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 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1 

 ماه_ایوان_زیر#

 فرد _صفایی_ف#

 خالصه:

های کردند، اما هیچکس نگفت زخمها پنهان میشاااااان را زیر   ا های تنزخم

شااااااوندر نا هر نگاه، نا هر کال ،  الی از نی   بندها نیرون روح پنهان نمی

 زدندرمی

ها را هایشان آننهی، فلور، کاوه و فرهاد، چهار شبصیت اصلی قصه که زخم

 زندرپیوند زده وررر می نه هم

نهی که چند سال پیش خواهرش را از دست داده تما  تالشش را نرای زندگی 

اش نه کند، کاوه هم که عالقهخواهرزاده ی چهارساااااا ه و شاااااوهرخواهرش می

کند نهی را در دل مبفی کرده، تما  تالشااااش را نرای ن دین ماندن نه او می

 گذارد این مسیر نرای کاوه آسان نگذردررر ی کاوه قرار نیست ناما فلور، خا ه

ها آرو  آرو  خیلی سااااده سااات، مگه نها آخه این فر  ااهر ما.راساااتررر زخم

 کننررازها رو رسوا می

سر کلهنه قول نهی: غری ه س  زندگی آد  پیدا میهایی که یکدفعه  شد، شان و

 های عادی ن ودندرآد 
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EXCHANGE GROUP. 2 

 1#ایوان

 . 

 به نام خدا

 

 اهزیِر ایواِن م

 

 فصل اول

 

ن خانهزخم  ها را گذاشته بودیم توی زیرزمی 

 

 بیه  

 

  دم   دا کلهدفعه رسو هایی که یکغریبه  
د
شااااان ونااااآ زندی

 های معمویل نبودند.     شد،  دمیم
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EXCHANGE GROUP. 3 

بودم؛ اما ناشاااااااناس   ااااااا   چند دق قه  یش رد تماس داده  

ی گوشی باال  مد و خآ از رو نرفته بود. نگاهم از صاااااااااااا  ه

ن  چرخ د. هنوز هم های ایستاده و ن سته در نالن  غریبهبی 

بودم؟  شااااااااید چون  دانساااااااانم  چرا به این ه ااااااان  مدهنیم

فرهاد اهازه نداده بود دنبال تینا بروم و بعد با هم به خانه 

تر کردم تا  نااااااااانها را هوری  ر یمبرویم. من هم باید ل ظه

 بگذرد. 

 را دوره کردم.  باز ترک ب نا شنای ارقام روی گوشی   

تر از تصاااااااحیر، را   شاااااااناشااااااادن با صااااااادایی ناشاااااااناس و ی    

هااااای  اااااخن بود. خر  و دهااااان و تن  شاااااااااااانااااایی بااااا چ اااااااااااام

ها کردن  ن، ف اااااار یک دکمه بود، اما برای رهایی از اینتمام

 گ تم. های فرار یمباید دنبال بهانه و راه

 تماس را وصل کردم و گوشی را کنار گوشم گرفتم.   

  ور؟  ا بیه ن ک  

هیچ از من هلو بود. شاااااااااید هم دو هیچ. شااااااااماره انگار یک   

؟تماس و انم و فام لم را یم  دانس  و... من چی
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ام را به  لودش هم انگار ندیده و ن ااناخته کینهصاادای اخم  

دل داشااا . برای  شااانایی بی اااِن با دشااامِن ناشااانانااام کن  او 

 شدم. 

 ا خودم هستم.   

 ا خحبه.   

 هایم کیم قوس برداشاند. ابروهایم باال رفتند و لب  

 ا که خودم هستم؟   

هایم را بی اااِن کرد. از   ااا  نااا وش   ااا  خآ قوس لب  

های توی دلش بی ااااااااااااِن گوشی هرئ   دم برای گ ِین  رف

 شد. یم

 ا من خا...   

خورد. ن سااااااااااااش در گوشی رها شاااااااااااااد و بعد انگار  رفش را   

 ده باشد، ادامه داد: تر کر های صدایش را ن   یچ

 ا مادر کاوه هستم!   

شاااااااااااااده بود، هم صااااااااااااادایش خار داشااااااااااااا . هم خراشاااااااااااا ده   

 خراش د. یم
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چرخ ااادم و چرخ ااادم و چرخ ااادم تاااا توی ناااااااااااااااالن   ااادایش   

وبیش  شاااانای گروه،   اااا  ب رگِنین های کمکردم. کنار بچه

ی را توی گوشاش  ن ن ن ااسااته بود و  ونه چسااه ده بهش چن  من 

دعوش  ونه بود.  خرین دان اا وی ام بهگ  . مهماین شاایم

ی گروه مااا و کیم ع  ااب بود کااه من هم دعوش کرده  دفااا 

 شده بودم. 

 ا الو؟  

 زم مه کردم:   

 ا گوشم با شمان .   

 خوام از ن دیک بهینم . ام انش هس ؟ا یم  

 هواب منفن بود اما هنوز به زبانم نرن ده، باز گ  :   

   
ً
ن  اال یا... ا هرچه زودتر بهِن. مثال  همی 

 ا االن هایی هستم.   

 م ث کرد. اثر خارها در صدایش بی ِن شدند.   

 ا کاوه هم هس ؟  

 ا بله.   
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ن شااااید ل ظه   ن خارها را م  م گ ته بودم و همی  ای نوک تن 

شااد. ناام  خودش برگرداند. صاادایش برای چند ثان ه ق   

 م، گ  : بار من  الو ی بودنش را زم مه کنکه ایننقبل از   

 رو؟ ا ی بهین م همدیگه  

ن خارها برگ ته بود نم  من.     باز نوک تن 

 ا چرا باید بهین م؟  

 عصباین شد؟  

 که من با شما  رف دارم! ا برای این  

  س شده بود.   

ای رفتم؟ غریبهچون با من  رف داش  باید به دیدنش یم  

 خوان   شنا شود! زور یمکه به

 فرنتم... فردا صبح رأس ناع  نه! یم ا  درس رو براش  

 خدا افظن ن رده تماس را ق   کرد.   

ها و کالششااااااان ب.یوندم. هم  همکاوه اشاااااااره کرد به هم    

دوناااااااااتان این دوناااااااااه ناااااااااال... برای او شااااااااااید لقب دوم کار 

کرد، برای من اما همه فقآ همان اویل بودند. یک م   یم
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 از خودم کوچ ِن کهم
ً
ای به  شاااانایی با ه عالقهکالش عمدتا

شاااااااااااااان کدام را در این مدش   دا ن رده و  اال، در هم هیچ

 بودم. 

🌙 

 

 2#ایوان

 

 فلور 

 

هنه د. مثل دیروِز دیروز شاااااامار مثل دیروز یمی ثان هعقربه  

ی  یش و ماه  یش و دو ماه  یش... ه ته و نااااااااااه روز  یش و 

. دو ماااه  یش کرد تر از امروز  رکاا  یمنااه، دو ماااه  یش تنااد 

 خوانتم موعد مقرر از راه برند... که نیم

رف    اا  ها را یادش یمثان ه ورو! بعضاان چ اامناااع  ی    

کااه دیااادم هاااای اینکردم و یمدفعااه نگااااه یمرس بگاااذارد. یاااک

 مدم به شاااش نگاه روی ناااه باشاااد روی شاااش انااا  و تا یم

ه و دوازده و... 
ُ
 کنم،  ریده بود روی ن
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 ها رو عوض کردم. ی ناع ی همها خانم باطر   

گوشی محبایل را روی کنسااااااااااااول گذاشااااااااااااتم، درنااااااااااااا  کنار    

 ی برن ی. م سمه

شااااااااااااااد و داده بود یاک دو ماااه  یش کااه برای دفااا   ماااده یم  

 کارش اختصایص برای من طراچ کنند. 

 که وانه دیدن  تو نالن ی  یم»  
 «قرارم فلورالملوک. دوین

 شعور! ی ی  ی مسخره رسه  

کرد. البد توی دلش هنگامه هنوز ایساااااااااتاده بود و نگاهم یم  

 
د
ا  والهام یمداشااااااااااااا  به دیوان  ام خندید. شااااااااااااااید هم نارسن

شاااااااااعوری افتاده که زبان دنااااااااا  چه  دم ی  کرد که  ول ی  یم

ها را عوض های نو ناااع خوشی زیر دلش زده و یه باطری

ده نااااااااااع ، بیم ن ه کند.  ن هم نه ی  و دوتا. درنااااااااا  نااااااااان 

ده ناِل ن س. اندازه ن  ی نن 

ون م بود کااه مااااهداد. فقآ یاااکمهم نبود اگر ف ش هم یم  

ی ا مق شاااااااااااااااده بود کاااه هاااا  ماااده و هاااایگ ین فتااااناااهباااه این

وپای  ن مردک الشخورص   دخِنش را انداخ  زیر دن 
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... من هم اخراهش کردم تا  سااااااااب کار دنااااااااش همهی   ن چن 

 ب اید. 

گ ااااا . ، ههاااااانگن  یم«د ورافتااااااد! هرکس باااااا فلور درافتاااااا»  

وری... یم ن ماارد  اان  کاارد. خااودش هاام خااناااااادیااااااد و  و  یم اان 

ن یم توانساااا  موش شاااود. اش یمتنهدانساااا  که از ف ااااار  ایی 

موش و... موم، توی دن  فلور! هه! موش را چه به تسخن  

 ههان... 

ی رستارسی روی مبل راکم ن ااااسااااتم؛ ته نااااالن کنار  ن ره   

 ی عمارش... ترین منظرهرو به باغ. زیبا 

 ها. ا گوشی و ن گارم رو ب ار این  

تر شااااااااااااد. ها ن دیک و ن دیکصااااااااااااادای  اهایش روی  ارک   

 گذاشتم و  رام  رام ت ان خوردم. چ م روی هم 

کنار مبل ایسااااااااااااتاده بود؛ بافاصااااااااااااله و  رام. خوب بود. این    

دخِن از فتانه  رامش بی ِنی داش .  ّراف هم نبود. ربظ 

اش ناااداشااااااااااااااا ، اتاساااااااااااااااای  بود... اثراش وخوی  اِی خلق باااه

 ی  دری. های خانهدردهای گذشته و زخم
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ی نااااااا گار و فندک را طرفش گرفتم. هعبهکف دناااااااتم را به   

 در دنتم گذاش . 

 بسته زیر لب گ تم: چ م  

ای که ص ب  کردم،  درس ی  از اااااااااااااا برو به  خرین شماره  

ن ن دی رنااااااااااااتورانکاااااافاااااه ا رو ب رنااااااااااااااااا  برای هاااااهاااااای همی 

 ی فردا... صب انه

 چ م گ  .   

فندک را در دناااااا  چرخاندم. مال ههانگن  بود. نااااااوغاش   

 دخِنش. 

اش ک اا دم. روی گرح   ا  انگ اا  شااسااتم را روی بنده  

 در لبااس میش... میش مااده... نرم و شاااااااااااااده
د
ی رویش. گری

 نازک. 

 ا  درس بهِنینش رو ب رن .   

 خانم. ا چ م   

بهِنه این دیدار »رو که فرنااااتادی براش بنحیس: ااااااااااااااااا  درس   

 «ات ا  ب  ته دخِنهون! 
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 باز  چ م ش را ت رار کرد.   

 الی چ مم را رو به رسچن  نمان غروب باز کردم.   

 ا فرنتادم خانم.   

بهِن بود  ای کاوه را ونااااااآ ن  ااااااد... هرچند او هم ناااااادی   

ی برای عملی اااااااادن تصاااااااام ماش من نبود. ناااااااا گاری از هعبه

 وی  و باریک در وردم و روشن کردم. چ

 ترین  ال  مم ن دور شده بود. صدا هنگامه در ی    

ون دادم و به صدای الی  لک   هایم را بستم.  رام دود را بن 

دم. وتاک عقربهت ک  ها گوش ننی

 بعد از ههانگن  قرار بود زمان روی  سااااااااب بگذرد. نه کند   

ا عوض کنم یااا شاااااااااااااااان ر هااایکاااه یه م بور بااااشاااااااااااام بااااطری

کار و او هم بگحید که ناااالمب رناااتم اند خانم شااان  یش تعمن 

فااروش  و ماان  اارم بااخااورم کااااااه  ماا اابااوب ، ماان  فاارش

وری فروش  ه ااا  م بحبم و  فرش ن مرد  ن  هااادو بااااِپ  ن  ن 

فروش  چاااااه  م بوب  انااااااااااااااااا  و باااااه هر اااااال چاااااه  فرش

ها را  س ب رنااتد و باز زمان نااوار الت  اااش شااود و ناااع 
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ن را درب اورد که قرار نبود بگذرد و نگذشته و هنوز هم  در م

 گذش ... گایه نیم

 

🌙 

 

 3#ایوان

 

 بیه

 

ون زده از گردن و گلو     با خارهای بن 
در  هنم تصاااحیرش زین

 توانستم هور دیگری ت سمش کنم. بود. نیم

ای ویالیی که فضااای ب رح م ل قرار های دنج  بود. خانه  

وین و ناااختمان ناا  د  اش انگار از نو ناااخته ایو شاای ااهبن 

 شده بود. 

اش در انتخاب م ل قرار باعث شاااااااده بود  سااااااان نااااااال قه  

 ام کم شود. خارهای توی گلوی تصحیر  هنن  کیم از   م
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های الی گلداناز مساااااااااااان  ناااااااااااان  فرشی رد شااااااااااااادم که البه  

ن ناااااااااااااااااختااااه بود و بااااه ورودی  ران، انگااااار راهرویی ناااااااااااان 
ن خن 

ای اتومات ک که از هلوام کنار ی ااهدر شاا رناا د. ناااختمان یم

کااه فضااااااااااااااای داخاال را بررش کنم و دنبااال رفاا ، قباال از  ن

خانم خاردار بگردم دخِنی با لباس فرم به انااااااااااااتقبالم  مد، 

های ب رح ناام  دیگر نااالن گرف  دناااش را ناام   ن ره

 و گ  : 

  مدید. از این طرف. ا خوش  

رویم لبخند نتوانسااااااااااااتم تع بم را مخفن کنم و دخِن هم به  

زد. شااااااااااااااایااد برای خودش هم یااک بااازی هاادیااد بود. نااه این 

 مد که از قضااااااا امروز ی من یمها به تیپ و ق افهاداواصاااااول

تر از همی ااااااه هم  وشاااااا ده دان ااااااگاه نااااااادهخاطر رفِین به به

رنااااااااااااتوران هرچنااااد هااااذاب، یااااک م ااااان بودم، نااااه این کااااافااااه

 انتظار  دم
ً
با بادیگارد  هایی التچری خ یل خام بود که مثال

 را داشته باشم! 

کرد کااااه بااااا موهود ع ین  طرف هااااا ثاااااباااا  یمی اینهمااااه  

 هستم. 
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 ااال ناادیااده بودم امااا کاااوه را شااااااااااااااایااد خااانم خاااردار را تااابااه  

اند. این دانساااااااتم که  درومادرش فوش کردهشاااااااناختم و یمیم

بودن خانم خاردار که هم یک دل ل دیگر برای تای د ع  ب

 کاوه معرفن کرده بود.   خودش را مادر 

دنبال دخِن رفتم. ه  ما ه چ س در ناااااااااااااالن ب رح نبود و   

ون زده خااانم خاااردار باادون  ن کااه خاااری از گلو و گردنش بن 

ی در قساااااااام  انتهایی نااااااااالن ن ااااااااسااااااااته و 
ن باشااااااااد   اااااااا  من 

 کرد. مان را نگاه یمشدنن دیک

 هر چ ااایم تصااادیق یم  
ً
کرد. خانم زیبایی بود. این را ا تماال

ن و خآبرخالف ل ن صااااادایش  ن شاااااده کشااااای قدرها هم تن 

توانسااااا  نرم و من نن باشاااااد... نبود. با کیم اغماض  ِن یم

 یک روز که خارهایش را خانه ها گذاشااااااااااااته بود، روزگار 
ً
مثال

ش انداخته و ان نایش را نای ده بود.   گن 

ن مقابلش تمام و کمال چ ده شااااااااده بود. از شاااااااان  و  نن  و    من 

مرغ و امل  و اناااانک و نااااوناااایس و خ یل ه تا تخممربا گرفت

ن   هایی که برای من بی ِن   م ناهارم را داشاند. چن 

 مد گ  . نااالم را هم من نه از هایش بلند شااد. نه خوش  

رویش ن ااااااااااسااااااااااتم. گ تم و او هوابش را با ت ان رس داد. روبه
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مان چای ریخ  و با کسااااب اهازه از خانم خاردار دخِن برای

 رف . 

فهم دم. ورتش شاااه ه کاوه نبود. شااااید هم بود و من نیمصااا  

ها چ ور از توی صورش هم، به  در وق  ن هم دم  دمهیچ

 رن دند! شان یموفام لو مادر و فک

ه    کوتاهش با ناااااااااااا  کردم خن 
ً
اش ن ااااااااااااوم اما موهای کامال

 الی  انتخواین هذابی  خایص داش . 

ه   ه نگاهم یماو اما خن  ایش عمق داشاااااااند. هکرد. چ اااااامخن 

شااااااااااااااااااان ع س من افتاااااااده بود امااااااا او انگااااااار در عمق روی

های خودش تصااااحیری داشاااا  که  ن را روی صااااورش چ اااام

 کرد. من بررش یم

فن ان مقابلم را برداشااااتم و کیم از چای نوشاااا دم. تل  بود   

 .  اما داغ نه و برای ترکردن گلحیم کافن

و  کردم: بودم،  س  های او ن امدهبرای شن دن  رف    رسی

 غریبه هسا د. من تا قبل از شناخ    
ً
اااااا برای من شما تقریبا

 بهش ا ِنام یم
ً
 ارم. اگاااه غریباااه موناااد کاااه یاااه غریباااه اهباااارا

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 16 

م که هیچ. اما اگه  شاااااانا شااااااد، بعد از  شاااااانایی تصاااااام م یم گن 

 همچنان بهش ا ِنام بذارم، یا نه. 

های خودش بود. کیم دیگر از چای هنوز توی عمق چ اااام  

 نوش دم. 

 من رو نیم  
ً
شناخت د شنان د، که اگه یمااااااااااااا شما هم م ممنا

کرد. من فقآ اوماادم بگم کااه بااه کشاااااااااااا برخوردتون فر  یم

کنااه یااا بخواد از باااال بهم نگااه ا ِنایم دم بااه من ی  اهااازه نیم

 کنه... اون هم وقِن هیچ شناخِن ازم نداره. 

ن اشاره کردم.     لبخند زدم و به من 

 ک  دید اما من صب انه خوردم. ا ز م     

طور که خارهایش باالخره از عمق به ناااااااااااا ح  مد و همان  

 خراش دند، گ  : اش را یم ن ره

 من  ا گذاشته!   
د
 کاوه  ا بذاره به زندی

د
 ا کش که به زندی

 باز هم لبخند زدم.   

کنندهااااا شاید هیچ مسمله    ی درگن 
د
تون نیس  که ای تو زندی

 خواهرزادهبه  ضور من تو 
د
تون  ساس شدید... البته زندی

 اشاباه گرفت د. بازیاومد همبدم نیم
ً
 تون ب م اما کال
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نگرد ت   ل دادی. ا به    به فلورالملوک! باز که من 

🌙 

 

 4#ایوان

 

اش، تصاااااحیرش   دا شاااااد و نااااام  چپ شااااادن هملهبا تمام  

ن من و...  فلورالملوک خااااردار  ن ااااااااااااسااااااااااااااا . مثااال  ، بی  ن من 

اااااااااااد و هوری بود که انگار هیچهمی اااااااااااااه خون ن اهم   رسا چن 

هایی که باعث یم
ن شااااااااااد صاااااااااابح زود از خایص ندارد.  ِن چن 

خوابش ب ند و بخواهد دو ن ر دیگر را با  ضاااااااورش غافل ن  

 کند. 

به م ض ن اااااساااااِین چنگایل برداشاااااته و م ااااا ول خوردن از   

مخلوط نااااااااااوناااااااااایس و قارب و  نن  مقابلش شااااااااااده بود که با 

ن شااااااده و خوشاااااام ه هم به نظر نااااااس ناااااا  د و هع ری ت  ئی 

 یکیم
ً
 مدم و امت انش بار با تینا یم رناااااااااااا د. شااااااااااااااید بعدا

 کردم. یم
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خااانم بااا غ ا نگاااه از کاااوه گرفاا  و بااه من داد. چنااد خااالااه  

ون زده بود. اگر هساااام داشاااااند خار ب رح از چ اااام هایش بن 

 شد. های من به را ِن دیده یمشان تا تخم چ من انه رفِین 

ن و برناادهبااه    اش لبخنااد زدم. هرچنااد  س کردم کیم نگاااه تن 

ئه کردم:   زخیم شدم اما خودم را تن 

 ا من بهش نگ تم.   

ای را کااااه بااااا نااااان بربری و املاااا  برای خ ااااال لقمااااهکاااااوه ی     

خودش گرفته بود، در دهانش گذاشاااااااااا  و با همان دهان  ر 

 های قلنبه شده گ  : و لپ

 ی اولم که نیس ، هس ؟ا دفعه  

ی کااااه چ ااااده بود، اگر قرار بود    ن نمااااای خااااانم خاااااردار و من 

بی اااااِن شاااااه ه تصاااااحیری دیالمات ک باشاااااد، با  ضاااااور کاوه به 

تصاااااااحیری کاری اتوری و نامتعارف تبدیل شاااااااده بود. مثل این 

ن برای یااک ناااااااااااا ااانس هاادی  بود کااه از یااک رسی بااازیگر طنن

 انت اده کرده باشند. 

کوچ ِنین اثری از نگاااهم را ازشااااااااااااااان گرفتم و ناااااااااااا  کردم    

ام م ااااااااااخ  ن ااااااااااود. کیم یک از اه ای چهرهلبخند در هیچ
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شاااادن کمرم را از   ااااِن ی بلند دیگر از چایم نوشاااا دم و  ماده

 صندیل فاصله دادم. 

 اشااااباه گرفت د، اما ترهیح دادم   
ً
اااااااااااااااا به هر ال... هرچند کال

تون کنم. برای  رامش هردومون ب ام و از نااااااااااااوپت اهم خار 

ی دان ااااااگاه و بعد هم کارم ی ااااااون رو به واناااااا همن شاااااااید ا

 ب نانم اما اون دخِنی که تو زندگیش هس ، نیستم... 

توهه به در وردم و ی   دن  توی ک  م کردم و با شناننامه  

ی دومش را باز کردم و از همان فاصله کردن کاوه، ص  هنچ

 روی خانم خاردار گرفتم: روبه

ی بعد، قبل از قضاوش، دفعهااا من متاهلم خانم. ام دوارم   

 بی ِن ت قیق کن د. 

های مبهوش و را به چ ااااااااام بلند شااااااااادم. لبخند خدا افظن   

 اش زدم و نم  خروچ  راه افتادم. های روی  ی این اخم

ون ناااااالن وارد اتاق  شااااای اااااه   ای و کوچک شااااادم. دخِن بن 

ای که اتا  را دو ن م کرده بود، از نااااوی شاااای ااااهن ااااسااااته  ن

ن از رستا ایم را نگاه روی صاااندیل اش بلند شاااد و قبل از هرچن 
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 داشااا  بسااااط چ ده شاااده در کافه
ً
شاااان را ت ل ل کرد.  تما

 کرد. یم

 شه؟ی چای چقدر یما ه ینه  

 این بار نگایه به     رسم کرد و گ  :   

 ا مهمان خانم...   

اش را تمام نگایه به کاغذی کنار دنااااااااااااش انداخ  و همله  

 کرد. 

 هسا د.  ا م بوب  

 با م ث لبخند زد.   

 ا  ساب شده.   

ن این های چ دهی  از منو    طرف شاااااااای ااااااااه را شااااااااده روی من 

ی چای را   دا کردم. برداشاااااااااااتم و در بخش صاااااااااااب انه ه ینه

 بااایااد ی 
ً
 فقآ دو تراول داشااااااااااااتم کااه اهبااارا

ً
اش را خر  نقاادا

ی  رام برای بق ااااه کردم. خوردن بااااا خااااانم خاااااردار یمچااااای

ن خرو  از اتا  اش شاااااااااااااده زیر لاب  فادای رسم  گ تم و  ی 

 زم مه کردم: 
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 ا من مهمان کش نبودم.   

ون کافه در     قدم برداشاااااتم. بن 
راین ن ن خن  نااااام  راهروی نااااان 

 مدل باالیی که هنگام ی بنکوچه
ن بسااااااااااا ، عالوه بر ماشااااااااااای 

ن قرم  و هذاب کاوه هم   مدن هم دیده بودم،  اال ماشاااااااااااای 

ن که یک خانم بود،  اال  ی  ن ارک شاااااده بود. راننده ماشااااای 

ن چند داشاااااااا  نگاهم یم هایی که در همی 
ن کرد. با توهه به چن 

ن مدل باالی  ن بودم که این ماشاااااااااااای  دق قه دیده بودم م می 

 
ً
ن خاااانم خااااردار بود و  ن زن هم ا تمااااال م اااااااااااا ، مااااشاااااااااااای 

 اش! راننده

 

🌙 
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 کاوه
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شااتم شااناناانامه را انداخ  توی ک  ش و رف . قاشااق بردا  

و م اااااااا ول خوردن از لحب ا شاااااااادم. باالخره فلورالملوک خر  

شاااااااااااااد. از نااااااااااااماش  رارِی را  س کرده بود و نباید  رام یم

 کردم. یم

 ا کاوه!   

هااایش رس  دهااانم را  ر کردم و رسم را نااااااااااااماش ک . گونااه  

 های عر  در  ال ظهور بود. و     لبش دانه شده

صندیل ت  ه دادم. قاشق را توی ظرف انداختم و به   ِن   

ن همی اااه که من طلب ار بودم و بهدنااا  ناااینه شاااد. هه! عی 

 گرف ! اش را یماو ق افه

 ا زدی به هدف.   

 من نااااااایبل شااااااال کهمی اااااااه به هدف یم  
د
 زندی

ً
های زد. کال

 نقصش بود. اما این بار فر  داش ! ی  

 ا خودشه!   

 شدن دخِن ابروهایش مثل کاله الف تاب برداشاند. ن دیک  

ن گذاش  و گ  :   نالندار دهانم را بس . تراویل روی من 
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ی چای رو  سااااااااااب تون ه ینهخوام.... مهماناااااااااااااااااااااا عذر یم  

کردن. البته ما گ ت م که  ساااب شااده اما  ول رو گذاشااِین و 

. بی ِن از ه ینه هم هس .   رفِین

نی اام از  رک  بیه باز شااده و فلور بی ااِن در  ال ان  ار   

ی  رفم طرفم چرخاند. ادامهرسش را بهبود. دخِن که رف ، 

 را گرفتم: 

 خوامش. ا همون کس ه که یم  

تر شااااااااادند. های عر  واضاااااااااحهایش گ ااااااااااد و ق رهچ ااااااااام  

ونتک زده از دهانم ش ل  وزخند روی صورتم ماند. خند بن 

 رسم را ت ان دادم: 

 ا منتها، خودش خن  نداره.   

ههااااایش و چ اااااااااااام   از الی  ام مااااانااااده بود. صاااااااااااااااادا زده خن 

ون زد: های چ   شدهدندان  اش بن 

؟ شوهر داره! فهیم چی یما یم  
د
 ی

 وصله ن سم را  وف کردم. نگاهم دورتادور نالن خایل ی    

صااااااااااااااا بش را ریختااه بود توی چرخ ااد. طبق معمول  ول ی  

ریخ  من یک هور یم مان او یکچاه! عادش داشا م ه  
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ن  کردنهور دیگر. کل تالشاااااش برای ادب من شاااااده بود همی 

 خصل  هذاب که از خودش گرفته بودم. 

 بلند شدم.   

 ا نداره.   

هایش هنوز همان ریخِن چند قدم رفتم و برگ اااااتم. چ ااااام  

 زده، بااخم. بود. مبهوش، و 

خ ال شاو فلور... ااااااااااااااا هان هری دونا  داری این ی  رو ی    

ن   قدر که هس ، بمونه برام. بذار همی 

 وگرنه...   

 من بود! نداش . فلور انتاد گند وگرنه   
د
 زدن به زندی

ون زدم، دو تا دخِن داخل اتاقک شااای اااه   ای از ناااالن که بن 

شاااااااااان وگ ااااااااااد ت حیلشاااااااااان را تمام کردند. لبخندی گل چ چ

ن ردشدن از کنار  ن شدم و  ی  ون رفتم. نوار ماشی  دادم و بن 

ون  ورد و ت ا ، برایش بو  زدم. دنااااااش را از  ن ره بن  ن گلنی

 داد. 

 رفتم رساغ بیه... باید یم  
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 ام ک  دم. دن  روی نیش باز شده  

 بهِن!  ا چه  

 کردم:  خش را روشن کردم و باهاش زم مه  

ااااااااااااااااااااااااا تو   اداترین راه گمراه اایم  تو اعت ااد ترک معتاادیایم    

 ترین دل ل گستاخ ایم  زخم رو صورِش ه راف ایم... اصیل

 صدایم را بلند کردم:   

بهِنین نقاش نقشااای بیه  روی تِن ههان من  خشااای  اااااااااااااااا تو   

 بیه... 

 

🌙 
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! ا که دون  داشِن هم    بازیش بشی

ون خرید  لیساا    ن بن  وری را برداشااتم و از   اا  من  های خن

دانساااااااااتم  مدم. کارش   خونه  دنااااااااا  خانم رئوف بود. نیم

 کردم. هس  یا نه، باید اول او را   دا یم

ایساااااااااتاده و راه را بساااااااااته بود. کیم گردنم را عقب  رویمروبه  

باالها برناااااااااااااد. قبل از خودش تصااااااااااااحیر  بردم تا نگاهم به  ن

اش به  هنم  مد که اخار داشااااااااااا  خودش را در نقش خاله

 مادر معرفن و خارهایش را توی تنم فرو کند. 

ام را از تصااااااااااااحیر کااری ااتوری  اک شاااااااااااااده توی  هنم خناده  

 خوردم و گ تم: 

 یدی که قسم  نبود. ا د  

ورانه شد.     نگاهش رسی

 ا  س خورده تو بره  !   

زدم اما ت ان نخورد. شااااااااااید  وردم و  ساااااااااش برایش ادایی در   

مساااااااااااااتق مش بود.  کردنهااااااا هااااااای عااااااذرخوایه رفاین 

دانستم که برای دل ویی  مده ان ، هرچند همان دیروز یم

 رار با خانمهم  مده بود اما من مرک  نبودم و مسااااااااااااتق م از ق
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خاردار رفته بودم دان ااااااااااااگاه و بعد هم م ب دکِن تا نحب  

 وی ی  چ م تینا را ق   کنم. 

 ا ب ا برو یی کارش تا خانم رئوف رو صدا ن ردم؟  

 هونم هس ؟ا ِا صدیقه  

ن را چپ   چپ نگاهش کردم اما از رو نرف . برگ ااااااااااااتم و من 

 طرف به در برنم. دور زدم تا از این

  دم از قرار   
ً
هاااای صااااااااااااااااف و دیروز ناااارا ااا  نبودم. ات ااااقاااا

دادم و این های ریاکار ترهیح یمزن ونااااااااااااا  کنده را به نقاب

ام خااالااه، مااادر یااا همااان فلورالملوک خاااردار، باااعااث نااارا ِن 

 ن ده بود. 

 کردم اما کاوه هنوز ونآ اتا  بود. باید در را ق ل یم  

د و یااااک کلمااااهدانسااااااااااااتم تااااا  خر هم یمیم   ی ی نااااااااااااااااادهمن 

کاااه هم خ اااال او  یاااد. برای اینعاااذرخوایه روی زباااانش نیم

 را   شود هم خودم خالم شوم، گ تم: 

   
ً
 نارا   نیستم کاوه. االنم اگه نیومده بودی اصال

ً
اااااااااااااا واقعا

خااطر یااادم نبود. کیل کااار عقااب مونااده دارم کااه این ماادش باه
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هم نامه و دفا  رو هم تلنبار شااااااااااده... اونم یه نااااااااااوپت ا ایان

 بود که برطرف شد. 

ون  مد. انگار کیم اخم کرده بود.     باالخره بن 

 در را که ق ل کردم، گ  :   

 رم دنبال  ونه، ب ا برنونم . ا دارم یم  

 نیم  
ً
 ماد و مرض رفتم.  ونااه از من خوشااااااااااااش نیممساااااااااااالماا

ااااش خراب نداشاااااتم روزش را با  ضاااااورم در کنار دونااااا   رسا

 کنم. 

 رم، تو برو. ا من با خانم رئوف یم  

صاااااان  ن ردم تا باز هواب دهد. خدا افظن کردم و ناااااام    

  له دویدم. راه

خاااانم رئوف در اتااااقش نبود و خاااانم رضااااااااااااوی گ ااا  برای   

یااااهته اااااه ن هااااای عضااااااااااااو رفتااااه و ی دخِن ی  از خاااااانمی ههن 

 فایده ان . ماندن ی  منتظر 

خانه را ن ااااااااااانش دادم و لیساااااااااا  خرید    ن وری  شاااااااااانی های خن

 تا فردا ته ه شوند. تات د کردم  
ً
 که نهایتا
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شاااااااااااااادم، امااا افتاااد بااه روزهااای دیگر کالفااه یموقِن کااارهااا یم  

 ای هم نبود. چاره

 کاوه افتاد ی    
ن ون  مدم و چ ااااااااااامم که به ماشااااااااااای   هوا نچبن 

روی خونه  ارک رویم موازی با  ِل روبهکردم. درناااااااااااا  روبه

رف  اش نیمی تخسش که  رف توی کلهکرده بود. به چهره

اش برای ناااوارشااادن با صااادای فرهاد غره رفتم. اشاااارهچ ااام

 ی  شد. 

 ا بهرو؟  

ن عقب   ون دو تا ماشی  تر از کاوه  ارک کرده و خودش هم بن 

ن ایستاده بود.  ن در و ماشی    مده و بی 

دنااتم را که برایش ت ان دادم، نااوار شااد. ناام  کاوه رفتم   

ه ن   اده شاااااااااااده و نگاهش خن  ن  که  اال از ماشااااااااااای  به ماشااااااااااای 

 فرهاد بود. 

🌙 
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های رپ از داخل ماشااااااااااااینش مثل همی اااااااااااااه صااااااااااااادای ترانه

  مد... یم

تو بهِنین نقاش نقشااااااااای نگار  روی تِن ههان من  خشااااااااای »  

 «نگار

 ا من که گ تم برو.   

 نگاهش را نم  من چرخاند.   

 ا ت ین  هنسی  داده؟  

 ا ی؟  

 هون! ا صدیقه  

 م ن اوردم و گ تم: رویاش را بهطعنه  

 م عوض شد. ا خانوم رئوف نبود. برنامه  

خن  فرهاد را هم برایش توضاایح و دل یل نداشاا   ضااور ی    

دهم. فرهااااد کاااه بو  زد زود خااادا اااافظن کردم و ناااااااااااامااا  

  رش کردیم. ماشینش دویدم. نوار شدم و کوتاه ا وال

 ن ره داده بودم. ا به تینا قول ناهار نه  
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ش را  یش ب  اااااااااااام. م  رف بدقلِف خوانااااااااااااتنیم   های اخن 

 گ تم: 

رم اااااااااااااااااااا راناااااااِن برای تینا وق  گرفتم از دکِن، فردا خودم یم  

 برمش. دنبالش و یم

 ا ز م  شد براش.   

نفن ت ان دادم و تاریاااا  ناااااااااا رش را  رناااااااااا دم. باید رسم را به  

 کردم. های خونه را با مهد تینا هماهن  یمچند روزی برنامه

مش به مامان. ینا نباش، یما نگران ت    ننی

 طرفش چرخ دم. روی صندیل به  

کنم... من خودم دون  دارم تینا  ی م ااا نه نه خواهش یم  

 باشه... باشه؟

ه بااااااه روبااااااهر  هاااااادین م   رو بود. رسم را بی ااااااااااااِن اش خن 

اش باااال زد ی بینن طرفش خم کردم. عین ش را روی ت  ااهبااه

ی نگ  .  ن  و چن 

 ا باشه فرهاد؟  

 طرفم چرخاند. ای با اخم بهرسش ل ظه  
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 خودش برس... بهرو! ا نه! همون که گ تم. یه  
د
 کم به زندی

 ا بیه!   

ارادی بود و ناشی از بدقلِف    ش... اخم و غ ظم غن  های اخن 

ی بینن باال زد و او هم کوتاه ن امد. باز عین ش را روی ت  ه

 گ  : 

 شه؟ا بگم بیه، بهرو  ذف یم  

هواب رسم را نااااااااام  هایم را روی هم ناااااااااای دم و ی  ندندا  

ون زدن هوا را از دمااااغم گرفتم.  ن ره چرخاااانااادم. هلوی بن 

هایم را بساااتم و نااا  کردم به خودم مسااالآ شاااوم. در چ ااام

توانسااااااااتم به  ساااااااااب این  س خانه، در اتاقم، در تنهایی یم

 برنم. 

روی در بااااااهتااااااا رناااااااااااا اااااادن بااااااه مهااااااد دیگر  رف ن دیم. رو   

ووارن  مهد قبل از او   اده شاااااااادم و داخل رفتم. نااااااااارا رن 

 شد. ام برایش  شنا یمکم چهرهمنشی هدید بود و کم

برای صااااااااااااادازدن تینا که رف ، نگاهم را ناااااااااااام  مانیتورها   

ها وناااااااااااآ کالس دور چرخاندم تا کالناااااااااااش را   دا کنم. بچه
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ن  ریدن بودند. هنوز  نااااااامانه ایساااااااتاده و م ااااااا ول باال و  ایی 

 بودم که:  ا را   دا ن ردهتین

 ا بیه؟  

هاادیاادش برایم دناااااااااااااا   طرفش چرخاااناادم. مری  رسم را بااه  

بهت ان داد و تینا به ی  رایم به طرفم دوید. ب لش کردم و خن

   اش زدم. 

 کرده بودی؟  رو هم  هلو باروبندل  ا ش  ونک هلو   

 قبل از او نارا گ  :   

 که تیناهون  ماده باشه. ا هناب ک این تماس گرفته بودن    

و  کرد به ک ااا دنم    تینا ک  ش را روی دناااتم انداخ  و رسی

ناااااااااااام  در. رسرسی با ناااااااااااااارا خدا افظن کردم و دنبال تینا 

 ک  ده شدم. 

 

🌙 
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ن راه فرهاد م اااااااااااا ول صاااااااااااا ب  با گوشی    اش کنار ماشاااااااااااای 

ی رفاا . نگاااهش کااه بااه مااا افتاااد، بااا اخم م اااااااااااا ول ادامااهیم

. تینا را عقب روی صااااااااندیل مخصاااااااوصاااااااش صاااااااا باش شااااااااد 

دانساااااااتم هایش را بهندم. یمداد کمربند ن اااااااااندم اما اهازه نیم

که فرهاد ایراد خواهد گرف  اما کوتاه  مدم و در را بسااااااااااتم.  

که خودم ناااوار شاااوم فرهاد تماناااش را ق   کرد. قبل از  ن

ن اما هدی گ  :   با تن صدایی  ایی 

ی؟ نا چرا ک  ش رو ازش یم    اتواین هسیم که نداره! گن 

ون دادم. انگار امروز هم از روی ن ساااااام را  رام از بینن    ام بن 

ش بلند شده بود. دنده  ی ایرادگن 

رو داد و چون منتظر بودی، وق  رو برای  ا خودش ک  ش  

کااااااه قااااااانعش کنم خودش بااااااایااااااد ک  ش رو ب اااااااره تلف این

 خوام. ن ردم... اگه هم که قان  ن دی، معذرش یم
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تر کرد. نااااااوار شاااااادم و ناااااا  ی  خرم اخمش را غل اهمله  

ن  مده بود، م اب کردم تینا را که از روی صااااااااااااندیل اش  ایی 

کنم رس هایش بن اااااااایند. فرهاد چند ثان ه بعد نااااااااوار شااااااااد. 

ن دو  تا صاااااااندیل ایساااااااتاده چرخ د و تینا را بونااااااا د که  اال بی 

 بود. 

   .  بابایی
ن  ا ب ی 

 تینا اما نن س .   

 ایه؟ یی چرا قهوه یی ا بابایی   

ام لب  ایینم را زیر دندان گرفتم تا دهانم باز ن اااااود و خنده  

د. معلوم نبود امروز چااه در مهااد گااذشااااااااااااتااه کااه این  ون ننی بن 

 نوال توی رسش ش ل گرفته بود. 

روز بی ااااااااااااِن ی تیناااا روزباااهمقااادماااهاین روزهاااا نااااااااااااواالش ی    

 .  مد شدند و فرهاد بهِن از من از  سش بریمیم

 مد نتواند مثل تینا زل زدم به صااااااااااااورتش و ته دلم بدم نیم  

تر اش را   ا کند و به خنده ب  تد. فرهاد اما زرن هذبه

ها بود که چرخ د ناااااااااااام  فرمان و توپ را توی از این  رف

ن تینا انداخ .   زمی 
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؟ا خودش چی ف ر یم    کنن

 هایشاش را به لبتینا رسش را ک  کرد و انگ اااااااااا  اشاااااااااااره  

 ف ار داد. 

 ا من به مانیل گ تم برای ش الش.   

باااار خناااده از قااادر هااادی و ف لسااااااااااااوفااااناااه گ ااا  کاااه این  ن  

ون زد. چون اهازه های فرهاد چ م ی ابراز ا ساناش هم بن 

ام را با رسفه  وشاااااااااااااندم. نداشااااااااااااتم، رسم را چرخاندم و خنده

 بود... همی ه بود!  فرهاد به خودش مسلآ

ش ت قیق کن م.  اال ناهار تون م دربارهااااااااااااااااااا شاااااااید... اما یم  

 دون  داری چی بخوری؟

  هن تینا خ یل زود من رف شد و شا  گ  :   

 بری شهربازی! ا گ ِن یم  

ی گ   و  ِن اهازهکوچ ِن که بود  گ ِن  را  دفِن  یم   

 ی  را هم نداشتم. کردن برای این و 

 « ش بخندی! ن  با اشاباهاتشه چون بام هدل ل نیم»  
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ی یااک کتاااب ی رفتااار بااا تینااا اناادازههااایش دربااارهاولت ماااتوم  

 بود. 

هایش تمام شااااااااده فرهاد رسش را ناااااااام  من چرخاند. اخم  

 بودند. 

تونه بره شهربازی و کیل ااا بیه،  دم رس ظهر ش م گرننه یم  

 بازی کنه؟

ن هم کافن بود. ها بیه یمبعضن وق     شدم... همی 

هکقبل از  ن   اش ف رم را بخواند، ناااااااااااام  تینا ه با نگاه خن 

 و نداشِین انرژی الزم چرخ دم و  ن
د
 و خست 

د
قدر از گرنن 

کردن در شاااااااااااهربازی گ تم که به رناااااااااااتوران برای خوب بازی

 انتخای  فرهاد رن دیم. 

   

🌙 
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 فرهاد

 

 گوشی فقآ کنار گوشم بود؛ مثل رادیو.    

 ی   ش و شوهرشمونو که عمها  ق  
ن وپاها دن خوردن عی 

اااا  فقآ ن اااااساااااِن نگاه کردی... دلم به چی خوش باشاااااه؟  رسا

ب رح کردم خن  رسم! گ ته باشااااااااااام فرهاد نری رساغش دیگه 

 تو... اون توله

 رم. ا گ تم یم  

 تماس را ق   کردم. گوشی را روی صندیل انداختم.   

اش همان عمه بی اااااااِن مهر و م ب  مادرانه خر  برادرزاده  

 ه بود... کرد

ی بینن ک ااااا دم و عینک را باال انگ اااااتم را م  م روی ت  ه  

ها را زدم. باز شل شده بود. برش داشتم و بازوهای بال تک

 تر کردم. کیم به هم ن دیک

  شااک بودند. تینا بهش بهرو و تینا تا شااب در م ب چ اام  

 وابسته بود... هردو به هم وابسته بودند. 
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ی نااااااااام  درنااااااااا  در رفتم. یک نق هعینک را رو به نور گ  

کن را از داخل داشااابورد مرک ش بود. خم شااادم و عینک  اک

ن برداشااااااااتم. نق ه ی ناااااااام  را با ناخن  اک کردم و از ماشاااااااای 

   اده شدم.  

هایش  نا گماش شده  دس مری  تینا درن  بود. چ م  

بودند. شاااااااااماره بی اااااااااِن از یک بود و باید از عینک اناااااااات اده 

دادنش خ یل ناااااخ  نبود؛ همی اااااه چ اااامش کرد. عادشیم

 های من بود.  اال ی  برای خودش داش . دنبال عینک

کاادام متوهااه ن ااااااااااااااده نااه من، نااه مااامااان، نااه مهتاااب هیچ  

هدیدش،  های مری  بودیم. بهرو شااااااااااک کرده و از صاااااااااا ب 

ن شاااااده بود. خ وط ک  های خآ رانااااا  و ومعح  بهم می 

... دو کار ناااااااده که گرفِین اشاااااا ا به چ اااااام برای دیدنن دیک

فقآ کیم توهاااااه برای فهم ااااادنش بس بود! توهیه کاااااه از 

 نبود! از نااااام  من... خب... 
ً
نااااام  مامان و مهتاب اصاااااال

 من درگن  کار بودم و بهرو... بهرو دانتانش فر  داش ! 

ی کاااه ب رح    ن نگاااایه باااه رسدر مرک  اناااداختم. تاااابلوی ناااااااااااان 

یک رویش نوشاااته بود خونه و     شااا ل ناااقف ناااه گوش 

 ی  هری با دو  ن ره و یک دودکش طراچ شده بود. خانه
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ن بود، نه بهرو!   ی بیه بود... بیهنل قه    که بهی 

 انم خونه را هم خودش انتخاب کرده بود.   

، مثااال هاااا کاااار یمهاااایی کاااه اینخوام برای تماااام  دمیم»   ن کین

که م ل  رامش و  نای ه...   ی خودشون باشه. خونهخونه

. نه هایی  ن  « که بخوان ازش فرار کین

؟ چقدر دنبال رایه برای قابل   شااااااااااااادن خانه ت مل من چی

گ ااااااااااااتااه بودم؟ کااه ماادام ف ر فرار بااه رسم راه   اادا ن نااد... 

،  س کرده بود؟ ن  بهی 

 ام باال زدم. ی بینن عینک را روی ت  ه  

شاااااان فقآ هایی که هایخ ال مرور گذشاااااتهداخل رفتم، ی    

 شان... هایه  بعضن ، البته بهدر افعال مایصن بود 

رو شاااادم گرم نااااالم و از دم ورودی تا اتاقش با هرکس روبه  

چ اااااااام شااااااااوهر مساااااااامول   رش کرده بود. هنوز هم بها وال

 شدم. مر وم مرک شان دیده یم

 تابلوی کوچک مدیری  هنوز به انم خودش بود.   

ن ن ک     ور  بهی 
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نداشااااااااااااا . در را باز  ای به در زدم که فرِف هم با ن دنتقه  

 نبود. صاااااااااادایی یم
ن  مد. رسم را چرخاندم تا کردم.   اااااااااا  من 

طرفش چرخ دم. ناخود گاه نااااااام . همان ا بود. کامل به ن

 لبخند زدم. 

های ته اتا  ونااااااااااآ یک م اااااااااا    اااااااااا  به من رو به کمد   

ن ن سته و البه  گ  . ها یمالی کاغذ  رونده روی زمی 

یاا    اااااااااااااا  در، تصااااااااااااحیر این تصااااااااااااحیر کنااار تااابلوی ماادیر   

 نامتقارین بود. 

 ا بهرو؟  

ناااااااامتم چرخ د. از  ضااااااااورم ها با تع ن  واضااااااااح رسش به  

خورده بود. نااااالم کرد و بلند شااااد. هوابش را زیر لب دادم و 

 در را بستم. 

 خوان  اخم کند؟هایش را در هم   چ د. یمدن   

ن اشاره کردم و گ تم: به خروار  رونده    های ریخته روی زمی 

 ا م ا م شدم.   

... یا نه، اومدی بریم دنبال تینا؟   ن ... ب ی 
ً
 ا نه نه اصال
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 کیم دناااچه بود. روی مبل ن دیک به در ن ستم و گ تم:    

 ا اومدم که ص ب  کن م.   

هایش عقب برود، نااینه شااد. نه که شااانهبهبا م ث دناا   

ن شااااااااااااود و گااااارد م  مش را بااااه رخم ی  رن زاویااااه هااااایش تن 

 نه! فقآ بازوهایش را ب ل کرده بود. ب  د، 

 

🌙 

 

 10#ایوان

 

 به مبل مقابل اشاره کردم.   

؟ا نیم    شینن

 صورتش توی هم رفته بود. ن س  و گ  :   

 این ااااا هرطور تو بخوای با تینا برخورد یم  
ً
کنم فرهاد... ل  ا

 مسمله رو ب رگش ن ن. 

 ی تو نیس  بهرو! ا مسمله اینه که تینا بچه  
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 اشه اما چه اش ایل داره من های مادرش رو  ر کنم؟ا ب  

اشااااااا ایل نداشااااااا ، هیچ اشااااااا ایل... اما باید معنن  رفش را   

 فهم د! کامل یم

 عین م را برداشتم و دوباره به چ م زدم.   

طرفش رفتم، بلند شاادم. او هم بلند شااد. قدم بلندی که به  

بل باعث شد عقب برود... خ یل ها نداش . چسه ده به م

چوی  روی  یشااااااااااادن  ایهرفتنش باعث ک ااااااااااا دهبود و عقب

ن شد. صدایش، ن وش  مان را  ر کرد. زمی 

 فهم د! هایم. باید معنن  رفش را یمزل زده بود به چ م  

 قبل از من دهانش را باز کرد:   

 ا فرهاد...   

ی    ن ادامه نداد. چند بار دهانش را باز و بسااااااااااااته کرد. اما چن 

 من گ تم؛ م  م و قاط ! نگ  . این بار 

 ی مادرم تا وقِن من برگردم. ره خونها از فردا تینا یم  

م. یم ا عین ش چی    م براش عینک بگن   شه  س؟ من باید بن 

 ا صبح بردم براش ن ارش دادم...   
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دل اال انتظااارش را نااداشااااااااااااااا .  ق داشااااااااااااااا . این ماادش ی    

باید  ها  ذفش کرده بودم. واضااج برای او، از بعضاان برنامه

ن روی روال یموقاش همهکرد. بهت مل یم  افتاد. چن 

ها ی مادرم و تا برگردم همونره خونهاااااا گ تم به ، فردا یم  

 مونه، بهرو! یم

هایش هم واضااااااح بود. صااااااورتش کیم رس  شااااااده بود. اخم  

 اعِناض کرد: 

 ا بیه!   

عیناااک کوفِن را بااااز بااااال دادم و نگااااه از صااااااااااااورتش گرفتم.   

 رفتم. نم  در 

 کردن برای تینا نیس ! بودن، فقآ مادریا بیه  

 فهم د... بودن را یمکم باید معنن بیهکم   

 یم  
ً
 فهم د.  تما

 

🌙 
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 11#ایوان

 

 بیه  

 

که باه رسفاه ب  تم در  ب دهاانم باه گلحیم  ریاد. قبال از  ن  

 اتا  بسته شده بود. 

زانحیم روی مبل     رسم ول شدم. خم شدم و رسم را به   

اش خوانااااااااااتم دورهچسااااااااااباندم. منظورش واضااااااااااح بود و نیم

 کنم... 

وپالی هلوی کمااد هااای  خشبلناااد شااااااااااااااادم و رساغ  روناااده  

شااااان را نداشااااتم. کشاااا هم نبود کردنی هم رفتم.  وصااااله

 خوانتم. که کم م کند. بود هم نیم

نگایه به ناع  کردم. باید برای ت  ر از مری  تینا به مهد   

ام را خراب کرده . مهم نبود کااه فرهاااد  مااده و برنااامااهرفتمیم

 شد. بود و تینا امروز هم مثل این روزهای اخن  نهمم نیم

کردم مثل ها گن  کرد. هرکاری هم یمباز نگاهم روی  رونده  

ون دادم و شااااااااان برنیمبیه از  س  مدم. ن ساااااااام را از بینن بن 
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ری بود کاااه باااه  مااادم یاااا ناااه، مهم اهباااارساغ ک  م رفتم. بریم

کرد... به بیه، به فرهاد، به تینا... هرچند، ها وصااااااااالم یماین

 تینا اهبار نبود. 

دم    ون  مدم و در را ق ل کردم. به خانم رضاااوی هم نااانی بن 

 وانااااش باشااااد کشاااا رساغ اتاقم نرود. منظورم خانم رئوف 

ورش ازش  بود کااااه کل ااااد یاااادک دناااااااااااااش بود و مگر بااااه خن

 کرد. انت اده نیم

رفتم. شااااااااااید زودتر از ون تاتشااااااااا گرفتم. اول به مهد یمبن    

شااااااااااد رناااااااااا دم و دیدن هرچند کوتاهش نصاااااااااایبم یمفرهاد یم

 که... ن د. 

ی کوچ  هان؛ مری  هدید تینا ت اااااااا ر کرده و هدیهاز کِن   

 از صاااااااانای  دنااااااااِن خودمان بهش داده بودم. به  رم  خونه 

ه مادرش هم بندی لبخند زده و گ ته بود کروی  ات  بساااته

خانه ن  ی مان . م ِنی  روپاقرم بخش  شنی

ن     کرد هم نه... ها هم خوش الم یماین چن 

روی دن  از  ا درازتر به خانه برگ ته و ن  کرده بودم به  

 تینا... خودم ن اورم که یک ه ته تینا، ی  
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ی برای ناااااااهااااااار رسهم کردم و خوردم.    ن  مااااااام رفتم. چن 

 ها را شستم. ظرف

که زمان بی اااااااااااِن یم خ اااااااااااک شاااااااااااده بود، اما برای اینموها  

بگذرد بابلیس برداشاااااااتم و  الاش دادم. موهایم کوتاه بود و 

 ااتم بی ااِن از یک ناااع  وقتم هرچقدر هم که زمان را یم
ُ
ک

ام را باز اتو ک اا دم و ف ر های اتوک اا دهگرف . لباسرا نیم

 ها را با خودم به خانه  ورده بودم. کردم کاش  رونده

ون  مدم.   اده راه    دو نااااااااااااااع  زودتر از موعد از خانه بن 

هااای  رامم لاه افتااادم و این بااار ناااااااااااا  کردم زمااان را زیر قاادم

 ن م زودتر رن ده بودم. و کنم، اما باز هم یک ناع 

نااااااااااااااعِن توی باغ  رناااااااااااااه زدم تا باالخره وقاش شاااااااااااااد. یک  

 بودن و ناااااااااااا وتم را توی م ااااااااااااتم توی ه ب روپوشاااااااااااامتنها 

شااااد، کم زیاد یمشاااااتم و همگام با ه اهوی همعیِن که کمگذا

 نم  م ل اهرا رفتم. 

خواناااااتم گذشااااا .  داقل دیگر نیم اال زمان کیم بهِن یم  

هایم لهش با گرمای بابلیس بسااااااااااوزانمش یا زیر ف ااااااااااار ک ش

 کنم. 
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ن چ ده شاااااااااااده برای گروه،  نااااااااااامان و... خ یل  دم   ها، ناااااااااااِ

ها برای دیدن بود. ک  م زی ن ر دناااااتم بود و فقآ لرزشاااااش چن 

م ان شااااااااااالوان و رسوصاااااااااااداها توههم را هلب کرد. گوشی را 

 در وردم و زود هواب دادم. 

 ا الو کاوه؟  

 ا ک ایی بیه چه شلوغه؟  

و  ااااااااااااااااااا باغ ع  ف   اااااش شااااااهرداد رو ان ه، داره رسی  باد، کنرسا

م. شه، بعد تماس یمیم  گن 

ختم به ق   کردم و گوشی را به ک  م برگرداندم. چ ااااام دو   

 که ضاااااااااااال  غری  عمارش برپا شاااااااااااااده بود.  اال گروه 
ناااااااااااانن

 نوازندگان  مده و منظم در های خود ن سته بودند. 

 صاااادای ه اهوی  دم  
ً
ا هم  بودند. دنااااته ها شاااااد بود. اتن 

شااااااااان ن ااااااااسااااااااته دناااااااا  کم، دو ن ر با هم و من... تنها م ان

 بودم. 

هایم خوب بود. ردیف  ن م و درناا  ونااآ ناان. ناام    

انااااتم خانیم بود که از روی بروشااااور ق عاِی را که قرار بود ر 
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داد. اطالعاش اهرا شااااااود، برای گروه همراهانش توضاااااایح یم

 ص ب  بود. خوی  داش  و خوش

کنان ایساااااااتادند و... با ورود شاااااااهرداد رو این همه ت اااااااحیق  

  از نااااااااااااوئیااا  دریااااچاااه قو کاااه در فضاااااااااااااااا   چ اااد، 
ُ
ن نااا اولی 

 م مه کردم: هایم را بستم و زیرلب ز چ م

 ا لذش بن  بیه.   

🌙 

 

 12#ایوان

 

 

 ایان  ضاااااااااااااار بعد از  خرین اهرا، با صااااااااااااادای ت ااااااااااااحیق ی    

 هایم را باز کردم و کیم بعد از روی صندیل بلند شدم. چ م

 ن ش از خن  این شب شهریوری گرفتم.   
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ها الی درخ ناع  از یازده گذشته بود. باد خن  که البه  

گاااذر از کناااار  وض ب رح کیم لرز باااه تنم   چ اااد، موق   یم

 انداخ . 

ترین بودم...  ِن ها نااااااااااااااتا هنوز هم م اان ه ااهوی  دم  

 هایم. قدم

وری یک دنتم را م   کردم دور بند ک ف کوچ م که یک  

انداخته بودم و رسم را ناااااااام   ناااااااامان گرفتم. ناااااااا اه بود و 

قابلم نااااااتاره. چند قدم که از در باغ فاصااااااله گرفتم، کاوه می  

ن شااد. دناا  ناینه بود و نقش صااورتش از نااخِن انگار بهناان 

 که روی نن  تراش ده شده بود. 

 ا خوش گذش ؟  

هایش را از روی ناااااینه باز کرد. این را گ   و قالب دنااااا   

دانم ی کاااااه توی دلم بود  هوم ی گ تم و هاااااای  ن  نیم

 طرفش رفتم. قدیم به

؟کار یمها چی ا تو این    کنن

 اطراف یه دکون داشته باشم!  کنم، اینا ف ر    
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هرچنااد هواب من این نبود، امااا از ل ا  دکون  کااه برای   

ام گرف  و  ن گالری ناااااااااااع  شاااااااااا ک به کار برده بود، خنده

ن خنده اصل  رفم را ف ر کردم شاید بد نباشد البه الی همی 

 هم بگحیم. 

 د. خانم بگذره، بعی خالها بذار  داقل یه ه ته از برنامه  

د.     انگار ن  کرد هلوی اخم کردنش را بگن 

   .  ا فلور رو هدی نگن 

بگم بیه، »صاادای فرهاد در  هنم ت رار شااد که گ ته بود:   

 «شه! بهرو  ذف یم

 باااااایااااد یاااااک هواب این مااااادیل باااااه کااااااوه یم  
ً
من »دادم، مثال

م اونم ی  خاله اما  اال فقآ « شااه؟خ ال یمش رو هدی نگن 

 را من رف کنم. خوانتم  هنم یم

 قدمم شد. راه افتادم و هم  

 ا تینا چ وره؟  

 ا عین  شده.   

؟! اون فسقیل رو چه به عینک!   
ً
 ا واقعا
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دنباااااال  رف را گرفتم و هریااااااان  اااااادس خودم و مری  و   

 ت خ   دکِن را م صل برایش گ تم. 

 رن ده بودیم کنار خ ابان.   

 ا خب برو دیگه، منم برم.   

 ش رس راهمه. ی در ن ار... خونهباز ا مسخره  

خ یل وق  بود که رس رناااااااندنم با هم ب ث ن رده بودیم.   

گاه راه کرد و من هم گهاو با من راه  مده و اغلب اخار نیم

زدن شدم.  اال هم قصد ناز مخالف مدم و همراهش یمیم

 نداشتم، فقآ... 

 رم. ا خونه نیم  

 شد. قب  
د
 ل از او گ تم: صورتش باز همان نقش نن 

ی بخورم. ا یم   ن  خوام اول یه چن 

 ا این وق  شب؟  

 دنتم را روی ش مم گذاشتم و گ تم:   

 ا هوس که ناع  نداره.   

ن رفته بود.   صورتش از بی 
د
  اال دیگر  ال  نن 
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 ا چی هوس کردی  اال؟  

 ا ه گر.   

ا رو    زدگان روی شااببهو چند دق قه بعد رس خ ابان ول عرصا

های نا  دش ن اساته بودیم و توی   اده ن رو   ا  ی  از من 

 خوردیم. هگر یم

 ا این یارو، فرهاد... چند نال ه؟  

ی  یش از ظهرمان را برداشااااااااااا  و رب ش م المهناااااااااااوال ی    

 صدر ف رهایم گذاش . 

 وه  ، چ ور؟ا ش  

 اش م  ول شد. خوردن   ش هوای  نداد و به  

ن دادنگاهم را به نااااااااااای    م. او ناااااااااااهم خودش را های روی من 

خورده و من از نااااهمم فقآ چند ت ه خورده بودم. نااااینن را 

 طرفش هل دادم و گ تم: به

 ا بخور.   

 ام طعنه زد. های دن  نخوردهبه نی   

 هوری هوس کرده بودی؟ا این  
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 هوس بیه بود، نه من...   

🌙 
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 فلور  

 

هال، کنار  اش مانده بود روی کنسااااااااااااولتراول  ن اه توماین   

. ههانگن  یمشااااامعدان شااااان. نه مرد برایهای برن ی ههانگن 

ی عقدشان کنار چون یادگار زن مر ومش بودند و رس ن ره

ای هاااخوش کرده بودناد کااه تصااااااااااااحیر  ن دو افتاااده بود  ینااه

تحیش و کشاااااااااااا به زبان ن اورده بود که   ف؛ ناااااااااااایب رس  

رچه انداخ  چ ور به هنصاایب شاا ال شااد، چون یادش یم

 خوان  رن ده بود. یم

 تو خوابم نیم ا »  
د
هاش دید یه روز کلکسایون عت قهب ری

«  کرد! ش  مایل یمب اااااه ناااااهم هموین که یه زماین تو   ره

نااااااااااااواد بود امااااااا خوب اناااااااااااایم برام مااااااادرم ی  »گ اااااا : یم
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قدر کوچک بود که از تسااااااخن  ههان برایش این« گذاشاااااا ! 

 و ماااال
د
 ک فواموال  اااا زنااادی

د
کرد و باااه اناااااااااااامش یم ب ری

 دم باید »انداخ  که: بال د و تهش هم باد به غب ب یمیم

 « ها! هنم داشته باشه. من از  ادویی رن دم به این

البد من هم هنم داشاااتم که  اال کلکسااایونش ناااهمم شاااده   

 بود! 

 ف رش را یماز ک ا به ک ا رناا ده بودند.  ا   
د
کرد که ب ری

 بحبش ناااهم زین شاااده باشاااد های مروزی کلکسااایون عت قه

 که هیچ صنیم با او نداش ؟ 

ی  ر نااااااااوار شااااااااد، فقآ نگاهش کردم. گلنی که با دو کیسااااااااه   

ها را روی صاااااااندیل شااااااااگرد گذاشااااااا  و نااااااام  عقب کیساااااااه

 برگ  . بوی غذا زیر دماغم زده بود. روی غذاهای مادر... 

 هان . خودشم هس  االن. وهو کردم. مدیر اینا  رس  

 وهو دو تا کیسه  ر خرید کردی؟ رس ا برای یه  

 خندید.   

ااااااااااا ناهار که نداریم امروز. بو غذاشونم خوب بود فلورهانم   

 .  نخ  نگن 
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گرفتم، رس چرخاندم ناااااااااااام  تابلوی خونه. نااااااااااااخ  نیم  

 زدم. وپا یمها دن ونآ نخِن 

ا رانِن فلورهانم دخِن فتانه   ام داد و کیل برای  ول ت  ر   

 تون.  د خدم هم یمکرد. گ ته  ضوری 

 و فتانه ن همن.  ا گ ِن شوهرش  

اااااااا  ره قربونتون برم خودشم  وانش بود... شوهرش انگار   

 مرد بدی نیس ، فقآ اختالف ننا.... 

 طرفش  رفش را خورد. با چرخش نگاهم به  

وپن  نااااااالش باشااااااه و ب  ته دنبال دخِن ااااااااااااااااااا مردی که چهل  

 مرد نیس . ه ده ناله، نه فقآ مرد خوی  نیس 
ً
 ، کال

 در هم ک  د.  رسش را ت ان داد و چهره  

 فلور هانم. اگه فقآ برای رضای خدا اومده اااااا ران  یم  
د
ی

 این ماااادر و دخِن باااه
د
هاااای بهااااره از خود فتااانااه بود تو زنااادی

کرد کاااااه  ن  ناااااااااااااااااال ازش کوچ  ِن بود. خوانااااااااااااتگااااااری یم

... خاک داد هوری مادر و دخِن رو با هم رسونااااااااااامون یماین

افاااااتااااااه اون ماااااوتاااااور بااااااازشاااااااااااااااااون. از کااااااارم نااااایمباااااررس هاااااوس

 شون... المصب
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 کرد. دادم  اال  االها برایم ن ق یماگر م دان یم  

 ی هنگامه رو هماهن  کردی؟ا م اوره  

ش رو خانم منشااااای نوشاااااته بود رو اااااااااااااااااا بله فلورهانم. برنامه  

ن هلسااااه شااااه. خانم فردوناااام کاغذ دادم دناااااش امروزم اولی 

ن ه تااه یم  امروز نیمگ اا  د تونااه ب اااد دیاادنتون امااا تو همی 

 .
ً
  تما

ن را  ر کرده بود. نگاهم به تابلوی خونه    ع ر برن  ماشاااااااااااای 

ی  دری را گرفته بود. طعم غذاهای بود و ف رم مساااااان  خانه

 مادر از یادم رفته بود... 

 ا چی خریدی  اال؟  

 های خریدش بلند شد. خش کیسهصدای خش  

ر لواشااااونم چ اااامک  ااااااااااااااااا غذای  
ن
روزشااااون فساااان ون بود، ت

ن گن بااااااهزد. چنااااااد ماااااادلم از این... چی یمیم شاااااااااااااون، همی 

 فینگ ل ا... 

 زم مه کردم:   

 ا فینگرفود.   
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 باز خندید و گ  :   

خونه ب ن م االن اااااااااااااااااااا ها، همون... یه یم   ن گم ب ا ما هم  شااااااانی

 فقآ ش م هوابا... 

ون  مده و  ن اهدخِن     از در بن 
ن یمتوماین  مد. نم  ماشی 

، ن ق گلنی را کور کرده بود.  ن  همی 

 ا گند زدم فلورهانم؟  

ی نااااالنش را نااادادم. در را بااااز کردم و   ااااده هواب زم ماااه  

  مده بودم که شااااااااااااادم. اهل قایم
ً
کردن خودم نبودم. اصااااااااااااال

 بهیند! 

ی نگران   ن  تون کرده خانم؟ا بازم چن 

های از هداد انااااااتاد نگاهشاااااا یرستا ایش را برانداز کردم. ننه  

 دادم. باال بود و  اال من درس  س یم

 ا شما!   

 لبخند زد.   

شه خواهش کنم از این به بعد اگه نگراین براتون  یش ااااااااا یم  

 اومد مستق م ب اید  یش خودم؟
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 منظورش به گلنی و  رس  
ً
وهحیش بود. اشااااره کردم گلنی  تما

ون  مد و کنارم ایسااااتاد  . یک چ اااامش به من   اده شااااود. بن 

ام. قبل از فهم د چرا صاااادایش زدهبود، ی  به  ن دخِن. نیم

و  بااه تعریف و تم  ااد از غااذای ن شااااااااااااااان کنااد گ تم کااه رسی

گوشی را بااادهاااد. ت ااااین خورد و   هاااان ی گ ااا . رسم را از 

اش ت اااااان دادم و گوشی را گرفتم. عاااااذرخواهااااانااااه باااااازیگی 

 نگاهم کرد و دوباره نوار شد. 

ن ع س   طرفش گرفتم. هگری را  وردم و به شااااااان   اااااا  من 

 زد بود! ی شهداد هم زبانهای ننه وزخند 

 ی  زدم.   

 ا شوهرش ک ان  این وق  شب؟  

🌙 
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 ها: یک دخِن و یک  رس. نوژه  

 ناع :  وایل دوازده شب.   

 ای ن اه شده با نام شوهر. زمینه: شناننامه یش  

، چه هرزهبا    کنن شااااااااااده بودم در خرابی خانهاین ت اناااااااااان 

 این ع س. 

 توانستم تا دودی درکش کنم. راناش این بود که یم  

 لبخندی م و زدم و گ تم:   

شه دونم که با این ع س توض  اش من برای شما یماااااااااااا یم  

 ... ن  توه ه، برای همی 

 نگذاش  توضیح یا توهیهم کامل شود.   

کنم ف ر بدی آ ب ش. منم ناااااااااااا  یمااااااااااااااااااااااااا دور کاوه رو خ  

 ش ن نم... مادایم که دیگه اطرافش نهینم ! درباره

ن    تون کنم این بی ِن از یه نوپت اهم ب رح ااا  ِن اگه م می 

 نیس . 
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ن     قاادیم ن دی م  مااد و صاااااااااااااادایش را در نهااایاا  هاادیاا   ااایی 

  ورد. 

ن دیگه... فقآ خودش    اااااا برام مهم نیس  نوپت اهمه یا چن 

 ه دور کن. رو از کاو 

 خ ری برای  رس شما م سوب نیم  
ً
 شم. ا من واقعا

 نگاهش هدی و عمیق بود.   

 ا شاید اون برای تو خ رناک باشه دخِنهون!   

 با  ریص که برایم ع  ب بود این همله را گ  .   

 زد. نم عر  بود؟     لبش بر  یم  

ن شد. خانم راننده خ یل زود راه افتاد.     نوار ماشی 

🌙 
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ی بلندگو را زدم و گوشی را     مبل راتش ایستادم. دایره  

 های  زاد بلند شده بود. هلوی صورتش گرفتم. صدای بو 

 تماس ی  نیم  
ن   ان  بود. دانم چندمی 

هایش را باز رسم را ک  کردم تا صاااااااورتش را بهینم. الی  لک  

شااااید هم به  ی گوشی بود. کرده و نگاهش با اخم به صااا  ه

 انم بیه، باالی ص  ه. 

 ده! ا هواب نیم  

 صدایش را هوار کرد.   

، هنگامه!؟ا مگه نگ تم درو به روش باز نیم    کنن

 ا ببخ  د خانم من باز ن ا...   

 گوشی را عقب ک  دم و گ تم:    

دونه ی کل د خونه رو داره، ی ااااااااااااا خانم  خودش خوب یم  

 نداره! 

ون دوید و گ  : گلنی با ع له از را     هرو بن 

 ا ِا چه خوب که اومدی کاوه، ب ا براش فسن ون گرم...   
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   !  ا گلنی

 ا نگ تم که از ک ا گرفت م فلورهانم!   

   !  ا گلنی

شد از همان رایه که گلنی که لبش داش  زیر دندانش له یم   

  مده بود، دررف . 

 باز رسم را ک  کردم طرفش و زیر گوشش گ تم:   

 که از غ ب رن د فلورهانش! ا شاهدم    

ون  رسها گم و از خونه    من بن 
د
 ن هم! ی زبونزندی

 نی خند زدم.   

 شه که فقآ من گم شم! ا نیم  

 دفعه از روی مبلش  رید و باز ف ش داد. یک  

 شعور! شو ی  ا خ ه  

این بار توی تخم چ ااااااااامش نی اااااااااخند زدم و خودم را روی   

لون روبااااه ن ه بهش ی رستااااارس روی  ن رهرسی ی انااااداختم و خن 

ماااااانااااادم. خوب برای خودش توی عماااااارش ههاااااانگن   اااااال 

 کرد! یم
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خوای شااااو! نااااهمتم که گرفِن دیگه چی یمااااااااااااااااا  اشااااو برو گم  

 ها؟این

 رو به نقف قهقهه زدم. باز نگاهش کردم. رس  شده بود.   

  ق خودمو بهم دادی نه نااااااهیم از مایملک   
ً
! اوال ن ااااااااااااااااااا ببی 

، ف ر ن ن خن   ههانگن  بدبخ  که من 
ً
بذاری رسم! دوما

االرث بابام از مال  قاب رح ندارم. ز م  ک ااااااا دی از ناااااااهم

گالری بابامو بعد از چند ناااااااااااال در وردن  درم، کامل زدی به 

 نامم! 

کوناااان روی صااااندیل مخصااااوصااااش را برداشاااا  و  رش کرد    

 طرفم. 

 شو! ا برو گم  

 دمم گرم! خحبش کرده بودم.   

توانااد  ول من را هم مثاال  ول ههااانگن  و ف ر کرده بود یم  

 هایش باال ب  د و ه  م درن اید. االرث بچهنهم

م روی ا کونااااان را برداشاااااتم که بعد از خوردن وناااااآ ناااااینه   

ن افتاده بود. باز از همان نی ااخند  هایی ت حیلش دادم که زمی 

 نوزاند. تا نات ایش را یم
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موال  قاب رح اااااااااااااا چ ه؟ ف ر کردی خن  ندارم ازش؟ واناه ا  

 منم نق ه ک  ده بودی... 

!   ا    گلنی

مردای  ولدارن؟  اااااااااااااااااااااااا خودمون م دیگه، نق ه   ضاااااااااااع    ن 

 شه؟ اش شل یمو شون دن بینن یم

بند بسااااااااااااتم نه او که ایسااااااااااااتاده بود و یکنه من دهانم را یم  

 ک  د.  انم گلنی را هیغ یم

ااهاااااااااااااااا خ ه   ... شاااو  رسا ون... گلنی ب ا اینو  ی ا مق... گم اااو بن 

 ... ون... گلنی  بندازش بن 

گلنی کااه بااه این هریااانااش عااادش کرده بود بااا یااک لیوان  ب    

ای که دز التماناااااااش بی اااااااِن از غرهبه ناااااااالن دوید. با چ ااااااام

 تهدیدش بود انمم را صدا زد. 

صااااادقه روی مبلش ن ااااااند و  ب را زور و با قربانفلور را به  

ن ان داختم و بلند شااااااادم. به خوردش داد. کونااااااان را روی زمی 

های هنگامه   ااااا  دیوار ورودی ناااااالن ایساااااتاده و با چ ااااام

وارد بود و عادش نداش . ور. تازهگ اد شده زل زده بود این

 شدم، با نی خند گ تم: از کنارش که رد یم
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. ا عادش یم    کنن

مااان هم مثاال گلنی کااه نااه فقآ عااادش کرده بود ِلم هرکاادام  

 دناش  مده بود. 

ون و باز هم شااااااامارهگوشی ر     ی بیه را ا از هیبم ک ااااااا دم بن 

قدری خودم را تخ له کرده بودم که برای  رم و گرفتم.  ن

 تماس
د
 اناااااااااااا  از این به بعدش ها باز شاااااااااااااده های ی  کالف 

 باشد، هرچند این دفعه اش ال بود. 

 

🌙 
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تصحیر فرهاد و تینا از م  م گذش  و یک م   اخم روی   

 ا گذاش . صورتم ه
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های تق دماایی وناااااااآ هال کوچک عمارش صااااااادای تند تق  

چندان گلنی رسم را ناااااماش چرخاند. ن دیک  مد و م اااااِن نه

 م  م به بازویم زد و گ  : 

 شی ن ته کنه؟  ا خوش ال یم  

  وزخند زدم.   

 ا این ن ته کنه!؟ ن ناختیش هنوز؟  

دلاااخاااور ناااگاااااااهااام کااارد. فااالاااور خاااااادای روی زمااایاااناااش باااود.   

داد بااه ترین عماال را هم هلوی چ اااااااااااامش ان ااام یممااانااهظااال

 کرد. اش شک نیمخوی  

خ یل هدی نه ی باِف مانده تا در را یط کردم و نهفاصااااااااااااله  

 خ یل شح  گ تم: 

یا م خوردن نداره، شااااید زبون تو اااااااااااااااا تو بهش بگو مال بچه  

  الیش شد. 

 ام شد. بار از     کحب د که باعث خندهم   دوم را این  

ون زدم و او همااااان   هااااا توی قااااابش از در ب رح ورودی بن 

 ماند. چند قدم توی ایوان رفتم و برگ تم. 
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 ا چی بهش گ  ؟  

 ی؟  ا به  

 خودش را بااااه  ن راه یم  
ً
ترین  دم برای این زد و ناااااشی مثال

ن گلنی بود.   اداها همی 

 ا همون که ازش فسن ون خریدی؟!   

 د. اش گرفته بود اما  رف ن  خنده  

  وصله خندیدم و گ تم: ی    

، ا ی  ن ن.     ا هان من بگو گلنی

نجی کرد و بعااد از نگااایه بااه داخاال کااه ه  نمااای گرد هااال   

ی نصاااااااایبش نیم لهورودی و راه ن کرد، رسش ی مارپ چش چن 

 را چرخاند و گ  : 

ن بودم، ن ن دم.     ا من تو ماشی 

 بهش  وزخند زدم و خوانتم برگردم که گ  :   

م ن ن دم. من فقآ   اده شدم گوشیش رو هان بچهاااااااااااااا به  

 دناش دادم و دوباره نوار شدم. 

 اش؟ گوشی کوفِن... هانوس کثاف ! گوشی    
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 رصاااااااااااام گرفتااااه بود. خون توی تنم ق ااااااااااااناااا  داشاااااااااااااااا    

 تعارف باز کردم: هوش د. دهانم را ی  یم

ه اااا این یارو دیگه کدوم  درنگ ه که ع س ریدن منم یم   گن 

  ره؟ هان؟ش یموانه

 گرد کرد و لبش را گ ید. چ م   

 تربی . خ ال  ب ش. ا ی    

های دنااااااااااتم را توی هوا به معنن  برو بابا  ت ان دادم و  له  

ن دویدم.   ورودی ناختمان را  ایی 

 اال غذا » رنااااااااااا د:  الرم   ام گوشی با صااااااااااادای گلنی که یم  

بم ی  شاااااااااااااد. گوشی را از هی« خورده بودی یاا ناه؟... کااوه؟

ون ک  دم و با دیدم انم بیه ونآ راه ماندم.   بن 

م. رسم شلوغه کاوه رس فرص  تماس یم»    «گن 

 ا منم که گوشام دراز!   

ن ساااااااااااام را  وف کردم. هرچی که بهِن از ه جی بود. دِر مقر   

ن  فرمانروایی فلور را با قدرش به هم کحب دم و ناااااااااااوار ماشااااااااااای 

 شدم. 
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🌙 

 

 17#ایوان

 

 بیه    

 

 خوام ب ام  یش تو. ا یم  

 ن سم را دور از گوشی رها کردم.   

هون  خوش بگذرون تا بعد ی مامانااا  اال چند روز خونه  

 موشک. موش

 خوام! ا نیم  

ن شاااااااااااااانه    و کت م گرفتم و دنااااااااااااتم را توی ک ف  گوشی را بی 

 چرخاندم. 
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 ا تینا هانم.   

! ا اینا همه    شون  ن  و زشِین

 های تینا هول کردم.  دنتم توی ک ف خ ک شد. من  

 هون  ک ان؟ا مامان  

 ها. ا این  

دندان توی لب  ایینم فروکردم. هلوی خودش ن اااااساااااته و   

 کرد؟ گ تم: زباین یمطور بلبلاین

طوری تر از خودش اینی ب رحاااااااااااااااااااا خ یل زشاااااااته  دم درباره  

 ص ب  کنه! 

 زنم. ا دون  دارم... عین م نیم  

ی  مد و صدای  رش   ن و بعد هم صدای نام هویم  کردن چن 

تر از نااااااااااااوی مادرب رگش. ک ف را ول کردم و گوشی را م  م

 به گوشم چسباندم. 

خواناااااااااااا  ب لش شااااااااااااد، وگرنه بدهور دلم یم  ف که نیم  

 اش بروم از بس که دلم برایش تن  بود. کنم و قربان صدقه
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یبهانه    دو روز کنار کردم. تینا بی ِن از ی اش را درک یمگن 

 مااهااتااااااابااش طاااااااقاااااا  ناایم مااااااادرباا رح و عاامااااااه
ً
 ورد و واقااعااااااا

شاااااااااااده یا من چه کرده بودم که فرهاد افتاده فهم دم چه نیم

 ی ل ! بود روی دنده

   چ د: صدای مادرب رگش توی گوشم   

 شه. مادر بهِن از این نیمی ی  ا بچه  

ن افتاااااااد. هلااااااد     ن ت ریر ول شااااااااااااااااااد و زمی  ک ف از روی من 

ه بهش مانده بود. قبل شانانانامه از الیش  ون. خن  زه بود بن 

شدن تماس تونآ او که  اال مستق م داش  تینا را از ق  

 کرد، رسیاااا  گ تم: دعوا یم

 خوای ب ای  یش من تینا. ا به بابا بگو یم  

دانسااتم صاادایم را شاان ده بود یا نه. تماس ق   شااده و نیم  

ن انداختم. دنااااااااااااتم را باالی ابرویم  ف اااااااااااااار گوشی را روی من 

 دادم. 

زد و دردی از   اااا  توی گوشااااام زن  یم« مادری ی  بچه»  

 شد. گردن تا زیر گوشم  خش و مدام بی ِن یم
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ی اناااااااام بارهصااااااااادای زن  گوشی رسم را بلند کرد. دیدن ده  

بان درد را بی ااااِن کرد.  ن از م المه ام کاوه روی صاااا  ه، خن

ادر  و ماااای ی  بااااا خااااانم خاااااردار و این هم تینااااا و  ن  بچااااه

 ن دین کاوه. های تمامتماس

 را برداشااااااااااااتم و   ایم برایش فرنااااااااااااتادم بلکه ی     
خ ال گوشی

 شود. 

ون ریخته ازش را هم  کردم    خم شااادم و ک ف و وناااایل بن 

و روی تخ  انداختم. شااااااناناااااانامه هنوز توی دنااااااتم بود... 

 درواق  توی م تم. 

قدر که نشاااااااااااااان گمش کرده بود...  چند ماه بعد از ازدوا   

د... با تمام  ریص که داشااااااااااتم روی  م بور شااااااااااد المثنن بگن 

 تخ  انداختمش... 

وق  شااااااااد. هیچاز توی گوشاااااااام  اک نیم« مادری ی  بچه»  

 شد. نیم

ی مادرب رح ی خانهبعد از چند ثان ه م ث روی شااااااااااااماره  

ی فرهاد را گرفتم. همان بو  اول تماناااااااام را رد تینا، شااااااااماره
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هایم هایم را به چ اامسااتم و کف دناا کرد. روی تخ  ن اا

 ف ار دادم. 

 

🌙 
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 فرهاد  

 

 ا الو فرهاد؟!   

 ل نش... هم  و  داش  هم تع ب.   

ماند که، نمانده بود. هواب یمکرد باز هم ی  شاااااااااید ف ر یم  

 عین م را برداشتم.     دنتم را به چ مم ف ار دادم. 

 ا هانم؟  
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 ... ا دیروز، هواب ندادی  

 قدر ت ل ل رف  که ق   شد. صدایش  ن  

ی بینن تنظ م کردم. نگاااایه باااه گوشی عیناااک را روی ت  اااه  

 انداختم و دوباره کنار گوشم گرفتم. 

 ا عصن  بودم.   

ی نااااع  دیواری روی صااا  ه ی یک دایرهنااا وش اندازه  

اتا  کش  مد. اتا  ویالی دنج  که توی باغ خودم نااااااااخته 

بهرو ازش خن  نداشاااااا ... ه چ س ازش خن  بودم. باان که 

نداشاااا . درواق  ه چ س ه  ایمان!  ِن تینا را هم تا  اال 

 با خودم ن اورده بودم. 

کردند، این چند روز های ناااااااااااا ری که بهرو و بق ه ف ر یم  

 ها بودم. این

 ِمن گ  : با ِمن  

 شه تینا رو... ا ممم... یم  

 گردم. ا ام ب بریم  
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شااااااااهر گلبهار، شاااااااااگردتو  تم شااااااااهرک صاااااااادرا، باغای بابا گ»  

ن از من طلب داری...   «فرنتادی قرص نن 

ن    طور وارد اتا  دنااااااااااااتم را هلوی گوشی گرفتم. ایماان همی 

 شده بود. اشاره کردم ن وش کند. لب زد: 

 ا ن ام ه؟  

ون رف .     رس باال انداختم. بن 

زدن به اعصاااااااااااابم بس بود. عینک را انااااااااااامش هم برای گند   

ی ونااااااااااآ وی بینن باال زدم. چرخ دم ناااااااااام  تنها وناااااااااا لهر 

ای که این چند شااااااااااب روی  ن ره. کانا هاتا . درناااااااااا  روبه

 رویش خواب ده بودم. 

 ی بیه بود. گ تم: گوشم به ن وش دوباره   

ن تماس گرفته بودی؟    ا دیروزم برای همی 

تر صاااااادای ن سااااااش در گوشاااااام   چ د. صاااااادایش کیم هدی  

 شد: 

هوری شدی؟ مگه چی دفعه اینهاد؟ چرا یهشده فر  اااااااااا چی   

 شده این مدش که... 
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 دفعه باال رف : صدایم یک  

دفعه  ،  این مدش ؟!! یه نگاه به تقحیم بنداز شاید اااااااااااااا یه  

و  شده!   یادش ب اد از ی رسی

هایم تر شد. عینک را دوباره باال زدم. دندانن وتش عمیق  

 تم. ای  لک بسرا به هم ف ار دادم و ل ظه

، رسوکلهاین انتظار تمام   زدن مداوم با ناااااااااااا امک و ن اااااااااااادین

 ایماااان و زیر ی  رفِین خاااایلهاااای تو تهااادیاااد 
ن هاااایش، اش، همی 

 اعصابم را ضع ف کرده بود. 

زدن با شدم... م   منم یه گن ایشی داره... رسوکله ااا خسته  

قدر کافن نااااخ  هساااا ، کردنش بهیه دخِنبچه و تنها ب رح

مااادرم ی ی  ه مااادرم یه زناا  ب نااه و از بچااهکااه الزم نباااشاااااااااااااا

 فهیم اینارو؟کنه... یمش ای  

تماس ق   شااااااااد. ق   کرده بود. گوشی را هلوی صااااااااورتم   

دانساااااتم ق   کرده اما صااااادایش گرفتم و باز کنار گوشااااام. یم

زدم. گوشی را روی کااااااناااااا اااااه کحب ااااادم. عین م را هم کناااااارش 

یمان دوباره به اتا  کمر ایسااااتاده بودم که ابهانداختم دناااا 

 برگ  . 
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، یم   ن اانااان  رناااه تا چند اااااااااااااااا اشاااابایه شااااگردشاااو فرناااتاده قرصا

 دق قه دیگه. 

ن  اال برای نصب شومینه باید منتظر یم   ماندم. وگرنه همی 

 گ تم. بریم

 نیم   
ً
توانستم دکش اعصااب  ضاور ایمان را نداشاتم. فعال

ون رفاااا . ه  نصاااااااااااااااب کنم. گوشی  اش باااااز زنااا  خورد. بن 

ینه مانده بود دکور این اتا . اتاِف که برای  ضاااااااورش شاااااااوم

ی باغ از رفتم. منظره کرد... نااااااام   ن رهشاااااااماری یمل ظه

 کم همهها عایل بود. کماین
د
ن برای  ضااااااااااور همی اااااااااا  اش چن 

 زدم. گدار به  ب یمشد... نباید ی   ماده یم

برگ ااااااااتم ناااااااام  کانا ه و گوشی را برداشااااااااتم. های بیتا این   

گ ااااااااا . باید شاااااااااده بود... باید به نق اااااااااش بریم مدش خایل

شااااااااااااااااد. بااااایااااد این انتظااااار لعنِن باااااالخره بااااه رس تر یم ررناااا 

 رن د. یم
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 19#ایوان

 

 

 بیه  

 

هاااااایش را الک زده بودم و  ااااااال نحبااااا  او بود کااااه نااااااخنم  

رویش ن ااااااااااااسااااااااااااته بههایم را مثل خودش قرم  کند. رو ناخن

هایم گذاشاااااته ام را روی زانو بودم.  اهایم را ب ل کرده و چانه

های رس و چ اااااام دوخته بودم به عینک گرد قرم ش که با گل

رسهایش را من خریده بودم اش هماهن  شده بود. گلاناری

 و امروز وقِن در مهد دنبالش رفتم روی موهایش بود. 

هایم، نگاهم را به انگ اااااتان  ایم اش به چ ااااامنگاه یواشااااا   

هایم را هم ی تمام انگ  ه کنارهها کک اند. نه فقآ ناخن

 الک زده و کث ف کرده بود. 

 ا خوشگل شدی بیه.   

اش فروکرد که باعث شااااااد دق  در شاااااای ااااااهبرس الک را ی    

 ب  تد و با خنده فرار کرد. 
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ن فروکردم. با  یکن برداشتم و در شی ه اکیک گوش  
ُ
ِنِی
َ
ا

و  ام م و شااااااااود، رسی خواناااااااا  از چهرهلبخندی که دلم نیم

نکردن دور ناخن  هایم. کردم به تمن 

قبااال از ظهر از مهاااد تمااااس گرفتاااه و گ تاااه بودناااد؛ هنااااب   

 خانم به دنبال تینا برود. ک این فرمودند امروز خاله

که خودش ن امده یا مسااااااتق م با خودم تماس نگرفته یا این  

در اصل نخوانته بود همدیگر را بهین م، بهِنین تصم م بود 

 هااای او بااه
د
 و دیاادن تینااا، مثاال  ی  کااه روی هااای نااااااااااااوخت 

 نوزاند. کرد، هم یمریخ ؛ هم خن م یمیم

 هایش را دور گردنم  لقه کرد. از     رسم  مد و دن   

کن را روی دنااااااااااااتمااااااال کاااااااغااااااذی گااااااذاشااااااااااااتم و  اااااااکگوش   

هایش را دنااااااا  هایش را از دور گردنم باز کردم. کفدنااااااا 

 هایم چسباندم و بون دم. به لب

 ا شام چی درن  کنم براش ع ق بیه؟  

 شه بیه؟هوری خراب یما دخِن چه  

خداراشاااااااااااا ر کردم که   ااااااااااااا  رسم بود و  بر  از رسم  رید.   

 دید. صورش را نیم
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وغریبش عادش کرده بودم اما این... های ع  ببه ناااااااوال  

ناااا  کردم از فرهاد ال حبرداری کنم و مساااالآ بمانم. اما من 

 که فرهاد نبودم! 

 ا منظورش چ ه ع ی م؟  

 هون گ  ... ا مامان  

هایم را به هم ف ااااااااااار دادم. از هایم را بسااااااااااتم و لبچ اااااااااام  

 دن  این زن! 

 ا یعنن مثل غذا؟   

 صدا ن س ب  م. ن  کردم ی    

 ش م؟ا من و مانیل ی خراب یم  

مانیل دوناااااااااااااش بود. دندانم را چند ثان ه روی هم ف ااااااااااااار   

هااا را هلوی کشاااااااااااا وقاا  این  رفیااک گ تمدادم. بااایااد یم

  رفش را؟ گ تم معنن ن ند؟ باید یم

ن دو خظ که گ ته بود،    م ال بود خودم را از   اااااااا  همی 

ی هملااه را م ااااااااااااخ  کرده   اادا ن نم.  ن هم وقِن گحینااده

 بود.  ب دهانم را قورش دادم و  رام گ تم: 
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 هان، بعضن  رفا... ا تینا   

 ور بگحیم. باااز چ اااااااااااامااانم را دانسااااااااااااتم چااه بگحیم، چنیم  

دانسااااتم چه کردم. هنوز نیمبسااااتم. داان صااااورتم را  س یم

ن  مد و گ  :   بگحیم که از روی کمرم  ایی 

ا درن  کن م؟ با خ اااایل  رش؟    ا  یِنن

هایش را هم از هم باز کرده ک اااااا د دناااااا  خ یل  را که یم  

لبخند زور ی توانم را انگار از دنااااااااا  داده بودم. بهبود. همه

 زدم و رسم را برایش ت ان دادم. 

خانه رفتم. انگار یم   ن ترن دم زود بلند شدم و دنبالش به  شنی

ی نااااااخوشااااااااااااااااااینااااادی گن  ب  تم کاااااه از ی هملاااااهدر هاااااا باااااه

 مادرب رگش نقل کرده بود. 

🌙 
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ا درنااااااااااااا  کرده بودیم.  هن    های شااااااااااااااد گذاشااااااااااااته و  یِنن

ایش  رش ریخته قدر که دلش خوانااااااااااااته بود روی همان  یِنن

 بودیم.  رش و قارب و نس قرم ... 

اها را همراه دیدن کارتون خورده     کیل بازی کرده بودیم،  یِنن

های الساااااااااااا و  نا یا گیساااااااااااو کمند، طرفدار باب بودیم. تینا به

 ان نج  و  اتریک بود. 

روی تلحی یون خوابش برده بود. ت انش ی روبهروی کانا ه  

رسها ش را از روی چ ااااامش برداشاااااته و گلنداده بودم. عین 

اش هدا کرده و خودم هم کنارش وارفته را از موهای فرفری

 بودم. 

که به تینا تمام مدش نقش بازی کرده بودم فقآ برای این  

های نرود که در خانه ن ی خوش بگذرد و  وانااش ناام  چن 

خورد و کاری از دن  مادرب رگش به گوشش خورده بود و یم

  مد. شان از  هنش برنیمکردناکمن برای  

شااااااادند. شااااااااید ها چ ور خراب یمدانساااااااتم  دممن هم نیم  

 رناااااااااااا د... شاااااااااااااید هم از بهِن بود این نااااااااااااوال را از فرهاد یم

 ن امک! 
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نااااااااااااخِن از روی  مد. بهیم اماز اتا  صااااااااااااادای زن  گوشی   

چند روز در  کانا ه بلند شااااااااااااادم و به اتا  رفتم. کاوه بود. این

هواب هااااا را هم ی  بااااار تماااااس گرفتااااه بود کااااه همااااانکاااال دو 

 گذاشته بودم. های نالم و عل ک طعنه زد که: 

 ا چه ع ب!   

م. ا گ تم که فرص  کنم تماس یم    گن 

 با م ث گ  :   

 هوریه؟ا صداش چرا این  

صاااااااااااااااادای من چ ور بود مگر کااااه از همااااان یااااک هملااااه و   

 الی عصبانی  خودش به گوشش رن ده بود؟البه

 ا الو؟ بیه؟ ن نه باز فلور اومده رساغ ؟  

دانسااااااااااااا . الاقل دیگر ن ازی به  ناااااااااااامان خوب بود که یم  

 رس کردنش نبود. بههای من برای دن ریسمان بافِین 

شاااون  ال من درکهر  اااااااااااااااا ه  اون دو بار، دیگه نه... اما به  

کنم. هم ای ااااااااااااون هم  ونه، هردو  ق دارن. منم باشاااااااااااام یم

ه...  ِن اگه یه  د طرفخوشاااااااااام نیم م ه  خودم با کشاااااااااا بنی

دوناااِن معمویل باشاااه... برای همه قابل درک نیسااا  که دو 
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شااااون فقآ با هم دوناااا  باشاااان، مثل ن ر فارغ از هنساااای 

 تره... هنس. بعدم  س اونا به عرف ن دیکدوتا هم

 ا عرف و این م خرفاش دیگه،  ره؟  

هاد دادن نداد. ه  فر صااااااااادای زن   ی ون فرصااااااااا  هواب  

  مد که     در باشد. کش به  هنم نیم

 زنن. ا من برم کاوه، زن  یم  

؟ ک ه این موق ؟    ا زنِ  چی

ون  مدم. نگاهم از عقربه   های ن اااااساااااته روی ده از اتا  بن 

ن  و شاااش رد شاااد و به  ی ون رنااا د. فرهاد ت  ه زده به ماشاای 

 بلندش در مانیتور نقش بسته بود. شاش

 ا فرهاد.   

 ن وق  شب؟! ا ای  

 وانااام  رش  ضاااور فرهاد شاااده بود. چون تا این نااااع    

خن  نداده بود، به ماندن تینا ام دوار شاااااااااااااده بودم و  اال... 

رسرسی بااااا کاااااوه خاااادا ااااافظن کردم و گوشی را توی ه ااااب 

 شلوارم فروکردم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 86 

را زدم. در خانه را باز کردم و ازش فاصااااااااااااله   ی ون یدکمه  

عر  مرطوب شااااده بود. صاااادای هایم از گرفتم. کف دناااا 

 مد. موهایم را   اااااااااا  گوش زدم و نگاهم  له یم ایش در راه

های قرم م ک اااا ده شااااد.  خر هم فرصاااا  ن ااااد به انگ اااا 

 ها را  اک کنم. الک

در را کاااامااال بااااز کرد و داخااال  ماااد. زیرلاااب نااااااااااااالم کردم و   

 طور هواب شن دم. همان

خااانااه رفتم. همااهی     ن یختااه بود. هم ر هااا بااههاادف بااه  شاااااااااااانی

های ن ااسااته را داخل نااینک تلنبار کرده بودم. دنااتم ظرف

کااااه بااااایااااد  ااااذیرایی طرف کِنی برِف رفاااا  و ف رم بااااه اینبااااه

ش کردم؟ یا از نظر مادرش دربارهیم ی دخِنهای خراب باخن 

دادم کردم و دناش یمکردم؟ یا فقآ ک ف تینا را هم  یمیم

 تا زودتر برود؟

 ا ا یا  کرد.   

 طرفش برگ تم و گ تم: اش گذاشتم. بهرا روی نینن کِنی 

   . ؟ خسته نباشی ... تو... خوی 
ً
 ا نه اصال
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زد هاااااادیاااااا  کرد. این عین ش را کااااااه یمفقآ نگاااااااهم یم  

و  شااااااااااااااد. مثاال  اااال کااه فریم کااائوچویی کرماش کمِن یمچهره

هوری، گردش به صااااااااورتش ن ااااااااسااااااااته بود. اینای ن مهقهوه

اهن رسمهوشاااااااالوار رناااااااایم و بدون ک  ن و  ن  ن هی  ای با همی 

ن  تری داشاا  تا هایش را تا زده بود،  ال  دونااتانهکه  نااتی 

یه نگاه به »وقِن صااااااااااااادایش توی گوشاااااااااااام   چ ده بود که: 

و  شده!   «.تقحیم بنداز شاید یادش ب اد از ی رسی

🌙 

 

 21#ایولن

 

 

ن برای  س   مان افتاده بود، باز زدن ف رها و... نااا وِی که بی 

 گ تم: 

 مونه. ا ف ر کردم شب  ی م یم  

ون رسک ک  د و باز کیم نگاهم کرد.    خانه به بن  ن  از  شنی
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مش.     ا نیومدم بن 

تر ایساااااااتادم. ن یم از انقباض تنم برطرف شاااااااد. به کیم  رام   

 کِنی برِف اشاره کردم و گ تم: 

 خوری؟ا چای یم  

   .
ً
 ا نس افه ل  ا

؟خواب نیما ی      شی

 ابم. خو ا چند ناله ی    

قراری به تنم ریخ . نااااااام  ناااااااینک اش موچ  از ی  زم مه  

طور خ اااااااااااااااک ماااانااادم. کیم بعاااد باااا  س چرخ ااادم و هماااان

ون  رفتنش رسم را روی شانه چرخاندم. رفته بود. بن 

هایم را بسااااتم و باز ن س ک اااا دم. تمام تمرک م برای چ اااام  

ن رفته  ی  نزدن  خرین همله س شاااااااااااااب باا این هملاه از بی 

خوان  تمامش را  س ب نم؛ م ال بود. درن  دلم یمبود. 

زدن  ب، شاااااد با  سمثل شاااااناوربودن توی اق انوس؛ مگر یم

شاااااااااااااااادن فرار کرد.  ن هم وقِن تااااا خرخره داخلش از خیس

 بودی. 
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خااایل هااا ماااناادم. برای خودم  ِب تااا هوشاااااااااااا اادن  ب همااان  

ون رفتم.   ریختم و برای او نس افه  ماده کردم و بن 

 من ن ااااسااااته بودم، ن ااااسااااته و رسش کنار    
ً
تینا هایی که قبال

هایش روی   اااِن مبل بود. عین ش در دنااااش بود و چ ااام

 چهره
د
ه ماندم. را بسته بود. چند ثان ه به گرفت   اش خن 

ن گااذاشااااااااااااتم. چ اااااااااااامش را باااز ن رد. امااا    لیوانش را روی من 

دناااااااااش باال رف  و کیم  وناااااااا  رسش را ماناااااااااژ داد و بعد 

 موهای تینا شد. م  ول نوازش 

کااااه  نی دیگر هم در همااااان  ااااال مااااانااااد و ی  چنااااد ثااااان ااااه  

ن خم شد و لیوانش را دودنِن  نگاهش به من ب  تد نم  من 

 گرف . رسش خم شده روی لیوانش بود.  رام گ  : 

   ...  ا اون روز خسته و عصن 

های  ن روز ونااااااااآ  رفش رفتم.  اال هرچه کمِن از  رف  

 گ ت م، بهِن بود. یم

 ا بذار مثل قبل تینا  ی م باشه.   

 در همان  ال ، رسش را کیم باال گرف  و نگاهم کرد.   
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م. نیماااااااااااااااااا بهش  ناااااون نیم   ی ها خونه ارم ف ر کنه اینگن 

 ن  و... خاله

 ا که هس !   

ن انداختم و نگاهم را به لکه   های رس  الک روی رسم را  ایی 

 هایم دادم. انگ  

گذشااااااااااااته بود که با ل نن خندان   باز هم کیم به ناااااااااااا وش  

 گ  : 

 ا کار تینان ؟  

 های  ایم را هم  کردم و لبخند زدم. انگ    

 رفن برای گ ِین نبود. ناااااه من م یل باااااه گ ِین از  ن کالم   

 مانده داشتم نه او اخاری به ادامه داش .  ن مه

ن گذاشااااتم و بلند شاااادم. به اتا  رفتم و دو    لیوانم را روی من 

رخِن برداشااااااااتم. چند لوارش را از روی چوبشاااااااادناااااااا  ک 

ن را و بعد دیگر همه ه ته  یش به خ ااا  اااویی داده بودم چن 

 فراموش کرده بودم. 

تر از تمام این اش باز شااااااااان اول هاخورد، بعد چهرهبا دیدن  

 روزهای اخن  شد و  رام گ  : 
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 ا کامل فراموش کرده بودم.   

 ا منم.   

🌙 

 

 22#ایوان

 

 کاوه   

 

ن ب له. مها ه   التم که همی 
ن
 ش یه صبح تا شبه بابا، ق

 گرف . یک ل ظه نگاهش را از مانیتور کوفِن نیم  

 باز ناز مخالف زد:   

 ا تینا  ی مه کاوه، بعدشم...   

ی کنار دناااااش دونااااه ردیف از هدول توی از روی  رونده  

خ ال کار شاد. بلند شد و نایساتمش را کامل کرد و باالخره ی  

ن  ون  مد.  از     من    بن 
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  وصله  
ً
 ی دردرس ندارم. ا واقعا

 بسایط داشتم از دن  فلور!   

   .  ا به  گ تم هدیش نگن 

 ا  ونه رو هم دیده؟  

 چه ع ب!   
ً
 چه ع ب! واقعا

ن صب انه ااااااا ف ر یم   کنن  ونه  دم ه که ب ینه فلور براش من 

 بچینه؟! 

 اش را باال انداخ . شانه  

گااااااذشاااااااااااااااااا ، کیل هلو ی م  ش یمفهم اااااادم چی تو اگر یم  

 افتادم. یم

های اصاااال ااااااااااااااااا شااااایدم تو هوری تصااااحیرنااااازی کردی که به  

 کاری، به نخودی  ساس شده! 

 گ   به خودش اشاره کرده بود. نخودی را که یم  

 هه! نخودی.   

ن را یمفلور هم کااااااه از دور همااااااه    ااااااای ااااااد، فهم ااااااده بود چن 

ن  دیم بود که خودش را نخودیاصااااال دانساااا  یم کاری همی 
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خوانااااااااااااا  هم و این نخودچی نه فقآ توی باغ نبود که نیم

 داخلش ب اید، در هم که چهارطا  برای ورودش باز بود! 

ون دادم و ی     کردن هریان برایش خ ال روشااااااانن سااااااام را بن 

ن یک  ن مانده بود بداند و رم کند و همی   ره را هم شدم. همی 

 از کف بدهم. 

ها و مون که ترم نااااااااه با بچهااااااااااااااااااااا برنامه ویالی ا سااااااااانه. ه  

، مهرنوشاااام طبق معمول با خواهر  انااااتادا رفیتم. همه ه ِین

  د... تو هم با تینا ب ا. و مادرش یم

اش ق اان  از هایش را راه انداخ . چهرهاناام تینا شاااخک  

 هم باز شد و گ  : 

 ا خب اینو از اول بگو.   

را توانسااااااااااااتم از همان اول  ای تینا دلم نیم خوانااااااااااااا ! یم  

هوری رایصن دادم خودش یکونااااااااااااآ ب  اااااااااااام اما ترهیح یم

 شد. شود که خب، نیم

کرد که توی ف ر رفته بود و انگار داشااااا  ف رش را مرور یم  

 زیرلب گ  : 
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ش خحبه اگه ب اااااااااااااه فرهادم ب اد. این مدش همهااااااااااااااااااااااااا خ یل  

ی داشا م و...   درگن 

 مد کف دنااااااااااااتم را روی دهانش بگذارم که ادامه بدم نیم  

هد. خ وط اخم هوری به  ونااا  صاااورتم چساااه دند که ند

 تا بخواهم خودم را هم  کنم، توههش را هلب کرد و گ  : 

ها معذب ب ن. اااااا البته خب فرهاد  شنا نیس ، شاید بچه  

 ی خوی  باشه. ف ر ن نم ایده

ن و یک  وشاااااااه   ی هدید برداشااااااا  و باز برگ ااااااا    ااااااا  من 

 م  ول کار شد. 

ردبخور برای گ ِین   اادا ن رده بودم دی بااههنوز یااک هملااه  

 ی اتا  اشاره کرد و گ  : که به چایساز گوشه

 خوری یه چایی درن  کن برای خودش. ا اگه یم  

ریخِین برای خودم،  خ ال چایناااااااااام  چایسااااااااااز رفتم و ی    

های ماگ ن اهش را از  ب هوش  ر کردم و وقِن   م اخم

اگ را کنار طرفش برگ ااااااااااتم و مروی صااااااااااورتم کمِن شااااااااااد، به

 دناش گذاشتم. 
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کردن به واتن ش را نداشتم. کافن بود  س ایستادن و نگاه  

یک مدش نگاهش کنن تا ب هیم های هر نوشاااااااااااا دین رسد و 

 اش بی ِن! دهد، هوش دهگریم  ب را ترهیح یم

 نوئیچ را توی م تم گرفتم و نم  در رفتم.   

.. با تینا و ها هم م  یل ندارن. دم. بچهاااااا به ا سان خن  یم  

 فرهاد ب ا. 

ونااآ راهرو بودم که صاادایش از   اا  رسم  مد. برگ ااتم   

 نماش. 

اااا ف رم خوب نبود دیگه. درن  نیس  دن  یه غریبه رو   

م ب ارم تو هم  که خودمم خ یل باهاشون  هم با خودم بگن 

 تونم با فرهاد و تینا برنامه بری م...  شنا نیستم. من یم

ریخِین را توی گ اااااااااااااند.  اال که ف ر برنامهها دوباره بر اخم  

دادم هلوی چ اااااااااااام خودم رسش اناااداختاااه بودم، ترهیح یم

 باشد نه تنها و... 

 اش گ  : کردن هملهدفعه م ث کرد و های تمامیک  

 کنن امروز! ا ای بابا تو چقدر اخم یم  
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ن لبتک   ون زد. دناااااتم را به  ی ااااااین خندی از بی  ام هایم بن 

 : ک  دم و گ تم

 کنن  دم رو بیه! ا رواین یم  

 گم؟ا چون ران  یم  

 ا چون...   

ای که نباید کامل رسم را ناااام  نااااقف گرفتم و های همله  

شااااااااااد، هوا را فوش کردم. باز نگاهش کردم و کیم شاااااااااامرده یم

 گ تم: 

 ن ، فقآ تو نیسِن. شون غرب ها همه همراه  

 هلو گ تم: دهانش را که باز کرد هلو   

رو براش  عصاااااااااااابااای م   منم ژاتاا  نباااف...  درسااااااااااااااااااااااااا بااا   

 فرنتم. یم

ون زدم و زیر لب زم مه    و با چند قدم بلند از ناااااااختمان بن 

 کردم: 

 خور... فرهادخان! ا ن   
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🌙 

 

 23#ایوان

 

 بیه  

 

ی که ف ر یمفرهاد زود    ن کردم رایصن شده بود. البته تر از چن 

خوانااااااتم با یمن ره بود اما چون نکه تره  ش به کمنی نااااااه

ی این دعوش با اعصاااب کاوه به قول خودش ردکردن دوباره

 اش کرده بودم. ژات  ببافم، رایصن 

شااااااااااااااااد. گااااایه باااه هاااا رفتااااار کاااااوه ع  ااااب یمبعضاااااااااااان وقاااا   

کردم، اما کردنم با خودشان شک یمهایش برای همراهاخار 

قاااادر ف ر و کااااار توی رسم ریختااااه بود کااااه فرصااااااااااااِن برای  ن

 داد.   نیمشان دن الچ  

 تر؟ تینا خوش ال بود و چی از این مهم  
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اش کرده بود. این زدههاااا این برنااااماااه ه  اااانبعاااد از مااادش  

های فرهاد گذشته بود. ها و بدقلِف دونه ماه اخن  به ت ریم

 شد. تر یمفرهاد و رفتارهایش که گایه از کاوه هم ع  ب

کشا بود.   دنبالم  مدند، م ا ول صا ب  با امروز وقِن به  

و « خدا افا ع ی م. »وقِن نااوار شاادم با لبخند گ ته بود: 

ن دو کلمه به اضااااافه ی لبخندش ف ر هدیدی شااااده بود همی 

کحب د ی م  م یمتق خودش را به دیوارهها و یه تقروی قبیل

 گ  ، اول به من ف ر کن. و یم

ن    تر از در ویال  ارک کرده بود. ت م  ماشاااااااااااانیش را کیم  ایی 

ن ماشاااااا وین ن ااااااان یمی  ها داد که بی ااااااِنیها دور دیوارهای بن 

قدر توی چ م بود که اند. و البته کاوه... ماشنیش  نرن ده

بِه شاااناخاش. عاشاااق ناااوار  ِن تینا هم یم شااادن توی این شاااِ

ه اااپ قرم  بود... چی بود مااادلش؟  ااااژن؟  ره... خود کااااوه 

تومن خر   فقآ نااااااااا صاااااااااد »گ  : هم عاشاااااااااقش بود... یم

 «ل  اش کردم شده این! ف ر کردی الک ه؟!  فیس

 ال  نبود. درواق  کاوه از  ن بچه  
ً
های خا   ورلدار مسااااااالما

 کرد. هایش معذب نیمبود که  دم را با دارایی 
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ن و بلوز کاغذی نااااااااااا  دش خوردین    تر از تینا با شاااااااااااورش هی 

هایش را به خوانااااااااا  خودش از دو همی اااااااااه شاااااااااده بود. مو 

کرده بودم. خرده موهااااااای فرفری   طرِف فرِ  رسش گیس

ون زده از گیس  ها نازترش کرده بود. بن 

خاااانم عین ش را روی موهاااایش زده و برایم ژنااااااااااااااا  قرِی   

ام را از روی موهایم برداشااااااااااتم و به گرفته بود. عینک  فتای  

چ اااااااااااام زدم تااا او هم رضااااااااااااااایاا  باادهااد و عین ش را مقاااباال 

 چ مش بگذارد. 

کرد و  هنم مااااااان یمهفرهاااااااد بااااااا لبخناااااادی کمرناااااا  نگااااااا  

 «به ی گ ِن ع ی م؟»هایش را ردیف کرده بود که: نوال

زدن بودن فرهاااد باااعااث شااااااااااااااده بود تینااا برای عینااکعین   

ی که  ن ا یا  ن ناد. امروز اماا فرهااد هم عیناک ن ده بود. چن 

 برای برنااااماااهکم  یش یم
ً
هاااای خ یل  ماااد ات اااا  ب  تاااد. مثال

کدام از این و  اال هیچ رنااااااایم یا هروق  که رسدرد داشااااااا 

 دالیل در م ان نبود. 

ن وناااااااااااااایل بازی تینا و ناااااااااااابد خورا    ها را از داخل ماشاااااااااااای 

ام زن  خورد در ورد. همراه هم ناااام  در ویال رفت م. گوشی 
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 : اتت ا «   اا  دریم. »و نام کاوه روی صاا  ه افتاد. به گ ِین

 کردم. چند ثان ه بعد در باز شد. 

 مد. ا سان خودش به   یمی رسخوش همصدای همهمه  

انااااااااااااتقبااااال  مااااد. فرهاااااد و تینااااا را معرفن کردم و فرهاااااد از 

م ا ماش در این هم  دونتانه عذرخوایه کرد. ا سان اما 

گرم و صاااااااااااام یم  رفش را رد کرد و از  ضااااااااااااورماااااان ابراز 

 خوش ایل کرد. 

تون گذره... دمتر باشه بی ِن خوش یماااااااا هم  هرچی شلحغ  

 گرم که اومدین. 

 کرد.  رس بامرام و لوِی منشی بود و  دم را معذب نیم  

ن من و فرهاد ایسااااااااتاده و کیم در ژناااااااا  خ الِن    اش تینا بی 

طرفش خم ها فرورفته بود. ا ساااااااان بهرویی با غریبهدر روبه

 شد و گ  : 

  ی ب ل عمو؟خانوم یما نالم خوشگل  

دادن زمااان بااا ت ااانتینااا کیم خودش را عقااب ک اااااااااااا ااد و هم  

 ش گ  : رس 

 ا نه.   
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 مااد. اش نیمل ن تخس  نااه  گ تنش بااه  ااالاا  خ اااالِن   

اش گذاشاااتم. رو به نگاهش لبخند زدم و دناااتم را روی شاااانه

 رسم را به تای دش ت ان دادم. 

کردن تینااا را ی ب االتعااارف بااه هیچ ا اادی اهااازهفرهاااد ی    

داد. البته که در اصل مردها شامل این دنته بودند. این نیم

 از همان وقِن که تینا  رفمسااااا
ً
ادی مله را خا تا ن های  دمن 

 شاااااد به او دی ته کرده بود.  ناش نیم ایل
ً
قدر که تینا تقریبا

فهم شاااااااااااااده بود که نباید ب ل غریبه ها برود. البته که شاااااااااااان 

 اناثنائاِی هم این م ان بود. 

🌙 

 

 24#ایوان

 

افق این مساااااااااااامله ه  معدود مواردی بود که هردو رسش تو   

 داشا م و الزم نبود غرغر و اخ ارهایش را ب نوم. 

ا ساااااااااان خندان عقب ک ااااااااا د و فرهاد را به داخل هدای    

 کرد. 
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ن درخ    ها بود. ی  به ناااااااام  از ناااااااام  ورودی دو راه بی 

ن هاااایی یم لاااه تر از ناااااااااااا ح ورودی رفااا  کاااه باااه   ااااط  اااایی 

ها  نرناااااا دند و ی  به ایواین که اتاق  هم در  ن بود. از یم

رف  و به نااااااختمان اصااااایل ویال ای بود که باال یمباز هم  له

 ن د. ر یم

ن که به ها از هرناااااااااه نق ه یمصااااااااادای بچه    مد. هم از  ایی 

رناا د، هم از اتاقک روی ایوان و انااتخر و  الچیق و تاب یم

ی نااااااااااااوم شااااااااااااد  ن را طبقههم از ناااااااااااااختمان اصاااااااااااایل که یم

ن   دیده و هوایی شده بود.  ها دانس . تینا هم تاب را از همی 

ون  مااده و بااا فرهاااد دناااااااااااااا      کاااوه از اتاااقااک روی ایوان بن 

اش  ال  برخورد شاااااااناختم چهرهداد. برای من که او را یمیم

ها را داشااااااااا . البته فرهاد هم غریبه بود اما این نگاه با غریبه

هایی بود که قرار نبود کاوه مخصااااااااااااوم  ن دنااااااااااااته از غریبه

 که توی این هم  فرهاد وق   شاااانا شااااونهیچ
ً
د. مخصااااوصااااا

  شنا بود. 
ً
ن کاوه مثال  ه  من فقآ با همی 

از کنارش گذشااا  و نااام  من و تینا  مد. ناااالم که کردیم   

دید و غریبه نبودند. نااااااام  تینا خم شاااااااد. تینا کاوه را زیاد یم

رف ، شاااااااااااان یمکاوه از همان انااااااااااااثنائاِی بود که تینا به ب ل
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رهاد. البته من در غیب  فرهاد  ِن با وهود ه اااااااااااادارهای ف

گذاشااتم تینا را خ یل ب ل کند اما در این مورد کرم از هم نیم

 گذش . خود تینا بود که از خن  کاوه نیم

 های کاوه نم  تینا برود، یواش گ تم: که دن قبل از  ن 

  مد کاوه. ا فرهاد خوشش نیم  

 کاوه دناااااااااااااش را عقب ک اااااااااااا د. هوری که انگار از اول هم   

 اش لبخند زدم. کردن نداشته ان . به زبیلقصد ب ل

ین   زباین توهه فرهاد به ما بود. تینا داشاااااااااا  برای کاوه شاااااااااان 

 ناااازوادا یمیم
ً
داد و دلش یمباااه ماااد. کااااوه هم دلکرد و دق قاااا

ن زبان و روی تینا را کامل باز کرده بود.   همی 

ان کم داشااااااااااااتم نگر گرفااا  و کمفرهااااد نگااااهش را از ماااا نیم  

 شدم. یم

   .  ا تینا برو کمک بابا ونایل بازیتو بگن 

 ا نه بریم تاب.   

 ریم... برو! ا بعدش یم  

 تینا که رف ، کاوه گ  :   
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 ا ام دوارم خوش بگذره!   

اش به فرهاد بود. او که با رفِین  لود و اشاااااااااااااارهل نش کنایه  

کم داشاااااااا  از ریخِین تینا هم نگاهش را از ما نگرفته بود و کم

 کرد. ین برنامه    مانم یما

 و شدن چند ن ر م  ول نالمبا ن دیک  
ً
ع لک شدم. تقریبا

شااااااااااااااان. ک   اا  ه  همراهااانشااااااااااااناااختم. البتااه بااههمااه را یم

ای ها هم بی اااااااِن خاطرهشاااااااناختم تعریفن نداشااااااا . از همان

شاااااان در  هنم نمانده بود. اما هایتصاااااحیری داشاااااتم و انااااام

ترین  شاااانای هم  دنبالش شاااانا عنوان   ونه را که چ اااامم به

گ ااااااااااته بود،   دا ن رده بودم و کاوه خ یل ناااااااااااده گ ته بود: 

«  بای  ارِی دارن خودشون. ره  لمان، گود داییش ام ب یم»

 ام ن رده بود. و توهیه به نگاه نوایل

 قایان بعد از خف صااب انه که  ش شاامس بود و ا ساان   

مااان اتااا  بااازی در هخودش ته ااه کرده بود، م اااااااااااا ول ور 

ها برای ع اش به   اط  ایینن و روی ایوان شاااااااااااااده و دخِن 

ون رفته بودند.   چند ن ری هم همراه مهرنوش و مادرش بن 
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ناااااواری. اما صااااادای  ب رواین که از تینا را  ورده بودم تاب  

بازی اش کرده و های تاب مد هوایی های ویال یم    دیوار 

 بازی به رسش زده بود. هوس  ب

ش گ ته بودم اگر چند قاشاااااااااق دیگر از  شاااااااااش بخورد با به  

 رویم کنار  ب. فرهاد یم

 خوام. ا نیم  

 فهمه  ش چ ه! ا بده من بخورم، موش چه یم  

تینااا نی ااااااااااااش را برای کاااوه باااز کرده امااا همچنااان رایصن بااه   

 خوردن نبود. 

 ده. ا دیگه این ترفندا هواب نیم  

🌙 

 

 25#ایوان

 

مه کرد و  مد   ااااااااااااا  رس تینا کنارم ای زم    درنااااااااااااوخته   

 ی درخ شده های بریدهایستاد.     تاب روی ی  از تنه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 106 

ن  رید، هول ن سته بودم. تینا که یک دفعه از روی تاب  ایی 

ن طرفش  ریاادم و ه اااااااااااااادار دادم کااه نبااایااد اینبااه هوری  ااایی 

 ب اید. 

 برداشاااااااااته و گرفته بودش. ی     
ن توهه به کاوه زودتر از من خن 

خواهاااد رو باااه ماااا بن اااااااااااایناااد. کااااوه دوبااااره ذکرم، گ ااا  یمتااا

ن ااااااااااندش روی تاب و خودش هم   ااااااااا  رسش ایساااااااااتاد تا 

 مراقبش باشد. رسهایم ن ستم و گ تم: 

اینا گودبای  ارِی دارن، یعنن این مدش داییش اااااااااا وقِن  ونه  

ای نبوده که ازش خن  نداشاااااااته دفعهی یهایران بوده و برنامه

... همون روزم ی نگ ِن! یم باشی ن  دونسِن  ونه نیس  و چن 

 لبخندی خبیثانه زد و گ  :   

 ا دنبال بهونه بودی، ندادم دنا ...   

 به تینا اشاره کرد:   

 ا بد شد  اال؟  

 دانستم،اگر قرار بود... راناش نیم  

 ش... ا خب خاله  
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اش هم  شده  فتاب توی صورتش بود و در کل کیم چهره  

 بود. 

شم بهش برنه... صدم، ی  ا برای بار     خ الش... تازه خن 

 به تینا اشاره زد و به مسخره گ  :   

 وع ایل! ا االن که با عهد   

زدنش هلوی رادیو غره اشاره کردم که مراقب  رفبا چ م  

 تینا باشد. 

شاااااه؟ تو هم باید روشااااانش کنن که اااااااااااااااااا برای خودش بد نیم  

 دچار نوپت اهم... 

 زمستون بیه! ا ژاتتا رو بذار وانه   

 تینا گ  :   

 ا االن تابستونه.   

انگار بمب اتم شاااااااااااا افته بود که رسش را باال برده و کاوه را   

 کرد. کاوه بلند خندید و گ  : نگاه یم

ا رو! ش یما مگه این خاله   ن  فهمه این چن 

 لبخند زدم و گ تم:   
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 ا تینا به کاوه گ ِن قراره نمایش بازی کنن تو مهد؟  

 غم. ا من کال   

 کاوه موهایش را لمس کرد و گ  :    

 فرفری؟ خاطر این زغاالیا به  

و  کرد به تعریف از نمایش   شاااااااان تینا  و  زده خندید و رسی

باه و زاغ بود. بعد هم از فاز تاب و نمایش خار  که همان رو 

اش بازی کند. کاوه خوانااااااااا  بگذارد با گوشی شاااااااااد و از کاوه 

هایی ن اااااااااااااندش که مثل   از تنهرا بهش داد و روی ی گوشی 

ی ب رح در اطراف تاِب بندِی وناااااآ، چ ده شاااااده یک دایره

 بودند. 

 رام تاب شاااااااااااااان روی تاب بودم و  رام اال من   ااااااااااااا  به  

 خوردم. یم

هایم بسااااااااته هایم ن ااااااااساااااااا . چ اااااااامکم لبخند روی لبکم   

افتادم درون شااااادند. کیم رسعتم را بی اااااِن کردم... داشاااااتم یم

دفعه  ایل ناخوش در دلم هوش د. راش که... یکتونل خاط

 مااد.  فقآ یااک هملااه در  هنم بود.  بیه از تاااب باادش یم

رفاا  و بااه  ااال تهح  شااااااااااااااد رسش گی  یمهر بااار نااااااااااااوار یم
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هوا از روی تاااب  ریاادم. هوری کااه کاااوه اول ف ر افتاااد. ی  یم

ن برداش  و هول گ  : کرد افتاده  ام که نمتم خن 

 ا چی شد؟  

. ا    ... ه جی  ه جی

تر زم مه کردم. دناااااااتم را به صاااااااورتم ک ااااااا دم. دویم را  رام  

رویم ایستاده بود. نگاه من به فرهاد بود که داش  کاوه روبه

 شد. ن دیک یم

؟    ا خوی 

در هواب کاااوه فقآ رسم را ت ااان دادم. از امتااداد نگاااهم او   

هم به   اااااا  چرخ د. فرهاد ن دیک  مد. نگاهش اول تینا را 

توهه به  ضااااااور کاوه خ اب   دا کرد و بعد به ما رناااااا د. ی  

 به من گ  : 

ون یه دوری ب ن م؟    ا بریم بن 

البتاااه منتظر هواب نبود. باااه تیناااا گ ااا  گوشی کااااوه را  س 

 دهد. تینا با م ث گوشی را به کاوه داد و گ  : 

 کنم. ا بعد باز بازی   
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ف . فرهاد اش را گر کاوه با  رک  رس تای دش کرد و گوشی    

تینا را ب ل کرد و دنااااااش را   ااااا  کمر من گذاشااااا  و بدون 

 طرف در راه افتاد. تعارفن به کاوه برای همرایه به

از روی شااااااااااااااااااناااااه کیم رسم را ناااااااااااامااااا  کااااااوه چرخاااااانااااادم.   

ه ااب بااا خ ویط عمیق روی چهره ایسااااااااااااتاااده و بااهدناااااااااااااا 

 کرد. مان یمنگاه

وغریااب ع  اابهااایی بود کااه گاااههااا از همااان گااهل ظااه این  

 شد... یم

   

🌙 

 

 26#ایوان

 

 فرهاد
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ها ن ااااااسااااااته بود کنار  ب.  ی  که از کوه راه افتاده و به این  

ها و هریان ی درخ الی ناااااااایهرنااااااا ده بود. گرمای هوا البه

  ب ا ی  کننده نبود. 

هااااای بهرو  مااااایاش کرد. دناااااااااااااااا تینااااا توی  ب بااااازی یم  

گاه تذکری به تینا هکردند. کنارشاااااااااااااان ایسااااااااااااتاده بودم. گیم

دادم کااه مراقااب باااشااااااااااااااد، یااا هواب نااااااااااااواالش ع  ااب و یم

 انااااا  و ی  
د
؟ و غریبش را که  ب چه رن 

د
رن  یعنن چه رن 

 گحید  ب را  ی  کند؟ هانش یمچرا کِن 

های دیگران را داشااِین نااخ  بود. باید هواب  ماق بچه  

 دادی! هم  س یم

شاااااان رفت م هم یم مد. هرها ها خوشاااااش یمتینا از نااااان   

ون از  ب اشاره کردم. یم  کیم دورتر از بهرو بن 
د
کرد. به نن 

 وقِن برای برداشتنش دور شد، گ تم: 

 خوام ازدوا  کنم. ا یم  

مقاااادمااااه گ تم. رسش هوری باااااال  ریااااد کااااه رح از عمااااد ی    

گردنش گرف .  خش بلند شاااااااااااااد. دناااااااااااااش را روی گردنش 

طرفش ا ناااان  بهگذاشاااا . صااااورتش هم  شااااده بود. تینا ب
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ک اااااااااااا د و برگ ااااااااااااته بود. دناااااااااااا  خیسااااااااااااش را به گردنش یم

  رن د: یم

 شد بیه؟ ا چی   

ه بهش مااااااناااااده بودم. بهااااا  و اخم دو  س واضااااااااااااح    خن 

هایی هم بود که شااااااااااااااید نیمچهره
ن توانسااااااااااااتم اش بودند. چن 

درناااا  متوهه شااااوم. دناااا  تینا را بوناااا د. لبخندی اما در 

ون کار نبود. بلند شد. کیم عقب رفت م تا های ایستادنش بن 

 هایش رف .  ب بازتر شود. تینا رساغ نن 

 خا.... کار یما چی   

 ا ازدوا !   

دناااااااااااااش را روی گلحیش گذاشاااااااااااا . دهانش شااااااااااااه ه همان   

ی ق   شااااااااااااده با کالم من باز مانده بود. باز به تینا نگاه کلمه

ام چسااااه د و عین  در ی بینن ام به ت  هکرد. انگ اااا  اشاااااره

ام را داده بودم بود که باال ب رنااااااااااتم. عینک شاااااااااا سااااااااااتهکار ن

. نااااااااا امک برای خآ کردن اعصاااااااااابم، کار خایص خظتعمن 

ن نیم  کرد! که بود ک ای  یمکرد. همی 

 رسش را چرخاند و گ  :   
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 ا با ی؟  

دادم فقآ نگااااهش کنم. ناااااااااااا ااااماااک کاااه باااا بهرو ترهیح یم  

 باز گ  : خوان  گردنش را ب  نم. کرد، دلم یمتهدیدم یم

 شنانم؟ا من یم  

 بهِن از هرکش...   
ً
 مسلما

   
د
فقآ رس ت ان دادم و رساغ تینا رفتم. برای برداشااااِین ناااان 

ون. هیغ ک ااااااا د.  ب رح وناااااااآ  ب رفته بود. ک ااااااا دمش بن 

خواناااااااااااااااااا  در  ب بمااااااانااااااد. بلوزش را خیس کرده بود. یم

 اش گیل شده بود. ب لش کردم. دماایی 

های   و  واس ناخوانا  مد. دماایی بهرو با همان اخم و به  

تینا را در ورد و در  ب شااااساااا . کنارش خم شاااادم و  ای  گیل

تینا را شااااااااسااااااااتم. قلقلکش  مد و به خنده افتاد.  واناااااااام به 

 ر  بهرو بود که... لبخند ن د. ن م

ی نگاه و ها را  ایش کرد. ی  دماایی     رف راه افتاد. نه مساااااااان 

 ف هه ! رفت م، درن  خالکه باید یم

 ا بهرو؟  
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ایسااااتاد و چرخ د. نگاهش نااااوایل بود.  وانااااش  رش بود.   

اش کالشی همکه برگردد رسوکله رش شده بود... قبل از  ن

   دا شد... 

    !
د
 کاوه! م ا م همی  

نجی کااه کردم توهااه تینااا را هلااب کرد. بااه صااااااااااااورتم زل زده   

 بود. 

توهااه بااه د. ی  کر ی خودم را برایم اهرا یمداشااااااااااااااا  برناااامااه  

 رف .  ضور من رساغ بهرو 

یم. ها بستنن یما بچه    خوان، ب ا کمک من بریم بگن 

  وزخند زدم. تینا باز زل زد به صااااااورتم. ما که یم  
ً
ا  مدیم اتن 

ون زده بودند. این شاااااااااااااید  رف نگاه بهرو هم بود. اما به  بن 

 زبان ن اورد. فقآ رسش را به تای د ت ان داد. 

گرفااا  کاااه همراهش برود، انتظاااار اشااااااااااااااا  بهااااناااه یمتیناااا د  

د... این بهرو بود!  داشااااااااااااتم برگردد یاااا بخواهااد تیناااا را هم بن 

که نگاهش بهرویی که اخارا داش  بیه باشد... اما بدون  ن

 به من ب  تد گ  : 

 خوری.  ا لبان  خیسه ع ی م، رسما یم  
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هش، رف .  ِن زودتر از کااوه کاه هنوز ایسااااااااااااتااده و باا نگا  

 نگاهم را یم
د
ی  داد! هواب خن 

   

🌙 

 

 27#ایوان

 

 کاوه   

 

هیمهااااان    اش  وزخناااد  والاااه کنم اماااا داد کااااه بااااه نگاااااه خن 

فهم دم چی بهش خ الش شاااااااااادم و دنبال بیه رفتم. اگر یمی  

وش، خ یل خوب بود.   گ ته بود که رفته بود توی فاز هنی

یگر توی دید ها هم داز مسن   ب فاصله گرفته بودیم و  ن  

 نبودند.  

 به ن م ِن اشاره کرد و گ  :   

 شینم. ها یمشه خودش بری؟ من ی م اینا یم  
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 قبل از او رساغ همان ن م   رفتم و گ تم:   

. ا کش بستنن نیم   ن  خواد... ب ا ب ی 

 با اخم  مد و روی ن م   ن س . گ  :   

 تو! ا چقدر این روزا دروغ یم  
د
 ی

 اشااااااره  
ً
خندی زدم و اش به هریان  ونه هم بود. تکا تماال

 گ تم: 

 گذره. ا نگم اموراتم نیم  

ی نگ  . روبه   ن  رویش ایستادم. چن 

ن خایص هم نبود از اولش!     ا با  ونه تموم کردم... چن 

انتظار نداشااااااااااااتم هواب خایص بدهد و نداد. از فرصااااااااااااا    

 انت اده کردم و گ تم: 

  د! ا از این فرهادم خوشم نیم  

 هانخورد، فقآ گ  :   

 دادی ب اد. ا  س نباید  ی نهاد یم  

 ا من تینا رو  ی نهاد دادم.   
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 با م ث رسش را ت ان داد و گ  :   

 اومدیم. ا نباید یم  

 زدم. گرفتم یک فصل کت ش یمباید یم  

 بندی؟ا تو چرا خودتو با اونا هم  یم  

   : ربآ زد و گدادن بلند شد. لبخندی ی  های هواب  

ن    اااااااااااااااااااااا به نظرش االن باید منتظر باشااااااااام که  ونه هم برام من 

 صب انه بچینه؟

ن که خودش رو ن ین به اون راه کاف ه!     ا همی 

ن انداخ . این    ی نگ  . دوباره ن س  و رسش را  ایی  ن چن 

ی  وانااااااااااااش توی زبان  ورده بود اما عمدهچند همله را به

ه بود. شاااااااااااااک همان ف رهایی بود که  ن یارو توی رسش کرد

 نداشتم. 

با انگ ااااااااا  شاااااااااسااااااااا  و اشاااااااااارهاش های خایل  لقه روی   

کم دیگر یاااک لمس کرد. کماش را لمس یمانگ ااااااااااااااا   لقاااه

داد. چند معمویل نبود. داشااااا  انگ ااااااش را م  م ف اااااار یم

هایش را م  م از هم هدا کرد. اخم کرده ثان ه بعد دنااااااااااااا 

 بود. 
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کرد و بلناااد   ر کمزو هاااایش را باااهرسش را کاااه بلناااد کرد، اخم  

 شد. 

 زیر لب گ  :   

 ا نباید تینا رو تنها بذارم.   

 و رف .   

ون رف ،   اااااااااا  بهش راه افتادم.    وقِن از مساااااااااان  دیدم بن 

ن  اال با فرهاد رسشاااااااااااا  کردم خب؟ یمکار یمچی  شاااااااااااد همی 

اش چی شد اما نا  هشوم و گردنش را ب  نم؟ شدین که یم

د و که بیه بدوبدو برو بود ه  این د رساغش و طرفش را بگن 

 هایش را بهندد و... زخم

شناختمش ه  تینا و فرهاد چه توی این دونه نایل که یم  

اش را هلب کند؟ که اگر کرده ی دیگری بود که توههمساامله

ها را بود  ااال الزم نبود توی ل اافه و باا طعناه و کناایه  رف

 اش کنم و باااااااز هم هوس  ماااااادن توی باااااااغ بااااااه رس  ااااااایل

 خانم ن ند. نخودچی 

 نیم  
ً
زد؟ چ ور فهم ااااااد یااااااا خودش را بااااااه  ن راه یمواقعاااااا

 بااااه هر مگس مااااادهنیم
ً
ی اطرافم فهم ااااد؟ فلور هم کااااه کال
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 لرژی داشااااااااااااا ، فهم ده بود هایگاه بیه را که بند کرده بود 

 کرد. بهش و ول نیم

ن زدن از  سنصااااااااااااف تردیااادم برای رک  رف   و اااالم همی 

 اش توی  هنم بود. صحیری که از نا  ه االتش بود و ت

شاااید اگر ترم دوم با چ اام خودم واتن ااش به خواناتگاری   

کرد. های دان ااااااگاه را ندیده بودم، وضاااااا  فر  یمی  از بچه

همان موق  هم بعد از کیل   چاندن طرف و غیب  طوالین 

ن شااناناانامه را کرده بود توی  توی دان ااگاه و فرار ازش، همی 

 رسه شوکه شده و بعد هم  س ک  ده بود.  لقش که  

خود دان اگاه بود مهم نبود اما طرف اگر ی  از  رساهای ی    

 کشااااااا به این را ِن دنااااااا  رد به 
ً
 دم  ساااااااای  بود و معموال

 اش نیمنااااااااااااینااه
د
زد.  ااای کس دیگری هم درم ااان نبود. زنادی

ن یارو لوک خوش شااااانس خالصااااه شااااده بیه توی تینا و همی 

 بود. 

 و لوک و خونه! تینا   

ا هرچند به ن   من اما باعث شااده بود  ذف   شاادن  ن  رسا

 عصا شوم. بهاز همان موق  در راب ه باهاش دن 
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ای که روی یک ت ه مقوا، بسااااااااااتنن را رناااااااااا ده بودم به دکه  

هم ه و اقالم موهودش نوشااااته بود. ن ساااام را فوش کردم و 

 داخل رفتم. 

ن هماان بهِن کاه بناد یم   ی  رتردیاد و  ای  ن ماهکردم باه همی 

ک اااااااااااا اادم، کااه بااه گنااد و ی دیگر را ونااااااااااااآ نیم ن نصاااااااااااا ااه

 خودم ربآ داشاااااااااااا ... به  دم
د
هایی که فقآ م خرفاش زندی

 کردنم را بلد بودند. ول

🌙 

 

 28#ایوان

 

 بیه

 

فرهاد گوشی به دنااااااا  کنار ماشاااااااینش ایساااااااتاده بود و تینا   

ید. صااااادایم روی صاااااندیل هلو وارفته بود. تینا زودتر من را د

 نحیم چرخ د. که زد فرهاد هم به
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ون ب اید و بهیم   ن بن  خاطر ارت ا  نخاش خوان  از ماشی 

ی که قرار بود  ن بود. هلو رفتم و ب لش کردم. م  م. مثل چن 

 از دناش بدهم. 

 ا بستنن نخریدی؟  

 توی گوشش گ تم:   

 خرم براش... بریم بازی کن م؟ا یم  

دم که هایش  و  کرد و  وقش را  ن   ااااااااااای قدر توی ب لم فرسا

 هایم بماند. روی لباس

کرد. منتظرش نماااناادم. باادون  رف فرهاااد فقآ نگاااهم یم  

شد وارد ویال شدم... بعد دیگر تا شب و  ِن دیروزی که یم

 فردای  ن روز فقآ به چند کلمه ف ر کرده بودم. 

 ازدوا ، فرهاد، همرس، تینا، نامادری... بیه!   

ش برای این بود؟ یم هااااایباااادقلِف    خواناااااااااااااااا  ازدوا  اخن 

 کند؟ ی  را ب اورد های بیه؟

ی  که ب اااااااااااود زنش... زین که برای فرهاد  همرسااااااااااا  بود،   

 مد   ااا  نقش برای تینا فقآ مادر نبود، چون یک  نا  یم

 اش. اهباری
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 شدم؟ماندم یا  ذف یمت ل ف من چه بود؟ یم  

طرف و ز بس باااااه اینرسم را از روی باااااالش بلناااااد کردم. ا  

طرف غلت ااااااده بودم موهااااااایم در هم گره خورده بود.  ن

ها فرنااتادم و از روی تخ  بلند الی گرههایم را البهانگ اا 

شاااااااااااااادم. صااااااااااااب ااانااه و ناااهااار نخورده بودم و هنوز هم م اال 

 از دی ااااب روشاااان مانده بود. روی 
ً
نداشااااتم. چراغ هال  تما

اش وی دنااااااااااااتاااههاااا فرورفتم و رسم را ر الی کوناااااااااااان کااااناااا اااه

ه بودم که نیم دانم ک ا گذاشااااااااااااتم. چند دق قه به هایی خن 

ن را یم  دیدم. بود اما رویش فقآ تصحیر بهی 

ن یم    کردم که همی ه کنارش هستم. باید تینا را م می 

 گ تم که... باید به فرهاد یم  

 «گ تم؟چی یم»  

را از زیر تخ   بلند شااااااااااااادم و باز به اتا  برگ ااااااااااااتم. گوشی   

داشتم. این دو روز رساان از من نگرفته بود. نه خودش نه بر 

تینا. من هم نه خونه رفته بودم نه مهد. خانه مانده بودم و 

 ... ن فقآ ف ر کرده بودم. به ناااااااااااا امک... به مامان... به بهی 

 به خودم... 
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قدر بو  خورد که ق   شاااااااااااد. اش را گرفتم. اما  نشاااااااااااماره  

ایم را چناااااا  زدم. گوشی را روی تخاااااا  کحب اااااادم و  هلوهاااااا

اش   اااااااااااا ماااااین کردم کااااه نا  ااااه رصاااااااااااام را ک ااااا تخل ااااه یم

 شد؟ نیم

ن کار را نیم   کردند تا نااا  کردم  رام ن س ب  ااام. مگر همی 

 رامش برگردد.  رامش من کاااااادام گوری رفتااااااه بود کااااااه بااااااه 

 کردم. زدم   دایش نیمهردری یم

چرخ دم ناااااااااااام  کمد دیواری. بد موق  بود اما مهم نبود   

 به گورنااااااااید یمب
ً
تان رفته رفتم  یش بیه...  رامش من دق قا

بود. بااه گور بیه... خواهرم و شااااااااااااوهرخواهرم بعااد از چهااار 

نال و چند ماه به ف ر ت دید فراش افتاده بود.  ق داش  

 خاااب... ی گ تاااه بود کاااه مردهاااا نیم
د
توانناااد بااادون زن زنااادی

 کنند؟ 

 های بدبخ ... های وابسته. ب چارهانگل  

 ی خوی  بود. تینا هم البد بهانه  

 ی من... مادِر خواهِر مردهی ی  تینای ع یِ  من؛ بچه  
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مااادر بود و من هم الیااد یااک  دخِن خراب  ی ی  تینااا، بچااه  

ی بود که از نظر مادرب رگش! به ن درک... نظر  ن زن تنها چن 

اش برای ت دید  اهمیِن نداشاا . خن  داشاا  از تصاام م  رسا

 هم کار خودش بود.  فراش؟ شاید 

   
ً
بیه رایصن بود؟ رضااااااای  بیه برای فرهاد مهم بود؟ اصاااااال

ه ااااااااااا  ناااااااااااال  یش که بیه را یادش مانده بود؟ مگر ه  

 مد، ادعای عاشاااااااااِف نداشااااااااا ؟ چرا ع اااااااااق مردها با مردن 

 شد؟ شان تمام یمزن

قول مامان وعاشاااااِف نداشااااا ! بهربظ به ع اااااقچون هیچ  

ن تنههمه شااااااااان و زد به دلبود که یا یم شااااااااااناش ف اااااااااار  ایی 

شد ع ق یا به رسشان و به انم ت   ل خانواده انمش یم

 دوای درد همان ف ار. 

 وی  داخاال کمااد ک اااااااااااا اادم و روی ام را از روی رخاا مااانتو   

تخااااا   رش کردم. بااااااز گوشی را برداشااااااااااااتم و این باااااار وارد 

 واتساپ شدم. برایش نوشتم: 

ی ت ل ف من چی یم»    «؟شهتو زن بگن 
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کس  ق نداشاااااا  تینا را از من ف ر ارنااااااالش کردم. هیچی    

د.  ِن اگر  درش بود.   بگن 

قدر منتظر هوابش ماندم که شااااااااااب گذشاااااااااا  و صااااااااابح  ن  

 شد.  کم داش  ظهر یمرن د و کم

 هان یه خانیم اومدن با شما کار دارن. ا بیه  

ن بلند کردم. خانم رئوف بود ی      وصااااااااااااله رسم را از روی من 

 کرد. باز اتاقم اشاره یم اال داش  به     در ن مه که

🌙 

 

 29#ایوان

 

 

خانم خاردار   ااااا  در بود. نجی کردم و نااااا  کردم هلوی   

ام را ن ااااااااااااااان ناادهم. رسم را برایش ت اان خااانم رئوف نااارا ِن 

دادم. دوتا رناااااااااا د توی دناااااااااااش بود که  ورده بود مهر کنم. 

تااااااه بودم، وگرنااااااه  خرین بااااااار خودم مهر را برای کاااااااری گرف
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دادم دناااا  خودش باشااااد. مهر را از داخل ک ااااو همی ااااه یم

 در وردم و ت حیلش دادم. 

ون رفتنش خاانم   خاردار داخال  ماد. در را خاانم رئوف باا بن 

 دل ل گ تم: نالم و البته خسته از این هن  ی  بسته بود. ی  

 ای... ا خانم من چ ور به شما ثاب  کنم که هیچ راب ه  

 دفعه باز شد و این بار کاوه داخل  مد. در یک  

 تون همعه! به باز که هم ا به  

ون دادم.     باز نچ کردم و ن سم را بن 

توهااه بااه  ضااااااااااااور کاااوه کااه برای من مثاال خااانم خاااردار ی    

 های خ ر بود، گ  : شدن چراغروشن

ی که عوض داره گله نداره...  رسهون!    ن  ا چن 

 زد. کاوه در را بس  و نی خند    

 ا ها  س ب ث تالف ه...   

 تا ای خانم خاردار را با دن  ن ان داد و گ  : رس   

 ونال؟! ا زش  نیس  با این نن  

 ا دخال  ن ن! طرف من این دخِنه.   
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ی نم  ن رهو رو کرد به من. کاوه خودش را روی مبل یک  

م ول کرد و با  ریص که   اااااا  خنده ن اش ی عصاااااان  چپ من 

 گ  :  نهان کرده بود،  

ن دخِنه!     ا از قضا طرف منم همی 

ی چوی  مبل زد و بعد هم نااوئ چش را نااه بار روی دنااته  

 گ  : 

و  کن بهینم چی یم    اااااااااااااااااا خب هلساااااه رنااااام ه، رسی
د
خوای ب 

 بهش؟

رسد بود و هالب بود که برع س  ن روز در رنتوران، خون  

هاااایش ترین توهیه باااه کااااوه ناااداشااااااااااااااا  و از طعناااهکوچاااک

 د. شعصباین نیم

های او کاوه را صدا زدم بلکه دن  بردارد و وض  را من به  

ه باااه تر ن ناااد. کااااوه اماااا توهیه ن رد و هماااانوخ م طور خن 

روی کاوه روی مبل ناااااااااااام  اش ماند. او که  اال روبهخاله

م ن سته بود و نگاهش به من بود. گ  :  ن  ران  من 

ید  ِن ااااااا چه هوری باید به  اولت ماتوم بدم که ب هیم نبا  

 تو ه ار فرنجن کاوه باشه! 
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ی از بار معنایی   
ن کرد. کاوه اش کم نیمل نش  رام بود اما چن 

هایم را بساااااااتم. ای چ ااااااامخندید. ل ظه لود یمبلند و  رم

ن و از داخلش ع س تینا و  ن من  خم شااادم نااام  ک اااوی  ایی 

ن را دور زدم. دیگر  وصاااااااااااالااااااه ی این فرهاااااااد را در وردم. من 

اشااااااتم،  ن هم وقِن هنوز فرهاد هوای  به ها را ندک اااااام ش

   امم نداده و نه روز بود که تینا را ندیده بودم. 

طرفش گرفتم، کاوه هم کنارش که ایسااااااااااااتادم و ع س را به   

اش برداشااااااا . با دنااااااا  از خندیدن و ت  ه انداخِین به خاله

اش کنم، توانسااااااااااااتم  ق قاا  را  ااایلترین ل نن کااه یمهاادی

 گ تم: 

 من تو این ع س خالصه یما بهین د خا  
د
 شه! نم! زندی

 ع س را از دنتم گرف .   

 ااااااااااااا نیم  
ً
دونم تصورتون از دونِن من و کاوه چ ه، اما مسلما

ی نیساااااااااااااا  کااه شاااااااااااامااا ف ر یم ن م بریم اون چن  کن ااد...  اااخن

 یا هرهایی که شما قبول داشته باش د، من بنحیسم و 
م رصن

 امضاااااااااا کنم که قرار نیسااااااااا  هیچ
د
اااااااا شاااااااااما وق  تو زندی  رسا

 دیگه برای این مسااااااااامله رساغ من ن اید، چون 
ً
باشااااااااام... ل  ا

 تونم باهاتون م ِنمانه... بی ِن از این نیم
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ه باه ع س مااناده بود. هوری که من  رف یم   زدم و او خن 

دهانم بسااته شااد. اما قبل از هرواتنش دیگری، خانم خاردار 

ون رف . قب ل از ع س را انداخ  و بلند شاااااااااااااد و از اتا  بن 

اشاااااا  هلب شااااااده بود که خروهش از اتا  توههم به ق ره 

 اش افتاده بود. روی گونه

 شه! ا که زندگ   تو این ع س خالصه یم  

نگاااه از در بسااااااااااااتااه گرفتم و بااه کاااوه دادم. ع س را از روی   

ن برداشااته و کنارم ایسااتاده بود.  ن اش قدر  هنم از خالهزمی 

چهره و ل ن او کن اااش  توانسااااااااااااتم در  ااالاا  ر بود کااه نیم

 کنم. 

 شون گرف ؟ا چرا گریه  

🌙 
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ن رف  و ع س را رویش انداخ .    هواب نداد. ناااااااااااام  من 

کرد. م  م هایش فرو هایش را در ه ببرگ ااااااااااااا  و دنااااااااااااا 

دیگر گن ااایش نااداشاااااااااااااا . این ف ر کااه شااااااااااااااایااد در برخوردم 

کردم   هحید. اخماشااااااااااااباه کرده بودم هم داشااااااااااا  م  م را یم

 گ تم: و 

و ساااای  از ناااوپت اهم اااااااااااااااا به  گ ته بودم خودش درنااا   

 د  رصاااااااش بدی دیگه! درشاااااااون ب اری! تو هم خوشااااااا  یم

 اون چه برخوردی بود هلوی من باهاش کردی... 
ً
 اصال

 ونآ  رفم گ  :   

،  س   ن  و ال همه رو ت ل ل کن، اال... ا همه رو ببی 

 اش را نگ  . ن سش را فوش کرد و ادامه  

ن کاا   ام بلنااد ه دهااانم را باااز کردم، صاااااااااااااادای زناا  گوشی همی 

ن بود. کاوه چرخ ده و ص  ه کرد. اش را نگاه یمشد. روی من 

ن برداشاااااااتم  با  وزخند نگاهش را به  قدم اول را که نااااااام  من 

 رف ، گ  : طور که نم  در یممن برگرداند و همان

 ا زندگ       خ ه!   

 و رف ...   
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. همان    ن ن برداشاااتم نااام  من  ع شااا که به خانم خاردار خن 

 ام افتاده بود. ی گوشی ن ان داده بودم روی ص  ه

کردن تماس صدایم را اول دوتا ن س گرفتم و قبل از وصل  

 ای صاف کردم و گوشی را کنار گوشم گرفتم. با رسفه

ی نگ تم تا اینهمه مقدمهبرخالف  ن   ن که او چینن اما چن 

و  کرد.   رسی

. ا تو خاله   . ش یم.. با ازدوا  منم خالهی تینایی  موین

هایم را به هم ف ااااااااااار دادم و روی مبل کنارم وارفتم. دندان  

گاهش باشااااااد. ام را به کف دنااااااتم چسااااااباندم تا ت  ه ی اااااااین 

دانساااااتم چه باید بگحیم. هرکاری کردم صااااادایم بی اااااِن از نیم

 زم مه ن د. 

 شنانمش... ک ه؟ا گ ِن یم  

 ن تاخن  داش . دادبار او در هواب این  

شااااااااک زنانه نااااااااوی خآ با صاااااااادایی م و اما ی  ناااااااا وش  ن  

 ی نیم»شاا سااته شااد. خ یل واضااح نبود اما انگار گ ته بود: 

ن شاااااده و دناااااتم از زیر  ی ااااااین گوش« فرهادهان؟ ام هایم تن 
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خوان  همان صدای م و را زور یمهدا شده بود.  هنم به

 د. برای خودش بازنازی کند و یه یک تصحیر برن

هنوز هیچ صااااااااااااادایی از فرهاد نبود. نه در هواب من نه در   

 هواب  ن صدا... مردد گ تم: 

؟    ا االن...  یش اوین

 باالخره گ  :   

کتم... اما خب، امروز یم    بینمش. ا االن رسی

 از روی مبل بلند شدم.   

 ا تینا ک ان ؟  

ل نم کیم تند شاااااااااااااده بود و دنااااااااااااا  خودم نبود. با م ث   

 گ  : 

 ی مادرم. خونها   

 خوام برم دنبالش! ا یم  

گ اااااااتم که در هواب مخال اش ت حیل هایی یمدنبال همله  

 اش کنم اما گ  : بدهم و رایصن 

 کنم. ا باشه... برو، هماهن  یم  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 133 

وهوش ایستاد. ل نش... نه عصباین بود، نه م  م از هنب  

 کالفه، نه بد...  رام بود...  رام و  ِن مهربان. 

 گ تم:  رام    

 ا مرش.   

 و تماس را ق   کردم.   

ی گردنم منقبض بود، که مهم ک ااااااا د و عضااااااالهف م تن  یم  

 نبود. 

ون رفتم. فقآ بااااایااااد     ن چناااا  زدم و بن  ک  م را از روی من 

 رناندم. خودم را به تینا یم

   

🌙 
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ن گذاشتم. دنِن به چانه و دهانم ک  دم     گوشی را روی من 

 مسخرهتا  
د
 اش را خنن  کنم. ک  دی

ن  ااااال    هرچناااد  ضااااااااااااورش باااد ن اااااااااااااااده بود، اماااا اگر همی 

 کردنش نخ  بود. گرف ، کنِنلاولت ماتوم نیم

باااز گااذاشااااااااااااتااه و رفتااه بود. م ااان چااارچوب در اتااا  را ن مااه  

ه بهش ماندم که ایساااااااااااتادم.   ااااااااااااش به من بود.  ن قدر خن 

 خودش برگ  . لبخند زد. گ تم: 

؟ یل من رو نیما فام    دوین

تر  رشی ری  در ابروهااایش ای اااد شااااااااااااااد. لبخناادش امااا قوی  

 بود! 

 یم  
ً
! دونااااا  ندارید به انااااام اااااااااااااااااا مسااااالما دونم، هناب ک این

 کوچ ک صداتون کنم؟

هر اااال  عرض کنم! باااهفقآ نگااااهش کردم. دخِن کاااه چاااه   

رناااااااااااا ااد، البتااه نااه بااا قااانون مهتاااب کااه نظر نیم دم باادی بااه

باا قاانون « ماه بادن مگاه خالفش ثاابا  شااااااااااااااه. ه»گ ا : یم

ن که همه ن و همهبهی  که دانساااا  مگر اینکس را خوب یمچن 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 135 

شد... که شده بود... اما فرص  این را   دا خالفش ثاب  یم

 ن رده بود که برخوردش را ن ان دهد! 

ها از ف رهای خودم بود اما دخِن به عین م را باال زدم. اخم  

 ش کیم باال رف . خودش گرف  که ابروهای

 بهِن!    

ن  اااااااال  اااااادومااارزش را م اااااااااااااااخااا  نااایم   کاااردم، اگااار هااامااای 

د و تاخ یم  وتاز کند! خوان  افسار را دناش بگن 

ه   ی توهاااه باااه اتاااا  برگ ااااااااااااتم.  رونااادهبود. ی   نگااااهش خن 

 مربوط به هلسه را برداشتم. 

ش ایساااااااتاده بود. با همان    ن ون که  مدم، هنوز   ااااااا  من  بن 

 داد. ل نگاهش را ادامه یمو ال قب س

 ا بهِنه به کار خودش برش!   

ش رد شدم.    ن  از مقابل من 

   .  هناب ک این
ً
 ا  تما
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ن هملهیم   ون توانساااتم لبخند غل ظش را از همی  ی کوتاه بن 

ب  اااااااااااام. لبخند کوچ  روی لبم ن ااااااااااااسااااااااااااته بود که قبل از 

 ی در نالن کن رانس  اتش کردم. ف اردادن دنته

ها را صاااااااااااابح کرده  رشوا والبودند. نااااااااااااالمهماه  ااخن   

کردیم. بودیم. بااایااد زودتر ت ل ف این م تم  را روشاااااااااااان یم

های خودش فرنتاده بود. دیگر ازش ایمان ن امده و کش را 

ک  ه    مد  ای مد. بدم نیمخوشااااااااااام نیم شاااااااااااان را از رسی

م. هم خودش هم برادر قالتاقش... البته که نااخ  بود و  بن 

  رخ ر! 

رس هایم ن ااااااااسااااااااتم. به مهندس معمار  روژه عالم  دادم   

و  کناااد. چراغ هااا را خااااموش کردناااد. ویااادیو  روژتتور کاااه رسی

 روشن شد. 

ن م ناااااااااع  نگذشااااااااته بود که در نااااااااالن باز شااااااااد. دخِنک   

ن داخل  مد. درنااااااا  رساغ من!  منشااااااای از کنار دیوار  اورچی 

 هایش زل زدم. ام در دنااااااش بود. اخم کرده به چ ااااامگوشی 

گوشی در دناااااااااش لرزید و صاااااااادای زنگش بلند شااااااااد. رسیاااا  

 گرفتم و ق عش کردم. 
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 را ی    
صاادا برای اخمم ابروهایش را باال فرنااتاده بود. گوشی

ن لبخندش بود؟  ون برود. چندمی   کردم. با رس اشاره کردم بن 

 شد! ها دمش چ ده نیمبه این را ِن   

هتاب رناا د. مسااان   مده را برگ ااا . همان موق    ایم از م  

 تماش که ق   کرده بودم از مامان بود. مهتاب نوشته بود: 

 «ها؟این دخِنه برای چی  اشده اومده این»  

نجی کردم و عین م را باال زدم. فراموش کرده بودم هماهن    

 کنم.  

نوشااااااااااااتم، تینااا را  ماااده کنااد و خودش ت حیاال بهرو باادهااد.   

ن فاصااااااااااااله مامان رساغ ش نرفته و طعنه و البته اگر در همی 

 را  والهکنایه
د
 اش ن رده بود. های همی  

از هماان اول هم باا  ادرشاااااااااااااان م اااااااااااا ال داشااااااااااااا  هم تنها   

 
د
ای که نه برای کساااب اناااتقالل بلکه شاااان! تنهایی کردنزندی

 از قضای روزگار بود! 

 شدند.  ی  روژتتور عمیقهایم رو به  ردهاخم  

ه بااااااتااااااا وقِن چراغ   ه تصاااااااااااااااااااویر هااااااا روشااااااااااااان شااااااااااااااااااد، خن 

ی م تم ، بهرو و مامان و مهتاب در م  م شاادهناااازیشاااه ه
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ای بود کاااه مااااماااان  ِن باااه بیه رژه رفتناااد. ف رم گن  عالقاااه

 اصیل هم نداش ... 

ون  مدم، نبود. صاادای بگو بخندش    از نااالن هلسااه که بن 

 ماااد.  وزخناااد زدم. باااه اتاااا  ی معماااار یمهاااا از اتاااا  مهنااادس

ون کردم. در را کااه ق اال یمرفتم. ونااااااااااااااایلم را هم    کردم بن 

  مده بود. 

یف یم   ؟ا ترسی  برید، هناب ک این

🌙 

 

 32#ایوان

 

 

ون رفتم. شااااااااااااماره  ااااااااااااا  رسم بود. ی     ی بهرو را هواب بن 

 کردن نداشتم. بازیگرفتم. امروز اعصاب نقش

 بو  چهارم هواب داد. خودش نه، تینا!   
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صاااااااادایش رس ال  اشبرع س این نااااااااه روز  اال کنار خاله  

گرف .  رن دم ک ا هساند. اول گ   خانه بود و بهانه نیم

اش را ی نام هویم که از ناام  بهرو بود هملهو بعد با همله

خواهند به تصاااااا یح کرد و با ه  ن از رس شااااااو  گ   که یم

 شاپ بروند. کافن 

 اش بدهد. گ تم گوشی را به خاله   

دن گوشی صاادایش داشاان دم که برای ت حیلصاادایش را یم  

«  بگم؟ ک ا رفِن؟ چی » مد اما از زد. صااااادایی از بهرو نیمیم

 شد موق ع  را تصحیرنازی کرد. گ ِین تینا، یم

اناااااا  و خودش   ام  باالخره گ   که بیه در دنااااااا ااااااویی   

ه باااه صاااااااااااا  اااهیم ی خااااموش گوشی دهاااد. ق   کردم و خن 

کرد. به وفقآ انم کافه را برایم   امک  ماندم. کیم بعد فقآ

 اش لبخند زدم. چموشی 

 از هلو ی ن دیک خانهکافه   
ً
شدم. اش رد یمشان بود. معموال

ی ازشااااان داخل کافه راه افتادم و زودتر از  ن ها رناااا دم. خن 

ن  تر از کاااافاااه  اااارک کرده بودم. برگ ااااااااااااتم و داخااال نبود.  اااایی 

ن منتظر ن ستم. یک رباا  بعد خندان و دن  دردن  ماشی 

 . شان شد   دای
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  مدند. هنوز من را ندیده بودند. رو یماز روبه  

داد. خنااااادیاااااد. رسش را باااااا ریتم برای تیناااااا ت اااااان یمبهرو یم  

خواندند. موهای کوتاهش از زیر شال داشاند با هم شعر یم

ون ریخته و اطراف صورتش تاب یم  خورد. بن 

ها   اده ن اااااااادم تا فرصاااااااا  بی ااااااااِنی برای دیدن این خنده  

ها شاااااااااید هم این چند هایی که این ماهاشاااااااام. خندهداشااااااااته ب

 نال غنم   شده بودند... 

طبق معمول شااااانس خ یل هم یار نبود که ماشااااینم را دید.   

 خندید. خواند نه... یمدیگر نه با تینا شعر یم

 اتن را در وردم. باز خم شااااااااادم و از داخل داشااااااااابورد عینک  

 ی نم  افتاده بود ون ش. یک نق ه

ن دم    در ایساااتادند و داخل نرفتند.   اده شااادم و ق ل ماشااای 

 را زدم. تینا تازه من را دیده بود. بابا گ   و دن  ت ان داد. 

کرد نباشاااااد، دنااااااش را ول بهرو با اخیم که شااااااید نااااا  یم  

طرفم دوید. ب لش کردم و بوناااااااا دمش. باز بهرو کرد. تینا به

سااااااااااااته بود. موهایش را مثل دوتا گلوله دو طرف فر  رسش ب

ها را ی این مدل وق  گذاشاااااااااااِین وق   وصااااااااااالهمهتاب هیچ
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برای تینا نداشاااااااااااا . خب ناااااااااااانش بی ااااااااااااِن بود اما چه ربظ 

زن ه ااااتادنااااله که نبود! مهتاب از  ن عمه هایی داشاااا .  ن 

 خوردند. بود که در باور عموم فقآ ف ش یم

شان گ  . این ه خ یل بهشان یم مدنزده از   ادهتینا  و   

گااذشااااااااااااتااه و بااا هم شااااااااااااعر خوانااده بودنااد... بهرو امااا خوش  

اش را باز کند. زیر لب نالم خوانا  صاورش درهم رفتهنیم

 کرد و داخل رف . 

  اال باید تصااااااااحیر مردی را در  هنش ادامه یم  
ً
دادم که مثال

 اش  مده بود، یا... از  یش همرس  ینده

. ا من یم    خوام  انتا بخورم بابایی

 د زدم. در هوابش لبخن  

 ا باشه بابا... هرچی دون  داری بخور.   

ی ونااااااآ کافه ن ااااااسااااااته بود.    ن داخل رفت م. بهرو   اااااا  من 

 خودش را با منو م  ول کرده بود. 

باز و ب رح بود. تینا را رو خ یل شااااااااااالحغ نبود. فضاااااااااااا هم دل  

 روی بهرو ن ستم. گ تم: صندیل ن اندم. خودم روبه

 ا ا وال شما خانم؟  
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 ا خحبم.   

با ک ااا دن خودش نااام  تینا برای انتخاب ی  از  انااتاها   

 ی م المه را بس . ها راه ادامهاز روی ع س

هبهدن    اش ماندم. نینه به   ِن صندیل ت  ه دادم و خن 

برای خودش و تینا  اناااتا و انااانک و نوشااا دین نااا ارش داد. 

شان ن ارش که نوایل ازم شده باشد، یک قهوه بهبدون این

 ضافه کردم. ا

ها با هم م اااااا ول بودند. نقش این شااااادن ناااااا ارشتا  ماده  

 باب م لم نبود.  دم اضااااااااااااافه در هم  کوچک
ً
شااااااااااااان اصااااااااااااال

 هایم را مال دم. عین م را برداشتم و چ م

ناااااهااااار نخورده بودنااااد، من هم نخورده بودم امااااا تعااااارف   

ن رده بود... نخواناااااااااتم با اخار برای بازکردن رس صااااااااا ب  

ن ها با  ضورم، ن ده اشتهای ش را کور کنم. البته اگر تا همی 

 بود! 

🌙 
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 نصاااااا ش   م غذاهای ناااااا ارشی   
ً
شااااااان زیاد نبود اما تقریبا

بااااِف مااااناااده بود. تیناااا خوابش گرفتاااه بود و بی ااااااااااااِن خم اااازه 

ک اااااااااااا د.  تواریوم   ااااااااااااا  رسش را که ن اااااااااااااان دادم کیم یم

برود. فرصاا   ها هوشاا ارتر شااد و خواناا  برای دیدن مایه

که بهرو دنبالش کردن بود. قبل از  نمنانااان  برای صااا ب 

 ب  تد، گ تم:  راه

 تونه بره. ا خودش تنها یم  

 با اخیم واضح رسهایش ماند.   

 ا قرار نداشِن؟  

زد... لبخندم را مخفن ن ردم. اما قرار هم داشاااااااا  طعنه یم  

ش نبود هوابش را بدهم. ظرف  اناااااتا را بی اااااِن نااااام  خود

 کردن شد. ک  د و با چ نگالش م  ول بازی

م؟    خصوص م تصم م بگن 
د
 ا من  ق ندارم برای زندی

ی نبود که دنبالش بودم. اش هم چهره   ن  تر شد. این چن 
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 خصویص ، که تصم ماش  شهاااااااااا وقِن یم  
د
مون گ    زندی

 اطرف ان نداشته باشه. 
د
ی روی زندی  تاثن 

ود. البته اگر رسش را هم دارشاااااااااااادن م المه بقصاااااااااااادم ادامه  

 موهایش را از     بلند یم
ً
کرد بی ِن باب م لم بود. یا مثال

 کرد و...  رام گ تم: گوشش  زاد یم

 ی تاثن  یم  
د
  اره؟ا االن تصم م من رو زندی

رسش را بلند و چنگال را در ظرف رها کرد.  رکاش تند بود   

بخند هایش شاااااااد. لو باعث  زادشااااااادن موها از   ااااااا  گوش

 زدم. او اما عصباین بود. 

 ا تینا!   

 ا و؟  

هایش را که  ایش را وناااآ ک اااده بودم، دندانشااااید از این  

هبه هم ف اااااااااااااار یم ام مانده بود. من داشااااااااااااتم بهش داد و خن 

 زدم و او... عصباین بود.  ق داش ؟لبخند یم

 بلند شد و گ  :   

 ا منم نخوانتم  سمو مخفن کنم.   
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  . رساغ تینا رف  

ن شاااااااااااااده بود یعنن مخالف بود و این     رسناااااااااااانگی 
ً
وقِن علنا

ی نبود که نارا تم کند، برع س...  ن  چن 

   ! ن  ا بابا ب ا ببی 

ها بود. از  وقش زو  هواین که اش به ی  از مایهاشااااااااااااااره  

 همان ن دی  ن ااااااااااااسااااااااااااته بودند به خنده افتادند. کوچِنین

ی در صورش بهرو ای اد ن د.   ت ین 

 ها زم مه کردم: تادم و رو به مایهکنارش ایس   

 ا بدخلق شدی، بهرو.   

ان کردم. اخم    هایش را با لبخندم هن 

 خ یل ی  ا همه  
ن  مقدمه بود، من... چن 

مقدمه نبوده! بی اااِن از چهار نااااله که بیه اااااااااااااااا خ یل هم ی    

 نیس ! 

اش قصد داش  کیم از     گاردش ی قبیلشاید با همله  

ون ب اید اما ه ن را به هم ریخ . وابم همهبن   چن 
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اااااااااااااااااا  ها! یعنن از همون چهار ناااااال  یش داشاااااِن بهش ف ر   

ن کردی و براش مقدمه یمیم قدر بود چ دی؟ ارزش بیه همی 

 تو زندگ  ؟! 

   !  ا تو الزم نیس  ارزش بیه رو برای من م خ  کنن

م. عین م ل نم تند شده بود. نتوانستم هلو    ی خودم را بگن 

و نگاهم را از صااااااورش درهمش به تینا رناااااااندم که را باال زدم 

کرد. متوهه اوضا  نا رام  یش رسش را چرخانده و نگاهم یم

  مده شده بود. 

ن برگردد اما دو قدم بی ااِن     ناام  من 
ً
بهرو چرخ د تا ا تماال

طرفش چرخ دم و با دیدن دور ن ده بود که متوقف شد. به

کردم چااه تالش یمناااااااااااا ااامااک باااز عین م را باااال زدم. دیگر هر 

 توانستم  ثار عصبانی  را از صورتم  اک کنم. نیم

نی ااااااااااااخناااد کریااهش مسااااااااااااتق م باااه من بود. باااایاااد از ایماااان   

 اینیم
ً
 کرد؟! ها چه غلظ یم رن دم که دق قا

ن زاپ   مان با  ن هی  ن اهن هاوایی رنگارن  ن دیک من  دار و  ن 

رده بود! انگار که شااااااااااصاااااااااا  را هم رد کایسااااااااااتاده بود. انگارنه

 مردک خرف  م خرف! 
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🌙 
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 بیه  

 

کردم هنوز  نتال ا باشااااد. انتظار دیدنش را نداشااااتم. ف ر یم  

ت مل  ضاااااااورش ناااااااخ  بود،  ِن بی اااااااِن از فرهاد که این 

توانساااااتم  رم و عصااااابانیتم از او و تصااااام مش را روزها نیم

 کنِنل کنم. 

 او هم  
ً
داشااااااااااااا  به  فرهاد متوهه م ثم شاااااااااااااده و  اال  تما

گ ِین  رام تینا تنها عامیل بود که   کرد. بابا ناااااااااااا امک نگاه یم

ن رفتم و شاااد  رم و کن هباعث یم ام را مهار کنم. نااام  من 

 زیر لب نالم کردم. لبخندی گ اده ت حیلم داد و گ  : 
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گن ع ااااق اول ااااون باباشااااونه ک ان ااااااااااااااااا اون دخِنایی که یم  

  س؟ 

والش نبود. خودش هواب ندادم. او هم دنبال هواب ناااااااااااا  

مند! گ   و خودش هم یمیم  خندید... این مرد هنن

 خان! به ن امکا به  

ی ی فرهااد را بهینم اماا کنایهخوانااااااااااااتم برگردم و چهرهنیم  

 ل نش واضح بود. 

هااا بهینماا  بااه داماااد گلم! تو چ وری تینااا؟ ب ااا اینااااااااااااااااااااااااا بااه  

  درن ؟

 م یل باااااه چرخ ااااادن و دیااااادن چهره  
ً
فرهاااااد ی دیگر اصااااااااااااال

 تینا را هم ب ل کرده بود که نه صاادایی ازش 
ً
نداشااتم. ا تماال

ن رفتم و  مااد نااه   اادایش یمیم شااااااااااااااد. نااااااااااااماا  ک  م روی من 

 گ تم: 

 موین     در. ا ب ا بریم خونه، من باید هایی برم، یم  

 ا باز ق ل درارو عوض کردی؟  

هوابش را نااادادم. این مرد شاااااااااااااااایاااد  ااادرم بود اماااا برای من   

 بل اعتمادترین  دم قاغن  
د
 ام! زندی
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ن را دور زده بودم و خواه    من 
ً
دیاادم ناااخواه فرهاااد را یمتقریبااا

ه به ناا امک ایسااتاده بود. ک ااشاای  که تینا را ب ل کرده و خن 

ی بگحیم، برای ت مل این وضاااا  نداشااااتم. قبل از این ن که چن 

 ن اااسااا . درنااا  هایی که فرهاد قبل از 
ن نااا امک   ااا  من 

مان را نم  خودش کردهظرف  انتای ی  این ن سته بود. 

 ک  د و با همان چنگال رویش م  ول شد. 

، کار دارم باهاتون. ا خحبه که ه     ن  تون هستی 

توهه به واتنش ما به ناااااااااااااالندار عالم  داد و بعاد هم ی    

وقِن ن دیک شاااااد، نااااا ارش یک  اناااااتای تازه با نوشااااا دین و 

 گالنه داد. نه تا کافه

 که رف  رو به من نی خند زد و گ  :   دخِن نالندار   

 مون م دیگه، نه! ا مهمون داماد گل  

نجی کردم و خوانتم بگحیم بلند شود که فرهاد  مد و روی   

اش را هم برای من صندیل مقابلش ن س  و صندیل کناری

ه به صورش خندان ن امک گ  :  ون ک  د و خن   بن 

... باهامون کار دارن انگار!    ن  ا ب ی 
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توهه نداشاااااااتم. ن اااااااساااااااتم تا  ی  بروری ی و هلبله وصااااااا  

فقآ زودتر تمام شاود. تینا در  غوش فرهاد هم  شاده بود. 

 اال کیم هم خوابش گرفته بود اما عادش داشااااااااااا  که وقِن 

کرد. و خب مان و ناااااااااا وش یمچسااااااااااه د بههو نا رام بود، یم

 های نا رام ما ارتباط ن دی  با  ضور ن امک داش ! هو 

ها  مده بودیم، افتاد به  وقش وقِن   اده تا اینه یمیادم ک  

هوا دنااااااااااااتم را برای گرفاااا . ی  برای این ناااااااااااا وتش دلم یم

ون ای ک اااااااااااا دنش از ب ل فرهاد  یش بردم. فرهاد ل ظهبن 

نگاهم کرد و با م ث تینا را به دنااتم داد. م  م ب لش کردم 

 و توی گوشش زم مه کردم: 

 من. ا بخواب ع ی  بیه. بخواب زن  
د
 دی

را رسچنگال زد و  کردهناااااااااااا امک باز دو ت ه از  انااااااااااااتای ی   

توی دهانش گذاشاا . ظرف را  س زد. تنش را هلو ک اا د و 

ه به فرهاد دن  ناعد  ن خواباند و خن  هایش را افِف روی من 

 خ اب به من گ  : 

ن باال ب ن م و شاااااااااااازده   رو دوباره  اااااااااااااااااااااااا خن  داری باید  ناااااااااااتی 

 دومادش کن م؟
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بودن ناا امک بود که تع ب    من از خوِد خن  نبود، از باخن 

هان   رفتر از اینکرد هریان ازدوا  فرهاد هدیثاب  یم

 که به گوش ن امک هم رن ده بود! 

خواند. انگار زده بود به هدف ناااااااااااا امک کب ش خروس یم  

 که به مسخره گ  : 

ِ  ا اوپس! نگ ته بودی بهش؟ به خواهِر زِن   
َ
ی مر وم ! َل

 ش! هبچ

 فرهاد عین ش را باال داد و گ  :   

 ا شما گ ِن دیگه!   

 دانستم. عصن  شده بود. یم  

تینا که رسش را از زیر صااااااورتم ت ان داد و بیه ناالین گ  ،   

های داغم شااااااد که توی صااااااورتش خایل  واناااااام هم  ن س

ها باشااااااام. مهم نبود که نااااااا امک خواناااااااتم اینکردم. نیمیم

د که با فرهاد به هم طعنه و کنایه کل د نداشااااااااااااا . مهم نبو 

ماااناادم... زدنااد. مهم نبود کااه من بهرو بودم و بااایااد بیه یمیم

شااااادنم با  مدن ناااااالندار و ناااااینن نااااا ارشااااااش نااااا امک بلند 

 هم مان شد. 
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ها را برای من و تینا گ   که کافه گالنهن امک داش  یم  

 ن ارش داده و... 

ون زده بودم و هماااان   کاااه تیناااا را توی ب لم طور  از کاااافاااه بن 

دم دور یمیم  شد. فرسی

 دور و دورتر...   

 

🌙 

 

 35#ایوان

 

 فلور  

 

ها را عوض کرده بود. تای  به مبل هنگامه باطری نااااااااااااااع   

شااااااااااااان که هایدادم. باز چه مریصن افتاده بود به هان عقربه

 کردند؟ کار نیم

 زد. شه ه شهداد بود. بود؟ دماغ و فرم ابروهایش مو نیم  
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تااااب اااد. دار یمالی  لکم را بااااز کردم. خورشاااااااااااا اااد هنوز هاااان  

وتاک ناع      رسم هم هنوز روی دور ن  تاده بود ت ک

شاااااااد کردم، ت  ش تمام نیمیم که وقِن  ه ارویک  را زم مه

 که به تاک برند و... 

ن ک اااااااا ده بود. رن   ونااااااااش فرم دهان و چانه   اش به مهی 

ه بود. من رس  ن ن ناااااااان  وناااااااا  د بودم. شااااااااهداد اوایل هم. مهی 

ونااااا  د نااااا صاااااد نااااا  د صاااااد تومن  رس نااااا  د »خواند: یم

ن  مااد فهم ااادم خ یل هم نیمبعاااد « تومن ارزیاادم هااا کااه مهی 

 »خوانااد: انگااار کااه یم
د
ه هرچی ب  ن  اااال کااه رناااااااااااا ااد بااه ناااااااااااان 

 «. ارزه. یم

ن    خوب بود که دماغش به شاااااااهداد ک ااااااا ده بود. دماغ مهی 

هشاااه ه خرطوم ف ل بود اما ب ن بودنش ربظ نداشااا . با ه نااان 

ی همان خرطومش هنوز کیل یم ن ارزید... چون  ول به هر چن 

 ارزیااااااد... عقبااااااهیم
د
ی یمی خااااااانوادی ن ارزیااااااد... اش بااااااه هرچن 

 ارزید... برع س من! اش یمارث ه

تر شااده بود. رسم را کیم چرخاندم تا وتاک ناااع  کند ت ک  

چوی  بود.  اش را بهینم. ناااااااع   مساااااات  یل و قابصاااااا  ه
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ها چند کاری شااااده. همان نااااالچوب گردوی اصاااال و منب 

... م لیون  ولش را داده بودم.  ول ی    صا ب ههانگن 

گ تم هنگامه هایش را با ناااع  داخل نااالِن ب رح باید یم  

ن نااااااع  بود و ن شااااا دهمی  ن اش عوض کند. این همان نااااان 

ِین رفشاااااااااااامااارش را گرفتااه بود کااه هااانش برای  یش ااای ثااان ااه

  مد. دریم

دهم برای ههانگن  هم ن س بود. خودش هم    ن نااااااااااال ناااااااااان 

 ماد کااه را اا  شااااااااااااود و من در مااانااده بود چرا هااانش درنیم

کردم. برای من خ یل دل ل داشاااااااااا  اما هوابش ناااااااااا وش یم

وری افاتاااااااده تاوی هااااااا، هااااااایی بارای  ارف
ن مارد  ان  زدن و  ان 

 گذاش ... های کهنه باِف نیمکردن عقدهخایل

ون زل زدم... دیگر  رسم را    رس های اولش برگرداندم و به بن 

 شن دم. وتاک ناع  را نیمصدای ت ک

شااااااااااااااد، روزگااار هااای قاادیم. قاادیم کااه یمباااطری هم باااطری  

ی شاااااده به ی  دری...  دری که  اال نبود که وق  خانهنااااانی

 ای باشد و ناعِن و... خانه
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و  های موتور نااااوئیسی بابا برع س ناااااع ناااااع  خانه  

ارزید اما ک  یاش ی ههانگن  و شاااااااهداد، م   نیمژا ن خانه

ی ی  ن دو بهِن بود. خانههای خانهتای نااااااااااااااع از صاااااااااااااد 

ها  ر از کثاف  واطوارها نداشااااااااااااا .  نیونس هم از این ادا 

بود... کثاف  و روح و رواین که هرواهر شاااااااد و دیگر ام دی 

 به ترم مش نبود... 

  مد. صدایش یم  

خوانااااتم ریخاش را انااااش بود که رساغم ن اید. نیمگلنی  و    

اش ربظ به شاااااااااااهداد نداشااااااااااا  اما  اش بهینم. ترک ب چهره

 زد. شان با هم مو نیمخراب

ه بود یا گندیم؟    ن  کاوه نن 
ً
 اصال

 خوام بهینم  الش چ وره؟ا کاریش ندارم بابا، یم  

 ا هه!   

م کااااه هااااای مراناااااااااااام هوک یم   گ اااا . منتظر بود من بمن 

اهخ د!  رسا ن  اال هم توی ی ی  تمم، عروش بگن  شااعور! همی 

ن  اش عروش بود که  ال خرابم را با ه اااااااااااام خودش تنه ایی 

 دیده و تالفن ن رده، دلش خنک شده بود! 
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🌙 

 

 36#ایوان

 

 

تر  رک  دادم. صاادای قژقژش روی  ارک  بلند مبل را تند   

 دم: هایش کحب دم و داد ز هایم را روی دنتهشده بود. دن 

   !  ا گلنی

شاااااااادنش بلند دوان ن دیکبه ثان ه ن  اااااااا ده صاااااااادای دوان  

بان قلبم تند شااااااده بود و  رصاااااام را رس  رک  تند  شااااااد. خن

 کردم. صندیل خایل یم

 ا هانم فلورهانم؟ هانم قربونتون برم. اومدم... اومدم.   

هایش هلوی  ایم خم شاااااااااد و با  رک  مضااااااااااعف دنااااااااا   

تندش را گرف .  سااااااش های مبل هلوی  رک  روی دنااااااته

روی خودش ن اورد و باز  یش  مد. صندیل  رام شده زدم. به

 بود اما... 
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 دی!؟ ا مگه نگ تم راهش نیم  

گرف  و انداختم، هوا هریان یمصاااااااادایم را که توی رسم یم  

توانسااااتم ن س ب  اااام. چه فایده داشاااا   اال؟  ن روزها یم

 گرفتم، گرفتم و  اال... که نباید خ قان یم

 ره. ا ندادم فداش شم...  رم نخور... االن خودش یم  

ره؟ من تا با چ ااامای خودم ناااالم  چی خودش یماااااااااااااااا چی   

 رم. مریض رو تای د ن نم، هایی نیم

از روی صاااااااااااندیل بلند شااااااااااادم. گلنی خودش را کنار ک ااااااااااا د.   

 برگ تم نم  کاوه و صدایم را هوار کردم: 

 ا مریض ه   ها....   

 نی خند زد.   

و بادمون م اااااِنکه، واناااااه بگو را   باش، نصاااااف هد  اااااااااااااااااا  

اش نیمننه گوری ب رناااا  براشااااون... دی، گوربهبابام که خن 

 طوری نیس ! 

 کونن روی صندیل را برداشتم و نماش  رتاب کردم.    

 ن هم! شو زبونا خ ه  
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 کونن را در هوا قا  ده بود.    

ویش را گلنی من را ول کرده و دویده بود ناااااااااااام  کاوه و باز    

توانساااا  ک اااا د. نصااااف ه  لش هم نبود. نیمناااام  در یم

 ت انش دهد. 

 دلش ن ن بچه! بهقدر خونا این  

 رام و خندان دن  گلنی را از بازویش هدا کرد و نم  من   

  مد. 

ن خودش نیم    ااااااااااااااااااااا ببی 
ً
 اری خوب باشاااااااا م باهم... من واقعا

رساغ  ریماومدم بهینم خوی  یا نه؟  اال که دون  نداری یم

 م  الش خودمون... خودش انتخاب کن. بیه یا ارث بابام؟ 

رن   ونااااش گندیم بود... مثل شاااهداد که وقِن صاااورتش   

 شد. کرد رنگش بازتر هم یمت  ه یمرا شش

ی گالری باباتو کامل نیم   زنم به اااااااااااااااااااا گ ِن تا مدرک فو  نگن 

نام ؟ دیدی که گرفتم و دماغ  ناااااااااوخ ... برای این ی  

 امبویل داری؟چه ب

ربظ باااااه ظااااااهرشاااااااااااااااااان ناااااداشااااااااااااااااا . هریاااااان هماااااان  اش   

شااااان بود...  ن اوایل که هنوز خرش از  ل نگذشااااته م خرف
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... »گ  : بود یم شده بودم، «    اگه فقآ تو مال من بشی

 اما... چه فایده! 

 هلو رفتم.   

  رام  رام. قدم قدم.   

 ام را توی صاااااورتشاش ایساااااتادم. انگ ااااا  اشاااااارهقدیمیک  

 ک  دم و گ تم: 

 ا مگه تو خواب بهینن من بذارم دنا  به اون دخِن برنه!   

 

🌙 

 

 37#ایوان

 

 کاوه

 

 ع ار! مریض بود! یک رواین تمام  
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 رف . راهش را ک  ده و داش  یم  

 ا خب بگو چرا؟!   

 گلنی از دادم درها  رید.    

 زین  رس؟ا ای وای! چرا داد یم  

ن خ الش نبود.    ن برداشاااااااااااتم دنبالش بروم که فلور اما عی  خن 

 گلنی از بازویم  وی ان شد. 

قدر ناااااااااااان  خانم  مد ب حبمش توی دیوار که اینبدم نیم  

اش را به نینه ن ند. باز داد ک  دم که ولم کند. بازویم رواین 

 را ول کرد اما فرز هلوام  رید و التماس کرد: 

 ا  رم  نگه دار کاوه. هرچی باشه  ق به گردن  داره.   

های گلنی دیگر گندش را در ورده بود. ق اااااااااااان  از  ن مدل   

  وب در والی  بود. 

 که داره  قمو یم  
ً
 خوره یه لیوان  بم روش! ا فعال

 هور ن ا.... ا ه چم این  

 از نگاهم ترن د که ادامه نداد.   
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، نذار و شاااااااای    ن گلنی بازی درب ارم. برای من که کاری ااااااااااااااااااااا ببی 

دیاادی! من بلاادم هوری گنااد ب نم نااداره برم رساغش! تو کااه 

باااه ا والش کاااه تاااا یاااه مااااه  اااالش هاااا ن ااااد! اگاااه خاااانماا  رو 

دونااااااا  داری یه کاری کن  رف ب نه! اونم  رف  سااااااااب! 

کنم دلش برای اون روم تنا  شاااااااااااااده کاه چند وگرنه ف ر یم

 ناله ن ونش ندادم! 

 و دلخورش     کردم.  ی توی هم رفتهبه ق افه  

ی زیادش بد ب   ن کرد. فلور هم این ود و  دم را خراب یمهرچن 

ن باب خوشااااااااااااانش شاااااااااااااده بود که همهمدش زیادی خوش چن 

 رف . م لش  یش یم

خود ف ر کرده بود کااااااه قباااااال از این بااااااا ترفنااااااد خ یل ی    

هااااااای قبیل م اااااا  اش  ری م شااااااااااااااااااده بود. دخِن مسااااااااااااخره

م اما نیمارزیدند که بخواهم هلو نیم گذاشااااااااااتم به اش را بگن 

ن راب   ون مه با بیه گند ب ند! ی نص هههمی 

ه زیادی خورده بود که شاااااااده بود لوک خوش  
ُ
شاااااااانس هم گ

 بیه! دخِن دیواناه زده بود بااه رسش! هماه زده همااه
د
ی زناادی

 بود به رسشان. 
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ون زدم و در را کحب دم.     بن 

زد، یعنن دادم،  رف نیمفوقش چنااااد روز بهش زمااااان یم  

ی دیوانه بهش دادن کاوهانخارید و من هم برای ن ااااتنش یم

 کردم. خودم هم دلم برای  ن رویم لک زده بود! دریااااغ نیم

لرزیااااد. درش  وردم و ونااااااااااااآ کوچااااه گوشی توی هیبم یم   

ه به گوشی نی اااام داشاااا  باز  ماندم. ابروهایم باال رفته و خن 

 مد کیم ادبش کنم، شااااااااد. تماس را وصاااااااال کردم. بدم نیمیم

 هدی گ تم: 

 ا بله؟  

 م کاوه، ببخ  د م ا م  شدم. ا نال   

  وصله بود یا توهم زده بودم؟ی    

ش با همان ل ن قبل گ تم: ی     ن  خ ال  نالن 

 ا خب؟  

 کیم م ث کرد و گ  :    

ی اون  قایی رو که دو ماه  یش اااااا اگه ز مِن نیس ، شماره  

 فرنِن؟  برای اتصایل بر  خونه  ورده بودی، برام یم
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وهاغ زنانه ه و یک م ااااااااااا  هیغرسوصااااااااااادای دی  و قابلم  

  مد. یم

 ا ز مِن هس !   

🌙 

 

 38#ایوان

 

 

 تماس را ق   کردم و نی خند زدم.   

ن طبق معمول با    رسیاااا   ریدم   ااااااااا  فرمان.  خش ماشااااااااای 

 زدن روشن شده بود. انتارش

 یه م ِن خوردم هنوز گ  م»  

 «از تویی که بودی  هلوم،  ی م  

 خانم! ا بیه  

 زد. خورد یمخود یمه ی  از خودی ک»  
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 «شم. ر م  نگمم به  مدیون یمبرد ی  منو یم  

 صدایم را همراهش بلند کردم:   

 شم! ا بری فرهاد ممنون یم  

 «شم یه روز تموم. مگه دارم چقدر دووم، دووم... منم یم»  

بودم و  قای دل  ااا هم توی  ن م ناااع  بعد هلوی خونه  

 راه بود. 

ها به صااااااورتم چ اااااامم به تینا افتاد و اخم داخل   اط اول  

 رسوکله
ً
شااااااااااد! ف شاااااااااای ی فرهاد هم   دا یمبرگ اااااااااااند.  تما

ی خودم کردم. اگر بعااد از من باا او تماااس گرفتاه بود،  والاه

 ها داش  بی ِن از این ف ش بخورم. 

 ا کاوه!   

طرفش رفتم. تر کرد. بههایم را ناااابک و  صاااادای تینا اخم  

 ون  مده بود. متع ب گ  : بیه از صدایش بن  

 ا اومدی؟!   

ن گ تم: ام روبهبه ه  ل گنده    رویش اشاره کردم و رسننگی 

؟ ا خودش چی ف ر یم    کنن
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 راه نبود. زدن در ورد. روبهادای لبخند   

 رو به تینا گ تم:   

 ا باباش ک ان ؟  

ی گ   و رسش را نااااام  بیه باال گرف . بیه «بابام»تینا   

  داد و در هواب تینا گ  : هم شانه باال 

 ا شاید رس کار.   

ی هایی که تا قبل از این هواب، داشاااااتم  والهنااااا ل ف ش  

ی نگ تاااااه بودم کاااااه خودم یم ن کردم، ق   شاااااااااااااااااد. هنوز چن 

ون  مد.  صاااااااادای بو  و بعد هم صاااااااادای بلند دل  ااااااااا از بن 

زد هلوی ورودی توی واناش بود و از همااااان داخاااال داد یم

 که: 

 ها ارک نیس  قربون دِن  باز کن درو ب ام تو. ا  قادژبان   

 بیه کنارم ایستاد.   

 ا ز م  بود که!   

 ی شوخش، ک  کردم و نم  در رفتم. دهانم را برای کنایه  
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رب  گذشااااااااااااا . تینا و بیه به تا دل  اااااااااااااا را راه بیندازیم یک  

اتاقش رفته بودند و خانم رئوف باالرس دل  ا ایستاده بود و 

ن  ااااااال کاااااارشاااااااااااااااااان را راه بینااااادازد کاااااه اخار داشااااااااااااااااا   همی 

خانه ن ون زدم و  شااااااااانی شاااااااااان از ظهر  ادرهوا مانده انااااااااا . بن 

 رساغ بیه رفتم. 

ن چنااد ناااااااااااااااعاا   یش مسااااااااااااخره یهنوز هملااه   ای کااه همی 

 مد ت حیل فلور داده بود برایم هضاااااام ن ااااااده بود و بدم نیم

 اش کنم. وتخم  والهیه اخم

دادنش به داخل صدای لدر اتاقش روی هم بود. قبل از ه  

 تینا متوق م کرد: 

 خواد عروس ب ه؟ا بابایی یم  

هنوز تصاااااااااااام م نگرفتاه بودم برای کل ا  هملاه اخم کنم یا   

ِک ف، اما تصور فرهاد توی لباس عروس نی م را تا بناگوش 

 باز کرده بود. صدای بیه هم خندان بود. 

ن چی بااااااااااااااااااااا مردا عروس نیم   راش شاااااااان قربون  برم... ب ا ببی 

خریااادم، ظهر یاااادم رفااا  باااا خودم ب اااارم، یاااادتاااه بهم گ تاااه 

 بودی؟
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خ یل واضااااااااااح مساااااااااان  صاااااااااا ب  را   چانده بود. چند ثان ه   

ل دادم. یک بسته توی دن 
ُ
های م ث کردم و بعد در را ه

کرد. ی مبل ن ااااااااسااااااااته و داشاااااااا  بازش یمتینا بود و بیه لبه

 رسش را نم  من چرخاند و قدردان گ  : 

   
ً
 بها واقعا

د
 مون کردی. ممنون. کمک ب ری

 تعارف گ تم: ی    

! ا نارا   نیم   ان کنن  شم اگه بخوای هن 

🌙 
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 رسش را ت ان داد.   

تون  ریخ  بهم، بگو یم  
ُ
رم  قای دل  ا ااااااا باشه اگه بر  د

  رم، ویل قبلش شمارش رو بهم بده. رو یم
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قبل از ظهر  هایی کهاش. همانرویی ن ستم روی مبل روبه  

 ن سته بودم و گند زده بود توی  الم! 

؟ نصف زندگ   که هلو روش ایستاده! ا چه    ته داغوین

ام را گرفته بود که ابرویش کیم باال ماند و چند ثان ه کنایه   

ی نگ  . داشتم گند یم ن  زدم و دن  خودم نبود! چن 

 نگاهم را ک اندم نم  تینا و گ تم:   

 ده براش. ا بده بهینم چی خری  

تینا با بسته  مد نم  من. ونایل   ش  بود. بازش کردم   

ن ونااااااااآ ریختم.  تینا گوشی   شاااااااا  را  و ق عاتش را روی من 

بان کرد و یمبرداشاااته و داشااا  توی گوشاااش یم خوانااا  خن

 قلبم را چک کند. 

 ش خحبن؟ ا خاله  

 رفته بود نم  چایساز.   

زدن تو  ال گند ااااااااااااااااا چرا خوب نباشااااه؟ از همله ت ری اتش    

 رینا... منه که این روزا خ یل خوب داره یم
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با نچ بلندی که کرد  رفم را خوردم و رو به نگاه تخس تینا   

 با لبخند گ تم: 

 ده! ا ان امش یم  

انداخ . ام یمهای تینا بر  ع ین  داشاااند که خندهچ اام  

 تخس گ  : 

 ریا...   ا گ ِن، یم  

ام را کرد. خناادهگاااهم یمچااپ نبیه از   اااااااااااااا  رسش چااپ  

 هم  کردم و گ تم: 

 ری زه. گ تم یم ری ه... مو  غایل... داشتم یما یم  

 ا صدای قلبش رو شن دی تینا؟  

کردن  هنش هواب داد. این بچه ترفند بیه برای من رف  

دور کاااامااال چ اااا م کرده هنن بود برای خودش. یاااکهم تخم

 بود که بیه بهش گ  : 

کاکائو     خوری تینا؟یم ا شن 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 170 

کردنم از دناااااااااااااش بود. باااااز هم ترفناااد خوی  برای خالم  

رفاااا  رساغ بیه کااااه از داخاااال یخچااااال کوچااااک کنااااار دیوار 

کاکائو در ورده بود و داش  ین را تحیش فرویم  کرد. شن 

تینا که م ااا ول شاااد با لیوان چای و ماگ خودش برگ ااا    

 بود.  هایی که ظهر فلور ن ستهرویم ن س . همانو روبه

لیوان چای را از دناااش گرفتم و م اا ول شاادم. تینا   اا    

ش رفتااه و داشاااااااااااااا  ادای دکِن  ن  ورد و بااا مریض هااا را دریممن 

ن  ورد و گ  : فریصن   اش م  ول بود. بیه صدایش را  ایی 

ااااااااااااااااااااااااا ممنون کااه کااارمون رو راه انااداخِن امااا... کاااش خودش   

 نیومده بودی. 

 از گ  : نجی کردم و لن  به لیوان زدم. ب  

ش ش با منو برای خالهااااااااااااااااا اگه بدون کنایه و ل بازی، راب ه  

ن ختم بهتوضیح بدی، همه  شه کاوه! خن  یمچن 

 ا توضیح دادم بهش.   

زدن امروزش توضح دادی که  ق داره باور ا اگه مدل  رف  

 ن نه! 

 باور کرده بود، منتها... گ ِین نداش .   
ً
 ات اقا
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ن خم شدم و صدایم   ن  وردم.  نم  من   را کیم  ایی 

 ا بابای این...   

 به تینا اشاره زدم.   

 شه؟ا داره عروس یم  

هایش را برایم درشااااااااااااا  کرد و او هم نگایه به تینا چ اااااااااااام  

کاکائو هم  انداخ  که هنوز با ب مار فریصن م  ول بود و شن 

 خورد. خندیدم. بیه اما م لش به اخم بود. یم

ن     هس ! هوری هم  ساس ا فرهاد همی 

 زدنم بود! اش به مدل  رفالبد اشاره  

کرد هیچ هاااایگاااایه کاااه مااادام بهم ثاااابااا  یماخم کردم. این  

 ونآ  دم
د
ه یمهای زندی

ُ
 زد به اعصابم! اش ندارم گ

! ا بچه   ن  شو خودش ب رح کنه که  سانیاش ب اد  ایی 

تر شد. دهانم امروز زیادی باز شده بود. باز اش درهمچهره  

ها به خودم راه گرفته بود. لیوان را روی ی ف شلهن ل  وا

ه به ماگش  ن گذاشتم و بلند شدم. بیه هنوز ن سته و خن  من 

شااااد! توانسااااتم م  ش را ب اااا افم عایل یمبود. با اخم! اگر یم
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این توهه به خواهرزاده و شااااااااااااوهِر خواهِر مر ومش طب   

 نبود! 

ون زدم. کشاا رف، ی  ی     هم دنبالم  خدا افظن از اتا  بن 

 ن امد و... قرار هم نبود ب اید. 

 تو البته که عادش داشااااااااااتم.  دم  
ً
 من عمدتا

د
ی کار های زندی

کردن بودنااااااد و من هم یاااااااد گرفتااااااه بودم ادای رفِین و ول

خ ایل را درب اورم... ادایی که دیگر داشاااااا   در اعصااااااابم را ی  

  ورد. دریم

🌙 
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کرد کش زد. شاید ف ر یماده خا  یمن امک داش  به ه  

د. باید توانایی نیم هایم را دوباره ن اااانش تواند هلواش را بگن 

 دادم؟ یم

؟     ا اهازه هس ، هناب ک این

شاااااد. طور صااااادازدنش بی اااااِن از قبل مساااااخره یمهر بار این  

 خودش هم یم
ً
 افتاد. دانس  که خنده از ل نش نیم تما

ش باااود. بااالااااااد باااود هاااوری بااااااه  اااو ناااگاااااااهاااش کاااردم. خاااوش  

رسوصورتش برند که توی  و  ن ند و برع س، هذاب هم 

 بودن،   ف بود. باشد! برای منشی 

ه   رف . نگاهم کم داشااااااااا  باال یمام ابروهایش کماز نگاه خن 

 ی مانیتور ک اندم و گ تم: را م دد به ص  ه

  د؟ا از بازی خوش  یم  

 داخل  مد و گ  :   

 ی باشه!   بازیما تا هم  

 وزخند صااااااداداری که زدم، ارادی نبود. عین م را روی بینن   

بااااال زدم. شااااااااااااااااناااه و ابرویش را باااا  اااالااا  خاااایص بااااال داد و 

 نینه شد. بهدن 
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 بلند شدم.   

 ا فرض کن من!   

ام  رکااِ  تااای اادی رسوابرویش ق ااااااااااااناا  بود امااا شاااااااااااا  تااه  

 کرد. با رس به در اشاره کردم. نیم

 ا  س درو بهن د!   

 باز ابرویش باال رف  و... ماند!   

اااااااااااا اول ب رمای د این بازی چه مرا یل داره، به وقاش در رو   

 بندم! هم یم

از کنِنلم خار  شااااااااد. عین م را برداشااااااااتم و  این دفعه خنده  

دم. داشاااا  هالب یمی چ اااامگوشااااه ااای شااااد. بع د هایم را فرسا

ن ردن از روی ظاهر باشااااااااد بود که این دخِن تعبن  قضاااااااااوش

 اما... 

ون  مدم. ت ان    ن بن  عینک را به چ اااااااااام زدم و از   اااااااااا  من 

 ورد؟ مقابلش ایستادم. نخورد. مسلآ بود یا خوب ادا دریم

ه به  نه خ یل دور... درواق  ن دیک. باز هم ت ان نخورد. خن 

 های  ر   مش گ تم: مژه
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  فرهادهان   تما خودش مرا لش رو هم اااااااااااااااااااااا وقِن یم  
د
ی

 بلدی! 

ن  ورد و بااا لبخناادی کااه زیااادی نرم بود،  صاااااااااااااادایش را     ااایی 

 گ  : 

کن د، االن باید همبازِی هور باشه که شما ف ر یمااااااا اگه این  

ن ی  هان  هم باشم!  بهروزهان  و  و  دهان  و  بن 

های بخش معماری را برایم ردیف کرده بود. اناااااااام مهندس  

شدن صورتم را نگرفتم. به  رایم صدای خودش هلوی هم 

 گ تم: 

ون!     ا بن 

لبخنادش را ت رار کرد. قادیم باه عقاب برداشااااااااااااا  و زم مه   

 کرد: 

... ع ی !    ِ
 ا چ م، هناب ک این

ن انااااااداختم و    رفاااااا  و در را بساااااااااااااااااا . عایانا ام را روی مان 

 داشتم چی بهدن 
ً
 کردم؟ کار یمکمر ایستادم. دق قا

ی بهرو را گرفتم. دنااااتم را روی را برداشااااتم و شااااماره گوشی    

ن نااااااااااااتو  ی ازش نبود. تینا را من  ن کردم. از نااااااااااااه روز  یش خن 
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خودش  ورده و ت حیلم داده بود... دیگر هم رساغش را 

هایی که خاطر  ضااااااااااااور ناااااااااااا امک بود. وق نگرفته بود. به

 برد. اش نیمن امک بود تینا را خانه

 ا الو فرهاد... الو؟  

ون ک  دم. هوابش را دادم.  وانم را از البه    الی ف رها بن 

  رش مخترصی کرد. گ تم: نالم و ا وال

 ا دل  برای تینا تن  ن ده؟  

ها ها یکنااا وش کرد.  ق داشااا . از این گرم و رسدشااادن  

ی بروز نیمباید خودم خرد یم ن  داد. شدم! خوب بود که او چن 

 ا ن امک هنوز هس ؟  

 فقآ هوم گ  .   

 ا م  یل نداری؟  

 با م ث گ  :   

 . کنمکم  لش یما کم  

کردنم نااااگهاااین بود. ل نش هوری بود کاااه... دناااااااااااااا  اخم  

 ام را برداشاااااتم و صااااااف ایساااااتادم. باید کن  اویکردهناااااتون
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ه کردم یا نه! صااااورتم از ف ااااار اخمیم ها هم  شااااده بود. خن 

ن انگ ااااااااااااا  اشااااااااااااااره ی بینن ام را روی ت  هبه عینک روی من 

 ک  دم. 

ن ه همه هنم  ر از لعن  به ناااااااااااا امک بود که  خرش ب   چن 

 زد. گند یم

  ری  ی م؟ره... تینا رو یما چند روز دیگه یم  

ام ک اا دم و تای دش کردم. رسیاااا  تماس را دنااِن به  ی اااین   

ی ایمان را گرفتم. خاموش بود. گوشی را ق   کردم. شاااااااااماره

ن انداختم. باید با ناااااااا امک قرار یم گذاشااااااااتم. شاااااااااید روی من 

ی را که خوانته بو  ن  دادم. د بهش یموقاش بود چن 

 رف . نباید کنِنل اوضا  از دنتم در یم  

🌙 
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 ها را  اک کردم و گوشی را توی هیبم انداختم.   ام  

هااایش را هواب نااداده بودم. از دو ه تااه  یش دیگر تماااس  

امروز چند   ام فرنتاده و تات د کرده بود که باید همدیگر را 

ام کردم دارد بازیکه ف ر یم . از اینخوانااابهینم و دلم نیم

 ازش خوشم نیمیم
ً
  مد. دهد  س خوی  نداشتم. اصال

ن  شاااااااااااانای خانم خاردار ته   ون از خونه ماشاااااااااااای  ی ماندهبن 

 از دناااااااااش کالفه بودم. 
ً
 رام اااااااام را هم دود کرد. دیگر واقعا

کردم دناااااااا  از رسم برداشااااااااته که خب روز ف ر یم این نااااااااه

 . اشاباه کرده بودم

ی هلو که از  ینههنوز کشاااااااااا   اده ن ااااااااااده بود. انتظار  ن  

دیده ن ده باشم کم بود اما به ام د همان کم، خالف هه  

 باید  ای فرهاد 
ً
با رسع  راه افتادم و ف ر کردم شاااااااااید واقعا

 ک  دم تا دمش را روی کولش بگذارد و برود. را ونآ یم

ی از کاوه هم نبود و ف    کردم شااااااااااااااید ر یماین چند روز خن 

ی یمخودم بااااایااااد تماااااس یم ن گ تم. بااااه هر ااااال گرفتم و چن 

خاطر کمک  ن روزش ت اااااا ر ن رده و سااااااای  هم بهدرناااااا 
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هاااااا و برخوردش، مضاااااااااااا ربم بودم. یااااااد  ن روز یااااااد  رف

  سش... یم
ً
 کردم. اگر واقعا

  ور؟ ا خانم؟ خانم ن ک  

ون دادم و به   فش طر نجی کردم و ایسااااااااااااتادم. ن ساااااااااااام را بن 

 چرخ دم. 

 ماااد. طرفم یمهااااای بلنااااد بااااهبود کااااه بااااا قاااادم خااااانم راننااااده  

 شااااااااااااید 
ً
منتظرش ماندم تا برناااااااااااد. زین ری نقش بود و  دودا

بودنش کیم در  هنم شااااااخضااااااناااااااله که تصااااااور راننده ن اه

 گن  د. نیم

 رویم ایستاد. روبه  

؟   ن ؟ نالمتی  ن  ا نالم خانم خحبی 

 به دالییل نیما رشمدل گرم ناااااااالم و ا وال  
ً
 مد ش اصاااااااال

شاااااااااااااان به رساغم  مده بود... خاردار برایکه این مدش خانم

 نیم
ً
اش را خوب به یاد داشاااااااتم و  مد!   ف که چهرهاصاااااااال

 توانستم به شناخ  اشاباه ف ر کنم. نیم

 هوابش را کوتاه و مردد دادم. گ  :   

یف ب ارید بریم  یش خانم؟ا یم    شه با من ترسی
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؟ا تو ما   ن هسِین  شی 

، منو فرنتادن دنبال شما.    ل هسِین ن  ا نه، خانم منن

 ف ر کرده بود من به خانه  
ً
 روم!؟ اش یممسخره بود. واقعا

    
د
 از چهرهکالف 

ً
خوان  او هم ام ع ان بود و دلم یمام کامال

 خ یل خوب بهیند و به خانمش گ ارش بدهد. 

.. اااااااااااااا من دل یل برای همرایه نیم  
ً
 بهبینم... ل  ا

ً
شون . ل  ا

شاااااااااااام از بگ د دناااااااااااا  از این کارها بردارن... وگرنه م بور یم

م! طریق دیگه  ای هلوشون رو بگن 

 به  
ً
ای که چند رناا د. با نگراین وناااده یمنظر صااافزن واقعا

ن ابروها و  ی اااااین  هایش را هم  اش انداخته و چ اااامخآ بی 

 کرده بود، گ  : 

ه. خانم بد برداش  ن ن د خانِم  ا نه     من قصدشون خن 

ش نصیب من شده!    ِّ  که رسی
ً
 ا فعال

محباااااااییل از هیبش در ورد و  خواناااااااااااااتم بروم کااااااه گوشی   

خاااااطر ل ن خواهش کرد یااااک ل ظااااه منتظر بمااااانم. نااااه بااااه

اش از گوشی  خرین ی انااااااااااات ادهخاطر ن وهملتمساااااااااااش، به

 مدل موهود  ی ون توی دناش م ث کردم. 
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ی دناااا  با انگ اااا  اشااااارهگوشی را با یک دناااا  گرفته و    

د. طرزی ناش انه ن  داش  شاید شمارهدیگرش به ای بگن 

 یااک دق قاه طول ک اااااااااااا ااد و بعااد از چناد باار 
ً
کاااری کااه دق قااا

کردن و  ای وای  گ تنن کااااه شااااااااااااااااایااااد ناااااشی از ف ااااااااااااااااار نچ

های اشاااااااااااباه بود، گوشی را کنار گوشااااااااااش گرف  و کیم دکمه

 بعد به شخ      خآ گ  : 

 ه به خانم هنگامه، بدو زودباش. ا گوشی رو بد  

ون دادم و منتظر ایستادم.     ن سم را بن 

شون که کار کنم؟ من گ تم به ن با من، چی ااااااااا الو خانم نیم  

ه اما... چ اااام. چ اااام... شااااما  رم نخورین  قصااااد شااااما خن 

 قربونتون برم. 

طرفم گرف . از دناااااااااااااش گرفتم و باه گوشاااااااااااام گوشی را باه   

دن نداشاااتم. شااااید او هم از م ث ز چساااباندم. م یل به  رف

 طوالین من به  رف  مد. 

 ن   خودته!  هام بها شن دن  رف  

🌙 
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 42#ایوان

 

 

این چند روز ت مل  در ع ی م، ندیدن تینا و هریان ازدوا    

قدر کافن اعصاااااابم را ت ل ل برده های م ااااا ق بهفرهاد و   ام

دهم کاااه مال ظاااه هوابش را بااابود. دهاااانم را بااااز کردم تاااا ی  

 ی دومش بس : دهانم را با همله

 به فرهاده!   ا راه   

 ها خوردم و اگر هم قصاااد  رف  
ً
زدن داشاااتم از  هنم واقعا

  رید. 

، ش     رِس... ناله، تکوه  ا فرهاد ک این

 م ثش طوالین شد.   

  !  ا شهداد ک این

تماس ق   شاااااااااااااده و من هنوز گوشی را کنار گوشاااااااااااام نگه   

 از اول بهاد را یمداشاااااااته بودم. فره
ً
خاطر شاااااااناخ ؟! اصاااااااال
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کاااااااوه رساغم  مااااااده بود یااااااا فرهاااااااد، کااااااه دناااااااااااااااااا  از رسم 

 داش ؟ برنیم

همالِی کااه این ماادش گ تااه بود، فرهاااد، کاااوه و خود خاانم   

ربآ کنار هم چ ده ظاهر ی  ای بهخاردار در  هنم در معادله

 شدند. 

صااااااااااااااادای زنااا  گوشی خودم کاااه بلناااد شاااااااااااااااد، گوشی را بااه   

ون ک اااااااااااا ااادم. اش  س دادم و گوشی اننااادهر  ام را از هیبم بن 

 کرد، گ تم: فرهاد بود. رو به زن که منتظر نگاهم یم

 تون ب ام. تونم همراههر ال من نیم ا به  

تر از قباااال ای کااااه هرروز ع  اااابی غریبااااهرفِین بااااه خااااانااااه  

شاااااااااااااد، عاقالنه نبود.  ِن با وهود بردن اناااااااااااام فرهاد که یم

  هم باشد. توانس  ال یم

منتظر دیدن واتنش خانم راننده نماندم و   ااااااااا  به او راه   

ی گوشی بود و انااااااام فرهاد. انااااااام افتادم. نگاهم به صااااااا  ه

دانستم چه فرهاد و ع سش کنار تینا! گی  شده بودم و نیم

کردم بد نیس  به کاوه واتنشی باید ن ان دهم.  ِن ف ر یم

ن شوم.   هم بدبی 
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کردم. و من هنوز گوشی را نگاااه یمتماااس ق   شااااااااااااااده بود   

 شاااااااااید باید 
ً
خوب بود که زن دیگر دنبالم ن امده بود. اصااااااااال

دادم و دل ااااال تاااااات ااااادش باااااه دیااااادار را هواب م اااااااااااا ق را یم

 رنااااااا دم. گوشی دوباره زن  خورد. باز هم فرهاد بود. باز یم

هم هوابش را ناااادادم و توی خ ااااابااااان برای  رایااااد زردی کااااه 

 ان دادم و نوار شدم. شد دن  ت ن دیک یم

گرفِین باا کااوه ف ر کردم. به تاا رناااااااااااا ادن باه خااناه باه تمااس  

 تمااااس یم
ً
م و او هم دیگر فرهااااد هم   اااام دادم کاااه بعااادا گن 

هواب مانده از ناااااااااااام  فرهاد   گن  ن اااااااااااااد. هرچند   ام ی  

 ی خوی  نبود. ن انه

 در را که باز کردم، صدای ن امک گوشم را  ر کرد.   

 خ  
ً
ِ بچهواهر چاااااااااااااااااا فعال

خواناااااِن ب نن تو ای که یمو اخن

تونم کاااارش یمخااادا تاااا بهینم چی  م اوماااد، برو دنااااااااااااااا  ااااچاااه

 ب نم...! 

هاایم را اش گ اا ، چ ااااااااااااماز ف ش زشااااااااااااِن کاه  خر هملاه  

 بستم و  رصم را با کحب دن در کم کردم. 
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 روم ااااااااااااو بهنده به ریش تونه تخمااااااااااااااااااااااااا زن  ه ف ر کرده یم  

 باباش! 

انگار که این وش بود و کیم ک اااااااا ده. انگارنهصاااااااادایش رسخ  

 ورد و  اش روی دخِنش یمم خرفااااااش را باااااا این  اااااال باااااه

 ک  د. کث  ش را بی ِن به ر  یم

خوانااااااا  عق ب نم. هنوز رویم به در بودم و   ااااااتم دلم یم  

ای رسم را خم کردم و به در بسااته کوفتم. ب ض به او. ل ظه

 تاا   ااااااااااااا  دهاان و دمااغم  ما
ً
هایم ده بود اماا چ اااااااااااامدق قاا

نااااااااایل بود که خ ااااااااک شااااااااده و م ض رضااااااااای خدا یک یک

 ق ره اشک هم نداشاند. 

ای به در خورد. از هنوز از در فاصااااااااااااله نگرفته بودم که تقه  

ها از دناااااا  ناااااا امک شااااااا  ف ر این که باز ی  از همسااااااایه

خوانااااااااااتم های بازکردن در، دوباره رسم را شااااااااااده باشااااااااااد، یم

گ تم من هم از خدایم انااااااا  شااااااااان یمهتحیش ب حبم. باید ب

 نیم
ً
 شود... بدهمش دن   لیس اما فعال

ه ف ااااار دادم اما های همسااااایه   های دنااااتم را روی دنااااتگن 

ام رویم ظاهر شاد. ق افههای درهم روبهشاا ، فرهاد با اخم
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 خ یل درب
ً
اش ت ین  های عصااااااااااباین وداغان بود که اخم تما

 ا  ر کرد.  ال  دادند و نگراین صورتش ر 

 شده؟ ا چی   

ه    اش را بی ِن کرد... نگراین بود یا ترس؟ام نگراین نگاه خن 

 ا بها...   

 رو  اش را نگ ااااا ... دهاااااانش بااااااز مااااااناااااد. نگااااااهش روی   

تر شااااااد، از این به  ن... عین ش را باال ها یمهایم هابهچ اااااام

 زد. 

🌙 

 

 43#ایوان

 

 

 ک ای خانه  دانم ن امکاز هلوی در کنار رفتم. نیم  
ً
دق قا

 مد. فرهاد داخل وولش یمی شلبود که فقآ صدای زم مه

  مد و در را بس . 
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 ا ک ان ؟  

خانه رفتم. ناخِن ام را ی  شااانه   ن  ال باال دادم و ناام   شاانی

 ام کند. توانس  دیوانهت مل این فضا یم

قبل از رنااااااااا دن به در بازویم از   ااااااااا ، در دنااااااااا  فرهاد   

زن نااااا امک توی همبههای  الو همله هاماند. هنوز صااااادا 

خورد. دنااااااااتم را هم یمهایم بود و  الم از لمس تنم بهگوش

خانه رفتم.  ن   س ک  دم و توی  شنی

 ا باااه باااه...  قااا فاارهااااد.   

 ک  دش! صدای خودش کم ک  ده بود که به عمد هم یم  

کردم. یمفرهاد اما هنوز دنبال من بود. باید خودم را کنِنل   

 زد... هایم دودو یمطرفش چرخ دم. نگاهش روی چ مبه

 فقآ گ تم:   

 تونم ت ملش کنم. ا نیم  

ها هایش متوقف شد و اخمچ م ی ن ایهوق هی    رک   

ون رف .  به صااااااااااااورتش برگ اااااااااااااند. چرخ د ناااااااااااام  در و بن 

ون  مده و نم  فرهاد یم   مد. ن امک هم از راهرو بن 
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 س! ا بسوزه  در تر   

اش خوانااااااااااااتم معنن اش خ اااب بااه فرهاااد بود و نیمهملااه  

رفتند. شاید خلوش و ن وش  الم شان یمکنم! کاش ه  

ون بوی بدی نیمرا ها یم  مد اما دماغم انگار از  ورد. از بن 

 درون به هریان فاضالب وصل شده بود.  

