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#۱ 

 

 

اش او را های بستهچکید، پلک هایش خون میاز گونه

ها کرده بود. زامیاد از تماشای صورت شبیه فرشته 

شد. با شنیدن صدای منوچهر غرق خواب او سیر نمی

  .برداشت و سر بلند کردچشم از او 

یه چیز شاد بخون، ناسالمتی امشب جشن تولِد  -

 !رادیِن پاکروانه... نوه پسری ارشد من

ها تنش را تاب  و دستش را در موقع گفتن این حرف

ها داد. ارکستر نگاهی به سالن کرد، زنهوا تکان می 

شان نشسته  دادهبزک کرده کنار شوهران عصا قورت 

کردند. فقط یکی از ا او را نگاه میو با حالت خنث 

  .ها داد زد جوان 

  .گه شاد بخونراست می -

نوای شاد موسیقی که در سالن طنین انداخت. 

ها به او خیره شد،  منوچهر روی سن ایستاد. چشم

کرد که بزرگ خاندان کس تصورش را هم نمیهیچ 

پاکروان قصد رقصیدن داشته باشد. دستانش را از هم 

های قدیم با حرکت ابرو و گردن و شبیه لوطی باز کرد 
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رقصید. یک عده خندیدند، یک عده سوت و کف زدند  

ولی زامیاد با دهان باز پدرش را نگاه کرد، پدری که 

برای حاِل خوب داشتن شصت سالی دیر کرده بود.   

چند نفر دیگر برای رقص روی سن رفتند، دودهای 

ای یاسی ها بلند شد و نورهرنگی اطراف رقصنده

رنگ بر سرشان سایه انداخت. گندم کنار زامیاد 

نشست ولی زامیاد متوجه او نشد. حواسش پی 

رفت. دست او را منوچهر بود که به سمت نازنین می

گرفت و بلندش کرد. ارکستر عاشقانه نواخت. چند  

زوج دیگر روی سن آمدند وقتی محمد و محبوبه یک  

دست در دست طرف و نازنین و منوچهر طرف دیگر، 

هم رقصیدند، وجود زامیاد سراپا خشم شد. مثل فنر از 

های تند و عصبی به سمت سرویس  جا پرید و با قدم

بهداشتی رفت. در روشویی چند بار آب بر صورتش 

ریخت، دستانش را به سنگ روشویی تکیه داد و در 

زد به چهره خودش در آیینه حالی که نفس نفس می

اش سر صورت سبزه  خیره شد. ذرات آب روی

ریخت. خنکی آب سرد کمی از خورد و پایین میمی

 .کرداش را کم میحس گرگرفتگی
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#۲ 

 

صدای سپهر را از پشت سرش شنید و به سمت او 

 چرخید. سپهر با دیدن صورت آشفته او به سمتش

رفت. دستش را بلند کرد و روی گونه خیس او کشید. 

با لحن آرامی حالش را پرسید. زامیاد نگاهش را 

پایین انداخت و به دروغ گفت که حالش خوب است. 

سپهر گفت: »سعی کن حالت رو خوب نشون بدی، 

این جشن مخصوص پسر توئه!« سیبک گلویش باال  

ان بود و پایین شد و زورکی لبخند زد. سپهر دامادش

کرد و حال او ولی جای هزار برادر بزرگتر را پر می

کرد. تا پایان مراسم تر از هر کسی درک میرا بیش 

اش را چرخاند لبخند مصنوعی روی لبش بود. صندلی

کرد را وبش میاش خوش تا محمدی که با زن و بچه 

هایش را معطوف به موسیقی کرد تا نبیند و گوش 

  .و نازنین را نشنودهای منوچهر صدای خنده

گندم روی تخت نشسته بود و پاهایش را نرمش 

  .دادمی

 .گیرهدارها آدم پا درد میبا این کفش پاشنه  -
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زامیاد رو به پنجره اتاق ایستاده بود و سکوت کوچه  

  .کردهای شب را نگاه می در نیمه

 .رفتیتر راه میکم -

ا چاق  هخب جشن برای بچه ما بود، باید با مهمون -

کردم تو که از اول تا آخر شبیه قهرها  سالمتی می

  .بودی

خیره به منظره روبرویش گفت: »دیدی بابام و عمو 

محمدم چه سرخوش بودن؟ انگار نه انگار جای  

مامانم تو این مراسم خالی بود.« گندم از روی تخت 

دارش پرزهای روی قالیچه اتاق  بلند شد، دامن دنباله

پشت سر شوهرش ایستاد و دست کرد. را جارو می 

  .روی شانه او گذاشت

 خوای گذشته رو شخم بزنی زامیاد؟تا کی می -

نفسش را آه مانند بیرون داد و زیرلب گفت: »این 

جمله رو یادم رفته بود، گذشته در گذشت.« بغضش 

را به سختی قورت داد و سر تکان داد. صدای گریه 

ز صدای گریه او شد. گندم ارادین از اتاقش شنیده می

دستپاچه شد، پاهایش میان دامن بلند لباسش گیر کرد 

طور که برای هول  و روی زمین افتاد. زامیاد همان

زد به سمت اتاق رادین رفت. او شدنش سر او غر می
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را از روی تخت کوچکش برداشت و در آغوش 

اش شبیه  گرفت. رادین صورت پدرش را که دید، گریه

امیاد تکانش داد و با لحن هق ریز شد. زیک هق 

بچگانه با او حرف زد. پستونک را میان لبان 

کوچکش گذاشت و با لبخند مهربانی به صورت سفید 

های  و تپل پسرکش زل زد. یک لحظه تمام حس 

اش را فراموش کرد، سر خم کرد و بوی نوزاد  منفی

مشامش را پر کرد، اعصاب خرابش خیال کرد که  

بوید. جل و انسوی را میترین عطر فربخش آرامش 

 .پالسش را جمع کرد و جایش را به آرامش داد

 

#۳ 

 

گندم وارد اتاق شد. یک پیراهن خنگ گلدار پوشیده 

خورد و برای شیر  اش دکمه میبود که تا زیر سینه 

تر بود. روی تخت قرمز رنگ که  دادن رادین راحت 

اش را در آورد و طرح یک ماشین بود، نشست. سینه

رادین را روی پای گذاشت و از اتاق بیرون  زامیاد

رفت. از قفسه کنار راهروی ورودی کتابی را 

برداشت، روی مبل نشست و پایش را روی میز دراز 
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کرد. کتاب را باز کرد و مشغول خوندنش شد. چند 

لحظه بعد گندم از اتاق بیرون آمد. زامیاد سر بلند کرد 

پرسید:  و با اشاره به رادین که در آغوشش بود،

  «»خوابید؟

 آی بخوابی؟ آره، تو نمی -

 .برهخوابم نمی  -

 مگه قرصاتو نخوردی؟  -

زامیاد چپ چپ نگاهش کرد و گندم سرش را زیر 

انداخت. با لحن تلخ و تندی گفت: »خوردم.« گندم 

که به لحن تند او خرده بگیرد، وارد اتاق شد. بدون آن

بازی که عادت کرده بود به رفتارهای او، شبیه سر

دیگر نای جنگیدن ندارد. زامیاد با اخم ظریفی که  

اش بود، خیره به کتاب شد. توی یک  روی پیشانی

اش بیش از چهل تا واژه کائنات نوشته بود، صفحه

زامیاد خسته از علم روانشناسی کتابی که مشاورش  

به او معرفی کرده بود را رو روی میز انداخت. از  

ی برداشت و به تراس توی کشوی میز بسته سیگار 

رفت. سیگاری آتش زد، پک عمیقی به آن زد و 

دودش را به سمت کوچه خالی فرستاد. آن وقت شب 

زد. تنها صدایی که سکوت را  در کوچه پرنده پر نمی
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ای بود که از بام شکست صدای ناله گربه حامله می

اش بود و آمد. آن گربه آبستن بچه خانه همسایه می

امیاد آبستن دردهایش، درِد دردهایش خوابید و زنمی

 .داد که راحت بخوابدامانش نمی 

 

#۴ 

 

صدای گریه رادین بلند شد. زامیاد سیگارش را روی  

نرده تراس خاموش کرد و به سمت اتاق رفت. گندم  

داد. صدای روی تخت نشسته و رادین را شیر می

اش قطع شده و از الی چشمان نیمه بازش به گریه

ادرش خیره بود. دیدن سفیدی سینه  تصویر محو م 

گندم در روح زامیاد رنگ قرمز گرم را پاشید. کنار 

گندم نشست، صورتش را روی شانه او گذاشت، 

اش را در گودی گردنش فرو برد و با نفس بینی

عمیقی که کشید مشامش را از بوی گندم لبریز کرد. 

رادین که خوابش برد، پدر و مادرش با آغوش باز  

و همبستری را بغل کردند. از نجواهای  حس عشق 

شان رز قرمز رویید و عرق از زور معاشقه عاشقانه

شان سرسره بازی کرد. زامیاد در آغوش روی تن گرم
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گندمش آرام شد و به خواب رفت. با صدای زنگ  

سروصدا بیدار هشدار بیدار شد. عادت نداشت بی

 کرد وشود، همیشه اولش به نشانه اعتراض ناله می

شد. با لحن خوابالویی گفت: اش گندم بیدار میاز ناله 

»پاشو زامیاد خان، پاشو باید بری کارخونه.« گندم 

های خرگوشی صورتی از روی تخت بلند شد. دمپایی

های  را پوشید. دست در کمد کرد و از میان رگال لباس 

شرت مردانه سفیدی را بیرون آورد. خودش زامیاد تی

های داشت ولی پوشیدن لباس  یک کمد پر از لباس

های نیمه  داد. زامیاد از الی پلک زامیاد را ترجیح می

  .بازش نگاهش کرد

  .صبحونه آماده کن تا بیدار بشم -

لخ کنان بیرون های گشاد لخطور که با دمپاییهمان

  .رفت، چشمک زدمی

 !چشم سرورم  -

 

#۵ 
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به حمام رفت. دوش آب گرم خواب را از  زامیاد

پوش سرش پراند. روبروی آیینه ایستاد، حوله تن

اش در تضاد بود و از موهایش  سفید با پوست سبزه

چکید. سشوار را به برق زد که گندم دوان  آب می

  .دوان به سمتش آمد

 !نه، نه سرورمن -

  .به صندلی اشاره کرد

  .کنمیشما بشین من موهاتونو سشوار م -

 تو دوباره دیوانه شدی؟ -

دستانش را از هم باز کرد و با حالتی لوندانه گفت: 

خوام امروز بهترین زن دنیا باشم.« زامیاد روی  »می

  .اش تکان خوردهای تیرهصندلی نشست و لب

  .تو همیشه بهترین زن دنیایی عزیزم -

گندم با لبخند پهنی که روی لبش بود، از توی آیینه به  

چهره شوهرش نگاه کرد. سشوار را روشن کرد و  

موهای سیاه و مجعد زامیاد را خشک کرد. سشوار 

  .خاموش را روی میز گذاشت و به سمت کمد رفت

ها رو طراح لباس شما سرورم، بهترین لباس  -

  .کنهبراتون انتخاب می
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و پر از مویش را روی پای دیگرش   زامیاد پای سبزه

انداخت و به او زل زد. تر و فرز کت و شلوار مشکی  

اش را رویش  را بیرون آورد و پیراهن سفید اتو شده

  .انداخت

 !دار جنتلمن هستیبا این لباس شما یک کارخونه -

  .اش را درآورد و شلوار را برداشتزامیاد حوله 

 به من داره؟  کارخونه برای منوچهره، چه ربطی -

 .اختیار دارید، شما پسر ارشد هستی -

  .گونه زامیاد را بوسید و چشمک زد

 ...فقط به اون منشی چشم دریده رو نده... گرنه -

ابرویی باال انداخت و منتظر نگاهش کرد. زامیاد 

آری!« گندم با خنده پرصدایی  گفت: »چشمهاشو درمی

با لبخندی  آفرین گفت و از اتاق بیرون رفت. زامیاد 

های گندم روی لبش نشسته بود، لباس که از شیطنت 

پوشید. در آیینه به خودش خیره شد. به خط اخم میان  

ابروانش، به چشمانش که از غم کهنه تیره شده بود.  

توانست گول بزند، این رفتارهای  خودش را که نمی

مصنوعی گندم فقط برای بر موفق مراد ماندن اوضاع  

  .شق او! صدای گندم را شنیدو حوال بود نه ع

  سرورم کجا موندی؟ -
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  .اش را صاف کرد و از اتاق بیرون رفتسریع یقه 

 .اومدم -

 

#۶ 

 

بعد از صبحانه روی لب گندم که با ته مانده مربا 

تر شده بود را بوسید و از خانه بیرون رفت. شیرین 

سرعتش در رانندگی به حدی بود که راه یک ساعته  

دانست کرد، خودش میسی دقیقه طی میتر از را کم

طور باشد، نباید با حرص زیاد دنده  که نباید این

عوض کند و قولنج پدال گاز بیچاره از فشار پایش  

بشکند ولی دست خودش نبود، این هم یک شیوه 

بابا از اتاقکش  تخلیه بود. وارد کارخانه که شد، مش

امیاد با دست تکان داد و اهرم جلوی در را باال داد. ز

تکان سرش به عرض ارادت او پاسخ داد و وارد 

حیاط کارخانه شد. ماشین را در پارکینگ پارک کرد و 

ها نبود که در آیینه  پیاده شد. از آن دسته از آدم

آسانسور شکلک دربیاورد یا با ریتم آهنگ با نوک 

زد تا ، با اخم به اعداد زل میپایش روی زمین بکوبد 

ه برسد. صدای ضبط شده طبقه زودتر به طبقه س
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سوم را اعالم کرد، وارد دفتر شد. خانم ابطحی، منشی  

شان که صدای تودماغی داشت، از پر فیس و افاده

 .جایش بلند شد و به سمت او رفت

آقای پاکروان باید بریم یه سر به انبار بزنیم... یه  -

سری جنس باید صادر بشه به چند تا شرکت که شما 

  .تاییدش کنیدباید چک و 

زامیاد وارد آبدارخانه شد و رو به اصغر، پیرمرد 

 .شان بود، سر خم کردالغر و زردی که آبدارچی 

 چطوری اصغر آقا؟ -

اش گذاشته بود، از چشمانش  پیرمرد دست زیر چانه 

 .میل به ادامه زندگی آه کشیدبارید، بیخستگی می 

 !خداروشکر -

و سرش را زیر انداخت. زامیاد از توی فریزر شیشه  

آبش را بیرون آورد و رو به ابطحی گفت: »بریم  

  «.انبار

انبار زیرزمین بخش تولید بود، انواع و اقسام صداها 

شد، پر از کارتون و از سقف نازک او شنیده می

 .وسیله بود و شلوغی و سروصدایش سرسام آور بود

کرد و ابطحی پشت سرش زامیاد اجناس را چک می 

داد  آمد و شیشه آب زامیاد را در دستش تکان میمی
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تا یخش آب شود. با خنده گفت: »این کت و شلوار  

آد آقا زامیاد! کاش همیشه کت  مشکی خیلی بهتون می

و شلوار بپوشید لباس اسپرت یه طوریه.« زامیاد با  

پوزخندی کنج لبش گفت: »پیشنهاد خانممه، تازه یه 

بهم داده.« ابطحی با حسادتی در لحنش گفت:  دستور

 «»چه دستوری؟

 .اگه کسی بهم نگاه بد کرد، چشمهاشو دربیارم -

ابطحی از حرف زامیاد وارفت، شیشه در دستش ثابت  

ماند. زامیاد لبخند پهنی زد و مشغول چک کردن بقیه  

 .اجناس شد

 

#۷ 

 

طور که شیشه آب را سر  از انبار بیرون آمدند و همان

کشید، دوان دوان باال رفت و منشی نفس نفس یم

زنان دنبال او رفت. وارد بخش تولید شد، به کارگرها  

سر زد و هر کارگر با دیدن او سر خم کرد. خسته از  

وارسی به اتاق خودش برگشت. روی صندلی 

دارش نشست و پایش را روی میز دراز کرد. چرخ 

 «ابطحی گفت: »کاری با من ندارید؟
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نه ولی به اصغر آقا بگو زیرسیگاری منو با تو  -

 .بیاره

ابطحی دلخور از حرف زامیاد پشت چشمی نازک کرد 

و با اطفار گفت: »چشم.« خواست برود که با شنیدن 

ای دستش روی دستگیره  صدای زامیاد چند لحظه 

 .خشک کرد

جا خونه خالت نیست که هر وقت دلت بخواست این -

یاری. همیشه توی یه  بخندی نخواست قر و اطفار درب

 !حالتی فهمیدی؟ رسمی و خشک

هایش را روی هم فشار داد و با ابطحی با غم پلک 

ای گفت: »چشم آقا زامیاد!« صدای به تحلیل رفته 

دستگیره را رو به پایین فشار داد و با سری افتاده از 

اش چرخ خورد و از اتاق بیرون رفت. روی صندلی

خیره شد. کل شهر  شیشه روبرویش به منظره بیرون

های ریز  ها و آپارتمانشبیه یک ماکت خیابان با خانه

مقابلش پیدا بود. اصغر وارد اتاق شد، جاسیگاری  

ایش که اطرافش طرح گل بود را روی میز شیشه 

گذاشت و با سر پایین گفت: »امری با من ندارید 

 «آقا؟

 .نه برو -
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یز  اش را دوباره به سمت مسیگاری آتش زد و صندلی

چرخاند. چند ضربه به در خورد و منوچهر وارد اتاق  

شد. با خنده گفت: »باز زدی تو حال ابطحی؟« دود 

ای زد. رو به سیگارش را بیرون داد و تک سرفه 

منوچهر گفت: »خیلی بهش رو دادی.« منوچهر روی  

که مقابل میز او بود نشست و پایش را روی   صندلی

 .پایش انداخت

 .با همه مهربون باش سخت نگیر بابا! -

خوام شبیه تو شصت سالگی مهربون نه، من می -

 .بشم

منوچهر به نیش کالم پسرش عادت کرده بود و از 

رنجید. خندید و با پررویی که زامیاد ها نمیاین نیش

داد، گفت: »اینم یه فکر بکره! راستی چرا  را آزار می 

دیشب با گندم نرقصیدید؟« خاکستر سیگارش را در 

 .سیگاری تکاندجا

 !دونی کهگندم دختر معتقدیه، می -

 .با خنده دستانش را روی هوا بلند کرد

خداروشکر عروس و داماد معتقد گیرم اومد، هر  -

 !چند که خودم المذهبم
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هایش شبیه یک ملکه عذاب سرخوشانه خندید و خنده

مغز زامیاد را سوراخ کرد. لبخند محزونی روی لب  

 .نش را پایین انداختزامیاد نشست و چشما

 

#۸ 

 

 

شیشه را پایین داد و خنکی هوای پاییز جایگزین  

ها خیاباِن  های مغازه هوای خفه ماشین شد. چراغ

تاریک را روشن کرده بود. مغازه لباس مردانه 

های دیگر پیش چشم زامیاد فروشی در میان مغازه

چشمک زد. ماشین را پاک کرد و وارد  ایشبیه ستاره 

دار که پسر جوانی بود با دیدن او  مغازه شد. مغازه

تفاوت به چشمانش از خوشی برق زد و زامیاد بی

ها رفت. فروشنده دنبالش آمد و سمت رگال لباس

ناسش تعریف کند. زامیاد شروع کرد از برند بودن اج

مان های او نبود، ذوق در لحن و چشگوشش به حرف

زد و  فروشنده به اعتیاد زامیاد به خرید نیشخند می

شرت را زامیاد از این نیشخند متنفر بود. یک تی

بیرون آورد. فروشنده با تحسین گفت: »مثل همیشه  
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دست گذاشتی رو بهترین جنسم!« زامیاد سرد گفت: 

»لطفا حساب کنید!« وقتی از مغازه دست پر بیرون  

که بارش را زمین  آمد، حس زن آبستنی را داشت

دانست که بعد از این فارغ شدن،  گذاشته است ولی می

دلیلی خریدش را در صندوق درد است. با هیجان بی 

گذاشت  و به سمت خانه رفت. وقتی پیاده شد آن  

خواست گندم بفهمد که  نایلون را برنداشت دلش نمی

های روانشناس باد هوا بوده است. جلوی  حرف 

ش مردانه و زنانه دید، خیال کرد واحدشان دو جفت کف

که شاید سپهر و زلفا مهمانشان هستند، کلید را در 

قفل چرخاند و وارد خانه شد. گندم با حجاب کامل به 

راهرو آمد و پچ پچ وار کنار گوش زامیاد گفت: 

 «.»پسر عموم با خانمش اومدن

 پسر عمو اکبرت؟ از شهرستان اومدن؟ -

  .کننجا زندگی مینه، پسر عمو احمدم، این -

 .بهشون بهم نگفته بودیچیزی راجع  -

  .گم فقط حسابی تحویلشون بگیرحاال برات می -

  .زامیاد لبخند زد و دست روی گونه گندم کشید

 !باشه عزیزم -

 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo19 | P a g e  
 

#۹ 

 

وارد پذیرایی که شدند پسرعموی گندم و همسرش به 

دند. زامیاد با لبخند  نشانه احترام از روی مبل بلند ش

آمد گفت. پسر عموی گندم ظاهر آراسته و خوش 

امروزی داشت، موهایش را همرنگ چشمانش، 

خاکستری، کرده بود. دختری که کنارش بود چشم و 

ابروی مشکی داشت و غرورش یک سروگردن از 

چیزی که بود، بیشتر بود. پسرعموی گندم دستش را 

 .به سمت زامیاد دراز کرد

 ...ا هستمِسدر -

همسرش با لبخندی کنج لبش گفت: »منم بارانا.«  

زامیاد دست ِسدرا را به گرمی فشرد، از آشنایی با  

ها ابراز خوشبختی کرد و تعارف کرد که بنشینند. آن

خودش رو مبل دونفره کنار کاناپه که ِسدرا و بارانا  

رویش نشسته بودند، نشست. گندم شربت برایش 

  .رو به گندم کردآورد و کنارش نشست. 

 رادین کجاست؟ -

  .ای باال انداختگندم شانه

 !طبق معمول خواب -
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  .ِسدرا خندید

های خوشگل ما از وقتی اومدیم موفق نشدیم چشم -

 !پسرتون رو ببینیم. فکر کنم به مامانش رفته، تنبله

زامیاد نگاهی به گندم کرد و گندم با چشمان گرد شده  

تنبل نیستم، کی گفته  رو به ِسدرا گفت: »اصال

  .تنبلم؟« ِسدرا نگاهی به زامیاد کرد

بچه که بود همیشه کسل و خواب بود، تو هیچکدوم  -

  .ها نبودبازی 

دادم!« ِسدرا با لحن  گندم با ناز گفت: »افتخار نمی

ده.« و منظورداری گفت: »کال به ما افتخار نمی 

زیرچشمی نگاهی به زامیاد کرد. گندم هول شده  

  .یدخند

 !اختیار داری تو مثل برادر منی -

زامیاد متوجه آن لحن منظوردار نشد و به لبخند 

حواسی بسنده کرد. شام را از رستوران محل  بی

آوردند، سر میز شام نشسته بودند که صدای گریه 

رادین بلند شد. گندم به سمت اتاق رفت و چند لحظه  

ود بعد با رادین برگشت. انگشت تپلش توی دهانش ب

و با چشمان طوسی رنگش به ِسدار و بارانا خیره  
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بود. بارانا ذوق زده گفت: »وای خدا چه خوشگله!«  

  .گندم پشت میز نشست

 !انشاهللا قسمت خودتون -

  .تا موقع عروسی ما هنوز خیلی مونده -

ِسدرا گفت: »راستی شما عروسی گرفتید؟« زامیاد  

  «.جاخورده گفت: »نه، نشد که عروسی بگیرم

 یعنی عکس دونفره ندارید؟ -

  .اش فعال شدگوییزامیاد حس رک

 چرا باید جواب بدم؟ -

سدرا جاخورده گفت: »نه نیازی به جواب نیست فقط  

چند تا عکس  تونمخواستم بگم من عکاسم، می

قشنگ ازتون بندازم... اصال چطوره به بهونه 

عکاسی آخر هفته بریم شمال؟« زامیاد نگاهی به گندم 

کرد، گندم حرفی نزند ولی در نظر زامیاد از نگاهش  

آید. زامیاد گفت: »باشه ما پیدا بود که بدش نمی

  .اش خوردجا ویال داریم.« بارانا کمی از نوشابه اون

  .که پیشنهاد خوبیه به نظر من -

سدرا دو برابر همسرش از قبول پیشنهاد زامیاد 

نهایت  خوشحال شده بود و دلیل این خوشحالی بی 

کس معلوم نبود. شب از نیمه گذشته بود که برای هیچ 
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گو و شوخش در ذهن رفتند، سدرا با روحیه بذله 

زامیاد تصویر خوبی را به جا گذاشته بودند و بیشتر  

م این رفت و آمد را دوست داشت چون به خاطر گند

جا نداشت و همیشه در گندم هیچ فامیلی در این

خانواده او تنها بود، با زلفا رابطه خوبی داشت اما 

 .زلفا اسم خواهرشوهر رویش بود

 

#۱۰ 

 

االیام خلوتگاه زناشویی  خوابی که از قدیمروی تخت 

شان میان آن دو به است، خوابیدند. نوزاد یک ماهه 

وابی عمیق رفته بود. دستش را روی کمر ظریف  خ

  .زنش گذاشت

 این پسرعمو یهو از کجا سروکلش پیدا شد؟  -

کنن، خودش برای پدرومادرش اهواز زندگی می -

  .جا دیگه موندگار شددانشگاه اومد این

 چرا باهاشون قهر بودی؟ -

حالت چهره گندم تغییر کرد ولی در آن تاریکی زامیاد  

  .ر حالت او نشدمتوجه تغیی 
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دلیل خاصی نداشته، باباش با عمواکبرم قهر کرده...   -

  .منم که کال پشت عمواکبرم هستم

ای گفت: ای کشید و با صدای به تحلیل رفته خمیازه 

ام، بخوابیم.« گندم تعجب کرد، خیلی »خیلی خسته 

وقت بود که دیگر شوهرش در ساعات ابتدایی نیمه 

هایش باالخره که قرص این شب نخوابیده بود و از از

ناپذیر درونش را خواب کرده بود، غول خستگی

های گندم که منظم شد، خوشحال شد. صدای نفس

زامیاد آرام از روی تخت بلند شد و به سمت بیرون 

رفت. صندوق ماشین را باز کرد و نایلون خریدش را  

که در خانه را باز کرد، با برداشت. به محض این 

گندم مواجه شد. با یک حرکت نایلون    چهره خوابالو

  .را پشت کمرش پنهان کرد و دستپاچه لبخند زد

 چی پشتت قایم کردی؟ -

لبخند از روی لب زامیاد محو شد و به سراغ تکنیک  

اش رفت. »هر کس بازخواستت کرد تو همیشگی 

 «.تر بازخواستش کنبیش

 

#۱۱ 

  .چشمانش را گرد کرد
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 خودتو زده بودی به خواب؟ -

  .گی؟ تخت تکون خورد، بیدار شدمچی می -

به شوهرش نزدیک شد. دستش را پشت سر او 

رساند و نایلون را از دستش بیرون کشید. وقتی  

پیراهن را از پاکت درآورد، با تعجب زامیاد را نگاه 

  .کرد

قدر پر شده که  بینی کمدتو؟ اینباز خرید کردی؟ نمی -

دم. تا کی قراره به چند تا ساک برای بقیه لباسات خری

آری  خرید کردن ادامه بدی؟! برای پولی که در می

  ارزش قائل هستی؟

  .زامیاد کالفه وسط حرفش پرید

خوره، من ها به هم میبسه! دیگه حالم از این حرف -

خوام  حالم با این خرید کردن خوبه. پول خودمه می

  .آتیشش بزنم

آتش زدن گوید. حالش با این  دانست که دروغ میمی

خواست شبیه دیگر مردها با  مالش خوب نبود. می

ریزی خرج کند، از ضعف خودش خسته بود، برنامه 

وقتی گندم به او دهن کجی کرد، افسار پاره کرد و داد  

  .زد
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کنی؟ مگه گرسنگی بهت دادم؟!  برای من نیش می -

 ...تیپ باشمخوام برای تو خوش من می

ودخواهی... خودتو هیچ ربطی به من نداره، تو خ -

  .کنیخواد میزدی به اون راه و هر کاری دلت می

 شان باال گرفت و صدای گریه رادینمشاجره زناشویی

را بلند کرد. شبیه مادرهای فداکار دعوا با شوهرش  

را از یاد برد و به سمت اتاق رفت. سر پستان گندم 

که میان لبان کوچک رادین اسیر شد شیر گوارا به 

معده کوچکش راه پیدا کرد و وجودش از شیره جان 

مادرش آرام شد. قطره اشکی از گونه گندم سر خورد 

زامیاد روی مبل خودش  و روی گونه کوچک او افتاد. 

ای روی دیوار  را رها کرد و با نگاه محزونی به نقطه

کشید، او خیره شد. از وجودش روی زمین خجالت می

توانست روی روحش کنترل چه مردی بود که نمی

داشته باشد؟ یک مرد روانی چرا باید پدر یا همسر  

اش زمین را باشد ؟ آه کشید و صدای آه مردانه

 .لرزاند

 

 

                              ۲ 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo26 | P a g e  
 

هوای پاییزی از شیشه ماشین گذر کرده و شال گندم 

را از روی سرش به این سمت و آن سمت پرت  

کرد. درختان در هم تنیده در دست باد پیچ و تاب می

راه انداخته بودند. پاییز  خوردند و برگ ریزانیمی

طبیعت شمال را با زرد، نارنجی و قرمز رنگ زده 

هم هنوز سبز بودند ولی سبز  بود. بعضی درختان 

رنگ پریده. کنار سفره خانه سنتی پارک کردند، از 

 .دو پله مقابلش باال رفتند و وارد سفره خانه شدند

 

#۱۲ 

  ها در آن ورجهخانه حوضی بود و ماهی وسط سفره 

هایی از کردند. روی دیوارها با تمثیل ورجه می 

های چوبی با فرش شاهنامه نقاشی شده بود و تخت 

قرمز و پر نقش و نگار که کفش افتاده بود، دور تا 

ها  دور سفره چیده شده بود. روی یکی از تخت

دار، های شاخه نشستند. گارسون سینی چای را با نبات 

زامیاد دو قلیان قند، شکالت و نقل آورد. سدرا و 

بزرگ روبرویشان بود. زامیاد در سکوت قلیان 

کشید ولی ِسدرا پر حرف بود تا سر قلیان را از می

کرد، همراه با دودهایی که از دهانش لبش دور می
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گرفت. تمام رفت ادامه حرفش را از سر میمی

خانه داشت را تند و پرانرژی خاطراتی که با این قهوه

خندید رانا بلند بلند به خاطرات او میکرد. باتعریف می

خندید ولی زامیاد حتی لبخند  و گندم هم به تبع او می

دار نبود. گندم در  هم نزد، از دید زامیاد هیچ چیز خنده

استکان کمرباریک چای ریخت و یک شاخه نبات  

  .درونش گذاشت

  .ات نکن، چایی بخورقدر اون دود رو تو ریهاین -

ک را به سمت او گرفت. زامیاد با استکان کمرباری

لبخند کنج لبش از همسرش تشکر کرد. ذغال روی 

جا را ترک کردند. رادین در  ها که خاکستر شد آنقلیان

آغوش مادرش بود و پر سروصدا پستونکش را  

رفت و های پسرکش میمکید. گندم قربان صدقه لپمی

زامیاد که از راه طوالنی کالفه بود، صدای رادین 

داد. به ویال رسیدند. سدرا و وحش را تسکین میر

کردند.  بارانا با تعجب شکوه و جالل ویال را نگاه می

کرد که این ویال سدرا دهانش باز مانده بود، باور نمی 

ملک پدری شوهر گندم باشد. بارانا چشمانش را بست 

و با احساسی در لحنش گفت: »صدای دریا چقدر 
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یقا پشت ویال دریاست.«  نزدیکه!« زامیاد گفت: »دق

 «بارانا ذوق زده رو به ِسدرا گفت: »بریم؟

  .اگه باهم بریم خوبه -

ای باال  گندم نگاهی به زامیاد کرد. زامیاد شانه 

  .انداخت

 .خوابمها زود نمیمن که شب -

 

#۱۳ 

 

به سمت دریا رفتند. سایه ماه در آب دریا افتاده و 

شده بود. سدرا ای برای آسمان شب دریا شبیه آیینه

زیراندازی از کوله مشکی که بر پشتش بود، درآورد 

های ساحل پهن کرد. روی زیرانداز و روی شن 

نشستند. گندم پتو روی رادین غرق خواب کشید تا 

سرمای پاییز به تنش نشیند. بارانا گفت: »هیچی  

قشنگتر از دریا نیست.« سدرا گفت: »ولی من  

یاد از حرف او جا دم.« زامگندمزار رو ترجیح می

خورد ولی سدرا بارانا را نگاه کرد و وانمود کرد که  

منظور بوده است. زامیاد به گندم نگاه کرد، حرفش بی 

کشید و حواسش  هایش میکاله رادین را روی گوش 
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خیالی پیشه کرد،  های او نبود. زامیاد بیبه حرف 

ها فامیلی را در این شهر همین که گندم پس از مدت

ت پیدا کرده بود جای شکر داشت. نباید به گندم درندش

خواست برای گندم شبیه منوچهر  آورد، نمیفشار می

برای مادرش باشد. ِسدرا گفت: »پاسور بازی 

  .ای باال انداختبلدی؟« زامیاد شانه

 !ام بیلیاردهبازی موردعالقه -

  یعنی پاسور بلد نیستی؟ -

 .نه -

در حالی که اش درآورد و پاسور را از کوله 

  .زد، نگاهی به گندم کردهایش را بُر میورق 

  .کردییادمه قبال بازی می -

زامیاد با تعجب گندم را نگاه کرد، گندم سرش را آرام  

  .تکان داد

  !در حد خیلی کمی -

کنه.« زامیاد با لبخند سدرا گفت: »شکست نفسی می

د  تونی امتحان کنی.« گندم از پیشنهاد زامیاگفت: »می

کرد که شوهرش به پاسور  خوشحال شد، باور نمی 

بازی با سدرا رضایت داده باشد. مشغول بازی با  

سدرا شد و زامیاد و بارانا تماشاگر آن بازی بودند. 
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خواند و  گو بود، خوب کری می سدرا حراف و بذله

کرد و با نقاب لبخند  زامیاد تمام مدت خودخوری می

م به حرافی سدرا کرد وقتی گندظاهرش را حفظ می

کرد و ضمیر خندید گرگ درون زامیاد دندان تیز میمی

 .کرددرونش آرامش می

 

#۱۴ 

 

 

ساعت سه نیمه شب بود، هنوز ورق روی ورق 

شد. بارانا از دیدن دریا تر میافتاد و زامیاد کالفهمی

گفت:   کشید. زامیادسیر شده و تند تند خمیازه می

»دیگه بریم بخوابیم.« گندم از ادامه بازی دست 

کشید، زامیاد او را حرف گوش کن بار آورده بود.  

  .سدرا به هول شدن او پوزخند زد

 .بریم بخوابیم  -

در هر سه اتاق خوابی که ویال داشت، یک تخت  

جا  دونفره گذاشته بودند چون نازنین با اقوامش به آن

وی تخت خواباند. زامیاد آمد. گندم رادین را رمی

لباس راحتی پوشید و کنار پسرش دراز کشید. هنوز  
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از پاسور بازی پر شیطنت گندم و سدرا ناراحت بود 

کرد به روی خودش نیاورد. گندم با یک ولی سعی می

پیراهن نازک روی تخت خوابید و دستش را روی  

  .صورت سبزه او گذاشت

داری تغییر   کهمرسی بابت امشب! مرسی بابت این -

  .کنیمی

  !خوشحالم که خوشحالی -

های منظم گندم زیر گوشش پیچید. خواب  صدای نفس

مثل همیشه با چشمانش بیگانه شد. از خانه بیرون 

رفت، سدرا در ایوان نشسته بود و با موبایلش بازی  

  .های زامیاد سرش را چرخاندکرد. با حس قدممی

  خوابی؟تو هم بی -

روی پله در ایوان نشست و سرش را باال و   زامیاد

 .پایین انداخت

 

#۱۵ 

 

خوابن، آدم یکی ها زودی میها بیداریم خانم ما شب -

  .ها پا به پاش بیدار باشه خواد شبرو می
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حیایی او حتی پر منظور خندید و زامیاد به حجم بی 

که کسی در مورد همخوابگی با  لبخند هم نزد. از این

  .ف بزند، متنفر بودزنش با او حر 

  !خیلی خوشبختی که کسی مثل گندم داری -

باال آمدن رگ غیرت زامیاد برای گندم لنگ کالم یا  

حرفی بود. سدرا از چشمان گرد شده او ترسید و با 

  .خنده ترسش را سرکوب کرد

حاال غیرتی نشو، مهم اینه که تهش تو رو انتخاب   -

  .کرد

ی دیگه رو انتخاب  یعنی چی؟ مگه قرار بود یک -

  کنه؟

کس بدش گندم دختر خوشگلی بود، وقار داشت. هیچ -

  .اومد که گندم زنش بشهنمی

  زنی؟ها رو می چرا این حرف -

فقط خواستم بگم قدر چیزی که داری رو بدون،  -

  .همین! وگرنه رو منظوری نگفتم که ناراحت بشی

  .کنممن بارانا رو با دنیا عوض نمی

  .هش هستحواسم ب -

دانست از  ای نسبت به سدرا داشت. نمیحس دوگانه 

هایش چه برداشتی کند. شاید بهتر بود با سدرا حرف 
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رفیق شود، از یک جایی به بعد باید خاطراتش را دور 

داشت. ریخت و عینک بدبینی را از چشمانش برمیمی

 به سدرا لبخند زد ولی دلش با این لبخند نبود

 

#۱۶ 

 

 

شدند و به شکل موج رقص می قطرات آب باهم هم

زدند. صدای خنده خودشان را به لبه قایق موتوری می 

گرفت و رسید. سدرا فیلم میگندم و بارانا تا آسمان می

زامیاد رادین را محکم در بغل گرفته بود. رادین 

های سرخش نگه داشته اش را میان لثهانگشت سبابه 

ایق نزدیک ساحل رسید،  و نگاهش به آسمان بود. ق

بارانا و گندم که هنوز در حال و هوای قایق سوارِی  

خندیدند. وقتی اسم دلیل میوسط دریا مانده بودند، بی

تر خوشحال شد. در  ها بیشبازار آمد، زامیاد از زن

رفتند ولی زامیاد هیچ چیزی را بازار راه می 

ر ها را به سمت یک پاساژ کشاند و دپسندید. آننمی

پاساژ اعتیاد زامیاد به خرید معلوم شد. به هر 

خرید. هر چه در  کشید و لباس میای سرک میمغازه
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شد. کم کم خرید ها خوب بود برای زامیاد میمغازه

زامیاد اسباب خنده و سرگرمی سدرا و بارانا شد و 

کرد. بعد از یک خرید تر میاین گندم را عصبی

چسبید، ولی گندم و شان طوالنی ساندویچ حسابی به 

زامیاد از طعم آن چیزی نفهمیدند. زامیاد حواسش 

 !پیش خریدهای جدیدش بود و گندم از او شاکی

خسته و کوفته به خانه برگشتند. گندم پوشک 

کرد. چشمان رادین باز بود و پسرکش را عوض می 

اش شناور بود. آب دهانش از گوشه لب تا زیر چانه 

پالستیکش بیرون آورد و هایش را از زامیاد لباس 

شبیه کودکی که عید لباس نو خریده است با ذوق 

نگاهش کرد. با دیدن اخم میان ابروان گندم روی تخت  

  .نشست

  !چیه؟ طلب داری؟ -

  .گندم شلوار رادین را در پایش کشید و بغلش کرد

 .طلب ندارم ولی یه ذره فکر کن -

 

#۱۷ 
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داد بزند. گندم   زامیاد عصبی پلک زد و لب باز کرد تا

  .دستش را مقابل صورت او گرفت

 !شنونداد نزنی می -

 .اش غریدهای کلید شدهاز میان دندان

 !کنم به خودم مربوطه، فهمیدی؟من هر کاری می -

گندم حرصی شده سرش را باال و پایین انداخت و  

  .گوشه لبش را گزید

 !اون پسرعموی نسناس هم به خیکش بخنده -

طوری از روی تخت بلند شد که تخت تکان خورد. 

کتش را چنگ زد و بسته سیگارش را بیرون آورد. 

از اتاق بیرون رفت و گندم به محض تنها شدن  

چشمانش پر از اشک شد. در باز بود، سدرا سرکی به 

درون اتاق کشید. چند ضربه به در زد و گندم سریع 

  .هایش را پاک کرداشک 

 !بفرمایید -

وارد اتاق شد. لبه تخت نشست و آرام دست بر  سدرا

کمر رادین کشید. رادین در آغوش گندم بود و تمام 

حواس گندم به این بود که دستش به او نخورد. سدرا 

گفت: »شوهرت مشکل روانی داره؟« گندم با چشمان  

گرد شده سدرا را نگاه کرد، خیلی زود خودش را 
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ت تکان  جمع و جور کرد و سرش را به چپ و راس 

  .داد

  نه، این چه حرفیه؟! شوهر به این خوبی دارم؟ -

منظورم رو بد گفتم، منظورم یه خال یا یه حالت   -

های  افسردگی بود، یادته که من یه زمانی کتاب 

  .خوندمروانشناسی زیادی می

دانست آمدن زامیاد به اتاق، گندم را دستپاچه کرد، می

خلوت کرده است  که اگر زامیاد حس کند او با مردی

کند و االن سدرا با فاصله کمی کنار او طوفان به پا می

 .نشسته بود

 

#۱۸ 

 

 

ترس در نگاه گندم دوید. خیره در چشمان سیاه زامیاد 

بزاقش را قورت داد. سدرا متوجه رنگ پریده دختر 

  .عمویش شد

 .آقا زامیاد من خواستم رادین رو ببینم -

د زد. لبخندی که چشمان زامیاد در کمال ناباوری لبخن 

  .گندم را گرد کرد
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خوب کاری کردید، گندم خیلی وقته که با آشناهاش   -

  .صحبت نکرده

گندم زیرلب گفت: »واقعا؟!« و فقط خودش آن صدا  

را شنید. سدرا از اتاق بیرون رفت و گندم و زامیاد 

 داشت. زامیادتنها شدند. گندم چشم از او برنمی

روبرویش نشست. دستش را نزدیک برد، گندم به 

که قرار است سیلی بخورد، سرش را خیال این 

چرخاند. زامیاد از ترس و هراس او قلبش مچاله شد. 

  .اش را نوازش کردآرام روی گونه

خوام به همه دنیا خوام ازم بترسی، میدیگه نمی -

  ...اعتماد کنم گندم

دور بریز.« با  ات روگندم زیرلب گفت: »گذشته

  .اطمینان پلک زد

دم. اصال اگه  کنم، بهت قول میخریدم رو کمتر می -

 .دیگه چیزی خریدم من رو بزن

اش به خواب رفته را روی  گندم رادین که روی شانه 

تر شد و با دستانش تخت گذاشت. به زامیاد نزدیک 

  .صورت سبزه او را قاب گرفت

تونم نم، بعد چطور می آد اذیتت کدونی که دلم نمیمی -

  تو رو بزنم؟
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زامیاد در چشمان طوسی رنگ همسرش غرق شد. 

اش سرش را نزدیک برد و گندم را از شیرینی بوسه

 .سرمست کرد

 

#۱۹ 

 

 

                            ۳ 

 

مشاور از پشت عینک طبی روی چشمش او را نگاه 

  .کرد

به قول شما روی چشمم عینک  کنمدارم سعی می -

شه. با ِسدرا بینی بزنم، مثبت فکر کنم ولی نمیخوش 

خوب رفتار کردم ولی اون لحظه جوگیر شدم... چه  

حقی داشت با زن من گرم بگیره؟ چرا تو اتاق باهاش 

زدم به زد؟ اگه االن جلوم بود، میحرف می

  .آد یکی احمق فرضم کنهصورتش... بدم می

  .یش را چنگ زدبا حرص موها 

 !مرتیکه نشسته جلو زن من -
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روانشناس با لحن تاکیدی گفت: »آروم باش زامیاد!«  

  .نفس عمیقی کشید و سر تکان داد

  .آرومم، یهو عصبی شدم وگرنه االن اوکیم -

به صندلی چرم تکیه داد، دستش را روی پایش 

گذاشت و با چشمان ریز شده به چهره روانشناس  

شناس دستانش را دور شکم بزرگش  نگاه کرد. روان

  .حلقه کرد

ببین زامیاد جان! با کلمه فوقش مشکالت رو حل   -

کن، فوقش اون رو منظور با گندم صحبت کنه همسر  

من که زن خوبیه... به من عالقه داره.... چیزی غیر  

 از اینه؟

  .زامیاد به عالمت نفی سر تکان داد

داری به خاطر  گندم برای توئه، مادر بچه توئه. حق  -

اعتماد باشی ولی تو مسئله مادرت ناراحت باشی یا بی

گناهی نداری. گذشته تو گناهکاره! نذار گذشته بهت  

 !غلبه کنه، باهاش روبرو شو و جلوش بایست

با توپ پر از مطب بیرون آمد. همیشه حس سبکی  

داشت ولی احساساتش عوض شده بود. روحش سبک  

و سرگیجه در  شد، احساس دورانو سنگین می 

آنکه  سرش نه در فرکانس مغزش بود. یک لحظه بی



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo40 | P a g e  
 

ای پیچید و صدای بوق ممتد حواسش باشد در کوچه 

اش کوبید، ماشینی در گوشش پیچید. دست بر پیشانی

صدای آن بوق در سرش پیچید و پشت سرش لفظ 

یابوی راننده! زامیاد از ماشین پیاده شد و فریاد زد: 

راننده ساکت شد و جهان برای   ام!«»آقا، من دیوانه

خودش هم ایستاد. نفس نفس زنان به اطرافش نگاه 

کرد، چشمانش از حرارت اشک سوخت، حسی به او 

 .ترین حرف عمرش را زده استگفت که راستمی

راننده رفت ولی زامیاد ایستاده بود. وجودش مملو از 

سوزاند. حال غریب و تبی شده بود که روحش را می

ین شد، صدای موسیقی را زیاد کرد، شیشه سوار ماش

دید. وارد خانه شد. هایش را نمیباال بود و کسی اشک

گندم جلوی کمد لباسش ایستاده بود و لباس شب 

جگری بلندش را روبرویش گرفته بود. جواب سالم 

زامیاد را داد و پرسید: »بابات گفت قراه بریم جشن 

یم؟« زامیاد فارغ التحصیلی ثنا، چطور قبول کردی بر

روی تخت نشست و گونه پسرک غرق خوابش را با  

  .وسواس نوازش کرد

 .خودت گفتی گذشته رو دور بریز -
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اش را به صورت شوهرش پاشید  گندم لبخند عاشقانه

 «.و با لحنی از ته دل گفت: »ممنون

 

#۲۰ 

 

ای گندم در لباس شب بلند مجلسی شبیه ستاره 

با شلوار و جلیقه طوسی رنگ  درخشید. رادینمی

تر شده بود. در بغل زامیاد با نگاه  نمکی 

شد.  اش به افراد حاضر در جشن خیره میکنجکاوانه 

التحصیلی ثنا، دخترعمومحمد، در تاالر  جشن فارغ 

خندید. مجللی گرفته شده بود. لبان محمد و زنش می

  .گندم به میزی اشاره کرد

  .زلفا اینا اونجان -

میز عالوه بر زلفا و سپهر، نازنین و منوچهر  سر آن 

هم نشسته بودند و زامیاد هنوز هم چشم دیدن زن  

بابایش را نداشت. حس عقده و تنفرش را با قورت  

دادن بزاقش خفه کرد و به سمت آن میز رفتند. زلفا 

به دخترکش که دو دندان کوچک درآورده بود، لیمو 

ش گذاشته داد. دستان تپلش را روی دست مادرمی

خورد. لیمو خوردن او باعث بود و با ولع لیمو می
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خنده منوچهر و نازنین شده بود. زامیاد و گندم سر 

میز نشستند. زلفا و شوهرش همیشه با روی خوش 

کردند. منوچهر دست پشت  سالم و احوالپرسی می

  .پسرش زد

  چطوری بابا؟ -

و به زامیاد سر تکان داد و به میزهای دیگر نگاه کرد 

نازنین مجال حرف زدن نداد. عسل، دختر نازنین، از 

دید، نطقش کور ترسید و وقتی او را میزامیاد می

محبتی را  ها محبت و بیها بچه شد. به قول قدیمیمی

ها  کنند. محمد و همسرش به سمت میز آندرک می

آمدند. محمد با خوشرویی گفت: »خوش آمدی عمو!« 

یش نگاه کرد. هر لحظه  زامیاد به شکم بزرگ عمو

های پیراهنش کنده شود. کت و ممکن بود، دکمه

شلوار برند اصال برازنده هیکل قناسش نبود. لبخنِد 

اش خشم اش و چشمان نافذ مشکی روی لبان تیره 

  .زامیاد را برانگیخت

مبارکه فارغ التحصیلی دخترت! فقط اگه خواستی   -

همه که شوهرش بدی بهش یاد بده شبیه تو نشه، بف

فقط باید به یکی ابراز محبت کنه. یکی رو نکشه،  

 !دارهیکی رو نگه 
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عمو گرد شد و منوچهر به او تشر زد. چشمان زن 

  «...ها گذشتهمحمد گفت: »عموجان! گذشته

 !برای تو آره ولی برای من مثل روز روشنه -

 

#۲۱ 

 

زن عمو چشمانش را در حدقه گرداند و با لحن 

نت خودش به عمو پیام پرحرصی گفت: »ماما

  «!دادمی

داد خودتو زدی به اون راه زن عمو؟ مامانم پیام می -

  داد؟کی جوابشو می

برادرش را صدا زد و نگران سپهر را  زلفا آرام اسم  

نگاه کرد. سپهر با پلک زدنی سر تکان داد. محمد 

  .بادی در غبغش انداخت

  اومدی دعوا؟ -

نه، اومدم جشن ولی حالم به هم خورد وقتی لبخند   -

  .روی لبت دیدم 

پروایی دیگران را متعجب و  پروا شده بود. این بیبی

گفت: »داداش کرد. منوچهر خودش را خونسرد می
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خوام!« شما برید من از جانب زامیاد معذرت می

  .خونسردانه دستش را در هوا تکان داد

 .از جانب خودت عذرخواهی کن -

  .محمد دست پشت کمر همسرش گذاشت

  .بریم عزیزم -

منوچهر شبیه گرگی در کمین شکار دندان روی هم  

های مسخره سعی سایید. زلفا و گندم با حرفمی

د روی آن اندوه و سردی سرپوش بگذارند ولی داشتن

پروای زامیاد هیچ چیز خشم منوچهر را از لبخند بی 

  .برد. سپهر دست پشت کمر زامیاد گذاشتاز بین نمی

  بریم حرف بزنیم؟ -

زامیاد آرام پلک زد و با دامادشان همراه شد. روی 

ایوان سنگی ایستادند. زامیاد دستش را به نرده 

ه داد و از بلندی به شهر زیر پایشان  رنگ تکیکرم

  .نگاه کرد

  .خوام داد بزنمخسته شدم از سکوت! می  -

سپهر روانپزشک بود و این حرِف زامیاد را بارها از  

زبان بیمارانش شنیده بود. سکوت کرد و در سکوت  

تر شد. زامیاد در کنارهم ایستادند تا زامیاد کمی آرام

ام خورد. هیجان  تر از هروقت شآن مهمانی بیش
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دلیلی وجودش را در برگرفته بود. کیک سه طبقه بی

های خانواده محمد که باعث جشن، نورافشانی و خنده

شان شده بود روی مغزش از هم پاشیدن خانواده 

گفت که باید انتقام آن داد و حسی به او میمانور می 

 .ها را بگیردخنده

 

#۲۲ 

 

گندم روی تخت نشسته و لباس رادین را عوض  

کرد. زامیاد روبروی آیینه ایستاد، کراوتش را باز می

کرد و روی صندلی انداخت. کتش را روی کراوتش  

های پیراهنش بود که انداخت. در حال باز کردن دکمه

گندم پشت سرش ایستاد. زنش در لباس مجلسی با  

توانست  و نمیدرخشید و اآرایش ملیح شبیه ستاره می 

از این ستاره لذت ببرد. روحش جایی برای لذت 

  .نداشت

کنی زامیاد؟ درست رو فراموش نمی چرا گذشته -

ها رو  نبود جلوی زن عموت به عموت اون حرف 

  .بزنی
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زامیاد به سمتش چرخید وقتی گندم از او انتقاد 

داد. گندم  کرد یک حس طرد شدگی به او دست میمی

  .شوهرش حلقه اشک را دید در چشمان سیاه

شه، گندم. اون گذشته چیزی نیست که بشه نمی -

  .فراموشش کرد.  درکم کن گندم، تو درکم کن

قرار کرد. به لرزش در صدای زامیاد قلبش را بی

  .اش گذاشتسمت شوهرش رفت و دست روی گونه 

  !کنمدرکت می -

صدای زنگ در، حالت نگاه گندم را مضطرب کرد. 

زد که پشت در منوچهر باشد. اخم عمیقی  یحدس م

میان ابروهای زامیاد نشست و به سمت آیفون رفت. 

ترش کرد. با حرص  چهره منوچهر در مانیتور جری 

دکمه باز شدن در را فشرد. منوچهر با توپ پر وارد 

خانه شد. به سمت زامیاد رفت و با مشتی که در  

ان  اش زد به عقب پرتش کرد. گندم دوان دوسینه 

خودش را به پدرشوهرش رساند. میان زامیاد و 

منوچهر ایستاد و کف دستش را به سمت منوچهر 

  .گرفت

  .به خدا حال زامیاد خوب نیست -

  .زامیاد داد زد -
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حال من خوبه، حال این خوب نیست... اینه که  -

 !فهمه مامانم سینه قبرستونهنمی

 

#۲۳ 

 

  .منوچهر قالب تهی کرد و فریاد زد

ام، باید به من چه که سینه قبرستونه؟ من زنده -

ای، زنت هم زنده است، محمد زندگی کنم. تو هم زنده

  .زنده است

  .زامیاد وسط حرفش پرید

خجالت نکش ادامه بده... بگو نازنین هم زنده  -

  !وجدانی قدر بیاست. خوش به حالت که این 

 زامیاد از خود بیخود شده بود. وجودش آتش بود و

های آن آتش پر منوچهر را گرفت. گلدان بزرگ شعله

سنگی را از روی میز برداشت و به زمین کوبید. با 

هایش  صدای بلند فریاد کشید. گندم دست روی گوش

اختیار جیغ زد. منوچهر با اخم به سمتش گذاشت و بی

  .رفت

  !دیوونه بازی درنیار پسر -
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فریاد هایش گذاشت و زامیاد دستانش را روی گوش

زد: »خفه شو! صداتو نشنوم مرتیکه کثافت!« این 

جمله را با زور گفت، صورتش سرخ شد و تنش را 

بغل کرد. صدای گریه رادین بلند شد و گندم سراسیمه 

به سمت اتاق رفت. میان راه با التماس گفت: »تو رو  

اش را آرام خدا آروم باش زامیاد!« گندم در اتاق بچه 

  .به زامیاد کردکرد. منوچهر رو می

آری که چیزی بهت نگم! دیوونه بازی در می -

  .پدرسگ حیثت منو بردی

  .زامیاد به سمت پدرش رفت. در سینه او زد

  !آره خوب گفتی، تو سگی -

  .تلوتلو خورد و به عقب رفت

  !پدِر من، سگه -

  .فریاد کشید و با صدای بلند دور تا دور خانه دوید

  !سگی! سگی  -

منوچهر با تعجب پسرش را نگاه کرد. وارفته بود، 

وجودش از جنون پسرش به لرزه افتاده بود. گندم  

های کودک کودکش را بغل گرفته بود، صدای گریه

های مادر عرش را به لرزه درآورد. آرام شد ولی زجه 

  .منوچهر به سمت پسرش رفت
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  ...آروم باش -

  !گمشو! گمشو فقط -

  .ق رفت و بچه گندم را گرفتمنوچهر به سمت اتا

  .برو آرومش کن -

گندم به سمت زامیاد رفت. با حالت آشفته در 

  .زدچشمانش بلند فریاد می

  !عوضی! کثافت -

گندم به سمت شوهرش رفت و ملتمسانه گفت: »آروم  

  «!باش عزیزم

  .بهش بگو بره گندم -

  .رهتو آروم بشی، می -

آرام موهایش را سر شوهرش را در بغل گرفت و 

ها  نوازش کرد. زامیاد در آغوش همسرش شبیه بچه 

  .گریه کرد

آد، فقط تو زندگیمی! گندم در  از همشون بدم می -

هایش سکوت موهای او را نوازش کرد و اشک 

 .موهای مشکی زامیاد را براق کرد

 

#۲۴ 
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منوچهر که رفت آرامش به خانه برگشت. زامیاد شبیه  

فِس مادر سر بر روی سینه گندم ای وابسته به نبچه 

گذاشت و با نوازش موهایش توسط دستان او به 

خواب رفت. گندم بیدار ماند. به شوهرش فکر کرد و 

شکست  به تنهایی خودش. نگرانی که کمرش را می

توانست پدر  که زامیاد مینگرانی آینده رادین بود این

خوبی شود یا نه سوالی بود که برایش جواب نداشت. 

امیاد سرکار نرفت و خوابید. داروهایش را بیشتر  ز

خورد، دکتر گرفته بود که اگر حالش بد شد اشکالی  

تر دارو بخورد. گندم در آشپزخانه نشسته ندارد بیش

خورد که شیرش قوت  ها مفصل صبحانه میبود، صبح

سیر کردن شکم رادین را داشته باشد. موبایلش روی  

ک بود، با کوچکترین پاتختی بود. زامیاد خوابش سب

شد، صدای زنگ پیامک گندم هم به صدایی بیدار می

حد کافی بلند بود و او را از خواب بیدار کرد. نگاه به 

ساعت کرد و عقربه را که روی یازده دید روی  

چشمهایش را مالید. تنش را کشید و صدایی شبیه یک  

اش بیرون داد. گندم گفت: »بیدار ناله ریز از حنجره 

همسرجان؟« روی تخت نشست و بلند گفت:  شدی 

»برات پیامک اومده.« همان لحظه گندم وارد اتاق  
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شد، در چشمانش اضطراب و ترس بود. خواست  

  .موبایل را بردارد که زامیاد مچش را گرفت

  چرا هول شدی؟ -

  .دستپاچه لبخند زد

  هول چی؟ -

  .گوشی رو بده من -

اش  که گریه  های گندم آویزان شد. نزدیک بودلب

بگیرد. کار بدی نکرده بود، از چشمان شوهرش  

 .موردشهای بی ترسید. از حساسیت 

 

#۲۵ 

 

گوشی را از دست زنش قاپید. پیامک ِسدرا روی 

گوشی نقش بسته بود. »چطوری؟« زامیاد از دیدن  

آن پیامک داغ شد. سر چرخاند و نگاهی به همسرش  

  .کرد

 ده؟این چرا به تو پیام می -

ده. منم جوابشو سرد دونم، دو روزه پیام میمین -

  .دهدم. منظوری نداره. رو حساب فامیلی پیام میمی
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زامیاد از روی تخت بلند شد. طوری به سمت گندم 

رفت که گندم از ترسش به دیوار چسبید. گوشی را به 

  .سمتش گرفت

، دیگه به آدبهش زنگ بزن بگو شوهرم بدش می -

  .من پیام نده

گندم ملتمسانه گفت: »زامیاد به خدا...« نگذاشت  

حرفش را تمام کند، بلند فریاد زد و پایش را به دیوار 

  .کوبید

  !گفتم زنگ بزن -

هایش را روی هم فشرد و صورتش مچاله  گندم پلک

  .شد. زامیاد شماره را لمس کرد

  .زنمتونی خودم زنگ میحاال که نمی  -

شد،  کرد جلوی ِسدرا خراب میر طور حساب میه

رفت ولی رویش را نداشت که غرورش زیر سوال می

های سیاه شوهرش  به او زنگ بزند. خیره در چشم

گفت: »خب خودت زنگ بزن.« زامیاد تماس را وصل 

  .کرد و با اخم به چهره غمگین گندم نگاه کرد

وضیح دی دلیلش رو تسالم... چرا به گندم پیام می -

 .بده
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دانست که سدرا اهل شوخی است و االن به زامیاد می

گوید که به او ربطی ندارد. با چشمان گرد شده  می

کنی مرتیکه  گفت: »به من ربطی نداره؟ حیا نمی 

دی شرم و حیا؟ بار آخرت باشه به زِن من پیام میبی

فهمیدی؟ به خواهرت پیام بده حالشو بپرس.« گوشی 

دم سر روی زانویش گذاشت و با را که قطع کرد گن

رفت، ِسداری لوده صدای بلند گریه کرد. آبرویش می

کرد و به او جلوی همه رفتار شوهر او را تعریف می

تر عصبی  های گندم بیشخندیدند. زامیاد از گریهمی

شد. عصبی دست روی لبش کشید و به سمت او 

    .رفت

 کنی؟چرا گریه می -

 

#۲۵ 

 

 

آلودش به نگاه مجنون شوهرش  اشک گندم با چشمان 

که زن ترسویی باشد زل زد. زبانش بند آمد نه این

نگاه شوهرش برای همه حتی پدرش، منوچهر، هم  

شد. گندم یک لحظه  گاهی مواقع زیادی ترسناک می
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قدر آن را سریع حرف زد فکری به ذهنش رسید و آن

 .گفت که خودش ماند

 تا کی باید تاوان هرزگی مامانتو من بدم؟ -

های تند و عصبی به سمتش آمد وقتی زامیاد با قدم

تازه متوجه شد که چه گفته است و در دلش به دهانی 

موقع باز شده لعنت فرستاد. زامیاد به سمت او که بی

مقدمه سیلی در صورتش زد خود زامیاد خم شد و بی

دست روی رد  از ضرب آن سیلی دستش سوخت. گندم

هایش جاری شد زامیاد با تعجب  سرخ گذاشت و اشک 

به دستش نگاه کرد قرار نبود سیلی بزند اصال نفهمید  

چه شد، صدای هق هق گندم در اتاق خواب طنین  

انداخت زامیاد سراسیمه لباس پوشید و اتاق را ترک  

کرد. صدای کوبیدن در را که شنید صدای هق هقش  

کودکش را از خواب پراند. قدر که بلندتر شد آن

هایش را از روی صورت ظریفش پاک کرد و به اشک 

سمت گهواره رادین رفت. پوستش روشن و لطیف 

نشست شبیه شبنم روی  بود و وقتی اشک رویش می

شد هر چند که زامیاد این صورت را با  گل قشنگ می 

اش خراب کرده بود و یک سرخی از نزدیک  سیلی 

به جا گذاشته بود. کودکش را از ها چشم تا نزدیک لب 
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گهواره برداشت. وقتی بوی مادرش را حس کرد 

اش آرام شد و در جستجوی سینه سرش را گریه

گرداند. گندم رو مبل نشست و لباسش را باز کرد. 

خورد به چشمان مادرش طور که شیر میپسرک همان 

کرد که  اش خیال میخیره شد شاید با منطق کودکانه

کند اصال حق با رسنه است که گریه میمادرش هم گ

 .او بود، مادرش گرسنه خوشبختی بود

 

#۲۶ 

 

به صورت پسرش نگاه کرد دوست داشت سبزه باشد 

و چشم و ابرو مشکی شبیه زامیاد ولی به خودش 

رفته بود، بور بود و سفید با چشمان طوسی کاش 

اخالقش هم به خودش رفته باشد اهل خودپسندی 

ه اخالقی است که شوهرش دارد.  نیست ولی این چ

اش  اش را بردارد ببرد ولی بچه خواست بچه دلش می

را از ناز و نعمتی که منوچهر پاکروان برایش ساخته  

کسی خودش! برد به دنیای بیداشت و میبود برمی

خواست با او ماند ولی الاقل یک نفر را میباید می

زلفا  درد و دل کند، گوشی تلفن را برداشت و شماره
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را گرفت. اوج بی کسی است که خواهرشوهر بشود  

مرهم دردش ولی زلفا هم خواهرشوهر خوبی بود 

بارها گره از مشکالتش باز کرده بود وقتی دردش را 

زند. سریع به زلفا گفت گفت که به زامیاد زنگ می 

دونی که اخالقشو گفت: »نه،نه... نیازی نیست می

 «شهیتر مبفهمه من به تو گفتم عصبی

شه تو هم گناه داری با یه طور که نمیولی این -

 .قدر زجر بکشیی کوچک شیرخوار اینبچه 

 ...من دیگه آب دیده شدم -

 .ی نورا، دختر زلفا در گوشش پیچیدصدای گریه

 !ات برسبرو به بچه  -

  جا؟به سپهر بگم بیاد دنبالت بیای این -

 .نه، مرسی -

را قطع کرد. زامیاد به  باهم خداحافظی کردند و گوشی

. نگاهی به اتاق منوچهر انداخت، از کارخانه رفت 

توانست اخم را بین همان پشت شیشه مشبک می 

ابروانش ببیند. حسابی اوقات منوچهر را تلخ کرده 

بود. کار خوبی کرده بود گهی زین به پشت و گهی 

پشت به زین تا بوده منوچهر او را عذاب داده حاال 

تو اتاق نشست، پایش را روی میز دراز   نوبت اوست.
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کرد، به پشت صندلی تکیه داد. هنوز یکساعت 

دانست چقدر زد، مینگذشته دلش شور گندم را می

دانست که االن شیرجوش کند. میاحساس تنهایی می

گرفت گندم دهد ولی باید زهر چشم می به رادین می

گرفت به کسی اجازه ندهد به حریمش باید یاد می

زدیک شود. سدرای بیشعور خدا آن روز را نیاورد  ن

که به کارهایش ادامه بدهد پدری از او درآورد که بیا  

و ببین! در باز شد و خانم ابطحی وارد اتاق شد. 

