توروخدا! یالکه  م یتوروخدا نذار به پاک ای. خداکنمی م

 

 زدم:  ادیفر ه یمعجزه. با گر  هی فقط  خدا

 

 کمک! ایخدا-

 

 *** 

 

 "کامران"

 

موضوع با مامان صحبت    نیگرفتم راجع به ا م یتصم ن یهم یکردم نتونستم گندم رو فراموش کنم. برا  یدو ماه هر کار  نیا ی تو

گندم به درد تو   گه ی. همش مگهیواقعا خستم کرده د  م،یکنی خونه همش با هم دعوا م ی تو دهیفهم ی کنم. بماند که از وقت

 و...   خورهینم
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رو که دوست   ی من هم گفتم هر کار کنه،ی و اون گفت از ارث محرومم م  م یموضوع با هم دعوا کرد  نیهم دوباره سر هم امروز

  رمیداغون دارم م ی ن هم که با اعصاب. االکردی گندم اعصابم رو خراب م ی ناصر رو یهاهم رفتارها و نگاه  یداره انجام بده. از طرف

 سمت شرکت.

 

 زنگ تلفنم تماس رو برقرار کردم:  یصدا با

 

 بله؟ -

 

 ؟یی : سالم کامران، کجااحسان

 

 تو راه شرکتم. -

 

 . میبرسون جلسه دار ترع ی : پس خودت رو سراحسان

 

 گفتم:   عی رفت، سر ادمیامروز جلسه بود، مدارک رو  یوا  یا

 

 . گردمی و برم  دارمی برم  رمی ست ماحسان مدارک خونه -

 

احسان »معاونم« نشدم، تلفن رو قطع کردم و به سمت عمارت برگشتم. در عمارت رو که باز کردم به فکر   یحرف بعد  منتظر

حالت   نیترع یناصر هست با سر نیمامان ماش  نیماش   یبه جا دم ید یلبم جون گرفت، اما وقت  یرو  ی گندم لبخند   یدوباره  دنید

 ممکن رفتم داخل. 
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 گندم، گندم... -

 

خودت کمک    ایکردم اما در قفل بود. خدا ن ییدر رو باال پا ره یبه طرف اتاقش رفتم. دستگ  دمیکمک گفتن گندم رو که شن یصدا

به سمت ناصر رفتم و   تیتکون محکم در رو شکستم. با عصبان ه ی. چند قدم عقب رفتم و با وفتهیدختر ن ن یا یبرا  یکن اتفاق

 .کرد ی م  هی خودش جمع شده بود و گر یتو  یاشروع کردم به کتک زدنش. گندم گوشه 

 

 چه خبره؟  جانی: امامان

 

 کردم و گفتم:  د یباری صورتش خون م یهاکه از زخم  ی به ناصر یاو اشاره دم یخون آمده بود کش یلبم که کم  یبه گوشه  یدست

 

 چطور؟!   د؟یرو با گندم تنها بذار وون ی ح نیا د یشما چطور تونست-

 

 ؟ یناصر رو زد  ی داهات یدختره  ن یداداش؟ تو به خاطر ا یگ یم  ی: چایمیک

 

 خفه شو و حرف دهنت رو بفهم.  ایمیک-

 

 خواهر من خنگه. نیصورتش رو پاک کرد. واقعا ا ی رو یهاپاهاش زانو زد و خون  ی ناصر و جلو ش یرفت پ ه ی با گر ایمیک

 

 . رونیشوهرت رو ببر ب  ایمی: کمامان
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برم دوباره   خواستمی زد، م یبهم انداخت و پوزخند  یآخر ناصر نگاه ی. لحظه رونی داد و بردش ب  هی ناصر رو به خودش تک ا،یمیک

 بزنمش که مامان گرفتم. 

 

 به صورتت بزن.  یآب  هی گندمک، تو هم برو   ی: همامان

 

. دوست داشتم برم بغلش  ییبود، لرزان لرزان رفت سمت دستشو دهید دستمال سر کارش رو دوباره پوش وقت بو  یلیکه خ گندم

و اون وقت از نظرش منم با ناصر   شه ینارحت م  دونستمی پشتتم. اما م شه ینباش تمام شد و منم تا هم یچی کنم و بگم نگران ه

 نداشتم. ی فرق

 

 دختر جادوت کرده؟  ن یا ؟ید خونه بلند کرد داما ی دختر دست رو ن ی: تو چرا به خاطر امامان

 

  نیسر ا ییاالن معلوم نبود چه بال گشتمی لطفا. اگه من اون مدارک رو جا نذاشته بودم و برنم د یگ ی م ی که چ د یمامان، بفهم-

 د؟ی. اصال شما چطور اون رو تنها گذاشتاومد ی دختر م 

 

رو با خودم ببرم. بعد هم اون خودش دلش خواسته که ناصر رفته سمتش، اون   یدختر دهات  نیهرجا برم ا تونمی : من که نممامان

 . شهیمعلومه که خر م ادیبراش ناز و عشوه ب یدختر  ه ی  یهم مرده به هر حال وقت 

 

  لرزه؟ ی ره مدا  ی چطور د ینیبی حرف بزنه، نم تونه ی که نم  دهیخودتون؟ اون دختر اون قدر ترس  یشما برا د یگی م  د یدار ی مامان چ-

 . ستیگندم اهل عشوه ن  د یدونی م  یدر ضمن شما خودتون بهتر از هر ک

 

 . کردهیم  ف یوگرنه داشته ک  دهیترس  ده یتو رو د  ی. اون هم وقتیکنی ها رو باور مفقط ظاهر آدم   گه، ید  نهی: مشکلت هممامان
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 نگاهم رو بهش دوختم.   میزنگ گوش  یناصر همه رو جادو کرده. با صدا نکه ی. نه واقعا مثل ادمیکش یعصب  نفس

 

 بله احسان؟ -

 

 مهمه.  یل یجلسه خ نیا ی دونی رو تا االن نگه داشتم، خودت که م هان یتو پسر؟ من به زور ا یی: کجااحسان

 

 خوب احسان، اومدم.  یلیخ-

 

 نشدم تلفن رو قطع کردم و گفتم:  شیمنتظر حرف بعد  شه یهم مثل

 

به گندم از احساسم  خوامی در ضمن م کنم،ی ناصر رو مشخص م  فیکه تکل نیبرم شرکت اما برگشتم مطمئن باش  د یمن االن با-

 بگم.

 

که هنوز رنگش   دمیدر د  ی رفتم. گندم رو جلو رونیبه سمت ب شیتوجه به صورت سرخ و عصبان ی به مامان انداختم و ب ینگاه

 رو بهش گفتم:  ی زرد بود، با لحن آروم

 

 حالت خوبه؟ -

 

 :ا... ب... بله. گندم

 

 . یرو انجام بد  یکار  خوادی برو استراحت کن نم-
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 : آ... آقا کامران. گندم

 

 جانم؟-

 

 ممنونم. اگه شما نبو...  ی لی: من ازتون خگندم

 

 .ی بگ  خوادی نم یز یچ ش،یه-

 

 و گفت:  ه یگر ری دفعه زد ز  هی

 

 که...  ستم ین یدختر  ن یهمچ هی به خدا من -

 

و محکم بغلش کردم و   رم یخودم رو بگ  ی شده بودن که نتونستم جلو یهاش خواستنمعصومش همراه با اشک  یافه یقدر ق اون

 کنار گوشش گفتم: 

 

 چون که من کنارتم.  ی بترس  ی زیو از چ یناراحت باش  گه یکه من هستم د  یتا وقت  خوادی . درضمن نمدونمی رو م هان یمن خودم ا-

 

 هاش رنگ گرفتن.خت و گونه اندا نییسرش رو پا گندم
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 . نتیبی برم شرکت کار دارم. بعدا م د یخب من با-

 

 : خدانگه دار. گندم

 

 

 

 

 

 *** 

 

 "گندم"

 

 

 

 

 

چقدر که آرامش بخش بود و با بغل پر هوس ناصر   دمیبغلش افتادم و دوباره خجالت کش اد یرو به رفتن کامران دادم و به  نگاهم

زدم   ی بود؟ لبخند  ی منظورش چ  یعنیحرف کامران افتادم،   ادی. دوباره به خورهی بهم م ادش یحالم هم از اسم و  یفرق داشت. حت 

 . دمیخانم رو د ونیو به طرف عقب برگشتم که کتا

 

 کامرانه؟  یها. اثرات حرف یکرد ی م ه ی گر  ی! تو که تا االن داشتیخندی خانم: خوب م ونیکتا
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 خانم گفت:  ون ینگفتم که دوباره کتا یز یو چ نییرو انداختم پا سرم

 

 اتاق کارم.  ایب-

 

 گرفتم.  یجا زش یم ی جلو ی صندل ی. به سمت اتاق کارش رفتم و با دستور نشستن رو رهیخ اخدا،ی

 

که مرد داره اصال    یاخونه  ی دختر جوون تو  هی کردن   ینبودم، چون که زندگ یراض جان یوقت از کارت ا چ یخانم: من ه ونیکتا

  نی. امیما سر تو دعوا دار بایکه کامران اومده هر روز تقر ی . از وقتیندار ی. اما دلم به حالت سوخت که کس و کار ستیدرست ن

حسابت رو   هی ن چک تسوخدمتکار. اال یتره تا تودختر و پسرم مهم   یمن آرامش زندگ ی برا ه؟ یچ یدون ی هم که با اتفاق امروز. م

 . یبر یتونی م سمینوی م

 

 رو نداشتم که برم! با ناله گفتم:  ییشدم، اما من که جا ره یبهش خ ناباور

 

 رو ندارم.  یی من جا د یدونی خانم تروخدا... شما که م-

 

 . رونیب ندازمتی وگرنه م  یخودت بر یو با پا ی رو جمع کن لتیکه وسا  یوقت دار  گهیساعت د  ک یخانم: تا  ونیکتا

 

 گفتم:  ه ی به پاش افتادم و با گر رفتم

 

 . خانم...کنمی رو م تونی زی. خانم کنکنمی . خانم التماستون مد یکار رو با من نکن نیخانم تروخدا، تروخدا ا-
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پاشنه کفشش مونده بود اما   ی به دستم کردم که جا یدستم گذاشت و رفت. نگاه ی توجه به من با کف پاشنه بلندش پا رو یب

داد   ی چطور قول الک شعوریناصر و کامران آشغاله. کامران ب نیا ر یتقص کشمی م  ی از دستم بود. هر چ شتریب ی لیفعال درد قلبم خ

چند دست لباسم رو   هی . با اشک و گرگشتی وقت برنم  چیکاش ه  یفقط به من بخنده. ا خواستی: اون هم م ذارهی که تنهام نم

 دادم.   ی جا مده یپوس  یوله داخل ک

 

هام گذاشتمش. قرآن و جانمازم رو ب*و*س کردم و همراه چادر نمازم برشون داشتم.  لباس  ی م رو برداشتم و روخانواده  آلبوم 

کمد   ی خانم و کامران بهم داده بودن رو همراه با فُرم کارم رو ون یکه کتا  یلیشد. لباس و وسا میدست  ف یکوله و ک  کی لم یکل وسا

 . دمیخانم رو د ونیرفتم کتا رونیگذاشتم. به ب

 

 قبل اومدن آقا کامران و آقا ناصر کارم رو انجام بدم برم.   دمیبمونم، من اصال قول م د یخانم تروخدا بذار-

 

 و پاش رو ب*و*س کردم و گفتم:   ششیدوباره پ  رفتم

 

 بخوابم.  جان یها رو اشب  د یفقط بذار خوامی . اصال حقوق هم نمکنمی تروخدا خانم، التماستون م-

 

نشده بودم. دستش   ل یرو دوخته بود. تا االن انقدر خار و زلبه روبه  ینگاهش رو همراه پوزخند  ش،یشگ یخانم با غرور هم ونیکتا

 گفت:  که   دمیرو گرفتم و بوس 

 

 . رونیگفتم از عمارت من گمشو ب ، یدهات ینکن دختره -

 

 برار من بود رو صدا زد:  ستیب کلشیمخصوص عمارت رو که ه گاردیباد  ی عصبان کنم،ی من همچنان دارم التماسش م  د ید ی وقت
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 عبدهلل، عبدهلل..-

 

 : بله خانم؟ عبدهلل

 

 . رونیآشغال رو از عمارت من بنداز ب نیخانم: ا ونیکتا

 

 : چشم خانم.عبدهلل

 

برد. انگار  رونی به سمت ب کردم، ی التماس م ه یو با گر زدمی توجه به من که دست و پا م  ی به سمت من اومد و بلندم کرد. ب عبدهلل

 . بردمی م  یجورنی پَر رو بلند کرده بود که ا هی

 

 .کنمی خانم تروخدا، التماس م-

 

  غ یج یمحو شد. تا االن خودم صدا دمی و خانم از د مید یرس  اط یکمک خواستم تا به ح ه یو گر  غیدست و پا زدم و با ج  قدر  اون

نداشتم. عبدهلل در   یخواب  یجا چیآخه امشب رو ه کردم، ی و داد م  غی ج یجور  نیبود که ا یبار  نیبودم. اول  دهیخودم رو نشن

پاره شد. کولم و انداخت روم و در و بست.   مده یکهنه و پوس  ی پرت کرد که مانتو ن رویب به عمارت رو باز کرد و من و مثل آشغال 

 نداشت. یادهیالتماس کردم فا یبه در عمارت، اما هرچ دم یبلند شدم و کوب ه یبا گر

 

  ی . اختند یریم   یگریپس از د یکیهام گذاشتم. اشک  فمیدر عمارت به حالت نشسته زانوهام رو بغل کردم و چونم رو سر ک کنار

 سرم رو باال آوردم.  ییآشنا یو عمو حسن بودن که کمک کنن. با صدا ی کاشک حداقل خاله پر
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 ؟ینشست جانی خانم: دخترم تو چرا ا ملوک 

 

 کردم:  فی تعر ه یگر با

 

 کردن.   رونیملوک خانم، خانم من رو ب-

 

 : چرا دخترم؟! ومرثیک آقا

 

 کردم.   هی و گر  دمیلرز وفته،یبار واقعا ب نیکجا بخوابم و ممکنه اون اتفاق ا ست یکه افتاد و امشب که معلوم ن  یفکر کردن به اتفاق با

 

 صحبت کنم.  ونیتا من برم با کتا نیبش نیماش   یخب دخترم، آروم باش. تو برو تو  ی لیخانم: خ ملوک 

 

 دختر کرده؟  نی کار رو با ا ن یخواهرت چرا ا ن ی. خانم شما هم برو ببنیبش ای: آره دخترم بومرثیک آقا

 

.  مینشسته بود نیماش  یتو  ومرث ی بود که با آقا ک یساعت میبشه. ن یخانم راض ون یکتا د یدلم روشن شد که شا ی تو ی د ینور ام هی

 نشست. نیماش  ی در عمارت رو بست و تو  تی با عصبان دفعه ملوک خانم  هی

 

 . ومرثیک  م یخانم: بر ملوک 

 

 شد؟ ی : چومرثیک آقا
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 . میخانم: بر ملوک 

 

  ی رو گفت و کل ه یراه ملوک خانم قض یو حرکت کرد. من هم مثل سربار باهاشون رفتم. تو د یند  یاده یبحث فا ی تو  ومرثیک آقا

هروقت   نی هم یبه دختر ملوک خانم هم چشم داشته، برا  یحت یکرد و گفت که مشکل از ناصرِ و اون عوض  فیهم از من تعر 

نشد که گندم برگرده منم گفتم به جهنم. اون قدر قشنگ و با حرص   یراض ون ی. گفت که کتااومدنی عمارت تنها م اومدنی م

 ش فرق دارن. خانم و خانواده   ونیتا آسمون با کتا ن ی. واقعا از زممید یخند  ی کل  ومرثیکه من و آقا ک   کردی م  فیتعر

 

 .د یکن  ادهیجا پ  نیمن رو هم شه یاگه م-

 

 ؟ یکه بر  ی دار  یی : مگه جاومرثیک آقا

 

 نه. -

 

 ؟ یگ یم ی خانم: پس چ ملوک 

 

 مزا..  خوامی آخه من نم-

 

 . میکنی م  یفکر  هی کن بعدا   یاستراحت ه یخونه   میبذار بر ، یستیخانم: مزاحم ن ملوک 

 

 اما...-
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 . یبمون ی تونی که نم ابونی خ ی تو ؟ی خانم: اما چ ملوک 

 

باز   اطیکه معلوم بود دوبلکسِ. در ح ییال یو یخونه  ک یبه  مید یربع رس  ه یو حرف حق هم جواب نداره. بعد از  گفت ی م درست

 تاب بود.  هی چپ هم بود و سمت  اطیحوض وسط ح ه یگل و سبزه داشت.   یبزرگ که کل  بایتقر اطیح ک یداخل.   میشد و رفت 

 

 دخترم.  ی : خوش آمد ومرثیک آقا

 

 ممنونم. -

 

 طرف.  نیاز ا ایخانم: ب ملوک 

 

اندازه آشپزخانه عمارت. واقعا   منشیعمارت بود و نش منیاش اندازه نشو آشپزخانه  ییرایداشتن. پذ   یقشنگ و دل گرم یخونه 

 کوچک و سه اتاق داشت. منینش کی که  م یدوم رفت یاندازه تفاوت داشته باشن. به سمت طبقه  نیجالبه دو تا خواهر تا ا

 

 . نِییپا ومرثیاتاق من و ک ،یاتاق استراحت کن  نی ا یتو  یتونی خانم: م  ملوک 

 

 ممنونم ازتون ملوک خانم.-
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  ادیبه اتاق رو به روم کردم. ز یبغل مادرانه مثل مادربزرگم. بعد از رفتن ملوک خانم نگاه ک یلم کرد. خانم با لبخند بغ ملوک 

رو درآوردم که مبادا   می خاک یبود. مانتو  ک یو ش   زیتم ی لیخ د،یو سف ی اس یاز رنگ  یب یقشنگ بود. ترک ی لیبزرگ نبود اما خ

 و به خواب پناه بردم.  دمیتخت دراز کش ی بد امروز رو یهابشه. بعد کل اتفاق ف یکث ییجا

 

بلوند   یو موها یعسل یهابا چشم  یهام رو باز کردم. نگاهم رو به دختر صورتم آروم چشم  یرو ی زیچ ه یاحساس حرکت  با

 کردم.  یادستش عطسه  ی پر تو دن یزده بود. با د ی نیدوختم، که لبخند دل نش

 

 کنم.  دارتیب خواستمی نم د، ی: ببخشدختر

 

 ... ین ینه مشکل-

 

 و گفتم:  اوردمیبزنم، اما کم ن  یعطسه اجازه نداد حرف  دوباره 

 

 ببخ...-

 

شدم و   ره یاش خبا لبخند به صورت بهت زده  کرد،ی متعجب داشت نگاهم م  یافه یپشت سر هم عطسه کردم که دختر با ق چندبار

 گفتم: 

 

 ور؟اون  یاون پر رو ببر شه یم-

 

 بودن رو پاک کردم و گفتم: ختهی هام رو که بر اثر عطسه رو منتظر به من نگاه کرد، اشک چشم ن یزم ی رو انداخت رو پر
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 دارم.  تیمن به پر حساس  د یببخش-

 

 .خوامی واقعا معذرت م دونستم، ی : من نمدختر

 

 ؟ ینداره، دختر ملوک خانم ی نه اشکال-

 

 .الستیاسمم مر زم، ی: آره عزدختر

 

 جان، منم گندم هستم.  ال یمر  خوشبختم-

 

 ؟ید یگلم، خوب خواب نی: همچن الیمر

 

 ساعت چنِد؟ زم، یآره عز-

 

 عصر.  ش ی: ش الیمر

 

 . نیکردی م دارم یتر بخب زود  دم؟ یخاک تو سرم. من پنج ساعته که خواب یوا  یا-
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دوست داشتم   ی لیاومدم خ یمکی. االن هم قایبخواب میبذار یادر ضمن مامان خانم گفتن خسته   زم،ینداره عز ی: اشکالالیمر

 .یخوشگل ی لیدختر تو خ ،ییهاعروسک  هی شب گفتی کرده. واقعا راست م ف یازت تعر ی . آخه مامان کلنمتیبب

 

 و مهربون زدم:  طونیدختر ش  نیبه ا یلبخند 

 

 . یناز  یلیممنونم، تو هم خ-

 

 .گهیبهم م  شه ی: آوش هم همالیمر

 

 ه؟ یآوش ک-

 

 : شوهرم. الیمر

 

 کمه.  یلیآخه سنت خ  ،یمجرد  کردمیمن فکر م  ؟ی تو شوهر کرد-

 

 تازه ازدواج کردم.  زم، ی: آره عزالیمر

 

 .د یخوشبخت بش شالهلل یمبارکه، ا-

 

 باهات صحبت کنن.  خواستنی مامان و بابام م ن؟ییپا می. خب بری: مرس الیمر
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کردم به خودم مسلط   ینگهت دارن؟ سع د یکنن؟ آخه گندم چرا با رونم یلحظه استرس تمام وجودم رو گرفت. نکنه بخوان ب هی

 باشم پس گفتم: 

 

 . میبر زم، یآره عز-

 

 انداختم و گفتم:  نییسرم رو پا ومرث یملوک خانم و آقا ک دن ی. با دمیشد  نییپا یطبقه  یراه  الی با مر همراه

 

 سالم. -

 

 به مبل تک نفره کرد و گفت:  یااشاره ومرث ی لبخند جواب سالمم رو دادند. آقا ک با

 

 دخترم.  نیبفرما بش-

 

 گرفتم و به او زول زدم:   الیملوک خانم نگاه از مر  یهم به طرف آشپزخانه رفت. با صدا الیگفتم و نشستم، مر "یچشم"

 

 دخترم؟  ی د یخوب خواب-

 

 جواب دادم:  اد یزده از خواب ز خجالت
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 شد. ی چ دمی. اصال نفهمدمیخواب ی لیخ د یبله، ببخش-

 

 . یخسته بود زمی نداره عز یخانم: اشکال ملوک 

 

 صداش رو صاف کرد و گفت:  ومرثیک آقا

 

  ی دختر تنها هست ک یکه تو  یی . از اون جادهیتو رو داخل عمارت راه نم  گهیدارم د ون یکه من از کتا یشناخت ن یخب دخترم، با ا-

 ... یکن دایخواب پ یهمراه با جا د یسرعت کار جد  نیبه ا یتونینم ،یموندن ندار   یبرا  ییو جا

 

