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EXCHANGE GROUP. 1 

 ✨نور اهلل بسم✨

 لی لی جان

 به قلم مهسا

 دوستت دارم...

 ای زیبا ترین اشتباه...

 ای آبی زالل دریای بی کران عشق...

 دوستت دارم...

تو همان آرزویی بودی که همیشه در دلم پنهان بود،تا 

وقتی که ببینمت،و تمام من در آرزوی دیرینه ی 

 داشتنت خالصه شود..

برایم تا تو...همان عشقی بودی که قلبم را آدم کرد،

فکر کند..تصمیم بگیرد..هرچند به اشتباه..تو...تو 
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همان زیباترین اشتباه من،در شکوهمندانه ترین لباس 

 مبدل بودی،که آمد و قلب آدم ام را دزدید..

 و من..

 آری..

دختری بودم که تو را از خودت گرفتم..و تا ابد به 

 خوده دیوانه ام هدیه کردم.

 ��مهسا نوشت��

 خالصه:

دختری با تمام دخترانگی هاو دنیایی از جنس لیلی

عشق و بی تجربگی،قدم به دنیای جدیدی از عاشقی و 

دیوانگی میگذاره و دوست دار مردی یک ده و نیم 

 بزرگتر از خودش میشه
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مردی با گذشته ای پرتجربه و خاکستری،که حاصلش 

 لبردختری بنام پروانه است،که تنها چند سال با د

 کوچولوی داستان اختالف سنیشونه

این عشق پر از اتفاق و دوری های تلخه،که در آخر به 

 زندگی ای شیرین و لبریز از آرامش ختم میشه

 

 ��پایان خوش��
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 یک #پارت

 جان یل#یل

 

با انگشتان بلند و گرمش،به نریم چانه ام را گرفت و به 

 سوی صورت جاافتاده و پرجذبه اش چرخاند... 

 

ه ماند،که آن   خیر
ی

نگاهم بی اذن من،به دو تیله ی آبی رنگ

ها هم با نگرابی و جستجو گرانه روی چشم های من مانور 

 یم دادند... 

 

بی طاقت از سنگینی نگاه پر حرفش،لب گزیدم و چانه ی 

لرزانم را با تکان دادن رسم،از حصاره انگشتان قوی اش 

 خارج کردم... 

 

چشم دوختم و آن را میان بالتکلیف،به بند کوله ام 

 انگشتانم به بازی گرفتم... 
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ی نیم گفت...  ی  چیر

او هم مثل من سکوت کرده بود و در این میان،صدای 

نفس های کشیده و عمیقش در فضای مطلوب و خوش 

ی یم پیچید و دلم را چون گنجشگ به زیر  رایحه ی ماشیر

 باران مانده میلرزاند. 

 این بو.... 

 این عطر.... 

 ی که برای تن و لباسش بود... این عطر 

این عطری که مستم یم کرد و بوی سیگاری که با آن 

 درآمیخته شده بود،یک تنه جادو ام یم کرد... 

به راسنی که من عطر او را روی تن هیچ مرد دیگری نیافته 

 بودم و این بو،فقط و فقط مختص خوده لعننی اش بود... 

 

از این هوای  ناخوداگاه دم عمیقی گرفتم و حجم زیادی

 خوش را به ریه هایم هدیه کردم... 
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پلک های خیسم را روی هم گذاشتم و رسه دردناکم را به 

 پشنی صندیل تکیه دادم... 

 

 راحت نبودم! 

 نگاه آبی رنگش را 
حنی با این چشمان بسته هم،سنگینی

ی تر یم شدم...  مگیر  حس یم کردم و معذب و رسر

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 دو#پارت

 جانیل#یل
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کیم تنم را روی صندیل جا به جا کردم و با دستان آزاد 

 مانده ام،خودم را در آغوش کشیدم... 

 رسدم نبود. 

فقط کیم احساس تنهابی بر وجودم سایه انداخته بود و 

 آزارم یم داد... 

 

ی را  بعد از چند لحظه ی طاقت فرسا شنیدم که ماشیر

 روشن کرد... 

 ... م کهشنیدشنیدم که همزمان آیه کشید و 

 

 چه گفت؟! 

 

 قلبم خییل بی پناه در خودش مچاله شد و به درد آمد!.. 

 

 زیرلب بر من لعنت فرستاده بود؟! 

 خودم شنیدم! 
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 گفت... 

 یل''... گفت ''لعنت بهت یل

 

 دیگر تحمل نکردم! 

بعد از دقیقه ها خودداری کردن حاال سد تحملم با این 

گه،بغض اراده و به نا جمله،درهم شکسته بود و من بی 

 ترکیده بود... بزرگم 

 

نتوانستم صدای هقم را خفه کنم و من لعنت شده 

 حواسش را به خودم جلب کردم. 

درمانده دستانم را روی صورتم گرفتم و سیع کردم صورت 

 گریانم را از اوی کالفه شده پنهان کنم. 

 

 نچی کرد و به آرایم اسمم را صدا زد.. 
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زن کنار آقا تنها نالیدم:بقلبم هزار تکه شد و 

 اراب...میخوام پیاده شم... د

 

زبانم حرفی زده بود که قلبم با همان تکه های پخش و 

 پال،نکوهشش یم کرد.. 

 
ی

مندگ ی را گوشه ای نگه داشت،قلبم با رسر اما وقنی او ماشیر

ه در  تمام سکوت کرد و دست بی جانم به سوی دستگیر

 رفت.. 

 

قلب چاک بروم...یم خواستم زودتر غرور و یم خواستم 

 اوی بی رحم را تنها بگذارم.. چاکم را به دوش بکشم و 

دلم نیم خواست بیشیی از این آبروی خودم را،پدرم را،و 

م...   عشق رسخورده ام را بیی

 

ه را بی جان کشیدم و باز نشد.   دستگیر

 دوباره..سه باره... 
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ار کردم و باز چندبار،عصنی و بی طاقت این کار را تکر 

 نشد... 

 

 . شدت گرفتگریه ام 

من خییل بی پناه در میان احساسات مختلفم گیر افتاده 

 بودم و نیم دانستم چه کنم... 

 

ی   ام را به شیشه ی گرم ماشیر
بی توجه به حضورش،پیشابی

 تکیه زدم و پشت به او،باز هم گریستم.. 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 سه#پارت

 جانیل#یل
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کردم و با د،داغی دستش را روی شانه ام حس  ثانیه ای بع

دم...   عجز پلک فشر

بافشار همان دست،مرا به سمت خودش کشید و تنم بی 

مقاومت،با هدایت دستش همراه شد،که ناگهان در توده 

 فرو رفتم... 
ی

 ی گرم و بزرگ

 

درهمان دم بود که لحظه ای عقربه های ساعت از حرکت 

 عمیق فرو رفت... ایستادند و تمام دنیا در سکوبی 

 

م باز کردم که جز شانه ی خیسم را ازهشک زده پلک ها

ی ندیدم...  ی  اش چیر

 مرا در آغوش گرفته بود؟! 

 چرا؟! 

 مگر... 
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نتوانستم به سواالت متعددی که در ذهن قفل شده ام 

شکل گرفته بودند،ادامه دهم...چراکه حاال صدای بم و 

به خودم یم مردانه اش را در نزدیک ترین حالت ممکن 

ین میان،پر قدرت و پر شنیدم و عطر لباسش در ا

 رسخم که به سینه اش چسبیده بود یم حجم،رایه بینی 

 شد. 

 

 یل جان! :یل-

 

،با  ی یاد چندی پیش افتادم که بجای این لحن نرم و دلنشیر

 گفته بود 
ی

 کالفگ

 ''لعنت بهت یل یل''

 

هنش چنگ زدم و  با اشک هابی روان و حایل منقلب،بر پیر

 در دل،صدها بار به او گفتم

 'مرد'''نا
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 :اینجوری گریه یم کنی که االن پس میفنی بچه. -

بعدشم...خانوم خوش گریه،من بخوام تو رو اینجوری 

ی گیسای قشنگت دار  تحویل فردین بدم که من و با همیر

نه عزیزم.  ی  میر

 

 شوخی یم کرد. 

با من شوخی یم کرد و من فدای صدای مردانه اش یم 

 شدم! 

 

 ال کشیدم. با خجالت و حیس گنگ،بینی ام را با

ین جای دنیا که آغوش  تازه میخواستم با آرامش،در بهیی

ینش بود پلک ببندم که مرا از خود جدا کرد...   گرم و شیر

 

ایش  صورت خیسم را مقابل صورت جذاب و چشمان گیر

 گرفت.. 
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با همان دستان گرم و بزرگ،صورتم را قاب زد و با صدابی 

 زدی...  راتب جدی تر شده بود گفت:حرفابی کهکه به م

 جدی که نبود؟

 

 و خجالت چشم بستم و او با مکنی  طوالبی به 
ی

با بیچارگ

 یل! حرف آمد:یل

 در جریابی که چقدر اختالف سنیمون زیاده؟هوم؟

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 چهار#پارت

 جانیل#یل
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خودش رسم را تکان دادم که رسی    ع ادامه داد:به نظرت این 

 یه مانع خییل بزرگ نیست؟

 

ی نگاه تم بیشنتوانس  از این در آن نگاه پر جاذبه و سنگیر
یی

 کنم و به حرف های تلخش گوش دهم. 

 دستان اوبی 
ی انداختم و گونه های رسدم از داغی رسم را پاییر

 که هنوز آن ها را از صورتم جدا نکرده بود،سوخت... 

 

 :یم دونم که یم دوبی گذشته ی من و! -

 حتما فردین تعریف کرده براتون... 

 واج و دوتا متارکه! ازد دوتا 

؟  یم بینی

 سفیده تو خییل سیاه یل
ی

 یل. پرونده ی من در برابر زندگ

 

 نفیس گرفت و دست هایش را از صورتم جدا کرد... 
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بعد از داغی پوست دستان دلچسبش...درست به اندازه ی 

ندابی کف دستان جدا شده اش،روی دو گونه ام را یخب

 ودم را رسما احاطه کرد! عظیم فرا گرفت و به آرایم کل وج

 

نگاهم به دستان رگ زده ای بود که به جای گونه های 

من،حاال بنده آن فرمان بدشکل و اعصاب خردکن شده 

 بود... 

 

ی برای اینکه تو - ابی که گفتم خودشون یه تنه کافی هسیی
ی :چیر

 یل... دوره منو خط بکیسر یل

ایم ی من و فردین هست و با مطرح کر جدا از احیی دن  که بیر

کوندنه این قضیه پیشش،حکایت نمک ونمکدون ش

 میشه... 

 جدا از حرفابی که ممکنه پشتمون دراد و روح کوچیکتو 
حنی

 نابود کنه... 
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مستقیمن نگاهم کرد و در چشمان بی فروغم لب زد:من تو 

م پروانه دوست دارم!   رو مثل دخیی

... با همون  ،نه بیشیی  دیدگاه...نه کمیی

 

ای او،خرابه ا بود و طوفان حرف هزلزله ای درونم به پ

 هایم را هم به یغما برده بود... 

 من پروانه نبودم! 

ه پدره دیگری بودم که فقط عاشق یک بی رحم  من دخیی

 شده بود! 

ه و عطری که دل یم برد  عاشق مردی با چشم های آبی تیر

 از من بیچاره... 

 

 ام یم آمد! گریه 

ر شده بود و سییل از اشک،در تن و پشت پلک هایم تلنبا

 من از گریه کردن یم ترسیدم. 
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یم ترسیدم آن قدر بلند و پر سوز بگریم،که او حنی مرا در 

 حد و سن و سال پروانه اش هم نداد. 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 پنج#پارت

 جانیل#یل

 

ها توانستم پس از آن همه حرفی که طعم زهرمار یم داد،تن

دن لب روبه نگاه نافذ و منتظرش،با هزار جان کن

 بزنم:میخوام برم خونمون... 

 

ی کرد و گفت:خوبی یل  یل جان؟با تردید حالتم را آنالیر
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به مقابلم چشم دوختم و با حایل رو به انفجار رسم را به 

 نشانه مثبت تکان دادم... 

 دروغگو بود! 

ی هایش  هوابی ترم یم کرد.  من جانش نبودم و با جانم گفیی

ی نبودم...   من هیچ چیر

 من... 

 

 وحشتناک،عصنی پایم را تکان یم دادم تا حواس بی بغضی با 

کد و هق  حواسم را پرت کنم که مبادا این بمب ساعنی بیی

 هق جان سوزم،جانم را بسوزاند.. 

 

ی را روشن کرد و با آهسته ترین رسعت  بی حرف ماشیر

 ممکن به راه افتاد.. 

 

 "لعنت به او"
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د فرو پاشر لعنت به اوبی که جانم را گرفته بود و منتظر بو 

 ام را ببیند! 

 

صدای زنگ گوشر ام بلند شد و او که تازه لب باز کرده بود 

 و"بب  .."بر زبان آورده بود،لب بست و پوف بلندی کشید... 

 

بی تمرکز و با پابی که هنوز تکانش میدادم،زیپ های کوله ام 

،باز و بسته یم کردم که باالخره را در جست جوی گوشر لعننی

وبی کیف پیدا کردم. آن را توی جی  ب بیر

 

 *کیا*

 

کیارش بود و من هیچ رقمه حوصله ی وراخی هایش را 

 نداشتم! 

بی معطیل ریجکت کردم که بالفاصله نوتیفیکیشن پیامش 

 باالی صفحه موبایلم نقش بست... 
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 واجب دارم*بده کار  ¹*لو لو جان مادرت ج

 

 زد... و هنوز ثانیه ای از پیامش نگذشته بود که باز هم زنگ 

 

ی را لمس کردم.   عصنی و کم حوصله پلک بستم و آیکن سیی

 

 جواب¹*

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 شش#پارت

 جانیل#یل
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 صدای مردانه و پر شورش در گوشم پیچید که یم گفت.. 

 ه  ول   و... :لولو...بیی بغل داش -

 

غش غش به حرف بی مزه اش خندید و من با تاسف به این 

،کار دیگری هم یم تواند  فکر کردم که کیارش مگر 
ی

جز لودگ

 داشته باشد؟

 

 بی حال و کالفه،لب زدم:کیا اگه کاری نداری قطع کنم. 

 

بالفاصله بعد از شنیدن صدای زار من،به خنده اش خاتمه 

 داد و با بهت پرسید:نمنه؟! 

؟یل  یل خودبی

 این چه صداییه؟

 ببینم..نکنه گریه کردی؟!!! 

 هان؟؟؟
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ی دستش آمبا باال کشیدن بینی ام د که این ،حساب همه چیر

بار با جدینی که کمیی ضمیمه ی صدایش یم شد گفت:خی 

 شده نفله؟. 

 

ی شده بود...   همه چیر

ی اتفاق افتاده بود و زبان خشک شده ی من برای  همه چیر

 یم چرخید... هیچ کلمه ای ن

 نیم خواستم جلوی او و درباره ی او،با کیس حرف بزنم! 

زنم و او را ن تیشه به اعتبار پدر بنیم خواستم بیشیی از ای

 بیشیی از این،جلوی دوستش کوچک کنم... 

 

 آرام و گرفته گفتم:میخوام قطع کنم کیا! 

 

 را از گوشم جدا نکرده بودم که عصنی و با 
هنوز گوشر

 ت:وایسا بینم ی اب و... صدابی بلند گف
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؟  چه مرگت شده شنی مادر مرده ها حرف یم زبی

 یا پاشم بیام؟
ی

 یم گ

 

 کیای دیوانه حرفش حرف بود! 

شوخی یم کرد ها،زیاد...ویل به وقتش چنان از جلد شوخ 

ون یم آمد و خشن یم شد که هیچ کس باورش  طبعش بیر

 نیم شد،این کیارش،آن کیارش باشد... 

 حاال... مثل 

 حاالبی که یم گفت یم آید و واقعا یم آمد! 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 هفت#پارت
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 جانیل#یل

 

سخنی و از الی آن بغض لعننی و  م را بهآب دهان

ی فرستادم و لب زدم:خییل خب!   بزرگ،پاییر

 تو نیا،من میام. 

 

 :پاتوق؟-

 

 :اوهوم. -

 

 :اوگ،منتظرم پس. -

 

 :حاال قطع کنم؟-

 

 ا شیطنت گفت:یعنی اول تو؟آرام خندید و ب
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 من هم لبخند محوی زدم... 

و کیارش دیوانه ای بود که لنگه اش تنها خودش بود 

 خودش. 

 

 :نه اول تو. -

 

 :نه دیگه،اول تو. -

 

 کالفه و بی حوصله گفتم:اوگ،بای. 

 

بی توجه به چند پیایم که از واتساپ آمده بود،گوشر را 

رم را به 
َ
ی که در حال یط شدن خاموش کردم و نگاه ت مسیر

 بود دوختم... 
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هزاران فکر مختلف در آن واحد در رسم یم چرخید و 

 گر در قلبم. هزاران حس مختلف دی

 بود که مدام،درمیان تمام افکارو 
ی

پشیمابی کلمه پررنگ

احساساتم خودنمابی یم کرد و باعث یم شد که آزرده تر از 

 لحظه ای پیش شوم... 

 

،گلویش را صاف کرد که نگاه بی پس از سکوبی  نسبتا طوالبی

 قرارم به سمتش کشیده شد. 

 

 ابروان پرپشت و سیاهش را به هم ن
ی

زدیک کرده اخم کمرنگ

انه ام ساخته بود. بود و از او مردی به زیبابی خیاال   ت دخیی

 

 

 

@roman_mahsaw 
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 هشت#پارت

 جانیل#یل

 

خره لب های درشت و مردانه اش را تکابی داد و باال 

 گفت:فردین خونست؟

 

 رسم را به سمت پنجره چرخاندم و بغضم را نادیده گرفتم. 

تا لب باز کند و  هنوز به طور احمقانه ای منتظر بودم

 بگوید

 "منم دوست دارم"

 

 :نیم دونم. -

 

 یل. :یل-
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 لب گزیدم و با خشم،قلب رسکشم را نهیب زدم. 

 

 :بله؟-

 

ماندگار از اتفاقات امروز، یا :نمیخوام فردین یا حنی -

ی بفهمن!  ی  حرفابی که بینمون رد و بدل شد چیر

ی بره.  ام و ارتباط بینمون از بیر
 اصال دوست ندارم احیی

 متوجیه که؟

 

بی حرف رسی تکان دادم و فکر کردم حرف های عذاب 

آورش تمام شده اند که در ادامه با تحکم گفت:برگرد 

 ببینمت. 

 

 به حرفش گوش ندادم. 

انه نگاه شفاف و بی هدفم را به درخت هابی که یگ مص 

 یگ از دیدم خارج یم شدند دوختم و تنها،گفتم:بله؟
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میدم غش به چانه ام بود که فهتازه با برخورده پوست دا

 چقدر از او خجالت یم کشم و.... 

 واقعا چطور توانستم به او از احساساتم بگویم؟

انست مرا به قطره ای به اوبی که حنی با یک نگاه هم یم تو 

 آب تبدیل کند. 

 

به ناچار و با هدایت دستش که بنده چانه ام بود،به 

هن سفیدش سمتش رو گرداندم و عامدانه به یقه ی پیر 

 چشم دوختم. 

 

 دستش... 

 پوست دستش... 

 او همیشه بدنش گرم بود! 

 گرمابی زیاد که تاحدودی به داغی یم گرایید... 

 درست برخالف من! 
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همیشه خدا یخ بود و وقنی که گریه یم کردم،دمای بدن من 

ی ترین درجه ممکن خودش یم رسید.   تنم به پاییر

چ فرفی نداشتم و مثل حاال...حاالبی که با یک تکه یخ،هی

گوشه گوشه ی تنم را ذوب یم کرد   حرارت پوست او بود که

 و به قهقرا یم کشاند... 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 نه#پارت

 جانیل#یل

 

؟:نیم-
ی

ی بگ ی   خوای چیر

 

 از اذیت کردن من لذت یم برد،نه؟
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 اما او که خییل مهربان بود! 

 آقا بود! 

 به قول نریمان،جنتلمن بود! 

 فتت به من یم گهمیشه با محب

 یل جان""یل

 با محبت با من حرف یم زد.... 

 ای احمق! 

 ای اح  م    ق! 

ی رفتار یم کرد!   او با همه این چنیر

 م که به دخیی عمویم  یم گفتحنی هزاربار شنیده بود

 "ویدا جان"

 

 آه که من چه زود دل و دین از کف داده بودم خدا! 

 آن هم به گ؟

 . به مردی که دوست پدر بود.. 
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 شانزده سال از خودم بزرگ تر بود... 

ش تنها پنج سال با من اختالف سنی داشت!...   دخیی

 گذشته ای پرتجربه با دو زن دیگر داشت... 

 روی چه حسابی عاشق او شدم؟... واقعا من 

 روی حساب احمق بودنم؟

 یا بی شانس بودنم؟... 

 

لحظه ای شنیدم که نگران صدایم زد و متوجه شدم که 

ه ای هست،نگاهم را از روی یقه ی مرتبش به چند دقیق

 وختم و....گریه یم کنم! چشمان رسدرگمش د

 

 :میشه خواهش کنم نگه داری؟-

 

 گوش نکرد. 

 ایم زد... باری دیگر صد
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 و من باری دیگر خواهش کردم... 

 

ی را کنار پیاده رو نگه داشت و  او تسلیم شد و کالفه ماشیر

 . من خواهش کردم که قفل در را بزند.. 

 

بی توجه به خواهشم،آرام و جدی گفت:حالت خوب 

 نیست عزیزم! 

 

 عزیزش نبودم به خدا! 

 از روی عادت یم گفت عزیزم! 

 به همه یم گفت عزیزم! 

ن،به ویدا،به مامان،به غریبه ها،به همه،به همه،به به م

 همه... 
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@roman_mahsaw 

 

 ده#پارت

 جانیل#یل

 

ا،آن نگاه پرحرف و تاب نیاوردم آن فضای مطلوب و گرم ر 

 منظور و بم را...و همه و همه را تحمل آبی را،آن لحن بی 

کنم که به سیم آخر زدم و بی فکر،به سمت او خم شدم تا 

 قفیل را که روی دسته ی در بود بزنم. 

 

متوجه بودم و نبودم که تمام باال تنه ام روی جسم بزرگ او 

 شده. خم شده و موهای بلند و رسکشم روی پاهایش رها 

 

 گیج بودم. 

قفل لعننی را پیدا نیم کردم و نزدیگ به او تمام حواسم را 

 پرت کرده بود... 
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زیر لب یم اشک هایم هنوز بی درنگ یم ریختند و 

 گفتم:کو؟

 قفل لعننی کدوم یگ ازیناست؟

؟  کجابی

 اه... 

 کجاست؟

 

 حالم دست خودم نبود خب... 

تم من امروز به شکل بدی،توسط کیس که دوستش داش

گ بی پن
اه بودم که پس زده شده بودم و شبیه به دخیی

درمیان شلوغی پیاده رو مادرش را گم کرده و از احساس 

  گرید... غریبانه اش های های یم

 

وقنی بازوهایم را گرفت و مرا از روی هیکلش عقب 

کشید،تازه آنجا بود که کیم به خودم آمدم و با خجالت و 
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ی انداختم تا مبادا نگاه رسزنشگر او را  ماللت رسم را پاییر

منده تر شوم...   ببینم و رسر

 

 

د و با مالیمنی که سیع داشت  به آرایم رسشانه هایم را فشر

یتش را پنهان کند گفت:یم خوای بریم پشت آن عصبان

،تا یکم حالت عوض شه؟  پارگ جابی

 

 در همان حال رسم را به مخالفت از او تکان دادم. 

 

نم من معذب و خجالت زده تتنش را جلوتر کشید،که 

 منقبض شد. 

 

 :چیکار کنم حالت خوب شه االن؟-

 

 .  لب زدم:هیچی
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 رسازیر شد... و همزمان چند قطره ی روان،از چشمانم 

 

 خانوم! یلآرام تر و دلجویانه گفت:یل

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 یازده#پارت

 جانیل#یل

 

خواستم در جوابش بگویم"جانم"...که دیدم اصال جابی 

 رایم نمانده تا پیشکش اش کنم! ب

 این مرد چشم آبی تمام جانم را گرفته بود! 
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 فدایش کنم!.. دیگر جابی برایم نگذاشته بود تا با حماقت 

 

بی طاقت از آن همه نزدیگ و عطری که نورون هایم را 

 تحریک یم کرد گفتم:آقا داراب قفل و بزنید من برم. 

 

 :کجا به سالمت؟-

 

م برم پیش تر جواب دادم:میخواعادی پرسید و عادی 

 دوستم. 

 

شانه هایم را رها کرد و کمرش را بر پشنی صندیل تکیه داد و 

کر به صورتم چشم دوخت و بعد کیم در سکوت و متف

 گفت:همون آقا کیا؟

 

چشمان ترم را باال کشیدم تا منظور این حرفش را واضح تر 

 بفهمم... 
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 کرد و همان اخم کمرنگ روی پیشابی اش خودنمابی یم

 چرخید...  چشمانش منتظرو دقیق،روی صورتم یم

 نگاهش بی تفاوت نبود.. 

مسئولینی بودند که شک تیله هایش غرق در احساس 

ه دوستش بودن رسچشمه یم  نداشتم که آن هم،از دخیی

 .. د و والغیر  گیر

 

ه در چشمانش گفتم:بله،کیارش.   خیر

 

مام لبخند یک وری ای لبان درشتش را کشید و قلبم با ت

 دلخوری هایش به جنب و جوش افتاد. 

 

دسنی به چانه اش کشید و بعد گفت:فردین یم دونه؟یا 

 ماندگار؟

 

 رسی باال انداختم. 
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 :نچ. -

 

رسش را متاسف تکان داد و با چشمان رسزنشگرش،با لحنی 

 جدی گفت:یم دوبی که تو یه دخ ... 

 

 بی توجه به میان حرفش پریدم و محکم گفتم:میخوام برم. 

ی لطفا. ل قف  و بزنیر

 

 سکوت کرد. 

 خب...بی ادبانه میان حرفش پریده بودم! 

ی بار!   شاید برای اولیر

اما سنگینی نگاهش تمامم را فرا گرفته بود و بی  نیم دیدمش

 قرارم یم کرد. 

بی قراری ای که عقلم مدام شماتتش یم کرد و حرف های 

 بی رحمانه ی او را به یادش یم آورد. 
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@roman_mahsaw 

 

 دوازده#پارت

 جانیل#یل

 

،به حرف آمد و بی انعطاف و 
باز هم با مکنی طوالبی

 رسونمت. دستوری گفت:یم 

 

 قبل ازینکه بخواهم مخالفت کنم،گوشر اش زنگ خورد. 

زبان به دهان گرفتم و با غم،پشتم را به صندیل تکیه دادم و 

ی هایم،صورت خیسم را از اشک هابی که هنوز  با استیر

 دند پاک کردم. خشک نشده بو 
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ی را به حرکت درآورد و در همان حال،با دست دیگرش  ماشیر

 اشت. گوشر را کنار گوشش گذ

 

 :جانم؟-

- ......: 

 :احتماال یه بیست دقیقه دیگه. -

 

- .......: 

 :تا تو حاضی شر منم رسیدم. -

- .......: 

 :نه... -

- .......: 

 :باشه عزیزم.فعال. -
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انه ی پروانه را  از پشت خط  صدای ظریف و دخیی

 تشخیص داده بودم. 

ون بروند!...   انگار قرار بود باهم بیر

 تفری    ح کنند!... 

 قلب شکسته ام،حسودی یم کردم!...  هنوز با 

 دیوانه بودم دیگر!... 

دیوانه  مردی که مرا پس زده بود...عشقم را رسزنش کرده 

 بود...احساسم را هیچ،شمرده بود... 

 

 زدم:مزاحمتون شدم. ناخوداگاه آیه کشیدم و گرفته لب 

 

ه اش  ی و نگاه خیر نگاهم به جلو بود،ویل متوجه برگشیی

 شدم. 

 نگاه هایش هم خجالت یم کشیدم. دیگر حنی از 

ی بود...عمیق بود...   زیادی مردانه بود...سنگیر

،زیادی در جانت نفوذ یم کرد!.  ی  حقیقیی
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حاال که دست دلم را پیشش رو کرده بودم،تاب این نگاه 

 از منظورش را نداشتم...  های هرچند خایل

 

 نگاهش را گرفت و پس از چندی سکوت،گفت:مراحیم. 

 

 ! ی  همیر

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

ده#پارت ی  سیر

 جانیل#یل

 

 چه انتظاری داشتم واقعا؟
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که مثال با قربان صدقه و فدایت شوم به من بگوید 

 مراحمم؟

 

 بغض کردم... 

ا این بار از دست خود احمقم بغض کردم،نه اوبی که مر 

 مثل پروانه اش یم دانست. 

 

باید به خانه یم رفتم...دوش یم گرفتم...گریه یم 

را تخلیه یم کردم...خودم را دعوا یم کردم...خودم 

کردم...مالمت میکردم...باید تا چندین هفته خودم را 

قرنطینه یم کردم و حنی از نگاه کردن به عکس های 

 پروفایلش هم خودداری یم کردم... 

 .. ش یم کردم. باید فرامو 

 خودش را... 

 عشقش را... 

 عطرش را... 
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ایش   را... تصویر قامت بلند و صورت گیر

 تمامش را! 

 تمام،تمامش را!.... 

 

 

 دیگر حوصله هیچ کس را نداشتم. 

 حنی کیا! 

به درک که عصنی یم شد...دنبالم یم امد،زنگ یم زد،یا 

 حنی فحش کشم یم کرد!... 

 من االن فقط تختم را یم خواستم! 

 

در خیاالت و احساس پشیمابی شدیدم رس یم بردم که 

ی صدای بم و جدی اش،نگاه بی هدفم  را از خیابان و ماشیر

های زیادی که مثل ما پشت ترافیک و چراغ قرمز مانده 

 بودند،گرفت. 
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 :آدرس!. -

 

م خونه. -  :میر

 

چشمان ریز شده و نافذش را به صورتم دوخت و 

 پرسید:چرا؟

 

احت کنم. :میخوام برم خونه... -  یکم...اسیی

 

 داد و درحایل که مسیر نگاهش را به 
رسش را با رضایت تکابی

 اده یم دوخت گفت:این شد! ج

 بخوابی حالت بهیی میشه. 

 

ی نگفتم.  ی  چیر

ی بافی نمانده بود!.  ی برای گفیی ی  اصال چیر
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او فکر یم کرد من به خاطر یک رسی احساسات بچگانه،به 

د با خوابیدن همه ی آن او ابراز عالقه کردم و خیال یم کر 

 ها را فراموش خواهم کرد! 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 چهارده#پارت

 جانیل#یل

 

 به راسنی که مرا در حد پروانه یم دانست!.. 

چشمانم را بستم و سیع کردم در یط مسیر بافی مانده،نه 

 دیگر نگاهش کنم و نه با او حرفی بزنم. 

 او هم ساکت بود. 
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ب بودن و گذشته ای کو این درست برخالف خوش  ه مشر

 در آن مدام رس به رسم یم گذاشت بود!. 

 

دانم چقدر گذشت،ده دقیقه...بیست دقیقه...نیم  نیم

 دانم! 

ی متوقف شد و دم عمیقی گرفت،باالخره  ویل وقنی که ماشیر

پلک هایم را باز کردم و با دیدن ساختمان خانه 

ه سمت مان،بالفاصله به بند کوله ام چنگ زدم و دستم را ب

ه در بردم...   دستگیر

 

 :سالم برسون. -

 

دم و صدای آرام و مردانه اش ر  ا با جان و دل به گوش سیی

 لب گزیدم. 

معلوم نبود دیگر گ ببینمش و یا چه زمابی صدایش را 

 بشنوم. 
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من قرار بود فراموشش کنم و این از مرگ هم برایم سخت 

 تر بود.... 

 

ی را که غیر فعال کرد،دیگر د رنگ نکردم تا حنی قفل ماشیر

گرم او،در فضای بسته ای که نفس های  ثانیه ای بیشیی در 

 ان جریان داشت بمانم! 

با قدم هابی تند و بی جان خودم را به در خانه رساندم و 

ون  دسته کلید کوچگ که در جیب یونیفرمم بود را بیر

 کشیدم و در را باز کردم... 

ی بابا بود و این  برای منی که قیافه حیاط خانه خایل از ماشیر

ین اتفاق امر ام بسیار زارو پریشان  وز به شمار یم بود،بهیی

 رفت. 

 

بی حال،به سمت در ورودی رفتم و درحایل که کلید را در 

قفل یم انداختم،دعا کردم که کاش مامان هم خانه نباشد تا 

بخواهد شاهد این قیافه ی درب و داغان و اشک های 

 روان من باشد... 
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ا بی دقت،از پا دراوردم و با هل دادن ند دارم ر کفش های ب

 فروغم را در خانه ی مسکوتمان چرخاندم... در،نگاه بی 

 انگار مامان هم نبود!. 

خوب بودکه در این اوضاع،حداقل کیم خدا با دلم راه یم 

 آمد! 

 

با خیایل آسوده در را بستم و کوله ی سنگینم را همان بدو 

ی انداختم و مقنعه ی شل و ورود،همراه با کلید ها روی زم یر

دم بی تعادل مانده بود،به وا رفته ای را که روی موهای بلن

 گوشه ای دیگر پرت کردم و .... 

ی،بغضم را رها کردم....  ی  ناتوان از هر چیر

 

حنی این اشک های روان و درشنی که از چشمان خسته ام 

 رسازیر یم شدند،نیم توانستند ذره ای سبک ترم کنند.... 
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جوم حس های مختلقی که قلبم را به بازی گرفته ابر هدر بر 

 یه کفاف نیم داد. بودند،گر 

 

خودم را به اتاقم رساندم و بی خیال تعویض لباس هایم،تنم 

را روی تخت پرتاب کردم و رسم را توی بالشت فرو بردم و 

 با صدای بلند به گریه هایم ادامه دادم... 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 پانزده#پارت

 جانیل#یل
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چند دقیقه به همان منوال گذشت و وقنی دیدم گریه 

رابر فشار روخ ای که به من وارد یم شد،کافی درب

 نیست؛جیغ زدم... 

 فریاد کشیدم... 

 فحش دادم... 

 به او...به خودم... 

پشیمان بودم و دلم یم خواست امروز را از تمام عمر هجده 

م.   ساله ام پاک کنم و بمیر

 برده بودم... آبروی بابا را هم 

 حاال با خودش چه فکری یم کرد؟

فردین،مرا دوست دارد و افسوس برای  که دخیی دیوانه

 تربیت فردین و ماندگار؟

 احمق بودم،اح  م  ق... 

 

 از روی تخت بلند شدم و با تکیه بر تاج آن،به 
ی

با بیچارگ

 امروزم فکر کردم و از حرص زیاد،به ریشه ی 
ی

دیوانگ
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ندان هایم را به هم قفل کردم تا مبادا موهایم چنگ زدم و د

 ام،برای بار دوم بلند شود.... صدای جیغ عصنی 

 

ی کمابی نبود!   دلم دیگر مثل روزهای قبل از امروز،رنگیر

ی بودن و مریض شدنش را حس یم کردم و هنوز  خاکسیی

،گریه یم کردم...  ی  برای حماقنی به نام دوست داشیی

 

ی هم دیگر نداشت  م. حوصله ی حمام رفیی

 فقط خسته بودم!... 

ی و زمان و همه ی دنیا خس ته بودم و پلک های از زمیر

ی را نداشتند...   سنگینم تاب بیشیی باز ماندن و گریسیی

 

رسم را روی بالشت گذاشتم و بی توجه به ریشه ی موهابی 

 که درد یم کردند،چشمانم را بستم... 

حنی در سیایه مطلق پشت پلک هایم هم چشمان لعننی 

 یم دیدم!...  اش را 
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 شدید،هنوز ه
ی

م به رنگ احمق بودم که  باوجود خستگ

ه چشمان او فکر یم کردم و از جذابیتشان نفسم  آبی تیر

ی یم شد...   سنگیر

 مگر قرار نبود فراموشش کنم؟

مانه به هیکل درشت و عضالبی اش فکر یم  پس چرا بی رسر

 کردم آخر؟.... 

 چرا آدم نیم شدم..عاقل نیم شدم... 

ی از یادم یم ته بود ببه من گف چه ام...بخوابم همه چیر

...اصال او تابحال عاشق هم شده بود؟...یم رود...اصال 

 فهمید درد مرا؟... 

 نه... 

 شده بودم،که بی رحمانه از عشق 
من عاشق مرد مهربابی

ده بود!...   بوبی نیی

 

 کاش خدا کمکم یم کرد... 

 کاش...کاش هیچ وقت ندیده بودمش... 
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++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 شانزده#پارت

 جانیل#یل

 

ون اتاق یم امد،بی رمق   که از بیر
با صدای بلند جاروبرفی

پلک هایم را باز کردم که نگاهم به پنجره افتاد و تاریگ هوا 

 اخم هایم را درهم کشاند... 

 

 مگر چند ساعت خوابیده بودم؟!... 
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و موهای پریشابی که  به آرایم خودم را از تخت جداکردم

صورتم ریخته بود را،پشت گوش هایم کشاندم و با روی 

دیدن یونیفریم که هنوز تنم بود،پوف کالفه ای کشیدم و 

 برای لحظه ای تمام اتفاقات امروز در ذهنم نقش بست.... 

 

به ای به  با حایل بد و بیچاره وار،لبم را گاز گرفتم و ضی

 پیشابی ام زدم.... 

،خدر آن هنگام  ررنگ ترین الص ترین و پحس پشیمابی

حیس بود که تمام وجودم را احاطه کرد و حالم را از خودم 

 نکبت بهم زد... 
ی

 و این زندگ

از همان حس مزخرف بود که هزاران باید و نباید به مغزم 

 هجوم آورد و رسدردم را تشدید کرد... 

 

ی رفتم و یک دست لباس   تمام،از تخت پاییر
ی
با بی حوصلگ

ون کشیراحنی  دم و با یونیفرم تنگ و بد  از کشوی کماد بیر

قواره مدرسه عوض کردم،تا هرچه زودتر رسو سامابی به 

 وضعیت آشفته و حال شوریده ام دهم... 
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جلوی آینه که ایستادم،تازه نگاهم به صورت درهم و پوف 

 کرده ام افتاد! 

آثار گریه روی صورت و مژه هایم مانده بود و 

ش وشن اتاق نشان یم داد که خداروشکر،برق ر  مامان مسیر

 به اینجا نیفتاده و وضعیت اسفناک مرا هنوز ندیده!. 

 

با چهره ای درهم و گرفته،دستمال مرطوبی برداشتم و 

ی کردم...   نامالیم صورت رنگ پریده ام را تمیر

موهای گره خورده و بلندم را،که باعث گرما و عرق کردن 

کردم و باالی رسم گوجه گردنم شده بودند،همه یکجا جمع  

بستم و باز هم به درده رسم،که ناشر از ریشه ی  ای

 موهایم بود،توجیه نشان ندادم. 
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@roman_mahsaw 

 

 هفده#پارت

 جانیل#یل

 

ه به چشم های قهوه ای رنگم،ابرو درهم کشیدم و آرام  خیر

ه ی احمق!   لب زدم:دخیی

 

 "احمق"

بند نافم بسته بودم و  پرتکرار ترین کلمه ای بود که امروز به

 راه به راه به خودم نسبت یم دادم! 

 خب... 

ی فراتر از "احمق"...  ی  احمق بودم!شایدهم چیر

،مثل دلقک بی  ی  که با این چهره ی اخمالود و غمگیر
احمقی

هوینی بود،که از درون آینه به من دهن کچی یم کرد و یم 

 گفت
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"  "تو یه بازنده ی بدبخنی

 

 .. ز جلوی آینه کنار رفتم. نفس کالفه ای کشیدم و ا

ازین صورت گرفته و غمگینم را  دلم نیم خواست بیشیی

ببینم و حرف بار خودم کنم و باره غم و حشت و پشیمابی 

 ای که به دوش یم کشیدم را چند برابر کنم.... 

 

به دنبال گوشر موبایلم،چرخی در اتاق زدم و با پیدا 

توی کوله ام نکردنش،تازه یادم افتاد اخرین بار ان را 

 گذاشتم! 

 

الفه دسنی به صورتم کشیدم و سیع کردم کیم عضله ک

های صورتم را در جهت لبخند زدن تکان دهم...اما واقعا 

ایط از من بر نیم امد!  ی لبخند کوچک هم در این رسر  همیر
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ون که رفتم،مامان را جارو برفی به دست در وسط  بیر

 پذیرابی دیدم. 

ی بود تا  غال مبادا حنی از یک تکه اشتمام حواسش بی زمیر

 هم که شده،خدابی نکرده غافل شود... 

 

؟  جلوتر رفتم و بلند گفتم:مامان کولمو کجا گذاشنی

 

نگاه اخم آلودش که به سمتم برگشت،بالفاصله در دل 

 لعننی به خودم فرستادم و گفتم

 "االن که غرغراشو رسم حوار کنه"

 

،خواست تا از جارو برفی را خاموش کرد و با اشاره به آن

 اش کنم. انجا جمع 

 

،آن را به اتاق  ی جارو برفی بی حرف جلو رفتم و با برداشیی

 بردم و دوباره به پذیرابی برگشتم... 
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ی  مامان روی مبل نشسته بود و با اخم،شبکه هارا باال و پاییر

 یم کرد. 

 

 راستش ترسیدم. 

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 هجده#پارت

 جانیل#یل

 

ی از حرف از اینکه داراب چ ی هایمان به آن ها گفته یر

وع به تپیسر تند کرد و حنی حتم داشتم رنگم  باشد،قلبم رسر

 بیشیی از قبل پریده! 
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ی به  ی ی افتادم که گفته بود چیر به یاده حرف او در ماشیر

 فردین و ماندگار نگوییم!... 

ی داشت!   خودش هم اضار به نگفیی

ی که به من گفته بود،ت ی مام یعنی ممکن بودبرخالف چیر

و اتفاقات ظهر را برای مامان و بابا بازگو کرده حرف ها 

 باشد؟

من که دیوانه نبودم ابراز عالقه کردنم به مردی که از قضا 

آشناهم بود،برای مامان و بابا تعریف کنم و فقط...فقط 

ی را گفته باشد....   داراب بود که یم توانست همه چیر

 دادم و روی با ترش عمیق و حایل بد،آب دهانم را قورت

 صورت مامان دقیق تر شدم تا نشانه ای بیشیی پیدا کنم... 

 

 یل!چرا خشکت زده اونجا؟:یل-
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ه ام را از  ش به خودم آمدم و نگاه مات و خیر با شنیدن تشر

،جلو رفتم و کنارش  صورتش برداشتم و با فکری درگیر

 نشستم. 

حاال از فاصله نزدیک،نگایه به  چهره ی عادی اش 

 فتمو با خودم گانداختم 

ی نمیدونه؟" ی  "یعنی چیر

 

 با دقت حرکات و حاالتش را زیر نظر گرفتم... 

ی  ل را بی حوصله روی میر
با میوت کردن تلویزیون،کنیی

 گذاشت و به سمتم رو گرداند... 

 اخم داشت! 

ی شده که  ی شدید نه،اما طوری بود که بدانم حتما یک چیر

 مثل همیشه صورتش بی تفاوت نیست! 

بار دوم با صدا قورت دادم و آرام را برای آب دهانم 

 گفتم:سالم. 
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 :علیک! -

 

 خب...لحنش هم تاحدودی جدی و بی انعطاف بود... 

 وای خدا...یعنی یم دانست؟... 

 

ی شده؟ ی  بی طاقت گفتم:مامان چیر

 

با چشم هابی ریز شده و اخم هابی که به مراتب غلیظ تر 

 شده بود،گفت:زهر مار و مامان. 

؟ ببینم تو آدم  نمییسر

مگه قول ندادی مثل بچه آدم بشینی پایه درس و مشقت 

 یل!!هان؟یل

؟  اون نمره ها چیه باز برای حرص دادن من آوردی دخیی
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@roman_mahsaw 

 

 نوزده#پارت

 جانیل#یل

 

خوب بود که رسی    ع رس اصل مطلب رفته بود و تکلیف من 

و اعصاب خوردش را مشخص کرده بود...وگرنه که با این 

 حال خراب،فاصله ای تا سکته کردن نداشتم! رسدرد و 

 

ون نیامده بود،که با هشدار ادامه  نفس آسوده ام هنوز بیر

 یل... داد:دوره اون دوستای بدتر از خودتو خط میکیسر یل

بی اگه ببینم باهاشون دمخور شدی هم گوش به جان بی 

 تورو میپیچونم هم اون عجق وجقارو! 

ونا پاتو ازین خونه بزاری دار با ادیگه نبینم برای قرار م

ون،فهمیدی یا نه؟؟؟  بیر
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روبه چشمان پرغضب و براق اش،آرام و مظلوم گفتم:مگه 

 کارنامه دادن؟

 

با حرص،چشم غره ای روبه صورت بی تفاوتم رفت و از جا 

 بلند شد... 

 

 :خدا منو از دست تو بکشه راحت شم. -

 ِای هللا... 

 

 به مبل تکیه زدم و 
ی

قدم های پرحرصش که به به  با آسودگ

خانه بریم داشت چشم دوختم...  ی  سوی آشیی

خوب شد که نیم دانستند چه دخیی شیدا و دیوانه ای 

 شان 
ی

ی چند ساعت پیش به دوست خانوادگ دارند،که همیر

 ابراز عالقه کرده و آبرویشان را زیر سوال برده! 

 وای از من بی عقل! 
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دم،از پشیمابی و  کر حاال که با چشم عقل به کارهایم نگاه یم

 که انجام داده بودم،تمام وجودم غرق حیس 
ی

حماقت بزرگ

 بد و وحشتناک یم شد... 

 وای اگر بابا یم فهمید! 

یل ای که با پرروبی تمام ابراز عالقه کرده بود من انگار آن یل

 نبودم! 

احساس یم کردم از خجالت،تا ابد دیگر نیم توانم مستقیم 

 م بدوزم... ف چشبه آن چشمان آبی و پرحر 

 

آیه کشیدم و با دیدن ساعت،که هشت شب را نشان یم 

داد و خانه ی سوت و کورمان،روبه مامان 

 پرسیدم:مامان،بابا کجاعه؟

 

ه من! -  :رسه قیی
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لبخندی به حرص خوردنش زدم و با دیدنش که پای اجاق 

ایستاده بود و محتوای قابلمه را هم یم زد،این بار 

 غذا چیه؟ها، گفتم:مامان من گشنمه

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 بیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

باالخره افتخار اینکه گوشه چشیم را نثارم کند داد و 

 گفت:سوپ درست کردم. 

 . ی و بچیر ی  پاشو برو یه آبی به صورتت بزن،بیا کمکم میر
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 با ناراحنی از جا بلند شدم. 

خوب یم دانست که من از سوپ تنفر دارم و به پاس 

 م،سوپ درست کرده بود. نمره های کارنامه و 

 آیه کشیدم... 

ی بود که ناهار هم صدایم نکرده بودند...   پس برای همیر

 !
ی

 قشنگ
ی

 عجب زندگ

 

 به رسویس رفتم و آبی به صورتم زدم. 

 هنوز هم پف داشت و قرمزی چشم هایم توی ذوق یم زد. 

قرمز حتما مامان فکر یم کرد برای خواب بوده که چشمانم 

بابی که برای فراموش کردن گریه های بی مها  شده،نه برای

 مرد چشم آبی بی معرفت و بی احساس کرده ام... 
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رسی از روی تاسف برای خودم و کارهایم تکان دادم و 

،صورت خیسم را پاک یم کردم،به  ی درحایل که با استیر

 سمت اتاق مابی راهم را کج کردم... 

و  آمد و صدای نکره عجیب بود که صدابی از او نیم

 پر نیم کرد!  بلندش خانه را 

 

روبه شکلک عجینی که روی دره اتاقش اویزان کرده 

 بود،چشم غره ای رفتم و بی هوا در را باز کردم. 

 نبود!!... 

نگاه متعجبم را دوری در اتاق شلوغش چرخاندم و با 

 ندیدنش،در را بستم... 

 یک امروز را زیاد خوابیده بودم! 

 نیفتاده.  چه اتفاق هابی کهمعلوم نبود 

 

خانه  ی ،غلنج گردنم را شکستم و به سمت آشیی با فکری درگیر

 راه افتادم. 
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مامان داشت سوپ را در کاسه ی بزرگ سوپ خوری یم 

 ریخت و تمام حواسش بی آن بود... 

 

ون کشیدم و  ی ناهار خوری را با رسو صدا  بیر صندیل میر

نشستم،روبه او پرسیدم:مابی و بابا درحایل که روی آن یم 

؟. ج ی  ابی رفیی

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 جان: یلیل

 ویکبیست#پارت

 جانیل#یل
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کاسه سوپ خوری را که حاال پر از سوپ ورمیشل بدشکل 

به ی آرایم به شانه ام زد...  ی گذاشت و ضی  بود،وسط میر

- . ی و بچیر ی  :پاشو میر

 

ی که آب و  ی ها  به سمت یخچال رفت و در همان حیر ی سیی

ون یم کشید،گف ی باغ داراب. را از آن بیر  ت:رفیی

 

قلبم برای لحظه ای هول شد و حس کردم رگ هایش در 

 هم پیچیدند که این طور درد گرفت!... 

لبم را محکم به زیر دندان کشیدم تا بغضم را مهار کنم و 

برای پرت شدن حواسم از اتفاقات ظهر،آرام از جا بلند 

ی را بچینم  ... شدم تا میر

 

 ت افتادی؟. :چیه؟تازه یاده نمره های قشنگ-
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نگاه خسته و بی حالتم را از ظرف های توی کابینت گرفتم و 

 با تعجب به مامان نگاه کردم... 

 

 :ها؟نه!چطور؟-

 

ی گذاشت و بعد ازینکه روی صندیل  ی ها را روی میر ی سیی

نشست،نگاه دقیقی به صورتم انداخت و گفت:شبیه مادر 

 افت. مرده ها شده قی

 

 آخ از دست او! 

بود که به کیل از یاد پرت خودش کرده جوری حواسم را 

برده بودم باید جلوی مامان حفظ ظاهر کنم تا بقول 

 خودش صورتم شبیهه مادر مرده ها نشود!. 
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ی  نگاهم را از نگاه منتظرو موشکافانه اش گرفتم و با برداشیی

ون اورده  ی راه کاسه هابی که از کابینت بیر بودم،به سمت میر

 افتادم. 

 

ه اش را  تم،دیگر نتوانستمروی صندیل که نشس نگاه خیر

ی نیست.  ی  تاب بیاورم و آرام گفتم:یکم دلم درد میکنه،چیر

 

 :پریود شدی؟-

 

خوب بود که تاری    خ پریودم نامنظم بود و یم توانستم آن را 

 بهانه کنم... 

 

 کالفه نگاهش کردم و گفتم:آره. 

 

 بخور برات زیره دم کنم. :نچ...سوپتو -
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 :نمیخواد مامان. -

 د نیست. شدی دردش

 

چشم غره ای رفت و درحایل که کاسه ها را از سوپ پر یم 

 کرد گفت:خییل خب. 

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 ودوبیست#پارت

 جانیل#یل
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خوب شد که دیگر پیگیر نشد و به قیافه ی کج و معوجم 

 گیر نداد... 

 

یخت را سمت خودم کشیدم کاسه ی داغ و پر از  سوپ بیر

ای اینکه گشنه نمانم و ته معده ی و هرجوری که بود،بر 

ی ی پر کند،سوپ را تا ته خوردم و بخاطر  خایل ام را چیر

جریمه ی کارنامه ام هم قرار شد تا یک ماه من ظرف ها را 

 بشورم! 

 

 بی حوصله بودم... 

 به مامان گفته بودم دلم درد یم کند؟

 نگفته بودم! دروغ 

 دلم درد یم کرد! 

ی اما آن دل احمق و احساش ام،ن ه آن دل شکمو و سیر

 .. ناپذیرم! 
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ی و  درواقع ظهر یگ قلب مرا شکسته بود و تکه های تیر

پخش و پالیش،به هر گوشه از سینه ام زخیم وارد یم کرد و 

این بود همه دردی که در سینه ام یم پیچیدو مدام یاد او را 

 یم کرد!... برایم زنده 

 

ه اسکاج کقی را روی ظرف های کثیف یم کشیدم و نگا

 رسگشته ام روی نقطه ای مبهم خشک شده بود... 

درست همان نقطه ی پرباری که خاطرات و حماقت هایم 

 را مو به مو برایم مرور یم کرد!... 

 من اینجا بودم و روحم در جای دیگری سیر یم کرد.. 

 جابی حوایل تن او! 

 ... حق یم دادم

 من به او حق یم دادم،یم پرش چرا؟

 !... ن بزرگ او،کوچک بودمچون من زیادی برای ت

 او خییل هیکیل بود... 
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پروانه میگفت باشگاه یم رود و خورد و خوراکش به اندازه 

 دو مرد کامل است! 

 راست هم میگفت! 

هرزمان که مثل همیشه،روی کارها و حرکاتش زوم یم 

غذا خوردن منتظر تعارف کیس کردم،یم دیدم که درهنگام 

 ت یم کرد! نیم ماند و حسابی شکمش را ساپور 

ی هم هیکلش بزرگ و بی نقص بود...   برای همیر

 باشگاه و تغذیه کامل! 

 کاش ... 

 

ی خوردن لیوان کقی از دستم،بالفاصله صدای بلنده  با لیر

خانه بلند شد  ی ی اش به روی رسامیک های کف آشیی شکسیی

 ترس،،باال پریدند و تازه به خودم آمدم.... و شانه هایم  از 
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@roman_mahsaw 

 

 وسهبیستتار #پ

 جانیل#یل

 

 ل ی! :ل ی-

 خی شکون دی؟

 

 پلک هایم را برهم فشوردم و سیع کردم جلوی 
ی

با بیچارگ

م...   جیغ بلندی که میخواست از گلویم خارج شود را بگیر

 

 :هیچی مامان. -

 

 شنیدم...  صدای غرغرش را از پذیرابی یم
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- . ه ی دست و پاچلفنی  :ارواح عمش...دخیی

 

ی کوببا حرص پایم ر  یدم و خم شدم تا دست گلم را ا بر زمیر

 جمع کنم... 

 احمق بودم،اح  م   ق... 

قرار بود فراموشش کنم و داشتم..داشتم...واای 

 خداا...داشتم به هیکل بزرگش فکر یم کردم؟؟؟؟

 

ی لیوان را جمع کرد ،تکه های تیر م و در نهایت جارو عصنی

ی از خرده شیشه هایش بافی نماند..  ی  . کشیدم تا چیر

ون زدم  خانه بیر ی  ظرف هاراهم شستم و از آشیی
رسی    ع،مابقی

خانه را آباد نکنم...  ی  از این با بی حواش ام آشیی
 تا بیشیی

 

 نگایه به ساعت انداختم...ده بود!. 

 یعنی بابا و مابی گ بر یم گشتند؟
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خوش به حالشان،که با یاد آوری کلمه خواستم بگویم 

"،رسم را بشدت به چپ و راس ت تکان دادم تا "فراموشر

 مبادا فکرهایم دنباله دار شوند. 

 

 :مامان؟-

 

نگاهش را از رسیال ترگ مزخرفی که درحال پخش بود 

 گرفت... 

 :بله؟-

 

 :کولم کجاست؟. -

 

 :آویزونش کردم به چوب لباش جلو در. -

 

 به سمت ورودی خانه راه افتادم. رسی تکان دادم و 
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@roman_mahsaw 

 

 وچهاربیست#پارت

 جانیلیل#

 

تازه بعد از ساعت هابی که از ظهر گذشته بود،یاده کیارش 

 افتادم! 

خدا یم دانست تا االن چندهزارمرتبه زنگ زده و جوابی 

 نگرفته بود... 

مامان تاکید کرد اگر نروم یم آید،اما مطمئنم از دست 

جرعت پیدا نکرده بود حنی تا دم کوچه بیاید...وگرنه که اگر 

الن یک پا و یک دستم را زیر مشت و لگد ترسش نبود تا ا

 هایش از دست داده بودم. 
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با لبخندی که ازین فکر ها روی لب هایم نشسته بود،کوله 

 ام را از روی چوب لباش برداشتم و کنار مامان برگشتم. 

کاناپه ی سه نفره مان،دراز کشیدم و گوشر را از جیب روی  

ون اوردم...   کوله بیر

 

ر تماس بی پاسخ ،تعداد بیست و چهابا روشن کردن صفحه

 از کیا،روی صفحه ظاهر شد و لبخندم را تشدید کرد... 

 بیچاره حتما کیل نگرانم شده! 

وای که اگر از مامان نیم ترسید،با توپ و تشر پر تا االن دره 

 نه را ازجا کنده بود... خا

 

زنگ زدن به کیا را به بعد موکول کردم و وارد اپ واتساپ 

 شدم.. 
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مام گروه های کالش و دوستانه،نگاهم مستقیمن ان تدرمی

روی نام پروانه ای که یک ساعت پیش پیام داده بود 

 نشست... 

 

م پروانه دوست دارم! •»  من تو رو مثل دخیی

،نه  ... باهمون دیدگاه...نه کمیی  «بیشیی

 

با بغض و حرص لب گزیدم و با نگاه به صورت بی تفاوت 

یال بود،نفس عمیقی مامان،که تمام حواسش معطوف رس 

 کشیدم و وارد صفحه چت پروانه شدم. 

 

سالم لیو.کاشگ با عمو فردین میومدی باغ،بابا برام بی -]

 (خریده!!!کیل خوش میگذروندیم باهم[ps4اس فور)

 

صفحه را باال کشدم و پیام آخرش را  با حشت و ناراحنی 

 خواندم... 
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 لت بسوزه[جات خایل.با مابی داریم فوتبال یم زنیم! د-]

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 وپنجبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

خب...واقعا هم دلم داشت یم سوخت و کباب یم 

 شدو...به بدترین شکل ممکن جزغاله یم شد! 

 خرشانس هم حسودی یم کردم! در این لحظه حنی به مابی 
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ون آمدم و  ی ترین حالت ممکن از صفحه اش بیر با غمگیر

 . گوشر را خاموش کردم.. 

 تمام انرژی امروزم ته کشیده بود. 

دیگر کشش این را نداشتم که بشینم و با فکر و حشت و 

 حسد،خودم را ازین داغان تر کنم. 

 

 بی سمیه. :فردا باید بریم خونه بی -

 

نگاه رسگشته ام را از سقف گرفتم و به مامان با کنجکاوی 

 دوختم... 

 هنوز هم به رسیال بی محتوایش نگاه یم کرد! 

 

 :اونجا چرا؟-

 

 نگاه چنی بهم انداخت.. 
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 :وا،برای نذری دیگه. -

 

ی حوایل سال،نذری یم یادم افتاد که بی  بی هرسال و در همیر

 داد... 

 خوب بود که یم رفتیم... 

 و کمیی فکر یم کردم به....او! حواسم پرت کار یم شد 

 

 :باش. -

 

 به روی کاناپه غلنی زدم و به پهلو شدم.... 

 ابا اینا گ میان پس؟به ساعت گفتم:ب با نگایه دوباره

 

 :هروقت تو خوابیدی. -
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 بی حوصله غر زدم:اوف..مامان! 

 

 :یامان. -

 بااون کارنامه نمونش،نشسته جلو من زبونشم درازه. 

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 وششبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 کالفه و ناراحت چشمانم را بستم... 

ی تربود.   دلم از همیشه سنگیر
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ا و همه آدم ها دلگیر بودم و تمام غم های همه دنی انگار از 

 عالم برای قلب من نازل شده بود. 

 مامان چه یم دانست از درد من؟

کرده بود و اینکه عشق مردی،خیالم را تمامن مخدوش  

 حواش برای درس خواندنم نگذاشته!... 

 کاش درکم یم کردند....همه....همه ی آدم ها.... 

 !  مثال مرد چشم آبی

  کرد و عشقم را با دل و جان یم پذیرفت! م یمدرک

 یا حداقل مامان درکم یم کرد و انقدر با من بد تا نیم کرد! 

 

 شد!  آه...خدایا کاش هیچ وقت داراب با بابا دوست نیم

 هیچ وقت به خانه مان نیم آمدند! 

 هیچ وقت تااین حد صمییم نیم شدیم! 

 هیچ وقت رفت و آمد هایمان زیاد نیم شد! 

 شق نیم شدم! قت عاهیچ و 
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 هیچ وقت،هیچ چشم آبی ای افسونم نیم کرد! 

هیچ وقت،هیچ مرد خوش قامنی مثل او با عطرش،قلبم را 

 نیم دزدید! 

 

 کردم... باید فردا دعا یم  

 بی بی را به دست یم 
ی وقنی که مالقه ی بزرگ و سنگیر

گرفتم و باالی دیگ نذری،آش را بهم یم زدم،باید دعا یم 

 ش کنم... کردم تا فراموش

 از خدا قول یم گرفتم تا کمکم کند! 

ی  من بی تجربه ترو ضعیف تر از آن بودم که بخواهم اولیر

ی آسابی فراموش کنم!.   عشق قلبم را به همیر

 

 یل. :یل-

 

با صدای مامان چشمان خسته و پرغصه ام را از هم باز 

 کردم. 
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با دیدن نگاهم،اشاره ای به راه روی اتاق ها کرد و 

 میاد برو اتاقت بگیر بخواب. گفت:خوابت 

 

 خواب؟

 مگر بعد از آن همه ساعت خواب ظهرگایه خوابم یم برد؟

 

 نگایه به ساعت انداختم... 

ابا و مابی هنوز به خانه نیامده نزدیک های دوازده بود و ب

 بودند! 

 مابی که تکلیفش روشن بود... 

 .  با پروانه بی اس یم زد و کیف عالم را یم کرد عوضی

 داراب حرف یم زد... حتمن با بابا هم 

بی بود و اگر آدم مورد 
درواقع بابا آدم پرحرف و خوش مشر

قبولش را پیدا یم کرد،پتانسیل اینکه ساعت های متوایل را 

 بخواهد بااو صحبت کند،داشت... 
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 خاک بر رسه من! 

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 وهفتبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 حنی به بابا هم حسودی یم کردم. 

...وای خدای من!  ...حنی  من حنی

یعنی دیوانه ام که به تخت و بالشت و لباس و ... او 

 حسودی ام یم شد؟

 حتما! 
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 امروز؟؟؟:خدایا این دخیی چش شده -

 بسم هللا... 

 ل ی!! ل ی

 

متعجب به مامان نگاه کردم و با دیدن صورت کفری و 

 شایک اش،ابرو باال انداختم و گفتم:چیه مامان؟

 

؟:کری دخ-  یی

سک زل زدی به دیوار؟ نم مثله میی ی  چرا هر خی صدات میر

 پریود مغزتم مختل کرده؟!. 

 

ه با چشمابی گرد شده،رسجایم نشستم و به خودم اشار 

 کردم. 
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 :منو صدا زدی؟-

 گ؟

 

ل را به دست گرفت تا شبکه را  چشم غره ای رفت و کنیی

 عوض کند... 

 

دی! - ی وت داشنی ملق میر  :وقنی تو هیی

 

 برداشتم و بغل گرفتم.  کوسنی را با خنده،

وت داشتم به یک رسی اشیای بی جان حسادت  من در هیی

 بزنم!ملق؟یم کردم و کم مانده بود زیر گریه 

 

 :خب حاال،چیکارم داشنی خوشگله؟-

 

نگاه مشکوگ حواله ام کرد و گفت:مجنون شدی تو؟امروز 

 زیادی حواس پرت شدی! 
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ی را کم داشتم!   دقیقا همیر

و به من شک  که مامان  کند و بخواهد خدابی نکرده پیگیر

 پاپیچم شود! 

 
ی

برای رفع و رجوع حالم رسی    ع گفتم:ای بابا خی یم گ

 مامان؟

 فتم که پریود شدم! گ

 .! ی  یکم هم رسم درد میکنه،همیر

 

رسی تکان داد و با چرخاندن نگاه مشکوکش به سمت 

 صفحه ی تلوزیون،تنهاگفت:خی بگم! 

 

 پوفی کشیدم. 
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@roman_mahsaw 

 

 وهشتبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

خودم را روی کاناپه رها کردم و چشمانم را بستم و با فکری 

یل روی آن نداشتم و به هرجابی که یم که دیگر  
کنیی

 خواست رسک یم کشید،خوابم برد... 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

صبح با صدای برخورد ظرف ها و نوری که مستقیمن روی 

 م یم تابید،از خواب بیدار شدم... پلک های
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ی افتاده بود و کمرم به  یک دست و پایم از روی کاناپه پاییر

 د یم کرد... شکل خفیقی در 

،خودم را جمع و جور کردم و درحایل که پتوی  با کرخنی

نازگ را که انگار مامان دیشب،رویم انداخته بود کنار یم 

ه سمت زدم،توی جایم نشستم و نگاه خمارو گیجم را ب

ی صبحانه را یم چید،چرخاندم.   مامان،که فرزو با عجله میر

 

 :صبح بخیر پاندای بابا. -

 

ابا،با عشق به سویش رو چرخاندم و با شنیدن صدای ب

 !  گفتم:سالم،صبح شمام بخیر

 

بابا درحایل که کمربند شلوارش را یم بست،اشاره ای به 

م،پاشو که باید  بریم حال آشفته ام کرد و گفت:پاشو دخیی

 دیرمون شده.  بی خونه ی بی 
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با یاداوری نذری و قراری که داشتیم،رسی    ع نگایه به ساعت 

 نشان یم داد انداختم...  که یازده صبح را 

 

 :آخ آخ...چرا زود تر بیدارم نکردین؟. -

 

بابا خنده ای کرد و دسنی به یقه اش کشید و گفت:من و 

ی نیم ساعت پیش بیدار شدیم.   مامانتم همیر

 

ا ریز کردم و با دلخوری ای که سیع یم کردم نم ر چشما

پنهانش کنم،گفتم:بله دیگه...بخاطره اینه که شما دیروقت 

یف آوردین!  از   باغ آقا داراب تشر

 

ی مکالمه مان فاصله انداخت و  صدای عصنی مامان،بیر

از این راجبه دیشب حرفی بزنیم.   اجازه نداد بیشیی
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ی بخ:فردین...یل- ی ی یه چیر وریم رسی    ع راه بیفتیم یل!بیاییر

 دیگه! 

 دست تنها مونده با اون همه کار. بی بی 

 یل برو مابی روهم بیدار کن. یل

 

همان کمردردی که گریبانم را گرفته بود،از روی کاناپه بلند با 

ی میگیا!  ی  شدم و گفتم:ای بابا مامان یه چیر

ی برای نذری! االن خونه ی بی   بی هزارنفر رفیی

 کجا دست تنهاست؟

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 102 

 نهو بیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

اخم غلیظ مامان را نادیده گرفتم و با جمع کردن موهای 

 خورده ام به سمت اتاق مابی راه افتادم...  گره

 

خدا یم دانست دیشب گ برگشتند و آقا تا ساعت چند 

شب با پروانه بی اس فور بازی کرده بود که هنوز هم در 

 رس یم برد!  خواب هفت پادشاه به

 

نرسیده به در اتاقش،با حرص،لگد محکیم هواله ی در 

وار کوبیده کردم که با صدای خییل بدی باز شدو به دی

 شد... 
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ثانیه بعد صدای بلند مابی را از داخل اتاق شنیدم که 

   ه!!! 
َ
 گفت:ه   وش

 حی  وون...اینج ا طویله ی خودت نیست ک ه! 

 

 لبانم را تا بناگوش
ی

کشید و حاال با اعصابی که   لبخند بزرگ

راتب آرام تر شده بود،به رسویس رفتم تا صورتم را به م

 کش آمده ام را خایل کنم... بشورم و مثانه ی پر و  

 

 امروز روز بدی نبود! 

هنوز قلبم احساسات بد دیروز را به دوش یم کشید و 

ی کرده بود،ویل تاحدودی  بغض نامحسوش در گلویم کمیر

دم و این در مقابل حال وحشتناک احساس سبگ یم کر 

 دیروزم عایل بحساب یم آمد. 

 

کارهای مختلف دوست داشتم امروز خودم را انقدر رسگرم  

کنم،که فکرم لحظه ای هم به دیروز خطور نکند و این 

 حس ضعیف سبک بایل را مخدوش نکند!... 
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ون آمدم،مستقیمن به  بعد ازینکه از رسویس بهداشنی بیر

خانه رف ی تم تا معده ی خایل و دردمندم را که سمت آشیی

 امان دهم.. دیشب با سوپ آبگ پر کرده بودم،س

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 ش#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی نشسته بود و  ،رس میر  و بشاشر
ی

بابا مثل همیشه با رسزندگ

خوش اشتها برای خودش لقمه یم گرفت و مامان هم با 
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ه بود،درحال شتاب و اخم ظریقی که روی پیشابی اش افتاد

ی بود...   چابی ریخیی

 

 به خانواده کوچک و دوست داشتنی ام زدم و 
ی

لبخند کمرنگ

ون کشیدم و نشستم... صندیل ای ک  ه کنار بابا بود را بیر

 

به ای  ب دست سنگینی که داشت،ضی بابا با محبت و ضی

 به شانه ام زد و گفت:ب ه!دخیی بابا. 

 

حاال بیشیی در با خنده کمرم را صاف کردم و با دردی که 

 کمرم شکست! کمرم یم پیچید گفتم:بابا  

 

 که گرفته بود را به دستم داد و  
ی

گفت:بخور لقمه ی بزرگ

 .  که قوی بیسر

 

 واقعا خنده ام گرفته بود! 
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بابا همیشه جوری رفتار یم کرد که انگار من پشبچه ی 

 ارشدش هستم. 

سه برابره لقمه هابی بود -نگایه به لقمه ی بزرگش،که دو

،انداختم و با عشق و خنده من برای خودم یم گرفتم که

 ان دادم... رسی تک

ی   یک لقمه کامال سیر یم شدم. فکر کنم به تنهابی و با همیر

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 ویکش#پارت

 جانیل#یل
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 چابی 
درحال خوردن شاه لقمه ی بابابودم،که مامان سینی

ی خطاب به من ی گذاشت و بعد از نشسیی  را روی میر

 گفت:مابی و بیدار کردی؟

 

با یاداوری لگدی که به دره اتاقش زده بودم،لبخندی 

 رسی به نشانه مثبت تکان دادم. رضایتمند زدم و 

 

بابا چابی ای جلوی خودش گذاشت و گفت:ماندگار رشته 

 هارو یادت نره بزاری! 

 

:نه عزیزم،گذاشتمشون جلوی در که رفتنی با خودمون -

یم.   بیی

 اونجا کیل کار مونده بخدا.  خورین که االنفقط رسی    ع تر ب

 

 به لقمه ام زدم و با اشاره به جایه خا
ی

،روبه گازه بزرگ یل مابی

 مامان گفتم:ما که خوردیم! 
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یف فرما نشده.   مابی خان هنوز تشر

 

مامان نگاه چنی به دهان پرم انداخت و گفت:تو لقمتو 

 قورت بده پرنسس! 

 اون از نمره هات،اینم از تربیتت! 

 

با چشم و ابرو امدن،اشاره ای به بابا که حواسش بی چابی و 

 گوشر اش بود کردم و لب گزیدم. 

 

ی نگفت. مام ی  ان هم با تاسف رسی تکان داد و دیگر چیر

 

هم من،هم خودش خوب یم دانستیم که بابا برخالف 

اخالق خوب و روحیه ی شادش،در ارتباط با یک رسی 

ر یک آدم دیگری یم مسائل بسیار جدیست و کال در آن امو 

 شود! 
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در سکوت و آرامش،مابقی صبحانه مان را خوردیم و مامان 

سه لقمه گرفت تا در طول مسیر کوفت -مابی دوهم برای 

 کند. 

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 ودوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی پالستیک  بابا که قبل از همه ما آماده شده بود،با برداشیی

ون رفت،ت ی منتظرمان باشد و رشته ها از خانه بیر ا در ماشیر
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مامان هم برای بیدار کردن دوباره مابی به اتاقش رفت و من 

 م برای حاضی شدن به اتاق خودم... ه

 

 حوصله تیپ زدن نداشتم! 

یعنی درواقع کیس نبود که برایش به قول مامان،بزک دوزک 

م!   کنم و دیل بیی

 

یم تنها شلوار و هودی مشگ و راحنی را از کماد لباس ها

ون کشیدم و با فکر این که کاله بزرگ هودی را  روی رسم بیر

ی شال و رو   رسی هم ضف نظر کردم... یم کشم،از برداشیی

 

ی بود و خصوصن  از آنجابی که دمای بدنم همیشه خدا پاییر

 
ی

 از جوراب های رنگ
ی

کف پاهایم یخ یم زد،کلکسیون بزرگ

 برای خودم جمع کرده بودم و چه در زمستان و چ
ی

ه منگ

 درتابستان،حتما جوراب به پا یم کردم!. 
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ی یگ از جوراب های نارنچی  رنگ ساق درنتیجه با برداشیی

کوتاه که با آن تیپ مشگ حسابی در چشم یم زد،به لباس 

 پوشیدنم خاتمه دادم و جلوی آینه رفتم. 

 

تمام موهایم را با کش،سفت و سخت جمع کردم و با 

 را پوشاندم...  کشیدن کاله هودی روی رسم همه شان

پوست سفیده صورتم،به لب هایم هم رنگ سفید پاچیده 

تر ازین شبیه میت ها نباشم،بی بود و برای اینکه بیش 

 رغبت رژلب گلبیه ام را چندین بار رویشان کشیدم... 

 

با نگایه به نگاه بی رمق و قهوه ای ام،آیه کشیدم و لب 

 یل...تو خودتو داری! زدم:غصه نخور یل
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@roman_mahsaw 

 

 وسهش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 داد... بالفاصله پوزخندی لبان رژخورده ام را کش 

 "خودم"

 عجب خوده،بی خودی! 

 

نگاهم را از دخیی شکست خورده ی مقابلم گرفتم و با 

ی شارژر و گوشر و کوله ام،برق اتاق را خاموش  برداشیی

ون رفتم...   کردم و بیر

 

یزان،روی مبل ولو شده بود و مابی با صوربی خوابالود و آو 

وت سیر یم کرد...   نیمه باز در هیی
 با چشمابی
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دیدن قیافه ی دپرس و کالفه اش،برای لحظه ای چنان با 

خنده ام گرفت،که طاقت نیاوردم و با خنده و حرض 

ین،جلو رفتم و ناغافل لپش را محکم کشیدم.   شیر

 

ون زده بابا باید به مابی لقب پاندا یم داد که چربی های  بیر

ی   ! اش جاان یم داد برای ویشگون و گاز گرفیی

 

وت  که حاال از هیی
برگشته بود و با خشم،جابی که  مابی

کشیده بودم را ماساژ یم داد،چشمان پف کرده و قرمزش 

را،پرحرص به صورت خندانم دوخت و قبل ازینکه بخواهد 

لگدی حواله ی ران  پایم کند،جاخایل دادم و شکلگ برای 

ی عصنی و خوابالودش دراوردم که دیگر طاقت از  قیافه

و باعث شد تا همان دم با کف داد و فحش رکیگ بارم کرد 

 تشر شدید مامان مواجه شود! 

 

 پشک بی ادب! 
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کوله ام را روی دوشم انداختم و روبه مامان که تازه از 

ون آمده بود گفتم:مامان من رفتم پیش بابا.   اتاقشان بیر

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 وچهارش#پارت

 جانیل#یل

 

 

ون زدم و  با پوشیدن کفش با تکان دادن رسش،از خانه بیر

ی بابا رفتم.   های بندی ام،به سمت ماشیر
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ی ما یک پژو پارس سفید رنگ بود که بابا آن را ده  ماشیر

سال پیش خریداری کرد و به هیچ عنوان حاضی نبود 

 عوضش کند! 

 وضعمان خوب بود... 

ی،حداقل دستمان به دهنمان اوضاع اقتصادیعنی در این 

ی از خودمان  بود...  یم رسید و خانه و ماشیر

بابا یم گفت این پژو عشق اول و آخرش هست و آن را با 

ی دیگری عوض نخواهد کرد!   هیچ ماشیر

 مثال میگفت عشق! 

اما من که خوب یم دانستم پول خرید یگ ازین بهیی را 

ت ما و خودش را نداشت و با این حرف ضفا یم خواس

 گول بزند! 

 

ه بود و خب...من هم این پژوی قدییم را که دیگر پیر شد

چند خط و خش روی بدنه ی سفیدش خودنمابی یم کرد 

 دوست داشتم! 

 کال دخیی پرتوقیع نبودم... 
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 بجز در یک مورد! 

ی پرتوقیع ای بود که دچارش شده  شاید عشق او،اولیر

 بودم!. 

 

ه در را کشید ی نشستم.. بی حواس دستگیر  م و داخل ماشیر

وشر به در این هوای گرم،بابا کولر را روشن کرده بود و گ

 دست با کیس بحث یم کرد... 

اول توجیه نکردم...درواقع فکر یم کردم کیس که پشت 

 خط هست،نیم تواند حواسم را ازین پرت تر کند! 

بی داراب؟ ی  ویل وقنی که بابا گفت:ای بابا این حرفا چیه میر

 وردار بیار اونجا.  ه رو بگیر دست پروان

 

حواسم،همه تازه زمابی بود که گوش و چشم و هوش و 

 معطوف بابا و مکالمه اش شد! 
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@roman_mahsaw 

 

 وپنجش#پارت

 جانیل#یل

 

 

. :بی -  بی سفارش کرده حتما بهت بگم بیابی

 

- .....: 

 

؟-  مرد حسابی
بی ی  :این حرفا چیه میر

 

- .....: 
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 من نیستم. :اصال طرف حسابت -

 بی جواب پس بدی اون وقت! باید به بی 

 

 ویند... فهمیده بودم چه یم گ

 بی سمیه... داشت اضار یم کرد که نیاید خانه ی بی 

بابا نیم دانست،اما من که خوب یم دانستم دلیل 

 مخالفتش چیست! 

 "من"

 بخاطر حضور من نیم آمد... 

 نکند از من متنفر شده بود! 

 اشد! د نیم توانست بی رحم بنه...نه...او تا این ح

 نیم توانست این ظلم را درحقم کند! 

 توانست از من متنفر شود! نیم 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 119 

 :حاال یه امروز کارو بسیی دست عیل... -

 

- ......: 

 

 :عجب! -

 حداقل پروانه رو برسون تنها نمونه. 

 

- ......: 

 

 :آقا مخلصیم...کاری نداری؟-

 

- .....: 

 

 :قربانت..خدافظ. -
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 دم:خی شد؟کنجکاوی پرسی  بالفاصله و با 

 

بود،به سمتم برگشت و بابا که تازه متوجه حضور من شده 

 بی توجه به سوالم پرسید:پس مامانت و مابی چرا نیومدن؟

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 وششش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 گرفتم و سیع کردم انقدر پیگیر "او" نباشم. 
 دم عمیقی
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،االن دیگه میان. -  :هیچی

 

اد و مشغول نگاه کردن به کانال های ی تکان ددرجوابم رس 

ی    گوشر اش شد. خیی

 

ون دوختم...   بی هدف و با قلنی مچاله شده نگاهم را به بیر

 تمام فکرم درگیر مخالفتش شده بود. 

ذهنم مدام نظریه های منقی صادر یم کرد و  من احساس 

ی تر از قبل یم شود...   یم کردم روحم هرلحظه خاکسیی

 

قیقه مابی و مامان هم آمدند و ما به د از چند دباالخره بع

 بی راه افتادیم... خانه بی  سمت

ه بیست دقیقه ای،مامان و بابا و حنی مابی  در یط مسیر

باهم از امروز و مسائل مختلف حرف یم زدند و من به 

 شکل مضحکانه ای به دلیل نیامدن او فکر یم کردم... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 122 

 

ی وقنی که رسیدیم،در سفید و قدییم بی  بی باز بود و ماشیر

 دند... چه پارک شده بو های زیادی در کو 

حنی رسوصدای زن ها و مرد ها و بچه ها هم ازین فاصله 

 به گوش یم رسید! 

ی  بی حوصله،دسنی به کاله هودی ام کشیدم و با برداشیی

ی آمدم.  ی پاییر  کوله ام از ماشیر

 

ون آوردن پالستیک  بی توجه به مامان و بابا که مشغول بیر

ه ها بودند،به سمت خانه راه افتادم و با تمام رشت

،بوی خوش نذری را که در هوا یم پیچید،به بینی ام وجود 

 کشاندم... 
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@roman_mahsaw 

 

 وهفتش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 داخل رفتم،حیاط بزرگ و باصفای بی 
بی پر از آدم وقنی

 بود... 

 شلوغه شلوغ! 

 

اهایل آنجا بود که تازه با دیدن جو شاد و پر جنب و جوش 

سیاهم،کیم عقب نشینی کردند و لبخند سایه ی تفکرات 

 کوچگ روی لب هایم نشست. 

 

از همان اول،با همه سالم و احوال پرش کردم،تا جابی که 

بی رویشان به ابتدای حیاط و تخت های چوبی ای که بی 
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قایل پهن کرده بود و با چند زن سن باالی دیگر آنجا 

 یدم... نشسته بودند رس

 

را در آغوش گرم و پر مهرش  با عشق جلوتر رفتم و خودم

 انداختم. 

 

 :سالم به روی ماهت قربونت بشم،خوبی مادر؟-

 

رسم را روی شانه ی نرمش جابجا کردم و با کشیدن نفیس 

عمیق،کل عطر مالیم و خالصش را به جان و دلم 

 کشاندم... 

 

 بی سمیه... :من خوبم بی -

زده بود برای ه ندیدمت ها،دلم پر بخدا این چند وقنی ک

 خودتو این بغل  پر از آرامشت. 
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چشمانم را بستم و با حس خوبی که از خودش و بوی تنش 

 گرفته بودم،خدارا برای داشتنش شکر کردم... 

 

ی و چروکش را روی رسم بی  بی با مهربابی دست تپل و پر چیر

کشید و گفت:دردت بجونم من که چشمم خشک شد به 

زن یه رس این در  ی به من پیر ه تا شماها بیاییر ...دخیی ی ی بزنیر

 قشنگم... 

 

 

 

 

@roman_mahsaw 

 

 وهشتش#پارت

 جانیل#یل
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ی بگویم که با کشیده شدن شدید دستم به  ی خواستم چیر

عقب،با خشم چشم باز کردم که دیدم مابی با لبخندی 

 بی گرفته و برایم ابرو باال یمدندان نما،جای مرا در آغوش بی 

 اندازد... 

ینی بی که با این بی  ،خنده ی شیر
حرکت بیشعورانه مابی

رسداده بود و از حضور نوه ی پشی اش کیف یم کرد،روبه 

قیافه درهم من با مهربابی ذابی اش گفت:الیه فدات 

ی تا حوصلت رس  ا بشیر
بشم...تو پاشو برو داخل پیش دخیی

 نره،پاشو مادر. 

 

ا!   پیش دخیی

ان پر افاده ه بر رس ده ای کو تازه به دوران رسی همان دخیی

مسائل مسخره و حال بهم زن بحث یم کردند و من حنی 

 رغبت نیم کردم که با آن ها احوال پرش کنم! 

ی نینداخته اما فقط برای اینکه روی بی  بی را زمیر

ی آمدم.   باشم،"چشیم" گفتم و از روی تخت چوبی پاییر
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ین جمع غرق تصمیم گرفته بودم که خودم را در شلوغی ا

 شدیدی به تنهابی و گوشه نشینی داشتم!  کنم اما حاال میل

 

 بی 
ی بی قدم برداشتم و بعد به سمت خانه ی قدییم و دلنشیر

از دراوردن کفش هایم،مستقیم به سوی یگ از اتاق های 

هابی که 
آن جا به راه افتادم و به جمع پر رسوصدای دخیی

 ن ندادم! گوشه ی پذیرابی نشسته بودند،توجیه نشا

 

 

 

 

 ونهش#پارت

 جانیل#یل
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اتاق خایل نبود و سپیده خانم،یگ از همسایه های جوان 

بی که تازه زایمان کرده بود،در گوشه ای از آنجا نشسته بی 

کوچولوی سه ماهه اش بود.   بود و درحال شیر دادن به دخیی

 

بعد از سالم دادن به او،به سمت قسمنی که پنجره ی 

رار گرفته بود رفتم و با تکیه بر و تاقچه دار قتقریبا قدی 

دیوار،نگاه بی هدف و غمگینم را به حیاط شلوغ و پر رفت 

 و آمد دوختم.... 

 

سه دیگ بزرگ در وسط حیاط روی اجاق گذاشته بودند و 

ی به آن ها اضافه یم کرد.  ی  هرکس چیر

بی بود،وگرنه که هرکیس در درواقع این نذری اسمن برای بی 

نذرش،قسمنی از مواد نذری را یم آورد تا در این و  حد توان

یک باشد.   ثواب بزرگ رسر

یادم هست از زمابی که خییل کوچک تر بودم،سال به سال 

 بی یم آمدیم... برای آش پزون به خانه بی 
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آن زمان ها من بی دغدغه ترین و شادترین بچه ی این جمع 

 بودم و حاال.... 

 

 سته شدن در آمد. ی بآیه کشیدم که همزمان با آن صدا

با دیدن جای خایل سپیده خانم،فرصت را غنیمت شمردم 

م.  ون کشیدم تا با کیارش تماس بگیر  و گوشر را از کوله بیر

 

گوشر را دم گوشم گذاشتم و هنوز ثانیه ای نگذشته بود 

 که صدای رسیم زبی که یم گفت

ک مورد نظر پاسخگو نیم باشد"  "مشیی

 گوشم را پرکرد... 

 

 عمیق،بار دیگر شماره اش را گرفتم...  ندیبا لبخ

 مردک گنده قهر کرده بود! 

ک مورد نظر پاسخگو نیم باشد،لطفا بعدا تماس - :مشیی

ید...   بگیر
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لعننی بر روح پر وجناتش فرستادم و پررو تر از 

یا هشتم شماره اش را گرفتم و با -خودش،برای بار هفتم

جوابش ظر همان لبخندی که یه لب هایم را یم کشید منت

 ماندم... 

انگار باالخره در برابر سماجتم کم آورده بود که این بار 

جواب داد و صدای اعصاب خورد کن زن اپراطور به گوشم 

 نرسید... 

 

 :فرمایش؟-

 

 

 

 

 چهل#پارت

 جانیل#یل
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ی

بزور جلوی صدای خنده ام را گرفتم و با حرض ساختگ

 گفتم:تو خجالت نمیکیسر گنده بک؟

 همه تماس گرفتم قطع کردی االغ؟چرا این 

 

با همان لحن جدی و دلخورش گفت:کاری نداری قطع 

 کنم؟

 

 بیشعور داشت تالفی دیروز را رسم در یم آورد! 

 

 :چه غلطا. -

 

 پوفی کشید و سکوت کرد که گفتم:خب حاال...قهر نکن. 
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 :قهر نکردم! -

 فقط االن حوصله حرف زدن ندارم. 

 

 احت شده باشد! فکر نیم کردم تا این حد نار 

اصال من فکر نیم کردم که او بخواهد از دست من ناراحت 

 شود!! 

 

 آرام و دلجویانه گفتم:ببخشید کیا. 

بخدا حالم خوب نبود اصال گرفتم یه بست خوابیدم 

 دیروزو...نفهمیدم زنگ زدی...به جون کیا! 

 

 :آخه یابو! -

ه توعه دیوث  منم چون حالت خوب نبود انقدر پیگیر

 که به چ پ  ...   شدم،وگرنه

 

 با حرص و خنده میان حرفش پریدم. 
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 :خب ح اال...بی تربیت نشو. -

 

 :هوووف...اصن اعصابمو خورد کردی. -

 

 :ای بابا،من که معذرت خوایه کردم دیگه! -

 

ی دیگه... -  :همیر

 نفهیم! 

 

 :نچ،باز بی ادب شد! -
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 ویکچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

ثل قبل یبم؟یا مپرسید:غر کیم سکوت کرد و بعد جدی 

؟  رفیقت حسابمون میکنی

 

کالفه رسم را به دیوار تکیه دادم و نگاهم را به سقف 

 دوختم. 

 

 :دیوانه. -

 معلومه که رفیقیم! 

 

 :خوبه. -

 تعریف کن پس.میشنوم. 
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 آیه کشیدم و آرام گفتم:خی بگم آخه؟

ی نداره...   گفیی

 

 یل! تشر زد:یل

 

 :باشه بابا.میگم... -

 خب... 

 

 در بسته اتاق،آرام گفتم:داراب.  با نگایه به پوفی کشیدم و 

 

ی اسم  ی همیر
بود،یم دانستم که با گفیی ی باخیی کیا از همه چیر

 ساده،قضیه را کامل گرفته... 

 

 صدای عصنی و کالفه اش را از پشت خط شنیدم. 
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 :ای بر پدرش لعنت! -

 خ  ب؟

 

 نچی کردم و بی حوصله گفتم:خب که خب دیگه. 

 رد...اه... طرف جوابم ک

 

از بغض،صدایم لرزیده بود و حتم داشتم که کیا هم متوجه 

ت و غضب به حرف آمد و گفت:گوه  اش شد که با حیر

ی...   خورده مرتیکه دوزاری...از خداشم باشه پیر

ی یل ی منو ببیر ل آبغوره بگیر
َ
زگ
ُ
یل...نشینی واس خاطر اون ا

 ها!!! 

 ارزششو نداره یارو...شنیدی خی گفتم؟

 

ی "هویم" اکتفا کردم... م و تنها به  احنی لب گزیدبا نار   گفیی
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 ودوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

کیا چه یم دانست که من دیشت برای او،چه قدر که اشک 

 نریختم!... 

 حنی حاال هم این بغض لعننی را بزور داشتم مهار یم کردم! 

 

 یل؟:یل-

 

 :هوم؟-

 

 :هوم چیه یابو؟-
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 بگو بله! 

 

 اورده بود مردک. وقت گیر 

تم و با تسلط بر خودم،آرام و ناراحت لب گرف  نفیس

 زدم:کیا کاری نداری؟

 

 :گریه یم کنی االغ؟-

 آخه من خی بگم به تو؟

جمع کن میام دنبالت با بچه ها بریم پاتوق حالت عوض 

 شه. 

 

 :نمیخواد االن خونه نیستم. -

 حالم خوبه کیارش تو نگران نباش،این چند روز یکم خودمو 

ون با تو و با بچه ها بر جمع و جور کنم میام  یم یکم بیر

 بگردیم،باشه؟
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 .
ی

 کشید و بی میل گفت:باشه اصن هرخی تو بگ
 پوفی

 فقط دیگه واس اون بی ارزش گریه نکن. 

 

 

 

 

 وسهچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 کیا حرف باره اوی بی رحم یم کرد،احمقانه 
راستش وقنی

 شدم. دلم یم گرفت و ناراحت یم 

ی بگویم؟اما مگر یم توانستم  ی  چیر

آن هم حاالبی که کیا یم دانست او عشقم را پس زده و مرا 

 نیم خواهد! 
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در جوابش "باشه"ای گفتم و بعد از شوخی های کیارش 

برای تغییر حالم،باهم خداحافظی کردیم و گوشر را قطع 

 کردم... 

 

ی  ،در حال باال و پاییر ی  بی هدف و با ذهنی مشغول و غمگیر

صدای دم که ناگهان در باز شدو کردن گروه و چت هایم بو 

 ذوق زده ی پروانه در گوشم پیچید.. 

 

 ل ی!!! :ل ی-

 

نگاه متعجب و بهت زده ام را تا صورت نازو زیبایش باال 

 تحویلم داد. 
ی

 کشاندم،که لبخند بزرگ

 

 :گ اومدی؟-
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 :االن!! -

 

باهمان تعجب زیاد،گوشر را داخل جیب هودی ام جا 

تنها به حیاط شلوغ،پرسیدم:عع!! کردم و با نگایه بی قرار 

 اومدی؟

 

ی در،با خوش حایل کنارم  داخل اتاق آمد و بعد از بسیی

نشست و گفت:نه،بابا رسوندم...کار داشت میخواست بره 

. ویل عمو فردین و بی  ی  بی جون نذاشیی

 

 

 

 

 وچهارچهل#پارت

 جانیل#یل
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مچاله ام را رس ذوق آورده با حس شادی عجینی که قلب 

دادم و حاال انگار  ا دقت به حرف های پروانه گوش یمبود،ب

تمام آن ناراحنی و غم،در گوشه ای ترین قسمت وجودم 

 محو شده بود. 

 

راستش یگ از دالییل که باعث یم شد پروانه را دوست 

 داشته باشم،این بود که زیاد از بابا دارابش حرف یم زد. 

ه اش ی نداشت و تنها عضو اصیل خانوادشاید چون مادر 

ی پدرش به حساب یم آ مد،بیشیی موضوع مورد هم همیر

 بحث اش داراب و کارهایش یم شد! 

 

با لبخند،لپش را کشیدم و گفتم:پس ایول دیگه،امشب 

 ! ی  اینجاییر

 

او هم ذوق زده تر از من و با چشمابی ستاره باران 

 گفت:آره! 
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ی دلم برای پروانه یم سوخت  ! حقیقیی

 بسیار تنهابی بود که 
با وجود دریافت عشق زیاد او دخیی

،هیچ مهر مادری ای ندیده بود و زیاد با کیس اخت پدری

 نیم گرفت. 

 

،دیشب پیام داده بودی بی ِاس فور خریدی،مبارک - :راسنی

 باشه خوشگله. 

 

 :آره آره! -

آخه بابا قول داده بود اگر ریاضی نمرم نوزده یا بیست بشه 

 دیم. ،رسه همون دیروز رفتیم باهم خریبرام میخره

 

 با خنده ابروبی باال انداختم. 
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این بچه ریاضی را بیست گرفته بود و جایزه یم گرفت،آن 

وقت من کل کارنامه ام را بقول کیا ریده بودم و جریمه ام 

 هم که کرده بودند! 

 

 :عع!آفرین! -

 

ینی زد و گفت:مرش.   لبخند دندان نما و شیر

؟میگما،تو چرا ت  و اتاق نشسنی

ون؟نمیابی بریم پیش   بقیه بیر

 

 

 

 

 وپنجچهل#پارت

 جانیل#یل
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راستش حاال با آمدن داراب،یک حس خییل قوی ترغیبم 

ون بروم،اما از طرفی حس قوی تری بنام  یم کرد تا بیر

 خجالت،با قدرت تمام جلویم را یم گرفت. 

 من به شدت از او خجالت یم کشیدم! 

 کشیدم جلوی چشمش باشم!!! حنی خجالت یم  

 

م کرده بودم که جوره دیگری دوستش ه او اعال من رسمن ب

 دارم... 

 حاال بماند که او مرا و عشقم را رسکوب کرده بود... 

 

 :اینجا راحت ترم. -

ونه.   هم بیر
 تو دوست داری برو،مابی

 

 رسش را تکان داد و گفت:آره ویل بدون تو نمیچسبه. 
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ایش فرستادم و گفتم:عشق منی با لبخند بوش در هوا بر 

 که. 

 

ون ن با  از لبخندم را جواب داد و تبلت بزرگش را از کیفش بیر

 یل. کشید و گفت:راسنی یل

 

 :جانم؟-

 

ضا بهم پیام داد. -  :چند روز پیش علیر

 

 با شگفنی به صورت ذوق زده اش نگاه کردم... 

دم که با این همه  ی پروانه دخیی شیطوبی بود و حدس میر

،ب دو روزه یم  االخره روزی تسلیم رابطه های الگ و تنهابی

 شود... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 147 

راستش چند وقت پیش هم گفته بود در مجازی با پشی 

ضا آشنا شده ویل من توجیه نکرده بودم!   بنام علیر

درواقع فکر پدرش تمام مغزم را اشغال کرده بود و اجازه ی 

 فکر کردن به مسئله ی دیگری را به من نیم داد... 

ل کرده حاال هم تمام فکرم را یک "او" ی بزرگ اشغاحنی 

 بود! 

 

 خب...حاال نگرانش بودم! 

 یم دانستم دخیی حساش هست و زود قلبش یم شکند! 

 دلم نیم خواست اسیر این رابطه های پوشایل شود. 

 

روبه او که تمام حواسش بی صفحه تبلتش بود کردم و نگاه 

اش دقیقی به صورت خوش حال و لپ های صوربی 

 انداختم... 

 واقعا حیف بود! 
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 وششهلچ#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :پروانه! -

 

درحایل که انگشتان الک زده اش را تند و تند روی کیبورد 

 تبلتش یم گرداند،گفت:هوم؟. 

 

 :چند سالشه اونوقت؟. -
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انگار باالخره توجهش را جلب کردم که نگاه شفاف و 

 فتم که! مشتاقش را به من دوخت و گفت:اون رسی گ

ضا نوزده سالشه...وای یل  ییل پشه خوبیه!!! یل خعلیر

 همش بهم پیام میده. 

 

با بلند شدن صدای االرم پیامش،لبخند ذوق زده ای زدو 

 گفت:دیدی؟!. 

 

 خنده ام گرفته بود... 

ویل از طرفی بشدت نگران پروانه شده بودم و با دیدن 

 و مشتافی او هم شده 
ی

 بودم! رفتارش متوجه وابستگ

 

 :آقا داراب میدونه؟-

 

اند و گفت:وای ش را به سمتم چرخبالفاصله با ترس رس 

 نه! 
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 یل!! بهش نگیا یوقت یل

 

ط داره.   لبم را جلو دادم و با چشمابی ریز شده گفتم:رسر

 

ی به  ی انتظار نداشت من بخواهم از حرف های بینمان چیر

ت زده   گرد شده و حیر
پدرش بگویم که با چشمابی

 !!! یلگفت:یل

 

 

 

 

 وهفتچهل#پارت

 جانیل#یل
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 م و با خباثت گفتم:خب،قبوله؟ال انداختابروبی با

 

 تبلت را کنارش گذاشت و نگران،به سمتم چرخید. 

 

یط؟؟؟؟-  :چه رسر

 

ضا رو بمن بدی ببینم چجور - :اینکه شماره ی این آقا علیر

 پشیه. 

ی نمیگم.  ی  اگه ازش خیالم راحت شد،دیگه به بابات چیر

 

ه نگاهم کردو بعد ناله وار گفت:بخدا  ه خیر کیم خیر

 خوبیه! پش 

 

روبه چهره ی مغمومش تنها لبخندم را کش دادم و 

 گفتم:قبوله؟
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،رسش را به نشانه مثبت تکان داد و بعد  کامال ناراضی

؟
ی

 گفت:میخوای بهش خی بگ

 

ه. -  :اینکه پروانه شبا تو خواب راه میر

 

به ی ارایم روی پا یم زد و گفت:خییل بدی با ناراحنی ضی

 یل! یل

 

موهای آزاد و ین اذیت نشود،دسنی به برای اینکه بیشیی از ا

ی گفتم:نگران نباش عزیزم.   بافته شده اش کشیدم و مطمی 

فقط میخوام ببینم چجور آدمیه،اصال لیاقت دوسنی با تو 

 رو داره یا نه. 

 

ی نگفت!  ی  رسی تکان داد و دیگر چیر

مال دخالت کردن هست و اصال به یم دانستم که این کارم کا

 من ربظ ندارد اما... 
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اما مردی به اسم "داراب" مدام در خاطرم پررنگ یم شد و 

اینکه پروانه انقدر برای او عزیز بود،باعث یم شد ناخوداگاه 

من هم نسبت به پروانه حساس شوم و خاطرش برایم عزیز 

 باشد. 

 

 

 

 

 وهشتچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

ضا را گرفتم و در مخاطبینم سیو  بعد ازینکه شماره علیر

از این اتاق و فضای بسته اش،باالخره تصمیم  کردم،خسته

ون بروم و خودم را حداالمکان از برابر چشمان گرفتم بیر 

 آبی اش دور نگه دارم. 
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پروانه هم از خداخواسته دنبالم روانه شد و هر دو باهم به 

 افتادیم.... سمت حیاط پر رسو صدا راه 

 

 ام دو عضوی بودند که بی قرار 
و این وسط چشمان لعننی

بی اجازه من،در بی مردی درشت هیکل و چشم آبی یم 

م و  گشتند و من عاجز بودم از اینکه بتوانم جلویشان را بگیر

ل من صورت  ی بود که داشت خارج از کنیی ی این دقیقا چیر

 یم گرفت.... 

 

را دور بازویم حلقه  پروانه طبق عادبی که داشت،دستش

 کرد و هم قدم با من راه افتاد. 

 

ی  یدنمان،بالفاصله از پشهای هم سن ،مابی با ددر این حیر

 و سالش فاصله گرفت و به سمتمان آمد... 

 او هم پروانه را خییل دوست داشت! 
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واقعا حس یم کردم رابطه ی دوستانه و خواهر برادرانه 

ی من و خوده طوره میانشان،چند برابر قوی تر از ر  ابطه بیر

 مابی بود!. 

 

 :پروانه تبلتت و آوردی؟-

 

 ؟،چطور :آره-

 

 :ایول! -

 قرار بود اون بازَیرو برام بندازی دیگه. 

 !  خودت دیشب گفنی

 

 :عاا آره آره. -
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مابی دست پروانه را از دستم جدا کرد و با کشیدن او به 

،با هیجان گفت:پس بیا بریم برام  سمت تخت های چوبی

 بندازش. 

 

ه به دور شدنشان،کالفه دسنی به موهایم که از زیره  خیر

و  ن ریخته بود کشیدم و با چپاندنشان به زیر کاله هودی بیر

یگ هابی که مامان باالرسش ایستاده بود به سمت یگ از د

 قدم برداشتم... 

 

احمقانه بود اما به طور عجینی سنگینی نگایه را روی 

مبادا داراب  خودم احساس یم کردم و از ترس اینکه

 باشد،رسم را به آن سمت نیم چرخاندم... 
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 ونههلچ#پارت

 جانیل#یل

 

 

با خودم درگیر بودم و در احساسات ضدو نقیضم خودم را 

 گم کرده بودم! 

از طرفی میل شدیدی داشتم تا به دوره خودم بگردم و او را 

 کنم... 
ی

ه به صورت جذابش رفع دلتنگ  پیدا کنم و خیر

طرفی خجالت،بیخ گردنم را چسبیده بود و اجازه نیم داد از 

ی آن را   در اطرافم و در بی او بچرخانم...  ساننی میی

و از طرفی دیگر یاده اتفاقات ریروز تمامم را بهم یم ریخت 

 و صدابی در رسم فریاد یم کشید که

 "اون تورو پس زد"

 "اون نیم خوادت"

 "اون دیروز خوردت کرد"

 و.... 
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قی از هوای تازه و مطبوع اطرافم گرفتم و کنار نفس عمی

حتوای دیگ را بهم یم زد مامان که مالقه به دست،م

 ایستادم... 

مامان زیرلب صلوات یم فرستاد و برای سالمنی مان دعا یم 

خواند و رسوصدای  زن هابی هم که در حوایل دیگ 

ایستاده بودند و باهم خوش و بش یم کردند،باعث یم شد 

ی که "نباید" پرت شود. تاحدودی  ی  حواسم از چیر

 

 چرخید که مامان نگاهم به دنبال چرخش محتوای دیگ،یم

م گرفت و گفت:بیا تو هم یه هیم بزن مالقه را به سمت

 مامان که انشاهللا خدا رس به راهت کنه. 

 

وع به هم  با لبخند و تعجب،مالقه را از دستش گرفتم و رسر

 زدم آش خوش لعاب کردم... 

 ری یم گفتمامان جو 

 "خدا رسبه راهت کنه"
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ی مفسد و قمارباز در  دامنش انداخته و  ،که انگار خدا دخیی

ان این جمع پاک تر اصال انگار نه انگار   که من از تمام دخیی

 بودم!!!. 

 

وع به گله از خدا  با تاسف رسم را تکابی دادم و در دلم رسر

 کردم! 

 دلم پر بود! 

ایستادم و حرف یم  انقدر پر که اگر تا صبح هم اینجا یم

 زدم،بازهم خایل نیم شد که نیم شد! 

 پناهم بود!  تنها دردم عشق بی 

عشقی که اول راه،آن را شماتت کرده بودند و پس زده 

 بودندش... 
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 پنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

کاش خدا کمکم یم کرد تا این عشق ریشه زده ای را که روز 

دواند،بخشکانم و یاده مرد به روز بیشیی در جانم ریشه یم 

 چشم آبی را فراموش کنم... 

 

در خواستم،اما وقنی یم دیدم همه این ها را از خدا یم 

ی حال و در حینی که من از خدا یم خواهم عشق  همیر

داراب را از جانم ریشه کن کند،هشتاد درصد حواسم بی 

 اوست....از دعابی که یم کردم ناامید یم شدم!... 

 

م و با حشت دوری دیگر محتوای آش را آه عمیقی کشید

 بهم زدم... 
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 فروغ در ذهنم افتاده بود در این میان آرزوبی کم سو و بی 

"کاش او قسمتم باشد" و تمام وجودم سیع در پس زدن  که

 آن یم کرد... 

 ویل خدا که شنیده بود! 

 

 نیم دانم... 

 

 یا فراموشر بود...یا رسیدن... 

دن،قلبم به تپش و شور یم و من چه احمقانه با کالم رسی

 افتاد! 

 

ی   صلوابی فرستادم و با گفیی

 ای همونه""خدایا هرخی تو بخو 

ی را به دست زبی که آنجا منتظر ایستاده  مالقه ی سنگیر

دم و بی رسو صدا به سمت خلوت ترین قسمت  بود سیی
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حیاط،که کنار بوته های برگ مو بود و تخته سنگ کوچگ 

 هم آنجا قرار داشت رفتم. 

 

 

 

 

 ویکپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

گاهم را کنار باغچه و برگ موهای پر پیچ و خم نشستم و ن

ی آن گوشه دوختم...  ی  عامدانه به رسسیی

 

بعد از چند دقیقه و تکراری شدن فضای آن 

ضا چت کنم تا حوصله  قسمت،تصمیم گرفتم کیم با علیر

 ی رسرفته ام را هم رسجایش بیاورم... 
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وارد صفحه اش شدم و اول از همه روی از طریق تلگرام،

 پروفایلش کلیک کردم. 

 

 گذاشته بود! تنها یک عکس از خودش  

با زوم کردن عکس،نگاه خندان و پرتمسخرم روی چهره ی 

پش نوجوان و سیبیلوبی افتاد،که مغرورانه به بدنه ی یک 

ی  موتور تکیه داده بود و با آن چشمان سیاهش،مستقیمن لیی

ی را هدف گ  رفته بود... دوربیر

 

خب،در حد سن و سال خودش قیافه و هیکل بدی 

 نداشت! 

رس گذاشته بود و نگاه سن بلوغ را پشت فقط اینکه تازه 

 مغرور و رسکشش حس خوبی به آدم نیم داد! 
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 نفیس گرفتم و با باال اوردن صفحه کیبوردم،زیر لب گفتم

 "بریم تو کارش"

 

 :سالم[-]

 

برای چند دقیقه ی پیش با توجه به اخرین بازدیدش که 

 بود،انتظار داشتم که رسی    ع جواب پیامم را بدهد! 

 

ی   هم شد! خب همیر

انگار که کال روی گوشر خوابیده بود و منتظر پیام کیس 

 بود! 

 

 *درحال تایپ... 
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 ودوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 با لبخندی خبیث،لبم را گاز گرفتم و گفتم

 "منتظریم جناب!"

 

 :سالم عزیزم[-]

 

با دیدن پیام کامال صمیمانه اش،یک لنگه از ابروهایم باال 

 پرید و در دل گفتم

"  "یک امتیاز منقی
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 *درحال تایپ... 

 

ی به ذهنم  با دیدن پیگیر بودنش،فکر های منقی بیشیی

 هجوم آورد! 

نگاه متفکرم در بی پروانه،که در کنار مابی روی تخت های 

 ه شد... چوبی نشسته بودند کشید

 واقعا حیف بود! 

 

با شنیدن صدای االرم پیام هایم،نگاهم دوباره روی صفحه 

ضا چر   خید. چت علیر

 

 :معرفی نیم کنی خوشگله؟[-]

 

با حس چندش،لبم را کج کردم و یاده پروفایلم که عکیس 

 واضح از چهره ام بود افتادم. 
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"!  "ده امتیاز منقی

 

 کیبورد کشیدم و تایپ کردم.. انگشتانم را فرز و رسی    ع روی  

 :آشنام[-]

 

 رسی    ع تر جواب داد. 

 :نمیشناسمت مادمازل.[-]

؟-]  [:از دوستای نگینی

 

؟..  ی  نگیر

 با تاسف رسی تکان دادم و نوشتم.. 

 :تو فکر کن آره[-]
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 وسهپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :به به!اسمت چیه بانو؟[-]

 

 واقعا داشت حالم را بهم یم زد! 

ش و مهدی و ارسالن،که از رفیق های بامرام و حنی کیار 

تقریبا هم سن و سالم هم بودند،انقدر خودموبی و هول 

ی رفتار نیم کردند! طور با   هیچ دخیی

 

ی[-]  :تو فکر کن کیی

 

]  ]جااان،شما نیشم یم زبی
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واقعا دربرابر این حرف مسخره و بی مزه اش،اصال نتوانستم 

ی شد که با  صدای بلندی زیره خنده مقاومت کنم و همیر

زدم و هنوز ثانیه ای از قهقهه ام نگذشته بود که تازه 

 ط اطرافم شدم... متوجه جابی که نشسته بودم و محی

 لبم را گزیدم و با خجالت نگایه به اطراف انداختم... 

کیس حواسش به من نبود و خداروشکر رسوصدای داخل 

حیاط موجب شده بود صدای خنده ام به گوش کیس 

 رسد... ن

 

با لرزش گوشر و صدای االرمش،خواستم نگاهم را از 

ین عقل باز چه گف م و ببینم این پشه شیر ته،که اطراف بگیر

در یک صدم ثانیه نگاهم درون یک جفت چشم آبی 

ه...که مستقیمن مرا هدف گرفته بودند قفل شد..   . تیر

 

برای لحظه ای تمام هیاهوی دورم در خالغ مسکوت فرو 

 ماندم و اوبی که نگاهم یم کرد...  رفت و من
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چشمان لعننی و سنگینش،قابلیت اینکه زمان را هم برای 

 توقف کند داشت!... دقیقه های طوالبی م

 بخدا که داشت!... 

 

تمام حس های حنی توانسته بود در عرض چند ثانیه،

 مختلفم را در آبی چشمانش غرق کند و ....هیچ به هیچ.... 

 

 ی بود! همیشه نگاهش یک جور 

ه بود  رنگ چشمانش مثل دریابی بی کران و شب زده،آبی تیر

،اما از و انگار میتوانسنی تا ابد خودت را درونشان مح و کنی

...مثل آتیسر سوزنده و داغ،تمامت را ذوب یم کرد و  طرفی

ی  و پر خروش غرق شوی قدرت اینکه در آن آبی های سنگیر

 را از تو سلب یم کرد. 

 

 مثل حاال! 
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میخ آن تیله ها شده بودم و داغی نگاهش مثل  حاالبی که

 یک قیچی بزرگ آمدو  باعث شد نگاهم را از آن ها بردارم. 

 

 

 

 

 وچهارپنجاهرت#پا

 جانیل#یل

 

 

ون فرستادم و با حس خجالنی  نفس منقطع و لرزانم را بیر

 شدید،مسیر نگاهم را به صفحه ی موبایلم تغییر دادم.. 

 

ی خانوم!حاال چند سالت هست[:مفتخرمون کردی  -]  کیی
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 نثار پرروبی اش کردم و ضفا برای پرت شدن 
در دل فحیسر

 کردم... حواسم از چند لحظه پیش،تایپ  

 :سن منو بیخیال.تو از خودت بگو بیشیی آشنا بشیم.[-]

 

تا پیامم سند یم شد،بالفاصله تیک آبی اش زده یم شد و 

ضا زیاد ی مشتاق هم این نشان ازین داشت که آقا علیر

 صحبنی با من و شاید هم دخیی های دیگری بود! 

 

"  "بی نهایت امتیاز منقی

 

ی ارتباط  او و پروانه! باید هرطور که شده،مانیع یم شدم   بیر

ی چت هابی که بینمان صورت گرفت،دلیل  به گمانم همیر

ضا خان یم شد...   موجیه برای رد صالحیت علیر
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ای پر از کاسه های هنوز منتظر پیامش بودم که سینی 

آش،جلوی رویم قرار گرفت و بوی مدهوش کننده ی آن 

 ها تمام مجرای بینی ام را اشغال کرد. 

 

 زم. :بفرما عزی-

 

خاله ی مامان یم  با لبخند،از فریباخانوم که دخیی

شد،تشکری کردم و یگ از کاسه های پروپیمان را از روی 

 سینی برداشتم. 

 

ی واقعا برای ریکاوری روح و رو  یم به همچیر انم احتیاج میی

ی داشتم.  ی  غذای دل انگیر

 

بی توجه به چند پیایم که در این فاصله کوتاه از آن پشک 

رسیده بود،صفحه اش را خاموش کردم و برای زبان باز 

و غم دنیا،با لذت مشغول لحظه ای،فارغ از تمام هم 

 خوردن آش خوش رنگ و لعابم شدم... 
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 وپنجپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

و پیازه چرب و داغی که همراه با محتویات  طعم خوش سیر

 روی لبانم نشاند 
ی

آش روانه ی معده ام یم شد،لبخند بزرگ

ه ی داراب هم  و حنی موجب این شد تا نگاه عجیب و خیر

م!   از یاد بیی

 

 شکموبی نبودم،اما در برابر غذاهای مورد عالقه ام 
دخیی

 ت و بی اراده یم شدم! کامال سس
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حتم داشتم که مابی برخالف من و مثل همیشه،درحال 

خوردن کاسه ی سوم یا چهارم هست و حتما با آن شکم 

 جیم و ششیم هم یم رود! گردو قلمبه رساغ پن

 

با یاده پروانه که در کنار مابی نشسته بود،قاشق پر را در 

بادا دهانم چپاندم و چشمم را به دنبالش چرخاندم که م

مابی شکمو تنهایش گذاشته باشد،که با دیدن هردوشان در 

 کنار بابا و داراب،رسی    ع نگاهم را از رویشان برداشتم... 

 

را با سنگینی نگاهم،حواسش  راستش هیچ دلم نیم خواست

 به خودم جلب کنم! 

ه را هواله ام یم کرد،به حتم از فوران  اگر دوباره آن نگاه خیر

  دادم و ناکام یم مردم... عشقش در سینه ام جان یم

 

آیه کشیدم و قاشق پالستیگ را در آش فرو بردم تا خودم 

ون  را رسگردم خوردن کنم،اما هنوز قاشق را بیر
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زنگ موبایل از توی جیبم بلند شد و نگاه  نکشیده،صدای

 چپگ ام را به دنبال خودش کشاند... 

 حدس یم زدم از بچه های اکیپ کیس زنگ زده باشد،اما با 

ون کشیدن گوشر از داخل جیبم و دیدن نام منحوس  بیر

ضا" تمام تصوراتم بهم ریخت و تعجنی بزرگ جایش  "علیر

 را گرفت! 

 

ه به اسیم که روی صفحه گ ،دهن کچی یم خیر وشر

َویل و اشتهای کاذبی که برای  کرد،فکرم به
َ
این همه ه

ها داشت کشیده شد و برای بار چندم با خودم گفتم  دخیی

 انه""حیف پرو 

 

هنوز ثانیه ای از قطع شدن تماس اولش نگذشته بود،که 

 برای بار دوم زنگ زد! 

 

بی رغبت و با صوربی درهم،کاسه ی آش را کنار پایم 

ی هابی که از او دیده بودم و یم گذاشتم و  با تمام پیگیر
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اب ندهم احتماال بیخیال نیم شود،آیکون دانستم تا جو 

ی را لمس کردم..   سیی

 

 

 

 

 وششپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :الو؟-

 

برخالف تصوراتم،صدابی مردانه و خوش آهنگ در گوشم 

 پیچید. 
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ی خانوم! -  :به!سالم کیی

 

ی"،ک ی شدم که خوده حاال با شنیدن اسم "کیی امال مطمی 

غش هست و غبطه به حال این صدابی خوردم که اال 

َول شده بود! 
َ
 نسیب این پشک ه

 

 :علیک-

 

ی شما -  ؟:خوبیر

 

 :من خوبم! -

 چرا زنگ زدی؟چت کردن که اوگ تر بود. 

 

 :دیدم جواب نمیدی،گفتم زنگ بزنم. -
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 اوهوع! 

ی و پشخاله بودن را یک تنه ج ا به او واقعا مرزهای پیگیر

 جا کرده بود! 

 

 :خب؟-

 

ضام. - !من علیر  :خب اینکه...آهان،راسنی

 

 :باش. -

 

 خندید و گفت:منم خوشوقتم. 

 

 
ی
چشیم در کاسه چرخاندم و گفتم:خب آقا با بی حوصلگ

؟ ضا...حاال چیکاره هسنی  علیر
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با خوش حایل ازینکه بحنی را به میان انداخته ام گفت:واال 

عال دارم درس من که بیکارم هنوز،یعنی چون ف

 میخونم،واس همون! 

 

 رسی تکان دادم و گفتم:عا...رشتت چیه؟

 

ه...یعنی ریاضی بودم،بعد تغییر رش- ی ته دادم رفتم :واال چیر

 .  انسابی

 

 

 

 

 وهفتپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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ی فاصله فریاد یم زد  با نگایه به کاسه ی آشم،که از همیر

 "بیا من و بخور"

ن مکالمه برای اینکه زودتر به ای آب دهانم را قورت دادم و 

 ی خسته کننده پایان دهم گفتم:اوگ. 

 برو به درس و مشقت برس پس،فعال. 

 

 تماس را قطع کردم و روی بی صدا گذاشتم... بالفاصله 

 

آش لذیذم را تا قطره ی آخر خوردم و با دیدن همسایگابی 

که با ظرف های آش،یگ یگ خداحافظی یم کردند و یم 

 بی سمیه بروم... جا بلند شدم تا پیش بی  رفتند،از 

 

حاال با کم شدن تعداد افراد داخل حیاط،راحت تر یم شد 

جمع مردانه و زیر سایه بزرگ درخنی داراب را که در 

 !  ایستاده بودند،دید و...لعننی
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 قرار بود دیگر به او نگاه نکنم! 

 اصال من دیوانه قرار بود کال او را فراموش کنم! 

 ای خدا!... 

 

بی با حایل گرفته کفش هایم را دراوردم و خودم را کنار بی 

 کشاندم. 

دیگر گرفت تکیه بر شانه اش زدم،که کاسه اش را در دست 

و با دست ازادش،شانه ام را در بر گرفت و با بوسه ای بر 

 فرق رسم گفت:خوبی دردانم؟

ی نشسنی ته فدا َبِوم؟  چرا غمگیر

 

ی نگ ه و عمیقش در چشمانم را بستم و با نقش بسیی اه خیر

فس کشداری کشیدم و آرام گفتم:هیچی پشت پلکانم،ن

،فقط یکم دلم گرفته. بی   بی
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 وهشتپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

بوسه ی دیگری بر رسم نشاند و با نوازش کردن شانه ام 

گفت:الیه خدا نگهدارت باشه مادر،یکم صلوات 

دا دلتو نور بفرست،باال رس نذری دعا بخون،انشاهللا که خ

 بارون میکنه دردونم. 

 

ینش زدم و با جابجا کردن  لبخندی به حرف ها و لحن شیر

 ران گوشنی و نرمش گذاشتم... تنم،این بار رسم را روی 

 

 بی با اجازت من یکم اینجا خودمو شارژ کنم بخوابم. :بی -
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از روی کاله،دست نوازشش را روی رسم کشید و مهربانانه 

 ونم. گفت:بخواب دردت بج

 

 بی مخزن آرامش بود! بی 

ی داشتم که آغوشش از صدها قرص خواب  همیشه یقیر

کند و خوش به حال آورد و آرامبخش موثر تر عمل یم  

ی ام،حداقل یک نقطه ی روشن و   خاکسیی
ی

من،که در زندگ

 سفید چون او داشتم.... 

 

نیم دانم چقدر گذشت،که من باالخره زیر آماج نوازش 

ی حیاط خانه اش خوابم  بی و در های دست بی  ظهر دل انگیر

 در بی فکری مطلق 
 فرو رفتم.. برد و برای ساعنی

 

+++++++++++++++++++++++++++ 
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وقنی که چشم باز کردم،هوا داشت تاریک یم شد و صدای 

 ضعیف اذان از مسجد محل به گوشم یم رسید. 

ی دوختم و با  نگاه گیجم را به حیاط آب پاشر شده و تمیر

 مفربی 
ی

 که در جانم نشسته بود،چندین بار پلک زدم خستگ

 .. تا دید تارم باز شود. 

 

 بی شدم! تازه متوجه نبود بی 

ن پای نرمش،زیر رسم یک بالشت سفت و اذیتت به جای را

 کننده گذاشته بودند که باعث گردن دردم شده بود!... 

 

 

 

 ونهپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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 یل! :خدابی چقد میخوابی تو یل-

 

ی پروانه،نگاه خمارو رسگشته ام را از موزاییک های صدابا 

خیس حیاط گرفتم و تا صورت خندان و شیطونش باال 

 ... کشیدم

 

با دیدن نگاهم،روی لبه ی تخت نشست و با اشاره ای به 

. بی حیاط خلوت شده بی  ی  گفت:تو خواب بودی همه رفیی

 

خمیازه ای کشیدم و دست بردم تا رسم را بخارانم که 

 ه نبود کاله هودی روی رسم شدم! متوج

این وسط،کش مویم هم شل شده بود و طره های بلند و 

 و پال کرده بود. آزادم را در هر سمنی پخش 

 

بی توجه به ریز ریز خندیدن های پروانه،رسی    ع از جا بلند 

شدم و با نگایه به اطرافم،قبل ازینکه کیس بیاید و بیشیی 
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فم به باد رود،همه موهایم را جمع کردم و بعد  ازین رسر

ازینکه محکم بستمشان،باا حرص همه را زیر کالهم 

 کشاندم... 

 

خواهر،هرکس که از دره این خونه رد شد،یه :زور الگ نزن -

نگاه زیر چشیم هم به گیسای جنابعایل انداخت تا به طور 

 کامل از این مجلس فیض برده باشه. 

 

موقع ام با خنده و اعصابی که ناشر از رسدردو خواب بد

وش نگاشون بود،مشنی به بازویش کوبیدم و گفتم:ن

ه دیوونه.   اصال،دخیی

 

هنوز به لب داشت،جای مشتم را  با همان خنده ای که

ماساژ داد و با لحنی آرام و پر شیطنت لب زد:ای 

 .  جانم،وحیسر هم که هسنی
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با چشمابی وق زده و قهقهه ای که از دستم در رفته بود به 

ی برداشت م و گفتم:وحیسر باباته بیشعور...وایسا سمتش خیر

 ببینم... 

 

ی پرید قبل ازینکه دستم به یقه اش برسد،از روی تخت پا ییر

بچه های  و حاال این من و او بودیم که چون دخیی

 دوساله،حرف بار هم میکردیم و به دنبال هم یم دویدیم... 

 

 

 

 

 شصت#پارت

 جانیل#یل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 189 

در دویدن  پروانه فرز بود و با رسعت باالبی که

من به ناچار،مجبور بودم تمام  داشت،نفسم را بریده بود و 

 خایل کنم... حرصم را با فحش دادن بر رسش 

 

هنوز درحال تعقیب و گریز و بگو مگو و خنده بودیم،که 

برای یک لحظه...پای بی کفشم روی موزاییک های خیس 

حیاط رس خورد و من با آن رسعت باالبی که 

ی   افتادم و....  داشتم،گرومنی زمیر

ی برخورد کرد و درد  کاسه باسنم به طور فجییه با زمیر

استخوانم پیچید،موجب وحشتنایک که به رسعت در مغز 

بلند ترین جییعی شد که در تمام طول عمرم یم توانستم 

 بکشم.... 

 

 پروانه دستپاچه شد و از گریه ی من،گریه اش گرفت.... 

ی گویان به حیاط آمده  بی بودند و بی اهایل خانه یاحسیر

ه بر گونه اش یم کوبید،با آن جلوتر از همه و درحایل ک
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دام ذکر یم گفت و دست و هیکل تپل به سمتم دوید و م

 پایم را چک میکرد... 

 تمام و درحایل که اشک یم ریخت،هرچه 
ی

مامان با آشفتگ

به زبانش یم آمد یم گفت و در این میان کم مانده بود از بی 

 لعن و نفرین کند.... دستو پابی ام مرا 

 

بقیه هم به دورم حلقه زده بودند و در آن آشفته بازار 

ی یم گفت... هرکس برای خودش  ی  چیر

 

یمش دکیی -   :بیی

 

م یگ براش آب قند بیاره-  :الیه بمیر

 

 یل؟:چش شد یهو یل-

 

؟- ی  :خورده زمیر
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 :دورشو خلوت کنید کیم نفس بکشه بچه. -

 و.... 

 

فلکه  ل کرده بود و چشمانم مثلمغزم از درد استخوانم،قف

ه یم کرد و 
آبی که بازش کرده باشند،مدام از اشک رسرر

 هقم البه الی صدای بقیه گم شده بود... صدای هق 

 

بی با ناراحنی زیاد،سیع کرد اشک های بی امانم را پاک بی 

ی روبه قیافه زارم گفت:گریه نکن فدای  کند و در همان حیر

 ...گریه نکن... چشمات بشم...هیچی نیست مادر 

 

بعد با صدای بلند تری ادامه داد:فردین پشم...بیا،بیا بچمو 

ی خیس بلندش کن. بغل بگیر از ر   وی این زمیر

 بدو،بدو. 
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دیگر نیم فهمیدم خی یم گویند و چه یم کنند،از زور درد 

دم.  ی  پلک هایم را محکم بسته بودم و فقط از ته دل زار میر

 

 

 

 

 ویکشصت#پارت

 جانیل#یل

 

ی جدا کردند که همزمان با آن  بعد از لحظه ای،تنم را از زمیر

 صدای آخم بلند شد... 

صورت گریان و گر گرفته ام فوبی کرد و با نگرابی بابا در 

 . مت دکیی م،االن مییی
 گفت:هیچی نیست دخیی

 

با ترس چشمانم را باز کردم و با نهایت توابی که در تنم 

 ...دکیی نه... مانده بود،نالیدم:وای دکیی نه بابا 
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با ادامه هق زدنم،مامان رسی    ع به حرف آمد و گفت:باش 

 اراحت نکن،دکیی نیم بریمت... قربونت بشم تو خودتو ن

 بی بزارش روی تخت. فردین بیارش توی اتاق بی 

 

ی حال خجالت شدیدم این  از درد داشتم یم مردم،اما درعیر

به  اجازه را به من نیم داد که باسن آش و الش شده ام را 

 دکیی نشان دهم و برای عکس برداری بروم... 

 

جدا کرد و درحال خودم بودم که بابا تنم را از آغوشش 

 بی گذاشت... محتاطانه روی تخت بزرگ بی 

 

ی انگشتم،به گریه  رسی    ع روی شکم چرخیدم و با گاز گرفیی

 کردنم ادامه دادم... 
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ایطم طوری بود که اصال اطرافیابی که این حال مزخرفم  رسر

را یم دیدند برایم مهم نبودند و فقط میخواستم این درد 

د...   لعننی آرام بگیر

 

 یم پتو را روی پشتم کشید و کنارم نشست... مامان به آرا

کالهم را از روی موها و صورتم کنار زد و موهایم را زیر 

 نوازش دستانش گرفت... 

 

بی هم بعد از داخل اتاق،به جز بابا و مامان کیس نبود و بی 

چند دقیقه با یک لیوان آب قند از راه رسید و با قربان 

 بخورم...  مجبورم کرد تا قطره ی آخرش را  صدقه

 

ی منوال گذشت...   یک ساعنی به همیر

ون رفته بود و مامان و بی  بی با ماساژ بابا برای راحنی من بیر

 دادن کمر و باسن بینوایم سیع داشتند دردم را کمیی کنند... 
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و ماساژ های مداوم خوردن یک مسکن درنهایت هم با 

،دردم نسبت به قبل کیم آرام گرفت و شدت قبل را بی  بی

 شت.... ندا

 

هق هق بلندم چند دقیقه ای یم شد که بند آمده بود و 

حاال فقط گایه روی صورت خیسم،قطره اشگ رسازیر یم 

 شد... 

 

 

 

 

 ودوشصت#پارت

 جانیل#یل
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اهد شد،ویل به بدترین فکر یم کردم امروز روز خوبی خو 

برایم داشت یم گذشت و اشکم را هم که  شکل ممکن

 دراورده بود! 

 

همان مژه های خیس،پلک هایم را بستم و سیع کردم با 

بخوابم تا این درد لعننی برای ساعنی رهایم کند...اما مشکل 

بزرگ اینجا بود که بعداز ظهر،یک دل سیر خوابیده بودم و 

 اب نداشتم! حاال اصال مییل به خو 

 

،گایه کمرم را،وگایه موهایم را  مامان که هنوز با نگرابی

بی گفت:فدات بشم بسه بی  نوازش یم کرد روبه

دیگه...دستات درد گرفت...تو برو شام بخور من خودم 

 ماساژش میدم.. 

 

ی هنوز کنارم نشسته بود و با آن بی  بی که با حایل اندوهگیر

گفت:خسته نشدم دست های تپلش مدام ماساژم یم داد،

 مادر. 
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خودت پاشو برو هم برای این بچه هم خودت غذا بکش 

م. بیار اینجا،من عص   ی آش خوردم سیر

 

 مشهود در صورتش،بی حرف از روی 
ی

مامان با تمام خستگ

ون رفت تا غذابی را که احتماال فریبا و  تخت بلند شد و بیر

نرگس درست کرده بودند و بوی خورشتشان در همه جای 

 پیچیده بود،برای خودم و خودش بیاورد...  خانه

اسفناک هرچند که من اصال گشنه نبودم و با این اوضاع 

ی نیم رفت!  ی از گلویم پاییر ی  هم چیر

 اما دلم نیم آمد با مخالفتم اشتهای مامان را کور کنم.. 

 

ی مامان نگذشته بود که چند تقه به در  چند لحظه از رفیی

 اتاق خورد... 

بی ته دوختم که بی نگاهم را به در بسبا درد و بی تابی 

 گفت:بیا تو. 
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با صوربی گرفته و  در به آرایم باز شدو از پشتش پروانه

 بغض آلود پیدا شد... 

تازه با دیدن او بود که یاده حضور داراب در این خانه 

 شدم! 

با یاد اتفافی که چندی پیش افتاد،محکم لبم را گزیدم و در 

 دل گفتم

 رفت!!!""تمام آبروت پیشش 

 

بی با مهربابی روبه پروانه ای که نگاه آبگ اش روی من بی 

 ا تو مادر...چرا اون جا ایستادی؟قفل شده بود گفت:بی

 

 

 

 

 وسهشصت#پارت

 جانیل#یل
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دست هایش را با خجالت پشت اش قفل کرد و قدیم به 

 داخل برداشت... 

هنوز بی حرف و سوایل،به صورت افتاده و چشمان  

ی شفافش  نگاه یم کردم،که آرام زیر گریه زد و رسش را پاییر

 داخت... ان

 

متعجب از حالش،نگاهم به پشت رسش که حاال داراب 

 ایستاده بود و با جدیت تمام پروانه را صدا یم زد،افتاد. 

 

 جان عذرخوایه کن. یلیل:بفرما جلو پروانه خانوم...برو از -

 

خطاب به بی زودتر از من بهت زده،به حرف آمد و بی 

بی پش  ی  م؟! داراب گفت:این حرفا چیه میر

 این طفل معصوم که کاری نکرده. 
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لم،روی صورت مردانه اش قفل  ه و خارج از کنیی نگاه خیر

 شده بود و چشمان آبی و بی انعطافش را رصد یم کرد... 

 چه روزی بود امروز! 

یم خواستم فراموشش کنم و یا خودش و یا تصویر حک 

 ظه ای رهایم نیم کردند.... شده اش در ذهنم،لح

 

ه به چشمان جدی و نافذش  در عالم فکروخیال هنوز خیر

که عجیب دل یم لرزاند بودم،که به آرایم نگاهش را به 

 نگاهش را قفل من هول شده کرد... 
ی

گ  سمتم چرخاند و خیر

 

 شد! داشت مثل ظهر یم 

همان وقنی که نگاهمان به هم گره خورد و از اقتدار آن تیله 

ه،درنهایت من بودم که تسلیم شدم و نگاه  های آبی تیر

 گرفتم!. 

 درست مثل حاال... 
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حاالبی که به طور ناشیانه مسیر نگاهم را به سمت پروانه 

 کج کردم و سنگینی تیله هایش را به جان خریدم... 

 

بی که حاال سیع گرفت و در جواب بی نفیس از هوای اتاق  

ازی پروانه باعث در آرام کردن پروانه داشت گفت:بچه ب

ی بخوره. شد که یل  یل جان زمیر

 برو جلو عزیزم...برو عذرخوایه کن. 

 

 

 

 

 وچهارشصت#پارت

 جانیل#یل
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داراب داشت زیادی زیاده روی یم کرد و من خودم به خوبی 

 باعث این حال شد! یم دانستم که بچه بازی خودم 

ظلوم دلم نیامد بیشیی ازین پروانه را گریان و تا این حد م

 ببینم... 

ی هم خطاب به داراب و بدون اینکه باری دیگر  برای همیر

نگاهم را اسیر چشمان جادوبی اش کنم گفتم:این کارا الزم 

 نیست آقا داراب! 

ه کار خودم بودم.   تقصیر

 

حرفم و با نگایه  او سکوت کرد ویل پروانه بی توجه به

ناراحت به منی که هنوز دمر روی تخت خوابیده 

تر قدم برداشت و وقنی به نزدیگ ام رسید،خم بودم،جلو 

در آغوشم گرفت و بغض دار شدو تا جابی که یم توانست 

 لب زد:ببخشید لیو... 

اگه من اونجوری تو حیاط نیم دوییدم توهم مجبور نبودی 

 ...  دنبالم کنی

 یل جونم... ید یلتورو خدا ببخش
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ا متعجب از صدای لرزان و اشک های ریزانش،با دستم او ر 

ل از تنم جدا کردم و با جدیت و ناراحنی برای این حا

 تو؟
ی

 خرابش گفتم:وای پروانه خی یم گ

چرا اینجوری گریه میکنی آخه مگه زدی دست و پامو قطع 

 کردی یا کشتیم؟

ی استخونم کیم درد گر  فت که همشم یه لحظه افتادم زمیر

 برای بی دقنی خودم بود! 

 میشنوی خی میگم؟

 

در چارچوب در  ب،که دست به سینهبا اشاره به دارا

ایستاده بود و یک تنه با هیکلش،حکم دره اتاق را اجرا یم 

کرد،ادامه دادم:تو نیم خواد به حرف بابات گوش بدی،آقا 

 داراب انگار دوست دارن همه رو گناهکار جلوه بدن... 
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 بی با 
،تازه متوجه حرف بی بی رسفه ی مصلحنی داراب و تشر

شدم و لعنت فرستادم بر زبابی که  خودی که زده بودم

 حرف های قلبم را یم زد... 

 

پروانه اما انگار با حرف هایم آرام گرفته بود که با لبخند و 

چشمابی که هنوز خیس بودند،کنارم نشست و گفت:وای 

 یل... یلالیه من فدات بشم 

ه؟  االن...االن یعنی کمرت بهیی

 

ا اخیم ظریف نگاه زیر چشیم ای به داراب که کالفه و ب

نگش،هنوز هم جلوی در میان ابروان پرپشت و سیاه ر 

 ایستاده بود کردم... 

 فکر کنم از حرف من ناراحت شده بود! 

 خوب یکیم هم او یم سوخت! 

اوری واقعا این حرف ساده من در قبال حرف های عذاب 

ی بارم کرد هیچ بود!   که دیروز و در ماشیر
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 وپنجشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

ش بود یک صفحه از فحش های کمرشکن کیارش حق حنی 

د...   بارش یم کردم تا کیم دلم آرام بگیر

 ویل حیف که از او خجالت یم کشیدم! 

او یم توانست با یک نگاه،تمام مرا خلع صالح کند و حنی 

د... اسمم را هم از ی  ادم بیی

 

افکاره بی رسو سامانم را در گوشه ای از ذهن شلوغ پلوغ ام 

و روبه پروانه که منتظرو نگران،نگاهم یم  نگه داشتم

طمینان خاطر گفتم:خوبم بابا کرد،آرام پلگ زدم و با ا
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پروانه...تازه بااین اوضاع برام خوبم شد!دیگه تا چند روز 

 مدرسه تعطیل!! 

 

د حرفم زدم،باالخره خیالش از بابت با چشمگ که پشت بن

ت حالم راحت شد و با چشمابی برق زده گفت:آره راس

 ها! 
ی

 میگ

 خوش به حالت. 

 

چند تقه به در خورد و مامان با سینی ای بزرگ،از کنار 

 داراب گذشت و وارد اتاق شد... 

بی میل به سینی پراز غذا نگاه یم کردم که داراب 

ون تا راحت غذاشونو  گفت:پروانه عزیزم پاشو مابریم بیر

 بخورن. 

 

با محبت گفت:قربونت بشم پشم،شماهم برین بی بی 

 امتون و بخورین فریبا اینا سفره پهن کردن حتما. ش
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:خدانکنه عزیزم،دستتونم درد نکنه حسابی تو زحمت -

 افتادین. 

 

 گفتم که او به همه عزیزم و جانم یم گوید! 

بی هم عزیزم یم بی من زیادی بی جنبه بودم،وال که به 

 گفت... 

 

؟-  :زحمت خی

 تا باشه ازین رسزدنا و مهمونیا پشم. 

 

بی و مامان،داراب و پروانه به پذیرابی رفتند و رفات بی با تعا

من ماندم و مامابی که یم خواست غذا را تا آخرین دانه 

 برنج در حلقم خایل کند.. 
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بعد از خوردن شام،قرار شد با وضعینی که من 

بی بمانیم،ویل بقیه و الخصوص داشتم،امشب را در خانه بی 

بی من باب ردن بابا و بی داراب،با هزاران تعارف تیکه پاره ک

 ماندنشان،بعد از یگ دو ساعت رفتند... 

 

 

 

 

 وشششصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

حاال که خانه خلوت و خایل از حضورش شده بود،یم 

وحم را شکنجه توانستم راحت تر فکر کنم و جسم و ر 

 دهم... 
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وع عاشقی ام بود،که انقدر در  ی روز در تاری    خ رسر امروز اولیر

ه مانده بودم و داروی عشقش را بی مالحظه چشمانش خیر 

 تر از قبل،رسکشیده بودم... 

 

با خودم فکر کردم اگر بر فرض محال،او عاشقم یم شدو 

فت،واقعا پروانه چطور یم  ی خوب پیش میر همه چیر

 موضوع کنار بیاد؟ خواست با این

یعنی ممکن بود روزی تمام محبتش نسبت به من دود شود 

 و از من متنفر شود؟

 

نفس عمیقی کشیدم و پلک های خسته و سنگینم را 

 بستم... 

ی اگر روزی داراب عاشقم یم شد...دیگر تنفر پروانه  مطمئیی

 هم زیاد برایم اهمینی نداشت... 

 درواقع یم شد کنار آمد! 

 نبود داراب... ویل با 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 210 

 آه ای خدا... 

فراموشر کلمه ی لعنت شده ای بود،که چون شیطابی 

و ذکرت را معطوف به آن "نباید"  خبیث بدتر همه ی فکر 

 یم کرد... 

 

 

++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

در خوابی عمیق،روحم را گم کرده بودم و صدای گریه ی 

 زبی در گوشم پژواک یم کرد.... 

ر ذهنم نقش یم بست و هر لحظه صحنه هابی گنگ د

هوشیار تر یم شدم و صدای گریه واضح تر گوش هایم را 

 پر یم کرد... 
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 صدای ناله های بی 
بی و گریه مامان برایم تفهیم شد،با وقنی

وحشت پلک باز کردم و نگاه رسگردانم را در اتاق خایل 

 گرداندم... 

 

 

 

 

 وهفتشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

ترس،قلبم در گلویم یم تپد و دهانم  احساس یم کردم از 

 خشک خشک شده... 

 

حایل خراب و پتوبی که رویم افتاده بود را کنار زدم و با

ی آمدم که همان دم ستون مهره   رسدرگم،رسی    ع از تخت پاییر
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هایم تیر کشید و اتفاق دیشب را برایم یاداور شد،اما صدای 

رد کمرم شیون و گریه ای که یم آمد اجازه نداد که حنی به د

 ذره ای اهمیت بدهم و آهسته تر قدم بردارم... 

 

که روی   در همان حال آشفته موهای گره خورده ام را 

ادم و صورتم پخش شده بود،پشت گوشم فرست

لنگان،لنگان و با صوربی که از درد جمع شده بود به سمت 

 در اتاق رفتم... 

 

ی صحنه ای که  ،اولیر بی سمیه دیدم،بی با ورودم به پذیرابی

بود که با بی حایل روی مبل افتاده بود و زیر لب شیون یم 

ایستاده بود و کرد و مامان،آشفته و گریان باال رسش 

درحایل که یک دستش بنده لیوان اب قند بود،با دست 

 بی را باد بزند... دیگر سیع یم کرد صورت بی 
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ها  با ترش که حاال با دیدن وضعیت و حال نابسامان آن

صدها برابر بیشیی شده بود،نگاه وق زده ام را به دنبال بابا و 

 مابی در خانه چرخاندم که ندیدمشان... 

 

ی فرستادم و با ان ندآب ده ب پاییر اشته ام را با زور و ضی

حایل زار جلو رفتم و روبه مامان که گریه امانش را بریده بود 

ه یم کنید گفتم:مامان....مامابی خی شده؟....چرا دارین گری

 شماها؟

یشون شده؟؟؟!!!  ی  کجان؟....اونا چیر
 بابا و مابی

 

قدم هابی با وحشت سوال هایم را رگباری یم پرسیدم و با 

 که یم لرزید به سمت شان یم رفتم... 

مامان که نگاه قرمزش را به من دوخت،طاقت نیاوردم و زیر 

 گریه زدم... 

 

ز گریه و وقنی لب باز کرد،صدای گرفته و خشدارش نشان ا

 حال خرابش یم داد... 
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 :خوبن اونا... -

 

چانه اش لرزید و با نارحنی و غم ادامه داد:خاله سیما فوت 

 . کرده

 

 

 

 

 وهشتشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 خاله سیما؟
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بی نفس بند امده ام را رها کردم و با نگایه که حاال قفل بی 

 جانم شده بود،یاده خاله سیما که زبی بسیار مهربان و 

 خنده رو بود افتادم... 

،خاله سیما!.... خواهر بی   بی

 

 از حال بی 
اژ بی کنارش رفتم تا شانه هایش را ماسبا ناراحنی

 دهم... 

ی یکدانه خواهر را داشت!   بیچاره همیر

 

مامان لیوان آب قند را برای بار چندم،به لب های خشک 

لرزید بی چسباند و با صدابی که از زوره گریه یم و بی رنگ بی 

گفت:بیا یکم ازین بخور قربونت بشم من...بخدا االن غش 

ی چجوری  یم کنی عزیزم...جون من الاقل یه قلپ بخور ببیر

 نگت پریده آخه... ر 
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بی بود که با همان نگاه نگرانم به صورت رنگ گچ بی 

چشمان بسته و نفس های منقطع،لیوان را پس زد و 

م..  م...بزار بمیر م... گفت:آبی خدا بزار بمیر م...بمیر  ..بزار بمیر

آبی سیما...خواهر قشنگم...آبی خدا...کجا بردیش خواهر 

 ی...وای خدا... قشنگمو...کجا بردیش عزیز جونمو...وا

 

،صدای هق هقش بلند شد مامان از دیدن حال خراب بی  بی

و من با ناراحنی اشک ریختم و بالتکلیف شانه هایش را 

 ماساژ دادم... 

 

 ا اینطور ندیده بودم..هیچ وقت.. بی ر تا به حال بی 

 او همیشه یم خندید... 

همیشه با آرامیسر که صورت نورابی اش را محصور کرده 

  گفت و قربان صدقه مان یم رفت... بود،ذکر یم

ی بود... این حال بی   بی برایم بشدت ناراحت کننده و غم انگیر
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 ونهشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 آیفون،از جا بلند شدم تا در را باز کنم... با صدای زنگ 

باحایل که آن ها داشتند،حدس یم زدم که حنی متوجه 

 صدای زنگ خانه هم نشده باشند... 

 

تصویر مابی و بابا که لباس مشگ بر تن کرده یدن با د

 بودند،لب گزیدم و دکمه در را زدم. 

 

بابا هم ناراحت بود و اخم های غلیظ و صورت گرفته 

 روحیه همیشه شاده و رسزنده اش،مغایرت داشت...  اش،با 
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بی قدم تند کرد و من و با ورودشان به خانه،بابا به سمت بی 

 با چشم هابی اشک ا
 لود نگایه بهم انداختیم... مابی

ی وضعیت غمنایک در خانه مان  ی باری بود که چنیر این اولیر

افتاده اتفاق یم افتاد و همه از فرط ناراحنی به گریه 

 بودیم... 

 

بی را گرفت و با احتیاط کمکش داد که از بابا،زیر دست بی 

روی مبل بلند شود و به آرایم سمت در ورودی هدایتش 

تازه کیم آرام تر شده بود،مانتو و رورسی کرد و مامان که 

سیاهش را از روی دسته مبل برداشت و درحینی که یم 

 که بی ته رو پوشیدشان،با چشمابی پف کرده و خس
به منی

ی آن وسط ایستاده بودم،گفت:مامان ما  خیی از همه چیر

بی رو یم بریم شهرستان،احتماال یک هفته ای داریم بی 

 رو یم بریم ویل تو بمون به اونجا موندگار شیم...مابی 

وع شدن...   درسات برس امتحانات تازه رسر
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 نگاهش یم کردم که گره رورسی اش را محکم 
ی

با بهت زدگ

ی کیفش،جلو آمد و با در آغوش کرد و ب ا برداشیی

کشیدنم،ادامه داد:مواظب خودت باش عزیزدلم ماهم 

سیع یم کنیم زود تر برگردیم...فقط توی این مدت حتما 

خونه نفیسه اینا تا تنها نباشر شبارو...کاری داشنی یا  برو 

 مشکیل برات پیش اومدم حتما به من و بابات زنگ بزن. 

 

 

 

 

 هفتاد#پارت

 جانیل#یل

 

 

تنم را از خودش جدا کرد و روبه صورت گرفته و ناراضی ام 

 یل! گفت:دیگه سفارش نکنم یل
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ی پیش نف یسه حتما درارو قفل یم کنی این چند وقت میر

 باشه؟

 

اجمایل رسی تکان دادم که با بوسیدن گونه ی یخ زده 

ام،چند تذکر دیگر داد و با قدم هابی شتاب زده به سمت 

 و ....تق!  در ورودی رفت

 

با صدای بسته شدن در،نگاه پرب  هت و ناراحنی ام را باال 

 کشیدم و لب زدم:من تنهابی یم ترسم! 

 

 

++++ 

 

رای بار دوم ولومش را تا بی هدف،کانال را عوض کردم و ب

 ساندم... صد ر 
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آهنگ یگ از خواننده ها با صدای بلند در حال پخش 

ه به تصاویری که هیچ از  موضوعشان  شدن بود و من خیر

 بی فکر یم کردم... نیم فهمیدم،به خانه ی خایل و قدییم بی 

 

نگایه دیگر به دورو برم انداختم و دست جلو بردم تا ظرف 

 بردارم و صداهابی که از معده ی بزرگ پفیال را ا
ی ز روی میر

ون یم امد را مهار   کنم...   خایل ام بیر

 

زیرچشیم ام را مشنی از پفیالنمگ در دهانم چپاندم و نگاه 

 به اتاق انتهای سالن،که حمام در آن قرار داشت دوختم... 

ی باشد؟ ی  یعنی احتمال داشت آن جا چیر

از رسبازی برگشته یادم هست نریمان یبکبار گفته بود،وقنی 

د.  ..دو سایه ی دراز و متحرک را روی و رفته که دوش بگیر

کاشر های سفید حمام دیده و دیگر هیچ وقت به حمام 

 بی نرفته! بی 

مامان یم گفت نریمان نود درصد حرف هایش دروغ و 

ی که تعریف کرد را باور نکنم...  ی  چاخان است و هرچیر
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،از صدای باد  و تیک تیک ساعت ویل حاال که از تنهابی

خوفناک در ذهنم نقش یم بست  هزار سناریوی عجیب و 

اصال نیم توانستم حرف نریمان را شوخی و چاخان تلقی 

 کنم... 

 

ی فرستادم و با ریتم بلند  آب دهانم را همراه با پفیالها پاییر

وع شده بود،از ترس شانه هایم باال پرید و   که تازه رسر
ی

آهنگ

ی ریخ  ت... نصف پفیالها روی زمیر

 

 

 

 

 هفتادویک#پارت

 جانیل#یل

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 223 

 :ای بر پدرت لعنت مرتیکه غاز. -

 

ب خودش را بر سینه ام یم  با حرص و قلنی که با ضی

ی برگرداندم و صدای تلویزیون کوبی د،ظرف پفیال را روی میر

،سیع کردم حواسم را باآن  ی گوشر را کم کردم و با برداشیی

 پرت کنم... 