 .هایش را روی هم فشرد زامیاد عصبی پلک 

 چرا با در آشنایی نداری تو؟ -

زد و آرام گفت: »ببخشید،   اشای روی گونهضربه

  «.کار واجب بود. با آقای مقیمی جلسه دارید

 من یا بابام؟ -

 .گه سردرد داره، شما به جاش بریدباباتون می -

  .باشه -

خانم ابطحی در را بست و رفت. زامیاد کتش را 

پوشید و موهایش را باال زد. رو به اتاق منوچهر  

ید و وارد اتاق پوزخند زد، دستگیره در را پایین کش

 .شد. منوچهر سر بلند نکرد پسرش را ببیند

  !امروز بهتر بود استراحت کنی -
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ها لذت حالم خوبه فقط شدم شبیه تو از چزوندن آدم -

 .برممی

 .های دردناکش کشیددست به شقیقه

 !من کسی رو نچزوندم پسر  -

قدر زامیاد با لحن تلخی گفت: »پس چرا من این

 «داغونم؟

 

#۲۷ 

 

داغون بودن تو ربطی به ما نداره بچه! تو خودت   -

ِی لعنتی، زِن به اون خوبی و چسبیدی به گذشته

خوشگلی داره بشین زندگیتو بکن، خود تو پیر من و 

مادرت کردی که چی خدابیامرز مامانت تا االن هفت تا  

  !کفن پوسونده

آورد ها را به زبان میمنوچهر خونسردانه این حرف

انداخت. نه فقط دستانش زامیاد طوفان می ولی در دلِ 

هایش  لرزید. لبهای پدرش میکه فکش هم از حرف 

داد تا لرزش فکش را به روی را روی هم فشارمی 

خودش نیاورد. بی هیچ حرفی با صدای لرزانی گفت: 

جا بیرون آمد ات برس.« از آن»خودت برو به جلسه 
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سر  و یک راست به گورستان رفت. از دیدِن گندم

خاک مادرش جا خورد. پشت درخت ایستاد و صدای  

او را شنید. پر چادرش را روی سر خودش و صورت 

هایش دل رادین انداخته بود و هق هق ریز در واژه

  .کردسنگ را آب می

قدر خوش به حالت! خوش به حالت که این  -

خوشبخت بودی قشنگ به میِل خودت رفتار کردی، 

زندگیتو کردی، آخرش هم خودتو راحت  حالتو کردی،  

ای نداشتی، خوشی زده بود زیِر کردی. تو که غصه

گشتی. من بدبخت باید بسوزم و دلت، دنبال محبت می

بسازم و صدام در نیاد. گل کاشتی با این پسر تربیت  

کردنت، خاک برات خبر نبره ولی دلم از دستت رضا 

  !نیست مادرشوهر

هول شد. چادر از سرش  صدای زامیاد را که شنید

افتاد. هینی کشید و چادر را با یک دست روی سرش  

  .انداخت

 کنی؟جا چی کار میتو این -

من اومدم با مامانم چاق سالمتی بکنم، اومدی سر  -

  خاِک مرده چغلی؟ خجالت نکشیدی؟
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گندم سریع خودش را جمع و جور کرد و با اخم گفت: 

برای تو سوخت،  »دروغ گفتم مگه؟ مامانت نه دلش 

  «!ای نه زلفا، نه هیچ احِد دیگه

 کنی بابام آدِم نرمالی بود؟فکر می -

  .گندم به رد سرخ روی صورتش اشاره کرد

  !تو نرمالی؟ -

زامیاد قالب تهی کرد، چشمانش گرد و نفس در 

اش های کلید شدهاش حبس شد، از الِی دندانسینه 

  «غرید: »من نرمال نیستم، آره؟

و این همش تقصیر مادرته، زنی که دلش با  آره -

شه. مامانت سعی شوهرش نباشه، تهش همین می

نکرد باباتو به راه بیاره کاری که نازنین تو دو سال 

سال نتونست بکنه چون با بابات کرد، مامانت سی 

  !نخواست

آور در مغز های گندم شبیه یک صوت سرسام حرف 

کرد. چشمانش یجوشید و وجودش را داغ مزامیاد می

را بست و زیرلب گفت: »خفه شو!« به خودش آمد و 

زند و گندم  زند. خودش را میدید سر گندم فریاد می

زند کند که بس کند، لگد به قبر مادرش میالتماس می 
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گزد. صدای چند نفر از اقوام و ککش از این کار نمی

  .قبر بغلی در گوشش پیچید

 .تطفلکی زنه، شوهرش دیوونه اس -

 

#۲۸ 

 

 

تاب کرده بود از جایش  تابی زامیاد گندم را هم بیبی

ای سیب زمینی در روغن داغ جلز و بلند شد مثل تکه 

ولز کرد و زامیاد را قسم داد که آرام بگیرد ولی آرام 

شد، کم کم گندم پی بحث با او را گرفت، جر و نمی

ها را نگاه شده بود. دیگران با تعجب آن  بحثشان

کردند دعوای زن و شوهری، آن هم وسط  می

قبرستان! این دیگر چه رسمی بود؟! گندم یکدفعه 

دهانش باز شد و لعنت فرستاد به آرزویی که زیر 

پایشان الی هزاران خاک خفته بود، بد دهان نبود 

ای که دستش از دنیا کوتاه خواست فحش به مردهنمی

بود بدهد ولی ناگهان این را گفته بود و خودش دلش  

های تند خواست از پشیمانی زار بزند. زامیاد با قدممی

و عصبی به سمتش آمد یکدفعه چشمش به رادین 
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های  اش جنون را در چشم افتاد با تمام نفهمی و بچگی 

پدرش دیده بود و از ترس به سینه مادرش چسبیده 

روی صورت گندم باال بود،  دستش که برای فرود 

آمده بود را پایین انداخت و کنارش مشت کرد. از الی 

اش غرید: »بریم خونه.« پر چادر  های کلید شدهدندان

های گندم را گرفت و او را دنبال خودش کشاند. اشک 

گندم روی خاک گورستان ریخت.  سوار ماشین شدند، 

زامیاد اولش هیچ نگفت انگار نه انگار که اتفاقی 

فتاده بود فقط هر دقیقه یکبار دست به گوشه لبش ا

داد.  کشید و نفسش را هوف مانند بیرون میمی

هاِی گندم مثل دیالوگ فیلم معروفی در ذهنش حرف 

ماندگار شده بود. گندم به اسم مادرش پسوند هر  

جایی داده بود و به او که زیر خاک بود لعنت فرستاد 

توانست به روی توانست آرام باشد، نمیبود. نمی

 .خودش نیاورد

 

#۲۹ 
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مقدمه بر گندم وقتی به خودش آمد مشت شوهرش بی

لبش فرود آمده بود. درد در فکش پیچید و خونی از  

هایش با آن اش جاری شد. اشککنار لب ترک خورده 

اش را بوسید. خون مخلوط شد و خونابه زیر چانه 

: هایش تبدیل به هق هق شد و با فریاد گفتگریه

خوره، حالم ازت به هم »حالم ازت به هم می

خوره... هیچی نداری فقط دست به زن داری...« می

فهمید که رادین هنوز درکی از دعوا نداشت ولی می

مادرش حالت طبیعی ندارد. او هم زد زیر گریه و گندم 

اصال حواسش به صورِت رادین که از گریه سرخ شده  

ندی گفت: »خفه شو! زدم بود، نبود. زامیاد با فریاد بل

 «.که بفهمی باید احترام نگه داری

خوام جایی که تو هستی باشم، منو ببر یه  دیگه نمی -

  .جا که تنها باشم. اصال منو پیاده کن

زامیاد پایش را روی پدال گاز فشرد. از ترسش رادین 

داد و دستش را به داشبورت  اش فشار میرا به سینه 

دانست که گفت آرام برود میمیتکیه داده بود ولی ن

خواهد التماسش کند. روبروی خانه پدری  زامیاد می

  .گندم پارک کرد

 !برو، برو تنها باش -
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گندم با تعجب شوهرش را نگاه کرد. هدفش از 

جا چه بود. کلید انداخت و وارد خانه  آوردنش این 

شد که این خانه اش شد. یک سال و نیمی میپدری 

، دیگر نیازی به این خانه نبود، به خالی مانده بود

پولش هم نیازی نداشت. منوچهر پاکروان بعد از به 

قدر پول به پایش ریخت که دنیا آوردن رادین آن

چندرغاز میراث پدری برایش پول خرد بود. وارد 

خانه شد، بوی نم دیوارها در خانه پیچیده بود. رادین  

بالشت را  کرد. در آن خانه آرام شد، دیگر گریه نمی

که به دیوار بود روی زمین خواباند و سر رادین را 

روی بالشت گذاشت. روبروی آیینه ایستاد از پشت 

غباری که آیینه گرفته بود به صورت خودش زل زد. 

اش خشک شده بود و روی صورت خون روی چانه

سفیدش رد سرخ دستان زامیاد بود. اشک روی آن 

ا که به او بگوید  جسرخی سر خورد. آورده بودش این

جاست. این خانه نمور و جایی که او نباشد این

کوچک، این زندگی فقیرانه! آه کشید از ته دل، نگاه 

به عکس مادرش کرد. مادرش توی قاب چوبی به او  

زد. روی زمین نشست عکس مادرش را به لبخند می 

 .سینه چسباند و با صدای بلند گریه کرد
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#۳۰ 

 

 

ر آیینه روشویی به چهره  آبی به صورتش زد. د

اش نگاه کرد و بارها دست کشید تا رِد  پریدهرنگ 

خون افتاده روی لبش را پاک کند. دستش به رِد سرخ 

کم  جاِی سیلی رسید، صورتی کمرنگ شده بود کم

شد. به مرور شکاف روِی لبش هم داشت محو می

شد.  شد ولی غم در دلش که کمرنگ نمیمحو می 

کاشت، هر روز یک  کینه تازه می زامیاد هر روز یک

غِم تازه. با صدای گریه رادین شیرآب را بست و از 

توالت بیرون دوید. کودکش را بغل گرفت و آرام 

تکانش داد. برایش الالیی خواند، الالیی که مرهمی بر  

زخم خودش بود و عالوه بر دِل کوچک رادین، دِل  

  .خودش را هم آرام کرد

ت رفته شدم تنها/ الال تو را دارم/ الال گل نعنا/ بابا -

کسی نالم... الال گلم باشی/ همیشه همدمم چرا از بی 

باشی/ نمیری در برم باش/ تو ساالر سرم باشی/ 

  /بخوانی بلبلم باشی/ تسالی دلم باشی
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به صورت پسرکش زل زد و چشمانش پر از اشک  

شد. پسرکش به رویش لبخند زد و دستانش را باال  

ت اشک مادرش روی دستش بنشیند شاید برد تا قطرا

کرد که آن قطرات اشک، باران است شاید حس می

گفتند که این باران رحمت  ها در گوشش میفرشته 

های اشک رحمت و است، واقعا برای رادین این قطره 

نشانی از یک مهربانی زنانه بود، زنانی که برای 

صبری کنند وقتی در نهایت بیهایشان صبر میبچه 

کنند هایشان را پاک میریزند، دوباره اشک شک می ا

گیرند از باران هم پر مهرتر و  و زندگی را از سر می

هاِی آراِم مادرش خوابش  زیباترند. رادین با زمزمه

برد. پتوی کوچکش را از ساِک بزرگش درآورد و 

روی فرش پهن کرد و رادین را روی آن خواباند.  

، به جاِن خانه افتاد که خودش را آرام کندبرای این 

های کالفگی و دار وقت هاِی خانه کاری که همه زن

دهند با حرص دستمال را روی اشیای  تنهایی انجام می

بر غباِر روی میزها و آیینه، غبار  خانه کشید و عالوه

درد روی دلش را هم پاک کرد. صدای زنگ بلند شد. 

صدای زامیاد را که شنید، گفت: »چرا اومدی 

  «جا؟این
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 !تون جلوِی دره، زشتهدر رو باز کن گندم، همسایه -

 

#۳۱ 

 

 

با اکراه دکمه باز شدن در را زد و وقتی که زامیاد 

کردنی نگاه از   وارد حیاط شد، با پشت چشم نازک

حیاط گرفت و به سمت اتاق رفت. در اتاق نشست و  

تکیه به دیوار داد، عادت نداشت در اتاق را قفل کند و  

دارد. به زامیاد مهلِت زامیاد را پشِت دِر بسته نگه 

داد، خودش فهمیده بود که زامیاد یک  حرف زدن می

آدِم معمولی نیست دکترش بارها گفته بود که جل و 

را جمع کند و از زندگی زامیاد برود، گفته بود   پالسش

زامیاد خوب شدنی نیست، گفته بود این بیماری یاِر  

خواهی با او بمانی شفیق زامیاد است و اگر می

صابون هر چیزی را به تنت بزن گندم زده بود، 

صابوِن صبوری به تنش زده بود. زامیاد روبرویش  

گندم  نشست. دستش را جلو برد و روی خراش لب

  .کشید

 !دستم بکشنه، نفهمیدم چی کار کردم -
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کنی خوای میکاش همه مثل تو بودن، هر کاری می  -

گی نفهمیدم چی کار کردم... ولی من باید تک تهش می

 تک کارهامو بفهمم، سر یه حرف مشت زدی تو دهنم

خب منم عصبی بودم. چطور تو که عصبی هستی 

  تونی بزنی، بشکنی، من آدم نیستم؟می

اش زد و دیدن گریهها را میگندم با گریه این حرف

  .آلود کردچشماِن زامیاد را اشک 

چرا عزیزم، تو آدمی ولی من آدم نیستم. منی که تو  -

  ...کنم، گندم دعا کن بمیرمرو اذیت می

 ام بمیره؟نم دعا کنم پدر بچه مگه من دیوو -

خوام همون ات باشم گندم، میخوام پدر بچه نمی -

زامیاِد همیشگی برات باشم، همونی که یه زامیاد 

  .اومدگفتی صدتا زامیاد از دهنت درمیمی

دانست این زامیاد را باور کند گندم فقط گریه کرد. نمی

ن دانست که باز آیا زامیاد چند لحظه پیش را، می

  .گرددروِی زامیاد برمی

خواستی چی رو به روم جا؟ میچرا منو آوردی این -

  بیاری؟ فقرم رو؟
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اومدی، هر  جا می این حرفو نزن گندم، تو گاهی این -

جا پیدا شد من تو رو اینبار که بحثمون جدی می

 .کنهکردم حس کردم آرومت میمی

  .کنهفعال تنهایی آرومم می -

ی لب گندم برداشت و سرش را زیر دستش را از رو

  .انداخت

  .ذارم جلوِی در اتاقناهار گرفتم، می -

 .جا نشستاز اتاق بیرون رفت و گندم همان

 

#۳۲ 

 

زامیاد پرس چلو کباب با دوغ را جلوِی در گذاشت. 

خواست لب به آن نزد ولی نتوانست. کباب اولش می

یاد چرب و چیلی بدجور اشتهایش را قلقلک داد. زام

خورد و کناِر دِر اتاق نشست. گندم با اشتها می

  .هاِی او بودگوشش به حرف

دونم مشکل از  خواستم تو رو بزنم، میگندم من نمی -

قدرها هم  نه، اصال من بد ولی باور کن باباِی من اون

وقت مامانم  کنی خوب نیست اون هیچکه تو فکر می 
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یمون رو دوست نداشت، از اول که عموم تو زندگ

  ...خواست بمیرهنبود، مامانم رو کشتن خودش نمی

ها را از زباِن زامیاد شنیده بود،  بارها این حرف

لرزید و گندم  ها صدایش میزامیاد پس از آن حرف 

کرد، قلبش رام وقتی لرزش را در صدایش حس می

شد. ولی با خودش عهد کرده بود که این بار این تو 

ا نباشد و سریع دل به دِل او هبمیری از اون تو بمیری 

ندهد. زامیاد هر چقدر انتظار کشید گندم از اتاق  

بیرون نیامد. آخر سر متوسل به خاطرات گذشته شد.  

به روزهایی که در این خانه بودند ولی هر چقدر 

دید آن روزها هم همچین گل و رفت میجلوتر می 

دم تر نمک بر زخِم گنها بیشبلبلی نبود و با این حرف

پاشید. انتهاِی شب بود که به خانه برگشتند هر می

شدند، باز هم جاِی خوابشان  چقدر هم که باهم بد می

بودند  روی آن تخت و کنار هم بود، زن و شوهر 

 .دیگر

 

#۳۳ 
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زامیاد به محض بازکردن اینستاگرام استوری سدرا را 

دید و روِی آن زد. یک آهنگ با این مضمون بود 

طورش هم بددل خرم. زامیاد همینن میغمت را به جا 

بود چه برسد به سدرایی که روی آن حساس هم شده  

شد »خیلی بود. حرف او در مغزش تکرار می

شانسی که گندم رو داری!« حاال هم این خوش 

دانست استوری را گذاشته بود درست وقتی که می

شان شکرآب است. گندم خسته بود،  گندم و زامیاد بین

کلی گریه خوابیده بود و جان در تِن مادرش  رادین با

شان خواباند و خودش نگذاشته بود. رادین را وسط 

ِی زرشکی خزید، اتاق خوابشان زیِر لحاف دونفره

روی  های زرشکی و سفید، پردهترکیبی بود از رنگ 

هاِی زرشکی داشت، میز پنجره توری بود و قلب

حافشان  آرایش و کمدها و پاتختی و تخت سفید و ل 

زرشکی بود. زامیاد گفت: »دیدی استوری ِسدرا 

  «رو؟

شور ِسدرا رو من اصال گوشیمو دست نزدم، مرده -

  ...هم ببرن با استوریش

حوصلگی و کالفگی لحِن گندم اجازه جوالن دادن  بی

اش را روی پاتختی تر را به زامیاد نداد. گوشیبیش
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قفل کرد و به  اشگذاشت، دستانش را روی سینه

های  سقف تاریک باالِی سرش زل زد. از صداِی نفس

منظم گندم فهمید که خوابش برده است. از وقتی مادر 

خوابید این فسقلی  شد و میشده بود زود خسته می 

حسابی جان گندم را گرفته بود. از روی تخت بلند 

شد، پرده را کنار زد، روبروِی پنجره ایستاد و به ماه  

درخشید در میان این ظلمات ماه چه زیبا می خیره شد.

اش ولی زامیاد درست شبیه گندم در تاریکی زندگی

مدارا با ماه را بلد نبود. تا صبحِ باالِی هزار بار  

استوری ِسدرا را باز کرد، بالکن پر از فیلتر سیگار  

کردن زیادش به هاِی او از نگاه شده بود و چشم

به غوِل ها گوشی قرمز. آخرش زور قرص 

اش چیره شد، در همان بالکن سر گذاشت به خوابی بی

دیوار و خوابش برد. گندم از خواب بیدار شد چند بار 

صدایش زد ولی جوابی نشنید. اول صبح بود و حتم 

ِی توری  داشت که سرکار نرفته است. از پشت پرده

پای او را دید که روِی زمین دراز شده بود. توِی 

زامیاد را دید که با تکیه به دیوار بالکن رفت و وقتی 

خوابیده یک لحظه قلبش مچاله شد. در خواب چهره  

شد، کنارش نشست، دست به اش معصومانه می سبزه



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo73 | P a g e  
 

صورتش کشید و آرام اسمش را صدا زد. زامیاد 

چشمانش را باز کرد و گندم با لبخند گفت: »چرا  

جا خوابیدی؟« گیج و منگ اطرافش را نگاه کرد و این

  .ت به چشمانش کشیددس

 نفهمیدم کی خوابم برد؟  -

اش را از جایش بلند شد و پشت شلوارِک مشکی -

 .تکاند

 

#۳۵ 

 

ای زامیاد منتظر ماند که گندم بگوید اگر زیادی خسته 

کشید  طور که خمیازه میخواد بری سرکار. همان نمی

در آشپزخانه ماند تا شاید این حرف از دهان  هامدت

گندم بیرون بیاید ولی او سکوت کرده بود و بدون 

کرد و که زامیاد را ببیند برای خودش چای دم میآن

کرد. زامیاد بارها این را در ذهنش صبحانه درست می

تکرار کرد که باید خوددار باشد، به سمت اتاق رفت.  

د، گندم میز صبحانه چیده برای کارخانه رفتن آماده ش

بود، سر میز نشست و گندم را نگاه کرد، نگاهش  

جوید. سمت دیگری بود و آرام آرام لقمه را می
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دستش که روی پایش بود را مشت کرد و از الی  

اش غرید: »اون سگ پدر یادت کلید شدههای دندان

  «داده به من محل نکنی؟

 .گندم با تعجب به او نگاه کرد

 کی؟  -

همون که برات دیشب استوری گذاشته بود غصه   -

  !نخور

گندم لقمه نصفه را گوشه بشقاب گذاشت و از روی  

  .صندلی بلند شد

 ...زنیاگه بفهمم با این مرتیکه حرف می -

اون پسر عموم زامیاد، بفهم... همه زن و مردها   -

زنن، اون نامزد داره چرا رو منظور باهم حرف نمی

 !من بذاره؟ باید استوری برای

 .زامیاد روبروی گندم ایستاد

من خودم یه مردم، مرد کرمو رو از صد فرسخی   -

 ...دم تشخیص می 

 !ها پیشنهاد شمال رفتن دادیتو خودت به اون -

آره، چون حس کردم تو با فامیلت خوشحالی   -

 ...خواستم حالی بهت بدم
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چقدر هم که حال دادی واقعا، دیگه باید جواب تک   -

 .های مجازی سدرا رو هم من بدمالیت تک فع

  .دست گندم را توی دستش گرفت و فشرد

های مجازیش رو بدی فقط قرار نیست جواب فعالیت  -

محلش نده، روزی نرسه گندم، روزی نرسه که بفهمم 

 .دهزنه و پیام میاین باز هم به تو زنگ می 

اش را خوفناک کرد و زهر تهدید و خشم چشمان تیره

ر چشمان طوسی گندم نشاند. با حرص به اشک را د

سمت میز رفت فنجان چای را یک نفس سر کشید 

تر از آتش درونش که نبود، فنجان خالی را روی  داغ

 .میز کوبید و خانه را ترک کرد

 

#۳۶ 

 

 

جا شد، در را چنان کوبید که قلب گندم در سینه جابه

معلق میان زمین و هوا سر جایش ایستاد و قطره 

  .اش چکیدوی گونهاشکی ر

خدا لعنتت کنه سدرا با این استوری گذاشتنت، خدا  -

  .لعنتت کنه گندم با این بختت
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های سفید سرامیک از  به سمت بالکن رفت، موزاییک 

های خاکستر روی  فیلتر سیگار پر شده بود و ته مانده

زد. فیلترهای سیگار را با جارو و  آن توی ذوق می

  .ر زد انداز جمع کرد و غخاک 

آخه مرد مگه سطل آشغال و زیرسیگاری رو ازت   -

فکر گرفتن که بالکن رو پر کردی، لعنت به اون که بی

  .ازدواج کنه، مرده شور این عاشق شدنم رو ببرن

ها دروغ است او دانست که همه این حرفته دلش می

هنوز هم زامیاد را دوست داشت و وقتی تصور 

است وظیفه خودش کرد که زامیاد یک بیمار می

دانست که از او پرستاری کند فقط گاهی مثل االن می

شست که با شنیدن شد. حیاط را میخیلی خسته می

صدای زنگ تلفنش به سمت موبایلش رفت. اسم 

ِسدرا روی صفحه افتاده بود، با انزجار نگاهش را از  

توانست  گفت. نمیداشت و چه میآن اسم گرفت، برمی

رفت سدرا من زنگ نزن آبرویش می بگوید دیگر به 

کرد که گندم بختش سیاه شده و  همه جا را پر می

شوهرش بددل و عصبی است. خواست باز به بالکن  

داشت، به برگردد ولی سدرا از زنگ زدن دست برنمی

سمت موبایلش رفت و با خودش گفت: »اصال به 
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گم جهنم، مرگ یه بار شیونم هم یه بار، بهش می

نگ نزنه، بره همه جا رو پر کنه که گندم  دیگه بهم ز

بدبخت شده، به درک.« تماس را وصل کرد و لحن 

  .آرام سدرا عصبانیت را در لحنش از بین برد

حالت خوبه گندم؟ خیلی نگرانت شدم، من  -

برات دردسر درست کنم فکر کنم شوهرت   خواستمنمی

دم اون که خیلی ناراحت شده بود، بهش حق می 

  .دونه حس بین من و تو خواهر و برادریهنمی

با خنده گفت: »نه ما قبلش دعوامون شد زامیاد به 

خاطر اون عصبی بود سر تو خالی کرد. ببخشید.« و  

خندید. ضمیر درونش گفت رو آب بخندی   حواسبی

گندم، بهش بگو دیگه بهت زنگ نزنه. نتوانست، با  

سدرا چاق سالمتی کرد و حال بارانا را پرسید و سدرا 

با لحن پر از نشاط و انرژی جواب او را داد گفت که  

خوشحال است چیز مهمی نبوده استرس گرفته بود که 

و بددله و نکنه شوهِر دخترعموِی نازنینم شکاک 

ها کدومه؟ یک گندم به دروغ گفت که نه این حرف

 .خداحافظی گرم باهم کردند و موبایل را قطع کرد

 

#۳۷ 
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ترسید موبایل را قطع کرد اما در اعماق دلش هنوز می

نکند سدرا باز هم زنگ بزند نکند زامیاد بفهمد که با 

اش سدرا هم کالم شده است. از ترِس زیاد گریه

شست، خودش هم همراه تی حیاط را می گرفت. وق

ها آب پاشید. زامیاد یکدفعه شلنگ روی موزاییک 

رفت کلی کار سرش کارخانه را ترک کرد. نباید می

لحظه شبیه کسی که مویش ریخته بود ولی برای یک 

جا بیرون زد. به خانه زلفا رفت. اند از آنرا آتش زده

دست دانست که سپهر روزهای فرد خانه است. می

روی زنگ گذاشت و تا در باز شد دستش را از روی  

زنگ برنداشت. وارد خانه شد، خانه زلفا همیشه بوِی  

داد. سپهر روبروی دخترکش نشسته خوشبختی می 

های نورا دورشان بود. نورا دو تکه  سازی بود و خانه 

زد هایش در دستش بود و روی هم میاز خانه سازی 

ها به هم، ذوق آن و خودش از سروصدای برخورد 

زد. سپهر با لبخند گفت: »سالم زامیاد، زده جیغ می

ها؟« زامیاد معذب شده بود،  چه خبر از این طرف
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که چرا اول صبح به خانه خواهرش  پشیمان از این

  .آمده است به اطراف نگاه کرد

  زلفا نیست؟ -

  .حمامه -

قدر بزرگ شده بود که با نورا به سمتش آمد. آن

درشتش آشناها را ببیند و برایشان ذوق کند.  چشمان 

وقتی با تکیه به پای زامیاد ایستاد و دست روی پای  

آن زد. آن حالت برآشفته و معذب در وجود زامیاد 

اش را به آغوش کشید و کمرنگ شده، خواهرزاده

بوسیدش بلند نبود قربان صدقه بچه برود فقط 

هم نه هر  ها را ببوسد و بغل کند آن توانست بچهمی

ای فقط بچه خودش و زلفا. البته رادین گاهی بچه 

شد که حس ذوق پدرش را فعال قدر شیرین میاین

 .زدکرد و بچگانه حرف میمی

 

#۳۸ 
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با تعارف سپهر روی مبل نشست، سپهر دو لیوان 

چای ریخت. از آشپزخانه بیرون آمد و کنار او 

  .نشست، نگاهی به ساعت کرد

  ید کارخونه باشی؟مگه االن نبا  -

زامیاد سکوت کرد. سکوتش باعث شد سپهر سؤال  

  .دیگری بپرسد

  طوری شده؟ -

  .همین سوال سپهر کافی بود تا دِر دلش باز شود

تونم زندگی کنم، کنم دیگه نمی سپهر من احساس می -

خوام خودمو خالص کنم ولی خواد بمیرم، میدلم می

بینم مرگ من ، میکنموقتی به گندم و رادین فکر می

شه ولی از یه طرف حضورم  باعث تنهایی اونا می

برای اونا فایده نداره. جز اینکه رادین از صداِی دادم  

 ...که گندم منو تحمل کنهبترسه، جز این

چرا کسی باید تو رو تحمل کنه؟ تو مرِد یه  -

ای... خودتو ببین، گندم تو رو دوست داره خانواده 

با حس گرمای پدرش آروم رادین یه بچه است 

  .شه... کی این حرفو تو گوِش تو کردهمی

  .کنهخودم، سپهر پسرعموِی گندم داره دیوونم می -

  .اخم ظریفی میان ابروهای سپهر نشست
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 پسرعموِی گندم؟ همونی که باهاش شمال رفتی؟ -

  .آره -

 کنه؟مگه چی کار می -

داد، با   زامیاد همه چیز را برای سپهر تعریف کرد با

فریاد، با عصبانیت و یکدفعه زد زیر گریه و سریع  

هایش را پاک کرد. زلفا وارد پذیرایی شد، کاله  اشک 

ای صورتی روی سرش بود و یک پیراهن بلند حوله 

آبی پوشیده بود. از دیدن زامیاد تعجب کرد و با 

  .لبخندی تعجبش را سرکوب کرد

  سالم داداش، چه عجب یادی از ما کردی؟ -

زامیاد سرسری به زلفا سالم کرد و گفت: »من دیگه 

رم.« زلفا با تعجب گفت: »سایه من سنگین می

  «بود؟

  .نه، نه، کارخونه کار دارم  -

وقتی زامیاد رفت سپهر پشت سر زلفا ایستاد و دست 

  .اش گذاشتروی شانه 

 !خدا بخیر کنه -

 چرا؟ -

  .حال زامیاد اصال خوب نیست -

  .غم در چشمان زلفا نشست و از ته دل آه کشید
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 !طفلکی گندم -

 

#۳۹ 

 

ها سر  از خانه سپهر که بیرون زد به تک تک مغازه

های خرید در دستش بود، هر چه به زد، نایلون

هاِی بانک که  خرید و به پیامک رسید میچشمش می 

کرد.  آمد، توجه نمی تند تند روی صفحه موبایلش می

ترسید، شد. میا نه؛ حتی آرام هم نمیشد امآرام می

شبیه ترسی که بعد از خوردن دیازپام به تنش 

خوابید. اما خرید یک  کرد و میحالش میافتاد، بیمی

برد، هیجان  فرق با دیازپام داشت، خوابش نمی

خواست تا صبح کنار خریدهایش  گرفت. تازه میمی

د. این  کربنشیند و نگاهش کند اما گندم را چه کار می

توانست پنهان کند، اصال به  همه نایلون را که نمی

درک، ببیند. ارِث پدر او را که نخورده بود. با این  

اش را فکر اعتماد به نفسش را به دست آورد. سینه

صاف کرد و وارد خانه شد. گندم برنامه آشپزی نگاه 

کرد، خودکاری در دستش بود و تند تند نکات را  می

صدای باز شدن در را شنید نگاهش  نوشت. وقتی می
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را از تلویزیون گرفت. با تکیه به پشتی کاناپه سر  

هاِی خرید در دستش او چرخاند و زامیاد را دید. پاکت

قدر که نفهمید چطور به سمت او را عصبی کرد. آن

ها را از دستش قاپید. پالستیک  دوید و یکی از پاکت

ن آورد. رو شرت و شلواری را بیرورا باز کرد و تی

  .به زامیاد کرد

  اش هم لباسه؟بقیه -

آمد، توبیخ بود. چیزی که زامیاد از آن بدش می

ها  مخصوصا اگر این توبیخ از سمت گندم بود. پاکت

شرت را روی فرش رها کرد و به سمت گندم رفت. تی

ای پرت کرد. و شلوار را از دسِت گندم کشید و گوشه

اد نزند تا رادین از به خودش قول داده بود که د 

صدایش نترسد. یقه پیراهن گندم را گرفت و از الی  

اش غرید: »من هر کاری کردم به های کلید شدهدندان

خودم مربوطه، به تو هیچ ربطی نداره، فهمیدی؟ هیچ 

اش را رو به شوهرش براق  ربطی!« چشماِن طوسی 

 .کرد

ربط نداره؟ پول تو سهم بچه منم هست، به جاِی   -

انداز برای آینده رادین چند تا آت و آشغال پس 
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اش کنی و بندازی دور؟ یه خری که دو روزه کهنهمی

  خواد؟آدم مگه چقدر لباس می

زامیاد یقه گندم را رها کرد و دو دستی بر سِر خودش 

اش های بینی کوبید، موهایش را به چنگ گرفت و پره

  .گشاد شد

  .شممِن پدرسگ! با لباس خریدن آروم می -

 .دور خودش چرخید

شم، دارم خودمو  اصال نه! حق با توئه، آروم نمی -

 ...زنمگول می

 

#۴۰ 

 

 

ها بیرون آورد، روی  یکی یکی خریدهایش را از پاکت

  .زدمبل ریخت، با خودش حرف می

 ...خرمخرم... دیگه نمیدیگه نمی -

  .گندم به سمتش رفت

خونه رو به  چرا داری دیوونه بازی درمیاری؟ چرا   -

 ریزی؟ هم می

  .با اخم گندم را نگاه کرد و تشر زد
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خوام ببینم چقدر ریزه، میبه جهنم که به هم می -

  .خوام دیگه نخرملباس دارم... می

به سمت اتاق خواب رفت. کوهی از لباس روی  

دستش بود، همه را روی فرش پهن کرد و باز رفت و  

با کوهی لباس برگشت. گندم از تقال خسته شده بود،  

کرد. با  فایده بود، زامیاد کار خودش را میتقالیش بی

تکیه به دیوار نشست و سرش را میان دستانش  

لی سوخت وگرفت. چشمانش از غبار اشک می

آمد. بغضش سنگین بود، به قدری اش نمی گریه

سنگین که چشمانش طاقت باریدن برایش را نداشت. 

سوزاند. بغضش درد داشت و دردش چشمانش را می

صدای گریه رادین بلند شد. شاید همه مادرها از  

شان ناراحت بشوند ولی آن لحظه  صدای گریه بچه 

شبیه  گندم با شنیدن صدای گریه پسرکش لبخند زد.

زبانی بگوید که مامان این بود که رادین با زباِن بی

ها  من هستم، از این زندگی ناامید نباش. از روی لباس 

رد شد و به سمت اتاق رفت. رادین را از روی تخت  

برداشت و به آغوش کشید. تن کوچکش را به 

اش چسباند، بوییدن تِن رادین بغضش را سبک  سینه 

باریدن داد. صدای هق هق  کرد و به چشمانش مجاِل 
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هایش نشست  گندم در گوش زامیاد پیچید. باالی لباس 

خواست با این کار به و سیگار روشن کرد. می

خودش بگوید که چقدر لباس دارد، با چشم ببیند و 

جلوِی مغازه به یاِد این تصویر بیفتد ولی با این کار 

گندم را به هم ریخته بود به خودش گفت که گندم  

کشم، این دردها، درِد  همد من چه دردی میفنمی

بزرگ شدنش است و وقتی بزرگ شدم او لذتش را 

 .بردمی

 

#۴۱ 

 

که به شماره صدای زنگ موبایلش بلند شد. بدون آن

  .نگاه کند، تماس را وصل کند و صدای سدرا را شنید

 چطوری زامیاد جان؟ -

سیبک گلویش باال و پایین شد و گوشه لبش را به 

  .دندان گرفت

 چی شده؟  -

فهمم، مگه باید  سدرا پس از کمی مکث گفت: »نمی

خوام  چیزی بشه که به رفیق خودم زنگ بزنم؟ می
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باهم حرف بزنیم مرد و مردونه. شاید بهتره یه سری 

  .ها حل بشهسوتفاهم 

  .زامیاد سرش را آرام باال و پایین انداخت

  .جاام، بیا اونعصر کارخونه -

تری به سیگار نیمه  قطع کرد و پک عمیق  گوشی را

 .اش زدسوخته 

اش داده و آمدن ِسدرا را انتظار  تکیه به صندلی 

کشید. تلفن را برداشت و خط خانم ابطحی را وصل می

  .کرد

 خانم ابطحی مهمون من نیومد؟ -

حوصله گفت: »چند بار  ابطحی با حالتی کشدار و بی

واست چیزی به او  خپرسید؟ گفتم نیومد دیگه.« میمی

کل با این زنک را  بگوید ولی پشیمان شد. حوصله کل

اش را نداشت. گوشی را گذاشت، چندین بار صندلی

چرخاند و همزمان پای چپش را تکان داد. از انتظار 

برای یک نفر متنفر بود و االن مجبور بود که صبور 

باشد. چند ضربه به در خورد، دستی به لباسش 

ی لم داد و دستانش را روی شکِم  کشید. روی صندل

  .صافش در هم قفل کرد

 .بفرمایید -
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#۴۲ 

 

 

سدرا با لبخند وارد اتاق شد. یک لباس غیررسمی و  

اسپرت پوشیده بود. بیشتر شبیه کسی بود که برای 

های  تماشای تئاتر آمده و تیپش اصال به درد محیط 

 خورد. زامیاد بلد نبود زورکی لبخند بزند.اداری نمی

دل و زبانش یکی بود. جواب سالم گرم او را با حالِت 

سردی داد و سدرا طوری که انگار آن سردی را حس  

نکرده روی صندلی نشست و با کیف گفت: »پسر تو  

  «!چه باکالسی! چه دم و دستگاهی

 جا اومدی از کالِس من بگی؟این -

  .ای باال انداختسدرا به زامیاد نگاه کرد و شانه 

 !نه -

  .میاد گوشی را برداشتزا

  .خانم ابطحی بگو چایی بیارن -

  .گوشی را گذاشت و به سدرا نگاه کرد

ببین زامیاد جان! من اینجام که تکلیف یه سری  -

چیزها رو روشن کنم. من یه زندگِی خوب دارم، یه  
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حسی بهش  نامزد خوب و گندم رو هم از بچگی یه

داشتم. دوست داشتم باشه. یعنی مثل خواهر وگرنه  

منظور به گندم میرم. پیامک هم بی من برای بارانا می

 .دادم

زد، به چشماِن زامیاد نگاه ها را میوقتی این حرف

کرد.  کرد. نگاه خیره و پرنفوذ او معذبش مینمی

  .سرش را به سمت زامیاد چرخاند

که ازت بخوام با هم رفیق فکر نکنم اشتباه باشه  -

کنه، اون باشیم؟ بارانا از تو و گندم خیلی تعریف می

 .هم دوست داره که باهم رفت و آمد کنیم

تر شد. از آن حالت منقبض درآمد و زامیاد آرام 

دستانش را به دسته صندلی تکیه داد. چند ضربه به 

وارد شد.  در خورد و پیرمرد آبدارچی با سینی چای 

را گذاشت و فرز و چابک از اتاق بیرون ها چایی 

پستالی از جیبش  رفت. سدرا یک کارت حالِت کارت 

که به چشمان زامیاد نگاه کند، بیرون آورد. بدون آن

گفت: »این دعوت نامه برای نمایشگاهه، نمایشگاِه  

جا ببینم.«  عکس دارم، دوست دارم بستگانم رو اون 

یاد یک لحظه  قیافه مظلومی به خودش گرفته بود، زام

دلش برای او سوخت، باز هم بد قضاوت کرده بود با 
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خاطر قبوِل آید. سدرا هم بهلبخند گفت که حتما می 

ای ذوق زده دعوتش با رضایت لبخند زد. شبیه بچه 

 .اش را خورد و اتاق را ترک کردتند چایی 

 

#۴۳ 

 

 

خانه مرتب شده بود. صدای موسیقی از تلویزیون  

های رنگی روی صفحه نمایش  شد و مربع شنیده می

شد. چند بار گندم را صدا زد ولی باال و پایین می

جوابی نشنید. به سمت اتاق خواب رفت. رادین روی 

تخت دراز کشیده و نگاه کنجکاوش میان وسایل اتاق  

آورد. یی درمیچرخید و از حنجره کوچکش صداهامی

رش نشست و با نگاه گندم پاِی کمد نشسته بود. کنا

یک بچه خطاکار در محضر مادرش به گندم نگاه کرد. 

دعوتنامه را روی پای او گذاشت. گندم با نگاه به 

  «دعوتنامه پرسید: »این چیه؟

 .دعوت شدیم به نمایشگاِه عکِس ِسدرا -
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باز  لباس در دستش را زمین گذاشت. دعوتنامه را

کرد و نگاه متعجبش بین زامیاد و کاغذ در دستش رد 

  .و بدل شد

 تو ِسدرا رو کجا دیدی؟ -

ها. حق با  اومده بود کارخونه، برای رفع سوتفاهم  -

 ...سدراست من زیادی

امان نداد حرِف شوهرش تمام شود. دعوتنامه را پرت  

ها را تا  تری لباس کرد روی زمین و با حرص بیش

  .کشو گذاشتکرده و توی 

 .ریمما نمی -

  .ریماما من گفتم که می -

تکلیفت با خودت روشن هست زامیاد؟ یه روز سدرا  -

 !شه به؟اَخه یه روز دیگه می

خدا اومد مشکل رو  خب من زود عصبانی شدم. بنده -

  .حل کرد

  .ریمبه هر حال ما نمی -

  .تر کرداصرارش برای نرفتن زامیاد را جری 

کنی ِسدرا دروغ گفته؟ فکر م؟ فکر می چرا نری -

کنی، فکری تو سرشه؟ نکنه داری چیزی رو ازم می

  ...کنیپنهون می
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دانست که آخِر این حساس شده بود و گندم می

کشد. باز هم تن به حساسیت به ناکجاآباد می 

رفتند هزار مشکل پیش اش داد. اگر نمیخواسته 

چرا به  داد کهآمد و هر روز باید جواب میمی

اند. آخرش تسلیم خواسته زامیاد شد و نمایشگاه نرفته

 .تصمیم گرفتند فردا به نمایشگاه بروند

 

#۴۴ 

 

 

کردند.  های خیابان با تاریکی شب جدل مینور چراغ 

گندم در ماشین نشسته و دلشوره مثل خوره به جانش  

دانست قرار است چه بر سرش بیاید. افتاده بود. نمی

ها را به این نمایشگاه لعنتی دعوت کرده چرا ِسدرا آن 

بود و چه پیش آمده که زامیاد دلش با او نرم شده.  

نمایشگاه در واحدی از یک برج هفت طبقه برگزار 

های کفش سفید و دیوارهایش  شده بود. سرامیک 

های سیاه و  طوسی مالیم بود. تصاویر منظره و پرتره 

ودنمایی های روی دیوار خ ها توی قاب سفید از آدم

تر  کردند، شلوغکرد. از چیزی که فکرش را میمی
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جا پرسه بود. دختر و پسرهای جوان زیادی در آن

زدند و با دقت یک هنرمنِد چیره دست به تصاویر  می

هاِی در نمایشگاه فقط کردند. میان تمام زننگاه می

گندم بود که چادر به سر داشت. دو دختر نگاهش  

که در کردند و گندم به خیال اینکردند و با هم پچ پچ 

خیالی پیشه کرد.  زنند، بیمورد حجابش حرف می

روبروی تابلوی یک مزرعه ایستاده بودند که صدای  

شد که این  عمویش را شنید. چند سالی می آشنای زن 

صدا را نشنیده بود از وقتی که باهم قهر کرده بودند  

رد و تا به حال. گندم به سمتش چرخید. او را بغل ک

زامیاد را به او معرفی کرد. زامیاد با روی خوش با  

عموِی همسرش سالم و تعارف کرد. سدرا به زن

سمتشان آمد. یک طره از موهای روشنش را فر کرده 

اش اش ریخته بود. چشمان خاکستری و روی پیشانی

خندید. بعد از سالم و احوالپرسی با  همراه لبانش می

برای حضورشان گفت که   اشها و اظهار خوشحالی آن

یک سورپرایز برایشان دارد. چشماِن زن عمو هم 

ها را به سمت شبیه چشماِن گندم نگران شد. سدرا آن

نمایشگاِه عکس برد و عکس بزرگ روی دیوار 

اش زامیاد را داغ و دستانش را مشت کرد. شقیقه
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کشید. نه، فریاد نبض دار شده بود و تند تند نفس می

فریاد زدن نبود. ولی این عکس روِی   زد، جایِ نمی

دیوار عکِس گندم بود. یک پرتره رنگی با لبخندی  

 !دلنشین

 

#۴۵ 

 

اش حتم داشت که این عکس برای االن نیست چهره 

تر از االن بود. شبیه تر و بچه سال خیلی جوان

هیز نشسته بود پشت  ها بود! این مردکِ نقاشی

کامپیوتر، روی صورت گندمش روتوش کرده بود.  

حتم داشت که بارها روی این صورت زوم کرده است 

تا صافش کند و آرایشش. نکند اجزای صورت گندم را 

از بَر شده باشد. گندم دست شوهرش را گرفت، داغ 

بود. انگار در وجودش آتش روشن شده بود. از الی 

  .اش غرید دههای کلید شدندان

  .خرمشاون عکس رو بیار پایین، خودم می -

دم، االن  بعد از نمایشگاه عکس رو بهت تحویل می -

  .شهکه نمی
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خواست آرام بشود ولی سدرا داشت زیِر این آتش می

کشید. گندم ملتمسانه گفت: »سدرا برو این کبریت می 

  «.عکس لعنتی رو برای ما بیار 

  ...خوشگلیچرا لعنتی؟! به این  -

صدای فریاد زامیاد، شبیه غرش یک شیر هنگاِم  

  .شکار بود

 !خفه شو -

  .ها آمدزن عمو دوان دوان به سمت آن

 چی شده؟  -

نگاه همه به سمت زامیاد و ِسدرا چرخید. یقه ِسدرا 

  .را چسبید

برو اون عکس رو برای ما بیار، چشم ندارم ببینم  -

  .عکس زنم در معرِض دید همه است

لبخند یه وری روی لب ِسدرا نشست، عین خیالش  

رفت. چشمانش شبیه  نبود که آبرویش جلوی همه می

  .چشماِن کسی بود که به سیِم آخر زده است

بینی؟ خیلی باال گذاشتم باید چهارپایه بیارم. در نمی -

گیرم شاید نخوام به من خودم برای اثرم تصمیم میض

  .تو بفروشم
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زامیاد او را روی زمین زد، زورش بیشتر از حد 

معمولی شده بود، درد در کمر ِسدرا پیچید و شبیه 

ها خندید. پسری به سمتشان آمد و رو به ِسدرا دیوانه

با نگرانی گفت: »استاد.« ِسدرا با نگاه به زامیاد بلند 

  .شد

  .مهم نیست -

  .با همان لبخنِد یه وری به زامیاد نگاه کرد

 !فروشمتابلو رو نمی -

 

#۴۶ 

 

عقل! برای چی داری زن عمو گفت: »پسِر بی 

کنی به خاطِر گندم؟ ده سال بیِن نمایشگاهتو خراب می

دو تا طایفه جدایی انداختی به خاطِر گندم... حاال هم  

د شد. بقیه  که...« مردمک چشمان سیاه زامیاد گر

اند  طوری که انگار برای تماشای یک فیلم اَکشن آمده

به زامیاد خیره بودند و منتظر واکنش او. گندم وقتی  

دست مشت شده شوهرش را دید، رو به زن عمویش 

  .کرد

  .زن عمو چیزی نگو -
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سیبک گلوِی زامیاد باال و پایین شد و تهدید وار گفت:  

های  بیه بچه»برو اون عکس رو بیار.« سدرا ش

  .لجوج سر باال انداخت

خوام. بارانا رو نذاشتم بیاد ولی گندم رو دعوت نمی -

کردم که بیاد و ببینه عکسش رو دوازده سال نگه  

  .داشتم

زامیاد به سمت عکس رفت، روی هوا پرید و چنگی  

اش کرد.  به صفحه کارت پستالی عکس زد و پاره

م دو نیم  وسطش یک خراش بزرگ افتاد و صورت گند

شد. ِسدرا به سمت زامیاد رفت، باهم گالویز شدند و 

صدای جیغ و داد همه بلند شد. گندم شبیه مرغ سر 

پرید، زن عمو به زمین و زمان کنده باال و پایین می

گفت. ِسدرا زده بود به سیِم آخر، توی  بدوبیراه می

خواست به طرزی باشکوه گندم را از زامیاد ذهنش می

سبزی دانست کله زامیاد بوِی قرمه لی نمیپس بگیرد و

ای به پا شده بود انگار زمین کشتی دهد. اَلم شنگه می

کج بود تا نمایشگاه نقاشی. چند تا از شاگردهای  

های سدرا  ِسدرا زامیاد را از او دور کردند. پایین چشم

آمد. گندم  کبودی بزرگ بود و از گوشه لبش خون می

نمایشگاه بیرون آمدند.   دست زامیاد را گرفت و از
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توانست آرام گریه هاِی گندم پرسروصدا بود. نمیگریه

کرد.  هایش گوِش فلک را کر میهق کند و صدای هق

فشرد، رادین هم از کودک در آغوشش را به بغلش می

صدای هق هق مادرش و سروصدای نمایشگاه 

 .کردترسیده بود و گریه می

 

#۴۷ 

 

استارت زد و با حرص دنده را به سمت جلو   زامیاد

اش را در دهان فرستاد. گندم با ترس و لرز سینه 

اش آرام شود و صدای هق پسرکش گذاشت تا گریه 

تر شد. زامیاد با اخم به روبرو  هق خودش ضعیف

های سنگینش و مردمک خیره بود. از صدای نفس

اش معلوم بود که در سرش چه  گرد شده در چشمخانه 

که گندم را خوشحال  بر است. سکوتش بیش  از آنخ

کرد. هر بار که سکوت کرده، پشت کند، نگران می

سرش طوفان شده بود ولی جرئت نداشت لب باز کند 

و از زامیاد بخواهد که حرف بزند. روی یک بلندی  

ایستاد. اطرافش فقط کوه بود و سکوت شبش 

 خوفناک. از ماشین پیاده شد و گندم رادین غرق
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اش فشرد. زامیاد با تکیه به ماشین خواب را به سینه

که از ماشین پیاده شود را نداشت ایستاد. جرئت این

فهمید که دارد سیگار  از حرکت دست زامیاد می

کشد. شماره زلفا را وصل کرد و گوشی را روی می

  .گوشش گذاشت

گم یه کاری کن... تو رو خدا بیایید الو زلفا... می -

  ...خونه ما

یکدفعه زامیاد سر چرخاند و وقتی دید که گوشی روی  

گوش گندم است، سیگار را زیر پایش له کرد و اخم 

اختیار هینی کشید تر شد. گندم بیبین ابروانش پررنگ 

و گوشی را قطع کرد. زامیاد در را باز کرد و سرش 

  .را توی ماشین برد. دستش را به سمت او گرفت

  .گوشی رو بده -

 «.ملتسمانه گفت: »به خدا زلفا بودگندم 

 !گفتم بده -

ها به  گوشی را از دست او گرفت و در لیست تماس

  .اسم زلفا نگاه کرد

 برای چی زنگ زدی؟ -

 ...من زنگ نزدم، اون زنگ زد -

 دیگه دروغ به من نگو فهمیدی؟ -
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 جا؟ چرا ما رو آوردی این -

بیرون گوشی را جلوی ماشین پرت کرد و سرش را 

  .برد. چنگ به موهایش زد و ایستاد

 !دونمنمی -

صدای فریاد میان کوه پیچید. از فریاد زدن در جای  

دار و وجود داغش آرام خلوت لذت برد، کمی سر درد

  .شدمی

  .شمدونم، دارم دیوونه مینمی -

جا را ترک توی ماشین نشست و با سرعت تند آن

کیه داده بود و با کرد. گندم دستش را به داشبورت ت

 .کردترس شوهرش را نگاه می

 

#۴۸ 

 

 

 ری؟قدر تند میبرای چی این -

همه چی رو بهم بگو، اون مرتیکه چرا از دوازده  -

 زد. منظوِر زن عموت چی بود؟سال پیش حرف می

اش او را کرد، نگاه عصبیوقتی به گندم نگاه می

  .ترساندمی
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  .بگو، سریع بگو -

تونم. زامیاد به خدا چیزی  طوری نمی ینتونم، انمی -

 ...دونم چرانبوده، نمی

  .داد زامیاد مانع از ادامه حرفش شد

ام رو قسم نخور! خفه شو، قسم نخور! حیف که بچه  -

ذارم گندم،  ات نمیذاشتم. زندهات نمیپاته وگرنه زنده

  .ذارمات نمیدروغ بگی زنده

لرزید و نگاهش  دیوانه شده بود، صدایش می واقعا

یک نگاه معمولی نبود. وقتی جلوی در رسیدند ماشین 

  .سپهر را دید. با حرص گندم را نگاه کرد

 تو بهشون گفتی بیان؟ -

های گندم خیس از اشک بود و چشمانش کاسه  گونه

  .خون

  .ترسیدم -

  .از ماشین پیاده شد

منو بگیرن، من امشب  تونن جلویِ فکر نکن اینا می -

  .فهممفهمم، فهمیدی؟ امشب میحقیقت رو می 

ای مطیع  با تشر گفت: »پیاده شو.« گندم شبیه بره

لرزید که رادین شبیه قدر دستانش میپیاده شد. آن

ای ای لرزان در دستش بود و دستانش گهوارهژله 
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برای کودک غرق خواب بود. زلفا به محض پیاده 

سمت او رفت. چهره سفید او،  شدن از ماشین به 

ترش کرد. رادین را از بغل او گرفت و گفت: نگران 

 «.»آروم باش عزیزم، آروم باش. ما کنارتیم 

 

#۴۹ 

 

 

  .سپهر به سمت زامیاد رفت و دست پشتش زد

 چطوری؟ -

 جا؟شما چرا اومدید این -

  .خب اومدیم خونه برادرزنم  -

گندم کلید توی در انداخت و با زلفا وارد خانه شدند. 

خورد، ای به نورا که در بغلش وول میسپهر اشاره 

  .کرد

 با نورا خانم بریم بیرون؟  -

زامیاد با حالتی جدی گفت: »نه، بریم پیش زلفا و 

  «.گندم

  طوری شده زامیاد؟ -
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هیچ حرفی وارد خانه شد. گندم در اتاق بود. زامیاد بی

میاد وقتی رادین را در دست زلفا دید مطمئن شد و زا

های تندی به سمت اتاق خواب رفت. زلفا با قدم

ترسیده گفت: »رفت پیش گندم.« وقتی سپهر و زلفا  

  .به خودشان آمدند، زامیاد در اتاق را قفل کرد

  .گندم -

گندم چادرش را به جالباسی آویزان کرد و در کمد را  

از زامیاد سعی داشت ترسش  بست. با گرفتن نگاهش 

را پنهان کند. صدای زامیاد دورگه شده بود. گندم به  

  .سمتش چرخید ولی سرش همچنان پایین بود

 .بشین -

هایی روی تخت نشست. زامیاد روبرویش نشست. تقه

  .شدخورد و صدای سپهر و زلفا شنیده میبه در می

  .زامیاد در رو باز کن -

و دوباره نگاهش را به سمت زامیاد نگاه به در کرد 

  .او چرخاند

به من بگو، بگو منظور ِسدرا از دوازده سال چی   -

 بوده؟ دوازده سال عکس تو رو برای چی نگه داشته؟ 

کرد. از صدای هق زد، فقط گریه میگندم حرف نمی

  .هق ریز او شاکی شد
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  نظرت چیه حرف بزنیم؟ -

گفت: »تو عصبی   نگاه به زامیاد کرد و زیرلب

شی.« گوشه پلکش باال پرید و آرام سرش را باال  می

  .و پایین انداخت

  .شمحرف بزن، عصبی نمی -

  .شیمی -

  .فریاد زامیاد تنش را لرزاند

 .حرف بزن -

 

#۵۰ 

 

 

گندم سرش را زیر انداخت و با صدای لرزانی گفت:  

جا، زیاد پیش من »ِسدرا وقتی اومد دانشگاه این

 «.مداومی

 تو؟ یعنی تو خونه -

  .رفتیم بیروننه، می -

 چرا؟ -

  .عاشق بودیم -
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با ترس و لرز به چشمان شوهرش نگاه کرد. چشمان 

  .تر شده بودسیاهش تیره

  ...زامیاد -

 بعدش چی شد؟ -

که  هیچی، وقتی اومدن خواستگاری. عمو اکبرم -

عموی بزرگتر بود و صاحب اختیارم، گفت ِسدرا آدم 

درستی نیست. به دختر سرایدار گاو داریشون تجاوز  

کرده، وقتی اهواز بوده دائم با دخترها بوده. خودش 

قبول نکرد، من رو هم منصرف کرد ولی ِسدرا 

خیال نشد. کم کم دعوا شد، کینه عموم رو به دل بی

دادم یه مدت افسردگی گرفت. وقتی من دیگه محلش ن

گرفت. عمو احمدم به خاطر بیماری پسرش با عمو 

  .اکبر دشمن شد

 چرا اجازه دادی وارد زندگیمون بشه؟ -

  .فکر کردم همه چیز تموم شده، اون نامزد داشت -

خواستی با عشق قدیمیت روابط صمیمانه رو از  می -

  !سر بگیری؟ بعد هم پیامک؟ 

میاد؟ تو عشق منی، پدر زنی زااین چه حرفیه می -

  .بچمی

  !خفه شو -
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روبروی پنجره اتاق پشت به گندم ایستاد. گندم نگاهی 

  .به کلید توی در کرد

 در رو باز کنم؟ -

  .باز کن -

به محض ورد به اتاق،  در را برایشان باز کرد. زلفا

  .گندم که صورتش رنگ گچ شده بود را بغل کرد

  خوبی عزیزم؟ -

 .خوبم -

ولی حالش خوب نبود، از سکوت و فریاد زامیاد 

 .ترسید. بالتکلیف میان زمین و هوا بودمی

 

#۵۱ 

 

. زلفا دست پشت گندم گذاشت و از اتاق بیرون رفتند

جره را باز کرد و سپهر کنار زامیاد ایستاد. زامیاد پن

. اجازه داد تا هوای  سرش را از پنجره بیرون کرد

هایش وارد شود به مغزش برسد و پاییزی در گوش

حالش را خوب کند ولی باد پاییزی که سهل است، 

کرد. سپهر پشت  نسیم بهار هم حال او را خوب نمی

  .پیراهنش را گرفت و مجبورش کرد راست بایستد
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 دردت چیه؟ -

اینه که زنم ازم پنهون کرده، این مرتیکه،  دردم  -

 .سدرا رو وارد زندگیمون کرده

 خب چی شده االن؟ -

طور ایستاده همه اتفاقات امشب را برای  زامیاد همان 

هایی که  سپهر شرح داد، سپهر در ذهنش حرف 

طور  . زامیاد همینخواست به او بزند را تحلیل کردمی

، چه برسد به االن که بهانه هم دستش رقصیدنزده می

  .داده بودند

خب برای گذشته بوده، تموم شده. تو خودت گذشته  -

قدر تو زندگی دونی، اگه گذشته واقعا اینزلفا رو می 

 !مهمه، با این اوصاف من باید زلفا رو طالق بدم

مردهایی که تو گذشته زلفا بودن، االن جلوی چشم   -

 دن؟رهاشون عذابت میها و کاتوئن؟ با حرف 

صدای زنگ در بلند شد. زامیاد به سمت آیفون رفت، 

گندم جلوی آیفون ایستاده بود و طوری به مانیتور  

توانست تصویر او را چسبیده بود که زامیاد نمی

  .ببیند

 کیه؟ -
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زلفا به سمت زامیاد رفت و لباس برادرش را از پشت 

 .کشید

 .رهطرف، میهیشکی، بیا این -

م دستم برد و آیفون را کشید ولی به محض کشیدن  گند

آیفون، زنگ موبایلش در خانه پیچید. زامیاد کیفش را  

 .باز کرد و موبایل را بیرون آورد

 

#۵۲ 

 

موبایل را برداشت و اسم سدرا را روی صفحه دید.  

های تندی به موبایل را روی زمین پرت کرد و با قدم

  .سمت در رفت. سپهر روبرویش ایستاد

 !کجا؟ -

  !رم این مرتیکه رو آدم کنممی -

اش  شه؟ نادیدهتو بری آدمش کنی همه چی حل می  -

بگیر، بذار بفهمه تو زندگی تو و گندم هیچ جایی  

  .نداره

  .هایش گرفت و فریاد کشیدهایش را روی گوش دست

  ...زنهتونم، داره به زنم زنگ مینمی -
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گندم گفت: »به جهنم! زنگ بزنه، من که جوابشو  

دم.« زامیاد به سمتش رفت و انگشتش را مقابل نمی

  .چشمانش تکان داد

خواستی جوابشو ندی، همون اول بهم تو اگه می -

گفتی چی بینتون بوده... تو اون پدر گفتی... میمی

  .سگ رو وارد زندگیمون کردی

کرد را ا که گریه میزلفا موبایل را خاموش کرد و نور

بغل گرفت. گندم افسار پاره کرد، دیگر طاقت سکوت  

  .نداشت. مشتی در سینه زامیاد زد

ام کردی. دو بار ول کن! پدرمو درآوردی، دیوانه -

شه. چه جوابشو ندی دیگه دور و بر من پیداش نمی

 گناهی کردم گیر تو افتادم؟

ب آن زامیاد سیلی در صورتش زد و سر گندم از ضر

  .سیلی چرخید. زلفا فریاد کشید

 کنی دیوانه؟چی کار می -

اش نورا از فریاد مادرش لب ورچید و صدای گریه

بلند شد. سپهر نورا از بغل مادرش گرفت و سعی کرد  

با تکان دادن او آرامش کند. زلفا به سمت زامیاد دوید 

و دستش را گرفت و مجبورش کرد که به چشمان او  

هق گندم در فضای خانه طنین پیچیده  نگاه کند. هق
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بود. زلفا با نگاه به چشمان برادرش گفت: »اسیر که  

  «.نگرفتی

  .اسیر گرفتم، به تو هیچ ربطی نداره -

سپهر با اخم گفت: »احترامت دست خودت باشه.«  

پروا شده زامیاد نگاهش را به سمت او چرخاند. بی

ا  شد، خون جلوی چشمانش ربود، وقتی عصبی می

  .گرفتمی

  .به تو هیچ ربطی نداره -

 !درست حرف بزن با شوهِر من -

  .از خونه من برید بیرون تا احترامتون حفظ بشه -

دعوایشان با زلفا باال گرفت، گندم وقتی صدای گریه 

را شنید، کودکش را بغل گرفت و به اتاق رفت   رادین

تا شیر جوشش را در حلق کوچک او بریزد. آخر  

اش زد و زلفا از ای در سینهدعوایشان با زلفا، ضربه

اش ضربه سفت او پخش زمین شد و درد در سینه 

پخش شد. نورا وقتی مادرش را در آن وضعیت دید، 

قطه ضعفش اش بلند شد و سپهر که تنها نصدای گریه

سابقه اش بود، با تندی که در سپهر بیهمسر و بچه 

 .بود زلفا را وادار کرد که به خانه برگردند

 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo111 | P a g e  
 

#۵۳ 

 

 

زلفا و سپهر رفتند و باز گندم با زامیاد تنها شد. اول 

و آخرش این دو برای هم بودند. زنگ موبایل زامیاد  

  .بلند شد. موبایل را برداشت و صدای سدرا را شنید

  .خوام باهات حرف بزنمات رو باز کن، میخونه در -

های زامیاد روی هم کلید شد و با صدایی که دندان

شباهت زیادی به یک غرش خفه داشت، گفت: »چرا  

  «داری مرتیکه عوضی؟دست از سر زندگیم برنمی

گندم رو اذیت نکن، من بدبختی رو تو چشمهاش   -

  .کنمخواد از دست تو راحتش  بینم، دلم میمی

  .گندم من رو دوست داره -

بینه چه  ولی از چشمهاش معلومه که وقتی منو می -

 ...کنهذوقی می

هایش نشد. گوشی را قطع و  زامیاد منتظر ادامه حرف

بالفاصله خاموش کرد. به سمت اتاق رفت. گندم روی 

تخت دراز کشیده بود وقتی حضور زامیاد را در اتاق 

زد. زامیاد از اتاق  حس کرد، خودش را به خواب 

بیرون رفت. کت و شلوارش هنوز تنش نبود، 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo112 | P a g e  
 

ای که شومینه  حواسش اصال به این نبود که در خانه 

روشن است کت گرمای تنش را بیشتر کرده است فکر 

کرد که از فشار افکارش داغ است. به سمت بالکن  

های بالکن تکیه داد،  رفت، دستانش را به نرده

را هم نداشت، حجم غم  حوصله روشن کردن سیگار

قلبش را سنگین کرده بود. هیچ چیزی در دنیا بیشتر  

کرد، همان گندمی که ناآرامش  از گندم آرامش نمی

کرده بود شاید حق با سدرا بود گندم با او بدبخت بود. 

پروا  قدر بیاصال چرا موقع پاسور بازی با سدرا این

بود   شان آمدهخندید، چرا روزی که سدرا به خانه می

از او خواست که تحویلشان بگیرد او هم سدرا را 

های دوست داشت. نکند دوباره پیغام بازی کنند. با قدم

  .تند به سمت اتاق خواب رفت. روبروی در ایستاد

  ...دونم که بیداری، پاشوپاشو گندم می -

گندم جم نخورد، از شوهرش ترسیده بود. وقتی هم 

خالی شده. وقتی   که زلفا رفت، حس کرد که پشتش

زامیاد دستش را کشید، زد به سیم آخر. از روی تخت  

بلند شد و روبروی زامیاد ایستاد. صورتش از خشم 

  .تر از حد معمولسرخ شده بود و چشمانش درشت 
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داری؟ چرا  چیه؟ چته؟ چرا دست از سرم برنمی  -

ذاری؟ اون پدرسگ عکس منو داره، من  راحتم نمی 

 باید تاوان بدم؟

 

#۵۴ 

 

 

زامیاد دست او را کشید و از اتاق، جایی که رادینش 

خوابیده بود، بیرون برد. وقتی رهایش کرد گندم  

  .کمرش به دیوار خورد

 شم؟کی از دست تو دیوونگی تو راحت می  -

های سدرا شاکی بود، طورش هم از حرفزامیاد همین 

تر کرد. مچ دست حاال گندم با این حرف او را عصبی

گرفت و با چشمان ریز شده گفت: »راحت  گندم را

  «بشی که بری با سدرا ازدواج کنی؟

نه! تو کاری باهام کردی که حالم از هر چی مرده  -

فهمی؟ خسته... تا ام کردی میخوره، خستهبه هم می

کی باید بهت جواب بدم؟ چقدر باید ازت بترسم... 

اصال دوست داشتم با پسرعموم رفت و آمد کنم به تو 

 ...هیچ ربطی نداره
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 .اینو بگو... سدرا رو دوست داری -

که من سدرا رو فقط به چشم پسرعمو، ولی اگه این -

ده برای دیوونه بازی،  دوست دارم بهونه دستت می

  !آره دوستش دارم. به تو هم هیچ ربطی نداره

زامیاد مچ دستش را رها کرد و با تعجب او را نگاه 

را دید، بار دلش را  کرد. گندم وقتی سکوت مردش

  .سبک کرد

  ...خوره، بدبختم کردیدیگه حالم ازت به هم می  -

این دقیقا حرِف سدراست، اون االن گفت من تو رو  -

  .بدبخت کردم. اون این حرف رو یادت داده

دنبال موبایل گندم گشت وقتی موبایل را دید، گفت:  

.«دیگر آب از سرش گذشته بود، سر شکنمش»می

  .تکان داد و بغضش را قورت داد

  !به درک -

تر کرد. گوشی را به دیوار پررویی او زامیاد را جری 

کوبید ولی چیزیش نشد. گندم با پوزخند به دیوار 

دارتر از این بود که با اش جانتکیه داده بود. گوشی

گوشی  چند ضربه بشکند. زامیاد با چشمان گرد شده 

سالم را برداشت. به سمت آشپزخانه رفت، 

قدر به گوشی کوب را از کابینت برداشت. آنگوشت 
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اش ماند. گندم نه جیغ زد و نه تقال  کوبید که تنها الشه 

کرد. با تاسف سر تکان داد و آرام گفت: »دیگه حالم  

خوره.« زامیاد هیچ نگفت به الشه  ازت به هم می 

دم در ذهنش تکرار شد. موبایل نگاه کرد و حرف گن

گندم به اتاق خواب رفت و زامیاد را تنها گذاشت. با 

کالمش زامیاد را طرد کرده بود و هیچ چیز بیشتر از  

 .ترساندطرد شدگی او را نمی

 

#۵۵ 

 

وارفته سرجایش ایستاد. زبانش جسم سنگینی شده  

توانست در دهان بچرخاند و حرفی بزند. بود که نمی

کرد، غم سنگی روی سرش حس میفشار سنگینی را 

نوایش. خانه تاریک شد و گندم  شده بود بر سر بی

رفت که بخوابد. زامیاد روی کاناپه نشست و پایش را 

روی میز دراز کرد. چشمانش از میل به اشک  

سوخت ولی حدقه چشمانش کفاف بغض سنگینش  می

ها او را  داد. گندم موقع خاموش کردن برقرا نمی

. خیال کرده بود که با کوبیدن گوشی، نادیده گرفت

شود ولی ورق برگشته بود. باید زندگیشان خوب می
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خوابید، از دست خودش خسته شده بود. به سمت می

یخچال رفت، کیسه داروهایش را برداشت. داروهای  

گفتند که باید خفه خون بگیرد و با  اعصاب به او می

د و خوردنشان بخوابد. خودش را تسلیم داروها کر

ها اش را هم با خودش تسلیم کرد. بسته قرص زندگی

خالی و معده زامیاد پر شد. جلوی چشمانش سیاهی  

خواست باال بیاورد ولی جلوی خودش را  رفت، می

گرفت. دهانش را محکم بست. با تکیه به دیوار می

خواست برای آخرین بار گندم را ببوسد. راه رفت، می

جسام اتاق تصویر محوی به سمت اتاق رفت، از تمام ا 

دید، وقتی تصویر تار رادین را دید، اشک در را می

چشمانش حلقه زد. یک لحظه پشیمان شد، تکلیف این 

کفایت شد، خدایش بزرگ بود یک پدِر بیبچه چه می 

خورد. کنار گندم نشست وقتی دست به چه دردش می

روی صورت او گذاشت از سردی دستانش گندم چشم 

های زامیاد را دید که  ر نور آباژور پلک باز کرد. زی

شد. با نگرانی گفت: »چی شده؟« باز و بسته می

های زامیاد بسته شد، به عقب پرت شد و روی پلک 

تخت پایین پای پسرکش افتاد. گندم مثل فنر از جا  

پرید، چند بار تن زامیاد را تکان داد و اسمش را صدا  
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جمله را گفت: زد و زامیاد از الی لبانش به زور یک 

»دیگه... از... دستم... راحت... شدی.« گندم با ترس 

هایش یکی پس از دیگری روی  عقب رفت و اشک 

اختیار جیغ زد و از صدای جیغش  گونه غلطیدند، بی

پسرکش بیدار شد و گریه کرد. گندم چادر به سر کرد 

 .و از خانه بیرون رفت

 

#۵۶ 

 

بعد، مردی  شان را زد. چند لحظهزنگ خانه همسایه 

دار با موهای ژولیده و یک زیرپوش و شورت پاچه 

  .در خانه را باز کرد

 بله؟ -

شوهرم... شوهرم خودکشی کرده. تو رو خدا کمکم  -

 !کنید، باید ببریمش بیمارستان

های گندم و صدای مضطربش مرد همسایه را به  اشک 

تکاپو انداخت. رفت تا حاضر شود و همسرش در 

کرد، اش را روی سرش مرتب میحالی که روسری 

کشان گفت: »چی شده؟« گندم  جلوی در آمد و خمیازه 

به هق هق افتاده بود، رنگش به رنگ گچ دیوار بود 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo118 | P a g e  
 

هایش وقفه های پرهیجانش میان حرف و نفس

  .انداختمی

  ...شوهرم قرص خورده -

زن دلش به حاِل گندم سوخت و با ترحم گفت: 

مارستان.« مرد رسونیدش بی»نگران نباش می

بست، از خانه  طور که کمربند شلوارش را میهمان

بیرون آمد. پشت سر گندم وارد خانه شد. صدای جیغ  

و گریه رادین در خانه پیچیده بود. مرد، زامیاد نیمه 

جان را روی کولش سوار کرد، گندم بچه را بغل کرد 

و دنبال مرد دوید. چادررنگی سرش بود و یک دامن 

وشیده بود. اصال حواسش به لباسش نبود، و پیراهن پ

خواست زامیاد زنده بماند. وارد اورژانس  فقط می

بیمارستان شدند. مرد همسایه بچه را در محوطه  

جلوی بیمارستان نگه داشت. گندم پشت در ایستاد و 

زامیاد را شست و شوی معده دادند. ذکری نمانده بود 

ش از دست هایکه به لبان گندم نیامده باشد، گونه

قرار بود و پشیمان. هایش عاصی شده بود. بیاشک 

دکتر گفته بود نباید زامیاد را طرد کند، گفته بود که 

برای بیماری زامیاد نادیده گرفتن و طرد شدن یعنی  

ها به او گفته بود که از مرگ ولی گندم شبیه ابله 
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دستش خسته شده. زامیاد را باز روی تختی در  

د. دکتر گفت که خداروشکر خطر  اورژانس خواباندن

رفع شده است ولی قرص زیادی خورده شاید اثرش تا 

چند روز رویش بماند و خوابالود باشد. گندم با 

خودش گفت خوابالود باشد به جهنم مهم این است که 

حالش خوب باشد. وقتی خیالش از زامیاد راحت شد،  

به محوطه رفت. مرد خسته روی صندلی فلزی  

گندم با خجالت گفت: »امشب شوهرم رو   نشسته بود.