   ... ن  ا ک ایی بیه؟ ب ا ببی 

شدن ه دل لش ک  دهصدایش ق   شد و برایم مهم نبود ک  

ن بس بازویش توناااااااآ فرهاد به  همی 
ً
نااااااام  راهرو بود. فعال

 کرد! بود که از من دورش یم

ی دانسااااتم کس دیگری هم در این دن ا بود که به اندازهنیم  

 من  رزوی مردن  درش را داشته باشد؟

ی شااااااااااااااد... دنااااااااااااتم را لبااه ِن از این م اال هم  ااالم بااد یم  

 مد...  ب شاااان نیمشاااد. صااادای ناااینک گرفتم و رویش خم

را باز کردم. کیم  ب به صاااااااورتم  اشااااااا دم.  ب را که بساااااااتم، 

خانه  مد. با همان اخم ن های عصن  هنگام فرهاد تنها به  شنی

 ورود. 

 ا ب ا با من بریم.   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 189 

 واضح بود که  ِن   
ً
ون  مده و کامال ن امک باز از راهرو بن 

. باید از تر شااااااااده اناااااااا از مسااااااااِن  یش از اینش هم مساااااااا 

  رن دم؟فرهاد دل لش را یم

 ن دیک  مد و م ِن دونتانه به کتف فرهاد زد و گ  :   

 ا این بارم هسِن، داماد!   

 فرهاد برع س ظاهرش، خونرسد گ  :   

ااااااااااااااااااااااااا این برع س فهم دن  اثراش مسااااااااااااا ه! از روی دخِن   

 هوون  خ ال  ب ش! 

ناااااااااااا امک به مسااااااااااااخره خندید. خواناااااااااااا  هواب دهد که   

اش اناااداخااا  و اش زنااا  خورد. نگاااایه باااه صاااااااااااا  اااهگوشی 

 تر از قبل گ  : رسخوش

ن شما!     ا  س من برم خ ال  ب  م... خوش باشی 

اش قماش مخاطبش را وول و ک ااااااا دهرف . صااااااادای شااااااال  

 کرد. معلوم یم

هایش را ف ااار ی چ اامفرهاد عین ش را برداشاا  و گوشااه  

 داد. 
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 ا بریم.   

بود اما  اال نه ناااااااااا وِی تره  م ماندن در ناااااااااا وش خانه   

 این
ً
ها با  ضور ن امک م هوم خانه را داش . بود نه اصال

دادم برگردم خونااه یااا  ِن بااا خااانم خاااردار مواهااه ترهیح یم

  رف دنبالش راه افتادم. شوم، اما...  ی  

   

🌙 

 

 44#ایوان

 

 فرهاد  

 

 تنم منقبض مانده بود.   

را باز کرده بود... اگر دیرتر رنااا ده بودم و نااا امک دهانش   

ها م اااااااااا  شااااااااااده هایم توی ه بعین م را باال زدم. دناااااااااا 

 بودند. 
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توانسااااااااااااتم تنهاااایش بهرو   ااااااااااااااا  رسم بود.   ف کاااه نیم  

زماااین بود کااه بااایااد رساغ ایمااان یم
ً
رفتم. بگااذارم،  اااال دق قااا

 رن دم. زیادی دور برداشته بود! باید به  سابش یم

ن متوهه ق ل   ها شااااااااااااادم. م ااااااااااااا  نبودن در ن دیک ماشاااااااااااای 

هایم را رسهای ااااااان نگه داشااااااتم، تا خردشاااااادن عین م دناااااا 

 کف خ ابان به تعحیق ب  تد. 

راه نبود که متوهه رسم را نم  بهرو چرخاندم. خ یل روبه  

 
د
چ د، هایم را کنار هم یماوضاااااااا  شاااااااده باشاااااااد. اگر  شااااااا ت 

 زد! ام گند یمشد که فقآ به وههه ازیل ت م ل یم

 اه افتادم. نوار شدیم و ر   

ن هردو به ناااااااااا وش ا ت ا  داشااااااااااا م. باید    بی ااااااااااِن از هرچن 

کردم. م  م اش هم   ااادا یمهوای  برای نااااااااااااواالش ا تماااایل

 ها بود که  اال هوابگو باشد. تر از این  رفشلحغ

ن عامل شااااااااااا ننده زن  گوشی    ی نااااااااااا وش بود. تازه به اولی 

ی شااااااااادم که ی   هدف ناااااااااماش خودم  مدم و متوهه مسااااااااان 

انده بودم. بهرو هم با صاااااادای زن  هوشاااااا ار شااااااده بود که ر 

 کرد. نگاهم یم
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هریان  دادن تماناااااااااااش یکمامان   ااااااااااا  خآ بود. هواب  

گذاشااااااااااتنش یک هریان دیگر.   ف که هواب داشاااااااااا  و ی  

 تینا  ی ش بود! 

رخش بهرو رسش را نااام   ن ره چرخانده بودم و اخم ن م  

 از تعللم برداشاااااااا  دی
ً
گری کرده بود! مثل واضااااااااح بود.  تما

رک رنااااااااااا دن به  برداشااااااااااااش از  ضاااااااااااور زین که قرار بود ُم  

 ام باشد! ی اصیلخوانته

 ا بله مامان؟  

ی تینا بردن اناام  مامان  اخمش را کم کرد اما صاادای گریه  

 تر به هم   چ د! های خودم را م  ماز     خآ اخم

 کنه؟ا تینا چرا گریه یم  

 رس بهرو هم چرخ د.   

واال، شازده طلب ارم  های نالم و خسته نباش دته! خبه ااااااااااا  

خوای هساااااااااااااا !  اادر منو در ورده از ظهر... دوکلومم کااه یم

 زنه زیر گریه! ادبش کنن زود یم

هااای مااامااان و ی  فرهاااد  گ ِین نگران بهرو و  رفزم مااه  

 کرد. تر یمی تینا فقآ م  م را به ان  ار ن دیکصدای گریه
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زدم. م ااااااااتم را دور فرمان چن  کردم. از الی  عین م را باال   

 هایم گ تم: دندان

  م دنبالش. ش کن یما  ماده  

؟ دناااااااتورم یم   ده به من! های اااااااااااااااااااا امری باشاااااااه؟ فرمایشااااااای

 کنم؟ مادرش نگهداری یمتربی  ی  ی ی  ت  رته که از ت  ه

ون دادم. با    های کحب دن عین م به داشاااااااااابورد ن ساااااااااام را بن 

  رام
ُ
 ن صدای مم ن، گ تم: ترین ت

  ماده  
ً
ش کن د، ااا دن  شما درد ن نه مادر من...  اال ل  ا

 تون ن نه! برمش که بی ِن از این ا ی  م یمیم

تر... این مادر... هه... صدایش را بلندتر کرد و زبانش را تل   

 مادر! 

ی ولو یادش داده که ها رو اون دخِنهبازین  د اااا این چ م  

دونه این شااااااااااه کنِنلش کرد! خدا یمها هم نیماین  د وقِن یم

ی هیچ کاریو ناااااگ  چی از  ب درب اد! تو هم که عرضاااااهتوله

 نداری، چه برنه ادب کردن یه بچه. 
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دناااااااا  کرده و به گوش چام چساااااااابانده بهگوشی را دناااااااا    

ی شااااااان ده بود که رسش را نااااااام   ن ره  ن  چن 
ً
بودم، اما  تما

 ه بود. تر شدرخش هم برگرداند. ن م

کردم، چرا ن رده باید تا  اال به ت مل این زهرها عادش یم  

 بودم؟! 

 فقآ گ تم:   

 رنم. ی دیگه یما تا ده دق قه  

تماس را ق   کردم. گوشی را هم روی داشااااااااااابورد انداختم.   

برای مهار دناااااتم دور فرمان م ااااااش کردم، خ یل کارها ازش 

...  رتاببریم اال فقآ باید م اااااااااا  کردن... اما   مد. کوفِین

 شد. یم

موق  ن م ناااااااااااااع  خاطر تراف ک ی  ای بهدق قهمساااااااااااان  ده  

 طول ک  د. 

دارم. دل ل قبل از داخل   چ دن بهرو گ   نگه  رس کوچه  

 واضح بود. 

   اده که شده نم   خرین خانه راندم.   

🌙 
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 45#ایوان

 

خل هلوی  ل  ارک کردم. کل د داشاااااااااتم. در را باز کردم و دا  

ی از مهتاااب نبود، بود هم رفتااارش بااا تینااا بهِن از  رفتم. خن 

که  مد و ف ر به اینی تینا هنوز یممادر نبود... صااادای گریه

کرد. ترم یمناااااااااع  فقآ گریه کرده باشااااااااد، عصاااااااان   این ن م

عین م را بااال زدم. باا توپ  ر در را بااز کردم. باا ک ش  ا توی 

 ها..  اهایم را... ای م  راهرو گذاشتم. نه، کحب دم... ه

 رویم ظاهر شد. مادر ع ی م بالفاصله روبه  

مو اااااااااااااااا ناااالم، خساااته نباشی مادر، دناااا  درد ن نه که توله  

 نگه داشِن! 

 لودش ن ردم. داشااااااااااااتم بااا ک ش توهیه بااه همالش کنااایااه  

 رفتم که هیغ ک  د: نم  صدای تینا یم

نااااااااااااا  ااااااااااااااااااااااااا با ک ش؟ ن س کردی خونه رو! ای خدا از د  

شااااااااون باید ب  اااااااام! چه گنایه کردم به درگاه  که اینه همه

 و قسمتم. نصیب 
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ی ونااااااااااآ راهرو ایسااااااااااتادم. صاااااااااادایم را ونااااااااااآ ع   و البه  

 ناتمامش بلند کردم: 

 ا تینا؟ تینا بابا؟  

تو این قدی نمک من! من تولهاااااااااااا  ی قلم شه این دن  ی    

باال  تونسااااااااِن عرضااااااااه تنبونتو نیمورو! توی ی  چ اااااااامکردم ی  

،  اال به من ی  
؟!  م یل یمب شی  کنن

هم تر شاااااااااااد و بعد تینا... با موهای بهصااااااااااادای گریه ن دیک  

ی رویش  ن ریخته، صااااااااااااورش رس  از گریه، لباش که انگار چن 

طرفم  مااااد. خودش را دوان بااااهعینااااک، دوانریختااااه بود، ی  

اش بی ِن شد. م  م ب لش کردم توی ب لم انداخ  و گریه

ون زدم. به کنایه توههو ی    های ناتمام این زن... از خانه بن 

 ی من بود؟  رسش؟! های ش  والهلعن و ن رین  

 به درک...   

اش بناااد هاااایم بااااه گوشااااااااااااش بااااده ااااار نبود کااااه گریااااهزم ماااه  

کرد. دخِن من! کاااه ترم یم ماااد. رسووضااااااااااااعش عصاااااااااااان  نیم

ن بچااههااا را برایش ته ااه یمهمی ااااااااااااااه بهِنین گااداهااا کردم، عی 

داد، شااااید خورشااا  ق مه. ده بود... لباناااش بوی غذا یمشااا
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ن داشاااااااااااااا  و لبااانااااااااااااش را عوض  هنوز هم نم بود. لباااس تمن 

 مادرم را! ی ی  ن رده بود... لباس توله

ن تصااااحیر زین شاااد  ک اااا دنرسک   بهرو از رس کوچه، هان اااای 

کااااه... بهرو خااااالااااه بود و مااااادر من مااااادرب رح... م باااا  از 

ود که خب... مادرب رح قصااااااه توانساااااا  رسبر شااااااان یمه  

 های دیگر نبود... شه ه مادرب رح قصه

 توی گوش تینا زم مه کردم:   

   .  ا بیه هم هس  بابایی

 فایده بود. ی    

قااادر زیااااد بود کاااه عین م را بااااال زدم. ف اااااااااااااااار انگ ااااااااااااتم  ن  

 ی عینک چسه د به تخم چ مم و ماش شد. شی ه

ون فوش    صااااااااادای    نچ  بلندی گ تم. هوا را بن 
ً
کردم.  تما

رفاااااا  کااااااه بهرو دیگر رسک اش تااااااا رس کوچااااااه هم یمگریااااااه

 کرد.  ا یم ا و  نک  د. دق قا  ن رس ایستاده و ایننیم

رسیاااا  نااااااااااااوار شااااااااااااادم. تینا چسااااااااااااه ده بود به تنم. هدایش   

ن را راه  ن ن ردم.  ماااااااشاااااااااااای  ن ردم. عینااااااک کوفِن را هم تمن 

 انداختم. 
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🌙 

 

 46#ایوان

 

 

کامل توقف ن رده بودم که بهرو خودش را رس کوچه هنوز    

ن انداخ . تینا را به ون ک اااا د. توی ماشاااای  شاااادش از ب لم بن 

هااااا  س هوری کااااه فقآ خودش بلااااد بود. این هور وقاااا 

عقای  را داشااااتم که م رور از شاااا ار خرگوش روی ابرها ناااان  

 یااد، شاااااااااااا ااارش را از هوا یمکنااد. غااافاال از دنااااااااااااِن کااه ی  یم

رود... بااا زوری کااه ع  ااب بود... بااا یم ورد و چنگااالش دریم

 نگایه که... 

تیناااااا  هاااااانم  و  یالی گریاااااهم  م ب لش کرده بود. الباااااه  

 من  را زم مه یم
د
 کرد.  زندی

ن بود. با همان تنها کاری که از دنااتم بریم    مد، راندن ماشاای 

هااای یعین  کااه تصاااااااااااااااویر را ماااش کرده بود... ت ماال گریااه
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و نگااااه بهرو اعصااااااااااااااااب    ع  اااب چهرهنااااتماااام تیناااا و  اااالااا

 خوان  که، نداشتم... امروز نداشتم. فوالدین یم

 باالخره رن ده بودیم.   

های خ یل طول ک ااااااااا ده بود تا تینا  رام شاااااااااود. بهرو لباس  

وق ه در گوشاااااش هایش ی  کث  ش را عوض کرده بود. زم مه

هاااایی کاااه... م تاااا  شااااااااااااااادناااد تاااا  رامش کناااد. زم ماااهت رار یم

 شان بودم.  دنشن 

وبوی  رامش شااااااااااااادین که رن باالخره  رام شاااااااااااااده بود.  رام  

شااااد که مادرم  ایل بود. باورم نیمنداشاااا . خواب دنش از ی  

 اش نداشته باشد. ای  س مادرانه به نوه ره

ثمر... در بالکن اتا  خواب ن گار ک  ده بودم. چند نِ  ی    

 ی  
ن ااااااااافش ن از داشااااااااااتم. هنوز به ن  وتی  امروز افتضااااااااااح مرصا

و  شده و افتضاح هم داش  تمام یم  شد. رسی

ن    به اتا  تینا رفتم. صااااااااااااورتش هنوز ملتهب بود. بهرو  ایی 

ن ن ااااسااااته و رسش را روی یک دناااااش لبه ی تخ  روی زمی 

 رام موهای تینا را نوازش تخ  گذاشته بود. انگ تانش  رام

 کردند. یم
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طرفم م ااث بااه  رام صاااااااااااااادایش زدم. رسش را بلنااد کرد و بااا   

ل ظاااه از نگااااهش هااااخوردم. نگاااایه رس  کاااه چرخااااناااد. یاااک

 هیچ  س خوی  درونش نبود. 

کردم اگر هریان ن امک را رسونامان نداده بودم، شک یم  

اش بااااه  ااااال تینااااا کااااه گناااادی ن ده باااااشااااااااااااااااد امااااا  اااااال همااااه

گ ااااااا ... نگاهش را گرف  و بلند شااااااااد.   اااااااااش به من بریم

مااااانااااده بودم کااااه  یش بروم یااااا نااااه. بود. عین م را باااااال زدم. 

هایش باِف مانده خودش با م ث چرخ د. فقآ رسچن چ م

طرفم  مااااااد. باااااادون و اثری از  ن  س ع  ااااااب نبود. بااااااه

ون رفت م. خاموش  کردن چراغ و بسِین در بن 

 مقدمه گ  : ی    

 مونم. ها یما تا ن امک هس ، این  

ت س ریخته بود اش مثل وایاراده بود. همله رش ابرویم ی    

 کرد. یم شانهای ن اه امروز و داش   اکروی تمام لکه

که لبخندم واضح رسم را به تای دش ت ان دادم و قبل از  ن  

خانه رفتم.  ن  شود نم   شنی

 ا شام چی ن ارش بدم؟  
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 47#ایوان

 

 بیه  

 

ی شااااااااااان دن اومد؟  ورد شاااااااااااده و از ل ظه چ ور دلش یم  

شااااااد. بعد از ناااااا امک، ی دلم ت رار یمی تینا تو صاااااادای گریه

 بی ِن از هرکش از این زن متن ر بودم. 

دو دنااا  لباس را ِن در کمد اتا  تینا داشاااتم. فرهاد رفته   

د و من  مااده بودم لباااناااااااااااام را عوض  بود غااذا را ت حیاال بگن 

خواناااااااااااا  کنار تینا بخوابم. های غذاخوردن دلم یمکنم. به

 ط لکم هنوز صورتش رس  بود. 

 اومد؟   چ ور دلش یم  

 خوان  این همله را فریاد ب نم. دلم یم  
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خوان  ع سش ک  دم و دلم یماز روی بیه خ ال  یم  

را فقآ چند نااااااااااااااع  از روی دیوار اتا  تینا بردارم. خواهر 

 ع ی م. خواهر مهربانم. خواهر باوهدانم. 

م... هیچ خواناااااااااااااا  تالش کنم تااا هلوی گریااهنیم   ام را بگن 

   در کار نبود. اش

ی این روزها که بی ااااااااِن از هر زماین م تا    شااااااااان بودم. خن 

هایم زده بود... ناااایل به نااا  دی چ ااامازشاااان نبود. خ اااک

گرفتم و برای دعای باران از این شااااااااهر باید دناااااااا  تینا را یم

 کرد. رفت م. شاید خدا به دل کوچ ش نگاه یمیم

ون رفتصااااادای بساااااته   خانه شااااادن در که  مد، بن  ن م. به  شاااانی

کرد. برگ ااااااااااااتم و دِر ها یمهای غذا را هابهرفته بود و ظرف

اتا  تینا را تا انتها باز کردم. عالوه بر چراغ اتاقش که روشااان 

 مانده بود، چراغ راهرو را هم روشن گذاشتم. 

چناااد مااااه بعاااد از فوش بیه، فرهااااد خاااانااه را عوض کرده و   

رایصن نبودم. تصااااااااااااور ی  اااال از این کااارش وقاا  اناادازههیچ

اش را زنده کند طاق  ی خانه خاطرهگوشااااااااااهکه گوشااااااااااهاین

 فرنا بود. 
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خانه ب رح بود. درکل خانه   ن خانه شدم.  شنی ن ب رح  وارد  شنی

 یمتر از خانهبود.  ِن ب رح
د
 کردند. ای که با بیه در  ن زندی

هااای غااذا را روی ه یره   اااااااااااااا  بااه من ایسااااااااااااتاااده و ظرف  

ن کابین  چ د. ترک بیم های   اا  ها و صاااندیلنااا  د و نااان 

های کرِم کف فضاااااااااای خوی  ای اد کرده بود. ه یره و  ارک 

های خانه نظرم را  رنااا ده بود... برای دکورکردن تمام بخش

 ه  اتاقخوابش. به

 ا اومدی؟  

ها موهایم را   ااااااااااااا  گوشاااااااااااام زدم و روی ی  از صااااااااااااندیل  

ب قابم گذاش . ن ستم. کنارم ن س  و لیوان  ب را کنار 

مااه چاه ناااااااااااا ااارش داده بود و برای من کاه م یل باه خوردن 

ن بود. کیم برن  های توی ب ااقاب را  ب هم نداشااتم، ناانگی 

 ها کردم و گ تم: هابه

 ا بهش  ول دادی؟  

و چنگالش را  شااااادن  رک  قاشاااااقی چ ااااام ثاب از گوشاااااه  

 ی ن وتش باز گ تم: دیدم. در ادامهیم

 دی؟ا به ن امک  ول دا  
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اش هم  شاااااده رسم را چرخاندم تا صاااااورتش را بهینم. چهره  

و اخم کرده بود. او هم رسش را ناااام  من چرخاند. نگاهش 

اش معمویل و مرداناااه بود. چرخ اااد. چهرهروی صااااااااااااورتم یم

 مد. مثل ریش مرتن  داشااااااااااااا  که به صااااااااااااورتش یمگایه ته

اش باال عین ش... عین  که طبق عادش با انگ اااااااا  اشاااااااااره

فاا ... م ااال بود نگاااهش کنم و صااااااااااااورش بیه در  هنم ر یم

ه به ب ااااااااااااقابم  نقش نهندد. رسم را چرخاندم و کیم خم، خن 

کرد یااا نااه.  هوم ی گ ا  و دانم هنوز نگاااهم یمماااناادم. نیم

و  شد.   باز  رک  قاشق و چنگالش رسی

 خوان  بگه که... ا چی یم   

   .  ا بابایی

اش  رام و گرفتهمخاطبش نبودم اما زودتر نااااام  صااااادای   

هایش کرد از دیادنم؟ از بودنم؟ لابچرخ ادم. چرا  و  نیم

 قوس داش  و باز هم م ل گریه. فرهاد ب لش کرد. 

ش اااااااااااااا هانم بابا... ع ق من... ب دار شدی ع ی م... گرننه  

 نیس ؟
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ها زد. چرا اشکتینا توی ب لش هم  شده بود و  رف نیم  

شااااادند؟ حیم تلنبار یمهایم ته گلشااااادن توی چ ااااامهای هم 

اشاااااااااااااک فقآ هایم ی  شااااااااااااادند. چ اااااااااااامتر یم  ... یه    م

 نوختند... یم

هایش را ک اا د. چ اام رام دناا  روی کمرش یمفرهاد  رام  

ی  ن ی نیسااا . اما بود... چن  ن  چن 
ً
برایم باز و بساااته کرد که مثال

 ناااااااااااا وش بچااااه
د
 معنن ناااااااااااا وش را بااااه ب ری

ً
ای کااااه اصااااااااااااال

 دانس . نیم

 مد  رصاام را رس کردم  رام باشاام اما بدم نیمباید ناا  یم  

گذاشااااا ! تقصااااان  فرهاد خایل کنم که تینا را  یش مادرش یم

کرد، تینا ناااا امک هم بود، اگر نبود و فرهاد هم ل بازی نیم

ون  یش من یم خانه بن  ن ون دادم از  شانی ماند و... ن سام را بن 

 رفتم. 

 

🌙 
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 دو رو داشااااااااااااا . ی  
ً
ک روی عادی که کیم تخس و تینا دق قا

 و یک روی این
د
هوری که مخصااوم شاا  ان بود و همی اا 

ن بود، مظلوم  ایآ خاااام بود. مثااال بیه کاااه وقِن غمگی  رسی

 رف . شد و توی خودش فرویمیم

 مد. زد و کوچ ِنین صدایی از تینا نیمفرهاد هنوز  رف یم  

ن ام را توی قااادمقراریی    هاااای تنااادم ریختاااه بودم کاااه دور من 

  مدند. رفتند و یمهای ن  من یمونآ مبل

ام کحب اادم. بااایااد ایسااااااااااااتااادم و کف دنااااااااااااتم را بااه  ی اااااااااااااااین   

گذاشااااااااااتم  ن شااااااااااب  رفش را ب ند. چقدر خواهش کرده یم

هایش گوش کنم... تقصاااااااااااان  بود که  رام باشاااااااااااام و به  رف

شدنم، ن امک بود، دعوای  ن روز و روزهای قبلش، بدخلق

ام بود. کاش ناااااااا امک های در لعنِن رس  اش از صاااااااادقههمه

 بیه مرده بود... کاش ن امک مرده بود. 

هوایم را     دنتم خ ه کردم به بالکن صدای  وای  ی    

ی هوا رفتم. تنم از عر  خیس شااااااااااااااده بود و خن  شاااااااااااابااانااه

 شد. باعث لرزم یم
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هایم روی صندیل ن ستم و زانوهایم را باال ک  دم. دن   

م.   ف که تصااااااویر ن س  ن شاااااب را به صاااااورتم چساااااباند

شاااد. ها هم  اک نیمتوی  هنم  ک شاااده و با بساااِین چ ااام

چه از کاش  خرین دیدارم با بیه،  ن شاااااااااااااب نبود. کاش هر 

زدن داده بودم. ی  رفدهااانم در مااده بااارش ن رده و اهااازه

کااااش گاااذاشااااااااااااتاااه بودم خواهر صاااااااااااابورم مثااال همی اااااااااااااااه یاااا 

 هایش  رامم کنند...  رف

؟    ا خوی 

هاااااایم را از هلوی زدمم عمیق و طوالین بود. دنااااااااااااااااا باااااا  

شاااان داده بودم خاطر ف ااااری که بههایم برداشاااتم. بهچ ااام

ام زانو زده قدر که نهینم فرهاد هلو دیدم اما نه  نکیم تار یم

 مد... برای گرفِین دناااااتم؟ بود و دنااااااش داشااااا  ن دیک یم

که   برای نوازش صااورتم؟  ب دهانم را قورش دادم.  اهایم را 

ن  وردم  رک  دناش متوقف شد و به  از روی صندیل  ایی 

مقصاااااااااااادش نرناااااااااااا د. کیم ناااااااااااام  زانحیم خم شاااااااااااادم. هنوز 

 طور دو زانو مانده بود. رویم همانروبه

 ا تینا؟  
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ش رو گذاشتم. گ تم تو رو هم ا براش ان می ن مورد عالقه  

 صدا کنم. 

 رسم را ت ان دادم. باز گ  :   

؟ شام  رو هم    نخوردی.  ا خوی 

ه    ام بود. رسم را کیم باال  وردم. نگاهش خن 

ااااااااااااااااااااااااا باید بذاری تینا ب اد  یش من فرهاد... باید بذاری منم   

 هوری  روم شم! یه

ن ابروهایش افتاد. شاید نیم   خوان  به خواهرزن موچ  بی 

اش اخم کند اما کرده بود. قاب م اااااا  عینک و فرم درمانده

 کرد. تر هم یماش را هدیمست  لش، چهره

 کرد. صدایش نخ  شد. بلند شد. دیگر نگاهم نیم  

 ا گذشته رو دوره ن ن!   

 ها بود... کردم، این گره کورتر از این  رفچ ور دوره نیم  

قدیم برداشااااااا  که برود اما دنااااااا  من نااااااااعدش را گرفته   

بود. ایسااااااااااااتاد. بلند شاااااااااااادم. دناااااااااااااش را ول کردم. ن س داغ 

 کردم. یم ام را     لبم  سشده
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ان کنم.     ا تو گ ِن تقصن  من بوده!  س باید بذاری هن 

ی کرد.  داقل یک بار ان ار یمان ار یمباید    کرد که تقصااااااااان 

 رویم ایسااتادم. بهبهنداشااتم اما باز هم نگ  ... برگ اا . رو 

ه شد و گ  : چ م  هایم خن 

کردن برای تینااا بودن، فقآ مااادریااااااااااااااااااااااااا بهاا  گ تم... بیه  

  . نیس

رف  من های او نگاهم را گرفتم و رسم را خم کردم. باید یم  

 اما ایستاده بود. باز گ  : 

ن یم   خوام ازدوا  کنم. این خونااه بااه یااه زن ااااااااااااااااااااااااا برای همی 

 ا ت ا  داره. من و تینا بهش ا ت ا  داریم... بهرو! 

وهااادان و  رم و  رفتاااه بود و من هنوز روی مرز عاااذاب  

 دم. انا صال، ایستاده بو 

 

🌙 
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 کاوه

 

رفتم الی باد رنااااااااااا دم به یه شااااااااااام  خواناااااااااااتم دورش یم»  

م
ن
 « ب. چم  یهو زل زد تو ِچ 

   .  بعد از شش روز انمش افتاده بود روی گوشی

ری گ تم دن ا رو بهینم  گ     ف من  رناااااااااااا د ک ا یم»  

ن  مانن  این تنم  همی   «ها انن 

 اره شااده بودم از صاان    وردم اما ق اان روی خودم نیمبه  

 و انتظار! 

م ب ه کم اشک شم بچ م  یه روزم یم»  
 
نوزم ِبدم نور قد

م...   «بمن 

یک  الو ی خ ااااااک و خایل گ تم و صاااااادای  خش را خ ه   

کردم. ریموش نااایساااتم را کنارم انداختم و منتظر ماندم مثل 

و  کند. تماس  گرفتنش، خودش رسی

؟ همه   ن ا نالم کاوه... خوی   خحبه؟چن 
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اش انگااار ش شااااااااااااااده کااه ل ن هر کلمااهگ تم تو چااهبااایااد یم  

 کند اما گ تم: خواین یمروضه

 ا تو بهِنی!   

  وزخند زد و  رام گ  :   
ً
 علنا

 ا  ره خ یل... توپ تحپم.   

شااان داشااته بودم. ها نگهابروهایم  ریده بودند باال و همان  

تااااا  خواناااااااااااااااا  مثاااال  دم باااااهاااااش  رف ب نم امااااا دو دلم یم

 این چند روز ی  زدن بهنیش
ی بهتالفن  خورد. هایی برنیمخن 

ش قایط کرده یاد کاوه کشای ک ای خونهاااااااااااااا چ ه؟ باز نا م  

 افتادی؟

ای کااه خواب اده بودم، ناااااااااااا وتش کااه کش  مااد روی کااانااا ااه  

ن شاااااادم و ف شاااااای  والهن م که ی خودم کردم. قبل از اینخن 

 گ  :   بازی را ونآ ب  م، ای شوچن و مسخره

ن تماس    ااااا اون روز ن د درن  ازش ت  ر کنم... برای همی 

 گرفتم. 

ن گذاشاااااتم.  وانااااام بود که     کردم و  اهایم را روی زمی 
 وفن

 صدای ن سم به گوشش نرند. 
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 ای کرد و گ  : خنده  

 از وقِن یم  
ً
شااااااناناااااام ، همی ااااااه رس ب نگاه به دادم ااااااااااااااااااا کال

 رن دی. 

 ا به نظرم زده به رسش!   

 ندید که ی  هوری خ  
د
 ک  د. ر  یماش را بی ِن به وصل 

 بلند شدم و چ م چرخاندم دنبال نوئیچ و گ تم:   

؟    ا ک ایی

 ی فرهاد. ا خونه  

ن گذاشاااتم  ای بلند کرده   ام برای رفِین نااام  ناااوئیچ را زمی 

 و دهانم دیگر باز ن د. زم مه کرد: 

 ا تینا  الش خوب نیس ...   

 پ کرده بود. انگار در دهانم را  لم  

ی فرهاد  ِن زیر نور زدن نداشااااااااااااتم. ناااااااااااااایهم یل به  رف  

 داش . خورش د هم دن  از رس کچلم برنیم
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مش  ارک... اگه ب ای... یعنن اااااااااااااااا فرهاد نیساا . یم   خوام بن 

به موضااااااااااوا خوانااااااااااتم راه اگه بتوین ب ای... راناااااااااااش یم

 باهاش ص ب  کنم. 

م دلم برای هم  رم داشاااااااااااااتم. هم کن  اااااااو بودم... ه  

 دیدنش لک زده بود و... 

تر بود که  درس را هم خب نااااااااااااویم از دوتای دیگر  ررن   

ازش گرفته و راه افتاده بودم ناااااااام   اری که قرار بود با تینا 

 بروند. 

ن را    یک رباا  دیرتر از ناااااااعِن که گ ته بود، رناااااا دم. ماشاااااای 

ی الای بود که البههمان  وایل  ارک کرده بودم. چند دق قه

گ ااااااااتم. شااااااااان یمدناااااااا  دنبالبهب ل و بچههای بچهبابا ننه

ی  م ال بود تینا از خن  ونااااااایل بازی گذشااااااته باشااااااد اما خن 

 این ناااااااااااامِن  مااده بودم تااا بااه خودم و 
ً
ازشااااااااااااااان نبود. عماادا

خودش ثاب  کنم که  ن  تینا  الش خوب نیسااااااااا .  فقآ 

  رف م   بود و  اال شک داشتم... 

م تا بی ااِن از این عالف ن ااوم. طبق اش را گرفتزود شااماره  

ی که گ ته بود از ونااااااااایل بازی دور شاااااااادم و ناااااااام   مساااااااان 

ن ش رن  و  ین    ن  داش . قسمِن رفتم که من 
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هزیر طاِف که با علف    ن ناااخته شااده بود روی ن م    و ناان 

ترین  الِن که ازش دیده ن ااااااسااااااته بودند و تینا توی نااااااات 

خورد و بیه هم اش یمیاقاشااااق از بسااااتنن کانااااهبودم قاشااااق

 زل زده بود بهش. 

🌙 

 

 50#ایوان

 

های خری بیه کردم نااخوشی تیناا از رس ونااااااااااااواسف ر یم  

 شد. باشد اما  اال داش  باورم یم

 هذاب!؟ ا ا وال خانمای  

هردو نگاااااااهم کردنااااااد. بیه زودتر و تینااااااا دیرتر... انتظااااااار   

ی از ک ااا دنهیغ شاااان نبود. های  ر  وقش را داشاااتم اما خن 

گن  اش را هم به بیه داد و به شاااا یل بهانه ِن ظرف بسااااتنن 

صاااااااااااااااادقااااه طرفش ک اااااااااااا ااااد. بیه هم بااااا قربااااانخودش را بااااه

ن اااااااااااااااناادنش روی  اااهااایش و م  م ب لش کرد. تااا  اااال این 

 وروهک را این مدیل ندیده بودم. 
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وابرو به تینا اشاااااااااره زدم و دهان و رسم را به معنن با چ اااااااام  

  ان دادم.  هریان چ ه؟  ت

ون  ال  چ اااام    خال  بود. ن سااااش را بن 
د
ااادی هایش افرسا

ی نگ  . کنارش ن ستم.  ن  داد و چن 

ن بااار کااه اناااااااااااااااش توههم بهش هلااب شااااااااااااااد، تینااا هم    اولی 

قول خودش اردوی زوری با اناااااااااااااات د بود. همراهش بود. به

ون مه را با خودش  ورده بود و فارغ از هم ، تینای دونااااااااااااال

اااااااااااهااایی کااه بی ااااااااااااِن توی کااار کرمفااارغ از دخِن و   ریخِین و رسا

دادن به هم بودند، شااااااااش دان   وانااااااااش به او بود و با ن 

یبهااناه کرد اش ک ف یموق اههاای ی  خوانااااااااااااِین هاا و ب الگن 

 انگار... 

ابچه   ای  اال با ناان بی ااِن خب... خ یل وق   یش هم  رسا

 کشااااااااااا  ال ن رده بود، طرفش 
ً
ن وضااااااااااا  بود و کال توی همی 

برنااااااااد که ب لش هم ب ند. در اصاااااااال بی اااااااِن  ال  برود، چه

هم  انااااااااااااش دهند و کرده بودند که تیاا در کونش ب نند و به

 
د
ش را از زندی  شان کم کنند.  رسی

اگر قرار بود بیه توصااا ف نقش  خاله  باشاااد ت ل ف فلور   

 چی بود؟
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ون زد و رسم به چپت ه   و رانااااااااااااا   ای ن س از دماغم بن 

 ت ان خورد. 

مااا  بیه چرخاااانااادم کاااه رسش را روی رس تیناااا رسم را ناااااااااااا  

هوری کرد. ایناش را ناااز یمهااای فرفریگااذاشااااااااااااتااه و  غااایل

طرفش خم شاااااااااااااادم و کرد. بااهشااااااااااااااان بااا روانم بااازی یمدیاادن

 انگ تم را  تندتند به  هلوی تینا زدم و توی گوشش گ تم: 

 خنده! ها داره یما یه موش ن اه یواش  این  

هااای تینااا کش  مااده بود. تینااا وردنخهااای بیه از ت ااانلااب  

ی بیه برداشاااااااااته و  اال با لن  خندان رسش را از روی شاااااااااانه

 وری ت  ه داده بود به ب لش. یک

اش شدم. را از هیبم در وردم و وارد بازی مورد عالقه گوشی    

 طرفش گرفتم. صدایش را هم زیاد کردم و گوشی را به

 ش بسوزه من بخندم! ا چند روزه منتظره یه ن ر ب اد باها  

تر خندید و گوشی را از دنااااااااااتم گرف .  اال دیگر ت  ه بلند   

هم نداده و فقآ روی  اهای بیه ن ااااااااااااسااااااااااااته بود. ونااااااااااااآ 

زدم کااه اش انگ ااااااااااااتم را ال  روی اناااااااااااا رین گوشی یمبااازی

ن صادای خنده اش را باز  واناش  رش شاود و بساوزد و همی 
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 مد و  س یم های بیه بی ِن کشتر کرده بود و لبهم بلند 

 کرد. هایش را کمِن یمی لعنِن چ مافرسده

ن   ن  مده و بی  مان روی ن م    اال تینا از روی  ای بیه  ایی 

 کرد. ن سته و بازی یم

 ا کاش زودتر باهاش تماس گرفته بودم.   

 نگاهش به تینا بود.   

 ا عالوه بر کارای خدماِی، این رو هم به    نام اضافه کن!   

 کرد و شح  گ  :   نگاهم  

هاش بی ِن از این ااااااااا خودش رو دن  کم نگن   رس، قابل    

 هان !  رف

  د! ا   ف که به چ م اوین که باید نیم  

کردنش، خم مهل  ندادم برای ت ل ل  الاش یا کن  اوی  

شااادم نااام  تینا و چندبار که انگ اااتم را توی صااا  ه زدم و 

 گرداندم و گ تم: نوخ  و ه  ش در مد نگاهم را به بیه بر 

 بهم؟ ا خب چی یم  
د
 خوانِن ب 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 218 

 مااد خ اااالش کنم کااه بعااد از شاااااااااااان اادن  ن هملااه باادم نیم  

 خ ال! نگاهش عوض شده یا توی ف ر رفته یا بو برده و... ی  

 ش اومدن رساغم. ا خاله  

 ین انگار توی رس و تنم  تش روشاااان و رگبار توضااا  اش  به  

و  شد.   بیه هم رسی

ه... نااااااااااااه روز  یش بود. اون خانومه که ااااااااااااااااااااااااا خودشاااااااااااون ن  

... یمراننده ن خونهشاااااااون هساااااااِین شااااااون که خواناااااااِین منو بن 

 خب نرفتم. 

من، خر و االغ و ا مق بودم که بعد از اولت ماتویم که داده   

خ الش شاااااااااااده و رساغش نرفته بودم. اما فلور تنش بودم، ی  

زد که ب اااااوم همان ل نن خارید و خودش داشااااا   الرم یمیم

  ورد. که یک زماین  درش را خوب دریم

🌙 

 زیر ایوان ماه: 

 51#ایوان
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ی بلند شااادم و با قدم   هایی که کم از دویدن نداشااااند، مساان 

ن چند دق قه  یش با یک  و  مسااااخره  مده را  رفتم که همی 

بودم. به صااادای بیه توهیه نداشاااتم. االن فقآ هوارشااادن 

ا بازویم را که از کرد. امرس فلور  ت اااااااااا  ااااااااااانم را خاموش یم

     ک  د و گ  : 

 ا کاوه وایسا، تینا رو ن م   تنهان .   

ه   رم  لودی گ تم و چرخ ااادم طرفش. بیه اماااا این   
َ
 ا

شااااااش قدم  مده را فرز دویده و ناااااام  تینا برگ ااااااته بود  ن 

 ترناااااااااااا ده بود. توی 
ً
ن  مده و ا تماال که از روی ن م    ایی 

 ته بود دور گردنش. ب ل بیه مچاله شده و چن  انداخ

ده  خ یل نااااااال  یش ورد زبان مامان   ه من شاااااان 
ُ
ب رح  گاو ن

بود کااه اخار داشاااااااااااااا  ربظ بااه  ن زن و مرد رونااااااااااااتااایی و 

 از روی نوه
ً
نانش ال و ی   فگاوشاااااان نداشاااااته و مساااااتق ما

ن بار یم توانساااااااااتم تصااااااااادیقش گرفته بودند... خب برای اولی 

 کنم! 
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ن  بااازی برایاون همااه هنگولااک   رس ااال  وردن تینااا بااا همی 

 رک  دود شااااااااده بود و مسااااااااتق م هم رفته بود توی چ ااااااام 

 کردم. ی بیه را نگاه یمی ع اگرفتهخودم که باز باید ق افه

 روبه  
د
ها تینا برایش رویم ایساااااتاد و گوشااااا ام را  س داد. تازی

ن شااااااده بود و این هور چسااااااه دن به ب لش هم باعث ناااااانگی 

ن چنااد قاادم بااه شااااااااااااااد  زادی عملش کمِن یم  باااشااااااااااااااد. از همی 

 زدن افتاده بود. ن س

 به  دونسااااتم قراره اینااااااااااااااااا اگه یم  
ً
هوری برخورد کنن اصااااال

 گ تم. نیم

 نااااااا وش اعصاااااااابم از همه  
ً
ن بهم ریخته بود مخصاااااااوصاااااااا چن 

ی تینا. دناا   یش بردم برای هداتردنش از ب ل بیه دوباره

 و گ تم: 

ور و ادب، زده کردن شاااااااعاااااااااااااااااااا همون بار اول اگه های خر   

 کرد! بودی تو دهنش، انقدر  اش رو از گل مش دراز نیم

ن شاااااااااد، همهخوب کرد هوابم را نداد. دهانم وقِن باز یم   چن 

ون یم  ریخ . ازش بن 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 221 

تینااا ناااااااااااا اا  و ل وهااانااه چسااااااااااااه ااده بود بااه گردنش و ول   

بازی در وردم که قدر نااااااااماه  کردم و مسااااااااخرهکرد.  ننیم

م از ب ل بیه هدایش کنم. بعد دنااااش شااال شاااده و توانسااات

از کیم قلقلک و چرخاندش توی هوا که صااااااااااااادای ه  ش را 

ونش انااداخاا ، روی چمن هااا بلنااد کرد و باااز از توی لااک بن 

خوانااا . م ااا ول بازی که شااد را  ن اااساااا م. خودش گوشی 

  رام گ تم: 

 کار داره؟ا نگ   چی   

 ای بهم انداخ  و گ  : چپ بام هبیه نگاِه چپ  

ن تا بگم براش! ا     ب ی 

هایم را از   ااا  ک ااا ده بودم.  اهایم را دراز کرده و دنااا   

 وصااااااله خندیدم. تینا اما رسم را ناااااام   ناااااامان گرفتم و ی  

زده نگاهم کرد و بیه انگار زیادی روی فرم  مده بود که  و 

اش را های  غایلزده از  و  تینا خم شااااااااااااد و فرفریهم  و 

 م  م بون د. 
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ِف  ونااه یااک    هااا بااه چنااد بااار بااار برایم از باااور  ناااااااااااا ااای رسی

 
د
هاای مختلف گ تاه بود. طبق این بااور، کردن در کاالباد زنادی

  مد بعد از این در کالبد تینا  لول کنم! بدم نیم

ام  وزخند زدم و چ ااااام ازشاااااان گرفتم، اما به اف ار مساااااخره  

ل ظه بیه بلند شااااااااد و کنارم ن ااااااااساااااااا ، هلوی وقِن همان 

 قرار نبود بونهام ر خنده
ً
 ای نصیبم شود. ا گرفتم. مسلما

  چ کرد: رسش را ن دیک گوشم  ورد و  چ  

 ش فرهاد رو ب نانه؟ا به نظرش مم نه خاله  

کردن تمام خب این  دم چه خودش چه انااااامش برای  اک  

هااای دن ااا بس بود.  اااال فرض کن بااا اناااااااااااام فلور هم خنااده

ن یم  شد! همن ی 

طرفش چرخاندم. باز و غل ا رسم را به با اخیم ناخوانااااااته  

 رسش را توی گوشم کرد و گ  : 

ش تماس گرف  و رم، خانم راننده با خالهاااااااااا وقِن گ تم نیم  

به اونم م اااااااااخصااااااااااش فرهاد رو برام ردیف کرد و گ   راه 

 خواد  رف ب نه! اون یم

 هایم ادامه داد: رسش را عقب ک  د و رو به چ م  
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 بود رساغم. ا برای این اومده   

🌙 

 

 52#ایوان

 

 

پاژ کرده بود. دن  و  اهایم را هم  کردم    م  م ق ن  گن 

که دهانم را باز کنم، و چهارزانو رو بهش ن ستم. قبل از این

تینا هم بلند شااااد و کنار بیه،   اااا  بهش به  ایش ت  ه داد 

 و باز م  ول بازی شد. 

وارد  هاااای ع  اااب و غریااابکردن دادهمن هنوز درگن   ااال  

 شده توی م  م بودم که گ  : 

ی راه    ن  ش؟بهش نگ ِن به خالها تو چن 

ای توی م  م زده شاااااد که نفن ت ان دادم اما هرقهرسم را به  

ن نبودم. هنوز درگن   لش بودم کااااه  خ یل هم بهش م می 
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! تمااااس را  گوشی بیه زنااا  خورد. فرهااااد بود و وقااا  رفِین

 ق   کرد و گ  : 

ه تینا.  اشو گوشی کاوه رو بده و ازش ت  ر اااااااااااااا بابایی ن دی   

 کن که باید بریم. 

طرفم را بااه ای بلنااد شااااااااااااااد و گوشی تینااا بااا م ن  یااک دق قااه  

کم داشااااااااااااا  تاریک گرف . بیه هم بلند شاااااااااااااده بود. هوا کم

های روشااان شاااده توی شاااد و  واس من هنوز هم  هرقهیم

 م  م بود. 

ن « هونوهممنون کااا»تینااا کااه  رام و خوشاااااااااااام ه گ اا :    خن 

 دار بون دمش. برداشتم و  ب

ها تینا از  رکتم هم هیغ ک اا ده و هم خندیده بود و چراغ  

 زدند. توی چ م بیه چ مک یم

های مهد بهم دن  داد... از این به بعد خاله اااااااا  س خاله  

 کاوه هستم. 

 بیه من  ر شد و تینا همراهش...   

اش را باز چهرهها ایساااااااتاده. خنده من ن اااااااساااااااته بودم و  ن  

ن اشاره کرد و گ  : کرده بود. به بلند   ن دنم از روی زمی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 225 

 ری؟ا نیم  

 رسم را به نفن ت ان دادم و  رن دم:   

؟ا تا ی اون    هایی

 ی فرهاد بود و فهم د. منظورم به خانه  

 تا فردا صبح.   
ً
 ا نهایتا

 بهِن  را زم ماااااه کردم و باااااه اخم ری ش نی ااااااااااااخناااااد زدم.   

 که دوباره زن  خورد دن  تینا را گرف  و رف . اش  گوشی 

کم داشااااااااااا  ها خواب دم و زل زدم به  نااااااااااااماین که کمهمان  

 شد. با ریتم توی رسم زم مه کردم: ن اه یم

ن  های نوزن  رم از خواب  نمون  ِر نتارها  خرش یم  

بینم  این دفعه مالم  دوباره یمنیسا  چ امامو با دناتام یم

ی نیس ...   خن 

ی نبود... نه از بیه... نه از چراغ    های توی چ مش... خن 

 

🌙 
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 53#ایوان

 

 فلور

 

 

ای ها به رسشااااااان زده بود که هرناااااااع ، به دق قهناااااااع   

روی دنااااااا  بگذارم. به  توانساااااااتم دنااااااا گذشااااااا ... نیمیم

هنگامه گ ته بودم باطری نااااااع  ناااااالن کوچک را درب اورد 

  نایش ن  تد. تا چ مم به گذر بر 

تات پ های عمارش ههانگن  را ک پدوتایی با گلنی تمام  رده  

ن و ماه و ر ک ااا ده بودند. دناااتم نیم نااا د هلوی  رک  زمی 

م که هنوز  فتاب ن ده، غروب یم شااااد و خورشاااا د را هم بگن 

 گرف ... م ل، خواندنش یم لک نبسته خروس ی  

شااهداد هم صاادای خوی  داشاا ، هرچند  اال ه  صاادای   

 »خواند: ه یمهماان کا
د
ه هرچی ب  ن  ااال کاه رناااااااااااا اد باه ناااااااااااان 

ه« ارزه. یم ن رو با  ن دماغ در گوشم نمانده بود... م بوِب نن 

اااااااا کاکلخرطویم اش  س زری برای شاااااااااهداد و ننهاش یک  رسا
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ن راه یم اش از رفاا  انگااار نااااااااااااینااهانااداختااه و هوری روی زمی 

ناااااااااااانگینن ن ااااااااااااان ل یون دونوری ت   ف ااااااااااااار بود که خود 

 اش چسبانده بود.  مده و به نینهنا لمون 

 س قهرمانان میل را داشاااااا . چرا که نه؟ افتخارش شااااااده   

شاااااااااااااد و تر یمروز هم گنادهبود هماان شاااااااااااا م قلنبه کاه روزبه

 ترک د از بس که باد کرده بود. خودش داش  یم

ی بخاا  ای بااا صااااااااااااااد من دماااغ  ااا بااه خااانااهین قل ااان ترکااه  

 ه شااده بود و افتخار گذاشااته و چند ماه نگذشااته شااه ه ب اا

داشاااااااااااااا  این ه  اال از ریخاا  افتاااده کااه بااا  ن ق ااافااه باااد بااه 

عرضاااااااااااه و زنی    اگه یه هو »گ  : انداخ  و یمغب بش یم

ااااش چ ااااام بدوزی به داشاااااِن، م بور نبودی این هور با  رسا

 « زِن بارداِر شوهر نابق ! 

خوانا  و من انداخِین عرضاه یمگ  . توله  سراناا  یم  

ی م قر  درم ندیده بودم که ناااا اه خانه از گربه تر با عرضااااه

 مد و هربار هم چهارپن  تا توله ناااایل دو بار شااا مش باال یم

 انداخ .  س یم

ه ن روی شاااااااهداد اما خودش را ک اااااااته و فقآ یک دخِن و نااااااان 

  رس  س انداخته بود.  
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ایی نااداشااااااااااااتم. وگرنااه کااه از  رارش  ه   هااای   ف کااه  ه گن 

 ان هسِن  تش گرفته بود! دمادمم تا  اال هه

قدر کافن ناخوش هانم، دورش بگردم، خودش بهااااااااااااااااااااااااا کاوه  

 هس ، تو دیگه... 

 زنن دنبال به ه! ا ناخوشه که رسوته و یم  

 ا فلورهانم نرفته، من رفتم... ب ا به من غر ب ن.   

ی ازش ایناااااااا هون من بگو مایه چند یم   هوری ننگ و گن 

؟به نینه یم  زین

 مال دن ا فدای یه تار موهای خانوم.  یا همه  

 ا باشه گوشام درازه!   

   !  ا گلنی

ون    امام گلحیم را خراشاااااااااااا د و به رسفهزده از  ن رهفریاد بن 

ها را فقآ توی رسم ی  رفانداخ . چند روز بود که همه

ام کرخ  شااااااااااده شااااااااااد؟  ن ره وردم و دهانم باز نیمباال یم

 بود. 
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خم شاااااااااااااده بودم. دنااااااااااااِن که به کمرم گلحیم را چن  کرده    

شهداد  وقواره با دن قد خورد دن  گلنی نبود. دنِن همیم

ن چنگااااک ناااااااااااا اااا  بود و  خرش  بود. همااااان کااااه اولش عی 

 تر از ت ه گوشِن مرده! مرصفی  

دنااااااااااااا  کاوه را  س زدم و لیوان  ب را از دنااااااااااااا  هنگامه   

ون ک ااااااا دم.  اال دنااااااا  گلنی شاااااااانه و  ن مال د هایم را یمبن 

ه شااده شااعور با نی ااخند به چ ااموروی ی  چ اامی   هایم خن 

 بود! 

ن خاله   ش رم اگه نق هخانم! با این دادوهوارا من نیماااااااااااااا ببی 

 اینه! 

ام تندتر شاااااااد و ل نش های گلنی روی شاااااااانه رک  دنااااااا   

 ملتمس. 

، رسی بخوابه.     ا زبون به دهن بگن 

 رسی یم  
ً
ولت ماتوم داده خواد ب دار شه دیگه! به  ااااااااااااااا ات اقا

خانم!   بودم گلنی
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های گلنی را  س زدم. لیوان را به هنگامه  س دادم و دناااااااا   

های این فلور نبودم اگر این نی اخند کثاف  را از توی چ ام

  وردم!  رس درنیم

بازیام تن  شده،  ره؟    ا دل  وانه رسی

ه ب و طلب ار ونااآ خانیه من ایسااتاده و زبانش بهدناا   

 یم دراز بود! مثل همی ه برا

کردم. شااااااااااااااایااد هم روزگااار کردم. باااالخره ادبش یمادبش یم  

. اماا ناه... نبااید باه ام د روزگار ادبش یم کرد... مثال ههاانگن 

 رف . ن ستم. نباید مثل یونس و شهداد قرس دریمیم

خواد برامون قصه اااااا گلنی یه کانه تخمه ب ار که خانوم  یم  

 بگه! 

 های عر      لبم ک  دم. ه    دنتم را به دان  

 رو ی    
خ ال... برو اااااااااااا فقآ ههانگن  و اون یارو یونس ش جن

! عقب  تر... از شهداد بگو برامون... شهداد ک این

های م خرف دخِنک ا مق چ اااااام دن ا را با کلکساااااایون مرد   

 اطرافش کور کرده بود! 

 اما... قرار نبود تاریاااا  ت رار شود.   
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 ا کاوه...   

ن گلنی را با نگاهم خ ه کردم. لیوان را به هنگامه صادای ناال  

ون رفِین از نااااااالِن  ون بروند. گلنی تا بن  دادم و اشاااااااره کردم بن 

کوچااااک بااااا تمااااام اه ای صااااااااااااورتش انگااااار بااااه کاااااوه التماااااس 

دانسااااااااااااااا  این همااااعااا  ل ااااقااا  کرد... ا مق! هنوز نیمیم

 تودهاین هم ندارند چه رند به خواهش و التماس! 

هایش زل زدم... طرفش رفتم. من هم به چ اااااااااامدو قدم به  

زده بود تا دخِنک ا مق دل  قدر زلشهداد هم یک زماین  ن

 به نگاهش بسته بود. 

 خوای ب نوی؟ا یم  

ه ب ایسااااااااتاده، با تمسااااااااخر و بهابرویش را باال داد. دناااااااا   

 کرد. نی خند نگاهم یم

 کردم! ادبش یم  

ط داره!     ا رسی

🌙 
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 54#ایوان

 

 

 بیه  

 

 

 ن امک رفته بود و من برگ ته بودم.   

ها برایم  س  خونه  نداشاااااا . ها بود که دیگر هیچنااااااال  

ای که تعریف بیه از چهار تا دیوار و ناااااااااقفن بود که  خونه 

شااااااااااااد  س تعلق عمیق،  رامش و امن   را درونش لمس یم

 کرد. 

اش ن رده بودم؟ از وقِن مااااامااااان مرد؟ از ی دیگر ت ربااااه  

 اید از وقِن بیه با فرهاد ازدوا  کرد و من تنها شدم. نه... ش

مثل  اال که تنها بودم. اما این تنهایی ک ا و  ن ک ا. بیه   

 من وزن یم
د
ی کااه بااه زناادی ن داد؛  ِن بااا وهود وزنااه بود. چن 

ها ی در و  ن رهن امک...  اال اما بدون بیه فقآ باید همه
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کردم تا بوی ن امک از قدر ان.ند دود یمکردم و  نرا باز یم

 ام برود. چهاردیواری

رس اناری تینا توی درز کانا ه گن  کرده بود. ک اااااااااااا دمش گل   

ون و لبخند زدم.   بن 

اش بهِن شااااااااااااده بود اما از فرهاد خواهش کرده بودم رو  ه  

 داقل تا مدِی دور مادرش را خآ ب  اااااااااااااد و بگذارد تینا با 

ا کنار تینا گذرانده من باشاااااااااااااد. دیروز هم خودش تمام روز ر 

 بود. 

خوان  بگذرد، نگاهم را به ناع  ک اندم. چون دلم نیم  

ها افتاده بودند روی دور تند. دی اااااااب با فرهاد تماس عقربه

گرفتااه و برای ناااهااار امروز قرار گااذاشااااااااااااتااه بودم امااا صاااااااااااابح 

کاش بروم.   خودش   ام داده و گ ته بود به رسی

کردیم. باید بهش یم دیگر وقاش بود. باید با هم صااااااااا ب   

اش گ تم کااااه... نااااه، ولش کن. الزم نبود توی ف رم دورهیم

شاااااااااااااااد... مثاال رسرفِین وقاش روی زبااانم هاااری یمکنم... بااه

 لیواین که  ر از  ب بود و های بی ِنی نداش ... 

 کردم باید با کاوه هم ص ب  کنم.  ِن ف ر یم  
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م و هواب دی ااااااااااااااب   اام داده بود کاه باایاد همادیگر را بهین  

ی اطرافم بود کااه از بودنش نااداده بودم. کاااوه کااه تنهااا غریبااه

شاااااااااااااادم. عوض شااااااااااااااده بود... ماادِی بود کااه  س ا یاا  نیم

 یم
د
اش بود که خ الم را   کردم اما همی اااااه کشااااا در زندی

وگمان هایم  روبال ندهم.  اال باز باید باشاااااااااااااد و به  دس

 کردم. خ الم را از هانبش را   یم

ن یمباید م    ای ام. کاوهشاااااااادم که دچار ف روخ ال شاااااااادهمی 

کرد، این اواخر که خودش همی ااااه  د و مرزها را رعای  یم

ن یمیه  ایش از روی  خورد انگار... شان لن 

شاااادنم بی اااااِن از  ن  دق قه هرچقدر ک اااااش دادم اما  ماده  

ون رفتم و کیم   ااااده، کیم باااا اتحبوس،  ن اااااااااااااااد. از خااااناااه بن 

 رن دم. باالخره به مقصد 

ن م اور    ک  مهندنی    رسی

🌙 
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ک  را ن دیک به شااااش نااااال  یش فرهاد عمده   ی نااااهام رسی

تایی ه ااااااان گرفته بودیم. من و فرهاد و بیه... خریده و ناااااااه

تایی اش را داده و باز ناااهچند ماه بعد از  ن بیه خن  بارداری

ه دن ا  مده اااااااان گرفته بودیم. ه اااااااا  ماه بعد از  ن تینا به

بود اما... دیگر روزهای خوی  نبودند، نه من خوب بودم نه 

بیه... دیگر ه اااااااااااان نگرفته بودیم... دو ماه بعد از تولد تینا 

 بیه مرده بود... 

ن ره  یش های نااااهوق  فرصااااِن برای  ن ه ااااندیگر هیچ  

  مد. نیم

ون فرنااااااااااااتادم.    رسم را باال گرفتم و  ه و بازدمم را با هم بن 

ها  شاااااااااااانا  مدم اما برای نگهباین و قدییمها نیمزیاد به این

ک  نگذاشاااته بودم.  بودم. از دو ماه  یش تا االن هم  ا به رسی

تازه انااااتخدام شااااده بود. قرار بود ناهار   ن روز خانم منشاااای 

ی ارشدم را ارائه نامهرا با تینا و فرهاد بخوریم. صب ش  ایان

یم... ن یمتایی ه ااااااااااااداده بودم و فرهاد گ ته بودم ناااااااااااااه گن 

 تایی که دیگر بیه تحیش هایی نداش ... نه
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ش ایسااااااااااااتااادم. ن ااازی نبود بگحیم برای دیاادن روبااه   ن روی من 

ام. باااا لبخنااادی روی لاااب باااا اتاااا  فرهااااد تماااس فرهااااد  ماااده

 گرف  و گ  : 

 هان! ی تیناهان اومدن، فرهاد ا خاله  

، هدید بود. نگاهش ن ردم و نااااااااااام  اتا     این مدل معرفن

فرهاد رفتم.     در برای  خرین بار به خودم فرص  دادم 

اااااااااااف شااااااااااااوم اماااا نا  اااه ف ااااااااااااااااردادن تاااا اگر یم خواهم منرصا

ه  ی در و بازکردنش بود. دنتگن 

 ها بود... لیوان  رتر از این  رف  

ش ن اساته و گوشی محبایلش کنار گوشش    ن فرهاد   ا  من 

شاااااااااره ای مردد ماندم اما با  رک  دناااااااا  و رس ابود. ل ظه

کرد داخل بروم. ناااااااالم کردم و هوابم باز  رک  رسش بود. 

  ااااااااا  به او برای بساااااااااِین در چرخ دم تا کیم مع ل کنم اما 

 وقِن گ  : 

ی.     تینا رو ت حیل بگن 
 ا با مهد هماهن  کردم که بتوین

 تند چرخ دم.   
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ی روی طرفش که یمبه   ن رفتم، ایسااااااااتاده بود. نگاهش به چن 

ش بود و... لبخند  ن  زد. یم من 

 گذره ع ی م. ا م ممنم که با تو بهش خوش یم  

ن     ام. طور هلو رفته و  واناااااام نبود که به مبل رناااااا دههمی 

اش گن  کرده و نگاه فرهاد وقِن به من رن د بود،  ایم به  ایه

 که دیگر افتاده بودم. 

ن و شاااااااادنش، تمامهول   کردن رسرسی تمانااااااااش، دورزدن من 

دن دیک  نن 
ه بود اما من قبل از رناااا دنش بلند شاااادنش زماین

 شده بودم.  

؟    ا چرا افتادی؟ چی شد؟ خوی 

فقآ رسم را ت ان دادم و روی همان مبل ن ااااااااااااسااااااااااااتم. باید   

کردم  رام اام را   ا کنم. رسم خم و نگاهم به گره ناا  یم

خواناااااااتم کیم از   م هایم بود که با ف اااااااارشاااااااان یمدنااااااا 

 ف ار روی م  م را کم کنم. 

ها ی چ م  وانم به  اهایش بود که هنوز همانوشهاز گ  

 کرد. ایستاده و شاید نگاهم یم
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ن چند باالخره رف  و روی مبل روبه   رویم ن س . در همی 

ی درباره ن ن دو ثان ه با خودم قرار گذاشااته بودم که چن  ی همی 

نم و کار خودم را ب نم اما دهانم   که شن ده بودم، ننی
د
دیالوی

 م، گ تم: را که باز کرد

 ره دنبال تینا؟ا مهتاب یم  

 کردنش به هواب ختم شود. چند ثان ه طول ک  د تا نگاه  

 ا نه.   

وق  به مهتاب  ع ی م  رود. فرهاد هیچمعلوم بود که نیم  

 گ  ! نیم

هایم  زاردهنده شااااااااده بود اما از هم بازشاااااااان ی دناااااااا گره   

 ن ردم. 

 ا  س ی قراره بره دنبالش؟  

نگاهش کش  مد. بعد لبخند زد و به هلو خم شااااااااااااادم.  باز   

 هایش را روی  اهایش گذاش  و با ل نن  رام گ  :  رن 

؟ا باز یم    خصویص من دخال  کنن
د
 خوای تو زندی
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های هایم دور دنتهبار ف ار دن هواب ندادم. فقآ این  

 مبل  زاردهنده شد. 

 زن م. ی تینا  رف یما داریم درباره  

... این ش باِف یمدخِن منه و تو همی ااااااااه خاله ااااااااااااااااااااا که   موین

 هان! شه بهرو  ق ق  عوض نیم

 گه؛ فرهادهان! ا اما تو عوض شدی... من یتم به  یم  

🌙 

 

 55#ایوان

 

 

ک  را ن دیک به شااااش نااااال  یش فرهاد عمده   ی نااااهام رسی

تایی ه ااااااان گرفته بودیم. من و فرهاد و بیه... خریده و ناااااااه

تایی اش را داده و باز ناااه ن بیه خن  بارداری چند ماه بعد از 

دن ا  مده ه اااااااان گرفته بودیم. ه اااااااا  ماه بعد از  ن تینا به

بود اما... دیگر روزهای خوی  نبودند، نه من خوب بودم نه 
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بیه... دیگر ه اااااااااااان نگرفته بودیم... دو ماه بعد از تولد تینا 

 بیه مرده بود... 

ن ره  یش های نااااهوق  فرصااااِن برای  ن ه ااااندیگر هیچ  

  مد. نیم

ون فرنااااااااااااتادم.    رسم را باال گرفتم و  ه و بازدمم را با هم بن 

ها  شاااااااااااانا  مدم اما برای نگهباین و قدییمها نیمزیاد به این

ک  نگذاشاااته بودم.  بودم. از دو ماه  یش تا االن هم  ا به رسی

تازه انااااتخدام شااااده بود. قرار بود ناهار   ن روز خانم منشاااای 

ی ارشدم را ارائه نامهبا تینا و فرهاد بخوریم. صب ش  ایانرا 

یم... تایی ه اااااااااااان یمداده بودم و فرهاد گ ته بودم ناااااااااااااه گن 

 تایی که دیگر بیه تحیش هایی نداش ... نه

ش ایسااااااااااااتااادم. ن ااازی نبود بگحیم برای دیاادن روبااه   ن روی من 

ام. باااا لبخنااادی روی لاااب باااا اتاااا  فرهااااد تماااس فرهااااد  ماااده

   و گ  : گرف

 هان! ی تیناهان اومدن، فرهاد ا خاله  

، هدید بود. نگاهش ن ردم و نااااااااااام  اتا     این مدل معرفن

فرهاد رفتم.     در برای  خرین بار به خودم فرص  دادم 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 241 

اااااااااااف شااااااااااااوم اماااا نا  اااه ف ااااااااااااااااردادن تاااا اگر یم خواهم منرصا

ه  ی در و بازکردنش بود. دنتگن 

 . ها بود.. لیوان  رتر از این  رف  

ش ن اساته و گوشی محبایلش کنار گوشش    ن فرهاد   ا  من 

ای مردد ماندم اما با  رک  دناااااااا  و رس اشاااااااااره بود. ل ظه

کرد داخل بروم. ناااااااالم کردم و هوابم باز  رک  رسش بود. 

  ااااااااا  به او برای بساااااااااِین در چرخ دم تا کیم مع ل کنم اما 

 وقِن گ  : 

ی. ا با مهد هماهن  کردم که بتوین تینا رو ت حی    ل بگن 

 تند چرخ دم.   

ی روی طرفش که یمبه   ن رفتم، ایسااااااااتاده بود. نگاهش به چن 

ش بود و... لبخند یم ن  زد. من 

 گذره ع ی م. ا م ممنم که با تو بهش خوش یم  

ن     ام. طور هلو رفته و  واناااااام نبود که به مبل رناااااا دههمی 

بود، اش گن  کرده و نگاه فرهاد وقِن به من رن د  ایم به  ایه

 که دیگر افتاده بودم. 
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ن و شاااااااادنش، تمامهول   کردن رسرسی تمانااااااااش، دورزدن من 

ده بود اما من قبل از رناااا دنش بلند ن دیک  نن 
شاااادنش زماین

 شده بودم.  

؟    ا چرا افتادی؟ چی شد؟ خوی 

فقآ رسم را ت ان دادم و روی همان مبل ن ااااااااااااسااااااااااااتم. باید   

و نگاهم به گره  کردم  رام اام را   ا کنم. رسم خمناا  یم

خواناااااااتم کیم از   م هایم بود که با ف اااااااارشاااااااان یمدنااااااا 

 ف ار روی م  م را کم کنم. 

ها ی چ م  وانم به  اهایش بود که هنوز هماناز گوشه  

 کرد. ایستاده و شاید نگاهم یم

ن چند باالخره رف  و روی مبل روبه   رویم ن س . در همی 

ی دربارهثان ه با خودم قرار گذاشااته بودم   ن ن دو که چن  ی همی 

نم و کار خودم را ب نم اما دهانم   که شن ده بودم، ننی
د
دیالوی

 را که باز کردم، گ تم: 

 ره دنبال تینا؟ا مهتاب یم  

 کردنش به هواب ختم شود. چند ثان ه طول ک  د تا نگاه  

 ا نه.   
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وق  به مهتاب  ع ی م  رود. فرهاد هیچمعلوم بود که نیم  

  ! گ نیم

هایم  زاردهنده شااااااااده بود اما از هم بازشاااااااان ی دناااااااا گره   

 ن ردم. 

 ا  س ی قراره بره دنبالش؟  

باز نگاهش کش  مد. بعد لبخند زد و به هلو خم شااااااااااااادم.   

 هایش را روی  اهایش گذاش  و با ل نن  رام گ  :  رن 

؟ا باز یم    خصویص من دخال  کنن
د
 خوای تو زندی

های هایم دور دنتهبار ف ار دن نهواب ندادم. فقآ ای  

 مبل  زاردهنده شد. 

 زن م. ی تینا  رف یما داریم درباره  

... این ش باِف یمااااااااااااااااااااا که دخِن منه و تو همی ااااااااه خاله   موین

 هان! شه بهرو  ق ق  عوض نیم

 گه؛ فرهادهان! ا اما تو عوض شدی... من یتم به  یم  

🌙 
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 56#ایوان

 

 

ن ابروهایش افتاد. عین ش را لبخندش  اک شااد و م   وچ  بی 

باال زد و کمرش را راناااااا  کرد. باز به   ااااااِن مبل ت  ه داد. با 

 ای که به صورتش چسبانده بود، گ  : ی هدی ونته

 گذرونه! ش یما امروز رو با مادر  ینده  

 تالفن بود؟   

 گ  ! قدر رک یمهرچه بود، نباید این  

 فقآ یک کلمه از دهانم در مد:   

 ا نامادری!   

! ها مادرخوندهی نامادریا همه    ی نیندرال نیسِین

قدر مصااااااااامم شاااااااااده بود که ن هم ده بودم. بازدمم را ی این   

ون دادم و ل ظه  هایم را بستم.  رام گ تم: ای چ م رام بن 

ن بشااااااای که تینا باهاش کنار یم    د و دونااااااش اااااااااااااااااااا باید م می 

. داره... نباید این  قدر ع له کنن
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ی هدی چسه ده به صورتش را  س زد و او هم  رام ونته   

 گ  : 

 دوین نداره؟ا از ک ا یم  

 د چه اااااااااااااااااااا تینا  ِن مادرش رو هم... با مادرش هم کنار نیم  

 برنه به یه غریبه! 

رویم ن ااورد و بااز باا همان ی نااتمامم باه ماادرش را باهکناایه   

 لبخند گ  : 

مهربون و البته خوشگل اااااااااااا اگه اون غریبه یه خانم هوون و   

 نظرش فر  یم
ً
 کنه. باشه...  تما

ه   اش مااانادم. خ یل را اا  عین ش را بااا ناااباااوری م ض خن 

هایش از روی چ م برداشته و با دنتمال مخصوم شی ه

ن یم  کرد. را تمن 

توانسااااااتم این  ق ق  فرهاد تصاااااام مش را گرفته بود و نیم  

 هوا بلند شدم و گ تم: را هضم کنم. ی  

ش بهِن ب اه بعد! من کردی رو  هاااااااااااااا  داقل باید صان  یم  

 رم دنبال تینا. یم
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 از ونااااااااآ همله  
ً
ام بلند شااااااااده و مقابلم ایسااااااااتاده بود. کامال

 نینه شد و گ  : بههدی دن 

 ها نگه  دارم... خوام اما م بورم اینا عذریم  

 شدند. هایم داشاند تند یمن س  

یکه یمااااااااااااااااااااااا ضاااااااااامن این   ن  که هنوز  خوانااااااااااِن چن 
د
به من ب 

ن ل  ا!   نگ ِن... ب ی 

دو ماااه اخن  هم نبود... این فرهاااد  ِن شااااااااااااه ااه فرهاااد ی   

قدر کنار نرف  که ن ستم. با م ث برگ   و رس هایش  ن

 ن س . 

ن بهرو... نیم   خوام دیگه در این باره ب ث کن م... ااااااااااااااااااااااااا ببی 

 تونااه تینااا رو دوناااااااااااااا ی تو نیمکس اناادازهدونم کااه هیچیم

 تینا برای هیچ
د
کس داشاااااااته باشاااااااه... اما منم  درشااااااام و زندی

کنم که ی من مهم نیساااااا ... من تمام تالشاااااام رو یماندازهبه

 انتخابم به ن   تینا باشه... 

هایش را روی  اهایش م ث کرد باز به هلو خم شد و  رن   

های بّرا  شاااااده گذاشاااااا . نگاهش اما از   اااااا   ن شاااااای ااااااه

هیک   ام بود. بند خن 
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 تر از قبل ادامه داد: خ یل هدیخ یل  

تونم  ینده و هوون م رو فراموش کنم و فقآ ااااااا اما منم نیم  

هر ال دیر یا زود تینا هم باید باذیره  بچساااااااااااابم به تینا! به

دادنش که... ات اِف برای مادرش افتاده که باعث ازدنااااااااااااا 

 شده! 

بود. ات ااا  را کااه گ تااه بود رس من از گردنم  وی ان شااااااااااااااده   

همان موق  منشاااای  مده بود. با یک نااااینن  اوی دو فن ان 

. خودش اشااااااااااااااره کرده بود که برای ینن مان کا وچینو و شاااااااااااان 

کاااا وچینو  ورده انااااااااااااااا . باااا هماااان لبخنااادی کاااه گ تاااه بود 

هاااااان . خودش هم تعاااااارف کرده بود. اماااااا من کاااااه  فرهااااااد 

هایم را  یش کلماش فرهاد، توی  هنم ها گذاشااااااااااااته واتنش

 رکاااااا  مااااااانااااااده بودم. توی نگاااااااهش نگراین بود؟ ی  بودم، 

دانم... فرهاد بلند شااااااااده و نااااااااینن را گرفته و مرخصااااااااش نیم

 کرده بود. 

ی مبل ن ااااااسااااااته بود. یک فن ان هلوی من گذاشاااااا  و لبه 

مال خودش را دنااااش گرف  و هرعه هرعه نوشااا د. فن ان 

ن گذاش  و گ  :   خایل شده را روی من 
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ه دن ا به م ل اون بگرده... باید با ااااااا تینا مرک  عالم نیس  ک  

وضاااااع   زندگیش کنار ب اد... من همی اااااه کنارش هساااااتم و 

 شااااااااااخضاااااااااا خودم  مایاش یم
د
کنم... اما در کنارش به زندی

 رنم! هم یم

ون رفاا  و شااااااااااااااایااد ن م    بااا تماااش کااه بااا اتاااقش گرفتنااد، بن 

نااااع  طول ک ااا د تا برگردد. بعد چند تماس دیگر داشااا  

دفعاه  یش  ماده بود. زمان شاااااااااااااد کاه یاک و م اااااااااااا ول کااری

ن  رفتم امااااا تنم هوری گااااذشاااااااااااااااا  و من بااااایااااد یمطور یمهمی 

توانساااااااتم از روی مبل بلند شاااااااوم. کرخ  شاااااااده بود که نیم

ام ی  کرده بود و خااااااانم منشاااااااااااای کااااااه ونااااااااااااآ نوشاااااااااااا اااااادین 

هااای فرهاااد رسی بااه اتااا  زده بود گ تااه بود کااه گرفِین تماااس

ن بار اما با یک لیوان کند. عوضاااش کرده بود، ایعوضاااش یم

 نخورده مانده بود.  ب. اما همان هم دن 

 

🌙 

 

 57#ایوان
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شااااااااااااااید از کار فارغ شاااااااااااااده بود که برگ ااااااااااااا  و رس هایش   

 رویم ن س . روبه

. ا  هنوز هم نگ ِن چرا یم    خوانِن منو بهینن

گ تم. کرد! باید یمکرد؟ باید یمگ تنش دیگر دردی دوا یم   

 باید... 

اش زنااا  خورد. هواب داد. تمااااس از مهاااد تیناااا وشی بااااز گ  

ی که یم ن  ام را تمام کند. توانس  کرخِن بود. تنها چن 

 ا بله هماهن  کرده...   

هایش باعث شااااااد کمرم از   ااااااِن  رفش را ق   کرد و اخم  

د.    مبل فاصله بگن 

 کنه؟ا صدای تینان ؟ چرا گریه یم  

 شدنش من هم ایستادم. با بلند   

. ا گ  
ً
 وشی رو بدید به تینا ل  ا
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 لودش به نااااااااااااماش رفتم که باعث نگاه اخمهوا قدیم بهی    

 صورتم شد. 

کنن ع ی  دلم؟ مگه به  نگ ته اااااااااااااااااااااا تینا بابایی چرا گریه یم  

  د دنبال  که با هم برید شهربازی؟بودم بیتا یم

گذاشااااااااااااا  م  م راه ب  تد و ب همد این بیتا ی تینا نیمگریه   

 ن امده شده بود ع ی  فرهاد!  کیس  که

، گوش کن به من. مگه دوناا  نداشااِن    ااااااااااااااا گریه ن ن بابایی

 بری شهربازی... 

 ا فرهاد؟  

ی ناااالنم دناااااااااااااا  خودم نبود.  رفش را ق   کرد و زم مااه  

دناا  اش عصاااباین شاااد. مهم نبود... وقِن برای دناا چهره

ن  اال یمکردن نداشتم. باید یم  . گ تم.. گ تم. باید همی 

 دهانش را که باز کرد زودتر گ تم:   

ی ااااااااااااااااااا خواهش یم   ن کنم نذار بره باهاش فرهاد... باید یه چن 

 به  بگم. 

ها   ااااااااااااا  به من چرخ د و دناااااااااااااش را توی با همان اخم  

 خوانتم باز بگحیم که توی گوشی گ  : موهایش کرد. یم
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 م دنبال .  اال گوشی رو اااااااااااااااااااااا گریه ن ن ع ی م... خودم یم  

 خانم ش یبا. بده به 

رود و تماس به نااااااااااارا هم گ   که خودش به دنبال تینا یم  

 را ق   کرد. 

کردن ن سااش  مد و هنوز   اااش به من بود. صاادای فوش  

هایم   چ د و با صاااااااادای و  اااااااااناک مثل طوفان توی گوش

بان قلبم ی  شد.   خن

تر طرفم چرخ د. ترناااااناک شاااااده بود و ترناااااناکبا م ث به  

ی بود کاه  ن کاه دهاانش را باز گ تم. قبال از  نمن باایاد یمچن 

 کند، گ تم: 

 بودن... دونم که.... بیها من... یم  

های عر  به صاااااااااورتم شااااااااااید رنگم  ریده بود... شااااااااااید دانه  

ها را یم ن توانساااااااااا  توی چساااااااااااه ده بود... شااااااااااااید... خ یل چن 

کرد... اما بی ااِن از صااورتم بهیند اگر فقآ کیم بهِن نگاهم یم

ن   متع ب بود. تع ن   م خته به به ...  هرچن 

 کم... کردن برای تینا نیس . یها فقآ مادری  

ن لب    هایش هم فاصله افتاده بود.  اال بی 
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   .
ً
 ا بهم فرص  بده... ل  ا

بان قلبم  رام شااااااااده بود.  ب که از رس یم   گذشااااااا  یک خن

وهب و صاااد وهبش فرِف نداشااا ... کار از کار گذشاااته بود. 

 فته بود. لیوان رسر 

   

🌙 

 

 58#ایوان

 

 فرهاد

 

خواناااااااااند از هم باز هایی که یمنااااااااخ  بود کنِنل ماه چه  

ی کااه تصااااااااااااور شااااااااااااونااد امااا متع ااب ن ماااناادن نااه! زودتر از چن 

 باید به بیتا کردم به خوانااااااااااااتهیم
ً
ام رناااااااااااا ده بودم و...  تما

 دادم. م تلق یم
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ی هقوار قدو در  ق ق  زماِن کیم نگذشته بود. برای من هم  

ه ار نااااااال بود. اما خودم را برای صاااااابوری بی ااااااِن هم  ماده 

 کرده بودم. 

شاااااااااااان اااااادن از زبااااااان خودش،  ِن رویااااااا هم نبود کااااااه بااااااه   

هایم ب اید. بی اااااااِن  رزویی م ال بود که...  اال وق  خواب

 طرفش برداشتم و گ تم: ف رها نبود.  قدیم به این

  وان  به  رفاش هس ؟!   
ً
 ا اصال

ن انداخ ،   شاااااااااااال، دور    گردنش افتاده بود. رسش را که  ایی 

شان هایم دنبالها  زاد شدند. چ مموهایش از     گوش

 ک  ده شدند. 

 ا تینا منتظرته.   

رسع  صاادایش قدرِی نداشاا . قدیم که عقب رف  را به  

ان کردم.   هن 

 وردم خاطر این ادایی بود که باید دریمهای من به اال اخم  

 های خودش. مسااااااااخرهی  رفشاااااااااد نا  هبهرو یمو از نگاه 

ی که یم ن خواناااااااااااتم و بهش رناااااااااااا ده بودم باید بود! برای چن 
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دادم! خسااااااااااااته بودم! از این همه خودم را نارایصن ن ااااااااااااان یم

 خورد. کردن  الم به هم یمنال نقش بازی

عین م را باااال زدم.  ااایش را کااه برای برداشااااااااااااِین قاادم بعادی   

رفتم. صااااااااااااورتش هم  شاااااااااااااد. توهیه بلند کرد، بازویش را گ

 ن ردم. 

 ا هواب بده!   

گااذاشااااااااااااتم برود تااا بااا  رکِن اش لرزیااده بود؟ بااایااد یمچااانااه  

ن را خراب ن رده بودم. قبال از ایناشااااااااااااابااه هماه که ولش چن 

اش بلند شد. ولش کردم و چند قدم کنم صدای زن  گوشی 

ن رفتم. زن  ق   شااد و  فاصااله گرفتم. چرخ دم و ناام  من 

  رامش به گوشم رن د.  صدای

 تماس یم  
ً
م کاوه. ا بعدا  گن 

بود امااا هنوز بود دیگر نبااایااد ترش از بودن این هوانااک یم  

 طرفش برگ تم. دفعه بهکه یک

 گوشی را در م اش گرفته بود. صورتش گرفته بود.    
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ی که کردم که عمدهن ته زوم یم باید روی این   ن ی دل ل چن 

کنم ن ازی ، نه خودم؟... نه! ف ر نیمشاااااااااااان ده بودم تینا بود 

 بود! 

ون زد، باعث شد هرچه بی ِن     که از دماغم بن 
هوای داان

ن شوم که  اال وق  ماندنش نبود و باید یم  رف . م می 

  رف یم  
ً
 زن م. ا برو... بعدا

ی در اتا  باِف نمانده    ن چند ثان ه بعد ه  بوی ع رش چن 

 بود. 

قاادرش نااداشااااااااااااانااد کااه خوشی  قاادر ف رهااای م ا م هم  ن  

انند که از زبانش شااااااان ده گونهمساااااااِن  ی همالِی را از رسم بنی

 بودم. 

ن ت  ه دادم و گذاشتم صورتم از هم باز شود...        به من 

ن گرفتم. باید یمدنااااااااِن به چانه رفتم ام ک اااااااا دم و ت  ه از من 

دنبال تینا و... البته بیتا! یک ناهار م صااااااااااااال  قش بود. بد 

 به گوش خاله هم نبود. 
ً
رنااااااااااااااند که ناهار را اش یمتینا  تما

 تایی خورده بودیم. نه
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ون زدم منشاااای م اااا ول کار بود. رسش را بلند    از اتا  که بن 

 کرد و با دیدنم اول لبخندش کش  مد و بعد بلند شد. 

 ناله! ه  ،نهو نن بهرو... بیس ویدا ُمعابر، هم  

  ناش! با مدرک کارشناش ارشد مهندش خات  

 کاربردی! ی تدریس در دان گاه علیمبا نابقه  

  وزخندم را در دلم زدم!   

 ف ر کرده بود که با هالو طرف انااااااااااااا ! نباید   
ً
ایمان  تما

  ضااورش بهفهم د  نتنش را   دا کردهیم
ً
ن   ام! شاااید اصااال

 شد!  خودم یم

 ش م  یل داره؟ا  افظه  

ام اه ای صااااااااااااورتش را تع بش را زود هم  کرد و کنِنل تم  

 دن  گرف . 

 ا گمون ن نم.   

  وزخند زدم.   

 ا گمون کن! فام یل منو دوباره یادش رف ؟  

 کیم رسش را هلو  ورد و با لبخند زم مه کرد:    
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 خوان  شما بودی! ا اوین که دلش بازی یم  

 زبل هم بود.   

 ا ف ر کن خوانتم کارمندم رو امت ان کنم.   

 ها نگه داش . رد و همانابرویش را باال ب  

کنم که شاما دون  ااااااااااااااا باشاه! از این به بعد هوری ف ر یم  

... ع ی .  ِ
 دارید، هناب ک این

ون زد کاااااه زود همعش کردم. خناااااده   ای  رام از دهاااااانم بن 

ون  مدم و به  ارکین  رفتم. ی    خدا افظن بن 

ام زن  خورد. مساااااااِن انگار  رید. به انااااااام مادر روی گوشی    

اا ی  صااا  ه   اش  اال عرضاااهوزخند زدم! خن  داشااا  که  رسا

ن و زمان ثاب  یمچ ور داش  عرضه  کرد! اش را به زمی 

ن رفتم. ی      هواب گوشی را در هیبم فرو کردم و رساغ ماشی 

   

🌙 
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 کاوه   

 

 

ن    و  کرده بود. خب،  این  بیه ژات  بافِین با اعصاااااااااااابم را رسی

 هم رن ده بود. 

خونه  نااااااااااااااعِن بود که هلویگرفته بود. یکهنوز تماس ن  

ن نبودم رسوکله اش   دا ب ود یا منتظرش بودم و  ِن م می 

 نه. 

وری دناااااااااااااا  چام روی فرمااان بود و نگاااهم از  ینااه و یااک  

 دنبالش. ها به ن ره

ط فلور،  وردن بیه بود!     رسی

 ید؛ اما  اال که  ای فرهاد دانسااااااااااااتم چی از تحیش دریمنیم  

ش بگذرم. ه بود، نیمونآ  مد  توانستم از خن 
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م ن ااده بود. ه     ن بی ااِنی دنااتگن  فلور نم  س نداده و چن 

 که، فرهاد  رس شهداد، شوهر اولش بود. اطمینان از این

ن نااااااااااع  بعد که بهن م     علف زیر خودم و ماشااااااااای 
قدر کافن

ن شاااااااااااااااده بود و قصاااااااااااااااد رفِین کرده بودم، دیااادمش کاااه  ناااااااااااان 

  مد. و یمر نالنه از روبهنالنه

ی طرفش رفتم. ه  قدم  اده شاااااااااااادم و به   ن های خودش چن 

دیاااد. راهش را کااااه بسااااااااااااتم، رسش بااااا بااااا اخم باااااال  ماااد. نیم

هایش خاطر چ اااااااااممان زل زدیم به هم. من شااااااااااید بهه  

ن نظر نیمکه به قدر رس  باشااااااااااااند و او طور ال  این مد همی 

و یک تماس هواب خاطر دیدنم. بعد از یک   ام ی  شااااید به

ن چند  ق   شاااااااااااده، باز هم انتظار دیدنم را نداشااااااااااا  و همی 

ثان ه، چند ر  دیگر به  ن ژات  لعنِن اضااااااااافه شااااااااده بود... 

 «المصب دناش خ یل تند بود! »

 ا ک ا بودی؟  

؟ا تو چرا این    هایی

ااااا چون کارش داشتم که هم   ام دادم هم تماس گرفتم و به   

 تخا... 
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 ا بستم. نجی کردم و دهانم ر   

 عصبانی ، فقآ گ  : اخم، ی   ی    

 وق  دیگه. ا  وصله ندارم کاوه بذار یه  

یش شده؟   ن  ا تینا چن 

 صورتش مچاله شد. اما رسش را به نفن ت ان داد.   

 از هلوی راهش کنار رفتم و گ تم:   

 راه شو ب ا کارش دارم، واهبه. بها برو تو رو   

ن ن اااااااا   سااااااااتم و ناااااااام  داخل که رف  رسیاااا    اااااااا  ماشاااااااای 

ی مورد نظرم رفتم. خ یل دور نبود امااااا  ی نااااانم ااااازه فااااانِنن

وگردو ناااع  طول ک اا د. کرونااان  نن   رف  و برگ ااتم ن م

هااا خودش را و  ب خریااده بودم. زیاااد دیااده بودم کااه بااا این

 کرد. نن  یم

ن م بود و از دو نااااااااااع  و داخل خلوش بود. نااااااااااع  ناااااااااه  

ین دو ناااااااااااااااال  ساااااااااااااااای  شااااااااااااااادناااد. ادیگر دوبااااره شاااااااااااالحغ یم

خانههایبرنامه ن ی شااان دنااتم  مده بود و از صاادقه رس  شاانی

ونوایی رناا ده ام هم به نانشااان شاا م همی ااه گرناانه ررونق

 بود. 
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در اتاااااااقش روی هم بود و خااااااانم روئوف داخاااااال. منتظر   

ون  ماااد  ماااانااادم کاااارشاااااااااااااااان تماااام شااااااااااااود. خاااانم رئوف کاااه بن 

ااااای کردیم و داخل رفتم ال ای . هیچ ن ااااااانهوا وال مخترصا

ی خورده باشاااااااااد   دا نبود. کرونااااااااااناز این ن ها را روی که چن 

ش گذاشتم.  ن  من 

 ا بخور بریم.   

  وصله گ  : نجی کرد و ی    

 امروز  وصله ندارم.   
ً
 ا ک ا کاوه؟ من واقعا

 مقدمه گ تم: اش معلوم بود. در اتا  را بستم و ی  از ق افه  

 ناش! شنای فرهاده، فلور یما درباره  

شد.  ال  صورتش فقآ با  افتضاح  درن  توص ف یم  

ش ایستادم. شد اخم ن رد. روبهخدایی نیم ن  روی من 

 ته بیه؟ا چه  

ی نگ ااااا ، اخم   ن ن چناااااد ثاااااان اااااه چن  ه باااااه من  هاااااای روی خن 

ن را دور زد. تر یمصااااااورتش یه واضااااااح شاااااادند. بلند شااااااد و من 

موش، خاور اتا  رف  و از داخل کِنی نااااااز  ننااااام  چای

قناااااادی کااااااه توی  برای خودش  ب ریخاااااا  و خورد.  بااااااه
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 کردنم شاااااد. برگ ااااا  و روی مبلدهانش انداخ  باعث نچ

 ن س . 

خوانااتم باهاش  رف ب نم...  اال که اومدی... اااااااااااااااا منم یم  

ن  اال یم . همی 
ً
ن ل  ا  گم... ب ی 

🌙 

 

 60#ایوان

 

 

کرد چه زدنش ته دل  رنولد را هم خایل یمهوری  رفاین  

ن و  ن زمی  برناااااااااااااد به من که از همان اول در راب ه باهاش بی 

 هوا بودم. 

رویش ها را برداشااااااااتم و روی  ایش انداختم. روبهکرونااااااااان   

گرف  که هایی ن اش یمهایم ق ن  از همانن ستم. اخم

 زد. لرز یمتوی دلم ن 
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ه به کروناااااااااااان   ها مانده بود و دنااااااااااااش به برداشاااااااااااِین و خن 

 رف . خوردن نیم

ااااااااااااااااا ی م نااااخته گ تنش چون مم نه اشاااااباه برداشاااا  کرده   

خوام تو هم اشاباه برداش  باشم، اما م بورم بگم چون نیم

 .  کنن

 وانه خودتم را    
د
 شه! تر یما در  د ن  ل ب 

   اااداتردن رد لبخنااد روی   
د
ونااااااااااااآ این هماااه اخم و گرفت 

شااااااااااااد صااااااااااااورتش نااااااااااااخ  بود؛ اما بود.   ف که باعث نیم

م. تر روی ایرا    ن مبل کوفِن ها بگن 

ن کاوه ... من همی ه  ضورش رو کنارم دونتانه    ااا خب ببی 

 تصور کردم... 

دل ل نبود که ی مبل نااا  د شاااد،  س ی  م اااتم روی دناااته  

 لرزه گرفته بود... بلند شدم و گ تم: ته دلم ن 

 خ ال بیه... ادامه نده! ا ی    

گ اا : ا کاااه یمهاااکرد. از  نرسش را بااااال  ورده و نگااااهم یم  

 باید با نگاهم «  س درنااااااااا   دس زدم،  ره؟»
ً
منم ا تماال

امااا « خسااااااااااااتااه نباااشی بعااد از این همااه وقاا ! »گ تم کااه: یم
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کردم بیه هم مان را بسااااااااااااا م. یعنن ف ر یممان دهاانه ا 

 دهد دهانش بسته بماند که نماند و گ  : ترهیح یم

 خوام با فرهاد ازدوا  کنم. ا من یم  

 چی گ  ؟!   

 لوک کثاف ! تخم خودش را گذاشته بود؟  

  ِن نیم  
ً
بودم... این  دانسااتم چه واتنشاای ن ااان دادهاصااال

 شک ه ِپ زمان نبود. چند ثان ه ی  

توانسااااا   الم را بگحید. او که نگاهش را شااااااید بیه بهِن یم  

از صااااااورتم گرف  و روی  ایش انداخ . نه... انداخ  روی 

بودم؟  نن  و گردو برایش خریادهها. فهم اده بود  کروناااااااااااااان

ها را هم یمفرهاد، این ن خوردنش را  هوشدانسااااااااااااا ؟  بچن 

؟ دویااادن  ورد؟ وارش وقِن م  ش هوش یمهاااای دیواناااهچی

ن بود کااااااه خااااااال این ترین کااااااه تینااااااا تنهااااااا موهود روی زمی 

ن هیچ  شد؟ اینو ال بیه نصیبش یم س را که نوار ماشی 

ای هم ی هیچ غریباااهه خااااناااهشاااااااااااااااد و  اااا باااای نیم دم غریباااه

؟  ِن منن که دونه نال یمنیم شناخ  و به گذاش ، چی
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ها وصاااااااال بودم، هنوز بی ااااااااِن دنبال بهانه بود که نااااااااوار این

 ماشینم ن ود. 

 و باِف دخِنهایی که دورم بودند   
خن  داشااااااااااااا   ونه و هاین

بود کاااه او  س امن ااا  کناااد؟ کاااه ف ر ن ناااد قرار  برای این

ش ب اورم... خن  داشاااااااااااا  فقآ و فقآ اناااااااااااا  هایی تنه ا گن 

هایی رفته بودم که بیه  داقل توی دان ااااگاه با ناااام  دخِن 

کالش عنوان همکم بهکرد و دنااااااااااا وعل ک یمها ناااااااااااالم ن

 شناخ ؟یم

؟ خن  داشاااااااا   ین خونه چی عضااااااااوشاااااااادنم را توی هیم  خن 

و ماااد بااااهااااش   ااادا فقآ برای این بود کاااه دل یل برای رفااا 

های وصااااااااااال باشااااااااااام؟ که من را چه به این ادا کنم؟ که بهش 

خواهانه و انساااااااااااااان دونااااااااااااتانه وقِن خودم رستا ا م تا  خن 

خوایه  دم  ها بودم... خن 

قاادر را اا  توی کااه بیه ن هم ااد و ناادیااد و  خرش هم این   

 «خوام با فرهاد ازدوا  کنم. یم»صورتم نگاه کرد و گ  : 

؟وپرش یما داری چرش  
د
 ی
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ون یم ااایل خودم نبود      یااد، امااا ل نم کااه چی از دهااانم بن 

 نااااااااااااوایل بود. ته
ً
ی ام دی بود که خودم از ماندهانگار واقعا

 دانستم. بودنش را یم اال وایه

ن ت انش داد. کرونااااااانرسش هنوز خم بود اما به   ها را طرفی 

ن گذاش  و بلند شد. کم  کردم. کم داشتم قایط یمروی من 

 ا ا مِف تو؟  

 خوام ان ام بدم. . اما کاریه که یما شاید..   

 خونرسد بود!؟   

 ا ازش خوانتگاری کرده؟  

🌙 

 

 61#ایوان

 

 

داد هواب ناااااداد. هواب  ره یاااااا ناااااه بود. وقِن هواب نیم  

 ...  یعنن
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 ا بگو بیه!   

 رسش را به نفن ت ان داد.   

خاطر ق ن   تش گرفتم.  س یعنن از نم  بیه بود؟ به  

 ن   یش برود؟ خواتینا؟ تا ک ا یم

کردن تو چه که فرهاد از  س ب رح ااااااااااااااااااااااااا که چی ب ااااااااااااه؟ به  

  د... ش برنیمبچه

 ا داد ن ن.   

زدم، صااااادایم از کنِنل خار  شاااااده بود. صااااادایی که داد نیم  

 های ن یل کحب ده بودم به گوشش. 

شاااااااد. خر که هایم از بهِن بود که تمام نیمگ اااااااادی چ ااااااام   

طلااب، مرضااااااااااااش را فرصاااااااااااااا  هااای  ن مردکنبودم! از نگاااه

های فلور شاااد! هنوز  رفخوانده بودم اما بیه... باورم نیم

کرد، عقل این را ن اااااااااااان اده بود. شاااااااااااااایاد اگر زباانش را بااز یم

 گ  . دیوانه رسهایش بریم

ن     ی تینایی بس نیس ؟قدر که خالها همی 

ن بود، شک نداشتم!     دردش همی 
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ونچه   ن ن سااااااااااش را دادهوری بود که من  ِن صاااااااااادای بن 

 رف ؟شن دم اما صدای بلند من توی گوشش فرونیمیم

 رویش ایستادم. ن دیک رفتم و روبه  

 ا چرش گ ِن، مگه نه؟  

 ا نه.   

خوای... رسش؟ ازش خوانتگاری ن رده، یعنن تو یم ا زده به  

 دونه؟خودشم یم

گ   ک ای تر شد... نیمباز هواب نداد اما صورتش هم   

   ایستاده بودم. بساین بن

ن یکای داش ؟ همهدیگر بسِین دهانم چه فایده   ها به چن 

 گند ک  ده شده بود. 

 دونااااتانه   
ً
ااااااااااااااااا براش مهم نیساااا  که  ضااااور من رو اشاااااباها

 برداش  کرده بودی؟

 ها بود ه  صورتم.  رام گ  : نگاهش به هر   

 کردم که... ا ف ر نیم  
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نگاهم کرد و صااااااااورتش هم  شااااااااد. نه مچاله شااااااااد. باالخره   

 گ  : 

 نیم  
ً
 کس ه  فرهاد ف ر کنم کاوه. تونم به هیچا من واقعا

 خ یل توی چ م بود که نگاه او را   
ً
 رک  نیب گلحیم  تما

 هم به خودش ک  د. 

ارادی و از روی  رم هم بلنااااد    دیگر  ِن صااااااااااااااااادایم غن 

 شد. نیم

 خاطر تینا؟ا به  

ن ت ان داد. با م ث رسش را به    طرفی 

  ال بود باور کنم که عاشقش شده باشد. م  

ی از این ش شاااااااااااااد یهااااااااااااااااااااااااا چه   دفعه؟ تا دو روز  یش که خن 

 م خرفاش نبود؟

 ای نیس ...  دفعها یه  

کردن واتنش دیگری توی م  م نبود. چقاااااادر ه  نگاااااااه  

 اهمیِن دانسااااتم. باید یمگذشاااا ؟ نیم
ً
زدم به  ن راه که مثال

ای و من فقآ برای خود ندارد. که اشاااااااااااااباه برداشاااااااااااا  کرده
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ون م دهانش ام نه خود االغم که دونالخرش عصباین شده

 را گل گرف  و  اال... 

 خوای  رفای فلور رو ب نوی؟ا نیم  

 خواد بگه؟یم ا چی   

 دونم. ا نیم  

ن ت ان داد. رسش را به    طرفی 

اش کنم چه تصاااااااام م م خرفن داد که  ایلم  م هواب نیم  

های اش کنم برود  رفکه رایصن د به اینگرفته، چه برنااااااااااااا

 فلور را ب نود. 

گ اااااااااااتم که دردبخور یمی بهرسی هملهداشاااااااااااتم دنبال یک  

کار اناداختند و چرخ ادند و از اتا  شاااااااااااااان را باه ااهاایم عقال

ون رفتند...   بن 

   

🌙 

 

 62#ایوان
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 بیه   

 

که برای   اااااااانهادم به فرهاد از دو روز  یش، بی ااااااااِن از این   

خاطر کاوه نارا   بودم. اناااِننااام فه و معذب باشااام، بهکال

نگرفتنم رسهای خودش بود؛ نگرفِین فرهاد و هدیاز تماس

  مد کیم بی ِن زمان دهد که داده بود انگار... اما بدم نیم

زدم و ه  ناااااهااااار این دو روز فقآ تل نن بااااا تینااااا  رف یم  

بود،  کرده  همان روز که تینا به  ضااااااااااااور زن بیتانام اشااااااااااااااره

خودشااااااان دوتا با هم در خانه بودند.  خر ه ته بود و فرهاد 

وری نداش  با تینا وق  یم  گذراند. اگر کار خن

توانسااااااااتم در اف ار خودم غر  خ الم از تینا را   بود و یم  

طور که شااااااااااااوم. اف اری که ع  ب  ر از کاوه شااااااااااااده بود.  ن

ه شده بود... مگر از  هنم یمماش  ف ؟ر ومبهوش بهم خن 

ه به نااااااقف ماندم.    رسم را روی   ااااااِن مبل گذاشااااااتم و خن 

ن بااار بود کااه ف رم  بعااد از چهااار نااااااااااااااال و چنااد ماااه این اولی 

ی یمتمام ن شد که فقآ و فقآ به خودم ربآ وکمال درگن  چن 
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ن و تینا و فرهاد و البته... نااااااا امک! داشااااااا ... ی   ردی از بهی 

ن در  هنم بود...  س کاااوه...   س کاااوه   اااال فقآ یااک چن 

 به من! 

   
د
طور اش بود. یا الاقل به من اینهمی ااااااااااااه کشاااااااااااا در زندی

داد. رفاقاش اما  ر از را ِن خ ال بود. انگار همی ه ن ان یم

توانساااااااا  خوردی  ِن اگر نیمی  بود که اگر به م ااااااااا ل یم

داشااااااااااااااا  و  لش کناااد، باااا  ضااااااااااااورش کیم از باااارش را بریم

 های خودش. گذاش  روی شانهیم

ن  دیم کااه  ِن از این هم فراتر کااا    ن بود. همی   همی 
ً
وه دق قااا

وگورهای رفته و این دو نااااااااال شااااااااده بود  چارفرانسااااااااه ی گن 

ی رایه برای اهااااایل خونااااه. شااااااااااااااااده بود باااااز کننااااده یهمااااه

 های تینا وقِن نارا   بود. شده بود... لبخندزدن

دنااتم روی دهانم قرار گرف  و لبم زیر دندانم. تقصاان  من   

 بود 
د
ام  ِن با  دومرز کار را به .  ذیرفِین  ضاااااااورش در زندی

 ها ک انده بود. این

 این یک ناااااااال اخن    
ً
من که بعد از رفِین بیه و مخصاااااااوصاااااااا

کردم، هایم بودم و درگن  کارهایی که باید یمقدر توی ف ر  ن
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ن کاه روابآ عاادی  دم هایی که ها هم از یاادم رفتاه بود... چن 

ن نیماما به گرف ؛به مرور ش ل یم  رف . را ِن از بی 

   
د
 ق داشاااااااااااااااا  خااااانم خاااااردار اگر بااااه  ضااااااااااااورم در زناااادی

اش  ساااااااس شااااااده بود.  ق داشاااااا  که  ونه دل خواهرزاده

 خوشی از من نداش . 

ن و کف دناااااااتم   ام هایم را به  ی ااااااااین خم شااااااادم نااااااام  زمی 

 چسباندم و زم مه کردم: 

 ا ا مق!   

گذرد. کدام ه یمفقآ من دیر فهم ده بودم که در دلش چ  

ن  طور م ض رضاااااااااااااااای خااادا خودش را باااه دیگری  دیم همی 

 کرد؟ ن دیک یم

قااادر خودش را باااه درودیوار اگر  شاااااااااااا نبود کاااه کااااوه این  

هااااا در ماااادیل از  ضااااااااااااور  دم ی اینزد! مگر من ت ربااااهنیم

 
د
ی بود که زندی ن  همان چن 

ً
ام نداشتم که ف ر کردم کاوه دق قا

 کردم؟تصور یمداد و من هم ن ان یم
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نجی کردم و بلند شااااااااااااادم. چند بار دور هال چرخ دم و به   

ها را راهرو رفتم. در اتا  بیه را باز کردم و داخل رفتم.  رده

 ک  ده بودم و بدون چراغ کیم تاریک بود، که خوب بود! 

🌙 

 

 63#ایوان

 

 

روی تخاش دراز ک اااااااااااا دم. تا رسم را روی بالش گذاشااااااااااااتم   

 ریدم. صاااااااااورتم هوری هم  شاااااااااد که ف ر  ها گرفتهمثل بر 

ن   شود. هایش ماندین یموچروککردم چی 

ها خواب ده بود؟ داد. ی  مده و اینبوی گند نااا امک را یم  

 در همان چند روز که خانه
ً
ی فرهاد بودم. در  ضاااااااااااور  تما

کرد  ااا بااه اتااا  بیه بگااذارد. م ااااااااااااتم را توی من هرئاا  نیم

دم که  ِن وقِن نبود هم بالش کحب دم و بهش لعن  فرنااااتا

 توانس   الم را بد کند. را ِن یمبه

 بلند شدم و نم  در رفتم. چراغ را روشن کردم.   
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هااا رس ن ده بودم. نگاااهم را از وقِن برگ ااااااااااااتااه بودم یااه این  

دورتااااااادور اتااااااا  گرداناااااادم، ه  تخاااااا  کااااااه بااااااا خواب اااااادنم 

ن بهریخته بود، همههمبه   مد. نظر رسهای خودش یمچن 

ون  مدم.     چراغ را خاموش کردم و بن 

م  رم به خونم ت ریق شااااده بود. باز همه   ی انگار چند رِسُ

ن ردنش نگرفِین فرهاااد و قبولهااا زیر اضاااااااااااا راب تماااسف ر 

 کمرن  شااااااااااده بودند. باید خودم تماس یم
ً
گرفتم؟ یا اصااااااااااال

 با تینا اش یم ضااااااااااااوری به خانه
ً
رفتم. همعه بود و ا تماال

نااااام. فرهاد ، یمخانه بودند  م و از تینا بنی توانسااااتم تماس بگن 

زدنم بااااا تینااااا را نگرفتااااه بود. هرچنااااد هر دوبااااار هلوی  رف

دانساااااااااااتم تماس از نااااااااااام  تینا برقرار شاااااااااااده بود اما بع د یم

 هواب بگذارد. تمانم را ی  

را از روی تخا  برداشااااااااااااتم. قبل از  باه اتااقم رفتم و گوشی   

، گوشی را به لبم چسباندم. خانم خاردار فرهاد  شماره گرفِین

 شناخ . را یم

ش گرفته خوان  بگه؟ چرا با دیدن ع سش گریهچی یم»  

ش رو فرنااااااااااتاده بود دنبالم؟ چرا کاوه اومده بود؟ چرا راننده

 « بود رساغم؟
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ی تخ  ن اااااااااساااااااااتم و گوشی را دودناااااااااِن گرفتم و بهش لبه  

ه ماندم.   خن 

خودش ن ااااااااااااون چقادر مم ن بود کااوه تصااااااااااااحیری کاه از »  

 «داد، نباشه؟یم

ی فرهاااااد را  وردم... قباااال از رم  گوشی را زدم و شااااااااااااماااااره  

ون  مدم. ایسااااااااااتادم و ف اااااااااااردادن دکمه ی برقراری تماس بن 

ی کاوه را  وردم... کارم درنااااااا  بود؟ اگر کاوه این بار شاااااااماره

ی بود که ن اااااااان یم ن ن چن  مان را داد،  اال که ن  اتصاااااااالهمی 

  بود باز خودم وصاااااالش کنم؟ با  ا  یش چ ده بودم، درناااااا

ک اااا دن و با دناااا   س زدن نبود؟ چه برداشااااِن از تماناااام 

 کرد؟یم

هاااای قااادییم شااااااااااااااادم و نجی کردم و وارد قساااااااااااامااا  تمااااس  

توانسااااااتم مسااااااتق م با ی خانم خاردار را   دا کردم. یمشااااااماره

م... لعنِن انگ اااتم امروز به برقراری هیچ  خودش تماس بگن 

 داد. تماش دل نیم

اش بود. هرچااااه بود شااااااااااااناااااختم از کاااااوه بی ااااااااااااِن از خااااالااااه  

توانستم به زین اعتماد کنم که فقآ دونه بار  ن هم به نیم

دالیااال نااااخوشاااااااااااااااان اااد دیاااده بودمش... بااادون تعلااال بی ااااااااااااِن 
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ی کاوه را گرفتم و گوشی را به گوشاااااااااااام چسااااااااااااباندم. شااااااااااااماره

باش چ ش شده بود. م  م و دردناک.  بان قلبم مثل خن  خن

دادنش  مااده کرده ندادن یاا دیرهوابخودم را برای هواب  

 بودم اما بو  دوم ارتباط برقرار شد و صدایش... 

ی ام شاااااااامارهخانم! اشاااااااااباه گرفِن، من کاوهبه... بیهااااااااااااااااااااا به  

 فرهادم ندارم. 

شاااااااااید ل نش کیم مسااااااااخره بود اما  هن  صاااااااادایش دیگر   

 ااامااده بود، مثاال دو روز  یش نبود. اگر این هریاااناااش  یش ن

 خ یل هم عادی بود. 

 ا نالم...   

 ا عل ک.   

 ااااال شاااااااااااااااده بود معضاااااااااااایل کاااه   رش ناااااااااااااااادهیاااک ا وال  

ش بگااذرم یااا مثاال او  ااداقاال ادای نیم دانسااااااااااااتم بااایااد از خن 

 بودن را درب اورم. عادی

 شد. گ تم: م ثم داش  طوالین یم  

؟    ا خوی 
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 ای کوتاه در گوشی   چ د و گ  : صدای خنده  

 ا من ب دی نیستم که با این بادا بلرزم.   

🌙 

 

 64#ایوان

 

 

ن      همی 
ً
 گ  . این بار او  رن د: طور بود که یمکاش واقعا

 ا کاری داری؟  

نم. ی خالهخوانتم دربارها من... راناش... یم    ش بنی

س.     ا بنی

 از ک ااا اونو خواد راه ااااااااااااااااااااااااا چی یم  
ً
بااه فرهاااد بگااه؟ اصااااااااااااال

 شنانه؟یم

شه بابای دونم، دویم... چون شوهر اولش، یمیل رو نیما او  

 فرهاد. 
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 گی  بودم. تنها تصحیری که در   
ً
دهانم کیم باز مانده و کامال

ی خانم خاردار بعد از دیدن ع س فرهاد و  هنم بود، گریه

 تینا بود. 

 خوای... بهینیش؟ا یم  

ل ن صااااادایش بی اااااِن از خودش  وانااااام را به او برگرداند.   

 ردیدی  م خته به خواهش را از ل نش  س کرده بودم. ت

 دونم. ا نیم  

تر ی مرددم به گوشاااااش رنااااا ده بود که این بار م  مزم مه  

 گ  : 

ر نداره. ا شن دن  رف    هاش که خن

 رسم را ت ان دادم. باز گ  :   

 ا ب ام دنبال  بریم  ی ش؟  

ه هم هایم را م  م بی موهایم را خاراندم و چ اااااااااامری ااااااااااه  

 ف ار دادم. 

 ش نم ا... ا نه... یعنن خونه  

 با ل نن کالفه  رفم را ق   کرد.   
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ای، خوانااتم باهاش هماهن  کنم یه کافهدونم... یمااااااااااااااا یم  

 . ، هایی
 رنتوراین

 خوب بود.   

 ا باشه... ممنون.   

کرد کااه ام  ماااده یمی بعاادیداشااااااااااااتم خودم را برای هملااه  

 خودش گ  : 

 فرنتم... خودش ب ا. اع  رو براش یما  درس و ن  

اما کاوه تماس را قبل از  ن ق   کرده « باشااااااااااه. »لب زدم:   

 بود. 

ن  مد و با دن  دیگرم م   شد.     دنتم با گوشی  ایی 

ن شده بودم؟    چرا غمگی 

 خوان  گریه کنم؟ چرا دلم یم  

 رسم را ت ان دادم.   

ن همانخوب بود که همه   رفته بود...  طور که باید  یشچن 

 بازدمم  یه عمیق بود. 

🌙 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 281 

 

 65#ایوان

 

 

چرخ ااادم و نگااااهم را باااه قااااب ع س بیه ک ااااااااااااااااانااادم کاااه   

 روی تختم به دیوار زده بودم. خواهر مظلوم و مهربانم. روبه

ای و کم توانسااااااااااااا   واس  اشاااااااااااا های که یمتنها بازدارنده  

ن ع س بود. ع شااا  اهم   را از دل و  هنم  س ب ند، همی 

 ه روز قبل از عقد با فرهاد خودم ازش گرفته بودم. ک

لباااااس را ِن تنش بود و موهااااایش را باااااالی رسش گوهااااه   

کرده بود. برع س من، موهایش همی اااااااااااااه بلند بود. چقدر 

  مد... هم که بهش یم

دل تو دلاا  نیساااااااااااااا  زودتر بلااه رو بااه »بهش گ تااه بودم:   

ن بار از وقِن  ای فرها« فرهاد بدیا.   برای اولی 
د
مان د به زندی

باز شاااااااااااااده و خوانااااااااااااتگاری کرده بود،  س کردم که معذب 

شااااااااااااناااختم. خواهرم بااا تمااام شاااااااااااااااده بود. من نگاااه بیه را یم

ن خاطر هملهوهودش عاشاااق شاااده بود و به ای که برای اولی 
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هایش کیم گل  ورد گونهبار  ساااااااااااش را واضاااااااااااح به رویش یم

 انداخته بود. 

انه به من داشااااااااااااا  و بیه بعد از فوش مامان  شاااااااااااا مادر   

دانساااااتم از تنهاگذاشاااااانم معذب انااااا . اما فرهاد دلش را یم

ن بار یم خوان  خودش را اولحی  برده بود و شاید برای اولی 

تصااااااااام ماتش قرار دهد و مگر ا مق بودم که از خوشااااااااا ایل 

خواهرم نارا   باشاااااااام. این ع س که تصااااااااحیر  اک ع ااااااااق 

 وق . هیچرف ... وق  از  هنم نیمخواهرم بود، هیچ

کاااوه کمرناا  شااااااااااااااده و باااز بیه و تینااا  مااده بودنااد رسهااای   

 خوشان؛ همان اول صف! 

توال  گذاشااااااااااااتم و برای گذراندن وق  تا    ن گوشی را روی من 

ون  مدم   امش  رناااااااااااا دن   ام کاوه، به  مام رفتم. وقِن بن 

ای  شنا رن ده بود. قرار برای یک ناع  دیگر و م ان کافه

بار با تینا رفته بودم و فرهاد و بعد هم بود، همان که  خرین 

 ن امک رن ده بودند. 

ام بود و   اااده بیساااااااااااااا  دق قااه ترین کااافااه بااه خااانااهن دیااک  

شد و کوتاهم زود خ ک یم  م فاصله داش . موهای کم
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و  به  مادهو ع له شدن کردم و یک رباا  ای نداشتم ویل رسی

 زودتر به کافه رن دم. 

ن    ن کاااوه  ااایی  از کااافااه  ااارک شااااااااااااااده و خودش هم تر ماااشاااااااااااای 

داخلش بود. رسش باااه   ااااااااااااِن صاااااااااااانااادیل ت  اااه داشااااااااااااااا  و 

دیدم.  نقدری هلو ایساااااتاده بودم که اگر هایش را نیمچ ااااام

دانم دیده شاااااااااده شااااااااادم... نیمهایش باز بود دیده یمچ ااااااااام

 بودم، یا قرار نبود دیگر به چ مش ب ایم... 

هاااا هم هاااا ایسااااااااااااتاااادم و منتظر ماااانااادم تاااا این دق قاااههماااان  

 بگذرد... 

بودم. قرار نبود با از این به بعد باید بی ِن مراقب رفتارم یم  

ون دادم و اخم کرده به  دناا   س ب نم و با  ا... ن ساام را بن 

ه ماندم. روبه  رویم خن 

 وق  متوهه  سش ن ده بودم... کاش هیچ   

 نه، کاش هیچ  ش در م ان نبود.    

   

🌙 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 284 

 66#ایوان

 

   

 فلور  

 

  خرینن هم نبود.  خرین بار را به  
ً
خاطر ندارم، شااااااید اصاااااال

ااا را ی  یادم نیم تمسااااخر و ری ااااخند شاااان ده  مد ل ن این  رسا

ی شااااااااااااهداد بود. زدن تخصاااااااااااا  ننهباشاااااااااااام. البته نی ااااااااااااخند 

و وا و باِپ کاوه ه  در  دماش با هد هدو باِپ شااااااااااااهداد و ننه

ی   از ننهاشاِناک نداشااند و البد کار خدا بود که این خصال

 ی من. شهداد رن ده بود به خواهرزاده

ی خواهرم را در ب مارنتان کردم که ن ند بچهگایه شک یم   

ن اااااااااناس را در دامنش هایش این یاان نمکعوض کرده و به

 گذاشته بودند. 

هن نصاایب  بعد از  ان ده نااال نذرون از و انتظار، این تخم  

بودنش ع باثباش ی   خواهرم شده بود و دیگر دیر بود برای

ن را کرده بود ن اااااااااااااانهبه ننه بودن ی اری  ی شااااااااااااهداد که همی 
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، ی  باااروبربودِن من یااا بااهی  
ن نیاا   عرضااااااااااااااهقول مهی 

ن
بودن و ز

 نداشانم. 

ن بود کااه مرض از من اناااااااااااااا  و در ننااه   ی شااااااااااااهااداد م می 

ها وع بتر هم از این نق شاااااااااااااان تا ده نسااااااااااااال عقبفام ل

 اگر ق
ً
گذاشاااااااا  از ال وی انون طب ع  یمنداشاااااااااند و اصااااااااال

وی یمگرباه کردند و در ناااااااااااااال بی ااااااااااااِن از یاک باار هم ها  ن 

 هم چندتا چندتا و ُ رپرس! زائ دند،  نیم

ااااااا، اگر قرار بود ب ااااااااود شااااااااهداد و یونس و ههانگن  و...     رسا

 چساااااااااااابانده بودند به بهِن که ان  ی   کاوه، همان
د
عرضاااااااااااا 

بابای اااان زده   به رس ننههماع ام. همان گیل که این ی ااااین 

 
د
ی ه  رساف ندی ن بودند، من دخِن هم زدم. مگر از اوالد چن 

ا بودنش، هن  نصاایب  درومادر یم شااد، که رس دخِن و  رسا

 کردند؟یم

ن که کم شااااااااااد، چ اااااااااام   هایم را باز کردم. گلنی رسع  ماشاااااااااای 

 گ  : 

ن    ن کاوه... دخِنه هم اااااااااااااااا فلورهانم همی  هانااا ، اونم ماشااای 

 تاده انگار. اون هلو ایس
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دیدم. کاوه چ م بسته در ماشینش بود و دخِنک داشتم یم  

 ای نام خ  کنار ورودی کافه. زل زده به نق ه

اااااااااا، ترهیح یم   دادم های بهِنی را رزرو کنم اما ل ن این  رسا

هایی از خواهش هم داشاااااا ، نی ااااااخند که رگههمان ل ن ی  

ش، چون دیدن خاطر کاوه و ل ننظرم را برگردانده بود. نه به

ها تر از  اف ااااااااااری روی اصاااااااااویل بود که ناااااااااالاین دخِن مهم

 برای خودم ناخته بودم. 

ون باز شااااااااااااد. رسم را     ن را  ارک کرد، در از بن  گلنی که ماشاااااااااااای 

ی بگحید. نم  کاوه چرخاندم، انگار یم ن  خوان  چن 

هن را خواهرم  س انااداختاه بود، اماا من شااااااااااااااایااد این تخم   

شااااااااناختم. اما... این  دیم ش خرابش را یمبهِن از هرکشاااااااا  ا

ن ایساااااااااتاده و صاااااااااورتش  این ون ماشااااااااای  طورگرفته بود، که بن 

ش با ای نبود که ه دهکاوه ه ده ناااااااااااااال  یش مادرب رح  ن 

مِن »خواهش و التماااااس  ورده و ت حیلم داد و گ تااااه بود: 

زن از  سااش برنیم منده م... یم ن  ام ب اام که ترناام رسی ی  رسا

ااااااش را انداخته بود « ی یا مش کنم. درشااااااا   واله یا م  رسا

در دامن من و رفتااه و دیگر   اااااااااااااا  رسش را هم نگاااه ن رده 

 بود. 
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اش را درنااااااا  تربی  من ابایی از خواهرم نداشااااااااتم که بچه  

کردم بلکه  دم بار ب اید که... کنم، درش  هم بار یا مش یم

 ن امده بود. 

 ا نالم.   

 ارش را هم ن ن ده بودم. و کردن  دمها بود که نالمنال  

 خوای؟ا بگو چی یم  

اش ک ااااااااا د و با م ث از هلوی در کنار دنااااااااااش را به چانه  

 رف  و زم مه کرد: 

   .  ا ه جی

 گلنی گ  :    

یش هس  فلورهانم. ا به   ن  گمونم یه چن 

ر م و هوابش را نادادم و   ااده شااااااااااااادم. گلنی هم زیاادی دل  

خوردن ه بود غصاااهها هم که کارش شااادا مق بود. این شاااب

 و گوشااهبرای هنگامه که بعد از م اااوره
د
ادی یها افرسا اش گن 

بی ااااِن شااااده بود. خانم دکِن گ ته بود، اثراش مرور خاطراش 

کودی و نوهواین ان  و اگر از این مر له عبور کند،  الش 
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هایی وقِن خراب گ  ... یکشااااااااود... م خرف یمبهِن یم
ن چن 

 بود. شدین در کار نشد، درن یم

ی خ ابان ایسااااتاده بود. نااااالم کرد. رسم دخِنک  مده و لبه  

را ت ان دادم و ناااااام  ورودی کافه رفتم.   اااااا  رسم بودند. 

دو ناااااااالم دیگر هم زم مه شاااااااد ی  از زبان دخِن ی  از زبان 

 کاوه. 

🌙 
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کل فضااااااااای داخل را از نظر گذراندم،  ن نااااااااوی  تواریوم،    

ی مساااااااااااات  یل کنااار د ن یوار، خااایل بود. هااای باادی بااه نظر من 

ن روی مباال نیم رناااااااااااا ااد. همااان نااااااااااااماا  رفتم و   اااااااااااااا  من 

ی چساااه ده به دیوار ن اااساااتم. دخِنک نگایه به کاوه ت هیک

رویم ن اااااااااااسااااااااااا . دو انداخ  و با تردید روی صاااااااااااندیل روبه

ن را دور  صاااندیل خایل دیگر کنار دخِن بود کاوه اما با م ث من 
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بل ن ااساا . نگاه دخِنک چند زد و با فاصااله کنار من روی م

 ثان ه رویش ماند و به من برگ  . 

هایش رسم را ناااااااااااام  کاوه چرخاندم. رسش کیم خم، اخم  

ن بود. گ تم: در   هم و نگاهش به من 

 ا قراره تو هم ب نوی؟  

 رسش را بلند ن رد اما  رام گ  :   

ط گذاشِن، عمل کردم!     ا رسی

اااااااااای برا   ی نااااااااااا ارش گرفِین نگاهم را به دخِن برگرداندم.  رسا

 مد. صن  کردم تا ن ارشاش  ماده شود و دیگر کش م ا م 

که دو قهوه در ن ااااود.  ن  دق قه در ناااا وش گذشاااا  تا این

ن   و لیوان در ناااااااااااام  دیگر من 
یک ناااااااااااام  و یک  ب معدین

 قرار گرف . 

 ا با فرهاد ک این چه نسبِن داری؟  

 ت این خورد و گ  :   

 ا شوهِر... خواهِر مر وممه.   
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رسوصاااااااااااادای کاوه نگاهم را نااااااااااااماش برد. کیم از م تحیاش   

هااااایش بی ااااااااااااِن بود. دنااااااااااااِن ریختااااه و اخمفن ااااان در  یش

 رویش اخم کردم و رسم را چرخاندم. به

ی ای که به من ن اااون دادی هم شااانانااانامهاااااااااااااااا شااانانااانامه  

 خواهرش بود؟

 رسش را ت ان داد.   

 ی توی ع س؟ا و دخِنبچه  

 کاوه های دخِن گ  :    

  رش؟ش! اصول دین یما خواهرزاده  

هااااا توهیه بااااه اظهااااار فضاااااااااااالش ن ردم. باااادترین تنبااااه  دم  

 ندیدگرفِین  ضورشان بود! 

ی دخِن ف ر ای از قهوه نوشاااااااااا دم. داشااااااااااتم به هملههرعه  

 یم
د
اش در شاااااااااااااااوهااارخاااواهااار مااار اااوم و کاااردم. تااامااااااام زناااااادی

 شد! اش خالصه یمخواهرزاده

مااام دخِنهااا بود. فرِف هم  ماااقاا  انگااار ه ی  از وهود ت  

 ناله باشد یا دخِنی... کرد دخِنی  ان دهنیم
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 ا چند نالته؟  

رسوصاااااااادای فن ان کاوه باز بلند شااااااااد. موچ  انگار از روی   

  ی این دخِن گذر کرد. های هواب نوال من گ  : 

 خوانا د به من بگ د؟ی فرهاد چی یما درباره  

ای دیگر برداشااااااتم. هرعهرا دوباره  فن ان ناااااا  د و دوزاری  

 دنِن گذاشتم. نوش دم و روی  یش

   .  ا ه جی

ونلبخندم را از واضح   زدن شدن اخمش خوردم. صدای بن 

 ن س کاوه هم که اهمیِن نداش . 

 ب معدین مقابلش دنااااااااااا  نخورده مانده و داشااااااااااا  بلند   

 شد. یم

 ا هنوز  رفام تموم ن ده.   

 نگاهش را به من داد. ی بلندشدن ماند و طور  مادههمان  

شااه... ی زندگ   توی اون ع س خالصااه یمااااااااااااااا گ ِن همه  

؟ یعنن یم ... خوای خودش رو فدای اونخب یعنن چی ها کنن

؟یا یم  خوای باهاش ازدوا  کنن
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 بار صدای ن س او را هم شن دم.  این  

  رفن برای گ ِین   
ً
ااااااااااااااااا ببخ اااا د اما من ف ر کردم شااااما واقعا

 دارید. 

  این دادم. رسم را ت  

کنم هواب نوالم مثهته... دل لش ااااااا خ یل خب... فرض یم  

تر... هم مهم نیساااااااااا . ع ااااااااااق  ماقته، دلسااااااااااوزی ا مقانه

ن ن ار.   ارزش خودش رو با این انتخاب  ایی 

تون رو باذیرم... شاااااما تا تونم  رفخوام اما نیماااااااااااااااااا عذریم  

ن چند روز  یش با این  که من... همی 

شاااام هم م اااا ل داشااااا د... چی شااااد که به به کاوه ن دیک با  

 نظرتون ارزشمند شدم؟

شااااااااااااااااااان ا اامااق بااودنااااااد. از  ن دخااِنک ا اامااق بااود. هاامااااااه  

 ناله تا این دخِن...  ان ده

 ا گ ِن چند نالته؟  

 ا نگ ته هنوز!   

 برخالف ل ن تند کاوه، دخِن  رام گ  :   
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 نال.  ونها بیس   

ی روی عمق  ماق  نداش .      س نن، تاثن 

🌙 
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وق  نگ تم تونه! هیچبودناااااااااااااا هنوز هم م  ل من ن دیک  

 خاطر کاوه مخالف این ارتباطم... گ تم؟که به

ی گی  شاااده بود. رسم را به    ن طرف کاوه چرخاندم. شااااید چن 

 به ان  ارش نمانده بود. 

 خوام تنها باهاش ص ب  کنم. ا یم  

 ا چی تو رسته فلور؟  

 فرهام.... ظالم و ی  شاید یک ههاِن   

هوابش را ندادم و رسم را چرخاندم. منتظر ماندم تا برود.   

 ایستاد و گ  : 
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 ا بریم بیه.   

ی ی قهوهماندهفن انم را برداشاتم و م ا ول نوشا دن باِف   

ک   ااا  درون فن اااان دوزاری شااااااااااااااادم. دخِن نگااااه از من ی  

 گرف  و به کاوه داد. 

 ای دیگر... هرعه  

 من برگ  .  هنگاهش ب  

 ای دیگر... هرعه  

ای بعد رسش را باال  ورد و رو به رسش را خم کرد و ل ظه  

 کاوه گ  : 

 تنهامون بذاری؟ا یم  
ً
 شه ل  ا

رویش لبخنااد فن ااان دوزاری را در دنااااااااااااتم چرخاااناادم و بااه  

ی کاوه را در گوشااااام تصاااااور کردم. قروچهزدم. صااااادای دندان

، همان و شااااای  شاااااد شاااااه هها یمهور وق این یونس شااااا جن

بهی   های کمربندش، بی ااااااااِن از وهداِن... کث ف. صاااااااادای خن

 صدای خودش در خاطرم مانده بود. 

کاوه رف  اما اثر رفتنش روی صااااااااااااورش دخِن باِف ماند. با    

 م ث گ  : 
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 شنوم. ا یم  

 با شهداد  شنا شدم... یعنن چهلاااااااااا  ان ده  
د
ویک نال نال 

  یش. 

  ان گرداندم. ه  ن ایه در فالم نبود. نگاهم را توی فن  

 هم هدا شدیم. ا شان ده  
د
 ازدوا  کردیم، ه ده نال 

د
 نال 

 اش  ابرها بود. گ ج  چهره   

ی از قلم افتاد.    ن  ا  ها، یه چن 

ن هرعااااه   ی  خر را نوشاااااااااااا اااادم و فن ااااان دوزاری را روی من 

 گذاشتم. 

 ا من و شهداد عاشق هم بودیم.   

وبوی ناااااااااوال هم داشااااااااا . ناااااااااوالش را اش  اال رن چهره  

 ی  هنم تصور کردم: نالهتوی  هن دخِنک  ان ده

 ا البد چه ربظ به فرهاد داره؟  

ن تاااای اااد و ت اااذیاااب ن رد اماااا بع اااد یم   دانسااااااااااااتم ه  این چن 

 اش باشد. دیگری در  هن دخِنانه

 گن،  رس کو ندارد ن ان از  در... ا ن ن دی یم  
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شاااااااااااا گرف . رسش را بلند کرد و رسش را کیم خم کرد و ن   

و  به ص ب  کرد.    رام و البته م تاط رسی

کم نااااخته برام که شااااما رو درک کنم و هنوز ااااااااااااااااا راناااااش یه  

 نیم
ً
کن د... به هر ال دونم چرا دارید با من ص ب  یماصال

ممنونم از ه ااااااادارتون، اما من عاشاااااااق ن ااااااادم که با چ ااااااام 

ای م و توی چاه ب  تم. رسی  من... بسته تصم م بگن 
د
 آ زندی

ااااااااااااااااا هرهوری که باشااااه، دل ل خوی  برای گرفِین تصاااام ماش   

 ا مقانه نیس ... دخِنهون! 

هوری اااااااااااا ف ر کنم بدون د که انمم به ه. دون  ندارم این  

 صدام کن د. 

کنم، اگه براش هوری صداش یماااا مهم نیس  من چی و چه  

ی! اهمیِن ندارم، نباید به  خودش بگن 

 گ  : کیم نگاهم کرد و     

 ا چرا هدا شدین؟  

 نو ک  ده شدند. هایم از یکلب  

 عرضه بودم. ا چون من ی    
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ن دهبه   ی چسه ده به چهرهاش  ان  ندادم. گلنی نوال ننی

ن داخل  مد و یک راناااااا  ناااااام  صااااااندو  رف  و به این من 

 اشاره کرد. بلند شدم. دخِن هم بلند شد. گ تم: 

اادار شااادیم، ا   نااامش رو بذاریم فرهاد. اااااااااااااااا قرار بود وقِن  رسا

اومد... اما هوری انااااامش به انااااام من و خودش یمچون این

ن رو هم گذاش ، فرهاد. یم  بینن که... انم  رس مهی 

ون  مدم و  رام   ن بن  ون رفتم. از     من    رام از کافه بن 

 

🌙 
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 فرهاد  
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هم ی خوی  بود. ها تینا بهانهخن   مده بودیم. این وق ی    

 یمروی موضاا  تع ب و ها 
د
ها بود ماندم هم... نااالخوردی

هور هور داشااااااااااااتنش عااادش کرده بود. بااه اینکااه دلم بااه این

 
د
 دوام... های هعیل و کمکردنرف  دلتن 

ی تینا با تبل  م  ول بود و نگاه من به روبه   رو؛ تنها مسن 

گرفِین نداشااااتم و رناااااند. قصااااد تماساش یمکه او را به خانه

ی هم که به  ن عادش داشتم، صن  بود و انتظار.  ن  چن 

رو   ااااااا  فرمان ی روبهصااااااادای زن  نگاهم را از شااااااای اااااااه  

ن  هاا ک اااااااااااا ااد. الزم نبود گوشی را بردارم. اناااااااااااام مااادر از همی 

ی دادم. دورهواضااااااااااااح بود. دو روز بود کااااااه هوابش را نیم

 هایم گذشته بود! دادن سهواب

 ا به ه؟  

کرد.   بلنااااد کرده و رسک  نگاااااهم یمرسش را از روی تبلاااا  

بهش لبخناااد زدم. ناااااااااااا  کرده بودم مثااال بهرو موهاااایش را 

ی بهندم که... خ یل خوب ن اااااااااااده بود. انگ اااااااااااتم را به دایره

 قرم  زدم. 
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خم شدم و موهایش را بون دم. رسش را کنار ک  د و ناله   

ای بود که کرد. صااورتش هم  شااده بود. دناااش روی گلوله

خوانااا  کش دورش را باز کند. خته بودم. یمروی رسش ناااا

ها کار بهرو خب...  درش فقآ بلد بود ناختمان بسازد. این

 بود... 

ه. ا درد یم    گن 

دنااااااااااااش را کنار زدم. کش را با ا ت اط باز کردم.  رام های   

 کش را روی  ون  رسش ماناژ دادم. 

 ا تو بلد نیسِن. بیه بلده.   

زدم. دنااااا  انداختم زیر ب لش و  ی  رامش لبخند به همله  

قاادر کوچااک و ظریف بود کااه روی  اااهااایم ن اااااااااااااااناادمش.  ن

ن تن من و فرمان ها یم شااااااااااد. رسش را خم کرد و به را   بی 

 هایم را به موهایش چسباندم. ام چسباند. لبنینه

این مدش مدام ت   ف ااار بود. بی ااِن از صاادای شااادی و   

بودم.  ِن این دو روز اش را شااان ده اش، صااادای گریههخند 

 گن  بود و بدقلق. که خودم کنارش بودم، بی ِن بهانه
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 گوشاااههای بهرو در گوشاااه  
د
مان کم بود. رسم را بلند ی زندی

ن واتنش این تن، لبخندی بود که تمام صاااااورتم را  کردم. اولی 

 باز کرد. 

. موهای کوتاهش از زیر    ن رسش خم بود. چ اااااااااااامش به زمی 

ون  مده و  هایش دور صااااورتش را گرفته بودند. قدمشااااال بن 

ه باااه خ یل هاااان دار نبود. ک ف از دناااااااااااااش  وی ان بود. خن 

 کردم:   تصحیر دلخواهم، زم مه

   .  ا بیه اومد بابایی

ام باالاانااااااد کاارد و چاارخاا ااااااد. زود رسش را از روی ناااااااااااااایاانااااااه  

 ی  
د
کرد. شااادن تقال یماش تمام شاااده بود. برای   اده وصاال 

ومعح  روی رسش را باز ی ک گلوله  ی  ِن فرص  نبود  ن

 کنم. 

  اااده شاااااااااااااادیم. از عمااد در را م  م بسااااااااااااتم کااه رسش باااال   

. انگااار ب ااایااد...  مااد. تینااا یم ن خواناااااااااااااا  بگااذارمش روی زمی 

  مد... خوان  نماش  رواز کند. کاری که از من هم بریمیم

هایش مردد شاااااااااااااده بود. کنِنل نگاهم نرناااااااااااا ده به ما قدم  

ن گذاشاااااااتم.  اال دنااااااا  خودم نب ود. خم شااااااادم و تینا را زمی 
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های دوید. قدمنااااااااااااماش یم وانااااااااااااش هم  تینا بود که به

 مرددش را تند برداش  و تینا را ونآ کوچه ب ل کرد. 

کرد که انگار هیچ دناااااااِن قادر به همی اااااااه هوری ب لش یم  

شااااااااان نبود.  سااااااااش به تینا ع  ب بود. گایه ف ر کردنهدا 

ن هم یم ن  شااااااا به زنده بود، یمکردم اگر بهی  توانسااااااا  چنی 

 دخِنش داشته باشد؟

ن که دل   شاااااااان هوس ناااااااخ  بود چساااااااباندن  اهایی به زمی 

دویدن داشاااااااا . دویدن و رناااااااا دن و...  رام هوا را از  دهانم 

ون دادم. عین م را باال زدم. دنااااااااااااا  هایم را روی نااااااااااااینه بن 

ن ت  ه دادم.   قالب کردم. به در ماشی 

بود دور گردنش و شااااااال کامل از رسش تینا دناااااا  انداخته   

هوانک  نتنن بود  ی هدیدشانها افتاده بود. ی  از همسایه

بار هم   زاری بود. یک  ای  و مردمکه ت ری ش گ ارش بد 

ناااااااااااا امک را تا کالنِنی ک اااااااااااااانده بود. که  قش بود و بدم 

ها بماند اما... خودم رفته بودم و درش  ورده  مد هماننیم

 بودم. 

🌙 
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نه قدم مانده بهم ایستاد. نگاهش هایی  وایل گردنم بود.   

زیر لب نااالم کرد. مثل خودش هواب دادم. تینا را از ب لش 

الی گرفتم. شااااااااااااااالش را روی موهااایش ک اااااااااااا ااد. نگاااهم البااه

 موهایی ماند که     گوشش زد. 

ن گااذاشااااااااااااتم. برای هاادا    کردنش از بهرو بهم اخم تینااا را زمی 

 یمکرده بو 
ً
ی خواناااااااا  تالفن کند که دناااااااا  به گلولهد. تما

 های تخس گ  : ک  روی رسش زد و با همان اخم

 ا بابایی بلد نیس  بیه... موهامم ک  د!   

ام را زیر دنااااتم شاااااد مقابل این ل ن، هدی ماند. خندهنیم  

رویش روی دو زانو مخفن کردم. بهرو با لبخندی وناااای  روبه

 باز کرد تا دوباره بهندد. ن سته و  رام موهایش را 

 خوابم بیه. ا من شب  یش تو یم  
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این ه ِپ قرارماان نبود. بهرو هم نااه تااای اد کرد، نااه ت اذیاب.   

 ثار خنده کامل از صاااورتم رف . بهرو باالخره ایساااتاد. شااااید 

و  کننده باشاااااام م بور شااااااد نگاهم  چون قصااااااد نداشااااااتم رسی

اشااااااااااااااره کرد و  دانم مردد بود یا معذب، به در خانهکند. نیم

 گ  : 

 ا بریم داخل؟  

برخالف تصااااااااورم تینا  رف شااااااااهربازی را ونااااااااآ ن  اااااااا د.   

ن که به خاله ، رایصن بود. دنااااااااااش را اش رنااااااااا دهدخِنم همی 

 م  م چسه ده بود. 

 اال که به این مر له رناااااا ده بودیم باید تا  خر، نق اااااام را   

 فرناااااااااااااا بود؛کردم. کالفه کننده و طاق طبق برنامه بازی یم

 ای نبود. اما چاره

 تینا را نم  خودم ک  دم.   

 ریم خونه. ا تینا رو  وردم که بهینن ... ما یم  

 تینا معِنض خودش را نم  بهرو ک  د.   

 خوام  یش بیه باشم.  ا نه! یم  
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ن دن داشاا  اب ار دناااش را ناام  عین ش برد. این عینک  

 خوبهایش یمبه کرش ن ااااااااندن خواناااااااته
ً
 شاااااااد، که اصاااااااال

 نبود! 

نرمش دنااااااااااااااش را از روی عینااااااک  س زدم. زودتر از ی    

 های بهرو ب لش کردم و گ تم: دن 

نااا ، من رسم شااالوغه تو هم باید بری مهد، اااااااااااااااا فردا شااانبه  

 ها دنبال . تونم ب ام ایننیم

 برمش مهد، فرهاد. ا خب من یم  

خاطر اخم و هدیتم دناااااااااش را از روی عینک برداشااااااااته به  

ام زد. توهیه ن ردم. رو به چ ش را به شااااااااااانهاما م اااااااااا  کو 

 بیه گ تم: 

ن از دور خودش خار  شده، بهِنه برگردیم ا یه مدته همه   چن 

 رس های خودمون. نه خاین رفته نه خاین اومده. 

متوهااه منظورم شااااااااااااااده بود کااه  ب دهااانش را قورش داد.   

اش باز مثل دو روز نگاهش از صااااااورتم فراری شااااااد. اما همله

م کرد.  یش غا  فل ن 

 ا قرار بود  رف ب ن م... تماس نگرفِن.   
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دادم هر ال داشااااااااااااتم بهش راه یمچه نقش، چه برنامه، به  

که برگردد و فقآ از رس غل ان  وانااااااااش برای تینا تصاااااااام م 

د اما یا مصمم دانس ، تر از تصوراش من بود یا هنوز نیمنگن 

  ذیرش چه نقشی را خوانته بود. 
ً
  چه گ ته و دق قا

 عین م را باال زدم و ن سم را  رام رها کردم.   

 م بور بودم برای  رام  
ً
کردن تینا رشااااااااوه بدهم. شاااااااااید فعال

ا و شاااااااااااااهربااااااازی ترهیح یم داد امااااااا در برابر بهرو را بااااااه  یِنن

ن روی صندیل بازی فروشی نس  یمانباب شد. توی ماشی 

مخصاااااااوصااااااش ناااااااوارش کردم و نااااااام  بهرو برگ ااااااتم که با 

 کرد. مقابلش ایستادم و گ تم: را دنبال یمنگاهش تینا 

  ای نگراین برای تینا...  ارم بههاش رو یما  رف  

 ا من تصم مم رو گرفتم.   

قدر هان داشااااا  که به صااااادایش  وایی ضاااااع ف بود اما  ن  

 گوشم برند. 

اما «  فرین. خحبه. چی بهِن از این! » ق ق  این بود که:   

 شدند. تر یمد که درهمدیهایم را یمبهرو فقآ اخم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 306 

ن فااصااااااااااااله   ماان را باه  اداقال مم ن رنااااااااااااااندم. از الی ی بی 

 هایم گ تم: دندان

خوای ب ااای نقش خواهرش رو تو ااااااااااااااااااااااااا  ااالاا  خحبااه؟! یم  

ی؟  خونه  ی من به عهده بگن 

ون    اش را روی صورتم  س کردم. زده از بینن هوای بن 

 بار لرز خ  فن هم داش : صدایش این  

 که بهم فرص  بده.   ا گ تم  

بااا م ااث رسم را عقااب بردم و بااه صااااااااااااورتش زل زدم. هاای   

م و خ ال ، ی  رس 
هایش خ ااااااااااک رن  و لبشاااااااااادن از رسی

 شده بود. 

خودم خوانااااااااااااتم در این  اااال تنهاااایش بگاااذارم اماااا باااهنیم  

ای را دادم که  سای  ن دیک شده بود. وقاش ی  یندهوعده

ها را از ا، دردهاا  تنهاایی هی این ناارا ِن رناااااااااااا اد، هماهکاه یم

  وردم... دلش دریم

دانم چ ور توانسااااتم   اااا  فرمان بن ااااینم و از کنارش نیم  

هایی که باز فقآ رس  رد شااااااااااااوم. با  ن  ال زار... با چ اااااااااااام

 اش ... هیچ  شده بودند... ی  
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 کاوه    

 

 

ون زد، رساغش رفتم. هلوی در    ِ لوک که از فرا بن 
ن ماشاای 

ها اش ونآ راه خ ک شده بود. تمام راه از کافه تا اینخانه

ن شاااااااااااوم فلور   ااااااااااا  رسش بودم. فقآ یم خواناااااااااااتم م می 

کردم فرهاد و تینا به م خرف بارش ن رده باشاااااااااااااد. ف ر نیم

شااااااااااد یک هو شااااااااااانس این زودی بروند اما انگار هنوز هم یم

 توی بساط م خرف این روزها   دا کرد. 

 ا چ وری؟ موتوری.   

هوری  رید انگار توی گوشاااش داد ک ااا ده بود. صااادایم در   

خ ال ت ل ل صاااااااااادای خودم م اااااااااا ول بود و... ی    د زم مه
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بودن های افتضااااحکم داشااا  مرز اش شااادم. کمت ل ل ق افه

ن چند کرد. شااااااک نداشااااااتم این  الرا هم رد یم وروز به همی 

اش را موق  دق قه  ضااااور فرهاد مربوط بود، نه فلور. ق افه

ون ن کرده بودم. بن   زدن از کافه هم  نالن 

؟کار یمها چی ا تو این    کنن

 دادن خودم، گ تم:  وفن کردم و  ی مان از ن ان  

ن ب م فلور م خرف بارش ن رده باشه. ا یم    خوانتم م می 

ن هلوی ی     مع یل چرخ دم و مساان   مده را برگ ااتم. ماشاای 

خوردن  ماده  شکم داشااااااااااااتم خودم را برای فکافه بود و کم

ن دنبالش راه افتاده بودم که تهش هم کردم که ی  یم ماشاااااااااااای 

 ب حبد توی بره م و... 

 خ ال. ا ی    

بودن؛ اما این مدش  مد از  وی انخ ال. خوشااااااااام نیم ره ی    

 ی  
زور ارزش را داشااااااتم که بهانگار فقآ   م یک  وی  ت ئینن

 
د
هایم اخماش  وی ان شاااااده بود. دنااااا  توی ه ب و از زندی

ه بااه  اااهااایم م  م کردم، کااه ی   ن را خن   وصاااااااااااالااه روی زمی 

 شدند. ک  ده یم
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این دیگر ته نامردی بود که  ِن یک ن ر از کساین که دل    

 کردند. شان رایصن بود، نگاه  هم نیمچ م به گوشه

 مااد! بااه خودم و تن بااازی هم خوشاااااااااااام نیمغریبممناز ننااه  

هااااایم را م  م و رسیاااا  ام ف شاااااااااااای دادم و قاااادمشاااااااااااااااادهلش

 برداشتم. 

 وهونوراش! ی دن ا و هکا گور بابای همه  

 ه  بیه!   

له ونااااااااااااآ  هنم  ریده بود به خودم و ف ری که ی     فاصاااااااااااا

 وزخناااد زدم. گوشی توی م ااااااااااااتم توی ه ااااب لرزیاااد. درش 

 وردم و با دیدن اناام بیه، ونااآ راه ایسااتادم.   ام داده بود 

 که: 

 «بدوی م.   ی بریم یه ها یم»  

 وردم و یااااک گوربااااباااای دن ااااا هم برای او بااااایااااد نااااه و نو یم  

هسااااااااااااتم و فرهاد  زدم که من کاوهفرنااااااااااااتادم. باید کنایه یمیم

ها ف ر  ی اینهمان که گند زد به اعصااااااااااب  و رف . اما همه

ها برای قبل از دویدن  اهایم در خالف ههِن بود که تا این

  مده بودم. 
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 بود.  هلوی در منتظر   

ن بود بریم    گردم یا فقآ چند دق قه زمان داد بود؟م می 

قدر رفت م  رف ن دیم. فقآ کنار هم راه افتادیم.   اده  ن  

و  به دویدن که به   اده رو نااااااااااااالم  رناااااااااااا دیم. با هم رسی

دانسااتم هایمان هنوز تند ن ااده بود. یمکردیم. صاادای ن س

ورزشااااااااا ار نبودم  قدرها خواهد رسعاش را زیاد کند.  نکه یم

دفعه رسش رفتم. یک ایش یمو تا هایی که  سااااااااااش بود  ابه

 مقدمه گ  : طرفم چرخاند و ی  را به

 خوام کاوه. ا معذرش یم  

🌙 
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رو بود. نه  رناااااااااااا دم چرا؟ نه هیچ واتنش نگاه من به روبه  

 اگر یم
ً
گ اااااااا م توی این دوناااااااه ناااااااال بهانه دیگری. ا تماال
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خاااااا ااااااال کااااااه کااااااردیاااااام، ی  ایه هاااااام  اااااا اااااادا یمباااااارای عااااااذرخااااااو 

ن روزهای اخن  و شااا که ترینش بریمم تمل گ ااا  به همی 

 دادم بگذارمش ته صف!  س زده شده بود و ترهیح یم

ها هم بهِن از کردن برای بدترین غلآهر ال عذرخوایهبه  

ت اوش گذشااااااااااِین بود. هرچقدر هم که تا ته نات ای  دم را ی  

 نوزاند. یم

 همکیم ب   
ً
 ااایش عااد رسعاش را زیاااد کرد و هلو افتاااد. عماادا

ن ااااادم و چند مِن هلوتر روی ن م ِن توی مسااااان  ن اااااساااااتم. 

کرد و... کرده گ  ، خودش   دایم یممسان  رفته را که بریم

 بود. 

ری ان کنارم روی ی بعد برگ اااته و عر درنااا  چهل دق قه  

م و مان  ب نبود. بلند شدن م   ولو شده بود. توی بساط

ی توی راه رفتم و با یک ب ری  ب و یک ترین دکهتا ن دیک

راین هلو برگ اااااتم. ب ری را گرف  و ت ااااا ر کرد. ن اااااساااااتم و 

 خوردن راین شدم. م  ول 

یک بار رفته بودم تا بهینم فلور م خرفن بارش کرده یا نه و   

نم...   قرار نبود دوباره بنی
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 «هام! به اون»  

لپ خورد و در ب ری را بساااااااااااا . دو ق واناااااااااااام بود که ی   

رو را ترهیح رسش را چرخانده بود نااام  من. من هنوز روبه

 دادم. یم

 هور  دم ه؟ش... چها خاله  

اش گ ِین از فلور بهِن از ف رکردن به فرهاد و شاااااااانس خری   

 بود! 

 ا م خرف.   

خندی زدم و طرفش چرخاند. تک رام خندیدنش رسم را به  

 گ تم: 

 هم متقابله.  مون بها البته  س  

 اش را هم  کند. کرد خندهداش  ن  یم  

نم؟ا اش ال نداره راه     بهش بنی

ن ت ان دادم. ب ری  ب را توی دناااااااااااااش به رسم را به   طرفی 

بااازی گرفتااه بود. رسم را چرخاااناادم و اطراف را نگاااه کردم تااا 

 باالخره  رن د. 
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فاا    اااده هااای اطرای دخِن ااااااااااااااااااااااااا این برنااامااه رو برای همااه  

 کنه؟یم

 وبیش. ا کم  

 باید   
ً
برای  رناااا دن نااااوال بعدی مردد بود. من هم ا تماال

رناا دم اش یمگذشااتم و به هواب نااوال بعدیاز این ی  یم

 تو تن تمام  دم
ً
 ها انوا  و اقساااااام هک و هانور و کرماما  اتا

خوردنااااد. از  ناااااااااااا اااااریس گرفتااااه تااااا انگاااال. فرِف هم وول یم

 شان بود! مش، اصل بودنکرد کدانیم

 به این داره که به  
د
نظر خودش، طرف چقدر ااااااااااااا خب بست 

ن برای من هدی شااااااااده باشااااااااه. اون های وق  دیگه نااااااااای  من 

 کنه. شون فر  یمشدنصب انه و دفعاش چ ده

ن    مااان را هم  اااال ت ل فمعااذبش کرده بودم. بااد نبود همی 

 م خ  کن م. 

ردارم، نه تو الزمه اااااااااااااااااااا نه من قراره فاز شااااااا سااااااا  ع اااااااِف ب  

... من قصااااااااااااد معذب و نارا   و چه یم منده باشی دونم رسی

ش خاطر خونهندارم باهاش ق   راب ه کنم، اینم نبود ما به

 خ الش شو. دیدیم،  س تو هم ی  مرتب همو یم
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 بلند شدم و اتمام     کردم.   

، با دورشاااااااادن از من داری در  قم    ااااااااااااااااااااا ا مِف اگه ف ر کنن

. ل ف یم ف ر  من بلاااادم از  س خودم برب ااااام... تو بااااهکنن

 خودش باش. 

شاااااااانس ن اااااااده  رام راه افتادم. هنوز که زن لوک خوش رام  

 تصم م یم
ً
 گرفتم. بود. برای بعدش هم بعدا

 قدمم شد و  رام گ  : هم  

 تونم دل ل تصم مم رو براش توضیح بدم. ا من نیم  

ی که ف ر یم   ن نا و اهم   کرد، من  سش به تیبرع س چن 

وقاااا  کردم.  شاااااااااااا کااااه خودم هیچ ضااااااااااااورش را درک یم

هوری  ن مو زغااایل دریااافاا  ن رده بودم. خوب بود اگر این

ی کرد به هایی تعلق دارد. شاااااااااید یک خانهفسااااااااقیل  س یم

 کامل، شاید هم هایی توی دل بیه... 

س. خ ال... یما ی     ، بنی
 خوانِن از فلور بدوین

 زد.  کیم طول ک  د تا  رف   

ترناام اشاااباه برداشاا  کرده هوری بگم. یمدونم چهااااااااااااااا نیم  

 باشم. 
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 هم نیم  
د
 فهیم اشاباه بوده یا درن . ا تا ن 

🌙 

 

 73#ایوان

 

 

 مردد بود. کیم نگاهم کرد و گ  :   

ااا یه خانواده    مرفه هسااااِن و اینااااااااااااااااا تو تک  رسا
ً
هور ی تقریبا

 هر دخِنی رو مناانااااااااااااااب نیمخاانواده
ً
... من دوننهاا معموال

کردم دل ل رفتارش تو هساااااااااااِن و این مسااااااااااامله، اولش ف ر یم

 اما... 

خناااااادیه کوتاااااااهم  رفش را ق   کرد. تااااااا تااااااه  رفش را   

خواناااااادم. درناااااااااااااااااا  یااااااا غل ش را خودم هم هنوز ق   

دانسااااااتم اما برداشااااااِن بود که خودم هم از دوناااااااه نااااااال نیم

  یش بهش رن ده بودم. 
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ی هساااااتم که یه  ره ه   ن م برای فلور اهم   اااااااااااااااااا من تنها چن 

 رونه که نداره... اگه برداشااااااااااااا  اینه که دخِنا رو از دورم یم

ن نا  ه  ه، باید بگم که خودمم به همی  در اصاااااااااااال  المو بگن 

 ت  ه
ً
 هایی هم نبودن... رن دم. هرچند که عمدتا

 چپ نگاهم کرد. ب ری  بش را به  هلحیم زد و چپ  

 ها! شون کنارش ایستادهکه ی ا مثل این  

باااه خناااده افتاااادم. خاااب من منظورم بیه نبود اماااا... دیگر   

مااااااان هااوایو دادم  ااااااالگاا ااِین هاام نااااااداشاااااااااااااااااا . تاارهاایااح یم

ن  یم. همی   هوری باشد تا بخواه م برای هم ق افه بگن 

 ا  اال چی به  گ   وقِن منو دک کرد؟  

هایش را به هم ف ااااااااااااار داد و بعد از هویم که ک اااااااااااا د، لب  

 گ  : 

کنم تماااام دل لش از  رونااادن من ف ر نیمکاااه ااااااااااااااااااااااااا اول این  

 دخِنای دورش فقآ گرفِین  ال تو باشاااااااااااااه... به
ً
نظرم تو کال

 ش رو ن ناخِن. خاله

 تمسخر قایط شده با ل نم دن  خودم نبود.   
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ن چند دق قه  دیم رو شناخِن که اااااااا چرا ف ر یم   کنن تو همی 

 از نظر روچ رواین م  ل داره؟ 
ً
 علنا

گ تم. شاید اشاباه کنم. اما قبول کن تو ااااااا من فقآ  سمو    

هااایی هم برخورد خوی  بااااهااااش ناااداری...  ِن هلوی غریبااه

 بهش ی  
ی ا ِنایم یمکاااه ی یش منم! خ یل علنن ن ... چن  کنن

 هم که عوض داره گله نداره. 

شاید تع ب توی صورتم م خ  بود. انگار یک گلنی ثاین   

ن دیدن تمام گند  های فلور اخالِف متولد شاااااااااده بود که در عی 

 گرف . طرفش را یم

 گم رفتارش با تو درنته... ا البته من نیم  

 فاصله داش .  شدن خال خب  س هنوز تا گلنی   

 خود گ تم: خ ال این ب ث ی  ی    

 ا  اال  رفن هم زد که ب ارزه؟  

 اش را باال داد. شانه  

 ا فقآ یه ه دار...  رس کو ندارد ن ان از  در.   

 ف ر رفته ن وش کرد.  توی  
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 زم مه کردم:   

ن با فلورالملوک به ت اهم ااااااااااااااا باورم نیم   شااه باالخره تو یه چن 

 رن ده باشم! 

اش رناااااااااااا ااد و دانم شاااااااااااان ااده بود یااا نااه.   ااایم بااه گوشی نیم  

کم از  رک  ایسااااااااااتاد، هایش که کمم اااااااااا ول  ن شااااااااااد. قدم

اش هم ماااتیم تمااام ع ااار شااااااااااااااد. قاادیم کااه هلو افتاااده چهره

اش رنااااااندم و تعارف نگاهم را به گوشی دم را برگ اااااتم و ی  بو 

   ام رن ده را خواندم. 

 «برم اص هان... مراقب خودش باش. تینا رو با خودم یم»  

ن ی از ق افه   دو ناااااااااااع   یش ی بیه و تصااااااااااحیری که همی 

، دیده بودم، بع د بود که این ناااااا ر و این مدل اطال  رناااااااین

شااانس تماییل به بیه خوش وککه لعادی باشااد و فرض این

ها را خوب الشااااااااخور  نداشاااااااا ، م خرف م لق بود. من نگاه

 شناختم. یم

 

🌙 
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 74#ایوان

 

 بیه  

 

 

م؟ داد. یمام یمداشاااا  شاااا ن ه   خواناااا   رفم را  س بگن 

خوانااااااااا ؟ ی بود این زن؟ ی بود که قدر دلش بیتا را یماین

هم انااااااامش به از وقِن فرهاد را شاااااااناخته بودم  ِن یک بار 

 گوشم نخورده بود. از ک ا   دایش شده بود؟ 

های ردیف چ ده در کمد شااااااااده باز  رصاااااااام نصاااااااایب لباس  

ن و تخااا   رش کرده بودم.  بود. هماااه را در ورده و روی زمی 

 ید. ش س . خوب یادم یمشد ظرف یممامان که عایص یم

شااا سااا . بیه اما داشااا  و یم مد بریمهرچه دم دنااااش یم

شاااااااااااااد شاااااااااااااد ناااااااااااا وش، یماش هم یمد. غم و نارا ِن  رام بو 

ی، یمگوشااااااااااه شااااااااااان هایی که از   م اندوهشااااااااااد چ اااااااااامگن 

 ن س . ای به ع ا یمقب له
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ضاااااااع م تینانااااااا . تینا را دور کرده بود تا دانسااااااا  نق هیم  

 عقلم رسهایش ب اید؟ 
ً
 مثال

تواین من را بااااااه عنوان گ تم کااااااه اگر نیمبااااااایااااااد بهش یم  

، ااااش قبول کنن بگذار تینا را من ب رح کنم، خودش برو  همرسا

 کرد؟شد؟ قبول یمبا هرکس دون  داری؟ یم

ن روی لباس    ها دراز ک اااااااااااا دم. خانم خاردار گ ته کف زمی 

تر! من برای بود که ع ق  ماق  ان  و دلسوزی ا مقانه

کردم... هرکاری! چند ناااااااااااااال توی م  م کرده تینا هرکاری یم

ااااا مرح بیه ه  سااااااتم،  س  اال باید اهازهبودند که من مقرصا

ان کنم. یم  دادند هن 

 گذاشاند... باید یم  

 مد. یک ه ته بود که خواب و خوراک نداشااااتم. خوابم یم  

شاادن نداشاا  و امروز ناا امک هم با ناا ر فرهاد قصااد تمام

رفتم. ام کرده بود. فردا بااه اصاااااااااااا هاان یمهاایش دیوانااهتماااس

هایی گ   روی لباسیم امخایل دناِن   مد و نااکخوابم یم

 ام که قرار بود توی  ن را  ر کنند. خواب ده
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رویش بساااتم. فردا صااابح قبل از رفِین  رش هایم را بهچ ااام  

دناااِن تصاااحیر بیه و مامان کنار های نااااک کردم.  اال بهیم

شااااااااااااااااااان را هم  هنم را  ر کرده بود. خوب بود اگر خواب

 مد و... اب من نیمای به خو ها بود هیچ مردهدیدم. نااالیم

 ن امد. 

شدم و چمدانم را غل  زدم و به کمر چرخ دم. باید بلند یم  

از به اصااااااااااا هان نبود.  ر یم کردم. امروز هیچ  روازی از شااااااااااان 

رفتم. بل آ هم نداشتم. باالخره یک مهم نبود، با اتحبوس یم

 کردم! شد.   دا یمصندیل خایل   دا یم

ها را خودم ک ااا دم، لباس را نااام  دنااِن ن اااساااتم و نااااک  

ون ک اااااااا دم و تحیش انداختم. شااااااااارژر، ی  ی  از زیر تنم بن 

، کااارش بااان  و میل را هم برداشااااااااااااتم. خودم هم زود  گوشی

ون رفتم.    ماده شدم و بن 

ی یمدلم ضاااااااااااااعف یم   ن خریاااااادم و رفاااااا . در ترمینااااااال چن 

گرفتم. خوانااااااااااااتم بروم. باید تاتشاااااااااااا یمخوردم. فقآ یمیم

ی در وردنش را نداشاااتم  ِن  ده بودم و  وصاالهک ش  وشااا

 ی منتظرماندن تا رن دن تاتش.  وصله
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ن گرفتم. تااا رفتم و همااانتااا  ژانس رس خ ااابااان    هااا ماااشاااااااااااای 

ها شدم و راننده ه ار ترمینال من ه ار بار روی صندیل هابه

بار از  ینه نگاهم کرد و بیساااااااا  بار کد اشااااااااِناکم را  رناااااااا د تا 

ن شااااااود قرا ام دنااااااتان فریصن ر نیساااااا  ونااااااآ راه با همم می 

هایم گ  . از هم برای گوش ماشااااااااااااینش را بدزدیم... خاطره

ن  ن هم ارش را دزدیده بود. کش که همی   هوری ماشی 

🌙 

 

 75#ایوان

 

 

ن بل آ برای دو ناااااااااااااااعاا  دیگر بود. همااان را گرفتم و    اولی 

هاااای ن دیااک بعاااد از خریااادن ک اااک و  بمیوه روی صاااااااااااانااادیل

های ام را دی ااب برای رهایی از تماسم. گوشی هایگاه ن ااساات

صاااادا کرده بودم. مثل ناااا م تل ن که از توی  ری  ناااا امک ی  

ون ک  ده بودم.   بن 
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خود از روی  انااااا  به نام فرهاد خودبهدیدن ناااااه تماس ی    

ن  ن  دق قااهصااااااااااااناادیل بلناادم کرد. تماااس ی هااا همااه در همی 

رم روی  یش گرفته شااااااااااااده بودند. اناااااااااااامش که برای بار چها

ی ک ک از دنتم افتاد.  ب دهانم گوشی نقش بس ، بسته

 را قورش دادم و تماس را وصل کردم. 

 با هم الو گ ت م.   

 دی؟ا ک ایی تو بیه چرا گوشی  رو هواب نیم  

 اش واضح بود. نگراین   

 گم؟ا الو؟ ک ایی یم  

 ا ترمینال.   

 کیم ن وش و باز:    

؟    ا ترمینال برای چی

کاری کنم. باز ن اااااساااااتم روی صاااااندیل و واناااااتم  نهانخنیم  

 گ تم: 

  م اص هان. ا دارم یم  

؟!     ا چی
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 ا گ تم...   

 ش هسا م. ا من و تینا هلوی در خونه  

 باز از ها  ریدم.   

؟   ن  ا برگ تی 

 با م ث گ  :   

 ا مگه قرار بود برنگردیم؟  

 مسخره بود. بعد از یک ه ته ی    
ً
ی این هواب واقعا  خن 

 دونم. ا نیم  

ی نگ تم. باید بریم   ن گ ااااتم. ناااااکم ناااا وش کرد. من هم چن 

طور که گوشی به گوشاااااام چسااااااه ده بود، را برداشااااااتم و همان

 راه افتادم. باالخره گ  : 

 ا تینا رو  ورده بودم بذارم  ی  ...   

 هایم را هم تند کردم. هول توی  رفش رفتم و قدم  

  م. ا دارم یم  

ک ، نیما ع له دارم ب    تونم صن  کنم. اید برم رسی
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ن انداختم. نگاه  رض  لود ایسااااااااتادم و ی     هوا ناااااااااکم را زمی 

طرفم ک اااااااااااا اده شاااااااااااااد. دلم چناد ن ری کاه در تردد بودند باه

 شان ف ش دهم. خوان  به همهیم

 ا تو چرا انقدر بدهنس شدی فرهاد؟!   

 را هم به هایی باز ناااااااااااا وش کرد. دلم یم  
خوانااااااااااااا  گوشی

 خالف انتظارم برای عصباین شدنش،  رام گ  : ب حبم. بر 

ک ... ب ا اونا هلسه دارم. با خودم یم    ها. برمش رسی

 و تماس را ق   کرد.   

ی ناک را چن  زدم و نم  ایستگاه تاتش دویدم دنته  

ن راننااده طرفم  مااد، راه افتااادم.  درس ای کااه بااهو دنبااال اولی 

کااا  را دادم و تاااا رناااااااااااا ااادن بااااز  ن خوردم کاااه  ت اااانقااادر رسی

 های این راننده هم انگار به  ینه چسه ده بود. چ م

منشاااااااااااای با دیدنم لبخند زد باز هم بدون  رناااااااااااا دن به اتا    

 فرهاد اشاره کرد و گ  : 

 هان منتظر شمان . ا تینا   

اش ناااااااااااام  اتا  رفته بودم. تینا روی مبیل ونااااااااااااآ همله  

ن خوردنم شاااااااااااد. تب ن اااااااااااساااااااااااته ل  بود که  ن روز باعث زمی 
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دناش بود. با ورودم تبل  را های خودش گذاش  و انمم 

 به
ً
هه زدم و ب لش کردم. را هیغ ک ااااااا د. دق قا ناااااااحیش شااااااان 

کردن با صااااااااااااادای بلند  اال تینا توی ب لم بود اما فقآ گریه

 توانس   واس تل  درونم را تخل ه کند. یم

 شعورک ا بودند؟های ی  اشک  

🌙 

 

 76#ایوان

 

 

مان خورا  ی تینا برایود. منشاای به ناال قهتینا  رف زده ب  

ناا ارش داده و  ورده بود. زمان گذشااته بود و من هنوز  رام 

 ید.  خرین بار که کم فرهاد یمدانساااااااااااتم کمن اااااااااااده بودم. یم

 شدن هلسه را داد. منشی به اتا   مد خن  تمام

کردم که داشتم موهای تینا را دو طرف فر  رسش گیس یم  

. فرهاد داشاااااااا   فرهاد  مد و    اااااااا  رسش هم خانم منشاااااااای

ی یم ن کرد. رسع   رک  گ   و منشااااااااااای یادداشااااااااااا  یمچن 
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هایم را بی ِن کردم و کش را دور موهای تینا   چ دم انگ  

و بلند شااااااااااااادم. منشاااااااااااای رف  و در را بسااااااااااااا . تینا با تبلاش 

 م  ول بود و توهیه به  مدن فرهاد نداش . 

و نااگاااااااهاش بااااااه  اش را درهاایاابااش فاارو کاارد باااااااالخااره گااوشی   

 های من رن د. چ م

 هردو نالم کردیم. اول من، بعد او.   

دادم خاطر عصااباین و طلب اربودنم، به خودم  ق یممن به  

 هم یماما نیم
ً
شااد دانم او چه نظری داشاا . ف ر کردم، بعدا

هنگ ااد،  اااال کااه تینااا را درناااااااااااااا  چسااااااااااااه ااده بااه  ااایم  س 

 توانستم  رام باشم. کردم، یمیم

 نوز تبل  دناته تینا! ا ه  

خواناااااا  با من دعوا کند که مخاطبش را شاااااااید او هم نیم  

 تینا قرار داد. 

 تینا هم تخس گ  :   

 ا دون  دارم!   
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ش رفته بود با هواب تینا برگ اااااااااااا .    ن فرهاد که ناااااااااااام  من 

ی به تینا بگحید و شاااید تنبیهش معلوم بود که یم ن خواهد چن 

 تینا نبود.  کردنکند اما  اال واقعا وق  ادب

رویش ایساااتادم طرفش توههش را به من داد. روبهرفتنم به  

 و هوری که تینا ن نود، گ تم: 

؟ا هنوزم نیم    خوای با من  رف ب ین

 رش ابرویش را دیدم. هرچند  ین بود اما دیده بودم. فرهاد   

ن م  خر زده تع ب کرده بود. عین ش  از دیدن این بیه به

 : را باال زد و گ  

 ا  رفن که باید رو قبل از این ن ر به  زدم.   

ااااااااااااااااااا یک ه ته  ِن هواب تل ن من رو ندادی... شاااااااید من   

 م  یل داشتم. 

اخم کرد. بی ااِن از عصااباین کالفه بود. عین ش را برداشاا    

ن چناا  زد و  و دنااااااااااااتمااال مخصااااااااااااوصااااااااااااش را هم از روی من 

ن   اش شد. کردن شی هم  ول تمن 

 ی.  ا تو از  س خودش بریم  
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ون داده بود. زور از الی دنااادانصااااااااااااااادایش را باااه   هاااایش بن 

 عین ش را دوباره به چ م زد. 

  رام ن ش گرفتم و گ تم:   

 ن   تینا باشه. کنن که انتخاب  بها گ ِن تمام تالش  رو یم  

شاااااادم.  ب کردن بود. داشااااااتم معذب یمهوابش فقآ نگاه  

تر ا کیم ن دیکدهانم را که قورش دادم. لبخندی زد و رسش ر 

 به صورتم  ورد و گ  : 

،  ِن یه نگاه   ن کردن ناده رو دووم ن اوردی، چ وری اااااا ببی 

 خوای... یم

هااایش باااه رسفاااه افتاااادم. رسش را کاااه عقاااب ک اااااااااااا اااد، اخم  

ن بار از اخمش  بارزترین عضاااو صاااورتش شاااده بود. برای اولی 

ن  ن بار بود. اولی  ن بار نبود. دومی  بار  ترناااااااااااا دم... نه نه... اولی 

وقِن بود کااه من خواهرم را بااه ک ااااااااااااِین دادم و او رسم فریااد 

 ک  د. 

ام ق   شاااااااااده اما گلحیم دناااااااااتم را به گلحیم ک ااااااااا دم. رسفه  

نااوخ . تینا بلند شااده و کنارم  مده بود. دنااتم را ک اا د یم

 و گ  : 
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 ا مریض شدی بیه؟  

🌙 

 

 77#ایوان

 

 

  : دادم که فرهاد گ داشتم رسم را به نفن ت ان یم  

، برو به خانم منشی بگو برای بیه  ب گرم ب اره.     ا  ره بابایی

تینا  و  زده از مسمولیِن که بهش م ول شده بود نم    

ه یم رناااااااااااا اااد اماااا زورش باااه در رفااا . دناااااااااااااش باااه دنااااااااااااتگن 

ن   ک  دنش، نه. فرهاد تند رف  و در را باز کرد.  ایی 

چه دانساااااااتم انتظار طرفم برگ ااااااا . نیمهمان رسع  بهبه  

بان قلبم تند شاااااااااااده بود.  واتنشااااااااااای باید داشاااااااااااته باشااااااااااام. خن

هاای عصاااااااااااابااین روی رویم ایسااااااااااااتااد. هنوز  ثاار  ن اخمروباه

هایم نگرف . همان نگایه که به صااورتش بود. نگاه از چ اام

 ام انداخته بود. رسفه
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 ا خ یل خب...   

 دهانم بی ِن نوخ . دادن  باین بار گلحیم از قورش  

ی؟وکمال بهودن رو تمامبخوای بیها یم    عهده بگن 

دانساااااتم باید دهانم باز فقآ  ب دهانم را قورش دادم. نیم  

 ی وهودم را گرفته بود. را باز کنم یا نه. راناش ترس همه

 ا هواب بده!   

 ترش کرد. عین ش را باال زد و باز گ  : ن وتم عصن    

شاااد؟ فقآ تا این  د مصااامم بودی؟ که فقآ به  اااااااااااااااا تموم  

 زبون ب اریش؟

 ا نه.   

ای م ااااااث کرد و این بااااااار صاااااااااااااااااادایم خ  ف بود. ل ظااااااه  

 شمرده گ  : شمرده

ی؟وکمال بهبودن رو تمامخوای بیها یم    عهده بگن 

تینااا بااا لیوان  ی  کااه دودنااااااااااااِن گرفتااه بود بااه همراه خااانم   

منشااااااای داخل  مد. فرهاد   ااااااااش به در بود و نگاهش هنوز 
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ه به صااورتم و منتظر  هواب. نگاهم را از تینا به صااورتش  خن 

 برگرداندم و گ تم: 

 ا  ره.   

رسش را ت اااان داد و ناااه فقآ از هلوی من کاااه از اتاااا  هم   

ون رفاا . لیوان را از دناااااااااااااا  تینااا گرفتم و هااای خوردن  بن 

های غایب هایم را بستم و باز اشک ب، ب لش کردم. چ م

شاااااااااااااد و  را لعن  کردم. کیم بعد دنااااااااااااتم از لیوان  ب خایل

ون رفِین از اتا  با صااااااااااادای  اشااااااااااانه های ک ش منشااااااااااای تا بن 

بان قلبم همرایه کرد.   خن

، بیه بودم.   
ً
  اال دیگر رنما

🌙 
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 فلور  
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ی  ها را ی ناااااا گار را در زیرناااااا گاری خاموش کردم. ع س  

که برود، رد کردم و گوشی را به هنگامه  س دادم. قبل از  ن

اش به شاااااااانا گ ته بایسااااااااتد. خانم دکِن از عالقهاشاااااااااره کردم 

ی نورگن  با دیوارهای بود. تنها  رفن که از  ن اتا  م اااااااااااوره

ون  مده بود...  ن روشن بن   نن 

، عمارش رو کامل گ ِن؟ا تو این مدِی که این    هایی

دانسااااااااااااتم. رسم را بااه   ااااااااااااِن رسش را بااه نفن ت ااان داد. یم  

 ا رو به نور بستم. هایم ر ت  ه دادم و چ م صندیل

   . ن  ا  س یه رس برو زیرزمی 

 چ م گ   و دور شد.   

رناا د و وضااعش یمههانگن  ب چاره هرچقدر هم که به رسو   

ن  خرین مدل نااوار یم رف ، باز شااد و ناا ر خارچ  یمماشاای 

وریبه ق افه ن  مد که  قای این عمارش باشااااااااااااد. اش نیمی  ن 

ن   وشاااااااااااا ااااد و لااااب انااااااااااااتخر  ِن وقِن مااااایو یم ب رح زیرزمی 

ها شاااااه ه وق خورد.  نهای اناااااتوایی یمن اااااسااااا  و میوهیم
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 کاری اتور یم
د
اااااااااااش که خار  زندی شاااااااااااااد. برع س دخِن و  رسا

کردند و به مادرشاااااااااااااان ک اااااااااااا ده بودند. هرچند فقآ در یم

ظاهر... ع  ب بود که باطن دخِن ههانگن  هم بدون هیچ 

ی شاااااااااهداد ور به ننه نور و نساااااااااب  فام یل تا ده نسااااااااال این

 ک  ده بود. 

هایم را باز کرد. کنار صاااندیل های گلنی چ ااامصااادای دماایی   

 خم شد و  رام گ  : 

ی باال تو رسوصاااااادا رف  طبقهااااااااااااااااااا فلورهانم کاوه اومد و ی    

 راه نبود. اتاقش... گمونم بازم روبه

ن رو  ماده کن.     ا ماشی 

 چ م گ   و رف .   

ن گاو رسش قدر ب رح بود که کااین عمارش  ن   وه هر بار عی 

ن بیندازد و هروق  خوانااااا  برود و ب اید و باز هم به  را  ایی 

وقاش زبااانش برایم دراز باااشااااااااااااااد. هرچنااد یااک ه تااه بود کااه 

 ک  د... ر  نیمدرازی زبانش را به

ی دخِن بود و چنااد تاا هااا دو تااا ع س دم خااانااهم ااان ع س  

. هیچهم روبه ن ع س  روی خونه... خودش تنها در ماشاااااااااااای 
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هااااا نبود. بعااااد از  ن روز در کااااافااااه و الی ع سدوتااااایی البااااه

رو نالم ، دیدار دیگری نداشاند. کاوه شان در   ادهدویدن

ی وقاش را در گااالری گااذراناده و  بی ااااااااااااِن انگااار از دور عمااده

 رو شوند. که روبه ندخِن را زیر نظر داش ، ی  

 « راه نبود. گمونم بازم روبه»  

ون رفتم. هنگامه از  لهاز ناااااااااااالن کو    های منتیه به چک بن 

ن باال یم دادند. هایش  ثار گریه را ن اااان یم مد. چ ااامزیرزمی 

 هایش را در هم   چ د و  رام گ  : ایستاد. دن 

 ا انتخر رو دیدم.   

ی نگ تم. این بااار کف دناااااااااااااا    ن هاایش را بااه  لباانااااااااااااش چن 

 ک  د. 

 ا ممنون.   

، از کنااار دیوار، و بااه  رایم  ضااااااااااااورش در عمااارش    ههااانگن 

مساااااااااااان  راهرو را  یش گرفاا  و رفاا . خالف ههاا  او  یش 

 عمارش که ههانگن  داده بود یک 
رفتم. بعد از هال خودماین

 وض کوچک و ت ئینن هم ونااااااا ش بگذارند، کتابخانه بود 

شااااااااااااد. و بعد از  ن هایل گرد که به راهروی کوچک منتیه یم
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را باال گرفتم و نگاهم را به انتهای راهرو وارد اتا  شاادم. رسم 

اش دادم. اتا  کاوه های ظریف و انااااااتادانهبرینااااااقف و گچ

ن نق ه بود. طبقه  ی باال درن  در همی 

 « راه نبود. گمونم بازم روبه»  

گری  ا به این عمارش ها بود که دیگر ه  برای یاان مدش  

گذاشااااااااا . از  خرین باری که نااااااااااتن اتاقش شاااااااااده بود، نیم

گذشااااا ...  وزخند زدم و نگاهم را از ناااااقف گرفتم. خ یل یم

 کورخوانده بود که گول این اداهایش را بخورم. 

🌙 
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ن منتظر ن اااااساااااته    ون رفتم. گلنی در ماشااااای   ماده شااااادم و بن 

بودم. نااااااااااااوار شااااااااااااادم. گ تم به خونه برود. نگایه از  ینه به 

صاااااااااورتم انداخ  و  رفش را خورد.  رام چ ااااااااام گ   و راه 

 فتاد. تا مقصد ن وش بود. ا

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 337 

 در را باز کردم و   اده شدم. قبل از بسِین در گ تم:   

خونه   ن  شون خرید کن. ا تو هم برو از  شنی

 زده گ  :  و    

ها داشته باشن. برای کاوه هم ااا خداتنه بازم از اون فینگ یل  

ی یم ن  خرم... خورش  نن 

 ی لیساش توهه ن ردم. در را بستم و به ادامه  

مساااااااااااان  اتا  دخِن را  یش گرفتم. در بسااااااااااااته بود.   ااااااااااااا    

 ام را دو بار به در زدم. صدا  مد: انگ   اشاره

 ا ب اید تو خانم رئوف ببخ  د در بسته شد.   

ن نبود. چرخ ااادم. او هم رسش را    داخااال رفتم.   اااااااااااااااا  من 

الی کیل هاااای تاااه اتاااا  و الباااهروی کماااد چرخااااناااده بود. روباااه

ن  ها اتا  مدیر بود و  ن ااسااته بود. این وشااه و کاغذ روی زمی 

 ها نداش . این دخِن هیچ شباهِن به مدیر 

ن ن ک      ااااااااا  در انااااااااام بهی 
ً
 ور نصاااااااااب شاااااااااده بود...  تما

 خواهرش بود... خواهر مر ومش. 
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ووا  بود.  ق داش . خوش ال و رایصن هم از دیدنم ها   

 نبود. برای این هم  ق داش . 

را دادم. خانیم که  یش از  بلند شاااااااد و ناااااااالم کرد. هوابش  

این منتظرش بود به اتا   مد و زود رف . درواق  کارشاااان را 

 به بعد از رفِین این مهمان ناخوانده موکول کردند. 

رویم روی مبیل ن ااااااااااااسااااااااااااتم. اول چااای ریخاا  و بعااد روبااه  

 ن س . 

 ن  که کاوه رو ندیدم. ه ته ا ببخ  د اما من یک  

 دونم. ا یم  

 ا  س...   

ااااا کاوه ادعا کرده به تو عالقه داره... تو قصد داری زندگ     

...  ِن بعااد از خواهر و خواهرزادهرو فاادای شااااااااااااوهر  ش کنن

ن خن  نااداری کااه کاااوه اگرچااه یااک  رف هااای من... و م ممین

نااااااااااااا  رساغ  نیومده اما از دور م اااااااااااا ول  ای دن  ه ته

ی در تصاااااام م  ای اد ن ااااااده... این ن یم  بوده... یعنن ت ین 

هاااا بودن منااااه دخِنهون... البتااااه اگااااه نااااارا ااا  از دل اااال این

 شی دخِنهون صداش کنم! نیم
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اش  اادیااد  مااده بود. غم، ام  ااالِن در چهرهبرای هر هملااه  

 اخم، تع ب، عصبانی ... 

 ا خانِم...   

 م ث کرد.   

 د... به هر ال... من تون رو یادم نیمااااااااااااااااااااااااا من  ِن فام یل  

 شاااااااااما رو نیم
ً
تونم دل ل تمام تصااااااااام ماش و نیمفهمم اصاااااااااال

 شخص م رو برای یه غریبه توضیح بدم. 
د
 زندی

ه شاااااااااااادم. نگاهش نگاه رسکش و به عمق چ اااااااااااام   هایش خن 

ه ویک نااااال  یش نبود، اما ی چهلناااالهی دخِنک  ان دهخن 

 رف . داش  همان مسن  را یم

ها تا خودشااااااون دادن هم نیساااااا .  دمااااااااااااااااااا قرار به توضاااااایح  

ش نیمهاااا را ت مااااقااا  ن درس عن  ن... یم رباااه ن ین خوام گن 

 ش بی ِن بدونم. به خونهراه 

 نااااااااوایلهایش بی ااااااااِن در هم شااااااااد و  بله اخم  
ً
اش ی کامال

 هایم را ک  د. ی لبگوشه

دایره در هوا چرخاندم و دنااااااتم را بلند کردم و مثل یک ن م  

 گ تم: 
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 ها  خونه  نیس ؟ا مگه انم این  

ون  مد و هایش گی  شاادند اخم   .  ها یی  رام از دهانش بن 

  وصله گ  : دناش را به ابرویش ک  د و شاید کیم ی  

 خواید بدون د؟ا چی یم  

🌙 

 

 80#ایوان

 

 

 

ین باشم، ایرادی داره؟ا یم    خوام عضو هیم  خن 

 ا چرا؟  

 ی لبم باز کش  مد. گوشه   

 کردی ازش اصول دین  رن دی؟ا کاوه رو هم که عضو یم  
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 نچ ی  رام گ   و باز دناش را به ابرویش ک  د. ابروی   

 چ ش. 

 ا نه... خب... راناش شما...   

ن رو یما رو نیم   ؟تونم درک کنم... همی 
د
 خوانِن ب 

ی نگ  .    ن  چن 

 ها ت قیق کردم. به اینا نِنس دخِنهون... کیم راه   

 بلند شدم.   

 ا اگه کمک مایل ن از بود روی من  ساب کن.   

 قدیم برداشتم. ایستاد و گ  :   

   .
ً
 ا ببخ  د... ب ین د ل  ا

هنوز ایسااااااااااااتاده بودم که دوباره خواه ااااااااااااش را ت رار کرد.   

 ن ستم. چای را تعارفم کرد و خودش هم ن س . 

 ا ببخ  د من امروز خ یل  الم خوب نیس .   

کرد کاااااه یه دناااااااااااااش باااااه ابروی چ ش  س رسش درد یم  

 چسه د. یم

و  کرد     دادن. به توضیحرسی
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ی خصااوصاا ه که خواهرم دایر کرده، ها یه مونااسااهااااااااااااااا این  

 ی اصیل هم مربوط به خواهرم بود که... رسمایه

 صورتش هم  شد. باز دناش را به ابرویش ک  د.  

خوان  هوری که اون یمها رو همونکنم اینا من ن  یم  

 اداره کنم. 

ن رفاانگاااهم نااااااااااااماا   وشااااااااااااااه     و بااه هااای ریختااه کف زمی 

صااورتش برگ ا . انگار خ یل هم برایش  نااان نبود. متوهه 

  رک  چ مم ن د.  رفش را ادامه داد. 

 همهاااااااااااااااااااا این  
ً
ه... تقریبا ی ها قرار نیسااااااا  یک ن ر ناااااااود بن 

ن. هر شاااااشکارکنان به یک اندازه  قو  یم ماه دوناااااوم  گن 

ن نااااااااااود  اصااااااااااله دوباره به خونه ت ریق یم شااااااااااه و باقیش بی 

ن هرشااااااش ماه اینیم اعضااااااا تقساااااا م ها برای شااااااه. برای همی 

م و  اداشاعضا مهموین یم  دیم. شون رو یمگن 

شااد. به یک نق ه دیگر دناااش یه به ابرویش ک اا ده نیم  

ه شده و فقآ  رف یم  زد. خن 

. ا اعضای ما فقآ خانم    ها هسِین

ن بود!     درواق  ُ سنش همی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 343 

شااااون به اااااااااااااااااا و تعدادشاااااون فقآ به قدریه که بتون م هوری  

وری خانواده شون  قو  بدیم که  داقل از  س ن ازهای خن

ین داریم، کااااااه از طریق  ن هیماااااا  خن  برب ااااااان... برای همی 

هاشون بتون م اعضای هدید رو به خونه اضافه کن م. کمک

ماه یک ن ر رو به م موعه اضاااااااافه کن م هر شاااااااشنااااااا  یم

. کن م... خانم  رسپرناااااا  خانواده هسااااااِین
ً
های عضااااااو عمدتا

خونهبخش اصااااااایل این ن نااااااا  که دو قسااااااام  غذا و ها  شااااااانی

ینن   داره.  شن 

ه بود    لبخند زد. اما باز هم  واناااااش به من نبود. هنوز خن 

 ای در نات ای  هنش. به گوشه

ن اصیل این   ها  قوقش از من هم بی ِنه، چون باعث ا  شنی

ایآ فراهم بی ِنین نود وری توی خونه ن ... هروق  رسی

 شه. ی خونه اضافه یمیدی هم به م موعههد باشه بخش

ون های باز ماندهم ث کرد و  یه  رام از م ان لب   اش بن 

  مد. 

ها رو خ یل گسِنش بده، تا هایی که خوان  اینااااااااااا بیه یم  

ی اناااتان هم شاااعبه داشاااته باشااه. های دیگهتوی شاااهرنااتان

خواناااااااااا  خونه کرد. یم ِن به شااااااااااهرهای دیگه هم ف ر یم
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خونه، بخش عالوه بر  ن های دیگه هم داشااااااااته باشااااااااه...  شاااااااانی

های دنِن، تول دی لباس و هرکاری که از دن  خانمصنای 

ال ساااااااااااانه هم برای اومد... یه صااااااااااااندو  قرضش بریمخونه

 اعضا درن  کرده بود و... 

 این بار با همان  ه  رام ن وش کرد. گ تم:   

اهرش رو ی خو تمام خونهخوای کارهای ن مهااااااا و  اال تو یم  

؟  به رسان ام برنوین

ون ک  د و به من داد.     نگاهش را از نات ا بن 

ی؟خوای نق ش رو بها تا ک ا یم    عهده بگن 

اش هم  شااااد. باز دناااااش را به ابروی چ ش ک اااا د. چهره  

 بلند شد و نم  در رف : 

 های عضحی  رو براتون ب ارن. گم خانم رئوف فرما یم  

 بلند شدم.   

 خوای  یش بری؟... تا رختخواب خواهرش؟ک ا یما تا    

دانساااتم موثر باشاااد. خ ااا ش زد. الزم بود. هرچند بع د یم  

  یش رفتم و های او در را باز کردم. زم مه کردم: 
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 ا به خودش ب ا دخِنهون!   

ون رفتم. عضحی  و باِف برنامه    داد. ها را گلنی ان ام یمبن 

🌙 
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 فرهاد  

 

 

مادرش رو ی ی   ن  ناااااال تولهض ت ااااا رته این چهار اااااااااااااااااا عو   

 وربآ کردم؟ ضبآ

مااااااادرم!  وقاااااا  ی ی  ی بیه برای  تولااااااهکس اناااااادازههیچ  

 نگذاشته بود که مناش را رسم بگذارد. 

ی؟کشی یه رساغ از مادرش نیما خ ال  نیم    گن 

هور رفتم یااککرد، نیمهور خودش را خااایل یمرفتم یااکیم  

 دیگر... 
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رش رو یم ااااااااااااااا  
ُ
،  اال هم ب رمای د من هرکاری کنم شااما غ زین

 م برنم. هلسه که باید به

دی، تو اگه عرضه هاتو یمورو برای من    هلسهچ ماااااااااا ی    

 داشِن ما رو به خاک ن اه نما... 

ن اناااداختم تاااا هرچقااادر یم    خواهاااد بگحیاااد. گوشی را روی من 

ی ته بود. همهی عمر من در این همله لعنِن به هدر رفهمه

 
د
ن همله به گند ک  ده بود! زندی  ام را با همی 

ب باااز کردم. ویاادا رسش را    ون رفتم. در را بااه خن از اتااا  بن 

 بلند کرد. با لبخند معروفش منتظر  رفم بود. 

ه... یه قهوه هم    اااا به رضایی بگو بره یه مس ن برای من بگن 

 خوام. یم

وی  از صاااااااااادای وی   منتظر هوابش نماندم. برگ ااااااااااتم. دیگر   

ن را ور  گوشی نیم  ق   کرده بود. تقحیم روی من 
ً
 مد.  تما

ون ک اااااااااااا اده زدم. از  ن روز کااه تینااا را گریااان از خااانااه اش بن 

های خودش و بودم، نه رساغش رفته بودم نه هواب تماس

ن  اال که... باز هم اشااااااااااباه کرده  مهتاب را داده بودم تا همی 

 و هواب داده بودم. 
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ن رهاااا کردم. عیناااک را م را روی مبااال دون رهتن   ی هلوی من 

ن انداختم. ناعدم را روی چ م  هایم گذاشتم. روی من 

دادن به کاری که نه فقآ ازش داشااااااااِین چی بود؟ تنعرضاااااااه  

؟ که به همه  متن ر بودم، انااتعدادش را  هم نداشااتم. که چی

اااا شاااااهداد ک این  ن  در و  درب رگم، ثاب  کنم  رسا هساااااتم و عی 

خ ال شااااااااااا ل  دری ن اااااااااااده بود؟ نم دارم. خود بابا مگر ی  ه

ن را از من داش ؟! چرا این مادر طلب همه  چن 

 ع ب از  رس ه ده   
ً
ی عاشق هندنه و ادب اش بود نالهکال

اول مدرناااااااااه و نا  ه و که تمام دوازده ناااااااااال مدرناااااااااه رتبه 

گرف ، چرا؟ کس هم ت حیلش نیمشاااااااااااااد و هیچانااااااااااااتان یم

 را ادامه دهد هچون از نظر  ن
د
ا هنم نداش  ش ل خانوادی

بار هایش هم دخِنانه بود. که چرا یکگرفِین و کتاب دنااااااااااا 

وق  کاری والدینش را ا ضاااااااار ن ردند یا چرا هیچبرای کتک

اش را ن اااان دهد و ثاب  از مدرناااه فرار ن رده بود تا عرضاااه

 کند،  رس شهداد ان ! 

 مااااد، نیمای باااااز شااااااااااااااااد. بوی ع رش هم در، باااادون تقااااه  

واطوارهایش دانستم خودش ان . هنوز دن  از این ادا یم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 348 

برناااداشااااااااااااتاااه بود و... شاااااااااااااااایاااد ع  اااب بود کاااه م یل هم باااه 

 کردنش نداشتم. ادب

کرد  رام قدم بردارد. صدای تق  رام معلوم بود که ن  یم  

ن و دورن ااااااااااادن صااااااااااادای  رام قرارگرفِین  یش دناااااااااااِن روی من 

 هایم بردارم. ز روی چ مهایش باعث شد ناعدم را ا اشنه

طرفم گرفته بود. ن ستم و ک سول ژلوفن و لیوان  ب را به   

ن فاصاااله ی کوتاه رضاااایی از دناااااش گرفتم. بع د بود در همی 

 رفته و قرم گرفته و برگ ته باشد... کار خودش بود. 

ن گااذاشااااااااااااتم. از هااایش ت ااان نخورد.    لیوان خااایل را روی من 

 ااااااااااا دم. با شااااااااااا  ن  ظریفن که نگاهم را تا صاااااااااااورتش باال ک

 الی  رک  چ م و ابرویش بود، گ  : البه

 ا ماناژم بلدم.   

ون زد.  وصاااااااااااالهن شاااااااااااا کوتاه و خنده   ی  لود از دهانم بن 

 کردنش را نداشتم. مخفن 

ون.     ا برو بن 

  چ کرد: شانه باال داد و  چ  

 ا هرطور م لته... فرهادهان.   
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 : هنوز کامل نچرخ ده بود که گ تم  

 ا یعنن منم بگم ویداهان؟  

اش را باال اش گرف  اما خودش را کنِنل کرد. شاااااااااااااانهخنده  

اش بود. خودش هم به شاااادهی هم داد که در تناقض خنده

 مسخره ان امش داده بود. 

 

 

🌙 
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 ا بازم هرطور م لته!   

ن و فن ان قهوه را برداشاااااتم. هرعه   ای خم شااااادم نااااام  من 

 ه کردم: خوردم و زم م

ون... ویداهان.     ا برو بن 
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ون رف  و در را بس .     خندان بن 

هایم را با دو انگ اااااااااا  ف ااااااااااار دادم. م  م داشاااااااااا  چ اااااااااام  

ن گذاشااااااااااااتم. عقب رفتم و من  ر یم شااااااااااااد. فن ان را روی من 

 رسم را روی   ِن مبل گذاشتم. 

 نقش هدید را  ذیرفته دیگر نگ ته  
ً
ای نمانده بود. بهرو علنا

وشاااااااااااا ال بودم؟ البته که بودم اما... خب این  اما  بود. خ

ن ی تمام خوشااا ایلهمی اااه دنباله هایم بود... مثل وقِن بهی 

هواب مثب  داد: خوشاااا ال بودم، اما... یا وقِن تینا به دن ا 

  مد: خوش ال بودم، اما... 

 اال هم همان بود...  اال بهرو نقشاااااااااااای را  ذیرفته بود که   

  او هایگایه نداشااااااااا ؛ اما... این اما ها درون  هنم هناااااااااال

توانس  کل  ن خوشا ایل را که نه، اما نصاف بی اِنش را یم

  رام کند. 

ن   تینااا کنن کااه انتخاااباا  بااهگ ِن تمااام تالشاااااااااااااا  رو یم»  

 « باشه. 

ی خودم را باااه خودم برگراناااده بود اماااا مهم اصااااااااااااااال هملاااه  

ن کرد، تنهااا دل لش برای  ااذیرش ایم لااب بود کااه ثاااباا  یم
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وهاادان...  وزخنااد زدم. عااذاب  نقش تینااا بود. تینااا و عااذاب

 وروانش ت م ل کرده بودم. وهداین که خودم به روح

ام را م  م ف ااااار دادم. رسم را بلند کردم و های بسااااته لک  

هایم گرفتم و هایم خم شاااااااادم. رسم را م ان  ن هناااااااام  زانو 

 ف ار دادم. 

ن گوشی و که بلند شاااااااادم، نااااااااوئیچ و این   عین م را از روی من 

ون رفتم، تا  ارکین  تمام  له ها را چن  زدم، با شااااااااااااتاب بن 

ن را راه انداختم و کیم بعد زیر نااااااایه ی درخِن دویدم، ماشاااااای 

 الر مه توقف کردم، همه از فرمان م  م خار  بود... در دارو 

شنبه نه گل گرفته بودم، نه خرما، نه گالب، بعد از ظهر یک  

ناااااتان شااااالحغ باشاااااد، مگر مرانااااایم  که این  هم روزی نبود  قن 

 بود یا منانبِن... 

ها راه افتادم.  خرین بار ی  مده بودم؟ یادم از البه   الی قن 

 نبود...  ا گذاشااِین به این
د
ها نااخ  بود. ن ااسااِین کنار ناان 

ن رویش  ک شده بود، نخ  ها خود تر... اینکه انم بهی 

م را   اااااااااااااش مخفن ای نبود کااه خودخودم بودم، هیچ  رده

... همه ن ن را دیده بود... همهکنم. بهی  ن را! چن   چن 
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دانساااااااااااااا ، هم روشاااااااااااااادن بااا  دیم کااه زیرورویاا  را یمروبااه  

توانسِن مقابلش نخ  بود هم  نان. نخ  بود چون نیم

ادا درب اااوری و خوب هلوه کنن و  نااااااااااااااان چون ن ااازی نبود 

 هان بخری. کردن را بهنخِن نقش بازی

الی برای   داتردن نانگش نداشاتم، چند بار البه این اانه  

ها شاااااااااااماره ها را دنبال کردم و  خر رس ها و ردیفی ق عهقن 

ن ناااااااااااان  قن   هم دیدن بهرو بود که راه را ن اااااااااااااانم داد.  ایی 

...  خر مهر بود. هوا هنوز  ن خواهرش ن ااسااته بود. روی زمی 

ن هم، قاادرهااا رسد نبود امااا این ن طور ن ااااااااااااسااااااااااااِین روی زمی 

 .. خب. 

 که زیر گل  
د
شده  های  رپر نگاهم را به نن  ک اندم. نن 

 به دناش، گم شده بود. 

شاااااااااااااادن مردد شااااااااااااااده بودم. انتظااار دیاادنش را برای ن دیااک  

ناااااداشااااااااااااتم اماااااا انگااااااار هر دو بعااااااد از دیااااادار دیروز بعاااااد از 

 هم، بااه او  ناااه  ورده هااایشاااااااااااااادن نقشعوض
د
ماان در زناادی

 ! ن  بودیم. به بهی 

خاواناااااااااااااتم برگردم. اال زدم و... راناااااااااااااااش یمعایان م را باااااا  

ن بااهروبااه قاادرکاافن نااااااااااااخاا  بود کااه نخواهم روشاااااااااااااادن بااا بهی 
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گرد اش کنم. خوانتم عقبنخِن  ضور بهرو را هم اضافه

 کنم که رسش را باال  ورد و... 

ون دادم و قدم   طرفش برداشاااااتم. نحب  ها را بهن سااااام را بن 

ها دیدن من این او بود که شااااااااااااااید در دلش مرور کند. که از 

 مااد و...  بااه هر ااال دانساااااااااااااا  نیممعااذب اناااااااااااااا  و اگر یم

فااایااده بود وقِن  اااال فقآ چنااد وهااب نااااااااااااناا  اش ی  همااه

ن   مان بود. بی 

اش را نااااادیاااااده بودم.  ااااااال هم خ یل وقااااا  بود کاااااه گریاااااه  

طور... فقآ گرفتااااه بود. گرفتااااه و نااااارا اااا . زیر لااااب همااااان

روی دو  ا ن ااسااتم.  نااالم کرد. هوابش را دادم و کنار ناان 

ح گذاشاااااا ، اناااااام روی ناااااان  ها نیم رشاااااادن ناااااان  با گلن 

د.   اعصابم را به بازی بگن 

ح   ه بااه گلن  هاا  خرین تصااااااااااااحیرش در  هنم دوره شاااااااااااااد. خن 

ح ن گلن   رن  همی 
ً
ها شااااده بود. رن  خون... صااااورتش دق قا

 هایش باز بود و... باز ماند. هایش... چ مچ م

ام هایم نه در ارادهدن  لکشاااااشاااادن دنااااا  و بساااااتهم ااااا   

ون هایی که از بینن توانستم کنِنلش کنم. ن سبود نه یم ام بن 

ب بلنااد زد، هوش  ورده بود. بااهیم ام شاااااااااااااادنم هم از ارادهخن
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هایم را به صااااااااااااورتم خار  بود.   ااااااااااااا  به ناااااااااااان  دنااااااااااااا 

 چسباندم و ف ار دادم. 

 اش... از هلویکنندههای باز و متهمهایش... چ ااامچ ااام  

ها نرفته بود و... رف ... تمام این ناااااااااااااالچ اااااااااااامم کنار نیم

شاااااااااااااان خالم نیمدانسااااااااااااتم که هیچیم شااااااااااااوم... وق  از رسی

 وق . هیچ

 

 

🌙 

 

 83#ایوان

 

 بیه
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نه انتظار دیدنش را داشااااتم نه انتظار این واتنش را... مردد   

ناااحیش برداشاااتم.  رام صااادایش زدم. با بلند شااادم و قدیم به

را  وشااانده بود. عین ش روی  ی اااین هایش صااورتش دناا 

ی موهایش بود. عین ش را برداش  باال رفته و ن دیک ری ه

 کردنم گ  : نگاهو بدون 

 مونم. ا منتظرش یم  

 دو قدم دور شده بود که گ تم:   

 خوام برم رس خاک مامانم... منتظر نمون. ا یم  

. خوانااااااااااااتم برومو منتظر نماااناادم. ن ااامااده بود هم دیگر یم  

های باِف مانده را برداشاااااااااتم و خالف هه  او راه گلدنااااااااااته

 افتادم. 

  ن  دق قااااه راه بود. هااااا تااااا خااااانااااهاز این  
ً
ی مااااامااااان، تقریبااااا

ی مامان بگذارند. ن امک نگذاشته بود بیه را هم توی خانه

زد که ت  هم داده ماه رسی به بیه یم انگار ناااااااااااااایل به دوازده

 چرا بهبود! نیم
ً
 رفش گوش کرده بودیم... من  دانم اصااااااااااااال

اش برای من که ن رده بودم. کار فرهاد بود.  اال هم ناااااخِن 

ن دو خانه را   اده گ  یم  کردم. بود که هربار باید مسن  بی 
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ی مامان خا  و شاااااااا سااااااااته بود. از قن  کناری ناااااااان  خانه  

انااد. بااایااد از دفِن معلوم بود تااازه کشاااااااااااا را تحیش دفن کرده

گرفتم تا خسااارش ناان  مامان شااان را یمرهداروالر مه شااما

 تقصااااااااااان  را بدهند. ه ته
ً
ی  یش نااااااااااان  ناااااااااااالم بود و  تما

 خودشان بود. 

کار شدم. اول نن  را شستم و اطرافش به لود دن اخم  

نظیم و  مد، از ی  را هارو زدم. مامان از گردوخاک بدش یم

، از خرده ان شاااااااااااتراشااااااااااام وقِن زیر قایل  نهانهای مداد کث فن

های دیگر... یم ن  کردم، از خ یل چن 

ن کردم و گلخانه   ها را روی نااااااااان  اش را تا های مم ن تمن 

اش  رپر. برای بیه گل رس  گرفته بودم، برای مامان ش سته

ی که رن  ن گرف ، وبوی عاشااااقانه یمناااا  د. مامان از هرچن 

  مد، مثل گل رس . بدش یم

به یم   خواندم ات ه یمزد و زیر لب فانگ ااااااااتم به ناااااااان  خن

اما  وانااااااام  یش فرهاد بود. دیدنش ع  ب بود. تا  اال نه 

های خ ااااک ها دیده بودم نه اثرش را. مثل گلخودش را این

های کردم و گلشااااااااان یمخودم که هر ه ته از روی قن  هم 

 شان. هدید را هایگ ین
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ای که دو روز  یش گ ته بودم، رودررو ن اااااده بعد از   ره   

 کردم؟ ها  مدنش را چ ور تعبن  یمینبودیم. ا

حانگ اااِن که ی     های نااا  د ن اااسااا  رسم مقدمه روی گلن 

دار. را باال  راند. نااااااااااان  نااااااااااام  چپ مامان، بلند بود و لبه

حروی لبه ها را با انگ ااااااااتانش به اش ن ااااااااساااااااا  و ی  از گلن 

 بازی گرف . نگاهم را از صورتش گرفتم. 

ه باااه ناااااااااااانااا  بود. نااااخو    د گااااه من هم ی  از نگااااهش خن 

ح ن انگ  گلن   هایم گرفتم. ها را برداشتم و بی 

ها اومدن منانب یه دخِن کنم باید بگم تنها ایناااااااااااااا ف ر یم  

ناااا  وقِن چهار کنم، گ تنش مسااااخرهنیساااا  و بازم ف ر یم

 دی. ناله داری ان امش یم

ده ناله.    ن  ا نن 

ده نااااالم  مدم. مامان که مرد شااااان  بیه هم که بود، تنها یم  

توانسااااااااتم گریه کنم. وقِن دید دارم خ ه بود. هلوی بیه نیم

 شوم، رایصن شد به تنها  مدنم. یم

 رف از ه ده  
د
و مدم دناااااااااا  خودم بود. من و بیه ناااااااااال 

بلد بودیم روی  ای خودمان بایسا م. از  ن به بعد هروق  
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زدم. برع س بیه من از کردم، بااااااه مااااااامااااااان رسیمهوس یم

ن  مد. برای بعضاااااااااان امان بدم نیمی ابدی مخانه ها مردن عی 

خوشاااااابخِن و  رامش بود. مامان وقِن مرد خوشاااااابخ  شااااااد 

 ن اش   دا کرده بود. 
د
 چون از این زندی

 ا  اال باید از مادرش خوانتگاری  کنم؟  

ن انگ ااا     ح بی  هایم دو ت ه شاااد. رسم را بلند ن ردم، او گلن 

ند شااااااااااد. توی دلم ی مامان، بلی همسااااااااااایهی خانهاما از لبه

 برایش فااااات ااااه بخوانم و گاااال 
ً
 بعاااادا

ً
زم مااااه کردم، کااااه  تمااااا

 بگذارم. 

رد  اهای فرهاد را دنبال کردم، هلو  مد، از کنارم رد شاااااااااد،   

 طرفم ایستاد. از   تم چرخ د و این

 ا باید برم مهد دنبال تینا.   

 طرفم دراز کرد و گ  : دناش را به   

  ی؟ا یم  

ای  یش بری دخِنهون؟... تااااا رختخواب خو تااااا ک ااااا یم»  

 «خواهرش؟
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از دیروز این صدا را فقآ از توی  هنم  س زده بودم. مثل   

 کند... کاوه که خانم خاردار گ ته بود از دور نگاهم یم

ای ای ناااداشااااااااااااتم. ل ظاااهدانسااااااااااااااا  کاااه چاااارهکس نیمهیچ  

ون دادم. رسم را چ اااااااااااام هایم را بسااااااااااااتم و  رام ن ساااااااااااام را بن 

طرفم دراز بود. توی باال گرفتم. دناااااااااااااش هنوز بهطرفش به

 دیدم. هایش را نیمی عین ش نور افتاده بود و چ مشی ه

انااااااااا ،  س چرا دعای تو نگرف  یم»   گن دعای مادرها گن 

؟  ِن مامان؟ چرا نه بیه خوشاابخ  شااد... نه من؟ یم بینن

ا نبود... تو هم کااه خوشاااااااااااابخاا   دعااای مااادر خودش هم گن 

 «ن دی. 

 م را در دناش گذاشتم و بلند شدم. دنت  

 دنتم را ول ن رد. چرخ د و راه افتاد.   

مان بود و بعد به  رک   اهایم که هاینگاهم به دنااااااااااااا   

 شان؟شدند... دنبال او یا دنبال رسنوش دنبالش ک  ده یم

   

🌙 
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  ایان فصل اول

 

 84#ایوان

 

 

 فصل دوم

 

 رازهای روی طاقچه

 

 بیه  

 

 

را گرفتم و ناخنم را هحیدم. تماس که وصل شد،  اششماره  

م. تماااااااس یم»فقآ گ اااااا :  و ق   کرد. نجی کردم و « گن 

ن گذاشتم.   گوشی را روی من 
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ی   دا ن رده امروز یم   ن خواناااتم م اااا ق را بهینم و هنوز چن 

 برح برنده
ً
هوری دمش را هم ام باشاااااااااااااد و یکبودم که مثال

 در م خرف نگحید! قبچیند و بتوانم بهش بگحیم که این

هو بوی کاااالبااااس لیونر طلاااب و نااااااااااااود هاااای فرصااااااااااااااا  دم  

ای هم بود، باااا چی س و دادناااد کاااه الیش خ اااارشااااااااااااور فلاااهیم

ن دیدار در با ایمان م اااااا ق نوشااااااابه ی زرد... بویی که در اولی 

 م امم را  ر کرده بود. 

ای ی  روندهدر دفِن وکال  برادرش با یک ن ر دیگر درباره  

ند که تازه دادگاهش تمام شاااااااااااااده و موکل برادرش زد رف یم

خوردند. دادگاه ها هم ناااااااااندویااااچ یمبرنده شااااااااده بود. همان

شاااااااااااان با رنااااااااااا دن من برادرش طول ک ااااااااااا ده و ناهار رسپایی 

 زمان شده بود. هم

شاااااااااااااااااان بخورم... ای کناااااار تعاااااارف کرده بود من هم لقماااااه  

ب اااایاااد.  نخورده بودم و در اتااااِف دیگر منتظر مااااناااده بودم تاااا 

داد اماا بوی کاالباس از وقِن  ماد بوی خمن  دنادان نعناایی یم

  هنم نرفته بود. 

بان قلبم تند شاااااااااااااد. زود تماس را   گوشی     که زن  خورد خن

 وصل کردم و  الو  گ تم. 
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 هان نالم... ا الو مامان  

 متع ب و اخم کرده گ تم:   

 ا خوی  ویدا؟!   

 ا  ره قربون  برم...   

ن ام افتاااااد. از روی لبااااهنگااااار دوزاریدفعااااه ایااااک   ن  ااااایی  ی من 

  چ کردم:  ریدم و عصباین  چ

 ا هلوی فرهاد تماس گرفِن؟  

ااا ببخ  د ق   کردم، رئیسم صدام زده بودن االن هم باید   

ن دی ه، کارم تموم  مونشاااااااااون هایی برم، البته به خونههمراه

 دن!  م خونه... البته اگر اهازه بها یمب ه از همون

بان قلبم را ترک ب   شاااااااااااده با صااااااااااادایش انگار در گوشااااااااااام خن

ن برداشااتم و روی ابروی چام شااان دم. دناااتم را از لبهیم ی من 

  چ کردم: زد. باز  چگذاشتم که داش  نبض یم

 دادی بهم، االن م  وک ن ده باشه؟ا خب   ام یم  

 ا نه خ التون را  ، مراقب خودتون باش د، خدا افا.  

 و تماس را ق   کردم.  نجی گ تم  
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 قرارم با م  ق یک ناع  دیگر بود و...  

دنااااااااااااتم را هلوی دهانم گرفتم. چقدر ا مق شاااااااااااااده بودم.  

شاااااااان... دفِن برادر روند هایی ن دیک خانهگ ته بود دارند یم

ی ویدا بود. لبم زیر دندانم گن  کرد. یعنن ایمان ن دیک خانه

 رفتند؟ها یمداشاند به  ن

 ای! ا ای و   

ی بروز    ن یعنن فرهاد شااااااااااک کرده بود؟ صاااااااااادای ویدا که چن 

 داد. نیم

خوانااااااااااااتم برایش   ام ب رنااااااااااااتم اما ترناااااااااااا دم بدتر باعث   

شااااااادن فرهاد شااااااااود. باز نچ کردم و رسم را نااااااام  م اااااااا وک

ناااااااااااااااااااعاااااا  دیواری چرخاااااااناااااادم. هر  رکِن در این ل ظااااااه 

 شدن اوضا  شود،  س بهِن بود هیچتوانس  باعث بدتر یم

کردم تا ویدا ن نم. فقآ باید چند نااااااااااااااع  صاااااااااااان  یمکاری 

د و ابهاماش برطرف شود.   خودش تماس بگن 

خواناااااااااااتم  ِن اگر اشااااااااااااباه هم برداشااااااااااا  کرده بودم، نیم  

کاری هم برای گذراندن ریسااااک کنم و رساغ ایمان بروم. هیچ

این چنااد ناااااااااااااااعاا  نااداشااااااااااااتم، ه  رفِین رساغ تینااا. امروز تااا 
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دیاااد ن را زودتر از موعاااد یمنااااااااااااااااعااا   ن  مهاااد بود و اگر م

 کرد.  سای   و  یم

هایم از دو طرف ک  ده شدند.  ِن ف رکردن به  و  لب   

 توانس   الم را خوب کند. تن ا یم

 ام را برداشتم و برای فرهاد   ام فرنتاد. گوشی    

 «شه برم مهد دنبال تینا؟یم»  

ه به صاااا  ههمان   ی گوشی منتظر ماندم. صاااا  ه طور خن 

 اه شاااااااد و هواب نداد. از  ن روز که داُرالرن مه به دنبالم نااااااا

 مد و دنااتم را توی دناااش گذاشااتم، اوضااا  کیم فر  کرده 

 
د
ی از زین در زندی  بیتانایم که بود. خن 

ً
اش نبود، مخصاااااوصاااااا

ن ف ر یم ی بی  ن  چن 
ً
شااان اناا  و نبود انگار... شااید کردم واقعا

 هم زده بود. هم با او به

🌙 
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  وزخند زدم.   

دانم! فقآ هنوز نظرم مسااااااااااااخره بود؟ نیمچرا این ف ر بااه  

 ام نگرفته باشد. طور که باید هدیترن دم  نهم یم

ی   ااااش را با گوشی توی دناااتم لرزید و روشااان شاااد. دایره   

 ام لمس کردم. ق ل باز شد. انگ   اشاره

 ن اااازی باااه باااازکردن   اااامش نبود. یاااک کلماااه نوشااااااااااااتاااه بود:   

به   امش هم  وزخند زدم. به اهازه صااااااااااااادرکردنش. « برو. »

 به این اوضا ! 

واطوارها نداشته باشم، ادا برای روزی که دیگر ن ازی به این  

 کردم. شماری یمل ظه

ون    باا خاانم رضااااااااااااوی کاارهای خوناه را همااهن  کردم و بن 

توانساااااتم با اتحبوس بروم. داشاااااتم رفتم. ع له نداشااااااتم و یم

رفتم که خانم رضاااااوی صااااادایم زد. دم در تگاه یمنااااام  ایسااااا

ای توی  ارچهکرد برگردم. نگاهم به ک فایسااتاده و اشاااره یم

 طرفش. دناش بود. برگ تم به 
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هان. ناااااااوغاش م اااااااهده، اااااااااااااااااااا یادم رف  اینو به  بدم بیه  

. برای همه یم دوین که خانم فروزنده و دخِنش تازه برگ ااااااِین

هاااااان شااااااااااااماااااا و تیناااااا  نااااااااااااوغااااااِی کوچ اااااک  وردن، برای یاااااه

 مخصوم... صبح اومده بودن که شما نبودی. 

ک ف را از دناااااش گرفتم و ت اااا ر کردم. خدا افظن کرد و    

 داخل برگ  . 

ینن و    ن اعضااااای خونه بود. بخش شاااان  خانم فروزنده از اولی 

درسماااان باااه ل ف او رونق گرفتاااه بود. دو ناااااااااااااااال  یش کاااه 

ی  ن  دم ندهدخِنش شااااوهر کرد و از قضااااا دامادش از ته ما

کرده و   هااایی از  ب در مااد کااه از این ناااااااااااا اااره کحب سااااااااااااااای  

 نااااااااااااتن مریاااا  شاااااااااااده بودند، خر  او را هم به عهده 
ً
ا تماال

هایی که به گاه برای  موزش خانمگرفته و خانم فروزنده گه

ینن   ی عالقه داشاند به  زد. مان رس یمشن 

مه بعد هایش ه شااااااااااانایی ه ی  و دقیق من با خونه و خانم  

 از مرح بیه بود... بعد از اهباری که روی دوشم ن س . 

های خونه،  س خوی  داشاااااااا . دیدن وضاااااااا  خوب خانم  

شاادم. ن شاا ک اا دم تر یمهوری به خواهرم ن دیکانگار این
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و توی دلم بیه را تصااااااااااور کردم که اگر بود از خوشی به گریه 

 افتاد. یم

 طول ن   د که  س خوب و ن س از   
ً
 اصال

د
ام، رس  نودی

ام را در هم تبدیل شااااااد به ن شاااااا داغ و  بس شااااااده و چهره

 ک  د. به این  ال مت ن  هم عادش کرده بودم. 

ی بیه نبود و ف رکردن بااااااه روزهااااااای  خر عمرش همااااااه  

 کرد... ها و  واس خوب را خنن  یمخوشی 

اتحبوس کااه از مقااابلم رد شااااااااااااااد و رفاا ، نجی کردم و قاادیم   

ای فایده بود. تا ایساااااتگاه هم چند دق قها ی  بلند برداشاااااتم ام

 راه بود و م ال بود بهش برنم. 

ی خ ابان رفتم و منتظر تاتشاااااااااااا ایسااااااااااااتادم. نگاهم به لبه  

ی از انتهای خ ابان بود و تا هایی که چ اااااااااااام کار یم کرد خن 

رویم ها را دودناااِن روبهی ک ف ناااوغاِی تاتشااا نبود. دناااته

 دادم که... گاه ت انش یمگرفته و گه

ن خن  نااااداری کااااه کاااااوه اگرچاااه یااااک ه تاااه»   نااااااااااااااا  م ممین

 «رساغ  نیومده اما از دور م  ول  ای دن  بوده. 
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گذشااا  و در  اال دو ه ته بی اااِن از دیدن خانم خاردار یم  

این فااصاااااااااااالاه کااوه را فقآ دو باار دیاده بودم کاه برای کاار به 

ها ههای من همخونه  مده و زود هم رفته بود. اما چ اااااااااااام

الی تصاااااااااوراتم و گایه مثل کردند. گایه البهردش را دنبال یم

  اال در واقع  ... 