 

ی نبود!!   خیی

 حنی پیایم!  نه تماش و نه

 نصب 
ی

پوفی کشیدم و خواستم وارد بازی ای که به تازگ

کرده بودم شوم،که گوشر در دستم لرزید و با بلند شدن 

گش،اسم "داراب" تمام قد روی صفحه موبایل صدای زن

 نقش بست... 

 

ی در آن لحظه ی بسیار کمیاب و بارز،از بهت زیاد  حقیقیی

ب لب بزنم:داراب چرا دهانم باز ماند و تنها توانستم با تعج

نه؟؟؟ ی  داره به من زنگ میر
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ه به اسمش با خودم گفتم شاید اشتباه زنگ زده،اما با  خیر

ه کرده بود تا االن متوجه ان یم شد و این فکر که اگر اشتبا

رسی    ع تر قطع یم کرد،در دم این نظریه مزخرف را در ذهنم 

 خط زدم... 

 

ورد که یط هنوز گوشر در دست معلق مانده ام زنگ یم خ

،عزمم را جزم کردم بان قلنی که روی  یک تصمیم آبی و با ضی

هزار یم زد و نفس هابی که هیجان زده و کشیده آمد و رفت 

یم کرد،تماس را برقرار کردم و در حایل که حنی دستانم هم 

یخ زده بود،گوشر را تا کنار گوشم باال کشیدم و آرام گفتم : 

 الو؟

 

ایش،محکم پلک با پخش شدن صدای گرم و ب شدت گیر

د بست ون بیی م و قلب پر تپشم را که قصد داشت از گلویم بیر

 لعنت فرستادم... 

 چقدر بی جنبه بودم من! 
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...ساده بود! این   فقط یک تماس تلفنی

 

 جان،دارابم. یل:سالم یل-

 

 حق یم دادم بخواهد خودش را معرفی کند! 

من  تا به حال نشده بود حنی برای یکبار هم که شده،به

 زنگ بزند و اینکه شماره اش توی مخاطبینم سیو 

بود،مرتبت با روزی یم شد که یط یک عملیات رسی و 

ابا کش رفته بودم و عدد به مخفیانه،آن را از گوشر ب

 عددش را از بر بودم... 

 

ون فرستادم تا بلکه کیم از هیجان  بازدمم را به آرایم بیر

 درونم فروکش کند... 

 

 داراب،بله شناختم. و گفتم:سالم آقا  گلویم را صاف کردم
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 هفتادودو#پارت

 جانیل#یل

 

ی داشتم که حنی اگر شماره اش هم روی گوشر ام سیو  یقیر

نبود،من این صدای بم را از میان میلیون ها صدای مردانه 

 دیگر تشخیص یم دادم و میگفتم

 "داراب من است!" 

 

 :رو به رایه؟-

 

 بود! به گمانم منظورش قضیه دیشب 

با حرص و خجالت لب به هم فشوردم و بعد از مکث 

 کوتایه گفتم:خوبم،ممنون. 
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 لعننی چه مرگم بود؟

داشتم مکالمه مان را کوتاه و رسیم و با این طرز حرف زدن 

 خشک یم کردم... 

 پوووف... 

 چه یم گفتم آخر؟

،تو گر  نیم توانستم که بگویم فدایت شوم دلیی چشم آبی

 مرتبه بهیی است!... خوب باشر حال من صد 

 تف.. 

 

؟- ی ه،میگم...شما خوبیر ی  :چیر

 

 زارت! 

ه؟ ی  چیر

ی مرگ بشوی احمق!!   ای چیر
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 :مرش عزیزم منم خوبم. -

 نه ای؟خو 

 

چشمان وق زده ام،برای لحظه ای روی تلوزیون که صحنه 

 دو از خدا بی خیی را نشان یم داد خشک شد و 
ی ی لب گرفیی

 با خودم گفتم

 "خونه خالیه!"

 

به رسعت نور زیر پوستم دوید و اخم  بد دیل خجالت و 

 هایم را درهم کشاند... 

 

 جان؟یل:یل-

 

 ن رفته اند؟نکند یم دانست مامان اینا به شهرستا
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افم به خود سو استفاده  نکند یم خواست از عشق و اعیی

 کند و... 

 یل!!! یل

 داراب حنی از حاج تقوی هم چشم پاک تر بود! 

 وانه اش یم دانست! دیوانه او تو را در حد پر 

 

،منم و منم و منم... 
ی

 آه که دیوانگ

 

 

 

 

 هفتادوسه#پارت

 جانیل#یل
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 بی ام. :خونه بی -

 

 مکث و...شک،در ادامه پرسیدم:چطور مگه؟با کیم 

 با بابا کار دارین؟

 

 :نه با خودت کار دارم. -

 

قبل ازینکه فکر های منقی مغز مات زده ام را به رگبار 

ند،ادامه دا  د:با پروانه داریم میاییم اونجا. بگیر

 

کالفه نفسم را فوت کردم و با تکیه بر پشنی مبل،چشمانم 

 داراب،خوش اومدین. را بستم و گفتم:باشه آقا 

 

یم؟- ی الزم نداری رس راه برات بگیر ی  :چیر
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 با قلنی که یه سقوط یم کرد و مغزی که یه نهیب یم زد

"  "داری االغ مییسر

 گفتم:نه ممنون. 

 

 ،فعال. عزیزم :اوگ-

 

لب برچیده و بیچاره وار،تماس پایان یافته اش را مقابل 

صورتم گرفتم و نالیدم:من با تو چیکار کنم 

 آخ ه؟؟؟؟ه  ا؟؟؟

 

آیه کشیدم و گوشر را کنارم و روی مبل پرت کردم و نگاه 

 مغمومم را در اطرافم چرخاندم.. 

 در این چند ساعنی که مامان اینا رفته بودند،انگار کیس

را ضامن مرا کشیده بود که اینگونه خانه به آن دسته گیل 

 بهم ریختم... 
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ی حوصله ی از جا بلند شدن و حنی دش ی هم حقیقیی وبی رفیی

ی کردن این خانه ی بهم ریخته از  نداشتم،بااین حساب تمیر

 عهده ام خارج بود! 

 

تا وقنی که آن ها برسند،ظرف پفیال را در بغل گرفتم و با 

 شده بود،مشت مشت فکری که درگیر 
ی

ه یک عامل همیشگ

 پفیال توی دهانم چپاندم... 

 

 

 

 

 هفتادوچهار#پارت

 جانیل#یل
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رش کرده بود که پیش نفیسه خانوم بروم تا مامان کیل سفا

تنها نمانم،حنی دوساعت پیش در تماس تلفنی اش هم 

تاکید کرده بود و من یک جورهابی پیچانده بودمش تا 

 ود! بیخیال این قضیه ش

یم ترسیدم،ویل هنوز انقدر بدبخت نشده بودم که بااین 

سن و سالم به خانه ی کیس بروم و تمام ترسم را آشکار 

 م... کن

 جدا از آن مامان که نیم دانست! 

نفیسه خانم یک پشه بیست و چند ساله داشت که با 

پوسنی نقاشر شده،شب و روزش را در کوچه پس کوچه ها 

نوشش هم از واسطه گری اش در  یم گذراند و خرج عیش و 

 فروش مواد به جیب یم زد... 

حتم داشتم حنی خوده نفیسه خانم هم روحش خیی 

ی پش بی مصف و انگیل دارد! نداشت که   چنیر

 

ارسالن و کیارش آمارش را داشتند و از آنجابی که متوجه 

دوسنی مامان و نفیسه خانم شده بودند،تمام پته ی پش 
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روی آب ریخته بودند تا خدابی نکرده  دیالق او را برایم

 پشک با آن کارنامه ی درخشانش مخم را نزند! 

 

شده اش،نخ و طناب داده البته...چند باری با نیش شل 

بود...ویل من،منی که کل قلبم را به یک داراب نایم باخته 

بودم مگر اصال یم توانستم به مرد دیگری حنی نگاه 

 کنم؟... 

 

ه و غرق فکرم را صدای زنگ خانه نگاه  به سمت آیفون خیر

کشاند و حاالبی که آن ها پشت در منتظر ایستاده 

میخوردم که کاش حداقل دسنی به بودند،حشت این را 

 خانه یم کشیدم! 

 

ه شلوغ و پلوغ مقابلم گذاشتم و  ی ظرف خایل پفیال را روی میر

 با کنار کشیدن پتوی نازک از روی پاهایم از جا بلند شدم... 
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درد کمر و لگنم،به سمت اف اف راه افتادم و با  جه بهبی تو 

پررو پررو دیدن قدو باالی درشت و ورزیده ی او،با قلنی که 

 قربان صدقه اش یم رفت،دکمه ی در را فشار دادم... 

 

نفس عمیق و پر اضطرابی کشیدم و سیع کردم تا یم توانم 

 عادی و مثل آدم رفتار کنم! 

شمان دیوانه کننده ی او امیدوار بودم باز جلو روی چ

 ندهم و کیم خانومانه تر رفتار کنم بلکم آن تصویر سوبی 

 نش ساخته بود پاک شود!... کودگ که از من در ذه

 

قبل از ورودشان کاله هودی را روی رسم کشیدم و با نگاه 

عصنی و بیچاره واری به خانه ی شلخته،پوفی کشیدم و به 

 م. سمت در ورودی و به استقبالشان رفت
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 هفتادوپنج#پارت

 جانیل#یل

 

 

ه دراز شود،در باز شد و  قبل ازینکه دستم به سمت دستگیر

جلوتر از داراب داخل آمد و با دیدنم بالفاصله پروانه 

 خودش را در آغوشم انداخت. 

 

، نگاهم از  ی دستانم را دور کمرش حلقه کردم و در این بیر

شد،که مثل پس شانه اش،به دنبال مرد قد بلندی کشیده 

 تمام و عطر شدیدن خوشش قصد جانم 
ی

همیشه با آراستگ

 را کرده بود! 

 

 :وای سالم... -

؟م یل جونیل  خوبی
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ه و خارج از  با صدای پروانه،به خودم برگشتم و نگاه خیر

لم را از داراب برداشتم..   کنیی

جای شکرش بافی بود که او حواسش بی صحبت با گوشر و 

 .. در اوردن کفش هایش بود. 

وگرنه که باز قرار بود با قفل شدن نگاهمان درهم،زمان و 

دار مکان را گم کنم و پروانه ی از همه جا بی  خیی را هم خیی

 عشق بی پناهم کنم.. 

 

ون کشیدم و روبه چشم های عسیل و  تنم را از آغوشش بیر

 روشنش گفتم:من عایل عالیم پری! 

؟  دیگه ازین بهیی

 تازه راهم که یم تونم برم! 

 

ش. اب  خنده ادامه دادم:یم بینی که!فلج نشدم نمیخواد بیی
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 جان! یل:خدانکنه یل-

 

 

 

 

 

@roman_mooni 

 

ی اگه کانال براتون پرید همو گم نکنیم  لینکو داشته باشیر

 ��خوشگال

 

 هفتادوشش#پارت

 جانیل#یل
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با صدای گرم و بم اش،بی درنگ نگاهم به سمتش کشیده 

 شد... 

ی که فکانگار تلفنش خییل ز  ی ر میکردم تمام شده ودتر از چیر

 بود و باالخره حواسش جمع من بی قرار شد! 

 از آبی های شب زده اش برداشتم و با  نگاهم
را به سخنی

حس خجالنی که نمیدانم چرا با دیدن چشمان نافذش به 

رساغم یم آمد، خطاب به آنها که هنوز جلوی در ایستاده 

ی داخل. بودند گفتم:خییل خوش اومدین...بف  رماییر

 

 :ممنون عزیزم اما باید زودتر بریم.. -

 .  شما هم قراره که همرامون بیابی

ی داری جمع کن،اگرنه هم که بریم  ی اگه اینجا وسیله ای چیر

 .  خونتون هرخی الزم داشنی جمع کنی

 

ی داراب و پروانه ای که با لبخندی  با تعجب نگاهم را بیر

رسی    ع  تابناگوش منتظر نگاهم یم کرد،چرخاندم و 

؟!   گفتم:خی
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...مرش ها،ویل من قراره تا وقنی مامان اینا برگردن  یعنی

 بمونم... اینجا 

 دستتون درد نکنه،من نمیام. 

 

ون زده بود را  با حایل معذب،اندک موهابی که از کالهم بیر

پشت گوش فرستادم و  در ادامه گفتم:اینجا راحت ترم 

ی این ی  جا. راستش،خیالتون راحت،من نیم ترسم از چیر

 

دیدم که لبخند منظور داری روی لبانش نقش بست و با 

را از  این ژست مردانه زیر و  دسنی که در جیب داشت،دلم

 رو کرد... 

 

 :یم دونم دخیی شجاع! -

ش باشم و شما قراره مثل یه  ده مراقب دخیی اما فردین سیی

،نمیشه؟  اماننی خییل باارزش این مدت و با ما بد بگذروبی
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ین عقل بازی من به الت زده ازینکلب گزیدم و خج ه با شیر

ه...یعنی طور کامل متوجه ترسم شده،آرام گفتم:نه  ی آخه چیر

مگه میشه با شما بد بگذره...من فقط نمیخوام مزاحمتون 

بشم،آخه احتماال بابااینا یک هفته ای رو شهرستان گرفتار 

ی بحث یگ دو روز  مراسم بشن...واسه همیر

 . نیست...دستتون درد نکنه

 

 

 

 

 هفتادوهفت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 نم... از لحن رسیم و بی ثباتم،کم مانده بود عق بز 
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واقعا از دست خودم و اینکه زیر نگاه مستقیم او مغزم 

داشت آب و روغن قایط یم کرد حرض شده بودم و این 

وسط فکری خبیث روی مغزم سایه انداخته بود و وسوسه 

 به رفتنم یم کرد... 

 . خانه او..  یک هفته در 

 در هوای او... 

 شاید...شاید حنی یواشگ در اتاقش!... 

 توانستم تحمل کنم؟ویل چطور یم 

من همینطور،هفته ای با یگ دوبار دیدنش،از خوشر 

 دست راست و چپم را قایط یم کردم و حاال با... 

 
ی

وای حنی فکر به اینکه یک هفته در خانه و زندگ

ی   کنم هم نفسم را سنگیر
ی

 یم کرد..  اش،زندگ

 

 پروانه شانه ام را گرفت و مصانه گفت:وای یل
ی

یل خی میگ

 خودت؟دیوونه منو تو دوستیما! برای 

 بیا دیگه.. 
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...باشه؟  باور کن کیل بهمون خوش میگذره دوتابی

 

 وای خدای من... 

،از خدایم بود که بروم  من که با وسوسه ی یک هفته رویابی

 اما خب خجالت یم کشیدم! 

 

 شب میشه.   خوب،داره:یاال دخیی -

ه تنها توی این شهر بزرگ،تو  ی یه اصلن لزویم نداره یه دخیی

 خونه قدییم بخواد شب و صبح کنه. 

 حاضی شو با ما بریم،راه مخالفتت هم بستست. 

 

 پروانه با تاکید ادامه داد:دقیقا. 

 انقدرم فاز نمیام و مزاحمم و فالن برای من برندار. 
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 هفتادوهشت#پارت

 جانیل#یل

 

 

س درون  شادی ای وصف ناپذیر در کنار هیجابی پر اسیی

یدا کرده بود و دلم میخواست از حال سینه ام جریان پ

 نابسامانم جیغ بلندی بکشم... 

"،به گوشه ای ترین قسمت ذهنم  این وسط کلمه "فراموشر

ی که در این لحظه یم دیدم و  ی شوت شده بود و تنها چیر

 طلب یم کردم "او" بود و بس! 

 

نگاهم را تا چشمان آبی و منتظرش باال کشیدم و قلبم برای 

 سقویط ناگهابی را تجربه کرد... بار بی نهایتم،
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نفیس گرفتم و آرام لب زدم:راستش...اینجا وسیله ای 

 ندارم. 

 باید برم خونه خودمون وسایلمو بردارم. 

 

پروانه با خوش حایل دستم را گرفت و گفت:خب این که 

ی  یم اونجا بر یم داریم. اشکایل نداره بیر   راه میر

 حاال بریم؟

 

بی دوختم و با تاسف ریخته ی بی نگاهم را به پذیرابی بهم 

خوردن برای خوده بی خودم،رسی برای پروانه تکان دادم و 

 گفتم:باشه. 

 شما برین،منم کلیدارو بردارم میام. 

 

داراب با رضایت رسی تکان داد و با پوشیدن دوباره کفش 

پروانه اشاره ای زد و گفت:عزیزم ما بریم تو هایش روبه 

ی تا یل  بیان. یل جان ماشیر
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 با ناراحنی به او نگاه کردم... 

 جان! یلباز گفته بود یل

 من جان هیچ کس نبودم...چه برسد به کیس چون او!... 

پروانه عزیزش بود و این تنها حرف راسنی بود که در جمله 

 اش شنیدم... 

 به یاد یم اوردم.. تازه داشتم آن روز را 

حیم تمام،گفته بود من مثل  پروانه همان روز کذابی که با بیر

 اش یم مانم! 

ی و بد  منظوره این حرفش زیادی برای قلب بی تابم، سنگیر

 بود... 

ش!  ش یم ماندم...دخیی  برایش مثل دخیی

 چقدر این کلمه منحوس شکنجه آور و...زهر بود!... 

 

 که بی هوا ر 
اه گلویم را بسته بود به آیه کشیدم و با بغضی

  شان زل زدم... جای خایل
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 هفتادونه#پارت

 جانیلیل#

 

 

 چقدر فراموش کار شده بودم من دیوانه. 

چقدر زود در برابر چشمان آبی و شب زده اش کم میاوردم 

 و تسلیم یم شدم... 

 نباید یم رفتم! 

 نباید قبول یم کردم! 

 یک هفته!... 

 و باشم و عاشق تر نشوم؟چطور یم توانستم در هوای ا
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ش یم دید و من او را عشقی دور و  قابل او مرا دخیی غیر

س.   دسیی

ی یم ماند و این من بودم که از نزدیگ و  او احساسش همیر

 دوری دل هایمان ذوب یم شدم.... 

 

تکابی به تن خشک شده ام دادم و به سمت وسایل بهم 

 ریخته وسط پذیرابی رفتم.. 

 

 دیر بود برای مخالفت! 

...حنی قلب مریضم  ی منتظرم بودند و حنی آن ها در ماشیر

ی یم کرد و بیچاره عقلم که حرف هایش هم اضار به  رفیی

 گوش شنوابی نداشت... 

 

 و کوله ام را برداشتم و تا جابی که توانستم و درحد 
گوشر

 هابی که ریخته بودم را جمع و جور 
ی یگ دو دقیقه،رسی    ع چیر

ی کلید ها، ون زدم... کردم و با برداشیی  از خانه بیر
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افه ای که حاال را قفل کردم و با قیبی درهای قدییم خانه بی 

زار و گرفته بود و حتم داشتم آثاره غم به راحنی در جای 

ون  جای اش به چشم یم آمد،کفش هایم را پوشیدم و بیر

 رفتم.. 

 

مگان سیاه رنگش درست مقابل درخانه پارک شده بود و از 

ی را نیم پس شیشه های دودی ا ی از داخل ماشیر ی ش چیر

 دیدم... 

 

ه ی اطراف گرفتم تا بر دم عمیقی از هوای گرم و تاز 

احساسات و بغضی که هرچند کمرنگ،ویل همچنان گلویم را 

آزار یم داد،مسلط شوم و بعد  به سمت در عقب رفتم و 

،تمام خاطرات بد آن روز جلوی چشمم تداغ  ی در این بیر

 شد... 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 250 

 

 هشتاد#پارت

 جانیلیل#

 

 

ی در ماشینی که پر  ه را کشیدم و قبل از نشسیی بود از دستگیر

هن و تن او،در دل گفتم  عطر خوش پیر

 "خدایا خودت کمکم کن"

 

،پروانه  ی با جاگیر شدنم روی صندیل راحت و نرم ماشیر

بالفاصله از روی صندیل جلو به سمتم برگشت و با 

 گذرونیم!! لبخندی بزرگ گفت:هوراا...بریم که کیل خوش ب

 

با حفظ ظاهر،سیع کردم لبخندی به صورت مشتاقش 

ند و ...رسوا بزنم ت د و...بیی ا مبادا به حال گرفته ام بی بیی

 شوم. 
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ی را به حرکت دراورد و پروانه برای  داراب بی حرف ماشیر

ی آهنگ،با ضبط خودش را مشغول کرد و من،نگاه  گذاشیی

دوختم که شاید  شفاف و نم زده ام را به خیابان و آدم هابی 

و فارغ از دنیای عشق،در پیاده رو ها قدم یم زدند 

ی یم  حواسشان به منی که از درد عشِق "او"،سینه ام سنگیر

 کوبید،نبود... 

 

 خوش حال بودم و نبودم. 

 دلم میخواست بروم و نمیخواست. 

 

و این بود پارادوکیس که تمامم را احاطه کرده بود و 

قبلم یم کرد و نگاه آبی و هرلحظه آزرده تر از لحظه ی 

ی او که چند لحظه ای یم شد از در  ون آینه، روی سنگیر

،توی قلب بینوایم فرو  صورت غمگینم متمرکز بود،مثل تیر

 یم رفت و صدابی توی گوشم یم گفت

 "چرا نباید این چشما و تمام این مرد مال من باشه؟"
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 جان؟یل:خوبی یل-

 

ن جلب شد و با حرف داراب،توجه پروانه هم به م

ی شده؟بالفاصله نگران پرسید:  ی  چیر

 یل؟احنی یلواسه سیماخانوم نار 

 

 سیما؟

چقدر بیشعور بودم که فوت این زن مهربان را به کیل از یاد 

برده بودم و چقدر بیشعور تر،که او را بهانه ی حال بدم 

 قرار دادم... 

 

 

 

 

 هشتادویک#پارت
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 جانیل#یل

 

 

ه شان معذب شدم جا و درحایل که کیم در جایم  از نگاه خیر

خوبم...فقط چون االن به جا یم شدم لب زدم:من 

 یاده...یاده خاله سیما افتادم...یکم ناراحت شدم... 

 

قطره اشگ که از گوشه چشمم راه گرفت،برای دروغ و این 

انم بود...  ی  حال گرفته و نامیر

پروانه با عجله صدای آهنگ را قطع کرد و با ناراحنی 

ببخشید توروخدا...اصلن حواسم نبود  گفت:وای

اهنگ گذاشتم...ببخشید ناراحتت  سیماخانوم فوت شدن

 کردم باز. 

 

ه اش را باالخره از  ،نگاه خیر
داراب هم با مکنی طوالبی

 صورتم برداشت و گفت:خدا رحمتشون کنه. 
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ی انداختم و گفتم:خدا رفتگان شمارم بیامرزه.   رسم را پاییر

 

 ض یط شد... ادامه مسیر در سکوت مح

ی کیم حداقل وقنی که پروانه آهنگ گذاشته بود،جو  ماشیر

 قابل تحمل تر بود. 

بعد از بیست دقیقه،باالخره به خانه ما رسیدیم و داراب با 

ی کنار جدول،خطاب به منی که برای پیاده  پارک کردن ماشیر

شدن عجله داشتم گفت:هرخی که میدوبی برای این یک 

 . هفته بهش نیاز داری بردار 

 اگه هم کمک الزم داری پروانه همراهت بیاد؟

 

فت رس تکان دادم و درحایل که پیاده یم شدم با مخال

 گفتم:نه نه ممنون،خودم میتونم. 

 

 کلیدهای یدگ خانه همراهم بود خوشبختانه.. 
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 بعد از باز کردن در،مستقیم به اتاقم رفتم و 

 خودم را روی تخت ولو کردم.. 

 .. کمرم هنوز درد یم کرد!. 

 

نگاه مغمومم را به سقف یک دست و سفید باالی رسم 

،تنم مور د ی ه و متفکرش توی ماشیر وختم و با یاده نگاه خیر

 مور شد. 

 

 وای از دست نگاه های جگر سوزش! 

ه نگاهم یم کرد؟ ...قبلن هم اینطور خیر  راسنی

 شاید... 

 نیم دانم... 

ی و نافذ بودم،دلم با   ویل حاالبی که متوجه آن نگاه سنگیر

 لرزی شدید بی قراری یم کرد... 

 حساس شده بودم... شاید هم من زیادی 

دم...  ی  شاید اصلن توهم میر
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ی هایش،این هم یگ دیگر از عادت  شاید مثل عزیزم گفیی

 هایش بود و به همه آدم ها اینطور طوالبی نگاه یم کرد.... 

 

 

 

 

 هشتادودو#پارت

 جانیل#یل

 

 با ناراحنی پلک بستم. 

ر یم کردم و زیاد تر به چشم ادی به او فکاین روزها زی

 هایش! 

 بودند و رگه هابی 
مثلن اینکه آبی مردمک هایش،آسمابی

ه تر نشان یم داد...   سیاه و الجوردی،آن ها را تیر
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چشم های زیبایش در حصار مژه ها و ابروان مشگ و 

پرپشنی که داشت،حسابی جلوه گر شده بود و دل یم برد از 

 عالم و آدم.. 

 

 ندی زدم... زخپو 

،زیادی در برابر آبی حنی رنگ قهوه ای چشم های من

ی و کم بود و شاید حق داشت اگر یم گفت  چشمان او ناچیر

 که دوستم ندارد!... 

 

 "دوستم ندارد!"

ی بار بود که این حرف منحوس را به خودم اقرار یم  اولیر

 کردم و ... چقدر...چقدر... 

 خدایا! 

ت،انقدر عاشقم یم بود کاش داراب انقدر دوستم یم داش

 پروانه اش نیم دید!  وقت مرا مثلکه هیچ 

 کاشگ معجزه یم کردی برایم... 
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کاشگ آرزوی محالم را جوری محقق یم کردی که خودم 

 هم در آن یم ماندم... 

 

با تقه ای که ناگهابی  به در خورد،از ترس از جا پریدم و با 

 ستم.. قلنی که تند و وحشت زده یم کوبید،روی تخت نش

آمد و روبه صورت مات پروانه با خنده ی بلندی داخل 

 برده ی من گفت:ترسیدی؟

 

چشم غره ای به صورت بشاش اش رفتم و پر حرص 

 گفتم:نه پس! 

ه ی دیوونه.   دخیی

 

ابروبی برایم باال انداخت و درحایل که نگاهش را در اتاق یم 

 یل!! چرخاند،با تعجب گفت:یل

 کار یم کنی اینجا؟؟یه ساعته اومدی پس داری چی

 جمع نکردی!  لباساتم که هنوز 
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 ببینم نکنه واقعا خوابیده بودی؟؟؟

 

ی  بی توجه به صورت سوایل و متعجبش،آرام از تخت پاییر

آمدم و در همان حال،دسنی به موهای درهم برهم ام 

 کشیدم... 

 

 

 

 

 هشتادوسه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 مق
ی

ابل مِن شلخته واقعا ازینکه پروانه با آن همه آراستگ

رحایل بود که چندسال اختالف سنی قرار داشت و این هم د
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داشتیم،شدیدن به من برخورد و بیشیی برای خودم متاسف 

 شدم... 

 "من کجا و این پدر و دخیی کجا!"

 

ساک دسنی کوچگ که همیشه برای مسافرت بریم 

ی آوردم و خطاب به پروانه  داشتم،از روی کمد پاییر

 ود آخه. گفتم:خواب کجا ب

 دم. یکم کمرم درد گرفت دراز کشی

 

انگار با این حرفم خییل نگرانش کردم که رسی    ع به سمتم 

ون کشید.   آمد و ساک را از دستم بیر

 

:بده من اینو خودم وسایلتو جمع یم کنم تو یکم دیگه -

احت کن.   اسیی

 یل؟میگم یل
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ی مشکل حادی  تت دکیی چک کیی میخوای به بابا بگم بیی

 ومده باشه؟برات پیش نی

 آره؟

 

ی ساک به سمت کمد لباس آرام به شانه اش  زدم و با گرفیی

 هایم راه افتادم و گفتم:نه بابا! 

 چرا انقدر بزرگش میکنی پری؟

ی  ی خوبم  بخدا فقط گفتم یکم درد گرفته که اونم چیر

 ،عادیه. نیست

 

؟-  :مطمئنی

 

 رسی تکان دادم و قاطع گفتم:بله که مطمئنم. 

،من جمع کنماالنم تو برو تو  ی  زود میام.  ماشیر
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ون اورده بودم را از  کنارم آمد و لباش که تازه از کشو بیر

یم خب.   دستم گرفت و گفت:باهم میر

تو فقط لباسابی که میخوابی بیاری رو جدا کن بده من تا،تا 

 بزنم زودتر تموم شه. 

 

بی حرف و از خدا خواسته رسی تکان دادم و باهم وسایل 

 بود را برداشتیم و بعد از قفل کردناندگ که نیازم 

ی داراب شدیم...   درها،سوار ماشیر

 

 

 

 

 هشتادوچهار#پارت

 جانیل#یل
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ساک را روی پایم گذاشتم و خطاب به او که با 

ی را روشن  آمدنمان،گوشر را کنار گذاشت و ماشیر

 کرد،گفتم:ببخشید معطل شدین. 

 

 رسش را تکان داد و آرام لب زد:خواهش یم کنم. 

 

ی   مد  از هوای مطبوع ماشیر
گرفتم و با تکیه دادن عمیقی

،چشم های خسته ام را بستم...   رسم بر پشنی

 

 من پرتوقع شده بودم! 

یک پرتوقیع بسیار افرایط که آخره رس هم دودش به چشم 

 خودم یم رفت... 

 

 همه اش هم از عشق او بود ها! 

 وگرنه که گفتم،من کال و در هر مسئله ای کم توقع بودم... 
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روز،عشقش در دلم بزرگیی و فکرش او کاری کرد که روز به 

 در رسم بیشیی شود! 

 

ی االن این دل زبان نفهمم از او لحن  ی االن...همیر حنی همیر

 مهربان تر و عاشق تری طلب یم کرد... 

مثال اینکه با خوش روبی تمام بریم گشت و در جواب حرفم 

 یم گفت

 "خواهش یم کنم عشق من. 

نی دندم نرم تظر میذاشدیگه هم منو منتو اصن یک سال 

 بود و چشمام کور..."

 

 اما... 

،شاید حنی کیم هم رسد 
ی

اما او با همان لحن همیشگ

ه دیگری به زبان آورده بود که دلم را تشنه تر و  ی تر...چیر

 دردمند تر از قبل یم کرد... 
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به خانه ویالبی شان که رسیدیم،قرار بر این شد من در این 

روانه بخوابم و ق بزرگ و پر زرق و برق پمدت،توی اتا

 وسایلم را بگذارم.. 

 

 درواقع خانه شان دو اتاق دیگر هم داشت! 

 یگ برای خوده داراب و دیگری اتاق مهمان. 

 اما با اضارهای پروانه،دلم نیامد که قبول نکنم. 

 

 

 

 

 هشتادوپنج#پارت

 جانیل#یل
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ساعت نزدیک های شش عص بود و خورشید داشت 

 غروب یم کرد... 

داراب گفته بود برای کارهای عقب افتاده اش به بنگاه یم 

رود و حاال من و پروانه با لباس های راحنی مان جلوی 

تلوزیون نشسته بودیم و رسیال کره ای که او دانلود کرده 

 بود یم دیدیم... 

 

رسیال عاشقانه بود،ویل من حوصله ی تماشا کردنش را 

 نداشتم! 

به صفحه بی وی زل زده بودم و ری اجبار و بیکاتنها از روی 

در جواب تعریف هابی که پروانه یم کرد،الگ رس تکان یم 

 دادم. 

 

تنها نکته ی مثبت اینجا بود که او کیل خورایک در خانه 

داشت و حاال هم برای اینکه در کنار این رسیال مزخرف 

ی برای خوردن داشته باشد،همه آن ها را قطاری روی  ی چیر

ی  و من هم ضفا برای رسگرم کردن خودم   ردیف کرده بود میر
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و معده ی خوش اشتهایم،حداقل او را در خوردن خورایک 

 ها همرایه یم کردم. 

 

به آخر های قسمت پنجم رسیده بودیم که دو شخصیت 

اصیل داستان،با حرکنی اسلوموشن کله هایشان را بهم 

نگاهم  نزدیک یم کردند تا حتما یکدیگر را ماچ کنند،که

 ه ای به پروانه افتاد... برای لحظ

 

با دقت و هیجان تمام،چشمان وق زده اش را به بی وی 

دوخته بود و با بدبی خشک شده منتظر بوسه ی آن دو 

سیب زمینی بود،که با فکری آبی و لبخندی خبیث،بدون 

ی برداشتم و رسی    ع دستانم را  فوت وقت به سویش خیر

 فتم.. مقابل چشمان منتظرو مشتاقش گر 

 

یه ای از این حرکت یهوبی ام نگذشته بود که هنوز ثان

جیغش،همراه با قهقهه من به هوا رفت و خودش را از زیر 

 دستم کنار کشید... 
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اژ پایابی رسیال پخش شد و نگاه ماتم زده اش به  وقنی تییی

سمتم برگشت،با خنده برایش شانه باال انداختم و 

چه های پونزده گفتم:صحنه های مثبت هیجده برای ب

 اله ممنوعه جانم!! س

ی دعام کن که تو رو از خطر انحراف به جاده خایک  برو بشیر

 نجات دادم پروانه خانوم. 

 نچ نچ نچ.. 

 

 

 

 

 هشتادوشش#پارت

 جانیل#یل
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ی گفت:خییل  با لب هابی برچیده و نگایه خشمگیر

 بیشعوری! 

 تمام کیف رسیال به این صحنش بود!!! 

 

حایل که از آزار دادن لو کردم و با خودم را روی مبل و 

 پروانه،کیم بهیی شده بود گفتم:برو استغفار کن بچه. 

 چشم آقا داراب روشن!. 

 

 مشنی به ران پایم کوبید و پر حرص گفت:برو بابا. 

 واس من معلم اخالق شده. 

م یبار دیگه پیل میکنم میبینم.   اصلن میر

 

 ر آمریکا. رسم را با تاسف برایش تکان دادم و گفتم:مرگ ب

 ا همش توطئه ی دشمن ماست. این

 به خودت بیا بچه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 270 

 

با لبخندی که مهارش یم کرد،مشت دیگری به رانم کوبید و 

با بلند شدن صدای دادم از درد،باخنده ای رضایتمند 

 گفت:انقدر بچه بچه نکنا. 

حاال انگار خودش چندسالشه اینجوری واسه ما سیس 

ا رو بر میداره.   بزرگیی

 

 ماساژ یم دادم گفتم:باشه دیگه!  تش را ه جای مشدرحایل ک

ضای عتیقه رو به بابات نگفتم!   اگه من قضیه اون علیر

 تازه این صحنه های مبتذیل هم که میبینی که دیگه بماند!!. 

 

با شنیدن این حرفم،رسی    ع به سمتم رو گرداند و با التماش 

که حنی بشکل اشکاری در چشم های عسیل اش به چشم 

...بابا من به تو  یل جونگفت:یلیم خورد  
ی

ی نگ ی مامانت چیر

 اعتماد کردم چرا تازگیا دهن لق شدی... 

 تورو خدا! 
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 لبخندی به چشمان ترسیده اش زدم و گفتم:عع!نه بابا! 

 دهن لق و اینا دیگه؟

 باعش. 

 

ی کوبید و جلوتر آمد و کنارم  مستاصل پایش را روی زمیر

 روی مبل نشست... 

 یل؟:یل-

 

پروانه قشنگ ترین رسگریم به حساب یم کردن   واقعا اذیت

 آمد و من تازه به این امر بی برده بودم! 

 

 :باشه اصلن من دهن لق خوبه؟-

 دیگه؟ها؟
ی

ی نمیگ ی  به بابا چیر
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 هشتادوهفت#پارت

 

 

بنظرم حاال که بحثش پیش آمده بود،موقعیت خوبی برای 

ضا خان بود!  َول بودن علیر
َ
ی مسئله ه  گفیی

 

ه به صورت پر واهمه به پش تکیه ام را  نی مبل زدم و خیر

ضا شوخی  اش،با لحنی جدی گفتم:پروانه قضیه ی علیر

 بردارنیست. 

 

تنش را بیشیی به سمتم کشید و حاال درحایل که حس 

کنجکاوی هم به ترس چشمانش اضافه شده بود لب 

؟!   زد:یعنی خی
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ی حال معلوم نیست - :یعنی اینکه فقط با تو نیست،درعیر

ه.  چند تا که با   دیگه ام مییی
 دخیی

 

 ناباور و دو به شک پرسید:تو اینو از کجا فهمیدی؟

 

 :مثله اینکه باهاش چت کردما. -

 

ه نگاهم کرد و بعد گفت:ببینم.  ه خیر  کیم خیر

 

ون   کشیدم و بی حوصله گوشر را از جیب لباسم بیر
پوفی

 کشیدم... 

 او واقعا دخیی ظریقی بود! 

 حاالبی که تازه اول 
ه اش بحساب یم امد و درست بطراحنی

و حسابی و از نزدیک هم،یک دیگر را ندیده بودند،اینطور 

 بغ کرده بود و ناراحنی از صورتش چکه یم کرد! 
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 روزی که در خانه بی 
ی ضا چت کردم،باز بعد از اولیر بی با علیر

 هم به طور مصانه ای پیگیر شده بود و مدام پیام یم داد! 

ده بودم و کم مانده بود ش ریانقدری که از دستش کف

 بالکش کنم! 

ویل ازین جهت که تمام چت هایش مدرگ خواهد شد برای 

 قانع کردن پروانه،واقعا صبوری به خرج داده بودم!! 

 

وارد تلگرام شدم و گوشر را مقابل صورت غمناکش گرفتم 

 و گفتم:بفرما. 

ی چقدر طرفت آدم الشر  ی با دقت بخون ببیر قشنگ بشیر

 ای هست! 

 

شفافش را تا چشمان جدی ام باال کشید و بعد بی ه گان

 حرف گوشر را از دستم گرفت... 
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حاال که این حال زار پروانه را یم دیدم،بی یم بردم که من 

 واقعا دخیی قوی و محکیم بودم! 

ی بابت دلخوشر نشانم  با اینکه داراب حنی یک چراغ سیی

 را نداده بود و از آن رس هم تمام احساس خالصانه ام 

سبت به خودش هیچ شمرده بود،فکرم حنی ذره ای به ن

ه کشیده  ه و غیر سمت خودکیسر و اعتصاب غذا و غیر

 نشده بود! 

آیه کشیدم و روبه او که با صوربی بهت زده به صفحه 

 گوشر نگاه یم کرد گفتم:دیدی گفتم؟

 لیاقت تو رو نداشت این یارو. 

 خودتو بخاطرش ناراحت نکن. 

 

 

 

 هشتادوهشت#پارت

 جانیل#یل
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نگاه خشک شده اش را از روی گوشر برداشت و با صدابی 

که آثار بغض در آن کامال مشهود بود،لب زد:به من یم 

 گفت دوستم داره... 

ه دیگه ای نبوده...   جز من..جز من با هیچ دخیی

 

به ی آرایم به شانه اش نشاندم.   پوفی کشیدم و ضی

 زنن. ب دن:ای بابا این حرفا که باده هواست،همه بل-

 خودتو جمع کن حاال تو هم! 

 جوری ناراحت شده انگار یک ساله با طرف تو رابطست! 

 

آیه کشید و با همان غیم که تمام اجزای صورت ناز و 

انه اش را فراگرفته بود،گوشر را به سمتم گرفت و  دخیی

 .  گفت:بیا بگیر

 ... یلمرش که ذات عوضیشو برام رو کردی یل

 .  تو خییل خوبی
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 گفتم:قابلتو نداشت.   زدم و  لبخندی

فقط لطفا هر االغی که بهت پیشنهاد دوسنی داد،قبلش با 

 من هماهنگ کن تستش بزنم ببینم مایل هست یا نه. 

 

لبخند محوی زد و درحایل که شانه به شانه ام به پشنی مبل 

ه به ناکجا گفت:دیگه به کیس  تکیه یم زد،با نگایه خیر

 اعتماد نمیکنم. 

 ف اینجور رابطه هاست...  مخالبا خییلراستش با

اینم دیگه خییل اضار کرد برای دوسنی که بقویل یکم خر 

 شدم،وگرنه که خودمم اهل این کارا نیستم. 

 

ه به ناکجا،با فکر به  نفیس گرفتم و من هم با نگایه خیر

 چهره ی جذاب و مردانه ی او،گفتم:با بابات خییل موافقم. 

 ابطه های آبگ؟این ر  ره سمتاصلن چه معنی میده دخیی ب

...عاشق که میگم عاشق واقیع ها!   بزار یه روز عاشق بیسر
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 اون موقع اگه جونتم الزم بود باید پایه رابطتون بدی بره... 

 

 که به دستم زد،بی تعادل روی 
به ی محکم و ناگهابی با ضی

مبل افتادم و قبل ازینکه نسبت به این حرکت خرگ اش 

اضی کنم،با لبخن  و شیطان گفت:ک ل  ک!!  ان نما دی دنداعیی

 قضیه این حرفای عارفانه و فلسقی چیه اونوقت؟؟؟

 خانوم عاشق شدن؟؟؟

 

با چشم غره خودم را جمع و جور کردم و درحایل که دوباره 

رسجایم یم نشستم روبه چشمان پر شیطنتش گفتم:جمع 

 کن بابا. 

؟ ،کشک خی  عشق خی
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 هشتادونه#پارت

 جانیل#یل

 

 پر فیضم!!! ارواح عمه 

 هم عشق بود و هم کشک و هم همه چ ی  ز! 

 

پروانه اما بی توجه به حرفی که زدم،با هیجان و کنجکاوی 

خودش را بیشیی به سمتم کشید و گفت:مگه میشه 

 آخه؟؟؟

 اونم تو! 

 با این همه تجربه! 

 با این دک و پوز! 

 برووو!!! 

 

ردم و گفتم:دک و پوز با خنده به صورت مشتاقش نگاه ک

 ا بود بابا؟کج
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 با ذوق گونه ام را نوازش کرد و گفت:وای نگو! 

 یل! تو خییل خوشگیل یل

 بی انصاف نباش! 

 

 اغراق یم کرد! 

 اگر خوشگل بودم که داراب عاشقم یم شد! 

 

 :دلت خوشه ها. -

 

 :واقعا که ناشکری تو! -

 ! ی  آخه جون من لبارو ببیر

ی اونم  از نوع فرانسویش.  جون میده واسه لب گرفیی
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 بود چشمبا 
ی

ت زدگ  وق زده و خنده ای که از روی  حیر
ابی

 !  به عقب هولش دادم و گفتم:بابا حیا کن یکم دخیی

 آخه این حرفا به سنت نمیخوره. 

ه این رسیاالی مزخرفیه که میبینی دیگه!!!   همش تقصیر

جدی جدی من باید با بابات راجب این مسئله لب و دهن 

 ری نمیشه. فرانسه بشینم مفصل صحبت کنم اینجو و 

 

خنده ی بلندی رس داد و با تفری    ح به اخم های درهمم 

نگایه کرد و گفت:خداوکییل ادای بچه مثبتارو واسه من در 

 یل که اصلن به قیافت نمیخوره. نیار یل

 

ویشگوبی از رانش گرفتم و وقنی صدای آخش بلند 

صورت فلک زده من  شد،گفتم:من نمیدونم تو خی تو این

...بچه پررو.  دیدی که یه داری  حرف بارم میکنی

 

 خواست حرفی بزند که صدای زنگ در بلند شد... 
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 نود#پارت

 جانیل#یل

 

 

 سوایل نگاهش کردم و پرسیدم:مهمون دارین؟

 

ی از جا بلند شدو در حایل که سمت در یم رفت  با بی خیی

 گفت:نه،قرار نبوده کیس بیاد! 

 

 دم. ه لباس هایم کشیدم و از جا بلند شدسنی ب
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نگایه به ساعت که هشت و رب  ع شب را نشان یم داد 

ون  انداختم و با کنجکاوی نگایه به پروانه که از چشیم بیر

 را نگاه یم کرد انداختم... 

 

 :کیه پری؟-

 

با لبخندی بزرگ به سمتم برگشت و گفت:باباعه مهمون 

 نداریم. 

 

حضورش،با بی قراری به تپیسر تند افتاد و قلبم با فهمیدن 

س به رساغم آمد... حیس   شبیه به اسیی

 

 حنی حرف زدن هم داشت یادم یم رفت! 

 وای خدا! 

 کاش در برابر عشقش انقدر بی تجربه و بی جنبه نبودم! 
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پروانه با خوش حایل در را باز کرد و بعد ازینکه خودش را در 

یم کردم کیم  آغوش بزرگ او انداخت،با لحنی که حس

 نم..خوش اومدی. لوس تر شده، گفت:سالم داراب جو 

 

 با حشت به آنها نگاه کردم... 

به هیکل تنومندی که جثه ی ریز نقش پروانه را دربرگرفته 

 بود و با عشق،خوشامد گوبی او را پاسخ یم داد! 

حسود نبودم،که به لطف او چند وقنی یم شد که دچاره 

 اشیا بی جان هم این حس خانه خراب کن شده 
بودم و حنی

 س بد قرار یم دادم... مورد عنایت این ح

 

،از او جدا شد و  باالخره پروانه بعد از کیل بغل مجابی

 پالستیک های خرید را از دستش گرفت. 

 

حاال که نگاهش احتماال به دنبال من در خانه چرخی 

زد،صالح ندیدم مثل چوب خشک شده رسجایم بایستم و 

 حرفی نزنم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 285 

 

رداشتم و سنی به موهای آزادم کشیدم و کیم جلوتر قدم بد

 آرام گفتم:سالم آقا داراب. 

 

ایش روی من متوقف  قبل ازینکه تیله های آبی و گیر

شوند،نامحسوس نفس عمیقی کشیدم تا بر خودم و 

 هیجان قلبم مسلط شوم... 

 

 جان. یل:سالم یل-

 حالت خوبه؟

 

 جان: یلیل

 نودویک#پارت

 جانیل#یل
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 رسی تکان دادم و گفتم:ممنون خوبم. 

 

ته کشیده بود و کلمه ای به مغزم خطور  رف هایمواقعا ح

 نیم کرد... 

سیدم!   حنی از یادم رفت که من حال او را نیی

 

- !  :خب خداروشکر که میشنوم خوبی

 ..  تو هنوز جووبی

،وگرنه  ه که خودتو زیاد بابت مرگ یه عزیز ناراحت نکنی بهیی

،هم اون خدابیامرزی که فوت کرده. هم ت  و آسیب یم بینی

 

کس خورده اش را با صندل هابی که های وا  بعد کفش

جلوی در بود تعویض کرد و در حایل که کت خوش دوخت 

و سیاهش را از تن در یم آورد،به سمت راه روی اتاق ها راه 

ون  ی خطاب به ما گفت:بچه ها از بیر افتاد و در همان حیر

 غذا گرفتم. 
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ی که اینا حیف یم شن.  ی درست نکرده باشیر ی  امیدوارم چیر

ی که باهم ن لبتا م ی و بچینیر اسامو عوض میکنم شماهم میر

 شام بخوریم. 

 

 با خجالت لب گزیدم. 

اصلن یادم رفته بود که باید برای شام غذابی درست یم 

کردم تا حداقل با این کار تالفی یک هفته ماندن در خانه 

 شان را دراورم! 

 کشیدم.. پوفی  

رو اشکال نداشت.امشب که گذشت ویل از فردا خودم ناها

 شام را تدارک یم دیدم. 

اینطوری حس مزخرف و بی خود معذب بودن هم از خودم 

 دور یم کردم. 

 

خانه که رسوصدای ظروف از داخلش یم  ی به سمت آشیی

 آمد قدم تند کردم. 
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ی بود و زیر لب برای  پروانه با رسحایل تمام،درحال چیدن میر

 خودش آواز یم خواند... 

 

ضا را فراموش واقعا خوش حال بودم که انقدر زو  د علیر

 قرار نبود امشب با ناراحنی و حال بد بگذرد... کرده بود و 

 هرچند برای او! 

نه منی که این چند روز،کال از پس زده شدن احساسم،حالم 

 گرفته بود و حاال حاالها باید با این غم رس یم کردم! 

 

 شام را چیدیم و من غذاهابی که داراب از 
ی همراه هم میر

ه بود را کیم گرم کردم و بعد با کمال سلیقه رستوران خرید

ی گذاشتم.  برنج و کباب ها را توی  ظرف چیدم و روی میر

ین خانوم خانه بودن به من  احمقانه بود،ویل توهم شیر

ی بود  دست داده بود و این حس انقدر دلچسب و دلنشیر

 وداگاه لبخند را به لب هایم نشانده بود... که ناخ
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،منتظر داراب  وقنی کارمان تمام شد و  ی نشستیم،او پشت میر

هم بعد از چند دقیقه آمد و کنار پروانه و روبه روی من 

 روی صندیل جاگیر شد. 

 

 

 

 

 نودودو#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی انداخت و با اشاره به غذاها  نگایه اجمایل به میر

وع کنید. گفت:بفرمایید   بچه ها،رسر

 

 زیر چشیم نگاهش یم کردم... 
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 در این خب یط رفت و آمد ها
ی

چندسال،او را ی خانوادگ

 دیده بودم و هربار بیشیی از رسی 
ی

زیاد با لباس های خانگ

رش،رفته  قبل دلم برای تماِم قد و باال و هیکل عضالبی و پر

 بود... 

 

 او خاطرخواه کم نداشت! 

 تازه زیادی هم داشت!! 

 بته حق یم دادم... ال

 او مرد موفق و بسیار مورد پسندی بود! 

جذابش،شغل خوب و درآمد خوب  کل و صورتجدا از هی

تری هم داشت و همه این ها دلییل بود برای دل بردن از 

ی چون من!   هر زن و دخیی

 

 گفتم که...حسودم کرده بود! 
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ش پروانه هم حسودی یم کردم،دیگر  حاال حنی به دخیی

 اش که جای خود را 
ی

 رنگ
ی

خاطرخواه های پلنگ و رنگ

 داشتند... 

 

در یگ از کباب ها فرو دم و چنگالم را آه پر حشبی کشی

 کردم و توی بشقابم گذاشتم. 

 نباید زیاد غرق فکر یم شدم. 

ل چشم های رسکشم را حسابی از دست  این روز ها کنیی

مردانه داده بودم و ممکن بود ساعت ها به تصویر چهره ی 

ه بمانم و بیشیی از این دست دلم را  و پر جاذبه اش خیر

 . روکنم و رسوا شوم

 

سماق را روی کباب خایل کردم و در حایل که قاشقم را از 

غذا پر یم کردم،نگاه نامحسوس دیگری به آن دو 

 انداختم... 

دیم و  ی ی غذا از هر دری حرف میر برخالف خانه ما که رس میر

ادمان غذا هم یم خوردیم،داراب و در کنار پرحرفی های زی
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در کمال پروانه همیشه در این موقعیت سکوت یم کردند و 

 آرامش و کم حرفی غذایشان ضف یم شد... 

 

داراب واقعا مرد متشخص و قانون مداری بود و گایه به 

این فکر یم کردم که او اصلن تا به حال یکبار هم در عمرش 

 کرده؟شلخته بوده؟یا شیطنت و خراب کاری  

 اصلن تا به حال قانون شکنی کرده؟

که فکر به آن ها و هزاران سوال بی ربط و با ربط دیگری  

 د... بیشیی رس درگمم یم کر 

 من و او شب بودیم و روز! 

البته که همیشه یم شنیدم که یم گفتند زن و مرد باید 

 مکمل هم باشند! 

 زن و...مرد؟! 

 من و داراب؟! 

باعث یم شد تنم مور مور  وای خدا!حنی فکر کردن به آن

 شود و دلم به پیچ و تاب بیفتد! 
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 ی خودت؟انقدر کم کشیدی برا جان برای خی یل:یل-

 

نگاه گنگ و سوایل ام را باال کشیدم،که دوسه کفگیر برنج و 

یک سیخ کباب دیگر توی بشقاب تقریبا خایل ام انداخت و 

 گفت:گنجشکم اندازه ی تو غذا نمیخوره دخیی خوب. 

 

یز از ذوق و عشقم را،رسی    ع به جابی غیر از چشمان نگ اه لیی

مردم برای این توجه زیر  آبی و خوش رنگش دوختم و 

 پوسنی و محبتش... 

 

 

 

 

 نودوسه#پارت

 جان یل#یل
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های پیش پا افتاده خوش یم  ی ویل نباید دلم را به این چیر

کردم....او کال شخصیت راحت و خوبی داشت و ممکن بود 

ی های از رس عادتش،این هم جزو اخالقیات مثل  عزیزم گفیی

غرضی پشت این  و عاداتش محسوب یم شد و هیچ نیت و 

 کارها پنهان نداشت... 

 ویل این وسط مگر دلم آرام یم گرفت؟

این دیل که نزده برای خودش یم رقصید و از کاه برای 

 خودش کوه یم ساخت؟

 

ینی که قلب جو زده ام  به وجودم با رسدرگیم و حس شیر

ی گفتم:این خییل زیاده آقا  منتقل یم کرد،آرام و تشکر آمیر

 رد نکنه. داراب...دستتون د

 

 لبخند کوچک و جذابی تحویلم داد و گفت:نوش جان. 
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 دم عمیقی گرفتم و مشغول خوردن شدم... 

برخالف من که حنی یک تکیه نان هم با هزار ساعت 

ریبا دو اتالف وقت و آهسته آهسته میخوردم،داراب تق

بشقاب کامل را برای خودش و هیکل خوش خوراکش در 

ن هنوز با معده ای که آالرم عرض چند دقیقه تمام کرد و م

 پر شدن یم داد،به نصف بشقاب هم نرسیده بودم.... 

 

 :بابا فردا خونه ای؟-

 

قاشق پر را بی میل در دهانم چپاندم و به پروانه چشم 

 دوختم... 

 

 م،چطور؟:نه فردا کیل کار دار -
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قراره یلذوق زده دستانش را بهم کوبید و گفت:آخه من و یل

ون  ! باهم بریم بیر

 

نگاه داراب که به سمتم برگشت،سیع کردم رسیعیی نگاه 

ی ام از برنامه یهوبی پروانه را  متعجبم را جمع کنم و بی خیی

 لو ندهم... 

 

 :چه خوب،خوش بگذره. -

 

وانه زدم و قاشق لبخند مضحکانه ای روبه صورت کیفور پر 

 بعدی را در دهانم چپاندم... 

 

یده شده بود که یه راه این پروانه از تنهابی واقعا مغزش ساب

یک یم کرد!   به راه مرا در   کار ها و صحبت هایش رسر

 بدم نیم آمد،ویل بیشیی 
ی

 نگ
ی

ی بگ البته...خودم هم همچیر

 
ی

ترجیح یم دادم در این خانه و فضابی که داراب در آن زندگ
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کرد و نفس یم کشید بمانم و برای روز های تنهابی   یم

ه ای هرچند هیچ!داشته باشم...   ذخیر

 

باالخره قاشق آخر از غذایم را خوردم و از دارابی که داشت 

 برای پروانه در نوشابه را باز یم کرد تشکر کردم... 

 

 

 

 نودوچهار#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی تر شدم!  ی بودم و هیر  هیر

گسیخته و بی حیایم،نامحسوس به دنبال دستان نگاه افسار  

 ه شد... او که دور شیشه نوشابه پیچیده شده بودند،کشید

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 298 

داراب استخوان بندی درشنی داشت و وقنی که 

هوشمندانه در کنار این مزیت به ورزش بدنسازی پرداخته 

بود،ماهیچه های بدنش حجیم و خوش تراش روی آن 

دند و از او یک لعننی استخوان های محکم جاگیر شده بو 

 جذاِب تمام عیار ساخته بودند!... 

 

ی بودم با یک مشتش یم توانس ورده مطمی 
َ
ت تمامم را له و ل

 کند... 

 

:دستتون درد نکنه بابت شام،ایشاال همیشه سالمت -

 . ی  باشیر

 

 بی اندازه گفتم
 و در دل با حشبی

"آخه گ میشه انقدر باهات راحت بشم،انقدر دوستم 

 و صمییم بشیم که مفرد باهات حرف بزنم و داشته باشر 

ی نکنم!!  ی و میر  "انقدر بااین زبون رسیم مزخرف،شیر
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شیشه نوشابه را دست پروانه داد و باالخره نگاه آبی و 

 نافذش سمت مِن منتظر برگشت.. 

 

 :نوش جونت عزیزم. -

 

نگاهم را از چشمانش گرفتم و متفکر،به بشقاب خایل 

 مقابلم دوختم... 

یم دانم...ویل حس یم کردم از وقنی که از راستش ن

بل احساسم به او گفتم،لحن صدا و برخوردش نسبت به ق

 تر ها،رسد و...شاید هم کیم خشک شده! 

قبول دارم که روی رفتارهایش خییل حساس تر شده بودم 

و ممکن بود گایه از طرز برخوردهایش،اشتباهن برای 

یل در این یک خودم کیل نظریه غلط و افرایط صادر کنم،و

ی بودم!   مورد مطمی 

ش زیادی فاحش بود و...عذاب آور!   درواقع این تغییر
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ی ب از پشت لند شد و خطاب به منی که هنوز غرق در میر

ه بودم گفت:یل جان تو یلافکار آزاردهنده ام،به بشقاب خیر

،پروانه خودش انجام میده.  ی و جمع کنی  الزم نیست میر

احت امروز روز خوبی نبوده  برات احتمالن احتیاج به اسیی

 .  داشته باشر

 تو برو عزیزم. 

 

 قلبم تیر باران شد! باز "عزیزم" وایه بارم کرد و باز 

 

مهموم و با اخم ظریقی که ناخوداگاه روی پیشابی ام جان 

 بلند شدم و بی توجه به حرفی که زده 
ی گرفت،از پشت میر

ی شدم  و بود،مشغول جمع کردن ظرف های کثیف روی میر

 در همان حال گفتم:خییل ممنون اما من حالم اوکیه. 
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 نودوپنج#پارت

 جان یل#یل

 

 

م،اما متوجه مکث چند ثانیه اش ش نیم کرددیگر نگاه

 شدم و شنیدم که گفت:هر طور ماییل. 

 

نفس پر حرص و نامحسوش کشیدم و بشقاب های کثیف 

 را برداشتم و به سمت سینک ظرفشوبی رفتم... 

 

ی،با فراغی آسوده به پشنی صندیل پروانه  ی بی توجه به هرچیر

شید تکیه زد و بعد از چند قلوبی که از نوشابه رسک

کم!   گفت:وای ننه...دارم مییی
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اعصابم خراب بود و تنها عاملش داراب و فکر های منقی 

ای بود که درباره اش در خیالم بهم میبافتم و دوست 

در فرق رس پروانه  داشتم تمام ظرف های مقابلم را یگ یگ

م!   بکوبم،بلکم کیم آرام بگیر

 

ی  ه آب را باز کردم و وقنی دیدم داراب از آشیی خانه شیر

یدا بود،گفتم:از رفته،با لحنی که آثاره عصبانیت درونش هو 

 !  بس که میلومبوبی

 پاشو کمک کن. 

 

با خنده بقیه ی نوشابه را رس کشید و گفت:جون بابا،بازم 

 که وحیسر شدی. 

 

اسکاج کقی را روی بشقاب کشیدم و با چشم غره برایش 

 رسی از روی تاسف تکان دادم... 
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های داراب  از زیر تربیت و قانون واقعا خوب توانسته بود 

شانه خایل کند و حاال برای من زبانش را به اندازه قدو قواره 

 اش دراز کند!. 

 

 :وحیسر ندیدی تو! -

ی جمع کن  رسی    ع.  بلند شو بقیه وسایلو از رو میر

 

 :ای بابا چته تو؟-

 االن جمع یم کنم دیگه! 

؟  چرا یهوبی آمیی چسبوندی اصن؟خوبی

 

الزم نکرده نگران من  م:من خوبم تو یگپوفی کشیدم و گفت

 ...  بیسر

 

بعد درحایل که نگاه چپگ ام را حواله اش یم کردم ادامه 

 دادم:راه به راه از طرف من واسه خودش برنامه یم چینه!! 
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 اصلن از من یه کالم پرسیدی میابی یا نه؟

 

 

 

 

 نودوشش#پارت

 جان یل#یل

 

 

رش نکن بیخیال از روی صندیل بلند شد و گفت:ت

مت.   خوشگله.جای بد نمییی

 

بعد ازینکه شیشه نوشابه خایل را توی سطل انداخت،به 

ی برگشت و در جواب سوالم که پرسیدم  سمت میر

 "کجا؟"

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 305 

مت استخر.   گفت:یم خوام بیی

 

آخرین ظرفی که آبکیسر کردم را روی آبچکان گذاشتم و به 

 سمتش برگشتم.. 

 

 :عقل کل من مایوم کجا بود؟-

ی امبعدشم...خو  روز صبح خیی مرگ یگ از به همیر

ی شهرستان که  فامیالمون و آوردن،کل خانوادم پاشدن رفیی

 من االن وره دل توعم! 

؟  اون وقت خییل راحت پاشم با تو بیام آب تنی

 

ی را توی یخچال جا کرد و وقنی به سمتم آمد  وسایل روی میر

و کنارم ایستاد،حق به جانب گفت:اولن مسئله مایو رو که 

  راحت میشه حل کرد و یگ خرید. خییل

دومن،سیما خانوم فوت شد خدا رحمتش کنه خیلیم زن 

خوبی بود،ویل تو که نباید خودتو بخاطر کیس که عمر 
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کمتش این بود که به رحمت خودشو کامل کرده بود و ح

خدا بره  بشینی زانوی غم بغل کنی و هیچ کاری جز غصه 

 !  خوردن نکنی

وام م استخر،پاربی که نیم ختازشم،ما یم خواییم بری

مت!   بیی

 

ه نگاهش کردم...   خیر

ی بهانه  درست یم گفت،درواقع من فقط داشتم برای نرفیی

 جور یم کردم... 

 رسید. اما پیشنهاد پروانه خوب بنظر یم 

 و بی 
برای خایل کردن ذهن پرم،که تمامش را فکر های منقی

نه و معنی پر کرده بود،احتیاج به این گردش کوتاه و دوستا

 به دور از "او" داشتم... 

 

 زدم و 
ی

روبه صورت منتظر و پرخواهشش لبخند بی رنگ

 گفتم:خییل خب.حاال گریه نکن کوچولو. 
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ینی تحویلم داد و  ی لبخنده شیر با ذوق تنش را جلو متعاقیی

 کشید و محکم بغلم کرد.. 

 

 :عاشقتم لیوی من! -

 

به ی سبگ روی کمرش نشاندم و گفتم:چند بار بگم  به ضی

 من نگو لیو؟؟؟

؟انقدر سخته یه یل
ی

 یل ساده بگ

 

 

 

 

ه عضو شن  ��بچه ها کسابی که کانال براشون مییی

@roman_mooni 
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 نودوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 قلدرانه گفت:جمع کن بینیم! 

 اصلن دیگه فقط بهت میگم لیو. 

 حرفم نباشه. 

 

بل بعد ناغافل با دندان هایش روی شانه ام را گاز گرفت و ق

ازینکه بخواهم عکس العمیل نشان دهم،رسی    ع از آغوشم 

 دا شد و به سمت پذیرابی دوید. ج

 

ی دندان  ی با خنده ای توأم با حرص،شانه ام را که از تیر

هایش کیم درد گرفته بود ماساژ دادم و زیرلب گفتم:من 

 نیم فهمم این سلیطه بودن تو به گ رفته! 
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ر  بابات که معلم اخالق ماشاال...صد در 
َ
صد به اون مادره د

 تو. و دافت کشیدی 

 

خانه ماندم و به صدای خنده های بلند پروانه  ی کیم در آشیی

ون یم امد گوش دادم...   که از بیر

 اراب بود! حتمن کار د

حم این روزهایم...   مرد بیر

 او مرد متشخض بود! 

در کنار این متشخص بودن،گایه مغرور یم شد،شوخ طبع 

حم...و شاید هزاران یم شد،مهربان...بی تفا وت...رسد...بیر

 شد... مدل دیگر که من تابحال ندیده بودم یم 

 

 احساس یم کردم او با همه مردها فرق دارد... 

 حنی بابا! 

احساس را درست وقنی فهمیدم،که کار از کار گذشته  و این

 بود و من عاشقش شده بودم... 
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 عاشق یک جفت چشم آبی پر صالبت... 

 . بلند و خوش هیکل.. عاشق قد و باالبی 

عاشق صورت گندیم و مردانه ای که با ته ریش ها و 

 ابروهای سیاهش مزین شده بود... 

رفتنش...خندیدنش...تن صدای بم و خوش عاشق راه 

 آهنگش...دستان بزرگ و گرمای دلچسب تنش... 

 عاشق عطرش! 

 همان بوی خوش لعننی که برای هیچ مرد دیگری نبود... 

نخ های سیگاری که گه  که با بوی تن و این بوی تلخ ادکلنی 

گداری دود یم کرد،عجیب آمیخته شده بود و فقط از تن و 

 یم شد...  لباس های او ساتع

ی بار،من اول عاشق عطر تنش شدم و بعد  شاید اصلن اولیر

حمش...   خوده بیر

 

 نفس عمیقی کشیدم و تکیه از سینک ظرفشوبی گرفتم... 
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خانه وقت تلف کر  ی ده بودم و بیشیی از این اگر زیادی در آشیی

  ماندم وجهه خوبی نداشت. یم

 

دسنی به موهای پریشانم کشیدم و تمامشان را پشت کمرم 

هدایت کردم و دسنی هم ال به الیشان کشیدم تا کیم 

آراسته تر بنظر برسند و بعد با قدم هابی کوتاه و آرام به 

 سمت پذیرابی راه افتادم... 

 

 

 

 

 نودوهشت#پارت

 جان یل#یل
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نگاهم مستقیم روی کاناپه ی سه نفره ای که پشتش به این 

 سمت بود،افتاد... 

روانه هم درست مثل یک داراب داشت اخبار یم دید و پ

 پییسر لوس،چسبیده به آغوش او در کنارش نشسته بود. 

 لب گزیدم و رسیعن به خودم نهیب زدم

 !!!  "وای به حالت اگه بخوابی به این بچه حسودی کنی

؟؟؟ه آخ شه،تو چیکارشر  بیشعور این دخیی

 ه  ان! 

 حسودی نکن! 

 حسودی نکن! 

 ح س  ودی ن   ک   ن!!!"

 

هایم را بر هم سابیدم و پر تاسف برای با حرص دندان 

خودی که بی توجه به نهیب وجدانم حسودی یم 

 کرد،درمانده رسی تکان دادم. 
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ی یل ی باز تو آدم بشو   یل"خاک تو رست کیی که هرکارت کیی

"  نیسنی که نیسنی

 

لم،به  قابل کنیی  کشیدم و کالفه از احساسات و رفتار غیر
پوفی

 ای که دورتر از داراب و سمتشان رفتم و روی کاناپه تگ

 نزدیک تر به پروانه بود،نشستم. 

 

پروانه با لبخندی دندان نما خودش را بیشیی در آغوش 

نصفه نیمه داراب جا کرد و با چشمان خبیثش یاد آور آن 

خانه از شانه ام گرفت،شد...  ی  گازی که نامردانه در آشیی

اخبار نگاه پر خط و نشانم را تا صورت بی تفاوت دارابی که 

را دنبال یم کرد باال کشیدم و وقنی دیدم حواسش 

 نیست،رو به چهره ی بشاش پروانه آرام لب زدم:دیوث! 

 ! ی  من برای تو یگ دارم..حاال ببیر

 

 اش را باال آورد و لب زد خییل بی ادبانه انگشت شست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 314 

 "دو بار!"

و وقنی چشمان وق زده و چهره ی برزخی مرا دید،با خنده 

انه،ابروهایش را پر شیطنت باال انداخت... ای بلند و   دلیی

 

واقعا که پروانه اگر با کیس اخت یم گرفت،آن روی پنهان و 

 پر رسر و شورش را نمایان یم کرد و پدر آدم را دریم آورد! 

 

صدای خنده ی پروانه حواسش معطوف ما که با داراب  

ش،سوایل   به خوش حایل دخیی
ی

شده بود،با لبخند کمرنگ

 کان داد و پرسید:به خی یم خندی عزیزبابا؟؟رسش را ت

 

"حسودی"به  ی باز هم همان احساس مزخرف و زهرآگیر

د...   رساغم آمد،تا ِخر من دیوانه را بگیر

 

یز ب ود از عشق و دوست لحنش در هنگام بیان این جمله،لیی

من آن را هیچگاه در مکالمه هایش با داشتنی خالصانه که 
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ی شد در وسط قلب خودم ندیده بودم و این درست  تیر

 ماتم زده ام. 

 

 

 

 

 نودونه#پارت

 جان یل#یل

 

 

م و از رگبار  برای چند لحظه چشمانم را بستم تا آرام بگیر

ر قلبم را فکر های منقی ای که روانه ی ذهنم یم شد و بدت

ی کنم...   یم آزرد،جلوگیر

 

 یل شوخی یم کردیم. :هیچی بابا داشتیم با یل-
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کردم تا مبادا به حال نابسامانم شک پلک هایم را باز  

 کنند...آن هم حاالبی که هرد و با لبخند نگاهم یم کردند. 

 

 زدم و بی فکر از جا بلند شدم که 
 لبخنده بی جابی

ی متعاقیی

 ه شد... نگاهشان دنبالم کشید

 

م بخوابم. -  :میر

 .  شب بخیر

 

 لبخند داراب کمرنگ بود و کمرنگ تر شد! 

کنار داراب بلند شد و درحایل که   پروانه هم با ناراحنی از 

 یل...ناراحتت کردم؟دنبالم یم آمد آرام گفت:ببخشید یل

 بخدا فقط داشتم شوخی یم کردم باهات! 

 اصلن توهم بیا منو گاز بگیر خوبه؟

 لیو؟
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بلند تر و رسی    ع تر شد تا زود تر از شعاع دید  هایمقدم 

م و وقنی به اتاق پروانه رسیدم، در داراب فاصله بگیر

چهارچوب در ایستادم و روبه چهره درهم و نادم اش،که تا 

آن جا دنبالم آمد و مدام حرف زده بود و عذرخوایه کرده 

 بود،کردم و گفتم:آروم باش خب؟

 حت نیستم. من اصلن از دست هیچ کس نارا

 

"مثل سگ دروغ یم گفتم...من از مردی که نگاه آبی و 

ذاشته پرحرفش را پشت دیوار های راه رو جا گ

ی  قابل انکارترین چیر بودم،بشدت ناراحت بودم و این غیر

 ممکن بود!"

 

 نیازی به عذرخوایه هم نیست! -

 

 "بود! 

هم به عذر خوایه،هم به ناز کشیدن،و هم به هزار کوفت 

د"و زهرمار   دیگر نیاز بود تا قلب بی تابم آرام بگیر
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 :فقط خستم،خوابم میاد. -

 باشه؟

! نیم خواد فکرتو   مشغول کنی

 

ه نگاهش کردم،که دست آخر با  ه نگاهم کرد و خیر کیم خیر

لبخند و چشمابی که هنوز ناراحت و شاید پشیمان 

 بود،خودش را جلو کشید و محکم در آغوشم گرفت... 

 

 انتها پلک بستم...  با آرامش و غیم بی دم عمیقی گرفتم و 

 تنش بوی عطر داراب را یم داد! 

و چسبیده به آغوش مردانه و حتمن وقنی که روی مبل 

گرمش نشسته بود،این بوی مسحور کننده را تنش گرفته 

 بود... 

 

ین دوستیم نه؟-  :یم دوبی که بهیی
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رسم را آرام تکان دادم که ادامه داد:من همه ی شوخیا و 

 م از روی دوست داشتنه! حرفا

 بخدا قصد اذیت کردنتو اصال نداشتم و ندارم... 

 

 

 

 

 صد#پارت

 جان یل#یل

 

 

 لبخند بی جابی به این همه محبت و مهربابی زدم... 

 بی 
طفلک فکر یم کرد برای کار ساده و بقول خودش شوخی

 منظورش اینطور ناراحت شدم! 
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به ی آرام روی کمرش نشاندم و بعد ا ز آغوشم چند ضی

 جدایش کردم. 

ه در چشم های زیبا و بی شیله اش با محبت لب زدم:تو  خیر

ین دوستیم،هوم؟هم یم د  وبی که بهیی

ما دوتا مون خواهر نداریم،پس یجورابی مثل دوتا خواهرم 

 میمونیم واسه همدیگه! 

 من اصلن از دست تو ناراحت نشدم عزیزم. 

ون بود،اونم بخاطر  ی  ه... فقط امروز یکم حالم نامیر

 

 نفیس گرفتم و در دل گفتم

اسباب "خدا رحمتت کنه خاله سیما...منو ببخش که انقدر 

 دروغام قرارت میدم."

 

 :بخاطره خاله سیماست! -

 فهمیدی؟
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ی کرد و گفت:آره.   با خوش حایل رسش را باال پاییر

 

دست هایم را از شانه هایش جدا کردم و با اشاره به اتاق 

احت کنم؟ گفتم:حاال اجازه میدی برم  اسیی

 

بوش در هوا برایم فرستادو رسش را روی شانه کج کرد و 

ین و د . شیر انه لب زد:خوابای خوب خوب ببینی  لیی

 

در جواب این همه ملوس بازی هایش،لبخندی زدم و وارد 

 اتاق شدم... 

 

نگاه بی فروغم را دوری در اتاق نیمه تاریک گرداندم 

 و...خب،حاال باید چه یم کردم؟

بهانه ام بود،وگرنه که این چشم ها خواب زده تنها خواب 

  کردند... تر از هر زمان دیگری فعالیت یم
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به سمت پنجره ی قدی اتاق،قدم های سست و بی جانم را 

 برداشتم و پرده ی نازک و صوربی رنگ را کنار کشیدم... 

 

ه تر از همیشه بود و درونش ابری به چشم  آسمان تیر

 نمیخورد... 

جای اسمان یک دست قرار داشت ر دورترین ماه امشب د

تاحدودی و نوره سفیدش،حیاط بزرگ و خلوت خانه را 

 روشن کرده بود... 

 

حتمن خاله سیما االن آن باالها نشسته بود و من بی وفابی 

را تماشا یم کرد که امروز نه تنها برای شادی روحش فاتحه 

ای نخوانده بودم،بلکه چندین بار هم او را هدف دروغ ه

 خودم قرار دادم و...هووووف... 

ه بدی شده بودم!   عجب دخیی
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پنجره را باز کردم تا هوای گرفته ی اتاق دستم را بردم و 

عوض شود و به مغز پر رس و صدایم کیم هوای تازه بخورد 

د!   بلکه ذره ای آرامش بگیر

 

 کاش به مامان زنگ یم زدم و حالشان را یم پرسیدم! 

رده زبانم ...یم ترسیدم خدابی نکبی خییل ناراحت بود بی 

 بگذارد!  الل،از غم نبود خواهرش سکته کند و تنهایمان

با این فکر،نگاهم را از آسمان و مایه که به زیبابی در آنجا 

ی عسیل که گوشر ام  خودنمابی یم کرد گرفتم و به سمت میر

 را آنجا به شارژ زده بودم رفتم. 

 

ر بودنم روی تشگ گوشر را از شارژ کشیدم و برای راحت ت

 ن کرده بود دراز کشیدم و با مامان تماسکه پروانه برایم په

 گرفتم. 
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 صدویک#پارت

 جان یل#یل

 

 

 بوق یم زد ویل کیس جواب نیم داد! 

دست خودم نبود که با وجود اینکه یم دانستم ممکن است 

رس و صدا باشد و یا حنی گوشر سایلنت باشد،نگرابی در 

فته بود و حاال تمام فکر و ذکرم معطوف وجودم جریان گر 

 بی شده بود... حال مامان اینا و بی 

 ین بار به بابا زنگ زدم... ا

س و بی قراری انگشتان پایم را تکان یم 
ی حال با اسیی در همیر

 دادم و پوست لبم را یم کندم... 
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خییل نگذشت،شاید بوق پنجم یا ششم بود که باالخره 

ار تمام شد و تماس صدای منحوس آن بوق های کشد

 برقرار شد. 

یم  از پشت خط رسو صدای بسیاری یم آمد و این نشان

داد با وجود اینکه ساعت نزدیک به یازده و نیم بود،هنوز 

و مامان از همه بدتر  بی مراسم و شیون زن ها به راه بود و بی 

 در راس آنها قرار داشتند! 

 

م؟-  :الو دخیی

 

م شده ی بابا،انگار با شنیدن صدای بشدت گرفته و ب

 به دلم زد! دسنی آمد 
ی

 و چنگ

 بابا هم گریه کرده بود؟

 وای به حال زن ها! 

 

؟ ،خوبی  آرام و دلتنگ لب زدم:سالم بابابی
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انگار که از جمعیت و هیاهوی آن جا کیم فاصله گرفت،که 

 صدایش واضح تر به گوشم رسید. 

 :سالم بابا،خوبیم ما. -

؟  خونه ی دارابی

 

 . :آره اونجام-

 گ رسیدین شما؟

 چرا زنگ زدم مامان برنداشت؟

 خوبه؟بی حالش؟بی خوبه 

 

 :یاور اینارو بیی پخش کن تا من میام... -

 خطاب به من ادامه داد:مامانت؟

نیم دونم،خونه حاج یدهللا شلوغ حتمن صدای گوشر رو 

 نشنیده. 
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ی نکن.  ی م تو خودتو نگران چیر
 همه خوبن اینجا دخیی

 روز دیگه برگردیم.  ماهم احتمالن تا چند 

 حواست به امتحانات باشه. 

 

  که خیالم اصلن راحت نشده بود گفتم:باشه بابا. درحایل

 فقط مامان اونجا نیست گوشر و بدی بهش؟

 

انگار داشت وسیله هابی را جا به جا یم کرد که با نفس هابی 

 درونش بیداد یم کرد 
ی

تند و صدابی که به خوبی خستگ

ونم. یل داخل خگفت:نه یل  ونست من االن بیر

یزم به   ی الزم داشنی بخر. فردا یه مقدار پول میر ی  کارتت چیر

 هر مشکیل هم بود به من یا داراب بگو،باشه بابا؟
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 صدودو#پارت

 جان یل#یل

 

 

 بی گفتم:باش حتما. پوفی کشیدم و با نگرابی از بابت حال بی 

و فقط بابا تورو خدا یادت نره هروقت مامان و دیدی بگ

 حتمن به من زنگ بزنه خب؟

 

م،کاری نداری؟:باشه -  دخیی

 

نگاه ناراحت و مشوش ام را به سقف تاریک اتاق دوختم و 

 لب زدم:نه،خدافظ. 

 

 :مراقب خودت باش،خداحافظ. -
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 تماس را قطع کردم و بی حوصله گوشر را کنارم انداختم. 

 

 دلم خواب یم خواست و خواب از چشمانم فراری بود! 

ز افکار سیع کردم مغز سنگینم را ا را بستم و پلک هایم 

مختلف و دیوانه کننده پاک کنم،چرا که ناممکن بود با این 

 ذهن درگیر خوابی درکار باشد. 

 

هنوز دقیقه ای نگذشته بود که در اتاق باز شد و پروانه 

 داخل آمد... 

 

شنیدم که روی تخت نشست و خییل آرام پچ 

؟زد:یل  یل...خوابی

 

 ایم بسته بودند گفتم:نچ. هنوز چشم هدرحایل که 
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ی کشید و چسبیده به  خنده ی ریزی کرد و خودش را پاییر

 من،روی تشک دراز کشید... 

 

 :فکر کردم خوابیدی. -

 

 بعد بیشیی به سمتم آمد و دستش را دورم حلقه کرد... 

ه به سققی که در تاریگ  بی خواب چشم باز کردم و خیر

ی از ان پیدا نبود،خطاب به ی پروانه گفتم:چرا اومدی  چیر

 دراز کشیدی؟اینجا 

؟  روی تخت نیم خوابی

 

 رسش را به شانه ام تکیه زد و گفت:اینجا بیشیی حال میده. 

 

ی بگویم!  ی  دلم نیامد چیر

ی مهرمادری را  ی بود که از سن خییل خییل پاییر
خب او دخیی

ده ساله اش هم با زن  ی  سیر
ی

تجربه نکرده بود و در طول زندگ
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ت یم کرد و بو دخیی های  ه ندرت انگشت شماری معارسر

 پیش یم آمد که با همان تعداد هم صمییم شود! 

 

 نیم دانم چقدر گذشت... 

 یک ساعت.. 

 ..  دوساعت و یا بیشیی

اما باالخره خواب به چشمانم برگشت و آن شب طوالبی  

هم در خانه ای که مرد و مالک قلب بی قرارم،یک اتاق آن 

 گذشت... ور تر نفس یم کشید،به آهس
ی

 تگ

 

 

 

 

 صدوسه#پارت

 جان یلیل#
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+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

صبح با تابش نور مستقیم خورشید بر روی پلک هایم 

 بیدار شدم... 

 

وقنی به کنارم نگاه کردم،پروانه هنوز خواب بود و به شکل 

بچگانه و نازی موهای خرمابی اش روی صورتش پخش و 

 ش را بغل گرفته بود! پال شده بود و بالشت

 

 ،کش و قوش به تنم دادم و از جا بلند شدم. با لبخند 

اول از همه پرده ی اتاق را که با هر نسییم که از پنجره ی 

باز یم امد،تکان یم خورد،کامل کشیدم تا نوره مزاحِم 

 خورشید پروانه را هم بیدار نکند... 
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ون کشید م و چک بعد گوشر ام را که زیر پتو افتاده بود بیر

مامان زنگ زده باشد،اما هیچ تماش روی کردم که شاید 

 صفحه نیفتاده بود!! 

ون فرستادم و سیع کردم یک امروزه را  نفس کالفه ام را بیر

وی ندهم...   به افکار منقی و دلنگران کننده اجازه پیشر

شاید بابا فراموشش شده بود به مامان اطالع دهد و یا 

 زیاد 
ی

د... نتوانسته بود تماس بگشاید مامان از خستگ  یر

 آره..ازین دوحالت نیم توانست خارج باشد! 

 

توالت صوربی اتاق  ی خمیازه ای کشیدم و به سمت میر

 رفتم... 

حیس مرموز مثل خوره توی رسم افتاده بود که دسنی به 

 رسو رویم بکشم و مثل اسب مقابل داراب رژه بروم! 

 اما من خودم را خری بیش نیم دیدم... 

وجیه و رسدی باز هم با ود آن همه بی تبا وج خری که

گوش های مخمیل و درازش این فکر ها توی رسش یم 

 افتاد! 
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وقنی قدم هایم مقابل آینه متوقف شد،چشمان خوابالود و 

ی شلخته،با موهابی پریشان و 
پف کرده ام به تصویر دخیی

گره خورده افتاد و لبخندی بی جان روی لب های بی رنگم 

 . نقش بست.. 

 

بچه های پ شش ساله ای به چشم یم -نجمثل دخیی

وع یک روز کسل کننده بیدار شده و با  آمدم،که برای رسر

 صورت تخس و بچگانه اش از همه ی آدم ها طلب دارد! 

 

 :توروخدا قیافشو نیگا! -

 

 با دست لپ هایم را کشیدم و گفتم:گوگویل مگویل. 
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رفت با دیدن صورت کش آمده و چشمان پوکرم،خنده ام گ

به پروانه ی غرق خواب انداختم تا مبادا و از آینه نگایه 

 این چل بازی های مرا شکار کرده باشد و رسوایم کند! 

 

به آرایم به آن ها  با رها کردن لپ های قرمز شده ام،ضی

 نشاندم و پرتاسف گفتم:ناراحتم مییسر آره؟

خب اون بدبخت حق داره تو رو با این بچه بازیات پس 

 احمق! بزنه دیگه 

 

 

 

 

 هارصدوچ#پارت

 جان یل#یل
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رسی تکان دادم و دست بردم تا شانه ام را که دیروز با 

ی بردارم..   خودم از خانه آورده بودم،از روی میر

موهای بی حالت و پریشانم را که بلندی شان  تا گودی 

کمرم یم رسید به خوبی شانه کشیدم و در نهایت همه را 

 بافتمشان. ساده  روی شانه ی راستم ریختم و 

 

نگاهم یه به سمت رسخاب سفیداب های پروانه یم رفت 

 و صدابی مدام در رسم فریاد یم زد

...واسه کیس که  "مثلن واسه گ میخوای خوشگل کنی

 اصلن نگات نمیکنه!!!"

 

 در دل نالیدم

 "نگام میکنه فقط...فقط..."

 

 وجدانم بلندتر فریاد زد

کوچولو که مثل  شه!!""فقط مثل یه دخیی  دخیی
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 چشمان غمگینم را بستم و از آینه رو گرفتم... 

 راست یم گفت! 

 رسخاب سفیداب برای کدام عاشق دلخسته یم کردم؟

 داراب؟

ی بودم حنی رنگ چشمانم هم نیم داند؟  اوبی که مطمی 

 

دسنی به لباسم کشیدم و با حایل که بازهم خودم،با افکار 

و   ن رفتم. مالیخولیابی خودم خرابش کرده بودم بیر

خانه غرق در سکوت بود و ساعت پاندول دار 

 ایستاده،ساعت نه صبح را نشان یم داد... 

 

از من بعید بود که روز تعطیل را بخواهم انقدر زود از 

 خواب بیدار شوم! 
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ه  نگایه در رستارس پذیرابی که بخاطر پرده های ضخیم و تیر

 یدم... رنگ،کیم تاریک بنظر یم رسید انداختم و داراب را ند

 یعنی هنوز خواب بود؟

 ناخودآگاه با خودم گفتم

 "یعنی اون چه شکیل یم خوابه؟"

 

 و بالفاصله به خودم آمدم و پر حرص بر پیشانیم کوبیدم.. 

ا فکر  ی "بیشعوره بی حیا مثل آدم میخوابه دیگه...به این چیر

 نکن!! 

 فکر نک ن! 

 فک رنک ن!"

 

ردم به یم ک شماتتدم عمیقی گرفتم و درحایل که خودم را 

خانه دلباز خانه رفتم تا صبحانه را حاضی کنم.  ی  سمت آشیی

ی  جای وسیله ها را بلد بودم،از این رو برای آوردن هرچیر

ی  رسدرگم نیم شدم و طوری که انگار خانم خانه هستم،میر
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صبحانه را با سلیقه تمام چیدم و نان های سنگگ را در 

 ماکروویو گرم کردم... 

ی  ی به میر نگاه کردم و یاده مامان افتادم  چیدم ی کهبا تحسیر

ب مجبورم یم کرد در کارهای  که همیشه با کیل زور و ضی

 خانه کمکش کنم! 

بی همیشه وقنی رسوکله زدن های مامان با مرا یم دید،با بی 

ین یم گفت:حرص نخور ماندگار...این بره  لبخندی شیر

 ن. خونه شوهر چنان دخیی کاری ای بشه که بیا و تماشا ک

 

 هر! و ش

 داراب! 

لحظه ای از حالوت تصور این کلمات،چنان شوفی زیر 

 پوستم دوید که حنی گونه هایم هم گل انداختند! 
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 صدوپنج#پارت

 جان یل#یل

 

 

با رسفه ی مصلحنی داراب،در یک آن از ان خلسه ی 

ین و دلکش جدا شدم و پلک هایم باز شد...   شیر

 

ت سیاه و   خاکسیی اسلش دیدمش که با همان تیشر
ی

ی رنگ

که دیروز به تن داشت،کنار سینک ایستاده و لیوانش را زیر 

 شیر آب گرفته... 

 

،دستانم را مشت کردم و زیرلب سالم 
ی

م زدگ با خجالت و رسر

 دادم... 
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االن با دیدن آن چهره ی پر شوق و لبخند پت و پهنم با 

 خودش چه فکری کرده خدا!!! 

 د! عقلم شک کنهمینم کم بود که به سالمت 

 هوووف... 

 

 شیر را بست و به سمتم رو گرداند.. 

نگاه نافذ و بهیی است بگویم سوراخ کننده اش را به صورتم 

یل دوخت و قبل ازینکه آب را رس بکشد گفت:سالم یل

 جان...زود بیدار شدی. 

 

ه اش،بی هدف انگشتان دستم را به  کامال معذب از نگاه خیر

ی موقع ها گفتم:نه من معموال همیبازی گرفتم و   شه همیر

 بیدار یم شم. دیگه 

 

 ارواح عمه ی فرنگ رفته ام! 
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یک روزهابی حنی انقدر دیر از خواب بیدار یم شدم،که 

 صبحانه و ناهارم را یگ یم کردم!!! 

 

لیوانش را توی سینک گذاشت و باالخره نگاه سنگینش را از 

 روی من بی ظرفیت برداشت.. 

ون فنامحسوس نفس  رستادم و دم حبس شده ام را بیر

تم که عطرش مستقیمن روی نورون های بویابی عمیقی گرف

 ام جا خوش کرد! 

 ...  لعننی

 

ی اندخت و درحایل که با آن هیکل بزرگ و  نگایه به میر

 دلفریب،روی صندیل یم نشست گفت:زحمت کشیدی که! 

 

تیله های آبی اش که سمتم راه کج کرد،رسی    ع 

 نم،زحمنی نبود. گفتم:خواهش یم ک
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ی نشستم. ر رفتجلو ت  م و خودم هم با فاصله از او،پشت میر

 

 :پروانه خوابه؟-

 

تکه ای نان برداشتم و بدون اینکه به آن صورت جذاب و 

جا افتاده چشم بدوزم،رسی تکان دادم و گفتم:آره،دیگه 

 دلم نیومد بیدارش کنم. 

 

 :هوم...کار خوبی کردی. -

 

ی نگفتم.  ی  چیر

ه خودم تدارکش را آرایم مشغول خوردن صبحانه ای کبه 

م و گه گایه نگاه زیرچشیم ام را به او و دیده بودم،شد

خوش اشتهابی اش یم دوختم و...ناخوداگاه در دلم هزاران 

ی هایش یم  بار قربان صدقه تمام حاالت و حنی لقمه گرفیی

 رفتم. 
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 صدوشش#پارت

 جان یل#یل

 

 

راب سلم را یم جویدم که باالخره داداشتم لقمه ی نان و ع

ت و گفت:از فردین چه سکوت طوالبی بینمان را شکس

؟زنگ زدی بهش؟  خیی

 

ی  ی واقعا برایم عجیب و شاید هم ناراحت کننده بود که چیر

 از اتفاقات آن روز به رویم نیم آورد! 
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یم گویم ناراحت کننده ازین جهت که به این راحنی ابراز 

هم و حنی نادیده گرفته بود که حاالعالقه ام را بی ارزش 

ی از حرف های آن روز بر  ی  وز نیم داد... چیر

 

 شیر برای خودم ریختم تا لقمه ی سنگ شده ام را 
لیوابی

فرو بفرستم و پس از آن،با لحنی که خودم هم رسدی اش را 

نسبت به چندی قبل به خوبی احساس یم 

 کردم،گفتم:بله.سالم رسوند. 

 

ی شنیدم که نفس عمیقی   کشید و دست از لقمه گرفیی

 اب رها کرد. شت و کارد را بی حوصله روی بشقبردا

 آرام نگاهم را باال کشیدم... 

 

ی تکیه داده بود و گره انگشتانش  آرنج های دستش را به میر

 را مقابل لبانش گرفته بود و خییل جدی...نگاهم یم کرد... 
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ی شده؟!  ی  متعجب ازین تغییر حالتش لب زدم:چیر

 

ک کرد و با اخم مشگ و خوش حالتش را بهم نزدی ابروهای

پیشابی اش را خط انداخته بود گفت:نظره ظریقی که حاال 

 خودت چیه؟

 

ه اش نگاه دوختم...  ِ تیر ه به چشمان آبی  خیر

 کم و انقدر دقیق و بی مهابا 
ی تا به حال در این فاصله نسبیی

 به چشمانش نگاه نکرده بودم! 

ی  موجب یم شد که چشمانش کیم حالت دار بود...و همیر

 ر برسند... خمار بنظ

 او زیادی جذاب بود،یا من زیادی عاشق؟

 نیم دانم... 

ی دیگری یم گفت!   اما تعداد دلباخته هایش که چیر

 

 یل! :یل-
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 اوه خدای من! 

نکند وقنی داشتم تعداد دلباخته هایش را حساب یم 

 کردم،گوش هایم دچار اختالل شدند و توهم زدم؟!!! 

 یل! یلگفت 

 یل خایل؟؟؟؟آن هم یل

؟؟؟خانم بدون   و جان و هزار پیشوند و پسوند کوفنی

 

پلکم پرید و نگاه مات زده ام روی مردمک هایش جا به جا 

 شد... 

 

 یل!... گفت یل

 

دستش را مقابلم تکابی داد و با همان تن صدای بم و مردانه 

 گفت:حواست به منه؟. 
ی

 ی همیشگ
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ناشناخته و عجیب،که قلبم را حسابی به تقال با حیس 

 بود لب گزیدم و گفتم:بله...  انداخته

 

 نفس کالفه ای کشید و تکیه اش را به صندیل زد... 

پس از مکنی طوالبی پرسید:حرفای اون روزم رو متوجه 

 شدی؟

 

 

 

 

 صدوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

 

خب منظورش از آن روز،همان روز کذابی و مزخرف بود 

 دیگر؟
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بله...خوبه خوب متوجه حرف های عذاب آورش شده 

 ودم،حاال قصدش از بیان این موضوع چه بود؟ب

 که یاداوری کند؟

 آلزایمر که نداشتم! 

 حداقل برای خاطرات او،نه! 

 

رسم را تکان دادم و روبه نگاه منتظر و کنکاشگرش لب 

 زدم:بله. 

ه در نگاهش ادامه دادم:خیالتون راحت،هیچ وقت م و خیر

 یادم نیم ره! 

 

اش را در صورت  لبانش را بر هم فشورد و چشمان کالفه

 د... گرفته و درهمم گردان

ون فوت کرد و تنش را جلو کشید و  نفسش را باشتاب بیر

ی  ی ستون کرد و آرام و جدی گفت:ببیر دستانش را بر روی میر

یل،من اصال دوست ندارم ناراحتت کنم...فقط این وسط یل
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رح شده که باید باهاش برخورد یم یک رسی مسائل مط

 شد. 

...موقعیتای تو دخیی جووبی ه خییل خوبی پیش رو سنی

 داری در آینده. 

ی...وارد محیط کاری  فردا پس فردا دانشگاه میر

...آدمای زیادی رو یم بینی که ممکنه...   مییسر

 

با خشم و ناراحنی میان کالمش پریدم و گفتم:عاشق بشم 

 آره؟؟؟؟

 

ه پوزخندی زدم و  ی تکان دادم و خیر با بغض رسم را به طرفیر

 گردانش گفتم:میدوبی چیه؟در چشمان رس 

چون تاحاال تو زندگیت عاشق نشدی معنی عشقم 

 !  نمیدوبی

 تمام مشکلت همینه. 
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دقیقن همینه که باعث شده نتوبی احساسات منو درک 

کنی تا حداقل...حداقل انقدر منو احساسمو با حرفات 

 ! کوچیک و الگ نشموری

 

ی بلند شد ان و متعجبش،از پشت میر م و در مقابل نگاه حیر

د،ادامه درحایل که سیع یم کردم صدایم از زور بغض نلرز 

 دادم:نوش جان..آقا داراب! 

 

اجازه ی هیچ عکس العمیل را به او ندادم و با قدم هابی تند 

 به سمت اتاق پروانه رفتم... 

بغض بزرگ و واقعا داشتم تمام سیع ام را یم کردم تا آن 

کد و سد لعننی که داشت به گلو و چشمانم فشار یم آو  رد نیی

 اشک هایم مقابل او شکسته نشود... 

 

داخل اتاق که شدم،در را آهسته بستم و با تکیه بر آن نگاه 

شفاف و نم زده ام را به جسم بی حرکت و غرق خواب 

 پروانه دوختم... 
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،سهم من یم "کاش یه درصد از عشقی که داراب به تو داره

 بود"

 

گوشه چشمم پشت بند این حرفم،قطره اشک سمچی از  

با پشت دست پاکش کردم و راه گرفت که پرحرص و خشم،

 در دل گفتم

"وای به حالت اگه بخوای به خاطر اون گریه و زاری کنی 

 یل...ینی وای به حالت"یل

 

ی کنم  لبم را محکم گزیدم تا از بغِض درحال انفجارم جلوگیر

سمت تخت پروانه قدم تند کردم و در گوشه آن دراز و به 

 و در خودم جمع شدم..  کشیدم
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 صدوهشت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 °•°داراب°•°

 

 

جا به جا کرد و بی حوصله سوییچ را  pدنده را روی 

ی آمد.  ی پاییر  برداشت و از ماشیر

نگایه به دور و بر و ساختمان های اطراف انداخت و 

ی مستقیم به سمت  ساختمان طلوع قدم برداشت و در همیر

ی گوشر موبایلش را   که زنگ یم خورد از جیب شلوار حیر

ون آورد...  ی ذغایل اش بیر  جیر

 

 *عیل*
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ی را لمس کرد...   کشید و آیکون سیی
 پوفی

 

 :بگو عیل. -

 

؟-  :سالم آقا داراب؟خوبی

 

زنگ واحد میثم را فشار داد و گفت:سالم،قربانت 

 پش،کاری داری؟

 

ی قرار داد،اوگ - :راستش خانوم دالوری اومده برای بسیی

 کنم؟

 

گ آهنی با صدای تیگ باز شد و او در حایل که داخل بزر در 

 یم رفت،به عیل گفت:چرا به من زنگ زدی تو؟
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ی راضی میشه خونه رو رهن  زنگ بزن آقای جعفرنیا ببیر

 بده،یا یک کالمه. 

 

ر کردم :چشم چشم.ببخشید مزاحم شدم آقا داراب،فک-

جعفرنیا دیروز باهات صحبت کرده،گفتم شاید راضی شده 

 ومن رهن بده ... صد ت

 پس من به این بنده خدا بگم دیگه..فعال خدافظ. 

 

با یاده شکم گنده و کله ی طاش که جعفرنیا داشت و 

حریص بودنش در باال کشیدن قیمت واحد زبربی 

اش،پوزخندی زد و با عیل خداحافظی کرد و به سمت 

 سانسور ساختمان راه افتاد.... آ

 

د تا ذهنش را احتیاج داشت کیم از کارو بارش ف اصله بگیر

 ر کند. جمع و جو 

شانس خوبی داشت که عیل وردستش بود تا کار های بنگاه 

 را با خیال راحت به او بسپارد... 
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دکمه طبقه ی پنجم را زد و بی حوصله به دیواره ی براق 

حالت و خسته اش را به تصویر  آسانسور تکیه زد و نگاه بی 

 صورتش در آینه مقابل دوخت.... 

 

ش کدر شده بود و موهای پرو سیاهش که تارهای ستپو 

 شان خودنمابی یم کرد،به شکیل نامنظم به سمت 
ی سفید بیر

 باال شانه شده بود... 

حنی ته ریش هایش از همیشه پررنگ تر به چشم یم آمد و 

جا افتاده تر بنظر باعث شده بود چهره اش از همیشه 

 بیاید.... 

 

 

 

 

 صدونه#پارت
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 جان یل#یل

 

 

کشید و با باز شدن در آهنی آسانسور نگاهش را از   فی پو

ون رفت.   آینه گرفت و بیر

 از قبل به میثم خیی داده بود امروز به اینجا یم آید! 

های رنگا رنگ او  هیچ دلش نیم خواست با دوست دخیی

د. مواجه شود و اعصاب   نداشته اش تحت شعاع قرار بگیر

 

،بدون اینکه دستش را روی زنگ گذاشت و با لبخندی محو 

رد،با نوک کفش های کتابی انگشتش را از روی زنگ بردا

به ی محکم و متوایل بر در کوبید...  تش چندین ضی  اسیی

 

با وجود اینکه شماره تارهای سفیده موهایش از دستش در 

 شیطنت یم کرد!  رفته بود اما داشت کودکانه
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هنوز دقیقه ای نگذشته بود که میثم با هول و صوربی که 

بکار بود،در را باز کرد و با دیدن چشم های آبی و طل

بار داراب دندان قروچه ای کرد و غرید:ای بر شیطنت 

 پدرت لعنت مرتیکه ی یابو! 

 م ری ضی ع ام و؟؟؟

 

داراب که از دیدن حرص خوردن میثم تاحدودی حالش 

 کرده بود،جلو رفت و بی توجه به صورت درهم و تغیر 

ی او،تنه ای به شانه  ی خشمگیر اش زد و در همان حیر

 گفت:بکش کنار هیکل قناستو. 

 

نگاه پر تاسفش از همان بدو ورود به خانه ی بهم ریخته و 

حنی پتو و بالشنی که روی یگ از کاناپه ها جا مانده 

 بود،افتاد. 

ر را محکم و پر صدا بسته میثم که با بی قیدی و حرص،د

ایستاده بود بود،داخل آمد و از کنار دارابی که هنوز رسه پا 

 گذشت و گفت:منتظری تاکیس بیاد تا مبل برسونتت؟
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 . ی دیگه حاخی  برو بشیر

 

داراب با افسوس رسش را تکان داد و به سمت تنها کاناپه 

ل های میثم بود رفت و  ی ل پیی ی ای که خایل از خیی

ی بشه پش!  گفت:سیفونو بکش  اینجا یکم تمیر

ایط داغون و کثیف تو اوک ات با این رسر ی دوست دخیی یر

 واقعن؟

 

خانه  ی میثم درحایل که بطری دلسیی را رس یم کشید،از آشیی

ون آمد و گفت:عشق من چشمشون و کور کرده جون  بیر

 تو! 

 

ه به داراب که از  بعد خودش را روی کاناپه انداخت و خیر

؟پاکت سیگارش،سیگاری بیر   ون یم کشید گفت:چه خیی
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 صدوده#پارت

 جان یل#یل

 

 

عمیقی گرفت و تکیه اش اتش زده بود،کام داراب،از نچی که 

ه به دود سفید و غلیظ سیگار  را به پشنی مبل زد و خیر

 گفت:نرگس دیروز زنگ زده بود. 

 

 میثم با تک خنده بلندی گفت:ناموسن؟

 

میثم با تمسخر و داراب بی حوصله رسش را تکان داد که 

 گفت:طرف میخاره ها. 
ی

 لودگ

باز دلش هاپوی  این مگه شوهر نکرد؟چرا حس میکنم

 د! چشم آبیشو میخوا
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ون فرستاد و لب  داراب با اخیم غلیظ،دود سیگارش را بیر

 زد:گوه خورده. 

ِتر زد تو زندگیم حاال بخواد برگرده؟اونم حاالبی که یگ 

 دیگه باال تا پایینشو گز کرده؟

 ! نع

 من دیگه تفم تو صورته اون زنیکه نمیندازم. 

 

ش خو  رد و با خنده گفت:باشه میثم قلپ دیگری از دلسیی

 ارزوبی صاحابش... بابا 

 زنگ زده بود خی یم گفت حاال؟

 

سه.   پوزخندی زد و گفت:مثال حال پروانه رو بیی

 

بعد طوری که انگار دارد با خودش حرف یم زند لب زد:تا 

ه رو در حد یه دوست ساده هم نیم وقنی که بود پروان
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حاال مسخره  دونست تا الاقل فکر کنم کیم آدمه...اونوقت

ترین بهانه رو واسه زنگ زدن به من انتخاب میکنه و هنوز 

مقا فکر یم کنه من اون ذات پلیدشو مثل اح

 نشناختم....فقط یه زالو بود...زالو! 

 زنیکه هرزه... 

 

ای درهم او،با ناراحنی میثم با دیدن صورت گرفته و اخم ه

ی لبانش را برهم فشورد و نگاهش به سیگاری که با پک ها

ی زودی ها به فیلیی رسیده بود افتاد و  عمیق داراب به همیر

حت نکن داداش...اون خودشم خوب گفت:خودت و نارا

یم دونه با گ طرفه،فقط یکم زیادی خوش 

 خیالش...اعصاب خوردی نداره که! خیاله،بی 

دیدی زیادی پا پیچ شد زنگ بزن به اون شوهر سیب اگه 

 زمینیش که جمعش کنه. 
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 داراب با 
ی
پوزخندی زد و فیلیی سیگارش را توی  بی حوصلگ

ی انداخت و با دیم  یگ از لیوان های کثیف روی میر

عمیق،تکیه اش را به پشنی چرم و سیاه رنگ کاناپه زد و 

اش گفت:شوهر سیب زمینیش و باید برم از دوست د خیی

 قرض کنم تا بیاد یه فکری واس زندگیش کنه! 

 

 

 

 

 صدویازده#پارت

 جان یل#یل

 

 

میثم با صدای بلند زیره خنده زد و بعد گفت:حاخی اینا 

 پایبندن... 
ی

 چقد به زندگ
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م و شناسنامه ای نکردم  باور کن من با اینکه دوست دخیی

 ویل خییل بهش وفادارم! 

 

و با نگاه منظوردارش  داراب پوزخندش را غلیظ تر کرد 

 گفت:آره!ارواح خیک بزرگت! 

 

روی شکم برآمده اش میثم با همان لبخند بزرگ،دسنی 

 جون تو! کشید و گفت: 

 

ی گذاشت و رو به   را روی میر
بعد بطری خایل شده از دلسیی

ه  دارابی که متفکر و بااخم هابی درهم،به نقطه ای گنگ خیر

 بود گفت:تو فکری! 

ی شده؟ ی  چیر
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ی ف کر هایش بهم گره خورده بودند و آنقدر مغزش حقیقیی

د شقیقه هایش غرق افکاره مختلف بود که احساس یم کر 

 تیر یم کشند... 

 از طرفی نرگس... 

 از طرفی پروانه... 

..یل  یل! از طرفی کارو بارش و از طرفی

 به موهای بی حالتش زد... 
ی

 پوفی کشید و کالفه چنگ

 پررنگ ترین قسمت فکرهایش بود!  یلیل

 باید با آن دخیی بچه چه یم کرد؟

 

 :داراب؟-

 

 :قرص استامینوفن داری؟-

 

رفیق قدییم اش،تنش را جلو کشید و ن از حال میثم نگرا

 گفت:خوبی داداش؟؟؟
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 :خوبم،رسدرد لعننی از صبح کلمو سوراخ کرده-

 

 :باز میگرنته؟-

؟ مت دکیی  میخوای بیی

 

میثم تنها صدای زنگ تلفنش که بلند شد،در جواب سوال 

رسی از روی مخالفت تکان داد و گوشر را از جیب 

ون کشید...   شلوارش بیر

 

 ه*وان*پر 

 

با احتمال اینکه شاید کاره مهیم داشته باشد،رسی    ع آیکون 

ی را لمس کرد و گوشر را کنار گوشش برد..   سیی

 :جانم بابا؟-
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؟-  :سالم بابا خوبی

 

 :قربونت عزیزم؛کاری داری؟-

 

و بعد آرام لب زد:راستش کار که..نه...یعنی پروانه مکنی کرد 

ه...  ی  چیر

 

ی شده پروانه؟با اخم هابی درهم شده از نگرابی  ی   پرسید:چیر

 

ی نشده بابا. - ی  :چیر

م...   راستش زنگ زدم ازت اجازه بگیر

 یل میخواییم بریم باغ رستوران عمو پاشا. من و یل
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 صدودوازده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 گفت:نه! رسی    ع و قاطع  

 

 پروانه اما ملتمسانه ادامه داد:بابا تورو جون من! 

 اونجا که جای بدی نیست! 

 

ی مردانه و اکیپ هابی که با ی داراب ادآوری محیط تقرییی

ی مجرد بودند و برای وقت گذراندن به آنجا یم رفتند  غالیی

 جدی و ضی    ح گفت:یکبار گفتم نه ینی نه! 

 لوکیشن بفرست بیام رساغتون. 
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 با ناراحنی لب زد:نمیخواد،خودمون با اسنپ میاییم.  پروانه

 

یشیی شده،بدون اما داراب با رسی که حس یم کرد دردش ب

برای پروانه بافی بگذارد اینکه هیچ راه مخالفنی 

 !!  گفت:لوکیشن میفرسنی

 کاری نداری؟

 

 پروانه با دلخوری"نه"ی گفت و تماس را قطع کرد. 

 

بانیتتو رسه این طفیل میثم بالفاصله گفت:داداش چرا عص

؟  خایل میکنی

 مگه میخواست کجا بره؟

 

 ای که تمامش را 
ی

محصور کرده بود،گوشر داراب با کالفگ

ی   انداخت... را روی میر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 370 

آرنج هایش را به زانوانش تکیه زد و شقیقه های پر دردش 

 را به دست هایش تکیه داد و چشمانش را بست... 

 

 :جای خوبی نیم خواست بره. -

 

 میثم با کنجکاوی پرسید:کجا؟؟؟

 

 :باغ رستوران پاشا. -

 

 میثم متعجب و خندان گفت:باغ پاشا؟

. ر هفته اشما که ه ی  ونجاییر

 

 :آره ویل با خودم،نه دوتا دخیی تنها! -

 

 :دوتا چرا؟-
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 کیس همراشه؟

 

داراب با رسدرد اعصاب خوردکنش،باز به پشنی مبل تکیه 

صورت رسخوش میثم زل داد و با پلک های نیمه بازش به 

 زد و گفت:چقدر سوال یم پرش!!! 

 

 

 

 

ده#پارت ی  صدوسیر

 جان یل#یل

 

 

انه و بعد با یاد صو  چشم های درشت و رسکش رت دخیی

 ،پوفی کشید و ادامه داد:با دخیی فردین. یلیل
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یل را یادش آمد که با میثم بعد از کیم فکر کردن،تازه یل

 شیطنت گفت:به به! 

یه ها ویل داراب! دخیی  ی  فردینم خوب چیر

 

ی بریم  داراب که با صدای آالرم پیامش،گوشر را از روی میر

شده ی میثم با افسوس گفت:به  داشت،روبه نیش باز 

 نصف خودت هم نظر داری تو؟

 

میثم با بیخیایل پا روی پا انداخت و گفت:نصف کجا بود 

؟  حاخی

 شه. اوبی که من دیدم میخورد همسن و سال نیلوفر با

 

داراب بی میل از بحث پیش آمده،وارد واتساپ شد و پیام 

 پروانه را باز کرد... 

 لوکیشن فرستاده بود! 
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 کرد  تایپ

 ]یه رب  ع دیگه اونجام[

 

 

بعد بی توجه به میثیم که بی هدف کانال های تلوزیون را 

ی یم کرد،از جایش بلند شد و دسنی الیه موهای  باال و پاییر

درحایل که به باال یم بهم ریخته اش کشید و 

م  راندشان،سمت در خانه راه افتاد و گفت:من دارم میر

 میثم،اگه شد شب یه رس میام. 

 

با نگاهش او را بدرقه یم کرد،تنها گفت:اوگ دادا که   میثم

 قدمت رو چشم. 

 

 

+++++++ 
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ی کشید تا  ی را پاییر صدای ضبط را کم کرد و شیشه ی ماشیر

ون خایل  سیگارش را بیر
 کند...   خاکسیی

 

ی که در آن یم راند  نگاه متفکر و آبی رنگش را به مسیر

نیم  دوخته بود و فکرش هزار جا پر یم کشید و دقیق

دانست اصل تفکراتش حول کدام آدم و موضوع یم 

 گردد... 

ه آزار دهنده  ی این روز ها زیادی مشغله داشت و رسدرد چیر

 ای بود که گریبانش را یم گرفت! 

 

به لوکیشنی که پروانه فرستاده بود و فلیسر که نگاه گذرا اش 

ی را  نشان یم داد به مقصد رسیده افتاد و به آرایم ماشیر

 ن شلوغ پارک کرد... گوشه خیابا
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 صدوچهارده#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی انداخت و  سیگار ته کشیده اش را توی جاسیگاری ماشیر

 بعد نگاه جستجو گرش را در پیاده رو پهن و مغازه های

بسیاری که در آنجا قرار داشت چرخاند تا بلکه آنها را پیدا 

 کند... 

 

نگار فشاره بعد از دقیقه ای،نگاه خمار و دردمندش که ا

د،میان شلوغی آنجا...روی رسدرد بر آنها هم غلبه کرده بو 

ی ثابت ماند که با قهقهه ای بلند و رسخوش،همراه با  دخیی

ی یم آمد و شال پروانه از پله های مغازه لباس فروشر  ،پاییر

ه اش رس خورده  سیاهش آزادانه...از روی موهای بلند و تیر

 بود! 
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روانش نشست نشد و نگاه متوجه اخم ظریقی که میان اب

ه اش،در آن حوایل چرخید تا ببیند کیس مثل کالف

 او،حواسش به آنها هست یا نه! 

 

یل انگار توجه چند پش جوابی را که با صدای قهقهه یل

 دار،کنار دیوار ایستاده بودند حسابی به  لبخند 
هابی معنی

خود جلب کرده بود که حنی با اشاره به آنها،باهم پچ پچ 

  کردند! هم یم

 

بی اعصاب لبانش را بر هم فشورد و پر حرص دستش را 

ی گذاشت...   روی بوق ماشیر

 

عالوه بر نگاه متعجب رهگذران،وقنی دید حواس پروانه و 

ی یل او جلب شده،رسی برایشان تکان داد یل به سمت ماشیر

 و زیر لب غرید:بیایید دیگه! 
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ترین امروز زیادی بی حوصله بود و حس یم کرد با کوچک 

ل خشمش را از دست یم دهد!   مسئله ای کنیی

 شقیقه هایش تیر یم کشید... 

د تا  حنی فراموش کرد آمدبی از میثم یک قرص مسکن بگیر

 این درد لعننی درصدی آرام تر شود! 

 

نگاه پر غیظش هنوز روی آن چند پش جوابی بود که نگاه 

رسکششان به دنبال دخیی ها کشیده یم شد،که با شنیدن 

ی باز شدن درها،پوفی کشید و سیع کرد انقباض صدا

ی ابروانش را کم کند...   ناخوداگاه بیر

 

 :سالم بابا. -

 

 :سالم. -
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یل یلنگاهش را از آینه به صندیل های عقب که پروانه و 

نشسته بودند داد و در جواب سالمشان با مکث 

 گفت:سالم. 

 تفری    ح خوش گذشت؟

 

ا قهر،از او روگرفت و پروانه با یادآوری موضوغ بالفاصله ب

روی سینه اش قالب کرده بود،مغموم لب  با دست هابی که

م!   زد:نخیر

 تفریحمون ناقص موند.. 

 تو که نذاشنی ما بریم پیش عمو پاشا! 

 

ریزبینانه متوجه چشم های قرمز و بی حال داراب یل که یل

 شده بود،آرام به پروانه نهیب زد:پروانه!بیخیال. 

 

ب گفت:بله د تری خطاب به دارابعد هم با صدای بلن

 خوش گذشت.پروانه شوخی میکنه. 
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_از_وی  بی آی#پاربی

 

 :فردا یم رم خونمون. -

 

 با درد چشم هایش را بست و عصنی به حرف آمد. 

ی! :ه-  یچ جا نمیر

 

م. -  :میر

 

 پر از خشم و حس های دیوانه کننده پلک گشود. 

 یل! :یل-
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 :نیم خوام دیگه ببینمت. -

 

...شقیقه هایش در مرز انفجار بود تر یم شد  داشت عصنی 

ی که روی و یل یل و حرف هایش شده بودند میچی آهنیر

 آهن بزرگ مغزش خراش ایجاد یم کردند! 

 

 :بس کن! -

 

بغضی نفس گیر و لحنی پرطعنه گفت:دیگه پیشت یل با یل

 احساس امنیت نیم کنم...عمو جان! 

 

ت در چشم برهم زدبی سد تحملش درهم شکست و مش

اییک فشورده و محکمش،پر از حرص و خشم روی موز 

 حیاط فرود آمد... 
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 کم بود! 

 ای که حالت چشمانش را هم ترسناک کرده 
ی

برای دیوانگ

 م بود! بود،این مشت کوچک خییل ک

 

از الی دندان های کلید شده اش به آرایم غرید:احساس 

؟؟  امنیت نیم کنی

 !
ّ
 ب ه درک

نمییسر تا مبادا عموی دیگه حنی تا یک قدیم هم نزدیکم 

 اری کنه! بوالهوست ک

 ویل تا زمابی که فردین برگرده حق نداری ازینجا جم بخوری! 

 حق نداری!! 

 

یل بلند شد و با بعد هم از مقابل نگاه مبهوت و ترسیده یل

به پوستش  رسی به دوران افتاده و دسنی که از شدت ضی

ی و قلنی   که ترکیده بود و خون یم آمد،با قدم هابی سنگیر

ی تر یم تپید به سمت خانه راه افتاد...   سنگیر
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 صدوپانزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

ه ی یل یل برداشت و داراب با تأمل نگاهش را از نگاه خیر

ی را روشن درحایل که رس  ش را تکان یم داد،دست برد و ماشیر

 کرد. 

 

 یل
ی

 یل؟پروانه اما شایک گفت:خی میگ

 خوبه خودتم دوست داشنی بری! 

 

با چشمابی ملتمس و لحنی خواهشمند تر،خودش  هم بعد 

 را به سمت صندیل راننده کشید و مصانه گفت:ب اب ا! 

 حاال که خودتم باهاموبی نمیشه بریم اونجا؟

 عمو پاشا هم خییل خوش حال میشه! بخدا 
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تازه قبل از ظهرم که بهش پیام دادم شاید بیایم اونجا،کیل 

 اضار کرد! 

 باشه بابا؟

 لطفا! 

 

ون فرستاد و توبیخگرانه رادا  نفسش را بیر
ی

ب با کالفگ

گفت:اولن...شما خییل اشتباه کردی که  ظهر از طرف من 

ی حرفی به پاشا زدی!   چنیر

 ندتم ببند خطرناکه! دومن،تکیه بزن کمرب

 

یل از این همه جدیت داراب متعجب شد و با یاداوری یل

ه رابطه ی صمیمانه دیشبش با پروانه،این برخورد را ب

 مفرد چهره اش نسبت داد و تنها سکوت 
ی

 و خستگ
ی

کالفگ

 کرد! 

 

 :بابا!! -
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ی هر هفته اونجاییم!   آخه ما که تقرییی

خالفت یل دوست داره بره اینجوری محاال چون یل

؟؟؟  میکنی

 

درواقع پروانه ندانسته و به قویل از روی سیاستش این 

ی کحرف را زده بود!اما یل ی ه به یل که این روز ها روی هرچیر

داراب و خودش مربوط یم شد،حسابی حساس شده بود،با 

ی   شنیدن این حرف پروانه نگاه ناراحت و غمگینش را پاییر

 ته... انداخت و حس کرد قلبش ترک دیگری برداش

 

اف داشت و تغیر  داراب که از آینه،کامال به عقب ارسر

یل را دیده بود،نگاه غضب آلودش را به خیابان حالت یل

 حرف،پایش را روی پدال گاز فشار داد...  دوخت و بدون

 

 حس عجینی داشت! 
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احساس یم کرد رسدردش بیشیی عود کرده و در این وضع 

اب خرابی اش را اصال نیم خواست لب باز کند،تا تمام اعص

 رس پروانه خایل کند.... 

 

پروانه هم وقنی متوجه تغییر مسیر شد و متوجه شد که 

یش گرفته،با خوش حایل و پدرش مسیر باغ رستوران را در پ

 زد و با شادی 
ی

،لبخند بزرگ ی  ماشیر
بی توجه به جو منقی

 ی   ول!!! گفت:ا

 عاشقتم داراب جونم،به خدا که یدونه ای... 

 

 

 

 

 صدوشانزده#پارت

 جان یل#یل
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وقنی به آنجا رسیدند،داراب با رسعنی که اصال مناسب 

ی نبود،ماشینش را توی پارکینگ خ ایِک آنجا پارک کردن ماشیر

ی  پارک کرد و درحایل که سوی    چ را برمیداشت و از ماشیر

 .. ی  پیاده یم شد،گفت:پیاده بشیر

 

که دیگر مثل یل  پروانه با شعف از جا پرید و زود تر از یل

ظهر اشتیافی برایش بافی نمانده بود،پیاده شد و نگاه ذوق 

 زده اش را در پارکینگ شلوغ گرداند... 

 

ات یک  بود که پاشا درآن تجاینجا باغچه ی با صفابی  ی هیر

باغ رستوران کامل را فراهم کرده بود و هر روزه هفته این 

ی یم شد!  ی شلوغ و پر مشیی  چنیر

 

ی پیاده ت یلپروانه با ذوق به سم یل ای که تازه از ماشیر

شده بود و داشت شال سیاهش را که با لب های قرمزش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 387 

را  مغایرت زیبابی داشت مرتب یم کرد،برگشت و دستش

 گرفت و گفت:میشنوی صدای آهنگو؟

عمو پاشا یه خواننده استخدام کرده که هرشب میاد زنده 

 اجرا میکنه! 

 انقدر باحاله که نگو! 

 

یل را به دنبال ه داراب و اخم های درهمش،یلبعد بی توجه ب

خود کشید و جلوتر از او به سمت ورودی باغ رستوران 

 رفت. 

 

 دسنی میان
ی
رش کشید و با  داراب،با کم حوصلگ موهای پر

قی که گرفت،سیع کرد بر اعصابش مسلط شود و با دم عمی

 احوایل که دارد امشبه را اوقات آنها را تلخ نکند! 

 یل بود و نبود!! ه ناراحنی یلهرچند که متوج

ی درواقع نیم خواست عالقه یل یل و آن روزی که در ماشیر

 گذراندند را یاداور شود! 
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 غییر کند... نیم خواست فکر هایش ت

 هرچند... 

 

،به دنبال آنها راه  ی  کشید و با قفل کردن درهای ماشیر
پوفی

 افتاد. 

 

با زبان پروانه بی فوت وقت رساغ عمو پاشایش رفته بود و 

ی یم کرد و یل ینش برای او دلیی یل با لبخندی موقرو شیر

شاید ظاهری،کنارشان ایستاده بود و نظاره گر بحث میان 

 آن ها بود... 

 

عمو بزنم به تخته هر هفته این شیکم قشنگ تو،تپیل تر : -

 میشه! 

 میکنه ها! 
ی

مو خوب رسیدگ
َ
ن
َ
 ز

 نکنه قراره یه پشعموی دیگه برام بیاری؟؟؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 389 

ا با آن صورت گوشنی و مهربان،قهقهه بلندی رسداد و پاش

دستش را روی شانه پروانه گذاشت و گفت:این پدرسوخته 

 ! ی  رو ببیر

 ؟مله دیگه پروانه خانومکه من شدم مثل زنای حا

 یل این بچه چه مارو مسخره میکنه؟میبینی یل

 

یل تنها لبخندش را کیم بیشیی کش داد و با حضور داراب یل

کنارش،نگاهش را بیشیی و بیشیی مجاب کرد تا به سمت در  

 او بر نگردد. 

 

 

 

 

 صدوهفده#پارت

 جان یل#یل
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 :چطوری پاشا؟-

 

جه با پروانه بود و تازه متو  پاشا که هنوز مشغول گپ زدن

او شد،تنش را جلو کشید و با گشاده روبی یکدانه 

پشعمویش را درآغوش کشید و گفت:خوش اومدی 

 بارونمون کردی که. داداش.نور 

 

به آرام بر پشت او نشاند و درحایل که از  داراب چندضی

 آغوشش جدا یم شد گفت:چاکرتم. 

 فتانه خوبه؟

 

 :سالم داره خدمتت. -

 

 شان بود اشاره  به بعد 
ی

تخت چوبی ای که جایگاه همیشگ

 کرد و گفت:بشینید داداش رس پا واینستید. 
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 بفرما. 

 

از همه،همراهیشان کرد و از یل با قدم هابی ارام تر یل

 ناراحنی حنی متوجه محیط زیبای اطرافش هم نبود! 

 هم به او فشار یم آورد،چراکه تا به حال 
ی

ازطرفی دلتنگ

ی  نشده بود جابی  بدور از  پدرو مادرش باشد و شاید همیر

شت از آن باغ رستوران و دلیل اصیل ای بود که نیم گذا

د!   را بیی
 اش لذت کافی

ی
 قشنگ

 

 که روی تخت جاگیر شدند.   وقنی 

بالفاصله یگ از پشهای کم سن و سایل که با آن لباس 

های ساده و شلوار کردی سیاه رنگش،نقش گارسون را 

مد و بعد از خوش آمد گوبی گرم و داشت به سمتشان آ

 صمیمانه ای با داراب،منو را مقابلشان گذاشت... 

 

نگاه زیر  یل دوخت و متوجهداراب نگاه خسته اش را به یل

 افتاده و صورت گرفته اش شد... 
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اخم ظریقی کرد و در آن واحد هزار سوال در رسش شکل 

 گرفت... 

 

انه و زیبایش ک ناراحنی از چهره ی دخیی یم بارید و او  دخیی

امانت داری اش به فردین  احساس مسئولیت پذیری و قول

را در دلش حس یم کرد و نیم دانست چرا نگران این حال 

 شده!  مغمومش

 

 یل:یل-

 

وقنی با صدای او،مردمک های قهوه ای رنگش را باال کشید 

؟  و در نگاه سوایل اش قفل کرد،آرام پرسید:خوبی

 

یر و رو جیب و ناخوانای او،دلش ز یل که از حالت نگاه عیل

 شده بود،تنها رسش را تکان داد و لب زد:آره. 
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ود،لب یل شده بپر مکث و درحایل که متوجه دروغ عیان یل

 هایش را برهم فشورد و منو را به سمتش هول داد. 

 

 :انتخاب کن عزیزم. -

 

 

 

 

 صدوهجده#پارت

 جان یل#یل

 

 

را نداشت،به انگشتان  یل که دیگر تاب  سنگینی نگاه او یل

دوخت و بی توجه به منوبی که کنار  کشیده اش چشم

پایش مانده بود،گفت:دستتون درد نکنه،هرخی شما 

 میخورید برای منم سفارش بدین. 
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پروانه که امروز به طور عجینی پرانرژی و حراف شده 

بود،بحث با عمو پاشای خوش خنده اش را رها کرد و 

 یخوام،تو دوست داری؟گفت:من که مایه کبابی م

 

 دوست نداشت،اما با این حال خواست بگوید

 "آره"

منو  یل جان تویکه داراب زودتر به حرف آمد و گفت:یل

 تنوع غذا زیاده. 

 یه نگاه بنداز بهش،تعارف نکن! 

 

 بی حرف به حرف داراب گوش داد. 

نگایه اجمایل به صفحاتش انداخت و دست آخر 

 گفت:جوجه کباب میخورم. 

 

 . وگ:ا-
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 پاشا تو خی میخوری؟

 

پاشا با لبخند جواب داد:هیچی داداش من پیش پای شما 

 غذا خوردم. 

سینا،همان پشگ که سفارشات غذای آنها را یم بعد هم به 

نوشت رو کرد و گفت:پش یه قلیون مشنی هم چاق کن 

 بیار. 

 

 :چشم آقا الساعه. -

 

ریکال پاشا باخنده پیس آرایم به گردن پشک زد و گفت:با

پش!   شیر

 

ا؟  روبه صورت متفکرو خسته ی داراب کرد و گفت:چه خیی

 کم پیدا شدی. 
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یل و پروانه که مشغول صحبت نگایه گذرا به یلداراب با 

کردن بودند،تکیه اش را به پشنی زد و دست هایش را از دو 

طرف روی لبه ی آن گذاشت و گفت:خیی خاض 

ینه که وقت نیست...فقط این روزا یکم رسم شلوغه،ا

 نمیکنم زیاد بیام این ورا. 

 

خانوم کیه؟  پاشا با صدابی آرام پرسید:این دخیی

 ستای پروانست؟از دو 

 

با این حرف پاشا،نگاه داراب برای بار دوم معطوف آنها شد 

 نگاهش روی طره موهای حالت دار و 
ی

گ و درحایل که خیر

ک مکث کرده بود،مثل خودش به آرایم لب  بلند دخیی

 زد:نه. 

ی شهرستان این چند  ه یگ از رفیقامه...خانوادش رفیی دخیی

 وقت و پیش ما میمونه. 
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 ونوزدهصد#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

پاشا به نشانه تفهیم رسی تکان داد و برای اینکه موضوع 

 تو نمیخوابی ازین 
بحث را عوض کرده باشد،گفت:راسنی

؟  تنهابی دربیابی

 خییل وقته طالق گرفنی پش. 

تو میکشن با این دک و پوزی که داری،قبل م منتخیلیا

ن برای ازینکه پیر بیسر و پروانه رفتنی بشه یه فکری بک

 خودت! 
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داراب با پوزخند غلیظی به او رو کرد و  گفت:فکر نیم کنی 

بعد از دوتا متارکه ازدواج مجددم یکم مسخره بنظر 

 برسه؟؟

 

 :ولمون کن بابا،این حرفا چیه؟-

فت آیندت! تو سنگ کنی برای تو که نباید گذشت  پیشر

 

 :نه دیگه،پیر شدیم داداش...ازدواج از سن ما گذشته. -

 

یل قفل شد و لحظه نگاه خمار و خسته اش در چشمان یل

 ای حواسش از بحث پیش آمده پرت شد.... 

یل هم انگار تن صدایشان بلند شده بود که حاال پروانه و یل

 یم دادند! در سکوت کامل به حرف های آنها گوش 

 یل با چهره ای...درهم! پروانه با چهره ای ناراضی و یل

 

 :ج مع ک ن!!! -
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وپاتالت کجا بود  تو با  این قیافت حق منم خوردی...پیر

؟  مردحسابی

 

یل به سمت اتصال پر جاذبه ی نگاهشان،با چرخیدن رس یل

ی خییل زود بریده شد و داراب با حایل مثل نگرابی از  پاییر

 بر پلک بابت ناراحنی 
ی

چهره ی او،دستش را با خستگ

هایش فشورد و در جواب پاشا گفت:به جاش حق غذای 

 یارم تو خوردی. خیل

 

پروانه پقی زیر خنده زد و پاشا با اخیم تصنیع،مشنی بر 

ی امروز گیر 
بازوی عضالبی او کوبید و گفت:پدرو دخیی

 دادین به این یه کیلو چربی اضافه من انگار!! 

 ن؟یا حسد یم ورزیچشمتونو گرفته 

 

لبخند کوچگ کوشه ی لب داراب را باال کشید و همان 

 و قلیان شان رسید.  موقع سفارشات غذا 
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 :امر دیگه ای ندارید آقا؟-

 

پاشا با نگایه به سفارشات تکمیلشان گفت:نه پش،دستت 

 درد نکنه. 

 

 :چاکریم آقا پاشا. -

 

ه از پروانه اول از همه به خود جنبید و با خوش حایل ک

ا پهن کرد و تمام حرکاتش هویدا بود،سفره ی یکبار مصف ر 

 د و گفت:ب ه ب ه! مایه کبابی اش را جلو کشی

 !  من عاشق این جنازه ی خوش مزه ام یعنی

 

داراب تکیه اش را از پشنی گرفت و درحایل که جوجه کباب 

یل یم گذاشت خطاب به پروانه گفت:کم بخور را جلوی یل

 عده ات بهم بریزه! عزیزم،ممکنه باز م
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 صدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

هفته پیش و حرف پدرش،با پروانه اما بی توجه به اتفاق 

لذت تکه های طعم دار مایه را توی دهانش گذاشت و به 

 نشانه مخالفت رسی تکان داد... 

 

وع به این وسط یل یل،برخالف پروانه کامال بی اشتها رسر

و بی گاه داراب لقمه های خوردن کرد و زیر نگاه گاه 

 کوچکش را به آرایم قورت یم داد... 

 

 سهرابه،گفت بهت؟:دوشنبه نامزدی پش -
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داراب که به طور عجینی با نصف بشقابی سیر شده بود،با 

دستمایل دور دهانش را پاک کرد و روبه پاشا که قلیان یم 

 کشید گفت:آره زنگ زد.ویل شاید نتونم بیام. 

 

به ای به پای او زد  شلنگ چوبی قلیانپاشا پر حرص با  ضی

قوز آباد گفت:مثال جنابعایل دوشنبه با رئیس جمهور دو 

یف بیاری؟  جلسه داری که نمیتوبی تشر

 

 :کار دارم پاشا! -

دم دست عیل بنده خدا  این چندوقت کل کارای بنگاه و سیی

 معلوم نیست تا االنم چیکار کرده و نکرده. 

 نزدم...  ازون طرفم باشگاه یک ماه رس 

احمدم گفته این هفته میخواد بره اراک،اونجا بی صاحاب 

 میمونه! 
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.  :حاال یه-  دوشنبه رو فاکتور بگیر

 سهراب ناراحت میشه!. 

 

پروانه با شکیم پر،عقب کشید و روبه آنها گفت:راست 

 میگه بابا! 

 منم خییل دوست دارم بریم. 

 

فره یل با قلنی فشورده شده لیوان خایل آبش را روی سیل

 گذاشت و به این فکر کرد که چقدر مزاحمشان شده! 

نامزدی فامیلشان بروند،او باید فکری اگه قرار بود آنها به 

 برای آن روزش یم کرد و به خانه خودشان یم رفت. 

 

 خب از رسبار بودن بدش یم آمد! 

دلش به شدت برای پدرو مادرش تنگ شده بود و به طور 

 د! احمقانه ای احساس غرینی یم کر 
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ی

حنی باوجود اینکه چند سال با آن ها رابطه خانوادگ

 اش به حساب داشتند و...حنی باا
ی
ینکه داراب عشق زندگ

 یم آمد... 

 

 :حاال تا دوشنبه ببینم خی میشه. -

 

 همه خی به ظاهر عادی بود! 

اینکه پاشا و داراب درباره ی درآمد و اوضاع باغ رستوران 

هن صحبت یم کردند و داراب با دکمه ا ی که بی هوا از پیر

سیاهش شل شده بود و با تکیه بر یک دستش روی 

،دو  ی لب های پشنی د قلیان را به شکل خییل جذابی از بیر

ون یم فرستاد...   خوش فرمش بیر

یل در ظاهر با پروانه،درباره ی اتفاقابی که امروز در اینکه یل

استخر برایشان افتاده بود حرف یم زدند و نگاه رسکشش 

 به سمت داراب تغییر مسیر یم داد.... گایه 
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 ویکصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی عادی بود و این عادی بودن،مسخره ترین  همه چیر

 ظاهرسازی در آن موقعیت بنظر یم رسید! 

 

یک ساعت دیگر را در باغ رستوران بسیار زیبا و خوش برگ 

ب و درخت پاشا ماندند و در نهایت با اعالم رفتنی که دارا

کرد،همه از جا بلند شدند این وسط تعارف های متوادل 

ی پاشا  و داراب رد و بدل شد.... منباب بیشیی ماندشان  ،بیر
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 رسش 
ی
در تمام مسیر برگشت به خانه،پروانه با بی حوصلگ

یل گذاشته بود و چشمان بسته اش خیی از را روی شانه یل

 خواب ناگهابی اش یم داد... 

طر تن مرد و بی رسو ته،مست از ع یل با افکاری مختلفیل

کرد و غرق در رویاهایش از پنجره به خیابان ها نگاه یم  

 که گایه از توی آینه 
ی

دنیابی دیگر،غافل از چشمان آبی رنگ

 روی صورت گرفته اش یم نشست بود . 

 

،داراب تصنیع گلویش را صاف کرد و با  بعد از مدبی طوالبی

نده را شکست و صدای بم و مردانه اش،سکوت آزار ده

 !  گفت:اذیت نیسر

 

ی جمله ی کوتاه برای کشاندن  یل از قعر افکار یلو همیر

مختلف و غالبا منقی اش کافی بود و باالخره نگاه سوایل اش 

ی آینه و جاده در چرخش   که بیر
را به سمت او و چشمابی

؟ ی ی گفتیر ی  بود،کشاند و پرسید:چیر
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 مد! یل متوجه حرفش نشده بود خوشش نیاازینکه یل

درواقع اینطور برای خودش استنباط یم کرد که ناراحنی ای 

امال از چهره اش مشهود بود،عامیل بوده برای این که ک

 ...  حواس پربی

 

ابروانش بیش از پیش بهم نزدیک شد و آرام گفت:نشنیدی 

 خی گفتم؟

 

یل که از تن صدای جدی و اخم های داراب کیم یل

کرد که داراب چه حرفی   دستپاچه شده بود و به این فکر یم

کند،چشمانش را قفل نگاه زده که حاال اینگونه برخورد یم  

 خسته و خمارطور او کرد و گفت:حواسم نبود...ببخشد... 

 

داراب بدون حرف،نگاه متفکرش را به خیابان دوخت و 

ی کشید...  ی را کیم پاییر  شیشه ماشیر

 احساس بدی داشت! 
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و حیس گنگ  یل یم دانستخودش را مقص این حال یل

 آزارش یم داد... 

ک اینطور  حواسش پرت یم شود و  اینکه یم دید دخیی

 اینطور خنده از لب های کوچکش فراری شده... 

 

 الی انبوه موهای سیاهش کشید و با یادآوری حرف 
ی

چنگ

فردین که پشت خط سفارش کرده بود مواظب تکدانه 

ش باشد،عصنی تر از قبل دندان هایش را برهم 
دخیی

 د.... فشور 

 

 :آقا داراب؟-

 

 ذهنی 
ی

 بی بی تمرکز از آن همه آشفتگ
ی

و رانندگ

 احتیاطش،لب زد:جانم؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 409 

شاید نفهمید که با این تک کلمه ساده چگونه قلب او را 

آوار کرده،ویل وقنی مکث طوالبی اش را دید و نگاهش به 

ه و پرحس او افتاد،کیم حواسش جمع شد و  نگاه خیر

 
ی

ی یم خواسنی بگ ی  ؟پرسید:چیر

 

 

 

 

 ودوصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

رسی    ع نگاه بیتابش را جمع و جور کرد و درحایل که یل یل

تمام ذهنش از حرف هابی که یم خواست بگوید خایل خایل 

 شده بود،گفت:نه... 
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بعد هم برای بار چندم اتصال نگاهشان را قطع و رسش را 

 ری؟به سمنی دیگر چرخاند که داراب گفت:فردا کالس دا

 

 :آره. -

 

 :خودم یم رسونمت...راه دوره. -

 

 باش. : -

 

 بازهم سکوبی مسخره حاکم شد... 

 

داراب که ازین وضعیت راضی نبود و دلش یم خواست با 

 حرف زدن از بار منقی فضا بکاهد،گفت:شونت اذیت نشه! 

 رس پروانه رو به پشنی تکیه بده. 
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،حالش دگرگونیل شده  یل که حنی با این توجه زیرپوسنی

شونم بود آرام گفت:نه اذیت نیم شم،سنگینیش روی 

 نیست. 

 

 :اوگ. -

 

 :دوشنبه میخوایید برید مراسم؟-

 

 :چطور؟-

 

:آخه...یعنی منظورم این بود من دوشنبه میتونم برم خونه -

 . ی  خودمون که شما راحت باشیر

 

یل،با تحکیم که تمام صدایش داراب با شنیدن این حرف یل

گفت:اگه بر فرض هم قرار باشه ما دوشنبه را فرا گرفته بود  
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مراسم بریم،صد در صد تو رو هم همراهمون یم به اون 

 یل. بریم یل

 متوجه شدی؟

فرمان را چرخاند و داخل کوچه شان که پیچید، ادامه 

داد:درضمن؛اگه وقت داری یم خوام باهات حرف بزنم تو 

 خونه. 

 

ه یل متعجب و با چشمابی گرد شده پرسید:حرف؟چیل

؟  حرفی

 

 :بله حرف...حرفای مهم! -

 

س آب دهانش را قورت داد و دیگر حنی زبانش یل با یل اسیی

سد!   نچرخید تا سوال دیگری بیی
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ی را  وقنی مقابل خانه رسیدند،داراب ریموت را زد و ماشیر

ی داخل حیاط بزرگشان پارک کرد و قبل از یل یل از ماشیر

ی آمد و در عقب را باز کرد و پروانه ای که با صوربی  پاییر

 ر آغوش کشید. درهم به خواب رفته بود را د

 که داشت،شاید حنی اگر 
ی

با آن هیکل عضالبی و بزرگ

یل هم در آغوش یم گرفت،برایش سنگینی همزمان یل

 چندابی نداشت! 

مانه  و این دقیقا همان فکری بود که داشت به طور بی رسر

نبال داراب ای،درون رس یل یل ای که با قدم هابی ارام به د

 یم امد چرخ یم خورد.... 

 

داراب پروانه را مستقیمن به سمت اتاقش برد و بعد ازینکه 

پتو را تا زیر گلوی او باال کشید و برق اتاق را خاموش کرد،به 

سمت حال برگشت و تن خسته و کوفته اش را روی کاناپاپه 

انداخت و بعد ازینکه رس دردناکش را به پشنی آن تکیه 

 های سنگینش را برهم گذاشت...  داد،پلک

 یل بیاید! بود یلمنتظر 
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ویل حاالبی که چشمانش برای دقیقه ای بسته شده 

 بود،احساس یم کرد چقدر خوابش یم آمده و توجه نکرده! 

 یل خییل حرف ها بزند... قرار بود با یل

سد و اگر دلیلش همان  یم خواست دلیل ناراحنی اش را بیی

ی بود که به آن فکر  ی یم کرد،کیل حرف و حدیث دیگر  چیر

 اورد و...حاال فقط خوابش یم آمد... پشتش بی

 

 

 

 

 وسهصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ش مضحک از آن لحن جدی و گفته ی یل یل که اسیی

داراب، منباب هم صحبنی شان،گرفته بود...از رسویس 
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ون امد و درحایل که صورت خیس از آبش را  بهداشنی بیر

سمت  و مدام در ذهنش فرضیه بافی یم کرد،بهپاک یم کرد 

پذیرابی قدم برداشت و از همان ابتدا نگاهش به مردی افتاد 

 خسته و چشم هابی بسته تن بزرگش را روی 
که با صوربی

کاناپه رها کرده بود و دلش را با حیس قوی زیر و رو یم 

 کرد... 

حس یم کرد مزه ی عشق او بیشیی و بیشیی زیر زبانش رفته 

ی باعث شده روی خییل از رفتار ها و  یل همیر یش کنیی

 نداشته باشد!.... 

 

 قدم های آرامش را جلوتر کشاند.... 

به قدری که حاال دقیقا رو به رویش ایستاده بود و با نگایه 

پر شور، صورت مردانه ی او را نگاه یم کرد و با فکرهای 

انه ی توی رسش مدام دلش یم ریخت...   دخیی

 

 ا جلو برد... دستش را بی هو 
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مسکوبی که جز ان ها نفر سومشان درواقع در آن فضای 

ه شده  شیطان یم شد،به قدری احساساتش بر قلبش چیر

 بودند،که حنی مغزش هم از کار افتاده بود انگار! 

 

هنوز انگشتانش به موهای سیاه و حجیم داراب نرسیده 

بود،که داراب با حس سایه ای پشت پلک هاش،با حالنی 

گ گرفت و و رسی    ع،مچ ظریف دست او را به چن تدافیع

چشمان قرمز و بّران اش را به چشمان ترسیده و متعجب 

 یل دوخت... یل

 

حواسش نبود شاید...شاید هم فقط پلک هایش از هم باز 

شده بودند و مغزش هنوز توی خواب به رس یم برد که 

بدون هیچ عکس العمیل،نگاه گنگ و ترسناکش بعد از 

ی مردمک های قهوه ای یلچندی هنوز  پر مکث یل،هم بیر

 رفت و آمد یم کرد... 

 

 فاصله تن هایشان کم بود... 
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یل را اسیر مشت بزرگش کرده هنگایم که داراب مچ یل

یل به سمتش خم تر شده بود و او برای اینکه از بود،تن یل

این حالت بی تعادل توی آغوش داراب نیفتد،دست 

ی بار دیگرش را بند پشنی کاناپه ک ی رده بود و حاال....این اولیر

 بود که انقدر بهم نزدیک یم شدند؟؟

 

خب...هیچ کدام در آن لحظه به این موضوع فکر نیم 

 کردند! 

یل دستخوش احساسات مختلقی که تمامش را احاطه یل

کرده بود،موقعیتشان را فراموش کرده بود و 

 داراب.....داراب انگار یم فهمید و نیم فهمید! 

ه بود که بدون حواسش بی چشمان زیبابی رفتتمام  درواقع

پلک زدن نگاهش یم کردند و فکرش از تجزیه و تحلیل 

ین و کمرنگ یل ی جز حالت چشمان و عطر شیر ی یل هرچیر

 عاجز که نه...قفل بود انگار... 
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هرلحظه،نگاه خمار و قرمزش داشت عوض یم شد و 

وی یم کرد ...   رسکش تر از قبل،کم کم پیشر

و افسارگسیخته  م و عجینی که داشت،نگاه آبی ل مبهبا حا

ی تر کشید و با دیدن لب های اش را از چشم های یل یل پاییر

کوچگ که فاصله ای اندک بینشان افتاده بود و حالت 

گوشنی و صوربی شان،پر جاذبه،نگاه دو دو زنش را 

مجذوب یم کرد..آب دهانش را قورت داد و بی اراده مچ 

تن بی  سمت خودش کشید و تازه با افتادن یل را بیشیی یل

یل توی آغوشش بود که برای لحظه ای تمام آن تعادل یل

 حس عجیب و مبهم از رسش پرید.... 

 

 

 

 

 وچهارصدوبیست#پارت

 جان یل#یل
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یل که خییل رسی    ع از او فاصله نگاه وق زده اش را به یل

لود،به گرفته بود و با گونه هابی گلگون و چشم هابی اشک آ

 الی سمت حیاط قدم تند یم کرد 
ی

دوخت و پر حرص،چنگ

 موهایش کشید و تن گر گرفته اش را از مبل جدا کرد... 

ان و عصنی بود...   بشدت حیر

 از خودش! 

 از کاری که تا چند لحظه قبل یم خواست انجام دهد! 

ی شده بود!   از هورمون های لعننی ای که باال و پاییر

است عرفنی وحشتنایک که یم خو از یادآوری فردین و بی م

 کند! 

ی که به حیاط رفته بود و چشم های اشک  از دخیی

 آلودش! 

هنوز نیم توانست باور کند که چطور مغز لعننی اش قفل 

 کرده بود و یم خواست...یم خواست... 

 یم خواست او را ببوسد؟؟
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 با عصبانیت و حرص،غرشر کرد و از روی مبل بلند شد... 

ی چ و دلش خرد کردن و بی قرار شده بود  ی را یم یا شکسیی ی یر

 خواست... 

 

وع به یط کردن عرض پذیرابی  قدم رو و با بی قراری رسر

 کرد... 

 شدیدی داشت! 
ی

 احساس گناه و درماندگ

بچه را ببوسد؟؟؟؟  یم خواست یک دخیی

 

پوف بلندی کشید و پلک هایش را برهم فشورد و دستانش 

 را بند شقیقه های پر دردش کرد... 

 

یل پشت پلک و اشگ یلله تصویر چشمان قهوه ای فاصبال

 هایش نقش بست... 
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فکری پر رسعت به ذهنش هجوم آورد و با عجز چشم 

 هایش را باز کرد. 

 یل چرا بغض کرده بود؟یل

 مگر نگفته بود دوستش دارد،پس چرا از... 

 

خانه قدم تند کرد..  ی  نفس بلندش را رها کرد و به سمت آشیی

 د. داشت دیوانه یم ش

بود که دلش یم خواست به قدری حالش منقلب شده 

 عربده بکشد! 

 

رسی    ع لیوابی از آبچکان برداشت و چند بار آن را پر و خایل 

کرد تا این گرمابی که برخالف چندی قبل،فقط و فقط از 

 زوره خشم بود را خاموش کند و حال بدش کیم بهیی شود! 

 

طر آب خوردن تکیه اش را به کابینت زد و درحایل که به خا

بدون مکث اش نفس نفس یم زد،نگاه بی قرار و رسی    ع و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 422 

خانه به حیایط که از تاریگ  ی قرمزش را از پنجره ی آشیی

ی از آن مشخص نبود دوخت...  ی  چیر

 

فکر،فکر،فکر،فکر...فکرهای لعننی داشتند کله ی پر دردش 

را منفجر یم کردند و او عاجز بود از پس زدن تصویر لب 

ودند و دامن یم زدند ر توی مغزش حک شده بهابی که انگا

 بر این رسدرد وحشتناک! 

 

یل در تکیه اش را ازکابینت گرفت و کالفه از ندیدن یل

 حیاط،با تمام حس های بدش به سمت حیاط رفت... 

 نیم دانست باید چه بگوید! 

 چه کاری انجام دهد! 

فقط وجدانش اجازه نیم داد بی توجه از کنار اشک های 

ک گ  ذر کند! دخیی

 

ون رفت،هرچه چشم چرخاند او را ندید! وقنی از خا  نه بیر
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ون زده باشد برای لحظه ای  با فکر اینکه کال از خانه بیر

 ترسید و حالش صد درجه بدتر شد... 