  «.دارنمینگه 

خوای بچه رو ببرم خونمون؟ خودمونم بچه می -

  .کوچیک داریم، خانمم هواشونو داره

  .گندم قدرشناسانه به مرد نگاه کرد

خدا از آقایی کمتون نکنه، آدِم خوب مثل شما خیلی   -

  .کمه

شوهرتون  کنم، خداروشکر که حاِل خواهش می  -

  .خوبه

  .گندم سرش را باال و پایین انداخت

 .خداروشکر -

 

#۵۷ 
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گشت ولی کدام مادری بود که به اورژانس برمی

اش را دست غریبه بسپارد و با خیال راحت یک بچه 

اش هم که چند تکه شده بود، به جا بنشیند. گوشی

پذیرش رفت و رو به پرستاری که در پذیرش بود، 

تونم یه زنگ بزنم؟ کار واجبه!« زن  گفت: »خانم می

تلفن را روبروی گندم گذاشت و بدون هیچ حرفی  

هایش پیش رویش شد. گندم  سرگرم گشتن در پرونده

تند تند شماره گرفت و گوشی را روی گوشش 

  .گذاشت. صدای منوچهر را از پشت تلفن شنید

 بله؟ -

  .سالم بابا -

م، با چه  منوچهر با حالت نگرانی گفت: »سالم دختر

  «ای زنگ زدی؟شماره

  .من بیمارستانم -

 چرا بیمارستان؟ بالیی سر زامیاد اومده؟ -

خواست بگوید شوهرش خودکشی کرده  گندم دلش نمی

رفت. ناچار شد  است، انگار شخصیتش زیر سوال می

  .فهمیدندراست بگوید، باالخره می

 .زامیاد قرص خورده -
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  .صدای منوچهر شبیه تشر شد

  چی؟ االن چطوره؟ -

اش رو شستشو دادن، حالش خداروشکر  معده -

رو دادم دسِت همسایمون،  خوبه. فقط بابا من بچه

  .انترسم آخه غریبهمی

فرستم پیشش نگران نباش. فقط کدوم  نازنین رو می -

 بیمارستانی؟

ن  اسم بیمارستان را گفت و تلفن را قطع کرد. از ز

تشکر کرد و به اورژانس رفت. کنار تخت زامیاد یک  

صندلی فلزی بود. روی صندلی نشست. انژوکت روی  

دست زامیاد و سرمی به آن وصل بود. دست روی  

های سبزه زامیاد کشید و زیرلب گفت: »چه  انگشت 

پسر بدی هستی تو! چی کار کنم از دستت؟« لبخند  

  .زد

 .لی هنوزم عاشقتمکنی وکه خیلی اذیتم میبا این -

 

#۵۸ 

 

ای تار  زامیاد چشمانش را باز کرد، از پشت هاله 

صورت گندم را دید. لبخند محوی روی لبش نشست و  
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قدر خوشبختم که حوری  با صدای آرامی گفت: »این

اون دنیا هم شبیه گندمه؟« گندم از روی صندلی بلند 

شد و روبرویش ایستاد. دستش را آرام روی 

  .اش کشیدپیشانی 

 ...زبون نریز. پدِر منو درآوردی تو -

تصویر گندم واضح شد و اشک حلقه زده در چشمان  

  .او ذوق زامیاد را چندبرابر کرد

برای من گریه کردی؟ تو که گفتی از دستم خسته   -

  .شدی

دیوونه! ما دعوامون شد، توی دعوا که حلوا   -

  .دم برای توکنن. من جون میخیرات نمی 

پرنده احساس در وجود گندم بال زد و از شدت 

هایش سنگین  احساساتی شدن زیاد، اشک ریخت. پلک 

خواست چشمهایش را ببندد و نگاه شده بود ولی نمی

ماندن او اشک شوق  از تصویر گندم که برای زنده

های  ریخت، بگیرد. گندم دستش را آرام روی چشم می

زامیاد  او کشید و زیرلب گفت: »بخواب عزیزم.« 

خوابش برد. گندم از پشت پنجره به محوطه بیرون 

بیمارستان چشم دوخت. عبور و مرور مردم را نگاه 

کرد و صدای جیغ و داد افرادی که مریض بدحالی را  
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آوردند، در سرش پیچید. همیشه از  به اورژانس می

آمد، وقتی آنجا بود، دلش بیمارستان بدش می

کاش دیگر گذرش به خواست یک طوری فرار کند. می

ها دست بیمارستان نیفتد و زامیاد از این کج خلقی

بردارد. زیرلب گفت: »خدایا کمکم کن، من که ازت 

خوام.« هر بار  خوام، یه کم آرامش می چیز زیادی نمی

گرفت. با صدای منوچهر  کرد، دلش آرام میکه دعا می

  .صورت خیسش را پاک کرد و به سمت او چرخید

  .باسالم با -

منوچهر نگاه از زامیاد غرق خواب گرفت و گفت: 

»سالم بابا، حالت چطوره؟« لبانش را روی هم فشرد 

  .و آه کشید

  .خواستم این بال رو سر خودش بیارهمن نمی -

منوچهر به عروسش نزدیک شد، سر او را روی  

  .سینه پهن او گذاشت

عیبی نداره عروس، همین که پای زندگیت هستی   -

  .. تو برام مثل زلفا عزیزی، باباعالیه

دانست که های منوچهر دِل گندم را گرم کرد. میحرف 

زامیاد از پدرش دِل خوشی ندارد ولی گندم او را به 

 .اش دوست داشتاندازه پدر نداشته
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#۵۹ 

 

 

منوچهر روی صندلی کنار تخت پسرش نشست. رنگ  

پریدگی صورت سبزه زامیاد را سفید کرده بود.  

خواست  اش دلش میر با همه غرور مردانهمنوچه 

بزند زیر گریه. چه کرده بود با پسرش که به این 

ای گفت: »چرا این  وضع افتاده بود. با صدای دورگه

کار رو کرد؟« گندم باالی سر پدرشوهرش ایستاده 

های ریزی را روی  بود، کالفگی و حس غم چین

  .اش انداخته بودپیشانی 

ر نکنه، گفتم بهش از دستت خدا بگم منو چی کا -

  .خسته شدم

ای روی منوچهر سرش را پایین انداخت و به نقطه 

زمین چشم دوخت. پرستاری با یک سرنگ پر باالی  

سر زامیاد آمد. در سرمش مایع زرد رنگی را تزریق  

کرد و بوی آمپول تقویتی که انگار بوی پرتغال مانده 

پرستار گفت: شان پیچید. گندم رو به داد زیر بینیمی

  «شه؟»کی مرخص می
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  .فردا صبح -

منوچهر سر چرخاند و به گندم نگاه کرد. شبیه 

ها لباس پوشیده بود،  دامنش از چادر رنگیش  قربتی

بیرون زده بود، رویش را سفت گرفته بود تا تاپش از  

خوای برو  زیر چادر معلوم نباشد. گفت: »بابا می 

  «.خونه، لباستو عوض کن

تر عصبی  نه، اگه بیدار بشه ببینه من نیستم بیش  -

 .شهمی

منوچهر با لبخند عروسش را نگاه کرد. زیبا بود و 

اش از ستودن گذشته بود، صبور. طوری که صبوری

بوسیدی. در چشمان طوسی اش را باید میصبوری 

کرد، درشتش عشق به شوهر و زندگی بیداد می

دیده بود  عشقی که منوچهر در چشمان هیچ زنی ن

حتی نازنین هم به پول منوچهر با عشق بیشتری نگاه 

کرد و به او فقط به چشم یک سایه سر نگاه می

ای پای زامیاد کرد اما گندم یک جور عاشقانهمی

 .ایستاده بود

 

#۶۰ 
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زامیاد چشم باز کرد وقتی منوچهر را کنار تختش دید، 

  .اختیار اخم کردبی

 کنی؟جا چی کار میاین -

رو به گندم با ترشرویی گفت: »تو بهش گفتی؟« 

منوچهر گفت: »پسرم زنت تک و تنها اومده بود  

اینجا، فکر کردی چطور پول بیمارستان رو تسویه 

  «ذاشت؟ات رو به امید کی میکرد؟ بچهمی

 االن بچه پیش کیه؟ -

  .پیش نازنین -

سر چرخاند و به سقف روبرویش چشم دوخت.   زامیاد

سیبک گلویش باال و پایین شد. اسم نازنین تداعی  

کننده چهره مادرش و حسرت نداشتن او بود. اگر 

داشت نه زن میاش را او نگه آرزو زنده بود بچه 

اش را ای که حتم داشت دلسوزانه هوای بچهغریبه

ی تخت  ندارد. آفتاب سپیده زد، گندم روی صندلی پا

زامیاد خوابش برده بود، منوچهر در محوطه بیرون  

کشید. گندم با صدای جسمی که بیمارستان سیگار می 

روی زمین افتاد، از خواب پرید و سیخ نشست. 

همراه تخت بغلی موبایلش را از روی زمین برداشت 
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و گفت: »ببخشید آبجی.« دست روی چشمهای  

« یک  کنم.خوابالویش کشید و گفت: »خواهش می 

ساعت بعد از بیمارستان مرخصش کردند و به خانه  

داد و شیشه رفتند. نازنین رادین را در بغلش تکان می 

شیرش را در دهانش گذاشته بود. زامیاد با دیدن  

اش در دستان نازنین حالش عوض شد. بچه 

خواست تشکر کند ولی زبانش به تشکر می

  .چرخید. نازنین به سمتش آمدنمی

گفت فشارتون باال پایین شده، االن حالتون منوچهر  -

  خوبه؟

زامیاد سرش را باال و پایین انداخت. گندم بچه را از  

دست نازنین گرفت و گفت: »خیلی زحمت کشیدید، 

  «.ببخشید

فکر کنم خیلی به خودت وابسته است، دیشب تا  -

  .صبح گریه کرد

رادین وقتی بوی مادرش را فهمید، چشمان کوچکش  

کرد و رو به گندم لبخند زد. گندم با حظ   را باز

پسرکش را نگاه کرد و زیرلب گفت: »خیلی به من  

وابسته است.« زامیاد با تکیه به دیوار به سمت اتاق  

وقت برای این رفت، چشم نداشت نازنین را ببیند هیچ 
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سوالش جوابی نداشت که چرا آرزو جای نازنین 

اب داشت ولی نیست؟ چرا او رادین را ندید. البته جو

کرد، جوابش حس نفرت را در وجودش بیدار می

جواب سوالش دو کلمه بود منوچهر و محمد، دو  

برادری که کمر به قتل مادرش بستند. دخترک نازنین  

وقتی زامیاد داخل اتاق رفت، شبیه کسی که از قفسی  

اش را آزاد کرد و خودش آزاد شده، انرژی پنهان شده

  .خترا در بغل منوچهر اندا

  ...بابا منوچ -

طور که زامیاد لباسش را از کمد برداشت، همان 

های لباسش را باز کرد، صدای شیرین زبانی دکمه

دخترک غریبه برای پدرش در گوشش پیچید. مرد  

اش کرد، حسودیگنده که به دختر بچه حسادت نمی

شد فقط حرف زدن منوچهر با دخترک با لحن نمی

 .زدمیکودکانه تیشه به قلبش 

 

#۶۱ 
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حال شده بود،  روی تخت نشست. بدنش سست و بی

توانست لباسش را عوض کند. گندم وارد اتاق  نمی

شد. چادرش را روی تخت انداخت و به سمت 

  «شوهرش رفت. روبرویش نشست و گفت: »خوبی؟

  .گندم به اینا بگو برن -

زشته عزیز من، زِن بیچاره دیشب تا صبح رادین  -

کشم بدون ناهار از  ته... من خجالت میداشرو نگه 

  .خونمون بیرون برن

دست روی گونه شوهرش کشید و ملتمسانه گفت:  

»به خاطر من تحمل کن.  اصال تو باید بخوابی. حالت  

  «.قدر خوب نشدههنوز اون 

  .حق با توئه سرم خیلی سنگینه -

اش خم نزدیک زامیاد شد، سرش را به سمت شانه 

ر نفوذی خیره در چشمان شوهرش  کرد و با نگاه پ

گفت: »بهم قول بده، قول بده دیگه فکرت سمت 

خودکشی نره. اگه من عصبی شدم، حرفی زدم تو 

حرفمو جدی نگیر. حضورت تو زندگیم به اندازه نفس 

کشیدنم ضروریه... این همیشه تو گوشت باشه.« نور  

حال زامیاد دوید و لبخند محوی روی  امید در نگاه بی

شست. گندم را در آغوش گرفت و میان لبش ن
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موهایش نفس کشید. مثل پرکاهی او را همراه خودش 

روی تخت کشید. گندم روی تن شوهرش بود، با 

ای شرارت در نگاهش زامیاد را نگاه کرد و جیغ خفه 

  .زد

 کنی؟چی کار می -

  .جا بخوابیباید همین -

 خوای لباستو دربیاری؟تو نمی -

 تونی این کار رو برام بکنی؟میتو  -

ابرویی باال انداخت و با خنده گفت: »چشم.« گندم با 

عشق در عوض کردن لباس به شوهرش کمک 

 .گرفت، کنار او دراز کشید تا خوابش ببرد

 

#۶۲ 

 

 

 

سر میز ناهار نشسته بودند، گندم خورشت قیمه در 

 زودپز درست کرده بود. خورشتش حسابی جاافتاده

بود. زامیاد سر میز نشست، چشمانش خوابالود بود و 

صورتش رنگ پریده. عسل، دخترک نازنین، 
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ناخواسته با دیدن زامیاد خودش را جمع کرد و به 

مادرش چسبید. رادین در آغوش منوچهر خواب بود.  

گندم گفت: »بابا بچه رو بذارید زمین، غذاتونو 

گاهی  بخورید.« منوچهر نگاهی به صورت رادین و ن

 .به گندم کرد

من تا یک ساعت دیگه باید برم این پدرسوخته تا   -

اون موقع باید تو بغل من باشه.« گندم لبخند 

پرمهرش به صورت پدرشوهرش پاشید. مشغول 

خوردن غذا شدند که موبایل منوچهر زنگ زد. عادت  

نداشت موقع حرف زدن با تلفن به کنجی برود. هر جا  

 .زدکرد و بلند بلند حرف میکه بود تماس را وصل می

سالم محمد چطوری؟... عه! پس قضیه جدیه...  -

مبارکه، مبارکه!... انشاهللا به سالمتی... به به! باشه 

  .رسیمچشم خدمت می

موبایل را که قطع کرد. نازنین پرسید: »ثناجون 

ازدواجش جدیه؟« منوچهر با خنده گفت: »آره، محمد  

غذا در گلوی زامیاد گیر  شه.«هم داره داماددار می

کرد. به زور نوشابه غذای مانده در گلویش فرو داد و  

سبیک گلویش باال و پایین شد. پدرش چه شاد و 

گفت و چه شیرین  مسرور از داماددار شدن محمد می
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توانست بدی محمد زد. چطور میبا برادرش حرف می

که خودش این را در حقش نادیده بگیرد مگر نه این

ا دوست داشت. خیانت مادرش را همه جا پر  بدی ر

کرده بود که بتواند با خیال راحت این زِن غریبه را 

سر سفره پسرش بنشاند. کی این نفرت در وجود  

وقت طوفان  وقت. هیچشد، هیچزامیاد خاموش می

گرفت. مگر وقتی که زمین خوردن وجود او آرام نمی

نگاه به  قیدی عمو و پدرش را ببیند. منوچهر با بی 

  .پسرش کرد

یه خبر خوب! یه فامیِل جدید داره بهمون اضافه  -

  .کنهشه، ثنا داره ازدواج میمی

زامیاد گوشه لبش را به دندان گرفت و به زور لبخند 

  .زد

 !مبارکه -

 

#۶۳ 

 

 

ای از نوشابه خورد و روی لبش زبان  منوچهر جرعه

  .کشید
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  ...داربا یه خانواده خوب و همچین اصل و نسب -

شما کال دوست دارید با خانواده اصل و نسب دار  -

  .ذارید اصل و نسبش حفظ بشهازدواج کنید، فقط نمی

منوچهر نیش کالم پسرش را گرفت، جوابی به حرف 

دانست که زامیاد منتظر تلنگری داد. میزامیاد می

است تا قشقرق به پا کند. بعد از ناهار رفتند. زامیاد 

و دوباره خوابید. آن حجم قرصی که   به تخت برگشت

خورده بود، شوخی نبود الاقل باید چند روزی را 

ها از روانش بیرون برود. ولی خوابید تا اثر قرص می

آمد. حال شده بود، خواب به چشمش نمیفقط بدنش بی

که محمد خوشحال بود، یک لحظه راحتش  فکر این 

ل  وقت از خوشحالی عمویش خوشحاگذاشت. هیچنمی

شد، منتظر بود زمین خوردنش را ببیند ولی اگر نمی

شد، اگر خورد، اگر آب دریا خشک میکوه زمین می

خورد. وقت محمد هم زمین میآمد آنآسمان زمین می

ها بود، بیدی نبود که به باد  او استوارتر از این حرف

هایی خالصه دنیا بلرزد، همه زندگیشان در اسکناس 

کس هم شد. هیچدستش رد میشده بود که از زیر 

ها را از او بگیرد ولی زامیاد توانست آن اسکناس نمی

خواست که آن محمد را زمین بزند، آتش خشم می
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سوزاندش. رفته رفته عمو در دلش جان گرفته و می

هایش سنگین شد و به خواب رفت. آرزو پای  پلک 

پنجره اتاق ایستاده بود. رادین در دستانش بود، او را 

داد و با لحن سوزناکی برایش الالیی  کان تکان می ت

خواند. الالیی سوزناکش به خیال زامیاد شبیه یک  می

داد. یکدفعه نازنین به سمتش آهنگ غمناک سوز می

آمد، رادین را با حرص از دستانش گرفت. آرزو  

چشمانش پر از اشک شد، نعره زد و از میان لبانش  

سوخت  ها میشعله های آتش بیرون زد، در میانشعله

طرف عروسی ثنا بود و محمد با صدای و آن

 .کشیداش کل میمردانه

 

#۶۴ 

 

خواست فریاد بزند ولی زبانش بند آمده  زامیاد می

اش صداهای نامفهومی را بیرون بود. از الی حنجره 

داد، روی صورتش ذرات عرق نشسته بود. گندم  می

اسمش شنید که در خوابش نبود ولی صدایش را می

زد. چشمانش را باز کرد و زیر نورآباژور  را صدا می

قرمز رنگ صورت خوابالوی گندم را دید. گندم ذرات  



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo135 | P a g e  
 

اش کنار زد و آرام گفت: عرق را از پیشانی

ها کی  »خوبی؟« هوا کی تاریک شده بود، برق

  .خاموش شده بود

 ساعت چنده؟ -

  .سه صبح -

 من از ظهر تا حاال خوابم؟  -

اهمیتی نداره. یه کم خواب برات خوبه.   آره، ولی -

 کنه. برم برات آب بیارم؟آرومت می 

به معنای بله آرام پلک زد. گندم به آشپزخانه رفت و 

چند لحظه بعد با لیوان آبی برگشت. آب گوارا قلب 

آتش گرفته زامیاد را خنک کرد. دوباره دراز کشید و 

گندم را نوازش کرد تا با لمس تن زنانه ظریفش  

های آسیب دیده مغزش را ترمیم کند. گندم با  نورون 

سروصدایی از آشپزخانه چشم باز کرد. زامیاد کنارش 

نبود و پنجره اتاق روشنایی روز را به اتاق دعوت 

طور که میان کرد. از روی تخت بلند شد و همانمی

کشید، به سمت آشپزخانه  اش دست میموهای آشفته 

برق زد و به سمت رفت. زامیاد چای ساز را در  

یخچال رفت. گندم دست جلوی دهانش گرفت و 

  .ای کشیدخمیازه 
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 چرا بیدار شدی؟ -

  .خوام برم کارخونهمی -

  .ولی تو حالت خوب نیست  -

  .مصنوعی لبخند زد

  .حالم خیلیم خوبه -

نگران  کنار هم صبحانه خوردند و گندم با حالتی

شوهرش را تا دم در بدرقه کرد. حالت نگاه زامیاد را 

اش هم  شناخت، عالوه بر حال جسمی، حال روحیمی

زد. زامیاد تا شب روی آن  چندان چنگی به دل نمی

دار چرخ زد، گاهی هم از فرط روی میز  صندلی چرخ

برد. گندم سفارشش کرده بود و به خوابش می 

یاد کار کند. سوار ماشین  منوچهر گفته بود که نباید ز

شد و راه خانه را پیش گرفت. در کوچه پیچید و یک 

لحظه خشکش شد، زد روی ترمز و از پشت شیشه 

به گندم و سدرا که روبروی هم ایستاده بودند، نگاه 

کرد. گندم با یک دستش رادین را بغل کرده بود و  

داد. زامیاد  دست دیگرش را با حرص در هوا تکان می

ین پیاده شد، در را چنان کوبید که گندم و سدرا از ماش

 .از صدای در متوجه حضور او شدند
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#۶۵ 

 

زامیاد به سمت سدرا رفت. یقه او را گرفت و به 

دیوار چسباندش. گندم دست روی دست زامیاد 

  .گذاشت

 ...من هر چی قرار بود بهش بگم رو گفتم -

خ توجه به نگاه زامیاد که از زهر غضب سرسدرا بی

  .شده بود، به گندم نگاه کرد

ترسی تو به من دروغ گفتی، تو فقط از این می -

وگرنه منو دوست داری، حتم دارم که هنوزم عاشق 

  .منی

زامیاد گلوی او را رها کرد، منتظر به دهان گندم زل  

زد. یک لحظه انگار همه چیز پیش چشمش تار شد 

و گفت:  های گندم مهم بود. لبانش تکان خورد فقط لب 

»نه! من عاشق زامیادم.« زامیاد فخر فروشانه دست 

در جیب کرد و گندم دست آزادش را دور بازوی او  

  .حلقه کرد

زامیاد پدر بچمه... شوهرمه... با دنیا عوضش  -

  .کنمنمی
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سدرا ناباورانه به چشمان او نگاه کرد. چند قطره 

باران روی دست سدرا ریخت، انگار آسمان همان 

رای سدرا همدرد شد و بارید. نم باران پاییزی  لحظه ب 

  .همیشه یک مفهمومی دارد

تونی همه چیز رو فراموش کنی، نه گندم، تو نمی -

دونی اون مدتی که نبودم فقط برای دور خودت می 

شدن از تو ترکیه رفته بودم ولی دوری فکرتو  

  ...تونی منو فراموش کنیکمرنگ نکرد، تو هم نمی

نداد بیش از این گوش زنش را از زامیاد مجال 

  .هایش پر کند. سدرا را با دستش عقب زدحرف 

بینی که فراموشت کرده، برو پی زندگیت...  داری می -

  !خودت نامزد داری

سدرا نگاهش به گندم بود و با تاسف سر تکان 

  .دادمی

  ...تونه جای تو رو بگیرهتونه، بارانا نمی نمی -

طور که  نش رفت و همان عقب عقب به سمت ماشی

تونه جای تو رو شد، فریاد کشید: »نمیدور می

تونه.« آسمان یک لحظه پر از ابرهای  بگیره، نمی 

شان لولیدند، از معاشقهخاکستری شد که در هم می

خاست. باران تند شد و ماشین سدرا صدای برق برمی
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ها دور. گندم خیره به مسیر رفتن سدرا بود. از آن

ست پشت کمرش گذاشت و گفت: »بریم تو  زامیاد د

 عزیزم.« وارد خانه شدند، مهر زامیاد با شنیدن آن

 .ها از زبان گندم نسبت به او چند برابر شده بودحرف 

 

#۶۶ 

 

 

                             ۳ 

های به کار رفته در دیزاین ترکیبی از همه رنگ  

و  ای و طالیی بود و جایگاه عروسهای سرمهرنگ 

آرایی شده بود. دنباله لباس  داماد به شکل زیبایی گل 

کرد و دستش میان مشکی گندم زمین را جارو می

دستان زامیاد بود. زامیاد رادین را که کمی بزرگتر  

داشته بود و رادین با شده بود میان بازویش نگه 

های افتاده و دهان کوچکش که باز بود، به اطراف لپ

وسی رنگ گندم را به ارث کرد. چشمان طنگاه می

برده بود و صورت سفیدش شبیه ماه شب چهارده  

شنید، درخشید. زامیاد غرغر ریز پسرش نمی می

حواسش اصال به زیبایی در دستانش بود فقط صدای 
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چرخید و با شنید که میان میزها می محمد را می

گفت. یک روز جشن شوخی و خنده خوش آمد می

و روز دیگر جشن  فارغ التحصیلی دخترش بود 

عروسی او. چه کسی گفته دنیا دار مکافاته، گناه 

مادرش و محمد مشترک بود ولی محمد کجا و مادرش 

کجا. همه آن ساز و دهل و شکوه و جالل در نگاه 

زامیاد سیاه بود، یک سیاهی مطلق. یک محیط خفقان 

کرد. سر میز زلفا و آور که فقط باید از آن فرار می

چند روز بعد از آن اتفاق زامیاد به  سپهر نشستند،

اصرار گندم تماس گرفته  و از زلفا دلجویی کرده بود  

و دعوای خواهر و برادریشان ختم به خیر شده بود.  

گفتند و  همه چیز به روال قبل برگشته بود، باهم می

خندیدند البته گندم و زلفا و سپهر، زامیاد تمام می

منوچهر که   حواسش پیش حرکات محمد بود. پیش

کرد.  ها با همسرش بگو بخند میسر میز محمد این

همه خوشحال بودند، انگار نه انگار که آرزو نبود. 

گفت مادرت نزدیک یک سال و  خودش به خودش می

نیم است که مرده است تمامش کن زامیاد ولی 

توانست، امان از روزی که حس عقده گریبان نمی

ارکستر از خواندن گلویت را بگیرد و رهایت نکند. 
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دست کشید و همه کسانی که سر میزهایشان با ناز و 

دادند، صدای اعتراضشان باال رفت. ارکستر ادا قر می

خواد بخونه.«  گفت: »یه اتفاق جالب! پدر عروس می

صدای دست و جیغ بلند شد و محمد روی سن ایستاد. 

  .های قدیمی خواندبا صدا و لحن خواننده 

  ...شاه نداره، صورتی داره ماه نداره یه دختر دارم -

صدای محمد در گوش زامیاد تکرار شد، چندین و چند 

بار. یکدفعه نفهمید چطور بلند شد و مثل برق سالن  

 .را ترک کرد

 

#۶۷ 

 

های حیاط  گندم دنبال شوهرش دوید. روی سنگفرش 

شنوید. های گندم را میتاالر صدای تق تق پاشنه 

رنگی اطراف حوض، آب درونش را رنگ   هایچراغ 

زد، به های رنگی که از فواره بیرون میزد و آبمی

ای را بخشیده بود. زامیاد فضای سبز حس شاعرانه 

کنار حوض نشست، بدون آنکه آن شاعرانگی و 

ای روی زمین زل  زیبایی فضا را ببیند، با غم به نقطه

گر در  های شمال هم بود، ازد. اگر در بهترین جنگل 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo142 | P a g e  
 

ای در بکرترین مکان روستا هم بود باز مزرعه

رفت، حس خفقان دید، هر جا که میها را نمیزیبایی 

هم دنبالش بود. گندم کنارش نشست و دست روی  

پایش گذاشت. با لحن آرامی اسم شوهرش را صدا  

زد. زامیاد سر به سمت او چرخاند، از حرص زیاد  

لرزش تنش را هایش روی هم کلید شده بود و دندان

کرد. وقتی لرزش درونی به تنش از درون حس می

هایش شد ولی سلول اش نمیکس متوجه افتاد، هیچمی

  .آمدرحم به درد میاز این حس بی

  ...رم. تو بمونمن می -

خوریم، بعد ری؟ شام میزامیاد جان کجا می -

  .ریممی

  .شمتونم گندم... دارم خفه مینه! من دیگه نمی -

  .ریمدارم، باهم میرم رادین رو برمیخب می -

عصبی پلک زد و سرش را به چپ و راست تکان  

  .داد

  .خوام تنها باشمنه. می -

  «.تونم تنهات بذارمگندم نگران گفت: »ولی من نمی

 .یه کم تنهام بذار -
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از کنار حوض بلند شد و به سمت در خروجی رفت و   

رفتن او را دنبال کرد.  آشوب مسیرگندم در حالتی دل

به تاالر برگشت. زلفا گفت: »چی شد؟ زامیاد 

  .کجاست؟« زورکی لبخند زد

  .یه کاری براش پیش اومد، رفت -

اما هم زلفا و هم سپهر فهمیدند که زامیاد برای چی  

رفته است. صدای موسیقی عاشقانه در فضا طنین 

انداخت. عروس و داماد روی سن ایستادند. دنباله 

کرد، ظریف بود و مثل باس ثنا زمین را جارو می ل

خورد و پرشور  ماهی در بغل شوهر چاقش سر می

  .رقصیدمی

صدای دست و سوت فضا را دربرگرفته بود، تاالر  

تاریک بود و نور تنها در جایگاه عروس و داماد  

 .کردخودنمایی می 

 

#۶۸ 
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گندم عروس نشده بود، اصال نتوانسته بودند عروسی 

یرند ولی با این همه حسرت پوشیدن این لباس بگ

سفید را نداشت تنها حسرتش فقط و فقط نداشتن یک 

زندگی خوب بود. دلهره داشتن شوهری که جانش در  

کرد و مجبور بود برای  سرش بود، حال گندم را بد می

عشق به شوهر و فرزندش صبوری پیشه کند. اصال  

اش یدانست زامیاد با آن شرایط خاص روح نمی

آمد و کجاست و هر بار که منوچهر سر میزشان می

شد. اصال  گرفت، اضطرابش بیشتر میسراغ از او می

لعنت به این عروسی که آمدند، اگر در خانه نشسته 

  .تر بودبودند، سنگین 

تر کرده بود ولی  تاریکی، فضای گورستان را سنگین 

ترسید و نه از آن خلوت  زامیاد نه از تاریکی می 

ها  فناک. به جایی رسیده بود که دیگر فقط از آدمخو

شد، حتم داشت که پا ترسید، اگر آدمی نزدیک میمی

پلکید و  ای اطراف زامیاد میگذاشت. گربهبه فرار می

داد. گاهی از میومیو ضعیفش خبر از گرسنگی می 

های در باغچه شد به جان برگخود بیخود می

زد. زامیاد ها گاز مینافتاد و پر صدا به آگورستان می 

نگاه از گربه سیاه که چشمانش یک رنگ نارنجی  
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وحشتناک داشت، گرفت و به قبر مادرش نگاه کرد. 

نور چراغ گورستان قبر را روشن کرده بود و نوشته 

رویش خاری در قلب زامیاد بود. دو سال گذشته بود 

کس سعی نکرد که خیال آرزو را از سر ولی هیچ 

د، همه نمک روی زخم او پاشیدند.  زامیاد بینداز

پدرش مثل پروانه دور زنی چرخید که به خاطرش به  

آرزو خیانت کرده بود و محمد به دخترش نازید و پی 

در پی جشن گرفت. دست روی سنگ سرد کشید و از 

سوز سرد پاییز به خودش لرزید. سردش شده بود،  

توانست به خانه برگردد و زیر لحاف بخوابد ولی می

ر این  فضای تاریک خوفناک احساس آرامش د

ها آمده کرد به شهر فراموش شدهکرد،  حس میمی

ها مادرش است که است و در صدر فراموش شده

کند، کنار مادرش بود چون کسی دیگر یادی از او نمی

 .دانست که چقدر امشب تنهاستمی

 

#۶۹ 
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رقصیدند و صدای جیغ و  نورهای رنگی در آسمان می

ها بلند بود. در سر گندم هیاهویی بود باالتر  مهمانداد 

از آن جیغ و دادها. جشن عروسی تمام شد، همه 

های خندان از آن جشن بیرون آمدند.  خوشحال با لب

منوچهر دست پشت کمر گندم گذاشت و گفت: 

»دخترم! بیا با ما بریم.« سوار ماشین شدند و به 

نیاورده   سمت خانه رفتند. گندم کلید همراه خودش

بود، هر چه زنگ زد، کسی در را باز نکرد. منوچهر  

از ماشین پیاده شد و گفت: »چیه بابا؟ نیست؟!« گندم 

  .هوفی کشید و سرش را به چپ و راست چرخاند

  !نه -

 دونی کجا رفته؟می -

های زامیاد گاهی های گندم در مورد تصمیمگمان

  .آمددرست از آب در می

  .رفته سر خاک مادرشفکر کنم  -

  .ریم اونجابریم خونه، باهم مینازنین رو می -

گندم با خجالت از منوچهر تشکر کرد و سوار ماشین  

شدند. نازنین جلوی در خانه پیاده شد و دخترک غرق  

خوابش را به سختی در بغل گرفت و به سمت خانه  

رفت. به سمت گورستان رفتند. هوا سرد بود، گندم در  
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هایش تق تق  لرزید و با آن کفشمشکی می پالتوی

رفت و دنباله لباس شبش کنان پشت سر منوچهر می 

کرد. نگران بود که ها را از روی زمین جارو میخاک 

رادین سرما بخورد. به سمت قبر آرزو رفتند، زامیاد 

ریخت.  سر خاک مادرش نشسته بود و آرام اشک می

  .با صدای منوچهر سر بلند کرد

 یهو از تاالر اومدی بیرون؟چرا  -

  .لرزید، کردنگاه به گندم که در آن سرما می

 جا؟ تو بابام رو آوردی این -

  .کلید نداشتم، پشت در موندم -

صورت زامیاد از سرما سرخ شده بود. گندم به  

  .سمتش رفت و دست روی شانه او گذاشت

  .خورهپاشو بریم خونه، رادین سرما می -

از جایش بلند شد و با صدای منوچهر سر   زامیاد

 .جایش ماتش برد

 

#۷۰ 
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های سفیدش کشید و با آشفتگی  دست روی ریش

  .هایش را آشفته کردریش 

کنی؟ برای چی از مراسم بیرون چرا منو دیوونه می -

آی؟ محمد چند بار ازم پرسید چرا پسرت رفت، می

 همش باید جلوش خجالت بکشم؟

  .کشیلت می به جهنم که خجا  -

  .ها را در گور لرزاندصدای فریاد زامیاد تن مرده

دونم که نمیخسته شدم از دستت، خسته شدم از این -

گذره، خسته شدم از این کارهای تو تو مغزت چی می

و داداشتت. مامانمو تو گور کردید عین خیالتون 

  .نبود

  .مامانت خودش، خودش رو تو گور کرد -

اش در نزدیک کرد. چشمان مشکیزامیاد به پدرش 

  .چشمان خاکستری منوچهر قفل شد

توی یه رابطه زنی که خیانت کرده با مردی که  -

باعث خیانت شده یه گناه مشترک داره. چرا محمد  

  هنوز برادرته ولی مامان من فراموش شده؟

منوچهر جوابی برای این سوال نداشت. داشت ولی 

جرکننده بود که آور و منزجوابش به حدی خجالت 

توانست به زبان بیاورد در حالتی که زامیاد نمی
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اش دانست و همان جواب دیوانهجوابش را می 

کرد. منوچهر سرش را زیر انداخت و به سمت می

های افتاده ماشینش رفت. گندم از پشت شانه 

پدرشوهرش را دید. دست روی شانه زامیاد گذاشت و 

ای زیاد به هم هایش از سرمدر حالتی که دندان

خورد، بریده بریده گفت: »بریم خونه.« به سمت می

خانه رفتند. وقتی زامیاد وارد خانه شد، فضای خانه  

در نظرش تنگ آمد. زیپ لباس گندم را پایین کشید و 

وقتی لباس پایین افتاد و تن عریان گندم در معرض  

دیدش قرار گرفت بر خالف همیشه هیچ چیز در 

تفاوتی لباسش را عوض د. با بی وجودش تکان نخور

کرد و به بالکن رفت که سیگار بکشد. گندم یک 

پیراهن راحتی پوشید و در حالی که به سختی 

کرد به این فکر های روی موهایش را باز میگیره

 .چیز شوهرش دیگر مثل سابق نیستکرد چرا هیچمی

 

#۷۱ 
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اش راحتش  بخوابد ولی مگر افکار وامانده  خواستمی

گذاشت. خیال آرزو مثل تارهای عنکبوت می

کرد. های مغزش را به سمت خودش جذب میسلول 

خواست فریاد بزند ولی جلوی  قدر که دلش میآن

گرفت. فریادها را در گلویش خفه کرد و خودش را می 

صبح علی الطلوع شبیه آتشفشانی در حال فوران 

وشید و خانه را ترک کرد. زودتر از منوچهر  لباس پ

به کارخانه رفت، با بادی که در غبغب انداخته بود، 

رو به خانم ابطحی گفت: »همه کارهای عقب افتاده  

دم.« من رو لیست کن، امروز تا شب انجامش می

اش او را نگاه کرد و خانم ابطحی از باالی عینک طبی 

رد اتاقش شد، اش داد. زامیاد واچینی به پیشانی

توانست روی صندلی بشیند، تا خانم ابطحی با  نمی

ها وارد شود، زامیاد طول و طوماری از پرونده

عرض اتاق را طی کرد. خانم ابطحی در را بست و 

رفت. جرئت نکرد کالمی با زامیاد حرف بزند، حالت  

چهره زامیاد برافروخته شده بود، چشمانش از شدت 

طی چند روز چند سالی   سرخی کاسه خون و صورتش

تر شده بود. آن از غصه سدرا، این  پیرتر و شکسته

هم از مادرش، آن از منوچهر، این هم از محمد. کمی 
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ها در ها خودش را سرگرم کرد، تند تند مبلغ با برگه 

ماشین حساب زد، نفهمید کدام مبلغ را وارد کرده و  

دکمه جمع را فشرده و دوباره از اول شروع کرد.  

قدر ذهنش مشغول بود که از این دسته خطاها را  آن

چند باری تکرار کرد، کالفه چنگ به موهایش زد. 

موهایش را که چنگ زد، دردی در سرش پیچید، 

انگار به مغزش خون گرم روانه شد، یک لحظه داغ 

کرد و ماشین حساب را چنان به دیوار کوبید که چند 

وچهر را  اش خانم ابطحی و من تکه شد و صدای نعره

به اتاق کشاند. خانم ابطحی با چشمان گرد شده از 

تعجب پسر رئیسش را نگاه کرد. منوچهر به سمت 

زامیاد آمد، زامیاد روی صندلی خشکش زده بود،  

اش در حین ندامت پر از های خطاکار چهرهشبیه بچه 

حرص بود. منوچهر رو به خانم ابطحی گفت: »برو  

م ابطحی در حالی که  براش یه لیوان آب بیار.« خان

نگاهش به زامیاد بود، کمی عقب عقب رفت و وقتی 

از اتاق بیرون رفت، دوان دوان خودش را به 

آشپزخانه رساند. منوچهر روبروی پسرش نشست. 

زامیاد روی صندلی و او پایین پایش روی زانوهایش  
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نشسته بود. دست زامیاد را گرفت و یک داغی 

 .ودش روانه شدسوزاننده از دست پسرش به وج

 

#۷۲ 

 

 

هایش نامنظم و  زامیاد سرش را زیر انداخت، نفس

قرار بود. گلویش از سنگینی بغضش به درد آمده و  بی

خواست اشک بریزد. منوچهر دستش را بلند کرد نمی

  .و روی صورت پسرش کشید

  .تب داری بابا -

زامیاد دست پدرش را پس زد و آرام گفت: 

ون مامانمو پایمال کنید.« غبار ذارم خذارم، نمی»نمی 

ها چشمان خاکستری منوچهر را  اشک پس از سال 

  .دربرگرفت

  .کس خون مامانت رو پایمال نکردهیچ -

عقده به دلم موند، یه سیلی تو گوش عمو محمد رو  -

 ...زنمشینم تو بزنی، خودم میبزنی، دیگه نمی

  .منوچهر با ترس عقب رفت

  ...کنی بابا. نکن، تو این کار رو نمینه زامیاد -



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo153 | P a g e  
 

ترس را در چشمان پدرش دید. با پوزخند گفت: 

اش طور  کنم.« حالت چهره کنم، این کار رو می»می

خاصی شده بود در حین رنگ پریدگی ترسناک بود و 

چشمانش یک نفوذ مسحور کننده داشت. منوچهر  

برای اولین بار از یک نفر ترسید، از پسرش. خانم 

بطحی با لیوان آب وارد اتاق شد، لیوان را به سمت ا

زامیاد گرفت. نگاه همراه با پوزخند زامیاد به پدرش 

حتی خانم ابطحی را هم ترساند. لیوان را روی میز  

گذاشت، دو پا قرض گرفت و دوان دوان اتاق را ترک 

کرد. همزمان با بلند شدن زامیاد از روی صندلی 

  .منوچهر هم بلند شد

 ری؟ا میکج -

 !رم پیش محمدمی -

منوچهر جلوتر از او به سمت در رفت، در را بست و  

  .جلوی در ایستاد

 ...ذارم بریکجا؟ نمی -

  .زامیاد نگاه به پدرش کرد

  .برو کنار -

  .ذارم بری پیش عموت نمی -
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های تند به سمت میز رفت. یک جور  زامیاد با قدم

، هر قدمش بینی شده بودوحشتناکی غیرقابل پیش 

رود. شبیه کسی بود که با رغبت به استقبال مرگ می

لیوان پر آب را به دیوار کوبید، لیوان با صدای بدی 

شکست. تکه مانده در دستش را نزدیک شاهرگش  

  .گرفت

  .کشمنری کنار خودمو می -

در صدایش عزمی راسخ بود، زبان منوچهر از تحکم 

هم گذاشت و  هایش را رویدر لحن او بسته شد. لب

  .ملتمسانه گفت: »بابا!« با صدای بلند فریاد زد

  .برو از جلو در کنار -

 .های افتاده از در فاصله گرفتمنوچهر با شانه

 

#۷۳ 

 

 

طور که با از کارخانه بیرون زد. منوچهر همان 

رفت به خانم ابطحی گفت که  سرعت پشت سرش می

دوید ولی به زامیاد میها دنبال گردد. در پلهزود برمی

رسید. قوت یک دونده را گرفته بود و چنان  او نمی
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هایش به ناله ها از تندی قدمدوید که پلهمی

زد، پیر شده بود و  آمدند. منوچهر نفس نفس میدرمی

رسید. وقتی منوچهر  به گرد پای پسرش هم نمی

خودش را به پارکینگ رساند، زامیاد با ماشینش در 

هایش بلند نه گاز داد و گرد از زیر الستیک حیاط کارخا

شد. نگهبان اهرم را باال زد اول زامیاد و با فاصله 

اندکی منوچهر از کارخانه خارج شدند. ولی زامیاد را 

دانست با چه سرعتی رفته است که به گم کرد، نمی

این زودی وارد خیابان شده. سر خیابان اصلی که 

د را دید و خیلی زود  رسید از دور ماشین مشکی زامیا

زد ماشین یک نقطه شد. منوچهر در حالی که بوق می

رفت. کرد، به دنبال او میو برای رسیدن عجله می

رساند نباید به زامیاد باید خودش را به دفتر محمد می

دانست داد که زودتر از او برسد. میامان می

خواهد آبروی محمد را بریزد. روبروی شرکت می

ک کرد. یک شرکت فروش قطعات عمویش پار

اتوموبیل بود، منوچهر قطعات را در کارخانه تولید 

کرد و کار پخش و تبلیغاتش در شرکت محمد انجام  می

شد. زامیاد وارد ساختمان شد. از پاگرد بزرگی که می

با گلدان زینت داده شده بود، گذشت، از دو پله باال  
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د یک  رفت و در سفید رنگ را باز کرد. شرکت محم

محیط لوکس و بزرگ بود. دکورش سفید بود و از 

زد. همه باالی دکور سفید نورهای یاسی بیرون می

ها پیدا  های بلند داشت و از پشت شیشهها شیشه اتاق 

دهند،  بود که کارمندان در اتاقشان چه کاری انجام می

هیچ حریم شخصی در شرکت نبود. حسابدار شرکت 

گذشت. زامیاد را و میای را زیر بغل داشت پوشه 

  .شناخت و سر خم کرد

  .سالم آقای پاکروان -

زامیاد سرش را به معنای جواب دادن تند باال و پایین 

انداخت و به سمت اتاق عمویش که در انتهای سالن  

 .بود، رفت

 

#۷۴ 

 

 

گفت بذار هماهنگ کنم، نشنیده صدای منشی را که می

مد با حس گرفت و دستگیره در را فشار داد. مح

حضور کسی که محکم پایش را به زمین کوبید، 

های پیش رویش بلند کرد.  سرش را از روی برگه 
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زامیاد را که دید، یک لحظه وارفت. با خنده 

ای گفت: »اومدی عذرخواهی کنی برای دستپاچه 

دیشب؟« از عمویش متنفر بود، حتم داشت که خود 

ده بود  گفت، فهمیدانست، داشت چرند می محمد هم می

که زامیاد برای عذرخواهی نیامده است. چشمان  

ترساند، یک طور  زامیاد حتی شیر درنده را هم می

افتادی و عجیبی شده بود، در برابرش به لکنت می

که این ترس را نشان ندهد شروع به محمد برای این

  .قصه بافی کرد

عیب نداره، اولش ناراحت شدم که چرا از عروسی  -

  ...ولی بعد گفتمبیرون رفتی 

 شی؟شه خفهمی -

اختیار صاف نشست و خودش را جمع کرد. محمد بی

  .ادبی نکرده بودکس تا به حال به او بی هیچ 

من از تو عذرخواهی کنم یا تو از من؟ خوب  -

غیرت من خوشحالی، سر خر دیگه نداری. بابای بی 

  .که با خوشیت خوشه، مامانمم که زیر خاکه 

  .با کالفگی تکان دادمحمد سرش را 

 شه این بحث؟ کی تموم می -



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo158 | P a g e  
 

سوزه این بحث هم هست. تا وقتی جگر من می -

  .وقتشه. فهمیدی؟ هیچوقت تموم نمیهیچ 

تند  لرزید ولی در حین لرزش یک تُنِ صدای زامیاد می

تکان دهنده داشت. در باز شد و منوچهر وارد اتاق 

 .شد

  .زامیاد بیا بریم -

  .تر شد، فریاد کشیدزامیاد از دیدن منوچهر عصبی

  جا اومدی؟تو چرا این -

  .جا محل کار عموتهپسرم این -

محمد از جایش بلند شد و رو به منوچهر گفت: »من 

زهایی باید برای ام تنها بذار. یه چیرو با برادرزاده

این بچه مشخص بشه.« منوچهر با نگرانی نگاه به 

  .زامیاد کرد. محمد دست پشت کمرش زد

  .برو منوچهر  -

منوچهر با سری افتاده از اتاق بیرون رفت. محمد 

خواست دست زامیاد را بگیرد ولی زامیاد دستش را 

کشید، سرش مشت کرد و در حالی که عمیق نفس می

  .. محمد چند قدم عقب رفترا زیر انداخت 

  .بشین -

  .خوام وایسممی -



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo159 | P a g e  
 

محمد روی کاناپه نشست و پاهای تپلش را روی هم  

 .انداخت

 

#۷۵ 

 

 

 زامیاد جان مشکلت االن چیه؟  -

عصبی خندید. در دلش هزار فحش آبدار به  زامیاد

دونم شاید من محمد داد و در زبان فقط گفت: »نمی 

ام که گیر دادم به یه مشکل... یا شاید شما دیوانه

  «.کنیدزیادی تو حال زندگی می

زد بعد از اون  پسرم، مامانت خودش بهم زنگ می  -

داد... خودش خودکشی هم خودش به من پیام می

  .کرد

چرا مامان من تو خاکه ولی تو راست راست تو  -

 زنه تو صورتت؟چرخی؟ چرا بابام نمیشهر می

تونه...« زمزمه محمد زیرلب گفت: »بابات نمی

 .های زامیاد را تیز کردزیرلبی او شاخک 

 یعنی چی؟ -
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بیا روبروم بشین تا بهت بگم، اونجا وایسادی که  -

 چی؟

دوست نداشت زامیاد روبروی او، روی مبل نشست. 

خواست حقیقت  روبروی محمد باشد ولی از طرفی می 

را بشنود. میان یک دو راهی گیر کرده بود، همکالم 

 .شدن با او یا همکالم نشدن

 !بابات به من مدیونه -

اش را روی زامیاد پوزخند زد و دست مشت شده

 .پایش کوبید

 مدیون چی؟ -

رف را اش را روی هم گذاشت. حمحمد لبان کلفت تیره

.  کرد و برای گفتنش مردد بوددر دهانش مزه مزه می

 .وقتی نگاه منتظر زامیاد را دید، لب باز کرد

بابات پسر خلفی نبود ولی من خوب بودم. آقا جون  -

توی یه دعوا با منوچهر کل اموال رو به نام من کرد،  

کم حس عذاب وجدان داشتم اموال رو  منم که یه

خودم نصف کردم... یعنی نصف که نه شصت درصد  

 ...برای من، چهل درصد بابات

  .زامیاد با درد عمیقی در سینه پلک زد
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تو چهل درصد به خاطر نفع خودت به نامش کردی،  -

چرخه، بابای من کل کارخونه زیر دست بابای من می

این کار رو کردی که  چم و خم تجارت رو بلده... تو

 ...بابام برات بمونه و سود بیاره

 قدر به من بدبینی؟تو چرا این -

صدای فریاد زامیاد از گلویش بلند شد و قلب محمد را  

 .در سینه لرزاند

 !چون دوست پسر مامانم بودی -

 ...های خرابمامانت خودش شبیه زن -

نفهمید چطور از جایش بلند شد و گلوی محمد را 

داد که محمد حس زد. آنقدر محکم فشار می چنگ

اش کرد همه زورهای عالم در دستان برادرزادهمی

ریخته شده است. یکی از کارمندها از پشت شیشه آن 

 .ای کشیدصحنه را دید، جیغ زنانه 

 .زنهداره آقای پاکروان رو می -

منوچهر دوان دوان دو پله را باال رفت. دستگیره را  

 .رد دفتر محمد شدپایین کشید و وا

 

#۷۶ 
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نفهمید چطور به سمت کاناپه جست زد. پیراهن زامیاد 

را چنگ زد و چنان کشید که خودش هم همراه زامیاد 

روی زمین پرت شد. صورت محمد سرخ شده بود و  

شبیه گرگی  کرد. زامیاددر تقالی نفس سرفه می

زخمی برای ریختن آبروی محمد دندان تیز کرده بود.  

ای زد که همه از جایش بلند شد و چنان نعره

 .کارمندان پشت در اتاق دست روی قلبشان گذاشتند

زنم...  گی هرزه؟! زندگیتو آتش میبه مامان من می -

 ...زنمزندگیتو آتش می

ر میز همزمان با فریاد دیگرش گلدان سنگی بزرگ کنا

را برداشت و چنان به زمین کوبید که صد تکه شد. 

هر چه روی میز محمد بود، زمین ریخت و بلندتر 

رفت و فریاد زد. منوچهر درمانده در پی او راه می

کرد که بس کند. چهره منوچهر تصویری  خواهش می 

از یک آدم عاصی بود، رنگ رخسارش سفیدتر از گچ 

. زامیاد گ رخسارشدیوار و لب هایش سفیدتر از رن

های محمد منظم شده بود و با از تقال افتاد، نفس

کرد. زامیاد شبیه چشمان گرد شده زامیاد را نگاه می

کودکی نادم با تکیه به دیوار نشست، پاهایش را در 

اش دل  شکمش جمع کرد طوری گریه کرد که از گریه 
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. سر سنگ آب شد. منوچهر کنار پسرش نشست 

مین بود و در چشمانش نقشی از زانوهایش روی ز

انگیزترین اشک. نقش اشک در چشمان مردان غم

تصویر عالم است مخصوصا در چشمان پدری که 

برای بیماری روحی پسرش محزون است. زامیاد سر 

ها گریه روی زانوهایش گذاشته بود، شبیه بچه 

ها ناله و نفرین بر بختش. کرد و شبیه پیرزنمی

ی پسرش گذاشت تا کسی منوچهر سر روی موها 

هایش را نبیند ولی موهای زامیاد پر از قطرات  اشک 

باران چشمان پدرش شد. محمد وقتی تجمع 

کارمندانش را پشت دفتر دید، عصبی شد. از روی  

  .مبل بلند شد و بادی به غبغب انداخت

 .پسرتو جمع کن از اینجا ببر، منوچهر -

 .اد زدمنوچهر سر بلند کرد و دست پشت کمر زامی

 .بریم بابا -

زامیاد ایستاد، دیدن چهره حق به جانب محمد 

اش کرد ولی دیگر نا نداشت، با منوچهر از  عصبی

 .دفتر بیرون آمدند

 

#۷۷ 
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سرش را به صندلی تکیه داده بود، حتی توان رانندگی 

رساند هم نداشت، منوچهر گفته بود او را به خانه می

ببرد. منوچهر با  فرستد تا ماشینش راو کسی را می

کرد، چشمش  اخم ظریفی میان ابروانش رانندگی می

به خیابان بود و در سرش هزاران سودا. زامیاد از 

  .گوشه چشم نگاهی به پدرش کرد

ها سر چس تومن پول به داداشت پس همه این سال -

 سرویس دادی؟

چس تومن نبود پسر، بحث حقم بود، بحث مال و -

تونه  وت شریکم، آدم که نمیاموال بود... من با عم

  .شراکتش رو به هم بریزه

  .زامیاد با حالت چندشی نگاهش کرد

 !غیرتتخوش به حال بی -

منوچهر عصبی پلک زد. به اندازه کافی خسته بود، 

  .های زامیاد را نداشتدیگر طاقت حرف

  .کم استراحت کن بابا، دیگه به هیچی فکر نکن یه -

در جواب حرف پدرش پوزخند زد، به هیچ چیز فکر  

خواست انتقام از نکند تازه شروع شده بود. تازه می

دفتر بیرون انداختنشان را از محمد بگیرد، انتقام برده 
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کردن پدرش را. قصه او و عمویش سر دراز داشت، 

بروی در خانه از درازتر از هزار و یک شب. رو

که خداحافظی کند، در را  ماشین پیاده شد و بدون آن

بست. حال درآوردن کلید را نداشت، زنگ را فشرد و 

کالم  در باز شد. توی آسانسور ایستاد و موسیقی بی

در گوشش پیچید، صدای موسیقی آن لحظه شبیه 

آورترین صوت دنیا شده بود. امواج منفی در  عذاب

ا هم حساس کرده بود، فقط هایش رسرش گوش 

خواست. در آسانسور باز شد، گندم جلوی  سکوت می 

در به استقبالش آمد. زامیاد سرش پایین بود و 

قدر زود آورد. پرسید: »چرا اینهایش را درمیکفش

اومدی؟« و وقتی زامیاد سر بلند کرد، جواب همه 

 .سواالتش را گرفت. چهره زامیاد حالت طبیعی نداشت

 

#۷۸ 

 

دلیل رادین در خانه پیچیده بود. دای خنده و ذوق بیص

اش که کنار پذیرایی بود، دراز کشیده و توی گهواره 

کرد. هر های آویز شده باالی سرش بازی میبا ستاره 

های فرزندش به وجد پدر دیگری بود از صدای خنده
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گرفت ولی آغوش زامیاد جایی  آمد و او را بغل میمی

اش کرده  . افکارش خسته برای حس خوشی نداشت

بود. با همان لباس بیرون روی تخت دراز کشید. گندم  

ها و لیوان آبی به سمتش آمد. زنبیل با جعبه قرص 

های شوهرش  کوچک آبی رنگی را مخصوص قرص 

ها را از زنبیل  هیچ حرفی قرص گذاشته بود. زامیاد بی

  .درآورد. گندم کنار تخت نشست

 خوبی زامیاد؟ -

ها را به زور آب فرو داد و نگاهش را به ص زامیاد قر

  .سمت او چرخاند

کردن خوام با کوچک خوام رشد کنم، میگندم من می -

 کنی؟ها بزرگ بشم، کمکم مییه سری آدم 

  .نگاهش دلواپس شد و ابروهایش را درهم کشید

  .خواممن فقط ازت زندگی آروم می -

، دردش رو بکش ولی بعدش همه چی شهآروم می -

  .شهدرست می

  .ما یه بچه داریم زامیاد، به رادین فکر کن -

زامیاد سرش را باال و پایین انداخت و طوری که 

کنم.« زند، گفت: »فکر میانگار با خودش حرف می

روی تخت دراز کشید و ساعدش را روی سرش 
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یش  گذاشت. گندم رفت تا سری به رادین بزند. در جا

برد. غلتید، حال بلند شدن نداشت و خوابش نمی

که  موبایل را از توی جیبش برداشت و به محض این 

اش شد، استوری سدرا را دید و  وارد صفحه مجازی 

بازش کرد. باز از شکست عشقی استوری گذاشته 

هایش را در شخصی بود. سرش داغ شد و همه عقده

زن من  سدرا ریخت و نوشت. »دست از سر زندگی و 

بردار، به خدا اگه یه بار دیگه ادا در بیاری، پدری 

ازت درمیارم، خودت حظ کنی. کثافت!« سین خورد 

ولی جوابی نداد. به جایش چندین استوری غمگین 

های  پشت سرش گذاشت. زامیاد از باز کردن استوری 

ای پرت کرد و سدرا خسته شد، گوشی را گوشه

رد. از الی  چشمانش را با عصبانیت روی هم فش

 «!کنماش غرید: »آدمت میهای کلید شدهدندان

 

#۷۹ 

 

های سدرا  سدرا کنار گندم نشسته بود، صدای قهقهه

لولید. شد و گندم با لوندی در آغوش او میشنیده می

غیرت مردانه زامیاد به جوش آمد و او را با زدن 
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فریادی از خواب پراند. گندم با فریاد او بیدار شد. 

ا دید که کنارش نشسته و نفس نفس شوهرش ر

زند. گندم بلند شد و دست روی صورت سبزه او می

  .کشید، دستانش از عرق روی صورتش خیس شد

 کابوس دیدی باز؟ -

های شبانه نفسش را آه مانند بیرون  خسته از کابوس

  .داد

  .یه کم برام آب بیار -

ش تا گندم لیوان آب را بیاورد، زامیاد ناخودآگاه دست

به سمت موبایل دراز شد. موبایل را برداشت و صفحه 

روشن شد. سدرا استوری جدید گذاشته بود، گندمزار 

بارانی با آهنگی غمگین! تاریکی شب و خشم ریشه 

اش کرد. چنان گوشی را به زده در وجودش دیوانه

اش بیرون ریخت و از دیوار کوبید که دل و روده

بلند شد. تازه متوجه   فریاد بلند او صدای گریه رادین

رادین شد و نادم از فریادش سرش را میان دستانش 

گرفت و داغ شد. گندم وارد اتاق شد، رادین را بغل 

کرد و تکانش داد تا آرام شود. پسرک از خواب پریده 

شد. گندم زیر نور قرمز آباژور گردن سبزه  و آرام نمی 

ه قدر زیر انداخته بود کشوهرش را دید، سرش را آن
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شرت پیدا بود. گندم با تا زیر گردنش از پشت تی

خوای بچه  حرص گفت: »چرا یهو داد زدی هان؟ می

رو دیوونه کنی؟« از روی تخت بلند شد، چراغ را  

روشن کرد و با دستان تکیه داده به کمرش جلوی  

پنجره ایستاد. گندم رادین را که آرام شده بود، به 

  .نگاه کردسینه چسباند و با تعجب شوهرش را 

ساعت سه و نیم نصفه شبه، چرا برق رو روشن  -

 کردی؟

زامیاد به سمت موبایلش رفت. موبایل را برداشت و 

اش را سر جایش گذاشت. دل و روده بیرون ریخته 

شماره سدرا را گرفت و گوشی را روی گوشش 

زنی این گذاشت. گندم گفت: »داری به کی زنگ می

تر شد و پررنگ وقت شب؟« اخم میان ابروانش 

جوابی به حرف گندم نداد. تماس وصل شد و صدای  

  .خسته سدرا رو شنید

 چته روانی؟  -

روانی منم یا تو؟ از ده شب تا حاال داری پشت هم   -

 !ذاریاستوری می 

  دلم خواسته بذارم، به تو چه ربطی داره؟ -

  دونه؟زنت می -
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گندم خوام فقط تونه ببینه، میزنمو بالک کردم نمی -

 .ببینه

چشمانش به حدی گرد شد که نزدیک بود مردمکش  

از حدقه بزند بیرون. گندم با نفسی که به شماره 

  .افتاده بود، به صورت آشفته شوهرش نگاه کرد

آدرس بده، بیام پدری ازت دربیارم، تو تاریخ  -

  .بنویسن

  .کنم، بیابرات پیامک می -

 .با پوزخند و تمسخر بود لحن سدرا

 

#۸۰ 

 

 

زامیاد با عصبانیت لباس پوشید. گندم هم رادین که 

دوباره به خواب رفته بود را روی تخت گذاشت. 

 «همراه شوهرش آماده شد. زامیاد گفت: »تو کجا؟

  .آمهر جا تو بری منم می -

  .خوشم نمیاد بیای -

منم خوشم نمیاد نصف شب جونم تو سرم باشه. منم  -

  .آداز خیلی چیزها خوشم نمی 
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خوای بکن زامیاد کالفه گفت: »باشه، هر غلطی می 

ام.« گندم معلومه فقط حرف نزن، به قدر کافی دیوونه 

را در دلش گفت و با تاسف سر تکان داد. بچه را در 

تاریک  پتو پیچید و بغلش کرد. نم باران پاییزی کوچه 

کرد و قلب گندم از عشق هایش عاشق میرا با بوسه 

خواست اشک بریزد ولی پر فالکتش خون بود. می

دانست که به خانه  گرفت. میجلوی خودش را می

دانست برای چه. در دلش به روند ولی نمیسدرا می

فرستاد که چرا پای سدرا را به خودش لعنت می

ه از ماشین پیاده اش باز کرده است. روبروی خانخانه 

شدند. زامیاد پی در پی زنگ واحد پنجم را فشرد و 

طولی نکشید که سدرا پایین آمد. با یک شورت کوتاه 

و یک رکابی سفید. موهایش را تمیز شانه زده بود و 

درخشید.  علت میاش از کیفی بیچشمان خاکستری 

زامیاد یقه او را گرفت و به دیوار چسباندش این 

کرد برای گرفت و قلدری میبود که یقه میاولین بار ن

او، ولی سدرا گوشش بدهکار نبود. گندم کودکش را 

فشرد و از سرمای شب پاییزی به سینه می

لرزید ولی زامیاد و سدرا هر دو گرم هایش میدندان

از کوره خشم بودند. سدرا با پوزخند خشمش را نشان 
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تی خشمگین  داد اما زامیاد دل و زبان یکی بود. وقنمی

  .کشیدشد، دنیا را به آتش میمی

زنم یه بار دیگه چشم به زنم داشته آتیشت می  -

  .زنمباشی، آتیشت می

کاری نداره. آد، به هم زدن زندگی تو هیچخوشم می -

ذاری باهات بازی کنن. هدف من از اون تو راحت می 

ها بازی کردن با تو بود، تویی که لیاقت گندم استوری 

تونم تو داری. تو هم راحت مهره بازیم شدی. میرو ن

تونم تو رو به هم بریزم، چون زندگیت نفوذ کنم، می

جا قلدری؟! نهایتش دو تا خوای. اومدی اینخودت می 

خورم ولی یه بار بیای، دو بار بیای، دفعه کتک می

لرزه رهات  سوم همین زنت که داره تو سرما می

  .ته، سیاست من مغزره. سیاست تو مشکنه و میمی

  .نگاه به گندم کرد

به چیه این دل دادی؟ این تنها چیزی که بلده خوب  -

  !داد زدنه

زامیاد گلوی او را رها کرد. مشتش را پر کرده بود  

های سدرا شبیه آب  توانست بزند، حرف ولی دیگر نمی 

سردی روی سرش بود. سدرا باز پوزخند زد و با 

اش شد د. وقتی وارد خانهتاسف برای گندم سر چرخان
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و در را بست، زامیاد لگد به دیوار زد و نعره کشید.  

ترین حالت ممکن، جلوی گندم، به  سدرا در دشمنانه

روی او آورده بود که چقدر احمق است. او فقط 

خواست خودش و گندم تکرار آرزو و منوچهر  می

 !نباشند، همین

 

#۸۱ 

 

در پس  گندم کنارش ایستاد، آرامش وجود گندم

ای خشم پنهان شده بود. سرش از حجم افکارش  هاله 

داغ و دلش سنگین بود. باالی سر زامیاد ایستاد و با 

فریاد گفت: »خسته شدم، دیگه خسته شدم از دستت. 

شم. تا کی ساکت باشم و چیزی نگم؟ دارم دیوونه می

تن...  دونی مقصر تو نیستی، مقصر خانوادهالبته می

ندگیمونو جهنم کردن...« گندم لعنت بهشون که ز

توانست، بارها واژه لعنت را تکرار کرد و زامیاد 

های لرزان آرزو در گور را پیش چشمش  استخوان 

مجسم کند. با هر فریاد گندم زانوهایش بیشتر خم  

شد ولی مردها احساس خورد شدنشان را نشان می

کنند، بیشتر دهند وقتی احساس خورد شدن مینمی
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زنند. بلند گفت: »خفه شو!« و همزمان با فریاد می

ای در گوش گندم زد. گندم جای  فریاد بلندش کشیده

سیلی را لمس کرد، این اولین بار نبود که سیلی 

قدر محکم بود که صدای خورد ولی این سیلی آنمی

سوت را در گوشش شنید. وقتی سر بلند کرد سدرا را 

انگار درهم کند. دید که از باالی پنجره نگاهش می

شکست، چیزی در وجودش لرزید، هر لحظه ممکن  

بود بغض سنگینش بشکند و صدای زار زدنش او را 

ها خیره بود، جلوی زامیاد و سدرایی که از باال به آن 

هایش افتاده بود را  خورد کند. چادرش که روی شانه 

  .روی سرش کشید و به سمت انتهای کوچه رفت

نبال او رفت. در آن زامیاد سوار ماشین شد و د

تاریکی سوت و کور شب که پرنده در خیابان پر 

زد، زامیاد با ماشینش دنبال زنش افتاده بود و  نمی

اش کرد. بچه را در سینهگندم به او توجهی نمی 

فشرد و با گزیدن لبش جلوی شکستن بغضش را می

گرفت. زامیاد گفت: »این وقت شب با این بچه می

  «خوای کجا بری؟می

آم به شرطی که منو ببری خونه پدریم... من  می -

  .خوام تنها باشمحوصلتو ندارم. واقعا ندارم. می
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دانست که نباید زامیاد را تنها بگذارد ولی صبر می

ایوب که نداشت کم آورده بود. گناه نکرده بود که زن  

اش جمعش کنند. اصال تا زامیاد شده بود، خانواده

د پیدا نشود پایش را در خانه او  وقتی عالج درد زامیا

گذارد. زامیاد ناچارا قبول کرد و گندم سوار شد. نمی

هایش که کمی بلند شده بود،  زامیاد دستی روی ریش 

تونم تو رو به زور ببرم  کشید و آرام گفت: »االن می

وقت خونه.« قاطعانه در جواب شوهرش گفت: »اون 

اد مات و دم که پات بمونم.« زامیمن بهت قول نمی

مبهوت همسرش را نگاه کرد. توی دلش خالی شد و 

 .رنگش پرید

 

#۸۲ 

 

 

  .من نفهمیدم چرا بهت سیلی زدم -

  .خوامبحث سیلی نیست، فقط آرامش می -

زیرلب باشه را زمزمه کرد و به سمت خانه پدری 

که کلید خانه پدری همیشه در کیفش گندم راند. این

ش لباس برای رادین اکه در خانه پدری بود و این
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ترسید کرد. همیشه میگذاشته بود، زامیاد را کالفه می

یک روز به آن خانه برود و دیگر باز نگردد. وقتی  

گندم از ماشین پیاده شد، زامیاد منتظر ماند تا در را 

ببندد و وقتی از بسته شدن در خیالش راحت شد، دنده  

ی  عقب گرفت. پای رفتن به خانه را نداشت، از بو

آمد. از این حالت هم بدش خانه بدون گندم بدش می

آمد. روبروی پارکی از ماشین پیاده شد. ماشین را می

قفل کرد و روی نیمکتی در پارک نشست. دستانش را 

روی سینه قفل کرد و تنش را بغل کرد تا سرما را  

  .حس نکند

یک لحظه دلش به حال خودش سوخت. چرا باید  

باشد، صدای سدرا و صدای ناله و نفرین گندم   جااین

در مغزش تکرار شد،. روی نیمکت سرد دراز کشید، 

حالش کرده بود. سیگاری درآورد تا حجم افکارش بی

که  در همان حالت خوابیده بکشد ولی به محض این 

سیگار را فرو داد، به سرفه افتاد. مجبور شد بنشیند 

های محمد وقتی هایش به یاد سرفه کردنمیان سرفه 

که بیخ گلویش را فشرده بود، افتاد. صدای محمد 

  .شبیه یک موسیقی فلج کننده در مغزش تکرار شد

  .پسرتو بردار ببر -
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هایش بند آمد و در آن تاریکی به برگ سبزی  سرفه

  .روی درخت پیش رویش خیره شد

 ...کشم زندگیتوپسرشو بردار ببره؟! به آتیش می -

بیدار شد. وقتی گندم نبود،   حس جنون در او

شد. برایش آسان بود یک شهر را به تر میمجنون 

دید که مراقبش باشد. آتش بکشد چون کسی را نمی

شاید با زمین زدن محمد قلبش آرام بگیرد. به سمت 

ماشین رفت، تک و توک ماشین در خیابان بود،  

دغدغه گاز بدهد، چراغ قرمزها رد کند توانست بی می

یابان خالف برود. روبروی خانه محمد از و در خ

ماشین پیاده شد. یک شیشه از صندوق عقب ماشینش  

برداشت. شلنگی را لب باک گذاشت و به سختی  

بنزین را از ماشینش کشید، مایع رقیق بنزین که در  

اش رفت به ماشین محمد جلوی در خانه شیشه می

زد. چه خوب که کرد و پوزخند می نگاه می

ان کوچک بود و مجبور بود این عروسک  پارکینگش

کرد، را جلوی در بگذارد. به عواقب کارش فکر نمی

کرد و وای به حال کسی که  کینه قلبش را هدایت می

افسار قلبش به دست کینه بیفتد. شیشه را روی  

ماشین خالی کرد، کبریت کشید و دوان دوان دور شد.  
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آتش در چشمانش رقصید و لبخندی را روی لبش 

شاند. سوار ماشین شد و تا لحظه دور شدن از توی ن

آیینه ماشین در حال سوختن را نگاه کرد. تپشی را در 

کرد، همه وجودش شبیه نبضش دچار قلبش حس می 

نوسان شده بود. یک لحظه پشیمان شد ولی باز کینه 

گفت که درست راهی را رفته است. از ترسش به 

وی تخت  خانه رفت. در را پشت سرش قفل کرد. ر

نشست، پاهایش را در شکمش قفل کرد و مثل بید 

 .لرزید

 

#۸۳ 

 

توانست از  توانست آرام باشد و قهقهه بزند، میمی

خوشی برقصد ولی هراس به دلش افتاده بود. هراسی 

و مثل بختک بیخ گلویش را گرفته  کردکه رهایش نمی

کرد، لرز کرده  اش حس میبود. داغی را روی پیشانی

هایش از لرز  بود. پتو را روی خودش کشید و دندان

افتاده بر جانش به هم خورد. صدای به هم خوردن 

هایش طوری بلند بود که انگار هر لحظه ممکن دندان

  بود از دهانش بریزد بیرون. صدای زنگ موبایل
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منوچهر را از عالم خواب بیرون کشید. با چشمان  

نیمه باز تماس را وصل کرد و گوشی را روی گوشش  

گذاشت. پریدن از خواب نازنین را عصبی کرده بود.  