شااااااااااااادم، هدف و مقصاااااااااااااد من طرفش ک اااااااااااا ده یمنباید به  

رنااااااا د، اما وفقآ یک راه داشااااااا  و  ن هم به فرهاد یمفقآ

زد انگار... مثل  اال که  اهایم داشاااااااااااااند به رسم یمگایه به

 رن دند. ماشینش یم

ن چند ت   ن  ایی  ی درخِن بلند و تر از خونه زیر نااااااااااایها ماشاااااااااای 

 
ً
 ربار و   ا  یک وان  انگار نانگر گرفته بود. هرچند واقعا

ن قرم  اما اگر ف ر بودنش نااخ  بود مخفن  کردن این ماشاای 

 مد مثل خ یل روزهای چ اااامم نیم در  هنم نبود، شاااااید به

یهااایی کااه بااهقباال از این. مثاال تمااام وقاا  ای هااخاااطر درگن 

  هنن خودم یا به
د
اش خاطر بودن دخِنهای دیگری در زندی

 ِن نتوانساااااااااته بودم هوری دیگری، با  س دیگری نگاهش 

 کنم و این روزها... لعن  به این روزها. 
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ن بود و  ن ره   اش هااا بسااااااااااااتااه. از  ااالاا  چهرهتوی ماااشاااااااااااای 

ام رایصن کااه مچش را گرفتااهتوانسااااااااااااتم  ااادس ب نم از اینیم

 لود بود و موهایش کیم خسااااته و خواب  اشنیساااا ... چهره

 
د
ژول ااده »گ اا : هااا کااه ویاادا یمژول ااده. از  ن ماادل ژول اادی

 تو این شاااااااا یل باشی زشااااااااِن اما وقِن یه 
ً
داریم تا ژول ده، مثال

 «شه ته تیپ و ق افه. هوری باشه، یم رس  ولدار این

هنوز چند قدم تا ماشینش مانده بود که   اده شد. دناش   

 را بی ِن کرد. الرا البه
د
 ی موهایش  رک  داد و ژول دی

🌙 
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 تعارف گ تم: رویش ایستادم و ی  روبه  

 خوای برنون م؟ا یم  

 کم ن اورد.    
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 ش غالم ن اه! ا نوکر عمه  

 به رسم زده بود... خندیدم. ی    
ً
 وصااااااااااااله بود و من... واقعا

انااتم یک خو دانم. یمکرد، نیمشاااید هم عقلم داشاا  کار یم

یااااح کنم که من ه  فرهاد مسااااان  دیگری  اااای بار دیگر برایش ترسا

داشاااااااااااا  و رساغ کرد، تا دناااااااااااا  بریمنداشااااااااااااتم. باید باور یم

 
د
 رف . اش یمزندی

زدم و نااااام  صاااااندیل که داشاااااتم ماشاااااینش را دور یماز این  

هااااااا و رفاتام، تاعا ااااااب کارده باود. بااااااه  ااااااایا اااااادنشاااااااااااااااااااگارد یم

 هایش کنایه زدم: کردنتعق ب

یم... الخره که هما با    مسن 

 خود نوار ن  ا! هونم... ی  ا ی گ ته، من منتظر صدیقه  

ام بی ااااااااِن شااااااااد. خانم رئوف اوایل  ضااااااااور کاوه  ِن خنده  

 مد کیم گ ااااااااااااا  ارشاااااااااااااادی برخورد کند، اما کاوه بدش نیم

ن برده بود.   قلقش را   دا کرده و  سانیاش را از بی 

ون دادم.  ِن خاانم ر    ئوف هم بو برده بود و ن ساااااااااااام را بن 

من...    ب چااااره من کاااه از باااد روزگاااار ف رم ک ااااهاااا ناااااااااااان  

 کرد... یم
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 نوار شدم و او هم با م ث نوار شد.   

 ری؟ا ک ا یم  

 ا مهد.   

انااااااااتارش زد و  خش را روشاااااااان کرد. طبق معمول صاااااااادای   

ن  خش شاااااد و هملهخواننده ای که همان ی رپ توی ماشااااای 

ووا  نگااااهش رک اااک بود. هاااا  ل ظاااه گ ااا ، چنااادتاااا ف ش

 ی بعدی. اش را خورد و زد ترانهکردم. خنده

اااا وقِن اعصاب  داغونه خحبه ی  باشه های تو هم ف ش   

 بده. 

گ تم...  س ف ر کردم بگحیم، نگحیم؟ باااالخره کااه بااایااد یم  

 گ تم: 

 ا چرا اعصاب  داغونه؟  

   : ی خندان  یش از این نوال، گ رام و با همان چهره  

 ا به تو مربوط نیس .   
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خوانااااااااااااااا  ب ض کنم و بعاااد هم زار  س بود. چرا دلم یم  

ب نم؟ کاری که این یک نااال  ِن در خلوش و با ف ر به بیه 

 هم ن ده بود. 

ن را از    و  شاااااده بود. صااااادایش کم بود. ماشااااای  رپ بعدی رسی

دفعه صدای  خش را هم زیاد کرد  ارک در ورد و گاز داد. یک

 اند. و همراهش خو 

 و دن ای   
د
 و ع ااق و وابساات 

د
 و خساات 

د
 و بچ 

د
ااااااااااااااا ... زندی

  نهان. 

 ی چ یم نمتم انداخ . گوشه   

، ی  ا دوری ازم بهم ن دیک  ب رح  
 تردیدترینن

اش را کوتاه به طرفم خم شاااااااااااااد و شاااااااااااااانهمقدمه بهخ یل ی    

 بازویم زد و ادامه داد: 

ن     خانم! ش چرخ د، بیهمون دوره نتارها زمی 

 خندیدم. انگار امروز به رس او هم زده بود.   

 باز خواند:   

 بازی ت ریااااحا   اط توپ  
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 رسش را ت ان داد:   

 ا  اس بده ب نم گل...   

ون داد.    مان شد از هم    با خواننده و ن سش را بن 
خواین

 صدای  خش را هم کم کرد و گ  : 

ا؟    ا چه خن 

؟ا کدوماش رو نیم    دوین

هاااایش طعناااه زده بودم. مرض داشااااااااااااتم... دنبااااز باااه  اااای ااا  

 دانستم. یم

ون دادم و قبل از  ن   ی بگحید، گ تم: ن سم را بن  ن  که چن 

ین خونه شدن. ا خاله    ش عضو هیم  خن 

انگار خن  نداشااااااااااااا  که با به  رسش را چرخاند و کیم هم   

 اخم کرد. شانه باال دادم و گ تم: 

 دونس  تو هم عضوی. ا یم  

 زد.  وزخند   

ی هم هس  که ندونه!    ن  ا چن 

🌙 
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اااااااااااااا به هر ال فقآ عضو شد... یعنن منظورم اینه که انگار   

 هدفش عضو 
ً
 شدن و کمک به خونه بود. واقعا

 صورتش هم کم ن د.   
د
ی نگ   اما از   م گرفت  ن  چن 

بعد تا رناااااااااااا دن به مهد ه  ناااااااااااا ل کلماش خوانندگان رپ   

ن هاری  در فضای ماشی 
 ن د.   رفن

هرکاری کردم نتوانسااتم رس صاا ب  را باز کنم یا به  ضااور   

 
د
اش برود... ق   فرهاد اشااااااااااااااره کنم و قانعش کنم یی زندی

 دانس . وقِن دنبالم بود یعنن خودش یم

ه گذاشتم و گ تم:     دنتم را روی دنتگن 

 ا ممنون که رنوندیم... خدا افا.   

 ا برو ب ارش یه دوری ب ن م.   

 گه. ین که به فرهاد یمدوا یم  
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 ای داد و گ  : به صورتش  ال  مسخره  

تش بریم    خوره! ا نگو که به رح غن 

دانساااااااااااتم. درواق  خ یل رانااااااااااااش این ی  را خودم هم نیم  

ها بود که از اصل  اش فرهاد نیم ن  دانستم! چن 

ه را ول کردم و ی     طرفش شااااااااااااااادن باااهخ اااال   اااادهدنااااااااااااتگن 

 برگ تم و  رام گ تم: 

 نیم  
ً
 کار کنم. دونم با تو چی ا من واقعا

 ام دوار بودم خودش کمک کند.   

ون اشاره زد.  هه     ای گ   و با رسش به بن 

. ا برو نیم    خواد برای من کاری کنن

شم وقِن به تو ف ر کنم... من عصن  یماااااااا کاوه خواهش یم  

 کنم. یم

 ناده گ  :   

 ا خب ف ر ن ن.   

تونم یه گوشه رل ظه هرها که باشم یمتونم وقِن هاااااااااااااا نیم  

   داش کنم. 
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رویش  ورده بودم، کااااه باااااز هم بااااهنااااه ان ااااار کرد نااااه از این  

 نارا   شد. باز هم ناده گ  : 

 قدرا هم ب  ار نیستم. ا دیگه این  

ن رو دونسااااااا ... فقآ داری همهش هم یماااااااااااااااااااا کاوه خاله   چن 

. برای خودش نخ  یم  کنن

ی که یمکه ته دلم یمبا این   ن خوانااااااااااااتم بگحیم دانسااااااااااااتم چن 

که شااااااااااااااید بهش بربخورد و  ق ق  ندارد اما فقآ برای این

 باعث رفتنش شود، گ تم: 

 این کارها رو یم  
ً
کنن که اون رو اااااااااااااااااااا البته خب شاااااااایدم واقعا

 !  ا ی  کنن

  وزخند زد.   

 کنن که براش متان م. هوری ف ر یما اگه این  

اشی که عاشق  دیم شدی که ااااا باید برای خودش متانف ب  

 کنه و ولش کنن بره... هوری ف ر یمبه  اینراه 

فهم د یا دانم خواهش   اااااا  ل ن  رام و لبخندم را یمنیم  

 کار کنم. دانستم دیگر باید چهنه... نیم
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 ت ان داد. هویم ک  د و گ  : رسش را ت ان  

 اره تو دنااااااا  یه اااااااااااااااااااا  دیم که هلو چ ااااااام  دناااااااا اااااااو یم  

 ره! دیگه و باهاش یم یمرت  ه

ها  س دیده بود... چقدر تمام این روزها دعا کرده بودم  ن  

دنبالم ن امده باشااااااد... فقآ همان ها را، اما انگار  ناااااامان را 

دعایی به قصااد اهاب  به  کاری کرده بودند که دیگر هیچبِین 

 رن د. مقصد نیم

 رسم را ت ان دادم و  رام گ تم:   

یسااااا  از خودم دفا  کنم... خحبه که با اااااااااااااااااا   ف که قرار ن  

 چ مای خودش دیدی. 

و دیگر منتظر نماندم. در را باز کردم و   اده شااااااااااادم. او هم   

 که من وارد مهد شوم، رفته بود. نماند. قبل از ن

  ف شاااااااد. اگر رسنوشااااااا  از راه دیگری رساغم  مده بود،   

 شاید من و کاوه... 

کردن ف ری کااه تمااامهااایم را درهم ک اااااااااااا اادم و باادون اخم  

 از دیدنم هوره تمام نیمهیچ
ً
شاااااد، وارد مهد شااااادم. تینا  تما

ن دل لم برای اداماه سااااااااااااااای   و  یم  کرد، این دومی 
د
 ی زندی
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که خواهرم ی ن اااااا من بود. همانبود. اویل هم روی طاقچه

. را تحیش قاب گرفته بودم، همان قاب ناده  ی چوی 

 

🌙 
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 فرهاد  

 

 

کردن گاذشااااااااااااته بود. قرار نبود زین را ب همم که از درک کاار    

  ورد. اش باال یمهایش را روی هگرگوشهعقده

ن ما. هگرگوشه... ی      معنن بود! الاقل بی 

هم برایم مم ن  کردن تیناااا توی  رف ِن تصااااااااااااور ا یااا   

کردن باااا  برویش نبود؛ بعاااد چ ور مم ن بود دلم باااه باااازی
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روی من بود... این  س کااه در رایصن شااااااااااااود.  بروی تینااا  ب

همااه بود! چرا این زن، این مااادر، اینتر یممااادرهااا بااایااد قوی

های منساااح  مادرانه را فر  داشااا  و فقآ معادالش تعریف

 زد. هم یمبه

ای باز شاااااااااد. داخل  مد و ناااااااااینن توی دنااااااااااش را تقهدر ی    

ن گذاشا .  ن  روی من 
ً
ن مقابلم ایساتاده بود. ا تماال طرف من 

ه رفته بودند. خب البته نمایش هم ناااااااااعِن بود که تمام هم

بررش هم به این بود که   اااا  ی نقدو شااااده و ِک ف هلسااااه

شان که م بور باشند رس عوامل برگ ار شود نه هلوی چ م

 شان  وزخند ب نند. ال  تعریف و تم  د کنند و توی دل

ن  وردم. قهوه و  ب و ژلوفن... ت   رکین  نگاهم را تا نینن  ایی 

چ اااااد. نگااااااهم را باااااه صااااااااااااورتش کاااااه برای باااااار دوم برایم یم

برگرداندم. ن ااااده بود که طبق برنامه  یش بروم. نرناااا ده به 

 دفِن م  ق، رضایی تماس گرفته و... 

ت  ه از   اااااِن مبل گرفتم. دناااااتم را نااااام  لیوان  ب دراز   

 کردم. 

 ا چرا ایستادی؟   
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 ا ب ینم؟  

 ل در ن دنش. فهم د. مثخوب منظورم را یم  

، ن س . به    های رفِین

ون زد. هرعهخندی کوتاه و ی  تک   ای  وصااااااله از دهانم بن 

 وردن ام بود که با باال از  ب نوش دم. نگاهم به ناع  مجی 

لیوان  وانااااام را نااااام  خودش ک ااااا ده بود. خوب بود که 

رفااا  و الزم نبود باااه این زودی این تن و بهرو رساغ تیناااا یم

 وهور کنم. را هم  هن  ش ته 

زدی و ها را هرچقدر خآ یمنهای  هن  بود که بعضاااااان  دم  

ن نیم ااذف یم رفاا ... مااادرهااا از کردی، امااا اثرشااااااااااااااان از بی 

ن هنس بودناااد. ماااادرهاااا و لقاااب اناااااااااااا وره شاااااااااااااااان... ایهمی 

 ی ما که  ح  و توخایل از  ب در مده بود. ی خانهان وره

ه    کرد. یماش مسن  ف رها را مختل نگاه خن 

 اش را یاد وری کردم: ی تل نن م المه  

 ا مادرش منتظره!   

   .  ا در هریان هسِین
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  ری نه؟ا کم نیم  

اش گرف  و اثرش لبخندی ک اااااااااا ده روی صااااااااااورتش خنده  

 شد. 

نگاااااهم را از لبخناااادش هاااادا کردم و لیوان را توی نااااااااااااینن   

 گذاشتم. 

   ،  با ااااااااااا هایگایه که اخار داری خودش رو توش ها کنن
ً
قبال

 ی  دیگه  ر شده. 

 یم  
ً
 اش  ال  متع ن  بدهد. خوان  به چهرهمثال

ا مگه هایگاه خودم م  یل داره که چ مم دنبال مال مردم   

 باشه! 

 ا هایگاه  ک ان ؟  

 ها. مخصوملبخند زد. از همان   

 دون د... فرهادهان. ا شما بهِن یم  

🌙 
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 قهوه گ  : بلند شد و با اشاره به   

 ا رسد ن ه.   

هم ف ااااااااااااااار دادم و بااا م ااث دهااانم را باااز هااایم را بااهدناادان  

 کردم. 

 ا ویدا؟  

ی  رفم طرفم چرخ اد و منتظر اداماهباا ابروی بااال رفتاه باه  

 ماند. 

 ن ... فایدها بهش بگو... این کارا ی    

ی انصاااااااااااااافن بود اگر دربارهبه رستا ایش اشااااااااااااااره کردم... ی    

 گ تم. بد یم ظاهرش

شم، یا منو ن ناخته، هوری خام یمااااااا اگه ف ر کرده من این  

یاا... خاب البتاه کاافر هماه را باه کیش خود  نادارد... یعنن راه 

ده... بهش بگو، شااااااااااااادن خودش رو داره بهم ن ااااااااااااون یمخام

  سای  از خودش ناام دم کرد. 
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 کن  او به ابروهایش به هم ن دیک و چ اااااااااااام  
ً
هایش کامال

ه شده بود. صورت  م خن 

 طرفم برگ  .  کامل چرخ د و قدیم به   

 به ی باید بگم؟ا این  
ً
 ها رو دق قا

امروز ظرف اااااا  اعصااااااااااااااااااابم ت م اااااال بود.  وزخنااااااد غل ظن   

 ت حیلش دادم و گ تم: 

ی! ا هموین که ازش خآ یم    گن 

ن رفتم. ن ده بود با هم روبه   روی ان بلند شدم و نم  من 

ی نیمکنم، اما فرِف هم ن  کرد. داش ، اصل م لب ت ین 

 ن ؟ا منظورتون  گیه روزنامه  

ون دادم.  لک بستم و برای  رام    ماندن ن سم را بن 

 طرفش که برگ تم زودتر گ  : به  

کردن باشه... فردا کنم وق  منانن  برای ب ثااااااااا ف ر نیم  

 رم. تون من دیگه یمزن م. بااهازهش  رف یمدرباره

 الزم نیس  دیگه ب ای... ویداهان!  ا  فرین! و   
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ی دیااادم. مثااال چهرههاااایش را هم داشااااااااااااتم یمبااااالخره اخم  

 اش. هدی

 خاطر فس  قرارداد باید به من خسارش بدید. ا به  

 دم. ا یم  

 من رو با کش که ازش خآ یم  
ً
 قبلش  تما

ً
م اااا  س ل  ا گن 

ون رو کن ااد تااا  ااداقاال بعااد از رفتنم، توی گمرایه خودتروبااه

های اشاباه رو انتخاب ن ن د.   یه مسن 

ون رف . صدای  اشنه   های ک  ش به اعصابم از اتا  بن 

کردن زد. در را نبساااااته بود و رسوصااااادایش به هم ناااااوزن یم

 خورد. ونایل یم

کمر وناااآ اتا  ایساااتادم. در این که ایمان داشااا  بهدنااا   

ری دردبخو رف  هیچ شااااااااا  نداشاااااااااتم، اما مدرک بهزیر ی  یم

هم در دنااااااااااتم نبود که ثاب  کند این دخِن از طرف او  مده 

باشد... رسم را نم  نقف گرفتم.  ِن اگر  دنم درن  

که با  ردادنش بود، بهِن بود ن دیک خودم نگهش دارم تا این

 ایمان را به ف ر یک راه دیگر برای ن و  بی ِن بیندازم. 
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ون   م که صدای رفِین از اتا  مصمم ن ده بودهنوز برای بن 

شااااااادن در م و و بعد هم وبساااااااتهکم دور و با باز ها کم اشااااااانه

ن را برداشتم و به ق   شد. هعبه ی دنتمال کاغذی روی من 

 دیوار کحب دم. 

 

🌙 
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http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 386 

 

نه انتظار دیدنش را داشااااتم نه انتظار این واتنش را... مردد   

ایش زدم. با ناااحیش برداشاااتم.  رام صااادبلند شااادم و قدیم به

هایش صااورتش را  وشااانده بود. عین ش روی  ی اااین دناا 

ی موهایش بود. عین ش را برداش  باال رفته و ن دیک ری ه

 کردنم گ  : نگاهو بدون 

 مونم. ا منتظرش یم  

 دو قدم دور شده بود که گ تم:   

 خوام برم رس خاک مامانم... منتظر نمون. ا یم  

ماندم. ن امده بود هم دیگر خودم هم منتظر واتن ااااااااااااش ن  

های باِف مانده را برداشااااااااااتم و گلخواناااااااااااتم بروم. دناااااااااااتهیم

 خالف هه  او راه افتادم. 

  ن  دق قااااه راه بود. هااااا تااااا خااااانااااهاز این  
ً
ی مااااامااااان، تقریبااااا

ی مامان بگذارند. ن امک نگذاشته بود بیه را هم توی خانه

که ت  هم داده زد  ماه رسی به بیه یم انگار ناااااااااااااایل به دوازده

 چرا به  رفش گوش کرده بودیم... من بود! نیم
ً
دانم اصااااااااااااال
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اش برای من که ن رده بودم. کار فرهاد بود.  اال هم ناااااخِن 

ن دو خانه را   اده گ  یم  کردم. بود که هربار باید مسن  بی 

ی مامان خا  و شاااااااا سااااااااته بود. از قن  کناری ناااااااان  خانه  

انااد. بااایااد از دفِن فن کردهمعلوم بود تااازه کشاااااااااااا را تحیش د

گرفتم تا خسااارش ناان  مامان شااان را یمداروالر مه شااماره

 تقصاااااااااااان  را بدهند. ه ته
ً
ی  یش ناااااااااااان  ناااااااااااااالم بود.  تما

 خودشان بود. 

کار شدم. اول نن  را شستم و اطرافش به لود دن اخم  

نظیم و  مد، از ی  را هارو زدم. مامان از گردوخاک بدش یم

، از خر  شاااااااااااان تراشااااااااااام وقِن زیر قایل  نهانهای مداد دهکث فن

های دیگر... یم ن  کردم، از خ یل چن 

ن کردم و گلخانه   ها را روی نااااااااان  اش را تا های مم ن تمن 

اش  رپر. برای بیه گل رس  گرفته بودم، برای مامان ش سته

ی که رن  ن گرف ، وبوی عاشااااقانه یمناااا  د. مامان از هرچن 

 .  مد، مثل گل رس بدش یم

به یم   خواندم زد و زیر لب فات ه یمانگ ااااااااتم به ناااااااان  خن

اما  وانااااااام  یش فرهاد بود. دیدنش ع  ب بود. تا  اال نه 

های خ ااااک ها دیده بودم نه اثرش را. مثل گلخودش را این
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های کردم و گلشااااااااان یمخودم که هر ه ته از روی قن  هم 

 شان. هدید را هایگ ین

روز  یش گ ته بودم، رودررو ن اااااده ای که دو بعد از   ره   

 کردم؟ ها  مدنش را چ ور تعبن  یمبودیم. این

حانگ اااِن که ی     های نااا  د ن اااسااا  رسم مقدمه روی گلن 

دار. را باال  راند. نااااااااااان  نااااااااااام  چپ مامان، بلند بود و لبه

حروی لبه ها را با انگ ااااااااتانش به اش ن ااااااااساااااااا  و ی  از گلن 

 ش گرفتم. بازی گرف . نگاهم را از صورت

ه باااه ناااااااااااانااا  بود. نااااخود گااااه من هم ی  از    نگااااهش خن 

ح ن انگ  گلن   هایم گرفتم. ها را برداشتم و بی 

ها اومدن منانب یه دخِن کنم باید بگم تنها ایناااااااااااااا ف ر یم  

ناااا  وقِن چهار کنم، گ تنش مسااااخرهنیساااا  و بازم ف ر یم

 دی. ناله داری ان امش یم

ده ناله.    ن  ا نن 

 مدم. مامان که مرد شااااان ده نااااالم که بود، تنها یمبیه هم    

توانسااااااااتم گریه کنم. وقِن دید دارم خ ه بود. هلوی بیه نیم

 شوم، رایصن شد به تنها  مدنم. یم
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 رف از ه ده  
د
و مدم دناااااااااا  خودم بود. من و بیه ناااااااااال 

بلد بودیم روی  ای خودمان بایسا م. از  ن به بعد هروق  

زدم. برع س بیه من از رسیمکردم، بااااااه مااااااامااااااان هوس یم

ن  مد. برای بعضاااااااااان ی ابدی مامان بدم نیمخانه ها مردن عی 

خوشاااااابخِن و  رامش بود. مامان وقِن مرد خوشاااااابخ  شااااااد 

 ن اش   دا کرد. 
د
 چون از این زندی

 ا  اال باید از مادرش خوانتگاری  کنم؟  

ن انگ ااا     ح بی  هایم دو ت ه شاااد. رسم را بلند ن ردم، او گلن 

ی مامان، بلند شااااااااااد. توی دلم ی همسااااااااااایهی خانهاز لبهاما 

 برایش فاااااات اااااه بخوانم و گاااال 
ً
 بعااااادا

ً
زم ماااااه کردم کاااااه  تماااااا

 بگذارم. 

رد  اهای فرهاد را دنبال کردم، هلو  مد، از کنارم رد شاااااااااد،   

 طرفم ایستاد. از   تم چرخ د و این

 ا باید برم مهد دنبال تینا.   

 و گ  : طرفم دراز کرد دناش را به   

  ی؟ا یم  
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خوای  یش بری دخِنهون؟... تااااا رختخواب تااااا ک ااااا یم»  

 «خواهرش؟

از دیروز این صدا را فقآ از توی  هنم  س زده بودم. مثل   

 کند... تصحیر کاوه که خانم خاردار گ ته بود از دور نگاهم یم

ای ای ناااداشااااااااااااتم. ل ظاااهدانسااااااااااااااا  کاااه چاااارهکس نیمهیچ  

ون دادم. رسم را هایم را بسااااااااااااتم و  چ اااااااااااام رام ن ساااااااااااام را بن 

طرفم دراز بود. توی طرفش باال گرفتم. دناااااااااااااش هنوز بهبه

 دیدم. هایش را نیمی عین ش نور افتاده بود و چ مشی ه

انااااااااا ،  س چرا دعای تو نگرف  یم»   گن دعای مادرها گن 

؟  ِن مامان؟ چرا نه بیه خوشاابخ  شااد... نه من؟ یم بینن

ا نبود... تو هم کااه خوشاااااااااااابخاا  دعااای مااادر خودش هم گن  

 «ن دی. 

 دنتم را در دناش گذاشتم و بلند شدم.   

 دنتم را ول ن رد. چرخ د و راه افتاد.   

مان بود و بعد به  رک   اهایم که هاینگاهم به دنااااااااااااا   

 شان؟شدند... دنبال او یا دنبال رسنوش دنبالش ک  ده یم
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 بیه  

 

 

 

 

را گرفتم و ناخنم را هحیدم. تماس که وصاااااال شااااااد،  شااااااماره  

م. تماااااااس یم»فقآ گ اااااا :  و ق   کرد. نجی کردم و « گن 

ن گذاشتم.   گوشی را روی من 

ی امروز باالخره یم   ن خوانتم م  ق را بهینم و متان انه چن 

اش دمش را بچینم و  ِن بهش در دناتم نبود که به وانا ه

 قدر م خرف نبافد! حیم که اینبگ

یاد  ن روز افتادم و توی م اااامم بوی کالباس لیونر   چ د.   

هو! تازه با خ ارشاااااااااااور طلب و ناااااااااااود های فرصااااااااااا بوی  دم
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ن دیدار با ای و چی س و نوشااااابهفله ی زرد... بویی که در اولی 

 ایمان م  ق فضا را  ر کرده بود. 

ای ی  روندهگر دربارهدر دفِن وکال  برادرش با یک ن ر دی  

زدند که تازه دادگاهش تمام شاااااااااااااده و موکل برادرش  رف یم

وز م اااادان شاااااااااااااااااده بود. همااااان هااااا هم نااااااااااااااااااناااادویااااچ هم  ن 

شان با رن دن خوردند. دادگاه طول ک  ده و ناهار رسپایی یم

 زمان شده بود. من هم

شاااااااااااااااااان بخورم... ای کناااااار تعاااااارف کرده بود من هم لقماااااه  

در اتااااِف دیگر منتظر مااااناااده بودم تاااا ب اااایاااد. نخورده بودم و 

داد اما بوی کالباس از  هنم وقِن  مد بوی  دامس نعنایی یم

 نرفته بود. 

بان قلبم تند شاااااااااااااد. زود تماس را   گوشی     که زن  خورد خن

 وصل کردم و  الو  گ تم، او اما گ  : 

 نالم...  ا الو مامان  

 اخم کردم و گ تم:   

 ام و البته منتظر تمان ! ا، من بیها اشاباه گرفِن وید  

 دونم قربون  برم... ا یم  
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 صاااااااااااااادا کرد. از وکولاهدفعاه انگااار دوزاری ک یااک  
د
ین  ام هن 

ن  ریدم و عصباین  چروی لبه ن  ایی    چ کردم: ی من 

 ا هلوی فرهاد تماس گرفِن؟  

شون ا  ره دیگه! رئیسم صدام زده بودن االن هم باید همراه  

 به خونه هایی برم. 
ً
خ یل ن دی ه، کارم تموم ب اااااااااه  مونات اقا

  م خونه... البته اگه اهازه بدن! ها یماز همون

بان قلبم را ترک ب   شاااااااااااده با صااااااااااادایش انگار در گوشااااااااااام خن

ن برداشااتم و روی ابروی چام شااان دم. دناااتم را از لبهیم ی من 

  چ کردم: زد. باز  چگذاشتم که داش  نبض یم

 دادی بهم، االن م  وک ن ده باشه؟ا خب   ام یم  

ااااااا نه خ ال  را  . شما هم مراقب خودش باش، یه وق    

ون، من کل د ندارم!   نری بن 

ی  خرش بودم کااااه خاااادا ااااافظن کرد و متع ااااب از هملااااه  

رویم گرفتم. قرارم با م اااااا ق تماس ق   شااااااد. گوشی را روبه

 یک ناع  دیگر بود و... 
ً
  دودا

دنااااااااااااتم را هلوی دهاااانم. چقااادر ا مق لبم را گااااز گرفتم و   

 شده بودم! 
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 به خونه»  
ً
 «خ یل ن دی ه مونات اقا

 ی ویدا بود. دفِن برادر ایمان ن دیک خانه  

ون، من کل د ندارم! »    «یه وق  نری بن 

 وای!  ا ای  

 رفتند؟! یعنن فرهاد شک کرده بود؟ها یمداشاند به  ن  

ناااااااااااا دم بدتر باعث خوانااااااااااااتم برایش   ام ب رنااااااااااااتم اما تر   

شااادن فرهاد شاااود. لبم باز زیر دندانم گن  کرد. رسم م ااا وک

را ناام  ناااع  دیواری چرخاندم. هر  رکِن در این ل ظه 

 شدن اوضا  شود،  س بهِن بود هیچتوانس  باعث بدتر یم

ی فهم ده بود های کاری ن نم. ضااااامن این ن که اگر فرهاد چن 

س فقآ باااایاااد صاااااااااااان   ماااد!  رفِین رساغ او باااایاااد رساغ من یم

د و ابهاااامااااتم را برطرف یم کردم تاااا ویااادا خودش تمااااس بگن 

 از همان اول هم دلم با این قرار نبود. 
ً
 کند. اصال

 ا همون بهِن که به هم خورد.   
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لیوانم را برداشاااااتم و کیم  ب خوردم.  ب هوشااااام ی  کرده   

ن شدم. امروز ه  بود. نگایه به کِنی برِف انداختم و    ما

توانسااااتم یم ی دیگری نداشااااتم. این قرار به هم خورده برنامه

دنبال تینا بروم. تا ناااااع   ن  مهد بود و اگر من را زودتر از 

هاااایم از دو طرف کرد. لااابدیاااد  ساااااااااااااااای   و  یمموعاااد یم

ک اااااااااااا ده شااااااااااااادند.  ِن ف رکردن به  وقش هم  س خوی  

 یک هوانه بود البه
ً
 الی خارها... داش . تینا دق قا
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 ام را برداشتم و برای فرهاد   ام فرنتادم. گوشی    

 «شه برم مهد دنبال تینا؟یم»  

ه به صاااا  ههمان   ی گوشی منتظر ماندم. صاااا  ه طور خن 

نااااااا اه شاااااااد و هواب نداد. از  ن روز که داُرالرن مه به دنبالم 

 مد و دنااتم را توی دناااش گذاشااتم، اوضااا  کیم فر  کرده 

ی   بود. خن 
د
 بیتانایم که از زین در زندی

ً
اش نبود، مخصاااااوصاااااا

ن ف ر یم ی بی  ن  چن 
ً
شااان اناا  و نبود انگار... شااید کردم واقعا

 هم زده بود. هم با او به

  وزخند زدم.   

دانم! فقآ هنوز نظرم مسااااااااااااخره بود؟ نیمچرا این ف ر بااه  

 ام نگرفته باشد. طور که باید هدیترن دم  نهم یم

ی   ااااش را با تم لرزید و روشااان شاااد. دایرهگوشی توی دنااا   

ام لمس کردم. ق ل باز شااد. ن ازی به بازکردن انگ اا  اشاااره

به   امش هم « برو. »  امش نبود. یک کلمه نوشااااااااااااته بود: 

 وزخند زدم. به اهازه صااااااااااادرکردنش. به کلّ   این اوضااااااااااا ! 

واطوارها نداشاااته باشااام، ادا برای روزی که دیگر ن ازی به این

 کردم. شماری یمل ظه
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ون    باا خاانم رضااااااااااااوی کاارهای خوناه را همااهن  کردم و بن 

توانساااااتم با اتحبوس بروم. داشاااااتم رفتم. ع له نداشااااااتم و یم

رفتم که خانم رضاااااوی صااااادایم زد. دم در نااااام  ایساااااتگاه یم

ای توی  ارچهکرد برگردم. نگاهم به ک فایسااتاده و اشاااره یم

 طرفش. دناش بود. برگ تم به 

دوین که یادم رف  اینو به  بدم. ناااوغاش م اااهده، یماااااااااااااااا   

. برای همه یه ناااوغاِی  خانم فروزنده و دخِنش تازه برگ اااِین

هان مخصاااااااوم... صااااااابح کوچ ک  وردن، برای شاااااااما و تینا 

 اومده بودن که شما نبودی. 

ک ف را از دناااااش گرفتم و ت اااا ر کردم. خدا افظن کرد و    

 داخل برگ  . 

ینن و خانم فروزنده از اول   ن اعضااااای خونه بود. بخش شاااان  ی 

درسماااان باااه ل ف او رونق گرفتاااه بود. دو ناااااااااااااااال  یش کاااه 

ی  ن  دم دخِنش شااااوهر کرد و از قضااااا دامادش از ته مانده

هایی از  ب در مد که به داینانااااورها  یونااااته بودند،  سااااای  

گاه هوایش را  سااااااااااای  داشاااااااااا . بعد از  ن خانم فروزنده گه

ینن انمدادن بااه خاابرای  موزش   ی عالقااه هااایی کااه بااه شاااااااااااان 

 زد. خونه رس یم داشاند به
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هایش همه بعد  شااااااااااانایی ه ی  و دقیق من با خونه و خانم  

 از مرح بیه بود... بعد از اهباری که روی دوشم ن س . 

های خونه،  س خوی  داشاااااااا . دیدن وضاااااااا  خوب خانم  

 شاااااااادم. توی دلم بیهتر یمهوری به خواهرم ن دیکانگار این

را تصاااااااااااور کردم که اگر بود از خوشی رنااااااااااا دن به هدفش به 

 افتاد. گریه یم

 ع  ب نبودم که در ل ظه  س خوب و ن شاااااا که   
ً
اصااااااال

 ک اااااا دم، تبدیل شااااااد به ن شاااااا داغ و  بس 
د
از رس  نااااااودی

ام را در هم ک  د. به این  ال مت ن  هم عادش شده و چهره

 کرده بودم. 

ی ی  خر عمرش همااااااهبیه نبود و ف رکردن بااااااه روزهااااااا  

 کرد... ها و  واس خوب را خنن  یمخوشی 

اتحبوس کااه از مقااابلم رد شااااااااااااااد و رفاا ، نجی کردم و قاادیم   

ای راه فایده بود. تا ایسااتگاه هم چند دق قهبلند برداشااتم. ی  

 بود و م ال بود بهش برنم. 
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اهم به ی خ ابان رفتم و منتظر تاتشاااااااااااا ایسااااااااااااتادم. نگلبه  

ی از انتهای خ ابان بود و تا هایی که چ اااااااااااام کار یم کرد خن 

رویم ها را دودناااِن روبهی ک ف ناااوغاِی تاتشااا نبود. دناااته

 دادم که... گاه ت انش یمگرفته و گه

ن خن  نااااداری کااااه کاااااوه اگرچاااه یااااک ه تاااه»   نااااااااااااااا  م ممین

 «رساغ  نیومده اما از دور م  ول  ای دن  بوده. 
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گذشااا  و در ی اااِن از دیدن خانم خاردار یم اال دو ه ته ب  

این فااصاااااااااااالاه کااوه را فقآ دو باار دیاده بودم کاه برای کاار به 

ها های من همهخونه  مده و زود هم رفته بود. اما چ اااااااااااام

الی تصاااااااااوراتم و گایه مثل کردند. گایه البهردش را دنبال یم

  اال در واقع  ... 

د من شااااااااااااادم، هدف و مقصاااااااااااااطرفش ک اااااااااااا ده یمنباید به  

رنااااااا د، اما وفقآ یک راه داشااااااا  و  ن هم به فرهاد یمفقآ

زد انگار... مثل  اال که  اهایم داشاااااااااااااند به رسم یمگایه به

 رن دند. ماشینش یم

ن    ن  ایی  ی درخِن بلند و تر از خونه زیر نااااااااااایهچند تا ماشاااااااااای 

 
ً
 ربار،   اااا  یک وان  انگار ناااانگر گرفته بود. هرچند واقعا

ن قرم  اما اگر ف ر بودنش کر نااخ  بود مخفن  دن این ماشاای 

 مد مثل خ یل روزهای چ اااامم نیم در  هنم نبود، شاااااید به

یهااایی کااه بااهقباال از این. مثاال تمااام وقاا  هااای خاااطر درگن 

  هنن خودم یااا بااه
د
اش خاااطر بودن دخِنهااای دیگر در زناادی

 ِن نتوانساااااااااته بودم هوری دیگری، با  س دیگری نگاهش 

 . لعن  به این روزها. کنم و این روزها.. 
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ن بود و  ن ره   اش هااا بسااااااااااااتااه. از  ااالاا  چهرهتوی ماااشاااااااااااای 

ام رایصن کااه مچش را گرفتااهتوانسااااااااااااتم  ااادس ب نم از اینیم

 لود بود و موهایش اش کیم خسااااته و خوابنیساااا ... چهره

 
د
ژول ااده »گ اا : هااا کااه ویاادا یمژول ااده. از  ن ماادل ژول اادی

 تو این شاااااااا 
ً
یل باشی زشااااااااِن اما وقِن یه داریم تا ژول ده، مثال

 «شه ته تیپ و ق افه. هوری باشه، یم رس  ولدار این

هنوز چند قدم تا ماشینش مانده بود که   اده شد. دناش   

 را بی ِن کرد. را البه
د
 الی موهایش  رک  داد و ژول دی

 تعارف گ تم: رویش ایستادم و ی  روبه  

 خوای برنون م؟ا یم  

 کم ن اورد.    

 ش غالم ن اه! کر عمها نو   

 بااه رسم زده بود. خناادیاادم. ی    
ً
 وصاااااااااااالااه بود و من... واقعااا

خوانااتم یک دانم. یمکرد، نیمشاااید هم عقلم داشاا  کار یم

یااااح کنم که من ه  فرهاد مسااااان  دیگری  اااای بار دیگر برایش ترسا

داشاااااااااااا  و رساغ کرد، تا دناااااااااااا  بریمنداشااااااااااااتم. باید باور یم
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د
عمرش را  ااای این انتظااار خوانااااااااااااتم رفاا . نیماش یمزناادی

 هدر بدهد. 

زدم و نااااام  صاااااندیل که داشاااااتم ماشاااااینش را دور یماز این  

هااااااا و رفاتام، تاعا ااااااب کارده باود. بااااااه  ااااااایا اااااادنشاااااااااااااااااااگارد یم

 هایش کنایه زدم: کردنتعق ب

یم... ا باالخره که هم    مسن 

 خود نوار ن  ا! هونم... ی  ا ی گ ته، من منتظر صدیقه  

د. خانم رئوف اوایل  ضااااااااور کاوه  ِن ام بی ااااااااِن شااااااااخنده  

 مد کیم گ ااااااااااااا  ارشاااااااااااااادی برخورد کند، اما کاوه بدش نیم

ن برده بود.   قلقش را   دا کرده و  سانیاش را از بی 

ون دادم.  ِن خاانم رئوف هم بو برده بود و    ن ساااااااااااام را بن 

 کرد. من...    ب چاره من که از بد روزگار ف رم ک اها نن  یم

 هم با م ث نوار شد.  نوار شدم و او   

 ری؟ا ک ا یم  

 ا مهد.   
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انااااااااتارش زد و  خش را روشاااااااان کرد. طبق معمول صاااااااادای   

ن  خش شاااااد و هملهخواننده ای که همان ی رپ توی ماشااااای 

ووا  نگااااهش رک اااک بود. هاااا  ل ظاااه گ ااا ، چنااادتاااا ف ش

 ی بعدی. اش را خورد و زد ترانهکردم. خنده

اعصاب  داغونه خحبه ی  باشه های تو هم ف ش اااا وقِن   

 بده. 
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گ تم...  س ف ر کردم بگحیم، نگحیم؟ باااالخره کااه بااایااد یم  

 گ تم: 

 ا چرا اعصاب  داغونه؟  

 ی خندان  یش از این نوال، گ  :  رام و با همان چهره  

 ا به تو مربوط نیس .   

خوانااااااااااااااا  ب ض کنم و بعاااد هم زار  س بود. چرا دلم یم  

نم؟ کاری که این یک نااال  ِن در خلوش و با ف ر به بیه ب  

 هم ن ده بود. 

ن را از    و  شاااااده بود. صااااادایش کم بود. ماشااااای  رپ بعدی رسی

دفعه صدای  خش را هم زیاد کرد  ارک در ورد و گاز داد. یک

 و همراهش خواند. 

 و دن ای   
د
 و ع ااق و وابساات 

د
 و خساات 

د
 و بچ 

د
ااااااااااااااا ... زندی

  نهان. 

 یم نمتم انداخ . ی چ گوشه   

، ی  ا دوری ازم بهم ن دیک  ب رح  
 تردیدترینن
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اش را کوتاه به طرفم خم شاااااااااااااد و شاااااااااااااانهمقدمه بهخ یل ی    

 بازویم زد و ادامه داد: 

ن     خانم! ش چرخ د، بیهمون دوره نتارها زمی 

 خندیدم. انگار امروز به رس او هم زده بود.   

 باز خواند:   

 یااااحبازی ت ر ا   اط توپ  

 رسش را ت ان داد:   

 ا  اس بده ب نم گل...   

ون داد.    مان شد از هم    با خواننده و ن سش را بن 
خواین

 صدای  خش را هم کم کرد و گ  : 

ا؟    ا چه خن 

؟ا کدوماش رو نیم    دوین

هاااایش طعناااه زده بودم. مرض داشااااااااااااتم... بااااز باااه  اااای ااادن  

 دانستم. یم

ون دادم و قبل ا   ی بگحید، گ تم: ز  نن سم را بن  ن  که چن 

ین خونه شدن. ا خاله    ش عضو هیم  خن 
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انگار خن  نداشااااااااااااا  که با به  رسش را چرخاند و کیم هم   

 اخم کرد. شانه باال دادم و گ تم: 

 دونس  تو هم عضوی. ا یم  

  وزخند زد.   

ی هم هس  که ندونه!    ن  ا چن 

انگار  اااااااااااااا به هر ال فقآ عضو شد... یعنن منظورم اینه که  

 هدفش عضو 
ً
 شدن و کمک به خونه بود. واقعا

 صاااااااااااورتش هم کم ن اااااااااااد.   
د
ی نگ   اما از   م گرفت  ن چن 

بعد دیگر تا رنااا دن به مهد ه  نااا ل کلماش خوانندگان رپ 

ن هاری ن د.   در فضای ماشی 
  رفن

هرکاری کردم نتوانسااتم رس صاا ب  را باز کنم یا به  ضااور   

 ق   فرهاد اشااااااااااااااره کنم و قانعش ک
د
اش برود... نم یی زندی

 دانس . وقِن دنبالم بود یعنن خودش یم

ه گذاشتم و گ تم:     دنتم را روی دنتگن 

 ا ممنون که رنوندیم...   

 هنوز خدا افا را نگ ته بودم که گ  :   
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 ا برو ب ارش یه دوری ب ن م.   

 گه. دوین که به فرهاد یما یم  

 ای داد و گ  : به صورتش  ال  مسخره  

تش بریم ا    خوره! نگو که به رح غن 
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دانساااااااااااتم. درواق  خ یل رانااااااااااااش این ی  را خودم هم نیم  

ها بود که از اصل  اش فرهاد نیم ن  دانستم! چن 

ه را ول کردم و ی     طرفش شااااااااااااااادن باااهخ اااال   اااادهدنااااااااااااتگن 

 برگ تم و  رام گ تم: 

 نیم  
ً
 کار کنم. دونم با تو چی ا من واقعا

 ام دوار بودم خودش کمک کند.   

ون اشاره زد.  هه     ای گ   و با رسش به بن 

. ا برو نیم    خواد برای من کاری کنن

شم وقِن به تو ف ر کنم... من عصن  یماااااااا کاوه خواهش یم  

 کنم. یم

 ناده گ  :   

 ا خب ف ر ن ن.   

تونم یه گوشه تونم وقِن هرل ظه هرها که باشم یماااااااااااااا نیم  

 کنم.   داش  

رویش  ورده بودم، کااااه باااااز هم بااااهنااااه ان ااااار کرد نااااه از این  

 نارا   شد. باز هم ناده گ  : 
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 قدرا هم ب  ار نیستم. ا دیگه این  

ن رو دونسااااااا ... فقآ داری همهش هم یماااااااااااااااااااا کاوه خاله   چن 

. برای خودش نخ  یم  کنن

ی که یمکه ته دلم یمبا این   ن خوانااااااااااااتم بگحیم دانسااااااااااااتم چن 

که شااااااااااااااید بهش بربخورد و ارد اما فقآ برای این ق ق  ند

 باعث رفتنش شود، گ تم: 

 این کارها رو یم  
ً
کنن که اون رو اااااااااااااااااااا البته خب شاااااااایدم واقعا

 !  ا ی  کنن

  وزخند زد.   

 کنن که براش متان م. هوری ف ر یما اگه این  

ااااا باید برای خودش متانف باشی که عاشق  دیم شدی که   

کنااااااه و ولش کنن بری دنباااااال ف ر یم هوریبهااااا  اینراه 

 زندگ  ... 

فهم د یا دانم خواهش   اااااا  ل ن  رام و لبخندم را یمنیم  

 کار کنم. دانستم دیگر باید چهنه... نیم

 ت ان داد. هویم ک  د و گ  : رسش را ت ان  
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 اره تو دنااااااا  یه اااااااااااااااااااا  دیم که هلو چ ااااااام  دناااااااا اااااااو یم  

 ره! دیگه و باهاش یم یمرت  ه

ها دیده بود... چقدر تمام این روزها دعا کرده بودم  ن س   

دنبالم ن امده باشااااااد... فقآ همان ها را، اما انگار  ناااااامان را 

دعایی به قصااد اهاب  به  کاری کرده بودند که دیگر هیچبِین 

 رن د. مقصد نیم

 رسم را ت ان دادم و  رام گ تم:   

که با   اااااااااااااااااا   ف که قرار نیسااااا  از خودم دفا  کنم... خحبه  

 چ مای خودش دیدی. 

و دیگر منتظر نماندم. در را باز کردم و   اده شااااااااااادم. او هم   

 که من وارد مهد شوم، رفته بود. نماند. قبل از ن

  ف شاااااااد. اگر رسنوشااااااا  از راه دیگری رساغم  مده بود،   

 شاید من و کاوه... 

کردن ف ری کااه هااایم را درهم ک اااااااااااا اادم و باادون تماااماخم  

 از دیدنم مام نیمهوره تهیچ
ً
شاااااد، وارد مهد شااااادم. تینا  تما

ن دل لم برای اداماه سااااااااااااااای   و  یم  کرد، این دومی 
د
 ی زندی
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که خواهرم ی ن اااااا من بود. همانبود. اویل هم روی طاقچه

. را تحیش قاب گرفته بودم، همان قاب ناده  ی چوی 
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درواق  خ یل  دانساااااااااااتم. رانااااااااااااش این ی  را خودم هم نیم  

ها بود که از اصل  اش فرهاد نیم ن  دانستم! چن 
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ه را ول کردم و ی     طرفش شااااااااااااااادن باااهخ اااال   اااادهدنااااااااااااتگن 

 برگ تم و  رام گ تم: 

 نیم  
ً
 کار کنم. دونم با تو چی ا من واقعا

 ام دوار بودم خودش کمک کند.   

ون اشاره زد.  هه     ای گ   و با رسش به بن 

. خواد بر ا برو نیم    ای من کاری کنن

شم وقِن به تو ف ر کنم... من عصن  یماااااااا کاوه خواهش یم  

 کنم. یم

 ناده گ  :   

 ا خب ف ر ن ن.   

تونم یه گوشه تونم وقِن هرل ظه هرها که باشم یماااااااااااااا نیم  

   داش کنم. 

رویش  ورده بودم، کااااه باااااز هم بااااهنااااه ان ااااار کرد نااااه از این  

 نارا   شد. باز هم ناده گ  : 

 قدرا هم ب  ار نیستم. ا دیگه این  
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ن رو دونسااااااا ... فقآ داری همهش هم یماااااااااااااااااااا کاوه خاله   چن 

. برای خودش نخ  یم  کنن

ی که یمکه ته دلم یمبا این   ن خوانااااااااااااتم بگحیم دانسااااااااااااتم چن 

که شااااااااااااااید بهش بربخورد و  ق ق  ندارد اما فقآ برای این

 باعث رفتنش شود، گ تم: 

   
ً
کنن که اون رو  این کارها رو یماااااااااااااااااااا البته خب شاااااااایدم واقعا

 !  ا ی  کنن

  وزخند زد.   

 کنن که براش متان م. هوری ف ر یما اگه این  

ااااا باید برای خودش متانف باشی که عاشق  دیم شدی که   

کنااااااه و ولش کنن بری دنباااااال هوری ف ر یمبهااااا  اینراه 

 زندگ  ... 

م د یا فهدانم خواهش   اااااا  ل ن  رام و لبخندم را یمنیم  

 کار کنم. دانستم دیگر باید چهنه... نیم

 ت ان داد. هویم ک  د و گ  : رسش را ت ان  

 اره تو دنااااااا  یه اااااااااااااااااااا  دیم که هلو چ ااااااام  دناااااااا اااااااو یم  

 ره! دیگه و باهاش یم یمرت  ه
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ها  س دیده بود... چقدر تمام این روزها دعا کرده بودم  ن  

اما انگار  ناااااامان را  دنبالم ن امده باشااااااد... فقآ همان ها را،

دعایی به قصااد اهاب  به  کاری کرده بودند که دیگر هیچبِین 

 رن د. مقصد نیم

 رسم را ت ان دادم و  رام گ تم:   

اااااااااااااااااا   ف که قرار نیسااااا  از خودم دفا  کنم... خحبه که با   

 چ مای خودش دیدی. 

و دیگر منتظر نماندم. در را باز کردم و   اده شااااااااااادم. او هم   

 که من وارد مهد شوم، رفته بود. بل از ننماند. ق

  ف شاااااااد. اگر رسنوشااااااا  از راه دیگری رساغم  مده بود،   

 شاید من و کاوه... 

کردن ف ری کااه هااایم را درهم ک اااااااااااا اادم و باادون تماااماخم  

 از دیدنم هوره تمام نیمهیچ
ً
شاااااد، وارد مهد شااااادم. تینا  تما

ن دل لم برای اداما سااااااااااااااای   و  یم  هکرد، این دومی 
د
 ی زندی

که خواهرم ی ن اااااا من بود. همانبود. اویل هم روی طاقچه

. را تحیش قاب گرفته بودم، همان قاب ناده  ی چوی 
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کردن گاذشااااااااااااته بود. قرار نبود زین را ب همم که کاار از درک   

  ورد. اش باال یمهایش را روی هگرگوشهعقده

   
ً
ن ما. ی  هگرگوشه؟ واقعا  معنن بود؛ الاقل بی 

هم برای من مم ن نبود؛  کردن تینا توی  رفتصور ا ی   

کردن با  برویش باشاااااااااااام! توانسااااااااااااتم رایصن به بازیچ ور یم

 بروی تیناااا  بروی من بود... این  س کاااه در ماااادرهاااا باااایاااد 

همه فر  داشاااااا ؟ بود! چرا این زن، این مادر، اینتر یمقوی

های منسااااااااااح  مادرانه عادالش تعریفخودش یک تنه تمام م

 هم ریخته بود. را به

نااان  اف ار و رفتار توی هر  دیم باالخره یک خظ داشااا ،   

کرد  یش خودش فهم دش... چه ف ری یماما این زن... نیم

که وقِن هلوی چ ااااااااامش بودم، زبانش فقآ به زخم زبان و 

ن کااه  س یم ام بااه هر کرد دور شاااااااااااااادهت قن  باااز بود و همی 

 برم گرداناد... ف ر یمدری یم
ً
کرد بااا این کاارهاا کحب اد کااه مثال

گردم؟ که هلوی غریبه و  شااااااااانا خودش نقش مظلوم را بریم

اااااااا ظالیم که از دیدن نوهداشااااااااا  و من را یمبریم اش کرد  رسا

م رومش کرده بود... نوه؟ مسخره بود. تنها هایی که تینا با 
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ن زنگ ااااااااااااااا  خااااناااهرفااا  و بریمگریاااه یم ن  ی همی  بود! همی 

 مادر! 

ای باز شاااااااااد. داخل  مد و ناااااااااینن توی دنااااااااااش را تقهدر ی    

ن گذاش . همان روی من که ها ایستاد، درن  روبهروی من 

م و روی مبل دون ره ن  ولو نه   ااااااااا  من 
ً
ی وناااااااااآ اتا  تقریبا

 خوردن هم نداشتم. شده بودم و تماییل به ت ان

 همه رفته بودند. خب البته نمای  
ً
ش هم ناااعِن بود ا تماال

بررش هم به این بود که ی نقدو که تمام شده و ِک ف هلسه

شاااااااااان که   ااااااااا  رس عوامل برگ ار شاااااااااود، نه هلوی چ ااااااااام

شااااااااااااان م بور باشااااااااااااند ال  تعریف و تم  د کنند و توی دل

  وزخند ب نند. 

ن  وردم. قهوه و  ب و ژلوفن... ترکین     نگاهم را تا نینن  ایی 

م چ اااده بود. نگااااهم را باااه صااااااااااااورتش کاااه برای باااار دوم برای

برگرداندم. ن ااااده بود که طبق برنامه  یش بروم. نرناااا ده به 

 دفِن م  ق، رضایی تماس گرفته و... 

ت  ه از   اااااِن مبل گرفتم. دناااااتم را نااااام  لیوان  ب دراز   

 کردم. 
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 ا چرا ایستادی؟   

 ا ب ینم؟  

 هایش. فهم د. مثل در ن دنخوب منظورم را یم  

، ن س . هابه    ی رفِین

ون زد. هرعهخندی کوتاه و ی  تک   ای  وصااااااله از دهانم بن 

 وردن ام بود که با باال از  ب نوش دم. نگاهم به ناع  مجی 

لیوان  وانااااام را نااااام  خودش ک ااااا ده بود. خوب بود که 

رفااا  و الزم نبود باااه این زودی این تن و بهرو رساغ تیناااا یم

 وهور کنم.  هن  ش ته را هم 

زدی و ها را هرچقدر خآ یمنهای  هن  بود که بعضاااااان  دم  

ن نیم ااذف یم رفاا ... مااادرهااا از کردی، امااا اثرشااااااااااااااان از بی 

ن هنس بودناااد. ماااادرهاااا و لقاااب اناااااااااااا وره شاااااااااااااااان... ایهمی 

 ی ما که طبل توخایل از  ب در مده بود. ی خانهان وره

ه    کرد. اش مسن  ف رها را مختل یمنگاه خن 

 اش را یاد وری کردم:  نن ی تلم المه  

 ا مادرش منتظره!   
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   .  ا در هریان هسِین

  ری نه؟ا کم نیم  

اش گرف  و اثرش لبخندی ک اااااااااا ده روی صااااااااااورتش خنده  

 شد. 

نگاااااهم را از لبخناااادش هاااادا کردم و لیوان را توی نااااااااااااینن   

 گذاشتم. 

 با   
ً
، قبال ااااااااااا هایگایه که اخار داری خودش رو توش ها کنن

 ده. ی  دیگه  ر ش
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 یم  
ً
 اش  ال  متع ن  بدهد. خوان  به چهرهمثال

ا مگه هایگاه خودم م  یل داره که چ مم دنبال مال مردم   

 باشه! 

 ا هایگاه  ک ان ؟  

 ها. مخصوملبخند زد. از همان   

 دون د... فرهادهان. ا شما بهِن یم  

 بلند شد و با اشاره به قهوه گ  :   

 د ن ه. ا رس   

هم ف ااااااااااااااار دادم و بااا م ااث دهااانم را باااز هااایم را بااهدناادان  

 کردم. 

 ا ویدا؟  

ی  رفم طرفم چرخ اد و منتظر اداماهباا ابروی بااال رفتاه باه  

 ماند. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 422 

 ن . فایدها بهش بگو، این کارا ی    

ی انصاااااااااااااافن بود اگر دربارهبه رستا ایش اشااااااااااااااره کردم... ی    

 گ تم. ظاهرش بد یم

شم، یا منو ن ناخته، هوری خام یمف ر کرده من اینااااااا اگه   

یاا... خاب البتاه کاافر هماه را باه کیش خود  نادارد... یعنن راه 

ده... بهش بگو، شااااااااااااادن خودش رو داره بهم ن ااااااااااااون یمخام

  سای  از خودش ناام دم کرد. 

که هایش بی اااااااااااِن از اینابروهایش به هم ن دیک و چ ااااااااااام  

ه نگران یا ترنااااااا ده باشاااااااد، کن   او و ناااااااوایل به صاااااااورتم خن 

 شده بود. 

 کامل چرخ د و قدیم هلو  مد.     

 به ی باید بگم؟ا این  
ً
 ها رو دق قا

امروز ظرف اااااا  اعصااااااااااااااااااابم ت م اااااال بود.  وزخنااااااد غل ظن   

 ت حیلش دادم و گ تم: 

ی! ا هموین که ازش خآ یم    گن 

م رفتم.    ن  بلند شدم و نم  من 
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 ها! ا هموین که فرنتادش این  

روی ااااان کنم، اما فرِف هم نداشاااا ،  ااااده بود با هم روبهن  

ی نیم  کرد. اصل م لب ت ین 

 ن ؟ا منظورتون  گیه روزنامه  

ون دادم.  لک بستم و برای  رام    ماندن ن سم را بن 

 طرفش که برگ تم زودتر گ  : به  

کردن باشه... فردا کنم وق  منانن  برای ب ثااااااااا ف ر نیم  

 رم. تون من دیگه یمن م. بااهازهز ش  رف یمدرباره

 ا  فرین! و الزم نیس  دیگه ب ای... ویداهان!   

ی دیااادم. مثااال چهرههاااایش را هم داشااااااااااااتم یمبااااالخره اخم  

 اش. هدی

 خاطر فس  قرارداد باید به من خسارش بدید. ا به  

 دم. ا یم  

 من رو با کش که ازش خآ یم  
ً
 قبلش  تما

ً
م اااا  س ل  ا گن 

کن ااد تااا  ااداقاال بعااد از رفتنم، توی گمرایه خودتون   رو روبااه

های اشاباه رو انتخاب ن ن د.   یه مسن 
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ون رف . صدای  اشنه   های ک  ش به اعصابم از اتا  بن 

کردن زد. در را نبساااااته بود و رسوصااااادایش به هم ناااااوزن یم

 خورد. ونایل یم

کمر وناااآ اتا  ایساااتادم. در این که ایمان داشااا  بهدنااا   

دردبخوری رف  هیچ شااااااااا  نداشاااااااااتم، اما مدرک بهی  یمزیر 

هم در دنااااااااااتم نبود که ثاب  کند این دخِن از طرف او  مده 

ان ... رسم را نم  نقف گرفتم.  ِن اگر  دنم درن  

کااااااه بااااااا بود، بهِن بود ن دیااااااک خودم نگهش دارم تااااااا این

ون کردنش ایمان را به ف ر یک راه دیگر برای ن و  بی ااااِن بن 

  به کار 
د
 ام بیندازم. و زندی

ون   رفِین از اتا  مصمم ن ده بودم که صدای هنوز برای بن 

شااااااادن در م و و بعد هم وبساااااااتهکم دور و با باز ها کم اشااااااانه

ن را برداشتم و به ق   شد. هعبه ی دنتمال کاغذی روی من 

 دیوار کحب دم. 
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 ا خالصه که دلم براش نوخ .   

دهانم را برایش ک  کردم. من اما ه  خودم و تینا دلم برای   

نوخ ... ف ر کاوه از چند ناع   یش،  ِن ه چ س نیم

هم از  هنم نرفتاااه بود. شاااااااااااااااایاااد بهِن بود  برای یاااک ل ظاااه

ام را تصااااااااااا یح کنم؛ خودم، تینا و... کاوه. بیه و مامان همله

 شان را   شده بودند. هم که با مردن

 رن  
د
ها   بود و عمر بی ااااااااِن مساااااااااوی رن  بی ااااااااِن...  نزندی

 شان را برای من به ارث گذاشته بودند. را   شده و رن 

 از هلوی گوشی بلند شدم.   

وکوله رو برای من ک  شاااخصااای ؟ دهن اااااااااااااااا  های ک ا ی    

 ری م رو  با! ش رو یمرم  تهن ن، یم

 دید.   تم به گوشی بود و لبخندم را نیم  

 فرهادهان؟ ا هلوی ی؟  

هوش ده  اش گرف .  ب هان  را غل ا گ ته بودم. خنده  

 را در ماگم ریختم. دوباره هلوی گوشی ن ستم و گ تم: 
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ها ا اون روز تو دفِنش خ یل هلوی خودمو گرفتم که همون  

 دهنم رو براش ک  ن نم. 

 از خنده ریسه رف .   

 ش معلوم بود. ا فهم دم خودم. ق ن  از ق افه  

بعدم که برداشِن برام  ب  وردی... یعنن من و تو فقآ تا ا   

  اال لو نرفت م خوان  خدا بوده. 

افِن! بعدم رسش شلحغ بود اون ااااااااااا خب دیدم داری  س یم  

گ ت م خودش  ب اومااااااد، فوقش یمرفاااااا  و یمروز یه یم

 خوانِن دیگه. 

ک  فرهاد رفته درناااا  از روزی که ویدا به   خاطر من به رسی

 مان بودم. شدن دن روز منتظر رو بود، هر 

 ا  اال خودمون ما به نظرش کش تو زندگیش هس ؟  

ن گوشی    اش ک ااااااا ده و منتظر خودش را کامل نااااااام  دوربی 

ی از هریاااانااااش ازدوا  باااه ویااادا نگ تاااه  ن هوابم بود. هنوز چن 

 در هریان همهبودم. با این
ً
ن بود اما طبق عادِی که تقریبا چن 

شاااااد ف رها و ده بودم، تا هایی که یمکه به ناچار دچارش شااااا

این ه به این ازدوا ، با گرفتم. اما راه تصاام ماتم را تنهایی یم
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خاطر  ِن ف رکردن بهش برای خودم هم نااااااااااااخ  بود، به

اش چیساااا ، هیچ م یل دانسااااتم نظر دیگران دربارهکه یماین

یبه  خش ش نداشتم. ویدا هم درگن  م با کردن خن  های اخن 

هایم از دیادن تینا  اال نااخوشاااااااااااام را باه م روم ا  فرهااد و 

 داد. نسب  یم

فهم اااد، تاااا دردی باااه این ونااااااااااااآ انگاااار فقآ کااااوه باااایاااد یم  

م که  دردهای دیگرم اضااافه شااود و همان واتنشاای را هم بگن 

خاردار هم ن ااااااان داده زدم. واتنشاااااای که  ِن خانم دس یم

 بود... 
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ن ف ره    ام را از دن  داده بودم. فقآ گ تم: ا انرژیبا همی 

 بینیش. ا تو که بی ِن از من یم  

ااااااااااااااااااااا  ره اما تو اون رسی کن  او شااااااااده بودی بدوین زین به   

ک  رف   و مد داره یا نه؟رسی

ن    هریااااان  ن زن بیتااااانااااام را هم نگ تااااه بودم. در  ااااد همی 

 نوال. 

کردن مساااااان  صاااااا ب  ناااااا  کردم کیم شاااااح  برای من رف  

 وم. گ تم: ش

 شخضاااا  فرهادهان  خن  دارن انقدر درباره  
د
شون ی زندی

 کن  اوی شما؟! 
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های قبلش نبود.  س کردم شااااااااااااااید خندید. اما مثل خنده  

ی بگحیم که خودش به در  ن معذبش کرده بودم. خوانااااتم چن 

 شوچن زد و گ  : 

هان هم که دنبال بهانه برای اخرا  من، بهِنه  تو ااااااااااااا فرهاد   

 یم. دناش ند

 اخراهم شاااااااااادی، دیگه   
ً
ااااااااااااااااااااااا ویل هدی ویدا،  اال که تقریبا

برنگرد... درنااااااا  یا غلآ، وقِن شاااااااک کرده یعنن دیر یا زود 

کردنش فهماااااه. بعاااااد دیگاااااه هم ارتبااااااط من و تو رو هم یم

 نخته. 

 نیم  
ً
خوانااااااتم برم اما  اال که خودش   ام داده و ااااااااااااااااااا ات اقا

و روزی م لش هورایی زیرپونااااااااااااِن عذرخوایه کرده، یه دیه

یه. دم بعد بریمنیم  گردم که ف ر ن نه خن 

 غره رفتم: به شوچن برایش چ م  

! یمکمم ن  ااااااااااااا یه  
ً
ترنم تهش یه بچه بذاری تر باش ل  ا

 مون! رو دن 
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شاااو! من خودم  وانااام هسااا ، بعدم باید قلقش اااااااااااااااا خ ه  

ن برم تو اتاقش دنتم ب اد که دم ودقه بتونم رسمو بندازم  ایی 

 . دیگه

خب البته برای خودم هم های نااوال داشاا  که فرهاد به   

هاااای کاااه نخواهم برای اخمداد یااااا نااااه! برای اینویاااادا راه یم

 ناشی از این ف ر توض ج دهم، برگ تم به اصل م لب: 

 ا یعنن ش ش به م  قه؟  

 نااااااان وپ کردم. برای اااااااااااااااااااا به  
ً
نظرم  ره... اما یه ل ظه واقعا

خواناا  برد  ی ااش، یمار داشاا  یمی کهمینم منو به بهونه

اومااد ونااااااااااااآ، چااه رومون کنااه... ف ر کن  ااای اونم یمروبااه

 شد، بالنسب  خودمون البته. خرتوخری یم

  رام خندیدم و کیم دیگر  ب خوردم. باز گ  :   

 از مادرش خوشااااام نیومد اما برای  رک    
ً
اااااااااااااااااا هرچند اصاااااال

 هورایی مدیونش شدم. امروزش، یه

اش اش به من و خودش اشااااره زد و هملهرهبا انگ ااا  اشاااا  

 را اصالح کرد. 

 مون! ا شدیم، ه    
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ن دیادارماان     وزخناادی زدم و رسم را ت ااان داد. از همااان اولی 

در روز خوانااااااااتگاری بیه، این زن به دلم نن ااااااااسااااااااته بود. نه 

ترش بود. به دل بیه ی هوانخودش نه مهتاب که نسااااااااااااخه

ها نبود. زبان هم نن ااسااته بودند اما او اهل به ن  وردن این چن 

هااای ااااااااااااااان نااه. گ اا  امااا از باادیهااا زیاااد یمبیه از خوی   دم

ی رو کااه ماادام بهینن و ب اااااااااااانوی یم»گ اا : یم ن شااااااااااااااه هرچن 

 «وق . ها نباید عادی ب ن، هیچعادش... بدی
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ااااااااااااااا ف ر کن مادرش  اشااه بره م ل کارش وانااه  بروری ی...   

کردن... یه چپ به فرهاد نگاه یمم همه چپوقِن ما رناااااا دی

 ره  م یاااه ورد کاااه دلم برای نوهباااازی در  غریبممنهوری نناااه

 اره بهینمش و هلوی همااه التماااس بااه شااااااااااااااده و فرهاااد نیم

م و این  رف ها فرهاد که من  ام لب گوره نذار دلتن  بمن 

ر م اااه و خودش کردی فرهااااد چاااه گودزیالی ی  کاااه ف ر یم

ی بدبخِن. واال ما که هرچی دیدیم و شاااااااااااان دیم، ارهچه ب چ

 ها، با اون شاه ار  خرش! ره اونتینا به زور یم

 وزخناااد زده بودم اماااا از   ااااااااااااااا  « ر مگودزیالی ی  »باااه   

 لیوان. قلنی دیگر از  ب داغ خوردم و گ تم: 

 ظرف   دلسااااوزی اااااااااااااااااا ی    
ً
خ ال ویدا یه بار گ ِن برام. اصاااااال

 ه به زندگ م رو ندارم. برای  دیم که گند زد

 اش را باال داد و گ  : شانه  

تر. تر نقوطش غماااااا دیدی تو ف لما کاراتِن هرچی منفن    ن انگن 

 االن من این  س رو به فرهاد دارم. 
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ی هااااااایی کااااااه نا  ااااااهای بود از منفن  س من امااااااا مل مااااااه  

شااااادن نبود. خ یل وق  بود که فرهاد شاااااان هم مثب اهما 

 ا به هم ریخته بود. ی معادالتم ر همه

ی نگ  ؟   ن  ا وقِن اومد دنبال تینا به تو چن 

رسم را به نفن ت اان دادم. به هم ریخته و  شاااااااااااا ته بود اما   

ی نگ تااه بود. هیچ ن زد، ی مااادرش  رف نیموقاا  دربااارهچن 

 الاقل با من. 

 ناام د گ تم:   

ی   دا کنن یا داریم نظرش یماااااااااااااااا  اال به   ن  تو دفِنش چن 
توین

 کن م؟مون رو تلف یموق 

بس . موهایش را باز کرده و دوباره داش      رسش یم  

 خوشگل بود... در همان  ال  گ  : 
ً
 ویدا واقعا

ی که یم   ن خوانِن دنتم نیومد اما اون وکالتنامه ا هرچند چن 

شاااااااااااااه بازم ام دوار رو هم تو دفِنش   دا کردم دیگه.  س یم

  د. مون بریماز دن که تنها کاریه که بود... ضمن این

ی  ن  ِن  اااال کااه بی ااااااااااااِن از دو ماااه از شاااااااااااان اادن درباااره  

قدر بود. گذشااااااااااااا ،  رم و عصاااااااااااابانیتم همانوکالتنامه یم
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االخت اری که بیه به فرهاد داده و واضااااااااااااح ی تامنامهوکال 

کاه بود فرهاااد بااا  ن چااه کرده بود. هرچنااد  اااال دیگر بااه این

 د هم شک داشتم. اصال ًبیه درهریانش بوده باش

لیوان را کنار گذاشااااااتم. ه  همان دفعه، ویدا دیگر شااااااانس   

ک اا دن به دفِنودنااتک فرهاد را و سااای  برای رسکدرناا 

ن برای ادامااه ی  ضااااااااااااورش مردد   اادا ن رده بود، برای همی 

ن گوشی خم شااااااااااااادم تا  بودم... کیم باه هلو و نااااااااااااما  دوربی 

 تر بهیند. ام را واضحچهره

یاادا هرل ظااه کااه ف ر کردی مم نااه براش گم و ااااااااااااااااااااااااا بااازم یم  

خ ال شااااو.  ِن  ای منو ب ش ونااااآ و م اااا یل  یش ب اد ی  

 نیم
ً
ئاااه کن... واقعااا خوام براش م اااااااااااا یل  یش خودش رو تن 

 ب اد. 

ن بار به  یم   گم که خودم خوانتم این ااااااااااااا منم برای ه ارمی 

 کار رو ان ام بدم و نگرانم نباش... 

 چ مک زد.   

 که داره  
ً
 گذره با...  فرهادهان . خوش یم ا فعال

 اش ق   کردم. زهرماری گ تم و تماس را روی خنده  
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 فلور  

 

 

 

 

اااا روی  هرای کوچ ک دیوار قلبم  نوشته ریااااااااخِین یه  س   

 دادن... س  های خوی  نیس  وانه ت  هناده
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داشااااا  از چ ااااام از گلنی برداشاااااتم و رنااااا دم به صااااادایی که   

 مااااااد. رسش هرچنااااااد خم بااااااا ریتم هااااااای ایوان باااااااال یم لااااااه

 خورد. خواندنش ت ان یم

ااااااااااااااا  واره... نصاایب من  واره... نصاایب من  واره...  واره...   

 نصیب من... 

دو  لااه بااه  خر مااانااده بود کااه نگاااه او هم از  اااهااای من بااال   

  مد و... دهانش بسته شد. 

مااااناااد توی هماااان اتاااا  د و یم ماااهاااا یماین روزهاااا زیااااد این  

 اتااا  ههااانگن  بود و من... من کااه 
باااالی اتاااِف کااه یااک زماااین

ک اااااااااااا ااد، بعااد از دیاادن ههااانگن  کااه دولنی ریق ر ماا  را رس 

 دیگر در  ن اتا  نخواب ده بودم. 

! زنن، اینا این روزا رسوته  رو یم    هایی

 نی خند زد.   

 م شه، یمن  یما ف ر کن دلم وانه روزای عِن نوهوون م ت  

 وانه ت دید خاطراش! 

اش همان بود. بی ااااِن در گالری ناااااعاش بود و هنوز برنامه  

 عاشق شده بود! مثل شهداد که گه
ً
گاه دنبال  ن دخِن. مثال
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 را ق افه
د
اش باب این نقش بود. چ ااااااااامانش هوری شااااااااا  ت 

 انداخ . کردند که خدا را هم به شک یمبازی یم

 ِن؟خن  از اون دخا چه  

 ی شهداد  وزخند زد. ابرو باال انداخ  و مثل ننه  

ااااااااااااااااااااااااا نگو کااه خن  نااداری نااااااااااااااه روز  یش از خونااه تااا مهااد   

 ش رنوندمش و بعدم فقآ  ای دمش. خواهرزاده

خن  از اون دخِن... هنوزم  خن  از تو! گ تم چه اااااا نگ تم چه  

 روی تصم مش هس ؟

 ی باِف مانده را باال  مد و گ  : دو  له  

یه دادی بهش فلورالملوک؟    ا چه گن 

 قرار نبود به او هواب  س دهم!   

رس چرخاندم و نگاهم را به همان هایی دادم که گلنی هنوز   

ن فرو یم ن بود. با قدرش ب ل را در زمی  کرد، م  ول کندن زمی 

ون یم ی تر روی تاااااهطرف ورد و  ن ر شااااااااااااااااده از خاااااک بن 

ن ن مکوچ  یم های نااااااااااااااع  با دنااااااااااااا  ریخ  که در همی 

 لرزانش ناخته بود. 
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نااااال مثل مراناااایم  ئینن  کار هرنااااالش بود. تمام این یازده   

اهرایش کرده بود... یازده نااااااااااااال و یازده گودال و یازده نهال 

ن  که با دنااااااااااااتان خودش کاشااااااااااااته بود. هرناااااااااااااال هم یک چن 

 کاش . یک نال نارن  یک نال خرمالو، یک نال کا ... یم

 شه؟ا این دیگه چه  

ی چ اااااااااااام نگاهش کردم. با اخم گ  ! از گوشااااااااااااهگلنی را یم   

ه به روبه  دید... رو بود. گلنی را یمخن 

  دم  
د
اااااا بهها برانااااااااس ویژی فردشااااااان به چ اااااام های من رصا

 ماااادناااد. ی  بااااا  ول و ثروش، ی  بااااا م نااا  و شااااااااااااهااااداد یم

تر از نق  و دلربایش. ب چارهشااااااوک ، ی  هم... با ظاهر ی  

 همان  خری بود... همه هم 

توانسااااااااااااتم لباس خیس شاااااااااااااده از عرقش را ها هم یماز این  

 ت خ   دهم. گلنی رسمایی بود... 

 ا هایی توی خاطرش عِن نوهووین تو نداره!   

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 440 

 

🌙 

 

 102#ایوان

 

 

 

 

ها کاوه نبود. رفته بود شاااااااااااامال که خن  رسش درس وق  ن  

ش از بخواند؛ اما به این ه اان و  های دان اااگاه، هره ته خن 

رفتم و از توی کمیتااه و  مااد و من کااه بااایااد یم ن  ااارِی دریم

 کردم. کالنِنی همعش یم

 چند بار توی گوشش خوابانده بودم و اثر ن رده بود؟  

؟ا چی شده که دیگه ارثم ارثم و  قم  قم نیم    کنن

 صدای  وزخندش به گوشم ن دیک بود.   
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تم بی اااااااِن باهام  ال افهون  یمگم خودتم وقِن بهاااااااااااااااااااا یم  

، نگو نه! یم  کنن

ن فروکرده و دودنااااااِن دنااااااته    اش را چن  گلنی ب ل را در زمی 

هایش کرده و از ن س افتاده روی دو  ا ن ااااااسااااااته بود. شااااااانه

 لرزیدند. رن ده بود به زاری در چاه رسنوش . یم

 ا اگه ارثم ارثم یم  
ً
م که فعال کنم برای اینه که  ال تو رو بگن 

 خوره. هم یم ... وگرنه من  الم از اون  ول به سش نیس

وق   الش از  ول به هم شاااااااااااهداد عاشاااااااااااق  ول بود. هیچ  

ن برع س  ااااادر معلم نیم خورد.  ِن توی  رف.  ااااادر مهی 

ن  ن من، زمی  وز های کاشااااا  برن دار بود، زمی  شاااااان توی کام ن 

ی شهداد این عروس شد ننهاز صد قواره بی ِن بود. مگر یم

را روی رسش  لوا  لوا ن ند و هلواش توی دهان  باکماالش 

ههاز ن ند و کک شااااااااااااهداد هم نگ د.  ِن القبای ی  فلور یک

چ ااااامش را هم نهندد یا فقآ نگاهش را بدزد که بعدها فلور 

دیااادی طااااقااا  دیااادن ااااااااااااو »ا مق توی خااااطراتش بگحیاااد: 

 که داش ... خوب هم داش . « نداش . 
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ن خواهرزادهااااااا  ویل که باهاش دهنتو بسِین تا را   ی ضی  کین

، فقآ باید های دناااااااااتمال توال  ازش ننهی   باباتو ب رح کنن

 انت اده کرد. 

رسم را چرخاندم و خوب صاااااااااااورتش را نگاه کردم. هنوز هم   

شاااااان روی هم هایشاااااه ه شاااااهداد بود... اما انگار دیگر چهره

ی شاااااااهداد هاهایی صاااااااورش کاوه از نقش چهرهافتاد. یکنیم

ون یم  هایش دلخور بود؟چ م زد... بن 

 ماااد. ف ر کرده بود من ماااادرب رگش از  س این یااااان برنیم  

 ااااااذیرم... امااااااا من هن را نیم ول و   اااااااااااااتوانااااااه این تخمی  

خوانااااااااااااتم  دم باااارش ب ااااورم... یاااک شااااااااااااهاااداد کمِن، دن اااا یم

ن   تر. رنگی 

 رفاا ... رفاا  هااایی کااه گلنی هنوز چرخ ااد و از  لااه  
ن هااا  ااایی 

 ریخ .  وشاش اشک یمداش  توی چاه رسن

شااد از  س شااهداد من هم از  سااش برن امد بودم... مگر یم  

ن را با نااااااااااااااز و بر مد. ننه اش هم  ری ش نبود که وقِن مهی 

 وردند، شاااااا مش  ر ی من یمی بخ  نااااااوختهدهل به خانه

بود و کش ه  خودشان دوتا خن  نداش ... ه  خودشان و 

ها با ام نخورده، شاااابمن که هنوز مهر طال  به شااااناناااانامه
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ه، کاهزم مه ن گذاشاااااتم. ی مرگم را یمی  اال که رنااااا د به نااااان 

ی بخ  من، زیر رس من، اما ای که زیر نااااااااااااقف خانهزم مه

 شد. توی گوش ی  دیگر زم مه یم

ی شااااااااااااهداد نااااااااااااوار ای که نقش صااااااااااااورتش روی چهرهکاوه   

ی ب ل هدا های گلنی را از دنااااااااااتهشااااااااااد، داشاااااااااا  دناااااااااا نیم

 کرد. یم

هاااای هااااای من را از ع سشااااااااااااهااااداد ن ااااامااااده بود دناااااااااااااااا   

شان ی   تشمان هدا کند که ونآ   اط خانه ی عروش

ام خندیده و رفته بود... نه که برود و زدم. به ریش نداشااااااااااااته

شب که »ام تنها بگذارد، نه... ی بخ  نوختهمن را با خانه

ون« برگ اااااااتم، نباشی خوشاااااااگله.   انداختنم هم ِن موق  بن 

هایی فقآ همان خوشاااااگیل به چ ااااامش  مده بود، نه اشاااااک

 که صورتم را خیس کرده بود. 

 به ان     کردم و داخل خانه رفتم. خانه...   

هااا خااانااه نبود و ن ااااااااااااااد. خااانااه فقآ بعااد از  ن دیگر هیچ  

ن خانه اهن ناااااااااااان  ی صاااااااااااادوچهل مِنی  درم بود که مادر با  ن 

ن بازی با  ایسااااااااااتاد و وقِن گلدارش روی ایوان کوتاهش یم  ی 
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ن یمفرشااته توی   اط کوچک هایش خوردم، دناا مان زمی 

 کرد تا به  غوشش  ناهنده شوم. ها برایم باز یمرا از همان

ای کااه  اادرم درش را بااه رویم بساااااااااااااا  تااا رسنوشاااااااااااااا  خااانااه  

 که چهار خانهی یونس ب  اااااندم. بهخانهتر بهرا  
د
ی گری

 درید...  نال تمام روح و هسمم را درید و درید و 
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 کاوه

 

 

 

 

 

ن مردها ب ل یم   و عر  روی صاااااااااورتش قایط  زد. اشاااااااااکعی 

کن ماهرا نبود. گودایل که وِهن افتاده و ولشاااده بود. به ِهن

هم هواب  نااااااااااااالهکنده بود برای کاشااااااااااااِین یک درخ   ن اه

 خوان  ب ارد. داد چه برند به نهال کوچ  که او یمیم

اش یادم رفته بود. چی بود توی  هنم این هرناااااااالهمرانااااااام   

 من و خودش 
د
روزهاا ه  بیه و گنادی کاه داشااااااااااااا  باه زنادی

 زد؟یم

زدن نبود. اگر بود هم  دمش   ف!   ف کاااه اهااال  رف  

ون بری د و ب همم چی من نبودم کاااه  تاااه ی دلش را برایم بن 

 گذرد.  توی رسش یم
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ای  . روی کناااادهب اااال را کنااااار انااااداخاااا  و رساغ نهااااال رفاااا  

کردم. هرکس شاااا سااااته ن دی ش ن ااااسااااته بودم و نگاهش یم

کرد، مااادل گلنی هم این بود. یاااک هوری خودش را خاااایل یم

شاااادن! خورد تا ناااابکمهم هم نبود که بی ااااِن به خودزین یم

که توی این چند ناااااال بهش  موزش دهد فلور هم های این

ن خودش  وناااااااااا  کل   باشااااااااااد، بهش م دان  که چ ور عی 

 طور ب ند خودش را صاف کند!   داد که اینیم

ربظ که گلنی کاشاااااااااته های ی  این قساااااااااام  از باغ، با درخ   

وگ اه که از هر مدل یک گل  بود، شاااااااااااده بود مثل نمای اااااااااااگاه

 گذاشاند. نمونه برای نمایش یم

 ا  اال چند ناله شد دخِنش؟  

 ا نوزده.   

ن درخاش را یم   هایی که ی نااااااالکاشاااااا . اندازهو او یازدهمی 

 ناتن عمارش ههانگن  شده بود. 

هایی کرد و خاکبا زور و ف اااااااااااری که الزم نبود ب ل را  ر یم  

ون تلنبارکرده بود دوباره توی گودال یم  ریخ . که بن 
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ریخااااا ،  رم و ب ض و خااااااک نبود کاااااه توی گودال یم  

 خ مش بود. 

 ا تو گوشش... خوندن... مادرش... بدکاره بوده...   

ن کحب د و دودنااااِن بهش  وی ان شااااد. ن س    ب ل را توی زمی 

 ن سش بلند شده بود. 

 هوری...  الیش کردن... که مبادا... شه ه من ب ه... ا یه  

 دوباره م  ول شد.   

 و عر  روی صورتش قایط شد.  دوباره اشک  

 مد  وفن کردم و از روی کنده بلند شدم. هنگامه داش  یم  

دیگر روی ایوان بلند عمارش نبود. رسش را  طرف و فلور این

وبیش ی گلنی را کمبرایم ت ان داد و از کنارم رد شاااااااااااااد. قصاااااااااااااه

 ی  رسدرن اورده بودم... ی ایندانستم، اما هنوز از قصهیم

انگار صااااابح بود رفِین نبود. انگارنهو ال ماندن و داخل س  

ی ی کار نداشااااااااااتم.  وصاااااااااالهرفتم گالری.  وصاااااااااالهو باید یم

ها وبیش توی م اااااااااااِنیکمای که  های از دماغ ف ل افتاده دم

  سنصاااااااااایبم یم
ً
و الم فقآ به یک شااااااااااد هم نداشااااااااااتم. کال

ن شاهر بود نه باالیش. یک مسان  یم ی که نه  ایی  خورد. مسان 
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ن بود و بوی مسآهایی همان ونآ ها که خ ابانش بد ماشی 

ن هم های بسااااااااااااتهغذا، بوی خانه،  ِن از  ن ره ی ماشاااااااااااای 

 زد. داخل یم

ون زدم. نم  دویس از دروازه   وشش ی ب رح عمارش بن 

 با این روبه
د
روی در رفتم. ماشینم دن  صاد  بود و رانندی

 بهم نیم
ً
ن اصاااااااال ن خودم که ماشااااااای  چساااااااه د. برع س ماشااااااای 

ون یم  مد زدم. کم  یش یمگایه فقآ به قصاااااااااااااد راندنش بن 

ن خودم بدنااااااااااااا  کشاااااااااااا بدهمش. ه  این ا که صااااااااااااااد  عی 

 مد با کرد و هوایش را داشاااا ، بدم هم نیمماشااااینم  ال یم

ن خودم کیم از دن  هانوس فلور در  ماشینن غن  از ماشی 

 امان باشم و موق   ای دن بیه، مچم گرفته ن ود. 
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رن دم هایی که بیه باشد، مقصد هم که نداشتم تهش یم  

  اال که از قصد  مده بودم. 

کردن تخ  و زنداین  هم مر له داشااااااااااااا . بسااااااااااااِین به ترک  

دماااده شاااااااااااااااده بود.  ااااال قروقمی ااااااااااااش زیااااد بود. باااا دارو و 

ن دیوار  ن من هم دیااااادن همی 
م
ن... مساااااااااااا 

م
هااااای  هر مساااااااااااا 

 نان  قرم  بود. نه

ها خوناه بود و الزم وق ون م بود. بیه ایننااااااااااااااع  یاازده  

ن شااااااااااااوم. بود که دلم  ِن با نگاه کردن نبود از بودنش م می 

شاااااااااااااااد، انگاااار ش هوری کرخااا  یما باااه  هرهاااای قرم  خوناااه

 گرف . خوابم یم
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ه ماندم به  ااِن صااندیل را کیم خواباندم و دناا    نااینه خن 

 رو. به روبه

دی اااااااب تا خود صااااااابح  ای تلحی یون ب دار بودم و برای بار   

و ال خواب ها  سکردم. شااااااااااااابه ارم  درخوانده نگاه یم

کار. ق اااااااان  گند خورده بود به روند   و النبود. روزها  س

 
د
ام. روناادی کااه هرچنااد خودش هم عااادی نبود، عااادی زناادی

 گذش ، اما  اال... هوری یمباالخره یک

 توهم نبود؟  

اول راناااااااا  ن ااااااااسااااااااتم و بعد ف ر کردم بروم زیر صااااااااندیل.   

، گرفِین مچم ناااخ  بود و یم ن توانساااتم هرچند با این ماشااای 

گردد. از این تا چه  د دنبالم یم کهبگذارم  ای امت ان این

 وکم برای این تن و ام گرفااا . انتظااااراش دِل کلاااهف ر خناااده

 بود. 
د
مندی  ه  ل باعث رسی

 خانم! چه روزی انداخِن ما رو بیه ا به  

زد. ک ف هم روی دوشااااااااش بود و یم هورهایی  ری ااااااااانیک  

ون ن ده.  مد لب خ ابان. گوشی  معلوم بود برای رسکشاای بن 

دناااااش بود. انگار زن  خورد که کنار گوشااااش گرف  و  توی
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هایش بی ااااِن شااااد. یه کلمه گ   و دو بار رس ت ان داد و اخم

 منتظر 
ً
ق   کرد و نگاااهش تااا تااه خ ااابااان کش  مااد. ا تماااال

 از این
ً
ها با تاتشاااااااااااا بود. شااااااااااااااید  ژانس گرفته بود. معموال

 رف . اتحبوس یم

ن را روشاااااااااان  صااااااااااندیل را به  ال  اول ه برگرداندم   و ماشاااااااااای 

ن ازش فاصااااله داشااااتم و برع س  ن روز  کردم. نااااه تا ماشاااای 

 چرخ د که بودنم را بهیند. طرف نیم ِن نگاهش به این

رس چرخاندم و باز مساااااااااااان  نگاهش را دنبال کردم. تاتشاااااااااااا   

ن  ژانس هم کااااه تااااا هلوی  ااااایش  توی دیااااد نبود و ماااااشاااااااااااای 

 کرد.  ا یمو  ن  ا شد. داش  اینایستاد معلوم نیمنیم

 مردد بودم که رساغش بروم، نروم؟   

دنااااااااااش را که بلند کرد رسم را برای دیدن یک تاتشااااااااا زرد   

چرخاااانااادم اماااا نبود. یاااک  رایاااد ناااااااااااا  اااد بود کاااه ه  رانناااده 

رسن ااااااااااااینن هم نااااداشاااااااااااااااا . بع ااااد بود از بیه و معلوم بود 

ی شااااااااده که داشاااااااا   ا روی اصااااااااولش یمیک ن گذاشاااااااا . چن 

ها ن شاااااااان به هم نیمیهرچی که انگار مسااااااان  خورد که ماشااااااای 

دفعااه بااا تر زل زد بااه تااه خ ااابااان و یااکرفاا  و بیه  ری ااااااااااااااان

 های بلند خالف هه  نگاهش راه افتاد. قدم
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رناااااااااااا د، رس چرخااندم و باا دیادن اتحبوش کاه داشاااااااااااااا  یم  

خ ااااااِل ف ر و تصاااااااااااام م عااااااقالناااااه و دوری و ترک و مرور ی  

شاااااانس ی گذاشاااااِین دنااااااش توی دنااااا  لوک خوشه ارباره

هاایم بود، از توی داروالر ماه، کاه خوراک این روز و شااااااااااااااب

ون زدم و ناااااه ثان ه بعد هم راناااااتا باهاش رسعتم را   ارک بن 

 کم کردم. تک بوِف زدم. 

اول خواناااا  خودش را کنار ب  ااااد اما برگ اااا  و رسش را   

 نم   نچره خم کرد و کیم هاخورده گ  : 

 ا تویی کاوه!؟  
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ن رد شااااااد و نگاه بیه همراهش رف .    اتحبوس از کنار ماشاااااای 

 زودتر از اتحبوس به ایستگاه نیم
ً
 رن د.  مسلما

 ا بنی باال.   

نگاهش برگ اا  ناام  من و باز به انتهای خ ابان و باز به   

اتحبوش که رناااااااااااا ده بود به ایسااااااااااااتگاه و درهایش را باز کرده 

 بود. 

م .     ا ب ا تا ایستگاه بن 

بسااا . راه افتادم شاااد. اتحبوس داشااا  درهایش را یم ناااوار   

د و و انتظارش را نداشاااتم که گوشی  اش را هلوی صاااورتم بگن 

 بگحید: 

 برو به این  درس.   
ً
 ا ل  ا
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ک  لوک بود که با    های توی  هنم مهد تینا و رسی ته مساااااااااااان 

دیااادن  درس کلهم دود شااااااااااااااادناااد. دور نبود. اگر باااه تراف اااک 

رناااا دیم. مقصااااد یک دفِن انااااناد یم ایدق قهخوردیم دهنیم

 اش ب نوم. رنیم بود و انتظار نداشتم توض ج درباره

اش را عقب ک اااا د و چسااااه ده رسم را که ت ان دادم، گوشی   

 کردن با کش شد. به صندیل م  ول چ 

را دور زد توی  هنم مرور کردم و  شد تراف کهایی که یمراه  

دادم زودتر بااه مقصاااااااااااااد یم زد و ترهیحراه افتااادم.  رف نیم

های خودم رایه م  م برنااااااااام و اطالعاش هدید را با چ ااااااااام

 کنم. 

به تراف ک نخورده و رنااااا ده بودیم به خ اباین که دفِنخانه   

 ها بود.  ن

بیه کمرش را از   اااااااااااِن صاااااااااااندیل فاصااااااااااله داده و با اخم از   

کردم تا   ی هلو زل زده بود به خ ابان. رسعتم را کمشاااااااااای ااااااااااه

ِنخانه بایسااتم که هول تنش را به صااندیل چسااباند هلوی دف

 و گ  : 

 ا برو برو نایس .   
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ن یا    دم و نگاهم را چسباندم به  ینه، تا ماشی   ا روی گاز فرسی

هاایی را بررش کنم کاه بااعاث این واتنش شااااااااااااااده بودند.  دم

ن  فقآ یاااک زن و مرد هلوی در دفِنخااااناااه بودناااد. مرد، هی 

اهن گل اره  دیده  منگیل وره و  ن 
ً
تنش بود و... این مرد را قبال

 یک نال  یش... هلوی 
ً
بودم. خ یل وق   یش، شاید اصال

 خونه بود و بیه کیل با  ضورش به هم ریخته بود. 

رسم را نااماش چرخاندم. رسش را از الی دو صااندیل عقب   

 همان
ً
کرد که من داشاااااااتم تصاااااااحیری را نگاه یم برده و ا تماال

 کردم. توی م  م ت ل ل یم

ن ا اگه یم    هاها بایس . شه همی 

ن دو صندیل به عقب بود.     نگاهش هنوز از بی 

 خوای دور ب نم برگردم. ا یم  

م کند اما فقآ رسش را ت ان منتظر بودم بخواهد کم  
َ
ک
ن
کم د

 داد و گ  : 

 ا فقآ خ یل هلو نرو.   

  ن   
ً
ن عقبشاااشدور زدم و تقریبا تر ایساااتادم.  اال تا ماشااای 

ی هلو به همان مسااان  ناااابقش زل یم خم شاااده از شااای اااهک
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نظرم  شاااااااااااانا بود و زن همراهش هلوی زده بود. مردی که به

ی دفِنخانه یم ن  لک دند. انگار منتظر بودند. شاااااید منتظر چن 

 ک  د. که بیه هم انتظارش را یم

   
د
ی هم اگر از زندی ن اش دنااااااااتم  مده بود بیه تودار بود. چن 

هایی بود که د
ن ر  ضاااااااااورم ات ا  افتاده بود. ه  این فقآ چن 

دانسااااااااااااتم مااادرش مرده و  اادرش هم نبود، نااه ک ااایش را یم

 دانستم، نه چرایش را. یم

 

 

🌙 

 

 106#ایوان

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 457 

ی ن رده بود.     ن  دق قه گذشااااااته بود و هنوز صاااااا نه ت ین 

 بدون اشاره به  ضور مرد هلوی دفِنخانه گ تم: 

 ا منتظر ی هسِن؟  

م بود و ه  تصااااااااااااحیر مقااابلش هااایی را نگاااه صااااااااااااورتش دره  

 کرد. زم مه کرد: نیم

 ا فرهاد.   

دفعه کمرش به   اااِن صاااندیل چساااه د و رسش عقب و یک  

خواناااااااااااا  رف  و دناااااااااااااش ن دیک صااااااااااااورتش  مد. انگار یم

خودش را مخفن کند. رسم را چرخاندم و دیدمش. خب لوک 

 زاده هم بود. بودن،  اللشانسعالوه بر خوش

 هنوز در همان  ال  بود. گ تم: بیه   

 ا ندیدش.   

ای بود که  اال با  ضور شش دان   وانش  یش ص نه  

ها شده و دناش فرهاد عوض شده بود. زِن همراه مرد هابه

 مد. نظر  امله یمرا دور بازویش اندخته بود. از این زاویه به

خندید و صااورش فرهاد هدی و  ِن عصااباین مرد داشاا  یم

 بار با انگ   اشاره عین ش را باال زد. بود. دو 
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 شون؟شناشا یم  

شااااااااااااناخ . در منظورم به زن و مرد بود و معلوم بود که یم  

اصاااال قصاااادم  شاااانایی خودم بود. انتظار هواب هم نداشاااتم 

 اما گ  : 

 ا بابامه.   

ن بود و بیه همی ااه با کیل عالم  نااوال و نق ه   ن ع ی  چی 

راهنمااااایی خودش مم ن  ی معماااااهااااایش باااادونبااااازکردن گره

 نبود. 

اش توی فرهاد  اال داشااا  خ یل واضاااح با انگ ااا  اشااااره  

ک ااااااا د که  در بیه و درواق  ون اااااااان یمصاااااااورش مردی خآ

  درزن مر وم خودش بود. 

شااااااان. بدون نگایه به بیه انداختم. فقآ زل زده بود بهن م  

 
د
تع ب و هاخوردن... خب شاید هم  وانش  یش بر مدی

  وی ان از بازوی  درش بود.  ش م زن

ن ااااادنش رسم را اش بلند شاااااد و با ق  صااااادای زن  گوشی   

ی کاااماال نااااااااااااماش چرخااانادم.  اااال زل زده بود بااه صاااااااااااا  اه
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. یم توانسااااااااتم عددهای ردیف شااااااااده روی صاااااااا  ه را گوشی

 بهینم. یا ناشناس بود یا... 

هواب داد. یعنن فقآ گوشی را کنار گوشااااااااااش گرف . توی   

، یم ن طرف خآ را ی  نشااد تن صاادای مردانهناا وش ماشاای 

کرد. رس چرخاندم ناااام  ت ااااخ   داد. بیه فقآ گوش یم

 رفتند. تایی داشاند داخل یمدفِنخانه، نه

ن   چ د.     صدای بیه توی ماشی 

 ا باشه... قبوله.   

 نگاهش کردم. تماس را ق   کرد و گ  :   

 ا بریم.   

   
ً
ن را راه انداختم و... عمرا توانستم دیگر اگر یم با م ث ماشی 

خودم را بااه ن هیم ب نم و ناااااااااااا وش کنم. بیه  دیم نبود کااه 

دناااااااااااااش را توی دناااااااااااااااا  کشاااااااااااا بگااااذارد کااااه برای  ااادرش 

 چی قبوله؟»ک اا د. ون ااان یمخآ
ً
هواب این شاااید « اصااال

 تر بود. مهم
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واضااااااااااااح بود کاه از دیادن فرهااد و  ادرش خ یل هاا نخورده   

 ید.  س دانسااااااااا  که یم قبل از رنااااااااا دن فرهاد یمبود،  ِن 

ن ع ین  نبود اما... یک ی بود... یکچن  ن ی که باعث چن  ن چن 

 هم بخورد و... شانس بهشد  الم از لوک خوشیم

 شم. ها   اده یما مرش کاوه. من این  
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  ماده   
ً
شاااااااااااادن، بند ک ف روی دوشااااااااااااش بود و ی   ادهکامال

ه. به ن نظر عدناااااااااش روی دنااااااااتگن  تر  له داشاااااااا . کیم  ایی 

ه  ایستادم. ق ل در را ن ده بودم اما قبل از ف اردادن دنتگن 

بااااااار زودتر هواب داد و اش زناااااا  خورد. ایندوباااااااره گوشی 

 گ  : 

رم دفِنش... باااشااااااااااااااه شااااااااااااون... االن دارم یممااااااااااااااااااااااااا  ره دیااد   

 خدا افا. 

ه را ک ااااااااااا د. در که باز ن اااااااااااد رسش را    ق   کرد و دناااااااااااتگن 

وهوای خودش بود انگااااار کاااه اناااد. توی  ااااالطرفم چرخاااابااااه

  وانش نبود من این
ً
ام. باز های گ ِین طرفش ن ستهاصال

 از ق ل در گ  : 

   ...
ً
اااااااااااااااا ببخ اا د کاوه م ا م  شاادم، ز م  ک اا دی واقعا

 خدا افا. 

ه را ک اااااا د، دو بار   اااااا     باز چرخ د ناااااام  در و دنااااااتگن 

 طرفم که چرخ د، گ تم: هم... به

 ا چی قبوله؟  
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ی نگ  . دهانش چ   شااده بود و چهره   ن اش نااخ . چن 

کرد. اما این فضااااااویل نبود. بیه با فضااااااول هماع   ال نیم

 اگر عقب
ً
 کردم. ن ینن یمعمرا

 ا هریان چ ه؟   

گ اااا  که دادن دنااااااش دنبال ضاااااامن ق ل یمهای هواب  

ی که  ن نبود. صاااااااد  برای درها کورکن ق ل گذاشااااااته بود. چن 

 :   دا ن رد باز گ  

؟ا یم  
ً
، ل  ا  شه باز کنن

ه یم   
ُ
 زد به اعصاب  دم! گ

شناش، دیگه ف ر کنم بدوین که نه بودنم تو اااااااااا بیه منو یم  

هااای خلوش خ تاا  کنم، نااه زناادگ اا  رسکاااریااه، نااه قراره یااه

 ای که تو م  ته... ش دزدی، نه هر کار دیگهب ام خونه شبونه

 کدوم اینا تو م  م نیس ! ا هیچ  

، فدای رسم! خودش ل اق  اشاااااااااه با من  ال نیماااااااااااااااااااااا ب   کنن

نداری، اما م ممنم که نه فقآ عاشااااااااااااق اون شااااااااااااوهرخواهر 

ی  ن اااااااااادی، به خاطر تینا هم نیساااااااااا ... یعنن دل ل  ای بن 

 فقآ تینا نیس ! 
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؟ هرچی باشااااااه دل لم... م اااااا ل خودمه که    ااااااااااااااااااا خب که چی

 ل اق  تو رو ندارم! 

چرخانده بود  م ااااااااااااا  بود و رسش را  دناااااااااااااش دور گوشی   

 نم   ن ره. 

ی  خرش که  سااااای  توی گوشااام دانساااتم  رم هملهنیم  

که  ا توی رفته بود، از این بود که ل اقتم را نداشااااا  یا از این

ک  ش کرده بودم... با این م   نخودی معلوم نبود داش  

 کرد. کار یمتنهایی چی 

 طرفم چرخاند و گ  : رسش را به  

 ه دارم. ا باز کن کاوه ع ل  

  ورد.  رصم را دریم  

ی! ا یه بار با ی  م ورش کن ا مق، نیم    من 

کشی ق ل در را زدم و رسم را چرخاندم. بیه اهل نرفِین و ناز   

 ب  مثاال من نبود، امااا بلااد بود معااادالش  هنم را بااهاز گنااده

 هم ب ند که گ  : 

اااااااااااااااااا م اااااورش برای وقت ه که چند تا راه هلوی  دم باشاااااه...   

 مسن  من م خصه یه راه هم بی ِن نداره. 
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ن را بس  اما دوباره بازش کرد و گ  :       اده شد و در ماشی 

اااااا من م بورم فقآ روی خودم  ساب کنم کاوه، برای این   

 نیس  که به تو اعتماد ندارم... برای اینه که... 

هایی شد که گلنی دل لش را نگ  . نگاه و ل نش شه ه وقِن   

هم نری م و یی کارم عصااااااااااااااب فلورهانش را بهخوانااااااااااااا  ایم

 بروم.  

ااااااااا وقت  رو دنبال من هدر نده کاوه... برو دان گاه مدرک    

. برو گالری بچسااااااب به کاِرش... برو دنبال زندگ  ...   رو بگن 

 ل اقت  رو داشته باشه... 
ً
 ی  رو   دا کن که واقعا

 لبخند زد.   

خاطر این روزا اد، بهاااا چند روز دیگه که عاشِف از رسش افت  

 دی، هم به من. هم به خودش ف ش یم

ای کاااه ورود طرفاااهدر را بسااااااااااااااا  و رفااا  داخااال فرا یاااک  

ن از این  طرف بهش ممنح  بود. ماشی 
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 نق ه رنااا ده بودم به  
د
دوربرگرداین  که انگار هیچ  ای از زندی

ام مقصااد قدر که یا هلو  ن رفتم. نداشاا . فقآ باید  یش یم

، بهبود یا دیواری که ثاب  یم
د
زدن در یک  اش قدمکرد زندی

شااد برگ اا ... مثل من که  اال بساا  اناا . یمی بنکوچه

همان چهار قدم دور شده از کاوه را برگ ته بودم، اما... مهم 

گ ااااااااااااِن دیگر انتخااااب من نبود. مهم این بود کاااه وقِن بریم

ن رسهای خو هیچ  بس . دش نبود؛ این بود معنن بنچن 

رف . خوب کرد که رف . خودم خوانته بودم کاوه باید یم   

های دن ا هم که برود اما  ق ق  این بود که نصاااااااف اشاااااااک

شااااااااادند. ن سااااااااام  ه شاااااااااد و از دهانم ها ریخته یمتوی خوشی 

ون زد. هماان بهِن کاه مادِی بود هیچ اشاااااااااااا  برای ریخِین  بن 

 نداشتم. 

مساااااان  دفِن م اااااا ق را  یش گرفتم. این چند برگ ااااااتم و باز   

ماه مدام این روز و این ل ظه را به تعحیق انداخته بودم. با 

ی که که دل یل برای ان ار  رفاین  مسااان 
ً
هایش نبود و اصاااال

هااایش بود، باااز هم باادم انتخاااب کرده بودم در تااای ااد  رف

 نرفِین به م ل او داشته باشم. ای برای  یش مد بهانهنیم
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ن بد و از این   بدتر انتخاب کنم و درواق   که م بور بودم بی 

کردم، کالفااااه بودم امااااا راه داشااااااااااااتم باااادتر را هم انتخاااااب یم

توانسااااااااااتم با فرهاد دیگری  یش رویم نبود. من به تنهایی نیم

 قابل اعتماد رسشاااااا  شاااااوم. یم
ً
دانساااااتم ایمان م ااااا ق اصاااااال

بگذارد،  خواهد رسم کالهشااااااک یمدانسااااااتم که ی  نیساااااا ، یم

 راه دیگری ه  هم
ً
اش شااادن با او بود که نا  ه  الهاما اصاااال

 ن اندن فرهاد رس های خودش باشد؟

 نه، نبود!   

، ناایم  
د
تااوانسااااااااااااااِن از وقااِن قاارار بااود بااااااا یااااااک گاارح باا ااناا 

ی. باید یمگوناااااااااااا ند  های هنسرفِن رساغ همها کمک بگن 

یگر دافتادند و همهان هم یموق  خودشاااااااان بهخودش.  ن

شاااااااادی و خون دریدند. شاااااااااید این م ان تو هم زخیم یمرا یم

 اش د، اما این بهِنین تصم م شان به صورت  یمشدندریده

 بود. 

ایساتادم. دفِن وکال  برادر  طبقه روی نااختمان چهار بهرو   

ها  مده ی چهارم بود. یک بار دیگر هم اینم اااااااااااا ق طبقه

طلب بوی ای فرصاااااااااااا هروزی که فهم دم  دم بودم. همان

 دهند. کالباس لیونر یم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 468 

خاااطر خودم و مااامااان و بیه کااه مرده بودنااد، این راه را بااه  

 رفتم. تینا یم

 ا بیه.   

ون زد. ای شااااااااوکای از هوا مثل خندهت ه    لود از دهانم بن 

ن صااااااادایم زده به   ااااااا  چرخ دم. کاوه بود که از توی ماشااااااای 

 طلب ار گ  : ام بود. شاید در هواب ن ون و ماِی 

 طرفه بود، از خ ابون باالیی اومدم!  ا چ ه؟ ندیدی یه  

ام بی ااااااااااااِن شاااااااااااااااد. رسم را ت اااان دادم و باااا نگاااایه باااه خناااده  

طرفش رفتم. بهانه دنااااااتم داده بود که نروم... ناااااااختمان به

قدرها هم بازدارنده نیسااااااااا . دانساااااااااتم که این بهانه  ناما یم

باالخره باید این چهار طبقه راه دیگری نبود، شاااااید دیرتر اما 

خوان  را هم امضا ای که یمرفتم و شاید  ای برگهرا باال یم

 کردم. یم
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تر به شااااادم صااااادای خواننده هم واضاااااحتر یمهرچه ن دیک  

ن گوش یم ن خودش یا ماشااااااااای  رنااااااااا د. فرِف نداشااااااااا  ماشااااااااای 

ن تراناااااه هاااااای رپ عاااااادش رف قش گوش کااااااوه فقآ باااااه همی 

 داش . 

ن  بهبه»     رفمو نبی 
ً
درک  رفای قلبمو درک تو هم اصااااااااااااال

ن  به  «درک  اشو برو دنتمو نگن   ویل به خودش قسا... نبی 

ی به  یماااااااااااااااااا ب ا ناااااوارشاااااو یه   ن گم بعدش برو هر غلظ چن 

 دل  خوان  ب ن. 

 بها مگه نیم  
د
 درک؟ی
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شااااااااد، زود گرف  و ام را به ریی که داشاااااااا   خش یماشاااااااااره  

ندی از روی تع ب زد. صاادای  خش را کم کرد. به در ختک

 کالفه گ  : 
ً
 نم  شاگرد اشاره کرد و کامال

 ا نوار شو بیه.   

 نوار شدم و گ تم:   

 ا برو هلوتر.   

خوانااااااااااااتم ات ااااِف از  ن بااااال دیاااده شااااااااااااحیم. نگاااایه باااه نیم  

ن دو کلماااه روی نااااااااااااااااختماااان کرد و باااا اخم هاااایی کاااه باااا همی 

ای رف  و توی کوچه ند هلو صااااااااااااورتش واضااااااااااااح شااااااااااااده بود

ن   تر بود.   چ د که کیم  ایی 

ن بیه  هن من خوراتش اینااااااه کااااااه برای فرهاااااااد    ااااااااااااااااااااااااا ببی 

 ه روند 
ً
نااااااااااازی کنه. درناااااااااا  و غل  اااااااااام مهم نیساااااااااا . کال

ن خوشاااااااااااام نیم ی کااه امروز دیاادم م می  ن  د ازش... امااا بااا چن 

 یه
ً
 ناااااااااااااه نااااااااااااااله که شااااااااااااادم که واقعا

ً
ی هسااااااااااااا . تقریبا ن چن 

نقدرم این چند ناااااااااال روش زوم بودم که شااااااااانانااااااااام ... ایم

ی این ونااااااااااااآ غل ااااه و تو هم باااادونم توهم ن دم... یااااه ن چن 

، نگو نه که باورم نیمیم  شه! خوای یه غلآ اضافه ب نن
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ی نگ تم. چون قصاااد بازکردن نااا ره   ن ی دلم را نداشاااتم. چن 

  وانم هم  صدای کم رپ بعدی شده بود. 

 دن  بردم و صدایش را زیاد کردم.   

شااااااه زد بعد شااااااه کرد داد یمشااااااه کرد  نگاه یمکار یمچی ... »  

 «شا... شه کرد  یمشه کرد فرار یمب ه رسی  دعوا یم

 ام را باال دادم و با لبخند گ تم: شانه  

 چی   
ً
 شه کرد؟ کار یما واقعا

 چپ نگاهم کرد. چپ  

شه کرد همه  اال بد  نصف مخا تو کار یمااااشی رد  چی »...  

 «نصف دادن رهن  اعصابا دِم در... ن اهاره

 کرد. گ تم: دناش را  یش  ورد و صدای  خش را کمِن 

خوام... این روزا الزمم دارم یمااا اینا ر و ب رن  برام، ف ش  

 شه. یم

اش را از ونااااااااااااآ  ن همه اخم هم  کند. نتوانسااااااااااا  خنده  

 طرفش مایل شدم و گ تم:  کیم به
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تونم برای کشاااا  ام بدم. نیمااااااااااااااااا کاوه من باید این کار رو ان  

کم خوان  یهتوضیح بدم... اما ممنون که اومدی... دلم یم

 رم. وق  تلف کنم، که کردم... دیگه یم

 رسیاااا  ق ل در را زد.   

 ای ب ن، نری یه بالیی رسخودش ب اری! ا  داقل یه اشاره  

کس برای شااااااادن هیچکیم نگاهش کردم. بعد از بیه، نگران   

 خ ال. ن رده بودم و  اال انگار... ی   خودم را باور 

خوام با کمک ی  ااااااااااااااااااااااااا فرض کن ی   قمو خورده  اال یم  

م.   دیگه  سش بگن 

 اش هدی و رسا ا توهه و گوش شده بود. چهره  

 

 

 

 

🌙 
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 ا ی؟ فرهاد؟...  ره دیگه...   

ه گذاشااااااااااااتم. بازویم را    چرخ دم و دنااااااااااااتم را روی دنااااااااااااتگن 

 گرف . 

ناااختمونه نااه تا تابلو داشاا  ی یش تابلوی وک ل بود،  ااااااااااااااا  

 ری  یش اون؟داری یم

 رسم را ت ان دادم.   

؟ وکال  م ال  به کش ندیا؟ اااااااااا چی رو یم   خوای قبول کنن

؟
ً
 این یارو قابل اعتماده اصال

ن     درو باز هاش رو هم نباید یمااااااااااااااااااا تا همی 
ً
گ تم کاوه... ل  ا

 کن. 
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اش ک اااااااااااا د. نگاهش به ه چانهتوهیه ن رد. دناااااااااااااش را ب  

ای که در را باز کند روی رو بود. چ اااااااااام من دنبال دکمهروبه

ن یمدم چرخ د. رسش را چرخاند و ودنااااااااااااتگاه هلوی ماشاااااااااااای 

 گ  : 

ن فلور یه وک ل داره، یه خانومه   خوای من نااا . نیماااااااااااااااا ببی 

بی ااااااااااااِن بااادونم... اوی نگو. ب اااا باااا اون م ااااااااااااورش کن، بااذار 

ن باش دهنش انقدر قرصاااااااااااااه که اگه راهنمایی  کنه. م م ی 

ی نیم ن گااه چااه برنااااااااااااااه بااه من کااه فقآ نخوای بااه فلورم چن 

 خواد رس به تنم نباشه. خاطر هنسیتم یمبه

ام زن  خورد. کردم که گوشی داشااتم به  ی اانهادش ف ر یم  

م اااااااا ق بود. گ ته بود ع له دارد. تماس را وصاااااااال کردم. از 

ام را درنااااااا   دس خظنگاه کاوه هم معلوم بود که   ااااااا 

 زده ان . 

 خوای؟ ور؟ بازم مدرک یمشد  س خانم ن ک ا چی   

کردم که یک های هواب نااااااوالش داشااااااتم به رایه ف ر یم  

 روز بتوانم م تم را توی دهانش ب حبم. 

  م. ا گ تم که یم  
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ک  باشم.     ا ی؟! من یک ناع  دیگه باید رسی

 نگایه به کاوه کردم و گ تم:   

   
ً
کااااغاااذی کاااه دونم  ع س اون قرارداد یاااا چاااه یمااااااااااااااااااااااااا ل  اااا

دم که صاااا باش رو کرده بودید برام ب رناااا د، خودم خن  یم

  م. ی یم

تر و شااااید  ِن عصاااباین شاااده بود، با م ث و ل نن که رسد   

 فرنتد و تماس را ق   کرد. گ   یم

بهکاوه با انگ   شس  و اشاره    ام زد ای به شق قهاش خن

 و گ  : 

 گار باالخره راه افتاد! ا ان  

ام دانسااتم... ترناام از این بود که م اا ق از همرایهبع د یم  

ن را صااااااا ب ق   ام د کند و خودش تنهایی بخواهد همه چن 

خوانااااااااااااتم بهش ف ر کنم.  ااال فقآ شااااااااااااود... اماا  ااال نیم

م و دوباره صااادا را زیاد یم خواناااتم دناااتم را نااام   خش بن 

 کنم و... کردم. 

ِد قااد»  
ن
ن همراه  هرچی ب ااااااااااااااه مااام یمقاا کس واقعی ن

رم راه  بن

 «رسان ام... 
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کاوه با انگ ااااا  شاااااسااااا  به خودش اشااااااره زد و با خواننده    

 خواند: 

 هام... هام من اینهام. من اینا من این  

 ام زد و گ  : اش را کوتاه به شانهک  شد و شانه   

 خانم. ا  ره بیه  

 ه چرخاااناادم. اینلبخناادم را خوردم و رسم را نااااااااااااماا   ن ر   

رف  و وق  هایی بود که از غم رسیملبخندها همان اشااااااااااااک

ون یمها از چ مخوش ایل  ریخ . ها بن 
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 فرهاد  

 

 

 

 

خوانااااااااااااا . زدن با ناااااااااااا امک اعصااااااااااااااب فوالدی یمرسوکله  

ناااان دخِنش با شاااا م ی  هم ک اااا د با این ناااانخ ال  نیم

 شد؟ن یمبر مده از بازویش  وی ا

مرد شاااااصااااا تاناااااف برای کدام   ناااااله یا دخِن شااااان بود؟  ن 

ی  رزوهایش را روی ای که خانهناااااالهه ااااا وه  بیسااااا 

ناااااااااااااااخاا ؟ البااد برای من کااه هااای زپرِی این مرد یمشااااااااااااااانااه
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شاااااان ی  ول بهکردم! وعدهشااااااان یمن ااااااسااااااته بودم و ت ل ل

 کردند؟داد یا قبل از رفِین توی تخ   سااااابش را چک یمیم

ها... دهم... هه! ا مقاش را من یمتوهین  خن  داشااااااند  ول

... های خور که خودشااااااااان عرضااااااااهیک م اااااااا  ا مق م  

 داشااااااااااااتم درس  س یماداماااااه
ً
دادم. اش  وزخناااااد زدم.  تماااااا

ن  عرضه همه ن از همی  و  یمچن   شد! ی لعنِن رسی

وروز ما این نبود که رس تو اگه عرضاااااااااه داشاااااااااِن  اال  ال»  

تااوماان  ااول  ااق خااورش چااسی ماا اااااا زادههماااااااه اون عااماااااا

 «خودمونو بذاره تو  ات  منتم بذاره رسمون. 

ه دارم، دو تا دخِن کوروکچل زای ده »  
ُ
مردم  رس دارن منم گ

 «عرضه، من عاش بی ِن بود. ی ی  بودم های تو 

هاتو بده... چه هالویی بوده  اال یه برای من    هلسااااااااااااه»  

 «راب شده! اون که تو رو کرده رئیس اون خ

اش عرضهای که رئیس ی  شده وزخند زدم به تابلوی خراب  

   اده شااااااادم. دنااااااا  ت ان دادم تا رضاااااااایی 
ن بودم و از ماشااااااای 

د.  ن را به  ارکین  بن   ب اید و ماشی 
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خساااته بودم و این زن، این مادر  ِن بی اااِن از  ن نااا امک   

ی هاااایش روی اعصاااااااااااااااابم تاااا  خرین ق رهرفِین لعنِن، باااا رژه

 کرد. نم را  رام یمتوا

، باز هم رساغش رفته بودم    بعد از  ن شااااه ار، های نرفِین

تااا  یش خودش ف ر کنااد این رفتااارهااایش برای رناااااااااااا اادن بااه 

 هایش هواب یمخواناااااااته
د
دهد و هربار گند ب رگِنی به زندی

ت قن   رف طعنه و کنایه، ی  و  برویم ب ند... چرا یک بار ی  

ن درخوانااااااانیم اش را بدون گندزدن   مساااااااخرهزد؟ چرا همی 

خواناا  باور کند فهم د، یا نیمگ  ؟ نیمبه ه  ل من نیم

 هم 
ً
که ایراد از درخواناااااا  خودش بود. درخوانااااااِن که قبال

ااااااااش  به هواب دلخواهش نرناااااااااا ده بود. چون همه مثل  رسا

ا مق نبودند که بعد از هر گندزدین باز رساغش بروند،  ِن 

دیااااد نااااه خودش و یمشااااااااااااوهرش! این را هم از چ اااااااااااام من 

 اش! تصم ماش مسخره

ک  اول از همه چ اااااااااااامم به  ادوی ایمان افتاد.    داخل رسی

ن اندم. شان یملعنِن! باید ن امک و ایمان را با هم رسهای

وری خوب ناااااورا  دعا را شاااااان را یمباید دم ن مرد  ن  چ دم.  ن 

کردن من   دا کرده بود. هنوز خن  نداشاااااااا  که دوران تهدید 
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تمااام شااااااااااااااده بود. بهرو بااا  ااای خودش  مااده بود تااا  بااا بهرو 

 وصله
د
 ام شود... ی زندی

 ا نالم.   

ن که خوانااااااااااااتم از  ضااااااااااااورش شاااااااااااااا  شااااااااااااوم،  هنم    همی 

کار شاااااااااااد. خودم تماس گرفته بودم که برگردد و... بهدنااااااااااا 

ن باااااااعااااااث یم شااااااااااااااااااد خا اایل هم روی بارگ ااااااااااااااتااااااه باود. هاماای 

یم که و تردیدهایم  ساااااااب ن نم.  د بودنش به شااااااکربآی  

 به ک  ش نبود، خودش را قایط هریان
د
های دردرسناز ری 

 کرد. نیم

ی هاام از لاابااخانااااااد هاااااادی   هااااااای تار از هااماای ااااااااااااااااااه بااود. خاان 

هایش فرهاد  یهایی نبود که منگولهورن  و  هان  بخوش

ن منشی که این یم ن منشی هم نن سته بود. من  کرد.     من 

هایی بروم و وقِن ناااااااااااه روز خایل مانده بود. گ ته بودم باید 

کا  ترهیح دهم بهینمش و...  ااال داشااااااااااااتم یم برگ ااااااااااااتم رسی

 دیدم. یم
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ناام  اتاقم رفتم و کل د را از هیبم در وردم. هنوز ایسااتاده   

بود هلوی مبیل که  یش از  مدنم رویش ن اااساااته بود. انگار 

ی بگحید. داخل  ن رفتم و قرار نبود بی ِن از همان  نالم  چن 

های در را بساااااتم. چراغ را روشااااان ن ردم. نوری که از الی  ره
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ون یم ن را به ری  و افِف  رده بن  زد کارهای تلنبار شااده روی من 

 ک  د. ر  یم

تره  م این بود کااه بااا بهرو دنبااال تینااا بروم، بااه مقصااااااااااااااد   

ون شااااااهر، بلکه کیم از ف ااااااار روی م  م کم باغ  بن 
رنااااااتوراین

ههاااااابخنااااااد شاااااااااااااود. اگر بهرو ل کرد یااااااا بناااااادی نیمایش را هن 

ون گذاشاااااااااااا  موهای کوتاهش از   اااااااااااا  گوشیم هایش بن 

تو رفِن دخِنعماااهتو اگاااه عقااال تو رسش بود یم»بری ناااد و... 

ی... این دخِنهیم ی گرفِن کاااه کااااروکاااناااااااااااان  باااابااااتو  س بگن 

بابا رو از ک ا   دا کردی  خه؟ چقدر بِ  ااااام از دنااااا  ننهی  

 «کاریاش! ندونم

دم. گوشی تل ن را برداشااتم. کف دنااتم را به  ی اااین     ای ام فرسا

داخیل منشاااااااااااای را گرفتم. چهااااار  ن  بو  کااااه خورد بااااالخره 

 برداش . 

 ا بله؟  

 خند زدم. به ل ن طلب ارش تک  

 ماناژم بلد بودی که! چی شد؟  
ً
 ا قبال
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گوشی را گذاشاااااتم و تنم را روی صاااااندیل انداختم، عین م را    

ام بساااااااااتم. باز کف دناااااااااتم را به  ی ااااااااااین  هایم را هم. چ ااااااااام

ن  وا والم قدر به  الچسااااااااباندم. دیدن ناااااااا امک هربار همی 

 زد. گند یم

وپن ااه مِنی از   ااارتمااان ن ااایش را باا یااک وا ااد دویساااااااااااااا   

 های مسااااااااااااخرهتهدید 
د
اش از چنگم در ورده بود. ی همی اااااااااااا 

ی گرفته بودم که دیگر هیچ  ِف ندارد  اااان هرچند تعهد م رصا

شاااااااد. ها بساااااااته یماین  دم مگر با تعهد و این  رف اما دهان

کردم. باااایاااد زودتر بهرو را عقاااد باااایاااد یاااک ف ر انااااااااااااااااش یم

 کردم... یم

در باز شاااااد. باز هم بدون در زدن و الزم نبود چ ااااامم را باز   

م  ن ی روی من  ن کنم تا بهینمش. صاااادای تِف از ن دیک  مد. چن 

ن لیوان  ب کردم. چ دماگذاشااته بود. بوی قهوه را  س یم

و ژلوفن و فن ان قهوه روی ناااااااااینن توی  هنم نقش بسااااااااته 

 بود. 

ن ایساااتاده و بهالی چ ااامم را باز کردم. دنااا    ناااینه کنار من 

 به صورتم زل زده بود. طلب ار گ  : 

 کن د؟رومون یما ِی روبه  
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 مهره  
ً
ی کشاااااااااااا نبود، یا   اااااااااااااش خ یل گرم بود که یا واقعا

 خوان  کوتاه ب اید. نیم

 ت  ه از صندیل گرفتم و لیوان  ب را برداشتم. کیم خوردم.   

 ا مادرم رو دیدی.   

ی نگ   اما قالب دن    ن هایش باز شد و کنارش افتاد. چن 

 کاری نگاهش هم م و شد. طلب

 ا به اون اعتباری نیس ، تو که های خود داری.   

فهم د که کردن نداشاااااااتم. اگر منظورم را یمکلاعصااااااااب کل  

ون رف . باز ت  ه  خوب بود... به در اشااااااااااااااره کردم.  رام بن 

کردم. هایم را بساااتم. باید بهرو را زودتر عقد یمدادم و چ ااام

رناااااااااا دم... دردهای نااااااااااال به  رامش یم باید بعد از ه اااااااااا 

 های قبلش هم به ههنم! نال
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 بیه

 

 

 

 

ی هباااااه کااااااوه گ تاااااه بودم دنااااااااااااااااا  نگاااااه دارد. باااااایاااااد درباااااار   

کردم. قرار نبود خوانااااااااِین از وک ل خانم خاردار ف ر یمکمک

های بی ااااااااااااِن را به هریان باز کنم و این بار خودم  ای غریبه

بعااااد هم چحبش را بخورم. بررش کاااااغااااذهااااایی کااااه م اااااااااااا ق 
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ی ناشااناس خواناا  امضااا کنم، از دناا  یک وک ل نااادهیم

ی بود که باید برای رناااااااااا دن بههم بریم ن   مد، اصاااااااااال  ن چن 

 دادم.  ِن به نا ق! ام از دن  یمخوانته

ن هم کافن بود که با  ی ااانهاد کاوه بی اااِن از این در نظر    همی 

نظر ن امده لحح و ا مق بهطلب م  ق نادهبرادران فرص 

 بودم. 

کاا  منتظر فرهااد ویاادا گ تااه بود در فاااصاااااااااااالاه   ای کااه در رسی

د بود، در اتااااقش را ق ااال کرده و کل ااادش را باااه رضاااااااااااااااایی مور 

ی غیباش، شاااااااااانشااااااااا اعتمادش هم نداده بود تا در فاصاااااااااله

رو کردنش داشته باشد.  ن دفعه هم فقآ شانس برای زیرو 

  ورده بود... فرهاد زیادی م تاط بود. 

ی که یمبع د یم   ن خواناااااااتم دانساااااااتم  خر هم دناااااااتم به چن 

ای شااادم و به بهانهبرناااد. شااااید بهِن بود خودم  یش قدم یم

ن  اال که د  یش یم رفش را با فرها ک اااااااااااا دم. شااااااااااااااید همی 

 یااد تااا بااا هم دنبااال تینااا تماااس گرفتااه و گ تااه بود دنبااالم یم

 برویم. 
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خوان  دانستم که یمونآ راه از کاوه هدا شده بودم. یم  

ام را ب ند که نگذاشااته بودم تا خونه برناااندم. شاااید هم کله

 ی فرهاد را... کله

 ی    
ً
هااااایم را در هم  ارادی اخمهوا لبخنااااد زدم و بعااااد کااااامال

  چاندم. نه فقآ گرفتم و یمک اا دم. باید گوش خودم را یم

 
د
اش رایه ن رده بودم،  ایش را هم بی ااااااِن کاوه را دنبال زندی

 
د
 ام باز کرده بودم. به زندی

هوایم شااااااااااد که شااااااااااه ه یک قدر  واناااااااااام  رش لبخند ی   ن  

ن ردشااااااااااااااادن از روی هوب  اااایم در  چراغ خ ر بود، کاااه  ی 

 کنار هدول گن  کرد و اگر دناااااااتم را به صاااااااندو  
د
شااااااا سااااااات 

ن صااااااااااااااادقااااش لباااه ی   ااااده رو نگرفتاااه بودم باااا صااااااااااااورش زمی 

 خوردم. یم

 صدای بو   مد و بعد:   

 ا بهرو؟   

صاااااااادا از   اااااااا  رسم بود. هوایی که  رارتش را   اااااااا  لبم   

ون دادم و چرخ دم. کردم،  رام از بینن  س یم  ام بن 
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ای برای این ا خونه فاصااااله بود و باید بهانههنوز چند مِن ت  

 کردم. هم هور یم

از همااااان وقِن کااااه م اااااااااااا ق تماااااس گرفاااا  و هریااااان قرار   

ناااااااااااا امک و فرهاد را گ  ، تا تماش که به اهبار و با دل یل 

گحید مسااخره با ناا امک گرفتم تا باور کنم م اا ق چرند نیم

از بوده و من مثل و نا امک به همی ه های بندرعباس، شان 

دادنش از تماااااس فرهاااااد برای ی   ، تااااا تماااااس ویاااادا و خن  خن 

کااا  و گ ارش اینرفتنش باااه  کااه خودش هاااایی کاااار دارد و رسی

شاااااااااااااان هلوی دفِنخانه و اف اااااااااااااای  ید و بعد دیدندیرتر یم

 واش از دهانم دررفته نسااااب  ناااا امک برای کاوه که در ی  

 ظاش ی  ن لو  ضااور  ن زن هوان با شاا م قلنبه و... همه

افتاد  س  هنم دیداری بود که دیر یا زود با فرهاد ات ا  یم

مناده و معاذب و و من، که باید عمیق تر در نقش بهروی رسی

رفتم کاااه خودش توی  هنم فرو وهاااداین فرویمدرگن  عاااذاب

 کرده بود... 

 ا بهرو؟  
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دوباره  رارش هوا را   ااا  لبم  س کردم. برای  وشااااندن   

تم را به مچ  ایم گرفتم و با م ث تعللم، خم شااااااااااااادم و دناااااااااااا

 ران  ایستادم. 

ی  شد؟   ن ؟ چن   ا خوی 

ن را باز کردم.     دوباره از روی هوب  ریدم و در ماشی 

 کم تن  ک  د. ا نالم... نه... گرف  به هدول یه  
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، ف ر مایل که امروز چهره  
د
 و کالف 

د
اش درهم بود. خساااااااات 

... خ یل های هدید و ورده بود، نق ااهناا امک از چنگش در 

ها توی رسش بود که یم ن  توانس  دل ل این  ال  باشد! چن 

 ا خونه نبودی؟  

 رسم را ت ان دادم.   

ااااااااااا هایی کار داشتم... وقِن تماس گرفِن توی راه بودم دیگه   

ن   ها ب ای دنبالم. گ تم همی 

 کیم نگاهم کرد و گ  :    

 ا ک ا؟  

ن    هوا بااال رفتاه بود. او  وردن ابرویی کاه ی  دیر بود برای  اایی 

ن ی بعدیهم با همله اش باعث شااد ابروهایم از  ن باال  ایی 

 ن ایند. 

 ا گ تم شاید ن امک اومده رساغ .   
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کردم این همله را از راناااااااااااااش این بود که ف رش را هم نیم  

ن بود که از م ااااااااااا ق بی اااااااااااِن بدم  زبانش ب ااااااااااانوم. برای همی 

  مد... یم

ازه؟ا م    گه شن 

 تر شد و فقآ رسش را ت ان داد. هایش م  می اخمگره   

 ا دیدیش؟  

ن را راه    ی نگ  . باز کوتاه رسش را ت ان داد و ماشاااااااااااای  ن چن 

 انداخ . 

 کار داش ؟ا خب... چی   

ن ن م   نگایه به صاااورتم انداخ  و در  ایل که رسع  ماشااای 

 کرد، گ  : را زیاد یم

 کار داره با من؟! ا چی   

 که! طعنه یم  
ً
 زد؟! واقعا

هایم را بهیند. به هر  ال مهم نبود.  ِن مهم نبود که اخم  

که از رفتار نااااااا امک کالفه هساااااااتم و گذاشااااااا   ای ایناو یم

منااااده! خودم کااااه یم دانسااااااااااااتم برای این بود کااااه  یش او رسی
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گ ا ،  ق ق  قراری کاه ف ر داشااااااااااااا  برایم  ق ق  را یم

ن بود کردم مخ  انه و دور از چ یم م من ان ... برای همی 

ن او و م  ق، کالفه بودم.   که از انتخاب  بدتر  بی 

خاطر   چ دن  رایدی از فرا توی خ ابان، رسعاش را به  

دفعه کم کرد. تنم نااااااااام  هلو  رش شاااااااااد و دناااااااااتم را به یک

تر کرد و   ااااااااااااا  چراغ و کم داشاااااااااااابورد گرفتم. رسعاش را کم

 ایستاد. گ تم: 

 دی؟ا چرا بهش  ول یم  

 ر ، انقبایصن که در شااااااااق قهرو بود و از ن منگاهش به روبه  

 و ف ش ای اد شده بود، واضح. 

 ا ندم که ب اد رساغ تو!   

 این بار  وانم هم  بود.  وزخندم را توی دلم زدم.   

ی قبیل! از م ااا ق بی اااِن از فرهاد بدم باز هم همان نا  ه  

ن هواب  مد، فرهاد بد بود و م ااااا ق بدتر! امیم ا، برای همی 

 بدتر را مسااااااااخره
ً
ن بد و بدتر دق قا اش بود که م بور بودم بی 

 انتخاب کنم! 
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رویم را نم   ن ره چرخاندم و هرچه کردم نتوانستم این   

 همله را توی دلم نگه دارم. 

وبخ ش ن ن! من واموال  براش بذلخاطر من از مالاااا به  

  ال بابامه! بلدم از  سش برب ام. به هر 

هااای رسباااز ی وهودم را زخمگ تم! امااا وقِن همااهنبااایااد یم  

 رفتند.  ر کرده بودند، دردها از زبانم رس یم

 عین ش را روی داشبورد انداخ .   

هایم را روی هم ف اااااااااااااار دادم و در دل دعا کردم  یش  لک  

 ام نرند! خودش برداش  اشابایه کند و به منظور اصیل

؟    ا مگه نخوانِن بیه باشی

اش از نارضااااااااایِن رسم را ناااااااااماش برگرداندم. ناااااااااخِن چهره  

 ام خوشش ن امده. باز گ  : بود. معلوم بود از همله

 ا من و بیه با هم از این  رفا نداشا م!   

توانسااااااااااااتم و نه که نه یمل نش هم نااااااااااااخ  بود. برای این  

خوانااااااااااااتم اخمم را  ااااک کنم رسم را بااااز ناااااااااااامااا   ن ره یم

هااا نااداشااااااااااااا ، بااا بیه از این  رف چرخاااناادم. معلوم بود کااه

 االخت ار! گواهش هم همان وکال  بالع ل تام
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تا رناااااااا دن به مهد  رف ن دیم. هلوی مهد در را زودتر باز   

خواناااتم کرده بودم اما توهیه ن رد و خودش   اده شاااد. یم

ن کاااوه  در را ب حبم و مثاال  هناا  ریی کااه امروز توی ماااشاااااااااااای 

اما فقآ در را  رام بستم « درک! به»بود، بگحیم   خش شده

ون دادم و هایم را م  م کردم و ن سم را  رامو م    رام بن 
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کردم... به تینا... به به بیه ف ر کردم... به کاری که باید یم

 خودم. 

زد،  لود تینا که با خوشی اناااااااااامم را صاااااااااادا یمصاااااااااادای هیغ  

 خاطر تینا. به هایم را باز کرد... م تم را نرم و اخم

در را باز کردم و   اده شااااااااااااادم. دوید و خودش را توی ب لم   

 انداخ . 

  من... ع ق بیه.  ِا ع ی دلم... فرفری  

 فرهاد از کنارمان رد شده و در عقب را باز کرده بود.   

 هون موهامو مثل تو بس . ا کِن   

هنوز از هلوی تینا بلند ن ده بودم که فرهاد با همان ل ن   

 دار گ  : نخ  و اخم

 ا نوار شو تینا.   

 مااادم و باااه م ااال او رفتاااار برخالف همی اااااااااااااااه کاااه کوتااااه یم  

طور کردم، تیناااا را ب ااال کردم و بلناااد شااااااااااااااادم. خودش اینیم

 خوان ، بیه بودم دیگر،  س گ تم: یم

 شینه! ا هلو تو ب ل خودم یم  
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ه و نااااخاش توهیه ن ردم و در هلو را باز کردم    به نگاه خن 

و نااوار شاادیم. چند ثان ه طول ک اا د تا در عقب را بهندد و 

نگاااه و  رف راه افتاااد. تینااا نااااااااااااوار شااااااااااااود. در را کحب ااد و ی  

 کرد. کن  او نگاهش یم

ی  واناااااااااااام را هم  ی مادرب رگش همهبعد از هریان خانه  

ایآ تنش د. هنوز اما بهکرده بودم که دیگر در رسی  زا قرار نگن 

های تند،  سااااااااااااس بود و ها و ل نکردنها، اخمشااااااااااادنرسد 

رفا ...رسم را ک  کردم و گونیه نرمش توی الک خودش یم

  چ کردم: طور چسه ده به صورتش  چرا بون دم و همان

 بابایی نارا ته؟ا تو هم ف ر یم  
 کنن

 چ کند. اما  چ  نگ تم عصااااباین تا فرهاد هم خودش را هم   

رناااااااااااا ااااد، در خود ام کااااه بااااه گوش فرهاااااد هم یمنمااااایشاااااااااااای 

 تینا را تمام کرده بود. تخس و شاااااااااااا  ان رسش را 
د
فروروفت 

توانسااااااااااااتم  و  هایش را ن اااااااااااااانم داد. نیمچرخااناد و دنادان

 های ن  دش را ن نم. مروارید 

 ا قربون  برم موش موشک من.   
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انگار زن  ت ریااااح تمام شااااااد و تمام وهودم  ر از  یک ل ظه  

 غم. 

ی تنش ن ااااساااا  و  ارهها یماین های من، باید بیه اال به  

ی داد و  ضااااااااااااور  اااتش را بااا همااهرا توی ب لش ف ااااااااااااااار یم

 کرد. وهودش لمس یم

ه بااه فرهاااد بود کااه بااا دو هملااه   ی من و واتنش نگاااهم خن 

شااااااد رد هایش کم شااااااده و هرچند واضااااااح نبود اما یمتینا اخم

 اش   دا کرد. لبخند را در چهره

ا، با خ اااااام، با ن رش، نگاهم خوانااااا  با غ چقدر دلم یم  

م و فریاااااد ب نم کااااه نگااااه دارد و بااااا تینااااا از  را از نگاااااهش بگن 

ماشااااااااااینش   اده شااااااااااوم و در را م  م ب حیم و   اااااااااا  بهش 

اش را نهینم... امااا... وقاا  ق اااافاااهقااادر بروم کاااه دیگر هیچ ن

خاطر خودم... باید ناااااااااااا   و م  م های خاطر تینا... بهبه

 ماندم. گ تم: بیه یم

 ا یه بارم تو کوتاه ب ا.   

 رش ری  ابرویش را دیدم. عین ش را برداشاااااا  و به چ اااااام   

 زد. دناش را به موهایش ک  د و خ اب به تینا گ  : 
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یم خونه    مون؟ا بیه رو بن 

ن بااار بود کااه کمرم ی  کرد. دفعااه    ی اولم نبود امااا برای اولی 

. رس  س کردم تینا باید در نقش دیگری با من مواهه شااااااااود 

 تینا  صار خوی  بود که خودم را   اش مخفن کنم. 

 ی بیه؟ ب ا بیه. یم»گ  : تینا خوشاااااااااااا ال بود و یه یم  

الی ف رهایم بودم و شااااید من البه« شااابم  یش من بخواب. 

 فرهاد  ای تعللم گذاشته بود که  رام گ  : 

 ا باید  رف ب ن م.   

شااااااااااااااد هااایی یمتر ب اال کردم و ف ر کردم کاااش تینااا را م  م  

 م و شوم. البه
د
 الی ف رهایم از این زندی

 

 

 

 

🌙 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 499 

 116#ایوان

 

 

 

 

 

 

 فرهاد  

 

 

 

 

دادن نمااانااده بود. بااایااد قباال از رفِین دنبااال زماااین برای هاادر   

ردهای ناتمام مادر ت ل ف
ُ
 کردم. مان را روشن یما
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ُبرد و  ِن چه  یش رویم دانساااااااتم رفتنم چقدر زمان یمنیم  

هان افتادن ت م یل را بهتوانسااااااتم خ ر این فاصاااااالهبود. نیم

ی شاااااااااا رنج  که تا ریخِین صاااااااااا  ههمبخرم.  ِن شاااااااااااید به

شاااان نگه زور رسهایناااخِن و البته بههایش را بهامروز مهره

 داشته بودم. 

خانه شان خانه را شه ه  خانه  یمرسوصدای   ن کرد. در  شنی

ا بودنااد. تینااا کااه یمم اااااااااااا ول درناااااااااااااا  خناادیااد، از کردن  یِنن

کردم... تینا هم به خودم ک ااا د، ک ف یمه  ان که هیغ یم

مااااان بااااه  ضااااااااااااور بهرو  ااااال ه اااا  رفتااااه بود، خوب بودن

 وقِن یمبریم
ً
هایی که این خندید... خندهگ ااا . مخصااااوصاااا

 را داش . 
د
 روزها   م غن م  هن 

خانه هایی ایسااتاده بودم که متوههم نبودند.   
ن ون از  شاانی بن 

زدم، چون ی خودم را بااااااایااااااد دزدی دیااااااد یمهاهااااااایل خاااااااناااااا

 ک  د. هایش در  ضورم ته یمخنده

توانسااااااااااااتم و کرد. نیمام یم س ناااااام هوم نگااااااهش کالفاااااه  

نم. هرچند هوری  یش رفته بودم نیم خوانتم دل لش را بنی

دانسااتم انتخابش که خودش  ا یش بگذارد، اما خودم که یم
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 با شااااااااااااوهاهباری
د
رخواهر مر ومش! نااااااااااااا . انتخاب زندی

 کردن خودم بود.  رن دنش فقآ مسخره

تینا را وناااا له کرده بودم؟ کرده بودم و  ق ق  این بود که   

ر تینا نبود چه ایرادی داش ؟     مان هم نبود. وقِن به خن

شاااااااااااااااااادم توی علاااااا  ایرادش فقآ وقِن بود کااااااه عمیق یم

هایی را   دا نیم  ضااااااااورش و 
ن خواناااااااا . کردم که دلم یمچن 

ن در خودم ه مااان  واش کااه چنااد نااااااااااااااال در  ضااااااااااااور بهی 

رسکوب کرده بودم و از این به بعد هم باید   ااااااااا   ضاااااااااور 

 کردم. شان یمتینا رسکوب

و ک ااا  ام از یفهم ااد عالقااهوقاا  نبااایااد یم  ف کااه هیچ  

و  شده بود، که اگر یم  فهم د... رسی

 «یک مال من  دو مال تو  نه مال  ب یش... »  

 ک  د. خندیدند. تینا بی ِن هیغ یمواندند و یمخبا هم یم  

 های کوفته برن یش   های مادر گن یش   های ک گن  »  

 «مقاله... 

 به مقاله گ ِین تینا به های مالقه لبخند زدم.   
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 دخِنم  ذف شده بود اما م بِن   
د
شاید نقش مادر از زندی

 د. کرد، بی ِن اگر نبود، کمِن هم نبو که از بهرو دریاف  یم

خانم نقاشی مهدش رو ا خب دیگه بذاریمش تو فر... تا تینا   

امونم  ماده  ن . کامل کنه،  یِنن

 کنم.  ره رن  یما فقآ یه  

اااااااااااااااااااااا باشاااااااااه تو برو رن  کن هرچقدر که  وصاااااااااله داشاااااااااِن   

 موشک. موش

ون دوید. با دیدنم گ  :    خانه بن  ن  تینا از  شنی

 ا بیه گ   یه  ره رن  کنم.   

ی بهرو  مد. تینا هم خندید و خودش را به صااااااااااااادای خنده  

انداخ  گردن بهرو.  اهایم چسااااباند. خوانااااِ  خودش را یم

 دنتم را روی موهای ِفرش ک  دم. 

   .  ا باشه بابایی

 ها را هم فنااااااام  اتاقش دوید. داخل رفتم. داشااااااا  ظر   

ن یم   مد. کاری یمکرد. فردا خانم خلفن برای تمن 

. هور  و خواد هم ا نیم    کنن
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  رام گ  :   

 ا زیاد نیس .   
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زدن با من خودش را م ااا ول دانساااتم برای فرار از  رفیم  

ها توی کند. هلوی ناااااااینک ایساااااااتاد و های  چ دن ظرفیم

، ان اب برداش .  ن  ماشی 

کنارش ایسااااااااااااتادم. رسش را نچرخاند و به کارش ادامه داد.    

ن گ ته بود، همله دانسااااتم که نباید از خن  یم ای که در ماشاااای 

 بگذرم. 

 واموال... ا اون مال  

  رید ونآ  رفم:   

ی گ تم. ا انم ن امک اومد عصباین شدم، یه   ن  چن 

انااااا اب و ب اااااقاب کث ف توی دنااااااش بی اااااِن از من ارزش   

چرخاند. دنااااااااتم را روی اهرم دیدن داشاااااااااند که رسش را نیم

ا نگه داشااته بودم. هشاان  زدم و  ب را بسااتم. دنااتم را همان

اناااااا اب و ب ااااااقاب را در نااااااین  گذاشاااااا  و باالخره رسش را 

 طرفم چرخاند. خ یل هدی گ  : به

 دی؟ا چرا بهش  ول یم  
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ون ب رنااااااااااتم و مان  نفاصااااااااااله   قدری نبود که ن ساااااااااام را بن 

متوهه ن اااااااود، که ف م را منقبض کنم و نهیند، که م اااااااتم را 

 هایی ب حبم و ن همد. به

ن ل  اااالتم بودم و او فاااصاااااااااااالااهمن در کنِن    مااان را کمِن ی بی 

 کرده و باز گ  : 

 ای نداری! ا چرا فرهاد؟ تو که وظ  ه  

وظ  ه نداشاااااااااااتم اما... چرا  نقدر ن دیک ایساااااااااااتاده بود که   

ی هوای درونم را از دهان و دماغم  وردهنتوانم   م هوش

تد تخل ه کنم، بلکه کیم از ف ار روی م  م کم شود و راه ب  

 ای... عین م را باال زدم. و  رفن همله

 که...  درب رح دخِنمه. خاطر اینخاطر خواهرش... بها به  

 م خرف م ض!   

 نگاهش شااااااید فقآ یک ثان ه بود اما عمیق  
د
ی تر از این خن 

ها بود که فراموشاااااام شااااااود، که بتوانم ناااااااده از کنارش  رف

ی گ ته باشاااااااه؟»بگذرم.  ن ساااااااخره م« اگه نااااااا امک بهش چن 

 کرد!؟ها یم ایستاد و نگاهم یمدانس  اینبود... اگر یم

 نم  ه یره چرخ د و گ  :   
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ااااااااااااااااااااااااا دخِناش بااااااه  اااااادری قبولش نااااااداشااااااااااااِین و ناااااادارن...   

 ن ! بودنش خ یل مسخره درب رح

 اگر خن  بچه  
ً
ی در راه  درش را ل نش  رم داشاا .  تما

 کرد. شن د فوران یمیم

وی ه یره برگ  . همه را توی کرده از ر های هم با ظرف  

 نینک ریخ  و گ  : 

 ا دیگه بهش  ول نده!  ِن اگه ه ار تومن باشه.   

 ماد. ل نش تاات اد رسچن صااااااااااااورتش بادهور باه چ اااااااااااام یم  

 داش . تات د و دنتور. 

 ا بهش ه جی نده فرهاد.   

 این ی  اما  ر از خواهش بود.   

ن بیه.     ا ببی 

 خرید. برای او که بهیم ضااااااااااااور تینا برای هردویمان وق    

 خودش مسلآ شود. برای من که... فرار کنم. 

 ا بهینم ع ی م.   
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اش اش را نگاه کرد.  نمان نقاشی خم شد کنار تینا و نقاشی   

 از 
ً
را بااااااا رناااااا  زرد خاااآ خاااظ کااارده باااود. دخاااِنم اصااااااااااااااال

ناااااااااااازی و  مد. ت ن  و خانهک ااااااااااا دن خوشاااااااااااش نیمنقاشی 

ن را هم بی ااِن از عرونااک د وناا  داشاا . شاااید مثل ماشاای 

ام به ادب اش خواندن و عالقهمهتاب و برع س من که کتاب

 برای  درومادرم دخِنانه بود! 
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 کنار تینا خم شدم و گ تم:    

؟    ا چرا  نمون  زرده بابایی

 ا مداد  ب م نوک نداش .   

 مان را ادامه دهم. لبخند کمرن  بهرو باعث شد م المه  

 ا خب چرا نِناش دیش؟  

 ک  د. ا طول یم  

صااااااااااااورتش را هوری هم  کرده بود انگاااااار بوی بااااادی باااااه   

م اااااااااااااااااامش خورده بود. بهرو از  اااااالاش خنااااادیاااااد... دخِنم 

کرد. ب لش کردم ی توی م  م را خ ه یمصداهای  زاردهنده

کردن هاااااادیاااااا ، برای فرار از و بوناااااااااااا اااااادم. تینااااااا برای دود 

ن من بود... مسااااااا ن  های ناااااااخ ، بهِنین بود. ل ظه
م
مسااااااا 

 که م ان ُم  
د
 گذش . ُم   دروغ یماین زندی

ن گذاشااااااااااااتم و گ تم دفِنش را به اتاقش برگرداند.    تینا را زمی 

وقِن رف ، دیگر وق  را تلف ن ردم. چرخ دم ناااااام  بهرو 

 و گ تم: 
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 ا یه ن ر در  یش دارم.   

 اش کن  او و  ر از نوال شد. چهره  

 ا ک ا؟ ِی؟  

 یق م خ  نیس . ا دق  

 ا با تینا؟  

 تینا تن ا تن ا!   

ی که برایش اهم   داشاا  تینا بود.  رام ن ساام را    ن تنها چن 

ون دادم. عین م را باااااال زدم. هوابش را ناااادادم. شااااااااااااااااایااااد  بن 

 چینن گ تم: مقدمهبچگانه از رس  ریص که ا مقانه بود، ی  

 خوام قبل از رفِین عقد کن م. ا یم  

 ضح قورش داد.  ب دهانش را وا  

 تر گ تم: تر ایستادم و  رامن دیک  

 ا    مون شدی؟  

خواناااااااااااتم دنااااااااااااش را  س ب نم که داشااااااااااا  موهایش را یم  

ای فرنااااتاد. فقآ م اااااش کردم. رسفههایش یم  اااا  گوش

 مصل ِن کرد و گ  : 
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 ا من... نه... فقآ...   

 ترش؟ا یم  

 ا نه.   

 ا خب؟  

 خوای بری؟ا با تینا یم  

توانسااااااتم   م هوایی را کنِنل کنم که با شااااااادش از دهانم ن  

 خار  شد و به صورتش خورد. 

 تینا، چه ربظ داره؟! ا با تینا یا ی    

 کردم... لعن  به ناااااااااااا امک که هر بار با داشااااااااااااتم خراب یم  

کرد و فقآ ترس به  ضاااااااورش انگار زیر تنم  تش روشااااااان یم

 انداخ . هانم یم

 گ  :  ب دهانش را قورش داد و    

 ری؟یم ا ِی   
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ای عصاااااااااااان  کردم و ه یره را هااایش خناادهرفِین از این ط ره  

دور زدم. ناااااااااااامااااا  یخچاااااال رفتم و ب ری  ب را در وردم. 

ن همان بود که همی ااااه  رزویش را تصااااحیر، صاااا نه، همه چن 

ن خااااناااه، توی  داشااااااااااااتم. من و این دخِن، کناااار هم توی همی 

خانه ا ن ن  شااااااااانی ن ب رح کم بود. یک  س، همی  ما های یک چن 

یااک  ق قاا ... یااک قلااپ خوردم و باااز هم بی ااااااااااااِن خراب 

 کردم. 
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 کنن انگار من م بورش کردم؟! هوری برخورد یما چرا یه  

 ا هیس فرهاد!   

 خاطر تینا! باز هم به  

زور ای کااه بااهخااب مگر دل اال دیگری هم داشاااااااااااااا   ن بلااه  

ن  رسبچهگرفته بودم؟ ب ری را روی ه یره   های کحب دم. عی 

 ا مق ل  کردم! 

برم... اااااا مهم نیس  اگه    مون شدی...  ره تینا رو هم یم  

 معلومم نیس  ی برگردم. 

ون زدم و مسااااااااااااتق م تینا داشاااااااااااا  یم   خانه بن  ن  مد. از  شاااااااااااانی

خواب رفتم. اعصااااااااابم به هم ریخته بود. از این ناااااااام  اتا 

ک روز را خوانااااااا  فقآ یهمه ف اااااااار خساااااااته بودم. دلم یم

ف ر و دغاااادغااااه بگااااذرانم.  ااااالم از این اوضااااااااااااااااا  بااااه هم ی  

ن  اال بروم به همهخورد. یمیم ن گند ب نم. توانسااااااااااتم همی  چن 

 ناااه  مدن تا به ه ااا  ناااال صااابوری به ه ااا  ناااال  ناااه

ک  ی یمامروز... به خوانااااااااااااتم ثاب  کنم؟ به مادرم؟ که رسی

 و دیاااد، خااااناااهوپ م را یمدیاااد، دکام را یممهنااادش
د
ام را زنااادی

ن خ الش دید و باز هم به چ مش نیمیم  مدم، یا بابا که عی 
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ی دن ااا  س انااداختااه و چااه هم نبود دو تااا تولااه این گوشااااااااااااااه

 کنند؟غلظ دارند یم

هایم را ف ااااار ی چ اااامعین م را روی تخ  کحب دم. گوشااااه  

. رسم را دادم. لبه ن ی تخ  ن ااااسااااتم و خم شااااده ناااام  زمی 

ن دن   . هایم گرفتمبی 

هایی بود که م  م اش خوراک وق تصااااحیر صااااورتش خوین   

شاااااااد و این تصاااااااحیر شاااااااد... خایل یمباید از هر ف ری خایل یم

کرد. ی  ن ف رها را به بدترین شاااااااااااا ل مم ن  ر یمهای همه

ام کرده اش تمام این چهار ناااااااال دیوانههای باز ماندهچ ااااااام

داد. بودناااد. خودش نگاااذاشااااااااااااتاااه بود  رف ب نم. اهاااازه نیم

ن را کف دناااااااااااااا  بهرو بگااذارد. من کاه خوانااااااااااااا  همااهیم چن 

 خوانتم... نیم

 وق ه باز شد. ای به در خورد و ی  تقه  

ن بااار  ااایش را باه    الزم بود رسم را بلنااد کنم؟ نااه... برای اولی 

هایی این اتا  گذاشته بود. البته در  ضوِر من... شاید وق 

م ک اااااااااااا ااده بود... نااااااااااااو هکااه بااا تینااا تنهااا بود، رسی بااه این

 دانستم. نیم
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اش کرده بودم؟ درناااااا  دانساااااا  که برای خودش  مادهیم  

دانساااااااااااااا  هااا نقاال م ااان کردم. یماز همااان روزی کااه بااه این

 ک ند؟نان  درودیوارش انتظار  ضورش را یمبهنان 

؟    ا نخته منو درک کنن

ام را برایش روی نااالهتوانسااتم انتظار ه اا من هم اگر یم  

نم  س بهِنی داشتم. دایر   ه بری م و بعد این نوال را بنی

بود، انااااااامش که تا ابد هم اگر کنارم یمم ازاش بدتر از این  

توانسااااتم عمق بود، باز هم نیمام یمهم اگر توی شااااناناااانامه

وعش را برایش بگحیم. عالقه  ام را، شدتش را، رسی

 ی تخ  ن س . با فاصله کنارم لبه  

 فرهاد؟ خوای بریا ک ا یم  

هایم را به هم ف ار دادم و ن  کردم  رام باشم.  اال  لک  

ن را خراب که به این نق ه رنااا ده بودم، نباید خودم همه چن 

 کردم. یم
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   .  ا دی 

 ا چرا؟  

 ا باید برم رساغ...  درم.   
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ناااااااااااا وتش چند ثان ه طول ک اااااااااااا د. زشااااااااااااا  بود که زبانم   

ون این اتا  تنها بود؟  چرخ د تا از نیم ناام که  اال بن  تینا بنی

 که باز  وانش  رش دخِنم ن ود و از یادش نروم... 

 ک ه؟ا چقدر طول یم  

 دونم. ا نیم  

  رام گ  :   

 ا  دودی بگو.   

 کمرم را ران  کردم و  رام گ تم:    

 یک ماه.   
ً
 ا دونه ه ته، نهایتا

 ری؟یم ا ی  

 ی دیگه. ا یک ه ته  

تر از ای واضاااح و  رامتوانساااتم ف رش را بخوانم. با وق هیم  

 همالش قبیل گ  : 

ن فاصاااااله عقد کن م؟  ِن هنوز به اااااااااااااااااا یم   خواناااااِن تو همی 

 ش نگ ِن. خانواده
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هایم ف ار دنتم را به صورتم ک  دم و انگ   روی  لک  

 دادم. قرار هم نبود بگحیم. 

 کنم.   کار دونم چی ام بهرو... دیگه نیما کالفه  

 نگااااااهش بود کاااااه رسم را باااااه  
د
ی طرفش چرخاااااانااااادم. از خن 

 
د
ی اش را ادامه داد. باز  ال  نگاهش نگاهش را نگرف  و خن 

ام کااااه بااااه ه  اااال مردانااااهفهم اااادم. همااااانهمااااان بود کااااه نیم

 لرزاند.  مد و ته دلم را بد یمنیم

 کن م. ا برو... وقِن برگ ِن... عقد یم  

 کردم.   
د
ی  منتظر تای دم بود. باز گ  :  این بار من خن 

 ا باشه؟  

ن رو    ااااااااااااااااااااااااا باارای تااو چااااااه فاارِف داره... مااگااااااه خااودش هااماای 

 خوانِن. نیم

خوی  دیده بودم. رسش را هایش را بهای دندانف ار ل ظه  

 چرخاند و گ  : 

 کنه براش االن یا وقِن برگ ِن؟ا تو که نیسِن، چه فرِف یم  

 تون م با هم بریم. ا یم  
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 تونم خونه رو ول کنم به امان خدا. نیم ا من که  

 رویش ایستادم. بلند شدم و روبه  

 یم  
ً
؟ا واقعا  خوای با من ازدوا  کنن

 بلند شد و مصمم گ  :   

 ا  ره.   

! ا بدون ازدوا  با منم یم    توین مراقب تینا باشی

ن چ م هایم  رک  کرد و گ  :     نگاهش بی 

خوام تینا باشااااااااام، یم که مراقباااااااااااااااااااااا ی گ ته فقآ برای این  

 باهاش ازدوا  کنم. 

دانسااااااتم که دیده اناااااا . اما نگاهش...  لکم  ریده بود و یم  

هایم چساااااااااه ده همان نگاه نام هوم، می  و م  م به چ ااااااااام

 بود. 

وق  انتظار این هواب را نداشتم. انگار  ب یجن روی هیچ  

 ای به دهانم چساااااه دهاراده تش درونم ریخته بود. لبخند ی  

ه نگاهم یم  کرد. بود و او هنوز خن 
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دنااااااااااتم را بلند کردم و موهایش را از   اااااااااا  گوشااااااااااش  زاد   

کردم. لرزی  ین از تنش گااذشاااااااااااااا . مهم بود؟ نااه... نبود... 

 نبود... باالخره عادش یم
ً
کردن همی اااه هم کرد. عادشواقعا

کرد. باااه  ضااااااااااااورم. باااه لمس باااد نبود. باااایاااد بِهم عاااادش یم

 هایم، به... دن 

م، گ تم: باز هم های این    که رساغ تینا را بگن 

 ی دل ل  برای ازدوا  با من تینا نیس ،  س... ا اگه همه  

... فرهاد. ا مهم    ترین دل لم... خود تویی

وق ،  ِن توی رویاها که تصااااااااااااورش کرده بودم، این هیچ  

هواب هایی در ف رهایم نداشااااااااااااا . دهانم ن مه باز مانده و 

  قااادر در نگااااهم  ن
د
ی اش مماااارنااااااااااااااا  کرد کاااه نگااااهش را خن 

 گرف  و  رام از کنارم رد شد. 

 ا ب ا شام.   

 و رف .   

 شک رویا بود. رویا بود... ی    
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وق  نرناااا ده ای بودم که هیچچهل نااااال در انتظار ل ظه  

 ماااد کاااه ی شااااااااااااهاااداد بااادش یمدانم خااادا هم از نناااهبود. نیم

قاادر دوناااااااااااااش داشاااااااااااااا  کااه دن اا  یش خودش یااا  نبرد نیم

 چرخ د. طور به کامش یماین

افتد. بوی شااااااااااود. توی ها یمکردم یک روز عل ل یمف ر یم  

فرنااااااااااااتد دنبالم زند و یمدارد. تنش کرم یمگندش دن ا را بریم

که التماس کند. که  اللش کنم تا « بگ د فلور ب اد. »که: 

 د و به درک واصل شود. هان گن  کرده بی  گلحیش در ی

کس کس از من  الل   نخواناااته بود... من هم هیچهیچ  

کردم. مثااال  ااادر خاااداب اااامرزم کاااه  اللم ن رده را  الل نیم

 بود. 

اش انداختم. صااااااااااا  ه گوشی را های خودم روی صاااااااااااندیل   

 شهداد خاموش شد.  یروی صورش ننه

نم اما انتظار داشتم ع سش را بعد از این همه نال ن نا   

زن های دن ا بهش نااااااااااخته بود انگار که هیچ شاااااااااباهِن به  ن 

تر بود. گلنی را درد دوری از ه اتادناله نداشا . گلنی از او  ن  
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اش به این روز انداخته بود... این زن مگر دردی داشاا  بچه

 
د
 اش؟ در زندی

گنده بودند و شان دلی خاندانگنده بودند. از دم همهدل  

 خواه و خودخواه... خودخواه و خود

 ن هم دم  ن دخِن خودش را ب چاره کرده بود یا نه؟  

ن چه  ش   ای کاوه  ورده با خودش... کاردهااا فلورهانم ب ا ببی 

خوناااه کوچ  اااه  ن هنگاااام تو هم ب اااا دخِن... باااذارش تو  شاااااااااااانی

 هان، دنا  درد ن نه. کاوه

ی یمکاوه و رسبه    ن ! رایه و  ِش کارده... چن 
ً
 خوان   تما

ها را هم گ ته بودم ها را گ ته بودم روشن ن نند.  ردهچراغ  

دانم کنار ن نند. داخل عمارش در شاااااااااااااب فرورفته بود و نیم

ونش چه ناااااعِن از شاااابانه روز بود. ت مل نور و روشااانایی بن 

 را نداشتم. 

خانه ی گرد  لهاز زیر راه   ن ی کوچک ونااآ هال، ناام   شاانی

ی ش را از بر بودم. اناادازهوهااب این عمااار بااهقاادم زدم. وهااب

ن ههانگن  تحیش ن س هایی که زیر نااااااایهتمام ثان ه ی ناااااانگی 
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خوانااتم چه کنم. گلنی عادش کرده بود و ک اا ده بود. نور یم

 کرد. کاوه هم... هنگامه داش  عادش یم

خااانااه هیباش را یم   ن ون از  شاااااااااااانی دیاادم. بااا چنااد من اخم بن 

ش را روشاااااااان اش بود. نور گوشی صااااااااورت وانااااااااش به گوشی 

 کرده بود. 

طور  ری اااین این روزهایش از عاشااِف بود؟ شااهداد هم این  

 اش را رایصن کرده بود؟ ننه

 ا بری م براش کاوه؟  

 ا نه.   

کرد. هنوز چند قدم رسش را بلند کرده و داشااااااااا  نگاهم یم  

خانه مانده بود. چراغش را روشاااااااان کرده بودند. نور  ن تا  شاااااااانی

یم کاااه ری  شااااااااااااااادناااد و دنااااااااااااتم هاااازد. چ اااااااااااامچ اااااااااااامم را یم

 شان رف ، گ  : نویبه

   .  ا چراغو خاموش کن،  رده رو ب ش گلنی

 کنم. ا فلورهانم اومد؟ االن خاموش یم  
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تر شااااده چراغ کیم روشاااانو خاموش شااااد. کیم بعد فضااااا ی    

هاااش از کاااوه هااای غروب بود انگااار و این توهااهبود. دماادمااه

 رویش ایستادم. بع د. روبه
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،  ش یموقال نیمخوای که داد ااااااااااااااااااااااااا چی یم    خری، یمکنن
د
ی

؟ ن  چراغ رو خاموش کین

شد دیگر تنها  سن این  رس این بود که وقِن دناش رو یم  

 کرد. ان ار نیم

 ا به وک ل  بگو به بیه کمک کنه.   

 از کنارش رد شدم.   

 خواد خودش ب اد تقاضا کنه. ا هرکس کمک یم  

 گ تنش را شن دم. ای نچصد  

گلنی رسفاااه کرد و کشاااااااااااا در این هم  نبود کاااه مصاااااااااااال ِن    

 بودنش را نداند. 

ن    رو بااااه  ن ره کنااااار هنگااااامااااه ن ااااااااااااسااااااااااااتااااه بود   اااااااااااااااا  من 

خانه و ظرفن رهه اااا  ن های  ش هلحی ااااان ی ونااااآ  شاااانی

 بود. 

روی صندیل     به  ن ره ن ستم. گلنی بلند شد و ظرفن   

  ش مقابلم گذاش . 
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هایش را رویم ن ااااساااا  و دناااا ه داخل  مده بود. روبهکاو    

ن گذاش . گلنی باز رسفه کرد.   روی من 

؟    ا  س این همه افتاده بودی دنبالش که چی

 باز هم رسفه کرد. کاوه بهش تحپ د که:   

ی   
َ
 بابا گلنی  اشو  ب بخور! ا ا

 م ه کردم. خنده افتاد و هنگامه لبخند زد.  ش را م ه گلنی به   

ن بره، بعد.     ا خب بذار از گلوش  ایی 

 کرد ع  ب بود! توهیه به  رف گلنی ن رد. یم  

؟ شص  نالته فلور ی خوام ل  یمااااااا چون من ازش یم   کنن

؟! ب رح یم  شی

 کرد، هنوز مانده بود تا به شص  برنم! اشاباه یم  

 گلنی ناله کرد:    

ده نباش  رس.     ا گاو نه من شن 

 بود، بهِن بود. اگر این را نگ ته   

اش نگاااهم را باااال  وردم. خ یل هم مهم نبود... نگاااه برزچن   

نااااااااااوی گلنی ک اااااااااا ده شااااااااااد.  ررسوصاااااااااادا بلند شااااااااااد و رف . 
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ن افتااااده بود. هنگاااامااه نیمصاااااااااااانااادیل خورد. گلنی اش روی زمی 

مسااتاصاال ایسااتاده بود. قاشااقش را در ظرف گذاشاا  و ناله 

 کرد: 

 د؟! ا کوف  بخورم من... های ت  رم بو   

قاشااااااااااااق را در دهانم گذاشااااااااااااتم و نگ تم که روی این همله   

افتد... روزهایی که هایش یم ساااااااااناااااااای  دارد، که یاد کودی

هنوز کادوپ چش ن رده بودند برای من... کیم دیگر خوردم. 

 کرد.  ا یم ا و  نتاری  غالب شده بود. گلنی این

 خوایه کنم. ا برم ازش معذرش  

 بلند شدم.   

 برو. ا ب  
ً
 عدا

ون  مدم.    خانه بن  ن  از  شنی

 قدر دیدن. ها رو روشن کن د. کم... بها چراغ  

صااااادای خروهش از عمارش را شااااان ده بودم. مسااااان  ناااااالن   

 ورد  رام کاوچااااااک را  ایاش گارفتام. گالانی تااااااا از دلاش درنیم

گرف . گوشی را از روی صاااااااااندیل برداشاااااااااتم و به قصاااااااااد نیم

ی شاااااهداد از ونااااآ دیدن نااااااع  روشااااان کردم. تصاااااحیر ننه
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ی شااااااهداد دن ا همچنان تاری  چ اااااامم را زد. به ناااااااع  ننه

 گلستان بود! 
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ی رستارسی گوشی را روی صاااندیل انداختم و نااام   ن ره   

رفتم و کیم  رده را کناااار زدم. خ یل تااااریاااک نبود. چناااد تاااا از 

 های باغ روشن بود. چراغ
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 زد. در باغ  رنه یمهنوز نرفته بود. داش    

هاااا مثااال دری ک ااااااااااااویی بااااز  رده را کناااار زدم. ی  از  ن ره  

ی را دنبال کردم که یم ن رفتم. مسن  شد. از ایوان کوچک  ایی 

هاااا رفتاااه بود. چسااااااااااااه اااده باااه رسو تنومناادی الی درخااا الباااه

 . ن  ن سته بود روی زمی 

هاا بود صااااااااااااادایش را  ماد. مادشاز دورهاا صااااااااااااادای ا ان یم  

ی شااااااااااااهداد هم بود. ودم. بابا نمازخوان بود. ننهن اااااااااااان ده ب

ی شااهداد ی  شااک خدای بابا و ننهشاااید خدا ی  بود اما ی  

 نبود. 

 ی اونه. ا االن تو خونه  

 رسش را نوی من چرخانده بود. انتظار داش  چه کنم؟  

اش بااه ر م  ماد و قاادر خااانااه نرفاا  تااا دل ننااهشااااااااااااهااداد  ن  

خوانااااااااااااتگااااری دخِن رنااااااااااااول  ااادرش را رایصن کرد و  مااادناااد 

 . م بوب، معلم م  وب دبستان م له

شاااااااااااااااان از  اااارو بااااال  ااادر و  ااادرب رگش باااازاری بودناااد و  ول  

تر از دهن برداشااااااااااااِین توئون داره ی گنااااادهلقماااااه»رفااااا . یم

 گ  ... تاوانش را داده بودم. ی شهداد یمننه« دخِن! 
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 ی فرهاد...  رس شهداد! ا خونه  

های کند؟  وزخند شاااااااااااهداد ت ری م یم کرد با انااااااااااامف ر یم  

 خورد. ی  زدم. ها یمی شهداد به درد این وق ننه

 ا ف ر خودِی یا اون؟  

 رویم ایستاد. بلند شد. هلو  مد و روبه  

طور ماتم هم این ی  دریشااااااااااااهداد روزهای قهرش از خانه  

 یم
ً
رانااا  هم « شاااون دناااتمه! قلق»خندید: زده نبود. ات اقا

ت اری خانه که بعد از نااه  یل هم دناااش بود. تهگ   خیم

دخِن بااه دن ااا  مااده بود. برادر ب رگش همااان اول راهش را از 

قدرها ار  و  در هدا کرده و زنش هم مورد تای د نبود اما  ن

الالیش بگذارد. شاااااهداد نه از بهیلقرب نداشااااا  که کشااااا یل

 دهاین خورده بود نه از روزگار...  در و مادرش تو 

 ا ه ده نال  یش چرا قبولم کردی؟  

 ردی از شهداد... تر نگاهش کردم. ی  دقیق  

 چرا؟... چرا قبولش کردم؟  

 از کنارم رد شد و رف .   
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ی شااااااااااااوهر اولم و دخِن ههاااااانگن  خن  ناااااداشااااااااااااااااا  بهااااااناااااه  

خور اضااااافه اش برای طال  چه بود. ترناااااش از ارثخانواده

وبر، بار ی شااااااااااااهداد ی  ننه ای از مِن به قولبود که مبادا توله

 ی  ای تابوش  درش شود. زنگوله

ی شاااااااااااهداد رفته بودم گ ته بود نازانااااااااااا . دکِنی که با ننه  

اش نااااااال به ثمر ن ااااااسااااااته و نا  ه فرشااااااته اما بعد از  ان ده

ااااا شااااااده بود. او باردار شااااااده بود و من  ا به خانه ن  رسا ی همی 

 دادم. ثمر یمههانگن  گذاشته بودم... شاید من هم یک روز 

رسم را چرخاااانااادم. کااااوه دیگر در دیااادم نبود... چرا قبولش   

 کرده بودم؟

 ها راه افتادم. الی درخ البه  

ن ننه   ی شااااهداد بود... هر دو  سااااب دخِن ههانگن  هم عی 

 شان ص ر. شان بیس  بود و ادب اشو هن  

 دوان  مد. خوش ال بود. گلنی دوان   

 رهانم. ا از دلش در وردم فلو   

 از کنارش گذشتم.   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 532 

ها باشااه... ااااااااااااااا با فردوس تماس بگن  بگو فردا اول وق  این  

 بگو واهبه. 

 ا رو چ مم فلورهانم، چ م.   

 

 

 

🌙 

 

 124#ایوان

 

 

 

 

 

 کاوه   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 533 

 

 

 

 

شانس بود و هواب تنها ی لوک خوشنه روز بود که خانه  

م. خودم تمااااااس یم»من،  تمااااااس ی بود کاااااه توی   اااااام «گن 

 حیلم داده و تماش هم نگرفته بود. ت 

 «درکبه»  

   
د
ها هم اگر اخت ارم دنااااااااااااا  خودم بود،  وی ان همان بچ 

 عمااه و عمو و ننااه
د
شاااااااااااااادم،  اااال کااه ب رح و خااالااه نیمزناادی

 ...
ً
 عمرا

هاااا وقِن بود کاااه اخت اااار بااااباااا بااادترین وقااا  برای مردن نناااه  

  دم دنااااااااااااا  خودش نبود.  درومادرها با به
د
 وردن دن ا زندی

 تر! شان، بدبخ کردند و با مردنشان یمها بدبخ بچه

امروز از صاااااااااااابح مثااال  دم  ماااده بودم گاااالری. چناااد مااادل   

هم کم  ناع  هدید هم ن ارش داده بودم. از قضا م ِنی

ا و صاد  را فرنتاده بودم مرخض و  نبود. همان صبح نمن 
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رس خودم هوری   اااااااااااااا  کااار را گرفتااه بودم انگااار کااه ه اا 

 شان به هیبم بود. ائله چ مع

ع ار و... خدا هم از دور شاااااااااااااده بودم یک هوان کاری تمام  

 که قرار نبود از دلم ب نود. 

کردن م ازه و  س فقآ کار کرده بودم و ظهر های تع  ل  

هم ریختاه و از هاا را بااه رفِین برای ناااهااار، دکور ی  از ویِنین

ا برگ ااااااته وچهار بود که صاااااااد  و نو چ ده بودم. نااااااه ناااااامن 

بودند و ناهارم شااااااااااااده بود ناااااااااااااندویااااچ کتلِن که برایم  ورده 

 ها. بودند و باز افتاده بودم به بخ  ی  دیگر از ویِنین

کردم کارها را هوری تقساااااااااا م کنم که کم داشااااااااااتم ف ر یمکم   

ن  انداخِین خودم بی  شاااااان برای روزهای بعد هم دل ل برای گن 

ن هم هوس داشته باشم و نه فقآ خودم که چر  های ماشی 

 نان  قرم  را ن نند.  ک  دن به  ن ناختمان  هر نهرسک

 ا کاوه گوشی .   

ای بود که دم در ایستاده بودم و نگاهم را دنبال چند دق قه  

ی که یم  دم ن ن و گربه و  رنده و چرنده و هرچن  هنه د و ماشی 

 هم فایدههایم یکفرنتادم تا ف ر یم
ً
ای ها گن  ن نند و اصال
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 ال  هن  دم از خودش دناااتور گرفته بود نداشااا . ِی تا به

د.   که  اال بگن 

ا گوشی را برایم  ورد و هنوز از دناااااش نگرفته، اناااام    ناااامن 

 هایم. بیه چسه ده بود به تخم چ م

د!     تازه یادش افتاده بود که باید تماس بگن 

بال گوشی را توی هیبم فروکردم و باز نگاهم را فرنااااتادم دن   

ی کاااه روباااه ن هم  هن اااد. فلور طبق معمول ترهرویم یمهرچن 

زدن بااا بیه برای  رفم خرد ن رده بود کااه دل یل برای  رف

بازی و بازی و مساااخرهشاااد لوسداشاااته باشااام. ه   ن هم یم

اهه که چند دق قه با صااااااااادایش کش دادن  رف و زدن به بن 

 خوانتم ن وم! م  ول شوم، که یم

 ا کاوه تل ن.   

 ی    
ا گوشی ناااااا م تل ن را ن اورده بود که عالم  هنوز ناااااامن 

 دادم ن اورد و هم مان  رن دم: 

 ا ک ه؟  

 دناش را روی دهاین گوشی گرف  و گ  :   

نم ک ه؟ یا بگم نیسِن؟    ا بنی
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س.     ا بنی

  رن د و باز دناش را روی دهاین گوشی گرف  و گ  :   

  ور. ا بیه ن ک  

کردم. نااااااااااااا  کمِن تع اب یمگ ا   ادرم   ااااااااااااا  خآ ایم  

زمان که  اهایم ناااااااماش راه افتادند دناااااااتم هم به گوشی هم

نده هواب ی تماس ی  توی هیبم چسه د. م ض ا ت اط گن 

ن شااااااااااااوم توهم ن ده  دو دق قااه  یش را چااک کردم کااه م می 

 بودم. 

 گ  ؟! گن  دنبالم یمقدر یی این  
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 گ تم. گوشی را گرفتم و نم  در بر    

 ا الو بیه؟  

 ا نالم کاوه ببخ  د م ا م  شدم.   

 ا چی شده؟  

 خانیم به انم فردوس...  ا یه  

  اهایم ونآ راه از رفِین انرصاف دادند.   

گااه وک اال خااانم م بحبااه... من گ تم هااا یمااااااااااااااااااااااااا اومااده این  

ی که به  هنم شااااانانااااام اما اون منو یمنیم ن شاااااناناااااه. تنها چن 

 طرف تو باشه....  ره؟رن د این بود که از 

 تر بود. گرفِین بیه هم ع  باین ی   ِن از تماس  

 ا وک ل فلوره... منم خن  نداشتم.   

؟  س خاله ا یعنن     ش از ک ا... چی

 فرنته رساغ . ا منظورم اینه که خن  نداشتم وک لش رو یم  

ی نگ   نگایه به ناع  کردم. ه     ن  ون م بود. چن 
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؟خوای باها نیم    اش م ورش کنن

 دونم... ا نیم  

 مردد بود. گ تم:   

 ن ... ا یه م ورش ناده  

 ش باید به من کمک کنه؟! ا چرا خاله  

چون «. بااااه خاااااطر من»توانسااااااااااااتم بگحیم:   ف کااااه نیم  

 به
ً
خاطر من نبود و خودم هم تصااااااااوری نداشااااااااتم از مساااااااالما

 خاطرم کاری کرده باشد! فلوری که تا  اال به

  د... تو ن  رسب کن م خصاتش یم ا انم و   

 ا  ره... دیدم.   

 ا خب دیگه م  ل چ ه؟   

 دار... ا کاوه من به  گ تم تو دن  نگه  

اش همان  تو فضویل ن ن  خودمان بود... نچ کرد عام انه  

ی نگ تم. دو ثان ه بعد گ  : خدا افا   ن و ادامه نداد. چن 

 و تمام. 
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ر ن دیک در گذاشااااتم و برگ ااااتم داگوشی را روی ویِنین  ایه   

 هلوی ورودی. 

شد: خورد. تهش یمها به درد الی هرز هم نیمبعضن بودن  

 دار!  و من دن  نگه داشته بودم و...  تو دن  نگه

وبیسا  نااع ، یعنن  ن  شاد صاد دو  نااع  دیگر یمی   

 روز. 

ن  مده توی تمام این چند    ناااایل که فلور از خر شااا  ان  ایی 

گرفِین از  ق  خودم، گالری ناع  بابا ی  ول تو هین  و ها

قدر   ااااااا  هم تحیش دیده ن اااااااده بودم که دناااااااتم بود، این

. »گ  : صاد  یم ومون کنن  « ن نه به رسش تعدیل نن 

رفتم نااااااوئی  خودم. ها های عمارش فلورالملوک یمشااااااب  

های کتل  دادم و با نااااندویااااچغذا هم از خونه نااا ارش نیم

گرف  ناااااااان  ور یمور و  نه صاااااااااد  از اینو نااااااااوناااااااایشاااااااا ک

ونشاااااااااادم یا ناااااااااا ارش یمیم ن بن  بر ب ل گوشاااااااااام دادم از همی 

کردن ش م بود، طعم و ک     ب اورند. وقِن هدف فقآ  ر 

 ریختم. رف  ته صف. فقآ  ول م   بود که دور یمیم
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ن بود و مو الی درزش نیمهمه   ن روی روتی  رف . بیه ی چن 

و عاااامااااویی کااااااه  باااا رح و عاااامااااااهناااانااااااه بااااود؟ فاااالااااور ی بااااود؟

شاااان  رف نداشااا ،  اال ک ا بودند؟ ن ازی کردنکاری اس

 نه، فقآ اگر... اگر یم
ً
شاااد این بود به وهودشاااان... نه. واقعا

 ف رها را هم درز گرف . 
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چپ دن توی گالری باعث شاااااده بود دنااااا  هاناااااوس فلور   

ن چند ناااااااااااااع  وزرن  بو هم رو شااااااااااااود. دخِنه زبر  د. تا همی 

 یش اگر گلنی ن امده و نااااااااااوِی نداده بود، فقآ بهش شااااااااااک 

دادن بود و دیگر کشااا بهش خرده داشاااتم. گلنی اناااتاد ناااوِی 

 گرف . نیم

اش   دا شاااااااااان نرفته بودم، رسوکلهبعد از چند روز که رساغ  

ن بودم که فلور هیچ نقشااااای در  ضاااااورش  شاااااده بود و م می 

ی بود. بعد از  ندارد. غذا  ورده بود.  ااااای کن  دنااااااااخاش م رسا

چناااااد روز دیل از ع ا در ورده بودم. مهر و م بااااا  این زن 

صااد   اا  غریبه بی ااِن از  ن فلور بود که لقب خاله  ه  

 ک  د. را یدک یم

ی خاله  این همه نااااااال یک بار ف ر ن رده بودم که  خونه  

ب و ع اااااق المثل. یا و  ال و این م خرفاِی که شاااااده بود خن

هاااای م ِن بود کاااه لور خااااالاااه نبود یااااا این هم از  ن  رفف

  مان. م ض خایل نبودن عریضه کرده بودند توی گوش

اش، اندازه ظریف و دخِنانهی ی  تیپ دخِنه برع س چهره  

اااااااااااانااه بود. بااا یااک گوشی  ی ون  خرین ماادل ع س هااا را  رسا

گرف . نماد مخصااااااااوم فلور! ناااااااانش بی ااااااااِن از بیسااااااا  یم
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 خورد و  نیم
د
 یاااک درد و مریصن توی زنااادی

ً
اش بود کاااه تماااا

  دم ی  برای فلور کاااااار یم
ً
دردومرض دور فلور   ااااادا کرد. کال

 شد. اویل هم خود من! نیم

رفِین باااا دنااااااااااااِن کاااه برای دخِنه ت اااان داده بود کااال گلنی دم   

هایش را برده بود زیر نوال! بعدش صاد  را فرنتاده اناتار 

هور اش اینن  کند. قد دومِنیبودم از   ااا  دخِنه را غافل 

ها هواب بود که وقِن گوشی را از   اااااااااااا  از دناااااااااااااش وق 

شاااااااد زور نردبان یمک ااااااا ده و باالی رسش برده بود، فقآ به

خوانااتم خ ال  ساااش گرف . کاری باهاش نداشاااتم. فقآ یم

 مان برای هم رو شده بود. مان را   شود که دن ه  

ام. به دخِنه دنش را دیدهداگلنی ن هم ده بود، دنااااااااااا  ت ان   

، منم نیم»گ ته بودم: 
د
ی ب  ن «  گم. الزم نیسااااااا  به فلور چن 

اما خب این هم مثل گلنی  وب در والی  فلور بود که گ ته 

خانوم، مگه نامردیم که خ ان   گ م بهمعلومه که یم»بود: 

 به ق افه«  کن م. 
ً
 مد. ازش اش نیمل نش الِی بود و اصاااااااال

 خوشم  مده بود. 

برای من که فرِف نداشااااااااااااا  این نبود ی  دیگر. برای فلور   

ن هم دانسااااااااااااِین و ندانسااااااااااااِین من فرِف نیم ها هم کرد. تا همی 
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فقآ شخصی  ع اس برای من م هول بود که  اال معلوم 

 شده بود... 

 ا ِا افتاد.   

 موشک! ا افتاد یا انداختیش موش  

 دم در گالری اما رو به داخل ایسااااااااااتاده بودم و صاااااااااا  
ً
دا دق قا

 الزم نبود ت ل ل کنم، چون... 
ً
     رسم بود. اصال

 ا  اال باید نهم تو رو بدیم به کاوه.   

ن و انگ ااااااش را    هلوی گالری تینا خم شاااااده بود نااااام  زمی 

نااااااام  دو انااااااا وپ شااااااا الِی افتاده ن اااااااانه رفته بود و توی 

دناا  کوچ ش نان بسااتنن با یک اناا وپ وان یل مانده بود 

ی به افتادنش نمانده بود. بیه که  ن هم ک  شاااااااااااااد ن ه و چن 

های ق فن هم با دو تا بسِن     رسش ایستاده بود. بستنن 

 که روی هرکدام
د
 بود. ناهم من شان ناه تا انا وپ رن 
د
رن 

های شااااااااااا الِی بود که تینا انداخته بود انگار همان انااااااااااا وپ

 . ن  روی زمی 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 544 

 

 

🌙 

 

 127#ایوان

 

 

 

 

ن. بعاااااد از  ن  روز هاااااالاااااب بود، تیناااااا و بیه و نااااااااااااهم م  

 کردن دنااااااااا  ینهوصاااااااااله
د
تر از این ای که واق ودلم به زندی

 ی اول. گ تم رس خانهتصحیر بود، داشتم بریم

 ا نالم.   

ن هوابش را ندادم. خم شااااادم و تینا را یک   دفعه از روی زمی 

کندم. یک دور توی هوا چرخاندمش که هیغ زد و خندید و 

ش خرد شاااد و بعد هم افتاد از ه  ان نان بساااتنن توی دناااا
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ن  . ق اااااااااااان  گند خورده بود به هلوی م ازه و عی  ن روی زمی 

کردم.  ِن بی اااااااااااِن از وقِن فلور از خر خر داشاااااااااااتم ک ف یم

شاااااا  ان   اده شااااااده و بعد از دفا   ایان نامه کل گالری را به 

 نامم زده بود. 

خدا وک یل ا مق بودم. های  رم  ن ناااااااااااااه روز بودنش   

این  ن  روز چپ دن خودم توی گالری،  اال ی فرهاد و خانه

 ام گرفته بود. خنده

 ا نالم کردما.   

ا و صااااااااااااد  را هم     گ   و داخل رف . کشااااااااااا نبود. نااااااااااامن 

مرخ  کرده بودم بروناااد ناااام دباااازی... چ اااااااااااام چرخااااناااد و 

 برگ   نم  ما. 

ن کنم هلو    یم بده تمن  ن ، یه چن  ، اینا رو بگن  ن ااااااااااااااااااااااااا بذارش زمی 

 م ازه رو. 

ن گذاشتم. ی  از بستنن  تینا    ها را از دن  بیه گرفتم را زمی 

ی  اشاااااااااااااااااره کردم و گ تم خودش هم و بهش دادم. بااااه  ن

ن  کاری که توی اتاقک ته گالری بخورد. رفتم رساغ بساااااااط تمن 

 بود. 
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ن تینا    ، کارم براش ااااااااااااا ببی  خانم بسانیش رو که انداخِن ه جی

 درن  کردی! 

 تینا تخس بود.   

 د! ا خودش افتا  

ها را با دنتمال برداشتم و توی ن ل انداختم. باید بستنن   

ریختم که مورچه هم  ن اااود. توی گالری دناااا اااویی  ب یم

 نیم
ً
 خوانتم داخل برگردم. بود اما فعال

ن    تر هلوی گل روشی شااان   ب بود. با دو تا چند تا م ازه  ایی 

تم و عل ک کردم. ناا ل را زیر شاان  گذاشاادارها نااالماز م ازه

ها بود  ب را باز کردم. رس چرخاندم نم  گالری...  اال این

و ف ر من توی چند دق قه و فوقش چند نااااااااااااااع  بعد، که 

 باز نبود. 

داد. نااه  ن  روز، نااه از قضااااااااااااااا عااادش روی من هواب نیم  

 یک عمر... مگر بیساااااااااااا 
ً
ویک روز، نه چهل روز، نه اصااااااااااااال

شاااااااااااااده بود  ه ده ناااااااااااااالفلور و رفتارهایش توی این ه ده

 روزه ب ود؟عادش که بیه،  ن 
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ناااااا ل را برداشااااااتم و برای صااااااا ب گل روشی دناااااا  ت ان   

ها... دادم. برگ اااااااااااتم و  ب را  رام ریختم روی های بساااااااااااتنن 

مسااااااااتق م نگاه ن ردم اما تینا را ن ااااااااانده بود روی صااااااااندیل و 

ن بخورد. بهش تذکر یم  داد که  رام و تمن 

. داشااااااااااااا  اینِی را برداشااااااااااااتم و ک اااااااااااا دم روی ز    ن طرفن می 

خودش توی دناااااااااااااش بود و هاااای ی  از   ماااد. بسااااااااااااتنن یم

طرفم ها رویش خایل. کارم که تمام شاد، بساتنن را بهانا وپ

 گرف . با  ن ی  دناش به     اشاره زد. 

مو خوردم... این اااااااااااااااااا تو اون اتاق ه، قاشاااااقم بود، من ناااااهم  

 برای تو. 

به خ ابان م اا ول  تعارف از دناااش گرفتم و رو  رف و ی    

ی بستنن را ماند م هدانستم تا ی یمشدم. کنارم ماند. اگر یم

 کردم. هم  س یم

 ها رو ن رنتادی برام. ا اون  هن   

شاااااد زدن؟ تینا را که نیمچرا اخار داشااااا  به بودن و  رف  

شاااااااااااااانس داشااااااااااااا  از  ذف کرد. وقِن بود انگار لوک خوش

ن  ازل توی  هنم بود و داد. ایگوشااااااه و کنار دناااااا  ت ان یم
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گ ااااااتم؟ وقِن  ای هن  ونااااااآ بود ف رکردن دنبال عادش یم

 به عادش مسخره بود. 

 خوام دیگه. ا بیه نیم  

رف  تا به داد تینا برناااااااااااااد. بسااااااااااااتنن را تمام کردم و داخل   

ای داشااا . تینا با دنااا  برگ اااتم.  خر هم ن هم دم چه م ه

ون  مد   و نمتم دوید.  و صورش خیس از اتاقک ته گالری بن 

 خوابم. ا من شب  یش بیه یم  

 نیم  
ً
 « ال بهخوش»شد گ  : مسلما

 ا باباش ک ان ؟  

ون  مد و تن ا گ  :     بیه هم بن 

... من موندم  یش بیه.     ا رف  دی 

 

 

 

 

🌙 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 549 

 

 128#ایوان

 

 

 

 

 بیه

 

 

 

 

کردن برای فرهاد شده بازیچند روز بودن و نقش ینا  ه  

انه که تینا  یش من بماند و  ایناین بود رضایاش به طور دلن 

ین زباین کند. کاوه مثل همی اااااااااااااه نبود. نباید برای کاوه شاااااااااااان 

  مدم... چرا  مده بودم؟ یم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 550 

ک  م روی ویِنین کنااااااار دیوار بود. بااااااایااااااد تبلاااااا  تینااااااا را    

دادم که  وانش  رش شود و با کاوه  وردم و دناش یمدریم

ماااده بودم؟ خاااب چرا  ماااده  رف ب نم؟ بهش بگحیم چرا  

 بودم؟ 

هنوز قدیم برای رفِین رساغ ک ف و در وردن تبل  برنداشته   

اش را در ورد و دناااااااااااااش داد. تینا را روی بودم که کاوه گوشی 

چوی  کنار دیوار ن اااااااند و خودش باز  مبل خاتسااااااِنی و  ایه

 رف  دم در. 

 کنارش ایستادم و گ تم:    

 خاطر معرفن وک ل. ا ممنون به  

 ا از فلور ت  ر کن.   

 اخم نداش  و ل نش هم  رام بود، اما...   

ای؟ رسش شلوغه؟ قهری؟ نارا ِن؟ ما بریم؟ یا اااااااااااااا خسته  

؟  چی

 طرفم چرخاند و بعد کامل چرخ د. من هم. رسش را به  

 خونه  
ً
 ی اون بودی؟ا کال
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فقآ رسم را باااه تاااای اااد ت اااان دادم.  رام و کوتااااه. بعضاااااااااااان   

 هواب گذاش . گ تم: شد ی  ها را نیمن وش

ون، باید روته نیمبها وقِن فقآ یه راه رو     ازش ب ای بن 
توین

 .  تا تهش بری.  ِن اگه  خرش از خودش متن ر بشی

هایی بود چرخ دم و رو به خ ابان ایسااااااااااااتادم. نگاهش از  ن  

توانساااااا  از خودم متن رم که هنوز به  خر خآ نرنااااااا ده یم

 کند. 

. ه باز کن که راها چ ماتو تا ت    های دیگه رو هم بهینن

طرفه اگه بخوام خالف هه   رک  کنم، ااااااااا تو خ ابون یه  

 شن. بق ه از روم رد یم

 ا بق ه ک ه؟ فرهاد؟  

هایی که هنوز ی گرحنااااااااا امک... فرهاد... م ااااااااا ق... بق ه  

ادی ن  . شان بود و ن ناخته بودمتن لباس  دمن 

ی فرهاد   دا غذ در خانههرچه گ ااااااااااااتم هیچ اثری از  ن کا  

ک  به دنبالش بود.  ن ردم. همان کاغذی که ویدا هم در رسی

ها دیروز از غیب  فرهاد اناااات اده کرده اما نتوانسااااته بود  ن
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ن نبود، ه  همااان وکااالاا هم   اادایش کنااد. هیچ کااه   نااامااهچن 

 نوخ . ی وهودم یمکردم همههربار بهش ف ر یم

کردم شاید م بور نبودم خ یل یم اگر  ن کاغذ لعنِن را   دا   

کردم؟ راه دیگری نبود... کار باید یمکارها ب نم اما  اال چی 

توانساااااتم به متانااااا انه این دن ا دیگر دار م افاش نبود... نیم

 رفتم. ها یمام د تقدیر بن ینم، باید خودم رساغ گرح

 هایش را... نگاهش کردم. اخم  

 ا م بورم کاوه.   

ی؟ فردوس زبروزرنگه. ش کمک نیما چرا از ک    گن 

   .  ا اما برای کار قانوین

انگار نقای  از صااورتش افتاده بود. تمام ناا ون و ناا وش و   

ن چنااد دق قااه در  اااالش و  رکاااتش فاااصاااااااااااالااه ای کااه در همی 

 بود، م و شد. 

؟! ا چه غلظ یم    خوای ب نن
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افتاده بود؟ چرا  چرا درناااااا  دم ب نگاه  رده از ا ساااااااناااااش  

طرفه  یش تر از همی ه در این مسن  یک اال که باید م  م

ن رس های خودش نبود؟ این وق  هیچرفتم؟ چرا هیچیم چن 

 
د
 ای بود؟دیگر چه زندی

 نگایه به تینا انداختم و لبخند زدم.   

در  ق ق  امروز  ا روی عقلم گذاشاااااااااااته و  مده بودم این   

شاااااااااادن ه  یش از به گندک اااااااااا دهچند روز فرصاااااااااا  باِف ماند

ام را با او... یعنن  یش او... خب... رانااااااش بهِن شااااانانااااانامه

 بود دهان  هنم را بهندم و... 
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خاطر خانم فردوس ازش ت  ر کنم و خب... ا اومدم که به  

اون روز  ای تل ن ل نم خوب نبود... بساااان   هم که افتاد 

 و... 

 رسم را ک  کردم نم  تینا.   

 تینا؟ا بریم   

 هواب داد:   

 ا نه.   

 کاوه هم هلو  مد و راهم را بس . عصباین شده بود.    

ه ها وقِن فقآ یمخود کردی اومدی ایناااااااااااااااااااا ی    
ُ
خواناااااااِن گ

 ب ین به اعصاب من! 

گ تم که زورم فقآ گ تم وقِن  ق داشاااااا . باید یمچه یم  

ی ناااااااااااا امک و فرهاد و م ااااااااااا ق به تو رناااااااااااا د، که دارم لنگه

شاااااد و بودنم دریده یمها... ِی لباس برهه گرحشااااااوم. شااااااه یم

 دیدند؟ ام را یمهمه  اش  ق ِف 

 خوام. ا معذرش یم  

 ا نخواه. م  تو به کار بنداز!   
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شااااادن خانیم به در گالری، زودتر فاصاااااله گرفتم و با ن دیک  

 نم  تینا رفتم. 

 رسش را از روی گوشی بلند کرد و گ  :   

 خوام بازی کنم. ا یم  

 ا یه دور دیگه بازی کن بعد بریم.   

  د؟ا بابایی ی یم  

فرهاد دی ااب با او خدا افظن کرده و صاابح زود رفته بود.   

ن بار بود  تینا از وقِن از خواب ب دار شااااااااده بود تا االن، دومی 

  رن د. که این نوال را یم

 ا چند روز دیگه.   

ن هواب را داده بودم. فرهااااااد دفعاااااه   هم ی قبااااال هم همی 

ن هواب را به من داده بود. یعنن وقِن رایصن شاااااااااااااد تینا  همی 

 یش من بماند، مدش ن رش از دونه ه ته به یک ه ته و 

 بعد به چند روز رن د.  

   
ً
تینااا و فرهاااد بااه هم وابسااااااااااااتااه بودنااد و... یااک  س کااامال

شک ن امک هم نبود، اما طب   بود که هرچند در من و ی  

 کردم. نباید برایش اخم یم
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ون دادم و برای من رف   کردن  هنم ن سااااااااااااام را  رام بن 

  وانم را به م ِنی کاوه دادم. 

خوان  که رس عقد به دامادش هدیه دهد. من ناعِن یم  

هااای مااامااان رس عقااد بااه فرهاااد ناااااااااااااااعاا  هاادیااه داده هم بااه

 کرد... بودم. ناعِن که هنوز هم ازش انت اده یم

که گ ته بودم دل لم برای کرد؟ چرا از اینچرا اناااااااااااات اده یم  

ازدوا  خود اونا ، خوشاش  مده بود؟ نقش بیتا چی بود؟ 

قدر در  هنش نمانده بود که رسگریم؟ یعنن این چند ماه  ن

قااادر زود کناااارش بگاااذارد و من را هاااایگ ینش کناااد؟ یعنن این

ی   فقآ تیناا بود که ت ین  گ یناه تاثن 
ً
هدفش از ازدوا  واقعا

کرد دام به این مسااااامله اشااااااره یمرویش نداشااااا ؟  س چرا م

 کردن برای تینا نیس ؟بودن، فقآ مادریکه بیه

 ا بیه... خاموش شد.   

 گ  . اخیم مصنوا کردم و گ تم: گوشی کاوه را یم   

 ا شارژشو تموم کردی؟  

 ا نه فقآ بازی کردم.   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 557 

ن به موهای فرفری   اش دنااااااااااا  ک ااااااااااا دم. از روی مبل  ایی 

  مد و گ  : 

 بریم. ا دیگه   

ی گرفتاه بود و ام اادوار بودم این ل نش کیم بوی بهاااناه   گن 

 چند روز بی ِن از این ن ود. 

 رفِین تیناااا ناااااااااااامااا  در، باااا خرو  خاااانم م ااااااااااااِنی باااا ک ف  

 زمان بود. مخصوم گالری، هم
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  رفن برای   
ً
کااااوه زودتر رساغ تیناااا رفااا  و ب لش کرد. واقعاااا

که  مده بودم    مان بودم و از و از اینگ ِین به او نداشتم 

. کاوه  ق داشااااا  هرچه از دهانش دریم  مد خودم عصاااااباین

 کرد. بارم یم

ن گذاشااااااااااااا  و ازش ن دیک   شاااااااااااااان که رناااااااااااا دم، تینا را زمی 

خدا افظن کرد. بعد هم نم  همان اتاقک رف . ن سم را 

ون دادم و گوشی خااااااموشااااااااااااش را روی ی  از ویِنین هاااااا بن 

ون  مدیم. گذاشتم. دن    تینا را گرفتم و از گالری بن 

 خوره ع ق بیه؟ا شام چی یم  

 کیم چرخ د و گ  :    

 دونم. ا نیم  

شااااد. ام ااااب مم ن بود بی ااااِن دلش  وصااااله یمداشاااا  ی    

ها  یش من هوای فرهاد را ب ند. شااااااااااااده بود که گایه شااااااااااااب

دنبالش دانسااا  که فرهاد هسااا  و دیر یا زود بهبماند اما یم

  ید. یم
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مان دیدم. قدر چ اااام ن   چ اااام کردم تا نااااحپری را در مساااان 

 طرفش ک  دم و گ تم: دناش را به

 ا من ف ر کردم قراره برای منم غذا درن  کنن تو.   

؟    ا چی

؟  
د
ی، خودتم باید ب  ن  ا تو  شنی

ا؟     یِنن
ً
 ا مثال

 رسم را ت ان دادم.   

 تون م ک ک درن  کن م. ا فردا هم یم  

ن  ا با خامه    و انمارتن 

   .  ا با هرچی تو دون  داشته باشی

الی راهروهااااای تنااااا  نااااااااااااحپرمااااارکاااا  ونااااااااااااااااااییل کااااه البااااه  

ون که یم خوانااااااا م را برداشااااااا م. تینا رس ک ف  مده بود. بن 

 مدیم تا رن دن به قسمِن که بتوان م نوار تاتش شحیم با 

هم شاااااعر خواندیم. دونااااا  داشاااااتم روزی را تصاااااور کنم که 

ن تمامهمه شاااااده و دنااااا  تینا توی دنااااا  من باِف مانده  چن 
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تر گرفتم و نگاهش کردم. بود... ناخود گاه دنااااااااااااش را م  م

  ورد؟تینا نبودن فرهاد را تا ک ا دوام یم

ها نبود.  اال رسم را ت ان دادم.  اال وق  ف رکردن به این  

 بااااه قاااادر رسگرمش یمفقآ بااااایااااد  ن
د
کردم کااااه هوس دلتن 

د و... برده بود. رسش ن ند و از خست  خوابش بن 
د
  

 رام روی تخ  من خواب ده و تا صاااااااااااابح ت ان هم نخورده   

ا را دی اااااااب درنااااااا  کرده و ک ک را گذاشاااااااته بودیم  بود.  یِنن

برای امروز. صاااااااااابح برده بودمش مهد و خودم به خونه رفته 

ن  ااال کاه تیناا را از مهاد برداشااااااااااااته  بودم. تماام مادش تاا همی 

ه  تماس ا خانه فاصااااله داشااااا م، بهبودم و فقآ چند قدم ت

ای هم با تینا  رف زده کوتایه که فرهاد گرفته و چند کلمه

ن  ن ف ر ن رده ی نااااااااااااااااده باااه هیچروزمره بود، غن  از همی  چن 

ن بهبودم. بعد از این همه  شد... قدر کافن نخ  یمچن 

دور کاامال در ق اال نچرخاانده بودم کاه با  کل اد را هنوز یاک   

 . تِف باز شد 

 ا صبح درو ق ل کردیم، مگه نه تینا؟  
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رویش کرد. بااهتینااا رسش را ناااااااااااامتم باااال گرفتااه و نگاااهم یم  

زد. لبخند زدم و در را ف ااااااااااااار دادم اما ته دلم انگار شااااااااااااور یم

هلوی تینا را گرفتم که داخل نرود. اول در را تا ته هل دادم. 

چراغ راهرو روشاااااااااااان بود. این را دیگر م ممنم کاااه روشاااااااااااان 

 گذاشته بودم. ن

 هایم زودتر از  اهایم تا ونآ راهرو رفتند و... چ م  

هایم چ   شاااااااااادند و ن ساااااااااام از دماغم خار  شاااااااااد. دندان  

هاااایش را ونااااااااااااآ هاااال اناااداختاااه بود... تیناااا انگاااار کاااه ک ش

ی درناااا  نیساااا ،  رام کنار  ایم ایسااااتاده و  ن فهم ده بود چن 

 لبانم را توی م اش گرفته بود. 
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زور بااه رویش لبخنااد زدم. در را بسااااااااااااتم. خم شاااااااااااااادم و بااه  

 اش را بون دم و  رام توی گوشش گ تم: گونه

ن     ها بایس  تا من ب ام، باشه؟ا همی 

 رسش را به چپ ک  کرد که یعنن باشه.   

هایش  ِن نتوانساااااتم هلوی تینا خودم را کنِنل کنم. ک ش  

 را با  ا توی دیوار کحب دم. 

 مااااد. هرچااااه بااااه اتااااا  بیه اهاااایی از همااااان راهرو یمصااااااااااااااااد  

تر ی   چ ده در فضااااااااااا بلند شاااااااااادم، صاااااااااادای نالهتر یمن دیک

هایم کم شااده بود.   اا  در ایسااتادم. شااد. از رسع  قدمیم

 الی در باز بود اما توی دید نبود. 
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هایش نام هوم صااااااااادای ناله مثل صااااااااادای گریه بود!  رف  

چ ااااامم اول به ب ری خایل کنار  بود. در را بی اااااِن هل دادم. 

ن بااالش تخاا  افتاااد و بعااد بااه خودش کااه همااان هااا روی زمی 

 خوردند.  هایش ت ان یمبیه را ب ل کرده و شانه

ه   اش مانده بودم. نه  شاااااا داشااااااتم برای ل ظاِی فقآ خن 

ناااه ف ری. این تصااااااااااااحیر ناااه فقآ هااادیاااد بود، هاااایی هم در 

 م شد. ام با صدایش تماتصوراتم نداش . ماِی 

... بابا... دختا... هی ...    ن  ا بهی 

 خورد.  الم داش  به هم یم  

 توی مسِن  در شده بود؟   

 توی مسِن یادش افتاده بود که چه به روز بیه  ورده بود؟  

 ها؟ا برای چی اومدی این   

قدر مساااااااااااا  بود که متوهه ن ااااااااااااد یا توهیه به دان  ننیم  

  رفم ن رد. 

هیچ کنِنیل روی خودم ندارم. نگاهم دانساااااااتم که خوب یم  

ن بود.  شاااااااااااااد اگه برش مگاه چی یم»باه ب ری خاایل روی زمی 
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ی « کحب دم توی رسش؟داشااتم و یمیم ن ه جی به خدا که چن 

 شد... نیم

خاطر این ه تر بود، فقآ به دیم را که از  یوان هم  سااااا   

من را  س انداخته و نق ااش شااده بود   در  باید روی رسم 

 کردم؟  لوا یم لوا  

گرفتند اما دریااااغ از یک ق ره هایم داشااااااااند  تش یمچ ااااااام  

 اشک. 

فهم دم که بالش بیه توی ب لش بود.  اال دل ل بویی را یم  

ن برداشااااااااااااتم و بالش را دفعه ی  یش هم  س کرده بودم. خن 

ون ک اااااااااااا دم.  ن قدر چن  زدم و با قدرش از توی ب لش بن 

لش از ب لش به   ااااا  تنش ناااااسااااا  بود که با هداشااااادن با

  رش شد و رسش توی دیوار خورد. 

به تنم لرزید اما او باز توی خودش هم  شاااد    از صااادای خن

 اش ادامه داد. و به گریه

لرزید. صااااااادایی دیگر با صااااااادای ن ساااااااش ی وهودم یمهمه  

ترک ب شااااااااااااده بود. بالش را روی تخ  انداختم و دنااااااااااااتم را 

 م. طرفش خم شدروی صورتم ف ار دادم. به
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!؟ا برای چی گریه یم    کنن

ام باشاااااااااااااد، نه... که  ایل  ن رهصااااااااااااادایم بلند بود. نه این  

 اش نوش ک  ده بودند. هایم از بلندیگوش

نوخ . باید ض ه کرد. اما دلم نیمهق یمها هقمثل بچه  

 طرفش خم شدم: ک  ... باز بهزد باید خودش را یمیم

 ها بذاری. ا  ق نداری  اتو این  

 تر شده بود... چقدر  شنا بود.  ن صدای دیگر بلند   

تر کردم، از بوی گنااد دهااانش رسم را بااه صااااااااااااورتش ن دیااک  

 توانستم باال ب اورم. یم

دنا  گرفِن! یه ازش ای که از هما برو همون خراب شده  

 با  بگن  و دهنتو بهند! 

 ا با...یه...   

وشااااام هق نااااا امک هردو در گصااااادای فریادم، صااااادای هق  

خ ه شاااااااادند و فقآ همان صاااااااادایی ماند که  اال   اااااااا  در 

 شد... تینا. کم داش  برایم معنن یمرن ده بود و کم
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برگ تم نم  در و به خودم ف ش دادم. صورتش رس  و   

 خیس بود. 

. ا یم    خا....وام... برم   ا...ش بابا...یی

 ا خاک تو رِس من.   

ن زم مااااااه وار فقآهااااااای دیوانااااااهاز تمااااااام  ن فریاااااااد    ی همی 

درمانده برایم مانده بود. ب لش کردم و ی  نگایه به   اااااااااا ، 

 نم  در رفتم و از خانه خار  شدم. 
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 کاوه

 

 

 

 

 

دیروز زده بودم توی بره ش اماااا بی ااااااااااااِن انگاااار باااه خودم   

خورده بودم. مگر ا مق بودم که  سااااش ب نم وقِن با  اهای 

 اال هرچند موق  و ال ... اصل  خودش  مده بود رساغم. 

 هم ال  و مسخره
د
 بازی بود. بساط این زندی

 درم در مده بود که همان دی اااااااب رساغش نروم. خوشااااااام   

 نیم
د
اش کنم. بهِنین ها اش نااااااااااااوژه مد کاه توی م ال زنادی

ن خونه بود.   برای منتظر ن سِین اطراف همی 
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خودم با  کردنن اااااااااااااده بود زودتر ب ایم. توی  ن  روِز خ ه  

ها م بور باشام های صاااد  را گرفته بودم که صاابحکار، کل د 

تنم را از تخ  هدا کنم و به م ازه بروم. بعد هم یک رسی 

ها شاااده بودم تا االن از نااا ارشااااش هدید رنااا ده و درگن   ن

کااه دیگر ام اادی بااه بودنش توی خونااه نااداشااااااااااااتم و م ض 

ا ب  اااااااااااام و  رکردن وق   مده بودم رسی ب نم و بعد راهم ر 

 بروم. 

ن   اده ن اااااااااااده بودم که یک تاتشااااااااااا    هنوز کامل از ماشااااااااااای 

 ب ل ازش   اده شد! هلوی خونه ایستاد و بیه تینابه

ی لوک خورده بود. ی شااااااانساااااام به تنهکه تنهخب مثل این  

اش و نی ااااااااااام هنوز تا ته باز ن اااااااااااده بود که با دق  در ق افه

  م بسته شد. گرفِین تینا ابروهایم ن دیک و نی ال  ب ل

رنگش  ریده بود و کم مانده بود تینا از دناااااااش ول شاااااود.    

ام شد. تینا خواب بود طرفش. متوههدر را بستم و دویدم به

ی م صااااایل کرده. خودش اما از صاااااورتش معلوم بود که گریه

وداغان بود. دنااااااااتم اش دربهم که اهل گریه نبود اما چهره

اش ال ااااا  ن رد. گوشی را برای گرفِین تینااااااا  یش بردم. مخاااااا

 خورد. دن  توی ک  ش کرد و هواب داد. داش  زن  یم
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 دونم... ا بله... نالم...  یش منه؟ نیم  

 دناش را به باالی ابروی چ ش ف ار داد.   

ااااااااا خودم اومدم... چرا رفته بودم اما... برگ تم... دم درم...   

  م. االن یم

 ، گ تم:  ال. ق   که کرد صدایش گرفته بود و ی    

 شده؟ ا چی   

چناااد ثاااان اااه نگااااهم کرد. دهاااانش را بااااز کرد و هاااای  رف   

ون داد و چهره تر شااااد. دو قدم رف  اش  وی انن سااااش را بن 

 اما    مان شد. برگ   و گ  : 

زنه و با خود باشم که با دن   س یمخوام یه  دم ی  اااااااا نیم  

ن  ا  یش یم  شاااااااااااااده بودم همی 
ً
 دم  ک اااااااااااااه... اما دیروز دق قا

 ای ه  ازدوا  با فرهاد ندارم کاوه. خود... تهش من چارهی  

ن لبو شاااااااااااده بود و از  رم داشاااااااااا  دیگر ی     رن  نبود. عی 

ی شااااااده بود که های خانه برگ ااااااته من  ر یم ن شااااااد. یک چن 

زد که اگر  وانااااااش بود دهانش را هایی یمها و  رفبود این

 گرف . شان درز یمبرای گ ِین 

 خونه اشاره زدم و گ تم: با رس نم  در   
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 کارش برس.   ا برو به  

 دناش را برای گرفِین تینا هلو  ورد. عقب رفتم و گ تم:   

 ا برو، زود ب ا.   
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ن رفتم و تینا را روی صاااندیل عقب خواباندم.    نااام  ماشااای 

هاااا باااه در ت  اااه دادم. رفتاااه بود داخااال اماااا انگاااار هنوز هماااان

 زد.  صورتش توی چ مم یمدیدمش و رسچن یم

ی تینا از ها  راندم. روی صااااااندیل ن ااااااسااااااته و صاااااادای گریه  

ن بیه رس  شاده بود. رسیاااا   ن دو ثان ه صاورتش عی  توی همی 

ی توی در را باز کردم. توی این ل ظه  شاااااااااانا  بودنم هیچ تاثن 

خواناااا . شااااادنش نداشااااا . ترنااااا ده بود و بابایش را یم رام

دم. توی   اط از صااااااااااادای ب لش کردم و نااااااااااام  خونه دوی

ون  ریده بود. ب لش کرد. زیر لب با  رم  اش،گریه بیه بن 

 کرد: زم مه یم

 ا خاک تو رس من.   

 نجی کردم و  ای بابا  گ تم.   

 ها نبود.  وانش این  

 خا...وام. ا بابای ا....و... یم  

دادن به خودش را هم  ی تینا بسااااااااااااااط ف شبا این همله  

کردنش بود. گ اااا  برای  رامهااااایی کااااه یملااااهکرد.  اااااال هم

صااورتش اما هنوز قرم  بود. دنااتم را دراز کردم تا دوباره تینا 
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م. باااااه زور رس  اااااا بود. بااااااز هم مخاااااال ااااا  ن رد. را ازش بگن 

دنااااش را به صاااورتش ک ااا د و باالی هردو ابرویش را ف اااار 

 داد. 

 شه تو اتا  بیه گریه کنه؟ا چ وری روش یم  

 اش زد. را به  ی این  کف دناش   

 شم. ا وای خدا دارم دیوونه یم  

ون  مد. رسوصااااادای تینا همه    خانم رئوف از نااااااختمان بن 

ی تینا را خن  کرده بود. با من نااااااااااالم عل ک کرد و عل  گریه

 را  رن د. بیه گ  : 

 ا باباش رفته مسافرش.   

و  کرد به  رف    رف    ا  رسم و رسی
ً
زدن با تینایی که فعال

 شد. خایط مستق م نیمه هیچ ب

ااا بابایی قرار کیل نوغاِی ق ن  ب اره برای تیناخانم... گریه   

ن ن دخِن خحبم... تو که همی اااااااااااااه دونااااااااااااا  داشااااااااااااِن  یش 

... گریه ن ن ع ی کم... خاله  هان  باشی

 وانم به بیه بود. دناش را     رسش برد و ف ار داد.   

ود باال که رسچن کرد. شااااااااید ف اااااااارش هم زده برسش درد یم
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شاااااااد. چی شاااااااد بود مگر؟ ی توی اتا  بیه صاااااااورتش کم نیم

هر گریااااه کرده بود؟  بیه  کااااه درواق  خواهرش بود... بااااه

ی که بود و هرچی که شاااااااااااااده بود، مهم نبود، چون  ال هر 

 شد. دادن به لوک دلم خنک یمفقآ با ف ش

برگ ااااتم ناااام  خانم رئوف که هنوز با تینا م اااا ول بود و   

 تم: گ 

 ا بیه  الش خوب نیس .   

نگران نااااااااااااماش رف . بیه هم مخال ِن ن رد. باز هم توی   

زور خااانم رئوف همراهش وهوای خودش رفتااه بود. بااه ااال

 شد و داخل رف . 

و  کردم تر از گریهن  کردم صدایم بلند    ی تینا ب ود و رسی

. انوا  و اقساااااااااام با  و رشاااااااااوهبه م  هایی را برایش ردیف زین

 داد. دم که توی این  ال  هواب یمکر 

شااااااااااااااادم، وقااا  بااااا  نااااداده بود. خر کااااه یمالبتاااه فلور هیچ  

شد دیوار، کروکور! این بدترین تنب ه کردم یمگری که یمیاان 

بود. بدترین زهری که همی ااه بهم داده بود. صااد ر م  به 
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شد رویش یادگاری نوش ... فلور نن  دیوار که  داقل یم

 بود. 
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های خ یل با ال ااااااااااا مگه بیه به  نگ ته بود قراره بریم یه  

ن چهارشااااانبه ناااااوری  تیش روشااااان کن م. غذا چادر ب ن م. عی 

بااخااوریاام، کاایل بااااااازی کااناا اام... نااگاا ااتااااااه بااود؟... نااااااه؟ تاایاانااااااا؟ 

 خوانتم براش تاب بهندم به درخ ... یم
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 ا نه... نگ  ...   