 خانم حرفش رو قطع کرد و گفت:  ملوک 

 

 ؟ی. متوجه منظورم که هست شهیم  دایمطمئن سخت پ ی جا هی  یکن  دایکه البته اگر هم پ-

 

 ادامه داد:  ومرثیا کتکان دادم که آق د ییبه عنوان تا یسر

 

 .یبمون جان یا یتونی و تو م ستیفراهم ن  ط یشرا نیطور که گفتم ا ن یبله حق با ملوکه، هم-

 

با اشک   خورد،ی و حقارت خودم حالم بهم م  یکس  یهمه ب ن ینگاهشون کردم. از ا یاشک یهاسرم رو باال آوردم و با چشم متعجب

 ادامه دادم: 

 

 .. تونینم جان ینه نه. من ا-
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 . یرو ندار ییخانم: دخترم تو که جا  ملوک 

 

 بمونم. جانی ا تونمی اما من نم دونم، ی م-

 

 : چرا؟ ومرثیک آقا

 

 مزاحمم. جان یمن ا-

 

 . یبمون یجور نیهم جانیا م ی: ما که نگفتومرثیک آقا

 

 بهشون نگاه کردم. با لکنت جواب دادم:  متعجب

 

 ؟ یپ... پس... پس چ-

 

 داره.   شرط هی : ومرثیک آقا

 

  یجور  نیا ومرثینامقبول نباشه؟ اما نه ملوک خانم و اقا ک ز یچ ه یوقت  ه ی خودت کمکم کن.  ایخواستن؟ خدا ی ازم م ی چ یعنی

گندم معلوم هست    گهیخونشون. اه، خفه شو د یتو  ارنت یکه نم یخانمن، الک ون یکتا ل یهم باشن، باالخره فام د ی. اما شاستین

  ی کدوم گرگ  بینص  ابونیخ ی زن و مرد نبودن که االن معلوم نبود تو  نیاگه ا بکشخجالت  کمیخودت؟  ی برا ی گ یم یدار  یچ

 افکار مزخرف، شرطشون رو بدونم، پس گفتم:  یگرفتم به جا  می. تصمیشد ی م
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 ؟ یچه شرط-

 

 

 

 

 

 ؟ ی کن ی ازش پرستار یتونی پرستار داره. تو م کیبه  از ین بره،ی رنج م  یقلب  یماریپسر دارم که از ب هی : من ومرثیک آقا

 

ملوک خانم گوش   ی انداختم و به صدا نییخودم کردم شرمنده سرم رو پا ش یکه پ ی خودیب یاز فکرها تونستم؟ی من م من؟

 کردم: 

 

 ؟ یدخترم کمکش کن ی تونی کنه افسرده شده گندم. تو م تش یاذ یماریب  نکهیا یبه جا شتر یپسرم ب-

 

توش    یکه رفت ی همون اتاق ی عنی ال یاتاق مر یتو  ی تونی و م دم یبهت حقوق م ی کار رو انجام بد  نی ا یقبول کن : اگه ومرثیک آقا

 ؟ یکنی . قبول میدخترمون باش  ی جا یتونی که ازدواج کردن حداقل تو م  کایو مل الی . مرمییجا تنها ن ی. ما ایبمون

 

 . رو بهشون گفتم: هی خواب بدن کاف یقدر که بهم حقوق و جا نیهم داشتم؟ هم گهید  یامگه چاره   کنم؟ی م  قبول

 

 . کنمی قبول م-
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 شان با لبخند گفتم: چهره یشاد ل ی. چه آسان شادشان کردم. به دلد یدم  شان یدر صورت هر دو  یخوشحال موج 

 

 لطفتون رو جبران کنم؟  نیا ی . چجورد ی به من لطف کرد یلیشما خ-

 

کمک حال و همدم   یتونی م  یجور  ن یا ستنین اد یپسرم ز ی. کارهاهیکاف  یکه کارت رو درست انجام بد  ن ی: همومرثیک آقا

 . یملوک هم باش 

 

 حتما.-

 

 . ستمیتنها ن  گهیخانم: آره واقعا، از فردا د ملوک 

 

 . دونمیخودم هم نم کردم؟ ی م د یبا کاری نبودند چ هانیخانواده. واقعا اگه ا ن یکردن ا  دایزدم و خداروشکر کردم بابت پ  یلبخند 

 

 به خودم اومدم:  شد ی م کی بهمون نزد ی نیریشربت و ش  ی نیس  ه یکه با  ال یمر یصدا با

 

 گندم خانم بله رو گفتن.  نکهیخب خب، مثل ا-

 

 خانم: آره دخترم قبول کرد. ملوک 

 

 گفت:   یبا لحن شاک گذاشتی م  ز یم یو رو   ینیکه س  یدر حال   الیمر
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 گه؟ ید  میپس ما فراموش شد  ؟ یچ گهیدخترم؟ د-

 

  شمهی. از فردا گندم پد یبار اون هم اگه به ما سر بزن ک ی یماه د،یخودتون هست یخانم: شما که هر کدوم سر خونه زندگ ملوک 

 اون رو داشته باشم. یهوا د یبا

 

 هم مثل مامانش با چشمک گفت:  الی زد. مر ال یبه مر یبعد هم چشمک و

 

 .جان یا م یایم شتر یطر گندم بخب پس از فردا ما هم به خا-

 

 .د ینکش ی تروخدا زحمت  خواد،ی : نه باباجان نمومرثیک آقا

 

 گفت:   الی که مر مید یخند  ومرث یاز حرف آقا ک  همه

 

 نه گرم شد.  یعنیکه سرد شد... اِ...  د یشربتتون رو بخور د ییخب، بفرما یلیخ-

 

 کرد و گفت:  یاخنده  ومرثیک آقا

 

 از دست تو دختر. -
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 گفت: ال یملوک خانم رو به مر ،ین یریاز خوردن شربت و ش  بعد 

 

. گندم هم ببر باال تا  ادیتا اون هم ب د ییجا  نی. به شوهرت هم بگو که شام رو اجان یا انیزنگ بزن به خواهرت که امشب ب  ه یبرو  -

 کنه آشنا بشه.  یازش پرستار خوادی که م یابا بچه 

 

 هست شام ملوک جون؟  یحاال چ م،ی: اِاِ... پس شام دعوت شد الیمر

 

 تو هم همش من رو با اسم صدا بزن. ده یبر س یگ ی خانم: ا ملوک 

 

 کن.  ی دگیکه مادرت گفت رس   یبرو به کار م،ید یسفارش م  رون ی: از دست تو دختر. شام رو از ب ومرثیک آقا

 

که کنارش   ی اتاق نیکه من بودم سمت راست بود و ا ی . اتاقمیباال به راه افتاد یگفت و همراه هم به سمت طبقه  ی چشم الیمر

 فاصله بود.   نمونیاتاق ب کی  یعن یسمت چپ،  میستادیا

 

 شام.  یمن برم تلفن کنم برا ، یکن  یکه قراره ازش پرستار یاهم از اتاق پسر بچه  نی: خب االیمر

 

  ه یکه،   ستین ی زی لحظه استرس تمام وجودم رو گرفت اما با خودم گفتم چ کیمن رو تنها گذاشت.  ال یرگفتم و م یاباشه

ها خوبه. در رو آروم باز کردم و با خودم  . من هم که رابطم با بچه کنهینم یطونیو ش   ضهیست، تازه مرچند ساله  یاز بچه  یپرستار

. وارد  گهیاندازه د نیاما نه به ا ستین اد یدارن؟ درسته که سنشون ز یکی کوچ ن یبه ا یابچه  ومرث یملوک خانم و آقا ک ی عنیگفتم 

 رو به روم چشم دوختم.  یهام درشت شد و متعجب به صحنه اتاق شدم و درو پشت سرم بستم. چشم 

 

 *** 
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 "کامران"

 

 

 

 

 

غروب شده بود و هوا   گهی. درونی داغون از شرکت زدم ب ی از جلسه که کامال بد برگزار شد و من هم اصال حواسم نبود، با اعصاب بعد 

 .رفتی م  یکیرو به تار

 

 : کامران، کامران. احسان

 

 برگشتم و گفتم: نیماش  ی رو پرت کردم تو فمیکه ک ی حال در

 

 ه؟ یچ-

 

 . کنمی شرکت درست م نی : اصال نگران نباش کامران، من خودم قرارداد رو با ااحسان

 

. االن فقط به فکر  ستیمن مهم ن ی شکرت برا نیکه اصال قرارداد با ا  دونهی . نمکنهی فکر م  یبه چ نی ا کنمی فکر م  ی. من به چهه

 دلشوره دارم.  یجورن یکه اومدم شرکت هم ی چرا از وقت دونمی گندمم. نم
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 . من برم، فعال. ستمیگران نن-

 

 : اما کا...احسان

 

رفتم داخل و دنبال    عیعمارت سر دمی رس  ی رفتم عمارت. وقت یادیرو روشن کردم و با سرعت ز  نیتوجه به احسان ماش  بدون

 گندم گشتم. 

 

 *** 

 

گندم   نکهی شرف. همه و همه رو. ا یبه گندم، پوزخند اون ناصر ب ایمی ک یهامامان، فحش دادن  یحرفها  کنم؛ی هم باور نم هنوز

صورتش   یکه تو  ی . مشتدمیزبونش کش  ر یعبداهلل که با زور و خشم از ز یهاکردن. گفته   رونیب یمن رو از عمارت با چه حقارت 

چه   یممکنه االن تو  نکهیفکر ا  یاالن گندم کجاست؟ حت نکه ی. اابونیخ  یگندم من رو پرت کرده تو  یچجور  دم یفهم یزدم وقت 

 . کردی م وونم یباشه هم د یتیوضع

 

  گهی. دهای پزشک قانون ی حت ،ی فرودگاه، حت ها،ابون یها و خپارک  نال،یترم   س،یپل یاداره  ها،مارستانیب یجا رو گشتم، همه  همه

چشم رو هم    کم یرو خوابوندم تا  نیماش  ی . صندل یخبر  هی از  غ یاز استرس. پنج ساعت بود که همه جا رو گشتم در  رمیمی دارم م

  ی ادآوریکه با   بردی هام گرم خواب شدند. تازه داشت خوابم مرفته باشه که چشم تونه ی کجا م ندمبذارم. اون قدر فکر کردم گ 

 سرعت ممکن خودم رو به عمارت رسوندم. نیبلند شدم و با آخر ع یعمارت، سر یهان یدورب
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 *** 

 

 "گندم"

 

 

 

 

 

  نیا گفتند؟یکه م   یابود پسر بچه  نیدورش بودند. ا ی ادیز یهاو دستگاه  دهیتخت خواب  یکه رو   کردمی نگاه م ی به پسر متعجب

داشت    یبزرگ یل یخ ی. پنجره د یو سف یابزرگ سورمه  با یاتاق تقر ه یبه اتاق کردم،  یو هشت سالش بود! نگاه  ستیکه حداقل ب

 بودند.  ده یاش رو کشکه پرده 

 

باز و بسته کردم.   هی چند ثان ی هام رو براکه به داخل وارد شد چشم   یاتاق رو کنار زدم. با نور  یسمت پنجره رفتم و پرده  به

 و روش نشستم.   دمیختش کشمبل کنار ت ی رو یتخت خواب بود برگشتم. دست یکه رو   یدوباره به سمت پسر

 

اش به نظر مهربون  الغر بود. اما چهره  یلی خ کلش یداشت. نسبت به کامران ه یاقهوه  لیو سب شیاش نگاه کردم. مو و رچهره  به

 .گمیخشن کامران م  کلیو ه  افه یالبته نسبت به ق اومد،ی م

 

مجبورم   ییبه چه کارها نیح بچه کنم؟ هوف... خدا ببپسرِ به اصطال نیاز ا ی چه مراقبت د یبا خودم فکر کردم، خب من با یکم

 خودم؟  ی برا گمیدارم م   ی. استغفراهلل چیکرد
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صورتش نگاه   ی دادم و با دقت به اجزا  هی ام رو به دستم تکتخت گذاشتم. چانه  یو دستم رو لبه  دم یخودم رو جلوتر کش یکم

 کردم. 

 

قدر    نی. چرا من امروز اشد ی بود بهتر م تری مثل کامران ورزش کار  کمی کلش ینبود و ه ض یخوب بود. اما اگه مر افشینظر ق  به

 زنش بشم؟  خوامی ! واال، مگه مهیاصال به من چه که چه شکل کنم؟ یم  سشیرو با کامران مقا نیا

 

. فاصلم با صورتش در حد  نمشیبردم که بهتر بب سرم رو جلوتر  ی بودن. کم ی هاش چه رنگ چشم  دونمی . نم گهیخب کنجکاوم د اما

 . کردی هاش به صورتم برخورد مانگشت بود و نفس 

 

  رهیبهم خ ی قهوه ا   یدفعه دوتا گو   هی که  خوردم ی صورتش تاب م یاجزا  ی و رو  دادمی و با دقت سرم رو تکان م  اوردمیکم ن اما

 که با صداش به خودم اومدم.  ه؟ی به ک یو ک  یبه چ  یچ دونستمی نم  قایرو ازم گرفتن. دق ی شدن و امکان انجام هر کار 

 

 *** 

 

 "ماهان"

 

 

 

 

 

سبز رنگ مواجه   یله یهام رو باز کردم که با دو تا تشدم و کم کم چشم  داریاز خواب ب خوردی که به صورتم م  ییاحساس گرما با

 شدم.
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 آروم زمزمه کردم:  امی نیب یاز رو  ژن یو همزمان با برداشتن ماسک اکس  نگاه کردم اش ده یترس  یهابه چشم  متعجب

 

 ؟ یکنی م  کاریاتاق من چ یتو، تو -

 

کرد    یدستش باز یهابا انگشت  یمبل کنار تختم، نشست. کم  یبه خودش اومد و صورتش و کنار برد و با فاصله از من رو  دختره 

 و با من و من گفت: 

 

 اِاِ... من... من. -

 

  رینگاه من سرش رو به ز ی نیدادم. نگاهم رو به صورت خوش فرمش دوختم که با سنگ  ه یو به تاج تخت تک  دمیرو باال کش  خودم

 آرامش گفت:  ی بار با کم نیانداخت و ا

 

 هستم.  دتون یمن پرستار جد -

 

 و گفتم:  د یاز آبروهام باال پر ی کی متعجب

 

 نداشتم. یپرستار من؟ من که تا االن پرستار-

 

 ل**ب زد:  د یشنی که مطمئنم خودش هم به زور م ییکرد، دوباره متعجب با صدا یسرش رو باال آورد و بهم نگاه دختره 
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 اما خانم و آقا خودشون گفتن که من... -

 

 :دمیرو قطع کردم و رو بهش پرس  حرفش

 

 ه؟ یاسمت چ-

 

 گندم. -

 

 ش قشنگ بود. هم مثل خود اسمش

 

 قشنگه، اسم من هم ماهانِ. -

 

 : خوشبختم. گندم

 

 گفتن؟  ی و مامان و بابام بهت چ جانی ا یاومد  ی که چجور ی کن فی قشنگ برام تعر شه یگندم م-

 

 کرد.  ف یهاش رو اشک گرفت و شروع به تعرچشم  ی قیبه من کرد و بعد از دقا ینگاه نامطمئن گندم

 

 *** 
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 "گندم"

 

 

 

 

 

بعد   یشدم. وقت  ی رو بهش گفتم، گفتم و خال ش یپ یقه ی چند دق نیرو از بدو تولدم تا به امروز صبح و هم ز یگفتم. همه چ بهش

 وجود نداشت. یحس ترحم چینگاهش ه ینگاهش کردم تو  هان یا یاز همه 

 

  نیا ی که تو ی بیگفتم هم نبود، خاص بود. اصال سرزنش و تخر میاز بچگ  ی مثل نگاه کامران که وقت  ی نبود. حت ه ی مثل بق نگاهش

 هات گوش کنه. به حرف   یحس ترحم ایچشم داشت و  چیه ی ب ی کیها تحمل کردم رو به همراه نداشت. چقدر خوب بود که سال

 

 هام با خنده گفت:حرف  انیاز پا بعد 

 

. پس از  می ن. اما امروز بهم ثابت شد که پرستار خوب هم دارو غُرغُرو هست ریپ یهاآدم  هیپرستارها  کردم ی فکر م شه یمن هم-

 . یکن ی امروز به بعد تو قرارِ از من نگه دار

 

 .زدی ها حرف م به بچه   ه یتکان دادم و با خودم فکر کردم چقدر شب  یهم سر  من

 

  کایمل ی عنیملوک خانم  ی دومو با دختر  می رفت  نییصحبت از برنامه و ساعت کار و خواب هر روزش با هم به سمت پا ی از کم بعد 

 اول بود.  یآشنا شدم. ظاهرا ماهان بچه   الیآوش، شوهر مر  نیو همسرش باربد و دختر کوچولوشون هانا، همچن
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و    نیترکی اصال انگار نه انگار که من پرستار پسرشونم. باهام مثل نزد ،یمیبودن. خون گرم و صم یخوب  یل یخ یخانواده  واقعا

.  میشد  زیم  دنیو مشغول چ د یسفارش شام رس  ال، یو مر   کایحرف زدن با مل ی . بعد از کلکردنی دوستشون رفتار م نیتریمیصم

 . یواقع  یخانواده  ه یخانواده دارم.  ه یکه   کردماحساس  می و دوسال زندگ  ستیبعد از ب

 

  دهیداشتن که اصال شام د یمیاما اون قدر جمع خوب و صم دهیهم کوب   یکیجوجه و  ی کینبود  شتری شام دو نمونه غذا ب زیم سر

 شد.  یخوب  یل ی. واقعا شب خمید ی خند  ومرثیآوش و آقا ک یها. چقدر به کل کل شد ینم

 

بود. نسبت   کایباربد، شوهر مل ی ریذهنم و به خودش مشغول کرده بود، اون هم گوشه گ  ی زیچ ه یخوب بود، اما  یلی خ زیچ همه

بهم   یحس  ه ی کردم ی رنگش نگاه م   یآب ی هابه چشم یآروم و مغرور بود. وقت یل یخانواده البته بعد از ماهان خ ی اعضا یه یبه بق

 . کردیرو برام فراهم م  تیحس امن  هی  ه یت به بقانگار نسب یبرام آشنا بود. حت هاش . چشم کردی م جم یکه گ  داد، ی دست م

 

و فکرم مشغول بود،   کردم ی م ی که با سوپم باز  یبه شوهر مردم نگاه نکن. در حال یجور  نی. زشته ایشد  ی گندم، توهم  هوف

 پشت پنجره.  می ها متعجب رفتو ما زن  اط یبه در خانه بلند شد. مردها رفتن داخل ح ی در پ  یپ یهاضربه  یصدا

 

 *** 

 

 "کامران"
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و مامان به طرف اتاقم رفتم و   ا یمیک یهاعمارت رو باال رفتم و در خانه رو باز کردم. بدون توجه به صدا زدن  یهاپله  یک ی دوتا

 دن.ش  انیعمارت نما یهان یدورب یاه یرفتم و بعد از ثان  ماتیتنظ یرو روشن کردم. تو  ون یزیتلو

 

چشم دوختم. هر   لمیام زدم و به فچانه  ری هام رو زدست  دادم، ی که پاهام رو تکان م ی صبح رو باز کردم و در حال یهان یدورب  لمیف

از خونه پرتش کرد   ی عبداهلل، گندم رو بلند کرده، با چه حقارت یبه چه جسارت دمید  یوقت  شدنیم  شتر یهام بلحظه فشار دست

 بغلش.  یو کولش رو انداخت تو  رون یب

 

  ینیماش   ستادنینشسته بود. با ا نیزم  یرو جمع کرده بود و رو  شینگاه کردم که زانوها یدم در، به گندم یهان یدورب ی رو  زدم

 نه؟  ای دمیدرست د نم یهام رو چند بار باز و بسته کردم که ببکنارش چشم 

 

.  دمیموهام کش  یال به ال یرو پرت کردم و دست ون یز یکنترل تلو  یعصب شدم،ی که بلند م ی خان. در حال ومرثیملوک و ک خاله

 زدم.  شیآت  زمی م  یرو  یی پاکت در آوردم و با فندک طال یاز تو  یگاریس 

 

نشسته بود، خاله ملوک از در   نیماش  ی خان تو ومرث ی ساعت که گندم همراه ک میدوختم و بعد از ن  هان یرو دوباره به دورب نگاهم

 ."ماهان"کلمه از ذهنم گذشت،    کیگندم باهاشون همراه شد فقط   یحرکت کرد. وقت  نیزد و ماش   رونیعمارت ب

 

 *** 

 

گاز    یادیو با سرعت ز  هام رو محکم دور فرمون مشت کردمرفتم. دست نیبه سمت ماش  ایمیبدون توجه به مامان و ک دوباره 

 .افتادم  یخاطرات بچگ  اد ی. دادمی م
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دار بود. از  زن باز پول  ه یمن فقط  یدوست داشتن و بابا م یخوبش داخل خانواده مادر یماهان رو به خاطر بابا شه یکه هم ی وقت

  نییپا یبه محله  اد یز ذاشتی مامانم نم نکه یهواش رو داشتم. با ا شهی تر بودم اما همفقط چند ماه از ماهان بزرگ  نکه یبا ا یبچگ 

هواش رو   شه یهم می کردی م ی رو با ماهان داخل کوچه باز رفتمی که به اصرار م ی بار ک ی یماه مون شهر مادربزرگم برم اما ه

 . خوردمی به خاطر اون کتک م شهیهم ،کرد ی دعوا درد م ی داشتم، اون ترسو بود و من سرم برا

 

...  بای ز با؟یبه خاطر ز ایاز ماهان  گران ید یالک یهای به خاطر طرف دار  م؟یبا هم بد شد  مید یرس  یبه سن نوجوان ی شد که وقت یچ

 .کشمتی خودم م نم،یش یدفعه ساکت نم   نی. ایبدزد ی زم بخواا بایبه حالت اگه گندم هم مثل ز ی ماهان. وا  یوا

 

  چ ی. هدمیشدم و محکم به در کوب ادهیپ نیپام رو گذاشتم از ماش  شیبار چند سال پ ن یآخر اد ینم ادمیکه  یابه در خانه  دنیرس  با

 محله.  ن ینکرده بود ا ی رییتغ

 

 *** 

 

 "گندم"

 

 

 

 

 

  نیا لی. من که دلدند یبلند کش "نیه" کیکامران مشخص شد همه  ی عصبان یباز شد و چهره  ومرث ی در توسط آقا ک ی وقت