 

 

 

 

#VIP 

 

 

 :سالم. -

 

انه ای که از نزدیگ اش به  با شنیدن صدای ظریف و دخیی

ی  زیبا گوش رسید،رسش را به همان سمت چرخاند و دخیی 

که با کفش های پاشنه ده ساننی اش،رعنا و   و خوش لباس

 خوش قامت هم بنظر یم رسید را کنارش دید.. 
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وقنی متوجه نگاه مستقیم دخیی روی خودش شد،ابروبی 

باال انداخت و با صدابی که چون همیشه رسا و مردانه به 

 گوش یم رسید گفت:سالم...جانم؟

 

 همیشه همینطور بود! 

ی جد ام و تاحدیت،با احدرعیر ودی گرم با طرف مقابل یی

 
ی

ی باعث یم شد که درکنار ویژگ رفتار یم کرد و شاید همیر

ام  های ظاهری ای که داشت،زنان از طرز برخورد و احیی

او،بیشیی و بیشیی به سمتش کشیده شوند و به قویل دل 

 ببازند! 

 

دخیی مو بلوند هم  که با برخورد موجه او جرعت و اعتماد 

ی  به ن گرفته بود،قدم دیگری جلو برداشت و با فس بیشیی

لبخندی که زد،ردیف دندان های سفید و کمپوزیت شده 

 اش را به نمایش گذاشت. 

 

 :آممم...مگان جلوی در برای شماست؟-
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ی و  داراب که با لبخندی محو و منظور دار و نگاه سنگیر

ی از دخیی بود،با  های بیشیی ی نافذش،هر آن منتظر چراغ سیی

کیم تعجب کرد و با کنجکاوی   دن سوال او شنی

 پرسید:چطور؟

 

دخیی مو بلوند بازهم از همان لبخند های مکش مرگ مابی 

که انگار هرچند ثانیه یکبار باید برای هویدا کردن دندان 

هایش به نمایش یم گذاشت تحویل داراب داد و 

ی من پشت مگان شما پارکه،نمیتونم درش  گفت:ماشیر

 نید ممنون میشم. جا به جا کبیارم...اگه یکم 

 

 خب...بهانه ی خوبی نبود! 

درواقع دخیی پر رنگ و نگار مقابلش انگار نیم خواست به 

 طور مستقیم حرفی بزند! 
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ی برداشت و در جواب  سوییچ و موبایلش را از روی میر

 چشمان برق دار دخیی گفت:بفرمایید. 

 

ی که برای دوستانش دست تکان  و چشمک پر شور دخیی

یل ای که با چشمابی وق زده و....این میان یل اد را ندید یم د

ی آن ها را  و ناباور،در پیچ سالن خشکش زده بود و رفیی

 تماشا یم کرد را هم ندید... 

 

 

ون زد و به سمت ماشینش گام  وقنی از در کافه بیر

برداشت،نگایه به تنها ماشینی که پشت مگان پارک شده 

ی زیادی که ببود انداخت و با دیدن فاصله ی  ی سیی ماشیر یر

 بود،رسی با تاسف تکان داد و سوار شد... 

 یاد حرف پژمان افتاد که یم گفت

"عجب غلظ کردم با توی یابو دوست شدم 

داراب!....خداوکییل هرخی دخیی میخوام مخ کنم با یه دو 

 دو تا چهار تا راه کج یم کنه سمت تو"
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👇👇 

 

 

https://t.me/c/1366022508/132 

 

 وپنجصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی آمد و  پر هراس  با شتاب از  چند پله ی کوتاه ورودی پاییر

 ل یدر حیاط تاریک قدم برداشت و صدا زد:ل ی
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بان قلبش تند  شده درحایل که از ترس و هجوم افکارش،ضی

د که یک لحظه صدای بود،خواست به سمت کلید برق برو 

از انتهای حیاط  و باغچه ای که آنجا  ضعیف گریه ای را 

 بود شنید... 

 

ون فرستاد و به آن سمت راه   نفس تندش را بیر
ی

با آسودگ

 افتاد. 

 

یل حالش هر قدم که نزدیک تر یم شد،از صدای گریه ی یل

ی تر یم تپید... خراب تر یم شد و قلبش درون سینه   سنگیر

 

ه های کوتاه باغچه،او را که ست از پس بوتباالخره توان

رسش را به زانوهایش تکیه زده بود و موهای بلندش دورش 

 را گرفته بود ببیند. 
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 و حس هابی متناقض دستانش را پشت گردنش 
ی

با کالفگ

قالب کرد و برای تسلط بر خشیم که از خودش 

 ت... داشت،لحظه ای چشمانش را بس

 

گ را داشت که بی مالحظه صدای گریه ی او برایش حکم پت

 رس پردردش کوبیده یم شد! بر 

 

 یل.. به آرایم جلو تر رفت و آرام تر لب زد:یل

 

ک بلند تر از قبل به  جوابی نشنید و تنها صدای گریه دخیی

 گوش هایش رسید.. 

دست خودش نبود اما از فکر کردن به دلیل گریه های او 

 نی تر یم شد... داشت عص

وی ذهنش چرخ یم ولد ترین فکری که تو بی معنی ترین و ب

 خورد این بود که.. 

 "اگر دوستت داشت که با یه بوسه قرار نبود بهم بریزه!"
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اخم هایش پررنگ تر از قبل روی پیشابی اش خط انداخت 

 و جلوتر رفت. 

 پیش پای او خم شد و روی دو پایش نشست... 

با  اش را به شانه های لرزان او دوخت و نگاه نادم و آشفته 

 یل جانناراحنی لب زد:یل

 

- ....: 

 

 لب بر هم فشورد و ادامه داد:من ازت معذرت میخوام. 

 

- ....: 

 

ازینکه جواب حرف هایش را با سکوت یم داد عصنی تر یم 

 شد... 
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یل را باال با تردید دستش را جلو برد و به آرایم رسه یل

 گرفت.... 

انه و چشمان خییس که مقابل نگاه شور صورت  یده دخیی

با تمام توان اش قرار گرفت،برای لحظه ای قلبش را 

 فشورده کرد... 

 

 یل ساکت بود! یل

ه انگشتان داغ او شده بود،و با  فقط با چانه ای که اسیر

ابی که حاال اشک هایش  همان مردمک های قهوه ای و گیر

د،با دلخوری و هزاران آن ها را زیباتر از همیشه جلوه یم دا

و نگاه یم کرد و به اشک های روانش هزار حس دیگر به ا

 نیم کرد..  توجیه
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 وششصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

داراب با برخورد اشک های او به دستش،نفس عمیق و 

منده از چشمابی که پر حرف نگاهش  کالفه ای کشید و رسر

؟  یم کرد لب زد:خوبی

 

ود که در آن لحظه زده شد...اما مسخره ترین سوایل ب

جانش ی که از بابت این سکوت و این اشک ها در نگرابی ا

رسوخ کرده بود مجابش کرد تا این سوال هرچند مسخره را 

 به زبان بیاورد! 

 

ه نگاهش کرد و بعد با تکان یل ه خیر یل با همان حال،کیم خیر

 کرد... دادن رسش،چانه اش را از گرمای دست او جدا  
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غچه حاال نگاهش به جای چشم های مشوش داراب،به با

ی جز همان گل و گیاهان  ای دوخته شده بود که هیچ چیر

 داخلش نداشت... 

 

 یل.. :یل-

 

با صدای گرفته و ناراحنی گفت:تو گفنی من و دوست 

 نداری... 

 

ی  ی روی او دقیق شد و با اخم هابی درهم،خواست چیر

... یل ادادمه بگوید که یل  داد:یم خواسنی بوسم کنی

 

 یل من... آرام و جدی گفت:یل
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وسط حرفش پرید و پر از بغض و حس بد گفت:تو فکر 

کردی عشق من یه هوس بچگانه بود که میشد ازش 

 سواستفاده کرد؟

 

َرش را به سمت داراب چرخاند و با بغض لب 
َ
نگاه ت

زد:تو...تو فکر کردی چون بهت گفتم دوست دارم دخیی 

 یم؟؟خراب

 

ت و عصبانیت،رس نبض دارش را جلو  داراب پر از حیر

ید و پر خشم گفت:هیچ معلوم هست داری خی کش

؟؟؟؟
ی

 میگ

بی هسنی یا ن ه؟؟؟یل ی  که میر
 یل متوجه حرفی

 

؟-  :تو متوجه بودی یم خواسنی چیکار کنی

 

 لب هایش را برهم فشورد... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 435 

ن درمانده تر از هر زمان دیگری بود،چراکه خودش هم در آ

لحظه متوجه کاری که یم خواست بکند نبود و نیم دانست 

 ال در جواب این چشمان گریان و معصوم چه بگوید... حا

ی که قصد بوسیدن لب هایش را داشت چه یم  به دخیی

توانست بگوید جز اینکه برای لحظه ای مجذوب لب هابی 

ش یم  شده بود که ادعا داشت صاحب آن ها مثل دخیی

 ماند!!! 

 .. هوس بود. 

 هورمون های لعننی اش بود... 

 مست خواب بود... 

 ت! نیم دانس

در آن لحظه او رسدرگم تر از آن بود که بتواند کار بدش را 

 توجیه کند... 
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 وهفتصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :فردا یم رم خونمون. -

 

 با درد چشم هایش را بست و عصنی به حرف آمد. 

ی! -  :هیچ جا نمیر

 

م. -  :میر

 

 پر از خشم و حس های دیوانه کننده پلک گشود. 

 یل! :یل-
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 دیگه ببینمت.  خوام :نیم-

 

داشت عصنی تر یم شد...شقیقه هایش در مرز انفجار بود 

ی که روی و یل یل و حرف هایش شده بودند میچی آهنیر

 آهن بزرگ مغزش خراش ایجاد یم کردند! 

 

 :بس کن! -

 

 پرطعنه گفت:دیگه پیشت یل با بغضی نفس گیر و لحنی یل

 احساس امنیت نیم کنم...عمو جان! 

 

ملش درهم شکست و مشت زدبی سد تح در چشم برهم

فشورده و محکمش،پر از حرص و خشم روی موزاییک 

 حیاط فرود آمد... 
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 کم بود! 

 ای که حالت چشمانش را هم ترسناک کرده 
ی

برای دیوانگ

 بود،این مشت کوچک خییل کم بود! 

 

دندان های کلید شده اش به آرایم غرید:احساس از الی 

؟؟  امنیت نیم کنی

 !
ّ
 ب ه درک

گه حنی تا یک قدیم هم نزدیکم نمییسر تا مبادا عموی ید

 بوالهوست کاری کنه! 

 ویل تا زمابی که فردین برگرده حق نداری ازینجا جم بخوری! 

 حق نداری!! 

 

با  یل بلند شد و بعد هم از مقابل نگاه مبهوت و ترسیده یل

به پوستش  رسی به دوران افتاده و دسنی که از شدت ضی

ی و قلنی که ترکیده بود و خون یم  آمد،با قدم هابی سنگیر

ی تر یم تپید به سمت خانه راه افت  اد... سنگیر
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 وهشتصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 °•°یلیل°•°

 

 زیر دلم درد یم کرد و خواب از چشمانم فراری بود... 

بد موقع به رساغم آمده بود و تمام اعصابم را  پریود لعننی 

ی تحت شعاع قرار داده بود و ب ی هم...برای همیر رای همیر

هرچند بود که انقدر تهاجیم و بد با داراب برخورد کردم،

 که... 
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با تیر کشیدن زیر دلم،دستم را روی شکمم فشوردم و پر درد 

 پلک هایم را برهم فشوردم... 

 نیم توانستم تحمل کنم. 

ی باری نبود که از درد پریود به خود یم پیچیدم،ویل ا ین اولیر

ی باری بود  که دردش انقدر رسسام اور زیر دلم را تحت   اولیر

 فشار گذاشته بود... 

 

بی حال از روی تشک بلند شدم و با دسنی که بند شکمم 

بود،قرص هیوسینی که از خانه با خودم اورده بودم را 

 ون زدم. برداشتم و بی صدا از اتاق بیر 

 

برق ها خاموش بودند و تنها با نور تک دیوار کوبی که توی 

 بود یم توانستم با آن حال بد مقابلم را ببینم.  پذیرابی 

 

ی بود!   بغض داشتم و دلیلش هم هزار تا چیر
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بشدت احساس تنهابی یم کردم و دلم وجود مامان را یم 

 خواست... 

 

ی که دوباره زیر دلم کشید،لبم را  محکم گزیدم و اشک با تیر

 به چشم های آماده به گریه ام نیشیی زد. 

 

م  ... دلم یم خواست بمیر

حس یم کردم حال روخ و جسیم ام در این لحظه،آنقدری 

بد هست که بخواهم مرگ را برای خودم طلب کنم تا از 

ی که هست خالص شوم...  ی  هرچیر

 

خانه شدم و قدم های کوتاهم را به سمت سینک  ی وارد آشیی

 دم.. کشان

عصنی دستم را باال اوردم و دانه ی درشت اشگ را که 

ک کردم و لیوابی برداشتم و پر از اب داشت رسازیر یم شد پا 

 کردم... 
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تنم به عرفی رسد نشسته بود و درد باعث شده بود حس 

 کنم در دست و پایم جان چندابی نمانده... 

 

غذاخوری را عقب کشیدم و بی مقاومت روی  ی صندیل میر

 ستم.. آن نش

قرض از خشاب دراوردم و همراه با آبی که ریخته بودم یک 

 پلک بستم و رسم را نفس رس کشیدم و 
ی

بعد با درماندگ

ی گذاشتم...   روی میر

 

 یم دانستم دلیل این درد را! 

 همه اش بر یم گشت به اتفاق شب و بحث بعدش... 

 که مدام حرف هابی که بینمان زده شده بود توی رسم 
وقنی

یل یم شد،یم دانستم که این دل درد حنی با قرض که از نو پ

 د... خورده بودم هم خوب نخواهد ش
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ی  با صدای باز شدن در یخچال،هراسان رسم را از روی میر

بلند کردم که نگاهم به هیکل درشت داراب افتاد و وزنه ی 

ی تر شد!   قلبم سنگیر

 

 

 

 

 ونهصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 او چرا بیدار بود؟

 

یک لحظه یاده دست زخیم اش افتادم و نگرابی مثل 

خانه نور،تمام وجودم را فراگرفت و ن ی گاهم توی تاریگ آشیی

 به دنبال دستش کشیده شد... 
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ی نشان یم داد  ی مثل پارچه دورش پیچانده بود و همیر ی چیر

 که یک زخم ساده نبوده! 

 

 با ناراحنی لب برچیدم و نگاه محزونم را به او دوختم... 

  متوجه من نشده بود؟؟یعنی 

 یا..یا... 

 

ون کشید و یک ن فس آبش دیدم بطری آب را از یخچال بیر

 را رسکشید... 

 

دلم بی قرار شده بود...نگرانش بودم و اتفاق شب نیم 

 گذاشت لب از لب باز کنم. 

 

هنوز با نگاهم دنبالش یم کردم که لحظه ای تیر شدیدی 

" از  ون دلم کشید و بی اختیار "آخی میان لب هایم بیر

 جهید... 
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دستم را روی همان نقطه پر درد فشوردم و تنم را با بی 

  به جلو خم کردم و پلک هایم را بستم... حایل

 کاش مامان اینجا بود... 

حنی وجودش هم به من آرامش یم داد و حاالبی که تمام 

ل  غم دنیا برای من آمده بود،نیم توانستم احساساتم را کنیی

 ن تنهابی اشک نریزم... کنم و ازی

 

ی ام که بلند شد،متوجه حضور پرمکث  ی فیر صدای فیر

 م... داراب کنارم شد

حنی بااینکه پلک هایم بسته بودند!..اما از روی بوی خوش 

تنش که شدید تر زیز بینی ام میپیچید متوجه نزدیگ اش 

 شدم و با یاد حرفی که در حیاط گفته بود

""دیگه تا یک قدیم هم نزدیکم ن  مییسر

احساسات بدم پررنگ تر بر این حال خرابم سایه یم 

 انداخت. 
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 :ببینمت. -

 

 رسم را به سمتش چرخاندم...  وش دادم و به حرفش گ

در آن تاریگ به درسنی نیم دیدمش،اما بااین حال حس یم 

کردم اخم کرده و جدیت لحنش،درون چشمانش هم 

 رسوخ کرده! 

 

 :دلت درد میکنه؟-

 

 گزیدم و آرام اوهویم گفتم. با خجالت لب  

 احساس کردم نزدیک تر امد.. 

 

ی یم خوری براش؟- ی  :قرض چیر

 

 را تکان دادم که ادامه داد:خوردی؟،رسم ناخوش
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 :آره ویل... -

 با بغض و صدابی گرفته گفتم:هنوز درد میکنه! 

 

 به او ربظ ندارد و شاید او 
ً
یم دانستم که این مسئله ابدا

که بابا بر عهده اش گذاشته،این ضفن جهت رفع تکلیقی  

حرف ها را یم زد...اما در آن موقعیت به قدری احساس بی 

یه و رنجش یم کردم که فقط یم خواستم کیس نازم پنا

رفم را کند...کیس آرامم کند...کیس این احساسات مزخ

 پاک کند و حالم را بهیی کند... 

،ویل نیم دانم...شاید امروز زیادی لوس و دیوانه شده بودم

 دست خودم نبود! 

 

نفس عمیقی کشید و بعداز کیم مکث گفت:حاضی شو 

مت درمونگاه.   مییی
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 صدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :نیم خواد. -

 

 آرام غرید:پاشو! 

 قرار نیست توی راه بالبی رست بیارم. 

 

و با دلخوری از منی که هاج و واج مانده بودم رو گرفت و 

 رفت... 
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 به 
ی

ه ماندم و در دل هزاران با درماندگ جای خایل اش خیر

بار خودم را شماتت کردم و مردم از این لحن دلخور و 

 ش... رسد

 

ی یل- ی احمق بی :کاش بمیر ی درد بمیر یل...کاش از همیر

 فکر... 

 

 که گلویم را فشار یم داد برای او بود... 
ی

 حاال بغض بزرگ

ه یل دیوانه را عاشق نیم کرد ککاش داراب هیچ وقت یل

 حاال اینطوری شود.... 

 راست یم گفت! 

 من بچه بودم... 

دانستم چطور بچه ها همیشه گند یم زدند و حاال من نیم 

لوی دیل را که لمس موهای او زمان را به عقب برگردانم و ج

م...   را یم خواست بگیر
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تن عرق کرده ام را از روی صندیل بلند کردم و به اتاق 

 برگشتم... 

 

پروانه که هنوز خواب بود و درد عشق و خوش به حال 

 پریود را باهم نیم کشید! 

 

بود،با شایل  مانتوی مشگ کوتاهم را که جلوی دست

 ای که تنم بود پوشیدم و برداشتم و روی لباس ه
ی

ای خانگ

 روی موهای بازم انداختم... 
ی
 شال را با بی حوصلگ

ی را نیم دید که کش موی کوچکم  در این تاریگ چشمم زمیر

 را پیدا کنم و این موهای مزاحم و بلند را طوری جمع کنم... 

 

ان قدم های کیف پول و گوشیم را هم برداشتم و با هم

گ از چراغ هایش روشن شده کوتاه،به پذیرابی که حاال ی

 بود برگشتم... 
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داراب با اخم هابی که جانم را به لب یم رساند،لباس 

ند رسش گرفته پوشیده روی مبیل نشسته بود و دستش را ب

 بود که با دیدن من از جا بلند شد و لب زد:بریم. 

 

 گفتند  افکار منقی و مختلف توی رسم مدام یم

!حنی از  ی "تو همیشه اذیت یم کنی آدمای اطرافت و...ببیر

اخماش هم معلومه به زور پاشده تو رو تو این وقت شب 

ه"  بیی
 دکیی

 

 بی هوا لب زدم:آقا داراب. 

 

ی  پر مکث ایستاد،ویل به سمتم رو بر نگرداند و نگاه غمگیر

 من دوخته شد به قد و باالی بلند مردی که مال من نبود. 

رحایل که سیع یم کردم صدایم از بغض نلرزد دم و دلب گزی

 گفتم:حالم خییل بد نیست...خودم خوب میشم. 
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باالخره به سمتم برگشت و حاال نگاه رنجورم به جای پشت 

ی  ت خاکسیی رنگش،روی چشم های آبی و پر اخمش بی رسر

 مکث کردند... 

اخم صورتش را جذاب یم کرد،ویل منی که دلیل آن ها را یم 

م و حاال یم فهمیدم که تحمل ذره ای ناراحنی اش را دانست

 ان هزار بار لبخندش را آرزو یم کردم... ندارم،هزار 

 

 

 

 

 ویکصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

؟:میشه فقط االن با من بح-  ث نکنی
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 :آخه... -

 

کالفه انگشتش را روی بینی اش گذاشت و 

 گفت:ششش...االن بحث نکن!خییل سخته؟

 

ی بگویمناراحت خواست ی ،که بی توجه به لب های باز م چیر

ی یک  مانده ام رو گرفت و تنها با گفیی

 "بریم"

 مرا با قلب بیچاره ام تنها گذاشت... 

 

ی کوبیدم و لب زدم:گندت ب  یل. زنن یلپایم را بر زمیر

 

 

++++++++++ 
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ه به سقف سفید باالی رسم،دست آزادم را روی پیشابی  خیر

 یخ زده اش افتادم...  ام گذاشتم و یاده نگاه آبی 

ی را نداشتم.   دیگر حال هیچ چیر

نه لبخندزدن..نه حرف زدن..نه عذرخوایه از او..نه هیچ 

ی دیگری...  ی و هیچ چیر  چیر

یم رفت و احساس سبگ حاال که درد دلم روبه خوب شدن 

 یم کردم،فقط دلم یم خواست بخوابم. 

 

ی الزم - ی سم چیر ی بیی ی گفیی ون هسیی :عزیزم آقابی که بیر

 داری؟ن

 

ون بود چرا با رفتارش قصد دیوانه کردنم را  آقابی که بیر

 داشت؟

 الزم داشتم. 

 خودش را! 
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 ویل او... 

 آیه کشیدم و با ناراحنی تنها لب زدم:نه. 

 

 که بخش  پرستار رسی تکان
ی

داد و بدون حرف از اتاق بزرگ

ی درمانگاه به حساب یم آمد و چند زن دیگر هم مثل  بسیی

ون رفت. من،در آن رسم به   دست بودند،بیر

 

 کم حوصله گوشیم را از کنارم برداشتم و رمزش را زدم. 

 

 وارد واتساپ شدم و مستقیم به صفحه چت داراب رفتم... 

 چند دقیقه پیش آنالین بود.. 

وفایلش را لمس کردم و با تمام وجود زل زدم به اوبی که با پر 

هن سفید حسابی جذاب بنظر یم رسید و قلبم را ی گ آن پیر

 درمیان به لرز یم انداخت. 

 

 دلم یم خواست برایش تایپ کنم و بنویسم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 456 

 بیابی تو ببینیم و پرستار و 
"یعنی حنی رغبت نمیکنی

؟"  میفرسنی

 

 اما دستم نیم رفت که. 

ی و دیدنش..   انگار فقط محکوم بودم به از دور داشیی

تقصیر خودم بود...شاید هم تقصیر او...نیم دانم...مغزم 

 بود که یاری ام نیم کرد...  انقدر خسته

صفحه گوشر را خاموش کردم و بی مقاومت پلک های 

 سنگینم را بستم. 

نیم دانم رسم گ قرار بود تمام شود و اهمینی هم برایم 

 نداشت. 

حاال با شکیم که آرام گرفته بود و عضله های شل شده 

 ام...کم کم به خوابی عمیق فرو رفتم... 
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 ودوصدوش#پارت

 ان جیل#یل

 

 

 

با سوزش رگ دستم،هوشیاری به تنم بر گشت و در همان 

ی شنیدم که پرستار یم گفت:خب،اینم از این.   حیر

ا فقط یکم بیشیی حواستون بهش باشه،توی ای ن دوره دخیی

نباید فشار روخ و جسیم زیادی داشته باشن که مجبور 

 . ی  بشن قرص مصف کیی

 

ی بعد از چندی صدای بم و خوش نوایش به گ وش های تیر

 شده ام رسید. 

 :بله درسته.خییل ممنون. -
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 :خواهش یم کنم. -

 

صدای تق تق پاشنه ی کفش پرستار که آمد،فهمیدم که 

 رفته و تنهایمان گذاشته. 

من در آن لحظه نیم دانستم که پلک های سنگینم را باز و 

 کنم یا نه! 

 خودم را به خواب بزنم تا بیدارم کند،یا نه! 

 

بودم که هنوز با خودم  حس کردم سایه اش پشت درگیر

پلک هایم را گرفت و عطرش بیشیی و بیشیی در جانم 

 نشست... 

بان قلبم باال رفت و در دل گفتم  بی اختیار ضی

 خواد چیکار کنه؟""یعنی یم 

ه اش به روی لب هایم که  یاده صحنه ی دیشب و نگاه خیر

 افتادم،با حایل عجیب و غریب ادامه دادم

ی کاری کنه احمق!" ه که نمیتونه"توی درمونگا  همچیر
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 وای اگر یم کرد چه؟؟

با ترس،رسیعن پلک هایم را باز کردم که نگاهم در همان دم 

قرمزی شد که از آن فاصله قفل یک جفت چشم کالفه و 

 کم نگاهم یم کرد... 

 

قبل ازینکه عکس العمل دیگری نشان دهم،تنش را باال 

 که میان ابر 
ی

وان سیاهش افتاده کشید و با اخم کمرنگ

ی؟  بود،آرام گفت:بهیی

 

ون  اول از فاصله ای که گرفت،نفس حبس مانده ام را بیر

فراری فرستادم و بعد با نگایه که از نگاه پر صالبتش 

 بود،لب زدم:بله. 

 

 :خوبه. -

؟  میتوبی بلند شر
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 یعنی انقدر به چشمش ضعیف آمده بودم؟

 ه،حالم خوبه! رسم را به نشان موافقت تکان دادم و گفتم:بل

 

با سکوبی که کرد،به آرایم و زیر سنگینی نگاهش از روی 

تخت بلند شدم و موهای پخش و پال شده ام را پشت 

 رس کردم. گوشم کشاندم و شالم را 

ی آمدم کیم رسم گیج یم آمد و تازه  وقنی از تخت پاییر

 متوجه مثانه ی در حال انفجارم شدم... 

 

ون و این درحایل بود که  جلوتر از او راه افتادم به سمت بیر

 ورش را پشت رسم حس یم کردم.. حض

 نشستیم،بی حال رسم را به پشنی صندیل 
ی وقنی توی ماشیر

ون دوختم.. تکیه زدم و نگاه خسته ام ر   ا به فضای بیر

هوا گرگ و میش شده بود و انگار من تازه متوجه به زحمت 

ی داراب در این زمان  نامناسب شده بودم...   انداخیی

 ر چشیم نگاهش کردم. یز 
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صورت او از من خسته تر بنظر یم آمد و چشمان خمار و 

ی را فریاد یم زد..   قرمزش هم همیر

 

 ین.. آرام لب زدم:ببخشید...زحمت افتاد

 

باز هم این فعل های جمع بسته شده ی لعننی که زبانم به 

از آن ها نیم چرخید.   غیر

 

 :زحمنی نبود. -

 

 ! ی  همیر

 . س و...آنقدر...آنقدر.. آنقدر رسد و...بی احسا

 آه... 

 انتظار چه را داشتم من؟
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 وسهصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 شب زیادی تهاجیم رفتار کردم. 

 احساسم به آن لحظه و موقعیت جدید چه بود! نیم دانم 

ی موقعیت هابی را نداشتم!   تا به حال تجربه ی چنیر

م تا تا به حال مقابل کیس که دوستش داشتم نایستاده بود

 مرا ببوسد... 

 من بی تجربه بودم. 

همیشه نسبِت فکرهای منقی ام به فکر های مثبتم بیشیی 

 بود و همیشه بی برنامه رفتار یم کردم. 
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خب داراب خودش به طریقی اعالم کرده بود که دوستم 

 ندارد! 

ی هایم بر این مبنا یم شد که او  این وسط تمام نتیجه گیر

 بس...  تنها قصدش سواستفاده بوده و 

 با آن رفتارش بدترین حس را به قلبم هدیه کرده بود!... 

ی بی قید هستم و وقنی به کیس میگویم 
اینکه من دخیی

ی و یا "دوستت دارم" ،یع نی جسمم مال تو و دوست داشیی

ی تو مهم نیست!   نداشیی

 

 بابا فردین خییل خوب تربیتم کرده بود! 

یم کرد که  مهربان ترین بابای دنیا به قدری در حقم خوبی 

ا تمام وجود،خجالت من ازینکه عاشق رفیقش شده بودم،ب

منده بودم!!   یم کشیدم و رسر

 

 تنها حس االن ام گیچی بود! 

... اینکه نه خو   دم را مقص یم دانستم و نه او را بی تقصیر
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ه به نیم رخ بی حوصله اش   از هوا گرفتم و خیر
دم عمیقی

 لب زدم:هزینه ویزیت و رسم چقدر شد؟

 

 اش غلیظ تر شد. م اخ

بی آنکه تیله های آبی رنگش را به من بیندازد،گفت:به 

 اندازه ای که نتوبی بدی. 

 

کردم...هرچه که بود،دوست نداشتم زیر دین من هم اخم  

 !  کیس بروم،حنی هزار تومنی

تازه بابا هم که به حسابم پول ریخته بود و الزم نیم دیدم 

 دن پول حرفی بزند! که داراب با این اخم های درهم از ندا

 

 با جدیت گفتم:آقا داراب!مبلغ لطفا. 
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غ مقابل نگاه ناراحت و جدی ام،پوزخندی زد و گفت:مبل

 لطفا؟؟

 بزار جیبت بچه! 

 رسه این مسئله ام با من بحث نکن. 

 

از لفظ "بچه" و خصوصن پوزخند مسخره اش،تمام 

 وجودم پر از حرص شد و لب بر هم فشوردم... 

یل جان"خطابم یم کرد مهربابی که "یل چرا از آن داراب

انقدر زی اد فاصله گرفته بود و داشت تکه های قلبم را هم 

 د؟خاکسیی یم کر 

 

 

 

 

 وچهارصدوش#پارت

 جان یل#یل
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رس به دوران افتاده ام را به پشنی تکیه دادم و پلک هایم را 

بستم و با جدیت و غیم بی انتها لب زدم:از شما به ما زیاد 

 ده آقا داراب...یم ترسم ازین همه خوبی رودل کنم. رسی

 

نفیس عمیق برای بهیی شدن حالم کشیدم و با همان 

ه صدایم را هم تحت شعاع قرار داده بود ادامه ناراحنی ک

؟ ی  دادم:به هرحال بچه ام دیگه،اون روز خی گفتیر

آها..من مثل پروانت میمونم!...هه...بچه ها بی جنبه ان 

 میگم.. دیگه!واسه همون 

 

 شنیدم که نفس کشدار و پر حرض کشد. 

 عصنی شده بود؟

 !  خب من بیشیی
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رودروایسنی ای اگر از او خجالت نیم کشیدم و 

 نداشتم،قطعا فحش هم یم دادم! 

 حیف... 

 

ی خییل :انقدر بچه ای؛یل- یل!،انقدر بچه که هنوز فرق بیر

ارو نفهمیدی!  ی  چیر

 

ردم و با با شنیدن صدای پر حرص و غضب اش،چشم باز ک

 ؟؟؟بهت لب زدم:فرق چیو نیم دونم من

 

- ..: 

 

ه به صورت عصنی اش لب زدم:با شمام؟  خیی

ی   چیو نمیدونم؟؟ من فرق بیر

 

 یل! :یل-
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کن،اوگ؟؟؟  مغزم،رسم،چشام....دارن مییی

 

لبخند بی جابی زدم و نگاه پر بغضم را به سمت مخالف 

 چرخاندم... 

 

این طرز رفتارش به داشتم یم ترکیدم از حس بدی که او با 

 من القا کرده بود. 

 "فردا یم رم خونه خودمون..."

 نیم ماندم... 

یم رسش درد یم گرفت نیم پیش کیس که با حرف ها

م.   ماندم،حنی اگر قرار بود در خانه خودمان از ترس بمیر

همش تقصیر خودم بود که مثل یک آدم سست عنص 

 نم... قبول کردم تا در این یک هفته کنار آن ها بما

 تا کجا قرار بود این حماقت ادامه پیدا کند؟؟
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ی را داخل حیاط  پارک کرد،قبل ریموت را زد و وقنی که ماشیر

 ازینکه پیاده شوم گفتم:ممنون. 

فردا قبل ازینکه برم خونمون شماره حساب بدین من 

 پولتونو واریز کنم. 

 

ی به زبان بیاورد،که بی 
ی نفس پرحرض کشید و خواست چیر

ی پیاده شدم و در را محکم بستم و به  توجه به آن از ماشیر

 اه افتادم. سمتم خانه ر 

 

بود که ساعنی پیش به مقصد  هنوز خانه به همان شکیل

درمانگاه ترکش کردیم و این نشان یم داد که پروانه متوجه 

 نبود ما نشده! 

 

با فشاری که به مثانه ام یم آمد،کیف پول و گوشر ام را 

ی رها ک ردم و قبل ازینکه سنگ مثانه را به رسی    ع روی میر

 گل و بلبلم اضافه کنم،تندی به سم
ی

 ت رسویس رفتم.. زندگ
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 وپنجصدوشارت#پ

 جان یل#یل

 

 

خسته از دیروز و تمام اتفاقاتش،رسش را از روی فرمان بلند 

 کرد و نگاه خمارش را به ناکجا دوخت... 

ش و  شاید دیروز جزو یگ از مزخرف ترین روز های عمر 

 دردناکش چند ساله اش به حساب یم آمد و این وسط رس 

 هم شده بود نور عیل نوری برای خودش... 

 

پوفی کشید و کمرش را به پشنی صندیل تکیه داد و موبایلش 

 را از جیب شلواره اسلش سیاه رنگش خارج کرد.. 
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یل حنی فکرش به سمت تعویض با دیدن حال بد یل

 اش با آن شلوارش نرفته بود و ضفا چ
ی

ت خانگ ون بی رسر

هن رنگ روشن زیادی توی چشم یم زد،آن را با یک پیر 

 ود! سورمه ای عوض کرده ب

 

اول از همه نگایه به ساعت که شش صبح را نشان یم داد 

 انداخت و بعد وارد برنامه واتساپش شد. 

ن بود.  ر  منتظر پیام بیر

ی های کر  ج امروز باهم قرار داشتند که به دیدن یگ از زمیر

یگ قولنامه اش کنند   . بروند و اگر موقعیت خوبی داشت رسر

ی پیایم که در صدر مخاطبینش قر  ار گرفته بود،پیام ویل اولیر

 نرگس بود! 

 

عضله های میان ابرویش که در چندساعت گذشته زیادی 

درهم رفته بود،برای بار هزارم جمع شد و با اخم هابی درهم 

 بود. زل زد به متنی که او برایش فرستاده 
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 :اینو یادته؟[-]

 

ی تر کشاند و کلیپ سه دقیقه ای که نرگش  نگاهش را پاییر

 دید.. فرستاده بود را 

با انگشتش روی آن را لمس کرد و وقنی کلیپ آپلود 

شد،تازه توانست تشخیص دهد که این کلیپ سه دقیقه ای 

 مربوط به گذشته ی رقت بارش با اوست. 

 

 تولد خودش بود.. 

س برایش پاربی گرفته بود ساله ای که نرگداراب ش و یک 

 و هلیای ده ساله را فرستاده بود خانه ی پاشا. 

 

نگاه بی حسش بی حرکات موزون نرگیس رفت که با آن 

اهن قرمز بلند،با چاقو مقابلش یم رقصید و بقیه برایش  پیر

 کف یم زدند... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 473 

..آرایش غلیظ و کامل...یقه ی هفنی باز و  موهای طالبی

ای که توی چشم یم زد...نگاه پر فخر و خط سینه 

توی بی که زیادی خودش را برای غرورش...این زن...این ز

 چشم بودن،دست کاری یم کرد... 

 

ی دیدارش با او افتاد...   یاد اولیر

وقنی که بدنبال خانه به بنگاهش قدم گذاشته بود و با آن 

ه ای که در حصاره مژه های بلند و مصنوغ اش  نگاه خیر

رسخوش بنظر یم رسیدند و وجب به وجب هیکل  زیادی

جواب مردانه اش را رصد کرده بودند و در آخر هم،در 

دارابی که گفته بود:یه واحد تک خوابه و جمع و جور توی 

ساختمون کبیر هست که پنجاه تومن رهنشه و مایه 

سه؟  چهارصد اجارش،بودجه تون میر

 

ید شمارم رو تنها پلک زده بود و بی ربط گفته بود:لطف کن

ی ه کنید..که اگه مورد بهیی  پیدا شد بهم خیی بدین.  ذخیر
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وع راب طه ای که زیادی،رسی    ع و غیر قابل پیش و این بود رسر

 بینی پیش امده بود و...گول خورد! 

 

 

 

 

 وششصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

گوِل زن پر وسوسه ای را که دو روبی جزوه استعداد های 

ش ب ی ه حساب یم آمد را خورد و چقدر پنهان و شگفت انگیر

 ! دیر فهمید...و چقدر دیرتر اقدام به جدابی کرد 

 

ی با  اعصابی که به ته ظرفیت اش رسیده بود و اگر به همیر

 منوال پیش یم رفت قطعا رسش را منفجر یم کرد،تایپ کرد
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 :اون شوهر شارالتانت یم دونه زنش انقدر پیگیر منه؟[-]

 

 دوبی که من سگ خور :تاریخت برای من گذشته،یم-]

 ،نه؟[نیستم

 

د با انگشتابی که به رسعت روی کیبورد حرکت یم کردن

 نوشت

 

:باره آخرته موس موس میکنی دور و برم!الزم بشه چنان -]

تت و قلقلک یم دم که شلوارتو پرچم کنه  اون شوهر بی غیر

 نرگس![

 

 

 زیادی تند رفته بود؟

 تقاص زن خیانکار چه بود؟سنگسار؟
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..با این حال عصنی ای که االن دچارش ی زد.. پوزخند

 بود،بی شک پتاسیل قاتل شدن هم داشت... 

 

ی گرفت و برای چند  نفیس عمیق از هوای دم کرده ی ماشیر

لحظه هوا را درون سینه اش حبس کرد و پلک های نیمه 

 بازش را بر هم گذاشت... 

 

تصویر ناواضح یک جفت چشم قهوه ای و خوش حالت 

پلک هایش نقش بست و نبض عصنی  در سیایه پشت

 شقیقه اش را بیشیی کرد... 

قلبش را فشورده کرد و پلک  احساش عجیب و آزار دهنده

های خسته اش را ازهم فاصله داد تا تصویر آن نگاه قهوه 

 ای واضح تر نشود... 

 

 .  خسته بود...از همیشه بیشیی

ی آرامش دهنده و قوی یم خواست..   دلش یک چیر
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ی که خودش  ی ویل تمام وجودش طلب هم نیم دانست چیر

 یم کرد.. 

 شبیه عطش! 

 

 

 

 

 وهفتصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

عطیسر که داشت کالفه اش یم کرد و درمابی برایش نیم 

 یافت... 
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ن پیایم داده یا نه،گوشر را توی  ر بی توجه به اینکه ببیند بیر

ی پیاده  ی سوییچ از ماشیر
جیبش گذاشت و بعد از برداشیی

 شد... 

ی  ی روی صندیل ماشیر
بعد از یک ساعت صامت نشسیی

ن فقراتش درد یم کند و عضالتش دچار حس یم کرد ستو 

 شده اند،
ی

از این رو کش و قوش به تنش داد و از کوفتگ

 هوای تازه و خنک صبحگایه دم عمیقی گرفت.. 

 

خواست به سمت خانه قدم بردارد که قبل  از آن،در باز 

یفرم سورمه ای مدرسه را به تن یل درحایل که یونشد و یل

ون  آمد.  داشت،با سایک در دستش بیر

 حس کرد اخم هایش بیشیی ازین درهم نیم رودند! 

 

یل متوجه حضورش شود و وقنی که دید منتظر ماند که یل

چشمان ناراحت و زیبای او به سمتش دوخته شد،با کیم 

 مکث جلو رفت و پر از جدیت گفت:کجا به سالمت؟
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ه خیر  یل کیمیل ه نگاهش کرد و بعد درحایل که دسته ی خیر

 روی شانش یم انداخت،گفت:خونمون. ساک را 

 

و بعد خواست بی توجه از کنار دارابی که از عصبانیت با 

چشمابی ریز شده نگاهش یم کرد،رد شود که داراب پر 

؟  حرص ساعدش را چنگ زد و آرام غرید:این کارا یعنی خی

 

 

 رو گرداند...  یل با بغض به سمت او یل

سیده بود و او باز هم فاصله ی صورت هایشان به حداقل ر 

یم توانست به خوبی نفس های عصنی داراب را که روی 

 صورتش پخش یم شد حس کند! 

ی چشمان او یم   بیر
ی

تیله های آبی داراب دو دو زن و با کالفگ

 چرخید و منتظر عکس العمل و جوابی از او بود... 

 دلش آرام نداشت... 
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یل عصبابی بود و دلش یم خواست رفتار های بچگانه یل ز ا

ی پیاده کند...  ی  خشمش را روی چیر

 

 :دیگه نیم خوام اینجا بمونم،خونه خودمون راحت ترم. -

 

چشمان داراب که ناخودآگاه به دنبال حرف های او،تا لب 

ی کشیده شده بود،به  های بی رنگ و گوشنی اش پاییر

زد و گفت:خونتون راحت  رسعت باال آمد و جری پوزخندی

 تری؟

 میده؟؟؟اینجا کیس شکنجت 

 

 

 

 

 

 وهشتصدوش#پارت
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 جان یل#یل

 

 

؟؟؟  ...یا از بودن کنار من احساس ناامنی یم کنی

 

 دستش را که در مشت محکم داراب اسیر یل
ی
یل با بیچارگ

 بود تکان داد و گفت:بس کن توروخدا...میخوام برم... 

 

ی جواب،کداراب که از وول خوردن  م کم های او و نگرفیی

یل وارد کرد و توی ند،فشاری به مچ یلداشت آمیی میچسبا

 یل؟؟؟صورت درهم رفته ی او غرید:چه مرگته یل

 ه ان؟؟

 این مسخره بازیارو تموم میکنی یا نه؟؟؟

 

 :مدرسم داره دیر میشه.. -
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 با دندان هابی کلید شده گفت:جواب منو بده! 

 

 های این د مچ دستش و از دلشکستیل کالفه شده از در یل
ی

گ

چشمان منتظر او براق شد و گفت:جواب چند وقت،در 

 نمیدم!! 

 !  شما بابام نیسنی

 داداش این سنی هم ندارم!! 

 هیچ ربظ به من نداری ... 

 

برافروخته از حرف هابی که یم شنید،میان حرف هایش 

 .  پرید و گفت:دستم اماننی

 

 ! ی  همیر

ی ج مله ی منحوس خطور کرده به مغز پرفشارش فقط همیر

 ... بود 
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! :ویل تو -  امانت دار خوبی نیسنی

 

باز هم دستش را کشید و سیع کرد خودش را از آن فاصله 

 ی کم و از دست محکم داراب رها کند،اما بی فایده بود. 

 

داراب که از همه لحاظ و به ویژه از لحاظ کم خوابی 

 دیشب،حسابی تحت فشار بود،بی توجه به وول خوردن

ی  های یل کشید و به سمت یل ساک را از روی شانه اش پاییر

خانه پرت کرد...بعد درحایل که از مقابل چشمان بهت زده 

.یم ی یل ی ی یم رفت،با تحکم گفت:بشیر یل به سمت ماشیر

 رسونمت. 

 

یل پر حرص دستانش را روی سینه گره زد و پایش را بر یل

ی کوبید...   زمیر

 :م ن نمی ام. -
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و داراب نفس کال ن فرستاد و دستش را به فه اش را بیر

ی تکیه زد و با چشمابی ریز شده گفت:اوگ! سقف   ماشیر

 تصمیم با خودته. 

 

ی سپس باابرو به پشت یل یل اشاره کرد و ادامه داد:یا میر

ی.   خوب مدرسه میر
 خونه،یا سوار مییسر و مثل یه دخیی

 

بچه پنجیل  یل که احساس کرده بود داراب او را با یک دخیی

اش را در دست ساله اشتباه گرفته،لجوجانه بندهای کوله 

 گرفت و گفت:اوگ! 

 پس برگشتنی میام وسایلمو یم برم. 

 

و بی توجه به چشم های پر غیظ و چهره ی آشفته ی 

 داراب به سمت در راه افتاد. 
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 ونهصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

بچه ی زبان نفهم  حس یم کرد از دست کار های یک دخیی

 دارد دیوانه یم شود! 

 

یل بسته شدن در،نگاهش به جای خایل یلبا شنیدن صدای 

 افتاد و زیر لب غرید:نفهم. 

 

ی نشست و تمام حرص وجودش  ریموت را زد و توی ماشیر

 را روی در و محکم بهم کوبیدنش خایل کرد... 
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ه خودش یم بود،چنان ادبش قسم یم خورد اگر یل یل دخیی

ند رسش را باال بیاورد و با آن یم کرد که حنی جرعت نک

 ای درشت و روی مخ،نگاهش کند!! چشم ه

 

 از پارکینگ خارج کرد و به دنبال 
ی
 را با بی حوصلگ

ی ماشیر

 یل چشم چرخاند. یل

 

ی که با لباس سورمه ای و موهای بلندی که  با دیدن دخیی

از زیر مقنعه اش تاب یم خورد و با بیخیایل روی جدول راه 

هایش را بر هم فشورد و گفت:بچه  یم رفت،عصنی لب

 . پررو 

 

ی را به آرایم به دنبال او هدایت کرد و وقنی که  ماشیر

 نزدیکش رسید بوق کشداری کشید. 

یل که در عالم دیگری غرق بود و با صدای گوش خراش یل

،تازه به خودش آمد،به سخنی تعادلش را حفظ  ی بوق ماشیر

مادر دار  کرد و با عصبانیت برگشت تا درجا فحیسر پدرو 
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دیدن داراب حرف در دهانش حواله ی راننده کند که با 

 ماند... 

 

ه و  تصویر داراب و اخم های درهمش،که با آن نگاه خیر

ی شود،یم توانست یگ از  ،اشاره یم کرد تا سوار ماشیر آبی

جذاب ترین لحظه های عمرش باشد،اما حاال و در آن زمان 

توانست لبخند بزند که قلبش هم انگار قهر کرده بود...نیم 

 دراورد!  و از خوش حایل بال

 

؟داره دیرم میشه. - ی  :میشه مزاحم نشیر

 

داراب در آن حال عصنی و رسدرد وحشتناک،سیع کرد 

د!   جلوی خنده اش را بگیر

 شاید هم جلوی خنده ی عصنی اش را! 
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یل داشت با او مثل یک پش بیست ساله ی عالف و یل

ذراندن اوقات،به خیابان آمده بیکار رفتار یم کرد که برای گ

 های بیکار تری را تور کند...  تا دخیی 

 

 باید جدی تر رفتار یم کرد با این دخیی رستق? 

 اگر باز گریه یم کرد چه؟

 واقعا ظرفیت این یک قلم را نداشت! 

 

ی کشید و سیع کرد که لحنش تا  ی را پاییر شیشه ماشیر

 حدودی متقاعدکننده باشد.. 

 :بیا سوار شو اال- 
ی

مدرسه ات دیر ن فعال..مگه نمیگ

شده؟خب االن تو پیاده تا کجا میخوای بری؟االن اتوبوس 

ت نمیاد!   یا تاکیس هم گیر

 

 دروغ گفته بود. 
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خودش خوب یم دانست که این ساعت از صبح تاکیس ها 

یل که خیی قطاری طول خیابان هارا یط یم کنند،اما یل

 نداشت! 

 نطور باشد! کرد شاید اینجا ای  درواقع فکر یم

 

پوفی کشید و روبه چشمان منتظر و مصمم داراب قدیم 

 جلو گذاشت

"...  "باز داری خر مییسر لننی

 

 قدم های دوم و سوم و چهارم و.... 

ون،دوخت در  وقنی در را بست و نگاهش را عامدانه به بیر

 دل ادامه داد

ی تره!"  "تو عرعر کنی سنگیر
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 صدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 ک نیم کرد. را در حالش 

 یم کرد و مشت هایش اماده ی کوبیده 
ی

احساس کالفگ

شدن در کیسه بوکیس بود تا بتواند تمام وجودش را از این 

 فشار خایل کند.. 

 باید امروز باشگاه یم رفت! 

کار های عقب افتاده اش را رسوسامان یم داد و در نهایت 

ی و کیسه بوکس خودش را غرق ورزش و وزنه  های سنگیر

 ش یم کرد.. ا
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 :صبحانه خوردی؟-

 

 یل نچی کشید. یل

 

؟-  :همیشه این کارو میکنی

 

 :اوهوم. -

 

ی!   رسزنشگرانه گفت:دیابت میگیر

 

یل با تمسخر خندید و توجه داراب را به پوزخندش جلب یل

 کرد.. 

 

 :خنده داشت؟-
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 :اوهوم! -

 

کجای حرف من اخم هایش غلیظ شد و پرسید:اون وقت  

 خنده دار بود؟

 

 :اون جاییش که من فهمیدم انگار دو تا بابا دارم. -

 

ه به خیابان خلوبی که داشت  بی  دم پر حرض کشید و خیر

مالحضه و با رسعت آن را یط یم کرد گفت:اینکه روی مخ 

 من راه بری رو دوست داری؟نه؟

 

 :نه! -

ی که انگار حرفای ساده ی من براتو  ن عذاب این شما هستیر

 آوره. 

 

 :حرفای ساده؟-
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ی تکان داد..   نیشخندی زد و رسش را به طرفیر

 

 :جالبه! -

 

- .! ی فتیر  :باید از خیابون مطهری میر

 

س. -  :قرار نیست بدزدمت،نیی

 

یل پر حرص به سمت او که به شدت اخم کرده بود یل

برگشت و مغموم گفت:هیچ به حرفای نیش دار خودتون 

 فکر کردین؟؟؟

نداره...نه اینکه  منظورم این بود از خیابون دیگه ای راهمن 

 ه بدزدتم. دوست بابام قصد دار 
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 ویکصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 گذر کرد،بی 
ی

بی حوصله فرمان را پیچاند و وقنی از بریدگ

ی که نداری؟توجه به حرف یل ی  چیر
 یل پرسید:امروز امتحابی

 

 یل با تردید پرسید:چطور؟یل

 

 وال و با سوال جواب نمیدن. :س-
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یل ادامه داد:یم نده و حرص دار یلصورت درمابعد روبه 

مت کافه.   خوام بیی

 

یل که از حرف داراب به عباربی شوکه شد،متعجب یل

 پرسید:االن؟؟؟؟

 

یل با نگایه رسی    ع به داراب با رس جوابش را داد که یل

ساعت مچی اش گفت:ساعت هفت و نیم صبح مگه جابی 

 هم بازه؟

 

ت و گفت:کافه نرفنی داراب نگاه گذرابی به او انداخ

 ری؟صبحانه بخو 

 

یل با خجالت و حایل بد از اینکه انقدر در برابر او کم و  یل

کم تجربه هست،نگاهش را به رو به رو دوخت و آرام لب 

زد:من صبح ها حنی توی خونه خودمون هم صبحانه 
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کافه برای   نمیخورم،بعد پاشم هلک و هلک برم یه

 صبحانه؟

 

- .  :نگفنی

 

 :خی و؟-

 

 :مدرسه کار خاض داری؟-

 

تازه با این سوال داراب بود که حیس قوی و پر شور و 

عشق درون قلبش جریان پیدا کرد و  حالش را به طرز 

 عجینی دگرگون کرد... 

چرا داراب داشت مثل دوست پش بیشعوری رفتار یم کرد 

ش را   گول بزند تا مدرسه را که قصد دارد دوست دخیی

 ق و حال بروند؟؟؟بپیچاند و باهم به عش
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ی است...   احساس کرد باز دلش در حال ریزش و فرو ریخیی

 

نگاهش آرام به سمت داراب و چهره ی سخت و بی 

انعطافش کشیده شد...با این صورت کالفه و رسد 

میخواست او را بااین لباس های یکدست سورمه ای و 

د؟ مدرسه ای به کافه  بیی

انه اش زیادی رویابی نیم شد برای اوبی که خ یاالت دخیی

 ش را برق انداخته بود؟چشم های قهوه ای ا

 

 :خب؟-

 

 :خب؟! -

 

 :آره یا نه؟-
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کیم خودش را جمع و جور کرد و با فکر به برنامه امروز و 

دو امتحان مهیم که داشت،تا حدودی بادش خایل شد و 

 گفت:راستش... 

 

 

سوایل داراب به سمتش برگشت ادامه وقنی نگاه 

 عنی خب برنامه خاض نداریم امروز. داد:اوکیه...ی

 

 

 

 

 ودوصدوچهل#پارت

 جان یل#یل
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و بعد از این حرف قیافه ی ماندگار جلوی چشمش آمد و 

 در دل گفت
ی

 با بیچارگ

 "وای اگه مامان بفهمه!....میکشه منو.."

 

یل راحت شده سه یلداراب اما با خیایل که از بابت مدر 

 ! بود،رسی تکان داد و گفت:خوبه

 

ش که از غیبت غیر موجهش به رساغش امده یل یل با اسیی

ون کشید و برای  بود،گوشر اش را از جیب کوله اش بیر

 گالره تایپ کرد

:گیل من امروز نمیتونم بیام َمد جون مادرت یه دروغ -]

 مشنی بباف تحویلشون بده خب؟[

 

پیام گوشر را به کوله اش برگرداند و نگاه  بعد از سند شدن

ون دوخت... پرشو   ر و تا حدودی نگرانش را به بیر
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در تمام طول مسیر هردو در سکوت و غرق در افکار 

ی شان رد و بدل نشد...   بیر
 مختلف شان بودند و حرفی

 

وقنی داراب ماشینش را کنار پیاده رو پارک کرد،با نگایه 

یل،در همان حال که ی یلگذرا به صورت و تیپ ساده 

 پیاده شو. پیاده میشد گفت:رسیدیم. 

 

،از یل که با شکار لبخند محو داراب یک حایل شده بود یل

ی آمد و نفهمید که این لبخند ناخوداگاه برای  ی پاییر ماشیر

 صورت و تیپ بچگانه ی اوست. 

 

هردو شانه به شانه هم وارد کافه رستوران خلوت و بزرگ 

از خوش آمدگوبی مردی که با لباس هابی الله شدند و پس 

وص جلوی در ایستاده بود،به سمت گوشه روشن و مخص

ی   آنجا قدم برداشتند و نشستند.  ای ترین میر
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ی بار نبود که به کافه یم آمد...روزهای زیادی را با یل یل اولیر

بچه های اکیپ شان،به کافه های مختلف شهر رس زده 

حواس همه را به خود جلب بودند و با شلوغ کاری هایشان 

 کرده بودند. 

 اشت! خییل فرق د ویل این بار 

حس و حایل که قلبش را به تپش انداخته بود را هیچ وقت 

در قرار با همان اکیپ شان تجربه نکرده بود و این شور 

 جدید را هم دوست داشت و هم نه! 

 

ی گذاشت و منوبی که  داراب سوییچ و گوشر اش را روی میر

یل گرفت و شان آورده بود را اول به سمت یلگارسون برای

 نتخاب کن. گفت:ا

 

 ای که داشت و اشتهابی یل
ی

یل طبق عادت مزخرف همیشگ

که چند ساعت بعد از بیدار شدنش،تازه باز یم شد و قبل 

ی زیادی یم خورد،حالت تهوع یم گرفت،تنها  از آن اگر چیر
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یک چابی سفارش داد و در جواب رسزنش داراب تنها لب 

ی بخورم.  ی  زد:نمیتونم چیر

 

که ت سفارش داد و بعد ازینداراب هم برای خودش امل

شان  ی ی که سفارشاتشان را یادداشت یم کرد،از میر دخیی

فاصله گرفت،گفت:آوردمت اینجا که صبحانه بخوری،نه 

 !  با آب رنگدار بزبی معدتو داغون تر کنی

 

 

 

 

 

 وسهصدوچهل#پارت

 جان یل#یل
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 نطور بوده. :تا االن که همی-

 م نیفتاده! خداروشکر تا االن هم اتفافی برای معد

 

داراب پوفی کشید و با تاسف به صندیل اش تکیه زد و 

دستان بزرگ و عضالبی اش را روی سینه درهم قالب کرد و 

ون از پنجره ی کنارشان  نگاه آبی اش را به جابی بیر

 دوخت... 

ه   کننده ای را برای درواقع متوجه نبود چه منظره ی خیر

 ند ایجاد کرده! یل و چند دخیی چشم سفیدی که آنجا بودیل

 

 حسابی وجودش پر یل
یل که با دیدن نگاه همان چند دخیی

حرص و حسد شده بود،بی فکر گفت:میشه درست 

؟ ی  بشینیر

 

 و بعد خییل زود از حرفش پشیمان شد! 
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وقنی نگاه نافذ داراب به مردمک های قهوه ای رنگش 

دوخته شد،نامحسوس لبش را گزید و از آن نگاه عجیب و 

احساس گرمای زیادی در وجودش جریان غریب داراب 

 گرفت... 

 

داراب لحظه ای از قعر تفکرات مختلقی که مغزش را پر 

ک لپ صوربی و  ون آمد و حواسش جمع دخیی کرده بود،بیر

نگاه خجالنی ای که با رسکیسر ذابی شان ترکیب جالنی ایجاد 

؟کرد ی گفنی ی  ه بود،شد و پرسید:چیر

 

ش داراب نسبت به حرف یل که با تمام وجود از بی حوایل

خوش حال شده بود،در جواب گفت:ها چندی پیشش 

ه...من برم دستامو بشورم.  ی  نه،یعنی آره...چیر

 

 از جا بلند شد و ادامه داد:میام االن. 
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 و با رفتنش به انتهای سالن،نگاه سوایل و متعجب داراب را 

 به دنبال خود کشید.... 

ب،مسیر نگاهش را به یل در پیچ سالن کافه،دارابا پیچیدن یل

ی مقابلش کشاند.   میر

احساس یم کرد مغزش از بی خوابی دیشب نیمه هوشیار 

هست و چشمان رگ زده و قرمزش تمایل به بسته شدن و 

 خوابی چند ساعته دارند... 

 اما خب نیم توانست! 

 زد و بعد او را به خانه یم رساند... یل حرف یم باید با یل

ن یم ر  ر  فت... بعد رس قرارش با بیر

 رسی به باشگاه و بنگاه یم زد... 

 یم کرد و با 
ی

کیل کار بود که باید به تک تک شان رسیدگ

وضیع که حاال داشت بعید یم دانست که تا شب رسش از 

کد!   درد نیی
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 وچهارصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :سالم. -

 

انه ای که از نزدیگ اش به  با شنیدن صدای ظریف و دخیی

ی  زیبا گوش رسید،رس  ش را به همان سمت چرخاند و دخیی

پاشنه ده ساننی اش،رعنا و  و خوش لباس که با کفش های

 خوش قامت هم بنظر یم رسید را کنارش دید.. 

 

وقنی متوجه نگاه مستقیم دخیی روی خودش شد،ابروبی 

دابی که چون همیشه رسا و مردانه به باال انداخت و با ص

 گوش یم رسید گفت:سالم...جانم؟
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 همیشه همینطور بود! 

ام و تاحدودی گرم با طرف مقابل  ی جدیت،با احیی درعیر

 
ی

ی باعث یم شد که درکنار ویژگ رفتار یم کرد و شاید همیر

ام  های ظاهری ای که داشت،زنان از طرز برخورد و احیی

کشیده شوند و به قویل دل   او،بیشیی و بیشیی به سمتش

 ببازند! 

 

رد موجه او جرعت و اعتماد دخیی مو بلوند هم  که با برخو 

ی گرفته بود،قدم دیگری جلو برداشت و با به  نفس بیشیی

لبخندی که زد،ردیف دندان های سفید و کمپوزیت شده 

 اش را به نمایش گذاشت. 

 

 :آممم...مگان جلوی در برای شماست؟-

 

ی و داراب که با لب خندی محو و منظور دار و نگاه سنگیر

ی  ی از دخیی بود،با نافذش،هر آن منتظر چراغ سیی های بیشیی
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اوی شنیدن سوال او کیم تعجب کرد و با کنجک

 پرسید:چطور؟

 

دخیی مو بلوند بازهم از همان لبخند های مکش مرگ مابی 

که انگار هرچند ثانیه یکبار باید برای هویدا کردن دندان 

ایش یم گذاشت تحویل داراب داد و هایش به نم

ی من پشت مگان شما پارکه ،نمیتونم درش گفت:ماشیر

 بیارم...اگه یکم جا به جا کنید ممنون میشم. 

 

 خب...بهانه ی خوبی نبود! 

درواقع دخیی پر رنگ و نگار مقابلش انگار نیم خواست به 

 طور مستقیم حرفی بزند! 

 

ی برداشت و  در جواب سوییچ و موبایلش را از روی میر

 چشمان برق دار دخیی گفت:بفرمایید. 
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ی   تکان که برای دوستانش دست و چشمک پر شور دخیی

یل ای که با چشمابی وق زده یم داد را ندید و....این میان یل

ی آن ها را  و ناباور،در پیچ سالن خشکش زده بود و رفیی

 تماشا یم کرد را هم ندید... 

 

 

ون زد و به سم ت ماشینش گام وقنی از در کافه بیر

برداشت،نگایه به تنها ماشینی که پشت مگان پارک شده 

ی  ی سیی ماشیر بود انداخت و با دیدن فاصله ی زیادی که بیر

 تاسف تکان داد و سوار شد...  بود،رسی با 

 یاد حرف پژمان افتاد که یم گفت

"عجب غلظ کردم با توی یابو دوست شدم 

کنم با یه دو   داراب!....خداوکییل هرخی دخیی میخوام مخ

 دو تا چهار تا راه کج یم کنه سمت تو"
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 پنجو دوچهلص#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

با یادآوری قیافیه عاجز پژمان در هنگام بیان این 

جمالت،لبخندی لبان بی شکلش را کش داد و در همان حال 

ی را کیم جلوتر پارک کرد.   ماشیر

 

ه تا پیاده شود،که  متوجه حضور دست برد سمت دستگیر

 همان دخیی پشت در شد... 

ی  ه به با اشاره دست او،شیشه دودی را پاییر  کشید و خیر

 ال عیان نخ یم داد،سوایل رسش را تکان داد. اوبی که حاال کام
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 :خییل لطف کردین آقای... -

 

 :محرابی هستم. -

 

 . ه تر ادامه داد:بله...آقای محرابی  با مکث و خیر

 

ه و پرمنظور دخیی شد،با خنده داراب وقنی متوجه نگاه خیر 

ه باعث بی ای که سیع در مهار کردنش داشت و رسدردی ک

 اش یم شد،اشاره ای به در کرد و با کنایه 
ی
حوصلگ

 هست پیاده شم؟ پرسید:اجازه

 

 دستش را جلوی 
ی

مندگ دخیی مو بلوند،پر ناز و مثال با رسر

 لب های رسخش گرفت و گفت:وای ببخشید. 

 

رفت و منتظر ماند تا داراب پیاده  و چند قدیم عقب تر  

 شود. 
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،مدام چهره داراب درحایل که از این رفتار  های تابلوی دخیی

ی را قفل کرد و با ی  پژمان در رسش نقش یم بست،در ماشیر

صدابی که سیع یم کرد آثاره خنده در آن مشهود نباشد 

 گفت:امر دیگه ای هم هست؟

 

 های دیگر هم هست! نگاه دخیی که داد یم زد خییل "امر" 

ی های رقصابی که روی  با آن کفش های پاشنه بلند و چیی

بی اش تاب یم خورد،جلو آمد و با تمام اعتماد به پیشا

از خود رساغ داشت دستش را به سمت داراب نفیس که 

ه در چشم های آبی اش،با ناز و صدابی  دراز کرد و خیر

 محکم لب زد:من شکوفه بازرگان هستم،خییل خوشبخت

 .  شدم از آشنابی با شما جناب محرابی

 

 داراب لبخند ژکوندی زد... 

 میده بود! قضیه را فهاز اول کل 
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ه شکوفه  ی دستش را جلو برد و دست ظریف دخیی متعاقیی

 . ی  نام را فشورد و گفت:همچنیر

 

 

 

 

 وششصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

و هنوز قدیم از هم فاصله نگرفته بودند که شکوفه 

.  مجددن به  حرف آمد و گفت:آقای محرابی
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لحن پرناز و داراب که پشتش به او بود،لبخند کالفه ای از 

ی های او بر لبش نقش بست و رسش را  آقای محرابی گفیی

 به عقب چرخاند... 

 

 :جانم؟بازم امری مونده؟-

 

شکوفه که از لحن خودمابی و رفتار گرم و به دور از هرگونه 

حایل بود،درحایل که با  بی ادبی داراب،حسابی غرق خوش

ناخن های بلند و کاشته شده اش،طره های بلوندش را 

شت گوش یم راند گفت:خوش حال میشم باهم کانکت پ

 شیم. 

 

 سپس کاربی به سمت داراب گرفت و گفت:این شماره منه. 

 

داراب بدون حرف کارت را گرفت و درحایل که با چشمابی 

 ریز شده و تاحدی متعجب روی کارت را یم

 خواند،پرسید:کلینیک دندان پزشگ کاج؟
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 .منیسر هستم. شکوفه با غرور،لبخندی زد و گفت:بله

 

 زارت! 

با حس غرور و سینه جلو دادبی که دخیی به خودش 

گرفت،داراب با خودش فکر کرد که او کم کم یک دندان 

 پزشک تازه کار باشد! 

؟  منیسر

همان نگایه به رستا پای دخیی انداخت و در نهایت با 

 لبخند کمرنگ و تا حدودی رسد،گفت:اوگ. 

 

ت کافه قدم و دیگر بدون هیچ حرف و مکنی به سم

منظور،کارت ویزیت را داخل  برداشت و با تمسخرو بی 

 جیب شلوارش گذاشت... 
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ی  وقنی از در وارد شد،نگاه خسته اش مستقیم روی میر

 یل نشست. خودشان،وصندیل خایل یل

 جلو رفت...  با تعجب ابرو درهم کشید و 

یل به رسویس رفته بود و برنگشته یک ربیع یم شد که یل

 بود! 

ی که فکر در  با همان ی ،صندیل را عقب کشید و پشت میر گیر

سفارشاتشان روی آن چیده شده بود نشست و نگاه 

 دیگری به پیچ سالن انداخت.. 

 

 نکند اتفافی برایش افتاده بود؟

 

گرابی به رسعت با این فکر،به شدت روانش بهم ریخت و ن

 در قلبش رسوخ کرد. 
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 وهفتصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی انداخت   مییلنگاه بی  و آماده ی روی میر به صبحانه حاضی

 و در نهایت از جا بلند شد... 

یل پرت کرده بود و مدام آن دخیی لعننی حواسش را از یل

 جمله ی

 "اگه اتفافی براش پیش اومده باشه؟"

یم زد و قصد سوراخ کردن مغزش را داشت در رسش چرخ 

 انگار... 
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زبی که ظاهرا از  وقنی به سمت رسویس یم رفت،با دیدن

حساب یم آمد و در همان حوایل ایستاده  کارکنان آنجا به

 بود پرسید:ببخشید خانوم؟

 

 زن با لبخند موقری به سمت او برگشت و گفت:بفرمایید؟

 

درسه ازینجا رد :شما ندیدین یه دخیی با یونیفرم م-

 بشه؟یونیفرم رسمه ای رنگ! 

 

 زن با کیم درنگ گفت:راستش... 

 آهان بله! 

ی یونیفرم رسمه ای که شما   خانوم با همیر
یه دخیی

،فکر میکنم حدودن  پنج شش دقیقه پیش از کافه  ی میگیر

 . ی ون رفیی  بیر

 

ت پرسید:رفت؟؟  داراب با بهت و حیر
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بود،آرام زن هم که از حالت صورت داراب،متعجب شده 

 لب زد:بله.. 

 

 

 به موهایش زد و پرسید:مطمئنید؟
ی

 داراب عصنی چنگ

 

 :بله. -

 

پوفی کشید و بدون ثانیه ای تعلل،صورت حساب صبحانه  

دست نخورده شان را پرداخت کرد و درحایل که با شماره ی 

ی شد..   او تماس یم گرفت،سوار ماشیر

 

 اد! گوشر روشن بود...بوق یم زد،اما کیس جواب نیم د
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نگاه آبی و نگرانش را در اطرافش چرخاند و با ندیدنش برای 

اش تماس گرفت و زیر لب گفت:جواب  بار چهارم با شماره

 .  بده لننی

 

بوق های کشدار درحال ناامید کردنش بودند که باالخره 

 یل! تماس برقرار شد و داراب رسی    ع گفت:الو،یل

 

- ...: 

 

پشت خط یم آمد و باشنیدن نفس های نامنظیم که از 

یل،ابرو درهم کشید و با نگرابی وافری پاسخ ندادن یل

 یل،ال  و! گفت:جواب بده یل
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 وهشتصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

یل را شنید و نفس آسوده اش را باالخره صدای گرفته ی یل

ون فرستاد..   پرشتاب بیر

 

 :بله؟. -

 

،جایش حاال که از سالمنی او خیالش راحت شده بود،نگر  ابی

؟ ل شده لب زد:کجا گذاشنی رفنی  را به خشم داد و کنیی

 

 :به شما مربوط نیست. -

 

داراب که از پاسخ او حسابی کفری و مبهوت شده 

؟؟  بود،غرید:کجابی
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ستون. -  :قیی

 

 یل!!! پر حرص گفت:یل

 

صدای بوق کشداری از پشت خط شنید،اما قبل ازینکه 

ی بگوید یل ی یل اصال گفت:یل  یل با نفس نفس و عصنی چیر

یل یه احمق...یه...یه احمق که ...هیچی آدم نیست...یل

 حالیش نیست... 

 

ی را روشن کرد و درحایل که یک  داراب با عجله ماشیر

دستش بند گوشر بود،وارد الین مخالف شد و میان حرف 

 کجابی یا ن ه؟؟؟
ی

 او پرید و گفت:میگ

 

 :ن     ه! -
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 و گوشر را قطع کرد! 

 

ت و دل مشغویل،دستش را دور فرمان مشت داراب با  حیر

یل اطراف کرد و درحایل که با نگاه خشمگینش،به دنبال یل

 . ه ی روابی  را دید یم زد زیر لب غرید:دخیی

 

+ 

 بیست دقیقه! 

ی  دقیق بیست دقیقه با رسعت الکپشنی و چشم های تیر

ه زبان  شده خیابان را گز کرد و هزار بار فردین و دخیی

بار فحش گرفت تا باالخره او را درحایل که نفهمش را به 

ی در گوش،روی جدول کن ار باخیایل آسوده و هندزفیر

خیابان راه یم رفت و برای حفظ تعادل دست هایش را از 

 هم باز کرده بود...دید!!.... 

 

 تنها حس آن لحظه اش حرص بود!. 
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یل را که پررنگ ترین عامل رسدردش دلش یم خواست یل

 یم زد و یم زد و یم زد....  بود،تا یم خورد 

 

 

 

 

 ونهصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 خشونت علیه کودکان! 

 همان حرص پوزخندی زد و رسش را تکان داد.  ا ب

 آخ که اگر او پدرش یم بود...آخ از آن روز! 
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ب روی بوق گذاشت که در همان دم یل یل دستش را به ضی

 جوب بیفتد... هول شد و نزدیک بود از بی تعادیل توی 

 

ی یل یل به سمتش،باالخره دستش را از روی بوق با برگشیی

ه به چهره ی لعننی برداشت و با همان  ،خیر چهره ی عصنی

 یل شد... عصنی تر یل

 

یل به حدی خشمش از داراب زیاد بود که به جای خب یل

فحش های آبداری که تا نوک زبانش آمده بود،لگد محکیم 

!!!! به الستیک زد و گفت:نز  ی  دیک بود بخورم زمیر

 

از صورت قرمزش معلوم بود که از به زبان نیاوردن فحش 

 ت فشار روابی است! هایش کامال  تح

 

داراب اما از دیدن وضعیت او خنده اش گرفته بود و سیع 

 یم کرد خنده اش را پشت همان لبخند محوش پنهان کند.. 
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 چشمان وق زده ی قهوه ای و صورت قرمز و عصنی ای که

 چکه یم کرد! 
ی

 از آن بامزگ

ین شده بود!   شبیه یک تکه لبوی داغ و شیر

 

ی را تا کنارپای یل  ارشو. یل برد و پر تحکم گفت:سو ماشیر

 

 یل نفس پر حرض کشید و دستانش را بند کمرش کرد. یل

 

 :دوست ندارم باز مزاحم شم. -

 

ی و پر حرف او  داراب نگاه متعجب اش را به چشمان غمگیر

فکر اینکه شاید پریود روی اخالقش تاثیر دوخت و با 

 گذاشته پرسید:حالت اوکیه؟؟
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ی ن و یادآوری صحنه های تو یل با همان نگاه محزو یل

 کافه،رسش را به چپ و راست تکان داد و گفت:نه! 

 

 کیم نگران شد... 

 که حاال با الیه ای از اشک 
ی

چشمان زیبا و قهوه ای رنگ

ه و بدون پلک زدن  براق تر بنظر یم رسید و همانطور  خیر

نگاهش یم کرد داشت قلب آرامش را مجاب به فعالیت 

 بد بود! بیشیی یم کرد و...این 

 

 

 

 

 صدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل
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پوفی کشید و بدون تعلل نگاهش را از از چشمان او 

برداشت و با اخم هابی که باز هم نمایان شده بود،جدی 

 ! ی  گفت:بشیر

 حرف یم زنیم. 

 

یل شد که حرفش را گوش کرده گوشه چشم متوجه یلو از  

ی شود.   بود و یم آمد که سواره ماشیر

 

ی شد. سکوت کامل س تمام مسیر در   یی

ی بغض اش یل یل با تمام توان سیع کرده بود از شکسیی

 کرده بود! 
ی

ی کند و داراب با فکری مشغول رانندگ  جلوگیر

 

ی را توی  محوطه وقنی به باشگاه رسیدند،داراب ماشیر

وبی آن پارک کرد و با اشاره به یل یل خواست که او هم بیر

 پیاده شود! 
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به همه  عطیل بود و احمد از قبلامروز باشگاه بدنسازی ت

اطالع داده بود و قرار براین بود که از فردا مجددن برگزار 

 شود... 

و درواقع اینجا تنها مکان دنج و مسکوبی بود که یم 

 یل صحبت کند! نی با یلتوانست بدون هیچ مزاحم

 

 :اینجا کجاست؟-

 

یل انداخت و کلید را در قفل نیم نگایه به صورت سوایل یل

 رخاند.. چ

 

 :برو تو. -

 

یل که با نگاه متعجب و ترسیده اش حسابی روی مخ یل

داراب رفته بود،قدم های کوتاهش را به جلو برداشت و تازه 
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ات ورزشر مج ی هز آن جا با ورودش به داخل و دیدن تجهیر

 بود که متوجه موقعیت اش شد. 

 

ون فرستاد و پشت رس یل یل داراب بازدم اش را پر شتاب بیر

 د شد و در را بست. وار 

با زدن کلید برق،فضای نیمه تاریک آن جا روشن تر شد و 

ی را ببیند. حاال یل  یل به خوبی یم توانست همه چیر

 

داده بود و حاال تمام آن ترس جایش را به کنجکاوی و شوق 

ه اش  او بدون اینکه حواسش به داراب و نگاه خیر

له های باشد،داخل فضای بزرگ باشگاه و ال به الی وسی

ی یم کرد...   ورزشر یم گشت و با لبخند هر کدام را آنالیر

 

 دیوانه ی ورزش و تناسب اندام بود! 

اما تا به حال قدیم جلو نگذاشته بود و عالقه اش را به 

ده بود... مرور زمان به د  ست فراموشر سیی
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یل،درصد زیادی از حس های داراب که با دیدن لبخند یل

ینی آن جا بدش بر طرف شده بود،به  سمت یخچال وییی

ون کشید.   رفت و دو بطری آب پرتقال بیر

 

 

 

 

 

 ویکصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 یل:یل-
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یل با حواس پربی "هوم"ی گفت و دمبل پنج کیلوبی را یل

 رداشت و جلوی آینه رفت... ب

ظاهرش با آن یونیفرم و دمبل هابی که در دست گرفته بود 

 ر یم رسید... مسخره و خنده دار بنظ

مخصوصن آن مقنعه کج شده اش،که موهای حالت 

ی شلخته و  ون زده بود و تصویر دخیی دارش از زیر آن بیر

 بامزه را در آینه ایجاد کرده بود. 

 

ی گذاشت و با لبخند کچی به داراب آبمیوه ها را رو  ی میر

 حرکات او زل زد... 

 

ز آن حنی بلد نبود با دمبل به درسنی حرکنی بزند و این ا

 همه عالقه ی وافرش به ورزش بعید یم بود... 

 

ک و حرکات بی قاعده و 
هنوز مشغول نگاه کردن به دخیی

 خنده دارش بود که تلفنش زنگ خورد.. 
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 با دیدن نام 

 *سهراب*

 

ی را لمس کرد...   کشید و با تعلل آیکون سیی
 پوفی

 

 :الو-

 

 :ب ه! -

؟  پشدابی عزیز،خوبی

 

ی زد و خ ه به یلتکیه اش را به میر ول دید یل که هنوز مشغیر

 زدن وسیله ها بود،گفت:مخلصیم. 

؟بچه ها خوبن؟  تو خوبی
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 :شکر،همه خوبن. -

؟  چه خیی

 پاشا یم گفت رست شلوغه نمیابی نامزدی. 

 

و گفت:این پاشا نخود تو دهنش خیس  لبخندی زد 

 نمیخوره. 

 

سهراب هم خنده ای کرد و گفت:به محمود کشیده 

 دیگه... 

...دحاال جدا ا وشنبه حتما میابی ها داراب،من و ز شوخی

 یوسف ناراحت میشیم جان تو! 

 یه شب که هزار شب نمیشه. 

 

لب هایش را برهم فشورد و درحایل که سیع یم کرد بی 

پنهان کند گفت:چشم.اگه فرصت کنم رو رغبنی اش را 

 چشمم پشعمه. 
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ی نفر باید اینجا - :باریکال پش،پس دیگه ما منتظریم،اولیر

. با  شر

 

 

 

 

 

 ودوصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 :چشم. -

 کاری نداری?
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 :نه قربونت. -

 

یل با سهراب خداحافظی کرد و وقنی رسش را باال گرفت،یل

ثابت نشسته بود و با گوشر از توی را که روی دوچرخه 

 آینه از خودش فیلم یم گرفت دید.. 

شنیدن ابروبی باال انداخت و خواست به سمتش برود که با 

صدای صحبت کردنش متوجه شد که تماس تصویری 

 گرفته. 

 

ه باشگاه؟-  :آخه کدوم احمقی با لباس مدرسه میر

 

تصویر یل درحایل که به آرایم رکاب یم زد و نگاهش به یل

ون تو  دوستانش بود،گفت:من احمقم یا تو که با لباس بیر

؟  تخنی
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فتاد و ناخوداگاه اخیم کمرنگ میان ابروهای سیاه داراب ا

دامه بحث آنها را همانجا شانه اش را به دیوار تکیه زد تا ا

 دنبال کند.. 

 

 :من شب دیر رسیدم خونه نا نداشتم حنی کفشامو درارم. -

 

یل زد و خطاب به یطنت چشمگ به یلارسالن با خنده و ش

 مفرد و شبونه 
ی

کیارش گفت:اون وقت دلیل این خستگ

 اومدنت به خونه چیه دقیقن؟

 

حسابی گرمش شده بود،مقنعه اش را از رسش   کهیلیل

 درآورد و با صوربی گر گرفته میان بحث آن دو پرید.. 

 :حاخی مردم از گرما...هوووف-
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وضعیت کالفه شده بود،با تاسف داراب که حسابی از این 

 
ی

رسش را تکان داد و شنید که یگ از همان پشها با لودگ

 همه رو راحت باش.  گفت:ما که غریبه نیستیم بابا،درار 

 

تنها قصدو غرض ارسالن از بیان این جمله شوخی بود و 

 بس! 

یل هم کامال از معرفت و مرام آنها آگاه بود و یم دانست یل

مانند تمام حرف های بیخودش شوخی این حرف ارسالن 

 ای بیش نیست. 

 اما... 

ت و خشم به صدای خنده  این وسط داراب بود که با حیر

کرد و در رسش هزاران فکر منقی و بد   ی آن ها گوش یم

 جوالن یم داد... 

 

 یل دوست های پش دارد! یم دانست یل

ی آنها به  اما تا به حال به این فکر نکرده بود که رابطه ی بیر

 چه صورت است و... 
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از این بود که به او نشان  ی غیر ی بچه چیر
یعنی ذات این دخیی

 یم داد؟؟؟

 

ی که دارم خیک - پشمالوی تو رو تحمل یم :الزم نکرده،همیر

 کنم بسه! 

 

یل از حدقه چشمان عصنی اش،حاال از شنیدن حرف یل

ون زده بود...   بیر

 لباس تنش نبود؟

شد و فکر های منقی  با حایل که لحظه به لحظه گند تر یم

یل حواس پرت ای که بیشیی به رسش هجوم یم آوردند،از یل

 مربی 
 رفت.  و لب های خندانش رو گرفت و به سمت دفیی
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 وسهصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

بی خوابی دیشب و حاالهم اعصاب خردی حاالیش،کم 

 مانده بود کاسه رسو چشمانش را منفجر کند. 

 

 افتاده بود که حتمن با فردین صحبت کند... به ذهنش 

 احساس مسئولیت... 

 احساس دلسوزی... 

 احساس امانت داری... 

 هر احساش! 

بود،داشت او را آزار و کوفنی ای که  هر احساس نامشخص

 یم داد و ذهنش را به هم یم ریخت. 
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ی گذاشت و چانه اش را به  بی حوصله آرنج هایش را روی میر

 زد... دستانش تکیه 

یل و روابطش اهمینی یم داد..اما این نباید به کار های یل

 وسط فردین رفیق اش بود و دوست نداشت که ... 

 دوست نداشت که چه؟

 

 کشید.   فی پو

 واقعا خودش هم نیم توانست حال خودش را درک کند! 

 

،نگاه آبی و بی انعطاف اش را تا صورت با ورود یل
یل به دفیی

و باز هم فکر های منقی بودند که رسخوش او باال کشید 

 توی مغزش تلنبار یم شدند! 

نگاهش متفکر و مو شکافانه داشت تمام اجزای صورت 

یل معذب و متعجب از حالت یل را یط یم کرد و یلیل
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صورت او،تصنیع گلوبی صاف کرد و با مکث 

... پرسید  ه...یعنی ی  :ِامممم...چیر

ی شده؟؟؟ ی  چیر

 

ه کرد نتوانست جلوی داراب نفس عمیقی کشید و هرچ

د.   زبانش را بگیر

 

 :تموم شد؟-

 

؟ورزش؟یل  یل با رسدرگیم پرسید:خی

 

 :ن ه! -

 ویدیو کال با دوتا پشه عالف؟
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از لحن تند داراب شوکه شد و با چشم هابی  به شدتیل یل

گرد و مبهوت به صورت پر حرص داراب زل زد و بعد از 

 لحظه ای آرام گفت:دوستام بودن. 

 

 ! ی  همیر

،لب فشورد و خواست که با کشیدن نفس 
ی

داراب با آشفتگ

هابی عمیق بر احوال نابه سامانش کیم مسلط شود و 

چ ربظ به او ندارد دخالت بیشیی از این در مسئله ای که هی

نکند...اما..اما واقعا مخش داشت از فشاره آن همه انرژی 

 منقی یم ترکید! 

 

 

 :از تو انتظار نیم رفت. -

 

که هنوز در حایل،کامال رسدرگم و مبهوت به رس یم   یلیل

؟  برد،گفت:یعنی خی
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 وچهارصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی بلند شد.   از پشت میر

ی از باال به یل آن قدو  حاال با  یل باالی بلند،با تسلط بیشیی

 نگاه یم کرد... 

 

:اینکه با دوتا پشی که تازه به سن بلوغ رسیدن و عقل و -

و چشمشون تحت فرمان هورموناشونه انقدر ایاق هوش 

 . ی  شدی که اون چرت و پرتارو یم گفتیر
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 تند رفته بود! 

 یم دانست! 

رفاقتش با فردین گذاشته  اما تمامش را به پایه حسن نیت و 

 بود! 

 همان جمله ی مزخرفی که یه با خودش تکرار یم کرد

ه خودته،اون که نیست تو باید  "دخیی فردینم مثل دخیی

 واست بهش جمع باشه"ح

 جمله ی بی اساس به خودش اجازه داده بود تا 
ی و با همیر

 یل را توبیخ کند! یل

 

ش زده بود و یل ای که با صوربی وا رفته،کنار در خشکیل

یل های مغزش،متوجه حرف تازه با فکر کردن و تجزیه تحل

 و منظور و نگاه پر عتاب او شد... 

 

فت! اول گفته بود از او   انتظار نمیر
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بعد هم در دنباله اش اضافه کرده بود که با دو پش بی عقل 

و هوس باز دوست شده و...دقیقن معنی این ها چه یم 

ای او و...به عباربی تهمت توانست باشد،جز قضاوت بی ج

 زدن به وجود پاک و خالص اش؟؟؟؟

 

 در یک لحظه بغض کرد... 

خراب جلوه کرده بود اینکه انقدر در چشم عزیزش بد و 

قلبش را چالند و به درد آورد و...تمام اعصابش را به هم 

 ریخت... 

 

آرام و با چشم هابی که پرده ی اشک انها را شفاف و براق 

 :تو راجب من خی فکر کردی؟کرده بود،لب زد 

 

در مقابل نگاه عصنی و پر حرف داراب،قدیم به جلو 

بی بند و باری برداشت و ادامه داد:فکر کردی من دخیی 

 ام؟؟
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باالخره قطره اشگ از گوشه چشمش چکید و مردمک های 

ه داراب را به سمت خود کشید...  ِ تیر  آبی

 درد داشت خب! 

و در ذهنش برای تو  اینکه انقدر زود قضاوتت یم کرد 

ی را ردیف یم کرد و با نگایه صفت های بد

!تماشایت یم کرد،درد داشت!  ی  سنگیر

 

 کشید و خیر 
ه در چشمان پرمنظور او با لحنی نفس عمیقی

محکم و پرغم گفت:به تو هیچ ربظ نداره من کیم آقای 

 !  داراب محرابی

 ه ی چ رب ط ی ن داره! 

 

س از دیگری از با هرکلمه،قطره های داغ اشک یگ پ

رش رسازیر 
َ
یم شدند و اخم های داراب غلیظ تر چشمان ت

 یم شد... 
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حم  ین فاصله از اوی بیر
ایستاد،نگاه دلخور و وقنی در کمیی

اشک آلودش را به باال وچشمان قرمز او دوخت و انگشت 

ه در  اشاره اش را تهدید وار باال گرفت و پر مکث و خیر

 زد:خییل... مردمک های دو دو زن داراب،لب 

 ...خییل... 

 

 یل! :یل-

 

با پشت دست اشک هایش را پاک کرد و گفت:کاش هیچ 

 وقت نبودی.. 

 

 

 

 وپنجصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل
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رو بر گرداند تا هرچه زودتر آن اتاق لعننی و "او" ی لعننی 

تر را ترک کند،که شانه اش را از پشت داراب چنگ زد و با 

 :وایسا ببینم. حیس بد و مغشوش غرید 

 

یل اما به حرفش گوش نداد و درحایل که اشک یم ریخت یل

او رها کند،با بغض شدیدی که  و تقال یم کرد تا خودش را از 

صدایش را کامال تحت شعاع قرار داده بود گفت:ولم کن 

 میخوام برم..ول م ک ن....دیگه نمیخوام ببینمت... 

...ت   و ه  ی  چ  ک  س م ن ن ی ست ی!!!   تو یه غریبه ی عوضی هسنی

 ت  و ه یچ ح قی ن داری که ب خوای راج ب من فکری ک   ن  ی!!! 

 ؟؟؟ف ه  م  ی دی؟

 ت   و ه  ی   .... 
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ی کف دست گرم داراب روی لب هایش،بافی  با قرار گرفیی

 حرف در دهانش ماسید و الل شد... 

 

یل،شانه ها و داراب که برای مهار کردن تقال های یل

ا دستان عضالبی خودش چفت کرده بود و به دستانش را ب

ش نگه داشته بود...درحایل که طوری،او را سفت در آغوش

یل را در آغوشش دست دهانش را گرفته بود،یل با یک

ه در نگاه ترسیده و خیس اش،رسش را جلو  چرخاند و خیر

 کشاند... 

 

دوست داشت آن دو چشم قهوه ای و درشت شده ای را 

نگاهش یم کرد را از کاسه در یم آورد و که اینطور روی مخ،

 یک دل سیر ادبش یم کرد... 

و درحال حاضی فقط با اما این تنها یک آرزوی محال بود 

د!   حرف یم توانست کاری از پیش بیی
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با تمام اعصاب خردی ای که دچار بود،آرام و پر حرص 

یل غرید:من به اندازه ای حق دارم توی صورت مغموم یل

ی گندکاریای یه دخیی بچه ی دیوونه و زبون که بخوام جلو 

م.   نفهم رو بگیر

 

ه در چشمان وق زده و پر خشم او اد امه داد:وقنی یه و خیر

پشه احمق بهت میگه همه لباساتو درار راحت ب اش!!!باید 

همونجا بزبی تو دهن گشادش،نه اینکه هرهر کنی و 

 خوشت بیاد! 

 

 

 

 

 وششصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل
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ک را دیوانه یم کرد با حرف هایش!   داشت دخیی

 بود؟؟آن داراب مهربان و متشخص به کدام دیاری رفته 

ک دلشکسته ای که  چرا هرچه به زبانش یم آمد را باره دخیی

داشت با ناباوری حرکت لب ها و تک به تک کلمات پر 

 منظورش را به گوش یم سپارد، یم کرد! 

حم تر یم شد؟  چرا بیر

م طاقنی که قلبش در مرز انفجار یی لطیف و کآن هم با دخ

 ارید؟! بود و قطره های اشک اش با بی پنایه،آرام یم ب

ی که حرص و خشم و بغض و ناراحنی و هزاران حس  دخیی

دیگر،تمام وجودش را محصور کرده بود و با همان چشم 

ه بود در چشم های  های پر از اشک و پر از حس بد،خیر

 آبی او! 

 

ی بود! ف های داراب یتمام منظور حر   ک چیر
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ی آزار دهنده و گس که طعم تلخ و زهرمارش،تمام  یک چیر

 تلخ یم کرد! کامت را 

 

ی تکان داد و  با غیم بی انتها رسش را پر تاسف به طرفیر

 موجب رسریز شدن اشک هایش شد... 

 

این که او اینطور در بغل داراب بود و مهر لبانش دست داغ 

ی ترین لحظه در او بود یم توانست عاشقانه ت رین و شورانگیر

 کل عمرش باشد! 

هابی غیر 
ی از حرف های ویل وقنی که زبان هایشان به چیر

عاشقانه چرخیده بود،دیگر آن موقعیت مفت هم نیم 

 ارزید.... 

 

داراب با دیدن چشم های خییس که به طور عجینی مظلوم 

و زیبا مقابلش قرار گرفته بود،شاید کیم از گفته اش 

..اما درواقع طوری آن تماس تصویری روی پشیمان شد. 
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ا قرار اعصاب نداشته اش قدم رو یم رفت که حاال حاال ه

 نبود بیخیال شود انگار. 

 

:اگه این رابطه بی پایه و اشتباه بینتون بخواد ادامه پیدا  -

ارم تا  ی و درمیون میر ی کنه،اون وقت من با فردین همه چیر

ه.  ش قرار بگیر
 درجریان کارای دخیی

 

وزخندی که زیر دست او پنهان شد و تنها موجب با پ یلیل

شد،قدیم کشیده شدن لب هایش به پوست دست او 

 لحظه ای پر 
ی

عقب برداشت و دید که داراب با کالفگ

 مکث،پلک هایش را بست.... 

 

 یک قدم... 

 دو قدم.... 

 سه قدم... 
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قدم هابی که آرام آرام به عقب برداشته یم شد و موجب 

با جلو قدم برداشتنش،فاصله بینشان را  یم شد که داراب

ان کند و....بازی مسخره ا ت رها کردن یل با نیی که یلجیی

خود از دست او آغازش کرده بود و حاال طور دیگری پیش 

 یم رفت گویا.... 

 

؟-  :چیکار میکنی

 

حاال که کمرش و دست دارابی که دور آن قالب شده بود 

 کن!   دیوار را لمس کرد،با بغض لب زد:ولم

 

 

 

 

 وهفتصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل
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رسید و لب  جمله ی کوتاهش ناواضح به گوش های داراب

،با کمال  ی ادای این جمله ی لعننی های کوچکش که حیر

سخاوت پوست دست داراب را تر کرده بود،باعث شد 

برای لحظه ای اتفاقات آن شب و تصویر لب های کوچک 

 یل در ذهنش نقش ببندد... یل

به هیچ عنوان دلش نیم خواست که باز هم با حواس 

،گند بزند!   پربی

،دس
ی

تش را برداشت و به سخنی تالش کرد ازین رو با کالفگ

تا نگاهش فقط و فقط آن مردمک های قهوه ای را ببیند و 

ی تر نرود...   پاییر

 

 :فرار نکن. -

 تا وقنی این مسئله حل نشه ازینجا جم نمیخوری! 
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 ا چه بود؟دقیقا منظورش ازینج

 اتاق؟

ی دستاِن بند یا این فاصله ی نزدیک و گیر افتادن یل یل بیر

 دیوار کرده اش؟

 

 خب....به گمانش که منظورش این اتاق بود! 

 

ی انداخت و اتصال قوی نگاهشان را قطع یل یل رسش را پاییر

 کرد... 

 

این وضعیت..این نزدیگ...این حرف های داراب...این 

 ... رسدرگیم...این حال بد 

کم مانده بود از این حال عاجز اش،رسش را محکم به دیوار 

 بکوباند... 

ی شان کشدار شود! دوس  ت نداشت بحث بیر
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ایم ای از جانب خودش صورت  نیم خواست بی احیی

د،وگرنه که داراب از همان ابتدا او را بدنام کرده بود!   بگیر

 

 یل! :با توام یل-

 

 نیم خواست تمامش کند،نه؟

 

 فی ندارم. :من هیچ حر-

 

نفس عصنی داراب که در صورتش پخش شد را کامال حس 

 نی پلک هایش را بست... کرد و با ناراح

متوجه شد که او قدیم جلو تر برداشته و دیوار و هیکل 

لعننی اش اجازه نمیدهد تا خودش را زودتر از آن فضای 

 تنگ و مطبوع خالص کند... 

 چرا رعایت نیم کرد؟

 د! ان باهم تماس پیدا کنکم مانده بود تن هایش
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یل واقعا تحمل این حجم از احساسات مختلف و ضدو یل

 نقیض را نداشت بخدا! 

 

 بیچاره با آن چشمان اشگ و زیبا،تماشابی تر از هر 
دخیی

زمابی جلوی روی داراب ایستاده بود و با حرف ها و 

حرکاتش تیغ یم کشید بر اعصاب نداشته ی این مرد کم 

 !  صیی

 

 

 

 

 وهشتدوپنجاهص#پارت

 جان یل#یل
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خواست داراب حق را تمامن به خودش یم داد و فقط یم 

 های بی رسو ته اشتباه است به یل
یل بفهماند که این دوسنی

 یل را بیشیی کرده بود! اما لحن گزنده اش حالت تدافیع یل

 

 :قطع ارتباط! -

 . ی  همیر

 

 :دارین اذیتم یم کنید. -

 

 ا نشدن تو مهم نیست بچه! آرام غرید:االن اذیت شدن ی

 حرفمو بفهم!! 

 

پر مکث و با لحنی  نگاهشان که باز درهم چفت شد،داراب

 آرام تر گفت:قبوله؟

 

؟یل  یل دماغش را باال کشید و با صدابی گرفته لب زد:خی
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لبخند محوی گوشه ی لب داراب را باال کشاند و با همان 

 ن پشا. تن صدا ادامه داد:تموم کردن دوسنی مسخرت با او 

 

کم مسخ صدای گرم و چشمان آبی و پر یل که داشت کمیل

بی شدین االن؟نفوذ او یم  ...غیر  شد،بی هوا پرسید:یعنی

 

بی شدن...   ...غیر

ی جمله ای بود که باعث تلنگری بزرگ در هردوی  این اولیر

 آن ها،که حاال با حایل مبهوت هم را تماشا یم کردند شد!! 

 توجه داراب حاال به طور کامل م

 یل و روابطش اهمینی داد""نباید به یل

 یم شد. 

ی بود که ضفا  اما...نه!درواقع او راجب خودش مطمی 

بخاطر رفاقت اش با فردین و این احساس مسئولیت 

 مزخرفی که گریبانش را گرفته،این رفتارها را بروز داده. 
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ی  یم دانست اگر فردین یا پاشا یا هرکس دیگری هم در چنیر

ی برخوردی را یم موقعینی ق رار یم گرفت،قطعا با او چنیر

 اال شاید کیم نرم تر،شاید هم کیم خشن تر!... کرد!...ح

 

ه شده اش را،عمیق در مردمک های او  ی و تیر نگاه سنگیر

؟ بی  گرداند و با صدای بم و آرام اش لب زد:غیر

 

ی وقنی دید یل یل معذب و خجالت زده رسش را پاییر

د و حاال درحایل که به خاطر انداخته،رسش را جلوتر کشی

ی افتاده او،فقط  اختالف فاحش قدهای شان و  رس پاییر

موهای براق و حالت دارش را یم دید،با پوزخندی ادامه 

 یل! داد:من فقط نگرانتم یل

 اونم چون یم دونم فردین چقدر روت حساسه! 

 متوجیه که خی میگم؟

 ه وم؟
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 ونهصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

بی شدن  واستیم خ با این حرف،خودش را از صفت غیر

ئه کند   یل به جاهای دیگری پر بکشد! و نگذارد فکر یل تیی

ی یک قلب که صدا نداشت!   اما شکسیی

 ففط درد داشت! 

 داراب این را یم فهمید؟
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نه!...داراب صدای شیشه خرده هابی را که با حرف هایش 

یل هم ی یلایجاد کرده بود را حنی در چشم های زیر افتاده 

 نیم دید و نیم شنید! 

ی عدم درک ک ردن مقدمه ی همه ی این حال و شاید همیر

 اوضاع بود! 

 

 :باشه. -

 

 . ی  همیر

ی تک کلمه ی کوتایه که با صدابی گرفته بیان شد.   همیر

 

داراب اما درحایل که اصال خیالش راحت نشده بود و این 

زیر  باشه را تنها به منظور رسباز کردن تلقی کرده بود،دست

گرفت...طوری چانه ی رسد او برد و به آرایم رسش را باال  

که برای بار چندم نگاهشان درهم گره خورد و خییس 

و بیشیی کرد... چشمان یل  یل حس عذاب وجدانش را بیشیی
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 :خی باشه؟-

 

- . ی  :هرخی که میگیر

 

 یل صادق نبود! حرف چشمان یل

 

فایده داراب که  دیگر در این موقعیت حرف زدن را بی 

له یم گرفت فاصمیدید،پوفی کشید و درحایل که از تن او 

 . ی  گفت:بیا بشیر

 

ون رفت و با بطری های آب پرتقال  و بعد از اتاق بیر

 برگشت. 
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یل که رس به زیر روی صندیل با نگایه زیر چشیم به یل

ی کز کرده بود،یگ از بطری ها را روی پایش  نزدیک به میر

 گذاشت و گفت:بخور. 

 

ی نسپس پش  ب محتویات بطری آب ت میر شست و یک ضی

باال کشید تا کیم التهاب درونش کمیی شود و  پرتقالش را 

 حداقل گوشه ای از معده ی خایل اش پر شود... 

 

 

 

 

 صدوشصت#پارت

 جان یل#یل
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 :درس و مدرسه چطوره؟-

 

 درس و مدرسه؟

 یل بود! یم توان گفت حال آن ها به مراتب بهیی از حال یل

 

 به. :خو -

 

صورت داراب با دیدن بی مییل او در صحبت کردن و 

ناراحت و درهم اش،لب بر هم فشورد و گیج ازینکه چه 

ک کیم بهیی شود،پرسید:میخوای با  باید بگوید تا حال دخیی

؟  وسیله ها یکم ورزش کنی

 

ه شان دامن زدن به ناراحنی یل  یل بود! این حرف ها تنها تاثیر

 اما داراب که نیم فهمید! 

 او تنها شاهد ظاهر قضیه و صورت او بود! 

ی نداشت! از درو   ن نابود کرده اش که خیی
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 :نه! -

 

ون فرستاد و با دیدن آبمیوه  بازدم عمیق و کالفه اش را بیر

 یل گفت:بخور اون و! ی دست نخورده ی یل

ی نخوردی.  ی ،از صبح چیر  ضعف یم کنی

 

 :میل ندارم،ممنون. - 

 

ی و به سمت او  متمایل کرد عصنی از تنش را روی میر

ل   تاه اش،با تن صدابی جمالت کو  که سیع داشت کامال کنیی

 یل!! شده باشد گفت:یل

 انقدر روی مغز من راه نرو دخیی خوب. 

 حرف گوش کن. 
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یل اما بی توجه به گفته ی او و با چانه ای که نامحسوس یل

احت کنم.   یم لرزید گفت:یم شه بریم؟باید اسیی

 

ی رف او تازه متوجه دیداراب که با شنیدن ح شب و دکیی رفیی

 که در آبی چشمانش النه کرد،با شان شد،با ن
ی

گرابی کمرنگ

 لحن نرم تری پرسید:دلت درد میکنه عزیزم؟

 

ی لب های داراب و  باز هم یک عزیزم ویران کننده که از بیر

ون جهیده بود و این وسط قلب لرزابی  تنها از رسه عادت بیر

 را زار تر کرده بود! 

 خدا!... ی وا

 

ی قطره ی   کوچگ از گوشه پلگ زد و با فرو ریخیی

ا لب زد:نه.  ه در آن چشمان آبی و گیر  چشمش،خیر

VIPیل: یل 

 ویکصدوشصت#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 °•°یلیل°•°

 

دم کنی را روی در قابلمه کشیدم و بعد با خیایل راحت دره 

 له را کیم کمیی کردم. قابلمه را بستم و شع

روزهای قبل من غذا درست کنم و درواقع قرار بود مثل 

 این خواسته خودم بود! 

 

پروانه با آن موهای خرگوشر و لباس صوربی تنش،پشت 

ی غذا خوری نشسته بود و با هیجابی بسیار،با تبلتش  میر
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بازی یم کرد و هرچند بار یک بار،فحش های زیرلنی یم 

 داد... 

 

ستم تا و روی یگ از صندیل ها نشی برداشتم تخته و سبد

ی را بچینم.اگر مامان  ساالد را هم درست کنم و کم کم میر

اینجا بود و این فعالیت ها و کدبانوبی های مرا یم دید،حنی 

ه  یک درصد هم باور نیم کرد و احتمالن یم گفت من دخیی

 یک بنده خدای دیگرم!نه دخیی تنبل و تنبون گشاد او! 

 

شتم آن را ه گذاشتم و درحایل که سیع داروی تختکلم را 

نازک و رشته مانند خرد کنم،روبه پروانه و صورت هیجان 

؟  زده اش پرسیدم:چه خیی

 

 ...  بی حواس گفت:ها؟...سالمنی

 

ضا دیگه پیام نداد؟  با تاسف رسم را تکان دادم و گفتم:علیر
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 :نه-

 

 :بالک کردی؟-

 

 :وااای ب اخ تم!! -

ه... 
َ
 ا

 

ی  تبلت را  چپاندن یگ از خیارشور  گذاشت و بعد از روی میر

؟.  ی گفنی ی  هابی که از جلوی دستم برداشته بود پرسید:چیر

 

نگاه چپگ ام را حواله ی صورت بیخیالش کردم و 

 گفتم:نه،پرنسس. 
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لبخند دندان نمابی تحویلم داد و با ناز و ادا آیه کشید و 

ی سوار از راه برسه و  گفت:کاش زودتر اون شاهزاده ی بیی

ه  ... منو با خودش بیی

 

با حرص و خنده چاقو را توی کلم کشیدم و گفتم:به 

،باید  شاهزاده های زیر هیجده سال گواهینامه نمیدن هابی

ه.   با لنگای دراز و کوتاهش بیاد پرنسس کوچولوی مارو بیی

ون  تازه اونم اگر مامان شاهزاده اجازه بده این از خونه بیر

 بیاد! 

 

 

 

 

 

 ودوشصتصدو #پارت

 جان یل#یل
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،باید یه چند سال خن
ی

ینی کرد و گفت:راست میگ ده ی شیر

 منتظر بمونم شاهزادمون بزرگ بشه. 

 

ی کالباس و خیار شور های نگینی و هوی    ج رنده  بعد از ریخیی

شده داخل کلم ها،سیس که درست کرده بودم را هم به 

و یم چینم برو  ی مخلوط شان اضافه کردم و گفتم:تا من میر

 بابات و بیدار کن. 

 

رسش را تکان داد و درحایل که از روی صندیل بلند یم 

 شد،"باشه"ای گفت و به سمت اتاق داراب راه افتاد... 

 

در این چند روز او زیادی کار کرده بود و بیشیی شب ها دیر 

 به خانه یم آمد. 

 فکر کنم این برای من بهیی بود... 
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ی بینمان صورت اینکه کمیی ببینمش تا بحث و جدل کمیی 

د   . بگیر

ی بشقاب ها و وسیله های  آیه کشیدم و بعد از گذاشیی

،به سمت غذای ساده ای که درست کرده  ی دیگر روی میر

 بودم رفتم و اجاق را خاموش کردم. 

 

 ظاهرش که خوب بود! 

امیدواربودم که مزه اش هم به خوبی و قیافه و بوی خوش 

 اش باشد. 

 

 :گفت االن میاد. -

 

کشیده و گودی که پر از کاسه ی  ی پروانه،با  با شنیدن صدا

ماکارابی کرده بودم،به سمتش برگشتم و گفتم:باشه،بیا 

 . ی  بشیر
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ی جاگیر شدیم، پروانه با چشم  هردو که در کنار هم پشت میر

هابی برق دار دستش را به سمت مالقه چوبی دراز کرد و 

 !  گفت:عاشق ماکارابی شکیل ام یعنی

 

 گفتم:عع؟در جوابش لبخندی زدم و  

ر من همیشه این غذا رو خوش طعم خب خداروشک

 درست یم کنم. 

 

 یل جان،باز به زحمت افتادی که. :دستت درد نکنه یل-

 

،کیم خشدار و با شنیدن صدای بیم که بخاطر خواب

گرفته بنظر یم رسید،بی هدف به انگشتان دستم که روی 

ه شدم و آرام گفتم:خواهش یم کنم.  ی بود خیر  میر

 نبود. زحمنی 
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 وسهصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

زیر چشیم حواسم بود که حوله کوچگ که توی دستش 

بود را روی پشنی صندیل آویزان کرد و خودش هم روی آن 

 نشست. 

 

ی خوشمزه ای درست کنم. - ی چیر  :عمرا اگه من بتونم همچیر

 

 به لپ های پر اش زدم و گفتم:نوش جونت
ی

 لبخنده کمرنگ
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ی  که باتمابعدهم درحایل م وجود سیع داشتم نگاه سنگیر

داراب را به روی خودم نیاورم،کیم ساالد توی بشقاب 

 ریختم و مشغول خوردن شدم... 

 

فکر یم کردم که مثل روال روز های قبل،غذا در سکوت 

کامل خورده شود،اما داراب که حاال برای خودش غذا 

کشیده بود،خطاب به من گفت:اگه سم ریخنی داخل غذا 

 ! اون یه حرفی 

 چرا برای خودت نکشیدی عزیزم؟

 

 :میل ندارم. -

 

 با تحکم گفت:صبحانه هم که همیشه ناقص میخوری. 

 بدنت بی بنیه بار میاد بچه. 
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ه در چشمان  با حرض که سیع داشتم بروزش ندهم،خیر

جدی اش گفتم:بچه االن بزرگ شده آقا داراب،غذا هم که 

 پخته! 

؟بچه ها میتونن زرشک پلو درس ی  ت کیی

 

لبخند کوچگ گوشه ی لبش را باال کشید و حاال توی 

،تفری    ح و خنده دیده  نگاهش به جای آن جدیت و سخنی

 یم شد. 

 

ی بگوید،که پروانه باز هم با دهابی پر میانمان  ی خواست چیر

پارازیت انداخت و بی خیی از همه جا گفت:دیگه وقت 

. شوهر دادنته یل  یل،تیک غذا رو هم گرفنی

 

تکان دادم و مشغول خوردن ساالد خوشمزه ه رسی با خند

 ام شدم و در دل گفتم

 "شوهر بخوره تو رسم"
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 وچهارصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی برای امشب. -  :بچه ها آماده بشیر

 شب باید بریم نامزدی. 

 

ین خونمون.   رسی    ع گفتم:لطفا منم رس راهتون بیی
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ض اسمم را صدا زد و داراب ب هابی کمرنگ ا اخم پروانه معیی

 گفت:لجبازی رو بزار کنار! 

یم اونجا.   شب همه باهم میر

 اگرم لباس نداری عص با پروانه برین پاساژ. 

 

 :ممنون،ویل من فردا امتحان دارم باید درس بخونم. -

 

 دروغ گفتم! 

و فکر کنم داراب هم متوجه بهانه ی دم دسنی ام شد که 

دن ول خور اخم هایش را غلیظ تر کرد و بی حرف مشغ

 غذایش شد... 

بابا"ی گفت و خوشبختانه بحث پروانه هم با نارضاینی "ای

 را بیشیی ازین کش نداد. 

 

 برایم بهیی بود در خانه بمانم. 

 شان یم رفتم که چه یم شد؟؟
ی

 مثال به جشن خانوادگ
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مطمئنم از اول تا آخر مهمابی از شدت معذب بودن در 

تصمیم اشتباهم ر جمیع غریبه،فقط یک گوشه مینشتم و ب

 لعنت یم فرستادم! 

 

ی شد و زیر چشیم  ادامه ی ناهار در سکوت کامل سیی

متوجه بودم که داراب با خط افتاده میان ابروانش از 

 مخالفت من ناراضی بوده... 

 اهمینی ندادم. 

 درواقع تالش کردم که اهمینی ندهم. 

صورت جذاب و مردانه اش که با آن اخم کمرنگ خواستنی 

 ه بود نیم توانست تصمیم ام را عوض کند! شدتر هم 

 

ی  بعد از خوردن غذا،داراب به نشیمن رفت و من و پروانه میر

 را جمع کردیم و ظرف های کثیف را شستیم. 

یل یل تنبل چند روز قبل،به یک یلاحساس یم کردم از یل

کم دارم به این خانوم و خییل کاری تبدیل شده ام و کم

 وضعیت عادت یم کنم! 
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مالن اگر مامان دلیل این تغیر را یم فهمید صدسال سیاه تحا

ش کاری شود!   دلش نیم خواست دخیی

 

خانه را هم جمع  ی  آشیی
بعد ازینکه ریخت و پاش های جزب 

ون فرستادم و به پذیرابی رفتم و  کردم،نفس خسته ام را بیر

روی دور ترین و دنج ترین مبل تک نفره ای که جدا از 

 ار پنجره گذاشته شده بود نشستم. کنرسویس مبل آنجا،در  

پروانه نبود و احتمال یم دادم یا به رسویس رفته و یا به 

 اتاقش! 

ی از احساس  ی  که خننی بود و چیر
اما داراب با صوربی

و دستک هایش را  درونش بروز نیم داد،لپ تاپ و دفیی

ی مقابلش گذاشته بود و انگار سخت مشغول کاری  روی میر

ی با د و چشم هابی ریز شده آن ها را چک  قتبود که اینچنیر

 یم کرد. 
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 وپنجصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

نگاهم را از او برداشتم و پاهایم را از مبل باال کشیدم و 

موبایلم را که همیشه توی جیب هایم یم گذاشتم،از جیب 

 هودی نازک و زرد رنگم درآوردم. 

 دیشب مامان زنگ زده بود! 

 تنها بو صدایش کامال خشدار 
ی

 و خستگ
ی
د و با کم حوصلگ

حالم را پرسیده بود و با اضار من گزارش کوتایه از 

 بی و آنجا داده بود. وضعیت بی 

حداقل خیالم از بابت سالمنی شان راحت شده بود و کیم 

 کرده بودم! 
ی

 رفع دلتنگ
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 بلند مبل تکیه زدم و درحایل که طره موبی 
رسم را به پشنی

ا دور انگشتم یم پیچاندم،در بود ر  افتادهکه روی صورتم 

 ها* تایپ کردم
ی

 گروه *همیشگ

 

؟[-] ی  :هستیر

 

و با اعالم حضور ارسالن و یاد آوری آن روز مزخرف در 

باشگاه و باشه ی بیخودی که در جواب داراب داده 

بودم،نگاه گذرابی به او که حواسش پرت کارهایش بود 

،دوباره ایل حه موببه صف انداختم و با صدای دینگ گوشر

 چشم دوختم. 

 

 :چه عجب!یاده ما فقیر فقرا افتادی![-]

 

 زدم و نوشتم
ی

 در جواب حرف مهدی،لبخند کمرنگ
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،حتما باید مطرح کنم پدر شما شوگرددی یه -] :آقای فقیر

ه؟[  جماعت دخیی

 

:هیع!از پولش که فقط به ما خوراک و لباسای تنمون -]

 ماسید[

 

 ارسالن گفت

 کوچولو[یه ممد ت زیاد:همونم از رس -]

 

 قبل ازینکه بحث طوالبی ای را راه بیندازند رسی    ع نوشتم

ون؟[-] ی امشب بریم بیر  :بچه ها،هستیر

 

 :عاقا ما امشب خونمون خالیه![-]

 

:لعنت بر پدر آدم دروغگو!پس چرا من ِبت گفتم گفنی -]

 مهمون داری؟؟؟[
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ی ارسالن و مهدی چشم  با لبخندی کالفه به بحث بیر

 دوختم... 

دو حتمن باید به هم کرم یم ریختند و یک دور یکدیگر ن ای

ند!   را میشستند تا آرام بگیر

 

 :سالم.بریم پارک ولیعص؟[-]

 

با دیدن پیشنهاد مبینا که انگار تازه آنالین شده بود،با 

 موافقت رسم را تکان دادم و نوشتم

،همون :اره!پس بچه ها،ساعت شیش همه اونجا -] ی باشیر

]!
ی

 جای همیشگ

 

اعالم موافقت همه،دیگر نماندم تا ببینم آن ها چه یم  با و 

گویند و به سمت اتاق رفتم تا در این ساعات بافی مانده تا 

 عص،چربی بزنم... 
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 وششصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 

++++++++ 

 

در عرض پنج دقیقه لباس های راحت و آزادم را که شامل 

ی بگ و همان هودی مشگ ایک شلوا م یم ر جیر

انه که منتظر نگاهم یم کرد قدم شد،پوشیدم و به سمت پرو 

 تند کردم و قلم خط چشم را از دستش گرفتم. 
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 :دیر شد! -

 

با دقت تمام،خظ نازک و دنباله دار پشت پلک اش 

 کشیدم و گفتم:االن تموم میشه. 

 

 :بنظرت رژم یکم کمرنگ نیست؟-

 

گ خط چشم کشیدم،با نگایه به رنپلک دیگرش هم که 

ه عالیه.بیشیی بزبی شبیه لب های قرمز و ماتش گفتم:ن

 .  دلقک مییسر

 

با خنده نگاهش را به تصویر خودش در آیینه دوخت و 

یگفت:دمت گرم یل ونه! تشکر آمیر ی  یل،خییل میر
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با رضایت رسی تکان دادم و بوش در هوا برایش فرستادم و  

 روی لب برای رنگدار کردن 
ی

صورت بی رنگم،رژ آجری رنگ

ه ام را روی موهه ای بافته شده ام ایم کشیدم و شال تیر

 انداختم. 

 

تقه ای به در خورد و پشت بندش صدای مردانه اش به 

شده ام رسید ی  گوش های تیر

ا...حاضی شدین؟-  :دخیی

 

اهن صوربی و زیبایش مانتوبی پوشید و  پروانه رسی    ع روی پیر

 ن میاییم. گفت:آره بابا،اال

 

اه با ا توی کیفم چپاندم و همر من هم گوشر و کیف پولم ر 

پروانه ای که با عطرش دوش گرفته بود،از اتاق خارج 

 شدم... 
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 دیدم اش! 

ه ای که تن کرده  اهن تیر حنی کت تگ سورمه ای رنگ و پیر

بود هم نتوانسته بود آن همه عضله و هیکل تنومندش را 

 دری    غ کند... 

 

بانم تنها توانستم نفسدر جواب قلب ب  یچاره و پر ضی

 عمیقی بکشم که بدتر موجب ورود عطر 
ی

خوش همیشگ

 اش به مشامم شد! 

 آه ای خدا!! 

او یک مرد جذاب و جا افتاده ی لعننی بود که با وجود تمام 

م داشت باز هم جادویم یم کرد!   دلخوری های اخیر

کاش تمام زن هابی که او را یم دیدند و دلشان مثل دل 

 شیدای من یم رفت،کور یم شدند! 

 یم شد...  ال منکاش م

کاش همه دنیا یم فهمیدند که مرده چشم آبی صاحنی 

 حسود دارد... 
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 و کاش در مهمابی امشب هیچ زن مجردی نبود! 

 

 :بابا،بریم؟-

 

 

 

 

 

 وهفتصدوشصت#پارت

 جان یل#یل
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وقنی نگاهش را که تا االن با حواس پربی به گوشر دوخته 

گر چرخاندم تا بود،باال آورد،نگاه رسکشم را به سمنی دی

 اتم را از نگاه تابلوعم بخواند. مبادا تمام فکرها و احساس

 

 :بریم. -

 

 آرام لبم را گزیدم. 

احتمال خییل زیاد برای مخالفت های مکرر من و نرفتنم با 

 آن ها بود که انقدر رسد و بی حوصله"بریم"گفت. 

غم یم آید تا به اینجا گفته بود شب حتمن به رسا

جر برگردیم،اما باز  ی انگار خیالش راحت نبود و آن حس میی

نده ی مسئولیت پذیری و امانت داری اش باعث این کن

 لحن و اخم های کمرنگ بود! 

 

ون رفتیم و بعد از قفل کردن در داخل  باهم از خانه بیر

ی جاگیر شدیم.   ماشیر
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ی راه مرا پیاده کنند،پروا نه همان جلو چون قرار بود بیر

 ندیل عقب! نشسته بود و من هم گوشه ی ص

 

در طول مسیر فقط حرف های پروانه و جواب های تک 

ی را یم شکست و  ی ماشیر کلمه ای من بود که سکوت سنگیر

ی بودم که داراب حنی متوجه یک کلمه از  این وسط مطمی 

 حرف های ما نشده! 

هره شاید زیادی زوم بودم روی حرکاتش که االن با دیدن چ

 ست... اش احتمال میدادم که عمیقن در فکر ا

 همینم مانده بود که آرزو کنم کاش ذهن خوان یم بودم!!! 

 

ی بیست دقیقه به خانه ی ما  وقنی باالخره بعد از تقرییی

رسیدیم،آرام تشکری کردم و قبل ازینکه بخواهم پیاده شوم 

ی و جدی گفت:درو برای کیس باز  شنیدم که رسسنگیر

،اگرم من خواستم بیام دنبالت حتمن قبلش بهت  نمیکنی

نم.باشه؟ز  ی  نگ میر
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تنها"باشه"ی دروغینی گفتم و قبل از اینکه بخواهد مثل 

بچه ها،پند و توصیه ی دیگری بارم کند،خداحافظی کردم 

ی آمدم و داخل حیاط مان شدم.  ی پاییر  و رسی    ع از ماشیر

 

گوشم را به در آهنی حیاط چسباندم و بعد از مدت 

ی به کوتایه   که صدای کشیده شدن الستیک های ماشیر

 زدم تا به روی آسفالت بلند شد،رسی    ع به کیارش تک زن
ی

گ

 رساغم بیاید... 

ی پراید کیا  برویم،از این  درواقع قرار بود همه اکیپ با ماشیر

رو همه در محله ی بغیل منتظر بودند تا بعدازینکه داراب 

 مرا خانه گذاشت به دنبالم بیایند. 

 

ی پشت در منتظرشان بودم که با شنیدن صدای ماهنوز  شیر

ون،با لبخند ب ون رفتم و و رسوصدای بچه ها از بیر  بیر
ی
زرگ

ی زیره خنده زدم...   با دیدن وضعیت اسفناکشان توی ماشیر

پراید کوچک کیا مگر چقدر جا داشت که بتواند هشت نفر 

 را در خودش جا دهد؟
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ی رفتم و در خانه را قفل کردم با همان خنده به  سمت ماشیر

ی  به زور خودم را روی صندیل عقب و درواقع روی پای نگیر

 .. بیچاره چپاندم. 

 

واقا صدای رسخوش بهنام بابی را در آن وضعیت تنگ و 

 خنده دار باید کجای دلم یم گذاشتم دیگر؟؟

 

ارسالن و مهدی با آن هیکل های گوالخ روی صندیل جلو 

ی   نشسته بودند و ارسالن با گفیی

دی دنده رو عوض کن" موجب خنده ی همه ما یم "مه

 شد! 

 

ی آرمان را که روی پاهایش نشسته  مبینا که وزن سنگیر

بود،به سخنی تحمل یم کرد گفت:آبی آرمان،الیه نصف 

 با این چربی های صدکیلوییت...مردم...کیا جان 
بیسر
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ی  مادرت یکم تند تر برون زودتر برسیم،من از کمر به پاییر

 فلج شدم... 

 

 

 

 

 

 وهشتصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

بچه ها گفتم:خب احمق جان تو که  خنده ی در میان

 سبک تری،تو میشسنی روی پای آرمان! 
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 گفت:اون موقع که مورد منکرابی 
ی

ارسالن از جلو با لودگ

 پیش میومد خواهر! 

 باید یه رس داروخونه هم یم رفتیم. 

 

به ی محکیم به شانه ی آرما ن که برای مبینا با خشم ضی

ب به ارسالن خودش رسخوشانه یم خندید زد و خطا

تو خودت ننه و خواهر گفت:تو یگ ببند دهنتو ارسالن،

 تجربه ای. 

 

میان بحث و جدل آن دو خطاب به کیارش گفتم:ترانه چرا 

 نیومده؟

 

 حس کردم با شنیدن نام ترانه چهره اش درهم شد! 

ی زودتر   ی بگوید که نگیر ی گفت:پش عمه ی منتظر بودم چیر

 االغش باز اومده خاستگاری. 
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 نی گفتم:ای بابا این چرا بیخیال نمیشه؟اراحبا ن

ه خوده عمه اشه ها!   باور کن همش تقصیر

 

 کیا با همان سگرمه های درهم گفت:ترانه خودش احمقه! 

 صدبار بهش گفتم بزار این یابو رو گوشمایل بدیم ت ... 

 

کرد و جفت پا پرید   ارسالن باز هم،با نمک بازی اش گل

 وسط حرف کیارش. 

 ه بودی داداش؟ت کدوم طویل:جوون...ال -

بازم میخوابی ازون دعوا خوشگالت راه بندازی که تا یه 

 هفته واست کمپوت بیاریم عزیز من؟

 

ی  ی پاییر ی را پارک کرد و گفت:بپاچیر کیارش بی حوصله ماشیر

 بابا ماشینمو سابیدین. 

 

 راست میگفت بیچاره! 
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 د هیچ وقت آن رخش سابق نیم شد! این پرای

 

 مان
ی

های تازه بود که بوته جابی روی چمن  مقر همیشگ

های بلند و مرتب شده دورتا دورش را گرفته بود و درنج 

 ترین جای این پارک کم رفت و آمد به حساب یم آمد. 

با بچه ها به شکل یک حلقه،درکنار هم نشستیم و اول از 

دلم برای این دوره  همه مهدی با جدیت گفت:ناموسا 

 همیامون تنگ شده بود! 

 

حایل که دراز یم کشید،رسش را روی ران پایم ا در مبین

ه شماست دیگه،همش طاقچه باال  گذاشت و گفت:تقصیر

ارین که کار داریم و این حرفا.  ی  میر

 

:بابا این استاد دیوث ما یه پروژه ای داده بود که خودشم -

 براش هیچ گویه نمیتونست بخوره. 
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ی که یگ یگ جلد پفک و چیپس هارا باز کرده بن ود و گیر

دهانش وسط گذاشته بود،درحایل که یک مشت پفک توی 

یم چپاند با چشم غره گفت:االن وقت چسناله های 

 شماست؟

ی بابا.   بیخیال شیر

 

؟-
ی

 :چه خیی از اون مرتیکه چشم رنگ

 

ی نگاه همه به سوی منی که آسمان را نگاه یم  با برگشیی

 کردم،گفتم:مرتیکه کیه؟

 

 

 

 

 

 ونهصدوشصت#پارت
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 ان جیل#یل

 

 

به ای به بازویم نشاند و گفت:رل زدی  مبینا با حرص ضی

 بیشعور؟

 

تا خواستم جوابش را بدهم ارسالن گفت:نه بابا،اون یارو 

 چوب دار و میگه؛کراش اش. 

 

 پوفی کشیدم و با جدیت گفتم:بحث دیگه ای ندارین؟؟

ه پیش شما خوش بگذرونم نه  یاده کراش من اومدم دو دیق

 و مراش بیفتم! 

 

به ای محکم روی  ا ب پایان حرفم، ارسالن ناغافل با ضی

ی انداخت و بی توجه به  قفسه ی سینه آرمان،او را روی زمیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 603 

وع به تنبک زدن روی شکم تپل آرمان کرد  آخ پر درد او،رسر

 و گفت:االن ردیفت یم کنم لوله خانوم. 

 بریم؟؟؟

 

ی های بچه ها،با صدای  بعد هم بدون اهمیت به "نه" گفیی

 زیره آواز زد... زاقارتش 

 

 خوش حال بودم! 

ی رفیق های با مرام و مهربانم که جز خنداندنم  برای داشیی

کاری بلد نبودند خوش حال بودم و در دلم پوزخند یم زدم 

 به حرف های داراب و وقنی که با جدیت تمام گفته بود

!""باید باهاشون قطع ر   ابطه کنی

 

ری حرف زدیم در آن چند ساعنی که کنار هم بودیم،از هر د

رسالن کیل و با مسخره بازی های مهدی و ا

خندیدیم...بازی کردیم...زدیم...رقصیدیم...و در کنار هم 
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کیل خوش گذارندیم و من برای لحظه ای تمام دغدغه و 

 هایم را فراموش کردم و هم پایه 
ی

غم و دل شکستگ

 کردم... 
ی

 دوستانم دیوانگ

 خوب بود و من عقربه هابی که ا
ی ز هم سبقت یم همه چیر

 بود! گرفتند را هم یادم رفته 

ی خنده و خوشر مان  و تازه با تماس مادر مبینا بود که بیر

 وقفه افتاد و متوجه تاریگ هوا شدیم! 

 

ون آوردم تا ساعت را چک کنم،اما با  موبایلم را از جیبم بیر

تماس بی پاسخ از داراب چشمانم از تعجب گرد دیدن نه 

 گوشر روی سایلنت بوده!   شد و تازه یادم افتاد 

 ام کوبیدم و بی توجه به "خی 
 آرام بر پیشابی

ی
با درماندگ

ی های بچه ها خواستم وارد لیست تماس ها  شده؟" گفیی

شوم که به او زنگ بزنم،اما یک لحظه قبل از لمس 

 اد... نامش،شماره اش روی صفحه افت
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ش که نمیدانم از کجا آمد و تپش قلبم را ب اال با تعلل و اسیی

ی بلند شدم و از مقابل نگاه سوایل بچه ها  برد،از روی زمیر

 فاصله گرفتم و تماس را برقرار کردم.... 

 

 :الو؟-

 

 

 

 

 صدوهفتاد#پارت

 جان یل#یل

 

 

صدای آرام اش که شدیدن خشم  النه کرده در آن را فریاد 

 در گوشم پیچید و قلبم را پرخروش تر کرد.. یم زد،
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؟-  :کجابی

 

 گزیدم...   درمانده لب

 نکند رفته بود خانه رساغم؟

 وای... 

 اینطوری که تا االن حتمن متوجه نبودنم شده بود!! 

 

ه... - ی  :چیر

 

؟؟؟؟؟؟ ،غرید:کجابی
ی  با همان تن صدای پاییر

 دو ساعته جلو در خونتون وایسادم پشت دره بسته!!! 

م؟؟ ی  متوجیه که متوجه همه چیر

 کج ابی ای ن ساع ت ش ب؟

 

 وای خدا! 
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د برابر بیشیی شد و ترش که از لحن آرام و ش که صبا اسیی 

 ترسناکش به جانم نشست،لب زدم:آقا داراب... 

 

 ل ی؟؟:فقط ب گ و ک دوم گ  وری هست ی ل ی-

 

 بی هوا بغض کردم و گفتم:پارک. 

 

را شنیدم و حس بده صدای نفس عمیق و پر حرص اش 

 وجودم دو چندان شد. 

 

 :کدوم پارک خراب شده؟-

 

 تم من؟مرگ داشچرا حس 

 بخاطر لحن پر خشم و تندی رفتارش بود،نه؟
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ی باری بود که داراب مهربان با من اینگونه  شاید اولیر

 بدرفتاری یم کرد و من بی جنبه را رنجور تر یم کرد! 

 

نش شدم،آرام با صدابی که تازه متوجه بغض آلود بود

 گفتم:االن لوکیشن میفرستم. 

 

 :س ری    ع! -

 

 دم تنها گذاشت. و مرا میان برزخ وجو و بالفاصله قطع کرد 

 

 :خی داشت زر زر یم کرد که پنچر شدی؟-

 

با حال خرابم به سمت کیارش برگشتم و درحایل که سیع یم 

،داره  کردم قیافه آویزانم را جمع و جور کنم گفتم:هیچی

 دنبالم. میاد 
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قدیم به سمتم برداشت و قبل ازینکه بتوانم از دست سوال 

چ دستم را گرفت و گفت:وایسا هایش فرار کنم،م

 بینم،کجا؟

 پس چرا صورتت این شکیل شد یهو؟؟

 خی گفت پشت تلفن؟؟

 

 

 

 

 صدوهفتادویک#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 و بی قراری 
ی

بی دلیل دسنی به شالم کشیدم و با کالفگ

ی   ی نگفت کیا! گفتم:چیر
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 ولم کن! 

 

با کشیدن دستم،باالخره مشتش را از دور مچم باز کرد و با 

تاسف گفت:من که یم دونم یه چربی گفته که تو این شکیل 

 ! شدی

 ویل باشه،نگو. 

 .  یادم نبود تو مارو به چپتم حساب نمیکنی

 

 از کیا رو گرفتم و به سمت کیفم رفتم... 
ی
 با بی حوصلگ

لن ظرفیت ناز کشیدن و متقاعد کردن واقعا با این حال،اص

 کیارش را نداشتم! 

 

 

اب ریشان،منتظر بودم و در جو یک ربیع را با همان حال پ

" را بیان یم کردم.   بچه ها تنها یک تک کلمه ی"هیچی

 نیم دانم چه مرگم بود... 
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اصلن فکر نیم کردم با یکم بداخالفی از او، اینطور بهم 

 بریزم!... 

همیشه از آن ها مهربابی دیده توقع رفتار آدم از کسابی که 

ی موقعینی پی ش یم بد را ندارد و وقنی هم که چنیر

 آید...بدترین روز و زمان ممکن یم شود آن زمان!... 

 

ی چند دقیقه پیش از  با صدای زنگ موبایلم که همیر

سایلنت خارج اش کردم،نگاه آشفته ام را از چمن ها گرفتم 

 ب دادم. و با دیدن نام او،رسی    ع جوا

 

 :االن میام. -

 

 :کجای پارگ؟-

 

 ای خدا... 

 ود؟چرا داراب امشب این همه بد شده ب
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 با لحنی آرام و محتاط گفتم:..گفتم خودم م .... 

 

 :دیدمت. -

 

با سقلمه ی مبینا و نگاه بچه ها که به سمنی برگشته 

ی کیفم  ی اوردم و با برداشیی بود،گوشر را از کنار گوشم پاییر

ی بلند شدم و گفتم:بچه ها خدافظ. رسی    ع از   روی زمیر

 

که پر از تا خواستم قدیم بردارم،صدای رسد و مردانه اش  

م را با رسعت منظور بود،توی گوش هایم پیچید و قلب

 لرزاند... 

 

- !  :اینجابی
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 صدوهفتادودو#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

لب گزیدم و با رسی زیر افتاده و درحایل که صدای سالم 

دادن بچه ها را هم یم شنیدم،به سمتش راه افتادم و  

 گفتم:بله،بریم. 

 

اه ها را داد و جلوتر از من ر با همان لحن رسد جواب بچه 

افتاد و تا خواستم با قدم هابی بلند خودم را به او برسانم 

 یل. کیارش گفت:یل

 

 وای از دست کیا. 
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 به سمت  
ی

کیارش با توقف داراب من هم ایستادم و با کالفگ

ی ویری زودتر کارش را بگوید...   رو گرداندم تا در این هیر

 

رت سوایل و بی حوصله اخم هایش درهم بود و به جای صو 

خصمانه پشت رسم،و احتمال زیاد داراب را  ی من،داشت

 نگاه یم کرد! 

 در همان حال خطاب به من گفت:بیا یه لحظه. 

 کارت دارم. 

 

 :ال ... -

  

ه صدای پر تحکم داراب میا ن حرفم آمد که گفت:بهیی

شمام برین خونه هاتون،این وقت شب زمان مناسنی برای 

ون موندن چهارت  ا بچه نیست! بیر
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 و بعد بی توجه به صورت برزخی کیا،آرام غرید:بیا. 

 

 گفته شود و دعوابی پیش 
دیگر نماندم تا بیشیی از این حرفی

 بیاید. 

شد و  کیا کله خراب بود...اصال بزرگ و کوچک رسش نیم

ش را  ام به بزرگیی اگر موقعینی این چنینی پیش یم آمد احیی

 به هیچ کجایش حساب نیم کرد... 

ید االن هم فقط به خاطر صورت آویزان و عاجز من اش

 سکوت کرد... 

 پوووف... 

همش تقصیر خوده حواس پرتم شد که پاک ساعت و 

ی را از یاد بردم...   گوشر و داراب و همه چیر

 

+ 

 

 سکوت...سکوت...سکوت... 
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 داشتم دیوانه یم شدم! 

 

 هابی که مثل ما پشت 
ی نگاه نگران و ناراحتم روی ماشیر

ز توقف کرده بودند یم چرخید و فکرم در جاهای چراغ قرم

 دیگر.... 

 

ی االن،حنی یک  ی شده بودیم تا همیر از وقنی که سواره ماشیر

ی نگفته بود!  ی  کلمه ام چیر

 

 احساسم را درک نیم کردم! 

 از طرفی مدام یم گفتم

 "من هر کاری کنم به اون هیچ ربظ نداره"

 دیگر صدابی توی رسم فریاد یم زد
 و از طرفی

 "یعنی االن داره توی ذهنش راجب من خی فکر میکنه؟

ن و   همه جا میر
ابی ام که پنهوبی

نکنه فکر کنه ازون دخیی

؟ ی  همه کاری میکیی
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؟  اگه ازم بدش بیاد خی

قابل اعتمادی ام چ  ی؟؟؟"اگه فکر کنه دخیی   دروغگو و غیر

 

و این فکرهای مزاحم و پر رسو صدا داشتند با تمام قدرت 

 ویدند! مغزم را یم ج

 

 

 

 

 صدوهفتادوسه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 کرده بودم تازه 
ی

نیم دانم..حاال که چند روزی را با او زندگ

 داشتم یم فهمیدم که من اصال داراب را نیم شناسم! 
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البی که با اخم هابی که حسابی خودنمابی یم کردند و مثال حا

لب هابی بی حرکت و بی انحنا سکوت کرده بود،یعنی 

ی نیم گفت و بعد یکهو منفجر همیشه ح ی ی عصبانیت چیر یر

 یم شد؟

اصلن از آن دسته مرد های صبوری بود که دیر عصنی یم 

 انداختند؟شد یا از آن هابی که فربی جنگ و دعوا راه یم 

 

 چقدر تشخیص سخت بود! 

س بی دلیل و زیادم 
کاش حداقل حرفی یم زد تا این اسیی

 فروکش کند. 

 

عطافش د شد،باالخره نگاه بی انصدای زنگ موبایلم که بلن

 را که تا االن میخ جلو بود،به سمتم چرخاند... 

نیم دانم چه شد که با دیدن صورت خننی و چشم های 

بان قلبم باال رفت و با کیم ناخوانایش برای  لحظه ای ضی

 گفتم:باباست. 
ی

 دستپاچگ
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پوزخندی که لب هایش را کشید برایم هزاران هزار معنی 

 ز قلب بیچاره ی من! داشت و وای ا

 

سیع کردم بغضم را که تازه داشت جان یم گرفت پس بزنم 

 و بعد تماس را برقرار کنم.. 

 

 :سالم بابا. -

 

-?  :سالم عزیزبابا،خوبی

 

ون و پیاده رو های خلوت دوختم و   نگاهم را به بیر
ی

با دلتنگ

 گفتم:خوبم... 

 گ بریم گردین؟

 

 :ایشاال دیگه پنجشنبه حرکت یم کنیم. -
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 :اوهوم..باشه. -

 

ی کم و کش نداری؟- ی  :همه خی خوبه اونجا؟چیر

 

 :نه مرش-

 

 :چرا صدات گرفته؟خواب بودی؟-

 

 یعنی انقدر ضایع بودم؟

 صاف کردم و گفتم:نه بیدار بودم.خوبم بابا. گلویم را 

 

 :مواظب خودت باش عزیزم. -

 تو این چند روزم اگه مشکیل بود حتمن بهم زنگ بزن. 
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 :چشم. -

 

 االنم از صدات معلومه خسته ای،بگیر بخواب حتمن. : -

 کاری نداری؟

 

 

 

 

 صدوهفتادوچهار#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

- . ی  :نه،شمام مواظب خودتون باشیر
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ی  با  ی را پاییر  کردم و بی حوصله شیشه ماشیر
بابا خداحافظی

کشیدم تا کیم باد خنک و تازه به صورتم بخورد و حالم را 

 بهیی کند. 

 

ون بودی؟تا این وقت :یم دونست -  شب بیر

 

از صدای پر طعنه اش،به سخنی بغضم را مهار کردم و 

 تاخواستم لب از لب باز کنم،باز گوشر زنگ خورد! 

کردم باباست که یادش رفته حرفی بزند،ویل با دیدن فکر  

نام کیارش با کج خلقی ریجکت کردم و از آنجابی که خیی از 

 از را فعال کردم. سماجت اش داشتم،بالفاصله حالت پرو 

 

 :جواب یم دادی. -

 

 
ی

نگاه درمانده ام را که سمتش برگرداندم،با پوزخند کمرنگ

 گه،نه؟گفت:باالخره باهات کار واجب داشت دی
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...میشناسمشون. - ی  :کیارش و بقیه...آدمای بدی نیسیی

 

رسی تکان داد و درحایل که نمیدانستم با آن صورت 

،راست یم گوید یا دروغ،تنها   "اوهوم"ی گفت.. خننی

 

 و بالتکلیقی ام زیاد بود که 
ی

در آن لحظه به قدری درماندگ

دلم میخواست پیشابی ام را با تمام قدرت توی شیشه 

 بکوبانم...  پنجره

تناقض رفتارش و اینکه اگر بخواهد این مسئله را پیش بابا 

 بازگو کند... 

 طرز فکرش راجب من... 

 سکوتش...آرامش اش... 

 . یوانه یم شدم.. وای که داشتم د

 

 مدام با خودم میگفتم که او این وسط هیچ کاره هست! 
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د،حرفی   ندارد که برای من تصمیم بگیر
که هیچ حقی

 ... بزند،کاری کند 

 حنی نسبت خوبی ای هم باهم نداشتیم! 

ویل....از طرفی دیگر مدام نگران فکرهای توی رسش راجب 

 خوده دیوانه ام بودم... 

 

 ام که نفس عمیقی کشیدم و طب
ی

در هنگام ق عادت همیشگ

س لب بیچاره ام را انقدر یم جویدم تا دهنم مزه ی  اسیی

د،لب به دندان گرفتم و نامحسوس نگاه  زیر خون بگیر

 افتاده ام را به سمت نیمرخ جذابش کشاندم... 

به موهای خوش حالت و براق اش که از این فاصله،تار 

 های سفید را ال به الی شان میدیدم... 

 

حنی درحد دوست پش برایم یم بود و دیگر رودروایسنی ر اگ

 به موهایش یم زدم،که هرگز با 
ی

ای با او نداشتم،چنان چنگ

 ریبه رفتار نکند... من اینطوری رسد و غ
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 صدوهفتادوپنج#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی خونتون؟-  :میر

 

 فقط در یک آن! 

مام فقط در یک آن با بیان سوالش قلبم ریخت و بعد با ت

وع به تپیدن کرد.   وجود رسر

 از عشق نه! 

از ترس رفتارش و اینکه برخالف مص بودن شب های 

به خانه مان گذشته،حاال با میل خودش یم خواست مرا 

 برساند! 
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نگاه مات مانده ام که حاال کامال محسوس روی صورتش 

میخ شده بود را دید و با اخم هابی کمرنگ نگاه آبی اش را به 

 گفت:پروانه موند خونه ی پش عمم..    جلو دوخت و 

 

باری دیگر نگاه گذرا اش را به چشم های پرفشارم که اشک 

دم دوخت و با را پشت آن ها به سخنی حبس کرده بو 

طعنه گفت:..گفتم شاید دلت نخواد شب و توی خونه من 

..به هرحال حق هم داری عزیزم..بحث اعتماده!   صبح کنی

 

 توی حیاط بحثمان شد.  طعنه ی آن شنی را یم زد که

 کینه ای بود؟

 شاید... 

 چرا تا به حال نفهمیده بودم؟

 ! من فقط عزیزم،و جان هابی که نسبت یم داد را یم شنیدم
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پلگ زدم و به آرایم نگاه ناآرامم را از نگاه لعننی اش جدا 

کردم و بی هدف به انگشت های بی حرکتم که درهم چفت 

 شان کرده بودم،دوختم... 

 س غرینی یم کردم! احسا داشتم

 با او! 

 با اوبی که آشنا ترین قلب تنهایم بود! 

 

م خونمون. -  :میر

 

اش از توانم خارج لعنت به صدابی که انکار دلخوری و غم 

 بود... 

 

ی را زد و مسیر خانه ما را در پیش  بی حرف راهنمای ماشیر

 گرفت و من بی دلیل! قلبم فشورده تر شد... 

 

+ 
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وع به رسم بستم..بالفاص در اتاق را که پشت له چانه ام رسر

 لرزیدن کرد و سد اشک های داغم شکست... 

 

ا با یک کیف و شالم را به گوشه ای پرت کردم و شلوارم ر 

 شلوار راحنی گل و گشاد عوض کردم... 

 دوست داشتم جیغ بزنم و بلند بلند حرف بارش کنم... 

 ویل نیم توانستم. 

ون و توی پذ یرابی نشسته بود و منتظر نه تا وقنی که آن بیر

 فیق اش بود! رسیدن ر 

 

جلویه آیینه به خودم و چشم های خیسم پوزخندی زدم و 

 باالی رسم یم بستم،در دل گفتمدرحایل که تمام موهایم را 

ا و خاطرخواهاش!"  "رفیق؟؟؟ یا یگ از دوس دخیی
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ه به  ی لباسم جای اشک هایم را پاک کردم و خیر با آستیر

 زدم:قوی باش!  صورت غمگینم لب

 

 

 

 

 صدوهفتادوشش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 به پذیرابی برگشتم او هنوز روی همان مبل لم داده 
وقنی

 درهم صفحه موبایلش را تماشا یم کرد و بود و با اخم هابی 

ی تایپ یم کرد!  ی  انگار چیر

 

ل احساساتم مشت هایم را بیشیی فشوردم و  برای کنیی

 درحایل که مدام جمله ی
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 باش""قوی  

د،از کنارش  را برای خودم تکرار یم کردم تا مبادا بغضم بگیر

 
ی

گذشتم و روی مبل مقابل بی وی نشستم و کوسن بزرگ

آنجا بود را توی بغلم گرفتم و چانه ام را به آن تکیه که 

 دادم... 

 

ه به محتویات کیگ که یک زن تپل و زیبا همش یم زد  خیر

 پرسه یم زد! بودم و حواس و فکرم هزار جایه دیگر 

 

بعد از چندی صدای نچ بلند و بعد هم الو گفتنش،گوش 

ی کرد و این وسط نگاه من همچنان روی مایع  هایم را تیر

 غلیظ کیک چرخ یم خورد... 

 

 :چرا زودتر به من نگفنی ناهید؟؟؟-

 

 ریشخنده پر حرصم غلیظ تر شد و با خودم گفتم
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..همتون برید به درک!"  "ناهید!..ناهید عوضی

 

 این وقت شب من به گ بگم آخه؟: -

 

 :اوگ به کارت برس،الزم نکرده فسفور بسوزوبی تو. -

 

 :گفتم الزم نکرده!. -

 

 گفت:باشه،فعال.   پوفی کشید و 

 

با پایان مکالمه شان،مثال خودم را بیشیی غرق تماشای 

ی کردم و هر لحظه منتظر بودم حرفی بزند...  ی  برنامه آشیی

ش کنسل شده حاال که فهمیده بودم آمدن د وست دخیی

 اش تا چه حد است! کنجکاو 
ی

 بودم بدانم مردانگ

ه تنهای رفیق اش را تنه ا یم به بهانه کینه ای بودنش دخیی

 گذارد،یا نه! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 632 

 

ی شدم ام رسید که  صدای آرام و کالفه اش به گوش های تیر

یم گفت:االنم که دیروقته هیچ خری و نمیشه خیی 

 کرد...سگ تو روحت ناهید... 

 ف... پوووو 

 

ون نزنند  ل کردم تا از حدقه بیر
به زحمت چشمانم را کنیی

 یک وقت... 

 داد؟؟؟داراب؟؟؟داراب االن...االن فحش 

ش؟؟؟  آن هم به دوست دخیی

 واقعا؟؟

 خدای من... 

ی چند لحظه پیش فکر یم کردم تنها حرف بد در  تا همیر

" خشک و خایل است!   دایره لغاتش یک "لعننی
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دم بودم اش که فکر یم کر  درواقع من طوری شناخته

برخالف چهره ی غلط اندازش،مردی کامال مودب و 

کنم،یک پا معلم ادب است فرهیخته که چه عرض  

 اصلن... 

 

اما حاال یم فهمیدم که ظاهر و باطن یگ است!اشتباه فکر 

 یم کردم انگار. 

 

همچنان به نگاه متظاهرم به بی وی ادامه دادم که باالخره 

 گفت:شام خوردی؟

 

 

 

 

 صدوهفتادوهفت#پارت

 جان یل#یل
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خب این حرفش چه معنی ای یم توانست داشته باشد 

 ؟دقیقن

 

 :نه. -

 

 :خی میخوری سفارش بدم. -

 

- .  :هیچی

 

با شنیدن صدای قدم هایش که به سمتم یم آمد،نفس 

عمیقی کشیدم و مسلط تر نگاهم را به کیگ که داشت 

ی یم شد دوختم.   تزئیر

 

 :بده من اون و. -
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با تعجب نگاه سوایل ام را اول به دست دراز شده و بعد هم 

 چرخاندم... به سمت باال و صورت جدی اش 

 یک لحظه از توی ذهنم رد شد

؟"  "قدش چنده یعنی

 

 و بعد با یک حساب رس انگشنی گفتم

 "هم قده دابی بهمنه!... 

 ....
َ
اا
َ
اا
َ
 ا

 کم صد و هشتاد و خرده ای رو شاخشه!"یعنی کم

 

ل از دستم،نگاه مات برده ام را از قدو شدن کنیی  با کشیده

زیون باالی او به سمت صفحه خاموش شده تلوی

 گرداندم... 

 

 :حاال خی میخوری؟-
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 چرا انقدر بد اخالق شده بود؟

یف فرما نشده بود و بر فرض مثال هم که  چون ناهید تشر

 خودش یم خواست بماند؟

 

شیی توی کوسن اخم هایم را در هم کشیدم و چانه ام را بی

 ارم. نرم فرو بردم و گفتم:میل ند

 

بی و بعد هم صورتش را نیم دیدم،اما متوجه مکث طوال

صدای مردد و بد گمانش شدم که یم گفت:توی پارک 

ی خوردی؟ ی  چیر

 

انم را که دید گفت:غذا.   نگاه حیر

 

آره!مثلن با آن همه شک النه کرده در چشمانش،منظورش 

 غذا بود! 
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ون فرستادم  نفس پر شتابم را  و بی توجه به آبی های بیر

انداختم و از جا منتظر و بی اعتمادش،کوسن را گوشه ای 

بلند شدم که به همان اتاقم بروم تا مبادا به یکباره منفجر 

ایم ای اتفاق بیفتد!   شوم و بی احیی

 

اما هنوز قدیم از کنارش فاصله نگرفته بودم که مچ دستم 

 را محکم گرفت و غرید:کجا؟

 

 

 

 

 صدوهفتادوهشت#پارت

 جان یل#یل
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 وای خدای   ا... 