 داد.  یم خب انگار این ی  رشوه داش  هواب  

 ا ِا یعنن یادش رفته بگه؟  

 دونم. ا نیم  

ام بلند کرد. موهای چسااااااااااااه ده به رسش را از روی شاااااااااااااانه  

هایش اش را کنار زدم و دنااااااااااااتم را  رام زیر چ اااااااااااام ی ااااااااااااااین 

ن ک اااااااااا دم.  ب از دماغ نقیل اش راه افتاده بود. توی ماشااااااااای 

ون بگذاریم و دوباره رسی دناااااتمال بود اما یم و  ترنااااا دم  ا بن 

به گریه کند. کیم رسم را عقب ک اااااااااااا دم و بی ااااااااااااِن نگاهش 

 هایش را هم  کرد و رسش را عقب برد. کردم. شانه

 ش به ه؟ الته که خالهبهدوین چقدر خوشا یم  

 دانس . کس بهِن از من نیمدانس ... هیچنه نیم  

 ا  روم شد؟  

بیه بود. رنگش کیم بهِن شاااااااااااااااده اماااا در کااال فر  چناااداین   

اش بودند و زبانم راه هایم در  ال بررشرده بود. چ اااااااااااامن 

 افتاد. 
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 ا یه دنتمال ب ار دماغ و  اک کن.   

ون بهبرگ ااااااااااااا  داخل و خ یل زود این دفعه ک ف   دوش بن 

ن کرد و بعاااااد  ماااااد. دمااااااغ تیناااااا را هماااااان طور توی ب لم تمن 

کردنش  یش  ورد که عقب ک  دم هایش را برای ب لدن 

 و گ تم: 

 ن و تینا برنامه داریم خانم، م ا م ن و. ا م  

کردنش را هم خ یل واضح  وصله نداش  اما هلوی اخم  

گرف . متاناااااااا انه یا خوشاااااااابختانه قرار نبود به م ل او رفتار 

 کنم. 

 تینا گ  :   

  د؟ا بیه نیم  

  د. ا یم  

 چرخ دم نم  در.   

ن برنامه    ن  مون رو بچین م. ی   کا بریم تو ماشی 

ن ب اید اما برگ ااااته بود و داشاااا     نخوانااااته بود از ب لم  ایی 

 ماااد. تیناااا را صاااااااااااانااادیل کرد. معلوم بود کاااه یمبیه را نگااااه یم
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عقب نوار کردم و بدون م ث خودم هم نوار شدم تا بیه 

کردن نداشته باشد. اخم کرده نوار شد و فرص  مخال  

 طرفم چرخ د.  رام گ  : به

 ی فرهاد. ونه... یعنن خونها کاوه ما باید بریم خ  

 من هم مثل خودش اخم کردم:   

 ری؟ا چرا خونه خودش نیم  

 صورتش هم  شد:   

 نیم  
ً
 شه رف ... ا فعال

 باااه  ن کشاااااااااااا ربآ داشااااااااااااااا  کاااه توی اتاااا    
ً
خاااب ا تمااااال

ی بااااااه م  م  ن خواهرش گریااااااه کرده بود، یعنن ه  این چن 

 رن د. نیم

ن دو صندیل خودش را هل    و ک  د و  رام گ  : تینا از بی 

یم بیه؟    ا چادر منم بن 

وویاااا  نگااااهش من منظور تیناااا را گرفتاااه بودم اماااا بیه گی   

 کرد. نگاهش را به من داد: یم
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کردم تا  اال که براناس اصول   ا چ ه ف ر کردی بچه ب رح  

شااااانشاااا  رومش کنم... من فقآ بلدم رشااااوه بدم... یه روان

 تال و دادم، گرف  نات  شد. 

؟    ا چی

ن    که فردا قراره بریم یه ها چادر ب ن م و  تیش روشن ااااااا همی 

 کن م و تاب بهندیم به درخ . 
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خندی زد و دناااااااااش را چند ثان ه فقآ نگاهم کرد. بعد تک  

وولش بهِن از  ن صاااااورش ی شااااالبه صاااااورتش ک ااااا د. خنده

 خردکنش بود. ی اعصابرس  و زم مه

 د بره مهد. ا تینا بای  

 بهانه بود.   

اااااااااااااااااااااا  ِن برای همون مدرناااااااااه رفتنم هیچ بایدی نیسااااااااا ،   

 ی چهارناله که فقآ قروفره. مهدرفِین بچه

 ا بریم بیه.   

طرفش چرخ د تینا خودش را بی ِن هلو ک  د. بیه هم به  

و صورتش را بون د. چند بار     هم. بعد موهایش را باز 

ن چند دق قه با  رک  کرد و  رام  رام دوباره بسااااااااااااا . هم ی 

الی موهای تینا، با نوازش صاااورتش با های بیه البهانگ ااا 

بونااااا دنش، تمام  ثار نارا ِن و گریه را از صاااااورتش شاااااسااااته 

 شان کرده بودم. بود و من فقآ نگاه
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هااااااایش کوچااااااک بودناااااد و مهم نبود کااااااه چقاااااادر دناااااااااااااااااا   

انگ اااتانش ظریف، مهم این بود که بلد بود ازشاااان انااات اده 

 های فلور که فقآ تو دهاین زده بودند... دن  کند. 

  ال تینا. بهمهم این بود که... خوش  

اش را بونااا د و   ااااش کارش که تمام شاااد باز رس و  ی ااااین    

ه شااااده بود به روبه رو. چند ثان ه را به صااااندیل ت  ه داد. خن 

ی نگ  . فقآ رسش را خم کرد و شااااااید این  ن گذشااااا  و چن 

هاااای خودش بود کاااه توی هم  دفعاااه نگااااهش باااه انگ ااااااااااااااا

 شان کرده بود. چ  

ن دو تا صندیل ایستاده بود.     تینا هم نات  و منتظر بی 

رسش را چرخااااناااد ناااااااااااامااا  من، کیم نگااااهم کرد و بااااالخره   

 گ  : 

 ا باشه... بریم.   

زمان  خش را هم روشن کردم. یادم نبود انتارش زدم و هم  

شاااااااااااااد که همان قبل از  مدن چه م خرفن داشااااااااااااا   خش یم

ن کلمه چ م بیه گرد شد و رسیاااا  چرخ د و دن  هایش اولی 

هااااای تینااااا گااااذاشاااااااااااااااا  و من بااااا  بو   بلنااااد و را روی گوش
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ی ق    هنااااا  داری کاااااه گ تم دنااااااااااااتم را روی دکماااااهکش

 کحب دم. 

شاااااان ک  کردم و بعد هردو به خنده افتادیم. رسم را نااااام   

و  به دنااااااااااااش را که از روی گوش تینا برداشااااااااااا ، او هم رسی 

هیغ و خنده کرد. شاااانس  وردیم که  ن کلمه را ن ااان ده هیغ

 کرد. زدن من را تقل د یمهایش بو و به

 مان که تمام شد بیه گ  : خنده  

 ا باز اعصاب نداشِن؟  

طور کااه دنبااال فولاادر  خش  هناا  را عوض کردم و همااان  

 گ تم، گ تم: دردرسش یمیک ی  

 ه؟ا ندیدیش مگه دیروز تو م از   

 گی  و کن  او گ  :    

 ا ی؟  

 باف ؟ا دخِن موکوتاهه که داش  با اعصابم ژات  یم  
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 که یم  
د
خوانتم را   دا و  یل کردم. بیه داش  نگاهم  هن 

کرد، من امااااا چرخ ااادم نااااااااااااماااا  تینااااا و بااااا  هناااا  برایش یم

 خواندم: 

 ین   
د
 ا تو که  خه دل  نن 

 ین    
د
 ی گ ته چ مای ن اه، رن 

ه موی فر با التو با    ن  اون  ون  نن 

 نه رو  ر کردی د بابا بده چهار... هاای  

ینه تو خندهنیم    چقدر شن 
 ش... دوین

ب  هن  رس ت ان یم   خواندم. تینا دادم و برای تینا یمبا خن

 سااااااااای  ک  ور شااااااااده بود و... نبض  واس کل تن من، توی 

 کحب د که نگاه بیه را ازشی چ اااااااااااامم یمیک نق ه گوشاااااااااااااه

 ش ار کرده بودم.  
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 بیه

 

 

 

ن بااا خودش، مااا فقآ صاااااااااااابح زود  ماااده گ تااه بود همااه    چن 

 باش م. 
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ن باشاااااام دی ااااااب  ن   قدر وق  را تلف کرده بودیم که م می 

گردیم اثری از ناااااااااااا امک نیسااااااااااااا . اما مگر به این وقِن بریم

ها بود وقِن تصااااااااحیر وضاااااااا  خراب و صاااااااادای گریه ن اش با چن 

 سب دوقلو به م  م چسه ده بود. چ

یالبه   شان شده هایی که نا  هها و  رمالی ف رها، درگن 

، کیم وناااااااااااا لاه برای تیناا هم  کرده بودم و کیم بود ی   خوای 

ی که شاید به ن  خورد. ن ک یمدرد   کهم خورا  و هرچن 

 زبانم نچرخ ده بود که بگحیم این چند روز  خرین روزهایی   

توان م  زادانه در کنار هم باشااااا م، فقآ همان یمهسااااااند که 

 ال  به»دم که از هم هدا شااااااااااااادیم برایش   ام فرنااااااااااااتادم: 

خوام خوب خودش ف ر کن کاااااااوه. من و تینااااااا خحب م، نیم

 « تر ب ه. براش نخ 

بهِن از این نتوانسته بودم  س و  رفم را بگحیم. شاید هم   

ده بود. چه عین  ام غالب شاتوانستم و باز دز خودخوایهیم

 رفت م و بعد... بعدی در کار نبود. ن ک یمداش  به این   ک

بخشی از درونم انگار افسار گس خته بود. نه، درناش این   

که بود که تمام من افساااااااااااااار گساااااااااااا خته بود اما تا قبل از این
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ا سااااااس کاوه ب ان شاااااود، تمام هنون من فقآ یک هدف و 

 گار دو ق ن  شده بودم. رف .  اال انمسن  را ن انه یم

هم از دناااااااااااا  خودم خسااااااااااااته و کالفه بودم، هم م اااااااااااتا    

داد هنوز وهاادانم داشااااااااااااا  زدن ف رهاایی کااه ن ااااااااااااااان یم س

 ثمر... کرد؛ هرچند ی  تالشش را یم

 کاوه، هیچ هوای  به   امم نداده بود.    

رنااااااااا د، ون م صااااااااابح بود. کاوه دیگر باید یمنااااااااااع  شاااااااااش  

طور توی های تینا را همانبود. لباس رباا   یش   ام دادهیک

ها را دم در گذاشاااته بودم. خواب عوض کرده بودم و ونااا له

ون رفتم.  ، تیناااا را ب ااال کردم و بن  باااا تاااک زنگش روی گوشی

ن  مد و تینا را از ب لم گرف .     اده ن ده بود. با دیدنم  ایی 

 ا نخوابونش رو صندیل تا ب ام.   

هااا را برداشااااااااااااتم. در را کااه زود داخاال برگ ااااااااااااتم و وناااااااااااا لااه  

ف ر  ی ق ااااال در کردن ه ارباااااارهبسااااااااااااتم، فقآ باااااه عوضیم

 ی  خر     گوش انداخته بودم. کردم که این دفعهیم

ون رفتم و از م ااان وناااااااااااااااییل کااه  ماااده کرده بودم،    زود بن 

 توی مسافرِی و بالش کوچ  در وردم و روی صندیل عقب 
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واباند و در را  رام بسااااااااا . شاااااااااان خانداختم. کاوه تینا را روی

 هردو نوار شدیم. 

 اول برو خونه  
ً
ی فرهاد، به تینا قول دادم چادرش رو اااا ل  ا

 ب ارم. 

ن را راه انداخ  و گ  :     ماشی 

وقرار ی ی  دیگه قولاااااااااااااااااا خوب نیسااااا   دم وناااااآ برنامه  

 بذاره وانه خودش. 

 لبخند زدم.   

 رقض! ا تقصن  خودته که به هر ناز من یم  

کن م، از اخم و هدیاش ها کردم داریم شااااااااااااوچن یمف ر یم  

 خوردم. 

ای که وانااه ااااااااااااااا نه  س انتظار داشااِن بذارم اون همه ه ینه  

 کالنای خردادیان کرده بودم، هدر بره. 
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اش گرفااا . من هم خنااادیااادم و توی خودش زودتر خناااده  

ش را توی هاایدلم چنااد تااا  باااب خوشی ترک ااد. غم نااااااااااااوزن

ن   گذاری کرده بود. دلم می 

 دیروز چی افته یمااااااااااااااااااااا اگه امن   میل به خ ر نیم  
د
شااااااااه ب 

 شده بود؟

 رسم را نم   ن ره چرخاندم.   

 ا ی  رو دیدم که دون  نداشتم بهینم.   
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ناااااااااااا د چون مدل هواب   ناااااااااااا د. ننی ی ننی ن دادن من دیگر چن 

 کرد ادامه ندهد. م بورش یم

ن به   های تینا خاموش بود. فلش  هن خاطر  خش ماشااااااااای 

م اااااز برایش را هم همراهم  ورده بودم. هیچ اعتباااااری بااااه 

 های کاوه نبود. رپ

 خوانااااااااااااتم ناااااااااااا وش کن م.  ااااال کاااه امروز توی تقحیمنیم  

 
د
خوانااااااااااااتم فقآ خوش بگااذرد. مااان رقم خورده بود یمزناادی

اثر هاااا هم ی  ترین ل ظاااهاش در تل قااادر زیااااد کاااه خااااطره ن

  ن ود. 

رانااااد و ماااادام از  یناااه طرفش چرخاااااناااادم.  رام یمرسم را بااااه  

کرد. من هم رس چرخاندم و تینا را نگاه کردم. عقب را نگاه یم

 هایش خوب بود و  رام خواب ده بود. 

 نگاهم را برگرداندم و گ تم:   

 مون نارا   ن ه؟ش از دن ا خاله  

 ا ب ه!  

ِن کایم خاا ااااااال بااود. ماان هاام مااثاااااال خااودش،  الاا اانااش ی    

 تر گ تم: غل ا
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 ا واال!   

های دن  شوم و گند وقِن قرار بود خودم هم با زمانه هم  

 
د
شااااااااادن خانم خاردار دیگر ام ب نم، نارا  بی اااااااااِنی به زندی

 چندان هم اهم   نداش . 

اش گرفاا . رسش را انتظااار تااای اادم را نااداشاااااااااااااا  کااه خنااده  

 طرفم چرخاند و گ  : به

 ا زدی به ن م  خر؟  

شاااااااااااوچن  ندم م و شاااااااااااد. از ک ا فهم ده بود؟ فقآ بهلبخ  

گ ااا  یاااا واق  بود؟ رسم را چرخاااانااادم ناااااااااااامااا   ن ره و یم

 زیرلب گ تم: 

 ا خ یل وقته زدم.   

رناااااا د... چه روز بدی بود.   ف که دیگر به یک نااااااال یم  

 توانسااااااااااااتم بگحیم کاااش هیچنیم
ً
وقاا  ن هم ااده بودم. ات اااقااا

ده بودم شاااااااا  بودم و ه  هایی که دیر فهم برای تمام ناااااااال

، کاری از دناااااااااتم برنیم ن ن و هریهمی  شااااااااادن تر  مد. ه  همی 

 دونه ن ر را به خاک ن اه بن انم. برای این
ً
 که  تما

 کاری. کنم نه هیچدم فقآ ب نوم. نه دهنمو باز یما قول یم  
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خوانااااتم باز به در شااااوچن ل نش هدی شااااده بود و من یم  

 ب نم. 

 افِن! ی ن نن که ق ن  از چ مم یما اگه ب نوی و کار   

ه باااااه باااااا لبخناااااد رسم را باااااه   طرفش چرخاااااانااااادم. هااااادی خن 

 رویش بود. هدی و کیم هم منقبض. روبه

 ا شوچن کردم.   

ی ن رد... کیم بعد گ  :     توهیه ن رد.  الاش هم ت ین 

 ا اینه یا بعدی؟  

 ی فرهاد بود. اش به فرا خانهاشاره  

   . ن  ا همی 

ون دادم و کل د خانهن ساااام را     را دنااااتم گرفتم وکیم  رام بن 

ن  م ض شااااااااااان اشاااااااااااره کردم که بایسااااااااااتد. بهتر از م تم  ایی 

توقف   اده شااااااااااااادم. تا م تم  دویدم و داخل رفتم. نگهبان 

دانسااتم شااناختم. نااالم کردم و ناام   نااانسااور رفتم. یمیم

 شدم. چادر تینا ک ان  و مع ل نیم
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ن  نااانسااور روبه   رویم  ینه بود و تازه انگار خودم داخل کابی 

را دیدم. ت این خوردم و دنااااتم را روی ابرویم ک اااا دم. خ ال 

ون یم دم که ها کم یم زد، مثل  رده روی  ورد و از  هنش بن 

 افتاد. هایش یمچ م
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کیم خودم را نگاه کردم. رس تا  ا. چند رح خوین در ن  دی    

ا بود. با ناخن انگ اااااااااا  کوچ م توی ابرویم هایم   دچ اااااااااام

 هاشور زدم و با توقف  نانسور   اده شدم. 

هااا را باااز کردم و داخاال رفتم. تااه راهرو اتاااق  بود زود ق اال  

وری را که الزم های    ن ک یا هر ون لهکه ون له خن ی غن 

داش . چراغش ها نگه یمنبود همی ه دم دن  باشند،  ن

ن قدم ک ف صااااااااااااورِی و بن ش را روشاااااااااااان کردم و ه مان اولی 

 چادر تینا را دیدم. 

ی خایل ی ک ف را گرفتم و ک اااااااااااا دم. چند تا هعبهگوشااااااااااااه   

ن افتادند. های برِف کنارش بود که ی وناااااااااااا له ی  روی زمی 

شاااااان  وانااااام شاااااان رسهایها و گذاشاااااِین های برداشاااااِین  ن

هم  کارتن کوچ  شاااااااااااده بود که درش باز بود و تحیش  ر از 

ن  هایی مثل  رونده و کاغذ و رسرناااااااااااا د.  ن روز که خانه را چن 

 ها از دنتم دررفته بود! گ تم، این

چااااادر را کنااااار دیوار گااااذاشااااااااااااتم و رساغ کااااارتن رفتم.  ک ف   

ی نااااااااااااختمان بود و داخل های ری  نق اااااااااااهها مثل اتود کاغذ 

های هایی  ر از عدد و رقم و  ِن فرمولها هم کاغذ  وشاااااااااااااه

یک.  ن  ریایصن و فن 
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شاااااااااااان بود. ورقش زدم. رسرنااااااااااا د مربوط به ناااااااااااال ازدوا   

الی صااااا  اش بود که ها ع شااااا به   ااااا  البههمان وناااااآ

روی همان صاااااااااااا  ه باز ماند. ع س را برگرداندم و خودم را 

دیدم که رسم را روی شاااااانه چرخانده و چ ااااامم بساااااته شااااده 

بود. شاااااااال دور گردنم افتاده و موهای همی اااااااه کوتاهم  زاد 

ی باریک از موها وزید که دو دنااااااااااااتهر باد هم یمبودند. انگا

 روی صورتم افتاده بودند. 

تاااریاااا  و م ااان دق قش را یااادم نبود امااا از تیااپ و ق ااافااه و   

 رن  موهایم یم
ً
توانسااااااااتم بگحیم که مربوط به مخصااااااااوصااااااااا

کردم و روزهااااای عقااااد بیه بود.  ن روزهااااا کااااه کمِن ف ر یم

کردن کار نااااخِن نبود. ترناااا دم و ت ربهبی ااااِن عمل. کمِن یم

 ن روز که وقِن بیه موهای رس   ت اااااااااینم را دید چند ثان ه 

ه  ام ماند. با دهان باز خن 

ی فرهاد برم گرداند. صااااااااااااادای زن  گوشی به اتاقک خانه  

 کاوه بود. شااااید تینا از خواب ب دار شاااده بود. رسرناا د 
ً
 تما

 هاااای افتااااده را همرا بسااااااااااااتم و توی کاااارتن اناااداختم. هعباااه

 شان گذاشتم. رسهای
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کردم کاه چرا ع ساااااااااااام توی رسرناااااااااااا د باایاد باه این ف ر یم  

گ تم، داشااااتم؟ باید به کاوه یمفرهاد بود؟ باید ع س را بریم

 ماااادن ناااادارم و بااااایااااد بااااه ن ااااکباااااز فهم اااادم کااااه وقاااا    ااااک

 هایم برنم؟ نق ه

ون رفتم. ک ف     چاااادر تیناااا را از کناااار دیوار برداشااااااااااااتم و بن 

ن  ناااااااااااااانسااااااااااااور هم  بار  ِن این با علم به بودن  یناه در کابی 

 نتوانستم صورش و ظاهر امروزم را مقابلم بهینم. 

ام با  قای نگهبان در  د ت ان رس بود. نگاهش خدا افظن   

ی م تم  بند ک ف چادر تینا توی دنتم بود. باز هم فاصله

ن را دویدم و نااااااااااااوار شااااااااااااادم. تینا خواب و کاوه با  تا ماشاااااااااااای 

 بود.  اش م  ولگوشی 

 ا تو زن  زدی؟  

 ا به تو؟ ِی؟  

هواب ناادادم و رسیاااا  گوشی را از هیبم در وردم. تماااس از   

 ن امک بود. ناع  ه   بود و... 

 ا چی شده؟   
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ه ل ظه   ای رسم را ناااااام  کاوه چرخاندم و باز به گوشی خن 

عد از اش را گرفتم. بشااااااااادم. چند ثان ه م ث کردم و شاااااااااماره

 های او، صدایی زنانه هوابم را داد. چند بو  به

؟ ا ِاه، بهرو     هان شمایی

  لود گ تم: دانستم اما  رمهرچند یم  
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 ا شما؟!   

 باباتم دیگه! شناش؟ زنا نیم  

 گرف :   خندید و به مسخره  

  د! زودی به دن ا یمب رح تیناهون... داداشتم بها مامان  

ن     کحب ادم و   ااده شااااااااااااادم. چرا تماس   گوشی را کف مااشاااااااااااای 

 انتظار داشااتم ناا امک یک
ً
رو شاابه از اینگرفته بودم؟ واقعا

ن به  ن ای که فقآ طور مثل م سااااااامهرو شاااااااده باشاااااااد! همی 

ن ایستاده بودم که کاوه های داغ یمن س ک  د، هلوی ماشی 

ن و وقِن  مد یک ت ن  توی    اده شاااااد. رف    ااااا  ماشااااای 

ی شااااااااااااه  ن ها. ی شاااااااااااا ارچی ه اناااااااااااال هدناااااااااااااش بود. یعنن چن 

هها  طرفم گرف  و اش مانده بودم که ت ن  را بهووا  خن 

 گ  : 

 ا بعضن  دما من ع  مردن  
د
 شونه... شون بی ِن از زندی

ن لب    هایم درش  شد. هایم فاصله افتاد و چ مبی 

اااااااااااااا اما خب... ما قرار نیس  کش رو ب   م، چون بعدش   

! چوب تو اعضا و هوارح خودمون یم ن  کین

 ت ن  را ت ان داد.   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 597 

شاااااااه.  ِن با مون خایل یمایه...  داقل  رماااااااااااااااااااا نااااااااچمه  

 شون! ی  ن رهش سِین شی ه

ام تمام شاااد و به خنده افتادم. دیوانه ت ن   ورده بود ماِی   

 که... 

 خدا. ای کاوه به ا دیوونه  

م برای تینا.     ا  وردمش که باهاش مایه بگن 

 ا با ت ن !؟  

ی  رنده کردی که نیمتا االن ف ر یم ا اگه   شه با تور ماه گن 

نایی شااا ار کرد و با ت ن  شااا اری، مایه... برو ک اره
ی ی اتساان 

 کردی!   ونه نال  رومرو بده که تو این بیس 

زین بدون که من االن م  م ااااااااااااااااااا اگه  رف فلساااااافن داری یم  

 کار نیم
ً
 کنه. اصال

 کنه؟! ا مگه وقتای دیگه کار یم  

ام خنااادیاااد و قااادیم چااپ کاااه نگااااهش کردم، باااه ق اااافاااهپچااا  

 تر ایستاد. ن دیک
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 مداد قرم م کو یم»گه: اااا ن ن دی یم  
ً
خوام تو نقاش م اصال

دو تا شاااا  بدم به زنبور   نیش کم اااه نگران ااام  خه   این    

   داد اگه ب ن بود   من تو نقاشاااا م یمعساااال نیم
ً
خوام اصااااال

 « رشه بدم به ننتور... 

 توی  ن و  اااااالااااا  خوانااااادنش خنااااادهاز ل  
ً
ام گرفااااا . قبال

ن خودش شن ده بودم.   ماشی 

 هدی گ  :  

خ ال این. منظورم این بود که هروق  تونسااااِن ااااااااااااااااا  اال ی    

 برای خودش  نااااااااااااون
د
، زنادی تر قاالبای  هن ا  رو ب اااااااااااا نن

 گذره. یم

 انتظار نداشااااااااااااتم که   ااااااااااااا   ن  
ً
همله منظور خایص واقعا

 باشد! 

یق به هدف زده بود؟ کدام قالب را باید قدر دقچ ور این  

شااا ساااتم؛  دری که قرار نبود شاااه ه نق اااش،  در باشاااد و یم

  دری کند! 
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چرا ب ضاااااااااااام گرفته بود؟  ب دهانم را قورش دادم و زم مه   

 کردم: 

 شون؟ا تو ش سِن   

 هایش توی هم رف . اخم  

شاااااید وانااااه تو کار ااااااااااااااااا رو من که هواب نداد. تو تمرین کن   

 کرد. 
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؟    ا تو چه قالن  رو یم خوانِن ب  نن

ی خاله  برای همه یه معنن که قرار نیساااااا   خونهااااااااااااااااااا این  

 داشته باشه! 

ن رف . ت نگش را باز توی صندو     برگ   و نم  ماشی 

 گذاش  و نوار شد. 

ون دادم و نوار شدم.     ه  ر  م گن  کرده توی گلحیم را بن 

اد. باز هم نگاهش مدام از  ینه به صاااااااندیل عقب  رام راه افت

اش شاااااااااااد.   ااااااااااا  رسم کیم درد گرفته بود. همهک ااااااااااا ده یم

ی دردهایم... رسم را به صاااااندیل ت  ه دادم عصااااان  بود. همه

 نم  او ک ش کردم. اما به

ش رو باهاش ی خالههای خونهااااااااااااااااا چند بار تا  اال شاااای ااااه  

 ش سِن؟

 ای نگاهم کرد و گ  : ل ظه  

 ُبر م ل بارشو بس  از ایران رف . قدر که شی هاون ا  

اش مهم نبود، مهم این بود که هردو داشتم و هدیشوچن   

 خندیدیم. یم

 دارا هم خحبه بذاری برامون. ا از اون رپ ف ش  
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 نجی کرد و گ  :   

 ف ش بگذره. ا گ تم یه امروز ی    

  خش را روشن کرد و گ  :   

 ه  
د
ن اااااااااااااااااااااا خدایی خوراک زندی هانااااااااا ... یه رف ِف ف ش می 

گ   اگه درنای مدرنه رو هم با ف اشی یادمون داشتم یم

مون مونده بود. خدایی رانااااااااااااا  داده بودن بی ااااااااااااِن تو  هن

 گ  . یم

 طور که دلم  رزویش را داش . باز هم خندیدم. اما نه  ن  

خواناااااااااااا  با صاااااااااااادای بلند بخندم، ها بود که دلم یممدش  

های های دهانم بسااااااوزند و ماه چههقدر عمیق که گوشاااااا ن

ند.  ن قدر که نتوانم صااااادایش را کنِنل کنم. شااااا مم درد بگن 

ام ها بود تن و رو م برای چ ا دن این  واس همرایهمدش

کردنااد. ف رم مااادام  یش کاااارهاااای نااااتماااامم بود. انگاااار تاااا نیم

 شان را نداشتم. کردم،  ق چ  دنوقِن کارم را نیم

هایی   
ن  نااااااان   بودند یمف رها بد چن 

د
توانسااااااااند  دم را از زندی

 کنند. 
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تینا که ب دار شاااااااااااااد فل اااااااااااام را به کاوه دادم تا خ الم را     

باشاااد. تا رنااا دن به مقصاااد که هایی در مسااان  نااا. دان بود، 

ورهه کرده بود. باهم تینا  ساااااااای  روی صاااااااندیل عقب ورهه

 شعر هم خواندیم. 

 ع سای قدییم ی ما گرم و صم یم   رو دیواراشخونه»  

 ع س بازی توی ایوون   لب دریا تو تابستون  

 ع س اون روز زیر بارون   با یه ب ض و یک چمدون  

ن و مهربون    «رفِین از  یش  دمای   نازنی 

هاااای  هناااا  ب ض کرده بودم و دیگر نخواناااده بودم. این  

 کرد...  و  تینا ن وتم را مخفن یم

هق رنااااااااا د فرهاد، به هقدیگر فقآ ف ر کرده بودم. به رس   

ی، به خودکشی بیه،  ن امک، به ش ار  رنده با تور ماه گن 

ی  درم، به ی مع ااااوقهای، به شاااا م قلنبهبه ت ن  ناااااچمه

ی خانم خاردار، به طم  م  ق ی خانههای ش ستهشی ه

اااااااااااش ی روزهااای هاادررفتااه هااای کاااوه، بااهو برادرش، بااه  رسا

گذشااااااااااااته بود، یا در   عمرم بعد از مرح بیه که یا در عذاب

 ف ر انتقام... 
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ی کردی یک ه تهقدر م ه   مده بود که ف ر یمکاوه  ن   

تمام برایش برنامه ریخته اناااااااااااا ، نه فقآ چند ناااااااااااااع  از 

ن صبح.   دی ب تا همی 
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من چادر تینا را علم کرده بودم و کاوه چادر خودش را. تینا   

 شد. یم از شدش  و  داش  دیوانه

کردن انتخاااااب کرده بودیم هم هوی هااااایی کااااه برای اترا   

 ی  داش  که رسمن اش  ب ار رونتای کیم باالتر بود، هم 

گاه تای  که قرار بود تینا را باشاااااند و ت  ه درختاین که ناااااایبان

د.   به عرش بن 

ی به ن مه   ن ن چن  ی  بان نمانده بود. تا  فتاب کامل روی زمی 

گرم به تینا  وشااااااااااااانده بودم. هوا هنوز نه    هن شااااااااااااود، لباس

قدر رسد بود کاه ن ااز باه لبااس گرم م صااااااااااااال بااشاااااااااااااد، نه  ن

هاااایش را قااادر گرم کاااه بگاااذارم تیناااا باااا خ اااال را ااا  لبااااس ن

هااایش را عوض کرده بودم خیس کنااد، کااه کرده بود... لباااس

های درخِن انداخته بودشاااااااان تا خ ااااااک و کاوه روی شااااااااخه

ن کار ناااادهقدشاااوند. تینا  ن ی کاوه خندیده بود که ر به همی 

شااااک نداشااااتم دلش درد گرفته بود. از همان دردهایی که من 

  رستش را داشتم. 

شاااااااااااااد و من ها یمکردن هوههی کبابکاوه داشااااااااااااا   ماده   

هنوز در ف ر طعم املِن بودم که همان اول کار روی  تش و 
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ز مان درناااااا  کرده بود. ای روچ مخصااااااوم برایتوی تابه

وقاا  دانسااااااااااااتم دیگر هیچهااای ماااناادگااار بود کااه یم ن طعم

 اش نخواهم کرد.  ت ربه

 کنارش ن ااااااسااااااتم. چ اااااامم دنبال تینا بود که با   
د
روی ناااااان 

هااایی کااه بااا هم هم  کرده بودیم برای خودش باازی نااااااااااااناا 

کرد. کاااوه هنوز از ت نگش برای تینااا رونمااایی ن رده بود و یم

 شود.  رام گ تم: دیوانه یمدانستم با دیدنش از خوشی یم

 ا خ یل ز م  ک  دی. ممنون.   

ان کن.     ا هن 

 طرفش چرخاندم. لبخند زدم. رسم را به  

 ا چ وری؟  

  رنم، هواب بده. ا چند تا نوال یم  

 با   ا لبخندم گ تم:   

یط که چی  ا به   ، کار یمگذره و چی تو رسش یم رسی خوای ب نن

 نباشه. 
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هااا برای گرگرفِین  تش بود. نگاااهم غااالزدن ز م اااااااااااا ول باااد   

 ن رد، نارا   و اخمو هم ن د. فقآ گ  : 

 ا نیس .   

س.     ا بنی

خاطرش با فرهاد ازدوا  ااااااااااااااااااااااا اگه هریاین نبود که بخوای به  

، به من ف ر یم  کردی؟کنن

 ی     
هایی بود که ن از به چند ی  رفمقدمهکاوه انااتاد گ ِین

 چینن داشاند.  هلد مقدمه

ها را روی هم اهم را به تینا برگرداندم. نااااااااااه تا از ناااااااااان نگ  

خواناااااا  ناااااان  چهارم را هم گذاشااااااته و با دقِن ع  ب یم

 شان بگذارد. روی

ن از به ف رکردن نبود. ن ازی به تعارف هم نبود. اما شاااااااااید   

مااان هاادا بود بااایااد  رده کردم کااه...  وشی یم اااال کااه مساااااااااااان 

 ن ردم. 

 ا  ره.   

ی تینا نگه داشاااااااااااتم اما  وانااااااااااام بود که هوابم نگاهم را رو   

 ای در کارش ای اد ن رد. هیچ وق ه
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قدر   اِی هس  که به    موین اااااااااا تصم یم که گرفِن اون  

  خرش ب ارزه؟

. یعنن او هم فهم ااده بود کااه تهش    ن نگاااهم افتاااد روی زمی 

ان ار رناااااااااا دم اما  س   اااااااااا ماین هرچند هم که به هدفم یم

هایی  ناشاااادین 
ن  نه برای خود  ن کار... برای چن 

بود؟   اااا ماین

 دادم... خاطرش از دن  یمکه به
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 ارزید؟ دانم... یمنیم  

 هواب واضج به  هنم ن امده بود اما گ تم:   

 ا  ره.   

 دی. ها رو یما هوهه  

هااا را باااد رسم را بلنااد و نگاااهش کردم. هنوز داشاااااااااااااا  زغااال  

هااااا کنااااار من بود. برداشااااااااااااتم و کنااااارش وهااااهزد. ظرف هیم

 گذاشتم.  

ان شد؟   ؟ هن  ن  ا همی 

 کوتاه نگاهم کرد و گ  :    

ی یم   ن  گم فقآ وانه خنده. ا یه چن 

ن همله باعث لبخندم شده بود.     همی 

 ا بگو.   

 ا خدایی فدای رسم که ل اقتمو نداری.   

اش را ول کرد و باااه چناااان باااه خناااده افتاااادم کاااه تیناااا باااازی  

و  کرد بااااه ناااااااااااامااااا  ماااااان دویاااااد. خودش هم خنااااادیاااااد و رسی

 رسگذاشِین با تینا. رسبه
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داغ هااای کااه داغهااا و ناااااااااااای شاااااااااااااادن هوهااهدیگر تااا کباااب  

های مان شااد، فقآ به شااوچن و خنده گذشاا . شااوچن نااهم

 کرد. کاوه با تینا  ال من را هم خوب یم

ی دادن برای ادامااااااههااااااای انرژیل ظاااااااش خوشی کااااااه بااااااه  

ی که  ی اااااااااادهمسااااااااااان  ام کردند. ش رویم بود فقآ کالفه و افرسا

خ ال مراقب  از تینا دورتر ازشاااااااااااااان قدر که بعد از غذا ی   ن

 هایم را ب ل کردم. لب هوی  ب ن ستم و زانو 

 دادم؟ چرا باید این مسن  را ادامه یم  

 گرفتم؟ چرا باید  قم را یم  

ا شااااااااااااید چون فقآ  ق من نبود.  ق بیه و مامان و... تین  

 هم بود... 

 کاری به معادله  
ً
ی مظلوم و ظالم هم نداشااااااااااااتم، از اصااااااااااااال

که طعمه که تا این  د ا مق فرض شاااااااااده بودیم، از ایناین

طلب به خودش ی فرصااا که یک غریبهشاااده بودیم، از این

 
د
هایش را روی مان را زیرورو کند و عقدهاهازه داده بود زندی

 
د
ن نیمما باال ب اورد،  الم بد بو زندی توانساااااااااتم د و برای همی 

 کوتاه ب ایم... 
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دفعااااه درهااااا  ریاااادم. ت ناااا  کاااااوه از باااااالی رس هلوی یااااک  

صااورتم  مده بود. رسم را باال بردم.   اا  رسم ایسااتاده بود. 

رس چرخاندم دنبال تینا. توی چادر خودش دراز ک ااااا ده و با 

گوشی کاوه م اااااااااااا ول بود. ت ن  را ندیده بود، وگرنه م ال 

 طور در چادرش بماند. انبود هم

باااااز رسم را باااااال بردم و ت ناااا  را از دناااااااااااااش گرفتم. روی   

 مد چند تن  به نات ا ب نم. اه ایش دنااا  ک ااا دم. بدم نیم

م. شااااید یک روز هم وقاش یم رنااا د که خودم را ن اااانه بگن 

 تا  ن روز... 

بدون  رف ن ااااااانم داد چ ور شاااااال ک کنم. بعد هم کنارم   

 ن س . 

 

 

 

 

🌙 
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 ا چند تا تن  توشه؟  

ن بود و ناااااااااااااااعااد     کف  اااهااایش بااافاااصاااااااااااالااه از هم روی زمی 

هایش را روی زانوهایش گذاشااااااااااااته بود. نگاهش به دنااااااااااااا 

ن بود. چند ثان ه طول ک اا د تا  ن  اهایش روی زمی  فضااای بی 

 گ  : 

ان کنم، یمااااااااااااااااااااااااا هرهور ف ر یم    هریان چ ه، هن 
د
بینم تا ن 

 شه. نیم

هایش خندیدم و نگاهم را به ت ن  برگرداندم. دنااااتهکوتاه    

رو را ن ااانه را گرفتم هلوی صااورتم و از داخل دوربینش روبه

 رفتم. 

 ا شل ک کنم؟  
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بان    هواب نداد و من شل ک کردم.  س خوی  داش . خن

ن  وردم و رسم را  قلبم کیم تنااااد شااااااااااااااااده بود. ت ناااا  را  ااااایی 

ن زیر  ااایش بود. طرفش چرخاااناادم. هنوز نگاااهش بااه زمبااه ی 

الی ف رهااایم نگاااهش کردم. کیم کیم ف ر کردم. کیم از البااه

 هم  ه ک  دم و... 

 شه که تصم مم عوض شه. ا گ تنش باعث نیم  

 شه من با دل ل به لوک ف ش بدم! ا اما باعث یم  

 ابروهایم هم  شدند.   

 ا لوک!؟  

 ام گرف : و خنده  

 خوش شانس؟ ا منظورش فرهاده؟ لوک  

هایم انگاار از روی لاب ناه هواب داد. ناه نگااهم کرد. خناده  

 شانس! شانس... خ یل هم خوشبخار شد. خوش

ت ن  را دوباره هلوی صورتم گرفتم و دو بار     رس هم   

هایم باز شااااااال ک کردم. دیگر  ساااااااش مثل بار اول نبود. ف ر 

که رفتند. برای اینهایم رسیمی چ اااااااااااامداشاااااااااااااند از کاناااااااااااااه

ن گذاشتمش. ت نگش   را  رش ن نم، روی زمی 
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، ه  اون تصااحیری که از خود ااااااااااااااا  دما همه   ن هسااِین شااون چن 

 نازن. براش یم

 شدند. هایم باز داشاند داغ یمن س  

ن ی ات اقا، همهی روابآ، همهااااااا ه   نال  یش، همه   چن 

باااااه نظر منم عاااااادی بود. ناااااه باااااه کشاااااااااااا مظنون بودم، نااااه 

کردم، نه زد بهش اخم یمخند یماعتماد... نه تا کشاااااااااااا لبی  

 گ تم. شدن با  دمای هدید دنبال دل ل یمبرای  شنا 

طرفم دیدم که رسش را بهرو بود و یمبه اال نگاه من به رو   

زدم. ت ان خورد و ن س یمچرخانده انااااااااااااا . داشااااااااااااتم ن س

طرفش چرخاندم و دنااااااااااااتم را  اهایش را هم  کرد. رسم را به

 نوخ . ده بود و از داان ن سم یم    لبم ک  دم. نم ش

 دونسِن من دان  وی ارشد ش یم  یل بودم؟ ا یم  

هاااایش انگاااار  اااا در ورده و روی صااااااااااااورتم مردماااک چ اااااااااااام  

 دویدند. یم

ی بیه بود... ا مدرک فوِف که با تو گرفتم؛ مدیری ... رشته  

 هدف بیه بود.   
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تم که ک اااااااش نگران شااااااده بود و من باید خودم را یمچهره  

چرا نگران »هااا این چنااد تااا را  س ب نم کااه: ی ف ر م ااان همااه

 عاشااااااااااااق بود؟ اگه با فرهاد و یه دخِن غریبه یم
ً
شاااااااااااااد؟ واقعا

؟ یا  ِن م  ق. ن امک هم ن به« دن  بود چی  خاطر همی 

توانسااااااااااااتم عقااااب گونااااه بود کااااه نیمهااااای ب مااااار اعتمااااادیی  

 شدم. گرفتم  رام نیممان را  س نیمب  م... که تا  ق

شااااااااادم... اما  ِن اااااااااااااااااااااا داشاااااااااتم برای  زمون دکِنی  ماده یم  

مو دفا  کنم و مدرکمو ی ارشاااااااااااااد نامهفرصااااااااااااا  ن اااااااااااااد  ایان

م... یم  دوین چرا؟بگن 

ه    هایم مانده بود. به چ م خن 
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 ا چون بیه... خواهرم... مامان تینا... خودکشی کرد.   

 دهانش باز شد.   

اد خ یل هدی گ   که من مقرص بودم. هوری باهام ا فره  

تونسااااااااااااتم من ِف خوانااااااااااااتمم نیمرفتار کرد که دیگه  اگه یم

 رفتار کنم. 

هایم را هایش عمیق شااااااااااااادند. رویم را برگرداندم.  لکاخم  

دانسااااتم از بازکردن بسااااتم و ناااا  کردم  رام شااااوم. هنوز نیم

 دهانم    مانم یا... 

 ی... خواا فقآ برای این یم  

 ا نه.   
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 هایم را به صورتم ک  دم. دن   

 ا بیه تاب بازی...   

ون  مااااااده بود.    نااااااااااااماااااا  تینااااااا برگ ااااااااااااتم. از چااااااادرش بن 

هاایش تاازه ت نا  را شاااااااااااا اار کرده و نگااهش کن  او چ اااااااااااام

 رویش افتاده بود. 

 ا  رف ب ن بیه!   

 رسم را نماش چرخاندم و  رام گ تم:   

ها رو از من و    ن خوام خواهرم گرفته... یمااااااااااااااا فرهاد خ یل چن 

م.  س  شون بگن 

 تینا با  و  هیغ ک  د:   

 ا ت ن ؟  

 بلند شدم.  رام اما م  م زم مه کردم:   

م! ا باید  س    شون بگن 
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 فرهاد  
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م. تون رو یمخوام که وق ناااااااالم هناب ک این عذر یم»   گن 

شاااااااااااااادم   ااام صااااااااااااوِی تماااس گرفتم، هواب ناادادیااد. م بور 

ن رو  ب رنتم. خانم  رورش دارن گروه نمایش  ایان فصل  این 

، گ ته بودید هماهن  کن م که اگر نااا ر بودید  ماده یم ن کین

 ااال گ تم اناااااااااااام تیناااهااان رو توی گروه ننحیساااااااااااا م... بااا این

ن ب ااااااااا م، چون خانم  رورش این دو  نااااااااام ازتون که م می  بنی

 ری که گ ته  سااااااااااااااب همون نااااااااااااروز غیب  تیناهان رو به

شاااااااااااام اگر بودید گذاشااااااااااااِین و تینا رو  ذف کردن، ممنون یم

تر به مهد اطال  بدید... روز تون ت ین  کرد هرچه زود برنامه

 .  «بخن 

اش را گرفتم و ونااااااااااآ اتا  هتل منتظر ایسااااااااااتادم. شااااااااااماره  

م و تماس امروز صاااااابح هم  دیروز نتوانسااااااته بودم تماس بگن 

 هواب مانده بود. ی  

ام ک اااااااا دم و گوشی را داد. دنااااااااتم را به  ی اااااااااین یمهواب ن  

اش را گرفتم و باز هم... ی خانهمقابلم گرفتم. این بار شااماره

 یعنن ن امک  رفن زده بود؟ 

ی خونه را گرفتم. این عین م را باال زدم. بالفاصاااااااله شاااااااماره  

 هواب نماند. خانم رضوی هواب داد. ی  ی  
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  ور اون ان ؟ا خانم ن ک  

 نه  قای ک این نیومدن.  ا  

کمر رسم را ناااااااااام  بهگوشی را روی تخ  کحب دم. دناااااااااا    

ناااااقف گرفتم. تنم عر  کرده بود. خم شااااادم اما انگار دوباره 

کردن این تن نخ  شده بود. گوشی را از روی تخ  ران 

ام را نم کرده بودناااااد کاااااه هاااااای عر  بینن چنااااا  زدم. ق ره

ن یم  داختمش روی تخ . خورد. انعینک داش  از رویش لن 

شااااااااااااماریه فریده را گرفتم. م ااااااااااااتم هلوی دهانم بود.  ایم   

ب یم ن خن  زد. باالخره هواب داد. روی زمی 

ی گ ته؟   ن  ا ن امک به بهرو چن 

! بها نه    موق  رن دم. خن 

ی گوشی شااااااااااادم اما صااااااااااادای فریادم را از دهانهباید  رام یم  

 رسش هوار کردم. 

 ا  س بهرو ک ان ؟!   

 وا! من از ک ا بدونم؟ا   

ن االن یم    ش! ری در خونها همی 
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تونم برم باای خانم ب ااام، وق  اااااااااااااااا من با این شااا م که نیم  

 دکِنم دارم! 

 ن همااااه  ول م اااا  توی  لقش نریختااااه بودم کااااه  اااااال   

 کردنش را نگاه کنم! ناز 

 ا نرو تا ن ون  بدم!   

اهنگوشی را روی تخااا  کحب ااادم. دو دکماااه    م را ی بااااالی  ن 

ام را م  م فوش باااز کردم.   م هوای گن  کرده در نااااااااااااینااه

 کردم. دنتم را     گردنم ک  دم. 

 ا لعن  به تو ن امک... لعن  به !   

ی دوباره گوشی را از روی تخ  برداشاااااااااااتم. دوباره شاااااااااااماره  

ام هواب ماااانااادم. گوشی را باااه چااااناااهبیه را گرفتم. دوبااااره ی  

ی ن اااااده بود. همه ن اش ات اِف بود. باید خودم را کحب دم. چن 

کردم اماااا عصاااااااااااابااااین بودم. باااه چاااه  ِف وقِن تیناااا کنِنل یم

 داد!؟ به چه  ِف؟ ی ش بود هوابم را نیم
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نگااایه بااه ناااااااااااااااعاا  گوشی انااداختم. تااا این زن  ااه رساغش   

ام کااه کااار و  مااد.  اادر لعنِن داد،  اادرم دریمرفاا  و خن  یمیم

 
د
 را برای دیدنش ول کرده بودم و... نبود.  امزندی

نگاهم به چمدان ن مه بسااااااااااااته ک اااااااااااا ده شاااااااااااااد. فقآ چند   

گ ااااااااااااتم... امااا اگر ناااااااااااااااعاا  بااه  روازم مااانااده بود. بااایااد بریم

کردم؟ اگر رفته بود هایی که دنتم بهش نرند؟   دایش نیم

 تینا را ک ا برده بود؟ به چه  ِف تینا را با خودش برده بود؟! 
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ن یکبود! معلوم بود! همه معلوم   دفعه عایل شاااااااده بود. چن 

اش برای ازدوا  من هستم نه تینا! بیه گ ته بود دل ل اصیل

 تمام  ن چند روز، های همی اااه خایل
د
ام اش در خانه و زندی

را بااااه م اااال خودش  ر کرده بود! چ ور ن هم ااااده بودم کااااه 

  رامش قبل از طوفان ان ؟ چ ور ن هم دم؟! 

د برداشتم و ل دم را توی چمدان کحب دم. لعنِن دو قدم بلن  

ها کوتاه ها گن  افتاده و دناااتم از همهچرا  اال؟  اال که این

 بود! 

ک ااااااا رفتااااااه بودنااااااد کااااااه تینااااااا مهااااااد هم نرفتااااااه بود؟ مگر    

رند؟ های تینا به گوشم یمهر ال خن  غیب دانس  بهنیم

 برایش مهم نبود؟! 

ها عوض د. مساااااااااااان  ف ر درها رایه دیگر در  هنم باز شااااااااااااا  

شااان افتاده بود چه؟ یک دخِن هوان شاادند. اگر ات اِف برای

 و یک دخِن بچه! اگر بالیی رسشان  مده باشد؟

   ، ن ن قدم و ف ار  ایم روی زمی  برگ تم نم  تخ . با اولی 

قوزک  ایم چنان تن  ک  د که روی زانو خم شدم. اثر ل دی 

داد. ا ن ااااااان یمکه به چمدان کحب ده بودم داشاااااا  خودش ر 

صااااااااااااورتم از درد هم  شااااااااااااااااده بود. وزنم را روی  ااااای دیگر 
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انداختم و نااام  تخ  رفتم. عینک را برداشاااتم و به چ ااام 

اش را گرفتم و شااااااااااااماره زدم. گوشی را هم برداشااااااااااااتم و دوباره

 تماس... وصل شد. 

 ا با... بایی   

ن خم های این   که کالیم روی زبانم ب اید. تنم ناااااااااااام  زمی 

 ام  زاد...  س  بس شدهشد و ن

 شد. ووصل یمصدا ق    

 ا تینا خوی  ع ی م؟ ک ایی بابا؟  

توهه به درد  ایم بلند صادایش واضاح نبود. نجی کردم و ی    

 شدم. 

؟ بهرو ک ان ؟ا الو تینا؟ یم    گم ک ایی

 ... مون. ا خونه  

 ی بیه؟ا خونه  

 ی خود...اون... ا خو...اه  

 از کار افتاده بود این دناااتم را به  ی ااا  
ً
ام ک ااا دم. م  م دق قا

ن  که  وانااااااااااام نبود ن  خانه ضاااااااااااع ف انااااااااااا  و برای همی 
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های خانه، شاااااااود. درواق  نه همهووصااااااال یمصااااااادایش ق  

 فقآ اتا  تینا! 

ی یم   ن  گ   که واضح نبود. داش  چن 

 ا با... ااوه... چا...ر زد..ام... بعا...دم... ااب...اازی و...   

ن را ت ل ل یم ااااااااااااوه     کرد... منظورش کاوه م  م فقآ همی 

 بود! 

 ا با کا... ..ارف...ما...زنا.... ؟  

 این ی  بهرو بود. گوشی را به گوشم ف ار دادم.   

 ا بابا...ی  

گوشی را از تینااااا گرفتااااه بود.  الو  گ ِین و  فرهاااااد ش در    

هایی که باید ق  
ن ووصیل صدا به گوشم رن د. مثل باِف چن 

رناااااااااا د و رناااااااااا ده بود. تماس را ق   کردم. گوشی را روی یم

هایم را ی چ متخ  انداختم. عین م را هم کنارش... گوشه

ون دادم رسشااار از عصاابانی  و  دم. این بار ن شاا که بن  ای فرسا

  رم بود. 
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گوشی زناااااا  خورد. فریااااااده بود. هواب او را هم ناااااادادم.    

ی چمدان کردم. از شااااادش درد والهبرگ اااااتم و ل د دیگری  

ن  ن افتادم. م اااااااااتم را کف زمی  نتوانساااااااااتم بایساااااااااتم. روی زمی 

 کحب دم و خم ماندم. 

گ ااا  ازدوا  کن م و در هااایم دراز بودنااد؟ بااه من یمگوش   

 
د
 کرد؟ام باز یمنبودم  ای  ن بچه قرِی را به زندی
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ون    دنااااااااااااا  روی  ای دردناکم ک اااااااااااا دم. هوراب را  رام بن 

.  سای  رس  و کیم هم خراش ده شده بود. هوراب ک  دم

ن نااااااااااااماا  تخا   را گولااه کردم کنااار چماادان. تنم را روی زمی 

 ک  دم. 

هااااااا منتظر بمااااااانااااااد. گوشی را گ تم همااااااانبااااااایااااااد بهش یم  

 برداشتم.   ام فرنتاده بود که: 

 «کش خونه نیس . »  

 «خوریم. اینم ع س که باورش ب ه ما  ول  روم نیم»  

 م!  ول  را  

 «تونم بمونم وق  دکِن دارم! بی ِنم نیم»  

 شان.   ف  ویل که  رامش کرده بودم.  رام ه    

ی خودش با تنهی بهرو و ن مع س، یک ناااااالفن از در خانه  

  ن ش م بر مده بود. 

    . ن  گوشی را انداختم روی زمی 

 ا مسخره!   
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کرد!  س خور زالوصاااااااااااا   برای من  الل و  رام یمم    

 نداشااتهاینهریان 
د
ی ناا امک و که زالو شااده بود روی زندی

م  د، چی بود دق قا؟! هرچند ناااااااااا امک  قش خونش را یم

 بود! 

ن صااااااااااا نه   نظم شاااااااااااده بود. هرکس ی یک دادگاه ی  رسم عی 

. قایصن داد، نظریهفریادی رس یم ای، ف ر هدیدی، ف شاااااااااااای

ن یما مق باید بلند یم  کحب د. شد و چ  ش را چند بار به من 

 خانهتا  اال  یش ن امده بود که در غیهتم به   
ً
ام برود.  تما

رناااااااااااد. و مدها به گوشااااااااااام یم واناااااااااااش بود که گ ارش رف 

دوباااری هم کااه رفتااه بود بااا خودم هماااهناا  کرده بود و ی 

مربوط به تینا بود. این بار اما... دنتم را روی رسم گذاشتم. 

ی در خانه نبود که نگرانش  ن  باشم اما...    م  م... چن 

ن یمطور نیماین   ی م می  ن شدم. عینک را به شد. باید از چن 

کردند اما ترم یمهای روی شااااااای اااااااه عصااااااان  چ ااااااام زدم. لکه

 کردن ان نبود. وق   اک

ی مرادی را  وردم. تنها کشاااا ها شاااامارهاز لیساااا  مخاطب  

توانساااا  از بلب ااااوی داخل رسم کم کند. تماس گرفتم که یم

یرا  بود.  مهندس  به. مثل همی ااااااااااااه  اخن و منتظر ماندم
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اش افتاد. شک نداشتم که  ِن از روی صندیلاز زبانش نیم

مرد ز مت شااای بود. من هم هوایش  هم بلند شاااده انااا .  ن 

 را داشتم. 

؟ا دخِنم و خاله    ش خونه هسِین

ااا بله مهندس. دونه ناعِن هس  که اومدن. دیروز صبح   

 د رف .  ور  مد و زو زودم خانم ن ک

 نه اعصاب   ا ظاهر داشتم، نه وقاش بود!   

ن تا ی یم   س ببی   برو بنی
ً
مونن. به چ   و بس  خونه ا ل  ا

 یم
ً
خوای مراقب باشی و این  رفا. انااااایم اشاااااااره کن که مثال

 هم از من... 

 رناااام  ارم. الساااااعه یمااااااااااااااااا خ ال  هم  مهندس، رو رس یم  

م. باهاتون تماس یم  گن 

م. ی دیگه تماس یمدق قها خودم چند     گن 

ق   کردم.  ای مصااااااااااادومم را در دنااااااااااا  گرفتم. ورم کرده   

ن را کم داشتم.   بود. فقآ همی 

ت اااااانش دادم و باااااا وهود درد، م ااااال ورم را بررش کردم.   

 ن  سته اما وضعیاش افتضاح بود! 
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و  کردموهور یمدنااتم را ناام  هوراب ک اا دم. باید هم   

رفتم. هوراب را روی  ایم ک اااا دم. صااااورتم در به فرودگاه یم

 کردم؟ هم شد. لعنِن! چ ور این  ا را توی ک ش یم
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هایم اما ه  به گرفِین تنم را نااام  چمدان ک ااا دم. دنااا   

خوردناااد. بااااه درک کااااه  رواز را از دناااااااااااااااا  گوشی ت ااااان نیم

  هنم یمیم
د
 رن دم. دادم! باید اول به  ش ت 

ران بود. چند ماه بود که به ایران برگ ااااااته و یک خن  بابا ته  

 چرا باید به
ً
خاطر مادری که ه  از خودش نداده بود! اصاااااااااال

ی  واله ن  کردم؟کرد، کاری یمام نیمطعنه و ت قن  چن 

ی مرادی را گرفتم. طول گوشی را برداشااااتم و دوباره شااااماره   

ی ک  د تا هواب دهد. توی  نانسور بود. صدایی که طبقه

 هم ف را اعالم کرد زودتر از صدایش  مد. 

 رن مهندس. ا گ ِین تا یک ناع  دیگه یم  

 ا ممنون. ز م  ک  دی، فقآ...   

 ا هانم مهندس؟  

ون    زدن، به من   ام بده. ا هروق  بن 

 ا رو چ مم مهندس، چ م.   

ه به گوشی تماس را ق   کردم. لبه   ی تخ  ن اااااااساااااااتم. خن 

 ... ف ر کردم... ف ر کردم... ف ر کردم
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تاک و شاااااااااااااد از مرادی بخواهم دنبالش برود. با هر ت کنیم  

ام ی نااااااااااااااع  دیواری، یک بار هم گوشی را به چانهعقربه

 شک تصم م خوی  نبود اما... زدم. ی  یم

 برایش   ام فرنتادم.   

ک  بود.  نالین بود و بالفاصله ت ک   ها  ی  شدند.  اال رسی

ای کااه برایش ردیف ر خااار  از برناااماهخ یل زود در هواب کااا

 کرده بودم، نوش : 

وقاااااا  اشااااااااااااا ااااااایل نااااااداره کااااااه  ساااااااااااااتم رو ترک کنم، اون»  

 «فرهادهان؟! 

 صدا و م م ک صورتش برایم تداا شد.   
ً
 دق قا

ک ، رن دی هم ردش ن ن. »    «تاتش بگن  به  ساب رسی

ن خودم ترهیح یم»   ان کن د!... با ماشااای   برام هن 
ً
دم  ضاااورا

 «رم. یم

ون زد. فقآ نوشتم: خندی ی  تک     وصله از دهانم بن 

 «رن دی   ام بده. ع له کن. »  
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تا ن م ناع  بعد که   امش رن د، گریه توی م  م کور و   

شد... بهرو که فهم ده بود من     خ م، چرا نه کورتر یم

 گرف !؟داد، نه تماس یم  ام یم

 « رن دم. »  امش یک کلمه بود:   

 اش را گرفتم. در  ال نوشِین   ام دیگری بود که شماره  

 دادم. تون   ام یما داشتم به  

 اش گ تم: توهه به هملهی    

؟    ا ک ایی
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  درش که فرنتاده بودید دیگه!  ا خب همون  

 ک ای خ ابون؟  
ً
 ا دق قا

 روی م تم  مس ونا... ا روبه  

؟ ا هایی  ارک کن که     از ورودی دیده نشی

 ا اهازه دارم بِننم؟  

 ام چسباندم. رسم را ت ان دادم. دنتم را به  ی این   

 ا م ل خودته!   

ن را عقبنظر یمهواب نداد. به    کند. هلو یم مد ماشی 

 ا خب االن باید چی رو بهینم؟  

 فهیم. ا نگاه  به ورودی م تم  باشه، خودش یم  

 و هدی!  ل نش عوض شد. تهاهیم  
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گرفِین من از رو کردن و خآاااااااااااا  ها!  س هریان همون روبه  

 اون کس ه که خودم ازش خن  ندارم،  ره؟

 نجی کردم و هنوز دهانم باز ن ده بود که باز گ  :   

کا....     ا شما خودتون خوانا د من برگردم رسی

ی گوشی را نگاه کردم. تماس صاااااادایش ق   شااااااد. صاااااا  ه  

 کنار گوشم گرفتم.   هنوز وصل بود. دوباره

 ا الو؟... ویدا؟  

 ا الو...   

 صدایش ضع ف شده بود.   

 شون؟شنوی صدامو؟ چی شد؟ دیدیا یم  

 با م ث گ  :   

؟... منظورتون دخِنتون و... خاله   ... چی  شه؟ا بله... یعنن

تن صاااااااااااااادایش بیش از  ااد وارفتاه بود. عین م را باااال زدم و   

 گ تم: 

ن ک ا یمبرو دنبالا  وان  رو هم  کن!     رن. شون ببی 

؟... تعق ب    شون کنم!؟ا یعنن چی
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ن کلمه کنِنل به   قدری عصاااان  بودم که فقآ با شاااان دن همی 

 صدایم از دنتم خار  شود. 

 شون کن! ا  ره! تعق ب  

ی گوشی را نگاه کنم. تماس ن وتش باعث شد باز ص  ه  

 ق   ن ده بود. 

 ا ویدا؟  

 قبل گ  :  تر از هان رام و ی    

 ا بله؟  

ون دادم. عین م را باال زدم و    ن ساااام را رو به ناااااقف  رام بن 

  رام گ تم: 

ان یم   ن ک ا یما هن   رن. کنم... فقآ ببی 

 باز هم  رام گ  :   

 ا نوار تاتش شدن. تابلوی  ژانس داره.   

کل عوض شااااده بود. صاااادوه ااااتاد درهه مت اوش ل نش به 

ی کااه ازش در  هنم بو  ن ن تماااس از چن  و  همی  د.  ِن بااه رسی
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وعش کرده هم نیم  مد که با شااااااااااااوچن و ل ن خاصااااااااااااش رسی

 هر ال مهم نبود. بود... به

 شون. ا برو دنبال  
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 کاوه   

 

 

 

 

 دن  روی بو  گذاشتم.   

 ا برو دیگه!   

 طلب ار هم بود که راه را بند  ورده بود!   

 «ن که دیوونهبگو بهش این ا یه مردی هس   »  

 از چپ   چ دم و بو  ک دارم را ادامه دادم.   

ون هر و ب ااث باا هر ده یمهر روز عااالمو ف ش یم»   ره بن 

 «بینه ش ایل که یم

داد. گاااازش را گرفتم و گوشی را از یاااارو داشااااااااااااااا  ف ش یم  

     فرمان برداشتم. 

 «. ن .. گه اون رفته، اما باور نداره رفِن، اون دیوونهیم»  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 638 

 صدای  خش را خ ه کردم.   

قدر دودوتا چهارتا کرده بودم که م  م به اعداد از دیروز  ن  

  س شده بود.  و ارقام ی  

 هواب داد.   

 ا ک ایی بیه؟  

 رم خونه. ا داره یم  

 نجی کردم و گ تم:   

 ی فرهاد نبودی؟خونه ا مگه  

 ا کارم تموم شد.   

رسعتم را کم کردم. باید انداختم توی الین نااام  رانااا  و   

 زدم. دور یم

؟  
ً
 ا ک ایی االن دق قا

   .  ا تو تاتش تل نن

 رنونم. ا   اده شو من خودمو یم  

 خ ال کاوه تینا خوابش برده تو ب لم. ا ی    
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ن االن     همی 
ً
اااااااا واهبه بیه ل  ن ن، من تو چمرانم. باید  تما

 بهینم . 

 قا »بعد:  گ تنش  مد چند ثان ه ناا وش شااد و صاادای نچ  

 نگه دارید. 
ً
 «ببخ  د ل  ا

 ا ب ا تو شاهد نرن ده به باغ راز یه  راید ن  د.   

 هام. ا دم  گرم. دو دقه دیگه اون  

ن ردن دوربرگردان گوشی را   ااا  فرمان انداختم و برای رد    

ن گاو توی الین نااااااام  چپ انداختم. ق ااااااان  به چ ااااااام  عی 

تااه بودم توی دل دیاادم کااه وقاا  مردنم نبود، چون بااا کلااه رف

نیساااااااااااااین که   اااااااااااا  رسم بود و  اال داشاااااااااااا  با بو  ف ش 

 داد. یم

دو دق قه که نه، اما چهار دق قه بعد   اااااااااا   راید ناااااااااا  د   

ن و قبل از بیه کرایه را  سااااااااااااااب  ایسااااااااااااتادم. فرز  ریدم  ایی 

کردم. به اخم و تخمش توهه ن ردم و تینا را از ب لش گرفتم 

 تا   اده شود. 

ه بااه   اااااااااااااا  رسم یه ق ااافااهتاااتشاااااااااااا رفاا  و    اش بیه خن 

شاااااد. برگ ااااتم و دخِنی را دیدم که گوشی با یک تر ووا ها 
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دناااااا  کنار گوشااااااش بود و با  ن ی   ایینش را م اااااا  کرده 

 بود.  

 زیر ایوان ماه: 

 151#ایوان

 

 

 

 

 

شااااد  مد که نیممان یمداد و ناااام رسش را هوری ت ان یم  

 نارم رد شد. گ تم: بودنش شک کرد. بیه از کبه غریبه

 شنانیش؟ ا یم  

هواب نداد. دخِن بهش رنااا ده بود. به گوشی اشااااره کرد و   

 صدا لب زد: ی  

 ا فرهاده.   
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خن  انااااااااا  اما بیه خوب در دانساااااااااتم چهمن که هنوز نیم  

 هریان بود که اشاره کرد روی بلندگو ب ند. 

 ا هنوز  رک  ن ردن؟  

کرد. االن یعنن این هاااایم را توی هم  صااااااااااااااادای فرهااااد اخم  

 دخِنه هانوس بود؟! 

 هانوِس ی؟ فرهاد یا... بیه؟!   
ً
 اما دق قا

 کرد. ام یماین روزها بیه فقآ شوکه  

 صدا لب زد: زمان رو به بیه ی  دخِن رسش را ت ان داد و هم  

 ا چی بگم؟  

 بیه هوای  بدهد باز صااااااااادای قبل از این  
ً
که دخِن یا اصاااااااااال

 ون که گ  : لوک از گوشی زد بن  

 ا منتظر کس ه؟ یه مرد هوون؟ ماشینش یه  اژن قرم ه...   

ن من را یم   داد و توی دلم صاادای داشاا  م ااخصاااش ماشاای 

 ها بلند شده بود. ف ش

نگاه دخِن و بیه هم نااااام  من و ماشاااااینم برگ اااااته بود، با   

 این  ال دخِن گ  : 
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 ا  اژن چ ه؟  

ی مثل ه پ...    ن  ا یه چن 

 ذارید... بهینم... ا ممم خب... ب  

بیه دنااااش را به ابروی چ ش ک ااا د و رسش را در اطراف   

هااااااای دخاااِن باارای کااردنمااانخااا ااااااابااااااان چااارخااااااانااااااد. تاااوی مااان

 دادن به فرهاد رسش را به معنن مثب  ت ان داد. هواب

صاااااااااورش دخِن هم متع ب بود هم نگران. بیه باز اشااااااااااره   

 کرد که هواب دهد و دخِن توی گوشی  رام گ  : 

 بله... هس  انگار.  ا  

چند ثان ه ناا وش شااد و صاادای لوک که بلند شااد ق اان    

 معلوم بود بر  زهرمار شده. 

 شون. ا برو دنبال  

تر. من هم ی بیه درهمی دخِن  وی ان شاااااااااااااد و ق افهق افه  

اش دیااااد چ ور  ااااارهبود تااااا یمهااااا یمکااااه... خااااب بااااایااااد این

 کردم. یم

 شه ق   کنم یا هنوز... ا یم  
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ن ک ا یم    رن،   ام بده. ا ببی 

ن و تماس را ق   کرد. دخِن که از ق     شاااااااادن تماس م می 

 شد، به بیه تحپ د که: 

؟!     ا   ام دادم به ، نباید گوشیتو چک کنن

بیه توی فاز ناااااااا وش رفته بود. ناااااااا وِی که به فاز ان  ار   

های گاه ن ستر بود. صورتش کیم رس  شده بود و گهن دیک

ن چک اااا د. گوشی کبلند یم کردنش دخِن اش را در ورد و  ی 

و  به توضاااااااااااایح دادن کرد. بدهور دلم یم خوانااااااااااااا  هم رسی

 نق ش ونآ لوک و بیه برایم ش اف شود. 

 

 

 

 

🌙 
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ک  بودم یه   دفعه   ام داد که برو به فالن  درس. ف ر اااااااا رسی

ی خودش بااااشاااااااااااااااه...  درنااااااااااااو براش کردم  درس خوناااهنیم

و راه افتاااادم اماااا هواب نااادادی... ف ر کردم بااااز فرنااااااااااااتاااادم 

که یه دفعه دیدم تو روم کنه... تا اینخواد با م ااااا ق روبهیم

ون... بعدم تماناااااااااو ق   ن رد که بتونم باز  و تینا اومدین بن 

 ...
ً
به  خن  بدم... تو هم که گوشاااااااااااایتو چک ن ردی اصااااااااااااال

  اال چی بهش بگم... بگم ک ا رفِن؟ 

 من و تینا اشاره زد و گ  : دفعه به و یک  

 ا تینا ب دار ن ه منو بهینه؟  

 تر شده بود. بیه فقآ رس   

داشاااااِین تاتشااااا، گند زده بود هورهایی اخار من به نگهیک  

ن و باااااااز هاام بااهاام ثاااااااباااااا  یمبااااااه هاامااااااه کاارد لااوک لااعاانااِن چاان 
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ها بود که با این شااااانس قراضااااه تر از این  رفشااااانسخوش

  ری ش شوم. 

ی بگحیم یا نه. دخِن که  اال داشااااااااتم دانساااااااانیم   ن تم باید چن 

دیدم؛ دنااااااااااااا  بیه را ت ان داد و اش را هم یمو ق افه ریخ 

 گ  : 

  رم بخور، االن بگو من چه غلظ ب نم؟  
ً
 ا بعدا

تر بود و نسااااااااااااباا  بااه بیه کااه خ یل اهال قاادش از بیه بلنااد   

ق ااافااه بود و  راویرا نبود،  رایش کااامیل هم داشاااااااااااااا . خوش

 لباس... و البته که تا  اال یک بار هم ندیده بودمش. خوش 

 دق قه دیگه بهش   ام بده بگو رف  خونه.  ا یه رباا  بیس   

؟ یه وق  شاااید زن  ب نه خونهااااااااااااااا یم  
ً
ها... نااوِی ری واقعا

 ندیم باز! 

 بیه فقآ رسش را ت ان داد.   

 زدن من را   دا کرده بود. از دخِن هم انگار تازه فرصااا  دید   

 رس تا  ایم نگایه انداخ  و رسش را برایم ت ان داد. 

ن دیدارمون تعریفن نداش  اما ف ر کنم شما    اااااا نالم... اولی 

، درنته؟  کاوه باشی
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 تر بود.  س از من به بیه ن دیک  

ن که چنان عصن  یماوضا  بدی بود. باید هم   بودم اما همی 

  یش این غریبه شااااناخته شااااده بودم، باعث شااااده
ً
بود  انااااما

 های دلم چند تا  به قند  ب شود. مه ن ته

اش را کوتاه در دنااا  رسم را ت ان دادم و دنااا  دراز شاااده  

گرفتم. او هم رسیاااا  خاااادا ااااافظن کرد و نااااااااااااماااا  کوئ ااااک 

ن م    تر  ارک شده بود. ای برگ   که  ایی 

دادم کااه بیه هنوز توی هماااان  اااال بود و باااایاااد ت اااانش یم  

اش باشاااااااااااااد. اما دیگر خانهی دنااااااااااااا  کم تا بیسااااااااااااا  دق قه

 توانستم از خن  این نوال بگذرم که: نیم

 ا تو برای اون باا گذاشِن یا اون برای تو؟  

ونبا م ث به   دادن ن سش طرفم برگ  . فقآ صدای بن 

 به گوشم خورد. نگاهش را چرخاند نم  ماشینم و گ  : 

 ا بریم زودتر.   

 باش. خوای ف ش بدی را   ا تعارف ن ن اگه یم  

 اش گرف . کوتاه و کالفه. برخالف انتظارم خنده  
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دم، اما نه به تو... به اوین که بیساااااااااااا  دق قه دیگه ااااااااااااااااااااااااا یم  

ه... رانااااااش دنبال بهونه برای دعوا بودم یم خواد تماس بگن 

 که خودش دنتم داد. 
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ن و نوار شد.  الاش خ یل طب   نبود.    رف  نم  ماشی 

زد.  ریص که  دم یروز شده بود که با  رم  رف یممثل د

انداخ  که در ظاهر خاموش بود اما را یاد  ت اااااااااا  اااااااااااین یم

 درونش... 

 تینا را ب لش دادم. زود نوار شدم و راه افتادم.   

 گ  :    

 بینن که وق  نداریم، کار واهب  چی بود؟ا یم  

 مقاادمااهنگاااایه باااه تیناااای بیهوش توی ب لش اناااداختم و ی    

 گ تم: 

 ا لوک... دوِن  داره.   

 ی خودم زودتر از بیه هم  شده بود. ق افه  

؟!     ا چی

شااااااااااااااانس... بااابااای این... شااااااااااااوهر خواهر ااااااااااااااااااااااااا لوک خوش  

 مر وم ... دوِن  داره. 

 اعصابم نیم  
ً
خ ال شو خواهش ک ه... ی  ااااااااااااا کاوه من واقعا

 کنم. یم
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شااااد یک گوشااااه بایسااااتم و درناااا  و  سااااای    ف که نیم  

 اش کنم. یل ا

گم چ ااااام این یارو از خ ال چی ب ااااام... دارم به  یماااااااااااااااااا ی    

فهم دم که  واناام به خ یل وق   یش دنبالته... اینو من یم

دوروبرش بود... تو انقااااادر ف رش  ره از اون المصاااااااااااان  کااااه 

ری یش رو دایره کاااه بااادونم چی باااه چ اااه، ق اااااااااااانااا  برام نیم

 کنه... هوری نگاه  یم وان  نیس  که چه

کنم... به قول خودش من اون قدر اااااااااا وای کاوه خواهش یم  

 ف ر دارم که این توش گمه. 

ن دارم به  یم   گم که چ ماتو باز کنن و با ااا خب وانه همی 

  ای خودش نری تو دهن گرح! 

 م  ش رفااااا . اثراش هوشاش نیم رف توی کلاااااه  
د
 وردی

 هم بود. 

 ره؟فهمم ی بهم نظر داره ی نداا یعنن من نیم  

 اش کردم. چپ  والهفقآ یک نگاه چپ  

 ا تو اگه ب هم بودی که من...   
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اداماه ناادادم. خودش هم انگااار تااازه اصاااااااااااااال  رفم را گرفتاه   

 ها صورتش را  ر کرده بودند. ای م ث کرد. اخمبود. ل ظه

اااااااااا بی ِن از چهار ناله خواهر من مرده و من مدام با فرهاد   

 ای یه ن ر واناااااه ازدوا  وناااااآ  درارتباطم...  ِن این اواخر 

خوان  با تینا  شناش کنه...  ِن رفته اومده بود...  ِن یم

 وق ... بود مهد دنبال تینا... هیچ

 رایه ه  زن ااااااااااااااااااااااااا خب ادا در ورده... مگه کاری داره؟ یم  
د
ی

ایی کاااه ازش گرفتاااه  س شااااااااااااااادن ناااداری؟ یمفرهااااد 
ن خوای چن 

ن باااش بااا این کااار  ی، اوی! امااا م می  ش فقآ داری طبق بگن 

 ری! م ل او  یش یم

 ا من خوانتم که باهاش ازدوا  کنم. من  ی نهاد دادم!   

 در م  ش را چهارق له کرده بود!   

بینن که اونم قبول کرده. من و اون این دوناااااه ناااااال اااااااااااااااااا یم  

دونسااااااااااِن من االغ خوب با نگاه همو هر دادیم بیه... تو نیم

 ااااام دیدنمو نداشااااا ... فهم د که چچ ااااامم دنبالته، اون یم

خوانااااااتم فهم دم چی تو رس اونه و یمهوری که من یمهمون
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رس بااه تنش نباااشااااااااااااااه... این ونااااااااااااآ فقآ تو  ااال ه تمونو 

 کنن وانه چی  مار منو گرف ؟ ن هم دی... االن ف ر یم

 به رسش اشاره کردم:   

 ا روشن کن اون المصبو!   

 گی  و من  شده بود انگار.    

تا ااااااان خاورد. ناجی کاردم.  اااااااال وقاااااا   تایانااااااا تاوی با الاش  

ن   تر  وردم و گ تم: ب دارشدنش نبود. صدایم را  ایی 

، تو     تو رایصن
ً
،  اال اصال اااااااااااااا ی م ف ر کن... تو خواهر زنشی

کم وهدانم بخوای، چرا باید انقدر زود رایصن ب ااااااااااه؟  دم یه

کنه خواهر داشااااااااااااته باشاااااااااااااه  داقل به این زودی قبول نیم

 ش رو بدبخ  کنه. م رد و هوون زن مر وم

 کحب دم: انگار داشتم  ب در هاون یم  

ی  رک  یم   کنن که اون براش ااااا باور کن االن داری تو مسن 

کنن براش نق ه ک  دی، اما من دیگه باز کرده... تو ف ر یم

 ی اون شدی! ی نق هشک ندارم تو مهره

 تینا ب دار شد و بیه ن وتش را ادامه داد.   
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 رف و اشاااااره کرد بایسااااتم.   اده شااااد و ی  شااااان رس خ ابان  

 خدا افظن دن  تینا را گرف  و رف . 

 کرد. کاش م  ش کار یم   
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تماس نگرفته بود و من که قبل از دیدن ویدا و کاوه قصاااااااااد   

 گرفِین داشتم،    مان شده بودم. تماس

،  ااذف هااای کاااوه، ع س خودم در ونااااااااااااااایاال فرهاااد  رف  

اش برای عقد و بدتر از همه ایزودهنگام بیتا، تصم م ع له

 دیروز برای همان رف
ً
ها های اخن  ایمان م اااااا ق که اصااااااال

شااان را هایی فرهاد ک اا ده شااده بودم، همه دناا به خانه

توی م  م باااه هم داده و قصاااااااااااااااد کرده بودناااد فل م  م  م

ر کنند. انگار شااااااااااده بودم یک ت ه گوشاااااااااا  که ه  ن ااااااااااخوا

 مد... از این تن خساااااااته و  هن ها کار دیگری ازش برنیمف ر 

 شلحغ. 

دارم  شوای همه»گ  : شااااااااااااب ویدا تماس گرفته بود. یم  

 هنوز به خودم ف ش یم
ً
دم که چرا اومدم  ی ااااا . اگه واقعا
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به من شک داشته باشه و ی  رو گذاشته باشه ک  ک منو 

 «دیم! ب  ه که دیده من و تو با هم م و ب چاره ش

 رفش به دل من هم ترس انداخته بود. از این هم شاااااااااااا    

بود کاه  ااال چرا من گ تاه بودم بگحیاد همراه کااوه هسااااااااااااتم. 

دانساااااتم. در  ق ق  در  ن درنااااا  و غلآ تصااااام مم را نیم

 ف رم درناااااااااااا  کار نیم
ً
کرد. فقآ ف ر کردم ل ظاش اصااااااااااااال

توانسااااااااااااتم اشاااااااااااااااره کنم کااه متوهاه بعاادهااا اگر الزم شااااااااااااااد یم

ن   خودم اناات اده ام و از این موضااح  بههایش شااده دن ای

ن نبودم ن   برایم داشته باشد!   کنم... هرچند هنوز م می 

ن شاااااااااااااده بودم. این   ن م می  که این م ان اما فقآ از یک چن 

مرد نگهبان م تم  وهو در به  رس شاااااااااان که  مده بود دم ن 

بود. زمااان مااان،  مااارمااان را بااه فرهاااد داده از ماااناادن و رفِین 

 کرد. تماس فرهاد با ویدا هم  دنم را تای د یم

شاااااااااااااان از هر  اال هرچاه بود گاذشااااااااااااتاه بود و کااری برایباه  

خوانااااااااااااتم به لو رفِین  مد. راناااااااااااااش نیممان برنیمدنااااااااااااا 

قااادر ام بااااا ویاااادا  یش فرهاااااد ف ر کنم. در اصاااااااااااااااال  نراب اااه

هاااای رفااا  ونااااااااااااآتر داشااااااااااااتم کاااه این ی  یمف رهاااای مهم

 صف... 
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ی فرهااد   دا ی دیگری در خااناهه  هماان ع س ن ااااااااااااااناه  

ن رده بودم. اتا  خوابش را هم یک بار دیگر کامل گ ااااااااااااته 

ی که ف ر  ن بودم.  ِن یک کمِد ق ل، یک گاوصااااااااااندو  یا چن 

های دیگری مخفن شااااااااااده باشاااااااااد، کنم   اااااااااااش یم ن تواند چن 

ن نبود. هیچ  چن 

 نبود، یا بود و به چ مان من نیم  
ً
  مد. یا واقعا

زور از خواب ب ااادار کرده و باااه مهاااد برده صاااااااااااابح تیناااا را باااه  

اند تینا با فرهاد به نااااااااا ر بودم. ناااااااااارا گ ته بود که ف ر کرده

رفتااااه و برای غیباش بااااه فرهاااااد   ااااام داده بودنااااد. هرچنااااد 

هواب مااانااده بود امااا معلوم شااااااااااااااده بود دل اال شااااااااااااااان ی    ااام

انااهتماااس یاادا ی دیروز و  خرش هم فرنااااااااااااتااادن و هااای   گن 

 خورد. رساغ من از ک ا  ب یم

ام باه عاالم و  دم بااز در  هنم بااال زده اعتمادینااااااااااااتون ی    

کردم ن نااد  مااد و ف ر یمبود. ماادام  رف ویاادا بااه  هنم یم

 ی  اطرافم اناااااااااااااا  و گ ارشاااااااااااام را بااه فرهاااد یم
ً
دهااد. واقعااا

شااااااااااااادن هم فراوان بودند، از خانم ها برای م اااااااااااا وکگ ینه

 ته تا...  ِن کاوه. رضوی و رئوف گرف
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و  ِن  هاااای ک ف، لبااااسناااااااااااانباااهف رهاااا در تماااام نااااااااااااورا   

ای الی تار موهایم هاناااااااااااز شااااااااااده بودند انگار که ل ظهالبه

اااااا کردند. همراهرهایم نیم شاااااااان به خونه رفته بودم و تا عرصا

 ه ارباره ن خوارشان کرده بودم. 

توانساااتم راناا  و زد. دیگر نیمهای هدید یمم ااا ق  رف  

خورد و از دروغش را ب همم.  ااااااالم از این  دم بااااااه هم یم

  مد. که بهش گره خورده بی ِن بدم یماین
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باز هم  ای مرح بیه را ونااااااااااااآ ک اااااااااااا ده بود. این بار اما   

ی که هدی ن ن بودم که از تعللم برای امضاااااااااااااای چن  تر! م می 

 خورد! خوان   ب یمیم

خواهرم درد  روزها از ف ر خودکشاااااااااااای ها و تمام این نااااااااااااال  

 ک  ده و با ف ر مقرصبودن خودم زهر ک  ده بودم. عذاب

گ ااااا  ام کرده بود و  ااااااال ی   ماااااده و یموهااااادان ب چااااااره

اش ال  بوده و این همااااااه وقاااااا  باااااااالی گور خااااااایل همااااااه

 کردم. خواین یمروضه

ن را روی شانه   هایم گذاشته چرا فرهاد بار این عذاب دروغی 

خوانااااااااااااا  از هان نااااااااااااوختم؟ چه یمبود؟ مگر خودم کم یم

 
د
 مان؟ چه کرده بود با خواهر مظلومم؟ زندی

هایش و ساااااااای  برای  رفم ااااااا ق دل ل و مدرک درنااااااا   

های نداش  اما نه من دیگر به فرهاد اعتماد داشتم، نه  ازل

های خوی  برای گ ِین داشااااااااند رویم  رفریخته شاااااااده روبه
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اش را بااااه هااااایش بگااااذرم و همااااهر  رفتوهااااه از کناااااکااااه ی  

  ساب دشمنن با فرهاد بگذارم. 

خورد. کاوه بود. صااااااابح هم تماس ام داشااااااا  زن  یمگوشی    

 گرفته و هواب نداده بودم. 

 را برداشتم. ی     
 وعل ک گ  : نالمگوشی

 ا چ وری؟  

 ن سم را رها کردم:   

 دونم. ا نیم  

 ا باهاش  رف زدی؟  

ن     گذاشاااااااتم و کف دناااااااتم را به ابروی چام  رن م را روی من 

 چسباندم. 

 ا زن  ن د.   

 ا ب ام دنبال ؟  

کرد؟ اگر فرهااااااد بااااااز کشاااااااااااا را برای  ماااااد چاااااه یمناااااه! یم  

؟ اگر کاوه هوایی  ای دن شااااااد؟ اگر تر یممان گذاشااااااته بود، چی

ی دلم را کامل برایش  هن  ورد و نااا رهزبانم دنااا  و  ا دریم
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 لااابااام رس یمکااارد؟ اگااار لااایاااوان قااایم
د
اش رفاااااا  و تاااوی زناااااادی

 ریخ ... یم

 ا ب ا.   

 ا خودش ب ا... هلو درم.   

 صدای ن س کوتاه و خنده  
ً
  لودم را شن ده بود.  تما

 گوشی را توی هیبم فروکردم و بلند شدم.    

 همان   
ً
ن انداخته بودم. ک  م دق قا ها بود که صااااااابح روی من 

ون رفتم.  ِن  وصااااااله رناااااااین یا طال ی ابرش داشااااااتم و بن 

 با خانم رئوف و رضوی را هم نداشتم.   ِن خدا افظن 

وا وال چ ور برای صااااااااورتم  وی ان شااااااااده بود. با این  ال  

شااااااااادم؟ رسم را ت ان دادم، ه ااااااااان  یش روی خونه  ماده یم

ون ب  تد و رسم کیم  بلکه چند  به ف ر از باالی ف ردانم بن 

 نبک شود، که ن د... 

ن صااااااااااااادای خ  ف ز  ن رهرسش خم بود و ا   ی بااز مااشاااااااااااای 

کرد. نااااااااااااوار که شااااااااااااادم  مد که یه عوض یمهایی یم هن 

ن هور زل زد به صورتم.   رسش را بلند کرد و همی 

 ا چ ه؟  
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مون کنم بهینم ی  دیگه های بیه غالباااااااااااااااااااااااا دارم چک یم  

 ن رده باشن. 
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 اشاااااااااااااره  
ً
ی  چرایمچونشاااااااااااادن ی  اش به همراه تما ن بود. چن 

ی یمنگ تم. یعنن داشااااااااااااتم ف ر یم ن گ تم. کردم. بااااااایااااااد چن 

 گ  : گوشم به صدای ترانه بود... داش  یم
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 وا بده»  

 یا بمون یا برو بذار تموم شه این راب ه   

 «مگه بچه شدی تو چند نالته؟  

 گ   انگار... ران  یم  

 کردم. اش اشاباه یماین روزها همه  

 انگار لیوا  
ً
 تر از اینن قلبم قبلاصااااااااااااال

د
اش رس ها توی زندی

 رفته بود... 

   
د
ای که در رو م به  خش اشااااااااااااااره کردم و با تمام خساااااااااااات 

 کردم، گ تم:  س یم

 گه. ا ران  یم  

  وانااااااااااااش به  هن  نبود که عقب زد و دوباره   
ً
انگار واقعا

 گوش داد. دهانش را ک  کرد و گ  : 

 گه. ا رسی و ور یم  

 خوره. مون یما والو ا ویل به  ال  

 چند ثان ه  هن  را هلو زد و گ  :   

 گه. ا اگه این هوریه که اینم داره یم  
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 «تابته... دلم هنوز ی  » هن  را  یل کرد. خواننده خواند:   

 مثل خودش دهانم را ک  کردم و گ تم:   

 گه. و ور یم ا رسی   

 بلند خندید و  خش را خاموش کرد.   

.. این دن ا رسی و وره... زندگ ه رسی و ش رسی و وره. ااااااااااااااااااااااااا همه  

 وره... 

 توی  رفش رفتم و مثل خودش ادامه دادم:   

 ا واال... گور باباش.   

 کوتاه خندید و نگاهم کرد.    

 غالب  کردن بهمون!   
ً
 ا نه انگار واقعا

ی  االتم دفعه اضاااااااا راب مثل گردی ناااااااایم روی همهیک  

و  ایش را  ام در هم شاااااد. زبانم داشااااا  دنااااا ریخ . چهره

کرد که ن دیک یک ناااال توی ای یمکردن نااا رهی  هن ماده

 خودش  بس کرده بود... 
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ی  دما که از گذشااِین زمان و باالرفِین ناان ااااااااااااااا برع س همه  

متن رن من از خاادامااه انقاادر بگااذره کااه  ِن چنااد نااااااااااااااال از 

  خرشم گذشته باشه... 

 ا که چی ب ه؟  

 شه. ا که بهینم تهش چی یم  

ی که االن داری خودتو براش ن ااااااده باشااااااه اونااااااااااااااااااا اگه    ن چن 

؟ نیمیم ، چی  کاش یمکشی
د
زدم شد برگردم عقب و گند نیمی

 به زندگ م؟

اااااااااا االنم تو گندی که دیگران به زندگ م زدن دارم دن  و  ا   

 کنه. زنم...  س فرِف نیمیم

 کیم نگاهم کرد و گ  :    

 رد دادی.   
ً
 ا کال

ون دادم و رس     م را به   ِن صندیل کحب دم. ن سم را بن 

 ا باید برم دنبال تینا.   

ن را روشاااااااااااان کرد و راه افتاااد. تراف ااک نبود و وقِن    ماااشاااااااااااای 

  ان ده دق قه وق  بود. رن دیم هنوز ده
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 ا انقدر  رم نخور.   
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این چنااد دق قااه از خونااه تااا مهااد، هیچ  رفن ن ده بودیم و   

 ب کاوه به ن وتم. این شده بود هوا
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    ف شد.    

این هم تمام  س من به ارتبایط بود که با کاوه داشااااااااااااتم و   

 شد... افسوس... دریااااغ...  رسش... روز بی ِن هم یمبهروز 

ن باااه م لش  یش یمبین م هماااهااااااااااااااااااااااااا وقِن یم   ره، دیووناااه چن 

ه که یمشاااااااااااام... انقدر  رصاااااااااااام یمیم تونم باهاش  تیش گن 

 روشن کنم... 

 نوزه؟  ا االن ی داره با این  تیش یم  

 من! اما نیم  
ً
توانستم کنِنلش کنم. راناش این بود که اصال

خوانااااااااااااتم فروکش کنااد.  ِن اگر مثاال  اااال فقآ خودم نیم

شد...  ق خ ال یمگرفتم. نباید ی  نوختم... نباید  رام یمیم

 فرهاد و ن امک، بخ ش نبود. 

کاوه... خ یل... به همه کمک   ا خواهرم خ یل  دم خوی  بود   

ن اومده بود به این دن ا... این یم  انگار برای همی 
ً
کرد. اصااااااااااااال

ی!  س گن از هر دنااااااااااااا  بدی از همون  س یمهمه یم گن 

قدر بد بود؟ خدا هم های خواهر من، اینچرا هواب خوی  

 دلش به  الش نسوخ . 
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 هدی بود و چند ثان ه شااااااااااااااید ف ر کرد. چهره  
ً
من اش کامال

م، منتظر انگار که یم  هواب نااااااااااااوالم را بگن 
ً
خوانااااااااااااتم  تما

 کردم. نگاهش یم

دفعاااه فاااارغ از  ن و یاااک« واال... باااه قول شااااااااااااااااعر»گ ااا :   

و  به خواندن یک ترانه  ی رپ کرد:  ال  هدی با ریتم رسی

 ا الو، الو الو خدا، الو ک ایی شما؟  

 زین به ماده زن  نیمالو بهینم چرا  نِین نیم  

 الو، الو الو خدا  

منم یاه بناده خادا، الو خ یل وقتم   ااااااااااااا  خ م، اماا خ ا   

 ق عن

 الو، الو الو خدا، بگن  منو پن نیسِن چرا؟  

ه دادی الکاِر فرشته    ها... خ یل زن  زدیم بگ م کارمون گن 

ی کاااه یم   ن خواناااد هم از مااادل خوانااادنش کاااه کیم هم از چن 

بودم. داشااااااااتم بلندبلند  ل ن الِی گرفته بود، به خنده افتاده

ون خندیدم که رسم چرخ د و نگاهم از شاااااای ااااااهیم ی هلو بن 

هایم روی لب افتاد و روی تصاااااااااحیرش خ اااااااااک شاااااااااد. خنده

 مان د... 
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؟»گ تم: توی دلم داشااااااااااااتم یم    ک اااایی
ً
«  الو، خااادا... واقعاااا

 مساااااان  نگاهم را گرفته بود که 
ً
کاوه هم نااااااات  شااااااده و  تما

 گ  : 

ن این ش   ه بگن 
ُ
 انسو! ا گ

دیدم ماشاااینن که   ااااش  ارک کرده بودیم،  اال داشاااتم یم  

 رفته بود؟! 
ً
ن فرهاد بود. ی برگ ته بود ایران؟ اصال  ماشی 

اش شه ه روزی بود که بیه مرد... زل زده بود به ما... ق افه  

 »روزی کاااه گ ااا : 
د
مو... ازم مو، ماااادر بچاااهتو... زنمو، زنااادی

ن را گ تاااااه « گرفِن.   همی 
ً
، خ یل دق قاااااا ن بود. ناااااه فقآ همی 

های دیگر هم گ ته بود.  ن  چن 

 

 

 

 

🌙 
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خوب شااااااد که های کاوه من   اااااا  فرمان نبودم... وگرنه    

ن  اال  در بچه  گرفتم. اش را هم مثل مادرش ازش یمهمی 

ه رف ، کاوه صاااااادایم زد. رسم را    دنااااااتم که ناااااام  دنااااااتگن 

 رد داده گ   کاوه. انگناااااماش چرخاندم. رانااااا  یم
ً
ار واقعا

ن برایم مهم نبود.  ِن یمبودم. دیگر هیچ ن چن  توانسااااااتم همی 

 های خودم را هم نقش بر  ب کنم.  اال نق ه

ااااااااااااااااا درناااته که گور باباش اما یه کاری ن ن بعدش   ااا مون   

 .  شی

ن کرد، نیموقِن م  م کااااااار نیم    از چاااااه چن 
ً
دانسااااااااااااتم بعاااااادا

    مان خواهم شد. 
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طرفش رفتم. تنهاااا کااااری کاااه از دنااااااااااااتم   ااااده شااااااااااااااادم و باااه  

ی کااااوه توی دلم بود. یاااک ی ماااداوم هملاااه ماااد زم ماااهبریم

ام با خدا وصل شد که تصحیر ویدا شاید ارتباط تل نن  ل ظه

کردم که برای او بد شااااااود. از  هنم گذشاااااا ... نباید کاری یم

 البته اگر تا  اال بد ن ده بود! 

 ا ی برگ ِن؟  

  هنم رن د.  ماِی بودند که بهاین دوتا تنها کل  

ی کاش را روی تنم  س او امااااا هلو  مااااد هوری کااااه لبااااه  

اش را که هلوی صااااااااااورتم گرف ، کردم. انگ اااااااااا  اشااااااااااارهیم

ن کاوه هم  مد.   صدای بازشدن در ماشی 

کنن هواب ها یمی من  ی ااااااااااااا  امانته، ی  ااااااااااااااااااااااااا وقِن بچه  

یبااه کنن هااای مهااد بااا یااه مرد غر هااا یمدی! ی  تماااناااااااااااامو نیم

ون! ی  یم  کنا... ها یمبریش بن 

 ا درن   رف ب ن.   

کدام اقتداری نداشااااند اما... نااااتاش صااادایم، ل نم، هی   

 کردند. 
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عین ش را باال زد و فاصله گرف . بعد هم چرخ د و نم    

 قرار بود باااز از دیاادن تینااا م روم شااااااااااااوم. 
ً
مهااد رفاا .  تمااا

 تش درونم را  کم او هم بااایااد  رارشم ااال بود بگااذارم. کم

 کرد.  س یم

 کاوه کنارم  مد.    

ن وانااااااااه اینه که مثل  دم از    ااااااااااااااااااااا اگه ن دم ف  ااااااااو ب ارم  ایی 

  دم بدونه با این و اون چند هاش نیمبرنامه
د
 چنده! ی

 کف دنتم را به ابرویم ف ار دادم و گ تم:    

 ا تو برو کاوه.   

 ای رسش را نم   نمان گرف . نجی کرد و ل ظه  

 کرد. کردن اوضا  کار دیگری نیمش ه  ما ن بودن  

  ال   نیس  داری اااااااااااا تو چرا نیم  
ً
 ی با من بریم؟ تو اصال

! کار یمچی   کنن

 رن د. وق  به رسان ام نیماین ب ث هیچ  

 یم  
ً
 دق قا

ً
 خوام و قراره چی ب ه! دونم چی یما ات اقا
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کار   ری تو چاه، انتظار داری خدا چی ا خودش داری با رس یم  

 کنه براش؟

اااااااااااااااا انتظار داشاااتم قبل از این که من کاری کنم خودش چند   

 ن رو به خاک ن اه ب ونه... 

. خندهزدم به دنده    ای مصنوا هم رسدادم. ی شوچن

مونم اا اما انگار رسش خ یل شلوغه، دیدی که هواب تماس  

 نداد. 

ی، فقآ مسخره کرد. شوچن و خندهبا اخم فقآ نگاهم یم  

 . بود 

خوای ب ن اما دیگه  رف ازدوا  باهاشااااو ااااااااااااااااا هر غلظ یم  

  یش ن ش. 

ی  ق من و تونم بذارم ی  دیگه هم ب اد  ای ن رهااااااااااااا نیم  

 خواهرم ب ینه! 

 ا ی؟  

 کرد! همان زین که در نبود من های مادر تینا را  ر یم  
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ون زد. قبل از زدهصااااااااااااادای ه  ان   ی تینا از   اط مهد بن 

 ون ب ایند باز به کاوه گ تم برود. که بن  این

ون  مدند. تینا    در ماشااااااااااااینش را که کحب د، فرهاد و تینا بن 

یک دنااااااااااااش را دور گردن فرهاد انداخته و با خوشااااااااااا ایل و 

 داد و گ  : ه  ان برایم دن  ت ان 

 ا بابایی اومده بیه.   

 ک  د... گلحیم... چ مم... ام تن  یمبینن   

 بود که یمتینا عاشق مردی   
د
 اش را  تش ب نم. خوانتم زندی

ن کاوه که با رسع  از کنارمان گذش ، تینا دناش را    ماشی 

ن گرف  و گ  :  و  کرد به گ ِین « کاوه؟»نم  ماشی  و رسی

اندازی  اش با ت ن  کاوه... از تن 

ه   ه فقآ نگاااااااهم یمفرهااااااد خن  کرد. کاااااااری کااااااه من هم خن 

 کردم. داشتم یم
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 شد. باید تنب ه یم  

اش ن ااااااندم. در را بساااااتم. هنوز   ااااا  تینا را روی صاااااندیل  

ن ایستاده بود. برگ تم به  طرفش. ماشی 

 ا چرا نرفِن باهاش؟  

 ا قرار نبود هایی برم.   

خواناااااااااااااا  کوتاااه ب ااایااد. البتااه کااه من هم کااه نیممثاال این  

 خوانتم! گ تم: نیم

 ن ک بودین دیگه! دو روز  یش   ک ا  ره خب،  

خاطرش از دیدن ااااااااااااااااااااااااا  ره بودیم... خب قراره چند روز به  

 م م روم ب م؟خواهرزاده

 توی دن  کدام  
ً
 مان بود؟ دن   یش دق قا

تر بهش ایستادم. زل زده بود به صورتم.  ال  نگاه ن دیک  

 اش شده بود همان  ال  نام هوم لعنِن... و چهره

؟ری یمهو ا این    خوای با من ازدوا  کنن

 هوری؟ا چه  
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خوانااااااااااااااا  کوتااااه ب اااایاااد. عصااااااااااااباااانیتم قاااابااال هنوز هم نیم  

 ف ر گ تم: کردن نبود. عین م را باال زدم و ی  مخفن 

 خوام با دخِنم تنها باشم. ا یم  

منتظر واتن ش نایستادم. نوار شدم و راه افتادم. از  ینه   

هر ل ظه فقآ ری  و ری تر ها ایسااااااااااااتاده و دیدمش. همانیم

 شد. یم

قدر  و  دیدنم را کرد اما  نتینا از ن امدن بیه شاااااااااااا ای     

 داش  که زود از یادش رف . 

از  یااانااااااه ناااگاااااااهاااش کاااردم. نااارنااااااااااااااا ااااااده باااودم ناااااااااااااااوغاااااااِی    

ی  سااااااااای  برایش ب اورم. عین م را باال زدم و دربارهو درناااااااا 

هااایی کااه ن ااک  ااک
ن شااااااااااااااان  رناااااااااااا اادم. انتظااار شاااااااااااان اادن چن 

خوانااتم، از زبان تینا من ِف نبود، اما  ضااور  ررن  کاوه یم

ترم کرد.  رف را ناام  غذا ک اااندم. اش عصااباین در خاطره

خواناند با بیه ک ک درن  کنند. ترهیح دادم گ   که یم

نااااام. نگاهم چساااااه ده بود به  ینه و تصاااااحیری  ی ننی ن دیگر چن 

 اش هم در دید نبود. که دیگر  ِن ری شده
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بازی فروشی و بعد هم رنااااااااتوران شااااااااب ب به اناااااااابا با رفِین   

ی دنااادهالی چر خوی  برای دخِنم نااااااااااااااااختاااه و خودم الباااه

 ها له شده بودم.     ف ر 

صااااابح بعد از رنااااااندن تینا به مهد یک ه ته غیباش را هم   

کاره مانده بود. باید رساغ بابا به هماهن  کردم. ناااااا رم ن مه

 راه تینا. رفتم. این بار اما همتهران یم

ش نبود. ک  ش روی صااندیل بود.    ن وارد که شاادم،   اا  من 

 به اتاقم رفتم. 

ی عین م بودم که در باز شااد. به کردن شاای ااهم اا ول  اک  

زد کااه هااایش هم عااادش کرده بودم. هوری ع ر یمدر ن دن

. عینک را به چ اااااااام زدم و  م بور بودی انااااااااا اااااااامامش کنن

 طرفش برگ تم. به

یسااااااتاده بود هلوی در. اخم نداشاااااا  اما نااااااینه ابهدناااااای   

 اش هدی و نخ  بود. چهره

ان کنم.     قرار بود برایش هن 

، نه نالم یما نه در یم   فت  چ مزین ...  یرسی ه! کنن  گن 
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قدرها هم هدی ام، طعنه بود. هرچند من  نهواب طعنه  

 نبودم. 

ااااااااااااااااا از کشاااا که   م باا داره براتون، انتظاری بی ااااِن از این   

 اشته باش د. ند

خاب انگاار  ساااااااااااااای  بهش بر خورده بود. لبخندی که زدم   

چنان نااااااااااااخ  و هدی ایسااااااااااااتاده بود. خ یل ارادی نبود. هم

 فاصله را کمِن کردم. 
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ااااااااااااااااااااااااا کاااری کااه کردی یااه ل ف ب رح در  ق یااه  اادر نگران   

 ش بود. بچه

 اومد! هور به نظر نیما ویل این  

ان کنم؟خوای ا  س نیم    براش هن 

ی نگ  .    ن  ابرویش را باال داد و چن 

 ا بریم، ناهار مهمون من.   

 ا فقآ ناهار؟!   

ا مسااافرم، وگرنه برای شااام هم یه ف ری    ااااااااااااااا متاناا انه عرصا

 کردم. یم

هایش را هم از روی نینه باز کرد. باز خندید. قالب دن   

 شه ه خودش شد. گ  : 

 ان کن د... فرهادهان! ای هن  دم هور دیگها ترهیح یم  

کردم. به تای د رس ت ان ه ب نگاهش یمبه اال من دناااااااا   

 خواهد. گ  : دادم تا بهینم چه یم

 گ ت د، هایگایه که دنبال ااام با ی  دیگه  ر شاااده،   
ً
اااااااااااااااا قبال

 تون بود؟منظورتون، خواهِر خانم مر وم
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مان را به هم قرض داده بودیم. من نااااااخ  های اال نقش  

شده و او با لبخند منتظر هوابم بود. و البته بهرو... و هدی 

ن به خودش ختم یمهمه  شد! چن 

  ال تو داره؟ا هوابش، چه ن   به  

 شانه باال داد.   

 شه. ا  س کن  اویم ارضا یم  

انه بود. نگاه و لبخندش مچ    گن 

اااااااااااا  خه اون  در نگران، بی ِن از نگراین برای دخِنش، انگار   

ر یه مرد اطراف خواهرزنش بود... صاااااااااااااا ب نگران  ضااااااااااااو 

ن قرم  هذاب!   همون ماشی 

. اخم   ن توانسااااااااااااتم باز کنم. هایم را نیمبرگ ااااااااااااتم ناااااااااااام  من 

ن باز داشاا  با اعصااابم ی بلند تصااحیر خنده شااان توی ماشاای 

 کرد! بازی یم

باااااز  ی لعنِن عین م را در وردم و هلوی نور گرفتم. نق ااااه  

 افتاده بود ون ش. 

  بری. توین ا یم  
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 ا ای بابا فرهاد هان، خب همون ناهار مهمون شما.   

طرفش چرخ اادم. زودتر از من باا هااای کور بااهبااا همااان اخم  

 لبخند مخصوصش نم  در رف  و گ  : 

   
د
رده و قولش! اهازه بدید به مردون  تون شااااااااک ن نم ااااااااااااااااااااا من

 !  هناب ک این

ون خندی که ونااااااااااااآ  ن همه اخم از الی لبتک   هایم بن 

ن دخِن بریمزد،  هایش را  مد. تمام  رففقآ از دناااا  همی 

شااااااااااااااد دو  هلو برداشااااااااااااا  کرد امااا... ع  ااب بود کااه دیگر یم

 گرف . ونوی ناهور نیماش نم ف رهایم درباره
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 فلور  

 

 

 

 

 

ی روشن شد؟خونها ت ل ف هم    ی رسیِ

ن گذاش . کر    یستال رسش را ت ان داد و فن انش را روی من 

ها چای  مد توی ایناصاال فرانسااه بود. ههانگن  خوشااش یم

هااای بخورد. من امااا هنوز هم بی ااااااااااااِن دلم هوای کمرباااریااک

 ر هااااا کااااه وقِن زرد یااااا لاااابکرد. همااااانی  اااادری را یمخااااانااااه

 یمیم
د
وقا    چ ااد.  نشاااااااااااااادنااد مااادر دورشااااااااااااااان کاااموای رن 
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هااااای کوچ  بودنااااد کااااه خوری گلاااادانهااااای چااااایاناااااااااااات ااااان

ن یمنههوا  شد. ی گندم درونش نن 

 ش شهرنتانن... ا این ی  دخِن خحب ه. خانواده  

دم.      وانم را به فردوس ننی

ااااااااااااااااااااااااا ناااااااااااااال اول و دوم توی خوابگاه بوده اما م   ش رو   

 شون هس  خ التون را  . دون  نداشته...  وانم به

ن ازش خوشم یم   ن ت ان دادم. برای همی   مد. رسم را تای د من 

بااااااه  رفش اطمیناااااان « خ ااااااالتون را اااااا »گ اااااا : یموقِن 

ینش همه باد داشااااااا . مثل شاااااااهداد نبود که  رف های شااااااان 

 هوا بود! 

؟   
د
 ا چ وری ِهن 

 زاده!  الل  

 گلنی از خنده ریسه رفته بود.    

ی.     ا خدا ن  ا  رسیِ

شاااااد و در ها بلند یممگر با  ضاااااور این دخِن صااااادای خنده  

   چ د. عمارش ههانگن  یم
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 فردوس رسش را ناام  ورودی نااالن چرخاند و ف رم را به  

 زبان  ورد. 

 هم هس !  زادها  الل  

 تر کرد. صدایش را بلند   

ی داشتم یم    رفتم. ا دیر کردی رسیِ

 اش   دا شد. خ یل زود رسوکله  

 ا دروغاتو خر  دادگاه کن میس  ارادایس.   

 زدم.  فردوس هم از هوابش مثل گلنی بلند خندید. لبخند   

ی هلو  مد. خم شد و شانه    ام را بون د. رسیِ

 ا مخل  فلورخانوم.   

برای هرکس اناااااااااااایم گذاشااااااااااااته بود اما من را از همان اول   

زد. دناااتم را کوتاه به بازویش ک ااا دم. بروز طور صااادا یماین

کردم.  ساااش غریبه داد اما همی اااه لبخندش را  س یمنیم

ها ل  یش، گایه شاااااابها  یش... خ یل خ یل نااااااانبود. نااااااال

وقِن زیر  تو خ یده و خودم را به خواب زده بودم،  ضاااااااااااور 

خ ااااال  مااااد. بااااهصاااااااااااااااادا بااااه اتااااا  یمکردم. ی  بااااابااااا را  س یم
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رف ... صاادا هم یمک اا د و ی  بودنم دنااِن به رسم یمخواب

ها را هم شاااااااد... شااااااااید  نم بِن که در ب داری نصااااااایبم نیم

 خواب دیاااده بودم. باااه خااااطراتم دیگ
ً
ر اعتبااااری نبود.  تماااا

های مهربان را چه شاااااااان دیده بودم. وگرنه  ن دنااااااا خواب

 کردن در! ق لهبه بسِین و شش

 ا بازم چای م ل داری فلورهانم؟ 

صااااااادای گلنی  واس رسگردانم را به ناااااااالن عمارش ههانگن    

ی عقااااب تر برگردانااااد. رسم را بااااه نفن برایش ت ااااان دادم. رسی

 کرد. گاهم یمایستاده بود و زیرچ یم ن

خوان  خ ن و  رسانه باشد، وخحیش که یمبرع س خلق  

توانس      قدر ظریف و دخِنانه بود که نیماش  نچهره

 اش کند. این ظاهر مخفن 

ن  اره و دورس گ اااااد تن کرده بود.    مثل همی ااااه شاااالوار هی 

ی به های شااااال و رورسی هم دنااااتمال رس بسااااته بود.  اچه

ون بود. تا  اال  شلوارش را دو دور  تا کرده بود و مچ  ایش بن 

 کرد. چند بار گ   گرفته بودش اما باز هم کار خودش را یم

 هاش رو  ماده کردی؟ا قاب ع س  
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هایش درخ اااا دند... این ی  نگاهش مسااااتق م شااااد. چ اااام  

 دخِنک، عاشق ع اش بود. 
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ناز... یط کردیم باهاش ااااااااا بله خانوم. فرنتادیم برای قاب  

 ارزون  ساب کنه برامون. 

 ا گ تم که نگران  ول نباش.   

اااااااااااا شما رو داریم نگران ه جی نیسا م خانوم. فقآ زورمون   

 زورمون یمیم
ً
  د  ول بدیم.  د  ول م   بدیم. کال

 ی فن انش را هم نوش د. ماندهفردوس خندید و ته  

 ؟ د تو ا بگو بدون م از چی زورش نیم  

 که وانه فلورخانوم کار کن م. ا از این  

 ا ای  ب زیرکاه!   

تر از این دخِن اما صااااااااااد «  ب زیر کاه»گ  : فرودس یم  

 
د
 ام ندیده بودم. در زندی

 اش را هم در ورد. گ  : باز هلو  مد و گوشی   

گیل اگاااه لومون ناااداده بود بی ااااااااااااِن باااا ااااااااااااااااااااااااا خاااانوم این گااال  

 کردیم. یم تون ص ا گرفِین از شازدهع س

 اش  وی ان شد. گلنی ورودی نالن ایستاده بود. چهره   

ی.  ا خاک به    رسم... خدا شاهده  وانم نبود رسیِ
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، بگو بهکلثوم یمی امااااااا  اال چرا روضه   تو چه هوهه  خوین

 دلم خوان . 

 ا وا!   

 ایم! کارها واال! فقآ به خانوم هواب  س بده. ما چی   

 اش زد و گ  : هگلنی دناش را به نین   

 ا دورش بگردم الیه.   

فاااصاااااااااااالااه زیاااد بود. امااا ن ااازی بااه چ اااااااااااام نبود برای دیاادن   

ی یمهای خیس شاااااادهچ اااااام . م بِن که خر  رسی کرد ی گلنی

 شد. کم از م بِن نبود که اگر دخِنش بود نصیبش یم

 را از دناش گرفتم.  گوشی    

 ی  رد کردم. ها را ی ع س  

ون نریم، دنبال اااااااااااااااااا چون امر کردین   شاااااون دیگه از شاااااهر بن 

ده ن در رفِین باااا اون دخِنه و بااهنرفت م. اماااا ف ر کن م یاااه ناااااااااااان 

 ش. بچه

 گلنی گ  :    

ده   ن  در؟بها وا  اال کو تا نن 
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 فردوس گ  :   

 ن  ه. ا منظورش   ک  

اا     خرین ع س ناااه نقش داشااا . کاوه،  ن دخِن و تک  رسا

 شان. رویداد روبهشهداد. کاوه و دخِن یک طرف.  رس شه

اش را  ااس دادم. اشاااااااااااااااااااره کااردم باان اااااااااااااایاانااااااد. روی گااوشی    

 ام ن س . رو به فردوس گ تم: ترین مبل به صندیلن دیک

 ا دیگه مالقاِی با اون دخِن نداشِن؟  

 رسش را به نفن ت ان داد.   

 ام از دیدنم رایصن نبا... ا همون دفعه  

 هان؟ا ِا وا ی اومدی کاوه  

 یروز... خب االن دیگه! ا ِا وا د  
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ی روی مبل ن م   ن شااااد. اشاااااره فردوس ناااا وش کرد و رسی خن 

کردم بن اااایند. خ یل زود دوباره ن ااااساااا . یک موز از ظرف 

میوه برداشااااااااا . خ یل را    ا روی  ا انداخ  و م ااااااااا ول 

خوردن شاااااااااااد. لبخندم را با ک ااااااااااا دن دناااااااااااتم به دهانم قایم 

 کردم. 

   ل رسی زنانه باز؟ا ها چ ه م  

 اش   دا شد. شدن هملهاش زودتر از تمامرسوکله  

ی که نگاهش روی فردوس طوالین    تر بود.  ِن بی ِن از رسیِ

ن بار بود این ی را ن اااااااااااااانه دیدش. طعنهها یماولی  اش اما رسیِ

 رف : 
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گ ار رّسی فلورنیوزم که هس ! ا به    به... خن 

ی تااه   طور کااه هااانش چاااانااد و همااانی موز را در دماااناادهرسیِ

 انداخ  با دهان  ر گ  : دنِن یم وناش را توی  یش

 تون  ر برک  خانوم. ا ن ره  

 گلنی به خنده افتاد.    

 ای متع ب گ   و  یش  مد. کاوه  هه    

ن خودش هم     کردی دورش.   ا یه م   م سمه عی 

 ا درن   رف ب ن با خانوم!   

ی ها خورد    هایش را قدر که دنااااااااا .  ناز ل ن تهاهیم رسی

 باال گرف . مثل ابروهایش که باال رفته بود. گ  : 

 ا اوی! تسل م.   

ن من و فردوس بود. با یک مبل    روی مبیل ن اااااااسااااااا  که بی 

 فاصله از من و دو تا از فردوس. رویش هم به فردوس بود. 

؟ا نیم    توین کاری برای بیه ب نن

 ی گ  : فردوس توهیه بهش ن رد و رو به رسیِ   

ی بخوری تا بریم. ا اگه دیگه نیم   ن  خوای چن 
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 نوایل، گ  :   
ً
ی هدی و البته کامال  رسیِ

 هی   ت حیلش نیم  
ً
ه؟ا کال  گن 

 کاوه رسش را به تانف ت ان داد.    

ای کوتاه کردم. زود فردوس بلند شااااااده بود که بهش اشاااااااره  

 متوهه شد و با اخم گ  : 

خواد، منم ب  ار نیسااااااتم یمزنه، کم م نااااااااااااااااااا با من  رف نیم  

 خودمو درگن  یه دخِنبچه کنم. 

 دری تنه  در یه ی  خواد خودش یهااااااااااااااااااااااااا  ِن اگه بدوین یم  

 هنس منو درب اره؟ هم

 نگایه نم  من انداخ  و ادامه داد. ن م  

 ا هموین که تک  رس شهداد ک ان ه!   

 طرفش چرخ ده بود. رسم کامل به  

 من تو اینهمه»  
د
 «شه. ع س خالصه یم ی زندی

اااا شاااااهداد را درب اورد؟! شاااااوهِر خواهر یم   خوانااااا   در  رسا

 مر ومش؟! 

 فردوس گ  :   
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تونم ااااااااااااااااااا به هر ال من تا وقِن خودش کم  ازم نخواد نیم  

 کاری براش ب نم. 

ی کرد:     و رو به رسی

 ا بریم، ع له دارم.   

ی  با اهازه خانوم ی گ   و دنبالش رف .     رسی

 طرفش ک  بود. هنوز رسم به  

 با چهرهی خساااااااته و  شااااااا تهچهره  
ً
ی اش امروز دیگر اصاااااااال

 شد. شهداد ی  نیم

شااااااااااااهداد که همی اااااااااااااه روزگار و متعلقاتش تمام و کمال به   

 م لش گ ته بود. 

هاش به نگاه خودش رناااااااا دن به خوانااااااااته»گ  : مادر یم  

 داره، هرچقدر خداش رو ب رح
د
تر تر تصااور کنن را  بساات 

رش... خااداتو دناااااااااااااا  کم هااای ب رگاا  هم یموانااااااااااااتااهبااه خ

 .  «نگن 

 تر از خدای من بود...  ن روزها خدای شهداد خ یل ب رح  
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خواد با فرهاد ازدوا  کنه که  درشو درب اره... یه کاری اااااااااا یم  

ی دفاااااا  از خااااااطر من... تو کاااااه دیووناااااهکن فلور... ناااااه باااااه

 ش ن ه. ِی... یه کاری کن زنب چارههنسای بدبخ هم
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. ا من ف ر کردم تو یم    دوین

کردنش گوشی را از عمااد م اااااااااااااا  کرده بودم کااه م اال  رش   

 نم  دیوار را درونم رسکوب کنم. 

 ن از نه روز  یش که کنار خ ابان ولم کرده و رفته بود که   

 با دخِنش تنها باشاااااااااااد و این از امروز که باید از زبان منشااااااااااای 

شاااااااان دم، هناب ک این همان نااااااااه روز  یش که دنبال مهد یم

اش را برای ناااااااااااا ر گرفتند و نگاهش  الِن تینا  مدند اهازه

د که برود توی  هنش قصاااه بساااازد چه شاااده که خاله و  بگن 

 وتار هم! اند به تیپبابای تینا زده

 ا گوِش  با منه بیه؟  
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تا ن دم نااااهشااااام دناااا  ف رها بود. دوتا یمفرکانس شاااانوایی   

کردم و قبااال از کحب ااادن گوشی باااه دیوار، ناااه. باااایاااد ق   یم

. یم ن  گذاشتمش روی من 

 گردن؟ا نگ   ی بریم  

ااااااااااااا نه... اما ف ر ن نم طوالین مدش بتونه بمونه. االن دو تا   

 ی مهم دنا ه.  روژه

 کردن من بود! طوالین و کوتاهش مهم نبود! مهم  ذف  

م... باالخره هواب شااااااامارهخوای باهاش تماس باااااااااااااااااااا یم    گن 

ک  رو یم  ده! رسی

دم. بد ف ری هم نبود. دنتم را به  ی این     ام فرسی

ک ... خودم باید باهاش  رف ب نم. ا خودم یم     م رسی

 ا باشه، فقآ  رم نخور.   

 شد؟! مگر یم  

 تماس را ق   کردم.   

 در زده بود... اااااااااا همان موق    
ً
خانم رئوف داخل  مد و  تما

 زد. ی ه در یمهم
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هایم بود... امان از ف رها... امان از تقصااااااان  شااااااانوایی گوش  

 ف رها. 

ین  ماده شده دخِنم.     ا کارش دعوش خن 

چاادرش را مثاال همی ااااااااااااااه زیر ب لش هم  کرده بود. کناارم   

 ایستاد و گ  :  

 خ یل هم ق ن  شدن. دوتا از خانمای بخش   
ً
ن ات اقا اااا ببی 

ها کردن. یه تبل  ن هم برای اونشااااون  دنااااِن درناااا صاااانای 

 شه. یم

هایم  یوناته بودند که ه  تصحیر هایم هم به گوشامچ ام  

ی در دن  خانم رئوف نیم ن  فرهاد چن 
 دیدم. نگاه عصباین

ی از هااااانبم بود. فقآ    ن ، تااااای اااادی، چن 
 منتظر  رفن

ً
 تمااااا

 گ تم: 

ن خانم رئوف، وگرنه من...     ا خداروش ر که هستی 

اش را هلوی دهانش گرف  و لبش را اشااااارهرسیاااا  انگ اااا    

 گ ید. 

 طب ع ه... ااااااااااااا هیس! ن نوما... خسته  
ً
ای دخِن خحبم. کامال

ل ف خدا و خواهر کم انِنا  . خداروش ر بهبرو خونه یه
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ن مر ومااا  انقااادر یاااار کم  داریم این هاااا کاااه هیچ کااااری زمی 

 پهللا فردا با انرژی ب ا. مونه. برو ان ا نیم

ن برداشتم. ت  ر کر     دم و ک  م را از روی من 

ون خونه چ اااااام   گ اااااااند. اهازه از من دنبالش یمهایم ی  بن 

دنبال خودش یا رد ماشااااینش... ماشااااینش که فقآ در کوران 

انتظاااااری برای دیاااادنش، از اف ااااار درهم و برهمم یااااا توی ی  

 ماند. چ مم دور یم

ن    ن همی ااااااه خ یل  ایی  یگر های دتر از خونه و   اااااا  ماشاااااای 

کرد و امروز  ِن تاااااا تاااااه خ ااااااباااااان را هم   ااااااده گ   اااااارک یم

 کردم، اثری ازش نبود. یم
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 166#ایوان

 

 

 

 

قدر ی رفِین تا ایساااااااااااتگاه اتحبوس را نداشاااااااااااتم.  ن وصاااااااااااله  

اش هم برایم ی رانندهایساااااااااتادم تا یک تاتشااااااااا زرد که چهره

بساش قابل اعتماد بود، از راه رن د و چون بد مسن  بود، در 

 کردم. 

ک    اده شااااااااااااادم. قبل از ورود کیم م ث کردم.    هلوی رسی

باید برای چند دق قه هم که شااااااااااده ه وم ف رهایم را کنِنل 

کردم رف  و هوری برخورد یمکردم. نباید از دناااااااااااتم دریمیم

ام با ویدا فاش شااااود. دیگر هیچ اعتمادی به فرهاد که راب ه

 هیچ تضاااامینن نبود که ه
ً
های دیگری انااااوسنداشااااتم. واقعا

 نداشته باشد. 

ام خن  نداشااااااااااااتم یک که از شااااااااااااوهرخواهر و خواهرزادهاین  

هایم را که شااااااااااااوهرخواهرم هواب تماسمساااااااااااامله بود و این
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ی دیگر. درخوانااااااااا  من برای تماس از داد یک مساااااااااملهنیم

ک ، خودش عامل رناااااااااااوایی 
ام بود و   ف که راه دیگری رسی

  یش رویم نبود. 

همی ااااااااه رسد و رناااااااایم برخورد کردم. خواهش با ویدا مثل   

د و بگذارد من صااااااااااا ب  کنم. کردم شاااااااااااماره ی فرهاد را بگن 

ی  قای رضاااااااااااایی   دا شاااااااااااد. ویدا هم که همان موق  رسوکله

هواب مانده بود درخوانااااتم تمانااااش برخالف انتظارمان ی  

 را به او گ ارش داد. رضایی گ  : 

کار واهن    شااون خاموشااه. اگر ااااااااااااااا بله هناب مهندس گوشی   

ن باشااااااااه من براشااااااااون   ام یم فرنااااااااتم، هر وق  فرصاااااااا  کین

، هوابم رو یمگوشی  ن  دن. شون رو روشن کین

هااااا هم کرد تااااا اینکرد یااااا باااااور نیمبااااا  بروی من بااااازی یم  

ها را ی غریبههای نااااااوایل و مسااااااخرهدنبالش ب ایم و   ه نگاه

 به تنم بمالم! 

 رضایی رو به ویدا کرد و ادامه داد:   
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ااااااااااااااااااااااااا خاااانم معاااابر همون روز کاااه باااا  قاااای مهنااادس رفت اااد   

رنااااااااااتوران، هلوی خودتون گ ِین که چند روزی دردنااااااااااِنس 

وری رو به اطال   شون برنون م. نیسِین و فقآ اخبار خن

ماندم. نباید نگاهم تا این  د مبهوش باید توی نق اااااااااااام یم  

 وپایش را گم کرده بود. شد که دن نوی ویدا ک  ده یمبه

  ره   
ً
 این همله کاربرد داشااااااا ، ویدا دق قا

ً
خب...  اال واقعا

 وپایش را گم کرده بود. دن 

دانسااتم که خن  بودم! یمباهم رفته بودند رنااتوران و من ی    

درک... باز هم از اعتمادم صاااااااورتم رس  شاااااااده انااااااا  اما به 

به خورده بودم... این هم به درک!   خن

 رو به رضایی گ تم:   

 از   
ً
شاااااون   ام بدید که متانااااا انه طرف من به اااااااااااااااااا  س ل  ا

ی گوشاا م نااوخته و چند روزی هم باید برم هایی که شااماره

 م خض نداره... یه وق  خدایی ن رده نگران ن ن! 

شااااااااااااااان و بااه م خرفن کااه رس هم کرده هااایتوهااه بااه نگاااهی    

ک   بودم و به رسچن  رم که کامل رنااوایم کرده بود، از رسی

ون زدم.   بن 
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ی به اثباش نداشااااا ؛ دنااااا  باال همی اااااه توی دنااااا  ن از   

 بود. ظالم بود. این بدییه
د
 ترین قانون زندی

ام را روی تمااااااس ویاااادا خاااااموش کردم و توی ک  م گوشی    

ن ماشینن که از مقابلم رد شد دن  ت ان  انداختم. برای اولی 

ترک د اما دادم و نوار شدم. گلحیم از شدش ب ض داش  یم

هایم را م ض دلخوشی ناااااا  دی چ اااااام دریااااغ از رطحبِن که

 نم کند. 
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کردم؟ دناااااااااااااا   هنم ه  خودم چااه کشاااااااااااا را رسزنش یم  

ها دی ته نوشته ن ردن به غریبهش سته بود از بس از اعتماد 

هااااا همی ااااااااااااااااه بود و یااااک ل ظااااه ف ر ن رده بود کااااه خودی

 ترند. غریبه

باااه را از خود ناااااااااااا اااااماااک نخور    ن خن ده بودیم کاااه مگر اولی 

ترین  دم این بااازی بود؟ چ ور بااه ویاادا اعتماااد کرده خودی

 بودم؟ 

  قم بود...  قم بود...   

ن را دربسااا  کرده بودم و راننده از مقصاااد یم    رنااا د. ماشااای 

خوانااااااااتم در خانه بمانم. در  ن چهاردیواری رسد و  ِن نیم

 ت ئینش یم
د
کردم خاتسااااااااِنی که هرچقدر هم با ونااااااااایل رن 

 ای نور و  رامش و گرما دورنش راه نداش . ه ر 

 بهِنکه ی    
ً
توانسااااتم ب همم خن  رفته بود!  اال  ِن یماصااااال

ی کااااوه  ق قااا  دارد یاااا ناااه! باااایاااد باااه خاااانم رئوف فرضاااااااااااا ااه
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توانستم گ تم که چند روز دردنِنس نیستم. تل نن هم یمیم

 نند. دادم که لن  نمابگحیم اما باید کل د اتاقم را ت حیلش یم

فهم د که ناااااااااااا م  خر من، یک  له باالتر از فرهاد باید یم  

 ن م  خر اون ! 

رسری شدن ع  ب نبود. به را ِن رسرفِین ا ساناتم را از   

کردم. این تصاااااااااااام مااش باایاد گرفته ی م  م  س یمکااناااااااااااااه

 شد و درن  و غل ش دیگر هیچ اهمیِن برایم نداش . یم

ن    رفتم، رسم هم که یمطور  هلوی خونه   اده شااااااااااااادم. همی 

گ ااااااااااااتم. به کشاااااااااااا ناااااااااااام  ک  م خم بود و دنبال کل دم یم

 هایش مان  افتادنم شد. خوردم و او با دن 

 خانم خاردار!   

 همرس نابق  در فرهاد!   

ن به فرهاد لعنِن گره یمهمه    خورد. چن 

  وصااااااااااااله  
ً
ی نگاه ناخوانا و  دخِنهون  راناااااااااااااش اصااااااااااااال

 یه کردم و از کنارش گذشتم. هایش را نداشتم. عذرخواگ ِین 

 خوای  در  رس شهداد رو درب اری! ا شن دم یم  
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هایم به هم چساااااااااه دند و هوا از ها و لبایساااااااااتادم. چ ااااااااام  

ون زد. باید به کاوه هم یمبینن  گ تم دنااااااااااا  از گ ِین از ام بن 

 اش بردارد. من برای خاله

  دم باشعوری نبودم!   
ً
 متان انه امروز اصال

 گ تم و و بال نن ناخوشایند گ تم: طرفش بر به  

 من بردارید خانم، وگرنه... ا دن  از دخال   
د
 کردن تو زندی

 تو ندارم دخِنهون... دنبال درمون   
د
ااااااااااااااااااااااااا من کاری به زندی

 های خودمم. زخم

هایم از  ونتم شک باز هم رسچن  رمبرخالف من که ی    

ون زده بود، او  رام و خون رفاااا . رسد بود. نگاااااهش را گبن 

 طرفم چرخ د و گ  : قبل از خرو  از در ایستاد، به

 کنم. ا من کم   یم  

 و رف .   

من هم رفتم داخاال و کل ااد را بااه خااانم رئوف دادم. م بور   

 که بودم برایش بهانه
د
ای بِناشاااام. بند کردم به همان خساااات 

 یش از این خودش گ تاااه بود. قول دادم کاااه برای ه اااااااااااان 

ون  مدم.  برگردم. خدا افظن کردم  و بن 
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م. ام باااادم یماز خااااانااااه    مااااد امااااا م بور بودم بهش  ناااااه بن 

مساااااااخره بود که انتظار داشاااااااتم با توهه به گوشی خاموشااااااام 

ام باال باشاااد و... نبود.  ِن تماش دیگر خور تل ن خانهزن 

 کرد؟از ویدا! نباید  داقل خودش را توه ه یم
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 بااهدرک! واقبااه  
ً
 بااه رسم  مااده درک  نعااا

د
قاادر در این زناادی

قاادرهااا هم تل  و دردنااک نبود. مهم بود کااه خ اااناا  ویاادا  ن

 فرهاد بود... فقآ فرهاد! 

اش به خودم نداشااااااتم اما ف ری که کاوه اعتمادی به عالقه  

شااااد. بهِن! تر یمتوی رسم انداخته بود  اال هر ل ظه  ررن 

 بند یم
ً
ن اصاااااااااال و تصااااااااام ماش از رس  رصااااااااام را کردم به همی 

 کردم. تر عمیل و اهرا یمرا  

ک  گذشااااااته بود و این    فقآ دو ناااااااع  از  ضااااااورم در رسی

ی ناابااود کااااااه زمااااااان کاام و ناااااااااااااا ااوش خااآ ن هااااااای تاالاا اان، چاان 

 شان نظریه بدهم. براناس

به اتا  رفتم و نااااااااااااا  را از داخل کمد در وردم که  ن رسی   

اش بودم. خایلبرای رفِین به اصاااااااااااا هان برای خودم   چ ده 

ای برای رفِین داشااته باشاام، نه، که برنامهن رده بودم. نه این

ن من را به این خانه وصاال نیمفقآ هیچ کرد. در او  گرما چن 

ن بود. مگر وق هم رسدترین نق ه هایی که تینا بود و ی زمی 

 یمخندید و ناخنیم
د
 کرد. هایم را با الک قرم  م بحبش رن 

 وزیاد کردم و زی ش را ک  دم. اک را کمکیم ونایل داخل ن   
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 ف ر ایندانسااااتم که تصاااام ماش ع والنه و کیم ی  خوب یم  

خورد اما های اخن  م اااااا ق  ب یمروزهایم همه از صاااااا ب 

ون کنم. فرهااااد  هیچ رایه هم نبود کااااه ف رش را از رسم بن 

هیچ راه برگ ااااااااااااِن برای خودش نگذاشااااااااااااته بود که دلم را به 

 ها خوش کنم. فبودن  ن  ر دروغ

بخ ااااااااااا دم، هیچ رایه ها را یمشااااااااااادم و قبیل ِن اگر خر یم  

برای بخ ااااااااش این  خری نبود. این  خری را فقآ قصااااااااام 

ان یم  کرد. هن 

ناااااااک را برداشااااااتم و بلند شاااااادم. دروپ  ر را بسااااااتم. قبل از   

ها  یش دونااااااِن ام را در وردم. نااااااالبازکردن در خانه، گوشی 

گااایه شااااااااااااااان را بااه اقاااماا هاادادیوای  بااا داشااااااااااااتم کااه خااانااه

اش را داشاااتم و  فقآ باید بومگردی تبدیل کرده بود. شاااماره

 کردم. را روشن یم ای گوشی ل ظه

که وارد لیساااااا  مخاطبان شااااااوم،  واناااااام هم  قبل از  ن  

های رناا ده شااد که باالی صاا  ه م ااخ  بودند. اویل   ام

 از ویدا بود: 
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 نیسااااااااااااااا . اگاااه بهااا  کنن هوری کاااه ف ر یمبااااور کن اون»  

 مسااااااااامله
ً
ای نبود که به هریان تو و فرهاد نگ تم چون اصاااااااااال

 «ربآ داشته باشه. 

بهااانااه بود! تااا قباال از این  ِن  ب خوردنش را هم گ ارش   

شاااااااااااااان شاااااااااااااد دفعه چه شاااااااااااااد که رنااااااااااااتوران رفِین داد. یکیم

 ای شخض! مسمله

  اااامش را  ااااک کردم و وارد   اااام دیگر شااااااااااااااادم. فقآ یاااک   

ای که  ن را د، بدون هیچ توض ج و البته از شماره درس بو 

ه کرده بودم.   به انم خانم خاردار  خن 

ه به  درس ماندم که ص  ه ن   ی گوشی ن اه شد. قدر خن 

گوشی را دوباره خاموش کردم و در هیبم انداختم. در را باز 

ون رفتم...   کردم و بن 

به خ ال  های عاقالنه نداشااااااتم. ی گرفِین تصاااااام م وصااااااله  

اش م تااااط و عااااقالناااه برخورد کرده خودم این مااادش هماااه

ن خایص بودم و نا  ه  قرار نبود چن 
ً
اش شده بود این، مسلما

 را از دن  بدهم. 
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، ناااا ره تا  س گه این  قایی که یمااااااااااااااااا فلورهانم کاوه یم   ن گی 

 گرده. فردا هم برنیم

 یرن گاری انداختم. ن گار را داخل ز ته  

 ها تا برگرده. ا بگو بمونه همون  

زیرنااااااا گاری شااااااا ل مگس بود. مگشااااااا برن ی که م بورش   

کرده بودند نقش زیرنااااااااااا گاری را بازی کند. ناااااااااااوغاش دخِن 

باااااه ع اااااب ههاااااانگن  بود. ههاااااانگن   و  کرده بود کاااااه: باااااه

!  ِن برایش مهم نبود اگر یم فهم اااد باااه نااااااااااااوغااااش هاااذای 

ینن    مگس گرد شاااان 
د
شااااان طعنه زده اناااا . مثل  ن ی  زندی

 کف دن  
ً
زیرن گاری برنج  که شه ه کف دن  بود.  تما

 من که هلوی ه ب  درش دراز شده بود... 

کرد. برایم اهمیِن نداشااااااااااااا . با این کارها خودش را  رام یم  

شااااااااااااااد، راه دخِن ههااانگن  هم این بود. هرکس هوری  رام یم

  
د
درش چند هدف داشااااااااتم که من برای  ا گذاشااااااااِین به زندی

مم ن شااااااااده بود.  س مهم ن دخِن غن  ترینش به دناااااااا  همی 

ناااااااا   و نااااااااخ  هدف دوم را چسااااااااه ده و این بار دیگر به 
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هاادفم رناااااااااااا ااده بودم. چون باااالخره فهم ااده بودم کااه بااایااد 

ها. دخِن ههانگن  شااااااااااااه ه خودشااااااااااااان شااااااااااااوم... شااااااااااااه ه گرح

 ها چهتوانساااااااااااا  ب همد که تا رناااااااااااا دن به  نوق  نیمهیچ

کم رفتااارهااایش هم برایم اهمیِن ای  رداختااه بودم. کمه ینااه

 ره خودش را خایل کند دادم  رهنداشاااااااا . هرچند ترهیح یم

 ی ان  ار برند. دفعه به مر لهکه یکتا این

ن نوغاِی به   های متعددش بود که ن گارک  دن خاطر همی 

و  کردم. گایه ته  ریختم،ن گارها را توی ش م مگس یمرا رسی

 گایه توی کف دن . 

 ها رو ب ش. ا هنگامه ب ا این  رده  

ام چسااااااااااااه د نور خورشااااااااااا د کالفههایم یمچ ااااااااااام درد که به  

 کرد. همهیم
د
ن وارونه نصاااااایب زندی ام شااااااده بود که تاری  چن 

 درمان بود و نور، درد... 

شدند که گایه قدر کم روشن یمهای نالن کوچک  نچراغ  

 ی  
ن شاااااااااان را از دنااااااااا  ها  خاصااااااااای اندنمانااااااااات ادهاز همی 

نااااااااااااوختنااد. شااااااااااااه ااه هم بودیم... من هم زیاااد دادنااد و یمیم

ی ا مق چهل ناااااالهناااااوخته بودم. ناااااوزاندن دخِن شاااااان ده

 ی شهداد بود... نال  یش تخص  ننه
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ش را ناااالن کوچک نیم صااادای زن  به   رنااا د، اگر گلنی خن 

 داد. نیم

 ا فلورهانم، همون دخِنه     دره.   

  ور؟ا بیه ن ک  

 ا بله خانم، همون.   

ای شاااااااااد. بینندهلبخندم را  نهان ن ردم. در تاری  دیده نیم  

  ید. دانستم که یمشدن نداش . یمهم برای دیده

 از روی مبل راکم بلند شدم و هنگامه را صدا زدم. زود  مد.   

 ها رو روشن کن. ا چراغ  

 ا چ م خانوم.   

 بردار. ا زیرن گاری رو هم   

چ ااااااااااام دوم را که گ  ، دو ق ره اشاااااااااااک مصااااااااااانوا توی   

ند. برای این دردها چ اااااااااااام هایم چ اندم بلکه کیم  رام بگن 

هایی که با  ب ی   مد. دناااااااتمالترفند گلنی بی اااااااِن به کارم یم

ام... دنتان های بستهگذاش  روی  لککرد و یمشان یمنم

 نسته بودند. مهرباین داش  این زن...   ف که قدرش را ندا
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ف به ورودی ناااااااام   نچرهاز نااااااااالن کوچک به   ااااااای های مرسا

رفتم. گلنی به انااااااااااااتقبالش رفته بود. عادش نداشااااااااااااا  داخل 

 بااا  ااای خودش بااه بمااانااد تااا مهمااان
ً
هااا برناااااااااااانااد. بااایااد  تمااا

 رف . شان یمانتقبال
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 مد. توههم به نااااااااک کوچ  بود دخِنک   ااااااا  رسش یم  

ی  واس مثب  دهندهاش انتقال  داش . چهرهکه در دن

 نبود. 

خواد با فرهاد ازدوا  کنه که  درشاااااو درب اره... یه کاری یم»  

 «کن فلور... 

ام باشااااد... مگر هبههباالخره یک ن ر   دا شااااده بود که هم  

 شد کاری ن نم! یم

   ... ااااااااااااااااااااا ب رمای د... تعارف ن ن د... خانم منتظرتون هسااااااااِین

 خوش  مدین. 

ی دیساااایالینم را طرف هال ورودی رفتم.  یش از این م هبه  

بهش چ انده بودم و... کافن بود. در واق  دیگر ن ازی به  ن 

 نبود؛  اال که توی یک قایق ن سته بودیم. 

نااااااااااااوی درگاه بود. باالخره گلنی داخل  مده و نگاهش به  ن   

 ی طوالین داخل  مد. بعد از چند ثان ه

 ورده بود؛ برع س کاااوه و دخِن ههااانگن  هااایش را در ک ش   

  مدند! که همی ه با ک ش داخل یم
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دمااااایی روفرشی در ورد و گلنی از کماااد کناااار در یاااک ه ااا     

 برایش گذاش . 

 خوان  داخل ب اید؟ ت  ر کرد اما نپوش د... نیم  

طرفش برداشاااااااتم نگاهش را به ناااااااحیم ک ااااااااند. قدیم که به  

 نالم کرد و هواب گرف . 

ن رف . دو    دناااااااااِن هلوی  اهایش نگاهم باز تا نااااااااااتش  ایی 

 گرفته بود. 

 شاید از اثر نگاهم بود که گ  :   

 شم. تون نیما خ یل م ا م  

 نوی نالن کوچک رفتم.     بهش به  

.   ا راهنمایی     کن گلنی

ااااااااااااااااا چ ااام فلورهانم... ب رمای د از این طرف... ب رمای د یه   

 م. تون باش چایی در خدم 

   
د
ان نااااااااااادی های گلنی با ه ار دوره و انااااااااااتاد با ت ربه هم هن 

شاااااااااااااد... باز هم   ف که قدر  اش  اتش را ندانسااااااااااااته نیم
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ی هم کااه قاادرش را نیم ن دانسااااااااااااانااد   ف و  رام بودنااد. چن 

 شد... خالم! یم

های نااااالن کوچک را روشاااان کرده و مبل راکم هنگامه چراغ  

طرفش رفتم و بود. بهرا چرخانده و   اا  به  ن ره گذاشااته 

 رویش ن ستم. 

دادن خودش بود. ههانگن  عاشااااااااااااق ب رح و قدرتمند هلوه  

ها از  سااای  و نا سااای  همه در نااالن اصاایل عمارش مهمان

شااااااااادند. ناااااااااالنن که ها بود  ذیرایی یمشاااااااااش برابر اینکه  ن 

شااااااااااااد. بعد از این همه نااااااااااااال تاماه هم  ایم بهش باز نیمماه

ی را یمهنوز بوی ههاااااانگن   داد. بوی طم  و  رم ناااااااااااان 

 نا ذیرش. 

هایی دخِن با اتراه قدم به نااااااااااالن کوچک گذاشاااااااااا . همان  

اش کرده بود. اطال  کامل و دق ِف ن ااااساااا  که گلنی راهنمایی 

 باالتر از متونآ از وضع   مایل
ً
اش نداشتم البته که ظاهرا

دانسااااااااااااتم هم  اااااال تااااا  اااادودی گرفاااا  امااااا اگر نیمقرار یم

 ستم ب همم. توانیم

ودل ناااااااااااان  اناااااااااااااا . خوب از نگاااهش   اادا بود کااه چ اااااااااااام  

ه یمدانسااااااتم که چ دمان این عمارش چ اااااامیم کند. ها را خن 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 717 

کاری که با چ ااااااااااامان این دخِن ن رده بود. انگار ف رهایش را 

انااد. چقاادر شااااااااااااه ااه هم دیاادم کااه هلوی نگاااهش را گرفتااهیم

ن باااه هیچماااان را  ر کرده بود و ماااان نگااااهبودیم. ف رهاااای چن 

  مد. مان نیمچ م
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نااااااااااااال  یش که ویکی چهلناااااااااااااالهبرخالف دخِنک  ان ده  

هایش کور شااده بود و وقِن بینا شااد که دیگر ن ازی به چ اام

 اش نداش . بینایی 

کردن به خوام بدونم که چرا انقدر م تا  کمکاااااااااااا فقآ یم  

 سا د؟ چرا انقدر... من هسا د؟ چرا انقدر نگران زندگ م ه

 ا ع یبم؟  

تون از دورکردن من از کاوه، ااااااااا بله! ع  ب هسا د... هدف  

تون برای اون نیساا ، و من م اله بتونم باور کنم این نگراین 

نگراین برای منه، برای یه  دم غریبه! خودتون باش د تع ب 

کاااه بااادون اااد دل ااال من چ اااه، کن اااد؟  ااااال هم بااادون ایننیم

 از زبون کاوه شن دید،  هدفم چ ه؟ به
ً
خف  رفن که مسلما

 کن د... گ د بهم کمک یمخواید باهام همراه ب  د و یمیم

 ن قش را کور کردم و گ تم:   

 ا هواب  رو امروز به  دادم!   

هایش شاااااااید برای به یاد وردن بود. صااااااورتش هم کیم اخم  

 تر... رس  شده بود. وقِن  مد هم کیم رس  بود.  اال رس 
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هااای خودمم دخِنهون... باایاد ااااااااااااااااااااااااا من دنبااال درمون زخم  

ری خوشاااااااااا ال باشی از این که کشاااااااااا توی رایه که داری یم

 همراه  ب ه! 

 من از اعتماد   
د
ها رنااااااا ده... ها به اینکردن به  دماااااااااااااااااااا زندی

ای اونم از یااه اعتماااد معمویل کااه شااااااااااااااایااد توی هر خااانواده

 م شده نابودی! وادهش برای من و خانات ا  ب  ته اما نا  ه

ااااااااااا کردن باه  دمااااااااااااااااااااااااا منظورش از اعتمااد    هاا، اعتمااد باه  رسا

 شهداده؟

ب   لبالویهنگامه با هام    گلنی  های  ر شاااااااااااااده با رسی
د
خان 

اش ناااااااام  دادن به نااااااااوالم چهرههای هوابداخل  مد. به

ن خم ده شد و گ  :    ایی 

ن     هوری شااااما رو باور کنم... ااااااااااااااااا انتظار نداشااااته باشاااا د همی 

 تون اعتماد کنم. یعنن یه کاری کن د به

 باااا اتراه گ ااا . باااا خودش درگن  بود، هملااه  
ً
ی دوم را کاااامال

خواناااا  داشااااتم کردن هم نیمکردم...  ِن  س سااااش یم

 خواندم. اش یمهایم از چهرهبا چ م
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شاااااااااااااد و قصااااااااااااد رفِین بعد از این درخوانااااااااااااا  نباید بلند یم  

ب  از ناااااااااوی کرد؛ اما این کار را  یش از تعیم ارف ناااااااااینن رسی

 هنگامه کرده بود. 

 ا من باید برم.   

 ا  س چرا اومدی؟  

 نیما نیم  
ً
 دونم! دونم، واقعا

   .  انا صالش هم دیدین بود هم شن دین

 ا ناک بسِن،  س قرار نیس  به خونه برگردی.   

 خوام چند روز دردنِنس نباشم. ا یم  

 گلنی که ورودی نالن ایستاده بود، گ  :    

 ا خب بمون د  یش ما... نه فلورهانم؟  

ن بار با    از ناااااااااااا وتم لب گ ید و رسش را ت ان داد. برای اولی 

 و صداق   اِی 
د
 اش م  یل نداشتم. نادی

ها بالیی رسش ب اد کنن مم نه اینترش یا ف ر نیما اگه نیم  

توین ف ر کنن اوماااادی هااااا اتاااااا  زیااااااد داره... یمبمون... این

 هتل. 
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مان که باز نظرهای نااااااااااااو شااااااااااااادن و  کرده بود از هم گلنی    

 ن قش باز شد. 

ااااااا مرد هم نداریم الیه ش ر، کاوه رو هم فلورهانم فرنتاده   

از ن ا...   دنبال کاری و شن 

   !  ا گلنی

 ا چ م فلورهانم گ ته بودید بساط شام رو  ماده کنم.   

های دخِنک از م ان  ن همه اناااااا صاااااال و خوددیگری لب  

 تنش گلنی به لبخندی ضع ف ک  شد. به وا 
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ون برود. با نااینن توی دناااش    به هنگامه هم اشاااره زدم بن 

 ناااینن نقره
ً
ی کلکسااایون ههانگن  بود. از این ی  رف . ات اقا

 کردم.  مد و انت اده یمخوشم یم

 های رستارسی رفتم. کیم  رده را کنار زدم. طرف  ن رهبه  

... ااااااااااااااا    بعد از شااهداد با یونس ازدوا  کردم و بعد با ههانگن 

 کدوم نه شاااااااااه ادههیچ
ً
ی نااااااااوار بر انااااااااب بودن، نه اصااااااااال

قصااااادش رو داشاااااِین که باشااااان... منتها شاااااهداد تا رنااااا دن به 

کدوم ون ش خوب بلد بود اداش رو درب اره... هیچخوانته

از روزگار ناااااااااااا یل نخوردن... چرا خب ههانگن  قبل از مردن 

وی ها افتاده بود. یونس دو نااااال  یش مرد... گ ِین  روم و ت

ی را  ، شاااااب خواب د و دیگه ب دار ن اااااد. تا  خرین ل ظه

عمرش هم رس  ا بود... اما شااااااهداد... هنوز هم داره به ریش 

 خنده... روزگار یم
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 ا من کاری به  در فرهاد ندارم.   

 طرفش برگ تم. به  

ی ا مق رو ناااااااله دهااااااااااااااااااا فقآ دارم رسگذشاااااا  یه دخِن  ان  

ترها لحح بود اما ب رحگم... دخِنی که اگرچه ناااااااااااادهبراش یم

تری ن ردن... های این ه مر م ب اااااااااااان برای هم براش ب رح

 هاش، ناخن ک  دن روشون. زخم

 وردم دردشاااااااااااان ناااااااااااحیش رفتم. خاطرها را که به زبان یمبه  

 شد. کنارش ایستادم. چند برابر یم

ی  دری رو به روم نبساااااااته گه در خانهاااااااااااااااااااا بعد از شاااااااهداد ا   

هااااای کوچااااه و خ ااااابون بااااه بودن، م بور نبودم از رسی گرح

م که لباس گون ند به تن کرده بود...    ناه بن 
د
 گری

 قدیم دیگر برای خرو  از نالن برداشتم.   

 کن د؟ا چرا دخِنها رو از اطرف کاوه  راتنده یم  

 طرفش چرخاندم. فقآ رسم را به  

ناله با ی  دیگه از ی فلور  ان دهخوام قصهکن نیم  اااااااااا ف ر   

 های این قماش ت رار ب ه. هنسهم
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 ا اما کاوه بد نیس .   

هایش  اچه شاااااد. م ااااا ابروهایم که باال رفتند کیم دنااااا   

 های ناتش باز و بسته شدند. دور دنته

! ا ترهیح یم    دادم  ش بهش نداشته باشی

که انش باز شاااد.  یش از  ناش ن اااسااا  و دهچهرهاخم به  

ون زدم.  ی بگحید از نالن بن  ن  چن 

 های باال رو  ماده کن. ا گلنی ی  از اتا   

 ا چ م فلورهانم.   

صااادایی مبنن بر اعِناض از هانب دخِنک به گوش نرنااا د.   

کردم. با طرف اتاقم رفتم. باید کیم با خاطراتم خلوش یمبه

وه و... دخِنی که دلش ناااااااااااااله، با شااااااااااااهداد، با کافلور  ان ده

 لرزیده بود. 
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و مد نداشاااا . خانه که... درواق  خانه رف هیچ مردی به   

ن فلورالملوک صاااااااااااادایش  عمارش بود. شاااااااااااااید کاوه برای همی 

از نبود. زد. هیچ مردی بهیم  ه  کاوه که  اال او هم شن 

ِن بود و ناااااااااااه برابر اتا  اتاِف که تحیش هاگرفته بودم مسااااااااااا  

خانم راننده که فهم ده بودم انااااااامش  خودم در خانه. همان

گلنی انااااااااااا  کل د اتا  را هم داده بود که اگر خواناااااااااااتم در را 

 ق ل کنم. اتا  تراس کوچ  هم داش  که رو به باغ بود. 

ی تخِن که دی ااااااااب تا ها بود. ن ااااااااسااااااااته لبهو  اال من این  

دم. کل د اتا  هم در دنااااااتم صاااااابح رویش ب دار ن ااااااسااااااته بو 

بود... دری که ق ل ن رده بودم اما کشاااااااااااا هم بازش ن رده 

 بود. 

کردم که کارم اشااااااباه انااااا . هنوز هنوز هم بی اااااِن ف ر یم  

خواهم در ها بروم.  ِن اگر نیمکردم باید از اینهم ف ر یم

 برنامه
ً
ی نا ر بری م اما خانه باشام به یک هتل بروم یا واقعا

خواین نداشااااااا  که هنوز هایم همام با ف ر شااااااااید اراده تنم یا 

ن   ها ن سته بودم. همی 

مانند روی دیوار چرخاندم. از رسم را تا ناع  طالیی و تا   

 ده گذشته بود. 
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شاااااااااااااان در این طبقه نبود. اگر بود هم کدامانگار اتا  هیچ  

 عمارش متوهه صاااااااادای رف 
د
شااااااااان ن ااااااااده و مد من از ب ری

ن نه ن ر ناتن عمارش نبود. بودم. اما انگ  ار کش ه  همی 

ی طرف تراس رفتم. منظرهکل د را روی تخ  گذاشاااتم و به   

 زیبا بود. شه ه ع سروبه
ً
های لوکس اینستاگرایم رویم واقعا

 ورد که صاااااااااااااا بش هم که ناخود گاه این ف ر را به  هن یم

 یک عیل ی  
ً
 ع ار ان  و هیچ دردی ندارد. غم تمام تما

 صا ب این خانه اما  الش خوب نبود...   

 بااه  
د
اش انتقااام اش، از خواهرزادههااای مردهااای نااامرد زناادی

 گرف ؟یم

هایم ظاهر شاااااااد. لباس الی ف رها مقابل چ ااااااامگلنی از البه   

ون تنش بود و داش  به نم  ناختمان عمارش یم  مد. بن 

 و من را دیده بود و داشااااااااااااا  دنااااااااااااا  ت ان یم
د
داد. ناااااااااااااادی

ف طوالین هم  بودن  لهلهشاااااااااااا ی   این زن  ِن ن از به معارسی

نداشااااا . ناخوا گاه همراه با ت ان دنااااا  لبخند هم زدم.  ن 

ی در دناش بود  ن ی  دناش را هم باال  ورد و ت ان داد. چن 

که از این فاصااله خ یل واضااح نبود اما شااه ه یک  ات  نامه 

 نم  ه ن خونه ک  ده شد. بود. خ یل زود  هنم به
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ین خونه بود! خاردار... هدید خانم    ترین عضو از خن 

 کارش کاوه را هم ارنال کرده بودند. کاوه... چرا تماس   
ً
 تما

 وردم دانم این ناااوایل بود که نباید به زبان یمگرف ؟ یمنیم

  اال تماس هم 
ً
اما توی  هنم که ه  خودم کش نبود. اصال

 ام که خاموش بود. گرف  گوشی یم

ن برگ ااااااتم و ناااااام   ینه داخل   توال  رفتم. من  ن توال   ی من 

ن بود.   هم مثل ناع ، طالیی و  رت یی 

ام. ن ازی به داد که نخواب دهام در نگاه اول ن اااااااااان یمچهره  

کم کردن کمف ر عماااالو ااااالم نااااداشااااااااااااتم. ی  کردن  سب ک

خوانااااتم بهینم این مساااان   مد. یمداشاااا  به م اقم خوش یم

 م. رناندک ا یم  به

ک  م کنار  اتخِنِ نااااام  رانااااا  تخ  بود. قدم اول را که    

 برداشتم، متوقف شدم. ن ازی به گوشی خاموشم نداشتم. 
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د و که بیِه عاقل و صاااااااااااالحقبل از  ن   طلب دنااااااااااااتم را بگن 

نم  ک ف ب  اند و گوشی خاموش را روشن کند، دناش 

ون   ن م  خر زده را در دن  بهروی به گذاشتم تا از اتا  بن 

دش.   بن 

شاااااااااااااد که چند در دیگر هم دِر اتا  در راهرویی ب رح باز یم  

هاااای گرد  لاااهداخلش بود. راهرو از یاااک طرف باااه هماااان راه

خانهیم ن ی کوچک رن د و از طرف دیگر به یک نالن و  شنی
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هااای ی گرد و طالیی بخش لااهو یاااک در دیگر.  ن طرف راه

 . دو نالن  ذیرایی تو در تو و... اصیل عمارش بود 

نااااانبه قدر ناااااورا ها برگ اااااتم.  نطرف  لهی راه بهاز ن مه  

 کرد. برای گ ِین داش  که شاید چند روز  دم را رسگرم یم

ن صاااااااااااااااادای گلنی یم    مااااد. درناااااااااااااااا  فهم ااااده بودم. از  ااااایی 

 ی ه ن خونه بود. دعوتنامه

 ری فلورهانم؟ا یم  

ن  له   ودم و هواب خانم خاردار به گوشااااااااام ها رنااااااااا ده ب ایی 

 نرن ده بود. 

کدام طرف بروم که گلنی از   هنوز تصاااااااااااام م نگرفته بودم به  

ناام  همان نااالنن که دی ااب با خانم خاردار مالقاش کرده 

و  بااااه صاااااااااااا باااا  کرد. از  ون  مااااد و بااااا دیاااادنم رسی بودم، بن 

ام؟ تا خواب دهبخن  و صااااااااب انه  ماده اناااااااا  و خوبصاااااااابح

 شان رن ده بود. دعوش ه ن که به دن  گ ِین از کارش

اش لبخناااد زده و رس ت ااااان داده بودم.  اااااال بی ااااااااااااِن همااااه  

 مانده بودم این ضاااااااااورم را مساااااااااخره یم
ً
ها م ان دیدم. واقعا

 های غریبه که چه شود؟این  دم
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ااااااااااااااا خانم مهمون دارن. البته رناایم نیساا ، بهار خودمونه،   

 دخِن فتانه... 

 نچ کرد و لب گ ید:   

کنم شااناش من یه اناام ردیف یمااااااااااااااا  اال شااما هم که نیم  

تون ن ااااون بدم... ای وای نه مون رو بهخوای باغبراش... یم

 هنوز صب انه نخوردی... 

 رسش را به     چرخاند و صدایش را بلند کرد:   

و هم  ن ن.    ن  ا هنگام دخِن من 

خانه    ن م ل نداشتم. اما داشتم با هدای  دناش نم   شنی

 اش با  و  گ  : شدم. نرن ده به ورودیده یمک  

خونهااااااااااااااا این   ن مونه، شااما هم از ی مخفن و خودموین ها  شاانی

 خودی... ب رما، تعارف ن ن. 

کردن  مااااااده بود در دخِنی کااااااه دی ااااااااااااااااااب برای  ااااااذیرایی   

خانه بود. همان که گلنی  هنگام  صاااادایش یم ن کرد.  رام  شاااانی

توی دناش بود.  نالم کرد و م  ول خواندن کتای  شد که

خااانااه ن ی ی خودماااین فضااااااااااااااای  شاااااااااااانی ن شااااااااااااااان ب رح بود و من 
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خانهه ااااااا  ن ی ن ره ونااااااا ش.  هنم در تدارک بود که  شااااااانی

خودماین   شان را تصور کند. غن 

شااااااااان بود. لباس هنگامه بلوز شاااااااالوار هردو لباس را ِن تن  

اش بافته ای بود و موهایش را هم روی شاااااااانهرسهیم نااااااااده

و دامن گلداری به تن داشااا  و موهایش را  بود. گلنی هم بلوز 

 ای بسته بود.     رسش هم  کرده و با کلی س ناده

ی خانم خاردار دیده درناااا  بود که گلنی را به عنوان راننده  

شاااااااان کدامبودم یا هنگامه دی اااااااب  ذیرایی کرده بود اما هیچ

ی شااااااااااااه اااه کاااارگر یاااا کاااارمنااادان عماااارش نبودنااد... انگاااار خاااانااه

 د. خودشان بو 

ن وناااایل صاااب انه بود. گلنی هم از توی یخچال کره    روی من 

 و شن  را اضافه کرد. 

 ا ز م  ن   د من م ل ندارم.   
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تون ک  د... منم صب انه شینم شاید دلااااا  اال دور هم یم  

 نخوردم. 

و بااااز رو کرد باااه هنگااااماااه کاااه  ااااال یاااک  اااایش را هم روی   

و رسش را بهش ت  ه داده بود. نگاهش  صاااااندیل باال ک ااااا ده

 خواند. کردم نیمهنوز به کتاب بود؛ اما  س یم

 داری امروز.  ا  اشو دیرش ن ه هنگام... م اوره  

ی مقاااباال گلنی بود فقآ هنگااامااه باااز در ناااااااااااا وِی کااه نق ااه  

 رسش را ت ان داد. اما بلند ن د. 

ارف کرد که طرفم برگرداند و باز تعگلنی با لبخند رسش را به   

هم بن ااااااینم و هم بخورم. هنوز نن ااااااسااااااته بودم که صاااااادای 
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 همان بهارنایم بود که 
ً
دخِنی از   ااااا  رسم بلند شاااااد.  تما

 مهمان خانم خاردار بود. 

 رم. گلنی من دارم یما خاله  

طرفش برگ اااتم. شاااان کنار ک ااا دم و ناخود گاه بهاز مقابل  

ازدوا  کرده و وناااااااااااال بود اما معلوم بود که ناااااااااااندخِنک کم

ی توی دناش هم گواهش بود. هم  لقه هم موهای  لقه

  مد... هایش داش  دریمای که ری هزرد شده

با خ ال  رسش را برایم ت ان داد و نالم کرد.  رام هوابش   

 را دادم. 

ن بلند شااااااااااد و رساغش رف . ب لش کرد و     گلنی از   اااااااااا  من 

 بون دش. 

ری داشِن ما رو خن  کن. ااااااااا خ یل مراقب خودش باش. هرکا  

ن ن نن  ها... بهش بگو ی  رو ب اره کارای خونه رو کار ناااااااااانگی 

 ب نه. 

اااااااااااااااااااا چ ااااااام خاله. نگران نباشااااااا د... خودشااااااام گ   ی  رو   

  ره... یم

 با خ ال  زم مه کرد.   
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 ا  وانش بهم هس .   

دیدم اما صاااااادای  هش زیادی بلند بود. صااااااورش گلنی را نیم  

ون اش کرد. هنگامه دنبالرایهباز دخِن را بونااااا د و  شاااااان بن 

 رف . 

هایش کیم نم شااده بود. لبخندی به گلنی که برگ اا  چ اام   

ن ن س .   من زد و باز     من 

 ش ه ده نال ه... ا بارداره... همه  

  ه ک  د و زیر لب زم مه کرد:   

 کارش کنه فتانه. ا خدا بگم چی   

روی من بااهاز فالنااااااااااااااک دو لیوان چااای ریخاا  و ی  را رو   

 گذاش . 

 ا بخور دخِنم...   

 ف ر گ تم: ی    

ن بار که هلوی کافه دیدم   تون تع ب کردم... من ااااااااااااااااااااااااا اولی 

 راناش تا  اال ندیده بودم که یه خانم راننده باشه. 

 تمام گ  : چهره  
د
 اش  ر از شگ ِن شد و با نادی
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 ااااااااااااااااااااا وا چ ور ندیدی؟ دیگه تو عربسااااااااتانم اهازه  
د
ی رانندی

 ه خانما... دادن ب

 لبخند زدم.   

 ااااااااااااااا منظورم راننده  
ً
ی خانم نیساا ، شاا ل رانندگ ه. معموال

 های  ولدار، یه  قان ... ی  دمراننده

  ها ی خنداین گ  . زود توضیح دادم:   

 ا ام دوارم بد برداش  ن ن د، فقآ برام هالب بود.   

ااااااااااا برای چی بد برداش  کنم... بعد از چند نال هنوز برای   

 ودمم هالبه. خ
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  چ کرد: رسش را کیم هلو ک  د و صدایش را  چ  

 ها هم به نظرش ع یبه... ا  ق داری اگه این  

ن عادی دفعه رسش را عقب ک اااااااااااا د و کیم بلند یک  
ُ
تر از ت

 صدایش  رف را عوض کرد و گ  : 

ن فلور     یادم داد... ماشی 
د
ش بده کاوه رانندی هانمم ااا خدا خن 

ی ک اااِن، خالصاااه تا ترنااام بری ه کیل کاوه رو ا ی  که اندازه

 کردم. 

 ا تنها کار م  دی که توی عمرش ان ام داده!   

 خاردار!  کش نبود ه  خانم   

 هوری فلورهانم. ا نگ د این  
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ن بلند شااااادم و نااااام  در چرخ دم. در قاب در    از   ااااا  من 

 م لش به ایستاده بود. دی ب بلوز و دامنن ش ک و تقری
ً
با

ن ناااااه اهن م دی  ناااااتی  رب  که هنساااااش تن داشااااا   اال  ن 

داری هم کاغذی بود.  اهایش ناااااااا  د بود و صااااااااندل  اشاااااااانه

ی شاااااااااه ه هواین  ن های  وشااااااااا ده بود. موهایش کوتاه بود، چن 

 نق  بود.  اش ی  ایگوگوش و هایالی  نقره

 ا از بررش ظاهر و رسووضعم قراره به چی برش؟  

اشاااااااااااتم نگاهم را به رویم ب اورد اما این زن شاااااااااااه ه انتظار ند  

هایی که در این ناااااااااااان دیده بودم نبود. تصااااااااااااوراش من از زن

وق  ناااااااااااال مامان بود. اما مامان من هیچو نااااااااااانشااااااااااااید هم

 فرص  ن رد به خودش برند... 

 هوای  نداشتم. فقآ نگاهم را گرفتم.   

 کنم فلورهانم؟  ا چای ِبه دم  

 دراز ب  م.  خوام کیما نه یم  

 گلنی هوری نگران بلند شد که متع ب نگاهش کردم.    

 تون خوب نیس ؟ا چرا دورتون بگردم؟  ال  

ون رف . خانم خاردار اما ی      هواب بن 
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 انتظار داشتم دنبالش برود که نرف . ن س  و گ  :   

 دی ب بازم ی    
ً
 خواب... ا  تما

 صدای خانم خاردار ناتاش کرد.   

 ید بری م اوره؟ا مگه نبا  

 صدای هوای  ن امد.   

 مد دنبالش گلنی رسی ت ان داد و بلند شد. من هم بدم نیم   

خانه ایسااااااااتاد و  ن بروم اما رسهایم ماندم. گلنی هم دم در  شاااااااانی

 گ  : 

 ا ب ام برنونم  هنگام؟  

 هنگامه باالخره گ  :   

 تون رو  روم من ن ن د. تونم برم خانم...  ولا نیم  

وار صااااااااااااادایش زد اما  رام و لرزان بود. گلنی ناالاهصااااااااااااادایش   

 هوای  از خانم خاردار ن امد. 

 تون رو  روم من ن ن د. شه خانم...  ولا  الم خوب نیم  

هوا و بلندش بلند شااااااااااااادم. صااااااااااااادای ی ی  از صااااااااااااادای گریه  

 شدن دری خاموش. ای که دور شد و با بستهگریه
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 خانم خاردار گ  :   

. ا با دکِنش تماس بگ    ن  گلنی

 

 

 

🌙 
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 ا چ م خانم.   

ون رف . رسی ک اااااااااااا دم. خانم خاردار هم در     گلنی کامل بن 

 دید نبود. 
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ن انداختم. کره در  ال  ب   شدن بود برگ تم و نگایه به من 

ون رفتم. با شن  و  نن  در یخچال گذاشتم  شان و بن 

رسی  شااااااااااااادند. تر یماش هر ل ظه ع  باین خانه و اهایل  

 له ک اااااااا دم اما ترهیح دادم در هال و راهروی  ن نااااااااوی راه

ون بروم. از  له ن رفتم. یک راه به ناااااااااااام  بن  های ایوان  ایی 

ن قرار    ااااااا  عمارش بود که درنااااااا  وناااااااآ این باغ رسنااااااان 

گرفته بود و یک راه ناااااااااااام  درختان میوه و ی  از مساااااااااااان  

 نم  ورودی. ننگ رش، به

ساااااا  ماه هم کاری را  یش گر مساااااان  درخ    فتم. ویالی رسبن

 بود.  ر بود از نااااااه این
د
ن ق اااااااااااان  قاااااادر ب رح امااااااا بااااااه همی 

های نااااااایب.  خرین بار که با بیه و مامان رفت م  خر درخ 

ن بود. هوا رسد شده بود و به بودن رسبس  خاطر ن دیک این 

رفت م. به ناا. دان رسدتر هم بود. همی ااه بهار و تابسااتان یم

رده بودم توی رسمااااااا برویم. شااااااااااااااااااان ک ن بااااااار من م بور 

ی خوانااااااااااااا م برای اناااااااااااا  به  والدکف بریم که، رسوکلهیم

ها هدایی  الش ناااا امک   دا شااااد. مامان هنوز بعد از نااااال

شااااااااااااااد. از وقِن مریض شااااااااااااااده بود دیاادنش از دیاادنش بااد یم

های لعنِن بود... بدون ان  در  والدکف م رک رشد تومور 
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از... ن هم دیم نااا امک از ک ا باخن  شاااده بود  برگ ااا م شااان 

مااان...  ن روزهااا مثاال  اااال ازش ک ااای م کااه  مااده بود رساغ

متن ر نبودم. مااامااان کااه مرد... بیه کااه زبااان باااز کرد... تااازه 

 فهم دم این مرد با مادرم چه کرده بود. 

؟ا این    هایی

 طرف گلنی برگ تم. لبخند زد. از کنارم رد شد و گ  : به  

ی ن و    ن  ن  بدم. ا ب ا یه چن 

دنبالش راه افتادم. کیم هلوتر مقابل نهایل کوچک ایسااتاد    

هایی اشااااااره کرد که بی اااااِن کوچک بودند، به ه  و به درخ 

 چندتای  خر... 

 ا اینا رو من کاشتم.   

 نازشان ی درخ ی  تنههلو رف  و ی   
ً
ها را ناز کرد. دق قا

 کرد. یم

ین عمارش... هر نال یه ااااا از یازده نال  یش که اومدم به ا  

 درخ ... 

ن درخِن کاااه    رناااااااااااا اااده بود باااه  خرین درخااا . درواق  اولی 

 کاشته بود... یازده نال  یش. 
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هااااای تر بود. یااااک درخاااا  نااااارن  کااااه نااااارن از بق ااااه ب رح  

ن و نارنج  داشاند.   ن نن   بی 
د
 کوچ ش رن 

کردن... برای رایصن کن  او بودم بی اااِن بدانم. برای اعتماد    

ن  هنم که دنااااااااااااا  از این ف ر بردارد که باید بروم، که کرد

به  ضااورم این ها اشاااباه اناا ، که باز هم از این اعتماد خن

 خواهم خورد... 

 یما  س یازده ناله که این  
د
 کن د. ها زندی

اش بود. نااوالم  وانااش  رش درخ  و نوازش  وناا  تنه  

 ی دلشاز هاااااا  رانااااادش. ام ااااادوار بودم از باااااازکردن ناااااااااااا ره

    مان ن ود. 

 رسش را ت این داد و یازده را زیر لب ت رار کرد.   

ویک نالم بود که  ا به این خونه اااااا مثل بر  گذش ... ش  

 گذاشتم. 

 داد. ودو نال داش  و بی ِن از ننش ن ان یم اال چهل  

 به عمارش اشاره کردم و گ تم:   

ن ا یم    شون؟شناختی 
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 رسش را به نفن ت ان داد.   
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 ا خدا فلورهانمو رس راهم گذاش ...   

 هایم دوخ  و با م ث ادامه داد: نگاهش را به چ م  

 ا وقِن زندان بودم.   
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دهانم ناخود گاه باز شاااااااااده بود. این زن... این زن نااااااااااده و   

 را چه به زندان؟! 
د
 خان 

 راناش ترن دم...   

. با دنا    ن های خود بازوهایش او لبخند زد؛ کوتاه و غمگی 

 اش هم  شده بود. را در برگرف . چهره

 ش رو بگم،  ا به فرار بذاری. ترنم بق ها یم  

  رفش کنایه نبود.   

ن شاااااااااااده بود و ن نه د تا قبل از دورشااااااااااادنش    زبانم نااااااااااانگی 

ی بگحیم. هایش را کنار درخ  ن هایش  ر کردم. دناااااااتم را چن 

... رسم را های گلنی شاااااااااااان ک ااااااااااا دم. های دنااااااااااا هایبه تنه

خدا زبون رو وقِن »گ  : نااام  عمارش چرخاندم. بیه یم

به  دم داد که دل و  هنش رو با یه  وناااااته  وشاااااوند... زبون 

دوین چ ه؟ یه شاااااااااااااد کل د ورود به دن ای درون  دما... اما یم

شااااه گ  ...  رفایی تو اون دن ا هساااا  که  ِن با زبونم نیم

ماااه خر  کنن تاااا بعاااد یاااا م بوری ناااااااااااا وش کنن یاااا انقااادر کل

... اما تهش اینه که کشاااااااااااا هم  رف  منظورش رو برنااااااااااااوین
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ترین زبون دن ا، چینن نیسااااااااا ، فهمه... ناااااااااخ دل  رو نیم

 «زبون دل  دمان . 

خواناااااااااااا  باز غر ب ند که چرا کاوه از توی دلم صاااااااااااادایی یم  

د که باز یادم به گوشی خاموشاام افتاد. یعنن رساغم را نیم گن 

ام؟ رساغم را ده بود خاموشاااااش کردهنگران شاااااده بود؟ فهم 

از خوناه گرفتاه بود؟ فرهااد چ ور؟ باه گوشااااااااااااش رناااااااااااااانده 

 رفتم؟ماندم یا یمکردم؟ یمکار یمبودند؟  اال باید چی 

ها وبرح درخ الی شااااااا ها شاااااادم تا از البهچند قدم هابه  

های این خانه ع  ب بودند. ناختمان عمارش را بهینم.  دم

شاااان هایند فقآ زخیم بودند و زخمشااااید هم ع  ب نبود

 عامل  یوندشان شده بود. 

های خودشان را   دا کرده هنسهای من هم همشاید زخم  

دادند قدیم ناااام   ن در ب رح و دروازه بودند که اهازه نیم

 مانند بردارم. 

 قدر در باغ راه رفتم که خسااااااااااته شاااااااااادم. کم ن  
د
کم گرناااااااااان 

ن خاااایص شاااااااااااااااد. از دداشااااااااااااااا  تنهاااا  س وهودم یم یروز چن 

ها چند صااااااااااااندیل نخورده بودم.   ااااااااااااا  عمارش روی چمن

 چوی  و  الچیق بود. توی  الچیق بساط بارب  و هم بود. 
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 ها ن ستم. روی ی  از صندیل  

 ا شما هدیدی؟  

 نم  صدا چرخ دم.   

نااااااااااااااله با تینی خام این همله را گ ته نوزدهدخِنی ه ده  

  س کردم کاااه هاااا بود. باااا دیااادن صااااااااااااورتم، اخم کرد.  ِن 

 خورده ان . 

شاااااااااااااادش ای بااهبرع س ل ن مردانااه و کیم هم التش چهره  

ی مثل یک قاب  ن دخِنانه و ناز داشااااااااااااا . توی دناااااااااااااش چن 

 ب رح بسته بندی شده بود. 

 در هوابش گ تم:   

 دونم، شاید. ا نیم  

   !  ا  س نیسِن... مهموین
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   اش را کرد که برود. گ تم:   

؟    ا شما چی

ی؟    ا ک ا موندی رسیِ

ون  مد و روی ایوان کوچک   اااااااا  عمارش     گلنی بود که بن 

خاطر واتنش ناخود گاهم از کردم شاااااااااید بهایسااااااااتاد. ف ر یم

دنااااتم نارا   باشااااد، اما مثل دی ااااب، مثل صاااابح،  لبخند 

 زد. یم

 ا ب رمای د ناهار بخوریم.   
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ودم. گلنی اول طور مااااانااااده بدخِن زودتر رفاااا  و من همااااان  

های طرف داخل رف ، بعد انگار   اااااااااااا مان شاااااااااااااد. از  لهبه

ن  مااد و روبااه کاه رویم ایسااااااااااااتاااد. باادون  نایوان کوچااک  ااایی 

نااام یا انتظار توضااایح داشاااته باشااام، باز بازوهایش را ب ل  بنی

 کرد و گ  : 

  وش دن،   
د
 بپوشم... رن 

د
اااااااااا من دون  داشتم لبانای رن 

تو شاااهرناااتان کوچ ک ما کمِن زن و بودن نیسااا ... اما   ا ی  

کردی که  وشااااا اااااش چادر نباشاااااه... نه به دخِنی رو   دا یم

م ااال و از روی عق اااده، فقآ چون عرف بود... چون هری 

 کردن... گ  ، هور دیگه هم نگاهش یمهور دیگه یم

  رام به م ان  رفش رفتم و معذب گ تم:   

 ا الزم نیس  برای من توضیح بدید.   

 را از بازویش هدا کرد و دنتم را گرف .  یک دناش  

ا ترک عادش موهب مرضه... من عادش کردم خودمو برای   

همااه توه ااه کنم... کاااری بااه شاااااااااااامااا نااداره خودم  ااالم بهِن 

 شه. یم
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قدر تل  شااااااااد که طعمش را  س کردم. رسش لبخندش  ن  

 را ت این داد و گ  : 

اید یه روز خواد  دمای بی ِنی بهم  ق بدن... شااااااا دلم یم  

ه.   دلم  روم بگن 

ناخود گاه دناش را گرفتم. این گوشه در نایه، هوا خنک   

 بود و دنتان او گرم. 

ه هم اااااا من به  رف کش کار نداشتم. چادر نیم    وش دم تن 

گ تم... لبانام نه تن  و چسبون  وش دم اما هلف نیمنیم

 بودن... اون
د
بودم  وقتاااا هوونبودن ناااه بااادن نماااا. فقآ رن 

 هرئتمم بی ِن بود... 

 ا هنوزم هوون د.   

گحید تعارف ن نم اما  و  کرد. کند یا یمف ر کردم ان ار یم  

 هایش بر  زدند... این زن... خ یل زالل بود. چ م

دونسِین من ی شوهرم خ یل متعصب بودن. یماااااااااااااا خانواده  

دونم چی شااااااااد اومدن خوانااااااااتگاری گردم اما نیمچ وری یم

ااشاااون... خب وضااا  مایلمن برای  شاااون از ما بدتر بود و  رسا

  در منم  رس نداش  که... 
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  یه ک  د و گ  :   

 دخِنم بود. یم  
د
خوانااتم ااااااااااااااا خالصااه بگم... تولد چهارنااال 

م. از صاابح رفته بودم خرید. دلش ف اا  ااه  براش ه اان بگن 

ا خ یل   دا نیمخوانااااا ... تو ف لم دیده بود. اینیم ن شاااااد چن 

هااا  درس گرفتم، وهو کردم کااه یااهقاادر  رستو شااااااااااااهر مااا. ان

 ظهر شده بود که رن دم... رن دم... 

هر دو چ اااااااااامش  ر از اشااااااااااک شااااااااااد.     ردردی  دفعهیک  

 گ  : 

 خوان  بهم... ناموس... یما ی    

 زبانش به گ ِین نچرخ د. باز رسش را ت ان داد.   

فم زدمش...     ا وانه دفا  از خودم و رسی
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 هایش. دن  ک  د زیر چ م  

ن که من ااااا ُمرد... انداختنم زندان... مرده   شور این قانونو بن 

دادم که ناموس باید هواب  س یماون ی  های شاااااااااااا ای  از 

ظهر چرا هایی رفته بودم که مناناااااااااااااب یه زن تنها  اون وق 

به چند تا  نبوده... که چرا اگه دفا  از خود بوده های یه خن

شاااااااااااون؟ چ ور  ایل یه م ااااااااااا  گردن گ تم بهچی یمزدم... 

 ناموس افتاده روش... کردم که وقِن یه نره خر ی  کل   یم

  ه ک  د و رسش را ت ان داد.   
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ی شااوهرم که هریان تعرض رو فهم دن، شاادن ااااااااااااااا خانواده  

مم بدتر از ویِل دم... گ ِین کرم از خود درخ  بوده. خانواده

 که... 

    ختم شد.  باز کالمش به  ه و   

 زبانم دوباره خ ک شده بود.   

 منه... خودش برام وک ل گرف .   
د
ااااااااااااااااااااااا فلورهانم ناچ  زندی

بعااد از کیل باادبخِن و دادگاااه یااه نااااااااااااااال  بس و دیااه شااااااااااااااد 

 م که هیچ خود فلورهانم  رداخاش کرد. م ازاتم... خانواده

ه به نق ه    ای مانده بود،  رام گ تم: خن 

 ا شوهر و دخِنتون؟  

قِن زندان بودم طالقم داد. دخِنم زیر دنااا  مادرب رگش و   

ام که خدا ر م ب رح شاااااااااااااد... منم تو نظرش یه مادر بدکاره

ش ن اتش داده.  ّ  کرده و از رسی

 دناش را نم  باغ گرف ...   

 کارم. ا اون درختا رو هر نال روز تولدش یم  
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هایم اما بهِن عمل های مناناااااب را   دا ن ردم. دنااااا کلمه   

د. ب لش کردم. فقآ چنااد ثااان ااه امااا م  م... هاادا کااه کردناا

شدم، نگاهش را قایم کرد اما دنتم را ک  د و دنبال خودش 

 های ایوان برد... نم   له

ی نخوردی من های تو ضاااعف    ن اااااااااااااااا ب ا دخِن از دی اااب چن 

کردم... رانِن من عاشق اون فینگ ل اتونم... هر بار اومدیم 

 ازشون خریدم... 

مااان تعریف کرد کااه دلم هوای خونااه را غااذاهااای قاادر از  ن  

 کرد، اما... دیگر قصد ترک این عمارش را نداشتم. 

   

 

 

 

🌙 
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 فلور  

 

 

 

 

 

های زدم که این کار را ب ند. ی  از ع ساز  یش  دس یم  

عنوان هدیه برایم  ورده بود. نمای گاهش را قاب گرفته و به

ای دورتادور قاب دن کاغذ نسااااااااا افهکر خودش م ااااااااا ول  اره

 شده بود. 

ن  وِف نداشاااااااااتم. هرچه بود و ها بود که برای هیچناااااااااال   چن 

 ی شهداد ته ک  ده بود. نبود در خانه
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ی هم اهل بروز ا ساااااااناااااااش نبود اما ه  این که ناااااا     رسی

ی  وقم  مد قوهکردم. بدم نیمداش  بروز ندهد را  س یم

 .. ام کند تا. دقایِف همرایه

ن تصاحیر خودم بود کاغذ بساته    ن چن  ن افتاده و اولی  بندی زمی 

هایم را  ر کرد. ع ش که قاب گرفته بود تصحیری که چ م

ه بااه  ناااااااااااامااان. یااادم  از من بود. ایسااااااااااااتاااده روی ایوان و خن 

ن ع اش از خودم دیده باشاااااااااام...  مد هیچنیم وق  او را  ی 

ی ری اااهشاااااااااااااااک از قهالل مااااه ناااازک افتااااده بااااالی ع س ی  

 گرف . ع انش ن أش یم

یم اااااااااا ببخ  د دیگه م بور بودیم ی     اهازه ازتون ع س بگن 

 . ن  که شگ تانه ب ی 

ایم چه ع س زدن  برم من... ع اس  رفهاااااااااااااا قربون  رف  

 گرفِن از فلورهانم. 
د
 ق ن 

مون ن ن ا خوش ومحبگیل رو هو گرف ... مابااااااا باز این گل  

  مد. نیم

را باااااا ههاااااانگن  گرفتاااااه بودم. م یل باااااه  هاااااایم خرین ع س  

ی گوشی هاااا و  ااااافظاااهزدن خودم و خاااااطراتم در  لبومور 
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هااااااای اهباااااااری، ه  ع س نااااااداشاااااااااااااتم. بعااااااد از  ن ع س

درچهااااری کاااه برای کاااارهاااای اداری گرفتاااه بودم، هیچ ناااااااااااااااه

 ع ش نداشتم و  اال این... 

اش برای ع س، یااک قاااب عمودی و طالیی قاااب انتخااای    

. نب دکورانیون  ر بود. منا  طم را  عمارش ههانگن 

مرد از زر  و بر  خوشااااااااش یم   ی شااااااااهداد؛  مد. مثل ننه ن 

کرد که دیگر  رن ش خم ملوک خانم هوری النگو دناا  یم

های ظریف انااااات اده شاااااد. دخِن ههانگن  اما طال نااااا  د نیم

کرد و خن  ناداشااااااااااااا  طالهاای زرد و ی وری کاه باه خودم یم

هاااای من. ی  اااادرش بود نااااه عقاااادهل قااااهکردم ناااااااااااا وی ان یم

 های من که از هنس طال نبودند... عقده

توانساااااااا  باور کند  در ا مقش از شااااااااو  دخِن ب چاره نیم  

د.   ف که ناااال قه داشااااِین زین هوان و زیبا یم توانساااا  بمن 

کرد، به مالش گند اش نیمنداشااااااااااااا  و اگر کشاااااااااااا راهنمایی 

 زد. یم

ثل ویِنینن دیدین در معرض  مد زن هوانش را مخوشش یم  

نمااااااایش بگااااااذارد. ا مق! خن  نااااااداشاااااااااااااااااا    اااااااااااااااااا  رسش 

فرنااااااتادند که تر از خودش برایم    ام یمهای ا مق  الههم
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مرد را ول کن مااا دن ااا را بااه  ااایاا     ف تو نیساااااااااااااا ؟ این  ن 

وری ا مق! یم ن مردهای  ن   ری یم...  ن 

 ا ب ن مش به دیوار فلورهانم؟  

ون ک اااااااا دم و ال واناااااااام را از البه   ی خاطراش ترشاااااااا ده بن 

 نگاهم را از تصحیرم در قاب... 

ی کیم معذب قاب به دنااااااااااااا  مانده بود. ای بابا! قرار    رسی

بود  وقم را ن اااااااااااااانش دهم... گلنی چه گ ته بود؟ ها... هیچ 

کس نبود.  خرین ع شاااااااااااا از من روی دیوارها نبود. از هیچ

 بود کااااااه داده 
د
بود ازش ع س ههااااااانگن  هم تااااااابلوی ب ری

وری  ن مرد  ن  نقاشی ب  اااند. ال ق خوب ک ااا ده بودند اما  ن 

 قاب ع س طالیی و ب رح هم ابهِن نداش ...   ِن در  ن

 ا ب ن د.   

ی شااااااادم، دناااااااتم را روی شاااااااانهاز کنارشاااااااان که رد یم   ی رسی

دم.   گذاشتم و فرسی
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 قبل از خرو  از نالن کوچک گ تم:   

 ی. ا شب بمون رسی   

   . ن  ا چ م خانوم. هرچی شما بگی 

 گلنی هم  و  کرد.    

 ا مگه به  رف فلورهانم گوش بدی.   

 ا  س به  رف ی باید گوش بدیم؟  

 به طلب اری ل نش لبخند زدم.   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 760 

ی یم   توانساااا   ال و هنگامه هنوز در اتاقش بود. فقآ رسی

 هوای این عمارش را عوض کند و... کرده بود. 

ی مچش  هنگامه تا شاااب در    اتاقش مانده بود. شاااب اما رسی

خانه ن ی کوچک گرفته بود که رس در یخچال کرده را در  شااااااانی

ی برای خوردن یم ن  گ  . و دنبال چن 

ی گ ته بود:    اااااادگی ااااااام ک ااااااا  »رسی  دم گ ااااااانه باشاااااااه افرسا

 یم
د
ن صدای خنده« هون! شه هن  ی گلنی را بلند کرده و همی 

 ... های هنگامه را ک  ده بود. اما  ن دخِن لب

 گلنی قصااااااااااه
ً
کم نحب  ی خودش را برایش گ ته بود... کم تما

 کرد.  رن د. البته اگر اعتماد یمی خودش یمشن دن قصه

ون ن اامد. نه    از دی اااااااااااااب کاه باه اتااقش رفته بود، دیگر بن 

برای صااااااااااااب ااانااه، نااه ناااهااار... چنااد باااری گلنی خوانااااااااااااتااه بود 

یش را رساغش برود کاااااه اهاااااازه نااااادادم. باااااایاااااد خوب ف رهااااا

ون نیمیم  مد باید گلنی را رساغش کرد... اما اگر تا شام هم بن 

 فرنتادم. یم

ی ناااااااااااای     های قارب را چرخاند و گلنی با ظرف نان  مد. رسی

 گ  : 
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 گیل با نوناش اومد. ا باز این گل  

ااش نداشاااِین رف  و یماش یمگلنی قربان صااادقه    خندید.  رسا

ان یم ی هن  ی  دخِنش را بااا رسی کااه خودش دریااایی از کرد. رسی

  رسش بود... مثل هنگامه... مثل من و شاید...  ن دخِن. 

ها ن اااااااساااااااته و کتابش را هنگامه دورتر روی ی  از صاااااااندیل  

گاهش های گهخواند. مثل همی اااااه ناااااات  بود اما لبخند یم

ی از چ مم دور نیمبه  رف  ماند. های رسی

ی بعااد از کسااااااااااااااب اهااازه بسااااااااااااااط    ن دیاک غروب بود و رسی

شااااااااااااادن ارب  یو را به راه انداخته بود. گلنی هرچه قابل کبابب

های قارب را در بود در اخت ارش گذاشااااااااااته بود. ی  از ناااااااااای 

دنااااااااااااِن خاااااایل کرد و برایم  ورد. م ااااال ناااااداشااااااااااااتم اماااااا  یش

ن ناااای   ماده شااااده نیم خوانااااتم دناااااش را رد کنم. این اولی 

نفن بود. از دناااااااااااااش گرفتم. گلنی نااان تعااارف کرد. رسم را باه 

 ت ان دادم. 

ن بعد نون تعارف کن گل    ! گیلا ه  ل روفرم خانومو ببی 

ا فلورهانم باید بره رستا اشو ب مه کنه ماشاال... ی بود اون   

 خواننده خاره  ه رفته بود بالنسبا و ب مه کرده بود؟
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 گیل چ  ار به بالنسب  مردم داری؟ا تو نونتو بخور گل  

ن را با نان بخورد، ش داش  همهگلنی عاشق نان بود. عاد    چن 

داد. مثاااال  ِن برن ... یونس هم نااااان را بااااه برن  ترهیح یم

های دیگر ترهیح ن ها که به کارها و چن  ن شااااااااان خ یل کارها و چن 

 م داد. 

   
د
شاااااااااااااااان بود. هم یونس هم من هم کاااه فقآ ویِنین زنااادی

... بااااا این ت اااااوش کااااه یونس اهبااااار بود و ههاااانگن   ههااااانگن 

 انتخاب من، خوان  من.   ف که...  انتخاب... 

 ا نالم.   

ون  مااده نگاااهم را از روی قااارب   هااا باااال  وردم... باااالخره بن 

بود. کیم رن   ریده بود و کف دناااااااااااااش را به ابروی چ ش 

د. یم  فرسی
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ی و هنگااااماااه زیر لاااب و    باااا  رکااا  رس هوابش را دادم. رسی

 :  گلنی

ون اومدی از اتا . ااااااااااااا نالم به روی ماه    . خداروش ر بن 

ی بخور... رنگ   ریده از دی ااب ه جی نخوردی،  ن ب ا یه چن 

 چند بار خوانتا... 

   .  ا گلنی

ی.     ا چ م فلورهانم... چ م... نسوزه رسی

ی رف  و دخِن کنار من  مد. ی  از قارب    ها را گلنی رساغ رسی

 دار...  ااااالم از طعم بود و  بدر دهااااان گااااذاشااااااااااااتم. خوش
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اش را خورد. کل دهان و چانهغذاخوردن ههانگن  به هم یم

فهم دی کردی یمکرد. هربار نگاهش یمدر خوردن ناااه م یم

اش چااه بوده اناااااااااااااا ... ماااناااااااااااااا ، خورش، م تحیاااش لقمااه

 های برن ... دانه

خوای ع ار  دما دناااااا  ب اد باهاشاااااون یم»گ  : مادر یم  

نیسااااااااااااا ،  رف خوردن یا چی خوردن غذا بخور...  رف کم

 « هوری خوردنه! چه

گ اا  امااا کاااری برای انتخاااب ههااانگن  از مااادر راناااااااااااااا  یم  

رف   مد.  ِن اگر با رس توی ظرف غذایش یمدنااااااتم برنیم

 کردم. هم انتخابش یم

 تون اعتماد کنم. خوام بها یم  

باز نگاهم را تا صاااااااورتش باال بردم. رنگش زیادی  ریده بود.   

با  بری د...  باه گلنی اشااااااااااااااره کردم ن برایش رسی از  اارب روی من 

ب   لبالوی کار دنااااااا  خودش. تابساااااااتان هایش به همان رسی

ترشی انداخِین و لواشاااااااااااااک و مربا درنااااااااااااا  کردن و  بل مو و 

ی یم ب وره منااد و بااابرکِن گااذشاااااااااااااا ... دناااااااااااااا گن  هااای هنن

 داش ... زن ب چاره. 
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تعاااارف گرفااا  و بی ااااااااااااِنش را نوشاااااااااااا اااد. گلنی از لیوان را ی    

ی کباب کرده بود برایش فرصاا   اناات اده کرد و از هرچه رسی

 لقمه گرف  و داد بخورد. 

ی با    هرکس به کاری م اااااااااا ول شااااااااااد. هنگامه با کتابش، رسی

ام، تا دخِنک کیم هان هایش و من با خاطراش ترشااا دهنااای 

د و گرفته بود انگار که...   بگن 

 ااااااااااااااااا   
د
مون باز شااااد... ه اااا  نااااال  یش بود که  اش به زندی

. زن ن  من و خواهرم... بهی 
د
 دی

ی گ  :     رسی

 ا االن ما ب نحیم یا خودمونو ب ن م به اون راه؟  

لبخندم را   ااااااا  لیوانم ها گذاشاااااااتم. هنگامه رسش را خم   

ی اما هدی، نااااااااااااوایل و منتظر  کرد و گلنی را   خندید. رسی

ه به دخِنک مانده بود. دخِنک هم خندید و گ  :   خن 

 ا ب نحید.   

ی رسخوش    رویش هلو  مااااااد و روی صاااااااااااااناااااادیل روبااااااهرسی

 ن س . 
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 خودمون ااااااااااااااااا هرچقدر بدمون یم  
د
 مد از گند و کثاف  زندی

 د از  باااااادباختا ااااااای باقا ااااااه رس ماون یم ارف با نا ام، خاوش

 درب اریم. 

ی     گلنی نتوانس  خودش را کنِنل کند و رسش را بون د. رسی

  مد.  مد اما او هم با گلنی راه یمخوشش نیم

ی هنگامه هنوز د   ور بود اما دیگر کتابش را بسااااااااااااته بود. رسی

 گ  : 

 تو هم یه فاز دپ بریم  
د
داری... باشه بابا همه ا ب ا بابا هن 

. دونن افرسدهیم  ی این خونه تویی
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ون یماین  رف   ی بن   مااااااد درد هااااااا فقآ اگر از زبااااااان رسی

ی که خودش درد بود. یک درد ی  
 درمان. نداش ... رسی

، کاه مهرباین    ها و کردننگااهم را دورتادور چرخااندم. از گلنی

ی، کاه ی راهنماای غمهاایش کتااابچاهخنااده هااایش بود. از رسی

اش گم گونهاش   ااا  رفتارهای الش ظاهر ظریف و دخِنانه

شاااااااااااااااااد، از هنگااااااماااااه، کاااااه تاااااا  خر هم باااااا دردهااااایش خو نیم

ین گرفاا ... تاااا این دخِن و دردی هااادیاااد کاااه قرار بود   نیم

 عمارش ههانگن  شود. 

 ا فرهاد...   

 رسش را نوی من چرخاند.   

... از خواهرم خوانتگاری کرد. خواهرم    ااااااا  رس شهداد ک این

ن بار عاشق شده بود.   عاشق شده بود. برای اولی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 768 

ن زیر  ایش داد. دهانش را باز کرد    نگاهش را گرف  و به زمی 

ون داد. دیگر نگاهش را به کشاااااااااااا ن ه به و هوا را بن  داد. خن 

ن گ  :   زمی 

ااااااااااااااااااااا ازدوا  کردن و چهار نااااااااال و چند ماه  یش تینا به دن ا   

 اومد... 

ی ی    
 هوا گ  : رسی

 ا همون موفرفری؟ بچه تخس ه!   

ی این باااار خودش،    ابروهااای دخِن بااااال رفااا  و... خاااب رسی

 خودش را لو داده بود. 

خودش هم فهم ده بود که بناد را  ب داده. با ل ن تخس   

 خودش گ  : 

 خ ال  اال، از ب ث دور ن  م. ا ی    

ه به دخِن ماند. او    دنااااااااا  زیر چانه زده هدی و منتظر خن 

ون داد و گ  :   هم ن سش را بن 

 ا دو ماه بعد از تولد تینا... دیگه خواهرم نبود.   
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ون داد. این   هاااای هااااا  هباااااز دهااااانش را باااااز کرد و هوا را بن 

 رسرفته از هانش بود. 

ا خودکشاای خواهرم هسااتم... ااااااااااااااا    فرهاد گ   که من مقرصا

بی اااااااااِن از ناااااااااه ناااااااااال با این عذاب خودخوری کردم... زهر 

ک اااا دم...  درم دراومد... خودمو وقف فرهاد و تینا کردم... 

 ناق  خواهرمو کامل کنم... دان گاه خودم 
د
گ تم باید زندی

ای که اون م رو ول کردم و رفتم رشااااتهی مورد عالقهو رشااااته

ونااااا  داشااااا ... هرکاری اون دونااااا  داشااااا ، هرکاری که د

شاااون نرنااا ده بود... با تمام وهودم ش رو داشااا  و بهبرنامه

 که... شدم بیه... شدم بیه تا این

 دقااایق  یش در مااده و گونااهی  م ااث کرد... از  ن  
د
هااا و رن 

هایش را زدند. دناااااااا کمک داشاااااااااند به رسچن یمکمگردنش 

 . روی زانوهایش م   کرد 

ی ااااااااااااااااااااااااا یک نااااااااااااال  یش... توی ونااااااااااااایل خواهرم تو خونه  

خودمون هایی که توی این ناااااه ناااااال از چ ااااامم دور مونده 

ش رو بود یااه رسرناااااااااااا ااد   اادا کردم... توش ات اااقاااش روزانااه

نوشااااته بود  ر از ام د و ه  ان برای  ینده و دخِنی که قرار 

بود به دن ا ب اره... تا رناااااااااااا د به دونااااااااااااه ماه  خر عمرش که 
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ی از شااااااور و شااااااو  نبود... هملهد ها م هول بود... یگه خن 

مگه «... »تونم باور کنمنیم»خ یل هاها فقآ نوشااااااته بود: 

ها نصاااااااااا ه ن مه بود... همله« م... شااااااااااه فرهاد؟!  در بچهیم

کاااش فقآ  ق خودمو خورده بود... خواهر »ه  دوتااا... بااه

کاااااااش هااااااای »و « م... هواب بهرو رو چی باااااادم... ب چاااااااره

کردی... شاااااااااادن با دامادش برای دخِنش  دری یمناااااااااا مد ه

 « بابا من دخِنش بودم! 
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رسش را بلناااااد کرد.  ااااااال دیگر از صااااااااااااورتش فقآ رسچن   

 ع ارش باِف مانده بود. تمام

گلنی با نگاهش به ب ری  ب اشااااااااااااره کرد. با تای د  لک زدم.    

ن بلناد شاااااااااااااد و لیواین  ب باه دناااااااااااااش داد. لی وان را فقآ بی 

 هایش گرف  و گ  : دن 

ن دیگه   دا کنم و ها رو زیرو اااااااااااااااااااااا همه   رو کردم شااااااااااید یه چن 

 از چی  رف یم
ً
زده اماااااا ه جی نبود. یاااااه ب همم بیه دق قاااااا

  دنایی زده بودم اما خب... 

 رسش را به طرفم چرخاند:   

شاااااااااد.  خه فرهاد مرد خوی  بود... یعنن ف ر اااااااااااااااااااااا باورم نیم  

 مرد خحب ه! کردم یم

 ی هم بودند. اما  در و  رس لنگه  

ال ال بود. کش از اون انتظار اااااااااااااا ن امک...  درم... معلوم  

شاااااادن فرهاد با اون ع  ب بود.  دم دناااااا نداشاااااا  اما هم

 بودن رو خوب بازی کنه؟تونه نقش خوبمگه چقدر یم

ن ت ان داد و باز گ  : رسش را به    طرفی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 772 

رسم بود دونه ماه به هردری زدم تا اااااااااااااا یه عالمه نناریو تو   

که یه روز رفیق فرهاد، ایمان ب همم اصاااال هریان چ ه تا این

وهوهام متوهه شده بود دارم م  ق اومد رساغم... از  رس

ی یم ن ایی گ   دور از چ اااااااااام فرهاد دنبال چن 
ن گردم. بعد چن 

ها رو از بیه نخونده بودم... م ال که اگه اون یادداشااااااااااااا 

 کنم.   بود باورشون

 ا چی گ  ؟  

ی روی صااندیل چهارزانو ن ااسااته و  رن  یک دناااش را    رسی

روی زانو گاااذاشااااااااااااتاااه و باااه هلو ماااایااال شاااااااااااااااده بود. او خوب 

 زند. دانس  که دخِنک از چه کساین  رف یمیم

ن هرعاااه   ای از  ب نوشاااااااااااا اااد. خم شاااااااااااااااد و لیوان را روی من 

 چوی   م ااان
ن مااان گااذاشاااااااااااااا . صاااااااااااااادای برخورد لیوان بااا من 

ن کناااد  رم ی بلناااد بود کاااه هماااهقااادر  ن هاااا درون را م می 

 هوشند. دخِنک یم

 هایش را م  م در هم ق ل کرد و گ  : نجی کرد و دن   
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خاطر  ول باهاش ای به خواهرم نداش . بهااااا فرهاد عالقه  

ش بااه نااام ی من و خواهرم کااه همااهازدوا  کرده بود... ارث ااه

 بیه بود. 

اااا    شاااااهداد ک این م تا   ول دیگران ابروهایم باال رفتند.  رسا

 شده بود؟! 

 کاری که کرده بود، نیس . ی ا اما این همه  

د و باز گ  : دن کف     هایش را به صورتش فرسی

 ا خواهرم خودکشی ن رده.   

ی گ  :     رسی

 ا یعنن ک تنش؟  

 گلنی گ  :    

 ا وا مگه ف لمه؟!   

ه کرد. ن وش دخِن هردوی    شان را خن 

دونم کاه  اای فرهااد توی مردنش ... فقآ یمدونمااااااااااااااااااااااااا نیم  

 دخ له. 

ن  گ   و دناش را به دهانش کحب د.      گلنی   ی 
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وا وال این دخِن اضاااااااا راب برای هنگامه خوب نبود.  ال  

ربآ با او رنگش و رسگذشاااا  خودش و خواهرش، هرچند ی  

 را  رانده بود. 

د شااد و به گلنی اشااااره کردم و هنگامه را ن اااان دادم. زود بلن  

هاااایش برگ ااااااااااااااا . هنگااااماااه داخااال رفااا . کیم بعاااد باااا قرم

 رف خورد و بلند شاااد. کتابش را برداشااا  و نااام  دیگر ی  

 باغ رف . 
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روی من رس های هنگامه ن س  و زل زد گلنی این بار روبه   

بتم نوش دم و گ تم: به دخِنک. هرعه  ای دیگر از رسی

 ازدوا  با فرهاد؟ا و دل ل  برای   

ی برافروخته گ  :     رسی

!!؟ا یم    خوای زنش بشی

ی!     ا رسی

 بالفاصله عقب ن س  و ن وش کرد.   

 تر بتونم  درش رو درب ارم. ا که را    
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شااااااادش ابروهایم باز باال رفتند... تصااااااام مش هن ایل اما به  

 ا ساش بود. گ تم: 

 ا نقش  درش تو این ماهرا چ ه؟  

ن اااااااااااا همه   و  شده... بهچن  ن ز اون رسی ه م ن  خاطر  ول  اخن

داماد شااااارالتانش رو بگه و توی مسااااِن بره بالش دخِنش رو 

 ب ل کنه و بخواد که ببخ اش... 

 گلنی گ  :    

؟    ا مادرتون ک ا هسِین

   
د
مون، مریض شاااااد و فوش اااااااااااااااااا قبل از اومدن فرهاد به زندی

 کرد. 

 کردم. شون... ببخ  د فضویل  ا ای وای خدا ب امرزد   

و  کرد به فات ه    خواندن. و رسی

ش خراب بود. از اااااااااااااااا مریضااایش خ یل هدی نبود اما رو  ه  

ن خسااااااااااااته بود. همون اول خودش رو باخته بود... از همه چن 

 کنه... وگرنه دکِن گ ته بود خوب یمنیم
د
 شه. خوان  زندی

ب  نوش دم و گ تم: هرعه    ی دیگری از رسی
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دونم کم نداش . تا هایی که یم  اااااااااااااا شهداد ک این از مال دن ا   

 از مااااااایه
د
ن  اااااااال هم بخش ب ری  هااااااای دروازهفروشی همی 

هاناااااا ، که البته تنها منب  در مدشااااااون هم کازرون مال اون

 نبود... چرا  رسش باید برای  ول... 

اش تمام شاااااااااااااده بود م ان کالمم  رید و خواین گلنی که فات ه   

 گ  : 

دارا از صاااادتا  دم ن ازمند ااااااااااااااااا بالنسااااب  شااااما خانوم این  ول  

 بدترن... البد طم  کرده. 

ها رو به  زده... چقدر قابل اااااااااااااااااااااا اون کشااااااااا که این  رف  

 اعتماده؟

 رسش را ت ان داد و گ  :   

، اما... درباره   ی قصااااد و نی  فرهاد برای ااااااااااااااااا خودش ه جی

شاااااااااادن به ما و ازدوا  با خواهرم با مدرک  رف زد... ن دیک

 فوش بیه که اگه زیر رس فرهاد باشه... مونه هریان فقآ یم

 ا من وانه ک تنش داوطلبم!   
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ی و بیه، فلور هم هااااخورده بود.  س    ناااه فقآ گلنی و رسی

برای این فرناااتاده بودم دنبال نخود نااا اه. هرچند بد ن اااده 

  خر  ن روزم کارش را کرده بود انگار که  اال بیه بود. همله

ها ن ااااااسااااااته و م تحیاش م   و دلش را روی دایره ریخته این

 بود. 

های بلند دورتادورش روشاااان شااااده بود. از توی باغ با چراغ  

ون زدم.   ن ایه بن 

 ا ی اومدی کاوه هان؟  

ن همله از گلنی بود. نگاه بیه از نگاه فلور    طبق معمول اولی 

وشش  در تر بود که این دونه روز با  ن گوشی خامهم مهم

هاااا دیااادنش رس ک  م اعصاااااااااااااااابم را در ورده بود. هرچناااد این

شااااااااااااااااد ف ر کنم از خن  تصاااااااااااام م  ورده بود امااااا باااااعااااث نیم

 اش برای ازدوا  با لوک گذشته باشد. مسخره

 ا زود برگ ِن.   

 ا چون نخودن اها تموم شدن!    

کرد. ها بیه ایسااتاده بود و هنوز مردد نگاهم یمبرع س  ن  

ام. هایش را شااااان دهکرد چقدر از  رفف ر یم شااااااید داشااااا 
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هایی که باید دنااتم  مده 
ن خب ونااآ راه رناا ده بودم اما چن 

 بود. 

 خانم... ا ا وال بیه  

 به هم  که درونش بود اشاره کردم:   

... از اول انگار فقآ من اضافن بودم!     ا ع ب هم  ع ین 

دش را شاااااااااااااد. یک هاهایی  دم باید خو گ تم نیماین را نیم  

کرد. از بیه انتظار زیر ی  رفِین نداشاااااتم هرچند که نااااابک یم

 در هه  خودم شنا کرده بودم. 

 زیر لب گ  :   

 ای شد. دفعها یه  

ی ت  ه نیم   انداخ . نااااااااات  ع  ب بود که این دخِنه رسی

 کرد. چپ نگاه یمن سته بود و فقآ چپ

 فلور گ  :   

 ا باقیش بمونه برای بعد.   

 نم را روی صندیل کنار بیه ول کردم. هلو رفتم. ت  

 قصد رفِین ندارم.   
ً
 ا منم فعال
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فلور هنوز زبانش را باز ن رده بود که بیه ن اااااااسااااااا  و  رام   

 گ  : 

 ا من... به کاوه اعتماد داشتم که  ا به این خونه گذاشتم.   

 راناش خرک ف شده بودم اما بروز ندادم.   

ی ک  شااده بود. بدم نیم     مد دهان رسی
د
اش از دانااتان زندی

ی  ن دخِنه هنگااااااماااااه را هم رسدرب ااااااورم. هرچناااااد قصاااااااااااااااااه

 دانستم. نیم

ی بیه صااااااااادرصاااااااااد به م اقش خوش فلور نرفته بود. همله  

ن  ها بود یعنن هلساااااااااااااه ادامه که هنوز اینن امده بود اما همی 

 داش . 

 بیه گ  :   

روزی که م  ق رساغم اومد ا چند ماه  یش درن  همون   

م قرار فا رو زد با ی  از دونااااااااااااتای دوران مدرناااااااااااااهو اون  ر 

از نبودن... قرار بود ویدا برای شاااام  داشاااتم. تینا و فرهاد شااان 

از نبود ب اد خونه م... چند ناااایل بود که برای درس و کار شااان 

و تازه برگ ته بود. با  رفای م  ق به هم ریخته بودم. قرار 

زدن و دیدم ویدا که زن  درو مهموین یادم رفته بود، تا این
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ی بگم... از اعتماد به   اا  دره... نیم ن خوانااتم به کشاا چن 

 دما   اااااااااااا مون بودم اما  الم انقدر بد بود و انقدر ن از به 

زدن داشتم که هریان رو براش گ تم... چند ماه بعد از  رف

کاش یم گ اااااا .  گیه اون روز، فرهاد دنبال منشاااااای توی رسی

که ودش  ی نهاد داد برای اینداده بود توی روزنامه، ویدا خ

ها اطالعاِی هم  کنه بره منشاااااااااااای دفِنش شااااااااااااااید بتونه اون

 ب ه... 

  س هریاااان دخِنی کاااه  ن روز  ماااارمااان را هلوی چ اااااااااااام  

 خودمان به لوک لعنِن داده بود این بود! 
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ی رو که دنبالش بودم،   دا ن رد به   ن هاش یه ااااااااااااااااااااااااا اون چن 

الخت ااار بالع ل بود کااه بیه قباال از فوتش ی تااامهنااامااوکااالاا 

 بهش داده بود و فرهاد با اون... 

اش را هااایم توی هم چ اا  شااااااااااااااده بودنااد. فلور هملااهاخم  

 کامل کرد: 

 ا داروندارخواهرش رو به نام خودش زده!   

 کثاف !    

 هلو خم شدم و گ تم: به  

 ا تو دنبال چی بودی که   داش ن ردی؟  

ی بود که توش نهم من از ارث ه ااااا یه نامه   ای یا نند م رصن

 که همه
ً
ش به نام خواهرم بود م ااااخ  بود و قرار بود بعدا

 بهم منتقل ب ه... 
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 فلور گ  :   

 تون به نام خواهرش بود؟ی ارث ها چرا همه  

هوری  ه ک ااا د که کل تنش  وی ان شاااد. رسش را ت ان داد   

 و گ  : 

ن از کاری کااااااااااا شاید همه   و  شد... چن  ه مادرم با  درم کرد رسی

 دونم. شایدم برع س... نیم

 گلنی  ه ک  د و گ  :    

ه.     ا گناه مادون کنه رودون بگن 

 گ تم:    

 ا دوبله هم کنن بد نیس .   

 خندید و رسش را ت ان داد:   

ن  تی ش دامن بچهگم یعنن  در و مادر گناه یماااااااااااااا یم   ها کین

ه. رو یم  گن 

ه به گل    هریانبیه خن 
ً
شاااااااااااان نی مانده بود. شاااااااااااااید هم واقعا

ن بود.   همی 

 باالخره گ  :   
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ها رو اااا ن امک  درم، مرد  ولداری بود اما با اخال  نه! این  

خواهرم به من گ ته... خون مادرم رو تو شی ه کرده بوده... 

 تاااااا ی  از زن
د
کاااااه ور  اخالِف و دنااااااااااااااااا  ب ن... تاااااا اینبااااااری

هریااان چی بوده، هرچی کااه برای دونم دقیق چرخااه... نیمیم

شه همه رو ب نه به و اموالش م بور یماز دن  ندادن مال 

نااام مااادرم و خودشاااااااااااام یااه ماادش نااا اادیااد ب ااااااااااااااه... زن بّره و 

ش فقآ چ اااااااااااام گ تااااه و مظلویم کااااه تااااا اون روز تو خونااااه

دفعاااااه مااااااماااااانم انگاااااار قااااادرش تورسی خورده بود... اماااااا یاااااه

ه...  اال ناااااااااااا امک باید برایم ی داشااااااااااااِین مالش  ی ااااااااااااش گن 

کاااارد... اول از هاااامااااااه تااااو هاااامااااون غاااایاااباااااااش مااااوس یممااااوس

کنه... بعدم ده و خودش رو خالم یمدرخوانااااا  طال  یم

ک ه تا شه هم طول یمافته زندان و وقِن  زاد یمن امک یم

دوباره   دامون کنه... بعدم بی اِن نا  داشا  از طریق من 

ای ه کااه فااایاادهو بیه دوباااره خودش رو توی خااانواده هااا کناا

 نداش ... 

ن به نام خواهرش بود؟ا باز هم نوال اینه که چرا همه    چن 

  رن د. های خوی  یمخدایی فلور نوال  
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اااااااااااا چون من ننم کمِن بود و ک  م به ن ام  که بازیگری   

رو خوب بلد بود، بی ااااااااااااِن... من اون خاطراِی رو که بیه از 

 م خرف  در و مادرم داشااااااا ، نداشاااااااتم
د
و خ یل را    زندی

ش قرار گرفتااه بودم... بعاادم بیه خ یل خوب از  ت اا  تاااثن 

ن بریم س همه اومد... مادرم وقِن مریض شااااااااااد چون ف ر چن 

ه، یا نیمکرد یمیم ه... همهدونم چون یممن  ن خوان  بمن  چن 

 نام خواهرم کرد تا به وقاش نهم من به نامم ب ه...  رو به

 هریان و... ن د.  شانس  رید ونآا که لوک خوش  
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 طرفم چرخانده بود. این بار رو به من گ  : رسش را به  

ی  ق تونم بذارم ی  دیگه ب اد  ای ن رهاااا به  گ تم نیم  

من و خواهرم ب ااااااااااااینااه... اگااه من بااا فرهااد ازدوا  ن نم، زن 

 و قو  ما! شه صا ب  قهدیدش یم

ن ب حبد! خوب بلد بود با یک همله      دم را از عرش به زمی 

ی نیم   ن ی؟ا تو چرا چن   رسی
د
 ی

ی چرخاااناادم. گلنی منتظر ی     خ ااال بیه رویم را نااااااااااااماا  رسی

ن رفِین دناااااش را هواب نگاهش یم کرد. فلور بلند شااااد و  ی 

ی گذاشااااااااا . از همان مدلروی شاااااااااانه هایی که تا  اال ی رسی

 ی  رس خواهرش نگذاشته بود و... بار هم روی شانهیک

ن ساام را  وف کردم و بلند شاادم. گلنی هم دنبال فلورهانش   

ی اما رو به بیه گ  :   رف . رسی

 رو...  ا االن یعنن اون یاروئه ن امک این ی  یاروئه  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 788 

خندی زدم گ   تکزدنش و یاروهایی که یماز مدل  رف  

ی ام کرد و ادامهو دنااا  در ه ب ایساااتادم. نگاه چنی  واله

  رفش را گ  : 

 اهن  کرده بوده که ب اد رسوق  شما دو ط ل مسلم.  ا  

زدنش در تضاااااااااااااااااااد بااااااا چ اااااادمااااااان کلماااااااتش هاااااادی  رف  

اش قااادر کاااه این باااار بیه هم خنااادهکرد.  ندارترش یمخناااده

ی هم نگاهگرف . خنده چنی چپ ای که زود ته ک اااااا د و رسی

های این عمارش فقآ با هنس اش ن رد... کلهم مونث واله

 د، که من بودم! نر م  ل داشان

ی بلند شد و گ  :     بیه رسش را به تای د ت ان داد. رسی

بابا نداشتم... این مدل داشتنش از  اااااااااااااا قربون خودم که ننه  

 صدتا ف ش بدتره! نمردیم و ی  بدتر از خودمون دیدم... 

 تعارف گ  : رسش را نم   نمان گرف  و ی    

 ا دم  گرم.   

 گ تم:   کرد. بیه با لبخند نگاهش یم  

از خودش دیاادی تر کااه ی  باادبخاا ااااااااااااااااااااااااا االن وانااااااااااااااه این  

 خداروش ر کردی؟
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 ا فضولیش به شما نیومده!   

 بعد هم رو به بیه گ  :   

 ا گمونم از این به بعد زیاد بهین م همو.   

 طرفش دراز کرد. هلو  مد و دناش را به  

 بیه هم بلند شد و دن  دادند.   

و  رورشگاه انم ما رو گذاشته ی ما تااااااا این رسپرن  عت قه  

ی ه... ما هم خوش ی صااااااااااااادامون  مد یممون نیمرسی گ م رسیِ

ن غرب ! گ ت م بگ م، فااااک ن نی  ن ایم... اینااااه زدهزده مربکین

 هریان. 