  ب یع یب نی که همچ  دمیماهان توسط کامران فهم  یقه ی داره؟ اما با گرفتن  یبیع جان یا اد یکامران ب ی عنی دمیکارشون رو نفهم

 . ستیهم ن
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  دنیشن یکار رو کردم که حت  نیا عی. اون قدر سردمیدو  رونیبه سمت ب کردی رو صدا م  کایهانا که مل یه ی گر ی توجه به صدا یب

  دادی ماهان رو تکان م  یقه ی ی کامران عصبان دم یرس  اطیبه ح ی . وقترهی رفتنم رو بگ  یاسمم از زبان ملوک خانم هم نتونست جلو 

 :گفتی و م 

 

 کجاست؟-

 

 . زدی نم ید و حرفبه صورت کامران زل زده بو لکسیر  یلیماهان خ اما

 

تر و احتمال  داشتند که ماهان و کامران رو از هم جدا کنند چون هر لحظه صورت ماهان سرخ  نیبر ا ی و دامادها سع  ومرثیک آقا

 .شد ی نم فش یحر ی کس چیکامران ه تی. اما با اون زور و عصبانشد ی م شتر ینفس ب یتنگ 

 

 و گفتم:  دم ید دهیفا  یرو ب  سکوت

 

 آقا کامران ولش کن. -

 

  یاگه کار  دم یبار که د نیکامران گم شده بود. ا ی ادهای. مطمئنن صدام وسط داد و فریالعمل از طرف کس عکس ه یاز  غی در اما

 زدم:  ادیبودم فر ده یکه خودم تا به حال از خودم نشن یی با صدا شهینکنم ماهان صد در صد خفه م

 

 ! شیکامران ولش کن، کشت-
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پخش   نیزم ی ماهان، ماهان به رو یقه یهاش از  من صورتش رو به سمتم برگردوند، با شل شدن دست  یصدا دن یبا شن کامران

 باال رفت. غ یج ی آمده بودند و با افتادن ماهان صدا اط یها به حزن  یهمه  گه یشد. االن د

 

حالت   نیرو در ا ی ک چ ینداشت. تا به االن ه ی ل سرفه کردن بود و حال خوش پاهاش زانو زدم، در حا ی و جلو دم یسمتش دو به

 رو به کامران کردم و گفتم:  ز،یاز اشک لبر یهابودم. با چشم  دهیند 

 

 ؟ یکار رو کرد  نی. چرا اشیکشت  ش،یکشت-

 

 ضربه زدم و گفتم:  نشیشدم به س  بلند 

 

 اون پسرخالته.  یروان ضِ،یمر ی دونی قاتل، قاتل. تو که م-

 

 کوچکم رو در دست گرفت و گفت:  یهاتوجه به من، دست ی ب کامران

 

 از صبح چندجا دنبالت گشتم؟  ی دونی م-

 

 داد زد:  بلندتر

 

 ؟ یدونی م-
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که تا به االن از خودم سراغ نداشتم   یو حاضر جواب ی تر گرفت. با تخسقدم به عقب برداشتم که کامران من رو محکم  کی ترس  از

 : دمیهش توپرو ب

 

 ؟ی هان؟ تا ک  شستم؟ی دم در م  یتا ک   رونیداره که من کجا بودم؟ مادر تو من رو از خونه انداخت ب ی به تو چه ربط-

 

 . امیکه من ب   ی: تا وقتکامران

 

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

 

 ؟ یکرد ی م ی خدمت کار بودم چه رفتار هی با من که  ، یکنی رفتار رو م نیخودت ا یبا پسرخاله  یتو وقت -

 

 ست.: نگران اون نباش زنده کامران

 

نشسته بود و در حال خوردن آب   اطیتخت کنار ح ی که اشاره کرده بود دوختم، ماهان همراه ملوک خانم رو  یرو به طرف نگاهم

 طال بود. خداروشکر رنگ صورتش برگشته بود و حالش بهتر بود. 

 

 جواب داد:  ومرثیا کمن آق ی دفعه به جا نیا

 

 . رونیمن گمشو برو ب یکامران. االن هم از خونه  دمیرس ی دفعه خودم حسابت رو م   نینشد. وگرنه ا شیزیکه چ یشانس اورد -
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اسمتون قسم   ی و همه رو  د ینکرد رونی چرا؟ شما که تا به االن از خونتون مهمان رو ب گهیشما د ی سماوات ی : آخ آخ، آقاکامران

 خالش.  یها؟ از خونه  ؟ یکن رون یب یخوای رو از خونه م یتک پسر محسن توتون چ  یوقت با چه جرات. اون خورنی م

 

 کاله بردار.   ی پسر محسن توتون چ ،یمن موندن رو ندارن. مثل کامران توتونچ یخونه  یتو  اقتیها لاز آدم  یل ی: خومرثیک آقا

 

 .اری: اسم پدر من رو درست به زبونت ب کامران

 

 که سالمه، پس برو خاله.   ید ی. دید یکامران تو هم که گندم رو د  گه،یخانم: بسه د ملوک 

 

 خاله.  رمینم ییجا  چی: من بدون گندم هکامران

 

 . ی. بهتره که خودت بریاون رو مجبور به بردن کن  ی تونی پس نم ،ی با گندم ندار ی نسبت چ ی: تو هومرثیک آقا

 

 . رونیب زنمی در م نی : من فقط با گندم از اکامران

 

 شم..  یخونه  یخانم: پسرم، گندم تو  ملوک 

 

 ره؟ یبگ  م یخود گندم تصم میکه بذار ستی: مامان، بهتر نماهان

 

بگن چه   دمیترس ی ! اما مستیچ مم یتصم دونستمی تکان دادم. خودم م یبه من انداختن، مردد سر  یحرف ماهان همه نگاه نیا با

 که گفت:   ومرثی آقا ک ی. با صداییدختر پررو
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 . میدخترم ما منتظر-

 

 شدم و گفتم:  رهیکامران خ یهاخودم آمدم. با اعتماد به نفس باال به چشم به

 

 تو برو. مونم، یم جان یهم من-

 

 باال انداخت و گفت:   ییابرو کامران

 

 موندن بهت ساخته؟  جانیا ه، یچ-

 

 و. که... بر   ید ی: شنآوش 

 

 آخه!  یاکاره ی: تو چکامران

 

 : آوش، تو دخالت نکن.ومرثیک آقا

 

 اومد و گفت:  کم ینداره، نزد یاده یاصرار فا د یکه د  کامران

 

 . یشیم مونی مطمئن باش از انتخابت پش-
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 که از شما کمک بخوام.  دمیشدم قول م مون یهر وقت پش-

 

  یز یچ ه یبشه که ماهان دستش رو باال آورد و نذاشت. کامران  ک ینزد خواستی ماهان. ملوک خانم م  کی زد و رفت نزد یپوزخند 

 به من انداخت و در رو بست.  یدم گوش ماهان گفت و به سمت در رفت. نگاه

 

همشون بودم که به خاطر من براشون دردسر   یها قصد رفتن کردن. من چقدر شرمنده همه رو داخل فرستاد و بچه  ومرثیک آقا

 درست شده بود. 

 

زن و   نیها جوابم رو با خنده دادن. آخ که من چقدر اکردم و اون  یمعذرت خواه ومرث یاز رفتن همه، از ملوک خانم و آقا ک بعد 

در اتاق    یبه سمت اتاقم رفتم. از جلو ریکارها با اصرار به ملوک خانم کمک کردم و بعد از شب بخداخل  کم یمرد رو دوست دارم. 

شد هم   یجور نیچون به خاطر من ا ینه، از طرف  ا یبدونم حالش خوبه  خواستی . دلم مستادمیلحظه ا ک یماهان که رد شدم 

 اتاقش رو زدم و وارد شدم. منتظرانه در  ر یغ می تصم ه ی ی کنم. تو یازش معذرت خواه خواستمی م

 

 

 

 

 

 *** 

 

 "ماهان"
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 فکر حرف کامران بودم که گفت:  ی تو

 

 . یریازم بگ  بایگندم رو مثل ز ذارم ی مطمئن باش نم-

 

 لبم جون گرفت. ی رو ی گندم، لبخند   یشدن چهره انیدر و نما یصدا با

 

 همه ترسو باشه.   ن یپرستارم ا کردمی فکر نم-

 

 باال انداخت و گفت:   ییمتعجب ابرو گندم

 

 ترسو؟ -

 

دست و پات رو گم    شهیکه من حالم بد م ی و وقت  یعادت کن  تیوضع  نیبه ا د یبا ی از من مراقبت کن یبله، ترسو. تو اگه بخوا-

 . هیگر  ری ز یکه بزن  ینکن

 

 گفت:   یارزان یانداخت. با صدا نییهاش جمع شد و سرش رو پاچشم  یاشک تو دوباره 
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 من بود.  ریهمش تقص  د،یببخش-

 

 کرد.  شینه، کامران دلش از من پُر بود، االن خال-

 

 بهتون گفت؟  ی آقا کامران موقع رفتن چ نکهیا ای ه؟ یبپرسم شما مشکلتون با هم چ شهی م ست ین ی: اگه فوضول گندم

 

 کردم و با اشاره به مبل کنار تختش گفتم:  یاخنده

 

 .جان یا نیبش ایب-

 

 و رو بهش گفتم:  دمیپهلو به سمت گندم چرخ ی مبل نشست. من هم رو یانداخت و رو  نییسرش رو پا گندم

 

 . یو چندتا سوال پشت سر هم داشت ی ستیخوبه فوضول ن-

 

 انداخت و خجالت زده گفت: نییسرش رو پا گندم

 

 .نیفقط کنجکاو شدم. هم  یکمینه، آخه -

 

 گفتم:  یبهش انداختم و با لبخند بدجنس ینامطمئن نگاه
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 کم؟ یفقط  -

 

 ؟ یکن  ف یواسم تعر شهی . م یلی: نه خب، حاال خگندم

 

 ابروم نشست و گفتم:  ون یم یاخم ، یمیخاطرات قد  یادآور ی با

 

 آره. -

 

 *** 

 

 "گندم"

 

 

 

 

 

 کردن.  فیبه ماهان چشم دوختم که شروع کرد به تعر منتظر
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از کامران دوست داشتن. به   شتر یمن رو ب ، یمادر  یداخل خانواده   شه یمن و کامران شروع شد. هم یاز بچگ  ز ی: همه چماهان

 تاجر فرش.  یکامران محسن توتونچ  یمعتمد محل بود و بابا یرستم ومرثیمن ک  یبابا نکهیخاطر ا

 

پدر مامانم بزرگ شد، از همون موقع هم   یداخل خونه  ی از نوجوان ییجورا هی همه فوت کرده بودن و بابام  میپدر یخانواده 

 مدت هم عاشق مامانم شد و ازدواج کردن.  ه یکه شاگردش بشه. بعد   شیفرش فروش  یپدربزرگم بردش داخل مغازه 

 

بود به خاطر پول چند   هان یدنبال بهتر  شهیکه هم ون یکتا همه دوستش داشتن. اما خاله  ی نداشت ول یخوب  یاوضاع مال  نکهیا با

تاجر   یتر بود ازدواج کرد. محسن توتونچو پنج سال ازش بزرگ  ستیکه ب ی وقت بعد از ازدواج مامان و بابام با محسن توتونچ

 جا بود که با خالم آشنا شد.اون  کرد ی پدربزرگم فرش وارد م یمغازه  ی فرش بود و برا

 

و با   رهیخالم رو بگ  ی بود مخالف بود. اما نتونست جلو ترک یکه فقط چند سال از خودش کوچ  یبا ازدواج دخترش و مرد  پدربزرگم

رو طالق داده بود، با خالم ازدواج کرد. پدربزرگ به   شد ی اون موقع تازه زنش رو که باردار نم یهم ازدواج کردن. محسن توتونچ

 . انیب توننی م هاش چه خاله گفته بود فقط خودش و ب

 

که سکته کرد و   د یماه هم نکش کیمدت بعدش ورشکست شد، سر   ه یوقت بعد هم مشارکت رو با محسن خان بهم زد و  چند 

از   نیهم یبا خانوادش رفت و آمد کنه برا خوردی نداشتن. خاله که کال به کالسش بر م یاگه ید یمرد. به جز مامان و خاله، بچه 

 . میها ماندگار شد اون  یخونه  م یما رفت شد ت کرد و مادربزرگ تنها پدربزرگ فو ی وقت

 

من. هر   شیپ اومد ی دوبار م  ای  کی یمادربزرگ. فقط ماه  یخونه  ادیب ذاشتی نم اد یتر بود، خاله زچند ماه از من بزرگ  کامران

  تونستم ینم گفتنی بهم م   یزیها چبودم و هروقت بچه  یآروم  ی. من بچه شد ی دعواش م م یکن  یکوچه باز  یتو م یرفتی وقت هم م

ها باعث شد که خاله   ن ی. همخوردی و کتک هم م  کردی من دعوا م  یو به جا  دادی من جواب م یجوابشون بدم. اما کامران به جا

 من.  شیپ اد ینذاره ب گهید
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بود و مثل دوتا برادر پشت هم   کی بهم نزد شهیهمهامون اما دل  میدور بش گه یاز هم د کمیباعث شد من و کامران  هان یا خالصه

که از   میآشنا شد  بایدختر ز  هیدانشگاه با  ی . تا تومیهم بود شیو دوباره پ م یقبول شد  ییمایش  عیصنا گه ی. دانشگاه باهم دمیبود

 گذاشتم.  ان یزمان تازه مادربزرگ فوت کرده بود و من بعد از چهلم با پدر و مادرم در م  نبود. او  بایقضا اسمش هم ز

 

بود. سر   یجور نیهم شه یرو دوست داره. اون هم بایسر و صدا کرد که ز ی و کل د ی. کامران فهممیو نامزد کرد یخواستگار میرفت

هم حاضر شدم به   دمیفهم  ی. وقتدمیکشی عقب م  شهی. اما من همآورد ی و به دستشان م د یجنگ یم خواستی که م  ییزهایچ

ماه بعدش    کیو  م یباهم ازدواج کرد بایمن و کامران من رو انتخاب کرد. من و ز  ن یخودش ب بایخاطر کامران کنار بکشم اما ز 

 کامران با اصرار خاله با الناز دختر عمش ازدواج کرد و رفتن خارج. 

 

. اون  رانیمراسم برگشت ا ی هفته برا کی. دوسال بعدش محسن خان فوت کرد و کامران فقط شِیموضوع مال هشت سالِ پ  نیا

  بایگرفتم و ز  یقلب  یچندماه بعد ازدواجش از الناز جدا شده. سال بعدش هم من ناراحت مید یموقع چون که تنها برگشته بود فهم

از   گهی. اون از اون زمان ددمیطالق. امشب بعد شش سال بود که من کامران رو د یکرد برا  یارو بهانه ن ینتونست تحمل کنه، ا

 من متنفر شد. 

 

اش رو پاک کردم که به  گونه   یرو  یها. با دست اشکد یچرا دلم لرز   دونم ی از اشک گندم کردم و نم سیخ یهابه چشم  ینگاه

 خودش آمد. 

 

 *** 

 

 "گندم"
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که   شد یتم، به خودم اومدم. سرم رو عقب بردم و با بهت بهش زل زدم. اصال باورم نمصور یاحساس نوازش دست ماهان رو  با

 کامران هم سوخت.  یدل خودم اعتراف کردم که دلم برا   یتحمل کردن. تو  یهمه سخت نیکامران و ماهان ا

 

هر جور بود من رو  نداشت.  یاده یبهش گفت فا  یچ رفتی داشت م  ی کردم از ماهان حرف بکشم که کامران وقت ی سع یچ هر

 رفتم که بخوابم.  ر یشب بخ هی قبل خوابش رو بهش دادم و با  یهانداره، قرص  یاده یاصرار فا دمینگه. منم که د یز یکه چ چوند یپ

 

 *** 

 

هم از   ی. رابطم با ماهان بهتر شده و خبررهی م شیخوب پ ز یملوک خانم گذشته و همه چ یدو ماه از اومدن من به خونه   بایتقر

 . ستیکامران ن

 

اون دختر افسرده و آروم   گهی. اصال د میکنی شلوغ م یو با هم خونه رو کل زنه ی بهم سر م اد یهر روز م بایتقر الی دوماه مر نیا ی تو

 خودم بود.  یانگار که خونه  سوزوندم ی م ش یداخل خونه آت ی نبودم. کل ش یچند وقت پ

 

بهتر   یلیخ شی . اون هم نسبت به چند وقت پامیاز پسش بر م ی و به راحت  ستین یسخت  ادیمراقبت از ماهان هم کار ز رخداروشک

 . کننی بگو بخند م یو کل   نهیش ی م ششون یپ ان،یهم که خواهرهاش م یدر اومده. وقت  ین یشده و از گوشه نش

 

 راحتم. یلیو خ کنم ی نم یبیاحساس غر نشون یمثل قبال ب  گهید

 

 هاش تنگ شده. و قربون صدقه   یمهربون  یبود. دلم برا شمیهنوزم پ یکاشک  یسالگرد فوت مادربزرگمه و دوباره دلم گرفته. ا  امروز
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 . انیهم ب هاهیو چندتا از همسا میری بگ  ک یکوچ ی لیمراسم خ هیداد که   شنهادیدل تنگم پ یل یمن خ  د یخانم که د ملوک 

 

 *** 

 

قرار دادم   ییرایپذ  یطاقچه  ی رو یخوشمزه درست کرد چند تا شمع و گُلِ مشک ی لیاز پختن حلوا و خرما که ملوک خانم خ بعد 

  زیشده بود نگاه کردم. به سمت م تمیدوماه منبع آرامش و امن نی ا یکه تو   یو به سمت اتاقم رفتم. در رو باز کردم و به اتاق 

  یرو  یابو*س*ه  نکه یبرگشتم و بعد از ا ییرایرو برداشتم. دوباره به سمت پذ  ی میمر ربزرگ ماد یرفتم و عکس قاب شده یشیآرا

  یانگاه کردم که دسته  کایبرگشتم و به مل  میگل مر  یها قرار دادم. با احساس بو شمع و گل  نیعکس مادربزرگ کاشتم، قاب رو ب

 دست داشت. ی تو  می گل مر

 

 

 

 

 

 رو به دستم سپرد و گفت:  می مر یهازد و گل  ی نگاه متعجب من لبخند  دن ید با کایمل

 

از   میخوای م  ی ها وقتهستن که زمستون  اد ی. اون قدر ز میدار  می گلدون گل مر شتر یهم ب د یتا شا ستیب  کیداخل خونمون نزد-

 ندارم.  ی رو دوست داره، من هم مخالفت می گل مر یلی. آخه باربد خمیداخل جا براشون ندار مشون یاریداخل بالکن ب

 

 داخل دستم کرد و گفت:   می مر یهابه گل  یااشاره
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 آوردم.  دمیها چگلدون   یکیهم از   هانیا-

 

قبل زلزله پدربزرگم به خاطر   گفت ی م شهی مادربزرگم هم ادمه ی. دمیها پنهان کردم و با تمام وجودم بو کشگل  ی رو البه ال  صورتم

بار ازشون   کی کاشته بود. مادربزرگ هم هر چند وقت  م یگل مر ی خونشون کل یبزرگم بود براش داخل باغچه که عاشق مادر نیا

  هی و  میداشت  م یداخل خونه گل مر شهیهم می . بعد از زلزله هم که خودمون تنها بودذاشتی مگلدون داخل خونه    یو تو  د یچی م

 مادربزرگ بودن.  اتیح یه یما  یجور

 

 گفتم:  کای رو باال آوردم و رو به مل سرم

 

 وقت آقا باربد ناراحت نشن؟  هی.  ید یبود از گلدون چ فیح-

 

 نداره.  یتو، گفت که اشکال ی برا ارم یب خوامیبهش گفتم م  زم، ی: نه عزکایمل

 

 زد و ادامه داد:  یچشمک

 

 ها...  کنهی کارها نم نیهمه از ا یباربد برا-

 

ها رو کنار  از بُهت در آمدم و گل دادی ها مملوک خانم که خبر از آمدن مهمان  یمتعجب من زد و رفت. با صدا یافه یبه ق یلبخند 

افتاده بود شمع و بخورها رو روشن کردم و به   میهاشانه  یرنگم که رو  یمشک  ر یقاب عکس پخش کردم. بعد از سر کردن شال حر

 ها رفتم. مهمان شوازیپ

 

 *** 
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شروع به   الیو مر کایمهمان هم رفت و همراه با مل  ن ی. آخرستمیبودند تونستم سر پا با ادم یز یهاه یه حاصل گرک  ی بیسردرد عج با

 . میکردن خونه کرد زیتم

 

  یرفت و با باز شدن در چهره  فونیبه سمت آ ال یبلند شد. مر فونیآ ی که صدا دمیبه کمرم کش یرو خاموش کردم و دست  جارو

ها به سمت همسرشان رفتن و خوش آمد گفتند و من در  شد. هر کدوم از خانم  انیآوش و باربد در چهارچوب در نما ومرث، یآقا ک

به وجود آمده را سرکوب کردم   د یجد  یها. در دل احساس رفتمی م شوازش یمن به پ که ماهان هم آمده بود   یدل گفتم که کاشک

 خانم حرف دلم را زد: که ملوک

 

 پس ماهان کجاست؟ ومرث،یک-

 

 .ادی کار داشت گفت خودش م یی: با ما بود، اما جاومرثیک آقا

 

  یاتفاق  یشب  نیا ی نکرده براش تو یملوک و خانم که خدا یهایتوجه به نگران ی ام بزنم و ببه چهره  ی تفاوت ی کردم نقاب ب یسع

ها رو خاموش کنم که  و دست بردم تا شمع  ستادم یقاب عکس مادربزرگ ا یو... به سمت طاقچه حرکت کردم. روبه رو  وفته ین

 متوقفم کرد:  یکی یصدا

 

 ... ایم ی میگل مر ی چه بو-

 

 به عکس مادربزرگ و حرفش نصفه مانده بود.  رهیهاش خو به باربد نگاه کردم که چشم  برگشتم

 

 و گفتم:  اوردمیکه آخر طاقت ن  به عکس زل زده بود  ی قیدقا
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 آقا بار... -

 

 دادش نصفه ماند: ی حرفم با صدا یادامه 

 

 کنه؟ یم  کار یعکس دست تو چ نیا-

 

فرد مجلس بود. بغض مهمان   نیترآروم  شه یکه هم  یباربد  اد یفر یباعث عذابم بود و به خصوص االن صدا شهیهم اد یفر یصدا