با ناله گفت: »کیه این وقت شب؟« صدای محمد پشت  

  .گوشی منوچهر را سراسیمه کرد

کنی؟ زندگیمو آتش  این پسر سگتو چرا جمع نمی -

 ...زده

سروصدا و هیاهویی زمینه صدای محمد شده بود.  

  .اخم پررنگی میان ابروانش نشست

 چی شده؟  -

چی شده؟! اومدم جلوی در خونه من ماشینمو آتش   -

  .زده

خواب از سر منوچهر پر کشید و رفت. حال و 

احوالش از آرامش نصفه شب به طوفان هوای گرگ 

.  قدر وحشتناک و بدو میش تبدیل شد، همان

زد و به زامیاد تف و طور که با خودش حرف میهمان

فرستاد، به سمت کمد رفت و لباس پوشید. لعنت می

نازنین از سراسیمگی همسرش دستپاچه شد، برق را 

  .روشن کرد و به سمت او رفت

 چی شد منوچهر؟  -
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جوابی به سوال همسرش نداد، اصال حواسش نبود که 

رفت و نازنین هاج و باید جواب بدهد. از خانه بیرون 

 .واج وسط پذیرایی تاریک ایستاد

 

#۸۴ 

 

 

پشت فرمون شماره گندم را گرفت. گندم بیدار بود، از 

وقتی آمده بود تا حاال چراغ را خاموش نکرده بود. از  

برد. دلشوره داشت و وقتی فکر زامیاد خوابش نمی

شماره منوچهر را روی صفحه موبایلش دید، فهمید 

دلیل نبوده است. تماس را وصل ه بیکه این دلشور

  .کرد و صدای پدرشوهرش در گوشش پیچید 

 زامیاد پیشته؟ -

توی دلش خالی شد، حتم داشت که باز بدبختی جدید 

  .به پا کرده

 چی کار کرده؟  -

 یعنی چی؟ تو مگه پیشش نیستی؟ -

  ...من خیر سرم قهر کردم، اومدم خونه خودمون -
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دامه بدهد. با عصبانیت  منوچهر امان نداد گندم ا

  .گوشی را قطع و روی صندلی پرت کرد

  ...مرده شورتو ببرن، االن موقع قهر کردن بود -

گندم چند بار صدایش زد و وقتی بوق ممتد در  

گوشش پیچید، سراسیمه از جایش بلند شد، آن وقت 

اش را برای  شب تاکسی تلفنی گرفت و خودش و بچه 

ای که خانه  نوچهر در کوچه رفتن به خانه آماده کرد. م

نشانی جلوی در  محمد در آن بود، پیچید. ماشین آتش 

ها بیرون ریخته بود و محمد مثل مرغ بود، همسایه 

رفت. وقتی منوچهر سر کنده این طرف و آن طرف می

ای در گوشش خواباند.  را دید، به سمتش آمد و کشیده

برایش زور داشت که از برادر کوچکترش کشیده  

د، دست محمد را در دستش گرفت و چنان بخور

  .هایش در هم رفتپیچاند که اخم 

سهم خودم رو به خودم برگردوندی یک عمر شبیه  -

پادوها احترامت رو گرفتم. با زنم رابطه برقرار 

کردی، زنمو کشتی باز تو روت خندیدم. ولی حق  

 ...نداری سر یه آهن پاره منو بزنی

محمد روی دستش را وقتی دست محمد را رها کرد، 

  .های درهم برادرش را نگاه کردماساژ داد و با اخم
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 کنی؟چرا پسرتو جمع نمی  -

  .کنهاش میتونم جمعش کنم، کینه داره خفهنمی -

  .بهش حالی کن که از تو هم انتقام بگیره -

  .چشمان خاکستری منوچهر تیره شد و آرام پلک زد

 االن کجاست؟ -

  .آتیش رو دیدم، زامیاد رو ندیدم -

  .نور امیدی در دلش دوید

  .شاید کار زامیاد نبوده -

 کی بیشتر از پسر تو با من دشمنه؟ -

دهد حق با محمد بود. منوچهر گفت خسارتش را می

ولی دل محمد آرام نگرفت از ترسیدن و رکب خوردن 

 .آمداز یک الف بچه بدش می

 

#۸۵ 

 

 

مو چی؟ فت: »آبروی رفته محمد با صورت سرخ گ

ها ماشینمو دیدن  دی؟ همه همسایه خسارتش رو می

سوزه... االن با خودشون فکر  که داره تو آتیش می

کنن چه خبره، من چه آدمی هستم که نصفه شب می
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قدر زنن. چی کار کردم که اینماشینمو آتیش می

  «.دشمن دارم

اکت  آبرو؟! االن فهمیدی آبرو یعنی چی؟ یه عمر س -

موندم به خاطر آبروم... هیچی نگفتم که آبروم نریزه  

که نفهمن رقیب زندگی زناشوییم داششمه! از من 

 خوای مرد؟ خسارت آبرو می

محمد و منوچهر آن لحظه شبیه دو ببر زخمی شده 

اند. جز بودند که در یک جنگل تاریک گیر کرده

دیدند، انگار تمام جهان روی  کس را نمیخودشان هیچ 

  .چرخیدها میالمه آن مک

آبروت رو من نریختم... خودت ریختی، به خاطر   -

چی تا من رفتم سربازی آرزو رو عقد کردی؟ عقدش  

کردم. دیگه نه زامیادی بود نکرده بودی، عقدش می

ریخت، نه هیچی.  که موی دماغ بشه... نه آبرویی می

  .اشتباه کردی منوچهر تاوان اشتباهتو بده

خواستی یا به خاطر آرزو بودنش میآرزو رو به   -

  خاطر جاللی بودنش؟

  .محمد با پوزخند سرش را به چپ و راست تکان داد

به خاطر هر چی منوچهر... آرزو سهم من بود.   -

آره، قبول دارم اولش به خاطر جاللی بودنش بود ولی 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo184 | P a g e  
 

های دوران جوونی  بازی و پیغام و پسغامتو اون نامه 

دم و نذاشتم یه آب خوش از  عاشقش شدم... عاشق ش

گلوت پایین بره. فکر کنم بفهمی حس کسی رو که از 

بینه دست عشقش تو دست گرده و میسربازی برمی 

برادرشه... از یه جایی به بعد فقط خواستم تو رو 

داغون کنم منوچ... فهمیدی؟ فقط تو رو... یه عمر 

  ...زنماین حرفا رو نزدم االن می

  .مجنونی دور خودش چرخید فریاد کشید و شبیه

زندگیتو جهنم کردم، انتقام این که عشقم رو کردی  -

  ...زنداداشم رو گرفتم

گری در منوچهر بیدار شد تا االن هم خوی وحشی 

خیلی سکوت کرده بود. دست او را گرفت و مجبورش  

اش کرد که بایستد. وقتی محمد ایستاد، مشتی در سینه

رد. محمد با تعجب  زد و او را روی زمین پرت ک

برادرش را نگاه کرد. از چشمان خاکستری او آتش 

  .باریدمی

کثافت عوضی! این همه سال فقط به خاطر یه شب  -

زندگیمو جهنم کردی، تو اگه آرزو رو دوست داشتی 

گرفتی! چشم داشتن به  سه ماه بعد ازدواج ما زن نمی

 ذاری عشق؟زن من اسمش رو می



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo185 | P a g e  
 

 

#۸۶ 

 

 

چشم در چشم برادرش ایستاد. یقه او   محمد بلند شد.

اش غرید: »تو های کلید شدهرا گرفت و از الی دندان

امله بود، با قدر کثیف بودی که زنت سر زلفا حاین

بود که زنت با من  منشیت رو هم ریختی... تو حقت

رفیق بشه.« منوچهر او را به عقب پرت کرد، باهم 

گالویز شدند. آنقدر پر سروصدا دعوا کردند که  

ها به سمتشان رفتند و سعی کردند جدایشان همسایه 

کنند. بلبشویی شده بود میان دو برادر. گندم جلوی در  

اش پیاده شد. دست و دلش وقتی کلید در قفل خانه 

دانست با چه مواجه لرزید. نمی، میچرخاندمی

شود. وارد خانه شد، صدای به هم خوردن  می

نفس زدن را از های زامیاد و صدایی شبیه نفسدندان

اش گذاشت همان آستانه در شنید. بچه را در گهواره

و دوان دوان به سمت اتاق خواب رفت. شوهرش الی  

لحاف پنهان شده بود. صدای به هم خوردن 

آزرد. کنارش نشست. ایش گوش گندم را میهدندان
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لحاف را از روی صورت او کنار زد و وقتی دست به 

پیشانی زامیاد گذاشت، دستش از داغی او سوخت.  

روی پیشانی زامیاد ذرات عرق بود. وقتی لحاف را 

بازی عرق را روی سینه پهن کامل کنار زد، سرسره 

پیراهنش   هایاو دید. لباس بیرون تنش بود ولی دکمه

را باز گذاشته بود. گندم آرام اسمش را صدا زد.  

حالی گیرایی  چشمانش را باز کرد. نگاهش در حین بی

  .خاصی داشت

  .حالم خوب نیست گندم -

آمد و قلب زنش را در صدای ضعیفش از ته چاه می

  «.ریم دکترلرزاند. گندم آرام گفت: »میسینه می

 ...نه، دکتر نه -

گندم به حمام رفت، یک تشت آب آماده کرد و به 

سمت تخت برگشت. پای زامیاد را باال داد و توی  

تشت خم کرد. پاشنه پایش به آب سرد رسید، هم 

لرزید و هم کمی آتش درونش خاموش شد. گندم با  

دستانش روی پای سبزه او آب ریخت، و آرام پای او  

  .را نوازش کرد 

 تو چی کار کردی؟ -
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کردم، خواب راحت رو از عمو ی که باید میکار -

  ...ذارم دیگه یه شب با استرس نخوابهگرفتم... نمی

گندم دلش لرزید از لرزش صدای شوهرش و 

ترسید مبادا این داغی که آب سرد هم دستانش. می

 .دهد تب جنون باشدتسکینش نمی 

 

#۸۷ 

 

 

های زامیاد شدیدتر شد.  صدای به هم خوردن دندان

ن صدا را شنید، بیشتر به تالطم افتاد. به سمت وقتی آ

دانست که تلفن رفت. شماره خانه زلفا را گرفت، می

ای برایش نمانده بود،  نیمه شب است ولی راه چاره 

زد. چند لحظه بعد صدای خوابالود زلفا باید زنگ می 

  .را شنید

 بله؟ -

یک لحظه بغض کرد، وقتی خیلی دلگیری، صدای  

ای است که بار دلت را سبک  دهندهکین ها شبیه تس آدم

ترین ها با لحنی نگران، سادهکند، حتی اگر آنمی
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توانند بیش از کنی که میجمله را بگویند، خیال می

  .هر کسی درکت کنند

تونید با سپهر بیایید خونه ما، بهش بگو  زلفا می -

  .شو بیاره، زامیاد حالش خوب نیستوسایل معاینه 

  «ز لحن زلفا پرید و گفت: »چی شده؟آلودگی اخواب 

 .تب داره -

  .آیم. نگران نباش باشه، می -

تلفن را زمین گذاشت و دوباره به اتاق برگشت. 

دستمال خیس را روی پیشانی و دستان سبزه و 

کشیده  زامیاد گذاشت. موهای خیس شوهرش را 

نوازش کرد، عرق موهایش را خیس کرده بود. 

ته بود، در عالم سوزناک تنش  هایش از حد گذشهذیان

نقشه قتل همه را کشید و گندم برای لحن کشدار 

های تلمبار شده روی دل او اشک شوهرش و غصه

دهنده زامیاد را کرد با جمالت تسلی ریخت. سعی می

شود عزیزم، گفت حالت خوب می آرام کند. مدام می

شود عزیزم ولی زامیاد صدای  چیز درست میهمه 

برد و آلودی به سر میشنید، در حالت تبگندم را نمی

رفت و زبانش هر چه از  مغزش به سمت توهم می 

 .آوردگذشت را به زبان میمغزش می



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo189 | P a g e  
 

 

#۸۸ 

 

 

صدای زنگ در را شنید. وقتی در را باز کرد به جای  

سپهر و زلفا، منوچهر را دید. پایین چشمش قد یک 

ان اش پریشبادمجان کبود شده بود و موهای جوگندمی

در صورتش ریخته بود. گندم با تعجب گفت: »بابا  

هایش را از خوبی؟« منوچهر با حالتی خسته کفش

  .پایش درآورد و وارد خانه شد

 زامیاد کجاست؟ -

رفت، گندم سد راه پدرشوهرش که به سمت اتاق می

شد و ملتمسانه گفت: »زامیاد اصال وضعیت خوبی  

 «...شدهدونم چی نداره... من هنوز درست نمی 

  .رفته ماشین محمد رو آتیش زده -

دار و پرارتعاش بود. انگار تمام  صدای منوچهر خش 

لرزید. گندم  تارهای صوتی خرابش با هر حرفش می 

  .دست روی لبش گذاشت و هینی کشید

 چرا این کار رو کرده؟ -
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گندم را کنار زد و به سمت اتاق رفت. زامیاد مثل بید 

حتی قابلیت این را نداشت که یک کلمه با او  لرزیدمی

قدر زیاد شده بود که صدای  حرف بزند. تپش قلبش آن

نفس نفس زدنش اتاق را برداشته بود و شرشر عرق  

ریخت. منوچهر با درد پلک زد و از اتاق بیرون  می

رفت. جهان پیش چشمانش تیره شده بود، مغرور بود 

او اجازه نداد که  اش به ولی پدر هم بود. حس پدرانه

زامیاد را در آن وضعیت ببیند و اشک نریزد. روی 

کاناپه نشست، چشمانش را پشت دستانش پنهان کرد 

اش فرود آمد. گندم برق را هایش روی گونه و اشک 

روشن کرد و منوچهر گفت: »خاموشش کن 

عروس.« دوباره خاموش کرد و کنار منوچهر روی  

ی از صورت  مبل نشست. در آن تاریکی به شبح

عروسش را نگاه کرد و گفت: »دخترم! زامیاد حالی  

خواست  خوب نداره.« خودش بو برده بود ولی نمی

بشنود. دستش را به نشانه سکوت مقابل صورت 

منوچهر گرفت و با گریه گفت: »تو رو خدا، نه!  

 «...زامیاد حالش خوبه، طبیعیه

  .نیست عروس، شاید مجبور باشیم بستریش کنیم -
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خواست شوهرش در گندم لرزید. دلش نمی دل

 .آسایشگاه روانی بستری شود

 

#۸۹ 

 

صدای زنگ در بلند شد. به سمت آیفون رفت و در را 

باز کرد. سپهر و زلفا وارد خانه شدند. سپهر گفت: 

»چرا تو تاریکی هستید؟« گندم چراغ را روشن کرد 

و سپهر به سمت اتاق خواب رفت. زلفا کنار گندم 

قدر زار بود که دستش را گرفت. حال گندم آنرفت و 

تفاوت از کنارش بگذرد و به سمت زلفا نتوانست بی

برادرش برود. نگاهی به منوچهر کرد و گفت: »بابا  

جایید؟« نورا سر روی چه خبره؟ شما چرا این

اش گذاشته و غرق خواب بود. زلفا از شدت شانه 

رد. گندم  کاضطراب بچه را در آغوش باال و پایین می 

گفت: »بچه رو بذار تو اتاق رادین بخوابه.« زلفا 

گفت: »حاال بچه رو ولش کن، بگو چی شده؟ این چه  

رنگ و روییه؟« گندم بغضش را قورت داد و زیرلب  

گفت: »شاید مجبور باشیم زامیاد رو بستری کنیم.« 

زلفا وارفت. به سمت منوچهر رفت و با صدایی که  
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گه بود، گفت: »چی می اندکی لرزش درونش مشهود 

گه؟ مگه زامیاد چی کار کرده؟« بابا؟ گندم چی می

ها ایستاده بود و شبیه ابربهار گریه  گندم دورتر از آن

کرد. چشمانش یک لحظه سیاهی رفت، مجبور شد  می

سر به دیوار بگذارد. خاک بر سر شده بود انگار.  

اش در اوج تازگی بود ولی به اندازه زنی که زندگی

ار سال زندگی کرده است و ده تا بچه را از خانه  هز

بیرون کرده است، خسته بود. زلفا نورا را روی 

کاناپه خواباند و کنار پدرش نشست. ملتمسانه گفت: 

  «»بابا به من بگو چی شده؟

چیزی نیست دخترم، برادرت کارهاش از حالت   -

 .طبیعی خارج شده... رفته ماشین محمد رو آتش زده

را میان دستانش گرفت و چندین بار واژه  زلفا سرش

وای را پشت سر هم تکرار کرد. سپهر سرم را به 

باالی تخت آویزان کرد. چندین آمپول آرامبخش درون 

ها امثال زامیاد زیر دستش درمان سرم خالی کرد، سال

دانست که این تب، از سرماخوردگی  شده بودند، می

فا قلب سپهر را  های زلنیست. زلفا به اتاق آمد، اشک 

آتش زد. دستش را به سمت همسرش گرفت و لبخند  

  .نرمی روی لبش نشست
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 .بشین عزیزم -

 

#۹۰ 

 

 

اش کنار شوهرش نشست و قطرات اشک روی گونه

بوسه زدند. نگاه به زامیاد کرد، غرق خواب بود و 

ذرات عرق روی صورت و گردنش شناور. آهی از ته 

  «زامیاد اومده؟ دل کشید و آرام گفت: »چی به سر

  .تو خواهرشی، براش دعا کن که حالش خوب بشه -

خیره به چشمان سپهر گفت: »یعنی تو هم تایید 

 «کنی حالش خوب نیست؟می

عزیز دلم، روحم مثل جسم گاهی اوقات مریض   -

کنه، این چیزی نیست که  شه، نیاز به دکتر پیدا میمی

ید بدیم که  به خاطرش ناراحت بشی. ما باید به گندم ام

  .کنار زامیاد بمونه، راحت این روزها رو سر کنه

اش پاک کرد و با زلفا قطرات اشک را از روی گونه 

  «.بغضی در صدایش گفت: »دلم برای گندم هم خونه

شرایط سختی داره ولی تو بعنوان رفیقش باید  -

  .کنارش باشی
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گندم وارد اتاق شد. وقتی زلفا و سپهر را روبروی هم  

، لبخند سپهر موقع نگاه کردن به زلفا دلش را آب دید

کرد، آدم حسودی نبود ولی سنگ که نبود، او هم 

خواست زامیاد بتواند شبیه سپهر مهربان و  دلش می

ترین عاشق باشد. سپهر به او نگاه کرد. در طوفانی 

توانست آرام باشد. گندم با غمی در صدایش  شرایط می 

نبودید از پسش  گفت: »ممنون که اومدید، اگه

اومدم، حالش خیلی بد بود.« سپهر به تشت آب  برنمی 

  .کنار تخت اشاره کرد

  .کار خوبی کردی پاشویش دادی -

طرف تخت کنار زامیاد نشست و انگشتش را کف آن

  .دست شوهرش کشید

  .ام بودوظیفه -

  .زلفا قدرشناسانه گندم را نگاه کرد

  !داداش خوبی هستیخیلی زن -

جانی روی لب گندم نشست و به شوهرش  ند کم لبخ

نگاه کرد. سوزن سرم روی دستش، دلش را ریش 

کرد. در حالت خواب هم اخم داشت و پریشانی از 

بارید. باز صدای زنگ در بلند شد و همه صورتش می
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جا میخکوب شده به همدیگر را نگاه کردند. همه این

 .بودند پس کی پشت در بود

 

#۹۱ 

 

 

چند لحظه بعد، گندم صدای محمد را شنید وقتی صدای 

او را شنید، نفهمید چطور از روی تخت بلند شد و از  

اتاق خواب بیرون رفت. آن لحظه گندم، گندم نبود، 

اند، زنی  اش حمله کردهای بود که به قبیلهرئیس قبیله 

بود که مرد شده بود. محمد شبیه کسی که رجز  

تاده و رو به منوچهر  خواند، وسط اتاق ایسمی

دم، آبروی منو گفت: »دودمان پسرت رو به باد میمی

  .ریزه؟« صدای فریاد گندم دیوارها را لرزاندمی

  !خفه شو مرتیکه عوضی -

های سنگین و پرصالبت به سمت محمد آمد و با قدم

چنان در سینه عموی شوهرش کوبید که سینه ستبر  

  .محمد از مشت او به درد آمد

زندگی شوهرمو به هم ریختی! حال زامیاد تقصیر  -

خوای به باد بدی؟ دودمان  توئه، دودمان کی رو می
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زامیاد رو؟ تو که چند سال پیش به باد دادی... تخم 

انتقام رو تو دل شوهر من کاشتی، عقل شوهر من رو  

جا  تو گرفتی... دادگاهی نیست شکایت از تو رو اون

خدا بین من و تو و بچه    ببرم ولی خدا قاضی منه...

  ...گناهم قضاوت کنهبی

سپهر، زلفا و منوچهر مات و مبهوت به آن صحنه 

کردند. بوی خشم زنی صبور فضای خانه را  نگاه می

  .سنگین کرده بود

زامیاد جرمی نکرده که تو بخوای دودمانش رو به   -

دم این کار رو کنه... بهش باد بدی... بهش حق می 

خودتو آتیش بزنه... تو بدی کردی با  دم، حتیحق می 

ای که آرزوی خونی تو بغلش زامیاِد من. هنوز صحنه 

لرزید و لرزید، میبود رو یادمه... هنوز یادمه می

اش روی زمین نیفته. تو حواسش بود که مامان مرده

خوای  های سخت زندگی زامیاد رو چطور میلحظه 

آروم  فراموش کنی؟ تو همش مقصر بودی. تو چطور  

خوابی؟ تو تک تک مراسمات اومدم، تو گوش می

شوهرم کردم همه چیز گذشته که آروم بگیره. آروم 

  ...گیره، حق دارهنمی

  .محمد نگاه به منوچهر کرد
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ذارم که پدرشوهرت طوری سر رو بالشت میهمون -

قدر ریلکس. خیلی هم سنگ  ذاره، همونکنار زنش می 

از خون ماست، اونم  زامیاد رو به سینه نزن. اونم

 ...پاکروانه

 

#۹۲ 

 

 

بیرون آمدن زامیاد از اتاق همه را متعجب کرد و 

حرف را در دهان محمد خشکاند. از دستش خون 

چکید. سپهر دستمالی را برداشت و روی فرش می 

  .روی دست او گذاشت

 چرا سرمتو کشیدی؟ -

زامیاد دست سپهر را پس زد و خودش روی دستمال  

ا پوزخند گفت: »خب بالیی سرت آوردم  را گرفت. ب

محمد خان، مثل اسپند رو آتیش شدی؟ یه شب خواب  

راحت رو ازت گرفتم ولی فکر نکن همین یه شبه...  

لرزید، گیرم.« صدای زامیاد میام میصد شب دیگه

لحن پرصالبت انتقام جویانه نداشت، بیشتر شبیه 

ت  کسی بود که خودش قربانی شده است. محمد نتوانس
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گفت کاش به آن خانه نیامده  لب باز کند، با خودش می

بود. زامیاد کسی نبود که بتوان با آن جنگید.  

حال بود.  چشمانش شبیه پلنگی زخمی، درنده و بی

گندم گفت: »برو بیرون از خونم.« محمد از خانه  

بیرون رفت. گندم نفس نفس زنان به دیوار تکیه داد، 

بود. چه خوب که محمد هر چه در ذهن داشت را گفته 

طور بیرونش انداخت. هر چند که یک دهم آمد و آن

شد ولی همینقدر تحقیر و های محمد هم نمیاذیت

فریاد هم از گندم همیشه مهربان و صبور بعید بود. 

زلفا به سمتش رفت و او را به سمت کاناپه برد. 

رمق به سمت همسرش  جان و بیهای کمزامیاد با قدم

ر او نشست. دستش را روی دست گندم رفت و کنا

گذاشت. دستش کوره آتش بود. گندم با چشمانی که  

غبار اشک روی آن را پوشانده بود به چشمان 

شوهرش زل زد. لبان تیره زامیاد تکان خورد و آرام 

گفت: »شنیدم حرفاتو، مرسی که درکم کردی!«  یک  

  .هایش جاری شدپلک زد و اشک 

  .نم عزیزمکمعلومه که درکت می -

زامیاد آرام شده بود، همین یک نقطه امید بود دیگر. 

شاید اصال قرار نباشد بستری شود. شاید بتواند از او 
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دهد زامیاد را پرستاری کند. اصال اجازه نمی

شود پرستارش. آرام بیمارستان ببرند. خودش می

طوری که فقط زامیاد بشنود، گفت: »دوست دارم.« 

د و لیوان آبی را به سمت گندم لحظه آمزلفا همان 

گرفت. زامیاد با لبخند محوی کنج لبش گفت: »منم 

طور.« زلفا از دل دادن و قلوه گرفتن زن داداش  همین

و داداشش خوشحال شد ولی معلوم نبودن انتهای این  

عشق دلش را به دردآورد. صدای گریه پسر زامیاد، 

این بچه  ای قلب همه را به دردآورد. وقتیشبیه مرثیه 

تاب شد همه فکر کردند که از زندگی نابسامانش  بی

تاب است. منوچهر سرش را میان دستانش گرفت بی

 .و زلفا دست شوهرش گرفت تا کمی آرام شود

 

#۹۳ 

 

 

از جایش بلند شد. بچه را در آغوش گرفت و در 

بغلش تکان داد. روی کاناپه نشست و سر پستانش را  

و شیر حرص و جوش   در دهان کوچک رادین گذاشت

را در حلق بچه ریخت. رادین از این شیرها زیاد  
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خورده بود، طفلکی پی آرامش نبود، در پی سیر شدن 

زد و موقع شیر خوردن با  به سینه مادرش مک می

کرد. زامیاد خیره به صورت صدای ضعیفی غرغر می

های طوسی رنگش باز بود  معصوم پسرش شد. چشم

سفید مادرش زل زده و انگشت  ای از سینه و به نقطه 

کوچکش روی بخیه عمودی شکم گندم، حرکت 

کرد. تصویر روبرویش دل زامیاد را در سینه می

دید.  اش را در یک قاب میلرزاند. دو قربانی گذشته می

  .در دلش با رادین حرف زد

ببخش بابا، ببخش که تو و مامانت رو اذیت » 

هالکتشون رو  کنم، تو هم شبیه مامان صبور باش.می

گیره. اون موقع یه پدر خوب  که ببینم، دلم آروم می

شم.« پای سفید و تپل پسرش را در دستش برات می 

گرفت و با انگشت، کف پای کوچک را نوازش کرد، 

کم خوابش برد. گندم او را به های پدرش کمبا نوازش 

های زامیاد میل به بسته اش برگرداند. چشمگهواره

رفت. هایش روی هم میرازگاهی پلک شدن داشت و ه

گندم گفت: »بریم بخوابیم.« صدایش بلند بود و به 

  .گوش سپهر که کمی دورتر نشسته بود، رسید

  .آرامبخش قوی تو سرمت زدم، باید بخوابی -
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گندم دست پشت کمر شوهرش گذاشت و سمت اتاق  

رفتند. کنار زامیاد دراز کشید، دستانش را روی سینه  

و به سقف چشم دوخته بود. گندم سرش را  قفل کرده

روی سینه شوهرش گذاشت و موهایش توسط  

انگشتان زامیاد به بازی گرفته شد. گندم اسم زامیاد 

را صدا زد تا حرفی بزند ولی زامیاد گفت: »خواهش 

جا بخواب تا خوابم  کنم چیزی نگو گندم. فقط همینمی

رم  ببره.« نوازش موهای گندم شبیه لمس حریری ن

به او آرامش داد و خوابش برد. وقتی از اتاق بیرون  

کس نرفته بود. گندم گفت:  جا بودند، هیچآمد، همه آن

»ببخشید من اصال حواسم نبود.« زلفا گفت: »مهم 

  «.نیست عزیزم، تو فقط حواست به زامیاد باشه

 خوابید؟ جا میشما این -

  .زلفا نگاهی به سپهر کرد

 .تونم تو رو تو این شرایط تنها بذارمنمیمن که  -

  .سپهر حرف همسرش را تایید کرد

 .بهتره که بمونیم -

 

#۹۴ 

 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo202 | P a g e  
 

 

گندم برای زلفا و سپهر رختخواب پهن کرد. منوچهر  

خوابد. رختخواب نخواست و گفت روی کاناپه می 

پتوی مسافرتی را از گندم گرفت و روی تنش انداخت. 

زنگ خوردن بود، نگاه به گوشی منوچهر که در حال 

  .کرد و اسم بانو را با حروف التین روی صفحه دید

زنن، نگران بابا نازنین خانم دارن بهتون زنگ می  -

  .شنمی

  .فعال حوصله ندارم، حرف بزنم -

خبری  شه. نصف شب بیآخه، طفلک نگران می  -

  .بده

  .جوابش رو بده بگو خوابه -

تماس را وصل کرد. صدای  گندم گوشی را برداشت و 

  .مضطرب نازنین را پشت گوشی شنید

 منوچهر، معلوم هست کجا رفتی؟ -

  .خونه ماست نازنین جان  --

 ده؟گندم تویی؟ چرا خودش جواب نمی -

  .حال زامیاد خوب نبود، حتما متوجه نشده -

  آد خونه؟کی می -

  .خوابهجا میامشب این -
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یت گوشی را قطع کرد. هیچ حرفی با عصباننازنین بی 

گندم وارفته گوشی را روی میز گذاشت. او با تمام 

حیا همه  اش هزار مشکل داشت و این زنک بیجوانی 

غمش این بود که چرا شوهرش امشب کنارش و هم

نخوابیده است. به سمت بالکن رفت تا هوایی عوض 

های کسی سر چرخاند. سپهر وارد کند. با حس قدم

ور چراغ لبخند گرم و صمیمی را بالکن شد و زیر ن

های سپهر دید. کنار گندم ایستاد و دستانش روی لب 

که سپهر جای برادرش را روی سینه قفل کرد. با این

شد، اضطراب  بود ولی با هر مردی جز زامیاد تنها می

گرفت، دست خودش نبود شاید به قول معروف می

کن زیادی امل بود. دستانش را دور نرده روبروی بال 

حلقه کرد، طوری که دستانش سفید شد. سپهر با لحن 

ای، همه این دونم چقدر خسته آرامی گفت: »می

کنم. منم زمانی که زلفا افسردگی ها رو درک میحالت 

ها با  شدم. گاهی وقتها خسته میداشت، گاهی وقت 

گفتم نکنه تا ابد زلفا افسرده بمونه. ولی این خودم می

خوب شد چون دلیل برای زندگی اتفاق نیفتاد زلفا 

داشت. دلیلش من و نورا بودیم. زامیاد هم دلیل داره، 
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تو و رادین دلیل برای زندگیشید.« با بغض گفت: 

 «بینه؟»چه فایده وقتی این دلیل رو نمی

ها رو به بینه، فقط نیاز به خلوت داره. خلوت آدممی -

آره. یه مدت که ازتون دور باشه، خودشون می 

هایی کنارش بودن فقط تو همه که چه موهبت فمی

 !کنه گندمبهش امید بده. امید مرده رو زنده می

 

#۹۵ 

 

 

  .حلقه اشک در چشمان گندم نمایان شد

 یعنی موافقی که زامیاد بستری بشه؟  -

گی، انگار  به بستری می بستری؟! یه جوری راجع  -

زامیاد جایی که قراره چه اتفاقی بیفته. عزیِز من، اون

شه یه کلینیک خصوصیه که فقط یه زمانی  بستری می 

کنه. مشکالتت غول هست ولی  رو توش استراحت می 

ای بزرگ نکن که درونتو نابود اون غول رو به اندازه

  ...کنه. کوچکش کن به اندازه یه گنجشک

دانست که سپهر روانپزشکه و کارش امید گندم می

ش شیرین است هایدادن و دلداری دادن است. حرف
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گیرد. ولی با ولی این شیرینی تلخی روزگار را نمی

های سپهر خوش باشم.  خودش گفت که بگذار با حرف

بگذار آرام شوم. منوچهر وارد بالکن شد، با تکیه به  

دیوار ایستاد و سیگاری آتش زد. سپهر به خانه  

برگشت و منوچهر و گندم تنها شدند. گندم رو به 

  .پدرشوهرش کرد

فکر کنم نازنین خانم ناراحت شد، کاش رفته بودید  -

  .خونه

  .لبخند تلخی روی لبان منوچهر نشست

گردیم که بدبختی ما مردهاست، دنبال یه زن می-

زنیم به حالمون رو خوب کنه ولی به هر دری می

شی تو گندم،  رسیم. از ده تا زن یکی تو می پوچی می 

نگاهشون به اشون شه بقیهیکی شبیه تو همراه می

دونستن ما مردها با  ها میچیزهای دیگه است. اگه زن

ظاهر مردونه و سرد چقدر محتاج توجه و درکیم 

وقت با حسادت یا طمعشون حال مردی که هیچ 

تونه خدای کردن. یه زن میکنارشونه رو بد نمی

زندگی یه مرد باشه، فقط کافیه درک باالیی داشته 

  .باشه

  .خانم خانم خوبیهنازنین کنم کهمن فکر می -
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  .منم نگفتم که بده -

انداز پک عمیقی به سیگارش زد، نگاهش را به چشم

تردد بود، دوخت و  روبرویش که کوچه ساکت و بی

 .سکوت کرد

 

#۹۶ 

 

 

جان پاییزی از الی پرده بالکن گذر کرده و آفتاب کم 

آشپزخانه را روشن کرده بود. همه خواب بودند و 

ساز را به برق زد و وت بود. گندم چای خانه غرق سک

  .با صدای زامیاد به سمت او چرخید

  تو چرا بیدار شدی؟ -

وقتی او را با لباس بیرون دید، دلش لرزید و با 

ریخت، به سمت او هراسی که از چشمانش بیرون می

  .رفت

  .ری؟ تو باید بخوابی کجا می -

وجود نداره، به من نگو باید. من کارهای   بایدی -

  .نیمه تموم زیاد دارم
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کنم کاری نیست، خواهش میخب االن وقت هیچ  -

  .امروز رو خونه بمون

ای سکوت کرد، زبانش بسته ولی زامیاد لحظه 

چشمانش پر از فریاد بود. طوری که از ترس فریاد 

نگاهش رنگ گندم پرید. مچ دست گندم را در دست 

، برای یک لحظه چشمانش را بست و وقتی باز  گرفت

  .اش غریدهای کلیدشدهکرد، از الی دندان

به حرفم گوش کن، من باید برم بیرون. چند روزی   -

  .مانع من نشو، بذار آروم باشم

تونم مانعت نشم، زامیاد. هر روز کارهات  من نمی -

شه، تو هر روز داری بیشتر  تر میبینیپیشغیرقابل 

کنی، این کارها به ضررته، زده مییانتو شگفتاطراف

 !بفهم

طوفان درونی زامیاد خودی نشان داد. مجسمه روی  

اپن را برداشت و چنان روی زمین کوبید که همه از 

صدای شکستنش از خواب پریدند. منوچهر به سمت 

پسرش دوید و میان او و گندم ایستاد. زامیاد جوری  

شان اگر منوچهر میانرو به گندم خشم گرفته بود که 

  .نبود، گندم سینه دیوار چسبیده بود
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دیگه به من نگو چی به ضررته، چی به نفعت، من   -

رم کنم. االنم دارم میهر کاری که دلم بخواد می

  .کس حق نداره سمتم بیادبیرون، هیچ 

ها گرفته بود، عقب  طور که دستش را رو به آنهمان

س سمتم نیاد را کعقب رفت و با خودش جمله هیچ 

تکرار کرد. سپهر با احتیاط چند قدمی رو به جلو  

  .برداشت

  .زامیاد جان بذار من همراهت بیام -

ای لجوج گفت:  پایش را به زمین کوبید و شبیه بچه 

کس دنبالم نیاد، منو تنها بذارید.« دست »نه، هیچ 

هایش گرفت و فریاد کشید: »تنهام روی گوش 

ش ایستاد و با آرامش گفت: بذارید.« سپهر سر جای

»باشه، برو.« زامیاد شبیه زندانی که آزادش 

اند، دوان دوان به سمت در خروجی رفت و در کرده

 .را بست

 

#۹۷ 
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گندم ساکت و صامت سر جایش ایستاده بود، داغی را  

خواست با کسی کرد. دلش نمیدر سرش حس می

، خودش تواندکرد فقط خودش میحرف بزند، حس می

هایش را در را آرام کند. به سمت حمام رفت. لباس 

رختکن حمام پرت کرد، دوش را روی سرش باز کرد 

و به آب گرم امان داد که سبکش کند. زیر دوش حمام 

گاهش را روی بلندی که حمام را دو نشست و نشیمن

کرد، گذاشت. با حسرت به وان خیره شد، به  تکه می 

یاد افتاد و آه کشید. سرش را اش با زامبازی یاد عشق

میان دستانش گرفت، آب از الی انگشتانش عبور 

کرد و کرد، از زیر موهایش قطرات آب چکه میمی

آب تن سرد او را زیر پروبال خود گرفته بود. زیر 

ها و قسمت زیر  دوش دراز کشید. آب تنها روی ران

شد. کمرش در گودی آن قسمت نافش ریخته می

کرده بود ولی درد کمرش و سردی  جداکننده گیر

فهمید، حواسش پرت بزرگی بغضی  پاهایش را نمی

اش هایش گونهزد. اشکبود که گلویش را چنگ می 

را مقر سلطنتشان کرده بودند و هق هق ریزی از  

شد. با صدای زلفا فهمید اش شنیده میاعماق حنجره 

هاست در حمام مانده، بدون آنکه صابون و که مدت
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را به تن و موهایش نشان بدهد یک دوش  شامپو

 .سرسری گرفت و بیرون آمد

 .شنیدپوشید، صدای زامیاد را میوقتی لباس می

خریدم که خریدم. امروز روز بزرگیه برای من،  -

 ...برای خودم جایزه خریدم

رفت گندم از بس در حمام مانده بود، سرش گیج می

شد که  میحالی هم متوجه ولی با همان سرگیجه و بی 

باز لباس خریده است. لباس پوشید و وارد پذیرایی 

های لباسش نشسته بود، یکی دو شد. زامیاد سر پاکت 

توانست با آن تا نبود، ماشاهلل، هزار ماشاهللا. می

ها خودش مغازه بزند. منوچهر روی کاناپه  لباس 

کرد. زلفا نشسته بودند و با حزن پسرش را نگاه می

فشرد و چشمانش از اش مینه دخترکش را در سی

شد. سپهر غرق تفکر، چشمانش  اشک پروخالی می

را ریز کرده بود. زلفا سر بلند کرد و گندم را دید که  

ای به سفیدی گچ دیوار  شده است. به سپهر سقلمه

 .زد

 .برای گندم آب قند بیار -

 

#۹۸ 
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خودش را به سختی به مبل رساند. روی مبل نشست  

  .بیاید. نگاهی به زلفا کرد تا کمی حالش جا

 رادین بیدار نشد؟ -

  .بیدار شد. بهش شیشه دادم دوباره خوابید  -

شرتش را مقابل زامیاد به سمت گندم رفت و تی

  .چشمان گندم تکان داد

  .... اینا عالیه مگه نه؟! خیلی قشنگهگندم ببین -

 .تو که لباس داشتی -

»این فرق داره. رفتم جلوی در   با لحن آرامی گفت:

شه بسته بود؟ زندگیشو مختل  دفتر محمد. باورت می 

 «.کردم... تازه این یه حرکت کوچیک بود

ای تکان داد و لبخند زد. گندم سرش را با حالت کالفه 

دیگر حوصله کلنجار رفتن نداشت. سپهر لیوان آب 

ای که شبیه بچه  قند را به سمت گندم گرفت و زامیاد

بازی شده لیوان را از یک نفر دیگر دست به اسباب

دست سپهر گرفت و رو به گندم گفت: »چرا آب قند؟! 

  «حالت خوب نیست؟

 .خاطر اونهچیزی نیست، زیاد توی حموم موندم، به -
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وار گفت: »یه کم بیشتر مراقب خودت  آرام و زمزمه  

و پایین باش.« با لبخندی روی لبش سرش را باال  

انداخت. گندم با دستی که لرزش نامحسوسی درونش 

بود، لیوان را از دست زامیاد گرفت و به شیرینی 

اش را حالی شربت قند میدان داد تا کمی حس بی 

اش را جلو کشید، درمان کند. منوچهر کمی تنه 

محتاطانه و آرام گفت: »زامیاد جان، بابا. نظرت چیه  

هر با دکتر زامیاد یه سر به دکترت بزنیم؟« سپ 

هماهنگ کرده بود و قرار بود که همین امروز کار  

زامیاد را فیصله بدهند. چشمانش گرد شد و نگاه به  

همسرش کشید. چشمان گندم از اشک پر شد و 

بغضش را به زحمت قورت داد. زامیاد از جایش بلند  

  .شد. دستپاچه و سراسیمه بود

ذارم، من  من نمیخوایید ببرید بستری کنید؟ شما می -

  .خیلی کار نکرده دارم

هایش را بگیرد، خواهر  توانست جلوی اشک زلفا نمی

زد و به بود و دلسوز. دخترکش الم تا کام حرف نمی

سینه مادرش چسبیده بود. انگار جو سنگین خانه 

کرد. زامیاد به سمت در رفت که اش را درک میدایی

اد و گفت:  سپهر زودتر از او جلوی در ورودی ایست
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خوای بری؟ من از دکترت وقت گرفتم، فقط »کجا می 

  «!قراره ویزیتت کنه، همین

ذارم، خواید بستریم کنید. نمیدونم... مینه، من می -

  .دارنذارم منو جایی نگه نمی

پیراهن سپهر را چنگ زد و خواست به عقب پرتش  

کند که منوچهر از پشت گرفتش. سپهر هم او را در 

ای که به ار دستانش گرفت، شبیه بچه میان حص

زد. دل گندم از این  بردنش، دست و پا میتزریقات می 

اتفاق زیرورو شد. کم سخت نبود برای یک زن مرد  

 .اش در آن اوضاع اسفناک ببیندزندگی

 

#۹۹ 

 

 

  زامیاد را به زور از خانه بیرون بردند، دخترک زلفا

اش را بفهمد، گریه بدون آنکه معنای فریادهای دایی

تاب شد، چادر سر کرد و خواست از  کرد. گندم بیمی

  .خانه بیرون برود. زلفا به سمتش رفت

 ری؟کجا؟ تو کجا می -
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کنم تونم زامیاد رو تنها بذارم. خواهش میمن نمی -

  .تونم تنهاش بذارممانع من نشو، من نمی

هایش و دوان دوان بیرون رفت. کفش زلفا را کنار زد

ها  تا پله های تابهتا پوشیده بود و با همان کفشرا تابه 

ها با آسانسور رفته  رفت. آنرا دو تا یکی پایین می

تر خودش را به طبقه پایین بودند و باید سریع 

رساند. چند پله به همکف مانده صدای فریاد می

  .زامیاد را شنید 

 .آممن نمی -

ی پا به همکف گذاشت، زامیاد را دید که به زور وقت

برند. دنبالشان دوید. زامیاد با از خانه بیرونش می

  .عجز نگاهش کرد

  .گندم نذار منو ببرن، گندم نذار منو ببرن  -

چشمان گندم از اشک پر شد، قلبش تیر کشید و 

لرزشی را در تنش حس کرد. با بغضی که صدایش 

»نگران نباش زامیادم، دار کرده بود، گفت: خش 

چی!« به زور توی شه، همهچی درست میهمه 

ماشین منوچهر کشاندنش. گندم به سمت ماشین دوید، 

  .سپهر را کنار زد

  .شینمخودم کنارش می -
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کنار زامیاد نشست و در سمت زامیاد را سفت گرفت 

زد  تا از آن در فرار نکند. زامیاد دستش را چنگ می 

د. منوچهر گفت: »دخترم تو کجا  کرولی توجهی نمی

تاب فریاد کشید: »به آی؟« گندم مضطرب و بی می

ها سوار شید، بریم.« منوچهر پشت  جای این حرف

فرمون و سپهر روی صندلی شاگرد نشست. سرعت 

ماشین که زیاد شد، زامیاد بیشتر برای بیرون پریدن 

تقال کرد ولی درها قفل بود. گندم سعی داشت با حرف  

ید دادن شوهرش را آرام کند ولی امید برای  و ام

خواست انتقام بگیرد و زامیاد کارساز نبود، او فقط می

اش شده و روی همه انتقام لکه سیاه زندگی

 .هایش را پوشانده بودحس 

 

#۱۰۰ 

 

 

وقتی زامیاد وارد مطب دکتر شد، انگار یک زلزله  

واج بلند شد و و ریشتری رخ داد. منشی هاجهشت 

ها با دهان باز به آن طوفانی که در قالب ریض همه م

یک آدم ظاهر شده بود، نگاه کردند. زامیاد تقال  
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کرد که از مطب بیرون برود. گندم از خجالت سرخ  می

خواست زمین دهان باز کند و شده بود و دلش می

داخلش برود. دنیا لبخندش را از گندم بیچاره گرفته 

زاری کند. وانست گریهتقدر درگیر بود که نمیبود، آن

به سمت میز منشی رفت و گفت: »ما باید سریع بریم  

لحظه دو مریض از اتاق دکتر اتاق دکتر.« همان

بیرون آمدند و دکتر تماسی با منشی گرفت که زامیاد 

کشان زامیاد را بفرستند داخل. سپهر و منوچهر کشان

،  را به سمت اتاق دکتر بردند. دیگر از تقال افتاده بود

زده کرده بود  هایش را شبیه خیابان باران اشک گونه 

  .کردهایش دل سنگ را آب میو ضجه 

تو رو خدا! تو رو خدا این کار رو با من نکنید. تو  -

خوام بستری  رو خدا هوامو داشته باشید. من نمی

  .بشم

ای ضجه زامیاد برای چند مریض نشسته شبیه ترانه 

کردند  همدیگر نگاه میشان به سوزناک شده بود. همه

شان شده پنداریو اشک در چشمانشان وسیله همذات 

بود. گندم در اتاق را باز کرد، سپهر و منوچهر زامیاد 

را با کمک همدیگر به اتاق بردند. زامیاد دیگر از تقال 
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اش را صاف افتاد. دستانش را از هم باز کرد و سینه

  .کرد

  .من آرومم، ولم کنید -

اش را با یک انگشت باال داد و با  دکتر عینک طبی

 «لبخند گفت: »چیه مطبو روی سرت گذاشته بودی؟

ترسیدم. اومدم تو اتاق شما آروم شدم، قبلش می -

  .بهشون بگید دستمو ول کنن

دکتر گفت دستش را ول کنید و سپهر و منوچهر  

مضطرب دستشان را از بازوهای او جدا کردند. گندم  

زد،  بید و با چشمانی که از ترس دودو میبه در چس

بغض گلویش را قورت داد. دکتر دستش را به سمت 

  .زامیاد گرفت

  .نفس عمیق بکش، آروم باش -

چشمانش را بست، نفسش را پر کرد و بازدمش را پر 

صدا به بیرون فرستاد. سپهر و منوچهر با اشاره 

و  دکتر چند قدم عقب رفتند. دکتر از جایش بلند شد 

  .روبروی او ایستاد

 خوبی زامیادجان؟! چی شده؟  -

پلکش را برای مدتی طوالنی بست و وقتی باز کرد، 

 .خشم چشمانش را پر کرد
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#۱۰۱ 

 

 

مگه به من نگفتی تو هیچ مشکلی نداری،  -

اطرافیانت مریضت کردن؟ مگه نگفتی همه چی 

  تقصیر اوناست؟

  .دستپاچه کردلحن پر از لرزش زامیاد، دکتر را 

 .خب، گفتم زامیادجان -

پس من مشکلی ندارم، منو بستری نکن. بذار  -

  .انتقامم رو از کسایی که مریضم کردن، بگیرم

اگه قرار بود همه تو این شهر دنبال انتقام باشن که  -

  ...شد... تو بایدسنگ رو سنگ بند نمی

اش زد، طوری  زامیاد ضربه محکمی روی پیشانی 

دکتر خم شد و تهدیدوار انگشتش را به روی تن 

سمت او گرفت که دکتر کمرش روی میز قرار گرفت  

  .و گردنش به سمت عقب رفت

های قلمبه سلمبه تحویل من نده، من خودم حرف -

کنم. تو بعنوان دکتر من به دونم دارم چی کار میمی

  .اینا بگو دست از سر من بردارن
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را گرفت و عقب  سپهر به سمتش رفت و کمر زامیاد

کشیدش. یکدفعه زامیاد از پشت چنان هولی به سپهر 

داد، که تلوتلو خورد و چند قدم عقب رفت. زورش 

زیاد شده بود، وقتی سپهر را هول داد، سپهر حس  

اند. به سمت کرد که صدنفر در تن زامیاد جاساز شده 

میز دکتر رفت، فریاد کشید و تمام دفتر دستک روی 

ین پرت کرد. چنان دادی کشید که میز را روی زم

توانست انجام  دیوارها لرزید. دکتر تنها کاری که می

بدهد این بود که حرف بزند. منوچهر و سپهر به 

سمتش رفتند که آرامش کنند ولی حریف نبودند. 

یکدفعه گلدان بزرگی را از روی میز کوچک کنار  

صندلی دکتر برداشت و چنان به زمین کوبید که هر 

توانست زنگ بزند  اش یک گوشه افتاد. دکتر میتکه 

خاطر خود  تا بیایند زامیاد را جمع کنند ولی اول به 

های مطب او را باال و  سال پلهزامیاد که باالی پانزده

خاطر چشمان گریان گندم پایین کرده بود و بعد هم به

 .صبر کرد

 

#۱۰۲ 
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زامیاد به سمت در رفت. گندم به در چسبیده بود.  

  .اهش ملتمسانه و پر از هراس بودنگ

 !زامیاد، تو رو خدا بذار دکترت کارش رو انجام بده -

زامیاد تکه شیشه در دستش را به سمت شاهرگش  

  .گرفت

زنم ولی خودمو نری کنار تو رو جلوی بقیه نمی -

  ...کشممی

جدیت و تحکم در صدایش سندی بر صداقت ادعایش 

ای ترم.« گندم با سینه بود. دکتر گفت: »بذار بره، دخ

خس افتاده و حالی زار که از شدت گریه به خس 

اش را از جلوی در عقب کشید ولی به محض  تنه

دونم بیرون رفتن زامیاد، رو به بقیه گفت: »من می

چطور بیارمش، شما نیایید.« دوان دوان از مطب  

ها های زامیاد را از توی پله بیرون رفت. صدای قدم

قدر تند پایین برود. ور توانسته بود، اینشنید. چطمی

ها را پایین رفت و وقتی نفس زنان پلهگندم نفس

خودش را به کوچه رساند، جلوی چشمانش سیاهی  

رفت. زامیاد را سر کوچه دید که با دستان در جیب 

رود. به سمت برها نامحسوس و تند راه میشبیه جیب 
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رفت و رنگش را گاو دوید و کاله سوییشرت مشکی 

  .مجبورش کرد بایستد

  !وایسا زامیاد  -

  .ولم کن -

رم، به جون رادین این زندگی رو تموم به خدا می -

  .کنم اگه واینسیمی

با چیزی تهدیدش کرد که تنها سالحش در مقابل 

کرد، قلب زامیاد زامیاد بود. وقتی تهدید به رفتن می

که از رفتن مادرش  ایلرزید. شبیه بچه در سینه می

ترسد، از طرد شدن توسط گندم هراس داشت. می

اش تیره شد، به سمت او چرخید و  چشمان مشکی 

  «زیرلب گفت: »تو چی گفتی؟

گفتم اگه به درمانت رضایت ندی، دیگه منو  -

  ...بینینمی

 خوای ترکم کنی؟ به این زودی می -

بر های دل گندم را پرپر کرد. غم در صدایش پروانه 

  .خالف میل قلبش، سرش را باال و پایین انداخت

رم، ام. میرم، به خاطر آرامش خودم و بچهمی -

که تو ثابت کردی انتقامت برات مهمتر از  خاطر این به

خوای آینده رو باهم رم، چون تو نمیزندگیمونه... می
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رم، خوای گذشته رو شخم بزنی. میبسازیم، می 

 ...چون

دستش را به نشانه سکوت مقابلش گرفت.  زامیاد

کرد، دنیا برایش به آخر  وقتی گندم طردش می

رسید. شخصیتش روی قطب آرامش خوابید و می

 «.گفت: »باشه، هر چی تو بگی

 

#۱۰۳ 

 

 

 

 بخش دوم 

 رهایی 

 فصل سوم

 

راهرویی باریک بود با دیوارهای سبزرنگ. یک نفر  

اهرو را طی  توجه به سروصدا ربا لباس کار سفید بی

کشید. دوتا از بیمارها از اتاقشان بیرون آمده و به می

اتاق اول چشم دوخته بودند. انتهای راهرو پذیرش 

بود و دو پرستار برای تشکیل پرونده جدید در تالطم 
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کرد. پرستار نگاهی به  بودند. فریاد زامیاد هولشان می

  .سپهر انداخت

  !ناآرومه؟قدر آقای دکتر چرا برادرزنتون این -

سپهر حرفی نزد. یک جورهایی جلوی زیردستانشان 

کرد.  های رکیک زامیاد، احساس شرم میاز فحش 

گندم پشت در اتاق، با تکیه به دیوار ایستاده بود و  

اش هایش یکی پس از دیگری روی گونه اشک 

ای سرچرخاند. مرد، کنار ریخت. با صدای مردانهمی

پشت و جوگندمی بود،   گندم ایستاده بود، موهایش کم

صورت استخوانی و الغر، چشمان ریز مشکی رنگی،  

بینی عقابی، لبان نازک و ته ریش و ابروهای 

هایی که به زامیاد نامرتبی داشت. لباسش شبیه لباس 

داده بودند، سر تا سر آبی و نازک بود. با لبخند گفت: 

جا مثل استراحتگاهه. هم  »نگران نباش دخترم، این

پرسنلشون خوبه، هم این که حیاطش طبیعت  رسیدگی 

  .باصفایی داره...« به خودش اشاره کرد

 !همسایه خوبی هم داره -

گندم از حالت اشاره مرد به خودش، میان گریه خندید. 

سپهر روبروی گندم ایستاد و با لبخند گفت: »تموم  

  .شد، پرونده رو تشکیل دادم.« رو به مرد کرد
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  .داداش خانمم هستنعموکنعان، ایشون زن -

  .بهش قول دادم از شوهرش مراقبت کنم -

  .آرام سرش را باال و پایین انداخت

 !مرسی -

منوچهر با صورت سرخ شده و موهای پریشان از 

اتاق بیرون آمد. صدای زامیاد از پشت در شنیده 

  .شدمی

گمشید، دیگه دوروبر من پیداتون نشه. حالم از   -

جا به اون محمد بگو از این خوره.همتون به هم می

  ...آرم حظ کنهبیام بیرون، پدری ازش درمی

گندم دل به دریا زد و وارد اتاق شد. پرستاری دست 

بست. ای به تخت میسرم زده زامیاد را، با پارچه 

زامیاد با دیدن گندم طوری که انگار مالحظه همسرش  

  .کند، آرام شدرا می

  بندید؟چرا دستشو می -

اید دستش رو تکون بده، چیز خاصی نیست. نب -

 .نگران نباش

 

#۱۰۴ 
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مردگی در ناحیه مچ  قلبش از غم مچاله شد. به خون

بعد از این پارچه بستن فکر کرد و حالش   دست زامیاد

خراب شد. با بغضی در صدایش گفت: »خودم دستش  

دارم، نیازی به بستن نیست.« کنار تخت  میرو نگه 

رفت، پرستار دست زامیاد را باز کرد و دستان الک 

  .اش را در جیبش کردزده

  .پس مراقبش باش -

  دستش را در دست شوهرش گذاشت. زامیاد از تقال

حال شده و به اندازه کارگری افتاده بود، چشمانش بی 

که هزار برج را یک شبه ساخته، خسته بود. 

بست و زد و هر دقیقه یکبار میچشمانش دودو می

دانست که دلیل این کرد. گندم میدوباره باز می 

و چسبی است که روی بازوی اوست،  حالی پنبه بی

وی تزریق دانست که در بازوی شوهرش آمپول قمی

هایی که هایش ریخت. اشک اند. پلک زد و اشک کرده

تر از قطرات باران بود، قطراتی که اثر رحم دل مقدس

اش بود، اشکی که زندگییک همسر برای شریک 

  .زدعشق و صبوری را فریاد می
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جا باشی. وقتی رفتی تو برو خونه، دوست ندارم این -

 ...خونه، جواب اون سدرای کثافتو نده

حالش هم  میان گریه تلخ لبخند زد. حتی با این حال بیِ 

  .داشتهایش برنمیدست از این حرف

رم خونه، در رو رو خودم  نگران نباش زامیادم! می -

ای کشم، منتظر لحظهبندم، سیم تلفن رو میمی

مونم که تو خوب بشی و بیای. من و تو و رادین می

  .کوچولو زندگی جدیدمون رو بسازیم

کاش محمدم حالش شبیه من بشه... کاش به روز  -

  ...سیاه نشستنشو ببینم

کم  سرش را به چپ و راست تکان داد و بغض کرد. کم

های زامیاد منظم شد و خوابید. انگار نه انگار  نفس

که تا چند دقیقه قبل بیمارستان را روی سرش گذاشته 

ها معصومانه خوابید. منوچهر جلوی بود، شبیه بچه 

  .ایستاددر 

 خوابید؟ -

گندم زیرلب گفت: »آره، خوابید.« دستش را دراز 

وار گفت: »بیا بریم بابا.« دستش را از کرد و زمزمه

دست زامیاد با احتیاط بیرون کشید، تا لحظه بیرون 

اش را تار کرده رفتن با غبار اشکی که جلوی دیده
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بود، به زامیاد غرق خواب نگاه کرد. چقدر دلش 

ای شود، بیدار شود و همین االن معجزه   خواستمی

بگوید که خوب شده است. گذشته را فراموش کرده و 

خواهد زندگی کند ولی زهی خیال باطل. خیال باطلی  می

لرزاند، خیال باطلی که که قلب او را در سینه می

کرد. وقتی از اتاق بیرون آمد، امیدش را ابطال می

ن را داغ از  های گرمش راهروی سرد بیمارستااشک 

تب عاشقی زنانه کرد. عموکنعان حال و هوای عاشقی 

را حس کرد. از اتاقش دوباره بیرون آمد، جلوی در  

اش پرده ایستاد و با اشکی که جلوی چشمان مشکی 

کشیده، چادرمشکی گندم را دید که گردهای زمین را 

 .کردجارو می 

 

#۱۰۶ 

 

 

 

اق  عسل با چشمان گریان و عروسک در دستش از ات

بیرون آمد ولی حواس منوچهر و نازنین به عسل 
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نبود. نازنین روبروی منوچهر ایستاد و با نفسی که  

  «.داد، گفت: »بلندشو حرف بزنیمپر صدا بیرون 

خوام حرف بزنیم... نازنین دست از سر مِن نمی -

  .پیرمرد بردار. من دیگه حوصله خودمو ندارم

ه زندگی قبلیت. من چه گناهی کردم؟! همه چیزت شد -

قدر برات این چه وضعیه برای من ساختی؟ پسرت این

تر از منه؟! مهمه؟ اختالف عروس و پسرت برات مهم 

دیشب با اون حال منو رها کردی، جواب منو ندادی، 

  .گی حوصله نداریحاال اومدی می

منوچهر به سقف چشم دوخته و توجهی به همسرش  

ولی رویش را شنید های او را می کرد. حرفنمی

نداشت بگوید پسرش عصبی نیست، مجنون است. 

خواست اعتراف کند که پسرش را خودش زمین نمی

زده است. خودش با حسادت ابلهانه، زنش با عشق 

قدر  پوچ و برادرش با هوسبازی. نازنین کالفه شد، آن

که پایش را بلند کرد و لگدی به پهلوی منوچهر زد. 

های  رد و همه سلولمنوچهر از لگد او تکان خو 

عصبی مغزش متالشی شد. از روی مبل بلند شد و  

چنان رو به نازنین مشتش را پر کرد که نازنین از 

ترس هینی کشید و دوروبر صورتش را گرفت. 
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شد و چشمان خاکستری منوچهر وقتی گرد می

طوفانی؛ از چشمان سگ موقع خوردن بچه 

و شد. صدای جیغ عسل تر میگنجشکی، وحشتناک 

اش را پایین هقش را که شنید، مشت پر شدههق 

انداخت. به چشمان به اشک نشسته عسل نگاه کرد، 

های ترس بود. به سمت در چشمان دخترک رگه

مادرش آمد، نیمه پایینی تن مادرش در بغل گرفت و 

سرش را روی پای نازنین گذاشت و گریه کرد. 

. تصویر عسل، کودکی زامیاد را در ذهنش مجسم کرد

توانست احساساتش را  عسل دختر بود و لوس، می

ابراز کند ولی زامیاد پسرکی بود که هر بار آرزو را  

گرفت با چشمان سرخ زیر بار مشت و لگد می

شد. در  کرد و دست کوچکش مشت می نگاهش می 

گیر پس از آن سرخی طوفانی بود که امروز گریبان

او تنگ  گندم شده بود. از خانه بیرون زد، عرصه به 

 .شده و حس عذاب وجدان قاتل جانش بود

 

#۱۰۷ 
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جایی را نداشت برود. منوچهر پاکروان، خودش را  

کرد. دار روی زمین تصور میترین سرمایه سرمایه بی

های تنها پناه برد به قبرستان. از مادرش مثل همه آدم 

دانست سرزا  ای نداشت، تا جایی که میهیچ خاطره 

بود سوگلی مادر محمد بود،   رفته بود، هر چه که

خاطر گذاشت. بهمادر محمد را پدرش روی چشم می

همین بچه او عزیزتر بود. پدرش را که به یاد 

بست، آورد تنها تصویری که در ذهنش نقش میمی

تصویر تلخ حسادت به برادر کوچکتر بود. به سمت 

قبر آرزو رفت. کنار قبر همسرش نشست. روی قبر  

خواست آب بریزد ولی نای آب  بود. میرا غبار گرفته 

کرد که  ریختن نداشت. بیخودی جای آرزو را خیس می

ریزند که  هایی روی قبر مرده آب میچه شود. آن

بخواهند مرهمی به دلش بگذارند که به خودشان 

توانیم در حق آن زیرخاک  بگویند هنوز هم می

خواست در خوابیده لطفی کنیم ولی منوچهر دلش نمی

او لطف کند. دستش را محکم روی قبر کوبید و حق 

با صدای بلند گفت: »سوال ازت دارم آرزو! چطور  

خوابی؟! جواب خدا رو چه دادی وقتی ازت آروم می 

تونستم به  ات چه کردی؟ کاش میپرسید برای بچه 
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زامیاد بگم، بگم بابا مادری که سنگش رو به سینه 

ه تو رو سقط  زنی، ده بار پیش هزارتا دکتر رفت کمی

ات رو سقط  کنه... دل داد به وعده عموت که گفت بچه

کن، زن من شو. چطور به بچه بگم که از اینی که 

تر نشه آرزو؟! تو همه زندگیت فقط هست دیوونه 

عاشق محمد بودی، در حقت بدی کردم، نذاشتم به 

محمد برسی ولی یه بار از اون باال زامیاد رو نگاه  

ن که از غم داداشش داره آب کن، زلفا رو نگاه ک

سال زلفا رو ندیدیم، بعد از دیدن زلفا باز  20شه. می

خاطر محمد چوب حراج زدی به هم گفتی محمد؟! به

ات پسرمونو  خاطر لجبازی با من جنازه زندگیمون. به

دیوونه کرد؟ جواب خدا رو هم بدیم، جواب گندم رو 

ری شه؟« از چشمان خاکستچی بدیم که داره آب می

منوچهر قطرات اشک بیرون زد و روی گونه چروک  

بوسید. خودش هم به اندازه آرزو  اش را میخورده 

که مرگ تدریجی را تجربه  مقصر بود. در حین این

 .مردکرد، نمیمی

 

#۱۰۸ 

 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo232 | P a g e  
 

زامیاد از خواب بیدار شد و گیج و مبهوت اطرافش را  

نگاه کرد. از پشت پنجره تاریکی را دید. اتاق کوچک 

ایش قفس شد، خودش را تنهاتر از تنهایی دید. از  بر

های آبی را پایش کرد.  روی تخت بلند شد، دمپایی

ها در عادت به لباس گشاد و بلند نداشت، آن لباس

زند. از اتاق بیرون رفت و شبیه قاتلی تنش لق می 

کند، به سمت جانی که از مهلکه وقوع جرم فرار می

  .ر را شنید انتهای راهرو رفت. صدای پرستا

 !ری آقای پاکروان؟کجا می -

رفت، زامیاد گیج بود، جلوی چشمانش سیاهی می

  .سرش سنگین بود

 ...خواستم با یکی حرف بزنمرم فقط میجایی نمی -

گم  با کی؟! آقای افشار شیفتن امشب، بهشون می -

  .بیان پیشتون

برم پیش همسرم؟ من حالم خوبه... به بابام  شهمی -

  ...جا مرخص کنهزنگ بزنید، بیاد منو از این

پرستار که دختر ظریف و مهربانی بود، با غم  

آشکاری در نگاهش به چشمان مشکی زامیاد زل 

  .زد
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کم استراحت کنید. داروهای قوی بهتون تزریق   یه -

 ...شده، بخوابید

ترم. من زن و من مریض نیستم، من از همه سالم  -

  .امخوام برم خونهبچه دارم، می

  .دونم ولی شما یه مدتی رو باید استراحت کنیدمی -

  .عموکنعان از اتاقش بیرون آمد

 !خوای بیای تو اتاِق من؟می -

ب به مرد مقابلش نگاه کرد. شبیه او زامیاد با تعج 

لباس پوشیده بود ولی لبخند داشت. در چشمانش  

هایی از شادابی بود. دست سرد زامیاد را میان نشانه 

دستان گرمش گرفت و او را به سمت اتاقش کشاند. 