 مان کرد و رف . توض  ش که تمام شد،   اش را به  

 طرفم چرخ د و گ  : بیه به  

ن کرد، هااااش یمااااااااااااااااااااااااا ف ر کنم اوین کاااه شاااااااااااا اااار ل ظاااه   همی 

ی  خانم باشه. رسی

  س او هم فهم ده بود. رسم را ت ان دادم.   

ااااااااااااااااا خودشااااه. چند وق   یش مچ ااااو گرفتم... بدتر از گلنی   

  وب در والی  فلورالملوک! 
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ن دو روزی که    ... اما من تو همی  اااااا ام دوارم بدبرداش  ن نن

شااون ش رو فهم دم و... بهشااون به خالههام دل ل ارادشاین

 دم.  ق یم
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 تری داشا م. هدی گ تم: های مهممهم نبود... االن  رف  

 شعوری بیه! ا خ یل ی    

 هایش گرد شدند. چ م  

 تربی ! ا ی    

ن چند روز ن ااااون دادی،  ِن    ااااااااااااااااا قبول کن دیگه... تو همی 

عنوان یه دوناا  خ ااک و خال م براش ارزش نداشااتم که به

وگور المصبو خاموش کنن و بعدم گم بهم خن  بدی قراره اون

 .  شی

اش هم  شد. کف دناش را باالی ابرویش ف ار داد چهره  

 و گ  : 

اااااااااااااااا اعصاااابم خرد شاااده بود... فرهاد، تینا رو برداشاااته رفته.   

ک  که از طریق ویدا یه تماس هواب تل نمو نیم ده. رفتم رسی

م بتونم باااهاااش  رف ب نم... امااا ی  دیگااه شااااااااااااون اوماد بگن 

گ  ،  قای مهندس گ ِین فقآ اخبار مهم رو از طریق   ام 

ن داره  بروی منو یمبه بره... بعد تو شاااااااااون اطال  بدیم... ببی 

 دونم داره... منم گ تم به گوشش برنونن گه گوش م یم
د
ی

خوام به  ثاب  کنم که نااااااااااااوخته و چند روز نیسااااااااااااتم... یم
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خاااطر  ول بااا ش م خرف م ضااااااااااااااه... مردی کااه بااهفرضاااااااااااا ااه

  اره! یل به الالی خواهرزنش نیمواهرم ازدوا  کرده، یلخ

کردنش را ندیده بودم. شااااااااک نداشااااااااتم هرکس تا  اال گریه  

ایآ بود  ن زد که کور شااااااااااود. اما قدر زار یمدیگری در این رسی

ن رس  ام کرده بود. شااااااااااادن صاااااااااااورش و گردنش هم کالفههمی 

ن توی ی  از لیوان یش هااا براخم شاااااااااااااادم و از ب ری روی من 

  ب ریختم. 

 خوری؟ا چرا انقدر  رم یم  

ی زندگ مو به گه ک اااا ده، ااااااااااااااااا چرا داره؟ یه  دم لعنِن همه  

  رم نخورم؟ 

کااااری برو ب ن تو دهنش...  رم ااااااااااااااااااااااااا نااااه... هااااای  نهااااان  

زناااه باااه خودش... اماااا اگاااه بری یااه تو خوردناا  فقآ گناااد یم

، اونم این ونآ ی  
 مونه. نصیب نیمدهنن بهش ب ین

  لود گ  : شن د باز با همان  ال  رمار  رفم را نیمانگ  

ی یه  دم غریبه؟ هام؟ تو خونهکنن االن چرا اینااااااااااا ف ر یم  

ن  دمای غریبه و ن ره ی دلمو براشون  هن کردم؟  رفایی بی 

 کردم... ها بود با ه ئ اش برای خودمم دوره نیمکه مدش
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 ا اول ی م  ب بخور.   

 دنتم را  س زد.   

هوری که من خوانااااتم چون ه جی تو این نااااال ها اونااااااااااااااااا   

 یش نرفته... این همه برنامه ریختم ه جی نصاااااااایبم ن ااااااااد... 

م رفته تو ت م فرهاد که بیساا  ناااله ِن ویدا دوناا   ون ده

 ره رنتوران! خن  از من باهاش یمی  

شاااااااااااانس را هم از خوش لعنِن! این یارو دیگر دنااااااااااا  لوک  

     بسته بود! 

  لوش داده؟ا یعنن   

 رسش را ت ان داد:   

دونم... توهیهش اینه که ربظ به هریان ما نداره اما ااااااااا نیم  

کردم قاااباال من دیگااه بهش اعتماااد ناادارم.  دمااایی کااه ف ر یم

هوری از  ب دراوماادن... من هیچ انتظاااری از اعتمااادن، این

تونم نه ش و اهایل این خونه ندارم... فقآ دیگه نه یمخاله

م... خو یم  ام که با عقل و من ق تصم م بگن 

 گور بابای همه  
ً
. ا خ یل خب  اال... خوب کردی اصال ن  چن 
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! این خوام بگم گور بااباای هماهتونم کااوه! نیمااااااااااااااااااااااااا نیم   ن چن 

 خواهرم بود که تباه شاااااااااااااد...  همه
د
 منه... زندی

د
ن  زندی چن 

 تینان ! 
د
 زندی

 ا  ق با اونه!   
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ام ک  دم. های  ی این برگ ته بود. دنتم را روی اخمفلور   

بیه لیوان  ب را از دنااااااتم گرف  و خورد. فلور ن دیک  مد. 
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ام زنااا  خورد. از گاااالری بود. دو باااار دیگر هم تمااااس گوشی 

گرفته بودند و هواب نداده بودم... هواب که دادم صاااااااااد  

 زود گ  : 

 دی؟ا چه ع ب بابا، چرا هواب نیم  

 دارم صاد  زود بگو. ا کار   

ااااااااااااااااااااااا منم کار دارم خب! یه یارویی از صاااااااااابح چند بار اومده   

 رساغ ... 

ده بود. هیچ اشاااااااااره هیچ   ی خایص ن رده بود اما اناااااااایم نن 

خود از بیه بااااااهزد. خود تصاااااااااااااحیر لوک توی  هنم چراغ یم

ون زدم و نااااااااااااماا   فاااصاااااااااااالااه گرفتم و از   اااااااااااااا  عمااارش بن 

 های گلنی رفتم. درخ 

 ا خب؟ ک ه؟  

   .  ا یه  قایی به انم فرهاد ک این

ام خ یل شاا ک دارد به گ تم که فرضاا ه اال باید به بیه یم  

 شود!  ق ق  تبدیل یم

تو بهش بدیم... وقِن ندادم گ  ، ااااااااااااااا اخار داشاا  شااماره  

م بدم صاااااااااااا ب  کنه. ی  دو بار که تماس  خودم تماس بگن 
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بهش اما  اال باز اومده تو دادم گرفتم هواب ندادی، شماره

 گه دردنِنس نیسِن... یم

 زماین که توی هاده بودم تماس گرفته بود... شاااااید   
ً
ا تماال

ام خودش اناااااااااااااا  و هوابش را از هم ف ر کرده بود فهم ااده

 دهم که دوباره رفته بود گالری. عمد نیم

 ا ک ان  االن؟  

 زنه... ا هلوی گالری داره با گوشیش  رف یم  

 هان ؟ا تن  

 ا  ره.   

 ا یه دخِنبچه باهاش نیس ؟  

ی   دا ااااااااااااااااااااااا نه... البته ماشااااااااااینش اون دنااااااااااته از این   ن ها چن 

 نیس ... اومد داخل. 

 ا بده بهش گوشی رو.   

توانساااااتم بگذارم بی اااااِن از توانساااااتم هوابش را ندهم. یمیم  

وول  کند اما تینا... این  یوند نا  دایی که ت اش هل  ها ما این
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خواناااا  کارم طور که دلم یمگذاشااا   ننا داشااااتم، نیمبا تی

 را ب نم. 

 ا الو؟  

 با م ن  طوالین یک الوی خ ک و هدی زم مه کردم.   

 ا  قا کاوه... من فرهادم...شوه...  در تینا...   

  وزخند زدم. لوک کث ف!   

چرخ د بگحید شاااااااوهرخواهر! هرچند  الم روی زبانش نیم  

 هم خورده بود.  بهاز نگراین صدایش بی ِن 

 ا خب؟ کارتون؟  

 ا گوشی رو بده به بهرو؟  

اااااااااااااااااااا اگه م ممنن  یش منه، یعنن خواناااااااته  یش من باشاااااااه   

 دیگه... برای چی زن  زدی؟

خااوردنااش را تصااااااااااااااور کااناام. هاارچاانااااااد تااوانسااااااااااااااتاام  اارمیم  

نااااااااااااوزاناادنش هم خن م ن رده بود. بااا م ااث هحیااده هحیااده 

 گ  : 

 ا ازش خن  داری؟  
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ی! ی دخِنش ی  ا  س از خاله    خن 

 ا ازش خن  داری؟!   

 ترک د! بهِن! هه! داش  یم  

 ا چ ور؟  
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شااااادن ن ساااااش در گوشی صااااادای بلند ِخرِخری که از  خش  

بود صااورتم را هم  کرد. چند ثان ه ناا وش شااد... فقآ کیم 

 تر گ  : شمرده

... اگه ازش خن  داری... بگو.   
ً
 ا ل  ا

ن درخاااا این   هااااای گلنی هااااا بااااایااااد گوشی را توی ی  از همی 

 کحب دم. اما... یم

... اگه خوان  خودش هوابتو یما بهش یم   ده! گم دنبالشی

 کردم که صدایش به گوشم خورد. داشتم ق   یم 

ن کاوه...     ا ببی 

 گوشی را کنار گوشم نگه داشتم.    

 بهش بگو... تینا  الش خوب نیس .   
ً
 ا ل  ا

وزخنااد زدم و تماااس را ق   کردم. کثااافاا ! تن ااا هم فقآ    

های بازی بود که قرار بود لوک کث ف را به فقآ ی  از مهره

 اش برناند! خوانته

ون ن ده    برگ ااااتم   ااااا  عمارش... هنوز از توی نااااا ایه بن 

 بودم که صدای فلور متوق م کرد. 
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 فهمم... ا این  اِل  رو خوب یم  

بتوانم بهینم هم دیده ن اااوم... اما ها شااادم تا هم کیم هابه   

ن کردم. مم ن نبود.  س فقآ گوش  هایم را تن 

اااااااااااااا یه بار توی زندگ م از روی  رم تصم م گرفتم و هنوز   

انش نیس .  براش    مونم... اما هیچ  رایه برای هن 

 فلور و این  رف  
ً
! اصال  ها! فلور و    ماین

 ظه باز هم ااااااااااااااااااااااااا مهم اینه که اگه برگردید به عقب اون ل  

ید. همون تصم م رو یم  گن 

دادم امااااا... نااااه اگر بیه دیوانااااه شااااااااااااااااده بود. بهش  ق یم  

 اش وصل  با لوک کث ف بود! نا  ه

؟باید بهش یم    مریض شده بود چی
ً
 گ تم؟ اگر تینا واقعا

 دوباره صدای فلور بلند شد.   

ااااااااااا بعد از هدایی از شهداد...  درم قبولم ن رد. چون از اول   

ا ازدواهم مخالف بود. من  امو کردم تو یه ک ش، اعتصاب ب

بازی کردم، فرار کردم، هر کاری کردم تا رایصن غذا کردم، ل 

ن بعد از طال  قبولم  ب ااااااااااه زن شااااااااااهداد ب اااااااااام... برای همی 
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دم... من فقآ دادم... هنوزم نیمن رد... من بهش  ق نیم

 ناله! وه    ون ده نالم بود و  درم یه عاقله مرد  ن اه

 مد. ف ر کردم شاید مچم را گرفته ن وتش داش  کش یم  

 خوردنم باز به  رف  مد: ان  اما قبل از ت ان

ا بعد از هدایی هم ننن نداشتم... تنها فرقم با قبل این بود   

باروبر نااااااااااله نبودم. یه زن ی  ی  ون دهکه دیگه یه دخِن بچه

..  اخن بودم نااااااله بودم... من برای عذرخوایه رفتم. ه ده

  اشو ببونم که ببخ تم... اما قبول ن رد... 
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 فلور بود که صدایش یم  
ً
لرزید؟ همان فلورالملوک این واقعا

 القلن  که از نوهواین توی  هنم هاخوش کرده بود؟قض

اااااااااااااااااااا یونس از  شاااااااناهای دور شاااااااهداد بود. خن  نازابودنم به   

ا فهم دم انداخِین اناااااااااام دخِن گوشااااااااااش رناااااااااا ده بود. بعده

مون، زیر رس ی رنااااااااااااول م بوب رس زبونا توی م لهم لقه

بیس  خودش بوده که ناچار به ازدوا  باهاش ب م... نوزده

اومدن نداشا ... از نااالم شااده بود و  درم هنوز قصااد کوتاه

ودوناله هواب مثب  دادم... اما رس ل بازی به یونس چهل

دونه که بی اااااااااااِنش  دما خن  داره یم یاوین که از ته دل همه

از ترس دوباااره ریخِین  بروی  اادرم بود...  اادر بااا بروم...  ادر 

 م! غد و یه دنده

ت  ه به دیوار داده بودم و رسم خم شاااده بود... چرا تا  اال   

 ها را برای من نگ ته بود؟یک بار این

 تون داش ؟قدر دون ا یعنن اون مرد این  
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  ا دونتم داش ؟!   

 ی گوشم چسه د. صدای  وزخندش ق ن  به  رده  

ف یماااااااااااااااا اون کثاف  ی     خواناا  منو مثل یه  رده بندازه رسی

روی چ ااااااااااااماااای مردم و   اااااااااااااااا  رسم باااا خ اااال را ااا  باااه 

 کاریش برنه... کثاف 

های هنس خراب مردانه کاریتوی  هنم لیساااااااِن از کثاف   

 ه... ای بودی  رفهبارهشد، البد یه زنداش  لیس  یم

 ا م لش به مردا بود...   

 اوپس!   

دنااا  خودم نبود. برگ اااتم تا بهینمش...  اال   ااااش بهم   

دیاادم کااه بااا دهااان باااز مااانااده بود. فقآ صااااااااااااورش بیه را یم

ه  اش شده بود. خن 

ش برای ازدوا  از کنِنل خار  شده بود و اااااااااااااا ف ار خانواده  

ا ب که بعد رسوصاااااااباروبر ی  ف ر کرده بود ی بهِن از این ی  

از ازدوا  نه توق  توله ازش داشااااااااااااته باشاااااااااااان نه کشاااااااااااا به 

 دادخوایه ازش بلند شه... 
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ن یونس    انتظار این رسگذش  را نداشتم... چقدر برای همی 

 طعنه بارش کرده بودم. 

هااای ااااااااااااااااااااااااا یااه تصاااااااااااام م بچگااانااه گرفتااه بودم... خااانواده بااه  

کردن... طردم کرد... رسم بااااااه نااااااااااااناااااا  خورد...  مااااااایاااااا 

تم... خاانواده راهم ناداد... در رو باه روم ق ال کرد... برگ اااااااااااا

ن بهانه هایی که قرار بود م شاااااااااااااد برای تصاااااااااااام مناچاری، اولی 

م...  س بااااز دنااااااااااااااا  باااه خریااا  زدم... و بااااز هماااه ن بگن  چن 

کس رو ه  ها بود که فهم دم هیچتر شاااااااااااااد... اون شاااااااااااا ته

کم دنااا  از دلساااوزی برای خودم برداشااتم. خودم ندارم. کم

بودنم رو در وردم و توی کمد گذاشااااااااااتم... چند های برهسلبا

 میون گرح
د
ی خحب ااه... من ت ربااه هااا... ت ربااهنااااااااااااااال زناادی

 کردم، با  ون  و انتخونم. 

 ای بلندتر گ  : ثان هبعد از ن وِی چند   

ون کاوه!     ا ب ا بن 

ون وناااااآ  ن همه اخم، تک   خندی زدم و از توی تاری  بن 

 فلور ته بود. معلوم بود که یم مدم. مچم را گرف
ً
د. مسالما گن 

با این ناااااااااابقه و ت ربه کشااااااااا نبود که دوبار از یک ناااااااااورا  

 گ یده شود. 
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  دم»گ  : اااااااااااااااا  درم یم  
د
های عمیل ها رو ت ربهعمق زندی

 
د
ن یم زنااادی «  هاااای دیگران. کناااه. ناااه خااااطرهخودشااااااااااااون تعیی 

هرچنااااااد خوب ن اااااااااااااون داد کااااااه فقآ توی  رف قبولش 

 این  درم معلم بود. معلم مدرناااه داشااا ... 
ً
ی م ل...  تما

شون یمها رو به شاگردهاش یم رف کرد برای ت ربه زد. شن 

 کردن اما به دخِنش که رن د... 

     رسش ایستادم.  ه ک  د.   
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هاااا ارزش دو باااار گم بعضاااااااااااان ت رباااهااااااااااااااااااااااااا اماااا من بهااا  یم  

 شدن رو ندارن. امت ان

 هایش واضح بود. ش را خم کرده بود اما اخمبیه رس   

کااردن فاالااور هاام ماانااتااظاار هااوابااش ناابااود.  ااِن ماانااتااظاار اثاار   

 هایش روی او هم نبود.  رف

طرف من... درواق  مساااااااااااان  رفتنش به عمارش را چرخ د به  

 بسته بودم. گ تم: 

 ا چرا تا  اال بهم نگ ته بودی؟  

 ا چون شه ه شهداد بودی.   

؟    ا  اال چی

 اب نداد. هو   

 کنن که... ا به این زنا کمک یم  
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  اااااا  و  ناه بودن رو خ یل خوب لمس کردم... ااااااااااااااااااا من ی    

هایی که به  ناه ن از دارن رو تنها نذارم... کنم  دمناااااااااااا  یم

شااااادنم نیسااااا ... دوناااااِن و برای به اااااِن ها از رس انسااااااناین

نااا ... فلور ناااالهشااادن دردای فلور  ون دهفقآ برای خوب

 وچهارناله... ناله... فلور بیس ناله... فلور بیس ه ده

وق  هایی دانسااااااااااااتم هیچهنوز هم همان فلوری بود که یم  

دانسااااااااتم چرا و توی قلبش نخواهم داشاااااااا .  داقل  اال یم

 کردم. خود توی م  م ردیف یمهای ی  کمِن ف ر 

 کن د، اما  اال... ا وقِن اومدید رساغم گ ت د کم م یم  

 نم  بیه و گ  : چرخ د   

ها رو فقآ برای این ااااااااااااااااااااا هنوز هم روی  رفم هسااااااااتم. این  

ی.   گ تم که تصم م بهِنی بگن 

ای که باهاش داروندار خواهرم نامهاااااااااااااااا  ِن اگه اون وکال   

ش رو به نام خودش زده نبود هم بعاد از فوش بیه همه ن چن 

... ی قبول یمیم  قانوین
ً
کنه که رناااااااااا د به شااااااااااوهرش... کامال

ین  قا با نق اااااه خواهر من رو گرفته؟ من باید  ق خواهرم ا

م... هیچ رایه ه  همون کار نیس .   رو ازش  س بگن 
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ه ماندم. فلور گ  :   نجی     کردم و اخم کرده بهش خن 

   !  ا خود داین

از کنارم رد شاااااااد و نااااااام  عمارش رف . باز نچ کردم و این   

ه به مسن  رفِین فلور اخم  شدند.  هایم بی ِن دفعه خن 

داخل که رف ، برگ ااتم ناام  بیه... روی صااندیل   اا    

هایش رسش ن ااساا . بی ااِن ول شااده بود. خم شااد و دناا 

 هایش گذاش . را روی زانو 

  اال وق  گ ِین از فرهاد بود؟  

هااا بود. فرهاااد هر گیه هم کااه درک بااابااا...  اااال بیه اینبااه  

ه باادش را وقاا  در این راب اابود  اادر تینااا بود و بیه هم هیچ

 نگ ته بود. تینا هم بابایی بود و... 

ن بهها هواب نیماین توه ه   بخور برای درد داد. باید یک چن 

 کردم. ماندن زبانم   دا یمق ل

 چه ل ویم داش  که عالقه  
ً
ی لوک کث ف بهش ثاب  اصال

 شود؟
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ها بود...  یش من و گور  درش! مهم بیه بود، که  اال این   

توانسااااااتم بگذارم اش نیمهای خری داخل کلهبا این تصاااااام م

 به این را ِن از دنتم برود. 

 

 

 

 

 

🌙 

 

 195#ایوان

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 810 

 فصل نوم

 

 

 

اهن گلدار... خانه؛ زین   ن  با  ن 

 

 

 

 بیه  
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ن کنم که این    دلهره داشاااااتم. دونااااا  داشاااااتم به خودم تلقی 

 
د
انااااااااااا  اما از اضااااااااااا راب بود.   س از ضاااااااااااعف و گرنااااااااااان 

 . اض راب رویارویی 

چه فرهاد همان تصااااااااااحیری بود که در  هن خودم داشااااااااااتم   

هر ال خوانااااااااااااا  ثاباش کند، بهچه تصااااااااااااحیری که کاوه یم

 دور نبود.  ِن اگر 
ً
دیاااااداری قرار بود ر  دهاااااد کاااااه اصااااااااااااال

فردا ام را خاموش نگه دارم،  سخوانااااااااتم گوشی چنان یمهم

ین هم  ه اااااااان خونه بود و فرهاد  ِن اگر عضااااااااو هم   خن 

 شد... شک نداشتم. اش   دا یموکلهنبود، رس 

هایش به فرهاد رناااااااااااا ده خونه   ن ی خواهرم هم مثل باِف چن 

اش بودم که بود و شااااید این چند ناااال هم من عضاااو اضاااافن 

 خودم را به اتاقش نن ا  کرده بودم. 

ن را برایش گ ته بود، چهاگر ویدا همه    کردم؟کار باید یمچن 

 اوه از   اش  مد. ای به در خورد و صدای کتقه  

 ا ب ا تو باغ کارش دارم.   

ون    ن  اااال بن  باااز هم از دی ااااااااااااااب کااه بااه اتااا   ماادم تااا همی 

ون رفِین کااوه شاااااااااااااده بودم اماا بااز هم نرفتاه بودم. متوهاه بن 
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ون نرفته بودم. خوی  این عمارش این بود  برای صااااااااب انه بن 

طور که کرد. همانکه کشااا به  ضاااور در هم  اهبارش نیم

 خاردار گ ته بود، مثل هتل.  خانم

ن    ون رفتم. باال که مثل روزهای قبل کشاااااااااااا نبود و  ایی  بن 

ی که به در خرو  یم رناا د، کشاا رس راهم قرار هم در مساان 

 نگرف . 

اش در هم بود رف . چهرههای گلنی راه یمکاوه کنار درخ    

 شد. هوری اض رابم بی ِن یمو این

 ن درخ  ایستادم. تریچند قدم مانده به هوان  

 هلو  مد و گ  :   

ن باره که با ثاب    شااااااااااااادن  رف و نظرم،  ال ااااااااااااااااااااااااا این اولی 

 کنم. نیم

کردن نداشاااااااااتم اما  س ی ف ر خورد.  وصااااااااالهدلم  یچ یم  

 ام. فقآ گ تم: کردم منظورش را فهم دهیم

 ا بگو کاوه.   

 ا دی ب، تماس گرف ... رفته بود گالری...   
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ه که به خاطر عالقه به من باشه... شاید شاااا بازم دل ل نیم  

ن رو بهش گ ته. ویدا همه  چن 

. دونم... فقآ یما بع د یم    خوان  بدونه ک ایی

 لبخندی که زدم  ر از اض راب بود.   

. ا یم  
د
 تونسِن بهم ن 

 رسش را ت ان داد.   

ن االنم به    زور گ تم. ا همی 
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 کرد. شد و اض رابم را بی ِن یماز نیمهایش از هم باخم  

 ا چرا باز اخمو شدی؟  

، نگران ن و... تینا یه   ن  کم مریض شده. ا ببی 

؟     ا چی

 ام. دانستم ال  دلهره نگرفتهوای خدا! یم  

 ا فرهاد گ  ؟  

 رسش را ت ان داد.   

 شدنم ارادی نبود. عصباین   

 ا  س چرا همون دی ب نگ ِن؟  

 ایش را چند برابر کرد. هاو هم اخم  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 815 

 ا االن گ تم!   

 ا کاوه.   

این ی  فقآ ناالن بود. چرخ دم و ناااااام  عمارش دویدم.   

 زد.  مد و  رف یمدنبالم یم

یش نیساااا ... دی ااااب نگ تم چون ف ر کردم فقآ    ن ااااااااااااااااا چن 

ون زنااااااه... امروز رفتم یااااااه ک اااااااااااا اااااادن تو داره زر یمبرای بن 

ک  نیومد رسوگوشی  ب  ه... دادم، گ ِین رسی

 طرفش چرخ دم. دفعه ایستادم و بهیک  

 ا ی گ  ؟  

ا رو فرنتادم رف  داخل، گ   یه  قایی گ ته.     ا نمن 

؟    ا  س ویدا چی

ن منشی نبود اونم رس کرده تو     گ   کش     من 
ً
ااااااااااااا ات اقا

 ی  از اتاقا و ازشون  رن ده. 

 دانم برای تینا گ تم یا برای ویدا.  وای  بعدی را نیم  

 باز چرخ دم نم  عمارش.   
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ااااااااااااااااااااااااا این دخِنه، رفق اااا ، یعنن فقآ انقاااادر بهش اعتمااااد   

 داشِن؟

 ا من دیگه به خودمم اعتماد ندارم!   

هاااای منتیه باااه ایوان ک اااااااااااا اااد و نگهم باااازویم را روی  لاااه  

 داش . 

 ا یه ل ظه وایسا بیه.   

 کرد. مان یمگلنی روی ایوان ایستاده و نگران نگاه   

 ده؟تون شا چه  

 کش هوابش را نداد. کاوه گ  :    

 دونا  همه  
ً
ن یه ل ظه ف ر کن، اگه واقعا ن رو به ااااااا ببی  چن 

 فرهاد گ ته باشه... 

 درک! االن تینا مهمه. ا خب به  

چرخ اادم و باااال دویاادم. خااانم خاااردار هم در هااال ورودی   

ی نگ تم. فقآ  له ن ها را باال دویدم و  ماده ایسااااتاده بود. چن 

ام را... ترنااا دم روشااان کنم. فقآ در هیبم فرو وشی شااادم. گ

ون زدم.   کردم و با ک  م بن 
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 خانم خاردار هنوز توی هال بود. قبل از خروهم گ  :   

ااااااااااااااااااا مهم نیساااااا  االن ی توی موضاااااا  قدرته، خودش رو از   

وتااااااا ننااااااداز... مردا کاااااااف ااااااه ب همن افسااااااااااااااااااار یااااااه زن تو تااااااک

 تازونن! وق  فقآ یمشونه، اوندن 

 ش که تمام شد،     کرد و رف .  رف  

ون روی ایوان فقآ گلنی بود. بااااااا همااااااان لباااااااس گلاااااادار    بن 

ی یم ن خواند تمام که شد به رویم دیروزی. داش  زیر لب چن 

 فوش کرد و گ  : 

 ا خدا     و  ناه .   
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 خوانتم بگحیم ام دوارم اما گ تم:   

 ا ممنونم.   

ن و  له     دویدم.  ها را  ایی 

ن خودش نبود. همان  کاوه    هلوی در عمارش ناااااااااوار ماشااااااااای 

وششی بود که  یش از این هم نوار شده بودم. زود دویس 

 نوار شدم و گ تم: 

 ش. ا برو خونه  

دیگر مخااااال ِن ن رد. فقآ ماااادل راناااادن در ناااااااااااا وتش تااااا   

شااااااااان های ریی که در کنارش به شاااااااان دنمقصااااااااد بدون ترانه

انعادش کرده بودم ن  کرد. نبودن اعصابش را یاد وری یم، من 
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ن زود   اده شااااااااادم و داخل م تم  دویدم.    با توقف ماشااااااااای 

مرد  م مسااااااتق م ناااااام   نااااااانسااااااور بود اما صاااااادای  ن  مساااااان 

 نگهبان م تم  متوق م کرد. 

 ور، هناب ک این گ ِین اگه اومدین بگم اااااااااااااا نالم خانم ن ک  

 تون رفِین درمانگاه  ریا. به

ن    ی کوچاااااک ام اااااد در دلم بود کااااه نق اااااه هاااااا یاااااکتاااااا همی 

 زد و همان هم نوخته بود. ب ماربودن تینا را  س یم

؟    ا ی رفِین

ن  یش  ای شما.     ا همی 

ون دویاادم. نیم   دانسااااااااااااتم این درماانگااه ک اانااااااااااااا . زود بن 

ام را در ورده بودم کااااه توی ناااا    اااادایش کنم. هنوز گوشی 

ن ایستاده بود. روشن ن ده بود. کاوه   اده شده و کنار ما شی 

 انم درمانگاه را که گ تم، گ  : 

ن یم   ن دونتان و خلبانانه. ا ب ی   دونم ک ان ، بی 

 از خداخوانته گوشی را در هیبم انداختم و نوار شدم.   

 ش شده؟ا یعنن چه  
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 های این قدی؟ شه بچهشون یما چه  

 کردم. ام را باال دادم و زم مهشانه  

 دونم. ا چه یم  

ن باش تن  نخورده! یا هله    هوله خورده یا رسما! ا م می 

ام به برخورد فرهاد ربآ داشااا . شااااید باز هم بی اااِن دلهره  

  ااااال هم بی ااااااااااااِن از یاااک 
ً
 باااد مریض بود و م ممناااا

ً
تیناااا کال

 نبود اما ط لکم ضع ف بود و زود وایم
د
 رف . رسماخوردی

برویم همان باالخره رن دیم. اما ن ازی نبود داخل درمانگاه   

ن فرهاد یم ون  مده و ناام  ماشاای  رفتند... فرهاد و موق  بن 

 تینا و... ویدا! 

 بااا   
ً
تینااا توی ب اال فرهاااد بود. دیاادن ویاادا کنااارشااااااااااااااان واقعااا

کاه چااقویی توی کرد. درنااااااااااااا  مثال اینوروانم باازی یمروح

ون دادند...   اده ک ااااااااا دن، ت انش یمتنم فرورفته و های بن 

 شدم و گ تم: 

 ا تو ن ا کاوه.   

شاااااااااااااادنااد، هااایی کااه و  اااااااااااا ااانااه برداشااااااااااااتااه یمهوا بااا قاادمی    

شااااااان رفتم. و  اااااا انه بهِنین واژه برای  ساااااام بودم. ناااااام 
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انگااااار گوشی فرهاااااد زناااا  خورد کااااه ویاااادا، تینااااا را از ب لش 

هایم بی ِن شد. ویدا تینا را روی صندیل گرف . رسع  قدم

 دم و عقب گذاشااااااااااااته و هنوز هلوی در بود که بهش رناااااااااااا

 او 
ً
هوری  سش زدم که نه از خودم انتظار داشتم، نه مسلما

ن یم  افتاد. انتظارش را داش  که اگر فرهاد نگرفته بودش زمی 
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هااااااای تینااااااا خواب بود. تنش کیم گرم بود و التهاااااااب  ره  

کرد که رسماخورده انااا . هنوز نتوانساااته اش معلوم یمبینن 

 کنم که بازویم از     ک  ده شد. بودم کامل ب لش  

فهم دم که ن  دارد فرهاد بود. ویدا     رسش بود و یم  

ی را  ااایل ن ی کااه بااا نگاااه و  ااالاا  صااااااااااااورتش چن  ن ام کنااد. چن 

 خوانتم ب نوم. نیم

 فرهااااد از هلوی در کناااارم ک اااااااااااا اااد و در را بسااااااااااااااا . خن   
د
ی

. او  مدیمکدام کوتاه نیمکرد. هیچمان با هم رقاب  یمنگاه

 فقآ خ اب به ویدا دهانش را باز کرد و گ  : 

 ا نوار شو ویدا!   

ح    رسی
ً
 الم بود و وقِن بی ِن شد  تش گرفتم. این هم دق قا

  رف نوار شد. که ویدا هم ی  

 عین ش را باال زد.   

 ا االن نگران شدی؟  

ن فاصله    تر کردم. مان را کمی بی 

 ! ا تو منو ونآ خ ابون ول کردی و رفِن   
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اااااه ااااااااااااااااااا تو به من یم    ب ا ازدوا  کن م اما دناااااا  از این  رسا
د
ی

. نیم  کشی

 ی خانم خاردار در  هنم دوره شد. کوتاه ن امدم. همله  

 ا تو ی  خن  رفِن ن ر... تو گوشی  رو خاموش کردی...   

 ام را توی صورتش ک  دم و باز تات د کردم: انگ   اشاره  

 ا تو، منو ول کردی و رفِن!   

 کاوه را شاااااااااا ار نگاهش ل ظه  
ً
ای تا   اااااااااا  رسم رف .  تما

تر... رسدتر... کرده بود. باااااز نگاااااهش را بااااه من داد. هاااادی

اش را رو به صاااورتم تر... مثل خودم انگ ااا  اشاااارهعصاااباین 

 گرف  و گ  : 

 م! م، فقآ خونه ی خونهخوای تینا رو بهینن یما اگه یم  

و  کردی فرهاد!     ا تو رسی

را بااااااز بااااااال زد. این ت اااااک عصااااااااااااباااااانیاش بود اماااااا عین ش   

 رسد گ  : خون

 ا تو هم تالفن کردی.   

 از مقابلم رد شد. نوار شد و رف ...   
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ن فاصااااااله دو   ام به گوشی    ام رناااااا ده بود. گوشی را در همی 

 از هیبم در وردم. ویدا   ام داده بود. 

قر ن، بااه روح تو رو خاادا بااه خودش مساااااااااااالآ باااش... بااه »  

 «ام من به اعتمادش خ ان  ن ردم... باب

خاطر تو، هان مادرم... فقآ و فقآ بههان خودم، بهبه »  

 که تو نبودی... بهاالن تینا رو تنها نذاشااااتم... فقآ برای این

قر ن بد برداشااااااااااا  کردی... هواب تمانااااااااااامو بده بذار براش 

 «دونه. ی من و تو نیمبگم... فرهاد ه جی از راب ه

طرفش گرفتم تا   ام ویدا را رم ایساااااااااتاد. گوشی را بهکاوه کنا   

 بخواند. گ  : 

 گه؟ا ران  یم  

ی یم   ن  کرد... دونس  قلدری نیما فرهاد اگه چن 

  وزخند زدم.   

که ثاب  کردم... اون ااا یعنن من اگه هاش بودم قلدری نیم  

 کرده بازیگریش خ یل خحبه! 

 گ  ؟ا چی یم  
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 دم. گوشی را در هیبم فروکر    

 گردم. کنم چرا با تو یمکه وقِن گ تم با اون ازدوا  یما این  
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 ا معلوم بود از ک ا نوخته.   

 ش! ا و این ه برای دیدن تینا فقآ باید برم خونه  
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 ا گه خورد!   

. دنبالش رفتم. قبل از نااااوارشاااادن    ن برگ اااا  ناااام  ماشاااای 

 خ یل هدی گ  : 

ها خودش خوای بری اونش، اگه یمهبرم  خونااااااااااا من نیم  

 برو. 

 و زود نوار شد.   

ون دادم.  سکنار در بسته    فردا ی صندیل هلو، ن سم را بن 

 مد... یعنن ام دوار بودم که ب اید. باز  رف ه ااان بود و یم

 خانم خاردار در  هنم مرور شد. 

در را باز کردم و نااوار شاادم. هنوز در را نبسااته بودم که راه   

 افتاد و گ  : 

 ا نوار ن ده بودی...   

 م ث کرد... لبخند زدم و گ تم:   

 ا خب؟  

ن از رو لوک رد یمااااااااااااااا یم   شاادم، نااه دور   اا  رفتم با ماشاای 

 هم! 
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 های ترانهباالخره  خش را روشن کرد. به  
د
های رپ همی  

 صدای م عن  خش شد: 

بر در قرارم تا ب ام از ناااااااا ر  ب ام و  لقه برای دیدن تو ی  »  

... ب نم که اومدم ی    «خن 

 ام گرف . خنده  

 ا ت ین  فاز دادی!   

 ی صادقه. ا نل قه  

 کردم رف قاتم مثل خودش باشن. ا ف ر یم  

دادن، قر شاونه های ف شاااااااااااااا رف قام وقِن زیدشاون ور دل  

 دن! یم

 اهازه از دهانم دررف . خنده ی    

ون داد   م و رسم را نم  او اما هنوز هدی بود. ن سام را بن 

ثمر رفِین به خوانتم ب ث ت راری و ی   ن ره چرخاندم. نیم

 
د
و  کنم. دنبال زندی  اش را رسی

 رف ... من بودم. کش که باید یم   
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ی  ن د؟   ن  ا چن 

اش  ساااااااای  گرفته و در هم بود. رسش را به نفن ت ان چهره  

ا نگاه کردم. تینا با اخم خوابش داد. از  ینه صااااااااااااندیل عقب ر 

 برده بود. 

 های عینک. دو تا لکه افتاده بود ونآ شی ه  

اش را ناااااااااااا وتش هااالااب نبود. کوتاااه نگاااهش کردم. گوشی   

 توی م اش گرفته بود و... قرار نبود ن وتش را ب  ند. 

 باز از  ینه به تینا نگاه کردم. خواِب خواب بود. گ تم:   

! عینک ا از توی داشبورد   
ً
  اتن رو درب ار... ل  ا

اخمش از درخوانااااتم بی ااااِن شااااد. منتظر هوابش بودم اما   

 رف کیم خم شاااد. از توی داشااابورد دناااتمال مخصاااوم ی  

عینااااااک را در ورد و به رفم گرفاااااا . عین م را در وردم و 

اش خ یل فاصله طرفش گرفتم. با ل نن که تا ل ن همی هبه

 داش ، گ  : 

 ی منشی نیس .  ها این کارا وظ   

 شه! ا فقآ ماناژدادن وظ  ه  
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 هواب نداد. فقآ عینک را از دنتم گرف .   

های ام ک  دم.  اال اخمی بینن ام را به ت  هانگ   اشاره  

من از او بی ااااااااااااِن شاااااااااااااااده بود. هاااای ف رکردن باااه بهرو، باااه 

اش با کاوه، به بودنش با کاوه، به... گن  داده بودم به همرایه

 دن این دخِن از التش! کر خار 

 طرفم گرف . عینک را به  

. ها رو تهدید یما مردها همی ه با بچه، زن   ن  کین

ی از لکهعینک را مقابل چ اااااااااااام   ها نبود. هایم گرفتم. خن 

 ی بینن باالیش زدم. روی ت  ه

 ی بهرو نیس ! ا تینا بچه  

 اش را باال داد. شانه  

ن    ک  هم شااااون هساااا .  ِن تااااااااااااااااا مهم  ساااا ه که بی  وی رسی

ش صاااااااااااام م ه... و البته دونن که تینا چقدر با خالههمه یم

 برع س! 

 خصااااااااویص ی منشاااااااای نظرش دل ل عالقهااااااااااااااااااااا به  
د
ها به زندی

 شون چ ه؟رئیس
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 به خودش و ماشینم اشاره کرد.   

 خصااااااااااویص شااااااااااما ااااااااااااااااااااااا خواه  
د
ناخواه االن من ونااااااااااآ زندی

 ن ستم... فرهادهان! 

 ا و خودش اومدی ون ش!   

دادن تب تینا باال رفته، ق افه بهااااااااا وقِن    ی خودتون تون خن 

تونساااتم بذارم رئیسااام تنها بره و کیل  دم رو ندیدید که... نیم

... از نون  خوردن ب  ِین

 لب   
د
هایم را مخفن ن ردم. باز از  ینه نگایه به تینا ک اااااااا دی

 انداختم. 

 که شما هم با اومدنم هیچ مخال ِن ن ردید! ا ضمن این  

ی  وانم به مو که خودش دیدی، تو اون  ال همهافهاااا ق   

 دخِنم بود. 

  وزخند زد.   

 ش! ا و چ وندن خاله  

     چراغ ایستادم و نگاهش کردم. ابروهایش را باال داد.   

 ا دروغ که نیس ، هس ؟  
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به ام بهیک دنااااتم روی فرمان بود و انگ اااا  اشاااااره   ش خن

اش و هم متوهااهقاادر  رم من واضااااااااااااح بود کااه ازد. اینیم

 شود؟

 زیر ایوان ماه: 

 201#ایوان

 

 

 

 

 خوام بچ ونمش؟کنن یما چرا ف ر یم  

 راه   
ً
 ش ص ب  کردیم... بها قبال

 اماااا این چناااد هملاااه  
د
ی  خر شاااااااااااااااده بود ویااادای همی اااااااااااا 

دفعااه اخم کرد و در قاااالااب چناااد دق قااه  یش فرورفاا . یاااک

 اش را ادامه داد. همله

خداب امرزتون عالقه دارید... هناب ااااااا شما به خواهِر همرس   

 !  ک این
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این نساااااااااب  لعنِن هربار اعصاااااااااابم را بی اااااااااِن از قبل به هم   

ریخ ،  اال که  تانسااااا لش را هم داشاااااتم.  ضاااااور مداوم یم

ن کااااه توی ل  ول بااااازی بااااا من، توی کاااااوه در کنااااارش، همی 

ش را از او یمی   ی من،  یش او بود و باید خن  گرفتم، گند خن 

 به اعصابم. زد یم

هم  هااااایم دوباااااره بااااهعین م را باااااال دادم و راه افتااااادم. اخم  

   چ دند. 

 ا ک ا برنونم ؟  

ن     شم. ها   اده یما همی 

نااااارا ِن ل نش واضااااااااااااح بود. توهیه بااااه هوابش ن ردم.   

ک  رفتم. ماشااااااااااااینش  نبه ها بود. مخال ِن ن رد. طرف رسی

ک  بودیم و نیم ی برود. هرچند خوانتم با دلخور ن دیک رسی

 بهکه  رف
ً
 کرد. ام یمرن د که عصن  هایی یمهایش عمدتا

 گن؟ا کارمندا     رسم دیگه چی یم  

دادید که نااتون  ن م ااااااااااااااا باید از اول توی روزنامه  گیه یم  

. یم  خواید، نه منشی
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، از خودش بگو...   
د
اا خ یل خب دون  نداری از کارمندا ب 

 دی. توی فرم نوشته بودی که م ر 

ااااااااااااااااااااااااا  س ف ر کردیاد اگااه متاااهاال بودم انقاادر نگران شااااااااااااماا   

 شدم؟! یم

کند. خودش زودتر خندید. من معلوم بود که شااااااااااااوچن یم  

ی نگ تم.  ن  هم خندیدم و دیگر چن 

ی  ضور مادرتون     تون بی ِن دربارها کارمندای م ِنم  

 رستون صاااااا  ه گذاشااااااِین که با نگاه
ً
های  قای رضااااااایی تقریبا

رسی شاااااااااااون یهکه توی  هنشاااااااااااد... اما خب اینوهور هم 

 قصه ش ل گرفته باشه، ع  ب نیس . 

 ع  ااااااب نبود.  دم  
ً
هااااااا برای عین م را باااااااال زدم. اصاااااااااااااال

 خصویص هم هان یمقصه
د
 دادند. ناخِین از زندی

ن نبودم کااه برود. این    بااابااا هنوز بااه خااانااه نرفتااه بود. م می 

 اااااااااده را باذیرد. ن خواناااااااا  این طال  ثب مادر بود که نیم

های مردم ف لم بازی ها خودش برای چ اااااااااامتمام این نااااااااااال

 دانستم... کرده بود و طلبش را از من داش ؟ چرا؟ هنوز نیم
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و قوقش را بااادهاااد و خوانااااااااااااااا   قبااااباااا هماااان موق  یم  

 اش کند. رنیم

کرد، شااااااااااااوهرش باالخره به ای بود. ف ر یمترفند مسااااااااااااخره  

 
د
 بااابااا اش بریمخااانااه و زن و زناادی

د
گردد... در  ااایل کااه زناادی

 من یم
د
گذشااااااا . خ یل هم روی دور بود و بهِن از  ِن زندی

نااااااااااااخااا  نگن  فرهااااد... »گ ااا : دیااادمش فقآ یمهرباااار یم

 «تهش مرگه! 

 ی توی  هن تو چ ه؟ا قصه  

 ی خایص نیس ... بی ِن نارا ِن برای شمان . ا قصه  

 کوتاه نگاهش کردم. هدی بود.    

 با مادرم باشه. ا شاید  ق   
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 اش را باال داد. شانه  

کنه چه کش باشه... دونم خحبه یا نه، اما فرِف نیماااااااااااااا نیم  

 ده. ها  س خوی  بهم نیمریخِین  بروی  دم

ک  توقف کردم. همله   ی  خرش قبل از وردی  ارکین  رسی

م. خوانااااااااااااتم بروز ده س خوی  بهم داده بود. البته که نیم

ون  مد و گ  : او هم از  ال  هدی  اش بن 

اااااااااااااااااا راناااااِن از م ردبودنم  رنااااا دید، من م ااااا یل با نااااان و   

 تون ندارم... فرهادهان؟بودن و بچه داشِین بیوه

 ام م خ  نباشد.  وانم بود که  ثار خنده در چهره  
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 ا شوچن بسه... ویداهان!   

ن بسِین در گ  :       اده شد و  ی 

 ا هدی گ تم.   

ری کااه صاااااااااااااادایش بااا صاااااااااااااادای در ترک ااب شااااااااااااااده بود. هو   

ام... البته که توانساااااتم خودم را به  ن راه ب نم که ن ااااان دهیم

 اش را! واضح شن ده بودم.  ِن ل ن هدی

 فتاب افتاده بود روی صاااااااورش تینا.   اده شااااااادم و از روی   

هایش کردم. ب دار شاااااااااااد. دهانش را باز کرد و صاااااااااااندیل هابه

اش ک پ شاااااده بود. شاااااد. بینن  ن س ک ااااا د. صاااااورتش هم 

 دناش را به بینن ملتهبش ک  د. 

   .  ا بیه... بابایی

شد و بدش شد. ا ی  یماش ک پ یمخورد بینن رسما که یم  

 مد. بهرو خوب بلد بود  واناااااااااااش را  رش و  رامش کند. یم

ون دادم. عین م را باال زدم.   به گریه افتاد. هوا را از دماغم بن 

 گ  ؟این  رسه یمچرا مدام با   

ای را ی داروهااااااایش ق رهب لش کردم و از توی کیسااااااااااااااااااه  

 در وردم که دکِن برایش ت حی  کرده بود. 
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کاااه... کرد ناااه اینبود و تیناااا را  رام یمهاااا یماالن باااایاااد این  

ن « ون اااااااون ک ااااااا دی! خودش براش خآ» کار را هم اگر همی 

ردم، در ککم خایل نیمکردم، این  ت اااااااااااا  ااااااااااااان را اگر کمنیم

 رن دم. انتها به مقصد خوی  نیم

 گذاش  برایش ق ره بری م. نیم  

   .  بابایی
 ا بذار بری م تا خوب شی

 ...اوام... ا نا... یم  

 اش بی ِن شد. دن  به کمر ایستادم و نچ کردم. گریه  

 ا کمک کنم؟  

ون  مده بود.    برگ ااااااااااااتم. ویدا با ماشااااااااااااینش از  ارکین  بن 

یسااااااتاد. ماشااااااینش را هلوتر  ارک کرد و  مد. منتظر هواب نا

خورد. هااااا هوش نیمکنااااار ایسااااااااااااتااااادم. تینااااا خ یل بااااا غریبااااه

خوانااااااااااااتم بهینم تااااااا ک ااااااا برای کرد. یمچنااااااان گریااااااه یمهم

 کند. کردنش تالش یم رام

ن دم«هدی گ تم»گ ته بود:     ودنااااااااتگایه ، یعنن فقآ همی 

وپا  دانساااااااا  از ک ا و چ ور برای خودم دناااااااکه  ِن نیم

 کرد؟ام برای خوانتنش ک ای  یمکرده
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 کرد؟  وزخند زدم. خب چرا نیم  

ها از دنتم دررف  و کورتر شد. انگار اشِناک   دا گره اخم   

هااای شااااااااااااه ااه خودشااااااااااااااان متن ر هااا از  دمکرده بودیم.!  دم

شااااااادند... شاااااااه ه خودم بود؟... بود. اما هالب این بود که یم

 هنوز ازش متن ر نبودم. 

ی تیناا ق   شاااااااااااااده بود. هلو رفتم. ق ره را صااااااااااااادای گریاه  

 ن انم داد و گ  : 

 ا بری م تو بینیش؟  

که چ ور نااااااتاش کرده بود، های ناااااوال داشااااا . رس این  

رفااا  اماااا داد و عقاااب یمت اااان دادم. تیناااا خودش را ت اااان یم

را ریخ  و  چسه ده بود به   ِن صندیل. ویدا باالخره ق ره

ی  از گریه نبود.  عقب ک  د. خن 
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 هایم فرو کردم. دن  توی ه ب  

 ا چ وری  رومش کردی؟  

 ابروهایش را باال داد و گ  :   

 ا رازه...   

 رسش را چرخاند نم  تینا. برایش چ مک زد.   

 ا مگه نه تینا؟  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 841 

تیناا باا هماان صااااااااااااورش هم  و  اال نااخوش رسش را ت ان   

 داد. 

ن  ورد و گ  : کنار  مد      و در را بس . صدایش را  ایی 

 ها خحبه... فرهادهان! مم با بچها دیدی که راب ه  

 لبقبل از مخفن   
د
 هایم لو رفته بودند. کردن ک  دی

 ا  س اگه کمک خوانِن تعارف ن ن...   

ن رفِین نم  ماشینش گ  :     چ م  زد و  ی 

 روز. ا هرناع  از شبانه  

ه به مسن  رفتن    ش ایستادم. خن 

؟هوری بودم؟ روزهای ن دیکمن هم این   ن  شدنم به... بهی 

ون دادم.     هوا را از دهان و دماغم بن 

برگ ااااااتم ناااااام  تینا.  اهایش را روی صااااااندیل باال ک اااااا ده   

ن بود... خ یل.   بود. شه ه بهی 

 وق  قرار نبود م و شود. ای که هیچخاطره  

ن را دور زدم و نوار شدم.     ماشی 
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؟    ا چی به  گ   بابایی

 ا رازه.   

صدایش تودماان و گرفته بود. رسش را به صندیل چسباند   

 هایش را بس . و چ م

ن را روشااااااااااان کردم و راه افتادم. نگاهم از  ینه یه به    ماشااااااااااای 

ن بود. صاااااورتش یم چساااااه د... گردی صاااااورتش خوِد خوِد بهی 

 هایش هم... لب طرح

م... هماااان موق  هم بعاااد از ناااااااااااا ااااماااک، اول بهرو را دیاااد  

ون یم ام ریخ ، هوایی موهای کوتایه که مدام از زیر شال بن 

واموالش گ  ... که ناا امک  مد و از مالکرده بود... تا این

کم بی ااااااااااااِن شااااااااااااااان نبود... کماموایل کااه دیگر صااااااااااااااا اابمااال

دیاااااادمش... هم ناااااااااااا اااااااماااااک را، از ن دیاااااک، هم بهرو را، یم

ن ، هماااهکاااه یاااک روز گ ااا دورادور... تاااا این ن باااه ناااام بهی  چن 

 ان . 

 «ن وندی! تو اگه عرضه داشِن ما رو به خاک ن اه نیم»  

 البته که داشتم... خوب هم داشتم!   
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اااااااااااااااااااا هنگام ب ا لباس خانم رو بن  بذار تو اتا ، من بهینم چی   

 شد. 

ون رفتم. از م ون برگ ااااااااااااتاااه بود و    از ناااااااااااااااالن کوچاااک بن 

 ووالیش طب   نبود. هول

 شده؟ ا چی   

اااااااااااااا ه جی فلورهانم... کاوه و بیه     رسم اومدن تو، برم   

 بهینم چی شده. 

ون رف  و هنگامه نم  اتا .     او بن 

اش عقای  روی ایوان ایستادم. ههانگن  با عصای طالی کله  

ن ها و  یپ یمایساااااااتاد اینیم مرد ک ااااااا د. درنااااااا  همی  ها.  ن 

وی!  ِن  ن ای ابهاا  بااه  قااد بلناادی هم نااداشاااااااااااااا  کااه  ره ن 

 ظاهرش ببخ د. 

شاااان چ ااام دناااتم را در هیبم لباس کردم و به مسااان   مدن  

ی یونس را برایش گ تااه بودم. دانم چرا قصااااااااااااااهدوختم. نیم

ام را گوش ایساااتاده قصاااهدانم چرا وقِن فهم دم کاوه فالنیم

 ادامه دادم... 
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کردند. کاوه نارایصن وناااااااااااآ راه ایساااااااااااتاده بودند و ب ث یم  

بود. دخِنک  مااااده بود باااااروبنااادیلش را بردارد و برود... این 

 ربظ به هم نداش .  روزها تصحیر کاوه و شهداد هیچ

ااااااااااااااا  اال شااما هم اگه خوانااِن بری بعد از غذا... این موق    

شه مهمون ظهر که وق  رفِین نیس . فلورهانم نارا   یم

 ش بره. ش م گ نه از خونه

 زد. رفاش و ام ال خودش را به انم من یمتعا  

بااااودن، تاااانااااهااااااا  ساااااااااااااااان هااااهااااااانااااگاااان  هاااام بااااعااااااد از  ااااولاااااادار   

اش بود. البته که اهمیِن نداشااا  تا وقِن نحب  نوازیمهمان

به مادرم رناااااااااااا د... مادر گایه دور از چ اااااااااااام بابا به دیدنم 

تر بود، امااا مااادر صاااااااااااااادایش  مااد. ههااانگن  از مااادرم ب رحیم

شااااااد ریخ  و وقِن خوب مادرم معذب یمیم زد. کیم زبانیم

 گذاش . مان یمتنهای

مادر که  ِن در  خرین دیدارمان هم چ اااااااامش به شااااااا مم   

ای به کار بسااااااااااته بود. خن  نداشاااااااااا  دخِن ههانگن  چه   له

دلم روشاااااااااااانااه تو هم مثاال فرشااااااااااااتااه، یاه روز »گ اا : بود. یم

. دار یمبچه  « شی
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گ   وه دنبال کش یمشاید اگر  ن روزها که مادرب رح کا  

اش را به او بسااااااااارد و از دنااااااااش خالم شاااااااود،  در و تا نوه

ام چه زود مرده مادرم زنده بودند...  ه... اعضاااااااااااااای خانواده

 .  کذایی
بودند. اول بابا بعد فرشته و شوهرش در  ن تصادفن

 بعد هم مادر که داغ دخِنش را دوام ن اورد و  ر ک  د. 

ام مااانااده از خااانوادههااا عضااااااااااااو باااِف ی درهم تننگاااه از چهره  

 گذاش  دخِنک برود. گرفتم و داخل رفتم. گلنی نیم

هااای بااه اتااا  رفتم و کیم دراز ک اااااااااااا اادم. نگاااهم بااه عقربااه  

ی نااااااااااااااااعااا  بود. این روزهاااا مثااال روزهااای  اااادرهوایی خاااانااه

داشاا  و گایه گذشاا ... گایه تند که ترس برم یمشااهداد یم

  کرد... ام یمکند که کالفه

ونم ک اااااااااااا د. ن م دو تقه   ای که به در خورد از گذر زمان بن 

 ناع  گذشته بود. 

 ا ب ا تو.   

رسم را ناام  در چرخاندم. دخِنک در قاب در ظاهر شااد.   

نااااااااااااااااک کوچ  کاااه چناااد روز  یش همراهش  ورده بود در 

 دناش بود. 
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ن ممنونم... ااااااااااااااااااااااااا برای این چند روز ممنونم... برای همه   چن 

 ببخ  د که... 

 ا تصم م  رو گرفِن؟  

 هوای  نداد.   

 ا تصم م گرفِن با فرهاد...   

 یم  
ً
تون... بازم بینمفردا توی ه ن یمرم خونه...  سااااااا فعال

 ازتون ممنونم. 

 در را بس  و رف .   

هایش زل تا غروب در اتا  ماندم و به نااااااااااااااع  و عقربه  

ن ااااااااااااسااااااااااااا  و به عقب ها یمزدم. گایه ههانگن  روی عقربه

 گرداند، گایه یونس... گایه شهداد. برشان یم

کردم کاوه هم رفته باشاااااااد اما در باغ بود. ن اااااااساااااااته ف ر یم  

ن چسااااااااااااه ده به تنه های روی درخ ی درخِن روبهروی زمی 

 .  گلنی

 خالهبه»اااااااااا یه بار بیه گ  :   
ً
«  ش رو ن ناخِن! نظرم تو کال

 اومد ب نمش،  اال... اون موق  بدم نیم
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کنن شاااااااااااان اادن چنااد هملااه از زناادگ م، ف ر یم ااااااااااااااااااااااااا  اااال بااا   

 شناخِن؟

طرفم چرخاند. چند ثان ه نگاهم کرد. نگاهش را رسش را به  

 طرفم  مد. گرف  بلند شد.   اش را ت اند و به

ن ت ان داد. رسش را به    طرفی 

 بااه خواهرزادهااااااااااااااااااااااااا فرِف نیم  
ً
ش روی کنااه. فلورالملوک کال

 ده. خوش ن ون نیم

 خوره؟چه درد تو یم به ا روی خوش من  

 داری یم  
ً
  رش؟! ا واقعا

 هوای  ندادم.   

، هرکاری کردم، فقآ برای این بود که توهه     اااااااااا تا یه ننن

نااااا ، همون فایدهرو به خودم هلب کنم... بعد که دیدم ی  

کااااااه ا یاااااااا  کانام... االن دیگااااااه کاردم بارای ایانکااااااارا رو یم

 کردن . .. نه ا ی خوام... نه توهه . کدومش رو نیمهیچ

 خوای؟ا چی یم  
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ی کا  زیر  ایش را کنار زد. چند ثان ه رسش خم ماند. میوه  

های شلوارش فرو کرد. رسش را بلند هایش را در ه بدن 

 کرد و گ  : 

ن بار چرا توههم به بیه هلب شد؟ا یم    اولی 
 دوین

باز فقآ نگاهش کردم. بخشاااااااای در ناخود گاه  هنم بود که   

زور تصحیرش را با تصحیر شهداد ی  خوان  بهز هم یمهنو 

 کند. 

ی مهربون بود که برای اااااااااااااااااااااا چون شاااااااااه ه تو نبود... یه خاله  

 کرد. کار یمش همهخواهرزاده

 از کنارم رد شد.   

 ها از شهداد دور افتاده بود...  رسک فرنن   

الی خاااااااطراش... هاااااا... البااااااهالی درخااااا راه افتااااااادم؛ البااااااه  

 شدند. وق  خوب نیمهایی که هیچالی زخمالبه
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 بیه  

 

 

 

 

راناااااااش زیادی به خودم رناااااا ده بودم و دل لش اضاااااا رای    

 بود که از رویارویی با فرهاد داشتم. 
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   کااه دلم وا شااااااااااااااد... »خااانم رئوف بااا دیاادنم گ تااه بود:   

، شاااالوار گلبیه ماش ک « ماشاااااال چه برازنده شاااادی خانوم. 

با رورسی کوچک همرنگش در تضاااااااااااد با ک ف و ک ش ورین 

داد. را ن ااااااااان یم و تاپ م اااااااا  زیر ک  خ یل خوب خودش

ام مانده هایم از شاااااادش عر  روی ک ف کتای  های انگ اااااا 

 بود. 

ی خانم خاردار با ویدا  ن شاااااااااااااب بعد از برگ ااااااااااااِین از خانه  

هایش را این بار از زبان خودش صااااااااا ب  کرده بودم. قسااااااااام

  دم و قویل که به تینا داده بود تا  رامش کند... شن

ای ی ویژهصااااابح، زود ب دار شاااااده بودم تا برای خریِد های ه  

بازی فروشی اش را به تینا داده بود به انااااااااابابکه ویدا وعده

ن مانده بود  م بحبش بروم اما زود م  م راه افتاده بود. همی 

د. بعاااد دیگر هاااای ویااادا را باااه فرهااااد لو بااادهاااکاااه تیناااا  رف

مان با برای تن ا، مدرک ارتباط داشاااِین  ای ضاااور من با هدیه

 هم بود. 

ی بهش   ااااااام داده بودم کااااااه خودش بااااااایااااااد هور وعااااااده  

 دروغینش به تینا را ب  د... 
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و  کرده بود باااه نظریاااهبعاااد  هن منفن     ردازی کاااه باااافم رسی

هاد شااااید ویدا از عمد این کار را کرده بود تا دناااتم را برای فر 

ی به فرهاد نگ ته...  ن رو کند... شااااااااااید دروغ گ ته بود که چن 

ها، ی  ول داده بود... مثل م  قشاید فرهاد به او هم وعده

 زد زیرش! بعد هم یم

ن    شااااااااااااادند. طور در  هنم نااااااااااااااخته و  رداخته یمف رها همی 

دانسااااتم فقآ ناااا  کرده بودم صاااادای  هنم را ن اااانوم... یم

 و کمال به ویدا اعتماد کنم.  توانم تمامکه دیگر نیم

ان هانوشگ ته بود رنتوران رفِین     اش بود شان، برای هن 

ترشاااااااااااادن به فرهاد از دناااااااااااااش نداده و و او هم برای ن دیک

ن خایص دناش را نگرفته بود، دل یل هم برای گ ِین  وقِن چن 

 به من   دا ن رده بود. 

که خوانااااااتم به او بگحیم  راناااااا  و دروغش مهم نبود... یم  

دیگر ن ازی به  ضااااااااااااورش در دفِن فرهاد نیسااااااااااااا . شااااااااااااااید 

مند کردم ویدا دارد به فرهاد عالقهمساااااااااخره بود اما  س یم

 شود! یم
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 ت اان دادم. ی  نجی کردم و رسم را باه  
ن فاایاده بود دیگر طرفی 

ون نیم تر شااااود. ف رهای ریختند تا رسم ناااابکاز ف ردانم بن 

 ند. چسهنده! قرار نبود دن  از رسم بردار 

وارد ناااااالن شااااادم. خانم رئوف مثل همی اااااه زودتر از همه   

ل ف شاااوهر خانم رضاااوی که  بار مرانااام بهرنااا ده بود. این

 بود، در باشاااااااااااگاه فرهنگ ان برگ ار یم
د
شاااااااااااد. گایه هم فرهن 

ین عضااااااااو ه ینه های م ل برگ اری و ه اااااااان را به عهده خن 

مند و گرفتند.  اال اما اوضاااا  خونه به ل ف اعضاااای هنن یم

توانساااااااااااااا م از  س م ربش خوب بود و خودمااااااان هم یم

 ها برب ای م. ه ینه

 رش کردم و برای غیب  این با خانم رئوف نااااااالم و ا وال  

 ی کارها به دوشش عذرخوایه کردم. چند روز و افتادن همه

اش را در ها  یش شوهر و بچهاو هم زن تنهایی بود که نال  

ده بود. همی ااااه از کار بی ااااِن و نااااوزی از دناااا  دایک  تش

 کرد. شلحغ بودن رسش انتقبال یم
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ن با    از روزی که در عمارش مساااتقر شااادم، مدام خونه و بهی 

چسااااااااااااه ادند و خاانم خااردار و عماارتش توی  هنم باه هم یم

ااش یم ن با  نخوردم از این رسا ها  شاانا که فرصااا  ن اااد بهی 

 شود. 

هااااااای عضاااااااااااااااو بااااااا تاااعااا ااا اااااال باااود و خاااااااناااماماااروز خاااونااااااه   

های یک شان دعوش بودند. ابن بار قرار بود بههایخانواده
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هور مان اضاااااااااااااافه شااااااااااااود... اینن ر دو ن ر عضااااااااااااو هدید به

ن را  س یموق  کردم. هربار ها بی ِن از همی ه  ضور بهی 

شاادیم، بی ااِن. روزهای ه اان و تر یمکه به اهدافش ن دیک

 های خونه، خ یل بی ِن... موق  دیدن رضای  خانم

 ا نالم خانم.   

هم مان با چرخش به   ااااا  نااااااعتم را هم نگاه کردم. یک   

و  مرانم مانده بود و...   رباا  تا زمان رسی

 ا نالم.   

 بهش ف ر ن رده بودم که   
ً
انتظار دیدنش را نداشاااااتم. اصاااااال

 بدانم انتظارش را دارم یا نه. 

 ا بهرو، درنته؟  

 بعد از ناااااا  کردم لبخند ب    
ً
نم. شاااااادین نبود... مخصااااااوصااااااا

  شنایی با خانم خاردار. 

ن    ن دیده بودمش. اولی   خرین بار در عقدکنان فرهاد و بهی 

...  ِن برای خاتسااااااری  ن بار هم در خوانااااتگاری بود و همی 

ن  ن هم ن امد. تصاااحیر او و مهی  خانم در کنار هم به عنوان بهی 
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شااااد از  ضااااور وشااااوهر از ناهورترین تصاااااویری بود که یمزن

 دو ن ر در کنار هم ثب  کرد. 

شااااااااااااد با نگاه بهش کرد. یمی فرهاد را تداا یمزیادی چهره  

فرهاد  ا به ناااااااان گذاشااااااااته را تصااااااااور کرد... البته که این مرد 

شد گ   خ یل هم  ا به نن قدر خوب مانده بود که نیم ن

 گذاشته ان .  اال شاید... 

 لم باشه؟شش ناوپن  د شص ا بهم نیم  

قدر  رنااااااااااا د. خب  نابرویش را باال داده بود و با لبخند یم  

زدن  واضااااااااااااح براناادازش کرده بودم کااه هااایی برای بااه  ن راه

 خودم نبود. 

 زور لبخند زدم و گ تم: به  

 تون رو نداشتم. ا انتظار دیدن  

وشااااالوار م ااااا  شااااا   تنش رسش را به تای د ت ان داد. ک   

اش خ یل مرتب به ناام  باال  ال  ندیمبود و موهای هوگ

 گرفته بود. نگاهش را در اطراف چرخاند و گ  : 

ااااااااااااااا انگار زود رناا دم. هایی کار داشااتم و هدا از فرهاد و تینا   

 اومدم. 
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ن     های خایل تاالر گرفتم و گ تم: دنتم را نم  من 

ی نمونده، ب رمای د. کم   ن  رنن. کم بق ه هم یما دیگه چن 

باید »هنم یک عالم  نوال باز شده بود که: ی  و گوشه  

هنوز قدیم برنداشااااااااااته بود و « دادم؟به خانم خاردار خن  یم

دادن رسش کنم... بعد از خن  بهدادم زودتر دناااااااااا ترهیح یم

 توانستم به عل   ضورش ف ر کنم. به خانم خاردار یم

نااااااا ر فرهاد به دی  مربوط به  درش بود... زود برگ اااااااته و   

خن  بودم... ناااااااا ر دیگری رفته بود که از ه ئ اتش ی   بعد به

 ها بود. و  اال  درش این

ه شاااااااااااااده بودم. لبخند کوچ  زد و    ناخود گاه باز بهش خن 

 گ  : 

 دم تا رن دن فرهاد و تینا توی م وطه بمونم. ا ترهیح یم  
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ون رفااا . زود گوشی    ا از ام ر رس ت اااان دادم. از ناااااااااااااااالن بن 

ون ک ااااااااااا دم و ی   ی خانم فوش وق  شااااااااااامارهه ب ک  م بن 

خاردار را گرفتم. انتظار داشااااااااااااتم گلنی یا هنگامه هواب دهند 

های عضااااااااو اما خودش هواب داد. همان موق  دوتا از خانم

شااااااااان ت ان شااااااااان وارد شاااااااادند. رسم را برایبه همراه خانواده

 مقدمه در گوشی گ تم: دادم و ی  

ای  یش اومده که ف ر کردم باید شما رو لهاااااا نالم. یه مسم  

 در هریان بذارم. 
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 ا چی شده؟  

خن  بودم و غافل ن  شاااااادم. االن  در ااااااااااااااااااا راناااااااش... منم ی    

فرهاد... یعنن  قای ک این اومدن و، انگار قراره توی ه اااااااااااان 

  اخن باشن. 

 صاااادایی از    
ً
گوشی را بی ااااِن به گوشاااام ف ااااارد دادم اما واقعا

مد. گوشی را نگاه کردم. یک بار دیگر الو  طرف خآ نیم ن

گ تم اما باز هم صااادایی ن امد. تماس را ق   کردم و نااام  

 ها رفتم. مهمان

خاااانم رئوف و رضااااااااااااوی هم داخااال  مااادنااد. هرناااااااااااااااه برای   

 خوشامدگویی کنار ورودی ایستادیم. 

ی تمام دفعه انگار همه با هم رن دند که بیس  دق قهیک  

ین هم رنااااا ده م ااااا ول خوشاااااامد گویی  بودیم... بی اااااِن خن 

 بودند. 

شااااادن ورودی انااااات اده کردم و در   ایم ای از خلوشل ظه  

اااااا هریان را به کاوه گ تم. تا قبل از رنااااااا دن مهمان ها مخترصا

ن بودم کاااااه یم ن م می   یاااااد اماااااا  ااااااال دیگر خ یل هم م می 

 نبودم. 
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ی از فرهاد نبود و البته کدل اااوره   ه ام بی اااِن شاااده بود. خن 

کم ت مل  اشااااانه  درش هم دیگر به داخل برنگ اااااته بود. کم

کردم شد و  س یمنوزین ک  م داش   زاردهنده یمهای 

 ام. تر کرده ایم را در ک شی نه نای  کوچک

ماانادم. یاک ن س عمیق ک اااااااااااا ادم... داشااااااااااااتم بااید  رام یم  

کردم کااه فرهاااد و تینااا در کنااار خودم را برای دویم  ماااده یم

 گش، مسن  نگاهم را  ر کردند.  درب ر 

تینا دنااااا   درب رگش را گرفته بود. فرهاد عینک ن ده بود.   

ن داش ! از همان  لنن
ً
 ها نگاهش به من بود.  تما

بااان قلبم تنااد شااااااااااااااده بود... این همااان فرهااادی بود کااه    خن

م. فرهادی که  در نیم توانسااااااتم مقابلش دناااااا   یش را بگن 

خاطر ام که بهواهر عاشاااق  ی اااهمهربان تینا نبود یا شاااوهرخ

من، زنش را از دناااااااااا  داده بود، نه... این فرهاد، مردی بود 

ام گذاشااااااااااااا  و خواهرم را ازم خاطر  ول  ا به خانوادهکه به

 خواهرم را گرف . 
د
 گرف . شاید هم بهِن بود بگحیم، زندی

 ب دهانم را قورش دادم. دنتمایل از ه ب شلوار در وردم   

را خ ااااااااک کردم. دنااااااااتمال را توی هیبم  هایمو کف دناااااااا 

 شان رفتم. طرففروکردم و به
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ماان هاام دیااگاار بااهااروی ا اامااِف کااااااه رسش کاااله رفااتااااااه باود   

 نبودم... 

ها را تن کنم... رسم را خم کردم و نگایه قرار بود لباس گرح  

 وشاااااااااا دند... نیم ها گلبیهحبه خودم انداختم.   ف که گر 

  اال هرچقدر هم که ماش بود! 

 نگاااه فرهاااد را بااه  
د
ی روی خودم ن اااوردم. توههم بااه تینااا خن 

 بود که هنوز رویش به  درب رگش بود. 

 ا تینا.   

 طرفم چرخاند. زود رسش را به  

یِن  سااااای  با  ن هوراب   شاااالواری   اااایم کرم و شااااورش کن 

ی کند. نل قهیم  ی فرهاد بود یا  درب رگش؟ خوان  دلن 

 ا بیه     
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ون    صاااادایش گرفته بود. دناااااش را از دناااا   درب رگش بن 

کردنش طرفم دوید. نااخ  بود با این ک ش ب لک اا د و به

 اما ب لش کردم. 

  ره شده بود... ا ع ی م... دلم براش یه  

صااااااااااااورتم اخم کرد. قبال از او  رسش را عقاب ک اااااااااااا اد و باه  

 گ تم: 

 ا بدون من مسافرش خوش گذش ؟  

هاد و  درش کنارمان ایساااااااااتادند و دنااااااااا  فرهاد   ااااااااا  فر   

 کمرم ن س . تینا با همان صدای گرفته اما تخس گ  : 

 ا من مریضم، نیومدی  ی م!   
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نااااخود گااااه باااه فرهااااد نگااااه کردم. ابرویش را کیم بااااال برد و   

ی نگ  .  اال یم ن  خوان  از تینا انت اده کند! چن 

 خ یل خب، بچر  تا بچرخ م!   

دو روز  یش اوماااادم  ی اااااااااااااااا  تو خواب بودی، ااااااااااااااااااااااااا من   

م   یش خودم اما باباش اهازه نداد. یم  خوانتم بن 

ن گذاشاااااااااااتم. تینا که  اال اخم کرده به فرهاد نگاه    تینا را زمی 

ام باز   ا  کمرم بود کرد. دنا  فرهاد با ایساتادن دوبارهیم

ن وض !   و نگاه  درش به همی 

دفعه کردم. فرهاد هم یک  ام را بی ِن ناخود گاه کیم فاصله  

 لود نگاهش دناااااااااش را عقب ک اااااااا د و به تینا که هنوز اخم

 کرد، گ  : یم

 ی خودش بخوابه تن ا. ا هرکس شب باید خونه  

 رسش را به طرفم چرخاند، لبخندی مصنوا زد و گ  :   

 ا مگه نه؟  

 مثل خودش ابرویم را کیم باال دادم و گ تم:   
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خواد توین هرهور که دل  یمیم دونم! شااااما  درشی ااااااااااااااااا نیم  

 ! ن رو وض  کنن  قوانی 

مان را به او ک اااااااند. دناااااا  ی  رام  درش نگاه ه  خنده  

 تینا را گرف  و گ  : 

ها معرفن کنن توین  درب رگ  رو به مهموناااااااااااااااااااااا ب ا بهینم یم  

 کوچولو. خانم

 نااا ر تینا  ساااای  با او   
ن  در همی 

ً
از کنارمان رد شااادند.  تما

که تا این  د باهم اخ  شااده بودند. هرچند تینا   گ ااته بود 

 به  دم
ً
شد و اگر لباس هذب یمچهره و خوشهای خوشکال

 گرف . تر هم خو یماین شخ   شنا بود، را  

 صدای فرهاد نگاهم را ازشان گرف .   

 ا من اهازه ندادم؟  

 خودش از تینا هدایم کرده و در ماشااااااااااااینش را   
ً
دیروز دق قا

 . تازه به ویدا هم گ ته بود نوار شود! بسته بود.. 

 ا بله.   

خوانتم به نالن برگردم که بازویم را گرف  و از هلوی راه   

 رویم ایستاد و گ  : کنارم ک  د. روبه
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 ا خودش خوانِن که ازدوا  کن م.   

 خوان  این را بگحید؟تا ابد یم  

؟!     ا خب که چی

 بود. قدر علنن بهم  وزخند ن ده تا  اال این  

 رس داشته  د کش که قراره زنم ب ه دون اااااااااااا خوشم نیم  

 باشه! 

  ف کاه ناه هاایش بود، ناه وقاش، وگرنه دنااااااااااااتم را توی   

 کحب دم. کنارش زدم و به نالن برگ تم. دهانش یم
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 فلور  

 

 

 

 

 

، توقف کرد.    ن ن کاوه هلوی ماشی   ماشی 

ی به مقصد نمانده بود ک   ن  ه دخِنک تماس گرف  و... چن 
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اش ف ر ن رده بودم. بعااااد از وقاااا  بااااه دیاااادار دوبااااارههیچ  

ی باار هم نادیاده بودمش... تاا وقِن در خاانهطال   ِن یاک

های خاندان ک این هم به گوشاام  یونس بودم، ناخواناااته خن 

! دانستم که ی  رن د. یمیم ن  شک خوش ان  و همی 

ن که یم   تا باور کنم، این  دانسااااتم خوش اناااا  بس بود همی 

دن ا دارم افاش نیسااااااااااااا ! شااااااااااااااید هم بود، منتها دارم افاش 

 ماادنااد نااه هااایی کااه از اول توی گنااد و کثااافاش بااه دن ااا یم ن

 شان خوب بود! ها که ها و وض  ن

کرد. زیر لب داشااااا  در را کاوه باز کرد. گلنی نگران نگاهم یم  

کرد... مثل شااااااااااااادن به رویم فوش  خواند. قبل از   ادهدعا یم

 مادر. 

   اده شدم. کاوه در را بس .   

، خودم را برانداز کردم. ک  در شااااااااای اااااااااه   ن ی دودی ماشااااااااای 

تا زیر زانو. رسم را خم کردم.  ی بلند و دامن رانتهچهار دکمه

دار مادل  ااماپ و ک ف دنااااااااااااِن... هماه گران ک ش  ااشااااااااااااناه

 ق م  و اصل... اصل و اص ل! 
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ای ب نااااد کااااه نگاااااهش کردم. هانگااااار منتظر بودم کاااااوه کنااااایاااا  

ی  ن نگاااهش بااه هااای دیگری بود. نگاااهش را دنبااال کردم. چن 

خایص نبود. نگاهم را که برگرداندم، مساااااااااااان  نگاهش شاااااااااااااده 

 بودم. گ  : 

 ا بریم؟  

ین نیسِن؟    ا مگه عضو خن 

؟    ا که چی

؟ا نیم   ک  کنن  خوانِن تو ه ن رسی

 و گ  : کردن، نچ م  یم کرد بعد از چند ثان ه نگاه  

 خوانتم ریخ  ه تتونو بهینم. ا نیم  

... ا  اال که داری یم    بینن

 رو رف . ن سش را  وف کرد و قدیم نم    اده  

اااااااااااااااااا خ ال  را   نیومدم  ال خرابتو بهینم و ک ف کنم...   

. هرچند تو که باور نیم  کنن

وناااااااااآ راه مانده بودیم، که با گوشی گلنی تماس گرفته بود.   

 دخِن 
ً
ش کرده بود. گ ته بود  تما ک از  ضااااااااور شااااااااهداد خن 
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کند، هوای  نداده بودم اما ن دیک ام یماگر بخواهم همرایه

 نالن منتظر ایستاده بودم تا برند و... رن ده بود. 

ن  از روی  ل رد شدم. کیم   رو منتظر ایستاده تر در   اده ایی 

 بود. چند قدم عقب  مد و همراهم شد. 
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کنه، فراموشااااش ااااااااااااااااا این دخِن با شااااوهرخواهرش ازدوا  یم  

 کن. 

اااااااااا چرا؟ چون تو اگه هاش بودی، با شوهرخواهرش ازدوا    

 کردی؟یم

 ی باشگاه فرهنگ ان رن دیم. به ورودی م وطه  

 کنه! ها با مردها فر  یمی هنگ دن زنا چون شیوه  

ه به ن م    رخم بود. رسش چرخ ده و خن 

 من! ا در ض  

 نگاهش کردم و  رفم را تمام کردم:   

 کنه. ا دیدن هیچ ا دی  ال من رو خراب نیم  

  ال  که ن ِن. بها خوش  

دونه  له باال رفت م و وارد راهرویی عریض شدیم. انتهایش   

 ورودی نالن بود. 

 زنه به اعصاب من. ا اما دیدن لوک فقآ گند یم  

 طرفم چرخاند. رسش را به  
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 به تو نرفتهمنن هما م م  
ً
 م؟خون م؟ چرا من اصال

نگاهم را به هایی دادم که به اعصاااااابش گند زده بود. فرهاد   

ون نااااااااااااااالن قاادم یم ااااااااااا شااااااااااااهااداد. بن  زد و باا گوشی بود...  رسا

هایش به شااهداد  ن روزها کرد. خودش از ع سصاا ب  یم

 تر بود... شه ه

 زم مه کردم:   

وبابام که به تو هم ژن ننه شااا یل کرده، نهاااااااااااااااا منو روزگار این  

 برنه! 

ن برگ ااِین به    ا شااهداد گوشی را در هیبش فروکرده و  ی   رسا

اش ناخ  و نگاه ناو افتاده بود. چهرهناالن، نگاهش به این

کرد ناخوشاااااایندش به کاوه بود. شااااااید  ِن ف رش را هم نیم

ن اخم به من ک  ده که تا چند دق قه ی دیگر نگاهش با همی 

ن بود دیگر! شود.  رس میم  هی 

و  مراناااام گذشااااته بود...     اال بی ااااِن از یک ناااااع  از رسی

  درش رفته بود. 
ً
 شاید اصال

ااا شااااهداد هنوز ایسااااتاده بود، اما به    مد دل لش نظر نیم رسا

 مدگویی باشاااااد. مساااااتق م نااااام  در رفت م. من دل یل خوش
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ظاهر غریبه نداشااااااتم و کاوه البد کردن به اوی بهبرای نااااااالم

 ... م لش را 

 زد:  قبل از گذر از در به کاوه کنایه  

؟ا معرفن نیم    کنن

ن انتظاااااار تعل منااااااااااااالمی     وتربیااااا  وعل اااااک... البتاااااه از مهی 

 نداشتم! 

ای طرفش چرخاند و نچ غل ا و مسخرهکاوه هم رسش را به   

 ت حیلش داد. هم مان ابرویش را هم باال انداخته بود. 

تربی ، عمو، عمه، مادرب رح ای بود از این ی  هم مل مه  

 و... خاله! 

اا شاااهداد هم   ااا  رسمان    وارد ناااالن شااادیم. البته که  رسا

وارد شاااااااااد. دخِنک به اناااااااااتقبال  مد. واضاااااااااح بود که انتظار 

ی  ن  ضااااااااورمان را نداشااااااااته اناااااااا . رسش چرخ د ناااااااام  من 

ی ناااااااااااااااااالن... مردی هااااااافتااااااده و چنااااادان دور در کناااااارهناااااه

 ای روی  ایش... شهداد. دخِنبچه

 اومدین، ف ر کردم شاید... ا نالم خوش  
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ادامه نداد.  رسا شاهداد کنارش ایساتاد و دنااش... دناش   

را هاااایی گاااذاشااااااااااااتاااه بود کاااه  رارش تن کااااوه را از  رم باااال 

خواناا  برد... درناا  روی کمر دخِنک. شاااید دخِنک یمیم

د اما دنااا  اا شاااهداد قویفاصاااله بگن  تر بود... مثل های  رسا

ک اااااااااا د. ها زود ته یمرچند زور این دناااااااااا خود شااااااااااهداد. ه

 شان... خوردی به نامشدند، نند که یمصا ب که یم

 کنن بهروهان؟ا معرفن نیم  

 نخِن مهار شدند و گ  : های  بهروهان  بهاخم  

ین هدید خونه.    ، از خن   ا خانم م بوب هسِین
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م با کاوه را ب همد اما خواهد ارتباطمعلوم بود که بی اااااِن یم  

ن دیگری نصاااااااااااایبش شااااااااااااااااده بود...  اااااال هم تع ااااب در  چن 

 اش بود هم اخم، هم کن  اوی. چهره

نم؟تونم انمخوام یما عذر یم    تون رو بنی

 دانس . گ تم:  س فام یل همرس اول  درش را یم  

 ا فلور... فلور م بوب.   

نااااااو رسش ناااااام   درش چرخ د.  درش که نگاهش به این  

افتاااااده بود... بااااه من... بااااه فلور... شااااااااااااااااایااااد هم بااااه دخِنک 

ی به اش داد و در برز  رهایش کرد ای که وعدهناله ان ده

 تا با  ای خودش مسن  دوز  را یط کند. 

 ا ب رمای د از این طرف خانم م بوب.   
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ی هدای  کرد که دخِنک     کاوه بازویم را گرف  و در مساااااااااااان 

ذشاااااااااتم که  اال ایساااااااااتاده و با گ ته بود. از مقابل شاااااااااهداد گ

 کرد. نگایه ری شده براندازم یم

     به او روی صندیل ن ستم. کاوه کنارم ن س .   

باین تند شاااااااااااااده بود، نه ن شاااااااااااا کند... نه ق ره   های نه خن

عر  روی صورتم راه گرفته بودند، نه  رم در تنم...  الم 

هاااااای گن  افتاااااادنم درخااااااطراش خوب بود. کیم فقآ وق اااااه

 تر شده بود. والین ط

ن  ااادرش  ماااده بود مقاااابااال مااادرناااااااااااااااه.     ن روز باااا مااااشاااااااااااای 

؟ یادم نیسااا ... همان مدل  2002وامی   ن بود یا مرنااادس بنن

ماشاااااااینن بود که برای عروش فرشاااااااته، شاااااااوهرش از رف قش 

ن  های شاااااااان باشاااااااد. با  ن روبانعروسقرض گرف  تا ماشااااااای 

د. من ی درهایش زده بودنها و دنااااتهصااااورِی که به شاااای ااااه

ن عروس ن سته بودم. با لباس  ف  ام. دار صورِی توی ماشی 

؟ دخِنک ب چاره ه ااااااااااان عروش فلور شااااااااااااان ده   نااااااااااااله چی

اش بااه یااک مهماااین عقااد ختم عروش نااداشاااااااااااااا ... عروش

ی  در شهداد بود با تعداد اندی شده بود... مهماین در خانه

ش به گوش فام ل داماد هم رنااااااا ده بود که  در   مهمان. خن 
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دخِن به وصل  رایصن نبوده و با اتراه در مرانم  اخن شده 

ن را به ن   خودشاااااااااااااان ی داماد همهبود. هرچند خانواده چن 

هااا بااه هر  ااال از مااا رس بودنااد.  ول توی کردنااد.  نتمااام یم

هااااااا باااود... هااام  اااول هااام زور هااام هاارچااااااه هااااااای  نهااا ااااااب

اااا تهیم د شاااااان این دخِن را خواناااااته بو ت اریخوانااااااند...  رسا

! باید به خوانته ن  رن د! اش یمو... همی 

ون یم   ن  مدند چ اامدخِنها که از مدرنااه بن  شااان به ماشاای 

ه یم شاااااااااااااد...  درم  برو داشااااااااااااا  در م ل، اما شااااااااااااهداد خن 

ن  همراهش رفتم. با همان ماشااااااینن که یادم نیساااااا ... ماشااااای 

ک اا د. هم ناام  خود، هم ناام  خود یم ها را شااهداد نگاه

روی صاااااااندیل هلو... دخِن  قا معلم نااااااام  دخِن ن اااااااساااااااته 

 م  وب م ل که   ا را خورده و  برو را ِف کرده بود... 

 ا نالم.   

ات اِف شاااهداد بود... همان شاااهداد قدییم... همان که هیچ   

 زن مقابلش خاطرهاش نیمباعث نارا ِن 
ً
ای شاااااد.  اال  تما

ی از دنااااااااااا  نداده  ن ... او که چن 
ین بود از روزگار هواین شااااااااااان 

 ورد... خواناااااته بود از خوانااااا  به دنااااا  یمود. هرچه یمب

د و گرفتااااااه بود... بر دخِن خوش وروی  قااااااا معلم کااااااام بگن 
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وعاشاااِف داشاااا ، نه  الش که نه رسوکاری با ع ااااقبهخوش

کردن و خوشگذراین بردن و ک فدرد فرا  و غم... فقآ لذش

 بلد بود. 
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ا ت ان نخوردم. با هم دنااااااااااااا  دادند. کاوه ایسااااااااااااتاد. من ام   

ام ایستاده بود اشاره شهداد به دخِنک که هنوز کنار صندیل

 کرد و گ  : 

 ا شما با هم  شنای د؟  ره فلور؟  

، ناااااه معاااااذب   ، ناااااه هاااااه! چاااااه را ااااا  بود... ناااااه م ن  بودین

هاا دوباره ف ری... انگاار  شااااااااااااناایاین بودیم کاه بعاد از ناااااااااااااال

 بود. رسوکارمان به هم افتاده 

 ام را عقب دادم و  ا روی  ا انداختم. شانه  

 ا هسا م.   

ااش چرخاند که  مده و کنارش ایساااتاده    رسش را نااام   رسا

هایی که م ال بود به صاااااااااااورش  درش بن ااااااااااایند. بود. با اخم

ن بود.   کاردنِن مهی 
ً
  س این  رس تماما

 ا نگ ته بودی؟  

ااااش بی اااااِن شااااادند. نگاهش را نااااام  دخِنکاخم    های  رسا

 ک  د و گ  : 
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 ا چون اطالا نداشتم!   

 بیه گ  :   

که ای ون از دونم... ه  ایندونستم... هنوزم نیما منم نیم  

 ! ین هدید خونه هسِین  خن 

ه به بیه بود.     نگاه  رسش هنوز خن 

 ا و؟  

 اش به کاوه بود. اشاره  

 قبل از دخِن به کاوه اشاره کردم و گ تم:   

 ی منه! ا خواهرزاده  

 نگاهم را به شهداد برگرداندم و به  رسش اشاره کردم.   

 ا و این  قا هم  رس تو... فرهاد!   

اااااااااش یم   گ تم چرا اناااااااااامش فرهاد اناااااااااا ، وقِن باید به  رسا

توانساا  اناام خودش را با اناام زن دومش مخلوط کند و یم

 مهرداد. 
ً
 ب ود، مثال

ه ام به انااام و داناااتان   ااااش بود. خ یل ناااال بود کاشااااره  

های دلم گذشاااااته بود. کردن  رف وشی و مخفن کارم از  رده
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ن دوناا  داشااتم توی چ اامش ب نم، اناایم را به بچه ی مهی 

ی هرگ  ی من بااشااااااااااااااد! بچااهداده بود کاه قرار بود برای بچااه

ها در  هنش مانده باشد دانستم اینام... بع د یمنداشته ن چن 

ش .  رشی اش گذااما... انگار شن دنش اثری اندک بر چهره

 اش ای اد شد و گ  : ری  در ابرو و  ی این 

 ا  ره فرهاد  رسم و...   

 ی کنار  ایش را ک  د و هلو  ورد. دن  دخِنبچه  

 م. ا تینا، نوه  

 خندید.   

 داشته باشم، نه؟  د نوها بهم نیم  

 هوابش را ندادم.   

؟ بچه    ، نوه؟ا تو چی
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 رش در ابرو و  ی ااااااین را هم اشااااااباه برداشااااا  شاااااک  ن ی    

 مااد بااه چااه دل یل کرده بودم... این مرد کااه  ِن یااادش نیم

خواناااااااااااااااا  طالقم داده بود! شااااااااااااااااایااااد هم یااااادش بود... یم

بساااوزاندم؟ نه... ب ث ناااوزاندن نبود. همان فراموشی بود. 

 که از ی  
 گرف ... اهم   بودن رسچ مه یمفراموشی

ت اری خاندان ه چه اهمیِن برای تهناااااااااااااالدخِنک شاااااااااااااان ده  

اش در  هنش بماند؟ ع  ب بود ک این داشااااااااااااا  که خاطره
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که ظاهرم در خاطرش مانده بود. ظاهری که بعد از چهل 

نااااااااااااااال عوض شااااااااااااااده بود... درواق  ع  ااب نبود!  ق قا  

ی که برایش اهم   داشااااااااا  و در خاطرش  ن ن بود... چن  همی 

 ظاااهر بود. زیبااایی ظاااه
ن ویااک ری کااه چهاالمااانااده بود، همی 

ی من اناااااااااااامش را نااااااااااااااال  یش هااذبش کرده و م   دخِنانااه

گذاشاااااته بود ع اااااق... م ل به تصاااااا ب یک زیباروی شاااااده 

مان چون من هرچقدر هم که   ا را خورده بود دل ل ازدوا 

و  برو را ِف کرده بودم امااااا از  ن دخِنهاااا نبودم کااااه بتواناااد 

! خوردن بهنند ی   ن   نامش، تصا بم کند... همی 

بود... شااا ساااته  تر شااادهو زنانه ظاهری که  اال فقآ  خته  

نبودم. گلنی ب چاره چهارده ناااااال کوچ ِن از من بود و ناااانش 

 زد. بی ِن یم

   
د
های من فقآ درونم هردو شااااااا ساااااااته بودیم... شااااااا سااااااات 

ل ف  ول ههانگن  دیدشااااان. به بودند. ه  خودم کشاااا نیم

ش . کمِن از ننم رسووضعم هیچ ن این از درون خرابم ندا

دادم...  رف م   بود که دل خوش مهم اناااااا ! ن ااااااان یم

ن بود... نه فقآ مهم بود، بلکه یم ول همه شد به کم ش چن 
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ظااااهر زیباااا باااه یاااک بااااطن خراب و داغاااان داد و من... داده 

 بودم. 

 ا یه ل ظه کارتون دارم.   

ااااااااا رفتند و نوه در ب ل خاله   اش فرورف . دخِنک  در و  رسا

ن ن س . کاوه رسش را چرخاند و گ  :       من 

 ا این یارو  الش خحبه؟  

 فقآ نگاهش کردم.   

ی توی ب لش اشاااااااااااره چ ااااااااااام و ابرو به دخِنبچه دخِنک با   

توهه کرد که  وانااااااااااااش تمام و کمال به کاوه بود. کاوه اما ی  

 گ  : 

ااااااااااااا خودش یادش نیس  زن اول و برای چی طال  داده که   

ه!؟ه یم اال رساغ بچه و نو   گن 

ه ماندم به ن م   اااااااااک... اینخن  ها که هیچ شااااااااااباهِن با ر   رسا

 هم نداشاند، چ ور این همه نال اشاباه کرده بودم؟
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ن    ینن هم دانماری روی من  میوه در  د ناااایب و خ ار و شاااان 

ب   وردند. برای خودم و فلور برداشتم  بود. یک دور هم رسی

 رویش گذاشتم. و روبه

 اهل بتونه  
ً
ن های اغرا ولعابرن کاری نبود. ی  بیه کال  من 

و تیااپ مت اااوش امروزش،  سااااااااااااااای  توی چ اااااااااااام بود و این 

کرد کاااه  ااااال  ن لوک لعنِن بهش اعصاااااااااااااااابم را ت ریاااک یم

 تیناااایی بود کاااه روی تر بود و ن ااااااااااااااااناااهن دیاااک
ن اش هم همی 

ین اهایش وول یم کرد. مهم هم زباین یمخورد و برایش شااااااااااان 

ی ه ا    ااااااااااااا  ی خاالاهنبود کاه چناد روز  یش را در خااناه

ی من گااذرانااده بود، مهم این بود کااه هنوز تصاااااااااااام م غریبااه

 ازدواهش با لوک رس هایش بود. 

 دیدن این یارو شااااااوهر   
ً
فلور اما یا بازیگر قهاری بود یا واقعا

 نابقش تاثن  خایص رویش نداش . 

اااااا همراه    مان هم برگ ااااااااند و ی   در و  رسا ن تعارف   ااااااا  من 

ن ل دی  والهن ااااااساااااااند. بدم نیم ی لوک کنم.  مد از زیر من 

ب  توی خند  بال ریختم! هایش هرعهبه  ای از رسی
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بااه هااان خودم لوک بااا دیاادن فلور در کنااارم ف ر کرده بود،   

ام و شااک نداشااتم! برای ب رگِنم را برای  شاانایی با بیه  ورده

ن زرد کرده ب گ اااااااااااا  و خن  ود و دنبال نسااااااااااااب  فلور یمهمی 

 ید.  ساااااااااااااای  بابای خودش از  ب دریمنداشااااااااااااا  طرف زن

قدر ضای  روز اینکرد یک  چم  شده بود. ف رش را هم نیم

 با هم  شنا از  ب درب ای م. 

 هم که  شنایی م خرفن بود.   
ً
 واقعا

اش عادی و هنوز هم یک مریصن توی هانش بود که چهره  

شاااااااد  دس زد که کیم هم به  ضاااااااور فلور یم شاااااااد.  رام نیم

بری داشاااااااااااااا . بااابااایی کااه هنوز هم قااابل اا  دلربآ دارد. زن

 که  درش هم ی  
ً
تعارف زل زده بود به فلور و مخصااااااااااااوصااااااااااااا

 کردم. کم داشتم به ل دزدن زیر صندیل او هم ف ر یمکم

ن     خانم ای ونن؟ا بهی 

ن     گااذاشاااااااااااااا  و لوک اخم کرد و بیه از هااا  ریااد. تینااا را زمی 

 مد. زن چادری نام  زین رف  که کنار خانم رئوف هلو یم

و کوتاه قامِن بود. نااااااااااااااک کوچ  هم دناااااااااااااش بود. خانم 

رئوف گ   که از شهرنتان  مده ان . زن بیه را ب ل کرد 

ن  زد و ازش تعریف و خاانم صاااااااااااااادایش یمو بوناااااااااااا ااد. یه بهی 
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کرد، خواهرش انگار عضااااو هدید خونه شااااده بود. ت اااا ر یم

علوم بود بیه را با خواهر مر ومش اشاااااباه گرفته و خن  از م

 فوتش ندارد. خانم رئوف که گ   تازه دوزاری زن افتاد. 

 ی بینن انگ ااااااا  لوک چسااااااااه ده بود به ت  ه  
ً
اش! هه! عمرا

کردم وهدانش قلقلک شااده باشااد. فقآ شاان دن اگر ف ر یم

 انم زنش  الش را خراب کرده بود. 

 تن.   ق  ن کنه به  ا خدا شما رو   ا  

 بیه که  سای   الش گرفته شده بود،  رام گ  :   

 ک ن. ها رو خانم رئوف یمی ز م ا ممنونم اما همه  

 مد خ یل نظر نیمشاااان بیه رس هایش ن اااسااا . بهبا رفِین   

وغصاااه، بی اااِن شاااه ه وقِن شاااده بود راه باشاااد. نه از غمروبه

دم تا خودش را خایل ام را بهش داده بو ایکه ت ن  ناااااااچمه

 ااااای اااادش و یه انگ اااااااااااااش را باااه کنااااد. لوک هم زیرزیری یم

ن ک اااااااااااا ااد. ف رش را هم نیماش یمی بینن ت  ااه کردم همچی 

 زیرکایه باشد!  ب

؟    ن  ا به تو گ   بهی 
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ن را کم داشااا م که تینا هم انگ اااش را    خب  اال فقآ همی 

 ز شده. تا ته ب ند توی این زخم با

 ا اشاباه کرد ع ی م.   

ن مامانمه.     ا بهی 
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بیه ماش ماند، با دهاین که بسااااااته بود. یعنن هوری بسااااااته   

دهد. هم ف ااااااااااااار یمهایش را بهبود که معلوم بود دارد دندان

لوک تینا را صدا زد و فرص  ف رکردن نداد، دن  انداخ  

زیر ب لش و ناااااااااام  خودش ک اااااااااا د.  درش هم بالفاصااااااااااله 

 گ  : 

؟ چه کردی این نالااااا خب فلور... چه   ها؟ قایل کرمون خن 

 باید  ی   لن  بندازه. 

 مد فلور خودش گ   و خودش هم خندید! اما خوشم یم  

 ت حیلش نیم
ً
 گرف . اصال

مش  واناااااااااااام به بیه بود و بدم نیم    مد بلند شااااااااااااوم و بن 

ب  را هلواش گرف ،  ون، اما دنااااااااااااا  لوک که لیوان رسی بن 

ون دادم. فقآ رسم را چ  رخاندم و هوا را از دهانم بن 

هواب ماااااناااادنش از  اااادرش هم رفتااااه بود باااااالی منن  و ی    

 اهمیِن برایش نداشاااااااااا . اگر فلور قایل 
ً
ناااااااااام  فلور هم کال

  ای ق وین بود! کرمان بود این یارو صددردصد نن 

 توق  نداشتم این ن ر این  
ً
قدر برام نحپرای  داشته اااااااااااا اصال

 و و خب... باشه... دیدن ت
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 رسش را نم  لوک چرخاند و گ  :   

 ا تصم م بهرو و فرهاد برای ازدوا  با هم.   

 بیه رسش باال  رید و لبخند لوک  الم را به هم زد.   

ن بیه و لوک چرخاند. تینا با چ م   های تخسش رسش را بی 

ی توی گوشاااااااااش گ  .  ن لبخند فرهاد بی اااااااااِن کش  مد و چن 

ن کف ناااالن ولو کردم چ ور بداشاااتم ف ر یم لند شاااوم که من 

ی  ن ی روی  ایم قرار گرف . رسم خم شااااااد. چن  ن ن ااااااود که چن 

که نه درواق ... دنااااااااااا  فلور بود. نگاهش اما به هایی م ان 

 لوک و بابای م خرفش بود وقِن گ  : 

 خواهرزاده  
د
ش خ یل براش اهم   اااااااااااااااااا م اااااخصاااااه که زندی

 داره! 

 لبخند لوک درها خ   د.   

 خ ال. بعد هم گ  : د؛ بلند و ی  شهداد اما خندی  

ااااااا من هم کم کشاااااااا نیساااااااا  برای خودش که    ااااااااااااااااااااا البته  رسا

 داشِین نق ه ضع ش باشه... خانِم، هنوز زیبا! بچه

ی لوک  ساااااااای  توی هم رفته بود. معنن کم نبودن را ق افه  

 هم فهم دیم! 
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دانسااااا  که چ ور این دک و    خودش بهِن از هرکشااااا یم  

  مد. ه بود و  الش ها نیمرا برای خودش ناخت

   
د
ن بار توی زندی دم  گرم فلور... »ام ف ر کردم: برای اولی 

ن یه ی این  ون دهخ ال همهی   بیساااااا  نااااااال م خرف... همی 

 «   ش. بار دراومدن    تم، بس بود های همه

مع ل ن رد و بلند شااااد. از خداخوانااااته   اااا  رسش بلند   

 . شدم و البته که بق ه هم بلند شدند 

شااااااادند. فلور  ات  کم همه داشااااااااند برای رفِین  ماده یمکم   

چرمش در ورد و به بیه داد. کم ش به  شاا   از ک ف دنااِن 

وری خونه بود. ابروهای شااااااااااااهداد باال رفته و با لبخندی یک

شناخ  نه کرد. معلوم بود! فلوری که از قدیم یمنگاهش یم

ناااا ح متونااااآ ای متمول نبود، که  ِن به فقآ از خانواده

 این دکهم نیم
ً
وپ  برایش های نااااااااااااوال رناااااااااااا د.  اال  تما

 داش . 
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بیه  ااااتااا  را گرفااا  و ت اااااااااااا ر کرد،  رام و زیرلاااب. هنوز   

ی گ تاااااه شاااااااااااااااااده دربااااااره  مقااااادماااااهی ی  هاااااایش از هملاااااهاخم

ن باعث یمازدوا  قدرها هم شد  نشان باز ن ده بود و همی 

ماااانم. کریم بود کاااه لوک ریختاااه بود، ی هوش نروی نق اااه

البد برای ن ااااااااندن من رسهایم... الباِف هریان هم که همان 

ی  هنش هم دانستم. ا مق  ِن به گوشهبود که از قبل یم
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رنااااااا د که همه ه   در بدتر از خودش خن  داشااااااااند چه نیم

 ها که ن رده ان . خوریگه

 از ک ا معلوم شاید هم خن  داش !   

ا  اادرب رگش زیااادی  ااال کرده بود انگااار کااه هااای بیه تینااا باا  

 وی ان او شااااااااااااااااااده و من را هم ت حیاااااال نگرفتااااااه بود. فلور 

ون خدا افظن   اااااش را بهش کرده بود و یمی   خواناااا  بن 

 کردم. کم داشتم با این اخال  گندش  ال یمبرود. خدایی کم

 ا فلور؟  

ااش ندا   شااا . بابای لوک هم در  رورگری دنااا  کیم از  رسا

شاااااااک نداشاااااااتم هریان ازدواهش با بیه را هم در همان چند 

ون ک  د! دق قه  ای بهش گ ته بود که  درش را از نال بن 

 فلور ایستاد اما کامل نچرخ د. شهداد هلو  مد و گ  :   

 ی فرهاد... ی خودش یا خونهشه دیدش؟ خونها چ ور یم  

 ها ندارم. ای به دیدن مردها من عالقه  

لوک و شااااااااااااهااااداد، من و بیه هم از هوابش هااااا  نااااه فقآ  

 خوردیم. رن  لبخند شهداد  ریده بود. گ  : 
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؟ها؟ شوچن یما مرده    کنن

 به خودش اشاره زد:   

 م! ا من که زنده  

 ا نه برای من!   

   اش را بهش کرد و رف .   

ی لوک و  درش... بد    که چه ک فن داشاااااااااا  دیدن ق افه  

ای اش ک اااااااااااا د و با خندهچانهکنف شااااااااااااده بود. دنااااااااااااِن به 

 هور کند. و شدنش را هم مسخره خوان  کنف

یم. رسم را برایش ت ان دادم   ف که نیم   شااد بیه را هم بن 

 و دنبال فلور رفتم. 
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 فرهاد  

 

 

 

 

 

خوانااااااااا  دنبال اااااااااان برود. بازویش را گرفتم. خوب بود یم  

 طرفم برگ  . گ تم: دهد. به ن ان توانس  واتنشکه نیم

 ا ک ا؟  
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 هواب نداد.   

بهرو... عوض شاااااااااااااده بود. رفتارش بی ااااااااااااِن از یک ل بازی   

 ناده برای ات اقاش اخن  بود. 

 خوای دنبالش بری؟ا یم  

 ا ولم کن فرهاد.   

 دنتم را دور کمرش انداختم. خودم هم کنارش ایستادم.   

یه همه  دم برای شاه که بری. اینااااااااااااااا نیم   مون اومدن... خن 

 شون کن م. باید با ا ِنام بدرقه

یه    مون  نیس ! ا  خن 

صدایش رس هن  داش . رسم را چرخاندم. نگاهش هم...   

تر شاااااده بود... البته که من شاااااال امروز از همی اااااه خوشاااااگل

شد و موها دادم... وقِن رسش خم یم وش دنش را ترهیح یم

ون یماز     گوش  تند. ریخهایش بن 

یه    ی بهینه! خواهرم... همرسش! ا خن 

 طرف خانم رئوف رف . دنتم را  س زد و به  
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 مد انگ ااا  ام ک اااا دم. بدم نیمی بینن انگ ااااتم را به ت  ه  

ون ب  ااااااااااام. توی تخم چ ااااااااااام ن لعنِن را بن  هایم فروکنم و لنن

 ی عینک! ی لعنِن ونآ شی هشده بود همان لکه

 ا فرهاد؟  

ن     رف   ضور دارد.  مم نبود یادم یمکه هلوی چهمی 

مادر هنوز خن  نداشاااا . مادر...هه! تصااااحیرش در کنار این   

زن... فلور م بوب... و البتااه بااابااا... فقآ یااک مثلااث نااهور 

 چهلیم
ً
نااااااااال  یش موق  طال   ناااااااااخ . مثلن  که ا تماال

  ن زن ش ل دیگری بود! 

اول در برگ ااتم. دناا  تینا توی دناااش بود. از همان روز   

ی  تهران بااا هم خو گرفتااه بودنااد.  اادرم مردی قهاااری در دلن 

 مد و کردن از موهوداِی بود که خودش ازشااااان خوشااااش یم

 خوان . این فقآ تا زماین ادامه داش  که خودش دلش یم

 خوای بری خونه؟ا نیم  

 فهم د اما گ  : منظورم را یم  

 ا کدوم خونه؟  

 ای که زن  توشه. ا خونه  
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 درواق  مادرش!  ا  

اش البته ع  ب نبود که دیدن زن ناااااااااااااابقش دوباره هوایی   

 کرده باشد! 

 که تو شناننامه هنوز زنته.   
ً
 ا فعال

 ا خودش نخوانته هدا شه.   

 خواد. ا  اال یم  

ای مساااخره که اگر اعصاااابم تا این  د به هم خندید. خنده  

انه فقآ دادم. مادر به این بهخاطرش  ق یمنریخته بود، به

کرد این مرد، خواناااااااااااااا  او را بااه خااانااه برگردانااد... ف ر یمیم

ای مرتب رام شاااااود. مردی نااااا  که با بوی غذا و خانهمردی

خوانااااااااااااا  رام شاااااااااااااد... هرکس را دلش یمکه درواق  رام نیم

 رف . گذاش  و یمکرد و بعد هم یمیم

  اریم و... ا خ یل خب قرار م رصن یم  

 ا بابا!   

 عِناضم ن رد. تینا را ب ل کرد و گ  : توهیه به ا  

 برم. ا تینا رو با خودم یم  
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از کنارم رد شااااااااااااد و رف . تینا توی ب لش برگ ااااااااااااته و برایم   

 داد. دن  ت ان یم

 زور لبخند زدم و دن  ت ان دادم. به  

برگ ااااااااااااتم ناااااااااااامااااا  هاااااایی کاااااه بتوانم بهرو را بهینم... باااااز   

 رن دیم به او. یم

ن او کااه هنوز هم معت   قااد بودم عوض شااااااااااااااده بود. در همی 

ه ااااااااا  نااااااااال چند روز این بهرو، بهروی هیچ روزی در این 

نبود.  س ک اااا رفااا   ن بهرویی کاااه توی اتاااا  خواب گ تااه 

 «ترین دل لم تویی فرهاد! مهم»بود: 
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 بیه

 

 

 

 

ن دلم یم   ن نااااالن خواناااا  هیغ ب  اااام. همی  ها ونااااآ همی 

ن  دم خواه هایی هلوی همی   که به چ اااااااااااام  دیم خوب و خن 

 کردند. نگاهش یم

ی ازدوا  از زبان شااااااااادن مساااااااااملهدانساااااااااتم که ب انخوب یم  

مان ندارد. تصم یم که خوشش  درش هیچ ربظ به تصم م

 ماااده بود یه بینااادازد گردن من و رویش تاااات اااد کناااد! مثااال 

 ها فقآ یمبچه
ً
خوانااااااااااااا  کاوه را از م دان به در کند. واقعا

 دادن قدرتش بود؟تم داش ؟ یا از رس ل بازی و ن اندون
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ای هتاثن  نبود. کافن بود ل ظخاردار هم ی  البته دیدن خانم  

  رف این ک ا و  ن 
ً
مادرش و او را با هم مقایسه کند، دقبقا

 ک ا بود! 

خانم رئوف و رضااااااااوی خسااااااااته اما با روی خوش به رساغم   

منده بودم.  مدند. از روی ه   کاری ن رده هیچشاااااااااااااان رسی

 بودم. 

 ازتون معذرش یم  
ً
 خوام... ا واقعا

ن کااااااه امروز دنااااااااااااااش    الزم نبود رسم را بچرخااااااانم. همی 

چسااااااااااااه اااد باااه کمرم بس بود! چقااادر ت ملش دق قاااه یمباااهدم

 نخ  شده بود... 

 ام را خانم رئوف ادامه داد. کالم ق   شده   

ته مون رو ان ام دادیم. بساااخوایه؟ وظ  هاااااااااااااااا چرا معذرش  

ن خانم ها تقساااااااااا م کردیم. الیه شاااااااااا ر های اهدایی رو هم بی 

ن عایل برگ ار شد. روحهمه ن  چن   خانم شاد. بهی 

ن بود روزهای ه ن بی ِن از همی ه انمش    همی ه همی 

 که بسااااااااااااتهزبان یمبه
ً
هایی از مواد غذایی  مد. مخصااااااااااااوصااااااااااااا

هااااای دادیم. بااااههااااا یمکردیم و بااااه خااااانمخ ااااااااااااااااک ته ااااه یم
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چناین های  نی ناهار و شام و  ذیرایی رای ه ینهکردن بخر 

ورِی   هم نداش ... در خود ه ن که خن

ن بود. خواهر ع ی م... از ک ااااااا این   هااااااا همااااااه ف رای بهی 

فهم اادم فرهااااد  ن شاااااااااااااااب چی باااه رسش  ورده بود؟ مگر یم

 تا این  د ن اه بود؟یم
ً
 توانس  عامل مرگ  باشد؟ واقعا

چرخ د. هنس دلش از چی بود؟  طرفشناخود گاه رسم به  

کاااار یعنن فراموش کرده بود باااا خواهرم، باااا من، باااا ماااا... چاااه

 مااد؟ تینااا را چ ور؟ دیااد یااادش نیمکرده بود؟ من را کااه یم

 تینا که هم ن یم از خواهرم بود و هم شهیهش... 

ن بود. انااااااام خواهرم که چهره   اش گرفته بود. همی اااااااه همی 

ریخاا ... یعنن عااذاب باااه هم یم کرد...  ماااد فقآ اخم یمیم

 وهدان داش ؟ مگر وهدان داش  که عذای  داشته باشد؟

توانستم دناش را  س ب نم.   ف که باید از   ف که نیم  

 شدم. این هم بی ِن ن دی ش یم

   .  ا با شما هسِین

 وانم  رش شده بود. رسم را نم  خانم رئوف و رضوی   

خواناا  به . دلم یمکردند چرخاندم. داشاااند خدا افظن یم
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ای از فرهاد هدا شااااااااااااوم اما  ِن تینا را هم  درش برده بهانه

 بود. 

 خاردار را کرده بود...  راناش دلم هوای عمارش خانم  

 های زخیم ناتنش... هوای زن  

 اش... هوای خواهرزاده  

 ا بریم؟  

 شدن نداشتم. ای برای هدا بهانه هیچ  

ی رفتم کااااا   ن ی نگ تم. ناااااااااااامااااا  من  ن ه ک  م رویش بود. چن 

 هم
ً
 مااد. ک ف را برداشااااااااااااتم و قاادمم یمدنبااالم کااه نااه، دق قااا

ون رفتم.   بن 
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ن فرهاد درنااا  روبه   رویم بود. ق ل درها را زد، اما... ماشااای 

ن   ای مد! صدایی  شنا از کوچهصدایی یم  تر... کیم  ایی 

 فردا مات  بچینم وقا ه وانه»  

 که نات  ب ینمهلو های این رمیم  

 دم؛ تا وقِن  رف هس ادامه یم  

 «شه با برف بس .  ت   انو نیم  

 هایم را خ ک کرده بود. ی رپ قدمصدای ترانه  

شااااااد کشاااااا ه  خودش کاوه توی  هنم  ررن  بود. مگر یم   

طور قدر یاان که صااااااادای  خش ماشاااااااینش را اینباشاااااااد. این

 بلند کند. 
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. فرهاد رفته ب   ن  ود نم  ماشی 

 ش نمدم مرزا رو یمادامه یم»  

 «شنونگم به اونا که  رفامو یماینو یم»  

 شن دم. هوا لبخند زدم. خ یل خوب داشتم یمی    

 یه ِعر  بادوام، یه ع ق ناتمام»  

 داره به ق م  و به نر   دما  
د
 «بست 

ون دادم.  اهای   م فرهاد ناااااوار شاااااده بود. هوا را از دهانم بن 

های شاااد اگه بهیم شااادند. مگر چی داشااااند از کنِنل خار  یم

ی کنااااااری طرف کوچاااااهقااااادم برداشااااااااااااِین ناااااااااااامااااا  هلو، باااااه

ن صدا... دویدم... درن  بهیم  نوی همی 

ن و همه نظاره»    گرمن خوردم زمی 

 شون به دردم اضافه کردنگاِه شا   

 مردنهمونا که داشِین توی عقده یم  

 «خوردن. لقمه یم ی ما اونا که رس ن ره  

    خدا...   
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ن رسش    ه به فرهاد ماندم. از توی ماشااااااااای  رسم چرخ د و خن 

کرد. اخم هم داشاا . شاااید برای را چرخانده بود و نگاهم یم

 که نوار ن ده بودم. این

 شد. فقآ یک بی  از ترانه توی گوشم ت رار یم  

 «خوردن. ی ما لقمه یماونا که رس ن ره»  

 ایم زد.   اده شد. صد  

های بی اااااااِنی نصااااااایبش ن اااااااود... باید رفتم. تا لقمهباید یم  

 رفتم. این راه را تا  خر یم

 مهم هدفه، ویل»  
ً
 فعال

 «شونو  اره کنم. رنه که زندگینامهوقاش یم

های فرا رو هدای  یمروبهباید  اهایم را به    کردم. مساااااااااان 

دادم،  ام یمکردند. دورتر از کاری که باید انفقآ دورترم یم

 از هدف! 

ن رفتم. یک قدم به    طرف ماشی 

 مد. انگار صااادای کاوه بود... خودش هنوز صااادای ترانه یم  

ن بودم.   بود... خوِد خودش. م می 
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هااا باااالخره  س کردم کااه ک اااااااااااا ااد. بعااد از ماااهگلحیم تن  یم   

 مهم هدفه! »گ  : توانم گریه کنم اما... ران  یمیم
ً
 «فعال
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 در را باز کردم و نوار شدم.   

 ته تو بهرو؟ا چه  
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ون دادم. رسم را رو بااه  ن ره   ی در نگااه ن ساااااااااااام را  رام بن 

 دلم نیم
ً
 اش را بهینم. خوان  ق افهداشتم. اصال

 خوام برم خونه. ام یما خسته  

ی نگ ااااا  و راه افتااااااد.  واناااااااااااام از  یناااااه   ن ی ب ااااال باااااه چن 

ن  ن کاوه م اااااااااااخ های   اااااااااااِن بود ماشااااااااااای  تر از این . ماشااااااااااای 

هاااا بود کاااه بخواهم برای   اااداتردنش دقااا  کنم. اماااا  رف

 نبود... ن امده بود. 

 ا ک ا بودی اون چند روز؟  

 ا ف ر کن همون هایی که شما بودین؟  

 ا ک ا بودیم ما؟  

ل نش  رام و  ِن شااااااااااید شاااااااااح  بود. برع س من که انگار   

 رفتند. اند از زبانم رسیمهای درونم، داشتلجن ع ون  زخم

 ا فرهاد من  وصله ندارم.   

 قرار نبود تمام شود.   

 ا چرا نگ ته بودی این  رسه ک ه؟  
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ف ر و با ل ن تندی طرفش چرخاندم و ی  با اخم رسم را به  

 گ تم: 

  رسم؟! ا ی؟ دون   

اش خایل بود اما انگ ااااااااش را رویش های عینک روی بینن   

واضاااااااح نگاهم کرد. یک ل ظه فقآ  ک ااااااا د و با عصااااااابانیِن 

 کردم.  رام گ تم: م  م یاری کرد. داشتم خراب یم

 هوری کنایه زدی. ا خودش این  

کرد طور ف ر یمرسم را برگرداندم نم   ن ره.  داقل این  

ام. البتاااه کرده  طور تالفن اش ناااارا ااا  شاااااااااااااااده و ایناز کناااایاااه

ن برداش  را داشته باشد.   ام دوار بودم همی 

 ن وش کرد، درن  تا رن دن به خانه.   

 ام از قبل از دیدنش در ه ن هم بی ِن شده بود. دل وره  

ن ت اا ر کردم و   اده شاادم. نیم   دانم هواب با توقف ماشاای 

ن را بسااااااته و کل د را  داده بود یا نه من روی دور تند در ماشاااااای 

ون ک  ده و داخل رفته بودم.   از ه ب ک  م بن 

 ها خالم شدم و روی مبل افتادم. فقآ از رسی ک ش  
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فرناااااااااااا گرفتار شاااااااااااده بودم. دیگر ت مل فرهاد برایم طاق    

ن بهشده بود. چ ور نگاهش یم  مد. چ مم نیم کردم و بهی 

 یم ِن نیم
ً
م یا دانسااااااتم  خرش اصااااااال توانم  قم را  س بگن 

 شد. تر یمنه... اگر اطمیناین بود  داقل ت ملش هم را  

 وردم. اگر فرهاد واقعا نقشااااااااای بیه رس دریم چ ور از مرح  

  مد.  درش، مادرش را... داش ، چی به رس تینا یم

 موق  بود.  الم ار این ف ر به هم یم خورد. صدای زن  به  

خواناااااااتم کاوه   ااااااا  در باشاااااااد. مم ن رانااااااااش ته دلم یم  

 دم خااانااه
ً
 مااد. امااا بلنااد شاااااااااااااادم و مااان نیمنبود. کاااوه معموال

ای نبود. دکمه رفتم... کاش بلند ن ده بود. چاره رساغ  ی ون

خانه رفتم.  ن  را ف ار دادم. در ورودی را هم باز کردم و به  شنی

شاااااااادن در هنوز کِنی را  ب ن رده بودم که صاااااااادای بسااااااااته  

 بلند شد. 
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خانه ایسااااتاده اما برنگ ااااتم. یم   ن دانسااااتم که در ورودی  شاااانی

را زدم و خودم را با در وردن لیوان م  ول  ی کِنی برِف دکمه

 کردم. 

 ا از چی نارا ِن؟  

وق  انتظار نداشااااتم از در صاااالح وارد شااااود.   ف که هیچ  

 کردم. گرف ...  اال فقآ باید تظاهر یمصلج ش ل نیم

. دوین و ازش انت اده یمکه نق ه ضع مو یما از این    کنن

 اما  ق ق  داش . ام نبود شاید دل ل اصیل نارا ِن   

ون رف . بهِن. هنوز به    طرفش برنگ ته بودم که بن 
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ون    با کندترین رسع  مم ن چای  ماده کردم و باالخره بن 

 رفتم. به من چه که نس افه دون  داش ! 

ی هلوی تلحی یون ن ااااسااااته و رسش را توی هال روی کانا ه  

ن  . از هایش را در ورده بود روی   ااااااااااااِن مبل گذاشااااااااااااته بود. لنن

ن گذاشاااااااته بود، ظر  ف مخصاااااااوصاااااااش معلوم بود که روی من 

 اش... کنار عینک طن  

  ف که  اال وق  ت ین  دکوراناااااااااااایون نبود. وگرنه های   

کردم و درنااااااااااااااااا  هاااااا را باااااا تلحی یون عوض یمی  از مبااااال

 ن ستم، نه کنارش هرچند با فاصله. رویش یمروبه

و  کننده باشاام. یمنیم     رفن ب نم که ترناا دم خوانااتم رسی

ر خودم تمام شاااود.  هنم انگار ت ن  نااااچمه به ای کاوه خن

گرفا  تاا را دور از چ اااااااااااام من قرض کرده و یه ن ااااااااااااااانااه یم

 نم  فرهاد شل ک کند. به

هااا را از توی نااااااااااااینن برداشاااااااااااااا . خم شااااااااااااااد و ی  از لیوان  

 طور خم هم ماند و لیوان را دو دنِن گرف . همان

 ز؟ا ک ا بودی اون چند رو   

ی داده بود به این نوال!     چه گن 
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 ی ی  از دونتام. ا خونه  

... من    دوناااااا  بودیم دیگر. من و خانم خاردار... من و گلنی

ی.   و هنگامه...  ِن من و رسی

 ا کدوم دون ؟  

شاااااااااناش  اما   ااااااااا مان شااااااااادم. اگر خواناااااااااتم بگحیم:  نیم  

ن دادم، یمهواب یم طور به ناااااااااااوال و هواب خوانااااااااااا  همی 

 هایش ادامه دهد. نکرد

 لیوانم را برداشتم و م  ول خوردن شدم.   

صاااااااااادای رناااااااااا دن   ام از توی ک  م بلند شااااااااااد. بهِن از این   

 ن وش مسخره بود. بلند شدم و رساغ ک ف رفتم. ویدا بود. 

؟ تموم شد ه ن؟»    «نالم ک ایی

 برایش نوشتم:   

 «ام.  ره خونه»  

ن    کرد از چاااایش اهم یمطور کاااه نگااافرهااااد ت  اااه داده و همی 

 خورد. دوباره   ام داد: هم یم

 «تنها؟»  
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د، زود نوشتم: که یکقبل از  ن    وق  تماس بگن 

 «هان . نه، فرهاد این»  
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هایی هوای  ن امد. البته هواب هم نداشاااااااااااا  اما ویدا از  ن  

ای را  ِن اگر ن ازی به هواب نداشاااااااااااا ، بود که هیچ همله
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گذاش . عاشق انا  ر فرنتادن بود. اما هیچ هواب نیمی  

ی ن د.   خن 

گوشی را روی ک ف گذاشااااااااااتم. فرهاد هنوز داشاااااااااا  نگاهم    

 کرد.  هنم ماشه را ک  د: یم

 خوای گوش مو هم چک کن. ا یم  

 ام لبخند زد. صورتش هدی بود اما با همله  

هایی خن  ازش دم دیگه تینا رو ی  ااااااااااا خ یل خب! من قول یم  

م...   نن 

 لن  به لیوانش زد و به کنایه ادامه داد:   

 از همینه.   
ً
 ا البته اگه نارا ت   واقعا

نااااااااخِن انگ اااااااا   هنم را از روی ل نش هنوز  رام بود. به  

 ماشه برداشتم و گ تم: 

 کنن از چ ه؟ا  س ف ر یم  

ن کرد و گ  :      کیم ابرویش را باال و  ایی 

 ربظ به اون  رسه... کاوه داره. کنم یه ا بی ِن ف ر یم  
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ن گذاشااااااااا . هنوز هم خم شاااااااااد و لیوان خایل   اش را روی من 

 چ م زد.   رام بود. عین ش را برداش  و به

 بهِن بود من هم بن ااااااااااااینم کناااااارش و   
ً
خ یل خاااااب اصااااااااااااال

ن  نااااااااام... باالخره همی  قدر  رام مثل خودش چندتا ناااااااااوال بنی

ی... شاید هم قرار بود برویم زیر یک نقف. نقفن خاتسِن 

 ن اه. 

ی کاری از    ن بن  اااااااااااااااا  ساااانااایت  به کاوه رو خودش باید از بی 

  د. دن  من برنیم

ابرویش را تای  داد انگار که تای د کرد.  رام ن شااااااااااا گرفتم و   

 رو به او ن ستم. این
ً
 طرف کانا ه چسه ده به دنته اما تقریبا

نم؟ا  اال یم    شه منم یه نوال ازش بنی

ارش را نداشاا ... البته که به نظر از درخوانااتم شاااید انتظ  

 رایصن بود. 

س.     ا بنی

کردن با تینا رنونده ی  شنا ا بیتاخانیم رو که  ِن تا مر له  

 بودیش، چ وری انقدر را   کنار گذاشِن؟
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خب انگار انتظار این ناااوال را نداشااا . عین ش را کیم باال   

توانسااااااااا  ای از صاااااااااورتش گذشااااااااا . نیمزد.  ثار اخم ل ظه

 ان ارش کند. 

 ی ق   نبود که ن ه  ذفش کرد. هر ال گ ینها به  

 رسم را ت ان دادم و با ل نن  رام گ تم:   

اااااااااااااااااااااااا  ها...  خه اون روز که فرناااااااااااتاده بودیش دنبال تینا و   

گ ِن شاااااااون هوری ازش یمخواناااااااِن بذاری من برم  یشنیم

 تر از این هسِن که... که ف ر کردم خ یل هدی

انگار یادش رفته که اخار داشااااااااااِن تینا رو باید در نظر ااااااااااااااااااااااا   

م!   بگن 

 چند بار رسم را ت ان دادم.   

خوای با من ازدوا  خاطر تینا یمااااا  س االن فقآ و فقآ به  

 .  کنن

نااااا ده بودم. نگاهش توی چ ااااامهمله   هایم ام را ناااااوایل ننی

 رن د. از این روند نظر یمشد. یک هوری نا رام بهها یمهابه

 نوال و هوای  خوشش ن امده بود. شاید هم از نواالتم... 

  د    مون شدی. نظر یما به  
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ه در نگاهش ماندم و هواب ندادم. راناااااااش هرچه زور    خن 

ی رف . چهرهزدم انگ ااااااا   هنم از روی ماشاااااااه کنار نیمیم

 شد. تر یمفرهاد هرل ظه هدی

زور رفتم. بهرفتم... باید یمتا  خر یم   ااااا مان نبودم... باید   

 نفن ت ان دادم. و  رام رسم را به
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 ا ن دم.   

 ا خحبه!   

 چرا خوب بود؟ چون  ق با کاوه بود و دونتم داش ؟  

 ا فرهاد؟  

 از ی باااااه» رناااااااااااا اااااد: کردی رک یمزباااااانم را ول یم  
ً
 دق قاااااا

اما نااااواالش بهِنی « مند شاااادی؟خواهرزن مر وم  عالقه

ه ماندم و باالخره یمهم  شاااااااااااد  رنااااااااااا د. به نگاه منتظرش خن 

 ام چرخ د: زبانم به اراده

 کنن من مقرص مرح بهینم؟ا هنوزم ف ر یم  

 هم  شاااااد. خوانااااا  بلند شاااااود. ی  چهره  
ً
ن اش کامال هوا خن 

 برداشتم و دناش را گرفتم. نگاهش به دنتم بود. 

یااد توی خن  فرهااادخااان!  ااااال وقااا  رفِین نبود.  ااااال بااااناااه  

 دادی! زدی و هواب یمتخم چ مم زل یم

با م ث ن ااساا . دنااتم را برداشااتم. عین ش را اول باال زد   

 و بعد از روی چ مش برداش . 

 ا بگو دیگه؟  
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     دناش را به چ مش ف ار داد.   

 ا باید برم دنبال تینا.   

 ا که هواب ندی؟  

ی نگاااهش را بااا غ ا بااه صااااااااااااورتم داد. ناااااااااااا  کردم بااه هااا  

ام را ها فقآ ب ض و غمم برای خواهر از دناااااا  رفته رم

گرف ... شاااااااااید تاثن  قرار یمطور ت  بروز دهم. شاااااااااید این

قدرها هم ناااااااااا اه گ  ... شاااااااااااید  نوق  راناااااااااااش را یمیک

 داد. ن ده بود. کاش  واب یم

 ا باید هواب بدی فرهاد.   

 غ ظش، شد اخیم  ررن  و گرفِین نگاهش.   

کار کرده بودم که باعث ب اااااااااااه خواهرم... اااااااااااااااااااااااا مگه من چی   

 خودکشی کنه؟

 اش واضح بود.  رش  ون   ی این   

بگو خودکشاااااااااااای ن رده... بگو تو هم تو »زد:  هنم فریاد یم  

شاااااااااااااه... مرگش دخ ل نبودی... بگو وگرنه ت ل ف تینا چی یم

 من و خواهرم به ههنم... به
ً
 «خاطر تینا. اصال
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 رو. ا بذار تو گذشته بمونه به  

ه   اش ماندم. من از توی ل نش خواه ااااش ماش شااااده، خن 

را شااااااان ده بودم. بلند شاااااااد. رسم خم شاااااااد.  وزخند زدم.  س 

  ااایش گن  بود کااه یم
ً
خواناااااااااااااا  گااذشااااااااااااتااه را در همااان  تمااا

 گذشته ها بگذارم. 

ی ناع مو کردم که  در تینا رو ازش بینن بیه؟ من همهیم»  

 این  در به چه دردش
ً
م... اصال  « خوره؟! یم نگن 

مااان بگااذرم. م ااال بود کاه  اااال دیگر م ااال بود کااه از  ق  

 خ ال گذشته شوم. ی  

 چه بهِن که از  اال باید بهِن در نق ااااااااام فرویم  
ً
رفتم. اصاااااااااال

 مان را  یش ک  د...  درش  رف ازدوا 

... باادون بلنااد شاااااااااااااادم. رفتااه بود نااااااااااااماا  در... باادون نگاااه  

... داشااااااااااااا  فرار یم د؟ از من؟ از خودش؟ از کر خدا افظن

 گذشته؟

 هنوز در را باز ن رده بود که:   

 ا فرهاد؟  
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متوقف شااد.   اا  رسش ایسااتادم. ل نم را هوری مظلوم   

های بازیگری برایم دنااااااا  و ب چاره کردم که ارواح انااااااا وره

 زدند و نوش ک  دند. 
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، اااااااااااااااااااا تو... از این   ؟  ی  نیمکه منو های خواهرم بهینن شی

خااااطر تو...  خاااه شااااااااااااماااا...خاااب... گم... باااهبرای خودم نیم

 شدنا... خوام باعث ا ی عاشق هم بودین... من نیم

 ا بهرو!   

 چرخ د.   

اش بدهور گرفته بود. م ال بود بتواند  ال خرابش چهره  

 
د
تر دیدم، مصاامماش را یمرا مخفن کند. هرچه بی ااِن  شاا ت 

 شدم. یم

 تم  مد. نمقدیم به  

کثااافاا ! چ ور دلش  مااده بود بالیی رس خواهرم ب اااورد و    

 بعد هم بیندازد تقصن  من! 

شااااااااااااد... شاااااااااااادم اما باز هم عادی نیمهم بازیگر یمهرچقدر   

شاااااااااااااادنااد. بااایااد کم داشااااااااااااانااد از کنِنلم خااار  یمهااایم کمن س

 رف . رف . باید زودتر یمیم

ن  زیادی یاما باز هم قدیم  یش  مد. فاصاااااله   مان نمانده بی 

 بود. شاید دو قدم... شاید کمِن. 
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تااواناام بااااااه رسم را خاام کااردم. هااوری کااااااه فاا اار کاانااااااد ناایم  

خواناااتم او بتواند هایش نگاه کنم. اما در  ق ق  نیمچ ااام

های ماند، اناااااااااااا ورهصااااااااااااورتم را وارش کند. اگر بی ااااااااااااِن یم

 از خودم ناااااام ااااد یم
ً
کردم. این  رم این بااااازیگری را کااااامال

 شدین نبود. نِنلخ م ک

 راه نبودم... ا من... اون موق ، روبه  

دناااااااااش از کنار  ایش باال رف  و از دیدم خار  شااااااااد. بعد   

دوباره در دیدم قرار گرف . از زیر صاااااااااورتم گذشااااااااا  به کنار 

گوش و لمس موهایم رناااااا د... موهایی که از   اااااا  گوشاااااام 

  زاد شده بودند. 

 گ تم:    

 یه ل ظه هم ولم ن رد. وهدان  ا از اون روز عذاب  

 این همله  ق ق  م ض بود.   

ی نگ  . هنوز اما موهایم را لمس یم   ن  کرد. چن 

ناااااااال  چ ور مم ن بود دوناااااااتم داشاااااااته باشاااااااد؟ این همه  

روی خودش ن اورده بود... این عذاب ک اااااااا دنم را دیده و به

 داشتنن بود؟!  چه دون 
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بااه شاااااااااااااب  دیگر بس بود. برای امروز بس بود. امروزی کااه  

توانساااااتم در این نقش بمانم. دناااااتم رنااااا ده بود... دیگر نیم

زدن شااااااااااد. هنوز دنااااااااااتم برای  سداشاااااااااا  از کنِنل خار  یم

قرار  دناااااااااااش باال ن امده بود که...   ...   ... خدایا  س ی

؟  بود به ما هم ر م کنن

خواناا  باشاام. دلم های ن س... هایی نبود که دلم یماین  

هایم خودم ناااوخ ...  نقدر که چ ااام ناااوخ ... دلم برای

ق ره هاااری هااا ق رههااا بعااد از ماادش تش گرفاا  و اشااااااااااااااک

ی دن ا... در  غوش ترین نق هشااااااااااادند، درنااااااااااا  در  سااااااااااا 

 
د
ام را به گند ک اااااااااااا ده بود و  اال م  م ب لم مردی که زندی

هااا کرده بود. تنم مثااال ناااااااااااانااا  شاااااااااااااااده بود. ری ش اشااااااااااااااک

م بلند شاااااااااااد. بلند و اکم صااااااااااادای گریهشااااااااااادین نبود. کمکنِنل

 تر... بلند 

 ا فرهاد... نباید...   

! بی ااااااااِن از این اگر یم   ن ن خراب یمگ تم، همههمی  شااااااااد. چن 

دم تا باز ن ود. تا باز ن ود... تا باز دهانم را به شانه اش فرسی

 ن ود... 

 بی ِن.  غوشش تن   
د
 تر شد و بوی نوخت 
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د
 ام بود، در  غوش مردی کااااه بوی نااااااااااااوخِین زناااادی

د
زناااادی

 خواهرم را هم نوزانده بود. 
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 فرهاد
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دید که تیناا خواب بود. بااباا رفتاه بود هتال!  ِن دل یل نیم  

 باااا همی  ااادریباااه خااااناااه
ً
خون همااااعااا  اش برود. انگاااار کال

ها هم از همان نااااایل که ق د کاروکاناااان  هوشاااا د. با عمهنیم

 
د
اشااااا . کشااااا هم هرئ  نداشااااا  ای ندرا زد راب ه خانوادی

یک د. از رسی داشااااااااِین خوشااااااااش به نااااااااوگیل خانواده خرده بگن 

اش م  ا باشاااد. مادر اما این خوانااا  کاروکانااان   مد. یمنیم

دید که البد عرضه ای یمنالهه دهرا هم از چ م مِن ه ده

م که  نداشااااتم،  ن ونااااآ نااااینه ناااانی کنم و های  درم را بگن 

کاره ن وند که همه موروی   شوهرعمه و  رسش در  ن ش ل

 مان دهند! مان را توی  ات  ت حیلهر ماه فقآ نهم

دل ل توی  هنش هایگ ین بابا شااده از همان موق  انگار ی    

کرد. شااااااااااااااید فقآ دلش از او را هم رسم خایل یمبودم که د 
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چون بابا دم دناااااااااااااش نبود، شاااااااااااااید هم چون من ناااااااااااا وش 

 ! کردم تا خایل شود. ا مق بودمیم

اش ای باعث نارا ِن بابا اهل ماندن در هایی نبود که  ره  

که با کشاااا قهر باشااااد. فقآ  دیم نبود که به باشااااد... نه این

اااااااابودن  دمخف هم ها را ت مل کند.  ِن اگر خون یا همرسا

ن  اال!   من بودم،  رسش... درن  مثل همی 

تر از ی بهرو که برگ اااااااااااتم، عصاااااااااااان  بودم. عصاااااااااااان  از خانه  

. نتوانساااااااتم خودم را کنِنل کنم. باهم ب ث کردیم. همی اااااااه

های مسااااااااااااخره... رس رفتنش رساغ مامان. تینا را با رس  رف

خودم ترناااااااااااندم. بابا  رامش کرده و قبل از های ی  وب داد داد 

ی االن م ااا ل تو قضااا ه»رفِین خ یل شااا ک فقآ گ ته بود: 

 «من و مادرش نیس  فرهاد! 

 ل... من بودم. من و خب نبود. م اااااااااااا ل بهرو بود. م اااااااااااا  

هایی که باید با خودم دفن یم
ن کردم... با خودم و ناا امک چن 

 و م  ق. 

اش را دیده بودم. شااااااااااااااید یادم نیسااااااااااااا   خرین بار ی گریه  

 مرانم بیه بود... 
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که چسااااه ده کث ف بازی کرده بودم. خ یل کث ف، برای این   

وقاااا  از دنااااااااااااتم کااااه یااااکبااااه خودم   ظش کنم. برای این

 .. نرود. 

صااااااااااادای  الرم گوشی فقآ رسم را ناااااااااااماش چرخاند. روی   

ه یره بود.   ااااااااااااش روی صاااااااااااندیل ن اااااااااااساااااااااااته بودم منتظر 

 مدن  ب... کِنی برِف خاموش شده بود. بلند شدم. هوش

ن ک اااا ده شااااد و صاااادایش روی م  م خآ  صااااندیل روی زمی 

 انداخ . 

در کِنی را باااااااز کردم. هیچ بخاااااااری از  ب درونش بلناااااد   

رسم چرخ د ناااام  ناااااع . مگر چقدر گذشااااته شااااد... نیم

 بود که  ب هوش، ی  کرده بود؟ 

درش را بساااتم و دوباره روشااانش کردم. نااااع  ن دیک یک   

ون رفتم و رسی به اتا  تینا ک ااااااااا دم. خواب  خواب  ِبود. بن 

بود. در اتااااقش را باااازتر کردم و برگ ااااااااااااتم. گوشی را از روی 

 بود. ه یره برداشتم.   ام واتساپ از ویدا 

نم. نالم... گ تم یه  ایل از تینا »    «هان بنی

 شدن ت ک   امش؟!  نالین بود. منتظر  ی    
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 ام نبود. نوشتم: هایم خ یل در اراده رک  انگ    

 «این وق  شب؟»  

  س منتظر بود که بالفاصله م  ول نوشِین شد.   

 « رش کرد؟شه ا والیعنن فقآ روز یم»  

لود از دهانم خار  شد. کِنی خاموش  ن ش کوتاه و خنده  

شااده بود. گوشی را روی ه یره گذاشااتم و رساغش رفتم. این 

 که ی  کند! بار قبل از  ن

از کااابیناا  قهوه فوری در وردم و در لیوان ریختم. لیوان را   

 رفتم. خودش   ام ی  
اش هواب ماندهبرداشتم و رساغ گوشی

ان کرده بود.   را با   ایم دیگر هن 

هواب نمونم... دم... ام دوارم دیگه ی   س صاااااابح   ام یم»  

 «فرهاد هان! 

 م  م کار نیم   
ً
 کرد که... گوشی را برداشتم و...  تما

 ا ای بابا، به این زودی صبح شد؟  

صاااااااااااااااادایش  رام بود امااااا ل ن خناااادان و شااااااااااااوخش مخفن   

 شد. نیم
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 ای از قهوه نوش دم. هرعه  

 خوانِن؟گه همینو نیما م  

 ا چرا خب.   
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ورانااااااااااااا  بودنش خوشاااااااااااام هوابش با م ث بود اما از رک  

  مد. یم

  مد؟وران  بودنش خوشم یمچرا از رک  

 چون خودم نبودم؟  

ی رفته بودم ه  همان    چون برای داشااااِین بهرو از هر مساااان 

 مسن  مستق م؟

 ا هدف  چ ه؟  

؟    ا چه هدفن

 که براشاااون مهم نیسااا  کشااا تو اااااااااااااااا از اون دخِنایی هساااِن   

 طرف
د
 شون باشه؟زندی

 تونه؟ا االن این  کش  همون خواهِر همرِس مر وم  

م ث، نگاه، ی  هایم که تنش را رها کرده بودند، ی  دنااااااااااااا   

دویدند... هایی که یمبرگ ااته و ناام  اتاقش رفته بود. با گام

ون زده بودم.   من هم بن 

 وشی داد. صدایش باز  وانم را به گ  
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تون تون به خواهر همرس مر ومااااا چرا انقدر گ ِین از عالقه  

 نخته؟

اااااااااا مر وم  گ ِین  با این  خواهر    هایش داشااااااااااا  روی همرسا

 رف . اعصابم راه یم

 کن د یه هوریه؟ا خودتونم  س یم  

 هایم چ   شدند. دندان  

 این  
ً
که ن نه تو  هن بق ه ب اد وقِن که خواهرشااااام اااااااااااااااااا مثال

 ود چ مم... زنده ب

 ا دهنتو بهند!   

گوشی را روی ه یر و لیوان را باااا م تحیاااتش توی کاااابیناا     

 رو کحب دم. روبه

خانه را با گندی که تحیش زده بودم تنها گذاشتم.    ن   شنی

اومد ورانااااااااا  بودنش خوشااااااااا  یمچی شاااااااااد  س؟ از رک»  

 «که؟

  وزخند زدم.   

 قدر دقیق شل ک کند! نه وقِن قرار بود این  
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های روی تخاش را برداشتم به اتا  تینا رفتم. ی  از کونن  

ن انااااداختم. بااااایااااد یم خواب اااادم. خسااااااااااااتااااه بودم... و روی زمی 

 
د
ای که نه با خواب نه با انااااااِنا   نه با ت ریااااح... با خساااااات 

ان نیمهیچ انش نبود، کاااااری هن  شااااااااااااااااد. هیچ رایه برای هن 

و را به  ن چون... مادر دخِنم مرده بود... چون این ازدوا  ا

ای ازش نااامااهنق ااه رنااااااااااااااانااده بود... بااه مرح... چون وکااالاا 

داشااااااااتم که اگرچه هعیل، اما من را به هدفم رنااااااااانده بود... 

ان نبود... چون گناااد زده بودم... چون... هیچ رایه برای هن 

ان زد... نیم  ی  رف از هن 
ً
خوانااااااااااااتم چون... هه... اصااااااااااااال

 یم
ً
ان کنم... اصاااااااااااااال ان خواناااااااااااااتم هم، مهن  گر مرح هن 

انش یم  کردم... داش ؟ چ ور هن 

   .  ا بابایی

صبح شده بود؟ ی؟ چرا ن هم ده بودم؟ نگاهم یک گوشه   

اش ی بهرو هم  هن  زمینهاز نااااااااقف ق ل شااااااااده بود. گریه

 بود. 

ن ک اااااااااااا ااد. رسش را روی نااااااااااااینااه  ام خودش را از تخاا   ااایی 

هایم را دورش   چ دم. گذش  و روی تنم هم  شد. دن 

 به مادرش هم شه هقِن ب رح یمو 
ً
 شد... تر یمشد  تما
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 ا باید بریم مهد.   

 خوام. نریم. ا نیم  

 

 

 

 

🌙 
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ک ، بعد زن  ب نم به... ا یم    خوای با من ب ای رسی

 رسش را بلند کرد و گ  :   
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 ا شهداد؟  

ی انتظاااار داشااااااااااااتم بگحیاااد  بیه  اماااا انگاااار هنوز در  لقاااه  

 درب رگش گرفتار بود. ی  ها به

 باباب رح.   
د
 ا باید ب 

ام گااذاشاااااااااااااا . خم ااازه ک اااااااااااا ااد. باااز رسش را روی نااااااااااااینااه  

  لود گ  : خواب

 ا خودش گ   بگم.   

ی موهایش را نوازش کردم. نگاهم چسااااه د به همان گوشااااه  

ن انگار های باز ماندهچ ااااام ها که نقشناااااقف. همان ی بهی 

 قاب شده بود. 

. لند شاااااااااااد. دوید نااااااااااام  دنااااااااااا تینا از روی تنم ب   شاااااااااااویی

هایم نگه داشاااااااااااتم. نقش ن اااااااااااساااااااااااتم. رسم را با کف دنااااااااااا 

هایش  اال افتاده بود روی  اهایم. نجی کردم و عینک چ م

... تینا برگ ته بود. خودش  ن را در وردم. انداختمش روی زمی 

ن دن   هایم رد کرد و توی ب لم ها داد.  رام گ  : را از بی 

 رم. ا مهد نیم  

 را؟ا چ  
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 خوام برم  یش شهداد. ا یم  

ی  اادرم  لودی از دهاااانم خاااار  شاااااااااااااااد. هاااا بااهن س خناااده  

افتااادنااد اش گن  یمهااایی کااه در هااا بااههمی ااااااااااااااه زیاااد بود. زن

 رها نیم
ً
ای به عالقه»ی  ن زن اما... شااااااااااااادند! دربارهمعموال

 کرد... انگار فر  یم« ها ندارم. دیدن مرده

 ریم  یش شهداد؟ا یم  

  وانم را هم  و نگاهش کردم. منتظر بود.   

... برو  ماده شو.     ا باشه بابایی

ون  رید. عین م را برداشااااااااتم و از اتاقش  و    زده از ب لم بن 

خانه را  ن ون رفتم.  ااهاایم مساااااااااااان   شاااااااااااانی رفتند و  هنم به بن 

دی اااااااااااااااب گاااذر کرد. نجی کردم. باااایاااد باااا خاااانم خلفن تمااااس 

خانه را یم ن  رسونامان دهد.  گرفتم ب اید  شنی

ون رفتم.      گوشی را از روی ه یره برداشتم، نالم بود... بن 

هایش توی هم زود  ماده شاااااااااااادم و رساغ تینا رفتم. با لباس  

 گره خورده بودند. کم ش کردم. 

تا رنااا دن به هتل، تینا از کارهایی گ   که دیروز با شاااهداد   

ورم. هواب  کرده بودنااد. بهش   ااام داده بودم کااه تینااا را یم
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ن را اش این بود کااه هیچخوی  « ب ااار منتظرم. »داده بود:  چن 

گ اااا  یک مریصن گرف . برع س مادر که یمخودش نیمبه

 هم توی رفتارهای    دا کند و بی ِن گن  دهد. 

از، توی الی  بود. تینا را ت حیلش    وقِن رنااااااااا دیم هتل شااااااااان 

 دادم. فقآ گ تم که صب انه نخورده ان . 

ک     دو ها در تراف ک مع ل شااااااااااااادم. هلوی  ارکین  تا رسی

 را  ارک کردم. بدها بود. نااوئیچ را به رضااایی 
ن ک ، ماشاای  رسی

 کرد. ها یمدادم. خودش هابه
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ش بود. بلند شاااد و فقآ ناااالم کرد. کوتاه   ن تر ویدا   ااا  من 

 و رسدتر از خودش فقآ رسم را ت ان دادم و به اتاقم رفتم. 

ا ظهر درگن  هلسه با مهندنان بخش معماری بودم و ه  ت  

ی نخوردم.  ن  دو فن ان قهوه که رضایی برایم  ورد، چن 

ک ااااااا د. باید نااااااااع  از ناااااااه گذشاااااااته بود. م  م دیگر نیم  

ی یم ن توانسااااااااتم مثل همی ااااااااه ناااااااا ارش دهم، خوردم. یمچن 

 اما... 

ش بود و رسش توی مانیتور.    ن ون رفتم.   اااا  من  از اتا  بن 

 کرد که کار دارد... انمود یمو 

 ا  اشو بریم ناهار.   

 رسش را بلند ن رد. فقآ گ  :   

 ا من خوردم.   
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 ا مهم نیس ، ب ا خوردن منو نگاه کن!   

ون رفتم. رضایی نوئیچ را ت حیل داد    منتظر نایستادم و بن 

ن  ون  وردم و  ایی  ن را از  ارکین  بن  ک  و رف . ماشی  تر از رسی

 .  ن  دق قه بعد...  مد. منتظر ایستادم

زد. من هم. عین م را باال نوار که شد راه افتادم.  رف نیم  

هایش... تا رن دن زدم. باز دو تا لکه افتاده بود ونآ شی ه

 رف   اده شااااد. شااااان کردم. با توق م، ی  به رنااااتوران ت مل

ش کردم.  اکعینک ن  کن را از داشبورد در وردم و تمن 

ر هم داخل رفت م. این ناااع  خ یل شاالحغ   اده شاادم. کنا  

ترین قساااااااااااام  را انتخاب کردم. هایی نبود اما باز هم خلوش

 کنار  ن ره. 

دو تا اناا ک با ناس قارب نا ارش دادم. اعِنایصن ن رد. با   

ون بود.   رفِین  ی خدم  هنوز نگاهش از  ن ره به بن 

 ش رو ب نوم. ی نظریهخوام ادامهگ ِن، یما خب یم  

ی گ  .  نه   ن  رسش را چرخاند نه چن 

 ام ویدا. ا با تو   

 تون،  دهنتو بهند  بود. ا دی ب  خرین همله  
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 طرفم چرخاند. رسش را به  

 تون رو! شنوم عذرخوایها یم  

 خندها فقآ خودش بود. وباین این تکباعث  

 لبخند منتظر بود. منتظر عذرخوایه؟! نرمش، ی  ی    

 ؟ا برای این همرام اومدی  

 هواب نداد.   

ن خم شااااااااااااادم. ابروهایم م ل داشاااااااااااااند کیم باال     کیم روی من 

 هایش. چ م بروند و زل ب نم به تخم

 قرار نبود به  
ً
زور ب ام از ا خب  س برای چی اومدی؟ مسلما

ن بلندش کنم و با خودم ب ارم .       من 

 رسش را ت ان داد.   

 دارن! ی اشاباهاش  دم که توه ه ندونم... همها یم  

اش ، که از معنای هملهامابروهایم این بار نه از روی اراده  

 باال رفتند. 

 طرفم خم شد و باز گ  : مثل خودم کیم به  

 ا عذرخوایه کن... فرهادهان!   
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خنااادی دیگر بااااال زدم. کمرم را باااه   ااااااااااااِن عین م را باااا تاااک  

 صندیل چسباندم و گ تم: 

 خوام. ا عذر یم  
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ی در  ال  چهره نی     اش ای اد شود، باز نگاهش که ت ین 

ون داد. دناااااااااااااا  هبااهرا از  ن ره بن  اش بودم کااه نااااااااااااینااه خن 

ن قرار گرفتند. انا ک  ها روی من 

باااا رفِین  ی ااااااااااااخااادماا  رسش را چرخاااانااد. کاااارد و چنگاااال را   

 برداشتم و بدون نگاه بهش گ تم: 

ی نخوردا بخور... یم   ن  ی. دونم که چن 

  رف م  ول خوردن شد. ع  ب شده بود... ی    

 من تمام انا ک و او یک نومش را خورده بود که گ تم:   

 ا از ک ا به اون نا  ه رن دی؟  

 کارد و چنگالش را توی ب قاب گذاش  و فقآ نگاهم کرد.    

 دوین منظورم رو...  س هواب بده. ا یم  

 انگار معذب شده بود.   

ن کیم به    طرفش خم شدم. روی من 

ام هم چ اامم    ااااااااااااااا چی شااد که ف ر کردی قبل از فوش همرسا

 دنبال خواهرش بوده؟

 ا بوده؟  
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عین م را باال زدم و کمرم را به صااااااااندیل چسااااااااباندم... زم مه   

 کرد: 

 ا  س بوده.   

 ا بس کن!   

و  کردی.     ا خودش رسی

 ک  ش را برداش  و بلند شد.    

 بود؟ چااه مساااااااااااان    
خودی بود کااه ی   این چااه ب ااث م خرفن

هااااا دنبااااال کرده بودنااااد. هوری برخورد کرده بود کااااه از واژه

ی  رف خودم عل اااه خودم اناااااااااااات ااااده کناااد. از یاااک هملاااه

زن شاااااااابانه مسااااااااخره که شاااااااااید فقآ کارکردش در همان الس 

 بود، رن ده بودم به  تویی که خودم دناش داده بودم! 

ن ایسااتاده ب   ون رفتم. کنار ماشاای  ود. ت  ه  ساااب کردم و بن 

ون دادم. عین م را باال  ه به من. ن ساااااااااام را بن  زده به در و خن 

اش به تخم چ مم چسه د و... لعنِن. زدم هوری که شی ه

ی ای اد شاااااااااااااده ماِش ماش بود. ق ل تصااااااااااااحیرش از  س لکه

ن را زدم و نوار شدم.   ماشی 
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کن را در ورد و  اکناااااوار شاااااد و داشااااابورد را باز کرد. عینک  

ه و با اخیم که  مدن ادناااا  خایل ش را به طرفم گرف . خن 

کردم که دناااااااااااااش را و رفتنش دنااااااااااااا  من نبود، نگاهش یم

هلوتر  ورد. خودش عینک را از روی صااااااااااااورتم برداشااااااااااا  و 

ن   اش شد. کردن شی هم  ول تمن 

ه به دن     های عینک، ماندم. هایش، به شی هخن 

فتاااد! چااه طرفم گرفاا . نگرفتم. باااز زبااانم راه اعینااک را بااه  

 مرگم بود؟

؟ ردازی داری... زیاد رمان یما  هن قصه    خوین

ن صندیل    ها گذاش . عینک را روی کنسول بی 

ن یمهور مسخرهاااااااااا با این   شم که زدم به کردن، بی ِن م می 

 هدف. 

ن را راه انداختم.    ه رف . ماشی   دناش که نم  دنتگن 
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 230#ایوان

 

 

 

 

 

 نه!  س چرا  س یم هه! هدف... باید هواب  
ً
دادم؟ مساالما

 تصااوراش او چه اهمیِن داشاا ؟ 
ً
نگذاشااته بودم برود. اصااال

شاااااااد به م ااااااا ق کثاف . یا داشااااااا ... داشااااااا  اگر وصااااااال یم

 خوان   یش بهرو رنوایم کند. هرکس دیگری که یم

اشااااباه کرده بودم که ف ر کردم ربظ به م ااا ق ندارد. این   

  ادرهوای من دن
د
ی یمدخِن الی زندی ن گ ااااا ؟ دیگر بال چن 

 شک نداشتم. 

ن     باالیش زدم.  ساااااااااااااای  تمن 
عینک را برداشااااااااااااتم. روی بینن

 شده بود... ش اف، درن  مثل  ینه. 

 ا که زدی به هدف؟  ره؟  
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ی نگ  .    ن  چن 

اااااااااااااااا م ااا ق دید خام اداواطوار خودش ن ااادم، گ   از این   

،  ره؟  طریق وارد شی

دیدمش. چ ااام یم یطرفم چرخ ده بود. از گوشاااهرسش به  

  رام گ  : 

 کنن فرهاد. ا بازم داری اشاباه یم  

 داد ک  دم:   

   !  ا فرهاد نه،  قای ک این

 رسش را ت ان داد:   

ااااااااااااااااا بله... هناب ک این ع ی ... هناب رئیس... داری اشاااااباه   

. یم  کنن

 چرخ د نم  در.   

 شم. دارید،   اده یم ا نگه  

  وزخند زدم.   

بری هر م خرفن به  هن  رناااا د ت حیلش ااااااااااااااااا نگه دارم که   

 بدی؟
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 طرفم. هنوز ن  داش  صدایش را کنِنل کند: چرخ د به  

 ا ت حیل ی؟  

 ا همون کش که فرنتادت  هانوش منو ب نن براش.   

ی عینک های لعنِن روی شاای ااهعین م را باال زدم. این لکه  

 هایم بودند! نبودند توی تخم چ م

تونه منو هوری یمنده اگه ف ر کرده اینااااا بهش بگو کور خو   

  یش بهرو خراب کنه! 

 طرفش چرخاندم و داد ک  دم: رسم را به  

 ا  یش خواهِر زِن مر ومم!   

 دار.  ا نگه  

 تر هم شده بود. ی قبل  رامصدایش از دفعه  

 نگه داشتم.   

 زود   اده شد اما در را نبس .   

 ا من هانوس این  دیم که یم  
د
 نیستم... من فقآ...  ی

ون داد. دوباره    رسش را نم   نمان گرف  و ن سش را بن 

 نگاهم کرد. 
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 ا زده به رسم و تو رو...   

ون داد.     نجی کرد و باز ن سش را بن 

 ا از تو خوشم اومده.   

رو دادم. از من یا از ی روبه وزخند زدم. نگاهم را به شاای ااه  

  ول و موقعیتم؟

ه به روبههایم توی اخم    رو گ تم: هم   چ دند. خن 

 ا به هر ال هر چی که هسِن و هر  ش که داری...   

 ی نگاهم را بهش دادم. کیم رسم را ک  کردم. فقآ گوشه   

 کن م. ا من و خواهرزن مر ومم داریم با هم ازدوا  یم  

ن لب    هایش فاصله افتاد. ماش شده بود. بی 

 طرفش چرخ د. رسم کامل به  

 اش نمایشی نبود. به  

 ا واقعا؟  

به  روی تمام  روف  رفش ایسااااااااااااتاده بود انگار. اخمم   

 از خودم خوشش  مده بود؟
ً
 بی ِن شد... واقعا
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ه   اش مااانااده بودم کااه در را بساااااااااااااا . هنوز کنااار خ ااابااان خن 

ن راه افتاد و... رف .   ایستاده بودم که     به ماشی 

  ی عقب دنبالش کردم. برگ تم و از شی ه  
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 بیه  

 

 

 

 

ون هااای  شاااااااااااا تااهصاااااااااااابح کااه خودم را از م ااان خواب   ام بن 

ی خایص نداشتم، کردن و تصم مک  دم، ن ازی به ف ر  گن 

ن بودم که یم  ها ب ایم. خواهم به اینم می 

ی عمارش عرض کنم، دروازه زن  را که زده بودم در که چه  

ل  مااده بودم، گلنی بااا روی باااز شااااااااااااااده و چنااد قاادم کااه داخاا

خوش، به انااااااااااااتقبالم  مده بود. تا رناااااااااااا دن به من دویده و 

 برایم دن  ت ان داده بود. 

 بلوز و دامن گلدارش  رامش م ض بود.   

خانم خاردار هم روی ایوان بلند عمارش ایسااااااتاده و  مدنم   

بار لباس منانااااااب مهماین تنش نبود. را تماشااااااا کرده بود. این

های اتن ی اااایم به تن داشاااا  و های صااااندلروبدوشاااامر ناااا

دار، یااک روفرشی نااااااااااااااااده و را اا . هرچنااد تی ش  اااشاااااااااااانااه
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 من یاااا  دمهاااای ی  وقااا  چناااان باااا تیاااپهم
د
هاااای  وصاااااااااااال 

ن تا  نمان فاصله داش . عادی  تر زمی 

ی هم از هنگامه نبود. شاااااان شاااااده س کردم م ا م   ام. خن 

هم های روبدوشاااااااااااااامرش نگاخانم خارادار دنااااااااااااا  در ه ب

ف ر کنم اشاااااااااااااباااه کردیااد کااه  درس »کرده بود. گ تااه بودم: 

و او... خنااادیاااده بود.  رکِن کاااه « تون رو بهم دادیاااد. خوناااه

م کرده بود.   غافل ن 
ً
 واقعا

گلنی گ ته بود هنگامه رضای  داده و به م اوره رفته ان     

 و او باید به دنبالش برود. رفته بود و... 

رفتند. از کنار رف عمارش یمط اال داشاااااااااااااند همراه هم به  

ها شاااان دنااا  ت ان دادم. رسچن چ ااامهای گلنی برایدرخ 

  ساااااای  
ً
و صاااااورش هنگامه از این فاصاااااله هم   دا بود.  تما

های نااااااااا  دی که ماری  شاااااااانا گریه کرده بود. گلنی با کیساااااااااه

روی اااااااااااااااان بود راهش را ک  کرد و باااه طرفم  ماااد. هنگااااماااه 

 های عمارش را باال رف .  له

 ا ب ا بریم ناهار بخوریم.   

 دناش را باال  ورد.   
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 تون غذا گرفتم. ا از خونه  

 لبخند زدم.   

مون طرفدار غذاهاتون شااااااااااادیم... کاوه هم خ یل اااااااااااااااااااااااا همه  

 دون  داره. 

 نما کرد. ای زد که لبخندم را دندانچ مک بام ه  

 ا زیاد گرفتم شاید اومد.   

 قدمش شدم و گ تم: هم  

 هام؟د من اینا بهش گ ت   

 خدا...  ا نه به  

 و خندید.   

. ا اما خودش بو یم   ن  ک ه...  اال ببی 

 من هم خندیدم.   

 ا هنگامه خحبه؟  

  ه ک  د.   
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بگم واال... ی تو این خونااه  ااالش خحبااه کااه اون  ااااااااااااااااااااااااا چی   

باشاااه... اما شااا ر شااا ر بازم شااا ر... الیه به  ق خودش که 

 شه. خوب یم

؟  ا با فردوس تماس    گرفِن گلنی
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 خانم خاردار بود که به م ض ورودمان این را  رن د.   

هنوز هم همان ربدوشاااااااااااااامر صاااااااااااابح تنش بود. یعنن اثراش   

 دیدن شهداد بود؟

ااااااااااااااا بله فلور هانم زن  زدم. دادگاه داشاِین اما گ ِین تا شب   

 خودشون رو یم
ً
 رنونن.  تما

خانهبه   ن ه کوچک و مخفن صااااااااادایش ای رف  کطرف  شااااااااانی

زدناااد. من و گلنی هم دنباااالش راه افتاااادیم. غاااذای روزماااان یم

گ   که خریده فساااااااااااان ان بود و گلنی با  و  از غذاهایی یم

کرد خوناه بود. تنهااا هااایی کااه دلم در هر  ااالِن هوایش را یم

خواناااااااااااااااا  خودم را از ف ر بااااه بود.  ِن  اااااال کااااه دلم یم

ی که به فرهاد یم ن  دور نگه دارم.  رن د،هرچن 

خونه ربظ به فرهاد نداشاااااا . خونه خواهرم بود... مادرم   

ها ای گرم بود که نداشااااااااااتم و  رامشاااااااااای که نااااااااااالبود... خانه

 نچ  ده بودم. 

ن کمک کردم. خانم خاردار ن سته و به    به گلنی در چ دن من 

ه شااااااده بود. بوی ناااااا گار یم داد. گلنی قبل از رفتنش هایی خن 

امروز از صاااااااااااابح هاااااای نااااااااااااالم و »ود کاااااه:  رم خورده ب
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 س اثراش دیدن شااااااهداد « صااااااب ونه فقآ ناااااا گار ک اااااا ده. 

 بود. 

موشاااااااااااااِک من دیگر شااااااااااااهاداد کاه دل تیناا را برده بود. موش  

ون دادم و شانهاش نیمرساان از خاله ام گرف ... ن سم را بن 

 را باال. شاید هم گرفته بود و فرهاد... 

؟ا چرا  ه یم    کشی

 کرد. ردار منتظر هواب نگاهم یمخانم خا  

م، ف ر کنم  سای  با  درب رگش خاطر تینا... خواهرزادها به  

 خوشه. 

  وزخندی زد و گ  :   

اااااااااااااااااا خاصااااای  شاااااهداد همینه... منتها چند وق  دیگه  ِن   

 ای به این انم داره.  د که نوهیادش نیم

م:     نتوانستم هلوی زبانم را بگن 

 ا شما از دیدنش...   

 ا نارا تم.   
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قدر کرد خانم خاردار اینشااااااااااااااید گلنی هم مثل من ف ر نیم  

اش را بروز دهد که دناا  و تنش ونااآ راه مسااتق م نارا ِن 

 ک  دن خورش در ب قابش خ ک شدند. 

ناله بگن  تا اااااااا منتها نه از دیدن اون، از یاد وری فلور  ان ده  

 ناله... واندیفلور بیس 

نی که هنوز ن مه خم ده با دنا  رسش را چرخاند ناام  گل  

 دراز شده نم  ظرف خورش مانده بود. 

   .  ا غذاش رو ب ش گلنی

ام را بپوشااااااااااااانم. گلنی دنااااااااااااتم را به دهانم ک اااااااااااا دم تا خنده  

باالخره غذایش را ک اااااا د و بعد از برداشااااااِین نان ن ااااااسااااا  و 

 م  ول خوردن شد. گ تم: 

 باب م لو ا بعد از بیس   
د
 زندی

د
 ش ؟تون گذچندنال 

 رسش را ت این داد. هرچه بود هواب مثب  نبود. گ  :   

اااااااااااااااااااا فقآ یاد گرفتم که رنااااااام این دن ا، بچر ، تا بچرخ مه.   

ن خودش شااااااااااااادم... به ام د تقدیر و امداد  های غین  هم عی 

 نن ستم. 

 گلنی  ه ک  د.    
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م بندازه دلش اااااااااااااااااااا من که هنوزم منتظرم خدا به دل م دثه  

 باهام صاف شه. 

 ردار واتنشی به  رفش ن ان نداد. گ تم: خانم خا  

 ا تا  اال خوانا د بهین دش؟  
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 ا خوانتم؟   

 هم  ه ک  د هم رسش را به تانف ت ان داد:   

شه نه اااااااااااااا التماس کردم برای دیدنش... نه خودش رایصن یم  

 دن. اونا اهازه یم

م که کردهایش از اشااااک  ر شاااادند،  س یمنه فقآ چ اااام  

 بینم. شدن گلحیش را هم یمبر مده

اااااااااا دو نال تموم بعد از  زادیم موندم تو شهرمون، فقآ به   

م...  رف خوردم، ف ش خوردم، کتااااک ام اااااد دیااااادن بچاااااه

شاااااااااااون از نااااااااااانگن... مادر خوردم... هیچ، هیچ، هیچ... همه

 دیگه از غریبه چه انتظاره؟ خودم راهم نداد تو خونه

هم  شااااااااااااد که خانم خاردار از  ارب   واناااااااااااام به لیوان  ی    

ن برایش ریخ  و هلو  اش گذاشااااااا . گلنی زود دنااااااا  روی من 

دهان که نه، ب ض توی گلحیش هایش ک ااا د.  ب زیر چ ااام

ن نرفااا . هنوز همااانرا قورش داد. باااه ی  اااایی  ن طور گمااانم چن 

 متورم بود. ال  خندید و گ  : 

ی باز زدم به ص رای کربال. ا به    قول رسی
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 را برداش  و کیم خورد.  لیوان  

ااااااااااااااااااااااااا انقدر  رف زدم از دهن افتاد... بخورید نوش هان...   

نااااااا ... ب  ااااااام براتون فلور هانم؟ دنااااااا  خ یل خوشااااااام ه

تون درد ن نه... باید دنا و طال گرف ...  ن   شنی

 زن ب چاره...   

اش گرفتم و روی غااااااذایم نااااااااااااخِن نگاااااااهم را از چهرهبااااااه  

های گلنی خورده شاااااااد و هانداختم. غذا در نااااااا وش ما و همل

 غذایی برایش  ماده کرد و به اتاقش 
هنگامه ن امد. گلنی نینن

 برد. 

کردم گذشاااااااااااا . هر بار ناااااااااااااع  گوشی را نگاه یمزمان نیم  

 
ً
فوقش یک دق قه گذشاااااااته بود. تا  مدن خانم فردوس  تما

 مااد...  ااادرم... ناااااااااااا ااااماااک کاااه طبق معمول هیچ  ااادرم دریم

ی ازش نداشتم.   خن 

 ! بهِن   

 شااااااید زنش زای ده بود و رسگرم بچه  
ً
ی هدیدش بود. اصااااال

ن  ن به چند ماهش بود؟ شاید هم فرهاد همی  طور خانه و زمی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 961 

کرد تا دهانش را باز ن ند.  ره خب این ی  بی اااااااااِن نامش یم

  مد. به ن امک یم

قاادر توی ف ر بودم کااه زناا  گوشی از هااا  راناادم. روی  ن  

ه به باغ... های ورودی ایوان عمار  له  ش ن سته بودم و خن 

 کارش در   
ً
تماس از ویدا بود. نااااااااااااع   وایل  ن  بود.  تما

ک  تمام شده بود. هواب دادم. صدایش ی  
 ال و گرفته رسی

بود. این باااار اضاااااااااااا راب، تنم را از هاااا  راناااد. یعنن لو رفتاااه 

 بودیم؟

 شده؟ ا چی   

 با م ث گ  :   

؟    ا ه جی

 ا فرهاد فهم د؟  

 هوری ب همه.  رو؟... ها... نه... نه بابا چها چی   

  وصله.  واس بود و ی  ی    

ی شده؟   ن  ا چن 

 کم  الم خوب نیس ... ف ر کنم رسما خوردم. ا نه... یه  
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ناااخود گاااه تصااااااااااااحیر  ن روزش در کنااار فرهاااد و تینااا هلوی   

 درمانگاه به  هنم  مد و گ تم: 

 ا شایدم از تینا گرفِن!   

 ج  نبود که منظورم را ن همد. لبم را گاز گرفتم ویدا  دم گ  

 و    مان از گ تنش ن وش کردم. او هم به رویم ن اورد. 

 ِمن کرد و گ  : دوباره روی  له ن ستم. ِمن  

 ا بیه؟  

 ا چ ه؟  

 ِمن کرد. باز ِمن  

 ا راناش امروز من با فرهاد ناهار خوردم.   
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 234#ایوان

 

 

 

 

 

 هایم را بهیند. ش  تا اخمتصحیرم را ندا  

ااااااااا ه جی نبود... فقآ، باز به من شک کرده بود... یعنن باز   

 انم م  ق رو  ورد. 

هایش اعتماد کامل  رف توانسااااااااااااتم به  ف که دیگر نیم  

 و معمویل نبود که 
د
داشااااااااااته باشاااااااااام. او هم ویدای همی اااااااااا 

 ها بگذرم. ناده از این تماس و  رف

کردم چ ور از اصااااااااال م ف ر یمکرد. داشاااااااااات هنم یاری نیم  

 هریان رسدر وردم که گ  : 

 گم بیه؟ا یم  
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تر گرفتم. ات اااااِف افتاااااده بود... ناااااخود گاااااه گوشی را م  م  

ن بودم.   م می 

 شده ویدا؟ ا چی   

 کن د. ا فرهاد گ  ... دارید با هم ازدوا  یم  

 کرد؟ی دن ا را خن  یمچه مرگش شده بود که داش  همه  

م ناااوال اصااایل این بود که چرا گ ارشاااش را به ویدا شااااید ه  

 این را ویاااااادا بهِن 
ً
کاااااا ! ا تماااااااال داده بود، بااااااه منشاااااااااااای رسی

 دانس ! یم

ن  مده بودم و صااااااااااااورتم کیم داغ شاااااااااااااده بود. از  له   ها  ایی 

ن  دفعه باز شاااااااااااااد و کاوه رفتم که یکطور ناااااااااااام  در یمهمی 

ر داخل  مد. هر دو از دیدن هم در ها ایسااااااااااااتادیم. من دیگ

 طرفم  مد. ت ان نخوردم کاوه اما در را بس  و به

 ا  اال چی شد که به تو گ  ؟!   

بار دیگر باز ل نم از  ال  دونااااااااتانه خار  شااااااااده بود. این  

 لبم را هم گاز نگرفتم! 

کاوه چ ااااااااام ری  کرد و رسش را ت این داد. رس باال انداختم و    

 منتظر هواب ویدا ماندم. 
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 گ   دیگه.   دونم... ا خب... نیم  

ن     هوری ال ؟ا همی 

 ا تو به من شک داری بیه؟  

 خوانتم به زبان ب اورم. هواب مثب  بود اما نیم  

؟  ا یم    خوای باهاش ازدوا  کنن

داشااااااااااااانم خ یل هم برایش مهم نبود که های انگار شاااااااااااااک  

  رن د! کردِن خودش، این نوال را یمتوه ه

 به فرهاد عالقمند یعنن  سااااااام درنااااااا  بود؟ ویدا... واق  
ً
عا

 شده بود؟! 

ه    ام مانده بود و گ تم: نگاه گرفتم  از کاوه که خن 

 ا  ره.   

 ا چرا؟   

     به کاوه چند قدم دور شدم.   

  رش چرا؟ ا تو چرا یم  

گرفِین ااااااااااااااااااااااااا بیه تو کااه بهش عالقااه نااداری، فقآ برای  س  

 ن. ی خودش بازی ن ش؟ ن ن این کار رو... با  یندهارث ه
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  ینده  
ً
 ی منه؟! ا م  ل  االن واقعا

 ا انقدر کنایه ن ن!   

 شم کنایه ب نم. زین که م بور ا تو هوری  رف یم  

 کردم ازش متن ری! ا ف ر یم  

ون دادم. کاوه  مده    چ مم را بستم و ن سم را از دماغم بن 

 متوهه و باز روبه
ً
رویم ایسااااااااااااتاده بود. این بار با اخم.  تما

  المه شده بود. موضح  م

! ا منم ف ر یم    کردم تو طرف منن

 ام؟ا  س طرف ی  

 صدایش کیم بلند شده بود.   

ک !     ا اگه طرف منن دیگه الزم نیس  بری رسی
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ی نگ  . باز گ تم:    ن  چن 

ان کنم.     ا برای این مدتم ممنونم. ام دوارم بتونم براش هن 

 یم  
ً
! ا ات اقا  توین

درناااااااا  متوهه منظورش ن ااااااااده بودم که با م ن  طوالین   

 گ  : 

 ا باهاش ازدوا  ن ن.   

 و تماس را ق   کرد.   
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 گوشی را مقابل صورتم گرفتم.    

 ا دونا  بود؟  

 رسم را ت ان دادم.   

 گه؟ا چی یم  

 و گوشی را در هیبم انداختم. « دونمنیم»زم مه کردم:   

 ها؟ا چرا اومدی این  

دفعه تصاااحیر دی اااب ش فقآ ناااوایل بود. دیدنش یکل ن  

را در  هنم  ورد. تصحیری که مدام فقآ از  هنم  سش زده 

 بودم.  غوشی که... 

 ش رو بهینم. خوام وک ل خالها یم  

 اش باز شد. ابرویش کیم باال رف  و چهره  

... کم تصاااااااام م گرفِن از  کااااااااااااااااااااا  س کم   بندی خارهش کنن

 خحبه! 

خندی  وصاااله تکرسم اشااااره کرده بود. ی  با انگ ااااش به   

ی از دی ااااااااااااب و ل ظاش گندش  ن  قرار نبود چن 
ً
زدم. مساااااااااااالما

 بگحیم. 
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؟    ا تو چی

 ا من که م  م همی ه در  ال کار کردنه!   

ها باز خندیدم. و خدا لعن  کند  ن کشاااااااااا را که این خنده  

 را  رامم کرده بود. 

 دوباره نوالم را  رن دم.   

 ها چی کار داری؟نگم تو ایا یم  

 ا اومدم به فلور رس ب نم.   

؟    ا نگرانشی

 تند و بام ه گ  :   

   !
ً
! عمرا

ً
 ا اصال

 لبخند زدم. گ  :   

 خوام برم بهش بگم... ا یم  

و  کرد به گ ِین از  س   ای و الش با ترانهو مثل همی ه رسی

 رپ! 

 ا نگران نباش منم  الم از تو ه جی نداره کم  
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 نینمه  رزومه یه شب از  نمونش نباره غمیه دل تو   

 ن  مثل ف لم ترنناته نوار قلبم ره نق ای مرده  

. یم  
ً
 دونم مثل منن  اِل من و تو که نگراین نداره اصال

 رف .     به من نم  عمارش یم  
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 گلنی روی ایوان به انتقبالش  مد.    

  رس. ا نالم گل  

ن گ   ذاشِن ونآ انم خودش ت حیل ما دادی گلنی اااااااااااا یه نی 

 خانوم. 

ی بهش گ  . کاوه     ن گلنی بلند خندید و با اشاااااااااااااره به من چن 

 خندید. چرخ د نم  من و بلند داد زد که: 

 گه چ م  روشن. ا یم  

خندیدم. گلنی م ااااش را به بازویش کحب د و از خنده ریساااه   

 رف . با هم داخل رفتند. 

هایم  وی ان شااادند. بم مانااا د. شاااانههمان دم خنده روی ل  

های منتیه به ایوان عمارش رفتم و ن س ک  دم. نم   له

 روی دویم ن ستم. 

هایم دوباره هوشااااان ی اشااااکی خ اااا  ده اال که چ اااامه  

طور فهم دم که چه خوب بود همانبود، داشااااااااااتم یم شااااااااااده

ی کردم که از کانهاشک.  ال یه باید  وانم را هم  یمی  

 رس نروند.  چ مم
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ی ن اه گوشی زل زدم. با ویدا رسم را خم کردم و به ص  ه  

کردم، مضاااااااااااا رب کردم؟ بهش کاااه ف ر یمکاااار یمباااایاااد چاااه

ن یکه به وفادار شااااااااادم. بی اااااااااِن از اینیم اش به خودم م می 

ن را رف  و همهکردنش بودم... اگر یمباشاااااااااااام، به خ ان  چن 

 گذاش ؟کف دن  فرهاد یم

طور برایش بااااایااااد این« اهاااااش ازدوا  ن ن! باااا»گ تااااه بود:    

ان یم کردم؟ رس چی  رف زده بودند که رن ده بودند به هن 

ی از  سااااااااااااش به فرهاد بروز  ن ازدوا  من و فرهاد... یعنن چن 

؟  سش زده بود؟  داده بود؟ فرهاد چی

ی اون»   ن شاااااااه   خواد نیمهور که دل  یمهمی اااااااه هیچ چن 

 «شه. ا چی یمدونه .. که فرددونه ی یمی یم

 ی کاوه بود. صدای زم مه  

ن  مد و کنارم ن س . رسم را چرخاندم. از  له    ها  ایی 

 ا تینا چ وره؟  

 هایم  وی ان شدند. لب  

 دونم...  درب رگش  سای  دل و برده. ا نیم  

   .  ا درس بگن 
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؟    ا از چی

ن برای ی داری خودتو یم   ... کون و ااا تهش همینه. ببی  کشی

 رف  رف  رساغ ی  بهِن. کرد ط

 تربی . ا ی    

 شانه باال داد.   

 ا  ق قته.   

 ااااااااا اون بچه  
ً
ن  االن  درب رگش براش هذابه که البته واقعا

 هذابم هس ! 

اااااااااااااااااااااا توی ِملک فلورالملوک ن اااااااااساااااااااِن از هذابی  شاااااااااوهر   

؟ خ ال  نیمالدنگش یم
د
؟ی  کشی

 ا شوهر الدن  نابق!   

 چرخ د. مان نم  فلورالملوک رس ه    

دیگر  ن روبدوشاااامر تنش نبود. بلوز و شااالوار شااا   به تن   

داری به  ا داشااا .  اال خوِد خوِد کرده بود و صاااندل  اشااانه

 ... ن  خانم خاردار بود. با همان نگاه از باال به  ایی 
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راناااااش کیل ک ف کرده بودم از هوای  که در ه اااان به  در   

ن بودم شهداد هم ب که بروز نداد، ا اینفرهاد داده بود. م می 

ن بود خانم خاردار از بدهور کنف شاااده بود. از این که م می 

کند،  رصااااااااااام گرفته درخوانااااااااااااش برای دیدار دیگر  و  یم

ااااااا ف ر کرده بودند هر کاری دل شااااااااان بخواهد بود.  در و  رسا

 توانند ب نند! یم
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دوین که ازش رنااااااااه... یمکم یمااااااااااااااااااااا  اشااااااااو برو... فردوس کم  

  د. خوشش نیم

ی باالیی رسد دو دناااااااااااااش را از   ااااااااااااا  روی  لهکاوه خون   

 ک  د و گ  : 

  د از من تو این خونه. هام! ی خوشش یما به اون  

ی کاوه بهینم که واتنش خانم خاردار را به هملهقبل از  ن  

 ام زن  خورد. و ب نوم، گوشی 

ند شاااااااادم و تماس را با شااااااااماره ناشااااااااناس بود. از روی  له بل  

 تردید وصل کردم. 

 ا الو... بیه؟  

تینا بود. صااااااااااااادایش بد که نه  ِن شااااااااااااااد هم بود اما هول   

 گ تم: 
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؟ گوشی ی دناته؟   ؟ ک ایی  ا تینا تویی

 ا شهداد.   

طرفم  مده کردنم کااوه هم بلناد شاااااااااااااده و باهخاطر هولباه  

گاهم بود. رسم چرخ د نااام  خانم خاردار که از همان باال ن

 کرد.  یم

 صدای شهداد های تینا را گرف .   

 ا نالم خانم.   

 کند یا نه. هایم را از صدایم  س یمدانستم اخمنیم  

 ا نالم.   

 هان گرفتم. ی شما رو به کمک تینا ا شماره  

 ی من رو   ا نیس ! ا اما تینا شماره  

 هان . تر از این  رفی من باهوشا نوه  

 هواب دهم خندید و گ  : که قبل از  ن  

های تون رو از خانمااااااااااااااااااا البته به کمک  ضااااااورش... شااااااماره  

 خونه گرفتم. 
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خوان  م تم را به گ   بی ِن دلم یمای که یمهر همله  

 دهانش ب حبم. 

 کاوه رس ت ان داد که البد،  هریان چ ه؟ .    

 «شهداده»لب زدم:   

ی اش مااثاااااال م اااااااااااااااااا  ماان شااااااااااااااااااد. هااماا  و  مااااااادهچااهااره  

. چرخ د ناااااااااااام  خانم خاردار. نیماهبدوبن   دانم او هم گویی

قدرها هم متوهه مخاطب   ااا  خآ شاااده بود یا نه اما  ن

برایش اهم   نداشاااااااااااا  که نگاهش را به  ناااااااااااامان مقابلش 

ی گرفته  دوخته بود.  اال باز شااااده بود همان ع شاااا که رسی

 و قاب کرده برایش  ورده بود. 

 تم:  وانم را به مرد     خآ دادم و گ   

ید. ا یم    تونسا د از  رستون بگن 

 باز هم خندید. اما خ یل کوتاه.   

 کرد. دونم کم م یما بع د یم  

ی رو از  درش مخفن نیما به   ن  کنه. هر ال تینا چن 

 اش بلند بود. باز هم خنده  
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 ا  ره تینا؟  

 ی تینا توی گوشم   چ د. صدای خنده  

ی شااااااااااااما رو ارهااااااااااااااااااااااااا قرارم نیساااااااااااا  مخفن بمونه. من شاااااااااااام  

 خوانتم و   داش کردم، باِف  واش ه، نه؟یم
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 تر شد. م تم برای کحب دن به دهانش م  م  

ن شده ی بعدیتا همله   اش ن وش کردم. زبانم انگار ننگی 

 بود. 

 خوام. ی فلور رو یما  درس یا شماره  

 باز گ  :  دادن باز کرده بودم کهدهانم را برای هواب  

. ا نیم  
ً
 شه و ندارمم، ن نوم ل  ا

 شااااااوخش فقآ اخم  
ً
هایم را بی ااااااِن کرد. ل ن خندان و مثال

غره داد که گوشی را به او بدهم. بهش چ اااامکاوه عالم  یم

 رفتم و در هواب شهداد گ تم: 

 هر ال باید ب نحید، چون هواب من همونه. ا به  

 یه رایه هسااا . همی اااه یه رایه  
ً
 هسااا ! مگه نه اااااااااااااااا  تما

 تینا؟

ربآ ی تینا باز در گوشااااااااااام   چ د. ی  صااااااااااادای  و  و خنده  

 گ تم: 

 ا انگار تینا خ یل با شما هور شده.   

 ا ک ه که با من هور ن ه؟!   
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انااااااااااااااااا . چون  مااااان تل نن خااااداراشاااااااااااا ر کردم کااااه ارتباااااط  

 توانستم  ِن ادای لبخندزدن را درب اورم. نیم

 م لب. ا خب  اال برگردیم رس اصل   

 شون منتقل کنم. تون رو بهتونم درخوان ا فقآ یم  

ااا خ یل خب، اینم خحبه... ن م ناع  دیگه باهاتون تماس   

م... خدانگهدار. یم  گن 

 ق   کرد.   

 با اخم و تع ب گوشی را مقابل صورتم گرفتم.   

 زد؟ا چه زری یم  

 هم که فقآ زر زده بود.   
ً
 واقعا

 گرفتم و رو به خانم خاردار که باز رسم را نااااااااام  ایوان باال   

 کرد، گ تم: نگاهم یم

 خوان . ی شما رو یما شهداد بود...  درس یا شماره  

 ا گه خورد!   

 ن ازی نبود که به کاوه از رعای    
ً
ف ر کردم این بار اصااااااااااااال

 ادب بگحیم.  رف  ق هواب نداش ! 
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 س خایص از ظاهر خانم خاردار   دا نبود. فقآ نگاهش   

 کرد. ا از من گرفته و باز به  نمان مقابلش نگاه یمر 

 گ تم:    

ه و ق   کرد... چی اااااااااااااااا گ   ن م نااااع  دیگه تماس یم   گن 

 بهش بگم؟

کاااوه باااز ف ش داد و گ اا  بالتش کنم. خااانم خاااردار امااا    

 برگ   نم  ورودی عمارش و گ  : 

 م تا  دیداره، خودش بگرده و   دام   
ً
ااا بهش بگو اگه واقعا

 ه. کن

خب انتظار این هواب را هم نداشااااااااااااتم. انگار خانم خاردار   

 مد دیدار دیگری با شااااااااوهر نااااااااابقش داشااااااااته هم بدش نیم

 باشد... البته شوهر الدن  نابق! 

ااااااااااااااااا نه به اون هواب  خر ه اااانش نه به این! وا داد به این   

 زودی؟

 ل ن کاوه بی ِن از نوایل شا  بود. شانه باال دادم.   

شون  درس اینا بده، اگه رف  رساغن  صدیقهاااااااااا گوشی د  

 و شماره ندن بهش! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 982 

 تره. شون از منم هم ا خ ال  را   اونا  واس  

 به مسخره گرف :   

 ا بله دیدیم!   

 کنه اونم وقِن تینا باهاش بوده. ی من فر  یما شماره  

 ف ری ناخود گاه در  هنم هریان گرفته بود. گ تم:   

ن دیگه شا شایدم هدف خاله    ایه. چن 
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 فقآ نگاهم کرد.   

ش   دا تونه ردی از خالهااااااااااااااااا ف ر کن... شااااهداد چ وری یم  

 کنه، وقِن ما بهش شماره و  درس ندیم. 

 ابرویش کیم باال رف  و گ  :   

 ا  ها یعنن باید بره رساغ گذشته، یه ب اد هلو...   

 رسم را ت ان دادم.   

 ه فلورالملوک این روزها. ا تا برنه ب  

 اش روی ایوان ک اندم. نگاهم را به های خایل  

ه اما ااا هرچند به این  دم نیم   ی رو به خودش بگن  ن خوره چن 

 ای ب نه، رسگذش  زین رو که... شاید بد نباشه یه دوره

 ا گند زد به زندگیش!   

خانم اومد ب ا برو باال تو ااااااااااا کاوه هان دورش بگردم، فردوس  

 اق . ات
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کاااوه چرخ ااده بود نااااااااااااماا  گلنی روی ایوان و من نااااااااااااماا     

 با کاوه، شاید دروازه
ً
ی عمارش. انگار این فردوس خانم واقعا

 هم با هنس مخالف م  ل داش ! 

 رویم  مد و گ  : کاوه روبه   

اا فقآ چون م  ش بعد از عمری راه افتاده و قراره کارتو راه   

 رفِین  ال ه. رم... وگرنه خوراک من گبندازه، یم

ای دیگه   ن  گ ِن؟ای یما دیروز که با اون  هن  رپ چن 

 غافل ن  شد؟  

 ا ِا گرفِن م لبو؟  

م؟ا یم    شد نگن 

ای به رسم کردم و رسش را ت این داد که یعنن ام دی اشاااااااااره  

 نداشته و گ  : 

 ا واال...   

 ام گرف : خنده  

 ا کوف !   

 اش را زود هم  کرد: خنده  
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ی... بذار ااااااااااااااا از ت    بع د نیساا ، منظورمو اشاااباه بگن 
ً
و اصااال

 کنم. این بره خودم روشن  یم

ن کااه رفاا  باااز لبخنااد روی لبم ماااناااااااااااا ااد.    لبخنااد زدم. همی 

ی در تصاااااااااااام مم ای ااااد چ ور بهش یم گ تم کاااه هیچ ت ین 

ن اااده؟ اشااااباه کرده بودم به این ها  مدم؟ باید  درس دفِن 

 گرفتم؟ فردوس را یم

دیک شااااااده بود. رسش را برایم ت ان داد و نااااااالم فردوس ن    

 کرد. من هم. دن  دادیم. 

 مدم... اما راناش این اشاباه کرده بودم... نباید این ها یم  

بود کااه قباال از  ماادن هم بااه رسرناااااااااااا اادن کاااوه ف ر کرده و 

م. نتوانسته بودم هلوی قدم  هایم را بگن 

ا م. باال رفت م و در نااااااالن مخصااااااوم خانم خاردار ن ااااااسااااا  

 تا. هنگامه با چای  ذیرایی کرد و با گلنی رف . ماندیم ما نه

 شنوم. ا خب یم  

 نگاهم را به فردوس دادم و گ تم:   

 تون د کم م کن د یا... دونم یما نیم  

 تونم یا نه! ا بگو تا ب هم م یم  
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د. نوشاااااااااااا نگایه به خانم خاردار کردم که  رام چایش را یم  

 ن ش گرفتم و گ تم: 

ون م  یش خواهر من فوش شد... یعنن تا یک اااااااااااااا چهارنال  

کردم خودکشاااااااااااای کرده... فرهااااد... ناااااااااااااااال  یش من ف ر یم

 طور وانمود کرد. شوهرش این
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 داد. هایم گوش یمتر به  رف اال دقیق  

 د اااااااااااااا چند وق   یش ی  از دونتانش که االن به نظر نیم  

  ی خوی  با هممیونه
ً
داشااااااااااااته باشاااااااااااان، بهم گ   که ا تماال

فرهاد نقشاااااااااااای توی مرح خواهرم داشااااااااااااته البته هیچ مدری 

نیِن نیساااااااااا  اما... این ف ر نداشاااااااااا  و خ یل هم  دم خوش

 مثل خوره افتاده به هونم و باید ازش رسدرب ارم. 

کردی خواهرش خودکشاااااای کرده... هریان ااااااااااااااااااا گ ِن ف ر یم  

 خودکشی رو بگو. 

ه بی ااااااِن از نااااااه نااااااال ت مل کرده بودم باز از ف ر عذای  ک  

  رصم گرف . 

 ا خب اون شب من و بیه با هم...   

 خانم خاردار گ  :   

 ا بیه؟  

ون و رسم را ای  رام و ی  ن ساااااااااااام را مثل خنده    وصااااااااااااله بن 

 ت ان دادم. 

ن بود و من بهرو... درناااته که مخ ف    اااااااااااااااا انااام خواهرم بهی 

 همی اااه اون بود. شاااه بیه اما بیه اصااایلمون یمانااام ه  
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ن دونتام توی مدرنه و دان گاه این هوری صدا من گایه بی 

 شدم اما ترهیح من همون بهرو بود. یم

مان را انتخاب کرده بود. بیه برایم گ ته هایمامان اناااااااااااام  

شادن هنساای  ما ناا امک بود که هر دو بار بعد از م ااخ 

 ته... ناام د از  رسدارن دن، م یل هم به انتخاب انم نداش

ی  رفم هوا  وزخند زدم.  وانااااااااااام را هم  کردم و ادامهی    

 را گرفتم. 

   
ً
اااا شاید براتون قابل درک نباشه، اما بعد از فوتش من واقعا

 کنم، کارهای ن مه یم
د
خوانااااااااااتم بیه باشاااااااااام، های اون زندی

خوانااااتم مدام اناااامش رو ب اااانوم تمومش رو ان ام بدم، یم

ونااآ فقآ فرهاد بود که هنوز وق  یادم نره... این که هیچ

 زد. بهرو صدام یم

 فردوس فن ان کریستال  اوی چایش را برداش  و گ  :  

؟    ا و هریان خودکشی

ااااااااااااااا اون شااب با هم ب ث کردیم... یه مدش بود که مدام با   

هم دعوا داشا م... یعنن من دعوا داشتم و بیه ن  داش  

  رومم کنه. البته خ یل به هم ریخته بود... 
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ی یک مبل با خانم خاردار رو به ورودی نالن من با فاصله  

رویمااان. یااک ل ظااه انگااار ن ااااااااااااسااااااااااااتااه بودم و فردوس روبااه

دفعه ای در ورودی افتاد و خ یل زود م و شاااااااااااد. یکناااااااااااایه

ها بود. خاانم خااردار را نگااه کردم. مساااااااااااان  نگااه او هم هماان

 کاوه از  هنم گذش  و  رفم را ادامه دادم: 

...  درم یه  دم الکل ه که، خب... اون زمان یه بار اااا ن امک  

شاااا ل افتضاااااچ با  ضااااورش هلوی دونااااتام  بروری ی به به

شااااااااااااااااون هااااااایی کااااااه یاااا کااااالشبااااااار  ورده بااااود. هاااالااااوی هاااام

 خوانتگارم... 

ای   دا شااااااااد و  رفم را ق   کرد. فرودس نااااااااایه باز ل ظه  

ن  ای من و هها بود کاه متوهه نگااهتر از این  رفکاه انگاار تن 

 خانم خاردار به     رسش ن ده باشد، گ  : 

ای هم قراره ب نوه، ب اد که برن م به اصل ااا اگه کس دیگه  

 م لب. 

 ا این شد  رف  ساب!   

 مد. با و این صاااااااادای نااااااااایه بود که  اال داشاااااااا  داخل یم  

 یک مبل فاصله کنار فرودس ن س  و زل زد به من. 
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اون یارو خوانتگارش  ااا خب بعدش چی شد؟ االن که دیگه  

 نیس ؟

ووا  از این ناااااوال هنوز هوای  نداده بودم که صااااادای ها   

 ای بلند شد. این بار خانم خاردار گ  : ری  خندهری  

   .  ا ب ا داخل گلنی
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 زده در ورودی ظاهر شد و گ  : گلنی رس  و خ ال    

 کردم برگرده اتاقش. م داشتم کاوه رو رایصن یمهان بچها به  

 کاوه هدی رسش را ت ان داد و گ  :    

 گه من شاهدم. ا ران  یم  

م. فردوس اما با غضاااااااااااب نتوانساااااااااااتم هلوی خنده   ام را بگن 

 نگاه از کاوه گرف . 

خاردار را بهینم. ع  ب بود اما  س کردم ن  کردم خانم   

از     فن ان کریستایل که هلوی دهانش گرفته بود، گذر 

 بخندش را دیدم. ل

 گلنی عذرخوایه کرد و خوان  برود که گ تم:    

 تون ندارم. ا من م  یل با موندن  

قدر صااااااااااااااف و نااااااااااااااده بود که  ِن  وقش را هم مخفن  ن  

 ن رد. همان دم نالن روی یک صندیل ن س . 

 فردوس گ  :   

 تون م باِف هریان رو ب نحیم؟ا  اال یم  

 هدی گ  : کاوه دیوانه بود که خ یل    
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 کنم دیگه م  یل نباشه. ا ف ر یم  

هایش را گ اااااااد کرده بود. گلنی لبش را گ ید اما خنده چ اااااام   

ن مقابلش گذاش  و گ  :   خانم خاردار فن انش را روی من 

 خاطر اون  بروری ی با خواهرش دعوا کردی؟ا به  

خ یل نااااااده دیگر  ِن  ثار خنده و لبخند را نه در صااااورتم   

 کردم.  س نیم نه در دلم

اااااااا خب اون ات ا  باعث بدترین دعوامون شد، گ تم که یه   

ی داشااااااا م. اون موق  تینا تازه به مدش بود که همه ش درگن 

دن ااااا اومااااده بود و گ تم کااااه  ااااال رو یش خوب نبود. من 

 ف ر یم
ً
 بعد از زایمان شااااااده. البته واقعا

د
ااااادی کردم دچار افرسا

 یه هوری شاااااااااااااده  گ  ... بیهطوری یمفرهاد هم این
ً
واقعا

فهمم که دناااااا  فرهاد و بود، انگار فل  شااااااده بود...  اال یم

 ن امک براش رو شده بوده. 

 فردوس گ  :   

 ا در چه مورد؟  

 ام زن  خورد. گ تم که گوشی داشتم هریان را یم  

 شهداد را فراموش کرده بودم.   
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 رو به خانم خاردار کردم و گ تم:   

 ا شهداده.   

ی ن   ن گ  . خب هوابش را درنااااااااااا  ن م نااااااااااااع   یش چن 

داده بود. تماس را وصااال کردم. صااادای رسخوش مرد   ااا  

 شدن صورتم بس بود. خآ برای هم 

 کنم. ا ب رمای د خانم، یادداش  یم  

 ناخود گاه رسی به تانف ت ان دادم و گ تم:   

ااااااااااااااااا ای ااااون گ ِین که اگه خ یل م ااااتا  دیدارشااااون هسااااا د   

 شون رو   دا کن د.  درسخودتون هم شماره یا 
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 خندید.   

 ا خ یل عوض شده.   

 هوا زبانم چرخ د: خ یل ی    

ی هم ازش یادتون مونده.    ن  ا مگه چن 

بالفاصااااااااااااله زبانم را گاز گرفتم و رسم ناااااااااااام  خانم خاردار   

داد. خ یل  رام چرخ ااااااد. یااااااا برایش مهم نبود یااااااا بروز نیم

 در  یش دنااااِن   توشکردن رولم اااا ول ت ه
د
اش بود. فرن 

 که  ِن رسش را نم  من بچرخاند.  نی  

 شهداد انگار خوشش  مده بود که گ  :  

هایی گ ته!   
ن  ا  س از من چن 
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وهور کردم تااا بتوانم گناادی را کااه زده بودم، خودم را هم   

 هم  کنم. 

ا نن فرهاد رو هم که  ساب کن م دن  کم چهل نال از   

ااااا ذشااااااته و شااااااما نااااااالاون ازدوا  گ هاناااااا  که  ِن با همرسا

 نیمدوم
د
 کن د. تون هم زندی

طرفم چرخ ده بود. شااااااااااااااید باز این بار رس خانم خاردار به  

هم گند زده بودم. ترن دم مستق م نگاهش کنم. شهداد هم 

 ای نداش  گ  : بعد از م ن  واضح با ل نن که دیگر خنده

داش کنم... خ یل ااااااااااااااااااااااااا  ق بااا توئااه...  س بااایااد بگردم و   اا  

 بینمش. زودی یمخب... بهش بگو، به

 و تماس را ق   کرد.   

 رسم را نم  خانم خاردار چرخاندم و گ تم:   

 خوام. ا معذرش یم  

داد. فقآ عصااااااااااااباااین یااا نااارا اا  نبود. یااا باااز هم بروز نیم  

 گ  : 

 ا چی گ  ؟ 
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 بیندتون. زودی یما که بگم، به  

 ا هم  وزخند زدند. زمان بکاوه و فردوس هم   

فرودس که انگار  ِن از این اشاااااااااِناک هم با کاوه خوشااااااااش   

 ن امده بود، زود گ  : 

 مون. ا برگردیم به ب ث  

 رسم را ت ان دادم. گ  :   

 خاطر ارث هاااااااااااااااااا  س خواهرش فهم ده بوده که شااااوهرش به  

ن رو هم باا همون وکالتنامهبااهااش ازدوا  کرده و هماه ای چن 

   
د
 داش کردی به نام خودش زده بوده. که تازی

کنم. م ال بود بیه بدونه اااااااااااااا  اال دیگه این هوری ف ر یم  

ی نگه... برای قراره همه ن ن به نام فرهاد ب اااااااه و به من چن  چن 

ن ف ر یم  از اون وکالتنامه خن  نداشته. همی 
ً
 کنم بیه اصال

 چرا به  
ً
ی که گ ِن، همونا خب اصال  های اون نند م رصن

 تون رو تقس م ن ردید؟رثموق  ا

ون دادم. شااااااااانهبا ناام د    هایم ترین  ال خودم ن ساااااااام را بن 

کرد. چقاادر  وی ان شااااااااااااااادناااد. مرور  ن روزهاااا  اااالم را باااد یم

 ا مق فرض شده بودیم... 
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ی کامل نبودیم، اما همون ا درنته که من و بیه یه خانواده  

 
د
 در و مون داشاااااااااا م. برای من، بیه های تصاااااااااور رو از زندی

کردم باید دنبال مادرم رو هم  ر کرده بود. من  ِن ف ر نیم

 یم
د
کردیم... با ناااااااهم باشااااااام... ما داشاااااااا م خ یل عادی زندی

خواناااااااا  نااااااااهم منو به نامم  ال بیه قبل از عقدش یماین

قدر هدی نبود این مساااااامله، اما بیه اخار ب نه. من برام اون

خونه و خ یل با داشاااااااا ... اون روزا ناااااااا امک هم اومده بود 

بینانه بود، اما که خ یل خوشش فر  داشااااا  با اینهمی اااااه

 باااهف ر یم
ً
خااااطر عروش دخِنش داره کردیم شاااااااااااااااایاااد واقعاااا

گاه غن  مساااتق م کنه... نااا امک گهوهور یمخودش رو هم 

گ  ، خحبه که بیه دنااااااااااااا  خایل نره تو این خانواده که یم

اخود گاه به انااااام و رنااااایم برای خودشااااون دارن. خب منم ن

ا ف ر یم ن کردم و چون مااادر و خواهر فرهاااد رو دیااده این چن 

ن بااار توی عمرش باه بودم ف ر یم کردم ناااااااااااا ااامااک برای اولی 

چنان رو موضااااا  خودش بود که ف ر دخِنشاااااه... اما بیه هم

که یه روز فرهاد همراهش اومد ناااااااااااهم منو بهم بده... تا این

بود و به بیه یه مون، هریان تقساااااااااااا م ارث رو فهم ده خونه

 ی اااااااااااانهاد داده بود، بیه گ ته بود خود بهرو باید تصاااااااااااام م 
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کِن بود کااه  ه،  ی اااااااااااانهاااد فرهاااد رسمااایااه گااذاری توی رسی بگن 

 کرد... ها کار یمخودشم اون

  وزخند زدم.   
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ااااااا اون موق  هنوز رئیس ن ده بود... کیل از م ایاش برامون   

مون تقساااااااااااا م ن اااااااااااااه نااااااااااااود خ یل ایهگ   و این ه اگه رسم

گ   این شاااه... یه ونااا ش یممون یمبی اااِنی هم نصااایب

یم، یه  فقآ یااه  ی اااااااااااانهاااده و خودمون بااایااد تصاااااااااااام م بگن 

تون م بریم بااا یااه وک اال م ااااااااااااورش کن م و از این گ اا  یمیم

ی ها، ته اااام  ی اااانهاد داد که یم رف ااان تون م یه نااااند م رصا

 نااااهم هر  
ً
مون م ااااخ  کدومداشااااته باشاااا م که توش دق قا

 شده باشه و... 

ون دادم و چند ثان ه دهانم را بساااتم...  الم از    ن سااام را بن 

که به خورد.  الم از اینشاااااااااااادن به هم یماین همه خر فرض

خورد.  اااااالم از هر این  دم اعتمااااااد کرده بودیم باااااه هم یم

خورد... لیواین  ب مقاااابلم قرار گرفااا . اعتماااادی باااه هم یم

ار بود. این هم اعتمادی دیگر بود... از این دن  خانم خارد

 خوردم؟! ی  ی یم

 لیوان را گرفتم و کیم خوردم. فردوس گ  :   

 ا خواهرش چ وری خودکشی کرده؟  

اااااااااااااا خودش رو انداخ  هلوی ماشینن که با رسع  ن دیک   

 شد. یم
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 ا هلوی چ م تو؟  

 رسم را به نفن ت ان داد.   

ی بود که فرهاد    ن  به من گ  . ا این چن 

ا ی  ی  زم مه   ف  گ ِین کاوه با نارسن هایی که این روزها در رسی

 دل و  هن خودم ردیف بود، ی  شد. 
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 کاوه   

 

 

 

 

 

 لوک کث ف!   

شاان را دولنی خورده و خوانا .  ولخر و خرما را با هم یم  

 گذش ! از خواهر هوان زنش هم نیم

 فردوس گ  :   

کنن مم نه تصااااااادفن هم در کار نبوده عنن  ِن ف ر یمااااااااااااااااااا ی  

 باشه؟

کنه گ   ف ر یما نه، هریان همون تصادفه، اما م  ق یم  

 خود فرهاد توش نقش داشته. 
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ی این م  ق، گ ِن وقِن دنبال اطالعاش بودی، اااااااااااااا درباره  

 اومد رساغ ، به چه دل یل؟

م صاااااااورتش هوری توی هم رف  که چند تا ف ش  بدار ه  

 ی این ی  کردم.  واله

دن  که اون وقِن که فرهاد و ن امک هماااااااا خب مثل این  

شااان، قرار بوده م ااا ق هم ناااهیم داشاااته باشاااه، که خب یم

ی بهش نماناااااااااااا ده... فرهاد  ن انگار توی این چند ناااااااااااااال چن 

کنم ش نیسااااا ... ف ر یم واناااااش هم  بوده و مدری عل ه

 تالفن کنه...  از  رصش خوانته بود با لو دادنش به من

ن بیه هم  کردند: اخم    ها صورش خودم را هم عی 

ی خوانِن بری دفِنش یماااااااااااا اون روز که یم   ن خوانِن یه چن 

، اونو بگو.   رو قبول کنن

 در هر  ااالِن نگاااه چااپ  والااه  
ً
کرد،  اااال ام یمفردوس کال

 هم کرده بود اما منتظر هواب بیه بود. 

... گ ِین ااااااااا بردارش وک له، انگار خ یل ا   هل کار قانوین نیسِین

ن  قمون رو از چناااااا  فرهاااااااد درب ااااااارم، بهم کمااااااک یم کین

یط که این دفعه دیگه رس اونا ی  به
 کاله نمونه! رسی
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 ا الشخورا.   

 فردوس خ یل هدی بهش گ  :   

 ا قبول که ن ردی؟  

بیه فقآ رسش را ت اااان داد. این دخِن زده بود باااه ناااااااااااا م   

 قبول  اطمیناین   خر... قبول ن رده بود اما 
ً
هم نبود که بعدا

 ن ند! 

 باز گ  :   

 شه روی این  دم  ساب کرد. ا واض ه که نیم  

ها دانساااااتم این  رفزل زده بودم به صاااااورش بیه. بع د یم  

 اش برود. توی کله

طور که   دان  خودش هم اطالا از ه ئ اش فوش اااا این  

 خواهرش نداری. 

که اگر اش ن نم. ی  این والهنگاه چام را کنِنل کردم که   

 ماد! بعااد هم هنوز مب اث اطالعااش داشاااااااااااااا  رساغ تو نیم

اش ن رده بود، چرا م ااااااااااا ق را درنااااااااااا  و  ساااااااااااای  توی کله

 رف  رساغ مب ث بعدی؟! داش  یم
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بهااااااااااااا فرهاد گ   به   ای که به رسش خورده در ها خاطر خن

، رسش به هدول  ن فوش شااااده. انگار بعد از برخورد به ماشاااای 

 خوره.  اش ه خ ابون یم

 خ ال مب ث م  ق،  ریدم ونآ  رفش: ی    

، اونم هیچ    ن اااا یعنن هلوی فرهاد خودشو انداخته زیر ماشی 

 گیه نخورده؟! 

وش. ق اااااااااان  ریخته بود به هم.    بیه رفته بود توی فاز هنی

 ربآ گ  : ی  

ااا اون شب ما دعوای بدی داشا م. من،  رفای بدی بهش   

دونسااااااااااااتم واقع   نداره... بهش خودمم یمزدم،  رفایی که 

ش بوده کاااااه گ تم  ق منو خورده، گ تم از اولم نق اااااااااااااااااه

 مامانو هم گول زده که همهنااااااهم
ً
ن رو مو نده، گ تم  تما چن 

به نامش ب نه وگرنه مامان چرا باید  ق منو بده اون... انگار 

خوانااا  ناااهم منو بده... که نه انگار بیه قبل از عقدش یم

به رسم، د  دلم از ن امک رو رس اون خایل کردم.... زده بود 

هاش برام درنااااااااااااا  کرده به خاطر اوضااااااااااااااا که با  بروری ی

کم گ   یهش یمانصاااااف شااااده بودم... بیه هم همهبود، ی  

گ تم فقآ صاان  کنم... یک ماه تمام بود که هر روز بهش یم
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یااه  ویل بهم بااده کااه باااهاااش یااه هااایی رو اهاااره کنم... دیگااه 

 تونسااااااااااااتم ناااااااااااا امک رو ت مل کنم. اون روزا مدام خونهنیم

. انگار فقآ همون 
د
بود... شده بود همون  دم الکیل همی  

چند روز تا عروش بیه عوض شاااااااده بود... اما اون روز بیه 

خوانااااتم یم خواناااا   رف ب نه، من نذاشااااتم... من که نیم

 نیم
ً
ه... من اصااااااااااااال دونسااااااااااااتم کاااه بیه خودش خواهرم بمن 

ن رو فهم ده که به این روز افتاده... من  خه چرا باید همه چن 

 باعث مرح خواهرم... 

 خ ال بیه. ا ی    

ریخ  هایی که یمانگار خودش  وانااااااااش به گریه و اشااااااااک  

 نبود. 
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 245#ایوان

 

 

 

 

 اشک...   

ن بار داشاااااتم گریه   دیدم. نجی کردم و بلند اش را یمبرای اولی 

ا لیوان  ب و دنااتمال رناااند. صاادای شاادم. گلنی خودش را ب

شااااااااده از کنِنلش روی اعصااااااااابم بود. از نااااااااالن ی خار گریه

ون زدم. فقآ چون ضااای  بود اگر همه زدم شااان را  س یمبن 

ون. کردم... باید یمو ب لش یم  رفتم بن 

 ا تف تو  ات  لوک!   

ن ل ظه، اگر شاااانس داشاااِین بیه و    ن ل ظه، فقآ همی  همی 

ن ردشدن از روی لوک را داشتم، صددرصد ردشدن  با ماشی 

 کردم. از روی لوک را انتخاب یم
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بودن این قوارههااای ایوان ایسااااااااااااتااادم. خوی  ی  ن دیااک نرده  

ن بود. دور که یم  رن د. شدی صدا به صدا نیمعمارش همی 

ن بود، داد و هوار وقاااا  ن   و  هاااااا هم همی  هااااایم را کااااه رسی

اااااااااد یمیم ن و ورودیرف  زیرزمکردم فلور خونرسا اش را ق ل ی 

کرد. دیگر داد و هوارکردن فقآ هردادن گلوی خودم یم

 بود... 

ون کن.     ا گ تم که ف رش رو از رسش بن 

 رو بود. کنارم ایستاده بود و نگاهش به روبه   

کنم! ااااااااااا  ِن اگه با اون یارو ازدواهم ب نه من بهش ف ر یم  

 برامم مهم نیس  زن شوهرداره! 

 فم چرخاند. ابروهایش را باال داده بود. گ تم: طر رسش را به  

 ا ها چ ه؟  

ی نگ  . باز گ تم:    ن  باز چن 

 که عقلش راه افتاده... فردون  کم ش کنه،   
ً
اااااااااااااا  اال فعال

ن   تونه  درشو درب اره. هوری هم یمهمی 
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ی     ن کیم نگااااااهش را اداماااااه داد. دهاااااانش را بااااااز کرد اماااااا چن 

 رو. از زل زد به روبهنگ  . با م ث رسش را چرخاند و ب

  ا کردم و گ تم:  ا  نکیم این   

 ا رو ندی به ا.   

ام کرد. نگاااهش ی نگاااهش را  والااهرسش را ک  و گوشااااااااااااااه  

 نوایل بود. 

 گم، شهداد... رو بهش نده. ا بابای لوکو یم  

 مد. نگاهش اما این روزها طبق معمول صاادایی ازش درنیم  

شااد. چرخ دم و ناام  داخل زیادتر از همی ااه رویم ق ل یم

 رفتم. هنوز از ورودی رد ن ده بودم که گ  : 

 ا تو هم... با نداشِین این دخِن کنار ب ا.   

ی؟االن این توص ه بود یا  ال    گن 

 خندی  رام زدم و داخل رفتم. تک  

زد. فقآ صااااادای گریه ق   شاااااده و باز با فردوس  رف یم  

 صدایش گرفته بود. 
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باااهااش تماااس گرفتاه.  ااالش خوب  ااااااااااااااااااااااااا فرهاااد گ اا  بیه  

ک   نبوده...  رفایی زده که ترناااااااااوندتش، همون موق  از رسی

بینه یه عده شون یمرنه به خ ابونرفته خونه... اما وقِن یم

 بینه که... شدن و  مبوالنس اومده... بعدم بیه رو یمهم 

رویش ایستاده ورودی نالن کوچک ایستادم. فردوس روبه  

 نستم بهینمش. توابود و نیم

ااااااااااااااااااااااااا گ   چند ن ر شااااااااااااهادش دادن که از عمد خودش رو   

. من هیچ ن ی اون وقاا  نااه بااا رانناادهانااداختااه هلوی ماااشاااااااااااای 

ن روبه  رو شدم نه با شاهدا. ماشی 

 فردوس چرخ د و نم  ک  ش رف .   

باااااااالخره دیاااااادماش... صاااااااااااااورتاش رس  باود و نااااااااااااا  اااااادی   

 ارب  ر تر... گلنی باز بهش  ب داد. با یک هایش رس چ اااااااااام

 تا گل نیم
ً
داد دناااااااااااا  از  ب ایسااااااااااااتاده بود کنارش و ا تماال

 داش . اش برنیم ب اری
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 و خودکار نم  بیه برگ   و گ  :  فردوس با دفِنچه  

ی...    اااااااااااا خ یل خب یه رسی اطالعاش بده به من برای   گن 

از م ااااخصاااااش خواهرش، روز فوش، م ل تصااااادف، همون 

... م اااخصااااش شاااوهر خواهرش،  درس که یم دودی   دوین

کا...   رسی

ای توی اتاقم روی تخ  ولو شااااااااادم باال رفتم و چند دق قه  

د و برود.   تا فردوس اطالعاتش را بگن 
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، بیه هم  ماااده   ن ی رفِین شااااااااااااااده بود. وقِن برگ ااااااااااااتم  ااایی 

 مد بدون خدا افظن برود. اما هوری که انگار بدش نیمیک

مش، اعِنایصن ن رد و همراهم شااااااد. یک رنااااااانوقِن گ تم یم

ون زدم.   خدا افا هم  به گلنی و فلور و هنگامه گ تم و بن 

ون  مد و نااااوار شااااد. با    ن را روشاااان کرده بودم که بن  ماشاااای 

اش   دا که چند دق قه گذشااااااااااااته بود اما هنوز  ثار گریهاین

 بود. 

 ا ک ا برم؟  

 انتظار  مد  ا باشاااااااد و همراهم ب اید اخب بدم نیم  
ً
ما واقعا

 نداشتم بعد از ن وِی که زیادی کش  مد، بگحید: 

 خوای. ا هرها خودش یم  

 بعد از عمری از هوابش ک ف کردم.   

شااااااااااااد  خش را روشاااااااااااان کردم و راه افتادم. ریی که  خش یم  

 به هواب بیه نیمکاری یمداشااااااااا  ف ش
ً
 مد. کرد و اصاااااااااال

 خاموشش کردم. 

ام ان اصیل کنار زدم و توی گوشی قبل از   چ دن توی خ اب  

 کاه ماد نظرم بود گ ااااااااااااتم. فقآ م ض این
د
که دنبااال  هن 
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اش  اک شااااااود.   دایش کردم و شاااااااید این همه ماتم از چهره

 گوشی را به  خش وصل کردم. 

کرد.  هناااااا  را  یل کردم و باااااااالخره کن  اااااااو نگاااااااهم یم   

 خواند... 

 «ای یار ای یار، یار باال قدم... »  

 خنده زد.  زیر   

 ا از تو بع ده!   

ااااااااااااااااااااااااا گ تم به ، رف قام وقِن زیدشااااااااااااون کنارشااااااااااااونه های   

 دن. قر یم دادن،ف ش

کردنش به خودم اعِناض کند منتظر بودم که برای وصاااااااااال  

ی نگ اا . باااز هم انگااار یااک بیه دیگر را قااالااب کرده  ن امااا چن 

ی این ونآ غلآ بود... شک نداشتم! »بودند.  ن  «یه چن 

 «ه  منو هادو کرده  مژگون بلندش... چ مون ن ا»  

م. صدای  خش را کم کردم.     نتوانستم هلوی خودم را بگن 

! ا م  وک یم    زین
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دادن دناااش را هلو  ورد و صاادای  خش را به های هواب  

 بلند کرد. 

 خندید و گ  :   

 کنم. ا بذار دارم در  ال قردادن تصورش یم  

 دلمو ن ن خون مو خریدارتم. »  

 «یار ای یار، یار باال قدم... ای   

  س  
ً
مان را نداشااااااتم. اگر هم و ال گندزدن توی  الواقعا

ی بود، زود گندش دریم ن  چن 
ً
  مد.  س فقآ گ تم: واقعا

ی؟    ا خب؟  سندیدی؟ ب. چم بن 

ام خندید. ک  شد و بی ِن به در ت  ه زد. از شوچن مسخره  

 کیم نگاهم کرد و گ  : 

 به  نیم  
ً
  د قر بدی، تو فقآ باید ف ش بدی. ا واقعا

از ونااااااااااااآ  رفش باااز بااه خنااده افتاااد. همراهش خناادیادم.   