 :د یبه کمکم رس  کایشد که مل م یگلو

 

 ؟ یزنی شده باربد؟ چرا داد م  یچ-

 

 عکس رو از کجا آورده؟  ن یبهش بگو ا کای: ملباربد 

 

 از کجا آورده؟  یچ ی عنیعکس مادربزرگشه باربد،  نی: اکایمل

 

 :گفت ی ل**ب م ر یمات و مبهوت به من نگاه کرد و ز باربد 

 

 امکان نداره، امکان نداره. -
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نگاه   کرد ی م ک یستریه یکرد. همه متعجب به باربد که خنده  ه یو شروع به گر زی م ی چند تا طرف و ظروف رو ری دفعه زد ز  هی

 . با همان خنده گفت: میکرد

 

 مادربزرگ توئه؟ آره؟  ی میمر  یعنی  ،یعنی-

 

 باربد با داد گفت:  دونست؟ی به باربد نگاه کردم، اسم مادربزرگم رو از کجا م متعجب

 

 جواب من رو بده گندم... -

 

 زمزمه کرد:   یصورتم نگاه کرد، سپس با لحن آروم ی رو یهامن آمد و به اشک  کینزد

 

 ؟ یتو، تو دختر جواهر-

 

 گفت: ی شدم و با بهت سر تکان دادم. باربد با لحن ناباور رهیبهش خ متعجب

 

 نه، نه امکان نداره. نه. -

 

متعجب به   کایدفعه من رو بغل کرد. همه به جز مل  هی باربد جلوتر اومد و  کردن، ی داخل سالن جمع شده بودن و به ما نگاه م همه

 و گفت: اورد یطاقت ن ومرث یو صورتم رو با دوتا دستش قاب گرفت. باالخره آقا ک د یدفعه عقب کش  هی . کردنی ما نگاه م

 

 چه خبره باربد؟  جانیا-
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 هاش رو پاک کرد و باربد ناباور زمزمه کرد: با لبخند اشک کایمل

 

 دختر جواهرِ، دختر خواهرمه. -

 

بود به   دنشیماهان که خبر از تازه رس  یبا صدا ی قیگرد شده نگاهش کردم و دوباره در آغوشش فرو رفتم. بعد از دقا یهاچشم با

 : میخودمون اومد 

 

 چه خبره؟  جانیا-

 

 زد و گفت: ی لبخند   ومرثیک آقا

 

 پسرم.  کنمی م  فی برات تعر-

 

 *** 

 

 ؟ یدونستی نگو که تو م-

 

. هر دفعه که  گفتی ش مخونه همش از شباهت تو و خانواده  می برگشت یوقت مت،ید یو د  جان یا می: روز اول که اومد کایمل

. تا امروز که مامان بهم زنگ  دهید ییجا ه یو مطمئنه که تو رو  ییبراش آشنا یلیکه تو خ گفتی همش م م یرفتی و م میاومد ی م

  نیشباهت کم ب یمتوجه  دمیو قاب عکس مادربزرگت رو د دمیرس  ی . وقتجان یا م یایبزد و گفت سالگرد فوت مادربزرگته و ما 
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  یت مثل باربد داخل زلزله که گف ی تو کجان؟ وقت یکه خانواده  دمیمامان و ازش پرس  ش یباربد و مادربزرگت شدم. بعد رفتم پ

 شک کردم.  یل یخ ی رودبار از دستشون داد

 

 طاقچه کرد و ادامه داد:  یرو  می مر یهابه گل  یااشاره

 

نگفت، کم مونده بود که از تعجب   یز یو چ  خوامی تو م ی گفتم برا ی اما وقت نم،یها رو بچگل  نیا یکس  چیه ی برا ذاشتیباربد نم-

هم که خودش   ی. وقت یبا باربد دار  ینسبت  ه ی مطمئن شدم که  گه یبوده د م یاسم مادربزرگت مر یهم که گفت ی . وقتارمیشاخ در ب

 شد و...  ل یتبد  نیق یشکم به  د یداومد و قاب عکس مادربزرگت رو 

 

 نصفه موند: کای باربد حرف مل یی دا یصدا با

 

 شما دوتا با هم؟  د یگی م د یدار یچ-

 

 نشست. کایمن و مل یکرد و روبه رو  لیخرما و حلوا بود جمع دونفره ما رو تکم ،ی سه فنجان چا یکه حاو  ینیس  ک یهمراه  ییدا

 

 د؟ یگفتی م  ی: خب، چباربد 

 

 برات آشناست. یگفت  شید ی که از روز اول که د  گفتمی داشتم به گندم م  زمی: عزکایمل

 

 : آره درسته. باربد 
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 ؟ ییدا-

 

 نگاه سرشار از عشق به من کرد و گفت:  باربد 

 

 ؟ ییجان دا-

 

 ؟ یدنبال ما؟ اصال شب زلزله کجا بود  یومد یتو چرا ن-

 

 سکوت گفت:  یاه یاش تو هم فرو رفت و پس از چند ثان چهره  یباربد کم ییدا

 

. من اون موقع  مین یکه دخترِ جواهر رو بب می مع شده بودج مارستانیب یخرداد شصت و نه، هممون تو  ی روز زلزله چهارشنبه، س -

. خواهرت اسمش طال  آوردی م  ایو سه سالش بود و داشت دختر دومش رو به دن ستیفقط پانزده سالم بود و جواهر تک خواهرم ب 

سالش بود. بعد از   . فقط سهمی کردی م یبا هم باز شه یبود و هم یی داشت. عشق دا  یرنگ   ییبلند طال  یسبز و موها یهابود. چشم 

  قای. دقمی د یرنگش رو د ییطال یسبز رنگ و موها یهاو چشم میاومد همون دورش جمع شد  ای دختر دوم جواهر به دن نکهیا

 تر بود. ها اما طال خوشگل یبه طال بود، ناراحت نش  هیشب

 

 

 

 

 

 هاش گوش سپردم:صحبت  یکردم و به ادامه  ی تلخ یخنده
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 بود و هنوز مجرد بود.  ترک یسال از من کوچ ک یخواهر داشت که  ه یپدرت فقط -

 

 انداخت و ادامه داد:  کایبه مل  ینگاه مین

 

اول مامانت بود و   یما هم که بچه  ی. داخل خانواده شیبعد که بزرگ شدم برم خواستگار خواستمی بود، م یدختر خوب   یلیخ-

هات شده بود. اسم طال رو دوتا مادربزرگ  ز یهمه عز یبرا  یل یاول بود خ یوه دوم من. چون که طال داخل هر دوتا خانواده ن یبچه 

پوست   لیهات خواستن که اسمت رو انتخاب کنن. به دل دوتا پدربزرگ   مارستانیداخل ب ی ا اومد یتو بدن  یانتخاب کردن، اما وقت

 گندم گونت اسمت رو گذاشتن گندم. 

 

  یاون جمع خانوادگ  آمد ی کس دلش نم چی ازت دل بکنن. اون روز ه اومد ی نمهمون روز اول عاشقت شدن و دلشون   هاپدربزرگ

. مادربزرگت  میخانه شد  یراه یمالقات همگ  م یتا دنیرس  انیدر راهِ. اما با به پا ی اتفاق دونستنیرو ترک کند، انگار که همه م 

خودشون.   یمامانت باشه. پدرت هم همراه خانوادش طال رو بردن خونه  شیکه شب رو پ مارستانی مامان من موند داخل ب یعنی

 خونه.  میمن و پدرم هم رفت 

 

خرداد سال شصت و نه شروع شده بود. در آن   ک یو  ی که پنجشنبه س  شد ی م  یساعت می از دوازده شب گذشته بود و ن ساعت

داشتند.   یباز ن یتر ی و اسکاتلند در ورزشگاه دل آلپ ل یبرز ییفوتبال بود و در آن شب کذا یروزها همه جا صحبت از جام جهان

ها و پسر  شش تا از دوست -اما من و پنج نه،یرو بب ی خواب شد و نتونست باز غرقپدرم  نیهم یشروع شد و برا  ر یبا تاخ یباز

 . میدر حال پخش چشم دوخت د یسف اهیس  ون یزیو همراه تخمه به تلو م یپشت بوم خانه جمع شده بود ی عموهام رو

 

و   نیزم یادفعه  ک یگُل زده بود که با لرزش  ل یتازه اسکاتلند به برز شد،ی م  شتریب ی باز جانیه  قهیبود و هر دق  یباز اواسط 

 اطیو به سمت ح  میآمد  نییها پااز پله  عیاما با شدت زلزله سر کِیکوچ  یزلزله  کی  میاول فکر کرد م،یهمه بلند شد  بیمه یصدا

 . میترف
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  رونیب ارن ی. فقط داد زدم سر دوستام که بابام رو بد یمارستانیشما بود که تنها داخل ب شیچرا در اون لحظه فکرم فقط پ دونم ینم

که   یهم نشد. در حال  ه یچند ثان هان یاما ا شه ی. باورت نمدمیدو مارستان یحال ممکن به سمت ب نیترع ی و خودم هم با سر

افتادم و   نیزم  یسرم پرتاب شد. رو  ی سقف رو ی چوب ی رهایاز ت یاکرد و تکه زش یپام ر یاطراف جلو  یهااز خانه  ی کی دمیدوی م

 رفتم.  قیو به خواب عم دم ینفهم ی زیچ گهی شد، د  اهیهام س چشم  یجلو

 

بلند شدم. بعد از پرس و   ع یرافتاده س  یهااتفاق ی ادآوریفکر کردم و با   یهام رو باز کردم. کمبا سر درد چشم مارستانیداخل ب تا

 منتقل شدم.  نیقزو مارستانیبودم و به ب هوش یهفته ب ک یکه  دمیجو از پرستارها و دکترها فهم 

 

کرده و بسته شده بود. با هزار التماس تونستم با   زش یبرگردم رودبار، اما جاده ر خواستمی م نیروز مرخص شدم و با ماش  اون

روز   ه یبعد  م یتا تونست نیو نصف با ماش  م یرفت ادهینصف راه رو پ یکمک برم. به سخت  یبرا  رفتنیحالل اهمر که م  یهانیماش 

 .میبرس 

 

 .د یبود که شما بود یمارستانیکه رفتم ب  ییجا نیاول

 

اطراف،   یهامارستانیرو انتقال دادن به ب مارهایا پرس و جو کردم که گفتن بخراب شده بود. اون ج مارستانیب شتر یب نصف

  ه ی ر یکه هر کدوم ز دم یرو د ییهارفتم و مرده  یپشت اطی. به سمت حمارستانیب ی پشت اطیهم که مردن رو بردن ح ییهااون 

هم اومده بودن   ی ادیز یها. خانواده کردمی همه رو نگاه م یکی ی کیو   رفتمی جلو م ن جو ی سست و ب یبودن. با پاها د یمالفه سف

 .زانشانیعز ییشناسا یجا برااون 

 

افتاد که   ید ینگاهم به دست سف کردمیو نگاه م  داشتمی جور که مالفه رو برم  ن یگوشمه. هم  یتو هاه ی و گر غ یج ی صدا هنوزم

بود که بابام سر عقد   ی دستش برام آشنا بود. همون انگشتر ی تو اومده بود. انگشتر رون یمالفه ب   ریخاک روش رو گرفته بود و از ز

 جواهر خوشگل روش بود.  ه ی  خودش داده بود به جواهر. درست مثل 
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که قبول   خواستمی انگشتر رو پاک کردم و مطمئن شدم. اما نم  ی دستم گرفتم. خاک رو  یجلو رفتم و دستش رو تو  یناباور با

کارهاش رو    نکهی. بعد از اهیگر  ری روحش بغلش کردم و زدم ز ی جون و ب  ی صورت ب دنیکنم. مالفه رو آروم از روش برداشتم و با د

 نبوده.  ششیپ یاگه یآوار درآوردن و کس د ر یگفتن که جواهر رو تازه از ز  گرفتم،انجام دادم و سراغ تو و مامانم و  

 

بوده. رفتم سر خاکش    دهیفوت کرده و ترس  ی قلب  ینجاتش دادن بر اثر سکته  یگفتن وقت هامق یاز اون رفتم سراغ بابام که رف بعد 

 . میخاک کرد ششیو روز بعد جواهر و همون جا پ

 

رو نتونسته بودن   های لیآوار مونده بودن که هنوز خ ر یز ی ادیبابات. اون قدر مردم ز یاز خاک کردن جواهر رفتم سراغ خانواده  بعد 

خوشگل  ی . طالمیکن  دایبابات و طال رو پ می که فقط تونست میآوار نجاتشون بد  ر یاز ز م یکرد ی. با کمک دوستام سع ارنیدر ب

بسته   شهیهم  یسبز خوشرنگش هم برا  یهارو خاک گرفته بود. چشم  دش یکنده بودن و بدن سف ر آوا  ریز  شییبلند طال یموها

 . میها هم کنار مادرت خاک کردشدن. اون 

 

  نیهم یهمه مرده بودن! برا م،یرو نداشت ینکردم، رودبار هم که کس داتونیگشتم دنبال تو و مامانم پ  یاز اون اتفاق هر چ بعد 

 اومدم تهران 

 

  یخانواده  ی آوار خونه   ریفتن که از زروز دوستام باهام تماس گرفتن و گ   هی کردم. تازه اومده بودم تهران که  دایکار پ ی با سخت و

بود. گردنبند هلن)عمت( بود. خوب   زانیاسکلت گذاشتن جلوم که گردنبند بهش آو هی کردن. برگشتم رودبار و  دایرو پ یکیپدرت 

 برگشتم تهران.  دتر یکه بهش داشتم چندتا استخوان برام مونده بود. ناام ی . از تمام عشقشناختمشی م

 

دختر داشتن که ازدواج    هی من رو قبول کردن. فقط  ی سرپرست کردمی کار م ششون یکه پ یاد که همون خانواده و سالم کم بو سن

آشنا  کایپسر شش ساله داشت. اون جا موندم و درسم رو ادامه دادم تا دانشگاه قبول شدم و داخل دانشگاه با مل هی کرده بود و 

 . مونیزندگ ی توو هانا اومد  م یشدم. ازدواج کرد
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  هوام رو شهیخوب بودن، هم یل یکه بزرگم کردن خ یاازدواج کرد. خانواده  الیآوش با مر  ی عنیهم پسر خواهرم  ش یماه پ چند 

 . کنمی باهاشون آشنات م برمی م شاالیداشتن. ا

 

  یی که مادر، پدر و خواهرم چه زجرها  کردمی فکر م ن یبه ا یاصال دست خودم نبودن. وقت  نشستنیصورتم م  یکه رو  ییهااشک

  شیآت یهم کل  االن با م یتونستی تر بود و ماالن خواهر خوشگلم سه سال از من بزرگ کردم ی فکر م ی. وقت شدمی م  وونهی د دنیکش

 .میبسوزان

 

 کنم؟  داتون یکه نتونستم پ د ی: تو و مامان کجا بود دباربد 

 

که    گرفتهیزلزله رو احساس کرد داشته من رو از پرستارها م  ی که وقت  گفتی م  شهیهم ی میاما مر ست،ین ادم ی ی زی من که چ-

سقف ناخواسته سفت من رو بغل   ختنیکه با احساس زلزله و ر می اتاق بود ک یبده، داخل راهرو نزد ر یبدم به مامانم تا بهم ش 

به رشت.   رهیاطراف م  یبه شهرها بردنی که هالل احمر م ی جا هم همراه مردم. از اون کنهی فرار م یو به سمت در خروج   کنهی م

  چیه  یومدن تا رودبار اما وقتهمراه شوهر دوستش ا یجا. چند باراون  می دوست داشته که با کمک اون ماندگار شد  هیجا انگار اون 

  شهیو مشکل. هم  یرو بزرگ کرد. با هزار جور سخت   منو  میجا موند برگشت رشت. اون  دترینکرد ناام دایاز خانواده پ یخبر

 ن.م زنده من مطمئنم که خانواده  گفتی م

 

 نشست، بغلم کرد و گفت:  کا یمن و مل نیاومد و ب کرد یصورتش رو پاک م  یرو  یهاکه اشک  ی باربد در حال ییدا

 

دختر خواهر خوشگلم رو تنها    گهیکه د دم ی. قول مذارم یتنهات نم  گه ینکن. د ه ینکن، تروخدا گر ه یقربونت برم گندم من گر-

 من بشه.   یگندم تمام زندگ خوامی بود االن م  شیی دا ی نذارم. طال تمام زندگ

 

 خنده توش نباشه گفت:  کردی م  یکه سع  یربد زد و با لحن با یی دا یاعضله  ی به بازو ی با اعتراض مشت آروم کایمل

 



 دستهای گندم

91 
 

 ؟یکن ی م م یزندگ م یمن زندگ یشده برا دایخان حاال که دختر خواهرت پ د یبار گهیباشه د-

 

انداخت و   کای مل یرو دور شانه  گرش یمن و دست د یدستش رو دور شانه  ک یبودم،  دهیکرد که تا به االن ازش ند   یاخنده  ییدا

 گفت:  کای سر مل  ی بر رو یابا بو*س*ه 

 

 . رهیگیتو رو نم  یکس جا چ ینکن خوشگل خانم من، ه ی حسود-

 

بود و با اصرار   یشب خوب  یل یمرد رو احساس کردم. اون شب خ  کی ،ی حام کیوجود   م یبار در زندگ ن یو من اول م یکرد یاخنده

  یراه  ی. وقتمی بد  شیآزما  کیراحت بشه  شتر یب المونیخ نکهیا یهم گفتن برا ومرثیباربد من شب رو رفتم خونشون. آقا ک ییدا

 . ومد یام نشد و بدرقه  ریچرا نگاه ماهان دلگ   دونمی شدم، نم یی دا یخونه 

 

 *** 

 

  م یمر یهاگلدان  یبود. بو  ک ینزد د ی. اواخر زمستان و عفرستادمی م هامه ی نشسته بودم و باد سرد رو به ر یی دا یبالکن خونه  داخل

دوختم که   ییشدن پتو دورم نگاهم رو به دا ده یچی. با باز شدن در بالکن و پدمیکجا مثلش رو ند  چی که ه دادند ی م ی بهم آرامش

 ذاشت.ی م ز یم ی رو رو ییچا ینیس 

 

 . ییدا دستت درد نکنه -

 

 .یبخور  ییآورد سرد شدن، االن چا کایکه مل ییهاییکه چا  ومرث یآقا ک ینداره خوشگل خانم، گفتم خونه  ی: قابلباربد 

 

 اد؟ یچرا نم کایمل-
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 . خوابونهی : داره هانا رو مباربد 

 

 رو برداشت و گفت:   یخانوادگ یهاباربد آلبوم عکس  ییدا

 

 کلک؟  کنه ی م کارینکردم. دست تو چ داش یآلبوم گشتم پ نیآوار دنبال ا ر یز یهرچ-

 

. مارستانیآلبوم رو با خودش برده بوده ب  نی ا ی اون شب بدون اطالع به کس رفتی حوصلش سر م نکهیبه خاطر ا گفتی م  یمیمر-

بده داره   ری رو ش به مامانم کمک کنه بچش  زنهی که پرستار صداش م  کنهی داشته نگاهش م مارستانیبعد هم داخل نمازخونه ب

 تونست من و آلبوم رو نجات بده.   فقط  یهم از زندگ  یمیبچه، مر کنه ی م ه یگر

 

 هام رو پاک کردم و گفتم: قرمز از سرما، اشک یهادست با

 

 . دهیرو م  یمیمر  یبو جانیا-

 

 زد و گفت:  ی لبخند  ییدا

 

  ،یمیمر م یگفتی ما هم بهش م  یبود همه حت میداشت. چون که اسمش مر م یگل مر  شهیهم ی میما مر یآره، داخل خونه -

 داده.  ادیبه تو هم  دونستم ینم

 

 صداش کنم. ی میدوست داشت مر  شهیبهش گفته باشم مادربزرگ، هم ادینم ادم یآره، -
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و در رو باز    گشتمی ز مدرسه برما یکه وقت  ندازمی خونه م ادی کنه،ی م که غرق در گذشتم مها زندهگل  ن یا ی: من فقط با بو باربد 

 به استقبالم.  اومد ی که طال خونمون بود و با ذوق م ییهامخصوصا وقت  خورد،ی بهم م م یگل مر ی غذا بو  یقبل از بو   کردمی م

 

 مرور خاطرات بود رو پاک کرد و ادامه داد:   ادآور یهاش رو که اشک  ییدا

 

 . روننی چندتا ب نیها رو بردم داخل، فقط اگلدون  شتریاالن چون که هوا سرده ب-

 

 که گفت: م یبه بالکن هر دو نگاهمان رو بهش دوخت کایورود مل با

 

 ها.  د یو خواهر زاده خوب خلوت کرد  ییدا-

 

 د؟یهانا خواب زم، یعز نیبش ای: بباربد 

 

 گفت:  بستی که در بالکن رو م   یدر حال کایمل

 

 آره، به زور. -

 

 کرد و گفت:  هاییبه چا یااشاره  ییرو برداشت. دا ز یم ی نشست و آلبوم رو ییکنار دا کایمل
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 تا دوباره سرد نشده.   د یبخور-

 

  ییکه چا ی هم در حال کایپز خوردم که گرما رو به بدنم منتقل کرد. مل کایمل یهای رو در دستم گرفتم و همراه با کوک ییچا

 گفت:  خوردی م

 

 ؟ ییتو نیباربد ا-

 

 و گفت:  د یدر گلوش پر  ییتازه در آورده بود، چا ل یبیبود و جوش و س  اش ی نوجوان یکه مال دوره  یبا نگاه به عکس ییدا

 

 گفته؟  ی نه نه ک-

 

 کردم و بدجنس گفتم: یاخنده

 

 . تهییدا ن یکه ا گفت یم   شهیهم ی میچرا اتفاقا مر-

 

اون زمان هم   ی حت میی اما الحق که دا م،ید یها خند عکس در  ییدا یافه یبه ق کایبا مل یخفه شدم و کل  ییدا یچشم غره  با

هامون سبز  و چشم  میبه بابام شد  ه یداشتن. اما من و طال شب ی آب یهابه پدربزرگم بودن و چشم هیو مامانم شب  ییخوشگل بود. دا

تر بود.  خوشگل ی لیبود، طال از من خ ییحق با دا دم، یمعصومش کش  یچهره  یرو  ی دست وم عکس طال در آلب دن یرنگ شد. با د

  ی از طال ترک کرد و رفت که بخوابد. دروغ نگفتم اگه بگم آن لحظه کل ی جمع ما رو با برداشتن عکس تک  یی خنده، دا ی بعد از کل

 .داشتکه در آلبوم بود برن  یمیمن و مر  د یجد  یهاحسادت کردم که چرا از عکس

 

 : گندم، واقعا ازت ممنونم.کایمل
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 ؟ ییزن دا چرا-

 

 شد و گفت: ی غرق در شاد کایمل

 

که هانا به   یزمان ی حت م،یکه ازدواج کرد یزمان  ی کرده. اصال انگار نه انگار اون باربد قبلِ. حت ر ییتغ یشب کل  کی  نیباربد داخل ا-

  کرد ی رو تحمل م یر ها چه زجسال نیکه باربد داخل ا دونم ی . گندم، من مد یبود که امشب خند  دهیقدر نخند   نیآمد هم ا ایدن

کرد و   یکه زندگ   یاخانواده  شیشدن. درسته که پ یخبر از مادر و دختر خواهرش نداره که چ  نکه یا اینداره  یاکه خانواده 

آدم   یاصل یکس خانواده  چیو هم من و هانا رو، اما ه د یدوسش دارن، هم بار  یلیها هم خبزرگش کردن آرامش داشت و اون 

 یاکه در مقابل من خانواده  کرد ی فکر م  ن یو به ا  کردی مما احساس غربت  یجمع خانواده  ی تو شهیکه هم دونم ی که. م شهینم

و من باور   گفت ی طال و جواهر م یاز خوشگل یوقت  کردم، ی گوش م   اقیو من با اشت  گفتی از خاطراتش م یوقت   ینداره. حت

که نشونت   رمعکسشون هم ندا ی حت شون،ید یتو که ند  ،ی که باور نک یحق دار  گفتی خودش م آوردم،ی اما به روش نم کردم ینم

شوهرم افتخار   یبگم به خانواده  تونم یواقعا م  دم یگندم. اما االن که عکسشون رو د کردن ی من رو ناراحت م هان یا یبدم. همه 

  یلیپدرم بودن. گندم من خ یخانواده  هان یها رو نشون بده و بگه که اعکس  نیشوهرش ا ه ی تونه ی و فردا دخترم م کنمی م

 ...می کرد  دایخوشحالم که تو رو پ

 

. تا اون موقع من  برهی ماه زمان م کی جیو گفتن نتا م یداد  شی. صبح روز بعد آزمامید یباالخره خواب کایحرف زدن با مل ی از کل بعد 

 .رونیب بردی من رو م ا ی زدی باربد هر روز بهم سر م یی ماندگار شدم، دا  ومرثی آقا ک یخانه

 

 *** 

 

 "کل  یدانا"
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اون دختر کوچولو فکر   یهای زبون نیریصورتش رو پاک کرد و به ش  یرو  یهااشک  کردی که به عکس طال نگاه م  ی در حال باربد 

 کنه.  دایتنگ شده بود. اما خوشحال بود، خوشحال که توانسته بود گندم رو پ  ییاون دختر مو طال  یکرد. آخ که چقدر دلش برا 

 

باربد بخواهد گندم رو از اون دور کنه. که گندم بگه   نکه یکنج دلش النه کرده بود. غم از دست دادن گندم. غم ا ی بیغم عج ماهان

  ن یوقت بود که دل باخته به ا  یلیبود، اما ماهان خحق گندم  نیرو شروع کنم. ا ی بهتر ی زندگ خوامی خانواده دارم و م گه یمن د

 پرستار کوچولو. 