المپ پرنور اتاق، چشمش را زد. کنار اتاق چند گلدان 

رگ بود و باالی تخت چند برگه رنگی به شکل ب

کرد، رویش ایچسبانده شده بود. زامیاد نگاه به برگه

شعری نوشته شده بود. »عاقل مباش تا که غم  

ها پیش چشمش محو  دیگران خوری...« یکدفعه واژه

جستند،  هایی شد که روی دیوار می شد، مارمولک 

سرش دچار دوران شد، اتاق دور سرش چرخید، 

وی زمین ای سیاه روی چشمانش را پوشاند و ر هاله 

 .سقوط کرد
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#۱۰۹ 

 

 

صدای هیاهوی پرستارها و صدای عموکنعان را 

حال توانست چشمانش را باز کند. بیشنید ولی نمیمی

شده بود و سرش هر لحظه او را به یک سمت 

کشید، صداها محو و مغزش خاموش شد. وقتی  می

چشم باز کرد، روی تخت خودش بود. سر چرخاند و 

اش ختش دید. دستش را زیر چانه عمو کنعان را کنار ت

  .گذاشته و با چشمان مشکی رنگش به او خیره بود

 خوبی پسرم؟  -

  چی شد؟ -

هیچی پسرم، نباید با اون همه داروی قوی که بهت  -

  !شدیشد، بلند میتزریق می 

ای از بیرون آمد. زامیاد با یکدفعه صدای داد مردانه

  «چشمان گرد شده گفت: »صدای چیه؟

  .یچی نیست، یکی از بیمارهاسته -

  .اش کشیدزامیاد دست روی پیشانی 
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خوندم یهویی همه چیز محو داشتم اون شعر رو می -

 ...شد

خوندی، این حواسم بهت بود، شعری که داشتی می -

بود... عاقل مباش تا که غم دیگران خوری دیوانه 

  .باش تا دیگران غم تو را خورند

  ه شده باشی چی؟اگه از غم بقیه دیوون -

تو که دیوونه نیستی پسر خوب، اگه دیوونه بودی   -

جات توی یه مرکز روانی خصوصی نبود. تو اومدی 

جا  استراحت کنی مثل من که یکساله دارم این

  .کنماستراحت می

خوام یکسال استراحت کنم، همین االن ولی من نمی -

  .دلم برای بچه و زنم تنگ شده... دلواپسم

جا بمونم چون اون من خودم خواستم یکسال این -

بیرون دلیلی برای زندگی نیست... ولی تو دلیل داری، 

  .یه زن صبور و عاشق منتظر توئه

جا مانده است خواست بپرسد که چرا یکسال اینمی

اش را نداشت. سیاهی شب مثل بختک ولی حوصله 

  خواست با فریادبرید. میرویش افتاده و نفسش را می

به سمت در خروجی بدود، خیال محمد در سرش 

دانست باید کرد، نمیداد و حالش را بد میمانور می 
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های رقصان جا بود. شعلهچه کار کند، اصال چرا آن

آتش پیش چشمش آمد، ماشین محمد در آتش 

سوخت قلب او هم که شبیه همان ماشین سوخت،  می

ه زخم  خواست به محمد زخم بزند، دهانچرا هر چه می

 .رسیدشد که سوزشش به خودش میقدر بزرگ میآن

 

#۱۱۰ 

 

 

سکوت خاموشی خانه را دربرگرفته بود، نبودن 

زامیاد چراغ آرامش را در قلب گندم خاموش کرده  

های منظم زامیاد  بود. عادت کرده بود به تکرار نفس

کنار گوشش ولی امشب آن الالیی نبود. زلفا و سپهر 

تاب و بیقرار روی  دند و او بیدر پذیرایی خواب بو

کرد. وقتی تخت نشسته و به جای خالی زامیاد فکر می

کرد که  خوابید، سنگ سختی را در گلویش حس میمی

ال شد یا حبست. نفهمید از گریه بیراه نفسش را می

را  واقعا خوابش برد، وقتی صدای سراسیمه زلفا

شنید، چشمانش را باز کرد. زلفا دست روی موهایش 

کشید و آرام گفت: »خوبی عزیزم؟!« گیج و مبهوت  
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به چشمان زلفا نگاه کرد، طول کشید تا یادش آمد 

زامیاد کنارش نیست و وقتی یادش آمد، اشک در 

  .چشمانش حلقه زد

تونم کنه؟ من نمیاالن زامیاد داره چی کار می -

  ...تونمراش تنگ شده... نمیزلفا... دلم ب

بغض در گلوی زلفا نشست، زیر نور چراغ گرد غم را  

اش  داداشش دید و حس خواهرانه روی صورت زن

ور شد. گندم  خواب را از سرش پراند و در غم غوطه

طور که موهایش را نوازش را بغل کرد و همان

های زلفا  کرد، او را دعوت به آرامش کرد. اشکمی

ش بوسه زد، گندم با گریه سبک شد و روی موهای

خوابید ولی خواب به چشم زلفا نیامد. تا صبح بیدار 

ماند. تا صبح به نابسامانی زندگی مشترک برادرش 

فکر کرد، کدام خواهری بود که غم برادر را تاب 

بیاورد. صبح که سپیده زد در آشپزخانه رفت تا بساط  

ر بود که کردن پنیصبحانه را جور کند. در حال تکه 

دستان سپهر دور کمرش حلقه شد. سرش را در 

گودی گردن زلفا فرو برد و آرام کنار گوشش گفت:  

  «»چرا زود بیدار شدی؟

  .اصال خوب نخوابیدم -
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 نگرانی؟  -

  .دیشب با ناله گندم بیدار شدم دیگه خوابم نبرد -

شه عزیزم... نخوابیدن هیچی رو درست  درست می -

  .کنهنمی

  .ی کشیدآه بلند

  .کی؟ از وقتی ازدواج کردن یه روز خوش نداشتن -

  .دستش را روی بازوی لخت زلفا کشید

روزهای سختمون رو یادت بیار... عشق قهرمانی   -

 ...ندازهکه غول مشکالت رو از پا می

  .به سمت سپهر چرخید و به چشمان او زل زد

  ...زنی ولیقشنگ حرف می -

، به قشنگی حرفای من...  قدر قشنگهزندگی همین -

  .فقط کافیه باورش کنی

زلفا قانع نشده بود ولی به چهره سبزه مهربون 

 .اش را بوسیدشوهرش لبخند زد و سپهر گونه

 

#۱۱۱ 
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حال شده بود. پرستار آمپولی را در تنش لوث و بی

سرمش تزریق کرد. زامیاد گفت: »کسی نیومده 

  «!سراغم؟

  .تازه اول صبحه، صبر کن -

چشمهایش را بست، چشمانش در مقابل خواب  

هایش بسته که پلک مقاومتی نداشت، به محض این

شد اما مغزش شد خواب مهمان چشمانش میمی

همیشه بیدار بود. حتی در خواب هم برایش کابوس 

ساخت. با صدای گندم چشمانش را باز کرد، رز می

قرمزی در دست گندم بود. طرح کجی از لبخند روی  

  .نشست لبش

  !کی اومدی خانمم؟ -

  .االن اومدم -

  .به سپهر بگو حال من خوبه، مرخصم کنن -

دستش را روی گونه سبزه زامیاد کشید و با آرامش  -

ذاتی در صدایش گفت: »چند وقت تحمل کن، بذار  

بدنت آروم بشه. من و رادین کوچولو منتظرت  

  «.مونیممی

  .برامبدون تو خوابیدن، سخت بود  -
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کنی برای من راحت بود؟! تا صبح چند بار  فکر می -

بیدار شدم... ولی تا وقتی که فکرت سمت گذشته 

شه. من شوهرم رو با حاِل باشه، هیچی عوض نمی 

  .خوامخوب می 

حاِل شوهرت تا وقتی زمین خوردن اطرافیانش رو   -

  .شهنبینه خوب نمی

  ...نهبیفعال که داره زمین خوردن زنش رو می -

که دست بند زامیاد روی تخت نشست و برای این 

سرمش تکانی نخورد، گندم دستش را نزدیک برد 

ولی زامیاد با دست آزادش دست او را پس زد و با 

  .عصبانیت به چشمان همسرش خیره شد

  !اومدی تحقیرم کنی آره؟ -

  .گندم ناباورانه سرش را به چپ و راست تکان داد

 !ت کنم؟چرا باید تحقیر -

کنه. تو داری تحقیرم کنی، حرفهات داره اذیتم می -

زمین خوردی؟ آره، زمین خوردی، چون به حرف 

بقیه گوش کردی، وقتی گفتن شوهرت دیوونه است، 

گفتی آره دیوونه است، تو پشتم نبودی، تو کنارم 

 ...نبودی
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حالی در  حال بود و با وجود آن بیصدای زامیاد بی

کشید. اشک گندم درآمده  فریاد میلحن، باز هم خوب 

خواست زمان به عقب برگردد و حرفش را  و دلش می

تر و چشمانش  نزند. صورت زامیاد هر لحظه سرخ

شد. در آن لباس سرتاسر آبی یک حالت تر می تیره

انگیز وحشتناک پیدا کرده بود. دستش را روی  ترحم 

هایش گرفت و فریاد کشید: »گمشو بیرون گوش

ز قرمز در میان دستان عرق کرده گندم بود،  گندم.« ر

های گل عشق را هم صدای فریادهای زامیاد گلبرگ

اندوهگین کرد. پرستارها دور زامیاد را گرفتند و گندم  

قدر با حالی خراب از اتاق بیرون آمد. دستانش آن

حس شد که گل از دستش رها شد و روی زمین بی

رار کرد. بدون  افتاد. با چشم گریان از بیمارستان ف

رو راه رفت و اشک  آنکه به عقب نگاه کند در پیاده

رو ریخت. با صدای چشمانش مثل بارانی در پیاده

سدرا سر چرخاند و با تعجب به چشمان خاکستری  

 .پسرعمویش نگاه کرد

 

#۱۱۲ 
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  «گندم با اخم گفت: »چی کار داری با من؟

 .حرف دارم با تو -

 !تو چرا دنبال منی؟ -

کنی؟ چرا اشک تو چشمهاته؟ جا چی کار میاین -

که شوهرت همچین جایی لیاقت تو اینه گندم؟ این

که اسیر که چشمت گریون باشه... اینباشه؟ این

باشی؟ من اومدم ببینمت، ولی دیدن صبح با اون حال  

جا، االن با پریشون از خونه زدی بیرون اومدی این

بیرون که دوباره زنی جا میاین حال پریشون از این

بری تو اون خونه؟!دوباره چشمت گریون بشه و 

جا نیومدی  حالت پریشون؟ نگو برای دیدن زامیاد این

کنم، من از اول فهمیدم شوهرت سالمت که باور نمی 

  .روانی نداره

گندم از شدت عصبانت پلک زد و به سمت سدرا رفت. 

هایش ای برای خالی کردن عقدهانگار سدرا وسیله 

اش زد و گفت: »تا کی ود. ضربه محکمی در سینهب

خوای به این اداها و کارها ادامه بدی؟ من شوهر می
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فهمی؟ شوهرمم دوست دارم... تو حق نداری  کردم می

  «.به زندگی من باهام حرف بزنیراجع 

  .من دوستت دارم گندم، اشتباه ازدواج کردی -

  .صدای جیغ گندم خیابان را برداشت

نکردم... اشتباه نکردم. من جون برای   اشتباه -

  ...سازمدم... من زندگیمو میزامیاد می

اش بود، حال و هوای  صدای زنی که دلواپس زندگی

  .پاییزی شهر را دلگیرتر کرد

  .شممن خوشبخت می -

گندم خیس  هایرهگذران با جیغ گندم، ایستادند. گونه

سوخت. سدرا و گلویش از جیغی که زده بود، می

که  خوای با جیغ بپوشونی، اینگفت: »چی رو می

بدبختی رو؟! تو، توی انتخابت اشتباه کردی گندم.« 

خواست باور کند که اشتباه کرده است. وقتی که نمی

هنوز عشق زامیاد شبیه بارانی بر گندمزار زندگی 

ست قبول کند که اشتباه کرده توانریخت، نمیگندم می

است. در اوج اضطراب بود و صدای سدرا شبیه 

کوبید. نفهمید کی به سمت سدرا پتکی بر سرش می

حمله کرد، پیراهن او را گرفت و تکان داد، پایش را 

به زمین کوبید و فریاد کشید. زن رهگذری به زور او 
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را از سدرا جدا کرد و مردی سدرا را که به سمت او 

کنان گفت:  جیغ ز برداشته بود را گرفت. گندم جیغ خی

»گمشو از زندگی من، گمشو.« بلبشویی شده بود در  

خیابان، همه ایستاده بودند که آن صحنه را ببیند. زن 

گندم را که به نفس نفس افتاده بود را روی جدولی در 

اش رو از مغازهرو نشاند. سوپری کنار پیادهپیاده

دست زن داد. زن آب را در حلق  بطری آب آورد و به 

هایش را از روی خشک شده گندم ریخت و اشک 

  .اش پاک کردگونه

  .آروم باش دخترم، جوونی به خودت مسلط باش -

را به زور در ماشین کردند تا برود. گندم  مردها سدرا

بطری آب را از لبانش دور کرد، سرش را به درخت 

 .اش را خیس کردهایش گونه گذاشت و اشک 

 

#۱۱۳ 

 

 

هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نو #

 ❌ یسنده_حرام_است
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زامیاد روی تخت نشسته بود. سرش را زیر انداخته و  

اش نگه داشته تا پرستاری که  دستش را روی پیشانی 

هایش را نبیند. پرستار در کنارش است، اشک 

  .سرمش، آمپول تزریق کرد

  .سعی کن بخوابی -

  جا نیست؟همسرم این -

 .رفت -

پرستار از اتاق بیرون رفت. طول کشید تا آرام شود، 

دست و پایش را گرفتند و آمپول در بازویش زدند.  

زخم شد ولی به خودش قدر فریاد زد که گلویش آن

آمد و دید، گندم رفته است. گندم رفت و او نفهمید که 

چطور زنش که اول صبح برای دیدنش آمده بود را 

فراری داد. عمو کنعان وارد اتاق شد. کنار تخت  

  .نشست و رز قرمز را میان پاهای زامیاد گذاشت

  .رفت این از دستش افتادوقتی داشت می -

بنمی روی گلبرگ قرمز فرود اشک زامیاد شبیه ش

آمد. عمو کنعان با احتیاط دستش را جلو آورد و روی  

  .صورت زامیاد کشید
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 .تونی باهام حرف بزنیمی -

زامیاد سرش را بلند کرد و نگاهش در نگاه او گره 

  .خورد

  جا رفت؟زنم با چه حالی از این -

حالش خوش نبود ولی نگران نباش همه چیز رو   -

ران کنی چون تو چشمهای زنت فقط تونی جبمی

  .عشقه

  ...یهو عصبی شدم، نفهمیدم چی گفتم -

نویسم، تو هم گیره، میدونی من وقتی دلم میمی -

کنه، براش بنویس،  تونی بنویسی، قلم معجزه میمی

بهش بگو که دوستش داری. بهش بگو که چی شد 

ها رو براش تعریف کن،  که حالت این شد. همه این

طوری که درکت کنه. بذار تو رو بفهمه، اونبذار 

  .فهمیخودت، خودت رو می

  .من حوصله نوشتن ندارم -

  .تونی ضبط کنی، من ضبط صوت دارم می -

چی رو ضبط کنم، نکبتی که از سر و روی زندگیم  -

  !باریده رو؟می

باره، خودت وقتی از سر و روی زندگیت نکبت می  -

  .قشنگش کن
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  زنی؟خوب حرف می -

دوختم با دو خیاطی بودم چیره دست... لباس می -

دست... یه روز کارگاه آتیش گرفت... زنم با آتیش پر  

گرفت... ستاره شد تو آسمون... من موندم ویلون و 

سیلون... پسرم شد دار و ندار من... پسرم شد  

صاحب زن... چسبوندم بهم انگ دیوونه... آوردنم تو 

. این خونه شاعرم کرد... این خونه قلم به این خونه..

اشو دوست دستم کرد... شدم یه مرد تنها که لونه

 ...داره

اش گرفت وقتی سروته او خندهزامیاد از شعر بی

  .لبخند محو را روی لب زامیاد دید، خندید

فکر کنم خوشت اومد، نه؟ هر چند ردیف و قافیه  -

  .نداشت

 !بداهه بود؟ -

  .آرام پلک زد

 .ولی قشنگ بود -

تونی بلندترین نامه عاشقانه سال رو برای  تو هم می -

تونی دلش همسرت بنویسی... با همین لحن قشنگ می

 .رو به دست بیاری. اگه بخوای
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عمو کنعان از اتاق بیرون رفت، زامیاد که دیگر در 

ها کم آورده بود، دراز کشید و خوابش  مقابل قرص 

پاورچین وارد اتاق شد و برد. عمو کنعان پاورچین 

 .ضبط صوت را روی میز کنار تخت گذاشت 

 

#۱۱۳ 

 

 

به محض باز کردن چشمانش، ضبط صوت را 

خاطر مصرف روبرویش دید. روی تخت نشست. به

شد، کرختی و  داروها هر وقت از خواب بیدار می

کرد کرد، طوری که حس میسنگینی را حس می

ر یک وزنه  تواند از جایش ُجم بخورد. انگانمی

صدکیلویی به پاهایش وصل بود. دست روی ضبط  

صوت کشید و نگاهش کرد. بر فرض هم که با گندم 

گفت، چه اش میزد، بر فرض از گذشتهحرف می

سودی به حال گندم داشت، گندمی که از گذشته او 

هایش  توانست برای حرففراری بود، چطور می 

ت و شنوا باشد. ضبط صوت را روی میز گذاشگوش

آه کشید: »گذشته من ارزش شنیدن نداره.« 
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عموکنعان دستش را به در تکیه داد و جلوی در 

 .ایستاد

  سالم پسرم، بریم یه کم هوای آزاد بخوری؟ -

 ...سرم خیلی سنگینه -

عمو کنعان به سمتش رفت و دستش را گرفت.  -

زامیاد آدم سختی نبود، وقتی حالش بهتر بود، آدم  

شد، عزیزان خودش را ی اگر دمغ میشد ولمنفعلی می

کرد، چه زامیاد را نابود میکرد. آنهم طرد می

شخصیتش بود که هر دقیقه در یک راه حرکت 

ها پایین کرد. دست در دست عموکنعان از پلهمی

رفتند. وارد حیاط شدند. مرکز، حیاط سرسبزی داشت، 

ها نغمه سر ها که روی شاخه درخت صدای گنجشک 

، حیاط را پر کرده بود. یک زن از ساختمان  دادندمی

بخش زنان، روی نیمکتی زیر درخت نشسته بود و با 

قدر زد. نوای سازش آنحالی افسرده سازدهنی می 

سوزناک بود که ده سمفونی غمگین را در خودش 

داشت. زامیاد روی نیمکتی نشست و نوای سازدهنی 

ه،  در گوشش پیچید. زامیاد گفت: »فقط یه سازدهنی

  «قدر پر احساسه؟چرا این 
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اش با سوز دل این آهنگ رو چون نوازنده -

  .نوازهمی

ها لباس پوشیده بود،  زامیاد به زن نگاه کرد. شبیه آن

ای سرش بود. فقط روپوشش کمی بلندتر و مقنعه

چشمان عسلی رنگش به یک نقطه خیره و انگار در  

اد  صدای سازش گم شده بود. عمو کنعان گفت: »زامی

کنه، سوز دل اونی که یه اثر هنری رو اثر هنری می 

تونه هنرمنده... اگه هنرمند غمگین باشه، می

ها رو خلق کنه، اگه شاد باشه، ترین غمگین

ها قشنگی ها تو دل غمها... گاهی وقت شادترین

هست... سرگذشت من پر از غم و سوزه، هر کی 

گیره. سوزه ولی ازش عبرت میداستان من بخونه می

کنی اشتباه زندگی  اون موقع هست که حس می

ده.« هات بقیه رو رشد مینکردی. حداقل تجربه 

دید، خیال زامیاد خنثی نگاهش کرد، هر کس او را می

های کنعان عایدش نشده کرد که چیزی از حرف می

ولی همه چیز را فهمیده بود، فهمیده بود که 

ای ساز در تواند اثر هنری خلق کند. نوسوزدلش می 

قدر غمگینش کرد که اشک در گوشش پیچید، آن

 .چشمانش حلقه کرد
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#۱۱۴ 

 

 

کاش همه ساز داشتن با سازشون حرف دلشون رو  -

  ...گفتنبه مردم می

همه ساز دارن... ساز نویسنده قلمشه، ساز شاعر   -

اشه، ساز میکانیک  احساسشه، ساز خیاط پارچه 

.. ساز عکاس اشه.دستهاشه... ساز بازیگر صحنه

  ...عکسشه

 ده؟ مثال میکانیک چطور سوز دلش رو نشون می -

های زیر ماشینتو  میکانیکی که با حوصله روغن -

ده ولی میکانیکی  کنه مهربونی رو نشونت می تمیز می

گه که باد زیر ماشینت بذاره بهت میکه الستیک کم 

نامرد شدم، ها سوختم که خودم من اونقدر از نامردی 

ها یه  ها عادت کن. هنر تو دست آدمتو هم به نامردی

جور درس زندگیه برای همه، تو هر کوچکترین 

ها حرفه. ولی هنرمندها این حرفا رو بهتر  حرکت آدم 

کنن، هنرمندها مستقیم با کنن، بهتر بیان می درک می

  ...زننمخاطبشون حرف می
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نبوده. به   من هنرمند نیستم. هیچ هنری به دستم -

کردم، تا یاد دارم یا زور تو کارخونه بابام کار می

زدم یا با دخترها بودم. خوردم، یا تفریحی میعرق می

وقت زندگیم سروسامون نگرفت، وقتی گندم  من هیچ

داره همه کن برمیرو دیدم فکر کردم یار اومده، پاک

کنه، یار اومده بود، شیرین چیز رو از سرم پام می

بود ولی بلد نبودم فرهاد باشم. من مردم و زنده  اومده 

شدم نتونستم برای گندم مرد باشم. همش گذشته مثل 

  ...دادگرفت و فشار مییه بغض سنگین گلوم رو می

قدر قشنگ گی هنرمند نیستی وقتی اینچه جور می  -

رو با همین ادبیات برای زنت   زنی؟ همیناحرف می

ای که گی... اصال تو بشو نویسندهبگو چرا بهش نمی

  ...نویسهفقط برای زنش می

های کنعان زامیاد حرفی نزد ولی فکرش درگیر حرف

شد. تا به خودش آمد، دید روی تخت نشسته و ضبط 

  .اش استصوت میان دستان سبزه

داد و از  میتابانه کودک در دستش را تکان گندم بی

رفت. صدای گریه این سمت به آن سمت اتاق می

زد رادین خانه را برداشته بود، سینه گندم را پس می

خورد. طفلکی انگار باد برایش خبر آورده  و شیر نمی 
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ریزد باید بود که مادرت شیر جوش را در حلق تو می

های او سرسام گرفته  ناآرامی کنی. زلفا دیگر از گریه 

اش چسبیده و از او جدا کش به سینهبود. دختر

کرد که زلفا باز هم رادین را بغل شد. حسودی مینمی

شد. زلفا کند و بخاطر همین یک لحظه از او جدا نمی

اش کالفه شده بود و هم های نورا به سینه هم از مک 

قدر در خودش های رادین و بیقراری گندم، آناز گریه

به خودش تلقین دید که ساکت باشد ولی صبر نمی

 .کرد که باید زبان به دهن بگیردمی

 

#۱۱۵ 

 

 

 

یکدفعه صدایش بلند شد و طوری داد زد که دخترکش 

  .در بغلش به گریه افتاد

 !داری؟وای رادین چرا دست از گریه کردن برنمی -

گندم انگار منتظر چنین چیزی بود، چشمانش را گرد 

شی، ذیت میکرد و با صدای بلند گفت: »زلفاجان اگه ا

جا باشی.« زلفا برو خونه واقعا نیازی نیست که این
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داداشش را درک کند ولی خودش هم خواست زن می

خسته شده بود. به هر حال زامیاد برادر او هم بود، 

دید.  اش را میگرفت وقتی وضع زندگیآتش می

داد تا آرامش کند.  طور که نورا را تکان میهمان

خاطر  که بهت بر بخوره. بهگفت: »من چیزی نگفتم 

قدر بچه رو تو بغلت خودت گفتم هالک شدی این

 «.تکون دادی

 شه؟با داد بچه دو ماهه آروم می -

های  صدای جروبحث زلفا و گندم در صدای گریه

  .هایشان گم شده بود. گندم جیغ زدبچه 

خوام خواد کسی بهم ترحم کنه، نمیمن دلم نمی -

  .جا باشیداین

خوایم کنار تو و رادین باشیم. یه کم آروم ما می ولی -

  .کنمات هم آروم باشه. خواهش میباش که بچه 

وقتی زلفا بلندتر از او فریاد زد. به خودش آمد، تازه 

هدف رادین را از این سمت به آن سمت فهمید که بی

کند که آرام بماند. تازه  برد و التماسش می اتاق می 

است که به پسرکش سرایت  قراری خودش فهمید بی

کرده است. گیج و منگ روی کاناپه نشست، رادین را 

به سینه چسباند و نوازشش کرد تا پسرک آرام باشد. 
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از آرام شدن رادین، نورا هم در بغل مادرش آرام شد. 

زلفا و نورا شبیه دو خواهری که دعوایشان دعوا  

نیست باز حرف زدن را از سر گرفتند. انگار آب از 

تکان نخورده بود فقط گندم به خودش آمده بود،   آب

به خودش آمده بود تا هوای پسرکش را داشته باشد. 

گناه، در نابسامانی زندگی پدر و مادرش پسرک بی

اش، های اول زندگیگناهی نداشته و گندم باید در سال

کرد. در این جهان هر کی آرامش را برایش مهیا می

 .اضطراب زیاد استبه هر کی وقت برای زاری و 

 

#۱۱۶ 

 

 

زامیاد ضبط صوت را روشن کرد و روبروی دهانش  

ها در ذهنش نقش بست. ، قلبش مغزش گرفت. واژه

خواهد را بگوید. جمالت چه که میرا یاری کرد تا آن

ی  هایش به صف ایستادند و یکقشنگ پشت دندان

  .پس از دیگری بیرون رفتند

خیلی با فامیلیم آشنا   من زامیادم، زامیاد پاکروان. -

نیستم، بیشتر تاریک روانم تا پاکروانم. خودت بهتر 
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دونی گندم که چقدر پاکی و سفیدی رو دوست دارم می

که اگه نداشتم تو همسرم نبودی. تویی که تنها 

ام و سیاه و روشنایی زندگی منی. ولی ببخشید که تیره 

سیاهی روح من، قلب سفید تو رو از غم کثیف 

ها تو کنارم باش، سفید  . اما با وجود همه این کنهمی

پرسی چرا سیاه شدی؟ کنار سیاه قشنگه گندم من. می

  .گمبرات می 

فشارد، سرش را به چپ و راست  بغض گلویش را می

اش چکیده دهد و قطره اشکی که روی گونه تکان می

  .کندرا پاک می

خوام از سوز حرفهام سوز دلم رو درک کنی ولی می -

که سوز حرفهام قلب نازکت رو  ترسم گندم از اینیم

ها بلرزونه. تو دختر قوی هستی ولی یه سری واقعیت 

ندازه. من پدر  توی زندگی منه که قلبت رو به لرزه می

داشتم و نداشتم. وقتی که نباید خیانت زناشویی 

ها از بابام  زندگیم رو نابود کرد و وقتی که نباید کتک 

لوی تن مادرم انداختم که از خوردم و خودم رو ج

  .های بابام زخمی و کبود شده بودکتک 

ها لرزید. دستان کشیده  دستانش از یادآوری آن صحنه

منوچهر را به یاد آورد که به سمت کمربند رفت و 
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بیرون کشیدش. التماس آرزو را به یاد آورد و دستان 

خونی او را. انگشت سردش را روی دکمه خاموش  

فشرد ولی سری انگشتانش امان کردن ضبط می

داد. ضبط صوت از میان خاموش کردن را به او نمی

دستانش لیز خورد و روی ملحفه افتاد. آرزو را به 

یاد آورد که در آغوش او جان داده بود. صدای آرزو  

  .را نزدیک گوشش شنید

 ...زامیاد، زامیاد مامان -

کس را ندید. باز صدای اطراف را نگاه کرد ولی هیچ

آرزو را شنید. گمان کرد که عقلش را از دست داده  

کرد. سر است. انفجار شدیدی را در مغزش حس می

دردناکش را میان دستانش گرفت و فریاد کشید: »من 

کشید، دیگر صدای دیوونه نیستم!« وقتی فریاد می

 .شنیدآرزو را نمی 

 

#۱۱۷ 
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د پرستار توی اتاق آمدند. صورت زامیاد از شدت چن

های سرخ  فریاد کشیدن سرخ شده و در چشمانش رگه

کرد، نگهش  غلطید. یکی از پرستارها تالش میمی

دارد و همزمان پرستار دیگر آمپول آرامبخشی را  

کرد. صدای آرزو شبیه بازتاب صدا در یک آماده می

اهرو رد شد. سپهر از رکوه در مغزش تکرار می 

شد که صدای فریاد زامیاد را شنید. به سمت اتاق  می

زامیاد رفت، روپوش پزشکی در تنش بود و عینک 

طبی روی چشمانش. پرستار در بازوی زامیاد آمپول  

خیال سوزش بازویش فقط کرد و زامیاد بیتزریق می 

هایش دور  کشید که صدای آرزو را از گوشفریاد می

تر  جریان پیدا کرد، کمی آرام کند. آمپول که در خونش

شد. سپهر به سمتش آمد و به دو پرستار گفت: 

»برید به کارتون برسید.« دو پرستار رفتند. سپهر 

گوشه تخت زامیاد نشست و دستان او را در دست 

 .گرفت

 !چرا یخ کردی؟ -

  شه یه خواهشی ازت بکنم؟می -

  .سپهر آرام پلک زد

  .گندم رو برام بیار -



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo259 | P a g e  
 

که قول بدی به زنم به شرط اینبهش زنگ می -

  .اعصابت مسلط باشی

  .مسلطم، گندم کنارم باشه مسلطم -

سپهر سرش را آرام باال و پایین انداخت و در حالی  

گرفت، به سمت پنجره رفت. که شماره زلفا را می

خواهد ببیندش وقتی زلفا به گندم گفت که زامیاد می

ذوقی لباس پوشید.  نفهمید با چه سرعت و شوق و

آمد، دانست چه حسی بود که تا اسم زامیاد مینمی

ای که با دعوا و درگیری شد. از لحظه حالش خوب می

گذشت ولی زامیاد را ترک کرده بود،  یک روز می 

اش  همان یک روز به اندازه ده سال ناراحت و عصبی

 .کرده بود

 

#۱۱۸ 

 

 

سد. وقتی چشمان زامیاد به در خشک شد تا گندم بر

چهره محجوب همسرش را دید، لبخند زد. روسری  

خوش رنگ صورت سفید گندم را قاب گرفته و چادر  

اش تضاد قشنگی را ساخته  سیاه با چشمان رنگی
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گل سرخ را کنار تخت زامیاد دید. به بود. شاخه 

  .سمتش رفت و دست روی آن کشید

 این گلیه که دیروز برات آوردم؟ -

  .دیروز آره. ببخش بابت -

  .کنار تخت زامیاد نشست و سر تکان داد

مونم که حالت بهتر  بخشم و منتظر روزی میمی -

  .بشه

زامیاد روی تخت نشست، خودش را جلوتر کشید و 

اش گرفت. در دستان سفید گندم را میان دستان سبزه

کند. شبیه باران نبودش فهمیده بود که بودنش چه می

ن برای خیس نشدن از آن فرار که اگر زیاد بیاید عابرا

کنند ولی اگر نیاید برای دیدنش دعای باران می

رقصند. زامیاد خوانند و بعد از آمدنش زیر آن میمی

دید، حواسش هم تا وقتی که این زیبایی را هر روز می 

دید، تازه فهمیده بود، به آن نبود ولی حاال که کم می

   .چه چیزی را کنار خودش داشته است

  .فکر کنم خیلی وقته که نبوسیدمت -

  .گندم ریز خندید و با خجالت گوشه لبش را گزید

 !جا؟این -
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زامیاد سر خم کرد و روی لب همسرش را بوسید. 

  .گندم آرام به عقب هولش داد

  .بینهزشته یکی می -

  !ببینه مگه تو زِن من نیستی؟ -

  .هستم -

دیگه، پس توی اتاق  این بیمارستان خصوصیه -

در زدن وارد بشه، در که  خصوصی کسی حق نداره بی

  ...بسته... تو هم که هستی... منم که هستم

  خوای بگی؟چی می -

  .دغدغه برای مدت طوالنی بغلت کنمخوام بیمی -

گندم را بغل کرد و از روی روسری سرش را بوسید. 

خواست فراموش کند که  با در آغوش کشیدن گندم می

شنیده است. ها صدای مرده میشبیه دیوانه 

خواست به عقلش نشان بدهد که او هنوز دلیلی می

 .برای زندگی دارد پس حق ندارد دیوانه شود

 

#۱۱۹ 
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ی نویسنده و هرگونه کپی، فوروارد بدون رضایت قلب

 ❌حرام است لطفا حافظ رمان باشید

 

هایش از سر گندم اشک ریخت اما نفهمید اشک 

احساسات بود یا از حس غم ولی هر چه که بود قلبش 

به او  قول داد که پای این گرما و آغوش بماند. 

زامیاد از روی تخت بلند شد و به سمت سرویس 

را دنبال  های اوبهداشتی رفت. گندم با نگاهش رد قدم

ها بود. داشت و مست آرامبخشکرد. آرام قدم برمی

گندم چشمش به ضبط صوت افتاد، ضبط را برداشت و 

شدنش را که با تعجب نگاهش کرد. دکمه روشن

فشرد، صدای زامیاد در گوشش پیچید. با وجود آن 

های گندم صدای زامیاد حالی در لحنش باز به گوشبی

های زامیاد بغضی را  نواز آمد. حرفقشنگ و گوش

جایی که زامیاد گفت تاریک  در گلویش نشاند، آن

روان قلبش ریش شد و وقتی زامیاد گفت از سوز  

گویم تا سوز دلم رو درک کنی اعضا و  هایم میحرف 

اش لرزید جوارحش از آهنگ غمگین صدای معشوقه

هایش جاری شد. پشتش به زامیاد بود، وقتی و اشک 

قدر محو هداشتی بیرون آمد، آنزامیاد از سرویس ب
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ها شده بود که صدای باز شدن در  صدا و حرف

سرویس بهداشتی را نشنید. صدای فریاد زامیاد در 

هایش تبدیل به هق هق شد، گوشش پیچید و گریه

های همسرش لرزید. ضبط را  هایش از نعرهشانه 

وار گفت: »کی خوب  خاموش کرد و گریه کرد. زمزمه

کی خوب میشی؟!« زامیاد بیش از این  میشی زامیاد؟!

طاقت تماشای او را نداشت. به سمتش رفت و از 

پشت گندم را بغل کرد. سرش را روی شانه او گذاشت 

اش سر هایش شبیه باران روی صورت سبزهو اشک 

  .خوردند

خوام درکت کنم. اگه  از سوز دلت برام بگو، می  -

بک ها رو سگن درد و دل آدمتونستی بگو، می

  .کنهمی

 .گمچیز رو برات میگم برات. همه می -

روبروی گندم، روی صندلی نشست. سر روی 

زانویش گذاشت و عطر روی چادر گندم مشامش را  

خوام  پر کرد. آرام گفت: »ضبط رو روشن کن، می

برات از اولش بگم.« گندم ضبط صوت را روشن 

کرد. باز خیال آرزو در سر زامیاد رژه رفت و از 

که مبادا روح صدایش بزند، دستان گندم را  رس اینت
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هایش گذاشت. با تعجب شوهرش را نگاه روی گوش 

ها زامیاد  کرد اما به روی خودش نیاورد و روی گوش

 .را گرفت

 

#۱۲۰ 

 

 

هایش حس  زامیاد گرمای دستان گندم را روی گوش 

اش بود، حواسش را کرد. گندم تنها حقیقت زندگی

اش برای گفتن آنچه در لبان تیره معطوف به او کرد و

 .دل پنهان کرده بود، تکان خورد

خونه ما گرما نداشت، انگار خورشید تو اون خونه   -

تابید. تو اوج تابستون هم باز زمستون بود. نمی

وقت درک نکردم چرا بابام فقط برای غذا خوردن هیچ 

اومد، مست و ها زودتر میآد. خیلی وقت خونه می 

بردش ذاشت پشت گردن مامانم میدست می پاتیل بود.

تو اتاق. من خیلی کوچک بودم، در رو روی من 

شنیدم. وقتی بستن بعد صدای جیغ مامانم رو میمی

کرد، روی کبودی گردنش رو مامانم دوباره بغلم می

فهمیدم چرا گردن مامانم وقت نمی کردم، هیچبوس می
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کنه. چرا میکنه گریه شه، چرا وقتی بغلم میکبود می

بابام فقط وقتی روی پاش بند نیست مامانم رو 

خواد. دریغ از یه دست نوازش که روی سِر من، می

روی سِر پسرش بکشه. مامانم باردار شد. نه ماه بعد  

زلفا به دنیا اومد، بابام برای تولد زلفا یه جشن بزرگ  

ترتیب داد. همه توی اون جشن بودن، خونه ما پر از 

وی اون شلوغی دیدم که عمو محمد دور و آدم بود. ت

پلکه. یه جوری همدیگر رو نگاه  اطراف مامانم می

دونی منزوی  کردن. من خیلی بچه بودم ولی میمی

ها بازی کنم حواسم به  که با بچهبودم. بیشتر از این

ها بود. مامانم رفت طبقه باال که زلفا رو رفتار بزرگتر 

ها  خورده بود، نوازندهشیر بده، بابام تا خرخره عرق 

رقصید. عمو محمد رفت طبقه  زدن و بابام میساز می

باال، از سر کنجکاوی بچگونه دنبالش رفتم. اونقدر  

کوچک بودم که من رو ندید. پشت در اتاق مامان و 

آد بابام وایساد و آروم گفت: »مامان شدن بهت می

  «!آرزو

را حس صورت زامیاد داغ شده بود. گندم که آن داغی 

کرد، دست روی رگ برجسته گردنش کشید و آرام 

اش یه وقت دیگه.« زامیاد  گفت: »کافیه عزیزم. بقیه
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سرش را از روی زانوی گندم بلند کرد، سرش را زیر  

شد. زیرلب انداخته و اندکی لرزش در فکش حس می 

گفت: »حق با توئه، باید تمومش کنم. ولی آروم شدم 

کس حنه رو برای هیچ ممنون که شنیدی، من این ص

تعریف نکردم ولی برای تو تعریف کردم.« ایستاد و 

هایش کشید. گندم روبروی شوهرش  دست روی گونه

ایستاد. دستانش را دو طرف صورت زامیاد گرفت، 

روی پنجه پا ایستاد تا رخ به رخش شود. آرام گفت: 

»من سنگ صبورتم، خودت رو برام بریز بیرون. 

همدلی و همدردی ما اون ضبط صوت نشونه 

شه.« لبخندی کنج لب زامیاد نشست، گندم را بغل می

 .اش را بوسیدکرد و روی شانه

 

#۱۲۱ 

 

 

روی تخت دراز کشید. گندم پتو را روی تنش کشید و 

 .اش را بوسیدگونه

 ...من برم پیش رادین -

 .ببوسش از طرف من -
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 .خواد کنه، دلش تو رو میتابی میخیلی بی -

 .زامیاد تلخ خندید و سرش را آرام تکان داد

 .پدر خوبی براش نبودم -

تازه اول پدر شدنته آقا زامیاد، آینده پسرمونو خوب  -

 .شیمسازیم، بهترین پدر و مادر دنیا میمی

زامیاد آرام پلک زد. گندم به در خروجی سالن رسید 

 .که با شنیدن صدای کنعان ایستاد

 ...دخترم -

 «!چرخاند و با لبخند گفت: »بله؟سر 

 دو دقیقه وقت داری حرف بزنیم؟ -

گندم به نشانه تایید سرش را باال و پایین انداخت. 

دید، فکر ها را از دور میوارد حیاط شدند. هر کس آن

 .کرد پدر و دخترند. کنعان روی نیمکت نشستمی

  ...بشین دخترم -

بود، با فاصله گندم با خجالت و نجابتی که در رفتارش 

از کنعان نشست.  کنعان به سمت او چرخید و پایش 

  .را روی پایش انداخت

  .شهمن مطمئنم که حال زامیاد خوب می  -

خواست یک نفر غیر منتظر همین جمله بود، دلش می

  .از خودش به بهتر شدن حال زامیاد امید داشته باشد
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  .به نظر خودمم حالش بهتر شده بود -

  چرا امید دارم به خوب شدنش؟ دونیمی -

  چرا؟ -

چون تو هستی وقتی دلیل برای زندگی باشه، حال   -

اش رو گم که گذشتهشه. من بهش میآدم هم خوب می

اش بیای. که برای تو ضبط کنه که تو کنار گذشته

توی ذهنش بفهمه حال و آینده تویی گذشته فقط یه 

م؟  گکنی چی میسری حرف پوسیده است. درک می

قول بهت میدم آخرش خودش اعتراف کنه که گذشته 

خواد حال رو با تو بسازه.  رو فروخته به گذشته و می

نگران نباش من تو رو، دلیل زندگیش رو تو ذهنش 

  .کنمپررنگ می 

گندم بغض را قورت داد و سرش را باال و پایین 

  .انداخت

 !شما خیلی خوبید! خیلی -

عشق رو چشیدم، من خودم درد از دست دادن  -

دوست ندارم دیگران شبیه من درد بکشن، من وصال 

  .رو دوست دارم

  پس قراره من و زامیاد رو به هم دیگه وصل کنید؟ -
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عمو کنعان با لبخند پلک زد و نرم و شیرین گفت:  

  «.»درسته دخترم

صدای زنگ موبایل گندم بلند شد. تلفن را برداشت و 

ای زلفا گم شد. بلند  صدای جیغ و گریه رادین در صد

گفت: »اومدم زلفا، اومدم.« از جایش بلند شد و 

گیره باید برم دستپاچه گفت: »پسرم بهونه می

  «.خونه

  .پسرت هم تو رو وصل کرده به خونه -

  .گندم پر صدا خندید

  ...شما هم زامیاد رو وصل کن به من و پسرم -

به سمت در خروجی رفت. عمو کنعان  و دوان دوان

 «!داد زد: »وصال نزدیک است 

 

#۱۲۲ 

 

 

اش گرفت و به ضبط صوت را میان دستان سبزه

پنجره خیره شد. آسمان شب از پشت پنجره نمایان 

اش بود. خیره به تاریکی از لحظات تاریک زندگی

  .اش، گندم، گفتبرای چراغ زندگی
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کجا بودم؟! آهان،  اش رو بهت بگم،خوام ادامهمی -

جشن زلفا. آخر شب دورواطرافمون خلوت شد.  

صدای سازودهل خوابید. یکدفعه بابام مستی از 

اش پرید. مامان یه لبخند خیلی ریز روی لبش کله

وقت اون آرامش تر شده بود، هیچاش آروم بود. چهره 

  «.رو ازش ندیده بودم. بابا گفت: »کیفت کوکه آرزو

  .نازی دارم باید کیفم کوک باشهدختر به این  -

دست کوچیک زلفا رو توی دستش گرفت و نوازش 

کرد. بابام بتی رو صدا زد، خدمتکارمون اسمش بتی 

بود. به بتی گفت من و زلفا رو ببره بخوابونه. بتی 

خوابوند.  داد، اون منو میمادرم بود، اون بهم غذا می

بغلم ولی آرزو بغل کردنم رو خوب بلد بود. وقتی 

الی موهام حس هاش رو البه کرد، گرمی نفسمی

رفت، ام میکردم، صداش رو وقتی قربون صدقهمی

دوست داشتم. بتی ما رو توی اتاق برد. ولی خودش 

کنار زلفا خوابش برد. من آروم در رو باز کردم و از 

های راهروی طبقه  اتاق اومدم بیرون. از پشت نرده

م که مثل همیشه روبروی هم  باال بابا و مامانم رو دید

وایساده بودن و صدای دادشون تا اونطرف کوچه 
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رسید. بابا داد زد: »اون محمد پدرسگ چرا می

  «پلکید؟ بگو آرزو... چرا؟پرت میدم

دونی که خواست زلفا رو ببینه. خودت میاون می -

  ...عاشق نوزاد دختره

اال  وقتی من این پایین بودم دیدم که اومد طبقه ب -

  پیش تو، برای چی اومد؟

  ...گم هیچ کاری باهام نداشتتو مریضی، بهت می -

  .فریاد زد

 .گی دروغ می -

  .اصال به تو هیچ ربطی نداره -

بابا دستش رو باال برد، محکم کوبید تو صورت  

مامان. زنی که تازه زایمان کرده بود، با سیلی 

د که  شوهرش روی زمین افتاد. اینقدر بلند ناله کر

قلب مِن که یه پسربچه پنج ساله بودم، به درد اومد.  

ها پایین رفتم. بابا خیز گرفته بود که با گریه از پله 

بیشتر بزنتش. خودم رو روی مامانم انداختم. بابا 

دیوونه شده بود، وقتی شبیه پرکاه بلندم کرد بوی بد 

الکل رو از دهنش حس کردم. منو روی مبل پرت  

ام اونقدر مامانم رو زد که بیهوش  کرد. جلوی چشمه

زنتش... بعدا  فهمیدم چرا می ها نمی شد. اون موقع
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فهمیدم که چرا اسم محمد شده سایه شومی که روی 

زندگیمون افتاده. جیغ زدم و بتی رو صدا زدم. بتی به 

زور آب قند، مامانم رو سرحال آورد. وقتی مامانم 

اش،  سینه  چشمهاش رو باز کرد، خودم رو انداختم رو

های من رو دید،  های های گریه کردم. بابام نه اشک 

حال مامانم رو، دید ولی ندید گرفت. نه صورت بی 

روبروی ما نشست پا روی پا انداخت، سیگار روی  

 .سیگار دود کرد

 

#۱۲۳ 

 

 

 

پنج سال گذشت. پنج سال بابام سیگار دود کرد و 

هارم  مامانم پنهونی از اون با تلفن حرف زد. کالس چ

ها موقع دعوای بابا  بودم، قد کشیده بودم، گاهی وقت 

و مامانم تو روی بابام وایمیسادم هر چند که اون 

خوردم. با یه پسری توی  موقع باز ازش کتک می

مدرسه آشنا شدم، سه سال دیر مدرسه رفته بود، از 

من سه سالی بزرگتر بود. بهم گفت زن و شوهری  
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امان و بابام خیلی وقته  یعنی چی. اون موقع فهمیدم م

زن و شوهر نیستند چون رختخوابشون از هم جدا 

خاطر دعواهای زیاد  شده بود. زلفا پنج سالش بود به

ها تو  مامان و بابام هم شب ادراری داشت هم شب

رفت. یه روز بابام اومد خونه. سر خواب راه می 

سفره شام یهو بلند شد و گفت: »طالق.« تنم لرزید با  

دونستم یه روزی باید این زندگی تموم بشه می کهاین

ولی از اونجایی که به رابطه عمو و مامانم پی برده  

بودم با خودم گفتم اگه طالق بگیرن چطور سر بلند 

کنم و بگم مامانم بعد از طالق شد معشوقه عموم. از  

تر رژلب مونده روی لباس بابام حالم رو بد  اون مهم

زنی رو به جای مادرم.  کردم کرد. چطور تحمل می

دکمه خاموش کردن ضبط صوت را فشرد. کنار پنجره 

ها در قالب  رفت، از آن پنجره کل شهر و خانه 

کرد. کاش  های کوچک و روشن خودنمایی میچراغ 

توانست بفهمد خانه او کدام چراغ است. اصال  می

اش روشن است یا شبیه وجودش در تاریکی  خانه 

  .غرق است

*** 
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وارد خانه شد. نازنین از چشمانش خون منوچهر 

  .آمدزدی خونش درنمیچکید، کارد میمی

چه عجب! باالخره اومدی کجا خوابیدی این چند  -

 روز رو؟ 

 .سر قبرم! کارخونه خوابیدم -

چرا کارخونه؟! اخالقای گندت رو داری نشون  -

کرده چون  فهمم آرزو چرا خیانتدی؟! االن میمی

 .خودت اهل خیانتی

 !خفه شو -

گری در چشمان خاکستری منوچهر النه  برق وحشی 

کرد. فریاد کشید: »گور بابای خیانت! پسرم دیوونه 

فهمی، دیوونه!« دو دستی بر سرش کوبید و شدی می

خاطر من! به خاطر حماقت  بلندتر گفت: »همش به 

خاطر وحشی خاطر داد و بیداد من! بهمن! به

های من! من با زندگی این بچه بازی کردم... من  بازی 

و آرزو زامیاد را نابود کردیم. من گناهکارم« به 

 .سمت دیوار رفت، سرش را محکم به دیوار کوبید

 

#۱۲۴ 

 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo275 | P a g e  
 

 

نازنین به سمت شوهرش رفت و او را عقب کشید. با 

آن چثه ظریفش اندام تنومند منوچهر را محکم گرفت.  

اش پر صدا گریه کرد، پای بچه  هامنوچهر شبیه بچه 

وسط آمده بود و از آن کوه غرور هیچ نمانده بود. هر 

شنید قلبش از غم او کس صدای گریه بلندش را می

گرفت. دخترک نازنین از دیدن گریه مردی که جای  می

پدرش بود، بغض کرد. منوچهر روی زمین نشست، 

پاهایش تحمل وزن غمی که روی قلبش بود را 

سنگین شده بود از حجم سنگینی دردهایش. نداشت. 

نازنین همسرش را در آغوش گرفت و عشق به 

اش ریشه دواند. از گرمای  منوچهر در رگ و پی

عشق، دستانش گرم شد. منوچهر میان دستان گرم و 

پرمهر همسرش اندکی آرام گرفت. سی سال با آرزو 

وقت اینطور در آغوش آرزو نرفت.  زندگی کرد و هیچ 

یک لجبازی بچگانه آرزو را عقد کرد و همان برای 

لجبازی سند مرگ تدریجی خودش، آرزو و زامیاد 

شد. از آغوش نازنین بیرون آمد، با تکیه به دیوار 

نشست و شبیه کسی که یه شبه مالش را باخته است  

ای زل زد. عسل کنار محزون و غمگین به نقطه 
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بان منوچهر آمد. گونه پیر و چروکیده منوچهر را ل

توانست  کوچک سرخش بوسید، دخترک نازنین می

سن عسل بود از منوچهر را ببوسد ولی زلفا وقتی هم

ها دورتر بود. درد گذشته بود که قلب پدرش فرسنگ 

  .آوردضعیفش را به درد می

خوابی به سر زامیاد زده بود. خواب به چشمش  بی

آمد. کنار پنجره روی صندلی نشست و ضبط نمی

  .نزدیک لبانش گرفتصوت را 

زلفا هم تباه دعواهای مامان و بابام شد. بابام گفت  -

طالق و مامانم طوری که انگار منتظر این لحظه بود،  

دید و فقط به طوری که انگار من و زلفا رو نمی

کرد قبول کرد. زلفا رهایی از این زندگی فکر می

پرسید یعنی بعد طقال قدر بچه بود که از من میاون

کنن. بهش گفتم بعدش دیگه همدیگر  یگه دعوا نمید

بینن. گفت چه خوب. خسته شده بود از رو نمی

دعواها. خسته شده بود از بابایی که هر شب با یه 

اومد خونه و روی پاش بند بود. تو حال خراب می 

 .رفاه بودیم و فقیر بودیم. فقیر آرامش

 

#۱۲۵ 
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خونه   سند ازدواجشون مشهد بود، تو گاو صندوق

ماماِن مامان آرزوم. رفته بودیم سند رو برداریم که 

به قول زلفا بعد از طقالشون از شر دعواها راحت  

دونستم راحتی نیست، چون به بشیم. البته من که می

شد شاه کلید زندگی محض طالق، عمو محمدم می

وقت عشقشون به کنم هیچمامانم. گاهی وقتا فکر می 

کنه، عاشق اگه یران نمیهم عشق نبود. عشق که و

حرمت عشق رو بدونه حواسش هست که تو راه 

عشقش دلی نشکنه. ماماِن من با عاشق بودنش قلب 

کنم هاش رو شکست. اینا رو پیش تو اعتراف میبچه 

داد پیش وقت غیرتم بهم اجازه نمیگندم چون هیچ

خاطر عموم ما رو خودم اعتراف کنم که مامانم به

  .بیچاره کرد

اش را پاک کرد و آه کشید.  های چکیده از گونهک اش

  .صدای پرستار را از پشت سرش شنید

چرا بیداری آقا زامیاد؟ باید بخوابی که داروهات   -

  .بدنت رو آروم کنه

  .برهخوابم نمی  -
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  .پرستار پشت سر زامیاد ایستاد و خیره به شهر شد

جا اومده خیلی نسبت به روز اولی که این حالتون -

  .خوب شده

حرف و ساکت به آسمان شب نگاه کرد.  زامیاد کم

دیگر تقالیی برای بیرون آمدن از بیمارستان در 

وجودش نبود. انگار خودش هم به این آرامش نیاز  

که در آن شهر درندشت در داشت. نیاز داشت به این

م وقتی به محمدی پی انتقام نباشد، ولی از طرفی ه

چرخید، دلش کرد که راست راست میفکر می 

 .لرزیدمی

گندم روی تخت دراز کشیده و موهای پسرکش را 

کرد. پسرش به زامیاد نرفته بود ولی وقتی نوازش می 

بست، لبانش را که روی هم چشمانش را می

شد.  گذاشت تصویر زامیاد در ذهن گندم تداعی میمی

  .وی دیوار نگاه کرد شان ربه عکس دونفره

شه. نگران بابات حالش خوبه عزیزم. داره بهتر می -

دونم کی آرومه. نباش من اون چشمها رو بلدم، می

 .امروز که رفتم پیشش آرامش رو تو چشمهاش دیدم

 

#۱۲۶ 
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های مادرش را فهمیده رادین طوری که انگار حرف

است در خواب لبخند زد. گندم از لبخند او سر ذوق 

  .اش زدمد و بوسه محکمی روی گونهآ

 خندی؟قربونت بره مامان! به چی می -

  .زلفا وارد اتاق شد

ری، لوس  اش میچیه اینطوری داری قربون صدقه -

 .شهمی

گفتم که زامیاد خوب شده، لبخند داشتم بهش می -

  .زد

خوب شده؟ از   زلفا با چشمان گرد شده گفت: »واقعا

  «کجا فهمیدی؟ 

  ...که من زِن زامیادممثل این -

  .زلفا از ته دل لبخند زد

هایی مثل  خاطر نازنینشه، بهمعلومه که خوب می  -

  .کنه که خوب بشهتو و رادین صددرصد تالش می

تر از ماه پشت پنجره  اش از امید روشنگندم چهره

  .شد
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تابید. زامیاد زودتر آفتاب صبح به حیاط بیمارستان می

کرد. صدای  از همه به حیاط آمده و سیگار دود می

  .عمو کنعان را از پشت سرش شنید

کنی تو اول صبحی ناشتایی خوردی داری دود می -

  حلقت؟

زامیاد سر چرخاند و ناخواسته به روی کنعان لبخند 

قدر پیش چشم او دانست این مرد چرا اینزد. نمی

مهربانی در صورت عمو کنعان   جذاب است. نوری از

بود. سوالی که ذهنش را درگیر کرده بود، بلند 

  «قدر خوبی عمو؟پرسید: »چرا این

  .ها هم بلد باشیکردم از این حرففکر نمی -

زامیاد سرش را زیر انداخت و سیگار را زیر پایش له  

کرد. اخم ظریفی میان ابروانش نشست. کنعان با خنده 

  .استمشتی به بازویش 

  .اخم نکن جوون، شوخی کردم بیا بشینیم  -

روی نیمکت کنار هم نشستند. کنعان دستانش را روی  

  .اش در هم قفل کردسینه 

ها بدی کردن دیگران باعث دونی گاهی وقتمی -

ها  ها... گاهی وقتشه ما یکی بشیم بدتر از اونمی
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و به  کنیمبرعکس عقده رو تو وجودمون خاموش می

  ...گیریم که شبیه اونا بدی نکنیمجاش تصمیم می

یعنی منظورت اینه اگه یکی بهت بدی کرد خوبی  -

کنی؟ بعد تو آدم خوبه باشی اون بده؟ کسی مگه فرق  

ده؟! همه سمت چیزی  خوب و بد رو تشخیص می 

رن که سرمایه اون سمته، جاه و مقام اون می

 ...سمته

همه همون بهتر که امثال فکسی که انسانیت رو نمی  -

ها هستن خوبی رو  من و تو رو نپسنده... ولی خیلی

فهمن زامیاد. مثل تو که از من پرسیدی تو چرا  می

فهمی و خوبی؟ یعنی تو خودت انسانی و انسانیت می

ها رو با صفاتشون روی کفه ترازوی مغزت آدم 

  .اشونسنجی نه با سرمایه می

 .دهدش را ادامه میکند و حرفبه خودش اشاره می

توجه به این لباس من، به این جایی که توش بی

  .بستریم بهم گفتی آدِم خوبی هستم

  .بغض چنگی به گلوی زامیاد زد

  .جا باشیممن و تو نباید این -

کنعان دست روی گونه سبزه زامیاد کشید و تلخ لبخند  

 .زد
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#۱۲۷ 

 

 

خوام به  پای تلفن رفت و به پرستار گفت: »می زامیاد

همسرم زنگ بزنم.« پرستار تلفن را مقابل او گذاشت. 

های پی در زامیاد شماره را گرفت و در پس آن بوق 

پی منتظر صدای گندم ماند. شبیه عاشقی که هجر یار  

دارد برای شنیدن صدای او دلش بیقرار بود. صدای  

  .گندم در گوشش پیچید

  بله؟ -

 .منم عزیز دلم -

  .لبخند نشسته روی لب گندم را از صدایش حس کرد

  .چقدر صبح رو قشنگ آغاز کردم -

 ...لنگ ظهره گندم خانم -

  .صدای خنده گندم در گوشش پیچید

اش رو درد داشت تا صبح من و عمهآقا پسرتون دل -

  .اذیت کرد

اونم از زندگیش افتاده، من چطور از زلفا تشکر   -

  ؟کنم
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  .آره طفلک خیلی مراقب ماست -

زامیاد صدای داد و فریاد مردی را از اتاق کنعان 

تفاوت باشد. با  شنید. نتوانست نسبت به آن صدا بی

ای گفت: »گندم جان ببخشید، من باید  حالت دستپاچه 

 «.برم

  طوری شده؟ -

  .اتاقیام پیش اومدهنه یه مشکلی برای هم  -

  .باشه. مراقب خودت باش -

به محض قطع کردن گوشی همراه پرستار آقایی به 

سمت اتاق کنعان رفت. پسر کنعان روبروی پدرش 

ایستاده بود، انگشتش را مقابل چشمان مظلوم عمو 

  .زدکنعان گرفته و فریاد می

ادامه  خوای به رویاهاتتمومش کن... تا کی می -

بدی؟ من هیچ پولی ندارم که برات کارگاه بزنم، تو و 

ای بودید که آتیش مامان هم فقط یه کارگر خیاط خونه 

 !گرفت، همین

کنعان سرش را میان دستانش گرفته و هر چند دقیقه 

زد. زد و شبیه عزاداری ضجه مییکبار در سرش می

پرستار پسرش را عقب پرت کرد و گفت: »تمومش  

ش نباید بد بشه.« زامیاد پشت سر کنعان کن. حال
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ایستاد، دست روی شانه او گذاشت و آرام گفت: 

»آروم باش.« خیلی وقت بود که کسی را آرام نکرده 

بود، انگار به آن آرامش رسیده بود که به یک نفر  

بگوید آرام باش. کنعان شبیه پدری زامیاد را بغل 

ها را  نگرفت و گریه کرد. پسرش دورتر ایستاده و آ

اش سرخ شد و در چشمان کرد. بینی عقابینگاه می

مشکی رنگش اشک حلقه بست. پرستار از کنعان 

خواست که دهانش را باز کند. کنعان از آغوش زامیاد 

ای در اش فرستاد. مادهجدا شد و قرص را به معده

حالش کرد، روی تخت دراز تنش پخش شد که بی

 .هایش سنگین شدکشید و پلک 

 

#۱۲۸ 

 

 

زامیاد از اتاق بیرون رفت. با شنیدن صدای پسر  

 .کنعان ایستاد و سرش را چرخاند

  طوری شده؟ -

 ...باید باهم حرف بزنیم -

  .زامیاد سرش را باال و پایین انداخت
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 ...تونی بیای اتاق منباشه. می -

  .زامیاد روی کاناپه و پسر کنعان کنارش نشست

چی شد که اونطور  تو چه صنمی با بابام داری؟  -

  گریه کرد؟ تو به بابای من چقدر نزدیکی؟

 ادبی؟ بی -

  یعنی چی؟ -

  .زامیاد سیگاری را گوشه لبش گذاشت و فندک زد

ادبی که سر بابات داد گی تو... بیادبی که میبی -

زنی. این لباسا رو دیدی تو تن ما به خودت اجازه می

برخورد کنی؟ منی که  ها باهامون دی شبیه بچه می

روبروی توئم یک ماه دیگه، پشت میز ریاست یه 

ها رو با کارخونه لم دادم و پا روی پا انداختم. آدم

  کنی؟ با لباس تنشون؟شرایطشون قضاوت می

 .هاج و واج زامیاد را نگاه کرد

 ...احترامی نکردممن به کسی بی -

سرش احترامی کردی، به مرد محترمی مثل بابات بی -

 ...داد زدی... از من انگار طلب داری

پسر کنعان لبش را گزید و چنگی به موهای بلند سیاه 

 .اش زدپرکالغی

 ...من شرایط خوبی ندارم -
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 چرا؟ -

بابام حالش اصال خوب نیست، مامانم بیشتر از  -

  .بابام

کنم. ما پسرها  حاال که حرف مامانت شد درکت می -

ی عمو کنعان یه جوری  نقطه ضعفمون مادرمونه. ول 

  .گفت که من فکر کردم مادرت مرده

  .پسر سر بلند کرد و اشک در چشمانش حلقه زد

وضعیتی که داره صدبار از مردن بدتره. مامان و  -

کردن، مامانم تنها  بابام توی یه کارگاه خیاطی کار می

تو کارگاه بوده، بابام رفته بوده برای ناهار غذا  

بره. از شدت خستگی خوابش می بخره... یهو مامانم

زنه و توی اون کارگاه آتیش  یخچال قدیمی جرقه می 

شه البته کارگاه که نه، یه خونه کوچک  سوزی می 

بود... مامانم زنده بود ولی همه تنش سوخته... منم 

یه کارگرم از پس زن و بچه خودم برنمیام چه برسه  

ارگاه کنه اگه یه کاین عمالی سنگین... بابام فکر می 

گرده ولی با کدوم  خیاطی بزنه مامانم به زندگی برمی

پول؟ بابام عاشق اینه که یه کارگاه خیاطی داشته 

کنه که باشه، دستور بده، نصیحت کنه، حتی باور نمی

زمان خیاط بودنش یه کارگر ساده توی یه کارگاه 
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کوچک بوده به خیال خودش سرکارگر یه کارگاه 

 ...بزرگ بوده

 

#۱۲۹ 

 

 

بعد از رفتن پسر کنعان زامیاد با حالت غریبی به 

اتاقش برگشت. موقع رد شدن از اتاق کنعان نگاهی  

به صورت غرق خوابش انداخته بود. انگار نه انگار  

که آن صورت آرام، جسم زنش را در آتش سوزی از  

دست داده بود، انگار نه انگار که رویاهایش را خاک  

اش داشت چرا  یکرده بود. هر کس آتشی در زندگ

  .قدر این آتش را بزرگ کرده بودزامیاد این

 

 

 

 بخش دوم رهایی

 

 فصل چهارم 

 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo288 | P a g e  
 

روبروی آیینه ایستاده بود. خط چشمی را پشت 

هایش را با رژگونه رنگ زد. هایش کشید، گونهپلک 

  .اش گذاشتزلفا دست روی شانه 

  کجا زلفا؟ -

ها همدیگر رو  خونه... بعد از مدت رممن دیگه می -

 ...بینیدمی

 .آمیزی حرفش را ادامه دادهمراه با چشمک شیطنت 

 ...شیطنتی، چیزی -

  .دهدگندم با خنده سرش را به چپ و راست تکان می

  ...بال -

زلفا سرش را نزدیک برد و کنار گوشش گفت: 

گیری.« گندم با لبخند زلفا  »جواب صبوریات رو می 

ه کرد، سر خم کرد و گونه نورا را بوسید، نورا  را نگا

خودش را لوس کرد، دست در صورت گندم کشید و با  

ای جز مامان  زبان کودکانه گفت: »ماما.« هنوز واژه 

اش به دیگران را هم با همین و بابا بلد نبود و عالقه

داد. گندم زلفا را تا دم در بدرقه دو واژه نشان می

یینه رفت، گردبندی را گردنش کرد. دوباره به سمت آ

هایش الک قرمز زد. رنگ الکش با  کرد و به ناخن 

های روی پیراهن کوتاِه سفیدش همرنگ بود. طرح 
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زد. گندم  رادین روی تخت دراز کشیده و دست و پا می

های تمیز و تازه به سمتش رفت، با حوصله لباس 

شسته را تن پسرکش کرد و با لحن کودکانه گفت:  

ابا اومده. دوست داری بابا رو؟ دلت براش »پسری، ب 

های  تنگ شده بود، ها؟!« رادین که هیچ از حرف

آورد، دست در سینه گندم زد و مادرش سردرنمی

لبخند زیبایش را نثار چشمان مادرش کرد. گندم او را  

اش به سینه چسباند و با کلمات نامفهوم قربان صدقه

 .رفت

 

#۱۳۰ 

 

 

ندم رادین به بغل به سمت صدای زنگ در بلند شد. گ

در رفت. در را زد و منتظر آمدن زامیاد ایستاد. یک 

ماه انتظار آمدنش به این خانه را کشیده و دیگر تاب  

و توان صبر برایش نمانده بود، دلش برای دیدن او  

های دلش  کشید. وقتی زامیاد را دید همه پروانهپر می

سه ماهگی   به پرواز درآمد، رادین که دیگر در آستانه

بود، طوری که انگار پدرش را شناخت، قهقهه 
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اش حالی و کرختی کودکانه سر داد. زامیاد با وجود بی

به سمت همسر و فرزندش پرواز کرد. با کفش وارد 

خانه شد، گندم را که بغل گرفت، رادین هم سرش در 

سینه پدرش پنهان شد. با یک تیر دو نشان زد، هم  

د و هم عطر نوزادی رادین عطر لباس گندم را بویی

را. فضای گرم خانه وجودش را گرم کرد. گندم رادین  

اش گذاشت. لبانشان بند لبان همدیگر  را توی کریهه 

شد، گندم را به دیوار چسباند و دم اسبی موهایش را  

  .نفس زنان در چشمان گندم نگاه کردکشید. نفس

  .چقدر دلتنگت شده بودم -

اب و چشمان پر نیاز همسرش  گندم متاثر از گرمای ن

اشک شوق در چشمانش حلقه بست. با دستان 

  .سفیدش دو طرف صورت سبزه زامیاد را قاب گرفت

چشمهات یه قشنگی خاصی داره، یه جوری شده.  -

  ...انگار عوض شدی

عوض شدم... عوض شدم گندم من. دیگه وقتشه  -

ترین نشونت بدم چقدر عاشقتم، دیگه وقتشه خوشبخت 

  ...دنیا باشیم من و تو آدم

دار گندم وزید، باز روی پنجه پا نسیم امید بر  قلب تب 

ایستاد که او را ببوسد اما جیغی که از گلوی کوچک  
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رادین بیرون آمد، توجه هردوشان را جلب کرد. گندم  

با خنده گفت: »پسرم اعالم وجود کرد.« زامیاد به 

سمت پسرش رفت. رادین را در بغل گرفت، روی 

موهای کم پشت و بور پسرش را بوسید و آرام کنار  

سرت باشم، گوشش گفت: »اومدم بابا، اومدم سایه

ترسی، همه چیز تموم شد.  دیگه از صدای دادم نمی

تموم شد همه چی. تو هم دیگه مثل نورا شادترین و 

ترین پدر و مادر دنیا رو داری.« گندم دو  عاشق

ذاشت و به فنجان چای ریخت، چای را در سینی گ

سمت پذیرایی آمد. بخار برخاسته از چای و عطر هل،  

کرد. مخصوصا وقتی گندم  نوشیدن چای را دلپذیر می

کرد. پس از کنارش بود، چای بیشتر گرمش می

 .ها صدای خوشبختی در خانه زامیاد پیچیده بودمدت

 

#۱۳۱ 

 

 

زامیاد چایش را خورد. نگاهش به گندم ولی حواسش  

آور بود. حتم داشت یک  ای خواب پرت اثر داروه

شود. کودکش را به دقیقه دیگر چشمانش بسته می
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حسش، نگه داشته بود. گندم  زور میان دستان بی

خواست این حالی را از نگاه شوهرش خواند. نمیبی

های روی هم  رفته را به رویش بیاورد، سپهر پلک 

شود حال می گفته بود که تا چند روز بخاطر داروها بی

و باید با او مدارا کند. رادین را از دست زامیاد گرفت 

ای بهتره بری بخوابی.« زامیاد از و گفت: »تو خسته 

خدا خواسته به اتاق رفت. بوی آسایشگاه را روی  

کرد، به حمام رفت. دوش آب گرم را تنش حس می 

روی سرش باز کرد و صورت گرم کنعان را به یاد 

د، هنوز چهره منتظر  ها به او داده بوآورد. وعده

کنعان را به یاد داشت. از حمام که بیرون آمد، حوله  

و لباس تمیز را جلوی در دید. گندم روی لباس و  

اش عطر زده بود. با حوله تنش را خشک کرد. حوله 

گندم وارد اتاق شد و یک قهوه داغ را روی میز 

آرایش گذاشت. دستش را به کشوی میز تکیه داد و 

شرتش را در تنش کشید و ش شد. تیخیره به شوهر

حالش نشست، گفت: با لبخندی که روی صورت بی

ترین مرد دنیام؟« با  دونستی که من خوشبخت»می

  .چشمان گرد شده شوهرش را نگاه کرد

  .شنوماولین باره که این حرف رو ازت می -
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زامیاد روی تخت دراز کشید. گندم اشاره ای به فنجان  

 .قهوه کرد

 خوری؟ اتو نمیقهوه -

زامیاد دستانش را از هم باز کرد و اشاره کرد که گندم  

در بغلش برود. سرش را روی سینه زامیاد گذاشت و 

اش که زیرتاب مردانه پنهان بوسه نرمی روی سینه 

بود، زد. صدای زامیاد در گوشش پیچید و لحن  شده

  .قشنگش حالش را بهتر کرد

ن، شیرینی من، تو  تو قهوه من، چایی من، نبات م -

  ...همه چیز منی

  ترینی؟از کجا فهمیدی که خوشبخت -

از اونجایی که یه زِن عاشق توی خونه دارم، مگه  -

 خواد؟یه مرد برای زندگی چیزی جز این می

قلب گندم از شادی زیاد هلهله کشید، این حجم شادی  

را حتی موقع بله گفتن سر سفره هم تجربه نکرده 

  .بود

 ...خوشحالم که تاثیر دکترها -

  .زامیاد وسط حرفش پرید

 ...دکتر من خودم بودم، خودم گندم -
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#۱۳۱ 

 

 

ها با شوهرش حرف بزند خواست ساعتگندم دلش می

اما وقتی صدای جیغ رادین را شنید، از اتاق بیرون  

اش را در همان حالت ایستاده در  رفت. گندم سینه

اق برگشت. زامیاد دهان پسرکش گذاشت و به سمت ات

خوابیده بود، گندم آرام کنار تخت نشست، نگاه به 

چهره زامیاد کرد و روی موهای رادین دست کشید. 