 شد خندیدنش را دید و نخندید. یعنن خب نیم
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 هوری خندیدنش را هم ندیده بودم. تا  اال این  

یش بود... یم اما یه»   ن  «دونستم. چن 

 هنم معلوم شده بود.  ا روی گاز گذاشتم. مقصد توی    

 با این ف رها  ال نیمبا این  
ً
دادم کردم اما ترهیح یمکه کال

 ی رس خرمن  به  هن و دلم ندهم. دم را بچسبم و وعده
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رفتم. فرز گوشی را از فروشان یمباید از نم  شهرک برف  

ون ک اااااااااااا دم و شااااااااااااماره ی صااااااااااااااد  را گرفتم. توی هیبم بن 

قایش بودند و باید یک هوری های کافه کوهساااتان از رفبچه

 کرد. ام ب برایم ردی ش یم

ی هسااااااا ! یه» رید که: ی  هنم هم یماگر از گوشااااااااه   ن «  چن 

کردم. همی ااااااااااااااه مقاادمااه  ااال یمی ی  بی ااااااااااااِن بااا این برنااامااه

 خوانااااااااااااتم همراهش بااااه  نیم
ً
هااااا بروم. از  ن باااااال ا تماااااال

 چسه د. بودنش کنارم بی ِن هم یم

کنااد و ق   کرد. منتظر بودم صاااااااااااااااد  گ اا  هماااهناا  یم  

ی بگحید. واضاااااااااااح بود که مقصااااااااااادم را شااااااااااان ده و از بیِه  ن چن 

 بع ااد نبود کااه در این همراه
د
بودن نااه ب اااورد... اماا همی اااااااااااا 

ی نگ  . به  ن هان خودم این بیه را قالبش کرده بودند. چن 

رفاا ،  ن هم وقِن یااک اگر خودش بود از همرایه ط ره یم

بود... درناا  توی دل کوه دراک ی نااااده وناااآ شاااهر نکافه

 بود! 

 کنه؟ش رو   دا یمنظرش شهداد ن وین خالها به   

 کیم صدای  خش را کم کردم.    
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 ا از این مارمول  که من دیدم، بع د نیس .   

 رسش را ت ان داد؛ انگار تای دم کند.   

 ش به هدفش برنه. ا ام دوارم خاله  

 این دفعه من رسم را ت ان دادم.   

ی ازش نبود خودم     کاااه وقِن هم خن 
ً
مرض داشااااااااااااتم  تماااا

 کردم، گ تم: یادش یم

ی از لوک نیس  و این ع یبه!     ا خن 

نگاهم بهش بود. صااااااااااااورتش باز رفته بود توی هم! دقتم را   

 که دید. به در شوچن زد. خندید و گ  : 

 ا به قول خودش گور باباش.   

 ام گرف . گ تم: خنده  

 ِن گور بابای تینا. نظرم ام ب  ا به  

 بلند خندید و گ  :   

 ا زشته اما... موافقم.   

مان کل خ ابان یها بساااته بودند وگرنه صااادای خنده ن ره  

 داش . را بریم
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ی ونآ خ ابان وکولهک هایانداز کل مسن   ِن به دن    

 فهم دم.  هم خندیدیم... مرض بود. خوب یم

روی ناااااااااااا ده بودیم و روبهزمان افتاده بود روی دور تند. ر   

های چوی  ن ااااااااسااااااااته بودیم. دن  و با ال هم روی صااااااااندیل

 بود. 

 خندی زدم و گ تم: تک  

 من  ارِی و  شنا   
د
ن کارای  یشا تو زندی  ا  فقآ در  د همی 

طور کاامال از طول و ده. در بااِف موارد تاا باهافتاااده هواب یم

 ره! عرض هر نخورم کارم  یش نیم
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دار اش خندههم نااااااا  داشااااااا  نخندد هم اخم کند. ق افه  

 شده بود. 

 که طبق معمول خ یل ی    
ً
 تربیِن. ا اوال

 اش ک  کردم و گ تم: رسم را از تعریف وارونه  

 ا دوما!   

 این ه، خ ال  نیم  
ً
کنن بهم کشی تو چ مام نگاه یمااااا دوما

  یش  ا افتاده؟یم
د
 ی

 بهش نگاه ن رده بود. خندیدم و گ تم: خب از این زاویه   

 ها بود. ا تو رو نگ تم که... منظورم رزرو این  

خودی نبود. رسش را هااای ی  دادن  رفکاال و کشاهاال کاال  

 ت ان داد و گ  : ت ان

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1019 

ها بی ااااِن از ااااااااااااااااا باید  سااااای  از صاااااد  ت اااا ر کن م... هیچ  

 خورد. و الم نیمها به  ساین

ن اشاره زدم     و گ تم: به  ایی 

 ا چرا؟ مگه قصد نقوط  زاد داری؟  

ه شااااد به چراغ   ی نگ  . فقآ با لبخند خن  ن  هایی که  نچن 

ن روشن بود.    ایی 

 ها بود. ها هوا رسدتر از این  رف التو تنش بود اما این  

 ا رسدش نیس ؟  

نفن ت اااان نگرفااا  و فقآ رسش را باااه نگااااهش را از منظره  

الی ف رهایش گن  کرده باشاااد که بهشاااد  دم هوری ال داد. یم

 رسما را  س ن ند؟

ون دادم.     ن سم را بن 

ی بود که هیچ   ن توانستم هوره نیم اال وق  گ ِین از  ن چن 

خودم را برای بسااااااااااااِین دهاااااانم قاااااان  کنم. برای این کاااااه بااااه 

ن ل ظااه هلوی خودم را گرفتااه  ااال مااان گنااد نخورد، تااا همی 

ی مسخره م   خاطرهبودم... ونآ شوچن و خنده و یک 
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ن ل ظه خوردند، شاااااااااام ها یمکه فقآ به درد گ ِین توی همی 

 هم خورده بودیم...  اال درن  وق  گ ِین و شن دن بود. 

نااااام که او رسش را بهمن یم   طرفم چرخاند و با خواناااااتم بنی

 لبخند گ  : 

 و تعریف از ااااااااااااااااااا رک  رناااااا دنم رو نذار به  
د
 ای خودشاااااا  ت 

 ط ره رفِین دارم...  و الخودم، فقآ نه  س

 به ن ایه  نمان اشاره زد:   

 ا نه وقاش هس .   

ن االنم که دو خآ ط ره رفِن.     ا خب  اال، همی 

 خندی زد و رسش را ت ان داد. تک  

 ا تو  دم بدی نیسِن.   

 ابرویم را باال دادم و گ تم:   

 ا این ه شد تعریف از من!   

ایش را روی هلبخندش را روی صااااورتش نگه داشاااا .  رن   

ن گذاش  و کف دن   اش. هایش را زیر چانهمن 

 خوای؟دونس ، ی  دیگه رو یما  ونه یم  
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هایی که من هم یم خواناااتم خب... خآ ناااوالش به  رف  

  مد اما از مسن  دیگری وارد شده بود. ب نم یم

 ا چه ربظ به خوب و بد بودن من داره؟  
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 دِم خوب،  دیم نیس  که فقآ با من خحبه  اااااااا به نظر من  

کناااه...  دم خوب  دم اااه کاااه در هر یاااا برای من هرکااااری یم

ایظ کار درن  رو ان ام یم  ده. رسی

 خندید:   

... اما خب...     ا  اال نه در  د یونف   امن 

ی رو که  ونه از بودن باهام یم   ن خوانااااااااا ، اااااااااااااااااااااا من اون چن 

ن باش اونم عبهش یم اشااااااااااااق من ن اااااااااااااده بود. دادم... م می 

 نندشم چ و  اخن هلوم ن سته! 

ی گ  ش خندیدم. به خودش اشااااااااااااااره زده بودم. به ق افه  

 گ  : 

 ا به من چه؟  

دید من ااااااااااااااااااااااااا به تو چه؟! ف ر کردی اگه عاشااااااااااااقم بود و یم  

گردم، تو االن زنده بودی؟ کِم کم یه چ م و یه دوروور تو یم

و  کارش این بود که دنااااااااااااا  و یه  اش به فنا رفته بود، اما ا

 غره بره. هر از گایه به  چ م

 ای زم مه کرد و از چایش خورد.  دیوونه   

ن به     طرفش خم شدم. کیم بی ِن روی من 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1023 

 ام؟ا  س  دم خوی    

ن گذاش  و فقآ لبخند زد.     لیوانش را روی من 

 ش خوندم.  اال با زبون  هواب بده. ا اوی از ق افه  

 د و گ  : نما شلبخندش دندان  

 م؟ا چی گ   ق افه  

ی  وب در والی  شدی رف . اینا    ن گلنی و رسی  که عی 

 ش؟ا تو والی  خاله  

 تو در والیِ  خواهرزاده  
ً
 ش! ا اناثنا

 رام هایش  راماش هم  ن اااااااااااد. اخم هم ن رد اما لبچهره  

نما نبود. خود بسااااااااااااته شااااااااااااادند. نمای لبخندش دیگر دندان

زدن، باااِف یل لبخنااد نبود. هااای  رفلبخناادش هم دیگر خ 

 چایش را خورد. 

ناااینه شااادم، رسم را بهت  ه دادم به   اااِن صاااندیل و دنااا   

ن چرخاندم و گ تم: نم  منظره  ی  ایی 

توین ازش ا به هر  ال  وردم  هایی که تا هواب ندی نیم  

ون.   بری بن 
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؟ خودش گ ِن دیگه.     ا چه هوای 

من نچرخاندم... خودش  رسم را نااااااااااااماش چرخاندم. یعنن   

ی  ن لبخند با اش  که توی چ مش ماندهچرخ ده بود. ته

 زد، شده بود یک تل یق لعنِن! بر  یم

ون داد کااه اگر توی    دهااانش را باااز کرد و   م هوایی را بن 

 ترک د. شد که یمقدر باد یمکردی،  نبادکنک همعش یم

که نه از روی صاااااندیل بلند شاااااد و   ااااا  بهم رف  نااااامِن    

ن و صااندیل ی از من  های چوی  کافه بود، نه شاالوان اندک خن 

 این باال. 

 ایستاده بود.   
د
بلند شدم و دنبالش رفتم.     نن  ب ری

ی کوه بود کااه توی ناااااااااااا ااایه شااااااااااااااب نمااایی طرف منظرهاین

 نداش . 

 کنارش ایستادم. ناع   وایل ده بود.    

؟ا چرا کش زن  نیم   نه ک ایی  زنه بنی

 ن که مردن. ا چو   

  رام گ ته بود و... مو به تنم نی  شده بود.   
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ی لوک کث ف کنم که ای  والهخواناااااتم طعنهخن  رسم یم  

 خب... گند زده بودم. 

 برایم مهم نبود...   
ً
 وقاش بود؟ نبود؟ واقعا

 یک قدم عقب رفتم، ی  به ران  و ن م قدم به هلو...   

ناااد و... دورش هاااا بود کاااه بااااز شاااااااااااااااد ااااال نحبااا  دنااااااااااااااا   

   چ دند... م  م. 

تر این بود کاااه رسش بااا  ساااااااااااام ن د... خوب بود. اماااا خوب  

م ث عقب  مد و به تنم چسااااااااااااه د؛ نرم و  رام... بدون زور 

 من... به م ل خودش. 

   لاااعاااناااِن  اااس   اااااااِل خاااوش  ایااان باااود؟...  ره باااود...   

ی ترین  ااایل کااه از قضااااااااااااااا بااایااد توی گناادترین ل ظااهخوش

 
د
 چ  دم. یم زندی

 «تف تو  ات  لوک کث ف... تف! »  
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 بیه   

 

 

 

 

شااااااااااااادش ا سااااااااااااااش بود اما که زین  رام و بهخواهرم با این  

 
د
من بهش ت  ه  درنااااا  شاااااه ه یک دیواِر م  م بود که زندی

ای فهم اادم، کااه دیگر نبود. از همااان کرده بود. این را ل ظااه

ن ناااااااااااا ااا  نبودم... توی یاااک گوی  وقِن کاااه انگاااار روی زمی 
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طرف و معلق از  ناااااااااااامااااان دن ااااا بودم کااااه بااااا هر لرزشی این

 داد. شد و تعادلش را از دن  یمطرف یم ن

 اال... انگار بعد از چهار ناااااال و چند ماه، دوباره به همان   

های خوی  گاهدیوار ت  اه داده بودم. بیه و کااوه... چاه ت  اه

 دادم. را از دن  یمشان بودند...   ف که باید ه  

رسش را خم کرد و دهانش را کنار گوشاااام نگه داشاااا . مثل   

هاااااایش را از توی ای کاااااه  رفخودش شاااااااااااااااااد. هماااااان کااااااوه

تااازه گ اا  و من تااازهداد، بهم یمهااای ریی کااه گوش یمترانااه

 گرفتم. داشتم زبانش را یاد یم

 کرد... لبش با هر کلمه گوشم را لمس یم  

 گن بهش دل ندهتو هموین که یم»  

 دونن که اون هنوز ع قمهنیم  

 اشاباه مال یک شبه  

 «خوام صدا اشاباهمو دن ا ب نوهیم  

ن لبخنااد زدم. مثاال افتااادن یااک دانااه   ی نااازک برف روی زمی 

 گرم. م و و کوتاه. 
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هایش تن  بود. فاصله نگرفته در  غوشش ی دن  لقه  

 چرخ دم. 

 ا ی گ ته به ؟  

 ا فلور.   

 ا ران  گ ته کاوه.   

ون ب ایم... نگذاش .     خوانتم از  غوشش بن 

ن     تر  ورد. رسش را  ایی 

شااااااه؟ که بری زن لوک هوری  ال  خوب یمااااااااااااااااااا فقآ این  

 کثاف  شی برای در وردن  درش؟

های انن  ی اشاکرسم را به چپ و رانا  ت ان دادم. همه  

 ند. هایم هم  شده بوداین یک نال  اال انگار توی چ م

 شه. ا  الم خوب نیم  

 ا  س چه مرگته؟  

 کاوه... چاره  
ً
ام ش فقآ مرگه... اما  اال که زندها مرگه واقعا

ن بره و باااه ریش ماااا نیم تونم باااذارم  ب خوش از گلوش  اااایی 
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بخنااده... بااایااد  اادرشااااااااااااو درب ااارم... اگااه طم  این  دم نبود، 

  داقل بیه هنوز زنده بود. 

هایی را  اک  رام اشااکایم انگ اااش  رامهالی ادای کلمهالبه 

 هایم رسرفته بودند. ی  از چ مکرده بود که ی 

 شاید گ تنش درن  نبود اما زبانم هم در اخت ارم نبود...   

دونم که از وقِن  ستو فهم دم فقآ با دن   س زدم ا یم  

دونم  اال دونم ا یا  کردم... یمو با  ا  یش ک اااااااااااا دم... یم

 هنمو بهندم اما... دون  دارم. هم باید د

 ا  س گند ن ن به زندگ م.   

؟ دلم یمچی یم  
ً
خوانااااااااااااا  گ تم بهش...  رفن بود اصااااااااااااال

 خودم را برای  زاردادنش  تش ب نم. 

 زیر ایوان ماه: 
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 توی  هنم گ تم و گ تم... باز هم  ناه بردم به خودش...   

ن  هنگا برا   ها هنگله این»م خوندی: ا خودش تو ی  از همی 

ان نصااااااااااااف ایها نصااااااااااااف عقدهبخور تا خورده نشاااااااااااای  این

 .  « و شی

 داشتم شوچن یم  
ً
 گرف ؟ ام نیمکردم  س چرا خندهمثال

ه فقآ نگاهم یم    کرد. او هم نخ  و خن 

شون ااااااااااااا تقصن  توئه که بدشانش کاوه... کسایی که دون   

. داری فقآ ا یا  یم ن  کین

 مدند...   ف! چه خوب بود تا قبل از ها بند نیماشاااااااااااااک  

 دی ب که اش  در کار نبود. 

. ا یه    کم از اون لوک یاد بگن 

 مان نگرف . باز هم خنده  

اثر  رف دلم را زدم.  رفن که فقآ از های ی  های شاااااوچن   

 ک  دن او بود... باب  عذاب
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وق  دونتم نداشِن کاوه... برای چی رسنوش  اااا کاش هیچ  

 رس راه هم قرار داد؟ ما رو 

 ها را دانه دانه  اک کرد. انگ اش باز راه افتاد و اشک  

ن باش، به خاک ن اهم ب ونیش،  روم نیم   ... ااااااااا م می  شی

ی که یم ن  خوای شدین نیس ! چون اون چن 

 شساند. ها تصحیرش را در نگاهم یماشک  

، دیگه نه خواهرش زنده    اااااااااااااااا خودش رو به درودیوارم ب وی 

 ه، نه زمان به عقب بریمشیم
د
تون گرده که  ای لوک به زندی

باز ن اااااااااااااه. ول کن این  رفا رو که تا مظلوم نباشاااااااااااااه، ظالم 

نیس ... تو مسمول گرفِین  ق کش نیسِن! شاید خواهرش 

 این یارو،  در بچه
ً
 بخ  د... ش رو یماگه زنده بود اصال

ر گرف . دیگر همان ق ره  
ُ
هم  چ این تنم یک دفعه انگار گ

ون  مدم. باز رنااا د. بهخون به م  م نیم زور از  غوشاااش بن 

 توی  نمان دن ا معلق شدم... 

 رسچن صاااااااااااورتم را یم  
ً
دید. رسم را اگر هوا روشااااااااااان بود  تما

 م  م ت ان دادم: 

 ا م اله!   
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 ونآ   
ً
اا م ال نیس . تو خودش انگار یادش رفته تینا دق قا

ن هنگله!   همی 

یه برگ ااتم که ازش باال  مده بهش   اا  کردم و ناام  را  

رفتم برای فرار، نه از دناااا  خودش از دناااا  بودیم. تند یم

 کلماتش. 

هنوز چند قدم تا ماشاااااااااااینش فاصاااااااااااله داشاااااااااااتم که درها باز   

 برگ ااااته بود برای  ساااااب و 
ً
شاااادند. زود نااااوار شاااادم.  تما

ی  ن خوانااااااتم ادامهکتاب. کیم بعد  مد و نااااااوار شااااااد. نیم

ون از  ن ره هااا را ب ن م. رس  رف م را ناااااااااااامااا  ناااااااااااا اااایه بن 

چرخاندم و ف رم را مثل نباش م ان  س گریم  غوشش  ل 

ی مخصااااااااااااوم توی  هنم  ک کرده کردم که یک گوشاااااااااااااه

ه  کردم. اش یمبودم.  ش ناب که باید تا ابد  خن 

ن را روشن کرد و راه افتاد.     ماشی 

 ا به تینا ف ر کردی؟  

 و چ مم را بستم.  ام چسباندمکف دنتم را به  ی این    

  ورد؟! چرا یه انم تینا را یم  
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!؟ا مگه یم    شه تو به تینا ف ر ن رده باشی

ینن زهر شااااد... چرا تمامش نیم   کرد؟ چرا بند کرده بود شاااان 

 به تینا؟

 ا هواب بده بهینم؟!   

 طرفش چرخاندم. با  رم رسم را به  
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! کردم یه روز با ف ر نیم     ین م و تو از فرهاد دفا  کنن

 اش را هم  کرد. عصبانی ، چهره  

 گم تینا! ا من انم اون کثافتو ن اوردم دارم یم  

 کار کنم؟! ا  اال مگه قراره چی   

ام  ااذف کردم این  رم لعنِن از ل ن و چهرههرکاااری یم  

 شد. نیم

!  ِن خودتم نیم   ن . دوین چرا یما ببی   خوای زنش بشی

 دونم! ا یم  

 ا خب بگو ما هم ب هم م.   

 ا یه بار گ تم.   

، اون دیگه نیم   تونه از داراییش اااااااااااااااااا ف رکردی تو زنش بشااااای

خوره خر  ی  دیگه کنه؟ اصاااااااال خودشااااااااه که دولنی داره یم

رناااااااااااااه که انقدر ازش! زیر ِگلم که بره، کل داراییش به تو نیم

 گن  این ازدوا  کوفِن هسِن! 
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ن اااااااااااااااا نیم   ن اون تونم همی  هوری ب اااینم که  ای ی  دیگه عی 

ن  قدر کافن هوری بهبیتا رو هم ب  ه ونآ این معرکه... همی 

ن نخ  هس ! همه  چن 

کردن  رصاااااااااش رس من، برای ماشاااااااااینن که ازش های خایل  

 نبق  گرفته بود بو  زد و بهش ف ش داد. 

نظرش مسااااااااااخره بود، اما این تنها کاری ف ر و تصاااااااااام مم به  

 مد... چون هم دنااااااااااتم خایل بود هم م بریمبود که از دناااااااااات

  ااااااتم. چون هیچ مدری نداشااااااتم که بروم و  قم را از توی 

ون ب  ااااام. چون  درم یک الکیل ی   صااااا   بود  لقومش بن 

و  کرده بود! چون هیچ اثری از  کااه خودش این بااازی را رسی

کرد... چون  ن کاغذ لعنِن نبود که نااااااااااهمم را م ااااااااااخ  یم

 نبود...  هیچ عدال  و انصافن 
د
 در این زندی

روز ماااادرم؛  ن زن کرد کاااه یاااککس هم ف رش را نیمهیچ  

ی ناااا امک، کارش به هایی ب  ااااد که خور خانهبّره و تورسی

ون کند و به خاک نااا اه بن ااااند... من  شاااوهرش را از گود بن 

  وردم. هوری  در فرهاد را دریمهم باالخره یک

.. کار من، دامن... این ف ر کار مادرم دامن ما را گرفته بود.    

 را با تمام وهود از  هنم  س زدم و گ تم: 
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ن کارم مساااخره   نااا ... من اااااااااااااااا برام مهم نیسااا  اگه ف ر کنی 

  د ان ام بدم. خوام هرکاری از دنتم بریمیم

باین گوش کردم که توی    چند دق قه فقآ راند و من به خن

 کحب د. هایم یمگوش

   
ً
 ب ا فرض کن واقعا

ً
 یه نقشااااااای تو فوش خواهرش اااااااااااااااااااا اصاااااااال

کارش داشااااااااااااته، اون وق  خ یل را   تینا رو با  در خالف

؟رو یمروبه  کنن

ون دادم. ای چ مل ظه    هایم را بستم و ن سم را بن 

ها هم خانواده ی قاتل و هاین کار کنم خب؟ همهااااااااااااااااااااااااا چی   

 دارن! 

 باز ن وش کرد.   

 رسم را چرخاندم نم   ن ره...   
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خوانااااا  خوانااااا    اده شاااااوم... نه، بی اااااِن دلم یمدلم یم  

ها ونااااااااااآ کوه تا از ته دل هیغ ب  اااااااااام... ف ر برگردد همان

هاا ف ر ن ردم؟ ف ر یمیم ن کرد این یک کرد خودم باه این چن 

ی از م  م باِف مانده ناااااااااال از دنااااااااا  این خوره ن ها دیگر چن 

 بود؟

، ب   دی، هش اهم   یمااااااا وقِن کش رو دون  داشته باشی

 «!دوِن  دارم»براش ارزش قائیل...  س ال  نگو 
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طرفش ای از ُبهااا  گم شااااااااااااااادناااد. رسم بااههاااا زیر الیاااه رم  

ه به ن م ای رسش را رخش مانده بودم. ل ظهبرگ ااااااااااااته و خن 

چرخاند و نگاهم کرد. باز نگاهش را به مساااااااااااان  داد. کیم بعد 

 گ  : 

 نگ ته بودیش، انقدر گند نیم  
ً
 خورد تو  الم. ا کال

تنهایی قلب  دم را ل نش عادی بود اما چ دمان کلماتش به  

ن یم  کرد. ننگی 

دانسااااتم چه هوای  بدهم.  الم خوب نبود.  س بدی نیم  

 کرد. داشتم.  ش که فقآ مض ربم یم

من که به  گ ته بودم ه  فرهاد »خوانااااااااااااتم بگحیم: نیم  

باااایاااد خواهر  چون تو رو دونااااااااااااااا  دارم»یاااا « رایه نااادارم؟

چون بابای تیناناااااااااااا  باید »یا « مرگمو فراموش کنم؟هوون

 
د
یا « خ ال؟مون اما  اال دیگه ی  بگم باشاااه گند زدی به زندی

  روم شااده»
د
؟ ت ل ف زندی «  شاه؟ی من چی یم س من چی

 یا... 

 ا چون دوِن  دارم  الم بده.   
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صااااااادای من بود؛ اما من که توی ف رهایم گم بودم... ی به   

 چرا گ تم؟
ً
  هنم رن د؟ ی روی زبانم هاری شد. اصال

 رسم را چرخاندم نم   ن ره.   

کیم بعد، از خ ابان اصاااااایل به فرا   چ د و ایسااااااتاد. هنوز    

 تا مقصد کیل راه بود. 

ن به کا وش    ت ان نخوردم، او اما   اده شاااااااااد و هلوی ماشااااااااای 

ون دادم و نچ کردم. ای خدا...   ت  ه داد. ن سم را بن 

اش را گرفتم. بو  که خورد، ام را در وردم و شاااااااااااامارهگوشی    

اول توهیه ن رد. کیم بعد دنااااش توی هیبش رف ...  اال 

ه به انااامم روی صااا  ه قدر ی گوشی مانده بود.  نالبد خن 

منتظر ماندم تا رایصن شاااااااااد و گوشی را کنار گوشاااااااااش گرف . 

ه به قاماش گ تم:   خن 

دارم... بدترین م ازاش برای ا من ام دی به وهدان فرهاد ن  

این  دم، ایناه کاه اون  ول از چنگش درب اد...  ویل کاه برای 

تصاااااا بش  اخن شاااااده دنااااا  به هرکاری ب نه... دیگه  ِن 

برام مهم نیسااا  که این  ول ب  ته دنااا  م ااا ق، مهم اینه 
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ی طمعش کااه فرهاااد از دناااااااااااااش بااده... بااایااد ب همااه ه ینااه

 چقدر بوده! 

کرد. چناااد ثاااان اااه طول م فقآ نگااااهم یمچرخ اااده و باااا اخ  

 ک  د تا گ  : 

شدن، خودش اونو به ی  از ااااااااا براش مهم نیس  که با زنش  

 ش رنوندی؟ها خوانته

 رسم را خم کردم تا نگاهش را نهینم.   

هوری وقِن به خاک ن اه ن س ، کنم اینااااااااا وقِن ف ر یم  

 بی ِن یم
د
 نیس . نوزه... نه. ه جی بدتر از یه دشمن خون 

ون   دادن ن سااااااش در گوشاااااام   چ د.  رام رسم را صاااااادای بن 

 بلند کردم. چرخ ده و باز   اش را به کا وش چسبانده بود. 
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 اره م  ش راه ب  ته. چی کار کنم ااااااا  رم و ف ر انتقام نیم  

 باهاش؟

صااااااااااااادایش  رام و ناام د بود. اما  ق ق  م ض بود.  ِن   

توانسااااااتم کند. اما نیمدانسااااااتم که م  م کار نیمیمخودم هم 

م. کاااش یم کااار کنااد. کاااش دانساااااااااااااا  چااههلوی خودم را بگن 

 دانستم... یم

ی   دا کرد.    ن  ا شاید فردوس یه چن 

ی     ن ی نگ تم. راناااااااااااااش هیچ ام دی نداشااااااااااااتم. اگر چن  ن چن 

برای   داتردن بود، تا  اال م  ق و برادرش   دا کرده بودند 
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به عنوان مدرک به من ن اااااااااااااان دهند. فرهاد کث ف  کمتا کِم 

 بازی کرده بود اما ظریف و بادق ! 

ِی    ااااااان اشاااااااااباه از ما بود که  ِن برای تنظ م  ن نااااااااند م رصا

غ ااب شااااااااااااااده هم بااه او اعتماااد کرده بودیم. دو مردی کاه باه 

عنوان وک ل و دفِندار دیده بودیم،  شنای فرهاد بودند. این 

هیچ ردی ازشااااااان   دا کنم. شاااااااید  ها هم نتوانسااااااته بودمماه

دانم. من اما این دیدار با فردوس توانسااااااا ... نیمفردوس یم

 خاطر کاوه ان ام داده بودم. را هم فقآ و فقآ به

 بار انگار از قعر چاه به گوشم رن د. صدایش این  

توین بودن باهاش زیر یه ناااقف، توی یه... تخ  رو اااااااااااااااا یم  

؟  ت مل کنن

 ب ض گلحیم را  ر کرد. زم مه کردم:  تنم منقبض شد.   

 ا نه.   

   ...  ا اما بازم قراره کار خودتو ب نن

 تر از قبل. او هم زم مه کرده بود.  ِن ناام د   

 کنم. کاری نیما تا تو رایصن نشی هیچ  
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 ا مسخره...   

 صدای  وزخند بلندش توی گوشم  خش شد.   

ن تا من رضای  بدم بری زن اون کثاف    !  ا  س ب ی   شی

ها را به ناااااااخِن قورش دادم تا رایه برای صااااااادایم باز ب ض  

 شود. 

توین به دوین کاوه... وقِن بشی کیسه ب س،  ِن نیماااااااااااااا یم  

 کاری 
ً
! این دق قا به هایی که م خوری اعِناض کنن

خاطر خن

قدر بده که بود که  درم با من و خواهرم کرد...  ال من اون

ن قدر کس توصاااااااااااا  ش کتونم برای هیچنیم نم... فقآ همی 

ای که گ ِین ناااااااااااااال ون م با ف ر خودکشاااااااااااای بدون که ناااااااااااااه 

ااااااشااااااام، نخواب دم... یه ناااااااال با ف ر انتقام... از این به  مقرصا

 خوای  عادش کردم. بعدم با ف ر تو... من به ی  

ن  وردم و توی ک  م انداختم.      گوشی را  ایی 

هنوز   اااااااااااا  به من ایسااااااااااااتاده و  ِن گوشی چسااااااااااااه ده به   

 بود.  گوشش

طول ک ااااااااااا د تا گوشی توی هیبش رف ، تا برگ ااااااااااا ... تا   

 نگاهم کرد... تا  مد و نوار شد. گ  : 
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 ا خ یل نامردی.   

گ  . من هم کث ف بازی کرده بودم... کاوه را رانااااااااااااا  یم  

 عذاب داده بودم. 

ن را روشاااااااان کرد. دناااااااااش کیم روی دنده ماند، کیم    ماشاااااااای 

ر بعد... ت ین  مساااااااااااان  داد. و ور کیم  نروی فرمان... کیم این

  مد و رن د به دنتم. 

 توی دناش گرف  و باز زم مه کرد:  دنتم را م  م  

 ا خ یل نامردی.   

 خر هم گرح ن ااااادم ن ااااادم... وقِن شااااادم که دناااااتم توی   

بودنم را فرهاااااد و هااااای کاااااوه بود... قرار بود نااااامرد دناااااااااااااااا 

 ن امک و م  ق بهینند... نه کاوه. 

 

 

 

 

🌙 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1045 

 

 255#ایوان

 

 

 

 

دیم. دنااااتم هنوز توی دناااااش بود. ام رناااا باالخره به خانه  

نااااااااااااااع   وایل دوازده بود. این وق  شاااااااااااااب، باید قبل از 

 همان ها زود از ماشااینش   دا یمرسرناا دن  نِین 
ً
شاادم. اصااال

ها نم ایساااااتاد، وق  اینشاااااادم. کاوه که هیچرس باید   اده یم

وی دنااااش  ن هم این وق  شاااب.  اال اما... خب دناااتم ت

ون ب  م... هایش همانبود. نیم ها توانستم که دنتم را بن 

 بود. 

ن را خاموش کرد... دنتم هنوز توی دناش بود.     ماشی 

دویدند... دنااااتم ها مسااااابقه گذاشااااته و دنبال هم یمعقربه  

 هنوز توی دناش بود. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1046 

 ش با تینا شدم.... بعد خودش. ا اول عاشق راب ه  

ی تلنباااااار شاااااااااااااااااده در گلحیم لبخناااادی هااااااالی ب ضاز الباااااه  

 ی راه خ ه شد... خوان  هوانه ب ند اما م انهیم

ه به روبه    رو بود و من... رسم را خم کردم. خن 

ی مان به اندازههنوز دنااااااااااااتم را م  م گرفته بود. اتصااااااااااااال  

کف دناااااااااا  بود اما باز  س چسااااااااااه دن به کوه را داشااااااااااتم. 

 گاه.  س ت  ه

 ... هنوز دنتم را م  م گرفته بود. ها باز دویدند عقربه  

 رن د. ن ایه  نمان شب داش  به ن  دی صبح یم  

 ومیش بود که... ی گرحدرن  روی نق ه  

 ا گند زدی به ه اش.   

ی  هنم. م اااال بود از اش شاااااااااااااااد، موناااااااااااا ِف زمیناااههملاااه  

هایی را که به اااااااان گند زده 
ن خاطرم برود.  هنم گ ااااااا  و چن 

ش اول عاشااااق راب ه»  ک کرد. بودم،  ورد و روی خودش 

 «با تینا شدم.... بعد خودش. 

... ته گلحیم توده ب ض    ای شد،  ب ناشدین
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 دریااااغ... افسوس...   ف...  ه...   ...   

 دنتم را ول کرد. باز از  نمان دن ا  وی ان شدم.   

 دنتم رس شد. رسم هم گی  رف .   

 اهازه داده بود، بروم؟  

 از درد گلو و گردنم. گلو و گردنم...       

 در را باز کردم.   

 انتارش زد.   

 دادم یا رسنوش ؟باید به خودم ف ش یم  

   اده شدم.   

ن بلند شد.     صدای موتور ماشی 

 در را بستم.  

ن از ها کنده شااد و الی همان گر   ها... م و ح و میشماشاای 

 شد. 

 کمرم ی  کرده بود.    

 کوه... ریخته بود.    
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ن    که دی ااب گذاشااته بودم به  ال خودش باشااد، بس همی 

 بود! 

قدم توانس  ان ار کند که خودش برای این ازدوا   یشنیم  

  شاااااده بود!  ن
د
اااا در زندی اش بود.  اال چی موق  هم این  رسا

دفعه تمام  وانااش به هم ریخته بود؟ این شااده بود که یک

تمام  وانش را درگن  کرده بود، از  وضححتردید لعنِن که به

 ک ا   دا شده بود؟

 ناع  ه   و ن م بود. مهم نبود خواب ان  یا ب دار...   

ه   ون  مد. دناااتم روی دناااتگن  ی در بود که در باز شاااد و بن 

 ها هستم! دانس  که اینطرفم. انگار یممستق م به

 در را باز کرد و نوار شد.   

  ی ون.  ا نالم... دیدم  از تو   

ن ده    ام. این هم هواب نوال ننی
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هایش،  سای  به خودش خوای  واضح چ مدر تضاد با ی    

 مد، نه رناااااااااا ده بود. تی ش نه به این ناااااااااااع  از صاااااااااابح یم

 دل یل برایش، الاقل توی  هن من بود. 

ای بودم کااه ای هملااهعین م را باااال زدم. دنبااال  رفن کلمااه  

 گ  : 

 ا بریم  زمایش بدیم؟  

 فهم د که تمام  رکاتش ع  ب بود؟خودش هم یم  

 کردم که باز گ  : هنوز فقآ نگاهش یم  

 ا برای عقد باید  زمایش بدیم دیگه؟  

 لبخند زد و ل نش شح  شد:   

 داری، اما روندش همینه دیگه، نه؟ ا البته تو ت ربه  

 شح  بود؟ طعنه نیم  
ً
 زد؟ ل نش واقعا

یم دادم کااه برای  زماایش باایاد  یعنن بااایااد برایش توضاااااااااااایح  

ااااااااااان یم    اال باید به م رصا
ً
ااااااااااان یم گرفت م. واقعا برگه از م رصا

 رفت م؟ 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1051 

الی کلماااش و چرخ اااد و ف رم الباااهنگااااهم روی ظااااهرش یم  

 و ال و رفتارهایش... باز گ  :  س

ااااااااااااا بعدشم بریم دیدن مادرش... باالخره باید در هریان قرار   

ن!   بگن 

ه شاااااااادم به اش گرفنگاه از چهره   تم. صاااااااااف ن ااااااااسااااااااتم. خن 

ی ناام  افتاده بود ونااآ عینک. هوا را رو. باز یک لکهروبه

ون دادم.    رام از بینن بن 

مقدمه بود؛ اما خم شااااااااااااادم ناااااااااااام  داشاااااااااااابورد.  رکتم ی    

 ام کرد. کردن خودش، عصن  طور هم این

هوا داشااااااااااابورد را کحب دم و عقب ک ااااااااااا دم. عینک را کنار ی   

 انداختم. 

 ی ب ی برگ ِن؟ا د  

 تعلل گ  : ی    

 ا  دود دوازده شب بود.   

 البته دیده بودم، اما انتظار نداشتم راناش را ب نوم.   
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عین م را برداشاااااااااا . رسم را کیم چرخاندم. داشاااااااااابورد را باز   

کردن کن را در ورد.  رام م اااااااااااا ول  اااااااک اااااااککرد. عینااااااک

ش. رخها شااااد. نگاهش به عینک بود و نگاهم به ن مشاااای ااااه

 گ  : 

 دوین فرهاد... کاوه، بهم عالقه داره. ا یم  

طرفم چرخااانااد. ای بااهماااش مااانااده بودم کااه رسش را ل ظااه  

زد... اشاااااک های رس  چ ااااامش... بر  یمنااااا  دی  ر از رگه

؟بود یا همان اثراش ی    خوای 

 خندی زد و باز نگاهش را به عینک داد. تک  

ن ا دی ب با هم بودیم... راه     زدیم.  رف یم به همی 

هایش را رو به نور نگاه های عینک را گرف  و شاای ااهدنااته  

 کرد. 

 هر ال قراره ازدوا  کن م... ا خب به  

 طرفم گرف : عینک را به  

ن     مون باشه... نه؟ا نگ ته نباید بی 

 بهرو بود؟!   
ً
 این... واقعا

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1053 

تونم اااااا بهش گ تم که فقآ و فقآ یه مرد روی زمینه که یم  

 ش ازدوا  کنم. باها

ن توانسااااااااااااِین بااایاد در  هنم ت ل ال یم   کردم کااه، فر  بود بی 

؟  و... خوانِین

 

 

 

 

 

🌙 

 

 257#ایوان

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1054 

 

رو اااااااااااا نارا   شد... خ یل... ویل خب باید با  ق ق  روبه  

شاااد. چون تو روش  سااااس شاااده بودی، باید ت ل  ش رو یم

 کردم. روشن یم

های ی  از دنتهمان هرکدام دنتم  یش رف .  اال دن   

ه به چ م  هایم گ  : عینک را گرفته بود. ولش ن رد. خن 

 قبل از ازدوا ؟  
د
؟ نگ ته نداری به من ب   ا خب تو چی

 ک  دن  ر زور عینک از دناش ارادی نبود.    

 لبخند زد.   

 ا عصباین شدی؟  

هااایم روی هم چ اا  شااااااااااااااده بودنااد.  اااال بااا عینااک دناادان  

ی از  ن بر  مااااااش دیااااادم. چ اااااااااااامش را بهِن یم .. دیگر خن 

 نبود... اشاباه کرده بودم؟

ها رو به  نیمخب...  س دیگه ایناااااااا خ یل   ن گم که هور چن 

 ...  عصباین

 ا بهرو!   
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 لبخند زد و گ  :   

 ا هانم؟  

ن رف . الی لبدندان چ      هایم فاصله افتاد. ها از بی 

 خودش بود؟ بهرو بود؟ چرا  س شهیهش نبود؟  

 ید.  خند  

ن االنم گ انمه،    ااااااااااااااا چرا مات  برده ع ی م؟ برو دیگه... همی 

 برو تا ضعف ن ردم. 

 ماتم برده بود.   
ً
 دق قا

ن نداشاااتم. غافل ن  کم بود، واتنشااای ه  روشااان   کردن ماشااای 

ی  چم  شاااااده بودم... چرا این ن هوری شاااااده بود؟ هرچند چن 

ی خوانااااااااااااتم... داشااااااااااااتم بااه خوانااااااااااااتاهبود کااه همی ااااااااااااااه یم

رناااااااااا دم،  س چرا  س این رناااااااااا دن مثب  ام یمالهچندناااااااااا

 نبود؟

اااااااان و بعد  زمای اااااااااگاه و مساااااااااتقر    شااااااااادن در تا رفِین به م رصا

 ای همااااان  وایل برای خف صااااااااااااب ااااانااااه، ه  بررشکااااافااااه

،  هنم متوهه  االش و همالش ردو  ن بدل شاااااااااااده در ماشااااااااااای 

ن دیگری نبود.   چن 
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اا ناااالندار از دناااا اااویی برگ ااا  و روبه   رویم ن اااسااا .  رسا

رای گرفِین نااااااا ارش  مد. منو مقابلم بود اما نه دیده بودم، ب

ی انتخاب کرده بودم. بهرو منو را برداشاااا  و خودش  ن نه چن 

 دو مدل امل  با یک قوری چای ن ارش داد. 

 با رفِین نالندار، گ  :   

 ا نارا ِن؟  

ون نباید به این ناااااااااااا وش ادامه یم   دادم.  رام ن ساااااااااااام را بن 

 دادم و گ تم: 

 ؟ا از چی   

 اش را باال داد. فقآ شانه  

 بری منو دیدن مادرش؟ا نیم  

کردن این معضل نداشتم. اهمیِن هم نداش  م یل به  ل  

ن را هم تای د ن رده و من  که مادرم تای دش کند یا ن ند. بهی 

 زدن با او را نداشتم. کار خودم را کرده بودم. اعصاب رسوکله

 ا ن ازی نیس .   

 ن  ب م، هس . ا اگه قراره ز   
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مقدمه موق  و ی  هیچ ت ل یل نداشااااااااااااتم برای این لبخند ی    

 هایم را ک  ده بود. که لب

ن گذاش . کیم به هلو خم شدم.     ناعد دنتم را روی من 

 برم . وقاش یم ا به  

ی نگ  .    ن  چن 
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 خودم را خالم کردم:   

 ا ع  ب شدی بهرو.   

کرد... از ایی کاااااه این روزهااااا دریااااغ یمهااااخنااااادیااااد. از هماااااان  

 ون م غن م  شده بود. هایی که این چهار نالهمان

 ترم ب م. ا قراره ع  ب  

ام اش لبخناد زدم. این باار دیگر در ارادهگونه چ چ باه ل ن  

ها... ها، عذابها، ترسها...  دسبود. گور  در ف رها، ظن

ای که خوانااااااااته  اال نحب  وصااااااااال بود... نحب  رناااااااا دن به

ها را از دنااااااااااااا  داده و خ یل ن ها را فدا کرده برایش خ یل چن 

ای کور توی  هنم ها مثل گرهای که این نااالبودم. خوانااته

دانساااااتم هنوز خواناااااتم هسااااا  یا فقآ مانده بود.  ِن نیم

ن را در این مسااااان  فدا چون در این مسااااان  بودم، چون همه چن 

 ام باشد... خوانتم هنوز خوانتهکرده بودم، یم

ن چ د. اخیم که کرده ناااااالندار  مد و نااااا ارش   ها را روی من 

ف رها دیگر چه بودم را   اااااااااااا   ضااااااااااااورش  نهان کردم. این

 بود؟ از ک ا  مده بودند؟
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 انگار گرناااااااانه بود. چند   
ً
بهرو م اااااااا ول خوردن شااااااااد. واقعا

هثااان اه ی   اش ماااناادم امااا یااا متوهااه ن ااااااااااااااد یااا توهیه اراده خن 

طور با اشاااتها خوردنش یادم نیسااا  ی دیگر اینن اااان نداد. 

 خورد یا... را دیده بودم... از روی م ل و اشتها یم

عین م را باااااااال زدم. ناااااااااااا  کردم اخم ن نم... دل یل برای   

ی خوردنش نبود. مثاااال ف رهااااای م خرفن کااااه ت ل اااال ن وه

خواناند این ام   دا شده بودند و یم اال یک دفعه توی کله

  را زهرمارم کنند. وصال لعنِن 

مان چای ریختم و م اااااااااااا ول شااااااااااااادم. از قوری برای ه    

 لیوانش را که کنار دناش گذاشتم، گ  : 

 مون نارا ته یا خوش ال؟نظر تو... بیه از تصم ما به   

هایی را که دوباره به صااااااااااااورتم دید اخمرسش خم بود و نیم  

 برگ ته بودند. 

هایم  ریده بود. از چنگال را توی ب اااااااااقاب گذاشاااااااااتم. اشااااااااات  

ن مرد... نه... از روزی  همان دی اااااااااااااب، نه... از روزی که بهی 

 که م بور به انتخاب شدم... درن  از همان روز! 

 رسش را بلند کرد. لبخند زد و گ  :   
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 زنم؟بهش  رف یمشی راه ا نار   یم  

 ا  ره.   

 اراده باز شده بود. دهانم ی    

 چای را برداشتم و داغ نوش دم. عین م را باال زدم. فن ان   

 مون م  لا... ا  س شاید تو هم با تصم م  

 ا بهرو!   

های  ن شااابش... ویدا  مده بود صااادر تمام ف رها...  رف  

 دار بودن این تصم م، این وصل ... اش به م  لاشاره

 اااااااااااااااااااااا چرا نیم  
ً
 اری  رف ب نم؟ ما بعد از فوش بیه، اصاااااااااال

 دیم. بهش  رف ن  مستق م راه 

 ا خب چرا  رف ب ن م؟  

 هایش نخ  بود. عین م را برداشتم. کردن به چ منگاه  

 مون کنه. ا وقِن فقآ قراره نارا    

انقباض صااااااااااااورش و تنم باا اناااااااااااام بیه بود... باا  رف بیه   

ی بود که به بیه ربآ داشااااااااااااا ... هیچ ربظ  ن بود... با هرچن 

 به اراده و خوان  من نداش . 
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 کرد وگرنه... باید تمامش یم  

 ا باشه... هرطور که تو بخوای.   
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 و فقآ بهرو بود که یم توانس  این انقباض را تمام کند.   
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کردن صااب انه بی ااِن ناا وش بود. گایه هم به انام تا تمام  

 تینا ش سته شد. 

ون از رنااااااااااااتوران یاااااک ل ظاااااه باااااا ف ر دیااااادن ویااااادا در    بن 

 شااااک  ماشااااینش، قبل از رناااا دن
ً
ن ایسااااتادم. تقریبا به ماشاااای 

هااااایم را راه کرد. قاااادمنااااداشااااااااااااتم... بهرو نااااااااااااوایل نگاااااهم یم

 انداختم. نوار شدیم و راه افتادم. 

 تون خونه. رنونمبرم  مهد با تینا یما یم  

 ا ف ر کردم  یش باباته.   

ن      ای دم. گ تم: ها را یماز  ینه ماشی 

کارهای خودش خوان  به  ااااااااااااا صبح بردش مهد. بعدش یم  

 برنه. 

ی درباره   ن  دونسِن؟ی زن اول باباش نیما چن 

شاااااادن  ن چ اااااام از  ینه برداشااااااتم. هنوز هم ف ر به فام ل  

ریخ . از این  رس، کاوه با فلور م بوب اعصابم را به هم یم

 های لعنِن متن ر بودم. خوردنگره

 دونسِن چرا نگ ِن؟ا تو که یم  
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که دانسااا ، بی اااِن از  نزودتر یم کردم بهرو که ف ر یماین  

ن بود.   شک باشد، یقی 

 ف ر یم  
ً
 نیمکنن یماااااااااااااااا واقعا

ً
دونسااتم دونسااتم؟... من اصاااال

 بابای تو... 

 یم  
ً
 دونسته... ا تو شاید اما... کاوه... اون  تما

 طرفش چرخاندم. رسم را به  

 ا و بع ده که به تو نگ ته باشه!   

  ره چرخاند و گ  : اخم ن رد فقآ رسش را نم   ن  

 ا خحبه که قبل از عقد فهم دی بهم اعتماد نداری.   

ی دهانم شاااااادن، گوشااااااههای نارا   یا عصااااااباین این بار به  

 داشاااتم به ک ااا ده شاااده بود. داشاااا م عقد یم
ً
کردیم... واقعا

ن رناااااااااااا ااادم... باااه کشاااااااااااا کاااه هماااهام یمدخِن مورد عالقاااه چن 

رگردد... قباال از ی  غااااز بتوانساااااااااااااا  در کناااارش باااه نق اااهیم

که  ن ن س را   را ب  ام، دو تا چ ام باز چساه د  س  ن

  هنم. 
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ی  غازی وقِن بیه زیر خاته، هیچ نق ه»ی  غاز؟ نق ه  

صاااااااااااااااادای بلنااااد شااااااااااااااااده در  هنم را « وهود نااااداره، ا مق! 

 بالفاصله خ ه کردم. 

 دنتم را دراز کردم و دناش را گرفتم:   

 ا م خرف نگو... ع ی م.   

کردن برنگرداناااد. اماااا تاااا رناااااااااااا ااادن باااه مهاااد و  زاد  رسش را   

 دناش از توی دنتم،  وانم از انقباض تنش  رش ن د. 

تینا برای بازگ اااااا  زودهنگامش از مهد  سااااااای   و  کرده   

 و ده بود. خانه مت لم  بود و تا رن دن به

ک  رانده    بعد از رناااااندن ااااان به خانه با رسع  ناااام  رسی

رساغ ویدا را گرفته بودم. گ ته بود  بودم. هلوی در از رضایی 

با کیم تاخن  رناااااا ده و داخل اناااااا  و بود... درناااااا    اااااا  

ش.  ن  من 

که ژول ده باشد یا  ِن بدون  رایش، اما مثل هرروز نه این  

 نبود. نارا   بود یا مریض؟
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باا دیادنم بلناد شاااااااااااااد. کیم هم انگاار هااخورده بود. شااااااااااااااید   

ب نبود، اطال  داده انتظار  ضااااااااورم را نداشاااااااا . البته ع  

ک  نیم  روم. بودم که صبح به رسی

 دادن به نالمش، گ تم: های هواب  

 ا ب ا اتاقم.   

ن نم     ن نرفتم. همی  در را باز کردم و داخل شدم.     من 

     به در منتظر ایستادم. 

 طول ک  د تا ب اید.   

 هایش هلوتر ن امد. در را بس  اما صدای قدم  
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ن  گ تم: به طرفش برنگ تم. همان     طور رو به من 

 نیم  
ً
 ش بد ف ر کنم! خوام دربارها واقعا

 ا هالبه! چون تا االن بارها بهم تهم  زدید.   

برگ اااااتم. عین م را باال زدم. ل نش تهاهیم نبود. بی اااااِن...   

 ای نگاهش کردم. نارا   بود. چند ثان ه

  د؟شون یماز مردای بد خوشا  س از اون مدالیی که   

 اش هم  شد. اخم ن رده بود اما کیم چهره  

ای به اااااااااااااا مم نه  سم اشاباه باشه اما هس  و منم عالقه  

 خودنانسوری ندارم! 
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 کنم. ا به هر  ال من دارم ازدوا  یم  

  اال اخم هایش را باید ت سن  یم کردم؟  

 کیم از در فاصله گرف  و گ  :    

 نیم اااااااااااااااااا یه بار که  
د
، اون یه بارم یمبی اااااِن زندی خوای با کنن

 کنن که دوِن  نداره؟
د
 کش زندی

ن به   مان نمانده بود. انگ   طرفش رفتم. دو قدم بی اِن بی 

 ام را باال  وردم. اشاره

 ا  د خودش رو بدون!   

 اش ن ده بود که باز گ  :  ایل  

 ش... خاطر خواهرزادهی دخِنش فقآ بها خاله  

ون! ا بر     و بن 

 خوای ب نحیش. ا چون  رفمو قبول داری نیم  

ای کااه بهاا  ربظ نااداره دخااالا  ن ن، تاا ااااااااااااااااااااااااا تو مسااااااااااااملااه  

 ا ِنام    ا ب ه! 

خواد با کشااااااااااا که بهش اااااااااااااااااااااااا مردی که بهش عالقه دارم یم  

 عالقه نداره ازدوا  کنه...  س بهم ربآ داره! 
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 بهرو را به زبان یماز این که یه ی    
د
داشااااااااااااتم به  ورد عالق 

 رن دم. ی هوش یمنق ه

 ا فقآ داری خودش رو کوچا....   

اااااااااااااااااا برام مهم نیسااااا  بگن خودش رو کوچ ک کرده... بگن   

م و   ااا  ااالیش نیساااااااااااااا ... نیم خوام غرور نااداره... بگن رسی

تم... یه بار ن اااساااتم، نا  ه ش منتظر ب اااینم تا ی  ب اد بگن 

م و   ااا، غرور، تو ل اا   بااه دل ن د... رسی
د
ی  هن نااامااهچن 

وق  این شاااااااااان! شاااااااااااید دیگه هیچمن یه هور دیگه معنن یم

 س رو ت ربه ن نم... ضاااااااامن این ه هم تصاااااااام م شااااااااما هم 

 تصم م خواهِر همرِس مر ومتون تصم م مسخره ایه! 

همله ی  خرش روی با  ریص واضاااااااااح به زبان  ورده بود.   

 قصد ب ث کردن بی ِن نداشتم. 

ای نداره؟ داری ه  عالقهااااااااااااااا براش مهم نیساا  انتخاب  ب  

، امااا منو از ازدوا  بااا کشاااااااااااا کااه دونااااااااااااتم نااداره من  یم کنن

... من عاااااشااااااااااااق بهرو  ن کااااار رو م  نن خودش هم داری همی 

 .  بتوین درکم کنن
ً
ن برام بسه... ا تماال  هستم! همی 

   ... ن  چرخ دم نم  من 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1069 

ی  اداش و های ماه به اضاااااافهاااااااااااااااااا برو...  قوق  رو تا این  

کنم و به رارداد اناااااااااااتخدام ، م اناااااااااابه یمخساااااااااااارش ل و ق

نامه برای های دیگاه هم اگر ری م... توصاااااااااااا اه سااااااااااااااب  یم

 بخا.... 

 هایش... باز و بسته شدن در و... کحبش قدم   

 رفته بود.   

ون دادم. دن    ن نتون کردم و ن سم را بن   هایم را روی من 
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 فلور  

 

 

 

 

 

  ری ان بود.   

ی خاااایص ناااداشااااااااااااااا ؛ اماااا هاااا برنااااماااهو مااادش باااه اینرفااا   

اش   اااادا ن ااااااااااااااااده بود. خوان رسوکلااااهوقاااا  هم خروسهیچ

 هم این همه ن وش منگوله
ً
 ی زبانش ن ده بود. معموال

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1071 

ی ه فلورهانم.  یه»گلنی گ ته بود:     ن  «چن 

 فهمش نخ  نبود.   

ل ونه نااما دل لش... انگار بو ک ا ده بودم. بویی که از ش  

 .   یش در م امم گند کرده بود... خودش بود... بوی هدایی

     در اتاقش ایستادم. کل د توی هیبم را لمس کردم.   

ای بلند شااااااد؛ اما   اااااا مان شاااااادم. دنااااااتم برای کحب دن تقه  

ه گذاشااااااااااااتم و در را باز کردم. نگاهم  دنااااااااااااا  روی دنااااااااااااتگن 

ن ی بالکن ت ابالفاصااااااااااااله در اتا  چرخ د... خایل بود.  رده

 خورد. یم

های عمارش بود. دناااا  کیم از اتاقش ی  از ب رگِنین اتا   

یک نااااااااااااوئی  نقیل نداشااااااااااااا . از همان روزی که  ا به این 

ها ناتن شد. قبل از  ن هم به عمارش عمارش گذاش  این

 مده بود اما نه برای ناااااااااااا ون  دائیم... ههانگن  هرچقدر 

وری و هوسهم که فرصاااااا  ن مهربان هم باز بود... طلب و  ن 

اااااااااااک نوهوان، کنار  مده گریبود. با تمام یاان  های این  رسا

بود. خودش گ تااااه بود این اتااااا  را برایش  ماااااده کننااااد.  ن 

ن  ی به  خر عمرش نمانده روزها که زمی  ن گن  شااااااااااااده بود و چن 
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مرِد  بود. همان روزها که  رنااااااااتارش شااااااااده بودم.  رنااااااااتاِر  ن 

ورِی فرص  طلب...  ن   ن 

هایش زدنشدم صدای ن ستر یمکن ن دیکهرچه به در بال  

ی رقصان دیدمش... ن س . از الی  ردهبی ِن به گوشم یم

ش رسمهِی  اش خیس از عر  شااااااااااده بود  ن هم در این ایرسی

 هوای رسد صب گایه... 

دیدم اما خیشاااااااااا   اااااااااا   رده ایسااااااااااتادم. صااااااااااورتش را نیم  

 موهایش هم واضح بود. 

ناش از زیر تنش دررف  دانم شنای چندمش بود که دنیم  

ن چسااااه د. صاااادای ن سو نااااینه هایش بلندتر زدناش به زمی 

 شد. صورتش هم چسه ده بود به کف بالکن. 

هایش را نااتون زور دناا دانم چقدر گذشاا  که بهباز نیم  

کرد. رس و گردنش خم بود.  اااهااایش را هم  کرد زیر تنش و 

 اهایش را ها را به هم زد. طور ماند. نااتون دناا کیم همان

ن مااه دراز شااااااااااااااده هلو  ورد... رس و گردنش هنوز خم بود... 

 کمرش هم... 

 این بار انگار،  رسک قصه عاشق شده بود.   
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بااااز کل اااد را در هیبم لمس کردم. هلو رفتم.  رده را کاااامااال   

ای بی ااااااااااااِن نبود. خ یل طول کنار زدم. رسش چرخ د. ل ظه

ون  مد  . از کنارم که رد ن  اااااااااااا د که بلند شااااااااااااد و از بالکن بن 

 شد، زم مه کرد: یم

 خوره. تون به هم یما  الم از ه    

 همراهش چرخ دم.   

 دو قدم رف  و برگ  .   

ن فلور دمااا  گرم کاااه منو قبول کردی... اوی من    ااااااااااااااااااااااااا ببی 

مون  ال همو زیاد گرفت م... اما یه گنداخال  بودم... ه  

 اون ارث بابا
ً
م برای خودش... بار برام یه کاری کن... اصااااااااااااال

 خوام دیگه ازش... فقآ... خوام... ه جی نیمنیم

ی اتااا  بود. این بااار  اااهااایش از زیر   اااااااااااااش تخاا  دون ره  

تنش در رفتند انگار که روی تخ  ول شااااد. خم شااااد ناااام  

 هایش را بهینم؟چ م خوان  خیس شدنزانوهایش... نیم

 دناش به صورتش چسه ده بود.   

اش ن س . دنتم باال  مد و روی شانه  اهایم هلو رفتند.   

 کیم بعد دناش را از صورتش برداش  و رسش را بلند کرد. 
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 اش منقبض بود... چهره  
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  ال ... این دفعه هم زدی به هدف. بها خوش  

 اش  س زد و بلند شد. دنتم را از روی شانه  
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 در وردم.  دن   زادم را در ه ب کردم و کل د را   

این همه نال این  س رو از خودش دریااااغ کردی؛ که چی »  

ش ی نداشاااااتهتونسااااا  بچهب اااااه؟ خوب بهش نگاه کن... یم

اااااااااتش رو داشااااااااااِن...  اال  باشااااااااااه... هموین که همی ااااااااااه  رسا

 « تون خرابه. نگاهش کن...  ال ه  

طرفش رفتم. رف  ناااااام  در... صاااااادایش زدم. ایسااااااتاد. به  

  را مقابلش گرفتم: ههانگن   یکل د خانه

 ا برو کیش.   

ه به کل د مانده بود. دنتم را هلوتر بردم. زم مه کردم:     خن 

 ا بگن  کاوه... بگن  و برو.   

دناش با م ث باال  مد. کل د را که گرف ، دنتم که خایل   

ون  شااااااااااد، دنااااااااااتم را  رام به بازویش ک اااااااااا دم و از اتاقش بن 

  مدم. 

ن رفتم. دل له   م هوای فرشااااااته را کرده بود... هوای ها را  ایی 

فرشاااته و مادر... هوای فرشاااته و مادر و... بابا. همان رناااول 

 م بوب! 

ن رو  ماده کن... یم   ... ماشی   ریم دارالر مه. ا گلنی
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 و  مده بودیم...   

نااااااتان افتاده بودند. دور از هم... هرکدام یک گوشااااااه   ی قن 

... مثااال عماااده
د
ردم... اول باااه ی مبااادون  رامگاااایه خاااانوادی

فرشاااته رس زدم او از مامان و بابا دورتر بود. کنار شاااوهرش... 

 بعد مادر و  خر رس...  قای م بوب. 

  قای م بوِب م  وب!   

 قااااااای م بوِب م  وِب رسناااااااااااااخاااااا ... رسناااااااااااااخاااااا  و   

ای و ناااااااانگدل... ناااااااانگدل و م رور... م رور ای... کینهکینه

 و... م بوب... م  وب و  بروپرن ! 

اشااباه دخِن  ون ده نااله  رو بخ ا ده بودی، اگه اااااااااااااا اگه   

ش رو به روم نبسته بودی، اگه   ایبانم بودی، اگه در خونه

زدی کااااااه  رف هااااااای زدن تاو دهان مان، تاو دهان اوین یم

ها فر  یمم یمنا ساب درباره ن کرد... شاید زد،  اال خ یل چن 

یل منم با یه مرد  سااااااای  ازدوا  کرده بودم... شاااااااید بعد از ک

 دار شده بودم. صن  و نذر، مثل فرشته بچه

  ه...   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1077 

ی خوابهخوانااااااااااااا  مادر شااااااااااااود، که همقدر یمدخِنک  ن  

مردی چروک شااااااااااااود. یم خوانااااااااااااا   درانه برای فرزندش  ن 

 مادری کند. 

کنااه کوتاااه ب ااا فلور، وقِن دخِن ههااانگن  گ اا  کمااک یم»  

ی چرا بااااااه  رفش گوش ن ردی و خودش رو  طال  بگن 

 «ن ردی... هدف   ول بود... خالم 

 های دخِنک.   ... امان از  رسش  

 ورد... هادفم  ول شاااااااااااااده بود بود... چون  ول قادرش یم»  

 ورد... ع ااااااااااااق خریاااد... اعتباااار یم  ااااااااااااایباااان بود...  برو یم

ن بود... همهزای د...  ول همهیم ! چن  ن  «چن 

ن هدف همان مادری   کردن بود و مادرشااااااااااادن که به اما اولی 

اااااااش دیدن یک مرد هم به دلم د لم ماند... نه فقآ این،  رسا

 مرد باشد. 
ً
 مانده بود... مردی که واقعا

ها قواعد افساااااااااوس که دخِنک دیر فهم د وصااااااااال  با گرح  

مرِد چروک ااده هم قواعاادش را  خودش را دارد.  ِن دخِنِ  ن 

ناااخ . من هم ها را یمبلد بود... روزگار بهِن از هرکشاا  دم
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اش بودم و دیگر باااازی را بلاااد شاااااااااااااااده بودم. دنااااااااااااااا   روده

وز م دان بودند. گرح  ها...  ن 
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ه به نن  مانده بودم.     خن 
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هااا  اادر بودی، ااااااااااااااااااااااااا قبول کن بااابااا تو هم فقآ برای غریبااه  

  اااااااااااایبان بودی، به دخِنش که رنااااااااااا د، شااااااااااادی نا دری.... 

 شدی غریبه. 

ه به ننگش زم      مه کردم: بلند شدم. خن 

 ا   ف که تو هم مرد نبودی!   

     به نن  راه افتادم.   

ن دوان     مد. عادش ناااااااااحیم یمدوان بهگلنی از نااااااااام  ماشااااااااای 

کنم  ا رو ف ر یم»گ  : ها نگذارد. یمداشاا   ا روی ناان 

ن « یه  دم گذاشااااااااااااتم.  طور  اال انگار یادش رفته بود که همی 

. ن دیک کاه شاااااااااااااد کرد های خ تاه را زیر  ااهاایش ل اد یم دم

ن از  هنم گذر  ااااااک غمگی  ان بود... تصاااااااحیر  رسا صاااااااورتش  ن 

 کرد... ترن دم. هول کردم... 

 ا چی شده؟  

ن این  ی اااااوین نااااا اه منو... ای خدا ه گرمو له    ه بگن 
ُ
اااااااااااااااااا گ

 کردی تو این دن اش... 

 کرد. با خودش محیه یم  
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ن     که بی 
د
مان فاصاااااااااله انداخته بود رد شااااااااادم. از روی ناااااااااان 

 ی بازویش گذاشتم: دن  رو 

؟    ا چی شده گلنی

. مم بدبخ  یما خودم که بدبخ  دو عالمم دارن بچه   ن  کین

 ا درن  بگو بهینم چی شده؟  

 مو شوهر بدن. خوان م دثها یم  

 و گریه...   

 گریه...    

 گریه...    

ی  ژانس برای رناااااااااااااندنش  ِن وقِن فردای  ن روز راننده  

بار و های اشااکود. با  ن چ اامبه ترمینال به دنبالش  مده ب

 کند! ه  این هم اعصاااااب نا سااااای  که نیم
د
توانساااا  رانندی

 رف . بود فرِف نداش ، همی ه با اتحبوس یم

ن برم اون»   ها، بالنساااااااب  شاااااااما همینم مونده با این ماشااااااای 

فلورهااااانم،  رف درم اااااارن کاااااه گلنی تو بااااااناااااد قااااااچاااااا  مواد 

ما هرچی  ولداره، مخدره... دیدین تو این ف لمای صااااااداوناااااا 
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دزد و قااااچااااقجی و خالف ااااره، هرچی  دم خحباااه، بااادبخااا  و 

 ب چاره
د
 وشاام باشی ناا ... تازه اگه خوشااگل و مانتویی و رن 

 ی  
ً
... همون که رس خودم اومد... که دیگه  تما دین و خرای 

ن دیدن دورادورم زهرمارم یم .  تو بدم دن  اینا همی  ن  «کین

تحیک روز یک بار، شاااااااانبه تا نذر داشاااااااا  انگار که هر بیساااااااا  

گ  ... ناام د شد و شب بریمشنبه صبح نوار اتحبوس یم

 و خسته... 

ی نداشاااااااااااا  یک عمر توی گوشااااااااااااش    دخِنش هم تقصاااااااااااان 

 خوانده بودند که مادرش ال ان  و بل... 

اش رایه شاااااااااااااده بود...  ااال چناد روز زودتر از ناذر مااهاانه  

  اش به گوشش رن ده بود. خن  از دخِنخاله

رفااا  هم دیوانااه  ماااد؛ اماااا اگر نیمکااااری از دناااااااااااااش برنیم   

 شد. یم
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 خانم اومدن. ا خانم، بیه  

از روی مبل مخصااوصاام بلند شاادم. هنوز ایسااتاده بود. کم   

کردن رس صاااااااااااا ب   رف بود و هروق   رفن داشااااااااااااا  باز 

 کردن کوه نداش . گ تم: ها برایش کم از هابه

 و ب ن هنگامه. ا  رف  ر   

 هایش را به هم   چ د و صورتش کیم رس  شد. دن   

 خوام خانم... ا ببخ  د خانم... یعنن معذرش یم  
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 لبخند زدم.   

اااااااااااااااااااا باشاااااااه دخِنهان هم بخ ااااااا دم  هم عذرخواه   رو   

.  ذیرفتم،  اال یم
د
 شه دل لش رو ب 

 لبخندی خ ول زد و باز ببخ  د گ  .   

... یه  ااااااااااااااا یم   تونم کانا ه تو کتابخونه هساا ... یمشااه... یعنن

 ها بخوابم؟شبا اون

خواناادن بود. روزهااای اول این ی  دخِنک عاااشااااااااااااق کتاااب  

کردن گ ته بود... شنا که م اوره به دکِنش از م لش به شنا 

اش بود. به هوای دریای شااهرشااان... رویایی که رویای کودی

ن یمنوخته بود...  اال کم اش ما عالقهرف  اوبیش به زیرزمی 

خواندن بی ِن بود. دردهایش بی ِن از داروهای  ن به کتاب

ن شادن در دن ای کتابدکِن اعصااب و روان با غر  ها تس ی 

اش   دا یم ااش بود.  رسا کرد. شااانا بی اااِن از عالقه،  اال  رسا

اش در منقل و وافور  در روزهای کودی و نوهواین نااااااااوخته

 و مادر... 

شوهرش را ترک دهد، خودش هم  مادر که وقِن نتوانس   

 ای منقل ن س  و از  ن ا بود که فراموشی  غاز شد. اول 
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خودش، بعااد دخِنک ام ااد بسااااااااااااتااه بااه مااادر، بعااد هم تمااام 

 
د
... دخِنک م بور شاااااااده بود برای اااااااان مواد گن  ب اورد. زندی

نه یک بار و دو بار... بارها و بارها... با ترس با لرز با ان هار... 

ر م   و مادری که یک شب با هم کنار منقل ریقبرای  در 

را رسک اا دند. غافل از دخِنک و  اا  زده کن  اتا ...  س 

شد  نچه شد و قبل از همه خن  به گوش گرح م له رن د. 

ای شااود  هم او که اول  در را بدبخ  کرد تا این بدبخِن مرسا

د...   و دامن همه ان را بگن 

بود برایش کار کند...  به اناام طلب، دخِنک را م بور کرده  

دخِنک فرار کرده بود. دنااااااااااااا  به دامن فام ل شاااااااااااااده بود، 

ها بود به شاااااااااان   ااااااااا  کرده فام یل که به انااااااااام  برو ناااااااااال

بودند... به دخِنک بیپناه هم     کردند. دخِنک که باز به 

 دن  گرگها افتاد... 

 خوام. ا ببخ  د خانم، فضویل کردم... معذرش یم  

ی خودش بود، برداشاااااااا  یاد وری قصااااااااهاز ناااااااا وتم که از   

  چ د. هلو رفتم اشاباه کرده و داش  از ترس به خودش یم

و دنااااش را گرفتم. دخِنک همی اااه میِننااا د رسپناهش را از 

 دن  بدهد...میِنن د که باز انن  گرگها شود... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1085 

ن ااااااااااااااااااااااا روزی که معصااااااااااومه   کاری خانم و شااااااااااوهرش برای تمن 

... اومدن، بگو ونایل اتاق  رو به   ن  کتابخونه منتقل کین

م و ترناااش م و شاااد. چ ااامانش تر شااادند. دهانش باز    رسی

 شد و... 

 ا ممنونم.   

ای اما از ته دلش به ه ار زبان چرب و کلمهت ااااااا رهای یک  

 ارزید. نرم یم

 رسم را ت ان دادم و رف .   
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از  ن نوخ . این دخِن کس و تنها بود، کمِن دلم یماگر ی    

 دم »گ اا : کس بود... گلنی راناااااااااااااا  یموکااارهااای ی  بااا کس

بعد هم طبق عادش ی  « فقآ  ی ااااااااااااوین داشااااااااااااته باشااااااااااااه! 

 کحب د توی  ی این خودش... یم

دانم شاااااااااااااااایاااد این دخِن هم بعاااد از ت مااال  ن همااه چاااه یم  

ها، شاااااااااااااانس  ورده بود که الی گرحنااااااااااااخِن و بدبخِن البه

ش  به این عمارش ک ااااااا ده گذرش به فردوس افتاده و مسااااااان 

 شده بود... 

 ا نالم.   

رویم طرفش برگ ااااااااااااتم و هواب دادم.  یش  مااد و روبااهبااه  

زد. و تار نیم وهوای ظاهرش که... چن ن ااااااااااااسااااااااااااا .  ال

فردوس گ تااه بود تماااس گرفتااه تااا صاااااااااااا باا  کنااد و دخِنک 

 ها هم را بهینند. خوانته بود این

 نگاهم بود که لبخندی معذب  
د
ی  زد و گ  :  شاید از خن 
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خانم، نیسِین انگار.     ا گلنی

 گرده. ا رفته شهرنتان... بریم  

طرف و  هاااین  رام گ اا  و رسش را ت ااان داد. نگاااهش این  

 گ  ... گ تم: طرف یم ن

 ا کاوه هم رفته ن ر.   

ن خن  بوده انااااااااااااا ... کاوه قبل از    ان ار ن رد که دنبال همی 

 گلنی رفته بود؛ درن  چهار روز  یش. 

نم. ا مسخره    ن  اگه  اال بخوام  الش رو بنی

های باشاااااااااعور خوشااااااااام  رف  ق هواب نداشااااااااا . از  دم  

  مد. یم

؟    ا از تصم م  م ممنن

  یه ک  د و گ  :   

ن همعه، عقد یم    کن م. ا همی 

 یعنن شش روز دیگر.   

 دوین که قرار نیس  کش براش دلسوزی کنه؟ا یم  

 رسش را ت ان داد.   
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ً
  رن. هم     رسش کیل  رف دریم ا  تما

 ا مهم نیس .   

ااااااااااا نا  ه هرچی که باشه،  ِن اگه مس ل ب ه که گناه ار   

ی، کشاا    قتون رو ازش  س بگن 
فرهاد بوده و تو هم بتوین

گن  ول شااااااااوهره رو به گه  ق خودش رو گرفته همه یمنیم

ی  دمهاااا فقآ ظااااهر قضاااااااااااا اااه ه اااب زد. چون برای عماااده

ناام  توئه... نگ اا  اتهام در هر صااورش بهدیدن ه...  س ا

! چون خوناااه هاااانااااااااااااااا ، کن صاااااااااااا ااا  زنخرابچون تو زین

هااااا رو از زبون هم  ااااره و هرزه هم... اینناااااااااااال  اااه و  اااااچااااه

 ای؟شنوی، براشون  مادههای خودش بی ِن هم یمهنس

ی    ن دیگر  رکِن ن رد.  شاااااااااااا تمامش را فرا گرفته بود، چن 

 شه ه غم... 

 خورد. عذرخوایه کرد و از ک ف درش  ورد. اش زن  گوشی    
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ام کرده هایش فقآ عصاااااااااااان  ویدا بود. این چند روز تماس  

 شااخضابود و ه ار بار   اا مان از این
د
ام که  ایش را به زندی

 باز کرده بودم. 

خاردار بلند شااااد و از نااااالن خوانااااتم بلند شااااوم اما خانمیم  

ون رف . ب  ن 

کردم تاا بلکه تمااس را هواب دادم. از عماد رسد برخورد یم  

 فایده بود انگار. به خودش ب اید اما ی  

 ا من بدخواه تو نیستم بیه... به ی قسم بخورم؟  

شااد   م هوایی درون  دم ها، فقآ باعث یمبعضاان  رف  

ون فرنااااااااتادنش باشااااااااد.  ن هم  هم  شااااااااود که م بور به بن 

 ف ار. م  م و  ر 

ااااااااااااااا منم اینو نگ تم، فقآ خواهش کردم تو زندگ م دخال    

 .  ن نن

چند ثان ه صاااااادایش ن امد. بعد ل نش عوض شااااااد. تا قبل   

دیدم ویداهایی از این رن  صدایش خواهش داش . انگار یم
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ی هر کلمااه شااااااااااااااده و بهم التماااس کااه بااا لااب  وی ان منگولااه

 کردند. اما این بار... یم

   
د
  ما به هم گره خورده! ا متان انه زندی

 تل  شده بود...  رم هم داش .   

تونم بذارم باهاش ازدوا  ا من فرهاد رو دون  دارم... نیم  

 .  کنن

اش شااااک نبود، اما شاااان دنش از زبان دیگر  ساااام به عالقه  

 توانس  مثل شوی خ  م کند. خودش باز یم

 به کدوم ص    سنه  
ً
 ش عالقمند شدی؟ا دق قا

 د. من درکش اون صااااااا اِی که به چ ااااااام تو نیم یاااااااااااااااااااا همه  

... اماااا اگاااه ف ر کنم و مهم نیسااااااااااااااا  کاااه تو درکم نیمیم کنن

اوار  کردی هرکس یه اشااااابایه تو زندگیش مرت ب شااااده، رسن

بخ اا ده شاادن نیساا ، اشاااباه کردی، تازه فرهاد که هاین و 

 قاتل نیس ! 

 هایش را هضم کنم. زده بود به رسش. توانستم  رفنیم  

 ا بسه ویدا.   
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کنه! مگه من و تو ا باذیر که هر  دیم تو زندگیش اشاباه یم  

 ن ردیم؟

 وبوی التماس گرفته بود. همله  خر باز صدایش رن   

وزن تمااااام اشاااااااااااااباااااهاااااش کااااه ی ساااااااااااااااااان نبود... این را هم   

 نم  هم د؟

توانستم خانم خاردار همراه فردوس داخل  مدند.  ِن نیم  

یاک خادا اافا، تاا دهاانش را بهنادد،  هوابش را بادهم.  ِن 

دنااااااااااااتم را بااه کااار انااداختم و تماااس را ق   کردم. ک  م کناار 

ی مبل بود. هم مان با بلندشااااااااااااادنم گوشی را روی ک ف  ایه

 کحب دم. 

نگااااه فردوس باااه من و نگااااه خاااانم خااااردار باااه ک  م بود...   

 شاید هم گوشی افتاده کنارش. 

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1093 

🌙 

 

 266#ایوان

 

 

 

 

دیم. هنگااامااه بااا چااای و قهوه برای  ااذیرایی  مااد. نااااااااااااالم کر   

خااانم خاااردار گ اا  یااک لیوان  ب هم ب اااورد و بعااد بااه کااار 

 خودش برند. 

هنگااااامااااه رفاااا  و بااااا لیوان  ب برگ اااااااااااااااا . لیوان را باااادون   

ن کنار من گذاش . ای روی گل رن دن یا اشاره  من 

 رم کتابخونه خانم. کارم داشا د... ا  س من یم  

 دخِنهان، کاری نداریم. ا ممنون   

اش را کاااااماااال خورده بود، کیم خودش را فردوس کااااه قهوه  

 ی مبل ن س . هلو ک  د و لبه
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م رس اصااااااااااااال م لب. با توهه به    ااااااااااااااااااااااااا خ یل خب، زود من 

 اطالعاش م دودی که داشتم و البته با  ارِی بازی... 

م ث کرد... شااااااااااید چون دناااااااااتم با لیوان  ب نرنااااااااا ده به   

ن  دهانم خ اااااااک شاااااااده بود. کیم نوشااااااا دم و لیوان را روی من 

 گذاشتم. گ  : 

ی اناتعالم گرفتم... اما    اااااااااااااا برای   داتردن اون ناند م رصان

هیچ ثبِن صاااااااااورش نگرفته... یعنن مم نه اون  دیم که گ ِن 

اان نیومده باشاااه... چون انااامش رو  اان اومده از م رصا از م رصا

هم یادش نیس ؛ نمیتونستم درباره ی خود شخ  ت قیق 

 ثهتیهای  ه   ناال  کنم... 
ً
اما به ه  ت قیق کیل، م ااخصااا

 یش و  ااادود تااااریجن رو کاااه گ تاااه بودی، بررش کردم کاااه 

ی ثب  ن ده بود.  ن  خب... متان انه چن 

 ناام دتر از همی ه گ تم:   

 ا یعنن اونم ال  بوده؟  

 رسش را به نفن ت ان داد.   

ی که چند ن ر دو    ر هم ااااااااااا مثل یه نامه یا قرارداد غن  م رصن

... اما تا وقِن خود  ن یم نحیساان و با چند تا شاااهد امضااا م  ین
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اون نامه نباشه، شاهدا هم نباشن و به طور رنیم ثب  هم 

ن ااده باشااه، نیم شااه برانااانااش کاری از  یش برد... در این 

اااااااااان  باره باید بی اااااااااااِن ا ت اط یم کردید... بهِن بود توی م رصا

خت د... البته االن ان ام ب ه یا  داقل  ون  دمها رو یم شنا

وقااا  رسزنش کردن نیسااااااااااااااا . باااه طور کیل برای  یناااده ش 

 م گم. 

  ینده! هه... کدام  ینده؟  

هاای من کاه لاب هاایم انگاار باه هم دوختاه شاااااااااااااده بودند،   

 خانم خاردار گ  : 

 ا و درباریه تصادف؟  

 اش زناا  خورد. ی  توهااه زود ق عش کرد و هواب    
گوشی

 خانم خاردار را داد: 

 خب این ی  هالب تر بود. ا   

ون ک اااااااااااا ادنم از     ِن این هملاه هم م رک خوی  برای بن 

  ن کرخِن نبود. 

ااااااااااااااااااااااا بعد از   داتردن ب مارنااااااااااتان و بررش  رونده که هیچ   

ن  مسااااااااااامله ی م ااااااااااا وی نداشااااااااااا ، رساغ ضاااااااااااارب رفتم.  ی 
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ص ب  باهاش، متوهه یه تناقض شدم، که البته نیم دونم 

 ا کرد! تا چه  د یم شه بهش ات 

 فقآ کیم  وانم را هم  تر کردم.   

ااااااااااااااااااااااااا گ ته بودی که شااااااااااااوهرخواهرش به  گ ته خواهرش   

ه و وقِن اون خودش رو یم رنااااااااااااوناااه  باااااهاااااش تماااااس م گن 

به  تصادف ات ا  افتاده بوده، و این ه خواهرش به خاطر خن

به رسش تموم کرده و  مبوالنس هم توی م ل  اخن بوده، 

ب، خود فرهاد موق  تصاااااادف اما... براناااااااس گ ته ی ضااااااار 

ن ضااارب،  توی صاا نه  اخن بوده و البته که با همون ماشاای 

ن و خواهرش توی  خواهرش رو به ب ماارنااااااااااااتان منتقال م  ین

 ب مارنتان به خاطر ایس  قلن  تموم م  نه. 
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ناام. نم دانسااتم    زبانم بند  مده بود نم دانسااتم چه باید بنی

اااااااا بوده یا نه؟ بیه خودکشاااااااای کرده، یا این یعنن فرها د مقرصا

 نه؟

 خودش گ  :   

اااااااااااااااااا ضاااااارب  رفش این بود که خواهرش خودش رو هلوی   

ماشینش انداخته؛ البته اخارش به این مسمله بی ِن میتونه 

ی که  ن اتردن خودش به ل اظ روچ باشااااااه... اما چن  برای من 

اااااا شاااااااناخته  هسااااااا  اینه که در نهای  راننده به عنوان مقرصا

ن اااااده...  س این ه خواهرش خواناااااته یا ناخواناااااته هلوش 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1098 

 ریده، واضاااااااا ه... فقآ تناقض  رفهای شااااااااوهرخواهرش و 

یه که باعث ای اد تردید می ااااااااااااه... که در  ن اصاااااااااااال ماهرا، چن 

 به  ای بد بودن اوضا  روچ 
ً
 ال  خوش بینانه می ه مثال

 این خواناااااته یا ناخواناااااته 
ً
گذاشاااااته ب اااااه... درواق  ا تماال

یااه کااه فقآ فرهاااد میتونااه هوابش رو بودن  ن تصااااااااااااااادف، چن 

 خواهرش 
ً
بااده... چون این نااااااااااااوال  یش م ااًد کااه، اگااه واقعااا

 خودکشی کرده، چرا این ا دو تا دانتان وهود داره؟

تر بود. و باااااااز هم دروان دیگر  س باااااااز هم فرهاااااااد هلو   

 مس ل شده بود... 

 « خوانته یا ناخوانته بودن هریان»  

  رفهایش بدهور داش   زارم م داد. این قسم  از   

ف . به نااااااااااااخِن     گوشی فردوس دوباره زن  خورد. باید من 

تنم را از روی مبااال بلناااد کردم. نم ااادانم ت اااااااااااا رکردم یااا نااه، 

نم دانم خدا افظن کردم یا نه...  فردوس رفته بود و من و 

 خانم خاردار مانده بودیم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1099 

فتم. م ماااناادم این ااا چااه کااار؟ کاااوه   هم کااه نبود...  بااایااد من 

رفتااااه بود ناااااااااااا ر... من بودم و خودم... هرچنااااد خوب کرد 

 من که چه شود؟
د
 رف ، م ماند توی فاضالب زندی

 خانم خاردار گ  :   

؟    ا خوی 

ناخود گاه خندیدم. داشاااتم دیوانه می ااادم. رسیاااا  دهانم را   

بستم و رسم را به تای دش ت ان دادم. نه، خ یل وق  بود که 

ودم... نم خوانااااااااااااتم هوری رفتاااار کنم کاااه دیواناااه شاااااااااااااااده ب

و  کردم  توههش هلب شود. دلم م خوان  فقآ بروم. رسی

 به ت  ر و عذرخوایه برای م ا متهای تمام ن دین ام. 

کیم بی ِن نگاهم کرد. دون  نداشتم  اال درباریه فرهاد،    

 م خرفم  رف ب ن م... 
د
درباریه تصاااااااااااام مم یا درباریه زندی

 که فقآ گ  : شاید  س کرده بود  

یه... گ   اگر دیدم   ی نمای گاهاااا چهارشنبه افتتا  ه   رسی

 دعوت  کنم. 

ی که    ن  داد و یک دفعه لبخندی نایاب زد. چن 
رسش را ت این

 ای از فرهاد دور کرد. شدش توههم را هلب و ل ظهبه
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وکارشم با خودش ب اره که شلحغ  لحغ ب ه، ا گ   بگو کس  

 کا
ً
ن مثال ها رت ه برنااااااااااااون خر شاااااااااااااده اومده اینمردم ف ر کین

 نمای گاه گذاشته. 

ی را گرفتاااه بود، لبخناااد زدم.    باااه این اااه نااااخود گااااه ل ن رسی

های ب رح نااالن بود ناام  مبل راتش رف  که رو به  ن ره

 و گ  : 

 شه. ا اگه ب ای خوش ال یم  

 کنم که ب ام... ا تمام تالشمو یم  

 ون  مدم. باز هم ت  ر و خدا افظن کردم و بن    
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 کاوه   

 

 

 

 

رفِین تو مرح منه   دنااااااااتای تو تو دنااااااااتمه   نگو که باید »  

 رم   تا  ای هادا شاااااااااااا م   نبود تو، نبودمه   بادون تو کم یم

هون دونااااااااااااااِ  دارم   اگاه تو از من هادا شی   ام ااد موندن 

 «ندارم... 
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نش را زد.  ااااال کاااه هم بودم. هم چ اااااااااااام دیااادهاااه! زر یم  

 نداشتم! 

 ا زر ن ن بابا!   

  هن و زبانم این چند روز، بد به هان هم افتاده بودند.   

کااه، هااای خااایل شااااااااااااااد اینخااب... اگر قرار بود زر ن نم، یم  

و ااال بودم هنوز.  سدناااااااااااااش ی  بود هنوز. کرخاا  و ی  

 مد م ااااااااااااتم را توی در و دیوار ب حبم... هرچند بدم هم نیم

 شانس! ک خوشبی ِن توی صورش لو 

ش بوده، عذاب و بس   یاد گرفتم که زندگ م تا االن همه»  

 برم هلو، عصا به دن 

کردم که به انتها رنااا ده طاق    خودمو رها کردم  س یم  

 و زدم به ن م  خر

ی  ا    وقِن دیدم  کردم تموم شااااااااااده دیگه دورهف ر یم  

 ی خا فهم دم تو این کره

شاا  و ع ااق نمرده   فهم دم اینو شااه هنوزم دوناا  دایم  

 «که زندگ م چ م نخورده

م! ا نه    خن 
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 ته صااااف   
ً
درواق  فهم دم که موق  تقساااا م شااااانس ا تماال

اش نصااااااااااایب  ن لوک کث ف مساااااااااااِناح این دن ا بودم که همه

ن را فهم ده بودم.   همی 
ً
 شده بود.  ره! دق قا

 دما دلمو شاااااااا سااااااااِین و اینو یادم دادن   که دیگه خودمو »  

 «قایم ب نم از عالم  دم

 ن سم را  وف کردم و از روی تخ  بلند شدم.   

 «ن ... دونم زندگ م از هم  اش دهتو یمی  »...  

تو که عادش داری بابا! مگه دفعه »یه به خودم م گ تم:   

دی...  ن  از  س  من 
 از همون اول نباید  رفن

ً
 « اولته؟ اصال

 اعصاب هیچ کاری نداشتم...   

 ها بودم؟ بود که اینچند روز   

 نیم  
ً
زدم و از دانساااااااااااتم. شااااااااااااید باید زن  یماین ی  را واقعا

  رن دم. فلور یم

 فلور!   

رو شاااادن رو به  نع  ب بود...  ِن هنوز هم قبول از این  

اش هااا برایم باااورپااذیر نبود. یعنن درواق  فقآ این هنبااه دم
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هایی درب اید که  خ
ن وب  باشد... که از  ن روی گندشان چن 

 همه فقآ گند یم
ً
زدند توی تصااااااااااااحیر با ایل که توی عمدتا

 شان. شدند خود واق  هن  ناخته بودند و یم

 اما فلور...   

ها  مده بودم، هر شاااب راس نااااع  ده تماس از وقِن این  

گرف . نه من  رف خایص داشاااتم نه خودش... مساااخره یم

ن دو مِن قد و دویسااااا  ک لو وزن  ِن   بود! شاااااب اول با همی 

م، خوی  و خدا افا... وپایم را هم گم کرده بودم. نال دن 

! بعاد بهِن شاااااااااااااد کاه یاک شاااااااااااااب از رفِین گلنی و هریان  ن همی 

ی و نمای ااگاهش.  ازدوا  دخِنش گ ته بود. یک شاااب از رسی

 یک شب از هنگامه و م لش به اتراق ردن در کتابخانه و... 

 د. ز کم باید زن  یمبرگ تم نم  گوشی کم  

خوام منم بگم تو دادن   یمویل، بسااااااااااه تک و تنهایی ادامه»  

 « نمون یه نتاره دارم... 

ه بااه ناااااااااااااااعاا  روی صاااااااااااا  ااه منتظر خ ااه   اش کردم و خن 

 لرزیدن گوشی توی دنتم ماندم و... لرزید. 

 درن  راس ناع  ده.  
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 گوشی را کنار گوشم گرفتم.    

 کردم... من نالم یماز دی ب های او اول   

 شه. ا شهداد داره بهم ن دیک یم  
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چینن ناداشااااااااااااا م و مسااااااااااااتق م مان عاادش باه مقاادماهه اا   

 رفت م رساغ اصل م لب. یم

 اخم کردم.   

 ا   دا کرد  درنتو؟  

 کنه. ا   دا یم  

 خوای بهینیش؟ا یم  

 ا اگه اومد... چرا که نه!   

فقآ دهانم   وزخندم صدایی نداش  که به گوشش برند،  

 را ک  کرد. 

 مقدمه زد به دل یک هریان دیگر. باز ی    

 کنه. ا همعه بیه با فرهاد عقد یم  

هرشااان  که تماس گرفته بود، منتظر شااان دنش بودم و  اال   

ن خم باالخره شن ده بودم. لبه ی تخ  ن ستم و نم  زمی 

 شدم. 

 ن ؟ا امروز چند شنبه  

 شنبه. ا نه  
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  مد.  رفم نیم  

یه... بیه هم یما فردا شب افتتا  ه     د. ی نمای گاه رسی

ام گرف  و صااااااادایش از دناااااااتم دررف  و توی گوشی خنده  

   چ د. 

خوام برای  خرین بار بهینمش، دی که اگه یما داری  مار یم  

 ب ام؟

 هریان عادی خودش ا دارم یم  
د
گم چه تو باشی چه نه، زندی

زش عقاااب ب  ِن، فقآ برای کناااه... اگاااه زیاااادی ارو یط یم

 شه رن دن به های قبل  . تره یمخودش نخ 

 بابام اومدن به خواب ؟ا ننه  

 ا چ ور؟  

... نص    یما دلسوزی یم   ... ع  ب شدی. کنن  کنن

 شاید  وزخند زد.   

 ها دل خوشی از من دارن، نه من ازشون... ا نه مرده  

 ش شده؟ا  س چه  

 کنم. ان یما دارم اشاباهمو هن    
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انتظاااااار شاااااااااااان اااااادنش مثاااااال خریااااااد خونااااااه توی ز اااااال بود.   

فلورالملوک و  ااااااذیرش اشاااااااااااااباااااااه! نااااااه درناااااااااااااش این بود: 

 فلورالملوک و اعِناف به  ذیرش اشاباه؟! 

 زدنم ن امد. باز هم  رف  

مان رف ، عمق ناااااااااااا وش که خوب به خورد گوش ه    

 گ  : 

ی. اااااااااااااااا ف ر یم   ..  اال کردم شاااه ه شاااهداد و یونس و ههانگن 

. دارم یم  بینم، تو انگار... خود منن

تماااس را ق   کرده بود و من هنوز گوشی بااه دناااااااااااااا  خم   

ن بودم.   شده نم  زمی 

 «کنه. همعه بیه با فرهاد عقد یم»  

  « .  «تو انگار... خود منن
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نااااک افتتا  ه نااااع  شاااش بود. گلنی ظهر رنااا ده بود. با   

 دنِن کوچک و چ ماین رس  و متورم. 

هم خن  ازدوا  دخِنش  ق قااااا  داشااااااااااااااااا ، هم دخِنش   

 رضای . 

که، باز هم کشاااااا  دم  سااااااابش ن رده و اصاااااال م لب این  

 بود. 

دن ا  ورده بود! دخِنی که داشااااااند زین که همان دخِن را به  

اش نبود، چه رناااااد دادند و هیچ ن ازی به اهازهشاااااوهرش یم

اش! دخِنی که مادرش برایش نماد فساااااد بود. البد به رضااااای

ترنااااااا د که یک وق  به مادرش ن  اااااااد... ب چاره کیل هم یم

کرد. تا وق   ق ق  را   دا نیماین دخِنک که شااااااااااااااید هیچ

 ب رگش کرده بود، هایی که یم
ً
دانسااااااااتم، مادرب رگش، که مثال

هاااااایی بود کااااااه متعصاااااااااااابااااااانااااااه اعتقاااااااداتش را  وکاز  ن کلااااااه

  دمها که یادشااان یمنااا د... از  ن ر یم
ً
های با رف ، معموال

  رناند! ایمان خدا را یم
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ترین دادند، ترنااااااااااااناکچراغ راه را ن اااااااااااااان یمهایی که ی   دم  

رفتنااااد، شااااااااااااااااان یم ی ااااااااااااوایااااان بودنااااد و کساااااااااااااااااین کااااه دنبااااال

 ها! ترینها... شاید هم ا مقترینب چاره

 م؟کار کنا خانم، گلنی هنوز خوابه، چی   

ی به  ن  نمانده    ن از روی مبل مخصاااااوصااااام بلند شااااادم. چن 

شاااااااااااااادیم... ی رفِین بااه نمااای ااااااااااااگاااه یمکم بااایااد  مااادهبود. کم

 راهش بگذارم. بهخوانتم دیر برنم و چ منیم

 کنا.... ا خودم ب دارش یم  

داد... مهماین که صااااااااااااادای زن  خن  از مهماین ناخوانده یم  

امم، گند کرده بود... نااااااااال  یش در م ااااااااویکبحیش از چهل

ن داشتم خودش ان ...  سش یم  کردم. ش  نبود... یقی 

هنگامه برای برداشتم  ی ون رفته بود. برگ  . در ورودی   

 نالن کوچک ایستاد و گ  : 

 ا یه  قای ه که خودش رو شهداد ک این معرفن کرد.   

 ا باز کن.   

 رسش را ت ان داد. قبل از رفتنش گ تم:   
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یل رو  ماده کن...  ذیرایی فقآ با یک فن ان اااااااااااااااا ناااالن اصااا  

قهوه... خودش هم گلنی رو ب اااادار کن... رفتنش خ یل طول 

ی رو یادش نره باید قبل از نیم ک ااااااااااااه... فقآ ناااااااااااابد گل رسی

یم. هدیه  ش هم توی... رفِین ت حیل بگن 

ن هس . ا نگران نباش د خانم،  وانم به همه    چن 

 در این مدش انااااااااام شاااااااااهداد به    
ً
گوشاااااااااش خورده بود.  تما

گاه ی رویارویی ت  هخوانااااااا  در این ل ظهخوب بود که یم

 من شود. 

 رسم را به تای دش ت ان دادم و به اتاقم رفتم.   

های ناخوانده و ها بود که ترش از رسرنااااا دن مهمانناااااال  

 نداشااااااااااااتم... ظاهر و تصااااااااااااحیری که از من؛ فلور، در 
د
ژول دی

م.  ِن بود همهگرف ، شاااااااااااده ها شااااااااااا ل یمچ ااااااااااام  دم ن چن 

هاااای خودم هم غریباااه بودناااد. تصااااااااااااحیر فلور نباااایاااد چ اااااااااااام

 شد. دار یمخدشه

انگ اااااااااااا  روی ابروی رانااااااااااااتم ک اااااااااااا دم و با نگایه کیل به   

 که خوش بر تنم ن ااااسااااته بود، 
د
اهن زیر زانوی ی اااایم رن   ن 
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ون رفتم. فقآ قبل از خرو  صااندل ناااده ام را باز از اتا  بن 

 دار عوض کردم. هبا ک شی زیبا و  اشن

هایم بود. صدایی که ها لمس اقتدار در گوشصدای  اشنه  

شااد. هرچند شااهداد کشاا نبود که  رام اام باعث  رام اام یم

ها را بر هم زده باشااااااااد. غلو ن رده بودم که؛ کاری به کار مرده

 نداشتم! 

ای ایسااااتادم.   اااا  به قبل از ورود به نااااالن اصاااایل ل ظه  

قمیِن که ی دکوری گرانه شااااااااااااومیناهمن ایسااااااااااااتااده بود رو با

رویش  ر از اشاااااااااااا اااااپ برن ی عت قااااه بود. همااااان کلکساااااااااااایون 

 ی  معروف  ا 
د
 نوا و دخِنش! ب ری

خوانااتم توانسااتم و البته یم اال شااااید تنها وقِن بود که یم  

 زم مه کنم: 

 فروش. خان فرشا رو   شاد؛ ههانگن    

 ها، به هدفم رن ده بودم. بعد از نال  

 اید متوهه  ضورم شد که چرخ د. ش  

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1114 

 

 

 

🌙 

 

 271#ایوان

 

 

 

 

 

ن لبخند    های از باال به ها، نگاهها، ژنااااا شاااااهداد بود و همی 

ن  ن فرورفته بود، شهداد بود و همی  ن  ِن اگر در قعر زمی   ایی 

ی که بودن و فقآ لذشدر ل ظه ن ... از هر چن 
د
بردن از زندی

 یم
ً
ن  اال که  خواناااااا  و بهش رناااااا ده بود... دق قا مثل همی 
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... ناااه؛ در  رد و ن اااااااااااااااانم را   ااادا کرده و در عماااارش ههاااانگن 

  ق ق  در عمارش من بود! 

 ن . ا دیدی! هحینده یابنده  

 خندید.   

 ا نالم فلور ع ی ... م تا  دیدار.   

 ش  ِن برای لبخندزدن  یش رفتم. هلو  مد. یک بدون   

اال رفته بود. دناااش را در ه ب شاالوارش کرده و کاش کیم ب

کراواش و  وش  هماهن  با هم و ک ش ورین ن ایه که از 

ی بر  یم ن  زد. تمن 

ی    ن انگااااااار  یش از  ماااااادن خوب فهم ااااااده بود بااااااا چااااااه چن 

رونااااا  که  ساااااای  به خودش رنااااا ده بود. درنااااا  که روبه

 به  ای ههانگن  
ً
شهداد هم کم از مال دن ا نداش  اما مسلما

 رن د. نیم

 مااد. دناااااااااااااش را برای دناااااااااااااا  دادن از  یش رفتم و  یش   

هیبش در ورد هرچند اشاباه کرده بود چون  یش از  ن روی 

 ن سته بودم.  روی شومینهمبیل روبه
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تعارف مبل ت  کنارم را برای ن اااااساااااِین با صااااادا خندید و ی    

 انتخاب کرد. 

دنااااااااااا  وارد شاااااااااااد. بعد از تعارف، به هنگامه، ناااااااااااینن نقره  

خار  شااااود اما ایسااااتاد و خ یل هدی  رف انتظار داشااااتم ی  

 اش باشد، گ  : انگار کار هر روز و هر ل ظه

 ای نیس  خانم؟ا امر دیگه  

 رسم را برایش ت ان دادم.   

ای از ابروهای شااااهداد کیم باال رفته بودند. مت  رانه هرعه  

خواناااااااا  طرفم چرخاند. او یماش نوشاااااااا د. رسش را بهقهوه

 بگحید اما من گ تم: 

 ناع  شش باید هایی باشم. ا   

 نیم  
ً
راه  رزویش، تنها بهخوانااااااااااتم دخِنی را چ ااااااااااماصااااااااااال

ی منتظرم بود. لبخندی مدل خودش زد و گ  :   بگذارم. رسی

 ا چهل نال  یش ما هر دو بچه بودیم.   

تر ام نوشاااااااااااا اادم و  رامای از قهوه رام و بااا وصاااااااااااالاه هرعااه  

 گ تم: 
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ی چهل نال  یش، نالهشش ن و اااااااااااا البته به هوون بیس   

! بچه نیم  گ ِین

 کوتاه خندید و رسش را ت ان داد.    

 شن دی که مردها خ یل دیرتر از زن  
ً
 شن. ها بالغ یما  تما

 در ل ظاااه. این نمااااد کم نیم   
د
 ورد این مرد. این نمااااد زنااادی

! لذش
د
 بردن از زندی

داد. دفِنی که هایش را چه را   به باد یمدفِن گذشااااااااااااته  

 ی خودش را درونش ننوشته بودند. گذشته  فقآ

نااه اخیم داشااااااااااااتم نااه لبخناادی باااز هم بااه تلجن قهوه  ناااه   

بردم. دیگر  ِن م ل نداشااااااااااااتم در  هنم مرور کنم که روزی 

 
د
ام را کنار او و با ف رش هدر داده روزگاری بخشاااااااااااای از زندی

 بودم. 

ن گذاشااااااااااااا . نگاهش دورتادور ناااااااااااااالن    فن انش را روی من 

 های لوکس چرخاند و گ  : رتا ر از ون لهب رح و  

 ا عمارش ق نگ ه.   

هااای  خر فن ااان رناااااااااااا ااده بودم. این بااار تنهااا بااه هرعااهبااه   

 فن ان لب زدم. 
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 باز گ  :   

 ای بوده. فروش، مرد خوش نل قها ههانگن  فرش  

 

 

 

 

🌙 
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ن گذاشتم.     فن انم را روی من 

 نل قه بوده. ا زنش خوش  
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ی دکوراناااااااااایون نظور من زن اول ههانگن  بود که نق ااااااااااهم  

اصااایل را داده و ناااال به ناااال وناااایل را برانااااس همان ال و 

گحیم کااااه خناااادان کردنااااد. او امااااا ف ر کرد خودم را یمنو یم

 گ  : 

 ا بر من رش لعن !   

 رسم را نم  ناع  چرخاندم.   

 توهیه ن رد و گ  :   

خودم   داش کنم، و ااااااااااااااااااااااااا خب فلور،    ام داده بودی که   

بینن کااه کاااری نااداشاااااااااااااا ... البتااه کااه چااالش هااالن  بود... یم

،  دمیم هاااایی رو دیااادم کاااه تاااا مااااه  یش  ِن یاااادم نبود دوین

 وهود خارچ  دارن... 

 دانس  چه شخصی  م خرفن دارد.  ِن خودش هم نیم  

هااام و مااایلم بی ااااااااااااِن بااا هم وقاا  هر ااال  اااال اینااااااااااااااااااااااااا بااه  

 بگذرون م. 

ن چ وره؟ا مه    ی 

 باز هم خودش را نباخ .   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1120 

هاناااااااااااا  که از هم هدای م فقآ هنوز توی ااااااااااااااااااااااااا ما ناااااااااااااال  

ن روزها یمها شااااااااااناناااااااااانامه شااااااااااه... مون ثب  ن ااااااااااده که همی 

ن باز ما رو  رسنوشااااا  رو نباید دنااااا  کم گرف ... گردی زمی 

 رس راه هم قرار داد. 

 عاقل اندر ن  ه نگاهش کردم.   

ن نیس ... ا خوشبختانه اخت ار من دن  گ    ردی زمی 

بلند شاادم. هنوز ن ااسااته بود و با رویی گ اااده رسش را باال   

کرد.  ِن خ ااااالااا  چهره و اناااادامم را بررش یمگرفتاااه و ی  

  ایش را روی هم انداخته بود. 

که رک و  وناا  کنده بخواهم که برود بلند شااد قبل از  ن  

 ی کیم ایستاد. و در فاصله

ی و ا ف ر یم    دون  داری ازش عذر وایه کنم... کنم دل ن 

ی نگ تم. تای  به ابرویش داد.   
ن  چن 

ها رو بری  دور خوام... تو هم گذشتهاااااااااا خ یل خب، عذر یم  

 تون م  اال کنار هم... فلور، تو زن هذای  هسِن... یم

 کردنش رفتم. ونآ ن ق  
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 ها رو دور ریختم... ا من خ یل وقته که گذشته  

 مثل خودش ابرویم را تاب دادم.  رو به نگاه منتظرش  

 بخشاای از همون گذشااته  
ً
 ی دور ریخته شاادهااااااااااااااا و تو، دق قا

 !  بودی، شهدادخان ک این

هانب را از بهاز این که توانسااااااته بودم  ن لبخند و نگاه  ق  

صااااااااااااورتش  اک کنم، رایصن بودم. قدیم در هه  مخال ش 

ناااااتاده برداشاااااتم و از کنارش گذشاااااتم. هنگامه را رساغ گلنی فر 

 رن د اما گ تم: شک صدایم به گوشش نیمبودم و ی  

 ا هنگامه،  قا رو راهنمایی کن.   

قدرها شاااااااااااعور از ناااااااااااالن خار  شااااااااااادم... به گمانم هنوز  ن  

 اش شده باشد. داش  که  ایان هلسه  ایل
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ن گذاشتم.     فن انم را روی من 

 نل قه بوده. ا زنش خوش  

ی دکوراناااااااااایون من زن اول ههانگن  بود که نق ااااااااااهمنظور   

اصااایل را داده و ناااال به ناااال وناااایل را برانااااس همان ال و 

گحیم کااااه خناااادان کردنااااد. او امااااا ف ر کرد خودم را یمنو یم

 گ  : 

 ا بر من رش لعن !   

 رسم را نم  ناع  چرخاندم.   

 توهیه ن رد و گ  :   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1123 

  داش کنم، و ااااااااااااااااااااااااا خب فلور،    ام داده بودی که خودم   

بینن کااه کاااری نااداشاااااااااااااا ... البتااه کااه چااالش هااالن  بود... یم

،  دمیم هاااایی رو دیااادم کاااه تاااا مااااه  یش  ِن یاااادم نبود دوین

 وهود خارچ  دارن... 

 دانس  چه شخصی  م خرفن دارد.  ِن خودش هم نیم  

هااام و مااایلم بی ااااااااااااِن بااا هم وقاا  هر ااال  اااال اینااااااااااااااااااااااااا بااه  

 بگذرون م. 

ن چ     وره؟ا مهی 

 باز هم خودش را نباخ .   

هاناااااااااااا  که از هم هدای م فقآ هنوز توی ااااااااااااااااااااااااا ما ناااااااااااااال  

ن روزها یمها شااااااااااناناااااااااانامه شااااااااااه... مون ثب  ن ااااااااااده که همی 

ن باز ما رو  رسنوشااااا  رو نباید دنااااا  کم گرف ... گردی زمی 

 رس راه هم قرار داد. 

 عاقل اندر ن  ه نگاهش کردم.   

ن نیس ... ا خوشبختانه اخت ار من دن  گردی ز     می 
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بلند شاادم. هنوز ن ااسااته بود و با رویی گ اااده رسش را باال   

کرد.  ِن خ ااااالااا  چهره و اناااادامم را بررش یمگرفتاااه و ی  

  ایش را روی هم انداخته بود. 

که رک و  وناا  کنده بخواهم که برود بلند شااد قبل از  ن  

 ی کیم ایستاد. و در فاصله

ی و دون  ا ف ر یم    داری ازش عذر وایه کنم... کنم دل ن 

ی نگ تم. تای  به ابرویش داد.   
ن  چن 

ها رو بری  دور خوام... تو هم گذشتهاااااااااا خ یل خب، عذر یم  

 تون م  اال کنار هم... فلور، تو زن هذای  هسِن... یم

 کردنش رفتم. ونآ ن ق  

 ها رو دور ریختم... ا من خ یل وقته که گذشته  

 خودش ابرویم را تاب دادم. رو به نگاه منتظرش مثل   

 بخشاای از همون گذشااته  
ً
 ی دور ریخته شاادهااااااااااااااا و تو، دق قا

 !  بودی، شهدادخان ک این

هانب را از بهاز این که توانسااااااته بودم  ن لبخند و نگاه  ق  

صااااااااااااورتش  اک کنم، رایصن بودم. قدیم در هه  مخال ش 
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 برداشاااااتم و از کنارش گذشاااااتم. هنگامه را رساغ گلنی فرناااااتاده

 رن د اما گ تم: شک صدایم به گوشش نیمبودم و ی  

 ا هنگامه،  قا رو راهنمایی کن.   

قدرها شاااااااااااعور از ناااااااااااالن خار  شااااااااااادم... به گمانم هنوز  ن  

 اش شده باشد. داش  که  ایان هلسه  ایل
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 بیه  

 

 

 

 

 

 

 قدر که  ِن ی رسوناز  سااای  شاالحغ شااده بود.  ننگارخانه  

 های خونه نمای گاه را شلحغ کن م. ن ازی نبود با  وردن خانم

ها از کارش دعوش نمای ااااااااااااگاه ع س گرفته و در گروه خانم  

شااااااااااااان که گذاشااااااااااااته بودم. خواهش کرده بودم برای هرکدام

ک  کنند و یم  رسی
ً
دانسااااااااااااتم که خواه اااااااااااام مقدور بود  تما

 هم وبیش  مده و بعضااااااان ماند و نمانده بود. کمهواب نیمی  

 شان را فرنتاده بودند. هایبچه
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هااا را انگااار بااه ناااااااااااابااک قاادرهااا اهاال هنن نبودم امااا ع س ن  

قدر ها  نع اش خ اباین گرفته بود.  ِن م ان بعضن ع س

ن ااااند باالی رس  ورد و یمخود کاوه را یم شااانا بود که خودبه

کردم تمااااااام ف رهااااااایم. ف رهااااااایی کااااااه این روزهااااااا ناااااااااااا  یم

ن و ناا امک باشااند. نااه وفقآ مفقآ ع وف به فرهاد و بهی 

ی نگهم یماهرم ف ااار که خودبه داشاااند که رو خود در مساان 

 به رویم بود. 

شااااااااااد هایی بودم که نیمی ل ظهها در م اخه اال اما این  

 در رد کااااوه را ازشاااااااااااااااان  ااااک کرد. چنااادتاااا از ع س
ً
هاااا دق قاااا

ی گالری هدو تا در م دودی خونه گرفته شده و ی م دوده

ی اصاایل ها ماشااینش نااوژهناااعاش...  ِن در ی  از ع س

 بود. 

اااااااااااک زباااالااه    روی دوشااااااااااااش  ماال  رسا
د
گردی کاااه گوین ب ری

ن قرم  و هذاب کاوه ایسااااااااتاده و با همان یم کرد، کنار ماشاااااااای 

های  اره و کث ف، با لبخند، ژناااااااِن گوین روی دوش و لباس

ی بود  رتیسااِن گرفته بود. کنِناناا  غم ن ... ع س ادی  انگن 

ن کاوه که در کادر بود به رن   شده بود. فقآ بخشی از ماشی 

 قرم  باِف مانده بود. باِف ن اه و ن  د بود. 
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خاردار ف ر تمایلم به  ضااااور کاوه در  شاااادن خانمبا ن دیک  

 ع س را  س زدم و به
د
طرفش چرخ دم. نااابد گل زیبا و ب ری

ی  ورده بود  ها را  ساااای  چ اااامبه همراه کادویی که برای رسی

ه کرده بود.   خن 

 ای؟ا  ماده  

 برای ازدوا  با فرهاد؟  

 نه.   

 کردن کاوه؟برای فراموش  

 نه!   
ً
 مسلما

 لبخند زدم.   

 ا بله.   

ن هر دو چ مم  رک  کرد.     چند ثان ه نگاهش بی 

 ا  ماده نیسِن؛ اما... همچنان مصمیم.   

هااایی کااه بااه فلبخنااد زدم. این زن خ یل خوب بلااد بود  ر   

 هایم بدهد.  وردم را به خورد گوشزبان نیم
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ااااااااااااااااااااااا  ِن اگه اشاااااااااااباه م ض باشااااااااااه، فقآ با این کار  روم   

م... خودتون گ ت ااااد  دمیم هاااا رو ت رباااه هاااا تااااا  ماااااقااا گن 

، خ ال ن شه. اگه این کار رو ن نم همی ه شون را   نیمن ین

 ی تالشم رو ن ردم. مونه که همهی  هنم یمگوشه

چرخ د نااااااااام  ع شااااااااا که  یش از این مقابلش ایساااااااااتاده   

 بودم و با م ث گ  : 

 ها دیدمش. ا شهداد   دام کرد. قبل از اومدن به این  

 ابروهایم باال رفتند. رسع  عملش خ یل خوب بود.   

 یه که خانم خاردار ک ااااااااااا د  وانااااااااااام را دوباره هم  کرد.   

 طرفم چرخاند و بعد خودش هم چرخ د. رسش را به 

ی هم یم     د... ا ام ب ب ا عمارش. رسی
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گذش  دناش را کوتاه به بازویم زد و زم مه از کنارم که یم  

 کرد: 

 ا باز هم روی کمک من  ساب کن.   

رسدم شااااده بود. چرخ دم ناااام  ع س و بازوهایم را ب ل   

ون دادم. بینن  ا باااال ام ر کردم. دهااانم را باااز کردم و هوا را بن 

 « کاش کاوه توی ع س بود. »ک  دم. باز ف ر کردم که: 

 کاش بود.    

 ام خورد. انگ ِن به شانه  

 ی گرفتهبرگ اااااااتم. گلنی بود. با چهره  
ً
ای که این مدش اصاااااااال

 در او ندیده بودم. ن  کرد لبخند ب ند. 
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 گل. ریم خانوما داریم یم  

شااااااااااان م همراهخوانااااااااااتو من انگار قرار نبود تعارف کنم. یم  

 باشم. همراه زنان زخیم عمارش خانم خاردار. 

ن گران   ق م  خانم خاردار   ااااااااااا  رسش رفتم. کنار ماشااااااااااای 

ی کنار در راننده ایسااااتاده بود. دناااااش را توی هوا گرف   رسی

 و گ  : 

گیل، شاااااه ه ع رائ ل شااااادی... خانوم اااااااااااااااااا بنداز ناااااوئ چو گل  

 دن  ما امانته. 

... همه لبخند زدند.  ِن خانم     خاردار و خود گلنی

ی توی     گلنی از خدا خواناااااته ناااااوئیچ را برایش انداخ . رسی

هوا گرف  و نااااااوار شااااااد. خانم خاردار هلو ن ااااااساااااا . من و 

 هنگامه و گلنی عقب. 

ای با تا رناااااااااااا دن به عمارش فقآ خانم خاردار چند همله  

ی درباره ی نمای ااااگاه صاااا ب  کرد و گلنی  ه ک اااا د. وقِن رسی

هایی ران  نم  باغ رف . نم  درخ یک رن دیم. گلنی 

 های خودش کاشته بود. که با دن 
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خوانااااا  بدانم چه ات اِف برایش افتاده اما رانااااااش دلم یم  

و ال و ال کن  اوی داشااااااتم، نه کشاااااا  سنه خودم  س

 توضیح... 

ی   ااااااااا  رس خانم خاردار داخل رفتند. ک  م    هنگامه و رسی

تم و همان ها ن ستم. گلنی ی ورودی ایوان گذاشرا روی  له

هااای باااغ توی تاااری  گم شااااااااااااااده بود. هرچنااد کیم بعااد چراغ

 روشن شدند. 

ابری زل زدم و کیم بااااه دروازه ی کیم بااااه  ناااااااااااامااااان ن مااااه   

ن  اال باز شااااود و کاوه داخل  عمارش... یعنن یم شااااد که همی 

 ب اید؟ چند دق قه گذش  و... 

د. مسااااتق م به بلند شاااادم و داخل رفتم. کشاااا رس راهم نبو   

 هم در  ن ناااتن شااده بودم. ک  م را روی 
ً
اتاِف رفتم که قبال

تخ  گذاشااااااااااااتم.  التو و شاااااااااااااالم را هم در وردم. روی تخ  

ن ستم و بلند شدم. نم  در تراس رفتم و برگ تم. نم  

توال  طالیی اتا  رفتم و باز هم ناام  در برگ ااتم.  خر 
ن من 

ون رفتم. یم  اتا  اتا  کاوه ان .  دانستم کدامرس از اتا  بن 

گرفتم؟ باید به اتا  کارم درناااااا  بود؟ نبود؟ باید اهازه یم   

 باید به خانهخودم بریم
ً
 گ تم؟ام بریمگ تم؟ اصال

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1133 

کدام را ندادم و فقآ     در اتاقش ایستادم. هواب هیچ  

ه گذاشااتم. فقآ چند ثان ه ناا  کردم  دنااتم را روی دنااتگن 

ه را نظرم را عوض کنم و برگردم . خ یل تالش ن ردم دناااااااتگن 

ی  ریر ف اااااار دادم و داخل رفتم. چراغ ن دم. از   ااااا   رده

روی تراس نوری مهتای  فضااااای اتا  را قابل دیدن کرده روبه

بود. مسااتق م ناام  تخ  رفتم. اتا  و ونااایلش اثر  خرین 

 ضااااااااااااور کاااااوه را در خود   ا کرده بودنااااد. روی بااااه هم 

 ناااااااااااام  چپ تخ  دون ره
د
ن ااااااااااااسااااااااااااتم و دیگر ف ر  ریخت 

ن ردم...  توی مچاله شااده ناام  راناا  تخ  را ک اا دم و 

هایم را زیرش خ یدم. رسم را در بال اااااااااش فرو کردم و چ ااااااااام

 بستم. 
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ون دادم. گلحیم باد کرده و تن  یم    ک اااا د. هوا را از دماغم بن 

رم صورتم چسه ده به بالش بود و از  رارش ن سم صورتم گ

 هایم خیس. شد. درد گلحیم بی ِن شد و چ میم

 وق  ندیده بودم . ا کاش هیچ  

کردن دادم. یااک ی گریااهو برای  خرین بااار بااه خودم اهااازه  

کااه بخواهم هیچ اشاااااااااااا  برای ریخِین نااااااااااااااال تمااام باادون  ن

ریختم. نداشتم و از این به بعد به خوان  خودم اشک نیم

خاک ن اه نن انده بودم،  ق تا وقِن فرهاد و ن امک را به 

 کردن نداشتم. گریه
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انداختم و این درد داشاااااااا ... باید ام ااااااااب باید  وناااااااا  یم  

، تمامام را درن  ون  بره کندم و  ون  وکمال یمو سای 

 وشاا دم. دیگر ر م و مروِی در کار نبود. دیگر فقآ گرح یم

ان کردم.  ِن اگر خودم هم کنارششان ف ر یمکردنبه نابود 

خوانااااتم به خدا و روز ق ام  شاااادم. مهم نبود. نیمنابود یم

ن دن ا با دنااااااا  های خودم  در واگذارشاااااااان کنم... توی همی 

  وردم. شان را دریمه  

ها فقآ ناا  داشااتم خودم را قوی ف ر دانسااتم که با اینیم  

ای از دل و دانساااااااتم که در گوشاااااااهو مصااااااامم ن اااااااان دهم. یم

ن ا هنم یم ااف دهم و م ااب از بیهخوانااتم همی  بودن انرصا

ی ی  فرار کنم. یم بودم و  بازگ اا  افتادهدانسااتم که در مساان 

اگر تاااا همعاااه مساااااااااااان  را ت ین  نیم دادم دیگر راه برگ ااااااااااااِن 

هاااایی کاااه ناااداشااااااااااااتم... یم
ن دانسااااااااااااتم کاااه بی ااااااااااااِن از تماااام چن 

دانساااااااتم، دلم برای کاوه تن  بود و از نداشاااااااتنش خون... یم

ی کاااااااوه رفااتااااااه بااود... ایاان از هاامااااااهباااااادتاار از هاامااااااه ایااناا ااااااه  

 تر و نوزاننده تر بود. دانستم عمیقهایی که یمواقع  

ن    ن در اتا   رام باز شااد. ت ان نخوردم. هرچند صاادای فی  فی 

قدرها در بالش خ ه ن اااااااااااااده بود.  تو را از روی ام  نو گریه
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زدم خانم خادردار باشاااااااااااااد. هر که رسم کنار ن دم.  دس یم

ف  و من تا خود صااااااابح در همان  ال  فقآ بود کیم بعد ر 

 . ن  ف ر کردم...  قایق را دوره کردم... گریه کردم و... همی 

توانساااتم از روی تخ  بلند شااادم. در روشااانایی روز بهِن یم  

که تخ  را  ناثر کاوه را بهینم و این دیگر خوشااااایند نبود. ی  

مرتب کنم. ناام  در رفتم. دنااتم توی ه ب شاالوارم مانده 

 ور هسیم باریک و رسد م   شده بود. و د

برگ اتم نام  تخ . کنار بالشای که روبالشای نا  دش نه   

هایم را هم روی خودش فقآ چروک شااااده بود اثراش اشااااک

هایم ثب  کرده بود. اثر اشاااااک و نااااا ایه ریمیل که دیروز مژه

هایم کم شااااود... را  ال  داده بود تا شاااااید کیم از غم چ اااام

 شده بود؟

ون ک  دم. فلش را     از هیبم بن 

دونم که شاید  ِن ا ی  دونم کارم درن  نیس . یماااااااااا یم  

؟ من که دیگه قرار نیسااااا  کار خوب و  . اما، خب که چی شی

ن غل مم با تو باشه.   درنِن ان ام بدم... چه بهِن که اولی 

ون رفتم.     خم شدم و فل م را زیر بالش گذاشتم و بن 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1137 

ن یم   ی از  ایی  گذاش  و رس گلنی یمد. رسبه مرسوصدای رسی

هایی دار نبود که فقآ وق هنقدر ها های گلنی شاید  نهواب

ی به گوش یم  رن د و بس. از ن وتش م ان صدای رسی

خانه با خانم خاردار روبه  ن رو شااااادم. قبل از رنااااا دن به  شااااانی

معذب ن اادم. خ ال  هم ن  اا دم. کاری که دی ااب کردم 

به م ل دلم باشاااااااااااد و برای چند  خرین کاری بود که قرار بود 

 نال کنار گذاشِین خودم، کم هم بود. 

خانه اشاااااااره    ن ی نگ  . کیم نگاهم کرد و به  شاااااانی ن او هم چن 

 کرد. 

ی بخور.    ن  ا برو یه چن 
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خانه رفتم. هنگامه باز هم گوشاااااه   ن ای روی صاااااندیل به  شااااانی

د. گلنی و خوانن ااااااااااسااااااااااته،  اهایش را باال ک اااااااااا ده و کتاب یم

ی داش  یم ن بودند و رسی ی     من   گ  : رسی

خ ایل یاد بگن  که بابای من ی   گیل... ی م از ننهخ ال گلا ی    

االن دیگه خودشااااااااااونم یادشااااااااااون نیساااااااااا  یه روزی منو  س 

 .  انداخِین

زد رسارس درد بود امااااا ی خودش یمهااااایی کااااه درباااااره رف  

ن ب ااان رد کااه دل  دم کشااااااااااااااان یمهوری بااا ل نن عااادی و طنن

ی نااوخ ، ی  بی ااِن یم  ن که هدفش هلب تر م باشااد. رسی

 
د
 اش را به باد ری خند گرفته بود. خوب زندی
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های یطرفم چرخ د. نااااااا  د شاااااااان بهناااااااالم کردم. رسهای  

موهااای گلنی امروز چقاادر توی چ اااااااااااام بود. رناا   یری ااااااااااااااه

 ی موهایش هم انگار  ریده بود. شدههای رن قسم 

ی بلنااد شاااااااااااااد و  هوابم را    داد و ناااااااااااا  کرد لبخنااد ب نااد. رسی

 گ  : 

ینن گیل  ی  گرم نیمااااااااااااااا امروز از این گل   شااه، ناهار با ما. شاان 

 مون. نمای گاه

 گلنی گ  :    

 ا مگه چند ن ر بودین؟  

 هرچند ی  به   
  الش لبخند زدم. شوچن

ی دناش را بلند کرد و با انگ      هایش شمرد: رسی

ی    ه و... گل رسناااااااااااابد عمارش بعد از ااااااااااااااااااااااااا ما، خودمون، رسی

ی... چهارتا بودیم!   خانوم، رسی

 رام خندیدم. هنگامه با لبخند رسش را از روی کتابش بلند   

ن گذاش  و گ  :   کرد و  اهایش را روی زمی 

 کنم. ا من کم   یم  
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ی اناااااتقبال کرد و گ    س زودتر ب نبد که باید خرید    رسی

 کند. 

خان   ن  شد و گ  :  هخانم خاردار وارد  شنی

ی. ا همه   ن هس  رسی  چن 

ی فقآ مقاااباال خااانم خاااردار رسش کیم خم یم   شااااااااااااااد و رسی

 زدنش  م خته با ا ِنام. ل ن خام  رف

 ربرک ...  تون همی ااهااااااااااااااا معلومه که هساا  خانوم. ناا ره  

خوایم از ه ااااااب خودمون براتون خر  کن م... هرچنااااااد یم

.  ه ب ما هم ه ب خودتونه...  اال... اگه قابل ن  بدونی 

 به چ ااااااااام همه  
ً
 مده بود. از کنار  لبخند خانم خاردار  تما

ن ن س  و  ی رد شد و دناش را به بازویش زد.     من  رسی

 به هنگامه گ  : 

ن یادش نره.     ا نوئیچ ماشی 

ی    قرار نبود کشااااااااااا روی  رفش  رف ب اورد. هنگامه و رسی

 رفتند که  ماده شوند. 
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ون ک اااااااا دم و ای که   اااااااااش ایسااااااااتاده بو صااااااااندیل   دم را بن 

مان چای ریخ . دوباره ن ااااااااااااسااااااااااااتم. گلنی بلند شاااااااااااااد و برای

 ی خودش م  ول شد. ن س  و با چای ی  کرده
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کردم خااااانم خاااااردار  رفن ب نااااد. شااااااااااااااااایااااد هم دلم ف ر یم  

نااااااااد  مادهیم  دوباره بنی
ً
ی بگحید. مثال ن ای و باز خواناااااااا  چن 

زباااااانم بچرخاااااد  ره و از نگااااااهم  توی دلم بگحیم ناااااه و روی

 بخواند و... 

ای کیم از چای نوشاااااااااااا دم. اضاااااااااااا راب شاااااااااااااده بود دلپ چه   

 وق ه... ی  

ی     ن ون رف . خانم خاردار چن  ن بلند شااااااااااااد و بن  گلنی از رس من 

ن گذاشااااااااااا .  نگ  . چایش را تمام کرد و فن انش را روی من 

 کیم چای نوش دم. 

ی بگم. ا ف ر یم   ن  کنم منتظری چن 

شاااااااااااااد در برابر درک درنااااااااااااِن که از ا سااااااااااااااس و اف ارم نیم  

 داش ، لبخند ن نم. 

خوانااااتم زن اااااااااااااااااا منم یه زماین خ یل منتظر بودم... وقِن یم  

یونس ب ااااااااام...  ِن وقِن خواناااااااااتم زن ههانگن  ب ااااااااام... با 

که ازدوا  با ههانگن  کاری بود که با تمام وهودم رایصن این

نتظار شااان دن صااادای به ان امش بودم... اما... همی اااه در ا

وق   اخن ن د، ای که هیچ درم بودم...  در غد و یه دنده
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غرورش رو کناااار باااذاره و در رو باااه روی دخِنش بااااز کناااه... 

... یم  دوین

 رسم را بلند و نگاهش کردم.   

ی شاااوهرش، ی گلنی   ااااش بودن، خانوادهاااااااااااااااا اگه خانواده  

با  کرده، وتااز کنااه... ت رباه ثااقادر تااخا تونسااااااااااااا  ایننیم

بااااه ی خودم  دم بهش هااااا همی ااااااااااااااااه از خااااانوادهباااادترین خن

 خوره! یم

ون رف . کیم بعد بلند شدم و دنبالش رفتم.    بلند شد و بن 

 مد. کنارش روی ایوان ایستاده بود. صدایی از نم  باغ یم

هایش ایستاده و با  الِن ی درخ ایستادم. گلنی در م دوده

ن یمرن که شاید عادی به نظر نیم کحب د. با د، کلن  به زمی 

ای که مدام  رم... با خ ااااااااام... با درد... و با صااااااااادای گریه

 شد. تر یمبلند 

ااااااااااااااااااااااا شاااااااااااید اگه باذیره، برای نقش مادری  فریده ن ااااااااااده،   

تر هم با زندگیش کنار ب اد. هروق  به این باور رنااا د را  

رنااااااه. ش مهم نیساااااا ... به  رامش یمکه نظر دیگران درباره

شااااااااااان... شااااااااااادن تربی  یمو فقآ برای مادر  هایی که فقآزن

. کاف ه نقشترین زنب چاره شااااون رو ازشااااون های دن ا هسااااِین
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ی یا نقش شااااااااااااون ی  هنشااااااااااااون با ال وهای قدیساااااااااااااانهبگن 

 ققنوسخواین نداشاااااااااته باشاااااااااه... فرو یمهم
د
وار ری ن... زندی

تر کشاااا تونسااااته از خاتسااااِن هاناااا ... کمهم که برای قصااااه

 دوباره متولد ب ه.  خودش

ن رف . گلنی ب ل برداشاااااته و چرخ د و  رام  رام از  له   ها  ایی 

هایی را کنار ب ند که با  رم و خ ااااامش نااااا  داشااااا  خاک

کنده بود. گودالش هنوز ب رح ن ااااااده بود که ب ل و کلن  را 

ی و هنگااااامااااه هم  انااااداخاااا  و مقااااابلش روی زانو افتاااااد. رسی

ه به گلنی  خاردار به مانده بودند. خانمرنااااااااااا ده و مثل من خن 

ن رفت م.   گلنی رن ده بود.  رام از ایوان  ایی 

 ی گلنی بلند شد. صدای ض ه  

ا گ   اگه ادعای مادر بودن دارم دیگه هیچ وق  رساغش   

ن خااانواده هم ل ف کردن در  قش کااه بااا نرم... گ اا  همی 

شدن عروس ن مادری  اخن شون ب ه... گ   داشِین همچی 

 نقدر به زندگیش گند ن نم. ولش کنم و ا

ی زیر لب غرغر کرد که:     رسی
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 اناا د ریخِین   
ً
ااااااااااااااا این دخِنه رو شااسااا ااوی م  ی ندادن کال

 م  شو  وکوندن. 
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خانم خاردار با همان لباس شااااااااا   که به تن داشااااااااا  روی   

 زانو زد و گلنی را ب ل کرد.  خاک
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... تو همه   الشااااااا  رو کردی... دیگه ی تاااااااااااااااااااا دیگه کاف ه گلنی

ون ب اااای... باااذار کیم هم   دخِنش بن 
د
وقا اااااااااااااااه کاااه از زنااادی

نداشااااااااااااِین تمام و کمال  رو ت ربه کنه... شااااااااااااااید این موثرتر 

 باشه. 

 ا نیس  خانوم... ازم متن ره... متن ر.   

، دل اااال زناااادهااااااااااااااااااااااااا  س باااااعااااث یم   بودن و شااااااااااااااااه باااااور کنن

 
د
م به کردن ، دخِنش نیساااااااا ... شاااااااااید وقا ااااااااه کیم هزندی

... نه فقآ مادر م دثه!   کنن
د
 عنوان گلنی زندی

ی ی    
 مقدمه گ  : رسی

... ننهقدر عاشق ننهااااااااااا اگر این    ب و یهبودین
د
کم ی این هن 

 کدبانوگری یادش بده. 

 ننه  
ً
ی! ا یا مثال  ی رسی

قاادر این هواب از نااااااااااااوی هنگااامااه غن  منتظره بود کااه  ن  

ی کااااه از هو گریااااه اب هنگااااامااااه ی گلنی هم ق   شااااااااااااااااد. رسی

اش هم همرایه خوشااااااااااااش  ماااده بود زیر خناااده زد. هنگاااامااه

 لودش باااااه خنااااده کرد. من کاااااه از مااااادل خنااااادیه قهقهااااهیم

 وهور کرد و با اشاره به من گ  : افتادم، خودش را هم 
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 ننه  
ً
 ی عروس! ا یا مثال

د. نااااه  ِن من کااااه عروس    ه چ س قرار نبود بااااه دل بگن 

ی دوباره شااااااااادش ام خندههاهباری فردا بودم... از خند ی رسی

خاااردار هم خناادیااد. نااه این کااه لبخنااد ب نااد و  گرفاا . خااانم

خندید. با اثرش روی صااااااااااورتش بماند. ق اااااااااان  داشاااااااااا  یم

ای که در تضااااد هایش را  اک کرد و با خندهصااادا. گلنی اشاااک

 ی ملتهبش بود گ  : های رس  و چهرهبا چ م

ی... نباید اینو یم    گ ِن. ا ع ب زبوین داری رسی

ی نگاهم کرد و گ  :     رسی

 مون درازه ببخ  د دیگه. ا ما زبون  

 رسم را به نفن ت ان دادم.  

 یمااااااااااااااااااااااااا بعد از مدش  
د
ن ها  س کردم دارم زندی کنم. با همی 

 ی کوتاه. خنده

ی بادی به غب ب انداخ  و گ  :     رسی

 مون گرم. ا  س دم  

ن خانم خاردار و گ  :     راه افتاد نم  ماشی 
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ن دیر شد.  ا    که غذای رس شنی
د
 بدو هن 

هنگامه دنبالش رف . ایساااااااتادم تا گلنی و خانم خاردار کنارم   

زدیم که خانم خاردار رنااااااااا دند.  رام نااااااااام  عمارش قدم یم

 گ  : 

ی الزم نداری؟   ن  ا برای فردا چن 

نگاهش کردم و ف ر کردم که  ثار خنده،  یش از این نااوال   

 ام رفته بود. هم از چهره

 رسم را به نفن ت ان دادم.   

ن ...  درش و ی  از  شناهاش به عنوان اااااااااا یه عقد ناده  

  ن. شاهد یم

 ا ک ا؟  

  درس م رصن را گ تم. رسش را ت ان داد.   

اااااا برای هر اقدایم با فردوس م ورش کن. برای دن  گریم   

 هم  ق طال  فراموش ن ه! 

 رسم را ت ان دادم و ت  ر کردم.   
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هایم را دور بازوهایم   چ دم. لرزم گرفته ه دناااااا ناخود گا  

بود. گلنی کااااه کنااااارم ایسااااااااااااتاااااده بود دناااااااااااااش را دور بااااازویم 

انداخ . نگاهش کردم. خانم خاردار قدیم ازمان هلو افتاد. 

 گلنی گ  : 

گن که باید این نقش مادری رو اااااااا شاید فلورهانم ران  یم  

ی هم رانااااااااااا  گ  ... اگر قابل دونساااااااااااِن  رها کنم... اما رسی

 ف ر کن من مادرتم. 
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ون نریخ . خانم چ اااام   هایش  ر شااااده بودند اما اشاااا  بن 

اش را بی ااِن کرد و من در  غوش گلنی ماندم... خاردار فاصااله

 در  غوش زین که  رزو داش ... مادر باشد. 

ن    که از  غوشااااااش خار  شاااااادم، انگار زمان را گذاشاااااااند همی 

ی د.  نروی دور تنااا قااادر تناااد کاااه ن هم اادم ی هنگاااامااه و رسی

برگ ااااااند، ی غذا خوردیم، ی عمارش را با کانااااااه  ب و برح 

ی که گلنی   ااا  رسم ریخ ، به قصاااد خانه ترک کردم،  ن نااان 

ی بیه و ی رناا دم، ی خواب دم، ی ب دار شاادم، ی به خانه

مامان رس زدم و ی برگ اااااااتم، ی دوباره  ماده شااااااادم، این بار 

ون رفتم تا تاتشاااااااااااا از برا ی عقدی نام مون و ی از خانه بن 

خوان  خودش به دنبالم ب اید اما چون راه برند. فرهاد یم

خوانتم تنها به مامان و بیه رس ب نم گ ته بودم خودم به یم

 ها به م رصن برویم. روم تا از  ناش یمخانه
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ن روی دور تند بود، درن  تا ل ظههمه    ای که یک   امچن 

اش خااااااطر فرنااااااااااااانااااادهام رناااااااااااا اااااد.   اااااایم کاااااه باااااهباااااه گوشی 

خوانااااتم بازش کنم اما تاتشاااا نرناااا ده بود و دنااااتم یه نیم

ن یم ون ب  اااااااااد و ک ااااااااا د... توی هیبم لن  خورد تا گوشی را بن 

   امش را باز کردم. 

... یممعذرش یم»   توین ف ر خوام بیه. کاش بتوین درکم کنن

ن با ش تصاااااااااااام مم به ن   تو کنن خودخوایه کردم اما م می 

ن رو به فرهاد گ تم... همههم هسااااااااااااا ... من... همه ن چن  چن 

 «رو. 

تعاااادلم را از دنااااااااااااااا  دادم و توی هوب کم عمق مقاااابلم   

اش زور لبهشااااااااااااادم اما... ن اااااااااااااد. فقآ بهافتادم. باید بلند یم

 ن ستم.  ایم توی هوب مانده بود. 

اه شااد. لرزید. صاا  ه روی   ام ویدا ناا گوشی تو دنااتم یم   

به خوردم.   برای بار چندم از اعتمادم خن

 فرهاد فهم ده بود...   

 فرهاد فهم ده بود...   
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کردم تاااا م  م باااه کاااار ب  تاااد و ب همم چاااه باااایاااد ت رارش یم  

 ب نم اما خ ک شده بودم. هم خودم. هم  هنم. 
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روشن کرد. گوشی را دنتم تنها قسمِن بود که هنوز کار یم  

ن بو  هواب داد و کردم و شااااااااااااماره اش را گرفتم. همان اولی 

 تند تند گ  : 
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ااااااااااا من کار درن  رو ان ام دادم بیه. شاید االن براش قابل   

 رش. قبول نباشه اما یه روز به  رفم یم

 ا االن ک ان ؟  

 صدایم رمِف نداش  که به گوشش برند.   

؟    ا الو بیه؟ صداش ضع  ه؟... خوی 

 نگراین اش  الم را به هم یم زد.  هه!   

 ا گ تم ک ان ؟  

 این بار صدای او رمق نداش :   

 دونم... ا نیم  

ن گ  . باید ق   یمدانس  هم نیمیم   کردم. گوشی را  ایی 

  وردم. 

 ا بیه؟  

 با اتراه دوباره کنار گوشم گرفتم.   

وین دکنه تو نیمدونه که به تو گ تم. یعنن االن ف ر یما نیم  

ن رو فهم ده. که همه  چن 
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 ل  ش  وزخند زدم و ق   کردم. تاتش رن ده   
ً
به این مثال

کرد. کدام  دم عاقیل توی این هوب بود و با شاااک نگاهم یم

 ن س . با تردید  رن د. یم

 ا شما تاتش خوانته بودین؟  

 لرزید.   اده شد. هان. تمام تنم یممن  بودم و ی    

 ور هسااااااااا د دیگه؟ تاتشاااااااا نم ن کااااااااااااااااااااا  التون خحبه؟ خا  

  د؟خوانته بودید؟ کم  از دنتم بریم

ی خانم دناتم باز راه افتاده بود. این بار برای گرفِین شاماره  

خااااردار... گوشی را کناااار گوشاااااااااااام گرفتم و رو باااه مرد رانناااده 

 گ تم: 

 شه کنسل کنم. ا ببخ د... یم  

 لرزید. یمدنتم را نم  ک  م بردم تا  ول در ورم. دنتم   

 خواد خانم،  التون خحبه؟ من برم؟ا نیم  

 ا الو بیه؟  

هایم را خیس کرد. رسم را برای صااااادای خانم خاردار چ ااااام  

  قای راننده ت ان دادم و توی گوشی گ تم: 
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ن رو فهم د. ا فرهاد همه    چن 

ای  م خته بود که کنِنیل رویش نداشااااااتم. صاااااادایم به گریه  

. دناااااتم را هلوی دهانم گرفتم. عهدم چه زود شااااا ساااااته بود 

 بعد از م ن  کوتاه صدایش در گوشم زم مه شد: 

؟    ا ک ایی

 ی خودم. ا هلوی خونه... خونه  

ن    تماس ق   شد و فقآ  ان ده دق قه طول ک  د تا ماشی 

رویم توقف کرد. هنوز توی هوب بودم خاااانم خااااردار روباااه

 . ون  مااادناااد. هم خاااانم خااااردار هم گلنی .. ماااادر کاااه هردو بن 

 عروس. 

 تر به دهانم چسباندم. ام بی ِن شد و دنتم را م  مگریه   

ون نیمصاااااااااااااااادایی از البااااه  د. فقآ الی انگ اااااااااااااااا  هااااایم بن 

ن تنم بود که م ان دناااااااااا ت ان های ااااااااااان  رام های نااااااااااهمگی 

گرف . ناااااوار ماشاااااینم کردند. خانم خاردار کنارم ن اااااسااااا . 

 اش. سخرهگلنی هم نوار شد. از   ام ویدا گ تم و ل ف م
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ن االن بره و دیگه دنتم بهش    اااااااااا  اال چی کار کنم؟ اگه همی 

؟ چی کار باید  ؟ اگه تینا رو هم از دناااااااااا  بدم چی نرنااااااااااه چی

 ب نم؟

   . ن ... همی   ا فقآ باید  روم باشی

اااد. دناااا  خودم نبود    خانم خاردار گ ته بود.  رام و خونرسا

ه ری  ب معااادین بااااز کرد و اش ماااانااادم. گلنی یاااک ب کاااه خن 
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هایم را م  م در هم   چ دم تا نلرزند. دناااااااااااتم داد. دنااااااااااا 

 انگار که  رک  شایسته ای نبود مقابل این زن. 

هم  شاااااااااااااده در دهانم را از   ب خوردم و ناااااااااااا  کردم  ب  

م اااااان توده ی گن  کرده در گلحیم قورش بااااادهم. باااااایاااااد  رام 

داشااااااااتم. فرهاد شاااااااادم. هنوز تا موعد قرارم با فرهاد وق  یم

ون هم که نیم دانسااااااااااااا  من خن  دارم،  س... ن ساااااااااااام را بن 

 شدم. باز هم  ب خوردم. دادم. انگار فقآ باید  رام یم

مند اگر تموری کاوه راناااااااا  بود و فرهاد به خود من عالقه   

ن بود، این فرص  را از دن  نیم داد... هرچند  اال همه چن 

 بود.  اش ا تمالها همهعوض شده بود و این

ب ری را بااااااه گلنی دادم و رسم را نااااااااااااماااااا  خااااااانم خااااااردار   

 چرخاندم. 

ش. باید ب همم  اال که ااااااااااااااااااااااااا باید بهینمش. باید برم خونه  

ن رو فهم ااده رس قول و قرارمون یمهمااه مونااه یااا نااه. بااایااد چن 

 باهاش رودررو ب م... 

 و خانم خاردار باز فقآ ت رار کرد:   

   .  ا البته باید  روم باشی
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ام اما انگار ظاهری که او تر شدهکردم  رامودم که ف ر یمخ  

 ای از  رامش نداش . دید ن انهیم

هایم را به هم   چ دم و ن س ک اا دم... همی ااه باز دناا   

ن رنااااااااا دم به روزی که فرهاد هم همهالی ف رهایم یمالبه چن 

وقااا  مثااال  ااااال باااه لرزه را فهم اااده انااااااااااااااا ... هرچناااد هیچ

ن طبق برنااامااه  یش چون توی ف رهااا همااهن  تاااده بودم،  چن 

 شدم. رف  و  اال... خب، به هر  ال باید  رام یمیم

ن ل ظاااااِی کااااه بااااه ناااااااااااا وش و     نبود امااااا همی 
خ یل طوالین

ام را برگردانده بود. رفتهن ون گذشته بود کیم انرژی ت ل ل

لرزیااااااد. امااااااا ت ش قلبم یاااااااد ور اضاااااااااااا رای  بود کااااااه تنم نیم

شااااااااود. و م  م... برخالف ن زودی تمام نیمدانسااااااااتم به اییم

رف   خرین عضاااااااااااوی بود که تصااااااااااام م انتظاراِی که ازش یم

 گرف  راه ب  تد. 

رو ب  م خواد با هم روبهدونم واتنش فرهاد چ ه، یمااااااا نیم  

دادن خودم باادونم دم قباال از ن ااااااااااااونیااا نااه؟! امااا ترهیح یم

 ن  یا نه... خونه

 اندم و ادامه دادم: رسم را نم  خانم خاردار چرخ  
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ن رو به گوشش یما نگهبان م تم  همه    رنونه. چن 

ن  اال باهاش اااااااااااااااااااااااا  س تصااااااااااام م  ق ع ه؟ یم   خوای همی 

؟روبه  رو بشی

دادم. ق عیِن در  رکتم نبود. فقآ رسم را باااه تاااای اااد ت اااان  

کردم باید ان ام دهم. درواق  قبل تنها کاری بود که ف ر یم

هم  و هور کنااد و تصاااااااااااام م هااای  از  ن ااه فرهاااد خودش را 

د. نیم خواناااااااااااتم بهش فرصااااااااااا  زیادی برای  ب رح تری بگن 

 ت دید قوا دهم. 

د و گوشی خانم خاردار به گلنی گ   شااااااااااماره   ی را بگن  ی رسی

 را از دناش گرف . 

ن  اال برو خونه   ی همی  ن ب ااا م اااااااااااااااا رسی ی فرهاد. باید م می 

 ن  یا نه. خونه

ی ی وا دشااااااااااااان را گ تم و شااااااااااااماره   خانم خاردار هم به رسی

 گ   و تماس را ق   کرد. 

 به گلنی  درس دادم و راه افتاد.   
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صدای  رام و خونرسد خانم خاردار باز هم توههم را هلب   

 بااااا  دم
د
هااااایی کااااه این کرد. البااااد  ن همااااه نااااااااااااخِن و زناااادی

رسنوشااااااااااااا  را برایش نااااااااااااااخته بودند، این طور بارش  ورده 

 .. بود. 

ن  که  ِن با دن  اااااااااااااا یادش باشاه... همی اه اوین برنده  

ده و ندازه، دماغش رو باال یموتا نیمخایل، خودش رو از تک
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کنااااه. تو کااااه چناااادان هم در موضاااااااااااا  ضااااااااااااعف  ِن غلو یم

ن عل ه فرهاده...  اال فقآ... نیسِن... همه  چن 

 مقدمه دناش را روی دنتم گذاش  و باز گ  : خ یل ی    

 باش.  ا  روم  

 هایم را بستم. چ م  

 زم مه کرد:   

ااااااااااا به خ م  ف ر کن... به انتقایم که همی ه یم خوانِن   

ی... به خواهرش... به...   ازش بگن 

 کاوه.    

ن  خری انگار برای ت ین  موضاااااااااااعم از  ن ضاااااااااااعف و    و همی 

 و رناااااا دنم به خ اااااایم که همی ااااااه داشااااااتم ک ای  
د
درماندی

 بود. کرد... هرچند کاوه که رفته یم

هایم را باز کردم نه خانم تا رناااااااااا دن به مقصااااااااااد نه چ اااااااااام  

 هایم برداش . خاردار دناش را از روی دن 

   .  ا هلوتر نرو گلنی

 ا چ م فلورهانم.   
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ن چ م    تر از م تم  ایستاده بودیم. هایم را باز کردم.  ایی 

ی بود و گ   که انگار     گوشی خانم خاردار زن  خورد. رسی

یسااااااااااا . خانم خاردار بهش گ   به طرف کشااااااااااا در خانه ن

ن ب اید و تماس را ق   کرد.   ماشی 

ن د اما داش  نگاهم یم   ی ننی ن  کرد. گ تم: چن 

رم. توی نق اااام باِف ای که داشااااا م  یش یمااااااااااااااااا طبق برنامه  

دوناااااه چاااااه خوام بهینم  اااااااال کااااااه هریااااااان رو یممونم، یمیم

 ده... واتنشی ن ون یم

 ی دیگر موعد قرارمان بود. دق قه به ناعتم نگاه کردم. ده  

، زن  زدن و دیده یش   شااااااااااااادن رفِین طبق برنامه یعنن رفِین

تونااااااااااااآ نگهباااین و بعااد تماااس گرفِین بااا او... یعنن هوابم را 

 داد؟یم

ی و   اده شدن من هم مان بود. نوار     شدن رسی

 قبل از بسِین در خانم خاردار گ  :   

 مون م. ا منتظرش یم  

 ای دش ت ان دادم. رسم را به ت  
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طرف وق  را تلف ن ردم تا از تصاام مم   اا مان ن ااوم. به  

نگهباین رفتم. نمایشاای زن  را زدم و ناام  نگهباین رفتم. در 

اش دقیق شااااااااااااادم تا واتن ااااااااااااش را از دنااااااااااااا  ندهم... چهره

دانم تصاااااااااااورم بود یا واقع   اما واتن اااااااااااش عادی نبود. نیم

 ان باز کنم، گ  : که دهیعنن مثل همی ه نبود. قبل از  ن

یف ندارن.     ا مهندس ترسی

 به زن  اشاره کردم و گ تم:   

؟ا یم    دونم. ی رفِین

... منم خن  دیگه    ای ندارم. ا از صبح که رفِین برنگ ِین
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 عذرخوایه کرد و به هایگاهش برگ  .   

گ ااا  ی فرهااااد را داشااااااااااااتم؛ اماااا این برخورد یمکل اااد خااااناااه   

 م وز ردشااااااااااااادن از ورودی را ندارم و نیما تما
ً
خوانااااااااااااتم ال

 هم از ورود من  شوم. ن  کردم چهره
ً
ام عادی باشد. عمال

ی فرهاد را گرفتم. باز لرز ت اا ر و خدا افظن کردم و شااماره

به تنم برگ ااااااااااااته بود. چند قدم کنار  مدم تا در دید نگهباین 

د عاادی هواب مااانااد. امااا اگر قرار بو نباااشاااااااااااام. تماااس اولم ی  

گرفتم و... گرفتم و باااااز هم باااااشاااااااااااام بااااایااااد دوباااااره تماااااس یم

 نباید کوتاه یمی  
ً
ی بعدی  مدم. مر لههواب ماندم. مسااالما

 ارنال   ام بود. 

 «دی؟ک ایی فرهاد؟ چرا هواب نیم»  

ن برگردم     رام از کناااار دیوار راه افتاااادم تاااا ناااااااااااامااا  مااااشاااااااااااای 

مرد دفعااه ی  یااک نگهباااین زاغ  مقاادمااه چرخ اادم و دیاادم کااه  ن 

ن نااااااااااا اهم را چوب یم زند.  رام ن س گرفتم و از کنار ماشااااااااااای 
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م را ادامااه دادم. گوشی را  خااانم خاااردار رد شاااااااااااااادم و مساااااااااااان 

 اش را گرفتم. زود هواب داد. در وردم و شماره

 تونم بایستم. کنه نیما نگهبان م تم  داره نگاهم یم  

  یم. ا برو نم  خ ابون اصیل ما یم  

 تر برداشتم. هایم را تند ق   کردم و قدم تماس را   

 کنار خ ابان منتظر ایستادم. به م ض توقف نوار شدم   

ی بهش گ ته بود... با همی ااااااه فر     ن ااااااااااااااااااا انگار فرهاد یه چن 

 داش . 

شدن  هنم بود. یک دفعه رو به ام بی ِن برای مرتبزم مه  

ی گ تم:   رسی

 وهو کردی؟ا تو هم از نگهباین  رس  

 ه نجی کرد و گ  :  نود  

شااااون اومدیم. شااااماره ااااااااااااااااا گ ت م وانااااه رف  م اااا ل اینِنن   

 وا دو گ ت م و یه فام ل ال . 

 بعد خندید.   
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ها زودتر از خودمون ااااااااااااااااااا از اون ا که شااااااانس گندمون همه  

ها از  ب دراومد. ما هم رناااااااااااااه... فایل ی  از همساااااااااااااایهیم

ن وا د  ودوئه بیس خودمونو نباخت م و گ ت م اال و لال همی 

ودو فام لش ک ان ه که اونم خسااااااته شااااااد گ   وا د بیساااااا 

خوانااا  خونه هم نیسااا . کاظیم وا د شاااون دهه بعدم یم

ه، گوشاا مو در وردم و گ تم باید اول با دفِن شااماره شااونو بگن 

ون. واال گ تم اگه شاااااانس مانااااا   هماهن  کنم و اومدم بن 

ه اونا هم یمباهاشااااااااااااون تماس یم ه بگ د ب اد  ره  ر »گن: گن 

 «باال منتظرش بودیم. 

مان گرفته بود. من و خانم و هر ناااااااه از  رف هایش خنده  

 خاردار کمِن و گلنی بی ِن. 

 کارِی از هیبش در ورد و ن ان داد.    

 مونه. خونها کارش م ل کار هم  

اضاااااااااااا راب، خ یل زود  ثار خنده را م و کرد. رو به خانم   

 خاردار گ تم: 

ده نه تمااس نه   اام... یا هنوز نیم دونه یمفرهاد هواب ن  

خواد هوری برخورد کنااه، یااا تصاااااااااااام مش رو گرفتااه و نیمچااه
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منو بهینه، این طور که   داناااااااا ، گوشی رو دناااااااا  نگهبان 

 م تم  هم داده! 

  رام ن ش گرفتم و گ تم:   

شه یه رس هوری برم تو... باالخره فرهاد م بور یماااااا باید یه  

 ش. ب اد خونه

ی ف ر یم   ن کردم ه  چند ل ظه ناااااااااااا وش شااااااااااااد. به هر چن 

کار را ان ام دهم. خوانااااااتم ایندرنااااااِن تصاااااام مم... فقآ یم

ی ش سته شد.   ن وش با صدای رسی

اااااااااا اگه م  ل فقآ ردشدن از نگهبان ه که االن یه نق ه ی   

 توپ یم ک  م. 
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ن     تره... ا ف ر کنم اگه ب ه از ورودی  ارکین  برم م می 

ن    ن تو بساطا دوربی   شون نیس ؟موربی 

 رسم را ت ان دادم.   

 ا هس  اما...   

 خاردار چرخاندم. رسم را نم  خانم  

 کنه؟ره دوربینا رو هم چک یما یعنن یم  

 چد ثان ه ف ر کرد و گ  :   

ی اااااااااااا به   ن هر ال وقِن هواب  رو نداده یعنن قرار نیس  چن 

.  بوری یهخوب و  نون  یش بره... م  کم ریسک کنن

ی دن     هایش را به هم کحب د و گ  : رسی

 ا ریس و هسا م!   
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 نم  عقب چرخ د و گ  : بعدم کامل به  

مرده کس دیگهاااااااااااااااااا این   ن  ن  ای تو هور که من دیدم ه  همی 

نگهباین نیسااااااااااااا ... یعنن فقآ باید از هلو چ اااااااااااام این یارو 

 بگذری... 

 به گلنی اشاره زد و باز گ  :   

 ده یا نه...  ریم... یا هواب یمکم شلحغ بازی دریما یه  

 این بار به من و خودش اشاره کرد و باز گ  :   

شد عوض شن بهِن بود. البته ما تو ا فقآ لبانامون اگه یم  

ن داریم... شااااااما خ یل نااااااانِن مون همهکوله مانتال شاااااادی چن 

 امروز، مثل گاو  ی وین ن  دی... البته بالنسب. 

 چرخ د، گ  : نی که نگاهش م تاقانه رویم یمگل   

 ا قرار بود عروس شه دخِنم.   

ه انقدر بدمون یم  
َ
ه ا
َ
  د از این  و  کردنا... ا ا

ی!     ا واا رسی

ی برگ ته و کوله    کرد. اش را وارش یمرسی
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فته خودشااو بدبخ  کنه، گل   گیل  و  ااااااااااااااا دخِنه داشااته من 

 کنه... لباس عروس یم

 زد. ر لب غر این را زی  

 گلنی هول کرده گ  :    

ااااااااااااا خدا منو ب  ه اگه بخوام بدبخ  شه این دخِن...  و    

 لباس ق نگش رو کردم فقآ. 

ی رو به گلنی گ  :    رسی

ن ک تهخ ال گلااااااااااااا ی     شدن تو رو کم گیل تو این اوضا  همی 

 داریم فقآ! 

اش را کرد خندهو رسش را چرخاند نااااام  ما. گلنی نااااا  یم  

ن چنااد هملااه کیم از ف ااااااااااااااار و من  س یم بخورد  کردم همی 

 های م  م را کم کرده بود. روی عصب

ااااااااااااااااااا به نظر ما، باید صاااااان  کن م تا وقِن ورودی  ارکین  باز   

ن   اده یم شااااااا م تا این گل یل ب نه ب اااااااه... بعدش ما از ماشااااااای 

و  یم  بازی... غریبممنکن م به ننهبهمون بعدم رسی

ی، این دیگه     چه ف ریه؟ مگه می ه؟! ا واا رسی
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نااااه فقآ گلنی کااااه من و خااااانم خاااااردار هم اعِناض کردیم.   

 شدیم. ها یمدیگر زیادی داشا م شه ه ف لم

مرد رو  رش کرد. ا هور دیگه هم یم    شه  واس اون  ن 

ی گ  :     رسم را به تای د خانم خاردار ت ان دادم و رسی

ن خانم.     ا هرچی شما بگی 

خ  بود که این تای د فقآ به خاطر البته از ل نش م اااااااااااا  

 ارادتش به خانم خاردار ان . 

 رو به خانم خاردار باز ف رهایم را دوره کردم:   

ن ااااااااااااااااااااااااا بع ااد یم   ن امااا اگااه بتونم از دونم دوربی  هااا رو چااک کین

 تره... ورودی  ارکین  برم داخل خ الم را  
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نااااختمان بود. با این ورودی  ارکین  درنااا  کنار ورودی   

ی عریض هم داشااااااا  و فر  که ورودی نااااااااختمان ناااااااه  له

د. اما باعث شاااااااااااااد اتاقک نگهباین داخلباعث یم تر قرار بگن 

 شد که به کل دیدی به نم   ارکین  نداشته باشد. نیم

ی هم راناااااااا  یم    گ   با این لباسرسی
ً
ها، مثل که نه دق قا

 که با خود گاو  ی ااااین نااا  د بودم. ک  و شااال
د
ی رن  وار شااان 

 اتراه  وش ده بودم... 

 کار کنم؟ا لبانامو چی   

هایش را اش که فقآ شااااااااانهخانم خاردار به  التوی م اااااااا   

  وشانده بود اشاره کرد و گ  : 
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 توین اینو روی لبان  بپوشی و... ا یم  

 ا شال من.   

اش را به رسم را نااااااام  گلنی چرخاندم که بال شاااااااال م ااااااا   

ه بود. رسم را به تای د ت ان دادم. خانم خاردار نااااااااااااحیم گرفت

 گ  : 

 کردن نگهبان. مونه رسگرما یم  

 گ تم:    

ی رو که دیده، شما رو هم...     ا رسی

 شنانه! ا فرهاد یم  

   . رسم را به تای دش ت ان دادم و رسمان چرخ د نااااااااام  گلنی

 او که کیم عقب رف  و گ  : 

 ا وا!   

   
ً
خواناااااتم در معذوراش قرار نیم به رویش لبخند زدم. واقعا

د.   بگن 

 خانم خاردار گ  :   
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 برگرد و هایی  ارک کن که به ورودی  ارکین  دید   
ً
ااااااااااااااااااا فعال

 داشته باشه. 

ن تر از م تم    ااااااااااااااا      گلنی زود راه افتااااد و کیم بعاااد  اااایی 

ن شااااش بلندی  ارک کرد. خانم خاردار  التو را از روی  ماشااای 

ام را در وردم و به گلنی رورسیاش برداش  و دنتم داد. شانه

دادم. رورسی را روی شاااااااااااااالش انداخ  و شاااااااااااااال را از زیرش 

ی برگ   نم  خانم خاردار و گ  :  ون ک  د. رسی  بن 

تمونو بدیم بندازین رو شاااااونهاااااااااااااااااا خانم ناااااوی     ه رسی ن تون. تمن 

 هنوز نپوش دیمش. 

«  بااده. »خااانم خاااردار بااا م ااث رسش را ت ااان داد و گ اا :   

ی چ ااااااااااام اش انگار بر  زد. برگ ااااااااااا  و از توی کولههای رسی

ِی در ورد و دو دنِن تقدیم خانم خاردار کرد. شاید نوی   رسی

ی تنها کشاااااااااااا بود که خانم خاردار مقابلش به نرم ترین و رسی

 رن د. خودش یم ترین  ال من نن 

 صدای  ر اض راب گلنی ن وش را ش س .   

 ؟تونکار کنم؟ گند ن نم به نق ها  اال من چی   
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ه ری دو تا نوال یماااا چه گندی بابا یم    بنی
د
 رش تا بیه هن 

 داخل و خالم! 

 هیچ از اض راب صدای گلنی کم ن د.   
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ی هوابش را داد:     باز هم رسی

 این ا خونه برای اهاره گذاشته بودن؟ری بهش یما یم  
د
 ی

 ا   
ً
؟ اصال ؟ا خب اگه گ    ره چی  گه گ   نه چی

ش بیه رفته    ااااااااااا بابا تا تو نالم و عل ک کنن و این نوالو بنی

 ببخ اااااااااااا اااد و زنم یمتو بعااادم من باااه گوشاااااااااااایااا  زنااا  یم
د
ی

 گردی... خالم! بریم

بان قلبم با م المه   ی و گلنی بی اااِن و بی اااِن یمخن شااد. ی رسی

ن یک بار را شااااااااااانس ب اورم. گوشی  ام فقآ ام دوار بودم همی 

ن را چااااک کرد ی از فرهاااااد نبود. تنهااااا راهم همی  م. هیچ خن 

ماااااناااادم... منتظرش خن  در خااااانااااه منتظرش یمبود. بااااایااااد ی  

 ماندم و... یم

ن داره یم   ون انگار. ا باز شد... باز شد... یه ماشی    د بن 

من فقآ  ب دهانم را قورش دادم، گلنی اما به رسفه افتاده   

رد.   ااده شااااااااااااادم. ای نگااهم کبود. خاانم خااردار فقآ ل ظاه

ی هم داشاااااا  به کرد. شاااااادن یمزور گلنی را م بور به   ادهرسی

ن به  ن و  اورچی  طرف  ارکین  رفتم. باید بعد از خرو  ماشاای 
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ن  مدن در اتومات ک خودم را داخل  دور شدنش  یش از  ایی 

 انداختم. یم

گلنی یک ل ظه وناااااآ را ایساااااتاد. ف ر کردم   ااااا مان شاااااده    

ماشااینن ک اا دم. اما دوباره راه افتاد و اناا . خودم را   اا  

هااا شاااااااااااااادنااد. همااانتر برداشااااااااااااتااه یمهااایش م  مبااار قاادماین

ون  مد و روی  ل توقف کرد. بوِف که  ن بن  ایساااااااتادم. ماشااااااای 

ن  ون  مادن نگهبااان بود. تنم را  اایی  تر ک اااااااااااا اادم و زد برای بن 

 در  ااال قبض روح 
ً
گلنی ب چاااره را تصااااااااااااور کردم کااه ا تماااال

 بود. 

 رسم را باال ک  دم. نگهبان از کنار گلنی رد شد و نم  کیم   

ن  مد. بع د بود که بتوانم  اال وارد شاااااااااااوم. راننده ی ماشااااااااااای 

 هلوی  ارکین  بود. داشااتم به برگ ااِین ناام  
ً
نگهبان دق قا

ن ف ر یم مرد نگهبان  کردم که صااااااااادای خدا افظن ماشااااااااای   ن 

، نااااام   ارکین  رف . ی ن ک بلند شاااااد و بعد از رفِین ماشااااای 

ن برگ ااااااااِین و رفِین رساغ ورودی اصاااااااایل مردد ماندم  ل ظه بی 

ی گلنی  واناااام را هم  کرد. های دوان شاااادهکه صاااادای قدم

 داخل  ارکین  رفته بود. یک ل ظه دل 
ً
مرد نگهبان کامال  ن 
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را به دریا زدم و نااااام  ورودی اصااااایل دویدم. از کنار گلنی که 

 هایم هان داد. اش به قدمرد شدم زم مه

     و  ناه  مادر.  ا خدا   

 رنااااااااااا ده بودم که صااااااااااادای گلنی ل ظه  
ای به هلوی نگهباین

ی گ ته گوشم خورد؛ داش  همان نوایل را یم  رن د که رسی

 له های  نانسور نم  راهتر کردم و بههایم را تند بود. قدم

خواناااااتم  رک   ناااااانساااااور توهه نگهبان را هلب رفتم. نیم

ام برای رفتم و تنهاااا دل ااااااااااااوره هاااا بااااال کناااد.  رام  رام از  لاااه

ن  هم بلند ن رده بودم  ل ظهها بود. هرچند رسم را یک دوربی 

و با  التوی بلند خانم خاردار کامال  وشااااااا ده شاااااااده بودم، اما 

ن نااه  ن گ اااااااااااااا  هااا بااه دنبااالم یمقاادر کااه اگر فرهاااد در دوربی 

   دایم نیم کرد. 

دم بااه دیگر کاااار از کاااار گاااذشااااااااااااتاااه بود و باااه هر  اااال باااا ورو   

ها بود و شاادنم در ف لمناااختمان به هر طریِف ا تمال دیده

وق  هوس رسکشااای بودم که فرهاد یکفقآ باید ام دوار یم

 به ان را ن ند. 
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زدم. کل ااد را از توی ک  م   اااااااااااااا  در خااانااه ن س ن س یم  

ون ک  دم و یک ل ظه ترس برم داش  که:   خرین بار »بن 

 « کرده باشه؟  ی ازش انت اده کردم؟ ن نه عوضش

ترناا دم باز ن ااود. ترناا دم کل د را در ق ل فرو کنم... یمیم  

ترنااااااااااا دم فل  شاااااااااااده   ااااااااااا  در مانده بودم با کل دی که یم

امت انش کنم، که صدای باز شدن دری از ی  از طبقاش از 

ی گلنی باز در گوشاااام   چ د. کل د را ها  راندم. صاااادای زم مه

رخش دوم را باااا اطمیناااان در ق ااال فرو کردم و چرخاااانااادم. چ

 ان ام دادم و در باز شد. 

رسیاااا  داخل رفتم و خ یل  رام در را بساااتم و باز ق ل کردم.   

ون دادم و گوشی  ام را در وردم و به خانم خاردار ن ساااااااام را بن 

خن  دادم که داخل خانه هساااااااتم و نگران نباشاااااااند. گ   اگر 

را ق   ماااانناااد، اماااا گ تم بروناااد و تمااااس بخواهم منتظر یم

 کردم. 

  اال باز هم فقآ من بودم و  خرین مر له از این بازی...   

 تنهای تنهای تنها...   
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 «   مون شدی فرهاد؟»  

 «دی؟قدر نخته که هوابمو نیم وردنش اینبه زبون»  

از اولش دو دل بودی... شااااایدم نتونسااااِن از بیتاخانم دل »  

خوانااااااااااااِن دل خواهرزن مر وماا  رو ... شااااااااااااااایاادم نیمب نن 

 .  «ب  نن

  « ...  «باالخره که باید ت ل  مو روشن کنن

ی  ن ره گذاشااااااااااااتم. رسم را ناااااااااااام  ناااااااااااااع  گوشی را لبه   

هایم را ی نااالم مانده... چ اامدیواری چرخاندم. تنها وناا له

دم. رسم خم ی چ اااااامری  کردم. تار بود. گوشااااااه ااااای هایم را فرسا

های خرد شده وایل هایی م ث کرد که شی هشد و نگاهم  

ی نااا اهش روی  ارک  کرم رن  افتاده ریخته بودند. دناااته

 بود. 

ی  ن ره برداشاتم و روشاانش کردم. فقآ ده گوشی را از لبه   

درصااد شااارژ داشاا . ناااع  از ده گذشااته بود. گوشی را در 

شاااااااااااده،  هیبم فروکردم. موق  ردشااااااااااادن از کنار عینک خرده
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ن شااادم ی ناااالمش را هم له ی ک  ااام دناااتهکه  اشااانه  م می 

 کند. 

ون دادم. م تم را به کل د بر  کحباندم و هوا را از بینن    ام بن 

تنها روشااااااااانایی ویال را خاموش کردم. در تاری  م لق و تاری 

ها و وناااااااااااایل دید، مسااااااااااان  خرو  را از روی خرده شااااااااااای اااااااااااه

ن یط کردم. ش سته  ی کف زمی 

 قصااد روشاان  
ً
ی تینا ت ل  ش را نداشااتم.  وصاالهکردن فعال

ن هایش بهِن بود و  دری کردن را هم!  یش بابا بود و م ممین

 تا  یش من! 

شان کار زدن به درها و اطمینان از ق ل بودنچ   و بس   

ن باارزشی در ویال بود نه ون لهی   ای نالم خودی بود. نه چن 

تا  که ی گنده و ناع  دیواری امانده بود. ه  همان کانا ه

رناااااااااااا د و که کشاااااااااااا زورش یماهمیِن نداشاااااااااااااند... مگر این

 گذاش ... ناختمان ویال را روی کولش یم

از داخل داشااابورد عینک زا اس را در وردم و به چ ااام زدم.   

ن شااااای اااااه را نداشاااااتم.  کردنشاش  ر از لکه بود. اعصااااااب تمن 

هاااایم را روی کرد. انگ ااااااااااااااا ، درد رسم را بی ااااااااااااِن یمعیناااک
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دم. دردی که از  ی اااااین یمی دنق ه ااای   چ د توی رسم رد فرسا

 شد. و     گردنم هم  یم

نرنااااااا ده به خ ابان اصااااااایل کنار ک ااااااا دم. رسم را به   اااااااِن   

 صندیل چسباندم. 

صااااااااادای مادر گوش هایم را رها نیم کرد. صااااااااادای همالش   

 ت راری و  زاردهنده اش... 

 هایهایم دو تا گوی مذاب بودند که   اااااااااااا   لکچ اااااااااااام  

طور چ ااام بساااته از داخل بساااته ام را داغ کرده بودند. همان

ون ک اااااااا دم و از هیبم بسااااااااته ی کنسااااااااول یک ب ری  ب بن 

ژلوفن را... ی  بی ااااااااااااِن نمانده بود. عینک را در وردم و روی 

صاااااااااااانااادیل کنااااری اناااداختم و قرم را خوردم.  ب را تاااا  خر 

دم. هایم را بسااتم و بعد راه افتارسک اا دم. چند دق قه چ اام

 دیدم اما بهِن از ت مل عینک بود. تار یم

باالخره رناااا ده بودم و دیدن ناااااختمان خانه بی ااااِن شااااه ه   

 یک رویا بود. 

کردن بی اااااااااِن از این ک اااااااااش نداشاااااااااتم. بدون  ِن خاموش  

ون  مده بود  ن   اده شدم و به مرادی که از اتاق ش بن  ماشی 
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د و داخل رفتم. م ن را به  ارکین  بن  سااااااااااااتق م گ تم ماشاااااااااااای 

 نم   نانسور. 

توی  ینه تصاااحیر واضاااج از یک افتضااااح نقش بساااته بود.   

این تصااااااااااااحیری بود کااه  اااال برای دیاادنش ن ااازی بااه عینااک 

 نداشتم. واضح بود. 

 «تو اگه عرضه داشِن که  ال و روز ما این نبود. »  

ن ت  ه داشااااااااااااا . رسم از گردنم  وی ان تنم به دیواره   ی کابی 

ون رفتم و دناااااا  توی ه ب شااااااد و  نااااااانسااااااور ایساااااات اد. بن 

هااا... کل ااد نبود. ک ف  ول و ماادارک کردم. توی تمااام ه ااب

که توی ویال به هایی کحب ده شده باشند هم نبود. تصور این

ن افتاده باشااند هم نااخ  بود. نااخ  تر از  ن یا توی ماشاای 

ن رفِین و گرفِین کل د یدک از مرادی. م ااااااااااااِن  ف ر دوباره  ایی 

م بی ااااِن از دردی که توی م ااااتم   چ د به که توی در کحب د

 م  م وارد شد. 
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ه به نق هروی  له   . ها ن ستم. خن  ن  ی م وی روی زمی 

هااااااای مااااااادرهااااااا مااااوهااااوداش عاااا اااایاااان  بااااودنااااااد بااااااا تااااوانااااااایی   

ی ناااااااااده توانساااااااااند با چند کلمهقدر که یمالعاده...  نخار 

 را زیرورو کنند. 
د
 یک زندی

هااا تر از این  رفالعااادهزخنااد زدم. مااادر من البتااه خااار  و   

  رسش گند ن ده بود. 
د
 بود. فقآ به زندی
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متن ر بودم از ت هایی که مادر و  درها را شااااااااه ه به قدیساااااااه   

کردند. متن ر بودم از ت هایی که فقآ توی  هن  دمها فرویم

یو فقآ فااااااعااااال یاااااک عمااااال را در شاااااااااااا ااااال اش دخ ااااال گن 

ای که باید فقآ کارهای متن ر بودم از اراده دانساااااااااااااند... یم

 کرد... خوب یم

  دم  
د
هااا اناااااااااااا وره بود. نااه مااادر من توی گناادزدن بااه زناادی

 عروس و نوه
د
اش خورده فقآ من که برای گندی که به زندی

ا بود... نه فقآ عروس و نوه  بود هم مقرصا
د
اش...  ِن زندی

 بها... 

تنم وارد شاااااااااااااد. در  در خانه یک دفعه باز و شااااااااااااوی به کل  

ی من از داخل باز شااده بود و کشاا که توی چارچحبش خانه

ن ن ری بود که مادرم با دنااااا  های من ایساااااتاده بود چهارمی 

 
د
 اش گند زده بود... به زندی

هاااا کاااه من اینی بیه بود... بهرو... اینش نق اااااااااااااااههماااه»  

م و خب دنبال...  م اااااااا ول ب اااااااام و بتونم از تو براش خن  بن 

تااااثن  هریااااین کاااه برام باااه هر اااال من اون موق  ت ااا   ااااال 

خوانااااااااااااتم کم ش کنم... امااا  اااال دیگااه تعریف کرده بود یم

خواد گرفِین یمخوام... فرهااااااد... بیه فقآ برای انتقاااااامنیم
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ااا بودن زن  ب ااااه... یم دونه که خودکشاااای خواهرش و مقرصا

اون، دروغ ه که تو بهش گ ِن... اینا رو م اااا ق بهش گ ته، 

دونه که کردی من هانااااوناااا اااام... بهرو یمون که ف ر یمهم

 «با  درش همدن  شدی تا... 

 شان را باال ب  م! دارایی   

قدر که تر  مد.  نهایم ی . هلو صااااااااورتم داغ بود و دناااااااا   

ی و اش واضااااااحچهره تر شااااااد. لبانااااااش ک  و شاااااالواری شاااااان 

شااااااا ک بود که البد برای عقدمان انتخاب کرده بود. موهای 

هایش طور که دوناااااا  داشااااااتم   اااااا  گوشهمانکوتاهش 

 نبود. 

 «دونه که رازش رو براش فاش کردم. بیه نیم»  

 دانس ؟نیم  

م. هواب موندههای ی  ا اومدم هواب   ام    م رو ازش بگن 

هایم از کنِنل خار  شااااااااده بود. دنااااااااتم را به صاااااااادای ن س  

 صورتم ک  دم و ن  کردم بلند شوم. 

هایم را م  م ف اااااااااااااار کردم و چ اااااااااااامای رسم را خم  ل ظه  

 دادم. دناش که بازویم را گرف ، از  رک  باز ایستادم. 
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 کنه؟ته؟ رسش درد یما چه  

هایی که یمهمه  
ن افتاد اما باز خوانتم داش  ات ا  یمی چن 

 هم نه من در نقش خودم بودم، نه او در نق ش... 

 گذاشِین منه؟ی قالا نا  ه  

ک  د. در را، دن  ظری ش نم  در یمدنتم را، کل تنم   

را   اااااااااا  رسم بساااااااااا . هنوز بازویم را ول ن رده بود و هنوز 

 رفتم. دنبالش یم
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دی ایروی الی روباااهدر هاااال هااادایتم کرد تاااا روی کااااناااا اااه  

دم. بن ینم. چ م  هایم را فرسی

 خوای ب ارم براش؟ا عین   ک ان ؟ یم  

هایم کار یم کردند. یا هوار م فقآ دنااااااااا  از کل اعضاااااااااا و   

دند یا صورتم را  نهان یمهایم را یمچ م  کردند. فرسی

 ا ولش کن... همون بهِن که واضح نهینن منو!   

خانه رفته بود. رسم را بلند    ن  رام گ   و دور شااااااااد. به  شاااااااانی

 کردم و ن س ک  دم. 

 هااااا را در  هنم مرتاااابکردم... بااااایااااد هملااااهبااااایااااد کاااااری یم  

گرفتم...  اااال وقاا  هااای ب رح یمکردم... بااایااد تصاااااااااااام میم

ن نبود... شدن همهخراب  چن 

داند و طبق دانسااااااااااا ... و بهِن بود که ف ر کنم نیماگر نیم  

 کردم. باید... این فرض  یش بروم. باید کاری یم
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 ا ب ا...  

ی برگ ااااااته بود. ی چای دم کرده بود... چای نه، نساااااا افه    

ن چهار نال و چند بود... انقد ر خوب من را از بر بود... همی 

 ماه؟ 

زمان کیم نبود.  ن هم برای بهرو که تمام و کمال وقف من   

 مان شاااااااااااااده بود... این
د
ها مهم نبود... مهم این و تینا و زندی

ن را فهم اااااده بود؟ از ی نقش باااااازی بود کاااااه از ی هماااااه چن 

 کرد؟ یم

 ا انگار برع سه...   

 زد؟کردم. داش  لبخند یم  رسم را بلند   

 ا ف ر کنم اوین که االن باید  الش خراب باشه، منم!   

ون دادم و لیوان را از دنااااااااش گرفتم. ی      رام ن سااااااام را بن 

هم برای خودش ریخته بود. توی ماگ رسام   تینا و معلوم 

 نبود م توایش چیس . 

 ا تینا ک ان ؟  

 ردم. ام را صاف کن ش دیگر گرفتم و نینه  
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 ا  یش  درم.   

 ا به  درتم گ ِن که قالم گذاشِن؟  

 ی داغ فرودادم. ای از نس افههرعه  

 ا ع س بیتا رو داری بهینم؟  

ی بینن ک اااا دم برای باالزدن ناخود گاه دنااااتم را روی ت  ه  

 دیدم. یم اش را واضحعین  که نبود و کاش چهره

؟    ا ع س اون برای چی

 یگر ن ازی به عینک نداش . خندید... این د  

؟ خب ف ر کردم شوهر  ینده   م نتونسته دل از اااااااااااااا برای چی

 ع قش ب نه! 

بیتا که فقآ اهرم ف اااااااااری برای رناااااااا دن به خودش بود و   

  اال... 

 ای دیگر... ای دیگر نوش دم و هرعههرعه  

ی بگو خب؟   ن  ا یه چن 

   .  هدی شده بود... شاید هم عصن 

 ش اومد... ا کاری... برام  ی  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1192 

 باز خندید.   

اااااااااااااااااااا چه کاری مم نه  یش ب اد برای یه ن ر که باعث ب اااااااه   

 عقدش بهم بخوره؟

ها راه کردن هملههوای  نداشااااااااااااتم. م  م هنوز برای مرتب  

 ن  تاده بود. خودش هواب خودش را داد. 
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دونم، چون خن  که کشاا مرده باشااه که بع د یمااااااااااااااا ه  این  

رح و من  هاادیاادی بااه گوشاااااااااااام نرناااااااااااا ااده... یااا این ااه دامااد م

    مون شده باشه...  ره؟    مون شدی داماد؟

 ا بهرو...   

 دوباره ل نش  رام شد و گ  :   

 ا هانم؟   

 خوان  من را دیوانه کند؟دیوانه شده بود یا یم  

ه    اش مانده بودم. باز از  ال   رامش دور شد. خن 

 هام... که ب نوم این.. من برای اینا بگو دیگه فرهاد.   

بلند شااااااد. تصااااااحیر تارش انگار ملتهب شااااااده بود. هلو  مد.   

 تر شد. ها و گردنش واضحرسچن گونه

ااااااااااااااااااا بگو فرهاد... شاااااااید باورش ن ااااااه اما من از خدامه االن   

هایی رو ازش ب اااااااااااانوم که برای یه عمر قانعم کنه... به  رف

 هان تینا فرهاد... 
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شاااااااااااااد کرد بهِن یمعادی بود، اگر م  م کار یم اگر اوضاااااااااااااا   

 اش را ت ل ل کرد... دو  هلو گ ته بود؟ همله

 ا  س  رف ب ن.   

 ام؟دانس  که فهم دهدانس ؟ نیمواقعا نیم  

به وق  باید راه اااااااااااااااااااا اگه   ااااااا مون شااااااادی بگو، چون اون  

ای دیگه ص ب  کن م.  ن  چن 

؟     ایی
ن  ا چه چن 

 کیم نگاهم کرد و گ  :    

 ا عین   ک ان ؟  

هاااایش کناااد اخم کردم. م  م چرا  نقاااادر در ت ل اااال هملااااه  

 شده بود؟

ها... که هوای  بادهم رفتاه بود نااااااااااااما  راهروی اتا  نی    

کیم بعد با عینک ی  فریمم برگ اااا . عینک را به چ اااام زد. 

اش واضاااح بود... چ ااام و رسم با هم تن  ک ااا د...  اال چهره

عیناااک فرِف ناااداشااااااااااااااا . و ی  واضااااااااااااح و نااااخوانااا. باااا عیناااک 

 خوانتم عینک را در ب اورم که گ  : 
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خوام خوب نگاهم ااااااااااااااااا بذار باشااااه... نظرم عوض شااااد... یم  

 .  کنن

 انگار بادی رسد از نات ا  مد و کل تنم را رِس کرد.   

ی، کوف ، درد یا هر م خرفن    ا اون کاغذ، نامه، نند م رصن

رو که انمش هس ، ک ان ؟ همون که ت ل ف نهم من 

 کرد. از دارایی خواهرم م خ  یم

دی بود و بهرو ایی عریض و طحیل الرویم صاااااااااااا  هروبه  

ی نم  راناش ن سته ن رهدرن  روی مبل را ِن و تک

ااد و با نگایه مساااتق م به صاااورش و  بود. را  ،  رام، خونرسا

 هایم. چ م

 اااا روی  اااا اناااداختاااه بود. باااا  رامش از م تحیاااش مااااگ تینااا   

که خآ نگاهش ق   شااااااااااااود، اما چ دمان  نی   نوشاااااااااااا د. یم

 کلماِی که همله اش را ناخته بودند... 

 نیم  
ً
ن را کف دانسااااااااااااا  کااه رف قش نااارو زده و همااهواقعاا چن 

 دنتم گذاشته بود؟! 

 شد. گ تم: ای دیگر نوش دم.  هنم هم  نیمهرعه  

 ا رس هاشه.   
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 ت این به رسش داد و گ  :   

 ک ان ؟  
ً
 ا این  هاش  دق قا

ن گذاشتم.     لیوان را روی من 
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 خوای؟ا االن نهم  رو یم  

ی من نبود. وقِن صاااااااااااااااادایم توی ل نم تنااااد بود. بااااه اراده  

هایم   چ د، متوهه ل ن ناخوشااااااایندش شاااااادم. او اما گوش

برایش اهمیِن نداشاااا  انگار... موچ  در ابروهایش انداخ  

 و زم مه کرد: 

 ا نهم؟   

 اش را باال داد.. شانه  

 ا بهِنه بگ م  قم...   

ن گذاش .     خم شد و ماگ تینا را روی من 

مش،    اااااااااا شایدم ب ه گ  ، طلن  که اول قصد نداشتم بگن 

 مدت ه که دارم! 

فقآ رسش همراهم باااال « ماادت ااه کااه دارم. »بلنااد شاااااااااااااادم.   

 مد. هنوز  رام بود. شااااااااااااااید هم نبود. شااااااااااااااید  نقدر درونم 

توانسااااااااتم  س او را هم ت ااااااااخ   دهم. که نیم  منقلب بود 

 «مدت ه که دارم. »اما 

دانم و... شااااااااید دیگر دانسااااااا  که یمدانسااااااا ... بهرو یمیم  

 خوان  ال وشاین کند. نیم
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گ ااااااااااااتم... باید دررو یمبهش   ااااااااااااا  کردم. باید دنبال راه  

دادم کااااااه مو الی هوری هریااااااان را بااااااه ن   خودم ت ین  یم

و نه ناااااااال کم ت ربه کساااااااب ن رده  ه ااااااا درزش نرود. این 

ای نیستم که به عرضهدانس  دیگر  ن ی  بودم. مادر هم یم

 مد به زبان ب اورد. خاک ناااااااااااا اه ن ااااااااااااااندمش، اما زورش یم

ای نبودم کاااه از ترس عاااا  ماااادرش خودش را دیگر  ن بچاااه

هااااااایااش باارایاام ماا اااااا  کاااااادام از تااهاااااادیااااااد خاایااس کاانااااااد! هاایااچ

ش بود کاااه بااادتر از ماااار فقآ ارزیااادناااد... دیگر فقآ زبااااننیم

د... مادرم نیش یم زد... البته نااااااا  کرده بود  برویم را هم بن 

ی کساین که فقآ زدن به همهاصل هنس بود برای تو دهاین 

نااااااااز، دور رس و صاااااااورش مادرها های قدیساااااااهوار هالهدی ته

 ک  دند. یم

مم ن... مااااااادربودن ضاااااااااااااماااااااناااااا     نااااااه م ااااااال بود نااااااه غن 

 تِه  ِ. مثل ت  راش دبن  ا مق دینن که تهشااااااااادن نبود به اااااااااِن 

شااااااااادن را در ریخِین چهار دانه بودن و م وز به اااااااااِن انساااااااااان

ن یماشک ناقابل در ع ای امام  دانس .  سی 
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چه م خرفاِی! طرف  ناااااااااااایش را از عالم و  دم گرفته بود،   

ن که به ع اداری یم اش شاااااااااااااد... همه مد... به ااااااااااااِن یمهمی 

 م خرف بود.  

کرد. مااادر هم بااایااد ایااد کاال شاااااااااااا ااایاش را از من یمبهرو نباا  

 گرف ... نهمش را یم

، قانعم کن. ا اگه یم    توین

 ی ف رها را متوقف کرد. صدایش چرخه  

خوان  ال وشاین صدا و ل نش فر  کرده بود... دیگر نیم  

 کند. 

ی بینن باال زدم. ف اااار دناااتم زیاد بود و عینک را روی ت  ه  

هایم را اش تار شااد. صاادای ن سشاای ااه به چ اامم چسااه د. 

اش هم فر  طرفش برگ ااااااااااااتم. چهرهکردم. بااهبااایااد کنِنل یم

 کرده بود... 

 بلند شد.   

! خاطر تینا، به  فرص  یما فقآ به    دم قانعم کنن

یم خواناااااااااا  قانعش کنم؟ قانعش کنم که برای  ول رساغ   

خواهرش نرفتم یا قانعش کنم که خواهرش خودکشاااااای کرده 
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خاطر اخال  گند مادرم بود، که اش بهکه همه... یا اینبود 

 دید... ام را یمباید عرضه
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منتظر ایسااااااااااااتاااده بود. تنم عر  کرده بود. درد رسم دوباااره   

ی لعنِن افتاده بود وناااآ گرف . یک لکهداشاااا  شاااادش یم
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ی عینک، لکه ای که دیگر قرار نبود  اک شاااود و من شااای اااه

 کردم! ید یم ایستادم این ا و قانعش یمبا

  دیم را که قرار نبود قان  شود!   

خانه بلند شااد. طول ک اا د صاادای زن  گوشی    ن اش از  شاانی

های ناام  چپ تا چرخ د و به رساغش رف . ناام  شاالف

ی لعنِن خالم دی رفتم. اول بااااااایااااااد از رسی این لکااااااهایال

ه چ اام زدم از شاادم.  اک نیم شااد... عینک را که دوباره بیم

ون  مد. تماس همان موق  ق   شاااد... گوشی  خانه بن  ن  شااانی

طرفم گرف . قبل از ناااااا اه شاااااادن صاااااا  ه اناااااام ویدا را را به

 دیدم. 

 ا گوشی  خاموشه؟  

ی نگ تم. باز گ  :    ن  چن 

 با تو کار داره...   
ً
 ا ا تماال

 خندید.   

 دوین که، عاشق  شده... ا یم  

 تر. ند باز هم خندید. این بار بل  
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 ا رف قم عاشق  شده!   

م کااه گوشی را از    نتوانسااااااااااااتم هلوی  رکاا  دنااااااااااااتم را بگن 

 دناش ک  د و به کانا ه کحب د. 

ن چنااد ثااان ااه  یش    ناااااااااااااااتاا  شااااااااااااااد. انگااار نااه انگااار کااه همی 

هوری خندید. صاااورتش مثل نااان  شاااده بود. تا  اال اینیم

 ندیده بودمش. دن  به نینه شد و گ  : 

؟ شایدم نیمخوای قانعا نیم   ! م کنن  توین

ک  من؟    ا رف ق  رو برای هانوش فرنتادی رسی

ای بود خودی اناا  اما تنها هملهی ی  دانسااتم که هملهیم  

 که در  هنم ناخته شد. 

 خ یل قاط  رسش را ت ان داد.   

ن    شینم که داروندار خودم و هوری یمااااا  س ف ر کردی همی 

 .  خواهرم رو باال ب شی

ن شااااااااااااوچن و برع س چهره   اش ل نش تناااد نبود.  اااالِن بی 

 تمسخر داش . 

 ها رو خوب بازی کردم این مدش، نه؟ا انگار نقش هالو   
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م. شد. نیمدهانم باز نیم    توانستم هلواش گارد بگن 

 همون   
ً
اااااااااااااااااااا خب البته تا یک ناااااااال  یش نقش نبود... واقعا

ن دیاااااادی باااودم. یمهااااااالاااویی کااااااه یم خاااواناااااااااااااااتااام ناااقاااش کااانااان 

و بچه ش رو بازی کنم که وهدانم  روم ب ه،  شوهرخواهرم

 دوین که... من باعث خودکشی خواهرم بودم!  خه یم

دناا  رس  ی  خر را هیغ ک ااا ده بود. صاااورتش یکهمله  

ی بینمان را یک دفعه تمام کرد و شااااااده بود. دو قدم فاصااااااله

که واتنشاااااای ن ااااااان دهم هر دو م اااااااش را با تمام قبل از  ن

 ام کحب د و هیغ ک  د: ینهزوری که داش  به ن

ف! ا ی      رسی

کردم. هاااااایم  س یمفقآ هریاااااان خون را در رس و گوش  

دانم ی تصاااااااااااام مش را گرفتم اماااا وقِن باااه خودم  مااادم نیم

دیدم که قبل از عقب ک ااااااااااا دنش مچ هر دو دنااااااااااااش را در 

ه به هم، صااورش به صااورش و م اا  هایم گرفته بودم... خن 

 هایم شدش گرفته بود. هریان خون بود که توی گوش
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! خودش ااااااااااا چ ه؟ چرا  رف نیم   ؟  رفن نداری که ب ین زین

 که چه ی  بهِن از هرکش یم
 شا.... دوین

 ا بس کن!   
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گرف  دناش را هوری ول کرده بودم که اگر خودش را نیم  

ن یم ام نبود.  هنم کااادام در ارادههاااا هیچافتااااد. اینروی زمی 

ای نچ ده بودم. قرار شاااااااااااااد. برای فهم دنش برنامه  نیمهم

نه نال انتظار نهمم شود. قرار نبود بود بهرو بعد از ه  

ها چ ور گذشاااااااته بود. قرار بود بعد از یک ب همد این ناااااااال

 ام برنم. عرضه بودن به خوانتهعمر ی  

که ویدا به اعتمادم خ ان  کنه و بره تو ااااااااااااااااااااااااا تا قبل از این  

خوانااااااتم ها براش داشااااااتم. یمشاااااامن، خ یل نق ااااااهی دهبهه

هوری به خاک ناااا اه ب ااااونم  که اگه دامن خودمم گرف  

ن  مهم نباشاااه، فقآ تو رو نابود کنم...  اال اما فقآ دو تا چن 

ای نیس ، خوام... چون  اال که دیگه نقش و نق هازش یم

 تونم بی ِن از این ت مل  کنم. نه یم خوام نه یم

د و کلماتش مثل ناااااااااااوزن م  م را ناااااااااااورا    اااااااااااتم بهش بو   

 رویم ایستاد. نورا  کرده بود.  مد و روبه

دوین که هرچی االن داری از ارث اااااااااااااا اویل! خودش خوب یم  

 زین به نامم... من و خواهرمه...  س داروندارتو یم

 اویل که واضح بود فقآ یم خوانتم دویم را بدانم. گ تم:   
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 ا دویم؟  

 داد و گ  : ابرویش را باال   

 ا تینا.   

ون زد نه ت انش داد  هه   ی که از دهانم بن  ن  ی تمساااااااخر من 

 دادم به او! نه نگاهش را ق   کرد. مسخره بود. دخِنم را یم

خواناااااااااتم باهاش ب ث کنم.  اال م  م  ر از خون بود نیم  

 های او. و صدای هیغ

 رایه برای هم   
ً
 خوانااااااااااااتم در کردن ماااهرا بود... نیم تمااا

 باااا چهاااار کلماااهاین  اااالااا  فل 
د
و  رکااا  اشااااااااااااابااااه  شااااااااااااااادی

ن هاااااای ترش کنم.  ااااااال کاااااه انگاااااار چ اااااااااااامخراب هاااااای بهی 

های بازی که های بهرو را گرفته بودند. همان چ ااااااااامچ ااااااااام

 ام شاااااااااااده بود... االن وق   رف زدن نبود. نه 
د
کابوس زندی

معلوم بود که نبود. این همه نال هوری با دق   یش  مده 

فش هم نتوانسااااااااااااته بودند هیچ بودم که ای مان و برادر ی  رسی

ن را خراب...  ماادری برایم هور کننااد... نبااایااد خودم همااه چن 

 نه، خراب تر م  ردم... 

 نگاهم را از صورتش دزدیدم و برای فرار نم  راهرو رفتم.   
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 مد. ونآ راهرو ایستادم. او نایستاد. از کنارم رد دنبالم یم  

ش را بااه رخم ک اااااااااااا ااد. نیم هااای خواهر شااااااااااااااد و باااز چ اااااااااااام

خوانااااا  بگذارد خراب ها خراب تر ن اااااوند... عینک لعنِن 

ن خم  را در وردم و برگ ااتم. روی کانا ه ن ااسااتم و ناام  زمی 

 کنم؟های خواهرش فرار یمدید که از چ مشدم. یم

  جی  رام و مرموز در گوش رانتم   چ د: صدایش،  چ  

خوردم که نذارم  ااااااااااااااا فرهاد... من به روح بیه و مادرم قساام  

ن بره... به خاک ناااااا اه   ب خوش از گلوی تو و ناااااا امک  ایی 

 شاااااونمتون... یمیم
د
ن شااااام کابوس زندی ن و تون... همی  ها ب اااای 

 تماشا کن... 

ن شاااااد. کاش یم گذاشااااا     نااااایب گلحیم به ناااااخِن باال و  ایی 

 چ کرد... با ناااااااااااات  بمانم... کاش یم گذاشااااااااااا ... اما باز  چ

 هماااان صااااااااااااااادای مرموز... 
ً
این باااار توی گوش چام... واقعاااا

خوای  و صااان  خوانااا  کابونااام شاااود... رویای نه ناااال ی  یم

 خوان  کابوس شود. یم
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ون م  یش مرد، بیه دوین فرهاد؟ اوین که چهار نااااالااااااااااااااااا یم  

نبود... من بودم. بهرو بود! شااااید هسااام اون رو خاک کردیم 

نااات ااا! تو این ماادش، هرکاااری  امااا روح من بود کااه رفاا  بااه

کردم، طبق برنامه و خواناااااااااااا  اون بود...  ِن غذاخوردنم 

شه ه اون شده... چهار نال و ن مه که با تمام وهودم شدم 
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هونم  خواهرم، اولش از زوِر عااااااذاب وهااااااداین کااااااه تو بااااااه

 
د
ه تمون کاااه تو باااه باااد  اناااداخِن، بعااادش برای انتقاااام زنااادی

 من و خواهر 
د
 م... دادیش... زندی

 زد.  چ نبود. داد یمدیگر صدایش  چ  

رویم ایساااااتاد. خم شااااادم و صاااااورتم را کانا ه را دور زد و روبه   

  وشاندم. 

اااااااااااا یعنن  ول انقدر براش مهم بود؟  خه تو که باباش  ولش   

 از  ارو باال یم رف ! 

 هیغ ک  د:   

هوری  تیش ااااااااااااااااااااااااا نیم فهمم!  خاااه دردش چی بود کاااه این  

 ما! انداخِن به ز 
د
 ندی

 دردم؟  ول؟  

  وزخند زدم.   

به زبان  وردنش هم مسااااخره بود. ی باور یم کرد؟ ی درک   

 یم کرد؟ مادرها هنوز هم فرشته بودند... 

 گرفِین نیس ! ا  رف ب ن! ام ب وق  الموین   
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خانه رفته بود.    ن  به  شنی

ی در گوش زمان یم گذشاااااااا  و ه  صاااااااادای ن س   ن هایم چن 

    چ د. هایم نیم

ون    ماااادن نااااداشاااااااااااااااا ؟ رسم را کیم بلنااااد کردم. قصااااااااااااااااد بن 

ام را بااه شاااااااااااالوارم ک اااااااااااا اادم. عیناک کرده  هاای عر دناااااااااااااا 

اش تار باِف بماند. باید دادم چهرهخوانااااااااااااتم. ترهیح یمنیم

؟ قدرش یا ضعف؟موضعم را انتخاب یم ن  کرد؛ باال یا  ایی 

دادم نااااااام  در خرو  بروم، بلند شااااااادم. بی اااااااِن ترهیح یم  

 بود فرار کنم، قرار بود خراب ها را خراب تر ن نم، اما... قرار 

در چارچوب ورودی ایسااااااااتادم.   اااااااا  ه یره ن ااااااااسااااااااته و   

دناااااااااااااش دور لیوان بود. رسش خم بود. ت ااااان نخورد. امااااا 

  وانش به  مدنم بود که گ  : 

؟    ا چ ور دل  اومد خواهرمو ب شی

 تر از قبل ت ان خورد. نیب گلحیم این بار نخ   

  زارتر از بیه دیده بودی تو عمرش؟ تر و ی  مهربون ا  

ن ک  دم. فایده نداش . یقه   اهنم را گرفتم و  ایی   ی  ن 
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ن رو که با اون وکالتنامه باال ک  دی... دیگه چرا    ااااااااااا همه چن 

 ک ِن خواهرمو؟

 ای نداش .... ی باالیی را باز کردم، فایدهدونه دکمه  

 ی کلماتش مرسی بود. کرد. درد و غم تو گریه نیم   

ن خراب شده بود.     خراب شده بود... دیگر همه چن 

چند قدیم که برداشااااااااااااتم، به یخچال رناااااااااااا ده بودم. بهش   

ت  ه دادم و  اهایم کم کم از زیر تنم در رفتند. چسه ده بهش 

ه به نااااااقف... نه،  ن ن ااااااسااااااتم. رسم را باال بردم. خن  کف زمی 

ه به چ م ن روی نقف، زبانخن   باز کردم:  های بهی 
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ن بار که دیدم ، موهاتو تازه چ ده بودی... داشِن    اااااااااااااا اولی 

ن بااااار توی بااااه دخِنی کااااه همراهاااا  بود یم گ ِن برای اولی 

عمرش از  رای ااااااااااااگرش رایصن بودی... از این ماااادال بود کااااه 

تر از   ااااش بود. نااا اااوار ک ااا ده بودی و شاااال هلوش بلند 

ن  داشااااااااااااِن خورد. با هر قدم که بریمیم یه از روی موهاش لن 

خورد... فااااارغ از دن ااااا موهاااااش دو طرف صااااااااااااورش تاااااب یم

 زدی... خندیدی و بلند بلند با دونا   رف یمیم

ون زد: ن ش ی      هان اما خندان از دهانم بن 

 ها... عاشق  شدم. ا همون  

شااااااااااادن فقآ ل ظه ای گوش هایم را  ر کرد. صااااااااااادای خرد   

 خرد شااااااااد
ً
ن لیوان  ی  که توی دناااااااااش بود و البد از ا تماال

ن افتاده بود. روی  اهایم کیم شااااااااااااوک همله ی  خرم به زمی 
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خانه را  ر کرده و  ن  ب  اش ده بود. خرده شی ه ها کف  شنی

اش درناااااااااااا  روی  ایم افتاده بود.  ایم را کیم ت ان  یک ت ه

ن افتاد.   دادم. روی زمی 

ی بگحید اما نگ  ...     ن  شاااااااوکه شاااااااده منتظر ماندم چن 
ً
تما

 بود. 

ه. چ م    های خواهرش هنوز روی نقف بود... باز و خن 

ااااااااااااااا  درش دنبال یه وک ل ناتو یم گ اا  که یه هوری مالش   

 رو از چن  دخِناش درب اره... بردمش  یش م  ق... 

ن بود که  ای  ن دو الشااااااااااااخور را هم به  تنها اشاااااااااااااباهم همی 

 ! هریان باز کرده بودم... هه! تنها اشاباه؟

ا مدِی بود که دورادور زیر نظر گرفته بودمتون... تو رو... تا   

این که  درش گ   همه ش به نام دخِن ب رگه ن . نخ  

 بود انتخاب... یک ماه تموم با خودم کلن ار رفتم... 

کلن ار رفته و هان کنده بودم تا صاااااادای مادر را توی م  م    

 خ ه کنم و دنبال دلم بروم... 

 یک ماه چند ک لو وزن کم کردم اما...  ا تو همون  
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دریااااغ از کم شاااادن  ره ای از صاااادای لعنِن مادر توی گوش   

 هایم... 

ن ع اااااااااق و  ول...  ول رو انتخاب    اااااااااااااااااااااا بعد از یک ماه... بی 

ن تو و خواهرش... خواهرش رو!   کردم. بی 

ن ع ااااااااااااق و    ق ق  این بود که ربظ به  ول نداشااااااااااااا . بی 

دویم را انتخاب کرده بودم. از شادن در چ اامان مادرم، دیده

اا ی   ی مادرم خساااته بودم. الزم بود بهرو هم عرضاااهنقش  رسا

کرد، ناااااه تر مش را باااااداناااااد؟ ناااااه! ناااااه توههش را هلاااااب یم

 خوانتم. یم

هاااایی منق   اماااا   ااااااااااااااا  هم نگااااهم را از صااااااااااااااادای ن س  

های بیه به او ک اااااااند. دناااااااش هلوی دهانش بود و چ اااااام

ریه یم کرد... بهِن که تصااحیرش خورد. داشااا  گتنش ت ان یم

دیااااادم... بااااااز نگااااااهم را باااااه هاااااایش را نیمتاااااار بود و چ اااااااااااام

 های خواهرش رناندم. چ م

، زن خوی  بود...   
ن  ا بهی 

 شو!  ا خ ه  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1215 

ای صاااادای ه  ش هم مثل صاااادای شاااا سااااِین لیوان ل ظه  

 گوشم را  ر کرد و م و شد. 

ی م رو  اشتم... وظااااااااااا دوناش نداشتم اما بهش ا ِنام یم  

کردم... بهش خ اااناا  دادم و ناااااااااااا  یمدر قبااالش ان ااام یم

 ن نم. 

 ا خ اه شااااو!   

خراشاااش چند این بار به ا ِنام هیغ بلند و ک اااا ده و گوش  

 هقش بلندتر شده بود. ثان ه دهانم را بستم. صدای هق
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ه    ی روی نااااقف گرفتم و به تصااااحیر نگاه از چ اااام های خن 

 تارش دادم. 

م.     نگن 
 ا خودش خوانِن اللموین

ف! ا ی      رسی

 کرد. وق ه ت رارش یم رام  رام اما ی    

 های باز روی نقف دادم. نگاهم را به چ م  

   
د
ای که قرار نبود روی اااااااااااااا بهش عادش کرده بودم... به زندی

ن که  تا  دی به هدفم رن ده بودم،   رامش رو بهینه... همی 

 مل کنم. تونستم ت یم

 بودم، من را، وقاا   نمااادر هیچ  
ً
اااااااااااش را طور کااه واقعااا  رسا

ن که خودم یم ام را تا ک ا به دانستم عرضهندیده بود... همی 
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ام بس بود. زیادی هم بود. تصاااااام م مادر بود که ر  ک اااااا ده

ااااااش را های شاااااااوهر فراری هایی اش م ازاش کند... عقده رسا

 شااااااد. شاااااااید هم شااااااان بود و رس من خایل یمکه بابا مساااااابب

 دانم. ها نبود... نیمکدام ایندل لش هیچ

... نااااااااااااخ ااااااااااااااااااااااااا یم   م با خواهرش شااااااااااااب ترین مواهههدوین

عروناا مون بود... موهاش رو قرم  کرده بودی... تمام شااب 

 دیا.... موهای م   خواهرش رو قرم  یم

ف... خ هشو... کثاف  ی  ا خ ه شو... خ ه    شو. رسی

خ ه ماندم تا گلوی ملتهب شاااااااده از  بار مدش بی اااااااِنیاین  

 هایش کیم الت ام   دا کند. هیغ

داد. مااادر تن  هااا امااان نیموقاا  برای الت ااام زخممااادر هیچ  

 نیم انداخ ، به رگبار یم بس ... 

اااااااااا برای تصم ماتم دالیل خودمو داشتم... دالییل که هنوزم   

هرش تونستم در  ق خواکنه... من تا هایی که یمتوهیهم یم

 خوی  کنارم داش . 
د
 بد ن ردم. خواهرش زندی

 قدر وق ج؟! ا چه هوری این  
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دانستم این نیم دانم!  ق داش  ماش و مبهوش باشد. یم  

بندی این مدل م ق بودن فقآ  تش خ اااااااااااام و مدل همله

کند اما بلد نبودم هور دیگری منظورم را ن رتش را بی ااااِن یم

ااااا ب چابگحیم... نیم ای بگحیم که هنوز هم رهخوانااااااتم از  رسا

اااااش گرفِین یک تای د ناااااااده از مادرش یم نااااااوخ ... در  رسا

ودم باشاااااااااام تا مرد شااااااااااا دادم در نظرش اژدهایی ی  ترهیح یم

ها رنااااانده بود. هایش او را به ایناِی بدبخِن که عقدهعقده

 نیم خوانتم  عقده ای  صدایم کند. 

 خواهرمو... تو ک ِن؟  
ً
 ا واقعا

تر شاااااده بودند. هوری ی ناااااقف انگار گ ااااااد های رو چ ااااام  

توانساااااااااااااند من را در خود ببلعند. زانوهایم را ناااااااااااام  که یم

 هایم را دورشان   چ دم. خودم ک  دم و دن 

ن رو به  خوان  ب اد به  بگه... یم خوان  همها یم   چن 

بگااه... فهم اده بود چرا باااهاااش ازدوا  کردم... برای خودش 

ی نیم خوانااا ... فقآ ن اخار داشااا  ناااهم تو رو به   چن 

 بدم. 

توانسااااااااااااتم در ناااااااااااا ح قاادر زیاااد بود کااه یمانقباااض تنم  ن  

  س یم
ً
 کردم. یخچال ن و  کنم. رسمای درونش را عم قا
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 ی ب رح گرفتاه بودیم کاه یمااااااااااااااااااااااااا یاه  روژه  
د
تونسااااااااااااا  زندی

رو کنااه... همااه ی دارونادارمو توش رسمایه مون رو زیرو همااه

گ تم صاان  کنه. گ تم خودتم رایصن گذاری کرده بودم. بهش  

ی... اما  تری اگه  ناااااااااااهم  رو با یه ناااااااااااود قلنبه ت حیل بگن 

ن  نیم خوان  صن  کنه... گ   اگه نهم  رو ندم همه چن 

 رو به  یم گه... 

ک  برگ ااااااااااااته بودم، توی اتا  تینا    وقِن با تمانااااااااااااش از رسی

. تینا را خوابانده بود  ن هلوی تخاش ن ااااااااسااااااااته بود روی زمی 

ناااااااااااام »ب ن م... گ تااه بود:  کااه  رف  ِن نیم خوام ازش بنی

همان همله « چرا؟ اما اهازه نیم دم  ق خواهرمو بخوری. 

ی اول فهم ده بودم که دنتم برایش رو شده... همان همله 

ی اول! ل نش هیچ وقااا  فراموشاااااااااااام نیم شاااااااااااااااد... رسد و 

خاموش، انگار تا به  ال رن  ام د را ندیده بود... و من، به 

وایه کردن، بااه هااای توه ااه کردن، از نااااااااااااودی هااای عااذرخ

 گ ته بودم که نصیبمان یم شد... 
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ی ل ، یه مدش بود که به هم ریخته اااااااااااااااا افتاده بود رو دنده  

بود... مثاال همی ااااااااااااااه ت حیلم نیم گرفا ... نگاااهم نیم کرد. 

دنااااااااااااتم کااه بهش یم خورد  ساااااااااااام یم زد و فرار یم کرد... از 

ر بارداریش این هوری شاااااااااااااده بود... ف ر یم کردم روزای  خ

خااااطر باااارداری اااااااااااااااه، اماااا بعاااد از زایمااانم عاااادی ن اااااااااااااااد... باااه

دونساااااااااااتم دعوای  خرم با نااااااااااا امک رو شااااااااااان ده...  ف ر نیم
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 بعد از های زنونهبازیکردم، از این لوسیم
د
ااااااادی ناااااااا ، افرسا

 خواد بهش توهه کنم... زایمانه یا یم

 روش می ه؟ بازی زنونه؟ چ وریا لوس  

هر و مبهوتش توهیه ن ردم.    ن  به صدای منن

اااااااا تا اون روز که تو با توپ  ر رفِن رساغش... دیگه تصم م   

ن رو یم دونه... نااااااااااا امک  گرفته بود به روم ب اره که همه چن 

طبق معمول فقآ گند زده بود... م  م ق ل شااده بود. انگار 

کس هیچوق  شاااااااد که فهم ده باشاااااااه...  خه هیچباورم نیم

ن فهم ده بود... اون فهم ده  قرار نبود ب همه... اما دیگه بهی 

بود و من ن اااساااته بودم از ناااود براش یم گ تم... گوش نیم 

ن رو ببازم... نیمکرد... دیگه قرار بود همه تونساااتم... مگه چن 

 یمیم
د
ن  دم زندی کردم... شده بودم ی  شد؟ تازه داشتم عی 

 که... 

کرد، اما دید و تاای ادش نیمش او را نیمی  کاه اگرچاه ماادر   

دیاادناد و گنااده عرضااااااااااااااه و هسااااااااااااااارتش را یمم ااااااااااااِن  دم کلااه

 کردند. ت حیقش یم
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ن رو خراب کنااه... اگااه  روم  اشااااااااااااتم همااهااااااااااااااااااااااااا نبااایااد یم   چن 

تونسااااااااااااتم یااااه هوری راضاااااااااااایش کنم... گرفااا  باااااالخره یمیم

 خواهرش... عاشقم شده بود. 

  مد. دیگر فقآ صدای گریه اش یم  

خوان  ب اد همه اااااااااااااا نیم  اشا  توهیهش کنم... فقآ یم  

ن رو بذاره کف دن  تو... با این که بعد از زایمان ضع ف چن 

و  کرد به دویدن... از خونه زده  شااااااده بود اما  ساااااام زد و رسی

ون و نم  خ ابون یم دوید... از هوب که  رید بهش بود بن 

ون تاریک بود... از   ااااااا  بازوشاااااااو گرف تم، یه رنااااااا دم... بن 

ون ل ظااه برگ اااااااااااااا  بااه طرفم و بعااد دناااااااااااااش رو م  م بن 

ک ااا د، هوری که تعادلش رو از دنااا  داد و وناااآ خ ابون 

ن لعنِن از ک ا   داش شد... بعد افتاد... نیم دونم اون ماشی 

 دیگه چ مای خواهرش بسته ن د... 

ن نگاهم را از چ اااااام   های باز روی نااااااقف به او که روی زمی 

 رد ک اندم. کخم شده و زاری یم

 کرد اما به نقف اشاره کردم. نگاهم نیم  

 ون مه که نبستا ون. بینن چ ماشو؟ چهارنالا یم  
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هایم را روی صورتم گذاشتم. صورِی که خیس شده دن   

ن تنهااا هااایم را م  م بسااااااااااااتم. چ اااااااااااامبود. چ اااااااااااام هااای بهی 

دیدم و ن ازی ای به وضاااحح یمتصاااحیری بود که از هر فاصاااله

 شتم. به عینک ندا

ه... نیما نیم   ه. خوانتم بمن   خوانتم با چ مای باز بمن 

تا به خود ب ایم... راننده   اده شااااااااااده و توی رس زنان باالی   

زنااااه »رسش  مااااده بود. مردی دیگر هم بود کااااه داد یم زد: 

 . ن یه ت رارش یم کرد... من « خودشاااو انداخ  هلوی ماشااای 

ده بودم و کش را ندیده بود... من زیر نایه ی درخ  گم ش

ن  ندیده بود که  ن زن برای فرار از دنااااا  این مرد زیر ماشااااای 

. »افتاده بود...  ن از یادم « زنه خودشااو انداخ  هلوی ماشاای 

نرف ... دنااااااااتاوی م شااااااااد... برای بی ااااااااِن خراب کردِن خرای  

 ها... 
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ااااااااااا گ تم مسببش تو بودی... که مثل خواهرش فرار ن نن از   

 نتم. د

مااااان کنااااد. ه  هااااا نبود تااااا نگاااااهخوب بود کااااه کشاااااااااااا این  

... چ م ن  های بهی 

توانس  صورتش مردی که توی خودش مچاله شده و نیم  

اش تا مدِی طوالین را خ اااااک کند و دخِنی که صااااادای گریه
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ام. که شااااااااد فراموش ن نم که به خآ  ایان رناااااااا دهباعث یم

 هر دو خواهر را از دن  داده بودم... 

 دو ناع  گذشته بود. شک بی ِن از ی ی    

ن که ایساااااتادم، به   نااااااخِن تنم را از یخچال هدا کردم و همی 

ناااااوزشی را کف  ایم  س کردم. کار همان ت ه شااااای اااااه بود. 

نگاهم ی  هیچ وضااااوچ ناااام   اهای بهرو ک اااا ده شااااد. او 

 که  اال به ه یره ت  ه داده و نگاهش به نقف بود. 

ن ر چ م    دید؟ا یمهای باز بهی 

 چی خوانته بود ازم؟  

ن ازش یم»   زین به خوام... اول! داروندارتو یمفقآ دو تا چن 

 نامم... 

 ا دویم؟  

 «ا تینا.   

 تر از تصحیِر اتنونش بود. صدایش خ یل خ یل واضح  

ون برداشاااااتم و با فرورفِین بی اااااِن  ن خرده    قدیم نااااام  بن 

 شی ه به کف  ایم، لنگ دم. 
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ن ازم یماااااا گ ِن فق   دونم که هیچ مدری خوای... یمآ دو چن 

ن خودمون  االم نیسااااااااااااااا ...  س یمعل اااه  کاااه باااایاااد بی 
 دوین

 ب ه... 

 ا ن امک...   

قدر گرفته بود که به رسفه افتاد و نتوانساااااااا  صاااااااادایش  ن  

اش را تا ته بسازد، اما ن ازی هم نبود. منظورش واضح همله

شااااااااک این را و ی  بود... ناااااااا امک شاااااااااهد به دردبخوری نبود 

دانسااااااااا . وگرنه تا امروز ازش انااااااااات اده کرده خودش هم یم

 بود. 

کردن  درش، زارزدنش تو دوین که او   دریااااااااااااااااااااااااا خوب یم  

ه با  ن االنم  اخن ن بود و بس! اون همی  مسااااااااااااِن رو بالش بهی 

ه تاااا بخواد طرف  ی دنااااااااااااا ااااااااااااو بگن  ن من معااااملااه کناااه و چن 

ه و...   دخِنشو بگن 

ه از  درب رح شااااااااااانس  ورد نه از  در... ااااااااااااااااااااااا ب چاره تینا... ن  

ف از  ب دراومدن!   ه ا ون ی  رسی

دم. ها و چ مدندان    هایم را به هم فرسی

   .  ا شاهد کم نیس ! ایمان م  ق و برادرشم خن  داشِین
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 وزخند زدم. دو تا الشاااااااااااخور بدتر از من! گذاشاااااااااااتم کلماش   

 همچنان از موض  قدرش رساغم زبانم ب ایند. 

شاااااهادش بدن؟ ف ر کردی به خاطر این مسااااامله اااااااااااااااااا چی رو   

ن کثاف  زیر ب  خودشااااااااااااون رو یم ندازن تو هچل! اگه همی 

منو  ی اااا  ن ده بود، هنوز از هریان خن  نداشااااِن. اونم دید 

ی بهش نرنااااا ده از  رصاااااش اومد رساغ تو... اگه مدرک  ن چن 

داشاااااااااا  رساغ تو نیم اومد مسااااااااااتق م یم اومد  یش  من، که 

ی بهش بمانه!  ن  چن 

 ا   !   

 

 

 

 

🌙 
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ای شاااای ااااه شااااک خردهطرفش برگ ااااتم. ایسااااتاده بود. ی  به  

هم به  ای او فرو رفته بود. نگاهم به  اهایش بود. برع س 

من نلنگ د اما  ایش را که بلند کرد رسچن خون روی رسام ک 

 لکه انداخ . 

ا به هر  ال من قسم خوردم که به خاک ن اه ب ونم ...   

ن  شااااااه... م اله  باش که برام مهم نیساااااا  تهش چی یمم می 

ن بره.   بذارم  ب خوش از گلوش  ایی 

ی رس  روی قاااادر ن دیااااک  ماااااده بود کاااااه چنااااادین لکاااااه ن  

رسام اااااک بااااااِف مااااااناااااده و ن س داغش را روی گردنم  س 

 کردم. یم

نگاهم از رسچن خون به صااورتش ک اا ده شااد. باید فاصااله   

های تار شاااااااود. تصاااااااحیر چ ااااااامگرفتم تا دوباره تصاااااااحیرش یم

 ک  د. رسچن که ن رش و خ مش را به ر  یم
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ایی که ازمون دزدیدی رو  س بدی! ا مگر این  
ن  که چن 

 بار به رویش  وزخند زدم. این  

 ا تینا، دخِنمه!   