 

به دست آوردن   کرد،ی فکر م   زیچ کی و تنها به  د یکشی م  گارینشسته و س  یاتر از همه کامران بود که هرشب گوشه خراب اما

 در مقابل ماهان نبود.   م یحاضر به تسل گهیگندم. د 

 

بود.   دهی باربد آرام خواب یعنی اش،ی گاه زندگ هی تنها تک  یها در خانه کامران بعد از سالکه فارغ از حال بد ماهان و  ی گندم اما

 بدون استرس، بدون ترس، بدون دلهره... 

 

 *** 

 

 "گندم"
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 اومد و جواب مثبت شد. هاشیآزما جیماه باالخره نتا ک یبعد از  امروز

 

  جیآب هو کی شد و  کایهم به نفع من و مل نی. اشناختی سر از پا نم یاما از خوشحال  دونستی رو م ش یکه جواب آزما ن یبا ا ییدا

 مهمانمان کرد.  یبست

 

که    یبه جمع ما اضافه شد. بعد از تشکر در حال ی بستن ج یآب هو وان یبا سه تا ل یی که دا  مینشسته بود  های صندل ی رو کایو مل من

ل**ب   ریو ز   کردنی کردم که مدام هم رو نگاه م  کایو مل ییبه دا یکوک مش ینگاه  خوردمی م نی ریخوشمزه و ش  ج یاز آب هو

 به من چشم دوختم و گفت:  کایبه مل ینگاه می آخر سر با ن  یینکردم که دا ی . دخالتگفتنی بهم م یزیچ

 

 گندم؟ -

 

 ؟ ییبله دا-

 

 رو بهت بگم.  یز یچ ه ی خواستمی : من مباربد 

 

 . کنمی گوش م د، یبفرمائ-

 

 نه باالخره دهن باز کرد و گفت:  ای د یبگو ی زیکه اِنگار شک داشت چ ی در حال  ییدا
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ما مزاحم   ی. تو اصال داخل خونه یذره ناراحت بش  هی  نکهیا ایاز دستت بدم  گهیکردم اصال دوست ندارم که د  دایاالن که تو رو پ-

 .یستین

 

 گفت:  کایدفعه مل  نینگاه کردم که ا ییبه دا متعجب

 

  ورن یهر روز ببرمش ا خوادی نم یهانا هست  ش یسرکار هم پ رمیها که من مدر ضمن صبح  ، یکن  یبا ما زندگ ی تونی م زم، یآره عز-

 ور.و اون 

 

 گفت:  یی حرف رو زد که دوباره دا نیا یچشمک با

 

  ی ازین گهی. دیجا باش اون  یتونی م  هیاما خوب اتاق طبقه باال خال یِما هم که بزرگه، درسته که آپارتمان یآره گندم جان، خونه -

 کن.  دایکار خوب پ  هی کار کن اما خب دَرِستُ رو اول تمام کن و بعدا هم  یعن ی ،ی که کار کن ستین

 

 گفت: کایتکان داد که مل  ی کرد و سر کایبه مل ینگاه

 

 . یبابام رو قبول کن شنهادیبه اجبار پ ستیکه تو حتما الزم ن   نهیگندم جان منظور من و باربد ا نیبب-

 

 رو بهم داد.   شنهادیپ نیا مورث یاون روز افتادم که آقا ک اد یکه بگن.  خواستنی م  یچ دم یفهم تازه

 

 *** 
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 ش یپ یهفته  دو

 

 

 

 

 

ماهان رو بشورم. چون که من پرستار ماهان بودم   یهاخونه نشسته بودم و بعد از کمک به ملوک خانم رفتم تا لباس  داخل

. داخل  شهیم زتریو دوست داشتم که با دست هم بشورم. چون که اعتقاد داشتم لباس با دست تم شستمی هاش رو خودم ملباس 

  انیکه در حمام باز شد و ماهان در چارچوب در نما زدم ی تو تشت چنگ م یهااس لب ه پام گذاشته بودم و ب  ریز یی پا ریز  هیحمام 

 شد.

 

 . شنی: چند بار بگم گندم خانم با دست لباس نشور؟ دستات خراب مماهان

 

 و زبون درازتر شدم رو بهش گفتم:  ترطون یکردم ش  دایرو پ میی دا ی که از وقت  یمن

 

 گندمه دوست داره خراب بشه.  یهادست-

 

 باال انداخت و گفت:  ییرو پنهان کردم و به کارم ادامه دادم که ماهان ابرو دملبخن

 

 طور.  نیکه ا-
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کرد. من که   یها رو روم خال سمتم و آب چرک لباس  د یجهش پر ه یبا  ام یشدم و منصرف شد اما تا به خودم ب روزیکردم که پ فکر

در حمام به شدت   میکه راه انداخت  غی ج غیو ج  ی آب باز  یآب کردمش. بعد از کل س یشدم آب رو باز کردم و خ ی از دستش حرص

که به حمام و   ی شد. ما که تازه به گند  انینما ومرث یمتعجب ملوک خانم و آقا ک لحا نیو در ع  دهیترس  یافه یباز شد و ق

 .می زد ی لبخند زورک م،ی برد ی پ می خودمون زده بود

 

  سیبدم اما جلو بردن دست من همانا و خ حیدستم رو بردم جلو تا براشون توض نیهم ی که مسئله رو درست کنم برا استمخوی م

سرم و برگردانم   تیکه بسته بود. با عصبان ن یدستم چشم دوختم، ا یهمانا. متعجب به دوش تو  ومرثی شدن ملوک خانم و آقا ک

 . دمیآب د  ر یش  یکه دست ماهان رو رو 

 

انتقام از ما وارد   ی و ملوک خانم هم برا  ومرث یرفت و به سمت کامران حمله کردم. آقا ک ادم یو ملوک خانم رو   ومرثیک دوباره 

 .وستیهانا هم به ما پ کا،یکه با اومدن باربد و مل م یبود ی ها در حال خنده و بازکردن. مثل بچه  یعمل شدن و شروع به آب باز

 

خودم رو خشک کردم   ی. بعد که حمام کردم و حسابکنمی رو فراموش نم کایباربد و مل ییروز دا متعجب اون یافه یوقت ق چیه

 با من کار داره... ومرث ینکنه سرما بخورم، به سمت آشپزخانه رفتم. ملوک خانم گفتن که آقا ک

 

 اجازه داخل رفتم. رفتم. بعد از در زدن و صادر شدن  ومرثی فنجان قهوه درست کردم و به سمت اتاق کار آقا ک  دو

 

 دخترم. ن ی: بشومرثیک آقا

 

 اش مزه مزه کرد و گفت: روش باال آورد و از قهوه  ی جلو  یهاسر از پرونده  ومرثیسکوت آقا ک ی قیاز دقا بعد 
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 . یعال شهیدستت درد نکنه مثل هم-

 

 هاش برداشت و گفت: از چشم  نکیع ومرث یام خوردم، که آقا ک زدم و خودم هم از قهوه  یلبخند 

 

 بهت بگم.  یز یچ ه ی خوامی دخترم من م-

 

 . کنمی گوش م  د یبفرمائ-

 

 نه... ایبه تو گفته  یزیچ بایکه ماهان در مورد ز دونم ی: گندم دخترم نم ومرثیک آقا

 

 که کردم که ادامه داد:   د ییتکان دادن سر تا با

 

دلش گذاشت افسرده و    یرو  با یکه ز ینشد، ماهان از زخم یجور  نیا ی قلب  یمار یخب پس چه بهتر. راستش دخترم ماهان از ب-

هم تو آواره   ی طور  ن ی. ایحال ماهانم رو خوب کن یتونی که تو م دونستمی رو به تو دادم م شنهادیاون پ ی شد. من وقت ر یگوشه گ

که ماهان اتاق   ی کرد ی . تو کاریبد   رییکه ماهان رو تغ  ی. دخترم تو تونستشد ی م ماهانم حالش خوب  نکهیم اه یشد ینم

بشه.   یکنه و مشغول آب باز ی بچگ  یتو جمع بگه و بخنده. مثل امروز حت  ادیب  ریکم رنگ. ماهان گوشه گ  یبشه آب  شیاسورمه 

 . یاگه باهاش ازدواج کن ،یماهان هم خوب کن  یضی مر یحت  یتونی دخترم تو م

 

 و اون ادامه داد:  ومرثیزل زدم به آقا ک متعجب
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. اما دوست دارم دوتاتون  شد ینم داش یهم پ تییاگه دا ی ازدواج حت نی به ا کنمی . من زورت نمیرو دار  تییکه االن دا دونم ی م-

  ی بهتر یهات یموقع یتونی بگو. تو م یکه گرفت  شیز جواب آزما. االن جوابت رو به من نده دخترم، بذار بعد اد یخوشبخت بش

 . یرو به من بگ  ت یداره. دوست دارم دخترم تو هم جواب قلب دوستاما ماهان من، تو رو  یداشته باش 

 

 

 

 

 

 *** 

 

 "حال"

 

 

 

 

 

 جواب بدم.  ومرثیبه آقا ک خوامی . من به زور نمیینه دا-

 

 کردم و گفتم:  م یقا امقه ی انداختم و سپس سرم رو در   کایبه مل یاخجالت زاده  نگاه

 

 من ماهان رو دوست دارم. -
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هست که   ی دروغ بگم. چند وقت  تونستمی به خودم که نم ،یشدند. آر  رهیو با لبخند به من خ دند یکش   ینفس راحت کایو مل   ییدا

اجازه نده   ییکه دا دمیترس ی همش م شد،ی دلم براش تنگ م   ییدا یخونه  رفتمی حسم نسبت به ماهان عوض شده. هر وقت م 

 شدم.  ماریمرد ب نیهست که عاشق ا یجا بمونم و از ماهان دور بشم. من چند وقت اون 

 

 *** 

 

 "ماهان"

 

 

 

 

 

که گندم   ی . وقت کنمی رو م ی عمر احساس عشق واقع ک یزدم و از عالقم به گندم با بابا حرف زدم. بعد از  ا یدل رو به در باالخره

 رو بهم دادن.   ایکه حسش نسبت به من دوست داشتنِ، انگار دن دم یت رو داد و فهمجواب مثب

 

 .شد ی بود و هنوز بچه حساب م ترکی که هشت سال ازم کوچ  یبار بود که عاشق شده بودم، اون هم عاشق دختر نیاول انگار

 

شب   کی  ی که قرار شد تو ی عقد و عروس  ی سراغ کارها م یرفت شیو بعد از جواب مثبت آزما می زود کارها رو انجام داد یلیخ

 برگزار بشه. 
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ما توسط   یخبر عروس  دنیاز فهم دم،یترس ی م ی عنینداشتم.  ون یبه دعوت خاله کتا یاو عالقه   میرو دعوت کرد هال یفام  یهمه

 کنه.   یکه بخواد کار دمیترس ی کامران م 

 

 و به خاطر مامان مجبور به سکوت شدم. شد ی مامان محسوب م کی درجه   لیمخاله تنها فا اما

 

اما  شد یدعوت م   یبزرگ بود در حد کالس خاله نبود و اون معموال داخل قصرها عروس  بای باغ تاالر تقر ه یما که داخل  یعروس 

 .نشستی رو م  یو... به اجبار چند ساعت  لیخب به خاطر حرف فام

 

 *** 

 

کرد و   ه یاش رفت. بماند که چقدر گربار سر خاک خانواده  نیو گندم اول م یکسب اجازه از پدر و مادر گندم به شهرشون رفت یبرا

.  رمیهاش رو بگ اشک  یادامه  یتونستم جلو   شودی کنه حال من بد م   هیبهانه که اگر گر ن یدل من رو به آتش کشوند، آخر هم به ا

  د یرشت و بار  میقول دادم که حواسم به دخترشان باشه و نذارم ناراحت بشه. از رودبار هم رفت  اش هباربد به خانواد  ی من هم جلو

اومده تهران سر خاک   ی کرد که از وقت ی دلتنگ  ی جا هم کل( و گندم اون یمیبار رفت سر خاک مادربزرگ گندم )مر نیاول یبرا

 . میبا هم به تهران برگشت مزار همه سر  ی میمر یها. بعد از گذاشتن شاخه گل ومدهیمادربزرگ ن

 

 *** 

 

دلم شور و   ی بار ازدواج کرده بودم، اما امشب تو ه یبار اولم نبود و قبال  نکهیما بود. با ا  یشبش عروس  د، یفرا رس   د یاول ع روز

 .خواستمی از بار اول. امشب با تمام وجودم گندم رو م شتریب ی به پا بود. حت  یخاص اقیاشت

 

 *** 
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 "گندم"

 

 ازدواجمون تمام شد. یکارها ی مانع چیزود و بدون ه یلیخ خداروشکر

 

نگاه   دمیجد   یافه ینشستم و به ق شگاهیآرا ینه یآ ی رواالون روبه  شهیانجام شد که اصال باورم نم  عی زود و سر زیقدر همه چ اون

 رنگشون نکرد.  شگریخودم آرا  شنهادیکوتاه و فِر شده بودند. اما به پ ی م کم. موهاکنمی م

 

ساده   یلیخاتمه داده بود. خ شیبه آرا امه یرژ هم رنگ سا ه ی پوشانده بود و با  ی رنگ  یگلبه یه یو سا  ملیسبز رنگم و ر یهاچشم

 . کیو ش 

 

 کرد رو با کارش خاتمه داد.   میتور تنظ ی بودند و رو دهیبخش نت یرنگ به اون ز  یآب یهانیرو که نگ  د یتاج سف شگریآرا

 

 به من انداخت و گفت:  یلبخند نگاه با

 

 عروس خانم. ی ناز شد  یلیخ-

 

  نییکل و دست باال رفت. سرم رو پا یاتاق رفتم. با ورودم به سالن صدا رون یخجالت زده تشکر کردم و به سمت ب  ی لبخند  با

 کردم.  یلب  ریشکر زانداختن و ت

 

 نتونستن بغلم کنند.  شگریبا لبخند به سمتم اومدن و به خاطر اخطار آرا ال یو مر کایمل
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  یاحلقه  نیبلند آست راهنیپ ک یشده بودن. و  شیعسل ی خاکستر یهاکوتاهش هم رنگ چشم یانداختم که موها کایبه مل ینگاه

 بود.  دهیپوش  یمشک

 

 ست.ت بچه گونه باز چهره  یعروس هم شد  ی: حتکایمل

 

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 

 . ییزن دا یمرس -

 

 . کنهی هم م یی: اوه اوه، چه زن داالیمر

 

بلند   یموها   نییبود که با مِش پا دهی پوش  ی کرم رنگ  یدوختم. اون هم لباس عروسک  طونشیش  ی عسل یهارو به چشم  نگاهم

 رنگش ست شده بود. یشکالت

 

 خواهر شوهر گلم.  ی کن ی دحسو  خوادینم-

 

 زن داداش خُلَم.  کنمی نم ی : حسودالیمر

 

 شان کردم و گفتم: به ظاهر آماده  یاچشم غره اشاره با
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 د؟یری م  د یدار-

 

 . زمی: آره عزکایمل

 

 ؟ یاِاِ، پس من چ-

 

 کرد و گفت:   یاخنده  الیمر

 

 دنبالت. اتیب د یاون با ، یشیشوهردار م یدار  گه یتو د  زمیعز-

 

 تکان دادم.  یامشب تمام وجودم رو گرفت و سر  استرس 

 

 زد و گفت:  یچشمک الیمر

 

 فعال. -

 

 . زمیعز نمتیبی : شب مکایمل

 

 تکان دادم که رفتند.  شانیبرا ی زدم و دست  یلبخند 
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 از فکر درآوردم:  شگریآرا ینگذشته بود که صدا  الیو مر کایساعت از رفتن مل م ین هنوز

 

 عروس خانم آقا داماد اومدن.-

 

. بلند  دمیکش  پورمیگ  یاحلقه  نیبه لباس عروس آست ی دست تیاهم یشد. ب  نیاز حاضر یبعض  یبلند شدم که باعث خنده عیسر

رفتم.   رون یرنگم رو دورم انداختم و به سمت ب د یشنل سف  شگریخودم پُف نداشت و راسته بود. با کمک آرا یبود اما طبق خواسته 

سرم رو باال آوردم   یارنگ و واکس خورده  یمشک یهاکفش  دن یداشتم. با د  د یپام د یلو بود و فقط به ج نییاز خجالت سرم پا

 کرد.   یماهان تالق  یاقهوه  یهاکه نگاهم با چشم 

 

به هم   ه یشب یاقرمز و سورمه  یسنت یهاکه طرح  یب یدستمال ج پوشده بود و با کروات و  د یسف راهنیهمراه پ یو شلوار مشک کت

  ستاده یروم ا ی جلو شه یتر از همتنفس نبود و سرحال ی برا ی کمک یهااز دستگاه  یخبر  گریبود. د  دهیبخش نتیداشتند به آن ز

دست چپم کاشت و دسته    یرو  یابردار به خود آمد و بو*س*ه  لمیف  یتامل با صدا ی اندکو بعد از   کردی بود. متعجب نگاهم م

 شده بود رو در دستم گذاشت. ن ییتز ی بنفش و صورت  کی کوچ یهارز بود و با گل  د یسف یهاکه شامل گل   یگل

 

 گوشم نجواکنان گفت:  ریز

 

 عروس کوچولو.  یخوشگل شد  یلیخ-

 

 سرخ از شرم  یهاام کاشت و با گونه گونه  ی رو یا*س*ه بو

 

گذاشت و با   ی آهنگ شاد مینشست ن یداخل ماش   ی. وقتمیرفت نی راستم رو در دستش گذاشتم و با هم به سمت ماش  دست

 خواننده شروع به خواندن کرد.
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اما   دم،یبا خواننده فهم ی رو از خواندن و شاد نی. او شلوغ شده بود   طونیش  یپسر بچه  ک یبه  لیتبد   ض یاون پسر آروم و مر امروز

 آور عکاس مطمئن شدم.شرم یهامن در مقابل ژست یهاشدن  د یبه سرخ و سف دنیدر هنگام عکس گرفتن و خند  یطانیبا ش 

 

 *** 

 

 . مید یرس  یبه باغ تاالر عروس   یعکس و خستگ  ی از کل بعد 

 

ها به داخل  مهمان یهاها، دست و کل فش فشه   انیشد و در سمت من رو باز کرد. دست در دست هم از م ادهیپ نیاز ماش  ماهان

و    میرفت گاهمانیو به سمت جا م یتاالر، اسفند رو دور سر هم تاب داد  یاسفند توسط خدمه  ینی . با قرار گرفتن س میتاالر رفت

که بزرگش کرده بودن   یامهربانم و خانواده  ییاما با وجود دا ستنینامشب رو کنارم  نوادمدلم گرفته بود که خا  یلی. خمینشست

 .الیمادر شوهر مر  ن یو همچن شد ی داشت، مخصوصا خواهرش که مادر آوش م  ی خوب یگردم شد. واقعا خانواده  ی دلم کم

 

بعد تا آمدن عاقد   یبودند و کم. مردها داخل باغ دند یرقصی ما م گاهیجا ی جلو کایو مل  الی ها به داخل تاالر آمدند و مرزن  یهمه

 ها ملحق شد.ماهان هم به آن 

 