اخالق شده بود و با بی اعتمادی توی چرا داراب این همه بد

 چشم هایش قصد دیوانه کردنم را داشت ؟

 من همان مرد مهربان قبل را یم خواستم... 

همان که حنی به دروغ و از رسه عادت مرا عزیز و جانش یم 

 خواند... 

 

رگشتم و بی طاقت یدی به سمتش ببا ناراحنی شد

ی با من؟؟؟؟  گفتم:میشه انقدر بدرفتاری نکنیر

 

ون کشیدم و با  دستم را محکم از دست بزرگ و گرمش بیر

صدابی که بغض آلود شده بود ادامه دادم:چرا یجوری نگاه 

 میکنی که انگار فاحش ... 
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با خشم این بار بازویم را اسیر دستش کرد و بی مالحظه تنم 

ه به چشمان را ب ه سمت خودش کشید و توی صورت و خیر

 چ فکری نیم کنم! ن راجب تو هیترسیده ام غرید:م

 بفهم چه صفنی به خودت نسبت میدی دخیی فردین! 

 بفهم! 

 

بعد هم به همان شکل بازو ام را رها کرد و از مقابل صورت 

 هاج و واج مانده ام دور شد... 

 

 ش را؟کجای دل بیچاره ام یم گذاشتم این حرف

 برایش مهم نبودم و راجب من فکری نیم کرد!.. 

در دل هزاران بار به خوده احمقم لبخند بی جابی زدم و 

 لعنت فرستادم. 

 

به سمت اتاقم رفتم و خودم را روی تخت پرت کردم و رسم 

 را توی بالشتم فرو بردم... 
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دلم یم خواست گریه کنم...ویل دیگر داشت حالم ازین 

 یم خورد!  همه ضعیف بودن بهم

پلک هایم را محکم بهم فشوردم و طویل نکشید که تصویر 

ردمک های نافذش خییل زود پشت پلک هایم صورت و م

 نقش بست... 

با لب های آویزانم پر حرص و ناراحنی گفتم:ازت بدم 

 میاد... 

 نامرد... 

 

+ 

 

یک ساعنی یم شد که همان طور که پاهایم را به دیوار تکیه 

ز پهلوی تخت آویزان بود،به نقطه ی داده بودم و رسم ا

ه بودم و آهنگ گوش یم    خیر
ی

 کردم... گنگ

 

 گمون    م... 
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ه...   یه روزی دلم پایه عشقت بمیر

 یم دون   م... 

ه...   جوونیم داره پایه عشق تو میر

 یم ت  رس   م... 

ه...یم ترسم...   کنارم نباشر و بارون بگیر

 نگفت  ی... 

ه  ... یه روزی میاد بی تو گریم بگیر

 نگفت  ی... 

ه...   دیگه خاطرات تو یادم نمیر

 نگفت   ی... 

... دلم تو  ه...نگفنی  ی تنهابی باید بمیر

 

آیه کشیدم و خواستم صدای آهنگ را بیشیی کنم که یک 

 دفعه در باز شدو داراب با صوربی درهم داخل آمد. 
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در آن لحظه نیم دانستم لنگ هایم را از روی دیوار جمع 

انه و غمگینی که داشت با حضور کنم یا آهنگ عاشق

 قطع کنم! حقیقی خودش در کنارم،پخش یم شد را 

 

 

 

 

 صدوهفتادونه#پارت

 جان یل#یل

 

 

با حرکت چشم هایش روی وضعیت اسفناک 

درازکشم،باالخره به خودم امدم و رسی    ع خودم را جمع و 

 جور کردم و روی تخت نشستم. 

 

 :در زدم.. -
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 نشنیدی. 

 

ی چشم هانشنیدم،چون داشتم ب ی مغرور تو ا یاده همیر

 آهنگ گوش یم کردم نامرد! 

 

ی تو گوشم بود. -  :هندزفیر

 

ون. -  :غذارو آوردن.بیا بیر

 

م. -  :گفتم که سیر

 

 :منم گفتم که االن اصلن حوصله لجبازی ندارم؟-

 

ه نگاهش کردم که بی توجه اشاره ای  ه خیر  خیر
ی

با درماندگ

 کرد و گفت:پاشو. 
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نگاه مستقیم و ون فرستادم و مقابل نفس کالفه ام را بیر 

ی اش،موبایلم را ر  وی تخت رها کردم و درحایل که سنگیر

کاله هودی را روی موهای هپیل ام یم کشیدم،از کنارش 

ون رفتم...   گذشتم و بیر

ای داغ توی بینی ام پیچید،تازه فهمیدم  ی وقنی که بوی پییی

م" م سیر  چقدر من فضوالت یم خوردم که یم گفتم "سیر

 

ن زبی بود که به شدت با سوسیس و کالباس مخالف ماما

 ما هیچ کدام حق نداشتیم لب بزنیم! بود و 

ون یم رفتیم،زیر  ویل خب من بعضی روز ها که با بچه ها بیر

 سبییل رد یم کردم و دلم را از عزا در یم اوردم! 

 دلم برای مابی یم سوخت. 

 باشد! 
ی

 حیف بود آن همه چربی حاصل غذای خانگ
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وتر رفتم و روی مبل نشستم،متوجه شدم که که جلوقنی  

ی هست و...واقعا باید تنهابی فقط یک جع ا روی میر ی
به پییی

ا یم خوردم؟ ی  پییی

 

،ویل خب االن شاید  آدم تک خوری بودم در مسائل غذابی

از حس خجالت و معذب بودن بود،که دلم نیم خواست 

ی بخورم.  ی  تنهابی چیر

 

 :من زیاد نیم تونم بخورم. -

 

 شو بزار برای فردات!  قیه:ب-

 

 هوف! 

 چه پیشنهاد خفنی یم داد! منظوره من چه بود و او 
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 صدوهشتاد#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :تنها؟-

 

؟-  :خی

 

ی بخورین. -  :خب شما هم بیاییر

 

 :من تو نامزدی شام خوردم.بخور. -
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دیگر اضار نکردم و بی طاقت جعبه را جلو کشیدم و روی 

 پاهایم گذاشتم. 

 

ی  یجات واقعا؟؟؟؟ای سپییی ی  یی

 

بودم اما سیع کردم حالت با اینکه ضدحال بدی خورده 

ی نیفتد.   چهره ام را حفظ کنم تا دماغم چیر

ای مخلوط و مخصوص و کوفت و زهرمار را  ی انتظار پییی

ی...  ی ی چیر  داشتم نه چنیر

 

زیتون های پخش و پال شده رویش را با انگشت جدا 

 کردم... 

 که کدو و اسفناج نداشت. حداقل جای شکرش بافی بود  
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از گایه به ساعت و بعد هم مشغول خوردن شدم و هر 

اوبی که بااخم هابی درهم داشت اخبار یم دید نگاه یم 

 کردم.. 

 

 یعنی امشب قرار بود اینجا بماند؟

 کجا یم خوابید آن وقت؟

 

ا زدم و در دل گفتم ی  به پییی
ی

 گاز بزرگ

ن خونه بزرگ "به توچه،بغل تو که نمیخوابه،یه جای ای

ه میخوابه دیگه"  میگیر

 

 گ بریم گرده؟  :فردین گفت-

 

 لقمه ی دهانم را بزور قورت دادم و گفتم:پنجشنبه. 

 

 رسی تکان داد و دوباره سکوت کرد! 
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ای نصفه نیمه ام،یاده آن روز  ی آیه کشیدم و با نگاه به پییی

که به درمانگاه رفتیم افتادم و رسی    ع گفتم:پول درمونگاه رو 

ی من حساب کنم. نگف  تیر

ا  ی  خریدین! االنم که پییی

 

ی نگاه عاقل اندر سفیه و عصنی اش،با تردید ادامه 
با برگشیی

 دادم:مبلغ و یم گید؟

 

 ضی    ح گفت:نع! 

 

 :آقا داراب! -

 

 :مننی رست گذاشتم؟-

 

 :نه.. -
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 :به روت آوردم این قضیه رو؟-

 

 :..نه.. -

 

 ؟؟:پس االن دقیقن مشکلت چیه که یه مطرحش یم کنی -

 

ی گذا ه در چشم هابی که بی اشتها جعبه را روی میر شتم و خیر

انگار دریای آبی اش،یخ بسته بود،مغموم لب زدم:شما 

 مشکلتون چیه که با من بد رفتاری یم کنید؟

 

 

 

 

 صدوهشتادویک#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 

 بهیی است بگویم خنده ی بی خنده ای رس داد! 

 در آن وجود چون تنها لب هایش کش آمد و هیچ حیس

 بخواهم اسم خنده روی ان بگذارم. نداشت که 

 

ه و با تن  وقنی که نگاه اش سمت من محزون برگشت،خیر

 یل جان! صدابی آرام گفت:من هیچ مشکیل با تو ندارم یل

ه از رفتاره طرف  و شک نکن که نوع رفتارمم رسچشمه میگیر

 مقابلم. 

 

ظور بیان یل جان"ی که با لحنی پرمنبی اهمیت به آن"یل

 :یعنی خی آخه؟کرده بود گفتم

ام شمارو نگه نداشتم؟  من گ احیی
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ی نگاهم کرد و باعث شد در  ه و سنگیر تنها با نگایه خیر

نهایت من تسلیم آن گوبی های پرخروش شوم و با ذهنی 

ی بیندازم..   پرسوال،رسم را پاییر

 

- ..  خوبی هسنی
 :تو دخیی

 

تاییده این دروغ یم گفت و حداقل لحن مردد اش مهر 

 بود. جمله منحوس 

 

،..یم دوبی خی - :دوست ندارم به راه ناکجا کشیده بیسر

 میگم که؟

 

:کیارش و بقیه تا حاال به من حنی کوچک ترین آسینی -

 نرسوندن...چطور انقدر زود قضاوت یم کنید؟
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تنها لبخنده کچی زد و گفت:فکر یم کنم بحث در این مورد 

 همیشه بی فایده باشه. 

 

 ؟:چرا -

قیده و سلیقه ی خودتونو به من چون فقط دوست دارید ع

 بقبولونید؟؟

 

ی حال روی مخ،رسی  با همان لبخند دیوانه کننده و درعیر

تکان داد و گفت:چون تو هنوز بچه ای و به درک حرفای 

 من نرسیدی. 

 

 پر خشم غریدم:من بچه نیستم!!! 

 

با دیدن صورت عصنی من لبخندش عمیق تر شد و 

! نمیخوره نوزادم  گفت:عع؟بهت  باشر
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ت و حرص و لحنی که از این دو حس مستثنا نبود  با حیر

 گفتم:آق  ا داراب!! 

 

مقابل نگاه پر خشمم،لبخندش بزرگ و بزرگ تر شد و در 

نهایت خنده ی مردانه ای رس داد و ناغافل دلم را از آهنگ 

خنده ی نایاب اش ذوب و کرد و سوزاند و سوزاند و 

 سوزاند!... 

 

 

 

 

 

 دوصدوهشتادو #پارت

 جان یل#یل
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،من گ شاهد صدای بلند خنده اش بودم؟  راسنی

نیم دانم...شاید انقدر دور و مبهم که اصال به یادم نیم 

 آمد. 

 

با صدابی که از زیبابی خنده اش نرم تر شده بود گفتم:خی 

 خنده داشت االن؟

 

ی  ه نگاهم کرد و بعد لب زد:آقا داراب گفیی باز هم کیم خیر

 تو. 

 

 نمیدانم چرا باز هم قلب بی جنبه ام ریخت.. 

مردمک هایش و صدایش یک جوره عجینی بود...نیم 

دانم...حس کردم با همیشه فرق دارد...شاید هم توهم یم 

 زدم... 

 یل دیوانه بودم دیگر. یل
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لبخنده بی جابی زدم و گفتم:خوبه دیگه،پس همیشه بگم 

 نکنید.  دعوا  آقا داراب که شما بخندین و انقدر منو 

 

لبخندش جمع شده و با جدیت گفت:تو به نصیحتا و 

 دعوا؟
ی

 راهنمابی های من میگ

 

 :اینم جزو عادتاتونه؟-

 

 پرسید:عادت؟
ی

 با اخم کمرنگ

 

:اوهوم...مثال مثل بعضی تیکه کالماتون که به همه -

،همه رو هم راهنمابی یم کنید؟
ی  میگیر

 

 :کدوم تیکه کالما اون وقت؟-

 

 جواب ندادید. و :سوال من-
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تنش را از روی مبل جلو کشید و درحایل که حاال دقیق تر 

نگاهم یم کرد و...این نگاه عمیق...دقیقا نقطه ضعف من 

بود و باعث یم شد هرچه در ذهنم هست و نیست 

د،گفت:عادت خوب و بد زیاد دارم..   بیی

 به طرفم داره که کدوم و بخوام براش رو کنم. 
ی

 بازم بستگ

 

رسدرگیم پرسیدم:بعد شما نصیحتاتونو برای  و  با گیچی 

 کدوم مدل از آدمای اطرافتون رو یم کنید?

 

 لب زد:نظره خودت چیه؟

 

ی و پر  درحایل که بی دلیل از نگاه مستقیم و به شدت سنگیر

نفوذش تنم گر گرفته بود،کیم درجایم جابه جا شدم و 

 گفتم:نمیدونم. 
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رفتارشون طبق ا شاید برای اونابی که دوسشون ندارید...ی

 سلیقتون نیست... 

 

 ابروبی باال انداخت و گفت:نه. 

 

و با مکث و چشم هابی که حاال رگه هابی از شیطنت در آن 

 ها یافت یم شد گفت:برای آدمای خنگ. 

 

 یک لحظه از شنیدن حرفش شوکه شدم. 

 که به من نسبت داده 
ی

هم بخاطر شوخی و هم بخاطر خنگ

 بود! 

 

 :من خنگم؟-

 

؟-  :نیسنی
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 با چشم های گرد شده ام گفتم:آقا داراب! 

 

 باز هم لعننی وار خندید و قلبم را زیرو رو کرد... 

 

 

 

 

 صدوهشتادوسه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :شوخی کردم. -

 

 من که اینطور فکر نیم کردم! 
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 :چابی میخورین؟-

 

 که از چهره 
ی

تکیه اش را به مبل زد و درحایل که با خستگ

هنش را باز یم کرد دکمه ی اهود بود،اش کامال مش ول پیر

 گفت:نه ممنون. 

 

با مصیبت و قبل ازینکه متوجه نگاه شیفته ی من شود،از 

ا از جا بلند شدم...  ی ی جعبه پییی  او چشم گرفتم و با برداشیی

ا را توی  ی خانه قدم برداشتم و بعد ازینکه پییی ی به سمت آشیی

پذیرابی یخچال گذاشتم و لیوابی آب خوردم،باز هم به 

وقنی متوجه شدم که تمام حواس داراب بی  برگشتم و 

موبایلش رفته،به سمت باکس ش دی هایم رفتم تا حداقل 

د خودم را به طریقی رسگرم کرده   که خوابم یم گیر
تا زمابی

 باشم. 

 

ی و عاشقانه کرده بود...   دلم هوس یک فیلم طیی
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ی آن همه ش دی با ژانر های مختلف،باالخره یگ را  از بیر

 و توی دستگاه دی وی دی پلیر گذاشتم. اب کردم انتخ

 

بعد هم خودم روی مبل راحنی و دونفره مان لم دادم و 

اژ ابتدابی فیلم،سیع کردم مردمک های 
ه به تییی خیر

ند.   افسارگسیخته ام جای دیگری را هدف نگیر

 

تمام ش دی هابی که داشتم را دیده بودم و حاال این بار 

و باز هم مثل روز اول ا یم دیدم این فیلم ر دویم بود که 

 داشت و تکراری نبود... 
ی

 برایم تازگ

 

حتمن اگر مامان میدید که به جای امتحان فردا،نشسته ام  

و فیلم میبینم و هرهر میخندم،درجا تلوزیون را روی رسم 

 خراب یم کرد.... 

 

کاش زودتر بر یم گشتند...حنی دلم برای مابی که کاری جز 

 م تنگ شده بود! دن نداشت هو بازی کر  خوردن
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++++++++++++++ 

 

 

 :اوکیه[-]

 

 :دمت گرم داراب،خییل مردی[-]

 

 خمیازه بلند باالبی کشید و صفحه 
ی

لبخندی زد و با خستگ

 موبایلش را خاموش کرد. 

صدای تلویزیون نگاهش را به آن سمت کشید و تازه متوجه 

 بود شد. یل ای که انگار روی مبل خوابش برده یل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 663 

فکر و با اخم هابی کمرنگ به اوبی که موهای بلندش از تم

ه شد و فکر های مختلف و  روی مبل آویزان شده بود خیر

 زیادی به رسش هجوم آورد... 

 

 

 

 

 صدوهشتادوچهار#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی یل اف یاده روزی افتاد که توی ماشیر یل به عالقه اش اعیی

 کرده بود!... 

زه نداده بود که سته بود و اجااین لحظه نخواراستش تا به 

ذهنش به آن روز فلش بک بزند و گفت و گوی میانشان را 

 مرور کند.... 
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او را همیشه به چشم دخیی رفیق اش یم دانست و هیچ 

 وقت و هیچ وقت به او،به چشم دیگری نگاه نکرده بود! 

و یل یک یل را دوست داشت...اما نه به عنوان یک پارتیی رسر

 ...
ی

 زندگ

 .. کم بود 

ی با چشم های زیبا و قهوه ای رنگ،که قلنی  برای دخیی

 ظریف و پاک داشت کم بود! 

ی اش،باور   خاکسیی
ی

سپیده...نرگس...دو زن گذشته ی زندگ

 هایش را سیاه و مسموم بار آورده بودند... 

یل را هوش زودگذرو بچگانه یم شاید اینکه عشق یل

 منشا یم گرفت! دانست از همان باور ها 

یل داشت و این وسط اری برای پس زدن یلبی شم دالییل

حیس غریب بر وجودش سایه انداخته بود و مجابش یم 

 یل دقیق تر شود... کرد که نسبت به کارها و رفتار های یل

اف یل یل در وجودش شکل حیس که درست بعد از اعیی

 گرفته بود... 
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ت کرده بود و زن   تا به حال با زن های بی شماری معارسر

ی نشان دهای ز  یل اده بودند...اما عالقه ی یلیادی چراغ سیی

 برایش جالب و خنده دار بود! 

ی  ی که فقط نصف سنش را دارد چنیر از اینکه یم دید دخیی

 یم کند،متعجب بود! 
ی

 ادعای بزرگ

یل،چپ و به این فکر یم کرد که زنان عاقل و بالغ تری از یل

آخرش بارش کرده بودند ویل راست از این مدل حرف ها 

 چه؟

 خایل و 
ی

االن عشق کدام یک از آن ها را یم دید توی زندگ

 مسکوتش؟

 

نفس کالفه و عمیقی کشید و نگاهش را از آبشار موهای 

 زیاد و حجیم او به وضعیت بد گردنش داد... 

ی شکل بخوابد،قطعا فردا گردن  اگر قرار بود تا صبح به همیر

 درد یم گرفت! 

ی ف به کرد،از جا بلند شد و کری که به ذهنش خطور  با همیر

 سمتش رفت... 
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یل که در خواب کج نگاهش به آرایم و پر درنگ روی تن یل

و کوله شده بود،چرخی زد و با مقایسه ای که با تن گنده ی 

خودش کرد،لبخندی کمرنگ لب هایش را کش آورد و 

درحایل که به سمتش کمر خم یم کرد زیر لب 

 وم... گفت:کوچیک خان

 

 تن بی جا
فته اش را روی دستانش بلند ن و به خواب ر وقنی

کرد،لبخند کمرنگش به آرایم پاک شد و حس هابی ناشناس 

 بر قلبش نیشیی زد... 

ینی که  تن سبک و نریم که به تنش چسبیده بود و بوی شیر

 از الی موهای بلندش،بینی اش را پر کرده بود... 

 اال روی بازو اش قرار صورت بی آرایش و غرق آرامیسر که ح

 که  داشت و مژه های بلند 
ی

و لب های گوشنی و صوربی رنگ

ه کننده بود انگار!....  ...خیر
ی

ی سادگ  در عیر

 

مثل نوزاده نرم و خوش دسنی که بوی خاض دارد و 

بای تنش آغوشت را تشنه تر یم کند!   آهیی
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ه و غرق حایل دیگر..رسش را جلو کشید و دم عمیقی از  خیر

ام فت و برای لحظه ای تمیل گر لند و  براق یلموهای ب

افکاره آزار دهنده و بی ثباتش عقب نشینی کردند و تنها 

ی که توی رسش یم چرخید،فکر بیشیی و بیشیی بویدن  ی چیر

 موهای او بود... 

 

 

 

 

 صدوهشتادوپنج#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 نیم خواست باز هم خطا کند! 
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لعننی شود و زمان و مکان را نیم خواست باز غرق این حس 

د!   از یاد بیی

نیم خواست برای بار دوم حس بد بی اعتمادی را در یک 

 جفت چشم اشگ و زیبا ببیند! 

 

آب دهانش را قورت داد و با دندان هابی کلید شده،رسش را 

 عقب کشید... 

 

یل را به روح سیاهش آلوده نیم خواست روح لطیف یل

 کند!... 

 

ون یل یلفرستاد و به سمت اتاق خواب  نفس داغش را بیر

 راه افتاد. 

 یل بچه بود! یل

 رفتارش..جسمش..روحش... 
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ی  نیم توانست انقدر پست باشد که دلش را به دل دخیی

ش اختالف سنی داشت بدهد...   که تنها چندسال با دخیی

 نیم توانست... 

 

یل را روی تخت گذاشت؛اما خم شد و به همان آرایم تن یل

بردارد،دید که خواهد دستانش را از زیره او قبل ازینکه ب

یل تکابی خورد و بعد آهسته از هم ی یلپلک های بسته 

فاصله گرفتند و یک جفت چشم خمار و خواب 

ه اش شد...   آلود،مستقیم خیر

 

ه ی کمرش راه گرفت،شد و بی  متوجه عرق رسدی که از تیر

 مقاومت در همان حالت نامناسب و نزدیک ماند... 

...ویل...ویل م نیم دانست چه مرگش شده ویلخودش ه

یل س العمل مثبت و تاییدی از جانب یلانگار منتظر عک

 بود... 

یل داشت روانش را به هم یم ریخت چشم های نیمه باز یل

بان قلبش را دست کاری یم کرد...   و ضی
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ینش به رس یم برد و یل یل ای که انگار هنوز در خواب شیر

در این هم قسمنی از آن هست و گوبی شاید فکر یم کرد 

 .. خواب و بیداری گیر کرده بود. 

 

 یل؟:یل-

 

یل پلک های سنگینش را باز و بسته کرد و با مغزی یل

 خواب مانده لب زد:هوم؟....جانم؟

 

ی  داراب برای لحظه ای خشکش زد و حس کرد اگر همیر

حاال این فضای محسور کننده را ترک نکند دیوانه بازی 

 از جانبش رخ یم دهد.. دیگری 

 

یل دراورد و وقنی که پتو را از زیر گردن یلدستش را ازین رو 

ون زد...   روی تنش کشید،بالفاصله از آنجا و آن اتاق بیر
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 صدوهشتادوشش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی چنگ زد و کالفه دکمه ی  جعبه سیگارش را از روی میر

هنش باز کرد و با حایل مزخرف تنش را روی  دیگری از پیر

 گاری آتش زد... کاناپه انداخت و سی

 

نگاهش روی نقطه ی مبهیم گیر کرده بود و ذهنش جای 

 دیگری... 
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ی  پک عمیقی به سیگار زد و دود غلیظ و سفیدش را از بیر

ون فرستاد...   لب های بی انحنایش بیر

 

 یل فکرش را تمامن درگیر کرده بود. یل

 یل و تن بغیل اش. یل

 های روی مخ اش. یل و لب یل

 . مارو خواب آلودش.. یل و چشم های خیل

مگر تا چندی پیش با اطمینان و غرور،عشق بچگانه ی او را 

ی و پوچ نیم شمارد!   ناچیر

یل مگر بارها و بارها برای خودش دیکته نکرده بود که یل

 بچه است؟

 

پک عمیق دیگری زد و با اخم هابی از رسه رسدرگیم و 

،رسش را به پشنی مبل تکیه زد. 
ی

 کالفگ
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ک دو باید فاصله اش  ست داشتنی زیاد و زیاد تر را با دخیی

یم کرد...به اندازه ای که نه صورتش را،نه تنش را،نه 

حضورش را و نه عطر خوش موهایش را نیم دید و حس 

 نیم کرد. 

 

ی بود له کرد و بعد  ته سیگارش را،روی بشقابی که روی میر

مبل دراز کشید،پلک های بی خوابش را بست و  ازینکه روی

یل تمام ذهن و خیالش را پر قاومتش،باز تصویر یلبا تمام م

 ... کرد. 

 نیم توانست تمرکز کند. 

 خوابش نیم آمد و تمام وجودش بی قرار بود. 

با فکر به پنجشنبه ای که فردین بریم گشت،کیم خودش را 

 تسیل داد... 

ز ها عبور کرده بود و باید این یک هفته زیادی،از خط قرم

 ا... تمامش یم کرد این اوضاع ر 
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+++++++++++++++++++++ 

 

 

در خلسه ای به شدت آرامش بخش فرو رفته بود و چشم 

ه به آب زالل اطرافش  های آبی رنگش از پشت عینک،خیر

 بود... 

صدای نامفهوم رفیق هایش را که با خنده حرف هابی یم 

ی ها  ی دیگری یم اندیشید! زدند یم شنید و به چیر

بس مانده اش ته کشید بعد از یک دقیقه،باالخره نفس ح 

ون کشید... و با شدت رس   ش را از زیر آب بیر

 

محمود درحایل که کف یم زد،با چاپلوش گفت:اووو،دمت 

 گرم سلطان،آبشش اداتو در میاره. 
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 صدوهشتادوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

،به  سمت لبه ی استخر رفت و پژمان داراب با لبخند کچی

ی میخوری بگم بیارن؟ ی  گفت:چیر

 

عینک اش را باال زد و درحایل که دستانش را روی لبه ی 

ی  استخر یم گذاشت و نگاهش بی هدف در فضای باز و بیر

 آدم هابی که آنجا بودند یم چرخید،گفت:نه. 

 

ن خودش را کنار او کشید و گفت:بیکاری امروز بریم  ر بیر

ی    کرج؟رساغ زمیر
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 با فکر به برنامه ی تقریبا خایل امروزش،گفت:آره. 

 

ر ب ن با رضایت رسی تکان داد و درحایل که یم خواست یر

برای شنا کردن به قسمت عمیق استخر برود،به شانه ی 

 داراب زد و گفت:پس قرارمون باشه برای ساعت سه. 

 

 . 

 

 وارد رختکن شدند،داراب بی توجه به رسوصدای آن 
وقنی

ت کمد رختکن رفت و حوله ای که آورده بود را ها به سم

 های خیس اش انداخت... روی رسو شانه 

دست برد که ازتوی ساک،لباس هایش را دراورد،که متوجه 

ه ی موبایلش شد..   وییی

 

 یل**یل
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ی را  با ابروی هابی باال رفته و متعجب،پر مکث آیکون سیی

 لمس کرد و گوشر را کنار گوشش برد.. 

 

 :داراب... -

 

یل و طرز صدا کردن با شنیدن صدای گرفته و گریان یل

 س کرد برای لحظه ای قلبش از تپش ایستاد... اسمش،ح

 

با نگرابی و فکرهای دیوانه کننده ای که به رساغش 

ی ابروانش را خط انداخت و  آمد،ناخوداگاه اخم غلیظی بیر

 یل!خی شده؟گفت:یل

 

گوش هایش را یل برای بار دوم  صدای پربغض و بی پناه یل

 پر کرد که یم گفت:تصادف کردم... 

 

 . م قلبش ایستاد و برای بار دو 
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درحایل که هول شده بود و با حرکابی رسی    ع لباس هایش را 

 تعویض یم کرد،گفت:کجابی االن دقیقن؟؟؟؟

 

 با ناراحنی بینی اش را باال کشید و گفت:بیمارستان نوریلیل

 

 

 

 

 صدوهشتادوهشت#پارت

 جان یل#یل

 

 

نفهمید چطور لباس پوشید..چطور با دوستانش 

ی شد و اصلن چطور تا خداحافظی کرد..  چطور سوار ماشیر

 کر 
ی

 د.. بیمارستان رانندگ
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 امانت؟

ی اسیم را برایش یم گذاشت!   او چنیر

 مثال اماننی که به آن آسیب رسیده بود... 

 

وقنی باالخره با باالترین رسعت و رد کردن چند چراغ قرمز 

رسید،بعد از کیل پرس و جو در آن اشفته بازار به آنجا 

ی شد که یلباالخره متوجه  یل در بخش اورژانس بسیی

 شده... 

ی یم تپید و تمام ذهنش بهم ریخته بود..   قلبش سنگیر

یل پشت تلفن که یم افتاد لحظه یاده صدای بغض آلود یل

 به لحظه کفری تر و نگران تر یم شد.. 

 

ی آن همه  با قدم هابی بلند وارد بخش اورژانس شد و از بیر

 تخت،رساغ تخت بیست و سه گشت... 
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ی که با یونیفرم مدرسه دراز کشیده بود و یک  با دیدن دخیی

دستش روی چشمانش و دست دیگره بی استینش رسم زده 

بود و...پای راستش توی گچ!...نگاه مبهوت و پریشانش را 

 انگار خشک کردند... 

 د؟در راه مدرسه تصادف کرده بو 

ی؟ ی  با چه چیر

؟ فی  با چه بیشر

 

او تند کرد و با همان  قدم های بلندش را به سمت تخت

 یل!  پررنگ که صورتش را درهم کرده بود،صدا زد:یلنگرابی 

 

 یل
ی

یل که با شنیدن صدای داراب کیم از حس های درماندگ

و بی پنایه اش کاسته شده بود،ساعدش را از روی چشمان 

گریه و ناراحنی نگاهش را به داراب اشگ اش برداشت و با  

 دوخت... 

سمان شده ی پیشابی و دیدن زخم های پان دارابی که حاال از 

ک غرق عصبانیت شده بود...همان  چانه و گونه ی دخیی
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حس عصبانیت شدیدی که تنها منشا آن نگرابی و دلواپیس 

 وافرش بود! 

 

یل داشت لب های برچیده و چشمان درشت و پر اشک یل

 انش بازی یم کرد! با رو 

 

ه شد ه بر جلوتر رفت و با همان حس های مختلف چیر

کردی با یل؟چیکار  وجودش،گفت:این چه وضعیه یل

 خودت؟

 

یل که در این وضعیت داغان اصلن انتظار اخم ها و نگاه یل

عصنی تر داراب را نداشت،بغض اش بزرگ تر شد و با 

اره اشک های داغی که باز هم بارش گرفته بودند،دوب

ساعدش را جلوی چشمانش گرفت و با غم لب 

 زد:ببخشید... 
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 صدوهشتادونه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 الی 
ی

ون فرستاد و چنگ داراب نفس کالفه اش را پرشتاب بیر

موهایش کشید و برای بار چندم نگاه آشفته اش را روی 

 یل چرخاند... رستا پایه یل

یل را که به آن دستش را جلو برد و آرام،دست یخ زده ی یل

 رسم وصل بود،توی دست گرمش گرفت.. 

 

که حس کرد لرزش نامحسوش   ک و لطیقی دستان کوچ

ی قلبش را فشورده تر کرد.   دارند و همیر

 

ی گفت:یل  یل جانبا نرمش بیشیی
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یل که اشک هایش بند آمده بود و از گرمای دست بزرگ یل

و زمخت داراب غرق حس هابی متناقض شده 

بود،تنها"هوم"ی گفت و حنی ساعدش را از روی 

 چشمانش برنداشت. 

 

 ف کردی؟:کجا تصاد-

 

...وقنی داشتم بر یم گشتم از مدرسه...از خیابون که - :وقنی

داشتم رد یم شدم،حواسم نبود به الین مخالف،یه دویست 

و شییسر داشت با رسعت میومد... بعد...بعد...خورد به 

 من.... 

 

 :حواست کجا بود؟-

 

 :داشتم بستنی میخوردم....بعدش.... -
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 بش مسلط تر باشد. پوفی کشید و سیع کرد بر اعصاب خرا

یل هم انقدر وضعیت روخ اش نیم خواست حاالبی که یل

 بهم خورده بود،اوضاع را متشنج کند. 

 

 :اشکال نداره عزیزم.بهش فکر نکن. -

 مهم اینه که االن سالیم،اتفاق بدتری نیفتاد برات. 

 

فت انداخت و بعد  نگایه به رسم،که روبه خایل شدن میر

کارای ترخیصتو انجام بدم که   یل گفت:من برمخطاب به یل

 بریم. 

 

یل منباب موافقت،دستش را از با تکان خوردن رسه یل

ون رفت....   دست او جدا کرد و با خیایل مشغول بیر
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خییل رسی    ع کاره ترخیص را انجام داد و هزینه ی بیمارستان 

سویه کرد و همراه با پرستاری به بخش برگشت تا رسم را ت

 یل را جدا کند.... یل

 

وقنی پرستار جای سوزن را،با چسب و پنبه پوشاند و 

یل،تازه یاده این رفت،داراب با دیدن پای گچ گرفته ی یل

 افتاد که حاال او چطور باید راه برود با این وضعیت؟

 

 

 

 

 

 صدونود#پارت

 جان یل#یل
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ون فرستاد و دستش را از پشت کمره  نفس کالفه اش را بیر

 از روی تخت بلندش کرد..  او رد کرد و به آرایم

 

در این وضعیت یاده دیشب و تن نرم او افتاده بود و ازین 

جهت،اخم میان ابروانش خییل غلیظ تر از قبل به چشم 

 یم آمد... 

 

یل؛دست ر افتاده یلبی توجه به فکرهای توی رسش و رس زی

ی یونیفرمش  برهنه ی او را که برای وصل کردن رسم از آستیر

ون آورده بو  دند را،درست مثل بچه ای که لباس پوشیدن بیر

بلد نیست و پدرش با حوصله این کار را انجام یم 

ی کشید و بعد هم مقنعه ی کج و معوج دهد  ،داخل آستیر

 اش را تنظیم کرد.... 

 پروانه انجام داده بود!  کارهابی که زیاد برای
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طره های زیبا و آویزان مانده ی او را،با انگشتان بلند و 

اش،زیره مقنعه کشاند و با حس سنگینی نگاه مردانه 

به تیله های قهوه ای رنگ و شفافی که یل،نگاه آبی اش را یل

ه نگاهش یم  ه خیر با بغض و حس هابی قوی،خیر

 کرد،دوخت.. 

 

ک رس به هوا امروز  زیادی مظلوم و آرام بنظر یم رسید دخیی

 و قلبش را شدیدن با حس نگرابی درآمیخته کرده بود! 

 

ه بم تر از همیشه به گوش یم ابی کبا صد

 رسید،گفت:حالت خوبه؟

 

ین و دیوانه کننده شده یل یل که غرق حس هابی شیر

 بود،رسش را تکان داد و آرام لب زد:فقط یکم درد دارم. 

 

کرد و یا حقیقت را با چاشنی   داشت خودش را لوس یم

 اغراق بیان یم کرد،نیم دانست! 
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اش قصد داشتند او را به فقط احساسات به غلیان درآمده 

 در آغوش داراب هل دهند!  جلو و 

 

این وسط،داراب که از شنیدن حرف او بیشیی از قبل نگران 

شده بود و عذاب وجدان ِخرش را چسبیده بود،کفش های 

ی برداشت و یک لنگ را به پای یل را بند دار یل از روی زمیر

سالمش پوشاند و لنگ دیگر را به دست گرفت و مردد 

یل را دور گردنش انداخت و در وتر رفت و یک دست یلجل

ه او  را از دور کمر ،دست آزادش مقابل نگاه متعجب و خیر

ی پهلویش،گفت:وزنتو بنداز رو من. یل  یل رد کرد و با گرفیی

 

یل هنگ کرده از روی کیم،کمک کرد یلو بعد با فشاره  

 تخت بلند شود... 
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ی این همه آدم و چشم های خیر  ه نبودند،بدون اگر در بیر

ی یم برد،اما خب شک او را در آغوش یم   گرفت و تا ماشیر

 دستش بسته بود!! 

 

مغز آشفته اش اجازه ی تحلیل را نیم داد و متوجه نبود باز 

ک به تنش چسبیده و  پهلویش از داغی دستان هم تن دخیی

 او درحال ذوب شدن است... 

 مدام یم گفت

 "اگر تصادف شدید بود! 

 نبود و میر اگر یه آسیب ج
 فت تو کما!"زب 

و هزار اگر دیگر که چون موریانه درحال خوردن مغز داغ 

 کرده اش بودند... 

 

ی رسیدند،داراب دره عقب را باز کرد و کمک  وقنی به ماشیر

 بنشیند و بعد هم خودش سوار یل روی صندیلکرد یل

 شد..... 
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 صدونودویک#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

،از آیینه ی افتاد و در طول مسیر به سمت خانه اش راه 

 یل را هم چک یم کرد. جلو وضعیت یل

 

یل ای که با چشم هابی بسته،ده باره و صدباره دقایق یل

جمع یم قبل را مرور یم کرد و تمام قلبش یم ریخت و از نو 

 شد! 
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ی را   که رس راهشان بود،ماشیر
ی

داراب با دیدن فروشگاه بزرگ

یل گفت:یه لحظه تو کناری نگه داشت و خطاب به یل

ی بمون االن بر یم گردم.   ماشیر

 

 و بی هیچ حرف دیگری رفت... 

 

یل که تازه چشم باز کرده بود و با حرف او متوجه توقف یل

 به ق
ی

ی شده بود،با لبخند کمرنگ امت بلند و باالی او ماشیر

ه شد و با تمام  که به سمت فروشگاه گام بر یم داشت خیر

ی گفت:  م برای توجهت آخه! عشق و دوست داشیی  من بمیر

 

چند دقیقه بعد داراب با یک پالستیک پر برگشت و وقنی 

ون  موزی بیر ی شد،از البه الی خریدهایش شیر سوار ماشیر

گذاشت،به سمت کشید و بعد ازینکه بی را هم داخلش  

یل و نگاه ستاره باران اش گرفت و گفت:بخور این یل

 و،رنگت پریده. 
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موز با همان نگاه مبهوت،دست را از ش را جلو برد و شیر

 دست داراب گرفت و بی حواس لب زد:خییل ممنون. 

 

 و بعد با همان حال پرسید:شما نمیخورین؟

 

 و زیبابی او زد و 
ی
 به سادگ

ی
داراب لبخند کمرنگ

 ت:نه..نوش جون. گف

 

و بعد،از او رو گرفت و چند دقیقه ای همانجا منتظر ماند 

موز شیر تا یل  شیر
ی

ین را بخورد بلکه کیم رنگ به یل با آسودگ

 رویش بیاید و خیال اش را راحت کند... 

 

 . 
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ی را  وقنی بعد از بیست دقیقه به خانه رسیدند،داراب ماشیر

 م. توی حیاط پارک کرد و گفت:وایسا کمکت کن

 

بعد دره عقب را که باز کرد،این بار با خیایل راحت از نبود 

ه ای روی خودشان،دست زیره ز  انو و گردن هیچ نگاه خیر

یل متعجب و بهت زده برد و درهمان حال پالستیک یل

ی را با شانه اش خورایک ها را هم به دست گرفت و دره ما شیر

 بست... 

 

،دستانش یل با ترس و هیجان و همان حس های همییل
ی

شگ

را دور گردن داراب حلقه کرد و با این کار لحظه ای داراب را 

 شوکه و...شاید منقلب کرد... 
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 صدونودودو#پارت

 جان یل#یل

 

 

ک بغیل یل یل را به سمت اتاق پروانه برد و درحایل که دخیی

ی و دستان حلقه شده اش به دوره  داشت با نگاه سنگیر

ت و ترسناک یم گردن او،حسابی اوضاع را سخ

کرد..محتاطانه روی تخت گذاشتش و باالخره از او فاصله 

 گرفت... 

 

و بعد  بود را هم کنارش گذاشت پالستیگ که پر از خورایک 

یل،پرسید:یم توبی لباساتو عوض با نگایه به رستاپای یل

؟  کنی

 

مثلن اگر نه یم گفت ،خودش یم خواست لباس های او را 

 تعویض کند؟؟؟
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 :آره. -

 

 رسش را تکان داد و گفت:خوبه. 

ون،راحت باش.  م بیر  من میر

 

 :باشه. -

 

 نگایهت،یلداراب که رف
ی

به شلوار و پاچه های  یل با بیچارگ

 
ی

، یک لنگ آن،دقیقا باالی گچ تنگ
ی

 که برای گچ گرفتگ

ی کشیده شود انداخت و  جمع شده بود و محال بود که پاییر

 با فکری که به رسش زد،گفت:مامان ِجرم میده. 

 

 با هزار بدبخنی بلند شد و از کتابخانه قیچی ای برداشت.. 
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 و به پارچه ی شلوارش قیچی روی تخت نشست 

بود و ازین پس باید با شلوار  کشید...این آخرین شلوارش

 سیاه ورزشر به مدرسه یم رفت! 

 

شلوار را که درآورد،تازه به این فکر کرد که خب!حاال باید 

 چه یم پوشید؟

 در حضور داراب شلوارک که نیم شد! 

د شلوارهابی هم که با خود آورده بود آن قدر آزاد و گشا

 چ لعننی بپوشد! نبودند که بتواند روی گ

 لخت هم که نیم توانست بماند!! 

 

به گوشر چنگ زد و ناچار وارد واتساپ و صفحه ی چت 

 داراب شد... 

 چهار دقیقه پیش آنالین بود! -سه

 

 آقا داراب[-]
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 حاال باید چه یم گفت؟

 خجالت یم کشید درخواست شلوار کند! 

 

 

ی    ع کرد،اما با خوردن تیک آبی پیام،رس چند دقیقه ای را فکر  

ی تایپ کند،ام ی ا قبل از آن تقه ای به در دست برد که چیر

ی آمد و یل ه پاییر یل که در وضعیت خییل خورد و دستگیر

نامناسنی بود،هول زده جییعی کشید که بدتر باعث نگرابی 

 داراب و ورود رسی    ع تر اش به اتاق شد!..... 

 

 

 

 

 

 صدونودوسه#پارت
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 جان یل#یل

 

 

ی از مغزش پرید و یل،داراب که با دیدن یل همه چیر

ه به پوست سفیده او ماند....تازه بعد از لحظه  شوکه،خیر

ده شده  ی کوتایه به خودش آمد و با دیدن پلک های فشر

یل،رسی    ع پشت اش را به وضعیت نا و لپ های قرمز یل

مناسب او کرد و با حایل پریشان،دستانش را مشت کرد و 

حوالش مسلط کرد با چند نفس عمیق بر خودش و اسیع  

 شود... 

 

یل فکر کرده بود حتمن مشکیل دارد و به با دیدن پیام یل

ی  هیچ عنوان فکر نیم کرد با آمدن اش به اتاق،با چنیر

قابل هضیم مواجه شود!   صحنه ی غیر

 

دسنی پشت گردن گر گرفته اش کشید و پر 

؟  مکث،گفت:کاری داشنی
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 ده بود از خجالت زیره گریه بزند،یل که کم مانیل
ی

با درماندگ

 ... گفت:ش ..شلوار ندارم

 

ون فرستاد و درحایل که  داراب نفس اش را پرشتاب بیر

قابل تحمل شده بود،گفت:از  فضای اتاق برایش غیر

؟اندازت میشه؟  لباسای پروانه نمیتوبی بپوشر

 

...گچ پام نمیذاره... -  :نه...یعنی

 

شت به او ایستاده بود،با فکر به داراب درحایل که هنوز پ

سته و راحت به حساب یگ از شلوار های راحنی اش که را

 یم امد گفت:االن برات میارم. 
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بعد هم به سمت اتاق خودش راه افتاد و به شدت سیع در 

پس زدن تصویری که دقایقی قبل توی ذهنش ثبت شده 

 بود،کرد! 

 

ه رس به هوایش را امیدوار بود فردین زودتر برگردد و  دخیی

د...قبل ازینکه اتفافی بینشان بیفتد بردارد و از خانه ا  و بیی

 و....قبل ازینکه بخواهد کاره احمقانه ای انجام دهد! 

 

ون کشید و وقنی که  شلواره راحنی مد نظرش را از کشو بیر

به اتاق پروانه رسید،مردد چند تقه پشت در زد و 

 یل جانگفت:یل

 

حاال پتو روی پاهایش کشیده بود،پر خجالت یل که یل

 فرمایید. گفت:ب
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داراب قبل از ورود دم عمیقی گرفت و این بار با چشم های 

ه بود وارد اتاق شد و شلوار را به  ی خیر ه ای که به زمیر آبی تیر

ون آمد. یل  یل داد و رسی    ع و بی حرف بیر

 

 

 

 

 صدونودوچهار#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 °•°یلیل°•°
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ی یاج به عصای طنی داشتم و دقیقن نیم دانستم برااحت

ی به رسویس بهداشنی  باید چه رفت و آمدهایم و حنی رفیی

 غلظ کنم! 

حنی وقنی با این وضع رس پا یم ایستادم،فشاره زیادی به 

پای آسیب دیده ام وارد یم شد و کلن خییل وضعیت 

 مزخرفی بود... 

 

ه به شلواره مشگ و بلند داراب،که دو  برابر من بود و  خیر

رده بودم و پاچه هایش کش کمرش را تا آخرین حد سفت ک

دم و با یاده نگاه زیر افتاده ی را تا زده بودم،لبخندی ز 

 آخرش،با خجالت لب گزیدم... 

 

 همینم مانده بود که لنگ های لخت مرا ببیند! 

هنوز بعد از یک ساعت که یادش یم افتادم یم خواستم 

ی فرو روم... ذره ای آب شوم و در ال   یه الیه ی زمیر
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ارم برداشتم و نگایه به ایل،آن را از کنبا صدای زنگ موب

 صفحه اش انداختم... 

 مهدی بود! 

 

 :الو؟-

 

صدای خوش حال و رس زنده اش توی گوش هایم پیچید 

....هاو آر یو؟  که یم گفت:السالم و علیک یا حبینی

 

زبان ثبت نام خندیدم و گفتم: رفنی ترکینی کالس قرآن و 

 کردی داری پز میدی؟

 

 وش شانیس! و گفت:نه کالس خرسخوشانه خندید 

 

:اووو،پس اتفافی افتاده که آقا انقدر خوش حاله!تعریف -

 کن بینم. 
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 :حدس بزن! -

 

؟  بی حوصله گفتم:زن گرفنی

 

 :مگه زن گرفتنم خوش شانیس داره خنگ اعظم. -

 

ه! :آره اونقدری هم زیاد که صد سال شانس تو ب-  راش نگیر

 

 :اشتباه حدس زدی،نپیچون. -

 

 ،خودت بنال دیگه. یدونم مهدی:وای چه م-

 

 مهدی نچی کشید و گفت:لیاقت نداری دیگه. 

 ویل من چون پش خوبیم بهت میگم. 
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 :خب؟-

 

:خب اینکه عرضم به خدمتت که ددی تقبل زحمت کردن -

ی شاش دار خریدن.   و برای ولیعهدشون ماشیر

 

 

 

 

 صدونودوپنج#پارت

 جان یل#یل

 

 

 !!
ی

 با ذوق گفتم:دروغ میگ
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 تو!  :جون-

 

 با خنده و شوخی گفتم:وای ایول به بابات! 

 دلم شوگر ددی خواست. 

 

 مهدی با خنده بلندی گفت:لب تر کن. 

 

و من حواسم رفت به دره باز اتاق و دارابی که با 

 جدیت،شانه اش را به چهار چوب تکیه زده بود و مستقیم

 صورت مرا هدف گرفته بود! 

 گ آمد اصلن؟

 چرا من نفهمیدم! 

 

 کمه خاموشیتو زدن؟و ام!د :با ت-
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به سخنی رو از داراب و اخم کمرنگ اش گرفتم و معذب از 

 حضورش،خطاب به مهدی گفتم:ها؟

 

ی دار شدن اش کیفور بود،خنده  مهدی که زیادی از ماشیر

 ای کرد و گفت:تو کما بودی عزیزم؟

 بیابی که من با گفتم 
م،گ میتوبی قراره مهموبی براش بگیر

 بقیه هماهنگ کنم؟

 

داراب فهمیده بود که دارم با یگ از دوست های پشم 

 حرف یم زنم؟

 نکند باز راجبم فکر بد یم کرد! 

 

 نگاه آبی او درحال ذوب شدن بودم و 
درحایل که زیر سنگینی

لمه را مانده بودم در جواب مهدی چه بگویم و چطور مکا

تمام کنم،گفتم:نمیدونم،حاال بهت یم گم،کاری نداری؟باید 

 برم. 
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ی نفهمیده بود و فکر یم کرد  ی مهدی که از تغیر حالم چیر

واقعا کار مهیم برایم رخ داده،گفت:باشه.فقط یادت نره 

 خیی بدی!. 

 

 :نه نه. -

 

 :آفرین.پس فعال خدافظ. -

 

وی وجودم خداحافظی کردم و با خجالنی که از اتفاق قبل ت

خودنمابی یم کرد و نیم گذاشت مستقیم به چشم هایش 

ه شوم، به سمتش رو برگرداندم و نگاهم را به یقه و خیر

 . پوست گندیم گردنش دوختم.. 

 

منتظر بودم مثل بار های قبل رسزنشم کند و پند و اندرزم 

دهد،اما برخالف تصوراتم با صدابی که جدیت در آن هم 
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پرسید:کباب سفارش دادم،دوست رسوخ پیدا کرده بود 

 داری که؟

 

 رسید زورگو؟آخر االن باید این سوال را یم پ

حیف که کباب دوست داشتم،وگرنه یک "نه" ی گنده 

 تحویلش یم دادم. 

 

 

 

 

 صدونودوشش#پارت

 جان یل#یل
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 :آره. -

 

 تکیه اش را گرفت و گفت:میارم اینجا بخوری. 

 

باال کشیدم و نشستم وقنی رفت رسی    ع خودم را روی تخت 

الت تا نکند دوباره او بخواهد جا به جایم کند و من از خج

 و نزدیگ تنش هزار بار ذوب شوم.. 

دسنی الی موهای گره خورده ام کشیدم تا حداقل کیم 

م.  اد بگیر ی  قیافه ی آدمیر

ت لش و گشاد تری که  با آن شلوار گل و گشاد و تیشر

پشه گیسو کمند پوشیده بودم حتم داشتم شبیه یک عدد 

 تنبل شده ام! 

 

 که در دست داشت برگشت،
ی

کنارم روی وقنی با سینی بزرگ

ه فقط سهم غذای تخت نشست و سینی پر مخلفات را ک

 یک نفر در آن چیده شده بود مقابلم گذاشت. 
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؟-  :پس شما خی

 

مردمک های آبی اش را تا نگاه خجل و سوایل ام باال کشید 

خونه ی  . و گفت:گذاشتم تو آشیی

 

 :سیگار کشیدین؟-

 

به خوبی تعجنی که توی نگاهش نشست را دیدم و خییل 

 د از سوال بی فکرم پشیمان شدم. زو 

 

 :اذیتت میکنه؟-

 

 :نه نه،اصال. -

 فقط..فقط خب،سیگار خییل برای سالمنی بده... 
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 یک تای ابرو اش را باال کشید و با لبخند کچی گفت:واقعا؟

 

 ؟خاک بر رسم...اصلن به من چه؟؟

خوب بود که حاال اینطور با این نگاه لعننی دستم یم 

 انداخت؟؟؟

 

 ی گفتم! :من جد-

 

 بشقاب پرو پیمان را به سمتم کشید و گفت:باشه. 

 حاال غذات و بخور! 

 هرچند که از وقت ناهارم خییل وقته گذشته. 

 

 :من نمیتونم این همه بخورم. -
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! با جدیت تاکید کرد:اما من فکر یم کنم   میتوبی

 

ی فکری   وق زده گفتم:حنی معدم هم چنیر
با چشمابی

 نمیکنه آقا داراب! 

 

شد و گفت:هوم...خب شاید معدت  عمیق تر لبخندش 

 هم اندازه مغزت کم حجمه! 

 

 

 

 

 صدونودوهفت#پارت

 جان یل#یل
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ض و ناباور گفتم:آق ا  با بهت و دهابی باز مانده،معیی

 دارااب!! 

 

یدم که مردمک های آبی اش لبخندش کش آمد و حنی د

 خندیدند... 

 

 :غذا تو بخور بچه،انقدر حرف نزن. -

 

 نداختم و گفتم:تنهابی آخه؟ به او انگاه معذبی 

 

دست به زانو زد و وقنی از روی تخت بلند شدو نگاه مرا 

ون که  م بیر همراه قامت بلندش به باال کشاند،گفت:من میر

 .  راحت باشر

 

ی   و با گفیی
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 صدام کن""کاری داشنی 

 دره اتاق را پشت رسش بست... 

 

 

ه نگایه به سینی تکمیل مقابلم انداختم و با لبخند

،در دل گفتم:لعنت به معده ی گشادت یل
ی

،من که یلکمرنگ

"!  میدونم االن ته بشقابم درمیاری بعد الگ چیس میابی

 

با اشتهابی باز مشغول خوردن غذا شدم و سیع کردم 

 رتم بی تفاوت باشم. نسبت به درد زخم های صو 

 

لعنت به آن مرتیکه کچل که حنی به یک ورش هم نبود زده 

 سط خیابان ناکار کرده! یک دخیی را و 
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ی خورده ی پر درد را  ا گفتم وقنی که مِن زمیر چقدر نارسی

ی را گردن  بدون هیچ حال و احوایل رها کرد و هیچ چیر

 نگرفت روابی گردن شکسته... 

 

 

رسکشیدم و سینی ای که فقط  با شکیم پر،لیوان دوغ را 

ی گذاشتم و دراز   مانده بود را روی زمیر
ظروف داخلش بافی

 . کشیدم

 

ه به سقف سفیده خانه ای  نگاه بی هدف و رسگردانم،خیر

 شد که قرار بود یگ دو روزه دیگر از آن بروم.... 

 

انه و حاضی کردن وعده  تازه به خوابیدن در این اتاق دخیی

 درو دخیی عادت کرده بودم! های غذابی برای این پ

 بعدش چه یم شد؟
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نی که در قرار بود باز هم دیدارمان محدود به یگ دوساع

 شود؟ مهمابی های کمیاب شکل یم گرفت،خالصه

 

 و بغضی که هنوز نرفته،راه گلویم 
ی

پوفی کشیدم و با درماندگ

را سد کرده بود،پلک بستم و ساعدم را روی چشمانم 

 گذاشتم.. 

 

 درک نیم کردم! داراب را 

امروز به ضاحت نگرابی النه کرده در مردمک های محبوبم 

 دانستم آن را پای چه بگذارم! را دیده بودم و نیم 

 اش 
ی

حس های آزار دهنده ام آن را به مسئولیت و مردانگ

نسبت یم دادند و قلب وا مانده ام به اینکه شاید....شاید 

 حیس به من داشته باشد.... 

 

هم،اینکه داراب بخواهد به من حیس داشته  اما حنی خودم

 باشد را محال و دست نیافتنی یم دانستم! 
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ون فرستادم و لب زدم:احمق نشو.  بغضم را نفس پر   بیر

 

 

 

 

 صدونودوهشت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

فشاره زیادی که به مثانه ام آمده بود داشت دیوانه ام یم 

که مرا به   کرد و من اصلن نیم توانستم به داراب بگویم

د!   رسویس بیی
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هیچ وقت فکر نیم کردم روزی برسد که من برای 

ی محتاج   داراب شوم!! دستشوبی رفیی

م آور بود و کارخرابی در تخت پروانه هم که 
واقعا برایم رسر

م آورتر!   هزار برابر رسر

 

بی تاب و تحمل،به سخنی از روی تخت بلند  شدم و 

ی فشاره وا قعا زیادی به پای درحایل که هنگام قدم برداشیی

 گچ گرفته ام وارد یم شد،خودم را تا در اتاق رساندم.... 

 

ون فرستادم نفس سنگینم را  و با صوربی درهم بیر

شده،دسنی به پیشابی عرق کرده ام  کشیدم و پر حرص 

 موهای بلند و مزاحمم را کنار زدم... 

 

با کمک دیوار از مسافت بسیار کوتاه و راهرو مانندی که 

ا در ان قسمت قرار گرفته بودند،گذشتم و چشمم اتاق ه

رابی به داراب افتاد که روی صندیل راک گوشه ی پذی

 نشسته بود... 
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 داشت سیگار یم کشید... 

 

ی حرفه  من احمقانه گفته بودم سیگار بد است و او این چنیر

ی  ای از سیگار کام یم گرفت و دود حجیم و غلیظش را از بیر

ون یم فرستاد... لبان جذاب و   مردانه اش بیر

 

 طوری یم کشید که من ناشر هم دلم یم خواست! 

 

 

 شان تن و بدنقبل ازینکه چشمان رسکش ا
ی

گ  م،با خیر

داراب را سوراخ کنند،رسم را به سمنی دیگر چرخاندم و 

دست به دیوار گرفتم و این بار  با نگایه به رسویس که 

 از نهادم بلند شد!  خییل دور تر از من قرار گرفته بود،آه
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بدون شک با این پای چالق شده و بدون عصا،باید 

کردم و این وسط   بیست دقیقه ای تالش یم-یک،یک رب  ع

اسباب خنده ی مردی یم شدم که جذبه و جذابیت اش 

 را حسابی ضعیف یم کرد!  اعتماد به نفسم

 

هنوز چند قدم کوتاه و پر مشقت بیشیی برنداشته بودم،که 

 خایل کردم و سکندری بدی خوردم....  ناگه،زانو 

 

ان  صدای بلند برخورد تنم با کف پارکت ها،با صدای حیر

 سمم را صدا یم کرد،یگ شد... دارابی که ا

 

 

 

 

 صدونودونه#پارت

 جان یل#یل
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بی توجه به درد پیچیده شده در همه جانم،پیشابی ام را پر 

دت حرص بر کف پارکت سفت کوباندم و زیر لب گفتم:گن

ی!   بزنن با این همه دلیی

 

 

توی حس های بد و درد بدن و عیل الخصوص پایم غرق 

جفت دست گرم و حمایتگر بودم،که در یک لحظه،یک 

رگرداند روی شانه و پهلویم نشست و مرا به آرایم به پشت ب

ه شده اش کوک زد....   و نگاه ناآرامم را به مردمک های تیر

 

 که کشیدم کامال غیر 
 ارادی بود... نفس عمیقی

 

باز هم همان ترکیب ویران کننده ی بوی سیگار و عطر تنی 

اشت تمام قلب و عقلم که مثل اثر انگشت اش یم ماند!،د
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ینی نگرابی تشدید شده در چشمانش  را در خلسه ای به شیر

 یم برد.... 

 

؟-  :هیچ معلوم هست داری با خودت چیکار یم کنی

 

ه در چشم هایش،تنها رسی   تکان دادم... خیر

من فقط داشتم خودم را روز به روز بدبخت تر یم کردم و 

خودش هم  در سیاه چاله ی عشق او فرو یم رفتم و حنی 

د!   نبود تا دستم را بگیر

 

ه ماندم؟  زیاد خیر

 نیم دانم! 

 لحظه ای زمان از دستم در رفت! 

 خاصیت جاذبه نگاه پدر درارش بود دیگر. 
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صورتش در فاصله ی چند تنها زمابی به خودم آمدم که 

 صورتم بود و نگاه آبی و پر مکث اش،از چشم هایم 
ساننی

 تغیر مسیر داد....  به زخم ها و شاید هم اجزای صورتم

 

با هیجان و ترس و شوری که قلبم را به تب و تاب انداخته 

بود،تنها مسیر مردمک هایش را روی صورتم دنبال کردم و 

و لب هایم...گیر کرد  دیدم که نگاهش جابی حوایل چانه

 و...لرزی از تنم گذشت... 

 

 مکث اش خییل طوالبی شد... 

ا تکان داد و با حیس اما باالخره آن دو تیله ی لعننی ر 

ی یم شد و قدرت عجیب و غریب   که در آن ها باال و پاییر

خوانش اش را نداشتم،باز به چشمان دو دو زنم چشم 

رداشته؛ دوخت و با صدای بیم که حس یم کردم خش ب

؟  لب زد:هیچ معلوم هست داری چیکار یم کنی
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سوالش را دو باره و سه باره و صد باره توی رسم مرور کردم 

ی تر  و هر بار یک طور برای خودم معنی کردم و دلم سنگیر

 ... تپید 

 

با حایل که درگ از آن نداشتم لب باز کردم و رسدرگم 

؟؟  گفتم:خی

 

 

 

 

 

 دویست#پارت

 جان یل#یل
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در سکوت،با همان حالت عجیب چشمانش نگاهم کرد و 

 ناغافل پرسید:بازی با من و دوست داری؟

 

ی نزدیک  تمرکز از این همه فاصلهرسدرگم تر از قبل و بی 

؟بازی؟  لب زدم:خی

 

 رسش جلو تر آمد... 

حاال که به طور واضچ هرم داغ نفس هایش به پوست 

بان رسد صورتم برخورد یم کرد،ت نم مور مور یم شد و ضی

 قلبم تا هزار رفته بود... 

 

امیدوار بودم که صدای وحشیانه قلبم را نشنود؛آخر ندید 

  کوبید! بدید،خییل بلند یم

 

 :چند سالته؟-
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 حسم و حسش را ابدا نیم فهمیدم.... 

ترس و عشق و نگرابی و بغض و هزار حس دیگر درهم 

هابی وق زده زل زده قایط شده بودند و من فقط با چشم 

 بودم به صورت جذاب و نزدیک اش... 

 

؟-  :نمیدوبی

 

 :نه! -

 

 یم دانست.. 

با من به من یم گفت بازی در یم آوری و خودش داشت 

 بازی یم کرد! 

 

م توی نوزده سال. -  :میر

 

،کشیده شدند.   باالخره لب های بی شکلش به لبخند کچی
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 :یم دوبی من چند سالمه؟-

 

 های بی ربط اش چه بود آخر؟منظور سوال 

 

 :ش و شیش... -

 

ی بودم اگر یک تکان کوچک دیگر بخورد،اندک  مطمی 

را نیم  فاصله صورت هایمان به صفر یم رسد و ....بعدش

 توانستم تصور کنم.... 

 از نزدیگ به مردی که عاشق اش بودم یم ترسیدم... 

ش با من فرق داشت و کامل تر  ی شاید چون او همه چیر

 بود... 

 شاید چون خجالت باعث همه ی این ترس ها یم شد.... 

 شاید چون دوست بابا بود... 
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 ویکدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

سیدم:منظورت از م و با صدای آرایم پر با تردید  لب باز کرد

 این سواال چیه؟

 

لعنت به من که خودم باعث شدم نگاه ذوب کننده و پر 

 مسیر چشمان
ی

م را تا لب های وا جاذبه اش،به آهستگ

 مانده ام یط کند... 

 

ی وضعیت من بود!   خنده دار ترین چیر
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منی که با لباس های پشانه و پابی گچ پیچ،کف پارکت ها 

 دم و نییم از باالتنه ام روی دست داراب بود... پهن بو 

 

کالفه و نگران از این اوضاع و مکث طوالبی داراب روی 

 لب هایم،نالیدم:داراب! 

 

 رسی    ع لب گزیدم! و 

 داراب؟؟؟

 آقای محرابی صدایش 
باید در این جو عجیب و غریب حنی

 یم زدم!! 

 

 :اجازه میدی ببوسمت؟-

 

 تمام،برای لحظه ای 
ی

تمام قلب و جوارح بدنم با بهت زدگ

 فت انگار... در کما ر 
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انقدر این سوال دور و غریب به نظر یم رسید که به گوش 

 هایم شک کردم! 

 

ون زده ام را به نگاه منتظرش دوختم و چشمان از حدق ه بیر

؟؟؟  مبهوت لب زدم:چ ..خی

 

 :اختالف سنیمون زیاده؟نه؟-

 

 با سوال بی ربط اش هنگ کردم... 

 جوری شده بود؟داراب چرا یک 

قابل فهم و عجیب!   یک طوره غیر

 

 :نه. -

 

 رسش را تکان داد و دوباره پرسید:اجازه میدی ببوسمت؟
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 ند؟یم خواست دیوانه ام ک

 

 گفتم:آقا داراب! 
ی

 به تن گر گرفته ام تکابی دادم و با درماندگ

 میشه..میشه... 

 

 ادامه حرفم را طور دیگری تعبیر کرد و گفت:نبوسمت؟

 

 نگاه به دو گوی آبی و ناخوانایش کردم... درماند  با همان
ی

 گ

 

 این هم یم توانست ادامه حرف من باشد! 

 

پوزخندی زد و حالت سکوتم که طوالبی شد،دیدم که 

 نگاهش تغییر کرد. 
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 ودودویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

قبل ازینکه مغزم فرصت فکر کردن داشته باشد،گفت:به 

ی یل  یل. این نمیگن دوست داشیی

 

؟؟؟؟  با شگفنی و چشمابی گرد شده گفتم:خی
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م را،عشق پاک و بزرگم را 
َ
فقط چون...چون نبوسیدیم ه

 پوشایل یم خواند؟؟؟؟

 

 

بی توجه به سوالم،تِن از جان افتاده ام را از کف پارکت ها 

 بلند کرد و کمک کرد بنشینم... 

 

قبل ازینکه بخواهد بلندم کند تا بایستم،کالفه دست روی 

 تش گذاشتم و پریشان حال گفتم:داراب! دس

 

نگاهش را از دستم،به سوی چشمانم سوق داد و با "جانم" 

 کرد...... بی موقع اش کیش و ماتم  

 

 

 گیج لب زدم:من دوِست دارم. 
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با خجالت و گونه هابی که حتم داشتم تغیر رنگ داده 

ی انداختم و ادامه دادم:معیار تو برای دوست  اند،رسم را پاییر

...فقط...فقط... دا ی  شیی

 

 به سخنی ادامه دادم:بوسیدنه؟

 

 دست زبرش زیره چانه ام را گرفت و رسم را باال آورد... 

 

وقنی دوباره قفل نگاهمان در هم چفت شد،با جدیت و 

 درهم آمیخته و صدابی که بم تر از همیشه به گوش 
نرمیسر

ی تو چیه؟  هایم یم رسید،گفت:معیار دوست داشیی

 

م و خجالت ت ی مام وجودم را  رسر گرفته بود،اما رسم را پاییر

ی معنی  ه به او گفتم:عشق  و دوست داشیی نینداختم و خیر

 د
ی

 ارن. خییل بزرگ
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انقدر بزرگ که توی دو کلمه ی من توصیف نمیشن هیچ 

 وقت. 

اما اون حیس که بهت میده...حسیه که دید آدم رو محدود 

 میکنه. 

ن محدوده ی انقدر محدود که فقط یه نفر میمونه توی او 

م شب...هم خواب هم کوچیک....یه نفر که هم روزه ه

 بیداری... 

ی بوسیدن نیست آقا دا  راب. اثبات دوست داشیی

 

ی اش یم  با خجالت وافری که زیر نگاه مستقیم و سنگیر

کشیدم،ادامه دادم:اگه اینطوری بود،یعنی باید هر مردی که 

 قرار بود مثل شما فقط دوسش یم داشتم و.... 

 ید یم بوسیدم؟...باباید  
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ی انداخت و نگاه متفکر و مبهم  ی ابروانش را چیر اخیم بیر

ی چشمان خیس من جابه جا   کرد...   اش را بیر

 

ی او چنان احساساتم را دست کاری  اف به دوست داشیی اعیی

 یم کرد که حنی بغض یم کردم برایش! 

 یل بیچاره ی من خییل ضعیف و بی تجربه بود هنوز... یل

 

 

 یل:یل-

 

 

 

 وسهدویست#پارت

 جان یل#یل
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ی انداخت و نگاه متفکر و مبهم  ی ابروانش را چیر اخیم بیر

ی   چشمان خیس من جابه جا کرد... اش را بیر

ی او چنان احساساتم را دست کاری  اف به دوست داشیی اعیی

 یم کرد که حنی بغض یم کردم برایش! 

 یل بیچاره ی من خییل ضعیف و بی تجربه بود هنوز... یل

 

 

 یل:یل-

 

 چرا این مدیل اسمم را صدا زد؟؟؟

یک مدل عجیب و دل آب کنی که گوش هایم را چون 

 ازش یم کرد! الالبی نو 

 خدایا!... 

 کاش همیشه همینطور صدایم یم زد.... 
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ی صدای مردانه و خشداری که قلبم را یه میلرزاند و  با همیر

 میلرزاند و...دیوانه یم کرد.... 

 

 مست شدم! 

ینی ح طور صدا کردنم،مرا از خود بی یس که با اینمست شیر

 خود کرده بود... 

 

 :جانم-

 

 چ
ی

ون نور،مردمک های آبی پلک چپش عصنی پرید و کالفگ

 رنگش را پوشاند... 

 

ی دو انگشت داغ اش فشورد و پر اخطار   بیر
چانه ام را بیشیی

 گفت:تمومش کن! 

 

 با بغضی که تمام نیم شد،لب برچیده،لب زدم:داراب... 
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رسم را جلو کشید و حاال درحایل که رگ های  شونتبا خ

قرمز در سفیدی چشمانش به خوبی خودنمابی یم 

 ...  کردند،توی صورتم آرام غرید:داری چه غلظ یم کنی

 

 گیج و ترسیده از حالت چشمان عصنی اش،گفتم:داراب.. 

سونیم..   داری مییی

 

 :یم دوبی که نمیشه! -

 

حرف های بی ربط اش با همان حالت گیج و رسدرگیم که از 

 د،گفتم:خی نمیشه؟به من القا یم ش

 

و گفت:از من و  فشاره انگشتانش روی چانه ام بیشیی شد 

 تو،مابی در نمیاد! 
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 وچهاردویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

قطره اشگ از گوشه چشمم راه گرفت و من با حیس 

بی یبار کشنده از حرف او،با لبخند بی معنی ای لب زدم:بی 

گفت هوای دلمو داشته باشم که عاشق آدم اشتبایه   بهم

 نشه. 

 

ه در آبی های پر خروشش،ادامه داد م:اشتباه کردم خیر

 داراب.. 

 حواسم به دلم نبود که داره عاشق آدم اشتبایه میشه... 
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بعد با غیم بی انتها،پلک هایم را به روی چشمان بهم 

 قلبم را از مردمک 
ی

های ریخته اش بستم،تا مبادا شکستگ

 غرق در اشکم ببیند.... 

 

 من و او،ما نیم شدیم! 

قلبم ناخن یم آخ که چقدر این چندکلمه منحوس به 

 کشیدند. 

 آخ که من چقدر ساده بودم... 

اف کردم و پس زده  چقدر ساده بودم که برای بار دوم اعیی

 شدم.... 

ی جا برایم تمام یم شد....   آخ که کاش دنیا در همیر

 

 

 

،به ،که با چفت شدن لب توی حال دیگری بودم های داغی

 روی لب های بی حرکت و رسدم.....همه ی دنیا ایستاد... 
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 تیک تیک دقیقه های عجول،قطع شد... 

 گوش هایم کر شد... 

همه ی من فرو رفت در خلسه ای که فقط سکوت بود و 

 سکوت و....دارابی که... 

 

 

 بی نفس و متحیر پلک گشودم... 

 

 ره لبم بازی یم کرد و چشمحاال انگشت شست اش با کنا

های پر حرف و عجیب اش به مردمک های رسگشته و 

 بود...  هاج و واج من

 

یه که فکر یم کنی یل- ی  من داغون تر از چیر
ی

 یل. :زندگ

 

 چه یم گفت اصلن؟
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چه یم گفت به من فرومانده ای که هنوز اندر خم کوچه 

 ای که مرا بوسیده بود،گیر کرده بودم؟

 

 چطور ب
ی

 ود؟دیوانگ

ی بوسه ای بود که تجربه یم کردم...   این...این اولیر

 

ی باری بود که  پوست لبان بی رنگم،چفت لنی دیگر این اولیر

 شده بود... 

 

 نفس عمیق و هیجان زده ای کشیدم... 

 

 گرمم بود. 

 
ی

گ داشتم از گرمای زیاد عرق یم کردم و خیر

م و  چشمانش،داشت تنم را له یم کرد و کیلو کیلو رسر

 
ی

 به قلبم هدیه یم کرد...  دیوانگ
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 وپنجدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی االن فرار یم کردم و به گوشه اگر پای سالیم د اشتم،همیر

ای از این خانه پناه یم بردم و سیع یم کردم این بوسه ی 

 ناگهابی را هضم کنم.... 

 

 یل:یل-

 

 به سخنی لب هایم را جنباندم... 
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پیش،داغ بودند و با تجربه لب هابی که برخالف دقیقه ای 

جدیدی که دچارش شده بودند قلبم را غرق حس هابی ی 

 ناخته یم کردند... ناش

 

 

 :آقا داراب ش ..شما... -

 

 بسیار بسیار زیادی
ی

م زدگ دم و زیر با رسر پلک هایم را فشر

"ی پر خجالت زمزمه کردم.   لب"وابی

 

 :بوسیدمت! -

 

 بی حواس گفتم:بی تربیت. 

 

ا کنار گوشم شنیدم و م و مردانه اش ر صدای خنده ی آرا

پوشاندم و هنوز با این بار با هر دو دستم،صورتم را 
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خجالت و درگیر با حس هایم،در همان حالت بودم،که 

داراب پر مکث و با صدابی که به مراتب جدی تر شده بود 

گفت:یم دوبی یگ از اصیل ترین مخالفای این رابطه گ 

 میتونه باشه؟

 

 خودش! 

 

 رسم را به مخالفت تکان دادم که ادامه داد:فردین.  تنها اما 

 

 بابا؟

 

که برای لحظه ای حس خجالتم را فراموش کرده   درحایل

بودم،دستانم را از روی صورتم برداشتم و متعجب 

 گفتم:بابا؟؟؟
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آبی چشمانش را با تعلل در صورتم دوری گرداند و 

 گفت:آره. 

 

 :بابا چرا؟-

 

 اشت و بی توجه به سوالمکالفه چشم از صورتم برد

 گفت:چرا نگفنی بیام کمکت؟

 کجا میخواسنی بری؟

 

ی یادآوردی  تازه یاده مثانه ی مفلوکم افتادم و با همیر

ی را از ذهنم  کوچک،دوباره فشاره تخلیه کردنش همه چیر

 پراند... 
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 وششدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

و از انجابی که تحمل برایم سخت شده بود،بی مقاومت 

 خجل لب زدم:یم خواستم برم رسویس. 

 

خودش بلند یم شد،دست از دو رسی تکان داد و درحایل که 

ی بلندم کرد.   طرف کتف هایم گرفت و از روی زمیر

 

 خییل معذب بودم... 

هم از اتفاق دقایقی پیش و هم از این حالت و تن های 

 چسبیده شده بهِم مان! 
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پهلوی ازادم را دستم را دور گردنش انداخت و درحایل که 

 د و باعث یم شد نصف بیشیی محکم با دستش چسبیده بو 

 وزنم روی او باشد،مرا به سمت رسویس بهداشنی برد... 

 

 دره سفید و چوبی اش را باز کرد و گفت:به سالمت. 

 

با خنده و خجالت لب گزیدم و درحایل که از دیوار دست 

 یم گرفتم،آرام گفتم:مرش. 

 

ی م ی جا نگاه مردد اش را بیر به جا کرد و  ن و رسامیک های لیر

! گفت:حواست باشه اون یگ پات  م نشکوبی

 

ه و دیوانه  قبل ازینکه در را روی صورت جدی و نگاه خیر

 کننده اش ببندم،لب زدم:حواسم هست. 

 

 داشتند! 
ی

 خوب بود که توالت فرنگ
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و خوب تر بود که من فضابی مسکوت و پر آرامش پیدا 

ه ای که حنی یک ذره هم از کرده بودم برای هضم بوس

پررو و رسکش تر یم جلوی چشمم کنار نیم رفت و قلبم را 

 کرد... 

 

 

دقیقه های طوالبی ای گذشت و من هنوز درحایل که بی 

 نشسته بودم،یه فکر یم کردم و 
ی

هدف روی توالت فرنگ

 فکر یم کردم و فکر یم کردم... 

 

 

 با چند تقه ای که به درخورد،

ک شده ام را از روی م آمدم و نگاه خشگوبی تازه به خود

های سفید گرفتم و با صدای نقطه ی مبهم روی رسامیک 

ون  مردانه و نگرانش،از قعر افکاره پر رس و صدایم بیر

 کشیده شدم.... 
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 وهفتدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 یل....حالت خوبه؟:یل-

 

 م. آب شلنگ را باز کردم و رسی    ع گفتم:آره آره...االن میا

 

 آدم معتاد هم انقدر توی دستشوبی وقت تلف نیم 
حنی

 کرد! 
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یل که تنها هدفت،بردن آن یک مثقال خاک بر رست یل

 آبروی آبگ ات هست.... 

 

دره رسویس را که باز کردم،با داراب و صورت منتظرش 

 مواجه شدم... 

یم زدم و گفتم:سالم.   لبخنده معذب و پر رسر

 

 وای وای!  وای

 ویز یم کردم! گ خودم را حلق آکاش با همان شلن

 

 سالم؟؟؟

 واقعن..سالم؟؟

 

لبخنده کمرنگ و جذابش را که دیدم،کم مانده بود خود 

 زبی کنم... 
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خدا یم دانست که داشت توی رسش راجب من چه 

فکرهابی که نیم کرد ،که حاال لبخند ژکوند به من تحویل 

 یم داد! 

 

 :سالم! -

 

ت و در همان حال و دوباره دستم را دور گردنش انداخ 

 گفت:خوش گذشت؟

 

رسی    ع و بی فکر گفتم:نه بخدا فقط داشتم فکر میکردم یهو 

 وقت از دستم در رفت. 

 

دم و سیع کردم کلن الل بمانم تا که  پر حرص پلک فشر

 اینطور ضایع بازی هایم باعث خنده اش نشود... 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 755 

 :میخوای برگردی اتاق؟-

 

 یم رود گفتم:نه.  فکر به اینکه آنجا فقط حوصله ام رس با 

 همینجا میشینم. 

 

رسش را تکان داد و بی حرف به سمت مبل سه نفره شان 

 هدایتم کرد و کمک کرد آنجا بنشینم... 

 

از حجم این همه احساس،آب و روغن قایط کرده بودم و 

دیدن دست های قوی و عضالبی او که برای نیفتادنم به 

 ود! م پیچیده شده بود هم مزید بر علت بدوره کمر 

 

با جاگیر شدنم روی مبل،پای گچ گرفته ام را بلند کرد و 

ی مقابل گذاشت و دلم را از این همه توجه پر پر  روی میر

 کرد! 
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 وهشتدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

نفسم را که هنوز از بوسه اش،پر هیجان  آمد و رفت یم 

ون فرستادم و از   گوشه چشم دیدم که رفت و روی کرد،بیر

اخت و نفره کناری ام نشست و پا روی پا اندمبل تک 

نگاهش را از اخباری که از بی وی پخش یم شد،به صفحه 

 ی روشن شده موبایلش دوخت... 

 

 چرا داشت انقدر عادی رفتار یم کرد؟
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ی چند دقیقه قبل چه اتفافی بینمان  انگار نه انگار که همیر

 افتاده! 

 

 ال بود؟چرا بیخی

 چرا رسد بود؟

 زد؟چرا حرفی نیم 

 چرا انقدر احساس چشم هایش ناخوانا بود؟

 

ون زده  لب برچیدم و نگاهم را بی هدف به انگشت های بیر

 از گچ پایم دوختم.... 

 

 !  راسنی

 چرا گفت بابا با رابطه ی ما مخالف خواهد بود؟؟؟

 چرا هیچ وقت به نظر مامان و بابا فکر نکردم؟

ی داراب شاید برای  از دورا اینکه قلبم هم به دوست داشیی

 دور عادت کرده بود... 
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 :چرا گفنی بابا مخالفه؟-

 

با شنیدن سوالم،نگاه عمیق و متفکرش را از صفحه گوشر 

؟  گرفت و پرسید:خی

 

 :میگم...چرا گفنی بابام مخالف رابطه ی ما میشه؟-

 

 کرد و در جوابم پرسید:بنظرت چرا؟
ی

 اخم کمرنگ

 

 :نمیدونم. -

 

 :چون من شبم و تو روز! -

ش حساسه! خییل ر فردین   وی تک دخیی
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ه در آبی های مجذوب کننده اش لب زدم:اما اگه تو هم  خیر

....دیگه این حرفا بی معنی بود! 
 من و دوست داشنی

 

 گستاخ شده بودم. 

 کاره قلب نفهمم بود،یم دانم. 

 

ی یکهر آن انتظار داشتم که به بدترین شکل و با    گفیی

 "مسئله اینه که من اصلن دوست ندارم"

و هزار تکه ام کند،که بر خالف انتظارم،گفت:توی د خر 

 یل. صورت مسئله گیر نکن یل

 !  فردین و نشناخنی

 !  من و نشناخنی
ی

 هزار و یک مشکل زندگ

عالقه ی من به تو نمیتونه دهن مردمو ببنده که فردا 

 نخوان پشت رست حرف بزنن! 

یل،یه بخش کوچیگ از طرف قضیه ست یلاینا تازه یه 

 
ی

ی من و توعه. هزارتا سنگ   که بیر
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 ونهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

هابی که یم گفت قانع کننده نبود! 
ی  هیچ کدام از چیر

من ایمان داشتم که اگر او هم به اندازه ی من،مرا دوست 

ه دیگری که این وسط مشکل ساز بود با  ی داشت،هر چیر

  شد! عشقمان حل یم

 

 ادامه بحث بی نتیجه بود! 
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اری که داشت از زلزله  ای گوینده ی اخب  رسم را به سمت

که در یگ از شهر ها اتفاق افتاده بود،یم گفت چرخاندم و 

انه ام زدم...   پوزخندی به تمام خیاالت دخیی

 

 بوسه! 

 این عمل نشانه ی هیچ عشق و دوست داشتنی نبود! 

 بود... یل اول و آخر،بازنده یل

 یل و عشق مسخره اش... یل

 

 

++++++++++++++++++++++++++ 

 

یک روز دیگر گذشت و هر دو غرق در سکوبی که انگار یط 

ی من و او بسته شده بود،ساعت ها را  قرار دادی نانوشته بیر

در کنار هم یم گذراندیم و تنها کیس که خانه را شلوغ یم 
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کیل شوکه شد و کرد پروانه ای بود که با فهمیدن تصادفم  

 سوال پرسید. 

 

 

 امروز پنج شنبه بود... 

ه شیدای  همان روزی که مامان و بابا بر یم گشتند و دخیی

 شان را از این خانه و صاحب اخمویش جدا یم کردند... 

 

 پایم غیبت کردم از 
ی

حنی دیروز هم به خاطر شکستگ

مدرسه و داراب برای موجه کردنش مجبورد شد خودش را 

د. عموی من مع  کند و اجازه بگیر
 رفی

قش فرو رفته بود و باعث عموبی که خییل خوب در این ن

م از خودش یم شد. دور   ی بیشیی و بیشیی

 

 :ل ی و؟-
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هیم به مرغ ها زدم و درحایل که دره قابلمه را یم 

 گذاشتم،گفتم:بله؟

 

؟  به اپن تکیه زد و گفت:اینجابی

 

ارم نگایه به چشمان غمگینش انداختم و گفتم:آره،ک

؟  داشنی

 

 :نه...یعنی آره... -

 خب... 

 

رد و گفت:کاش بیشیی میموندی متعجم بغض کمقابل نگاه 

 اینجا. 
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 ودهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 با خنده به سمتش رفتم. 

،چرا بغض کردی؟- ی  :تو روخدا دیوونه رو ببیر

 

 :دلم برات تنگ میشه! -

 

دم...   دستانش را گرفتم و آرام فشر

 ها حرف های داراب هم یم بود! کاش این 

 

- .  :من بیشیی
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 اینجا.  :بازم بیا -

 

 :باشه. -

 

 :زود به زود! -

 

،منظور دار گفتم:چشم صابخونه.  ی  با لبخندی غمگیر

 

 :بابا هم خوش حال میشه. -

 

؟-  :از خی

 

 با صدای مردانه و خسته اش،تازه متوجه حضورش شدیم. 

 گ آمد؟
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 :سالم. -

 

 ای که در سوی    چ اش را روی اپن  
ی

گذاشت و با همان خستگ

 یدا کرده بود گفت:سالم. صورت جا افتاده اش هم نمود پ

 

پروانه روبه پدرش کرد و با ناراحنی گفت:امروز عمو فردین 

 اینا برمیگردن. 

 یل. میخوان بیان دنبال یل

 

داراب درحایل که کتش را در یم آورد و  با دقت به حرف 

ختصی به من انداخت و های پروانه گوش یم داد،نگاه م

بی ربط پرسید:غذا  در جواب پروانه تنها رسش را تکان داد و 

 درست کردی؟

 

 در دلم پوزخندی زدم. 
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معلوم بود که داراب از خدایش بود که من زودتر ازین خانه 

 بروم. 

واقعن در جواب پروانه چه میتوانست بگوید جز اینکه 

 سکوت اختیار کند و بحث را بپیچاند؟

 

 . :بله-

 

 :زحمت افتادی. -

ون سفارش یم دادم.   میذاشنی از بیر

 

 بخند بی رنگ و رو  و رسدی زدم. تنها ل در جواب

 

ی  حاال که فکر یم کردم میدیدم که خودم هم نسبت به رفیی

 ازینجا،زیاد بی میل نیستم. 

 یم ماندم که چه کنم؟

وم؟
َ
 که اسباب تفری    ح و مسخره ی این مرده بی احساس ش
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 ویازدهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

احت به اتاق  رفت و با  داراب برای تعویض لباس و اسیی

پای من داشت،پروانه یواش یواش توجه به وضعینی که 

 سفره را چید... 

 

ی به ظاهر خوب بود!   همه چیر

ی کاغذی و  دیروز که با داراب به خانه ما رفتیم،دامن جیر

هن کوتاه و  بلندم را برداشتم تا راحت تر باشم و حاال با پیر
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 که روی آن پوشیده بودم،روی صندیل 
ی

مشگ رنگ

،منتظر خانواده ام نشسته بودم تا مرا آ
ی

خانه..با دلتنگ ی شیی

ند... زودتر با خودشا  ن به خانه بیی

بی که داراب از ان نفس یم  ر جابی دور از این هوا و اکسیر

 کشید و نفیس برای من نیم گذاشت... 

 

 

 ام شدید تر از زنگ در که به ص
ی

دا در آمد،حس دلتنگ

 دقایق قبل شد! 

 

:من د ی  رو باز یم کنم. پروانه با گفیی

 و  
ی

به سمت اف اف رفت و داراب با لباس هابی خانگ

ون آمد..   مرتب از اتاقش بیر
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در یک لحظه نگاهمان در هم قفل شد و از اینکه بعد از دو 

ه نگاهم یم کرد،لرزی کوت اه از روز بی توجیه،اینطور خیر

 قلبم گذرد کرد... 

 

با  باز شدن در به اتصال محکم نگاهمان مجال نداد و 

بر  صدای احوال پرش،رسه هر دوی مان به سمت در 

 گشت.... 

 

دیدن شان بعد از یک هفته ی تمام،باعث بغض کردنم 

 شد! 

 

با کمک عصاهابی که داراب برایم خریده بود،از روی 

 جمعشان رساندم... صندیل بلند شدم و خودم را به 

 

اول از همه چشمان پف دار و قرمز مامان به سمتم بر 

ا دیدن گچ پایم،حرف در دهانش ماند و محکم گشت و ب

 نگ اش کوبید.. روی گونه ی بی ر 
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 یل؟؟؟:خدا مرگم بده.این چه وضعیه یل-

 

"  و دادن  ی یک "هیچی به آرایم به سمتش رفتم و با گفیی

 ر آغوش پر آرامشش انداختم... عصاها به پروانه،خودم را د

 

 به من فشار آورده بود که حنی در 
ی

آغوش آنقدر دلتنگ

یختم!..   مامان اشک هم میر

 

 بابا را هم در آغوش کشیدم... 

 حنی مابی تپلم را! 

 بی 
بی بی را ندیدم،با دلهره ی زیادی پرسیدم:بی اما وقنی

 کجاست؟؟؟

 

 :موند شهرستان. -
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جا به جا کردم و پر تردید با نگرابی نگاهم را بینشان 

 پرسیدم:حالش خوبه؟؟؟

 

ی ش انه ام،مرا به سمت مبل ها بابا کنارم آمد و با گرفیی

 ایت کرد و در همان حال گفت:خوبه عزیزم خوبه. هد

ی اینجا رسه پا واینسا.   بیا بشیر

 

 

 

 

دهدویست#پارت ی  وسیر

 جان یل#یل
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حسابی وقنی نشستیم.مامان با لباس های مشگ رنگش که 

حالم را یم گرفت،دستم را در دست گرفت و گفت:پات 

 یل؟چش شده یل

 

ه داراب که پیش بابا نشسته بود و با ر چشیم بنگایه زی

،مستقیم به من چشم دوخته بود انداختم 
ی

اخم های کمرنگ

 .. ی  و رو به صورت منتظر مامان آرام گفتم:خوردم زمیر

 

ی حقیقت بود!   این دروغ،بهیی از گفیی

 آمد دارابی را که در تمام این مدت مرا فقط یک دلم نیم

ال مامان و بابا را بیشیی از اماننی یم دانست،بدنام کنم و ح

م.   این بگیر

 

مامان با همان نگاه خسته و تقریبا قرمز اش،آیه کشید و 

 گفت:چرا حواستو جمع نیم کنی آخه مامان. 

دیگه چقدر میخوای بزرگ بیسر ویل دست و پا چلفنی 

 !  باشر
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با خجالت از حرف های مامان،آن هم جلوی داراب و 

 ا مامان! پروانه،لب گزیدم و گفتم:ای باب

 اتفاق دیگه،پیش میاد. 

 

 :از دست تو! -

 

ی بحث مان آمد و خطاب به مامان پرسید:ماندگار  بابا بیر

ه؟  رست بهیی

 

 :نه...هنوز درد میکنه-

 

 :خدا بد نده،رسدرد چرا؟-
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ی نیست،بخاطره مامان لبخنده مهربابی  ی  زد و گفت:چیر

 اعصابمه،خوب میشه. 

 

ت:برو توی اتاق پروانه داراب اشاره ای به اتاق ها کرد و گف

احت   . یکم اسیی  کن،شاید بهیی بیسر

 

ی گفت:دیگه بیشیی از این  مامان با همان لبخند،تشکرآمیر

یل گردن مزاحم نمیشیم داراب جان،این مدت هم زحمت یل

 تو بود. 

 

 :خواهش یم کنم،زحمنی نبود. -

 

 آره،دو بار! 

 

 :بریم فردین؟-
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 دم! متعجب و هول گفتم:کجا؟من ناهار درست کر 

 

سکوبی که پشت بند حرفم حاکم شد،حنی بد تر از نگاه 

ه ای بود که تمام هدف شان من معذب  های خیر

 شده،بودم!... 

 

باالخره داراب آن سکوت مزخرف را شکست و با 

 یل جان زحمت ناهارو کشیده. یللبخندی،گفت:بله! 

 کجا انقدر زود میخواید شال و کاله کنید؟

 

 که از تعجب اش نشات یم مامان با تردید و اخم هابی 

 یل؟! گرفت،گفت:یل

 

 وای از دست مامان! 

یل بدبخت تا به حال حنی یل،که انگار یلجوری یم گفت یل

 قابلمه و مالقه هم ندیده... 
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 وچهاردهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ش  اما خوشبختانه بابا که انگار از شنیدن اینکه دخیی

نمابی کرده است،حسابی کیف ک
 رده بود،گفت:ب ه ب  ه! هیی

بابا خوردن داره حساب ی!!   دستپخت دخیی

 

 :صد در صد! -

ی بریم رس سفره که دیگه از ظهرم داره میگذره.   بفرماییر
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پروانه چیده بود رفتند،من وقنی آنها به سمت سفره ای که 

خانه رفتم و با اضار،مامان را  ی هم برای کشیدن غذا به آشیی

 نصف کردم... ازینکه بخواهد کمکم کند،م

 

اصلن دلم نیم آمد با آن رنگ پریده و رسدردی که داشت 

 کاری کند. 

 

 

وقنی که داشتم با تمام سلیقه مرغ های قرمز و خوش رنگ 

 داراب را کنارم حس کردم... را توی ظرف یم چیدم،حضوره 

 

 همیشه عطره دلفریب اش جلوتر از خودش یم رسید! 

 

- . ی  :برو بشیر

 خودم میارم. 
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 اد. :نمیخو -

 

قاشق را به سمت قابلمه بردم که هم زمان دست گرم و 

بزرگش روی دستم نشست و تن اش از پشت،روی من 

 ریزنقش سایه انداخت... 

 

 :لج نکن. -

 

بان،خودم را بیشیی به سمت اجاق با قلنی گرفته اما پر ضی 

 گاز کشاندم و گفتم:میشه دستتونو بردارین؟

 

 بی جواب ماندم،کالفه رسم را ب
 ه عقب برگرداندم... وقنی

 

ه که از باال نگاهم یم  نگاهم توی یک جفت چشم آبی و خیر

 کرد،چفت شد و از گرمای نگاهش... 

 دست مردانه اش... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 780 

 تاب تر شد... تن نزدیک و درشت اش،قلبم بی 

 

 یل! :با من لج نکن یل-

 

ی بیشیی از یک حرف  ی ی چیر حس کردم این جمله ی خیی

 ساده باشد... 

 دم اشتبایه بیش نیست.. د احتمال یم داحیس که نود درص

 

ون کشیدم و توی صورتش با  دستم را از زیره دستش بیر

 ناراحنی گفتم:تو هم انقدر منو اذیت نکن. 

 

غل زدم و بی توجه به اوبی که بعد هم عصاهایم را زیرب

ون رفتنم..  خانه بیر ی  سنگینی نگاهش را حس یم کردم،از اشیی
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 وپانزدهدویست#پارت

 ان جیل#یل

 

 

 

 در کناره هم ناهار خوردیم. 

 بابا از دستپختم تعریف کرد و مامان با تعجب،سکوت کرد. 

مابی و پروانه کیل شیطنت کردند و برای هم بازی رد و بدل 

 کردند... 

 

داراب در سکوت و نگایه متفکر،نصف غذایش را خورد و 

 آن بی میل بازی کرد... 
 با مابقی

 

یم  تمام و بغضی که گلویم را من هم که با کم اشتهابی 

 آزرد،لقمه هایم را به زور قورت یم دادم.... 
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 این چهار دیواری را دوست داشتم! 

 کوتاه بود! ویل عمر خانم این خانه بودن برای من  

 هه...عجب قلب متوهیم داشتم! 

 خانم خانه!... 

 چه اسم  غریب و چه آرزوی دور و دست نیافتنی ای! 

 

 

پروانه سفره را عقب کشیدند،مابی و  وقنی که همه از سفره

 ظرفشوبی 
ی جمع کردند و مامان ظرف ها را توی ماشیر

 چید... 

 

داراب و بابا مشغول صحبت شدند و من به روز هابی که 

 در این خانه گذراندم فکر کردم... 
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ی بود!   وقت رفیی

باید با شب هابی که در این خانه و اتاقش،شب را صبح یم 

 کردم... 

 با پروانه... 

 با او... 

 باید با همه خداحافظی یم کردم. 

 خداحافظی ای خیایل... 

 ...  قلنی

 با لب هابی بسته و چشم هابی پر حرف... 

 

ی گذ اشت و با قدر دابی ساک کوچکم را بابا توی ماشیر

دستش را به شانه داراب کوبید و گفت:دمت گرم 

 داداش،خییل زحمتت انداختیم. 

ان میکنم.   ایشاال جیی
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ی  نگاهم را از  ون و به داراب دوختم که در پنجره ماشیر  به بیر

جواب بابا،لبخندی هرچند کوچک،لب هایش را کش آورد 

ی شده با چهره اش را  کم   و درصدی از آن همه جدیت عجیر

 تر کرد! 

 

؟-  :این حرفا چیه مرد حسابی

 من و تو که با هم این حرفارو نداریم! 

 هرخی هم اگر بود،وظیفه بود. 

 

 داداش. :وظیفه بزرگیته -

 کاری نداری؟

 

 که به این 
ی

بهم دست دادند و من نگاه گرفتم از نگاه آبی رنگ

 سمت کشیده شد... 
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 وشانزدهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 نیم دانم... 

 تا به حال این مدل دلتنگ شدن را تجربه نکرده بودم... 

 قلبم،حس هایم را توی هم قروقایط کرده بود 
ی

آشفتگ

 انگار... 

از همیشه،غرق بودم در افکاری که رسو ته  نها تر و من ت

 نداشتند... 

 افکاری که حنی تلچی شان،دهانم را هم گس کرده بود! 

 

مسیر و حنی وقنی که به خانه  در تمام  طول

 رسیدیم،سکوت کردم. 
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 .  دچاره یک بی حرفی پربغض شده بودم گوبی

 

 های بی 
حنی بابا هم مثل همیشه سیع نکرده بود با شوخی

 اش رس حالم بیاورد...  مزه

بیچاره خسته ی مسیر چندین ساعته بود و چشمان 

 خمارگونه اش هم این را فریاد یم زد.... 

 

ه به خانه رسیدیم،هرکس بدون حرف به حنی وقنی هم ک

 سمت اتاق خودش رفت!... 

 

احت کند و رسدردش آرام  میدانستم که اگر مامان کیم اسیی

د،قطعن آنقدر سوال پیچم یم   ی یک ذره بگیر کند که همیر

 مغزه منفعلم را هم از دست بدهم! 

 

 آیه کشیدم و نگاه پوچم را به سقف اتاق دوختم... 

 محض 
ی

 بود... مسخرگ
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ی حاال دلم برای اتاق پروانه و سقف یکدست  اما از همیر

 سفیدش تنگ شده بود! 

 

 پوف کالفه ای کشیدم و پلک هایم را بستم. 

 باید یم خوابیدم. 

ضی یم توانست این همه یل که در حال حادرواقع تنها عام

فکر و حال مزخرف را پس بزند،فقط یک خواب عمیق و 

 طوالبی بود! 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

روز ها به رسعت یم گذشتند و آغازگر ماه های جدیدتر یم 

 شدند. 
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 درس میخواندم! 

مامان مرا به شدت محدود کرده بود و حنی اجازه ی دیدن 

 ان را هم به من نیم داد! اکیپ م

تازه به طور خنده داری گیر داده بود به کنکور و رتبه ی 

 ! برتر شدن من بی حواس

 واقعا از من چه انتظاری داشت؟

منی که حنی امتحان های ساده ی مدرسه را تر یم زدم و 

فقط بخاطر محدودویت های خودش بود که سمت کتاب 

 و دفیی یم رفتم! 

 

 هیچ اهمینی نداشت!  آینده تحصییل برایم

 یعنی داشت! 

 ویل قبل از عاشق شدن و اتصایل کردن مغزم! 

 

ی را نداشتم و هیچ  گفتم که..این روز ها حوصله هیچ چیر

ی برایم مهم نبود!!   چیر
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 نه کنکور ... 

 نه درس... 

ی کردن اتاق وحشتناک و بهم ریخته ام...   نه تمیر

 نه اعتنا به مسئله ی چافی و کمیی لمباندنم... 

 چ،هیچ،هیهیچ

 

 از گچ پابی که باز شده بو،امتحانات خرداد 
ی
فقط با آسودگ

دادم و تنها تالشم این بود که ماه را یگ پس از دیگری یم 

م.   نمره ای  باالی ده بگیر

 

 

 

 

 وهفدهدویست#پارت

 جان یل#یل
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م کتابخونه،کاری نداری؟-  :مامان من دارم میر

 

یم بستم،صدایش را از درحایل که داشتم بند کفش هایم را 

خانه شنی ی  دم... اشیی

 

 :نه. -

 فقط مراقب خودت باش. 

 

 :باشه خدافظ. -

 

ک و کوچکم را روی دوش انداختم و از خانه کوله ی سب

ون زدم...   بیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 791 

 

هوا آفتابی بود و نسیم داغی که یم وزید حس خوبی به 

 وجودم القا یم کرد... 

 

ی در گوش گذا شتم و از فرصت استفاده کردم و هندزفیر

م های کوتاه و همراه با آهنگ مالییم که پخش یم شد،قد

اهوازی که توی بازار آرامم را به سمت فالفیل حبیب 

 نزدیک به خانه مان بود برداشتم... 

 

 یک امروز را یم خواستم تنها باشم.... 

 ...  بدون هیچ آشنابی و هیچ کتابی

و دلم امروز تنگ تر از روزهای بی رنگ و لعاب گذشته بود 

ی موجب ناراحنی ام شده بود....   همیر

 

م به مامان دروغ گفتم،که کاری به کاره وقت رفت و آمد

 نداشته باشد و با خیایل راحت برای خودم وقت بگذرانم... 
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ی اگر قرار بود بگویم مثال به فالن جا یم روم،یم  مطمئیی

 یل فالن ساعت خونه ای ها!!! گفت:یل

 

 یه... 

ی تا یم کردم تا اعصاببه هرحال...باید با همه  خودم  چیر

 آرام تر بماند! 

 

 . 

 

  وقنی باالخره بعد از بیست دقیقه پیاده
ی

روی به بازار بزرگ

که معماری قدییم ای داشت رسیدم،به مغازه ی کوچک 

 اما شلوغ و پلوغ حبیب رفتم. 

 

مرد سیبیلو و شکم گنده ای که فالفل های خوشمزه و 

 ن داشت! سس های تنده دست سازش،حسابی خورد
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بی حوصله آهنگ شادی که توی گوشم پخش یم شد را 

تادن در صف،باالخره عوض کردم و بعد از چند دقیقه ایس

ساندویچم را گرفتم و توی سلف،هرچه جلوی دستم آمد را 

 در باگت الغرمردبی چپاندم. 

 

 به درک که چاق یم شدم. 

 

در حال حاضی فقط خوردن آن ساندوی    چ پر مالت و 

 ام مهم بود و بس!  آرامش روخ

 

 به 
ی

در محوطه داخیل و رسباز بازار نشستم و گاز بزرگ

از طعم خوبش، با لذت پلک هایم را ساندویچم زدم و 

ی پخش یم  بستم و غرق در آهنگ غمگینی که از هندزفیر

 شد،شدم... 
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هنوز بعد از یک ماه،با یاده بوسیده شدن لب هایم توسط 

ینی گذر یم کرد و قلبم کیس چون داراب،از تمام تنم لرز  شیر

 بلند بلند یم کوبید... 

 و این فکر لعننی زمان نیم شناخت! 

توی مدرسه،موقع امتحان،کنار بابا،موقع 

 حاالبی که قرار بود در تنهابی 
شام،ناهار،شب،روز....حنی

 خوش بگذرانم و از شکمم پذیرابی کنم!به رساغم یم آمد... 

 

ویچم زدم و پشت با ناراحنی گاز بزرگ دیگری به ساند

 دم... بندش دوغم را رسکشی

 

یم  فکر کنم وضعیت دیدبی داشتم که هرکس که رد 

 شد،یک نگاه یم انداخت! 

 

البته،اینکه چهارزانو روی صندیل نشسته بودم و با قیافه 

 ای آویزان و لپ هابی پر،غذا یم لمباندم هم بی تاثیر نبود! 
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 وهجدهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

همان وضعیت خنده دار برای ملت و ناراحت با  هنوز 

صدای نوتیف کننده برای خودم،مشغول خوردن بودم که 

 پیام هایم بلند شد.... 

 

 *داراب*
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با چشمابی وق زده،لقمه ی توی دهانم را قورت دادم و 

 سیع کردم انگشت بی قرارم را مهار کنم! 

 

 حاالبی که پیام فرست
ی اده خییل بد یم شد اگر دقیقن همیر

ی یم کردم و جواب یم دادم...   بود سیر

مدت من  آن وقت با خودش فکر یم کرد که بعد این همه

 مشتاقانه فقط منتظر پیام او بوده ام! 

 

نفس پر بغض و هیجابی کشیدم و نگاه دلتنگم را به نقطه 

ی دوختم...   ی نامعلویم از زمیر

 

با تمام وجود احساس یم کردم که داراب را اصلن نیم 

 ... شناسم

مدام از خودم یم پرسیدم که آن بوسه را دقیقن از روی 

 زد؟کدام احساس وجودی اش 

 اصلن احساس داشت؟
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 سوال،سوال،سوال،سوال! 

سوال های بی جواب روی مخ و آزاردهنده ای که گیجم یم 

 کرد! 

 

ه ی کوتاه موبایل توی دستم،دوباره نگاهم را به پیام  با وییی

 د دوختم. جدیدی که از سمت او رسیده بو 

 عجیب بود! 

 بعز از یک ماه پیام فرستادن،برایم عجیب بود! 

 

 را زدم و وارد صفحه چت داراب شدم.  بی طاقت قفل

 

 :سالم[-]

ه؟[-]  :پات بهیی

 

 نگاهم را به سمت باالی صفحه کشاندم... 
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 آنالین بود! 

 

نگاه دلتنگم به عکس دایره ای و کوچک پروفایلش افتاد و 

 . آیه از ته دل کشیدم.. 

 کثافت جذاب... 

 

ه[-]  :بهیی

 

 با آبی شدن رسی    ع دو تیک کوچک،با تعجب ابروبی باال 

 انداختم و با دیدن 

 *در حال تایپ...*

بان قلبم تند تر شد....   ضی

 

 :مشکیل که نداری االن زنگ بزنم؟[-]
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 با کنجکاوی و نگایه مبهوت تایپ کردم

 

 :نه،چطور؟[-]

 

 سوالم بی جواب م
س با زنگ خوردن گوشر اند و من با اسیی

بان ه شدم به اسیم که همیشه باعث این  و قلنی پر ضی خیر

 ریتم تند قلبم یم شد! 

 

 :الو. -

 

 :سالم. -

 

 :سالم آقا داراب. -

 

،هنوز به  واقعا مسخره بود که بعد از آن اتفاق لعننی

 اسمش آقا یم چسباندم! 
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 اما نیم شد... 

ی داراب خایل و در  واقع این زبان نیم چرخید برای گفیی

 رودروایسنی مجایل به آن نیم داد! 

 

 

 

 

 ونوزدهدویست#پارت

 ن جایل#یل

 

 

؟-  :خوبی

 

،َبم تر از  آن صدای گرم و مردانه ای که از پشت گوشر

 همیشه به گوش یم رسید،داشت با من چه یم کرد؟.... 
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ه به رفت و آمد آدم  با آه کوتایه،تکیه به صندیل زدم و خیر

 گذشتند،گفتم:خوبم. هابی که از مقابلم یم  

 

 با مکث پرسید:بد موقع زنگ زدم؟

 

 :نه. -

 

؟-  :کجابی

 

متعجب از زنگ زدن ناگهابی و متعجب تر از سوال 

ون.   هایش،نگاهم را در اطراف چرخاندم و گفتم:بیر

 

 :گچ پات و گ باز کردی؟-
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 :حدودن یک هفته پیش. -

 

 :خوبه. -

 

ی شده؟ ی  با تردید پرسیدم:چیر

 

 :چطور؟-

 

 ِبم زنگ زدین... همینکه :خب... -

 

سم. -  :زنگ زدم حالت و بیی

 

م تا دلخوری قلبم را بازگو  نتوانستم جلوی زبانم را بگیر

 نکند. 

 :بعد از یک ماه؟-
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شنیدم که دم عمیقی گرفت و بعد هم با لحنی مالیم تر و 

ه کارای عروش پشه  شاید...شاید دلجویانه!گفت:درگیر

 ِ
  نامزدیش. سهراب بودم،هموبی که رفتم مهموبی

 

توضیح مختصش به مملو از حس رسخوشر ای که این 

 وجودم داد،لبخندی لب هایم را کش آورد.... 

 

 :آهان. -

 

 نیم دانستم برای ادامه مکالمه چه بگویم... 

 خنده دار بود! 

منی که کوتاه ترین مکالمه ام،با رفیق هایم نیم ساعت طول 

ی نداشتم!   یم کشید،حاال حرفی برای گفیی

 

ه؟متح:ا-  انا خوب پیش میر
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فی بزنم که صدای یک پش جوان خواستم در جوابش حر

 حواسم را پرت کرد... 

 

 :میتونم اینجا بشینم؟-

 

م،خودم را جمع و جور 
َ
با اشاره دستش به چهار زانو نشستن

 . ی  کردم و گفتم:آره،بشیر

 

 

 

 

 وبیستدویست#پارت

 جان یل#یل
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ی دیگر نیمکت یم  لبخند موقری زد و درحایل که گوشه

 . نشست گفت:ممنون

 

 :پارگ؟-

 

با صدای داراب حواسم به مکالمه ی ناقص مانده مان 

جمع شد و در جواب سوایل که با چاشنی جدیت پرسیده 

 بود،گفتم:نه. 

 بازارم. 

 

 :با ماندگار؟-

 

 با ابرو هابی باال رفته از رس تعجب گفتم:نه...تنها. 
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نصفه مانده ام که برای  بعد هم نگایه به ساندوی    چ لذیذ و 

م چشمک یم زد،انداختم و ادامه دادم:داشتم ،مداگاز زدن

 فالفل یم خوردم. 

 

ی بودم که لبخند زده  با اینکه صورتش را نیم دیدم،اما مطمی 

 چرا که این در صدایش هم نمود پیدا کرده بود! 

 

 :نوش جان عزیزم. -

 

 بی 
ی  بعد هم در حایل که من دلم از شنیدن "عزیزم" گفیی

د گفت:کیس قراره منظور و بی تربیت اش داشت آب یم ش

 بیاد دنبالت؟

 

 گیج گوشه ی ابرویم را خاراندم و گفتم:نه. 
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 :اوگ،پس برام لوکیشن ت و بفرست. -

 

 متعجب پرسیدم:لوکیشن چرا؟

 

با لحنی که انگار دارد یک عدد احمق را توجیه یم 

 کند،گفت:که بیام دنبالت! 

 

و ناباوری داراب حسابی غرق بهت درحایل که از رفتاره 

 ،چندین بار پشت رسه هم پلک زدم و گفتم:باشه. بودم

 

 :منتظرم. -

 

 و قطع کرد! 

ه به صفحه ای  ناباور گوشر را مقابل صورتم گرفتم و خیر

که مکالمه ی پایان یافته را نشان یم داد،گفتم:االن خی 

 شد؟؟؟
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شد و صدای خنده ی آرام پشی که کنارم نشسته بود،بلند 

 گفت:برادرتون بودن؟پشت بندش  

 

،تکیه به نیمکت زدم و قبل ازینکه گازی به  با آه غلیظی

 ساندویچم بزنم،گفتم:نچ. 

 عاشق سینه چاکم بودن. 

 

 :پس نامزدت بود! -

 

 پوزخندی زدم و تنها رسم را تکان دادم.... 

حداقل با این دروغ های بی شاخ و دم دلم کیم خوش  یم 

 شد... 

 

ی -  . :خوشبت بشیر
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 :ممنون. -

 

پشه بیچاره انگار متوجه شد که فرد خوبی را برای گپ و 

ی نگفت.  ی  گفت انتخاب نکرده،که دیگر سکوت کرد و چیر

 

 

 

 ویکوبیستدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

من هم درسکوت کامل و بی حرف،تا زمابی که داراب 

ه ماندم به رفت و آمد آدم ها و فکر کردم به  برسد،خیر

 شان عاشق شده اند آن ها هم تا ب اینکه آیا 
ی

ه حال در زندگ

 یا نه... 
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 نمیدانم دقیقن چند دقیقه گذشت... 

اما با پیچیدن عطری که مثل اثر انگشت مرد بی معرفت 

این روز هایم یم ماند،دم عمیقی گرفتم و پر از حس آرامش 

 بازدمم را رها کردم... 

 

 ده بود! یک ماه ندیدنش چشم هایم را تشنه و پر عطش کر 

حنی در این مدت،با لجبازی تمام،عکس پروفایلش را من 

 هم چک نکرده بودم... 

 

 دلخوربودم! 

ی عاشق و بی تجربه را 
از مرد بیخیایل که لب های دخیی

ک بیچاره را رایه خانه   دخیی
ی

بوسه زد و بعد هم با آسودگ

 خودشان کرد،دلخور بودم! 

 

ی شده ا  او! م تمامن بی نگاهم به رو به رو بود!اما حواس تیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 811 

 

 درست درکنارم نشست و تن بزرگش مماس با من شد! 

 

عطرش بیش از پیش بینی ام را پر کرد و صدای نفس هایش 

 قلبم را دگرگون تر کرد! 

 

 :چرا تنها اومدی اینجا؟-

 

 ِشت! 

صدای لعننی اش چطور یم توانست انقدر راحت قلبم را 

 عاشق تر کند؟

 

 :با شمام! -

 

ه به مقابل نگه داشتم و با عامدانه،خیر نگاه بی قرارم را 

 دلخوری ای که سیع در انکارش داشتم تنها گفتم:سالم. 
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 صدای خنده ی کالفه و شاید هم عصنی اش را شنیدم! 

 

 بعد هم شنیدم که با تمسخر گفت:علیک! 

 

 سکوت.... 

 حرفم نیم آمد! 

یم ترسیدم ناگهان منفجر شوم و حرف های دلم را یک جا 

 بارش کنم.. 

 ترسیدم که دوباره رسوا شوم..  یم

د و ضعیف تر جلوه کنم....  سیدم که گریه ام بگیر
 مییی
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 ودووبیستدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 صدای فندک و بعد هم بوی سیگار! 

 

 همیشه از مرد های سیگاری بدم یم آمد! 

 اما حاال چه؟

 

 داراب مردی سیگاری بود! 

ی  مسیگاری بود و سیگاره لعننی را برای جذاب و وسوسه انگیر

 جلوه یم داد... 
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شاید اگر روزی حرف هایم برایش ذره ای باارزش یم 

 شد،ترک اش یم دادم! 

 

 هه...چقدر آن روز را دور از ذهن و آرزو مانند،یم دیدم! 

 

 

 :چرا بهم زنگ زدی؟-

 

سم.   با مکث کوتایه جواب داد:حالت و بیی

 

 آورد. پوزخنده صدا داره دیگری لبم را کش 

 

این بار بدون مقاومت،رسم را به سمتش چرخاندم و نگاه 

 عمیق و نافذش را شکار کردم... 
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ه به همان آبی های نامرد،با دلخوری لب زدم:حالم  خیر

 واست مهمه؟

 

ی ابروان پرپشت اش غلیظ تر شد....   اخم بیر

دود سیگار را از الی لب های گوشنی اش،توی صورتم 

ون فرستاد و با صدابی  ا نوازش یم هایم ر  که گوش  بیر

؟  داد،گفت:که خی

 

ون کشیدم و به طرفی  کالفه سیگار را از الی انگشتانش بیر

؟؟  پرت کردم و گفتم:خی که خی

 

ه  تکیه به نیمکت زد و درحایل که پا روی پا یم انداخت،خیر

به صورت آشفته ام گفت:با این سواال میخوای به خی 

 یل؟برش یل

 

 عصنی شدم. 
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از این مرد رسما زده ای که با  ا داشتمظار بیجباز هم انت

خونشدی کنارم نشسته بود و بی تفاوت سوال پیچم یم 

 کرد! 

 

کوله ام را برداشتم و درحایل که از روی نیمکت بلند یم 

شدم،پر حرص گفتم:میخوام به این برسم که االن حضوره 

 رفیق بابام،اینجا هیچ دلیل موجیه نمیتونه داشته باشه! 

 

 

 

 

 وسهستوبییستدو پارت#

 جان یل#یل
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بی توجه به صدا کردن هایش،از کنارش گذشتم و با قدم 

 هابی بلند به سمت خروخی بازار گام برداشتم... 

 

اما خییل طول نکشید که خودش را کنارم رساند و با 

 خشونت دستم را گرفت... 

 

درحایل که با اخم و صوربی درهم،هم پای من قدم بریم 

ه دست بزرگش شده اره ام را که اداشت و دست بیچ سیر

ه به رو به رو و خطاب به من  بود،یم فشارد،خیر

 غرید:رفتارت خییل بچگانست! 

 

 خواستم حرفی بزنم که اجازه نداد و گفت:هیچی نگو. 

 

 کالفه دستم را تکان دادم و گفتم:دستمو ول کن! 

 میخوام برم. 
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ی نگفت..  ی  چیر

! شد و رسعت قدم هافقط اخم اش پررنگ تر   یش بیشیی

ی به  طوری که من مجبور شدم برای رسیدن به او،تقرییی

 دنبالش بدوم تا دستم کنده نشود. 

 

 واقعااز درک داراب عاجز بودم! 

 چرا داشت انقدر خشن رفتار یم کرد؟

ایم نکردم.   من که بی احیی

 من که حرف بدی نزدم.... 

 

،آن هم با قدم هابی بلند 
ی و خسته از راه رفیی

یتند،نالیدم:دار   ؟اب کجا داری میر

 خسته شدم... 

 ...یه لحظه وایسا... 
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 باالخره با این حرفم ایستاد. 

ون کشیدم  خسته و درمانده،دستم را با شدت از دستش بیر

دم،خم شدم و دست به  ی و درحایل که نفس نفس میر

 زانوهایم گرفتم.... 

 

 نچ بلندی کرد و کنارم ایستاد.. 

 :چت شد؟-

 

م م را برای لحظه ای برهعمیقی کشیدم و پلک هاینفس 

 گذاشتم... 

 

گریم دسنی را که روی کمره خمیده ام قرار گرفت،حس 

کردم و پشت بندش صدای نگران داراب گوش هایم را پر 

 کرد... 

 

 یل:یل-
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؟  خوبی

 

 :نه. -

 

دستانم را از زانو جدا کردم و درحایل که صاف یم 

ه به صورت مردانه و  جاافتاده اش لب ایستادم،خیر

 کنید.   ا همیشه منو ناراحت یمزدم:شم

 

با ابروهابی باال رفته و متعجب گفت:من،ناراحتت یم 

 کنم؟! 

 

 :آقا داراب،من حالم خوب نیست االن. -

 با اجازه.. 
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هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که با جدینی 

ملموس،مقابلم ایستاد و گفت:اینجا جای مناسنی برای 

 حرف زدن نیست. 

 بریم یه جای خلوت؟

 

 حنی برای ته ریش های سیاه اش هم تنگ شده بود... م دل

آن وقت،وقنی که اینطور جلوی رویم یم ایستاد و پیشنهاد 

یم کرد باهم به جابی دور از شلوغی این بازار برویم،یم 

 توانستم مخالفت کنم؟

 

 :بریم. -

 

 

 

 وچهاروبیستدویست#پارت

 جان یل#یل
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م دستم را توی آسوده ای کشید و درحایل که بازهنفس 

فت و مرا بدعادت یم کرد،گفت:خوبه دست گرم اش یم گر 

 که این بار لجبازی نکردی. 

 

لبخنده محوی لب های بی رنگم را کش آورد و من تازه یاده 

تیپ و قیافه ای افتادم که محض رضای خدا حنی یک کرم 

 ضد آفتاب روی پوستم نمالیده بودم... 

 

د،اما مانتوی کوتاه و شلواره یل قد نودم قابل قبول بو 

 م زیادی ساده و بی نقش و نگار بود! جلوبسته ا

 

 نگاه زیر چشیم ای به داراب انداختم... 
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هن چهارخانه ی مشگ لیموبی و شلوار کتان خوش -پیر

 دوخت سیاه! 

،جذاب و چشمگیر بود! 
ی

ی سادگ  مردک حنی در عیر

 

ی مردانه اش،به سمت دست های نگاهم را از تیپ و قیافه 

 شده مان کشیدم...  چفت

 

 دلم ذوب شد و آرام آرام ریخت... 

دستان کوچک من،انگار که فقط برای دستان بزرگ او 

 ساخته شده بود! 

ی باری بود که دستم را یم گرفت..   اولیر

ی باری بود که اینطور،شانه به شانه هم قدم بریم  اولیر

 داشتیم.. 

 

را  م با هم قایط شده بودند که حالمانگار باز هم حس های

 نیم فهمیدم.. 
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ه ای که از اطرافمان حس یم کردم،همه به  نگاه های خیر

 خاطر داراب و دست چفت شده اش بود! 

 

مردی که تازه بعد از یک ماه آمده بود تا مثال حالم را 

سد.   بیی

دلخور بودم هنوز!اما نه به اندازه ای که بتوانم جلوی قلب 

م...   رسخوشم را بگیر

 ت دیوانه ترم کند... قلنی که انگار قصد داش

 

+ 

 

 کرد. 
ی

ی شدیم و در سکوبی مطلق،داراب رانندگ  سوار ماشیر
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جای دست گرمش را هنوز هم روی پوست دستم حس یم 

مانه یاده بوسه ای میفتادم که با وضوح کامل  کردم و بی رسر

 درون ذهنم حک شده بود انگار! 

 

ین قلبم درگیر بودم و با هشدار  های مغز و حس های شیر

ویم...  حنی  سیدم کجا میر  نیی

ی را توی کوچه ای خلوت پارک کرد،به  تنها وقنی که ماشیر

 خودم آمدم و نگاه متعجبم را در اطراف چرخاندم... 

 

 کوچه ای ناشناس که حنی پرنده هم درآن پر نیم زد! 

 

 کیم ترس برم داشت... 

 توی صورتم بروز پیدا کند..  ویل نه به اندازه ای که

 

 :اینجا کجاست؟-
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 وپنجوبیستدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی را خاموش کرد و به سمتم برگشت و تکیه اش را به  ماشیر

 در زد... 

حاال آن نگاه آبی رنگ و شب زده تمامن روی من بود و 

 سنگینی اش،قصد ذوب کردن من بیچاره را داشت انگار! 

 

 :حرف بزن. -

 

 متعجب لب زدم:خی بگم؟
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 شه باعث ناراحتیت میشم! :ازین بگو که چرا من همی-

 

 یادم رفته بود که کینه ای هست! 

 نیم دانم... 

شاید هم حافظه ی قوی ای داشت و حرف ها همیشه در 

 ذهنش بافی یم ماندند! 

 

 :سوال من همینه آقا داراب. -

 اینکه چرادوست دارین همیشه منو ناراحت کنید. 

 

سم من دستان ش را روی سینه قالب کرد و گفت:یم تونم بیی

 دقیقن چیکار کردم که باعث ناراحتیت شده؟

 

نگاهم را به انگشتانم دوختم و با دلخوری لب 

 زدم:بیخیال،مهم نیست. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 828 

 

ی؟-  :مهم نیست و اینطوری جبهه میگیر

 

 :نه.. -

 

 یل:یل-

 

 :بله؟-

 

 :ببینمت-

 

ی در همان  حالت نگه داشتم و رسم را با مقاومت بیشیی

 گفتم:میشنوم. 
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شید که چانه ام ون فرستاد و طویل نکنفس کالفه اش را بیر 

اسیر انگشتان کشیده اش شد و رسم با فشاره دست اش،به 

 سمت او برگشت... 

 

 :خب؟-

 

 باز هم این نزدیگ و این فاصله کم و من بی جنبه! 

خواستم رسم را عقب بکشم،که فشاره انگشتانش روی 

 شد و عصنی اسمم را صدا زد... چانه ا
 م بیشیی

 

 معذبم!  چرا نیم فهمید 

 چرا نیم فهمید که از افتادن اتفافی تکراری گریزانم... 

 

ی مردمک های مص و جدی اش  درمانده نگاهم را بیر

 چرخاندم... 

 قصد کوتاه آمدن نداشت! 
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ی،االن ناراحت بودن یا نبودن من - :بعد از یک ماه بی خیی

 برای کیس مهمه؟

 

و  گوشه ی لبش به آرایم باال رفت و حاال با لبخندی کج

روی مخ،درحایل که با نگاهش قصد سوراخ کردن چشم 

ی؟  هایم را داشت،گفت:یک ماه بی خیی

 

لبخندش به چشم هم زدبی پاک شد و این بار گفت:رسم 

 شلوغ بود. 

 

با بغضی که سیع در انکارش داشتم،ابرو باال انداختم و در 

را به نشانه تفهیم،تکان یم دادم حایل که رسم 

 گفتم:اوهوم... 

؟میشه حاال   چونمو ول کنی
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 وششوبیستدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

نگاهش کالفه تر از قبل شد و احساس کردم که کیم بی 

 قراری در آن آبی های دو دو زن هویدا شده... 

 شاید هم توهم بود! 

 بخوانم! من احمق حنی نیم توانستم نگاهش را 

 

 :پروانه دلتنگت بود! -
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 هه...پروانه؟

 خودش چه؟

 خودش دلتنگ نیم شد،مردک دل سنگ؟ا چر 

یعنی حنی الیق یک حال و احوال ساده نبودم در این چند 

 وقت؟

 

 :منم دلم براش تنگ شده! -

 

 تمام حرفم با خودش بود... 

ه  با مردی که با شنیدن حرفم،چشمانش کیم مهربان تر خیر

 باز همان لبخند کج،گوشه ی لبش را باال کشید... ام شد و 

 

 ه شدت. معذب بودم ب

برخالف روز های قبل،حاال دلم یم خواست فقط فرار 

 کنم... 
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 مدل نگاه کردنش یک طوری بود آخر... 

ه شدن،خجالت یم  ی که بعد از کیم خیر ی و سنگیر آنقدر تیر

 ! ی یم انداخنی  کشیدی و رست را پاییر

 

آرایم مسیر لب هایم را در پیش گرفت،با نگاه اش که به 

داشت نامنظم یم شد بی هیجابی عظیم و نفس هابی که 

 هوا لب زدم:داراب.. 

 

 :دلت برام تنگ شده بود؟-

 

 درمانده نفسم را رها کردم و گفتم:داراب..من.. 

 

 :تو؟-

 

،به تن گرگرفته ام  ی ی و نخواسیی ی خواسیی  بیر
با حس مزخرفی

 لت یم کشم. تکابی دادم و گفتم:من خجا
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 :از من؟-

 

 د خدا! چرا لحنش انقدر پر نوازش و دیوانه کننده بو 

 

م،نگاهم را به یقه لباسش دوختم و لب زدم:نه...   پر رسر

 

 :ازینکه ببوسمت. -

 

 وای وای! 

 چقدر بی پروا بود..چقدر بی پروا حرف یم زد.... 

 

دم و  با خجالنی وافر،لب گزیدم و پلک هایم را برهم فشر

ض اسمش  را صدا زدم.  معیی
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و  اما تنها صدای خنده اش بود که گوش هایم را نوازش کرد 

بعد هم،هرم نفس های داغش پوست همیشه رسدم،را گرم 

 کرد... 

 

 حالم را نیم فهمیدم.. 

 او را نیم فهمیدم.. 

 این لحظه ها.. 

 این فضا.. 

ی بار یم خواست   بچه ای را داشتم که برای اولیر
حس دخیی

ی را   تجربه کند.. راه رفیی

 از افتادن یم ترسیدم.. 

در نهایت مرا با ازینکه با این بوسه ها عاشق ترم کند و 

 رسیدم... خودم تنها بگذارد یم ت

انه و زیبایم خط های  این ترس داشت روی احساسات دخیی

 قرمز یم کشید... 

 بار ها گفته بود دوستم ندارد... 
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 بارها مرا پس زده بود... 

چه یم توانست باشد جز حاال دلیل این بوسه 

 سواستفاده؟؟؟... 

 

دیدم که فاصله صورت  با حال بدی پلک هایم را باز کردم و 

  میی رسیده. هایمان به مییل

 

 لب زدم:داراب... 
ی

 با بغض و درماندگ

 

 وای از او... 

 

ون نیامده،پشت لب های قفل شده مان  ادامه ی حرفم بیر

ی ریخت...   جا ماند و قلبم هری پاییر
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 وهفتوبیستدویستارت#پ

 جان یل#یل

 

 

 

زینکه تسلیم قطره اشگ از گوشه چشمم چکید و قبل ا

قلبم  شوم،رسم را به عقب  احساسات به غلیان درامده

ه شدم به مردمک های  کشیدم و مستاصل و وامانده خیر

 گیج و آشفته اش... 

 

 

؟-  :داری با من چیکار میکنی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 838 

 الیه موهای خوش 
ی

حالتش کشید و برای لحظه کالفه چنگ

د..   ای پلک هایش را برهم فشر

 

 :من و بیی خونمون. -

 

 یل:یل-

 

با همان حال بد و بغض بزرگ،به کوچه ی بن بست و خایل 

زل زدم و با تمام توابی که از من بافی مانده بود،گفتم:فقط 

 من و بیی خونمون داراب! 

 

با صدابی که عصنی به گوش یم رسید،گفت:چت شد 

 ؟؟یهو؟

 

 شایک بود؟

 واقعن،شایک بود؟؟؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 839 

 

حال خنده ی پر بغض و حرصم را رها کردم و در همان 

 گفتم:چم شد؟؟؟

 انتظار داری از من؟؟؟

ه رفیقتو حامله کنی بعدم بسپاری  یم خوای بزبی دخیی

 یل
ی

یل ما سنامون بهم نمیخوره توی خاک دست باباش بگ

 بر رس و من دوست ندارم؟؟؟

 

 بودم.. دیوانه شده 

ون ریخته بودم و حاال بدون فکر  ،حرص و عصبانیتم را بیر

 ت و خشم نگاهم یم کند... یم دیدم که داراب با حیر 

 

بی طاقت،کوله ام را برداشتم و لب زدم:دیگه نمیخوام 

 ببینمت. 
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و بی توجه به اوبی که هنوز به همان شکل نگاهم یم کرد،از 

ی پیاده شدم و با بغضی که رس ریز ش ده بود،به سمت ماشیر

 مخالف قدم برداشتم... 

 

ی از او نیم شد.   کاش مثل همان یک ماه گذشته خیی

 ش این کار را با من نیم کرد. اک

 داراب خوب بود. 

 یل جان! مردی که من عاشقش شدم به من یم گفت یل

او نیم توانست انقدر پست باشد که مرا فقط 

 برای...برای... 

 

چشمابی اشگ قدم تند کردم صدای هقم بلند شد و من با 

 به ناکجا. 

 

 این کوچه و این محل را اصلن نیم شناختم... 
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 نبود! اما مهم 

ستابی که رس در یم آوردم مهم نبود!   اصلن از هر قیی

 

 

 

 

 

 وهشتوبیستدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 داشت خفه یم شد! 

 

مشت گره خورده اش آماده بود برای کوبیده شدن و آوار 

ی   ی... کردن چیر
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 کرده بود! 
ی

 دیوانگ

 

مشتش را محکم وسط فرمان کوبید و با فگ منقبض شده 

 ت... غرید:لعنت به

 لع ن ت ب ه ت... 

 ل   ع  ن  ت ب  ه  ت... 

 

 مغزش هم از کار افتاده بود انگار! 

تمام وجودش از آتش خشم یم سوخت و انقدر محکم به 

 کرد... موهایش چنگ زده بود که ریشه شان درد یم  

 

یل یل را...ظرفیت یلیل را..سن یلیادش رفته بود موقعیت یل

 ده بود؟را...چرا انقدر سست و بی عقل ش

 چرا انقدر زود تسلیم خواسته ی قلبش شده بود؟

 اصلن چه مرگش شده بود دقیقن؟؟؟
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 کشید و با بی قراری و رسدرگیم به جای خایل یل
ه پوفی یل خیر

 شد... 

 

ک رس به هوا؟کجا گذاشت رفت دخ  یی

 

کالفه دسنی به گردنش کشید و با تمام وجود سیع کرد 

 اموش کند! حرفی را که در رسش چرخ یم زد فر 

 کم داشت خودش را هم یم ترساند! حرفی که کم

 

از طعم لب هابی خوشش آمده بود و این خوش آمدن 

 و مرگ بود! 
ی

ی مساوی با دیوانگ ی  چیر

 

 یقی به آن زد... بی اعصاب سیگاری روشن کرد و پک عم
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 کشید و بی نفس،نفس عمیقی 
ی ی را پاییر شیشه ماشیر

 کشید... 

 

د دور یل زیاو امیدوار بود یل تنها چند دقیقه گذشته بود 

 نرفته باشد. 

 

ی را زد و درحایل که با فکری به شدت  استارت ماشیر

،به سیگار نیمه رسیده ی الی انگشتانش پک های پر  درگیر

را دور زد و به سمت خیابان  حرص یم زد،کوچه ی باریک

 فرغ ای که به آنجا راه داشت حرکت کرد... 

 

ی باری بود که به د ک دیوانه خیابان هاین سومیر ا نبال دخیی

 را گز یم کرد... 

ی یم  چرا همیشه پایان دیدارشان به قهر و بحث و رفیی

 انجامید؟
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با اخم هابی که چهره اش را صد درجه عصنی تر نشان یم 

ون پرت کرد و بازهم زیر لب بر   سیگار را بیر
داد،فیلیی

 خودش و او لعنت فرستاد... 

 

 بود!  تمام معادالت ذهنش بهم ریخته

 

 قرار نبود به اینجا برسند... 

،وسوسه اش کنند!  ی  قرار نبود آن لب های وسوسه انگیر

 قرار نبود... 

 

 

 

 

 ونهوبیستدویست#پارت

 جان یل#یل
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ی از یلهر چه خیابان را  ی کرد خیی  یل نبود! باال و پاییر

 

حاال نگرابی جزو پررنگ ترین حس های وجودش بود و فکر 

 ه بودند برای مغزه پر فشارش... های منقی خوره شد

 

باره بیستیم بود که شماره ی او را یم گرفت و تنها جوابی که 

یم شنید صدای بوق های کشدار و روی اعصابی بود که 

 ! حالش را بهم یم زد 

 

ی فحیسر نبود که باره خودش و یل  یل نکرده باشد... تقرییی

 یم ترسید... 

 یل بچه بود! یل

 د! اگر بالبی رسش یم آوردن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 847 

 اگر... 

 وای ازین اگر هابی که نگرابی اش را چند برابر یم کردند! 

 

ی را گوشه ای پارک   بی نتیجه ماشیر
ی خسته ازین همه گشیی

 کرد... 

 

حنی داشت به این فکر یم کرد به قدری نگران شده بود که 

د.   که با ماندگار تماس بگیر

ی یل یل به خانه یگ از حدس های مثبت یم توانست برگشیی

 باشد! شان 

 

 اما دو دل بود... 

 

یل تماس گرفت و این بار وقنی باری دیگر با شماره ی یل

متوجه اشغال بودن خط شد،با خیایل که نسبت به قبل 
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ی را به حرکت  آسوده تر شده بود،نفسش را  رها کرد و ماشیر

 درآورد. 

 

 دوباردیگر... 

 سه بار دیگر... 

 

اعصابی رو بار هفتم که تماس گرفت و تماس برقرار شد،با 

ل یم کرد،غرید:کدوم به انفجار و صدابی که به سخنی کنیی 

 یل؟گوری هسنی یل

 ک دوم گ   وری؟؟؟؟؟

 

 یل را از پشتپس از لحظه ای صدای ترسیده و مبهوت یل

 خط شنید که یم گفت:تو..توی پارکم... 
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د و برای خایل کردن آن همه  لبانش را پر حرص برهم فشر

به محکیم به فر  مان کوبید و گفت:دقیقن توی حرص،ضی

 کدوم پارِک س گ ی؟؟؟

 

 یل به معنی واقیع کلمه کپ کرده بود! یل

حنی وقنی تصمیم گرفت جواب داراب را بدهد یم خواست 

 رفتاری کند... حسابی با او بد 

حنی یک درصد هم احتمال نیم داد که داراب انقدر زیاد 

 قایط باشد! 

 

،نگایه به اطراف 
ی

انداخت و با دیدن با همان بهت زدگ

 تابلوی بزرگ

 "پارک نگارستان" 

 رسی    ع گفت:پارک نگارستانم. 

 

 تا توک زبانش آمد که بگوید
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"  "اونجا چه غلظ میکنی

ی اما در نهایت منصف شد و با    گفیی

 "همونجا باش تا بیام"

 گوشر را قطع کرد. 

 

 

 

 

 وشدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ه به خ یابان بود،پایش را با چشمان ریز شده ای که خیر

روی گاز فشار داد و مشت هایش را دور بیشیی و بیشیی 

د...   فرمان فشر
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در طول عمره ش و چهار ساله اش،هیچ وقت انقدر 

 و رسدرگیم
ی

  نکرده بود! احساس کالفگ

 

احساساتش درهم پیچ خورده بودند و تشخیص اینکه 

دقیقن چه مرگش شده،واقعن برایش سخت و آزار دهنده 

 بود! 

 

-هیچ وقت فکرش را هم نیم کرد یک دخیی بچه ی هفده

 هجده ساله،اینگونه روانش را بهم بریزد! 

 

 هنوز هم تن داغش،داغ بود. 

ینی بوسه ای به رس   یم برد که هنوز هم در هوای شیر

بدجور زیر زبانش رفته بود و خوب یم دانست که این 

 اصلن خوب نیست! 
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بچه ا ی که ادعای نه برای خودش،و نه برای آن دخیی

 عاشقی یم کرد! 

 

 دیگر نبود. 
ی

 داراب مرده یک زندگ

 مرد عشق و عاشقی هم نبود. 

 

توان خوشبخت کردن دخیی جوابی را که هزارتا آرزو در رس 

،نداشت!... داشت را  ی  حقیقیی

ه پر شور و جوابی که  توانابی درک و هم عقیده بودن با دخیی

 .... به تقریب یک ده از او کوچکیی بود را نداشت! 

 

 الی موهابی که حاال 
ی

 کشید و باز هم با بی قراری چنگ
پوفی

ی را دم  کاملن بهم ریخته بنظر یم رسیدند کشید و ماشیر

 ورودی پارک،نگه داشت! 
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یق و بی در بی کشید تا با این اعصاب خراب چند نفس عم

ی گند نزند.   به همه چیر

ی را خاموش کرد و پیاده شد...   بعد هم ماشیر

 

طراخ شده ای که روی سنگ  بلوی بزرگ و نگایه به تا

های تزئینی نصب شده بود انداخت و به داخل قدم 

 برداشت... 

 

نارش تا به حال راه اش به این پارک نیفتاده بود و اغلب،از ک

 گذشته بود! 

 

پارک شلوغی که رس و صدای بچه های کوچگ که آنجا 

بازی یم کردند،محرک قوی ای بود برای اعصاب ضعیف 

 اش! 
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نگاه خسته اش را دوری در اطراف چرخاند و وقنی او را 

ندید،مشت هایش را بیشیی درهم گره کرد و گوشر را از 

ون کشید...   جیب شلوارش بیر

 

یل به رسعت جواب داد و وق دوم،یلاین بار رس همان ب

 گفت:بله؟

 

دست آزادش را توی جیب شلوارش فرو برد و درحایل که 

طراف را یم پایید گفت:کجابی نگاه دقیق و جستجو گرش ا

 دقیقن؟

VIPیل: یل 

 ویکوشدویست#پارت

 جان یل#یل
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یل که حسابی از دست چند پشی که حوایل نیمکت او یل

چرت و پرت یم گفتند،کالفه شده بود،از پرسه یم زدند و 

؟  جا بلند شد و گفت:دم ورودی هسنی

 االن میام اونجا. 

 

 از همان پش ها که با و بعد با چشم غره غلیظی به یگ

باز برایش چشم و ابرو یم آمد،از جا بلند شد و با قدم نییسر 

 هابی بلند به سمت ورودی پارک قدم  برداشت... 

 

 و خسته از روز مزخرفی که داراب هم با بی 
ی
حوصلگ

ی برگشت و با تکیه به کاپوتش،برای  داشت،به سمت ماشیر

م لحظه ای طوالبی پلک های سنگینش را روی ه

 گذاشت... 

 

قرار بود بعد از قراردادی که توی بنگاه بسته بودند،به خانه 

بریم گشت و یک دوش بیست دقیقه ای با آب داغ یم 
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یوان چابی هل،به اتاقش یم گرفت و بعد از خوردن یک ل

 یم کرد.... 
ی

 رفت و برای ساعنی یم خوابید و رفع خستگ

 

 اما حاال کجا بود؟

 

ی پر دردرس ادم پارگ شلوغ و پر صدا، یستاده منتظره دخیی

 بود! 

 

،خنده اش گرفته  حنی خودش هم از این رفتاره ناعقالبی

 بود... 

 

 

 بی حوصله نگاه منتظرش را به مقابل دوخت... 

ک رستق را از دور -از پنج بعد  شش دقیقه باالخره دخیی

 دید... 
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ه ماند...   نگاهش دقیق تر از همیشه به او خیر

 

ی با اخم هابی دره
شدن  م که برعکس،موجب بامزهدخیی

 صورت گرد و سفیدش یم شد... 

 قدی متوسط و هیکیل تو پر که زیادی بغیل بود... 

ی که با دلخوری و قدم هابی محکم به سمت
ش یم آمد دخیی

ون افتاده  و طره ی حالت داری که از زیره شالش بیر

بود،همراه با قدم هایش،به زیبابی تکان یم خورد و تمام 

ی که قلدری خنده داری در محدوده ی د یدش را به دخیی

 حرکاتش قابل تشخیص بود،اختصاص داده بود... 

 

 این بچه چرا انقدر پررنگ شده بود؟

 

ی را یم خورد نباید باز هم گوِل زن که  نه،این بار گول دخیی

د!   که حنی هنوز درست نیم توانست تصمیم بگیر
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،زی ی ین لب هابی کوچک و وسوسه انگیر ره نباید طعم شیر

 زبانش یم رفت! 

 بود...بی معرفنی بود... 
 بود...پسنی

ی
 دیوانگ

ی به غیر از درست بود!  ی  هر چیر

 

 خسته و بریده از فکر های پر رسو صدای ذهنش، با  
ی

کالفگ

ی گرفت...   دسنی به ته ریش اش کشید و تکیه از ماشیر

 

 

 

 

 ودووشدویست#پارت

 جان یل#یل
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ی خوب بود.   این یک ماه بی خیی

 باید ادامه دار یم شد! ا ام

 

یل مقابل اش ایستاد و درحایل که دستانش را بنده کمرش یل

یم کرد،با جدیت و  لحن رسدی گفت:شما هیچ حقی ندارید 

 ونجوری رس من داد زدید!! که ا

 

باز هم برگشته بود به تنظیمات کارخانه که رسیم صحبت 

 یم کرد؟؟

 

 واقعن از درک نیم وجب بچه عاجز بود! 

 

 که تمام عصبانیت اش در ح بی 
ی

رف و با همان نگاه آبی رنگ

ی که حاال آن طره موی  آن ها النه کرده بود،زل زد به دخیی
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شانده بود و اجازه نیم رسکش،روی یگ از چشمانش را پو 

 داد آن دو چشم درشت و ناراحت را به طور کامل ببیند! 

 

ک را  متوجه نبود که این نگاه سوزان و عمیق،تا چه حد دخیی

 معذب و بی تاب یم کند.... 

متوجه نبود و سکوت عذاب اوری هم که پیشه کرده 

 یل را کالفه تر یم کرد! بود،یل

 

ی کوبید و تا جابی که،یگ از پاهایش را م حکم به روی زمیر

گفت:اصلن من چرا وایسادم اینجا دارم با شما حرف یم 

 زنم. 

م خونمون..   میر

 

تکرار کرده بود،که داراب  یل به قدری"خونمون" را واقعن،یل

 یدن این کلمه  و خانه فردین!حالش بهم یم خورد! از شن
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ون فرستاد و درحایل که  نفس پر خشم اش را با شتاب بیر

ی تکیه یم زد،بند کوله ی یلباز  یل ای را هم به کاپوت ماشیر

که برای خودش داشت به سمنی یم رفت،گرفت و به 

 سمت خود کشید... 

 

 :وایسا! -

 

مقاومت خودش را به سمت مخالف کشید و   با یلیل

 گفت:نمیخوام. 

 

 یل! پوفی کشید و پر تحکم گفت:یل

 

ی،خودش را عقب کشید یل و یل اما با لجبازی بیشیی

 یل مرد. گفت:یل
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ی االن،فقط با رها کردن بند کوله،باعث  یم توانست همیر

ی پرت شود تا انقدر شود که یل یل با شدت تمام روی زمیر

 را دست کاری نکند! اعصابش 

ف راضی نیم شد!   اما این وسط،وجدان بیشر

 

یل ادامه دار شد،به تندی بند وقنی پافشاری و رستقی یل

د و با آن همه زوری که وارد کوله را به سمت خود کشی

،به سمت آغوش خودش کرد،در نهایت یل ی یل به جای زمیر

پرت شد و درست وقنی که نگاه مبهوت و ترسیده اش،از 

 و فاصله ای کم،قفل چشمان قرمز و بی حوصله ی پای
ی یر

مرد زورگوی مقابلش شد،داراب توی صورت اش غرید:چرا 

 همش مثل موش فرار یم کنی بچه؟

 هان؟

 

یل بی توجه به لحن پر عتاب او،نگاه خجالت زده ای به یل

دور و برشان انداخت و با دیدن چند نگایه که روی آنها 

ن داراب فاصله داد و درحایل زوم شده بود،خودش را از ت
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که سیع یم کرد دست او را از دوره کمرش باز 

..ولم کن توروخدا...  ی  کند،گفت:دارن نگامون میکیی

 

یل گرفت و با اخم های رنگ گرفته ی یل نگاهش را از لپ

ی  هابی که انگار قصد باز شدن نداشتند،به سمت دره ماشیر

یستاده بود،بی یل که بالتکلیف همانجا ارفت و خطاب به یل

 انعطاف و دستوری گفت:سوار شو! 

 

 

 

 

 

 وسهوشدویست#پارت

 جان یل#یل
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 هوا داشت تاریک یم شد! 

ناشناش هم که بودند،نیم دانست باید در این محله 

 چطوری به خانه برگردد. 

ین کار این بود که با داراب همراه شود...   بهیی

 

ز خجالت و حس هرچند که دلگیر بود...ناراحت بود...پرا

 های دیوانه کننده بود! 

 

ه و غضب آلود  ،رفت و در مقابل نگاه خیر بدون هیچ حرفی

 داراب،روی صندیل عقب نشست. 

 

ی حرکت باعث القا کردن هزاران حس متوج ه نبود،اما همیر

 بد به قلب و مغز داراب شد! 

 پوزخند عصنی زد و در دل گفت

بچه روابی لجبازه...بهش ف  کر نکن""اون فقط یه دخیی
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 "اون منو خی فرض کرده؟

 یه حیوون هوس باز؟"

 

 رسه پر دردش را تکان داد تا قبل ازینکه باری دیگر 
ی

با کالفگ

ند،از هجوم انها  فکرهای پر  رسو صدا مغزش را نشانه بگیر

ی کند!   جلوگیر

 

یل انداخت و برای از ایینه نگاه گذرابی به اخم های درهم یل

 خودش تکرار کرد

بچه "اون فقط ی  ی لجبازه!"ه دخیی

 

هنوز در حال آرام کردن اعصاب قمر در عقربش بود که 

 تلفن همراه اش به صدا درامد... 

 

ی بود که بخواهد با هر خره دیگری که بی حوصله تر از چ ی یر

یم توانست پشت خط باشد،کلنجار برود،اما وقنی گوشر 
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برای بار دوم و سوم هم زنگ خورد،پوف بلندی کشید و 

 اش در آن   درحایل
ی
ل فرمان و رانندگ که حواسش بی کنیی

ون کشید و  خیابان شلوغ بود،گوشر را از جیب شلوارش بیر

 نگایه به صفحه انداخت.. 

 

 الهام بود! 

 

 :جانم ایل؟-

 

ی شد و حس حسدی که در وجوده یل یل گوش های تیر

قابل انکار بود!   جریان گرفت،حداقل برای خودش غیر

 

 :سالم،خوبی داراب؟-

 

 الهام یک نه!محکم بود.  ابجو 
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ی مسئله را  حنی صدای بم و خشدارش هم تا حدودی همیر

 نشان یم داد! 

دستش بر یم آمد، جز سوال پیچ اما مثلن الهام چه کاری از 

 بعدش؟
ی

 کردن بیشیی و کالفگ

 

ی یم گذشتند و چند   که از مقابل ماشیر
نگاهش را به عابرابی

ی ه ا نهایت استفاده کودگ که از چراغ قرمز و توقف ماشیر

ی دیگر یم دویدند،دوخت  را یم کردند و از ماشینی به ماشیر

 و آرام لب زد:خوبم! 

؟  چه خیی

 زدی؟کاری داشنی زنگ 

 

 :سالمتیت... -

راستش مامان خییل دلتنگت بود،گفت بهت زنگ بزنم که 

 باهات حرف بزنه
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 لبان بی شکل اش را باال کشید و نگاه کنجکاو 
ی

لبخند کمرنگ

ه خییل زود آن را شکار کرده بود،باعث شد که قلبش یل کیل

ده شو  د و کیل فکر و خیال آزار دهنده به رساغ به شدت فشر

 اش بیاید! 