کرد، ترین زن دنیا تصور میخودش را خوشبخت 

وقتی شوهرش کنارش بود. زامیاد تمام روز را 

زد شد، دوری دور خانه می خوابیده بود، گاهی بلند می

د، از کرختی بدنش خسته شده بود،  خوابیو دوباره می

کرد برد و گندم او را قانع میاش را پیش گندم میناله 

شود و نگران نباشد. که به زودی حالش خوب می 

زامیاد روی کاناپه باز هم خوابش برده بود و گندم در  

کرد که صدای زنگ بلند  آشپزخانه شام را آماده می

جلوی در به شد. گندم کلید باز شدن در را فشرد و 

انتظار ایستاد. وقتی منوچهر را دید که از آسانسور  

بیرون آمد، گرم و صمیمی شبیه دختری که با پدر 
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زند با او سالم و احوالپرسی کرد. اش حرف میواقعی

منوچهر سبد گل در دستش به دستان عروسش داد و  

های رز سفید وارد خانه شد. گندم با حظ نگاهی به گل 

های قشنگی!« گندم به گفت: » چه گلو قرمز کرد و 

سمت آشپزخانه رفت. سبد گل را روی اپن گذاشت و 

زیر کتری را روشن کرد تا چای دم کند. منوچهر به 

سمت پسرش رفت. روی صورت غرق خوابش خم 

اش زد، دومین بار بود که ای روی پیشانی شد و بوسه

پسرش را بوسیده بود. اولین بار روزی که به دنیا 

، در بیمارستان بوسید و از آن وقت تا به حال  آمد

اش را از پسرش دریغ کرده بود. به یاد روزی  بوسه 

انداخت، هایش می افتاد که کتش را روی شانه 

داشت و دستانش را از هایش را گشاد گشاد برمیقدم

کرد. به خیال خودش بزرگ بود و بزرگترها  هم باز می 

نی که پسرش را به دادند ولی االبه زن و بچه رو نمی

دید از یادآوری آن قدرت کاذب، آن فریاد این حال می 

 .کردها احساس حقارت میها، آن کتک زدنکشیدن

 

#۱۳۲ 
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زامیاد چشمانش را باز کرد. منوچهر ناخودآگاه سرش 

را عقب کشید. وقتی لبخند را روی لب زامیاد دید،  

  .تعجب کرد

 .بابا -

شاره کرد که کنارش زامیاد روی کاناپه نشست و ا

بنشیند. منوچهر کنار پسرش نشست و با لحن آرامی  

  «گفت: »خوبی پسرم؟

  ...بهترم -

امید شبیه پیچکی در دل منوچهر رویید، عطِر پیچِک  

ها روییده وجود منوچهر را پر کرد و پس از مدت

 .لذتی را در دلش نشاند

خیلی حالت خوب شده، حالت، نگاهت، آروم شده  -

  ...بابا

گندم با یک سینی چای آمد و کنار زامیاد و منوچهر  

نشست. سینی را روی میز گذاشت و پایش را روی  

پایش انداخت. منوچهر نگاهی قدرشناسانه به 

عروسش کرد. در نگاه منوچهر تحسین بود. باور 

کرد زنی باشد که اینطور عاشقانه پای شوهرش  نمی

نوچهر نشان  بایستد و گندم همان بود. همانی که به م

داد که بزرگی در چیست. صدای زنگ موبایل منوچهر  
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بلند شد، همین که اسم محمد را دید، دستپاچه شد. 

سریع تماس را وصل کرد و تند گفت: »بگو بگو.«  

خواست وانمود کند جلوی زامیاد که با فرد دیگری  می

زند ولی زامیاد صدای عمویش را از پشت  حرف می

ضطرب دستان عرق کرده و شنید. گندم مگوشی می

سردش را در هم قفل کرده و هر دقیقه یکبار بزاقش 

مقدمه  داد. وقتی قطع کرد، زامیاد بیرا قورت می 

پرسید: »عروسی ثناست؟« منوچهر با تعجب او را  

  .وری روی لبش نشستنگاه کرد و لبخند پهن و یه 

  ...آره... من که معلوم نیست برم حاال -

  .ریمت؟ همگی میچرا معلوم نیس -

لبخند از لب منوچهر رنگ باخت و چشمانش از تعجب  

  .گرد شد

  چی؟ -

  .واضح حرف زدم -

  «گندم مضطرب گفت: »زامیاد باز چی تو سرته؟

  من عوض شدم، به من اعتماد ندارید؟ -

  ...بینیری عموتو میآخه پسر گلم، باز می -

  .نیست، این مشکل رو درونی حل کردم طوراین -
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منوچهر و گندم لبخند زدند ولی لبخند هیچکدام واقعی 

نبود، پشت این لبخند تردید بود و زامیاد این شادی 

 .مصنوعی را دوست نداشت

 

#۱۳۳ 

 

 

 

 .منوچهر نگاهی به اطرافش کرد

 رادین کجاست؟ -

آرمش.« به رم، میگندم گفت: »خواب بود، االن می

سمت اتاق خواب رفت. رادین توی گهواره دراز 

اش باز و دستانش را به کشیده بود، چشمان رنگی 

اش دراز کرده بود، از سمت آویزهای باالی گهواره

های کوچکش صداهایی شبیه جیغ بیرون  الی دندان

با خودش  دید پسرشداد. اولین بار بود که میمی

اش رفت که قدر بلند قربان صدقهکند. آنبازی می 

صدایش زامیاد و منوچهر را هم به اتاق کشاند. 

کس تا به حال چنین  منوچهر عمیق لبخند زد، هیچ

های منوچهر ندیده بود.  لبخند عمیقی را روی لب 
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اش قلب زدههای ذوق لبخند روی لب رادین و جیغ 

س خوشبختی در رگ و تاب کرد، احسا زامیاد را بی

اش ریشه دواند، صدای ثمره عشقش در پی

شان پیچید. رادین را بغل کرد، رادین با نگاه به آشیانه 

اش بیشتر دلبری کرد. پدرش پلک زد و چشمان رنگی

زامیاد برای اولین بار از ته دل ذوق کرد، بارها  

پسرش را بوسید و گندم و منوچهر نگاهی به همدیگر  

 .ور و شوق زامیاد لبخند زدندکردند و به ش

*** 

جوشید. در این چند روز  دلش مثل سیر و سرکه می

آرامش را در نگاه زامیاد دیده بود ولی باز هم هراس  

آمد. زامیاد پشت داشت. از این مرد هر کاری برمی

سرش ایستاد و زیپ لباسش را باال کشید. موهایش را  

  .ای روی شانه گندم زدکنار زد و بوسه

 ...ستاره مجلس، االن -

اش را به دستانش را دور کمر گندم حلقه کرد، چانه

 .شانه او چسباند

 .االن تو بغل منه -
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ام، تو ماه باش، تو مجلس امشب حاال که من ستاره  -

بدرخش... یه طوری که همه بگن چقدر پسر منوچهر 

 ...بااصالته

 ...کنیحواسم هست که داری خرم می -

 ...یستاصال اینطور ن -

 .لحن زامیاد جدی شد

 !لرزه، نگرانی؟صدات داره می -

 ...معلومه که نه -

نگران نباش... زندگیمونو دوست دارم... تو و  -

 .ذارم اذیت بشیدرادین رو دوست دارم... نمی

گندم به سمتش چرخید و به چشمان شوهرش زل زد،  

نیاز نبود به دنبال صداقت بگردد، چشمان زامیاد 

. سوار ماشین شدند و زامیاد به سمت تاالر  صادق بود

ای گذشتند و وارد تاالر  راند. از تونل گلکاری شده

خورد، زامیاد با شدند. رادین در دست پدرش وول می

دست دیگرش، دست گندم را گرفته بود، انگار  

کشید، دیگر اش را به رخ جمعیت میخانواده 

و در پس  داشتهایش نیفتاده بود، بلند قدم برمیشانه 

هر قدمش اعتماد به نفس بود. منوچهر از ورود 
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دید، همان زامیادی پسرش حظ برد، زامیادی که می

 .بود که آرزویش را داشت

 

#۱۳۴ 

 

های سر میزی کنار زلفا و سپهر نشستند. زلفا تکه 

گذاشت و سپهر  کوچک موز را در دهان دخترکش می

یشتر از  زد، نورا ببا زبان کودکانه با نورا حرف می

هر کسی وابسته به پدرش بود و با وجود اینکه  

کوچکتر از آن بود که احساساتش را نشان بدهد، از  

نگاهش به سپهر معلوم بود که چقدر پدرش را دوست 

دارد. زامیاد این حس دوست داشتن را میان پدر و 

فشرد، اش میدید و رادین را به سینه دختر می 

که  شته باشد نه اینخواست پسرش او را دوست دامی

شبیه پسر کنعان بخواهد برای پدرش تکیه گاه باشد و 

خواست تکیه گاه پسرش شود، نتواند. زامیاد می

همان پدری باشد که همه برای داشتنش حسرت  

بخورند و رادین به او ببالد. منوچهر و نازنین برای  

سالم و احوالپرسی سر میز آمدند، زامیاد طرح  

را روی لبش نشاند و سعی کرد  مصنوعی از لبخند 
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شبیه همیشه سرد جواب نازنین را ندهد ولی 

نتوانست. همان لحظه محمد سر میز رسید، فک 

زامیاد قفل شد و گندم دست روی دست او گذاشت. 

اش دستانش را سرد کرده بود. محمد با لبخند نگرانی 

  .دستش را به سمت زامیاد دراز کرد

ها رو فراموش امشب شب شادیه، منم کدورت  -

کنم، باز شبیه دو تا برادرزاده و عمو کنار هم می

  .هستیم

منوچهر و گندم با نگاهی نگران به زامیاد و محمد 

چشم دوختند. دست محمد در هوا مانده و زامیاد با 

اش به او زل زده بود. از روی صندلی چشمان تیره 

بلند شد، دست محمد را در دست گرفت و فشرد و آرام 

وقت برادرزاده و عمو ر گوشش گفت: »ما هیچ کنا

ام رو به جام تا خانوادهنبودیم... متوجهی؟! االنم این

خوام دیگه فکر کنی که یک نفر رخ تو بکشم... نمی

خوام کشه و به روت نیاری... نمیبخاطر تو عذاب می

من ضعیف باشم و تو راست راست تو شهر بچرخی و  

تو زندگی منو به هم  به ریش من و بابام بخندی...

نزدی، تو پرونده اعمالتو سنگین کردی.« زامیاد از 

عمویش جدا شد. زنگ صدای زامیاد در گوشش مانده 
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بود، تلخ لبخند زد و سیبک گلویش باال و پایین شد. 

صدای هلهله بلند شد و عروس و داماد وارد سالن 

ها شدند. محمد به سمت در ورودی رفت، ساقدوش

دند و عروس و داماد با شکوه و جالل همراهشان بو 

شبیه یک پرنسس و شاهزاده وارد شدند. عروسی در 

شان دختر محمد پاکروان بود ولی این شان و شئونات  

آورد، زامیاد بهتر از هر کسی برای کسی بزرگی نمی

این را درک کرده بود. عروس و داماد به محض  

رسیدن به جایگاه رقصیدند، عروس دور داماد 

خواند. رقصید و میای میچرخید و شبیه خواننده می

صدای ناز عروس در سالن طنین انداخته بود، 

ریخت و  نورهای بنفش از اطراف سالن روی سن می

صدای هیاهو بلند بود. صدایی از دور شنیده شد. در 

کس جز محمدی که جلوی در بود، میان آن هیاهو هیچ

  .آن صدا را نشنید

  ...ذارم شلوارت دو تا بشهمیپدرسگ ن -

افراد نزدیک در همه به سمت زنی که وارد سالن شد،  

سر چرخاندند، سر تا پا مشکی پوشیده و از چشمانش  

پاشید. محمد سعی داشت زن را از کینه و درد می

قدر کشید، آنسالن بیرون بیندازد ولی زن جیغ می 
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جیغ کشید که همه متوجه صدایش شدند و به تالطم 

افتادند که صاحب آن جیغ را ببیند. عروس دیگر 

کرد، تا به خودش بیاید رقصید، دیگر لوندی نمی نمی

زن به سمتش دوید و چنان تورش را کشید که تور 

 .افتاد و عروس هم همراه تورش افتاد

 

#۱۳۵ 

 

 

ارکستر دیگر نواخت و صدای جیغ عروس بلند شد.  

بارید. داماد به  های خشم میهایش شرارهزن از چشم 

  .اش زدسمت زن رفت و با عصبانیت مشتی در سینه

  کنی؟تو اینجا چی کار می -

  ...عروسی شوهرمه -

صدای فریاد همه بلند شد. خشم خاندان پاکروان به 

  .جوش آمد و داد زدند

  !چی؟ چه خبره؟یعنی  -

محمد به سمت دخترش آمد، صدای گریه مادرزن در 

های ثنا غم سایه سالن طنین انداخته بود. در چشم 

هایش یکی پس از دیگری روی انداخته و اشک 
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ریخت. ثنا از جایش بلند شد، در لباس اش میگونه

لرزید. ثنا آرام گفت: »چه  سفید عروس مثل بید می

 .ردخبره؟« زن رو به ثنا ک

گم... شوهرت  خوای بدونی چی شده؟ بهت میمی -

همسر منه، من یه زن بیوه بودم که منشی دفتر 

لعنتیش بودم... بهم پیشنهاد ازدواج داد... منو صیغه 

  ...کرد... ولی من ازش باردار شدم

  .زن شبیه بازیگر تئاتر بلند فریاد کشید

 شنوید؟ من ازش باردارم... من از داماد اینمی -

  ...مجلس باردارم 

های خواست جلو برود، خم شدن شانه منوچهر می

دید، ولی پایش را نداشت. برادرش را می

دانست خوشحال  اش ناموسش بود ولی نمیبرادرزاده

ها رنگ پریدگی را در  است یا ناراحت. پس از سال

اش برجسته  های شقیقهچهره محمد دیده بود. رگ

هر دقیقه یکبار سیبک  پرید. زامیادشده و پلکش می

های  شد و قلبش دچار تپشگلویش باال و پایین می

نامنظم. دختر عمویش گناهی نداشت، ولی گاهی 

دهند. به هر حال  ها تاوان کار پدر و مادرها را می بچه 

هاست. داماد فریاد خانواده بند به گذشته و آینده آدم
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 کشید تا زن را بیرون کند ولی زن بلندتر فریادمی

کشید. یکدفعه چشمان ثنا سیاهی رفت، سقوط  می

عروس روی سن صدای جیغ همه را بلند کرد. محمد 

جان دخترش را با به سمت دخترش دوید، جسم کم

دوید،  لباس عروس بغل کرد. وقتی از تاالر بیرون می

ها خارج  همسرش دنبالش رفت. یکی یکی مهمان 

شدند، داماد روی سن نشست و دستانش را روی  

آورد، همه  سرش نگه داشت. نگاه دیگران را تاب نمی

کردند و زن شرعی او با انزجار نگاهش می

  .پیروزمندانه به عروسی از هم پاشیده خیره بود

وارد خانه محمد شدند. صدای فین فین زن عمو بلند 

بود و از بس اشک ریخته بود، آرایش به هم 

  اش از او یکن جادوگر وحشتناک ساخته وریخته 

ات را حواسش به صورتش نبود. وقتی غم بچه

چیز نیست درست شبیه محمد بینی، حواست به هیچ می

که با موهای ژولیده با تکیه به دیوار نشسته بود و 

 .دادسرخی چشمانش بغض در گلویش را نشان می

 

#۱۳۶ 
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زامیاد و گندم کنار همدیگر با تکیه به دیوار پذیرایی 

در آغوش مادرش به خواب  ایستاده بودند. رادین 

رفته بود. گندم کنار گوش شوهرش گفت: »بهتر نبود 

رفتیم خونه؟ االن عموت فکر  ما هم مثل زلفا اینا می

کنه تو بخاطر اینکه دلت خنک بشه...« نگاه تند  می

زامیاد را که دید، حرفش را نصفه رها کرد، گوشه 

لبش را گزید و سرش را زیر انداخت. زامیاد کنار 

شش گفت: »من تنها نوه پسری این خاندانم بعد از  گو

منم پسرمه... کافیه هر چقدر این مدت خودم رو 

خوام کنار ارزش کردم، از این جا به بعد میبی

تونه ضعیفم کنه، دیگران زندگی کنم... گذشته نمی

تونه. االنم بخاطر دختر عموم اومدم... من  دیگه نمی

ستپاچه لبخند زد. جای برادرشم. فهمیدی؟!« گندم د

دانست حال شوهرش خوب است یا نه، زامیاد نمی

همیشه معلق بود و این معلقی او گندم را هم دچار  

  .دوگانگی کرده بود. نازنین به سمت گندم آمد

 .شیعزیزم بشین روی مبل، بچه دستته خسته می -
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دست گندم را گرفت و او را به سمت مبل برد. کنار 

لت معذبی داشت و نگاهش به  نازنین نشست ولی حا

زامیاد بود. شاید بعدها زامیاد او را توبیخ کند که چرا 

ترسید. صدای  کنار نازنین نشست و از همین بعدها می

  .جیغ ثنا بلند شد

  .خوام تنها باشمبرو بیرون، می -

زن عمو با سرعت از اتاق ثنا بیرون آمد. از 

انش  بارید. چشمصورتش استیصال و درماندگی می

لرزید. صدای فریاد و کاسه خون بود و دستانش می

آمد. محمد از جایش بلند  شکستن جسمی از اتاق ثنا  

شد و به سمت همسرش رفت. منوچهر پشت برادرش  

ایستاد و دست پشت کمرش گذاشت. محمد به 

همسرش نگاه کرد و آرام گفت: »حالش خیلی بده؟« 

اش  های گشاد شدهنفسش را پر صدا از الی پره

لرزاند و بیرون داد. خشم مادرانه فکش را می

اش وجودش سرشار از طغیان بود. همه طغیان درونی

را در دستان تپلش ریخت و چنان سیلی در صورت 

  .ها روی آن ماندمحمد زد که جای سرخی تا مدت

دونستی این پسره زن مرتیکه عوضی! تو نمی -

چرا تحقیق داره؟ چرا گذاشتی بیاد تو خونه دخترم؟! 
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نکردی محمد پاکروان؟! دختر من، روز عروسیش  

  .خرد شد

های ثنا از توی اتاق صدای زمینه آن صدای ناله

فضای سنگین شده بود. صدای زنگ آیفون بلند شد.  

رفت و به تصویر در مانیتور   خدمتکار به سمت آیفون

نگاه کرد. در را باز نکرد و با تعجب به منوچهری که 

حواسش به او بود، نگاه کرد. باز صدای زنگ در  

بلند شد. منوچهر پرسید: »کیه؟« سکوت حکفرما شد  

و همه به خدمتکار نگاه کردند. خدمتکار گفت: »آقا  

داماده.« در چشمان محمد حس درماندگی و ترس 

ان شد. همسرش با حرص اندامش را قر داد و به  نمای

سمت آیفون رفت. ثنا در اتاق را باز کرد و بیرون 

 .آمد

 

#۱۳۷ 

 

 

 

هایش آرایش ثنا روی صورتش پخش شده بود، اشک 

با سیاهی موادآرایشی ترکیب شده و در چشمانش  
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های سرخ بود، دنباله لباس عروسش روی زمین  رگه

نشسته و خشمگینش  شد و چشمان به خونکشیده می

با سفیدی لباس در تنش در تضاد بود. مادرش به 

  .سمتش رفت و دست روی صورتش کشید

  !خوبی مادر؟ -

هایش یکی پس از دیگری  ثنا به در خیره بود و اشک 

های ثنا برای  ریخت. تک تک اشک اش میروی گونه 

محمد در حکم تقاص بود، چه چیزی برای یک پدر 

شدن دخترش است. در باز شد  تر از خون جگرسخت 

اش روی دستش و حمید وارد خانه شد. کت دامادی

واست به بود، دو دکمه باالی پیراهش باز بود. ثنا خ

سمتش برود که منوچهر جلویش را گرفت و خودش 

اش را گرفت و او را به دیوار به سمت حمید رفت. یقه

 .چسباند

بچه  مرتیکه عوضی، به چه حقی این کار رو با  -

برادرم کردی؟ فکر کردی با دسته کورها طرفی 

  !هان؟

زد. حمید محمد الل شده بود. الم تا کام حرف نمی

های تیره و کرد، لبزیرچشمی به محمد نگاه می 

نازکش را به همدیگر چسبانده بود تا به منوچهر  
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حرفی نزد. پدر حمید وارد خانه شد. موهای 

و چشمان  اش آشفته در صورتش ریخته جوگندمی 

اش سرگردان بود. فریاد بلندی کشید: خاکستری 

»دستتو بنداز، منوچهر.« منوچهر با اخم به او نگاه 

  .کرد

 ...چی کار کنم؟! حیثت خانوادگی ما رو بردید -

  .یقه حمید را رها کرد و به سمت پدرش رفت

وقتی پسرت الابالی بود، به چه حقی اومدی  -

  !خواستگاری برادرزاده من؟

  .در حمید، با چشمان ریز شده محمد را نگاه کردپ

  زنه؟از داداشت پرسیدی چرا حرف نمی -

لحظه همه میخ منوچهر نگاهی به محمد کرد، یک

محمد شدند و همسرش و ثنا بیشتر از همه. محمد 

 .لبانش از هم باز ماند و در نگاهش ترس دوید

بگو محمد خان، بگو که خبر داشتی پسرم زن  -

 .ی داشتهاصیغه

ثنا با ناباوری پدرش را نگاه کرد، نگاه بیقرار و 

آشفته ثنا وجود محمد را به لرزه انداخت. زیرلب با  

خودش تکرار کرد که غلط کردم ولی هیچکس صدای 

  .اش زداو را نشنید. همسرش مشتی در سینه
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 ...گه محمد؟! حرف بزنچی می -

ر  دفاع شده بود. یک نفر بود و یک لشکمحمد بی

او بود. ترس و  گر چهره خشم مقابلش. زامیاد نظاره 

شناخت و محمد آن لحظه مجسمه  هراس را خوب می

ترس و هراس بود. هراس از دست دادن محبت  

تر شدن دخترش نسبت به خودش و پریشان 

زد و اش را خط میاش، غرور کاذب مردانهیکدانه 

  .دادجایش را به درماندگی می

  ...خواستمثنا رو میمن فقط خوشبختی  -

منوچهر گفت: »خوشبختی؟! چی با خودت فکر 

کردی؟ قرار بود چطوری خوشبخت بشه هان؟!« 

  .محمد لبش را با زبان تر کرد و سر تکان داد

به من نگفت که این زنیکه لعنتی هنوز تو زندگیشه،  -

  ...گفت داره جدا میشه

»چرا  لرزید، گفت: ثنا با لحنی گرفته و صدایی که می

دار کردی؟ چرا به این منو وارد زندگی یه مرد زن

ازدواج اصرار کردی؟« حمید گفت: »ثنا اون زنم 

اش را به نبود، فقط...« ثنا دستان الک زده و کشیده

سمت حمید گرفت تا سکوت کند و منتظر به محمد 
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نگاه کرد. محمد لب باز کرد و کلمات از الی 

 .هایش خارج شدنددندان

ه خوبی داشت، فکر کردم خوشبخت خانواد -

شی... خانواده با اصالتی بودن... باعث سربلندی  می

  ...بود که

  .ثنا در حرف پدرش دوید و با تاسف سر تکان داد

رفت و به خاطر اینکه پولشون از پارو باال می  -

اشون کل کوچه رو  شون قصر بود و کارخونهخونه 

تی و راضی گرفت، هولی این پسر رو نادیده گرفمی

اتو بهش بدی... تو شدی منو بهش بدی... یه دونه

بینی و همه چیز  همینی بابا... فقط نوک دماغتو می

بینی... واقعا رو تو اسکانس و جاه و مقام می

 ...متاسفم

متاسفم و هر بار آنقدر بلندتر   با فریاد بارها گفت واقعا

 .از بار قبل گفت که زخم شدن گلویش را حس کرد

 

#۱۳۸ 
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ثنا به سمت اتاق خواب رفت. حمید اسمش را صدا زد  

و خواست دنبالش برود ولی منوچهر جلویش را 

  .گرفت

 .تو دیگه حق نداری دور و اطراف ثنا بگردی -

از اتفاق پیش آمده  محمد داغ کرده بود، همه وجودش

اش را به لرزه درآمده و احساس درماندگی خرخره

جوید. از خانه بیرون رفت و توجهی به همسرش  می

خواست مانع رفتنش بشود، نکرد. صدای که می

جسمی که شکست و جیغ از اتاق ثنا بلند شد. خانه 

در سکوت فرو رفت. صدای جیغ ثنا بلندتر شد،  

ن اتاق بشود. رادین از  هیچکس جرئت نداشت وارد آ

صدای جیغش جا پرید و گریه کودکانه او با سیاهی آن  

فضا تلفیق شد. حمید روی زانوهایش نشست، سرش 

را میان دستانش گرفت و به پهنای صورت اشک  

حیا  ریخت. حیثتش رفته بود و بخاطر یک زنک بی

این دختربچه زیبای خوش اندام را از دست داده بود.  

اتاق ثنا رفت، در را باز کرد، همین  زامیاد به سمت

که وارد اتاق شد همه سرک کشیدند تا توی اتاق را  

ببیند اما زامیاد در را پشت سرش بست. ثنا به دیوار 

چسبید و با هق هق گفت: »برو بیرون... برو 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo315 | P a g e  
 

کرد و زور هایش خس خس میبیرون.« نفس 

هایش صورتش را سرخ کرده بود. زامیاد اشک 

  .قابل او گرفتدستانش را م

  .آروم باش -

فهمی من فهمی... تو مردی نمیتونم... تو نمینمی -

  ...کشم... آبروم جلوی دوستهام رفتچی می

دستش را مقابل صورتش گرفت و با صدای بلند فقط 

ضجه زد. توان از پاهایش رفت، روی زمین سر 

خورد. زانوهایش مقابل صورتش و دامن لباس 

له شده بود. صورتش را روی  عروسش اطرافش مچا

هایش گفت: »روز  زانوهایش گذاشت و میان گریه 

عروسیم فهمیدم که هوو دارم، حالم از بابام به هم 

خوره.« زامیاد روی  خوره... حالم ازش بهم میمی

های  تخت نشست و فقط ثنا را نگاه کرد. این شانه

لرزان برایش یک صحنه تکراری بود، بارها خودش  

  .را تجربه کرده بود این لحظات

های باباهامون.  هر دوی ما قربانیم، قربانی عقده -

دونی نه محمد و نه منوچهر پاکروان هیچی از  می

زندگیشون نفهمیدن، نذاشتن ما هم بفهمیم. جالل و 

  ...قدرت تو پول دیدن... تو جاه و مقام
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  .هایش گذاشتثنا دست روی گوش

تونم چیزی  ال نمیخوام چیزی بشنوم. االن اصنمی -

  ...خوام از این خونه برم زامیادبشنوم. می

  .نگاه به چشمهایش کرد

  بری خونه خودتون؟منو می -

زامیاد سرش را زیر انداخت و مکث کرد. سر بلند 

 .کرد

  .صورتت رو بشور، لباستو عوض کن، بریم -

  شه به حمید و باباش بگی برن؟می -

 «.: »باشهآرام پلک زد و با لبخند گفت

 

#۱۳۹ 

 

 

زامیاد از اتاق بیرون آمد. برای اولین بار قرار بود 

قهرمان آرام باشد و به یک دعوا پایان دهد. قرار بود 

زیر اجاق خشم را کم کند و خانه آرام شود. رو به 

حمید و پدرش گفت: »ثنا نیاز به آرامش داره، بهتره 

جا نباشید.« زن عمو به سمتش چرخید و این

  .ش را ریز کردچشمان
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از کی تا حاال تو صالح و مصلحت دون شدی... اینا  -

مونن، باید بابت کارشون به من جواب پس بدن،  می

  ...کنم، فهمیدی؟! شکایتمن شکایت می

  .زامیاد سرش را زیر انداخت 

تونید مهر  تونید بعدا شکایت کنید، میزن عمو، می -

لی االن ازدواج خشک نشده دادخواست طالق بدید و

  .ایفقط ثنا مهمه... نه چیز دیگه

منوچهر به قدرت کالم پسرش بالید. سرش را باال و  

پایین انداخت و با لبخند محو گوشه لبش، گفت: »حق  

با زامیاده، بهتره ثنا رو تنها بذاریم.« حمید سرش را 

رون رفتند. زن زیر انداخت و همراه پدرش از خانه بی

هایی که منتهی به اتاق خوابشان عمو به سمت پله

شد، رفت و روی اولین پله نشست. سرش را میان می

دستانش گرفت و چشمانش را بست. ثنا از اتاق  

بیرون آمد. هر چه به دستش رسیده پوشیده بود. شال 

قرمزش با مانتوی آبی و شلوار گشاد زرد هیچ 

ها شده بود فقط به جای  قک همخوانی نداشت. شبیه دل

نوک دماغش چشمانش سرخ بود. دلقک بود دیگر، 

عروسک خیمه شب بازی دروغ و دغل پدرش و 

خواهی او شده بود. ساک لباسی در دستش بود، زیاده
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زامیاد ساک را گرفت و رو به گندم گفت: »گندم جان، 

رد. به سمت ثنا بریم.« زن عمو سرش را بلند ک

خوای »کجا؟! کجا داری میری؟! می رفت و بلند گفت:

بری خونه زامیاد؟!« سرش را چپ و راست تکان داد 

  .و اشاره به زامیاد کرد

خواد این همونه که ماشین باباتو آتیش زد... این می -

 ...با بردن تو باباتو خورد کنه

  .منوچهر سر او فریاد کشید

ایه  بفهم. بچه من مگه عقده زن داداش حرف دهنتو -

 !که بخواد عموشو خورد کنه؟

گن، جلو در خونه  ای به چی میایه دیگه، عقدهعقده -

  ...گنای به چی میما ماشین ما رو آتیش زد. عقده

زامیاد بیش از این طاقت سکوت را نداشت، تصمیم 

قدری که گرفته بود روی خودش کار کند ولی نه آن

ای را  مویش بایستد و برچسب عقدهعبتواند جلوی زن

 .روی خودش بگذارد

 

#۱۴۰ 
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ای شوهرته که  ای من نیستم. عقدهزن عمو، عقده -

خوام کمک دخترت  کنه، من میفقط به خودش فکر می

کنم... تو یه نگاه به چشمهای ثنا بنداز، از چشمهاش  

خوام ریزه زن عمو، پریشونی... من میپریشونی می 

شمهای ثنا بگیرم. اگه ماشینو آتیش  این حالتو از چ

زدم چون یه روزی شبیه ثنا همینقدر از عمو محمد 

فهمی؟! االن دارم دست ثنا رو عصبی بودم... می

  ...گیرم چون باهاش همدردممی

  .زن عمو رو به چشمان زامیاد براق شد

خوای دخترمو با باباش  خوای چی کار کنی؟! میمی -

  .بد کنی

را با نوک انگشتش پس زد و به سمت  هایش ثنا اشک 

مادرش رفت. اختیاری روی تن صدایش نداشت. 

اش خشم صدایش جیغ شده بود چون از حنجره

  .باریدمی

تونم از این به بعد باهاش بد کنه؟! من چطور می  -

خوب باشم؟! یادته؟ یادته چند روز قبل عقد مدام از  

ادته کرد؟! یاش تعریف میبابای حمید و کارخونه 

گفتی داماد گرفتی یا شریک برای خودت؟! من این  می
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خوام، بابا داشت منو به شوهر یه زن پدر رو نمی

  ...خوامفروخت. من اینو نمیمی

های تند و عصبی به سمت در خروجی رفت. با قدم

زد. دنبالش رفت  گندم در حالی که اسم او را صدا می

روی صندلی  ها راه افتاد. ثنا و زامیاد پشت سر آن

عقب نشسته بود. سرش را به شیشه تکیه داده و به  

روبرو زل زده بود. رادین روی سینه مادرش خواب  

نگاهی به زامیاد انداخت و دلش از اینکه  بود. گندم نیم

کنار او بود، ضعف رفت. زامیاد آرام شده بود، 

توانست بهترین مرد دنیا باشد، تکیه گاه باشد. می

وجود او رفته و آرامش جایش را  های خشم ازپاره

گرفته بود. زامیاد نگاه خیره گندم روی خودش حس 

کرد و سر چرخاند. نگاهی به دست گندم که روی  

اش را روی دست پایش بود، انداخت. دستش سبزه

سفید گندم گذاشت و چادر مشکی زمینه آن تصویر 

عاشقانه شد. در سر گندم پر سوال بود، چه شد که  

هایش جوابی  آن به این رسید. برای سوال  زامیاد از

نداشت، منتظر بود که خوِد او لب باز کند. ماشین را 

 .در کوچه پارک کرد و پیاده شدند
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#۱۴۱ 

 

 

 

ثنا وارد خانه زامیاد و گندم شد. با یک حالت 

کرد. اگر حمید آدم بود، اگر افسوسی آنجا را نگاه می 

عروس چنین  سروکله آن زن پیدا نشده بود، االن او 

ای بود. گندم، رادین را روی کاناپه انداخت و  خانه 

چادرش را از سرش درآورد و به سمت اتاق رفت. ثنا  

روی مبل نشست، به چهره غرق خواب رادین نگاه 

کرد و آهی از ته دل کشید. زامیاد کتش را روی دسته  

  .مبل انداخت و کنار او نشست 

  کشی؟چرا آه می -

  .لبش نشست و سر تکان دادلبخند محوی گوشه 

کردم تا من عاشق مادر شدنم، پیش خودم فکر می -

ای رو توی بغلم دارم،  یکسال دیگه یه همچین بچه 

کردم همچین شب نحسی تو تاریخچه زندگیم فکر نمی 

  ...باشه

هق ثنا بلند شد. گندم از اتاق بیرون آمد و صدای هق

که در خودش با حالتی ترحم برانگیز ثنا را نگاه کرد 
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لرزید. زامیاد به معنای هایش میجمع شده بود و شانه 

سکوت دستش را مقابل چشمان گندم گرفت، از جایش  

  .بلند شد و به سمت او رفت. بازوی گندم را گرفت

  .بریم تو اتاق  -

  .حالش خوب نیست، باید باهاش حرف بزنم -

  .بذار گریه کنه، سبک بشه -

به سمت اتاق رفت. روی تخت نشست و  گندم ناچارا

پوشید. از نگاه زامیاد را نگاه کرد که لباس راحتی می 

شد، یک ماه دوری او را  کردن به شوهرش سیر نمی 

تر کرده بود. زامیاد کنارش نشست. گندم با وابسته 

پیراهن کوتاه آبی شبیه عروسکی جذاب شده بود،  

ش ایآرایش صورتش و موهای سشوار کرده قهوه

اش را دوچندان کرده بود. زامیاد دست روی  زیبایی 

  .رانش کشید و لبخندی کنج لبش نشست

  !خانم خوشگل من -

کنه تو به فکر  این دختره داره های های گریه می -

 !خوشگلی منی 

  .شه عزیزم، نگران نباشخوب می  -

  .قدر عوض شدی زامیادتو چرا این -

  .تر شدلبخند روی لبش پررنگ 
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  !بده مگه؟ -

 ...بد نیست ولی عجیبه -

یک ماه ازت دور بودم، رو خودم کار کردیم دیگه،  -

 مگه منو بستری نکردید که تغییر کنم؟

 ...چرا ولی -

  .اش رو برات گفتمولی نداره. شاید یه روزی قصه -

شاید نه، باید بگی، حقمه که بدونم چرا اینقدر  -

  .عوض شدی

ال و پایین انداخت. لبش را زامیاد سرش را آرام با

ای روی لب گندم زد. چشمان گندم نزدیک برد و بوسه 

بسته شد و دستانش دو طرف صورتش را گرفت. 

لبانشان قفل لبان همدیگر شد ولی صدای هق هق ثنا، 

گندم را از آن حس خواستن بیرون کشید و سرش را 

  .عقب برد

  چی شد؟ -

م، توجه باشتونم به کسی که حالش بده بینمی -

  .تونم حال خودمو خوب کنمنمی

  .زامیاد عمیق لبخند زد و با چشمانش به او خندید

الکی که عشق من نشدی، بخاطر همین اخالقاته که  -

  .دوست دارم
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 .اش دادگندم خندید و قر ریزی به شانه

 

#۱۴۲ 

 

 

صدای زنگ در بلند شد. پشت سرش ثنا به اتاق دوید 

. تا کمر خم شد که جلوی در را و به سمت پنجره رفت

ببیند یکدفعه سرش را از پنجره بیرون آورد و رو به 

ها مضطرب گفت: »تو رو خدا در رو باز نکنید،  آن

بابامه...« صدای زنگ موبایل ثنا بلند شد، دست 

هایش گرفت و اشک در چشمانش جمع  روی گوش 

 .شد

 ...زنهزنه، داره زنگ میداره به تلفنم زنگ می  -

ندم به سمتش رفت، با دستانش دو طرف صورت او گ

 «.را گرفت و آرام گفت:  »آروم باش عزیزم

های ثنا جاری شد. چشمانش کاسه خون بود و اشک 

دِل خون متولد شده.  هایش بارانی بود که از اشک 

های تند به  کنم.« با قدمرم ردش میزامیاد گفت: »می

دم رفت، سمت در رفت. ثنا ناخودآگاه در آغوش گن

انگار به یک آغوش نیازمند بود. دختری بود که با 
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ای داشت. شد و شخصیت وابسته حس لمس آرام می

ای روی سرش گندم او را آرام نوازش کرد و بوسه 

دانست زد. گندم عصاره صبر و تحمل سختی بود. می

دانست که گذرد، میکه هر سختی یک روز می 

دانست که می چیز دائمی نیست و در عین حال هیچ 

تحمل سختی چه سخت است. با لحن آرام ثنا را 

  .دلداری داد، او را روی تخت نشاند و باز بغلش کرد

محمد به سمت زامیاد آمد. از چشمانش خون 

چکید، موهایش آشفته بود و دکمه باالی پیراهن  می

سفیدش باز بود. پدر عروس شبیه سربازی از جنگ 

  .ودبرگشته آشفته و پریشان حال ب

دخترمو صدا کن بیاد، چی کار با دخترم داری؟!  -

 ات؟برای چی آوردیش خونه 

رنگش او را نگاه کرد. زامیاد با چشمان نافذ مشکی

پوزخندی روی لبش نشست و لبش را باز زبان تر  

محمد را دوست داشت، این حالت   کرد. این حالتِ 

انداخت. به آشفته و سراسیمه او را به یاد خودش می

یاد روزی افتاد که در دفتر محمد رفت و او با همین 

خونسردی نگاهش کرد. محمد مرغ سر کنده بود و  
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زامیاد شبیه ماهی افتاده در تنگ بزرگ رقصان و 

  .آرام بود

ر عقده  فکر کردی من مثل تو نامردم؟! بخاط -

خاطر قدرت، به ناموس برادرت شخصیت با بابام، به

کنم  رحم نکردی. من مثل تو نیستم عمو، یه زنو نمی 

وسیله برای چزوندن دشمنم. قصد کرده بودم کار به 

خواستم گذشته رو بریزم دور کارت نداشته باشم، می

ولی خدا جا حق نشسته بود. تو تقاص پس دادی،  

دخترتو نابود کردی.   خودت با حس قدرت طلبیت

خوره، زندگی با عذاب وجدان مث خوره جونتو می

عذاب وجدان صد پله بدتر از مرگه، دختر تو دیگه تو  

آد و بره چون آبروش تو  فامیل مثل قبل با غرور نمی 

ات روز عروسیش رفته، حنات دیگه پیش زن و بچه 

رنگی نداره چون آبروشونو بردی. چون با دامادی که 

ند زدی. تو دیگه محمد خان پاکروان نیستی، آوردی گ

دیگه تو خونه خودتم عزت و احترام نداری، هر کی 

هم عزت و احترامت کنه بخاطر پولته نه خودت. تا 

چرخه چند وقت حرف عروسی دخترت تو فامیل می

شی مضحکه خاص و عام، خودت کردی محمد می

پاکروان، خودت بهترین شب زندگی دخترتو خراب  
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خواد ریختتو ببینه، چهره واقعی که من  نمی کردی.

 .شناختم رو دخترت دیدازت می

 

#۱۴۳ 

 

 

 

 

خواست لرزشش را زامیاد لرزید ولی نمیمحمد می

توانست. خواست پنهانش کند ولی نمیببیند. می

لرزید. یک  هایش میخواست حرف بزند ولی دندانمی

ه گیر شدن ترسید. رنگ از رویش پریدلحظه از زمین 

بود، نیش کالم زامیاد شبیه نیش عقرب روی قلبش 

سوخت.  نشسته بود و از سوی قلبش همه تنش می

رفت. رمق از پاهایش رفته بود، چشمانش سیاهی می

دستش را روی کاپوت ماشین گرفت تا نیفتد. زامیاد 

هایش به سمتش رفت. صدای ریزی از الی دندان

شناخت،  شد. زامیاد این لرزش تن را میشنیده می

  .های طوالنی با آن زندگی کرده بودمدت
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گن  چیزی نیست، شوک عصبیه، بعضیا بهش می -

حمله پانیکه. یه شوکیه که بعد از حادثه و سوگ 

  .اتفاق میفته تا چند وقت شاید توی بدنت بمونه

زد ولی رمق این محمد از چشمانش خشم بیرون می

. زامیاد کتف را نداشت که زامیاد را به دیوار بچسباند

  .عمویش را گرفت

  .ات، حالت خوب نیست رسونمت خونه می -

محمد تکانی به کتفش داد و دست زامیاد را پس زد. 

  .صدای لرزانش را بلند کرد

  .رمخودم می -

لرزید ولی قدتر از آن بود که به شانه مثل بید می

زامیاد تکیه کند. پایش را روی پدال گاز فشرد، 

سختی چرخاند و از کوچه خارج شد.  فرمون را به 

رفت، تصویر خیابان تار جلوی چشمانش سیاهی می 

لرزید. ضربان شد و دستانش روی فرمون میمی

رفت و تصویر گریان ثنا با لباس عروس قلبش باال می 

شد. یکدفعه چشمانش بسته  جلوی چشمانش ظاهر می 

شد و سرش روی فرمون افتاد. صدای بوق 

شنید، جهان پیش رش را نمیهای پشت سماشین

چشمانش سیاه شد. زامیاد در پذیرایی نشسته بود. 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo329 | P a g e  
 

شد ولی نگران نبود. به قول باید نگران عمویش می

ترین هم باشد کینه عمویش کنعان اگر قلب زامیاد زالل 

بخشی از این زاللی را کدر کرده است. صدای ثنا را  

  .کردشنید که با گریه با گندم دردودل میمی

آبروم جلوی دوستهام رفت. اون همه براشون قیافه  -

  ...گرفتم، من خرد شدم، خرد شدممی

داد. لحن آرامش الالیی برای  گندم ثنا را دلداری می

زامیاد شد، سرش را به مبل تکیه داد و خوابش برد. 

ها را قطع نکرده بود و بیش از هنوز مصرف قرص 

 .توانست بیدار بماندچند ساعت نمی

 

#۱۴۴ 

 

 

 

شنید ولی انگار  ها را میصدای بوق ممتد ماشین

ها بود که خوابیده و شاید مرده بود. یک ماشین  سال 

نگران در را باز کرد و بیرون پرید. به سمت ماشین 

ای مواجه  محمد رفت و همین که در باز کرد با صحنه

  .شد که صدای هوارش هوا رفت
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 آقا حالت خوبه؟ -

ود، انگار مشت یک جهان  صورت محمد کبود شده ب

به صورتش خورده بود. دستش روی قلبش مانده و 

چشمانش بسته بود. صدای هوار آن مرد، چند نفر را 

ای شد در  به سمت ماشین محمد کشاند. همهمه

کردند به یک نوعی او را از خیابان. همه تالش می

ماشین بیرون بکشند ولی محمد سنگین بود. مرد  

هایش سوار کرد و شانه  غول تشنی او را روی

ریخت و لبانش را به همانطور که شرشر عرق می

داد، به سمت وانتی دوید که ماشین همدیگر فشار می

  .زدندخودش بود. مردم داد می

  آقا چرا سوار وانتش کردی؟ -

مرد وانتی بلند گفت: »ماشین من همینه، مشکلی  

  «دارید پرتش کنم پایین؟

  یعنی چی این چه طرز حرف زدنه؟ -

مادر مرد وانتی پیرزن دلسوزی بود، از ماشین پیاده 

شد و جیغ جیغ کنان گفت: »بچه دعوا نکن با مردم،  

 «.پای جون یه آدم درمیونه، ببریمش بیمارستان

ننه من رو حرف تو اینو انداختم تو وانت، شر  -

  .میشه برامون. بذار بخوابونم رو کول یکی از اینا
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ول کن بچه چه شری، تصادف که نکرده، چاقو که  -

  .نخورده، بیا بریم

پسر غول تشن سوار شد و راه افتاد. ماشین محمد با 

در باز و سوییچ رویش در خیابان ماند. محمد پشت  

وانت پسر چشمانش بسته بود، موهای کم پشتش 

خورد و باد سوزدار صورتش را تکه یخ تکان می

فهمید. بدنش کبود نداشت و نمی کرد ولی او حسمی

  .بود و تکه یخ

خانه در سکوت و تاریکی فرو رفته بود، صدای 

های منظم رادین و زامیاد در اتاق پیچیده و گندم  نفس

هایش سنگین شده بود. ثنا به زور تازه پلک 

آرامبخشی که گندم به او داده بود، روی کاناپه 

ود و اسم خوابش برده بود. موبایلش روی سایلنت ب 

شد اما ثنا خواب  پدر روی گوشی او باال و پایین می

دانست که پشت خط پدرش نیست و کس ناز بود. نمی

خبر  خواهد به او خبر بد بدهد. مادر ثنا بیدیگری می 

از شوهرش تنها در خانه نشسته و به یک نقطه زل  

گرفت، چند بار  زده بود، زنگ موبایلش را تحویل نمی 

اب داده و هر بار خواهر شوهر و  موبایلش را جو

فامیلش به اسم احوالپرسی متلک بارش کرده بودند.  
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اش بود ابراز عفت هم که خواهرشوهر خوبه

اش کم از متلک نداشت. بخاطر همین دلسوزی 

موبایلش را در سطل آشغال انداخته بود و صدای 

 .شدزنگ تلفنش از سطل آشغال شنیده می

 

#۱۴۵ 

 

 

منوچهر بلند شد. دستش را از صدای زنگ موبایل 

زیر موهای نازنین آزاد کرد و گوشی را برداشت. 

  .صدای خسته و مضطرب پیرزنی در گوشش پیچید

 سالم، شما با این آقا نسبت دارید؟  -

 .چشمان خاکستری منوچهر در آن تاریکی براق شد

 با کدوم آقا؟ -

 ...واال همین آقایی که صاحب این گوشی -

آقایی که صاحب این گوشیه خودش کجاست؟ شما  -

 کی هستید؟

این آقا حالش بد شد، ما آوردیمش بیمارستان،  -

 ...گنانگار سکته کرده. یعنی دکترا می

 چی؟ -
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صدای داد منوچهر چنان بلند بود که نطق پیرزن کور 

  .اش بلند شدشد و نازنین از خواب پرید و صدای ناله

  !چه خبره دوباره؟ -

  .وچهر دست روی پای نازنین زد که حرفی نزدمن

  بگو ببینم کدوم بیمارستان؟ -

پیرزن با زبانی که به پته پته افتاده بود، اسم و آدرس 

بیمارستان را گفت. منوچهر گوشی را قطع کرد، مثل 

برق از جا پرید و به سمت کمد رفت. نازنین از روی 

ولیده تخت بلند شد، برق را روشن کرد و با موهای ژ

  .روبرویش ایستاد

 ری منوچهر؟کجا می -

  .محمد حالش بد شده -

  .بذار منم باهات بیام -

بست، گفت: های پیراهنش را می طور که دکمههمان

»تو بمون پیش عسل.« دوان دوان به سمت در رفت. 

ها خلوت. منوچهر در  دم دمای صبح بود و خیابان 

ز شدت سرعت هایش اداد و الستیک خیابان ویراژ می

کردند. جلوی در  نما میو فشار زیاد زمین را خواب 

بیمارستان از ماشین پیاده شد. با اینکه از محمد دِل 

خوشی نداشت ولی برادرش بود، غم محمد، غم او هم  
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بود. به سمت پذیرش رفت و رو به زن گفت: »سالم 

اش نگاه به پاکروان هستم.« زن از باالی عینک طبی 

 «.او کرد و با اخم گفت: »بفرمایید سر تا پای 

 ...برادرمو آوردن تو این بیمارستان -

  .کندزن نگاه به سیستم می

 !اسمشون؟ -

  .محمد پاکروان -

زن مدتی در سکوت به مانیتور نگاه کرد و همه آن 

مدت منوچهر که صبرش لبریز شده بود، خون 

  .خودش را خورد

نام آوردن، ای بیهمچین کسی ندارم ولی یه سکته  -

 .توی اورژانسه 

همزمان با باز ماندن دهانش بزاقش را قورت داد و 

  .سرش را باال و پایین انداخت

  .همونه، همونه -

زن اورژانس را نشانش داد و منوچهر دوان دوان به  

 .سمت اورژانس رفت

 

#۱۴۶ 
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های  وارد بخش اورژانس شد، نگاهش میان مریض 

چرخید و دیدن خون و چرک صورتش را تصادفی می

کرد. نگاهش به محمد افتاد، دستگاه مچاله می 

های بسته برادرش را که دید، صدای  اکسیژن و چشم

  .اش به هوا رفتنعره

 !این برادر منه -

پیرزنی به سمت منوچهر دوید. در حالی که نفس 

زد، چادر قلمبه شده جلوی شکمش را الی  نفس می

  .دستانش فشرد و نفسی تازه کرد

ما برادرتون رو آوردیم بیمارستان، دکترها گفتن  -

 ...سکته کرده باید منتقلش کنن سی سی

سیبک گلوی منوچهر باال و پایین شد، اضطرابی به 

   .قلبش چنگ زد و نگاه به پیرزن کرد

 سی سی دیگه چیه؟ -

  .پشت سرش ایستاد پسر پیرزن

  .آی سی یو رو مادرم میگه سی سی -
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کرد. محمد با منوچهر صحنه پیش رویش را باور نمی 

آن همه بروبیا دراز به دراز روی تخت بیمارستان 

افتاده بود و دو غریبه که در خور محمد نبودند، کس 

و کار او در بیمارستان شده بودند. چند قدم عقب  

اش را با د و لب خشک شده رفت، به دیوار تکیه دا

  .زبان تر کرد. پسر به منوچهر نزدیک شد

توی ماشینش یهو حالش بد شد، صورتش کبود  -

شده بود، رسوندیمش بیمارستان. خدایی ما کاریش  

نداشتیم فقط کمکش کردیم، یعنی وقتی رسیدیم سکته  

  .ام گفت بنده خداست گناه دارهکرده بود، ننه

اش غرید: »عیب های کلید شدهمنوچهر از الی دندان

  «.نداره. شما برید، خودم هستم

حاال به سروضع شما میاد پول خوب داشته باشید،  -

 ...ما دیگه رسوندیمش بیمارستان یه هزینه

کالفه نگاهی به پسر کرد. کارت کارخانه را درآورد و 

  .به سمتش گرفت

  .بعدا بهم زنگ بزن -

پسر نگاهی به کارت کرد، سرش را باال و پایین 

شد، گفت: »بریم ننه.«  انداخت. در حالی که دور می
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پیرزن نگاهی به منوچهر کرد، روی لبان کلفتش 

 .لبخند نشست و پشت سر پسرش رفت

منوچهر نگاهی به محمد کرد و آرام گفت: »دیدی 

محمد؟ یه عمر بخاطر پول دنبال بقیه بودی، بقیه هم 

طر پول جونتو نجات میدن.« با پاهایی که رمق بخا 

نداشت، پیگیر کارهای بستری محمد شد، صبح علی  

های ویژه بستری شد و الطلوع محمد در بخش مراقبت

های فلزی جلوی پذیرش خوابش  منوچهر روی صندلی

 .برد

 

#۱۴۷ 

 

 

با صدای موسیقی آرامی از خواب بیدار شد. دستی به  

د و از اتاق بیرون رفت. آلودش کشیهای خوابچشم 

خواب الی چشمانش گیر کرده و به زور چشمانش را  

باز نگه داشته بود ولی صدای موسیقی او را به 

کشاند. وارد آشپزخانه که شد،  سمت آشپزخانه می

خواب از سرش پرید و چشمانش گرد شد. زامیاد با 

وجود دستپاچگی که در حرکاتش مشهود بود در حال  
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نه بود. میز را چیده بود و کره را درست کردن صبحا

بدون نعلبکی وسط میز گذاشته و تند تند مربای  

کرد. گندم  ریخته از باالی کاسه را با دستمال پاک می

بزاقش را قورت داد و آرام گفت: »صبحونه؟! تو 

کنی؟« زامیاد با لبخند  داری برا من صبحونه آماده می

  .اختکمر صاف کرد و سرش را باال و پایین اند

ترین زن خوام دیگه خوشبخت باشیم، خوشبختمی -

و مرد دنیا. مهم نیست چی میشه، مهم اینه که ما 

  .وقتی کنار همیم شاد باشیم

گندم به شوهرش نزدیک شد. در چشمان زامیاد هنوز  

هایش را بدون ور بود، حرفحس اضطرابی غوطه

گفت ولی شیرین بود، در نفس کشیدن پشت سر هم می

خواهد همه چیز  و پشت نگاهش پیدا بود که میپس 

را درست کند. گندم او را در آغوش گرفت و سر روی  

سینه شوهرش گذاشت. برای اولین بار بوی حمایت  

کرد. با شنیدن صدای در اتاق را از شوهرش حس می

از هم جدا شدند. گندم نگاهی به ثنا که نزدیکشان  

زیر شد، کرد و گفت: »چطوری ثنا جون؟«  می

چشمان ثنا پف کرده و سفیدی چشمانش سرخ بود. 

انگار نه انگار که عروس بود، طفلک بهترین شب 
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اش زهرمارش شده بود. با صدای آرامی گفت:  زندگی

 «خیر »صبح به

زامیاد خواست جوابش را بدهد که یکدفعه صدای 

زنگ بلند شد. زامیاد به سمت اتاق نشیمن رفت و 

داشت. گندم دست پشت کمر موبایل را از روی میز بر

ثنا گذاشت و او را به سمت میز راهنمایی کرد، کمی  

کرد که ثنا به او حسادت  جلویش معذب بود، خیال می 

کرد که دخترک با نگاهش او را کند.  حس میمی

خورد، به هر حال او زن جوانی بود که در ظاهر  می

زندگی آرامی داشت ولی ثنا یک زن شکست خورده 

وز زن نشده، شکست خورده بود. صدای  بود.  هن

اختیار زامیاد را که شنیدند، هر دو سر میز فریاد بی

 .خشکشان زد

 

#۱۴۸ 

 

 

گندم به سمت شوهرش رفت و دست روی شانه او 

  .گذاشت

 !چی شده زامیاد جان؟ -
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گندم خیره شد زامیاد با اخم ظریفی بین ابروهایش به 

اختیار به  و چشمهایش را تنگ کرد. گندم سرش را بی

چپ و راست تکان داد و عقب عقب رفت، رنگ پریده  

زامیاد او را مضطرب کرده بود. دل ثنا شور افتاد، 

نزدیکشان شد و به صورت رنگ گچ پسرعمویش 

نگاه کرد. زامیاد لبانش را روی هم گذاشت و نگاهش  

خواست به خودش مسلط باشد  را پایین انداخت. می

کرد.  توانست، لرزش را در پاهایش حس میولی نمی

گفت که چه بر سر پدرش آمده.  چطور به ثنا می

گوشی را قطع کرد و به صورت ثنا نگاه کرد. نگاه 

دانست خاک جدیدی  سنگین زامیاد، ثنا را آب کرد. می

  .بر سرش شده. صدایش از شدت اضطراب لرزید

 چی شده؟  -

  .سعی کن آروم باشی، فقط یه تشخیصه -

لرزید. ثنا حوصله مشکل جدید را صدای زامیاد می

نداشت. دیگر حال زندگی نداشت. فقط به زامیاد زل 

خواست بپرسد باز چه شده ولی زبانش بند  زد، می

  .آمده بود

انگار یه کم ضریب هوشیاریش   ،CCU عمو توی -

 ...پایینه ولی
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نیامده بود که رمق از جان   حرف از دهان زامیاد در

ثنا رفت. نه اینکه نگران پدرش باشد، نه اینکه  

ضعیف باشد، از دیشب تا به حال این دلهره و 

سرگیجه رفیق شفیقش شده بود و االن با شوکی که 

بهش وارد شد، جانش از کف رفت و روی موکت زبر  

سقوط کرد. صدای جیغ گندم بلند شد و به سمت ثنا  

ر بغل گرفت و چند بار در صورتش رفت. سرش را د

هاشو ماساژ  سیلی زد. زامیاد هول شده گفت: »شونه 

بده.« به سمت آشپزخانه دوید و قند را در لیوان 

ریخت، آب شیر را با قند قاطی کرد و همان طور که با  

کرد، به سمت پذیرایی رفت. نوک چاقو قند را حل می

ش هایلرزید، انگار حالت خودش هم دستانش می

برگشته بود، این حال و این فضا برای اویی که  

آور بود. برد، سرسامدوران نقاهت را به سر می

صدای گریه رادین با آن حال آشفته تلفیق شد. زامیاد 

آب قند را به دست گندم داد و گندم که احساسات  

اش هم آن وسط گل کرده بود، گفت: »برو  مادرانه 

اد دوان دوان به  بچه رو ساکت کن، هالک شد.« زامی

سمت اتاق خواب رفت تا پسرکش را بغل کند و گندم  

به هر زوری که بود، آب قند را به ثنا خوراند و 
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اش و ماساژ  شیرینی قندهای ته نشین شده در معده

 .هایش او را سر حال آوردشانه 

 

#۱۵۰ 

 

 

  .اتاق جای سیگار کشیدن نیست ثنا جان -

منتظر تلنگری از ثنا کوهی از عقده بود که انگار 

سوی کسی بود تا خونش به جوش بیاید. از جایش  

  .بلند شد و سر گندم فریاد کشید

آره حق داری به این چیزها گیر بدی، حق داری  -

نگران خونت باشی تو که مث من بدبخت نیستی... 

و سیگار در حال دود شدن   داددستانش را تکان می

در دستش ویالن بود. رادین دستش را دراز کرده بود  

تا دودها را در هوا بقاپد. گندم رو به ثنا گفت: »چه  

گم تو ربطی به بدبختی و خوشبختی داره؟ بهت می

 «.تراس اون لعنتی رو روشن کن

دوست دارم توی اتاق سیگار بکشم، شرایط من  -

  .نیخاصه و تو باید درکم ک
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چشمان گندم از تعجب گرد شد. وظیفه نداشت 

دخترعموی شوهرش را درک کند و او را تحمل کند. 

بلند گفت: »واقعا چرا باید تو رو درک کنم؟ خواهرمی  

وکارم؟« ثنا حرصی شده روی پاهایش نشست  یا کس

و سیگار را روی موکت خاموش کرد، یک گردی 

با نگاه  سیاه روی موکت آبی رنگ وسط اتاق نشست، 

  .اش به گندم چشم دوختوحشی 

  .موکت خونه پسرعمومه، خواستم بسوزونمش -

خشم همه وجود گندم را گرفت، طوری که رادین نفس 

اش حس  های گشاد شده بینیتند مادرش را از الی پره 

های تند کرد و یقه پیراهن گندم را چسبید. گندم با قدم

د و با تشر به سمت ثنا رفت، لبش را با زبان تر کر

گفت: »بلند شو.« ثنا با پوزخندی کنج لبش بلند شد.  

  .گندم انگشتش را رو به او گرفت

ببین از این به بعد بفهم با کی چطور رفتار کنی، من   -

  ...عادت ندارم لوس بازیای یه دختر رو تحمل کنم

ثنا گوشه لبش را به دندان گرفت و ابرویش را باال  

  .انداخت

  ...کی چطور رفتار کنیتو بفهم با  -

  .کیفش را برداشت و روی کولش انداخت
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قدر شعور نداشتی که یه مهمون رو تو خونت تو این -

گم زنت جلوی خودت  داری، میرم به زامیاد مینگه 

  ...است فرشته 

تونه منو  شناسه، جعلقی مثل تو نمیزامیاد منو می -

 ...از شوهرم دور کنه

و مبهوت بود، پشت سر   گندم از رفتار خودش مات

خاطر موکت سوخته  کرد و بههم کلمات را ردیف می

دانست که باید ثنا را درک زد، میبر سر ثنا فریاد می

رود ولی انگار آن موکت دانست دارد تند میکند، می

سوخته و جمله برای پسرعمومه ثنا روی مخش رفته  

کرد که سبک شود ولی سبکی بود، لیچار بار ثنا می

ر کارش نبود. رادین از صدای بلند مادرش به گریه د

الی گریه رادین  افتاده و گندم بخاطر اینکه البه

زد. ثنا در صدایش به گوش ثنا برسد بلندتر داد می

پذیرایی وسایلش را جمع کرد و گندم در اتاق بود. در 

ورودی پرصدا بسته شد و صدای گندم خاموش شد. 

اش آرام شود تا گریه رادین را در بغلش تکان داد 

وقتی آرام نشد روی مبل در پذیرایی نشست و سر 

اش را در دهان بچه گذاشت، زیرلب فحش و  سینه 

 «...ناسزا نثار ثنا کرد و گفت: »بری که برنگردی
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#۱۵۱ 

 

 

زن عمویش را دید که از در ورودی وارد شد.  زامیاد

همین که چشمش به چشم زامیاد افتاد، به سمتش 

رفت. سرتاسر لباس مشکی پوشیده بود، شوهرش  

نمرده عزادار شده بود. روبروی زامیاد ایستاد و با 

بیقراری دست تپلش که دستمالی مچاله شده الیش 

  .بود را تکان داد

 ثنا کجاست؟  -

 ...ماستثنا خونه  -

اختیار خم شد و دست روی زانوهایش  زن عمو بی

  .گرفت

 ام االن چه حالی داره؟ ای خدا، بچه  -

زامیاد با لحن آرامی که به صدایش داده بود، گفت:  

گیری؟« سرش را بلند کرد و  »سراغ عمو رو نمی

آد؟« لحن خیره در چشمان زامیاد گفت: »به هوش می

اب و تشویش  زن عمویش عاری از هرگونه اضطر

برای خوب شدن یا نشدن شوهرش بود، اصال انگار 
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چیزی برایش مهم نبود. آنقدر سرد این سوال را 

پرسید که انگار روی نبودن محمد بیشتر از بودنش 

گذاری کرده بود. زامیاد سرش را به چپ و سرمایه 

  .راست تکان داد

  .دکترش گفته باید منتظر بمونید -

هست   CCU کرد، توی کاری که نمیشه براش -

  ...دیگه

موبایلش را درآورد و با حالتی نگران گفت: »یه 

زنگ به ثنا بزنم، ببینم کجاست.« از زامیاد دور شد و 

تر رفت. اصال انگار نه انگار که شوهرش  آنطرف 

کرد روی تخت بیمارستان است، با خودش فکر می

اگر جای عمویش او روی تخت بیمارستان بود،  

کرد. به سمت زامیاد آمد و با چهره  ا میهگندمش چه

در هم رفته گفت: »زن عمو این جزجگر زده جواب 

ده، یه زنگ به زنت بزن.« زامیاد موبایلش را از  نمی

جیب شلوارش بیرون کشید، صفحه را روشن کرد و  

را لمس کرد. گوشی را روی  love حروف التین

  .گوشش گذاشت و صدای گندم در گوشش پیچید

 نم؟جا -

 سالم گندم خوبی؟ -
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حالی  حال بود و زامیاد دلیل این بیصدایش کسل و بی

  .دانسترا نمی

  .خوبم -

 دی؟گوشی رو به ثنا می -

 .رفت از خونه بیرون -

شد. ثنا چند سال پیش    جاچیزی در قلب زامیاد جابه 

دانستند سابقه فرار از خانه را داشته، این را هم می

خواست جلوی پرواست. میکه ثنا دختری بی

عمویش وانمود کند که همه چیز مرتب است ولی زن

فهمید ثنا فرار کرده،  زد. اگر زن عمو میقلبش تند می

شد. زامیاد سریع گفت: »باشه،  از گندمش طلبکار می 

خداحافظ.« موبایل را سریع در جیبش پنهان باشه 

  .کرد. زن عمو هاج و واج او را نگاه کرد

 چی شد؟ -

  ...گفت ثنا خوابه -

  .دست روی لبش کشید

  .من باید برم خونه -

 چرا؟ طوری شده؟  -

  .کنهتابی مینه، طوری نیست یه کم انگار رادین بی  -
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که های تندی از دست زن عمو فرار کرد و با قدم

شباهت زیادی به دویدن داشت، به سمت در خروجی 

 .بیمارستان رفت

 

#۱۵۲ 

 

 

 

های رادین کرد و صدای خندهگندم با رادین بازی می 

در خانه پیچیده بود. زامیاد در را باز کرد و با حالتی  

خبر نگاه به سراسیمه وارد خانه شد. گندم بی

  .شوهرش کرد

  چی شده؟ -

  ثنا چرا رفت؟ -

  .ای باال انداختتفاوتی شانهگندم بی

خودش رفت، بحثمون شد ولی اون اشتباه کرد.   -

 ...موکت اتاق رادین رو با فیلتر سیگارش سوزوند

زد که باز با او بازی کند ولی رادین به پای گندم می

گندم حواسش را به گله کردن داده بود و به او توجه  

  .کردنمی
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چون سختی کشیده حق کنه دختر پررو، فکر می  -

  ...داره هر رفتاری بکنه

شنید. زامیاد کالفه بود، انگار صدای گندم را نمی

دستانش را به کمرش تکیه داد و لبش را با زبان تر  

ای زل زد و غرق در تفکر خودش شد. کرد. به نقطه

گم؟« صدای شنوی من چی میگندم گفت: »اصال می

  .فریادش بلند شد

  !گند زدیچی رو بشنوم؟  -

گندم با تعجب به زامیاد نگاه کرد. از شدت ترس زیاد، 

اش چسباند. یک لحظه  اختیار رادین را به سینهبی

  .حس کرد زامیاد قبلی باز متولد شده

  چی شده؟ -

ثنا سابقه فرار از خونه داره، فقط زن عموم نفهمه  -

 ...که چی شده، فقط نفهمه تا پیداش کنم

از خونه بیرون رفت و توجهی به گندم که اسمش را 

دانست زد، نکرد. زامیاد وارد خیابان شد، نمیصدا می

به چه مقصدی برود، هیچ شناختی از ثنا نداشت. مثل 

همیشه به سپهر متوسل شد، هر وقت در کاری  

ای نداشت، شوهر زلفا فرشته نجاتش  ماند و چارهمی

  .شدمی
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اد گذشته بود و گندم بیقرار یک ساعت از رفتن زامی

چرخید، رادین خوابش برده بود ولی دور خودش می

گندم حواسش نبود که بچه را زمین بگذارد، با وجود 

کشید و از این سنگینی وزنش او را به دوش می

ترسید دوباره رفت. میسمت به آن سمت خانه می 

رفتن ثنا تنشی شود برای به هم ریختن حاِل زامیاد. 

  .ون قبلی را در چشمان سیاه زامیاد دیدآن جن

ذارید درست لعنت بهت ثنا، لعنت بهتون که نمی -

  .زندگی کنم

صدای زنگ در را شنید و با سرعت به سمت آیفون 

رفت. تصویر زلفا را که دید دکمه باز شدن در را زد.  