 کنارم اومد و گفت:   الیمر

 

 . میبرقص ایباهاش برقصم حداقل تو ب تونم ی نم رونِیشوهرم که ب-

 

  کای. به ماهان نگاه کردم که دوباره به تاالر برگشته بود. ملمیرقص رفت ستیدستم به سمت پ دنیحرف من نشد و با کش منتظر

 و مجبور به رقص با من کرد.   د یدستش رو کش
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 ماهان شدم و گفتم:   کینزد دمیرقصی کردم. همون طور که م دنیرقص بلد بودم و با ناز و عشوه شروع به رقص خداروشکر

 

 تو؟  ی شد دوباره اومد  یچ-

 

 . شهیدلم برات تنگ م  شمیداره. تا ازت دور مرو ن  تی: قلبم طاقت دورماهان

 

 کردن به خودش گفت:  کی سر دادم که دو دستم رو گرفت و با نزد یامستانه  یخنده

 

 رو بزنم و بدزدمت.  یعروس  د یق شم یمجبور م  ،یکنی م  وونمینخند د ی جور نیا-

 

 . یآقا. دست نزن به من، شما هنوز محرم نشد  یآها-

 

 باعث شد به سمتش برگردم. الی پگاه دوست مر یکه صدا د یچشم برام خط و نشون کش  با

 

 ز؟ یجانم عز-

 

 با تو کار داره.  رونیاومده ب یی آقا ه یگندم جان گُلم وسط رقصتون مزاحم شدم، اما  د ی: ببخشپگاه

 

 از ماهان فاصله گرفتم و رو بهش گفتم:  متعجب
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 با من؟ -

 

 من نشناختم. زم، ی : آره عزپگاه

 

در آوردم، همراه با ماهان و پگاه به باغِ تاالر   میوارد تاالر شد  ی شنلم که وقت دن یبه ماهان غرق در فکر انداختم و با پوش  ینگاه

 و به وسط هجوم آوردن.شمردن   متیها فرصت رو غنرقص خانم  ستی. با خروج ما از پمیرفت

 

 *** 

 

 کجاست پس پگاه؟ -

 

 کرد و گفت:   یبه در ورود  یااشاره پگاه

 

 . رونیب اد یصدام کرد و گفت که به عروس بگم ب  یی آقا هی شدمی داشتم با ترانه، خواهرم وارد باغ م  ی وقت-

 

 از تشکر دسته گلم رو به دست پگاه سپردم و او دوباره به تاالر رفت.  بعد 

 

 نبود.  یباغ نگاه کردم اما کس  رون ی. آروم قدم برداشتم و به بدمیچی تر دور خودم پبود و از سرما شنلم رو محکم  د یاول ع شب
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 داخل.  می بر ایب ی . سرده گندمهیبوده سرکار ی : فکر کنم هر چماهان

 

ماهان شدم و دست انداختم دور بازوش و به سمت تاالر    میهست. تسل یزی چ هی و حتما   ستین یسر کار  گفتی حس من م اما

 هر دومون متوقف شد. یهاقدم  ییکه با صدا م ی. تازه قدم اول رو برداشته بودمیحرکت کرد

 

 گندم... -

 

 هام رو باز کردم. چشم  ی انداختم و آروم آروم ال نییبسته به عقب برگشتم. سرم رو پا یچشمان با

 

و   د یسف راهنیباال آوردم و بعد از گذراندن پ اش ده یاتو کش یاش به کت و شلوار مشکو واکس زده  یمشک یهارو از کفش  نگاهم

 در آخر به صورتش زل زدم.  اش،ی کروات مشک

 

 .یمشک  شیها و ته ربا چشم ، یمغرور و جد  شه یهم مثل

 

 گرفتم که ماهان کمرم رو گرفت و مانع از افتادم شد.  یاجه یسرگ

 

 *** 

 

 "کامران"
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ضرب   هی درست کرده بود رو   یکه پر یشربت وان یتخت افتادم. ل  یتخت انداختم و خودم هم رو  ی و کت چرمم رو رو  فی ک خسته

 ندارن. یشده و تمام ادیز یلیشرکت خ یرو ماساژ دادم. کارها  هامقه ی خوردم و با دستم شق

 

  ی عنی ن یو ا شِیی پررو دا یکه باربد همون پسره  دم یبار از مامان شن نیدرست تمرکز کنم. آخر ذاره یفکر به گندم هم نم  ی طرف از

 گندم و باربد نشدم؟   ییبایز  نیشباهت ب ی. واقعا من چرا متوجه شهیتر مبه دست آوردن گندم سخت 

 

  ی. از رو د یکشی ن در وجودم شعله معشق گندم همچنا ی سرد بود اما گرما رون یب یهوا  نکهی. با اارمیمن گندم رو به دست م اما

 افتاد.  ز یم ینگاهم به کارت دعوت رو  کردمی کتم رو باز م یهاکه دکمه   یتخت بلند شدم و در حال

 

 برداشتم.  زیم  یمانده شدم و کارت رو از رو یباق  یچند دکمه  ال یخی. بمیداشته باش   یعروس  اد ینم ادمی

 

 دستم مچاله کردم. ی که پاکت کارت رو تو یی. تا جاشدنی تر مهام مشتاز خواندن، هر لحظه دست بعد 

 

رو پرت   ز یم یرو  لیوسا ی . عصبارمیآشغال رو ب یاسم اون پسره  خوامینم ی گندم و... نه حت یشب. درست روز تولدم، عروس  فردا

 رفتم، بلند گفتم:  نییکردم و به سمت پا

 

 . یپر  ،یپر-
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 : بله آقا؟ یپر خاله

 

 بود گرفتم و بلند داد زدم:  ستادهیکه با ترس ا  یپر  یرو رو  کارت

 

 ه؟ یچ نیا-

 

 مامان متوقفم کرد:   یکرد که تا خواستم بلندتر داد بزنم، صدا  یو من  یمن

 

 رو سرت؟  یچه خبرته کامران؟ چرا صدات رو انداخت-

 

 ه؟ ی چ نیمامان ا-

 

 کرد که به طرف آشپزخانه رفت و رو به من گفت:  د یلرزی که از ترس م  یبا اشاره به خاله پر  مامان

 

 نداره.  ی به پر ی من گذاشتم تو اتاقت، ربط-

 

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 

 خب؟-
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 ؟ ی مثل برادرت بوده بر  شه یبا پسر خالت که هم عشقت ی عروس  یخوای : نممامان

 

 گفت که منم مثل خودش گفتم:   ظ یداداشت رو با غ مثل

 

 .د یبه لطف شماست که گندم اون جاست، پس دم از عشق نزن-

 

آخر ما رو دعوت کرده، به   یخاله گذاشته لحظه  نکهیو ا  دادی ماهان و گندم م ی مامان که خبر از نامرد  یتوجه به داد و هوارها یب

 کنه.  یر یمامان جلوگ یهاحرف  یه ی بق دنیسمت باال رفتم و در اتاقم رو محکم بستم تا از شن

 

تخت نشستم و به کارت   ی . روسوزهی عشق من به گندم نم ی و دلش برا  زنهی من م ک یتحر  یها رو فقط براحرف  نیا دونستمی م

 . نهیبب ش یزندگ ی روز خوش تو ه یاسم ماهان متوقف شدم و قسم خوردم که نذارم   ی دستم نگاه کردم. رو ی دعوت تو

 

. آب رو باز  دادمی م حیوان ترج  یتو  دنی دوش آب گرم رو به خواب ریز  ستادن یو در اوردم و به سمت حمام رفتم. فعال ا هاملباس 

بار چندم قسم    یبدنم مور مور شد. تمام حمام رو بخار گرفت و من برا تمام یاآب لحظه  ی رفتم که از داغ رش یکردم و تا سر ز

 بشه.  یاگه یگندم به جز من مال کس د  ذارمی خوردم که نم

 

 *** 

 

. دوست نداشتم برم  دن یرس  نایکه تا االن مامان ا  زدمی ها نگاه کردم. حدس مدر باغ نگه داشتم و به ورود و خروج مهمان  یجلو

و با   ستادمی ا یکیتار  یتو  ی شدم و به طرف باغ رفتم. دم در کنار درخت اده یپ نیبمونم. از ماش  رونی ب نیهمدادم   حیداخل و ترج

 تر رفتم و گفتم: کی ورود دو دختر به داخل نزد
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 خانم.  د یببخش-

 

 رنگش نگاهم کرد و گفت:  یاقهوه  یهامتعجب برگشت و با چشم دختر

 

 بله؟ -

 

 دم در منتظرشه.   یکیکه  د یبگ   د،یعروس رو صدا بزن  شه یم-

 

 بهش داشت و انگار خواهرش بود کرد و دوباره رو به من برگشت و گقت:  ی ادیکه شباهت ز ینگاه متعجب به دختر کنار دختر

 

 باشه، چشم. -

 

آمد و   ومرثیک یی که صدا دادم ی تکان م  ی پام رو عصب کردم،ی عروس گُل شده نگاه م نیکه به ماش   یها به باغ در حالورود آن  با

 گفت: 

 

 کجا مونده.  نیزنگ به عاقد بزن بب  ه یباربد -

 

  ر ینشده، که البته اگه د ریکه هنوز د  دمیکش  یق یرفتم و نفس عم یکی تار  یدوباره تو  د،یکش رون یبه ب  یدر آمد و سرک   کینزد و

 .دمیکشی باز من عقب نم شد ی هم م
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اسمش پگاهِ کرده بود و   دمیکه فهم یوقت بود دلم براش تنگ شده بود به خودم اومدم. رو به دختر  ی لیگندم که خ یصدا با

 . کردی م چش یداشت سوال پ

 

نبود و همه   یباغ کس  یهام رو مشت کردم و جلوتر رفتم. خداروشکر جلو داشت گندم رو برگردونه، دست  ی ماهان که سع یصدا با

 من حکم عزا.  یداشت و برا   یها حکم شادآن   یکه برا  ی رقص داخل مجلسبود.  یکوب  یو پا داخل مشغول رقص 

 

 .د یچرخی برعکس من م ایمخالف من بودن. اصال انگار دن ایدن  یهمه  شهی جور بود. هم نیهم شهیهم

 

 رو صدا کردم:  شد ی رو که لباس عروس به تن داشت و عشق من محسوب م یکه برداشتن، دختر  یقدم اول با

 

 گندم... -

 

بسته برگرده سمت من.   یهابندازه و با چشم  نییشد گندم سرش رو پا صدام بود که باعث یچقدر احساس و غم تو  دونم ینم

 صورتم.  یرو  د یپام رو نگاه کرد تا رس  یهاهاش رو باز کرد از نوک کفش چشم  ی وقت

 

  شهیاش نگاه کردم. همشنل و لباس عروس ساده  ر یز یی طال ی دلم نبود و در آخر با حسرت به موها ی سرش رو باال آورد دل تو  تا

 بود و بس.  ی دنبال سادگ

 

دل   ی اش هنوز هم بچگانه بود و معصوم. همون بود که توبود اما چهره  انیصورتش نما ی تو  یرییو تغ  شد ی که عروس م  درسته

 بود.  کرده ترش یمن جا باز کرده بود و خواستن 

 

 و گفتم:  ستادمیا کشانیرفتم و نزد جلوتر
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 . یترقشنگ  شیکه بدون آرا نه یاما هنوز هم نظرم ا ،یخوشگل شد -

 

رنگ گرفتن و من عاشق   شیهادرکش کنم. گندم مال من بود. به سرعت گونه  تونستم ی اما نم کردم،ی ماهان رو حس م تیعصبان

 حالت بودم.  نیا

 

داخل. پس حرفت رو زود بزن و برو، چون    یومد یچون اون وقت ن یجشن ما اومده باش  ی برا کنم یفکر نم  ؟یخوای م  ی: چماهان

 مجلس نباشن.  یزشته عروس و داماد تو 

 

 رو حفظ کنم و بدون توجه به ماهان رو به گندم گفتم:  تمیکردم عصبان یسع

 

 تنها باهات صحبت کنم.  خوامی م-

 

 گفتم:  ن یهم یبرخورد کنم برا مت یبا مال  ادیبهش رو بدم و ز د یبگه که با خودم گفتم نبا یزیچ خواستی م ماهان

 

 و...  د ینداره، چون هنوز عقد نکرد ی به تو ربط-

 

 گندم کردم و گفتم:   یاز حلقه  ی به دست خال یااشاره

 

 ... یطور که معلومه نشونش هم نکرد نیا-
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زد بعد از پلک زدن   ی ماهان رو گرفت و لبخند  یهادست  ،یاز جنگ احتمال یر یجلوگ یدعوا بشه برا د یترس ی م  ییکه گو گندم

 به سمت من اومد. 

 

 گرفتم.  ش یماهان توسط گندم آت یهانگفتم اگه بگم از گرفتن دست دروغ

 

 و گندم گفت:  ستادم یمخصوص ا یکیدور از ماهان در همان تار یکم

 

نداره. در ضمن عاقد هم االن   ت یخوب نهی عروس رو با شما بب یوقت کس  هی چون اگه  د یبگ  ع یآقا کامران، فقط لطفا سر د یبفرمائ-

 .رسهی م

 

توجه به ماهان که چند   ی. بفهمد ی از سنش م شتریدختر زدم و در دلم اعتراف کردم که ب نیا یایهمه شرم و ح نیبه ا یلبخند 

 م: گفت  یرو به گندم با لبخند  داشتی برم یعصب  یهاتر قدم متر آن طرف 

 

  ی قدر تو نیبار بود که دختر ا  ن یاول یبرا دمتیکه د ی از خودم. از وقت شتر ینه؟ اما گندم من دوست دارم. ب ا ی یدونی م  دونمینم-

بود. گندم   بایاز احساسم به ز شتر یاحساسم بهت ب دم یتو رو د  ینه؟ اما من وقت ای ی دونی رو م  بایز یماجرا  دونمی دلم نشست. نم

داده. اما تو اگه    ییگفته و نه کادو  کینه بهم تبر یامشب شب تولدمه و هنوز کس یدوست نداره، حت   رومن  ی کس چ یه ایدن ی تو

و خودت رو    ایدوسم داره. ب  ا یدن نیا ی باش که تو ی نفر نیو اول ای. گندم تو بید یرو بهم م ایدن یه ی هد  نیبهتر  یمن رو قبول کن

 . کنمی کن، بخدا قسم که خوشبختت م  هیبهم هد 

 

 متعجب من رو نگاه کرد و گفت:  یهابا چشم  گندم

 

 .د یساله بش  ستیصد و ب شاالیآقا کامران، اول که تولدتون مبارک و ا-
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 ازدواج نشدم که االن با دوتا حرف پا پس بکشم. نیمجبور به ا یمن به زور و اجبار کس نکه یا دوم 

 

قولم بزنم، حاال چه   ر یز تونمی و قول عروس شدن رو به اون دادم نم  دمیلباس عروس پوش  گهید یک ی یبرا  یمن وقت  نکه یا سوم

به   کنمی م ی من دارم عروس  یپس کار شما اشتباه بوده وقت  گه یساعت د ک یاون شخص االن نشون کرده و محرمم باشه چه 

 هنوز محرمت نشده. د یهمسرم بگ 

 

به همسر   دمی م ه یدادن است که هد  هیاگر هم قرار بر هد  ، یبدم به کس  ه یم رو هد که خود ستمیآقا کامران من کاال ن نکهیا چهارم

 خودم. 

 

  ییانتقام جو یله یچون که من وس  د،یریشدن عشقتون توسط ماهان رو از من بگ  ده یانتقام دزد د یآقا کامران شما نبا نکه یا پنجم

 هم مثل من خودش انتخاب کرده.  با یهم نبوده و ز ی که البته عشق دزد ستم،یشما ن

 

  یماهان هم دوست داره که هم باز  نیهمچن  میش ی داخل خوشحال م د یای. اگه بد یخوشبخت بش دوارم یدر آخر آقا کامران، ام و

 بهتره.  د یبر جان یداخل لطفا از ا د یایحضور داشته باشه. اگه هم که نم ش یدر عروس  مونه یاش مبرادر نداشته  ی که جا شیبچگ 

 

 داشت که من نداشتم؟  ی چ کردن؟ ی داشت که همه جذبش م  یگندم نگاه کردم، مگه ماهان چ  به

 

 اول رو برداشت که به سمت ماهان بره دوباره صداش کردم و غرورم رو شکستم:  قدم

 

 آخرته؟  می تصم نیگندم، ا-
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 : بله. گندم

 

 گوشش گفتم:  ریش کردم و زمتعجبش بغل یهاسمتش، در مقابل چشم دم یخودم رو کنترل کنم و دو نتونستم

 

 مخصوصا عشق. کنم، ی نم ی رو اجبار به کار یکسوقت    چیمن ه-

 

 مان کرد، از تن لرزانش جدا شدم و گفتم: نگاه  یخودش رو به ما رسوند و عصب ماهان

 

 . کنمی فراموشت نم-

 

 زدم و گفتم:  یهم رو به هردوشون تلخند  بعد 

 

 .د یخوشبخت بش-

 

نگاه کردم که دست در دست هم رفتن داخل. با   نه یآ  یشدم و گاز دادم. از تو  نیمتعجب هردوشون سوار ماش  یهامقابل چشم  در

 کردمش و به بام تهران رفتم.  نیاحسان تماس گرفتم و رفتم دم در خونش. سوار ماش 

 

 *** 

 

 به تو.  سپارمی احسان کارها رو م-
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 ؟ یبر  یخوای : واقعا ماحسان

 

 من خبر داشت.  ی بود. از تک تک لحظات زندگ میو هم کالس  ی میقد  قیفر احسان

 

 ندارم که بمونم.  یز یچ گه یجا د نیا گه،یآره د-

 

 و دوباره...  ی بمون یخوای: نماحسان

 

 نه احسان، نه. -

 

 بغض گفتم:  با

 

ماهان   با،یا اون درست مثل زاما اون نخوادت؟ احسان من با تمام وجودم گندم رو دوست داشتم ام  ی رو بخوا یکیاحسان شده -

بار هم دستم به الناز نخورد. درسته   ه ی یزن خودم الناز هم من رو نخواست؟ حت  ی رو انتخاب کرد. احسان مگه من چمه؟ که حت

 فقط گندم رو خواستم. آخه لعنت به تو ماهان، لعنت.  با یعمرم بعد ز ی بهش نداشتم اما زنم که بود. احسان من تو یکه حس

 

چند   دونم ی. نممیشد  دن یزد و با هم مشغول کش  شیرو آت گاریشد، احسان دوتا س  ریآخرم رو با داد گفتم که اشکم سراز یجمله

 کنه؟ ینم ه یگفته مرد گر ی . کشدنیهام متوقف نم نکرده بودم اما االن اشک  ه یوقت بود که گر

 

 . شهیم گه ید  یکی. اما امشب مال اومد ی بهش م  یلیچقدر قشنگ شده بود. لباس عروس خ  ی احسان، اگه بدون-
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 زدم و ادامه دادم:   گارمیبه س  یشدن، پُک محکم ر یرو با پشت دستم پاک کردم که دوباره سراز هاماشک

 

هامون دوقلو باشن که من و ماهان هم از  شب باشه و عروس  ه یدوتامون تو   ی عروس  د یکه با  می گفتیبا ماهان م  م یبچه بود ی وقت-

 تره. قشنگ ی مال ک می حسادت نکن نکهیو هم ا  نینشجدا  گهید کی

 

 سر دادم و گفتم:  یاخنده هامه ی گر وسط 

 

 .م یبچگ  یبغل هم باز  ی . اما االن عشقم تومی کردی م ی عروس داماد باز گه، ید  می بچه بود-

 

 کردم و گفتم:  میشان یپ یرو  یه ی به بخ یااشاره

 

 کتک خوردم.  یکه به خاطرش کل   یکس-

 

 داد زدم:  بلند 

 

 ؟ یچ ه؟یمگه گناه من چ  ؟ینیبی من رو م ایخدا-

 

 از قبل ادامه دادم:  ترآروم 
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که پدربزرگم با ازدواج مامان و بابام مخالف بود و مامان رو آق کرده بود؟    نهیگناه من ا  ه؟ی که بابام محسن توتونچ  نهیگناه من ا-

 ه؟ ی تو بگو احسان گناه من چ

 

 گفت:  یبغض  ییکردم. احسان با صدا  هی ذاشتم و گراحسان گ یشانه  یرو رو  سرم

 

 آروم باش داداش. آروم. -

 

 احسان من رو برسون فرودگاه.-

 

 دونن؟ ی م نایمامانت  ؟یبر  یخوای : واقعا ماحسان

 

 هم که فعال بدونن. همش مقصر اون ها هستن. اگه اون روز ناصر...  خوامی . نمدوننیها نمبرم، نه اون  د یآره با-

 

 رو مشت کردم و ادامه دادم:  دستم

 

اما اگه گفت نه   مونمی و م   زمیری را به پاش م ایمنتظر جواب گندم بودم، با خودم گفته بودم اگه گفت آره دن نه یماش  ی چمدان تو-

 . رمیم

 

 . یاما خب باز هم گذاشتم تا تالشت رو بکن ستده یبدون فا دونستم ی : من ماحسان

 

 بدم.  یواه  د یبه خودم ام  خواستمیاما فقط م  ستده یبدون فا دونستمی . خودم هم ممیو به سمت فرودگاه رفت دم یکش یآه
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اره چون  خودش بذ  ش یرو پ نیمن رو به فرودگاه رسوند و بعد از رفتن من به سالن انتظار اون هم رفت. بهش گفتم ماش  احسان

 بفهمن. یزیچ نای مامان ا خواستمی که فعال نم

 

 . شیتا دو ساعت پ دمی هام گذاشتم و به فکر فرورفتم. از روز اول که برگشتم گندم رو دچشم  یرو رو  ساعدم

 

 تا االن جواب بله رو گفته؟  ی عنی ش،یدو ساعت پ  آره

 

 

 

 

 

 *** 

 

 "گندم"
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رو   د یسف یساده یانداخت و من هم حلقه  فیانگشت ظر ی رنگ رو تو  د یسف نیتک نگ  یدست و کِل ماهان، حلقه   یاز صدا بعد 

 دادم.  یاش جاانگشت مردانه  ی تو

 

  ک ی. بعد از شام هم مید یرقص ی و کل  میرقص رفت ستیگرفت. به سمت پ  یاز عسل خوردن که ماهان آقا دستم رو گاز محکم بعد 

 گفت:  کردی را در دستش جا به جا م  فم ی . همون جور که در آغوش گرم و آرامش بودم و کمر ظرمیرفتتانگو  یرقص دو نفره 

 

 کنه؟ ی انگشتت هنوز درد م-

 

برداشت   یگری د زیها چاما مهمان  نه یاش گذاشتم تا لبخندم رو نبشانه ی تر دور گردنش حلقه کردم و سرم و رو رو محکم  دستم

 گوشش بردم و گفتم:   یکیکردند و دست زدند. لبم رو نزد

 

 . آوردمی رو سرت در م  یاول من عسل خوردم، وگرنه تالف فیح-

 

 کرد و گفت:  یاخنده  ماهان

 

 پس خدا بهم رحم کرد. -

 

 *** 

 

و باربد به   ومرثیآقا ک یهاه یوصبه خودم فشار دادم. بعد از ت شتریو من از سرما کت ماهان رو ب  میستادیا دمانیجد  یدر خانه   دم

بود،   امقه یکرد که من همش سرم در   حتم یامشب نص یمواظب من باشه، ملوک خانم هم مادرانه درباره   نکهیا یماهان درباره 

 .د یکردن گوسفند رس  ی نوبت به قربان
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با کمک ماهان دامن لباسم رو باال  .کرد. یخون که حالم رو بد هم م یمخصوصا بو دم،یترس ی م  دمیدی خون که م یاز بچگ  شهیهم

 همه شد. یرد شدم که باعث خنده  عایخون گوسفند گذاشتم و سر یدادم و بدون نگاه کردن به خون، پام رو رو 

 

 *** 

 

 باالخره همه رفتن. ی: آخماهان

 

 بود نگاه کردم.  ستادهینشستم و به ماهان که پشت سرم ا یشیآرا زی م ینه ی آ یزدم و به سمت اتاق خوابمان رفتم. رو   یلبخند 

 

وجودم رو   یابرها بودم اما با اومدن کامران ترس همه  ی. از فکر داشتنت رو یکرد ی امروز چقدر با دلم باز یدون ی: نمماهان

 برداشت که نکنه... 