 

 :قربون دلش بشم. -

 گوشر و بده بهش ببینم... 

 

ی را از کوله یل یل بی طاقت و پر از حس های بد،هندزفیر

ون کشید و بی توجه به حس کشنده ی  اش بیر

را توی گوشش چپاند و صدای موزیک را  کنجکاوی،آن ها 

 تا ته زیاد کرد... 

 

پررنگ ترین نظریه ای که توی رسش چرخ یم خورد،این بود 

ی نیست جز یگ از همان که هوی ی ت فرد پشت خط چیر

 اش! 
ی

 رنگ
ی

ان رنگ  دوست دخیی
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 فکره بی اساس،تمام قلب و فکرش را درگیر کرده 
ی و با همیر

 بود... 

 

 

 :الو،داراب جانم.. -

 

 

 

 

 وچهاروشدویست#پارت

 جان یل#یل
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ه  درحایل که از چراغ قرمز گذر یم کرد و با یک دسنی که گیر

آن را به سمنی یم چرخاند و تصویری لعننی وار فرمان بود و 

ی یل یل رقم یم زد،پر عشق و جذاب را برای چشمان غمگیر

 گفت:جونم؟

 حالت خوبه عزیزدلم؟

 

 در. :تو خوب باشر منم خوبم ما-

م  زن بگیر  یه حایل از این پیر
ی

قربون صدات برم من،نمیگ

 ببینم مرد،نمرد،چیکار میکنه؟

 

ین بانو. -  :خدانکنه شیر

شاال سایه ات باال رسه من و بچه هات بمونه حاال حاال ای

 ها. 

 دیگه نشنوم ازین حرفا بزبی تاج رس. 

 

 :زبون نریز برای من. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 871 

ال نمیابی به من یه سایه م باال رسه گ باشه وقنی سال به س

؟  رس بزبی

 

 :یکم رسم خلوت بشه،چشم،میایم حتمن. -

 خوبه؟

 

 :قدمت رو چشم قربونت بشم. -

 پروانه بیا اینجا. پاشو با 

ی رفت  اون دخیی بدون مادر توی اون شهر غریب از بیر

 پشم. 

 

 

ین خانوم. -  :چشم شیر

 

توی کوچه شقایق پیچید و ادامه داد:من شب باهات 

م   عزیزم. تماس یم گیر
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 فعال کاری نداری؟

 

 :نه مادر،خدا حفظت کنه. -

 

ی را  با خداحافظی گرم و کوتایه گوشر را قطع کرد و ماشیر

 بل خانه فردین پارک کرد. مقا

 

یل که با صوربی بغ کرده درحال نگاهش را از ایینه به یل

ی  ی اش بود،دوخت و رس سنگیر جمع کردن سیم هندزفیر

 گفت:سالم برسون. 

 

تکان داد و حنی بدون خداحافظی  ،رسش را حرفیل بدون یل

ی پیاده شد.   از ماشیر

 

 حالش خوب نبود... 

 رد! احساس رس درد و قلب درد یم ک
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برایش مهم نبود که رفتارش بی ادبانه بوده و داراب را 

 ناراحت کرده! 

 ظرفیت امروزش تکمیل تکمیل بود... 

 انقدر تکمیل که داشت رودل یم کرد... 

 

ی دیگری شد و ا که زد،متوجه زنگ خانه شان ر  توقف ماشیر

وقنی رس برگرداند،پژو پارس بابا فردینش را که دقیقن کنار 

ی داراب پا  رک شده بود،دید... ماشیر

 

 از این بهیی نیم شد! 

 

اینکه بابای مهربانش انقدر تعارف تکه پاره کند تا داراب را 

 راضی به داخل آمدن به خانه شان بکند! 
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است با او رو در ز اصلن دلش نیم خو برخالف همیشه،امرو 

 رو شود... 

 

جلو تر از آنها به خانه رفت و بی توجه به سوال های 

 ماندگار منباب دیر کردنش،به اتاقش پناه برد و در را بست. 

 

 

 

 

 وپنجوشدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

داراب که با بی مییل و ضفن بخاطر پافشاری های 

بود،داخل خانه شد و به گریم  فردین،دعوت اش را پذیرفته
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ن،روی یگ از با ماندگار احوال پرش کرد و با هدایت فردی

  شد. مبل ها جاگیر 

 

 کاره خاض نداشت! 

پروانه خانه ی مادربزرگ مادری اش رفته بود و از این 

ی نداشت...   جهت عجله ای بابت برگشیی

 

ماندگار با عذرخوایه کوچگ،برای تعویض لباس هایش 

امه ی چهار خانه ای به پا کرده رفت و فر  ر دین که حاال پیر

 ؟ند دوستانه ای کنار او نشست و گفت:چه خیی بود،با لبخ

 چرا جلوی در وایساده بودی؟

 

 زد و با دیدن چهره ی 
ی

داراب هم متقابلن لبخند کمرنگ

مهربان و رفتاره گرم فردین،به این فکر کرد که اگر یم فهمید 

ی چند ساعت پیش اعتمادش  را خاکشیر کرده و لب همیر

ش را بوسیده،همینقدر گرم و دوستانه  ین دخیی های شیر

 حال و احوال یم کرد؟
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ونش یم کرد؟یا مث  ال با مشت و لگد از این خانه بیر

 

این فکر هابی که در یک لحظه به مغزش شبیخون 

 اش یم شدند! 
ی

دند،واقعن موجب کالفگ ی  میر

 

 الی موهایش کشید و درحایل که تکیه ا
ی

رنجش را به چنگ

 و رسوندم. یل ر دسته ی مبل یم زد،گفت:یل

 

کرده بود و دخیی رستقی را که خودش را توی اتاقش حبس  

ون امدن نداشت!   خیال بیر

 

 یل؟فردین که از همه جا بی خیی بود،با تعجب پرسید:یل

)با مکث(زحمت کشیدی داداش..این چند وقتم که همش 

 یل افتاد گردنت... دردرسای یل

 

 ق یم داد متعجب شود. دین حبه فر 
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ی حرفی را یم زد...   حس کرد نباید چنیر

 یکم نامعقول بنظر یم رسید. 

وی به جلو بود و او نیم  اما  خب،خاصیت زمان فقط پیشر

 توانست دقیقه ها را به عقب باز گرداند! 

 

 :پروانه خوبه؟-

 چرا نیاوردیش؟

 

خانه سوق داد و  ی با صدای ماندگار نگاهش را به سمت آشیی

 فت:خوبه ممنون. گ

 خونه ی مادربزرگشه،نبود که بیارمش. 

 

کوتاهش چابی   ماندگار درحایل که در استکان های بلوری و 

زعفران خوش رنگ یم ریخت،خطاب به داراب 

 گفت:خداروشکر. 

 چه خیی از خودت؟
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 چرا انقدر کم پیدا شدی؟

یل انقدر اذیتت )و کاملن بی منظور و با شوخی گفت(نکنه یل

 ما فراریت داد؟ کرد که از 

 

 داراب لبخنده تصنیع زد... 

 جای خایل اش درواقع با شنیدن نام یل
ی

بیشیی از یل،پررنگ

 قبل به چشمش آمد! 

 

ی حاال به سمت  اصلن معقول و درست نبود!وگرنه که همیر

ان اتاق و دره ی بسته ای که حسابی دهن کچی یم کرد،یم 

ک دیوانه و رستق را برای این رفتا ر های بچگانه رفت و دخیی

 اش،حسابی مواخذه یم کرد! 

 

 

 :بفرما. -
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ایستاده بود،داد و با حواسش را به ماندگار که مقابلش 

تشکر،استکابی از روی سینی برداشت و طبق عادبی که 

 داشت،قلنی از آن چابی لب سوز نوشید.. 

 

 

 

 

 وششوشدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

محبت لب  فردین هم استکان چابی ای برداشت و با 

 زد:دستت درد نکنه خانوم. 

 

 :نوش جان. -
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ش عطر مانگار یم مشغول گپ و گفت بودند و از چابی خو 

نوشیدند و فردین که مثل همیشه خوش صحبنی اش گل 

کرده بود،از کار و وضعیت خراب و گرابی و خالصه 

 او را 
ی

ی حرف یم زد و داراب تنها با لبخند کمرنگ ی هرچیر

 همرایه یم کرد... 

 

ی باری بود که صورت مردانه فردین را با بخ ..این اولیر

های قهوه ای  دقت یم نگریست و یم دید که چشم 

 یل،کاملن به پدرش رفته است! یل

یل،پروپیمان تر و زیبا هرچند که مژه های سیاه چشمان یل

 تر از فردین بود! 

 

ین  بی دلیل دسنی به گوشه لبش کشید و با یاده طعم شیر

،نفس ک ون فرستاد و سیع کرد با لب هابی الفه اش را آرام بیر

ز این فردین،حواسش را اگوش دادن به صحبت های 

 موضوع پرت کند. 
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 :اصلن دیوانم کرده جون داراب! -

من یه غلظ کردم خونه رو اجاره دادم،حاال یارو بهانه 

 پشت بهانه میاره که نمیشه و همش امروز و فردا میکنه. 

 

ن و چرا شتیم که رس تاری    خ،بی چو :مگه توی قرار داد ننو -

 تخلیه کنه؟

 

ون  فرستاد و گفت:چرا فردین با اخم و ناراحنی نفسش را بیر

 .  بابا،خودت نوشنی

 

 :مرده حسابی این ناراحنی داره؟-

ذکر کردیم به ازای هر یک روزی که بیشیی موند،سیصد 

دازه!   هزار تومن باید بیی

 که هر دو طرفم زیرش و امضا کردین! 

 

 نم. میدو  :آره-
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م و دراورده به قرآن.اون روز انقدر داد و بیداد  ویل یارو پیر

فشارم رفته بود روی هیفده نزدیک بود سکته کردم که 

 کنم. 

 

 

ه خودته فردین!   ماندگار با اخم گفت:تقصیر

چقدر گفتم اون واحده کوفتیو بفروش،یا حداقل اگه اجاره 

گرده هم میدی یه قیمت خوب بده که این طوری طرف برن

 انقدر عذابت بده. 

 

ه به چهره گرفته و در  هم داراب تکیه اش را به مبل زد و خیر

ی دیگه  فردین گفت:نهایت کار اینه که حکم تخلیه یم گیر

 آقا! 

 تو فکرش نرو. 

یم اونجا که درست و حسابی باهاش  فردا باهم یه رس میر

 صحبت کنیم. 
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کشید فردین با لبخنده گریم،جامیوه ای را به سمت داراب  

 !  و گفت:آقابی

 تعارف نکن داراب،میوه بردار. 

 

میانشان رد و بدل قبل ازینکه تعارف های متوادل 

یل درحایل که گوشر موبایلش را کنار گوشش نگه شود،یل

داشته بود و با آن شلواره گشاده زرد قناری و مانتوی کوتاه 

،حسابی بامزه و دیدبی شده بود،خطاب به ماندگار که  آبی

 ف های توی ظرفشوبی را میشست گفت: اندک ظر 

 مامان دوستم جلوی دره،من برم منتظره. 

 

 ر شیر را بست و با اخم ظریقی گفت:کدوم دوستت. ماندگا

 

 خوب شد که ماندگار پرسید! 
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چون این دقیقن سوایل بود که داشت توی رسه داراب چرخ 

ان خییل زیادی کنجکاوش کرده بود!  ی  یم خورد و به میر

 

دقت یم صورت بی تفا یل با اما یل وبی که اگرکیم بیشیی

،مقابل  نگاه منتظر ماندگار کردی،ناراحنی را در آن یم یافنی

 و داراب تنها گفت:میشناسیش. 

 

و بعد خطاب به فرد پشت خط،"دارم میام" ی گفت و از 

ون زد.   دره خانه بیر

 

 

 

 

 وهفتوشدویست#پارت

 جان یل#یل
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مشغول آبکیسر ظرف های ماندگار،زیر لب غر غری کرد و 

 کقی شد. 

افتاده بود،با اما داراب که فکری مثل خوره به جان مغزش 

تاسف رسش را تکان داد و با دیدن فردین که حواسش بی 

تلویزیون بود،بی هدف صفحه موبایلش را باز کرد و بی 

ی اپلیکیشن ها چرخی زد...   هدف تر بیر

 

ف تشکیل یل را یک مشت پشه جوان عالبیشیی دوستان یل

صویر توی داده بودند و داراب که پررنگ ترین ت

کیارش بود، به این فکر یم کرد که   ذهنش،قیافه ی تخس

 یل آمده باشد! نکند آن پشک برای دیدن یل

 

بی حوصله موبایلش را خاموش کرد و با نگایه به ساعت و 

بعد هم دره بسته خانه،با خودش فکر کرد که هیچ دوسِت 

ی نیم توان  د ساعت نه شب به دیدن دوستش بیاید! دخیی
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یل و نقدر نسبت به یلاز اینکه یم دید ماندگار و فردین ا

رفت و آمد و کار هایش بی تفاوت هستند،اعصابش کیم به 

 هم ریخته بود و پای چپش را عصنی تکان یم داد... 

 

شاید بعد از آن دو بوسه ی نابی که هیچ وقت با هیچ زبی 

حس مسئولیت وجودش قوی تر از تجربه اش نکرده بود،

وراتش بیشیی یل و امقبل شده بود و توجه اش نسبت به یل

 جلب شده بود! 

 

 این خوب نبود... 

با تمام وجود این را یم دانست و تنها به طوره خنده داری 

 این بی قراری را توجیه یم کرد. 

 

دسنی به پشت گردن داغ اش کشید و سیع کرد بر خوش 

 مسلط باشد! 
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،گوبی تازه حواس پرت  ن کهفردی
با دیدن تبلیفات بازرگابی

جلب شد،به سمت دارابی که با سکوت اش به مهمان اش 

و اخیم کمرنگ به نقطه ی مبهیم نگاه یم کرد،رو کرد و 

 گفت:تو فکری! 

 

 در فکر بود! 

 آن هم در فکر چه کیس! 

ون رفته بود و هنوز  ی که بیست دقیقه پیش بیر دخیی

 برنگشته بود! 

 

 ای،پا روی پا انداخت و به دروغ لبخبا 
ی

نده آرام و ساختگ

ین فکر یم کردم.   گفت:راستش داشتم به خاله شیر

این چند وقت انقدر رسم شلوغ بود که یک سال تمام نرفتم 

 دیدنش. 
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ماندگار که خیالش از بابت خورشنی که داشت روی اجاق 

قل یم زد،راحت شده بود،کناره فردین نشست و با یاده 

ین خانوم لبخندی زد و  چهره  شیر
ی زیبا و نورابی

 گفت:الیه! 

االن که دیگه تعطیلیه پروانه هم درس و مدرسش تموم 

 شده حتمن برید رس بزنید. 

ین خانوم  هم حال و هوای خودتون عوض میشه هم شیر

 دلش باز میشه. 

 

با صدای بسته شدن در،داراب نگاه کالفه اش را برای 

در جواب ماندگار  لحظه ای به سمت در کشاند و 

 گفت:آره. 

 کرد...   اتفاقن زنگ زده بود گله یم

م.  ی هفته یا هفته ی بعد میر  ایشاال اگر شد همیر

 

- .  :به سالمنی
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ی داراب،به اتاق اش رفت و یل یل بی توجه به نگاه سنگیر

ید؟  داراب با بی حواش گفت:فردین شما جابی نمیر

 . ی  شمال االن آب و هواش خوبه نسبیی

 

ز آن سمت سالن و اتاق های در بسته رنگش را انگاه آبی 

ه به چشم های راضی و مشتاق فردین ادامه گرفت و خیر 

ین.  یم خونه خاله شیر  داد:با هم میر

 ویالش بزرگه! 

 

 

 

 

 وهشتوشدویست#پارت

 جان یل#یل
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 بود،اما با یاده بی 
بی و دل داغدارش ماندگار هرچند که راضی

 اب جان. گفت:دست شما درد نکنه دار 

ام خاله سیما شاید امسال و   سفر نریم. راستش به احیی

 

فردین هم رسی تکان داد و با ناراحنی از حال 

،گفت:بنده خدا بی بی   بی هم حال خوشر نداره. بی

 شاید رفتیم شهرستان پیشش. 

 

داراب که با دقت به حرف های آن ها گوش یم کرد و از 

فت:خدا مخالفت آن ها خوشش نیامده بود،با مکث گ

 رحمت کنه سیما خانومو،اما مرگ حقه! 

. نمیشه    که روحیه خودتو بچه هات و خراب کنی

بنظرم اگر یکم از فضای غصه و ناراحنی دور بمونید حالتون 

 بهیی میشه. 

 ویل باز خودتون یم دونید! 
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اگر بیاید که قدمتون روی چشمه اونجا یکم تفری    ح یم کنید 

 حالتون عوض میشه. 

 

دلش مشتاق تر شده بود،با رف های داراب،فردین که با ح

! کیم تامل گ  فت:آقابی

 حاال ببینم خی میشه. 

 با بچه ها صحبت کنم،شاید اومدیم. 

 

داراب رسی تکان داد و موبایلش را برداشت و درحایل که 

 توی جیبش جا یم کرد گفت:قدمتون رو چشم. 

 با اجازتون من دیگه برم...دیر وقت مزاحم شدم. 

 

 یه داراب،مراحیم! گفت:مزاحم چ  ماندگار رسی    ع

ی من شام درست ک  ردم. بشیر

 

 :تازه رس شبه مرد مومن! -
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 بعد این همه وقت پاشدی یه توک پا اومدی و بری؟

 

داراب با لبخندی اجباری،نفس عمیق و نامحسوش کشید 

و در جواب تعارف این زن و شوهر مهربان گفت:دست 

 شما درد نکنه. 

 زحمت افتادی ماندگار جان. 

 

 حس خوبی نداشت. 

ماندگاری که اینطور گرم و دوستانه نه از جانب فردین و 

 برخورد یم کردند... 

 از دست خودش! 

از دست خودی که نیم دانست چه مرگش شده و این 

 ای که یقه اش را سفت چسبیده،چرا مدام نگاه اش 
ی

کالفگ

را به سوی دره بسته ی اتافی یم کشاند که پشت آن،دخیی 

 و دیوانه نشسته!  بچه ای لجباز 
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 از این خانه دور شود... یم خواست زود تر 

تا جابی که دیگر فکرهای عجیب و بی معنی به رسش هجوم 

 نیاورند. 

 

 دلش یم خواست به چند ماه قبل برگردد... 

ه چشم قهوه ای لعننی به عالقه ی  به زمابی که آن دخیی

اف نکرده بود!   بچگانه اش اعیی

 

ین را به کامبه زمابی که آن لب های   نکشیده  کوچک و شیر

 بود! 

 

 که انقدر درگیر نشده بود و با خیایل راحت و 
به زمابی

 وجدابی راحت تر به چشمان فردین و ماندگار نگاه یم کرد! 
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،داشت به سمت بچه ای که ازینکه بدون هیچ عالقه ای

نصف سنش را داشت کشیده یم شد روانش بهم ریخته 

 بود! 

 

حنی چند ساله ای که  ود برای مرد ش و یل خییل حیف بیل

معنی درست عشق و عاشقی را نیم دانست و درواقع از 

 یادش برده بودند... 

 

 از خودش یم ترسید! 

 

از دارابی که همه ی این ها را یم دانست و باز هم با دیدن 

صورت گرد و سفیدی،طاقت از کف یم داد و عطیسر وافر 

 درون وجودش شعله یم کشید! 
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 ونهوشدویسترت#پا

 جان یل#یل

 

 

 

حنی وقنی که با فردین و ماندگار مشغول گپ زدن یم 

ی یم  شد،عذاب وجدان و حیس چون خیانت قلبش را سنگیر

 کرد. 

 

ه رسبه  ازینکه آنها با خیایل راحت و با اعتماد کامل،دخیی

ده بودند و او نه  هوایشان را برای یک هفته تمام به او سیی

کسته تحویلشان داده بود،بلکه به بدترین ا شا پیل ر تنها یل

 نحو از اعتماد انها سو استفاده هم کرده بود!... 
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پوفی کشید و همراه با فردین به سمت سفره ی غذابی که 

 مابی آن را چیده بود راه افتاد... 

 

شاید یگ از هزار دلییل که باعث اخم های درهم اش شده 

 د! بو  یلبود،این رفتاره بچگانه و رسد یل

 

اینکه توی اتاق خودش را قایم کرده بود و حنی به 

ون نیامده بود تا حداقل رسم مهمان نوازی را به  ظاهر،بیر

 جا آورد! 

 

ماندگار تنگ میس و پر از دوغ را وسط سفره گذاشت و 

خطاب به مابی گفت:مابی برو خواهرتو صدا بزن بیاد غذا 

 بخوره. 

 

یز قاببش مابی درحایل که با اشتهای زیادی ش را از برنج لیی

 یم کرد گفت:صداش کردم. 
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ه.   گفت سیر

 

داراب با حرض که نیم دانست از کجا در وجودش به 

جریان افتاد،تشکری از فردین که برایش برنج کشیده 

 بود،کرد و کیم آب خورد تا زودتر بر احوالش مسلط شود. 

 

این حرص،جز برای رفتار های خنده دار و کودکانه 

ی دیگری یم توانست باشد که خودش را با چه ای یل،بر یل چیر

 آن توجیه کند؟

 

ون هله هوله خورده؟؟-  :نکنه باز بیر

 ای خدا! 

م صداش یم کنم!   بزار خودم میر

 

ی بلند یم شد،خطاب به فردین  و بعد درحایل که از روی زمیر

 گفت:عزیزم برای داراب خورشت بکش. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 898 

 نمیدونم چرا با ما تعارفی شده. 

 

ی گفت:خدا زیادش کنه. بخندی زد و تداراب تنها ل  شکر آمیر

 تعارف ندارم ماندگار جان،خودم یم کشم. 

 دستتون درد نکنه. 

 

 :نوش جان. -

 

یل راه افتاد و فردین طبق عادت با ماندگار به سمت اتاق یل

خوش زبابی و درحایل که غذا یم خورد،با داراب راجب 

ی ها و خانه ها صحبت یم کر   د.. قیمت زمیر

 

ت دارابی که معموملن رس سفره غذا عکس عاددرست بر 

 سکوت یم کرد و با آرامش از غذا لذت یم برد! 
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یل با صوربی درهم و هنوز دقیقه ای نگذشته بود که یل

ون آمدند...   ماندگار با چهره ای جدی،از اتاق بیر

 

- ! ی  :بشیر

 

 و آبی یل
ی  و دلخوری،بی توجه به نگاه سنگیر

یل با ناراحنی

 که انگار ر 
ی

ی فکر های توی قصد سوراخ ک نگ ردن و شکافیی

 و جابی دور،اما رو به روی او 
رسش را داشت،کناره مابی

 نشست و کوتاه و رسد گفت:سالم. 

 

 لبان خوش فرم داراب را کش آورد و جواب 
ی

پوزخند کمرنگ

 یل را کیم گرم تر داد! سالم اجباری یل

 

 

 

 وچهلدویست#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 

 

 را گرفت و در همان حال یلوبی بشقاب یلفردین با خوش ر 

 که آن را حسابی پر یم کرد،گفت:خوبی عزیزبابا؟

ه؟  امتحانا خوب پیش میر

 

،بشقابش را گرفت و با همان بی یل یل با تشکری زیز لنی

 جواب داد:فردا آخریشه. 
ی
 حوصلگ

 راحت میشم. 

 

 :به سالمنی باشه. -
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برای اینکه ور رفت و ضفن یل با بی مییل با غذایش یل

ی ندهد،یگ دو قاشقی هم خورد و این مدت که مان دگار گیر

داراب نگاه گاه و بی گاه اش روی صورت گرفته و تخس 

دخیی مقابلش چرخ یم خورد،کاملن متوجه حال نا به 

 سامان او شد. 

 

وی بودند و قصد رها کردن  فکرهایش حسابی درحال پیشر

 نداشتند! 

ی کهت به خودش دهد،حق را نیم دانس فقط از  یا به دخیی

 یک بوسه،انقدر ناراحت و گرفته شده بود! 

 

 یل را درک کند. اصلن نیم توانست یل

تنها یک "دوستت دارم" از زبان او شنیده بود و این جمله 

ی ربط یم داد جز اصل خودش!  ی  ی پر معنا را به هر چیر

 

 ناموفق گذشته،با زن هابی دمخ
ی

ور شده داراب در دو زندگ

 یخیال بودند. بسیار راحت و ببود که 
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زن هابی که "دوستت دارم" های شان را تنها در قبال پول و 

کارهابی دیگر خرج یم کردند و از مردی چون داراب،آدیم 

ی ساخته بودند!   غریبه با دوست داشیی

 

 را در بوسه هابی یم دید که یل
ی یل از آن داراب دوست داشیی

 د.... ها فراری و ناراحت بو 

 

حال خودش هم عاشق نشده بود و  ن تا بهشاید چو 

 عاشقی نکرده بود! 

 

 

یل که خم شده بود نگاهش را به سخنی از سفیدی گردن یل

تا نمکدان را بردارد،گرفت و در همان لحظه،یاده تن نرم و 

زیادی بغیل اش افتاد و حیس ناشناخته،پیچک وار دوره 

د!   قلبش پیچید و آن را فشر
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ه تنها نییم از شید و بشقابش را کعمیق و کالفه ای کنفس 

محتویات آن را خورده بود،پس زد و لیوانش را پر از آب یخ 

 کرد و آن را یک نفس رس کشید.... 

 

 :دستت درد نکنه ماندگار جان،خییل خوشمزه بود! -

 

 :نوش جان. -

 تو که هیچی نخوردی. 

 

 از پای سفره بلند شد و گفت:زیاد خوردم. 

 ممنون. 

 

 
ی

که تنش را یم آزرد رسه مسخره و گرمابی  با همان آشفتگ

جای قبیل اش بازگشت و تصمیم گرفت بعد از جمع شدن 

 سفره و چند دقیقه دیگر حتمن برود. 
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باید یک مسکن یم خورد و با مغزی خایل از این فکر های 

 مزاحم یم خوابید. 

ی داشت...   شاید فردا که بیدار یم شد حال بهیی

 

رار مکابی که در آن ق و بی توجه نسبت بهبی اعصاب 

داشت،سیگاری روشن کرد و نگاه متفکر و خمارش را به 

 نقطه ی نامعلویم دوخت... 

 

کام طوالبی ای از سیگار گرفت و درحایل که نگاه پر غضب 

یل را به دنبال دود سفید و لب های گوشنی اش یم یل

ژ کشاند،کیم با انگشتانش چشم های خسته اش را ماسا

 داد... 

 مزخرفی بود! ایش روز امروز بر 
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اگر به خانه یم رفت و این همه اتفاق مزخرف تر را رقم نیم 

زد،االن با خیایل راحت به پیاده روی شبانه اش رسیده 

 بود... 

 

 

 یل بابا،یه زیر سیگاری برای عمو بیار. :یل-

 

 

 

 

 ویکوچهلدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 سنگینش را باز کرد. پر مکث پلک های 
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 "عمو"

 

 این کلمه زیادی به گوش هایش غریب یم آمد! 

 

یل ای که با نگاه پر تمسخر و کالفه اش را به سمت یل

صوربی درهم و پر حرص،به آنها نگاه یم کرد دوخت و برای 

 بار چندم کلمه منحوس "عمو " را در دلش تکرار کرد... 

 

ی باری نبود که این کلمه را   یم شنید! این اولیر

ی با مه را از جانب فردین و ری بود که این کلفقط این اولیر

 یل،یم شنید! برای صدا کردن خودش از زبان یل

 

 واقعن رسش درد گرفته بود. 
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از روی مبل بلند شد و رو به فردینی که متعجب نگاه اش 

 یم کرد گفت:نمیخواد. 

 دیگه رفع زحمت یم کنم. 

 

در ورودی راه افتاد و قبل از مخالف های فردین،به سمت 

خانه مشغول جا به  مان حال به ماندگار که تویدر ه ی آشیی

 جا کردن ظرف ها بود گفت:ماندگار بازم دستت درد نکنه.. 

 یه روز حتمن بیاید رس بزنید اونجا. 

 

فردین و ماندگار با دیدن چهره ی خسته ی داراب،اضار 

ی نکردند و او را تا دم در همرایه کردند...   بیشیی

 

 

تاق د و زیادی خراب!به سمت ایل با حایل باین وسط یل

 اش راه افتاد و در را محکم پشت رسش بست.. 
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طوری که حنی داراب که مشغول پوشیدن کفش هایش 

بود،هم شنید و با مکث،از فردین و ماندگاری که از دست 

یل حسابی صورتش حرض شده بود،خداحافظی کرد و به یل

ون راه   افتاد. سمت بیر

 

 . 

 

ه را برای آزار دهنده ی خانه عرصبه خانه که رسید،سکوت 

 افکارش باز تر هم کرد. 

خانه و کشوی دارو ها راه افتاد و  ی مستقیم به سمت آشیی

بعد ازینکه قرص مسکنی خورد،به اتاق بزرگ اش رفت و با 

،خودش را روی تخت انداخت و بی  وبی همان لباس های بیر

 را روی هم انداخت!  مقاومت پلک های سنگینش

 

ین خانه ی بزرگ و بی رنگ و فره و بزرگ،ااین تخت دو ن

 بو... 

 احتیاج به یک زن داشت! 
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شاید  باید قبل ازینکه یک دخیی بچه را بیچاره کند،زن یم 

 و افکار و احساسات اش یم 
ی

گرفت و رسوسامابی به زندگ

 داد. 

 

 .
ی

 خسته بود از زندگ

س شوفی در آن ها جریان از روزهای تکراری ای که هیچ ح

 نداشت... 

ی سیر بود....  ز ا  همه چیر

 کسل کننده ای که حنی حاضی نبود 
ی

مخصوصن از زندگ

 یک ثانیه دیگر در آن نفس بکشد. 

 درواقع تنها عامل مقاومت و ادامه دادنش پروانه بود. 

ه نوجوان و بی پنایه که جز پدرش کیس را نداشت و 
دخیی

ر را هم نداشت،با آن همه خدا یم دانست اگر این یک پد

 رد! حساسیت یم خواست چگونه دوام بیاو  ظرافت و 
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 افشده بود؟

 شاید. 

 زیبا و گل و 
ی

این هم یم شد یگ دیگر از شاهکار های زندگ

 بلبل اش! 

ی چون یل  یل! یگ از آن هزار دلیل برای پس زدن دخیی

 

پوزخندی لبانش را کش آورد و در حایل که  چشمانش گرم 

 ب زد:عمو؟... شده بود ، خمار خواب و پر تمسخر لخواب 

 هه... 

 

++++++++++ 
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 ودووچهلدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 :خوش گذشت؟-

 

...بد نبود.   پروانه با لبخندی،رسش را تکان داد و گفت:ِابی

 

 اش بود،نیم نگایه به 
ی

داراب درحایل که حواسش به رانندگ

ش انداخت و گفت:این   یعنی خوش نگذشت بهت؟دخیی
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شت و بی توجه به را توی کوله اش گذاپروانه تبلت بزرگش 

 حرف داراب،با نییسر باز شده گفت:بابا؟

 

لبخندی لبان داراب را کش آورد و از انجابی که خییل خوب 

کش را یم شناخت،گفت:خی یم خوابی موش  این لحن دخیی

 موشک؟

 

ش داد و  پروانه نیش اش را این بار تا بناگوش،گسیی 

 گفت:دور دور! 

 

 باتم؟:مگه من نوکر با-

 

خودش را به شانه ی محکم و عضالبی پدرش چسباند و 

درحایل که گونه اش را چاپلوسانه به بازوی او یم 

 مالید،گفت:نچ! 

 نوکر دخیی بابایم. 
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خنده ی آرام و مردانه اش،لبخند پروانه را پررنگ تر کرد و 

 گفت:بریم بابا؟

 

کوتایه به چشمان ملتمس و پر خواهش پروانه داراب نگاه  

خاض داخت و با فکر به اینکه تا بعد از ظهر کاره ان

ندارد،رسش را به نشانه موافقت تکان داد،که باعث جیغ 

ک شد!   خفیف و پر شعف دخیی

 

ش را شاد کند  ی که یم دید حداقل یم تواند دل دخیی همیر

 کیم باعث دلگریم اش یم شد... 

 

مت؟:کجا دوست دا-  ری بیی

 

روز را چیده بود،رسی    ع پروانه که از قبل کل برنامه ی ام

 یم بستنی بخوریم! گفت:اول بر 
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 بعد ازونم میگم کجا بریم. 

 

داراب رسی تکان داد و بی حرف به سمت بستنی فروشر 

 که همان نزدیگ ها بود راند. 
ی

 بزرگ

 

 :راسنی بابا؟-

 

 :جونم؟-

 

 د. :مامان بزرگ همش درباره تو یم پرسی-

 

ی ابروانش را خط انداخت.   بیر
ی

 اخم کمرنگ

 

 :خی مثلن؟-
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ه؟-  :یم گفت بابات زن نمیگیر

 گرفته،نگرفته؟

 کیس و زیرنظر داره و...چمیدونم...ازین جور حرفا. 

 

پر تاسف رسش را تکان داد و ترجیح داد تا با سکوت به 

 اش ادامه دهد،که باز پروانه با کیم تعلل گفت:بابا؟
ی

 رانندگ

 

 :چیه عزیزم؟-

 

با نگاه سوایل داراب که به  کیم این پا و آن پا کرد اما در آخر 

رگشت،باالخره لب باز کرد و به سخنی سمتش ب

ی؟  گفت:تو..تو میخوای زن بگیر

 

 متعجب شد! 

ی سوایل از او  درواقع هیچگاه پیش نیامده بود که پروانه چنیر

سد و او بخواهد جوابش را بدهد!   بیی
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 مام این فکر ها بخاطر شکوه است... یم دانست که ت

 مادر سپیده! 

 مغز این بچه را پر کرده بود ! ب خو 

با خودش قول داد که هیچ وقت پروانه را به آن خانه و 

 پیش آدم های مرده دل اش نفرستد! 

حنی این بار هم با شک و تردید و مص بودن زیاد 

ش را به دیدن آن ها برده بود...   شکوه،دخیی

 

ی را تو  ی کوچه ای که کناره مغازه بزرگ بستنی فروشر ماشیر

 ارک کرد. بود،پ

ی گرفت و با اعصابی که  نفیس از هوای دم گرفته ی ماشیر

این روز ها خییل زود خراب یم شد،به سمت پروانه و نگاه 

 منتظرو مظلوم شده اش رو گرداند... 

 

 :شکوه حرفی زده عزیزم؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 917 

 

 

 

 

 وسهوچهلدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 روانه با ناراحنی و غیم ملموس در چشمان ناز و عسیلپ

  بابا؟رنگش،لب زد:یعنی واقعن..واقعن میخوای ازدواج کنی 

 

 اخم اش پررنگ تر از قبل شد و گفت:معلومه که نه! 

م  م؛نمیام اول با دخیی بر فرض...اگر هم قرار باشه زن بگیر

م؟  مشورت کنم و از اون اجازه بگیر
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 هان؟

 

خوش حایل و خیایل که به شدت آسوده شده پروانه با 

کشید و بعد از بوسه ی محکم و پر صدابی بود،تنش را جلو  

راب نشاند،در مقابل نگاه خندان او با که بر گونه ی دا

چشمابی براق و خوش حال،گفت:آخ  ی  ش!خیالم راحت 

 شد. 

 حاال بریم بستنی بزنیم به رگ؟

 من خییل گشنمه. 

 

موبایلش را برداشت و با لبخندی پر محبت داراب سوییچ و 

 گفت:بریم. 

 

ی پیهمراه هم ا اده شدند و شانه به شانه هم به ز ماشیر

 مغازه بستنی فروشر رفتند... 
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وزه ای آنجا که مانع  فضای خنک و دیوار های سفید و فیر

ون یم شد،کیم حالشان را جا   بیر
ورود هوای گرم و تابستابی

 که از پشت شیشه آورد و این وسط بستنی های 
ی

رنگاوارنگ

ی یم کردند،حسابی پروانه را به  وجد آورده بودند!  دلیی

د و بی  به قدری که حنی نتوانست جلوی شکمش را بگیر

توجه به تذکر داراب،ده اسکوب از ده نوع مختلف برای 

 خودش سفارش داد! 

داراب هم تنها برای همرایه کردن با پروانه،بستنی سننی ای 

ی سفارشاتشان،در سفارش داد و  پس از چنددقیقه با گرفیی

ی و صندیل ی آن همه میر ی پر بودند،پشت انتهابی بیر  که غالیی

ی نشستند و مشغول خور   دن شدند. ترین میر

 

پروانه با فراغی اسوده و لب هابی که واقیع و زیبا یم 

خندیدند،قاشق هابی پرو پیمان از بستنی رسد و خوش طعم 

ین زبابی را با لذت در دهانش یم گذاش ت و گایه با شیر

ب هم رسایت یم هایش لبخند را به لب های بی شکل دارا

 داد... 
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گایه با خودش فکر یم کرد اگر پروانه را نداشت،چطور یم 

 مزخرف رس کند و دوام بیاورد؟
ی

 خواست با این زندگ

 

ش زد و با دیدن آثاره بستنی به  لبخندی به صورت ناز دخیی

سمتش گرفت و گفت:دوره  دور لب هایش،دستمایل به

 دهنتو پاک کن عزیزم. 

 

 

که دوره دهانش را پاک داد و بعد ازین پروانه رسی تکان

 کرد،کاسه ی خایل را پس زد و گفت:بابا؟

 

داراب با بی مییل یک قاشق دیگر از بستنی آب شده اش 

 خورد و "هویم" گفت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 921 

پروانه با هیجان خودش را جلو کشید و گفت:اگه گفنی 

 چه روزیه! امروز 

 

 داراب با کنجکاوی مردمک های آبی و متفکرش را به او 

 دوخت و پرسید:چه روزی؟

 

 :حدس بزن! -

 

 اش را بروز 
ی
داراب که سیع یم کرد بی حوصلگ

 ندهد،دستانش را روی سینه قالب کرد و گفت:نمیدونم. 

 خودت بگو. 

 

 :وای بابا! -

 همیشه باید خودم بگم. 
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کوبید و با شوق گفت:امروز یک عدد بعد دستانش را بهم  

 بابا برای من بدنیا اومده!! 

 

پرپشتش از تعجب باال پرید و نگاه بی  مردانه و ابروهای 

 حس اش روی چشمان خوش ذوق پروانه گیر کرد... 

 

 راست یم گفت!.. 

 چرا فراموش کرده بود؟

ی تاریچی را کاملن از یاد برده بود  امروز تولدش بود و چنیر

 انگار! 

 یم گذاشت.... پا 
ی
 به سن ش و پنج سالگ

 

 داشت پیر یم شد! 
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 گوش
ی

 کشید و به این فکر ه ی لب اش را باال لبخند کمرنگ

،فقط پنج سال دیگر بافی مانده و 
ی
کرد که تا چهل سالگ

 عمر لعننی چقدر زود گذشت! 

 

 :تولدت مبارک! -

 

 

 

 

 وچهاروچهلدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :تولدت مبارک! -
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یک یل  یل! پیام کوتاه تیی

 

 باری دیگر آن جمله ی ساده که یک ساعت پیش فرستاده

ایل شده بود را خواند و نگاهش ناخوداگاه به سمت پروف

 واتساپ او سوق پیدا کرد... 

 

ک را با  نیم خواست روی عکس کلیک کند و چهره ی دخیی

 جزئیات و از نزدیک ببیند. 

 

ی دایره کوچک و گرد هم به  خوبی عکس را به حنی همیر

 نمایش گذاشته بود! 

 

 :داداش؟-

 

ه اش را  از گوشر گرفت و رسش را  با صدای میثم،نگاه خیر

ت او گرداند و با دیدن کاله کاغذی ای که "تولدت به سم
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مبارک" روی آن نوشته شده بود و قیافه ی مردانه و 

ریشوی میثیم که زیادی خنده دار بنظر یم رسید،با تمسخر 

 ید و گفت:جونم عمو؟لپ اش را کش

 کیک میخوای؟

 

کوبید و   میثم با خنده ی بلندی،مشنی به بازوی داراب

 گفت:مرتیکه من سن باباتو دارم. 

 

ی مقابلش  گوشر را خاموش کرد و درحایل که آن را روی میر

یم گذاشت،نگایه به اطراف انداخت و خطاب به میثم 

ی   هم تولد گرفیی
ی
گفت:آخه مرد حسابی ش و پنج سالگ

 داره؟

 این همه آدمو چرا خیی کردی بیاد؟

؟  مریضی
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را  یم داد و کاسه ی بزرگ پفیال میثم همانطور که به مبل لم 

روی شکمش تنظیم یم کرد،با بیخیایل گفت:ولمون کن 

 .  حاخی

 و بعد ریتمینگ ادامه داد: 

 یکم با خودت عشق و حال کن... 

 غم و بدبختیات رو هم چال کن ناموسن... 

 

مقابل نگاه پر غضب داراب،مشنی پفیال در دهانش بعد هم 

ان اشاره ای کرد و با چپاند و با چشم و ابرو به مقابل ش

 لحنی کشدار گفت:ج   ان... 

ی چه قری میده پدّسگ!   آخه فقط ببیر

 زن زندگیه ها... 

 

مش.   فایده نداره...باید بگیر

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 927 

ه میثم گرفت و با  داراب با تاسف نگاهش را از دوست دخیی

ب لیوان محتوی موهیتوی خنک را بی ح ،یک ضی
ی
وصلگ

بل یم داد،با نگایه رس کشید و همانطور که تکیه اش را به م

ه اش جابی  به میثم که با عشق پفیال یم خورد و نگاه خیر

ه ولنگ و بازش چرخ یم زد،گفت:از این  حوایل دوست دخیی

 ریش و پشمت خجالت بکش! 

! یگ نشناسه فکر میکنه بسیچی ای  ی هسنی ی  چیر

نمیدونن جناب ریش قشنگ عضو گروهک زن بازان 

 زبردسته. 

 

اش  یکه های دراب،فقط خندهمیثم که از حرف ها و ت

 گرفته بود گفت:وا بده بابا. 

 انقدر یبس نباش. 

 

رسش را با تاسف تکان داد و درحایل که سیگار کنج لبش را 

آتش یم زد،با بدخلقی گفت:صد دفعه به توی نفهم گفتم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 928 

ازین جشنا و پارتیای مزخرفی که ترتیب میدی خوشم  من

 نمیاد! 

 تخته مختت کمه؟

 

وب و بد داراب عادت ام رفتارهای خمیثم که به تم

داشت،لبخندش را بیشیی کش داد و گفت:ج ون..تو فقط 

 حرص بخور جیگر. 

 کیه که بدش بیاد؟

 

داراب که از لحن میثم بسیار چندش اش شده بود،با 

ون چشمابی ریز شده   درهم،دود غلیظ سیگار را بیر
و صوربی

د،زیر فرستاد و همانطور که نگاهش را در اطراف یم چرخان

 .  لب گفت: آدم نمییسر
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 وپنجوچهلدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

با اینکه جمعیت زیادی در آنجا نبود،اما باز هم حسابی 

ام اینکه این جشن را مثلن  کالفه شده بود و فقط به احیی

برای او برپا کرده اند،بی حرف رس جایش نشسته بود و 

 رقص و شادی بقیه را تماشا یم کرد... 

 

ی داشت،بالغ بر دا حتم شت که اگر میثم خانه ی بزرگیی

سیصد نفر دخیی و پش بیکار را دعوت یم کرد و -دویست

خودش هم با آن ریش و پشم و چهل سال سن،باز هم 

نگ اش یم رفت و قربان صدقه دوست دخیی های بادک

 پفیال یم خورد!! 
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ی

خاکسیی سیگار را توی زیرسیگاری تکاند و با لبخنده کمرنگ

به میثم که حاال وسط پذیرابی مشغول قر های ریز و 

 ،پا روی پا انداخت... درشت بود 

 

 یم کرد و آن وقت  به قول 
ی

دیوانه در آپارتمان زندگ

ی جشن های مثبنی را ترتیب یم داد!   خودش،چنیر

 

هرچند که در این طبقه،تنها واحدی که پر بود،واحد میثم 

 بود. 

 

 

د و همانطور که با روشن شدن صفحه موبایلش،خم ش

توی زیرسیگاری له یم کرد،گوشر را از روی  فیلیی سیگار را 

ی برداشت و با دیدن اسم *پروانه* نگاهش تا ساعت  میر

 کشیده شد... 
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 هشت شب بود.... 

  گشت. کم کم باید به خانه بر یم

 

با دست اشاره ای به وحید که پای سیستم ایستاده بود کرد 

 سپس تماس را برقرار کرد.. تا صدای آهنگ را کمیی کند و 

 :جانم؟-

 

؟-  :سالم بابا خوبی

 

رسش را به پشنی مبل تکیه زد و پلک های سنگینش را 

 بست... 

 خوب نبود! 

از صبح احساس کرخنی یم کرد و احتمال یم داد که شاید 

 ریض شده باشد. م

 آن هم در این فصل!تابستان. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 932 

 :خوبم عزیزم. -

؟  تو خوبی

ی الزم ی م؟ دارم میام خونه،چیر  نداری بگیر

 

 نه. پروانه رسی    ع گفت:نه 

 فقط زود بیا. 

 

 :باشه. -

 کاری نداری؟

 

 :نه،خدافظ. -

 

داراب هم با پروانه خداحافظی کرد و تماس را که قطع 

واتساپش شد و از میان آن همه کرد،بی هدف وارد برنامه 

یک فرستاده بودند گذر کرد و به  مخاطنی که برایش پیام تیی

 سید... یل ر صفحه چت یل
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 :تولدت مبارک! -

 

ه  هنوز بعد از دوساعت،آخرین پیایم که از جانب آن دخیی

ی یک جمله ی کوتاه و  رستق به دستش رسیده بود،همیر

 ساده بود! 

 

اخوداگاه به سمت کیبورد انگشتان کشیده و مردانه اش ن

 حرکت کرد و نوشت

 :ممنون[-]

 

 مکث اما قبل ازینکه روی دکمه سند پیام کلیک کند،با کیم

به این فکر  به تک کلمه ای که تایپ کرده بود،نگاه کرد و 

 کرد که زیادی خشک و رسیم حرف نزده؟
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یل که در باالی صفحه نگاهش تا عکس کوچک یل

و زیر لب گفت:وصله ی تنت  خودنمابی یم کرد کشیده شد 

 نیستم بچه! 

 انقدر نرو روی مخ من! 

 

 پوفی کشید و با فرستادن همان ممنون خشک و 

 جا بلند شد.  خایل،موبایلش را توی جیب اش انداخت و از 

 

 

 

 

 وششوچهلدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی   با بچه ها خداحافظی کرد و با گفیی
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 "پروانه خونه تنهاست" 

سیع کرد میثم را قانع کند تا دست از اضار های مکرر اش 

 بردارد! 

 

ی شد و به سمت خانه اش راند...   سواره ماشیر

،برای پروانه از رولت  بود که در فکرش ینی فروشر از شیر

د.   های مورد عالقه اش بگیر

 

 زد. 
ی

 لبخنده کمرنگ

 برایش! میثم حنی کیک هم نگرفته بود 

ضفن یم خواست با یک بهانه ای آن جشن مسخره را 

د و چهارتا بد تر از خودش را دعوت کند.   بگیر

 

ی دیدارش با او افتاد..   . رسی تکان داد و یاده اولیر

واقعن چطور با مرد متفاوبی چون میثم،توانسته بود دوازده 

 سال تمام دوست بماند؟
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اش را جمع صدای زنگ موبایلش که بلند شد،حواس پرت 

ی اش  کرد  و با دست دیگرش،گوشر را از جیب شلوار جیر

 درآورد.... 

 

 *فردین*

 

ی ابروانش نقش بست  اخیم از روی کنجکاوی و تعجب بیر

ی را   لمس کرد. و آیکون سیی

 

 :چطوری فردین؟-

 

 :ب  ه! -

مرد؟تولدت مبارک!   خوبی پیر

 

 اخم اش غلیظ تر شد... 
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نافش بسته بود،حس خوبی از لفظ پیر مردی که فردین به 

 نگرفت! 

 

درحایل که سیع یم کرد لحن صدایش،چون فردین گرم و 

دوستانه باشد،صدایش را صاف کرد و گفت:چاکریم آقا 

 زدی.  فردین عزیز.لطف کردی زنگ

 

 :مخلصم بابا،این چه حرفیه؟-

ایشاال که همیشه سالم و سالمت،سایه ت باال رسه پروانه 

 مستدام باشه. 

 

 :قربانت. -

 

 :کجابی االن؟-
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در حایل که میدان بزرگ نزدیک خانه شان را دور یم زد،با 

م خونه،چطور؟  ابروبی باال رفته گفت:دارم میر

 

 فردین رسی    ع گفت:نرو خونه! 

 یا اینجا. دور بزن ب

 

داراب که حاال کیم مضطرب و نگران شده بود گفت:چرا 

ی شده؟؟ ی  مگه؟چیر

 

ی نشده. - ی  :نه،چیر

 فقط ما یه ج ... 

 

اضی که از پشت خط آمد،فردین با خنده  با صدای اعیی

 گفت:ای بابا. 

 تو پاشو بیا اینجا کاریت نباشه. 
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 :پروانه خونه تنهاست. -

 

 :پروانه اینجاست،نگران نباش. -

 ودتو بردار بیار داداش من. قط ختو ف

 

 

 

 

 وهفتوچهلدویست#پارت

 جان یل#یل
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احافظی کرد متعجب از شنیدن حرف های فردین،با او خد

و با فکری که مشغول شده بود،خیابان را دور زد و مسیر 

 خانه ی فردین را در پیش گرفت... 

 

تنها حدش که یم توانست بزند این بود که برایش جشن 

 گرفته باشند! تولد  

 

 و اگر این حدس بسیار قوی درست از آب در یم آمد... 

 لب هایش را کش آورد و با تاسف رسش 
ی

را لبخند پررنگ

 تکان داد. 

مرد شده بود و باز اینطور برایش تولد یم  به قول فردین پیر

 گرفتند! 

 

خوب یم دانست که کار،کاره پروانه هست و بی جهت 

 حمت انداخته! خانواده ی فردین را هم به ز 
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نگایه از آیینه جلو،به موهای نا مرتب اش انداخت و 

 بود،چند بار پنجه ال
ی

ی همانطور که حواسش به رانندگ

 موهایش کشید و آن ها را به سمت باال هدایت کرد. 

 

 
ی

چشم های آبی و خوش رنگش را هاله ی قرمز کمرنگ

 پوشانده بود و آن ها را بهم ریخته و خسته نشان یم داد. 

باید قبل ازینکه آثاره مریضی بیشیی از این هویدا یم شدند 

به داروخانه یم رفت و قرص و داروبی برای خودش یم 

 گرفت. 

 

همیشه دیر به دیر دچار بیماری یم شد و وقنی هم که 

 یم افتاد و 
ی

مریض یم شد،برای دو سه روزی از کار و زندگ

 حسابی درگیر یم شد. 

 

 

ی بعد از نیم ساعت،با عبه الخره به آنجا رسید و با جتقرییی

ینی ای که رس راه خریداری کرده بود تا حداقل دست  شیر
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ی پیا ده شد و بعد از مرتب کردن بی خایل نباشد،از ماشیر

ه تر  ت رسمه ای و ساده ای که رنگ آبی چشمانش را تیر رسر

از هر زمان دیگری نشان یم داد،انگشتش را روی زنگ خانه 

 گذاشت... 

 

 گفت  پروانه که یم خییل زود صدای

 "خوش اومدی باباجون"

 از آیفون به گوش هایش رسید و در با صدای تیگ باز شد. 

 

هل داد و وارد حیاط کوچک و سوت و کور در آهنی را 

 خانه شد... 

 

حاال که دوباره راهش به این خانه و خانواده افتاده بود،باز 

ی با چشم های قهوه  هم فکر هابی که همه اش راجب دخیی

ینی را  ای و لجباز بود،مغزش را پر کردند و خبیثانه طعم شیر

 برایش یادآور شدند... 
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 دسنی به 
ی

چانه اش کشید و کفش هایش را مقابل با کالفگ

ی به خانه،سیع کرد  در از پا درآورد و قبل از داخل رفیی

 و بی رنگ و رو،روی لب هایش 
ی

لبخندی هرچند ساختگ

 بکشاند. 

 

 

 

 

 هشتو وچهلدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی کشید.  ه را پاییر  دست برد و دستیگیر
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ی ی را  وقنی در را باز کرد،قبل ازینکه فرصت کند چیر

ببیند،بالفاصله برف شادی به سمتش پاشیده شد و 

 صدای "تولد،تولدت مبارک" گوش هایش را پر کرد... 

 

با لبخندی که حاال کیم واقیع تر بنظر یم رسید،داخل رفت 

ینی را به دست ماندگار داد و روبه فردینی که و جعبه ی شیر 

اه بقیه دست یم زد،دستش را با آنجا ایستاده بود و همر 

ام روی سینه اش گذاشت و گفت:خییل  احیی

 ممنون،دستتون درد نکنه. 

 این چه زحمنی بود آخه؟

 

فردین جلو آمد و با خنده،داراب را مردانه به آغوش کشید 

 و شانه اش را که بوسید،گفت: 

 رست سالمت باشه ایشاال. 

 یه جشن کوچیک که اصلن قابل تو رو نداره رفیق. 
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به ی آرام ب ه کمر فردین نشاند و با لبخند،چند ضی

 .  گفت:آقابی

 

از هم که جدا شدند ، پروانه و مابی هم به گریم به داراب 

یک گفتند و با تعارف فردین،همراه هم به سمت مبیل که  تیی

ی مقابلش را با تنقالت  و میوه پر کرده بودند رفتند...  میر

 

واقعن از آنها انتظار این کار ها را نداشت و دلش نیم 

ای یک مناسبت بسیار عادی و تکراری،آن خواست که بر 

ی جشن کوچک و جمع و جور را  هم برای سن او!حنی همیر

ند.   بگیر

 

 
ی

مندگ ی افتاد،احساس رسر نگاهش که به کادو های روی میر

 ین کارا چیه؟کرد و گفت:فردین آخه ا

مندم یم کنی آقا!   همش داری رسر

 کادو آخه؟
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ینی های خوشمزه و تری را که دارا ب خریده بود ماندگار شیر

 تمام داخل ظرفی بلوری چیده بود،روی 
ی

و با خوش سلیقگ

منده.  ی گذاشت و با لبخند موقری گفت:دشمنت رسر  میر

 همیشه باشه ازین جشنا و خوشر ها. 

 

ی خان  یل! ه رو کرد و گفت:یلبعد هم به سمت آشیی

 کیک و از تو یخچال بیار. 

 

ک شد!   تازه متوجه عدم حضور دخیی

خانه چرخاند و با نگاه آبی و جستجوگ ی رش را به سمت آشیی

ه که جلوی  دیدن حجم زیادی از موهای خرمابی و تیر

یخچال ایستاده بود،به سخنی نگاهش را گرفت و در جواب 

یم کند یا فردین که پرسید لباس هایش را عوض 

 نه،گفت:نه. 

 با همینا راحتم. 
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رفتند،باالخره مابی و پروانه که تا االن با اسپیکر ور یم 

آهنگ شادی پخش کردند و با صورت هابی خندان کناره 

 داراب و فردین بازگشتند. 

 

خانه شمع ها را توی کیک آبی و سفید یل ی یل که در آشیی

س بی معنی ای که تپ
ش قلبش را رنگ  فرو یم کرد،با اسیی

باال یم برد،دسنی به بلوز نقره ای و بلندش کشید و با 

ی  ی کیک،از آشیی  خانه خارج شد.... برداشیی

 

 امروز برایش روز مقدس و بسیار خاض به حساب یم آمد! 

 اش... 
ی

ی عشق زندگ  روزی که داراب،اولیر

وارد این دنیا شده بود و با خودخوایه تمام، ماهیچه ی 

سینه اش را به وجد و هیجان آورده  آرام و رس به راه درون

 بود.... 
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بر چهره اش مردی که امروز،یک سال بزرگ تر یم شد و 

 یم پاشاند و تب و تاب 
ی

 و بزرگ
ی

ی از جاافتادگ گرده بیشیی

ک را بیشیی یم کرد!   عاشقی دخیی

 

 

ه در چشم  ظرف کیک را محکم تر در دستانش گرفت و خیر

 که مستقیم و بی پروا 
ی

نگاهش یم کرد،قدم های آبی رنگ

های کوتاه و آرامش را به سمت جلو برداشت و دلش 

 و جذابیت... صدباره ریخت برای 
ی

 آن همه مردانگ

 

با صدای دست و ترانه ی تولدت مبارک هابی که از اطراف 

به گوش یم رسید،خم شد و کیگ را که امروز با سلیقه ی 

ی گذاشت و با لب های رسخی ک ه خودش خریده بود روی میر

ه کننده بنظر یم رسیدند،آرام لب زد:تولدت  زیادی خیر

 مبارک! 
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ین و خنگ که بینی داراب را پر کرده   وبا عطر شیر

انه زد و  به سمت ماندگار رفت و در کنار  بود،لبخندی دلیی

 او نشست... 

 

 

 

 

 ونهوچهلدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

،ناخودآگاه نفس عمیقی کشید تا حجم  داراب با گیچی

ی از آن بوی خوش را روانه ی ریه هایش کند و   .... بیشیی

ی اش را بست و در برای لحظه ای پلک های داغ و س نگیر

 دل غرید
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 "داری چه غلظ میکنی با من بچه؟!"

 

ِ لب هابی مجال فکر کردن 
اما این وسط،مگر تصویر رسخی

 و تجزیه و تحلیل کردن به او یم داد؟؟

 

 نه.. 

 نه... 

 نه..... 

 

ل کرده بود و بی حایل و کرختگ تن ذهنش قف انقدر که

ی را اش،به آن دامن یم زد که حال فکر   ی کردن به هیچ چیر

ک دیوانه،نداشت!   به جز دخیی

 

- !  :بابا اول باید یه آرزو کنی

 

 آرزو؟
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 خب.. 

 هیچ آرزوبی نداشت! 

 البته که برای خودش نداشت! 

ی سالم و  اما از ته قلب یم خواست که پروانه همیشه دخیی

 رسزنده بماند و خوشبخت شود... 

 و اینکه... 

 شود. یل بیخیال عشق بچگانه اش یل

 شاید اینطور برای هر دوی شان بهیی بود... 

 

با فوت کردن شمع ها،بازهم صدای دست ها بلندشد و 

ی از فردین و ماندگار تشکر کرد و  داراب با لبخندی تشکر آمیر

خودداری یل عامدانه از کشیده شدن نگاهش  به سوی یل

 کرد. 

 

 :من کیک و تقسیم یم کنم. -
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ی  ی و درست در مقابل و سپس برای تقسیم کیک،پاییر میر

نگاه کالفه ی داراب نشست و با آرامیسر که کم از ناز کردن 

 نداشت،مشغول برش زدن به کیک شد. 

 

 ...  چقدر روی مخ بود این دخیی

ش!!  ی  همه چیر

 از نوک پا تا نوک رس... 

 و پر پیچ و خم اش... از آن موهای حالت دار 

 از آن پوست سفید و لب های از همه بدترش! 

 

یل یم فهمید که رسانجامشان باهم،آخرو عاقبت یلکاش 

 خوشر ندارد! 

 

 :بفرمایید. -
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یل مقابلش نگه داشته نگاهش را از بشقاب کیگ که یل

ک سوق داد و با  بود،تا چشمان زیبا و ساده ی دخیی

 ن. مکث،دست جلو برد و گفت:ممنو 

 

 :خواهش یم کنم. -

 

انطور نگاهش را از صورت و اجزای لعننی آن گرفت و هم

 مبل یم زد،بی میل کیم از کیک خورد و به 
که تکیه به پشنی

 رقص بامزه  پروانه و مابی چشم دوخت. 

 

 

 

 وپنجاهدویست#پارت

 جان یل#یل
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یل وقنی که به همه کیک داد،بشقابش را برداشت و روی یل

ی به داراب داشت،چهار زانو نشست و مبیل که د یده کمیی

آزادش را پشت گوش یم  د و همانطور که موهای بلن

زد،مشغول خوردن شد و ندید که داراب چطور نگاهش یم 

 کند. 

 

 :انشاال گ میخوابی بری سمت شمال؟-

 من با بچه ها که صحبت کردم راضی بودن... 

ی حال و هواشون عوض بشه.   بیارمشون یکم تفری    ح کیی

 

 داراب با لبخندی گفت:خییل هم عایل! 

 فردا حرکت کنم...  من اگر خدا بخواد،میخواستم پس

 اما حاال که قراره باهم بریم هرموقع که شما مدنظرتونه. 
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ینی  ماندگار که تا االن به بحث آن ها گوش یم داد،شیر

خوش طعم توی دهانش را قورت داد و گفت:واال من سه 

 شنبه نوبت دکیی دارم. 

 مشکیل نیست که چهار شنبه بریم. ر اگ

 

 گفت:نه مشکیل نیست.   داراب با موافقت رسی تکان داد و 

به امیدخدا چهارشنبه صبح حرکت یم کنیم که تا ظهر 

 اونجا باشیم. 

 

ی به این سفر،غرق شادی یل یل که با تمام وجودش از رفیی

 زد و ادامه 
ی
بود،از شنیدن حرف های آن ها،لبخند بزرگ

 ورد... کیک اش را خ

 

پروانه خسته از آن همه ورجه وورجه،نغس زنان کنار داراب 

ینی ای داخل دهانش چپاند... نش  ست و با لذت شیر
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در همان حال،وقنی نگاهش به کادو های دست نخورده 

 افتاد،رسی    ع گفت:عع!!کادوها! 

 

ماندگار با محبت،به صورت پر هیجان و ناز پروانه نگاه کرد 

و ها رو باز کن تا مابی هم فیلم و گفت:پاشو یگ یگ کاد

ه عزیزم.   بگیر

 

د و با خوش حایل از کناره پدرش بلند پروانه رسی تکان دا

 شد و به سمت کادو ها رفت... 

یل هم که از خییل وقت پیش منتظره این لحظه یل

ی  ی گذاشت و با گفیی  بود،بشقاب خایل شده اش را روی میر

م"  "من فیلم میگیر

 ... بی اشاره زد که بنشیند از جا بلند شد و به ما

 

 را ک
ی

ه مدنظر داشت بعد هم به سمت اسپیکر رفت و آهنگ

پخش کرد و خییل رسی    ع گوشر به دست،درست مقابل 
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داراب و چشم های آبی رنگ و عجیبش که زوم حرکات او 

 بود،ایستاد... 

 

 *همه ی جون منی تو... 

بی تو...  ی  نبضیم میر

 

وع به دست   با لب هابی خندان،رسر
ی

زدن کردند و همگ

وع پروانه با قر های ریزی   که یم داد از کادوی خودش رسر

یل با خیایل آسوده و با تمام وجود،از کرد و این وسط،یل

ه به مردی بود که  ،خیر صفحه ی کوچک و مستطییل گوشر

 نگاه گاه و بی گاه و پر حرفش،روی او سنگینی یم کرد.. 

 

 ...  *حس خوش پر از عشقی

هنی تو...   عطر رو پیر

 

 با تو حال دلم خوبه... 
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 دل دیوونه ی توعه... 

 

 قلبم... خوش نشسنی توی 

 اینجا خونه ی توعه... 

 

 :اینم کادوی عمو فردین و خانواده. -

  

ی را روی صورت داراب زوم کرد و درحایل که زیر یل یل دوربیر

ه شد به عکس العمل   یم کرد،خیر
لب با آهنگ لب خوابی

 او... 

 

م،واسه ت م آخ  ر... *دستت و میگیر  و میمیر

 ب  اور... عشقم،عاشقتم،عشق من و کن 

 

م آخ  ر...  م،واسه تو میمیر  دستت و میگیر
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 عشقم،عاشقتم،عشق من و کن ب  اور....... 

 

 

 

 

 ویکوپنجاهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ون   که از کاغذ کادو بیر
ی

هن مردانه ی یشیم رنگ پروانه پیر

داراب با لبخندی  آورده بود را به سمت داراب گرفت و 

ی از فردین و ماند   گار تشکر کرد! تشکر آمیر

 خب.. 

هن را خریداری  ک با سلیقه ی خودش این پیر دراصل دخیی

کرده بود،اما قرار بر این شد که از طرف کل خانواده 

 حساب شود! 
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 ...  *دل بی قراره،نداره جز خودت دلیی

م دستت و آخر...  م،میگیر  واسه تو میمیر

 

 
ی

یل را کش آورد و زیبای یل لبان خوش رنگ و لبخنده کمرنگ

با حشت و عشقی که قلبش را به تالطم انداخته بود،همراه 

 با آهنگ لب زد: 

...من فدای چشمات!   *تو همه دنیای منی

م...من برای چشمات!  ی نمونده بمیر ی  چیر

 

وقنی یک جفت چشم آبی به سمت اش برگشت،لبخندش 

ه به جمع شد و این بار با غیم که انگار ا نتهابی نداشت،خیر

،زیر لب گفت: تصویر داراب در قاب    گوشر

 *دست خودم نیست که دیگه...اگه دیوونتم

 هوابی کرده دلمو...اون هوای چشمات! 
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داشت چه یم کرد با آن مرد رسدی که خودش مرکز توجه 

 یک جماعت زن بود؟

ر...   آن قد و باالی متوسط و تو پر

ا.   .. آن چشم های قهوه ای رنگ و گیر

 آن موهای مواج و بلند... 

 چه داشت مگر؟

 نه بینی اش عمیل بود و نه لب هایش پروتزی. 

 حنی لباس های جذب و باز هم به تن نداشت! 

ی بودند که حنی  سپیده و نرگس زن های زیبا و چشمگیر

 کلماتشان هم با سیاست بیان یم شد... 

خوب به یاد داشت که نرگس حنی موهایش هم اکستنشن 

 د! کرده بو 

 

 اما... 

 

 یل چه؟یل
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ک انقدر ساده و  انه  دخیی بکر بود که حنی زیر ابروهای دخیی

 اش را هم برنداشته بود! 

 

 یم ترسید به او آسیب برساند! 

ی که انقدر پاک و بچه بود که با یک بوسه ی  دخیی

ساده!انقدر زود بهم یم ریخت،نیم توانست وصله ی تن او 

 باشد... 

 

 از خودش یم ترسید! 

ساده اش یل و تیپ انقدر نگاهش سمت یل دی کهاز خو 

کشیده یم شد و وسوسه ی بغل کردن جسم نرم و کوچک 

 اش،روانش را به بازی یم گرفت! 

 

حنی خامه ی کیگ که باالی لب های رسخابی رنگش جا 

 مانده بود هم،ترسناک بنظر یم رسید! 
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 آب دهانش را قورت داد و 
ی

نفس عمیقی کشید و با کالفگ

 به خودش نهیب زددر دل 

 فقط یه بچه ست!!" "سگ نشو داراب..اون

 

 

 

 

 ودووپنجاهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

+++++++++++++++++ 
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 دو روز مثل برق و باد گذشت... 

 

داراب درحایل که با مریض شدن ناگهابی اش دست و پنجه 

نرم یم کرد ، مشغول حسابرش های باشگاه و پیدا کردن 

ی باغ بود... زمینی خوب بر   ای ساخیی

 

 چمدان جمع یم کرد... یل با شوق،یل

ی شان خانه را مرتب  ش رفته بود و برای رفیی ماندگار به دکیی

ی کرده بود...   و تمیر

ی به سفری چند  و در نهایت همه آماده بودند برای رفیی

روزه،به شمال و خانه ی زن خونگرم و مهمان نوازی چون 

ین بانو.   شیر

 

 

ت سفیدش را  پوشید ش سیاه رنگش روی شلواره اسل بی رسر

و جلوی آیینه،دسنی الی موهایش کشید و آن ها را از آن 
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حالت بهم ریخته ای که داشتند،کیم مرتب تر کرد  و بعد از 

ی ساک  اینکه ساعت را به مچ درشت اش بست،با برداشیی

ون آمد و با دیدن   که حاضی کرده بود،از اتاق بیر
ی

بزرگ

توی ده روی مبل نشسته بود و رسش پروانه که حاضی و آما

 تبلت بود،گفت:پاشو بریم بابا. 

 دیر شد. 

 

صدای بم و مردانه اش،گرفته تر از همیشه بنظر یم رسید 

 و خماری چشمانش دلفریب تر! 

یط این دو روز،با قرص و دارو کیم بهیی شده بود اما هنوز 

 رسفه های گاه و بی گاه اش پا برجا بودند... 

 

 گفت:بریم. د و  از جا بلند ش پروانه با ذوق

 

ی چمدان کوچک  داراب دزدگیر را فعال کرد و با برداشیی

ون زد و پس از قفل کردن  پروانه،پشت رس او از خانه بیر
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ی شدند و به سمت خانه ی فردین راه  درها،سوار ماشیر

 افتادند. 

 

 

 

 

 وسهوپنجاهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 °•°یلیل°•°

 

 که پ
ی

ردم و نگاهم خش یم شد را عوض کبی حوصله آهنگ

 هابی که از کنارشان یم گذشتیم 
ی را به جاده و ماشیر

 دوختم... 
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ی آنها رفته بود و من  مابی خرشانس به اضار پروانه،به ماشیر

 این وسط ناکام مانده بودم! 

 

 که با کتلت گرفته بود را به سمتم گرفت 
ی

مامان لقمه بزرگ

 و گفت:بگیر بخور رنگت پریده. 

 نذار تو گوشت! ون ماس ماسکو رم اانقد

 آخر کر مییسر تو! 

 

با بی مییل لقمه را گرفتم و گفتم:آخه مگه من گاوم که لقمه 

 رو دادی دستم مامان! 
ی

 به این بزرگ

 اشتهابی نداره. 
ی  بابا هم چنیر

 

 :دست شما درد نکنه دیگه! -

 ما گاویم آره؟
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 درحایل که تازه متوجه حرفی که زده بودم شدم و به قویل

افتاد،با خنده خودم را جلو کشیدم و پس از دوزاری ام 

اینکه شانه اش را بوسیدم گفتم:شما وجوده مابی کربالبی 

 فردین. 

 بالنسبت شما. 

 

بابا که حسابی کیف کرده بود،لبخندی تا بناگوش زد و 

 گفت:خی میگه؟؟؟

 

 با خنده گفتم:خی میگه؟

 

را به  دستش را باال برد و درحایل که انگشت اشاره اش

ه؟ نشانه  ی تاکید تکان یم داد،گفت:تک دخیی

 

رسم را جلو کشیدم و بعد ازینکه لِپ تپلش را محکم 

 بوسیدم،گفتم:تاج رسه!! 
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مامان با اخیم تصنیع به عقب هلم داد و گفت:فعلن این 

ه به کشتنمون نده!   تک دخیی

 

بابا با همان لبخند مهربان،دست مامان را گرفت و 

 من!  گفت:عشق بی اعصاب

 

م و نتیجه اش شدنتوانس  تم جلوی خنده ی بلندم را بگیر

 "زهرمار" ی که مامان بارم کرد. 

 

 راستش... 

ی خانواده ی چهارنفره مان بود...   من همیر
ی

 تمام زندگ

 تا قبل از اینکه قلبم عاشق مردی دیگر شود! 

 من به دو قسمت تقسیم شده بود... 
ی

 حاال زندگ

مردی که دیگر هم  یک قسمت خانواده ام،و یک قسمت

 زیادی نامرب  بنظر یم رسید و... 
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 ام را مختل کرده بود! 
ی

 واقعن نصف دیگر زندگ

 

 

با ناراحنی کل لقمه ای را که ادعا یم کردم خییل بزرگ 

ه چند ساعته را روی صندیل دراز   مسیر
است،خوردم و بافی

 کشیدم و  چرت زدم. 

 

 

 

 

 وچهاروپنجاهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

یش ها مامان و بابا برای کارهای بانگ که بابا یل وقت پیخ

ین خانوم آمده بودند.   توی شمال داشت،به ویالی شیر
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مامان با اینکه همیشه یم گفت زبی آدم شناس هست و 

نسبت به نود درصد آدم ها دیده بدبینی داشت،اما آن 

ین خانوم  زمان بدجور شیفته ی اخالق و شخصیت شیر

 هایش حرف یم زد! از خوبی  شده بود و مدام

 

یِن داراب را  ی بارم بود که یم خواستم خاله شیر من اما اولیر

 ببینم! 

 

س هم داشتم...   کنجکاو بودم و اسیی

با وجود همه ی تعریفات مامان،یم ترسیدم که خانواده ی 

خشک و دو روبی باشند و اگر روزی،بر فرض رویاهایم،قرار 

طه شوند و از ف این راببود که با داراب ازدواج کنم،مخال

 من خوششان نیاید... 
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خییل دوست داشتم مغزم را یک شست و شوی اساش 

بدهم تا انقدر،قبل از وقوع هر اتفافی فکر و خیال منقی 

 نکند! 

 اما نیم توانستم که. 

 همانطور که نتوانستم داراب را عاشق خودم کنم... 

 

 ای خدا...کاش کیم سنگ دیل هم نسیب من بیچاره یم 

 کردی! 

 

م بیدار شو. :یل-  یل مامان،رسیدیم دخیی

 

خییل وقت بود که بیدار بودم و فقط با چشم هابی بسته 

 فکر یم کردم! 

 

 یل! :یل-
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پلک های سنگینم را از هم فاصله دادم و درحایل که تن 

خشک شدم را از روی صندیل بلند یم کردم،گفتم:بیدارم 

 مامان. 

 

ی سبد کوچگ که بافی مانده  فالسک و  مامان با برداشیی

ی پیاده شد و من هم با  کتلت ها داخلش بود،از ماشیر

ی را  کمردرد بدی که دچارش شده بودم،سیم های هندزفیر

ی نگایه به دور و  ون کشیدم و از پنجره ی ماشیر از گوشم بیر

 برم انداختم... 

 

تا چشم کار یم کرد،حیایط بسیار بزرگ که تمامش را گل و 

 ه یم شد! ودند،دیدگیاه و چمن کاشته ب

 

نا خوداگاه لبخند پر آرامیسر لب هایم را کش آورد و تمام آن 

 کسیل که بعد از خواب دچارش بودم،پرید... 
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ی پیاده شدم و  رسی    ع کیف و موبایلم را برداشتم و از ماشیر

 باز هم نگاه مشتاقم را در اطراف گرداندم... 

 

ی های پر دود  در شلوغی و رفت آمد های ماشیر

که روحم داشت پژمرده یم شد و خیی   ،واقعنشهرمان

 نداشتم! 

ی و رسزنده  من عاشق این بوی خاک خیس و گیاه های سیی

 بودم... 

عاشق این مرغ و خروس های تپیل که در این بهشت 

کوچک برای خودشان قدم رو یم رفتند و هراز گایه نوگ به 

ی یم زدند....   زمیر

رنگ و آبی زالل  عاشق این حوض بزرگ و گردی که در آب

 آن،دو هندوانه ی گنده غلت یم خورد... 

 

 

پلک هایم را بستم و با همان لبخند،نفس عمیق و طوالبی 

 ای کشیدم... 
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انقدر هوا خوب و مطبوع بود که دلم یم خواست فقط 

د!   نفس های عمیق بکشم تا روح خسته ام کیم جان بگیر

 

 ل ی:ل ی-

 

 

 

 

 وپنجوپنجاهدویست#پارت

  جانیل#یل
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با صدای مابی تمام آن حس خوش  برای لحظه ای پرید و 

 حواسم به موقعیت و اطرافم جلب شد. 

 

 همه داخل رفته بودند! 

 

ش که باز هم به رساغم امده بود،دسنی به مانتوی  با اسیی

راحت و کوتاهم کشیدم و به سمت خانه ی ساده ای که 

 اه افتادم... یک طبقه بود،ر 

 

 اده ی خونگریم باشند! امیدوار بودم که خانو 

ی دیدار از آن ها خوشم نیاید  هیچ دلم نیم خواست در اولیر

 و یا دل زده شوم... 

 

بان باال رفته ی قلبم را ارام کنم و  دم عمیقی گرفتم تا ضی

 بعد  با دراوردن کفش هایم،وارد خانه شدم.... 
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ع خندان و پر رسوصدای از همان بدو ورود نگاهم روی جم

 اقعن کیم خیالم راحت شد... شان افتاد و و 

 

جلو تر رفتم و با صدابی که سیع یم کردم رسا باشد 

 گفتم:سالم.. 

 

لحظه ای سکوت شد و نگاه همه به سمت مِن معذب و 

 که وسط پذیرابی خانه خشکم زده بود،برگشت... 
 بالتکلیقی

 

زن خوش چهره و زیادی سفی د و تپیل که اول از همه پیر

واکنش نشان داد و با لبخنده کناره مامان نشسته بود،

 پ
ی

 رسید:ماشاال! قشنگ

ته ماندگار؟  دخیی

 

ین خانوم باشد!   حدس یم زدم که همان شیر

 برخالف تصوراتم خییل زن گوگویل و زیبابی بود! 
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ین بانو. -  :بله شیر

 یِل. کوچیک شما یل

 

 و پر محبت اش به 
ی

سمتم برگشت،این وقنی دوباره نگاه رنگ

هایم را کش آورد و دلم رفت برای بار لبخندی واقیع لب 

 آبی ای که کم و بیش شبیه چشمان داراب بود! رنگ 

 

 :خدا حفظش کنه. -

م.   بیا اینجا ببینم دخیی

 

ین خانویم که  باالخره به پاهایم حرکنی دادم و به سمت شیر

وش آغوشش را برایم باز کرده بود راه افتادم و با او روب

 کردم... 

 

  فراوابی یم کردم! حاال واقعن احساس رسخوشر 
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ین خانوم با آن لپ های سفید و تپل اش واقعن به دلم  شیر

بی یم نشسته بود و دقیقن مهربابی ذابی اش مرا یاده بی 

 انداخت. 

 

با اشاره ای که کرد،مطیعانه کنارش نشستم و با لبخند و 

د گوش شعف به تعریف هابی که داشت از من یم کر 

دم...   سیی

 

 :ماشاال ماشاال! -

 ست گیل داری ماندگار! د چه

 پس چرا رسی قبل نیاوردیش با خودت؟

 

 :فدات بشم. -

 واال مدرسه داشت،دیگه نتونست بیاد. 
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دسنی نوازش گونه به کمرم کشید و گفت:کالس چندیم 

م؟  دخیی

 

 وای خدا! 

 بچه نبودم که اینطور سوال یم پرسید... 

 

 مدرسه م تموم شده. :دیگه -

 

 

 

 

 وششوپنجاهدویست#پارت

 جان یل#یل
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 .  لبخندش عریض تر شد و گفت:به سالمنی

 

بعد به سمت مامان رو کرد و پرسید:هنوز که نامزدی ای 

ی نکرده؟ ی  چیر

 

؟؟؟  خی

 نامزدی؟؟؟

 االن این سوال دقیقن چه معنی ای داشت؟؟؟

انداختم تا کیس با هیجان و قلنی بی قرار نگاهم را زیر 

ی قلبم در آن ها متوجه خوش حایل و حس های النه کرده 

 نشود! 

 

 داراب دقیقن کیم آن طرف تر نشسته بود! 

 فاصله به قدری نبود که نتواند صدای مارا بشنود! 
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ی شده به ادامه بحث شان  لب گزیدم و با گوش هابی تیر

 گوش دادم... 

 

 شنیدم  که مامان گفت: 

 نه. 

 نمیخوام فعلن درگیر این مسائل بشه. هنوز بچه ست 

 

 هوف... 

ی بود! ن اخالق مرو مخ تری  امان همیر

ه خانه ی پدرم  نمیدانم تا گ قصد داشت که من دخیی

 بمانم! 

 

 :اوو عزیزجان بچه کجا بود؟-

 ماشاال خانویِم برا خودش! 
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قبل از اینکه مامان فرصت کند حرفی بزند،زنگ خانه به 

ین خانو  م با همان ذوفی که در لحن اش صدا در آمد و شیر

 کنم اشکان و الهام رسیدن.   کاملن هویدا بود گفت:فکر 

 

م بی 
بعد هم به من رو کرد و در کمال تعجب ادامه داد:دخیی

 زحمت برو درو وا کن براشون. 

 

 خب... 

 نه که نیم توانستم بگویم! 

ی "چشم" ی از جا بلند شدم و با  ی هم تنها با گفیی برای همیر

بی و پروانه که کناره هم گوشر بازی یم کردند،به نگایه به ما

ون راه افتادم.... سمت ب  یر

ین خانوم کوچیک تر از من در آن خانه پیدا  واقعن شیر

 نکرد؟

 

 چرا همیشه مابی عوضی از من خوش شانس تر بود آخر؟
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 کشیدم و با پوشیدم دمپابی هابی که آنجا بودند،به 
پوفی

افتادم و با نگایه پر لذت سمت دره بزرگ و آهنی ویال راه 

 
ی

ی حیاط،لبخند کمرنگ ی  زدم و چفت در را به رسسیی

 کشیدم... 

 

 :سالم. -

 

ی بود که با دیدن دو مرد و یک زبی که با باز شدن  ی تنها چیر

ه شان به سمتم برگشت، توانستم بگویم!   در،نگاه خیر

 

 :سالم عزیزم. -

 

 :سالم-

 

 :سالم-
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کنجکاوی که نگاهم را مدام از جلوی در کنار رفتم و حاال با  

 خودم گفتمبه سمت آن سه شخص یم کشاند،با 

ی دیگه؟"...   "اینا کیر

 

ین بانو را دارد،پس از  زبی که حس یم کردم ته چهره ی شیر

روبوش کردن با منی که بالتکلیف همانجا ایستاده 

بودم،دست یگ از همان مرد هابی را که قد متوسط و 

رفت و جلوتر به سمت خانه هیکیل جمع و جور داشت را گ

 رفت... 

 

 یم بندم. :بفرمایید شما من درو -

 

با صدای مردانه ای که از کنارم بلند شد،نگاهم را از آن 

ه به مردمک های آبی رنگ و  زوج ناشناس گرفتم و خیر

غرینی که نگاهم یم کردند،خودم را بیشیی از در فاصله دادم 

 و با گیچی گفتم:ِام...باشه... 
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 وهفتوپنجاهدویستت#پار 

 جان یل#یل

 

به سمت منی که در را بست،باز هم   لبخند آرایم زد و وقنی 

که از دیدن مردمک های آبی رنگ اش حسابی متعجب 

شده بودم،برگشت و درحایل که با دستش به جلو اشاره یم 

مانه گفت:بفرمایید..   کرد، خییل محیی

 

ی ببخشیدی به سخنی نگاهم را از چشمانش گرفتم و با گف یی

 جلوتر از او راه رافتادم... 

 

 بودند! هایش کنی داراب مردک لعننی چشم 
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 اما داراب هیچ برادر و یا حنی خواهری نداشت!... 

 

به احتمال خییل قوی پش خاله ی داراب یم شد و تنها 

ی بود....  دم همیر ی  حدش هم که من میر

 

اش به خانه که رفتیم،پشی که حاال فهمیده بودم نام 

اشکان هست،مستقیم به سمت داراب حرکت کرد و خییل 

یمانه او را در آغوش گرفت و بعد از سالم و گرم و صم

قیه،بالفاصله در کنار داراب جاگیر شد و احوال پرش  با ب

الهام و مردی که انگار نامزدش بود هم با همان خوش 

،با همه حال و احوال کردند....   روبی

 

 که روی لب های اشکان و داراب نگاهم را از لبخند بزر 
ی

گ

ی شان گل انداخته بود یم درخشید و گپ و گفنی که ب یر

 گرفتم و به سمت مامان رفتم... 
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مامان انگار با همان یک سفرکوتایه که در گذشته به اینجا 

ین خانوم صمییم شده بود که  داشت،حسابی با الهام و شیر

 اینطور یم خندید و تعریف یم کرد! 

برخالف غالب مواقیع بود که جلوی دیگران  و این درست

 شنونده بود و زیاد فاز صمیمیت و و حنی آشنایان،بیشیی 

خاله شدن برنیم داشت!   دخیی

 

، رسم را کنار گوش اش بردم و مقابل نگاه  با لبخند معذبی

ین ،آرام گفتم:مامان من کجا برم  ه و خندان الهام و شیر خیر

 حموم کنم؟

 

 م نشونت میدم. :وایسا االن بلند میش-

 

ین خانوم گف ت:خی قبل ازینکه مامان تکان بخورد،شیر

 میخواد ماندگار؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 989 

 :میخواد بره حموم،برم بهش اتاق و نشون بدم. -

 

الهام با لبخندی از جا بلند شد و خطاب به مامان گفت:تو 

ی عزیزم.   بشیر

 خودم راهنمایش یم کنم. 

 

 انسان هابی زی
ی

ین،همگ ادی ظاهرن خانواده ی خاله شیر

م و مهربان بودند!   محیی

 

 من هم یم  کاش کیم از این مهربابی سهم مرد 
ی

چشم رنگ

 شد... 

ی آن زمان کیم بهیی با مِن دلداده رفتار یم کرد!   مطمئیی

 

 :بیا گلم. -
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 وهشتوپنجاهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

هم قدم با الهام،به سمت یگ از دو اتافی که این خانه ی 

 داشت،راه افتادیم... قدییم 

 

 وقنی داخل اتاق کوچک و جمع و جوری که چمدان های

پشت  مان در ان قرار داشت رفتیم،دست اش را به آرایم

کمرم گذاشت و با اشاره به دره چوبی ای که در انجا قرار 

 داشت،گفت:این حمامه عزیزم. 

ی الزم داری بگو برات بیارم.  ی  اگر احیانن چیر
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ه در چشم های لبخندم را کیم بیشیی   کش دادم و خیر

ه اش گفتم:نه خییل ممنون.   مهربان و تیر

ی چ  ی الزم ندارم. یر

 

 

 رسی تکان داد و بی حرف از اتاق خارج شد... 

 

 

 بود. 
ی

 الهام هم چشم هایش رنگ

 مردمک های برادرش و یا داراب.. 
ی

 منتها نه به پررنگ

 بودن 
ی

درواقع طوری بود که تنها با دقت زیاد متوجه رنگ

 آن ها یم شدی و در غیر این صورت زیاد مشخص نبود! 

 

ون فرستادم  با همان لبخند،نفسم ی حوله و را بیر و با برداشیی

لیف و لباس هابی که میخواستم به سمت حمام راه 

 افتادم... 
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 نگاهم را دوری در حمام چرخاندم... 

ی بزرگ و خوب بود ویل...رختکن نداشت!!!.   نسبیی

ی پشت دری هم نبود که به  حنی یک چوب لباش ساده

 ان دل خوش کنم... 

 

در  که در دست داشتم را جلویپوفی کشیدم و لباس هابی  

 گذاشتم تا وقنی که از حمام امدم رسی    ع تن کنم... 

 . 

 

 واقعن به حمایم کامل و طوالبی نیاز داشتم... 

حس یم کردم این آب داغی که بخارش تمام فضارا پر کرده 

 تر از قبل یم کرد... بود،روحم را تازه 

 

با وجود پوست خشگ که داشتم،باز هم نیم توانستم 

 دت بده دوش با آب داغ را کنار بگذارم! عا
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 را به ارایم زیر لب برای 
ی

مثل همیشه،همانطور که آهنگ

خودم زمزمه یم کردم،رسم را شامپو زدم و بعد ازینکه تنم را 

و خوب شستم،دوش را بستم و دسنی به موهای بلند 

خیسم کشیدم و خوب با دست چالندم شان تا آب زیادی 

م و بعد هم،همه را روی که ال به الی شان مان ده بود را بگیر

 یگ از شانه هایم انداختم.. 

 

رسم را به در چوبی حمام چسباندم و با دقت گوش کردم که 

 ببینم کیس توی اتاق هست یا نه! 

 

،با خیایل بعد از چند ثانیه که متوجه هیچ صدابی نشدم

ون   به بیر
راحت تر در را باز کردم و برای اطمینان بیشیی

 یدم... رسک کش
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بان قلبم متوقف  حس کردم برای لحظه ای نفسم و ضی

 شدند! 

 

ک،پلک هم نیم توانستم بزنم و تمام قدرت 
ر
حنی از زور ش

 عکس العمل ام از من سلب شده بود.... 

 

 

 

 

 ونهوپنجاهدویست#پارت

 جان یل#یل
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ی  بدتر ازینکه با مرد چشم آبی ای که تازه امروز اولیر

ین وضعیت اسفناک چشم در چشم دیدارمان بود،در ا

 شوم چه یم توانست باشد خدایا؟؟

 اشکان اینجا چه یم کرد؟؟؟

با چرخیدن نگاهم روی مردی که  مقابلش ایستاده 

 ...
ی

 بود...تمام وجودم گر گرفت از خجالت و درماندگ

 

 

 

متوجه حضوره دارابی که پشت اش به این سمت بود و چرا 

 بود،نشدم!!! مقابل اشکان مات برده ایستاده 

 

ی یک جفت چشم آبی دیگری که انگار با دیدن من  با برگشیی

ون افتاده ام،چشمانش تا  و نصف شانه ی عریان و بیر

ون زد....   اخرین حد ممکن از حدقه بیر
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؛با قدرت  ی به سمتم هجوم اورد تازه زمان و مکان و همه چیر

و من تازه توانستم تنم را تکان دهم و خودم را داخل فضای 

 حمام بکشانم و بالفاصله در را ببندم...  گرم

 

 

 

تکیه ام را به در زدم و با قلنی که برعکس دقایقی قبل،حاال  

با تمام قدرت یم تپید،پلک هایم را با خشم و خجالت و 

دم...   برهم فشر
ی

 درماندگ

 

ی االن خودم را با یگ از همان تیِغ دلم میخو  است همیر

 نکبت راحت کنم.... ژیلت هابی که برق یم زد،از این زند 
ی

 گ

 

واقعن اگر بی فکر بازی دریم آوردم و با حدس اینکه کیس 

ون یم رفتم چه؟؟؟؟  توی اتاق نیست،کال بیر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 997 

 وای! 

 حنی تصورش هم باعث لرزش استخوان هایم یم شد! 

 

ی  با حرص،مشتم را توی رسم کوبیدم و زیر لب غریدم:بمیر

 فقط... 

 ...  احمق روابی

 

ه ی اشکا با به یاد اوردن نگاه  ن!.... متعجب و خیر

ت زده داراب!!!....   نگاه عجیب و حیر

د!!!   وای..وای که کم مانده بود گریه ام بگیر

 

 با اینکه تنم پشت در مانده بود ویل... 

 دست و شانه ام را که دیده بودند! 

 

 دانم... نیم 
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ی یم شد،همه اش  این حس بدی که توی قلبم باال و پاییر

ان و پر   سوظن داراب بود! برای نگاه حیر

 

وگرنه که...خب...برای خودم زیاد مهم نبود که قسمنی از 

 شانه ام پیدا شده... 

 

ی نداشتند با بچه ها  بار ها با تاپ و لباس هابی که استیر

ی  هم تصویری که تماس تصویری گرفته بودم...برای همیر

 اشکان دید،زیاد غیر معقول نبود.... 

ک های لعننی بخواهند اما...اما نه تا وقنی که آن مردم

 و خجالت را به جانم رایه کنند...  انقدر حس بد 

 

 دستانم را روی صورتم گرفتم و هزار باره 
ی

با درماندگ

ی تر کوبید....   نگاهش برایم تکرار شد و قلبم سنگیر
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د و ناگهابی ای که به در خورد،از ترس شانه با چند تقه ی تن

 هایم باال پرید و هینی کشیدم... 

 

 

 

 

 وشصتدویستتار #پ

 جان یل#یل

 

 

خودم را از در فاصله دادم و با گلوبی که از زور بغض گیر 

 کرده ی درونش،حسابی درد یم کرد،آرام گفتم:بله؟

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1000 

،وقنی که صدای بم و مردانه اش تو  ی پس از مکنی طوالبی

گوش هایم پیچید،انگار کیس وحشیانه به قلب بیچاره ام 

 چنگ انداخت و.... 

 بل چشمان اش خراب یم شدم؟؟همیشه مقاچرا باید 

 چرا؟

یعنی االن داشت با خودش چه فکر هابی یم کرد راجب من 

 بیچاره؟؟

ی بود؟؟؟  نکند دلیل این لحن رسد و غریب اش برای همیر

 

 

 

 چشم 
ی

 هایم را بستم.... با بغض و بیچارگ

 

- !  :الی درو باز کن حولت و لباسات و بگیر
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خالف دستوری که با آن لحن خودم را به در چسباندم و بر 

 گفتم:داراب.. ع
ی

 صنی بیان کرده بود،با درماندگ

 

منتظر ماندم که حنی یک" بله"ی خشک و خایل 

 بگوید...اما هیچ نگفت! 

 

بی شد که و انقدر این سکوت طوالبی و پر عذاب، طوال

 فکر کردم رفته! 

 

 

 

با ناراحنی دسنی به چشمان ترم کشیدم و با نا امیدی 

رفی بزنم با خودم،که با بلند شدن صدای گرفته خواستم ح

 . اش،قلبم ریخت.. 

 

ون. - م بیر  :میر
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 کیس تو اتاق نمیاد بیا لباساتو بپوش. 

 

 و طویل نکشید که صدای بهم کوبیده شدن در بلند شد! 

 

 نف
ی

ی الی با کالفگ سم را رها کردم و این بار با احتیاط بیشیی

 خایل گرداندم... در را باز کرد و نگاهم را دوری در اتاق 

 

ون آمدم و به رسعت خودم را خشک  با خیایل راحت تر بیر

کردم و لباس هایم را تن کردم و سپس موهای خیس و 

بلندم را توی همان حوله پیچیدم و باالی رسم تنظیم 

 کردم... 

 

اهم را باری دیگر به جای خایل شان توی اتاق دوختم و با نگ

 استیصال  لب گزیدم... 

 

ون بگذارم! کشیدم که خجالت یم    از در این اتاق پا به بیر
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نگاه داراب طوری خجالت را به وجودم القا کرده بود که 

 حاال حنی از اشکان هم خجالت یم کشیدم! 

 

 به سمت 
ی

چمدانم رفتم و شانه ای پوفی کشیدم  و با کالفگ

 که با خودم اورده بودم را برداشتم. 

 

احوال بد از من  حداقل با کیم وقت تلف کردن شاید این

 انم... دور یم شد و...چمید

شاید اشکان و داراب به کیل اتفاق چندی پیش را فراموش 

 یم کردند. 

 

 

 

 

 ویکوشصتدویست#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 

رم را حوله را از دوره موهایم 
َ
باز کردم و به آرایم موهای ت

 شانه کشیدم... 

 

داشتم از خییل وقت بود که این موها را داشتم و کم کم 

 دردرس هایشان خسته یم شدم. 

 

شاید وقنی که به خانه برمیگشتم،به ارایشگاه یم رفتم و تا 

 روی شانه هایم کوتاه شان یم کردم. 

 

 

 البته اگر بابا اجازه یم داد! 
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ی   حاال هم به خاطر بابا به آن ها دست نزده حنی تا همیر

 بودم. 

 بابا عاشق موهای بلند بود! 

 

 یل:یل-

 

محکم بستم و شال سیاه و نازکم را  ر موهایمکش را دو 

آزادانه روی آن ها انداختم و در جواب مامان که صدایم 

ی بلندی گفتم.   کرده بود، "بله" ی نسبیی

 

ی طویل نکشید که در باز شد و مامان با   که بیر
اخم ظریقی

ابروهای رنگ شده اش پیدا بود،در چهار چوب در ظاهر 

 ی اینجا چرا؟شد و ارام گفت:دو ساعته چپید

 بیا کمک الهام کن،زشته. 

 پاشو.. 
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 بی حوصله شانه را توی چمدانم انداختم و گفتم:باشه. 

 االن میام. 

 

 :زود. -

 

 دسنی به لباسم کشیدم و 
ی

به وقنی که مامان رفت،با کالفگ

دم...  ون یم امد گوش سیی  که از بیر
 صدای حرف زدبی

 

 م! نیم توانستم که تا اخر خودم را اینجا حبس کن

 نباید انقدر قضیه را برای خودم گنده یم کردم! 

 اتفاق خاض که نیفتاده بود! 

 

سیع کردم نگاه و لحن صدای داراب را به کیل از ذهنم پاک 

ون کنم و بعد هم با چند نفس عمیق و  متوایل،از اتاق بیر

 زدم... 
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 ودووشصتدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

که توی پذیرابی نشسته نگاهم برای چند بار روی افرادی  

 خورد،اما داراب را میان شان پیدا نکردم!  بودند چرخ

 

ی که جلوی چشم نبود تا با  نمیدانم کجا رفته بود،اما همیر

ی حال بد ام را بدتر   کند،خوب بود و برای ان نگاه سنگیر

ی بدون توجه به اشکان که نگاه زیر افتاده اش به گوشر  همیر

خانه ای که ب ی وی خوش غذایش تا اینجا بود،به سمت اشیی

 یم امد راه افتادم... 
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الهام پای اجاق ایستاده بود و داشت محتویات قابلمه را 

 هم یم زد. 

 

خودم را کنارش رساندم و با لبخندی که سیع یم کردم 

 موقرو واقیع باشد گفتم:کاری هست من انجام بدم؟

 

 

 نگاه مهربانش را به سمتم سوق داد و پس از  برانداز کردن

 رستا پایم گفت:عافیت باشه عزیزم. 

 

 :مرش. -

 

با لبخند اشاره ای به سینک زد و گفت:بی زحمت خیارهارو 

 میشوری برای ماست و خیار؟
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رحایل که به ان سمت رسم را به نشانه تایید تکان دادم و د

فتم گفتم:حتمن.   میر

 

 :دستت درد نکنه. -

 

رده بود شیر را باز کردم و مشغول کاری که الهام محول ک

ی حال سیع کردم که فکرم را  از مردی که تمام  شدم و در عیر

 مغز و قلبم را اشغال کرده بود خایل کنم.... 

 

 

 :الهام یه زیر سیگاری میدی؟-

 

ایش،لب گزیدم و خداراشکر با شنیدن صدای بم و اشن

خانه است..  ی  کردم که پشتم به سمت درگاه اشیی
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- .  :چشم دابی

 

 از لفظ 
ی

" ای که الهام بهلبخنده کمرنگ داراب نسبت  "دابی

 داده بود،لب هایم را کش آورد! 

 

 

 الهام درواقع دخیی خاله ی داراب یم شد... 

دانم چرا اما برایم جالب بود که او را دابی صدا یم کرد و نیم 

 قند توی دلم اب یم شد! 

 

 

 

 

 وسهوشصتدویست#پارت

 جان یل#یل
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 نیم دیدمش! 

نم حس یم اه پدر درارش را روی تاما عجیب سنگینی آن نگ

بان قلبم تند شده بود!   کردم و احمقانه ضی

 

آخرین خیار را که شستم و توی سبد انداختم،شیر اب را 

حرکات و حاالتم بستم و درحایل که سیع یم کردم تمام 

عادی جلوه کند،سبد را برداشتم و بدون نگاه به دارابی که 

تا اینجا یم رسید،روی  کنار اپن ایستاده بود و بوی سیگارش

ی نشستم و خودم را مشغول پوست کندن  خیار های  زمیر

 خوش رنگ کردم.. 

 

 :بفرما. -

 

 :دستت درد نکنه. -
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 :خواهش یم کنم... -

ی الزم نداری؟ ی  دیگه چیر

 

 :نه. -

 

الهام به سمت اجاق رفت و من درحایل که خودم را سخت 

مشغول کار کرده بودم،حواسم بود که هنوز همانجا 

ی ندارد! ا  یستاده و انگار قصد رفیی

 

ون فرستادم و سیع کردم جلوی اخیم  نفس کالفه ام را بیر

م...   که یم خواست ابروانم را به هم گره بزند بگیر

 

 صورت و لب ها...جذاب بود!  سیگار کشیدن،آن هم با آن

 ویل فقط برای یگ دوبار.... 

 من خوشم نیم امد از مرد های سیگاری! 
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 ای که به خاطر طرز  نیم دانم،شاید 
ی

فکر و شیوه ی زندگ

 داشتیم،سیگار و قلیان را خوب نیم دانستم.... 

 هرچه! 

هرچه که بود دلم نیم خواست سیگار به پوست گندیم و 

 گند بزند! دندان های یکدست اش  

 

ی حاال از جا بلند  فعلن که سهم و جایگایه نداشتم تا همیر

ون شوم و آن لوله ی زپربی و  دود زا را از   کنج لب هایش بیر

بکشم و توی زیرسیگاری ای که الهام به او داده بود مچاله 

 اش کنم.... 

 

 

 :الهام جون رنده کجاست؟-
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ها  نیم چرخی سمتم زد و با اشاره به یگ از کابینت

 گفت:اونجاست عزیزم. 

 

ه ای که کم کم  رسم را تکان دادم و در مقابل چشمان خیر

 برداشتم و دوباره نشستم.  داشت معذب ام یم کرد،رنده را 

 

واقعن این رفتار ها و نگاه ها را نیم توانستم درک کنم و تنها 

کاری که از دستم بر یم امد،این بود که سکوت کنم و 

عکس العمیل از خودم نشان  تشخیص ندهم که باید چه

 دهم! 

 

کالفه از بوی سیگاری که داشت اعصابم را تحریک یم 

ی خیاری که در کرد،بی حواس و همراه با ت ه مانده ی ناچیر

ی رنده کشیده  ی شد و دست داشتم،ناغافل انگشتم به تیر

طویل نکشید که سوزش زیادی در تمام دستم پیچید و قبل 

رس دهم،داراب بود که نیم  ازینکه بخواهم از درد ناله ای

دانم گ به سمتم امد و دستم را گرفت و با صدابی که 
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و پودش حس یم شاید...شاید نگرابی را در تار 

 کردی،گفت:معلوم هست حواست کجاست! 

 

 

 

 

 وچهاروشصتدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

با بغضی که نمیدانستم از کجا و دقیقن  برای کدام 

براورده...لب گزیدم و بی توجه به گریم دستان دردم،رس در 

زمخنی که دست مجروحم را گرفته،با نگایه خجول به الهام 

رمان ایستاده بود و مدام حالم را یم پرسید که با نگرابی کنا

ی نیست.  ی  رو کردم و ارام گفتم:خوبم..چیر
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 یه خراش سادست فقط. 

 

ی توی صورتم پخش شد،باز   نفس داغ و پرحرض که تقرییی

 هم نگاهم را به سمت مرد اخموی مقابلم کشاند... 

 

به آن مردمک هابی که انگار پر از حرف و کلمه بودند و من 

خواندن این زبان ناشناخته را نداشتم و شبیه  انگار قدرت

م که از کتاب داستان رنگارنگ و به بچه ی بی سوادی بود

پر نقش و نگار مقابلش،فقط متوجه شکل ها و نقاشر های 

 اشیه ان یم شود! ح

 

افساره نگاه بی پروایم را گرفتم و درحایل که دستم را از درون 

ون یم کشیدم،گ فتم:خوبم اقا دست گرم و دلچسب اش بیر

 داراب... 

 

بوی سیگاری و عطر تنی که با تمام قدرت حس بویابی ام را 

 قوی ترو قوی تر یم کرد را نیم خواستم... 
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 را...  این نزدیگ و این دستان مردانه

 

ه و عجیب و غریب را....   این نگاه خیر

 

این عضله های برجسته ای را که برای خودنمابی به لباس 

 د.... اش فشار یم اوردن

 

 من نیم خواستم عاشق تر شوم! 

 

 یم خواستم این حس را متوقف کنم... 

م و به خودم و روحم  وی وحشیانه اش را بگیر جلوی پیشر

احنی هرچند کوتاه بدهم...   اسیی

 

یم خواستم دست نگه دارم و نگذارم که مرد پر تجربه و جا 

 افتاده ی مقابل ام،بیشیی قلبم را به جنبش وادار کند! 
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با مقاومت تمام،نگاهم را به جابی به جز آن چشم که   وقنی 

 
ی

گ های خمار و بهم ریخته دوختم...باالخره از ان همه خیر

شد و خطاب دست برداشت و با دم عمیقی از مقابلم بلند 

به الهایم که حاال به جای خودش،مقابلم نشسته بود و 

ی بزن  ی دستم را وارش یم کرد،گفت:یه چسب زخیم چیر

 بهش. 

 ق نیست. عمی زخمش

 

 

 

 

 وپنجوشصتدویست#پارت

 جان یل#یل
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 حنی نیم دانستم که لحن صدایش دلخور بود یا نه! 

 

ی از این مرد نیم دانستم و عشق اش بی  توجه  من هیچ چیر

ی،روز به روز بیشیی ریشه یم دواند در تمام  ی به هر چیر

 جانم! 

 

با کشیده شدن دستمال و سوزشر که حس کردم،نگاه بی 

ه ام را از جای خایل داراب گرفتم و به الهام که هدف  و خیر

 با بتادین انگشتم را ضدعفوبی یم کرد،دوختم... 

 

م واقعن احتیاج به این همه نگرابی برای یک سانت زخ

 کوچک نبود! 

 

 بازی هابی که مبینا در یم اورد و با 
هزار بار به خاطر وحیسر

ناخن های بلند اش،به تن و دست مان چنگ یم 

ی برایم اند ی زخم و خراش های سطچ و ناچیر اخت،از همیر

 پیش امده بود! 
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 :اینم از چسب زخم! -

 

دستم را رها کرد و در حایل که داشت بتادین و دستمال 

  کثیف شده را 
ی

مندگ ی بر یم داشت،با رسر از روی زمیر

 گفت:ببخشید دیگه عزیزم. 

 دستت هم زخم شد! 

ون برای خودت،دیگه کاری نی ی بیر  ست اینجا. تو برو بشیر

 سفره رو هم که پشا میندازن. 

 

 

ایم که در وجود این  لبخندی به این همه مهربابی و احیی

ه پر محبت نهادینه بود،زدم و بی توجه به  ی مادرو دخیی ی چیر

ی کارم را ادامه  که خواسته بود،این بار با احتیاط بیشیی

دادم و در مقابل مقاومت ها و تعارف های مکرر 

 مدم. الهام،کوتاه نیا
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 دوست داشتم کار کنم. 

های نداشته ام را به رخ بکشم و خودم را در قلبشان  هیی

و بیشیی جا دهم.   بیشیی

 

ی که توی ی ذهنم  انقدری مهربان بودند که جدا از چیر

بود،واقعن حس های خوبم باعث یم شد که فعال تر باشم 

 هابی که یم رفتیم،کل 
و مثل همیشه و در بیشیی مهمابی

 چک کردن گوشر و پیام دادن نگذرانم. وقتم را به 

 

 

 

 

 وششوشصتدویست#پارت

 جان یل#یل
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گ های کوچک گل محمدی  ماست و خیاری را که با گلیی

ی کرده بودم را تو  ی یخچال گذاشتم و با لبخندی که تزئیر

بخاطر خاطرات جالب الهام و نامزد اش روی لبانم شکل 

سنجان را به گرفته بود،با تمام وجودبوی خوب خورشت ف

ریه هایم کشاندم و گفتم:همیشه شنیده بودم که رابطه 

وع میشه ها.   های موندگار با نفرت رسر

 داستان تو و آقا احمد هم همینه. 

 

ج را توی دیس ها یم کشید،با لخنده زیبا و پر درحایل که برن

 شوفی نگاهم کرد و گفت: 

 اره دیگه... 

 نشد! فقط شانس اورد که این نفرت زیادی طوالبی 

 وگرنه که حاال حاالها باید دنبالم میدوید! 
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دیس را به سمت ام گرفت گفت:بی زحمت اینارو بذار رو 

ی   . اپن تا االن سفره رو بدم که بدی بچه ها پهن کیی

 

ی دیس های برنج خوش طعم  رسم را تکان دادم و با گذاشیی

شمایل،سفره را از دست الهام گرفتم و بالتکلیف رفتم تا 

پهن کنم،که اشکان با اشاره ای به احمد،رسی    ع  خودم ان را 

به سمتم امد و درحایل که بدون نگاه کردن به صورت 

 م یم گرفت،گفت:زحمت نکش. معذب ام،سفره را از دست

 خودمون سفره رو پهن یم کنیم! 

 

 

خانه عقب گرد کردم و  ی از خدا خواسته؛ به سمت اشیی

ون فرستادم...   نفسم را بیر

 

ود که وسایل و تم بر یم امد،این بتنها کاری که از دس

غذاهابی را که الهام اماده یم کرد را یگ یگ روی اپن بچینم 
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نها را ، تا احمد یا اشکابی که مشغول چیدن سفره بودند،آ

 جا به جا کنند... 

 

ی حال هم کاملن متوجه بودم که داراب کناره بابا  در همیر

 از ان چکه یم کر 
ی

د،به نشسته و با چهره ای که خستگ

 حرف های بابا گوش یم داد... 

 

 یم دانستم که مریض شده. 

حنی در روز تولد اش هم متوجه بی حایل چشمان و صدای 

 گرفته اش شده بودم. 

 

 بود...  دلم یک جوری

انقدر در این وضعیت تخس و جذاب بنظر یم رسید،که با 

بدجنیس تمام ازینکه مریض شده و انقدر شدید،با روح و 

کند خوشم یم امد و دلم یم خواست بی خیال قلبم بازی یم  

تمام اتفاقات اخیر و شاید اینده شوم و با خیایل راحت 

ه بهخودم را توی بغل گرم و  پلک  بزرگ اش جا دهم و خیر
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ی و تب دارش،یه قربان اش بروم و دورش  های سنگیر

 بگردم.... 

 

 

 

 وهفتوشصتدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی نمونده؟- ی  :چیر

 

ن که منتظر نگاهم یم کرد،نامحسوس و با ب اشکادر جوا

،گوشه لبم را گزیدم و گفتم:نه دیگه.   بی معنی
 خجالنی

 دستتون درد نکنه. 
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دادن رسش،با دست به سفره ی کامل لبخندی زد و با تکان 

و بی نقض که تدارکش را دیده بودند اشاره کرد و گفت:پس 

 بفرمایید. 

 

ی بگویم،الهام هم   ی که انگار کار هایش تمام قبل ازینکه چیر

دست اش را روی کمرم گذاشت و درحایل که با شده بود،

مالیمت به جلو هدایتم یم کرد،گفت:زحمت کشیدی 

 خانوم. خوشگل 

 بیا بریم ببینی دستپخت من چقدر خوردن داره! 

 

با لبخند و همراه هم،به سمت بقیه که دور تا دور سفره 

ای که کنار مابی  جاگیر شده بودند رفتیم و من جای خایل

 خایل بود را انتخاب کردم و نشستم... 

 

با نگایه به سفره ی رنگا رنگ،درحایل که اشتهایم زیادی باز 

ابم را برداشتم و خواستم از دیس برنچی که شده بود،بشق

ین  کیم با من فاصله داشت،برنج بکشم،که قبل از ان شیر
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ی شمایل خ طاب به خانوم با آن لهجه ی بسیار زیبا و دلنشیر

م  اشکابی که مقابلم نشسته بود گفت:اشکان برای دخیی

سه.   برنج بکش دستش نمیر

 

،نگایه به با لبخنده متعجنی که روی لبانم نقش بسته بود 

فاصله کم دیس با خودم و بعد هم به اشکان که بی 

مخالفت،بشقابم را گرفته بود و پر یم کرد انداختم و سیع 

چرخ یم زد بی تفاوت  کردم نسبت به فکری که توی رسم

 باشم. 

 

 :دستتون درد نکنه. -

 

 :خواهش یم کنم. -

 

از خورشت خوش رنگ و لعاب هم روی برنج ام ریختم و 

ین خانم دوباره از اشکان خداروشکر   کردم که شیر

 درخواست نکرد تا مقابل همه،فقط برای من غذا بکشد! 
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 اما واقعن انگار این فکر خیایل باطل بیش نبود! 

 

ین خانم از اشکان خواست که برایم از دوغ  ین بار وقنی ا شیر

محیل و خوشمزه ای که تعریف اش را یم کردند،بریزد،دیگر 

و  ی فکری را که ِخر مغزم را گرفته نتوانستم جلوی پیشر

م!   بود،بگیر

 

 

 

 وهشتوشصتدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

با همان فکر مشغول شده،نگاه زیر چشیم ای به داراب که 

 خم هابی درهم،مشغول خوردن غذایش بود،انداختم... با ا
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 :بفرما. -

 

با صدای اشکان،باالخره نگاه نامحسوسم را از ان صورت 

گرفتم و درحایل که لیوان مملو از دوغ را از اشکان یم درهم  

 گرفتم،تشکر زیز لنی ای کردم. 

 

 فکر زیاد بود! 

 اما طعم خوش غذا بیش تر از ان اجازه نداد که اشتهایم

 کور شود. 

 

سیع کردم بدون توجه به این که داراب چرا انقدر کم غذا 

ین خانم چرا انقدر سیع دارد اشکان را به م ن شده و شیر

 بچسباند،بی تفاوت باشم.. 

 

 نیم خواستم خوشر این سفر را از خودم دری    غ کنم. 
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م و به مغز  میخواستم که از تک تک لحظات لذت بیی

اح  ت بدهم... بیمارو منقی بافم کیم اسیی

 

ی  ی وقنی که غذا ضف شد،تا بخواهم به خودم بجنبم تا چیر

ی "بچه ها  ین خانم مجال نداد و با گفیی را جمع کنم،شیر

ی  "،حنی اجازه برداشیی ی .بیا اینجا بشیر ی
خودشون جمع میکیی

بشقاب خودم را هم از من گرفت و با اشاره به 

 کنارش،خواست که احتمالن برم و انجا بنشینم. 

 

 

کردم و درحایل که شال عقب رفته ام را را حفظ  لبخندم 

ین خانوم رفتم و همان جابی  مرتب یم کردم،به سمت شیر

و به صورت مهربان و چشم هابی  که نشان یم داد نشستم

ی تک تک اعضای صورتم جا به جا یم   اش،که مدام بیر
ی

رنگ

 شد،زل زدم. 

 

 هیچ وقت مادر و پدر داراب را ندیدم. 
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یدم که داراب مان خاله اش یم فهمویل حاال با رنگ چش

 سمت خانواده مادری اش کشیده.. 

ه ای که زیادی به مردمک های اشکان هم شبیه ِ تیر  رنگ آبی

 بود! 

 

 باشند. 
ی

 همیشه دوست داشتم چشمانم رنگ

 !
ی

 از همان بچگ

خوب به یاد داشتم که حنی توی مدرسه،همیشه سمت 

 هابی جذب یم شدم برای دوست شدن،که چشمان
 دخیی

 بود! 
ی

 شان رنگ

 

ی داراب شدم!  ی بار عاشق چه چیر  نمیدانم اولیر

 عطر اش؟

 رنگ چشمانش؟

 چهره اش؟

 قد و باالیش؟
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 دانم. نیم 

بان قلبم  من تنها زمابی را به یاد یم اوردم که با دیدن اش ضی

تند یم شد و چشمان افسارگسیخته ام به دنبال اش کشیده 

 یم شد. 

 

 

 

 ونهوشصتدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

م. -  :خسته شدی دخیی

احت کن.   اگه میخوابی برو توی اتاق اسیی
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ین خانوم. -  :ممنون شیر

 رفته.  دوش گرفتم،خستگیم در 

 

دست نوازش وارش را پشت کمرم کشید و گفت:عافیت 

 باشه مادر. 

 حوصلت رس نره اینجا. 

 . ی ی کاشیی ی  حیاط بزرگه،بچه ها یه گوشه شو سیی

یا اگه یم خوای برو هم یه قدیم ب ی زن،هم برای خودت از سیی

ی    با نون و پنیر بخور. بچیر

 

با محبت،لبخندم را کش دادم و گفتم:وای دستت تون درد 

 نکنه. 

 ویل تازه ناهار خوردم معدم جا نداره. 

 

م. -  :نوش جونت دخیی
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 ل ی:ل ی-

 

ین  ی شیر ،نگاهم را از صورت تپل و دلنشیر
با صدای مابی

را صدا کرده بود  خانم گرفتم و خطاب به مابی که اسمم

 گفنم:بله؟

 

همانطور که سخت مشغول بازی با گوشر اش بود،با ابرو 

 گفت:گوشیت داره زنگ میخوره. به اتاق اشاره کرد و  

 

ین خانم بلند شدم و با قدم هابی بلند خودم را  از کنار شیر

 به اتاق رساندم. 

اما قبل ازینکه فرصت کنم جواب دهم،صدای زنگ اش 

 قطع شد. 

 

ن برش داشتم با نگایه به صفحه ،متوجه ر چمدااز کنا

 شدم که ارسالن تماس گرفته... 
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اگر کارش واجب بود و دوباره  چند دقیقه ای را ایستادم که

ی  تماس گرفت رسی    ع جواب دهم،ویل وقنی خیی

نشد،گوشر را توی جیبم انداختم و از جمع پر رسو صدای 

زیبای شان فاصله گرفتم و به سمت حیاط بزرگ و بسیار 

 شان رفتم.... 

 

 را که بی صاحب جلوی در 
ی

دمپابی های پالستیگ سفید رنگ

ا نفس هابی که کشدار تر از قبل افتاده بود را پا کردم و ب

ی امدم و به  شده بود،از دو پله ی کوتاهنر که ان جا بود،پاییر

سمت حوض قدییم و پر از اب زالیل که هنوز هم ان دو 

 د،قدم برداشتم.... هندوانه داخل اش غلت یم ز 

 

 

 

 

 وهفتاددویست#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 

ی  ی خانه های دل انگیر  ی نیفتاده بود! تا به حال راه ام به چنیر

 

دور تا دور حیاط را درختان بلند و تنومند کاشته بودند و از 

 این رو اینجا اصلن به خانه های اطراف دید نداشت.... 

 

ی خایک،پر بود از چمن های س ی و بوته های گیل تمام زمیر یی

 و انواع زیادی داشتند...  که رنگ های مختلف

 

ی   حیاط بزرگ اش بود! در واقع کل این ویال فقط به همیر

وگرنه که خانه ی نقیل و قدییم ای که درست در وسط 

حیاط ساخته شده بود،تنها مقداره کیم از این مساحت را 

 اشغال یم کرد... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1037 

 

 

اط راه افتادم و در به سمت پشت خانه و قسمت دیگر حی

محکم موهایم را باز کردم تا کف رسم از  همان حال،کش

 یم شد کیم ازاد شود... زیر فشاری که به ان وارد 

 

هرچه قدر که بیشیی یم رفتم،لبخندم هم پررنگ تر یم 

 شد... 

 

 این پشت خییل دنج تر و باصفا تر بود انگار! 

 

پابی های با همان حال خوشر که زیره پوستم دویده بود،دم

را از طراوت این پالستیگ ای را که حسابی کف پاهایم 

ی محروم کرده بود،دراورد م و ارام تر به قدم چمن های سیی

 هایم ادامه دادم... 
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 ای که در حاشیه ان قسمت و در سایه ی 
ی

نیمکت سنگ

ین و درست ترین  بزرگ درختان بلند گذاشته بودند،در بهیی

 نگار... مکان آن جا قرار گرفته بود ا

 

بدون وقفه به سمت اش رفتم و باهمان لبخندی که اصلن 

ان نشستم و برای  قصد کنده شدن از لبانم را نداشت،روی

 بار چندم نگاهم را در اطراف چرخاندم... 

 

شاید از بس در آن شهر شلوغ و فضای پر دود و ساختمان 

ی  های بی روح،عمر گذرانده بودم،که حاال با دیدن چنیر

گل و گیایه تمام وجودم به وجد امده بود و   خانه ی پر 

 گایه در توصیف اش اغراق یم کردم.... 

 

 ای را نیم دانم مامان 
ی

ی خانه و زندگ و بابا هم مثل من چنیر

 دوست داشتند یا نه! 

 خانه ی با صفابی در 
ی ی چنیر

اما حاال واقعن هوس و خواسیی

وی دلم افتاده بود و....خب...در ال به الی تصوراتم هم،ارز 
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خانه ای دور از هیاهوی شهر خودمان و درست در همینجا 

 یم خواستم! 

 برای خودم و داراب! 

 

ه به نقطه ای نامعلوم و تکیه ام  را به نیمکت زدم و خیر

لبخندی که تصوراتم پررنگ ترشان یم کرد،به آن روزی فکر 

،توی حیاط بزرگ  کردم که مثلن من با لباس هابی راحنی

 گایه به مرغ ها غذا یم دادم... خانه مان یم گشتم و  

 گایه برگ های خشک گل های مان را یم چیدم.... 

الل اش،میوه هابی که داراب گایه توی حوض و اب ز 

 خریده بود را یم ریختم و.... 

 

ون فوت کردم.   با حشت نفسم را بیر

 

ی فکر کردن دیوانه ام یم کرد قطعن!  ی  این همه فانیی
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 وهفتادویکدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 حنی خودم هم،نیم دانستم با خودم چند چند ام! 

 

یم زد و با پا حکایت ام شده بود همابی که با دست پس 

 پیش یم کشید! 

 

ه من نبود که...   تقصیر

 

 رفتار های داراب گیج و رسدرگم ام یم کرد! 
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با هزار بهانه یم گفت مرا نیم خواهد و از طرفی با نگاه 

 اورد!  هایش پدر قلبم را در یم

 .... ...حنی  حنی

 پوووف... 

 

با تنی گر گرفته و حایل که با یاده بوسه اش مثل هر بار 

رگون شده بود،بی هدف طره ی رقصابی را که دیگر،دگ

جلوی چشم ام تکان یم خورد را دور انگشتم پیچاندم و با 

،نگاهم را به رسعت به همان سمت  حس بوی آشنابی

 چرخاندم... 

 

ه ان اتفاق هورمون هایم از یاد منی که هنوز سیستم و 

لعننی دور نشده بود،با دیدن اش به سخنی اب دهانم را 

متعجب،قدم های آرام و استوارش را که به  قورت دادم و 

 این سمت بر یم داشت دنبال کردم... 
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ی را از  ه و سنگیر کاش توانش را داشتم که ان دو چشم خیر

 حلقه دراورم،تا انقدر وجودم را آب نکند! 

 

رسیدن اش به نیمکنی که روی ان نشسته بودم،دستانش  ا ب

ون کشید و در مقابل نگا ه متعجب و را از جیب شلوارش بیر

 که با بی حواش 
سوایل من،درحایل که همان طره ی رقصابی

ام هنوز دور انگشتم معلق مانده بود را به نریم ازاد یم 

 ...  کرد،گفت:اینجابی

 

ا گرفته بود،نگاهم را از با خجالت و هیجابی که گریبانم ر 

سته و بهم ریخته اش گرفتم و ارام لب زدم:اومدم نگاه خ

 اطراف و بگردم. یکم این 

 

 

"هویم" کشید و باالخره آن تکه از موهای بلندم را که اسیر 

دستان پر نوازش اش بود،رها کرد و جلو تر امد و درست 

 نشست.... 
ی

 کنارم،روی نیمکت سنگ
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حلیل کردن ن فکر کردن و تجزیه تدر ان لحظه،واقعن توا

 این اوضاع را نداشتم! 

 

بان قلبم باال رفته بود و انقب ی ضی اض تنم برای فاصله گرفیی

 بیشیی از بدن هیکیل اش بود... 

 

نمیدانم این حس خجالت چه بود که انقدر قوی درون رگ 

 هایم جریان گرفته بود! 

 من دخیی خجالنی ای نبودم. 

ک و زبان دراز و حرف های رکیاتفاقن بچه ها همیشه از 

 حیای قورت داده ام یم گفتند و حاال.... 

 یل دیگر بودم! یک یل حاال انگار اصلن من

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1044 

ی بی دست و پا که به زور سیع داشت ریتم نفس 
دخیی

ی به غیر از فکر های  ی هایش را عادی کند و به هرچیر

 منحرف اش بیندیشد! 

 

 

 

 

 وهفتادودودویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

شنیدم که صدای "تق" فندک اش بلند شد و پشت بندش 

 گرفت...   بوی دود،جای ان عطر خوش بو را در مشامم

 

 با حرص دستانم را مشت کردم و در دل تکرار کردم

ی که بدش بیاد،رسش میاد" ی  "همینه که میگن ادم از هرچیر
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 :اذیتت میکنه؟-

 

انه ای را که از شنیدن  به سخنی جلوی حس های دخیی

 خش گرفته و ب م،حسابی حایل به حویل شده بودند صدابی 

یم کردم،با نگایه به ان رفتم و درحایل که گلویم را صاف را گ

یک نخ سیگاره منحوس که الی انگشتان بلندش خودنمابی 

 یم کرد،گفتم:آره. 

 

قبل ازینکه بخواهد حرفی بزند،رسفه ی بلندی کرد و بعد 

یش صاف نشده هم درحایل که هنوز در بی آن رسفه،گلو 

 ...  بود گفت:میگفنی

 

با حرص آن نخ سفید رنگ و روی مخ را که باز هم با 

د،از دست اش پر  روبی یم خواست به سمت لب هایش بیی

قاپیدم و روی نیمکت مچاله اش کردم و در مقابل نگاه 

ه و سکوت طوالبی اش،حق به جانب دستانم را روی  خیر
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ل مریض،بازم سینه قالب کردم و گفتم:با وجود این حا

 سیگار یم کشید؟

 نوبره واال. 

 

،تکیه اش را به  تکیه گاه متوجه شدم که با نفس عمیقی

نیمکت زد و یگ از دستانش را که طرف من بود،روی لبه 

ی آن دراز کرد و عطر ناب اش را بیشیی از قبل رایه بینی ام 

 کرد... 

 

در آن لحظه،اصلن حرفم نیم آمد و او هم با سکوبی که در 

یش گرفته بود،به حال درگیر و فکر های توی رسم دامن یم پ

 د... ز 

 

 یم دانستم! دلیل اینجا بودنش را ن

اینکه آن جمع خندابی که داخل خانه ای که مقابل مان 

 قرار داشت را ترک کرده بود را هم نیم دانستم... 
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تنها صدای نفس های کشیده و بلندش را که در اثر مریضی 

یم رسید را یم شنیدم و نگاه  اینطور واضح به گوش

 رهنه و ناخنرسگردانم را به چمن هابی که زیر کف پاهای ب

 های الک خورده ام قرار داشت،دوخته بودم... 

 

 منتظر بودم حرفی بزند... 

مثل همیشه توبیخ ام کند...نصیحت ام کند...رسزنش ام 

 کند... 

 دیگر انتظار حرف های عاشقانه را از داراب نداشتم... 

ی یم اورد و اجازه نیم  روز او  به روز سطح توقعاتم را پاییر

انه ام پرو  ند!  داد که خیاالت دخیی ی بگیر
 بال بیشیی

 

مرد ش و پنج ساله ی کنار دستم...داشت این همه فاصله 

 را به من یم قبوالند انگار! 

 طوری که از او خجالت یم کشیدم! 
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قل و او را مردی کامل و بزرگ یم دیدم که من آن مکمل عا

 بالغ اش بنظر نیم رسیدم... 

 

م عاشق بودم ویل...حس یم کردم زیادی اعتماد به نفس ا

ی امده!   پاییر

 آنقدر زیاد،که خودم را برای او کم ببینم! 

 

 

 

 وهفتادوسهدویست#پارت

 جان یل#یل
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شاید او واقعن سلیقه اش زن های جاافتاده و خوش هیکیل 

 های بدنشان از پش
ی

ت لباس های شان بود که برجستگ

 حسابی چشم گیر بنظر یم رسید! 

 

 بودم... یکبار عکس سپیده را دیده 

درواقع پروانه وقنی که داشت البوم عکس هایش را نشانم 

یم داد،اتفافی عکس مادرش را هم که ال به الی یگ از 

 صفحه ها گذاشته بود،نشان داد... 

 

 د... زبی بسیار زیبا که چشم های عسیل اش کنی پروانه بو 

 

هرچند که ان عکس،قدییم بود و انگار برای دوران قبل از 

قابل انکار بود! تاهل اش بو   د ویل...زیبابی اش غیر

 

 بار ها خودم را جلوی آیینه مقایسه کرده بودم. 
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 بار ها از صورتم متنفر شده بودم و بغض کرده بودم... 

 

 دوست داشتم زیبا باشم! 

 ب بیایم! دلم یم خواست کیم به چشم های دارا

 

دلم یم خواست بی نقص باشم...آنقدری که داراب عاشق 

 ام شود... 

 

ی که من نبودم!   عاشق دخیی

 من زیبا نبودم... 

 من دوست داشتنی نبودم... 

 من کم بودم... 

 خییل کم... 

 .... ی  خییل ناچیر

 من به صورت جذاب و مردانه ی داراب نیم آمدم... 
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 بچه بودم! 

ی با آرزو های دست نیافت  نی که.... دخیی

 

ناخوداگاه آه سوزنایک کشیدم و نگاه مات برده ام را به 

 سمت گوشر ای که زنگ یم خورد کشاندم. 

 

 ارسالن بود. 

 

 با حِس توجه داراب،بالفاصله تماس را ریجکت کردم. 

نیم دانم چه کاری  داشت که حاال برای بار دوم تماس یم 

 گرفت! 

 

 شاید اتفافی افتاده بود... 

 پوووف.... 

 ن حوصله خیی بد شنیدن را نداشتم! قعوا
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 :برنامت چیه؟-

 

،به سمتش رو با شنیدن صدای ش پس از ان سکوت طوالبی

ه به مقابل اش را  گرداندم و وقنی نیم رخ و نگاه خیر

؟؟  دیدم،متعجب لب زدم:خی

 

 :برنامت. -

 

 از اینکه نگاهم نیم کرد و حرف یم زد،کالفه شده بودم. 

دی بود و نگاه نکردنش هم در  درواقع نگاه کردنش یک درد 

 دیگر... 

 

به جا کردم و با گیچی از حرفی کیم تنم را روی نیمکت جا 

ی از ان متوجه نیم شدم گفتم:چه برنامه  ی که یم زد و چیر

 ای؟؟؟
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 وهفتادوچهاردویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 :برای آیندت. -

 

دلم یم خواست آن فک لعننی و سفت اش را چنگ بزنم و 

ز اینکه رسش را به سمت خودم برگرداندم،با عصابیت پس ا

 زنم: داد ب

؟؟""چر   ا انقدر رسد و گیج کننده حرف یم زبی
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اما خب...این هم فقط یک خواسته بود که هیچ وقت 

 عمیل نیم شد! 

 

ون فوت کردم و مثل خودش،تکیه ام  نفس پر حرصم را بیر

لبه را به نیمکت زدم و با لمس کمرم توسط دسنی که هنوز 

 پلک هایم را روی هم 
ی

ی صندیل مانده بود،با کالفگ

 . انداختم.. 

 

 :متوجه حرفات نمیشم. -

 

پلک هایم بسته بود اما،کاملن چرخش هیکل وبعد هم 

سایه ای که باعث سیایه بیشیی پشت پلک هایم شد را 

بان قلبم مثل همیشه باال گرفت....   فهمیدم و ضی
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 از رفتار هایش،متعجب بودم... 

 

 تم چشم باز کنم،یا نه... دانسنیم 

نزدیگ ام حس یم کردم و از گرمای تن اش را به خوبی در 

 نو قلبم آب یم شد... 

 

 :هنوز سنی نداری... -

 

ه اش که  ه به نگاه خیر بی طاقت چشم هایم را باز کردم و خیر

فاصله ی کیم تا صورتم داشت،به این فکر کردم که نکند 

ید و ما را در این حالت و االن کیس به این قسمت حیاط بیا

ی ببیند!   فاصله ناچیر

 

 که بی 
حرکت و رسدرگم،چسبیده به نیمکت خشکم زده  منی

بود و...دارابی که با آن هیکل درشت،کامل به سمتم مایل 
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بود و با دسنی که از پشت روی لبه ی نیمکت گذاشته 

 بود،انگار که غیر مستقیم تنم را در اغوش گرفته بود.... 

 

آبی های دو دو زنش،که آرام و با  های خمارو حالت چشم 

ک تک اجزای صورتم مانور یم داد...تمام طمانینه روی ت

تمرکز نداشته ام را گرفته بود و من نیم دانستم باید دقیقن 

 چه بگویم،یا چه کنم. 

 

- ...  :حیقی

 

 مبهوت بودم.. 

اصلن از حرف هابی که بی مقدمه و بی جهت یم گفت،رس 

ا لب هابی قفل شده و بی حرکت،فقط در نیم اوردم و ب

 نگاهش یم کردم... 
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 توی نگاه اش و از لحن عجیب از آ
ی

شفتگ

 و...نمیدانم...لحنش یک جوری بود که دلم را میلرزاند... 

 

 یل:یل-

 

آب دهانم را به سخنی قورت دادم و مردم برای لحن کالفه 

 و غرینی که با ان اسمم را صدا کرد! 

 

 

 

 

 دوپنجوهفتادویست#پارت

 جان یل#یل
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 چرا یم خواست دیوانه ترم کند؟

 

 مگر نگفت که هنوز سنی ندارم و برایش کم ام؟

چرا با این نگاه پر حرارت و صدای خش گرفته جانم را به 

 لب یم رساند؟

 

بان  خوشش یم آمد از آزار و اذیت دخیی بیچاره ای که ضی

 تند قلب اش گوش هایش را کر کرده بود؟

 

ی مردمک هنگاهم را ب ای کدر و نافذ اش جا به جا کردم و یر

 داراب؟ با حایل
ی

 بد لب زدم:خی میگ

 

ه ای که قصد  باز هم همان سکوت لعننی و چشم های خیر

ی جانم را داشتند...   گرفیی
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دست اش که پیش آمد و تارهای اویزان مانده ی مقابل 

صورتم را کنار زد،با برخورد انگشتان داغ اش به پوست 

 م...با حایل متعجب و نگران،آرام گفتم:تب داری! پیشابی ا

 

عمیقی گرفت و خودش را از تنم فاصله داد و دم 

 گفت:حواسم نبود... 

 مریض مییسر . 

 

 الی موهایش زد و با نگاه دیگری به چشمان نگرانم 
ی

چنگ

م.   گفت:میر

 

قبل از اینکه از روی نیمکت بلند شود،بی فکر دست داغ 

 ره تنت! اش را گرفتم و گفتم:تب دا

 !  باید بری دکیی
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را از روی دستان چفت  چشمان خمار و بهم ریخته اش

شده مان،به سمت صورت نگران ام کشاند و با مکث 

 . ی  گفت:قرصام تو ماشینه....بخورم میاد پاییر

 

 .  بعد هم دست اش را پس کشید و باز گفت:مریض مییسر

 

و از جا بلند شد و بی توجه به من دلواپس شده به سمت 

 ه راه افتاد. خان

 

،نگاهم را به قامت بلندش که
ی

قدم به قدم دور تر  با آشفتگ

 یم شد دوختم و لب زدم:چرا با من این کارا رو یم کنی اخه؟

 اه.... 

 

ون کشیدم و  ،بی حوصله آن را از جیبم بیر
با لرزش گوشر

 گفتم:وای ارسالن...عجب کنه ای هسنی تو. 
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ی   کشیدم،ایکون سیی
 رنگ را لمس بعد ازاینکه نفس عمیقی

 کردم و گفتم:چیه ارسالن؟

 

 

 :مریضی تو؟-

نم جواب نمیدی؟ ی  چرا هرخی زنگ میر

 

با شنیدن صدای عصبابی اش،ابرویم باال پرید و متعجب 

 گفتم:ِچخه...چرا رم کردی؟

 

 :خفه شو فقط. -

 ایرانسل ترانه رو داری؟

 

 :چطور؟-
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 :داری یا نه؟سوال و با سوال جواب نده! -

 

از جا  رفتاره تند ارسالن،با نگرابی زده از این  با چشمابی وق

 بلند شدم و گفتم:چته تو؟

رش؟
َ
چسبوندی ا  چرا آمیی

 خی شده؟

 

 

 

 وهفتادوششدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 نفس عمیقی کشید و با تعلل گفت:ترانه جواب نمیده. 
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 :خب این که عصبانیت نداره! -

 اون همیشه یگ در میون جواب میداد! 

 

 ! یل:یل-

 

اش،لب زدم:ارسالن مضطرب از لحن حرض و آشفته 

 میگی ... 

 

 :ترانه فرار کرده. -

 

ت،پلگ زدم و درحایل که مدام کلمه ی فرار توی رسم  با حیر

 تکرار یم شد،گفتم:چ ..چ   ی؟؟؟

 

 یل. پوفی کشید و گفت:فرار کرده یل

 .. ه ی احمق یه تنه ِتر زده تو همه خی  دخیی
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ا نشستم و هوت،همانجا روی چمن هبا ناباوری و حایل مب

 دستم را بند رسم کردم.. 

 ترانه فرار کرده بود؟

 آن هم آن ترانه ای که تنها آدرس خانه شان را بلد بود؟

 وای... 

 

 یل:یل-

 

لب های باز مانده ام را جمع کردم و به سخنی لب زدم:گ 

 گفت؟

 

 :باباش رفته بود دره خونه مبینا... -

 

 :کجا گذاشت رفت؟-
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! :من از کجا بدونم کدوم گوری - ه ی روابی  رفته دخیی

 دنبالشیم... 

 

پوفی کشید و با تاسف ادامه داد:معلوم نیست االن کجا 

 خفتش کردن دست و پاچلفنی رو.. 

 

با حال بد و دل شوره ای که به جانم افتاده 

 بود،گفتم:توروخدا نگو اینجوری ارسالن... 

 

 :داری خط دیگشو؟-

 

 تم برات. :اره اره...میفرس-
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خداحافظی کردم و با حایل که خراب شده بود،با با ارسالن 

ترانه تماس گرفتم و هر بار صدای منحوس اپراتور که خیی 

 از خاموشر گوشر یم داد،مواجه شدم... 

 

 باورم نیم شد ترانه فرار کرده باشد! 

ی کار  مهربان ترین و ساکت ترین عضو اکیپ،محال بود چنیر

 ی انجام دهد... احمقانه و ...پر خطر 

 سیدم که بالبی رسش آمده باشد... یم تر 

 ترانه جابی را نداشت...بی دست و پا بود... 

 وای خدا... 

 

 

 

 

 وهفتادوهفتدویست#پارت

 جان یل#یل
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 از روی چمن ها بلندشدم و کالفه چرخی دور خودم زدم... 

 

فتم تا از اوضاع  اگر خانه مان بودیم،حتمن پیش بچه ها میر

 با خیی شوم. بیشیی 

 

 

 آه... 

مثلن دلم خوش بود که در این چند روز حالم بهیی یم شود 

 و یک ریکاوری اساش یم کنم... 

 

دمپابی های سفید را پوشیدم و موهای آزادم را با کش جمع 

کردم و احمقانه یاده لحظه ای افتادم که داراب قسمنی از 

ایم انها را در دست گرفته بود و با انگشت شست اش به ار 

 رد.... نوازش یم ک
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امروز داراب به قدری عجیب شده بود که واقعن باعث 

 شگفنی ام شده بود! 

ی حرف هایش بی  شاید تب باالیش در انجام حرکات و گفیی

 تاثیر نبود ویل...تب داشت!مست که نبود! 

 

کالفه رسم را به اطراف تکان دادم و با قدم هابی سست و 

 آرام به قسمت جلوبی حیاط رفتم. 

 

ی داراب و خودش که انگار نگاهم به در  باز مانده ی ماشیر

روی صندیل خوابش برده بود،افتاد و بازهم حس های 

 نگرابی و تعجب در وجودم پررنگ شدند... 

 

با نگایه به در بسته ی خانه،به قدم هایم رسعت دادم و 

وقنی کنارش رسیدم،رسی    ع دستم را روی پیشابی اش 

 را صدا کردم... گذاشتم و با دلهره اسمش 
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 تب اش خییل باال بود! 

،دمای بدن اش  تن اش همیشه داغ بود و حاال با این مریضی

 چند برابر هم شده بود! 

 

 جوابی نشنیدم،این بار شانه اش را تکان دادم و لب 
وقنی

 زدم:داراب! 

 باز کن چشماتو... 

 

ی اش را از هم  وقنی که با رخوت و مکث پلک های سنگیر

گفتم:چرا اینجا ده ای کشیدم و  باز کرد،نفس اسو 

 خوابیدی؟

 قرصاتو خوردی؟

 تبت خییل باالست... 

؟ یمت دکیی  بگم اشکان بیاد بیی

 آره؟
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نگاه تب دار و بی حالش را دوری در صورتم گرداند و بعد 

هم درحایل که تکیه رسش را از صندیل یم گرفت،با همان 

 صدای گرفته گفت:خوبم. 

احت کنم فقط...   بایداسیی

ی    کنار؟میر

 

حرص و حایل عصنی از این همه بی خیایل اش،ابرو در با 

؟؟  هم کشیدم و با لحنی جدی گفتم:چرا مقاومت میکنی

 !  میگم داری میسوزی تو تب!تشنج میکنی

احت کنی الی چهار الیه پتو که  بعد میخوای بری اسیی

؟؟؟  خوب بیسر

 

ون فرستاد و بی توجه به  بی حوصله نفس کالفه اش را بیر

 م،رسش را تکان داد و گفت:برو کنار. ه گفته بودانچه ک
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 وهفتادوهشتدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 کم مانده بود از زور حرص موهای رسم را دانه دانه بکنم... 

 

این روی لجباز و یک دنده اش حسابی داشت کفری ام یم 

 کرد! 

 

م. -  :نمیر

 

ه نگاهم  ه خیر با ان چشم های خمار و بی حوصله،کیم خیر

دید قصد کوتاه امدن ندارم،بازهم به صندیل رد و وقنی ک
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تکیه زد و بی توجه به صورت حرض و مبهوت من،پلک 

 هایش را بست... 

 

دندان قروچه ای کردم و با حرِص وجودم لب زدم:خییل 

 لجبازی! 

 

نگاهم را از لبخند کوچگ که کیم گوشه ی لب اش را  به 

 افتادم... ه سمت باال کشید،گرفتم و به سمت خانه را

 

به من هیچ ربظ نداشت؛ویل نگرابی ای که تمام وجودم را 

تسخیر کرده بود مگر یم گذاشت بیخیال از کنارش رد 

 شوم؟

 

شال افتاده به روی شانه هایم را باال کشیدم و با ورودم به 

 خانه،نگاه کیل ای به پذیرابی انداختم... 
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ده و یا به بیبابا نبود و احتمال یم دادم یا توی اتاق خوا

 رسویس رفته... 

 

خانه مشغول تعریف و گفت و گو  ی مامان و الهام هم در آشیی

ین خانوم نبود!  ی از شیر  بودند و خیی

 

فرصت را غنیمت شمردم و بالفاصله به سمت اشکابی که 

ه اش به صفحه  در کنار اقا احمد نشسته بود و نگاه خیر

 مبایل بود رفتم... 

 

ه حضورم در کنارش شد و وجوقنی مقابل اش رسیدم و مت

مردمک های آبی رنگ اش را به سمتم معطوف کرد،با کیم 

ون؟  تعلل گفتم:ِام...میشه یه لحظه بیاین بیر

 آقا داراب کارتون دارن؟
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ی  واقعن نیم دانستم در مقابل نگاه کنجکاو احمد،چه چیر

 دیگری را غیر از این دروغ بی شاخ و دم به زبان بیاورم! 

 

 :داراب؟-

 ؟یاطهتو ح

 

 رسی    ع رسم را تکان دادم و گفتم:بله. 

 

 :باشه. -

 

ی  به ی آرایم به شانه ی احمد نشاند و با گفیی  بعد هم ضی

 "برم ببینم چیکارم داره"

از جا بلند شد و من هم بالفاصله پشت رس اش راه 

 افتادم... 
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 وهفتادونهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ون زدیم،رسی    وقنی از از دره  ع کفش هایم را خانه بیر

م و خطاب به اشکابی که جلوتر از من به سمت پوشید

ی یم رفت،گفتم:آقا اشکان  ماشیر

 

سوایل به سمت منی که حاال کنارش رسیده بودم،روی 

ی شده؟ ی  گرداند و گفت:جانم؟چیر

 

دستانم را توی جیب های بزرگ لباسم جا دادم و درحایل 

تش...از ی جلوه کند گفتم:راسکه سیع داشتم رفتارم عاد
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ی قسمت پشنی ح یاط که اومدم،دیدم آقا داراب توی ماشیر

ی رسی    ع اومدم به  بی حال افتاده و ...تب داره...برای همیر

 ... یمش دکیی  شما بگم که بیی

 حالش خوب نیست اصلن... 

 

با شنیدن حرف هایم،با نگرابی ای هویدا شده در صورت و 

ی قدم تند کرد و با حرکات اش،رساسیمه به سمت ماش  یر

داراب،تکابی به بدنش داد و چند بار دیدن چشم های بسته 

 اسم اش را صدا کرد... 

 

من هم با همان حال مضطرب و دلواپسم نزدیک تر شدم و 

دیدم که داراب با کسیل چشم هایش را باز کرد و پس از 

 چند رسفه ی ناجور،آرام گفت:خی شده؟

 

رق کرده ی داراب،که اشکان دست اش را روی پیشابی ع

د گذاشت و وقنی متوجه دمای باالی سوایل نگاه اش یم کر 
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ی  تن اش شد،درحایل که بازوی داراب را یم گرفت و از ماشیر

 . مت دکیی ی بیی  پیاده یم کرد،گفت:بشیر

 چرا انقدر داغ تنت؟

 قرص و دارو مصف نیم کنی مگه؟

 

 قبل از اینکه داراب حرفی بزند،رسی    ع گفتم:منم میام. 

 

 نگاه آبی رنگ ج
ت،کیم فت شان به سمتم برگشوقنی

 دستپاچه شدم و گفتم:بیام؟

 

داراب تنها با نارضاینی نگاهش را گرفت،اما اشکان که 

ی شان،مهربابی و  چشمانش کنی داراب بود و تنها تفاوت بیر

 راحنی فاحش نگاهش بود،گفت:بیا. 

 

از خدا خواسته،لبخندی زدم و رسی    ع روی صندیل های 

 نشستم. عقب 
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 کمک راننده نشست اشکان روی صندیل داراب هم به کمک

 و با همان بی حایل،لم داد و بازهم و چشمانش را بست... 

 

 واقعن نگرانم کرده بود! 

 

صبح که به اینجا یم آمدیم انقدر آثاره مریضی توی صورت 

 و حاالت اش آشکار نبود و فکر یم کردم که خوب شده! 

 

 اما حاال... 

 

ی را به و وقنی که اشکان سوار  پوفی کشیدم شد و ماشیر

دراورد،خودم را بیشیی سمت پنجره کشیدم و نگاه حرکت 

ی جاده ای که یم رفتیم دوختم...  ی  متفکرم را به رس سیی
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 وهشتاددویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی باری بود که من به شمال یم آمدم...   شاید این دومیر

 

 . ان و درواقع اردبیل بود غالب سفر های مان به زادگاه مام

 

برخالف بیشیی مردم،من  به شدت از فک و فامیل مادری 

ار بودم و ریشه ی این نفرت هم برای رفتار پر غرور و  ی بیر

 فیس و افاده خودشان بود... 

 

ز مال و اموال شان را یم  همیشه وقنی که یم رفتیم،یا پر

 دادند و یا بچه های مثلن نابغه شان را! 
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داشتم،ویل هیچ کدام مدرسه دوستان اردبییل زیادی من در 

 خانواده ی نمونه ی مامان را نداشتند! صفت های 

 

خداراشکر یم کردم که اخالق و رفتارم به آن ها کشیده 

 نشد! 

هرچند که خوده مامان به تنهابی یم توانست با رفتار های 

انه اش،یک تنه پدرصاحب آدم را دراورد بعضی  سختگیر

 وقت ها... 

 

ی توقف کرد،فکر ها ون وقنی ماشیر ی متفرقه ی ذهنم را بیر

ی پیاده شدم... ر   یختم و همراه آن ها از ماشیر

 

هرچند که یم دیدم داراب با آن نگاه خمار و بی 

حوصله،صدبار منظور دار نگاهم کرد که احتمالن،به من 

ی بنشینم...   بفهماند توی همان ماشیر
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انه روزی ای که به بی توجه به او،نگایه به درمانگاه شب

ها وارد فضای  فتیم انداختم و هم پا با آنسمت اش میر 

ی که بوی الکل و هزار داروی دیگر یم داد،شدم...  ی  تمیر

 

ی رنگ انتظار   صندیل های سیی
خداراشکر خلوت بود و بیشیی

 خایل بودند... 

 

داراب مستقیم روی یگ از همان صندیل ها بی که به دیوار 

ی به سمت تکیه داشت،نشست و ا شکان برای نوبت گیر

 دیگری رفت... 

 

بالتکلیف نزدیک داراب ایستادم و نگاه کنجکاوم را در 

 اطراف چرخاندم.. 
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نمیدانم چرا دلشوره ی عجینی به جانم افتاد و اسم ترانه در 

 رسم زنگ زد... 

 

اگر...اگر بالبی رس خودش اورده بود و به بیمارستان برده 

 بودند اش چه؟؟

 ... جرات این کارها را نداشت ویلترانه که 

 

 خدایا... 

ترانه حنی جرات فرار هم نداشت و حاال جا خیس بود و 

 بچه نبود! 