 هایش را به هم نای د و گ  : دندان  

 ی خواهر منه! طرفهی ع ق  اک و یکا تینا، ثمره  

 های  ر ن رتش خیس شد. ید. هم چ مهم صدایش لرز   

کردم. نبااایااد از موضاااااااااااا  هااایم را کنِنل یمبناادیبااایااد هملااه  

کردم اما، زدم و ن رش و خ مش را بی ِن یمقدرش  رف یم

ن بود...   تنها راه از دن  ندادنش همی 

 ا و من وارث قانوین خواهرش هستم!   

   . ن  ا تو یه کثافِن، فقآ همی 

 گ  . ته دل یم با تمام وهود و از    

قدیم به عقب برداشااتم. نلنگ دم. قدیم دیگر هم... م  م   

 و با ف ار. 

خوای بازم تینا رو بهینن و به نهم  برش فقآ یه اااا اگه یم  

 راه داری! 
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ن دیگر از هر فاصااااااااااالهبه ن رِی که مثل چ ااااااااااام   ای های بهی 

 بود،     کردم...  واضح

   !  ا باید باهام ازدوا  کنن

ون  مده بودم که گ  : از  ش   خانه بن  ن  نی

ن نوشااته ااااااااااااااا قبل از این   که م اا ق بگه، فهم ده بودم... بهی 

ف زندگیش! بود... از مردهای ی    رسی

 

 

 

 

 

 

🌙 
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 فصل چهارم

 

 

 

 

 ی ما دوِر دوره... خونه

 

 

 

 

 بیه  
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توانساااااااااااتم مرهیم ک ااااااااااا د. هایی که نیمهایی درونم درد یم  

ن  رامش کنم.  ِن در خواب هم  رویش بگذارم
م
یا با مساااااااااااا 

برگ ااااا  ختم ک ااااا د. هایی که مساااااتق م به یک راه ی  درد یم

 شد. به یک اگر، ای کاش،  رسش... یم

اگر  ن روز خودم را کنِنل کرده و اهازه داده بودم بیه هم   

  رف ب ند. 

 ای کاش  ن روز اهازه داده بودم بیه  رف ب ند.   

 زه ندادم بیه  رف ب ند.   ف که  ن روز اها  

  ه...   

اگر  ن روز فرصااااااا  کرده بود، بگحید که فرهاد و نااااااا امک   

 
د
کنناااد، دیگر ماااان باااازی یمدارنااد چاااه نقش کث فن را در زنااادی
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الزم نبود برای رناااااااندن خودش به من از دناااااا  فرهاد فرار 

 هوا نم  ماشینن برود که   ک مرگش شده بود. کند که ی  

 شد؟ بعد چی یم  

ون    کردندوتاااایی باااا هم برای بن 
د
ماااان تالش شاااااااااااااااان از زنااادی

ک ااااا دیم. دوتایی با هم غصاااااه کردیم. دوتایی با هم درد یمیم

گرفت م. تینا هم مان را  س یمخوردیم... دوتایی با هم  قیم

؟ نیمی ی  دیگر بچااه دانم... هرچنااد مااادر نبود... ی   اادر چی

  بند و تبرصه قانون که کاری به  ق ق  نداش ، یک م 

خواناااااااااااااا  هاادا چرب ااد. اگر بیه یمبود برای هرکااه زورش یم

شاااااااود هم تینا به را ِن  ق مادرش نبود و نمی اااااااد،  س باز 

 مادر بود... ی ی  هم تینا بچه

 شد... وقِن بیه از فرهاد هدا یم  

 هدا یم  
ً
دانسااااااااااااا  بیه کس مثل من نیمشاااااااااااااد؟ هیچواقعا

 وهر خائن و کثافاش... چقدر عاشق فرهاد بود... عاشق ش

 بیه فقآ ارتباط ن امک و فرهاد و دل ل ازدواه ان   
ً
اصال

را فهم ااده بود یااا عالقااه ی کث ف فرهاااد بااه خواهرش را هم 
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ی کرد که من نقشاااااااااااای در عالقهیم دانسااااااااااااا ؟ یعنن باور یم

  مد؟ ام یا از من هم بدش یمکث ف شوهرش نداشته

رساغ من ب اید...  س فرهاد گ ته بود که بیه یم خواناااااا    

ن هم ده بود. شاید هم فهم ده بود و ازم و بدش نیم  مد... 

 شاید هم ن هم ده بود و وقِن یم فهم د بدش یم  مد... 

 دانس ؟ بیه من را مقرص عالقه ی فرهاد یم  

 نه بیه من را یم شناخ . خواهرم مهربان بود...   

ن مهربااین و بااه   قش، فرهاااد را خاااطر تینااا و ع اااااااااااااگر بااا همی 

؟یم  بخ  د چی

  ه...   

  ن  
د
 کرد.  ضاااااااااااور مناش  ذف یموق  باید من را از زندی

  بود که نیمهمان خوره
ن
ن گذاشاااا  خ ال کند همهی شااااا چن 

عادی انااااا  و شاااااوهرش به کشااااا ه  خودش نظر ندارد. با 

 ف رهای کث ف شوهرش چه یم کرد؟

 بیه  اخن یم  
ً
زیر یک نقف  شد دوباره با فرهاد یعنن واقعا

هااااا نبود کاااااه فقآ بااااه  دم دانم... اماااااا بیه از  نبرود؟ نیم

 باااه تیناااا ف ر یم
ً
کرد. دخِنی کاااه ناااه خودش ف ر کناااد.  تماااا
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 و شااااااااااااااااد فقآ  ااادر و ماااادر، بلکاااه یاااک خااااناااه
د
ی گرم و رن 

 کنااد تاا مثاال خودش طعم ی   ادری را یم
د
خوانااااااااااااا  تاا زنادی

ا ن ااود که ی   در نچ ااد... تا بعدها ی  مثل مادر فرهاد   د

 و مادر بودنش را به رخش ب  د و او دم ن ند و... 

 بیه فرهاد را یم  
ً
توانساااااااااااا  بخ اااااااااااا د؟ چ ور یمیعنن واقعا

 بخ  د... ببخ د؟ اگر یم

م را شااااااااااااادم. باز هم من بودم که همهباز هم من تنها یم   ن چن 

باخته بودم. باز هم با هم نبودیم. باز هم تنهایی باید دردها 

 کردیم... ها را ت مل یمو غصه

 مان رقم زده بود. روزگار چه رسنوش  م خرفن برای  

 زیر ایوان ماه: 
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 فلور  

 

 

 

 

 

، اما ش سته بود. دخِنک، مثل ترکه   ن  ای نازک و نن 

ی بیسااااااااا بعد از ی     ی بعد از ورودش به وچهارنااااااااااعتهخن 

ااااااااااا شااااااااااااهداد و چند روزی که در خانهخانه خودش  یی  رسا

ناااااااااااانگر گرفته بود،  اال کنار این ناااااااااااان  بود. ناااااااااااان  م ار 

 مادرش... 

گلنی باالی نن  روی دوپا ن سته و از قر ن کوچ ش یس    

 خواند. یم

   
ً
وقِن رناااااااااااا ااده بودیم از دور دیااده بودمش. انگااار کااه واقعااا

این ا خانه ی مادرش باشاااااااااااااد، هارو برداشااااااااااااته و دورتا دور 
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  را  سااای  با  ب شااسااته ناان  را به دق  هارو زده و ناان

و با ت ه  ارچه ای  اتش کرده بود. این همه ونااااااااااااواس برای 

ی اش ماندگار  ن ی و بر  انداخِین در م  ظ که تمن  ن این تمن 

 هم نبود، انگار از درون خرابش ن اش یم گرف . 

وقِن نااااااان  را با گل های نااااااا  دش  ر کرده و باالخره  رام   

 ودیم. گرفته بود، با گلنی ن دی ش  مده ب

 گ  ... ا کاوه ران  یم  

  ن روز نبود. صاااااااادایی که بعد از   
د
صاااااااادایش دیگر به گرفت 

ی هواب تمانم را داده بود.  وچهار ناع  ی  بیس   خن 

 ا فرهاد دونتم داره... از قبل از ازدوا  با خواهرم.   

قدر برخالف تن صاااااادای  رامش، ان هارش واضااااااح بود.  ن  

 دن ک  د و نگاهش کرد. که گلنی هم دن  از خوان

 صدای دخِنک ت ل ل رف :   

 ا روم ن د برم  یش بیه.   

دادن خودش   دا ااااااااااااااااااااااااا یه دل ل هدید برای بی ااااااااااااِن عذاب  

 کردی؟
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گلنی با غصااااااااااه نگاهش را گرف  و دوباره م اااااااااا ول خواندن    

ه اش به نااااااااان  شاااااااااد. دخِنک هم باز به نااااااااا وش و نگاه خن 

 چسه د. 

بااه عمااارش تماااس گرفتااه بود،  وقِن گلنی برای فراخواناادنش  

فقآ گ ته بود که قصاااااااااد دارد به م ار مادرش برود... گلنی ی  

اشاره ای از هانب من،   گن  شده و  درس دقیق گرفته بود. 

با اهازه تون فلور هانم، برم یه ل ظه بهینمش »گ ته بود: 

 « و ب ام... دلم  شحبه... گناه داره این ط لک. 

یه اش به داروالر مه را داشااااااااااته ف ر نیم کرد قصااااااااااد همرا  

ناااتان خوشااام نیم  ید. اما باشااام، خوب یم دانسااا  که از قن 

رایصن از اخارش برای دیااادار باااا دخِنک، همراهش شاااااااااااااااده 

 بودم. 

 از کنار نن  بلند شدم و گ تم:   

 ا کاوه اومده.   

یک دفعه رسش باال  رید و در اطراف گ اااااا . درواق  ف ر   

ن برداشااااااااااااِن ا ز هملااااه ام کنااااد... هملااااه ام را نیم کردم چنی 

 تص یح کردم: 
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از.     ا برگ ته شن 

نگاهش از  رک  ایستاد. اما ی  شک  ن نگاه هست وگر و   

ع  ب از چ اااااااااااامان گلنی هم دور نمانده بود. نگایه که  اال 

 باز هم خاموش شده بود. 

ه به نن  زم مه کرد:     خن 

ی عوض ن ده.    ن  ا چن 

 ن... هیچ به هم نیم  مدند. این همله و  ن نگاه رسگردا  

یااک دفعاااه قصاااااااااااااااد رفِین کرد. در ااایل کااه وقِن مااا را دیااد،   

خوانااااااااااااته بود مع لش ن ااااااااااااحیم و به عمارش برگردیم... یم 

 خوان   یش مادرش بماند. 
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نکاری همراه     اال خم شاااده بود نااام  ونااااییل که برای تمن 

ی خود  ورده بود و همع ااااااااااااااان یم کرد. ف  ن ر کردم بااایااد چن 

بگحیم. شااااااید به خاطر  ن نگاه و همله ی ناناااااازگار بعدش؟ 

ی که فلور  ان ده  شااااید به خاطر کاوه؟ شااااید به خاطر مسااان 

 ناله تا این ها  مده و نیم خوانتم این دخِن هم... 

 زد. های خوی  یما ههانگن  گایه  رف  

 گلنی نن  را دور زد و کنارم ایستاد.    

 ک  دن  های دخِنک را متوقف کرده بود. ام  ر همله  

ان، یه دنااااااااته با تصاااااااام ماش و گ    دما دو دنااااااااتهااااااااااااااااااااا یم  

، دناااااااااتهکارهاشاااااااااون  ماق  یم ن ی دوم از  ماق  اونها کین
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 با ناااااود یم
ً
برن... در  ایل که دناااااته ی اول خن  ندارن دق قا

 این کار دارن اون ها رو به هدف ون یم رنونن! 

که قبل از مواههه با فرهاد با این بلند شاااااااااااااد و نگاهم کرد.   

 همه
ً
ن را یمهم تقریبا شااااااااااااان  سااااااااااااای  دانساااااااااااا ، رویارویی چن 

 عوضش کرده بود. 

 یش نبود؛ دخِنی که یک شب ه ته این دخِن، دخِن یک   

تاااا صاااااااااااابح روی باااالش کااااوه اشاااااااااااااااک ریختاااه و بااااز هم روی 

 تصم مش مانده بود. 

 گ  :    

ش ای رن دن به خوانتهاااااا منظورتون اینه که فرهاد داره بر   

 کنه؟از  ماق ، نه...  ماق  های من نوانت اده یم

فقآ نگاااااهش کردم. ل نش در تمااااام همالِی کااااه امروز از   

ت اوش شاااااااااااده بود.  اال اما روح و ی  زبانش شاااااااااااینده بودم ی  

ی شاااااااااه ه  ن ی به  ن  س و  ال گره خورده بود. چن  ن انگار چن 

ی؟  دل ن 

 رسش را ت ان ت ان داد:   
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ااااااااااااااااااااااا من ا مقم... خوشاااااااااا الم که راب ه تون با کاوه خوب   

 خوشااااا الم... ف ر کنم االن به خاطر کاوه این 
ً
شاااااده... واقعا

 ها رو گ ت د... 

 داش   سادش یم کرد؟  

ن بود و    نه  سادِی از رس بدطینِن، نه. دخِنک فقآ غمگی 

 تنها... کنار نن  مادرش، ی  کش اش را به ر  یم ک  د؟

 و دن  باالی ابروی چ ش چسباند و گ  : ن ش گرف    

ااااااااااااااااا البته من نباید با شااااما بد  رف ب نم. ببخ اااا د من االن   

زبونم تنده... یم دونم که نباید  رصاااااااااااام رو رس شااااااااااااما خایل 

کنم... امااا تنهااا کشاااااااااااا هم کااه تو این ماادش اومااده رساغم، 

 شمای د. 

م براش.     ا الیه من بمن 

 ش من رن د. زم مه ناالن گلنی شاید فقآ به گو   

دخِنک باز خم شاااااده و یم خوانااااا  وناااااایلش را هم  کند   

و... برود، من اما  یش از خم شدن دوباره بر  اش ش را هم 

دیده بودم. صاااااااادای ن س ک اااااااا دنش یم  مد. نااااااا  یم کرد 

 خودش را  رام کند؟
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ون دادم.     من هم ن سم را بن 

مهم  شاااید  اال نه وق  گ ِین از همله ی ههانگن  بود و...   

ی هم از  تر از  ن، نااه وقاا  گ ِین از کاااوه،  ن هم وقِن خن 

 خودش نبود. 

دخِنک  اال   له شاااده و خودش هم به تنهایی اش   چ ده   

بود... درنااا  شاااه ه فلور بیسااا  و چهارنااااله ای که  رم 

 هایش کم تر و غم و تنهایی هایش به  نمان یم رن دند... 
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 د: چه گ ته بو   

 «فرهاد دونتم داره... از قبل از ازدوا  با خواهرم. »  

 «روم ن د برم  یش بیه. »  

ون       فلور... باید به های نم دان شدن از رس عاقیل و بن 

 گود بودن و نمک ریخِین روی زخمش، مرهم یم شدی که... 

ااا االن تقریبا ه ده روزه که کاوه رفته... یک ه ته از  خرین   

رو دیاااادم یم گااااذره و  ِن صااااااااااااااااداش رو هم  باااااری کااااه تینااااا 

و  بدبخِن  ن اااااااااااان دم... بابام هنوز همون  دم الکل ه که رسی

 
د
ف ه که گند زد به زندی مان ... فرهاد هم همدن  ی  رسی

ی هم برای شااااااااااک و تردید نمونده... خواهرم  ن ما... دیگه چن 

دیگاااه خودکشاااااااااااای ن رده... اماااا شااااااااااااوهرش باااا ف ر من بهش 

  د؟خ ان  کرده و... یم بین

 دنتهایش را از دوطرف باز کرد و لبخند زد.   
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تونم بدون دیدن تینا دونم که یماااااااااااااااااااا من هنوز زنده ام... یم  

 هم... 

ون داد و  رفش را کامل کرد:     ن سش را کوتاه بن 

ادم؟ شه ه یه    ن اااا زنده بمونم... اما به نظرتون من شه ه  دمن 

ه؟ یا  دیم که موظ ه تصاااااااااام م های درناااااااااا  و عاقالنه بگن  

 یم کنه؟ 
د
 شه ه یه  دیم که داره زندی

دنااااااااااااا  لرزانش را ل ظه ای به لبش چسااااااااااااباند. باز ن س   

 گرف  و  رام تر و البته ناام دتر ادامه داد: 

ااااااا من  سن نی  شما رو یم فهمم اما چه انتظاری دارید از   

ن رو؟ خب که چی ب ااااااااااااه؟ االن با  من؟ باید رها کنم همه چن 

ایآ من دیگاااه   ِن نیم تونم هوری کاااه یم خوام باااا این رسی

 تینا ارتباط داشته باشم... 

چ اام هایش بر  یم زدند اما اشاا  برای ریخِین نداشاا ...   

 صورتش  ر از اخم شد. 

ی که یم خوام اینه که ن امک و فرهاد به خاک    ن ااااااااااا تنها چن 

... یم بین د  ِن گ تن م برام نخ  نیس  که  ن ن اه ب یین
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ون رو بهینم... کااه خااب اونم  رزومااه زهرک اااااااااااا اادن ه ا اااااااااااا

 شدین نیس ، چون... 
ً
 تقریبا

د و  رفش را خورد. به    اااااااااای باز دنااااااااااااش را باالی ابرویش فرسا

 هایش زم مه کرد: 

 ا من  دم خوی  نیستم...   

هاایش را بسااااااااااااا  و باز ای چ اااااااااااامرسش را خم کرد. ل ظاه  

 نگاهم کرد این بار  ری ان و ناالن: 

دونم که ل ن و رفتارم یمااااا خواهش یم کنم منو ببخ  د...   

هااا اوماادیااد. بااا خوب نیساااااااااااااا ... ز ماا  ک اااااااااااا اادیااد تااا این

م... ببخ  د. اهازه  تون من من 

 ا بذار برنونا...   

ی گلنی گذاشاااااااااااتم.  رفش را خورد و دناااااااااااتم را روی شاااااااااااانه  

ه  ی رفِین دخِنک ماند. خن 

   .
د
ی هلوی کاوه ن  ن  ا  وان  باشه یه وق  چن 

 اش زد و گ  : های بستهه لبای انگ تانش را بل ظه  
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 هلوی کاوه  رف نیم  
ً
ترنم زنم فلورهانم... یماااااااااااااا من اصال

 خودمم ن همم اما نوت ه رو داده باشم... 
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 خم شد و انگ اش را به نن  م ار زد و زیر لب گ  :   
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م برای این دخِن...    ی شده... بمن  اااااااااااااا  رف زدنمم شه ه رسی

وش برای همااه ی بنااده هاااش بخواه، انقاادر از خاادایااا روز خ

 توشون نوا ن ن. 

ن رف ...     بلند شد و نم  ماشی 

  رام دنبالش رفتم و زیر لب زم مه کرد:   

   .  ا این بار بد نبود اگه نوِی یم دادی گلنی

ن رن ده بود. ایستادم.      گلنی به ماشی 

 ام در وردم و برای دخِنک نوشتم: دنِن گوشی را از ک ف   

ن باشاااااااااااااه که  ال و روزش رو »    اگر فقآ یک ن ر روی زمی 

ها  یش این مساااااااااااان  رو درک کنه، اون یک ن ر منم... ناااااااااااااال

ن راه رو رفتم... یم دونم اگااااه بااااه عقااااب برگردم باااااز هم همی 

رم... اما من رفتم چون کشاااا نبود که صاااادام کنه و بخواد یم

م برگردم...  س من اونقاادر هلو رفتم تااا توی ناااام اادی عم ق

غر  شااادم... برای تو اما هسااا ... من تنهایی  رو یم فهمم 

به راه  هسااتم دخِنهان...  ِن  و از  اال تا همی ااه چ اام

. اگر به خ ال خودش ن اه  «ترین  دم دن ا شده باشی

ن رفتم.      گوشی را در ک ف گذاشتم و رساغ ماشی 
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ون دادم. صاااااااااااابح     گلنی  رام راه افتااااد. نگااااهم را از  ن ره بن 

نتان اب ی که گلنی برای خرو  از قن  ری و خلوِی بود. در مسن 

هااایی بود کااه زیر  ناااااااااااامااان تااک و تنهااا یم رفاا  نگاااهم بااه قن 

ن ی اعضاااااااااااااای خاانوادهافتااده بودناد. هماه ها ی من هم همی 

 بودند. هر کدام یک گوشه از این خاک... 

 هایم را بستم.  یه ک  دم و چ م  

 همم اگر  ن روزهااااا وهااااه مم ن نبود ب  ف کااااه بااااه هیچ  

ی زخیم شااده بود،  اال ک ا بودم  درم  ذیرای مِن شاا سااته

 
د
 ام به ک ا رن ده بود...   ف. و مسن  زندی
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 کاوه   
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اومد   که خودتو ب شاااااااااااای کنار از کنار من تو به  نیم»...  

بری گلم   نخواناااااِن ب هیم اینو که من عاشاااااقتم   فهم دم، 

 «دم به ، باشه بخند... یم  ق

دادم صاااااادای  خش را کم کردم. این روزها بی ااااااِن ترهیح یم  

 با هیچ ترانه
ً
که نه، با هیچ صاااااادایی  ال   ناااااا وش باشااااااد. کال

 کردم. نیم

از  ینه نگاه انداختم به عقب. معلوم نبود از صاااااااااااابح ک ا   

رفتااه بودنااد. اعصاااااااااااااااب رفِین و دوباااره برگ ااااااااااااِین نااداشااااااااااااتم. 

د خااانااه ی کی ااااااااااااش را  س باادهم. کیم هم خوانااااااااااااتم کل اایم

ن کل د را به هنگامه نداده یم خوانااااااااااااتم بهینمش... برای همی 

 بودم. ورژن هدید فلورالملوک، دیدن داش . 

نگایه به نااااااااااااع  انداختم و دوباره صااااااااااادای  خش را زیاد   

 کردم. 

نااااااااا    بذار بگم  خرین  ِن ف ر ی  تو بودن ک ااااااااانده»...  

. ر ن رم رو بخوین   من یم  «م تا شاید تو قدرمو بدوین

 ی  نل نیستم کردم و  وزخند زدم: چنی  والهچپ  

 ا خسته ن دی این قدر زر زدی؟  
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ی بعاادی و باااز از  ینااه نگااایه بااه عقااب انااداختم. زدم ترانااه  

ن   چ د:   صدای خواننده توی ماشی 

ن درناااااااااااا  یمی هدید   همههه  یه کلی ااااااااااااه»   شااااااااااااه  یا چن 

و درن  یمهمه ن  «م... کن چن 

خواهد دانس  که یمخوب بود.  داقل این ی  خودش یم  

 زر ب ند! 

باااز نگااایه بااه ناااااااااااااااعاا  کردم و گوشی را از   اااااااااااااا  فرماان   

 ی فلور را گرفتم. برداشتم. شماره

من که قبل از دن ا اومدن به ل ف خالق   بدون ت ربه »  

 «دونه یادمه... ها رو دونهشدم تو ن  ه بالغ   تموم نامردی

وناله هم نداشاااااااتم. صااااااادای  خش را خ ه کردم و  س نک  

 تماس را ق  ! 

تصااااااحیر ماشااااااینش افتاده بود توی  ینه.   اده شاااااادم و ق ل   

ن را زدم. گلنی برایم بو  زد و رس ت ان داد. برایش دن   ماشی 

 هنوز دودنااااااااااااِن 
د
ت اان دادم. بعاد از این هماه ناااااااااااااال راننادی

 رسعِن  کرد،  ِن چسه د و ول نیمفرمان را یم
ً
 اال که اصال

 نداش  و هلوی در عمارش بود. 
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ن را از دروازه ی عمارش داخل برد.   اا  رسش رفتم    ماشاای 

ن در نم  فلور را باز کردم.   و با توقف ماشی 

 دونه ثان ه به هم نگاه کردیم. گلنی   اده شد و گ  :   

؟ ناااا ر به   . خوش اومدی. هاش ااااااااااااااااا  نااااالم کاوه، خوی  خن 

 خایل بود... 

ن فرصااااااااا  نیم   هور همله داد هواب دهم.   ااااااااا  هم همی 

کرد. فلور که   اده شاااااااااااد، گلنی فرز نااااااااااام  عمارش ردیف یم

 رف  و گ  : 

 ا من برم چای بذارم.   

 داشااااااااااا  یم  
ً
دوید. به فلور نگاه کردم. او هم داشااااااااااا  تقریبا

 کرد. گ تم: رفِین گلنی را نگاه یم

 ا چه شه؟ دنا ویی داره؟  

 خندید. فلور در هوابم   

 خندید!   

ی ها بی ِن از  د تماس های شبانه بود!     انگار غافل ن 
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 گ تم:    

 ا  ال  خحبه؟  
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که با  ن بع د نبود به رسش زده باشاااااااااااااد. خب درواق  این  

گذشاااااته ی هذاب هنوز رس  ا بود، خودش مب ث م صااااایل 

 بود. 

؟   ؟ خوی   ا تو چی

ه بود و هساااااااااااات وگر. بااا ماادل نگاااهش  ااال نیم   کردم. خن 

 دنبال بیه یم
ً
 مد که شااااده بود گ اااا  و خوشاااام نیما تماال

ن مهر باااه  ی اااااااااااااااااین نق ااااه ام خورده بود. نیم ضااااااااااااعف و عی 

خواناااااااتم ف ر کند که ناااااااخ  گذشاااااااته، که گذشاااااااته بود اما 

 از ک ا و چه 
ً
ش یم خوانااااااااااا  که بهیند دق قا چ ااااااااااام بصااااااااااان 

 نداش . 
ً
 ش یل هر خورده بودم که ا تماال

ااااااااا اگه انتظار داری ب ینم براش گریه کنم یا فاز دپ بردارم،   

منده!   رسی

 رسش را ت ان داد.   

ن    ، انتظار داشاااااااااااتم همی 
ً
هوری  ررو و تو دهنن اااااااااااااااااااااااا نه ات اقا

 نخورده بهینم ! 
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هایش  س شاااوچن و خنده کرد؟! چ ااامداشااا  شاااوچن یم  

 تع بم از  رکاااش و همالتش را مخفن ن رده 
ً
داشااااااااااااانااد! کال

  اال هم ن ردم و گ تم:  بودم. 

ااااااااااااااااا من ویل انتظار نداشااااتم این مدیل بهینم ! فلورالملوک   

؟
ً
 قبیل ک ا رفته دق قا

ابرویش را باال داد و ناااااااااااام  عمارش راه افتاد. هم قدمش   

 شدم. 

ی دیدن این روی فلور ااااا هایی نرفته، منتها هرکش شایسته  

 نیس . 

 ابروهایم هوا رفتند.   

 ا اوه!  س باال   
د
هام به  ثاب  شد؟  اال قراره خره شایست 

؟  به عنوان دخِن شایسته ی عمارش انتخابم کنن

ی نگ اا  امااا لبخناادی م و لبهااایش را ک اااااااااااا ااده بود.    ن چن 

هایش را از دیگر زیادی داشاااااااا  ع  ب یم شااااااااد. رسیاااا  کل د 

ی ن  لرزه  ن هیبم در وردم. ته دلم، همان ها که برای هرچن 

 یم لرزید.  یم گرف ،  اال به خاطر او 
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اخم کرده « چه مرگته ا مق، از روی خوشااا ااام یم ترش؟»

اخم ها را ناااااااااا   تر « از این که موقِن باشااااااااااه،  ره! »بودم. 

 طرفش گرفتم. نگرف . فقآ گ  : کردم و کل د را به

 ا باشه  ی  .   

اخم ها باز شاااااااااااده و باز فقآ تع ب مانده بود... ابروهای   

ن  وردم و    ها را به هیبم برگرداندم. کل د باال رفته ام را  ایی 

ن ی  باااااال یمهااااای ایوان را ی  لااااه   رفاااا  و من همااااان  ااااایی 

 ایستاده بودم. ونآ راه ایستاد و چرخ د. 

؟ا نیم    موین

تا وقِن فاصااااااااااااله زیاد بود را   تر یم شااااااااااااد به هاده خا    

زد...  اااال امااا بااایااد هوری خودم را رسگرم یم کردم کااه یااک 

 دن به مناطق ممنوعه به رسم ن ند! وق  هوس رسک ک ااااااااا

فقآ مال  هنم « گور باباش»این که توی  هنم یم گ تم: 

 بود! 
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 س و  ااال این ااا ماااناادن بااا این فلور هاادیااد را نااداشااااااااااااتم.   

دادم به م ازه بروم. باید یم چسااااااااااه دم به کار، زیاد ترهیح یم

وش  هم توی هنی
ً
 ! ول گ ته بودم... عمدتا

 رم م ازه. ا یم  

ن  مااد. باااز کیم م ااث کرد.     کیم صاااااااااااان  کرد و یااک  لااه  ااایی 

های غن  معمویل. ضاااااااااااااای  بود که یم م ث با چاشاااااااااااانن نگاه
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ی که بیه از تحیش درب اید؟ شاید،  ن ی بگحید. چن  ن خواهد چن 

ی ازش ب ااااانوم و البته  ن هرچند این مدش نخواناااااته بودم چن 

 فِن عقد! که ن ن ده بودم... ه  همان تاریاااا  کو 

ه شد و رسش را بلند کرد.     چند ثان ه به  له ی زیر  ایش خن 

ن ا دیروز معصومه   کاری اومده بود. گ تم اتا  خانم برای تمن 

 تو رو هم رسونامون بده... 

ها را باال رف . بع د یم دانسااااااااااااتم برای گ ِین چرخ د و  له  

 این همله این همه با خودش کلن ار رفته باشد! 

چااپ هااا و ایوان را چااپاش روی  لااهان ااه هااای خااایلچنااد ثاا  

 نگاه کردم و بعد هوری که شاید ب نود گ تم: 

 کار کنم االن، برم بهش انعام بدم؟ا چی   

 هوای  ن امد.  له  
ً
 وصاااااااااله باال رفتم. و ی   ها را  راممساااااااااالما

 
ً
 اااال درناااااااااااااا  کااه کیم ت ین  کرده بود امااا هنوز هم عماادتااا

 به دل نیم
د
این زن! رسم را به تانااااااااف برای خودم و زد، چن 

  ن ترس مسخره ت ان دادم. 

ی هم از گلنی و چایش نبود!     داخل ن وش م ض بود. خن 
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مارپیچ رفتم و ناام  اتا . در کامل  ی لهمسااتق م رساغ راه  

کردن بسااااااااااااته نبود. هلش دادم و داخل رفتم. بدون روشاااااااااااان

گر خانم  ق داشااااااااااا  ا چراغ هم واضاااااااااااح بود که معصاااااااااااومه

 طالب یک انعام تال بود. 

طرف  یناااه رفتم. رسم را نگاااایه باااه دور و بر اناااداختم و باااه  

کیم خم کردم و دناااااِن به موهایم ک ااااا دم. بد نبود صااااا ایی 

ن  اال که عالف و به رس و صااااااااااااورتم یم دادم... شااااااااااااااید همی 

و ااال هم بودم... نگاااایه باااه نااااااااااااااااعااا  کردم.  ژمااان  سی  

 وی نالنش بود. ناع  کار نداش ، تمام وق  ت

ی رم گ اایی از منظور فلور را نداشاتم. برگ تم که  وصله  

ون بروم. چنااد قاادم نااااااااااااماا  در برداشااااااااااااتم. روی  ااتخِن  بن 

ی بود که مثل لکه ن ربآ، به ای ناااااااااااا اه و ی  ناااااااااااام  چپ چن 

ی و نظم اتا  منگوله شده بود.  ن  تمن 

 به طرفش رفتم.   

 فلش بود...   

 بودند.  هایم  سای  توی هم رفتهاخم  

 فلش بیه بود؟!   
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ه بهش مااااناااده بودم کاااه از  ن  قااادر در هماااان  اااالااا  و خن 

شاادن  اهایم ت ان خوردم. یک قدم هلو رفتم و برش خ ااک

ون زدم و ی    رف از عمارش خار  داشاااتم. مع ل ن ردم. بن 

 شدم. 

ن شااااادم و بالفاصاااااله اناااااتارش زدم. فلش را به    ناااااوار ماشااااای 

 امد صدا را تا ته باال بردم. نیستم وصل کردم. صدایی که ن

اول فقآ صااااااااااااادای هوا بود. چند ثان ه چند ثان ه هلو زدم و 

روی اخم گره کردم تا باالخره صاااادای دیگری  خش  یه اخم

 ای  رام و بعد... شد. اول صدای رسفه

 «ممم... »  

ون داد و باز ناااااااااااا وش کرد. خ یل    بعد انگار ن سااااااااااااش را بن 

ی ه  لم شاااده ر کنم که همهتوانساااتم تصاااو طوالین ن اااد. یم

 بود یک گوش گنده برای شن دن. 

 «من... خب... »  

باز صاادای ن سااش   چ د و صاادایی م و مثل صاادای زن    

  مد. بعد ن وش بی ِن کش  مد تا رن د به صدای تینا... 
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بعااد برام بسااااااااااااتنن خریااد. از همون گردا کااه مااال کاااوه »...   

 «ریخ ... 
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ی شد. هوری زل زده بودم به ص  هدور و ن دیک یم صدا   

ون.   نیستم انگار قرار بود تصحیرشان از تحیش ب ند بن 
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 «خوایم با هم شعر بخون م... ها یمب ا این»  

کرد، ه  ن شاااااااد مثل همی اااااااه که  و  یمصااااااادای تینا هیغ  

 گ  : 

 «شعری؟ چه»  

ن کاوه خوندیم.  همون که اون»    «روز تو ماشی 

 ن ک...  م فلش بک زد به روز   کم   

 «مون.  ی خونهبیه... بابایی گ   تو یم»  

یک دفعه انگار هر چه این چند ثان ه از م  م  اک شاااااااااااااده   

 بود، برگ   رسهایش. 

از  ال  خم شاااده نااام  نااایساااتم خار  شااادم و به   ااِن   

 صندیل ت  ه زدم. 

؟شبا  یش من یم»    «خوای 

نااااااااااا  به ناااااااااااینه نگاهم را از به نااااااااااا وتش  وزخند زدم و د  

ون انداختم. ف م ق ل شده بود.     ن ره بن 

 «ب ا تو ب لم تا بخون م با هم. »  
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کردم معذب شااااده هم  وزخند زدم، به صاااادایی که  س یم  

دفعه دنااااااتم  یش رف  و صاااااادا را خ ه تر! یکدفعه بلند این

 کردم. 

خوانااااااااااا  دناااااااااااتم را مهار ن نم تا فل اااااااااااش را خ یل دلم یم  

ون بیندازد. خ یل هلوی خودم را م اااااااااااا   کند و از  ن ره بن 

 هایش راه افتادم. گرفتم و به

االن این صااااااااااااادا به چه دردم یم خورد وقِن رفته بود رساغ   

 لوک کثاف ؟! 

ن بود، این کااه دو تااا فرا باااال    تر باااز هم هوابش البااد همی 

 کنار زده بودم! 

دهم. چناااااد دانسااااااااااااتم کاااااه بااااااالخره تاااااا تهش را گوش یمیم  

 ای به کف خ ابان زل زدم و باز  خش را روشن کردم. دق قه

ربآ  رنااا د و بعد  مد. چند ناااوال ی  بی اااِن صااادای تینا یم  

 اشااااااباه یم
ً
و  کردند به خواندن. تینا کال خواند و نی ااااام را رسی

 زد هاده خا  و گن  
ً
ناخود گاه باز کرده بود. ونااا ش هم کال

ا درن  ک ن قدر داد که با هم  یِنن نند. با خ اااااااااااااااااااااااایل  رش! همی 

 ک  ده و زیاد. 
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 مد. کیم انگار دور شاااااده بودند. فقآ صاااااداهای م وی یم  

ی تنهایش بعد ف ر کردم دیگر تمام شااااااده اما صاااااادای زم مه

 از دور  مد. کم کم ن دیک یم شد: 

 ی ما دوِر دوره،     کوهای صبورهخونه»  

،     ص راهای خایل   شتای طالیی
ن
     د

 تابی مان  اونوِر  ب، اونوِر موهای ی  خونه  

 «    هنگالی رسوه، توی رویان ، توی خواب...   

 شد.  صدای ن سش  مد و صدا واضح  

یم دونم کارم خوب نیس ، اما... یم دوین کاوه شاید باور »  

، اون شب تو ماشین  اگه...   «ن نن

 «بیه ب ا دیگه... »  

 از چ اااام غره نجی کردم و اگر تینا هلوی چ ااااا  
ً
مم بود  تما

 ام ها یم خورد. 

 «اومدم ع ق بیه. »  

ن سااااااااااااش را رها کرد. انگار هلوی رویم بود که صااااااااااااادایم را   

ن بلند کردم:   نم  نیستم ماشی 
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؟    ا اون شب تو ماشینم چی

 ی  خ ال گ ِین شده بود...   

 صدایش زم مه شد وقِن گ  :   

ی خواب و وق  خونه ن اااد،  ِن تو ی من که هیچخونه»  

 «ی تو ب ه. رویا... کاش یه روز خونه

 و صدا ق   شد...   
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 فرهاد   

 

 

 

 

 

ی نام  چپ ناینه ن اساته بود روی مبل دون رهبهدنا   

. یک ن ه نگاهم یممن  کرد.  ال  نگاهش با قبل از این بند خن 

 فر  داش . 

ی از بهرو نبو    د،  ساااااااااااااااب در این ده دوازده روزی کااه خن 

که خودم از ایمان و برادر نچسبش را هم رن ده بودم. با این

 انمش را برده 
ً
قبل بهش شک داشتم و بهرو و ویدا هم علنا

کرد.  خر هم انداخته بود گردن بهرو بودند، باز هم  اشا یم

 که  ا  چ ان شده بود و دنبال اطالعاش یم گ  ... 
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درش ن هم ده اصاااااااااااااال هریاان این بود کاه ناه خودش ناه برا  

بودنااد کااه من، فرهاااد! وقِن نااه نااااااااااااااال  یش  ااا توی این راه 

هایش را کرده بودم و قرار نبود به دو گذاشااتم،  ساااب همه

ن هم به خ ال تا الشاخور فرصا  طلب با  بدهم. برای همی 

خودشاااااااااااان با روکردن دناااااااااااتم  یش بهرو زهرشاااااااااااان را ریخته 

 بودند. 

ی  مثل نااااا امک که شااااادند اگر به اااااان با  داده بودم، یم  

اناااداختم دم ت اااان هاااایی کاااه برایش یمهنوز برای انااااااااااااتخوان

اش تلنگر گاه توی مسااااااااااِن به رح  درانهداد و وهدانش گهیم

کرد. البته نباید فریده را هم زد و ه  گریه و زاری کاری نیمیم

دن  کم یم گرف . این زن  سای  افسارش را دن  گرفته 

تواند از موس موس کردن اطرافم و ف ر یم کرد هنوز هم یم 

ی به چن   ورد. ا مق!  ن  چن 

برادران م اااااااااااا ق به برنامه هایم گند زده بودند، اما باری را   

هم از دوشااااااااام برداشااااااااته بودند، که ت مل نااااااااانگینن اش این 

ناال ها  ساای  خساته ام کرده بود. هرچند وقِن رازها برمال 

ش این اشااااااااااااادند خوب و بدش به یک اندازه بود... خوی  یم
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اش اما... بود که الاقل الزم نبود دیگر نقش بازی کنم. بدی

ون دادم.   ن سم را بن 

 از نگاهش خسته شدم.   

 خوای بری؟ا نیم  

 ابرویش را باال داد.   

ونش ن رده بودم، نااااااااااااوایل بود که گه این   که چرا تا االن بن 

 زد. گاه توی م  م  رنه یم

 گه براش کار هور کنم. قدری  شنا دارم که های دیا اون  

 شاید  وزخند زد.   

کنن فقآ با ااااااااااااااا من به اعتماد دونااتم خ ان  کردم، ف ر یم  

ان یمکار   دا   شه؟کردن برام هن 

  مد... هالب بود. از این بازی خوشم یم  

ان کنم؟    ا مگه قراره هن 

هایش را کنار گذاشاااااااته بود. ع  ب مدِی بود که شااااااا  ن   

 کردم. ر یمشان ف بود که به

 دوین که خونه چقدر برای بیه مهمه... ا یم  
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؟ا االن داری هانوش دونا  رو یم    کنن

 با اخیم کمرن  نگاهش را ادامه داد.   

 مدیل دون  داری؟ ا ش الی این  

 کردم! مسخره بود... داشتم باهاش شوچن یم  

خب البته  ق داشاااااااااااتم کیم به رسم ب ند! بعد از نه ناااااااااااال   

ی درها شاااااااااا سااااااااااته بود. الزم نبود ه ار ها گوش و مهق ل ه

چ اااااااااام داشااااااااااته باشاااااااااام، برای هرکاری هوانبش را بساااااااااان م، 

 واناام به ناا امک و ایمان باشااد و مادر... که  ِن دیگر ته 

 صف اف ارم هم نبود... م  م خایل شده بود. 

 

 

 

🌙 
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ون    اخمش کیم بی اااااااااااِن شاااااااااااده بود. بلند شاااااااااااد و از اتا  بن 

ن انداختم و زل زدم به شاااااااااای ااااااااااه اش. رف . عین م را روی من 

ی هم از  ن لکه های م ا یم نبود ع  ب بود که دیگر خن 

افتادند. بی اااِن به شااای اااه که مثل یک نق ه وناااآ دیدم یم

 دق  کردم. شاید هم بود... نیم دانم. 

 رسم را به   ِن صندیل ت  ه دادم و چ م بستم.   

دانسااااااااااااتم رگردد و بااا رفتنش نیمخواناااااااااااااا  بااه دی  ببااابااا یم  

چ ور تیناااا را از بیه دور نگاااه دارم. این چناااد روز هروقااا  

«.  رفته ناااااا ر»رساغش را گرفته بود به دروغ گ ته بودم که: 

دیگر مهم نبود که دروغهایم  یش بهرو رو شااااااااااااوند. این ی  

 های برمالشدن رازها بود. هم از خوی  

دم. تصحیر تار بود اما در اتا  باز شد. الی چ مم را باز کر   

 واضح! 
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با چ دمان مخصوم خودش در نینن برگ ته بود.  ب و   

 قهوه و ژلوفن! 

کردم... گ تم کااااااه م  م البتااااااه دردی توی رسم  س نیم  

  س نیم کردم! 
ً
 خایل شده بود! این بخش از تنم را کال

ً
 واقعا

ن دوباره چ اااااااااااام بسااااااااااااتم. ن دیک یم    مد. نااااااااااااینن را روی من 

ن ت  ه داده بود. یک بود. شاید لبهگذاش . ن د  ی من 

 ا تو، خوی  فرهاد؟  

هااااااایم را در هم کرد. نااااااه چون گ تااااااه بود اش اخمزم مااااااه  

 فرهاااد  یااا چون داشاااااااااااااا  طبق معمول  ااایش را از گل مش 

کس به تر یم کرد؛ چون ناااااااااوایل را  رنااااااااا ده بود که هیچدراز 

خودش ز ماا   رناااااااااااا اادنش را نااداده بود.  ِن بااابااا کااه هم 

هریااان عقااد را یم دانساااااااااااااا  هم بااه هم خوردنش را فهم اده 

 ترهیح بود... ضاااااااااااامن این ه هرکس هریان را یم
ً
فهم د،  تما

ند، نه از من... یم  داد این نوال را از بهرو بنی

ام هایم را باز کردم. تصااورم درناا  بود. کنار صااندیلچ اام  

ن ت  ه داده بود و نگاهم یمبا فاصله   کرد. ی یک قدم به من 
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طرفم گرف . از کیم چرخ د و لیوان  ب را برداشااااااااااااا  و به   

دناااااااااااااش گرفتم. م  م هنوز خاااایل بود. خاااایل فقآ باااا یاااک 

 بودم؟ « تو، خوی  فرهاد؟»نوال: 

ای نوشااا دم. یم خواناااتم از ناااوالش عبور کن م. این هرعه  

 هوری بهِن بود. 

ن نوایل  رن دم که هوابش را یم دانستم...     برای همی 

ش خواناااااته بود ناااااندی رو   دا کنن که توش ت ل ف اااااااااااااااااا از   

 شد؟نهمش از دارایی خواهرش م خ  یم

 اخم کرد و رسش را به تای د ت ان داد.   

 ا   داش ن ردی.   

 ای رو   دا کردم که از خواهرش گرفته بودی.  نامها وکال   

ای دیگر نوشاااااااااااا ااادم. این را هم یم دانسااااااااااااتم...  رام هرعاااه  

 چهره
د
 ها نایه انداخته بود. وی اخماش ر گرفت 

 خاطر...  ول این کارا رو کردی؟ا به  

 چهره  
د
 اش. صدایش  رام بود و انع اس گرفت 
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هوابش را « تو، خوی  فرهااااد؟»خااااطر هماااان شاااااااااااااااایاااد باااه  

دانم. م  م باز هم خایل خایل شااده دادم. شااااید هم... نیمیم

 بود. 

ای دیگر نوشااااااااا دم. انتظار  ان دادم و هرعهرسم را به نفن ت  

 ن وتش را داشتم اما گ  : 

 خاطر مادرش؟ا به  
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 مثل کیش و ماش شدن بود.   

ن گااذاشااااااااااااتم. قباال از  ن کااه مثاال    بااا م ااث لیوان را روی من 

خانه ی خانه ام  ن  که توی  شاااااااااانی
لیوان بهرو ب اااااااااا ند... لیواین

 ود... خرد شده و ت ه هایش  ای ه تمان را خوین کرده ب

ایساااااااتادم. از بازشااااااادن این مسااااااامله رویش بلند شااااااادم. روبه  

کردم  مد؛ اما م  م خایل بود و فقآ نگاهش یمخوشااااااام نیم

که در باز شااااااااااااد. الزم نبود کنارش ب نم یا رسم را ت ان بدهم. 

م شود. از های  اشنهک ش
ّ
بلندش را نپوش ده بود که هم قد

ه هلوی در را باالی رسش خ یل واضااااااح، تصااااااحیر تار ایسااااااتاد

 دیدم. یم

ویدا اما هول شده بود. از هلوام کنار رف . برگ  . نگاهم  

هایش را در کرد. باز به تصااحیر تار هلوی در نگاه کرد. دناا 

 هم   چ د و تهش فقآ یک کالم با انتصال گ  : 

 ا بیه.   

م  م هنوز خایل بود... فقآ عین م را برداشاااتم و به چ ااام   

اخم و... در واق  . تصاااااااحیری ی  زدم. تصاااااااحیرش واضاااااااح شاااااااد 

 هیچ  ش... ی  
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در را   ااااااااااا  رسش بسااااااااااا . هلو  مد و روی مبل نااااااااااام    

ن ن س . ویدا هنوز به خودش یم و  ران  من    چ د که رسی

 به گ ِین کرد: 

 که... ا اون شب  رفای زیادی زدی، ه  این  

اش کل نادیدهویدا با رسی  وی ان ناااااااااااام  در یم رف . به  

ل از رناااااااااا دنش به در، بهرو رسش را نااااااااااماش گرفته بود. قب

 چرخاند و گ  : 

ن گوش کن به دردش یم    خوره. ا ب ی 

مردد ایساااتاد و با م ث چرخ د. واضاااح بود که منظورش را   

 ن هم ده بود. 

 بهرو  وزخند زد و گ  :   

ان اون مدِی که صادقانه اااا نیم   خوام مدیون  باشم، به هن 

 کم م کردی... 

 د و رو بهش ادامه داد: به من اشاره کر   

 خوام روی واقعی و ن ون  بدم. ا یم  
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ها با دو بهروی دیگر این رفتارها هدید بود. تمام این نااااااااال  

 بود و بهرویی کااااااه 
ن  شاااااااااااانااااااا بودم. بهرویی کااااااه خواهر بهی 

د و...  اال این بهرو! که یم خوانااااااااااااا  های خواهرش را بگن 

 ای هدید بود و تصوری ازش نداشتم. نسخه

ون نیموی    بن 
ً
رف  اما دا هنوز رسدرگم ایسااااتاده بود. ا تماال

شااان تصااوری های  شاانایی واضااح بود که او هم در تمام نااال

 از این روی دوناش نداشته و نیم دانس  باید چه کار کند. 

رسش را چرخاند ناااااااام  من. روی صااااااااندیل ام ن ااااااااسااااااااتم.   

 این وری بهِن بود. 

. موهایش را هوری اش نبود هنوز هم هیچ  شااااا در چهره  

ون نیمزیر شال م  م  ریخ  تا... کرده بود که از زیرش بن 

گ تم! اون شاااااااااااااب  رفای زیادی زدی اما ااااااااااااااااااااااااا داشااااااااااااتم یم  

 کدومش اظهار    موین و طلب بخ ش نبود... هیچ

طور مساااااااااااااتق م بااااااه وقاااااا  دیگار اینکردم هیاچف ار نیم  

ه شود. چ م  هایم خن 
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و که خودتم یم دوین اشاااااباه کردی و طلب بخ ااااش ااااااااااااااااا بگ  

 کن! 

؟کنن یا یما بگم، فراموش یم    بخشی

 کدوم! ا هیچ  

 ا  س، چرا بگم؟  
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را زم مه کرد. ناااااااااااایب « چرا بگم؟»رسش را خم و زیر لاب   

 ها شد.  وزخند زد و باز رسش را بلند کرد. گلحیم هابه

 ااااااا به  
د
خواهرم خ ان   مون. بهخاطر  ول  اتو کردی تو زندی

مادر شاااده، ش ی  مرح ب اااه. بچهکردی. باعث شااادی هوون

 خواهرزناااا ... و بااااه 
د
نظرش ن ااااازی بااااه گنااااد زدی بااااه زناااادی

 عذرخوایه و اظهار    موین نیس ! 

ی بود...     رف زدنش مثااال مرور یاااک هریاااان و نا  اااه گن 

رسش را چرخاند ناااااااااااام  ویدا که رسش را خم کرده بود اما 

 درهمش  نهان ن ده بودند.  ها روی صورشاخم

 ا شناختیش؟ یا کور و کر شدی؟  

ون رف . ویدا ی       رف یا نگایه از اتا  بن 

 بلند شد. با همان ل ن خنن  گ  :   

اااااااااان رو باهاش اااااااااااااااااااااااا وک لم باهاش تماس یم   ه تا قرار م رصا گن 

 هماهن  کنه. 

 رف . داش  نم  در یم  

ن ت ان نخوردم.     بلند شدم اما از     من 
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 ا قرار م رصن رو که من باید هماهن  کنم!   

کردم این موضااااااا  قدرش مساااااااخره را اما... م  م باید ول یم  

 خایل بود! 

 طرفم زد و گ  : چرچن بهایستاد. ن م  

 اصاااااااال دارایی   
ً
مون رو به عالوه ی خونه، بهم بریم ااااااااااااااااااااا فعال

م!  ، تا برای نودش تصم م ق   بگن 
 گردوین

خندیدم؛ مساااااخره یمما زدم. نباید به زدم؛ انباید  وزخند یم  

ه ب و نااااااااینه ناااااااانی کرده با این بهاما خندیدم. نباید دناااااااا 

رفتم؛ اماااااا رفتم. نباااااایاااااد م خرف طرفش یمنگااااااِه از بااااااال باااااه

 گ تم؛ اما گ تم: یم

؟ ا دارایی     تون؟! کدوم دارایی

  س،  س تن ر نگرفته بودم. قدر از نگایه ی  تا  اال این  

ون نیمی لعنِن چرا موهاا   ریخ ؟ چه اش از زیر شاااااااااااااال بن 

 کارشان کرده بود؟

ی نیم گ  . فقآ نگاهم یم کرد. نگایه که باید خ ه    ن چن 

 ام یم کرد اما زبانم درازتر شد: 
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ی یم   ن . بهااااااااااااااااااااااااا اگه چن  قدر کافن این خوای برو از  درش بگن 

 ها چا  دتم! نال

 ا خ یل وق ج!   

 لبخند زدم.    

 هستم... ا اوهوم...   

 بهش     کردم.   

ااااااااااااااااااااااااا وک لا  کااه تماااس گرفا ، تاااریاااا  عقاادمون رو بااهااش   

 کنم! هماهن  یم

ک ، توی صااااااااااااادای قدم   های م  مش تا خرو  کامل از رسی

 رسم کحب ده شد. 
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 بیه

 

 

 

 

 

 

 ا قربون  برم من... ع ق بیه.   

 بون دمش. هم های خودم. هم های بیه.   
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 م... خوشگل من. ا ع ی    

 کیم  س و  ال قهر داش .    

 ا بدون من رفِن مسافرش؟  

  وزخندم را خوردم.   

 ا ی گ   به  که رفتم مسافرش؟  

   .  ا بابایی

ِف وق  ه ِ  ی  گوی کثافباباش یه دورغ»گ تم: باید یم   رسی

خ اااااال اون عویصن کاااااه بااااااالخره  ااااادرشااااااااااااو ع ی م...  ااااااال ی  

 « ه شده بود.  رم، دلم براش یه  ر دریم

 اما گ تم:   

ها ااا م بور بودم.  اال برگ تم و دیگه هم قصد ندارم هیچ  

توین ب ااااای  یش من. دیگااااه قرار برم. تو هروقاااا  بخوای یم

ن باش.   نیس  مسافرش برم، م می 

 مون؟ ی خونها مگه نیم  

ی از شهداد نبود. بی ِن تینا را    رسی توی الی  ک  دم. خن 

دم ااای ها هواب خوانااااتم به این نااااوال.  نیمتوی  غوشاااام فرسا
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 بهش ف ر کنم. این روزها نیم خوانااااااااااااتم به 
ً
دهم. یا اصااااااااااااال

هااایی کااه یم 
ن هااایی کااه از رس یم گااذراناادم ف ر کنم. بااه چن 

ن چن 

 شن دم... 

؟ا با بابایی عروش نیم    کنن

 به نخِن هلوی هم  شدن صورتم را گرفتم و گ تم:   

 ره؟دوین شهداد ی یما یم  

 را ت ان داد.  رسش  

 ا ام ب.   

ام اااااااااااااب... امروز چندم بود؟ چند شاااااااااااانبه بود؟ چند روز   

 گذشته بود؟ 

این روزهااا، زمااان نااه اهمیِن داشاااااااااااااا  نااه توهیه بهش یم   

کردم. ه  این که خونه نیم رفتم و فقآ توی خانه ی خودم 

و توی رسما انگار دفن شده بودم. بخاری هم چند روزی بود 

وا یه رسدتر یم شاااااااااااااد... خب تینا را هم که کار نیم کرد و ه

نداشااااااااتم که دنبال گرم کردن خانه بروم... روزها هم   اااااااا  

ی بی ِن از این نبود...  ن  هم شب یم شد و یم گذش ... چن 
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ف رها را  س زدم. باید  وانم را هم  یم کردم. مم ن بود   

 ی فرهاد هم   دا شود. رسوکله

ای  روی درهای شی هنگاهم دوباره در الی  چرخ د و بی ِن   

 ورودی م ث کرد. تن ا داش  از مهد یم گ  . 

 ا من تو نمایش هسته ی هندونه هستم.   

ی بااااعاااث خناااده ام شاااااااااااااااده بود. موهاااای فر و    ن بااااالخره چن 

 ن اهش را م  م بون دم. 

 ا قربون  برم.   

خنده  اک شاااااااااااده بود.  رم داشااااااااااا  باز هم باال یم  مد.   

 ی  اطال  بود.  ِن اگر شاااااااااااااده بودم کشاااااااااااا کاه از هماه 
ن چن 

 نمایش شب یلدای تینا بود. ی  هوا زم مه کردم: 

 ی شب یلدا شد...   
ً
 ا اصال

تینا داش  روزها را برایم یم شمرد و من باز به اطراف نگاه   

 کردم. 
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اااااااااااااااا مانیل یم گه شاااب یلدا چند روز طول یم ک اااه تا صااابح   

 شه. 

، شااب یلدا نیساا  که چند روز طول یم یم خوانااتم بگحیم  

ک د،  ال و روز من ان  که قرار نیس  صبح را هم بهیند 

 نیم توانسااااااااااااتم این ها را برای او به زبان ب اورم... 
ً
و مساااااااااااالما
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طوالین ترین و ناااااااااا اه ترین شااااااااااب توی دن ای تینا فقآ باید 

 همان شب یلدا یم ماند و بس... 

 ا من شب دون  ندارم.   

دانسااتم. البته  درش هم یم دانساا ...  در  خ یل خوب یم  

ف و وقیح و کثافاش.   ی  رسی

 م  م ب لش کردم.   

 نیس  قربون  برم. شب که بخوای  خ یل   
ا اونقدر طوالین

 زود بازم صبح می ه. مثل هر شب. 

 ا یعنن چقدر؟  

 کاش  هنم یاری یم کرد...    

... خب...  ها... ناع  شنن توی اتاق  رو ب  
ً
رگردون ااا مثال

... وقِن  ن و منتظر بمون تاا هماه ی شاااااااااااانهاا از بااال بری ن  اایی 

، شب یلدا هم تموم شده... بق ه ش  ن همه شون ریخِین  ایی 

مثل همه ی شااااااااب هاناااااااا  تو که بخوای  خ یل زود صاااااااابح 

 می ه. خ ال  را  . 

شااااااااااهداد باالخره  مد. با چمداین ب رح و نااااااااااا  دنااااااااااِن و    

همی اااااااااااااه برازنده.  خوش تیپ و مثل کوچک. خوش چهره،
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بدون ن ااااااانه ای از غم یا شاااااا ساااااا  برای  س زده شاااااادن از 

 هانب خانم خاردار! 

دانساااااتم چه انتظار یا تصاااااوری باید از این دعوش هنوز نیم  

کردم به خانم داشااته باشاام. تا قبل از رناا دنم بی ااِن ف ر یم

خاردار مربوط باشاااااد و رانااااااش برایم فرِف هم نیم کرد، من 

 تینا  مده بودم.  فقآ برای دیدن

شااااهداد تینا را صاااادا زد.   اااا  رسش دخِنی هوان با لباس   

ن  مد. فرم هتل، لبخند به لب  یش یم  مد. تینا از ب لم  ایی 

ی توی گوشاااااااش گ   که خودبه ن خود من هم ایساااااااتادم. چن 

باعث  وقش شاااااااااااااد. اخم کردم. وقِن با دخِن هتلدار رف ، 

م که شهداد هلو اخمم بی ِن هم شد و خوانتم دنبالش برو 

 مد و با اشااااااااااااااره به دخِن که  اال دنااااااااااااا  تینا را گرفته بود، 

 گ  : 

   .
ً
ن ل  ا  ا م ممنه. باید باهاش ص ب  کنم. ب ی 

کردم که فرهاد خن  داشااااااااااا ، فقآ داشاااااااااااتم به این ف ر یم  

ن را ِن با غریبه گذاشاااااا ، که ها تنها یم درش تینا را به همی 

بااااز ن اااااااااااااااده و نگااااهم  هاااایم از همبااااز گ ااا  بن ااااااااااااینم. اخم

 همچنان به مسن  رفِین تینا بود. 
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 ا گ تم که م ممنه!   

 دونه؟ا از نظر ی؟ فرهاد یم  

 ای کوتاه گ  : ابرویش را باال داد و با خنده  

ااااااااااااااااااااا از همه نظر... در ضاااااااامن من خودم  درب رح اون بچه   

 تا زودتر تینا رو برگردونم. 
ً
ن ل  ا  هستم!  اال ب ی 

 م. با اخم ن ست  

 

 

 

 

🌙 
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. ا فرهاد خن  نداره شما االن این    هایی

 نگاه از مسن  رفِین تینا گرفتم و به او دادم.   

 گه. ا خب تینا بهش یم  

بودن ت ااان داد و کیم تنش را اهم اا رسش را بااه معنااای ی    

 هدی  رن د: 
ً
 روی مبل هلوتر ک  د و کامال

 چی   
ً
 ه؟کار کرد  ا فرهاد... دق قا

 رفن هم از عقد به   س این بود! البته هالب بود که هیچ  

ماااااان ن ده بود. هرچناااااد تاااااا  یش از این نااااااااااااوال هم خورده

ن را به  الهمه وهوای همی اااااااااااااه رسخوشااااااااااااش ربآ داده چن 

شد، یا شاید گایه بودم. انگار این مرد هم به وقاش هدی یم

 را هدی یم
د
 گرف ! هم زندی

هریاین  یش اومد که باعث شد به  ااا عقد ن ردید... درواق   

 هم بخوره. 

 ا فرهاد بهتون نگ ته چرا به هم خورد؟  
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 ا نه.   

 ا ازش  رن دید؟  

ن زیر  ایش را نگاه کرد    چند ثان ه صورش من، چند ثان ه زمی 

 تر از قبل گ  : و باز نگاهش را به من داد و هدی

 کار کرده؟ا فرهاد چی   

اااا را های شااااا تواناااااتم ژنااااا نه یم   م و  رسا ک و فلسااااافن بگن 

 یم
ً
خوانااااااااااااتم،  س من هم  یش  در خراب ن نم، نه اصااااااااااااال

ه در چ اااااااااااممثل خودش لبه هایش ی مبل ن اااااااااااساااااااااااتم و خن 

 گ تم: 

ی مون. بعد به گ تهخاطر ارث هاااا اول با  درم  شنا شد... به  

به نام  خودش عاشااااااااااااق من شاااااااااااااد! بعد فهم د که اون ارث

وا  کرد... ت ل ف نااهم من از خواهرمه...  س با خواهرم ازد

ارث ه م اااااااخ  شاااااااد و یه ناااااااند هم داشاااااااا م... اما اون با یه 

وکالتنامه که م ممنم هعیل بوده، همه ش رو به نام خودش 

ن رو فهم د...  رستون باعث شد خواهرم زد. خواهرم همه چن 

ه چون یم خوانااااااااااااااا   ق قااا  رو باااه من بگاااه... بعاادم  بمن 

بش من هسااااتم... منو گ   خواهرم خودکشاااای کرده و مسااااب
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ن عذاب وهدان چند نال دنبال خودش ک  د و بعد  با همی 

م... بعد  من  ق ق  رو فهم دم و خوانااااااتم ازش انتقام بگن 

اااااا شاااااااما فهم د که من همه ن رو فهم دم و دل ل این رسا که چن 

خوام باهاش ازدوا  کنم، انتقامه! بعدش رو هم خودتون یم

 دون د! یم

داد کاه  ِن وضااااااااااااحح ن ااااااااااااااان یماش بااهبلناد شاااااااااااااادم. چهره  

ن قصاااااااهیک ای را نداشاااااااته و درصاااااااد هم انتظار شااااااان دن چنی 

 شوکه شده بود. 

 رم دنبال تینا. ا یم  

ی که تینا با دخِن هتلدار همراه شااااااااااااده بود راه    و در مساااااااااااان 

ی هتل   دایش کردم. از دخِن ت ااااا ر کردم و افتادم. در کافه

 به تینا که منتظر ک ک توش
د
 گ تم: اش بود  فرن 

  ی با من بریم خونه؟ا یم  

 با  و  گ  :   

  د؟ا کاوه هم یم  
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ای که این ام بود نه خونهخب من منظورم از  خونه  خانه  

روزها نه رساغش رفته بودم نه کشاااا از  ن ا رساغم را گرفته 

 ای هم در کار نبود. بود. و البته... کاوه
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ی که نااااااا ارش ک ک توش   ن  تینا و شاااااااهداد با هم به من 
د
فرن 

 ن سته بودیم، رن دند. 

و ایل بود که قبل از شاهداد هنوز  ر از همان  س یچهره  

 مدن رساغ تینا روی صاااورتش شااا ل گرفته بود. شااااید خ یل 

وپایش را گم کرده گ تم دن هم دور از واقع   نبود اگر یم

 بود. 

 نیم  
ً
ن مساااااااالما م و با هوری دتوانسااااااااتم همی  ناااااااا  تینا را بگن 

م.    خودم بن 

 شه تینا با من ب اد؟ا یم  

ن    مان چرخاند. تینا دونااااااااااا  شاااااااااااهداد با م ث نگاهش را بی 

داشاا  همراهم ب اید و از بروز ا سااانااش خوشاا ال شاادم. 

 شهداد اما گ  : 

 ا من و تینا باید بریم  یش فرهاد.   

ندارد.  ایدانسااااتم که درخواناااا  از او فایدهبلند شاااادم. یم  

تینا را بوناا دم در گوشااش باز هم تات د کردم که قصااد ناا ر 

ندارم و هروق  بخواهد من را بهیند، هسااااااااااااتم و فقآ باید 
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ً
بخواهد و کم مانده بود التماس کنم که این را بخواهد!  تما

 بخواهد... 

برای شااااااااااااهداد فقآ رس ت ان دادم. او اما راهم را بسااااااااااا  و   

 ، گ  : که تینا ب نود تر از  ن رام

 به  رفاش... ا راه   

  وصله به م ان  رفش رفتم. ی    

 ا با  رستون ص ب  کن د.   

ون  مدم.     از کنارش گذشتم و بن 

دانسااااتم دو برابر ق م  معمول هلوی هتل تاتشاااا بود. یم  

ند؛ اما رساغیم دانساااتم ک ا شاااان رفتم و ناااوار شااادم. نیمگن 

ای که نیساا . خانهدانسااتم که مقصاادم خانه بروم. فقآ یم

 ِن در نظر تینااااااا هم  خونااااااه  نبود و  س خونااااااه بودن 

 نداش . 

قاااادرهااااا هم من ِف تصاااااااااااام م روزهااااا  نطور کااااه اینهمااااان  

 گرفتم به راننده  درس گالری کاوه را دادم. نیم

کننده و خب... ام دبخش   خانم خاردار  بعد از   ام غافل ن 

اش نداشا م. بعد از و بعد از  ن دیدار ناخوشایند، دیگر تم
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برخوردی که با شن دن انم کاوه کرده بودم، ترهیح یم دادم 

 تنهایی تمام و کمال را بچساااااااااابم... توی هم  و در 
ن  همی 

ً
فعال

ااااااااااتهایم  کنار  دم ها با هر وضاااااااااااعیِن، فقآ  رصاااااااااااها و  رسا

  ررن  یم شدند و به همم یم ریختند. 

ی به ت مل تنها  سن ات اقاش افتاده این بود که دیگر ن از   

ی عوض ن ااااااااااااااااده بود. تنهااااایی 
ن فرهاااااد نااااداشااااااااااااتم. دیگر چن 

ها هنوز رسهای ها و خودخوریخوردن رم کردن ها،ف ر 

یم که از روی  خود بودند، اما زیر نااااااااااایه ی غیم عظ م و رسی

 خواهرم داشتم. 

ن دیک گالری   اده شاادم و در ایسااتگاه اتحبوس ن ااسااتم. از   

ن خایص   دا نبود. هاین کرد   ماشااااااااااینش، که ثاب  یمها چن 

 خودش هم هس . 

گالری  ن دناااااااا  خ ابان بود. از اول هم قصااااااااد دیدن او یا    

ها  ِن با این دادن خودم را نداشااااتم. اما ن ااااسااااِین اینن ااااان

ای رسد و فاصااااااااااااله هم  س بهِنی داشااااااااااااا  تا رفِین به خانه

هااای کردن بهش فقآ صاااااااااااااادای گریااهتاااریااک کااه هر بااار ف ر 

هرم ناا امک را در  ال  ن  منن
د
مسااِن در گوشاام ت رار و از زندی

 کرد. یم
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ای که ویدا تماس گرفته و دیدار با ناااااا امک از همان ل ظه  

هایم گند زده، در  هنم  ررن  شااااااده گ ته بود که به نق اااااااه

دادم. بود و  اال شاااااااااااااده بود تنها کاری که انگار باید ان ام یم

م و شاید شدام  ماده یمفقآ باید کیم برای دیدن  در لعنِن 

ن  رخاطره، بهِنین م ان این ها با نمای گالری و این ماشاااااااااااای 

 برای تمدد اعصاب بود. 
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هرچنااد ترهیح یم دادم بااه کاااوه هم ف ر ن نم... بااه این ااه   

 اگر چه به خوان  خودم، رفته بود اما... 

ناااااااااااع ؟ یک ناااااااااااع ؟ یا  دانم چقدر گذشاااااااااا . ن منیم  

 بی ِن... 

اش را گرفتم. من  ِن  درس ام را در وردم و شاااااااااااامارهگوشی    

ای کاااه البتاااه ی  ااادر لعنِن ام را هم ناااداشااااااااااااتم. خااااناااهخااااناااه

 فرهادخان برای بسِین دهان  درم به نامش زده بود. 

ی که چقدر دلم یماین   ن خوانااا  نااا امک  درم نباشاااد، چن 

 که چقدر نبود که بتوانم با مق اس و اندازه ب انش کنم. این

تنش نباشااااااااد، یا همان ور که به خانم خواناااااااا  رسبهدلم یم

خاردار و گلنی هم گ ته بودم، زهرک اااااا دنش را بهینم،  واس 

کردند و مریض و غرین  بودند که رو م را زخم و  ری اااان یم

 رایه برای خالیص ازشان بلد نبودم. 
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هاااااای خودش، زنش هوابم را داد.  ن هم بعاااااد از کیل باااااه  

شاااااااااااااک داشاااااااااااااند؟ هریان را فهم ده بودند؟ های  زاد. بو 

 کار شده بود؟ بهفرهاد باز هم زودتر از من دن 

ون دادم و گ تم:     ن سم را بن 

 ا گوشی رو بده ن امک.   

ی ... ا وا چه ی      ادب! نه نالیم نه عل  ، نه تن 

 در ل نش نبود.   
د
 خندید. هرچند ه  مسخری

 ا  خه برادردار شدی ع ی م.   

 صله گ تم:  و ی    

 ا ن امک نیس ؟  

، هم هس  هم نیس ... با ایناااااااااااااا یم   ن دوین که برای نومی 

 بار  در شده... بی ِن دون  داره بره فضا! 

 در  اتش بود.   
د
 و مسخری

د
 باز هم خندید. لودی

یک بگم.     ا خب  درس بده ب ام تن 
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منده ع ی م.  درس یم   خوای باید بری رساغ شوهرش. ااااااااااا رسی

هنوز شاااااااوهرش ن اااااااده! باالخره که می اااااااه،  س  ها راناااااااِن 

 فرِف هم نداره. 

 صدایش را لوس و بچگانه کرد و باز گ  :   

 بونم... ا از طرف  داداشتو یم  

ق   کردم. نه خ یم داشتم نه  ریص... درواق  نه بی ِن   

از قبل از صااااا ب  با او... همه ی این  وانااااام در درون من 

هم کاااه از اول ت ل  ش  در نهاااایااا   اااد خود بودناااد. این زن

تر از وقِن روشااااااااااااان بود. فقآ خساااااااااااااتااااااه بودم. خساااااااااااااتااااااه

های بیه را   دا کرده و م ااااااااا ق دنااااااااا  فرهاد را یادداشااااااااا 

تر برایم رو کرده بود... خساااته تر از وقِن کاوه رف ... خساااته

ون  مدم. از وقِن که با  ای زخیم از خانه  ی فرهاد بن 

د.   ام رنااا ده از صااادای زن    ام نگاهم را به گوشی ک اااان  

خآ ن امک بود. یک شماره کارش بان  بود و زیرش نوشته 

 بود. 

... بهی تولد داداشاااااااااااتو براش کارشتوین هدیهیم»   کارش کنن

 «خواهر خوی  باش. 
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اش را در گوشاااااااام های مسااااااااخرهتوانسااااااااتم صاااااااادای خندهیم  

 ب نوم. 

 های رسد ایساااااتگاه ت  ه دادم.  اال فرهاد یمرسم را به م له  

خوانااااا  با این کارها به ازدوا  م بورم کند... چ ااااامهایم را 

بساااااااتم. توی دفِنش از وک لم مایه گذاشاااااااته بودم اما درواق  

هنوز وک یل نداشااتم... یم خوانااتم او  وقا اش را بهینم که 

دیده بودم. دناااااااااااا  هایم را روی نااااااااااااینه قالب کردم. رسدم 

 بود... زیر لب برای خودم زم مه کردم: 

 ی ما دوِر دوره،     کوهای صبوره... ا خونه   
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 فرهاد  

 

 

 

 

 

ه به مانیتور  ی ون ایسااااااتاده بودم. چند ثان ه   ای بود که خن 

ها ب ایند. تصااااااااااحیر تینا و بابا ناااااااااا اه شااااااااااده بود. قرار نبود  ن

ام را ونااااااااآ عین م چسااااااااباندم... خب، بابا انگ اااااااا  اشاااااااااره

 نن ناخوشایندم با ایمان را شن ده بود! ی تل بخشی از م المه

 خوام برم  ی ش. ا بابایی بیه اومد هتل... یم  
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های شااااااااالوار هایم را در ه بچرخ دم نااااااااام  در. دنااااااااا   

گرم نم فرو کردم. تیناااا هلوی  اااایم ایسااااااااااااتااااده بود و اخار 

هایم به صورش بابا دوخته اش برود. چ مداش   یش خاله

 شده بود. 

 ه گ ِین  رفن باز ن ده بود که بابا گ  : هنوز دهانم ب  

 ا تیناهان برو تو اتاق .   

 خوام برم  یش بیه. خوام... یما نیم  

و  یاااک بهااااناااه   ی تماااامل ن صااااااااااااااادایش خن  از رسی ع اااار گن 

 داش . این بار خ اب به من گ  : 

 ا بچه رو ب رن  اتاقش، باید  رف ب ن م!   

د. نگاهم را از ن ازی به توضااااااااایح نبود. منظورش واضاااااااااح بو   

 لود مقاااااابلم صااااااااااااورتش کنااااادم. رسم را خم کردم. تیناااااا اخم

 ایستاده بود. 

 ی     
فایده بود. دنااااش را گرفتم و نااام  اتا  ک ااا دم. گ ِین

و  کرد بااه نق زدن. یه  هرچنااد این  رکاا   رام بود، امااا رسی

 خواهد برود  یش بیه! گ   یمیم

 بیه! بیه! بیه!   
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 . ک ف مهدش را کنارش گذاشتم   

   .  ا باید نقاشی مهدتو ب شی

 ک م.  د. نیمخوام. بدم یما نیم  

  خرین کشااااااااا که باید خ ااااااااامم رویش رس یم  
ً
رف ، ا تماال

ن ن ر تبدیل یم شاااااااااااااد. قبل از دخِنم بود اما داشااااااااااااا  به اولی 

ون  مدم. در اتا  را  ن که  رک  ناهوری کنم از اتاقش بن 

بابا رفتم. مردی بسااااااتم. رسوصاااااادایش را نادیده گرفتم. رساغ 

که بعد از  بی ِن از چهل نال که از  درشدنش یم گذش ، 

 اش فرورفته بود! تازه توی نقش  درانه

  وزخند زدم و مقابلش ایستادم.   

 ا ی فرص  کردی این همه غلآ کنن تو  رس؟!   

ن صدایش با ف ار دندان  
ُ
 هایش به هم، مهار شده بود. ت

 ه کم دیره! کردن، یا االن برای  دری  

خانه رفتم.    ن  به طرف  شنی

شاااااااااادن در اتا  تینا و دویدنش توی راهرو بلند صاااااااااادای باز   

 اش را  رش کرد و باز گ  : شد. برگ تم. دفِن نقاشی 
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 خوام برم  یش بیه. ا یم  

ااااااااااااااااااااااااا این چااه رفتاااریااه تینااا؟! دفِنش رو بردار برو تو اتاااقاا    

 نقاشی  رو ب ش! 

 خوام برم  یش بیه! ا یم  
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 ا بیه نیس !   

در هواب صااادای بلندم، ب ض و  رخاشاااش تبدیل به گریه   

طرفم دوید و م اش را به شد. چند قدم فاصله داشا م. به

 تنم کحب د. 

ِ بد!     ا بابایی

ن رفتااار بااه ناااااااااااا ر بهرو بهش دروغ گ تااه بودم. تنااد راه    وتن 

ا باز هم به خودم کرده و  خر رس هم دعوایش کرده بودم؛ ام

کوچ ش را   که م  کرد.  ِن با اینچسه ده بود و گریه یم

     هم به تنم یم کحب د. 

ون دادم. بااااااابااااااا ناا دیااااااک  مااااااده بااود. هااوا را از باایاانن    ام باان 

 اشااااباه نبود اگر یمیم
ً
گ تم خوانااا  تینا را ب ل کند. مسااالما

 
د
در  ام... درواق  در تمام روزهای  ضااااااااور  درمدر تمام زندی

 
د
ن کشااااااا بود که یمزندی اش و نارا ِن  دیدم، گریهام، تینا اولی 

ن ری د و باعث واتن ااااااااااااش یماو را به هم یم شااااااااااااود. مثل همی 

کردن دخِنم از خواناااااااند برای ب لهایش یم اال که دناااااا 

ند که... اهازه ندادم! دن   های من  یشی بگن 
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خااااااانااااااه رفتم.  رفن بر    ن ای تینااااااا را ب اااااال کردم و بااااااه  شاااااااااااانی

طرفش  مد. بابا دنبالم  مده بود. بهکردنش به زبانم نیم رام

 برگ تم. 

خوای برگردی؟ برای چی اااااااااااا چرا نیم ری فرودگاه؟ مگه نیم  

 ها؟اومدی این

ای نگاهم کرد و چند قدم نرنااااا ده به ه یره ایساااااتاد. ل ظه  

 گ  : 

دار شدم! ا برای این    که تازه از شاه ار  رسم خن 

لم را بدتر کرد. انگار از  رسش ناام د شده بود. ل نش...  ا  

خ یل واضااااااح بود. ن ازی به کن اش نداشاااااا . اما درد اصاااااایل 

اش را ن اااااااااااااان طور ناام دیاین بود که تا قبل از این که این

اااش افتخار دهد،  ِن یک بار هم ن ااااان نداده بود که به  رسا

 کند! یم

 کدام ن ان نداده بودند... هیچ  

قول ن نوهواین ه  به نااااااااخره گرفِین عالیق بهدر تمام دورا  

ن دیگری بروز نداده بودند. خودشان دخِنانه ی  رسشان، چن 

هانوری که توی تمسااخر و شااوچن   اال که شااده بودم همان
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شااااااااان با ها  رزویش را داشاااااااااند، ناام د بودند...  الم از نگاه

 خورد. هر  ش، به هم یم

دار شدی، برو به زن    دگ   برس! ا خب  اال خن 

 کرد. تینا هنوز داش  گریه یم  

 رو  رومش کن.  ا این بچه  

 کنم! م رفتار یما هرطور بخوام با بچه  

 ا چه مرگ  شده تو؟   

ااش     یادش افتاده از  رسا
د
س! تو چهل ناااال  اااااااااااااااا از خودش بنی

 
د
ش چاااه مرگ اااااااااااااااه؟ دیگاااه دیره  ااادر من... برو باااه زنااادی بنی

 شخصی  برس، طبق معمول! 

ی؟ یه نگاه به ای که بهونه یم رفا چ ه؟ مگه بچها این    گن 

 ش تو ب لته! خودش بنداز، بچه

 داد ک  دم:   

 ا  ره! تو ب لمه!   

 تر. ی دناش دور گردنم م  متر شد و  لقهتینا بلند  گریه   
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ن چه   هوری ناااااااااااا   ااااااااااااااااااااااااا تو هم یه نگاه به من بنداز و ببی 

ا و برم چسااااااااااااه دمش و قرار نیسااااااااااااا  ولش کنم به امون خد

 شخض کوفت م! 
د
 دنبال زندی

 

 

 

 

🌙 

 

 320#ایوان

 

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1310 

ن باااااار بود. این این ق اااااافاااااه   ووا  و طور هاااااا هم برای اولی 

هوگم دنااااااااا گی  ام مانده هایش از تنش  وی ان شاااااااااده و خن 

 بود. 

 ه یره را دور زدم و از کنارش گذشتم.   

 ا بسه تینا. انقدر گریه ن ن.   

خواهد برود  یش باز هم گ   که یمهقش الی هقاز البه  

 ترین کار این روزها بود. گ ِین به تینا نادهبیه. دروغ

 برم . ا خ یل خب! گریه ن ن، یم  

 کرد. اما هنوز گریه یم  

اش خم شاااااااااادم. دناااااااااا    ااااااااا  توی هال کنار دفِن نقاشی   

ن برداشاااااااااتم. به اتاقش  کمرش گذاشاااااااااتم و دفِن را از روی زمی 

تخاا  انااداختم و برای چنااد ثااان ااه ناااااااااااا  رفتم. دفِن را روی 

ای نداشاااااااااا  و من کردن مثل  دم  رامش کنم. چندان فایده

و ساااااااااای  نداشاااااااااتم که بی اااااااااِن از این هم اعصااااااااااب درنااااااااا 

ی رس  و خیس صاااابوری کنم. گذاشااااتمش روی تخ . چهره

ترم کرد. انگ اااااا  زیر چ اااااام های خیسااااااش اش کالفهاز گریه

 ک  دم. دن  روی موهای فرش ک  دم. 
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 گریه ن ن دیگه، باشه؟  ا  

 رسش را با گریه ت ان داد.   

 هایش را  اک کردم. نجی کردم باز اشک  

 برم   یش بیه. ا گریه ن ن... تا نقاشی  رو ن شی نیم  

ی منق   دناااااااااااااش را نااااااااااااماا  دفِنش دراز کرد و  خااب   

 گ  . 

 خظ ن ن ا. ق ن  رن  کن. ا خآ  

ک اااااااااااا د. بلند اش  هواب نداد. م اااااااااااا  کوچ ش را به بینن   

اش را ی کمدش دنااااااتمال برداشااااااتم و بینن شاااااادم و از ق سااااااه

ن کردم. بعاااد هم هماااان مهاادش گ تاااه بود،  طور کاااه مری  تمن 

 کاغذ دفِنش را را کادربندی کردم. غر زد که: 

 ا خ یل ب رگه... کوچ ک کن.   

ون دادم.  وانااام نبود که    صااادایش گرفته بود. ن سااام را بن 

ار ب ن کش را برداشااااااااااااتم و کااااااادر ود. خآدخِنم از نقاااااااشی بن 

 کوچ ِنی ونآ کادر ب رح ک  دم و گ تم: 

 ا بیه رو دیدی چی به  گ  ؟  
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 ره. هر وق  بخوام برم  ی ش. ا که دیگه مسافرش نیم  

اش هایم بود. دفِن را هلو  وزخندی که زدم به خودم و دروغ  

ون رفتم و در اتا  را بستم.   گذاشتم و بلند شدم. بن 

خانه بود، هرچند نه  نبابا    ن طور  وی ان و هنوز توی  شاااااااااااانی

ووا .   ااااااااا  ه یره روی صاااااااااندیل ن اااااااااساااااااااته بود. کیم ها 

 طرفم چرخ د و گ  : به

 ااااااااااااااا برای این  
د
که من ناا   نچسااه دم  و رفتم دنبال زندی

اث ی  دیگه و زنتو به ک ااِین شااخصاا م، رفِن دنبال ارث ومن 

بودی؟ تو اول دادی؟ کم گذاشااااااته بودم براش؟ تو لن   ول 

 عاشق بهرو شدی بعد رفِن خواهرشو گرفِن؟! 

هی     اش را با ناباوری م ض اش ماندم. همههواب فقآ خن 

 طرفم  مد.  رن ده بود. از روی صندیل بلند شد و به

 همه  
د
ااااااا. فقآ کاف ه ب  ش ااااااااااااااااااااا  رف  برای من ناااااااانده  رسا

اااااااااا من م خرف م ضاااااااااااه... بگو فرهاد. این وصاااااااااااله ها به  رسا

! چسبنیم  ه... به  رس شهداد ک این
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اش  وزخند زدم. از کنارش گذشااااااتم. رساغ به ام د مسااااااخره  

 کِنی برِف رفتم. 

ن  ق قته شااااااااااااهداد ااااااااااااااااااااااااا همه   خان... م خرفش فقآ ش عی 

 چسبه! ها به  رسش نیمهان  که گ ِن این وصلهاون
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نه ناااااایبهطرفش برگ ااااااتم. دناااااا کِنی را روشاااااان کردم و به   

ووا  و طور هااا شاااااااااااااادم و بااه کااابیناا  ت  ااه دادم. باااز همااان

  وی ان شده بود. 

 که هنوزم عاشق خواهرزنم هستم! ا ضمن این  

 ا چه غلظ کردی؟!   

از  ن روز که م  م خایل شده بود تازه امروز و با  ضور او   

 کردم... داشتم  ر شدنش را دوباره  س یم

 و ااااااااااااااااااااااااا ِا  اااال شااااااااااااااد غلآ؟ بچااه بودم کاا  
د
ه اناااااااااااامش زرن 

 داشِین بود! هرب ه

کدام را باور نداشااااااااااااا . انگار هایم، هیچهایم، هواب رف  

ن بار با هم روبه رو شاااااااااااااده بودیم؛ با  ق قِن امروز برای اولی 

 که شه ه تصحیر ثب  شده توی  هنش نبود. 

؟ من باااه تو گ تم بری ماااال مردمو ااااااااااااااااااااااااا چرا م خرف یم  
د
ی

 بخوری؟! 

بود که  اال یک م ااااا   ال گند و م  م  ساااااای   ر شاااااده   

 رف ... خاطراش م خرف داش  ازش رس یم
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ااا نه خب انقدر واضح نگ ِن... اما وقِن  رسی که ع قش   

! وقِن شااااااااااااااگرد اول  شاااااااااااااد لوسادب اش و کتاب بود، یم و ننن

مدرنااااااااااه بودنش به چ اااااااااام نیم اومد چون با کانااااااااااب کاری 

 اااده بود، میونه نداشااا ! وقِن  ِن یه بار از مدرناااه ه م ن

وناااااااااااالش  ر خالفای هم ناااااااااانعرضااااااااااه! وقِن دمشااااااااااد ی  یم

شااااااااااد دخِنونه و از روی ترس و هرب ه  لک د، رفتاراش یمنیم

، خوب  الیش کردی که منظورش چ ه!   نداشِین

 بند داد زده بودم. یک  

ن    ون رفتم. تینا توی راهرو بود. ترس اولی  خانه بن  ن از  شاااااااااااانی

ی بود که از چهره ن شااااااااد. بلوزش را دو دنااااااااِن یماش دیده چن 

ن افتاده بود. م   کرده و دفِن نقاشی   اش کنارش روی زمی 

دادم، قبل از  ِن ف رکردن به کار درنااااااِن که باید ان ام یم  

 ای روی تصحیر تینا افتاد. صدای شهداد مثل  رده

 شنوم. ها رو ازش یمشه که دارم این  رفا باورم نیم  

فوراین دیگر از هااااانبم زودر طرفش برگ ااااااااااااتم. قباااال از بااااه  

 گ  : 

 روی کرده اما... کنم مادرش یه کم زیادها خب... ف ر یم  
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 روی کرده؟! فقآ اون؟! ا مادرم زیاده  

 دهانش بسته شده بود.   

 ا  س نقش تو چی بود؟  

 ا من، فرهاد...   

طرفش کحب دم و باز دهانش ام را توی هوا بهانگ   اشاره  

 را بستم. 

 بچه اااااااااااا تو،  
د
ن کش هسِن که به زندی هاش گند خودش اولی 

 ش! زدی! تو... با اون روابآ و ازدواهای مسخره

الی   م توی م  م و صاااااااادای ی تینا از البهصاااااااادای گریه  

رساغش شااااااااد بهرناااااااا د اما باعث نیمهایم، به گوشاااااااام یمداد 

 بروم. 

 کرد. بابا  اال با اخم فقآ نگاهم یم  
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ی بار به ناااااااااااینهام را اینطرفش رفتم و انگ ااااااااااا  اشاااااااااااارهبه  

 خودم کحب دم. 

ا بیس  ناِل تموم به های تو، از زن   رف شن دم. تموم   

هاااش از تو رو روی من باااال  ورده! انقاادر این و کینااه  رم

دوناه اوین کااه بااایاد ازش کااار رو کرده کااه  اااال خودشاااااااااااام نیم

اااش که تمام عمرش طلب داشااااته باشااااه، تویی نه من ، نه  رسا

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1318 

برای دیدن گوشاااه چ ااام مادرش، برای دیدن تای دش به هر 

 بس  خورده. دری زده و بازم به بن

هایی که زده بودم بعد از به زبان  وردن تازه در  هنم  رف  

خوانااتم تا این شااان   اا مان بودم. نیممرور شاادند. از گ ِین 

  د هلوی این مرد خرد شوم و... شده بودم! 

 ا لعنِن!   

 هایم را دور طرف رسم گرفتم و رسم را نم  نقف. دن   

 ی تینا! صدای گریه  

 ی تینا! گریه   

 ا تینا.   

ام فقآ از نظر خودم که رسم  ر از رسوصاادا بود، در زم مه  

قدر بلند بود که بابا هم شاااااان ده  د زم مه بود. در اصاااااال  ن

ون رف . باشد. زود   تر از من بن 

ون دادم رساغ تینا ام هچهره   م  شاااااااااااااده بود. ن ساااااااااااام را بن 

اش را هایش را روی دیوار گذاشته و  ی این رفتم.  اال دن 

 کرد. شان چسبانده بود و گریه یمبه
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ها ه  هور وق ناا  داشاا  دخِنم را  رام کند. دخِنم این  

 شد. من شاید فقآ  یش بیه  رام یم

بلند شاد. مساتق م  فش که رفتم،طر کنارش زانو زده بود. به   

اش گرفته بود... خ یل بی اااااِن کرد. چهرهبه صاااااورتم نگاه نیم

 که بتوانم توص ف کنم. ن  کرد تینا را ب ل کند. از  ن

. ا خ یل خب من... تینا رو با خودم یم    برم تا  روم شی

 کنارش زدم و تینا را ب ل کردم.    

هربون رو ی من ادای  درب رگای ماااااااااااااااااااااا الزم ن رده برای بچه  

 کنم! مو ول نیمتوین بری... اما من، بچهدرب اری... یم

گرد کرد و ناااام  در رف . چند ثان ه ماش ماند. بعد عقب  

 قبل از خرو  چرخ د. صدایش هان نداش  وقِن گ  : 

 ا من... ول  ن ردم فرهاد.   

وگم از این هملااه را دیگر خودش هم باااور نااداشاااااااااااااا . گی   

ون زد.   خانه بن 

 نا را ب ل کردم. تی  

... گریه ن ن ع ی م. ا معذرش یم    خوام بابایی
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 کرد... اما گریه یم  
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 ناعِن بود که دیده بودمش. ن م  

های ایساااااتگاه ت  ه هایش را بساااااته و رسش را به نردهچ ااااام  

دانسااااااااااااتم چااه برداشااااااااااااِن بااایااد از این هااا داده بود. هنوز نیم

 های برداش  کردن بود یا نه؟بو 
ً
 دنش ب نم. اصال

دیدم اما دل ل ازدواهش دنااااا  چ ش را از این فاصاااااله نیم  

ن ردنش هم قدر مساااااااااااخره بود که  لقه دنااااااااااا با فرهاد  ن

 معنای خایص نداش . 

دو بار با خودم قرار گذاشااااااااااااته بودم که داخل بروم و وقِن   

دانساااتم بار یمبرگ اااتم اگر هنوز بود، رساغش بروم اما هردو 

بودم. بااار نااااااااااااوم امااا نااااااااااااوئیچ  روم و نرفتااهکااه رساغش نیم

 صاد  را گرفته بودم و  اال توی هیبم بود. 
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باالخره قصاااااااااد رفِین کرده بود و نگاهش دنبال اتحبوش بود   

که داشااااااا  ن دیک می اااااااد. فرز از خ ابان گذشاااااااتم و ناااااااوار 

ن صاد  شدم و دنبالش راه افتادم.   ماشی 

 نیم  
ً
دانسااااااااااااتم قرار اناااااااااااااااا  بااااه ک ااااا برناااااااااااام، فقآ دق قاااا

 اش خ یل هم مهم نبود. خوانتم دنبالش بروم و بق هیم

رود. از اش را یمی راه  اادس زدم کااه مساااااااااااان  خااانااهاز ن مااه  

تر دنبااااااالش رفتم. توی اتحبوس کااااااه   اااااااده شااااااااااااااااااد م تاااااااط

وهوای خودش بود و تا هایی که توانسته بودم ن دی ش  ال

ن بودم که   هیچ شاااوم، م می 
ً
ی از  قله نبود کال نه فقآ خن 

 انگ ِنی توی انگ تهایش نبود. 

شااااااااااااید خ یل هم مهم نبود که  قله دنااااااااااااش نبود و های   

رف ، مهم انتخابش بود ی خودش یمی لوک، به خانهخانه

که از خ یل وق   یش م خ  بود و  ن شب رک و  ون  

 کنده به رویم  ورده بود! 

توی فرا   چ دم و هایی برای وقِن وارد خانه اش شااااااااااااد،   

 کردن   دا کردم.  ارک
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 یم خوانااااااااتم به چی ف ر کنم، برای خودم هم این  
ً
که دق قا

ی که به م ااااااااااااخ  نبود. فقآ باید ف ر یم ن کردم، به هر چن 

ن بهِنین ها م  م رسک یم ن نق ه از زمی  ک ااااا د و شااااااید همی 

 ها با خودم... برای ف رکردن بود. برای واتندن نن 

ون ب اید و مسااااااان  خانه   ی لوک را انتظار داشاااااااتم از خانه بن 

 
ً
ِ کار بروم. عمدتا برود تا باورم شاااااااااود و مثل این چند ه ته یی

فرنااااااااا بود. من رفِین بیه را قبول  قایق بدون دیدن، طاق 

ن بود که تا  با چ اااااااااااام خودم ندیده بودم و شااااااااااااااید برای همی 

دم و او را رس هااا  مااده بودم.  خرین بااار هم من رفتااه بو این

دیدم که در های خودم یمهایش گذاشته بودم. باید با چ م

 کردم. اصل به ک ا تعلق دارد و خودم را خالم یم

ن ف ر بودم که یک مرد به ظاهر هنوز توی شاش   وبش همی 

ان که بی اااااِن تلو  ن اش ایسااااتاد. خورد هلوی در خانهتلو یمنامن 

 وقِن رس 
ً
ش را خب  دنااااش خ یل نااااخ  نبود مخصااااوصااااا

اش را دیاادم. همااان مردی بود کااه چرخااانااد و یااک نظر چهره

ااااااااااان دیده و  خ یل وق   یش کنار یک زن باردار هلوی م رصا

 بعد فهم ده بودم که  درش ان . 
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را هم نادیاده بودم کاه باه خ ااال خودش   ِن اگر  ن ب ری  

 زیر کا  ن مخفن کرده بود،  الش از وهناتش معلوم بود. 

طور که باید هایش را در  هنم ویم  نر هنوز تصاااااااااااحیر روبه  

دانسااااااااااااتم رایه بااه   اادا ن رده بود کااه زناا  در را زد. بع ااد یم

داخل   دا کند اما در باز شده بود و مرد هنوز     در بود. 

کردم باید   اده مردد بود انگار. باالخره داخل رف . ف ر یم

شااااااااااااوم و دنبالش بروم و معلوم بود که باید هلوی خودم را 

ون  مد یم گرفتم... هنوز توی ب ر این ف ر بودم کاه مرد بن 

ن  و هلو در خانه روی نااا وی هلو در ن اااسااا  و نااام  زمی 

 خم شد. 
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کردم کاااه ده دق قاااه در هماااان  اااالااا  مااااناااده و نگااااهش یم  

ها خ یل   دا نبود دفعه بلند شاااااااااااااد و داخل رف . از اینیک

ها  ساااااس بود. ده بود. روی ایناما انگار بیه دنبالش  م ن چن 

ون در خانه اش روی ن ااسااِین این مرد با این  ال و وضاا  بن 

ی لوک خوشی نداشااا ... خب... مگر قرار نبود نااااتن خانه

 این ا چی کار یم
ً
 کرد؟! باشد؟ اصال

 دنِن روی اخمهایم ک  دم و به زل زدنم ادامه دادم.   

ون زد. هنوز یاااک رباا  نگاااذشااااااااااااتاااه بود کاااه این باااار بیه    بن 

 م ض بود.  نق ااااافااااه
د
ون زدنش ی  اش،  شاااااااااااا ت  قاااادر بن 

مقادمه بود و تناد راه یم رف  که تا بخواهم خودم را مخفن 

ن بودم. در  کنم از کنار رد شاااااده بود. من را ندیده بود. م می 
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اش را در ورده و کنار گوشش گرفته  ینه دنبالش کردم. گوشی 

 شد. های بلند دور یمبود. با همان قدم

دانسااااااااااااتم کاه باایاد منتظر مرد بماانم. بااالخره با هر انگاار یم  

ی کرد که به وههه لقه نباید کاری یمنسااااااااابِن، با  لقه یا ی  

 
د
اش...  اال بود یا نبود مهم نبود... دخِنش توی م ل زندی

 زد. ی دخِنش گند یمنباید این ا به وههه

اف ار  کم داشااااااااااااتم از یک نااااااااااااااع  منتظر مانده بودم و کم  

اااااای  شااااااادم که بدتر از قبل از ام   ااااااا مان یمدوناااااااتانهچرش برسا

ون زد.   خانه بن 

 تلوتلو یم  
ً
اش را هم دیگر زیر لباناااااااش خورد و شااااااای اااااااهعلنا

 مخفن ن رده بود. 

 از شانس بیه بود که   
ً
 شانس نداشتم، ا تماال

ً
خودم که کال

 نصیبش شده بود و چون تنه
ً
ی اش به تنهخب او هم هدیدا

ی دیگری  ر خورده بود،  اال این اطراف ه  من  رنده لوک

 زد. نیم

 درش کنار دیوار ولو شده بود. رسش از تنش  وی ان مانده   

 و انگار خوابش برده بود. 
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 توی این   
ً
دناااا  به کمر مقابلش ایسااااتاده بودم. انگار اصااااال

 لوک ک ا بود که من باید  در زنش را از 
ً
دن ا نبود. االن دق قا

ن هم  یمکف   کردم!؟زمی 

طرفش خم شااااااااااااادم. بوی باز نگایه به اطراف انداختم و به  

الکااااال صااااااااااااورتم را هم  کرده بود. در عقاااااب را بااااااز کردم و 

 ک ان روی صندیل انداختمش. ک ان

ن از خودم  رن دم:    ن هادادن  اهایش توی ماشی    ی 

 داری چه غلظ یم  
ً
 کنن کاوه؟ا دق قا

 و گ  :  درش دهانش را باز کرد   

 ا بیه.   

 ن سم را  وف کردم و در را بستم.   

ن    کرد. خااب انگااار تر زین از  ن ره نگاااهم یمچنااد خااانااه  ااایی 

شاااااااااانس بیه هم  نقدرها هان نداشااااااااا  هنوز... فرز ناااااااااوار 

ن شدم و راه افتادم.   ماشی 

هااایی یمکردم. گااهماادام از  ینااه نگاااهش یم  
ن گ ا  کاه کااه چن 

 ورد و گایه نااااام بیه و بهرو را یمخ یل واضاااااح نبود. بی اااااِن ا

ی که  نایم و نالههم مل  ه و  ِن گریه... تمام طول مساااااااااااان 
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ن انااااااااااااممقصاااااااااااااد یط یمی   ها بود و بدتر از کردم، ت رار همی 

اش  ساااااااااااای  روی مخم ای که صااااااااااادای گریههمه، ده دق قه

 رفته و  الم را گرفته بود. 

 مد و ف ر ای بود که دیگر هیچ صدایی ازش نیم ن  دق قه  

 خوابش برده باشااااااد. نیمیم
ً
 کردم شاااااااید واقعا

ً
دانسااااااتم دق قا

 با این مرد چی کار باید یم
ً
 کردم؟چه غلظ باید ب نم. واقعا

هااایی خلوش کنااار زده بودم و بی ااااااااااااِن از هر ف ری منتظر   

 من را نیم
ً
شناخ . تره  م بودم خودش ب دار شود. مسلما

ن بود. کیم نم  عقب چرخ   د و گ تم: هم همی 

 ا  قا...  قا...   

 

 

 

🌙 
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نگاهش کردم و باز  فایده بود.  ن  دق قه هم از این زاویهی    

  ااااااااااااتم را به صااااااااااااندیل ت  ه دادم و باز داشااااااااااااتم به دخال  

کردم کاااه صااااااااااااااادایی از ربآ ف ر یمام توی کااااری ی  مسااااااااااااخره

 صندیل عقب بلند شد و از ها  راندم. 

 بود که از هایی  وایل کمرش خ هصااااااادا... صااااااادای   
د
ی زن 

 مد.   اده شااااااااااادم و در عقب را باز کردم. نجی کردم و خم یم

تماش ملموس توی  شاااااااااااادم. دنااااااااااااتم را تا های مم ن بدون

ون ک اا دم. یک گوشی ناااده  هیبش فرو کردم و گوشی را بن 

ای ی  اناااااااااااام رویش افتاده بود. و مدل قدییم بود. شااااااااااااماره

ی نگ تم. خ یل مع ال ن ردم و تمااس  ن را وصااااااااااااال کردم. چن 

 طلب ار از  ن ناااااااااااام  بلند 
ً
زود صاااااااااااادایی زنانه با ل نن تقریبا

 شد. 

 ا الو؟ الو ن امک؟ الو ُمردی؟  
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ناخود گاه تصااااااااااااحیر  ن زن باردار توی  هنم  ررن  شااااااااااااده   

 بود. 

که بی ِن دهانش را باز کند، گ تم که ن ام  که قبل از  ن  

ن مر یم  همی 
ً
د مساااااا  و مدهوش اناااااا  و او که گحید ا تماال

که کیم از م اااااااااخصاااااااااتش  ساااااااااای  ها خورده بود بعد از این

  رن د، با تردید  درس داد تا شوهرش را به مقصد برنانم. 

 درش کااه زن داده بود و هریاااناااش فرهاااد و بیه،  هنم را   

! یم  ک اند به همان م رصن

ناااااااااااااع  بعد هایی که گ ته بود رناااااااااااا ده بودم. ترهیح ن م  

کردن  در بیه دادم خودم را ن اااااااااااااان ندهم و بعد از   ادهیم

ااااااااان این بار اما  بروم، که در باز شااااااااااد و همان زن هلوی م رصا

ون  مد که روبه  بن 
رویش بدون شاااااااااااا یم بر مده از   ارتماین

 ایستاده بودم. 

اش ت ین  کرد. ابروهااااااای  هن و بااااااا دیاااااادنم در هااااااا چهره  

 اش باال رف  و گ  : مصنوا

 رس بهرو هسِن، نه؟ا دون     
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توهیه ن ردم و مرد که به های من از زنش  وی ان شاااااااااااااد،   

ن برگ تم.   نم  ماشی 

ن را باااز ن رده بودم کااه چ اااااااااااام  زد و بااا    هنوز در ماااشاااااااااااای 

  چ کرد که: ای واضح  چطعنه

ن خودمون یم    مونه! ا نگران نباش، بی 

ن    که ناااااااااوار شااااااااادم چ ااااااااامم به گوشی  درش افتاد. نچ همی 

دم و   اده شدم. باز ابروهایش را فرنتاده بود باال. بلندی کر 

 گوشی را که دناش دادم، گ  : 

خورد اهلش باشه! ی  وانه ش نیمی رسونادهاااااااا به ق افه  

 شناننامه ی  هم وانه... 

 با لبخندی مسخره  رفش را خورد.   

خ یل هلوی خودم را گرفتم که م تم را توی دهن گ ادش   

 ن حبم. 

ن که باز گ  : برگ تم نم      ماشی 

 ش! ا  اال هوش ن ار هنوز که نرفته تو شناننامه  
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دانستم ی از صورتم گم فقآ نوار شدم و با اخیم که نیم  

 ی فلور را گرفتم. شود مسن  خانهیم

ی کوچ  از مساااااااااااان  کااه بااه تراف ااک خورده بودم، ه  ت ااه  

ی وازهی راه را بااا  خرین رسعاا  رانااده و  اااال هلوی در بق ااه

 عمارش بودم. 

ن واضااااااااااااح بود، فقآ بدم نیمهمه    مد یک بار دیگر هم چن 

 تر! بار از  دیم معقولب نوم. این

های ایوان را زن  ن دم. کل د انداختم و داخل رفتم. تا  له  

ها را دوتای  باال رفتم. گلنی از دیدنم چنان شوکه دویدم و  له

ی وکه شااادم. دفعهشاااد که هیغ ک ااا د. من هم از هیغ او شااا

 اولم که نبود! 

 ته بابا! مگه دفعه اولمه! ا چه  

 ا نه خب..   

 نگاهش دور و اطراف چرخ د و باز گ  :   

 دفعه ظاهر شدی... ترن دم. ا یه  
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و صااااااااااااااادایش را هوری کاااه خ یل هم الزم نبود بلناااد کرد و   

 گ  : 

 ا فلورهانم کاوه اومده!   
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گاهش کردم و چرخ دم نااااااام  ناااااااالن کوچک. چپ نچپ  

  اال که فلور داش  عادی می د، این ی  زده بود به رسش! 

ون زد و با اخم نگاهم کرد. هرچند زود    فلور همان موق  بن 

 نگاهش را به گلنی داد و گ  : 

؟ا چرا داد یم    گلنی
 زین

 خدایی هنوز هم با فلور توی یک ت م بودن غریب بود!   

 د فلورهانم، هول کردم. ا ببخ    

 ا برو به کارش برس.   

ی مارپیچ رف  و وقِن فلور اناااااااااااامش را  لهاول ناااااااااااام  راه  

 صدا زد، چرخ د و ی   رف نم  مخالف راه افتاد. 

 رو به فلور گ تم:   

 زنه؟ا چرا گی  یم  

هواب به ناااااااااالن کوچک برگ ااااااااا . شاااااااااد فلور ناااااااااابق و ی    

 دنبالش رفتم و گ تم: 

 بیه؟ ا چه خن  از   
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 رام و با طمانینه روی مبل راک مخصاااااوصااااش ن اااااساااا  و   

 گ  : 

ی که به تو مربوط باشه، ندارم.     ا خن 

 بلند  وزخند زدم. مبلش را دور زدم و مسن  دیدش را بستم.   

 دادی که به من مربوط بود! ا اون موق  که  مار فل  و یم  

   
ً
اااااااااااااااااااااا اون فلش رو خودش توی اتاق  گذاشاااااااااته بود و  تما

 خوان  که به دنا  برنه! یم

نم! »توی دلم گ تم:     و رو به فلور: « به خدم  اونم من 

ن صاااااااااااب انه    اااااااااااااااااااااااا اون موق  که کشااااااااااا تو زندگیش نبود، من 

،  ای عقدکردنش که یم چ دی که  اشاااااو از زندگ م ق   کنن

 رن د، شدی قاصد! 

 کیم نگاهم کرد و باز هم خالف انتظارم گ  :    

 خوام. معذرش یم ا شاید اشاباه کردم...   

ون زد و هاااا خنااادی ی  تاااک   ههوا از دهاااانم بن  اش ووا  خن 

 ماندم که گ  : 

 ای هم هس ؟ا  رف دیگه  
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 اصل م لب را گ تم:   

 ا با اون یارو عقد ن رده، نه؟  

 کیم نگاهم کرد و باز هم معادالتم را به هم ریخ .    

. ا نه! اما نیم    خواد تو بدوین

ون زد. روبهای ناباو  هه    رویش خ ک شده ر از دهانم بن 

 بودم. 

ی مبلش را بلند شااااااااااااد. شااااااااااااال  هن و   اااااااااااایم روی دنااااااااااااته  

اش انداخ . از کنارم رد شااد و ناام  برداشاا  و روی شااانه

 شان ند شده بود. هایی رف  که با ه  ل من راه دیدن ن ره

صااااااااااااااادای بااااز کردن در و بااااد خن  کاااه داخااال  ماااد تنم را   

ون رفتم. طرفش چرخبه  اند.     رسش بن 

ها ی نردهنم ، کوچک اما بدهور دن  بود. لبه ایوان این  

 ایستاده بود. کنارش ایستادم و گ تم: 

ااااااااااااااا امروز دیدمش... اومده بود ناام  گالری... تو ایسااتگاه    

دو ناعِن اون ا بود. وقِن خوان  اتحبوس ن سته بود. ی 

ش... بعد باباش اومد. ی خودبره، دنبالش رفتم. رف  خونه

ون... بعااادم باااابااااش مسااااااااااااااا  وپاااات ااال هلوی بعاااد بیه زد بن 
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ش... زن بااباش ش وارف ... بردم رنااااااااااااوندمش خوناهخوناه

 گ   عقد ن رده. 

 رفم که تمام شد. رسش را چرخانده بود و مستق م نگاهم   

 کرد. گ  : یم

ن رو فهم د. ا قبل از عقد، فرهاد همه    چن 

ای امروز بدتر بود. های بیه و  ااااا  هاین از تمام شاااااوک  

 کردم. چ م هایم ق ن  گ اد شده بودند. 

؟! فهم د؟ خب... االن... ت ل ف چ ه؟    ا چی

ی نگ  .    ن  دیگر چن 

 

 

 

 

🌙 
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 بیه  

 

 

 

 

ی دخِنش! یه  ره  ی خونهتو دناااا  یم اااااااااااااااا با این شااای اااه  

؟ یه  ره عقل تو رسش نیساااا ؟ یمخ ال  نیم خوای کشاااای

ن ب م که اشابایه انم  در گذاشِین روی تو؟ خ ال   م می 

 را   من به عمره از تو ی  ق   ام د کردم! 
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داشااااتم از شاااادش  رم من  ر می اااادم. او اما انگار نه من   

شااااان د. مساااااتق م مسااااان  اتا  بیه را دید نه صااااادایم را یمرا یم

  یش گرفته بود. هیغ ک  دم: 

 بذاری تو اتاقش. ا ک ا؟ دیگه  ق نداری  اتو   

اش را به دهانش چساااااباند و ی لعنِن توهیه ن رد. شااااای اااااه  

 رس ک  د. 

 دیدم. های لنگانش را یمثباش و قد از    ، تن ی    

 شه... ا باورم نیم  

 هایم رس رفته بودند. اش ها از چ م  

 شه.  ره هم باورم نیموهدان  یها عذاب  

و نگاهم کرد.  ایش  روی در ایساااتاد. یک نظر برگ ااا روبه  

ن افتاد...  را توی اتا  نگذاشاا . چسااه د به دیوار و روی زمی 

 توی خودش هم  شد. 

ااااااااااااااااااا این بال رو خودش رسمون  وردی،  اال ن ااااااسااااااِن گریه   

؟  ول انقدر مهم بود که دخِنش بهیم ه؟کنن  خاطرش بمن 

 شد. اش هرل ظه بلندتر یمصدای هق هق  زاردهنده  
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 داد؟ یم ا مگه بیه کم به   

 کرد. خورده گریه یمای کتک اال مثل بچه  

 ا بها....ی... بابا... هی ... دختا....   

ااااااااااااااااااااا به خودش نگاه کن... به ک ا رناااااااا دی با این کار؟  اال   

ف فقآ باااه هاااای دخِنش دناااااااااااااااا   یش اون کثاااافااا  ی   رسی

 داش . درازه...  داقل بیه ا ِنامتو نگه یم

 خوانا.... تم...   ا من... هی ... نیم... هی  

  التو و شالم را از روی مبل چن  زدم و نم  در رفتم.   

 نیم  
ً
خوانِن،  داقل وقِن دیدی فرهاد زده زیر اااااا اگه واقعا

گ ِن... امااا نگ ِن و باااعاث مرح مون یماوماادی بااهقولش یم

ی ما رو نابود کردی، مامان، بیه، دخِنش شااااااااااادی... تو همه

 مونو! من، همه

به نااااا  دی ناااااقف باز شاااااد. ت مل کردنش در  چ ااااامم رو   

ب داری کم بود که  اال در خواب هم باید دیدارمان را دوره 

 کردم. یم
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گ  . ناااااااااااا امک فقآ توی مسااااااااااااِن  در فرهاد راناااااااااااا  یم  

 می اااااااااااااد... چ ور روی این  دم  سااااااااااااااب یم
ً
کردم؟ اصااااااااااااال

 خورد؟شهادتش به درد یم

ده برای بااااه خودم  وزخنااااد زدم.  اااااال انگااااار  اااااخن و  مااااا  

شااااااهادش دادن  مده بود که داشااااااتم به به درد بخور بودن یا 

 کردم! نبودنش ف ر یم

ک ااااااا د. دناااااااتم را باالی ابروهایم ف اااااااار دادم. م  م تن  یم  

نگاهم روی نااااااااااااقف چرخ د. چقدر این نااااااااااااقف غریبه بود. 

 بی ِن از  ن، لونِن طالیی و  ر ت مِل... 

  هنم ب دار شد.   
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 328#ایوان

 

 

 

 

 

نگاااهم را از نااااااااااااقف گرفتم و بااه  هلو چرخ ااد. توی خودم   

ون  ن که از خانه بن  هم  شاااااادم و باز چ اااااامم را بسااااااتم. همی 

 زدم فقآ یک مقصد داشتم؛ عمارش فلورالملوک خاردار! 

تقصاااااااااااان  خودش بود که  ن روز  ن   ام را برایم فرنااااااااااااتاده   

 بود. خودش گ   همی ه  ذیرای برگ انم هس  و... بود. 

ن که گ ته بود؛ فق   آ  رنااا ده بودم کاوه هسااا  یا نه و همی 

 نیس ، به نم  عمارش  رواز کرده بودم. 

کیم در همااااان  ااااالاااا  ماااااناااادم و بااااه زور دل از رختخواب    

ن تخ  بودند. کندم. شاااااااااااااال و ک ف و  التو  ام هر ناااااااااااااه  ایی 

 برشان داشتم و نم  در رفتم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1343 

 را  ر کرد:  در را که باز کردم صدایی از نم  راه  له گوشم  

م یما یه دوش یم     م... گن 

دم در اتا  خ اااااااااااک شااااااااااادم. هنگامه مقابلم ظاهر شاااااااااااد و   

 تند گ  : تند 

. کس به ون نگ ته شما اینخن  اومدن، هیچا ی      هایی

ن شااادش یمقلبم به   که خواناااتم به اتا  برگردم، کحب د. همی 

 نگاهمان به هم گره خورد. 

نوز وناااااااآ در خ اااااااک شاااااااده هنگامه  رام دور شاااااااد. من ه  

 از دیدنم تع ب بودم. او هم ل ظه
ً
ای ایسااااااااااااتاده بود.  تما

ام کرده بود امااا... او بود کااه  یش  مااد و این بااار در دوقاادیم

 ایستاد. 

ی کااه از دیاادنش در این فاااصاااااااااااالااه  س یم   ن کردم، تنهااا چن 

ن ف ر یم  غرین  بود که شاااااید فقآ وقِن به بهی 
د
کردم، دلتن 

  مد. رساغم یم

ترنااااااااا دم. شااااااااااید خودخواهانه بود که دلم از برخوردش یم  

خوانااا ، هنوز دونااااتم داشااااته باشااااد... من  ب دهانم را یم

 قورش دادم و او گ  : 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1344 

؟ا یم  
د
ی ب  ن  خوای چن 

هاایی کاه در برخورد باا همه ل نش عاادی بود. از  ن عاادی  

های که قرار نبود ای مثل فرهاد... غریبهبرد... همهبه کار یم

  شنا شوند. 

 ت ان دادم. ی    
ن مع یل  هم را خوردم و رسم را  رام به طرفی 

نگاهش را گرف  و ناااااااااااام  اتاقش راه افتاد. در اتاقش را که 

ون دادم.  التوام را  وش دم و با بس ،  ه فرو خورده ام را بن 

  له رفتم. هایی  وی ان نم  راهشانه

زشاااااادن در و هنوز  ا روی  له نگذاشااااااته بودم که صاااااادای با  

 بعد: 

 ا یه ل ظه.   

باز  ب دهانم را قورش دادم.  رام ن ش گرفتم و به طرفش   

برگ ااااااااااااتم. ن دیااک ن ااااماااده بود... از هماااان دور هم نگاااهش 

 واضح بود... رسد و غریبه. 

؟    ا اون شب تو ماشینم چی
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گی  فقآ نگاهش کردم. دنااتهایش توی هیبهای شاالوارش    

ر هواب بود. باااااایاااااد بهش بودناااااد و باااااا اخیم کمرنااااا  منتظ

  مد؟ای چقدر بهش یمگ تم که این باف  نورمهیم

   ف که دهانم خ ک بود.   

یاک قادم هلو  ماد. فقآ یاک قادم. هنوز دور بود. اخمش   

 نگاهش هم 
د
ن یک قدم هلو  مدن  ررن  تر و غریب  با همی 

 بی ِن شده بود. کاش این یک قدم را هم ن امده بود... 

ی نص ه ش گذاشِن تو اتاقم که توش چهار تا هملهااااا یه فل  

 ن مه گ ِن... یادش اومد؟

 فراموش کرده بودم؟ بع د یمبارو یم  
ً
 دانستم. کرد که واقعا
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 328#ایوان

 

 

 

 

ی هم توی چی گ تااااااه بودم؟ ف ر یم   ن کرد این روزهااااااا چن 

 ور بودم فرزناااااد مااااااناااااد؟ ه  این اااااه من بهرو ن اااااک هنم یم

 بچه نااا امک که
د
کرد و توی مسااِن هایش قمار یمروی زندی

 شد...  در یم

یک قدم دیگر هلو  مد. ی  هوا نچ کردم. ابرویش کیم باال   

دادم اخمش را از همااان دور فهم ااد کااه ترهیح یمرفاا . نیم

 بهینم... 

شاید »های نص ه ن مه... گ ِن:  د از هملهاااااااااااااا خوشم نیم  

، اون شب تو ماشین  اگ ؟ « ه... باور ن نن  خب؟ اگه چی

خب  اال دیگر  ن  اگر  گ ِین نداشااااااااااا . همان موق  هم   

 گ ِین نداش .  رام ن ش گرفتم و گ تم: 
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  اشتم تو اتاق . ا ببخ  د... نباید فل مو یم  

 تو کامل کن! ا ویل گذاشِن...  اال همله  

دن  خودم نبود که به ل ن تخسش لبخند زده بودم و او   

 ود. ن  کردم ل نم قان  کننده باشد. بی ِن اخم کرده ب

  رف مهیم نبود... من باید برم... خدا افا.   
ً
 ا واقعا

ن رفتم اما صدای قدم   هایش متوق م برگ تم و یک  له  ایی 

کرد. رسم که به   اااااااااااا  چرخ د. یک قدم بی ااااااااااااِن فاصااااااااااااله 

اش نه که عصااااباین اما  ر از اخم و بینمان نمانده بود و چهره

 بود. 
د
 گرفت 

 کامل به طرفش برگ تم.    

  اشِن تو اتاقم، بیه! ا نباید اون فل و یم  

هایش کنِنل  رم و عصاابانی  صاادایش را با ف ااار دندان  

 شد، ندید. کرده بود اما مگر یم

 ا گ تم که ببخ  د.   

  وزخند بلندی زد و برگ  .   
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ها از صااااااورش او به من هم رناااااا ده بود. خب من  اال اخم  

که گذاشااااااااااااِین  ن فلش با به قول کاوه چهارتا   قبول داشااااااااااااتم

 رف نصااااااااااف و ن مه کار درنااااااااااِن نبود، قبول داشااااااااااتم که با 

توانستم رفتارش را درک کنم، تصم مم ا یاش کرده بودم، یم

اما شااااااید اگر  رف تا این ا ک ااااا ده ن اااااده بود، یا اگر امروز 

ن امروزی که من با  در  رو به رو ن اااااااده بودیم، درنااااااا  همی 

 رو شده بودم و... روبه املعنِن 

برگ اااااااااتم باال و به طرفش رفتم. رنااااااااا ده بود به در اتاقش.   

 این بار من گ تم: 

 ا یه ل ظه.   

ایساااااتاد. با م ث برگ ااااا . انتظار اخمهای روی صاااااورتم را   

 نداش  یا برگ انم را؟

 تو و این عصبانیت  رو اااااااااااااا خ یل هالبه که من یم  
ً
تونم کامال

ه هم دری از وضااااااااااااع   من نداری! درک کنم، اما تو یک  ر 

ن رو هم درک یم  کنم، چون انتخاب من... هرچند من همی 

اش را باال  ورد و نگذاشااااااااااا  ادامه دهم. انگ ااااااااااا  اشااااااااااااره  

 گ  : 
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ن به همون انتخاب    ، همه چن 
ً
ن ها اناپ کن! دق قا اااااااااااااا همی 

گرده!  س دنبااااااال این نباااااااش کااااااه من درکاااااا  کنم. تو بریم

 انتخاب کردی... 

 من  رفش را ق   کردم:  اینبار   

 ا تو هم اهازه دادی.   
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 واضح بود.   
ً
 انتظار شن دنش را نداش  و این کامال

رنااااااااااا د اما رنااااااااااا ده بود... این خب ن ابد  رف به این ا یم  

ی بود که م خوانتم همی ه فقآ توی دلم بماند. گ ِین  ن چن 

 نداش  و  اال... 

 ش . راهم را بس . خوانتم برگردم. نگذا  

ن من و    ااااااااااااااااااااا من اهازه دادم؟! تو خودش کشاااااااا بودی که بی 

مون و اون انتقام لعنا  ، انتقام  رو چسااااااااااااه دی و راب ه

 ولش ن ردی... 

 ب دهانم را قورش دادم. چرا  اال باید صاادای فرهاد توی   

   چ د؟ گوشم یم

ن تو و »   ن ع اااااااااااااق و  ول،  ول رو انتخاااااااب کردم، بی  بی 

 «.. خواهرش رو... خواهرش. 

خوانااااااااا  فقآ بروم. کاوه اما  س غرین  داشاااااااااتم. دلم یم  

 م  م هلوام ایستاده بود. 

شاااااااه ه فرهاد بودم؟ با انتخابم شاااااااه ه فرهاد شاااااااده بودم!؟   

 مردی که ازش متن ر بودم؟
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خوانااااااااااااا  این دیگر چه بود که به  هنم  مده بود. دلم یم  

ر کنم. امااااا نیم فقآ  سااااااااااااش ب نم و بروم و از این ف ر فرا

 گذاش ... گ  : 

 ا  رف ب ن!   

 ب دهانم را قورش دادم. دراصل ب ضن را که داش  ری ه   

 شد. دواند و ب رح یمیم

. بااااااه کردمهااااااایم  س یمت م  اشاااااااااااا هااااااا را توی چ اااااااااااام  

خواناااااااتم ب ث به این ا برناااااااد... هایش زل زدم. نیمچ ااااااام

 نیم
ً
 خوانتم... اما رن ده بود،  س گ تم: واقعا

ااااااااااااااااا تو هم فقآ یه شااااب تا صاااابح دنااااتمو چسااااه دی و بعد   

 رم! ولش کردی... من که گ ته بودم تا تو اهازه ندی نیم

 رسم را ت ان دادم.   

 ا  ره...   

ن ت ااان دادن باااعااث شااااااااااااااد ی  از ق ره هااای لعنِن از    همی 

ون ب  تد.  رفم را ادامه دادم:   چ مم بن 

خوای باور . یمرفتم.. ااااااااااااااااااا اگه دنااااااتمو ول ن رده بودی، نیم  

 خوای ن ن! کن، یم
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 به طرف  له  
ً
 دویدم.  ها از کنارش رد شدم و تقریبا

ن  له   های مارپیچ ایسااااااااااااتاده و نگاهش به خانم خاردار  ایی 

 نحیم بود. 

 رن د... نباید  رف به این ا یم  
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 نه!  س چر هه! هدف... باید هواب  س یم  
ً
ا دادم؟ مساالما

 تصااوراش او چه اهمیِن داشاا ؟ 
ً
نگذاشااته بودم برود. اصااال

شاااااااد به م ااااااا ق کثاف . یا داشااااااا ... داشااااااا  اگر وصااااااال یم

 خوان   یش بهرو رنوایم کند. هرکس دیگری که یم

اشااااباه کرده بودم که ف ر کردم ربظ به م ااا ق ندارد. این   

ی یم ن   ادرهوای من دنبال چن 
د
گ ااااا ؟ دیگر دخِن الی زندی

 تم. شک نداش

ن     باالیش زدم.  ساااااااااااااای  تمن 
عینک را برداشااااااااااااتم. روی بینن

 شده بود... ش اف، درن  مثل  ینه. 

 ا که زدی به هدف؟  ره؟  

ی نگ  .    ن  چن 

اااااااااااااااا م ااا ق دید خام اداواطوار خودش ن ااادم، گ   از این   

،  ره؟  طریق وارد شی

دیدمش. ی چ ااام یمطرفم چرخ ده بود. از گوشاااهرسش به  

  رام گ  : 

 کنن فرهاد. بازم داری اشاباه یما   
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 داد ک  دم:   

   !  ا فرهاد نه،  قای ک این

 رسش را ت ان داد:   

ااااااااااااااااا بله... هناب ک این ع ی ... هناب رئیس... داری اشاااااباه   

. یم  کنن

 چرخ د نم  در.   

 شم. دارید،   اده یم ا نگه  

  وزخند زدم.   

حیلش ااااااااااااااااا نگه دارم که بری هر م خرفن به  هن  رناااا د ت   

 بدی؟

 طرفم. هنوز ن  داش  صدایش را کنِنل کند: چرخ د به  

 ا ت حیل ی؟  

 ا همون کش که فرنتادت  هانوش منو ب نن براش.   

ی عینک های لعنِن روی شاای ااهعین م را باال زدم. این لکه  

 هایم بودند! نبودند توی تخم چ م
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تونه منو هوری یمااااا بهش بگو کور خونده اگه ف ر کرده این  

  یش بهرو خراب کنه! 

 طرفش چرخاندم و داد ک  دم: رسم را به  

 ا  یش خواهِر زِن مر ومم!   

 دار.  ا نگه  

 تر هم شده بود. ی قبل  رامصدایش از دفعه  

 نگه داشتم.   

 زود   اده شد اما در را نبس .   

 نیستم... من فقآ... ا من هانوس این  دیم که یم  
د
 ی

ون داد. دوباره رسش را    نم   نمان گرف  و ن سش را بن 

 نگاهم کرد. 

 ا زده به رسم و تو رو...   

ون داد.     نجی کرد و باز ن سش را بن 

 ا از تو خوشم اومده.   

رو دادم. از من یا از ی روبه وزخند زدم. نگاهم را به شاای ااه  

  ول و موقعیتم؟
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ه به روبهاخم     تم: رو گهایم توی هم   چ دند. خن 

 ا به هر ال هر چی که هسِن و هر  ش که داری...   

 ی نگاهم را بهش دادم. کیم رسم را ک  کردم. فقآ گوشه   

 کن م. ا من و خواهرزن مر ومم داریم با هم ازدوا  یم  

ن لب    هایش فاصله افتاد. ماش شده بود. بی 

 طرفش چرخ د. رسم کامل به  

 بهاش نمایشی نبود.   

 ا واقعا؟  

به  روی تمام  روف  رفش ایسااااااااااااتاده بود انگار. اخمم   

 از خودم خوشش  مده بود؟
ً
 بی ِن شد... واقعا

ه   اش مااانااده بودم کااه در را بساااااااااااااا . هنوز کنااار خ ااابااان خن 

ن راه افتاد و... رف .   ایستاده بودم که     به ماشی 

 ی عقب دنبالش کردم. برگ تم و از شی ه  
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 فروغ بود... چ مان دخِنک ی    

هان و خساااااااااااته ای که وارد عمارش شاااااااااااد و ی  بدتر از ل ظه  

 فقآ خوان  کیم بخوابد. 

 اال هم که قصاااااد رفِین کرده بود. هرچند با  ضاااااور کاوه و   

  ن م المه، ع  ب هم نبود. 

 خوای بری؟ا یم  

 رسش را کوتاه ت ان داد و عذرخواهانه و  رام گ  :   

 اومدم. ف ری کردم... نباید یما ی    

کمربند  التواش را بسااااااااااا  و شاااااااااااال را روی رسش انداخ .    

ناااااااام  در رف . گلحیش... انگار ب ضاااااااان را درون خودش ها 

شده از  ی راندهنالهداده بود. شاید هم نه... اما فلور ه ده

شدن از شهداد ب ض داش . ب ضن که بعد از رانده یخانه

ها گرفتهقدر ب رح شده بود که شه ه اوریون نی  دری خانه

هااا کااه غمباااد بود و اشااااااااااااااک گلحیش متورم بود. از  ن ب ض

 شد... نیم

 از راه  له فاصله گرفتم. قبل از  ن ه دورتر شود، گ تم:   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1359 

 ا صداتون رو شن دم.   

ن  وردم.     ایستاد. ن دیک رفتم و صدایم را  ایی 

ن که تو زین و اون مرد، ی   عنن هیچ وق  قرار نیس  ااااااااااااا همی 

تماااام و کماااال  س همااادیگاااه رو درک کن اااد... کااااری هم باااه 

 درن  و غلآ بودن اون  س ندارم. 

 رسش را ت ان داد.   

ون ریخِین چ اااااااااااام   هااایش  ر بودناد امااا اشاااااااااااا هااا قصااااااااااااااد بن 

 نداشاند. 

 ن دی ِن رفتم.   

ی از کودی و نوهوانیش به  گ ته ااااااااااااااااااااااااا بع د یم   ن دونم چن 

هانااااااا ... فقآ این ه به ظاهرش این  رف باشاااااااه، غدتر از 

درده نگاه ن ن... اون هم م  الِی که انگار یه بچه  ولداره ی  

ن  داشااااااااااااتاااه، مثااال تو کاااه م اااااااااااا الش خودش رو داری... همی 

هایی که  دم رو به گذشااااااته وصاااااال نگه یم داره، باعث ری ااااااه

 
ن
می ااااااه گایه نااااااخ  همدیگه رو درک کن م. گایه هم اصااااااال

  هیچ کدومتون نیس . درک ن ن م... تقصن  
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، هم باااه تاااای اااد. دخِنک    بااااز رسش را ت اااان داد. هم باااه نفن

  سای  به هم ریخته بود... 

کنم... تقصااااااان  اون نیسااااااا ... اااااااااااااااااااا نه من... خب درکش یم  

ن ع ااااااق و  ول،  ول رو انتخاب کرد،  فقآ... فرهاد گ   بی 

ن اون و انتقااام، انتقاااممو انتخاااب کردم... کاااوه بهم یم گااه بی 

 س کردم... شااااااااااااه ااه فرهاااد شاااااااااااااادم... یااه کم بااه هم ریختم 

 فقآ... 

ی را در گلحیش قورش داد و  رفش را خورد. ن شاااااا    ن باز چن 

 گرف  و گ  : 

 رم... ببخ  د... خدا افا. تون من دیگه یما با اهازه  

 ن دیک در بود که گ تم:   

 خوای ص ب  کن م. ا یم  

های م   لهبا م ث به طرفم چرخ د. هرچند نگاهش نااااااااااا  

مارپیچ رف  و برگ  . رسش را به نفن ت ان داد. هنوز از در 

ون نرفته بود که گ تم:   بن 

را ِن بتونن قدر ب رگه که چند ن ر  دم بهاااااااااااااا این خونه اون  

ن و  ِن چ م  کین
د
 شون به چ م هم ن  ته. توش زندی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1361 

ن را کاااه در  یش گرفتم، صااااااااااااااادای مساااااااااااان   لاااه   هاااای زیرزمی 

  مد. رسم یم هایش از    قدم

خ یل وقاااا  بود کااااه دیگر ماااادام بااااه این بخش از عمااااارش   

های اول  ضااااااااورم، بی ااااااااِن از همی ااااااااه این  مدم. نااااااااالنیم

،  ن هم نه برای  مد کردم.  اال گایه  یش یممسن  را یط یم

 خودم... برای دیگر زنان ناتن خانه ام. 
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صحیر مض ک ههان گر با ی انتخر رد شدم. تاز م دوده  

ن خوردن نوشاااا دین و میوه مایو روی تخ  های انااااتخر،  ی 

اناااااااااتوایی انگار روی در و دیوارهای ناااااااااالن  ک شاااااااااده بود. 

وری  ر از عقده ن مرد  ن  های رنگارن  بود... ی نبود؟ همه  ن 

بودناااد و این مرد ترش از بروزدادنش ناااداشااااااااااااااا . برع س، 

ی به دلش بم ن  دیگر نگذاشااااااااااااته بود چن 
د
اند. برای دلش زندی

 کرد و ک ف دن ا را یم برد... یم

ن گن  دم مردن همه   اااااااااااتش برای روزهایی بود که زمی  ی  رسا

هاااای قبلش باااه کماااک  رنااااااااااااتاااار هم شااااااااااااااااده و مثااال نااااااااااااااااال

 توانس  تنش را به دن   ب بساارد. نیم

ون از نااااااالن انااااااتخر وارد راهرو شاااااادم. دخِنک ی      رف بن 

لن منتیه به م ل مورد نظر  مد. از هال و نااا  اا  رسم یم

ای گذاشاااااااند  رهخانم و شااااااوهرش نیمگذشااااااا م. معصااااااومه

ها که قساام  عمارش   دا شااود.  ِن این گردوغبار در هیچ

 کمِنین رف  و  مد را داش . 
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طرف راهروی ناااااااااااام  چپ رفتم و تنها در را باز کردم. به   

شاااااااااااااادن از ه اااهوی ی عمااارش برای دور هااا بهِنین نق ااهاین

ن شن  که  ا به عمارش زند   ههانگن  بود... این را همان اولی 
د
ی

مردی هوس تر باز، ن اهگذاشتم فهم دم. شن  که در کنار  ن 

 از همی ه گذشته بود. 

های متالشی روح و صااادای خرناناااش که هوا رفته بود ت ه  

هساامم را هم  کرده و از همان شااب، روح رسگردان عمارش 

ها را   دا  اااااااااااا ده بودم تا اینها رسک کشااااااااااااده بودم. به همه

بود که زیر  ون   ها درناا  همان قساام  از نق ااهکردم. این

 شد. هم بود، هم نبود... گم یم

ها تنها هایی بود که چ دمانش با چراغ را روشاان کردم. این   

ن روزی که  ا به عمارش گذاشااااااتم هیچ فرِف ن رده بودم. اولی 

نااااااله بود که نااااا  وچهار  نایه زین بیسااااا ها ت سااااام ی  این

 وپا کند. ها هایی برای خودش دن گرح  یداش  در گله

 ن . ا شه ه یه خاطره  

نااااااااااااحیش چرخ اادم. نگاااهش روی ونااااااااااااااایاال و درودیوار بااه  

ن نااااااااااااوئیااا  یم چرخ اااد. یاااک کااااناااا اااه دو تاااا مبااال ت ، یاااک من 
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کوچک و دو صاااااندیل یک کمد و یک کنساااااول با چند قاب و 

 ا اص ل. ناع  روی دیوار. همه قدییم ام

روی کانا ه ن ااسااتم.  مد و ناام  رانااتم روی مبل دیگری   

 ن س . 

های ری  و درشاااااااِن گرفتم... به ها تصااااااام ماااااااااااااااااااا یه زماین این  

ن  ها روی بعضن عمل کردم و به بعضن هم عمل ن ردم. همی 

هام رو به ن ااااسااااتم و ف رهای توی رسم و  رفاین کانا ه یم

 گ تم. این دیوار یم

 رویم داد. یوار روبهنگاهش را به د  

اااااااااا نه کش بود که باهاش م ورش کنم، نه کش که کارها و   

 تصم ماتم رو درک کنه... 

 نگاهش را به من برگرداند.   

خوام ب اااینن به خوام براش روضاااه بخونم... نه یماااااااااااااااا نه یم  

کتاااب کااه درد ی بی ااااااااااااِنه، ی کمِن! هرکس درد و  ساااااااااااااااب

خوام به  ... فقآ یمم ااا ل خودش برای خودش ب رگِنینه

یاد وری کنم که تو  اال این شاااااانس رو داری که دیگه تنهای 

 ...  تنها نباشی
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 رسش را  رام ت ان داد. با م ث و ی  نگاه به صورتم گ  :   
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 نیم  
ً
خوام نمک ن ناس باشم...  ضور اااااااا من خب... واقعا

ی و هنگامه خ یل برام ع ی  و  شااااااااااااما و کاوه...  ِن گلنی و رسی

... منظورم اینه که...   باارزشه... اما خب... یعنن

فهم اادم کااه  رفش گ ِین برایش نااااااااااااخاا  بود، هرچنااد یم   

ن هم ن  نایه  ق ِف چیس ... فر  بود بی  خون و غریبه... بی 

 از هنس  در یا مادر با... 

که  اال هایی رو دارم که وقِن کارد به انااااااااااااتخونم ااااااااااااااااااااااااا این  

م، بهِنین ات ااا  این روزهاا و تو رنااااااااااااااه، یمیم نم بهش  ناااه بن 

 این نااااااااااااااال
ً
 اصااااااااااااال

د
هااانااااااااااااا  برام... امااا، باااز منم و یاه زنادی

دونم باهاش چی کار ی متالشی که نیمریخته و خانوادههمبه

م... این اااه کنم... این اااه هماااه ش باااایاااد تنهاااایی تصاااااااااااام م بگن 

 درنته یا غلآ... تصم یم که یم
ً
م اصال  گن 

رفش را ادامااه نااداد. بااه دیوار اشاااااااااااااااره کردم و نجی کرد و    

 گ تم: 

 چه  ش داری؟ا یم  
د
 خوای به این دیوار ب 

چند ثان ه طول ک ااااااا د تا منظورم را متوهه شاااااااود. تع ب   

 های خیس. اش گرف . با همان چ مکرده بود. خنده
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 با م ث بلند شد و با فاصله کنارم روی کانا ه ن س .   

ه بودیم.  اال هر دو به دیو     ار خن 

ها ی فلوِر ناااااااالماندهتوانساااااااتم صااااااادای هاخ یل نااااااااده یم  

ی و هنگااااامااااه هم   یش را توی گوشاااااااااااام ب اااااااااااانوم. گلنی و رسی

هاااای اااااااااااااااان را باااه دیوار گ تاااه بودناااد... این دیوار خ یل  رف

هماع   ق به گردن زنان این خونبی ااااااااااِن از خانواده و هم

ی  قضاوش، عمارش داش ... گوش شنوای دردهایمان بود، 

 ی  دعوا، ی  تنب ه... 

...  س خ م... کینه... طلب اری...  س   
د
اااااااااااااا  س خست 

کنم بااایااد هرهور کنم از عااالم و  دم طلااب دارم.  س یمیم

ای عملش برنونم... اما...   شده فرهاد رو به رسن

ه بلندی گ  .  
َ
 نجی کرد و ا

شتم خوام شه ه فرهاد باشم... از این ف ر که انگار داااااااااا نیم  

 شم! شدم، دارم دیوونه یمشه ه فرهاد یم

 وار شد: ای نالهصدای  ری انش زم مه  
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اااا اگه ویدا به فرهاد نگ ته بود و عقد کرده بودیم... خب...   

ی عوض ن ااااااااااااااده، فقآ دیگااه عقااد ن ردیم... امااا  ن االنم چن 

 دونن که انتخاب من، انتقامم بود... همه یم

اااک خوب شااااک منظورش از  همه  فقآ کی     اوه بود...  رسا

هایش دخِنک را ناااااوزانده بود... هرچند دخِنک هم با  رف

 او را زخیم کرده بود. 

ه به دیوار مانده بودم. هماننگاهش نیم   طور که کردم. خن 

ی و هنگااااماااه هم نگااااه ن رده بودم. چناااد ثاااان اااه  باااه گلنی و رسی

ی نگ   و اینبار به دردی دیگر رن د...  ن  چن 

 تینا... ااااااااااااا ازدوا  ن رد  
د
ن با فرهاد یعنن  ذف شدن از زندی

چ وری تینااا رو از دناااااااااااااا  باادم؟ چ وری بااا فرهاااد تنهاااش 

 بذارم؟ 

   
د
 اش ع ان بود: صدایش ت ل ل رف  اما کالف 

 ا فرهاد  در بدی برای تینا نیس ...   

  وزخند زد:   

ااااااااااااااااااااااااا مسااااااااااااخره نیساااااااااااا ؟ فرهاد یه  دم م خرف... اما  در   

  
ً
در خوی  هم نیسااااااااا .  خه فرهاد خحب ه!... شااااااااااید اصاااااااااال
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 باید تینا رو هم از دناش ن اش بدم... 
ً
بازیگره... شاید اصال

 کاش بیه بود... کاش بود... 

صاااادایش باز ت ل ل رف  و به ناااا وش رناااا د. ناااا وِی که   

ترین ناااااااااااا وش، این بار طوالین بود... اما م ممنم که طوالین 

ر درماین ناا وش هنگامه بود. ناا وِی که فقآ درد بود و انگا

 هم نداش . 
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توانساااا  از ترین صاااادایی که یمناااا وش شاااا ساااا ، با لرزان  

ون ب اید. هن ره  اش بن 

 ک م. ا از خواهرم خ ال  یم  

ناااااااتان هم به خواهرش اشااااااااره کرده بود. این     ن روز در قن 

 داد... ی دردها بی ِن عذابش یمدرد انگار از همه

ک ااا دنم شاااد. باالخره کردنش باعث  هریهری  گصااادای ری    

ی هم ب ض شااااا ساااااته بود و امان از این اشاااااک ها...  ِن رسی

مقاابل دیوار باه گریاه افتااده بوده... هنگاامه اماا دردهایش را 

ای کااااااه بااااااه خودش تعلق فقآ گ تااااااه بود. مثاااااال خاااااااطره

  س. نداش ... نخ  و ی  

معصوم کنم، تو چ مای  د وقِن ف ر یماااا از خودم بدم یم  

 کرده. کرده و... به من ف ر یمخواهرم نگاه یم

 هایش را دو طرف رسش گرف . خم شد و م    

گ   وق  ن هم ده بودم... کاش بیه بهم یمااااااااااااااااا کاش هیچ  

کااه تقصاااااااااااان  من نیساااااااااااااا . کااه ازم نااار اا  نیساااااااااااااا . متن ر 

 نیس ... 
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طرفش چرخااندم. هرچناد قاانون دیوار شاااااااااااان دن رسم را باه  

اما...  اال من هم کنار دیوار بودم...  م ض بود و نااااااا وش،

ن دیوار فهم ده بود که زخم هایش فلوری که در ن وش همی 

 شود.  ناه درمان یمفقآ با مرهم شدن روی زخم دخِنکان ی  

 هایش گذاشتم و گ تم: هایم را روی م  دن   

 خواهرش این رو به  بگه... هر عقل   
ً
اااااااااااااا الزم نیس   تما

 ! کنهنل یم تصدیقش یم

ون دادن ن سااااااش  س رهایی داشاااااا . ی     هه  داشاااااا  بن 

داد و انااتااقااااااام گااناااااااه ناا اارده را از خااودش خااودش را  زار یم

 گرف . یم

هاش از تنهایی تصم م گرفِین گ ِن، کاری که من ا اول  رف  

 درکااا  
ن
هم ناااااااااااااااالهاااا م بور باااه ان اااامش بودم...  س کاااامال

... گااااااایه  ِن بهِنین یم کنم... بااااااه خودش ناااااااااااااخاااااا  نگن 

اش و ای کاش دارن... تصاام م ها هم توی خودشااون کیل  رسا

ن رو نیم  شه باهم داش . همه چن 

 نگاهش ت سم ترس بود...   

 ترنم. ا از این ه شه ه فرهاد شده باشم... یم  
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خوانااااااا  ااااااااااااااااااااا تو فقآ شااااااااه ه خودِی... یه دخِن تنها که یم  

 د برای خواهرش ب نااااااه... فقآ هرکاااااااری از دناااااااااااااش بریم

 . ن  همی 

دوباره ن س ک ااااااا د... انگار ناااااااال ها هوا برای  ناااااااوده باز   

 ن س ک  دن نداش ... 

هایم را عقب ک اااااااا دم. به   ااااااااِن کانا ه چسااااااااه د و دناااااااا   

های کاوه را هایش را بساا . کیم زمان دادم. باید  رفچ اام

 رناندم. به گوشش یم

 کنه... بینه و دنبال  یما کاوه امروز ن دیک گالریش تو رو یم  

کاااه ن ماااه بااااز مااااناااد و رسش کاااه باااه طرفم چرخ اااد دهاااانش    

 ادامه دادم. 

ون زدن  از خونه چون  درش وضع   منانن     ا بعد از بن 

 . رنونه خونهنداشته، اون رو یم

 ا خونه؟ کدوم خونه؟  

 یماااااااااااا خونه  
د
کنه... زن  درش به کاوه گ ته ای که توش زندی

 که عقد به هم خورده... 
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ه به دهانم ماند و باز کمرش به   ِن چند ثان ه نگاهش خن    

 کانا ه چسه د. 
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منده شاااادم...  خه ی هوای  در مساااا     ااااااااااااااااا بازم هلوش رسی

ن اون و انتقامش، انتقام اااااااو چساااااااه ده  دخِنی رو داره که بی 

 باشه. 

رناااااااااندم که لبخندم را مخفن کرد. باید به گوش کاوه هم یم  

 ا به هم ریخته بود؟اش دخِنک ر چقدر با همله

ن دیگر هم بود... گ تم:     یک چن 

ااااااااااااااااا در ضاااامن... من ترهیح دادم فقآ فلش به دناااا  کاوه   

برنااااه... نه اثر  ضااااورش توی اتاقش و روی روبال ااااتیش... 

...  اال اون مرد  ن دونااااا  ندارم مردها زنها رو شااااا ساااااته بهیین

 خواد باشه... هر ی که یم

و با صادای ضع فن هایش را روی صاورتش گذاشا  دنا   

 گ  : 

 ک م. ش دارم  ی تون خ ال  یما همه  

ه    لبخندم را این بار مخفن ن ردم. ن سااااااااااام را رها کردم و خن 

 به دیوار ماندم. 

کیم بعد باز هم دخِنک بود و  واس ناخوشااااااااااایندی که به    

 کردند. این زودی رهایش نیم
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لور طرفم چرخ د و با انااااااااااااا صااااااااااااایل که مرا فقآ به یاد فبه  

 انداخ ، گ  : انن  شده در چنگال یونس یم

 چی ا چی   
د
 کار کنم؟کار کنم من؟ با این زندی

اااااااااااش    ها، کاش هوای  داشااااااااااااتم. من یاد گرفته بودم که  رسا

 بودند. هیچ  هایها، بخشها، ن دنغم
د
هدایی نا ذیر زندی

راه گری ی ازشااااااااااااااان نبود. امااا این هوای  نبود کااه بااه دیگران 

رناااااااااااا ااد... س خودش بااایااد بااه این  ق قاا  یمباادهم... هرک

 شد. تر یموق  کنار مدن کیم را   ن

  د؟ا چه کاری از دنا  بریم  

ون داد. تنش را ناااااام    ااااااِن کانا ه ول    ن سااااااش را  رام بن 

 کرد. کف دناش را باالی ابرویش چسباند و گ  : 

؟    ا از دن  خودم تنهایی

 رس ت ان دادم.   

 بود. به روزگارش شاید.   وزخند زد. به خودش  

 فقآ این  
ً
 که بگم گور باباش. ا ا تماال

 این  خرین هوابه... زود نیس  برای گ تنش؟  
ً
 ا معموال
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 ا بی ِن از توانم هون کندم تو این چند نال.   

 هایم را بستم. کانا ه چسباندم و چ م  رسم را به   ِن   

.. بگو گور  د. اااا  س اگه م ممنن دیگه کاری از دنا  برنیم  

 باباش. 

 کار کنم؟ا بعد چی   

اااااااااااااااااااااااا کاری که دونااااااااااا  داری... البته از این به بعد به های   

 خودش... نه خواهرش! 
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 فرهاد  

 

 

 

 

 

 ا بابایی بد! بازم بیه نیس !   

ون ب  اااااااااااد، ب لش قبل از  ن   که دنااااااااااااش را از دناااااااااااتم بن 

های زور کمربند هن اااااااااااااندمش. ب زور روی صااااااااااااندیلکردم. به

 این چند روز هرکاری بهم افا را بستم. به
ً
زور بود. زور! کال

زور و بااا دروغ... از روزی کااه بااابااا رفتااه بود. البتااه فقآ از بااه

کردم کاااااه  ن م اااااالماااااه بااااااعاااااث ام! ف رش را هم نیمخااااااناااااه
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ی روی  س و الم ماندگارشاادنش ب اااود. خب البته که تاثن 

 ... نداش . فقآ کیم تع ب کردم

ن بار    از داد و دعواهای  ن روز و بعد از  ن وقِن برای اولی 

ی از بهرو در برناااااماااه هاااای مهااااد تینااااا نبود؛  ن هم برای خن 

ن بی ااااااِن از قبل در راب ه با تینا  نمایش شااااااب یلدا... همه چن 

 به هم ریخته بود. 

ن    ی به کتف رانااااااتم کحب ده شااااااد. همی  ن که نااااااوار شاااااادم چن 

ن گل دو صاااااااااااندیل افتاده بود. توهیه  رسش روی کنساااااااااااول بی 

ن را روشن کردم و راه افتادم. داش  نق یم زد و ن ردم. ماشی 

ک اااااااااااا د. بعد افتاد. هیغ یمکم به گریه یمگرف . کمبهانه یم

های شااااااادم ب لش کنم، م ااااااا کردن م بور یمکه برای  رام

شااااد و با کحب د. بعد هم خسااااته یمام یمکوچ ش را به شااااانه

 برد... بدخلِف خوابش یم

روی خودم ن اورم. گل رس دوم این بار تصاااااااااام م داشااااااااااتم به  

 هم به تنم خورد و توهیه ن ردم. 

... یمش ال  یمااااااااااااااااااااااا بدی... خ یل بدی... همه  
د
خوام برم ی

  یش بیه... برم  یش بیه. 
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و  شااااااااااااد.  اال همان همالش را با گریه یم   گ  . و گریه رسی

ن دیگری برای یم افتاااااد. کیم هیغکم بااااه رسفااااه یمکم زد. چن 

کردن نداشااااااااا ... البته داشااااااااا ! عین ش... انگار با هم  رش

 یاد عینک افتاده بودیم. 

کردن عین ش بدون برخورد به تنم کنار صااندیل افتاد.  رش  

اش را گاااااال رس و عینااااااک ترفنااااااد امروزش بود... بااااااایااااااد هلو 

گرفتم یا نه؟ عینک شاااااوچن بردار نبود! اگر  ساااااانااااایتم را یم

ی بعاااادی چی بود؟ هر بااااار برای دادم مر لااااهش یمن ااااااااااااااااان

 شد؟کردن عین ش متونل نیمکردنم به  رشعصن  

ون دادم و توی فرا   چ دم و یک گوشاااااااااااااه    ن ساااااااااااام را بن 

 ارک کردم. خسااته بودم، کالفه بودم، عصااباین بودم و اول و 

 کردم. ی این  واس باید خودم را کنِنل یم خر همه

تر اش بلند فرمان کحب دم، صااادای گریه هایم را که بهم ااا   

ون دادم و   اده شااااااادم. دناااااااتم اول برای  شاااااااد. ن سااااااام را بن 

ش عوض شاااااااااااد و  بازکردن در عقب  یش رف  و بعد مسااااااااااان 

ون ک ااااااا دم و شاااااااماره اش را نااااااام  هیبم رف . گوشی را بن 

 گرفتم. خ یل زودتر از تصورم هواب داد. 

 ا الو... فرهاد.   
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؟    ا ک ایی

 اش خودم گ تم: طوالین  به های م ث  

 توین ب ا. فرنتم اگه یما یه  درس براش یم  

ی تماس را ق   کردم و  درس را برایش فرنتادم. از شی ه  

 ن ره نگایه به تینا انداختم. گریه را ق   کرده و چ اااااااااااامش 

و  دنبال  رکاتم بود. دوباره که نااااااااااوار شاااااااااادم گریه اش را رسی

ن را که راه یم  ، گ تم: انداختمکرد. ماشی 

ی به  بگم. ا هروق  گریه   ن  هاش تموم شد، بگو تا یه چن 

... بیه رو یما نیم  
د
دی... دروغ م    خوام. خوام... تو بن

یتااا  ن  دق قااه بعااد گریااه و بهااانااه   اش ادامااه داشاااااااااااااا . گن 

طرفش برگ ااااتم. صااااورتش رس  و   اااا  چراغ ایسااااتادم و به

بااااه هم  خیس بود.  ب دماااااغش راه افتاااااده بود. موهااااایش

کرد. نجی کردم ترم یمهوری دیدنش عصااان  ریخته بود... این

 و  رام گ تم: 

 گریه ن ن دخِنم... یم  
ً
م  هایی که اااااا تیناهان ل  ا خوام بن 

 دون  داری. 

 م اش را روی چ مش ک  د و با صدایی تو دماان گ  :   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1381 

  د؟هم یم ا بیه  

  وفن کردم و نم  فرمان چرخ دم.   

  د. ا دوناش یم  
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هااای بهرو و بااه خواناااااااااااااا  خودش بااه خونااه این ماادش بااه  

رف . درنااااااا  از روزی که خودش فهم ده بود بهرو دیگر یم

رود. عاااااذاب وهااااادان گرفتاااااه بود؟  ِن باااااه خوناااااه هم نیم

چینن یم ان خن  دانم. فقآ با اش را ب ند؟ نیمخوانااااااااااااا  هن 

هنااااا  کرده و گ تاااااه بودم؛ بهرو قصاااااااااااااااااد خاااااانم رئوف هماااااا

ن را فقآ با خودم در م ان بگذارند. انِنا   دارد و همه  چن 

توانساااااااااااااا  گردن من بیناادازد، خودش ق ااد این را دیگر نیم  

را زده بود و خب، من هم از فرصاااااااااا  اناااااااااات اده کرده  خونه

؟! بودم. هرچند دیگر  ِن نیم دانسااااااااااااتم فرصاااااااااااا  برای چی

طرفم یا دراصاااال های برگ ااااتنش بههوری فقآ راهشاااااید این

 رن د... مان به  داتن  یمهای اصیلبه

 ی  که چرا دنااااااااا  از این راه برنیماین  
ً
هواب داشاااااااااتم، کامال

 بود. 

بعد از دعوا با بابا، م  م باز هم خایل شااده بود. انگار دیگر   

هیچ دل ل موهیه برای کارهایم نداشااااااااااااتم. گایه  ِن دنبال 

ی که افتاده بودم فقآ هلو گ ااادل ل هم نیم تم، توی مسااان 

 کردم... رفتم. فقآ  رک  یمیم

 تینا تا رن دن به مقصد دیگر گریه ن رد.   
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 این ع  ااب بود کااه بعااد از تمااام ن شاااااااااااا  
ً
هااای امروز و کال

بازی فروشی های  ارک بود. روی انااابابروزها درنااا  روبه

 هم های  ارک، هم ویدا با یک ب ری  ب توی دناش! 

 شاااااه ه روزهای قبل از این به  
ً
اصااااا الح طوفان شاااااده ظاهرا

ی از لبخناااد بود. هرچناااد هم هاااای خاااام خودش چناااان خن 

 نبود. 

ن  مد. درواق  نااااام  در عقب و بازش کرد.    نااااام  ماشااااای 

نااالیم کیل گ   و دیگر مخاطبش فقآ تینا بود. هالب بود 

عنوان بدل بهرو وارد که بدون توضاااااااااااایح فهم ده بود که به

خرید. هایش یمخوی  با هملهزی شاااده بود. ناز دخِنم را بهبا

شد این روزهای اخن   ِن بهش  رامشی که داش  برقرار یم

 ن دیک هم ن ده بودم. 

اول از ک  ش دنااااااااااااتمایل در ورد و کیم از  ب ب ری رویش   

ن کرد. ریخ  و  رام به صورش تینا ک  د. بعد بینن  اش را تمن 

 هوری که بهرو همی ااااااااااااه بعد موهایش را مرتب کر 
ً
د و دق قا

 بس  دو طرف رسش گلوله کرد. یم

کردن طرفش گرفتم. بدون نگاهرا به شااااااااااااادهرسهای  رشگل   

 فقآ از دنتم گرف . 
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ن نوال تینا این بود که:     اولی 

 ا  یش بیه بودی؟  

شاااااید از قبل خودش را برای این نااااوال  ماده کرده بود که   

 وق ه هواب داد: ی  

، من یه کاری کردم که بیه از دنتم نه ع ی م.  خه یما    دوین

 نارا   شده... 

هاخم   اش مانده ها روی صااااااااااورتم ظاهر شاااااااااادند. نگاهم خن 

 ترین توهیه به من نداش . بود. هرچند کوچک

ا من ف ر کردم شاید تو بتوین کم م کنن با بیه  شِن کنم...   

 داره. ی دن ا بی ِن دون   خه بیه تو رو از همه

شااااااادن کردم که تینا با چرخ دم نااااااام  فرمان. قصاااااااد   اده  

 ل نن مالکانه گ  : 

ا درن  یم    زنم. کنه... من براش الک یما فقآ با من  یِنن

؟ خوش بااه  ااالاا  ع ی م... کاااش منم   
د
ااااااااااااااااااااااااا راناااااااااااااا  م  

 تونستم از دلش درب ارم. یم

 کارش کردی؟ا چی   
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 ا نارا اش کردم.   

 ا گریه هم کرد؟  

 

 

 

 

🌙 
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ن را که دور زدم،    ون دادم و   اده شااااادم. ماشااااای  ن سااااام را بن 

 دوباره صدایش به گوشم رن د. 
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؟ ا تو یم    توین کم م کنن

 ا چه هوری؟  

 ف ر یم  
ً
 تونم خوش الش کنم؟هوری یم کنن من چها مثال

 تینا با م ث گ  :   

 گم. کم ف ر کنم، بعد یما یه  

 . ا مرش ع ی م  

ن را بساااتم و    ن گذاشااا . در ماشااای  تینا را ب ل کرد و روی زمی 

ق ااال درهاااا را زدم. دنااااااااااااااا  تیناااا را گرفاا  و باااا هم نااااااااااااماا  

 فروشی رفتند. ه  تماشااااااااااااچی نقشااااااااااای در هم بازیاناااااااااااباب

ی که ف ر یمدون ره ن کردم، شاااااان نداشاااااتم. ویدا بی اااااِن از چن 

 مبلااد بود بااا بچااه
ً
ثاال بیه، هااا ارتباااط برقرار کنااد. تینااا، دق قااا

کرد. ن ازی به تذکر بدون  سااوند و  ی ااوند ویدا صاادایش یم

دادم خودم را نبود. هردو را اااا  بودنااااد. بی ااااااااااااِن ترهیح یم

ن قایط راب ه ون  مدم. ی بی   شان ن نم. در نا  ه بن 

ن فروشی یک بسااااااتنن بازیکنار انااااااباب    و  فروشی هم بود. من 

م ااازه، ی مقاااباال هااای  ااایااه بلناادش را در م وطااهصااااااااااااناادیل

 چ ده بود که تحی ان درختچهالی گلدانالبه
د
های های ب ری
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های این ا را دونااااااااااااا  کوتایه کاشااااااااااااته بودند. تینا بسااااااااااااتنن 

 داش .  خرین بار با بهرو  مده بودیم... 

ا.  رن دم دلش بستنن یمباید از تینا یم    خواهد یا  یِنن

 ا فرهاد؟  

ه بود نااااااااام  صااااااااادایش چرخ دم. منتظر نمانده و برگ ااااااااات  

ام های ظاهر شده روی  ی این داخل م ازه. دنتم را به اخم

 ک  دم و داخل رفتم. 

بازی انتخای  تینا کامیون  مل زباله بود که ق عاش انااباب  

هانن  هم داشاااا . برداشاااا  ویدا این بود که تینا ت   تاثن  

ای هوان بود انتخابش کرده بود. خب  ق  فروشاانده که  رسا

 ی دخِنم  شنا نبود. هداش . هنوز با نل ق

ی تینا بهِن شااااده بود. ویدا هم بعد از خرید کامیون، رو  ه  

کرد. تمام دوناااااااااااه نااااااااااااع  بعد که با خوردن اش یمهمرایه

ا ت  مل شاااااااااااده بود، فقآ نقش کارش  بساااااااااااتنن و بعد هم  یِنن

 بان  و راننده را بازی کرده بودم. 

. ویدا چند شاااان دون ره بود و با موضاااح   بیه هایم المه  

راه ار انااااااااااش هم برای  شاااااااااِن کردن از تینا گرفته بود، ه  
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 او را این
ً
کااااه گ تاااااه بود اگر خودش از بیه بخواهاااااد،  تماااااا

بخ اااااااااااااد و بعاد هم بااز بهاانه گرفته بود کاه من او را  یش یم

بگو خ یل دوناااااااش داری، بعد  اگه »برم، گ ته بود: نیم بیه

 ف که راه ار دخِنم  « بخ م . تو هم اشاباه کنن منم یم

 انداخ .  مد، اما شاید کار ویدا را راه یمبه کار  درش نیم

ن     شم. ها   اده یما همی 

اصااااااایل رنااااااا ده بودیم و هنوز یک کورس با  تازه رس خ ابان  

 تاتش راه بود. توهیه ن ردم و راه خودم را رفتم. 

ن هملااااااه   و خواب رفِین تینااااااا بود  بعااااااد از بااااااه اشاین اولی 

 خوانتم  خری هم باشد. نیم

؟ا فهم دی چه    هوری با بیه  شِن کنن

 

 

 

🌙 
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 338#ایوان

 

 

 

 

ای یا لبخندش خ یل کوتاه بود یا توهم، اما رسش را ل ظه  

ی نگ  . باز من گ تم:  ن  نم  تینا چرخانده بود. چن 

 ا ممنون... تو ز م  افتادی.   

 نیم  
ً
 نه؟خوای بذاری بیه رو بهیا فرهاد واقعا

 ا چه ع ب، دو کلوم  رف زدی!   

 ا این همه  رف زدم من از وقِن دیدمتون!   

 ا نه با من!   

 ماد نگاایه از  ینه یاک نظر تع بش را نگااه کردم. بادم نیم  

 ام متع ب بود. شک چهرهبه خودم هم بیندازم. ی  

ی نگ  .  ِن رسش را هم ناااااااااام   ن ره چرخاند. به    ن چن 

دیم. های مناناااااااااااااب  ارک کردم. شاااااااااااااده بو  اش ن دیکخانه
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خوانتم   اده شود. ق ل درها را ن دم. رسش را به طرفم نیم

خوانااااااااااااتم  رف ب ن م. چرا و چ ورش مهم چرخااااااناااااد. یم

طور بود: ماااان ایننبود... فقآ یاااادم بود کاااه  خرین م اااالماااه

شاااد ف ر کنم باید  رف و این باعث یم« خاطر مادرش؟به»

ای دانم. چه فایدهبرناااااااااااام؟ نیمخوانااااااااااااتم ک ا یم  ب ن م. به

 دانم... داش ؟ نیم

 ا باید ازش معذرش بخوای...   

  وزخند زدم.   

 ا فرهاد.   

 با م ث نگاهش کردم.   

 قبول داری که اشاباه کردی؟  
ً
 ا تو... اصال

اش به صاااورتش دقیق شااادم.  س ترش که از  ال  چهره  

 ترین  س بود. گرفتم،  ررن یم

 از اشاباهم    مان نباشم؟ترن د که یم  

؟ا چ ه، یم    کور و کر شده باشی
ً
 ترش واقعا

 رو داد. ناام د نگاهش را به روبه  
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 بسته! ا به  گ ته بودم ته این عالقه بن  

اش عصاااااااباین شاااااااده یل نم خوب نبود. چرا از  س ناام د   

 بودم؟

 زم مه کرد:   

 بسته. ی تو به بیه هم بنا ته عالقه  

کردم. بااااا اخم خوابش برده بود.   را روی تینااااا تنظ م ینااااه   

 گ تم: 

 بسِن که البته، بازشدن ه! ا بن  

طرفم چرخ د. شاااید دیدم که رسش بهی چ اام یماز گوشااه  

مسان  نگاهم را از  ینه دنبال کرد، رسش چرخ د نام  تینا و 

باااااااز رو بااااااه من چرخ ااااااد. مسااااااااااااتق م نگاااااااهش کردم.  اااااااال 

اش بگحیم؛  ر از خ اااام ن از  س چهرهتوانسااااتم با اطمینایم

 بود. 

ااااااااااااااااااااااااا خ ال  ب ش! از خودش! از دخِنش! خ ال  ب ش   

 فرهاد! 

 رکاتش تند و  رخاشااگرانه شااده بود. خودش ق ل در را زد   

ه را ک  د. قبل از   اده  شدن ناعدش را گرفتم: و دنتگن 
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ااا چرا عصباین شدی؟ کار دونا  رو تموم کردم؟ مگه اون   

و گوش  باز شه و درن  و  سای   ان  چ مخو روز نیم

 ب ناش منو! 
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ون ک ا د و دنا    نینه شاد. هنوز عصباین بهدنااش را بن 

وزیاااد. در را هاااایش معلوم بود. بااااد رسد یمبود. از ریتم ن س

 نینه شد. بهبس  و باز دن 

اااااااااااااااا من از کشااا کمک نخواناااتم. تو و بیه بی اااِن از هرکس   

 تون نیس ! ای به کمک ا ت ا  دارین و  ایلدیگه

 طرفم چرخ د و گ  : ن س عم ِف ک  د. با م ث به  

ی تو به دخِنش شک ندارم. ای به عالقهااااااااااااا فرهاد، من  ره  

کنم که خودتم بینم. من... ف ر یممن هنوزم تو رو ناا اه نیم

، و من یم تونم درک  قبول داری اشااااااااااباه کردی و   ااااااااا موین

 ... اما... کنم

ون داد. باز چ اااااااااامش را ل ظه   ای بساااااااااا  و ن سااااااااااش را بن 

 چ مش را باز کرد. 

ااااااااااااا از این ل ظه به بعد... هر قدیم که در مسن  اون اشاباه   

 برداری... 

 انگ   شساش را نم  تینا گرف  و تات د کرد:   

ن نه قابل ااااا هر قدم اشابایه فرهاد! اون وق  دیگه هیچ   چن 

 ش... درکه، نه قابل بخ 
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 در را باز کرد و   اده شد. قبل از بسِین در گ  :   

 ا ام دوارم قبل از یه    موین تموم ع ار، به خودش ب ای.   

ون یم رام از بینن هوای داان کاااااه  رام   زد و ف اااااااااااااااااار ام بن 

فهم د. زبانم خ یل شاااااااااااااک نیمهایم به روی هم را، ی  دندان

 هم در اخت ار عقل و من ق نبود! 

 اگه به خودم ب ام، بازم اوین که عاشق م، بهروئه! ا  ِن   

 با این هواب نااااااااااااوزانده بودمش؟ چه مرگم   
ً
مرد گنده! مثال

کاه  ق قا  را برایم شاااااااااااا اااف کرده بود، شااااااااااااااده بود؟ از این

 کردم؟ رصم گرفته بود؟ باید رس ی  خایل یم

هایش انگار بر  زد. مثل انع اس نور تاریک بود اما چ ااااااااااام  

 توی  ب... 

ااااااااااااااا عاشااق  دم اشااابایه شاادن ات ا  ع ین  نیساا ، الاقل   

 برای من. 

ن راه افتاد. ناام د... شاااید هم    در را بساا  و   اا  به ماشاای 

 ! ن  غمگی 

   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1395 

 

 

 

🌙 

 

 340#ایوان

 

 

 

 

 

 کاوه   

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1396 

 

 

 

 کار کن م کاوه؟ ن ارش بدیم براش یا نه؟ا چی   

 ی موهایم را خاراندم و نچ کردم. ری ه  

 مون. تو  اچها ق ن  کرده   

   !
ً
 ا دق قا

ی گرفِین هم چاره   ای نبود. اعصاااب ف رکردن و تصاام م کن 

 نداشتم... گ تم: 

ر، بده ب اد دیگه همسایه    ن . ا ههنم خن

 خوره کاوه. ا گوشی  زن  یم  

ا که درناا   ن   ه رس چرخاندم ناام  ناامن  طرف گالری خن 

 د. طرفم گرفته بو تاپ فقآ دناش را با گوشی بهبه لپ

ی هیچ کاری.  ان خوردن نداشااااااااتم.  وصاااااااالهی ت وصااااااااله  

 از بعد از  ن م المه... من دنااااااااااااش را ول کرده بودم؟ 
ً
دق قا

من اهازه داده بودم برود؟  ن اشااااااک کوفِن که از چ اااااامش 
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ون افتاااااااده بود چی یم گ اااااا ؟... انگااااااار زده بود و کاااااال بن 

ا هاااایی را کاااه تاااا قبااال از این باااا اعصاااااااااااااااابم باااافتاااه بود باااژاتااا 

 خودش هر داده بود!  هایدن 

 گم گوشی . ا کاوه با توام، یم  

 نجی کردم و گ تم:   

 ا ک ه خب؟  

 داد.  تاپ گرف  و به گوشی یک ل ظه نگاه از لپ  

 ا نوشته  خونه   

دو ثااان اه طول ک اااااااااااا ااد تااا م  م هواب داد. کن  ااوی تنهاا   

ند ام را از روی صااندیل بلعامیل بود که باعث شااد تن خسااته

 این مدش خونه نرفته بودم و انتظار نداشاااااااااتم 
ً
کنم. مساااااااااالما

ن بودم بیه کش هم از  ن د. البته که م می  ها رساغم را بگن 

ا    اااااااا  خآ نیساااااااا ، با این  ال گوشی را از دناااااااا  ناااااااامن 

 گرفتم و رسیاااا  هواب دادم. 

  رش کرد و گ  : خانم رئوف بود. نالم و ا وال  

ده بود    ننی
ن که مدِی م ا م بهروهان ااا راناش  قای ک این

اااام اگه ل ف کنن  ن م ا م شاااااما شااااادم.  رسا ن ااااا م، برای همی 
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شاااااام، امون از این ی  قای دل  ااااااا رو بدی ممنون یمشااااااماره

 خوره... هاش به م  ل یم ناختمون قدییم هر روز یه

شااااااد شااااااد. ک این که یمهوره هضاااااام نیمی اولش هیچهمله  

این چه زری بود که لوک، بهرو هم که بیه خودمان بود اما 

ده بود م ا م بیه ن وند!   لوک زده بود؟ یعنن چی که ننی

صدیقه ق ن  با نن  صبور اشاباهم گرفته بود که یک   

ن ل ظاااه گ ِین از م اااااااااااا الش خوناااه را ول نیم کرد. توی اولی 

ین س  اش فرز گ تم: گن 

ن االن هماهن  یم    کنم. ا همی 

ش بده  رسم، ز م  شد براش.     ا خدا خن 

د، کااه باادون ضااااااااااااااای م ض این   ی دنااااااااااااتم را بگن  ن بااازی چن 

 گ تم: 

   .
ً
 ا بیه نیس  شما هم دن  تنها موندین  تما

مون هاش کمکااااااااااااااا تنش نااالم  باشااه. دوناااش اومده به  

ش باااده دخِن خ یل خحب اااه... اماااا هیچیم کس کناااه. خااادا خن 

ه. های این دوتا خواهر رو تو خونه نیم  گن 
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اش  موناده بودم کاه دیادم دارم کردن  دونااااااااااااتوی  الچ    

 دهم. اش را یمهواب خدا افظن 

؟   
ً
  دوناش  ی بود دق قا

قضاااا ه بودار بود، بد هم بودار بود. فقآ  ساااانش این بود   

کااه من »کااه بهااانااه هور شااااااااااااااده بود. بهااانااه برای دیاادنش... 

فلور گ تااه بود باا « دنااااااااااااا ااااااااااااو ول کرده بودم! خ یل خااب! 

های بد نااااوزانده بودم. ناااا مهای م  ش را هایم ناااا م رف

گ اااا . البتااااه این وری نگ تااااه بود امااااا خااااب م   بیه را یم

ن بود و من هم گ تااااااه بودم: معنن  «   قش بود! »اش همی 

شاااااااد... هنوز نتوانساااااااته بودم زد مورورم یمفلور که لبخند یم

 روی خوشش را کامل هضم کنم. 
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ا و ناااااااااوئ چم   را از کنار لپتاپ  فرز برگ اااااااااتم نااااااااام  نااااااااامن 

 برداشتم و نم  در رفتم: 

تون. ا بچه  
ُ
 ها من رفتم، هون شما و هون د

ن که شاااادم اول شااااماره    ی دل  اااا را گرفتم.  ن نااااوار ماشاااای 

دق قه باهاش چانه زدم تا رایصن شاااااااااااد تا یک نااااااااااااع  دیگر 

خودش را برنااااااااااااااناد. یاک رباا  بعاد هلوی خوناه بودم.   اده 

ن را ق ل کردم.  دل ل یا از رس شا  که به دلم ی   شادم و ماشای 

افتااده بود، نگاایه باه اطراف اناداختم. کوئ اک ناااااااااااا اایه که 

ن  تر از خونه  ارک شاااااااااده بود، همان بخش بودار قضااااااااا ه  ایی 

 بود! 
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م را هوری انتخاب کردم که به     مساااااااااااان 
ً
داخل رفتم و دق قا

د. مساااان  اتا  بیه را گرفتم و  این زودی صاااادیقه مچم را نگن 

 در زدم. ای به تقه

 ا ب رمای د.   

ن بیه! هرچند    در را باز کردم. خودش بود! درن      من 

شاااااااااااااد بیه را کمِن از هر های دیگری در این نااااااااااااااختمان، یم

ن   دا کرد. مثل همه ن من  هایی که هلوی ی وق   ااااااااااا  همی 

ن یم ها و  رونده ن س  و قایط  وشهکمد ته اتا ، کف زمی 

 شد. گم یم

مندهاااااااااااااااااااا ای بابا خودش    مون دیگه چرا اومدی،  ساااااااای  رسی

 کردی. 

ی دخِن گرفتم و نم  خانم رئوف شدهنگاه از نگاه خ ک  

 برگ تم. نگایه به ناع  کردم و گ تم: 

 رنه. ا تا ن م ناع  یه ناع  دیگه یم  

ش بده. اگه اش ایل نداره شماره   شونو من داشته ااااااااااا خدا خن 

 باشم که دیگه تو رو هم به ز م  نندازم. 
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هاااااای هاااااا نبود، ن اااااازی هم نبود کاااااه بهااااااناااااهوقِن بیه این  

 هورواهور برای این
ً
هاا بودن هم  کنم. بعاد هم کاه اصااااااااااااال

 خ ال. من دناش را ول کرده بودم و... ی  

 ی دل  ا را بهش دادم. دنبالش رفتم و شماره  

ن شاااادم. هنوز    ون رفتم. نااااوار ماشاااای  خدا افظن کردم و بن 

ون زد و با ی  دو نگاه اناااااااتارش ن ده بودم که دخ ِنه از در بن 

به اطراف ناااام  ماشااااینم  مد.   اده شاااادم اما منتظر ماندم 

 خواهد بگحید. بهینم خودش چه یم

 هام! خاطر بیه اینا من االن فقآ به  

ی فرهاااد خ یل وقاا  بود کااه بیه را ول کرده و توی هبهااه  

ن نتوانستم  وزخند ن نم. اخم کرد و گ    : بود. برای همی 

کردم تو اااااااااااااااا مهم نیسااا  که باور کنن یا نه... هرچند ف ر یم  

 ی  بدش ن اد عقدشون به هم بخوره! 

 باز هم  وزخند زدم.   

 به  
ً
 خاطر بیه عقدو به هم ن دی! ا مسلما

  رصش گرفته بود.   
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 خاطر ه تمون زدم! ا به  

 رسم را ت این دادم.   

 باور کنم یا نه!  ا اوی... ا تماال بازم مهم نیس  که من  

  رصش عصبانی  م ض شد.   

! من فقآ وقِن فهم دم بیه خونه نیم  
ً
ره اومدم ااا  ره دق قا

ها براش مهمه، برداشاااااا  دونسااااااتم چقدر اینها چون یماین

 تو هم برام مهم نیس . 

 چرخ د که برگردد، فقآ یک نوال ناده  رن دم:   

 چه هوری فهم دی؟  
ً
 ا دق قا

ون دادن  رف اااار ن ساااش یک ل ظه م ث کر    د. صااادای بن 

 را شن دم. 

ااااااااااااااا به من ت  ه ننداز... خودم اومدم این ا و فهم دم خونه   

 من بااا فرهاااد راب اه نیم
د
ره... امااا اگااه هاادفاا  این بود کااه ب 

دارم،  ره، دارم! اماااا ناااه اون وری کاااه تو یاااا بیه برداشااااااااااااااا  

 خوام! کن د... من بد بیه رو نیمیم
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! هرچقاادر   هم کااه او اخار داشاااااااااااااا ، کااارهااایش   اااال هرچی

شاااد، خاطر بیه بوده و هسااا ، وقِن با فرهاد هم ت یم یمبه

ی دشاااااااااااامن.  ن هم دشاااااااااااامنن که چ اااااااااااام رف  توی هبههیم

دادم رس به دیدنش را نداشتم و در هر  الِن فقآ ترهیح یم

تنش نباشااااااااد. بنابراین نااااااااخ  بود که  ِن برای به هم زدن 

های ین هم از دیگر اخال عقد بخواهم ازش ت اااااااااااا ر کنم. ا

ی ت ین  و ت ول هم گند و م خرفم بود که... بود!  وصااااااااااله

 نداشتم. 
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نااااوار شاااادم و راه افتادم. این روزها بی ااااِن با ناااا وش  ال   

کردم از بس که صاااااااادای ف رها توی رسم بلند بود. اما اگر یم

ینا هم هوس شاان دن داشااتم، گوشاام فقآ با صاادای بیه و ت

ی فلور را شااااااااااااان را کم کردم و شاااااااااااامارهکرد. صاااااااااااادای ال یم

گرفتم. طبق معمول گلنی هواب داد. تاااااا گوشی را باااااه فلور 

 برناند از دوربرگردان دور زدم و مسن  عمارش را  یش گرفتم. 

 شنوم. ا بگو یم  

؟ ا باید بیه رو بهینم. یم    توین هورش کنن

 ا نه.   

 خودم را نباختم.   

 بینم . م!  س تا یه رباا  دیگه عمارش یما دم  گر   

ههنم شاااااااااااد گاز دادم. بهتماس را ق   کردم و تا هایی که یم  

خواناااااااتم شاااااااد تل نن هم هریان را رف  و رهح  کرد. یمکه یم

 ضاااااااوری باشاااااااد. برای بساااااااتم دهان  ن روی خودم که ف ر 

 کرد باید از بیه دوری کند، بلند گ تم: یم
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 ااا ل داره هم  کنه بره از تو اااااااااااااااا همینه که هسااا ، هری م  

 من! 

شاااااااااادن با فلور به ر بهی ر تا رناااااااااا دن به عمارش و ل ظه  

کردنش ف ر کردم و هیچ کااادام باااه کاااار ن ااااماااد ی رایصن ن وه

 ام را دید، یک کالم گ  : چون تا ق افه

 ا هوابمو شن دی!   

 رف . از کنارم رد شد. داش  نم  اتاقش یم  

 ه کار ازش خوانتما! ری؟ ای بابا! یا ک ا یم  

 صدای گلنی از     رسم  مد.   

 کنه. هان، خانوم رسش درد یما  روم کاوه  

   .  فلور توی  یچ راهرو گم شده بود. برگ تم نم  گلنی

 شه؟ا چه  

 هوری نگاهم کرد که انگار ازم ناام د شده بود.   

شه برای فلورهانم... باز ا یه امسال ف ر کردم روز خوی  یم  

 ش رف !؟یاد
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تر از قباااااال گرفتم. ناااااااام ااااااد هااااااایش نیمهیچ گرایی از  رف  

 گ  : 

 ته  رس. ا امروز تولد خاله  

توی م  م دنبال  خرین روزی گ اااااتم که چ ااااامم به تاریاااا    

و تقحیم خورده بود.  ِن ن هم ده بودم شاااب یلدا گذشاااته و 

و  شده بود...    دی رسی

 د. م تم را هلوی دهانم گرفتم و دهانم باز ش  

 ا  س یعنن فردا هم تولد به ه...   

 زده گ  : گلنی ه  ان   

؟ یه روز با خانوم فرق ونه؟  
ً
 ا واقعا

 صورتش در هم شد.   

م! ه ا ونم که دل   ودماغ ندارن... هرچند خانوم که ااااااا بمن 

 وق  تو روز تولدش خوش ال نبود. هیچ
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وق  توی  هنم نمانده چخب در واق  تاریاااا  تولد فلور هی  

بود. ه  این چند نااااال اخن  که با بیه  شاااانا شااااده و فهم ده 

دانسااااااتم فلور با بودم یک روز با فلور فاصااااااله دارد.  ِن نیم

ها فلور کند... خب البته تمام این نااالروز تولدش  ال نیم

 هم  ش به روز تولد من نداش ... این به اون در! 

 ا هریان چ ه؟  

     چرخ دم. برگ ته بود... رسیاااا  به   
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ها ک اااا ده بود و این ناااام  نااااالن کوچک رف . تمام  رده  

وق  روز ناالن عمارش با شاب فرِف نداشا . های صندیل 

لون کنار دیوار ن ااااااااساااااااا . راناااااااااش  ن مخصااااااااوصااااااااش روی رسی

یک بگحیم یا نه. نیم  دانستم باید تولدش را تن 

 ا گ تم هریان چ ه؟  

اااا و ی     یک تولد مخترصا م  د هریان خونه را برایش خ ال تن 

 گ تم. 

 رسش را ت این داد و کوتاه گ  :   

 گم. ا بهش یم  

 خوان  برود. گ تم: یم  

 خوام بگم. ا خودم یم  

 ف ر گ تم: کرد. ی  دوباره ن س . داش  نگاهم یم  

 ا فردا تولدشه.   

ن بااااار هلو    اش خ ااااالااا  ابرویش کیم باااااال رفاااا . برای اولی 

 : ک  دم...  رام گ تم

... تولدش مبارک.    ن  ا چن 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1410 

ون بروم. گ  :     برگ تم که از نالن بن 

 ری؟ا خب چرا یم  

ون دادم و برگ ااااااااااااتم طرفش. دنااااااااااااتم را الی    ن ساااااااااااام را بن 

 وران  گ تم: موهایم فروکردم. رک

خوام بهینمش دل ل خایص نداره... یعنن داره اما که یماا این  

ی تو باشااااااااااه، اناااااااااا هو خوام بهکه یمبه خودم مربوطه... این

خوام ف ر کنه واناااااه همینه که دل لم به خودم مربوطه... یم

ن  هااا دیاادمش... امااا خااب مهم اینااه کااه هوری ات اااِف اینهمی 

ه دیگه... نه؟تهش باید بدونه تو خونه  ش چه خن 

 تره  م فقآ تای د شن دن بود و... شن دم!   

 خندی زدم و گ تم: دن  خودم نبود تک  

 ، خ یل عوض شدی. ا خودمون م  

اش از هاااان خودم چهرهاو هم خناااادیااااد. ماااادل خودش. بااااه  

 عوض شااااااااااااااده بود. ل ظااه
ً
ی ورودم بااازتر شااااااااااااااده بود. واقعااا

کس تااا  اااال ناادیااده بود ا واالش فلور بااا  ضااااااااااااور من هیچ

 فقآ به  ال هم گند 
ً
خوب شااااااااااده باشااااااااااد. تا قبل از این کال

 زده بودیم. 
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 کار کنم  اال برم یا بمونم؟ا چی   

ها رف . با ل ن رسد خام خودش بلند شاااد و نااام   رده  

 گ  : 

 ا  رن دن داره؟!   

شااااااااادن ام  وزخند زدم. عوضبه خودم و ف رهای مساااااااااخره  

اگر باه این را ِن بود کاه خاب من هم هاای  وزخناد زدن به 

 ن دخِن، به خاطر گند زدنش توی  ن عقد مساااااااااااخره، ازش 

 کردم.... ت  ر یم

 ها شد و گ  : ردهم  ول کنارزدن    

 ی    
ً
زین ف ر ن نه از قبل خن  رس یمااااااااا باید بری که وقِن مثال

 هماهن  بودیم دیگه، نه؟

 عوض شده بود.   
ً
 ها خوردم. نه انگار واقعا

ام کرد. دنااااااا  خودم نبود،  رام خندیدم و نگایه  والهن م  

 زم مه کردم: 

 ا دم  گرم.   
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دانم چ ور این چند روز دوام  ورده و ناااات  ن اااساااته نیم  

ی ن ِن بود که قرار بود فرهاد بودم. توی ف رم فقآ ب اااااااا ه

شاااااااااادم... دیگر را با  ن به  تش ب  اااااااااام... داشااااااااااتم دیوانه یم

 شک نداشتم. 

ن کن  رسماازده   ی اتا   ااال هم تره  م باه ماانادن در همی 

د خانم خاردار انااااااااااااا ، بود اما وقِن گلنی گ ته بود امروز تول

 نتوانسته بودم دعوتش را رد کنم. 

اثر  رف زدن باااا خاااانم خااااردار مقاااابااال  ن دیوار، فقآ تاااا   

انااااااااااااتم از خو وقِن بود که با مهد تینا تماس گرفته بودم. یم

نااااااام تا خودم را برای  نااااااااع  و م ان مرانااااااام یلدای اااااااان بنی

  ضاااااااااااور در هایی که فرهاد هم بود  ماده کنم،  ن هم فقآ

 زد. ام که دلم برای دیدنش  ر یمی هندوانهبه خاطر هسته

کردم یا انتظار نداشااااااتم که فرهاد تا انگار هنوز هم باور نیم  

ده  این ا هم  یش برود... درنا  تا هایی که به کادر مهد ننی

 اش ندهند. بود هیچ اطالا از تینا به خاله

ور من  اااخن بودم فقآ چنااد دق قااه بااه خاااطر تینااا  ضاااااااااااا  

 هنگ د... ن سش را ت مل کنم اما او این ور داش  با من یم
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باااز فقآ  رم بود و خ اااااااااااام. فقآ درد و غم. چااه خااا    

باید توی رسم یم ریختم؟ این نااااااااااااوایل بود که این چند روز 

  درم را در ورده بود... 

نتوانسااااااااااااته بودم هادیاه خوی  بخرم. هرچناد گلنی گ تاه بود   

 
ً
 نبااید خودم را باه دردرس ن اازی باه هادیاه نیسااااااااااااا  و اصااااااااااااال

توانسااااااااااااتم دنااااااااااااا  خایل بروم. رس هر ال نیمبیندازم اما به

 ب رح گل نرگس گرفته بودم. ی راهم از گل روشی یک دنته

ی از   ا  عمارش یم    مد. هنگامه وقِن رنا دم صادای رسی

با  توی نازک روی دوشااااش از باالی ایوان برایم دناااا  ت ان 

 داد و اشااااااااااااااره کرد به   ااااااااااااا  عم
ً
ارش بروم. این روزها واقعا

ن بود کااه گااایه تحیش لبخنااد یمهااا تنهااا نق ااهاین زدم. ی زمی 

ی لعنِن ن   از  هنم  ال هم شاااااید چند دق قه  ن ب اااا ه

 شد... دور یم

ی نخر.    ن  ا ای خدا تو خودش گیل... من که گ تم چن 

 به روی گلنی لبخند زدم.   

ن خایص نیس ، اما... بوی خ    چن 
ً
 وی  داره. ا واقعا

 نرگسم.  ا من عاشق گل  
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طرف     عمارش رفتم. بساط ها را دناش دادم و بهگل   

ی مساااااااااااامولش. تن  باااااارب  یو باااااه  اااااا بود و طبق معمول رسی

ای که  وشااااااا ده بود، گم و مردانه ظری ش توی کا  ااااااان گنده

شاااده بود. هنگامه هم زیر  تحیش روی صاااندیل هم  شاااده و 

 رسش به کتابش گرم بود. 

اهن بلند    نالم کردم و نم  خانم خاردار رفتم که با  ن  ن 

اش، مثل همی اااااااه از همه های م ااااااا باف  نخودی و بوش

متماااای  بود. چناااد ثاااان اااه فقآ نگااااهش کردم. چقااادر این زن 

هذاب بود... یعنن  اال چندنااااااااااااااله شاااااااااااااده بود؟ هرچه بود 

ن بودم که خ یل از ظاهرش فاصله دارد.   م می 

ی ن اااساااته بود و از  ترینروی ن دیک   صاااندیل به بسااااط رسی

ی  سای  هوایش را ظرف کنار صندیل
اش معلوم بود که رسی

یک گ تم.   دارد. دن  دادیم و تولدش را تن 

 ا ببخ  د من دن  خایل اومدم...   

 ا ال  نگو دخِنه.   

های نرگس را باز کرده و ی گلبرگ ااتم ناام  گلنی که دنااته  

 بایی ریخته بود. همه را در گلدان ب رح و زی
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  ورده.   
د
ن فلورهانم چه گالی ق ن   ا ببی 

گلدان را کنار صاااااااندیل خانم خاردار گذاشااااااا  و لبخند م و    

 ها از چ مم دور نماند. خانم خاردار به گل

 ک  دی اما... ا نباید ز م  یم  
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 ها به صورتم داد و گ  : نگاهش را از گل  

 ا ممنونم.   

هایم ن ااااااااااااسااااااااااااته بود، ناشی از  س خندی که روی لبلب  

خوی  بود کاااه از لبخنااادش گرفتاااه بودم. لبخنااادی کاااه انگاااار 

 اش  اک شود.. خوان  مثل همی ه زود از چهرهنیم

انگاری خانم خاردار، دیگه تموم خارهاشااااااااااااو غالف کرده »  

 «بود... 

روی صااااندیل ن دی ش ن ااااسااااتم. گلنی بالفاصااااله یک کانااااه   

ن   و نااتم داد. تازه چ اامم به بساااط گاز   ک ش داغ به د

ن قااااااابلمااااااه ی رویش افتاااااااده بود. گلنی هم کنااااااارش روی زمی 

ی  ر کرد و گ  : ن سته بود. کانه  ای هم برای رسی

 بازی. کم  ش بخور بعد دوباره برو کبابا ب ا یه  

هامون  اره دو دقه با عقدهگیل نیما ای بابا از دن  این گل  

 خلوش کن م. 

 قدر واضح ن ن دهی هنگامه را اینوق  صدای خندههیچ  

بودم.  ِن خانم خاااااااااااا... زود ف رم را اصالح کردم،  ِن فلور 
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ی باالخره  مد و م اااااااااااا ول خوردن هم را   یم خندید. رسی

  ش شد. 

ی و گلنی دناااااااااااااااااا  بااااااه ی  کرده و رسبااااااه   رس هنگااااااامااااااه رسی

ند خوانااا  انقباض چها یمگذاشااااند. انگار صااادای خندهیم

ن روزه  ی تنم را  رام  رام از بی 
د
د.   ف کاااه دلتن  ام برای بن 

شاااااااااااااد...   ف که قرار نبود یک دفعه قصاااااااااااااه تینا تمام نیم

ین شود...   شن 

ن لبخندهای نااااده ها یمل ظه   ه به همی  گذشااااند و من خن 

هایی از درد مانده بودم. لبخندهایی که   اااااااااا  رسشااااااااااان کوه

 بود... 

ی لعنِن را از  هنم ناااااااتم  ن ب ااااااا هخواناااااااخ  بود اما یم  

خوانااتم به خوانااتم شااه ه فرهاد باشاام... نیم س ب نم. نیم

 خوانتم.  ن انتقام بچسبم... نه... نیم

هایم را که باز هایم را بسااااااتم و ن شاااااا گرفتم. چ اااااامچ اااااام  

کردم تعلیل در بااه زبااان  وردن ف رم ن ردم. ف ری کااه فقآ 

این  دمهاااا تاااا این  اااد  در  اااال و هوای این عماااارش و کناااار 

 رن د. عمیل به نظر یم
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ها بود و کیم ناااااااااااام  فلور متمایل شااااااااااااادم. نگاهش به گل   

 ک  د.  رام روی ان دن  یم رام

هام رو کنار تونم  رمی دن ا یماااااااااااا انگار فقآ تو این نق ه  

م...   ب نم و تصم م بگن 

 شنوم. ا خوش الم که این رو یم  

 گ تم:   قبل از  ن ه    مان شوم،  

ن رو به خانم فردوس    اااااااااااااااا اگه اشااا ایل نداشاااته باشاااه همه چن 

م.   بسنی

  رک  تای دی ابروهایش م تاقانه بود.   

 ا  فرین.   

 دونم از راه قانوین و با دن  خایل تا ک ا ب ه... ا نیم  
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ری  اااا فردوس کارش رو بلده... و البته که امت انش هیچ   خن

 نداره. 

خواناتم با گ ِین از  رک  اشااا ا  او بی ااِن از من بود. نیم  

 خر فرهاد و ت ریم دیدن تینا اوقاتش را تل  کنم. به رویش 

 لبخند زدم و گ تم: 

 کنم. شون رو هم  رداخ  یمالوکالها  ق  

 کتاب داریم. ا من و فرودس با هم  ساب  

 از صاااام م قلبم یم  
ً
ما گم... اااااااااااااااااا این ل ف شااااماناااا ، واقعا

 دم زیر دین کش نباشم... ترهیح یم
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ون دادم.     ن سم را بن 

های شما و... کاوه رو اااااااااااا البته منظورم شما نیسا د... ل ف  

ان کنم. وق  نیمهیچ  تونم هن 

 ها. کردن زیاد داشتم اما نه  اال و ایندل ل برای ب ض  

ها را شدن کردم و باِف کانهی بلند ظرف خایل  شم را بهانه  

 هم از هلوی گلنی برداشتم که هول گ  : 

 ا ای وای تو چرا؟  

ی هم گ  :     رسی

 بسه انقدر کتاب یم اااااااا ران   
د
 هس ...  اشو هن 

د
گه هن 

 شه. خوین م  ش معیوب یمیم

 گلنی در هوابش بام ه گ  :    

 ا وا؟  

ی هم کم ن اورد.     رسی

ام اااااااا واال. ت ق قاش ن ون داده که  دما هرچی بی ِن از اوه  

 
د
ن و تو عمق گنااد و کثااافاا  زناادی شااااااااااااون برن، فاااصاااااااااااالاه بگن 

  ن. وکثافتای بعدی کنار یمتر با گند را  
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ااااااااااااااااااااااااا خدا ن  ااااااااااااا ، منو بگو ف ر کردم داری  رف هدی   

. یم  زین

ی چرخ د نم  فلور و گ  :     رسی

 تربیت م قبول، اما اصل  رفمون غلآ بود؟ا خانوم ما ی    

ی نگ  . فلور فقآ در هوابش خندید و چ   ن  ن 

ها را بردارم، گلنی باز هم دناااااااااش را دوباره خوانااااااااتم کانااااااااه  

 ظرف ویی یمروی
ن  گ  . شان گذاشته از ماشی 

   .  ا بذار را   باشه گلنی

 های گلنی کنار رف . بالفاصله دن   

 ا چ م فلورهانم.   

ی هم به ظرف    های کنار بارب  یو اشاره کرد و گ  : رسی

 با هم هس . ا قربون دنا  اون ب قا  

 و خ یل هدی و از ته دل اضافه کرد:   

. ا انقدر بدمون یم     د از ظرف شسِین

هااااای هنگااااامااااه و هااااا را ونااااااااااااآ اعِناض گلنی و خناااادهظرف  

ی برداشاااااااااتم و نااااااااام  عمارش رفتم.  لههواب های های رسی
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کردم که رفتم به لبخند و ب ضاااااااااااان ف ر یمایوان را که باال یم

 هم توی گلحیم. هایم بود ی  ی  روی لب

خاانه   ن ها  ِن از ی مخفن را  یش گرفتم. اینمساااااااااااان   شاااااااااااانی

ی خودم ی خودم بی ااااااااِن  س  شاااااااانایی داشاااااااا . خانهخانه

 شد. وق  گرم و روشن نیمانگار هیچ

ی دیگری بگردم. شاااااااااید وقاش رناااااااا ده بود که دنبال خانه  

رویم های بیه روبهدیگر ن از نبود هر روز و هر ل ظه ن انه

 ند مبادا از هدف دور شوم. باش
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و  به شاااااااساااااااِین ظرفها کردم.    بدون  وشااااااا دن دنااااااات ش رسی

هااایم  س ع ین  داشاااااااااااااا . هریااان  ب گرم روی دناااااااااااااا 

ها بود ه  غم، عذاب وهدان و این اواخر هم که ه  نااااااااااااال

ن دیگری را  س ن رده بودم...    رم و کینه و خ م، چن 

وی نااااااااااااینااااااک ول کردم و کف هااااااا را تناااااااخود گاااااااه ظرف  

ها بود هریان  ب را هایم را زیر  ب گرفتم. انگار نااااالدناااا 

ن  واس تل ... خب،   س ن رده بودم. هیچ  شاا ه  همی 

کردم... انصااااااااااااااافن بود اگر تینااا را قااایط این  واس تل  یمی  

 کردم؟   ... با ندیدن تینا چه کار یم

اناااااااااااتم این ا خو لبخند رفته و ب ض ب رگِن شاااااااااااده بود. نیم  

 ب  ند. ن ش گرفتم و  وانم را به هریان  ب دادم... 

ه به  ب و دن     هایم مانده بودم که: خن 
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ن یم د، در خونهااااااااااااااااااا مار از  ونه بدش یم   شااااااه... نه، ش ناااااان 

 خانوم ماره؟

 نیم  
ً
دانسااااتم چه  شاااا دارم. به نِنناااا ده بودم. فقآ دق قا

 طرفش چرخ دم. 

طور شاااااااااااا ااااف کرده و ش را اینکاااه منظور راناااااااااااااش از این  

خودش را  ونااااه  ساااااااااااااااااب کرده بود، ممنونش بودم.  اااااال 

 فرنا ت مل ن رش کاوه از هر  ش طاق 
ً
تر بود. مخصوصا

 بعد از  ن روز و  ن م المه و... 

 ا م ممنن مار و  ونه رو اشاباه نگرفِن؟  

ت  ه داده بود به کابین . درناااااااااااا  که گ ته بود من  خانم   

م اما باز هم صااااااااام میِن نه در ل نش بود نه در ماره  هسااااااااات

 اش... غریبه شده بودیم؟چهره

های شااااالوارش بودند. همان ور کیم هایش در ه بدنااااا   

 اش را باال داد و ناده گ  : شانه

 ا اوین که رف  رساغ ی  دیگه، تو بودی.   

ه در چ ااااااااام   هایم با ل ن تا خواناااااااااتم دهانم را باز کنم، خن 

 دش اضافه کرد: تخس مخصوم خو 
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 ا دل ل م مهم نیس !   

لبخنااد زدم. رسم را بااه تااای اادش ت ااان دادم. شااااااااااااااایااد بعااد از   

ی  ن م المه  اال انتظار این  رک  را نداش .  خرین همله

 گ تم: 

ااااااااااااااااااااااااا  رفایی که اون روز زدم، ن از به ت ساااااااااااان  دارن...  س   

 .  هدی ون نگن 

 ابرویش را کیم باال داد و گ  :   

؟    ا ت سن 

 ن ش گرفتم و گ تم:   

ن که من زنم و تو مرد کاف ه که نتون م ا به قول خاله   ش همی 

 تمام و کمال همدی ه رو درک کن م. 

 ا اوی!  اال از قول خودش بگو.   

 ا این ه من اونقدر توی تصم مم...   

 داش  اخم یم کرد.  رفم را تص یح کردم:   

 ا تصم م اشاباهم...   

 برویش را به تای د تاب داد. اخم کمرن  شد و ا  
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ی، این اااااااااااااااااااااااا مصااااااااااامم بودم که تو نیم   تونساااااااااااِن هلومو بگن 

  ق قته. 

 ا و منظورش از این ه من اهازه دادم بری؟  
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گااذاشاااااااااااااا  از زیرش در بروم. ام اادوار بودم منظورم را نیم  

 اشاباه برداش  ن ند... 

رفتم هم ی، نیمااااااااااااااااااااااااا خاااب این اااه اگاااه تو اهاااازه ناااداده بود  

  ق قته... 

 کرد که تند گ تم: باز داش  اخم یم  

، نه باورش... چون بازم ااااااااااااااااا که  ق یم   دم اگه نه درکش کنن

 مصااامم بودم و بریم
ً
گرده به همون که من تو تصااام مم واقعا

تنهااا رایه بود کااه داشااااااااااااتم و ممنون کااه گااذاشااااااااااااِن برم... باه 

 نه تقصن  تو.  هر ال هر چی که بود، اون انتخاب من بود،

ش  مااااده کرده بودم اماااا چناااد    ن خودم را برای کالم تناااد و تن 

دانم. کرد، نیمثان ه فقآ نگاهم کرد. شاااااااید به  رفم ف ر یم

 خوانتم نارا   باشد... فقآ نیم

 ت  ه از کابین  گرف . نم  یخچال رف  و بازش کرد.   

، برق ااااون به م اااا ل    ااااااااااااااااا صاااابح از خونه باهام تماس گرفِین

 ورده بود... خ

کرده قدیم از نااینک فاصااله گرفتم.   اااش به من بود اخم  

ی هم توی دهانش گذاشااته  ن و رسش توی یخچال و انگار چن 
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ی را کااه توی دهااانش بود،  ن بود. در یخچااال را بساااااااااااااا  و چن 

 قورش داد و گ  : 

 ری خونه؟ا نیم  

 ا نرفتم این مدش.   

 ا چرا؟  

خونه برای من نماد ک اااا دم. چون از روی بیه خ ال  یم  

خواهرم بود... روی  ا گذاشااااااااااااِین به  ریمش را نداشااااااااااااتم و 

خاااطرش درکم  شاااااااااااا نبود کااه دیگران بتواننااد ب همنااد یااا بااه

 کنند. 

ده این مدش م ا م  ن ن، برای    اااااااا رئوف گ  ، لوک ننی

ن با من تماس گرفته بود که به دل  ااا خن  بدم. خودمم  همی 

 رفتم. 

توانسااااااااااااتم ین نق ه از دن ا هم نیمدیگر  ِن به زور و در ا  

  واس خوب را   دا کنم... 

 با م ث ادامه داد:   
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هاش تو اتاق  بود. منو که دید ف ر اا اون دخِنه، ویدا... به  

هاش ری، بهکرد باید توضااااااایح بده، گ   چون تو خونه نیم

 اومده. 

ون هایش که تمام شاااااااد، یک رف   خانه بن  ن رانااااااا  از  شااااااانی

 گ  : لنی را شن دم که یمرف .  ِن صدای گ

 ا چه اومدین بود کاوه؟  داقل یه کانه  ش بخور بعد...   

هااایم را زیر  ب گرفتااه و باه ای کااه دناااااااااااااا  اااال چنااد ثااان ااه  

خواهم هریااان  ب ف ر کرده بودم یااا وقِن بااه فلور گ تم یم

م، مسااااااااااااخره هااااا بااااه نظرم ترین ل ظااااهاز فردوس کمااااک بگن 

ی لعنِن ن اا  توی ن ب اااااااااااا ااه ماادنااد.  اااال باااز فقآ همااایم

 هنم بود... فرهاد نیم گذاشااااا  مثل  دم این هریان را تمام 

 کن م. 

ها در نااینک باِف مانده بود. دانم هنوز چند تا از ظرفنیم  

ون زدم. فقآ وقِن باه نیم  چ ور از عمااارش بن 
ً
دانم اصااااااااااااال

ن ل نن بااا  ن نرده هااای طالیی خودم  ماادم کااه درهااای ناااااااااااان 

هایم را ها دوباره دناااااااا شاااااااادند. درواق   ن رویم ظاهر روبه

 س کردم. دنااِن که های لمس هریان  ب، م اا  شااده و 

 شد. توی در کحب ده یم
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شااان را شااان ده   و  بله  گ ِین از داخل  ی ون صااادای  ک ه  

طرف در صااااااااااااادای  ا کردند. از  نبودم. باید این در را باز یم

ه  گ ته بود، تا ای را که  بله  و  ک  مد. صااااااااااااادای مردانهیم

وقِن در به رویم باز شد، ت خ   نداده بودم. انتظار دیدن 

کردم رفته اناااا . تینا گ ته شااااهداد ک این را نداشااااتم. ف ر یم

 رود و... نرفته بود. بود همان شب یم
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او هم انتظار دیدم من را نداشااااااااااااا .  ِن خوانااااااااااااا  مان    

التر از او بود که از زیر دناش عملم باورودم شود اما رسع 

ن  خااانم را هم داخاال رفتم، دنااااااااااااِن کااه در را گرفتااه بود. مهی 

ودامنن که من را یاد شاااااااااااا یل ندیده بودم. با ک  ال اینتابه

که همان باشاد اما ه پ انداخ . نه اینشاب عروش بیه یم

معدود روزهایی بود که دیده بودم به خودش رناااا ده اناااا . 

ظاهر هیچ ناانخیِن نداشاا  با مردی که ههرچند هنوز هم ب

هایی که بی ااااااااااااِن انگار نگران بود  اال در را بسااااااااااااته و با اخم

 نم  چام ایستاده بود. 

ااااااااااااااااااااا برع س بعضاااااااا ا ما  برو داریم تو م ل، چه وضاااااااا  در   

 زدنه؟! 

   ! ن  ا مهی 

های خودم به گوشااام الی صااادای ن سشاااان از البهصااادای  

ی گ   اما خانم باز هم با هرناااااااااااا د. میهنیم ن مان ل ن چن 

 شهداد هلو  مد: 

ون ص ب  کن م. ا خواهش یم    کنم همراه من ب ا بریم بن 
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باز هم از کنارش رد شااااادم. مسااااان  نگاهم زین بود که هلوی   

در ورودی و ب رح خانه ایسااااااااااااتاده و طبق معمول با نگاه از 

کرد. صااااااااااااورتش را هم  کرده بود. توی بااااالیش برانااادازم یم

 دیدمش. خوی  یمهتاری  هم ب

ن    اش ه  کم در  ال  چهرهرفتم. کمطرفش یمطور بههمی 

 به رویم یم
َ
 ورد، تع ب هم  دیدار شاااااااااااااد. ان هاری که علنا

ن نااد چون راناااش  اهایم قصااد کرده بودند نگذارند هیچ چن 

شاااان شاااود. کنارش که رنااا دم. دنااااش یک ل ظه بازویم راه

 را لمس کرد و صدایش: 

ته؟ا ک ا؟ چه    خن 

اش از هااا روشاااااااااااان بود. خااانااهاز در داخاال رفتم. تمااام چراغ  

ی بر  یم ن  هایم را درن اورده بودم. زد من اما ک شتمن 

ن    ری؟ طور واناااااااااااااه خودش یمااااااااااااااااااااااااا ک ا رستو انداخِن همی 

ک  اتو درب ار بهینم! برع س بعض ا ما به ن ش و طاهری 

 دیم. اهم   یم

   ! ن  ا بس کن مهی 
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رام بود اما شااان ده بودم. تا ناااالن رفتم. با صااادای شاااهداد    

ن ک ش ن هایم. مهی  طور   اااااااااا  رسم طعنه و کنایه خانم همی 

ن ونااااااااااااآ ناااااااااااااااالن  ر از ظرف هاااای میوه و زده بود. روی من 

ینن و  ه ل بود... یم خوانااااااااااااا  این ور برای شااااااااااااوهر شاااااااااااان 

ی کند؟فراری  اش دلن 

  وزخند زدم.   

  م چه مرگته؟ا با توام دخِن!  داقل  رف ب ن بهین  

   ! ن   ا مهی 

 

 

 

 

🌙 

 

 350#ایوان

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1435 

 

 

 

ن    ن مهی  ن کردناین مرد هم که ه  همی  ها کار دیگری بلد مهی 

 نبود انگار! 

ترین صااااااااااااااادایی بود کاااه در هاااایم بلناااد هنوز صااااااااااااااادای ن س  

ه در فطر   چ د. بههایم یمگوشاااااااااااام شااااااااااااان برگ ااااااااااااتم و خن 

ن چ م هر مهی  ن
 خانم گ تم: های منن

 ون مهمه؟ا دیگه چی برات  

شااااااااااهداد با اخم رسش را زیر انداخته بود. هرچند باورکردین   

ن   فهم د که تند گ  : خانم اما  رفم را نیمنبود... مهی 

؟ چی یم    دخِن؟ا یعنن چی
د
 ی

ن برع س بعضااااا ا  برو و ن شااااا و طاهری براتون    اااااااااااااااااا گ تی 

مهمااااه... دیگااااه چی مهمااااه... همینااااا مهم بود فقآ، کااااه بااااه 

 ن؟ رستون یاد بدی

 هوای  باورش نیم  
 از قبل گ  : ام را که بدتر شد  اخن
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اااااااااااااااااا ادب و شاااااعور برامون مهمه که تو و خواهرش از همون   

 ! ن  اول نداشتی 

 به خواهر من درن   رف ب ن! ا راه   

ای که انگار با تمام وهودم داد زده بودم و او بعد از ل ظه  

از این تر شااااااااده بود. چقدر از شااااااااوک در مده بود، فقآ رس 

  مد. از او، از ن امک... زن بدم یم

   ! ن  ا از همون اول معلوم بود از چه قماشی هستی 

طرفم  مد و باز خواهش شااهداد ونااآ داد و ب داد زنش به  

ن  ون بروم. مهی  خانم  رصش گرفته بود که کرد همراهش بن 

 گ  : 

کاره  اشااااااااده  اری، یهیل به الالش یمااااااااااااااااااااا برای چی انقدر یل  

مون صاااااااااااااااداشااااااااااااو اناااداختاااه تو رسش... برو تو خوناااه اوماااده

خاطر فرهاد تا  اال ادب  ن ردم... بذار خداروشاااااااااااا ر کن به

ای هسااااااااااااِن و هلوش  ارهزن  ب نم بهش ب اد بهینه چه  اچه

 یمخودتو به موش
د
... مردی  زین

   . ن  ا گ تم تمومش کن مهی 
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خواناا  تمامش کند. گوشی تل ن را برداشااته و داشاا  نیم  

 گرف . یمشماره 

 ا بده من بهینم این گوشی رو!   

 نداده بود.   

ن خن  بذار ب اد بهینه شازدهااااااااااا نه   ش... الو فرهاد  اشو ب ا ببی 

...  رف ن ن! ب ا هلوی من یه نااااااااان  کیو به ناااااااااینه یم زین

ن اون توله  مادرش به ی رفته... ی ی  فقآ ببی 

 ا این وری صداش ن ن!   

 هیغ ک  ده بودم و...   

ن های  یشگاهم دنبال ت هن   دنااااااااااااِن خرد شاااااااااااااده روی زمی 

هایم هم مثل صااادایم از کنِنل خار  زد. انگار دنااا دودو یم

ن کحب ده شااده، یک  یش ن برداشااته و به زمی  دنااِن از روی من 

 بودند. 

هایم باز وناااااآ نااااا وش ترناااااناک  یش  مده صااااادای ن س  

ن بلند  خانم چرخاندم که تر شاااااااااااااده بود. رسم را ناااااااااااام  مهی 

اش چساااااااااااابااااانااااده و ومت ن  گوشی تل ن را بااااه نااااااااااااینااااهشمااااا
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ن یم های چرخ د. روی ت هچ امانش و  زده روی من و زمی 

 اش. دنِن  یش
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طرفش رفتند. هنوز  اهایم هم از کنِنل خار  شااااااااااااادند و به  

هوا قدیم به عقب برداشاااا . خودش را   دا ن رده بود که ی  

ن  رک  خودش ر   ا هم انگار هوش ار کرد که گ  : اما همی 

بازی رسوپاته که کویلی اون بابای ی  ها خونهاااااااااااااااااااااااا مگه این  

  ری؟دریم

 تولااهااااااااااااااااااااااااا یااه بااار دیگااه بااه خواهرزاده  
د
مااادر، ی ی  ی من ب 

 زنم. ش و  رسش رو با هم  تیش یمخودش و خونه

ون زد. چ م    هایش از  دقه بن 

 ی  ااااااااااااااااااااااا غلآ یم  
زنم  لیس... چه برام  برو! االن زن  یمکنن

بااااباااا! خودم ادباااا  م  نم... ننااااهی ی  کنااااه، دخِنهقلاااادری یم

ن و تماشا کن.   ب ی 

طرفش رف  و گوشی را از دناش ک  د و رسش شهداد به  

 فریاد زد: 

   ! ن ن مهی   ا گ تم به  بس کن! بگن  ب ی 

چنان از فریاد شاااااهداد شاااااوکه شاااااد که روی صاااااندیل کنارش   

طرف اش ماند. شهداد که باز هم بههووا  خن  ول شد و ها 

 من  مد و ن  کرد  رام بگحید: 
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 ها؟ا برای چی اومدی این  

م...     ا اومدم  بروشو بن 

اش هایش را بساااا  و چهرهفهم د. چ اااامخوب  رفم را یم  

 تر شد. از کنارش گذشتم. درهم

 ا خن  دارین  رستون چی کار کرده با من و خواهرم؟  

اااام؟ ها؟ شاااااماها شااااااشاااااااااااااااااا چی کار ک   خورش کردین، رده  رسا

 نوارش شدین! 

هایش دیگر بلند ن ده بود. فقآ  ا روی  ا انداخته و دن   

 را ب ل کرده بود. از ترس شهداد بلند ن ده بود؟ 

وروهایی رو انداخِن به بختمون. غن  چ مااااااا ای خدا چه ی    

 د. رسوپاها رو  رسم به نون و نوا رنونکه شما ی  از اینه 

 هایم بلند شدند. باز صدای ن س  

 ا  رسش ما رو به نون و نوا رنوند؟!   

 ال  نگاهش از صد ف ش بدتر بود.  الم داش  به هم   

بخش خورد. شااااااااااااهاااداد بااااز  یش  ماااد و باااا ل نن اطمیناااانیم

 گ  : 
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 کنم االن بری. ا من ازش خواهش یم  

 اش گذاش : کف دناش را روی نینه   

ن رو درن  کنم. دم همها من به  قول یم    چن 

ن    شااد. توانساا  نااات  شااود، کاش نااات  یمخانم نیممهی 

 کاش... 

الالی اینا  یل بهاااااا  رستم به خودش رفته دیگه! چرا انقدر یل  

  ارین شما دوتا؟! یم

ه در چ اااااااااااامان شااااااااااااهداد با تمام ی     توهه به صاااااااااااادای او خن 

  رزوی م ایل که در دلم بود، گ تم: 

؟م زنده یما بیه رو ه    کنن

ن خانم اما او ماش شااااااااااد و باز چ اااااااااام   هایش را بساااااااااا . مهی 

بار  دیوانه  خ اب شدم. از کنار  کرد و این  صدایش را بلند 

طرفش رفتم. هنوز از روی صااندیل ت ان شااهداد گذشااتم و به

 هایش گ تم: الی زخم زباننخورده بود. البه

؟ا  رسش رو یم  
ً
 شناش اصال

! ا نه منتظر ن     سته بودیم تو ب ای بهمون معرفیش کنن
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... ه چ س ه  من  اش کث ف    ااااااااااااااااااااااا بایدم منتظر من باشی

  رستو ندیده. 

 رسوپای توئه... ا کث ف اون بابای ی    

رسم را که به تای دش ت ان دادم، شااااااوکه شااااااد و دهانش باز   

 ماند... 

صاااااااااااااادای زناا  در خااانااه   چ ااد. بااه من ربظ نااداشاااااااااااااا .   

ن طرف چنان بههم  رفتم. خانم یممهی 

 

 

 

 

 

🌙 
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خاطر  ول هر ااااااا  ره... بابای من و  رس تو از یه قماشن و به  

. غلظ یم ن  کین

ن     خانم با غ ا گ  : باز که صدای زن  بلند شد مهی 

ها دل  خنک شد؟ ی      رس!  برومون کردی خن 

ی  هخاطر ارثونوا رنونده؟!  رسش بهااا  رسش ما رو به نون  

اااش داروندارش رو از ما  من و خواهرم با بیه ازدوا  کرد.  رسا

 داره! 

 باز  وزخند زد و دهانش را باز کرد اما شهداد زودتر گ  :   

 دم  ق  رو به  برگردونم. ا بهروهان من قول یم  

 ووا  شد. خانم ها با هواب شهداد میهن  

 کنن تو؟!  برو رو باور یما شهداد!  رف این ی    
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هایی که به در کحب ده باز صاااادا  مد. صاااادای زن  و م اااا   

ی مادرش را شاااااااد. هر که بود فرهاد نبود. فرهاد کل د خانهیم

 داش . 

دفعه از ک ا افتادن به بخ  دو تا معلوم نیسااا  یه اااااااااااااااا این  

  رسش... 

ون رف  و من قدیم دیگر به   ن شهداد بن   خانم. طرف مهی 

 کرده! من خ ان  ا  رس  اک و م هرش به خواهر   

 هایش را گرد کرد وبه مسخره گ  : چ م  

اااااااااااااااا چه  رفا! بعد چهار ناااال تازه فهم دی؟ بعدم اگه اون   

اا خواهر ت  ه ش عرضاااه نداشاااته شاااوهرشاااو هم  کنه مقرصا

 خودشه! 

 تماااام  ن ناااااااااااااااالوقِن ف ر یم  
ً
خاااطر هاااا باااهکردم بیه  تماااا

خوری دار این زن خود رم  نگه داشاااااِین در برابر زبان نیش

 گرفتم. کرده ان ، بی ِن  تش یم

 به خواهرم درن   رف ب ن! ا راه   
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شو که ب ینه بچهااا خواهرش اگه یه  ره مادر بود، های این  

، تولهب رح کنه، خودشااااااااااو نیم ن شاااااااااام رو نداخ  زیر ماشاااااااااای 

 دن  ما! 

 بس . کاش دهانش را یم   

 ا خواهر منو  رس تو ک ته!   

هوری نوارمون شدین... چقدر ناااااااااااااا رو دادیم بهتون که ای  

هوری وکااار ناادارن، معلوم نیساااااااااااااا  چااهبهش گ تم اینااا کس

ب رح شدن با اون باباشون، مگه به خرهش رف ... ب ا اینم 

کردن ک اااااااااااا دن و کل ِن ش... بعد چهار نااااااااااااال ز م نا  ه

نااااا  دش اینه م دم... اومده  ی چ ااااامواناااااه اون خواهرزاده

 داخته... م  بروری ی هم راه انتو خونه

 لرزید. نه از رسما از  رم... تمام تنم یم  

هوری من  ی تو نیس  که اینی من نوهاااااااا مگه خواهرزده  

  اری رسش! یم

 توانس   وزخند زد. ی  کردم. ترین  الِن که یمبه زش   

؟ا برای چی  وزخند یم    زین
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  لود گ  : با ل نن طعنه  

شو  س انداخ ، خودشم ک  !  رس اال! بچهااااااا چی بگم و   

 منم که خل و ناده! 