دانست که قطعا زلفا از ماجرا بو برده است، می

نارش بود. زلفا به اش زلفا کهمیشه وقتی سختی 

محض ورود به خانه، اضطراب را از چشمان گندم  

  .خواند

چرا نگرانی عزیزم؟ چیزی نشده، تقصیر تو  -

 ...نبوده

داد و از  اش را در دستش تکان میبازینورا اسباب 

زد، ذوق باز و بسته شدن چشمان عروسکش جیغ می 

  .صدای جیغ نورا با صدای زلفا تلفیق شده بود
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ور که زامیاد برای سپهر تعریف کرد، اون اینط -

 ...خودش پررویی کرده

گندم کالفه گفت: »اون برای من مهم نیست، مسئله  

من زامیاده، دوست ندارم یه شوک بهش وارد 

  «.بشه

کنن، نگران شه عزیزم، با سپهر پیداش میوارد نمی -

  .نباش

زلفا دست پشتش گذاشت و او را به سمت مبل هدایت  

وی مبل کنار هم نشستند. زلفا لپ رادین را نرم کرد، ر

 .گونه نوازش کردو وسواس 

 

#۱۵۳ 

 

 

 

های شب بود، گندم دل و دماغ آشپزی نداشت. طرف 

زلفا یک شامی سرهم کرد و شب سپهر و زامیاد به 

بارید. خانه آمدند. خستگی از وجود هردویشان می

زامیاد به محض آمدن، خودش را روی کاناپه رها 

و ساعدش را روی چشمش گذاشت. سپهر  کرد
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نشست و نورا که به خاطر نابلدی در راه رفتن، هنوز  

رفت، به سمت پدرش دوید. سپهر سر پایش راه می

دخترکش را در آغوش گرفت و بارها بوسیدش. رو 

 .به گندم کرد

  رادین کجاست؟ -

  .االن خوابش برد -

سپهر با لبخندی روی لبش گفت: »این بچه شما که 

  «.همیشه خوابه، بحث االن و دیروز و فردا نیست

  .خیلی آرومه -

  .سپهر نگاهی به زامیاد کرد

  .برخالف باباش -

زامیاد ساعدش را از روی چشمش برداشت و 

نگاهی به او انداخت. به شوخی گفت: »خوش به  نیم

ی لحن شوخ زامیاد را حال تو که آرومی.« گندم وقت

دید، دلش آرام گرفت. جرئت کرد بپرسد که چه کار 

اند. سپهر گفت: »کسی خبر نداشت به چند تا کرده

کالنتری سپردیم ولی چه میشه کرد دیگه، هنوز  

گم هر چیزی مشخص نیست. البته من به زامیاد می

جایی که رفته باشه باز تو این شهره دیگه، جای  

کنه.« بره. باالخره پلیس پیداش می تونهدیگه که نمی
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زلفا با یک سینی چای به پذیرایی آمد. گندم گفت:  

»ببخشید زلفا جان، از وقتی اومدی تو از من پذیرایی 

کردی به جای اینکه من از تو پذیرایی کنم.« زلفا  

کنار شوهرش نشست و موهایش را سمت دیگر  

  .اش رها کردشانه 

حال خودتو خوب کن.  خواد تو پذیرایی کنی،نمی -

ترسیدم نگاش کنم، این  رنگش اینقدر پریده بود که می

  !چه وضعیتی بود برا خودت ساخته بودی دختر؟

  .زامیاد روی کاناپه نشست و رو به گندم لبخند زد

  چرا رنگت پریده بود؟ -

اینقدرش را توقع نداشت، توقع نداشت که زامیاد 

ادن او باشد. درست در اوج نگرانی به فکر تسال د

سیبک گلویش باال و پایین شد و آرام گفت: »خب،  

  «...نگران شدم... گفتم شاید ثنا

آره، منم نگران بودم ولی بعد که با سپهر حرف زدم  -

دیدم که ما مقصر نیستیم، اگرم فرار کرده باشه دختر  

  !عاقلی بوده. هوم؟

گندم گوشه لبش را به دندان گرفت. این لحن آرام را  

های دلش از شنیدن از زامیاد ندیده بود. تمام پروانه

این لحن او به پرواز درآمد، دنیا به او خندید و عشق 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo354 | P a g e  
 

کرد این مرد زامیاد روز اول  بیشتر از دنیا. باور نمی 

است. آن مرکز درمانی خانه معجزه بود؟ چایش را  

و به بهانه عوض کردن لباسش به  هورت سر کشید 

اتاق رفت. مدت طوالنی گذشت و زامیاد بیرون نیامد. 

طاقت راهی اتاق شد تا بفهمد در خلوت به  گندم هم بی

 .گذرد که اینقدر عوض شده استشوهرش چه می

 

#۱۵۴ 

 

 

گندم وارد اتاق شد. زامیاد با لباس راحتی روی تخت 

ه و دفتر را نشسته بود، پایش را در شکمش جمع کرد 

روی زانویش گذاشته بود. تند و پرعجله توی دفتر 

نوشت. گندم سر تخت نشست و زامیاد نگاه از  می

دفتر گرفت و به چشمان او نگاه کرد. حرفی نزد، 

منتظر بود که شوهرش لب باز کند اما زامیاد غرق در 

سکوت بود. او هم منتظر حرف زدن زنش بود. گندم  

  «!تا حاال مالبنویس شدیبه شوخی گفت: »از کی 

  !مال بنویس؟ -
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دلیل این تغییر حالتات فقط نوشتنته؟! دکتر بهت   -

 گفته حالتو بنویسی؟

آره، دکتر گفته. ولی دکتری که بهم گفت بنویسم  -

  .دانشگاه رفته نبود

  .گندم مجهول نگاهش کرد

 یعنی چی؟ -

  .یه آدم باتجربه تو اون کلینک بود -

حرف بزنی، از وقتی اومدی عوض   ترشه واضحمی -

  .شدی. ولی هنوزم نفهمیدم چرا

آرام پلک زد و به نگاه منتظر او چشم دوخت. برای  

دانست از کجا  گندم یک دنیا جواب داشت ولی نمی

حرف بزند. زلفا هراسان وارد اتاق شد و گفت: »بابا  

تونه تحمل کنه، زنگ زد. گفت زن عمو دیگه نمی

نه. بهش گفتم که به زن عمو بگه میخواد دخترشو ببی

زنه با کسی ولی بابا میگه گیر  ثنا اصال حرف نمی

خواد بیاد ثنا رو ببینه.« زامیاد عصبی  داده که می

لبش را باز زبان تر کرد و گوشه لبش را به دندان  

  .گرفت

ای بابا! به بابا گفتم هوای زن عمو رو بگیره، از   -

  .ماجرا خبر داره
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  .گه دیگه حریفش نیستدونم... مینمی -

صدای زنگ در گندم را از جا پراند. حس کرد که در  

ای جلوی خودش  این اتفاق مقصرترین است. اگر ذره

را گرفته بود و هوای ثنا را داشت، این اتفاق 

  .افتاد. صدایش از ترس لرزیدنمی

  یعنی زن عموئه؟ -

اضطراب    های همسرش را گرفت. انگارزامیاد شانه 

را در لحن و نگاه گندم حس کرد. آرام کنار گوشش 

گفت: »گندم آروم باش. چرا اضطراب گرفتی؟« از 

دانست چرا صبوری را خود بیخود شده بود، نمی

  .اش بگیردفراموش کرده است. نزدیک بود که گریه

  .زامیاد من فراریش دادم، من ثنا رو فراری دادم -

  .ردزامیاد نگاهی به خواهرش ک

  .زلفا برو در رو باز کن -

زلفا به سمت در رفت. زامیاد برای آرام کردن 

همسرش او را تنگ در آغوش گرفت. کنار گوشش 

کنم.« وقتی گفت: »آروم باش، خودم ازت حمایت می 

در با صدای بدی باز شد و پشت سرش صدای فریاد 

 .زن عمو در خانه پیچید. قلب گندم در سینه لرزید

 



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo357 | P a g e  
 

#۱۵۵ 

 

 

 

ثنا مامان بیا بیرون از اتاق، بسه هر چی مسخره  -

  .بازی درآوردی

دید که از اتاق بیرون برود و با زامیاد در خودش نمی

عمویش روبرو شود. حوصله دردسر نداشت، زن

لرزاند. گندم  هنوز هم صدای فریاد دیگران قلبش می

را به سینه چسباند و از او خواست که آرام باشد با 

ناآرام بود. منوچهر روبروی زن  اینکه خودش

برادرش ایستاد و گفت: »صداتو تو خونه پسر من 

  «.نبر باال

خوام ببینم. انتظار زیادی ندارم. فقط دخترم رو می -

  !دخترم باید پیشم باشه. تا آروم بشم. همین

زلفا نگاهش به زن عمو بود، سرخی صورتش 

ن داد. نورا از دیدن صورت زحرارتش را نشان می

عمو نطقش کور شده و با ترس به سینه پدرش 

چسبیده بود. زلفا درمانده به سپهر نگاه کرد. سپهر با 

به هم زدن پلکش به زلفا اطمینان داد که همه چیز را  
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کند. نورا را به دست زلفا داد. به سمت درست می

منوچهر رفت و کنار او ایستاد. دو مرد به چشمان  

با چنگ و دندان   خواستمادری زل زدند که می

دارد. سپهر خواست لب باز کند و دخترش را نگه

حقیقت را بگوید که همان لحظه موبایل منوچهر زنگ  

خورد. منوچهر دست در جیبش کرد و وقتی شماره 

  .اختیار داد زدبیمارستان را دید، بی

  .بیمارستانه -

ایستد، همه ماجرای ثنا را ای که میشبیه صحنه 

حرکت به صورت او زل زدند. و بیفراموش کردند 

منوچهر تماس را وصل کرد، سالم از دهنش درنیامده 

 :بود که با لحن پرهیجانی پشت سرش گفت

  !گی خانم؟ واقعا به هوش اومده؟ واقعا؟چی می -

زامیاد و گندم از اتاق بیرون آمدند. همه به منوچهر  

زل زده بودند ولی هیچکس لبخند نداشت حتی 

فقط از این موضوع خوشحال بودند که  همسرش. همه 

ماجرای ثنا به دست فراموشی سپرده شده بود. 

منوچهر که قطع کرد، زن عمو مات و مبهوت به 

  .اطرافش نگاه کرد

  .ثنا بابات به هوش اومده -
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برای اینکه ماجرا ختم به خیر شود، با ذوقی ساختگی  

گفت: »فعال ولش کن بذار با خودش کنار بیاد. االن 

بریم پیش محمد.« همه پشت سر منوچهر رفتند، زن 

کرد، دخترش در اتاق رادین است، عمو که فکر می

نگاهی به در بسته اتاق کرد و با صدای منوچهر که  

گفت زود باش نگاه پر افسوسش  را از در  گرفت و 

 .ها رفتدنبال آن

 

#۱۵۶ 

 

 

 

زلفا کنار دخترکش روی تخت خواب برده بود. رادین  

ی رختخواب کوچکش که وسط هال افتاده بود،  از رو

غلت زد و سر پاهای تپلش را دست گرفت. گندم کنار  

رختخواب پسرش با تکیه به دیوار نشسته بود. دفتر  

زامیاد در دستش بود. آخرش نتوانست طاقت بیاورد  

و آن دفتر را برداشت تا بفهمد در سر شوهرش چه  

  .گذردمی
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هایی را کشف ید، حسبه چیزهایی پی بردم که نبا»

کردم که نباید. راستش تا پیش از آن لحظه خیال  

کردم که عشق یعنی بزرگ شوم، همسردار بشوم می

و همسرم بشود عشقم. ولی فهمیدم که عشق چیز  

دیگری است ویرانی است در پس خوشبختی. یعنی  

کند. مادرم بدبختی است که خوشبختی را ویران می

ال شوهر داشت. خوشبخت نبود ولی به هر ح

شوهرش کارخانه دار بود، کنیز داشت، من را داشت. 

زلفا را داشت ولی آن روز فهمیدم که بخاطر حس در  

دلش نمیخواهد در این زندگی مرفع خوشبختی را 

داد و دلیل به پدرم گیر میها بیتجربه کند. گاهی وقت 

کند. االن که فهمیدم چرا این کار را میوقت نمیهیچ 

کند،  ها را وحشی میام فهمیدم که خال آدمشده بزرگتر

ها را در  اوج زندگی کند و آخرش آن منطق می بی

شد وقتی پدر منطق و وحشی میمیراند. مادرم بیمی

های زیادی از اتاق  خواست. شبآنی نبود که می

شنیدم، صدای  خوابشان صدای شکستن شیشه را می

شنیدم، در یفریاد و پرت شدن چیزی روی زمین را م 

دانستم که دعوایشان شده ولی عالم بچگی می

شد و صبح به دار میدانستم چرا. دعوایشان کشنمی
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رسید، صدای جروبحثشان حالم را بد میز صبحانه می

های درهم و خسته  ای بودم که با اخمکرد بچه می

خوردم. پدرم در را های نون و پنیر را می لقمه

ف شب مست و پاتیل از رفت و نصکوبید و میمی

کفایتی مادرم بغلشان کرده گفت که بخاطر بیزنانی می 

ای از چهره  ای در ذهنم بود، هاله بود. از پدرم هاله

ترساندم و در ای که میسرد و خشن و وحشی. چهره

عین حال پدرم بود. مادرم باردار شد، دیگر سر 

ها را  کردند چون مادرم صبحها جروبحث نمی صبح

کرد و ر ویار حاملگی در دستشویی سپری میبخاط

کرد. آن کنیزی کوبید و خانم خانم می کنیز به در می

که همیشه با ما بود را دوست نداشتم، کارگری را 

مان وقت به خانه داشتیم که در روز به صورت پاره

آمد، تازه عروس بود ولی مادری را خوب بلد بود. می

کشید.  م میکرد، دست به سرمحبت به من می

دانست که یک کودک دل شکسته غمگینم هر چقدر می

شد بیشتر در خودش فرو تر میشکم مادرم بزرگ

آمد خانه و ت. هر به چند وقت یک دکتر میرفمی

گفت افسردگی بعد از زایمان کرد و میویزیتش می 

دانستم افسردگی بعد از زایمان چه کوفتی گرفته، نمی
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وس که اسمش رباب خانم است ولی آن زن تازه عر

گفت یعنی اینکه وقتی نی نی به دنیا بیاد همه بود می

شه و منتظر نشستم تا نی نی به دنیا چیز درست می

 «.بیاد

صدای گریه رادین را که شنید، نگاهش را از خطوط  

درهم برهم گرفت و توجهش را به رادین داد. سر 

طور که اش گذاشت و همان کودکش را روی شانه 

خواند به روزهای غریبانه شوهرش فکر  یی می الال

 .کرد

 

#۱۵۷ 

 

 

 

عجیب بود برایش که چطور زامیاد شبیه نویسنده یک  

را   هااش را شرح داده و واژهکتاب با جزئیات زندگی

به زیبایی کنار هم نشانده، اصال آن خاطرات به چه  

های منظم رادین در گوشش خورد. نفسدردش می

پیچید. او را روی تخت خواباند و پتوی نازک را روی  
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تنش کشید. به سمت پذیرایی برگشت و دفتر را 

  .برداشت

نه ماه بعد خواهرم به دنیا آمد. پدرم اصرار کرد که  »

ولی زلفا زلفی نداشت، موهای  اسمش زلفا باشد 

سیاهش از منی که پسر بودم کمتر بود و پوست  

گفت سرش از زیر موهایش معلوم بود. رباب خانم می

آورد و جدی جدی زلفا وقتی بزرگ شود مو در می

شود. سه روز بعد از اینکه مادرم از بیمارستان  می

آمد، بابا مهمانی ترتیب داد و همه فامیل را دعوت 

ها مانده بود، به اتاق چند ساعت به آمدن مهمانکرد. 

مامان و بابا رفتم تا کمی با زلفا بازی کنم. هر چند که 

توانست درست نگاهم کند ولی شبیه یک  حتی نمی 

عروسک بود و کنارش بودن حس خوبی به من 

داد. مادرم به سختی از روی تخت بلند شد. دستش  می

گفتم: »مامان  کرد.زیر شکمش بود و آه و ناله می

خوای؟« پای میز آرایشش نشست و زیرلب  چیزی می 

تونی خوام ولی تو نمیگفت: »آره مادر، چیزی که می

بهم بدیش.« نفهمیدم منظورش چیست اصال مغزم به 

داد، آن موقع من فقط هفت سالم بود و منظور قد نمی 

. با ترین معادالت ذهنم جمع اعداد دورقمی بودسخت 
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به آرایش کرد، انگار مجبورش کرده وسواس شروع 

بودند که با وجود آن درد خودش را زیبا کند ولی 

برایم عجیب بود، مادرم هفت ماه موهایش را شانه 

نزده بود ولی درست سه روز بعد از زایمانش جلوی  

کرد. وقتی با صورت ساخته آیینه نشسته و آرایش می 

 به سمت تخت برگشت و زلفا را بغل کرد تا شیرش

اش را به بدهد، دلم برایش ضعف رفت. هنوز چهره

ای از سایه کرم رمقش در هاله یاد دارم چشمانش بی

محو بود و رژلب سرخ لبانش را به زیبایی غنچه 

ها غلغله کم از هجوم مهمانمان کمکرده بود.  خانه

های ما همه به قول شد، البته غلغله که نه مهمانی

ا چیزی که آلودگی معروف با کالس بودند و تنه

های کفش تق پاشنه کرد صدای تقصوتی ایجاد می

کردند  ها در اتاق من بازی می. بچه پچ بودها و پچ زن

دلیل گیر بودم و بیولی من اهل بازی نبودم. گوشه

زدم، مسخره بودم ها به رفتار بزرگترها زل میساعت

وشوهرها هم شبیه پدر خواستم ببینم بقیه زنولی می

مادر من نسبت به هم عبوس هستند اما هر بار با   و

گرفتم. بابا روی مبلی  نگاه به دیگران جواب نه می

نشسته بود و پی در پی پیک مشروب را یکی پس از 
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خاطر اون آب کشید. مهمانی را بهدیگری سر می

انگور گندیده دوست داشت. مامان خرامان و آرام از 

حالی که زلفا را در ها پایین آمد و خدمتکار در پله

آغوش داشت، پشت سر او وارد پذیرایی شد. کسی که  

زودتر از همه پیش پای مامان بلند شد و خیره به 

 «.صورت او تبریک گفت، عمو محمد بود

 

#۱۵۸ 

 

 

 

که به  دانستخواب چشمانش را پر کرده بود ولی می

محض اینکه سرش را زمین بگذارد، دلهره گلویش را 

ترسید از زمانی که دیگر خبری از ثنا  چسبد. میمی

نشود. باز نگاهش را به دفتر دوخت، دوست داشت 

این دفتر را همین امشب تمام کند. حتمی زامیاد از او 

هم گفته بود. صفحات جلویی را کمی ورق زد و وقتی 

ی کلمات دید، لبخند زد و دوباره الاسم خودش را البه 

  .به جایی که خوانده بود، برگشت
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وقتی مادرم عمو محمد را دید، لبخند پررنگی روی  »

. پدرم لبش نشست و زن عمو در خودش فرورفت

آنقدر مست بود که آن لبخند پررنگ را ندید. عمو  

اش را به صورت مادرم پاشید و محمد نگاه صمیمانه 

حال او را مثل خورشید  زده و بی صمیمیت، چهره یخ

روشن کرد. انگار عمو محمد نور بود، آمد و مادرم 

از این رو به آن رو شد. با آن بچگیم فهمیدم که  

مادرم چه حسی به این مرد دارد، البته عاشقی که  

شد ولی متوجه یک حس گرم شده بودم. تا سرم نمی

شب حواس مادرم پیش عمو محمد بود و حواس عمو  

د پیش مادرم.  انتهای شب بود، شام سرو شده محم

ها را بود و رباب خانم به همراه خدمتکار خانه ظرف 

شست. از آشپزخانه بیرون آمدم، پدرم تا خرخره می

مست بود، از چشمانش گلوله های سرخ بیرون 

ریخت. مردهای فامیل اندکی نوشیدنی خورده بودند می

پدر من حتی بعد زنند. اما و با صدای بلند قهقهه می

ها آن سمت خانه  از نوشیدنی هم اخم داشت. زن

میزگردی تشکیل داده بودند، حرف هایشان حول  

چرخید اما زن عمو  محور لباس و خیاط خانه می

حواس به ستون خانه تکیه داده و از پشت بی
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داد به  ای که نمای بیرون حیاط را نشان میشیشه 

ا دنبال کردم، حیاط خیره بود.  وقتی رد نگاهش ر

مادرم را دیدم که تنها روی مبل جلوی استخر نشسته  

است. به حیاط رفتم. عمو دورتر از مادرم با تکیه به  

یک تک درخت نشسته بود، طوری که پیدا نبود ولی 

مشرف به صورت مادرم نشسته بود. دود غلیظ  

داد و چهره مادرم را شبیه یک  سیگار را بیرون می

کرد. مادرم هم گاهش تحسین میمجسمه زیبایی با ن

برد، لبان سرخش به یک از تحسین نگاه او حظ می 

دانستم چرا ولی با لبخند مرموز آغشته بود. نمی

وجود بچه بودنم به خاطر لبخند مادرم از عمویم 

متنفر شدم. حسادت کردم، حسادت. بعضی گلویم را 

ام نشد حتی چنگ زد، در آن شلوغی کسی متوجه 

فهمید که من جلوی در حیاطم. از دیدن آن  مادرم هم ن

ها رفتم.  صحنه دست کشیدم و دوان دوان به سمت پله

هایم روی زمین در اتاق را روی خودم بستم و اشک 

 «.ریخت

 

#۱۵۹ 
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روی   ،CCU ملیحه، زن محمد، چشم دوخته به در

سردفلزی نشسته بود. سپهر شیفت شب داشت  صندلی

بود. زامیاد با همان  و به بیمارستان خودشان رفته

حالت نشسته سرش را به دیوار تکیه داده و 

چشمانش را بسته بود. منوچهر کنار ملیحه نشست. 

شد، چون وقت منوچهر شروع کننده بحث نمی هیچ 

شروع کننده خوبی نبود. ملیحه خودش حرف را پیش 

  .گرفت

  .کاش چشماشو باز نکرده بود -

د، با تعجب به  هایش شک کرانگار منوچهر به گوش

ها کم بود و صدای او نگاه کرد. فاصله زامیاد با آن

 .زن عمو به گوش او رسید ولی واکنشی نشان نداد

 .گی زن داداش؟ باید خوشحال باشیچی می -

خودتو زدی به اون راه منوچهر؟ چرا باید برای  -

زنده بودن مردی خوشحال باشم که هنوز آخرشبا  

غیرت وقتی کنه؟ بییمو نگاه معکس جاری مرده

کرد، نیومدی تو شوهر من با زنت پیامک بازی می

گوشش بزنی. سر چی؟ فقط سر اینکه اون کارخونه  
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لعنتی رو َدِست داده بود. تو لج و لجبازی برادری  

 شما، چند نفر قربانی شدن؟

  .محمد یتیم شده بود. اون به بابام وابسته بود -

یش زنتو دادی یتیم شده بود؟ فقط بخاطر یتیم -

 دستش؟

خواستم آرزو رو طالق بدم، من زنمو ندادم، من می -

 ...بخاطر زامیاد

زامیاد چشمانش را باز کرد. دیگر بیش از این طاقت  

شنیدن آن مشاجره را نداشت. گذشته را نوشته بود 

ولی بحث سر مادرش و محمد هنوز خط قرمزش بود. 

وز  گفت، هنپدرش از یتیمی آن زمان عمویش می

گفت اشتباه کرده است. مادرش هنوز هم در چشم نمی

کردند. چی اش را هم رها نمی دیگران کاال بود و مرده

گفت زن عمو؟ گفت محمد هنوزم قبل خواب عکس او 

بیند. مغزش ترشحات عصبی تولید کرد و سرش را می

سنگین شد. چشمانش را باز کرد و هاله سرخی دور  

  .چشمانش را گرفت

 ...کنم بسهواهش میبسه! خ -
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از روی صندلی بلند شد و به سمت در خروجی رفت.  

منوچهر بلند شد تا دنبالش برود ولی با صدای ملیحه  

  .ایستاد

هم خودت هم آرزو تو دیوونه شدن این بچه دست   -

  .داشتید

  .منوچهر پر حرص پلک زد

 !زامیاد دیوونه نیست -

ینمون رو  نیست؟! آره اون دیوونه نیست. وقتی ماش -

آتیش زد من و ثنا براش گریه کردیم. ثنا گفت مامان 

طفلی حق داره. خاک برای زن عمو آرزو خبر نبره  

شناسه. بهش مادر نبود. عمو هم که فقط پولو می

گفتم ثنا بابات مثل عموته. ثنا گفت نه، بابا فقط 

جرمش عشقه، از اولش عاشق زن عمو بوده دیگه. 

ن پاکروانه ولی خودشون بهش گفتم ثنا، فامیلیشو

 ...نجسانن، نجسان

های چند لرزید، عقدهصدای ملیحه از بغض می 

اش سرباز کرده بود. منوچهر به سمتش چرخید. ساله 

خم شد و چشم در چشم او گفت: »خب که چی؟ 

  «خواستی طالق بگیری، چرا نگرفتی؟می

 ...خوام پولطالق بگیرم؟ من پول می -
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  .هیچ فرقی نداریپس تو هم با ما  -

  .پوزخندی روی لب ملیحه نشست

نزدیک سی سال زجر کشیدم االن وایسادم حقمو  -

بگیرم. اگه محمد افلیج بشه... اگه حرف دکتر درست 

باشه و محمد نتونه از جاش بلند شه، یک دقیقه  

  .کنمپرستاریشو نمی

منوچهر در آتش چشمان او سوخت. آنقدر برزخی بود  

 .منوچهر از خشم او آتش گرفتکه وجود 

 

#۱۶۰ 

 

 

های تند به سمت انتهای راهرو رفت. منوچهر  با قدم

  .صدایش زد

 ری؟کجا می -

  .پیش دخترم -

فهمید دیگر حوصله مانع شدن نداشت، دیر یا زود می

کردند،  که چه خبر است. تا کی رفتن ثنا را پنهان می

ه پا در  دو شب گذشته و خبری از ثنا نشده بود. ملیح

حیاط بیمارستان گذاشت، زامیاد روی نیمکت نشسته،  
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کف دستانش را به هم چسبانده، به سمت جلو قوز  

  .کرده و سرش پایین بود. ملیحه باالی سرش ایستاد

 ...اتمنو ببر خونه -

  .سرش را بلند کرد

  دیده؟گفتی عمو هنوزم عکس مامانمو میمی -

ت تا کفن ول کن زامیاد، خدا بیامرزدش هف -

پوسونده، اونم که مث یه تیکه گوشت رو تخت  

  .بیمارستانه

 .ماماِن من خودکشی کرد -

چند وقت بود آروم شده بودی. دوباره شروع نکن  -

زن عمو، هر چی بوده مربوط به گذشته بود. ول کن،  

  .به زِن دسته گلت فکر کن به پسرت

ن  کنم. مشکالت دیگران به مدارم به همینا فکر می  -

هیچی ربطی نداره. حتی دیگه مشکالت خودمم به 

  .خوام خوشبخت باشمخودم ربطی نداره، فقط می

 بری پیش ثنا؟ منو می -

  .زامیاد از جایش بلند شد

 خوای پیش عمو باشی؟مگه نمی -

  .نه، اون که فعال نیازی به کسی نداره -
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تازه چشماشو باز کرده اگه یه وقت بخواد ببینتت  -

 چی؟

  .حه با بغض سرش را به چپ و راست تکان دادملی

خواست منو ببینه، حاال  اون موقع که سالم بود نمی -

 ...که

  .آهی کشید و حرفش را ادامه نداد

که قضیه ثنا به  کنمدونی من دارم به این فکر می می -

ما ربطی نداره، دختری که آرامش نداشته باشه 

  .اختیار کاراشو نداره

خب مگه ما گفتیم به تو ربط داره؟ خودش خواست   -

 ...اتبیاد خونه 

آهان، خودش خواست، یعنی من به زور نبردمش...  -

  .بچه نیست که بزرگ شده

گم منو ببر پیش ثنا. مغزت باز تکون من می -

 ؟خورده

امم مگه نه مغزم تکون نخورده. به فکر زن و بچه -

ات باش؟ زن و بچه من باید نگفتی به فکر زن و بچه

  .آروم باشن

  .ملیحه گیج و سرگردان شده بود

  .خب به فکرشون باش، مگه گفتم نباش  -



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo374 | P a g e  
 

  .زامیاد سرش را تکان داد

االن ثنا رو خودتون پیدا کنید، بچه که نبوده،   -

خودش رفته. کسی هم نفهمیده که چطور رفته. یعنی 

 .تونسته جلوشو بگیرهکسی نمی

هایش شک  زن عمو دهانش باز ماند. انگار به گوش 

  .داشت. چشمانش را ریز کرد

 چی گفتی؟  -

سرش را زیر انداخت و آرام گفت: »فرار کرده.« 

را روی هم گذاشت و دست روی  هایش ملیحه پلک 

  .پاهایش زد

  !یااباالفضل! یا اباالفضل -

دو زانو روی زمین نشست. انگار رمق از پاهایش  

رفت. دستانش را روبروی صورت تپلش گرفت، داغ  

شده بود و نیاز داشت کمی آرام شود. یکدفعه مثل فنر 

  .از جا پرید. رو به زامیاد کرد

ن امشب تا صبح پیدا باید پیداش کنیم. دختر م -

  .شهمی

  .به پلیس سپردیم -
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فریاد کشید: »کی رفته که وقت کردید به پلیس 

بسپرید؟ کی رفته؟!« منتظر به زامیاد نگاه کرد و 

  .ناخواسته یقه لباس زامیاد در دستش گرفت

  بگو کی رفته؟ -

  .دو روزه -

  .اش تکانی به زامیاد دادبا کشیدن یقه

  .گید؟ دو روزه رفتهالن به من میدو روزه رفته ا -

  ...نتونستیم بگیم. نشد -

یقه زامیاد را رها کرد و به سمت در خروجی رفت. 

خواست ثنا را پیدا کند. در شهر سرگردان بود فقط می

 .اش دخترش بوددرندشت گمشده

 

#۱۶۱ 

 

 

زامیاد پشت سر ملیحه دوید. ملیحه آنقدر پرسرعت  

رسید. کاله پالتوی ملیحه به او نمی رفت که زامیادمی

را از دور گرفت و وادارش کرد بایستد. نفس نفس 

  .زنان روبروی ملیحه ایستاد

 ...رفتی زن عموقدر تند راه میچرا این -



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo376 | P a g e  
 

امو ببینم زامیاد. باید امو ببینم. باید بچه من باید بچه -

پیداش کنم، اون روزی که فرار کرد رفته بود یه شهر 

  اگه دوباره همون کار رو کنه چی؟ دیگه،

  .رویش را به سمت ساختمان بیمارستان کرد

 ...لعنت بهت! لعنت بهت -

  .زامیاد با تعجب او را نگاه کرد

فرستی زن عمو؟ به به کی داری لعنت می -

 !ساختمون؟

 ...نه. به عموت -

  .برا اون باید دعا کنی -

 ...دعا بخوره تو سرم -

  .تاب نگاهی به اطرافش کردچینی به بینیش داد و بی

 ماشین کجاست؟ -

هدف  زامیاد او را به سمت ماشین راهنمایی کرد. بی

چرخیدند، روبروی هر پارکی ها میدر خیابان 

ایستادند، ملیحه پیاده شد و به امید دیدن دخترش  

الی لرزید البه پارک را زیرورو کرد. با قلبی که می

تاد دخترش را جستجو کرد ولی خبری از  های معزن

آن دختر نبود. آب شده بود و رفته بود زیرزمین. 

هنوز در ماشین بودند، خورشید طلوع کرده و رنگ 
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زرد و نارنجی در آسمان پخش شده بود. در چشمان  

ملیحه نم اشک بود. نفسش را آه مانند بیرون داد و 

  .دگفت: »بریم شمال!« زامیاد با تعجب نگاهش کر

 چی؟ -

بریم، یه رفیق داره تو شمال که خیلی باهاش   -

  .جاستگه اونصمیمیه، حس مادریم می

ریم ولی اولش من باید برم خونه، یه سری خرید می -

  .باید انجام بدم

سرش را به شیشه تکیه داد و با حسرتی در نگاهش 

  .به روبرو زل زد

خوبه که احساس مسئولیت داری. برخالف   -

ذارن تو خونه  انا... همیشه یه خدمتکار میپاکرو

دونی زامیاد؟ همینی که شینن. میخودشون عقب می

اتو با زنت توی یه آپارتمان کوچیکی، خرید خونه 

دی. شام شب و ناهار ظهرتو اون خودت انجام می

کنه. همین مسئولیت  پزه همین قلبتونو گرم می می

ترتون کنه. به زندگی وابسته عشقتونو پررنگ می

  .کنهمی

زامیاد بغض را در صدای زن عمویش حس کرد.  

سوخت، شوهرش روی تخت  دلش برای او می
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بیمارستان بود و دخترش معلوم نبود در کدام 

 .ناکجاآبادی آواره است

 

#۱۶۲ 

 

 

 

را لمس کرد و تصویر گندم  Love حروف التین

روی صفحه نقش بست. گوشی را روی گوشش 

وق صدای گندم در گوشش گذاشت و بعد از چند ب

  .پیچید

  کجایی زامیاد؟ -

آم سمت خونه، شاید یه سفر یه روزه برم دارم می -

  .خوای برای خونه لیست کن بفرستاگه چیزی می 

  .لحن گندم حالت نگران گرفت

خوای بری؟ حالت  خوایم ولی کجا می چیزی که می -

چرا آم، اصال خوای بری منم میخوبه؟ اگه جایی می

  سفر؟

خواست تا شب حرف بزند. داد، میاگر مجالش می

کرد زامیاد میان مرزهای ترسید، فکر میهنوز می 
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اش است. لبخندی کنج لبش سرگردان شخصیتی

  .نشست

خوام زن عمو رو ببرم شمال... فکر گندم جان، می -

  .کنه ثنا اونجاستمی

  وای! زن عمو فهمیده؟ -

کنم. فقط لیست ت صحبت میآم باهاآره، حاال می  -

  .خرید بفرست

گوشی را قطع کرد و چند دقیقه لیست خرید برایش 

پیامک شد. گندم موبایل را روی میز گذاشت، دستش 

را به دسته کاناپه تکیه داد و به نورا که با رادین 

، نگاه کرد. نورا عروسک نرم را روی کردبازی می 

زد های کودکانه میکشد و رادین قهقههشکم رادین می

داد. زلفا به کارگاه و دست و پایش را تکان می

اش رفته بود تا به شاگردهایش سر بزند، از نقاشی

وقتی نورا آمده بود، کارگاه را به دست ارشد کالس  

از شد و زد. در بسپرده بود و گاهی خودش سر می

گندم از روی مبل بلند شد و به سمت شوهرش رفت. 

های خرید را به سمت آشپزخانه برد زامیاد پالستیک 

  .اردکی دنبالش راه افتادو گندم شبیه جوجه 
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خوای بری شمال؟ بری کی  چی شد؟ واقعا می -

گردی؟ زن عموت وقتی فهمید چی کار کرد؟ برمی

  اصال زن عموت کجاست؟

ه در سر زامیاد دوره شد. زنی که به های ملیححرف 

او تعهد داشت و نگرانش بود بوی عشق را در این 

خانه به جریان انداخته بود. طوری که وقتی وارد 

خانه شد وجودش مملو از شادی از عطر آکنده از  

  .عشق شد

های خرید را روی زمین گذاشت. به سمت زامیاد کیسه 

  .کردگندم رفت و دستانش را رو به او باز 

  .دلم برات تنگ شده -

  .لبخندی کنج لب گندم نشست

 !واه -

کنم. چیِز نگران زن عموم و ثنا نباش حلش می  -

  .خاصی نیست

گندم در آغوش شوهرش رفت و سر روی سینه او  

  .گذاشت

  .بوی بیمارستان گرفتی -

ذارم تو دست مادرش، اگه ثنا پیدا بشه، دستشو می -

  .ستانرم بیماردیگه هم نمی 
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  یه چیزی بهت بگم؟ -

 چی؟ -

  .من اون دفتر رو خوندم -

لبخندی کنح لب زامیاد نشست و روی موهایش را  

  .بوسید

 .کار خوبی کردی -

 

#۱۶۳ 

 

 

 

سرش را از روی سینه شوهرش برداشت و در 

  .چشمان او زل زد

  .باید اعتراف کنم که قلم قشنگی داری -

نشست و تکان ریزی به  لبخندی روی لب زامیاد

  .سرش داد

  .کنمتازه دارم زامیاد وجودم رو کشف می -

  .صدای خنده گندم بلند شد

  کردم؟پس تا االن من با کی زندگی می -

 ...قطعا زامیاد وجودم نبوده، یکی دیگه بوده -
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دستش را بلند کرد و گونه گندم را با وسواس لمس 

  .کرد

هاش اش بوده. یکی که عقدهگذشتهیکی که اسیر  -

  .کردهمسیر زندگیشو تعیین می

گندم به چشمان مشکی شوهرش زل زد. حق با زامیاد 

تر شده بود. حس انسان بودن و بود، چشمانش شفاف

آرامش حتی آن سیاهی خالص را هم رنگ زده و 

چشمانش به رنگ عشق بود. گندم پشت دست 

وست دارم! این  شوهرش را بوسید و آرام گفت: »د

  «.زامیاد رو خیلی دوست دارم

خواد برات عاشقانه حرف من که تا صبح دلم می -

  .بزنم ولی زن عموم منتظره

گندم سرش را تند باال و پایین انداخت و گفت: »آره، 

برو« دل کندن از هم برایشان سخت بود، حاال که  

خواستند باهم  زندگیشان شکل زندگی گرفته بود می

ای نبود. زامیاد رادین و نورا را ولی چارهباشند 

بوسید و به سمت در رفت. گندم برای بدرقه میوه 

اش کرد. زن عمو با تکیه به  همراهش کرد و راهی 

ماشین ایستاده بود. وقتی زامیاد را دید، گفت: »چقدر  

کرد،  دیر اومدی!« زامیاد همانطور که در را باز می
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و زن عمو با  گفت: »ببخشید.« پشت فرمون نشست

اش داد، کنارش نشست. آفتابگیر چینی که به بینی

اش را جلوی شیشه را پایین داد و موهای زرد عقدی

  .از روی صورتش کنار زد

اینقدر حمام رفتم موهامو شونه نکردم، شبیه هپلیا  -

  .شدم

کرد، گفت: »چرا  زامیاد همانطور که رانندگی می

  «شونه نکردی؟

مش فکر به ثنا، فکر به اون حوصله نداشتم ه -

 ...مرتیکه

با پوزخند گفت: »چطور یه عمر باهاش زندگی 

  «گی مرتیکه؟کردی، بعد بهش می

ای زل زد و نفسش ملیحه آفتابگیر را باال داد، به نقطه

 .راه آه مانند بیرون داد

ما فقط باهم زندگی کردیم، وظایف زن و شوهری   -

ش دادیم، هر کس رو بهمون دیکته کردن و ما انجام

زندگی خودشو داشت کاری به هم نداشتیم. فقط گه گاه 

افتاد که فقط دوست نصف شبا عموت یادش می

دختراش اون کار رو بلد نیستن، از ماهم آبی گرم 

 ...شهمی
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زامیاد از شرم زیاد سرخ شد و سرش را زیر انداخت  

ها گذشته.« آهی  و آرام گفت: »باشه زن عمو، گذشته

  .سر تکان دادکشید و 

گذشت ولی چطور گذشت، پدرمون دراومد تا  -

  .گذشت

 چرا همون اول جدا نشدی؟ -

توانست بگوید من جوابی به حرف زامیاد نداد، نمی

 .ای هستم که غالم و بنده پول شدمعاطفهزن بی

 

#۱۶۴ 

 

 

ها را باال داده بودند  ساعت سه بعدازظهر بود، شیشه

کرد. ملیحه دستی به و بخاری ماشین را گرم می

شیشه بخارگرفته کشید و از دل گردی که ایجاد شد به 

درختان سرسبز نگاه کرد. هنوز یک ساعت تا خانه  

دوستشان مانده بود، طبیعت شمال برخالف همیشه  

کرد. عصر آن روز از هزاران  حالش را خوب نمی

شب دلگیرتر بود. هر چه به دوستش زنگ زد، تلفن  

ین داشت که ثنا آنجاست ولی را جواب نداد. یق
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رو شدن با دخترش دانست که چطور موقع روبهنمی

  .آرام باشد. در حین عصبانیت از او شرمنده بود

گندم روی مبل نشسته، پایش را روی پایش انداخته 

زد. به صفحه موردنظرش که  بود و دفتر را ورق می 

رسید، به پشتی مبل تکیه داد و شروع به خواندن 

  .کرد

تولد زلفا چیزی را عوض نکرد، همه چیز تیره شد.  -

تر شد.  تر و تیرهحتی درختان حیاطمان هم خوفناک 

تالقی نگاه عمو و مادرم در تولد زلفا و لبخندی که 

تحویل هم دادند، پایان زندگی پدر و مادرم بود. هر 

شب دعوا و جروبحث، هر شب داد و بیداد، هر شب  

خوش بود که در اتاق  ناله و فغان، مادرم وقتی 

شد. همیشه پچش شنیده میرفت و صدای پچمی

کرد ولی هایش را تا قبل از برگشتن پدرم تمام میتلفن

دانم چه خبر شده بود که  آن روز به اتاق رفت، نمی 

یکساعت، دو ساعت، سه ساعت حرف زد. کالس  

سوم بودم و تازه ساعت را یاد گرفته بودم، زلفا 

درم پنج عصر شروع کرد به چهارسالش بود. ما

حرف زدن و تا هفت شب گوشی را زمین نگذاشت. 

یکدفعه صدای آواز در خانه پیچید، صدای آواز  
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عاشقانه مادرم به حدی بااحساس بود که احساس  

خواست  کودکانه آن روزهایم را غلغلک داد، دلم می

خواست  ها به آن صدا گوش بسپارم، دلم میساعت

ه مادرم برایم آواز بخواند.  بزرگ شوم و زنی شبی

یکدفعه پدرم وارد خانه شد و مرا از آن احساسات  

های تند به سمت اتاق مادرم رفت. بیرون کشید. با قدم

در را بست و خدمتکار سریع بیرون دوید و زلفا را 

که از ترس ماتش برده بود، بغل کرد. دفتر مشقم را 

به در بسته ها بستم و از جایم بلند شدم. از پایین پله 

اتاق نگاه کردم. انگار جسمی محکم به دیوار خورد و  

چیزی در قلبم تکان خورد. پدرم فریاد کشید: »از 

ملیحه شنیدم، از ملیحه شنیدم که با محمدی، از ملیحه  

برم که کشمت، زبونتو می شنیدم و خورد شدم. می

دیگه نتونی آواز بخونی.« صدای جیغ مادرم بلند شد،  

برد، ر کردم که واقعا زبان مادرم را مییک لحظه فک 

زلفا به سینه خدمتکار چسبید و از ترس صدای پدر و 

ها باال رفتم، در قفل بود و مادرم گریه کرد. از پله

بارها به در بسته کوبیدم، التماس کردم مادرم را نزند 

ولی صدای شکستن و مشت و لگدش چهارستون بدنم 

از خدمتکارها به   لرزاند. کسی جرئت نداشترا می
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کوبیدم ولی منوچهر پاکروان بگوید بس کند، به در می

کرد. پدرم حواسش نه به ترس من بود  کسی باز نمی

و نه به ترس زلفا. یکدفعه صدای مادرم قطع شد و  

چند لحظه بعد منوچهر در را باز کرد. صورتش سرخ  

های گشاد شده  بود و نفس پرصدایی از الی پره

شد. وقتی وارد اتاق شدم، ا پرت میاش به هو بینی

مادرم را دیدم که با صورت و گردن کبود روی زمین  

هایش جاری است. دراز کشیده و خون از گوشه لب

دیگر به سنی رسیده بودم که مفهوم خیانت را بفهمم. 

و  های دونفرهفهمیدم که عشق همان عکس می

ن هاموهای هندی است که سال باالیی پوسترهای فیلم

کنند. مادرم مخفیانه در مدرسه دست به دست می

زیرلب گفت: »من عاشق محمدم!« و چشمانش از 

حالی بسته شد. ندید که من وارد اتاق شد و شدت بی

حال چند بار دیگر نام محمد را با همان حالت بی

تکرار کرد. دستانم مشت شد و همانجا فهمیدم که چه 

 .کسی زندگی ما را ویران کرد

 

#۱۶۵ 
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ویرون شدیم.  زن عموی هرزه ما زندگی ما رو  -

ویرون کرد. خاک براش خبر نداره، خبر ببره، ببره 

دونم... هر چی که بود با نبره، ببره نبره... چه می

خجالتی قیدی و بیبابای ما ریخت رو هم، بابام با بی

  ...جلوی مامانم باهاش عشقوالنه در کرد بعدم

  .تکان دادبا پوزخند سرش را 

گفت  دونم چرا مامانم پای این زندگی موند. مینمی -

بخاطر تو موندم ولی آخه المصب تو که به خاطر  

کردی. باورت  موندی چرا هر شب باهاش دعوا می

 ...شه تا سیزده سالگی شب ادراری داشتممی

چشمانش را بست و قطره اشکی از گوشه چشمش  

ه بود. یکدانه های پارک خوابیدجاری شد. روی چمن 

محمد لباسش غرق در خاک بود و بوی عرقش مشام 

داد. نصف پول همراهش را خودش را هم آزار می 

خرج مواِد آشغالی کرده بود که ساقی پارک بهش 

انداخته بود. روبروی ساقی دراز کشیده بود و 

کرد. ساقی پارک خاطراتش را مو به مو تعریف می

چشمش به در  فهمید، یکهای نمی چیزی از حرف
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پارک بود که ماموری وارد نشود و چشم دیگرش به  

شد. مشتری کاله مشتری بود که داشت نزدیکش می

ای در سرش کشیده و دستانش در جیبش بود. سرمه 

ساقی یک دختر جوان با لباسی مندرس و ابروهای  

پرپشت بود. از جایش بلند و دستانش را در جیبش  

ود، نزدیکش شد. به  کرد. مشتری که یک پسر جوان ب

  .ثنا اشاره کرد

  چرا کِف زمین خوابیده؟ -

 ...ولش کن، حالش خوش نیست. زیاد کشیده -

یکدفعه صدای ایست ماموری از سمت در پارک به 

گوششان رسید. ساقی و مشتری با سرعت یک پلنگ  

به سمت دیگر پارک دویدند. چند مامور در پارک 

تکرار کردند.   ریختند و پشت سر هم واژه ایست را

شیری شده بودند در کمین آهو و متهان آهوی  

تیزپایی بودند که خب در رفتن را بلد بودند. ثنا 

سرگردان نیم خیز نشسته بود، آنقدر مست مواد بود 

دید و تخیالتش آن  که چشمانش فقط هاله محوی را می

فریادهای اطرافش را شبیه صدای یک قژقژ ریز به  

شد و گاه کند. آن  ه شدید میکشید که گاتصویر می

دونفر از دیوار در خیابان میان جمعیت در پیاده رو گم 
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شدند اما ثنا دستگیر شد. آنقدر در توهم غرق بود که 

ماجرا را نفهمید، با تکیه به دستان مامور زن وارد 

ون شد. سرش را به صندلی تکیه داد و چشمانش را  

  .بست. زیرلب با خودش تکرار کرد

 !ردن، چه کردن با منچه ک -

 

#۱۶۶ 

 

 

ها بردند ولی ثنا سال او را به سوی بازداشتگاه می

بود که در حبس مانده و از زندان حراصی نداشت. 

کنار جاده بین راهی ایستادند، ملیحه لبه یک پرتگاه 

ایستاده و به دره زیر پایش چشم دوخته بود. در  

بین  ای جاری بود. زامیاد از دکه انتهای دره چشمه

راهی دو لیوان یکبار مصرف چای گرفت. از چای  

سوزاند. شد و نازکی لیوان دستش را میبخار بلند می

دوان دوان به سمت زن عمویش رفت تا سریع تر از  

شر آن پالستیک سوزاننده خالص شود. لیوان را به 

دست ملیحه داد و چای خودش را روی کاپوت گذاشت 
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کشید و زامیاد با تا سرد شود. ملیحه چای را سر 

  .تعجب نگاهش کرد

  .داغ بود -

  .فهممدلم آتیشه، داغی نمی -

  .نگران نباش زن عمو -

تونم. ثنا هیچ جا رو جز  تونم نگران نباشم، نمینمی -

خونه الله نداره که بره، خودت که دیدی رفتیم خونه  

  الله نبود، ثنا شمال نیست پس کجاست؟

رص در میان دستانش لیوان یکبار مصرف را با ح 

اش را در دره انداخت. فریاد کشید مچاله کرد و مچاله 

  .هایش جاری شدو اشک 

  !ثناِی من کجاست؟ ثنا کجایی؟! ثنا کجایی؟ -

های کناری با تعجب به زنی که رو به دره  ماشین

زد، نگاه کردند. بارش چشمان ملیحه شدیدتر فریاد می

مق باریدن برای شد. گلویش از فریاد درد گرفت و ر

  .چشمانش نماند

سوار ماشین شدند. در راه بودند که موبایل ملیحه  

زنگ خورد. الله دوسِت ثنا بود. آنقدر خوشحال شد  

طور که دکمه سبز که انگار دنیا را به او دادند. همان

روی صفحه را به سمت چپ کشید، رو به زامیاد 
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شی را گفت: »الله است، حتما خبری از ثنا داره.« گو

  .روی گوشش گذاشت

ای هم داره  از ثنا خبری شده؟ مگه رفیق دیگه  -

  شمال؟

-... 

  .ارژنگ؟! ارژنگ کیه؟ آدرسشو بده -

از داخل داشبورت یک خودکار و کاغذ برداشت و تند 

یابانی  تند آدرس را نوشت. رو به زامیاد کرد و اسم خ

در شمال را گفت. روبروی یک خانه ایستادند. سه پله 

شد و اطرافش پر از دار و به یک در چوبی منتهی می

ها ایستاده بود و نگاهش  درخت بود. ملیحه پایین پله 

به در بود. زامیاد روی پله اول ایستاد و زنگ را  

دار گفت: فشرد. چند لحظه بعد یک صدای مردانه خش

دانست چطور خودش را معرفی د نمی»بله؟!« زامیا 

  «.کند. گفت: »من پسرعموی ثنام

  ثنا؟! ثنا کیه؟ -

  .بیاید دم در چند لحظه -

 .اومدم -

 

#۱۶۷ 
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ارژنگ در را باز کرد. هیکل فربه و قد بلندی داشت. 

موهایش لخت و ژولیده بود و روی بازوهایش از 

طرح زیاد تتوها شبیه دفتر نقاشی بود. سیگاری الی  

دو انگشتش بود، پک عمیقی به سیگارش زد و با 

چشمان ریز شده از پشت سر زامیاد به ملیحه نگاه 

  .کرد

  .بفرمایید -

آن پسر نگاه کرد، دوست نداشت از  ملیحه به ظاهر

وجو کند ولی چاره  این پسر در مورد دخترش پرس

  .نداشت

  جا نیومده؟من ماماِن ثنام، ثنا این -

 ثنا پاکروان؟ -

ملیحه سرش را باال و پایین انداخت. ارژنگ عقب 

  .گرد کرد و دستش را به معنای تعارف تکان داد

  .بفرمایید داخل -

د خانه را در برگرفته بود و از شال بوی سیگار و دو

گردنی که روی مبل بود یک عطر تلخ مردانه مشام 

داد. روی میز پر از پسماندهای  ملیحه را قلقلک می
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خوراکی بود، بطری دلستر برعکس افتاده بود و 

شد. صدای موسیقی قطره قطره روی زمین ریخته می

 آوری در خانه طنین انداخته بود و خوانندهسرسام 

دهد به شبیه التی که سرکوچه فحش خواهر مادر می

گفت. ارژنگ  زمین و زمان با لحن تند بدوبیراه می

روبرویشان روی مبل نشست. ملیحه سرش را میان 

  .دستانش گرفت 

  .لطفا موسیقی رو کم کن -

ارژنگ کنترل را از روی مبل برداشت و تلویزیون را  

نا یه خاموش کرد. رو به ملیحه گفت: »دیروز ث 

  .پیامک به من داد.« چشمان ملیحه ریز شد

  چی؟ -

  .خوام پرواز کنمنوشته بود که می -

داد و با یک حالت  هایش را کش میارژنگ حرف 

کرد،  تفاوتی به ملیحه کنجکاو نگاه میخیال و بی بی

زد. هر دقیقه یکبار به سیگار در دستش پک می

  .ت باشدملیحه کالفه شده بود ولی مجبور بود ساک 

گیم پرواز که طرف واال به پرواز ما اصوال وقتی می -

  ...بخواد توهم بزنه. توهمم که خب با گلی، بنگی
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ادب آن ملیحه بیش از این نتوانست لحن مستانه و بی

  .پسر را طاقت بیاورد

  دختِر من چرا با تو رابطه داشته؟ -

خودشو رابطه نبود، ما رفیقیم. توی یه پارتی  -

کنم و بچه  چسبوند به ما، گفت من باهات حال می 

باحالی هستیا... بعدم با هم یه مشروب زدیم، بعدم من  

شدم به اصطالح سنگ صبورش... خیلی از شما بد 

گفت که مامانم برا پوِل بابام داره باهاش  گفت، میمی

گفت که بابام عاشق زن عمومه کنه، بعد میزندگی می

  ...و زن عموم هرزه غیرتهو عموم بی

همین یک کلمه کافی بود تا زامیاد طغیان کند. طاقت 

نداشت بنشیند و یک الابالی مادرش را هرزه خطاب  

  .کند

  .انخفه شو! دهنتو ببند. جد آبادت هرزه  -

هرزگی که شاخ و دم نداره داداِش من، زِن  -

شوهرداری که رو زندگی یکی دیگه آوار میشه هرزه  

  .است

اد یکدفعه مثل فنر از جا پرید و خواست یقه او را زامی

  .بچسبد که ملیحه دستش را گرفت. رو به پسر کرد

  دونی بچم کجاست؟می -
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پسر سیگارش را در جاسیگاری بلور روی میز 

خاموش کرد. زامیاد نگاه خشمگینش را از چشمان از  

او گرفت و نفسش را پرصدا بیرون داد. برای ملیحه 

مقابل او بایستد و جای دخترش را  زور داشت که 

بپرسد ولی چاره چه بود. کثافت از سر و روی این 

بارید و همین کثافت سنگ صبور  خانه و صاحبش می

  .دخترش بود

ام. گفت آوارگی چیزی نگفت، گفت تو خیابونا آواره  -

  .بهتر از اون زندگیه

  تو کدوم خیابون؟ -

از شهر خودتون بیرون نیومده، همون  -

  .دورواطرافه

ملیحه دوان دوان به سمت در رفت و گفت: »زامیاد  

های تند و عصبی پشت سر ملیحه  بیا.« زامیاد با قدم

خواست با پسر دعوا کند ولی دروغ رفت، اولش می

 .چرا رویش را نداشت بگوید آن زن مادرم است

 

#۱۶۸ 
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رما بود و تنها صدای سکوت سنگینی در ماشین حکف

شد. هر دو غرق سکوت بودند و موسیقی شنیده می

های پرفریاد که از تحمل  پر از حرف. از آن سکوت 

شود و حس  جو سنگینش محیط اطراف عاجز می 

کند. زامیاد با اخم به روبرو  منفی همه جا را پر می

زل زده بود، از حرص زیاد، طوری دستانش را به 

شد. دلش  که انگشتانش سفید میداد فرمون فشار می

خواست همان لحظه ارژنگ را خفه کند، به می

مادرش گفته بود هرزه و او نگاهش کرد. از طرفی  

نگران بود، اگر قیامت و آن دنیایی بود مادرش االن 

کرد. آِه ثنا آرزو را در کدام آتش در کجا سیر می

سوزاند. ثنا شبیه خودش شده بود، افسارگسیخته  می

کرد و او و ای که همه را عاصی میپروا، دیوانهیو ب

ثنا ثمره یک عشق کثیف میان زن داداش و 

برادرشوهر بودند. ملیحه عذاب وجدان داشت، شاید 

ایستاد و از طالق و  تر جلوی شوهرش میاگر محکم 

اش بهتر ترسید االن زندگیاز دست دادن سرمایه نمی 

آمد. یا اصال  میها سر عقل بود شاید محمد همان موقع 

رفت. بغض  گرفت و جای دیگری می دست ثنا را می

لیاقتی بود که سراغ فشرد، او مادِر بیگلویش را می 
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گرفت و سنگ صبور  اش را از یک آدم الابالی میبچه 

  .اش یه فرد منزجرکننده شلخته شده بودبچه 

ها یاد گرفته بود غلطید، تازگیرادین روی زمین می

خوابید و با ها هم روی شکمش میوقتبغلطد، گاهی 

رفت. در فشار به دستان کوچکش چند سانتی جلو می

همان حالت در حال جلو رفتن بود و از حنجره 

داد. گندم با تکیه  کوچکش صداهای ریزی بیرون می

به دیوار نشسته و پاهایش را در شکمش جمع کرده 

  .بود. دفتر خاطرات زامیاد پیش رویش باز بود

ا پنج سالش شده بود و من کالس چهارم زلف»

رفتم. وقتی زلفا ه را از ب تشخیص داد و به قول می

معروف بزرگتر شد و من هم از آب و گل درآمدم، 

روزهای تیره ما، به اوج تیرگی رسید. پدرم فریاد زد 

طالق و دیوارها از سنگینی و زمختی آن واژه لرزید 

به ناراحتی  طور. مادرم تظاهر و قلب من هم همین

اش شکست. عشق چهره کرد ولی با دمش گردو میمی

دید نه خواهرم را. زلفا  را زار کرده بود، نه من را می

شد و من هم به حال  در دستان خدمتکار بزرگ می

خود رها شده بودم فقط گاهی ربابه دسِت نوازشی بر  

ای ها ربابه کشید. چه خوب بود که آن موقعسرم می
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شود. دخترش گلرخ سه چهار سالش   بود که پناهم

شده بود و شوهرش در تصادف مرده بود و ربابه و  

کردند. سرم را روی شکِم  گلرخ دیگر با ما زندگی می

کردم. درکی از طالق گذاشتم و گریه میتپلش می

دانستم طالق پدر و مادرم مساوی است  نداشتم ولی می

ز باید کردم هر روبا آوارگی. اگر با پدرم زندگی می

اش را تعدد زنان مختلف در خانه و مشروبخواری

رفتم باید به قوانین مسخره دیدم و اگر با مادرم میمی

کردم. از طالقشان خانه پدربزرگم عادت می

خواستم.  ترسیدم، به بد قانع بودم و بدتر را نمیمی

همه کارهای طالق پدر و مادرم انجام شده بود که یک 

اتفاقی که ورق را برگرداند، چیزی  اتفاق عجیب افتاد. 

های نزدیکمان که که شبیه تقدیر بود. یکی از فامیل 

کرد تصادف کرد و مرد و مجبور  در مشهد زندگی می

شدیم که به ختمش برویم چون پدربزرگم یعنی پدِر 

مادرم روی مراسمات حساس بود و تا پیش از اینکه  

د. مادر ترسیاو بمیرد پدرم از او بیش از هر کسی می

طور، حتی قصد کرده بودند تا بعد از طالق هم همین 

نهایت مستبد و چیزی به او نگوید چون پدر مادرم بی

دانست. آبرویی می مبادی آداب بود و طالق را بی
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راهی مشهد شدیم اما در راه پدرم خوابش گرفت و 

ای استراحت کند. نزدیک یکی از گفت باید گوشه

فضای سبز اطراق کردیم. های شمال، در یک جاده

مان سنگین شد و خوابیدیم ولی صبح کم پلک همه کم

که بیدار شدیم خبری از زلفا نبود. مادرم زد توی 

سرش و گفت: »احتماال تو خواب راه رفته.« چون  

زلفا عادتش در خواب راه برود، همه جا را گشتیم 

داران گفت که از رهگذری شنیده ولی یکی از مغازه

جا تصادف کرده و نفر کناری  رکی ایندیشب دخت

مغازه دار گفت تازه درختم دیشب افتاده. یعنی معلوم 

نیست چی به سر دختِر بیچاره اومده. همه شمال را 

 «.گشتیم ولی زلفا آب شده بود و زیر زمین رفته بود

 

#۱۶۹ 

 

 

صدای باز شدن در را که شنید، سرش را از روی  

پرید و به استقبال زامیاد  دفتر بلند کرد. مثل فنر از جا  

رفت. با حالتی منتظر گفت: »چی شد؟ خبری از ثنا  

حالی از پایش هایش را با بیبود؟« زامیاد کفش
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درآورد و وارد خانه شد. چشمانش خستگی را فریاد 

اش زد. گندم وقتی آن نگاِه خسته را دید، کنجکاوی می

؟« از بابِت ثنا را فراموش کرد و پرسید: »حالت خوبه

رفت، گفت: که به سمت آشپزخانه می همانطور

»حسابی تشنمه.« از توی یخچال بطری آب را 

کشید، صندلی را عقب برداشت و در حالتی که سر می

کشید و سر میز نشست. گندم کنارش نشست و 

  «پرسید: »ثنا پیدا نشد؟

  .پیدا نشد -

  بخاطر همین ناراحتی؟ راستی زن عمو کجاست؟ -

 .رستانرفت بیما -

 .ای به دفتر که در دست گندم بود، کرداشاره 

  خیلی کنجکاوانه رفتی سراغ این دفتر؟ -

خونمش بیشتر درکت قشنگ نوشتی. وقتی می -

  .کنممی

لبخند محوی روی لب زامیاد نشست. در بطری را  

را جلوتر   اشبست و آن را کناری گذاشت. کمی تنه

کنی من سعی  کشید و رو به گندم گفت: »تو درکش می

کنم فراموشش کنم چون دیگه بهتره همون تو می

قصه بمونه.« دستش را روی صورت گرم و سبزه 
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شوهرش گذاشت و با عشقی که در نگاهش ریخت،  

  «تونی گذشتتو یه قصه کنی؟ گفت: »تو نمی

االن خورد. مردم همه ولی به درد قصه شدن می -

ای  های تلخن که بعدش یهو یه معشوقهدنبال قصه

سروکلش پیدا بشه همه اون تلخی رو زیرورو کنه، 

قصه ما یه داستان عاشقانه قشنگه ولی من بعد از تو  

 .رو بیشتر دوست دارم

هایی رو بخونم که برای من خواد اون لحظه دلم می -

نوشتی. یعنی زودتر به اون موقع برسم که تو از 

  .ت نسبت بهم گفتیعشق

  .لبخند پررنگی روی لب زامیاد نشست

  .رسیمی -

 چرا چشمهات غمگینه؟  -

  .سیبک گلوی زامیاد باال و پایین شد

عموم گفتنی نیست. ولی یه آدم احمق به من و زن -

الحاِل ثنا به ترین حرفا رو زد. رفیِق معلومتلخ

 ...عموم گفت مادری بلد نبودی به ماماِن من گفتزن

صدایش یک لحظه لرزید و سرش را به چپ و راست  

 .تکان داد

  به مامانت چی گفت؟ -
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  .سرش را زیر انداخت و با درد پلک زد

گفت هرزه. گفت هرزه بوده که آوار شده رو زندگی  -

  .برادرشوهرش 

دست پشت کمر زامیاد کشید و آرام گفت: »اینطور  

دن، ماماِن تو زود به هم پسوندهای بد می نیست، آدما

فقط دنبال یه زندگی و یه عشق بوده. معلومه شوهری  

تونه برای یه آدم که همش مسته و دنبال زناست نمی

کنم کارشو ولی ماماِن تو تکیه گاه باشه، توجیه نمی 

اشتباه کرده. همین! خودتو اذیت نکن. حرف مردم  

شانی زامیاد چسباند  اش را به پیمهم نیست.« پیشانی 

اش به وجوِد  و او را در آغوش کشید. گرمای پیشانی 

زامیاد گرما بخشید و در دریای عشق گندم به آرامش  

 .رسید

 

#۱۷۰ 

 

 

صدای زنگ موبایل زامیاد یک حالگیری بزرگ برای  

حس عاشقانه بینشان بود. گندم صاف نشست و 

زامیاد همانطور که دستانش اسیر موهای گندم بود،  
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تماس را وصل کرد. اما وقتی فهمید که از آگاهی 

اختیار از  تماس گرفتند، موهای گندم را رها کرد و بی

  .جایش بلند شد 

 پیدا شده؟  -

گندم هم ایستاد و منتظر به زامیاد نگاه کرد. زامیاد 

بلند گفت: »چی؟« صدایش دست کمی از فریاد نداشت 

  .دو همین تعجب و فریاد قلب گندم را از جا کن

 ...باشه، باشه -

  «گندم سریع گفت: »چی شده؟

 ...ثنا خودکشی کرده -

  .چشمانش از تعجب گرد شد و هینی کشید

 !وای -

زامیاد هول و دستپاچه به سمت در رفت و از عجله 

زیادش در را محکم بست، طوری که رادین از صدای  

در ترسید و به گریه افتاد. گندم به سمت رادین رفت 

های نوزاد در خانه پیچید و  کند. صدای گریهتا آرامش 

صدای گریه او با صدای گریه نورا که از خواب پریده 

ها در بود مخلوط شد. یک نفر دیگر شبیه بچه 

کرد. آن  بیمارستان روی صندلی سرد فلزی گریه می

ای که از سرنوشت دخترش  یک نفر ملیحه بود، ملیحه 
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را آب هایش دل سنگ خبر بود و صدای گریهبی

کرد. صدای زنگ موبایل منوچهر بلند شد. از پشت می

 .کنار آمد و تماس را وصل کرد CCU شیشه

 جانم زامیاد؟  -

چند لحظه سکوت کرد، نطقش کور شد و دهانش 

بسته. نگاه خیره ای به ملیحه کرد، ملیحه متوجه  

 .نگرانی آن نگاه شد و از جایش بلند شد

 چی شده؟  -

منوچهر رو به مخاطب پشت گوشی گفت: »باشه،  

باشه، اومدم.« تماس را قطع کرد، ملیحه با چشمان  

اشکی روبرویش ایستاده بود، تنش از اضطراب زیاد 

 .لرزیدمی

 بگو چی شده؟  -

ای برای پیچاندن او  منوچهر هول شد. انگار هیچ کلمه

به ذهنش نیامد. سریع گفت: »باید بریم بیمارستان،  

ودکشی کرده.« ملیحه از ترس چند قدم عقب  ثنا خ

رفت و باناباوری دستش را روی سرش کوبید، 

ای سیاه روی بیمارستان دور سرش چرخید و هاله

اش، چشمانش را گرفت. مادر بود و غم جگرگوشه

 .سوزاندجگرش را می
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#۱۷۱ 

 

 

هایش بلند طوری توقف کرد که صدای جیغ الستیک 

د. دیدن آمبوالنس دلش را لرزاند، از ماشین پیاده ش

شد و وقتی بالنکارد را دید که توسط دستان دو مرد  

آید، پاهایش سست شد. دست ثنا از در بیرون می

باندپیچی شده بود ولی رنگ قرمز خون از زیر آن 

باندپیچی خاری بر چشم زامیاد بود. رد خون او را به  

. یاد خون خشک شده  ترین نقطه زندگیش بردتاریک 

روی دستان آرزو پاهایش را لرزاند. طوری که از 

خود بیخود شد، نا از پاهایش رفت و روی زمین 

افتاد. فکش شروع به لرزش کرد، در آن ازدحام 

هیچکس حواسش به زامیاد نبود. مردم اطراف 

کالنتری جمع شده بودند و از مامور جلوی در 

 .پرسیدندمی

  خودکشی کرده؟ -

 چرا خودکشی کرده؟  -

  جرمش چی بوده؟ -
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 حاال چرا خودکشی کرده؟  -

داد.  خودکشی، خودکشی، در مغز زامیاد مانور می

خودکشی واژه شومی بود که مادرش را گرفت. 

یکدفعه از پشت در آغوش منوچهر قرار گرفت. 

سرش را چرخاند و به منوچهر نگاه کرد. فکش 

نش بیرون لرزید و کلمات بریده بریده از دهامی

  .آمدمی

 ...ب...بابا -

  .ملیحه دنبال آمبوالنسی که رفت، دوید

  .دخترم، دخترم تو این آمبوالنس بوده -

از مامور کنار در پرسید: »آقا آمبوالنس کجا  

  «ره؟می

  (...) بیمارستان -

سریع به سمت منوچهر دوید. منوچهر دست زیر  

بلند کرد. شانه زامیاد انداخت و او را از روی زمین  

  .ملیحه عقب ماشین زامیاد نشست

  .بریم، بریم بیمارستان -

منوچهر با سوییچ در دستش در ماشین خودش را 

قفل کرد، زامیاد را روی صندلی شاگرد نشاند و 

خودش پشت فرمون نشست. زامیاد سرش را به 
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پشتی صندلی تکیه داد، تنش را بغل کرد تا از 

های  یک دندانلرزشش کاسته شود، صدای تیک ت

زامیاد با صدای هق هق ملیحه ترکیب شده بود.  