 بنظرم حاال دیگر هیچ کاری از ترانه بعید نبود! 

 

کاش حداقل با یگ از ما در ارتباط یم بود تا حالش را 

 بفهمیم... 

 

 یل خانوم. :یل-
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 وهشتادویکدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ایم گرفتم و غ زده ام را از کفش هبا صدای اشکان،نگاه ب

 سوایل به سمت اش رو گرداندم... 

 

 :بله؟-

 

ی را به سمتم گرفت و گفت:اینجا  سوی    چ ماشیر

 .  واینستا..آلوده ست ممکنه مریض بیسر
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،ماهم میاییم.  ی ی توی ماشیر  تو برو بشیر

 

،که با چشم هابی ناخوانا ویل دو دل،نگایه به داراب

رحایل که سوی    چ را از جدی،نگاهم یم کرد انداختم و د

ن شاید یکم دست اشکان یم گرفتم گفتم:باشه...فقط،م

 . ی ی اطراف،دور بزنم تا بیاییر  همیر

 گفتم که یه وقت دیدید نیستم نگران نشید. 

 

- . ی ی تو ماشیر  :بشیر

 

ان با قبل ازینکه نسبت به دستور داراب،حرفی بزنم،اشک

 مهربابی گفت:راحت باش. 

 برو واسه خودت بگرد. این اطراف مغازه زیاد داره... 

 

با لبخندی که میدانستم اعصاب نداشته داراب را انگولک 

 یم کند گفتم:باشه پس. 
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 چشمانش را بست و رسش را با تاسف 
ی

داراب با اخم کمرنگ

 تکان داد.. 

 

مانده بود واقعن با دیدن صورت غد و جذاب اش کم 

م و محکم لپ اش را بکشم..   دستم را پیش بیی

 خوردبی بود!  اخم هایش هم در این حالت حنی 

 

به سخنی نگاهم را از چهره اش برداشتم و خواستم عقب 

 گرد کنم،که اشکان زودتر گفت

 :فقط.. -

 

؟-  :خی

 

ون کشید و  موبایل اش،را از جیب شلوارش بیر

 داشته باشم. گفت:شمارتو بزن،که یه وقت الزم شد 
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رسم را تکان دادم و گوشر را از دست اش گرفتم که در 

ی داراب پوف بلندی کشید و گفت:اشکان! هم ی حیر  یر

 

نگاه جفت مان که به سمت اش برگشت،لب هایش را 

د و با مکث گفت:انقدر واینستا اینجا به حرف  برهم فشر

 زدن! 

ی نوبتمون ِگ میاد!   برو ببیر

 

 

 

 

 وهشتادودودویست#پارت

 جان یل#یل
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م. -
َ
 :چشم،رو ِچش

 

م:به اسم خودم سیو رسی    ع شماره ام را وارد کردم و گفت

 کردم... 

 من رفتم دیگه... 

 

،موبایل اش را از دستم گرفت و  اشکان با خوش روبی

 گفت:باشه. 

 احیانن اگر خسته شدی سوی    چ هم که همراته! 

 

 :آره ح ... -

 

 :اشکان! -

 

پنهان،نگاهم را از صورت عصنی داراب گرفتم و با خنده ای 

 گفتم:من رفتم! 
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 . 

 

راه یم رفتم م،در پیاده رو های شلوغ با قدم هابی کوتاه و آرا

 و مغازه های متنوع را،تنها نگاه یم کردم... 

 

کارت عابربانک و یا حنی پویل در جیب های بزرگ و خایل 

،فقط قدم یم زدم و  خی اجازه  ام نداشتم و در آن هوای رسر

وی بیشیی را به افکارم یم دادم...   ی پیشر

 

 دلم یک تغیر اساش یم خواست.. 

م و شتم از دوست دا  های راکد فاصله بگیر
ی

این روزمرگ

 کاری انجام دهم... 

 

کنکور و درس برایم معنایش را باخته بود و تنها دلم تفری    ح 

 و شغیل جدید را یم خواست. 
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ی بودم که مامان مخالف صد در  صد فکر هایم  مطمی 

 هست... 

 

ی دکیی یم خواست!   خب...او دخیی

ی که با آن بتواند جلوی فامیل  و در و همسایه ها پز دخیی

 اش را بدهد... 

 

پوزخندی به خواسته های محال مامان زدم و به سمت 

 نیمکت چوبی ای که همان حوایل بود رفتم. 

این هوا کم کم داشت اعصابم را خط خظ تر یم کرد و کم 

ده بود که به خودم و داراب و مریضی بدهنگام اش چند مان

 فحش آبدار بدهم.. 

 

اد کردم تا حداقل گرما ه های شالم را آز پوفی کشیدم و دست

 زده نشوم... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1090 

 

ی بدون پول،شکنجه ای بیش نبود!   واقعن که بازار رفیی

 

 

 

 وهشتادوسهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 اطرافم را نگاه کردم... کیم همانجا نشستم و بی هدف 

 

ینی که بازو در بازوی هم تنیده بودند و  زوج پیر و بسیار شیر

یم رفتند حسابی قلبم را چالند از آن همه  با عشق راه

 ...  زیبابی
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زن بر چهره داشت  لباس های روشن و آرایش ملیچ که پیر

 را باید کجای دلم یم گذاشتم آخر؟

ین؟  آدم انقدر شیر

 

 
ی

 را دوست داشتم و وقنی همیشه رسزندگ
ی

و امید به زندگ

 . که انها را در اطرافیانم میدیدم انگار که انرژی یم گرفتم

 

 که ناخوداگاه لبانم را کش آورده بود،با دیدن 
ی

لبخند بزرگ

شان وقنی که جلوی دکه ی کوچگ که بستنی و یخمک یم 

ش پیدا کرد و دلم ضعف  فروخت ایستادند،بیشیی گسیی

 .. رفت برای شان. 

 

انقدری که این صحنه ها را کم دیده بودم،که حاال برایش 

 ذوق یم کردم... 
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مرد ها و پیر  ه زن هابی که یم دیدم،همیشه پیر لباس های تیر

 و طراوت از 
ی

تن شان و صورت های گرفته شان که رسزندگ

 آن ها پر کشیده بود،حسابی ناراحتم یم کرد.. 

 

ی به اسم پیر شدن وجود نداشت.  ی  بنظرم چیر

این یک هابی که سال به سال به سنمان اضافه یم 

ی خییل آدم  شد،ضفن یک عدد بی ارزش بود که حس تلقیر

 ها را تقویت یم کرد... 

 

...محدود شدن..بعید شدن...  ...ناتوابی
ی

ی به افشدگ  تلقیر

 دور شدن از خواسته های هرچند پیش پا افتاده... 

 

بودم،نگاهم را از آن زوج با حس های خوبی که گرفته 

دوست داشتنی و لبخند درخشان و مخمیل شان برداشتم و 

ون    کشیدم... گوشر که زنگ یم خورد را از جیبم بیر
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 شماره ناشناس بود و احتمال یم دادم که اشکان باشد. 

 

 

 

 وهشتادوپنجدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی  را یم تکیه ام را به نیمکت زدم و درحایل که ایکون سیی

 زدم،صدایم را صاف کردم. 

 

وقنی صدای اشکان را شنیدم،با خیال راحت تری 

 گفتم:سالم. 

 کارتون تموم شد؟
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 :آره. -

ی وایسادیم. ن ماال  ا پیش ماشیر

؟  تو کجابی

 

با یاداوری سویچی که توی جیبم مانده بود،با تاسف بر 

به ای زدم و گفتم:وای سوی    چ با منه!   پیشانیم ضی

 

شدم و همانطور که با قدم هابی بلند مسیر  رسی    ع از جا بلند 

برگشت را پیش یم گرفتم،گفتم:ببخشید واقعن،من االن 

 رسی    ع میام اونجا. 

 

 کن اصلن. له ن:عج-

م،تا تو بیای ما هم  باید برم داروهای داراب رو هم بگیر

 کارمونو تو داروخونه انجام میدیم. 
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 "باشه" ای گفتم و تماس را قطع کردم.. 

خی و با این جیب های خایل،نمیدانم چرا در این  هوای رسر

 تز دور زدن برداشتم! 

 

ی  ی ی یم ماندم،حداقل کولری چیر اگر همان داخل ماشیر

 ن یم کردم تا کیم خنک شوم... روش

 

ی اشکان از دور،رسعت قدم هایم را کم کردم و  با دیدن ماشیر

 نفس عمیقی کشیدم تا حالم جا بیاید.. 

 

 یک بار دیگر هم به حمام یم رفتم!  با این اوضاع،انگار باید 

 

نگایه به اطراف انداختم و وقنی که داراب و اشکان را 

ی را باز کردم و  خودم را روی صندیل عقب ندیدم،قفل ماشیر

انداختم و شالم را از روی رسم برداشتم تا موهای آزادی را 
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ی که  ون ریخته بودند و بدتر باعث باال رفیی از زیر کش بیر

 شدند را جمع کنم...  حرارت تنم یم

 

این موهای بلند در تابستان،بدترین کابوس بودند برای منی 

 رمم یم شد! که با وجود پوست همیشه رسدم،زود به زود گ

 

 

 

 

 وهشتادوششدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

،آخرین پیچ را به کش دادم و  ی با صدای  باز شدن در ماشیر

 که
ی

از توی ایینه نگاهم یم  رسم را باال آوردم و با نگاه آبی رنگ

 کرد مواجه شدم.. 
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 :خوش گذشت؟-

 

با لبخندی که از بابت حواس پربی خودم بود،سوی    چ را به 

 تم و گفتم:آره. سمت اش گرف

 فقط ببخشید دیگه...من یکم فراموش کارم! 

 

 لبخندی زد و گفت:اشکال نداره بابا. 

 تا تو بیابی ما هم داروها رو گرفتیم دیگه. 

 

به سمت دارابی که با صوربی درهم،چشمانش را نگاهم را 

بسته بود کشاندم و آرام گفتم:دکیی خی گفت؟آمپول 

 نوشت؟

 

ی را  خنده بلند از پارک در یم اورد،با  اشکان درحالیکه ماشیر

 و مردانه ای گفت:آمپولم نوشت برای داداشمون! 
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 اونم یگ نه،چهار تا... 

 

ن هم رسایت با خنده ای که از لحن بامزه ی اشکان،به م

پیدا کرده بود،با اشاره به صورت اخموی داراب گفتم:برای 

ی انقدر ناراحته؟  همیر

 

اگاه من هم خنده ام صدای خنده اش که بلند تر شد،ناخود

گوشه چشم دیدم که داراب با غضب   بیشیی شد و از 

چشمانش را باز کرد و تشر زد:رسم داره منفجر میشه؛اون 

 وقت داری هر هر میخندی؟؟

 

با شنیدن لحن جدی و عصنی اش،خنده ام را قورت دادم و 

 با تعجب نگاهم را به آبی های بی حوصله اش دوختم... 

 

لحن،به اشکان و  م که داراب با اینخب...انتظار نداشت

 ...شاید هم غیر مستقیم به من تشر بزند! 
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منده داداش! -  :رسر

 

ی شده  بود، لب گزیدم و با دیدن جوی که انگار کیم سنگیر

 آرام خودم را عقب کشیدم و به صندیل تکیه زدم... 

 

ی را  داراب پوف کالفه ای کشید و درحایل که شیشه ماشیر

ی یم کشید،گفت:   پاییر

 دشمنت. 

 

و این بود اخرین حرفی که میانمان رد و بدل شد و تا رسیدن 

ی حکم فرما بود...   به خانه،سکوت بر کل فضای ماشیر

 

ز داراب بعید بود،بسیار متعجب از برخورد تندی که کاملن ا

 بودم و ناراحت! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1100 

خب اشکان پش خوبی بود و واقعن دلم نیم خواست 

ی برخوردمان اینطور جلوی منی که تازه امروز او  لیر

 بود،کوچک شود! 

 

 

 

 وهشتادوهفتدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 نیم دانم.. 

 بی اعصاب شده بود! 
ی  شاید برای مریضی اش این چنیر

ی رفتار مشابیه را داشتم و از من هم در  هنگام بیماری چنیر

طرفی هم امیدوار بودم که این حدسم واقعن درست 

 باشد.. 
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 که تصویرش در ذهن و چون دلم نیم خواست آن دارابی 

 حک شده بود تغیر کند! قلبم 

 

 

ی را داخل حیاط پارک کرد و  به خانه که رسدیم،اشکان ماشیر

ی پیاده شدیم..   از ماشیر

ن ها،به قدم هایم رسعت دادم و وارد خانه جلوتر از آ

 شدم.. 

جز مابی و پروانه ای که هنوز هم سخت مشغول بازی 

 بودند،کیس توی پذیرابی نبود! 

 

؟وتجل  ر رفتم و گفتم:مامان کو مابی

 

درحایل که با رسعت انگشتان شست اش را روی صفحه 

،زبان  گوشر جا به جا یم کرد و احتمالن برای تمرکز بیشیی

ون آورده بود،گفت:رفت بخوابه. اش ر   ا بیر
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با تاسف رسی برایش تکان دادم و به سمت اتافی که چمدان 

 هایمان داخل اش بود رفتم. 

 

ی بود که ابا خوابیمامان و ب ده بودند و احتمالن برای همیر

 متوجه نبود من نشدند. 

 

ی از توی  ی شالم را از روی شانه هایم برداشتم و لباس تمیر

 و با لباس کثیف شده ام عوض کردم... چمدان دراوردم 

 

 

دوست داشتم من هم ساعنی بخوابم اما همان چرت 

 زدم،حسابی خواب را از رس 
ی م پرانده کوتایه که توی ماشیر

 بود! 
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بی حوصله همان شال سیاه رنگم را روی رسم انداختم و بی 

ون رفتم..   صدا از اتاق بیر

 

مابی و الهام و احمد هم نبودند و  حاال عالوه بر 

،روی مبل  وبی پروانه،داراب هم با همان لباس های بیر

راحنی سه نفره دراز کشیده بود و با ساعد دست 

 اش،چشمانش را پوشانده بود. 

 

لم را از او جدا کردم و جابی که پشنی های 
قابل کنیی نگاه غیر

قدییم و مستطییل شکیل را به دیوار تکیه داده 

 بودند،نشستم... 

 

 

 

 هشتادوهشتو دویست#پارت

 جان یل#یل
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ی با گوشر هم نداشتم!   حنی حوصله ور رفیی

 

ی با خیی شوم...  ی  دلم نیم خواست راجب چیر

ه ا یم ماندیم،یم خواستم کدر این چند روزی که اینج

 اطالعاتم مربوط به همان خیی بد بماند. 

ی بود.  ی  از هر چیر
ی بهیی  واقعن که بی خیی

 

چانه ام را به زانوانم پاهایم را جمع کردم و همانطور که 

 تکیه یم دادم،نگاه رسگردانم را دوری در خانه چرخاندم... 

 

ن،به اشکان درحایل که لیوان آبی رس یم کشید،با دیدن م

؟  سمتم راه کج کرد و گفت:خوبی

؟  چرا تنها نشسنی
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 لبخند محوی زدم و گفتم:خوبم ممنون... 

 منتظرم زودتر غروب بشه که بریم دریا. 

 

مبیل که کنارم بود،نشست و گفت:عع،دریا رو دوست روی 

 داری؟

 

 :مگه کیس هم هست که دوست نداشته باشه؟-

 

 ه،شاید! ابروبی باال انداخت و گفت:اگه تکراری بش

 

 واقعن؟: -

ویل من حنی اگه روزی ده بارم برم لب دریا ازش سیر 

 نمیشم. 

 

 لبخندی زد و گفت:چرا؟
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 :چون آرامش بخشه! -

 که داره... هم موجاش...ه
ی

 م صداش..هم رنگ آبی کمرنگ

 

 :اوهوم... -

 اما من شبارو پیشنهاد میکنم! 

اریم که بریم لب دریا و یه  ی گایه با بچه ها شب قرار میر

 گوشش اتیش درست کنیم... 

 خالصه که از نظر من که دریا شباش قشنگ تره. 

 

 :وای آره! -

دریا بند و خییل دلم میخواد یه بار اینطوری با دوستام لب 

 بساطمونو پهن کنیم... 

 

ون فرستادم و ادامه دادم:ویل خب...   با ناراحنی نفسم را بیر
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 قسمت نیست انگار

 

 

 

 

 وهشتادونهدویست#پارت

 ان جیل#یل

 

 

 

 :اومدید مادر! -

 

نگاهم را از مردمک های آبی و مهربان اشکان،به سمت 

ین خانیم که از در ورودی داخل یم آمد و  ین شیر لبخند شیر

 تری لبانش را کش اورده بود،دوختم. 
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 :آره. -

 

 :کجا رفتید؟-

 

- .  :داراب تبش باال رفته بود،بردیمش دکیی

 

ین خانم که حاال نگرابی زیادی  در چشم ها و صورتش شیر

جاروبی که به دست داشت را کنار در هویدا شده بود،

 گذاشت و به سمت داراب قدم تند کرد.. 

 

 :خدا مرگم بده! -

 مگه تب داشت؟

 

بعد هم دست تپل اش را روی گونه ی داراب گذاشت و 

 گفت:داراب؟
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 خوبی مادر؟

 

داراب با رخوت چشمانش را باز کرد و با صدابی که در اثر 

هاب گلویش گرفته تر به گوش یم رسید،گفت:خوبم خاله الت

 جان. 

ی نیست.  ی  چیر

 

م... -  :الیه بمیر

 تو که خوب بود حالت،یه دفه خی شد؟

 چرا انقدر صدات گرفته؟

 

؟دارو نوشت  رو کرد به سمت اشکان و گفت:خی گفت دکیی

 براش؟

 

 :آره یه رسی قرص و آمپول نوشت.. -
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احت کنه و مایعات زی ی خاض گفت باید اسیی اد بخوره،چیر

 نیست. 

 

ه به صورت نگران  داراب تن اش را باال تر کشید و خیر

ین خانوم،با لحن آرام و نریم گفت:خوبم  من قربونت شیر

 برم. 

 انقدر خودتو نگران نکن. 

 

 :بزار برم یه سطل آب بیارم پاشویه ات کنم... -

 . ی  تبت رسی    ع میاد پاییر

 

دم و گفتم:شما قبل ازینکه بلند شود،رسی    ع از جا بلند ش

 بشینید،من میارم. 

 

با خوش روبی رسی تکان داد و گفت:دستت درد نکنه 

 . م،الیه پیر شر  دخیی
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ل پالستیگ هست،داخل همون آب توی کابینت اویل سط

 بریز بیار. 

 

 :چشم. -

 

 

 

 

 ونوددویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :چشمت روشن. -

 

 :بزار بیام کمکت. -
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 . ی بخوای جا به جا کنی  سنگیر

 

خانه " ی باشه"ای گفتم و همراه با اشکان به سمت آشیی

 رفتیم... 

 

اما من تا به خودم بجنبم،اشکان فرز تر از من سطل را از 

ون کشید و درحایل که شیر آب را باز یم  کابیت بیر

کرد،خطاب به منی که بالتکلیف تماشایش یم کردم،با 

ین بانوی ما حنی از مهمونم کار  ؟این شیر خنده گفت:میبینی

 یکشه! م

 

لبخندی زدم و گفتم:خوبه دیگه،تنبیل مثل من و حسابی 

 کاری میکنه. 

 

افت که یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:به قی

 نمیخوره ها! 
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 :مگه به قیافه ست؟-

 

شیر اب را بست و همانطور که سطل پر را بریم داشت 

 گفت:بله! 

 مثلن به قیافه من میخوره خییل آدم شیطوبی باشم. 

 

هکیم  ه نگاهش کردم و وقنی جز آرامش و مهریابی  خیر خیر

ی ندیدم،گفتم:اصلن.  ی  در آن صورت مردانه چیر

 

ی البد. :خب دیگه..بعضیام باز -  یگرای خوبی هسیی

 

پشت رسش را افتادم و گفتم:حداقل اینو فهمیدم که ادم 

 !  خودشیفته ای هسنی
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با بلند شدن صدای خنده اش،لبخندی روی لبانم شکل 

 گرفت.. 

 

کان از آن دسته از ادم هابی بود که صدای خنده شان شا

ی و خنده آورد بود!   دلنشیر

 

ی اخالق و  رفتار و شخصیت این دو برایم جالب بود که بیر

 پشخاله،این همه تفاوت وجود داشت. 

 

 داراب زیاد آدم خونگریم نبود.. 

درواقع به طور کل،آدم رسد و به نسبت مغروری بود که 

در برخورد اول،اینطور گرم نیم  حداقل برخالف اشکان

 گرفت... 
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 ونودویکدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ینک. -  :بفرما شیر

 

- . ی ی پاییر  :دستت درد نکنه مادر،بذارش همیر

 

با اشتیاق روی مبل کناری آنها نشستم و زل زدم به داراب 

 و خاله ی مهربابی که داشت پاشویه اش یم کرد... 

 

 نیم دانم.. 

ن امروز،با دیدن این چهره ی صدیم بود که مشاید این بار 

جاافتاده و خسته دلم ضعف یم رفت و یه توی همان دل 

 ه قربان صدقه اش یم رفتم... بیچار 
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آن چشم های خمار و سنگینی که گایه گذرشان به من یم 

 افتاد،حسابی روحم را جال یم داد. 

 

 ! ی  خل بودم یا بی حیا،این را هم نیم دانستم حقیقیی

 روی صورت اش زوم یم نی که فقط وق
ی

با شیفتگ

کردم..ناخوداگاه مغزم مرا هول یم داد به سمت آن بوسه 

ی های لعن نی ای که هنوز هم هضم شان نکرده بودم و همیر

د و تمام  بان قلبم چند برابر باال بگیر باعث یم شد که ضی

 جانم به تالطم بیافتد! 

 

 :خوبی بابا؟-

 

ا نگرابی این سوال را نگاهم را به سمت پروانه ای که ب

د برگرداندم و شنیدم که داراب گفت:خوبم پرسیده بو 

 عزیزم. 
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ی. بدنت   ضعیفه،زیاد نزدیک من نیا ممکنه تو هم بگیر

 

پروانه با حرف شنوی،رسی تکان داد و راه کج کرد و کنار 

 من نشست. 

 

 :مامان جون میخوای من پاشویه کنم؟-

 

 :نه قربونت برم. -

ودت توی حیاط ..پاشو برو برای ختو نمیخواد کاری کنی 

 هوات عوض شه. 

 

 

بی که با گوشر اش پروانه مشتاقانه رسش را به سمت اشکا

مشغول بود،چرخاند و با همان لحن و صوربی که هنگام 

 درخواست هایش حسابی ملوس یم شد گفت:اشکان! 

 میشه بیای برام تاب و وصل کنی به درخت؟
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 خرگوش خانوم! اشکان با مهربابی گفت:چرا که نه 

 پاشو بریم تا برات وصلش کنم. 

 

و خطاب به من پروانه با خوش حایل از روی مبل بلند شد 

 و مابی گفت:بچه ها شمام میاید؟

 خییل کیف میده! 

 

 مابی بالفاصله موافقت کرد و گفت:آره بریم. 

 

ه و خواهشمند پروانه این بار  به سمت من  وقنی نگاه خیر

دم را مهار کنم و در همان حال نشانه آمد،نتوانستم لبخن

 گفتم:آخه مگه من بچه م که بیام تاب بازی؟
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 ونودودوویستد#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :به سن و سال نیست که. -

ین جون ما هم عاشق تاب بازی در  ی حنی این شیر ببیر

 اوقات فراغتشه. 

 

پروانه دستم را گرفت و همانطور که از جا بلندم یم کرد 

 ه! گفت:راست میگ

ی اشکانم با این قد و هیکلش همیشه اول از  حنی خود همیر

 همه سوار میشه. 

 

 لبخندم را حفظ کردم و گفتم:باشه. 

 بریم. 
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وقنی به حیاط رفتیم،اشکان طناب ضخییم را که از انباری 

ی   که فاصله ی معینی بیر
ی

ی دو درخت بزرگ دراورده بود بیر

درواقع شان بود وصل کرد و بالشتگ را روی آن گذاشت و 

 برایمان تاب درست کرد! 

 

و به قویل خایک برایم جالب بود که اشکان این همه پرانرژی 

بود و درست برخالف پشخاله ی عنق اش زود با آدم مچ 

 یم شد.. 

 

فکر یم کردم پروانه دروغ یم گوید،اما برخالف تصوراتم 

خودش اول از همه سوار تاب شد و پروانه را مجبور کرد که 

 عت تمام هل اش بدهد. تا نیم سا

 

ن اخالق هایش تاحدودی مرا یاد مهدی یم انداخت و از ای

 رو من هم احساس راحنی زیادی با او یم کردم. 
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حدودن یک ساعنی را در حیاط بودیم و به نوبت سوار تاب 

 دست ساز اشکان یم شدیم. 

هرچند که این وسط اشکان مدام جر زبی یم کرد و نوبت را 

 ویل خب،خییل خوش گذشت و خندیدیم! رعایت نیم کرد.. 

 

ین چندی بعد که مامان و بابا هم بیدار شدن د،همراه شیر

خانم به حیاط امدند و در کنار هم چابی خوش عطر و 

 طعم زعفران را نوشیدیم.. 

این وسط بابا که حسابی کودک درونش گل کرده بود،بدون 

توجه به چشم و ابرو آمدن های مامان روی تاب نشست و 

 ویری به شدت بامزه خنده دار را برای مان رقم زد... تص

 

ی اش  باعث شده بود که فشاره زیادی به درواقع وزن سنگیر

درختان بیچاره وارد شود و با آن همه عظمت به سمت 

ی خم شوند و این وسط ذوق مشهودی که هنگام تاب  پاییر

خوردن،توی صورت خندان بابا بود،حسابی بساط خنده 

 کرده بود و حالم را خوب یم کرد... مارا هم فراهم  
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یم دیدم،حال دلم همیشه وقنی لبخند بابا و یا مامان را 

س و غم  گلستان یم شد و حنی شده برای لحظه ای اسیی

 هایم را یادم یم رفت.. 

 

همیشه با خودم فکر یم کردم که اگر روزی وجودشان را 

 را دارم؟
ی

 کنار خودم نداشته باشم،تاب تحمل کردن زندگ

ی نه!   مطمئیی

ی هم همیشه از خدا میخواستم که مرگم قبل از  و برای همیر

 اتفاق بیافتد تا هیچ وقت داغ شان روی دلم ننشیند! آن ها 

 

 

 

 

 

 ونودوسهدویست#پارت
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 جان یل#یل

 

 

،قرار شد که  چابی که ضف شد،با اضار پروانه و مابی

 باالخره به لب دریا برویم... 

 

ی که از همان بدو آم ی رایش دن مان منتظرش بودم و بچیر

 لحظه شماری یم کردم. 

 

اق رفتم و ساحیل بلند و نارنچی با خوش حایل به سمت ات

 هابی کلوش داشت را پوشیدم و 
ی رنگ ساده ای را که آستیر

بعد از اینکه شانه ای به موهای بلندم کشیدم،آزادانه روی 

ی که درواقع   شانه هایم رهای شان کردم و کاله حصیر

 بابا بود را روی رسم گذاشتم...  برای
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ایش ملیح و از آن جابی که صورتم خشک و خایل بود،آر 

د و زیبا تر بنظر  انه ای روی آن نشاندم تا کیم جان بگیر دخیی

 برسم! 

ون زدم...  ،از اتاق بیر ی کیف و گوشر  در پایان هم با برداشیی

 

ین  داراب هنوز هم روی همان مبل دراز کشیده بود و شیر

 ل پروانه دورش یم گشت... خانم مث

 نیم دانم با ما یم آمد یا نه. 

ار بابا از او پرسید،گفت که باید در خانه آخر وقنی که یک ب

احت کند!   بماند و حاال حاال ها اسیی

 

 دوست داشتم که بیاید... 

 خب،با حضور او بیشیی خوش یم گذشت. 

 ویل حاال که ماندن در خانه برایش بهیی بود،حرفی نیم ماند. 
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ین خانم هم که یم خواست کنار داراب بماند و از او  شیر

 کند... مراقبت  

در نتیجه قرار بر این شد که ما شش نفر به ساحل برویم 

 ودر آن جا هم احمد و الهام به ما ملحق شوند... 

 

عینک دودی ام را روی کالهم تنظیم کردم و با یک 

ین خان ،از مقابل نگاه داراب و شیر  زیر لنی
م خداحافظی

 گذشتم و به سمت در ورودی رفتم تا کفش هایم را بپوشم. 

 

و آماده شدند و خییل  منتظر نماندم و بقیه هم زود حاضی

ی به سمت دریا حرکت کردیم...   ما با دو ماشیر

 

ی و   از آن هوای تمیر
ی کشیدم و نفس عمیقی شیشه را پاییر

 تازه کشیدم... 

یچ دلم یم خواست هفته ها در اینجا بمانیم و اصلن ه

 وقت به خانه مان برنگردیم... 
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ی ی ن،زیادی  این همه درخت و این همه سیی ر و زیبابی و اکسیر

 وسوسه ام کرده بود! 

 

ی آن  کاش اینجا فامیل نزدیگ داشتیم تا من بعد از گرفیی

،چند مایه را برای عوض شدن روحیه ام به  دیپلم لعننی

 اینجا یم آمدم و روخ از عذا در یم اوردم... 

 

 

 

 

 ونودوچهاریستدو ت#پار 

 جان یل#یل

 

 .. 
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زدم و با لبخند پر از  عینک آفتابی ام را به چشم

،نگاهم را به خظ که آسمان و دریا را از هم جدا یم  آرامیسر

کرد دوختم و به صدای موج هابی که با صدای همهمه ی 

دم...   مردم قایط شده بود،گوش سیی

 

و موهای  باد خنگ که از سمت دریا به صورتم یم خورد 

ذت بود داد،ته ته آرامش و لبلند و آزادم را در هوا تکان یم 

 برایم. 

 

 باید خییل وقت پیش ها به این جا یم آمدم... 

 ای بودم... 
ی

ی آسودگ  من از خییل وقت پیش ها،نیازمند چنیر

 از همان وقت که داراب را دوست داشتم... 

اف کردم...   از همان وقت که به او اعیی

 د... ه او مرا پس ز از همان وقت ک
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ی مامن بدون شک هیچ وقت در آن شهر  شلوغ،چنیر

احت دادن قلب و ذهن  ارامیسر را یافت نیم کردم برای اسیی

 و مغزم... 

 

 :تو فکری! -

 دنبال کدوم کشنی غرق شدت یم گردی اونجا؟

 

نگاهم را از پشت شیشه های دودی عینک،به صورت 

ی الهام دوختم و گفتم:چقدر حس خوبی د  اره اینجا! دلنشیر

 

 :اوهوم. -

 حس خوب چند برابرم میشه. تازه اگه بری تو آب این 

 

مشتاق نگاهم را به سمت دریا و آدم هابی که داخل اش 

 بودند،چرخاندم و گفتم:آره! 

 ویل خب مامان خانوم نمیذاره. 
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 :چرا؟-

 

 با یاد گیر های الگ مامان گفتم:میگه لباسات کثیف میشه! 

 

به ی ارایم به شانه رو خیالت ام نشاند و گفت:تو ب ضی

 راحت باشه. 

 خودشم میارم توی آب.  االن

 

از خدا خواسته باشه ای گفتم و درحایل که کیم دامن 

اهن ساحیل ام را باالتر یم بردم،قدم جلو گذاشتم و با  پیر

ی،قدم  لمس خنکای آب زیر کف پایم،با لذت و میل بیشیی

 هایم را به سمت جلو پیش بردم... 
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 ونودوپنجیستدو ت#پار 

 جان یل#یل

 

 

پوستم را احاطه کرده بود،حنی به جانم هم خنگ آبی که 

نفوذ کرده بود و در آن لحظه تمام حس های خوب دنیا 

 برای من بود انگار... 

 

جلوتر که رفتم و آب تا قفسه ی سینه ام رسید،همانجا 

ایستادم و نفس عمیقی کشیدم و دست هایم را از هم باز 

 که درحال غروب کردم 
ی

 بود... و زل زدم به خورشید بزرگ

 

در این نقطه،حنی صدای آدم ها هم به گوش هایم کمرنگ 

شده بود و فقط صدای موج های دریا را یم شنیدم و خنگ 
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آبی را که تمام مغزم را پر کرده بود تا فکر های بد را دور 

 بریزم... 

 

دیدم که با لبخند و حیس خوب،تنم را به عقب چرخاندم و 

با الهام در قسمت کم  حنی مامان هم تن به آب زده بود و 

 عمق ایستاده بودند. 

 

ی جا توقف کند و این لحظه  دوست داشتم دنیا در همیر

 های خوب تا همیشه برایم تکرار شود... 

 

 خنده های بابا و مابی ای که به سمت اش آب یم پاچید... 

خورده اش را لبخند کم یاب و زیبای مامان که لب های رژ 

 .. حسابی شکوفه باران کرده بود. 

 

 خوب بود...اما هنوز مرد چشم آبی نیم خواست 
ی همه چیر

 که این خوشر برای دلم تکمیل شود! 
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 حنی در اوج حس های خوبم،یک جای کار یم لنگید. 

 

 و بدحایل،حسابی 
مردی نامهربان که حنی در هنگام مریضی

اشت این قلب جذاب و دلفریب بنظر یم رسید و نیم گذ

د و با یاد  نگاه های منحصبه فرد و عجیب دیوانه آرام بگیر

 اش یه نریزد و آب نشود... 

 

 . 

 

ه ام را از ناکجا گرفتم و دست بردم و  نفیس گرفتم و نگاه خیر

موهای بلندم را که حسابی توی آب خیس شده بودند را 

 چند دور پیچ دادم و چالندم شان. 

 

آن جا  شد و از تعداد مردیم که هوا کم کم داشت تاریک یم

 بودند هم کم و کم تر یم شد. 
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موهایم را روی یگ از شانه هایم ریختم و همانطور که به 

ی  وع به بافیی سه قسمت تقسیم شان کرده بودم،آرام آرام رسر

کردم و نگاهم را دوختم به دریابی که امروز حسابی دلم را 

 برده بود... 

 

 یل:یل-

 

شو یم خواییم م دوختم،که گفت:پاسوایل به مامان چش

 بریم. 

 

 

 

 

 ونودوششدویست#پارت

 جان یل#یل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1134 

 

 

دست از موهایم کشیدم و ناراضی از روی شن ها بلند شدم 

 و گفتم:نمیشه یکم بیشیی بمونیم؟

 

درحایل که با کمک الهام،زیر اندازی که اورده بودیم را تا یم 

ی ابروهایش جا کرد و گفت:د  بیر
ی

 یر وقته. زد،اخم کمرنگ

 

 کشیدم و بی توجه
به آنها چند قدیم به دریا نزدیک  پوفی

ه شده دوختم...   شدم و نگاه کالفه ام را به اسمان تیر

 

 :قشنگه؟-

 

با صدای مردانه ای که از کنارم آمد،نگاهم را تا نیم رخ 

مردانه ی اشکابی که انگار مخاطب سخن اش من 

 بودم،چرخاندم. 
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؟! -  :خی

 

؟-  :شبای دریابی

 

 گفتم:آره..خییل! لبخندی زدم و  

 ویل چه فایده؟

 باشم. 
ی

 مامانم نمیذاره بیشیی از این شاهد این قشنگ

 

 ابروبی باال انداخت و گفت:خب... 

 میخوای من بگم؟

 شاید موافقت کرد! 

 

 :هرچند که یم دونم میگه نه. -

ی تو تاریگ دیگه.   ویل خب.اینم تیر
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 لبخند مردانه ای زد و گفت:باشه. 

 

 

ابی که مامان ایستاده بود راه افتاد و به سمت ج د همو بع

ه شدم به  ی اش را تعقیب کردم و خیر من هم با نگاهم رفیی

 صورت مامان تا عکس العمل اش را ببینم... 

 

فکر یم کردم که باز هم مامان با یک نه قاطع مرا از 

 دلخوشر هایم محروم کند! 

ان موافقت ویل انگار این بار شانس با من یار بود که مام

 ! کرد 

 

 البته ماندن الهام و احمد با ما،چنان هم بی تاثیر نبود. 
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 ونودوهفتدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

وقنی که مامان و بابا،به همراه مابی و پروانه به خانه 

برگشتند،ما هم در آن تاریگ روی شن ها نشستیم و اشکان 

و به قول با دوستان اش تماس گرفت تا به اینجا بیایند 

 خودش بیشیی به ما خوش بگذرد... 

 

هرچند که من بدون آمدن رفیق های اشکان،راحت تر بودم 

 و بیشیی خوش یم گذراندم... 
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تا وقنی که آن ها بیایند،با حرف ها و خاطره های الهام یم 

خندیدیم و با نور فلش گوشر هایمان،اطراف مان را روشن 

 کرده بودیم... 

 

ما بودند آدم هابی که در ز هم مثل با وجود تاریگ،هنو 

 ساحل نشسته بودند و یا راه یم رفتند... 

 

ی مدل باال که با چراغ  حنی کیم آن طرف تر از ما،یک ماشیر

هایش روشنابی ایجاد کرده بود،ایستاده بود و چند مرد در 

 کنارش ایستاده بودند و باهم حرف یم زدند... 

 

 

راه اشکان از خییل نگذشته بود که یگ یگ دوستان 

 رسیدند.. 

پش های شمایل ای که مثل خود اشکان بچه مثبت و 

 مهربان بودند! 
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ی بیست،بیست و چند  البته که همراه یگ از آن ها دخیی

ساله هم بود که بعد فهمیدم که نامزد همان پش فربد نام 

 است. 

 

واقعن انقدر گرم و صمییم بودند،که طویل نکشید که 

 شدیم.  باهم هم صحبت و دوست

 

میر آتش برای مان روشن کرد و آرش با اسپیکری که با ا

 خودش آورده بود برای مان آهنگ گذاشت. 

 

ستان تا االن با هم  آرش یم گفت که همه شان باهم از دبیر

ی هم اغلب اوقات شان را باهم  رفیق بوده اند و برای همیر

 یم گذرانند و زیادی باهم ندار هستند. 

 

شان،تنهابی و خلوبی را ترجیح یم دن منی که تا قبل از ام

دادم،حاال پا به پای شوخی و مسخره بازی هایشان یم 

 خندیدم و کیف یم کردم. 
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سامان که یگ از شلوغ های آن جمع بود،به قدری انرژی 

داشت که رس آخر نصف بچه ها را مجبور به رقصیدن کرد 

و با حرکت ها و حرف های با مزه اش،مدام همه مان را به 

 ه یم انداخت... خند

 

:تازه یه بار انقدر دلسیی خورده بود که این داش مجید -

مارو با زیدش اشتب گرفت و خالصه که کار داشت به 

جاهای باریک کشیده یم شد که دیگه با دو سه تا چک 

 ردیف اش کردیم. 

 

 

 

 

 ونودوهشتدویست#پارت

 جان یل#یل
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نم ول کن ماجرا یا:آره ناموسن من که به خودم ریده بودم -

 نبود! 

 یه یم گفت طلعت من بچه یم خوام. 

نه منو به جای  ی المصب انقدرم که مص بود، گفتم االن میر

 طلعت خانوم حامله میکنه. 

 

با خنده ای که از دست خاطره های سامان بند نیم 

آمد،نگاهم را به سمت صورت آرشر که با لبو هیچ فرفی 

 نداشت چرخاندم. 

 

 از زور خجالت و خشم چه بگوید.  تبیچاره نیم دانس

 

 :خودتو مسخره کن سامان! -

 یادت رفته چطور با نلبگ هندونه برامون قاچ یم کردی؟
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 هان؟

یا چطور با اون شورت مامان دوزت روی قایل کرال پشت 

؟ فنی  میر

 

اشکان که به زور جلوی خنده اش را گرفته بود،رسی    ع 

 گفت:بابا کوتاه بیاید دیگه! 

یگ که تازه یک ساعته دیدینش تمام پته  و خیر رستون جل

 مته تونو رو آب ریختید. 

 یکم خوددار باشید. 

 

امیر صدای اسپیکر را کمیی کرد و گفت:آقا من میگم جرات 

ه.   حقیقت بازی کنیم بزنه کدورتارو بشوره بیی

 

الهام دست احمد را گرفت و همانطور که از جا بلند یم 

ارو شدند گفت:من که حوصله این  ی  . ندارم چیر

ی اطراف دور بزنیم،شما بازی کنید.  یم همیر  ما میر
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سامان با لبخند خبینی گفت:بگو میخوام برم نامزدبازی 

؟  دیگه،چرا خجالت یم کیسر

 

الهام بعد از پیس محکیم که به گردن سامان 

 نشاند،گفت:بچه پررو. 

 

ی   چیر
الهام و احمد که رفتند،سامان جرات گرفت و با دماغی

 د خی میکشه از دست این. ره احمت:بیچاخورده گف

ب دستش گردنمو شکوند ناموسن!   ضی

 

اشکان درحایل که لبخند عریضی روی لب داشت 

 گفت:حقت بود! 

 

بعد هم سوی    چ اش را از جیب دراورد و درحایل که روی شن 

 ها ان را یم چرخاند،گفت:ببینم قسمت گ میشه. 
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 ونودونهدویست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ه بودیم ت و هیبا دق همه جان به سویچی که یم چرخید خیر

 که باالخره رو به من و امیر توقف کرد... 

 

با لبخند نگاهم را به چشم های پرشیطنت اش دوختم که 

 گفت:جرات یا حقیقت?
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 بدون فکر گفتم :حقیقت. 

 

متفکر نگاهش را توی صورتم دوری چرخاند و بعد پرسید:تا 

 حاال عاشق شدی؟

 

 ی! سوال ساده اچه 

ی حال عذاب دهنده.   سوایل ساده اما درعیر

 

ی نداشت...   آخر عشق یک طرفه که دیگر گفیی

عشقی که حنی کم کم داشت مغزم هم از کار یم انداخت و 

ی که قلب و اراده از کف داده و  مرا تبدیل یم کرد به دخیی

بیچاره وار برای چشم های آبی رسدی یم گرید که هیچ 

 کرد...   ودنمابی نیمدر آن ها خ حس دوشت داشتنی 

 

با سوت بلندی که آرش زد،نگاه خشک شدم را از روی شن 

ون فرستادم  ها گرفتم و آیه که روی دلم سنگینی یم کرد بیر
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که با خنده گفت:کیه اون مرد دو قروبی که براش آه یم 

 کیسر حاال؟

 

اگر یم گفتم آن مرد دو قرابی که با خنده مسخره اش یم 

،دابی ر 
ی لبخندش را تا باز هم این فیق ات هست،کنی چنیر

 بناگوش حفظ یم کرد؟

 

 :زیرلفظی میخوای خانوم افق؟-

 آره یا نه؟

 

 :آره-

 

ی بچه ها بلند  با تک کلمه ای که گفتم،صدای "اووو" گفیی

 شد و آرش رسی    ع پرسید:گ هست حاال؟
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با لبخند کچی یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم:این 

 وال! شد دو تا س

 

را جلو کشید و درحایل که  برای بار دوم  شتن اشکان

سوی    چ را یم چرخاند گفت:ایشاال توی حقیقت بعدی اینم 

 لو میدی. 

 

بی حرف،به تماشای ادامه ی  بازی نشستم و این وسط با 

 مسخره بازی های آرش و بچه ها کیل خندیدم... 

 

یک بار که جرات به امیر افتاد،قرار شد که شن خیس 

جبور شد که دست و پای آرش عدی سامان مورد و بار ببخ

را بوسه باران کند تا به قول آرش،انقدر به خودش مغرور 

 نشود! 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1148 

 

 

 سیصد#پارت

 جان یل#یل

 

 

رسی بعد که اشکان سوی    چ را چرخاند،برخالف میلم باز هم 

 سوی    چ به طرف من چرخید! 

 

شده یم دانستم که اگر حقیقت را انتخاب کنم،هر طور که 

اف  مرا مجبو  کردن عشقی یم کنند که جز خودم و ر به اعیی

 خودش کیس از ان با خیی نبود! 

 

 از این رو وقنی فربد پرسید:جرات یا حقیقت؟
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بدون فوت وقت و در مقابل نگاه خبیث 

 آرش،گفتم:جرات! 

 

 :بچه پررو. -

 من که تو دورای بعدی باالخره ازت حرف یم کشم! 

 

گفتم:باشه نازک کردم و  با خنده برایش پشت چشیم 

 بار! دو 

 

- ! ی  :خب بچه ها یه لحظه وایسیر

 میخوام جرات بگم... 

 

 امیر رسی    ع گفت:بگو بره توی قسمت عمیق دریا و برگرده. 

 

 اشکان قاطع گفت:نه! 
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 اتفافی بیفته گ جواب گوعه اون وقت؟

 

 :وایسید خودم میگم! -

 

ه شدیم که با   کیم همه منتظر به صورت متفکر فربد خیر

ه اونجا وایساده ت:برو ازون مرده کمکث و تعلل گف

 خواستگاری کن! 

 

در میان همهمه بلند شده بچه ها،نگاه متعجب ام را به 

 جابی که اشاره کرده بود،دوختم... 

 

ی شاش بلندی که چراغ هایش روشن بود را یم  همان ماشیر

 گفت. 

 

ی هیکیل در کنارش ایستاده بودند و با هم  چند مرد تقرییی

 ... بگو بخند یم کردند 
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 :یه خی دیگه بگو فربد! -

 

ی خوبه بابا. -  :نه همیر

 

 یل مهمونه! :میگم یل-

 تا بال رسش نیارید واینمیستید؟

 

با هیجان نگاهم را از آن سمت برداشتم و خطاب به 

 اشکابی که با دوستان اش کلکل یم کرد گفتم:اوگ. 

م.   میر

VIPیل: یل 

 سیصدویک#پارت

 جان یل#یل
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رحال بلند شدن تعجب به منی که داشکان با نگایه م

 یل! بودم،گفت:یل

ی؟!  ،کجا میر ی ی و چیر  معلوم نیست اون یاروها اصلن کیر

 

آرش باز هم از همان سوت های بلند اش زد و گفت:ایول 

 بابا. 

 ببینم یه عروش میندازیمون یا نه! 

 

 :خفه شو آرش. -

 بشه. همش زر زرای تو باعث شد این بچه شیر 

 

 ! :من خی گفتم بابا -
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اهن ساحیل ام را  بی توجه به بحث میان آن ها،پشت پیر

تکاندم و بی توجه به اشکان که اسمم را صدا کرد،به سمت 

ی آن مرد های ناشناس حرکت کردم.   ماشیر

 

ش کمرنگ در وجودم  بان قلبم کیم تند شده بود و اسیی ضی

 خودنمابی یم کرد. 

 

یجان به خرج دهم،تا خوش دلم یم خواستم امشب کیم ه

 حایل ام تکمیل شود! 

 

 نفس عمیقی کشیدم و کیم به قدم هایم رسعت بخشیدم... 

با نزدیک شدنم،انگار که تازه حواس شان به منی که در 

چند قدیم شان رسیده بودم،جلب شد،که نگاه های سوایل 

 و مشکوک شان به سمتم نشانه آمد... 
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کردم و در نهایت   کیم روی صورت های مردانه شان مکث

کیم جذاب تر بود   آن کیس که نسبت به بقیه به سمت

رفتم و وقنی مقابل اش رسیدم،خییل بی مقدمه گفتم:با من 

؟  ازدواج یم کنی

 

 شنیدم که دوستان اش پقی زیر خنده زدند... 

ویل نگاه سیاه رنگ و جستجوگر خودش،دوری در صورتم 

 چرخید و دور از انتظار گفت:چرا که نه؟. 

 

اختم و وک بود،ابروبی باال اندبا خنده ای که از زور ش

 گفتم:خی شد؟

 

یگ از دوستان اش که ریش هابی کم پشت و موهابی لخت 

به ای به شانه ی مرد مقابل ام زد و با خنده  داشت،ضی

 گفت:با این رسعت عملت عمو مون نکنی داداش. 
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 کیم خودم را جمع و جور کردم و با اشاره به جمع خودمان

 ق زده این طرف را نگاه یمکه همه شان با چشمابی و 

کردند،گفتم:راستش ما داشتیم بازی جرات حقیقت و یم 

 کردیم... 

ی من بیام ازت خاستگاری کنم...   گفیی

 

 :قیافت آشناست برام. -

 

با تعجب نگاهم را به صورت ناآشنا و مردانه اش دوختم و 

 گفتم:قیافه من؟

 

 

 

 

 سیصدودو#پارت

 جان یل#یل
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ه،  بت تکان داد. رسش را به نشانه مثبا همان نگاه خیر

 

ی یم کردم،هیچ ردی از  هرچه آن صورت مردانه را باال پاییر

 آشنابی نیم دیدم. 

چنان ذهنم از تصویر چهره اش خایل بود که فکر یم کردم 

 حنی در حد یک برخورد کوتاه هم در خیابان او را ندیده ام. 

 

؟-  :بچه کجابی

 

- .  :یه جابی

 

 ت و گفت:اهل شمایل؟لبخند محو اش وسعت گرف
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 یل. :یل-

 

نگاه متفکرم را از او گرفتم و رو به چهره ی ناراضی اشکان 

که از دور نگاه مان یم کرد با صدای بلندی که به گوش 

 های شان برسد گفتم:االن میام

 

 :نگفنی -

 

صورت خودش و دوستان پوفی کشیدم و با نگایه دوباره به 

 اش گفتم:چه فرفی داره آخه؟

 

ی گرفت و درحایل که یک قدم نزدیک تر یم از ماتکیه  شیر

 امد،گفت:فرق داره دیگه. 

 اون یه حرف دیگه ست. 
ی

 اما افتخار نمیدی بگ

 حاال... 
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 اسمت چیه خوشگله؟

 

با پوزخندی که کم کم داشت لب هایم را کش یم آورد،یک 

ایه کردم و گفتم:نکنه من و با دور رس تا پایش را نگ

؟پشخالت اشتباه گرفنی ک  ه فاز صمیمیت برداشنی

 

 با خنده ابروبی باال انداخت و گفت:با پشخاله که نه... 

م شاید!   ویل با دوست دخیی

  

نگاه متعجب ام را به چشم های سیاه و جدی اش معطوف 

کردم و شنیدم که یگ از همان رفیق هایش گفت:دهنتو 

 بابا. 

 

 خب... 

 در آن لحظه،هم حس خوبی گرفتم و هم حیس بد! 
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یم دیدم مردی که یم توان گفت صورت جذابی که این

داشت،این طور از منی که به لطف داراب خودم را در حد 

صفر یم دیدم،تعریف یم کرد و حنی پیشنهاد یم 

 داد...واقعن باعث احساش خوش در جانم یم شد! 

 

 

 

 

 سیصدوسه#پارت

  جانیل#یل

 

 

 اما از طرفی هم... 

 نیم دانم... 

 در درون قلبم یم کردم و فقط جابی آن حس بد را درک ن

 احساس اش یم کردم. 
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 یل! :یل-

 

با صدای اشکان،تازه انگار به خودم آمدم و رسی    ع نگاه 

ه ی مردی که حنی نام اش  خشک شده ام را از چشمان خیر

 را نیم دانستم،برداشتم.. 

 

 :بله؟-

 

آمد و با نگایه به آن ها،آرام و طوری که فقط نزدیکم 

 ت:دوساعته چرا اینجا وایسادی!! خودم بشنوم گف

 دیگه میخوایم برگردیم خونه دیروقت شده. 

 

 یِل؟:پس،اسمت یل-
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برای بار چندم که نگاهم به سمت اش برگشت،با لبخند 

 گفت:تا حاال نشنیدم! 

 یعنی حداقل تو ایران،نه! 

 قشنگیه!  بنظرم خییل اسم خاص و 

 یل!...میتونم شمارتو داشته باشم؟یل

 

درخواست جنتلمنانه ی آقای  نده بود وسطواقعن کم ما

 مجهول النام زیر خنده بزنم... 

؟ ی  انقدر زبان ریخیی

اگر واقعن من انقدر زیبا و مقبول بودم که این مرد،به من 

درخواست دوسنی بدهد،پس چرا داراب انقدر خردم یم 

 کرد؟

دش متوجه بود که چقدر پس زدن هایش قلب نیم دانم خو 

 کرد،یا نه! و روحم را خاکسیی می

 

 :اشکان! -
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با شنیدن صدای بم و جدی ای که گوش هایم را پر 

کرد،رسی    ع رسم را به سمنی که ایستاده  بود چرخاندم و نگاه 

ه و اخم های درهم اش را در همان ثانیه اول شکار  خیر

 کردم... 

 

بان قلبم انقدر تند شده بود.. نیم دانم چرا بی   دلیل ضی

 

 ظه داراب اینجا باشد... دوست نداشتم که در این لح

آن هم درست همان زمابی که یک مرد غریبه یم خواست 

د.   شماره ام را بگیر

 

 :جونم داراب؟-

 

با قدم هابی محکم و شمرده،جلوتر آمد و وقنی که درست 

ایستاد،باالخره آن نگاه لعننی و پر حرارت را در دو قدیم ام 
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باید  از روی صورتم برداشت و تازه به یادم انداخت که

 نفس بکشم!... 

 

 :اینجا چیکار یم کنید؟-

 

لب گزیدم و در دل خدا خدا کردم که اشکان حرفی از قضیه 

 ی چند لحظه پیش باز گو نکند... 

 

 

 

 

 

 

 سیصدوچهار#پارت

 جان یل#یل
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 و پرنفوذ حسابی دلم را تکان داده بود و آن آبی 
ی های سنگیر

داشتنم شک یم ترسیدم با فهمیدن قضیه،بیشیی به دوست 

 کند و .... 

 هوووف.. 

 اصلن داراب اینجا چه یم کرد؟

 

احت کند؟  مگر دکیی نگفته بود که باید در خانه اسیی

 

 

 

 :هیچی راستش... -

 

 :من یم تونم باهات جدا صحبت کنم؟-
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ده شده از حرص،بی توجه به نگاه منتظر با لب  هابی فشر

لحظه  او،رسی    ع نگاه ام را به سمت داراب چرخاندم و برای

ای نگاه مان در هم قفل شد و من مردم برای آن همه 

س را به و  جودم هدیه یم جذبه ای که داشت ذره ذره اسیی

 کرد. 

 

 :آقا گ باشن؟-

 

 

 یم؟دستانم را مشت کردم و آرام لب زدم:میشه بر 

 

 :آقا رسور باشن. -

. من با یل  یل کار دارم.شما یم توبی مرخص شر
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ت به صورت قلدر مرد  ه شدم و هزار بابا حیر ر مقابلم خیر

 در دل خودم را لعنت فرستادم. 

 

مردک انگار از آن دسته مرد های قلدر و زورگوبی بود که با 

هر حرفی دنبال جنگ و جدل هستند و تا دعوا درست 

ند.  نکنند آرام  نیم گیر

 

ش که تمام جانم را تحت الشعاع قرار  با عصبانیت و اسیی

 آقا 
ی

 ؟داده بود،گفتم:خی میگ

 درست صحبت! 

 

قبل از اینکه حرف دیگری بزنم،داراب با عصبانیت به 

 به بازویم زد و درحایل که مرا به 
ی

سمتم گام برداشت و چنگ

ی  سمت اشکان هل یم داد،زیر لب آرام غرید:یکم سنگیر

 ش! با
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ی یک جمله برای کل عمرم کافی بود انگار!   و همیر

م ریخت..که انقدر...انقدر با این جمله ی کوتاه روانم به

و بغضی به سنگینی  بالفاصله اشک به چشمانم نیشیی زد 

 همان حرف،راه گلویم را بست... 

 

 نیم خواستم گریه کنم... 

 نیم خواستم این بار جلوی این همه آدم گریه کنم... 

 

سخنی اشک های تلنبار شده ای که منتظر یک اشاره ی به 

 دم... جزب  بودند را پس زدم و عقب تر از آن ها ایستا

 

 

 

 

 سیصدوپنج#پارت

 جان یل#یل
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به به شانه ی مرد گستاخ مقابل اش زد و با لحنی  چند ضی

که جدیت و شاید هم عصبانیت،از ان چکه یم کرد 

 ب. گفت:رسور که جلوت وایساده پش خو 

 اما خب...من نشنیده گرفتم. 

 درضمن. 

 برو واس بچه محالی خودت ادای التارو دربیار! 

 رم. کال کاری ندامن با بچه فو 

 

به خوبی جوش و خروشر را که با حرف هایش در جان مرد 

انداخته بود را حس یم کرد و حنی درصدی هم حس بد 

 وجودش کم نشده بود. 
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شده بود و این وسط از قیافه و لحن بی ادبانه اش کفری 

یل بزند،به عصبانیت اش دامن حرفی که یم خواشت با یل

ک دیوانه را با این مرد  یم زد و اصلن نیم توانست ربط دخیی

 گستاخ متوجه شود. 

 

 به چهره ی مغرور و حق به 
ی

مرد،متاقابلن پوزخند پررنگ

جانب داراب زد و گفت:به پا زیر پام لهت نکنم مرد 

 کوچک. 

 زی برداشنی واس من؟فاز گنده گو 

 هه... 

 میندازنت ِچش قشنگ! 
ی

 یه اشاره کنم که از مردونگ

 

ی شان حکم فر برای لحظه ای،سکوبی  ما شد و عجیب بیر

ه بودند و زنگ خطر را  نگاه دو مردی که با خشم به هم خیر

یِل نگران،به صدا دراورده بودند،حسابی در قلب و جان یل

 بود.. جو مسکوت را پرتنش کرده 
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هنوز آن سکوت مزخرف برقرار بود،که ناگهان داراب با 

مشت محکیم که روی استخوان گونه ی مرد تخس 

ی را به هم ریخت و دعوابی بزرگ درست نشان د،همه چیر

 کرد... 

 

حاال عالوه بر این که داراب و آن مرد با هم گالویز شده 

بودند،دو دوست هیکیل اش که تا به االن تماشاگر بودند 

م برای حمایت به آن ها ملحق شدند و اشکان و رفیق ه

 هایش هم از سمنی دیگر درگیر ماجرا شدند.. 

 

ه این دعوای بزرگ رسیده سخره، حاال باز یک بازی م

یل ای که با چشم های اشگ و قلنی پرتپش نظاره بودند و یل

گر آن ها بود،خودش را مقص صد در صد این  قضیه یم 

همه جانش را گرفته بود،سیع یم کرد  دانست و با ترش که

 با داد و بیداد و التماس،دعوا را خاتمه دهد!... 
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 سیصدوشش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 امروز انگار برای هیچ کس روز خوبی نبود! 

 

مخصوصن برای دارابی که آن مریضی لعننی تمام بدنش را 

ی  درگیر کرده بود و حنی حاال هم که با مشت های سنگیر

 و 
ی

توی رس و صورت آن مرد یم کوبید،احساس کوفتگ

 رخوت زیادی در بدن اش حس یم کرد... 

 

بداند  یل را دیر آمدن اشکان و یلبه اینجا آمده بود تا علت 

 و حاال برنامه طور دیگری پیش رفته بود... 
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دلش یم خواست تمام اعصاب خرابی ها و فکر های اضافی 

ک رس به هوا ت وی ذهنش ایجاد کرده بود ای را که آن دخیی

ی مشتها،روی رس کیس خایل کند و حاال که کیسه  را با همیر

است تا فرصت را از بوکس خوبی پیدا کرده بود،نیم خو 

 دست بدهد! 

 

 

 :داراب کوتاه بیا... -

 داراب.. 

 

به ی  نفس زنان بازو اش را از چنگ اشکان رها کرد و ضی

بنشیند مهار کرد و دسنی را که یم خواست توی صورت اش 

ف تو فکردی با رسنگ باد انداخنی تو  با غضب،غرید:بیشر

 تن لشت پهلون شدی؟؟؟

 ه  ان؟؟

  ردی؟؟واسه من زر زر یم ک
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به محکیم که به بینی اش خورد،مشت  برای لحظه ای ضی

هایش را از کار انداخت و همان وقفه کافی بود تا آن ها هم 

 کنند و با صورت هابی 
 برافروخته به چهره کیم عقب نشینی

ی درهم دارابی که حاال رد باریگ از خون،از بینی اش راه 

ه ب  مانند...... گرفته بود و از چانه اش چکه یم کرد،خیر

 

ی اوضاع،کیم جرات گرفته بود،قدم به یل یل که با آرام گرفیی

جلو برداشت و وقنی که بینی خوبی داراب را دید،با اشک 

قلنی که داشت از جا کنده یم شد  هابی که بند نیم آمدند و 

 آرام و لرزان لب زد:داراب!... 

 

 

 

 

 سیصدوهفت#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 

به خون به جابی ر افتاده ی داراب که برای لحظه ای،نگاه زی

مانده روی دست اش بود،باال آمد و مردمک های آشفته و 

غضب آلودش توی یک جفت چشم مظلوم و اشگ قفل 

 شد... 

 

درهم گره خورد و با حرض که لحظه به  مشت هایش

یل رو گرفت و به سمت لحظه داشت اوج یم گرفت،از یل

اثر اعصاب متشنج اش مرد هجوم برد و با قدربی که در 

 چند برابر شده بود،بر رسشان آوار شد... 

 

ی خوب نبود...   هیچ چیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1175 

وع دعوا نشده نه حال یل یل که  هنوز متوجه علت و رسر

 بود... 

ل از نه حال د قابل کنیی ارابی که نیم دانست این خشم غیر

 کجا شعله کشیده... 

و نه حال دوست و رفیق هابی که آن جا بودند و نیم 

 ند باید چه کنند... دانست

 

اه هابی که دو طرف  بعد از ده دقیقه زد و خورد و بد و بیر

بی که بود آن ها را از هم 
بار هم یم کردند،با هر زور و ضی

 ه آن دعوای کذابی خاتمه دادند... جدا کردند و ب

 

داراب درحایل که نفس نفس یم زد و قفسه ی سینه اش به 

ی یم شد،دسنی به  بینی اش کشید و با شدت باال و پاییر

دیدن رد خوبی که هنوز تازه بود،خطاب به اشکان که بازو 

سبیده بود گفت:یه خی بیار من دماغمو پاک اش را سفت چ

 کنم. 
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ی اشکان با  حایل که بهیی از داراب نبود،او را به سمت ماشیر

 هدایت کرد و گفت:خی بگم بهت؟

ی با خودت چیکار کردی؟  ببیر

 

ود،رسفه دردش باز هم بازگشته بداراب که حاال حس گلو 

 و صدابی که در اثر داد و بیداد 
ی
ای کرد و با بی حوصلگ

م  هایش به شدت خشدار شده بود گفت:برو بگو اون دخیی

 وار شه رسی    ع بریم خونه. بیاد س

 

ی را برای داراب باز کرد و  اشکان با ناراحنی در ماشیر

 گفت:خییل خب. 

م اونم صدا میکنم.  ،االن میر ی  تو بشیر

 دستمالم توی داشبورده...بردار خون دماغتو باش پاک کن. 
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 سیصدوهشت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 
ی

ی را بست،با سکوت پررنگ  وقنی که اشکان رفت و در ماشیر

وی به  ی را پر کرده بود و اجازه ی پیشر که تمام فضای ماشیر

افکارش را یم داد،بی توجه به دماغی که میخواست رد خون 

ند،رس پر درد اش را به صندیل تکیه زد و نگاه را از ان پاک ک

تب دارو بی حوصله اش را به دریابی که بخاطر تاریگ هوا 

 دوخت...  زیادی سیاه به نظر یم رسید 

 

 عاقیل بود! مرد 

ر اش را زیر سوال  در گذشته هیچ وقت شخصیت و پرستیر

ده بود تا با جنگ و جدل در مرکز توجه یک عده قرار  نیی

د.   بگیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1178 

 

 ... بود  صبور 

 همیشه با عقل پیش یم رفت... 

 همیشه مواظب بود و حاال... 

 حاال برعکس شده بود انگار. 

هر چه یم خواست این جوش آمدن زود هنگام را به این 

مریضی لعننی ربط بدهد،یک جابی از وجودش مدام این 

 توجیه را پس یم زد... 

 

دلش یم خواست دو چشم قهوه ای رنگ را از کاسه دراورد 

ی مو بلند را از مغزش پاک کند تا کیم حالش بهیی و  دخیی

 د... شو 

د...   کیم آرام بگیر

د و به همان داراب  کیم از این حال و هوا فاصله بگیر

 برگردد... گذشته 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1179 

مشت هایش درهم گره خورد و نگاه پر اخم اش را از مقابل 

 گرفت... 

 

استخوان دست هایش درد یم کرد و به یادش یم انداخت 

ی دست ها کتک که چقد ر محکم آن مرد عوضی را با همیر

 زده! 

 

از یک سو فکر یم کرد که زیاده روی کرده و از سمت دیگر 

بزند اش تا خون باال با خودش یم گفت یم توانست انقدر 

 بیاورد! 

 

نفس عمیقی کشید و حاال با ریتم نفس هابی که منظم شده 

ی بود،کیم شقیقه های پر درد اش را ماساژ داد و در  همیر

 شد و بی توجه،پلک های 
ی هنگام متوجه باز شدن در ماشیر

ی اش را روی هم انداخت...   سنگیر
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ینی که در بینی اش جریان گرف ی از بوی کمرنگ و شیر ت و فیر

 هابی که از عقب یم شنید،فهمید که یل
ی  یل سوار شده! فیر

 

ی نگفت و همان سکوت عذاب آوری که یل ی یل را چیر

ش گرفت و اخم هایش پررنگ تر مضطرب تر یم کرد در پی

 شدند... 

 

 

 

 

 سیصدونه#پارت

 جان یل#یل

 

 

خییل نگذشت که تقه ای به شیشه خورد و باالخره باعث 

 خون افتاده ی داراب شد. باز شدن چشمان 
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ی کشید.   اشکان اشاره ای کرد و داراب شیشه را پاییر

 

 :تو که هنوز خون دماغتو پاک نکردی!!! - 

 

،به سمت داشبورد ی کلکل را نداشتداراب که حوصله 

خم شد و در حایل که جعبه ی دستمال کاغذی را از ان جا 

ون یم کشید،گفت:سوار شو دیگه.   بیر

 

تاسف رسی تکان داد و با ناراحنی ای که برای اشکان با 

اتفاق پیش آمده و این حال داراب بود،آیه کشید و 

 گفت:برم سوی    چ ماشینو بدم احمد،االن میام. 

 

که تازه متوجه الهام و نامزد اش شده بود،دستمال اب  دار 

 خوبی را از بینی اش کنار زد و گفت:الزم نکرده بیای. 

ی خودت بیا،من خ ونم. تو با ماشیر  ودم میر
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 اشکان با مخالفت رسی تکان داد و گفت:با این حالت؟

 نیم خواد،خودم میام! 

 

ی را یم  ه ماشیر  کشید و درحایل که دستیگیر
داراب پوفی

شید،مصمم و قاطع گفت:اشکان حوصله بحث کردن ک

 رم. اضافه ندا

 گفتم که خودم میام. 

 تو برو! 

 

ضا اشکان که هنوز هم نظرش عوض نشده بود و دلش ر 

نبود برای این که داراب با این وضعیت پشت فرمان 

بنشیند،با اولتیماتوم او،به ناچار رسی تکان داد و 

 گفت:خییل خب... 

 آروم برون فقط. 
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به ی آرایم  به شانه ی  ب بهدارا نشانه ی اطمینان ضی

 یم شد،با اشاره به جابی 
ی اشکان زد و درحایل که سوار ماشیر

 بودند،گفت:برو معطل نشن. که دوستان اشکان ایستاده 

 

پشت فرمان نشست و نگاه اش را از اشکابی که هنوز همان 

ی  جا ایستاده بود و با نگرابی نگاه شان یم کرد،گرفت و ماشیر

 را به حرکت دراورد. 

 

این سکوت را دوست داشت و میل شدیدی هم برای پیش 

بردن این سکوت داشت و دلش نیم خواست هیچ حرفی 

 بزند... 

 

کرد که در این لحظه و زمان،اصلن گنجایش بحنی   حس یم

 یل ندارد. جدید و احتمالن یک دعوای دیگر را با یل

 

ی نداشت... یل  یل تقصیر
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ک کاری نکرده   بود ویل... دخیی

ویل خودش هم نیم دانست دقیقن چه مرگش شده که این 

ی که حاال گوشه ی صندیل مچاله  طور از دست آن دخیی

ون دوخته شده،کفری و شده و نگاه شفاف و  تر اش به بیر

 حرض هست!... 

 

احساساتش در هم تنیده شده بودند و حنی از درک خودش 

 هم عاجز بود! 

 

 

 

 

 سیصدوده#پارت

 جان یل#یل
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با دیم عمیق،دسنی به صورت اش کشید و نگاه آبی و 

آشفته اش را به خیابان دوخت و پدال گاز را بیشیی فشار 

 داد... 

 

آرامش داشت و نیم دانست باید این آرامش احتیاج به 

 لعننی را کجا پیدا کند... 

 

یک دست اش را بند فرمان کرد و با دست دیگرش پاکت 

گذاشته بود،برداشت و یک نخ   سیگاری را که روی کپسول

ون کشید و کنج لب اش گذاشت...   بیر

صدای "تق" فندگ که سیگار را روشن کرده بود،نگاه 

ون گرفت و معطوف یلرسگردان و خسته ی  یل را از بیر

مردی کرد که انگار او هم در دنیای افکار خودش غرق 

 بود.... 

 

 در این لحظه هم نگران حال اوبی شده بود که 
چندی حنی

 .... پیش قلب اش را،مثل همیشه به درد اورده بود 
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 نگران بود و زبان اش نیم چرخید تا بگوید

! "اون سیگار ت *خیم رو بذار کنار عو   ضی

 تو با خودتم مشکل داری؟؟؟؟"

 

آیه از ته دلش کشید و بی توجه به کلمابی که پشت لب 

ی کشید و  های رنگ دارش صف کشیده بودند،شیشه را پاییر

را به لبه ی ان تکیه زد و اجازه داد که باد با پوست  رسش

رسد صورت اش برخورد کند و رد خیس اشک هایش را 

 ند.... خشک کن

 

 کوت و بی حرفی را ترجیح یم داد... یل هم این سیل

 

بان قلبش تند یم  هنوز از یاد آوری دعوای چندی پیش،ضی

س و ناراحنی در جانش بود....   زد و اسیی
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ده ی داراب،قلب و عقل و به ظاهر سا هنوز از حرف

جانش در شوک به رس یم برد و مدام با خودش  یم گفت 

ی که چه کار خطابی کرده که داراب!به او   گفته تا کیم سنگیر

 باشد!.... 

 

هنوز آن زمابی را که داراب با سوءظن از رفیق های تازه به 

 سن بلوغ رسیده و پشش حرف یم زد را به یاد داشت و.... 

 

خندی تلچی لب های بی شکلش را کشید و در دل به خود بل

 بی عارش قهقهه زد.... 

 آدم شدن چقدر سخت بود! 

کنار گذاشت و احمق   چقدر سخت بود که خر بودن را 

 بودن را چال کرد.... 

 عاقل بود تبحر یم خواست... 

 آدم بودن... 

 ... ی  غرور داشیی
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 کینه ای بودن... 

بان داره  این ها مهارت یم خواست و چرا این ماهیچه ی ضی

 ر زبان نفهم بود؟... لعننی انقد

 

 

 

 

 سیصدویازده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

اش رس خورد و نگاه بی هوا قطره اشگ از گوشه ی چشم 

اخم آلود داراب را که گایه از ایینه روی صورت گرفته ی 

ک چرخ یم خورد،به سمت خود معطوف کرد...   دخیی
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نیمه اش زد و نگاهش را از پک عمیقی به سیگار نصفه و 

یل که با این حالت ها و ناراحنی ملموس،کم کم داشت یل

ویش را یم کفری ترش یم کرد گرفت و دود سیگاری را که گل

ون فرستاد و پر حرص در   بیر
ازرد،به همراه بازدم عمیقی

 دلش غرید

 "لعنت بهت! 

 لعنت ب ه ت!"

 

ی فینی که شنید،دیگر نتوانست تحمل  با شنیدن صدای فیر

که کند و در یک لحظه،با همان رسعت باالبی  

ی را کنار خیابان کشید و با حرص پایش را روی  داشت،ماشیر

د و  ی ایستاد،با خشم به عقب پدال ترمز فشر وقنی که ماشیر

یل روی گرداند و روبه صورت رنگ پریده و ترسیده ی یل

 فریاد کشید: 

 چ ه م رگ ت ه؟؟

 ه   ان؟؟؟
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ی وی مغز و روان من اسچ ه مرگت ه که فقط ر  گ میر

 ب چ ه؟؟؟

 

یل که از زور شوک و ترس و این فریادی که اصلن از یل

در یک لحظه تمام جانب داراب،انتظارش را نداشت،

احساسات ناراحت کننده اش به غلیان در آمد و زیر گریه 

 زد... 

 

ی بود که از داراب انتظار نداشت...  ی  تنها چیر

نقدر دوست اش داشت این انتظار نداشت که مردی که ا

 ،رس هیچ و پوچ بر رسش فریاد بکشد و .... طور 

 

وای از دیل که با شنیدن صدای داد مرد محبوبش در یک 

حظه،با تمام توان ترکیده بود و جان را به لب هایش ل

 رسانده بود.... 
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 وای از هق هقی که بند نیم آمد... 

 

،به  که ترسیده از شنیدن فریاد هابی
گوشه ای   وای از عشقی

 در عمق جانش پناه برده بود.... 

 

داراب که با دیدن گریه ی یل یل و شانه های لرزان اش،درد 

ده بود،با حایل عجیب و بد!با شقیقه هایش دو چندان ش

د و برای  حال پریشابی که داشت،لب هایش را بر هم فشر

د...   لحظه ای پلک برهم گذاشت تا کیم آرام بگیر

 

 

 

 

 هسیصدودوازد#پارت

 جان یل#یل
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 زیاده روی کرده بود. 

 

رس پر درد اش را به فرمان تکیه زد و از دست رفتار 

معقول و لحظه ای  اش،اخم هایش بیشیی و بیشیی در غیر

هم رفت و گوش هایش پر شد از صدای گریه ای که قلبش 

 را یم ازرد... 

 

 چرا امروز َرد داده بود؟

 

د و با عذاب وجد ابی که انگار تازه پلک هایش را برهم فشر

یم کرد،چند نفس عمیق کشید و در  داشت برایش قد علم

 دل  صدبار خودش را شماتت کرد... 

 

 داد یم زد. نباید 

 مگر چه حقی داشت ؟
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 مگر چه کاره بود؟

اصلن چرا داشت خودش را درگیر کار و بار های این بچه یم 

 کرد؟

ش فریاد  اگر فردین یم فهمید که رس تک دانه دخیی

 ده،چه یم کرد؟کشی

 رو داشت که باز هم در چشمان او و ماندگار نگاه کند؟

ای بعید اصلن خودش چه مرگش شده بود که این رفتار ه

 را بروز یم داد؟؟؟

 

 

ون پرت کرد   رسیده بود را از شیشه،بیر
سیگاری که به فیلیی

 الی موهای بهم ریخته اش کشید... 
ی

 و کالفه چنگ

 

د؟یل آباید چه یم کرد تا یل  رام بگیر
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واقعن آشفته بود و فکری به ذهن اش نیم رسید و صدای 

 یل داشت کالفه تر اش یم کرد. گریه های یل

 

 ببخشید من... : -

 

 یل روی گرداند. پوفی کشید و به سمت یل

 

با دیدن دستابی که صورت اش را پوشانده بودند و اجازه 

انه ی او را ببیند،با ندامت  و نیم دادند که صورت دخیی

بالتکلیقی دسنی به گردن گر گرفته اش کشید و گفت:امروز 

 حالم خوب نبود... 

 نیم خواستم اینطوری شه... 
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ده#پارت ی  سیصدوسیر

 جان یل#یل

 

 

نگاهش را به موهای بلند و مواخی که دورتا دور شانه هایش 

را پوشانده بود،دوخت و درحایل که هنوز هم نیم دانست 

ین گریه قطع شود،رسش را به پشنی باید چه کند تا صدای ا

صندیل تکیه زد و با چشمابی که سوزش داشت و رگ های 

ه ماند به قرمز و ترکیده در آن خ ودنمابی یم کرد،باز هم خیر

 یل! یل

 

 مزخرف و پوچ اش را بهم یم 
ی

ی که داشت زندگ به دخیی

 ریخت... 

 

ی که با رستقی تمام،گوشه ای از ذهن اش را اشغال  دخیی

 ود و نیم خواست او را به حال خودش رها کند... کرده ب
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 داراب مرد هوسبازی نبود... 

ف اختیار از کف بدهد و مردی نبود که با دیدن جنس مخال

 کارهای دیگری کند. 

 

غرایزش را خاموش نگه داشته بود و با تجربه هابی که با دو 

 اش کسب کرده بود،مییل به یک رابطه ی 
ی

زن قبیل زندگ

 ردرس دیگر نداشت و حاال... جدید و پر د

 

ی یم شد و  حاال نریم آغوشر پر جاذبه در ذهنش باال و پاییر

ک گریان را در  او را ترغیبب یم کرد  ی حاال دخیی تا همیر

آغوش بزرگ اش بچپاند و انقدر آن بدن بغیل را بفشارد،تا 

د....   تمام حرص و جوش اش خایل شود و شاید آرام بگیر

 

یگری آتش زد را گرفته بود،سیگار د با حال بدی که گریبانش

و با نگاه خسته ای که به انتهای آن جاده ی خلوت و تاریگ 

ی های کشاورزی گرفته بود،دوخت.  که دو طرف اش  را زمیر
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با دود غلیظی که به گلویش را پیدا کرد،چند رسفه ی شدید 

کرد و وقنی که کیم آرام گرفت،باز هم بی توجه به دردی که 

ای خراش برداشته گلویش ایجاده شده در ماهیچه ه

بود،پشت هم از سیگاری کام گرفت که جز تلچی هیچ 

 نداشت... 

 

لبان اش فاصله داد و درحایل که دود حبس مانده فیلیی را از 

ون فوت یم کرد ، یاده تصویر و طعم  در دهانش را بیر

ه  ی خیر
متفاوت لب هابی افتاد و نگاهش  از ایینه به دخیی

ین و پر حالوت بود... ماند که صاح  ب آن لب های شیر

 

 

 

 سیصدوچهارده#پارت

 جان یل#یل
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 ویل،صدای هق هق اش بند آمده بود... هنوز گریه یم کرد 

 

ی را بوی دود و عطر مردانه ای پر کرده بود و  فضای ماشیر

ی بازگشته بود.   باز هم  آن سکوت سنگیر

 

ه اش را از  صدای زنگ موبایل داراب،باالخره نگاه آبی و خیر

 کرد.   آیینه گرفت و حواس پرت شده اش را جمع

 

نشست و گوشر را که کیم در جایش جا به جا شد و صاف 

ون کشید،با دیدن نام اشکان،بی حوصله  از جیب اش بیر

نفیس گرفت و قبل از اینکه جواب دهد،گلوی گرفته اش را 

 کیم صاف کرد و تماس را برقرار کرد. 
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ن صدای ه کرده بود،همه باعث ایفریاد ها و رسفه هابی ک

 صدایش 
ی

به شدت گرفته و خشدار بودند و به این سادگ

 یم شد. صاف ن

 

 :الو داراب؟-

 

 :بله؟-

 

اشکان با نگرابی و خیایل که با شنیدن صدای داراب،کیم 

 راحت تر شده بود گفت:کجابی دو ساعته؟

 ما رسیدیم خونه. 

 

 :دارم میام. -

 

ی شده؟- ی  :چیر

 اده؟اتفافی که نیفت
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ی را روشن یم کرد  داراب نفیس گرفت و درحایل که ماشیر

ی نشده.  ی  گفت:نه چیر

 

اشکان که امشب حسابی اذیت شده بود و هنوز هم این 

 نگرابی در وجودش پا برجا بود گفت:کجابی االن؟

 یل خوبه؟یل

 

ی را به سمت خیابان هدایت کرد و بی حوصله جواب  ماشیر

 داد:خوبه! 

سی  م!. ده دقیقه دیگه میر

 

اشکان که متوجه لحن کم حوصله ی داراب شده 

سد و اوقات او را بود،نخواست که بیشیی از این سو  ال بیی

ی هم با یک خداحافظی کوتاه تماس را  تلخ کند،برای همیر

 قطع کرد. 
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 سیصدوپانزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

داراب همانطور که به مسیر پیش رو چشم دوخته 

آرام گرفته بود گفت:یم خوای قبل یل که بود،خطاب به یل

ی و یه جا پ ده بیسر یکم ارک کنم پیاازینکه بریم خونه،ماشیر

 هوا بخوری؟

 

- ...: 
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یل جوابی نیم دهد،به وقنی بعد چند لحظه ای،دید که یل

ک قهر کرده!   این فکر کرد که شاید دخیی

 

 حق یم داد... 

واب زیادی با او بد برخورد کرده بود و حاال این سکوت و ج

 ندادن را درک یم کرد. 

 

م اش دسنی به بینی پر درد اش کشید و سیع کرد افکار مزاح

 را پراکنده کند. 

 

 باید بیشیی روی خودش کار یم کرد. 

 امروز که به گند ترین شکل ممکن گذشت... 

 ویل از روز های بعد باید بیشیی حواس اش را جمع یم کرد. 

عوابی که راه حاال که فکر یم کرد یم دید که حنی آن د

 .. انداخت هم زیاده روی بود. 
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انقدر ضعیف شود که با یک نباید یم گذاشت این اعصاب 

 اشاره،ضامن اش در برود و منفجر شود! 

 

 . 

 

ی را توی حیاط پارک کرد و قبل از اینکه فرصت کند  ماشیر

ی را خاموش کند،یل ی پیاده حنی ماشیر یل با شتاب از ماشیر

ه اش به سمت شد و از مقابل چشم های آش فته و خیر

 خانه پا تند کرد... 

 

ش را یم حنی اگر فردین هم علت چشما ن رسخ دخیی

 فهمید،دیگر برایش مهم نبود. 

 

اگر فردین کتک کاری راه یم انداخت و برای همیشه با او 

 قطع رابطه یم کرد هم مهم نبود... 
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حق خودش یم دید که کیس با تلنگری او را از این حال و 

ک مو بلند را از افکار اوضاع خا رج کند و برای همیشه دخیی

 بی مع
ی

 ور کند. نی اش دو زندگ

 

 

 

 سیصدوشانزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 ای که در سلول به سلول تن اش حس یم کرد،تن 
ی

با خستگ

ی پیاده شد..   کوفته اش را از صندیل جدا کرد و از ماشیر

 

 دوست نداشت به خانه برود. 
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 بی یم خواست.. دلش یک تنهابی طوال

 

 در ماشن را بست و کش و قوش به بدن کوفته اش داد. 

 

ی کرد و در حایل که سیع  وع به راه رفیی با قدم هابی کوتاه رسر

یم کرد نفس هایش زیادی عمیق نباشد تا بینی اش درد 

ی خنک و تازه ای که با آن همه گل و  د،از هوای نسبیی نگیر

ن شده ب ر ود،نفس گیاه داخل حیاط،حسابی پر اکسیر

 گرفت... 

 

دست خودش نبود که ناخوداگاه یک گوشه از ذهنش به 

یل و چشمان اشگ اش پر یم کشید و انگار که این ت یلسم

افکار قصد داشتند کل حجم رسش را اشغال کنند و نگذارند 

 کیم در حال خودش باشد... 
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به انتهابی ترین قسمت حیاط و جابی که نوره چراغ های 

جا نیم رسید رفت و خسته،کمرش را به تنه پایه دار به ان 

تکیه زد و دست در جیب برد ی یگ از همان درختان بزرگ 

ون بیاورد،اما وقنی هیچ پاکت  تا پاکت سیگارش را بیر

مسطیل شکیل را در جیب هایش یافت نکرد،تازه متوجه 

ی جا گذاشته!...   شد که آن را توی ماشیر

 

ن یک دست و پوفی کشید و چشمان خمارش را به آسما

ی نورابی در ان به چشم یم سیایه دوخت،که چند نقطه 

 ... خورد. 

 

دلش هوای مادرش را کرده بود و نگاه آن ها را در قالب 

 ستاره هابی یم دید که گایه چشمک یم زدند. 

 

 خسته کننده 
ی

 از همیشه درگیر زندگ
انقدر این روز ها بیشیی

بارویش را از و پوچ اش شده بود که حنی مادر مهربان و زی
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د یاد برده بود و برای مالقات،یک روز را وقت نگذاشته بو 

 تا رس خاک اش برود... 

 

آیه کشید و سیع کرد جلوی احساسابی که داشتند 

د...   چشمانش را تر یم کردند را بگیر

 

 

 

 

 سیصدوهفده#پارت

 جان یل#یل

 

 

همه برنامه ها برخالف میل اش پیش یم رفت و او خسته 

این دنیا،گوشه ای نشسته بود و بی حرف نگاه یم از بازی 

 کرد... 
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دی نبود دیگر... از آن   داراب رسزنده خیی

انگار خودش را در گذشته جا گذاشته بود و حاال ورژن از کار 

 افتاده اش نفس یم کشید. 

 

 :پام گیر پروانه ست! -

 وگرنه زودتر ازینا دل میکندم... 

 

نی به پلک های نگاه مات اش را از اسمان گرفت و دس

ی اش کشید و خییس  ..  اندگ که داشتند را گرفتسنگیر

 

 همیشه با یاد مادرش این وضع پیش یم امد. 

گریه های خفه شده ای که با قدرت به چشمان رسسخت 

 اش فشار یم اوردند ویل اجازه ی خروج نداشتند... 

 

 را طور دیگر برایش تعریف کرده بودند. 
ی

 مردانگ
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دویدن تعادلش را  وقنی یک بار هنگامسال های خییل دور؛

ی خ ورده بود،هنگایم که با گریه از دست داده بود و زمیر

زانوهای زخم شده اش را فوت یم کرد،پدربزرگ اش موهای 

 پرپشت و سیاه رنگ اش را نوازش کرده بود و گفته بود که

 "مرد کوچک! 

 مرد که گریه نمیکنه! 

است،تو قوی هسنی پشم!"  گریه کار دخیی

 

 این طرز فکر در ناخوداگاه اش حک شده  ز ا
ی

همان بچگ

 ر خلوت هم جلوی خودش را یم گرفت... بود و حنی د

 

 درون اش را 
ی

مردی با احساسات رسخورده که افشدگ

سوزانده بود و تنها پوسته ای جذاب و فریبنده برایش بافی 

 گذاشته بود! 
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هرچند که خییل وقت بود که دیگر این ظاهر هم برایش 

 مینی نداشت! اه

 

ی نشان یم دادند...   اینکه زن ها برایش چراغ سیی

 ه... ن

 اصلن مهم نبود! 

 

ی برایش مهم باشد.  ی  دوست نداشت که چیر

 نه خودش،و نه هیچ فرد موننی جز پروانه! 

 

 

 

 سیصدوهجده#پارت

 جان یل#یل
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 هایش آمده بود تا جانش را 
ی

ی با تمام سادگ حاال دخیی

د!   بگیر

 

 حرصش دهد... تا با حرکاتش 

 گایه اعصابش را بهم بریزد... 

 هایش را دست کاری کند... گایه هورمون 

 گایه مبهوتش کند... 

 بخنداندش... 

ی که بدترین نسبت را با او داشت،انگار حاال حاال  این دخیی

ی نداشت.   ها خیال رفیی

 

 یم ترسید! 

در گذشته توجه اش به زن ها جلب یم شد!اما نه به دخیی 

 سال و دخیی های رفیق هایش! های کم سن و 
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 ن جا برسد! هیچ وقت فکر نیم کرد به ای

ا   که یک جفت چشم قهوه ای و گیر
ی

به نقطه ای از زندگ

 حواس اش را پرت کنند. 

 

 یل... :لعنت بهت یل-

 

ون فوت کرد و تکیه ی کمرش را از  کالفه نفس اش را بیر

 درخت گرفت.. 

بیث اش به اگر بیشیی اینجا یم ماند،بیشیی فکر های خ

شیی و بیشیی و بی سمت یک صورت گرد و سفید یم رفت

 رسدرگم و کالفه یم شد! 

 

به سمت خانه قدم های آرام و بی جانش را برداشت و به 

 ذهن اش رسید که به یک حمام اساش احتیاج دارد. 

 

؟-  :عع،اینجابی
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نگاه اش را به سمت اشکابی که جلوی ورودی ایستاده بود 

ایل که از پله ها باال یم رفت،رسی معطوف کرد و درح

 برایش تکان داد. 

 

 :حالت خوبه؟-

 چرا توی حیاط وایساده بودی؟

 

کفش هایش را درآورد و کالفه از سوال های اشکان 

 گفت:خوبم اشکان جان! 

 

بعد هم با همان چشمان رسخ و خسته،به خانه اشاره ای 

 کرد و با کنایه گفت:حاال اجازه هست بیام تو؟

 

جه حال داراب شد،رسی    ع تن اش را از مقابل که متو اشکان  

 ار کشید و گفت:صاحب اختیاری پشخاله،بفرما. در کن
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 سیصدونوزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

وقنی که وارد خانه شد،نگاه رسکش اش ناخوداگاه یک دور 

ی با چشمان اشگ،بررش  کامل همه جا را به دنبال دخیی

 کرد... 

 

ک ندید،باز هم همانوقنی هیچ اثری از دخ    یی
ی

حس کالفگ

و عصبانیت کمرنگ زیر پوست اش دوید و دندان هایش را 

 چفت کرد! 
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 :داراب! -

 

قبل ازینکه جواب خاله اش را بدهد،این بار نگاه اش را به 

سمت فردین،که روی مبیل نشسته بود کشاند و درحایل که 

ی با  ی خیی هست یا نه،رسی تکان نیم دانست فردین از چیر

 د و سالم کرد. دا

 

 :سالم داداش،حالت خوبه؟-

ی دعوا کردی!   بچه ها گفیی

 

ون فرستاد و حاال که فهمیده بود   بیر
ی

نفس اش را با آسودگ

ی را نیم داند،با خیال راحت تری در چشمان  ی فردین چیر

 قهوه ای و آشنایش زل زد و گفت:حالم خوبه. 

 ب  بود. دعوا هم که..یه جرو بحث جز
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به ای آرایم به کتف ش را تکان داد و اشکان با تاسف رس  ضی

 داراب زد و گفت:ناز شستت پهلوون. 

 جزئیتم دیدیم! 

 

ین متوجه کتک کاری و دعوای  داراب که نیم خواست شیر

 که اتفاق افتاد شود،چشم و ابروبی برای اشکان آمد و 
ی

بزرگ

ی بیار.   گفت:تو برو اون پاکت سیگار منو از ماشیر

 .  نمیخواد اعالم حضور کنی

 

 :داراب،دماغت خی شده؟؟؟-

؟  مادر برای خی رفنی اونجا دعوا راه انداخنی

دن جاییت من چیکار باید یم کردم  ی ی میر اگه چاقو داشیی

 آخه؟
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دستان چروکیده و تپل اش را تا بینی داراب رساند و درحایل 

م  که اشک درون چشمانش حلقه زده بود گفت:الیه بمیر

 من. 

ی این کار کدو   و کرد؟م از خدا بی خیی

 اصلن چرا دعواتون شد؟؟

 

داراب که در مقابل این همه سوال و مهربابی و نگرابی وافر 

ین معذب و کالفه شده بود،دست او را که به سمت  شیر

بینی اش دراز شده بود گرفت و بعد از بوسه ای که پشت 

 ؟آن نشاند گفت:عزیزدلم چرا انقدر خودتو ناراحت میکنی 

 اتفافی نیفتاده که! 

ی همه   خوبه! چیر

 

نگاهش را باری دیگر در پذیرابی چرخاند و برای تغیر این 

 بحث خسته کننده گفت:پروانه خوابید؟
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 سیصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی بود از اتفافی که برای  ین که هنوز هم ناراحت و غمگیر شیر

افتاده،آیه کشید و در خواهر زاده ی عزیز تر از جانش 

 وابید،بچم خییل خسته بود. جواب داراب گفت:آره خ

 

ی ان پلک  داراب که خودش هم دیگر تاب باز نگه داشیی

ی را نداشت،گفت:منم خییل خستم خاله  های سنگیر

؟  جان،جامو کجا انداخنی
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ین دسنی زیر پلک هایش کشید و اندک خییس آن ها را  شیر

ای از پذیرابی گفت:اونجا پاک کرد و با اشاره به گوشه 

 ونم. انداختم دردت به ج

 برو اول لباساتو عوض کن تا من قرصاتو میارم،بعد بخواب. 

 

داراب به تایید رسی تکان داد و به سمت اتافی که چمدان 

 های شان در انجا بود به راه افتاد... 

 

چند تقه به در زد و وقنی که صدای "بفرمایید" ماندگار را 

ه را کشید و در را باز کرد.... شنید،با مکث د  ستگیر

 

ی اتاق دراز کشیده بود و از آن جابی که حجم  گوشه  یلیل

موهای بلند و زیبایش روی صورت اش را پوشانده بود،نیم 

دانست که خواب است یا بیدار و چشم هایش هنوز هم 

،یا نه!  ی  خیس هستند و غمگیر
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 قلبش یک طور سنگینی یم تپید و عذاب وجدان تمام

 وجودش را فرا گرفته بود... 

 

د و رو به چهره ی خواب ایش را برهم فبا ندامت لب ه شر

ی  آلود و منتظر ماندگار "ببخشیدی" زمزمه کرد و با برداشیی

 ساک خودش از اتاق خارج شد.... 

 

به این فکر یم کرد که باید این ناراحنی پیش امده را از دل 

ک دراورد...   دخیی

عامل این حال بد او،خودش  نیم توانست تحمل کند که

 بوده! 

 

 

 

 

 ویکیستسیصدوب#پارت
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 جان یل#یل

 

 ..... 

 

 

ین خانم با سلیقه  همه در کنار هم،پای سفره ای که شیر

 چیده بود،نشسته بودند و صبحانه میخوردند... 

 

داراب برخالف همیشه کم میل بود و نگاه گاه و بی گاه اش 

 پرسه یم زد. یل نشسته بود به جابی که یل

 

 خب... 

ی بود که با یم توان گفت عامل این کم اشتها بی دخیی

و بی حوصله و از روی اجبار،کناری نشسته  صوربی درهم

 ! بود و حنی درست و حسابی هم صبحانه نیم خورد 
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بعد از کیل فکر کردن،هنوز هم نیم دانست باید چگونه از 

 یل دراورد. دل یل

خوب باشد برایش کادو به ذهنش رسیده بود که شاید 

 بخرد... 

د. ابی دنج و خوش اب و هیا اینکه او را به مک  وا بیی

ویل از انجابی که هیچ لزویم نداشت آن دو تنها به جابی 

 بروند،این فکر را از همان اول باطل دیده بود. 

 

 هیچ ایده ای نداشت و درحال حاضی مغزش کار نیم کرد. 

 

 هنوز هم مریضی در جانش بود و این 
ی

 و کوفتگ
ی

خستگ

 از رسش بر دارد. انگار حاال حاال ها نیم خواست دست 

 

با فکری مشغول،دیم گرفت و سیع کرد فعلن نسبت به 

یل بی تفاوت باشد و با اشتهای باز تری صورت اویزان یل

 صبحانه بخورد. 
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:اشکان مادر صبحانتو خوردی پاشو برو پیش کاظم دو تا -

 ناهار. مرغ تازه بگیر برای 

 

فردین لقمه ی بزرگ اش را قورت داد و رسی    ع گفت:دست 

ین خانم.   شما درد نکنه شیر

 مرغ چرا؟

ی ساده درست کنید بیشیی میچسبه.   یه چیر

 

ین درحایل که پایش را که حسابی درد داشت،دراز یم  شیر

کرد،با مهربابی گفت:میخوام براتون یه فسنجون خوشمزه 

 بشه به تنتون عزیزم. بار بزارم که بیشیی گوشت 

 

 ین بانو. ماندگار با لبخند قدردابی گفت:فدات بشم شیر 

چطور با این پا میخوای پای اجاق واییس به غذا درست 

 کردن برای ما؟
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ی درست یم کنم.  ی  خودم یه چیر

 

 

 

 

 ودوسیصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

قبل از اینکه تعارفات بیشیی از این  ادامه پیدا کند،داراب 

. گف ی  ت:اصلن نیم خواد خانما غذا درست کیی

 رک جنگیل. وسایالرو جمع کنیم بریم پا

 همونجا کباب درست یم کنیم برای ناهارمون یم خوریم. 
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" گفت و بقیه  پروانه اول از همه با خوش حایل "اخ جوبی

 هم با رضایت و لبخند موافقتشان را اعالم کردند... 

 

سکوت کرد و هرچند که این وسط یک دخیی اخمو تنها 

بدون هیچ عکس العمیل نسبت به پیشنهاد داراب،تنها 

 ری کرد و به اتاق برگشت! تشک

 

ی باری بود که یل یل به داراب بی توجیه یم شاید این اولیر

 کرد! 

ی رفتار جدید بود که داراب احساس  و شاید برای همیر

ناخوشایندی داشت و یم خواست زود تر به این اوضاع 

 خاتمه دهد! 

 

گمان خودش،عذاب وجدان باعث این حس های بد و نا به  

 ود! خوش در وجودش شده ب

گمابی که پوزخند زنان و با تاسف برایش رس تکان یم داد و 

 یم گفت
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 "زیه خیال باطل!"

 اما قبول یم کرد؟

 نه! 

ی مبهم شده بود که گایه  درواقع او دچار یک خود درگیر

 خره خودش و قلبش را یم گرفت... 

 

ر یم داد "دوری کن" و قلبش با همان حس و مغزش هشدا

ی را انکا ر یم کرد و اجازه ی هیچ حرکنی را حال مبهم،همه چیر

 به او نیم داد! 

 

 داراب عاشق نبود! 

ده   هنوز به معنای عمیق و خانه خراب کن آن بی نیی
یعنی

 بود تا روز و شب برایش در یک انسان!خالصه شود... 
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 وسهسیصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 ففط توجه اش جلب شده بود! 

 آن  هم به آدیم اشتباه... 

وع شد که ت موضو درس وع از همان روز  مزخرفی رسر

ه  ک دیوانه با یک جفت چشم شفاف و زیبا به او خیر دخیی

 شده بود و گفته بود که

 "من..من شمارو دوست دارم..."

 

 در دلش تعجب کرده بود... 

 مبهوت شده بود... 

 د... قهقهه زده بو 
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 پوزخندی معنا دار! 

 تاسف! 

 شماتت! 

 تمسخر! 

ی مختلف رفت امد کرددر دلش هزاران هزار چ ه بود و در یر

 نهایت،بی اذن خودش،حواس اش را یگ زدیده بود! 

 

 یگ با موهای بلند و مواج... 

 لب های گوشنی و خوش رنگ و لعاب... 

ی که حاال انگار قهر کرده   های دخیی
ی

 بود! یگ با تمام ویژگ

 

ک  لبخند محوی زد و نگاه آبی رنگ اش را از همان دخیی

کنار درخت ایستاده بود و با ژست هابی دیوانه ای که  

 ت،گرفت... مسخره از خودش عکس یم انداخ
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شاید واقعن مشکل پیدا کرده بود که حاال هم دلش همان 

 بغل کوچک و نرم و دلچسب را یم خواست! 

 

ش مخمیل ای یم دید در ذهن اش او را مثل عروسک خر 

ی ساخته شده است!   که فقط برای بغل گرفیی

 

ری یم گذشت و از طرفی دیدن عننی همه فکدر آن ذهن ل

فردین و ماندگاری که با لب هابی خندان،روی زیلو نشسته  

 بودند،حیس گس و بد را به وجودش تزریق یم کرد. 

 

 این کار را خیانت یم دید! 

ین دوستان اش وارد رابطه اینکه با دخیی کم سن و سال به یی

یم دید و  شود و یا حنی درباره ی او فکری کند را خیانت

 نیم توانست بیشیی از این به یک بغل نرم بیاندیشد! 
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 وچهارسیصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 :داداش قربون دستت این گوجه هارم سیخ بزن. -

 

سمت داراب با شنیدن صدای اشکان،نگاه متفکرش را به  

سینی مقابل اش چرخاند و با اخم هابی درهم 

تورو باد بزنم که دیگه همه گفت:میخوای به جای ذغاالم 

ی تکمیل شه؟  چیر

 

:بشکنه این دست که دو ساعته داره این مرغای زاغارت و -

نه...  ی  خرد میکنه،طعم میده،سیخ میر
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 دو تا گوجه که دیگه این حرفارو نداره. 

 

اضافه شده بود،دسنی پشت  فردین که تازه به جمع شان

د و با کمر اشکان که هنوز هم مشغول مرغ های زعفرابی بو 

ین رسعت آن ها را به سیخ یم زد،کشید و  کمیی

 ن. گفت:دستت طال آقا اشکا

 امروز خییل خسته شدی. 

 

 اشکان لبخند موقری زد و گفت:چاکریم. 

 

 :کمک میخوای؟-

 

 :نه اصلن ددستت درد نکنه. -

 . ی  شما بفرما بشیر

 

 :واال انقدر نشستم که دیگه خسته شدم. -
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هارا باد یم زد،کنار گذاشت  داراب بادبزبی را که با آن ذغال

طاب به فردین گفت:با ماندگار برید این اطراف یکم و خ

 پیاده روی کنید،اینجا منظرش خییل جالبه. 

 

فردین دسنی به شکم برامده و بزرگش کشید و 

 گفت:رسویس بهداشنی داره اینجا؟

 

 :آره همون ورودی پارکه. -

 

 فردین رسی تکان داد و  گفت:پس من برم. 

 

ون فرستاد و خطاب رفت، او که داراب نفس کالفه اش را بیر

به اشکان که با اخیم ظریف و دقت کامل کار انجام یم داد 

 گفت:خودت کبابارو درست یم کنی دیگه؟

 من یکم خسته شدم میخوام برم بشینم. 
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کرد شاید به خاطر مریضی اش بی حال و اشکان که فکر یم  

داد و گفت:برو بی حوصله شده،با موافقت رسش را تکان 

 داداش خودم ردیفش یم کنم. 

 

 

 

 وپنجسیصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

تشکر کوتایه کرد و از کنار جمع پر حرف و خنده ی الهام و 

ی اش که  ین بانو گذشت و  به سمت ماشیر ماندگار و شیر

طرف تر پارک شده بود رفت و روی صندیل کیم آن 

اف کامل شاگرد،که به جابی که بساط پهن کرده  بودند ارسر
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داشت نشست و در را همانطور باز گذاشت تا هوای 

ی خفه  و گرم نباشد...  ماشیر

 

امروز حسابی کسل بود و حنی به سخنی ماهیچه ی صورت 

 اش برای لبخندی هرچند ظاهری،کش یم آمد. 

 

 سفرهای فامییل و دوستانه نبود. اهل تفری    ح و 

 او همیشه تنهابی را ترجیح یم داد. 

 ابی دو نفره ی پر ارامش را! یک تنه شاید هم

 

 خسته تکیه اش را به صندیل زد و پلک هایش را بست... 

 

چقدر آزار دهنده بود این تصویر آشنابی که حنی تا پشت 

ا پلک هایش هم نمود پیدا کرده بود و اعصاب و روان اش ر 

 دست کاری یم کرد! 
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ک در جانش  یک حرص عجیب و غریب از جانب دخیی

 و راحت اش نیم گذاشت...  نشسته بود 

 

ی ترسناک ترش یم کرد!   حرض که از روی کینه نبود و همیر

 

 پوزخندی به حال و روزش زد و در دل غرید

فی داراب...خییل"  "خییل بیشر

 

ف را به بند ناف خود یم بست و باز هم   گوشه ای از بیشر

 ذهن اش درگیر بود! 

 

انه ای که درون گوش هایش  با صدای خنده ی دخیی

گاه آبی پیچید،برای لحظه ای تمام افکارش را پس زد و ن

ک با فراغ باز یم خندید  شب زده اش را به سمنی که دخیی

 دوخت.... 
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کنار منقل ایستاده بود و حتمن از حرف های مسخره ی 

 ین یم خندید! اشکان،اینطور بلند و شیر 

 

یل چرخ خورد و با دیدن نگاه اش دوری روی رس و تیپ یل

 که جای خایل پاچه های کوتاه جوراب ها
ی

ی نارنچی رنگ

 ته بودند،بیشیی حرص خورد! اش را تا حدودی گرف

 

 

 

 

 وششسیصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1237 

ک با آن لباس قرمزی که مثلن به عنوان مانتو!به تن  دخیی

و آن کاله لبه داری که تنها قسمت خییل کوچگ  کرده بود 

پوشانده بود،زیادی کم سن و از آن همه موی بلند و آزاد را 

 سال تر نشان یم داد.... 

 

 گفته بود نوزده سال دارد؟

ی که تیپ و لباس هایش در حد یک  آن هم این دخیی

بچه ی هفت  هشت ساله بود؟-دخیی

 

ک و خنده ه اش را از روی دخیی های خوش آهنگ  نگاه خیر

اش جدا کرد و به اشکابی دوخت که با نییسر باز مانده و لب 

یل که مدام یم جنبیدند و حرف یم زدند تا که یلهابی  

 اینطور بخندد...... 

 

 تعصب زیادی داشت؟

 نه... 
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ی نبود...اصلن...   او اصلن مرد سخت گیر

 

وقنی که نرگس و آن لباس های باز و کوتاه اش را در مقابل 

عالم و  آدم یم دید و بی تفاوت یم گذشت...مشخص یم 

ی مردی نیست و حاال..   . شد که چنیر

 

 حاال به استنباط خودش فقط نگران بود! 

 

ی که بیشیی با پش ها جور بود و دم پر یم شد تا  نگران دخیی

 با هم جنس های خودش. 

 

ی که لباس هایش باز و کوتاه نبود ویل...   دخیی

 

 ان ها رو گرفت... پوفی کشید و از 

نگاه آشفته و رسگردان اش را به درخت ها و منظره ی زیبابی 

رویش قرار داشت دوخت و با ابروهابی که  که مقابل
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ودند و خط عمیقی روی پیشابی ناخوداگاه درهم فرو رفته ب

اش انداخته بودند،بی هدف گوشر اش را از جیب دراورد و 

ی اپلیکیشن ها گشت و از  ی آن همه پیایم بی هدف تر بیر بیر

که برایش آمده بود و نسبت به هیچ کدام کنجکاو 

ی رفت تا نبود،گذشت و انقدر ل ی را پاییر یست مخاطبیر

 باالخره به اسم او رسید... 

 

 آخرین پیام از جانب خودش بود! 

 یل داده بود... یک "ممنون" خشک و خایل که در جواب یل

 

 دست اش رفت و کیبورد را باال کشید... 

 

ک دیوانه  حنی  خودش هم نیم داست چرا به پیوی دخیی

 آمده و اصلن یم خواهد چه کار کند! 
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 وهفتسیصدوبیستپارت#

 جان یل#یل

 

 

کالفه نفیس گرفت و باالخره انگشت خشک شده اش را 

مجاب به حرکت روی حروفی که به او دهن کچی یم 

 کردند،کرد... 

 

 :بابت اون روز متاسفم.[-]

 

نگاه اش را میخ صفحه ای کرد که هنوز هم سند را زد و 

 یل را نشان یم داد. صفحه چت او و یل

 

که باالی صفحه،کلمه ی "آنالین" ظاهر   ی نگذشتثانیه ا

 شد ویل پیایم که فرستاده بود،تیک دوم را نخورد.... 
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 حنی بعد از پنج دقیقه تمام! 

 

 خنده اش گرفته بود... 

 یل! از این لجبازی و بچه بازی یل

ک واقعن نوزده سال داشت؟د  خیی

 لبخند محوی روی لبان اش نشست.... 

 د! اینطور که بنظر نیم رسی

 

 :نیم خوای جواب بدی؟[-]

 

وقنی که بعد از چند دقیقه و با وجود آنالین بودن،هیچ 

جوابی دریافت نکرد،لبخندش بیشیی کش آمد و لب زد:بچه 

 پررو. 
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س خواست گوشر را خاموش کند،که قبل از آن عک

یل تغیر کرد و انگار یک عکس نوشته جای آن پروفایل یل

 قرار گرفت. 

 

روی آن دایره ی ال رفت و کنجکاو یک تای ابرویش با

 کوچیک کلیک کرد. 

 

ون  ی استخون دنده ست،از بیر ی دل، مثل شکسیی *شکسیی

* ،درد میکیسر ی عادیه،اما هر نفیس که میکیسر  همه چیر

 

مات پر کنایه اش متعجب و مبهوت،چند بار آن نوشته و کل

 را خواند و هر بار بیشیی تعجب کرد! 

 

ا بزرگ کرده که حاال نیم فهمید چرا انقدر این قضیه ر 

ی   متنی را گذاشته...  برایش چنیر
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 فقط داد زده بود! 

 با یک داد ساده قلب یم شکست؟

 از نظر داراب...نه! 

یل زیادی فاز گرفته و این قضیه را بزرگ او فکر یم کرد که یل

 جلوه داده! 

 

 :میخوام باهات حرف بزنم.[-]

 

 

 

 وهشتسیصدوبیست#پارت

 جان یل#یل
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او تماس گرفت تا انقدر عالف جواب یک صله با و بالفا

 الف بچه نشود! 

 

یل ریجکت اما هنوز درست و حسابی بوق نخورده بود که یل

 کرد و نوشت

 :من با شما هیچ حرفی ندارم[-]

 

 و حرض اشکار،نوشتبا ابروهابی باال رفته 

 :این چرت و پرتا چیه؟[-]

 

 جوابی نگرفت،نگاه عصنی اش را به جابی  
یل زیر که یلوقنی

دست داشت،چرخاند و یک درخت نشسته بود و گوشر به 

د...   لب هایش را بر هم فشر

 

ی بود که در عمرش دیده  روی مخ ترین و لجباز ترین دخیی

 بود! 
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ی که مقابل اش ه به صورت دخیی نشسته بود،برای بار  خیر

 دوم تماس گرفت و زیر لب غرید:دیوانه. 

 

ی هنگام،وقنی دید که یل یل گوشر را به سمت گوش در همیر

ک اش  ون فرستاد و راضی از اینکه دخیی برد،نفس اش را بیر

لجبازی را کنار گذاشته،حق به جانب و بی اعصاب 

؟  گفت:این حرکات و حرفا یعنی خی

 

یل هم،از آن فاصله قهوه ای و دلخور یلحاال مردمک های 

ی دور مستقیمن به چشم های آبی و غضب الود داراب 

ه بو  د و انگار در آن پارک بزرگ،هیچ کیس جز آن دو و خیر

 نگاه قفل شده شان نبود.... 

 

ی دلخور و مردی طلبکار که حق را تمامن به خودش  دخیی

 یم داد! 
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ه داراب با این نگاه و این سکوت انقدر طول کشید،ک

؟ بی ی  گفت:چرا حرف نمیر
ی

 کالفگ

 

 :حرفی ندارم. -

 

اب وجدان!،باز یل را شنید و آن حس عذصدای ناراحت یل

 هم پدیدار شد! 

 

 :چند بار عذرخوایه کردم؟؟-

 

 :مهم نیست برام. -

 

پوزخند عصنی ای گوشه لب اش را باال کشید و گفت:االن 

عاقل و نوزده ساله بنظر خودت این رفتارا شایسته یه دخیی 

 ست؟
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یل را کش آورد را از دور لبخند تلچی که لب های بی رنگ یل

 از نظر تو من شایسته هیچی نیستم! دید و شنید که گفت: 

 

 

 

 ونهسیصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

یل زودتر دم عمیقی گرفت و خواست حرفی بزند که یل

 گفت:شایسته عشق... 

 ... ی  دوست داشیی

 بودن.. 

 شدن... دیده 

 مگه نه؟
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 نظرت همینه دیگه؟

 خب.. 

 !
ی

 شایدم تو راست میگ

 

 بچه؟کالفه رسش را تکان داد و گفت:چرا انقدر 
ی

 چرت میگ

؟  چرا انقدر بزرگ اش میکنی

ی رست داد زدم  درسته...من اشتباه کردم که توی ماشیر

 خب؟قبول دارم این و... 

 بابتش هم ازت معذرت خوایه کردم! 

 مقاومت و رفتارای تو رو نمیفهمم! من فقط دلیل این 

 

ی و بزرگ نکردم داراب. - ی  :من چیر

ی و کوچیک و ال  گ جلوه میدی! این توبی که داری همه چیر

 کاره سختیه دل شکوندن؟

 نه! 
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 نیازی هم به معذرت خوایه شما ندارم آقا دارب. 

...اصلن من  ی ،کوچک تری گفیی ی به هر حال بزرگ تری گفیی

ی حرفی گ باشم که بخوام نظری دا شته باشم،حق گفیی

 داشته باشم. 

 

صدایش لرزید و گفت:اصلن من گ باشم که بخوام عاشق 

 کیس بشم... 

 

م طرف  و با  مبهوت صدابی جدی و بی انعطاف گفت:میر

 غربی پارک. 

 !  دنبالم میابی

 

این را گفت و بی هیچ حرف دیگری تماس را قطع کرد و نگاه 

ی که ب ی اش را از روی دخیی غض گلویش را نافذ و سنگیر

ی پیاده شد.   اشغال کرده بود گرفت و از ماشیر
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 سیصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی که قرار بود  نگاه مخمورش را  سیگاری آتش زد و  به مسیر

 یل بیاید دوخت... یل

 

به این کاغذ و توتون لعننی عادت کرده بود و راه به راه 

 کارش به آن یم افتاد... 

 

بود که این سیگار اشغال را کنار بگذارد بار ها سیع کرده 

 ویل بی فایده بود. 
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 تا یک ذره اعصاب اش بهم یم ریخت و یا احساس ناراحنی 

 یم کرد،به آن نخ های سفید و مصی پناه یم برد... 

 

 آرامش یم داد. 

 ویل نه به اندازه ای که روح و روان اش را ارضا کند. 

 ... ی  در حد یک عادت..همیر

 

قیع را خییل وقت بود که گم کرده بود و درواقع آرامش وا

 جابی پیدایش نیم کرد! 

 

ی که با قدم هابی  پک عمیقی به سیگار زد و با دیدن دخیی

ید را از میان آرام و نگایه مستقیم،از دور یم آمد،دود سف

ون  فوت کرد و سیگاری که به  لب های خوش فرم اش بیر

 نصفه رسیده بود را زیر کفش اش له کرد.... 

 

 یل لجبازی نکرده بود! ب بود که یلخو 
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خوب بود که حداقل این بار را حرف شنوی کرده بود و به 

 اینجا امده بود! 

 

 کشید و آبی های زوم شده اش را به صورت عمیقی نفس 

ک دوخت...   غمناک دخیی

 

خنده دار بود که با این سن و آن قد و هیکل،از دست یک 

ته اش بی تک تک الف بچه عصبابی بود و اینطور نگاه آشف

 اجزای صورت و قد و باالی او یم چرخید! 

 

 خنده دارو و ترسناک! 

 

ی داراب یل که مثل همیشه از نگاه مستقیل یم و سنگیر

بان قلب اش باال رفته  معذب شده بود و  بی اختیار ضی

بود،مقابل او ایستاد و با صورت تخس و چشم های قهوه 

 که ناراحنی در آن ها باال و 
ی

ی یم شد،به سخنی ای رنگ پاییر
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ه قفل نگه داشت و سیع کرد  نگاه اش را در آن آبی های خیر

 حق به جانب و عصنی بنظر برسد. 

 

 

 

 ویکسیصدوشتار #پ

 جان یل#یل

 

 

اما نیم دانست که با این حرکات و طرز نگاه،دارد مرد 

 آشفته و رسدرگم مقابل اش را بیش از پیش درگیر یم کند! 

 

... درگیر این همه 
ی

 ناز و سادگ

 

انه و زیبا را جاذبه ای قوی  انگار که تمام آن صورت دخیی

زن اش را  محصور کرده بود که اینطور مردمک های دو دو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1254 

معطوف خود نگه داشته بود و آن حرص عجیب را در 

 وجودش بیشیی و بیشیی یم کرد! 

 

د و گیر کمر  یم خواست پنجه های قوی اش را پیش بیی

ک کند و بعد ا زین که خوب در آغوش اش فشارش داد دخیی

ی یافت،آن چشم های تخس و  و حرص وجودش کیم تسکیر

 .. نگاه لعننی را با لب های داغ اش .. 

 

 یل برداشت.. رسش را تکان داد و به رسعت نگاه اش را از یل

ت از این التهابی که با ان فکر    کشید و با حیر
نفس عمیقی

 الی  های مزخرف و بی اساس،وجودش را گرفته
ی

بود،چنگ

د...   موهایش کشید و لب هایش را برهم فشر

 

 هر چه یم خواست این حال را جمع کند انگار بدتر یم شد! 

 

 ه یم کرد با خودش؟د چبای

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1255 

ن رد داده بود...   با خوده بی جنبه ای که انگار اخیر

 

ی شلوارش فرو برد و  دستان اش را در جیب های جیر

وبا اخم هابی  برخالف چندی پیش،رسش را باال گرفت

غلیظ و روابی بهم ریخته ، نگاه مشوش اش را به آسمان 

 صاف و آبی رنگ باالی رسش دوخت.... 

 

 یل حرف بزند؟واست با یلاینطور یم خ

 

یل،باید فکری اساش برای خود بی جنبه اش انگار قبل از یل

 یم کرد! 

 

خودی که این روز ها زیادی برخالف عقل اش پیش یم 

ترسید که مثل قبل،اختیار از کف بدهد و با رفت و یم 

ی  بوسه ای دیگر ، ان عطش و ان حرص لعننی را کیم تسکیر

 کند!   دهد و...اوضاع را بد تر 
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انه و عصنی ای که یم گفت:چیکارم داشتید؟
 با صدای دخیی

برای لحظه ای پلک هایش را برهم گذاشت و با نفس 

و این بار با  یل رو گرداند عمیق دیگری،باالخره به سمت یل

اخیم که ضفن از دست افکار و کار های خودش بود،به 

 یل چشم دوخت و در دل غریدصورت یل

""نمیتوبی انقدر رذ  ل باشر

 

 

 

 

 ودوسیصدوش#پارت

 جان یل#یل
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یل که حاال کیم از حالت عصنی صورت داراب ترسیده یل

او بود،نگاه سوایل اش را در چهره ی مردانه و جاافتاده ی 

چرخاند و سیع کرد جلوی "حالت خوبه؟" ای را که تا نوک 

د و موضع خودش را حفظ کند!   زبان اش آمده بود را بگیر

 

کیم بر خودش مسلط تر شده بود،قدیم ه حاال  داراب ک

 جلو گذاشت و گفت:ناراحنی از من؟

 

یل که باز هم درد و ناراحنی به قلب اش هجوم اورده بود یل

ه داراب بی دلیل رسش زده بود،بغض راه ، با یاد فریادی ک

گلویش را گرفت و غم،در مردمک های تخس و حق به 

 جانب اش راه پیدا کرد.... 

 

؟خی فک :خودت-  ر یم کنی

 

با دیدن فاصله ای که داشت کم یم شد و تمرکز اش را بهم 

یم ریخت،خودش را عقب کشید و با فاصله از داراب،به 
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 که آن جا بود 
ی

تکیه زد و نگاه رسگردان و  تنه درخت بزرگ

 دلخورش را در اطراف چرخاند... 

 

ی اش یم کرد  این قسمت آن قدر خلوت بود که حنی مطمی 

 به هم در اینجا پرسه نیم زند... که یک گر 

 

 پیر و جوان و دیوار آجری نصفه 
جابی خلوت،با درختابی

نیمه ای که انگار ساختار یک اتاقک قدییم خراب شده را 

 ! نشان یم داد 

 

 حداقل خیال اش راحت بود که کیس به آن ها دید ندارد... 

 

به هیچ عنوان دل اش نیم خواست کیس از افراد جمع 

 آن ها را با هم ببیند... خندان شان 
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شان  خصوصن فردین و ماندگاری که فکر یم کردند دخیی

حوصله اش رس رفته و در این پارک بزرگ برای خودش قدم 

 دهد! یم زند و اهنگ گوش یم 

 

با پیچیدن بوی عطری که سلول به سلول تن اش با آن 

 و حیس قوی به قلبش هجوم آورد و تمام 
ی

آشنا بود،دلتنگ

خواستنی شد که این عطر منحص به فرد به  جان اش غرق

 قلب اش هدیه یم کرد... 

عطری تلخ که با بوی سیگار و بوی تن آن مرد دل سنگ 

ی شده بود و یک رایحه ی دیوانه   ک عجیر کننده را برای دخیی

 دلخور،به ارمغان اورده بود!... 

 

 

 

 

 وسهسیصدوش#پارت
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 جان یل#یل

 

 

ی ب ی کفش نگاه زیر افتاده اش به زمیر ود و فاصله ی کم بیر

 شان... های 

 

 داراب انگار امروز زیادی بی مالحضه شده بود! 

ی ای که دچارش بود،باز هم بی توجه به  در آن درگیر

داشت به آن دخیی پر جاذبه نزدیک  هشدار های عقل اش

یم شد و در آن لحظه،هم از دست خودش عصنی بود و 

 هم نه! 

 

ل خودش برن  یم آمد دیگر! انگار که از پس کنیی

انگار که کیس جادو اش کرده بود و نیم گذاشت مثل 

ل شده رفتار کند!   همیشه با منطق و کنیی
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،دست اش را به تنه ی درخت و جابی ح وایل با نفس عمیقی

ی اش باز هم کنار رس یل یل گذاشت و نگاه عمیق و سنگیر

وی کرد...   پیشر

 

ظر یم قدی که نسبت به قد و باالی بلند خودش،کوتاه بن

ک اخمو  اف کامل تری به دخیی و رس به زیر  رسید،باعث ارسر

شده بود و فقط این وسط،لبه ی آن کاله مزاحم نیم 

 گذاشت به خوبی صورت او را ببیند! 

 

دیگرش را جلو برد و با انگشتان گرم و مردانه دست 

 یل را به نریم گرفت و باال کشید... اش،چانه ی یل

 

ه اش ر  مک ا با فراغی باز تر روی مردحاال نگاه داغ و خیر

های قهوه ای رنگ و محصور در آن مژه های بلند و سیاه 

 لغزاند و لب زد:منو نگاه کن! 
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لحن ارام و عجیب ادا آن صدای بم و مردانه ای که با این 

ک را از بلندی بلند ترین  شده بود،برای لحظه ای قلب دخیی

ی انداخت و حالش را دگرگون    کرد. کوه های دنیا،پاییر

 

ی موقعینی قرار نگرفته بود  هیچ وقت!با هیچ مردی در چنیر

و تجربه هابی که نداشت،باعث این دگرگوبی و این حال و 

 روز بودند! 

 

ی حرف شاید او خییل بی جنب ه تر از داراب بود،که با همیر

انه اش  ساده و این فاصله ی نزدیک،تمام احساسات دخیی

 پیش میلرزاندند...  به جوش آمده بود و قلب اش را بیش از 

 

 

 

 

 وچهارسیصدوش#پارت
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 جان یل#یل

 

 

نفس عمیقی کشید تا این التهاب را چال کند،که آن عطر 

 لعننی بیشیی در جانش رسوخ کرد! 

 

  خواست این بار را کوتاه بیاید! نیم

غرور اش شکسته بود و هنوز هم صدای فریاد داراب را در 

ش به درد یم گوش هایش حس یم کرد و قلب پر تپش ا

 آمد! 

 

مچ بزرگ و مردانه ی داراب را گرفت و همانطور که دست 

اش را از چانه اش کنار یم زد گفت:میشه انقدر من و خر 

؟  فرض نکنی
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ازین که بخواد از ان حصار گرم و خوش بو خودش را قبل 

ون بکشد،دست دیگر داراب بند درخت شد و راه فرار را  بیر

 برایش بست... 

 

ش را از دست او،به چشمان و متعجب ا چشمان درشت

آبی و سوزان اش دوخت و درحایل که از حجم ان همه حس 

مختلف زبان اش بند امده بود،در سکوت کامل و با همان 

ه ماند.... ت  عجب ملموس به او خیر

 

این رفتار های جدید و عجیب داراب رسدرگم تر اش یم 

 کردند. 

 

به نیم دانست و هیچ از احساس این مرد پر اقتدار و جذ

ی بیشیی ازارش یم   داد! همیر

 

ی تحمل نگاه مستقیم و عمیق داراب را نداشت!   حقیقیی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1265 

کردن انگار که آن مردمک های آبی رنگ قصد سوراخ  

 چشمانش را داشتند... 

 

ی  ، رسش را پاییر بی طاقت از ان نگاه و سکوت طوالبی

ی  انداخت و معذب و بی هدف با انگشتان رسد اش ، پاییر

 ا به بازی گرفت... لباش ر 

 

خییل طول نکشید که داراب با همان صدابی که وقنی آرام 

حرف یم زد،صد برابر َبم و دلربا تر یم شد،گفت:غیر از این 

 رست داد زدم؟که 

 

- ...: 

 

 :اشتباه کردم،یم دونم! -

 ... ِ
 نباید رس دخیی
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قبل ازینکه داراب آن جمله ی روی مخ را کامل کند و باز 

یل حرف هابی تکراری و عذاب آور برساند،یلهم بحث را به 

 ت:داراب! رسی    ع وسط حرف اش پرید و گف

 

 

 

 

 وپنجسیصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی   لعننی او را شنید،به سخنی خودش را وقنی "جانم؟" گفیی

ه در آبی هابی که عاشق شان  ل کرد و این بار خیر
کنیی

وایه کردن بود،ادامه داد:چرا قبول نیم کنی که با معذرت خ

 نمیشه خال جوش زد برای تیکه های شکسته؟
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یل داستان را بزرگنمابی داراب که هنوز هم عقیده داشت یل

 یم کند و یک قضیه ساده 
ی

را انقدر کش یم آورد،با کالفگ

 گفت: 

االن چیکار باید کرد که اون تیکه های شکسته بهم جوش 

 بخوره؟؟

 

درک داراب را  یل که بحث را بی فایده یم دید و عدمیل

 از او چشم گرفت و متوجه شده بود،با ناراحنی 

 !  گفت:هیچی

 هیچ کاری الزم نیست آقا داراب. 

 

و طرف رسش قرار گرفته اشاره ای به دستان داراب که د

 دین برم؟بودند کرد و ادامه داد:اجازه یم

 

 :نع! -
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لحن قاطع و عصنی داراب،نگاه متعجب اش را باز هم به 

 دانه ی او کشاند... سمت چهره ی مر 

 

ی و بیشیی از  داراب که از این آقا و افعال جمع بسیی

یل به ستوه آمده بود،رسش را جلو همه،رفتار بچگانه یل

ک،با لحنی که سیع  کشید و  ه در چشمان متعجب دخیی خیر

 یم کرد غضب آلود نباشد،گفت:بگو! 

 
ی

چطور باید این ناراحنی بزرگ و از دلت دربیارم که شکستگ

ان شه؟ها ج  یی

 

 خب... 

 و بی حوصله اش حنی بیشیی از قبل باعث 
ی لحن کنایه آمیر

 یل شده بود! دلخوری یل

ا نه تنها نیم فهمد یل فکر یم کرد که داراب حرف هایش ر یل

بلکه آن ها را به هیچ کجایش هم حساب نیم کند و طوری 

گ پنج ساله و ناراحت طرف  رفتار یم کند که گوبی با دخیی
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واند با وعده یک آبنبات چوبی تمام غم ها و شده که بت

د و قضیه را فیصله  ناراحنی هایش را بشورد و با خود بیی

 بخشد

 

 

 

 وششسیصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

لبخند تلچی لب هایش را کش آورد و نگاه کالفه و منتظر 

 داراب را به دنبال خود کشید. 

 

 :شاید با چندتا آبنبات! -
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ی چشنگاه متعجب داراب ک مانش جا به جا ه چندین بار بیر

 او را که شنید،لبخند بی 
ی شد و بعد هم "واقعن؟" گفیی

 داد... معنی اش بیشیی کش آمد و تنها رسش را تکان 

 

ی  ی ترین حقیقنی که امروز به آن رسیده بود شاید همیر غمگیر

 بود! 

 اینکه مرد محبوب مقابل اش،او را درک نیم کرد! 

 

ه میان چشمان ناراحت و گفت داراب که هنوز هم از تضاد 

؟ی یل  یل،دچار تردید بود،دم عمیقی گرفت و گفت:مطمئنی

 

ا که سکوت و چشمان درشت و زیبای ناراحت مقابل اش ر 

دید،بی طاقت دسنی پشت گردن اش کشید و بی دلیل و با 

 یاداوری آن شب لب ساحل،گفت:اون پشه خی یم گفت؟
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س و اضطرابی 
که کشیده   با یاداوری آن شب و اسیی

خواست ت و از قصد گفت:یمبود،اخم هایش درهم فرو رف

 بیشیی آشنا بشه. 

 

 داراب که حس یم کرد باید همان شب فک خوش تراش آن

ی یم آورد،دندان هایش را روی هم چفت کرد  مردک را پاییر

 و گفت:با تو؟

 

 از این سوال داراب خوشش نیامد! 

ی و  کم یم داند که   حس یم کرد داراب انقدر او را دست پاییر

 شده! از پیشنهاد آن مرد متعجب 

ی حس بد،با اعتماد به نفیس که سیع در باال بردن  برای همیر

 و گفت:با من! اش داشت،لبخند تصنیع زد 

 

و وقنی اخم های داراب رادید،بیشیی حرص خورد و به دروغ 

 ادامه داد:خییل هم اضار داشت! 
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ی داراب که کفری شده بود ، از این لحن یل یل که در حیر

،خشنو  د هم بنظر یم رسید!لبخند تعریف از آن مرد عوضی

 خشگ زد و گفت:بدت نیومده انگار! 

 

 

 

 وهفتسیصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

ه یل یل حق به جانب دستانش را روی سینه قالب کرد و خیر

 در چشمان عصنی داراب گفت:چرا بدم بیاد؟

 یستم. حداقل فهمیدم که انقدرام الگ و زشت ن
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داراب پوزخندش را پنهان کرد و گفت:با چارتا تعریف از یه 

 آدم غریبه؟

 

زد:منظورت یل با حیس بسیار بد و صوربی وا رفته لب یل

 چیه؟

 یعنی زشتم؟

 

 :نه! -

منظورم ایِن که اگر بری جلوی آیینه و خودتو ببینی 

احتیاخی به تعریف و تمجید یه مرد غریبه که معلوم نیست 

! چیکارست پ  یدا نمیکنی

 بعدشم... 

 

انه گرداند و  نگاه اش را باری دیگر در آن صورت زیبا و دخیی

 باکماالت و زیبابی 
!  گفت:توخییل هم دخیی  هسنی
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نفیس گرفت و با جدیت ادامه داد:امیدوارم که خام آدمای 

 .  اشتباه نیسر

 

ه در چشمان داراب یل یل نتوانست تحمل کند،که خیر

 گفت:امیدوار نباش! 

در احمقم که خییل وقته خام یه ادم اشتباه ن انقچون م

 شدم. 

 

و بالفاصله تکیه اش را از درخت برداشت و خواست که 

فرار کند که داراب با خشم بازو اش را چنگ زودتر از آن جا 

 زد و او را به سمت خود کشید... 

 

حاال که درست سینه به سینه هم ایستاده بودند و نگاه 

 لب  های عصبابی شان قفل هم
ی

شده بود،داراب با کالفگ

؟؟  باز کرد و گفت:االن این حرف یعنی خی
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یل پوزخندی زد و درحایل که تمام وجودش از این حرف یل

پر از حرص شده بود،برخالف حس دروبی اش 

 دوبی که من اشتباهتم؟گفت:یم

 خوبه! 

 

خندید و بعد با اخم هابی که به شدت درهم فرو رفته 

 که عاشق یه آدم اشتباه شدی؟  بودند گفت:متوجه شدی

 

ون فرستاد و به یک باره و به  نفس گره خورده اش را بیر

 زود گذر شدی! تلچی گفت:از اولم درگیر یه حس 

؟! یم  بینی
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 وهشتسیصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 یل؛چانه اش لرزید و کاسه ی چشمانش را اشک پر کرد... یل

 

د:خییل با همان صدای گرفته و لرزان لب ز 

 رحیم!....خییل!! بی 

 

ی جاری  ی بهم ریخته بود و اشک های دخیی باز هم همه چیر

 شده بود! 

 

ی،پوچ شمرده شده بود و باز هم عشق خالصانه ی د خیی

 یک هوس زودگذر! 
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داراب که از دیدن اشک های او،قلب اش تکان ریزی 

خورده بود و باز هم اعصاب اش تحت تاثیر قرار گرفته 

،از بود،با نفیس   کالفه،پلک بست و یط یک تصمیم آبی

ک را به   که اسیر دست اش بود،دخیی
همان بازوی ظریقی

 سمت خود کشید و.... 

 او را در آغوش گرفت....  باالخره

 

ک  بازوهای عضالبی اش را تنگ تر دور تن نرم و بغیل دخیی

پیچید و با حس عجیب آرامیسر که داشت حال اش را 

یل تکیه زد و درحایل که  یلعوض یم کرد،چانه اش را به رس 

 هنوز هم پلک هایش بسته بود،خشدار لب زد:شششش... 

 انقدر نرو رو مخ من!... 

 

ام اش در توده ای گرم و خوش بو فرو رفته یل که تمیل

بود،با حیس قوی و آرامش بخش،بینی اش را باال کشید و با 

. صدای خفه ای گفت:همش اذیتم یم  کنی
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 .. در جواب اش هیچ نگفت. 

 

 این آرامش عجیب و جدید را دوست داشت! 

 خوشش آمده بود! 

 

ی باری بود که یک  بعد از ش و پنج سال سن...این اولیر

ی روح خسته اش را آرام کرده بود!   آغوش کوچک،این چنیر

 

 

 

 

 ونهسیصدوش#پارت

 جان یل#یل
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 این بازدم گریم که با لباس و پوست اش برخورد یم کرد... 

که در آغوش اش آرام گرفته   ر و خوش دسنی این جسم تو پ

 بود!... 

 

نفس عمیقی کشید و آن حرص مبهم در وجودش بیشیی و 

 بیشیی جوشید! 

ک را آنقدر بچالند که  به طوری که یم خواست دخیی

 صدای آخ اش  بلند شود! 

 

ک عاشق  آدم اشتبایه شده بود اما؛حاال که به آن  دخیی

ه گوشه ی لب فکر یم کرد،لبخندی سمج یم خواست ک

 اش را باال بکشد! 

 

یل،برای لحظه ای از آن خلسه ی با تکان خوردن آرام یل

یل به این که شاید یل دلچسب فاصله گرفت و با فکر 

ون  معذب شده،بی میل خواست که او را از آغوش اش بیر

بکشد که با خزیدن دستان او و حلقه شدن شان به دور 
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شمان وق زده اش کمرش،برای لحظه ای مات اش برد و چ

 به نقطه ای نامعلوم خشک شد.... 

 

آب دهان اش را قورت داد و دندان هایش را بر هم چفت 

 کرد... 

 

 ت چه یم شد؟داش

 داشت چه غلظ یم کرد؟

 

د و سیع کرد نسبت به این حرکت  پلک هایش را برهم فشر

ک دیوانه و حس های ناشناخته ای که به جان اش  دخیی

 تفاوت باشد.. هجوم آورده بودند،بی 

 

 اما مگر یم شد؟؟

 مگر یم توانست؟؟؟
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ک گرفت و با حایل  دم عمیقی از موهای خوش عطر دخیی

کنی کار یمصدابی خشدار لب زد:داری با من خی عجیب و 

 بچه.. 

 

 یل زنگ خورد... خواست حرفی بزند که گوشر یل

 

جوری در آغوش هم فرو رفته بودند که حاال باز کردن این 

 نظر یم رسید. قفل سخت ب

 

 خوای جواب بدی؟:نیم-

 

ی خودش را به تن یل " کشید و با آرامش بیشیی یل "نچی

 چسباند... داراب 
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 سیصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

یل به جان اش داراب با لبخندی که از رفتار و حرکات یل

ه به  نشسته بود،باالخره تن اش را از او  فاصله داد و خیر

یل گفت:شاید ک های خشک شده ی یلصورت آرام و اش

 فردین باشه. 

 

همه حس یل که احساس یم کرد حاال کم مانده از زور این یل

خوب زیر گریه بزند،خودش را عقب کشید و آرام گفت:من 

 زودتر برم.. 
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ک را در آغوش  داراب که به شکل واضچ جای خایل دخیی

ا بزرگ اش حس یم کرد،دستان اش را در جیب فرو کرد و ب

؟  لبخند کچی گفت:آشنی

 

یل به سخنی لبخند گل و گشادش را قورت داد و شانه ای یل

 انداخت و گفت:باید روش فکر کنم! باال 

 

داراب که از شیطنت کوچک او،خیال اش از بابت آن 

 قضیه راحت شده بود،گفت:تا سه شماره خوبه؟

 

ین او را که شنید،لبخند اش کش آمد و  خنده ی شیر

 ر شده. گفت:وقت ناها

 برو منم پشت رست میام. 

 

ابی یل رسی تکان داد و حاال با حیس کاملن متفاوت با زمیل

که داشت این مسیر را برای دیدن داراب یم آمد،قدم های 
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بلند اش را برداشت و با مرور لحظابی پیش،لبخندش بیشیی 

 و بیشیی وسعت گرفت... 

 

 این وسط حایل که خراب بود،حال مردی بود که انگار 

وسط یک جنگ بزرگ با خودش،هم شکست خورده بود و 

 م برده بود! ه

 د! هم خوش حال بود و هم نبو 

 

ی برخالف آن چه که باید پیش یم رفت...   همه چیر

 

ی بهم ریخته بود!   همه چیر

 هم روان و احساسات داراب،و هم برنامه ها و کار هایش! 

 

در حال حاضی هم،هیچ رغبت و مییل برای انجام کاری 

 ... نداشت

 ... ی  نه پا پس کشیدن، و نه پا پیش گذاشیی
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بود تا باد او  فقط  وسط آن توفان بزرگ به تماشا ایستاده

د!!...   را به هرجهنی که یم خواهد بیی

 

 

 

 

 ویکسیصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

* 

 

 در کنار هم ناهار خوردند. 

ی از اتفافی که چند دقیقه پیش برای آن دو  همه در بی خیی

 بود،با خیایل راحت یم گفتند و یم خندیدند... افتاده 
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خوشمزه شده بود و جوجه های کبابی اشکان بسیار لذیذ و 

یل با اشتهابی باز و هزاران حس خوب،غذا یم خورد حاال یل

و گه گایه نگاه زیر چشیم اش به سوی داراب کشیده یم 

 شد... 

 

مردی که هیچ احساش از چهره و چشمان آبی رنگ اش 

 برپا بود... مشخص 
ی

 نبود،اما در جانش بلوای بزرگ

 

فردین،حس های به قدری رسدرگم بود و حضور ماندگار و 

بد را به وجودش القا یم کردند که تمام فکرش درگیر بود و 

ی جمع نیم شد.   حنی ذره ای متوجه شوخی و موضوع بیر

 

 نیم دانست با خودش چند چند است؟

 و این بد ترین برزخ ممکن بود! 
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ه غذا خورده شد،خانم ها سفره را جمع کردند و این  کوقنی 

ن و اینکه مدام او را وسط پر حرفی های اشکان و فردی

 مخاطب قرار یم دادند،کالفه اش کرده بود! 

 

ام و با لبخندی تصنیع،با آن ها هم  هرچند که در کمال احیی

صحبت یم شد،اما واقعن دل اش یک سکوت و فضای 

 خلوت را یم خواست.. 

 

ی فکر یم کرد! اب  ید با تمرکز،روی همه چیر

نیم توانست  اما بدیهن در این سفر دوستانه به هیچ عنوان

ی موقعینی دست پیدا کند!   به چنیر

 

پس از چند دقیقه،الهام و ماندگار بعد از مرتب کردن 

یل و وسایل و ظروف،به پیشنهاد اشکان و به همرایه یل

ل خودشان،غذابی که فردین به پیاده روی رفتند تا هم به قو 

خورده بودند حضم شود و هم آن اطراف دوری زده 

 باشند... 
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و مابی هم که از همان اول که آمده بودند، تا به پروانه 

حال،با صورت هابی هیجان زده مشغول بازی با گوشر و 

ین که زانو درد داشت،این  تبلت شان بودند،مانند شیر

اب هم که مشخص پیشنهاد را رد کرده بودند و تکلیف دار 

 بود! 

 

 

 

 

 ودوسیصدوچهل#پارت

 جان یل#یل
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کنار خاله ی مهربان اش بنشیند و پس از ترجیح یم داد در  

این همه مدت با او خلوت کند و حاالبی که رس و صدای 

ی هم یم  اطراف کیم خوابیده بود،احساس راحنی بیشیی

 کرد! 

 

ین اش ک ه درست نگاه اش را به صورت گرد و تپل خاله شیر

ه از آن چهره ی در کنارش نشسته بود،چرخاند و با عشقی ک

 یم کرد گفت:خوبی عزیزم؟نورابی دریافت 

 زانو دردت بهیی نشده هنوز؟

 

ین،لبخند مهربان و زیبابی به لب آورد و با چشم های پر  شیر

محبنی که اطراف شان را چروک های زیادی فرا گرفته 

 بود،گفت:خوبم دردت به قلبم. 

ی ی نیست.  این پیر ی  دردرسارم داره دیگه.چیر

 

ین بسیار نار  احت بود و هیچ داراب که از این وضعیت شیر

 اش این 
ی

دلش نیم خواست یگ از عزیز ترین های زندگ
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ای تهران  مت دکیی طور درد بکشد،گفت:آخه چرا نمیابی بیی

ی خاله جان!   تا این دردت و دوا کیی

 رایه نیست که. 

من میذاری،هم به  هم یه چند وقت قدم رس چشم

یات  رش! یم دکیی

 

ین،تنها لبخند اش را غلیظ تر کرد و مث ل شیر

 همیشه،مخالفت خودش را طور دیگری اعالم کرد. 

 

- !  :دوا و قرص بهم داده دکیی

 خوام چقدر دیگه عمر کنم پشم؟مگه یم

ی تو رو  ی که عروش این دوتا بچه و رسوسامون گرفیی همیر

ی را حت میشه دیگه با خوشر چشم ببینم خیالم از همه چیر

 رو هم میذارم. 
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،تمام جان اش آزرده یم داراب که با این حرف های  منقی

ین   شیر
بی ی شد،اخیم کرد و گفت:آخه اینا حرف تو میر

 خانوم! 

 ایشاال که سایه ات مستدام باشه باال رس ما همیشه! 

 خوشبخنی با وجود تو برای ما تکمیله عزیزم. 

 

ین،دست اش را پیش اور  د و درحایل که دست گرم شیر

زد:قربونت فشارد،لب اراب را در دست اش یمد

 بشم.اخمات و باز کن! 

 خدا نگهداره... 

؟  تو خودت خوبی

خوای یه تکوبی به زندگیت بدی،دست یه دخیی خوب نیم

ی بیاری به زندگیت؟  و خانواده دار و بگیر

 

ین  لبخند مردانه ای زد و گفت:دیگه از سن من گذشت شیر

 بانو! 
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 ! ی باال بزبی  باید برای اشکان آستیر

 

 

 

 

 سهو سیصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ین که با این حرف داراب،انگار موضوغ را به یاد اورده  شیر

 
ی

بود،چشمانش برفی زد و با لبخند معنادارو پررنگ

 گفت:اتفاقن یگ رو براش در نظر گرفتم! 

 به خودش هم گفتم... 
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و مشتاق داراب زد و  ناشیانه چشمگ به صورت منتظر 

 زبونش شل بود..  گفت:زیر 

 ! بدش نمیومد 

 

 :به! -

 فامیله؟

 

ین که گوبی بحث و موضوع مورد عالقه اش را پیدا  شیر

 کرده بود،تن اش را جلو کشید و آرام گفت:نه آشناست. 

 میشناسیش مادر! 

 

هنوز فرصت تجزیه و تحلییل به داراب نداده بود،که فورن 

 گم. ار و یمادامه داد:دخیی ماندگ

 

 برای لحظه ای مات اش برد... 
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 ماندگار که یک دخیی دیوانه بیشیی نداشت! 

 یل را یم گفت?یل

ی را که چندی پیش میان بازوهایش حبس کرده  همان دخیی

 بود و از عطر کمرنگ موهای بلند اش نفس یم کشید؟

 

 جلوی اخم هابی که 
آب دهان اش را قورت داد و به سخنی

 تشکیل داشتند را گرفت.  به شدت میل به

 

ین نگاه دقیق اش را ب ه چشمان مشتاق و برق زده ی شیر

 یل؟دوخت و به این فکر کرد که چرا یل

ک رسبه هوابی که زیادی روی مخ یم رفت؟  چرا دخیی

 این همه دخیی مجرد داشتند توی فامیل و در و همسایه! 

 

 مادر؟:خی یم-
ی

 گ

 دخیی خوبیه نه؟
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 گفت:دخیی خ  دم عمیقی گرفت و با 
ی

وبی که هست کالفگ

 ویل.. 

 

ین ی تک کلمه .ویل. لبخندش پاک شده   شیر که از همیر

?  بود،با نگرابی گفت:ویل خی

ی داره؟ ی  مشکیل چیر

 

 پوفی کشید... 

 

 

 

 

 وچهارسیصدوچهل#پارت

 جان یل#یل
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 چطور باید یم گفت آن دیوانه به اشکان نیم آید... 

 بچه است... 

 اشتباه است!  اصلن یک انتخاب خییل

 

 قبول کنه. :راستش فکر نکنم فردین -

 

ین،از تعجب باال پرید و گفت:وا چرا قبول  ابروهای شیر

 نکنه! 

 دوبی اشکان چه پش سالم و رس به زیریه! خودت یم

 

 عجب بحث ازار دهنده ای! 

 بهیی نبود که با آن ها به پیاده روی یم رفت؟

 نداشت! واقعن تحمل ادامه دادن این بحث مسخره را 
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 جان!  :موضوع اصلن اشکان نیست خاله-

 یِل. موضوع خود یل

 فردین خییل روش حساسه. 

 

ین را کشید و با شوق  باز همان لبخند بزرگ لب های شیر

 گفت:خب باشه عزیزم! 

 ما هم میذاریمش رو چشمون. 

 

د و سیع کرد ارام بماند و هیچ  لب هایش را برهم فشر

 نگوید. 

ین بانو ول    کن ماجرا بود؟اما مگر شیر

 

 مشوربی بکنم... :گفتم باهات یه -
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میخوام با ماندگار صحبت کنم که حداقل نشونش کنیم از 

 دستمون در نیاد،حیفه. 

 

واقعن کم کم داشت اعصاب اش خراب یم شد و این وسط 

یِن جان اش بد رفتاری  هیچ دل اش نیم خواست با شیر

 کند! 

 

 . یل هنوز بچه ست!سنی نداره که عزیزم:یل-

 

ین با خنده گفت:اوووو.بچه    کجا بود ته قربون َبِوم؟شیر

 عروس کردن. 
ی
 من و دوازده سالگ

 یل که ماشاال بیست سال داره! یل

 خوشگل،باادب،جوون،خوش میوه... 

 

 و اعصاب خردی 
ی

دندان هایش برهم چفت شد و کالفگ

 بیشیی به سمت اش هجوم اورد... 
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بچه ی دیوانه خاستگ  ار پیدا شده بود؟واقعن برای آن دخیی

 ه و اشکان؟آن هم هیچ کس ن

 یل ادعا داشت عاشق اوست؟یل

ی خاستگار و خاطرخواه قرار بود دم اش را روی  یا با اولیر

 کولش بگذارد و لباس سفید تن اش کند؟

 

خسته و بی حوصله،خنده ی آرام و پرتمسخری کرد و 

 گفت:خی بگم؟

. هرجور خودت صالح یم  دوبی

 

 

 

 

 وپنجهلسیصدوچ#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 

ین که تنها منتظر یک تایید جزب  بود،لبخند زنان دست  شیر

به سمت آسمان برد و از ته دل گفت:خدایا توکل بر 

 خودت. 

ه که این دخیی بشه عروس خودم.   انشاال اگر خیر

 

ین که زیز لب  نگاه خایل اش را از صورت گلگون و شاد شیر

 دعا یم خواند برداشت... 

 

،قصد جان اش را کرده عزیز تر از جان ن خاله یانگار ای

 بود! 
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یل بچه تنها توجییه که در رسش یم چرخید،این بود که یل

 است و مناسب کیس چون اشکان نیست! 

 

به خیال خودش که حس پدرانه اش گل انداخته بود و این 

حس مالکینی که در وجودش حس یم کرد،همه از ان 

 رسچشمه یم گرفت. 

 

ی اش اجااما مگر قلب   زه یم داد؟سنگیر

 

با حایل که زیادی گرفته بود،از جا بلند شد و با توضیح 

ی زیادی  ین،به سمت جابی که فاصله ی نسبیی کوتایه به شیر

با آن جا داشت رفت و به درخنی که با شاخه و برگ هایش 

 سایه ایجاد کرده بود،تکیه زد... 

 

ون کشید و خ ه دست برد و پاکت سیگارش را از جیب بیر یر

 اری آتش زد... به نقطه ای مبهم،سیگ
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 باز هم به این لوله ی سفید پناه آورده بود... 