 

 بزنم و گفت:  یبگم اما نذاشت حرف یز یحرفش رو قطع کردم و خواستم چ یادامه 

 

 من، االن نوبت منه که خودم رو بهت ثابت کنم. ی گندم  یتو خودت رو امشب ثابت کرد-

 

 و گفت:   د یبند لباسم کش ی رو یدست

 

 گندمم؟  ی د یاجازه م-
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تر  به من محرم  ایدن یکه از همه   یداشت اجازه دادن به مرد  یاسترس تمام وجودم رو گرفت، اما مگه چه اشکال دادم؟ ی م اجازه

 بود. 

 

 مرد من.  دم یاجازه م-

 

رو همراه با درد و لذت احساس  یرفتم. شب خوب نیسنگ  ت یبار مسئول  ر یگذاشتم و ز  میاز زندگ  ید ی جد  یایشب من پا به دن  اون

 نکشم و من چقدر ممنونش بودم.  یادیکار رو کرد که درد زمراعات من تازه  ی لیماهان بار اول نبود اما خ ی برا نکهیکردم. با ا

 

 

 

 

 

 *** 

 

 "سه سال بعد "

 

 

 

 

 

 خانم: گندم دخترم، تلفن رو جواب بده.  ملوک 
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  یهاماه  ینیبا سنگ  کردم،ی رو جمع م راهنمیپ نییمبل بلند شدم. همون جور که پا  یو از رو  دمیام کششکم برآمده  ی رو یدست

 به سمت تلفن رفتم.  رمیاخ

 

ملوک خانم موندگار    یخونه  م یکه اومد   شه یم یااستراحت کنم دوهفته  نکهیا یاز قبل شدم. برا  تر نیو سنگ  مه یآخر باردار ماه

 .میشد 

 

 . نیتو بش دارمی بذار من تلفن رو بر م  زم، ی : گندم عزماهان

 

پام گذاشتم و با دست دونه دونه شروع به   ی آلوچه رو رو یمبل نشستم و دوباره کاسه ی زدم و از خدا خواسته رو  یلبخند 

 خوردن کردم. 

 

 نگاهم رو به ماهان دوختم که در حال صحبت با تلفن بود.  شد ی آلوچه جمع م  یکه صورتم از ترش  ی حال در

 

 از آشپزخانه خارج شد و گفت:  یاخامه  ینیری بشقاب ش  ک یخانم با  ملوک 

 

 بود گندم جان؟  ی تلفن ک-

 

 گفتم:  زدمی م  سیرو با لذت ل میاکه انگشت آلوچه  ی حال در

 

 ماهان نذاشت من جواب بدم مامان جون. -
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 پز. ملوک  یهایاخامه  ک یهم ک نیا د یبفرمائ ،یتو جواب بد  ذاشتمیخانم: قربونت برم دخترم، من دستم بند بود وگرنه نم ملوک 

 

رو از دست ملوک خانم   های ااز نون خامه  ی کیگذاشتم و   زیم  یرو رو یخال یهاو ظرف آلوچه   دم یذوق دستم رو بهم کوب با

 دستم و گفت: یکه زد رو  دمیکش

 

 . شهیام حالش بد مرو باهم نخور نوه  نیریترش و ش   ره،یگی دختر االن دلت درد م-

 

 رو سر جاش گذاشتم و گفتم:   ینیریش  یناراحت با

 

 آره؟  گهیتر از منِ د تون مهم نوه  یعنی-

 

 و گفت:   د یخانم با خنده لُپ من رو کش ملوک 

 

 بخور، بذار... گه یساعت د م ین ه یخودت رو لوس نکن عروس، بذار -

 

از دستش افتاد و به   ینی ریگفت و ظرف ش   ییخدا ایقطع شد. ملوک خانم  نیزم  ی حرف ملوک خانم با افتادن ماهان رو یادامه 

با   ومرثیپاش گذاشت. همون موقع در خانه باز شد و آقا ک ی و سرش رو رو د یبه سمت ماهان دو  عیشد. سر ل یهزار تکه تبد 

 لبخند گفت: 

 

 امه... که نوه  ریرو بگ  ی نیریش  ن یا ایعروس ب-



 دستهای گندم

131 
 

 

  ی رو رو ینیرینگاهش به ماهان ثابت شد ش  ومرث ی آقا ک ی. وقت گرفتنیهستم و هر روز برام م  ینیریمن عاشق ش  دونستن ی م همه

 شوک بودم داد زد:  ی. رو به من که هنوز تو د ی گذاشت و به طرفش دو زیم

 

 . اریآب ب وان یل  هیگندم؟ برو   یکنی چرا نگاه م -

 

  ریش  ر یرو ز وانیل ختیری ام مگونه   یکه اشک رو  ی . در حالدمیتوجه به شکمم به سمت آشپزخانه دو ی به خودم آمدم و ب باالخره

رو به   وانیرفتم و ل ییرایبود. به سمت پذ  ومرث یبه آقا ک  حیکه در حال توض  دمیملوک خانم رو شن ان یگر ی آب گرفتم و صدا

 رو برداشت و صحبت کرد:  نتلف ومرثی ملوک خانم دادم که آقا ک

 

 که حالش بد شد؟  یبه پسرم گفت یچ  د؟یهست ی بله اقا، شما ک-

 

گذاشت   ز یم یلرزان رو  یهانشت. تلفن رو با دست نیزم  یکه دستش رو برداشت و مات رو   کردمینگاه م  ومرث یبه آقا ک  کنجکاو

 داد زد:  ه یو ملوک خانم با گر

 

 رفت، تروخدا! ن یم از ببچه  ومرث یک-

 

 . میرفت مارستانیاورژانس به سمت ب دنیبه خودش آمد و بعد از رس  ومرثیک آقا

 

 *** 

 



 دستهای گندم

132 
 

  یصندل ی هم رو ومرث ی. آقا ک کردی م  هینشسته بود و گر نیزم ی. ملوک خانم رو رفتمی سالن راه م   ی جه به درد شکمم توتو یب

 کنار ملوک خانم نشسته بود و سرش در دستانش گرفته بود. 

 

 ؟ یبه باربد خبر داد ومرث یخانم: ک  ملوک 

 

 . دهیخبر م  کاینگران نباش، گفت خودش به مل زم ی: آره عزومرثیک آقا

 

 مسافرت بهشون خوش بگذره. هاچاره یحداقل ب ، ینگ  ی زیو آوش چ الی کاش به مر ی خانم: ا ملوک 

 

به اون   یربط ک یکه از نگاه ملوک خانم پنهان شد و از من نه. متعجب نگاهش کردم. مطمئنم  د یچک یاشک ومرثیچشم آقا ک از

 حالش بد شد. لیبار تازه اون هم اوا ک یماهان فقط   می که ازدواج کرد ی تلفن داشت که ماهان حالش بد شد، وگرنه از وقت

 

  یی شکمم شروع به لگد زدن کرد، گو یتو  یو با گفتن حرفش، بچه  می اومدن دکتر از اتاق عمل هر سه به سمتش رفت رون یب با

 پدرش بود. هر شب   یهااون هم دل تنگ نوازش 

 

و تالشمون رو    یسع یرسونده. ما همه  بیکه داره بهش آس   یقلب  ی ماریب ل یبهش وارد شده و به دل یبد  یلی: شوک خدکتر

 .ادیقلب نشن احتمال زنده موندنش کمه و بهوش نم وند یپ مار یاما متاسفانه اگه ب م،یکرد

 

شدن خون از   یشد و با احساس جار شتریعضو... درد شکمم ب یاهدا ،یقلب  وند ی. ماهان، پشد ی سرم اکو م یدکتر تو  یهاحرف

 شد.  کیافتادم و همه جا تار نیزم  یپاهام رو  نیب

 

 *** 
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 مخصوص مالقات رو دراوردم.  یهاهام رو پاک کردم و بعد از برداشتن ماسک، لباس چشم اشک

 

 من هم که نه خواب دارم و نه خوراک.  . ومدهیقلبه و هنوز به هوش ن ینوبت اهدا یچهل روزه که ماهان تو  االن

 

 نداره.  یهم بغلش نکردم. چهل روزش شده و هنوز اسم قهی دق ه ی  یاومد و من حت ا یهمون روز به دن پسرم

 

خبر تصادف    یاون تلفن لعنت دم یکرده بودم که بعد دو روز فهم مانیبه هوش اومدم زا  یکه وقت  یافتادم روز  شیچهل روز پ ادی

 داده بود. و آوش رو    الیمر

 

 ما گذشت. ش یو آوش پ ال یروز هم از رفتن مر چهل

 

 . هی ... امروز چه روزهوف

 

 باربد منِ؟ ییواقعا دا نیرو به مرد روبه روم دوختم. ا نگاهم

 

 رو به اون رو شده.  نیاز ا شیناتن یمن که بعد از فوت خواهر زاده  ییدا

 

 ؟ ییدا ی: خوبباربد 
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 . ییدا یبد  صیتشخ یتا خوب زو چ-

 

 کردم و گفتم:  ش یمشک رهنیبه پ یااشاره

 

 ؟ی ووردی رو در ن یهنوز مشک-

 

 . ارمی: در م باربد 

 

 بهتر شده؟  کایمل-

 

 گر ماهان شد.رفت و نظاره  شهیو به سمت ش  د یکش یآه  ییدا

 

 راحت شد و خودم رفتم خونه.  المیجا خاومد اون یی که دا ییاون جا از

 

 *** 

 

  ی . بمی کردیروز فکر م  نیو به ا مینشستیکه با ماهان م  یی پسرم بلند شد. هه، چه روزها یه یگر یخونه رو که باز کردم صدا  در

دکتر گفت که حامله بوده و بچه سقط شده. بعد هم    یافتادم. روز قبل از خاک سپار ال یمر یبچه  ادیتوجه به سمت اتاقم رفتم که  

 و آوش خاکش کردن.   الیمر نیآوردن و ب   ایبچه رو به دن
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  ی. مقنعه و مانتو رو از تنم جدا کردم که در باز شد و چهره لرزهی تن و بدنم م کنم ی به اون روز فکر م یخدا، هنوز هم وقت یا

 شد. داریملوک خانم پد  یعصبان

 

 حال بلند گفت:  نیو در ع نیغمگ  ی شده بودن. با صدا داری چهل روز پد  ن یا یکردم که تو  دش یسف یبه موها ینگاه

 

تخت   یهام رو از بچه  یک یمنم  ؟ییمگه فقط تو  شمیمنم ناراحتم منم دارم داغون م ، یاریشورش رو در م یدار  گه یگندم د-

خونه   یگوشه ی هم که از افسردگ گشونی د ی کی. دهیخاک خواب ر یز یک یو اون  کنه ی داره با مرگ دسته و پنجه نرم م مارستانیب

فقط نگران   نکهیا ی بچه گشنشه. به جا نی توئه. ا یبچه  کنه ی م ه یکه االن داره گر  ینی. اامهکِز کرده. منم مادرم، منم ناراحت بچه 

 بدبخت باش.  یبچه  نیهم به فکر ا کمی یشوهرت باش 

 

 . بلند شروع کردم به داد زدن:شدمی م  وونهی د داشتم

 

 .خوامی بچه رو بدون ماهان نم نیرو ا یزندگ  نیمن ا خوام،ی من نم-

 

 بوده بودم که بلند داد و هوار زدم:  ده یبه جنون رس  انگار

 

و عاشق شد. من بعد ماهان    کردی از پسرتون مواظبت م د یپرستار که با هی خدمت کار بودم.  ه ی جان یرفته، من ا ادتون یانگار -

 .یسهم چی ندارم، ه یسهم چیه جانیا

 

 : زدمی داد م هادهی و مثل به جنون رس  شستمیرا م  ودهایسمت حمام رفتم و تند تند با آب و شامپو د به
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. د یتنهام بذار د ی. ولم کنخوامی بچه هم نم ن ی. من اپرستار بودم هیندارم، من فقط   ی حق چیبشه من ه ش یزیچ هی اگه ماهان -

  اقت یل یسر پناه قبل باشم، من حت  یهمون دختر ب د یدارم، نه بچه، نه خانواده. بذار  ییکار بشم. من نه دادوباره خدمت د یبذار

 . رمیبه حال خودم، به درد خودم بم د یبذار ن یبده. ولم کن هیهد هم ندارم که خدا بهم  یخوشبخت

 

 ل**ب زدم: دمیلرزی م  خیآب   ر یکه ز ی نشستم خودم رو به بغل گرفتم و درحال نیزم  یدوش آب ُسر خوردم و رو  ریز

 

 . د یولم کن-

 

 بود. حق هم داشت. ومدهیاز تنش در ن ی. هنوز هم مشککردی م  هی به در نشسته بود و گر هی خانم تک ملوک 

 

 *** 

 

در آمده   یرنگم که تازه از مشک ی به لباس کرم ینشده بود. دست دایمن پماهان   ی برا ی گذشت و هنوز هم قلب  گهید یهفته  کی

باباش هم بردمش. به هر   دنیباهاش بهتر شدم و به د ی کمیپسرم کاشتم. بعد از اون روز  یگونه  یرو  یاو بو*س*ه   دمیبود کش

بودم که زنگ   دهیپله نرس  نیرفتم. هنوز به آخر نییو به سمت پا دمیرو روش باال کش ونداشت. پت یکه گناه چاره یب نیحال ا

 کامران از شدت تعجب چند قدم به عقب رفتم.   افهیق دن یرفتم و با د فونیبه صدا در آمد. به سمت آ فون یآ

 

  ی خانم رفت آمد  ون یکتا یبا خانواده  گهی ما به خارج برگشت د یبعد از عروس  ی رو باز کردم و به سمت اتاقم پا تند کردم. وقت در

  ادیاومدن کار ز تیعرض تسل ی االن برا نکهی. حدس زدن اومدنیو آوش هم تهران نبودن و ن  الیمراسم مر ی برا ی. حتمینداشت

 رفتم.  نییها پاو از پله  اشتم سرم گذ  ینبود. شالم رو رو  یسخت

 

 کردم.  ی خانم و کامران به سمتشون رفتم و سالم آروم ون یکتا  دنید با
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دلش رو بدجور شکستم و االن هم   یشب عروس  کردمی هام نگاه کرد. احساس مرو باال آورد و به چشم من سرش   دنیبا د کامران

 .دمیدارم تاوان همون رو پس م

 

خوردن بودن که دوباره   یو ملوک خانم نشستم. همه در سکوت مشغول چا  ومرثیو خرما آوردم کنار آقا ک ییکه چا  نیاز ا بعد 

خسته و افسرده رو   کایرفتم. مل شوازشونیبودن. در رو باز کردم و به پ  کایباربد و مل ییرفتم. دا فون یزنگ در بلند شد و به سمت آ 

 به طرف ملوک خانم.  د ی بغل کردم که هانا با ذوق دو

 

 زد:  اد یشروع به فر  ی ر زخمخانم افتاد و مثل بب  ونیکه ملوک چشمش به کتا  می هم به سمت داخل رفت با

 

 ؟ یایدختر خواهر جَوونت؟ االن م تیتسل  یبرا  یایاالن م  ؟ ییتو واقعا هم خون ما  ؟یااصال تو خاله  ؟یکنی م کاریچ جان یتو ا-

 

 شد و با ناله گفت:  نیپخش زم  کایمل

 

 آدم مادر دومه پس کو؟  یخاله  گنی مگه نم م؟ یرو جز تو دار ی خاله؟ مگه ما ک ی ایاالن م-

 

 داد زد:  بلند 

 

 کجاست پس خاله؟ -
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نام   یپسر ب شیکرد تا پ تیبود و به طرف باال هدا هی باربد به طرفش رفت و آرامش کرد. مامان ملوک، هانا که در حال گر ییدا

 تنها ساکت و آرام نشسته بود و تماشاگر بود.  ومرث ی رفت. اما آقا ک کایمل  شیمن باشه. خودش هم پ

 

 و گفت:  ستادیشده بود بلند شد ا زی خانم که صبرش لبر ونیکتا

 

 ه؟ ی چ نیدونی من م یهاسال ن یتنفر ا ل یدل-

 

 انداخت و گفت: ومرثیبه آقا ک یمقابل نگاه متعجب ما نگاه در

 

 ! ومرث؟یآقا کراز پرده بردارم  ن یو سه سال از ا  یبعد از س  د یدی اجازه م-

 

 خانم ادامه داد:  ونیکه کتا زدی نم  یحرف چیبود و ه ریسرش ز ومرثیک آقا

 

. اون زمان فقط  رهیگی هات مدختر رو از بچه  ه ی  یچرا؟ چون که خدا داره تقاص دل شکسته  یدون ی . میبگ  یز یهم چ د ینبا-

روز اون هم از حسش به من گفت و   ه ی. کردی بابام کار م شیبود پ یکه چند سال ینونزده سالم بود که عاشق شدم. عاشق پسر

خواهرم   یبرا شدمی م  داریو ب دمیخوابیبعدش که من هر شب با فکر اون پسر م  وقتبعد موافقت من با بابام صحبت کرد. چند  

خواستگار خواهرم   دم یرو گذاشتن و من تازه فهم ی. قرار عروس میبا هم خوب بود یل یمان من و خواهرم خخواستگار اومد. اون ز

  شه ی. من همکیتر شوهر کنه بعد کوچدختر بزرگ  د یخواستم که گفت بابام بهش گفته اول با لیکه دوسش دارم. ازش دل  هیکس

  قای بود. دق شونیبگم. چند هفته بعد عروس  تونستم ی نم ی زیچ داشتم. ساکت شدم و   یشتریب ینسبت به خواهر بزرگه خواستگارها

.  ش برا بردمی م  د یدرست کرده بود و من با  کیخواهرم ک  ی. مامانم برا ی شب بارون  هی شب بود،  نیهم شیو سه سال پ یس  ادمه ی

تر بود، از  دلم ازشون گرفته بود. از همه؛ از بابام، از خواهرم که بزرگ  نکهیخواهرم رفتم. با ا یلباس به سمت خانه  دنیبعد از پوش 

دوستش که بارداره امشب    یشوهرش... اما رفتم در خونشون و زنگ رو زدم. شوهرش در رو باز کرد و گفت که خواهرم رفته خونه 

. اون شب کامال معلوم بود مسته و  یو ناراحت ینمایپش پر بود از حس  کرد، ی ازدواج کرد فرق م یاز وقت خواهرم. نگاه شوهر ادینم

خواهرم دوست   یخونه  رفتم ی بار بود که م نیرفتم تو. چون اول  ی دو دل  یبعد کل میبزنحرف   د ی. گفت باستیتو حال خودش ن
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  یو دل تنگ حرف زد  یمانیهم و اون از پش  ی روبه رو  می. نشستهیچه شکل بشم که قرار بود من خانم خونش  یاخونه  نم یداشتم بب

 اون کثافت به من دختر نونزده ساله تعرض کرد.  ی اون شب بارون یمن. از دوست نداشت خواهرم حرف زد و عاشق بودن من. تو

 

حاملم و   دمی چون بحث آبروش بود. چند وقت بعد فهم رفتی بار نم ری نگاه کنم. اون هم ز یکس چی ه یتو رو  شد ی روم نم گهید

که تازه به    ی ازدواج کنم. با محسن توتونچ کردی بابام فرش وارد م یکه برا ی ساله مجبور شدم از ترس آبرو با تاجر ستیمنِ ب

 منه.   یاون بچه  میگی و به همه م م یکنیمن حاملم گفت ازدواج م  د یفهم  یبود و وقت هدار نشدن زنش ازش جدا شد بچه  لیدل

 

بود و بابام از خونه طردم کرد. به خاطر اون   ترک یم که فقط پنج سال از پدرم کوچازدواج کرد یکیشرف من با   یخاطر اون ب  به

 اومد.  ایو بچم دوماه زودتر به دن کردم ی رو تحمل م یسنگدل و پولدار. به خاطر اون نامرد من فشار حاملگ  یآدم بده  هی من شدم 

 

آقاجون و   یخان قسم خورده  ومرثیشد آدم بده و ک د یدختر رو خر ه ی ی که آبرو  یشوهر من محسن توتونچ نید یدرست شن  آره،

 قصه.  یدختر رو برد شد آدم خوبه  ه ی  یمحل که آبرو 

 

 ها رو بهتون بزنم.حرف  ن یروز ا  هی دلم موند که   یداغ رو  نیا

 

 و داد زد:  ستادی ا ومرث یآقا ک ی نفرت جلو با

 

پسر من محتاج محبت   یبشم، تو باعث شد  یامن عقده  یتو باعث شد  که من از خانوادم جدا شم، یخان، تو باعث شد  ومرث یک-

من از خواهرم که جونم به جونش بسته   یاما پسر تو بشه خوبه. تو باعث شد  ه یعوض ی پسر محسن توتونچ الشون یبشه چون به خ

 مرد چهل و پنج ساله.  هی و بشه زن   رنیآرزوهاش بم  الهس  ست یدختر ب  هی  یبود جدا بشم. تو باعث شد 

 

تخت    یهم رو  گهید ی کیخاکه  ریکه ز  شونی کی ره، یگی هات مم رو از بچه من و بچه  یخان خدا داره تاوان دل شکسته  ومرث یک

 .مارستانیب
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  هی کردم که داشت آروم گر ومرث یبه آقا ک ی. اصال باورش هم سخت بود. نگاهکردنی خانم م  ونیو مبهوت همه نگاه به کتا مات

 . کردی م

 

 رفت و گفت: ومرث یلرزان به سمت آقا ک  یخانم با پاها ملوک 

 

 بگو.  ی لعنت  گه،یبگو دروغِ، بگو که خواهر من داره دروغ م-

 

 بغض گفت:  ا ی ومرثیک آقا

 

من هم بهت وابسته شدم و بعد هم   ،یتو حامله شد  ون یمن و کتا یچند وقت بعد رابطه  ی رو دوست نداشتم اما وقت من اول تو -

 بارداره. اصال فک...  ون یکه کتا دونستمیست. من نمن هم که جون من به جون تو بسته عاشقت شدم. اال

 

به دست و   ی رو به آشپزخانه برد تا آب زدی نم یرو که حرف  کایباربد مل  یی نگفت. دا ی چیه گه یکه ملوک خانم بهش زد د یلیس  با

 صورتش بزنه. 