گ   برای ی قبل... چی یمتر از دفعهباز  وزخند زد. زش   

 خودش! 
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ا من بوده به    ااااااااااااااا ف رکردن با هالو طرفن!  ره  تمنم که  رسا

 اون خواهرش خ ان  کرده! 

دفعه دمای بدنم هوری باال رف  که رسما تمام شاااااااااااااد. یک  

ام خون هااااااری شااااااااااااود. چ ور هرئااااا  از بینن  منتظر بودم

 گ  ؟! کرد؟ راه  به خواهر من... چی داش  یمیم

 مد این ن س کم  ورده بودم و تنها کاری که از دنااااااااااتم بریم  

 بود که باز فقآ بگحیم: 

ااااااش به   طم  ارث خواهر من بهش ن دیک شاااااااد و با اااااااااااااااااااا  رسا

 . ی داروندار ما رو صا ب شد، بعد خواهر منو.. نق ه همه

گه انگار دخِنشاه بوده ما خن  هور از داروندارشون یمااااااااااا یه  

ی ندیدیم. با اون  ن ن مگه؟ ما که چن  نداشااااااااااااا م! چی داشااااااااااااتی 

 تون! ههاز  وردن

هاش عادش داری... ااااااااااااااا البته شااما به ندیدن و بسااِین چ اام  

ن خانم!   مهی 

کردم، چاه رناااااااااااااد باه این زن که من این صااااااااااااادا را بااور نیم  

ه به هایی بود هایش هم از  دچ اااااااااااام ون افتاده و خن  قه بن 

 که صدای فلور از  ن بلند شده بود. 
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 فلور  

 

 

با تصاااحیر زن باردار توی  هنم فر  داشااا . خ یل هم فر    

 اش نازیده بود و ی  داشاا ... زین که به شاا م قلنبه
د
ام عرضا 

 را به ر  ک  ده بود...  ن  شده بود. 
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 یم»گ  : مادر یم  
د
ن و به  دمایی که با  ال خوب زندی کین

ی یم ن و چروک ن  هاشاااااااااون نرم و من ن ه...  ال رنااااااااان، چی 

هم غم باااشاااااااااااان، نااه، یعنن تو نااااااااااااخِن خوب نااه کااه عیل ی  

... اون
د
کنن شون یموق  وقِن نگاهدل ون گرم بوده به زندی

، تو دل  دعا یمشاااااااااااااه و لبخند یمدل تو هم گرم یم : زین کنن

هوری  ن  شااااام... اما امان از  دیم که  الش م اینای خدا من

بد باشه و با همون  ال بد عمرش رو بسوزونه...  ال بق ه 

 «کنه. رو هم بد یم

خواناااااااااااااناد دیادنم را بااور کنناد. هرچند هاایش نیمچ اااااااااااام  

های دخِنک هم دناااا  کیم از او نداشاااا . ناباوری از چ اااام

ن را همان اول در  های چ ااااااااااام ضاااااااااااورم در این نق ه از زمی 

نال  یش از  ن رانده  ونهای که ششهداد دیده بودم. خانه

 شده بودم... 

اش کرده بودنااد وگرنااه  اااال بااایااد خوب بود کااه بااازنااااااااااااااازی  

ای را از زیر  وار خاطراش ن س ن اش ناااااااااااااالهدخِنک ه ده

 روی رسش  وار شده بودند. یم
د
 دادم که زندی

طرفش دراز تم را بهکرد. دنی رس  دخِنک نگرانم یمچهره  

 کردم. 
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 ا ب ا بریم.   

 میهن ت این خورد و از روی صندیل بلند شد.   

 ا تو... تو...   

تر از این نگایه به بهرو کرد.  ل این معما برایش نااااااااااااخ   

 ها بود. خب البته در این یک مورد  ق داش .  رف

 ی    
ن و باااا هماااان رسچن نهاااایااا  بهرو اماااا بااااز رو کرد باااه مهی 

 گ  : 

 ا عذرخوایه کن!   

اااا من عذرخوایه کنم؟!  اشدی اومدی  بروی ما رو بردی،   

 خوای؟ عذرخوایه هم یم

 ی    
ن توهااه بااه دخِنک کااه توهااه بااه او رساغ من  مااد. ی  مهی 

 گ  : لرزید و یمیم

 خواهرم تهم  زدی، عذرخوایه کن!  ا به  

ی ن ستو ش زیر رس تو بوده! این همه نال نایها  س همه  

خراب! از اول چ اااااااااااام  دنبال ز زندگ م برنداشااااااااااااِن خونها

 شوهرم و زندگ م بود... بعدم دنبال  رسم. 
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ن    های و شای صاورتش را نگاه کردم و وچروکچند ثان ه چی 

  وزخند زدم. 

 ی زای دن و نداشِن! ا  رسی که عرضه   

ی ن س بگذارم و خوانااتم بی ااِن از این  ا در این خانهنیم  

لرزیااد و طلااب وم... امااا دخِنک هنوز یمصاااااااااااااادایش را ب اااااااااااان

اش ام بااه تنااهکرد... از کنااارش گااذشااااااااااااتم. تنااهعااذرخوایه یم

برخورد کرد، به تنه ی این زن و خاطراِی که ن شاااااااااااا شاااااااااااان 

 ام را رها ن رده بود. 
د
 نالها زندی

درن  که خانه بازنازی شده بود اما...  ه... درن  روی   

ای ناااااااالهدخِنک ه دهای به بهرو رنااااااا دم که یک روز نق ه

های نس  و نامتعادلش تک و تنها تن لرزانش را دنبال قدم

  ا و وهدانش را   ااااااا  ک ااااااا ده و این خانه و صاااااااا بان ی  

 رسش ها گذاشته بود. 

نااااله و من همان بهرو یک ل ظه شااااد همان دخِنک ه ده  

وق  به کم م ن امده بود. دنااااااااا  ای که هیچدناااااااااا   درانه

هایم مح   م گرفتم. تصااااحیرش در چ ااااملرزان دخِنک را م 

 برداشته بود... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1452 

ها ها ندارید. اونا تو و خواهرش ن از به عذرخوایه این  دم  

هاشااااااااون دنبال شااااااااما کردن بار روی شااااااااونهباید برای ناااااااابک

 باشن. 

دنااا  دور بازوهای ن   ش انداختم و نااام  در هدایاش  

ونه ی شنااااااالههای بهرو و دخِنک ه دههای قدمکردم. به

تر از همی اااااه قدم برداشااااتم. باز تنه ام به ناااااال  یش، م  م

 
ً
ن خورد و از کنارش گذشاااااااااااتم. هوری که انگار اصااااااااااال تن مهی 

 نبود... 

 ا صن  کن فرهاد!   

اای که به قول بهدر قاب در ناااینه   ناااینه شااادیم... من و  رسا

ی زای دنش را نداشاااااااااااتم!  درش هم   ااااااااااا  مادرش عرضاااااااااااه

 بودند.  ال هر دو خراب بود...  رسش بود. هر دو برافروخته

 ها؟ا برای چی اومدی این  

مخاطبش بهرو بود. دخِنک که انگار  رم دوباره درونش   

های من هوشااااااااا ده و م ری شاااااااااده بود که ن ازی به دنااااااااا 

قدر که رو به صااااااااورش برای رسپا ماندن نداشاااااااااته باشاااااااااد.  ن

 فرهاد داد ک  د: 
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م! ا برای این    که  بروتو بن 

ااااااااای     ای ی زای دنش را نداشااااااااااتم برای ل ظهکه عرضااااااااااه رسا

 هایش را م  م بس . چ م

 شه که  رسش... ا مادرش باورش نیم  

ن از     رسمان  ضورش را به ر  ک  د.     مهی 

  برو... رسوپای ی  ا  س ف ر کردی  رف توی ی    

 ا بس کن مامان!   

ااااااااااای که برخالف تصااااااااااااورم    ه به فرهاد مانده بودم.  رسا خن 

ها... ها هم به  درش ن   ده بود. به شهداد  ن نالقدر  ن

 
د
هااای شااااااااااااااایااد ه  همااان رناا   وناااااااااااااا  و فرم چااانااه و ویژی

ن بی ِنی نبود.   ظاهری چن 

شاااااااااااهداد، مردی که زودتر از همه   اااااااااااتم را خایل کرده بود    

من! د،خِنی کااه بااه اصاااااااااااا الح هوش از رسش برده بودم و 

اش را  ن ع ااق  وشااایل  رسا هم به رسم مادرش  ِن من  همی 

م را که  ن و ت قن  ن توهی  گذاشته بود... تحپ دن به مادرش  ی 

ااااااااااا و فریادش بر  در خواب هم ندیده بودم و...  اال این  رسا

 ... ن  رس مهی 
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اصااااااا الح مادرانه. نه زد برای این طرفداری بهدلم قن  نیم  

 خوانااااااااااااتم نه باورش را... کاش کدفاعش را یم
د
ام مِن به زندی

 ! ن ، فقآ همی  ن  گند زده بود. همی 

 دانم این  رارش از تن من بود یا بهرو. نیم  

بهرو شااااید، رسچن صاااورتش هم عادی نبود... انگار داشاا    

 نوخ . یم

 ن زن خواناااااا  دوباره  رکاش دهد تا از کنارم رد شااااااوند.   

. صدای گریه ن  ی تینا و بابا گ تنشبهرو می  شده بود به زمی 

مثل شوی بود که تنش را ت ان داد. از کنار من نگاهش دنبال 

 دوناش را هم دیده بود... 
ً
 صدا رفته و  تما

ون دوید که ل ظه   ای نااااااااااااااتن ماندم. هوری کنارم زد و بن 

خواهد رس ویدا خایل کند. او که این ف ر کردم خ مش را یم

 کردن تینا و... من!  رام روزها شده بود تنها راه

دیدن این  رسه کاوه بی ِن از  ِن  ضور بهرو در این خانه   

 ام کرده بود. عصباین 

ون ک اااااا ده    دنبالش رفتم. تینای گریان را از دناااااا  ویدا بن 

ن ن سته و ب لش کرده بود.  . دوزانو روز زمی  ن بود. فقآ همی 
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کردنش بی ِن از  ِن یک کلمه  رف ن ده بود. اما مدل ب ل

هااااااای عاا اایاابااش را ال مااعاانن نااگاااااااهزدن گااحیااااااا بااود.  ااااااا اارف

ون یموق فهم دم. همانیم ک اا د هایی که تینا را از ب لم بن 

 و... 

ی تینا درونش شاااااااااان ده ناااااااااا وش ع ین  بود که فقآ گریه  

شااد. همه نااات  دورش ایسااتاده بودند و فقآ  اهای من یم

 رفتند که  ن هم با دن  بابا متوقف شد. طرفش یمبه

 ه بود.  رام گ  : بازویم را م  م گرفت  

 ا بذار قائله بخوابه فرهاد!   

ه   شااااااااااااد که هایش ماندم. هنوز هم باورم نیمبه چ اااااااااااام خن 

نرفته انااااااا ! هرچند به ماندن و بودنش هم ام دی نبساااااااته 

بودم.  ااااال ن دیاااک چهااال ناااااااااااااااالم بود، ن اااازی باااه  ماااایااا  

 ی او هم نداشتم...  دارنه

ون ک  دم. باز نم     بهرو رفتم. هر دنتم را از دناش بن 

کثااافِن هم کااه بودم، قرار نبود کشاااااااااااا دخِنم را از چنگم در 

تر کرد، عصاااااااااااان  طور ماااالکاااانااه کاااه تیناااا را ب ااال یمب ااااورد. این

 شدم. یم
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کردن تینا از تنش با های من برای هدا  یش  مدن دنااااااااااااا   

ااااااااااا  هم مااان بود. هرچنااد دناااااااااااااا   ن زن  هلو  ماادن  ن  رسا

 مهار من  یش ن امده بود.  مهارش کرد اما دیگر دنِن برای

کرد. از همااان ل ظااه کااه صاااااااااااااادای تن ااا توی ب لش گریااه یم  

دادش را توی گوشی شاااااااااان دم و تماس ق   شااااااااااد و گوشی را 

روی داشاااااابورد کحب ده بودم، دخِنم ترناااااا ده و یک بند گریه 

 کرد. یم

خم شااااااااااااادم و دنااااااااااااتم را مثل چنگک زیر ب لش انداختم...   

 ولش ن رد. 

 ا ولش کن!   

رخش ب  اام؛ اما... خواناتم زورم را بهتر گرف . نیمم  م  

 ای نبود. چاره

ا تینا را م  م ب ل کردم. فرهاد گ ِین بابا و نچ   کردن  ن  رسا

 هم اهمیِن نداش . 

  اااااااااااا  بهش چرخ ده بودم. هیچ صاااااااااااادایی ازش درن امده   

ن بلند هم ن اااااااااااااده بود.  بود.  ِن از  ال  دو زانو روی زمی 

د کاه بعاد از دادی کاه رسش ک اااااااااااا اده بودم رویم باه ماادر بو 
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ناااااااااااا وش کرده بود! این هم ع  اااب بود. خاااب این رویم را 

هاااایش تنااادی کرده بودم. او  نااادیاااده بود. ی در برابر  رف

کردن گوشی بود و دوری کردن...  ااااااال مساااااااااااان  کاااااارم ق  

نگاهش از من گذشاااااااااته و به بهرو رنااااااااا ده بود.  وزخندی که 

ای از اما االن درنااااااااااا  توی نق ه بهش زد  الم را بدتر کرد. 

 بودم که برگ ااااااااااااا  معنایی نداشااااااااااااا . فقآ باید هلو 
د
زندی

 درک! رفتم... یه گند روی گند و... بهیم

قصاااااااااد داخل رفِین نداشاااااااااتم اما دو قدیم که به  ن ناااااااام    

برداشااااااااته بودم این تعبن  را  یش  ورده بود که صااااااااادای بهرو 

 بلند شد: 

یش تو ا خ یل ی      اگه بن 
فن  اون خونه! رسی

 

 

 

 

 

🌙 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1459 

 

 356#ایوان

 

 

 

 

ون دادم. یااااااک ل ظااااااه م ااااااث کردم.    هوا را از دماااااااغم بن 

ن شد. طرفش که برگ تم اول ویدا روبهبه  رویم نن 

ه... توروخدا فرهاد.     ا توروخدا بذار تینا رو بیه بن 

دناش را برای گرفِین تینا از ب لم هلو  ورده بود. نگاهم به   

ی رسخش بود. کاوه و  ن زن دورش هابهرو و صورش و چ م

کرد و بااااز   طرفم  ملاااهشاااااااااااااااان زد و باااهرا گرفتاااه بودناااد.  س

 خ مش را رویم ریخ . 

ی تو اون خونه.  ارم بچها نیم    ی خواهرمو بن 

 اای تینااا را گرفا . بااباا و ویادا هلو  مادناد.  ِن کااوه که از   

م خواناااند تینا را از ب لدناا   ن زن هدا شااده بود. همه یم
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ااااااااااا فقآ قصااااااااااااااد دورکردن بهرو را  درب اااورنااد. هرچنااد  ن  رسا

 های گ اد و رس  بهرو از همه بدتر بود. داش . چ م

شان از تن تینا قدم دیگری هایفقآ برای هداتردن دن   

نااااااااام  عقب برداشاااااااااتم. بهرو انگار دیوانه شاااااااااد،  اهایش را 

ن کحب د و گ  :   زمی 

ن ونآ  تیش یم    زنم فرهاد! ا خودمو همی 

ون یماشااااااااااااک مثل ناااااااااااا ل از چ اااااااااااام   ریخ . کاوه هایش بن 

 بازوهایش را گرف ... بابا داد ک  د: 

 ا فرهاد تموم کن این قائله رو!   

خظ شاااااده بود... ویدا شاااااان به هم خآاعصاااااابم از ن دی   

 تر گ  : روی صورتم ک  د و  رامخودش را روبه

ش کنم... ش به من فرهاد... تو رو خدا بذار من  روماااااااا بده  

 خاطر تینا، فرهاد. به

ااااااااااا و همالِی کااه گ تاه    ماااش بودم از ن دی  بهرو بااه  ن  رسا

های بود، که ویدا تینا را از ب لم گرف  و دور شاااااااااااااد. چ اااااااااااام

دویاااد. کااااوه را  س زد تاااا دنباااالش برود. باااه بهرو همراهش یم

 طرفش رفتم و بازویش را گرفتم. 
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 خوای بهینیش... ا تقصن  خودته! به  گ ته بودم اگه یم  

 ا زر ن ن بابا!   

 ا کاوه!   

ی نداشااااااااااا  که دناااااااااااتم را هم از    اولت ماتوم  ن زن هم تاثن 

ه اش شاااادم اما صاااادای مامان دناااا  بهرو هدا کرده بود. خن 

 باالخره در مد. 

ون ون یمخوان تو خونهااا اینا چی یم   کنن ی من شهداد؟ بن 

 یا زن  ب نم  لیس ب اد. 

   ! ن  ا برو تو مهی 

ن االن باید از خونه   ی من اااااااااااااااااااا من برم تو! این زن  ه رو همی 

ون!   بندازی بن 

 زن گ  :   

هاناااااا  از این خونه رفتم. بدا به  ال تو اگه ااااااااااااااااااا من نااااااال  

 د خ یل به ها من توی  هن  بودم. یادم یمی این نااالهمه

 نازیدی! داشان  یمعرضه
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ون   دادن ن س بااابااا درناااااااااااااا  و  سااااااااااااااای  توی صاااااااااااااادای بن 

ون رف . ف ر یمگوش کردم بابا هایم   چ د. زن از خانه بن 

دنبالش برود اما     رسم مانده بود. بهرو نم  ویدا رفته 

اااا انگار نیم ی هم  انااااا  و باید فهم د اضاااااافهبود و این  رسا

 اش برود که دنبال بهرو رفته بود. دنبال خاله

را هنوز قدم اول را برنداشااااااته بودم که بابا از   اااااا  بازویم   

 طرفش برگ تم. گرف . به

ه بچه رو با خودش... یه   کم مدارا کن... بذار ب ه ااااااااا بذار بن 

 همعش کرد! 

 خودش نسخه ب.یچ،  درهان!   
د
 ا برای زندی

 

 

 

 

🌙 
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 357#ایوان

 

 

 

 

ه در نگاه هم گن  افتاده بودیم که صدای ویدا بلند شد.     خن 

خوام بیه... خدا  وانام بهش بود. من بد تو رو نیم اااااااااااااا به  

م... من یم دونم باور کن من نرفتم خونه که های تو رو بگن 

 خونه چقدر براش مهمه. باور کن بیه. 

 دناش را  س زدم و برگ تم.   

ن دیک در با هم درگن  بودند. بهرو توهیه به ویدا نداشاا    

زد. ویدا هنوز تینا را گرفته بود. کاوه و فقآ تینا را صااااااااااااادا یم

ون  دفعه از   ااااااااااااا یک ش کرد و تینا را از ب لش بن  غافل ن 

کردم طرفش یورش بردند. باید  رتش یمهایم بهک ااااا د. قدم

ون، که دیگر هلوی چ م من دن  به بچه  ام ن دند. بن 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1464 

هنوز دادم را رسش هوار ن رده بودم که تیناا را به بهرو داد   

 و در را باز کرد. 

 ل نم ه داری م ض بود:   

 ی من دن  زدی! د که به بچهی  خرش بو ا دفعه  

ون زد. دن    هایش را به  ال  تسل م باالگرف  و از در بن 

ون  تمسااااااااااااخرش از این  رکاا  ع ااان بود. بهرو داشاااااااااااااا  بن 

گ تم رف  که راهش را بستم. اگر عقلم رسهایش بود نیمیم

 اما نبود که گ تم: 

ن رو به هم ریخِن! ا با این کارش همه    چن 

ااا هم دنااااتم را برای گرفِین     تینا هلو بردم.  اال دیگر  ن  رسا

 نبود که کم ش کند. 

تر کرد. تینا که هنوز گریه ی دنااااااش دور تینا را م  م لقه  

هایش رسری  شااااده بود، م  رد... با خ اااایم که از الی دندان

 گ  : 

 ی  اِک خواهر مظلوم و معصوم من تو خونه ارم بچها نیم  

 زنه! زین باشه که بهش تهم  ناروا یم

 گ   برای خودش؟ تهم  چی بود؟چی یم  
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نگاهم برگ اااااا  ناااااام  مامان. هنوز کنار در ایسااااااتاده بود.   

شااااااااااااادن نداشااااااااااااا . هر دو فقآ بابا هم دیگر قصاااااااااااااد ن دیک

 گر بودند... نظاره

 ویدا گ  :   

ااااا بذارید من تینا رو  روم کنم شما با هم  رف ب ن د... گناه   

 داره بچه. 

ی ملتهبش نگران شد. تینا ودش  مد. چهرهبهرو انگار به خ  

  چ کرد: را بون د و توی گوشش  چ

 ا قربون  برم. ببخ  د.   

 رو به من کرد و باز فقآ غضبش نهمم شد.   

 ا برو کنار!   

 هم از     رس گ  :   
د
  ن م ا م همی  

 ا ِد برو کنار دیگه!   

 رسم را نم  بهرو خم کردم و باز گ تم:   

 اومدی... اونم با این  رسه! ها یما نباید این  

 ا به تو مربوط نیس !   

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1466 

ون ک  دم و گ تم:     ل ویم به مدارا نبود. تینا را از ب لش بن 

ون! ا بچه    ی منم به تو مربوط نیس ! بن 

 

 

 

 

🌙 
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 از هلوی در کنار رفتم تا برود. کاوه گ  :   

 ا ب ا بریم بیه.   
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 خورد. ت ان نیم طور ایستاده و همان  

 بابا ن دیک  مد و گ  :   

 بذار با  رامش مسائل رو  ل کن م.   
ً
 ا بهروهان برو ل  ا

یل به الالش نذارین، گم انقدر یلی همن یما  در و  رس لنگه  

 ره! شون یممگه تو کله

 نوخ ... چرخ د نم  مامان. باز انگار داش  یم  

به واال! برو خداروش ر کن دخِن   
ُ
بازی   وانه این نل  ها خ

 ...   لیس خن 

 ا  لیس خن  کن د!   

 چرخ د نم  من. صورتش رس  رس  بود. م لرزید.   

ایی که   
ن ا باید روشن ب ه... چن  ن اااااااا بگو  لیس ب اد... خ یل چن 

ش باید دوین و تهمِن که مادرش زده... همهخودش خوب یم

 م خ  ب ه! 

ی دویم د. دفعااهاین تهماا  کوفِن دیگر از ک ااا در مااده بو   

 گ  ! بود که یم

 ا تهم  چ ه؟  
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 بابا هلو  مد.   

ی گ ته.    ن ن زبونش تنده دخِنهان، توی دعوا یه چن  ااااااااااااااااا مهی 

 کنم ازش تو کوتاه ب ا. خواهش یم

ی در نگاهم برگ ااا  نااام  مادر که  اال انگار   ااا  ن مه  

ناااانگر گرفته بود. ع  ب بود این تصااااحیر! اما اصاااال این بود 

کار مادر بود. همی ااااااااه  ایش ونااااااااآ بود!  اال به که باز هم  

 بهرو تهم  زده بود؟! 

 ا چی گ ته به ؟  

هایم زل زد و توانسااااااااااااا  به چ اااااااااااامبا بدترین  الِن که یم  

 گ  : 

 ا مگه برای تو مهمه!   

ون دادم. ویدا    دندان به هم ناااااااااااااای دم و هوا را ازدماغم بن 

 کنارم  مد. 

ون.    م بن   ا بذار تینا رو بن 

 توی خودش هم  شده بود.  اال گریه تی  
ً
نا توی ب لم کامال

 کرد اما ویدا که دناش را هلوتر  ورد ناله کردم. نیم
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 خوام... ا نیم  

ه   و  به گریه کرد. بهرو اما خن  ام مانده بود. چی بود و باز رسی

ی تیناااا هم بااااعاااث ی دوبااااره ن تهمااا  لعنِن کاااه  ِن گریاااه

 و  ر ن رش بردارد. شد دن  از این نگاه رس  نیم

ون    دنتم شل شده بود. ویدا باز تینا را از ب لم در ورد و بن 

 
ً
رف . مادر دیگر  ِن   اااا  در هم ناااانگر نگرفته بود... کال

 نبود. 

بهرو که ن دیک  مد بابا نجی کرد و دنااااااااااااا  توی موهایش   

 دانس ! فروبرد. او هم یم

 ا  رف ب ن!   

هایش ل از چ ااااامهایش  ر شاااااد و باز نااااا یک دفعه چ ااااام  

 هاری شد. 

خاطر ات اِف زنه. اونم بهاااااااااااااااا مادرش به خواهر من تهم  یم  

... وای فرهااااد وای باااه  اااالااا  باااه خاااطر کاااه مسااااااااااااببش تویی

 ف رای توی رس مادرش! 

توی   ام را م  مدهاااانم ن ماااه بااااز مااااناااد. هلو  ماااد و یقاااه  

 دناش گرف . 
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گذرم از کش که     و بیه، نیمااااااا فرهاد به خاک مامانم   

 خواهرم و تینا م خرف بگه! 

 ام را ول کرد. ن ل شدش گرفته بود... رسچن بی ِن... یقه  

ااااااااااااااااااااااااا کاااری بااا وهااداناا  ناادارم... فقآ یااه بااار  یش خودش   

ن چی   خاطراتتو دوره کن ببی 
د
 ما!... با زندی

د
کار کردی با زندی

 تینا! 
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ون رف . خ ااک شااده بودم... خ ااک   و ی ... چی گ ته  بن 

 بود؟

بنده دهن و شناش، چ م و یما فرهاد بابا... مهینو که یم  

 کنه... منظوری نداره... باز یم

ون بااایااد یم   رفتم دنبااال تینااا... نااه خااب! هااای تینااا همااان بن 

برد،  ِن اگر با بهِن بود  ِن اگر بهرو دخِنم را با خودش یم

ااااااااه با هم یم باید  ایش را در این خانه رفتند... دخِنم ن ن  رسا

 گذاش . یم

 «گذرم از کش که     خواهرم و تینا م خرف بگه. نیم»  

ن  رف یم    زنم... ا فرهاد... ب ا بریم... من خودم با مهی 

مهم بود که مادرم زبان م خرفن داش  و  ِن بی ِن از این   

شااااااااااااناختم؟ مهم بود که منظوری به اصاااااااااااا الح  در او را یم

ن  منظوری نداشااااااااا  ها گند نداشااااااااا ؟ مه م بود که با همی 

 زده بود به کل عمر من! 

 کنارش زدم.     

 ا فرهاد...   
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مهم بود کااه این زن نااه برای من مااادر شااااااااااااااده بود نااه برای   

 دخِنم مادرب رح؟

شاااااااااد فقآ رف . شاااااااااد. نه! نیمرفتم... اما نیمباید فقآ یم  

 شد از هر  رفن گذش ... نیم

خااطر ات اِف زناه. اونم باهن تهما  یمماادرش باه خواهر م»  

 «که مسببش تویی 

 مسببش من بودم؟  

رنااااا ده بودم به در ورودی و وقِن فهم دم که دناااااتم در را   

 او را ترنااااااااااااااانااده بود کااه 
ً
بااه دیوار کحب ااده و صاااااااااااااادایش  تمااا

صااااااااااااادای  وای ش از هایی که البد ناااااااااااانگر گرفته بود، بلند 

 شد. 

متوق م کند و نتوانسته  باز دنِن از     رس خوانته بود   

 بود... 

ی را زیر    ن  اال وناااااااااااآ ناااااااااااالن بودم و ک ش  ایم بود اما چن 

ن ک  ده شده بود. ت ه ایم  س یم های کردم. نگاهم به زمی 

های گ   با دنااااا ای که خودش یمدناااااِن خرد شااااااده یش

 بهرو ش سته ان ... 
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، رویم بود. نه ن دیکرسم را بلند کردم. مادر همان ها روبه  

 ی مبل هم  شده بود. که در دورترین نق ه، گوشه

 ی من شک داری؟زین به زنم، یعنن به بچها تهم  یم  

ن  ال  چهره   ای همی ااه دناا  باال را داشاا .  ِن با همی 

 که اول ف ر کرده بودم، ترن ده ان . 

ااااااااااااااااااااااااا باز چی تو گوشاااااااااااا  خوندن؟ هادوش کردن بدبخ ،   

 خودتم  ال   نیس . 

 شد... این زن مادر بود؟باورم نیم   

؟هوری یما چه    توین انقدر بد باشی

 ما باز شاااااد، یه روز خوش   
د
اااااااااااااااااا از روزی که  اشاااااون به زندی

 ندیدیم... من شدم دشمن ، اونا دون ! 

! بسه!    ن  ا بسه مهی 

وق  ن ن ده بود. این شن د... هیچه  صدای خودش نیم  

 زِن همی ه  ق به هانب و مدا! 
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رسوپا رو کنه طرف دوتا ی  ااااااااااااااااااااااا ی   اااااااااا  مادرشااااااااااو ول یم  

ه؟... من تو رو این قاااادی کردم ی  یم ورو...  اااااال چ اااااااااااامگن 

؟ هلوی اینا رس من داد یم  کشی

ن ونآ نالن.     رن ده بودم به من 

ن ف ر کث    به دخِنم یم    تولها وانه همی 
د
 مادر؟ی ی  ی

 بود.  اال وق  زدن خودش به موش مرد   
د
 ی
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کشاااای با مادرش ااااااااااااااااا باز تو گوشاااا  چی خوند؟ خ ال  نیم  

. هوری  رف یماین  زین

 ا هواب منو بده؟  

 خوای عاق  کنم... ا یم  

 رم تو ههنم؟شه؟ یما عاقم کنن چی یم  

ینن ی     را برداشاااااااتم و به  مقدمه  ِن برای  هنم، ظرف شااااااان 

 دیوار کحب دم. هیغ ک  د. من هم داد ک  دم: 

 به درک! االنم که تو ههنمم!  ا  

 گلدان را برداشتم و  رش کردم.    

 خوام! م شک داره، نیما مادری که به بچه  

 ظرف  ه ل را برداشتم و  رش کردم:   

کردن ااااااااااااو بلده، ااااااااااااااااااااااااا مادری که از مادری کردن فقآ عا   

 خوام! نیم

 ظرف میوه را برداشتم و  رش کردم.   

 خوام! ا نیم  

ن را برداشتم و  رش کردم.  های یش دنِن     روی من 
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 خوام! ا نیم  

ینن و خرده   هایی که کف شااای اااه وناااآ میوه و  ه ل و شااان 

نالن را  ر کرده بودند، ایستاده بودم. ونآ یک خرابه... از 

اعما  وهودم نعره ک اا دم...   ی ی  ر از درد... دردی که 

 ام گن  کرده بود... دو 
د
باره از ل ظاه ی تولاد توی گلوی زنادی

نعره ک اااا دم... ناتوان ناااام  زانوهایم خم شاااادم... صاااادای 

ها توی گوشم زن  شادن ها، شا ساِین ها، صادای فریاد خرد 

صاااااااااااااااااادای دیااگااری  زدم. امااااااا هاایااچناا ااس یمزدنااااااد. ناا ااسیم

که بخواهم نبود...البد ماش و شوکه شده بودند... بدون  ن

ون رفتم.  مسهبان تولدم را بهینم،  چرخ دم و بن 

تر از هر وق  دیگری بود.   اط را رد کردم. در ایلم  م خ  

دانسااااااااااااتم امااا هر هواب بااا چنااد ثااان ااه باااز بود. چرایش را یم

 رن د. ویدا دم در بود... گریه کرده بود؟تاخن  به  هنم یم

... از کناااارش رد شااااااااااااااادم.    ن چناااد ثاااان اااه نگااااهش کردم. همی 

م شدن در را     رسم شن دم. کنارم بود. کنار صدای بسته

 مد. به ماشاااااااااااینم رنااااااااااا دم. م  م باز با تاخن  هواب داده یم

ی از  ن  ونش را از نظر گااذراناادم. خن  بود... کاال کوچااه و بن 
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ماشاااااااان قرم  لعنِن نبود... تینا! مثل یک ه اااااااادار توی  هن 

 ام چراغ زد. خایل

 ا تینا ک ان ؟  

 ا تو ب ل بیه  روم شد...   

 

 

 

🌙 

 زیر ایوان ماه: 
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ترناا د دعوایش کنم؟ چرا دعوا؟ چون بهرو با کاوه و  ن یم  

زن... رانِن  ن زن! چه وهه اشِنا    دا کرده بودیم. او هم 

های مادر بود... مادر؟ «تو اگه عرضه داشِن... »انگار درگن  

اش برای دادم صاااااااااادا و چهرهام هم  شااااااااااد... ترهیح یمچهره

 همی ه از  هنم  اک شود.  

و زن نااااااااااااااابق  م رساغ تینااا؟ دخِنم  اااال بااا خااالااهرفتبااایااد یم  

ااه هم گروه شاااده بود. ترک ب خوشاااایندی   درب رح و  ن  رسا

ون یمنبود... باید یم ک اا دم و تا رفتم دخِنم را از دناااش بن 

رفتم اما... هیچ م یل به ای ای برگ اااااااااااا  یمته  ن مساااااااااااان  ی  

های توانساااااااااااتم به چ ااااااااااامام نداشاااااااااااتم.  اال نیمنقش  درانه

ِنم نگاه کنم... چه مادرب رح بدی نصاااااااایب دخِنم شااااااااده دخ

 بود... چه بابای بدی... 

 مد  نجی کردم و دناااااتم را برای بازکردن در  یش بردم. هلو   

 و گ  : 

 کنم.   
د
 ا بذار من رانندی

ها همه به اف ار توی رسم بود...  وزخند زدم. نه به او؛ این  

قصاااااااااااه را یم نگرانم بود. نگران غول قصاااااااااااه؟ ی طرف غول 

 گرف ؟ ی برای غول قصه دل یم نوزاند
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ن را دور زدم. امروز تینا را    نااااااوئیچ را دناااااااش دادم و ماشاااااای 

های  ن شااااااااااب را از دلش درب اورم بهانه کرده بودم که  رف

 که... 

ن را روشااااااان کرد و دنده عقب گرف .    ناااااااوار شااااااادم. ماشااااااای 

ن ل نن بااااا نرده اش دورتر هااااای طالیی هرچااااه از  ن در ناااااااااااان 

 شد... ک  دن هم بی ِن یمشد، هوا برای ن سیم

هایم را روی در بساااااااتم.   چ د و توی مساااااان  اصاااااایل چ ااااااام  

 اش  رام بود: افتاد. زم مه

 ا خوی  فرهاد؟  

 وق  نبودم. نه نبودم... هیچ  

 

 

 

🌙 
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 کاوه   

 

 

 

 

 

شااااااان با هم روی صاااااااندیل عقب قد یک نصااااااا ه  دم ه    

یناا توی ب ال بیه هم  شاااااااااااااده بود و بیه توی هم نبودند. ت

طور خودش. تینا باالخره خوابش برده بود. اعصاااااااااااااابم از  ن

ای شااااااده بود. بدم شاااااادنش توی خانه قهوهدناااااا  بهدناااااا 

 ماااااد  ِن  ااااادر خودم را هم در ب ااااااورم برای این باااااازی نیم
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ک ااااااا د و مساااااااخره که رس بچه راه انداخته بودیم. یه این یم

ر نه انگار این بچه هم  دم بود! فقآ هنوز ک  د، انگا ن یم

مان تکقدر قد و باال و اراده نداشاااااااااااا  که توی دهان تک ن

 ب حبد. 

چسه د به  خش خود یمزد، دنتم خودبه رصم که باال یم  

کرد. صاااااااااادایی که  خش شااااااااااد اول رس فلور را و روشاااااااااانش یم

 توی  ال خودش بود. 
ً
 نمتم چرخاند... بیه هم که کال

 «خوام با هم شعر بخون م... ها یماینب ا »  

 «چه شعری؟»  

 نجی کردم و  خش را خاموش کردم.   

هوری فلور هم رسش را برگرداند. چه شااااااان  شاااااااده بود. چه  

 بیه!  ی فلور  مده بود ونآ قصهقصه ته

نااااااااااااع  که ال  توی خ ابان چرخ ده بودم، دو بعد از ی   

دانسااااااتم ت ل ف قآ نیمرفتم و فداشااااااتم مساااااان  عمارش را یم

ن گ   زده تینا چه یم شود. شاید این مدش را هم برای همی 

خ الش شود و ع  ب بود که در این بودم. بع د بود لوک ی  

ی هم ازش ن ده بود.    فاصله خن 
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 ا من  الم بده...   

هم ریخِین بی ااااااااااااِنم صااااااااااااادایش هرچند  رام بود اما برای به  

ینا رفته بودم که صااااااااااااورش قدر توی ب ر تکرد.  نک ای  یم

رس  خاودش را فاراماوش کارده باودم. بااااااا  ن هامااااااه  رم 

ن ها هم ناااااااااااا ته ن رده بود، شاااااااااااااانس  ورده  خوردن تا همی 

بودیم... درواق  این هم از شااااااااااانس لوک بود چون  ن وق  

ن صااااااافش یم کردم که ن ااااااود از کف خ ابان هوری با ماشاااااای 

 همعش کرد! 

 فلور  رام گ  :   

ش درم    انگاه هس . ا توی مسن 

او هم توی  اااال خودش نبود. گناااد خورده بود باااه  اااال و   

روز همااه... درواق  بی ااااااااااااِن از گناادی کااه تااا قباال از این توی 

 
د
 مان بود. زندی

 ا باید به فرهاد خن  بدم.   

 اعصابم از این همله بی ِن به هم ریخ .   

 ا به اون چه!   
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ود و قااایط کرده بودم کااه یااک ل ظااه فقآ تینااا توی رسم ب  

شاااااااااااااد. بیه هم هواب یک ل ظه بعد به کل از م  م  اک یم

 نداده بود. فلور گ  : 

   .  ا این بچه ام ب خ یل ا ی  شد. تماس بگن 

 خوان  شماره بدهد که گ تم: بیه یم  

 ا دارم خودم.   

 اش را گرفتم. هواب نداد. هه! مرد گنده! شماره  

 ده. ا هواب نیم  

. ا شماره    ی ویدا رو بگن 

شااد. هوری که فلور هم به   ا  صاادایش یه کم و زیاد یم  

 چرخ د و نگران گ  : 

 ته دخِنهان؟ا چه  

 دونم. ا نیم  
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 نقش مته را توی م  م بازی   
ً
صاااااااادای مسااااااااتاصاااااااالش، دق قا

ن از دنااااااااااااتم در رفااا  و صااااااااااااااادای بو   کرد. کنِنل مااااشاااااااااااای 

ن   های کناری بلند شد. ماشی 

   ب ن. ا به ویدا زن  

 فهم د. کرد. اما انگار خودش نیمشماره را گ  . گریه یم  

 گرف . فلور شماره را یم  

؟ا چرا گریه یم    کنن
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 دونم. ا نیم  

 باز با همان انا صال لعنِن.   

کااه   اااااااااااااا  فرمااان باااشاااااااااااام، روی دادم هااای اینترهیح یم  

 صندیل عقب باشم و... 

و  کرد به  رف   از  ینه به عقب  زدن. من یک نگاهفلور رسی

و ی  به خ ابان باالخره چ اااااااااااامم به تابلوی درمانگایه افتاد 

زدم. فلور کاااااه فلور گ تاااااه بود. باااااایاااااد از دوربرگردان دور یم

 گ  : 

   .  ا خ یل دور نیسِین

 ن  دق قه طول ک اااااا د تا از ونااااااآ تراف ک به دوربرگردان   

ن  ریدم و  در  رنااااااااااا دم و بعد به درمانگاه... زودتر از فلور  ایی 

 عقب را باز کردم. 

 چنان رس . اش بود و صورتش همدناش روی نینه  

 ا   اده شو.   

 ترنه. شه باز یما نه... اول فرهاد ب اد. یه وق  تینا ب دار یم  

 دهانم باز شده بود که فلور کنارم زد و  رام گ  :   
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 ا بذار  روم باشه کاوه. دور نبودن.   

ک اااااا د تا چ اااااامم  ن دناااااا    دور نبودند اما یک رباا  طول  

خ ابان به ماشااااااااااااینش افتاد. دخِنه   ااااااااااااا  فرمان بود.  ن  

ماااااناااادنااااد تااااا بااااه ای هم توی تراف ااااک  ن نااااااااااااماااا  یمدق قااااه

ی دیگر برای تینا  ن دوربرگردان برنااااااااااااند اما  ن  دق قه گریه

قدر هم نااااااااااااخ  نبود. هرچند  اال که ب دار ن اااااااااااااده بود. 

 گ تم: 

 ا رن دن.   

ام ود که نگاه ن رد بهیند راناااا  گ تهقدر  الش خراب ب ن  

یا نه. به کمک فلور   اده شاااااااااااااد. های فلور را گرفتم و گ تم 

بماند تا لوک ب اید. اعصااااااااااااااب دوباره دیدنش را نداشااااااااااااتم. 

اش تابلو قدر ق افهبازوهای بیه را گرفتم. و داخل بردم.  ن

بود که ن ازی نبود برای  ذیرش روضاااااااه بخوانم. اتا  دکِن را 

 داد و گ  : ن ان 

یدش داخل.     ا زود بن 

دکِن مریض داشااا  اما او هم با دیدن بیه، مریضاااش را که   

دردش هرچااااااه بود توی ظاااااااهرش نبود، ول کرد و رساغش 
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اش این بود که الزم به  مد. ن ااااااندمش روی صاااااندیل. خوی  

 توضیح نبود. فقآ گ تم: 

 ا ی  دو ناع   یش خ یل عصن  شد.   
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رسیاااا  دناااااااااااتگاه ف اااااااااااار را برداشااااااااااا  و به من هم گ  ، از   

م.   بگن 
 بخش  رنتاری قرم زیر زباین

ون رفتم و قرم را گن   وردم. وقِن برگ ااااااااااااتم دکِن    فرز بن 

هم ف اااااااااااااااارش را گرفتاااه بود. او هم فرز قرم را زیر زباااانش 

 گذاش  و گ  : 

یدش ب مارنتان. ق سه   ن نیومد باید بن   یااا اگه ف ارش  ایی 

 کنه! شم درد یمنینه

  ب دهانم را قورش دادم.   

 «یا خدا ن ته ن نه... »  

مش؟ یا زن  ب ن د اورژانس.    ن االن بن   ا همی 

ی نوش .    ن ش رف  و چن  ن  نم  من 

 این نسخه رو از داروخانه بگن  ب ار.   
ً
 ا فعال

ون درماااانگااااه بود. باااا    ون دویاااادم. داروخااااناااه بن  باااااز فرز بن 

خوانا  داخل برود. هلواش ینه شادم. یمفرهاد ناینه به نا

 را گرفتم و گ تم: 
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ن االن به   خاطر خود تو  الش بده! دکِن گ   اگه ااااااااااااااااااااااااا ببی 

 ن اد باید بره ب مارناااااتان...  س هلوش  فتای  
ن ف اااااارش  ایی 

 ن و! 

 تر شد! ماش که بود ماش  

فلور کاه  ماد همالش دکِن را دوبااره ت رار کردم و ناااااااااااام    

لوک هم بع اااد بود دیگر از هاااایش ت اااان داروخااااناااه دویااادم. 

 بخورد. 

م چنااد دق قااه نسااااااااااااخااه   ی دکِن دو تااا  مپول بود کااه تااا بگن 

ی بیه ی ن دیک به ن تهگذشته بود. با ترس و لرز از ق افه

گرف . داخل برگ اااااااااتم. دکِن دوباره داشااااااااا  ف اااااااااارش را یم

رسچن صاااااااورتش کمِن شاااااااده بود. برای ت ریق بردمش. بعد از 

 ها روی تخ  ماند. د دق قه همانت ریق چن

 ا بهِنی؟  

هایش یک ل ظه هم خ اااااااااااااک رسش را ت ان داد. چ اااااااااااام  

ن شااد که بلند شااود. کم ش کردم. از تخ  ن ااده بود. ن م خن 

ن ن ااااماااد. فلور کاااه داخااال  ماااد برای  رداخااا  ه یناااه هاااا  اااایی 
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ون رفتم. وقِن برگ ااااااااااااتم دکِن دوباره  مده و ف ااااااااااااارش را  بن 

 گرف . یم

توین باید ِنس و اضاا راب نباید داشااته باشی اگه نیمااااااااااااااا اناا  

 ام ب بری ب مارنتان. 

اش وارفته بود. دکِن گوشی را از توی گوشااااااش در ورد ق افه  

 و گ  : 

ن اومده. ف ر نیم   کنم دیگه خ ری باشه... اااااااااااااا ف ارش  ایی 

 البته در  رامش م ض. 

ن ب اید، گ تم:     بیه خوان  از تخ   ایی 

ن ش م. ا ع له نداری    م که بمون تا م می 

 ا تینا رو برد؟  

 فلور هوابش را داد.   

   .  ا نه هنوز هسِین
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 ا تینا ب دار شد؟  

 ا نه خواب بود.   

ن  مد. فلور بازویش    چند دق قه بعد  رام از روی تخ   ایی 

قدم کرد.   ااااااااا  رسشااااااااان را گرف  و  رام  رام با خودش هم

 شن دم. فلور را یمبودم اما صدای 

اااااااااااا امروز خ یل به  نخ  گذش ؛ اما دیگه  روم باش...   

بی اااااِن از توان  خر  کردی. م منم خواهرتم رایصن نیسااااا  

هوری خودش رو از  اا درب اری...  رف هرچقدرم م   این

ی ع ی ش باشاااااه... ناااااوزونه... اونم وقِن دربارهاما  دم رو یم
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ن باید بهینن اون  رف از دهن ی دراومده...  اما قبل از هر چن 

 کش که ارزش نداره،  رف م ارزش نداره. 

ون درمااانگااه لوک تینااا را ب اال کرده بود و ویاادا مردد کیم    بن 

هلوتر ایساااااااااتاده و نگاهش به ما بود. انگار اولت ماتومم خ یل 

 ترن د. شدن یمهواب داده بود که  ِن او هم از ن دیک

ن لوک شااابیه ایساااتاد. نگاهش به نااام    ان بود. کنار ماشااای 

ی لوک هم کردم ق ااافااهایسااااااااااااتاااده بودنااد.  اااال کااه دقاا  یم

ن گذاشااا . افتضااااح ی بود که دیده بودم. تینا را زمی  ن تر از چن 

طرفش رفاااا . فلور قبااال از  س ب اااادار شااااااااااااااااده بود. بیه بااااه

 نقش دنااااابندم راه
ً
افتادن دنبالش دنااااتم را گرف . امروز کال

ش را باااازی کرده بود. فقآ باااه  خااااطر ت ین  و ت والش اخن 

ون ن  ااااااااا دن دناااااااااتم کنِنل کردم و  بود که خودم را برای بن 

 دنبال بیه راه ن  تادم. 
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 بیه  
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ی ی نگاهم به تینا بود. همهنه او را نگاه کردم نه ویدا. همه  

انااه بود. چااه شاااااااااااان   واس و توههم. نگااااهش هم بهااااناااه گن 

 ته بودیم... برایش ناخ

ن دیک که رن دم  اهای او کیم دور شدند. هلوی تینا زانو   

 زدم و گ تم: 

 ا ببخ  د.   

 بعد هم ب لش کردم.   

 ا من امروز  الم بد بود. ببخ  د که ا ی  شدی.   

 ا مریض شدی؟  

 ا  ره ع ی م.   

 ا رسما خوردی؟  

 ا نه... اما باید انِنا   کنم.   

اش دنااااتم را روی موهای به هم ریختهکیم فاصااااله گرفتم.    

 ک  دم و باز گ تم: 

 خوام که داد زدم. خ یل نارا   بودم. ا معذرش یم  

 ا مامان ب رح دعواش کرد؟  
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توانساااااتم این زن و نق اااااش را از  هن ه تمان  اک کاش یم   

ی که نگ تم باز گ  :  ن  کنم. چن 

 ا  مپول زدی؟  

 ا  ره.   

 ا چندتا؟  

 ا دوتا.   

ن  ک اااااااا د و رسش را ناااااااام   درش ابرو    یش باال رف .  هی 

 چرخاند. من نگاه ن ردم. باز رسش را چرخاند نمتم من. 

 ا درد گرف ؟  

 بون دمش.   

 ا  ره.   

 ا باید  وله بذاری روش؟  

لبخنااد زدم و رسم را ت ااان دادم. خودش کااه  مپول زده بود   

 اش را گرم کرده و روی هایش گذاشته بودم.  وله

 ی من؟ها  ول  

  ارم. ی خودمو یما نه ع ی م  وله  
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  م بیه. ا من با تو یم  

 تنش را در ب لم هلوتر ک  د.   

تر ایساااااااااااتاده طرفدانساااااااااااتم  اهایی که چند قدم  نبع د یم  

دانم. اما دیگر کرد... نیمبودند مخال ِن کنند. شااااااااااید هم یم

منظرش اهمیِن نداشاااااااااا . نیم . خوانااااااااااتم تینا را با خودم بن 

 الاقل ام ب و فردا و شاید  ِن روزهای بعدش... 

دکِن چااه قریص بهم داده بود؟ چااه  مپویل زده بودم؟ چی   

به رسم  مده بود که از  ن همه تالش برای داشاااااِین تینا برای 

ون ک اااااااااااا دنش از  غوش ویدا و فرهاد، رناااااااااااا ده بودم به بن 

ن چند ناااااع ... که  اال نیماین خوانااااتم...  ن هم در همی 

 کرد... کرده بود.  ال بدی بود... غمگینم یم چه

اش زیر رس  ن ف ااااااااااار بود... همان ف ااااااااااار و عذای  که همه  

ن کاوه بعد از همله و  شاااد تا وقِن توی ماشااای  های  ن زن رسی

 به اوهش رن د... چه  ال بدی بود... چه دردی... 

 ا باشه بیه؟  
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 بودند. توی گوشش گ تم: هایم تار ب لش کردم. چ م  

 ی خودتون؟شم بری خونهشه تا وقِن خوب یما یم  

  ی؟ا تو هم یم  

 گذاشتم. نه ع ی کم من دیگر  ا به  ن خانه نیم  

خوام تو هم اااااااااااااااااااا وقِن خوب شااااااادم، ب ا  ی ااااااام، خب؟ نیم  

 .  مریض شی
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 کیم فاصله گرف . صورتش را نارایصن هم  کرده بود.    

؟ا ی خوب یم    شی

 دونم. ا نیم  

 ا باید دوا بخوری.   

 ا باشه ع ی م.   

 باز هم ب لش کردم. گ  :   

 ا زود ب ا، خب؟  

 بون دمش.   

 ا باشه ع ی م.   

 بلند شدم.   

 باز ن ستم و ب لش کردم.   

ی دن ا... تو اااااااااااا خ یل دون  دارم تینا، خب؟ بی ِن از همه  

 ع ی ترین  دم زندگ یم. 

 سباندم. هایم را به لبانش چاشک  

 بلند شدم و برگ تم.   
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 کرد.  ِس رسم هنوز کیم درد یم  

 ا بیه؟  

ام به دناااش نقش اش را نداشااتم... نه چون نق ااه وصاله  

بر ب شده بود. نه چون رفته بود خونه و هایم را گرفته بود. 

دید... فقآ چون نه چون این روزها تینا را بی ااااااااااااِن از من یم

... خسته بودم. از همه ن  بی ِن از همه از... بیه بودن. چن 

طرفم  مد. چند بار هم نگاهش نااااام  کاوه و فلور مردد به  

ترناااااااااااا ااد؟ دیگر قرار نبود داد و هوار کنم... رفاا . از من یم

 هانش را هم نداشتم. 

  اری براش توضیح بدم؟ا یم  

 شن ده بودم. خب عاشق شده بود.  رف  
ً
هایش را که قبال

 دن  خودش که نبود. 

 رو؟ ا چی   

ن بود. چهره    اش غمگی 

ی که تو ف ر کنن الزمه براش توضیح اااااااااااااا نیم   ن دونم... هرچن 

 ب نوی. 
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 دونم. ا نیم  

ن شااادم. کاوه خ یل زود راه    از کنارش گذشاااتم و ناااوار ماشااای 

قدر که در چ اام به هم زدین دیگر اثری از درمانگاه افتاد.  ن

 در  س  ن ره هم نمانده بود. 

ی تاار از ظاارف خااودش بااود کااااااه هاامااااااهر باا رحامااروز انااگااااااا  

 به اندازهات اقاتش با هم در  هنم نیم
ً
ی گن  د. امروز دق قا

چهار ناااااااااال و چندمایه بود که بیه را نداشاااااااااتم... اما به هر 

ها هم این چهار ناااااااااااااال را کردم.  ن ال باید عذرخوایه یم

همراهم گذرانده بودند. کیم تنم را روی صااااااااااااندیل ناااااااااااام  

 و گ تم. ونآ ک  دم 
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 ا ببخ  د... امروز خ یل دردرس درن  کردم.   

 کاوه بالفاصله گ  :    

. قدر که  ِن نیما اون   انش کنن  هن 
 توین

ای که تا چند از  ونااااااااااااته هان. کاوهلبخند زدم. کمرن  و ی    

 ناااااااع   یش یم
د
ون خواناااااا  غریب  اش را ن ااااااانم دهد، بن 

 زده بود. 

 م. که دردرسام ت م ل شه منو برنون خونهبرای اینا  س   

 چپ نگاهم کرد و گ  : از  ینه چپ  

 ا ف ر کنم اثراش داروهان  زده به رسش.   

 شن! ا بع د نیس ، گایه باعث هذیان هم یم  
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 شاااااااااااان دن این همله از زبان فلور  ن  
ً
قدر ع  ب و اصااااااااااااال

ه ظااار هر اش ماااناادیم. انتم ااال بود کااه فقآ چنااد ثااان ااه خن 

کردن. با لبخند هوای  را از او داشاااااااااااتم ه  این مدل شاااااااااااوچن 

ام گرف . کاوه خم واضااااج که روی لبش بود. اول من خنده

 ی فلور زد و گ  : شد و کت ش را  رام به شانه

 کنم. ا دیگه زیادی دارم با این روش  ال یم  

   . ن  ا خب البته منم با این ماشی 

ی ترین ل ظهر شااااااااااااااید زیبا ی کوتاه و این هواب فلو خنده  

ی م تااا  م باا  این امروز بود. کاااوه ماااتش برده بود. کاااوه

 زن. این زن ع ی ! 

ام رنااااااااااا د  وانااااااااااام را ازشاااااااااااان  رش کرد.   ایم که به گوشی   

گوشی توی هیبم بود. درش  وردم.   ااااااام از فرهاااااااد بود. 

ناااااااااااا وش شااااااااااااده بود. نگاه کاوه از  ینه به من بود.   ام را باز 

 وشته بود: کردم. ن

دم هیچ ا دی  ِن اگه مادرم باشاااااااااااااه، به من اهازه نیم»  

ن کنه! بچه  «م و مادرش توهی 
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کرد؟ چرا؟ بااالخره وهادانش درد گرفته خ االم را را ا  یم  

بود؟ یا چون کارم به درمانگاه ک اااااااااااا ده بود، دلش به  الم 

 نوخته بود؟

 تنم را باز   ااااااا  صاااااااندیل فلور ک ااااااااندم و رسم را به  ن ره  

هایم را بستم. ف ار چسباندم. گوشی توی م تم بود. چ م

ن درنااا  تا   س رسم کمِن هم شاااده بود انگار. نااا وش ماشااای 

 رن دن به عمارش ادامه داش ... 

نگایه به نااااااااااااااع  گوشی انداختم. ده را رد کرده بود. چه   

تولدی برای فلور ناااااااااااااخته بودم... تولد... فردا هم تولد من 

 بود... 

و    اش هدی ن بااز شاااااااااااااد. فلور بود. مثال همی اااااااااااااهدر از بن 

 گ  : 

 ا م ممنن  ال  خحبه؟  

کاوه هم   ااااااااااااا  رسش ایسااااااااااااتاد. رسم را ت ان دادم و   اده    

 شدم. باز با همان ل ن خام خودش گ  : 

دی بری خوای تنها باشی ترهیح یمدونم که چون یماااااااااااااااااااا یم  

. ی خودش اما ام ب نیمخونه  تونم بذارم تنها بموین
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شاااادند و  برو هایم اشااااک یمشاااان  شااااده بود. یه ب ضچه   

 گذاشاند. برایم نیم

 کاوه نچ بلندی کرد و گ  :    

؟ا چرا گریه یم    کنن
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چ اااااااااامم را گ اااااااااااد کردم و ن س ک اااااااااا دم. هرچند دیگر به   

 رفن دیگر، دنااااااااااااا  دور صااااااااااااورتش نگاه ن ردم. فلور اما ی  

 ش برد. بازویم  لقه کرد و نم  عمار 

 صدای کاوه از     رسم بلند شد.   

 رم فلور. ا من یم  

شااااااااااید تع  ب فلور از این همله بی اااااااااِن از من هم بود که   

چرخ د و نگاهش را به کاوه رنااااااااااند. من اما برنگ اااااااااتم. فلور 

ی نگ ااا . کیم بعاااد دوبااااره همراه هم ناااااااااااامااا  عمااارش  ن چن 

قدر کافن م بهارفت م. گلنی روی ایوان  مده بود. انگار چهرهیم

گحیا بود که در تاری  شب هم نواالش گلنی از  چی شده  و 

هااا باااه راه بود. باااالی   اااالااا  خحباااه  و  ای وای  و این ن چن 

ی هم  مده بودند. هواب  ایوان که رناااااااااااا دیم. هنگامه و رسی

 همله داد.  نواالش را فلور با این

 ا بذارید به  ال خودش باشه.   

ی در ها عقب ک  د. گ    لنی هم گ  : رسی

 چی شما بگ د. ا چ م. چ م... هر   

 به ان لبخند زدم. فلور تا خود اتا  همراهم  مد.   
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ی بخوری؟ش نیس ؟ نیما گرننه   ن  خوای چن 

 م ل نداشاااااتم و از اثر  مپولها بود شااااااید که دلم فقآ   
ً
واقعا

 خوان . خواب یم

 رسش را ت ان داد.   

ه اتاق  رسکشااااااای اااااااااااااااااااا ام دوارم نارا   نشااااااای که ام اااااااب ب  

 تره. هوری خ ال همه را  کن م... اینیم

ام را که دید، های دوباره خیس شااادهباز ب ض کردم. چ ااام  

 گ  : 

. اگه ف ر یم   کردن کنن با گریها انقدر به خودش نخ  نگن 

زدن،  رف ب ن... شاااااااااه، گریه کن، اگه با  رف ال  بهِن یم

 ی . ای... فقآ توی خودش نر یا هر کار دیگه

هایم در که اشااااکرسم را به تای دش ت ان دادم، چون با این  

 اش با صدا زار ب نم. توانستم هلو کنِنلم نبودند اما نیم

 کیم نگاهم کرد و نم  در رف .    

ی نباش. رو یما من اتا  روبه   ن  مونم... نگران چن 
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ون رفا . منتظر نماااناد تااا بااا اشااااااااااااااک   هااایم ت اااااااااااا ر کنم. بن 

قاادر کردم... نااه  ن   وردم و زیر  تو خ یاادم. گریااهام را در  ااالتو 

 که نبک شوم، فقآ تا وقِن به خواب رفتم... 

هایم که باز شااااااااااادند، ه  کیم  س ضاااااااااااعف، فقآ چ ااااااااااام  

ون  مدم و طبق  ا ت ا  به دنااااا ااااویی داشااااتم. از زیر  تو بن 

کردنش، یادم ی خانه نااااااااااام  در رفتم اما قبل از باز نق اااااااااااه

بود و... البته کاوه هم دی ب نمانده ها عمارش  مدم که این

 بود... 

ون که  مدم، لبه   ی تخ  برگ اااتم نااام  رسویس اتا . بن 

کردم دم های اتا  ک ااااااااا ده بود اما  س یمن اااااااااساااااااااتم.  رده

ون م صااابح باشاااد. رسم را نااام  نااااع  اتا  چرخاندم.  ن 

 بود. 

از نظر هسااااایم  اال فقآ همان  س ضاااااعف  ررن  بود،   

وح و  هنم... نه این که  ر از ف ر باشاااااااااااااد، نه! اما امان از ر 

 ال غرین  بود... شاااه ه همان  شااا که دی اااب باعث شاااد 

 دیگر برای بردن تینا با خودم زور ن نم... 

نگااااایه دیگر بااااه تخاااا  انااااداختم.  س خواب نااااداشااااااااااااتم.   

ون رفتم. نگاهم ل ظه ای  التوام را برداشتم و  رام از اتا  بن 
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توانسااااااااااااتم برای رو ثاب  ماند. یمروبه باز اتا روی در ن مه

طور هوایم را کس ایناین هم گریااااه کنم. بعااااد از بیه، هیچ

نداشاا . خودم تنهایی مریض شااده بودم. تنهایی درد ک اا ده 

بودم. تنهایی گذرانده بودم... تنهایی هر بار بعد از   دا شاادن 

ام را عوض کرده ی ناااااااااااا ااامااک و رفتنش، کل ااد خااانااهرسوکلااه

این اواخر هم کااه هیچ... بخاااری هنوز خراب بود و بودم... 

 زمستان شده بود... 
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ن ناااااااااااام  راه    له رفتم. گلنی با چادرنماز ناااااااااااا  دش  اورچی 

  مد. من را که دید گ  : ها باال یمداش  از  له

ی یم   ن اومدم به  رس خوای؟ داشااتم یمااااااااااااااا  ال  بده؟ چن 

 ب نم. 

 ببخ  د باعث دردرس شدم.  ا خحبم ممنون...   

ااااااااااااااااااا برو دخِنه. چه دردرسی. خداروشاااااا ر که  ال  خحبه.   

ی یم ن  گرننته،  ره؟چن 
ً
 خوای؟  تما

خوانااا  یک گوشاااه بن اااینم. هایی گرنااانه بودم اما دلم یم   

 کردم. در هوای  زاد که با این  ال غریب خلوش یم

ون... هوا بخورم. خوانتم یها یم    کم برم بن 

 را   باش. کاری داشِن من ب دارم. لباس گرم داری؟ا برو   

 ام رن د و باز گ  : انتهای نوال، نگاهش به  التو   

 ا هوا رسده، خودتو بپوشون.   
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ن رف  و باز گ  : بعد هم تند  له    ها را  ایی 

... من اااااااااا فلورهانم گ ته بذاریم هر کاری دل  یم   خواد ب نن

 برم م ا م  ن م. 

 هون. ا ممنونم گلنی   

 زده گ  :  و   

 ا دورش بگردم.   

ام را  وشاااااااااااا دم، بهش لبخند زدم. رف  و من هم اول  التو   

ن رفتم.   بعد  ایی 

قدر که روی ایوان ب رح عمارش به خودم لرزیدم اما نه  ن  

بخواهم برگردم. هوا هنوز تاریک بود. چند چراغ در اطراف 

م. رسم را ی ایوان ایسااااااااااااتادم وطه روشاااااااااااان بود. ن دیک لبه

ها ونآ روشنایی روز هم نم   نمان گرفتم. بعضن وق 

ی ازش نبود. الاقل زیر ایواین  ماه در  نااااااااامان بود و  اال خن 

 که من ایستاده بودم. 

هایم را ب ل ها رفتم و روی ی  ن اااااااااساااااااااتم. زانو طرف  لهبه  

خاطر رسما بود؛ اما بی ااااااااِن هان کردم.  ال  ن ااااااااسااااااااانم به

 خوردن. داد برای غصهیم
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بعد از هریاناش دیروز و  ن همه ف ری که  اال باید توی   

 دانم چرا ف ر کاوه این همه  ررن  بود! چرخ د، نیمرسم یم

ی دنااااااااااااتم را ام را به زانوهایم چسااااااااااااباندم و  لقه ی اااااااااااااین   

تر کردم. دلم برای تیناااا تنااا  شاااااااااااااااده بود. برای بیه و تنااا 

شد و باید وشن یمای که هوا ر مامان هم...  ِن برای ل ظه

 رفتم. از این عمارش هم یم

ی و شاااااید درناااا  نبود اما دلم یم   خواناااا  های گلنی و رسی

ن ل ظه ای که زیر چِن  مای  هنگامه باشم، درن  در همی 

 شان بود... ها خانهفلور بودند،  اال که این

ن »توی دلم به خودم غر زدم که:    خ ال  ب ش... تا همی 

. ف کردن؟!  ِن نیمهااا مگااه کم بهاا  ل  ان کنن  هن 
«  توین

 اش را هم نداشتم. راناش  وصله

ه شااااااااااااادم. ع  ب بود این  ال، ای روبهبه نق ه   رویم خن 

ن ف ر ن نم.  ِن کاوه...  توانستم به هیچانگار یم  چن 

ی به تنم خورد. از ها  ریدم. کاوه اما خ یل را   روی    ن چن 

تاده بودم.  تویی ن ااااااساااااا  که من از ترس رویش ایساااااا ای له

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1512 

ی کاااه باااه تنم خورده و  ن هم روی  لاااه افتااااده بود. هماااان چن 

 ترنانده بودم. اما نوال مهم این بود که: 

 ا تو مگه نرفِن؟  
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 ا نرفتم که برنگردم که... رفتم و برگ تم!   
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  توی افتاده روی  له را برداشتم و دوباره ن ستم. گ  :   

؟    ا چه خن 

کردم. رخش را نگااااه یمرو بود. من اماااا ن منگااااهش باااه روبااه  

 گ تم: 

تونم خوابمو ااااااااااااااااااااااااا از اون موق  که تو رفِن تا االن، فقآ یم  

 براش تعریف کنم. 

 نگاهم ن رد.  رام گ  :   

 ا خحبه که خواب دی.   

 ام انداختم و گ تم:  تو را دور شانه  

 ها؟هوری اومدین اونا شما دیروز چه  

ون، دنبال  اومدم. فلور که تماس اااااااااااااااااااااا ا   ز این ا که زدی بن 

ها زن  گرف  ناااوار تاتشااا شاااده بودی. وقِن رنااا دی اون

زدم و  درنو بهش دادم. گ   صن  کنم تا خودش ب اد که... 

 اومد. 

 خ یل نخ  بوده براش، اومدن به اون خونه.   
ً
 ا  تما
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ی نگ  . کیم دیگر ن م   ن رو هرخش را نگاه کردم و به روبچن 

ه شدم.   خن 

ی. ا دی ب یم    تونسِن تینا رو با خودش بن 

 دونم. ا یم  

شاااااااااااااادن و ااال غریبم دوباااره هااان گرفاا ... مثاال خااایل س  

 
د
ن باااار در زنااادی ام ت رباااه کرده بودم... بود.  شاااااااااااا کاااه اولی 

 ام را روی زانحیم گذاشتم و  رام گ تم: چانه

ن برام مهم نبود. دلااااااااااااااااااا یه دفعه انگار هیچ   خواناااااا  م یمچن 

ن رو ول کنم و برم... ف ر یمهمااه کنم بی ااااااااااااِن از ظرفیتم چن 

ن تالش کردم... تالشی که نا  ه ای هم نداشااااااااااااته. برای همی 

کنم خاایل شااااااااااااادم. ع یباه...  زارهناده نیسااااااااااااا  اما  س یم

 کنه. غمگینم یم

 خوانِن؟ای یما چه نا  ه  

 که یه ن ر ازم عذرخوایه کنه. ا کِم کِم کمش این  

 طرفم چرخانده بود.  اال او رسش را به  

 خوام. ا اما دیگه اینم نیم  
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طرفش کرد. رسم را بااااهرخم را نگاااااه یمهنوز داشااااااااااااااااا  ن م  

خاااطر طور چسااااااااااااه ااده بااه زانو. لبخناادم بااهچرخاااناادم. همااان

 ف ار رسم روی زانحیم ک  شد. 

 ا اما برای تو خوش الم.   

کااه  دم ی    کرد. ف ر کردم؛ چااه خوب بود فقآ نگاااهم یم  

 کرد... را داش ، که نگاهش یم

 ش با فلور خوب شده. که راب ها برای این  

 ام زد. طرفم مایل شد و کت ش را به شانهکیم به   

 شه، نه؟ا خودمون ما  سودی  یم  

 اش خندیدم. صادقانه رسم را ت ان دادم. از  ال  بام ه  

 ا خ یل.   

 خندید.   

دفعه ناااااااااااانگینن شاااااااااااادم. یک کیم بی ااااااااااااِن توی خودم هم    

 هایم را گرم کرد. گ  : دناش شانه

 ا خحبیش اینه که رسده هوا.   
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طرفش چرخاندم. تنم را بی اااااااِن نااااااام  خندیدم. رسم را به  

 خودش ک  د. رسم  اال هایی ن دیک گردنش بود. 

اااااااااااااااااا اون شاااااب که دنااااااتو ول کردم... ف ر کردم این  س و   

ر  ررن  نیسااااااااااااا  براش کاه هاای اون انتقام رو راب ه اونقاد

ه... خوشم نیم   د دل ل دوم باشم! بگن 
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رسش را خم کرد و صااااااورتم را نگاه کرد. نه اخیم داشااااااتم نه   

م. خودش باز گ  : یم  خوانتم فاصله بگن 

ن که من زنم تو مرد بسه    ااااااااا خودش گ ِن به قول فلور، همی 

 رو درک کن م... برای این ه نتون م تمام و کمال همدیگه 

  رام خندیدم.   

 ا البته من زنم تو مرد.   

 او هم خندید و گ  :   

 ا کوف .   

 زم مه کردم:   

ی زندگ م اااااااااااااااااااا تا قبل از شااااااان دن اون تهم ، بدترین ل ظه  

 وقِن بود که تو رفِن... 

 تر شد. ی دناش تن  لقه  

ون... خود    ن  رف از دهن ی زده بن   ا بازم به قول فلور، ببی 

 ش باشه! ای بود که  اال ننهلوک چه ت  ه
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 یه ک  دم و ن وش کردم. به این  رامش ا ت ا  داشتم.   

ها بود که م تاهش بودم.  اال هرچقدر هم   چ ده ناااااااااااااال

 به غم بود و درد... 

 شاید چند دق قه گذشته بود که گ  :   

ای با ارزشی که ازش    ن  همینه. در ازای چن 
د
ااااااااااااا متان انه زندی

ن مسااااااااااااخره بهاااا  یمگیم ه یااااه م اااااااااااااااا  چن  ده و تو هم تو ن 

و از  ن رودرواش م بوری فاااااز برداری کااااه  ره اگااااه فالن چن 

رن دم... در صورِی که ها نیمدن  نداده بودم  اال به این

ی که خودتم یم ن ی که از دن  دادی رو کمِن از چن  ن  چن 
دوین

 به دن   وردی، دون  نداشِن. 

 لبخند زدم.   

؟دونسِن یما یم    تونسِن ف لسوف بشی

 فهیم. ا منتظر بودم بهینم تو ی یم  

ن راه بدین ما که مرزاتونو هابهاا یاهللا... قبل از این   هاتر کنی 

 رد ش م بریم یی کارمون. 

ن  له   ی بود که  ایی   شده و درن  شه ه مردهایی رسی
ن ها نن 

کردناااد رسش را خم کرده بود. بناااد کاااه باااه ناااام رم نگااااه نیم
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ن  هایش ک ف اش دور گردنش بود و توی دن ع اش دوربی 

ن و نه  ایه.   دوربی 

خندید. من هم خندیدم. دنااااش را از دورم کاوه داشااا  یم   

ی  یش  مد، همان مان طور که نگاهبرداشااا  و بلند شاااد. رسی

ام را کنِنل کنم. قدر بام ه بود که نتوانستم خندهکرد.  ننیم

مرزهای بی ااااِنی را ه  دانم  ِن کاوه قصااااد داشاااا  بع د یم

ن  غوش نصاااااااااااا ااه و ن مااه هااابااه ی هوری همی  هااا کنااد امااا رسی

 کرد. کاوه گ  : کرد که  دم به خودش شک یممان یمنگاه

ون؟ ا مث ه    همه ه دن تو این خونه، تو ی اومدی بن 

 ا دو ناع   یش.   
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 خوای  زده به رسش؟ا ی    

م!  روژه   روز اش در ناااعاش مختلف شاابانهی ع ااااااااااااااا نه خن 

 بود... بااهازه. 

کنه  دم به خودش شااااک ااااااااااااااااا وایسااااا بابا، یه هوری رفتار یم  

 کنه. یم

 مان مثل هم بود. این را کاوه گ ته بود.  س برداش   

، ما  المون بد یم   ن بین م  دما ادای شه یمااااااا شما شک ن نی 

  رن. یمع ق و عاشِف در 

 گ  :   هانببهکاوه خ یل  ق   

 ا عاشِف ن جن چند این وق  صبح، هوا رسده.   

ااااااااااااااااااا چه رسما، چه عاشااااااِف، چه ازدوا ، تهش  س انداخِین   

ن ما دیگه.   ی  ه عی 
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 کاوه رسش را مت  رانه ت ان داد و گ  :    

. ا تو هم ف لسوف خوی  یم    شی

ن بار رو به کاوه خندید.  له   ی برای اولی  ها را باال رف  و رسی

  : خ اب به من گ 

 زدنمون این مدل ه. وپرش گ ت م،  رفا ببخ  د اگه چرش  

 به رویش لبخند زدم. کاوه اما صدایش زد و گ  :   

؟ا ع اش تبل  اِی هم یم    کنن

ی هم خ یل هدی گ  :     رسی

 به  ولش داره... خوشمونم نیم  
د
 د کش تو کارمون ااااااا بست 

 ت  بده. 

 کاوه باز خندید.    

. وق  کردی یه رس به دکون ما ب ن ااااااااااااااا خدایی خ یل با ایل  

 یه مذاتراِی ب ن م با هم... بلدی که! 

ی گ  :     رسی

 مون که ن ردی؟ا مسخره  

 های کاوه گرد شد. چ م  
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 ای؟ا چه مسخره  

 ب ایم یا رس کاریم؟ا یم  
ً
 گ م یعنن واقعا

 ب ا.   
ً
 ا ی هرئ  داره تو رو بذاره رس کار؟... واقعا

ی رسش را ت ان   داد و داخل رف . کاوه دوباره ن ااساا .  رسی

شاااااد. وقِن دوباره دنااااااش را تر یمو روشاااان کم روشااااانهوا کم

ی قبل همان های قبیل گذاشااا ، لبخند زدم. برع س دفعه

 توی دلم کیم اض راب هوانه زده بود. زیر گوشم گ  : 

 ا امروز تولدته.   

ور  یه ک ااااااااااا دم و رسم را ت ان دادم. از این ف ر که تولد فل  

انش   باید هوری هن 
ً
منده شاادم.  تما را خراب کرده بودم رسی

 کردم... یم

 شد؟ا چی   

 خوانتم دیگر  رف دی ب را ب نم. گ تم: نیم  

ش خ یل خوب مونده اما باورم ااااااااااااااااااااااااا  اال درنااااااااااااته که خاله  

 شه فقآ یه روز ازش کوچ ِن باشم. نیم
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وه دفعه چ ااااامانش بر  زد. این  س را تا به  ال در کایک  

 ندیده بودم. 

اااااااااااااا دیدی چه  ایل کرده بود با ماشینم. تا  اال نوار ن ده   

 بود. 

و ال خوب را از این بعد به رویش لبخند زدم. چقدر  س  

 کردند... با هم ت ربه یم
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های اخن  ب ض کردم و قبل از طبق معمول این نااااااااااااااع   

د نگااااهکاااه مچ چ اااااااااااام ن رو دادم. م را باااه روباااههاااایم را بگن 

 تر شد. گ تم: ام اما تن ی دور شانه لقه

 تون خوب باشه. ا خ یل خحبه که راب ه  

 مقدمه گ  : خ یل ی    

 هاش رسهاشه؟ ا هنوز نق ه  

دهان خودم که بساااااته بود، دهان  هنم هم بساااااته شاااااد. او   

 تر؟اما باز هم  رن د، این بار واضح

ن ازدوا  با   
َ
 فرهاد رس هاشه؟ ا هنوز ِ ل

ون دادم. هوابم شاااااااید ناشی از  ن  س    هوا را از دهانم بن 

 غریب بود: 

 خوام کش تو زندگ م باشه... ا یه مدش نیم  

ام برداشته ی دناش شل شد و بعد هم از دور شانه لقه  

ه به زانو   هایم ماندم. شد. رسم را خم کردم و خن 

؟    ا بعد از  یه مدش  چی
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 م و گ تم:  یه ک  د  

 ا کارم با فرهاد تموم ن ده، باید...   

 ام تمام شود.  وزخند زد. نگذاش  همله  

ااااااااااا  ها  س انتخاب  اینه که فرهاد تو زندگ   باشه اما من   

 نه. 

 متع ب از این برداش  گ تم:   

 ا  نه کاوه... نه! منظورم این نیس .   

 ا اما انتخاب  بازم همینه!   

 م. امان نداد هواب ده  

  وان  هس ، ااااا بعدم یم  
ً
 تو دنتمو ول کردی... اصال

د
ی

 دی ب تا مرز ن ته رفِن... 

   .  ا االنم تو داری باهام دعوا یم کنن

 خوانتم  رام شود اما... با لبخند گ ته بودم. یم  

 خوای دن  برداری. ا چون هنوزم نیم  

 فرص  خوی  برای این  رف  
ً
 اشها نبود. نگراین  اال واقعا

 کردم اما... را درک یم
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خوام ا یا  کنم کاوه... اما انگار درکش ااااااااااااااااااااااااا من فقآ نیم  

 براش نخته. 

خوام خوام فرهاد تو زندگ   باشااااه... نیمااااااااااااااااا  ره چون نیم  

، به هر دل یل! نیم  ش باشه! خوام مدام تو کلهبهش ف ر کنن

 ا اما هس .   

 ا  س من نیستم.   

. هنوز دی اااب را هضااام ن رده ها را باال رف بلند شاااد و  له  

ان و خسته از این هن ال ی   موق  نگاهش بودم و  اال...  ن 

 کردم که برگ  . یم

 من ول  کردم!   
د
 ا  ق نداری ب 

ی نگ تم. نجی کرد و دن  توی موهایش ک  د.    ن  چن 

ن این یارو و اون انتقام لعنِن و ازدوا  به    ااااااااااااااااااااااااا چرا یه بار بی 

؟... ناااااه رو زبون و توی یمخااااااطر تیناااااا، منو انتخااااااب ن کنن

  رف، عمیل و واق ... منم باید یه نهیم داشته باشم. 
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شاید  ق داش . رسم را به تای دش ت ان دادم. کاوه ونآ   

 هن ال
د
 ام فقآ ا ی  شده بود. های زندی

 ا خب؟  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1528 

 رام ن شااا گرفتم. نگاه منتظرش فقآ  ذیرای شااان دن یک   

ن  ی که  اال نیمچن  ن توانساااااااااااتم به زبان ب اورم. کاش بود... چن 

  اال این ب ث  یش ن امده بود... 

 ا گ تم به ... هنوز کارم با فرهاد تموم ن ده.   

چند ثان ه فقآ نگاهم کرد و باز رف . این بار به ناااااااااااام    

 ی عمارش... دروازه

 ها نبود...  اال وق  این  رف  

 ا کاوه.   

 شدم و به طرفش رفتم. ایستاد. بلند   

 ا این وری نرو.   

 ا چه هوری برم؟  

خوام تا زندگ مو رسونامون ااا من فقآ گ تم یه کم زمان یم  

 بدم. 

 ا گ ِن من نباشم اما اون یارو فرهاد هنوز هس !   

 ا اینو نگ تم.   

 رسش را ت ان داد:   
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 ا اوی، کارش هنوز باهاش تموم ن ده!   

ن در ناااااااااااان  شاااااااااااااده بود. رسش را چرا  اال نرود می   هن   ی 

ون داد. باز نگاهم کرد و  نم   نمان گرف  و ن سش را بن 

 گ  : 

 ه تمون اعصاب نداریم. ا ی    
ً
 خ ال بیه... فعال

 یک قدم رف  و برگ  :   

 ا عصن  مصن  ن  ا! ن ته هم ن ن!   

 ی  هوا لبخند زدم.   

 او رف .   

 ... من هم رسم را نم   نمان گرفتم و ن س ک  دم  
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 فرهاد  

 

 

 

 

زن اتا . هر تاریک بود. گوشی شااااااااااااده بود چراغ چ اااااااااااامک  

ن کنار  اتخِن اش روشن یمچند دق قه ص  ه شد. روی زمی 

زد و  اتخِن را روشاااااااااااان بود. تا تماس ق   شااااااااااااود، نورش یم
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 کرد. تماااسیم
د
ام باااهااام گرفتااه بود، بااا هاایی کااه در تمااام زناادی

 کرد...  بابا  ام بش برابری یمهای تماس

رس خم کردم و چ ااااااااام بساااااااااتم. دنااااااااا   وی ان روی زانحیم   

ی تخ  خ ااک شااده خواب رفته بود. کمرم چسااه ده به لبه

ی گوشی روشاان شاااد، شاااارژش تمام و بار که صااا  هبود. این

شااااااااااده از  ب را از همان دناااااااااا   خاموش شااااااااااد. لیوان خایل

ن ول کردم. صدای بل  ندی داد اما ن  س .  وی انم روی زمی 

شااااد تینا را به صاااابح شااااده بود؟ ناااااع  چند بود؟ تا ی یم  

شاااااد به چ ااااامانش ی خواب دور نگه داشااااا ؟ تا ی یمبهانه

شد هواب نواالتش را رس باال داد؟ تا ی نگاه ن رد؟ تا ی یم

 شد دل ل مرح مادرش را هور دیگری تعریف کرد؟ یم

ه دادم و رسم را به دنتم...  رن  دن   وی ان را به زانو ت    

ن چند ناااع  گذشااته چند برابر شااده بود.  وزن رسم در همی 

ی مادرم رسرفته بار در خانهدودنااااااااااااِن گرفتمش... بهرو این

رف ؟ در اتا   رام باز شااااااااد. نور ی بعد ک ا رسیمبود. دفعه

گذاشااااتم، ریخ  توی خاطر تینا روشاااان یمچراغ راهرو که به

 رف ؟ی بعد هلوی تینا رس یمتاری  اتا ... دفعه

   ...  ا بابایی
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 من باعث رسرفتنش بودم؟  

قدم هلو  مد و یک دناااش چسااه ده به چ اامش بود. قدم  

ن تخ  انداخ .   خودش را  ایی 

 خوابم. ها یما این  

ون دادم. کف دناااااااااااااا    هااایم را بااه هوا را  رام از دماااغم بن 

گ تم یم صاااااااورتم چساااااااباندم. باید خودم زودتر از بهرو بهش

ااااااااااام... یم»کااه:  توین منو دخِنم من توی مرح مااادرش مقرصا

 «ببخشی که مادرش رو ازش گرفتم؟

 وزخند زدم. تنم را روی تخ  باال ک اااااااااااا دم. روی عرض،   

شاااااااااااااااد تر یمطور کاااه تیناااا خواب اااده بود... هرچاااه ب رحهماااان

شاااد. مثل امساااال که خ یل بی اااِن تر یمنبودن مادرش  ررن 

 رش شده بود. متوهه نبودن ماد

 «امروز تولد رایان بود... مامانش با ک ک اومد تو کالس. »  

یم؟»    «دون  داری تولد تو رو هم توی مهد بگن 

رسش را ک  کرده بود. انگ ااااااااااااش را به دهانش چسااااااااااابانده   

 بود. ف ر کرده و گ ته بود: 

 «شه. نیم»  
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 «چرا؟»  

 «من مامان ندارم... ی ک ک ب اره؟»  

 دناااااادان انقباااااااض فااااااک  
د
دی ااااااااااای هااااااایم را بااااااه روتخِن و فرسا

های باز قدر که خوابم برد. خوای  با چ اااااااامچسااااااااباندم...  ن

 بیه... 

یک دفعه رسم از روی تخ  باال  رید. اتا  روشااااااااان شاااااااااده   

 مد. رس بود. باالخره صااااااابح شاااااااده بود؟ صااااااادای زن  در یم

چرخاندم ناااام  تینا... هنوز خواب بود. بلند شاااادم. ی بود 

 نااااااااع  چند این وق  صاااااااب
ً
ح؟ کدام وق  صااااااابح؟! اصاااااااال

 بود؟ 

 

 

 

 

🌙 
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 377#ایوان

 

 

 

 

ه قبل از  ن  
َ
که عین م را به یاد  ورم زیر  ایم له شاااااااده بود. ا

بلندی گ تم و ناااااااااااام  دراور رفتم. چقدر این مدش عینک 

شااااااااا ساااااااااته بودم. عین  دیگری برداشاااااااااتم و به چ ااااااااام زدم. 

ای زن  کم به صاااادصاااادای مهندس گ ِین  رام مرادی هم کم

شااد. تل ن را ک اا ده بودم و گوشی هم که خاموش اضااافه یم

ها را از صااااااورتم  اک کنم. در را توانسااااااتم اخمشااااااده بود. نیم

های ویدا باز کردم. قبل از دیدن مرادی، نگاهم توی چ اااااااااااام

 ق ل شد. 

انگاار ن سااااااااااااش را  بس کرده بود کاه باا دیادنم رهاایش کرد.  

ه مرخصش کردم و داد کمرادی داش  توضیح واض اش یم

تعارف به ویدا، داخل برگ ااااااااااتم. در را باز گذاشاااااااااااته بودم. ی  
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برای داخل  مدن تردید داشاااااا ؟ داشاااااا ... طول ک اااااا د تا 

 داخل ب اید و در را هم بهندد. 

ی تردیدش چه توی هال منتظر ایسااااتاده بودم بهینم نا  ه  

خانه رفتم. چرا منتظر یم ن شاااود، که وقِن در را بسااا  به  شااانی

شاااااااااد... غول اده بودم؟ تنها کشااااااااا که نگران فرهاد یمایسااااااااات

 قصه! 

ی داخلش را توی لیوان ریختم رساغ کِنی رفتم.  ب مانده  

 و رس ک  دم. 

؟    ا خوی 

 ا ف ر کردی قراره خودکشی کنم؟  

 زدم؟چرا به او طعنه و کنایه یم  

؟  در کارش دارن. ا یم    شه گوشی  رو روشن کنن

  ها  س این بود.   

ک  رساغ  رو یم   . ا اومدن رسی  گرفِین

 مگر ناع  چند بود؟  
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خانه. ده   ن ون م بود. ی نگاهم چساااااا ده بود به ناااااااع   شاااااانی

ک ؟  رفته بود رسی

 ا گوشی  ک ان  فرهاد؟  

  د از وان ه بودن؟ا خوش  یم  

منظورم را نگرف . کیم اخم کرد. اما هنوز هم بی ِن نگران   

 بود. 

من و بهرو که هانااااااوس بودی...  اال ی ااااااااااااااااااا البته تو راب ه  

 شدی وانآ  درم؟

خانه    ن ون داد و از  شااااااانی . ن ساااااااش را بن 
بعد از نگایه طوالین

ون رف . منتظر صدای در بودم اما...   بن 

، من گوشی رو یم   شون خودتون دم بها الو نالم  قای ک این

 بگ د. 

خانه. به اخم   ن هایم دوباره هم  شااااااااادند. برگ ااااااااا  به  شااااااااانی

ترند یا نه. فقآ گوشی را روی نگاه ن رد که بهینم یم صورتم

 بلندگو گذاش  و گ  : 

. ا یم    شنون  قای ک این
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 صدای بابا بلند شد.   

 دی؟ا الو؟ الو فرهاد؟ یعنن چی که گوشیتو هواب نیم  

ن یاااک ی مثاااال  دم  اااادریزد؟ دورهچرا داد یم   کردنش همی 

 شب تا صبح بود؟ تمام شد؟

 خوب نیس . ا  ال مادرش   

دفعه و بلند بود که  ِن صاادای بابا را قدر  وزخندم یک ن  

ی هدید برای ک ااااااااندم ای ق   کرد. نق اااااااههم برای ل ظه

 ی لعنِن! به  ن خانه

 صدایش کالفه شد.   

 

 

 

 

🌙 
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 ا ما ب مارنتان م فرهاد...   

 وزخناااد دوم را ه  خودم کشاااااااااااا ن هم اااد. رفتم ناااااااااااامااا    

 یخچال. 

 ا مادرش ن ته کرده...   

 ی در ماند. دنتم روی دنته  

 گم؟ باید ب ای ب مارنتان فرهاد! شنوی چی یما یم  

با م ث چرخ دم و نااااااااام  گوشی توی دنااااااااا  ویدا رفتم.   

 نوایل که  رن دم برای خودم هم هالب بود: 

 ن ؟ا زنده  

؟...  ره  ره نگران نباش... توی ش    ی نااااایوئه... یماااااااااااااااااا چی

 .. فره. 

 انگ تم را باال بردم و تماس را ق   کردم.   
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دانم اگر هواب ناااااااااوالم منفن بود نگران نبودم. هرچند نیم  

 چه  ش داشتم! 

های دی اااااب هم برای برگ اااااتم نااااام  یخچال.  س تماس  

 نبود... او ن ته کرده بود. من و  س ب دار شده
د
 ی  دران 

ون یم    رفا .. در یخچاال را کاه بسااااااااااااتم، داشااااااااااااا  بن 
ً
.  تما

 خوانتم نرود که زبانم راه افتاد: یم

 ا صب انه خوردی؟  

ون گذاشاااااااا ، متوقف    خانه بن  ن توهیه ن رد.  ا که از  شاااااااانی

 شد و صدای تینا  مد. 

   ...  ا بابایی

 ب ضن  ماده به ش سِین توی صدایش بود.   

 هان  ع ی م، نِنس. ا این  

ون رفتم و قبل از  ن   اه کند یا که بخواهد به صااااااااااورتم نگبن 

هایش نگاه کنم، ب لش کردم. مثل دی ااااااااب هلوی به چ اااااااام

درمانگاه. هوری که باز هم نتواند به صااااااااااااورتم نگاه کند یا به 

 هایش نگاه کنم. چ م
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ام گااذاشااااااااااااتااه بود. برگ ااااااااااااتم بااه  رام رسش را روی شااااااااااااااانااه  

خانه. ویدا هلوی ورودی مانده بود.  ن   شنی

دادم که  ترهیح یم اال که تینا هم ب دار شاااااااده بود، بی اااااااِن   

توانس  تینا را رسگرم کند که م بور ن وم به نرود. شاید یم

 هایش نگاه کنم و به صورتم نگاه کند. چ م

 ا ب ا صب انه بخور.   

 ای کرد و گ  : تینا ف ر کرده بود با او هستم که ناله  

 خوام. ا نیم  

ه به ویدا بود و نگاه او با اخم به ظرف  نن     و کره نگاهم خن 

ن و شی ه  هوری روی ه یره گذاشته بودم. ی مربا که همی 

هنوز هواب نگاهم را نگرفته بودم که تینا رسش را از روی   

ام بلند کرد. رسم را چرخاندم و خم کردم. برگ ااااااااااااتم شاااااااااااااانه

ن و بلند شدم.   نم  ه یره. گذاشتمش روی زمی 

 ا برو دنا ویی دخِنم.   

 رم. ا مهد نیم  

 یی اول. ا برو دنا و  
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 ا ندارم!   

     بهش ایستاده بودم.   

 ا خ یل خب، برو عین   رو ب ن به چ م .   

 ا نم خوام!   

ن کحب د.      ایش را هم به زمی 

 

 

 

 

🌙 
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 ش بدی! ا همه  

گ تند باید از ب ض هم کرده بود. این  رف رانااااااااااااِن که یم  

 رده بود. شن د، باالخره برای من هم صد  کزبان بچه 

عین م را روی ه یره انداختم. رسم را ناام  نااقف گرفتم.   

ام چساااااااااااابااندم. باالخره باید به کف دنااااااااااااتم را به  ی ااااااااااااااین 

 کردم... های دخِنم نگاه یمچ م

 هان دون  داری با هم  ن  ک درن  کن م؟ ا تینا   

 هوابش را نداد. شلوارم را توی م   کوچ ش گرفته بود.   

خوایم... دون  داری مرغ... وان لم یمتخم اااااااااااااا  رد و شن  و   

؟تو مخلوط  شون کنن

 م اش نرم شد.   

 هوری؟ا چه  

کردم. برگ اااتم  اال  ضاااور ویدا را هم   ااا  رسم  س یم  

ون رفتم.   اما ی  نگاه فقآ از کنارشان گذشتم و بن 

 تون م   دا کن م؟ی ب رح رو از ک ا یمنظرش یه کانها به  
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 گوشم نرن د، ویدا اما گ  : هواب تن ا به    

ااااااااااااااااااااااااا  س اول باااادو برو عین اااا  رو ب ن تااااا بااااا هم بگردیم   

و دنبالش... من خ یل به کم   ا ت ا  دارم، های هیچ ن چن 

 بلد نیستم. 

 ا بیه بلده...  

ون دادم. در بالکن را باز کردم. رسد بود. روی    ن سااااااااااام را بن 

ه شدم. شاید اگر صندیل ن ستم و به  نمان  چند  ابری خن 

ن ل ظه متوقف یم شااااااااادیم، م  م راه روز یا چند ماه در همی 

م. افتاد و یمیم  توانستم تصم م بگن 

دناااااا  کم ن م ناااااااع  گذشااااااته بود که به بالکن  مد. کنار   

 صندیل ایستاد. نگاهش به مقابلش بود. 

 ا بابا اومد خونه؟  

 رسش را به نفن ت ان داد.   

 ا خب  س...   

ک ،     ای ون هم اومدن... ا رفته بودم رسی
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طرفم عین م را که قبل از این روی ه یره انداخته بودم، به  

کرد. نگاه من که ماش بود... گرف .  اال داشااااااااااااا  نگاهم یم

 عینک را از دناش گرفتم اما به چ م ن دم. زم مه کردم: 

 ا تینا؟  

ن یما داره  ن  ک    کنه. هاشو با خامه و مربا ت ئی 

 دل ل این  
ً
نم، ه چرا  اال یمکدق قا خوانتم این نوال را بنی

 برایم واضح نبود فقآ گ تم: 

 کنن عاشق رئیس  شدی؟ا هنوزم ف ر یم  

 برگ   که برود.   

 

 

 

 

🌙 
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ن بودم. ا ف ر نیم    کنم. از اولش م می 

  رام گ ته و داخل برگ ته بود.   

 خوام به بابایی ن ون بدم. ا یم  

شاااان دم. از روی صااااندیل بلند شاااادم. را یم صاااادای دویدنش  

در بالکن دوباره باز شاااد. نگاهم را های صاااورتش به ب ااقاب 

 توی دناش دادم. 

 ا دوئ دم خراب شد.   

به صااااااااادای ناالنش لبخند زدم. چ ااااااااام مربایی صاااااااااورِی که   

نااااااااخته بود مثل اشاااااااک تا کنار دهان هاری شاااااااده بود. باید 

خِن  اک و معصااومم کردم. به صااورش دخِنم... دنگاهش یم

ون زدم. چ اااااااااااامکه... هوا از دهان باز مانده هایم داغ ام بن 

شااده بودند. ب لش کردم. ویدا   اا  رسش بود. نگاه من که 
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کرد... گریه داش  دیدن این تار بود اما انگار داش  گریه یم

صاا نه... برای هر کشاا ه   ن زن که دی ااب ناا ته کرده و 

شااااااااادم... بود و نبودم و نیم هنوز زنده بود و نگرانش ن اااااااااده

 
د
 ام.   ... چه گندی خورده بود به زندی

 ا بازم خراب شد... خرابش کردی!   

   
د
 مااادرش ه اا   ره بااابااا خراب کردم... زناادی

د
مااان را... زناادی

 خاله
د
 اش را... را... زندی

ی انگااااااار از ویاااااادا بااااااه   ن مااااااان   اااااااااااااااااا  کرده بود. بهِن... چن 

 های داغم هاری شده بود. چ م

 خوام دخِنم... باباتو ببخش. ا معذرش یم  

 

 

 

 

🌙 
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 فلور  

 

 

 

 

 

 

ماه  مده بود... همراه بهار... دخِنک زمسااااااتان  بعد از نااااااه  

 نخِن را     رس گذاشته بود... 
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ن رفته و  غوش همی ااااه  ماده    اش را گلنی به انااااتقبالش  ایی 

 برایش گسِنده بود. 

من روی ایوان مااااناااده بود. م لش  تر از هنگاااامااه کیم عقاااب  

هنوز هم بی اااااِن به نااااا وش و تنهایی بود. اما این نااااا وش با 

زدند ک ا و ناااااااااا وش روزهای هایی که گایه لبخند هم یملب

هایش را ها زخماول  ضااااااااااااورش در عمارش ک ا... م اااااااااااااوره

گاه ریختند و گهشاااااااان یمکردند اما مثل مرهیم رویم و نیم

 دادند. شان را تخ  ف یمنوزش

به دن  بودن،  بعد از نقل م انش به کتابخانه، ه  کتاب  

و  به  قلم به دناا  هم شااده بود... به ت ااحیق م اااورش رسی

ی کانایل  نوشاااِین کرده و از دو ناااه ه ته  یش با ناااماه  رسی

گذاش . اش را با دیگران به اشِناک یمدر تل رام زده و قصه

ن هم  خواننده کافن بود... دخِنک هایش زیاد نبودند اما همی 

گ اا  کااه اگرچاه ای یمالی قصااااااااااااااههااایش را البااه اااال ناااگ تاه

هایش خ ایل بودند اما دردهای اااااااان  شااااااانا بود. شاااااااخصااااااای 

 ای... خوردهالاقل برای هر  دم زخم

مون یه  ره شاااده بود  اچ  م ه؟ دلاااااااااااااااا دخِنه رفِن  اچ    

 براش. 
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 خندان هوابش را داد:   

هون. ا تازه دیدیم که همدی    گه رو گلنی

 ها شما خانوم رئیش... ها فر  داره، اونا اون  

 ا نیستم دیگه.   

. اینم ا وانه من همی ه هسِن... این   ها اما دخِن خودموین

  ی. شانس منه دیگه  اال که من اومدم، تو دیگه نیم

 دم بی ِن رس ب نم. ا قول یم  

 ا ک ا؟  

 دخِنک باز خندید:   

 ها. اونها هم ا هم این  

 ا  ها  اال شد...   

خانم امون بده ب اد باال!     ا گلنی

چ اام... ب رمای د... انقدر که  ااااااااااااااا ای وای فلورهانم، چ اام  

 بینم .  و  دارم یم

های ایوان بااال  ماد. دنااااااااااااتم را برای بااالخره دخِنک از  لاه  

دادن  یش برده بودم امااااا... دخِنک خودش را بااااه دناااااااااااااااا 
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رین باار ی  غوش بااز کرده بودم؟  غوشاااااااااااام دوخته بود.  خ

ن گلنی که  اال دنااا  زیر  برای ی؟ یادم نیسااا ... شااااید همی 

 کرد. ک  د و اش ش را  اک یمچ مش یم

روزهای  خر اناااااااااااا ند بود که او هم با خودش کنار  مده و   

بازی باالخره تصاااااااااااام مش را عمیل کرده بود. هرچند با  ارِی 

ن دخِن که  اال ب لم ر  ا ناااااااااا   چسااااااااااه ده و رها بهرو... همی 

 کرد. نیم

 کردم:   دنتم را روی کمرش ک  دم و زم مه  

 اومدی. ا خوش  

 باالخره فاصله گرف .   

 ا ببخ  د این مدش...   

ایی گ ته.  دونم... فردوس یها یم  
ن  چن 

 رسش را ت این داد و ن وش کرد.   

 با نالم  رام هنگامه به طرفش رف . دن  داد و گ  :   

شینم شب راس ناع  ده گوشی به دن  منتظر یماااااااا هر   

 که یه قسم  هدید از دانتان  رو بخونم. 
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 اش رس  شد. ک  د و گونه  هنگامه خ ال   

ی تبلیغ کانال  رو برام فرنااتاد، منم با افتخار عضااو    ااااااااااااااا رسی

 اهازه وارد شدم. شدم... ببخ  د اگه ی  
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ی  ِن در دو کانال     ربازدید هم برایش تبلیغ کرده بود. رسی

هرچنااد اول رایصن بااه  ول گرفِین هم نبود.  ِن همااان مبلغ 

ی نگذاشااااااااااااته بود در این کارها دخال  کند.  ن را، اما رسی ناچن 

ی برای راه ن ناااااااااااامااها  رسی انداخِین کاار هنگاامه، موتور همی 

 گلنی را هم روشن کرده بود. 

ها از وهودش دیی خ الِن که قرار نبود به این زو در ادامه  

 برود، گ تم: 

ن، بعد برن  ااا تا  اال دیدین مردم اول از نحیسنده   اهازه بگن 

 فروشی کتابش رو بخرن؟کتاب

 گلنی زود گ  :    

 ا نه واال...   

اااااااااااااا  خه من که نحیسنده نیستم، بعدم زشته از شماها  ول   

م.   بگن 

 بهرو گ  :   

 دید... ول نیمخرید،  ا مگه وقِن شما از خونه غذا یم  

 خندید:   
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 گ تم وای زشته شما نباید  ول بدین؟! ا یعنن منم باید یم  

 همراه گلنی خندیدم.   

ی نگ  .    ن هنگامه شاااااید هنوز قان  ن ااااده بود اما دیگر چن 

هنوز راه زیادی در  یش داشااااا  تا به خودش، به وهودش و 

 هایش اعتماد کند و ا ِنام بگذارد... توانایی 

های انتان  رو خ یل دون  دارم... تو گروه خانمااااااااااا من د  

ش دونااااااتمه و کیل خونه هم معرفیش کردم. گ تم نحیساااااانده

 هم کالس گذاشتم باهاش. 

های رس  شاااااده ت ااااا ر کرد. لبخندی هنگامه با همان گونه  

هایش ن سته بود  س هدیدی داش . او هم که روی لب

الخره راه خودش کرد... مثل گلنی که باکم راهش را   دا یمکم

رسان امش اناااااااااااتع ا داده ی ی  را   دا کرده و از نقش مادرانه

هااای دخِنش، بود. هرچنااد هنوز هم اتاااقش  ر بود از ع س

گرفاااا ، ی دور و یواشاااااااااااا  یمهااااایی کااااه از فاااااصاااااااااااالااااهع س

 فرنتاد...  اش برایش یمهایی که دخِنخالهع س

خانه   ن بود، یک  ی خونه م  ول به کار شدهاز وقِن در  شنی

ی کااااه ه   گلنی دیگر از درونش شاااااااااااا وفاااااا شاااااااااااااااااده بود. گلنی
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بودن هحی  دیگری هم داشااااااااا .  اال زین بود که برای مادر 

 ریخ . کرد و برنامه یمخودش هدف م خ  یم

خدا کم م کنه منم بتونم یه روز مثل شااااااااااما دناااااااااا  زن و »  

م، فلورهانم. دخِنای ی    « ناه رو بگن 

ن به   ینن  خانههای ناااالن کوچک به  شااانی های گلنی رفت م. شااان 

ینن  و  کارش، در کالس شن  ن بودند. هم مان با رسی   ی روی من 

ک  یمی  از خانم کرد و قرار بود های عضااااااااااااو خونه هم رسی

ینن  ن شاااااااااااان  به ع د »گ  : اش را امت ان کن م. یمامروز اولی 

ینن  ها با من امساااااااااااااال کاه نرناااااااااااا دم، اماا ناااااااااااااال دیگاه شاااااااااااان 

 «فلورهانم. 

ون رفته بود. دخِنک هنگامه    بعد از برداشااااااااِین نااااااااهمش بن 

 کرد. ها عوض نیم ن کتابخانه را با هیچ

 رس ازتون تعریف کرد.  ا خانم فروزنده کیل      
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 زده گ  : گلنی  و    

؟ا تو رو خدا ران  یم  
د
 ی

 دخِنک رسش را ت ان داد.   

ینن     براش ب رنته.  هامو هما برم بدم هنگامه ع س شن 

 گردویی در رفته بود که ما را تنها بگذارد. ت ه  
ینن ای از شااااااااان 

 خ  دهانم گذاشااااتم. خوب شااااده بود. گلنی همی ااااه دناااا 

 خوی  داش . 

ک  دن این مدش، اما به من   اااااااا خانم فردوس خ یل ز م   

دازم. الوکالهدن که  قاهازه نیم  شون رو بنی
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 به  گ ته بودم، ما با   
ً
داریم...  کتابهم  سااااااااابااااااااااااااااااااا قبال

 دخِنهون! 

 لبخندم را که دید خندید و گ  :   

 ا خ یل وق  بود که بهم نگ ته بودید  دخِنهون .   

 ا االن وقاش بود.   

 هوری درن  نیس ... ا  خه این  

هایش دفعه خنده و لبخند از صاااااااااورتش م و شاااااااااد. بهیک  

  وزخند زد: 

ن و خونه به ا االن، هم  سابم  ر  وله، هم چندتا    ت  ه زمی 

 ناممه! 

فردوس گ ته بود؛ دخِنک به گرفِین نااااااهمش هم رضااااااای    

دهد چه رناااااد به ناااااودی که این ناااااالها به دنااااا   مده نیم

 بود. 

ون نگاه کنه، ف ر یم   ی تالش من برای کنه همها هری از بن 

ا.  ن  این بود که برنم به این چن 

ون نگاه یم    کنه؟ا ی از بن 
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ن شانه    اش را باال داد. غمگی 

کنم اناااااااااااات اده از این مال دونم... ف ر یمااااااااااااااااااااااااا هری... نیم  

خ اااناا  بااه خواهرمااه. اون ُمرده من دارم بااا دل اال مرگش، بااا 

 زنم. باعث و باین مرگش رس نود نهام چک و چونه یم

ااااااااااااااااااااااااا خودزین ن ن! تو کاااه  ِن یاااک باااار هم این مااادش باااا   

ودش رو کالم ن اادی... اون نااهم  و نااشااوهرخواهرش هم

 ی فردوس گرفِن. هم که به زور و به وان ه

ون ریخ . زود  اتش کرد ای اشک از چ مق ره   هایش بن 

 و گ  : 

 ا ببخ  د... نیومدم که شما رو نارا   کنم.   

 شم. ا  رف ب ن... من نارا   نیم  

 اش خنده ن د وقِن گ  : خنده  

 ا طبق معمول  الم خوب نیس .   

ینن رو شه از تو یه طعم تل ، م هیماااا طب ع ه... مگه    ی شن 

 س کرد؟ نه! کل   این هریان تل  بوده و هساااااااااا ... فقآ 

 باذیرش. 
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ااااااااا این همه تالش کردم... این همه  در خودمو در وردم این   

خوانااااااااااااتم...  س ای نبود کااه یمهااا... امااا این نا  ااهنااااااااااااااال

ش ال  بوده. فرهااااد هنوز همون فرهااااده... باااا کنم هماااهیم

... بااااا 
د
کاااا ... بااااا همون خونااااه و زناااادی همون مقااااام توی رسی

همون اعتبااار... امااا خواهر من مرده... منم کااه اینااه  ااال و 

 روزم. 

خواناااااِن، اینه که فرهاد رو ای که یماااااااااااااااااا منظورش از نا  ه  

 مینداخِن زندان؟

 اش هم  شده بود اما هوای  نداد. چهره  
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 م،  درش  اخن شده بود شهادش بده، ااااا خب ب ا فرض کن  

فردوس هم مدارک م  مه  ساااااند عل ه فرهاد گن   ورده بود 

 و  اال فرهاد توی زندان بود. 

 اش هم  شد. چهره  

. دونم یما یم   ن  خواین به ک ا برنی 

ن گ ِین هم برایش نخ  بود.      رام گ ته بود؛ اما همی 

 کرد،  س ادامه دادم: باید ت ملش یم  

 هوابم رو بده! االن فرهاد توی زندانه، دناش دیگه ا ل   
ً
 ا

کامل رو شااااده،  ِن یه  ا اش هم ته هیبش نیساااا  و تو به 

ش رناااااا دی... خب...  اال وضااااااع   خودش رو با خوانااااااته

یااااح کن؟ ایآ برام ترسی  این رسی

 دونم. ا منظورتون تینان ، یم  
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 ش  رف ب ن. ا خب  س یک بار واضح درباره  

ی صاااااندیل ن اااااساااااته بود اما  الش طوری بود  رک  رو ی    

   چ د. گ تم: که انگار به خودش یم

ن مت اوش از واقعیته، درنااااااااااا  ااااااااااااااااااااااااا توی  هن  دم همه   چن 

کنن و طور که تو، توی  هن  تینا رو از  درش هدا یمهمون

ی کااااااه در واقااااعاااا اااااا   ب از  ب تاااا ااااون ناااایم ن خااااوره... چاااان 

مم ناه! توی  هنا  یم فرهااد، تینا رو کردن توین باا متهمغن 

 کنه اما... کنن اون هم درک  یمن اش بدی... ف ر یم

 های گن  کرده در  هنش به زبانش رن دند: باالخره  رف  

ن بود که من ااااااااااااا توی واقع   این   هوری نیس  و برای همی 

دونم که تینا دیگه یی اون شاااااااااااا ای  رو نگرفتم! چون منم یم

 تینا رو هم!  ی فرهاد و شه  ذف کرد... راب هرو نیم

ااااااااااااااااااااا  فرین... اما تا  اال این هوری به زبون ن اورده بودی و   

م ممنم که این مدش، تنهایی به خاطر تصااااااااااام م  داشاااااااااااِن 

 کردی... خودخوری یم

 رسش را به تای د ت ان داد.   
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 تینا چ ه،   
د
ااااااا  اال دقیق برام بگو که تصورش از هریان زندی

دار بعااااد از این ی از مااااادرش توی کااااه  اااادرش بااااه هرم کالهن 

 زندان باشه! 

 تینا رو با دناااااااااااتای خودم نابود کردم. اااااااااااااااااااااااا این  
د
هوری زندی

 درش رو هم من ازش گرفتم. بعد شااااااید اونم ب اااااه مثل من 

ی  شاااااانایی  در و ش  رزوی برگ اااااا  زمان به ل ظهکه همه

ای که  در و  درب رگش با مادرش رو داره... شااااایدم به ل ظه

  هم  شاانا شاادن و این ات ا
ً
ها   اا  هم افتاد. شااایدم اصااال

ا ف ر ن نه... شااااااید از من متن ر ب اااااه که تصاااااحیر  ن به این چن 

 اادرش رو براش خراب کردم... برای همینااه کااه بااایااد تمااام و 

ن کاری که دو کمال ی   خ ال این انتقام ب اااااااااااام... درواق  همی 

ماه  یش کردم...تینا مهمه خ یل هم مهمه اما این تصاااااااااااام م 

 دونم که... کنم  الم خحبه... فقآ یمباعث ن د ف ر  

های رف . با شااااااااااانهصاااااااااادایش با او  و فرود به گوشاااااااااام یم  

 اش را تمام کرد: های خیس، همله وی ان، با چ م

 ا این عادالنه نیس .   

. توین هور دیگها  ره، نیس  اما... یم    ای بهش نگاه کنن
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 دنبال نگایه دیگر بود که ملتمسانه    
ً
 گ  : انگار واقعا

 هوری؟ا چه  

 

 

 

 

🌙 
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اااااااااااا من به نه دل ل با ههانگن  ازدوا  کردم. مردی که چهل   

مرد شاااااااصااااااا  نااااااااله که  ن وچهار ناااااااال ازم ب رگِن بود. یه  ن 

ای کاااه دو باااار ناااااااااااااااالاااهچهاااار و ازدواهش باااا من؛ زن بیسااااااااااااااا 

شااااااااااانانااااااااااانامه و روزگارش با هم نااااااااااا اه شاااااااااااده بود، نه از رس 

خوایه که د  از رس هوس بود. هوس یه زن هوون و خن 
ً
ق قا

خوشااااااااااااگاال! یااه ویِنین هااذاب کااه ت ماال زناادگیش رو کاااماال 

 و ناچاری بود که مسااااابب همه
د
ش کنه... دل ل اولم، ب چاری

هایی بود که نصاااااااااااایب رو م خودم نبودم... دل ل دوم عقده

رفااا ، هم کرده بودن... ههاااانگن  هم  ولش از  اااارو بااااال یم

خوانااااااااااااتم به مادر بچه بده... من یم تونسااااااااااااا  به من یهیم

ثمر نیستم. دل یل که هار زده بودن و شهداد ثاب  کنم که ی  

باروبر دادنم. چرا؟ چون خواهرمم ی  کرده بودن دل ل طال 

دیااده بودن... خواهر من وقِن ثمر داد کااه ه اا  نااااااااااااااال از 

ون انداخِین من از اون خونه یم گذشااااااا . اما اگه  در منم بن 

ن مالمثل  در مه واموال داش ، اگه   توانه داشتم، کش ی 

ن هرئ  نیم  هوری مثل یه دنتمال دورم بندازه. کرد همی 

ون دادم.     ن سم را  رام بن 
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ن ! به امروزم نگاه ن ن که هرکس بینن چقدر مسخرها یم  

گاااه داره باااا ماااال شااااااااااااوهر مر ومش ک ف دن اااا رو بیناااه یمیم

مرد رو ت مل کردم. تا وقِن نااال اون  ن  کنه... من  ون ده یم

خوابه شاادن با تر از ههنم بود. همهام ناا اهرس  ا بود، شااب

مرد که...   یه  ن 

نااااااا وش کردم. دونااااااا  نداشاااااااتم به زبان ب اورم. هنوز هم   

 بعد از این همه نال نخ  بود گ ِین از این زخم... 

 ا ببخ  د. خودتون رو ا ی  ن ن د.   

 رسم را به نفن ت ان دادم.   

ها دونستم که م یل به زنا وقِن زن یونس شدم و هنوز نیم  

نداره و منو گرفته که نقاب زندگیش ب اااام، مدام از این دکِن 

رفتم...  خرش ی  از دکِنا گ اا  کااه من زنااان بااه اون ی  یم

دار شاااادن ندارم... شاااااید نااااخ  باشااااه اما م اااا یل برای بچه

خوانااااااااااتم یه غن  مم ن نیساااااااااا ... اما این برام بس نبود. یم

م ب نم تو تخم چ اااااااااااام مااادر روز دنااااااااااااااا  بچاااه م بن  مو بگن 

! دو ناااااال اول ت مل ههانگن   ناااااون ن تر بود. شاااااهداد و مهی 

ی دن ا هوری به همهدارشاادن بود. انگار اینچون هدفم بچه
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کردم که من ایراد نداشاااااتم. که منم عرضاااااه داشاااااتم، ثاب  یم

 وندن. ثمری چسباما اونا نامرد بودن که بهم ان  ی  

  وزخند زدم و رسم را ت ان دادم.   

ااااااااااااااااااااااااا  خه ی من رو یادش مونده بود که اثباتم براش مهم   

، خوش و خرم داشااااااااااااِین  ن باشاااااااااااااه. شااااااااااااهداد و مادرش و مهی 

 
د
 کردن... شون رو یمزندی

اش لبخنااد بااه لبم  ورد. لبخناادی بااه تلجن این نگاااه غم ده  

 غم. 

 از من خوشش نیم  
ً
اومد. بهش  ق اااااااااااااا دخِن ههانگن  اصال

دادم. من تو چ اااااااااااام همه زین بودم که برای مال و اموال یم

مرد کیساااااااااااااااااه دوختاااااه بودم. من اماااااا فقآ یاااااه بچاااااه  اون  ن 

ای که دو ناااااااااااااال بعد از ازدوا  فهم دم خوانااااااااااااتم... بچهیم

خاطر ع ب و ایراد داشاااااااااااِین خودم، شاااااااااااه. نه بهنصااااااااااایبم نیم

ط دخِن ههانگن  برای رایصن خاطر اینبه ش به شااااااااااااادنکه رسی

ازدوا   ااادرش باااا من این بود کاااه عمااال کناااه تاااا دیگاااه نتوناااه 

ده نااال ن س که بچه ن دار ب ااه... بعد از اون من بودم و ناان 

 گذش ...  ِن زمانم ازش نیم
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🌙 

 

 386#ایوان

 

 

 

 

دن  دخِنک  یش  مد. ی  روی دنتم ن س  و دیگری   

د. هایم را  اک کر بلند شد و به صورتم رن د. انگ اش اشک

 ها نریخته بودم. هایی که نالاشک
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خندیدم. او هم خندید. توی این نااااان باالخره دناااااِن برای   

 های فلور هم  یش  مده بود. کردن اشک اک

تونستم های زندگ م. یمااااااااااا بعد از اون منم شدم شه ه گرح  

ی همون موق  از ههانگن  هدا ب م. دخِنش  ِن بهم وعده

 خوب و مساااااااااااااتقاااااال رو ه
د
م داده بود. امااااااا من یااااااه زناااااادی

نخوانااااااااااتم... تصاااااااااام م گرفتم تا ته اون چاه نااااااااااقوط کنم... 

تصاام م گرفتم زندگ مو به ناا ایه بدوزم... تصاام م گرفتم به 

ی فلور...  ول و م چن  بندازم...  خرین عقده خرین عقده

ثروش و م نااااا  بود... باااااه خودم گ تم اگاااااه از همون اول 

هور با کرد ایننیم کس هرئ ی درنِن داشتم هیچ  توانه

زندگ م بازی کنه... خودم دن  به کار شدم تا اون   توانه 

وق  خوش ال رو برای خودم بسازم و ناختم... اما... هیچ

 وق . نبودم... هیچ

بلند شد و از یخچال  ارب  ب را در ورد و برایم ریخ . داغ   

 بربااادرفتااه
د
 ام بااا  رم و انتقااام، بااا  بعمر و هواین و زناادی

شااااااااااااااااد امااااا لیوان را از دناااااااااااااش گرفتم و کیم ی  خنااااک نیم

 نوش دم. دوباره ن س  و دناش را روی دنتم گذاش . 
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ااااااااااااااااااا شااااااک ندارم که مادر شااااااهداد دیگه  ِن من رو یادشااااام   

به د اما من برای اثباش خودم به اون نااااااخ نیم ها ترین خن

رو خوردم... هرچناااد روزگاااار هم باااا من خوب تاااا ن رد... من 

 ناله بودم... خِن  ون دهفقآ یه د

ااااااااا اما شما  دم خوی  هسا د... دارید به این همه  دم کمک   

 کن د. یم

  وزخند زدم و رسم را ت ان دادم.   

اااا بارها گ تم، این کمک فقآ برای مرهم گذاشِین رو دردای   

 درمون خودمه... ی  

ون دادم. بااه  نگاااهم را دورتااادور چرخاااناادم و از  ن ره  بااه بن 

 ی باغ... م وطه

ای که دارم، اگه به تقس م واموال دیگهاااااااا این عمارش و مال  

اث بود، همهارث رناااااااااااا د... من اما بعد از ش به من نیمومن 

نااا ق رو کنااار و فرین  کااه از ههااانگن  و دخِنش خوردم،  ق

گذاشااااااتم... ههانگن  مثل موم توی دنااااااتم بود. دخِنش هم 

ن یم روز منو از این عمارش  ترنااا د،  رزوش بود که یهاز همی 

ون... منم از ن و م رو  درش اناااااااااااات اده کردم و   رش کنه بن 
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قبل از مرح ههانگن  ازش خوانااااااتم عمارش رو به نامم کنه. 

ی به خودشاام از ترس این که ولش کنم و برم دم ن ودقه یه چن 

زد. وقِن هم مرد، یک  ره از نهمم عقب نن ستم. نامم یم

شاااااااااااون دنبالم باشاااااااااااه... هنوزم برام برام مهم نبود  ه و ن رین

 مهم نیس . 

ن شااااااااااا گرفتم و کیم دیگر  ب نوشااااااااااا دم. با م ث نگاهش   

 کردم. هنوز فقآ همان غم توی نگاهش بود. 

ن رو بدون... اگه این    ااااااااااا  اال طرف تو فرهاده... فقآ یه چن 

دونه با تو و ای وهدان داشااااااته باشااااااه، که خودش یم دم  ره

ک اااااااااااااه... ه کرده و عذابش رو یمخواهرش و  ِن دخِنش چ

اما اگه نداشته باشه، تو  ِن بدترین بال رو هم رسش ب اری، 

خاطر بالی ه که رس شااااااما ک ااااااه بهفهمه دردی که یماون نیم

رش... مادر شااااااااااااهداد وق  به هدف  نیم ورده...  س هیچ

ی که من دنبالش هیچ ن وق  از من طلب بخ ش ن رد... چن 

کااه تو هرکاااری از باااش... ضاااااااااااامن اینبودم، تو هم دنبااالش ن

 اومد کردی... دنا  بریم

دم:    دنتهایش را در دن  گرفتم و فرسی
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د
ااااااااااااااااااااااااا  اال دیگه وقا اااااااااااااه کیم هم به خودش برای یه زندی

 معمویل فرص  بدی. 

   

 

 

 

 

🌙 
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 کنم. نااااخ  بود ناااا  یم  
د
کردم عادی باشاااام و عادی زندی

 بعد از شاااااااااااان دن یم اما باالخره عادش
ً
کردم. مخصااااااااااااوصاااااااااااااا

هااااای فلور... زین کااااه دیر  مااااده بود امااااا قاااادماش در  رف

 
د
ها بود زد... انگار که ناااااااااااااالام انگار ُبعد زمان را  س یمزندی

 شناختمش... ع ی  بود... ع ی  و ارزشمند. یم

کردم. داشااااااااااااتم کم بهرو را درون خودم   اادا یمداشااااااااااااتم کم  

 یمی زند دوباره بهش اهازه
د
دادم. نخ  بود. گایه خودش ی

کرد. انگار برای این چند ناااااااااااااال  ذف را از دنااااااااااااتم قایم یم

 
د
ام، قهر کرده بود... اماااا مصاااااااااااامم بودم کاااه کردنش از زنااادی

 وصلش کنم. 
د
 دوباره به هریان زندی
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درناا  مثل روزی که تصاام م گرفتم، دناا  از تالش برای   

نم رئوف هااای  س گرفِین خونااه از فرهاااد بردارم...  اااال خااا

ن ااااااااساااااااا  و مثل  ب خوردن کارهایی را من توی اتا  بیه یم

کردن کوه بود.  ن هاااا داد کاااه برای من مثااال هااااباااهان اااام یم

اتااا  هنوز هم بااه نااام بیه بود و خااانم رئوف گ تااه بود تماام 

مندهنعیش را یم  ی خواهرم ن ود. کند که رسی

ا مدیر ها دوباره به دان ااااااااااااگاه خودم رفته و ببعد از ناااااااااااااال  

مان ص ب  کرده بودم. از این ه من را، درواق   بهرو  گروه

ن هم شد م ری  ده بود خوش ال شدم... همی  را... از یاد نن 

نور ای کمکردن ف ری که تا قبل از  ن مثل ناااتارهبرای عمیل

زد... شااااااید رایه بود... رایه که مرا گایه در رسم ناااااوناااااو یم

های بهرو بودن  یوند الها و اهداف نااااااااادوباره به خواناااااااااته

 زد. یم

تر شااده بود.  ِن ماندن نااخ  اال انگار بهروبودن از بیه  

گ ااااااتم. در دنبال ناااااا امک یمتر از  ن روزها که دربهنااااااخ 

ن روزهایی که  ن  تهم   نیم گذاشااااااااااااا  ف اااااااااااااار خونم  ایی 

رف ... های زنش یه از دنااااتم دریمب اید... ناااا امک با  قه

 دان نبود. هرچند خودش هم مرد م 
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ش    باالخره یک بار به کمک فردوس توانساااااااااته بودم تنها گن 

اش را ب اورم. خوانتم برای یک بار هم که شده نقش  درانه

درناااااااااااااا  ای ااا کنااد و ب ااایااد و برای گناادی کااه بااا دامااادش بااه 

 
د
مان زده بود، شااااااااااااهادش دهد!  دربودن ناااااااااااا امک  ِن زندی

دانستم د و یمهم نبو  ی ن ایه انمش توی شناننامهاندازه

 که انتظار ی  هایی ازش دارم. 

 بعد از شاااااااان دن  ن تهم  ف ر یم  
ً
کردم این کار را باید  تما

در دنبال رایه کردم و دربهان ام دهم. با فردوس م ورش یم

داری شااااااااااااان بودم... درواق  بودم و نبودم! برای اثباش کالهن 

از همی ه کردم... تینا بی ِن بی ِن از هر وقِن خودخوری یم

ها بی ااااااِن   م زدم. هنوز  رم مد و  سااااااش یمبه  هنم یم

دانسااااااااااااتم که فرما بودند... اما ع  ب بود که ته دلم هم یم

 ِن اگر نااااا امک هم رایصن به شاااااهادش دادن شاااااود، تا  خر 

رفتم چون تینا درنااااااااااااا  در مرک   ن روم... نیم ن راه را نیم

ن بود که نیم م. انگار فقآ گذاشا   رام شاو مسان  بود و همی 

د و بتوانم دنااا  ب  ااام... دنااا  و  ا یم زدم تا دلم  رام بگن 

 به خاطر تینا... ع ی  و یادگار خواهرم... ع یِ  من. 
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 388#ایوان

 

 

 

 

 و تصاااااااااام ماتم نااااااااااایه تینا  ررن   
د
تر از همی ااااااااااه روی زندی

ها توی  هنم گ  ، بی ِن وق انداخته بود. فلور ران  یم

بهاده  ذف یمفرهاد خ یل نااااااااااااا ای شاااااااااااااد و تینا هم هیچ خن

 وردم وقِن بااااااه واقع اااااا  گره خورد. وقِن بااااااه زبااااااان یمنیم

شد.... دیدم که اول و  خرش تینا بود که تباه یمخوردم، یمیم

ها تباه شااده بودم... مثل من که از  درم نااالمثل من که این
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ار بودم و  ق تیناا این نبود. هرچاه بود  ادرانه ن اد های فرهبن 

 هم شه ه ن امک نبود... 

 دن  از دویدن ک  دم و روی زانحیم خم شدم.   

ای بود. یک روز    که چه روزهای ناااااخ  و دیوانه کننده  

ی هریان هعیل بودن وکالتنامه را گ تم دنبالهبه فردوس یم

د و روز بعاااادش یم گ تم دنااااااااااااااااا  نگااااه دارد. یااااک روز بگن 

کنااد و روز بعاادش   هااا را بااه هریااان باااز گ تم  ااای م اااااااااااا قیم

زدم تا با خودم گ تم دن  نگه دارد... فقآ دن  و  ا یمیم

 یک دل شوم... به خاطر تینا؛ ع ی  خواهرم. 

ای که یک بار از زبان کاوه شاااان ده بودم مثل راناااااش همله  

 ون ی بود کااه تینااا را تمااام ل ظاااش در  هنم باااالی باااال نگااه 

 داشته بود. 

 این یارو،  در بچهشااااااید خواهرش اگه زنده ب»  
ً
ش ود اصاااااال

 «بخ  د! رو یم

ن  دیم رانااااااااااااا  یم   گ  . خواهر مظلوم و مهربان من چنی 

ک اااااااااااا ااد... درناااااااااااااا  و بود،  ِن اگر خودش تااا ابااد زهر یم

غل ش مهم نبود، مهم این بود کااااااه من بااااااه خ ااااااال خودم 
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 دل خواهر مردهداشتم انتقام او را یم
ً
ام خنک گرفتم که مثال

 تیناا یمکاه اگر ل ماه  شااااااااااااود! در صااااااااااااورِی 
د
خورد ای باه زنادی

 بخ  د. خواهرم هرگ  من را نیم

 دوباره دویدن را از رس گرفتم.   

 مد، چه کار درن  کردن به  ساب یمها چه از رس باز این  

ااااااااااااف داده بودم. هرچنااد  و من ِف، من دیگر از  ن راه انرصا

 
د
ود  در ام باشاااااااد. اگر هم بقرار نبود دیگر فرهادنایم در زندی

 تینا بود و بس. تینا که هنوز و هم
د
ام چنان ی  از دالیل زندی

 بود. درن  و غلآ این ی  هم برایم مهم نبود. 

ن    این زمستان نخ  تر از همی ه گذشته بود... برای همی 

های صاااااااااااابح کاوه عمارش را ترک کرد، دمههم  ن روز که دم

 اش را نگرفتم. یی 

اول که همچنان درگن  ناا امک های روزهای هدا از نااخِن   

شااان کنم، کاوه باید و فرهاد بودم و نیم خوانااتم کاوه را درگن 

ونیم های دورش را   لهک  دن بهرو و بازکردنرف  چون بن 

خوانتم اگر قراری هم به دیدار دادم. یمباید تنهایی ان ام یم

 بار بهرو را بهیند، نه بیه... دوباره بود، این
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از همان شب دیگر  در تینا را هم ندیده بودم. راناش این   

هم ع  ااب بود کااه هلوی تقالیم برای شااااااااااااهااادش گرفِین از 

ی هعیل را نگرفتاه بود... ناااااااااااا ااماک یاا روکردن  ن وکاالتنااماه

ن بود که  هرچند شااااااااااااااید هم  نقدر از خودش و کارش م می 

از دناااااااااااااا   دیااد، امااا... بااه هر  ااال دو ه تااه بعااد دل یل نیم
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ن وقِن تینا  ررن  ترین و شاااااااا ای  و ک اااااااا دن من از همه چن 

معناترین شااااده بود،  ضااااورش  ررن  شااااد.  ن هم انتقام ی  

برای برگرداندن ناااااهیم که دیگر دنبالش نبودم... ناااااهیم که 

ها  یش در  ضور بیه در نندی م خ  کرده بودیم نال

ز  ن نه فقآ نااااااااااااهمم او بعد دیگر اثرش را هم ندیده بودم. 

هااا نگاااهش ارث ااه کااه  اااال بااه چ اااااااااااام دل اال اصاااااااااااایل باادبخِن 

 ها هم نصیبش شده بود.  کردم، نودی که این نالیم

هایمان انگار عوض شااااااااده بود. او به تقال افتاده و من کنار   

ک اااااااااااا ااااده بودم.  وقِن فردوس بااااه رساغم  مااااد تااااازه عمق 

 تقالیش را فهم دم. از طریق شااهداد  درس فلور را   دا کرده

ی او خوانااااااته بود من را به انتقال نااااااهم رایصن و به واناااااا ه

کنند. فردوس هم یک  ا ایستاده بود که تمام و کمال نهمم 

د.   را از فرهاد بگن 

کرد یا نه. این  ول و دیگر برایم مهم نبود که کشااا باورم یم  

ای برایم ارزش نداش .  ِن همان روزها که برای ثروش  ره

ون   فرهااااااد خودم را باااااه درودیوار ک اااااااااااا ااااادنش از چنااااابن 

 ف ر یمیم
ً
کردم گرفِین  ویل کااااااه برایش کحب اااااادم... واقعااااااا

 این
د
مان گند زده بود م ازاش خوی  برایش بود. طور به زندی
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اما بعد دیگر همان هم ارزشی نداشااااااااا . چون هیچ م ازاِی 

گرداند. مهم باورهایم به  دم   و دن ا بود خواهرم را برنیم

دنااا  داده بودم...  اال هرچقدر هم که نااا  که همه را از 

 کنم، اینیم
د
ها که کردم بهرو شااااااااااوم، عادی شااااااااااوم، زندی ن چن 

 شد. درمان نیم

زدنم باز ایسااااتادم و روی زانوهایم خم شاااادم. صاااادای ن س  

قدر بلند شاااااااااااده بود که خانم رهگذری ایساااااااااااتاد و  الم را  ن

 ترین رناااااااااااا ااااد. بااااه رویش لبخنااااد زدم و خودم را تااااا ن دیااااک

 ن م   رناندم. 

ای که بعد از رفِین خانه را برای فروش گذاشااااته بودم. خانه  

 درونش مرده بود انگار. خانه
د
ها ای که ناااااااااااااالبیه روح زندی

ای که بود هیچ  رامشاااااااااااای برایم به ارم ان ن اورده بود. خانه

اول باارای زهاار دادن خااودم و بااعااااااد باارای فاارامااوش نا اردن 

 هدفم، بهش چسه ده بودم. 
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یاااه یماگر چااااره داشااااااااااااتم هماااه   دادم. فقآ باااه اش را باااه خن 

 اندازه
د
ام برداشااااااااااااته و ی یک خانه و مقداری برای خر  زندی

ها خ یل اش را به  فلور بساااااااااااااارم. او این ناااااااااااااالقرار بود باِف 

 ناه را از بر شااااااااااده بود و خوب راه کمک رناااااااااااندن به زنان ی  

 راهش شوم. خوانتم هم اال من هم یم

دانم ران  بود با دروغ اما فرهاد به فردوس گ ته بود، نیم  

نااااااااااااهم خواهرم تمام و کمال به تینا منتقل خواهد شاااااااااااااد... 

 راناش دیگر برایم اهمیِن نداش . 
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ی در راب ااه   ن مااان عوض تینااا هم متوهااه شااااااااااااااده بود کااه چن 

ن  ن تایی نیممان نااهکه دیگر هم شااده اناا . همی  شااد، همی 

شان نگذاشته بودم، نال نویی که ی  من ا به خانهکه دیگر  

شااااااااد کرد، این هم و دوتایی ت حیل کرده بودند و... اما چه یم

ی بود که تینا باید با  ن کنار یم ن   مد. هم تینا، هم من... چن 

کاار مااناده بود... ناااااااااااااه روز بود کاه  ادر تینا  ااال فقآ یاک  

ی در این ف ر برای دیدنم   ام یم که دیگر م یل به   داد. ت ین 

کاااه این دیاااادنش نااااداشااااااااااااتم،  یش ن ااااامااااده بود امااااا برای این

ی در دیدارهایم با تینا نداشاااااااته باشاااااااد کیم از  ناااااااماه  تاثن 

 گرفتنش مردد شده بودم. نادیده

 نداشاااتم. فقآ   
د
ین شااادن زندی رانااااش دیگر ام دی به شااان 

 کردم. هایش مح  نواری یمروی تلجن 

تعبن   ک اااااااا دنم از هن  را به صاااااااالحکردم اگر این کنار ف ر   

ویه ی نااابقش را کرده باشااد، بع د نبود که باز هم بخواهد رن

د و دیادارهایم باا تیناا را م ادود و شاااااااااااااااید ق    در  یش بگن 

 نااااااااااااوایل بود کااه هوای  برایش کنااد. چرا نیم
ً
کرد؟ این واقعااا

ن بدم نیم ظاهر، در  مد مقابلش  ِن بهنداشاااااااتم. برای همی 

 باِف بمانم. موض  قدرش 
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ون ک ااااااا دم. صااااااا  هگوشی     ها را باز ی   امام را از هیبم بن 

اش دیگر ع شاااااااا نداشاااااااا  اما اناااااااامش کردم.  اال شااااااااماره

که همی ه های فرهاد شده بود   در تینا  فقآ برای اینبه

 یادم بماند چرا هن  را تمام کردم. 

ها درخوانااااااااااااا  یک در هواب  خرین   امش که مثل قبیل  

 د، نوشتم. دیدار بو 

 «ی من. ی ن دیک خونهفردا ناع  ده کافه»  

ک  بگذارم، نه خونه را م ل    نه دوناااااااااا  داشااااااااااتم  ا به رسی

 ه پ گ ینهقرار کنم. خانه
ً
ها نبود. همان اش هم که اصااااااااااااال

ای که  وردم. کاافهبهِن کاه در هماان کاافاه رسوتهش را هم یم

 افتاد. به ا تمال زیاد دیگر هم گذرم بهش نیم

نتظار هواب نداشتم. شاید هم انتظارش را به این رسع  ا  

 نداشتم. نوشته بود: 

... یم»   ن  «بینم . فردا ناع  ده، رس خاک بهی 

ه به   امش هم اخم کردم. هم ب ض...     خن 
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 فرهاد  
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 او ن ااااااااسااااااااته بودم که رناااااااا د. تصااااااااحیر   
د
رس های همی اااااااا 

 کریاایه که توی  ه
ً
مان هاینش داشاااااااتم و ک ااااااام شا تماال

شود دانستم دیگر میرس نیمای که خوب یمبه کنار، خوانته

ای ای که همان نه نااااال  یش هم زیر خواناااتههم، خوانااااته

ن ع ااااق و  ول... شاااااید همان  دیگر گم شااااده بود. انتخاب بی 

اش... چاااه بود؟ ام را کرده بودم و بااااِف موق  انتخااااب ق  

ای که هنوز این بازگ ااااااااااا  به ل ظهدانم... شااااااااااااید برای نیم

ی که  اال و به کوره رایه  مسااااااان  شااااااا ل نگرفته بود... مسااااااان 

 مِنوک تبدیل شده بود... 

های رس   ر کرده بودم. شااااااااید باورش روی نااااااان  را با گل  

، عاشق این برایش نخ  بود اما من هم یم ن دانستم که بهی 

 گل بود. 

ناااتان نن اااسااا . با فاصاااله ایساااتاده بود. این قسااا   م  از قن 

الی همعیِن رد شاااااااده خلوش بود. وقِن رنااااااا ده بودم از البه

بودم که برای ت ااااااااایی   مده بودند.  اال هم از دور صااااااااادای 

 خواند:  مد. مداح با نوز یمخواین یمنو ه

 رفِن و  تش زدی بر هسم و هانم»  
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 «نوخ  از داغ تو م   انتخوانم...   

ن دیگر یمکاااش نیم    ن هم خوانااد یااا یااک چن  خوانااد. برای بهی 

ن را خوانده بودند...   همی 

ن با گل   ها  وشااااااااااانده شاااااااااااید روی ناااااااااانگش را هم برای همی 

 بودم.  وشانده بودم که نخوانم: 

 ی ام د بگسس تو رفِن رشته»  

 ص ای زندگاین رخ  بربس   

 تو رفِن ع ق خایل شد ز معنا  

 «به غارش رف  باغ  رزوها  

 که  دود  شااااعری که روی ناااان  هدید   
د
م ارش بود. ناااان 

 و نااااالیک
ً
ن م  یش به خواناااا  او عوض شااااده بود. ا تماال

 شد همان روزهایی که  ق ق  را فهم د... یم

ی که ما رو رنااااااااااااوند به این ناااااااااااان  به   خاطر ااااااااااااااااااااااااا مساااااااااااان 

 های من بود، اما هدفم نبود. انتخاب

ی رو عوض یم   ن  کنه؟ا چن 

 ا نه.   
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ی که بعد از این نن  در    ای  یش گرفِن هم ن ونه ااااا مسن 

ش  گرفِین نداش !   از درس عن 

 ا تا  اال یه اشاباه رو تا  خر نرفِن؟  

ه، دیگه    ااااااااااااااااا چرا اما اگه مرح نتونه هلوی یه اشاااااباه رو بگن 

ام اادی بهاا   ه جی  ری ش نیساااااااااااااا ... برای اینااه کااه هیچ

 ندارم! 

ن دنبال ش ایا  رو نگرفِن؟    ا برای همی 

قآ توی  رف، توی عمل هم ثاب  که نه فااااااااااااااااااااااااا برای این  

 و  ینااااااده
د
تر از این ی تینااااااا برای من خ یل مهمکنم، زناااااادی

 هان !  رف

 ا و از نظر تو برای من نیس !   

 نه یمااااااا نظری درباره  
ً
خوام تونم نه یمی تو ندارم... چون کال

 که درک  کنم! 

ی را برایش ب اااااااااااا افم که به درک   ن کردنش قرار هم نبود چن 

 ی درک یمکمک کند.. 
ً
ی شه ه مادرم. اصال ن  چن 

ً
کرد... . مثال

 شاید ه ... ویدا.  کس... ه چ سهیچ
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ااااااااااااااااااا من تا هایی که در توانم بود ناااااا  کردم برای خواهرش   

 خوی  بسازم... 
د
 زندی

  وزخند زد.   
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 ت  ر 
د
 کردن هم ندارم. ا  مادی

   !  ا نگ تم که ت  ر کنن

ی نگ  :    ن  چن 

اااااااااااااااا گ تم که ف ر ن نن ا یاش کردم. اگه بتوین منصااا انه به   

 
د
 مون رایصن بود. یاد ب اری، خواهرش از زندی

اااا  س تو هم بدون که خواهر من عاشق تو بود...   ف که   

 ل اقاش رو نداشِن. 

ها   اش صف بسته  الم شه ه م دان مینن بود که رسباز   

ن  اش مثل رسبازی بود که رویبودند. هرکلمه دوید و ها یممی 

 کرد. شان یممن  ر 

ن اگه بود...     ا بهی 

ح   های رس  بسااااااااته صاااااااادایم ت ل ل رف  و نگاهم روی گلن 

 شد:  

 بخ  د. ا شاید یم  

 ا  اال که نیس !   
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دانساااااااتم که او هم صااااااادایش لرزیده بود. نگاهش ن ردم. یم  

اشاااااااااااا  برای ریخِین مقابل من ندارد. شااااااااااااااید این لرز هم از 

 ش در رفته بود. دنا

 هرچند  یش از این هم گ ته بودم اما باز گ تم:   

ی دم ف ر نامربویط دربارهکس اهازه نیمااااااااااااااااااااااااا من به هیچ  

 ها  بروی منه! دخِنم و مادرش ب نه.  بروی اون

 ا خب اینم وظ  ته!   

ون دادم.  رف   فاااایاااده بود. خاااب مگر زدن ی  ن ساااااااااااام را بن 

دانم... خ ااااااااااااش بودم؟ نیمانتظار دیگری داشااااااااااااتم؟ دنبال ب

 وعاشِف هم نبودم. هرچه بود... دیگر دنبال ع ق

ن ساااااااام را رها کردم. بلند شاااااااادم. خالف هه  من ناااااااام    

 اش را بی ِن کرد. باالی نن  رف  و فاصله

م.     ا خوانتم ب ای این ا که ازش قول بگن 

ی نگ  . نهای  گسااااااااااااتاچن هم اگر بود باید این کار را    ن چن 

 کردم. یم

ی هلوی خواهرش، بهم قول بده که هیچ ااا   ن وق  به تینا چن 

. نیم
د
 ی
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نگاهش را باالخره به صااااورتم رناااااند.  واس نا شاااانای قبل   

ترین  واس تباادیاال شااااااااااااااده ترین و ملموساز این، بااه  شاااااااااااانااا 

 بودند. ن رش، خ م، ناام دی... زم مه کردم: 

 کنم. ا ازش خواهش یم  

ی انگااار از چ اااااااااااامم رسرفتااه بود. رس    ن م را خم کردم امااا چن 

  یش از  ن دیده بود.  رام ن س گرفتم تا مسلآ بمانم. 

 اش به تندی همالش  ی ش نبود. ل ن زم مه  

 هر  دیم با ارزشه، من   
د
 زندی

ً
 تینا... اصال

د
ااااااااااااا گ تم که زندی

 کش بازی کنم. به خودم اهازه نیم
د
 دم با زندی

 رف ... اش را زده و داش  یمطعنه  

 ا بهرو  

 ایستاد اما برنگ  .   

وقتم ااااااااااااااااااااااااا خ اال  تخا !  اال من خوب نیسااااااااااااا ... هیچ  

 شه. نیم

 رف .   
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های روی اناامش را کنار زدم. باز خم شاادم کنار ناان . گل  

ی از چ مم رسرف .  ن  چن 

دم دخِنمون رو خوب ب رح کنم... تو... اا ببخش... قول یم  

 که... تر از اونزن خوی  بودی... خ یل خوب

ون هوا ر    هایی از چ مم بن 
ن ون دادم. هنوز چن  ا از دهانم بن 

 ریخ ... هه! یم

دونم چرا کردم... الاقاال بااا تو... نیمااااااااااااااااااااااااا نبااایااد این کااارو یم  

 هوری شد... اما... این

ای رسم را نااااام   نااااامان گرفتم. دوباره مقابلش رس ل ظه  

 خم کردم. 

 ا ببخش.   
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ن رفتم. بلند شدم و خال    ف هه  رفِین بهرو رساغ ماشی 

کردم. ت ل ف ایمااااان و برادر خ ااااالم را از نگ ِین او هم  یم  

کثافاش چه بود؟ یا  ِن فریده،  ن زن که به بخ  ن امک 

ن دیگری برای شاااااااااااااااان اهم اا  افتااااده بود... مگر ه   ول چن 

روز هم مثااال بهرو، رساغ دخِنم نروناااد و داشااااااااااااااا  کاااه یاااک

 رنواترم ن نند... 

دانسااااااااااااتم کااه تااا ابااد، هیچ رایه برای رهااایی از این خوب یم  

 ترس نداشتم. 
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ن شاادم. نیم   دانم از ک ا راندم، به کدام مقصااد نااوار ماشاای 

کردم، نگاهم راندم، چ ور راندم، وقِن کنار خ ابان  ارک یم

 از  ن ره به تابلوی دان گاه بود. 

برنامه  ف ر و  ن  دق قه فقآ مقصااااااااااادی را نگاه کردم که ی    

ناااده بودم. این مااادش، شاااااااااااااااایاااد هم از اول این طرفش راباااه 

 شااااااااانایی رفتاری که داشاااااااااتم در شاااااااااأنش نبود. بی اااااااااِن از این 

 در ارتباط با تینا. تینا که  رف
ً
ها کم م کرده بود. مخصااوصااا

اش داشاااااااااااااا  و گهگاااه هااای دوتااایی بااا خااالااهاین روزهااا برنااامااه

.. بااایااد عااادش  یااد. مااان نیماش بااه خااانااه رناااااااااااا ااد چرا بیهیم

 کرد... کرد... کم کم عادش یمیم

باز  واناااااااام را به مقصااااااااد دادم... هنوز ف ری برای ارتباط   

دانم ف رم این بود که هنوز دارتر نداشاااااتم. نیمبی اااااِن یا معنا 

و  دوباره زود ان ، یا درواق  خ ال  یم ک  دم؟ برای رسی

این ه با اق انوس گندی که   ااااااااااااا  رسم بود،  ق داشااااااااااااتم 

؟ شاید رسی  وا دیگر را ت ربه کنم؟ خ ال  از ی؟ برای چی

! شاید هم از بهرو... شاید هم از خودش... نیم ن  دانم. از بهی 

اش را گرفتم. خ یل وق  بود که منشاااااااااااای هدید به شااااااااااااماره  

و مدی نداش . شاید هایش  مده و دیگر به خونه هم رف 
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ز خوانااااااااااااتم ای بهرو و خونااه را یمهم ب ااث  خرمااان درباااره

... تاانااهااااااا زین کااااااه مااقاااااااباالاش هایاچ  دلااش در ورم. از دل زین

و  به درک ونااااااااااته کردنم کرده ای نداشااااااااااتم... ویدا زماین رسی

بود کاه خودم هم قصااااااااااااادی برایش ناداشااااااااااااتم... این بود که 

 کرد. هایگاهش را مت اوش یم

هواب نااااااداد. تماااااااس را ق   کردم. کیم دیگر بااااااه رسدرد   

ه ماندم.   ورودی دان گاه خن 

اااف داده و رفته بود دنبال با    انرصا
د
با طبق معمول از  دران 

 خودش. البته از  درب رح بودن بی ااااااااِن از این  رف
د
ها زندی

گرف  تا تینا خوشاااااش  مده بود که مدام تماس تصاااااحیری یم

را بهیناااد. زنش را هم ول کرده بود باااه اماااان خااادا. ناااه خاااب، 

ود که خ یل هم ول ن رده بود. یک کارگر تمام وق  گرفته ب

کااارهااای خااانااه را ان ااام دهااد و بعااد ولش کرده بود... خ یل 

 وق  بود که  ا به  ن خانه نگذاشته بودم. 

اش روی گوشی افتاد. که انااااااااتارش ب نم. شاااااااامارهقبل از  ن  

 هواب دادم. 

 ا ببخ  د توی اتا  انتادم بودم... نالم.   
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 ا نالم.   

ی یم   ن  گ تم اما... باید چن 

ام را چند بار رویش م بود. انگ ااااااا  اشاااااااارهفرمان در م ااااااات  

 زدم. 
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ی شده؟ تینا خحبه؟   ن  ا چن 

 همله  
ً
هایش را  یش خودم ت سن  کردم. هرچند شاید اصال

 عادی گ ته بود. 

دونم که فقآ وقِن باهاش کار داشااتم تماس گرفتم یا ااااااااااااااا یم  

 .. وقِن خوانتم کش باشه که تینا رو رسگرم کنه. 

 با م ن  م خ  به  رف  مد:   

 ا و  اال؟  

 ا هلوی دان گاهم...   

 تماس را ق   کردم.   

و  دوباره    ه به گوشی باز هم ف ر کردم. ف ر کردم... رسی خن 

را  س زدم... به  خرین دیدارمان ف ر کردم، وقِن که فهم ده 

 ام. چرا برایش توضیح داده بودم؟بود خونه را به بهرو نداده

 «نهم خودش رو تمام و کمال بهش برگردوندم... »  

ها ز م  ها اوناما خونه هم  ق اونه... تمام این نااااااااال»  

 «ک  ده، یادگار خواهرشه. 
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قرار نیساااااااااااااا  ز ماش بااه باااد بره... خونااه رسهاااش باااِف »  

 «خوام مسمولیاش با خودم باشه. مونه اما یمیم

؟»    «که بی ِن ا یاش کنن

 «! که دینمو ادا کنم»  

   
د
اش  ایان تلجن برایش رقم دینم به زین که با ورود به زندی

چه تر از  نزده بودم. مهم نبود که در نظر بهرو دیوصاااااااااااا  

ن بود و تنها راه برای من... بودم یم ن من و بهی  شااادم... این بی 

ان.   رایه برای هن 

از بهرو هم نخوانااااااااااته بودم برود اما خودش مدیری  را به   

زند اما دیگر گاه رس یمدانستم که گهه بود. یمخانم رئوف داد

قرار نبود نقشی مثل قبل داشته باشد. این دیگر ت م ل من 

چنااااد نااااااااااااااااال هم  خواناااااااااااااااا ... تمااااام ایننبود. خودش نیم

ن و از رس وظ  ه  نبه ها مانده بود. قبل از فوش خاطر بهی 

ن  ِن کمِن از من از چند و چون کار  گاه بود...   بهی 

 رام ز و نااااااااااوار شااااااااااد. بوی ع رش مثل همی ااااااااااه  رامدر با  

طرفش چرخااااانااادم.  ن روز م اااااااااااامااااامم را  ر کرد. رسم را بااااه
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هااا تمااام ن اااااااااااااااده بود. درواق  من تمااامش مااان همااانب ااث

 ن رده بودم. 

؟  اال چی شااااااده باز ناااااان  دونااااااا  رو به نااااااینه یم»   زین

داد؟ بودن تو ت م کشااااا که هاناااااوش برای او بی اااااِن م ه یم

 «و  دم مقابل ن اف  داره! عالم 

ن    طور گ تاااه بودم و گ تاااه بودم و گ تاااه بودم... او اماااا همی 

 هایم رفته بود.  رف م ان  رفی  

وی کردم و    برای بازکردن رس صاااااا ب  از ال وی خودش  ن 

 گ تم: 

ان کنم براش... ویداهان!     ا اومدم که هن 

که   اده   ااااااااا ن ازی نیس . اگه  رفن دارید ب رمای د، اگرم نه  

 شم. 

گ  ... البد باید از شااااااااااااوچن هم  فرهادهان  نیم دیگر به  

 ک  دم. اما... رفتارم خ ال  یم

ن را روشن کردم و راه افتادم.     ماشی 

  رام گ  :   
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 ا هنوز دان گاه کار دارم.   

 باز کنار ک  دم و گ تم:   

؟بهکه منو دن ا برای این    رس کنن
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 رسش را به نفن ت ان داد.   

 کار دارم.  ا برای این  
ً
 که واقعا

ن را     درونش نبود. ماشاااای 
ل نش  رام بود. هیچ ردی از تالفن

ون دادم.   خاموش کردم و ن سم را بن 

هام و گایه کارهایی که ازش اااااااااااا خب... این مدش گایه  رف  

 خوانتم... 

 کن د؟ا دارید عذرخوایه یم  

 من اما اخم کردم:  زد. لبخند یم  

 بندی. ا چرا هم  یم  

 تر شد. لبخندش غل ا  

ی نصیبم ن د. ا ف ر کن د، از هم    ن  نبسِین چن 

کردم. شاااااااااااااااااایاااااد ناااااارا ااااا  بودم. هنوز باااااا اخم نگااااااهش یم  

دانم. قبل از این هم بودم. شاااااااید عصااااااباین شااااااده بودم؟ نیم

 دانم قبل از این هم بودم... نیم

 ه داد و گ  : در ت   کیم بی ِن به   

 دون د دان گاه چی کار داشتم؟ا یم  
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ای که ای رسم را ناااااااااام  دان ااااااااااگاه چرخاندم. ل ظهل ظه  

 هایم را هم  اک کنم. گ تم: خوانتم اخمیم

نم. ا یم    خوانتم بنی

ن دید.     ا اما ننی

نااااااااا ده تر شااااااااااده بود. راناااااااااا  یملبخندش کمرن    گ   ننی

م از طریق رضااایی گرفته بودنش را هبودم.  ِن خن  دان ااگاه

ک   بودم. برای تسااااااااااااحیه  سااااااااااااااب فعالیاش در خونه به رسی

ن امده بود. رضاااااااااااااایی قرار بود هماهن  کند. تماس گرفته و 

 کند. گ ته بود امروز دان گاه ان  و خودش هماهن  یم

 ا برای تسحیه  ساب نیومدی.   

 ا  سای  نیس  که بخوام تسحیه ب ه.   

ر  یش از این نارا   و عصباین فقآ نگاهش کردم.  ِن اگ  

خواناااااااتم  ِن برای هم بودم،  اال بی اااااااِن شاااااااده بود... نیم

 خودم بی ِن بازش کنم. 

 با رس به دان گاه اشاره زد.   

نامه ی کارشااناناا م توصاا هااااااااااااااا اومدم از دو تا از انااات د دوره  

ی ...  م... ا تماال یه رسم برم دان گاه تن   بگن 
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 ا توص ه نامه؟  

خواناااا  توی دان ااااگاه ای تدریس... همی ااااه دلم یمااااااااااااااااا بر   

های بهِن باید شاااااو دارم اما برای دان اااااگاهتدریس کنم. ت ربه

 بی ِن تالش کنم. 

از بری؟ا یم    خوای از شن 

 شانه باال داد.   

ایآ بهِنی داشته باشم، دونم... اگه های دیگهااااااا نیم   ای رسی

 بهامت انش یم
د
چرا  قدر کافن نااااااااااااخ  هسااااااااااااا ،کنم. زندی

 ترش کنم؟نخ 

 ماند، ه ...  س دیگر  رفن نیم  

ااااااااااااااااا برای تسااااحیه  ساااااب با رضااااایی هم اری کن. به هر ال   

 توی خونه هم م  ول کار بودی...  قته. 
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چند ثان ه فقآ نگاهم کرد. نگایه که نتوانسااااااااتم از نگاهش   

م. ناخود گاه اخم  م. های بی ِنی هم ن انش دادبگن 

ن بود؟ مگر مهم چهره   اش  یش از نااااااااوار شاااااااادن هم غمگی 

ی یم ن  بود؟ مگر مهم بود؟ باید چن 
 گ تم؟بود؟ منتظر  رفن

رسم را چرخاندم و به خ ابان زل زدم. در باز و بسااااااته شااااااد.   

ن گااذشاااااااااااااا . خ ااابااان را رد کرد و  کیم بعااد از هلوی ماااشاااااااااااای 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1604 

طرف در ورودی دان اااگاه دور شاااد. یک بار هم به   ااا   ن

 رسش نگاه ن رد. 

کردم اگر از انقباض تنم دناااااا  خودم نبود. بی ااااااِن ف ر یم  

وار شااااااا ساااااااته های موریانهاین انقباض رها شاااااااوم، ناااااااد ف ر 

ی نبود که یمیم ن  خوانتم. شود و این چن 

هنوز را ن  تاده بودم که گوشی زن  خورد. اناااااااامش افتاده   

بود روی صاااااااااااا  ااه. اول نگااایه بااه ورودی دان ااااااااااااگاااه کردم. 

یدمش. رو به من ایسااااااااتاده و گوشی به گوشااااااااش چسااااااااه ده د

بود. گوشی را برداشاتم و کنار گوشام گرفتم. نگاهم تصاحیرش 

 کرد. را رها نیم

ااااااااااااااااااااااااا  س من... هنوز همونااه، فرِف هم ن رده... امااا ف ر   

ها بعد باید بی اااااِن برای ا ساااااانااااام ارزش قائل کنم از اینیم

بندم... ای تو نیمایسااااااااااااتم اما راه رو بر باشاااااااااااام... من کنار یم

کنم  اال هم زمان مناناااااااااااان  برای اومدن به هرچند ف ر نیم

 نم  من باشه... 

 صدای  رام ن سش، شاید هم  هش در گوشم   چ د.   

   .  قصدش رو هم نداشته باشی
ً
 ا هرچند شاید اصال
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 برگ   و به داخل رف . نگاهم را روی فرمان انداختم.   

ند نال ف ر و ا سان  اااااااااااااا به هر  ال، درن  یا غلآ چ  

کنم به درگن  بهرو بوده و شااااااااااید هنوز هم باشاااااااااه... ف ر نیم

طور ف ر این زودی ب ااااااااااااه فراموشااااااااااااش کرد... الاقل من این

وهور کنم... اما زمان که گذشااااا ...  وانااااا  رو که هم یم

 کردی... 

 ن وش کرد و بعد...   

گوشی را مقابل صاااورتم گرفتم. تماس ق   شاااده بود. چند    

ن را روشاااااااااان کردم. راه ثا ه به گوشی ماندم و... ماشاااااااااای  ن ه خن 

ی از ف رهااااااای  ی از انقباااااااض نبود. خن  افتااااااادم. دیگر خن 

 وار هم... موریانه

   ... ن فقآ یک گذشااااااااااااته بود. شااااااااااااه ه یک خاطره... یک چن 

ی که ن ازی به ف ر  ن کردن برای یاد وری نداش ، همی ه چن 

اهاش من و... های من، اشااااااااابی من، انتخاببود... گذشااااااااته

 شان. عواقب

 «وهور کردی... زمان که گذش ...  وان  رو که هم »  
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دم به زمان؟ زمان هم یمباید یم   گذشااااااااا ... چه فرِف نااااااااانی

ی که  مده بودم، شاااااه ه یک یادگاری، یک یم کرد. این مسااااان 

ی بود کااااه من را بااااه انتخاااااب و  ن زخم، یااااک عااااذاب... هرچن 

ای ... شاااااااید ل ظهداشاااااا اشاااااااباهم وصاااااال و دوخته نگه یم

 ی دیگر بود اما بود. همی ه بود... تر از ل ظهکمرن 
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 کاوه   

 

 

 

 

 

 نیم  
ً
 خوانتم بهش ف ر کنم. اصال

دادم ای بود که روزی  انصااد بار ت حیل خودم یماین همله  

ی ف رکردن بهش تاااا دوبااااره یااادم گ ااااااااااااتم رس  لاااهو بااااز بریم

 خوانتم بهش ف ر کنم و از اول...  مد که نیمیم

ی باابا و یاک خن  مسااااااااااااخرهفلور هم کاه بااز شااااااااااااااده بود زن  

داد. هرچند خودم نخوانته بودم وخایل هم ازش نیمخ ک

ن  ی ب ااااااااانوم.  رصااااااااام از فلور رس این بود که همی  ن هوری چن 

ون نیم ی از دهانش بن  ن  رید. اخال  م خرفن بود که هم چن 

  مدم. انگار باید باهاش کنار یم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1608 

توی این چند ماه ه  چند بار که از دنااااتم دررفته و  ای ده   

ی ازش نداشاااااااتم. روزهای اول خوب بود.  بودمش، هیچ خن 

 نقدر از دناااااااش شااااااا  بودم که خودم هم م یل به دیدنش 

ی او   ادا شااااااااااااود که... ناداشااااااااااااتم، یعنن منتظر بودم رسوکله

خودم  کردم کهکاری یمن ااااااااااااده بود. بعد هم خودم را ف ش

گنااد زده بودم و  ن روز و بعااد از  ن طوفااان و بااا  ااال بادی 

 که داش ، چه وق   رف زدن بود؟! 

خب دنااااااااااا  خودم که نبود. خ الم را را   ن رده بود که   

یک ن س را   ب  اااااااااااام. ف ر این ه هر ل ظه به هر دل یل 

 کرد! باز ف ر ازدوا  با فرهاد به رسش ب ند، م  م را ول نیم

خوام یه مدش نیم»بدم به خاطر یک همله بود. تمام  ال   

 اال هرچقدر هم که  ن  یه « کشاااااااااااا تو زندگ م باشاااااااااااااه... 

ماااادش  توی هملااااه بود، مهم نبود! مهم این بود کااااه خ یل 

واضح  ِن برای یک مدش کوتاه، خآ خورده بودم! باز هم 

مهم نبود کاااه ِی این  رف از زباااانش در ماااده بود، مهم این 

ها  یش... کرد به ناااااااااااااالبود و من را  رش یمبود که در مده 

 روزهای  ان اری شدنم توی دن  این و  ن... 

ا رو نیم»   ن  «   دونه! خب ابله! بیه که این چن 
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 اعصاب من ِف ف ر کردن نداشتم!    
ً
 کال

دلم باادهور برای دیاادنش لااک زده بود و خاادا وک یل خوب   

دورادور  هلوی خودم و دلم در مده بودم که فقآ چهار بار 

ن چی دویاااااده و هاااااانش  دیاااااده بودمش... یاااااک باااااار وقِن عی 

ا فروشی منتظر  در مده بود، یک بار همراه تینا وقِن توی  یِنن

شااااان بودند.    که چقدر دلم برای  ن شاااادن نااااا ارش ماده

ی تخس تن  شااااااااده بود... یک بار  وایل دفِن فسااااااااقل بچه

فردوس و یاااااک باااااار هم ن دیاااااک گاااااالری، مچش را گرفتاااااه و 

ن صااااد  و انااااتار  دنبالش رفته بودم... هر چهار بار با ماشااای 

 کامل... 

 های داخل گالری ک اندم. نگاهم را به ی  از ناع   

ی دیگر برناااااااااااااد و یک نااااااااااااااع  بود که قرار بود ده دق قه  

ا ک ف کرده  ماشاااااااااااینم را بدهد! این مدش  ساااااااااااای  با نااااااااااامن 

 بودنااااااد. ازم قول گرفتااااااه بود کااااااه برای عروش هم باااااادهم

اش کنااد تااا بااه کم ش  وز برادر عروس را بااه شاااااااااااا اال گلکاااری

شان بود. هرچند  در ای ب ند. یک ماه دیگر عروششایسته

 شان در مده بود تا به این مر له برنند اما خب... ه  

 ا  قا ما اومدیم.   
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های خرید شاان ک فشاان. توی دنا رس چرخاندم نام   

 شان رفتم. طرفرسک ف بودند. عنق به بود. خسته؛ اما 

. اینا خن  رسم هم صاب   ن ها کارتونم هم صا ب اون ماشی 

تون شااااااااا    بدم، واناااااااااه ماشاااااااااینم باید که باید های ه  

 التماس کنم بدی روزی ن م ناعتم دن  خودم باشه. 

 خندیدند. شان یمه    
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تر شااااااده بودم. ویل این نااااااه ماه  ِن از رسی قبل هم کاری  

شان کنار هم دیدمگرف  یماصل م لب این بود که زورم یم

 خوش و خرم. 

 ا دم  گرم داداش...   

 طرفم گرف  و انگار من شاگردش باشم، گ  : نوئیچ را به  

ااااااااااااااااا بگن  این نااااوئ چو برو یه دوری ب ن و  ال کن، فردا رو   

 ن ا، از  قوق  کم نیم
ً
 کنم. هم اصال

تنش بخورد، دررفته بود.  که م ااااااااااااا  و ل دم بهقبل از  ن  

ا گ  :   ف شی بهش دادم و خندیدم. نمن 

ان یم   کن م. فقآ این عروش اااا مرش کاوه به خدا براش هن 

ه همه   یم. مون ن اش یمکوفِن ما رس بگن 

ه، بلکه شما دو تا مثل  دم ب این     بذارم رسنگن 
ً
ااااااااا نِنس عمرا

 رسکار. 

. ا به خدا ثواب یم    کنن

 ایش دن  ت ان دادم. خندیدم و بر   
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ن با دو تا از م ازه   دارها خدا افظن کردم و نااااااااااااوار ماشاااااااااااای 

 شدم. 

این روزها مقصاااااادهای متنوا نداشااااااتم. یا عمارش بودم یا   

ی  دری را رفتم نوئی . فلور تمام ارث هگاه هم یمگالری، گه

باه ناامم زده بود و من انگاار کاه ناه انگاار، فقآ باا هماان اتا  

 کردم.  ال یمتوی عمارش 

ی داشااااااااااااااا     هلوی عماااارش  اااارک کردم و داخااال رفتم. رسی

ای که باهاش داشااااتم، با هم ی تبل  اِی رف . بعد از  روژهیم

هایش هور شده بودیم. کارش خوب بود.  ی  گالری با ع س

 نونوار شده بود. 

 هلو  مد. م   به م تم کحب د و گ  :   

 ا  رسم خحبه؟  

 ا دم دره.   

ون  رید. خندیدم و به و  کرد    طرف ایوان رفتم. و فرز بن 

ه ار بااار بهش گ تااه بودم نااااااااااااوارش شااااااااااااود. گواهینااامااه هم 

گ   به خودش قول داده داشاااااااااااا . اما قبول ن رده بود. یم

ن بخرد. همه  ن همی  که یک روز باالخره برای خودش ی  عی 
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اگه نااااااااوارش »گ  : هم با  ویل که خودش در ورده بود. یم

هایش باد  رف« ره. ش یمشاااااااااه برامون، م هشااااااااا م عادی یم

گرف  درناا  و  سااای  برای عمیل هوا نبود، تصاام م که یم

ن کنااااااد... بهش اخار نیمکردنش هااااااان یم کااااااه کردم. همی 

کرد کیل برای خودش انرژی دیااادش و بااااهااااش ع ااااش یمیم

ااااااش گرف . کیل هم به صااااااااد  اولت ماتوم یمیم داد که با  رسا

 ک
د
 ند. مثل  دم رانندی

اش. رساغ گلنی  خوناااه  بود و هنگااااماااه الباااد توی کتاااابخااانااه   

اش ن اااساااته بود فلور رفتم. توی ناااالن کوچک روی صاااندیل

 زد. و با گوشی  رف یم

 برایش رس ت ان دادم.   
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ااااااااا تو هم در قبال این هریان مسمویل! هرچقدرم که نخ    

، گناه داره این تون رو م اااخباشاااه، باید ت ل ف راب ه   کنن

 بچه. 

ن خواناااااتم توی ت ل ل هملهخ یل نیم   اش بروم. نااااام  من 

ینن   های گلنی برداشتم و خوردم. رفتم و دو تا از شن 

ن شاااااااما چقدر بهش ناااااااخ     اااااااااااااااااااا در ضااااااامن یادش نره که بی 

 گذش . 

 ربآ دیگر هم گ   و خدا افظن کرد. ی ی  دو تا همله  

لون لم دادم و گ تم:    ن  روی رسی

 ا ی بود؟  

مااانااد، هواب نیمهااایم ی  کااه دیگر نااااااااااااوالهنوز هم بااا این  

داد، ی  منتظر بودم تا هوابم را ندهد و هر بار که هواب یم
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رفتم و بعاااد دوبااااره عاااادی ماااان یمدو ثاااان اااه توی ب ر راب اااه

 شدم. یم

 ا بهرو.   

 ن م  
ً
ن شااااادم. هملهدهانم باز ماند. تقریبا هایی که شااااان ده خن 

ام مرور شدند.  راب ه  و  بچه  یک بار دیگر توی کلهبودم 

ی  خر چی بود؟ بچاااه ی بود؟ منظورش تیناااا بود؟ و هملاااه

... ی دیگری توی بساطبچه مان نبود! هریان چی بود؟ یعنن

 لن ازوا ... هنوز رسهایش بود؟! فلور هم ایسااااااااااااتاده بود و 

 کرد؟! ت حیقش یم

ی  ت   حیش انداخته بودند، با  هنم مثل انبار باروِی که کن 

 شد! هر  دس و ف ر هدید من  ر یم

ن  ااال بااورش ن رده بودم. چه    چاه ا مِف بودم کاه تاا همی 

ا مِف بودم کااااه منتظر بودم برگردد. چااااه ا مِف بودم کااااه 

 فااا ااار یم
د
اش کاااردم تاااوی  هاااناااش، تاااوی دلاااش، تاااوی زناااااادی

خ اااال لوک خااااطرم ی  هاااا بودم کاااه باااهتر از این  رف ررنااا 

 .. شود. 

 ا چرا ماش شدی؟  
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ن خار  شدم. ایستادم و... دوباره ن ستم. از  ال  ن م    خن 

 ا بهرو، یعنن همون بیه؟  

 رسش را ت ان داد.   

 زدین؟ی چی  رف یما درباره  

، ت ه   ن ینن برداشااااااا . نگاهش خم شاااااااد و از روی من  ای شااااااان 

 عاقل اندر ن  ه بود. گ  : 

؟ا خودش چی ف ر یم    کنن

گ   دیگر...  رن دن داش ! از اول مگر نق ه ران  یم  

ن نبود؟ ه ار بااار گ تااه بود نیم توانااد بهینااد کس دیگری همی 

شااااااااااان بن اااااااااایند. چه انتظاری ی  ق کوفِن برود  ای ناااااااااا ره

ن بود...  س فردوس این مدش چه  داشااااااااااااتم؟ اصاااااااااااالش همی 

غلظ کرده بود؟ او هم فقآ زبانش برای من دراز بود... چه 

یه را فراموش کرده بودم. ی تیناااا و براب اااه ا مِف بودم کاااه

ای که خودم قبل از خوِد خرش عاشقش شده بودم... راب ه

کرد کاااه کرد... نیممعلوم بود کاااه باااه خااااطر تیناااا هرکااااری یم

عاشقش ن ده بودم! وقِن فلور هم داش  از ا ی  شدنش 

 تر از ف رهای توی رس من بود. گ   یعنن هریان وخ میم
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 400یوان#ا

 

 

 

طرفم  مد. دنااااااااااااش را به از روی صاااااااااااندیل بلند شاااااااااااد و به  

 بازویم زد و گ  : 

ها با مردها فر  ی هنگ دن زنااااا به  که گ ته بودم؛ شیوه  

 کنه! یم

 از کنارم رد شد و رف .   

گ ته بود... درنااااااااااااا  همان روزهایی که ازدوا  بیه با لوک    

 رستیِن اخبار بود! 
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.. ن ااااااسااااااتم. خم شاااااادم ناااااام  زانو و دوباره بلند شاااااادم و.   

 موهایم را چن  کردم. 

که این چند ماه رساغش نرفته تقصاااااااااااان  من بود؟ برای این  

 بودم؟ 

 ام ک  دم. باز بلند شدم. دنتم را به دهان و چانه  

 ره خب! اشاااااااااااااباه از من بود که این مدش ا مقانه منتظر   

های غ برنامهبودم یک بار هم او به طرفم ب اید و او... باز رسا 

 خودش رفته بود... گور  در کاوه! 

باز ن ااااااااااااسااااااااااااتم. بعد هم لم دادم. بعد هم هوری وهودم از  

 رم  ر شاااااااااااد که کونااااااااااان کنارم را برداشاااااااااااتم و توی  ن ره 

 کحب دم. 

 قدر ا مق! ا  خه  دم این  

 بلند شدم.   

 ل اق ! ا ی    

ون زدم.  له   ها را باال رفتم. یک راناااااا  نااااام  از نااااااالن بن 

 اتاقم و افتادم روی تخ . 
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 ا گور باباش. به ههنم.   

ن  رش کردم و     توی مچاله مانده از صااااااااااابح را با  ا روی زمی 

 ها را هم توی دیوار کحب دم. ی  از بالش

 درک! ا به  

 رسم را روی بالش کحباندم.   

 انداخته بودم قدر از وقِن یادم یم ن  
د
 مد تف به این زندی

 ک شده بود. که  ب دهانم خ 

 نبود که، شااااا ن ه  
د
گاه بود. با همه شاااااوچن داشااااا  اال زندی

 کرد. من که فقآ هن  و مصیباش را توی  لقم یم

ن شاااااب و روز شاااااده شاااااد ه  نیم   شاااااان با هم باشاااااند. عی 

زد به ا والم بودند. یا بیه، یا فلور! بیه که بود فلور گه یم

 و  اال که فلور بود، بیه...  

 انتظار داشِن ا مق؟ غن  از این   

 

 زیر ایوان ماه: 

 401#ایوان
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 بهرو

 

 

 

 

 

 

اااک    فلور گ ته بود که دناااا  ب نبانم. لبخند زدم. انگار  رسا

  سای  قایط کرده بود. 
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دیدم هربار که توهه و مهرباین فلور نسااااااااااااب  به کاوه را یم  

ن   عااااااادی نیمقاااااادر  و  یمهمی 
ً
شااااااااااااااااااد. انگاااااار کردم. اصااااااااااااال

ین  ترین  س زناااااشاااااااااااان 
د
ام شاااااااااااااااااده بود. فلور خودش هم دی

اش گذاشاااااته بود،  اال شااااا  ن  کرده و رسبه رس خواهرزاده

    مان شده و از من شا  بود. 

ی را باز کردم.      گوشی توی م تم لرزید. رسیاااا    ام رسی

ه مونه یمرن دیم، ده دق قه بی ِن نیم»  
َ
خواد بهنده بره... ا

 « د از این ادابازیا. انقدر بدمون یم

ام را کنِنل کنم و صااااادایم بلند شاااااد. مردی نتوانساااااتم خنده  

غل ظن گ   « هون»شااااد، رو داشاااا  رد یمکه از توی   اده

 ام را هم  کرد. از دن  این دخِن! و خنده

ی صاااد  را گرفتم. او هم زود هواب داد و قبل زود شااماره  

ی بگحیم، گ  : از  ن ن  که چن 

 ا به خدا رن دم، ایناها.   

ن عروس. خندان توی فرا و صاادا   ی بو   مد. بو  ماشاای 

ن کاوه...  ن را  ارک کرد. ماشااااای  رفتم. دنااااا  ت ان داد و ماشااااای 
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ا هم کنارش بود. روی صاااااندیل عقب ناااااوار شااااادم و با  نااااامن 

  رش کردم و گ تم: شان نالم و ا واله  

خواد بهنده مونه. یماااااااااااااا رن دن گالری اما فقآ ده دق قه یم  

 بره. 

 گ  :   صاد  بام ه  

 دل به کار نیم  
ً
 ده. ا اصال

شااااان رفتند و صاااادایها از دنااااتم در یمامروز یه این خنده  

دانسااااااااااااتم که دو روز انااااااااااااا  به گالری هم شاااااااااااااد. یمبلند یم

رود. درناااا  از تماناااام با فلور. فلور اولت ماتوم داده بود نیم

قدر این بچه که زودتر این قصااه را به رسان ام برنااانم و این

کردم از این گ   و من یه  و  یمن نم. کاوه را یم را ا ی 

 م ب  رسباز کرده توی دلش. 

ش تمام    ن که خانمش صاااااااااان   به خاطر همی 
ً
ی هم اصااااااااااال رسی

شده بود، به قول خودش در این ادابازی همراهم شده بود. 

ون ک اااااااااااا ده و به گالری  تازه خودش هم کاوه را از عمارش بن 

ا گذاشِین مموری دوربینش ی هک انده بود.  ن هم به بهانه

ی بود کاااه کماااک کرده بود باااا  در  خرین ع ااااش. بااااز هم رسی
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ن هماهن   م و برای گرفِین ماشااای  ا تماس بگن  صااااد  و نااامن 

ی هم ع سکنم. دیروز برنامه های ی ع اش داشاااااااااااااند. رسی

ن کاوه ازشااااااااااااان گرفته بود. قبل از عروش شااااااااااااان را با ماشاااااااااااای 

ی خانم یه یم ها بدش ن ادابازیگ   از ایخالصاااااااااااااه که رسی

 اش هم انگار کار خودش بود.  ید اما همهیم

ا داشاند   اده یم    شدند. صاد  و نمن 

 ریم دیگه. خوام برم گالری باهم یما   اده ن  د، منم که یم  

  یند. زنان یمقبول ن ردند. گ تند که قدم  

با ناااااالم و صااااالواش   ااااا  فرمان ن اااااساااااتم.  خرین بار که   

 کر 
د
ده بودم، بعااد از فوش بیه بود کااه باااعااث شااااااااااااااد رانناادی

خوانااااااااتم در ف رش تصااااااااادف کنم و دنااااااااتم ب اااااااا ند... نیم

ن عمیق  همی 
ً
شااااادن در عمیق شاااااوم. اما عل  تصاااااادفم دق قا

وهااااداین کااااه از مرح بیه ف رهااااا بود. در دردهااااا، در عااااذاب

طور بروز کرد، دناااااِن شااااا ساااااته وبال اش  نداشاااااتم و نا  ه

 ن رده بودم تا  اال... گردن. بعد از  ن دیگر را
د
 نندی

     فرمان که ن ستم به صاد  گ تم:   

 ا قلق خایص که نداره؟  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1624 

 ا نه،  رس خحب ه.   

 

 

 

🌙 

 

 402#ایوان

 

 

 

 

زنان دور شااااااااااااادند. ن شاااااااااااا عمیق ک اااااااااااا دم. ها که قدم ن  

ن را روشااااااان کردم. هرچقدر هم که بسااااااام اللیه گ تم و ماشااااااای 

ااااااااااا خوی  بود، اما من تا به  ال ما ن به این گنده رسا ای شاااااااااااای 

ن فاصاااله ها ی کوتاه از ایننرانده بودم. اگر زبانم الل در همی 

افتاااد، نااه فقآ بااایااد بااه خود کاااوه هواب تااا گااالری ات اااِف یم
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ا هم  س یم  صااااااااااد  و نااااااااامن 
ً
ی و فلور و ا تماال دادم که رسی

  وردند. شدند و  درم را دریممدا یم

ن ه  اصااااااااااو تا رناااااااااا دن به گالری هیچ    در  هنم چن 
د
ل رانندی

نبود. هلوی گالری که ایسااااااتادم خودم هم ن ساااااام را  نااااااوده 

ون دادم.   بن 

ی را داشااااتم ه  این    ن رسی به داخل ک اااا دم. انتظار هر چن 

ی کاوه را مدل کرده بود و ازش ع س یم  گرف . که، رسی

ون  ریاااد. یاااک ارادهباااار ی  خناااده این   تر از قبااال از دهاااانم بن 

ش بسته و اخار داش  دناش را مایل ناع  مجی به دنا

د که کاوه درنااااااااااااا  نیم اش گرف  و از ق افهزیر گردنش بگن 

ی کوزه  دهااااااد ب نااااااد زیر کااااااانااااااااااااااااااهمعلوم بود کااااااه ترهیح یم

... همه ن  چن 

 بو  زدم. دو تا     رس هم.   

ون ک ااااااااا ده    ی زود برگ اااااااااا  اما نگاه کاوه با وق ه به بن  رسی

ی بو  د. معلوم بود کاااه شاااااااااااااااد و بی ااااااااااااِن نااااشی از  رکااا  رسی

ن بود. بعد از این  انتظارش را نداشااااا . خب قرار هم به همی 
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خوانااااااااااااتم از دلش همه به قول گلنی خون به دلش کردن، یم

 درب اروم. 

اش. شااااااااید توههش اول به ماشاااااااینش هلب شاااااااد نه راننده  

ن دادم  ا هستم اما وقِن  ن ره را  ایی   ِن ف ر کرده بود نمن 

ه بهش دوباااااره بو   ن زدم. هااااا و خن   بی 
ً
ووا  مااااانااااد. دق قااااا

 هایش فاصله افتاده بود. لب

ا هم شاااد و رسخوش از راه رناا دند و بعد از    صاااد  و ناامن 

ی خ یل  دنااااااااااااا  ت ان دادن برای من داخل گالری رفتند. رسی

توهاه باه بق اه وناااااااااااااایلش را هم  کرد و با یک شاااااااااااا اک و ی  

ون زد.  ِن منتظر نایساتاد کشا هوا بش خدا افظن کیل بن 

 بهیند ته این ادابازی چه یم
ً
 شود. را بدهد. یا اصال

کاوه هنوز در همان  ال  ُبه  ایسااااااااتاده بود. بو  دیگری    

 زدم. صاد  م ِن به کت ش کحب د و بلند گ  : 

 ا ب دارشو بابا خواب نیسِن.   

ها خندیدند. من هم، اما کاوه از  ال  به  خار  شااااااد  ن  

ون ارکاِن  و فااقااآ اخاام کاارد. هاایااچ زدن از گااااااالاری باارای باان 

ا و صاد  هم کمنیم شان را وپایکم داشاند دن کرد. نمن 
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ن هم  یم کردند. راناش کیم ته دلم خایل شده بود. از ماشی 

ا به اتاقک ته   اده شااااااادم و به طرفش رفتم. صااااااااد  و نااااااامن 

 کرد. هلواش ایستادم. گالری رفتند. فقآ نگاهم یم

 ا نالم.   

 ا خب؟  

. هدیِن که دونااااااااااتانه نبود. راناااااااااااش انتظار این هدی بود   

برخورد را نداشاااتم. انتظار داشاااتم از دیدنم خوشااا ال شاااود. 

کردن چرا انتظارش را داشااااااااااااتم؟ چرا؟ بعد از  ن همه ا ی 

هر کس یک ظرفیِن داشاااااا . شاااااااید بی ااااااِن از  د ظرفیاش 

ا یاا  شااااااااااااااده بود... ف رهااا را از توی  هنم  س زدم. لبخناد 

 زدم و گ تم: 

 ا وق  داری؟  

؟      ا برای چی
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تن صااااادایش بلند بود. نه که داد ب ند، نه. فقآ هوری بود   

ا و که هرکس دیگری هم صاااااااادایش را یم شاااااااان د.  ِن ناااااااامن 

 به اتاقک  ن ته رفته بودند. داشااااااتم معذب 
ً
صاااااااد  که مثال

 شدم که باز گ  : یم

کاوه افتادی؟ یا باز ااااااااااااااااا چی شااااده باز؟ وانااااه ت دید قوا یاد    

ی؟!   قراره ازم اهازه بگن 

  هنم برای هواب بااه یاااریقباال از  ن  
ً
ام ب ااایااد، کااه اصااااااااااااال

ا  رام و رسبه ون  مدند و گ تند: صاد  و نمن   زیر بن 
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 ریم یه دوری... ا ما یم  

 شان. طرفکاوه برگ   به   

 ا الزم ن رده!   

ک شاااااان خ اااااک شااااادند. مثل من که از قبل خ ااااارس های  

 شده بودم. 

 ام گرف  و گ  : طرفم. دناش را هلو چرخ د به   

 ا نوئیچ.   

توی م ااااااااااااتم بود. رسم را خم کردم.  ب دهااااانم را قورش   

اش گذاشاااتم. از کنارم دادم. ناااوئیچ را کف دنااا  دراز شاااده

ون رف . اما این  خرش نبود. صاااااااادای روشااااااان  رد شااااااااد و بن 

ن و بعد هم رفتنش، مثل تن  خالم ب  ود. شدن ماشی 

ا هلوی  ال خودم را که نیم   فهم دم اما صاااااااااااااد  و ناااااااااااامن 

 ای ان را گم کرده بودند که فقآ و رویم بودند. هوری دن 

ون  وردن  ن زور لبخند ها از این وضاااااااااااا  معذب، بهبرای بن 

 رفتم. زدم. باید یم

 ها خ یل بهم کمک کردید. ا مرش بچه  
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 تعااار هر دو داشااااااااااااانااد بااا همااان دناااااااااااااا   
د
 اااره ف ت ااه اااچ 

ون رفتم. یم  کردند که خدا افظن کردم و بن 

ی توی م  م باشاااد درگن  با تل بدون  ن   ن ترین  شااا که چن 

کااه تااا بااه  ااال ت ربااه کرده بودم، توی   اااده رو راه افتااادم. 

ن   دفعه: رفتم که یکطور داشتم یمهمی 

 شد  س؟ ا چی   

ن فلور و  اال او هم ها    ی بود، نااااوار ماشاااای  وا  شاااده و رسی

 بود. 

 ای زدم. ام را باال دادم و لبخند مسخرهشانه  

 ا هواب  کرد؟  

حن وه   اش از  ال ناااادهی ناااوال  رنااا دنش، یا درواق  رسی

. ات اااِف کاه افتاااده بود، باه خنااده ن ام اناداخا . کوتااه و غمگی 

ام را باال انداختم و ب ضاااان را قورش دادم که توی گلحیم شااااانه

 شد. تر یمو ب رح داش  ب رح

 ا خب ب ا نوار شو.   

هم مسااااااااااان  نبودیم اما توان راه رفِین هم نداشاااااااااااتم. ناااااااااااوار   

 شدم. 
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کن ما... واموال خانوم نوپانت اده یمااااا ف ر ن نن ما از مال  

ون خانوم خودش گ   چون باید شاااااازده رو یم ک ااااا دیم بن 

 با ماشینش بریم. 

 زدم.   
د
 لبخند کمرن 

ی نگ تم.    ن  ا من که چن 

   .  ا گ ت م یه وق  ف ر ناهور ن نن

 کنم. ا نیم  
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ن فلور را      خ الش انگار از برداشااااااا  من از راندن ماشااااااای 

 شده بود که ت ین   ال  داد. 

 نجی کرد و با نارا ِن عم ِف گ  :  

 ا   ف شد کاش نرفته بودم.   

خ اااال شاااااااااااااااانااه باااال چاااپ نگااااهش کردم. ی  نااااخود گاااه چاااپ  

 اخ . اند

مون کار کن م خب، ما رواین هسااااا م... انقدر خوشااااااااااااااااا چی   

... از ع ااااااااااااقایی که تهش به هم  د از صاااااااااااا نهیم های هدایی

ن که به هم یمنیم  شه. شون ک ته یمرنن ی رنن یا همی 

ن    گ   و هور داشاااا  از عالیق ع  ب و غریبش یماو همی 

 دانستم بخندم یا گریه کنم. من نیم

ن     ات  و رسدرگم مانده بودم که باز گ  : طور نهمی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1633 

خ ال بابا،  اال یر به یر شدین. اون دفعه تو کحبوندیش ا ی    

به طا  این دفعه اون. رانااااش با  رکاش  ال کردم. از این 

خوری عاشاااقای دل خساااته که هر چقدر مع اااو  بی اااِن گه

 خوره... مون به هم یمشن  الکنه بی ِن عاشقش یمیم

 هایم از اشک  ر شده بود. گ تم: یدم اما چ مهرچند خند  

 من   اده شم؟ا یم  
ً
 خوای اصال

 اش گرف . خودش هم خنده  

ن ناز ن ن.     ا نه بابا ب ی 

کم داشاااااتم از دیگر نااااا وش کرد.  الم خوب نبود. انگار کم  

ون یم رفااااا  و درد کم گرمااااااای تنم یم ماااااادم. کمشااااااااااااوک بن 

به  شد. ها م خ  یمخن

ی شااااااوچن    اش معلوم نبود اما راناااااا  گ ته بود. و هدیرسی

خاااااطر ن فهم اااادم کااااه وقِن بااااه اااااال انگااااار تااااازه داشااااااااااااتم یم

رفتم و  ِن های لعنِن هلوی چ ااامش رساغ فرهاد یمنق اااه

تااا  ااای عقااد هم رفتاه بودم، چی بااه رسش  ورده بودم. او کاه 

 ِن رساغ کشاااااااااااا هم نرفتااه بود، فقآ...  اااال خودم را هم 

 نخوانته بود. 
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خب درد این ی  بی اااااااااِن از ت ملم بود. من وقِن هم رساغ   

خوانااااااااااااتم. انگ ااااااااااااتم را زیر چ اااااااااااامم فرهاد رفتم، کاوه را یم

ون یم م که داش  بن   ریخ . ک  دم تا هلوی اش  را بگن 

اش بلند خوانااتم بگحیم نگه دارد که صاادای زن  گوشی یم  

 شد. 

.  ره گ م چ اااااااااااام.. ااااااااااااااااااااااااا الو...  ره... مااا فقآ بااه خااانوم یم  

 هوریه... خب... خب... باشه بابا... خدافا. این

ی متانااااااااااااف رسش را هوری ت ان   ن  از چن 
ً
ت ان داد انگار مثال

 شده بود. 

 زیر لب برای خودش غرغر کرد که:   

 ا همون بهِن که ندیدیم.   

 ی خ ابان نگه داش  و رو به من گ  : و گوشه  

منده، ما م بوریم بریم یی کارمون.   
 ا رسی

مع یل ازش ت اااااا ر خوانااااااتم   اده شااااااوم. ی  من هم که یم  

کردم و   اده شدم. ن ش گرفتم و راه افتادم. چند قدم هلو 

بود.  طرفااههاادف توی فرا   چ اادم. خ اااباااین یااکرفتم و ی  

ن از کناار خ ااباان یم  مادند. از رو یمهاا از روباهرفتم و مااشاااااااااااای 
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م رفتم و روی هوب  ریااادم و توی   ااااده رو رفتم. چهاااار قاااد

اش ای که هلو ومن  بودم. نگاه کردم به م ازهایساااتادم. گی 

ها روی نااا حیش ن اااساااتم. ایساااتاده بودم. بساااته بود. همان

رفتم. کردم. بااااایااااد بااااه خااااانااااه یموهور یمبااااایااااد خودم را هم 

کشااااای کرده ای که دو روز  یش انااااابابی هدیدم. خانهخانه

ای نش باشد. خانهای که قرار بود فقآ بهرو ناتبودم. خانه

که از مامان و بیه فقآ یادشااااااااااااان را با خودم برده بودم و از 

 های خوشگلش را. تینا قاب ع س خنده
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ون زد. نه خنده بود نه  وزخند... چه    هوایی که از دهانم بن 

ی باااااالخره قراره یااااه خوناااه»خ اااااالناااه ف ر کرده بودم: خوش

اشاام. یه خونه بدون کینه، بدون  رم.  روم و گرم داشااته ب

شاان... اما قراره شااادیا هم لمس ها  ذف نیممعلومه که غم

 « ب ن... 

 ا بهرو.   

صااااااااااااادا، ته دلم را خایل کرد. رسم را بلند کردم.  ن ناااااااااااام    

ایسااااااااااااتاااااده بود. کاااااوه تااااا  اااااال بهرو صاااااااااااااااادایم ن رده بود... 

ن قرم ش. زل زده بود بهدنااااا  به  ه ب و ت  ه زده به ماشااااای 

ن ف رم این بود کااااه:  ون »من. اولی  وتم یااااا بن  هنوز توی هنی

 « اومدم؟

هانب بهی خودش با ل نن  قبلند که شاادم. مثل همی ااه  

 گ  : 

 ا ندیدی یه طرفه بود، م بور شدم از خ ابون باالیی ب ام.   
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ام گرفاااا . خنااااده باااا چقاااادر این هملااااه  شاااااااااااانااااا بود. خنااااده  

 ه بودند. هایی که باز چ مم را  ر کرداشک

 ا دیوونه.   

طرفش رفتم و مقابلش ایستادم. اش  ناغافل از چ مم به  

ون ریخ . هول شدم و خندیدم. خندید:   بن 

 ا اوی بابا بخ  دم .   

و یااک دفعااه دناااااااااااااش را دور گردنم انااداخاا  و رسم را بااه   

ام رها شاااااد و نم  ن ق ره اش چساااااباند. ن ِس گن  کردهناااااینه

بلوزش رف . رف  و م و شااااااااااااد...  اشااااااااااااک به خورد تاروپود 

 لبخند زدم. 

م.  اال باز دناااااااا  به    دناااااااااش را برداشاااااااا  تا فاصااااااااله بگن 

 رویش. گ تم: ه ب شده بود و من روبه

 ا دل  خنک شد؟  

 ابرو باال انداخ .   

ن ا یه    ام... همینه که هس ! هوریکم. دیگه یه مدش همی 

 خندیدم.   
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 ا  ررو.   

کرد و من به  بهرو ای ف ر یمهایم را نگاه داشااااااااا  چ ااااااااام  

ن یک بار یم کردم که از زبانش شااااااااااااینده بودم... انگار با همی 

صاااااداشااااادن از زبان او، خودم شاااااده بودم.  بهرو ای که قهر 

 کرده بود و  اال تمام و کمال برگ ته بود... 

 ا گ ِن بهرو.   

رویم اش را از هیبش در ورد و بعااااااد از کیم روبااااااهگوشی    

 از فلور... نوشته بود:  گرف .   ایم بود 

 «این دخِن دیگه بیه نیس  بهروئه... ا یاش ن ن. »  

   
د
ام گرمااااااا داده بود کااااااه دیگر هیچ فلور هوری بااااااه زناااااادی

 شد. زمستاین  ری ش نیم

 ا به خاطر این اومدی دنبالم؟  

ام کیم نگاااهم کرد. ابرو باااال داد و نچ کرد. از  رکاش خنااده   

 گرف . گ  : 

ن االن   نگار  اااااااااااااااااااااا همی  قبل از این ه   اده شااااااااام، رنااااااااا د... خن 

 فلورنیوز هنوز رس  ساش هس ! 
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ی را یم    گ  ... گ تم: رسی

  د. ا تازه از این ادابازیا هم بدش یم  

ن اشاره زد و گ  :     خندید. به ماشی 

 ا بنی باال.   
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ن را دور زدم. باز    ناااااوار شاااااد. ن س عم ِف ک ااااا دم و ماشااااای 

دم. دیوانه شااده بودم. در را باز کردم و نااوار شاادم. راه خندی

 که افتاد، گ تم: 

ی زن  زدی؟    ا    مون شده بودی که به رسی

 ا ی؟ ِی؟ من؟ عمرا!ً  

اش خندیدم. او اما باز هدی شاااااااااااده بود. به ان ار مساااااااااااخره  

خب انگار عالوه بر من که بهرو شاااااااااااااده بودم، او هم عوض 

انگار وقاش رناااا ده بود که بدون  ای هدید... شااااده بود. کاوه

  اش ه همدیگر را ب نان م. 

 ا هریان تماس دو روز  ی   با فلور چی بود؟  

 ناده گ تم:   

 ا تو.   

 صورتش هم  شد و با تع ب و شاید گ ج  گ  :   

؟!     ا چی

ااااااااااااااااااااااااا هریان رس تو بود، فلور تهدیدم کرد که هر چه زودتر   

 بال شما مسمولم. ت ل    رو م خ  کنم. گ ِین بنده در ق
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اش واضح بود و  وانش  رش شده بود که قدر ناباوری ن  

ن را نگااه داشاااااااااااااا  و بااه طرفم  ن هااای مم ن ماااشاااااااااااای  در اولی 

 چرخ د. 

 زدین؟! ا راه  به من  رف یم  

 رسم را به تای د ت ان دادم.   

اش به من و خودش اشاااره زد و با انگ اا  شااساا  و اشاااره  

 گ  : 

 گ  ؟و یمی من و تو ر ا راب ه  

باز رسم را به تای دش ت ان دادم. خب شااااااااااااااید هنوز برای   

اش فلور زمان الزم داشاااااااااا . هضاااااااااام عوض شاااااااااادن باور ت ین 

ای که شاااید ن دیک بیساا  نااال هور دیگری بود توی راب ه

 عوض
ً
شااادن موضااا  چند ماه ام ان  ذیر نبود. اما من عم قا

چ اااااااااام کردم که به فلور نسااااااااااب  به کاوه را نه فقآ  س یم

 دیدم. هم یم

رو با اخیم که روی صاااااااورتش مانده بود، نگاهش را به روبه  

 گ  : داد و انگار برای خودش یم
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ااااااا گ    گناه داره این بچه  منظورش من بودم؟! من ف ر   

 گه. کردم تینا رو یم

 ام را خوردم. خنده  

 تو با این هیب  زشاااته به  بگن بچه اما   
ً
اااااااااااااااا  ره خب واقعا

ن  باور کن از   همی 
ً
 ای. قدر بچهنظر فلور دق قا

 هنوز متع ب بود:   

 با هم دن  به ی  کرده بودین؟  
ً
 ا کال

 لبخندم را خوردم و گ تم:   

   .
ً
 ا تقریبا

مو گ  ، من که به  گ ته اااااااااااا یه هوری دن  زد به شونه  

 بودم... 

 باالخره خندید. دناش را به صورتش ک  د و گ  :   

 دو روز. ا ق ن   اره شدم این   

خندیدم اما فقآ نگاهش کردم؛ با  شاااااااااااا عمیق از باید یم  

ی نگ  ، من اما گ تم:  ن  عذرخوایه. نگاهش را ری  کرد و چن 

 خوام. ا خ یل ا یا  کردم... معذرش یم  
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. ا خحبه که یم    دوین

؟ا یم    خوانِن تالفن کنن
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ابم از نبودن  اااااااااااااااااااا وقِن دیدم  ها خوردم اما انقدر اعصااااااا  

خرد بود و انقدر این مدش با تصاااااااااام مات  گند زده بودی به 

 اومده باشی رساغ من. اعصابم که باورم نیم
ً
 شد واقعا

ا و صاد   سای  کن م کردی.     ا هلوی نمن 

 اش را گرف  و گ  : هلوی خنده  

 ا  ق  بود دیگه قبول کن.   

 ا  ررو ن و دیگه.   

؟ بااید یم    دی من چی ک اااااااااااا ادم وقِن فهمااااااااااااااااااااااااا چاه  ررویی

هنابعایل ولم کردی و رفِن رساغ اون یارو... اونم نه یه بار، 

 دو بار؟

 ا ی گ ته دو بار؟  

  ق به هانب گ  :   

 گم! ا من یم  

 شا  گ تم:   

 ا اصلنم، من فقآ یه بار رفتم.   
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ی بود ااااااااااااااااااااااااا برو  افظه تو بده رسویس،  س اون ننه   ی رسی

خوام کشااااااااااا تو زندگ م یمصااااااااااابح ن اااااااااااده رو ایوون گ  ؛ ن

 باشه... 

 ا قبول کن که اون موق  وق   رف زدن نبود!   

ی ازش نبود.     ا به هر  ال نه ماهم خن 

 رسش را ت ان ت ان داد و گ  :   

شااام. اااااااااااااااا دوباره یادم اومد...  اال  االها باهاش صااااف نیم  

 !
ً
 عمرا

 ام را از این روی تخسش خوردم و گ  : خنده  

دیگه. من این مدش باید یه رسی کار ان ام ااااااااااااااااااا لوس ن ااااااو   

 اشااااااااا  نه اعصااااااااااب دادم که نه اعصااااااااااب برای خودم یمیم

خواناااااتم که دیگه نیمبرای کشااااا که کنارم بود... ضااااامن این

ن باید این چند ماه رو تنها یم گذروندم بیه باشم... برای همی 

کااه اعصاااااااااااااااب تو رو بااه هم تااا هم خودمو   اادا کنم، هم این

 
ً
  خوی  کردم در  ق ! نری م. مثال

اش هم باااز شااااااااااااااده بود. طرفم چرخ اده بود. چهرهکاااماال بااه   

 گ  : 
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ااااااااااااااااا هان هر ی دوناااا  داری دیگه در  ق من خوی  ن ن،   

 خب؟

 بلند خندیدم و رس ت ان دادم.   

 ا باشه.   

 اما انگار رایصن ن ده بود.   

... ام از این ه تنهایی یما عصباین     خوای همه کار کنن

. آ نیما فق    خوانتم ا ی  بشی

کنن ا ی  ن اااااااااادم این مدش از ف ر این ه ااااااااااااااااااااااا االن ف ر یم  

ی؟!   مم نه باز چه تصم مایی بگن 

خوانااااااتم این کارو اااااااااااااااااااا چرا خب من که قبول کردم... اما یم  

خواناااااااااتم بهرو رو   دا کنم... باید تنها تنهایی تموم کنم... یم

 گ تم. دنبالش یم
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🌙 
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 ا   داش کردی؟  

 رسم را ت ان دادم و گ تم:   

 ا هووم... ف ر کنم.   

 کیم نگاهم کرد. موش افانه و دقیق.    

ااااااااااا منم باید بی ِن ف ر کنم... اگه دیگه شه ه اون دخِنه که   

 عاشقش شدم نیسِن... 

ی داشااااااااااااتم ه  این که ی    
ن هوا به در شااااااااااااوچن انتظار هر چن 

من هم. خم شاااااااااااااادم و  ب نااد. خودش زودتر بااه خنااده افتاااد. 

 م تم را به بازویش کحب دم. 
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اااااااااااااااااااااااا ب خود  هنتو م ااااااااااا ول ن ن. دیگه م بوری هور این   

، چه بیه باشاه چه  دخِنه که عاشااق خودش کردی رو ب شاای

 بهرو! 

ن چه هوری    اااااااااااااا مادر و خواهر شوهرم نداری که  ال   کین

  وی ون  رسشون شدی! 

ن دو تا م   دیگر هم بهش کحب دم. خندید و  خ   ش ماشی 

را روشااااااااان کرد. راه که افتاد صااااااااادا را هم بی اااااااااِن کرد. منتظر 

ای کااه  خش شااااااااااااااد رسم را بااه ای رپ بودم امااا... ترانااهترانااه

 طرفش برگرداند. 

 غریبا کاوه خان... ترک عادش کردی؟  
ً
 ا ع یبا

 ا هووم... نه ماه بسته بودنم به تخ !   

د. باز این ناااااه ماه انگار خ یل زیاد بهش ناااااخ  گذشاااااته بو   

 صدای  خش را بی ِن کرد. 

 ی ما قصه دارهخونه»  

  لبالو و  سته داره  

 های گرمش    خنده  
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  دمای خسته داره  

 ی ما شادی دارهخونه  

 توی  وضاش مایه داره  

 هاش توپ بازی دارهکوچه   

 «های نازی داره... گربه   

 دناش  مد و دنتم را گرف .   

 کنم. ا دیگه ولش نیم  

ام را را   به   ااااااااِن صااااااااندیل دادم و ن س ک اااااااا دم. ت  ه  

 خیش...  خونه  انگار دیگر دور نبود...  قرار بود خنده به 

 اش هم ب اید. های خستههای  دملب

 رسم را به طرفش ک  کردم. فلور گ ته بود:   

ی از کودی و نوهوانیش بهاااا  گ تااااه بع ااااد یم»   ن دونم چن 

. فقآ این ه به ظاهرش هانااااااا .. باشاااااااه، غدتر از این  رف

درده نگاه ن ن... اون هم م  الِی که انگار یه بچه  ولداره ی  

 «داشته. 

 منو یما تو همه  
د
، من اما... ی زندی  دوین
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 ای نگاهش را از مسن  گرف  و گ  : ل ظه  

 گم براش... ا یم  

 شد کاوه را دید و به تینا ف ر ن رد. نیم  

 رو دیدم رساغ تو رو گرف . دونسِن هر بار تینا ا یم  

 خوشش  مد. گ  :   

 ا دلم براش تن  شده.   

 ا منم.   

 های ری  شده. باز نگاهم کرد. با چ م  

هوا خوشااا ال بودم... خوشااا اِل خوشااا ال و این ب ض ی    

 ام نداش . موق  هیچ ربظ به خوش ایلو اشک ی  

 دنتم را توی دناش ف ار داد و گ  :   

ی ض شده، اما... هنوزم تو بهِنین خالهااااااااااااا هرچند فلور عو   

 .  دن ایی

لبخند  مد و  ن ب ض را  وشااااااااند. عمیق ن س ک ااااااا دم...   

هایمان و هایمان دادم. دنااااااااا  وانااااااااام را به گرمای دنااااااااا 

 گ  : ای که یمترانه
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 ی ما گرم و صم یمخونه»  

 رو دیواراش ع سای قدییم  

 ع س بازی توی ایوون  

 «. لب دریا تو تابستون..   
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 و اما... 

 

 زیر ایوان ماه

 

 

 

 

 

اهن گلدار روی     با  ن 
ماه درناااااااا  ونااااااااآ  ناااااااامان بود. زین

 ایوان ایستاده بود. 

ن شااااااده بود اما هنوز بلد    شاااااااید غم دن ا توی دلش ته ن اااااای 

هایش کند و برای دخِنها دنااااااااااا  ت ان بود لبخند به تن لب

 دهد. 

 «   ایم. اس  رفهدورش بگردم من، ع »  

 « هاشگیل ما رو کرد کیسه ب س م ب باز این گل»  
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 « د! نه که تو هم بدش یم»  

 وگرنه یم»  
د
 ارم کف دن  خانوم رم یم سادش ن ن ِهن 

 «که کتابتو بهش تقدیم کردیا! 

... یمنیم»  
د
 «دونم. ی

ن هنگامه رانا  یم   گ  . قرار نبود رازش تا قرار گرفِین اولی 

 های فلور، فاش شود. اش در دن شدهچاپ رمان

 فلور معنایی نداش . رانِن فلور ک ا بود؟ عمارش که ی    

ن  ماااد و باااهگلنی از  لاااه    طرف دخِنهااا رفاا . هااای ایوان  اااایی 

ی تات د هنگامه م  م  ایه های نردبان را چسااااااااااااه ده بود. رسی

 کرده بود که ت ان نخورد تا کادرش به هم نری د. 

مد و دن  روی نردبان گذاش  تا خ الش از ن  تادن گلنی     

ی را    شود.  رسی

گن کااار تو معاادن نااااااااااااختااه، کااار تو کااه از همااه ش یمهمااه»  

 «تره، دورش بگردم. نخ 

 اش را خورد. هنگامه خنده  
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گن ع سااااااااااااااه دونن.  خرشاااااااااااام یمگیل مگااه قاادر یم   گاال»  

 «هاش کح  بود. هاش ک  بود اوناین

 «بررسشون. خاک»  

ی دوربینش  یخنده   هنگامه نردبان را به لرزه انداخ . رسی

را ناا   چسااه د تا از دناااش ن  تد اما کادرش به هم ریخته 

 بود. 

ی بابا گل»  
َ
 «گیل نخندونش دیگه. ا

 «چی شد  اال؟ ع س  بد افتاد؟»  

دنااااااااااااا ارای ما رو باش... یه ع س فلساااااااااااافن خوانااااااااااااا م »  

یما.   «بگن 

  چ کرد: گامه  چگلنی ناده رو به هن   

من فلساااافن دوناااا  ندارم... اما صااااورش  دم توش باشااااه »  

 «های ق ن  د یا از این منظرهخوشم یم

ی  ای بابا ی هنگامه باز با خنده   اش نردبان را لرزاند. رسی

ن ب اید. هنگامه نردبان را ول  دیگری گ   و خوانااااااااااااا   ایی 

ن  ماااااده، دوربی ی از نردباااااان  اااااایی  نش را کرد و فرار کرد. رسی
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ن را دودناااااااااِن دنااااااااا  گلنی داده و دنبالش یم دوید. گلنی دوربی 

 ن   چسه ده بود و م گ  : 

ی... ب ا منو دعوا کن...  اال چی بود »   تقصاااااااااااان  من بود رسی

 ...  «ع س ؟ ب ا دوباره بگن 

قدر بلند ی ان در باغ بلند شده بود. شاید  نصدای خنده  

 که تا  نمان هم برود... 

 د و برود و... برود و برو   

 های فلور برند. به گوش  

فلور که رو به ناااا ل ن اااساااته و نگاهش را به تالِف شااب و   

ها  مده بود نااااااااا ر... نااااااااا ری دریا دوخته بود. بعد از ناااااااااال

 برای ت ریااااح. ن ری با... خانواده. 

ای کاااه ای   ااادا کرده بود. خاااانوادهبااااالخره او هم خاااانواده  

ی و رناااااااااااا د شااااااااااااان به هم یمهایری ااااااااااااه ، وگرنه که گلنی و رسی

 اش بودند. هنگامه هم خانواده

 ها... نه فقآ  ن  

  ناه... های ی  ی زنهمه  
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 ی دخِنکان عالم... همه  

، با دیل که کم   ن کمک با کاوه و بهرو  مده بود. نه فقآ همی 

 خون گرم شده بود. از  ضور این هم

 خون ع ی ش  مد. هم  

 مر  رستش را داش ...  رسش بود.  رسی که یک ع  

 دن  در دن  بهرو بود.   

 دخِنش بود. دخِنی که یک عمر  رستش را داش ...   

 کنارش ن ساند.    

هایش را باز کاوه وناااآ بود. فلور و بهرو دو طرفش. دنااا    

 های ان انداخ .  کرد و روی شانه

، قراره چنااد روزی تینااا گ اا  فردا بااا  اادرب رگش یم»   رن دی 

 «شن. ها بااون

تر کرد و ی بهرو تن ی دناااااااااااااش را دور شاااااااااااااانه لقه کاوه   

 اش را م  م بون د. شق قه
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ااااااااش یم    برای تینا همی اااااااااه همراه همرسا
د
دانسااااااااا  که دلتن 

 هس  و... بود. 

ی  رایم به موهای فلور بعد هم رسش را برگرداند و بونااااااااااه  

 زد. 

اااااااااااک رسشاااااااااااااار از مهر بود و تاز    ه راه خر  کردنش را   دا  رسا

 کرده بود. 
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ن دو ن ر کنارش بمانند. دن ا را یم    داد که فقآ همی 

دادن داشااااااااااااااا . هنوز هم ترس هنوز هم ترس از دنااااااااااااااا   

گاه شاد و ت  هشادن داشا ، اما نه تا وقِن این ور کوه یمرها 

 گرفتند. هایش  رام یمرسهای این دو زن که روی شانه

ی؟ولد یموقِن برگ   براش ت»    «گن 

 بهرو هواب فلور را با م ث داد.   

 «های  درشو بدونم. دونم... باید برنامهنیم»  

ن نبود. شااااااااید یم   خوانااااااا  گرف  شااااااااید هم نه. نیمم می 

اش را شاااااب تولد از  درش هدا کند. شااااااید او هم خواهرزاده

ن یمبرنامه شااااااد... هرچه بود عضااااااو ای داشاااااا ... باید م می 

 ی تینا، هنوز هم فرهاد بود. نوادهاول و اصیل خا

فرهاد که توی بالکن ایسااااااااااااتاده و به ماه زل زده بود. هالیل   

 ونآ ن ایه شب. 

دانساااا  وقاش هنوز مردد بود. بعد از نااااه نااااال هنوز نیم  

 رن ده یا نه. 

 اش را برداش  و برایش   ام فرنتاد. گوشی    
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وهور کردن این شااااااااااااااایااد وقاش باااشااااااااااااااه کااه تو توی هم »  

 .  «  واس کم م کنن

   ام را برای ویدا فرنتاد.   

الی ف رهایش ن  ویدا که روی تخاش دراز ک  ده و البه  

خوانا  کرد، بخوابد. فردا صاابح زود کالس داشاا  و نیمیم

 کسل باشد. 

اول   ااااام رناااااااااااا ااااده را ناااادیااااد گرفاااا ، امااااا وقِن خواب بااااه   

 . هایش ن امد، گوشی را برداش  تا  هنش خایل شود چ م

ه ماند.       ام را خواند و خن 

ه بااه دریااا مااانااده بود.   ااایم بااه گوشی    اش مثاال بهرو کااه خن 

ی کاوه برداش  و گوشی را رن ده بود. رسش را از روی شانه

 از هیبش در ورد. ویدا برایش نوشته بود. 

دونم چرا وقِن   امش بهم رناااااااااااا د، ف ر کردم اول از نیم»  

 «همه باید به تو بگم... 

ها دیگر ناااااااااااالگحید. شااااااااااااید ایندانسااااااااااا  از چه یمبهرو یم  

کم توانسااااااااااته بود درکش ارتباط ن دی  نداشاااااااااااند اما بهرو کم

 کند. هم درکش کرده بود، هم مدیونش بود... 
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اگر  ن روز ویدا هلوی  ن عقد را نگرفته بود... وای. هنوز   

 لرزید.... هم از تصورش تنش یم

...  چه روزهایی بود... چه    روزهایی

 خوب که گذشته بود.   

ن بود. یم    همی 
د
ها گذشاااااااااا ... هرچند های زخمخوی  زندی

 ماند. یم

 ماند تا ابد... یم  

 اش را به کاوه و فلور ن ان داد. گوشی    

 «نظرتون به من مربوطه؟به»  

 «خوای بندازی گردن ما؟یم»  

ه به هواب شااااح  فلور خندید و به صااااورش خندان کاوه نگا  

 کرد. 

. اول و  خر اونا کار خودشونو یم»   ن  «کین

گ اااا . رسش را ت ااااان داد. باااااز رس روی کاااااوه راناااااااااااااااا  یم   

 اش گذاش . شانه
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شااااااااااااااااااد تینااااااا ف رش فقآ درگن  تینااااااا بود. اگر باااااااعااااااث یم  

تر باشاااااااد، او هیچ مخال ِن نداشااااااا . هرچند اگر خوشااااااا ال

 مخال ِن هم بود، قصد بروز دادنش را نداش . 

 خ  
د
 یل خوب یااادش داده بود کااه  ِن اخت ااار خودش زناادی

هم تمام و کمال دنااااااااااااا  خودش نبود، چه رناااااااااااااد به اخت ار 

 دیگران... 
د
 زندی

 «تون. خداوک یل خوب بالشی گن   وردین ه  »  

فلور و بهرو با صاااااااااااادای بلند خندیدند اما رسشااااااااااااان را ت ان   

 ندادند. 

ن بعااااااد یه بگو بچااااااه یم»   خوام. تو دیگااااااه ظرفیتاااااا  ببی 

ن   «قدره کاوه. همی 

 «خوام. دیرم شده... خود، من یه ده بیس  تا بچه یمی  »  

 قبول کن. »  
د
 «برو به فرزندخوندی

ن با هنم و یم»   خوام خون فلور تو رگاشااااااااااااون باشااااااااااااه همچی 

 «هرب ه بار ب ان. 

فلور خنااادیااد و رسش را بلناااد کرد. بهرو هم هااادا شاااااااااااااااده و   

 کرد. نگاهش یم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 ف. صفایی فرد                                                                                                  زیر ایوان ماه   

EXCHANGE GROUP. 1662 

 «من شوچن ن ن. خ ال  ب ش بچه، با »  

 

 

 

 

🌙 

 

 411#ایوان

 

 

 

 

ن تو  قتاااه یاااه خاااانااادان ب رح خااادا هااادی یمباااه»   گم... ببی 

... خاندان  فلورالملوک م بوب باشی ... بعد داشاااااااااااته باشی

ها ی  ی  ب ااااااینن رو صااااااندیل مخصااااااوصاااااا  تو ایوون، بچه

 «بوس... ب ان دن 
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اااااااااااک را نگاااه بهرو از تااه دل یم   خناادیااد. فلور چااپ چااپ  رسا

 هایش را کنِنل کند. کرد. بلد بود چ ور خندهیم

 دو بااااور کن    ااااه، این وری تو داری  روم یم»    
ً
. کال شی

 «ن ر و نصفن بی ِن نیسا م. 

  « ... ی و هنگامه هم هسِین  «گلنی و رسی

  مد. فلور، بهرو را تای د کرد. کاوه اما کوتاه نیم  

... من یم»   ن ی فلور خوام از رح و ری اااهب ثو من رف ن نی 

 اریم فلور اول تا تا دخِن اناااااااااام ااااااااااونم یمباشاااااااااان... بیساااااااااا 

 «بیستم. 

؟»    «اگه  رس شدن چی

 باز تخس شد و هواب بهرو را داد.   

 « رس شد با تو، من انم دخِنا رو تقبل کردم. »  

  « !
ً
 « ز م  ک  دی واقعا

 رسش را در هواب فلور ت ان داد.   

 ردند. فلور و بهرو با هم نگایه رد و بدل ک  

 شان کرد... کاوه م  وک نگاه   
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شاااااان شاااااا  ن  داشاااااا  و نگاه کاوه هنوز نااااااوایل بود و نگاه  

 م  وک. 

 بهرو دناش را روی ش مش گذاش  و رسش را خم کرد.   

 «خدا به دادمون برنه با این باباش. »  

 کاوه شوکه و ها  و وا  مانده بود.    

 «با ی هسِن؟»  

 کنِنل کند.   اش را فلور نتوانس  خنده  

 کرد. بهرو چپ چپ نگاهش یم  

 «باباش؟»  

 کاوه هنوز نیم توانس  باذیرد. به خودش اشاره کرد.    

 «یعنن من؟»  

؟»  
ً
 «واقعا

 فلور و بهرو هر دو به تای د رس ت ان دادند. کاوه از ها  رید.   

؟»  
ً
؟... ی تو  امله شدی اصال  «یعنن چی

ی یم   ن  طرفش  رتاب کند. گ   که به بهرو دنبال چن 
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  خر رس شالش را برداش  و  رش کرد.   

 «کنن خب؟  مادگی و ندارم! چرا  رش یم»  

اش را  رش کناااااد. فلور خوانااااااااااااااااا  گوشی بهرو این باااااار یم  

 اش را خورد و گ  : دناش را گرف . خنده

نگ تم این فقآ تو  رف دنبااااااال خاااااااناااااادان فلورالملوک »  

 «گرده؟! یم

 «من هنوز این مارمولکو ن ناختم! چرا به خدا! فقآ »  

 کاوه با همان شوک از هواب بهرو به خنده افتاد.    

 هنوز ناباوری م ض بود.   

 رویش ن س . روبه  

 بچه»  
ً
 «م اون توئه؟واقعا

 اش گرف . بهرو باز خنده  

ن توئه. »    « ره همی 

 «چی بذاریم انم و»  

 «بذار بهینم چ ه اول، بعد. »  
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🌙 

 

 412#ایوان

 فلور خندان و با چ ماین که  اال نم شده بود، گ  :   

 «فلور اول تا بیستم بودن که، چی شد؟»  

  « .  «انم تو فقآ برازنده ی خودته، باید همی ه تک باشی

 «بینن که گوشام دراز نیس . یم»  

دونسااااااااااااتم بچاه هاه انقادر دنااااااااااااا  باه نقده... باابا چاه یم»  

 «م من. خوانتم ت ری   کنم ب ای تو ت یم

   
د
ه به شااا م بهرو بود. هنوز کوچ ِنین برهسااات  نگاهش خن 

 هم نداش . 

 «   ب نه و  ن  قلو از  ب درب اد... »  
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 «وای مگه خیل کاوه؟»  

من به ف ر توام ع ی م، یه بار  امله شااااااااااااادی  ن  تا درو »  

؛ بده؟یم  «کنن

 زهرمار ع ی م! »  
ً
 «دیگه واقعا

 «بذاریم؟خ یل خب!  اال بگو انم و چی »  

 شد... ها م و یمالی صدای مح شان  رام  رام البهصدای  

 کرد... ها را روشن یمعاقب  نور همه  

 شد... ها تمام یمن ایه  

 راه روشن بود...   

 گذش ... ها یمالی  یچ و خمهرچند از البه  

 هاها و غمشادی  

ینن     ها ها و تلجن شن 

 باشد... ها بی ِن هکاش صدای خند    

 این ا...   

 زیر ایوان ماه...   
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 پایان 

 یازده دی ماه ه اروچهارصدوین
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