ملیحه نگران جانش دخترش بود و زامیاد دلسوخته  

از گذشته. از طرفی نگران جان دخترعمویش بود، 

مبادا خودکشی باز واقعه هولناکی شود در 

روزگارشان، ثنا هنوز خیلی جوان بود. منوچهر  

تداعی چه  دانستزیرچشمی به پسرش نگاه کرد، می

ای پسرش را این چنین آشفته کرده ولی کاری  خاطره

برای آرام کردنش بلد نبود، از آن مهمتر رسیدن به 

 .بیمارستان و تسکین دلواپسی ملیحه بود

 

#۱۷۲ 

 

 

ثنا را به همان بیمارستانی رساندند که پدرش در آن 

تر شده بود اما  بستری بود. زامیاد به خودش مسلط 

گرفت. ملیحه در  دست به دیوار میموقع راه رفتن 

دوید و ثنا با رنگ و روی  کنار بالنکارد دخترش می 

ای چشمانش را بسته بود و حرکت سفید شبیه مرده
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کرد. منوچهر نگاه نگرانش به زامیاد بود و به نمی

دوید، پاهای زامیاد قفل شده بود به  دنبال بالنکارد می

هایش به یاد روزی افتاد که مادرش را روی دست 

های خونی که گرما را از بیمارستان رساند و یاد قطره

جان مادرش گرفت فکش را به لرزه انداخت. ثنا را به 

اش کردند، ملیحه  اورژانس بردند و چند دکتر دوره

های سبز  کرد پشت پردهشبیه مرغ سرکنده تالش می

کشیدند. دخترش را ببیند ولی دکترها پرده را می

اش رفت، کف دستش را به پیشانی ملیحه عقب عقب 

چسباند و پرصدا گریه کرد. یکدفعه شبیه جن بوداده  

به سمت آسانسور دوید، منوچهر و زامیاد به سمت 

او رفتند. زامیاد وقتی آن حالت زن عمویش را دید  

رمق رفته از پاهایش را فراموش کرد. ملیحه در راه 

یش کشمت محمد!« زامیاد با گذاشتن پاداد زد: »می

الی در مانع از بستن در شد. منوچهر و زامیاد وارد 

آسانسور شدند. ملیحه گفت: »شما چرا اومدید دنبال 

من؟! تنهام بذارید. من باید حساب این مرتیکه رو کف 

دستش بذارم.« منوچهر با حالت آرامی گفت: »حساب  

  «کی؟ حساب کی رو میخوای کف دستش بذاری؟

 !حساِب محمد  -
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بسته طوری جیغ زد و جمله حساِب  در آن فضای 

محمد را تکرار کرد که زامیاد از فرکانس صدای او 

تری گفت: هایش را گرفت. منوچهر با حالت آرام گوش

»محمد دیگه چیزی ازش نمونده، اون داره فلج  

  «.میشه

  .شهبه درک که داره فلج می -

از آسانسور بیرون   در آسانسور باز شد و دوان دوان

های قرمز  رفت. اتاق محمد ته راهرو بود، روی فلش 

گذاشت و به خط  های راهرو پا میروی سرامیک 

کرد. خواست رد کند، فکر میقرمزهایی که می

خواست محمد را با همان حالت فلج در بسترش  یم

دویدند ولی کتک بزند. زامیاد و منوچهر دنبال او می

ن یک دیوانه را داشت، جنون به ملیحه آن لحظه جنو

پاهایش قدرت داده بود که بدود و حتی بدرد. وارد  

اتاق محمد شد، منوچهر نفس نفس زنان با تکیه  

دستش به در ایستاد، ضربان قلب زامیاد آنقدر باال 

های سرش  توانست بکشد، رگ رفته بود که نفس نمی

متورم شده بود و حال مانع شدن نداشت شاید حالش  

داد.  داشت اما دلش مجال دفاع از محمد را نمیرا 

ملیحه جلوی چشمان منوچهر و زامیاد به سمت محمد  
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رفت. محمد با زاری به چهره زنش نگاه کرد، تکه 

توانست از خودش دفاع کند.  گوشتی شده بود که نمی

اش را گرفت و محمد با ناله به زنش نگاه  ملیحه یقه 

  .کرد

ر میگه ضریب مرتیکه عوض، کثافت! دکت -

هوشیاری دخترمون پایینه... ثنا خودکشی کرد کثافت! 

 ...عوضی

توانست دفاع توانست حرف بزند نه میمحمد نه می

کند. چشمانش سرشار از غم بود و لبانش ساکت. 

هایش با لرزش کمی بیرون الی لب صدایش از البه

  .آمد

 ...ن...ن  -

د به قطره اشکی از گوشه چشمانش جاری شد. زامیا

های روان شده از چشمان عمویش نگاه کرد و اشک 

صدای کنعان در مغزش دوره شد. »خدا همونه که 

اعتمادی مضطرب همه جا هست وقتی بهش بی 

شی، خدا شی، وقتی بهش اعتماد داری آروم می می

دونه، خدا جباره،  هست میونه دلت. از همه بیشتر می

خطاکار  گیره، جزای خدا رحمانه... دست ذلیل می

کنه بینی ذلیلی ذلیله و خدا نگاهش نمیده اگه میمی
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اعتماده. به خدا اعتماد کن زامیاد، چون به خدا بی

بهتر از تو بلده حقتو بگیره. بهتر از تو بلده از تخت 

اشو به زیر بکشه و گدا رو شاه کنه.« سلطنت بنده

های  پیچید و محمد با نالهصدای ملیحه در اتاق می

  .زدی ضجه میگوشخراش

 ...ن....نه -

آره محمد، دخترم هیچی از زندگیش ندید بخاطر   -

  ...هوس تو... دخترم هیچی ندید... زندگی نکرد

کرد. شرمنده بود از اینکه   منوچهر نگاهی به زامیاد

کاری برای زندگیش نکرده بود و امروز پسر خودش  

و حاال هم ثنا فنا شده بودند. دست روی قلب مچاله  

 .اش گرفت و از اتاق بیرون رفتشده

 

#۱۷۳ 

 

 

ملیحه با بغض سرش را گرداند و رو به شوهرش  

گفت: »آخه من به تو چی بگم؟ یه تیکه گوشتی که 

.« یقه محمد را رها کرد، آهی کشید و رو تخت افتاده

عقب رفت. زامیاد از چرخه روزگار مانده بود، 
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عمویش روزی او را با خفت از دفترش بیرون 

ترین بود. یک روز  انداخت و االن خودش خوار 

مادرش خودکشی کرد و یک روز ثنا. از اینکه ثنا  

میان مرگ و زندگی ایستاده بود خوشحال نبود. حسی 

ودش را در برگرفته بود، یکبار  اقص وجپر از تن

خوشحال بود و بار دیگر نگرانی آن خوشحالی را  

کرد. فضای بیمارستان برایش سنگین بود، نقض می

طاقت نیاورد آنجا بماند، بیرون آمد و به سمت ماشین  

  .رفت

کنعان روی تختش نشسته بود و به پنجره کنارش 

  .خیره بود. زامیاد کنار تختش نشست

  طوری عمو کنعان؟چ -

  .به حالت قهر بیشتر سرش را چرخاند

  خوای چیزی بگی؟عمو... نمی -

تو به من قول دادی منو از این سگدونی بیرون  -

  !بیاری

  حاال اینجا شد سگدونی؟ -

وقتی قول آزادی و پرواز به آدم بدن، دیگه نمیتونی   -

شه تو جای محدود دووم بیاری... اونجا می

اگه وعده عشق بدن و برن، لونه تنهاییت  سگدونی... 
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شه سگدونی در حالی که شاید قبل از اون، اون می

  ...ات بودهلونه آشیونه 

  .ای حرف زدیباز کلیشه  -

اش را او نگاهی به زامیاد کرد و چشمان غم زده

  .دوخت

گم وعده دروغ نده و پاش کلیشه نیست جوون، می -

ها من به وعدهنمون. آدمای تنها و داغونی مث 

ها عملی سازن و اگه وعدهاعتماد میکنن، رویا می

  ...شه سگدونینشه دنیا براشون می

 !دنیا که قشنگه -

  .کنعان با تعجب نگاهش کرد

  حاال دنیا قشنگ شد؟ -

خدا حواسش بهمون هست. به جاش شاهو گدا  -

همین  خوامایم، میکنه، گدا رو شاه. ما وسیلهمی

روزا شاهت کنم عمو کنعان. شاه یه خیاطخونه 

 ...بزرگ

  .این وعده رو که قبلنم دادی -

سرش هستم... این روزا خیلی درگیر شدم ولی االن  -

  ...ام هستمسر وعده
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زامیاد هر چیزی که اتفاق افتاده بود را برای او 

تعریف کرد و طعم داشتن یک رفیق خوب را با این 

سبک شد و کنعان در خلوت به همصحبتی چشید، 

  .های او گوش کردحرف 

گم ثنا هم خوب میشه این فقط یه زامیاد من که می -

  ...گوشمالی بود

  !امیدوارم -

مدت طوالنی کنار هم نشستند، چای خوردند و باز 

حرف زدند و از آینده گفتند. کنعان مثل همیشه با 

 .هایش مرهم درد زامیاد شدحرف 

 

#۱۷۴ 

 

 

 

گشت زامیاد به خانه برگشت. از پیش کنعان که برمی

شد حالش بهتر بود و این بهتر بودن حالش باعث می

که این حس را به همه منتقل کند. گندم رادین را روی 

داد تا بخوابد. زامیاد روی صورت پایش تکان می
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اش زد. رو به رادین خم شد و بوسه نرمی روی گونه 

  .گندم کرد

  خوبی؟ -

  بم. ثنا چطوره؟خو -

موهای نرم همسرش را از روی صورتش کنار زد و 

  .اش را بوسیدپیشانی 

  .تو کماست. امروز ملیحه کلی محمد رو کتک زد -

  روی تخت بیمارستان؟ -

ها شده بود. باید چشمای محمد آره... مثل دیوونه  -

  ...دیدی، عاجزرو می

ز گندم مکث کرد و بعد از مکثی طوالنی گفت: »ا

بری.« زامیاد به چشمان گندم  اینکه عاجزه حظ می 

خیره نگاه کرد و رفته رفته نگاهش حالت مجهولی  

  .گرفت

برم یا نه... دونم حظ می دونم... نمیراستش نمی -

کنم یه چرخه طبیعت بود، باید به فقط احساس می

رسید. االن دیگه این چیزها برام  سزای عملش می

  ...مهم نیست

  مهمه؟ چی برات -

  ...خوامزندگی، االن زندگی رو می -



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo417 | P a g e  
 

هایش منظم شده و خوابش برد، به رادین که نفس

  .نگاه کرد

  .خوام سهم االرثمو بگیرممی -

گندم لرزید، با خودش فکر کرد که یک لحظه قلب 

نکند او باز هم به سرش زده و باز قرار است همان 

  .ها طور دیگری تکرار شوداتفاق

  از کی؟ -

  .از بابام -

  بابات هنوز زنده است تو دنبال سهم االرثی؟ -

فکرهای خوبی دارم برا آیندم... من به درد اون  -

شکلی خورم. به درد زندگی اون کارخونه نمی 

خوام که توش به خورم... من یه جایی رو مینمی

  ...آرامش برسم

گندم پاهایش را آرام باز کرد و بالشت رادین که  

سرش روی آن بود، روی زمین قرار گرفت. 

چهارزانو نشست و به سمت شوهرش چرخید. دستش 

را روی صورت سبزه زامیاد گذاشت و آرام 

  .هایش را نوازش کردریش 

بهم بگو که چرا اینطوری شدی؟ چرا عوض   زامیاد -

  شدی؟
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  بهتر شدم یا بدتر؟ -

 .معلومه که بهتر شدی ولی یه طوری هستی -

ذاره ولی سدرا، پسرعموت، هنوزم استوری می  -

شمارشو پاک کردم، همین دیشب پاک کردم که 

استوریاشو نبینم... محمد رو تخت بیمارستانه، 

چه خوار شدی،  تونم برم فحشش بدم، بهش بگهمی

تونم از بابامم انتقام بگیرم چون پوزخند بزنم... می

کنم، کنم... نمیبابام در حِق زندگیم بد کرد ولی نمی

  دونی چرا؟می

گندم سرش را به معنای ندانستن تکان داد. زامیاد 

  .دست همسرش را در دستش گرفت

  ...خوام فقط آروم باشممی -

  .گندم کشید هایدست روی لب 

  ...خوام تو آرامش لباتو ببوسممی -

 .دستش را به سمت گونه نرم و لطیف او برد

 ...تو آرامش صورتتو ناز کنم-

  این آرامشه از کجا میاد؟ -

اون دیگه یه معماست، یه معمایی که فردا حل  -

  .شه. فردا ظهر باید بابامو ناهار دعوت کنیممی

  تو این شرایط ثنا؟ -
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تونم تسلیم شرایط بشم. تا گه بیشتر از این نمیدی -

  .االنم کلی صبوری کردم

شد.  رفت، گندم بیشتر گیج میهر چه بیشتر پیش می

در صورتش هیچ اثری از شری جدید و انتقام نبود. 

زد، حاکی از رضایت و آرامش  چشمانش برق نمی

  .بود. زامیاد عمیق نگاهش کرد

بینم ولی باور کن که   ترس رو می دارم تو چشمات -

عوض شدم. یعنی عوض نشدم فقط دیدم عوض  

  ...شده

گندم سرش را روی سینه شوهرش گذاشت و عطر 

تنش در مشامش پیچید. حس آرامشی وجودش را در 

برگرفت، برای اولین بار در آغوش او، آرام بود و 

کرد. زامیاد همسرش این آرامش را با دنیا عوض نمی

روی زمین بلند کرد و به اتاق خواب برد. روی را از 

تخت همه چیز عوض شده بود، دیگر خبری از آن 

حس استیصال نبود، خیلی مسلط بر تن گندم چیره شد 

و گندم حس سبکی را تجربه کرد. کنار هم به خواب  

رفتند. گندم از جایش بلند شد. ملحفه را دور تنش 

رفت. دفتر   کشید و پاورچین پاورچین از اتاق بیرون
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زد. را از زیر بالشت مبل برداشت و تند تند ورق می

 .خواست زودتر دلیِل این تغییر حالت را بفهمدمی

 

#۱۷۵ 

 

 

 

دفتر را ورق زد. صفحات آخر از کنعان نوشته بود. 

چند جا پشت هم دید که اسم کنعان آمده. وقتی صدای 

زامیاد را شنید، دفتر را زیر بالشت مبل پنهان کرد.  

زامیاد خوابالو دست به چشمش کشید و روبرویش  

  .ایستاد

  بیدار شدی؟ -

  .گندم با لبخند سر تکان داد

  شام چی داریم؟ -

  .گندم ملحفه را به تنش چسباند

گیرم، جنابعالی غذا از  رم یه دوش میتا من می -

  .دیرستوران سفارش می

  زامیاد با خنده سر تکان داد و گندم را موقع رد شدن

از کنارش بوسید. همه فکر و ذکرش پیش فرداشب 
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بود، وقتی منتظر چیزی هستی خیلی دیرتر بهش 

رسی. آن بیست و چهارساعت ده سال برای زامیاد  می

گذشت. حوالی ساعت نه شب بود که صدای زنگ به  

صدادرآمد. گندم به سمت آیفون رفت و دکمه باز شدن 

در دهان در را فشار داد. همانطور که پستونک را  

زد، گذاشت، سرش را به سمت اتاق  رادین که غر می

  .چرخاند

  .زامیاد بابا اینات اومدن -

زامیاد لباس شیک و مرتبی پوشیده و موهایش را به 

خواست خیلی جنتملن در سمت باال شانه کرده بود. می

مقابل پدرش و هووی مادرش ظاهر شود. هنوز در 

سم نامادری و زن خیالش نازنین هووی مادرش بود، ا

توانست روی او بگذارد ولی باید آرام بابا را هم نمی 

بود. امشب وقت چرب کردن سبیل پدرش بود، می

همانطوری که کنعان یادش داد باید سبیل منوچهر  

کرد. نازنین برای ورود به خانه ب میپاکروان را چر 

مردد بود. از ترسش عسل را خانه خواهرش گذاشت، 

ای دارد، وگرنه ردند که زامیاد نقشهکهر دو حس می

ها را به چه لزومی داشت بعد این همه وقت آن

اش دعوت کند ولی از طرفی ترسیده بودند از خانه 
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اینکه دعوتش را نپذیرند. زامیاد جلوی در رفت و با 

لبخند تعارف کرد که داخل بیایند. نازنین و منوچهر 

ایش تا حد همات رفتارهای زامیاد بودند و گندم پلک 

بیرون زدن مردمک چشمانش از حدقه گرد شده بود.  

زامیاد خودش کمک کرده بود تا گندم به نحو احسن  

سفره را بچیند. همه چیز را برای یک پذیرایی شاهانه  

آماده کرده بود ولی این پذیرایی شاهانه همه را گیج 

کرد. سر میز شام نشستند. زامیاد گفت: »اینقدر می

  «.ه دیگه مستقیم اومدید سر میزدیر اومدید ک

من پیش زن عموت بیمارستان بودم. تو این  -

  .شرایط، یه ذره عجیب بود شام دادن

اش را اش را از دست عروسش گرفت و گونهنوه

  .بوسید

  .چی شد یاِد ما افتادید -

زد، رادین در حالی که دست در سینه پدربزرگش می

نگاه کرد. زامیاد دهانش برای  خندید و به زامیاد

دانست از کجا شروع کند. حرف زدن باز شد ولی نمی

هایش همه پرید، در بدنش لرزشی را یکدفعه حرف 

هایی که قصد زدنش را داشت، کال  حس کرد و حرف

 .فراموشش شد 
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#۱۷۶ 

 

 

 

زیرچشمی نگاهی به پدرش کرد و سیبک گلویش باال  

  .و پایین شد

چیزا رو بهتون بگم که باید یه خوام یه سری می -

خوام زودتر دونم چرا می روزی گفته بشه ولی نمی

  ...بگم

دانست منوچهر با ترس به پسرش نگاه کرد. نمی

ای برایش پیچیده. گندم سریع گفت: دوباره چه نسخه 

»به نظرم اول غذامونو بخوریم، بعد خصوصی حرف 

ول بزنید.« زامیاد که منتظر همین جمله بود، مشغ

خوردن شد. گندم رادین را از منوچهر گرفت و در 

صندلی نشاند تا منوچهر راحت غذایش را بخورد ولی  

منوچهر راحت غذا نخورد. هر قاشقش را به زور 

نوشابه فرو داد، در چشمان پسرش شری را 

دانست که زامیاد فکرای بدیعی در سر شناخت. میمی

مده باشد یا ترسید که باز هم جنون سراغش آدارد. می
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اش برای ادامه زندگی بگوید یا از  های نجومیاز ایده

او توقعی داشته باشد. بعد از شام، وقتی که نازنین و 

گندم شروع به جمع کردن میز کردند. منوچهر به 

اش بعد از غذا  تراس رفت تا طبق عادت همیشگی 

سیگار بکشد. زامیاد وارد تراس شد. با اینکه 

بخاطر اضطرابش خیلی به  سیگاری بود و االن

توانست جلوی پدرش سیگار نیاز داشت اما نمی 

  .سیگار بکشد

  ...بابا -

منوچهر نگاه از منظره روبرویش گرفت و به زامیاد 

  .نگاه کرد

  جانم بابا؟ -

زامیاد کنار منوچهر ایستاد و دستانش را دور 

  .های تراس قفل کردنرده

 .کار جدید شروع کنم خوام یهمن می -

  .منوچهر هوفی کشید و سر تکان داد

گم توی این کارخونه وامونده بمون، یه بهت می -

پولی به جیب بزن. یه کاری بکن... چرا اینقدر اذیت 

  تونی سر یه کار بمونی نه؟کنی... نمیمی
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کنه، حالمو خوب  بابا اون کار منو راضی نمی -

کاری داشته باشم که خواد یه کنه. من دلم مینمی

دونم ولی من اون کار رو بتونم یه کم کنارش... نمی

دوست ندارم. دوست ندارم با کت و شلوار برم صبح 

به صبح توی اتاق بشینم، چهار تا چیز امضا کنم، 

  .چهارتا چایی بخورم... قیافه بگیرم

خوای توی نگهبانی خوای بری بنایی؟ میمی -

  ها کار کنی؟دستگاه خوای بری با  بشونمت؟ می 

زد و زامیاد از شنیدن منوچهر پشت هم حرف می 

  .های پشت سر هم او سرسام گرفتحرف 

  .خوام کارگاه خیاطی بزنمنه! می -

منوچهر با تعجب فقط نگاهش کرد و یکدفعه زد زیر 

خنده. زامیاد در خودش شکست ولی سیخ ایستاد و 

متوقف  اش راجدی به پدرش خیره شد. منوچهر خنده

  .کرد و سیگارش را روی نرده خاموش کرد

  بچه تو بابات خیاط بوده یا ننت؟ -

خوام کارگاهشو بزنم. رفیقم خیاطه... من فقط می -

خوام یه سری از آدمای تنها که نیاز به کار دارن می

  رو دور خودم جمع کنم. مشکلیه؟

  .منوچهر پوزخند زد
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یا زیر نظر  اینم از اون عوض شدنای یهوییه. ب -

 .خودم کار کن

   :دیگر نتوانست بیشتر از این آرام باشد. فریاد زد

  .خوام زیر نظرت باشمنمی -

، نگاهی به شستها را میگندم در حالی که ظرف

تراس کرد و نازنین که کنارش ایستاده بود، اشاره 

کرد که آرام باشد و تنهایشان بگذارد. منوچهر رو به  

  .زامیاد کرد

  خوای کارگاه بزنی؟این حرفا کجا میاد؟ چرا می -

خوام مستقل بشم، من پدِر  این حرفا از دلم میاد. می -

  .تونم خودم تصمیم بگیرمام. مییه بچه 

دقیقا مشکل اینه که نمیتونی تصمیم بگیری وگرنه   -

فهمیدی که چم و خم اون کارخونه بیشتر به دردت می

  .خورهمی

خوام... من حالم با کارگاه بهتره. اصال من پولمو می -

  .خوام باهاش کارگاه بزنمسهممو می 

  .منوچهر نگاه تندی به او کرد

  .تمن باید برم بیمارستان. ممنون از دعوت -
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از تراس بیرون رفت. کتش را از دور صندلی میز 

ناهارخوری برداشت و گفت: »نازی بریم.« گندم 

  «شیرآب را بست و با تعجب گفت: »کجا؟

خوام برم بیمارستان عروس، زِن محمد زنگ می -

  .زده

 روندکرد که بمانند و چرا با عجله میگندم تعارف می

ولی منوچهر پایش را در یک کفش کرد که بروند و 

نازنین با عذرخواهی گونه گندم را بوسید و 

 .خداحافظی کرد

 :یک لنگه پا

#۱۷۵ 

 

 

 

دفتر را ورق زد. صفحات آخر از کنعان نوشته بود. 

چند جا پشت هم دید که اسم کنعان آمده. وقتی صدای 

کرد.  زامیاد را شنید، دفتر را زیر بالشت مبل پنهان 

زامیاد خوابالو دست به چشمش کشید و روبرویش  

  .ایستاد

  بیدار شدی؟ -
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  .گندم با لبخند سر تکان داد

  شام چی داریم؟ -

  .گندم ملحفه را به تنش چسباند

گیرم، جنابعالی غذا از  رم یه دوش میتا من می -

  .دیرستوران سفارش می

د شدن  زامیاد با خنده سر تکان داد و گندم را موقع ر

از کنارش بوسید. همه فکر و ذکرش پیش فرداشب 

بود، وقتی منتظر چیزی هستی خیلی دیرتر بهش 

رسی. آن بیست و چهارساعت ده سال برای زامیاد  می

گذشت. حوالی ساعت نه شب بود که صدای زنگ به  

صدادرآمد. گندم به سمت آیفون رفت و دکمه باز شدن 

ک را در دهان در را فشار داد. همانطور که پستون

زد، گذاشت، سرش را به سمت اتاق  رادین که غر می

  .چرخاند

  .زامیاد بابا اینات اومدن -

زامیاد لباس شیک و مرتبی پوشیده و موهایش را به 

خواست خیلی جنتملن در سمت باال شانه کرده بود. می

مقابل پدرش و هووی مادرش ظاهر شود. هنوز در 

ود، اسم نامادری و زن خیالش نازنین هووی مادرش ب

توانست روی او بگذارد ولی باید آرام بابا را هم نمی 
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کردن سبیل پدرش بود، بود. امشب وقت چرب می

همانطوری که کنعان یادش داد باید سبیل منوچهر  

کرد. نازنین برای ورود به خانه پاکروان را چرب می

مردد بود. از ترسش عسل را خانه خواهرش گذاشت، 

ای دارد، وگرنه کردند که زامیاد نقشهمی هر دو حس

ها را به چه لزومی داشت بعد این همه وقت آن

اش دعوت کند ولی از طرفی ترسیده بودند از خانه 

اینکه دعوتش را نپذیرند. زامیاد جلوی در رفت و با 

لبخند تعارف کرد که داخل بیایند. نازنین و منوچهر 

هایش تا حد پلک مات رفتارهای زامیاد بودند و گندم 

بیرون زدن مردمک چشمانش از حدقه گرد شده بود.  

زامیاد خودش کمک کرده بود تا گندم به نحو احسن  

سفره را بچیند. همه چیز را برای یک پذیرایی شاهانه  

آماده کرده بود ولی این پذیرایی شاهانه همه را گیج 

کرد. سر میز شام نشستند. زامیاد گفت: »اینقدر می

  «.دید که دیگه مستقیم اومدید سر میزدیر اوم

من پیش زن عموت بیمارستان بودم. تو این  -

  .شرایط، یه ذره عجیب بود شام دادن

اش را اش را از دست عروسش گرفت و گونهنوه

  .بوسید
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  .چی شد یاِد ما افتادید -

زد، رادین در حالی که دست در سینه پدربزرگش می

. زامیاد دهانش برای خندید و به زامیاد نگاه کرد

دانست از کجا شروع کند. حرف زدن باز شد ولی نمی

هایش همه پرید، در بدنش لرزشی را یکدفعه حرف 

هایی که قصد زدنش را داشت، کال  حس کرد و حرف

 .فراموشش شد 

 

#۱۷۶ 

 

 

 

زیرچشمی نگاهی به پدرش کرد و سیبک گلویش باال  

  .و پایین شد

رو بهتون بگم که باید یه  خوام یه سری چیزامی -

خوام زودتر دونم چرا می روزی گفته بشه ولی نمی

  ...بگم

دانست منوچهر با ترس به پسرش نگاه کرد. نمی

ای برایش پیچیده. گندم سریع گفت: دوباره چه نسخه 

»به نظرم اول غذامونو بخوریم، بعد خصوصی حرف 
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بزنید.« زامیاد که منتظر همین جمله بود، مشغول 

وردن شد. گندم رادین را از منوچهر گرفت و در خ

صندلی نشاند تا منوچهر راحت غذایش را بخورد ولی  

منوچهر راحت غذا نخورد. هر قاشقش را به زور 

نوشابه فرو داد، در چشمان پسرش شری را 

دانست که زامیاد فکرای بدیعی در سر شناخت. میمی

باشد یا ترسید که باز هم جنون سراغش آمده دارد. می

اش برای ادامه زندگی بگوید یا از  های نجومیاز ایده

او توقعی داشته باشد. بعد از شام، وقتی که نازنین و 

گندم شروع به جمع کردن میز کردند. منوچهر به 

اش بعد از غذا  تراس رفت تا طبق عادت همیشگی 

سیگار بکشد. زامیاد وارد تراس شد. با اینکه 

طر اضطرابش خیلی به سیگاری بود و االن بخا 

توانست جلوی پدرش سیگار نیاز داشت اما نمی 

  .سیگار بکشد

  ...بابا -

منوچهر نگاه از منظره روبرویش گرفت و به زامیاد 

  .نگاه کرد

  جانم بابا؟ -
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زامیاد کنار منوچهر ایستاد و دستانش را دور 

  .های تراس قفل کردنرده

 .کار جدید شروع کنم خوام یهمن می -

  .منوچهر هوفی کشید و سر تکان داد

گم توی این کارخونه وامونده بمون، یه بهت می -

پولی به جیب بزن. یه کاری بکن... چرا اینقدر اذیت 

  تونی سر یه کار بمونی نه؟کنی... نمیمی

کنه، حالمو خوب  بابا اون کار منو راضی نمی -

کاری داشته باشم که خواد یه کنه. من دلم مینمی

دونم ولی من اون کار رو بتونم یه کم کنارش... نمی

دوست ندارم. دوست ندارم با کت و شلوار برم صبح 

به صبح توی اتاق بشینم، چهار تا چیز امضا کنم، 

  .چهارتا چایی بخورم... قیافه بگیرم

خوای توی نگهبانی خوای بری بنایی؟ میمی -

  ها کار کنی؟دستگاه خوای بری با  بشونمت؟ می 

زد و زامیاد از شنیدن منوچهر پشت هم حرف می 

  .های پشت سر هم او سرسام گرفتحرف 

  .خوام کارگاه خیاطی بزنمنه! می -

منوچهر با تعجب فقط نگاهش کرد و یکدفعه زد زیر 

خنده. زامیاد در خودش شکست ولی سیخ ایستاد و 
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متوقف  اش راجدی به پدرش خیره شد. منوچهر خنده

  .کرد و سیگارش را روی نرده خاموش کرد

  بچه تو بابات خیاط بوده یا ننت؟ -

خوام کارگاهشو بزنم. رفیقم خیاطه... من فقط می -

خوام یه سری از آدمای تنها که نیاز به کار دارن می

  رو دور خودم جمع کنم. مشکلیه؟

  .منوچهر پوزخند زد

یا زیر نظر  اینم از اون عوض شدنای یهوییه. ب -

 .خودم کار کن

   :دیگر نتوانست بیشتر از این آرام باشد. فریاد زد

  .خوام زیر نظرت باشمنمی -

شست، نگاهی به ها را میگندم در حالی که ظرف

تراس کرد و نازنین که کنارش ایستاده بود، اشاره 

کرد که آرام باشد و تنهایشان بگذارد. منوچهر رو به  

  .زامیاد کرد

  خوای کارگاه بزنی؟حرفا کجا میاد؟ چرا می این -

خوام مستقل بشم، من پدِر  این حرفا از دلم میاد. می -

  .تونم خودم تصمیم بگیرمام. مییه بچه 
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دقیقا مشکل اینه که نمیتونی تصمیم بگیری وگرنه   -

فهمیدی که چم و خم اون کارخونه بیشتر به دردت می

  .خورهمی

خوام... من حالم با کارگاه بهتره. اصال من پولمو می -

  .خوام باهاش کارگاه بزنمسهممو می 

  .منوچهر نگاه تندی به او کرد

  .من باید برم بیمارستان. ممنون از دعوتت -

از تراس بیرون رفت. کتش را از دور صندلی میز 

رخوری برداشت و گفت: »نازی بریم.« گندم ناها

  «شیرآب را بست و با تعجب گفت: »کجا؟

خوام برم بیمارستان عروس، زِن محمد زنگ می -

  .زده

روند کرد که بمانند و چرا با عجله میگندم تعارف می

ولی منوچهر پایش را در یک کفش کرد که بروند و 

 نازنین با عذرخواهی گونه گندم را بوسید و

 .خداحافظی کرد

 

#۱۷۷ 
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گندم به سمت بالکن رفت و رو به زامیاد گفت: »چی 

گفتی بهش؟« روی شقیقه زامیاد ذرات عرق نشسته  

زد و بود، حال خوشی نداشت. نفس نفس می

  .تر از همیشه بودچشمانش تیره

  .ترسممی -

 از چی؟ -

  .از اینکه نتونم به قولم عمل کنم -

 چه قولی؟ -

رون آمد و همانطور که با سرعت از کنار از تراس بی

گذشت، گفت: »گندم من باید برم.« صدای گندم می

گریه رادین که توی صندلی نشسته بود، بلند شد. گندم  

ای که به سمتش رفت تا ساکتش کند. همان لحظه

درگیر ساکت کردن رادین بود. زامیاد در را باز کرد و 

در بسته نگاه از خانه بیرون زد. گندم با تعجب به 

دانست این ماجرای سهم االرث از کجا آب  کرد. نمی

خورد. حتم داشت همه چیز به همان اسِم در دفتر  می

توانست حس  گردد. نگران زامیاد بود ولی نمیبرمی

اش را ندید بگیرد. نگاهی به رادین که دست کنجکاوی 

زد، کرد، از لبان آویزونش معلوم بود اش میبه سینه 

ای روی گونه پسرش کاشت و است. بوسه که گشنه
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اش را در دهان رادین  به سمت کاناپه رفت. سینه 

گذاشت و دفتر را از زیر بالشت کاناپه برداشت. 

خواست از این دفتر نگراِن زامیاد بود ولی دلش می

گفت که زامیاد جای بدی  سر در آورد، دلش بهش می

بود   نرفته، یک آرامش اعصابی را در وجود او دیده

خواست ترسید. فقط میو دیگر از او نمی

سردربیاورد. دفتر را ورق زد و در دلش یک 

   .جورهایی خداخدا کرد که زامیاد نرسد

زلفا رفته بود. همه جا را زیر پا گذاشتند ولی خبری  »

ای ها  نبود. درخت افتاده و صدای تصادفی که محله

گفت  میهای ناجوری بود که اش پازل شنیده بودند همه

زلفا مرده. زندگیمان بلبشو بود و بلبشوتر شد. کل  

شهر را گشتند ولی زلفا آب شده بود و رفته بود 

زیرزمین. هیچ خبری ازش نبود، هیچ خبری. خواهرم  

رفته بود و صدای داد و فریاد و دعوای پدر و مادرم 

ها بود که دست و پا و کرد. همان موقعام میدیوانه

د. مثل بید لرزیدم و به سرم فشار هایم قفل شدندان

وارد شد و وقتی دکتر رفتیم، دکتر گفت که فشار 

هایم شروع شد.  ها تشنجعصبیه. از همان موقع

خیال طالق شدند ولی بخاطر وضعیت روحی من بی



                                                                                                                       @shahregoftegoo 

@shahregoftegoo437 | P a g e  
 

های پنهونی  دعواهایشان تمام نشد. هر شب صحبت 

مادرم با محمد و جای رژلب و عطرهای جامانده 

تر شدم ردن و لباس پدرم. هر چه بزرگها روی گزن

کم گلرخ، بیشتر خیانت با جان و تنم عجین شد. کم

دختِر رباب بزرگ شد. چهارده ساله بود و تروتازه. 

چکید،  هایش خون میصورتش سفید بود. از گونه

های آبی قشنگی داشت. موهایش فر بود، پشت چشم 

کشید و رژلب سرخی  هایش سرمه کمرنگی میپلک 

های کوچکش بود. دست خودم نبود، یشه روی لبهم

هفده سالم بود و هنوز در دوران بلوغ به سر 

هایم سبز شده و احساس مرد بردم. تازه پشت لب می

کردم، کردم. حس داغی را تجربه می بودن می

دیدم که حس بیداری داشت. نگاِه بدی  هایی می خواب 

صبحانه  نسبت به گلرخ پیدا کرده بودم، وقتی سر میز 

شد تا در فنجانم چای بریزد، آمد و دوال میمی

  «...اش بگیرمتوانستم نگاه از گردی سینه نمی

ها داغ شد. پسرش را  وجود گندم از خواندن آن جمله

روی کاناپه کنارش خواباند. پاهایش را در شکمش  

جمع کرد و به دفتر نگاه کرد. طاقت نداشت تمایالت 

 .واند ولی چاره نداشتشوهرش به زن دیگری را بخ
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#۱۷۸ 

 

 

لولید. یک روز سر  خودش هم کرمی در وجودش می»

میز شام وقتی نوشابه را روی میز گذاشت. یواشکی 

چشمکی بهش زدم، او لبخند زد و لبخندش 

ها ترش کرد و شب که به اتاق رفتم و برق تروتازه 

خاموش شد. چند تقه به در خورد. فهمیدم گلرخ 

آید، بخاطر امشب را پیش من میدانستم است، می

همین دوش گرفته و خودم را در ادکلن غرق کرده 

ام بودم. نوکری بیش نبود ولی دوست داشتم از تمیزی 

حظ کند و هر چه ازش خواستم برایم انجام بدهد.  

خواستم شهوت را از نزدیک  زده بودم، میهیجان 

لمس کنم. در را باز کردم و گلرخ وارد اتاقم شد.  

بی حظ کردم... یک شب نه، دو شب، سه شب، حسا

های پنهانی. چهارشب، دیگر کارمان شده بود وعده

اش را بگیرم ولی کرد که دخترانگی ازم خواهش می

این کار را نکردم. ولی کم کم مادرم فهمید و همه چیز  

خواست گلرخ را بیرون کند ولی اجازه عوض شد. می
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رتی شبانه و ندادم. بزرگتر شدم کارم شده بود پا

ات باال  مشروب... وقتی گه از سر و روی زندگی

  25های کاذب بدهی. رود، مجبوری دل به خوشیمی

ساله بودم که عاشق دختری به نام طلوع شدم.  

شکاک بودم و بددل، دختر از دستم در رفت. با کسی 

به اسم سیامک رابطه برقرار کرد. توی حین تعقیب و 

خواهرم را با یک عکس  گریز زلفا را پیدا کردم.

اش شناختم. وقتی مادرم را بچگی روی دیوار گالری 

کنم همان بردم به آن گالری. گفت که حس می

زلفاست، تابلو نقاشی که دقیقا تصویر شب تصادف  

های او دیده بودم. طول کشید تا بود را بین نقاشی

قبول کند خواهرم است ولی قبول کرد. زلفا به 

خانه را آرام کرد و همراهش عشق  مان آمد، جوخانه 

آورد. گندم را آورد، گندمی که همسرم شد. عاشقش 

ای بودم و پیش از این همه آن دخترها فقط وسیله 

برای ارضای هوسم بودند اما گندم وجودش آرامش  

رفت ولی من بود. اصال اگر نبود زندگی را یادم می

ا ام حالش رروز خوش را از او گرفتم. با دیوانگی 

های مرگ مادرم مغزم را مثل خوره  خراب کردم. عقده

گویم، خورد. نگفتم مادرم چرا خودکشی کرد؟ نمیمی
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طاقتش را ندارم ولی اینطوری داستانم کامل نیست. 

زنی آشنا  مادرم خودکشی کرد چون فهمید که پدرم با 

شده و محمد، عمویم، مادرم را گردن نگرفت. توی 

جان داد و من نتوانستم  های خودم غرق به خوندست

مثل خارهای   آن تراژدی را فراموش کنم. عقده

زد. آنقدر دیوانه شدم که  کاکتوس بر قلبم نیش می

ای روی سر عمویم شدم، آنقدر دیوانه شدم که  سایه 

ها بود که ماشین عمویم را آتش زدم و همان موقع 

های گندم مرا به آسایشگاه بردند. هنوز صدای گریه

 .است در گوشم

 

#۱۷۹ 

 

 

همه چیز عوض  روزهای اول سخت بود. ولی کم کم

شد. وقتی کنعان وارد زندگیم شد، همه چیز رنگ  

دیگری گرفت. آدم عجیبی بود، حرفهایش با شعر، 

نگاهش غرق در شعر. از همه دکترها بیشتر 

فهمید. کم کم شد  دانست. از هر کسی بهتر میمی

رفیقم. دفتر و دستک را به دستم داد و گفت بنویس.  
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را سوزاندم. فندک  ها نوشتم و نوشتم، بعضی برگه

هایی که  زیرش گرفتم و توی حیاط سوزاندمش. برگه

هر خطش انتقام بود را سوزاندم تا آتش انتقام را در 

گفت انتقام قلبت را سیاه دلم خاموش کنم. او می

گفت آتش کند. میشود، هالکت میکند. رفیقت نمیمی

انتقام تو خودت را هالک کرده. ببین نه زنی، نه 

گفت دارا کن  داری ولی انگار نداریشان. می ای.بچه 

هایش  خودت را پسر. آنقدر گفت و گفت که گفته

مونس جانم شد تا اینکه فهمیدم خودش غم دارد. لنگ 

یک کارگاه خیاطی است، آرزویش این است که بشود 

زنم، قرار بر سرکارگر. گفتم برایش کارگاه خیاطی می 

دسرپرست و تنها  این شد که زنان و مردان ناآرام و ب

را دور خودمان جمع کنیم. قرار بر این شد که کنار 

خیاطی روحشان را بسازیم و زندگیمان رنگ خوش  

رنگی بگیرد. راهی که او پیش پایم گذاشته را دوست 

خورد. از اینجا که  کنم به طرز فکرم می دارم، حس می

روم پیش بابا. بماند که بیرون بروم، یک راست می 

ن بابا کاِر حضرت فیل است ولی این متقاعد کرد

  .ایستمآرزوی من است. پای آرزویم می
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دفتر به پایان رسید. همه صفحات را خوانده بود.  

شناخت. فهمیده بود که چرا  دیگر کنعان را می

های یک آدم در او شوهرش حالش بهتر شده. حرف

معجزه کرده بود، از هزار دارو برایش بهتر عمل 

گویند آدمی اشرف د نیست میکرده بود. بیخو

های یک آدم توانسته بود زندگی مخلوقات است، حرف

او را بسازد. حاال که دلیل منطقی زامیاد را درک 

رده بود که با پدرشوهرش  کرد، خودش قصد کمی

حرف بزند. صدای زنگ در را شنید. از توی تصویر  

آیفون زامیاد را دید و در را باز کرد. زامیاد به محض  

رود به خانه او را بغل کرد و مضطرب گفت: و

خواستم نگرانت کنم فقط رفتم قدم بزنم.« لبخند  »نمی 

محوی روی لب گندم نشست و دستی روی ته ریش 

  .مرتب شوهرش کشید

خوای با خودت خلوت  دونستم مینگران نشدم، می -

  .کنی

  .لبخند روی لب زامیاد عمیق شد

با خودم خلوت کنم  مثل همه آدمای دنیا از اینکه -

  نترسیدی؟
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ای که من العادهتو عادی نیستی. تو یه آدم خارق  -

  .عاشقشم و از این به بعد بهش اعتماد کامل دارم

نگاه زامیاد روی لبان همسرش قفل شد. گندم روی 

پنجه پا ایستاد و لبش را روی لبان او گذاشت. نرم 

م همدیگر را بوسیدند و سر رادین که در آغوش گند

بود به سینه پدرش چسبید. از بوسه لذت بردند، بعد  

ها به آرامش رسیده بودند و انگار زندگیشان از مدت

 .تازه آغاز شده بود

 

#۱۸۰ 

 

 

توجه لبان گندم صدای زنگ موبایل زامیاد بلند شد. بی

، جوش دلش خیلی  را بوسید ولی انگار فرد پشت خط

زیاد بود، تا وقتی زامیاد گوشی را جواب داد، دست  

برنداشت. تماس را وصل کرد و صدای ملیحه در 

 .گوشش پیچید

  .به هوش اومد، ثنا به هوش اومد -

صدای ملیحه از شوق لرزید و با خنده تکرار کرد: 

اختیار از شدت شوق »بچم به هوش اومد.« زامیاد بی
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فشرد و صدای جیغ رادین بلند شد.  گندم را در بغلش 

گندم با خنده از زامیاد جدا شد و رو به رادین گفت:  

»چرا جیغ میزنی مامان؟« زامیاد همانطور که گونه 

کرد، گفت: »اومدم... اومدم زن گندم را نوازش می

  .عمو.« گندم با ذوق چشمانش را گرد کرد

 حاِل ثنا خوب شده؟  -

  

 .آره-

 !ان؟منم بیام بیمارست -

  .کنمخواد با بچه بیای. خبرت می نه تو نمی -

گندم سرش را آرام باال و پایین انداخت. به محض  

اینکه زامیاد پایش را از خانه بیرون گذاشت. گندم  

سریع شال و کاله کرد تا از خانه بیرون برود. دفتر را 

در کیفش گذاشت، رادین را در پتو پیچید و بغل گرفت 

های بچه را پوشاند تا  د. روی گوشو خانه را ترک کر

هایش نرود. دستی برای تاکسی سوز سرما به گوش

  .تکان داد و سوار شد

  .شمدو تا خیابون باالتر پیدا می -

تاکسی به معنای تایید سری تکان داد. پول را از 

اش کیفش درآورد و بدون آنکه برای گرفتن بقیه
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های  کان بایستد، به سمت ساختمان پزشکان دوید. ت

آسانسور چشمان رادین را گرم کرد و روی شانه  

مادرش خوابش برد. زنگ کنار در چوبی را زد و در 

با صدای تیکی باز شد. وارد مطب شد و در را پشت 

ماند  L های آبیها روی مبلسرش بست. مریض 

نشسته بودند. دیوارها همه سفید بود و اطراف با 

های سفید تزیین نهای آپارتمانی سبز رنگ و گلداگل

اش چسباند و روی شده بود. گندم رادین را به سینه 

ها سرش را زیر صندلی نشست. یکی از مریض 

کرد. اخمهایش  انداخته بود و با انگشتانش بازی می 

درهم بود و پر از استیصال. تصویر آن پسر هفده  

هجده ساله او را به یاد زامیاد انداخت. با صدای 

سر گرفت و به سمت میز منشی منشی نگاه از آن پ

  .نگاه کرد

خانم پاکروان شما که نیاز به وقت قبلی ندارین ولی  -

  ...االن مطب یه کم شلوغه

  .مونممهم نیست، من منتظر می  -

لبخندی به منشی زد و آرام پلک زد. کم کم مطب 

 .خالی شد و آخرین نفر گندم وارد اتاق شد
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#۱۸۱ 

 

 

 

چند ضربه به در زد و با شنیدن صدای بفرمایید 

سپهر، وارد اتاق شد. سپهر مثل همیشه لبخند گرم و 

ای زد و به گندم تعارف کرد که بنشنید. گندم  صمیمانه 

کرد، روی در حالی که پشت مانتویش را صاف می

  .صندلی چرم، روبروی میز سپهر نشست

  .خب گندم خانم، یادی از ما کردی -

قبل از اینکه حال زلفا رو بپرسم، باید یه چیزی   واال -

  .رو بهتون بگم 

  چیو؟ مربوط به زامیاده؟ -

معلومه دیگه، من جز زامیاد کی رو دارم که برام  -

  مهم باشه؟

  .به رادین که در آغوشش بود، اشاره کرد. خندید

  .این که حالش خوبه -

  مگه باز حاِل زامیاد بد شده؟ -

خداروشکر خوبه. یه جوری خوبه که نگرانم  نه،  -

  .کنهمی
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  یعنی چی؟ -

هایش را در مغزش حالجی کرد و لبانش را گندم حرف

  .روی هم فشار داد

  .راستش... من دفتر خاطرات زامیاد رو خوندم -

  .یک تای ابروی سپهر باال پرید

آفرین! دفتر خاطرات؟! مگه زامیاد خاطره هم  -

  نویسه؟می

نوشته. یه نوشته، یعنی توی آسایشگاه میرا می ظاه -

طورایی همین خاطره درمانی باعث شده که خیلی 

  .تر بهش فکر کنهتر بپذیره، راحت چیزا  رو  راحت 

 ...خب -

واقعیتش زامیاد توی آسایشگاه با یه مردی به نام  -

کنعان آشنا شده... کنعان خیاطه و خیلی توی حاِل  

یعنی یه جورایی کنعان حالشو  زامیاد تاثیر داشته 

خوب کرده. زامیاد و کنعان تصمیم گرفتن یه 

خیاطخونه بزنن که افرادی که شبیه خودشون مبتال 

افسردگی هستن رو  تحت پوشش بگیرن و یه حرکت  

 ...انسان دوستانه کنار تجارت بزنن

زد، در سکوت به گندم خیره بود و سپهر حرفی نمی

  .گذاشت تا نتیجه بگیردم میانگار کلمات او را کنار ه
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  ...خب  -

خب زامیاد با منوچهر خان در مورد این ماجرا   -

صحبت کرد ولی منوچهر مخالفت کرد و زامیاد یه 

 .لحظه بهم ریخت

کرد و سپهر با چشمان ریز شده به گندم نگاه می

  .گرداندخودکار را در دستش می

  ؟کنیخودت حال زامیاد رو چه جور ارزیابی می -

  .کنم آرامش قبل از طوفانهگاهی وقتا فکر می  -

  .شایدم نباشه -

  .نور امیدی در دل گندم دوید

  یعنی امیدواری؟ -

سپهر دستانش را در هم قفل کرد. در حرفش تعلل 

داشت. بیماراِن شبیه زامیاد حاالت عجیبی داشتند، 

  .توانست نسخه قطعی برایش بپیچدنمی

ره و که بر اساس احساسش پیش می زامیاد آدمیه -

شاید وقتی کار حالت احساسی بگیره، یعنی محیط  

کارش پر از آدمای شبیه خودش باشه اون دغدغش  

مراقبت از اونا باشه و کار جنبه همدلی هم بگیره و  

زامیاد رو بیشتر ترغیب کنه به ادامه زندگی. چه بسا 
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که من عمو کنعانو هم میشناسم اون مرد خوب و  

 ...المیه و به خواست خودش بستریهس

  .گی باید این کار رو شروع کنهیعنی می -

دونم... ولی سپهر با حالتی سردرگم گفت: »نمی

  «.بنظرم باید یه فرصت بهش داد

برای اولین   شاید این نقطه امید باشه. چون زامیاد -

بار تو زندگیش از اون پوچی بیرون اومده و رنگ و 

  .بوی امید گرفته

  .زنممن با منوچهر حرف می  -

  .گندم با ذوق از جایش بلند شد

خوشحالم که تو هم مثل من به این قضیه  -

  ...امیدواری

تر شد و آرام پلک زد. گندم تشکر  لبخند سپهر گرم

م یک فرشته بود. یک کرد و رفت. در ذهن سپهر گند

 .الهه عشق که تا آخرین لحظه به پای عشقش ماند

 

#۱۸۲ 
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ثنا روی تخت خوابیده بود. نگاهش هیچ حالتی 

نداشت، دور مردمک چشمانش را یک هاله سرخ 

گرفته و صورتش به رنگ گچ دیوار بود. زامیاد و 

منوچهر کنار هم ایستاده بودند و به ملیحه نگاه 

پدر و پسر از عجز ملیحه آبکی  کردند. چشمانمی

  .شده بود

  ...بگو مامان.. بگو دخترم. بگو بهم مامان  -

کرد. چشمانش پر از اشک ثنا فقط مادرش را نگاه می

خورد ولی صدایی از شده بود. لبانش تکان می

  .آمداش درنمیحنجره

چرا ساکتی مادر؟ بگو مامان صدای قشنگتو   -

  .بشنوم

اش  از پس دیگری روی گونه  های ملیحه یکیاشک 

  .زدشالق می

  .کنمبگو خواهش می -

  .دکتر وارد اتاق شد

  .ثنا خانم باید استراحت کنه  -

فشار خون ثنا را چک کرد و رو  به مادرش گفت:  

  «»نباید بهش فشار بیارید که حرف بزنه. فهمیدید؟

  مونه؟ تا کی این حالتش می -
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ک بیرون بیاد، حالش  شاید موقتی باشه. اگر از شو -

  .شه قطعابهتر می 

  گید شاید؟چرا می -

دکتر سرش را زیر انداخت. جگر ملیحه آتش گرفته 

  .گرفت. صدای فریادش بلند شدبود و  آرام نمی

  گی شاید؟چرا می -

  .شما نباید باال سر مریض داد بزنی خانم -

را گرفت و او  زامیاد به سمت ملیحه آمد. شانه ملیحه

را به زور به بیرون از اتاق کشید. ملیحه تا آخرین  

لحظه بیرون آمدن از اتاق، با عجز به دکتر التماس 

کرد که حال دخترش خوب شود. دکتر هم با جمله  می

داد. مثل مرغ سرکنده  توکل به خدا او را دلداری می

کرد. دخترش الل روی  راهروی بیمارستان را متر می

اش ندید، به  و شوهرش فلج. هیچ از زندگیتخت بود 

عشِق پول ازدواج کرد و به پوچی رسید. بذر کینه از 

آبرویی شوهر  خیانت شوهرش را در دل کاشت، با بی 

اش کنار آمد، حاال هم که... زامیاد روی  و جاری 

های فلزی در راهرو نشسته بود. رو به زامیاد نیمکت 

  .ایستاد

 که اینطور نابود شدیم؟چه نفرینی به ما کردی  -
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از حرف ملیحه شوکه شد. منوچهر با تعجب به  

  .چشمان زن برادرش نگاه کرد. زامیاد پوزخند زد

در مورد محمد نیازی به نفرین نبود، خدا جای حق  -

نشست ولی در مورد ثنا باید بگم که ثنا خواهرم بود. 

  ...اونم شبیه من سوخت

  .چانه ملیحه لرزید

 ...گمفهمم چی میهمه سوختیم، اصال نمی -

  .سرش را به چپ و راست چرخاند

 ...فهممنمی  -

ملیحه روی زانوهایش روی زمین نشست و اشک از  

چشمانش جاری شد. دکتر گفته بود دخترش بخاطر  

های عصبی الل شده و او دلش برای حجم شوک 

شد. حالش دست خودش صدای دخترش تنگ می

ای مظلوم.  شد، یکبار دختر بچه ی مینبود، یکبار یاغ

 .زمانه از اون مجنون ساخته بود

 

#۱۸۳ 
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ثنا روی کاناپه روبروی مبل نشسته بود. ملیحه قاشق  

سوپ را پر کرد و جلوی دهان دخترش گرفت. ثنا 

صداهای ناهنجاری از گلویش بیرون داد و غذا را  

پس زد. ملیحه قاشق را در بشقاب انداخت و بشقاب 

دیدی را روی میز گذاشت. اگر ملیحه را میخالی 

گفتی این زن هشتاد سالش است. چشمانش غرق  می

در غم بود. درد ثنا او را چند سالی پیر کرده بود.  

های رفت و ویس شد که میگاهی آنقدر دلش تنگ می 

داد. ثنا دوباره به تلویزیون زل  قدیمی ثنا را گوش می

فهمید، به یزد. هیچ چیز از آن سلایر ترکی نم

کرد. به رفقایی که اش فکر می روزهای از دست رفته 

هایش  خواست رفیقدیگر نداشت. حتی اگر دلش می

ها حرف بزند. به پدرش فکر  برگردند، بلد نبود با آن

کرد که افلیج گوشه آسایشگاه افتاده بود. قطره می

اش سر خورد و چند لحظه بعد، اشکی روی گونه

اش پاک اشک را از روی گونه دست مادرش آن قطره

  .کرد

*** 

ها را در دیس چید. نورا در کابینت را باز  زلفا شیرینی 

کرد و همین که خواست وسایل در کابینت را بردارد، 
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زلفا جیغی زد و سپهر دختر کوچولویش را از پای 

کابینت برداشت تا نورا بخواهد نق بزند، سپهر او را  

رد و قهقهه دخترک به  باال انداخت و دوباره بغلش ک

هوا رفت. زلفا با نگرانی گفت: »حاال یعنی بابا قبول  

کنه برای زامیاد تولیدی بزنه؟ الکی به زامیاد قول  می

اش بزنه.« لبخند  دادی، یه وقت دسِت رد به سینه 

  .کجی روی لب سپهر نشست

کنم پس راضیش من به زامیاد قول دادم راضیش می -

  .کنممی

م راضی کردن بابام خیلی کار سختی ولی فکر کن -

 .باشه

  دونی چه کاری از همه سختتر بود؟می -

زلفا آخرین شیرینی را توی دیس گذاشت و در حالی  

مکید، سپهر را که شیرینی مانده روی انگشتش را می

  .نگاه کرد

  چی؟ -

ترین کار دنیا راضی کردن یه پرنسس برای  سخت  -

  .مازدواج بود که از پسش براومد

  .اش زد و خندیدای روی گونهضربه

  .شوهر بال -
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سپهر نورا را به زلفا داد و دیس شیرینی را برداشت 

داد و چادرش را محکم  تا ببرد. گندم رادین را شیر می

هایش را نبیند و زامیاد سر گرفته بود تا کسی سینه

مبل و  دقیقا روبروی گندم نشسته بود. دو تا شیرینی  

نمایی از گندم برداشت و با لبخند دندان برای خودش و

سپهر تشکر کرد. دل در دل زامیاد و گندم نبود، 

خواستند زودتر سپهر همه چیز را بگوید و نظر می

منوچهر را بشنود. منوچهر برای سیگار کشیدن، به 

تراس رفت و زامیاد با نگاهش به سپهر اشاره کرد 

ش بلند شد که همراه پدرش برود. سپهر ناچارا از جای

و به تراس رفت. منوچهر ایستاده بود، یک دستش را 

به نرده گرفته و با دسته دیگرش سیگار را از لب 

  .گذاشتداشت و دوباره میدهانش برمی 

  .آقا منوچهر -

  .منوچهر به سمت دامادش چرخید

در مورد اون مسئله حرف بزنی؟ بهت  خوایمی -

  .گفتم موافقم

آره گفتید، زامیاد ازم خواست که بیام باهاتون حرف  -

  .بزنم، خودتون گفتید بهش نگم ازتون اوکیشو گرفتم

  .لبخندی روی لبش نشست
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خوام جلوی جمع ازش قول کار خوبی کردی. می -

  .بگیرم

  چه قولی؟ -

بمونه. اگه جایی رو قول بگیرم که پای حرفش   -

براش خریدم، پای صفر تا صد کار بمونه. جلوی همه  

  .سر میز شام باید قول بده

پیامکی از زامیاد روی صفحه موبایل سپهر ظاهر 

 «شد. پیامک را باز کرد. »گفتی بهش؟

  .پیام داده ببینه بهتون گفتم یا نه -

بینم که زامیاد اینقدر یه چیزی  اولین باره که می -

  ...اش مهمهبر

پک دیگری به سیگارش زد و با نگاهی که کمی  

تر شده بود، گفت: »بهش بگو که... بهش بگو  شاداب

 «.گمگفتم بهش ولی گفته جوابشو به خود زامیاد می

 

#۱۸۴ 

 

 

سپهر عین جمله منوچهر را تایپ کرد و برای زامیاد 

فرستاد. گندم کنار گوش شوهرش گفت: »چی جواب  
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یامک را نشان زنش داد و گندم هوفی داد؟« زامیاد پ

  .کشید

  .ای بابا! گرفتاری شدیم -

تا لحظه نشستن دور میز شام، زن و شوهر در دلشان 

خواستند بدانند که باالخره  بلبشویی به پا بود. می

نتیجه چه شده و منوچهر همه مدت خونسردانه به 

زد. زلفا دیس برنج را کرد و دم نمیها نگاه میآن

یز گذاشت و رو به منوچهر گفت: »بابا  روی م

  «بکشم؟

خواستم یه نه، نه... قبل اینکه غذا بخوریم، می -

  .حرفی بهتون بزنم

اختیار سیخ نشستند و کنجکاو به زامیاد و گندم بی

چشمان منوچهر زل زدند. نازنین با خنده گفت: »حس  

خوای دعای قبل بابابزرگا بهت دست داده، نکنه می

جز سپهر کسی به حرف نازنین نخندید، با  غذا کنی؟«

اینکه زلفا ادای خوب بودن را در برابر نازنین 

آورد ولی چون جایگزین مادرش بود، ازش درمی

دلچرکین بود و زامیاد هم که اصال ادای حس 

آورد و با نازنین مشکل داشت. مصاحبت را درنمی

  .زامیاد با چشمان ریز شده به پدرش نگاه کرد
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  .بابابگو  -

هیچی. من موافقم که یه تولیدی لباس برات بزنم  -

  .ولی... شرط داره

  چه شرطی؟ -

شرطش اینه که بهم قول بدی پای این کار بمونی و  -

  کارت رو گسترش بدی؟

گندم مشتاقانه به شوهرش نگاه کرد. زامیاد از اینکه 

منوچهر داشت این مسئله را جلوی همه عنوان 

گذاشت به غرورش بر ط می کرد و برایش شرمی

  .خورد

  .تونستی تو خلوت از خودم بگیریاین قول رو می -

  .نه باید جلوی همه بگی -

سیبک گلوی زامیاد باال و پایین شد و سرش را باال و  

  .پایین انداخت

  .باشه -

  باشه چی؟ -

دیگر با پدرش حرف بزند ولی برای  خواستنمی

خواست کارش را به نتیجه رسید  یکبار هم که شده می

و غرور و خشمش را نابود کند. با صدای ضعیفی  

دم.« لبخند پررنگی روی لب منوچهر گفت: »قول می
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را نشست و سپهر و زلفا با مبارکه، خوردن شام را 

نرفت  شروع کردند. برای اولین بار زامیاد از کوره در

و منطقی رفتار کرد و این برای فردی مثل او بدیع 

   .ای روشنبود و نقطه 

*** 

کارگر روی چهارپایه ایستاد و تابلوی امید را سردر 

آموزشگاه نصب کرد. گندم ذوق زده به تابلو اشاره 

کرد و با نگاه به زامیاد گفت: »امید قشنگترین اسمی 

  «.براش بذاری تونستیبود که می

  خوای بری توش رو ببینی؟می -

خوام.« رادین گندم ذوق زده گفت: »معلومه که می

هشت ماهش بود و دیگر شبیه یک آدم بزرگ نسبت  

داد. از  های اطرافش واکنش نشان میبه محیط و آدم

فضای شاد کارگاه خوشش آمده بود، در بغل مادرش 

رگاه ترکیبی از خندید. دکور کازد و میدست و پا می

و میز  های سبز سدری و سفید بود. چرخرنگ 

ها سفید بود و روی دیوارهای سفید با رنگ  چرخ 

ها سبز، طرح های لباس کشیده شده  و روکش صندلی

  .هم سبز بود

 !چه دکور محشری زامیاد -
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کنیم...  دو ماهه داریم این کارگاه تروتمیزش می  -

  .زدیمپیرمون دراومد تا این دکور رو 

  .ای، شوهرش را نگاه کردگندم با لبخند عاشقانه

  .خسته نباشی سرورم -

زامیاد گونه همسرش را بوسید و همه عشقش را در 

  .نگاه ریخت

مرسی که کنارم بودی. مرسی که پام وایسادی تا  -

  .امروز رو رقم بزنیم

رادین زیرچشمی نگاهی به پدرش کرد و قهقهه 

  .امیاد لپش را کشیدای سر داد. زکودکانه

  خندی؟پدر سوخته تو به چی می  -

  .با صدای کارگر که از بیرون آمد، سرش را چرخاند

  جانم؟ -

  .یه آقایی اومده با شما کار داره -

  کیه؟ -

 .گه عمو کنعانممی -

 

#۱۸۵ 
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گل از گل زامیاد شکفت و با روی باز به استقبال  

ارد کارگاه شد و کنعان رفت. کنعان با گل و شیرینی و

زامیاد را گرم و صمیمی در آغوش گرفت. هر دو 

حس دو پرنده را داشتند که رها شده است. کنعان پس  

ها جایی به جز آسایشگاه را پناه امن  خودش از مدت

دیده بود. زامیاد در همان کارگاه اتاقکی برای زندگی 

کنعان درست کرده بود. تا کارها راه بیفتد تا دوازده 

نشست و باهم در همان اتاقک کنار کنعان میشب 

کرد این کردند، گندم هم سعی میبرنامه ریزی می

تاخیرهای زامیاد را تحمل کند و خودش را با رادین 

کرد. کنعان لیست بلندباالیی در مورد جذب سرگرم می

نیرو و روال کار نوشته بود. زامیاد نگاهی به لیست 

  .کرد

های اعتیاد )افراد کمپفراخوان جذب نیرو در  -

  (رهاشده

  صحبت با روانشناسان و جذب افراد دچار افسردگی -

  جلسه مشاوره هفتگی برای کارکنان -

  تئاتر درمانی  -

  .زامیاد نگاهی به کنعان کرد
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پس خوب شد یه سالن خالی تدارک دیدم با این  -

مرکز  شه یهای که تو ریختی اینجا میبرنامه 

  .روانشناسی

  .هدف ما تجارت کنار همدلی بود -

خواست. در زندگیشان همیشه زامیاد هم همین را می

صحبتی و همدلی در آن  پول حرف اول را زده بود، هم

زندگی نیست شده بود و حاال زامیاد به آن چیزی  

رسیده بود که بچگی آرزویش را داشت. بودن در  

  .ت داشته باشدمحیطی که روان کنار جسم اهمی

چند هفته بعد کارگاه تولیدی امید به طور رسمی 

فعالیتش را شروع کرد و صدای چرخ و کسب و کار 

در آن مکان پیچید. کنعان با زبان شعر و ظریف نکات  

گفت. زامیاد پشت یک چرخ نشست. را به کارکنان می

  «کنعان با خنده گفت: »شما چرا رئیس؟

  .خوام یاد بگیرممی -

خندی روی لب کنعان نشست و از همان روز زامیاد  لب

خیاطی را شروع کرد. ظرافت و دقت زامیاد در کار 

بعد از شش ماه او را که خیاط ماهر کرد. لمس لطافت  

ها، صدای چرخ و هل دادن پارچه زیر سوزن پارچه 

چرخ خیاطی، الگو کشیدن روی میز الگو و طراحی  
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درمانی و پیچش   داد. تئاترذهن زامیاد را ورزش می

حرکات بدن، تمرین تخیل و رها کردن بدن، حالش را  

کرد و از او مردی آرام، درگیر هنر خوب می 

 .ساختمی

 

#۱۸۶ 

 

 

 

کرد و نورا دو ساله شده بود و با رادین که تاتی می

ای یاد گرفته بود در ایوان بازی تازه چند کلمه 

بود. زلفا کردند. گندم به کارگاه نقاشی زلفا برگشته می

کشید و گندم روی در زیرزمین نشسته و طرح می

داد. گندم  تخته عناصر طراحی را به هنرجویان یاد می

در ماژیک را بست و رو به هنرجویان گفت: »خسته  

ها.« هنرجوها وسایلشان را جمع کردند و نباشید بچه 

ها رفت. نورا با  کم کم حیاط خالی شد. گندم پیش بچه 

 «.داییت: »خسته نباشی زنشیرین زبونی گف

 ممنون دختر خوشگل  -

  .رادین بغلش را باز کرد و ریز خندید 
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 ...ماما -

گندم رادین را بغل کرد و آرام گفت: »خودتو آماده کن 

خوایم تئاتر بابا رو ببینیم.« رادین دست که شب می

روی لب مادرش گذاشت و با صدای ریزی گفت:  

  «.»بابا

*** 

ینه ایستاده بود و یکی پس از ملیحه روبروی آی

پوشید. دوستش روی تخت هایش را میدیگری لباس 

  .کردنشسته و کالفه او را نگاه می

  حاال به نظرت این تئاتر درمانیه رو ثنا جواب داده؟ -

چی بگم واال؟ زامیاد گفت زن عمو بذار من ببرمش  -

شه.  دم عوض می های خودمون بهت قول میبین بچه 

  .ببرمش منم گفتم

کنه، آخه اون که االن امشب ثنا هم اجرا می  -

  .تونه حرف بزنهنمی

  .زامیاد گفت یه نقش کوچیک داره -

نقش کوچیک؟! اینطوری بیشتر سرخورده  -

  شه؟نمی

کرد باز نگاه ملیحه غمگین شد. خودش هم حس می

  .کندکه این ماجرا دخترش را سرخورده می
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  .دونمنمی -

ت غمگین به سالن تئاتر رفت و روی با همان حال 

ها نشست. سپهر و زلفا کنار هم نشسته و صندلی

دستشان در دست همدیگر بود. منوچهر کنار نازنین  

نشسته و حواسش معطوف به صحنه خالی بود.  

چشمانش پر از شور و اشتیاق بود، درست مثل 

های گندم. بازیگران روی صحنه آمدند و نمایش چشم 

ها در نقش یک روانی بودند کدام از آنآغاز شد. هر 

ها هایشان شبیه عاقل که قرار بود درمان بشوند، حرف 

دادند. زامیاد بود و تئوری دیوانگی را توضیح می

کرد چون شبیه سوپراستارها روی صحنه بازی می

نقشش زندگی خودش بود. حرکات بدنش او را احیا  

ر خودش  بخشید او در هنکرد، به او جان تازه می می

کرد. ملیحه برای دیدن دخترش انتظار  را پیدا می

کشید ولی هنوز خبری از ثنا نشده بود. رفته رفته می

بازیگران روی صحنه خوابیدند و صدای آواز زنی از  

شنید، پشت پرده شنیده شد. ملیحه صدای ثنا را می

هایش شک داشت، با تعجب به انگار به گوش 

. گندم که ماجرا را  طرف نگاه کردطرف و آن این

کرد.  دانست، ذوق زده به حرکات ملیحه نگاه میمی
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ثنا روی صحنه آمد و موسیقی پایان نمایش را ثنا 

خواند. چشمان ملیحه پر از اشک شده بود و میان 

خندید. منوچهر با همه وجود برای پسرش گریه می

ط به خودش زد. پسری که زندگی را نه فقدست می

برگرداند. بازیگرها ایستادند و رو به  بلکه به ثنا هم 

های بازیگران با  تماشاگران تعظیم کردند و خانواده

ها تشویق کردند. هر کدام از دلی خوش از لبخند آن 

بازیگران یک جمله در خصوص امید گفتند و وقتی 

میکروفون را به دست ثنا دادند، گفت: »مامان، 

بخاطر من خوام خواستم سوپرایزت کنم. دیگه نمیمی

اشک بریزی، من و زامیاد هر دو گذشته خوبی 

نداشتیم ولی من از زامیاد یاد گرفتم که آیندمو 

بسازم.« بغض مانع شد، حرف را ادامه بدهد و 

میکروفون را به دست زامیاد داد. زامیاد رو به گندم 

  .کرد

بابت همه این  خواستم از همسرم تشکر کنمفقط می -

  .روزا

همه تماشاچیان تشویق کردند و اشک شوق روی  

دید. کنعان های گندم نشست. انگار رویا میگونه

خواستم بگه که میکروفون را گرفت و گفت: »می
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صاحب اینجا، آقای زامیاد پاکروان فقط یه خیاط نیست  

اون یه نویسنده است.« چشمان گندم از تعجب گرد 

به زامیاد نگاه کرد. کنعان به سمت شد و ناباورانه 

میزی که جزئی از دکور صحنه بود، رفت و کتابی را 

  .از رویش برداشت. کتاب را رو به حضار گرفت

  .کتاب از هیچ تا همه اثر زامیاد پاکروان -

باز صدای تشویق بلند شد. زامیاد با حس غرور به 

د  آن جمعیت نگاه کرد. برای اولین بار از اینکه زامیا

بود، احساس غرور داشت. شب که به خانه رفتند با 

احساس غرور یک مرد، زنش را بوسید، به 

رختخواب برد و بوی مردانگی مردی هنرمند مشام 

گندم را پر کرد. زنانه، لطیف و ظریف در آغوش 

 .شوهرش زنانگی کرد

 

 پایان.