 

 به ماهانم داشتم.  از یسخت بود. ن ی لیتحمل کردن جو خونه برام خ واقعا

 

بود هم واسم مهم نبود. چون که   داریرفتم. پسرم خواب بود و اگه ب نییو بعد درست کردن شالم به سمت پا دم یرو پوش  مانتوم

شده بود. تند تند راه   ک یبود و هوا زود تار زیی پا لی. بعد از خروج از خانه بارون نم نم شروع به زدن کرد. اوادمیدی ماهانم رو م د یبا

 . ستادمیپشت سرم از حرکت ا ییاتوبوس برسم که با صدا ستگاه یتا به ا رفتمی م
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 گندم، گندم... -

 

  ل یبرگشتم و به کامران که به دلنشوند. به عقب   سیباران خ ریتا ز دند ی دوی م  یشدت گرفت و مردم هر کدام به طرف  یزییپا باران

 د یچکی باران از سر و صورتش م یهاطور که قطره  ن یهم د یکش یو نفس راحت  د یشدم. به من رس  رهیخ زدی نفس نفس م  دنیدو

 شد. ره یبه من خ

 

 *** 

 

 "کامران"

 

.  دمیبه طرفش دو هی رفتن گندم از در خانه، بدون توجه به بق رونیسخت. با ب یلیمامان برام سخت بود، خ یهاکردن حرف  هضم

 که باران شدت گرفت.  دم یبه سمتش دو دنشیبا د

 

 گندم، گندم... -

 

بود که   یهمون گندم نیتر شده بود. ااش شدم که بزرگ به چهره  رهیبه سمتم برگشت. با نفس خودم رو بهش رساندم و خ آروم 

 نبودم.  ران یا ادیهم ز رفتم. هرچند که قبال   رانیسه سال از ا شیمن عاشقش بودم و به خاطر فراموش 

 

 د؟یبا من دار ی: کار گندم

 

 . میکردی توجه به باران تند به هم نگاه م یب
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 ماهان چطوره؟ -

 

 قلب بخوره.   وند یپ د ی: باگندم

 

 نازه.  یل یماشاهلل خ دم یپسرت رو د-

 

 : ممنون. گندم

 

 ؟ یگذاشت ی اسمش رو چ-

 

 ش مرد. شد، عمه  مارستانیب یاومد، باباش راه ایکه به دن ی . روزیچ ی: هنوز هگندم

 

 . نشیدل تنگت شده، حتما برو بب ی لیخ یخاله پر -

 

 : اوهوم، باشه. گندم

 

 مارستانه؟یما... ماهان کدوم ب -

 

 ش؟ ینیبب یخوای : م گندم
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 آره. -

 

 .ایب  یخوای اگه م رم،یطاها، من االن دارم م مارستانی: بگندم

 

 برسونمت؟  یخوای م-

 

 و گفت: د یکش  یق ینفس عم گندم

 

 بارون راه برم و فکر کنم.  ر یز کم ی خوامی نه، م-

 

  یزهایهام غرق آب شده بودن اما برام مهم نبود، فعال چهم گذاشتم و به دور شدن گندم نگاه کردم. تمام لباس  ی رو چشم

آتش    یسرد بود اما در مقابل تن من که کوره  رون یب  یتم. هواشدم و در رو محکم بس نیکردن. سوار ماش  ر یفکرم زو درگ ی ترمهم

دستم رو دور فرمون مشت کردم و با   تیروشن کردم. از عصبان یگاریدادم و س  ن ییپا آخررو تا  نیماش  یشه ینبود. ش  یچیشده ه

 . زدی فکرم در گذشته پرسه م گرفتم،ی م گاریاز س  ی و پُک محکم دادم ی گاز م نیطور که به ماش  ن یسرعت گاز دادم. هم

 

به من   یعنی شد؟ی م  یخان به مامانم هستم چ  ومرث یت*جاوز ک ی  جهیو نت ستم ین یتوتونچ  یمن بچه  دونستنی . اگه همه مهه

 کردن؟ ی ماهان توجه م یهم اندازه 

 

  یرابطه  هیحاصل  شدمی نه م  ایگندم زو مال خودم کنم؟  تونستمی رو بچشم؟ م ی طعم خوشبخت تونستمی من هم م یعنی

 ...یاجبار
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آکبندم   گاری پُک پاکت س  نی. آخرخوردیباران به شدت به صورتم م  دادمی گاز م  نیطور که به ماش  ن یو هم دمیکش  یق یعم نفس

 بود. 

 

که   ی ساله بره. توتونچ ستیدختر ب ه ی ی که نذاشت آبرو ی محسن توتونچ  رتیمامان بدبخت سوخت، باز هم خوشا به غ ی برا دلم 

  ا یمیمن و ک نیو ب ستم یمن پسرش ن  دونستی م  نکهیا ادیهوام رو داشت. از  شه ی. همکردی من فراهم م  یپدر برا هی از  شتریب

  ییپدربزرگ، کجا ی دوست داشت. ا شتریبلکه من رو ب ذاشتی نم یهام جمع شد. نه تنها فرق اشک در چشم ذاشتی نم ی فرق

 بهتر بود از معتبر محل تو بود.  یلیمن خ یکه بابا  ینیبب

 

  ری خواهرم که نسبتمون رو د یاالن دارم برا  کردمی نم هی وقت گر چی که ه ی خاله ملوک هم سوخت، من کامران یبرا  یحت دلم 

  یداداشم که تو  یهاست، براکه مثل افسرده  کایمل  یخاکه، برا  ریکه االن ز ک یخواهر کوچ الیمر ی . براکنمی م  هی گر دمیفهم

 ..مارستانِیب

 

  ر ی. چه دبودمیپشتشون م  د یبا دم یفهم ریدارم. چه د  یخوشگل نیبه ا ییخواهرها دمیفهم ر یهقم بلند شد و فکر کردم چه د هق

براش کتک خوردم هم دو   یهم کردم. هم از بچگ  یبلکه پدر  ینکردم. اما در حق ماهان نه تنها برادر یدر حقشون برادر  دمیفهم

گذشتم به خاطر   بایمن اگه از گندم و ز  فهممی حسرت محبت به دلم موند. تازه م  نکه یبار به خاطر برادرم از عشقم گذشتم و هم ا

هواش رو داشتم و براش دعوا   ینگفتم، اگه از بچگ  یچی ن کتک خوردم و هبه خاطر ماها یها نبوده، من اگه از بچگ اون  یخواسته

چند ماه.   یترش بودم، با اختالف سن. چون من واقعا برادر بزرگ کشهی بود که خون خون رو م نیا لی به دل هان یا یهمه  کردمی م

 ...ختنیر  شتریهام باشک  میداشته باش  رو با برادر و خواهرهام  یخوب  یچه روزها تونستمی م  نکهیاز فکر کردن به ماهان و ا

 

 با خودم بلند بلند گفتم:  یفکر کردن به موضوع با

 

 گندم و ماهانم.  یبچه  یهانا و عمو  ییدا  یم... من... من حت -

 

 و بلند داد زدم:   دمیکوب  نیفرمون ماش  ی فکر با هق هق دستم رو محکم رو نیا از
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 ! یلعنت  ،یلعنت  ، یلعنت-

 

  نیو آخر دادمی گاز م م یمداوم گوش  یهاتوجه به زنگ خوردن  ی بود. ب  افته یهام رو تار کرده بود و باران شدت چشم  یجلو اشک

سرعت   دنی سرعت رو کم کنم که با د خواستمی بودم و م دهیرس  مارستانیب کی انداختم. نزد رون یرو از پنجره به ب  گارمیس  لتریف

چند دور، دور خودش تاب خورد و آخر برعکس شد. با حس کردن    نید و ماش خارج ش  م کنترل فرمون از دست  ییجلو نیماش 

 مطلق فرو رفتم.  ی اهیس  یتو شدند،ی مردم کم م   یکه صداها یو در حال  د یچیپ م ینیب ی خون تو  ی بو  یشانیپ ی رو یاه یما

 

 *** 

 

 "گندم"

 

 

 

 

 

آمدن   رونیبود. با ب نهیبهش وصل بودند و دکتر در حال معا یادیز یهانگاهم رو به ماهان دوختم که دستگاه  شهیپشت ش  از

 دکتر به طرفش پا تند کردم و گفتم: 

 

 .نمشیبب  تونمی شد دکتر؟ م یچ-

 



 دستهای گندم

146 
 

فم. فعال هم بهتره  متاس  ستیاز دست ما ساخته ن ی نشه کار دایاهدا پ ینکرده و اگر قلب برا  یر یی: دخترم متاسفانه تغ دکتر

 .شینیبب

 

 گفت:  یبا نگران یُسر خوردم، دکتر محب ن یزم ی رعد و برق که لرزه به تنم انداخت رو یصدا با

 

 حالت خوبه دخترم؟ -

 

 تکان دادم که دوباره ادامه داد:  د ییاز تا یسر

 

 به خدا باشه، فقط براش دعا کن.  دتیام-

 

بردم. بذار مثل   ادیسخت از   ط یشرا ی فکر کردم که چند وقت از خدا دور شدم؟ کال انگار خدا رو تو ن یبه ا یرفتن دکتر محب  با

رفتم و بعد از    مارستانیفکر به سمت نمازخانه ب ن یبه خلق خدا التماس کنم به خود خدا التماس کنم. با ا نکهیا یبه جا شهیهم

 جا قامت به نماز بستم. چادر نماز آن  دنیپوش 

 

 ریرحمانه اس   یخانم که ب ون یکتا ی برا د،یدختر رو خر ه ی ی که آبرو ی محسن توتونچ ی همه دعا کردم. برا ی، براکردم دعا

که چند وقته   ایمیک  یداستان بود، برا نی ا یتر از همه تو کامران که مظلوم   ینداشت، برا  یمرد شد و خودش گناه ه ی یهادست

ملوک خانم   ی شده، برا  مانیکه از کارش پش ومرث یآقا ک ی دخترش، برا ی ابر داره، ن یمناسب  یشوهرش ولش کرده و اوضاع روح

  اد،یکنار ب  قی حقا ن یبا ا دوارمینسبت به باباش عوض شده و ام دش یکه د کایمل  یبرا  ده،یروز خوش ند  ه یچهل روز  نیا یکه تو 

روح    یشاد ی کمک حالمون باشه، برا شه یهم شاهللیباربد که ا یی دا ی سرش باشه، برا  یپدر و مادرش باال یه یهانا که سا یبرا

  یماهان دوباره برگرده باال یه یخودم و پسرم که فقط سا یزودتر خوب بشه و در آخر برا  یماهانم که هرچ  یو آوش، برا  الیمر

 سرمون. 
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از به طرف  زدم و بعد از در آوردن چادر نم ی بگم چقدر سبک شدم و چقدر حرف زدن با خدا خوبه. لبخند  تونمی جرات م به

 بود رفتم.  ی که ماهان بستر یبخش

 

 به خودم امدم:  ی دکتر محب ی بودم که با صدا ستاده یا یاقه یچند دق دونمی . نمدادمی باران گوش م  ی و به نوا  ستادم یپنجره ا کنار

 

رو   تشونیرضا  دمیبهت قول م جا،ن یا انیب م یکرده. خانوادش رو خبر کرد ی مغز یآوردن که سکته  یتصادف   ماریب هی دخترم، -

 .میریبگ 

 

 :د یاز چشمم چک یزدم و اشک خوشحال   یلبخند 

 

 دکتر؟  ی وا... واقعا آقا-

 

 : بله دخترم. یمحب  دکتر 

 

گناه داشت، فقط خدا کنه   ی و خانوادش سوخت. طفل ی تصادف ماریاون ب ی اتاق ماهان رفتم. دلم برا یرفتن دکتر پشت پنجره  با

 ؟ یقدر زود دعام رو بر آورده کرد  نیا یعنی ای دن. خداو ب وند ی پ یکه اجازه

 

 ل**ب گفتم:  ر یزدم و نگاهم رو به ماهان دوختم، ز ی ها. لبخند  شهیبارون بر آورده م ریدعا ز گنیشکرت، راست م ایخدا

 

 من و پسرمون مرد من...  ش یپ یایم  یبه زود -
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هاش دوختم، درسته.  بردم ک نگاهم رو به چشم  ترک یصورتش متعجب شدم. سرم رو نزد دن یکه با د  کردمی لبخند نگاهش م  با

 و گفتم:   دمیدو  ی با سرعت به سمت بخش پرستار کرد؟ ی م ه ی. ما... ماهان داشت گرمد ای م  رونیهاش اشک بداشت از چشم 

 

 ...د یکن  جیرو پ یدکتر، دکتر محب -

 

 *** 

 

 "ماهان"

 

گوشمه. دوست دارم بلند شم دستش رو   یگندم تو  یهاه ی و فقط گر اهه یس  زیکردم. همه چ  ریگمختلف   ی ایدوتا دن نیب انگار

 رو ندارم.  ی حرکت چیه یینکن گندم من. اما توانا هی گر س،ی هاش رو پاک کنم بعد هم بهش بگم که هو اشک رمیبگ 

 

شدن. از   دایپ  ی رنگ  یبودم که کم کم نورها یاهیس  یچند وقت تو  دونمی . نمزنهی درونم نم ی و انگار قلب  شنومی صداها رو م فقط 

 کامران. نمش، یشد و تازه تونستم بب ترک ینزد ی. کمشد ی م ک یکه آروم آروم بهم نزد  دمینفر رو د  هی  یرنگ  ی نورها نیب

 

 اشتباه کردم: دمیمکه زد فه یسر تا پام رو احاطه کرد، نکنه اومده گندم رو از من بدزده؟! اما با حرف  ی لحظه ترس  کی

 

دارن.   ازیها بهت نگندم و پسرت منتظرت هستن. اون  ،ی برگرد د یاومدم مالقات. داداش تو با رید د ی ببخش ؟یسالم داداش، خوب -

 .ستمیمن ن ، یباش  یقو  د یبار تو با نی دارن. ا  ازیهمه بهت ن یعنی

 

که   ارم یبه زبون ب تونستمی . اما نمستمین  ی تو قو یمن اندازه   ؟یبر  یخوای برگردم، مگه تو کجا م تونم ی بگم من نم خواستمی م

 خودش ادامه داد: 
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 . یباش  یقو   یتونی باشه م اتنه یس  یکه قلب من تو ی تو تا وقت ، یکه برگرد  کنمی من کمکت م-

 

دلم واست تنگ شده بود، من دوست دارم داداش خوبم  بگم که من   خواستمی اما نشد. م  ارم یرو به زبون ب یز یچ هی خواستمی م

 اما...

 

 ازم دور شد. ی من رو در بغل گرفت و با لبخند  کامران

 

احساس   م،یهم رو بغل کرد یک  دونمی بار نم نیآخر م، یکه قهر بود یچند سال نیا ی بهم هجوم آوردند و از دلتنگ  یبچگ  خاطرات

 کردم چند قطره اشک از چشمم افتاد. 

 

به جانم افتاد   دمش یپنهان شد، ترس از دست دادن و دوباره ند  ی و زرد  د یکم کم در نور سف شد ی طور که داشت ازم دور م نیهم

 و باالخره تونستم حرف بزنم. 

 

 بلند داد زدم:  یبا صدا ی حرف ی خاطر جبران ب به

 

 کامران...  -
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 *** 

 

 )پنج سال بعد(

 

 "گندم"

 

 

 

 

 

همه   قای. دقیبگم که تو تنهامون گذاشت یباهات درد و دل کنم. از روز  خواستمی . امروز ممیمزاحمت شد  د یببخش ؟یسالم، خوب-

 .ختی بهم ر زیچ

 

لش رو خوب  حا م ینتونست م یکرد یمدت هر کار ه یشد. بعد از  هاوانه یمثل د  ایمی*نت کرد، کایخ** ا یمیآقا ناصر به ک ی وقت-

داخل   می دکتر مجبور شد   شنهادیبزنه. به پ بیو خودش آس  انیخونه بمونه ممکنه به اطراف ی. دکترش گفت که اگه تومیکن

خودم دوسش دارم و   یاز بچه  شتریب  م، یرو به عهده گرفت شینباش سرپرست نفس . اما نگران میکن   شیبستر ی روان مارستانیت

 حواسم بهش هست.

 

داخل خونه   یکه نگهدار ییکرد و فلج شد. از اون جا  یمغز  یخانم سکته  ونیافتاد کتا ایمیک ی که برا ی بعد از اتفاق ،یراست

 . می کن شیبستر شگاهیآسا  میسخت بود مجبور شد 
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  یخونه  نیهم یرو ببخشه، برا  ومرثینست آقا ککرد نتو ی ها رو زد، ملوک خانم هر کارخانم اون حرف  ونیکتا نکه یاز ا بعد 

جا موندن. البته االن هر هفته  خودش آورد و با هم همون  شیخانم رو پ ونیسالمندان و کتا یخانه  کیکرد به   لیپدرش رو تبد 

 .میزنی بهشون سر م میریم

 

کرد تا ملوک خانم ببخشش   ی جا بره. هر کارشدن خانه به مکان سالمندان مجبور شد از اون  لیهم که بعد از تبد  ومرث ی آقا ک-

  ک یکوچ یخانه  ه ی  ومرثی کرد. االن هم آقا ک  رونشینداشت. ملوک خانم هم با کمال احترام موافقت کرد و از خانه ب یاده یاما فا

 . ییکنه، البته تنهایم  یجا زندگاجاره کرده و اون 

 

مادر و    شیسالمندان پ یخانه  رهیهفته مما هر . فقط اون هم مثل زنهیرو ببخشه و بهش سر نم ومرثیکه نتونست آقا ک هم   کایمل

 باربد خوشبخت هستن. یی دومش تو راهه. خداروشکر با دا  یست و بچه ش. االن هم حامله خاله

 

 خدمت شما. جانیا م یو آوش اومد  ال یهم که از سر خاک مر االن

 

قرمز رو پر پر کردم. نگاهم رو به گلدون   ی رو باز کردم و رزها  لیرو شستم، دسته گل گال یبا آب سنگ قبر مشک نکه یااز  بعد 

 آب بهش دادم.  ی آورده بود دوختم و کم کایکه مل  میمر

 

 سنگ بردم و گفتم:  کیها دوختم. سرم رو نزدو بچه   می نگاهم رو به مرد زندگ شد ی م  کیکه بهمون نزد ییهاقدم  یصدا با

 

خودش در   یی از الک تنها گه یخودت شده. دبدنش رفته اخالق و رفتارش مثل   یکه قلب تو تو  ی بگم؟ ماهان از وقت  زی چ هی-

  ییخر هم دارو بهش بگم، آ  زی. چقدر سخت بود همه چدهیرو نبخش ومرثیماهان هم هنوز آقا ک یاومده و زبون در آورده. راست 

 باربد بهش گفت. او اوه اومد. 

 

 داداش ما؟   نیبه ا یگفتی م  ی: چماهان
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 بلند گفتم:  ی زیچ ی ادآوری نگاه کردم. با  خوند ی زدم و به ماهان که فاتحه م  یلبخند 

 

. چند وقت  خوب یهادوست   میجا بود که باهاش آشنا شدم و شد تو الناز هم اومد. اون   یمراسم خاک سپار یکامران، برا  یراست-

 بعد هم با احسان ازدواج کرد. 

 

 ها هم خسته شدن. . بچه یخسته کرد یگندم خانم، داداشم رو حساب گه ی: بسه دماهان

 

 رو به نفس و کامران دوختم و گفتم:  نگاهم

 

 ؟ یکنینم یکامران خداحافظ یی نفس خاله، با دا-

 

 کردم.  یدلم خداحافظ  ی: چرا خاله، تو نفس

 کردم و رو به کامران گفتم:  یاخنده

 ؟ یکن  یبا عمو خداحافظ ی خوای نم ؟یمامان یشما چ-

 . کردمیدلم خداحافظ  ی: من هم تو کامران

 

  ی . دستم رو تومیگفت و با هم به راه افتاد  یکردم و با گفتن خداحافظ از جام بلند شدم. ماهان هم خداحافظ داداش  یاخنده

ماهان به هوش اومد و   ی افتادم که وقت شی پنج سال پ ادینگاه کردم.  دند یدوی ها که جلوتر از ما مدست ماهان گذاشتم و به بچه 

 کامران.   میگفت اسم پسرمون رو بذار تپه یم ش نه یس  یقلب کامران تو  د یمخصوصا فهم د،یرو فهم  زیهمه چ

 و گفت:   د یصورتم کش کینزد ی ماهان از فکر در اومدم و نگاهش کردم، نفس یصدا با



 دستهای گندم

153 
 

 ی دار  یی طال ی تو موها-

 ی کن  امی اهل ی وقت پس

 ! شودی م معجزه 

 رنگ است یی که طال گندم

 کند ی زنده م  می تو را برا ادی

 زارباد را در گندم  یمن زمزمه  و

 خواهم داشت...  دوست

 

 

 

 "انیپا"

 

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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