ی بهم ریخته  باز هم تمام این ذهن و اعصاب،از بابت دخیی

 بود... 

 چرا هرچه کام یم گرفت،آرام نیم شد؟

چرا این سیگاره بی جان هم با او لج افتاده بود و مدام 

 آرامش سوق یم داد؟ فکرش را به سوی آغوشر نرم و پر 

 

فکرش را نیم کرد که روزی کار اش به این جا کشیده  هیچ

 شود! 

 

باید از سن و سال اش خجالت یم کشید،ویل حس هابی 

 دیگر نیم گذاشتند! 

 

 نیم خواست کاری کند...حرفی بزند...مخالفنی بکند!... 
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 یل را محک بزند! گوبی قصد داشت یل

 

 بود! اشکان از همه لحاظ از او بهیی 

 جوان تر بود.. 

 رسزنده و با حوصله تر بود... 

 صورت جذابی داشت! 

 کار یم کرد... 

ده ساله  ی  ناموفق و بچه ای سیر
ی

مجرد بود...دو زندگ

 نداشت... 

 یل! اشکان واقعن موقعیت خوبی بود برای یل

ی که بار ها او را با حرف هایش پس زده بود!   برای دخیی

 

ون شقیقه اش را فشار داد و دود غلی ظ سیگار را بیر

 ستاد... فر 

هنوز گایه رسفه اش یم گرفت،ویل خب...او که سالمنی 

 برای اش اهمینی نداشت! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1304 

 

 

 

 

 

 وششسیصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

نگاه آبی رنگ و کدر اش را به رس و صدای آن ها که انگار 

 تازه از پیاده روی بازگشته بودند،دوخت... 

 

 های که حتمن برای به لب های زیبا و خوش شکیل  
ی

لودگ

 اشکان یم خندیدند... 
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 که برخالف همیشه که او 
ی

به چشم های قهوه ای رنگ

باعث گریان شدن شان یم شد،حاال برق شادی در ان ها به 

 چشم یم خورد... 

قد و باالی متوسط و هیکل توپری که عجیب چفت تن 

 اش بود... 

 !  این دخیی

بل گ برای اش قااین دخیی با آن موهای بلند و مواج،از  

 توجه شد؟

 ! ی  از گ این طور نگاه اش را دقیق و موشکافانه کرد و...هیر

 

 یل بچه نبود! یل

او به قدری بزرگ شده بود که حواس مردی را پرت کند و با 

 کردن وا دار 
ی

حرکات و ادا هایش...قلنی را به تپیدن و زندگ

 کند! 
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ی رفته بود،که حاال از سن گینی تمام حواس اش بی دخیی

 رنگ،حواس او هم به این سمت معطوف شده نگایه آبی 

 بود... 

 

 که با دیدن سیگار در دست اش توی 
ی

به اخم های کمرنگ

 هم فرو رفت... 

 

وع به  به گوشر ای که از جیب دراورد و انگشتابی که فرز رسر

تکان خوردن روی صفحه کردند و....دینگ!...صدای پیایم 

 که از گوشر خودش بلند شد! 

 

؟[: -]  خوبی

 

ی مچاله کرد و برای  سیگار   رسیده را روی زمیر
به فیلیی

،منتظر جواب او بود،نوشت ی که دست به گوشر  دخیی

 :نه[-]
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 صادقانه ترین کلمه ای که گفته بود! 

 

 ... ی  *درحال نوشیی

 

ه به گوشر بود که نوتیف پیایم  نگاه منتظر و خسته اش خیر

 باالی صفحه اش ظاهر شد

 

 حرف دارم!ک ... دونه بات *کیانوش:دو کلوم مر 

 

با ابروهابی باال رفته،خواست روی پیام کلیک کند،که پیام 

 یل زودتر رسید و حواس اش را پرت کرد. یل
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 وهفتسیصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی داری؟یم-] ی ؟[:چرا؟رسدردی چیر  خوای بریم دکیی

 

 :خی شدی یهو آخه؟نگرانت شدم من. -]

 داروهاتو خوردی؟[

 

 داراب؟[: -]

 

 لبخند بی جابی گوشه ی لب اش را باال کشید. 
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 یل واقعن دوست اش داشت؟یل

 

 :خوبم[-]

 

! :دروغ یم-]
ی

 گ

 کنی بعد الگ یمبرای خی اول ذهن من و درگیر یم
ی

گ

 خوبم؟[

 

 :برات مهمه؟[-]

 

 حنی متوجه نبود که چرا این حرف ها را یم زند... 

 یل باز یم کند... چرا بحث را با یل

 واقیع بودن آن حس برای اش مهم شده اصلن... چرا 

 

؟[-]  :خی
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؟" ،بار ها برای  ه به آن"خی  کشید و خیر
نفس عمیقی

؟"  خودش تکرار کرد که "واقعن خی

 

ی یم ی  گفت و یم پرسید. نباید چیر

 اما... 

لعنت به این دست هابی که بی توجه به دستورات عقل 

ی پیش رفتند و دکمه  کیبورد را های  اش،با فرمان قلنی سنگیر

 لمس یم کردند! 

 

 :حال و روزم[-]
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 وهشتسیصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

یل که از رفتار ها و گفته های داراب حسابی گیج و یل

 متعجب شده بود،با کیم تعلل نوشت

 :معلومه که آره..[-]

 

 خب... 

 این جواب کافی بود؟

 نه! 

ه و  ر اش را قانع اتاین جواب به هیچ وجه خیال بی قرارو تیر

 نکرده بود. 

 دلش اثبات هابی بزرگ تر یم خواست... 

 دلش یک اطمینان خالصانه یم خواست... 
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 یل را هیچ وقت،عشق!ندیده بود! او عشق یل

 یک هوس... 

ی ساده..   یک دوست داشیی

انه،به واسطه اقتضای سن...   شاید حیس زودگذر و دخیی

 هرچه! 

ی جز عشق!  ی  هر چیر

 داراب یم ترسید... 

ی شان بود...  از   این فاصله ی زیاد سنی ای که بیر

 از تفاوت سلیقه و افکار... 

تر یم شد و یل یل زیباتر و خانم از چند سال بعدی که او پیر

 تر! 

 

 یل از او خسته شود... اینکه روزی یل

اینکه با چند روز باهم بودن،این حس کمرنگ از دل اش پر 

 بکشد... 
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یل از بی آن ها یل ر به روزهای دوری فکر یم کرد که د

 اش با او خسته شود... 
ی

 نشایط و مسکوبی زندگ

 

 دل اش اطمینان یم خواست!! 

برای این دیل که آرام تر از هر زمان دیگری یم تپید،اطمینان 

 یم خواست... 

 

 ]داراب؟؟[

 

نفس عمیقی کشید و نگاه رسگردان اش را از گوشر جدا کرد 

 و به او دوخت.. 

 

ی که  صفحه گوشر بود س اش بی تمام حوابه دخیی

 و...جواب داراب! 
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 ونهسیصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 زیبا بود! 

ین راست یم گفت!   شیر

ین همیشه خوش سلیقه بود!   خاله شیر

 نیم خواست اما...فکر بود دیگر... 

فکر هابی که بی اجازه به مغزش راه میافتند و آن حس های 

 د... م یم زدنپراکنده و جدید را بیشیی شخ
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،خواب را به چشمان اش  اغلب شب هابی که بی خوابی

حرام یم کرد...شاید این عروسک خرِش مخمیل...خوب یم 

 توانست خواب اش کند! 

 شاید افشده بود! 

 اما شب ها همیشه بیداری به رساغ اش یم آمد... 

ی پوست گندیم اش کدر بود و چشمان آبی رنگ  برای همیر

 اش خمار... 

 

 ار این بیماری بود. که گرفت  یل یم شد چند سا

 

ی باری بود که به فکر راه چاره برایش افتاده بود!   و این اولیر

 آن هم با چه؟

 از تن و موهای خوش رنگ 
ی

ین کمرنگ ی که بوی شیر
با دخیی

 اش ساطع یم شد و اشتهای آدم را باز یم کرد... 

ینی خامه ای تازه!که با پودرقند و خامه ی  مثل یک شیر

ی شدهو نرم ت سفید   ! زییر
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ی را شب ها در آغوش  ینی وسوسه انگیر شاید اگر این شیر

بزرگ و گرم اش یم چالند؛آن زمان مست یم شد و در 

ین تر یم رفت!   عالیم دیگر به خوابی شیر

 

 چشمان اش را بست... 

 

آن اتاق دونفره...زیادی خایل و سوت و کور بنظر یم رسید 

 و.. 

ی مخمل تن را یم   طلبید! دخیی

 

ی بحاال هم  داشت! ه یله چیر
ی

 یل بستگ

به آن عشقی که بار ها از آن سخن گفته بود و...خاستگاری 

 که باید جواب یم گرفت! 
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 سیصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 °°یلیل°°

 

الک رسخابی را به آخرین ناخن دستم کشیدم و در الک را 

 بستم. 

 

ی رنگ جیغ الک و سفیدی  انگشتان ام را دوست تضاد بیر

 اشتم! د
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 لبخندی زدم و با یاد رنگ چشم های داراب،در دل گفتم

"باید رنگ ناخنامو با چشات ست کنم!حیف که اون رنگ 

 و با خودم نیاوردم!"

 

 ای 
ی

 رنگ
ی

ی بلند شدم و دسنی به دامن بلند و رنگ از روی زمیر

ین خانم،یگ به من و یگ به مامان هدیه کرده بود  که شیر

 گفتم:خوب شدم؟یدم و خطاب به مامان  کش

 

درحایل که لباس مابی را اتو یم کشید،نیم نگایه به سمتم 

ی  ی انداخت و بی توجه به انچه گفته بودم،گفت:یه چیر

 بکش روی اون موهات! 

 ن اینا.فردا پشت رست حرف در میارن. غریبه

 

 غریبه. پوفی کشیدم و با بدخلقی گفتم:خوبه خودت یم
ی

 گ

 اونا چه مربوط! آخه به 
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صله شده بود،در حایل که سیم اتو را از ه بی حو مامان ک

ون یم کشید،با اخم گفت:بحث نکن با من.   پریز بیر

 ت. خوای بندازی رو اون آبشار جاذبهیه تیکه پارچه یم

 

بعد هم بی توجه به صورت درهم من،با غیظ گوشر را از 

ون کشید و گفت:کور یم  بیر
 شر آخر تو! دست مابی

گوشیت ی بازی های کوفنی و از  مگه صد بار بهت نگفتم ا

 پاک کن؟

 

مابی که چشم اش بی گوشر مانده بود،با ناراحنی و تقال 

 گفت:باختم!!! 

 

مامان با عصبانیت لباش که اتو کشیده بود را به مابی داد و 

 !  گفت:بهیی

این گوشر هم دست من میمونه تا وقنی که برگشتیم خونه 

 ک معلوم کنم. م و با تو و این ماس ماساونجا من تکلیف
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بعد هم همانطور که زیر لب با خودش غرغر یم کرد،صندل 

" یل ی یل زود حاضی شو بیا کمک هایش را پوشید و با گفیی

ون زد.   الهام" از اتاق بیر

 

 

 

 

 

 

 ویکسیصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 کشیدم و بی توجه به صورت زار مابی به 
سمت کالفه،پوفی

 که با بلوزم ست بود چمدان رفتم و شال نچی و س
ی

را یاه رنگ
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ون کشیدم  بعد از ان که رس کردم ، موهای رها و بازم را  بیر

 از زیر لبه هایش آزاد کردم و روی شانه هایم ریختم. 

 

؟-  :خاک تو رست واسه یه بازی اینطوری عذا گرفنی

 

ه بّران مابی که انگار زیادی توی برجک اش خورده بود،نگا

 ه گرفت و بی ادبانه گفت:تو یگاش را به سمت ام نشان

 خفه شو! 

 عنونه. 

 

ی اش رفتم و  چشم غره ای به صورت تپل و خشمگیر

گفتم:فعلن که تو قیافت شبیِه یه عن  متحرک شده که یگ 

 روش سیفون کشیده! 

 

و بعد هم با رضایت و نیشخندی،خواستم از اتاق خارج 

ی ب ا به لندی خودش را به من رساند و تشوم،که ناگهان با خیر
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چنگ های پر فشارش گرفت و خودم بجنبم،موهایم را در 

 دادم را به هوا برد.... 

 

ی من و مابی  خب..این دعواها جزء عادی ترین اتفاقات بیر

 خیگ بود! 

 

در واقع این چند وقنی که در صلح و آرامش با هم یط 

وبی بود که کردیم هم از برای اخطار های مامان و حفظ آبر 

 یم کرد!  آن را مدام گوش زد 

 

اما انگار قرار نبود این خوی وحیسر مان پیش چشمان 

 .... خانواده داراب پنهان بماند 

 

با حرض که از درد رسم،تمام جانم را گرفته بود،ناخن های 

رسخ ام را باال گرفتم و با شدت روی لپ گوشنی اش 

ی که به ریشه موهایم آورد،با  کشیدم و در برابر فشار بیشیی
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این همه  گدی به شکم اش زدم و ناچار از فحش آبداری ل

 مقاومت،من هم موهای خرمابی اش را چنگ زدم... 

 

انگار بدجور از دست مامان عصبابی شده بود و حاال خوب 

 کیس را برای خایل کردن عقده اش پیدا کرده بود! 

 

با اینکه چند سایل از من کوچک تر بود،ویل این گوشت 

اش چسبیده بود حسابی ای پرو پیمابی که به استخوان ه

 ا باال برده بود! زور اش ر 

در واقع از ان جابی که بابا استخوان بندی درشت و بنیه 

زیادی داشت،این ارث در من و بیشیی از همه در مابی 

ی هم این دعوای به ظاهر ساده را پر  انتقال یافته بود و همیر

 خشونت کرده بود! 
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 ودوسیصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی مان بل گرفت و شدت  و انقدر این دعوای مسخره ی بیر

کتک کاری باال رفت،که از رس و صدا و فحش های قطاری 

ب باز شد و مامان با صوربی  مان،باالخره در اتاق به ضی

ان،اول از همه داخل آمد و با دیدن وضعیت  برزخی و حیر

 ما بر گونه اش زد! 

 

ی   وا کافی بود.  صورت عصنی مامان برای پایان این دعهمیر

 خوب یم دانستم که یک تنبیه اساش در انتظارمان هست! 

ی هم خییل دلم یم خواست زودتر و حنی قبل  برای همیر

ازین که داراب و افراد دیگری به این سمت بیایند،دعوا را 
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تمام کنم؛اما مابی دیوانه جوری موهایم را یم کشید که انگار 

 جدی جدی با قاتل پدر اش طرف شده! 

 

ید این چه وضیه! : -  ای جز جگر بگیر

 

جلوتر آمد و با اخم هابی درهم رفته و صدابی که سیع یم 

 کرد باال نرود گفت:خدا من و مرگ بده. 

 مگه نگفتم اینجا دعوا راه نندازین؟،

 هان!!! 

 

دست مابی و من را که به موهای هم چفت کرده بودیم 

 ظ گفت:ول کنید همو رسی    ع! گرفت و با غی

 بیارم من!! شما دوتا در یک پدری از 

 بردار دستتو! 
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مابی که به نفس نفس افتاده بود،با صدای بلندی 

 ش.. گفت:تقصیر ایِن همه

وع کرد بخدا.   این اول رسر

 

با حرص،موهای کوتاه اش را بیشیی کشیدم و غریدم:خفه 

!تو مِث وحشیا پریدی به من....   شو مابی

 

دست ه کم مانده بود با نیشگون هایش گوشت مامان ک

تون کنه ا لعنتمان را غلفنی بکند،با خشم گفت:خد

سن!یل  یل بردار دستتو! تمومش کنید رسی    ع االن مهمونا میر

 

 :اول مابی برداره! -

 

 :وای وای!بچه ها چرا دعوا یم کنید آخه؟خی شده؟-

 

ین خانم بود؟  صدای شیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1327 

صورت قرمز شده مابی با حرص لب گزیدم و رو به 

  بردار دستتو دیگه! غریدم:تف تو صورتت عنیی 

 

 

 

 وسهسیصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

قبل ازین که عکس العمیل نشان دهیم،صدای مردانه بابا 

ه باز؟  آمد که یم گفت:چه خیی

 

ین خانم جلو آمد و با همان مهربابی ذابی ای که  شیر

گفت:دخیی گلم داشت،دستان چفت شده ی مرا گرفت و  

 تو کوتاه بیا. 
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دم و درحایل که از چشمان یم را بر هم با حرص لب ها فشر

پر خشم و خط و نشان مامان فرار یم کردم،فشار دستم را 

 کم کردم و گفتم:این موهای منو ول نمیکنه. 

 

- !  :مابی

 

با تشر بابا،مابی این بار عقب نشینی کرد و باالخره موهای 

 را رها کرد....  بیچاره و مچاله شده ام

 

را از  ون فرستادم و من هم دستمنفس حبس مانده ام را بیر 

موهایش جدا کردم و باز هم سیع کردم نگاه ام به صورت 

 مامان نیفتد! 

 

ین خانم دسنی نوازش وار به موهای اشفته ام کشید و  شیر

 گفت:آفرین دخیی قشنگم...دعوا نکنید باهم... 

 گه باشن. خواهر و برادر باید پناه هم دی
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،خطاب به مامان با خنده ای ظاهری و شاید  هم عصنی

ین خانم گفت ین جون.شما بفرما شیر :قربونت بشم شیر

 رسن. بریم،االن مهمونا یم

 

 :وای حواسم کجا رفته! -

 شهناز گفت نزدیک ... 

 

ین خانم نصفه ماند و با  با صدای زنگ خانه،کالم شیر

احتمالن به استقبال مهمان عجله از کنارمان گذشت تا 

 هایش برود... 

 

ی مامان هم که ان فرصنی بود، با غیظ به  گار منتظر چنیر

 سمت مان رو کرد و توپید:وای به حالتون! 

 رسم من! بذار برگردیم خونه فقط!حساب جفتتون و یم
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بعد هم نگاه بّران اش را از ما که بی حرف مقابل اش 

ود رسو وضعتون رو ایستاده بودیم گرفت و ادامه داد:ز 

ون.   درست کنید بیاید بیر

 رسی    ع! 

 

 

 

 وچهارصدوپنجاهسیت#پار 

 جان یل#یل

 

 

 

با رسی که درد یم کرد،موهای پیچ خورده ام را با دست کیم 

مرتب کردم و بالفاصله پس از کشیدن شال روی رسم از 

ون زدم.   اتاق بیر
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ی اگر دقیقه ای دیگر در اتاق یم ماندم،دعوای بز  رگ مطمئیی

له مان دیگری رخ یم داد و این بار واقعن مامان بیخ تا بیخ ک

 را یم کند و تخت سینه مان یم گذاشت! 

 

 وارد پذیرابی شدم،مهمان ها هم تازه از راه رسیده 
وقنی

ین خانم سالم و احوال پرش  بودند و جلوی ورودی با شیر

 یم کردند. 

 

 درواقع همه فامیل های احمد بودند! 

ن عروس شان به اینجا آمده بودند و الهام امشب برای دید

ین خانم،با آن هم حسابی به خو  دش رسیده بود و کنار شیر

 رد. ها خوش و بش یم ک

 

 کشیدم و بی حوصله جلو رفتم و سیع کردم با لبخندی 
پوفی

که امیدوار بودم واقیع جلوه کند،با آن ها سالم و علیک 

 کنم. 
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ه تپل،که بسیار خوش  ی خنده بودند و لب دو زن ریزه میر

به های شان مدام کشیده یم شد،همراه با یک جع

،با پیر مردی که احتمال یم دادم پدر احمد باشد و  ینی ارد شیر

 خانه شدند. 

 

 از خونگریم شان خوشم آمده بود! 

 

ین خانم ذات پاک و بی شیله پیله ای  انگار مثل خود شیر

 داشتند. 

 

،با تعارفات متو  ایل وقنی که پس از خوشامدگوبی

ینی ای که دست من داده بودند را به  نشتند،جعبه شیر

ی  خانه بردم و خطاب به الهایم که تازه وارد شده بود و از آشیی

 اش مشخص بود که حسابی ل
ی

بخند روی لب های رنگ

ینی رو با جعبه بچرخونم  خوش حال است،گفتم:میگم،شیر

 یا توی ظرف بچینم؟ 
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س روی سینی استکان های نقش و نگار دار را با وسوا

ف گذاشت و گفت:قربون دستت عزیزم،الزم نیست تو ظر 

 .  بچینی

ینی هارو  بذار من چابی بریزم،بعد پشت رس من بیا شیر

 پخش کن. 

 

 هابی که حاضی و 
بعد هم پروانه را صدا کرد تا پیش دسنی

د.   آماده،روی اپن گذاشته بود را بیی

 

ن ها الهام که چابی زعفرابی خوش رنگ و عطر را در استکا

ون یم رفت گفت:بیا یل خانه بیر ی  یل. ریخت،درحایل که از اشیی

 

ینی ای که تا نصفه گاز زده بودم را در دهانم چپاندم و  شیر

همان طور که یم خواستم رسی    ع تر قورت اش بدهم،جعبه 

 را به دست گرفتم و به دنبال الهام رایه شدم.... 
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 وپنجسیصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی   خوب بود!  همه چیر

ینی تع ارف اما درست آن لحظه ای که خم یم شدم تا شیر

لیده شدن کنم،تمام حجم موهایم اویزان یم شد و قصد ما

ینی های چسبناک و خشک داخل جعبه را داشت!   به شیر

 

 :انتخاب سختیه! -

 

لبخندی به اشکان که انگار باز هم مسخره بازی اش گل 

گفتم:میخوای از هر کدوم یگ بردار که کرده بود زدم و  

 فسفورای مغزت تموم نشه. 
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خوشم اومد،خوب داخت و گفت:نه ابروبی باال ان

 پیشنهادی دادی! 

 

 :اشکان! -

 

،که درست کنار اشکان نشسته بود و نگاهم را به داراب

مسیر مسقیم نگاه جدی اش،چشمان من بود،دوختم و 

 تخاب کن. شنیدم که خطاب به اشکان گفت:رسی    ع ان

! دو ساعته وسط مجلس نگه  ش داشنی

 

ر نفوذ برداشتم و در رسی    ع نگاه ام را از آن مردمک های پ

 گفتم:راست میگه دیگه! ادامه حرف اش  

 یگ رو انتخاب کنه حاال. 
ی

ی مرگ و زندگ  انگار یم خواد بیر
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اشکان که انگار از حرف های مان زیاد خوشش نیامده 

ینی ای   برداشت و تشکر کرد. بود،باالخره شیر

 

 :من نمیخورم،ممنون. -

 

و حاال که رو به با تعجب،از مقابل اشکان کمر راست کردم 

نباندم و  گفتم:چرا؟یگ روی خودش ایستادم،لب ج

 بردارید. 

 

 بنظرم زیاد حال اش خوب بنظر نیم رسید! 

 

 در چهره 
ی

احساس یم کردم امروز،بیشیی از همیشه خستگ

اه آبی و خسته که این طور اش مشهود هست و این نگ

مستقیم نگاه ام یم کرد...واقعن باعث بی قراری قلب و 

 ام یم شد...  جان
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 :میل ندارم عزیزم.ممنون! -

 

 باز هم به من گفت "عزیزم" ... 

چرا هر وقت این کلمه را به کار یم برد احساس غرینی یم 

 کردم؟

 

 

 

 

 وششسیصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 خییل عادی بیان یم کرد وشاید چون 
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عزیزم گفتنی نبود که انقدر غلیظ و مملو از عشق بیان 

 د که قلبت را بلرزاند و نفست را بند آورد... شده باش

 

ینی  با فکری مشغول،از مقابل اش گذشتم و به بقیه هم شیر

تعارف کردم و در نهایت جابی در نزدیگ جمع نشستم و 

،جز جابی که مرد سیع کردم حواس ام را به هر جابی 

 محبوب ام نشسته بود معطوف کنم. 

 

 متوجه شده بودم خوب بود که مامان،با زن هابی که حاال 

الحه است گرم گرفته بود و از ان نگاه اسم شان شهناز و ص

 های غضب الود نثارم نیم کرد.... 

 

ین خانم  اما این وسط نگاه های گاه و بی گاه و مستقیم شیر

 یم کرد.... کم کم داشت معذب ام 

زن دقیقن مثل داراب بود!   نگاه پیر

ه یم شد،انگار یم خواست که سو  راخ کند جان و کیم که خیر

 تنت را.. 
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 برایم عجیب نبود این نگاه های مهربان و معنادار. 

یم دانستم که فکرهابی برای من و تک پشش اشکان در رس 

 دارد. 

ام این را همان وقنی که سیع یم کرد رس سفره،اشکان تم

 حواس اش به غذا خوردن من باشد فهمیدم. 

 

 اما؛خب..در حقیقت حیس لذت بخش و دلچسب زیر 

 پوستم دویده بود! 

اینکه پشی جذاب چون اشکان را برایم در نظر گرفته 

 بودند...به من اعتماد به نفس یم داد! 

 این که زیبا هستم... 

 به چشم آمدم... 

 بزرگ شدم... 

داراب و رفتار هایش آن ها را از خییل حس های دیگری که 

 من سلب کرده بودند.... 
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  دیدم! من اشکان را به چشم شوهر آینده نیم

هرچند که جذاب و زیادی خونگرم بود و مدام لبخند به 

 لب آدم یم اورد. 

 اما خب.. 

من پش خاله ی جاافتاده و پخته اش را بیشیی ترجیح یم 

 دادم. 

حنی صدای نفس  مردی با چشمان خمار و آبی رنگ،که

بان قلب و عاشق تر  ی ضی کشیدن اش هم باعث باال رفیی

 شدنم یم شد... 

 

 پش داشتم. قبلن دوست 

 زیاد! 

نهایت عالقه ام به یوسقی بود که دست آخر بعد از دو 

 هفته فراموش اش کردم. 

 یم دانم که آن ها عشق نبودند... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1341 

 شاید هوس... 

 کمبود... 

 هرچه! 

ی  ی جز این دوست داشیی ی  خالصانه!  هر چیر

 

 آغوش سفنی که ته آن پارک مرا به سینه 
ی

گرمای تن و بزرگ

 به یاد دارم...  اش چسبانده بود را هنوز 

آن عضله های قطوری را که دورم پیچیده شده بودند 

 و...عطر تنی که حنی در جانم هم رسوخ کرده بود... 

 

 

 

 

 وهفتسیصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل
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 کردم... نگاه اش  

 او هم من را نگاه یم کرد! 

 مستقیم و عجیب. 

 دم. مثلن مچ نگاه او را گرفته بودم،اما خودم خجالت زده بو 

 

 فکر یم کردم بعد از ان آغوش بی مقدمه صمییم تر شود. 

 اما رسد تر شده بود. 

ی نگاه متفکر و ناخوانایش را نثارم یم  و فقط گه گداری همیر

دست این همه رفتار ضد و نقیض کرد و گیج تر یم شدم از 

 از او. 

 

ی طور نگاه اش کنم...   دلم یم خواست تا صبح همیر

ه مویل یم ترسیدم بابا،یا ک ا را شکار یس دیگر این نگاه خیر

 کند. 
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م؟:یل-  یل،دخیی

 

 خوب شد کیس صدایم کرد! 

ی قفل این نگاه  وگرنه که خودم اراده ای برای شکسیی

 نداشتم. 

 

نم ها نشسته بودند،چرخاندم و اول رسم را به سمنی که خا

 از همه متوجه چهره ی ناراضی و اخم ظریف مامان شدم. 

 

 ن افتاد... تازه یادم به دعوای ما

 

هوووف...کاش مامان این دفعه را چشم پوشر یم کرد تا 

 سفر کوفت مان نشود. 
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ین و بقیه خانم ها،با ابرو هابی  ه ی شیر  نگاه خیر
با سنگینی

ین برایم باال رفته از جا  بلند شدم و به سمت جابی که شیر

خایل کرده بود رفتم  و با تعجنی که سیع در پنهان کردن اش 

 م! داشتم،نشست

 

 نکند یم خواستند من و مامان را آشنی دهند؟

 

ی بارشان  ی لب های خندان و نگاه های تحسیر نگاهم را بیر

 چرخاندم... 

 

..شهناز و صالحه هم فهمیده بودند؟؟  یعنی

 

 اینطور که خییل مسخره و بچه بازی یم شد! 

 

ی هم که یم شد،سیع یم کرد جلوی غریبه و  ی مامان هر چیر

د و ما را خییل خوب و فامیل خودش و ما را  دست باال بگیر
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و شکاینی از خوشبخت جلوه دهد و جز تعریف هیچ گله 

 خانواده اش نکند! 

 

ن هرچند که با بیشیی اخالق هایش مخالف بودم،ویل واقع

این یگ را خودم هم دوست داشتم و همیشه سیع یم کردم 

ی از خانواده چهار نفره مان برای  ی جز تعریف و تمجید چیر

 گویم. کیس ن

 

 

 

 وهشتسیصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 با این حال... 
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 نکند قضیه رِس...رِس... 

با چشمابی وق زده،تمام تالشم را کردم تا جلوی خنده ی 

 م. بلندم را بگیر 

 

 وای خدا! 

ین و خوشمزه بود!  ین خانم،واقعن که شیر  شیر

 یعنی جدی جدی یم خواست مرا برای اشکان جور کند؟

 

ی را تایید یم ق زده و چشمان بر  خوش حال اش که همیر

 کرد! 

 

 :ماشاال ماشاال. -

ین.   همیشه خوش انتخابی شیر
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این را شهناز،عمه ی احمد با نگایه خریدارانه و مشتاق 

 گفت! 

متوجه بودم که اخم ظریقی میان ابروهای مامان خط و 

 انداخت و نفس کالفه ای کشید! 

 

 مامان مخالف ازدواج نبود! 

برای شازده های از دماغ فیل  داشت من را فقط تصمیم 

 افتاده ی خواهرانش جفت و جور کند! 

حنی یک بار که به اردبیل رفتیم هم متوجه بودم که مدام با 

 رد و لبخند یم زدند! خاله مهوش پچ پچ یم ک

 

 :چند سال داری عزیزم؟-

 

نگاه خندانم را به صالحه،مادر احمد دوختم و درحایل که 

 خند گل و گشادم را مهار کنم،گفتم:نوزده. سیع یم کردم لب
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ین با مهربابی و شاید هم منظوری خاص!دست اش را  شیر

م...   نوازش وار بر کمرم کشید و گفت:خداحفظت کنه دخیی

 اال بزرگ و خانوم شدی برای خودت. دیگه ماش

 

 لب گزیدم. 

 چقدر نخندیدن سخت بود! 

 

ی کردن و چهره ی ناراضی مامان ،برایم این همه صغری کیی

 بی نهایت جالب بود! 

 

ین،لطف دارین شما. -  :مرش خاله شیر

 

دیدم که لبخند اش وسیع تر شد و مردمک های آبی رنگ 

 اش مهربان تر. 
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 ونهسیصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 خب.. 

این فوق العاده خوب بود که من مورد قبول و عالقه ی آن 

 ها واقع شده بودم! 

 ش! راب بود و داراب پش ویل کاش او مادر دا

آن وقت من از هیجان و شک زیاد،یک ماچ آبدار روی لپ 

ین یم کاشتم و تا چندین ماه برای خودم  سفید و تپل شیر

 جشن شادی یم گرفتم! 

 

 کاش! 
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 کاش مرا برای داراب عزیزم خاستگاری یم کرد! 

ر ام   دیگری که هیچ جورده توی قلب پر
ی

نه پش چشم رنگ

 جا نیم شد! 

 

 بخواد بیسر دخیی خودم... خدا  :اگه-

 

ی،گفت:عروس خودم!   کیم مکث کرد و بعد با ذوق بیشیی

 

ین خانم جان! -  :شیر

 

 مامان چرخاندم. نگاه رسگردان ام را به سمت 

 

 یل هنوز کوچیکه. :یل-

 باید دانشگاه بره...ادامه تحصیل بده. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1351 

 هوف! 

 درس درس درس! 

ی!  ی  چه بهانه ی نفرت انگیر

ز دست درس و وهر کنم تا حداقل احاضی بودم زود تر ش

 درس خواندن خالص شوم. 

 

صالحه خانوم با آن هیکل فربه و مانتوبی که باز هم چربی 

داد،با لبخند تن اش را به جلو مایل کرد و هایش را نشان یم 

با لحنی آرام و پر آب و تاب گفت:فدای تو بشم ماندگار 

 جان! 

 کوچیک کجا بود! 

ت شبیه پنجه   ی آفتابه. ماشاهلل دخیی

 خانوم،عاقل! 

 م که فرار نمیکنه... درس و دانشگاه

تا این جوونام یکم باهم آشنا بشن و هم دیگه رو بشناسن 

 شن. ل تر هم یمبزرگ تر و عاق
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 یم دانستم مامان حرف اش نیم آید! 

 شاید زیادی کفری شده! 

 شاید هم نه،از لحن گرم و پر تاثیر صالحه خانم نرم شده! 

 نیم دانم... 

که میان بحث و گفت و گوی آن ها،تمام هوش و   نم

ه ای بود که با  حواس ام بی یک جفت چشم خمار و خیر

 و ذوب یم کرد!  طرز نگاه اش دلم را یه یم لرزاند 

 

 داراب یم داند چه خیی است؟

ین اش چه فکری در رس دارد برای  یم داند که خاله شیر

 من،تک دانه دخیی فردین،رفیق اش!؟... 

 

م؟-  :دخیی

 

 نگاه ام را گرفتم.. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1353 

 انگار حرف زیاد بود در ان آبی های پر جاذبه... 

 ویل من هنوز زبان آن چشم ها را یاد نگرفته بودم.... 

 ک کلمه هم نیم فهمیدم و این آزارم یم داد. حنی ی

 

 :جانم؟-

 

 :نظر خودت چیه مادر؟-

 

 

 

 

 سیصدوشصت#پارت

 جان یل#یل
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ین خانم یم پرسید  ،مگر یم شد نظری جز این طور که شیر

 مثبت نداشت؟

 

زن خوشحال را بشکنم.   نیم خواستم دل پیر

ه و منتظر بقیه معذبم کرده   هم نگاه خیر
 بود. از طرفی

 

 ترجیح یم دادم سکوت کنم! 

 

 هرچند،امیدوار بودم که سکوتم را به معنی رضا،تلقی نکنند. 

 

 :مامان خانوم! -

 معذب نکن مهمونامون و،بذار رس فرصت مناسب. 

 

 خوب بود که الهام این حرف را زد! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1355 

چرا که یم دانستم مامان هم دیگر حرف اش نیم آید برای 

 مهربان و خوش خنده. زبان گرم و پر سیاست آن سه زن 

 

 :معذب چرا عروس قشنگم؟-

 نظره دیگه. 

 یل هم درمورد اشکان مهمه. به هر حال نظر یل

 

 پوووف.. 

ین خانم هم ول یم کرد،این شهنا ز و صالحه یعنی شیر

 جان!تمام نیم کردند!... 

 

م. :یل-  یل بابا،چابی بیار دخیی

 

 نفس آسوده ام را رها کردم... 

اشتها و مهمان نوازم بشوم که مرا از این قربان بابای خوش 

 مخمصه رها کرد! 
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ی عزیزم،الهام یم-  ریزه. :تو بشیر

 

 وای خدا! 

 

 ریزم شهناز خانوم. :نه نه،خودم یم-

 . رفته...راه برم.. یکم هم پام خواب 

 

 

 

 ویکسیصدوشصت#پارت

 جان یل#یل
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صالحه خانم که گمان یم کرد خجالت کشیده ام،خنده ی 

م. بلندی ک  رد و گفت:برو دخیی

 ایشاال چابی خاستگاری خودت و اشکان. 

 

خانه پا  ی لبخند نصف نیمه ای زدم و بی حرف،به سمت اشیی

 تند کردم. 

 

 خاستگاری خوب بود! 

 خواهند به زور کیس را به تو ور که گوبی یمویل نه این ط

 بقبوالنند... 

 

م را پشت شانه ام هل  کالفه،موهای بلند و دست و پا گیر

ی را روی سینی چیدم و با فکری  دادم و استکان های تمیر

 مشغول،یک به یک آن ها را پر کردم. 

 امیدوار بودم که خوش رنگ ریخته باشم... 
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ی دی روز چابی درست کردن و واقعن آن ها از منی که همیر

 را یاد گرفته بودم چه انتظاری داشتند؟دم کردن 

ین خانم واقعن کدبانو و بی نظیر    بودند! الهام و شیر

ترشر ها و مربا ها و کیل خورایک دست سازی که درست 

کرده بودند و طعم خوب شان با روح روان ادم بازی یم 

 کرد،یک تنه هیی آن ها را تایید یم کرد! 

 ؟من چه آن وقت

 

 هیچ نگویم بهیی است... 

 

 

 و پر را برداشتم و با قدم هابی شمرده و کوتاه 
ی سینی سنگیر

 م. به سمت پذیرابی رفت

 

ی اگر بچه های اکیپ مرا در این وضع یم دیدند کیل  مطمئیی

 دستم یم انداختند! 
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منی که با فحش های رکیک و آبدارم همه را مستفیض یم 

 و 
ی

،داشتم یم رفتم که کردم،حاال با دامنی رنگ  ای چابی
سینی

 از مهمان ها پذیرابی کنم! 

 

 :بفرمایید. -

 

 سیت. :دستت درد نکنه دخیی قشنگم.انشاال عرو -

 

واقعن اگر جا داشت،دست یم بردم و تا جا داشت،گلوی 

دم و یم گفتم  این صالحه خانم را یم فشر

 "جان جدت بی خیال ما شو"

 

ه سمت جمع سینی ای که کیم سبک تر شده بود را ب

 آقایون بردم. 
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ی آن ها بسیار جذاب تر از  بنظرم بحث های سیاش و خیی

 بحث شوهر دادن من بود! 

 

 :بردار. -

 

س شما مرش. -
َ
 :د

 

 :نوش جان. -

 

ه در آن مردمک های دل  سینی را مقابل داراب گرفتم و خیر

 آب کن،گفتم: نگید که بازم میل ندارید جناب! 

 

 اخت و همچنان با صوربی خننی یک تای ابرویش را باال اند

یل اما الیق هزاران بوسه،دست جلو اورد و گفت:ممنون یل

 جان. 
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 ودوسیصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی گذاشتم و گفتم:نوش جان.   سینی را روی میر

 

 یل. رو گرداندم تا بروم،که اشکان گفت:یل

 

 سوایل نگاه  چرخاندم... 

 

 :بله؟-
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 :بی زحمت به الهام یم-
ی

 ه؟ یه قرص مسکن برام بیار گ

 

 قبل از من،داراب پرسید:خی شده؟

 رست درد یم کنه؟

 

 انداختم. نگاه دقیقی به صورت مردانه اش 

 کیم رنگ پریده به نظر یم رسید... 

 

 :یم خوای دکیی بریم؟-

 یکم رنگت پریده. 

 

 لبخند گریم زد و گفت:نه الزم نیست. 

 نه. انگار معدم باز جوش اورده داره اذیت یم ک

 قرص بخورم اوِگ. 
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 رسی تکان دادم. 

 :میفهمم. -

 منم یه بار معدم درد گرفت. 

 بدتره. لعننی حنی از دندون دردم 

 

 یل جان. :یل-

 

 با صدای جدی اش،نگاه از صورت اشکان گرفتم... 

 

:یم خوای شما برو به الهام بگو قرص بیاره زودتر،که -

 اشکان درد نکشه. 

 

 طعنه یم زد؟؟

 داراب؟؟

 کارهابی بود مرد پر ابهت و جدی من؟هل چنمگر ا
ی  یر
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ی و پر نفوذ چه یم گفت؟  این چشم های سنگیر

 

 ایم را کشید... لبخند محوی لب ه

انه ام راست یم گفتند...   کاش خیاالت دخیی

امیدوار بودم که این حرف را از روی منظوری که در ذهن 

 ام یم چرخید گفته باشد... 

 

 

 

 وسهسیصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی عکس العمل های زیرپوسنی یم  من حنی دل ام به همیر

 توانست خوش باشد... 
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ه نمانم... سیع کردم زیاد به او   خیر

یم دانستم که حتمن نگاه مشتاق آن جمع زنانه به این 

ی من  ی بیر
سمت است و حتمن منتظر اتفافی و حرف بیشیی

 و اشکان اند... 

 

 :چشم آقا داراب. -

 

وق ام را پنهان کنم به که سیع یم کردم ذ  رو گرفتم و درحایل

 سمت الهام رفتم. 

باشد،تنم را تصور اینکه داراب بخواهد مرا دوست داشته 

 از هیجان و ناباوری یم لرزاند. 

 

 یم دانم. 

 داشتم زیادی بزرگ اش یم کردم. 

 آن هم حرفی را که نیم دانستم منظوری داشت،یا نه. 
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 اما قلبم نیم گذاشت که... 

ر یافته بود و مدام یم خواست آن را پر وبی از نو تازه کورس

 فروغ تر کند. 

 

 :الهام جون-

 

 :جونم خوشگلم؟-

 

ه ی آن سه زن یم گفتم اشکان  واقعن باید مقابل نگاه خیر

 قرص یم خواهد؟

 آن وقت که دیگر کچل ام یم کردند! 

 

 یه لحظه میای؟- 

 

 با کنجکاوی از جا بلند شد و گفت:اره عزیزم. 
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ی شده؟ ی  چیر

 

خانه که رسیدیم،باالخره ایستادم و  ی به درگاه اشیی

 گفتم:راستش اشکان کارت داشت،گفت بری پیشش. 

 

سید و گفت:برم  ی نیی ی نگاه اش رنگ تعجب گرفت،اما چیر

 ببینم چیکار داره. 

 

ابی ضعیقی نداشت.   گیر

حتمن متوجه شده بود خوشم نیامده که بحث وصلت من 

 و برادرش بیشیی کش بیاید! 

 

م و برای خودم یک لیوان آب یخ ریختم قی کشیدنفس عمی

 و یک نفس رس کشیدم. 
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ین خانم بنشینم تا نظرم را دوست نداشتم دوباره کنار شیر 

سند و من هم یک دفعه امیی بچسبانم  در باره ی اشکان بیی

 و با یک "خوشم نمیاد" قاطع،آن ها را ناراحت کنم. 

 

ی هم موبایلم را از اتاق برداشتم و  بی توجه به نگاه  برای همیر

 ردم،به حیاط رفتم... هابی که روی خودم حس یم ک

 

 های زرد و کوچگ مابی و پروانه به دنبال جوجه

که بدو بدو فرار یم کردند،بودند و با خنده،خودشان را با 

 آن موجودات بامزه و گردایل رسگرم کرده بودند... 

 

د و خوب بود که پروانه و مابی ان قدر باهم جور شده بودن

 بدون جنگ و جدل باهم خوش یم گذراندند. 

 من هیچ وقت نتوانستم برای مابی یک هم بازی و خواهر 

 نمونه باشم. 
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دادم..ویل هرچند که دوسنی با پش هارا بیشیی ترجیح یم

خب..من رسگرم خودم بودم و مابی هم رسگرم دوستان و 

 بیشیی از همه،بازی های روی گوشر و کامپیوتر اش. 

 

 

 

 

 وچهارصدوشصتسیت#پار 

 جان یل#یل

 

 

حاال که یم دیدم از آن فضای مجازی و محدود،فاصله 

 این طور بلند بلند یم خندد،خوش حال یم شدم... گرفته و 

 

 حنی برای پروانه ای که مادر نداشت... 

 خواهر،و یا حنی برادر و دوسنی آن چنابی هم نداشت. 
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ه سمت پشت با لبخندی رضایتمند،از ان ها رو گرفتم و ب

 ویال رفتم... 

 و همان جای دنچی که دو روز 
ی

همان نیمکت سنگ

و دلم یم خواست بیشیی  نشده،عاشق اش شده بودم

 ساعات روزم را در ان جا بگذرانم. 

 

روی نیمکت نشستم و شال سیاه رنگ را از روی موهای 

باز و رهایم برداشتم و برای این که فراموشش نکنم،دور 

 کمرم بستم... 

 

ی باالی رسم دوختم... هم نگا  را به اسمان آبی و تمیر

 

 نفس عمیق... 

 

ن بود!  ر  چفدر این جا اکسیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1371 

 م روح ام تازه یم شد با هر نفس.. تما

 

گوشر ام را بدست گرفت و بی توجه به پیام رسان هابی که 

 پیل 
ی

ی دیگری ندارند،آهنگ یم دانستم جز خیی های بد چیر

یب،خوب!از جا کردم و با لبخندی کش آمده و حایل عج

 بلند شدم.... 

 

دمپابی های پالستیگ را از پا دراوردم و با قدم هابی بی 

و هماهنگ با ریتم آهنگ،روی چمن های تازه و  قاعده

 ام با 
ی

خنک،دور خودم چرخیدم و اجازه دادم دامن رنگ

 باد،پف کند.... 

 

رقصیدن در این فضای دلپذیر،بی نهایت به جانم یم 

 چسبید... 

 

ی در این لندم مخموهای ب صوص پیچ و تاب خوردن و دلیی

ی بودند...   هوای پاک و تمیر
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 *جون تو،جون من! 

ی با چشم من!   یک لحظه فقط،ببیر

 شر توهم،حتمن! عاشق خودت یم

 یا تو یا هیچ گ!.. 

 

 

 

 وپنجسیصدوشصت#پارت

 جان یل#یل
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لبخندی زدم و درحایل که اوی قد بلند و هیکیل را مقابل 

صور یم کردم،با عشق،چرخی دورش زدم و لب چشم ام ت

 زدم:یا تو یا هیچ گ! 

 

 *این تو،این احساسم! 

 شناسم! بل تو خیلیارو یماز ق

ی دیگه ای واسم!   اما تو یه چیر

 یا تو،یا هیچ گ! 

 

چشمانم را بستم و با لبخندی پر عشق و خیاالبی که من و 

 دیگری تصور یم کردند،به کمر و د
ی

ستانم او را در دنیای رنگ

 هم پیچ و تاب دادم... 

 انگار که او یم بیند... 

ناز مرا یم بیند و انگار که با لبخند جذاب اش،این همه 

 خوشش یم آید! 
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 *من با چشات حرف دارم! 

 این چه طرز نگاِه! 

 آخه اینا چشم یا جادوی سیاِه! 

 

 خندیدم و لب زدم

"!  "جادوی آبی

 

! *تو که جای قلبم،داری یم  زبی

 ن نه! تو نیمه ی م

 !  تموم منی

 دنبال یه دریا،چشمای توعه! 

،بگو..گ جای توعه!  ی  جای من بشیر

 

 عمیقی کشیدم و دستانم را از دو طرف باز کردم... نفس 

 به اندازه ی آغوش بزرگ او... 
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 دلم گرمای تن اش را یم خواست... 

 ...  گرمابی که پوست رسدم را گرم یم کرد و قلبم را بیشیی

 

 ده! چه خوش یم گفت خوانن

 کاش داراب هم نگاه من را داشت! 

یدم،یم کاش همان قدر که من او را خاص و بی همتا یم د

 دید.... 

 

 و بلند را در دست گرفتم و با همان لبخند 
ی

دامن رنگ

پررنگ،هماهنگ با ریتم آهنگ خودم را تکان دادم و 

 موهای بلندم را بیشیی دورم پخش کردم... 

 

 شتم. چقدر به این خوشر کوچک نیاز دا

 

- !!  :آخه اون المصبا چشم یا جادوی آبی
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ین  خندیدم و با یاد مردمک های  زیبایش،قلبم لرزی شیر

 گرفت و حالم بهیی از قبل شد. 

 

 

 

 

 وششسیصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 تمام آن مرد مرا به هیجان و عشق وا یم داشت. 

 

 چرخی زدم و با چرخش دامن بلندم،بیشیی ذوق کردم و.... 

 م. تادایس
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 او اینجا بود؟

 از گ؟

 

ا نفس عمیقی کشیدم تا کیم نفس بند امده ام ج

 بیاید...زیادی ورجه وورجه کرده بودم... 

 

 *من با چشات حرف دارم! 

 این چه طرز نگاه! 

 آخه اینا چشم یا جادوی سیاه! 

 

 !  لعننی

 

 من که انقدر بی حیا نبودم! 
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 کردم و باید یم رفتم و آن اهنگ را هرچه رسی    ع تر قطع یم

 ! نگاه ام را از جادوی آبی او یم گرفتم

 

ی میخ کرده بودند... ویل انگار پایایم را   بر زمیر

م و موهای پریشان شده ام را  حنی نیم توانستم دست بیی

 کیم جمع کنم. 

 

تمام جان ام معطوف مرد قد بلندی شده بود،که با 

هنی سفید و ساده،تمام  شلواری مشگ و پارچه ای،و پیر

 ات ام را به بازی گرفته بود. احساس

 

هایش را جلوه اینکه پری آن بدن هیکیل انقدر خوب لباس 

 یم داد،هم خوب بود و هم بد... 

 

یعنی چشم همه زن ها اینطور میخکوب  قد و باال و هیبت 

 او یم شد؟
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یا من زیادی عشق چشمانم را کور کرده بود که او را انقدر 

 بی نقص یم دیدم؟

 

 نیم دانم.... 

ویل امیدوار بودم که واقعن کور بوده باشم و من فقط او را 

 ببینم!  این قدر جذاب

 

 :سالم.. -

 

 حرف دیگری به ذهنم نیم رسید واقعن! 

 

 جلوتر آمد.. 

ی ام را رصد یم کرد...    با نگایه که باال تا پاییر

د مردک جذاب!   کم مانده بود جانم را در دم بگیر
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 :سالم. -

 

 لب گزیدم. 

 و گشاد و ذوق زده ام را ببیند! تم لبخند گل هیچ نیم خواس

 

 

 

 وهفتسیصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 دلم باز هم همان بغل بی مقدمه را یم خواست... 

 بد عادت شده بودم شاید.آن هم فقط با یک بار! 
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 حرفی نیم زد. 

فقط با نگاه اش تمام مرا زیر نظر گرفته بود و نیم دانم 

ی یم ی  گشت!   دقیقن دنبال چه چیر

 

 نفسم را رها کردم... 

 

ه شدم. من هم به چهره ی ج  اافتاده ی او خیر

 

 او مرد کم حرفی بود! 

 

بیشیی اوقات شنونده ی بحث هابی بود که در جمع های 

 مردانه پیش یم آمد... 

 همیشه کم لبخند یم زد... 

 کم لبخند یم زد،ویل اخم هم نیم کرد... 
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ه و تیله های یک صورت خننی که با آن ته ریش های سیا

 یم رسید. آبی رنگ،زیادی خوب بنظر 

 

 داراب درست نقطه ی مقابل بابا بود! 

ی داشت..   بابا همیشه حرف برای گفیی

 همیشه با ما شوخی یم کرد و یم خنداندمان... 

 

قبل تر ها مدام با خودم یم گفتم،من باید عاشق مردی 

 مثل بابا شوم. 

 خونگرم و خانواده دوست! 

 اما... 

 گار... کس شد اندقیق برع

انگار با محبت کردن و من شدم عاشق مرد قدبلندی که 

 حرف زدن،زیاد میانه خوبی نداشت... 

 

- !  :اینجابی
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 نگاهم را به باال کشاندم.. 

حاال درست مقابل ام ایستاده بود و باز هم آن نگاه عمیق و 

 جستجوگرش را توی صورتم یم چرخاند. 

 

 مهمابی را ترک کرده بود؟؟؟

 

 ین طور؟بود ازشت ن

 

 شانه ای باال انداختم. 

و هم حوصله ی آن جمع و بحث های الگ و شاید ا

 حوصله رس بر را نداشته... 

 

 رقض! :قشنگ یم-
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 من آخر جان یم دادم برای این صدای َبم! 

آن هم درست وقنی که این طور آرام و...یک مدیل حرف 

 یم زد... 

یه به  یک مدل خانه خراب کنی که این قلب ضعیف را 

 بازی یم گرفت. 

 

 :مرش. -

 

 

 

 

 وهشتسیصدوشصت#پارت

 جان یل#یل
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طره ای از موهای درهم برهم ام را در دست گرفت و من 

ه به انگشتان کشیده و مردانه اش،که آرام تارهای پیچ  خیر

دار موهایم را نوازش یم کرد،غرق شدم در تمام  آن 

انه...   رویاهای صوربی رنگ و زیبای دخیی

 

 راب مرا دوست داشت؟اد

 .... 

 ر،حس کردم یک لحظه قلبم ایستاد! با این فک

 

 نگاه ام بیشیی روی چهره اش به گردش در امد... 

 

 

 مثل رویا یم ماند... 

 دور.. 

س!  قابل دسیی  دست نیافتنی و غیر
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اینکه داراب بخواهد مرا با عنوابی دیگر دوست داشته 

 باشد،واقعن که مانند رویا یم ماند. 

 

 رها کرد. م را موهای

دم صورت اش کیم در هم قدیم عقب رفت و حس کر 

 رفت... 

 

کالفه بود و من نابلد،حداقل این یگ را یم توانستم 

 تشخیص دهم! 

 

ان کردم و آرام لب زدم:داراب  قدم عقب رفته اش را،جیی

 

د، ی اش جانم را بگیر  منتظر بودم،باز هم با جانم گفیی

 
ی

الی موهای سیاه اش  ویل انگار بیشیی کالفه شد که چنگ

ا نفس عمیقی از من رو گرفت و به سمت ب کشید و بعد هم

 رفت. 
ی

 نیمکت سنگ
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با نگاه متعجبم او را دنبال کردم و تازه حواس ام رفت بی 

 که هنوز روی دور تکرار بود. 
ی

 آهنگ

 

 پوفی کشیدم و من هم به همان سمت رفتم. 

 

م و حاال بی گوشر را از روی نیمکت و از کنار پای او برداشت

 که پخش یم شد،ان را قطع حوصله و بی 
ی

شوق،از آهنگ

 کردم... 

 

 او 
ی

،من هم ناراحت و طبییع بود که با ناراحنی و کالفگ

ی یم شدم!   غمگیر

 

 انگار که حال او وصل بود به حال بهاری من! 

 

؟-  :خوبی
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 :خوبم. -

 

 هوف. 

 حاال باید برای ادامه ی این مکالمه ی یخ زده چه یم گفتم؟

 بود؟ لن چرا به این سمت امدهصا

امده بود دنبال من،یا او هم دنبال خلوبی یم گشت که حاال 

 من مختل اش کرده بودم؟

 

 رسم را تکان دادم. 

 احتمال زیاد برای خلوت با خودش امده بود. 

 بهیی بود که من بروم! 
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 ونهسیصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

ایل که آن را روی شالم را از دور کمرم باز کردم و درح

موهایم یم انداختم،خطاب به داراب که با اخم هابی 

 درهم،مقابل پای اش را نگاه یم کرد،گفتم:من برم. 

 . ی  شما راحت باشیر

 

 :بمون! -

 

 آن لحن دستوری را کجای دلم یم گذاشتم؟

نکند باز هم خبظ کرده بودم که نیم دانستم و قرار بود او 

 م داد بزند؟مثل آن روز،بی خود و بی جهت رس 
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م.   سیع  کردم جلوی بغض لعننی ام را بگیر

ی نباشد...  ی ی چیر  امیدوار بودم که چنیر

 وگرنه واقعن نیم توانستم تحمل کنم این بار! 

 من داراب را مثل همیشه یم خواستم... 

 مثل همیشه آرام و کم حرف! 

ی را اصلن دوست نداشتم...چرا  من داراب عصنی و خشمگیر

 شناختم! که این طورش را نیم 

 ستم هم که بشناسم... و نیم خوا

 

 گلویم را صاف کردم. 

ی انقدر  باید لحن ام را جدی یم کردم تا خیال نکند همه چیر

 راحت و اسان است... 

 

 :چرا؟کاری دارین؟-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1391 

 الی موهایش کشید... 
ی

 نفیس گرفت و باز هم چنگ

 

 این را تازه فهمیده بودم. 

نفس های کالفه که یم شد به موهایش چنگ یم زد و 

 شید! عمیق یم ک

 

 :کاری ندارید،برم! -

 

 از جا بلند شد. 

 حاال اخم داشت... 

اخم هابی که عجیب چهره اش را بی انعطاف و خشک 

 نشان یم دادند و ابهت اش را یاداوری یم کردند. 

 

 

 :کارت دارم که یم گم بمون! -
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س.   نیی

 

س" ته جمله اش را با تمسخر بیان کرد!   حس کردم ان" نیی

 

 برایم عجیب بود! قعن ب وادارا

عجیب از ان لحاظ که بعد از این همه مدت،من هنوز 

شخصیت او را نشناخته بودم و دقیق نیم دانستم که 

 چطور آدیم هست! 

 

 :من از رفیق بابام نیم ترسم آقا داراب! -

 

دستانم را روی سینه قالب کردم و بی توجه به اخم پرزنگ 

 شماست.  اش،ادامه دادم:بفرمایید،گوش من با 

 

ی ها حالم بهم یم خورد!   خودم هم از این جمع بسیی
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اما چه کنم که تمام اش از بابت رفتار های جناب چشم 

قشنگ بود که یه این فاصله و فعل های جمع ادامه پیدا 

 یم کرد. 

 

 

 

 

 سیصدوهفتاد#پارت

 جان یل#یل

 

 

بی حوصله،چشم در کاسه چرخاند و بعد از مکنی طوالبی 

؟  پرسید:خی یم ی  گفیی

 

متعجب از این حال و رفتار اش،قدیم جلو رفتم و 

 گفتم:کیا؟
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ین و بقیه! -  :شیر

 

؟؟  یم دانست یعنی

 داراب خیی داشت؟؟

 

 حس کردم باز هم تپش قلبم باال رفت... 

از هیجان و حس های مختلقی که در یک ان به سوی اش 

 هجوم بردند!. 

 

 دم. ننگاه دقیق ام را در صورت کالفه و منتظر اش گردا

 دنبال نشانه یم گشتم... 

...حسد...مالکیت...نیم دانم.  ی  ردی از دوست داشیی

ی خوب برای این قلب بی قرار..مثلن امید!   دنبال یک چیر
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 :چطور؟-

 

 کالفه تر شد. 

 از سوال پرسیدن زیاد خوشش نیم آمد؟

 

نفیس گرفت و دستان اش را توی جیب شلوار پارچه ای و 

 مشگ اش فرو برد. 

 خب... 

این ژست های مردانه یم خواست قلب بی تابم را بیشیی با 

 اسیر کند؟

 

 :سوال و با سوال جواب نمیدن. -

 

کم مانده بود اختیار از کف بدهم و با کله خودم را در 

 آغوش اش پرت کنم... 
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حس یم کردم این چهره و قد و باال را بیشیی و بیشیی از هر 

 روز دیگری دوست دارم... 

 و منتظر...  الفه..عصنی غد..تخس..کاین طور 

 

 لب گزیدم. 

 باید جلوی لبخند عاشق و خبیث ام را یم گرفتم. 

 

حاال که موقعیت اش پیش امده بود،یم خواستم حس اش 

 را نسبت به خودم بفهمم! 

 

 :درباره خاستگاری و این حرفا. -

 

 جلوتر امد... 

حس یم کردم با این مدل حرف زدن من،دل اش یم خواهد 

ند کله ا
َ
 ! م را بک
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 :خب-

 

بروی
َ
م را باال انداختم و با لبخندی فرو خورده یک تای ا

 گفتم:خب! 

 

 خدای من... 

 عصبابی کردن این مرد،چقدر یم چسبید به تن و روحم!! 

 چقدر این آبی ها،در این حالت خواستنی تر یم شدند!! 

 

 یل! :یل-

 

 

 

 

 سیصدوهفتادویک#پارت
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 جان یل#یل

 

 

ب برداشتم و ش،قدیم به عقجلو گذاشته اهم قدم،با قدم 

م.   دیگر نتوانستم جلوی لبخندم را بگیر

 

 :جونم؟-

 

 از دهانم در نرفت... 

وقنی این طور اسمم را صدا یم زد،من چه یم توانستم 

 بگویم جز آن جانِم از جان درآمده؟

 

دیدم که فک اش سفت شد و نگاه اش روی صورتم دو دو 

 زد... 
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 ناراحت شد؟؟

 

 به این قدم روی معکوس ازین که بیشیی کشید و قبل   پوفی 

 ادامه دهم،بازویم را چنگ زد و درست مقابل ام ایستاد... 

 قد بلند بود! 

 باید برای دیدن اش رسم را باال یم گرفتم! 

 

 نفس عمیقی کشیدم... 

 

 داشتم بیشیی به این عطر معتاد یم شدم انگار... 

پنجه ی ازویم را در به این مرد قد بلندی که کم مانده بود ب

 اش له کند! بزرگ 

 

دلم...دلم یم خواست مثل ان روز در آغوش اش فرو 

 بروم... 

 تمام روح و روان ام داشت مرا به سمت او یم کشید! 
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ی که  نگاه از آبی های جدی اش گرفتم و به سینه ی ستیی

 مقابل ام بود دوختم... 

 

 نتوانستم تحمل کنم. 

هن سفید و رسم را جلو بردم و آرام  اتو کشیده اش روی پیر

 تم... گذاش

 

مشت اش شل شد و حس کردم که برای لحظه ای قفسه 

 ی سینه اش تکان نخورد... 

 

دم.   پلک هایم را محکم بر هم فشر

هیچ دلم نیم خواست به این فکر کنم که از این کارم 

 ناراحت شده...یا خوشش نیامده... 

 

 

 واستم. فقط این آرامش لعننی و دلچسب را یم خ
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ینی و طعم عسیل را که تما این ارامیسر  م جانم را غرق شیر

 بهشنی کرده بود. 

 

 

 

 

 سیصدوهفتادوسه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 یل:یل-

 

 هویم کشیدم. 

 خیال ان قضیه شود! انگار قرار نبود بی 
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 :شنیدی خی گفتم؟-

 

 :آره. -

 

 مکث کرد.. 

 

 :نظرت چیه؟-

 

 به اوبی که انگار قصد ای بابابی در دل گفتم و در پاسخ 

 کیم خباثت گفتم:اره.پش خوبیه.   کوتاه امدن نداشت،با 

 

 حس کردم گره دستانش کیم شل شد... 

 چهره اش را نیم دیدم تا حس اش را بفهمم... 

ی هم باز سکوت کردم و منتظر ماندم خودش  برای همیر

م.   حرفی بزند و من نهایت لذت را از این اغوش مردانه بیی
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 ی گرفتم از تن اش... بستم و دم عمیق دیگر  پلک هایم را 

ینی و ارامیسر را با گوشت و  ی شیر  چنیر
ی

هیچ وقت در زندگ

پوست و استخوانم حس نکرده بودم و...واقعن این جای 

گرم یم توانست جایگایه ابدی برای خوابیدن و مردن ام 

 باشد! 

 

 مکث اش طوالبی شد. 

شکست و ویل در نهایت باز هم او بود که این سکوت را 

 رت کرد. نیدن ریتم نفس هایش پحواسم را از ش

 

 :خب!... -

 

 گلویش را صاف کرد و ادامه ی حرف اش را خورد.. 

 حس یم کردم کالفه و شاید هم  عصنی شده.. 
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به سخنی رسم را از روی سینه ی محکم اش جدا کردم و 

درحایل که هنوز دستانم دور کمرش قفل بود،نگاهم را به 

ه اش کوک زدم. آبی های خوش رن  گ و خیر

 

 

 

 سیصدوهفتادوچهار#پارت

 جان یل#یل

 

 

 کالفه بود! 

ی دو چشمم  اینکه مردمک هایش دو دو یم زد و مدام بیر

 رفت و امد داشت یعنی مسئله ای کالفه اش کرده بود! 

انه ام فکر کنم...   دوست داشتم مثل خیاالتات دخیی

 ...
ی

 اینکه این اشفتگ

 
ی

 ملموس... این کالفگ
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 ... داستان من و اشکان باشد  تمام این حس ها مربوط به

 

لبخند ذوق زده ام را پنهان کردم و نگاه ام را دقیق تر از قبل 

 به تیله های آبی اش دوختم... 

 

 حنی خیال اش هم مرا از پا در یم اورد... 

اگر داراب مرا دوست یم داشت...حنی به اندازه ی رس 

 ...!  سوزننر

 

 وای! 

 ممکن بود؟؟ یعنی 

 

بان از این نزدیبا قلنی بی قرار و پ گ و این فکرها،نفیس ر ضی

 عشقم پوچه؟گرفتم و ارام لب زدم:هنوزم یم
ی

 گ

 

 اخم کرد.. 
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چشم بست و دستان گرم اش را که پیچک کمرم شده 

بود،باز کرد و...قلبم کیم آرام گرفت و با ناراحنی گوشه ای 

 پنهان شد. 

 

 از کمر او جدا یم کردم. من هم باید دستانم را 

 

 رامش ام بهم بریزد. خواستم ااما نیم 

 برای حرف زدن با او،احتیاج به ارامش داشتم... 

نیم خواستم مثل رسی های قبل،در نهایت به دلخوری و 

 ناراحنی برسیم! 

 

 

 :هرجور یم خوای فکر کن داراب! -

 ویل اینم بدون! 
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ه ام پلک هایش باز شد و باز هم آبی هایش به  نگاه خیر

 دوخته شد. 

 

 

 

 

 وهفتادوپنجسیصد#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :سنم کمه،درست. -

 آدم بزرگابی که در آن واحد و با وجود 
ویل من مثل  بیشیی

نن نیستم!  ی  تعهدابی که دارن و باز با چند نفر تیک میر

 فهمیدی داراب؟

 معیار سن نیست. 
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 معیار شعور و اصالته! 

 

 مصمم بود.  لحن ام به حد کافی جدی و 

ه و عجیب اش،از تا شاید ابروی باال رفته و این ثیر نگاه خیر

 حرف هایم بود. 

 نیم دانم... 

 شاید هم از روی تمسخر! 

 

اگر...اگر لب باز یم کرد و باز هم تمام حال و احساساتم را 

 رسکوب یم کرد...این بار یم رفتم! 

گرفتم...هرچند غرورم را بر یم داشتم و از تمام او فاصله یم  

ی بعد آن هیچ از قلب و رو   م! ح ام نیم ماند برایکه یقیقیی

 

 نفس عمیقی کشیدم... 

 نیم دانم این وسط،این بغض لعننی چه یم گفت! 
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ی ضعیف و بیچاره نشان دهم!   نیم خواستم خودم را دخیی

 

ه و عمیق داشت فکر های منقی  این سکوت و این نگاه خیر

 ام را بیشیی شخم یم زد! 

ا نه حرف نگاه اش را بلد بودم،نه طاقت بیشیی ماندن ر 

 داشتم... 

 

 دستانم را آرام از دور کمر اش باز کردم و نگاه گرفتم... 

 

موهای مزاحمم را پشت گوش فرستادم و باز هم سیع کردم 

 تا آن بغض لعننی را هر طور شده پنهان کنم. 

 

هن اش دوختم و این ب ار با نگاه رسگردانم را به دکمه ی پیر

 صدابی که نه مثل چندی پیش،جدی بود و نه شوفی 

یا داشت،لب زدم:برام مهم نیست که حرفام و باور کنید 

 نه.. 
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 .  لعننی

ی مهم بود و قلبم را مچاله یم کرد!  ی  از هر چیر
 بیشیی

 

 :فقط خواستم... -

 

 لبخند تلچی زدم. 

 چرا بازهم ایستاده بودم و داشتم حرف یم زدم؟

 

- .  :هیچی

 نه...فعلن. من برم خو 

 

 

 

 سیصدوهفتادوشش#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 سیگار... 

 

واقعن که در این اوضاع،چقدر خوب بود که مادرش نبود تا 

 پش معتاد به سیگارش را ببیند و غصه ی او را بخورد!... 

 

 رسش را چرخاند. 

 

ک با قدم هابی کوتاه و 
ی که دخیی نگاه مخمورش را از مسیر

ه به هوا تاب یمموهای بلندی که در  خورد،گرفت و خیر

ون یم دود سفید سیگاری که از  میان لبانش بیر

 فرستاد...گوشه ی لب اش باال رفت... 

 

 حرف های او هنوز در رسش درحال چرخش بود.. 
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 حرف های قلمبه سلمبه! 

 

 با همان لبخند کج،رسش را تکان داد.. 

 

 یل واقعن دوست اش داشت؟یل

ی با آن حرف هابی که زد...  درواقع حاال احساس بهیی

 داشت. 

 

 ود. هنوز شک و دودیل زیاد ب

ی رفته بود و آن لبخند   روان اش از بیر
ی

اما حداقل آشفتگ

 کج نیم خواست گوشه لب اش را ترک کند. 

 

 هنوز نیم دانست باید چه کند... 

 اصلن باید کاری انجام دهد یا نه؟
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ی را بر عهده ی یل  د. یل یم خواست بگذار باز هم همه چیر

ن یل مطلع بود اما خب...ممکهرچند که حاال از تصمیم یل

 بود تغیر کند؟

 

 سیگار به فیلیی رسیده را روی نیمکت مچاله کرد. 

 

 به هر حال... 

 یل را ثابت یم کرد!. هر اتفافی که یم افتاد،حرف های یل

و در آن زمان هم مشخص یم شد که این عشق،واقعن 

 عشق است ، یا باد هوا! 

 

 

 

 

 سیصدوهفتادوهفت#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 برگردد. کت بلند شد تا به خانه نفیس گرفت و از روی نیم

بی ادبی بود اگر بیش از این آن مهمابی کوچک را ترک یم 

 کرد. 

 

 دسنی به گردن اش کشید... 

 

 دخیی رس به هوا او را چطور به دنبال خودش یم کشاند! 

ی دار...   با آن تیپ جدید و دامن چیر

 ندش بیشیی کش آمد. لبخ

 

 به او یم آمد! 
ی

 زنانگ
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س ها را جلوه یم داد و خییل زیبا آن لبا آن بدن توپر و نرم

اف یم کرد که او بامزه  حداقل باید با خودش اعیی

 و...زیباست... 

 

،همه فکر هابی را که به مغزش هجوم 
با صدای زنگ گوشر

ه به اسیم که روی  صفحه اورده بودند را کنار زد و خیر

 افتاده بود،ابروبی باال انداخت... 

 

که به رساغ اش آمده   پوزخندی زد و با حس چندشر 

تماس را وصل کرد و با قدم هابی که شمرده تر و آرام تر بود،

 شده بود،به سمت حیاط جلوبی ویال راه افتاد... 

 

 :سالم. -

 

 حنی رغبت نیم کرد جواب سالم اش را بدهد! 
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 :کارت و بگو. -

 

پشت خط نشان یم داد که مرد،از لحن و جواب سکوت 

 داراب زیاد خوشش نیامده... 

 

 هرچند که این موضوع ذره ای برای داراب اهمیت نداشت. 

 

 :مثل اینکه کاری نداری! -

 

 و با تمسخر اضافه کرد

 

 :قطع یم کنم جناب اسدی بزرگوار. -
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 سیصدوهفتادوهشت#پارت

 جان یل#یل

 

 

ش اش فاصله نداده بود که کیانوش و هنوز گوشر را،از گو 

 گفت:حرف دارم. 

 

گاه اش را به ی که غلیظ تر یم شد،نداراب،با همان پوزخند

 اش،روی چمن ها نشسته بود و با 
ی

ی که با دامن رنگ دخیی

جوجه های زرد رنگ کوچک،بازی یم کرد،دوخت و بی 

توجه به حرف هابی که کیانوش پشت خط یم زد،به این 

ست که یل رسکیسر مقابل اش،همان یل فکر کرد که دخیی 

 چندی پیش حرف های بزرگ یم زد؟؟

 

 دی زد... خنلب
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 رسید! این طور که بنظر نیم

 

قدم هایش را به سمت دیوار اجری ای که دور تا دور حیاط 

را محصور کرده بود،کشاند و درحایل که تکیه اش را به آن 

ین و  ی با لبخند شیر
ه به دخیی موهابی باز و یم زد،خیر

بلند،خطاب به کیانوش که هنوز هم ور ور یم کرد و حنی 

 آن ها متوجه نشده بود،گفت:از اول بگو یک کلمه هم از 

 

؟!! -  :خی

 

پنج دقیقه ای یم شد که هرچه کیانوش بهم بافته 

 بود،داراب هیچ از ان نفهمیده بود! 

 

ی تر   بی توجیه،کیانوش را کفری تر و خشمگیر
ی و همیر

 ن بار با لحن بدی غریدکرد،که ای
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ی - :مرتیکه یالغوز دو ساعته دارم تو گوش خر یاسیر

 . خونم؟یم

 

 عصنی شد... 

 

او اصلن کیانوش را در جایگایه نیم دید که بخواهد این 

 گونه به خودش جرات دهد و به او توهینی کند! 

 

با فگ چفت شده،ابرو درهم کشید و غرید:یابو برت داشته 

 !  سیب زمینی

دم که نباید دم دربیاری خودت و آدم نتو یمجواب تلف

ف.   حساب کنی بیشر

 

- .  :خفه شو عوضی

 پری؟فم یا تو که با زن من یمبیشر من 

 ه  ان؟
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 سیصدوهفتادونه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 خندید.. 

یک خنده ی عصنی و پر تمسخر که کیانوش را بیشیی و 

 کرد... یل را متوجه خودش  بیشیی کفری کرد و نگاه یل

 

وسط فحش های رکیک کیانوش،نگاه اش معطوف لب 

جان اش به شعله های رسخی شد،که عجیب وسوسه را در 

 یم کشیدند... 
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 این دخیی را یم خواست..... 

 

ی را که با چهار تا بچه جوجه وقت یم گذراند و  این دخیی

 ادعا یم کرد که دوست اش دارد را یم خواست!.... 

 

اف...   و این اعیی

 اجعه بود! عمق ف

 

 لبخند اش جمع شد... 

ا اما..نگاه میخکوب شده اش را نتوانست از آن تصویر دلرب

 بردارد... 

 

 تو ندارم آقای بی رگ و ریشه. :حوصله-

بازی!   اول قالده زنت و ببند،بعد برو دنبال دخیی

 فعلن. 
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بعد هم بی توجه به داد و قال آن مردک دیوانه،تماس را 

ی دارش،از قطع کرد و...به دنبال دخ ی که با دامن چیر
یی

 مقابل اش گذشت،راه افتاد.... 

 

یر یم گر او را باری دیگر تنها گفکر هایش زیاد بود ویل...ا 

 آورد،محال بود از خیر آن رسخی چشمگیر بگذرد... 

 

 با اینکه یک صدای مزاحم مدام در گوشش یم خواند

 "غلط اضافی نکن..دور شو!!"

 

 ویل... 

 مقاومت سخت بود! 
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 سیصدوهشتاد#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 روز ها زود یم گذشتند.. 

 

ین هنوز هم با ان لبخن د های معنادار،مثلن نا شیر

یل داشت و ،سیع در نزدیک تر کردن اشکان و یلسوسمح

ی و متفکر عکس العمل آن  بیر ی این وسط،داراب با نگایه تیر

 ها را زیر نظر داشت.... 

 

اندگار سیع یم کرد خوددار فردین از قضیه باخیی نبود و م

 باشد و... 

 البته؛زیاد بدش هم نیم آمد! 
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 بود! خییل مقبول و خوبی  به هر حال،اشکان پش 

 

اف کرده بود که از خواهرزاده هایش  حنی پیش خودش اعیی

 چند پله باال تر هم هست... 

 

ی بود که تنها سکوت کرده بود!...   شاید برای همیر

و آن قدر هم خوددار به نظر  وگرنه که ماندگار زن رگ بود 

 نیم رسید. 

 

 

را از  یل سیع کرده بود خودشدر این مدت کوتاه هم یل

 به رس اش نزند!  داراب دور نگه دارد تا باز هم هوس بغل

 

ه ی داراب معادالت ذهن اش را بهم  ویل این وسط نگاه خیر

 یم ریخت و رسدرگم اش یم کرد.. 
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ی نیم  ی  دانست... از احساسات داراب چیر

ی هم هیچ فکری راجع به کار ها و رفتار های او  برای همیر

 نداشت. 

 

،داگر یم فهمید احساس 
ی

ستخوش و قلب آن مرد سنگ

ابی شده، قطعن از خوشر دو بال بزرگ سفید در یم  تغیر

 اورد و تا اسمان هفتم یم رفت... 

 

 

 :بابا من با خاله برم؟-

؟  تو نمیابی

VIPیل: یل 

 یکسیصدوهشتادو #پارت

 جان یل#یل
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ون کشید و به طرف  کارت اعتباری را از کیف پول اش بیر

 نه،تو برو عزیزم. پروانه گرفت و  گفت: 

ی هم که دوست داشنی برای خودت بخر.  ی  هرچیر

 

 پروانه با لبخند ذوق زده ای کارت را گرفت و گفت:م  رس ی!! 

 

بعد هم با یک بوسه ی پر صدا بر گونه ی پدرش،با همان 

ی پیاده شد و همراه با حال  و هوای خوش و رسزنده،از ماشیر

طقه ازاد راه ماندگار و بقیه به سوی مرکز خرید بزرگ من

 افتادند... 

 

داراب،نگاه متنفکر اش را از مسیر رفته آن ها برداشت و با 

فکری که در رسش یم چرخید و حسابی درگیر اش کرده بود، 
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ون کشید و  وارد لیست گوشر را از جیب شلوارش بیر

ی اش شد.   مخاطبیر

 

 شک و دودیل در وجودش خودنمابی یم کرد... 

یل کلیک وی شماره ی یلویل در نهایت تسلیم شد و ر 

 .... کرد 

 

 یل ای که امروز،روز تنبیه اش بود! یل

 

انگار ماندگار دعوای آن ها را فراموش نکرده بود و حاال هم 

،او با نیاوردن یل ی تنبیه یل،به یک خرید خوب و حسابی لیر

 اش را پیاده کرده بود! 

 

 :الو؟-

 

ک حق داشت که تا این حد متعجب باشد!   دخیی
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د و حاال هم نداشت که  هیچ انتظار  داراب با او تماس بگیر

،از روی مبل بلند شده بود،تنها منتظر  در حایل که از نگرابی

 خیی یا حرف بدی از جانب داراب بود! 

 

ام حس های درهم داراب که هنوز هم با خودش،و با تم

پیچیده اش درگیر بود،نفیس گرفت و بعد از مکث کوتایه 

 گفت:آماده شو میام دنبالت. 

 

ی شده؟؟؟یل ی  یل پر از ترس پرسید:چرا؟؟چیر

 

 :نه! -

؟  چرا انقدر نگرابی

 

یل که هنوز هم رسدرگم بود و دلیل و هدف این تماس یل

 ناگهابی را نیم دانست،گفت:نمیدونم اخه یهو زنگ زدین

ی افتاده باشه...  ی  چیر
 گفتم خدابی نکرده اتفافی
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 :هیچی نشده. -

 فقط تا ده دقیقه دیگه حاضی باش. 

 دارم میام. 

 

یل و قبل از این که فرصت هر عکس العمیل را به یل

 بدهد،گوشر را قطع کرد.... 

 

 

 

 سیصدوهشتادودو#پارت

 جان یل#یل
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برد،گوشر رامقابل یل که هنوز هم در شوک به رس یم یل

 صورت اش گرفت و لب زد:چش شده؟

 

 باز هم این فکر های همیشه در صحنه... 

 

ش عجیب بود،که رفتار داراب برای درواقع به قدری این

ی شان را به  ون رفیی نیم دانست این دستور اماده شدن و بیر

 پای چه بگذارد... 

 

اتاق راه با همان رسدرگیم،شانه ای باال انداخت و به سمت 

 افتاد. 

 

 هیچ کس در خانه نبود... 

 

 اشکان رسکار بود و الهام پیش احمد و
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ین خانم هم به خانه ی یگ از ه مسایه ها رفته بود و شیر

 ه خرید! بقیه هم که ب

 

حنی مابی ای که باید مثل او تنبیه یم شد،خییل 

ناجوانمردانه با ان ها همراه شده بود و ماندگار هم هیچ 

 نگفته بود! 

 

 البته که مابی همیشه جایگاه ویژه ای برای ماندگار داشت! 

ی خواسته   فهمید،که مادرش اولیر
این را درست همان زمابی

 را که خرید بی اس فوری بود که او دو سال در  ی
 بزرگ مابی

ارزویش به آن ها التماس یم کرد را خییل زود براورده کرده 

و کادو داده بودند و با یک پاپیون قرمز،روز تولدش به ا

 بودند! 

 

 لبخند کوچک و... شاید تلچی زد! 

 دوست نداشت حسودی کند... 
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 او ذات این کار ها را نداشت! 

 ال... به هرح

 مابی هم برادرش بود. 

 او هم آن پشک تپیل را دوست یم داشت!.... 

 

  

 اش را با 
ی

وارد اتاق که شد،خییل رسی    ع لباس های خانگ

ی و مانتوی خنک و   کوتایه عوض کرد و ارایش شلوار جیر

 مختصی روی صورت رنگ پریده اش نشاند... 

 

 اماده شدن اش حنی ده دقیقه هم طول نکشید! 

 

ی یم  هم که اتنها عامیل ز اتالف وقت اش جلوگیر

 کرد،انتخاب بدون حساسیت لباس هایش بود! 
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 سیصدوهشتادوسه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 کلن در تیپ زدن راحت بود... 

ی با دوستان اش،شلوار اسلش را گایه ح ون رفیی نی برای بیر

ت بلند و لش ست یم کرد و بی توجه به تذکر ها  با یک تیشر

ون یم رفت...  و چشم غره های  مادرش بیر

 

کیف و گوشر اش را که برداشت،برق های خانه را هم 

ون زد...   خاموش کرد و با نگایه کیل،از ان جا بیر

 

ی اگر ماندگار یم فهمید  ون رفته،صد  مطمئیی بی خیی از او بیر

 برابر به تنبیه اش اضافه یم کرد! 
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بچه ای پنج ساله است که این طور با او ر  فتار انگار که دخیی

 یم کردند! 

 

 پوفی کشید و کفش هایش را هم پوشید... 

 

از ده دقیقه داراب،چند دقیقه ای گذشته بود و او هنوز 

 نیامده بود... 

 

ون ریخته بود را کالفه،موهای بلندی را که  از زیر شال بیر

 کنار زد و تصمیم گرفت داخل کوچه منتظر او بماند. 

ین یا اشکان هرچند که حنی مطمن نبود اگر در را ببن د ، شیر

 نه! کلید برده اند،یا 

 

 . 
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 پنج دقیقه ای طول کشید تا باالخره داراب بیاید. 

 

 او را نیم دید 
ی

از پشت آن عینک دودی بزرگ،چشمان رنگ

 ا عجیب سنگینی آن نگاه عمیق را حس یم کرد! ام

 

لبخند محوی روی لبان رژ خورده اش جا خوش کرد و تکیه 

ی شد...  اش را از دیوار گرفت و   سوار ماشیر

 

حاال که کنار او نشسته بود و به این فکر یم کرد که قرار 

بان قلب اش طور دیگری  ون بروند،انگار ضی است باهم بیر

ین یم خواستند تا گلویش باال  یم زد و حس های شیر

 بیایند.... 
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 سیصدوهشتادوچهار#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ر زیرگ او،خنده داراب که با دیدن سکوت و نگاه های زی

ی  را به راه انداخت و شیشه را کیم پاین اش گرفته بود،ماشیر

 خودنمابی کند. 
 کشید تا این گرمای عجیب کمیی

 

ا گذشته بود که دیگر این روز ها انقدر از خط قرمز ه

 برایش کمرنگ و تاحدودی بی اهمیت شده بودند... 

 

یل یک مدل آرامش پر از طراوت و لطافنی را در کنار یل

 تجربه یم کرد... 
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ی و بی 
آرامیسر را که خییل وقت بود،در روز های خاکسیی

ی با چشم های قهوه ای  روح اش گم کرده بود و حاال دخیی

راه رسیده بود و این حس را به جان رنگ و پر شیطنت از 

 اش تزریق یم کرد.... 

 

 :میگم.. -

 

 نگاه کوتایه به او انداخت... 

ون را نگاه یم کرد اوبی که حاال با نگایه کنج و انگار کاو،بیر

 حرفی یم خواست بزند. 

 

 زد.. 
ی

 لبخند کمرنگ

 

یم خواست این چند ساعت را از همه ی قید و بند ها رها 

 باشد... 
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بامزه و زیبا،چند ساعنی را فارغ از یم خواس ت که با این دخیی

،خوش بگذراند.   هر نسبنی

 

- !
ی

 :میگ

 

ه به نیم رخیل جذاب او،گفت:کجا  یل هم لبخندی زد و خیر

 بری؟یم

 

 خوب بود که باز هم لحن گفتارش با او راحت شده بود. 

 

م؟-  :کجا بیی

 

یل که باز هم با دیدن رفتاری جدید و عجیب از یل

داراب،رسدرگم و گیج شده بود،با کیم مکث 

 دونم... گفت:نیم
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 داراب ابروبی باال انداخت و پرسید:شلوغ یا خلوت؟

 

؟! -  :خی

 

 :مکان. -

 

 ت خودش نبود،اما لبخندش بیشیی کش آمد... سد

 

 این روی داراب را بیشیی دوست داشت! 

 

 :فرفی نداره برای من. -

 

 داراب،رسی تکان داد و...سکوت کرد. 

 بیشیی دوست داشت شنونده باشد.... 

 ش حرف بزند.... یل برایدل اش یم خواست فقط یل
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انه و لطیف بیشیی گوش  دوست داشت آن صدای دخیی

 را پر کند...  هایش

 

ون بیاورد.   قرار نبود او را با خود،برای تفری    ح بیر

،خارج از تمام برنامه هایش بود و صد  این تصمیم ناگهابی

 آن ها!  در صد مخالف تمایم

 

 قرار بود به او نزدیک نشود... 

خییل قرار ها بود که باید انجام یم داد و رعایت یم کرد و 

 حاال.... 

 

 

 

 

 نجسیصدوهشتادوپ#پارت

 جان یل#یل
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حاال با لبخندی محو،اما برخالف همیشه،واقیع!در کنار 

ک بغیل نشسته بود و دل اش شنیدن صدای او را یم  دخیی

 خواست! 

 

 :آقا داراب.. -

 

 گوشه ی لب اش باالتر رفت... 

 آقا؟

 یک بار داراب بود و یک بار آقا داراب؟

 

ی را کنار یک فروشگاه،نگه داشت و گفت:جانم؟  ماشیر

 

یل که باز هم با شنیدن "جانم" های او اب و روغن قایط یل

کرده بود،اب دهانش را قورت داد و درحایل که حرفی که یم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1442 

ش رفته بود و از طرفی سیع یم کرد خواست بزند،از یاد

؟؟  عادی رفتار کند،بی دلیل پرسید:چرا نگه داشنی

 

داراب،سوییچ را برداشت و با اشاره به اوبی که با صوربی 

وایل نگاه اش یم کرد،گفت:پیاده شو یه لحظه باید بریم س

 د. خری

 

 :خرید چرا؟-

 

در جواب تنها "پیاده شو" ای گفت و بعد هم خودش زود 

 یاده شد... تر پ

 

یل هم که هنوز تحت اثر آن حس پررنگ تعجب یل

ی  ی پاییر بود،شانه ای باال انداخت و به دنبال داراب از ماشیر

ه شانه هم به سمت فروشگاه امد و بعد،هر دو شانه ب

ه ای مقابل شان حرکت کردند...   زنجیر
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یل که بالتکلیف کنارش داراب،چرخی را برداشت و رو به یل

 گفت:هرخی دوست داری بردار.   ایستاده بود 

 

ی قفسه ها یلیل ،هم قدم با او شد و درحایل که نگاه اش را بیر

من و شلوغی فروشگاه یم چرخاند،گفت:معمولن اطرافیان 

ی آقا داراب.  ی من و پررو نکیی  سیع یم کیی

 

 لبخندی گوشه ی لب داراب را باال کشید و گفت:چطور؟

 

 

 

 

 سیصدوهشتادوشش#پارت

 جان یل#یل
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یل ابروبی باال انداخت و بعد هم درحایل که دو سه بسته یل

 چیپس و پفک بر یم داشت،گفت:این طور! 

 

ه بود،رسی تکان داد یل خوشش امدداراب که از این رفتار یل

 گفت:بفرما!   و با اشاره به جلو 

 

ین و بزرگ به  ی که لبخندی شیر
و بعد هم به دنبال دخیی

زبان در دهان یم چرخاند و حرف های  لب داشت و مدام

ین تر یم زد،راه افتاد..   شیر

 

ی پر  هیچ وقت فکر نیم کرد که روزی،درحایل که با دخیی

ین زبان در فروشگایه ق ی چانه و شیر دم یم زد،این چنیر
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دن به حرف های بی ربط  مشتاق به همرایه و گوش سیی

ی کیس باشد...   چنیر

 

 
ی

ک و جور شدن با بعد از نرگس و دردرس هایش،زندگ مشیی

 جنیس دیگر را بوسیده بود و به طور کامل کنار گذاشته بود. 

 خواب های دیگری را برایش دیده بود 
ی

اما حاال زندگ

 انگار.... 

 

ون همش حسابارو نی با بچه :همیشه وق- یم ریم بیر

 میندازن گردن من که کمیی هزینه کنم. 

 

رنگ و نافذ  خنده ای کرد و با ناز صدایش،باز هم نگاه آبی 

 داراب را به سمت خودش کشید. 

 

 :آخه یم دوبی چیه؟-

 اشتهای من و مابی به بابا رفته. 
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 ! ،عشق و صفای دلم بیشیی  برای همینم هرخی بیشیی

 

ه داراب،خم شد و با نگایه به  توجه ببعد هم بی  ه نگاه خیر

قفسه لواشک ها،لبخند ذوق زده ای کرد و گفت:وای من 

م برا اینا!!!   میمیر

 

دست برد و بدون تعارف،از هر کدام یگ یا دوتا برداشت و 

ی حاال هم اب دهان اش راه افتاده  درحایل که از همیر

خرت و  بود،گفت:هروقت یم ریم فروشگاه فقط شوینده و 

م...   پرت یم گیر

ذاره مثل بچه آدم بیایم سمت این خوشمزه مامان که نیم

 ها. 

 

انداخت و بعد نگاه اش را تا تمام لواشک ها را توی چرخ 

ه داراب باال کشید و با لبخند دندان نمابی  نگاه مهربان و خیر

 گفت:دیدی گفتم رو نده! 
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ربه شد ابروبی باال انداخت و ادامه داد:ویل خب،برات تج

 دیگه! 

 رسی بعدی در کار نیست،مگه نه؟

 

 

 

 

 سیصدوهشتادوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ک زیرک!   دخیی
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د و لپ او را چنان  دل اش یم ی حاال دست بیی خواست همیر

محکم بکشد که جیغ اش به صدا دراید و دست از این همه 

ی کردن بردارد...   دلیی

 

 :تجربه خوبیه! -

 باره تکرارش کنم. دونم که نخوام دو بعید یم

 

ی بهت،غرق در شادی ای وصف با این حرف،یل یل در عیر

، شد و گفت:عع؟  نشدبی

این تجربه خوب من یکم دیگه هم پس برای تکمیل شدن 

 تالش یم کنم که دیگه همه خی اوگ بشه! 

 

ه و  بعد هم با ناز رسش را چرخاند و در مقابل نگاه خیر

ی داراب،جلو تر از او،به سمت قسم  نی دیگر راه سنگیر

 افتاد... 
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داراب،نفس عمیقی کشید و همان طور که لبخند کنج لب 

رکت دراورد و اش قصد پاک شدن نداشت،چرخ را به ح

ک دیوانه راه افتاد...   پشت رس دخیی

 

ی خوب پیش رفته بود،اما..   تا اینجا،همه چیر

نگاه های گاه و بی گاه پشان جوابی را که در فروشگاه بودند 

یل دیده بود و اینکه عصنی یم شد و ری بر روی یلرا چند با

ه رساغ اش یم امد را سیع یم کرد همزمان چندین حس بد ب

د و بیشیی خودش را هم قدم و نزدیک تر به او  نادیده بگیر

 نگه دارد... 

 

ی  اما این وسط مچ های سفید و تو پری که از پاچه های جیر

ون افتاده بود و موهای بل ک  بیر
ند و آفشابی را قد نود دخیی

ی از ان حجم را  ی که آن شال به درد نخور تنها بخش ناچیر

نشان یم داد و آن لبخند چشم پوشانده بود،زیادی او را در 

ین لعننی ای هم که آن لبان رژ خورده را کش اورده  شیر
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ک  بود،از همه بیشیی عامل حواس پربی و جذابیت دخیی

 رسبه هوا بود.... 

 

 ند... یل بز ت که حرفی به یلنیم توانست و نیم خواس

 

درواقع خودش را در جایگایه نیم دید که بخواهد در 

 یل نظر بدهد؛اما.... ارتباط با طرز پوشش یل

 اما واقعن از این وضعیت هم زیاد خوشش نیم امد! 

 

ی برداشتم.. - ی میر  :وای چقدر چیر

 

 ریز خندید و گفت:انگار قراره بریم اردو. 

 

بود،اما  یل کالفه شدهن وضعیت یلهرچند که حاال کیم از ای

سیع کرد به روی خودش نیاورد و درحایل که یک نوشیدبی 
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ی دلت خنک برای خودش ب ی ریم داشت گفت:اگه بازم چیر

 یم خواد بردار،تعارف نکن. 

 

یل با همان خنده ای که حنی یک لحظه هم لب هایش را یل

ترک نکرده بود،تن اش را جلو کشید و با شیطنت 

 ن االن تیکه بود؟پرسید:ای

 

 

 

 

 سیصدوهشتادوهفت#پارت

 جان یل#یل
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ه در چشم های ساده و    کشید و خیر
ابی که نفس عمیقی گیر

با شیطنت نگاه اش یم کردند،دست جلو برد و شال رها 

ک افتاده بود را باال  شده ای را که حاال روی شانه های دخیی

 کشید و ارام گفت:نه عزیزم. 

 . ک یم زنم،خیالت راحتمن اگه باشه،حرفمو ر 

 

بعد هم چرخ را به سمت صندوق به حرکت در آورد و 

چند لحظه پیش او بازهم گیج یل که از حرکت خطاب به یل

 و...یک حایل شده بود،گفت:بیا. 

 

یل شده بود و فاکتور حدودن دو پالستیک پر،خرید های یل

 بلند خرید و زبی که گفته بود

 و چهل تومن" "قابل شمارو نداره،میشه پونصد 

 

یل کیم خجالت بکشد و با خودش باالخره باعث شد تا یل

کجای خیک اش قرار است   فکر کند که این همه خورایک را 

 جا بدهد؟!... 
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اما به هر حال،داراب،با صورت بی تفاوت اش این حس 

ی برد و هزاران  کمرنگ خجالت را هم خییل راحت از بیر

ک هدیه کرد... حس جدید و خوش را به قلب پر تپش دخ  یی

 

از این که یم دید داراب انقدر مردی الرج و جنتلمن 

 د انگار... است،بیشیی و بیشیی عاشق یم ش

 

ی بعد از یک ساعت  ون رفتند و تقرییی باهم،از فروشگاه بیر

ی  گشت و گذار در آن فروشگاه بزرگ و دوطبقه،سوار ماشیر

 شدند. 

 

ی پاییل همان حال و ش گذاشت و با یل پالستیک ها را پاییر

روز تنبیه،نصیب اش  هوای خوبی که هرگز فکر نیم کرد در 

پالستیک دراورد و  شود،بسنی ای که گرفته بود را از 

 شه! گفت:اگه االن نخورمش آب یم
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ی را روشن یم کرد،نگاه کوتایه به  داراب،درحایل که ماشیر

یل که با لذت بستنی یم خورد،انداخت و با لبخند رسش یل

 ... را تکان داد 

 

ک طوری با اشتیاق بستنی یم خورد که حاال بدش نیم  دخیی

واقعن انقدر خوشمزه آمد یکم از آن را امتحان کند و ببیند 

 است،یا نه! 

 

ی را از پارک دریم اورد و حواس  از این رو،درحایل که ماشیر

 کردن
ی

 ست؟اش بود،به شوخی گفت:خوشمزهاش به رانندگ

 

 

 

 سیصدوهشتادوهشت#پارت

 جان یل#یل
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ی بستنی و صورت منتظر با این حرف،یل یل نگاه اش را بیر

نهایت خودش را راضی کرد که داراب کیم جا به جا کرد و در 

 حداقل یک تعارف کوچک به او بزند! 

 

 به هرحال که همه ی این خورایک ها را داراب خریده بود! 

با این که اصلن دل اش نیم کشید این یک قالب بستنی 

یک شود،اما آن را به سمت کوچک اما  لذیذ را با کیس رسر

 گفت:اوهوم،امتحان کن.   دهان داراب برد و 

 

ی،تعارف او را رد کند... منتظر بو  ی  د که داراب با مخالفنی چیر

 از بستنی اش 
ی

اما وقنی در کمال تعجب دید که او گاز بزرگ

زد و مقابل چشمان وق زده اش،با آرامش کامل آن را جوید 

رضایتمند رسش را تکان داد،بی حواس و با و با چهره ای 

 ناراحنی گفت:تموم شد! 
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یل،میل عجینی به قهقهه داراب که با شنیدن صدای زار یل

د و درحایل که چانه  زدن داشت،لب هایش را روی هم فشر

 اش را یم خاراند،گفت:نه هنوز یکمش مونده. 

 اگه نیم خوری که خودم بخورم،ارساف نشه. 

 

ک  درکمال جدیت،شوخی  بیچاره را که هیچ از یم کرد و دخیی

 خلقیات او نیم دانست،گیج و مبهوت تر یم کرد. 

 

 یل فکر یم کرد که داراب واقعن گشنه اش شده! یل

با خودش یم گفت که داراب با این هیکل و سابقه ای که 

در خورد و خوراک دارد،حتمن احتیاج به خوردن غذا دارد 

 و نظر دارد... که حاال به بستنی نصفه نیمه ی ا
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ی فکر ها بود که این بار با تواضع کامل بسنی را به  و با همیر

ب برد و با حس های مسئولیت و نگرابی سمت دارا

م،همش مال تو.  ،گفت:نه نه من سیر ینی  شیر

 

ش را باال انداخت و تا یک تای ابرویداراب با تعجب

یل گفت:ناهار درست و حسابی خواست مخالفت کند،یل

 ره؟نخوردی آ

ی و غذا احتیاج داره  آخه تو ورزشکاری بدنت خییل به پروتیر

 باید زیاد بخوری. 

 

  را به لب داراب چسباند و گفت:فعلن این و بخور... بستنی 

 ..  جابی
 بعد اگه یم خوای بریم رستورابی

 هوم؟
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 سیصدوهشتادونه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ر بستنی داراب که از حرکات او خنده اش گرفته بود،به ناچا

 
ی

داشت پرت یم  را خورد و درحایل که حواس اش از رانندگ

 یلشد،آرام با دست 
ی
یل را عقب کشید و گفت:دارم رانندگ

 یل جان! یم کنم یل

 ...کمربندتم ببند خطرناکه. 

 

 :جدی میگما! -

 

 :ناهار که الحمدهللا به اندازه دو بشقاب ضف شد. -
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پس خیالت  احتمالن تا چند ساعت دیگه هم گشنم نمیشه

 راحت. 

 

یل به چوب بستنی خایل توی دست اش نگایه انداخت و یل

مدهللا فقط یم خواستنی بستنی من و هاپویل کنی گفت:الح

 پس؟

 

داراب که دیگر توان مقاومت را در خود نیم دید،باالخره با 

یل را صدای بلند زیر خنده زد و نگاه شیفته و پر از عشق یل

 به سمت خود کشید... 

 

هم همان حرص عجیب و غریب به رساغ اش آمده ز با

 بود... 

ب اش یم کرد تا رسش را جلو حرض که با قدرت تمان ترغی

د و با دندان،چنان گاز محکیم از لپ های سفید و  بیی

د،که حال اش جا بیاید...  ی او بگیر  وسوسه انگیر
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ینی خامه ای لذیذی بود که حنی  واقعن که مثل همان شیر

ی،  چشم و دل را به دنبال خودش یم کشاند! در هنگام سیر

 

 ه باشد! این حس ها،حس هابی نبودند که قبلن داشت

انقدر جدید و نوظهور بودند که اصلن توان هضم و درک 

 کردن هیچ کدام از ان ها را نداشت! 

 

مثلن هیچ وقت به این  فکر  نکرده بود که سپیده را مانند 

ینی خوشمزه،یک لقمه ی چپ کند و ی ا دل اش یک شیر

 بغل کردن نرگس را بخواهد! 

 

 

 

 

 سیصدونود#پارت

 جان یل#یل
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وی  درواقع نرگس به قدری از رژیم های گیایه و ورزش پیر

یم کرد،که جز آن عضله های خشک،حنی یک پاره چربی 

هم نداشت که با نریم تن او،این حس ها در جان اش ریشه 

 بدوانند.. 

 

 :بخند..بخند... -

 ته. به کام آقا رف به نام من بوده

 هیع... 

 باالخره مام خدابی داریم... 

 

یل مثلن عذاب وجدان گرفته ف های یلداراب که با حر 

ی دو انگشتش یم  بود،دست برد و درحایل که لپ او را بیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1462 

چالند و صدای آخ او را دراورده بود،گفت:اشکال 

 نداره،تجربه شد برای رسی بعدت،مگه نه؟

 

 باز یم گرداند! داشت حرف او را به خودش 

 

 یل که با اخم هابی تصنیع،لپ رسخ شده اش را ماساژ یمیل

 داد و قلب اش نوای دیگری یم زد،گفت:عمرن! 

 

ی برد و وارد  بعد هم دست به سمت ضبط تصویری ماشیر

 لیست اهنگ ها شد... 

 

ی کرد و در نهایت با لنی کج شده  چند بار لیست را باال پاییر

 حه؟گفت:آخه اینا آهنگه یا نو 

 دی ناموسن؟چجوری به اینا گوش یم
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ی را کناری پارک کرد داراب و روبه او که هنوز درگیر  ،ماشیر

ون کرد و گفت:پیاده  ضبط بود،اشاره ای به بیر

 شو،رسیدیم. 

 

یل نگاه کنجکاو اش را باال کشید و با دیدن با این حرف،یل

ی و خییل خلوبی که در ان بودند،لب هایش کش  مکان رسسیی

ی پالستیک خورایک ها،خییل رسی    ع پشت  آمد و  با برداشیی

ی  پیاده شد و از هوای تازه ای که بوی بند داراب از ماشیر

 خالص خاک و برگ های تازه یم داد،نفس عمیقی گرفت... 

 

ه به دیوار سفید خانه  وقنی که تا یک ساعت پیش،خیر

 به این فکر یم کرد که امروز چه روز 
ی

ین خانم با کالفگ شیر

است،هیچ نیم دانست که قرار است به این مکان مزخرفی 

 یبا بیاید.... فوق العاده دلپذیر و ز 

 

 آن هم با چه کیس؟
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 سیصدونودویک#پارت

 جان یل#یل

 

 

با مرد چشم آبی ای که هر شب قبل از خواب،به او فکر یم 

کرد و صبح ها هنگام بیدار شدن،بازهم در خیال او به رس 

 یم برد... 

 

حاال درحایل که دستانش را در چهره ای که به مرد خوش 

ی اش فرو برد ه بود،با تیله هابی به رنگ جیب شلوار جیر

دریا،او را نگاه یم کرد و هیچ نیم دانست که این نگاه عمیق 

د...  ک را به بازی یم گیر
،چگونه قلب دخیی ی  و سنگیر

 

 یل مثل یک رویا بود! مردی که برای یل
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ی  جذاب و خوش پوش مقابل  رویابی دور،که حاال این چنیر

ش را باال ستاده بود و لبخندی کمرنگ،گوشه ی لب ااش ای

 کشیده بود.... 

 

 یم خواست بغض کند... 

 زیادی احساسابی شده بود در این لحظه! 

از این رو،نگاه دزدید و با نفس عمیق دیگری،نگاه اش را 

 دوری در اطراف چرخاند و گفت:این جا خییل قشنگه! 

 

 و گفت:خوشت اومد؟او نزدیک شد  داراب قدیم به

 

درختان بلندی که سایه انداخته عامدانه نگاه اش را روی 

 بودند،نگه داشت و در جواب داراب گفت:خییل! 

 

 بی جنبه ای
 ست. خودش خوب یم دانست که دخیی
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،خودش پیش قدم شود و  نیم خواست برای هر اتفافی

 بیشیی از این احساسات اش را به نمایش بگذارد... 

 

 

 

 

 سیصدونودودو#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 خب...داراب که نیم دانست! اما 

ه شدن در یک جفت چشم قهوه ای و  داراب فقط خیر

 ساده را یم خواست... 
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دارابی که بی توجه به تمام هشدار های عقل اش،با حس 

ی را یم  هابی دیگر پیش یم رفت و...نزدیگ بیشیی

 خواست... 

 

 جلوتر رفت... 

 

ست،خوشش یل به جای دیگریوجه یلیم دید ت از این که

 یامده بود! ن

 

 :قبلن که شمال بودیم،همیشه میومدم اینجا. -

 

 یل به سمت اش برگشت... باالخره چشم های یل

 

؟-  :تنهابی

 

- !  :تنهابی
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یل،رسی تکان داد و گفت:جای قشنگیه،منم باشم هر یل

ی جا.   روز میام همیر

 

یده بود،دست جلو برد و داراب که حاال به یک قدیم او رس

ه در نگاه متعجب او را در  دست کوچک دست گرفت و خیر

و سوایل او،گفت:ویل من بیشیی به خاطر سکوت و 

 ش میومدم. خلوبی 

 

یل را با خود همراه کرد و هم قدم با او به سمت بعد هم یل

 قسمت داخیل تر آن مکان زیبا رفتند... 

 

حنی جاده ی این قسمت از شهر،انقدری دنج بود که 

 دند... رده بو باریک اش راهم اسفالت نک

ان جا فقط درخت هابی قدییم که با فاصله زیاد از هم قرار 

ی وجود داشت!  ی  داشتند و زمینی پر از گیاه و رسسیی
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ات یم آمد و هوای پر  گه گداری صدای بعضی حشر

ن اش روح را جال یم داد...  ر  اکسیر

 

ی عادی بود ،اما ب ی که نوزده برای داراب همه چیر رای دخیی

 هوا گذرانده شلوغی سال عمرش را در 
ی

شهر و آلودگ

 بود،این جا مثل یک تکه از بهشت بود... 

 

 

 

 

 سیصدونودوسه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1470 

 از دارابی که در یک حرکت کاملن 
ی بود که حنی برای همیر

منتظره دست اش را گرفت،غافل بود و تمام حواس اش  غیر

ن ج
ٓ
 ا رفته بود.... برای زیبابی ا

 

ی جا بشینیم؟-  :همیر

 

 :ها؟-

 

داراب،ابروبی باال انداخت و گفت:اگه خییل داره خوش یم 

 گذره که من صحنه رو ترک کنم اوگ تر باشه! 

 

یل که منظور او را طور دیگری فهمیده بود،لبخندی زد و یل

نه این جا.  ی  گفت:اصن انگار با آدم حرف میر

 

که قسمنی از ان کج،روی   داراب خودش روی تنه ی درخنی 

ی  یل را که هنوز در بود،نشست و دست یل رشد کرده زمیر
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ی کشید و او را  میان دست بزرگ و گرم اش چفت بود،پاییر

ی کرد...   هم مجبور به نشسیی

 

کم کم داشت از این که او را با خودش به این جا اورده بود 

 پشیمان یم شد... 

 

،ک ی یم برد! همان بهیی بود که او را به رستورابی ی  افه ای چیر

 

ک از وجود او پرت نیم حداقل در آن جا ا نقدر حواس دخیی

 شد به اطراف شان! 

 

ی طور میشسنی فقط؟-  :همیشه میومدی اینجا همیر

 

 :مثلن باید از درختا اویزون یم شدم؟-
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یل که داشت بسته ی پفک را باز یم کرد،خنده بلندی رس یل

 داد و گفت:نه..منظورم این نبود... 

 

نابی 
َ
حال نمیده بیابی پفگ توی دهان اش چپاند و گفت:ت

 ....  جاهابی
ی  همچیر

 

 

 

 

 سیصدونودوچهار#پارت

 جان یل#یل
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ه به نیم رخ اوبی که حاال حس یم کرد زیادی  داراب،خیر

 ست ماند. و سکوت کرد.. خوش امدبی 

 

 و اداها و  
ی

یم خواست در سکوت کامل،فقط به پرچانگ

 ند... حرکات او نگاه ک

دیدبی تر از منظره ی اطراف شان از نظر داراب،این صحنه 

 بود. 

 

 یم دانست که کار هایش زیاده روی است و اشتباه محض! 

 اما مهم بود؟

 در این دقیقه ها و این ثانیه ها،نه! 

 

یل که از سنگینی نگاه او هول کرده بود و در این میان،یل

اش  حنی نیم توانست درست و حسابی از پفک خوردن

د،در دل با خودش گ  فتلذت بیی

 "چرا امروز این طوری شده این؟"
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 یل،مثل ادم بخور داره نگات میکنه""وای کوفت بخوری یل

 "بسه دیگه چقد نگاه اخه؟"

 دم اون وقت بیا و درستش کن""وای االن یه سوبی یم

 "باید منم نگاش کنم تا نگاشو برداره"

 "ای خدا..."

 

کالفه و اش را کناری گذاشت و  بسته ی پفک نصفه،نیمه 

ه  ،رسش را به سمت دارابی که خیر ی معذب از ان نگاه سنگیر

ی و یا اوردن حرفی  نگاه اش یم کرد چرخاند تا با تیکه انداخیی

 چرت و پرت،سیع کند این وضعیت را تمام کند،اما.... 

بان  یک طور عجینی دل اش ریخت،که حنی در ثانیه ضی

 قلب اش باال گرفت.... 

ی نگاه عجینی ر قت چنهیچ و   ا از داراب ندیده بود! یر

 

...که تمام روح و قلب و احساس آدم  یک سیاهچاله ی آبی

 را به درون خود یم کشید!... 
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یک آبی خروشان که حس هابی ناخوانا در موج هایش غلت 

یم خورد و یک گرمای مطلوب که از ان ها ساطع یم شد و 

 تمام اش به وجود او رسایت یم کرد... 

 

 

 

 

 سیصدونودوپنج#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 !  جادوی آبی

 .... وبی نامرب  بای قوی،یک نیر  یک آهیی
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نگایه که تمام احساسات اش را به غلیان دراورد و صدباره 

 عشق زیاد اش را به این مرد یاداوری کرد... 

 

؟:چرا...چرا اینطوری نگام یم-  کنی

 

 کالفه بود؟  

 زیاد! 

ش را سفت چسبیده بود و ن ااز حس های غرینی که گریبا

ی که گرد نارنچی پفک روی گونه  او را به سمت این دخیی

اش جا مانده بود و نصف سن اش را داشت، یم کشاند،به 

 شدت کالفه و گیج و عصنی بود... 

 

 :داراب؟-

 

ک دیوانه بود دیگر!   دخیی
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طور دلنواز و لطیف صدا دیوانه بود که اسم لعننی او را این

 از قبل اسیر حس های مق یم کرد و مرد 
ابل اش را بیشیی

 ناشناخته اش یم کرد.... 

 

 با ش و پنج سال سن! 

ی نوزده ساله،داشت اختیار از کف یم داد!   در مقابل دخیی

 

 اگر کاری یم کرد... 

 فک اش سفت شد و نفس عمیقی کشید... 

 چطور فردین و رفاقت شان را فراموش کرده بود؟

 

 :بیا اینجا.. -

 

توانست این موجود خواستنی را در آغوش  حداقل که یم

د...   بگیر
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یل که از رسدرگیم و تعجب،کم مانده بود پا به فرار یل

بگذارد،چشمان گرد شده اش را به دارابی که دستان اش را 

،منتظر نگاه اش یم 
ی

از هم باز کرده بود و با اخم کمرنگ

 کرد،دوخت.... 

 

 

 

 

 سیصدونودوشش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 گیج شده بود.. ک  دخیی 

نیم دانست چه حرفی بزند و یا چه عکس العمیل از خود 

 نشان دهد. 
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از نگاه منتظر و مستقیم او خجالت یم کشید و...حاال نیم 

 دانست دقیقن باید چه غلظ کند! 

 

داراب،وقنی مکث او را دید،بیشیی از آن معطل نکرد و تن 

،و یا نظر ند یل مخالفنی کاش را جلو کشید و قبل ازینکه یل

خودش برگردد،دخیی هاج و واج مانده را میان بازوهایش 

حبس کرد و دم عمیق و طوالبی ای از عطر موهای او 

 گرفت... 

 

 اول از همه قلب اش آرام گرفت... 

بعد صدای بلند فکر های شلوغی که در ذهن اش رژه یم 

 رفتند... 

ی راحت برای  بعد روح خسته و تشنه ای که دنبال بسیی

 شیدن بود... ک  نفس

 و بعد،تمام جان و وجودش.... 
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 مسکن ها... 

 خزعبالت دکیی ها... 

 ... ی  سیگار های جامانده در ماشیر

 ! ی  هیچ چیر

ی این خلسه ی لعننی را نداشتند!  ی توان ساخیی  هیچ چیر

 

ین زبابی که در آغوشش آرام گرفته بود و   شیر
این دخیی

شت بالدستان اش  را دور کمرش حلقه کرده بود،مثل یک 

 خنک،در هوای گرم تابستابی به جگرش چسبیده بود! 

 

ی و گرم شده اش را برهم گذاشت و درحایل  پلک های سنگیر

که او را بیشیی به تن اش نزدیک یم کرد،با صدابی که آرام و 

 بم تر به گوش یم رسید،گفت:برام حرف بزن... 
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 سیصدونودوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :از خی بگم؟.. -

 

 دت... :از خو -

 

یل باتعجب،خواست خودش را از او جدا کند،که داراب یل

با مقاومت او را بیشیی به سینه اش چسباند و غر زد:آروم 

 .  بگیر

 

 جدید بود دیگر! 

 این حس ها... 
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 این موقعیت... 

 این گرما... 

ی برای هر دوی شان جدید و دلچسب بود...   همه چیر

 

 :حرفم نمیاد. -

 

و تنی پر  چشم هابی بستهدوست داشت با یل هم خب،یل

رخوت،فقط در اغوش بزرگ و گرم او سکوت کند و 

 شنونده باشد! 

درست مثل دارابی که نفس های کشیدارش،مدام ریتم قلب 

ک را دست کاری یم کرد!   دخیی

 

ی انقدر بهم ریخت.. -  :نیم دونم چرا یهو همه چیر

 

 :داراب-
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 :شششش.. -

 

د و به اینیل با ناراحنی لب برهم یل کند فکر کرد که ن فشر

 باز هم داراب یم خواهد بحث فلسقی راه بیندازد! 

 

 :نیم خوام قدم اشتبایه بردارم.. -

 برای جفتمون! 

 

 مکنی کرد... 

این ارامش لعننی را تا اخرین لحظه ی مرگ اش یم خواست 

 یل یم اندیشید.... و احمقانه داشت به اینده ی یل

 

 د سال دیگه پا یه مردی که چن:نیم خوام محدود شر به -

 به چهل ... 

 

 . 
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 سیصدونودوهشت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 یل... طاقت نیاورد یل

با ناراحنی رسش را از روی سینه ی محکم او برداشت و 

ه تر از هر زمان دیگری به نظر یم  ه در آبی هابی که تیر خیر

تمام رسیدند،با دستان اش دو طرف صورت او را گرفت و با 

 ت دارم داراب! وجود گفت:من دوس

 تو رو خدا انقدر من و اذیت نکن... 

 

داراب که با شنیدن حرف و لحن عاجز و صادق او،قلب 

 رسش 
ی

اش را لرزشر عجیب فرا گرفت..با بی قراری و کالفگ
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را جلو کشید و گفت:اگه ده سال دیگه حرفت برگشت 

؟؟  خی

 هوم؟؟

ی قدر محکم یم  داون موقع هم همیر
ی

 وسم داری؟گ

 

 ترس های وجودش نشئت یم گرفت! ا،همه از این حرف ه

،از با او بودن خسته  ک خواستنی از آن روز هابی که دخیی

 شود! 

 

 :میگم! -

 

 نگاه دو دو زن اش را میان چشم های قهوه ای 
ی

با کالفگ

 رنگ مقابل اش جا به جا کرد... 

 

 حرف کافی بود؟

 یک قول و قرار دو روزه؟
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 :داراب.. -

 

ودخواه ش یم کرد،یم توانست خطور لعننی وار صدایاین

 نباشد؟؟؟

،این آرامش از راه 
ی

یم توانست بعد از این همه سال زندگ

 رسیده را پس بزند؟؟؟

 

 دست جلو برد... 

 

ه در  ک را اسیر انگشتان گرم اش کرد و خیر
چانه دخیی

 مردمک های مغموم و زیبای او،لب زد:تو دیوونه ای! 

 

چشم اش یم امد را ابی را که مدام جلوی و در یک آن،لب ه

 ر کرد و با دم عمیقی از او فاصله گرفت... شکا
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 :داراب! -

 

 

 

 

 سیصدونودونه#پارت

 جان یل#یل

 

 

نگاه آرام اش را به اوبی که با چشمابی وق زده و شایک نگاه 

 اش یم کرد دوخت... 

 

ینی خامه ای را پس بزند؟  چطور یم توانست این شیر

 

 خوای؟:جان؟..بازم یم-
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م کم داشت از حرف ها و نگاه پر حرارت او که ک  یلیل

 خجالت یم کشید،تن اش را از او فاصله داد و نگاه دزدید... 

 

 تربیت... :بی -

 

صدای خنده ی مردانه ی او را که شنید...کیلو کیلو قند در 

دل بی تاب اش آب شد و تمام وجودش از این حس های 

 خوش،انرژی گرفت.. خوب و 

 

سیع کرد با پشت هایش پناه برد و  به پالستیک خورایک

کردن به او و تیله های نافذ اش،کیم به خودش مسلط 

 شود... 

 

 خوابی تعارف کنی که اینطوری پشتت و کردی بر ما؟:نیم-
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یم خواست که جان بدهد برای این روی داراب و این 

 شوخی های کوچک اش! 

 د،یا دیوانه تر از دست این مرد؟داشت عاشق تر یم ش

 

کش آمد و درحایل که مغزش از اتفاق لحظه ای   ندشلبخ

 پیش هنوز،هنگ بود،گفت:گل پشت و رو نداره!. 

 

 

 

 

 چهارصد#پارت

 جان یل#یل
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ی یک طوری بود!   همه چیر

 رفتار های دل آب کن داراب... 

ی شان...   فضای جدید و صمییم بیر

 بخیسر که پیش یم رفت... لحظه های کشدار و لذت 

یه با دیدن نگاه عمیق لند یم خندید و گایل ای که بلندبیل

داراب و بوسه ی ناگهابی لحظه ی پیش شان تمام تن اش 

ی یم تپید....   گر یم گرفت و قلب اش با هیجان بیشیی

 

ک با آن طرز لواشک خوردن و ملچ و ملوچ کردن  دخیی

ه بود که از جالب اش،طوری بانمک به چشم داراب آمد

ت کرده بود تا مبادا به زور خود داری دستان اش را مش

ی بردار   د و کاری دست خودشان دهد... سمت او خیر

 

،رسی    ع هم پیش یم رفت!   خوبی
ی ی در عیر  همه چیر
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یل جان صدا یم کرد و لقب دخیی دارابی که تا دیروز او را یل

فردین بودن را به ناف اش یم بست،حاال چشمان 

ک مو افسارگسیخت ه اش با رسکیسر تمام روی آن دخیی

 رفت...  ی که چهارزانو مقابل اش نشسته بود،رژه یمبلند

 

 :وای مردم بس که خوردم.. -

 

با خنده گاز بزرگ دیگری به لواشک ورقه ای زد و 

 گفت:یعنی اگه مامان بفهمه جرم میده... 

 

رسی    ع به خودش امد و روبه نگاه خندان و مهربان داراب 

ی یم کنه!..جر یم دهگفت:یعنی چ ی یم کنه..دهنم و چیر  ... یر

 

 به پیشابی اش زد:ای بابا. 
ی

 هوفی کشید و با کالفگ

 منظورم همون دعوا و ایناست. 
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 :ضعف یم کنی االن دخیی خوب! -

 بقیه شو بذار برای یه وقت دیگه. 

 

ی حاالهم حس یم کرد اتفاقابی در معده ی یل یل که همیر

ف انجام  شدن است،مطیعانه حرف مفلوک اش در رسر

ز خوردن کیم آب،خودش را از داراب را گوش داد و بعد ا

ی پر از  ه و گیاه انداخت و روبه  پشت روی زمیر ی سیی

 اسمان،پلک هایش را بست. 

 

 اش بود! 
ی

 امروز یگ از فوق العاده ترین روز های زندگ

روزی که هیچ دوست نداشت نقطه ی پایابی داشته 

 باشد!... 

 

 :خسته شدی؟-
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 چهارصدویک#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 و بم را دوست داشت!  دای مردانهچقدر این ص

 چقدر عاشق بود! 

چقدر دنیای بزرگ اش،در یک انسان کوچک خالصه شده 

 بود! 

 

 لبخندی زد... 

دستان اش را از هم باز کرد و همان طور که هنوز پلک 

" کشید...   هایش بسته بود، "نچی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1494 

 

ه -  عزیزم. :خوابت نیی

 باید برگردیم خونه دیگه. 

 

 باید بریم گشتند... 

 

کردن ماندگار کم کم داشت تمام یم شد و فردینی که   ید خر 

از این همه مغازه گردی،به ستوه امده بود دل اش یم 

 خواست هر چه رسی    ع تر به خانه باز گردد... 

 

یل و داراب دور از چشم آن همه آن ها که نیم دانستند یل

 مکان دلپذیر آمده اند و باهم خلوت کرده اند.  ادم به این

 

ی خیی نداشت دو ادم،با ان همه اختالف و  ند که بیر

 تفاوت،چه اتفاقات و احساسابی داشت شکل یم گرفت... 
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ل چشمان اش را از دست داده بود و تیله  مردی که کنیی

ی یم  انه و دلنشیر
های آبی رنگ اش مدام بی آن صورت دخیی

 چرخید... 

 

و مییل که به آن دخیی رس به هوا پیدا کرده بود  این کشش

 رش یم داد... داشت آزا

آن محدودیت ها و خط قرمز ها مانع اش بودند و این 

 وسط او مردی کم صیی و بی حوصله بود! 

 

ی که چند  وقنی که نگاه اش را توی صورت ساده ی دخیی

دقیقه ای یم شد که برخالف گفته او به خواب رفته بود،یم 

د،درون سینه اش جوش و خروشر ناشناخته را حس گردان

 رگم یم شد... یم کرد و رسد
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 چهارصدودو#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 ثانیه ای از دیدن صورت به خواب رفته اش،لبخند یم زد... 

 ثانیه ای دیگر از دست فکر های آشفته اش اخم یم کرد... 

 گرفت... گاه با دیدن لب های نیمه بازش،با کالفگ نگاه یم  

ی   به گایه از دیدن لپ های سفید و تو پر او هوس گاز گرفیی

 رسش یم زد... 

 

با خودش درگیر بود و از طرفی از پس چشمان رسکش اش 

 برنیم آمد. 
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ک را مثل یک عروسک خرش نرم و مخمیل یم دید و  دخیی

با این حالنی که او انقدر آرام به خواب رفته بود،با تمام 

ست که او را در اغوش اش بچالند حرص وجود اش یم خوا

 و له و لورده کند.... 

 

 زنگ خورد... اش  گوشر 

حواس اش از دخیی به خواب رفته ی مقابل اش پرت شد و 

ون کشید و صدای  خییل رسی    ع گوشر را از جیب اش بیر

 بلندش را قطع کرد. 

 

ی شد،نگایه به صفحه وقنی از بیدار نشدن یل یل مطمی 

 روشن موبایل انداخت و ب
ی

ا دیدن اسم مجید،اخم کمرنگ

 جا خوش کرد...  میان ابروهای پر و سیاه رنگ اش

 

مردد بود برای جواب دادن..اما با احتمال اینکه شاید اتفافی 

 رخ داده باشد،دم عمیقی گرفت و تماس را برقرار کرد... 
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 :جانم مجید؟-

 

 :س الم،اخوی جان! -

 حالت چطوره؟

 خانواده خوبن؟

 

 به 
ی

یل اخم های درهم رفته و صورت تخس یللبخند کمرنگ

پاچه گیر بنظر یم رسید، زد و در ای که حنی در خواب هم 

 جواب مجید گفت:شکر!خوبیم. 

؟ ؟خودت خوبی  تو چه خیی

 کار و بارا ردیفه؟

 

 :چاکریم آقا داراب. -

 مام خوبیم.. 
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؟  کرد و آرام پرسید:کجابی
 مکنی

؟یم  بیابی دفیی
 توبی

 

داراب،نگایه به ساعت مچی اش انداخت و با دیدن عقربه 

ش یم داد،از جا بلند شد و ای که دیر شدن وقت را نشان ا

 خطاب به مجید گفت:تهران نیستم االن. 

 برگشتم میام رس یم زنم اونجا. 

 

 

 

 

 چهارصدوسه#پارت

 جان یل#یل
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:آره حاخی زود تر برگرد این یاری پدرسوخته مثل اینکه -

 دراورده،برای امضای قرارداد نمیاد. دبه 

م دنبال گفتم رسی    ع تر کارارو ردیف کنیم که دیگه بیفتی

 کارای فروش. 

 

داراب که از یاداوری آن مردک کوتاه قامت زبان چرب،اخم 

هایش درهم رفته بود،رسش را تکان داد و گفت:باشه مجید 

 برگردم خودم حلش یم کنم. 

 فعلن کاری نداری؟

 

ط هروقت برگشنی یه خیی بده جلسه بذاریم :نه داداش.فق-

،از دستمون درنیاد.  ی  برای کارای این زمیر

 

 :اوکیه اون! -

 فعلن. 
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یل که گوشر را توی جیب شلوارش گذاشت و با نگایه به یل

هنوز در همان وضعیت،خواب بود،رسی تکان داد و 

 گفت:من با تو چیکار کنم بچه پررو؟

 

او انداخت و جسم  خم شد و دست زیر گردن و زانوهای

ی بلند کرد...  ی اش را از روی زمیر ی سنگیر  تقرییی

 

درخواب او چرخاند و  دیگر در صورت غرقنگاه اش را باری 

ناخوداگاه او را بیشیی به تن اش چسباند و با حس و حایل که 

جدید و تازه بود،لبخندی به ارایم گوشه ی لب اش را باال 

 کشید... 

 

ی برداشت های یلبافی مانده ی خورایک  یل را هم از روی زمیر

ی راه افتاد.   و به سمت ماشیر

 

 اش را بست. ندیل نشاند و کمربند به ارایم او را روی ص
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ی  خواست قامت راست کند و خودش هم سوار ماشیر

شود،اما با لرزیدن پلک ها و باز شدن چشم های 

یل،مکنی کرد و دست جلو برد و موهای اویزان مانده یل

 او را به ارایم کنار زد...  جلوی صورت

 

ک کیم رنگ پریده بنظر یم رسید!   دخیی

 

 :داراب-

 

ابی ای که از دیدن چشم های ت و با نگر "جانم"ی گف

یل به رساغ اش امده بود،گونه ی رسد اش را پریشان یل

؟؟  نوازش کرد و لب زد:خوبی
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 چهارصدوچهار#پارت

 جان یل#یل

 

 

کم داشت عود پیدا یم ی که کمیل نچی کرد و با معده دردیل

کرد،دل اش را چنگ زد و رسش را به پشنی صندیل تکیه داد 

خطاب به دارابی که با نگایه نگران،حرکات و حاالت او را و 

ی یم کرد،گفت:معدم درد یم  کنه.   انالیر

 

 یل معده ی زیادی حساش داشت. یل

همیشه یک بسته قرص معده توی اتاق اش داشت و 

امروز،این درد به رساغ اش یم امد یگ از  هروقت که مثل

ی ان قرص ها یم خورد و بعد از ساعنی باال و پا ییر

،باالخره ارام یم گرفت...  ی  رفیی

گایه چنان معده اش بازی در یم اورد و با درد و حالت 

 تهوع،آزارش یم داد ،که کارش به درمانگاه کشیده یم شد... 
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،به دور از چشم البته که خوردن خورایک و غذاهای ممنوعه

 ماندگار،در افتادن او به این حال و روز بی تاثیر نبود! 

 

 ه بود که مسموم شده! کیی تشخیص دادحنی حاال هم د 

با شکم خایل آن همه آت و آشغال خوردن،نتیجه اش شده 

بود این رسم و چند قرض که داراب آن را از داروخانه تهیه 

 کرده بود... 

 

 :بابا بود؟-

 

ی کرده بودند،نشست و  داراب،لبه ی تخنی که او را بسیی

ه در چشمان بی حال و خسته ی اش گفت:آره.   خیر

 

یل ساعد دست آزاد اش را به پیشابی تکیه داد و یل

 پرسید:خی گفت؟
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:نگرانت شدن خونه نبودی..گفتم حالت بد شده اوردمت -

 درمونگاه. 

 

داشته یل که حاال آن حس بد تهوع دست از رسش بر یل

بود،نگاه از رسم نیمه پر اش گرفت و باز هم چشمان اش را 

 بست... 

 

 اش را نگران کرده بود.  با این حال،حسابی مرد مقابل

 

 

 

 چهارصدوپنج#پارت

 جان یل#یل
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ی تر یم کوبید و  دارابی که با دیدن حال بد او،قلب اش سنگیر

از دست خودی که با خریدن ان همه تنقالت باعث این 

 بود،حسابی عصنی و کفری بود! حال 

 

 :بهیی شدی؟-

 

 :اوهوم... -

 

ه به ان رسم دست مردانه اش را جلو برد و دست رسدی را ک

یل را شش دانگ به یل وصل بود،به ارایم گرفت و حواس

 سمت خودش جلب کرد.. 

 

 :تقصیر من شد. -

 

چشمان نیمه باز اش را به آبی های دوست داشتنی او 

از گرمای پوست دست اش،جریابی از دوخت و درحایل که 
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آرامش و خوشر به جان اش تزریق یم شد،لبخندی زد و 

 گفت:چرا؟! 

 

همه تنقالت یم خریدم برات که معدت به این د اون :نبای-

 روز بیفته. 

 

یل،ابروبی باال انداخت و گفت:من که گفتم نباید بهم رو یل

 داد! 

 

به حرفت  داراب رسش را با موافقت تکان داد و گفت:باید 

 گوش یم کردم. 

 

 :اشکال نداره،تجربه شد دیگه! -
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بود،مکنی  داراب که حاال آن حجم از نگرابی اش کمیی شده

ه در چشمان کم حال و زیب ای او لب زد:تجربه کرد و خیر

 خوبی نبود... 

 نگرانت شدم... 

 

ک متعجب را غرق در حس های  بعد درحایل که دخیی

انه اش کرده بود،از لبه تخت بلند شد و آرام دست  دخیی

ون کشید..   اش را از دست او بیر

 

 :فردین گفت داره میاد. -

 االن هاست که برسه... 

 

ی خایل شده انداخت و ادامه داد:برم  نگایه به رسم تقرییی

 پرستارو صدا کنم. 

 اینم دیگه تموم شد.. 
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 :داراب.. -

 

اسم او را صدا زده بود و خودش هم نیم دانست چرا این 

 ه و اصلن چه کاری با او داشته.. کار را کرد

 

شاید چون تمام وجود اش از آن همه حس خوب و 

 طلب یم کرد... مختلف،آن مرد لعننی را 

 

ی زیادی که تا گلو باال رسیده  شاید چون از دوست داشیی

بود،فقط دل اش یم خواست نام مرد محبوب اش را به 

 رود.... زبان بیاورد و بعد در دل قربان صدقه اش 

 

 

 

 

 چهارصدوشش#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 

داراب که هنوز قدیم دور نشده بود،با نگرابی ای که هرچند 

یل برگشت و هنوز پابرجا بود،به سمت یلکمرنگ،ویل 

ی الزم داری؟؟ ی  گفت:جانم؟..چیر

 درد نداری که؟؟

 

 :ن ... -

 

 یل! یل-

 

نگاه قفل شده شان از هم جدا شد و به سمت درگاه اتاق 

 چرخید.. 
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یل قدم تند کرد و با فردین،با حایل آشفته به سمت تخت یل

خی شده دیدن رنگ و روی پریده اش،با نگرابی وافری گفت: 

 بابا؟؟

 حالت بد شده؟؟

 

یل را در دست گرفت و با همان حایل که از دست رسد یل

ان بود،ادامه داد:ما  ی دیدن دخیی عزیزش در بسیی تخت،نامیر

 یل؟؟ افتاد یلنبودیم خونه اتفافی 

 چرا زنگ نزدی به من؟

؟؟  االن حالت چطوره؟؟خوبی

 

م شده یل که حاال از بودن بابای مهربان اش،دل اش گر یل

او چشم  بود،با عشق به مردمک های نگران و دو دو زن

 دوخت و با خنده گفت:به خدا من خوبم بابا! 

فقط باز یکم معدم درد گرفت که دیگه با آقا داراب اومدیم 

 رمونگاه... د
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داراب که تا ان لحظه،کنار در ایستاده بود و شاهد حال 

نیع رس فردین بود،در جواب تشکری که کرد با لبخندی تص

ون رفت تا پرستار را خیی کند...   تکان داد و از ان جا بیر

 

 یل حساس است... یم دانست که فردین تا چه حد روی یل

بیشیی از آبی که او حنی خوب یم دانست که فردین خییل 

ش را دوست داشت،یل یل را دوست دارد و حاال پروانه،دخیی

میت هم با این حال اشفته ای که تنها برای یک مسمو 

 به این امر بی یم 
ساده او را بهم ریخته بود،بیشیی و بیشیی

 برد و...کالفه یم شد! 
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 چهارصدوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 ش را به او بدهد... جوان و زیبایمحال بود فردین دخیی 

 

فردین یک بار از خاستگار هابی که یم آمدند و قبل ازین که 

،به طور رسیم به خا ینی نه شان بیایند،رد یم با گل و شیر

 کرد،گفته بود... 

 

شاید از ان پدر هابی بود که یم خواست تا ابد دخیی یگ 

 یک دانه اش را برای خودش نگه دارد! 

 

ش یم شاید هم دنبا ل یک پش خوب و ایده آل برای دخیی

 گشت و شاید و هزار شاید دیگر! 
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ک رسبه  پس زدن آن حس کشش و آرامیسر که در کنار دخیی

 جودش را محصور یم کرد،سخت بود حاال... هوا و 

 

وبی برای این  یم خواست با خودش بجنگد،اما انگار هیچ نیر

 کار بزرگ نداشت! 

 . 

 

 را دراورد... پرستار آمد و رسم خایل شده 

 

ی خودشان به سمت خانه یل یل همراه پدر اش،با ماشیر

ی خودش به  رفتند و داراب هم با فکری مشغول،با ماشیر

 .. دنبال ان ها 

 

 به خانه رسیدند،همه با صورت هابی نگران به 
وقنی

یل را یل آمدند و ماندگار که دلیل معده درد یلاستقبال یل
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یل را رسزنش خلوت یلمتوجه شد،حسابی حرص خورد و در 

 کرد... 

 

یل هم مسئله تنبیه را نادیده گرفته بود و هم کیل خورایک یل

 شده بود! ممنوعه خورده بود و هم رایه درمانگاه 

 

همه ی این عوامل هم باعث اخم غلیظ میان ابروهای 

 ماندگار و حس تاسف درون چشمان اش شده بود! 

 

ی هنوز هم اما این وسط فردین بود،که بی توجه به ه مه چیر

تاحدودی نگران حال دخیی اش بود و هر چند دقیقه یک 

 بار به اتاق یم رفت تا به او رس بزند... 

 

جمع  ب گذشته،همه دور همآن شب هم مثل چند ش

ین زحمت اش را  شدند و از غذای خوشمزه ای که شیر

 کشیده بود،خوردند... 
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 چهارصدوهشت#پارت

 جان یل#یل

 

 

یل تنها در حد یگ دو قاشق بیشیی از گلویش هرچند که یل

ی  نرفت و دارابی که تمام حواس اش بی او بود،متوجه  پاییر

 صورت و بی حایل ان شد 
ی

و باز هم همان حس  خستگ

 عذاب وجدان وجود اش را به درد آورد... 

 

بعد از ضف شدن شام در سکوت و گایه هم تعارفات 

و ماندگار و پروانه  یل برای خواب به اتاق رفتمتعارف،یل
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ین خانم،برای  سفره را جمع کردند و با راضی کردن شیر

خانه رفتند...  ی ی ظرف ها به اشیی  شسیی

 

و اشکان هنوز از  نامزد اش مانده بود الهام امشب خانه ی 

 رسکار نیامده بود... 

 

فردین که کنار داراب،روی مبل نشسته بود،به سمت اوبی 

 رس اش داخل گو 
ی
شر بود، رو گرداند و که با بی حوصلگ

گفت:ایشاال ما فردا صبح راه میفتیم سمت تهران..تو یم 

؟  موبی

 

داراب که حاال حواس اش به حرف فردین جلب شده 

ا روی پا یم بود،تکیه اش را به پشنی مبل زد و درحایل که پ

 گفت:واال منم کارام مونده اونجا..باید 
ی

انداخت،با خستگ

 برگردم بهشون برسم. 

 

؟-  :پس با ما میابی
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:اره دیگه فردا صبح،صبحانه رو بخوریم بعد به امید خدا -

 راه بیفتیم سمت تهران. 

 

ی آن ها،آن هم به ین،ابدن با رفیی این زودی موافق  شیر

 نبود! 

یل بیشیی با آن ها تازه یم خواست راجع به اشکان و یل

ک را نشان  ی شان دخیی صحبت کند و حداقل قبل از رفیی

ی به دست اش بیندازد! کند و ان  گشیی

 

اما حاال که همه،بار و بندیل بسته و آماده،یگ یگ 

خداحافظی یم کردند،چاره ای نداشت جز سکوت و 

 ات و دعا کردن برای برگشت بی خطرشان... فرستادن صلو 

 

ی که فکر یم کردند به  ی سفر چند روزه شان زود تر از چیر

 پایان رسیده بود... 
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باید به خانه بر یم گشتند،چرا که قرار  فردین و خانواده اش

بی از شهرستان بر گردد و داراب هم برای کار و بار بود بی 

 هابی که داشت بر یم گشت... 

 

ی تر بود و خوب یم دانست  یل از یلاین وسط  همه غمگیر

ی از شمال،دیگر قرار نیست با مرد  که پس از برگشیی

و با او محبوب اش صبح تا شب را در یک خانه بگذراند 

 همراه باشد! 

 

 

 

 

 چهارصدونه#پارت

 جان یل#یل
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ین مسافرت عمر اش بود و به طور عجینی به داراب  بهیی

 اش چه نزدیک شده بود و نیم دانس
ی

ت با احساس دلتنگ

 کند... 

 

 

ی وضیع داشت!   داراب هم چنیر
 از طرفی

 شاید کمرنگ تر...اما به هرحال که بود! 

 

ون و درحال کار کردن،احساس کمبود اینکه در خانه یا  بیر

ی را داشت...  ی  چیر

اینکه دنبال آرامیسر شبیه به همان اغوش نرم و کوچک یم 

 گشت... 

درگیر یک دخیی شده بود و  اینکه حجم زیادی از  ذهن اش

 یم کرد... ا
ی

 حساس کالفگ
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ک گیسو کمند  یک هفته ای از اخرین دیدارش با دخیی

ی لم آباد بحث گذشته بود و او درحایل که ب ا صاحب زمیر

یم کرد،سیع داشت که تمام افکارش به کار و بار و همان 

ی گذشته متمرکز باشد.   روتیر
ی

 زندگ

 

 :آقای تیموری عزیز! -

 ی اون منطقه دستمه. که قیمتادیگه من  

ی پنج و نیم.   فوِق فوق اش میی

 

ی گذاشت و درحایل که عینک طنی اش را  خودکار را روی میر

ی از روی چشم بریم  داشت،ادامه داد:اتفاقن دیروز زمیر

ی چهارتومن  بغلیتون که حنی چهاردیواری هم بود،با میی

ی جنابعایل که دیگه دیوارکیسر هم  قولنامه کردیم..زمیر

 شده! ن
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تیموری،که دندان گردی اش به جابی نرسیده بود،دسنی به 

محاسن سفید اش کشید و با اخیم که به خاطر حرف های 

 روان اش جا خوش کرده بود گفت: حق داراب میان اب

..حرف شما صحیح!اما کدوم یگ از اون زمینا  آقای محرابی

ی منو داره؟  موقعیت زمیر

یف اوردین دیدین که قشن گ َبِر خیابون خودتون تشر

 اصلیه. 

 حدود دویست،دویست و پنجاه تابی هم درخت میوه داره. 

 

 و بی نتیجه خسته شده 
داراب که از این بحث طوالبی

،با مکث پلگ زد و گفت:زمینای لم آباد رشد خودشو بود 

 کرده. 

 ره تیموری جان. قیمت اش باالتر از چهارو نیم نیم

!.راکده!. االن هم که یم  بینی

 با خودته.  ز تصمیمحاال با

 فکراتو بکن،ما در خدمتیم. 
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 چهارصدوده#پارت

 جان یل#یل

 

 

عیل برایش این را گفت و قلنی از چابی تازه دم و داغی که 

ریخته بود خورد و نگایه به تیموری که با صوربی 

 درهم،توی فکرفرو رفته بود انداخت.. 

 

ی را   بیشیی از این حوصله چک و چانه زدن رس آن زمیر

 نداشت.. 
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ین موقعیت را داشت و  هرچند که به قول خود طرف،بهیی

داراب فقط سیع کرده بود با حرف هایش آن را در حد و 

ی بیاورد!... حدود پایینی ن  شان دهد تا قیمت را پاییر

 

یکم صحبت کنم ببینم خی میگه.. -  :با رسر

 

ام از روی  ی به نشانه احیی از جا بلند شد و داراب هم متعاقیی

 چرخ دارش بلند شد و باهم دست دادند.. صندیل 

 

 :حتمن! -

 رسیم. انشاال که به نتیجه یم

 

 تیموری که شک و دودیل به خوبی از مردمک های سیاه

رنگ اش مشخص بود،دست قفل شده اش را تکان داد و 

 گفت:انشاهلل. 

 فعلن خداحافظ. 
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 روی صندیل اش نشست 
ی

تیموری که رفت؛داراب با خستگ

ه درحال چابی خوردن بود،گفت:امروز و خطاب به عیل ک

حد و بیاره،یادت نره فایلش خانوم عارف پور میاد کلیدای وا

 و انتقال بدی! 

 

ت گوشر و سوییچ اش ر  ا توی جیب گذاشت و کت اسیی

 اش را از روی صندیل برداشت... 

 

 رم،کاری داشنی زنگ بزن. :من دارم یم-

 

ان داد و عیل،رسی    ع از جا بلند شد و مطیعانه رسش را تک

 گفت:چشم آقا. 
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 چهارصدویازده#پارت

 جان یل#یل

 

 

داراب که خیال اش از بابت بودن عیل و انجام شدن 

 به چهره ی ساده و درست کار ها 
ی

راحت بود،لبخند کمرنگ

ه ی پشک زد و با او خداحافظی کرد.  ی  سیی

 

اما هنوز قدم از قدم بر نداشته بود که در شیشه ای امالک 

 کیانوش با چهره ای درهم و خصمانه وارد شد... باز شد و  

 

،حاال کفری و عصنی 
ی

داراب که از دیدن او،عالوه بر خستگ

روی ساعد دست اش انداخت و هم شده بود،کت اش را 

با نگایه پر تمسخر،دوری قد و باالی منحوس او را نگاه کرد 

 و با پوزخندی عیان،پرسید:راه گم کردی مومن؟
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و گذاشت و شده از حرص،قدم جلکیانوش با لنی کج 

؟؟؟  غرید:بی ناموس عوضی من و مسخره یم کنی

 

ی برداشت و قبل از اینکه عیل  و و رسی    ع،به سمت داراب خیر

یا حنی خود داراب بتوانند عکس العمیل از خود نشان 

دهند،مشت محکم اش روی گونه ی داراب فرود آمد و 

ند و پشت بند اش فحش های رکیک و زشت اش را بلند بل

 خطاب به او به زبان آورد... 

 

هم قد و قواره بودند،اما داراب هیکیل تر بود و مشت های 

قویت شده بودند و بزرگ اش به خوبی با کیسه بوکس ت

حاالبی که با کیانوش درگیر شده بود،به خوبی توانسته بود 

به های او را مهار کند و بینی استخوابی اش را به خون  ضی

 بیندازد... 
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 تن اش،باعث شده بود که رفی از ط
ی

 و خستگ
ی

اما،کوفتگ

زیادی انرژی کافی برای له و لورده کردن آن مردک را نداشته 

به  ای را هم خودش نوش جان کند!...  باشد و چند ضی

 

عیل که زیادی ترسیده بود و خوب یم دانست که با ان 

هیکل نحیقی که دارد،نیم تواند هیچ غلظ بکند،رسی    ع 

ون رفت و  چند نفری را برای جدا کردن ان دو اورد تا بیر

 حداقل کاری کرده باشد! 

 

ی را  وقنی که آن مرد ها، کیانوش افسارگسیخته و خشمگیر

کشیدند،با نفس نفس و چشمان به خون نشسته و   عقب

پر حرص اش،رو به دارب که خصمانه و پر تمسخر نگاه اش 

 یم کرد داد زد:مرتیکه پفیوز تو با زن من چیکارداری

 ه ان؟؟؟

؟؟؟ ی ف بی همه چیر
 چرا دست از رسش برنیم داری بیشر
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 چهارصدودوازده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

کردن را داشت که آن چند مرد غریبه به باز هم قصد حمله  

 زور بازوهایش را گرفتند تا مهار شود.. 

 

هرچند که کیانوش انگار رد داده بود و مدام خودش را برای 

و حنی به کسابی که نگه اش داشته بودند رهابی تکان یم داد 

 هم فحش های رکیک یم داد! 
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اش ان میان،داراب از دیدن حال و اوضاع او،بیشیی خنده 

بی مردی که حنی نیم توانست از پس  گرفته بود به بی غیر

 خودش بربیاید! 
ی

 زن و زندگ

 

نرگس را بالک کرده بود،اما زنیکه ی روابی از رو نرفته بود و 

ام اس زده بود و او بدون اینکه آن را باز  دیروز اس

 کند،حذف اش کرده بود... 

 

ت را داشت،و نه زن د یوانه نه حوصله ی این مردک بی غیر

 اش را! 

 

 
ی

نیم خواست دردرس های آن دو،این طور پاپیچ زندگ

 مسکوت اش شود... 

 

ه در چشم های  دسنی به گوشه لب خوبی اش کشید و خیر

 ت:هار شدی کیانوش! وحیسر کیانوش،با جدیت گف
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 قدیم جلو گذاشت و ادامه داد: 

زیاد جلوم دم تکون بدی رس خودت و اون مثلن زنت بد 

 بالبی میارم! 

 

انوش که از حرف های او تا مرز انفجار رفته بود و فک کی

ی برداشت اما باز هم  اش سفت شده بود،به سمت او خیر

نتوانست به او قدیم نزدیک تر شود تا مشنی توی صورت 

حرص درارش خایل کند و از این رو با خشم داد زد:ول م 

ف نام وس دزده!   کنی ن پ فی وزا این بی شر

 ش ک نم ک ثافت و... ل ه ول م کن ید ت ا ب زن م

 

داراب که کم کم داشت از دست او،کفری یم شد،پوزخند 

عصنی زد و با تمسخر و جدیت گفت:ِد آخه تو ناموس 

 داری دیوث بی پدر؟؟

که قالدشو باز گذاشنی من یه بار تف کردم ه ای رو  اون زنیک

 جلوت... 

 آدم که یه تیکه کثافت و دوباره پس نیم خوره! 
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ی بتمرگ رس جات واس من نیم توبی  جلو هرز رفتنشو بگیر

 رگ توخایل جر نده! 

 

 

 

 

ده#پارت ی  چهارصدوسیر

 جانیل#یل

 

 

 

بعد هم با چشم های قرمز و عصنی اش،به در اشاره ای 

 گفت:حاالم رسی    ع بزن به چاک.   کرد و 

یک بار دیگه هم دور و بر خودم ببینمت دیگه انقدر 

 مهربون رفتار نیم کنم! 

فهم شدی؟؟  شیر
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 کیانوش تمام حرف های داراب را قبول داشت! 

خوب یم دانست که نرگس هرز یم پرد...اما وقنی نتوانسته 

بود حرص و خشم اش را رس او خایل کند،به رساغ دارابی 

 سست پایه اش آمد
ی

ه بود که حاال او را خطری برای زندگ

 یم دانست... 

 

جای دیگری یم فهمید که نرگس،این روز ها حواس اش 

 است... 

 

یم فهمید و خون اش به جوش یم آمد و غرور اش له تر یم 

 شد! 

 

 :ی  اال! -

ون!   بیر
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 و خشیم که 
ی
با صدای پر صالبت و جدی داراب،با بیچارگ

گرفت اما نیم دانست آن را رس چه   داشت جان اش را یم

تنه ای محکم کیس خایل کند،نفس پر حرض کشید و با 

ون کشید بازوهایش را از میا ن دستان آن مرد های غریبه بیر

و رو به چشم های آبی و پر تهدید او گفت:ولت نیم کنم 

 !  عوضی

 ولت نیم کنم. 

 

ی و دماغی که هنوز خون تازه  بعد هم با قدم هابی سنگیر

ون رفت...  روی  ان رد انداخته بود،از امالک بیر

 

 :آقا حالتون خوبه؟-

 

کیانوش،تا صورت نگران داراب نگاه اش را از جای خایل  

 عیل باال کشید و با مکث جواب داد:خوبم عیل.. 
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بعد هم خطاب به مردهای کنجکاوی که هنوز آن جا 

،از   ای زیر لنی
ایستاده بودند،تشکری کرد و با خداحافظی

ون زد... بنگا  ه بیر

 

 

 

 

 چهارصدوچهارده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

* 

ون،روی مبل لم خسته و بی اعصاب،با همان لباس های بیر 

داده بود و با چشمابی بسته،رسش را به پشنی ان تکیه زده 

 بود و به حماقنی چون نرگس فکر یم کرد... 
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ی را هم نداشت تا کیم از این  حنی حوصله ی دوش گرفیی

د! حال کسل فا  صله بگیر

 

خوب بود که پروانه خانه نبود تا گونه ی قرمزی را که رو به 

 کبودی یم رفت ببیند... 

 

س یچی را هم که روی آن گذاشته بود،تاثیر  حنی کمیی

 چندابی نداشت... 

 

 :سگ تو روحت کیانوش... -

 

با همان تن پر رخوت،از روی مبل بلند شد و به سمت 

خانه رفت.  ی  آشیی

ی ناهار نخورده بود  ی برای خوردن پیدا نیم  و در یخچال چیر

 شد! 
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 الی 
ی

موهای کالفه،در یخچال را بی مالحضه بست و چنگ

نامرتب اش کشید و نگاه مخمورش را دوری در خانه ی 

 خایل و سوت و کور اش چرخاند... 

 

 کم بود! 

ی زیادی  ی با وجود آن همه وسیله ی لوکس و کامل،یک چیر

 نبودش حس یم شد! 

  

ی مانند گر  ی در خانه و رنگ و بو و مای وجود کیس چیر

صفابی که این چهاردیواری مسکوت را روشن و پر نشاط 

 د... کن

 

ی با گیس های بلند و مواج..که در این خانه راه  مثلن،دخیی

ین اش،گرد غم را از روی دیوار ها  برود و با خنده های شیر

 پاک کند.... 
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ی با چشم های ساده و قهوه ای رنگ،که با آن  قد دخیی

ی ی درست  کوتاه پشت اجاق بایستد و برای اوی خسته چیر

 کند... 

 

شنی برای رس پر درد او کند،تا کیس که آغوش نرم اش را بال

با آرامش و فارغ از هر اتفافی چشم هایش را ببندد و  برای 

 ساعنی هم که شده،آرام بخوابد... 

 

 به تنهابی او 
،بیشیی ی این خانه ی خایل و این سکوت سنگیر

 کچی یم کرد و رس اش را به درد یم اورد... دهن  

 

،دیگر مییل به غذا خوردن ند
ی

 اشت! حنی با وجود گشنگ

 

دم عمیقی از هوای گرفته ی خانه،گرفت و درحایل که با 

هن سیاه رنگ اش را باز یم  ،چند دکمه ی اول پیر
ی

خستگ

ی و کرخت  کرد،به سمت اتاق خواب رفت و جسم سنگیر

 مرتب انداخت...  اش را روی تخت دو نفره ی
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پلک هایش را بست و ساعد دست اش را روی آن ها 

 جاب به خوابیدن کند... گذاشت و سیع کرد خودش را م

موضوع برای فکر کردن انقدر زیاد بود که ترجیح یم داد با 

 خوابیدن،صدای مغز اش را خاموش کند! 

 

 

 

 

 چهارصدوپانزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 اما مگر یم شد؟
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نی پلک هایش،باز هم خوابی به چشم جود سنگیحنی با و 

،از این 
ی

پهلو به آن پهلو یم هایش نیم آمد و تنها با کالفگ

 شد... 

 

 
ی

کم مانده بود از زور بی خوابی و این حس کالفگ

پررنگ،رسش را با شدت تمام به دیوار بکوباند،بلکم که 

 راحت شد... 

 

کشید و   بعد از نیم ساعت،وقنی که هیچ اتفافی نیفتاد،پوفی 

به سقف سفید طاق باز دراز کشید و نگاه غضبناک اش را 

 باالی رسش دوخت... 

 

 حال اش خوب نبود! 

 

 ذهن و روان اش بهم ریخته بود... 
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 به روال گذشته پیش یم رفت و این وسط یک نقص 
ی

زندگ

 بزرگ به چشم یم خورد... 

ی باری بود که دچار  قلب اش بی قراری یم کرد و این اولیر

ی حس  مخربی شده بود!  چنیر

 

جابی گوشه ذهن و قلب اش درگیر بود و چشم های 

ی که نبود،یم گشتند! رسگردان اش  ی  دنبال چیر

 

 :چه مرگت شده! -

 

انه ای در پس ذهن   از  صورت سفید و دخیی
ی

تصویر کمرنگ

 اش شکل گرفت لب زد:چرا دست از رسم برنیم داری بچه؟

 

د و با دستابی مشت شده  با حرص،دندان بر هم فشر

 نکبت من ک
ی

؟؟گفت:یهو افتادی وسط زندگ  ه خی
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و درحایل که صفحه گوشر  با بی قراری روی تخت نشست

 را روشن یم کرد،زیر لب غرید:لعنت بهت.. 

 

 

 

 

 

 چهارصدوشانزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

د و با دستابی مشت شده  با حرص،دندان بر هم فشر

؟؟  نکبت من که خی
ی

 گفت:یهو افتادی وسط زندگ
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با حس غرینی چون بی قراری، روی تخت نشست و درحایل 

روشن یم کرد،زیر لب غرید:لعنت که صفحه گوشر را 

 بهت.. 

 

با مکث شماره اش را گرفت و گوشر را به گوش اش 

 چسباند... 

 

صدای بوق های کشدار درون گوش اش یم پیچید و 

،یم آمد تا از این تصمیم ناگهابی منصف اش  پشیمابی

 کند... 

 

ا خییل طول نکشید که باالخره صدای منحوس بوق ها ما

و خوش آهنگ او به جان اش قطع شد و صدای لطیف 

 نشست... 

 

 :الو..داراب؟-
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با حایل که خودش هم از درک ان عاجز بود،پلک هایش را 

،تکیه اش را به تاج تخت  روی هم گذاشت و با نفس عمیقی

 زد... 

 

ی  ی حاال و همیر ،همیر ک خواستنی
ثانیه،کنارش روی اگر دخیی

ی تخت دونفره ی خ  ؟ایل بود..به کجای دنیا بریم خورد همیر

 

 :سالم.. -

 

یل که اول از تماس او و بعد هم این لحن صدایش یل

متعجب شده بود،از جمع شلوغ دوستان اش که راجع به 

غیب شدن ترانه صحبت یم کردند،فاصله گرفت و 

؟!   گفت:سالم...خوبی

 

؟-  :..کجابی
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ون.. -  :بیر

ی چ  ی شده؟یر

 

 بیابی اینجا؟:یم-
 توبی

 

د و  خودش را بابت این با حرص پلک هایش را برهم فشر

 حرف ناگهابی شماتت کرد... 

چه مرگ اش شده بود که حاال حنی حرف زدن اش هم 

 تحت فرمان آن قلب دیوانه و َردی پیش یم رفت؟! 

 

یل که حس یم کرد،داراب حال زیاد خوشر ندارد،با ذهنی یل

 زیاد داشت خودش را که بهم 
ی

ریخته بود و قلنی که از دلتنگ

به ساعت انداخت و بعد آرام و پر گایه خفه یم کرد،ن

 مکث لب زد:خونه ای؟
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 :آره... -

 

 

 

 

 چهارصدوهفده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

داراب که درگیر یک دو رایه لعننی شده بود،نفس پرحرص 

د و و کالفه ای کشید و تا خواست حرف اش را برگردان

 یل گفت:باشه.. تماس را قطع کند،یل

 پس...یم بینمت! 
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ی شده بعد هم بی خیی   از حال مردی که دچار خوددرگیر

 بود،تماس را زودتر قطع کرد... 

 

داراب،گوشر را روی تخت پرت کرد و با حایل نا به 

سامان،موهایش را چنگ زد و با خشم غرید:چه غلظ 

 کردی؟؟؟

 چه غلظ داری یم ک ن ی؟؟؟

 

،چرخی  با همان حال از روی تخت بلند شد و با رسگردابی

تحیر از خودش پرسید:داره میاد دور خودش زد و م

 اینجا؟؟؟

 

د و غرید:داره میاد!   لب هایش را با حرص برهم فشر

 داره میاد مرتیکه!! 
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ه  ون زد و با تاسف گفت:دخیی ی از اتاق بیر با قدم هابی سنگیر

 ؟؟؟رو کشوندی اینجا که چه گیه بخوری

 

ه به نقطه   الجرعه لیوابی اب یخ رس کشید و با نگایه خیر

د و زیر لب با خودش  ای مبهم،لیوان را در مشت اش فشر

 گفت:بی ناموش داراب! 

 گفت... کیانوش عوضی راس یم

 بی ناموش که چشت دنبال دخیی فردینه... 

 دخیی رفیقت... 

 بی ناموش.. 

 

حس هابی که و با لیوان خایل را با خشم روی کانیی کوبید 

قلب اش را محاضه کرده بودند و برعکس تمایم رسزنش 

های عقل اش،او را بابت این کار تشویق یم کردند،به کانیی 

تکیه زد و با یاد دوباره تصویر آن دخیی رس به هوای 

،غر زد:تو چرا بی برو برگرد قبول کردی؟؟؟.. 
 لعننی
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 آخه من با خودم و خودت چه غلظ کنم المصب؟؟؟

 

صدای زنگ ایفون...رشته ی افکارش پاره شد و باز هم با 

 همان خشم و پشیمابی به رساغ اش امد... 

 

 

 

 

 چهارصدوهجده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 چقدر زود رسیده بود! 

 انگار فقط منتظر تماس او بود تا خودش را با رس برساند... 
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کالفه،رسی تکان داد و به سمت ایفون رفت و در را باز 

 ... کرد 

 

 

نگایه به لباس های نامرتنی که هنوز حوصله نکرده بود آن 

 ها را عوض کند،کرد و پوفی کشید... 

 

حنی یادش رفته بود که امروز باید به باشگاه یم رفت و 

برنامه ی چند تا از بچه ها را عوض یم کرد و خودش 

وع یم کرد!   تمرینات جدید را رسر

  

 بود! این روز ها زیادی کم حواس شده 

 

در ورودی را باز کرد و دسنی الی موهای بهم ریخته 

 اش،کشید.. 
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 :سالم. -

 

ی که با آن چشم های قهوه  نگاه خسته اش به سمت دخیی

ه نگاه اش یم کرد کشیده شد و برای لحظه ای  ای و زیبا،خیر

 تمام افکار بی رس و ته و مزاحم از مغز اش فاصله گرفتند... 

 

قد نود پوشیده بود  ار یلک شلو یل ای که مثل همیشه، ییل

هن مردانه کوتاه رسمه ای رنگ روی آن تن کرده  و یک پیر

 ظاهری اش و حنی آن صوربی 
ی

بود و با وجود تمام سادگ

که تنها با یک خط چشم باریک و رژ لنی کمرنگ زینت 

 گرفته بود،حسابی به چشم یم آمد.... 

 

ی که با ان تیپ و قیافه،حنی کوچک تر از سن   واقیعدخیی

م بنظر یم رسید،اما با قدرت تمام،یک جفت چشم اش ه

آبی را این طور به سوی خود جذب کرده بود و با آن لبخند 
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ین،قلب خاک خورده ی مرد مقابل اش را  به  کوچک و شیر

 بازی یم گرفت... 

 

 :سالم عزیزم. -

 بیا تو.. 

 

یل بعد هم هیکل بزرگ اش را از جلوی در کنار کشید تا یل

 د... وارد شو 

 

 

 

 

 چهارصدونوزده#پارت

 جان یل#یل
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یل کفش های بندی اش را از پا دراورد و درحایل که از نگاه یل

ه ی داراب،هم معذب شده بود و هم اینکه بیشیی غرق  خیر

احساسات اش یم شد،از کنار او گذشت و همان طور که 

 او را با سلول به سلول تن اش نفس 
ی

عطر لعننی و همیشگ

 رم و مسکوت داراب شد... خانه ی گ کشید،وارد یم  

 

 :پروانه نیست؟. -

 

 :نه. -

 

داراب که نگاه متعجب او را دید،گفت:خونه ی پاشا 

 رفته....اگه راحت نیست ... 
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یل رسی    ع حرف او را قطع کرد و همان طور که شال سفید یل

 رنگ اش را از رس بر یم داشت،گفت:نه نه. 

ی ازش نبود پرسید  م. فقط چون خیی

 

مبل نشست و درحایل که دقیقن نیم دانست  م رویبعد ه

باید چه رفتار و کاری از خودش نشان دهد،لبخندی زد و 

خواست حرفی بزند که تازه متوجه کبودی گونه او شد و 

حرف در دهان اش ماسید و نگرابی با رسعت نور،در تمام 

 وجود اش نمایان شد... 

 

ون اش را نگرابی خ قلب اش به طور عجینی یم کوبید و دل

 به جوش اورده بود... 

 

،ارام از جا بلند شد و با ابروهابی باال 
ی

با همان بهت زدگ

پریده لب گزید و با ناراحنی و دلواپیس گفت:خی شدی 

 تو؟؟؟

 چرا صورتت کبوده؟؟؟؟
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بی اختیار،جلو تر رفت و وقنی درست مقابل مردی که،تنها 

 حرکات اش را دنبال یم کرد ر 
ی

گ لو برد و سید،دست جبا خیر

با رسانگشتان اش،ارام جابی که کبود شده بود را لمس کرد و 

 با همان حال،لب زد:دعوا کردی؟؟؟

 

 

 

 

 چهارصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی بود برای داراب!  ؛زیادی دلنشیر
 این نگرابی

زیادی بر جان اش نشسته بود و لبخند را تا گوشه ی لب 

 اش کشانده بود... 
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یل مهم است،مثل یل ع و احوال اش برایاینکه یم دید اوضا 

 یک قرص آرامش بخش تمام اش را ارام یم کرد... 

 

 حس یم کرد که خییل وقت است کیس به او توجه نکرده... 

 کیس بازخواست اش نکرده... 

ه اش نشده تا دلیل اوضاع اش را  کیس با دل واپیس خیر

 بداند... 

  

تر به میقی کشید و عمیق با حایل خوب و عجیب،نفس ع

ه شد... چشمان قهوه   ای رنگ او خیر

 

یم خواست که واقیع بودن حس های او را بیشیی به چشم 

 ببیند.. 

این دخیی قد کوتایه که تنها تا شانه هایش یم رسید،زیادی 

 در فکر و قلب اش پررنگ شده بود این روز ها... 
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اف نکرده بو  د که او را با این که حنی یک لحظه به خود اعیی

 ست ندارد... ارد،یا که اصلن دو دوست د

 

 آخر هنوز هم با خودش درگیر بود... 

 

 با این احساسات نوظهور کنار نیامده بود! 

ی که ان را درک یم کرد،این حس کشیسر بود که او  ی تنها چیر

ین مقابل اش سوق یم داد...   شیر
 را به سمت دخیی

 

 :داراب! -

 

ه به خوقنی که چشمان منتظر و سوایل یل ود دید،با یل را خیر

ت جلو برد و به ارایم مچ او را گرفت تا آن را از تعلل دس

 روی گونه اش بردارد... 
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در خانه ی مسکوت و گریم که تنها دو نفر حضور 

ی بود دیگر!   داشتند،قطعن نفر سوم شیطان لعیر

 

ی نیست... - ی  :چیر

 

 

 

 

 ویکچهارصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

گرفته هیاهوی افکارش باال  با جمله ی او،بیشیی یل که یل

بود،نگاه دقیق شده اش را دوری در صورت مردانه و خسته 
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د و  ی او چرخاند و بعد با تاسف و ناراحنی لب بر هم فشر

ی نیست؟؟ ی  گفت:چیر

 زخم گوشه لبتم که طبیعیه؟نه؟

 

 داراب،نیم خواست که این بحث ادامه پیدا کند! 

ین بود! هرچند که برایش   شیر

 نکبت بار گذشته و هم با یاداوری نیم خواست باز 
ی

زندگ

 آثار دنباله دارش،بیشیی از این اوقات خودش را تلخ کند... 

 

یل را رها کرد و درحایل که دکمه ی باز مانده ی دست یل

هن چروک افتاده اش را یم بست،بی توجه به صورت  پیر

خان ی ک بامزه،به سمت اشیی ه قدم منتظر و عصنی دخیی

ی اوگبرداشت و لب زد:با چ  ای؟ابی سیی

 

یل که از کم توجیه و اعتنا نکردن داراب به حرف هایش یل

حرض شده بود،دستان اش را بند کمرش کرد و با اخم هابی 
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انه و کم پشت اش خط  که ناخوداگاه میان ابروان دخیی

؟؟؟  انداخته بود،گفت:چابی

 داراب؟ االن تمام دغدغه ی من و تو خوردن چابی 

 

ی اش هم  خواستنی بود!!  داراب گفیی

 

،دوست داشتنی و  ی از این دخیی ی چرا این روز ها هر چیر

 درچشم بود؟؟

 

با لبخندی فرو خورده،به سمت اوی شایک رو گرداند و با 

 کار کنم؟ش گفت:خی نگایه به رستاپای

 االن بحث تو این کبودی کوچیکه؟؟

 

 :دعوا کردی مگه نه؟-

 

 گرفت... نفیس  
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ک چقدر سوال یم پرسید..   . دخیی

 

 

 

 

 ودوچهارصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :اوهوم.. -

 

ت کرده بود،هینی کشید و یل یل که با شنیدن حرف او،حیر

 رسی    ع گفت:با ک ی؟؟؟

 

 در واقع تعجب اش از این داراب جدید بود... 
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 یا شاید هم از مردی که تازه داشت او را یم شناخت... 

 

است که با فکر یم کرد داراب مردی عاقل و آرام همیشه 

ی مقابل خود پر شور و  ادب و متانت اش،درست نقطه

 شلوغ اش است.... 

 

ست که برای با خودش یم گفت که او از ان دسته مرد هابی 

ر شان، یک بگو مگوی ساده هم نیم کنند  حفظ پرستیر

 و...حاال... 

ی دیگری  یم گفت!  حاال این جای مشت و تایید داراب،چیر

 

 :یه بار گفتم عزیزم! -

ی   یم نیست. مه چیر

 

ک یم توانست باز هم  این طور جدی حرف یم زد،مگر دخیی

سد؟  زبان در دهان بچرخاند و سوال دیگری بیی
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- . ی  :بشیر

 چابی درست کنم،میام. 

 

یل که اصلن حوصله ی یک جا نشینی و دید زدن در و یل

 هم از بی 
جواب ماندن دیوار خایل را نداشت و از طرفی

وجه به گفته ی او به سمت سوال هایش کالفه بود،بی ت

خانه را ی ی گفت:من درست یم اشیی ه افتاد و در همان حیر

 کنم.. 

 

 داراب،رسش را با تاسف تکان داد و پشت رس اش 

 راه افتاد. 

 

هنوز نفهمیده بود که چرا یک دفعه اختیار از کف داد و با 

 این دخیی لجباز تماس گرفت... 
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 وسهچهارصدوبیستپارت#

 جان یل#یل

 

 

ی کوش؟-  :چابی سیی

 

داراب که دست به سینه،به کابینی تکیه زده بود،به سمنی 

 اشاره کرد و گفت:اون جا. 

 

بعد هم با لبخندی محو،به تماشای رسگردابی و جنب و 

ی که موهای بلند اش مدام در هوا پیچ و تاب  جوش دخیی

ام شده،از هوای خانه یم خورد،چشم دوخت و با روابی آر 

ی نبود،دم عمیقی گرفت... ای که دیگر گرفت  ه و سنگیر
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ک دیوانه،با آن لپ  تصویر خانیم کردن و کدبانوبی دخیی

،برایش جذاب بود!   های صوربی رنگ و خوردبی

 

ی که با ان همه رفیق پش و دنیابی از  این که یم دید دخیی

جدید،این گونه شیطنت و جوابی و تفکرابی متفاوت و 

 بود!  برایش چابی دم یم کند،جالب و زیبا 

 

ی داشت!   حال بهیی

 

رسش هنوز درد یم کرد،اما فکرهای بی رس و ته مغز شلوغ 

 اش را خایل کرده بودند... 

 

 :ناهار خوردی؟- 
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یل که قوری چینی و ساده را روی سماور یم گذاشت،با یل

ه نگاه اش یم کرد  ،رو گرداند تعجب به سمت دارابی که خیر

 و گفت:ناهار؟؟..خب،آره... 

 وردی؟چطور؟تو نخ

 

 نچی کشید.. 

 

 پرروبی به 
خودش یم دانست که این رفتارش اشتباه و حنی

 حساب یم آید... 

وی حس و حال خوب و گنگ  اما نیم توانست جلوی پیشر

د...   ان لحظه اش را بگیر

 

 

 

 

 وچهارچهارصدوبیست#پارت
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 جان یل#یل

 

،در این حال ببیند.. یلدوست داشت   یل را بیشیی

خان ی ،با دوست داشت آشیی این دخیی خوش ه اش را بیشیی

 آمدبی ببیند... 

 

 که سال ها در وجود اش نهفته بافی مانده 
ی

آن خالء بزرگ

بود،این روز ها زیادی برایش عرض اندام یم کرد و حاال 

 ای که انگار گرد و خاک در و وجود یل
ی

یل در خانه و زندگ

ی مثل یک نور و روشنابی کم دی ی وار اش را بلعیده بود،چیر

 روغ،اما تاثیر گذار بود.... ف

 

مثل یک شمع روشن که در تاریگ روز هایش پدیدار شده 

 بود و مدام نگاه اش را معطوف خود یم کرد!... 

 

 :ساعت پنج داراب!! -
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 تا االن ناهار نخوردی واقعن؟؟؟

 

 رسش را به نشانه نه تکان داد. 

 

یل که امروز حسابی از دست داراب متعجب و نگران یل

،موهایش را پشت گوش فرستاد و شده بود  ،آشفته و عصنی

مت یخچال یم رفت،با کنایه گفت:من درحایل که به س

سم چرا و چطور و فالن و بهمان!   دیگه نیی

ی خاض نبوده و این حرفا!    البد اینم چیر

 

ی دا راب،در یخچال را بعد هم در مقابل نگاه خندان و سنگیر

 اخت.. باز کرد و نگایه کیل به مواد داخل ان اند

 

 خیر رس اش غذای ان چنابی که بلد نبود! 
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حنی نصف غذاهای محدودی را هم که بلد بود را دیگر بلد 

 نبود،چرا که طرز پخت آن ها را فراموش کرده بود! 

 

 :خی دوست داری درست کنم؟؟-

 

لبکار و بامزه اش،میل یل و صورت طداراب که از دیدن یل

ی  او داشت،یک تای شدیدی به خندیدن و رس به رس گذاشیی

اش را پشت  ابروی اش را باال انداخت و درحایل که خنده

لب های بی شکل اش حبس گرده بود و کنار چشمان آبی 

رنگ و خسته اش چند خط ریز افتاده بود،گفت:خی بلندی 

 درست کنی عزیزم؟

 

 های بی منظور و از رس او که نیم داست با این 
ی عزیزم گفیی

 ک را دست کاری یم کند! عادت،چطور ریتم قلب دخیی 
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 وپنجچهارصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ک بیچاره را چطور پر از حشت های  نیم دانست که دخیی

ی ها کیم با عشق و  بی انتهابی یم کند که کاش این عزیزم گفیی

ی بیان شوند...   دوست داشیی

 

..نیمرو..املت..خاگینه....دیگه... -  :ماکاروبی

 

مام توان سیع یم کرد و به دارابی که با تکیم فکر کرد و بعد ر 

تا چهره اش را همان طور عادی و جدی نشان دهد و پقی 

م زیر خنده نزند تا او را ناراحت کند،گفت:کتلت

 بلدم..فقط پنجا پنجاست دیگه. 
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 شاید وا بره.. 

 ایدم این بار خوب درومد. حاال توکل بر خدا ش

 

 :ه وم..خییل خوبه! -

 

کند،در یخچایل   داراب مسخره اش یم یل که حس یم کرد یل

را که صدای االرم اش بلند شده بود،بست و گفت:دیگه 

 ببخشید دیگه..همینارو فعلن بلدم. 

 

داراب رسش را تکان داد و با همان صورت و خنده ی فرو 

 خورده،گفت:نه،خییل خوبه!افرین! 

 

؟؟-  :مسخره یم کنی
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غد  داراب که از دیدن چشمان ریز شده و حالت تخس و 

کرد و   او،بیشیی خنده اش گرفته بود،رسفه ی تصنیع

 گفت:من؟

 نه! 

 چرا مسخره کنم عزیزم؟

 

یل که باز هم از "عزیزم" او،کفری شده بود،پوفی کشید و یل

 گفت:کدوم و درست کنم برات آقا داراب؟

 

از کابینت گرفت و قدیم به او نزدیک داراب تکیه اش را 

 شد... 

 صورت دخیی 
ی

ک را حس کرده بود و با به خوبی گرفتگ

خودش فکر یم کرد که حتمن از اینکه به قول 

 خودش،مسخره اش کرده،ناراحت شده... 
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 وششچهارصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :فرفی نداره. -

 هر کدوم که برات راحت تره. 

 

 :باشه. -

 فقط...من جای وسیله هارو بلد نیستم... 

 

 ایستاد و بی ر 
بط از حرف او، ارام مقابل دخیی لپ صوربی

 دی؟پرسید:ناراحت ش
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چشمان گرد و متعجب او را که دید،رسش را به نشانه 

 انتظار تکان داد. 

 

؟؟! -  :از خی

 

شانه ای باال انداخت و نگاه عمیق اش را بیشیی در صورت 

 گفت:نمیدونم... متعجب او گرداند و  

 ت کردم. شاید از این که به اشتباه فکر کردی مسخره

 

 ت نشدم. :ناراح-

 

 :واقعن؟-

 

 :واقعن. -
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ه در نگاه فراری و زیبای  ک برد و خیر
دست زیر چانه ی دخیی

 او گفت:من که این طور فکر نیم کنم. 

 

 چقدر دلتنگ بودند!... 

 

مکث و چقدر قفل شدن آن چشم ها و نگاه ها در هم پر 

 طوالبی و...پر از حس هابی نا گفته و مستیی بود... 

 

وج مقابل م به تماشای تصویر ز انگار که ثانیه ها ه

ی نداشتند...   شان،ایستاده بودند و پابی برای جلو رفیی

 

ی فرو رفته بود و همه  ی در خلسه ای سنگیر انگار که همه چیر

سکوت کرده بودند تا مبادا این اتصال محکم بریده 

 .... شود! 
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 وهفتچهارصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 
ی

 و تجربه های تلخ،مقابل مردی که با کوله باری از خستگ

ی با تمام رویاهای صوربی و تجربه های جدید دخیی 

ایستاده بود و...قلب خاک خورده اش انگار بی قراری یم 

 کرد! 

 

 ...  برای این دخیی

 برای دخیی رفیق اش! 

ه برای چشم های ساده و   ابی که این طور لعننی وار خیر گیر

 اش شده بودند و برای تمام او!... 
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ور بی قرار و حریص شده بود و حنی او،این ط برای تمام

 خودش هم نیم دانست که چطور کارش به این جا کشید! 

 

چطور انقدر دیوانه شد،که دل اش ماندن دخیی رفیق و 

 . برادر اش را در این خانه ی سوت و کور بخواهد... 

 

ل نگاه افسارگسیخته اش  چطور انقدر دیوانه شد ، که کنیی

 را از دست بدهد... 

 

 مثلن اگر باز هم او را یم بوسید،عذاب وجدان یم گرفت؟

 

او که خییل وقت بود به رفاقت چند ساله شان با فردین 

خیانت کرده بود و دور از چشم مردی که گفته بود بیشیی از 

دارد،رسخی لبان دخیی اش را چشیده برادر،به او اعتماد 

 بود... 
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 دزد! او که به قول کیانوش،بی ناموس بود و ناموس 

 

 دست اش را از چانه ی او  جدا کرد... 

 

 دسنی الی موهای نا مرتب 
ی

نفس عمیقی کشید و با کالفگ

 اش کشید... 

 

 رم لباسام و عوض کنم.. :یم-

 

ره اش و بعد هم با همان حس و حایل که به خوبی از چه

یل قابل تشخیص بود،از مقابل چشمان متعجب و سوایل یل

ون  خانه بیر ی  رفت.... گذشت و از اشیی
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 وهشتچهارصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 یل. .یل

 

اجاق را خاموش کردم و ماهیتابه ی حاوی املت را از روی 

 ان برداشتم... 

 

نمکدان نان هابی که در ماکروویو گرم کرده بودم را همراه با 

ی گذاشتم و نگاه منتظر و رسگردانم را به  و بطری اب روی میر

خانه دوخت ی  م... درگاه اشیی

 

گفته بود یم رود لباس هایش را عوض کند و حاال بعد از 

ی از او نبود!   گذشت بیست دقیقه هنور خیی
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ی کامل و  ون فرستادم ونگایه به میر  نفسم را بیر
ی

با کالفگ

 تم... ساده ای که چیده بودم انداخ

 

 تمام فکرم را درگیر خودش کرده بود... 

 

 اینکه بعد از مدبی ندیدن و نبودن اش و 
ی

یک حس دلتنگ

اینطور،با گونه ای کبود و رس و  دیوانه کننده..حاال او را 

شکیل نامرتب و خسته دیدم..به جای لبخندی عمیق و 

 شاد،هزاران فکرو خیال را در مغز شلوغ ام رایه کرد... 

 

 رویاهایم را نیم شناختم! مرد 
ی

 چشم رنگ

 

یی من تنها از او همان دوست بابابی را یم شناختم که در اک

ه بحث ها شنونده بود و با متانت و آرامش چهره ی مردان

اش،بار ها و بار ها دل دیوانه ام را لرز انداخته بود و با 

ی و نگاه های نافذ اش،مرا از نو عاشق  لبخند های سنگیر

 ود!.... خود کرده ب
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 :زحمت کشیدی. -

 

با شنیدن صدای گرم و بم اش،به خودم امدم و نگاه متفکر 

ه ام  ی برداشتم... و خیر  را از روی میر

 

 :زحمنی نبود،خواهش یم کنم. -

 

 لباس هایش را عوض کرده بود... 

ت زرشگ و شلواری سیاه...   یک بی رسر

شاید رس و ته،پنج دقیقه بیشیی پوشیدن آن ها طول نیم 

 ! کشید 
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 ونهچهارصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

- . ی  :بیا بشیر

 

 میل به خوردن نداشتم اصلن. 

 ردم که بدانم خوشمزه شده یا نه.. ست نکحنی ت

 

ی باالی  سک رس جالیر اما خب..بهیی از این بود که مثل میی

 رس اش بایستم و زل بزنم به غذا خوردن اش... 

 

ون کشیدم و من   هم نشستم.. صندیل مقابل اش را بیر
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ل کردن چشمانم سخت بود...   کنیی

 حاالبی که درست مقابل اش نشسته بودم 
و من احمق حنی

های عطر تن اش را که کمرنگ تر از همیشه بود،به ریه 

 خشکیده ام یم کشیدم...باز هم دلتنگ اش بودم!... 

 

 
ی

 باری بود که تجربه یم کردم و با بی تجربگ
ی عشق را اولیر

 نرم یم کردم... هایم دست و پنجه 

 

 نیم دانم... 

 شاید من زیادی عاشق بودم که دچار این حال بودم.. 

 ن درد بی درمان بودند... عشاق دچار ای شاید هم همه ی

 

 وقنی نگاه اش یم کردم... 

تصویر آن چهره ی مردانه و جاافتاده انگار که جان یم 

اب ام نیم کرد...   شد،اما سیر
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کردند برای نوازش آن موهای سیاه انگشتانم بی قراری یم  

رنگ نامرتب و حالت داری که روی پیشابی اش افتاده 

 بود.... 

 

ی تنی که شم بی قر تمام آغو  اری یم کرد برای در اغوش گرفیی

 بوی آرامش یم داد... 

 

 انگار که این من،برای من نبود! 

 

 

 

 

 چهارصدوش#پارت

 جان یل#یل
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تعقل داشت که این طور بی قراری یم انگار که تمام ام به او 

 کرد برایش!... 

 

 :خییل خوشمزه شده؛مرش.. -

 

اش لبخند پر ذوفی زدم و با رو به چشمان مهربان و قدردان 

ون یم زد،گفتم:نوش عش قی که داشت از چشم هایم بیر

 جان! 

 

 کردن... 
ی

 چقدر خوب بود برای او زنانگ

امان،جمع و جور منی که در خانه اتاق ام را با تهدید های م

یم کردم،حاال با دیدن اشتهای باز داراب برای املت ساده 

ام یم خواست تا  ای که درست کرده بودم و تعریف اش،دل

ابد فقط برای او هر غذابی را که دوست داشت درست کنم 

 را تماشا کنم...  و بعد هم با عشق،مقابل اش بنشینم و او 
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 :خودت چرا نیم خوری عزیزم؟-

؟تعارف یم   کنی

 

ی تکیه زدم و با شیطنت،ابروبی باال انداختم  دستانم را به میر

چهارم اش بافی مانده و با اشاره به ماهیتابه ای که تنها یک 

ی بهم نیم رسه.  ی  بود گفتم:من اگه بخوام بخورمم چیر

 

درحایل که داشت تکه ای نان بریم داشت،نگاه متعجنی به 

ت جلو اورد و لپ من انداخت و با خنده ای مردانه ای،دس

 ام را محکم کشید... 

 

 :شیطون! -

 

بعد هم بی توجه به صورت مبهوت مانده ی من،لقمه 

 با مح
ی

تویات بافی مانده ی ماهیتابه گرفت و آن را به بزرگ
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مانده ام دراز کرد و ادامه داد:تقصیر  سمت دهان باز 

 خودت شد! 

یل خانوم و یادم انقدر خوشمزه درست کردی که سهم یل

 ! رفت

 

 

 

 

 ویکچهارصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

م تا مبادا  با تمام توان سیع کردم جلوی احساسات ام را بگیر

ه و خوش رنگ اش سوبی ای بدهم و جلوی  چشمان خیر

 خودم را خراب کنم! 
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از این رو لبخند تصنیع روی لب نشاندم و درحایل که 

زدم خودم را عقب یم کشیدم و به پشنی صندیل تکیه یم 

 گفتم:شوخی کردم آقا داراب. 

 من ناهارم و خوردم،خودت بخور. 

 

؟  ابروبی باال انداخت و پرسید:مطمئنی

 

! دوست داش مرد شکموی  تنی

 

 لبخند واقیع تری زدم و رسم را تکان دادم... 

 

ی رفتار های ساده و معمویل اش  دیوانه بودم که دلم از همیر

 قنج یم رفت! 

 

 :اوگ پس. -
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 را که تا چند لحظه پیش مقابل من بعد هم لقمه ی 
ی

بزرگ

دراز کرده بود را یک جا خورد و به نگاه افسارگسیخته و 

ه ی من،چشمگ   زد... خیر

 

 یل جان. :دستت درد نکنه یل-

 خییل چسبید. 

 

 :نوش جان! -

 اگه بازم یم خوای درست کنم.. 

 

 نگاه بامزه ای حواله ام کرد و گفت:دست شما درد نکنه. 

 ما انقدر شکم پرست و شکموییم؟یعنی دیگه 

 

لنی کج کردم و با نگایه به هیکل اش،گفتم:من جسارت 

 نیم کنم که! 
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 یا..ویل شکمو نه! حاال خوش اشتها هست

 

ی ادامه دادم:به هر  لبخند اش را که دیدم،با شیطنت بیشیی

 شما به غذای کافی هم 
ی
حال که این همه جالل و بزرگ

 احتیاج داره. 

 

 

 

 

 ودووشچهارصد#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

انتظار داشتم با شوخی کوچگ که کردم،باز هم از همان 

 .. خنده های مردانه و زیبایش نثارم کند. 
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 اما حنی همان لبخند روی لب هایش هم،کمرنگ شد... 

 

ه ام  ی و عمیق خیر تیله های آبی رنگ اش،به قدری سنگیر

ی را از ی بان داشیی اد شد که لحظه ای حس کردم قلب ام ضی

 برد... 

 

 همیشه از این مدل زل زدن هایش معذب یم شدم... 

همیشه من بودم که نگاه یم دزدیدم و طاقت له شدن زیر 

 ینی آن دو گوی خوش رنگ را از دست یم دادم... سنگ

 

 او حنی نگاه کردن اش هم مثل هیچ مردی نبود... 

 

بار ها در چشمان مردان مختلف زل زده بودم و هیچ کدام 

نتوانسته بودند با نگاه شان،این حس عجینی را که نیم 
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ی،به جانم تزریق کنند  ی دانستم از خجالت بود یا چه چیر

 و... 

 

 بقیه بود... اه او مثل شاید هم نگ

 نیم دانم... 

ی را برای ی م معنا یم کرد و او را با شاید عشق بود که هر چیر

 هر مردی برایم متمایز جلوه یم داد.. 

 

 اما نگاه نگرفتم... این بار 

 

حاال این قفل شدن را دوست داشتم و انگار سیاهچاله ی 

ابی چشمان اش مرا یم بلعید و در رویاهای رنگارنگ ام رها 

 یم کرد... 
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 وسهچهارصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 این سنگینی نگاه،بیشیی قلب و جان ام را گرم یم کرد حاال... 

 

ه به  او چشمان خمار و خسته ی یم توانستم تا ابد،خیر

 ام را قربابی کنم... 
ی

 بمانم و حنی تمام زندگ

 

- .. ینی هسنی  شیر
 :تو دخیی

 

حواسم از نگاه و فکرهای خوش امدبی خودم،پرت شد و به 

 صورت جدی و حرفی که متوجه اش نشده بودم برگشت... 
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؟-  :خی

 

 :یم ترسم تلچی من،تو رو دل زده کنه.. -

 

؟؟:االن این حرفا -  ینی خی

 

ی جلو کشید و رو به صورت سوایل و  تن اش را از روی میر

 مغموم من لب زد:مکمل هم خوبه...ویل نه این طور... 

 

 :داراب.. -

؟ وع نکنی  یم شه رسر

 

 ته این حرف ها را یم دانستم.. 

 بار ها پیش امده بود... 

 بار ها گفته بود... 
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کاش حداقل این بار را ول کن این ماجرای مزخرف یم 

 د... ش

 

 را گرفت..  دست جلو آورد و دستم

 

 هیچ او و کار هابی که یم کرد را نیم فهمیدم.. 

 هیچ این مدل بودن اش را دوست نداشتم... 

انگار با دست مرا به بدترین شکل پس یم زد و بعد با پا پیش 

 یم کشید... 

 

- . ی  :ببیر

 

نگاه کالفه و ناراحتم را،از دستان قفل شده مان تا چشمان 

  کشیدم.. اش باال 

 

..  :تو دخیی خییل-  خوبی هسنی
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 فقط.. 

 

با اعتماد به نفیس که از دست رفتار های او،باز هم داشت 

؟؟  به صفر یم رسید،بغ کرده گفتم:فقط خی

 

 

 

 وچهارچهارصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

د و با کیم تعلل،گفت:من مخالف این رابطه  دستم را فشر

 یل.. نیستم یل

 

ت لب  ؟! با حیر  زدم:خی
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م هیجان و حال دگرگون شده ام را قبل از این که فرصت کن

بروز دهم،نفیس گرفت و با همان چهره ی جدی گفت:من 

 از آینده ی این رابطه یم ترسم. 

 

 :چرا؟؟-

 

 هیچ نگفت.. 

تنها سکوت کرد و با چشمابی که هنوز حرف های شان 

ه به چشمان منتظر و سوایل من  برایم ناخوانا بود،خیر

 اند... م

 

 هیچ نیم فهمیدم... 

  چ،او را نیم فهمیدم. من هی

 

 :داراب!!.. -
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 گم چرا؟؟؟یم

 

د..    لب بر هم فشر

ی نگاهم یم کرد و این  هنوز هم همان طور عمیق و سنگیر

 احساش بود که در هر دوی ما مشهود بود.. 
ی

 وسط کالفگ

 

ی از این همه کم بودن و ناالیق بودن،نگاه از چشمان  غمگیر

یشیی ان را در م و خواستم دستم را پس بکشم،که باش گرفت

د...   دست گرم و بزرگ اش فشر

 

 :چرا انقدر من واست بی ارزشم؟؟-

 

 گ نم اشک در چشمان ناراحتم نشست را نیم دانم... 

چنان حس تلچی وجودم را پر کرده بود،که دل ام یم 

 خواست زار بزرنم... 
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 زیبابی نبودم... 
 من دخیی

 نبودم... ایده ال 

 من هیچ نبودم...ه یچ... 

 

 چه حرفیه؟!  :این-

؟  بی ارزش ینی خی

 

، به سمت ام مایل کرد...  ی  از روی میر
 خودش را بیشیی

 

 

 

 وپنجچهارصدوش#پارت

 جان یل#یل
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ی اش نگاه کنم..   نیم توانستم به تیله های زوم و سنگیر

م بغض راه گلویم را بسته بود و دل ام یم خواست به اتاق ا

م و بعد همانطور که رسم را تو  ی بالشتم فرو کرده پناه بیی

 ام،از ته دل..جیغ بکشم... 

 

 یل... :یل-

 

با این مدل حرف زدن و تن صدا،بیشیی و بیشیی داشت 

 احساساتم را جریحه دار یم کرد و بر حال زارم دامن یم زد! 

 

 نگاه ام به سمت دست های مان کشیده شد... 

 

داشت پشت دستم را نوازش یم با انگشت شصت اش 

 کرد.... 
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ینی داشتم به اینکه رسم را محکم به دیوار بکوبانم میل عج

 و خودم را از دست تناقض رفتاری او،خالص کنم... 

 

یم خواستم که توی صورت اش داد بزنم:من و دقیقن خی 

؟؟؟یه احمق؟؟  یم بینی

 

 :نیم دونم تو فکرت خی یم گذره! -

 یل! ای من بی ارزش نیسنی یلاما این و بدون..تو بر 

 

 و مضحگ! چه حرف مسخره 

 

ی ام که به چشمان اش افتاد،ادامه داد:برعکس!   نگاه غمگیر

م هسنی که نیم خوام آسینی  به قدری باارزش و محیی

 ..  ببینی

 

- .  : من احتیاخی ندارم که تو مراقبم باشر
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 یل.. :یل-

 

ون کشیدم و بی توجه  ب از دست اش بیر به دستم را به ضی

شدم و با  لحن کالفه و متعجب اش،از روی صندیل بلند 

حرص و خشیم که داشت جان ام را یم گرفت و حنی در 

لحن صدایم هم نمود پیدا کرده بود،گفتم:خسته شدم از 

 مو کوبیدی... بس من و این احساس تخیم

 

 از چهره ی مبهوت اش مشخص بود که متعجب شده... 

 

 

 

 

 وششچهارصدوش#پارت

 جان یل#یل
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 بی ادبی کردم..یم دانم... 

جا داشت خود بی رحم اش را هم به بار فحش یم  اما اگر 

 بستم تا این دق و دیل لعننی را خایل کرده باشم... 

 

از او روی گرفتم و با قدم هابی بلند به سمت پذیرابی رفتم تا 

 کیف و شال ام را بردارم.. 

 

 باید خودم را تنبیه یم کردم.. 

زی با خودم گفته بودم که باید عشق به او را یک رو 

وش کنم و حاال در نقطه ای ایستاده بودم که به مراتب فرام

ی ام قد کشیده بود...   دوست داشیی

 

 اما نه..این بار را یم خواستم تالش کنم.. 

 حنی به خاطر غرور بیچاره ام هم که شده تالش کنم. 
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ام حجم نفیس گرفتم و با حرص قطره اشگ را که با تم

بود را با غصه های درون اش از گوشه ی چشم ام چکیده 

پشت دست پاک کردم و شال سفید را برداشتم و روی رسم 

 انداختم... 

 

تمام وجودم درد یم کرد برای یک گریه ی جانانه و من 

عجله داشتم برای خروج از خانه ی گرم و مطبوع او و خایل 

 کردن غم هایم در خیابان های این شهر. 

 

که   کیف ام را روی دوش انداختم و با قدم های بی جابی 

 سیع داشتم رسی    ع باشند به سمت در ورودی راه افتادم.. 

ه بند نشده بود،که شانه ام  اما هنوز دستم به دستگیر

 محکم به عقب کشیده شد.. 
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به قدری ناگهابی و پر خشونت،که تعادل تن شل و خسته 

ی رفت و با جیغ خفه ای که ن اخوداگاه از حنجره ام ام از بیر

 اسش تا نیفتم.. خارج شد،چنگ انداختم به لب

 

 

 

 

 وهفتچهارصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

فشار پنجه های ش روی شانه هایم زیاد بود و نگاه 

ی اش مستقیم به نگاه ترسیده و مبهوت من گره  خشمگیر

 خورده بود... 
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کرد از چرا این مِن شکسته ای را که حنی دیگر رغبت نیم  

ی اش جلوی ایینه برود را و   ل نیم کرد ?اعتماد به نفس پاییر

 

ابی داشت برای من بیچاره?  باز هم قصد سخیی

 

حس کردم تمام حس های بدی که قلبم را محاضه کرده 

بودند،بیشیی و بیشیی هجوم اوردند و تمام وجودم پر شد از 

 حس عصبانیت و خشم... 

 

 برایم مهم نبود دوست باباست... 

 یک ده از من بزرگ تر است... 

ام اش واجب است...   احیی

 مان زیر سوال یم رود... ت
ی

 رتبیت خانوادگ

 

در این نقطه به قدری احساس پوخی و غم یم کردم که بی 

فکر مشت های گره خورده ام را با تمام توان بر سینه اش 
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کوبیدم و با تمام خشم و حال بدم داد زدم :چ را وح ش ی 

...چ را ف ک ر یم کنی من یه ح یوونم که ب ازی در  میاری ع وضی

 حالیم نیست..هیچ حقی ندارم..  هی چی 

 ه  ان؟؟

 

شانه های اسیر شده ام را تکان دادم و درحایل که سیع یم 

کردم ان بغض مزخرف را پنهان کنم..رو به اوبی که با یک 

سکوت مزخرف تر و صورت خننی ای که بیشیی حرض ام 

 داد زدم :دس تام و ول ک ن عوضی آش غ ال...  یم کرد،با حرص

 ن دیوث که برای ت و ی پفیوز نشستم املت س گ تو روح م

 درست کردم... 

 که م ن و مضحکه ی 
ی

م ن ری دم ت و رس م این زم ونه و زن دگ

 دست ت وی روان ی ک رده... 

 ول م ک ن..ول  م ک   ن... 

 

ین طور بی باک انگار او را با کیارش اشتباه گرفته بودم که ا

 حرف بار اش یم کردم.. 
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 وهشتچهارصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

هر لحظه انتظار داشتم که با یک کشیده ی محکم دهانم را 

 ببند... 

 

 

ب شانه هایم را رها کند و با  هر لحظه منتظر بودم که با ضی

 لحن بدی بگوید

 بی نزاکت بزن به چاک از خونم. -
 :دخیی
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 تاسف و تمسخر رس تکان بدهد و بگویدیا حنی با 

 بی -
ی دخیی ادبی مثل تو باید رسش و بذاره  :فردین با داشیی

ه...   بمیر

 

ی و عجینی به صورت حرض من  اما...تنها در سکوت سنگیر

 زل زده بود.. 

 

ی که برای من عذاب آور بود و حال بدم را  ی درست چیر

 قوی تر یم کرد.. 

 

ام چفت شده بود،با با دست به پنجه هابی که به شانه 

 ... تمام توان فشار اوردم و گفتم:دستم و ول کن

 

 یل.. :یل-
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 گم ولم ک ن.. تن ام را تکان دادم و با خشم گفتم:یم

 

ث آدم وای س ا!! - ـِ  :دو دی ق ه م

 

دست خودم نبود که با صدای بلند اش،شانه هایم از جا 

بان قلب ام روی هزار رفت...   پرید و در یک ان ضی

 

مات مانده ام را به آبی های عصنی و کالفه اش دوختم نگاه 

لعننی باز هم راه نفس ام را بست و تصویر و آن بغض 

 چهره اش را تار کرد... 

 

دم و درحایل که سیع یم کردم چانه ام  لب برهم فشر

نلرزد،بر تخت سینه اش کوبیدم و گفتم:برای چ ی س ر م ن 

 داد زدی؟؟

 ه ا؟
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لبخندی عصنی و بی حوصله،برای لحظه ای دیدم که با 

 . پلک هایش را بست و نفس عمیق کشید.. 

 

 

 

 ونهچهارصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

رسم داد زده بود و حاال او ادای حق به جانب ها را در یم 

اورد و این منی را که فقط یک اپسیلون با زار زدن و گریه 

 یم کرد! ش حساب نکردن فاصله داشتم را به هیچ کجای

 

 :ب ا ت وام.. -

 چ را س ر م ن داد زدی؟؟ه  ا؟؟چ  را؟؟
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 را فقط مهربان و ارام یم خواستم... من داراب 

من دق یم کردم اگر این طور رسم داد یم زد و طوری قیافه 

یم گرفت که انگار من یک آدم بی ارزش و خسته کننده 

 ام... 

 

من داراب را با ان لبخند های مردانه و خالص یم 

 خواستم... 

نه این لبخند خشک و پر از حس های بدی که مانند یک 

 مخ،به نظر یم رسید... نیشخند روی 

  

 :انقدر بچگانه رفتار نکن که نظرم راجبت عوض شه... -

 انقدر نرو رو نرو من که آخرش این طوری بشه! 

 مگه من خی ِبت گفتم که این طوری َرم کردی؟ 

 

 

 :یم خوام برم.. -
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ستوبی بری اول تکان ام  داد و غرید:قبل ازین که هر قیی

 جواب من و بده! 

  بزرگ و خانوم شدی؟هان؟مگه ادعا نیم کنی 

؟؟؟  این رفتارا یعنی خی

 

 :ولم..کن.. -

 

 :دارم ب ا دی وار حرف یم زن م؟؟؟ی ا با یه بچه ی لجباز؟؟؟-

 چرا باعث یم شر فکر کنم هیچ به بلوغ فکری نرسیدی؟؟

 

 

 

 هلچهارصدوچ#پارت

 جان یل#یل
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 تخریب یم کرد داراب؟

محبوب من،مرا به از این کار ها هم بلد بود او؟....مرد 

 چشم یک احمق یم دید؟نه؟

 

چانه ام که لرزید،باالخره سکوت کرد و آن لحن غضبناک و 

 کفری را به پایان رساند... 

 

قطره اشک سمچی که از گوشه چشم ام راه گرفت،باالخره 

 را بر روی شانه هایم کم کرد... فشار دستان اش 

 

 به آبی های جدی و پر 
خروش نگاه دلخور و خیسم،وقنی

اش دوخته شد،باالخره از آن حالت غریب و پر از خشم 

 فاصله گرفتند... 
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 نحس انقدر برای من بد بود؟
ی
 چرا این هجده سالگ

 

چرا باید عاشق مردی یم شدم که انقدر بی رحم و رسسخت 

بیچاره ام را با بی قیدی مچاله یم کرد و عمر بود و قلب 

 ایل؟نفرت من از او تنها یم شد یک،یک روزه خ

 

 گه؟؟:االن این گریه خی یم-

 

از لحنی که حاال کیم مالیم و شاید هم دلجویانه شده 

 بود،بیشیی حال گریه کردنم عود کرد. 

 

یم دانستم که اگر لب از لب باز کنم،صدای هق هق بلندم 

 ش را پر یم کند... گوش های

 

بینی پرم را باال کشیدم و با چشم های خییس که تمام حرف 

ه ی دل بیچاره ام در آن ها جمع شده بود،نگاه های نگفت
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ی چشمانم امد و رفت یم کرد را رصد   را که مدام بیر
ی

آبی رنگ

 کردم... 

 

 

 

 

 ویکچهارصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی دو  ِ پر جاذبه بود...   تمام حال و روز من،تقصیر همیر  گوبی

 

مقص اصیل آن ها بودند که این طور زنجیر به دور گردن 

احساسم انداخته بودند و آن ها را به هر جهنیم یم  قلب و 

 بردند و تباه تر شان یم کردند... 
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ی   ای بودند که جز شکسیی
ی

مقص این چشم های رنگ

 غرور،هیچ کار دیگری با من نیم کردند!... 

 

 کالفه ای کشید.. شنیدم که نچ  

 

دیدم که وقنی قطره اشک دیگری از چشم ام فرو 

م را به سمت خود کشید و مرا در ریخت،تن منفعل مانده ا

 آغوش گرم اش حبس کرد... 

 

ی ام را بستم و عطر اش را  با همان حال زار،پلک های سنگیر

 به ریه های محتاج ام رایه کردم... 

 

 تمام فکرم درگیر بود... 

مردی که با رفتار های ضد و نقیض اش کم مانده بود درگیر 

 مرا دیوانه کند! 
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د..   تن ام را به خود فشر

 

صدای بم و آرام اش را از کنار گوش ام شنیدم و از درد قلنی 

که برای بار چندم شکسته بود،اشگ از گوشه پلک ام،بی 

ت زرشگ اش را خیس کرد..   رسر

 

 :گریه نکن عزیزم... -

 )مکث کرد(

 رخوایه یم کنم..خوبه؟من عذ

 

 آخ از دست من بیشعور! 

باشم  آخ از دست من احمقی که یم خواستم از او متنفر 

و...آخ از ان مردی که حنی یک گوشه چشم اش هم جادو 

 یم کرد با من... 

این صدای مردانه چطور یک بار یم شکاند و یک بار درمان 

 یم کرد؟
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 ودوچهارصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 یل خانوم.. :یل-

 

 نفس های گرم اش،گوش ام را قلقلک یم داد! 

ند که لب هایم هیچ تکان اما انگار لبخندم را خشکانده بود

 نیم خورد... 

 

 یل.. :یل-
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این طور نرم و آرام اسم ام را صدا کردن،اشک های 

 رسگردان ام را بیشیی و بیشیی یم کرد... 

 

شخصیت و تمام چنان ضعیف شده بودم که برخالف 

عقایدم،از دست احساسات قوی و پررنگ ام این طور در 

ه ام را باال یم اغوش او اشک یم ریختم و بینی کیپ شد

 کشیدم... 

 

ی ام که بلند شد،مرا از خودش جدا کرد و با  ی فیر صدای فیر

 یل!.. آبی های خوش رنگ و نگران اش ،متعجب لب زد:یل

 چرا اینطور گریه یم کنی آخه؟؟

 

ب هابی اویزان و چانه ی لرزابی که رو مخ ام بود،شانه با ل

 ای باال انداختم... 
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ی   اش،اب و روغن قایط کرده اگر یم گفتم از دوست داشیی

ام و حال ام خوب نیست،باز هم به  همان گونه مرا به 

خره یم گرفت؟؟  سر

 

 با دستان اش صورت ام را قاب کرد... 

در صورت خیس ام نگاه نگران و دو دو زن اش را از باال 

 چرخاند... 

 

 من زیادی قد کوتاه بودم،یا او زیادی رشید بود؟

 

 :فرار نکن.. -

 دارم.. باهات حرف 

 

سم که مگر تخریب کردن  خواستم با یک پوزخند غلیظ بیی

؟..،اما قبل از ان  دیگری هم مانده که از قلم انداخته باشر
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 که حنی دهان وا کنم،لب جنباند و گفت:منظورمو اشتباه

 !  گرفنی

 

 

 

 وسهچهارصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 با مکث ادامه داد: 

ی بهت زدم و یه طور  دیگه برای خودت  حرفی که رس میر

،قهرکردی  تعبیر کردی و بعدشم که نه گذاشنی نه برداشنی

 پاشدی که بری از این جا! 

 

 :غیر ازیِن که تمام حرفت ایِن که من هیچی نیستم؟-

 ها؟
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 غیر از اینه؟

 

 یل! :یل-

 

صدایم لرزید و من با اشک هابی که هنوز خشک نشده 

ه در چشمان مستاصل اش،با غیم بی ان تها بودند،خیر

.. گفتم:همه  ش من و خورد یم کنی

ش با رفتارا و حرفات یه کاری یم کنی که فکر کنم حنی همه

 در حد یه آدم هم نیستم.. 

 

چ جوره در رسم را جلو تر کشیدم و با اعتماد به نفیس که هی

 وجودم پیدا نیم شد،لب زدم:از من بدت میاد؟؟

 خسته کنندم برات؟؟

 با زاری گفتم:من...من زشتم؟؟
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یم دانستم که قیافه ام شبیه دخیی بچه های بیچاره ای 

 شده که بینی و لپ های شان از گریه قرمز شده... 

 

 بود که میمردم اما این طور در مقابل آبی های دو 
شاید بهیی

 ن و عجیب اش گریه نیم کردم... دو ز 

 

 اما گفتم که... 

یل سابق مغرور و پررو نبود این من ضعیف،دیگر ان یل

 ر.... انگا

 

ی بود،که با تمام وجود به چشمان مرد مقابل اش زل  دخیی

 منتظر بود تا تنها با یک تک 
ی

س و بیچارگ زده بود و با اسیی

 کلمه ی ساده،حرف اش را رد کند... 

 

 ت نیستم... بگوید که زش

 خسته کننده نستم... 
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ی یم گفت،تا دل درحال انفجار ام دق  ی حداقل به دروغ چیر

 نکند! 

 

 

 

 

 وچهارچهارصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

ه نگاه اش یم کردم،که  منتظر و با چشم هابی اشگ،خیر

 باالخره عکس العمیل از خود نشان داد... 

 

ت،لبخند برخالف تمایم فکر های منقی ام،در   کمال حیر

کوچک و مردانه ای زد و با دستابی که صورت ام را قاب 
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 اشک کیم کرده بودند،گونه های یخ زده ام را از خییس

 پاک کرد.. 

 

 :تو دیوونه ای. -

 

این را با لحنی نرم و آرام بیان کرد و قبل از این که فرصت 

کنم کار هایش را تجزیه و تحلیل کنم،رس اش را جلو کشید 

چشم وق زده ام،لب بر پیشابی ام چسباند و بوسه  و پیش

 ی طوالبی ای بر ان نشاند... 

 

..چنان درگیر 
حیس عمیق و پر از با این حرکت ناگهابی

 آرامش شدم،که حنی پلک های خیس ام هم بر هم افتاد.. 

 

 او هر لحظه احساسات ام را به چالش یم کشید! 

 

 هر لحظه شوکه ام یم کرد! 
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 م مانده بود دیوانه ام کند!.. او با کار هایش،ک

 

 قلب ام داشت از هجوم ان همه حس مختلف،یم ترکید! 

 

 تن ام داشت جان یم گرفت... 

 

ی او داشت بیشیی ریشه در وجودم یم دواند... د  وست داشیی

 

 

 

 وپنجچهارصدوچهل#پارت

 جان یل#یل
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 چطور آن قدر راحت یم توانست حال ام را دگرگون کند؟

 

که نفس عمیقی کشید و باالخره از صورت ام حس کردم  

 فاصله گرفت.. 

 

 اما من هنوز چشم هایم بسته بود! 

 

  گذشته بودم... هنوز غرق در لحظات جادوبی 

 

 آن حس سبک بایل و پرواز بر بلند ترین قله های جهان! 

 حس یک پرواز بی پروا به دل تمام دوستت دارم های دنیا... 

 

 این مرد رحم نداشت؟
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 ل اش یم آمد که من،دلباخته را پایبند تر کند؟چطور د

 چطور؟؟

 

 :گریه نکن عزیزم.. -

 

زیر پلک هایم  کشیده شدن انگشتان گرم و مردانه اش را 

 حس کردم... 

 

 داشت خییس اشک های بند امده ام را یم زدود!.. 

 

:حیف نیست صورت به این خوشگیل رو انقدر ابیاری یم -

؟  کنی

 

 من؟؟داشت شوخی یم کرد با 

 حاال؟
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ینی که چند لحظه پیش  حاالبی که مرا در خاطره ی شیر

 ساخته بود،اسیر کرده بود؟؟؟

 

؟-  :نیم خوابی نگام کنی

 

 یم خواستم... 

 

 اما انگار چشم بسته راحت تر بودم! 

 کمیی معذب یم شدم... 

 کمیی از آن نگاه پر نفوذ خجالت یم کشیدم... 

 کمیی عاشق یم شدم!.. 

 

 مخالفت تکان دادم.. رسم را به 
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صدای خنده ی ارام و مردانه اش را شنیدم و دل ام 

 مالش،رفت برایش. 

 

 :این ینی حرفم نیم زبی دیگه،نه؟-

 

یعنی با آن کار ناگهابی که کرد،خودش هیچ احساس خوب و 

دوست داشتنی ای پیدا نکرده بود که یه سوال یم پرسید و 

ی خیال اش نبود؟  عیر

 

 

 

 

 وششچهارصدوچهل#پارت

 جان یل#یل
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 :نه.. -

 

با صدابی که اثر خنده در ان کاملن قابل تشخیص 

 بود،گفت:که اینطور! 

 باشه. 

 یم زنم. به جاش من برات حرف 

 

 

و بعد باز هم تن پر رخوت ام را به سمت خود کشید و 

 غرق در آغوش بزرگ اش کرد... 

 

ستان،با درست مثل یک تخت دلپذیری بود که در دل زم

ی و  گرمایش تمام ات را یم پوشاند و پلک هایت را سنگیر

ی تر یم کرد!   سنگیر
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حواس ام رفت بی نوازش دستان اش به روی کمر و موهای 

 .. آزادم. 

 

او خوب بلد بود که هر لحظه مرا درگیر یک حس جدید 

 کند! 

 

 درگیر عاشق او بودن! 

 

 .. به قدر کافی مورد عنایت احساسات قرار گرفته بودم. 

دست های بال استفاده ام را باال آوردم و دور کمر اش حلقه 

 کردم... 

 

م تا  تمام سیع ام این بود که او را ان قدر محکم بغل نگیر

 غرور بیچاره ام را در نظر گرفته باشم... حداقل کیم 
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او اما با این کار ناگهابی ام،اول نوازش دستان اش متوقف 

ان دستان شل و ول شد و بعد از لحظه ای،به  جیی

د که حس کردم یک  من،چنان محکم مرا به اغوش اش فشر

 آن نفس ام بند امد... 

 

ی؟-  :بهیی

 

 کرد...   این را در همان حالت،آرام کنار گوشم زمزمه

و منی که درگیر تجزیه تحلیل حرکات و رفتار هایش بودم،با  

 گیچی و رسدرگیم تنها "هوم"ی کشیدم... 

 

 ز درک کار هایش عاجز بودم! تنها کیس بود که ا

 

:ینی االن اگه ولت کنم دوباره بارو بندیل نیم بندی فرار -

؟  کنی
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ی دیگری یم گفت!   شوخی یم کرد و لحن جدی اش چیر

 

 :چرا. -

 

 خندید.. 

باز هم با عضله های قوی بازوان اش مرا بیشیی حبس کرد 

 و شنیدم که گفت:بچه پررو. 

 

 

 

 

 وهفتچهارصدوچهل#پارت

 جان یل#یل
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ی طور مهربان یم بود!   کاش همیشه همیر

کاش ان قدر با ساز مخالف زدن دل و روده ام را به هم نیم 

 پیچاند... 

 

 :هیچ وقت به آینده فکر کردی؟-

 ده ی این رابطه؟آین

 

 کشیدم و سیع کردم آرام بمانم و باز آمیی 
نفس عمیقی

 نچسبانم.. 

 

 :اره. -

 

 :خوبه.. -

 بد؟چطور دیدیش؟خوب یا 
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 رسم را کیم روی شانه اش جا به جا کردم... 

خوب بود که مرا در اغوش اش نگه داشته بود و حداقل 

 آرامش روان ام بهم نیم ریخت باز... 

 

 اراحت یم شدم.. حاال هر چند که ن

 

 :خوب. -

 

؟-  :به بد خی

 تا حاال فکر کردی؟

 

 با لحن بد و مغمویم گفتم:نه! 

 

رابطه را بی رسانجام و بد یم این او بود که همیشه این 

 دید،نه من! 
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 مکث کرد و بعد،باز هم نوازش موهایم را از رس گرفت... 

 

 شاید فهمیده بود که این کار تا چه حد آرامم یم کند! 

 

 من فکر کردم.  :اما -

 

 

 

 وهشتچهارصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 لبخند تلچی زدم... 

 کند؟؟قرار نبود این حرف ها را تمام  
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ی مرا ذره ذره آب  تا کجای دنیا یم خواست،دوست داشیی

 کند و نابود؟؟

 

 :به با تو بودن!... -

 

یم خواستم حرفی بزنم،اما با این جمله اش،لب به هم 

 م حرف اش را کامل کند... دوختم و منتظر ماند

 

 :آینده یه حقیقته که باالخره یم رسه. -

 چه خوب،چه بد..اما.. 

 نا
ی

 یل... موفق دیگه نیستم یلمن مرد یه زندگ

 

 طاقت نیاوردم که ان قدر ارام بمانم. 

چشم هایم را باز کردم و خواستم که از اغوش اش فاصله 

م و به چشمان اش نگاه کنم،اما نگذاشت!..با  فشار بگیر
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دست،مرا در همان حالت نگه داشت و ادامه داد:من از 

ی نیستم!   طرف تو مطمی 

 

؟  با بهت لب زدم:ینی خی

 

و با برداشت اشتباه از یه حرف من،ان قدر زود ناراحت :ت-

 !  یم شر

 و 
ی
درحایل که هنوز نه عصبانیت من و دیدی،نه بی حوصلگ

 ناراحتیم و! 

 بر فرض مثال که دو صباح دیگه تو بخوابی 
ی

 با من زندگ

 ...  کنی

ی من،پا نیم شر چمدون ببندی؟؟  با یه .تو. گفیی

 

باز مانده ام را حرف های جدیدی از او یم شنیدم و فک 

 نیم دانستم چطور ببندم... 
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 ونهچهارصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

ک مان باهم،فکر کرده بود و من کم مانده   مشیی
ی

او به زندگ

 بود دو بال در بیاورم.. 

 

 :جوون نیستم. -

 حوصله ی گذشته رو ندارم. 

 با خییل کارابی که تو یم کنی شاید نتونم کنار بیام.. 

 

 مکث ادامه داد:زود تر پیر یم شم!  با تعلل و 

 اون وقت تو تازه شدی یه خانوم زیبا و جوون! 
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 یم فهیم؟

؟  یم توبی چند سال بعد و تصور کنی

؟؟  یم توبی با یه مرد میانسال رس کنی

 

 زین که فرصت حرفی را بدهد،خودش جواب داد:نه! قبل ا

 !  خسته یم شر

؟  اون وقت خی

ی نامه بدو بدو راه میفنی به جمع کردن وس یله و نوشیی

؟  خدافظی

 

 لب هایم را کش اورد... 
ی

 لبخند بزرگ

 

بعد از آن گریه ی غمناک،حاال این لبخند از ته دل داشت 

 تمام خوش حایل ام را نشان یم داد.. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1643 

 من فکر یم کرد! داراب به 

 با من!! 
ی

 به زندگ

 

دور ترین رویای من را ممکن کرده بود و حاال من از شدت 

احساساتم،زبان ام بند آمده بود و همان طور که هیجان و 

ه به  رسم روی سینه اش بود و چشمان وق زده ام خیر

سقف،به واقیع بودن یا نبودن این لحظه ها فکر یم 

 کردم!... 

 

ی هنگ و عجیب خودم رس یم کردم هنوز در حال و هوا

که با شنیدن صدای مردانه و...شاید دلخور اش حواس ام 

 جمع شد... 
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 چهارصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی کارو یم کنی یل-  یل! :همیر

 نفر خود توبی 
ی چند سال بعد که اوضاع عوض شد..اولیر

 !  که پا پس یم کیسر

 

 

ش جدا  کردم و از   با بهت رسم را از روی سینه ی ستیی

ه و پر  ی مان ایجاد شد،به چشمان خیر فاصله ی کیم که بیر

 به مخالفت تکان دادم. حرف اش زل زدم و رسی    ع رسم را 

 

 :این کارو نیم کنم. -

 

 لبخندی زد.. 
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لبخندی که بیشیی شبیه به یک پوزخند بود و به طور 

ی حرف ام را نشان یم داد...   آشکاری به سخره گرفیی

 

ی دوبی که!..ب:یم- ه هرحال چند سال بعد موقعیتای بهیی

 پیش میاد! 

... بیشیی توی جامعه رفت و امد پیدا یم    کنی

!...حرف  بیشیی زندگیت و با بقیه مقایسه یم کنی

! یم  شنوی...دل زده یم شر

 

 در تیله های ابی 
ابروبی باال انداخت و با جدینی که حنی

 این کرنگ اش نفوذ کرده بود،گفت:اون موقع هم یم
ی

ار و گ

؟  نیم کنی

 

 او به عشقی که به او داشتم،باور نداشت! 
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طر اش،هزاران بار تشدید یم به عشقی که حنی با بوییدن ع

 شد،باور نداشت!.. 

 

 :داراب! -

 

دستانم را به شانه هایش بند کردم و نگاه مصمم ام را بر 

 روی آبی های منتظر اش متمرکز کردم. 

 

 :من دخیی خییل سخت پسندی هستم! -

ش که برای خریدن حنی یه یم ت  از مامان بیی
وبی

 شلوار،چقدر خوب و بد یم کنم! 

 ...خب؟
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 ویکچهارصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

سیع کردم لحن صدایم صادقانه تر از هر زمان دیگری 

 باشد.. 

:قلب من،تو رو به آسوبی انتخاب نکرده که بخواد آسون -

 از دست بده! 

 متوجیه؟؟

 . 

 و که تو انقدر بی ارزش و الگ یم این دوست دا
شتنی

...خییل بیشیی از این حرفا بزرگه   داراب!خییل! بینی
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ی چشمانم که هنوز اثار گریه در ان ها نگاه دو دو زن ش را بیر

هویدا بود و این بغض تازه ای که از بیان احساساتم دوباره 

 پدیدار شده بود،گرداند و با مکث گفت:بحث یه زندگیه! 

 یل.. روز نیست یلیگ دو 

 یه عمره! 

 

ین و  ی این حرف ها از زبان او،بسیار برایم شیر رویابی  گفیی

 بود! 

ی که  هرچند که تمام منظور پشت ان ها تلخ بود!..اما همیر

 با من فکر کرده و نگران اینده است،برایم 
ی

یم دیدم به زندگ

 کافی بود! 

 برای تمام رویا های صوربی و منتظرم کافی بود! 

 

 دنیا!  :تا ته-
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روی پنجه پا ایستادم و دستانم را دور گردن اش حلقه 

 کردم.. 

 

 دنیا داراب!..تا تِه تِه دنیا دوست دارم!.. :تا ته -

 

بی طاقت و با خجالنی که به رساغ ام امد،خودم را جلو 

کشیدم و باز هم بغل اش کردم و صورتم را از مقابل 

ی اش پنهان کردم...  ه  و نگاه سنگیر  چشمان خیر

 

 

 

 

 ودوچهارصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل
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ی بار بود که  اف را یم کردم. نیم دانم این چندمیر  این اعیی

 نیم دانم... 

 اما این بار با تمام وجودم گفته بودم! 

 از ته قلبم! 

 

 نیم دانم چند دقیقه گذشت... 

 

س منتظر عکس العمل اش بودم و ازین که مثل یک  با اسیی

ان بودم،خنده ام گرفته بود و هنوز میمون از گردن اش آویز 

 از حرف های جدیدی که زده بود ذوق داشتم. 

 

،دستان اش دور کمرم حلقه  وقنی باالخره بعد از مدبی

شد،نفس آسوده و پر از آرامیسر کشیدم و لبخندم بیشیی 

 کش آمد... 
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ی من بود!   این مرد،همه چیر

 

 :دیوونگیه.. -

 

 با عشق و ارامش،پلک هایم را بستم.. 

 

ن مجنون شده حنی با شنیدن صدای بم و مردانه م

بان قلب ام تند یم شد و پر  وانه ها بیشیی دور قلب اش،ضی

 ام چرخ یم زدند!... 

 

 ام را هم یم دید! 
ی

 مرا دیوانه کرده بود و دیوانگ

 

 . 
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 وسهچهارصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 . 

 

 مامان زنگ زد. 

 

ند گفت و با چند از عقربه هابی که از هشت گذشته بود

،دستور داد که هرچه رسی    ع تر به خانه  خط و نشاِن حسابی

 برگردم.. 

 

 داراب گفت که مرا یم رساند.. 
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این را درحایل گفت که حس یم کردم چشمان اش کیم 

 مهربان تر شده اند و آن رسسخنی قبل را دیگر ندارند... 

 

ه و عمیق اش را شکار کردم و با  حنی چند بار نگاه خیر

النی که نیم دانم چطور به رساغ مِن بچه پررو یم خج

 آمد،نگاه دزدیم! 

 

 ب انگار روحم را از تمام ناراحنی ها پاک کرده بودند! آن ش

 

 به شماتت های مامان یم خندیدم... 

 به جوک های بی مزه بابا یم خندیدم... 

 ای که اخمالود نشسته بود و با جیی مامان،مثلن 
به مابی

 خندیدم... کتاب یم خواند یم 
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حنی به فحش هابی که مابی در جواب خنده ام داد،باز هم 

دیدم و تمام من غرق بود در رویای مردی که حنی یم خن

ی خشک و خایل ای که در جواب  "به سالمت" گفیی

 خداحافظی ام گفت،حال خوشم را تشدید یم کرد! 

 

 خانواده ام فکر یم کردند که مخم تاب برداشته... 

 

قیافه ای مشکوک زیر نظرم داشت و مابی  مامان با اخم و 

؟  مدام یم گفت:روابی شدی،روابی

 

حنی بابا هم تعجب کرده بود و با فکر این که جوک های 

بامزه ای تعریف یم کند،یک ساعت دیگر را هم به جوک و 

ی برای مان ضف کرد...   خاطره گفیی
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 وچهارچهارصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 د! البته،حق داشتن

 

منی که بیشیی وقتم را در اتاقم یم گذراندم و وقنی هم که 

ون یم امدم،یا گشنه بودم،یا بی حوصله...حاال در جمع  بیر

 شان نشسته بودم و ...یم خندیدم.. 

 

،با تمام حس های خوب اش گذشت...   آن شب طوالبی

 

روز های بعد، با فکر های بیشیی به داراب گذشت و آخر 

ی کوتاه و خایل  که  شب هابی که تنها با  یک شب بخیر گفیی
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ی مان رد و بدل یم شد،لبخند ذوق زده ای را مهمان لبانم  بیر

 یم کرد!... 

 

دوست داشتم که به او زنگ بزنم و یا در کافه ای جابی 

 مالقات اش کنم.. 

 

ی  اما خب...این رابطه ی دست و پا شکسته و خشگ که بیر

ذارم و من مجبور مان بود،اجازه نیم داد تا با او قرار بگ

را از  بودم بیشیی وقتم را با اکیپ مان بگذرانم تا کیم خودم

 فکر کردن به او و رفتار هایش دور نگه دارم.. 

 

خودش گفته بود که مرد کم حوصله ای هست و من یم 

خواستم که مثلن او را درک کنم و انتظار ها را هم از خودم 

 دور کنم... 

 

 ؟مگه صد بار نگفتم زود بیا؟؟-
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 ه ان؟؟

چند ساعته چه غلظ یم کنی پیش اون دوستای بی 

 مصفت؟؟

 

 

 

 وپنجچهارصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

شانه را توی موهای درهم پیچ خورده ام کشیدم و درحایل 

که صورتم از درد کشیده شدن ریشه شان،درهم رفته 

بود،از توی آیینه نگاه ام را معطوف اش کردم و کالفه 

 ف مامان! گفتم:اوو 

 ول کن جون اون خواهرات مارو.. 
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 دارم آماده یم شم دیگه.. 

 اال یه پنج دیقه دیر تر! ح

 

دیدم که با حرص پشت دست اش زد و گفت:خدا من و 

 بکشه از دست تو! 

 دیوونم کردی! 

 

ی اش زیر لب غر  ی کوبیدم و بعد از رفیی شانه را روی میر

 زدم:بخدا که تو من و روابی کردی. 

 

 ود از فامیل های بابا به خانه مان بیایند... امشب قرار ب

 پش عموی بزرگ اش. 

 و صفا. عم

 

ی بود که زیادی اضطراب داشت و به هر  مامان برای همیر

ی گیر یم داد.  ی  چیر
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مثلن یم خواست جلوی مژده خانوم،همش اقا صفا حسابی 

 بی نقص باشد و برنامه هایش درست پیش بروند. 

 

و از توی ایینه،نگایه به کش را دور موهایم سفت کردم 

ی ام انداختم...   و شلوار جیر
ی ارغوابی  شومیر

 

 خوب بود. 

تیپ ساده ام را دوست داشتم و تنها با یک آرایش 

 ملیح،کارم تمام یم شد. 

 

زنگ خانه به موقع به صدا در آمد و من درحایل که در 

ریمل را یم بستم و صدا کردن های پر غیظ مامان را که 

 کرد،یم شنیدم،پوفی کشیدم و بعد از پا اسم ام را صدا یم

ون رفتم... کردن صندل هایم ،   بیر
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خانواده ی پر جمعیت عمو صفا،هنوز وارد نشده رسو 

 صدای شان یم امد... 

 

 

 

 وششچهارصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

در واقع او سه دخیی و دو پش داشت که با توجه به تاهل 

جمعیت و این رسو  سه نفر از ان ها،چند برابر شدن

 صدا،کاملن عادی بود.. 

 

ی و پر چانه بود،که با وجود   ریز بیر
اینکه مژده خانم،زبی

نخود در دهان اش خیس نیم خورد،حداقل بچه ها و 

 شوهر اش بیشیی قابل تحمل بودند... 
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هرچند که فراز دوست مهربان ام به حساب یم آمد و 

و بگو بخند همیشه به جای خواهر هایش،با او گپ یم زدم 

 یم کردم... 

 

 و دو سایل از من بزرگ تر. او ته تغاری عمو صفا بود 

 

حنی دوست دخیی جدید اش را با مشورت و همفکری از 

 من انتخاب کرد! 

 

مثل یک رفیق مهربان بود و من او را حنی بیشیی از ارسالن 

 و کیا و مهدی دوست داشتم! 

 

ا فافا؟-   :چه خیی

 عیال میال خوبن؟
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 لب هایش را کش اورد و درحایل که داشت لبخند ب
ی

زرگ

 اش را پوست یم گرفت،گفت:خ وب! سیب 

 

 و با چشمگ ادامه داد:دست بوسته. 

 

 ابروبی باال انداختم و گفتم:اون که بله!وظیفشه. 

 به هرحال که یه خوشتیپ و باهاش جور کردم! 

 

قاخی از سیب پوست کنده را با کارد،مقابل صورتم گرفت و 

 .  . گفت:بگیر

 ...خوشم میاد ازت. 

 کارت و خوب بلدی. 
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 وهفتچهارصدوپنجاهت#پار 

 جان یل#یل

 

 

 

سیب را گرفتم و با نگایه به فرید که با صوربی درهم 

رفته،کله در گوشر کرده بود،خطاب به فراز گفتم:میگما 

 فافا... 

 

 :جون-

 

اشاره ای به برادر اش کردم و با خنده گفتم:این برادر 

 سگرمه در هم فرو برده؟بسیچی چرا 

 ساندیس ندادن؟
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بلند خنده ی فراز،همه ی نگاه ها به سمت مان با صدای 

برگشت و من با همان لبخند رسخوش،دسنی برای فرید که 

 با همان حالت عبوس نگاه ام یم کرد،تکان دادم. 

 

 یل! :دهنتو یل-

 این حرفا چیه؟... 

 

 هنوز هم داشت یم خندید... 

 خوش خنده و پر انرژی بود. البته که کلن پش 

 یبس بی حوصله. درست برخالف فرید 

 

شانه ای باال انداختم و بی توجه به فرازی که هنوز حواس 

اش پرت بود،دست جلو بردم و درحایل که سیب اش را از 

توی پیش دسنی بر یم داشتم گفتم:توهم انقدر یم خندی 

 که آدم به سالمت روانت شک یم کنه اخوی. 
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صاف کرد و گفت:حاال دیگه سیب و گلویش را 

،واسه توجیه ، برچسب روابی بودن به پیشوبی ما  برداشنی

 نچسبون فیتیله... 

 

 زدم و گفتم:نگفنی 
ی

 گاز بزرگ

 

 :خی و ؟-

 

 

 

 وهشتچهارصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل
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 اشاره ی دیگری به فرید کردم.. 

 :اون ماه پیشوبی رو یم گم. -

 

 :عا فرید... -

ی طوری راستش نیم  دونم...این چند وقت هم همیر

ی نگفت. بود...ویل ی   چیر

 

 :دوس دخیی و اینا؟-

 

 با چشمابی متعجب و خندان گفت:کوری تو؟

 ده؟اون یقه آخوندی و ریش و پشم به حاخی مجال یم

 

لبخند گل و گشادم را رها کردم و با شیطنت گفتم:باالخره 

 یه حاجیه خانویم.. 

 . فایط ای..آبچی تقلنی ای.. 
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 باز هم صدای قهقهه اش باال رفت.. 

 

به ای به ران پایش زدم تا زود گاز  دیگری به سیب زدم و ضی

 تر خود اش را جمع کند. 

ی مژده خوشم نیم آمد و حس یم کردم  هیچ از نگاه های تیر

ازین که من و فراز انقدر با هم جور هستیم،خوشش نیم 

 اید. 

 

 هرچند که برایم اهمینی نداشت. 

یم این دست اخالق ها و تفکرات زیاد داشت و ن او کلن از 

شد که از او انتظار داشت حداقل به مهربابی ظاهری مامان 

 باشد! 
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 ونهچهارصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

یل..انقدر خندیدم که دستشوبی :خدا بگم خی کارت کنه یل-

 الزم شدم. 

 

ین عقل. -  :برو برو...پشه ی شیر

 

ورت بشاش و لپ هابی که به قول فراز که با همان ص

خودش،از شدت خنده گل انداخته بودند،به سمت 

ی برداشتم تا پیایم  رسویس رفت،من هم گوشر  را از روی میر

 که برایم امده بود را چک کنم... 
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 :سالم[-]

 

ذوق زده و پر شور،چند بار پلک زدم و سالم ساده ای را که 

 فرستاده بود،بازخوابی کردم... 

 

ی با پش ها عادت دامن به ا  شتم... رتباط داشیی

 به ساعت ها تلفنی حرف زدن با آن ها... 

 کلکل کردن ها.. 

 دعواها.. 

 بگو بخند ها... 

 

 اما داراب فرق داشت! 

او تنها مردی بود که حنی رسیدن یک پیام معمویل و ساده 

 اش هم هیجان زده ام یم کرد! 
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 نگایه به ساعت ارسال پیام انداختم... 

 

 ک رب  ع پیش بود. برای ی

 

ش شیر 
 ین،لب گزیدم و رسی    ع تایپ کردم.. با اسیی

؟[-]  :سالم،خوبی

 

 

 

 چهارصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 فکر کردم که االن رسی    ع انالین یم شود.. 
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اما وقنی که پنج دقیقه گذشت و حنی فراز هم برگشت،با 

ناامیدی گوشر را خاموش کردم و سیع کردم که باز هم با 

 کنم. با فراز،حواس خودم را پرت   حرف زدن

 

 :ترانه پیدا نشد؟-

 

نگاهم را به سمت فراز معطوف کردم و با ناراحنی 

 گفتم:نه... 

در به در دنبالشن!باباش همه جارو زیر و رو کرده...نیست 

 که نیست. 

 

 :نچ... -

 شاید قاچافی ماچافی رفته باشه اون ور آب. 

 

 . رسی تکان دادم و گفتم:نه بابا،فکر نکنم

 ست فراز! آخه اصلن اهل این کارا نی
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 حنی االنم که یه میگن فرار کرده،من باورم نمیشه... 

 خییل آروم و بی ازار بود! 

 

م حدی داره یل-  یل! :خب صیی

مگه یادت نیست که یم گفت چقدر تحت فشاره خانواده 

 خودش و عمشه؟

 زدن روابی کردن بچه رو.. 

 

 رساغم امد،آیه کشیدم..  با ناراحنی و غیم که با یاد ترانه به

 

ست آرام و کم حرفم غیب شده بود و من همیشه،وقنی دو 

 که به او فکر یم کردم نگرانش یم شدم... 

 

 نگران این که تنها است...دخیی است!..گرگ زیاد است... 

VIPیل: یل 
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 ویکچهارصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 :خودت و ناراحت نکن حاال.. -

! خوابی اوقات من و تلخ  یه شب اومدیم پیشت یم   کنی

 

به ای به رانش زدم و گفتم:ارواح خیکت!   با لبخند،ضی

 برج زهر مار و چه به این حرفا! 

 

 :ل ... -

 

صدای زنگ موبایلم که بلند شد،با هیجابی که باز هم به 

ی چنگ زدم و بی توجه به  رساغم امد،ان را از روی میر
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کانه صورت کنجکاو و خندان فراز،که چشمانش را مشکو 

 ایه به صفحه انداختم... ریز کرده بود..نگ

 

*you* 

 

 خودش بود!..داراب... 

 

لب گزیدم و با عجله از کنار فراز بلند شدم و با قدم هابی 

 بلند به سمت اتاقم رفتم... 

 

خوب یم دانستم که بعدن،فراز تا فیهاخالدون ماجرا را 

پیگیر یم شود اما در این لحظه عادی رفتار کردن برایم 

 مقدور نبود... 

 

ی را لمس کردم و گوشر در  را که بستم،شتاب زده ایکون سیی

 را به گوشم چسباندم. 
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 :الو؟-

 

 نفس هایم زیادی ناهماهنگ و بلند بود.. 

 از عجله و این هیجان،کمیی از این هم بر نیم امد! 

 

 

 

 

 ودوچهارصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :سالم.. -

 با مکث پرسید:حالت خوبه؟! 
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 که لبانم را کش اورده فس عمیقی  ن
ی

کشیدم و با لبخند بزرگ

بود،به سمت تختم رفتم و در همان حال 

 گفتم:سالم..خوبم،مرش. 

؟  تو خوبی

 

 با مکث لب زد:شکر..خوبم. 

 

 مغزم کار نیم کرد... 

 نیم دانستم باید چطور رفتار کنم و اصلن چه حرفی بزنم... 

 

وبی :نفس نفس یم- ی خوبه؟بیر !همه چیر
 االن؟ زبی

 

 ی    ع گفتم:نه نه! رس 

ی شد..ینی داشتم کار  ه...االن مهمون داریم..بعد دیگه چیر ی چیر

 یم کردم..دیگه یکم نفسمم گرفت... 
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 بالفاصله با حرص بر پیشانیم کوبیدم و در دل گفتم

..خفه شو فقط...خفه شو... - ی ی چیر ی یه چیر  :مرض بگیر

 

 هویم کشید و گفت:بد موقع که زنگ نزدم؟

 

 گفتم:نه بابا. شستم و  روی تخت ن

 گم.. ...اتفاقن خودم بهت پیام دادم..ینی جواب سالمتو یم

 

 

 

 

 وسهچهارصدوشصت#پارت

 جان یل#یل
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 هوووف... 

 این زبان و مغز لعننی قصد رسوا کردن من را داشتند انگار! 

 

 :اره..دیدم. -

؟  ..چه خیی

 فردین و ماندگار خوبن؟

 

 :مرش،همه خوبن. -

 

ی  نم نیم رسید،ویل دوست داشتم که  به ذهحرفی برای گفیی

 او فقط برایم حرف بزند... 

 

 صدای نفس هایش را یم شنیدم و بیشیی عاشق یم شدم... 
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ی و بم اش را یم شنیدم و بیشیی دلم مالش یم  صدای مخملیر

 رفت... 

 شاید دخیی زیادی احساش بودم...آن هم من! 

ی او،فکریم کردم که هیچ  منی که تا قبل از دوست داشیی

ت عاشق نیم شوم و حنی ازدواجم هم کاملن سننی طور وق

 و ساده و بی احساس یم شود.... 

 

اما حاال یم دیدم که من،یک من دیگر شده و بی توجه به 

ون از این اتاق نشسته اند،با محبوِب  تمام ادم هابی که بیر

دلم حرف یم زنم و تمام وجودم از شنیدن صدایش غرق 

 آرامش یم شود. 

 

 دا بیکاری؟:فر -

 

با فکری که به رسم زد،لبخند ذوق زده ام بیشیی کش آمد و 

 رسی    ع گفتم:آره،چطور؟
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 :بیام دنبالت.. -

 

پر شور و هیجان ،تنم را روی تخت تکان تکان دادم و 

 گفتم:باشه باشه. 

فقط تو نمیخواد بیای دنبالم...من خودم میام دم 

 خونتون،ازون جا بریم. 

 

 

 

 

 هاروچتچهارصدوشص#پارت

 جان یل#یل
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 :چرا؟-

 

با لحن جدی اش،لبخندم کیم جمع شد و گیج 

 گفتم:خب..بیام که از اون جا بریم دیگه... 

 

مکث کرد و من بیشیی حرف هایم را دوره کردم تا ببینم چه 

 حرف اشتبایه زدم که ناراحتش کردم... 

 

 :میام رس کوچه. -

 

 گفتم:باش.. رسم را تکان دادم و آرام  

 

رف دیگری بزنم،که در باز شد و فراز با خنده و خواستم ح

 ابروهابی باال داده،گفت:به به...خانوم مشکوک الحال... 
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 اشاره ای به گوشر بغل گوشم زد و گفت:خوش یم گذره؟

 

چشم غره ای به صورت خندان اش رفتم و خطاب به 

داراب که سکوت کرده بود و فقط صدای نفس هایش را 

 دیگه..فعلن خدافظ. یم شنیدم،گفتم:من برم 

 

خداحافظی کوتاه اش را که شنیدم،با حرص تماس را قطع 

کردم و رو به فرازی که حاال دست به سینه،به دیوار تکیه 

ی  ی زده بود و منتظر نگاه ام یم کرد ،گفتم:گوسفندی چیر

 هسنی تو؟؟

،میاد تو اتاق یه دخیی  ی آدم مثل بز رسش و یم ندازه پاییر

 جرد؟؟م
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 وپنجدوشصتچهارص#پارت

 جان یل#یل

 

 

در جواب،بی ادبانه لب باالبی اش را جلو داد و بعد از این 

که خوب ادای حرف هایم را درآورد،گفت:از طرز رفتارای 

 جدید تو،فکر کنم عقد و عروسیت نزدیک باشه. 

 مجرد و این حرفا؟
ی

 بعد یم گ

ما خودمون زغال برو..برو خودت و سیا کن لولو کوچولو... 

 ... فروشیم

 

رسم را با تاسف برایش تکان دادم و گفتم:برو یکم از اون 

 .  داداش رس به زیرت یاد بگیر

تو کل عمرش به زور  فقط یگ دوبار جواب سالم من و 

داده،اون وقت تو پاشدی اومدی این جا که پیگیر زنگ و 

؟  تلفن من  بیسر
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یید حرف هایم با حالت مسخره ای،رسش را به نشانه ی تا

و وقنی مقابلم رسید،لپم را محکم کشید و  تکان داد 

 گفت:من و تو که این حرفارو نداریم ِجغل خانوم... 

 دوس پش پیدا کردی چرا الگ حرف 
ی

روت نمیشه بگ

. یم  زبی

 

 یل.. :یل-

 

 پوووف... 

ی دیگری یم توانست  مامان جز برای کار کردن، برای چه چیر

 مرا صدا کند؟

 

توی جیب شلوارم جا تخت بلند شدم و گوشر را از روی 

 کردم. 
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 وششچهارصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

دسنی روی شانه ی فراز گذاشتم و گفتم:ناموسن حوصله 

 . ی  مفتیسر تو رو ندارم فافا..بیا پاییر

 

ه و پر  ون رفتم و بی توجه به نگاه خیر جلوتر از او از اتاق بیر

خ ی  انه راه افتادم... تاسف مژده خانم،به سمت اشیی

 

یم دانم این زن پر افاده که ان قدر روی رفتار های من من ن

و گل پشش حساس بود،چرا هر دو هفته از ان رس شهر با 

 کل خانواده ی بزرگش،جمع یم کرد و به اینجا یم امد! 
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 :جانم مامان؟-

 

مامان که با فریده،دخیی عمو صفا در حال حرف زدن 

 فره را بیندازم... بود،اشاره ای کرد تا س

 

 کشیدم...   پوفی 

 

ی کارهای خانه  واقعن سخت ترین کاربرای من،انجام همیر

 بود! 

 البته که فقط در خانه ی خودمان! 

 وگرنه که من عاشق کوزت بازی در خانه ی داراب بودم! 

 . 

 

ها چیدیم..   سفره را با کمک دخیی
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درست مامان سنگ تمام گذاشته بود و با سه نوع غذابی که 

مند ش ه این مدل مهمان نوازیکرده بود،حنی مرا هم رسر

 کرده بود! 

 

 

 

 

 وهفتچهارصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی های  ی سنگ تمام گذاشیی من معتقد بودم همیر

مامان،منجر به پررو شدن مهمان ها یم شد و بیشیی آن ها 

 را به خانه ما یم کشاند! 
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 اما مامان که حرف شنو نبود! 

بی اش را ه خیال خودش قصد داشت که کدبانواو فقط ب

د!   در چشم و چال زن های فامیل کند و قیافه ای بگیر

 

و این من بیچاره بودم که باید تمام کارهای پذیرابی و فالن را 

 انجام یم دادم! 

 

یک چشمم باید به نوه های بسیار شیطان و پررس و صدای 

وامرش را اقا صفا یم بود و یک چشمم به دهان مامان که ا

 انجام دهم... 

 

 ..آن شب طوالبی هم باالخره  گذشت... اما خب. 

 

با وجود نگاه های مژده و رسوصدای نوه هایش،باز هم 

خوش گذشت و با فراز کیل خندیدیم و این وسط جوک 
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 بی 
ی های بی مزه ای که بابا تعریف یم کرد،در عیر

،خنده را به لب هایمان یم اورد... 
ی

 مزگ

 

شیی به صدای خنده ی آقا صفا،که هرچند که من بی

 صدابی بلند و تکه تکه بود،خندیدم... 

 

همان دیشب هم،اقاصفا با بابا قرار گذاشتند که آخر هفته 

 به باغ پدری ان ها برویم... 
ی

 ،همه باهم و  خانوادگ

 

ی و خوش  برخالف مامان،من و بابا عاشق مهمابی رفیی

امد که با هم به گذرابی بودیم و از این جهت من بدم نیم 

 باغ برویم! 

 

ین روز های عمرم بود! امروز   هم که یگ از بهیی

 

ون برویم!   قرار بود که با داراب،دو نفری بیر
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 وهشتچهارصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

درست یگ از آرزو های دور و یگ از حشت های هر روزم 

چشم داشت اتفاق میفتاد و رفتار های رسخوشانه ام،از 

 خانواده دور نمانده بود! 

 

بیدار شدم..با لبخند همه ی کارهایم را انجام  از صبح که

ی و  دادم و حنی از هیجان زیاد،اتاقم را هم یک دور تمیر

 مرتب کردم... 
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 به حمام رفتم.. 

 اهنگ گوش دادم... 

 
ی

موهای بلندم را سشوار کشیدم و برخالف حالت همیشگ

خت شان کردم... 
َ
 شان،ل

ین و خوش بوبی که مهدی برایم خریده بو از عطر ش د،به یر

 گردن و کل بدنم زدم... 

 آرایش کردم...شاید کیم بیشیی از همیشه! 

 لباس هابی را که از دیشب اماده کرده بودم را پوشیدم... 

ی و مانتوی نارنچی رنگ کوتایه که  ی خاکسیی یک شلوار جیر

ی های کلوش و زیبابی داشت...   استیر

بستم و شال سیاه رنگ و سبکم را روی پابند ظریفم را 

 که از روی لبان رژ خورده   موهایم
ی

کشیدم و با لبخند بزرگ

 ام کنار نیم رفت،نگاه دیگری به خودم انداختم... 
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امروز،پر بودم از احساس اعتماد به نفس و دوست 

 ... ی  داشیی

 

امروز حالم به قدری خوب بود که دلم یم خواست راه به 

رافم لبخند بزنم و این حس و حال خوبم راه به ادم های اط

 ه همه ی ادم های شهر منتقل کنم!. را ب

 

 

 

 

 ونهچهارصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

ون زدم..   کیفم را برداشتم و از اتاق بیر
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بابا رسکار بود و مامان درحایل که عینک مطالعه به چشم 

ه بود،با دیدن من  داشت و به صفحه ی گوشر  اش خیر

الیم و نگاه موشکافانه اش را دوری روی قد و با اخیم کرد 

 گرداند... 

 

 

 یم دانم که شک کرده بود... 

 امروز زیادی به خودم رسیده بودم! 

اما سیع یم کردم که خودم را  عادی جلوه دهم...ینی رفتارم 

 را! 

هرچند که از صبح با خنده های مکش مرگ مایم،حنی مابی 

 شوت را هم به شک انداخته بودم. 

 

 :قبل هشت خونه ای!! -

 

 م و گفتم:باشه باشه. رسی    ع رسم را تکان داد
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 :حواست به خودت باشه! -

زنگ زدم رسی    ع جواب بده،نبینم بعد دو ساعت تازه یه 

 طومار بفرسنی که فالن شد و بهمان شد! 

 

جوراب های کالج ام را پا کردم و در حایل که بوش در هوا 

 فرستادم،گفتم:چشم. برایش یم 

 امری نداری دیگه؟

 

باره به صفحه ی گوشر پوفی کشید و با صوربی متاسف،دو 

 زل زد و گفت:نه. 

 

خداحافظی ای کردم و با پوشیدن کفش های ساقدار و 

ون زدم...   بندی ام،از خانه بیر
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 چهارصدوهفتاد#پارت

 جان یل#یل

 

 

دوتا از  به مامان دروغ گفته بودم،که قرار است با یگ

م به سینما و پاساژگردی برویم و امیدوار بودم  دوستان دخیی

 ه باور کرده باشد! ک

چون خییل کم پیش یم امد که من و دوستانم به بازار و 

خرید برویم و من بیشیی با خود مامان،خرید هایم را انجام 

 یم دادم... 

 

 ویل خب...این موجه ترین دروغم بود! 

 

 بگویم... نیم توانستم واقعیت را 
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 حنی تصورش هم در ذهنم جا نیم گرفت! 

 

ی  مثلن یم گفتم که مامان من با رفیق شفیق بابا،درحال رفیی

در دو دور هستم و تمام؟
َ
 به د

 

رسم را تکان دادم تا هرچه زودتر این فکر ها را از ذهنم دور 

 کنم... 

 

 نیم خواستم امروز را با ناراحنی به پایان برسانم!... 

 . 

 

پیش پیام داده بود که رس کوچه هست و حاال من یک رب  ع 

 تازه داشتم راه میفتادم! 
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 نشسته بود و من به خوبی از پس شیشه یم 
ی توی ماشیر

دیدم اش که با آن عینک دودی جذاب،زاویه صورتش 

 سمت من هست و احتمالن به من نگاه یم کند! 

 

 

 

 

 

 چهارصدوهفتادویک#پارت

 جان یل#یل

 

 

و درحایل که سیع یم کردم هیجانات و نفس عمیقی کشیدم 

ل کنم،در  بان تند قلبم را کنیی ی را باز کردم و  این ضی ماشیر

 رسی    ع نشستم.. 
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ی برای خوش امد گوبی یم توانست خوب  ی چه چیر

ی  ی بوی مطبوع و خوِش عطری که تمام ماشیر باشد،جز همیر

 را گرفته بود و دیوانه ام یم کرد؟؟

 

 :سالم! -

 

ی را به حرکت   انداخت و جواب سالمم را داد... ماشیر

 

 :دیر اومدی.. -

 

و خوب که زاویه دیدم را به  کیم روی صندیل جابه جا شدم

سمت او تنظیم کردم،گفتم:داشتم اماده یم شدم...دیر شد 

 یکم. 

 

 رسی تکان داد... 
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نگاه دلتنگ و تشنه ام را در تک تک اعضای صورت و حنی 

پوشیده بود،گرداندم و با روی هیکل درشت و لباش که 

حس دوست داشتنی که کم کم داشت مرا به سمت آغوش 

؟پروانه خوبه؟  اش ترغیب یم  کرد،گفتم:خوبی

 

عینکش را روی موهای پرپشتش گذاشت و حاال با آن تیله 

 که روشن تر از همیشه به نظر یم 
ی

های خوش رنگ

رسیدند،گفت:خوب..پروانه هم خوبه،امشب رفته خونه 

 ی پاشا.. 

 

 اهابی گفتم و پرسیدم:..ما کجا یم ریم؟

 

 :کجا دوست داری؟-
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 دوچهارصدوهفتادو #پارت

 جان یل#یل

 

 

روی  نیم رخ جذابش نگاه ام را نگه داشتم و گفتم:نیم 

 دونم...هر جا که خودت دوست داری. 

 

 :اوگ. -

ه به نیم رخش ماندم..   او سکوت کرد و من باز هم خیر

 

برایم حرف بزند و من هم با عشق  دلم یم خواست یک بند 

به تن صدایش گوش کنم و از این که امروز انقدر شگفت 

ی و زیبا است،غرق خوشر شوم...   انگیر

 

 اما خب... 
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 یم کرد و این 
ی

او تنها سکوت کرده بود و در ارامش رانندگ

 من بودم که با نگاه ام قصد بلعیدنش را داشتم! 

 

 :میگما.. -

 

 انداخت و گفت:جان؟نیم نگایه به سمتم 

 

 لبخندم بیشیی کش آمد و با رسخوشر گفتم:تیپ زدی! 

 

اال انداخت و حاال با لبخند کج و یک تای ابرویش را ب

 جذابی که گوشه ی لبش را باال کشید،گفت:پسندیدی؟

 

 :بله که بله! -
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هن  ی های پیر خودم را جلو کشیدم و بعد درحایل که استیر

اش  به نگاه متعجب و گنگکریم رنگش را باال یم زدم،رو 

 گفتم:البته این طوری دیگه تکیمل تکمیله. 

 

 م سکوت کرد... رسی تکان داد و باز ه

 

 

 

 

 چهارصدوهفتادوسه#پارت

 جان یل#یل
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یم دانستم که کم حرف است..اما من در این لحظه به هیچ 

عنوان نیم توانستم ساکت بمانم،وگرنه از زور هیجانات 

 مردم! وجودم یم

 :میگم.. -

 

 لبخندی زد و گفت:بفرما.. 

 

با لبخند مردانه اش،لبخند من هم تشدید شد و با همان 

 حال گفتم:ته ریش گذاشنی خییل بهت میاد! 

 

 خنده ی ارایم کرد و گفت:از دست تو.. 

 

 :جدی!..این طور چشات بیشیی تو چشمه. -

 

 ده.. دسنی به صورتش کشید و گفت:صورتمو پیر نشون یم
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به ی  م. ضی  ارایم به بازویش کوبیدم و گفتم:نخیر

 پیر کجا بود؟..اتفاقن صورتت و جذاب یم کنه! 

 

شاره ام را جلوی صورتش تکان دادم و ادامه انگشت ا

دادم:درضمن؛به این یم گن یه چهره ی جاافتاده که با ته 

 ریش،پخته تر شده ! 

 فهمیدی؟؟

 

 ناغافل،لپم را کشید و با خنده گفت:فهمیدم عزیزم. 

 کر بابت این توضیحات تاثیر گذار! تش

 

با کیل حس خوب،چشم غره ی تصنیع ای رو به نگاه 

رفتم و درحایل که لپم را ماساژ یم دادم مهربان اش 

 گفتم:لپم و کندی.. 

من نیم دونم چرا همه به این یه تیکه گوشت بینوای من 

... گیر یم ی  دن .. یه راه به راه تلیتش یم کیی
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 ادوچهارچهارصدوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی را کناری پارک کرد و باالخره به سمتم روی گرداند...   ماشیر

ی آبی رنگ اش که دوری روی رس تا پایم مردمک ها

 و عشق 
ی

چرخید،دستم را از صورتم برداشتم و حاال با دلتنگ

 نگاهم را به چشمانش کوک زدم... 

 

 من هرلحظه دلتنگ او بودم! 
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 حاالبی که درست رو 
به رویم نشسته بود و این طور حنی

انه نگاه ام یم کرد!   دلیی

 

 :ساعت خاض باید برگردی خونه؟-

 

 را تکان دادم... رسم 

 

کرم داشتم و فقط یم خواستم که او را وادار به حرف زدن 

 بیشیی کنم.. 

 

 :مثلن؟-

 

 :نزدیکای هشت.. -

 

 :خوبه.. -
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ی پیاده یم  شد،اشاره ای بعد هم درحایل که خودش از ماشیر

 به من کرد و گفت:پیاده شو. 

 

ی امدم..  ی پاییر  دسنی به شالم کشیدم و رسی    ع از ماشیر

 

وم را دوری در اطراف چرخاندم و با لبخند نگاه کنجکا

ی را دور زدم و کنار داراب رفتم...   ماشیر

 

 من را با خودش اورده بود به دریاچه ی چیتگر! 

 

ی نزدیک خانه م ان بود،ویل خییل کم جابی که با اینکه تقرییی

 به انجا یم رفتیم. 

 

 :دوست داری این جا رو؟-
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 چهارصدوهفتادوپنج#پارت

  جانیل#یل

 

 

هم پا و دوشادوش اش قدم هایم را برداشتم و گفتم:اره 

 خییل. 

 

دوست داشتم پرروبی کنم و دستم را دور بازویش حلقه 

 کنم و بیشیی به او نزدیک شوم... 

 

 شد... اما نیم 
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داراب بود دیگر!...مردی که بی خودی در مقابلش،خجالنی 

 و کم رو یم شدم!... 

 

 :زیاد میابی این جا؟-

 

 ره میاییم... ش رس یمایه اوقات که پروانه حوصله:نه..گ-

 شاید مایه یه بار..دو ماه یه بار... 

 

 اشاره ای به اطراف کرد و پرسید:بشینیم یا راه بریم؟

 

به پیاده روی طوییل که در فاصله ی  نگاه ذوق زده ای

 از دریاچه قرار گرفته بود،انداختم و بی فوت وقت 
معینی

 گفتم:راه بریم! 

 

لبخندی زد و رسش را به نشانه ی موافقت برایم  او هم

 تکان داد... 
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 این طور بهیی بود! 

ی حداقل مغزم بیشیی کار یم کرد برای حرف  ی راه رفیی حیر

 زدن و سوبی ندادن! 

 

 

 

 

 چهارصدوهفتادوشش#پارت

 جان یل#یل

 

 

هم قدم و کنار او گام های بلندم را برداشتم و نگاهم را در 

 اطراف چرخاندم... 
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ی شلوغ بود و ادم های زیادی در رفت و امد بودند...   تقرییی

 

خوش حال بودم که این جا را انتخاب کرده..سلیقه ی 

 خوبی در انتخاب داشت.. 

 

 :داراب-

 

 :بله؟-

 

در جواب،باز هم با جان و جانم هایش دلم را گرم یم کاش 

 کرد! 

احساس یم کردم وقنی که این طور جواب یم داد،جز همان 

ی برایم نبود! رفیق ب ی بیشیی  ابا،چیر

 

 :زن ایده ال تو چه شکلیه؟-
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 نگاه کوتایه سمتم انداخت... 

 حس یم کردم این سوال برایش مسخره به نظر یم رسد! 

 

 . :شکل خاض نداره. -

ی که راستگو و با وفا باشه برام کافیه...   همیر

 

 هویم کشیدم.. 

خییل دلم یم خواست درباره ی دو زبی که در گذشته،در 

ندگیش بودند،سوال کنم...اما نیم توانستم...با خودم یم ز 

 گفتم که شاید از سوالم ناراحت و یا عصبابی بشود... 

 

 کیم رسعت قدم هایم را زیاد کردم. 

 بلند و رسی    ع قدم بر یم داشت! او زیادی 
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 چهارصدوهفتادوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

 

ا برات مهم نیست؟- ی  ؟:ینی قیافه و هیکل و این چیر

 

 واقعن جواب این سوال برایم مهم بود! 

 

ی بودم که با رفتارهای او،اعتماد به نفسم زیر  من دخیی

صفر رسیده بود و گایه حنی رغبت نیم کردم جلوی ایینه 

 م،تا موهایم را شانه بکشم! برو 
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 چرا که خودم را کم یم دیدم... 

ی زشت،که جذابینی برای جلب کردن توجه مرد  دخیی

 رد. رویاهایش ندا

 

 :چطور؟-

 

ی طوری.. -  :همیر

 

نفس عمیقی کشید و بعد از کیم تعلل،گفت:اولیت اول و 

 دومم نیست... 

 

 

 :ینی مهم نیست؟؟-

 

 زد و نگاه  
ی

 کالفه ای به سمتم انداخت. لبخند کمرنگ
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دستپاچه از این که شاید با سواالتام ناراحتش کرده 

 باشم،رسی    ع گفتم:ببخشید!زیاد سوال پرسیدم. 

 

 کیل نیست عزیزم. :نه مش-

 

بعد هم با مکث،ادامه داد:ظاهر هم در جایگاه خودش مهم 

هست...اما نه اون قدری که بخوای با چشمت ادمارو 

...جدای از  این که بدوبی ذاتش چیه...اصل و  انتخاب کنی

 نسبش چیه... 

 

 

 

 

 چهارصدوهفتادوهشت#پارت

 جان یل#یل
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 او زیادی مرد متواضع و با شعوری بود! 

 

ر واقع با این چهره و تیپ و هیکیل که او داشت،من گمان د

یم کردم که زن هابی را انتخاب یم کند که حنی چند لول از 

 ظاهر خودش هم باالتر باشند! 

 

اما حاال یم شنیدم که یم گفت ظاهر و این حرف ها،برایش 

 مهم نیست! 

و در واقع این حرف نقطه ی قوت و امیدی بود برای منی 

ه و ظاهرم زیادی راضی نبودم و این اواخر هم که که از قیاف

 دچار کمبود اعتماد به نفس شده بودم! 

 

 هرچند که اطرافیان یم گفتند که چهره ی خوبی دارم!... 
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تنها رسم را تکان دادم و سیع کردم که دهانم را ببندم تا از 

ی را  ی ان حجم سوال هابی که توی مغزم وول یم خوردند،چیر

 به زبان نیاورم! 

 

یم ترسیدم که با پر حرفی ام،یک وقت ناراحت و عصبابی 

 بشود! 

 

باید فقط از این موقعیت نهایت لذت و استفاده را یم 

 بردم!... 

 

پا به پای هم راه یم رفتیم و تضاد قد هایمان من،در کنار او.. 

ین و جالب بود...   برایم شیر

 

 گاه نگاه مردم،و بیشیی دخیی ها را روی خودمان یم دیدم و 

از نهایت شوق و غرور،دلم یم خواست که دست دور 

 بازوی او بیندازم و در نزدیک ترین حالت به او،راه بروم.... 
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 چهارصدوهفتادونه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

تا به حال از دور و از دید نفر دیگری،خودمان را ندیده 

 بودم! 

 

این که مردم در ذهن شان راجع به ما چه یم گفتند را یم 

 استم بدانم... خو 
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یم خواستم بدانم مردی که نزدیک به هجده سال از من 

ستابی  بزرگ تر بود،به همش و عزیز بودن برای من بچه دبیر

 یم خورد،یا نه... 

 

هرچند که من سیع کرده بودم با آرایش کردن،سنم را حنی 

م!   شده کیم باالتر بیی

 

رد اما این وسط حنی هیکل و قد هایمان هم به هم نیم خو 

ی یک عکس  و من واقعن دلم یم خواست با گرفیی

 دونفری،حسابی خودمان را بسنجم! 

 

کنار قسمت ساحیل دریاچه،که پر از سنگ ریزه بود رفتیم 

با آرامیسر که این آب و خنگ هوا و عطر تن او،به من و من 

 القا یم کرد..پلک بستم و نفس عمیقی کشیدم... 

 

ی مثل یک رویا بود و من هنوز  باور نکرده بودم که  همه چیر

 داراب!این جاست و دقیقن در دو سه قدیم ام ایستاده..... 
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 حس کردم که نزدیک تر شد... 

 

ی عطری که بیشیی در مشامم   این حس،از همان قوت گرفیی

 پیچید آمد! 

 

؟-  :به خی فکر یم کنی

 

 با صدای مردانه و گرمش،لب هایم کش آمد و لب زدم

 :به تو... -

 

 

 

 شتادچهارصدوه#پارت

 جان یل#یل
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ی نگفت...  ی  چیر

فقط صدای نفس های کشیده اش را یم شنیدم و پلک 

ی به بسته بودن پیدا یم کردند...   های بسته ام میل بیشیی

 

 دروغگوبی نبودم... 
 من دخیی

 

هرچه در ان قلب کوچک و پر تپش یم گذشت را دو دسنی 

 تحویل او یم دادم...بی توجه به تمام عواقب اش! 

 

در حال خودم بودم و به این فکر یم کردم که من هنوز 

دیوانه،چقدر دخیی احساش و عجینی شده ام،که با حلقه 

رید و بالفاصله شدن دسنی به دور شانه ام...پلک هایم پ

 چشمانم باز شد... 
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درست کنارم ایستاده بود و حاالبی که دستش دور شانه ام 

یم کردم و  حلقه بود،به خوبی گرمای دلپذیر تن اش را حس

 دلم قنج یم رفت! 

 

رسم را باال گرفتم تا حالت صورتش،و دلیل این کارش را 

 بدانم... 

 

چهره ی خننی و نگاه آبی رنگ و شفافش به مقابل بود و 

ی را لو نیم داد!  ی  کیم اخمالودش چیر

 

ی لبخند پر  من چه کاری یم توانستم انجام بدهم،جز همیر

الپ تاالپ،برای او ، پر عشق و نگاه قلب باران و قلنی که تا

 شورانه یم تپید؟
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 چهارصدوهشتادویک#پارت

 جان یل#یل

 

 

ه  ه نگاه کیم که گذشت...باالخره به سمت منی که خیر خیر

ی شده؟ ی  اش یم کردم رو کرد و گفت:چیر

 

ی نشده بود؟؟؟ ی  یعنی از نظر او،واقعن چیر

 

 :نچ... -

 

ی چشمانم جا به جا کرد و گفت ایش را بیر :پس چرا نگاه گیر

؟  این طوری نگاه یم کنی

 

 :چطوری؟-
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یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:مثل یه گربه که یه  

ی یم خواد!  ی  چیر

 

ه به ل بخند گوشه ی لبش،چشمانم را گرد کردم و مثلن خیر

 با دلخوری گفتم:مثل گربه؟؟؟

 من شبیه گربه ام داراب؟!! 

 

 حاال لبخندش بزرگ تر شد!.. 

 

ف دندان های یک دست و سغیدش هم طوری که حنی ردی

 یم دیدم!... 

 

ناغافل،بینی ام را آرام کشید و بعد با همان خنده ی جذاب 

 کوچولوی بغیل! گفت:یه گربه  
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ان،نگاه مات مانده ام را میان تیله های آبی  مبهوت و حیر

 رنگش جا به جا کردم و گیج لب زدم؛ها؟

 

 خندید!.. 

 

 

 

 

 چهارصدوهشتادودو#پارت

 جان یل#یل

 

 

به منی که کم مانده بود از جمله ی او،پس بیفتم،تنها 

ی متوجه حایل که برایم رقم زده بود،نشد!   خندید و مطمئیی

 .. 
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شاید بیشیی از صدبار جمله ی کوتایه که گفته بود را در 

ذهنم تکرار کرده بودم و هر رسی، به طوری قلبم فرو 

 ریخته بود و فکرهای مختلف به ذهنم هجوم اورده

 بودند... 

 

به من گفته بود گربه ی بغیل! و من هنوز نفهمیده بودم که 

را  تنها شوخی کرد،و یا از روی قصد و قرضی این حرف

 زد!.... 

 

،سیع کردم که خودم را عادی جلوه  با هزار زور و بدبخنی

سم!   نیی
 دهم و تا حد امکان،حرف یا سوال چربی

 

گرمش   دلم یم خواست خودم را از اغوش نصفه نیمه ی

جدا کنم و درگوشه ای با خودم خلوت کنم و ساعت ها..به 

 حرف و رفتار های او بیندیشم... 
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 توانستم... اما نیم 

 حنی رمق را از پاهایم هم برده بود! 

 

 بی جنبه ای نبودم! 
 به خدا که من ان قدر!دخیی

 

 هزاران حرف عاشقانه از افراد مختلف شنیده بودم... 

های دل آب کن اما...اما هیچ  هزاران چرب زبابی و حرف

کدام نتوانسته بودند به اندازه ی این جمله ی ساده ی 

،تمام وجودم ر   ا به حال عجیب عشق،دچار کنند... لعننی

 

 

 

 چهارصدوهشتادوسه#پارت

 جان یل#یل
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 او زیادی برای من مقدس بود.... 

 

طوری که هر حرفش،حنی ساده،...برای من مهم ترین گفته 

 مرم یم شد... ی تاری    خ ع

 

فقط مشکل این جا بود که جنبه ی هضم کردن این حرف 

 ها را نداشتم! 

 

 بود! البته که تقصیر خودش 

 

مانه رفتار یم کرد و تنها در حد یک سالم و  قبلن،چنان محیی

علیک ساده مرا در گفت و گو با خودش سهیم یم کرد،که 

 امده بود و حاالبی ک حسابی سطح توقع
ی ه به ام از او پاییر

ش اب شده بود،این طور متحیر و اندازه ی رس سوزبی یخ

ان یم شدم!   حیر
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ده شد،از حال و هوابی که دستش که از دور شانه ام کشی

ون کشیده شدم و حواسم جمع او شد...   گرفتارش بودم،بیر

 

بان قلب بی قرار من  ه اش روی من بود و ضی هنوز نگاه خیر

 از این باالتر نیم رفت به خدا!.... 

 

،جادوگرهای پلیدی بودند که راه به راه  این دو گوبی لعننی

 مرا مسخ خود یم کردند... 

 

چشمانش،به لب های خوش فریم که حاال لبخند نگاه ام از 

کوچگ کوشه ی ان را کشیده بود معطوف شد و چقدر بی 

مانه..به یاد آن بوسه هابی که هنوز هم وجودم آن ها را 
رسر

 تادم... درک و هضم نکرده بود،اف

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1730 

 

 

 چهارصدوهشتادوچهار#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :تو بگو-

 

؟گیج،کیم از او فاصله گرفتم و گفتم  :از خی

 

 :از مرد ایده آلت! -

 

 های او! 
ی

 درواقع مرد ایده آل من،کیس بود با تمایم ویژگ
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و من نیم دانستم که باید مثلن یم گفتم،آن مرد بی رحم 

 !  خود خود توبی

  زدم!... و یا حرف دیگری یم

 

اش تنها تلنگری بود و خب...این وسط صدای زنگ گوشر 

ی مان شد و که باعث قطع شدن اتصال قوی نگاه ها

 حواس او را از بابت این سکوت کشدار من،پرت کرد... 

 

،اخیم آمد و ابروهای پر  دیدم که با دیدن صفحه ی گوشر

و مردانه اش را به هم نزدیک کرد و بعد هم از جابی که 

 تاده بودیم،فاصله گرفت... ایس

 

 خییل کنجکاو بودم...خییل خییل.... 
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،برای جواب  ی دادن به تماش که هیچ از و این فاصله گرفیی

مخاطب پشت خط ان نیم دانستم...بیشیی و بیشیی این 

 حس مزخرف را قلقلک یم داد... 

 

درمانده،نفیس از هوای پاک گرفتم و نگاه ام را از اوبی که 

با همان اخم های در هم،مشغول حرف زدن  حاال،قدم رو و 

 بود،گرفتم و به آبی زالل دریاچه دوختم... 

 

 

 

 

 چهارصدوهشتادوپنج#پارت

 جان یل#یل

 

 

 من هیچ حقی نداشتم! 
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سم چه کیس زنگ زد،و نه خییل حق های  نه این که بیی

 دیگر! 

 

 نیم دانم... 

ی من و او یک حریم و دیوار بلند قرار  احساس یم کردم بیر

رفته و هرچند که بخواهم با او صمییم شوم،اما نیم توانم گ

 طش نزدیک شوم... بیشیی از یک حدی به او و رواب

 

ام یم آمد،یا از این که من  نیم دانم که این حس...از احیی

 مان یم 
ی

هنوز ته ذهنم او را رفیق بابا و دوست خانوادگ

 دانستم! 

 

 شانه ای باال انداختم... 

 

را با این فکر های فرصت طلب،خراب بهیی بود که امروز 

 نکنم! 
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،مشنی سنگ ریزه برداشتم ی  . خم شدم و از روی زمیر

 

این که آن ها را،یگ یگ در آب دریاچه پرتاب یم کردم..یم 

 توانست رسگرم کننده باشد! 

 

 البته...بیشیی جنبه ی پرت کردن حواس را داشت برایم... 

 

ی مخ اش را به طوری که به طور کامل داراب و تماس رو 

فراموش کردم و حاال با دقنی که از تمایم اعضای صورتم 

بود،سیع داشتم سنگ های کوچک و سبک را هویدا 

طوری پرتاب کنم،که روی سطح آبی چند باری ملق 

 بزنند.... 
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 چهارصدوهشتادوشش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

قبلن ها،چند باری با مجتنی در حوض حیاط خانه شان 

بودم و حاال کیم تبحر در انجام این کار  امتحان کرده

 داشتم... 

 

 کس از ما بندازی؟:عزیزم...میشه یه ع-

 

حواسم از شوت کردن سنگ های توی مشتم،جمع زن و 

 مرد جوابی شد که منتظر نگاهم یم کردند... 
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این که با این رسو تیپ،مثل یک دخیی بچه رفتار کرده بودم 

که اهمینی به ان   کیم خجالت اور بود،ویل سیع کردم

 ندهم... 

 

ی  یم ریختم و لبخندی زدم و درحایل که سنگ ها را روی زمیر

کف دست خایک شده ام را پاک یم کردم گفتم:بله،چرا که 

 نه... 

 

ی  زن جوان ، که ظاهری ساده و لبخندی زیبا و دلنشیر

داشت،گوشر را به سمتم گرفت و بعد هم با مردی که به  

ناری ایستادند تا از ان ها عکس احتمال زیاد همشش بود،ک

م.....   بگیر

 

زوج ها..چه پیر و چه در حقیقت من همیشه از دیدن 

 جوان..بسیار ذوق یم کردم!!.. 
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انقدر که در چند زاویه مختلف و با ژست هابی که یم گفتم 

ند،چند عکس دیگر هم از آن ها گرفتم و با دیدن  بگیر

دلم بهیی از لبخند های واقیع و دوست داشتنی شان،حال 

 قبل شد! 

 

 

 

 چهارصدوهشتادوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی؟-  :خانوم از من و دوستامم یه عکس یم گیر

 

با شنیدن صدای مردانه و کلقی که حس یم کردم رگه هابی 

 دارد،به ان سمت رو گرداندم و با 
ی

از شیطنت و مسخرگ
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 دیدن چند پش گردن کلفنی که با لبخند،بر و بر مرا نگاه یم

 !  کردند،اخیم کردم و گفتم:نه خیر

 عکاس بابات نیستم که.. 

 

 ز این مدل پش ها خوشم نیم آمد! هیچ ا

 

،بیشیی مایه ننگ بودند  ی با آن نیش های باز و نگاه های هیر

و لباس های چرت تن شان،که دیگر جایگاه ویژه ی خود را 

 داشت... 

 

 بینی چه تیکه ای ناض؟:جوون...یم-

 

 هست آبجیمون..  :خوش زبونم که-
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ه شان رفتم  و چشم غره ی غلیظی رو به نگاه های خیر

گفتم:ناموسن که حوصله ی شما عالفارو ندارم...خیر 

 پیش... 

 

نگاه اخمالودم را از صورت های پر خط و خش و ریش شان 

گرفتم و در دل صد ها لعنت به این شانس خرابم 

 فرستادم... 

 

ص الخلقه بود،گیر آدم قحط بود که هر چه یک وری و ناق

 من بیچاره یم آمد؟

 

 

 

 چهارصدوهشتادوهشت#پارت

 جان یل#یل
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 کشیدم و با قدم هابی بلند به سمت دارابی که هنوز با 
پوفی

گوشر و آن تماس کذابی مشغول بود،رفتم و صد لعنت 

دیگر بر پدر و جد آن پشان عالفی که با هر و کر،ارام پشت 

 رسم یم امدند فرستادم... 

 

ر مردابی گره ظاهرن که بخت و اقبال من به قماش این طو 

 خورده بود! 

 

خوب به یاد داشتم که پارسال،وقنی که با بچه ها به پارک 

رفته بودیم،باز هم چند پش خشتک اویزان دماغ عمیل 

ی  دنبال من بخت برگشته راه افتاده بودند و اضار به گرفیی

 شماره داشتند! 

 

 پست من نیم خورد!  آدم نرمال و متشخص که به

د داراب از تمایم جهات،احساساتم را اگر هم بود...که مانن

ب گلوله یم گرفت...   به ضی
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 :داراب... -

 

 نگاه عصنی اش که به سمتم برگشت،کیم دستپاچه شدم... 

گوبی فرد پشت خط،حسابی خشم مرد چشم آبی و صبورم 

 را برافروخته بود... 

 

 اهمینی ندادم ... 

رساندم و از قصد،دستم را در دست ازادش خودم را کنارش 

فل کردم و با نگاهم به او فهماندم که مییل به ماندن در ق

 این جا ندارم. 

 

 

 

 چهارصدوهشتادونه#پارت

 جان یل#یل
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 :قطع کن بعدن ِبت زنگ یم زنم میثم.. -

 

 نگاه سوایل اش روی چشمان من بود... 

خره با حنی وقنی که گوشر را توی جیبش گذاشت و باال 

بودم،میثم هست،تماس اش را پایان فردی که تازه فهمیده 

 داد.... 

 

دم و تنها لب زدم  دست بزرگ و گرمش را در دستم فشر

 :راه بریم؟-

 

 رسش را با موافقت تکان داد... 

با همان نگاه کنجکاو و سوایل،تنها سکوت کرد و پا به پای 

 قدم های من،قدم برداشت... 
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هم بودیم،احساس ارامش و حاال که دست در دست 

 
ی

ی یم کردم و خوش حال بودم که دیگر اسودگ  بیشیی

 صدای منحوس آن پش های الابایل را نیم شنوم. 

 

؟-  :خوبی

 

 این سوال را او از من پرسید...درحایل که کنارم قدم یم زد... 

 

شاید از این که دستش را گرفته بودم و در سکوت 

 بود!  کامل،کنارش راه یم امدم تعجب کرده

 

 

 

 

 چهارصدونود#پارت
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 جان یلیل#

 

 

با پرروبی تمام،دست ازاد دیگرم را دور همان بازوبی که 

ه به پنجه در ان قفل کرده بودم،حلقه کردم و با لبخند  ،خیر

 چشمانش لب زدم:خییل.. 

 

 ابروبی باال انداخت و دیدم که او هم لبخند محوی زد... 

 

،مرا م با حرف های از این که مرا پس نزده بود و باز ه منقی

از خودش جدا نکرده بود،واقعن قلبم آرام گرفت و از طعم 

ین عشق،کمال لذت را برد...   شیر

 

حاال که دستش را گرفته بودم..ارام تر قدم بریم داشت و 

 دیگر از نگاه های دخیی ها اذیت نیم شدم... 
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 برایم مهم نبود که با خودشان چه فکری یم کردند.. 

 

ینی این  تفاوت هایمان را از خاطرم دور لحظه ها،تمایم شیر

کرده بود و من تنها در دل دعا یم کردم که باز هم دو 

ون بیاییم.  ..به بیر  تابی

 

-?  :نگفنی

 

 :خی و؟-

 

 ت و.. :مرد ایده آل-

 

 یادش مانده بود که این سوال ساده را بی جواب گذاشتم؟

 

ی یا نگفتنش؟-  :حاال مهمه گفیی
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 :آره! -

 

صورت جدی اش گفتم:آخه وقنی دادم و رو به رسی تکان 

 من تو رو انتخاب کردم،ینی ایده آلم بودی دیگه! 

 

 

 

 

 چهارصدونودویک#پارت

 جان یل#یل

 

 

با شیطنت اضافه کردم :این همه 

 ... ...فروتنی ...آقابی
ی

...بزرگ  جنتلمنی
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 یل خانوم! ارام خندید و گفت:هندونه نذار زیر بغل ما یل

 

 دیگه... م گ:خب راست یم-

 !  واقعن مرد خوبی هسنی

 

 لبخندش را دیدم و دلم بیشیی برایش قنج رفت... 

 

این که از تعریف هایم خوشش امده بود برایم پر افتخار و 

ی،باز هم  ین بود...طوری که یم خواستم از رس جو گیر شیر

ی لبخند های ژکوند تحویلم  از او تعریف کنم تا از همیر

 اقعن... و  دهد،اما خب...خودداری کردم

 

یم ترسیدم که از این رفتارم خوشش نیاید و به جای 

 خنده،اخم و تخم تحویلم دهد.. 
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من مرد قد بلند و خوش پوشر را که کنارم راه یم رفت را 

 هنوز،نیم شناختم و از حرف زدن با او ترس داشتم... 

 

ی حال  یعنی درواقع طرز برخورد با او را نیم دانستم و درعیر

کاری کنم که او بخندد و خوش حال ط  دوست داشتم فق

 شود... 

 

 

 

 چهارصدونودودو#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

نفیس گرفتم و درحایل که نگاهم را به دستان قفل شده مان 

 ام 
ی

ی که داشت در زندگ دوخته بودم و از این معجزه و تغیر
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ی  رخ یم داد و مرا لحظه به لحظه غرق در دوست داشیی

 ذارم... ه نیمگفتم:هندوناویم کرد،ارام  

 تو واقعن مرد خوبی هسنی داراب!... 

 

 دهانم را بستم... 

قطعن اگر بیشیی حرف یم زدم،احساساتم با قدرت تمام،در 

ون یم جهیدند!   جمالتم نمود پیدا یم کردند و بیر

 

 حس کردم دستم را فشار آرایم داد... 

 

 :خوب نیستم... -

 
ی

 سازم! خوب برات بنه به اندازه ای که بتونم یه زندگ

 

 و عجز،پلگ طوالبی زدم و گفتم:یم
ی

شه امروز و با درماندگ

ا حرف نزنیم حداقل؟ ی  راجع به این چیر

 خواهش یم کنم! 
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سکوت که کرد،نفس اسوده ای کشیدم و نگاهم را به 

ی که به ارایم در ان قدم بر یم داشتیم دوختم...   مسیر

 

داراب را یک شست و نیم دانستم چه غلظ کنم،تا ذهن 

وی اساش دهم،که انقدر ضدحال نباشد و در هر ش

ی کننده بارم نکند!...   دیدار،از این حرف های مشمی 

 

 

 

 

 چهارصدونودوسه#پارت

 جان یل#یل
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 :میگم.. -

 

 :جان؟-

 

 باز هم لبخند زدم.. 

 

ل احساسات درهم و برهمم،تنها عکس  در واقع برای کنیی

 ارامم یم کرد! العمیل بود که کیم 

 

ی  قدم هایم را کند تر کردم و وقنی که ایستادم،او هم متعاقیی

 ایستاد و نگاه سوایل اش را به من دوخت... 

 

بی میل،دستانم از دست و بازوی او جدا کردم و رو به 

 ندازی؟چشمان کنجکاوش،پرسیدم:یه عکس از من یم

 

 رسی تکان داد.. 
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 :حتمن! -

 

ه باز شده ا وارد کردم و با نییسر کام ر رمز بلند و باالی گوشر 

 بود،ان را به سمت داراب گرفتم و گفتم:بیا.. 

 فقط چند تا بگیر باشه؟

 توی زاویه های مختلف.. 

 

بی حرف،باز هم رسی تکان داد و منتظر ماند که من خودم 

 را اماده کنم.. 

 

 

دسنی به موهای بلند و شال ازادم کشیدم و درحایل که 

مایم ژست نما را حفظ کرده بودم،ت هنوز ان لبخند دندان

 هابی را که بلد بودم اجرا کردم... 
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 چهارصدونودوچهار#پارت

 

 جان یل#یل

 

 را در صورت داراب 
ی
 و بی حوصلگ

ی
طوری که کالفگ

تشخیص دادم و متوجه شدم که زیادی او را عالف عکس 

ی از خودم کرده ام...   گرفیی

 

،گوشر را از به سمتش رفتم و وقنی با تشکر و  قدردابی

 گرفتم ،گفتم:یه چند تام سلقی بندازیم؟؟دستش یم  

 

ه و پر مکثش که یم گفت واقعن از دست من کالفه  نگاه خیر

 شده،اما واقعن نیم توانستم از خیر این موضوع بگذرم... 
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من یم خواستم که از او تصویری داشته باشم برای شب ها 

 ا نیم دیدم! و روز هابی که دلتنگش یم شدم و او ر 

 

یم؟؟-  :بگیر

 

 کشید و با ابروبی باال انداخته گفت:باشه.. پو
 فی

 

با خوشحایل و شعف،به طرفش،رفتم و بی رودروایسنی 

دستم را این بار هم به دور بازویش حلقه کردم و بی توجه 

به تصویر صورت کالفه و شاید هم متعجبش از درون 

،پشت سلقی گرفتم...  ،سلقی  صفحه گوشر

 

ه بیشیی از این جرات شکل فقط یبیس او بود و منی کتنها م

نیم کردم تا خودم را به او بچسبانم و در حالت های 

م...   مختلف با او عکس بگیر
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ی ها هم،غنیمت بود!   هرچند که همیر

 

 

 

 

 چهارصدونودوپنج#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

بیست دقیقه،داراب با اعالم اینکه -باالخره بعد از یک رب  ع

اضش را اعالم  خسته شده ا کرد و پیشنهاد ز ایستادن،اعیی

ی،به رستوران های ان جا برویم و  ی داد که برای خوردن چیر

ی سفارش دهیم...  ی  چیر

 

ی انتخاب کردیم و نشستیم..  ی  میر
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 از روی منو سفارشاتمان را انتخاب کردیم... 

او سکوت کرد و باز هم منی که از زور هیجان و ان حجم از 

ی احساسات درحال  و  ترکیدن بودم،به حرف امدم و از زمیر

 زمان برایش تعریف کردم... 

 

وقنی یم دیدم که در هنگام حرف زدن پر اب و تاب 

ه نگاهم یم کند...بیشیی فکم یم جنبید  من،چنان دقیق و خیر

و لبخند های گاه و بی گایه که ان وسط ها نثارم یم کرد،در 

 که تعریف جواب قهقهه های بلند منی بود که به خاطرابی 

 دادم... یم کردم،واکنش نشان یم 

 

 برایم غیر قابل باور بود... 

 

این که مردی خوش پوش و خوش چهره،مقابلم نشسته 

 بود و از تمایم احساساتم نسبت به خودش اگاه بود... 
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 که دیگر رسسخنی گذشته را 
ی

این که با تیله های آبی رنگ

 دلپذیر،خیر 
ه نگاهم یم نداشتند و با چاشنی یک مهربابی

 کرد.... 

 

 

 

 

 صدونودوششچهار #پارت

 جان یل#یل

 

 

 

تمام آرزویم،درست مقابل رویم نشسته بود و من انقدر 

خودم را در رویاهایم گم کرده بودم که متوجه رفتار ها و 

 صدای بلند خنده هایم دریک مکان عمویم نیم شدم!... 
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 :بریم؟-

 

جواب آخرین خالل سیب زمینی را هم خوردم و در 

 دادم... داراب،با موافقت رسم را تکان 

 

 هر دو از جا بلند شدیم.. 

داراب برای حساب کردن،به سمت صندوق رفت و من هم 

،تا  در حایل که از توی صفحه سیاه و خاموش گوشر

حدودی رسو صورتم را چک یم کردم،به سمت در راه 

افتادم و بی حواس،خواستم گوشر را توی کیفم بگذارم که 

.. با  .هل و شوک برخورد به جسیم و سپس صدای جیغ زبی

ی و دریده ی زبی  زده نگاهم را باال کشیدم و با نگاه خشمگیر

 که احتمالن،جیغ کشیده بود رو به رو شدم... 

 

هنوز متوجه اتفافی که افتاده بود نشده بودم،که زن 

ی مقابلم با تن صدای باال و لحن بدی توپید..   خشمگیر

 وری ت و؟؟؟:هوی خانوم مگه ک -
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فضا را سکوت پر کرد و هزاران  حس کردم به یک باره تمام

 چشم به سمتم برگشت... 

 

 

 

 

 چهارصدونودوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

متحیر و گیج از رفتار زن طلبکار مقابلم...نگاه ام را دوری 

 و بعد هم مانتوبی که رد سفید دوغ 
روی صورت عصبابی

خودنمابی یم کرد،انداختم و دقایقی پیش را روی سیایه ان 

 رور کردم... در ذهنم م
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 گوبی من مقص این اوضاع بودم! 

 

 :با ت وام!چ را مثل بز زل زدی به من؟؟؟؟-

؟؟؟  یم گ م ک ری یا کوری که جلوت و نیم بینی

 ه  ان؟؟

 

 کم کم داشتم حرض یم شدم از این وضعیت! 

 

ی  قصد عذر خوایه از زن را داشتم.. ویل حاالبی که توهیر

نیده بودم،به کل ان هایش را،ان هم جلوی این همه ادم،ش

موضوع از ذهنم پاک شد و حاال من هم با چشمابی پر از 

خشم،قدیم به زن نزدیک شدم و بی توجه به گارسوبی که 

مودبانه خواسته بود که این وضع را خاتمه دهیم،با جدیت 

و تخیس چانه باال دادم و گفتم:هوی به 

 ودت!!...یاواش!.. خ
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 چرا کویل بازی در میاری؟

 ت و تف کردی؟عفت کالم

 

به ای که به شانه ام کوباند را  انتظار وحیسر بودن و ضی

 نداشتم!.. 

 

ه ی گستخاخ...عوض معذرت خوایه - :خفه شو دخیی

 دی؟؟کردن چرت و پرت تحویل من یم

 

 پوزخند حرض و عصنی ای زدم... 

 

 صیی کردن و صبور 
 بودن نبودم! دخیی

 

ل و بچه های اکیپ مان خوب یم دانستند که در کلک

 ها و چهره ی غلط 
ی

انگ دعوا،برخالف تمام دخیی

 اندازم،چطور وحیسر و افسار گسیخته یم شدم! 
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 چهارصدونودوهشت#پارت

 جان یل#یل

 

 

ه و حواس ها همه جمع دو نفری بود،که  چشم ها همه خیر

به الی رسو صدای شان  با جیغ و داد و فحش هابی که ال 

 د... به گوش یم رسید،مرکز توجه همه بودن

 

 چند نفر گوشر به دست،فیلم یم گرفتند... 

 

ت و خنده ان ها را تماشا یم کردند...   چند نفر با حیر
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بعضی ها پچ پچ یم کردند  و بعضی دیگر با تاسف،برای ان 

 ها رس تکان یم دادند... 

 

 متحیر 
و پاهابی خشک داراب،مردی که با چشمابی

کیس بود شده،جلوی صندوق مات مانده بود...شاید تنها  

که هنوز مغزش راه نیفتاده بود تا اتفافی را که تنها در عرض 

 چند ثانیه رخ داده بود را درک و هضم کند... 

 

،که از میان ان شلوغی و تنها زمابی به خودش امد 

ی را دید که گیسوان بلندش اسیر دست زبی  همهمه،دخیی

ی بود...   خشمگیر

 

 وقت تجزیه و تحلیل موقعیت نبود. 

 

ان اما غضب الود،گام با روابی   حیر
 بهم ریخته و چشمابی

های بلندش را به سوی معرکه ای که راه افتاده بود 

 برداشت... 
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 چهارصدونودونه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ک گوبی دیوانه شده بود که ان طور با جیغ و فریاد،با 
دخیی

ناشناس مقابلش دست به گریبان شده بود و داراب که زن 

 دعوابی  تا به ان لحظه
ی از عمر ش و خرده ای سالش،چنیر

میان دو زن ندیده بود،متعجب تر از همه به چشم یم 

 حس های وجودش،هیچ رس در نیم 
ی

خورد و از بهم ریختگ

 اورد! 
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خودش را جلو انداخت و پنجه های محکم اش را به شانه 

 گرفت تا که از هم فاصله شان دهد...   ی ان دو 

 

این میان صدای جیغ شان چون یگ از یگ جری تر بود و 

سوهابی برنده بر مغز و روحش سابیده یم شد و تمرکز را از 

 وجودش سلب یم کرد... 

 

 فریاد زد

 :ب  س ک  نی  د... - 

 

 بی فایده بود! 

 

ه سیع کرد خوش را میان ان دو بیندازد و این بار خطاب ب

یل که تمام صورتش قرمز شده بود،با نهایت خشم و یل

 :ت م وم ش ک  ن ل  ی ل   ی....ت م ومش ک  ن!!.... جدیت غرید 
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ی به یاری داراب امدند...   خوب بود که چند نفر دیگر نیر

 

حاال زن ناشناس و خشمگینی که هنوز رد سفید دوغ روی 

یک  لباسش قابل مشاهده بود،توسط دو زبی که لباس هابی 

مدل و رسیم به تن داشتند و گوبی از کارکنان رستوران 

مهار شده بود،اما فحاشر و جیغ و دادش،همچنان بودند،

 پابرجا!. 

 

 

 

 

 پانصد#پارت

 جان یل#یل

 

 

 پچ پچ ها باال گرفته بود و شلوغی رستوران دو چندان.. 
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همه نگاه ها روی ان ها بود و نگاه رسسخت و شماتت بار 

ه به یک جفت چشم قهوه ای رنگ رسکش و  داراب،خیر

 دریده.. 

 

ی که از فرط خش م و زوری که در کتک کاری با ان دخیی

زن،زده بود،نفس نفس یم زد و موهای اشفته و بهم ریخته 

اش روی صورت قرمز و عصبابی اش،رها افتاده بودند و بی 

ی و بد داراب،کم مانده بود از فحش  توجه به نگاه سنگیر

زن،منفجر شود و بار دیگر تمام دق و دیل اش را روی  های

 ند.. صورت و موهای او خایل ک

 

با حرف های رکیگ که یط این سال ها از دوستانش یاد 

ی برداشت که به سمت ان زن بد  گرفته بود،بار دیگر خیر

د،که این بار پنجه های قفل شده ی  دهن یورش بیی

 داراب،به دور بازوانش اجازه نداد... 
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 ا تمام انرژی دستانش را تکان داد که خودش را رها کند... ب

 

ی کالفه تر و شاید عصنی تر بود،که با اما این میان مرد

قدرت او را مهار کرده بود و از زور فشار،گوشت دست 

ک را داشت له یم کرد!   دخیی

 

 که نگاه شان درهم قفل شد،بی تعلل غرید:تمومش 
وقنی

 یل! کن یل

ی حاال!   همیر

 

 

 

 پانصدویکرت#پا

 جان یل#یل
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را به بعد هم بدون این که اجازه ی هرگونه عکس العمیل 

ک بدهد،با خشونت او را به دنبال خودش کشید و از  دخیی

ه ای که زوم آن ها بود،اخم هایش بیشیی و  نگاه های خیر

 بیشیی در هم گره خورد.. 

 

 صدای بلند زن،از پشت رس یم آمد.. 

 الفاظ رکیک! جیغ جیغو و پر از 

 

یل که کشان تاسف و رسدرد داراب بیشیی شد و این میان،یل

راب کشیده یم شد،باری دیگر منفجر شد و کشان با دا

درحایل که به سمت جمعیت پشت شان رو گردانده 

بود،هرچه به ذهنش یم رسید،با صدابی بلند به زبان یم 

 اورد و قطعن اگر داراب رهایش یم کرد و چون مجرم ها او 

را دنبال خود نیم کشید،با ناخن های بلند و بی قرارش 

 و خش یم انداخت! صورت زنک را بیش از ان،خط 
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ون گذاشتند..باالخره یل یل با از ان رستوران شلوغ که پا بیر

حرص دهان بست و حاال حواسش جمع مرد اخمو و 

غضب الودی شد،که بی توجه به او..قدم هابی بلند و 

گوشت بازوی او را کامل در مشتش محکم بر یم داشت و  

 له و لورده کرده بود! 

 

ک و این اوضاع،اگر چند با وجود نفس زدن های دخیی 

ی منوال پیش یم رفت،قطعن از نا  دقیقه ی دیگر به همیر

برابری قدم های شان، سکندری یم خورد و جلوی آدم 

ی  هابی که با تعجب ان ها را نگاه یم کردند،با مخ روی زمیر

 مد.. فرود یم آ

 

 

 

 

 پانصدودو#پارت

 جان یل#یل
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جیغ و داد خش  طاقت نیاورد و با همان صدابی که از زور 

 برداشته بود،گفت:دستم و ول ک ن داراب.. 

 ک ندی دست ... 

 

با غرش داراب،حرف در دهانش ماسید و نگاه مات و 

 مبهوتش به نیم رخ او گیر کرد.. 

 

 چه گفت?

 

 شو!"؟ با لحن بدی غریده بود که "خفه

 

آن هم داراب؟..همان مرد صبور و با وقاری که جز 

ی ندیده ی ام،از او چیر
 بود؟ احیی
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بغض با رسعت نور،تمام حجم گلویش را اشغال کرد و 

 لجاجنی از جنس ناراحنی تمام وجودش را پر کرد... 

 

این بار با صدابی که محکم تر بود،گفت: گفتم دستمو ول 

 ک ن..ول ک  ن... 

 

ی شد مقدمه ی بعد هم در  حرکنی احمقانه،ایستاد و  همیر

،ایستادن داراب.  ی ی خوردن و متعاقیی  زمیر

 

دای آخ بلند و دردناکش،از بابت همان دسنی بود که ص

هنوز هم اسیر پنجه ی محکم داراب بود و حاالبی که روی 

ی افتاده بود،به شدت کشیده شده بود و درد یم کرد!...   زمیر
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 پانصدوسه#پارت

 ان جیل#یل

 

 

 

داراب که  یط این نیم ساعت،کم مانده بود شقیقه هایش 

ک مقابلش را بی توجه به تمام از درون منفجر شوند و  دخیی

د....برای  نسبت ها و جنسیت ها،زیر مشت و لگد بگیر

حفظ آرامش ته کشیده اش،رس به سمت اسمان گرفت و 

 ناشر از 
ی

سیع کرد با کشیدن چند نفس عمیق،این گر گرفتگ

م و غضبش را فروکش کند،تا جلوی این همه چشم خش

ه کاری دست خوشان ندهد!   خیر

 

 

را به سمت او رس داد و با نگایه به صورت قرمز و نگاه اش 

ی که فاصله ی کیم با انفجار بغض النه  درهم رفته ی دخیی
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 الی موهایش کشید و 
ی

کرده در گلویش داشت...کالفه چنگ

 زیر لب لعننی فرستاد... 

 

ک شل کرد و خم شد تا از گره دس تش را از دور بازوی دخیی

ی جمع و جورش کند.   روی زمیر

 

مرکز توجه آدم های کنجکاوی آن جا قرار گرفته زیادی 

 بودند! 

 

دست دور کمرش حلقه کرد و با دسنی دیگر،این بار ارام تر  

ی بلندکرد... بازوی  ش را گرفت و از روی زمیر

 

یل،خیی از بغض فرو خورده یلسکوت و نفس های کشدار 

 اش یم داد! 

یم دانست که تا لب از لب باز کند،باروت بغضش اتش یم 

د و بیشیی غرورش را لگد مال یم کند!   گیر
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 پانصدوچهار#پارت

 جان یل#یل

 

 

 زیادی زهر شده بودند این دقایق اخر تفری    ح شان!... 

 

ف و با قرار بود امروز را فقط بخندد و مردی را که بی حر 

ی کنارش قدم بر یم داشت و هنوز دستش را   سنگیر
سکوبی

شیی بشناسد و بیشیی از دور کمر او باز نکرده بود را بی

ی کند... رفتارهای  ش را سبک سنگیر

ی به شکل افتضایه پیش رفته بود...   اما همه چیر
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ی رسیدند..   به ماشیر

 

ه و پر سوءظن بود!   تنها نکته مثبت،کم شدن نگاه های خیر

 

ی را زد و به سمت در راننده رفت و آن را دا راب قفل ماشیر

توجه نبود و سپس  باز کرد،اما هنوز ننشسته بود که تازه م

 یل در همان نقطه ای که رهایش کرده بود،شد... ایستادن یل

 

یز شدن  ف لیی ش تکمیل شده بود و حاال در رسر ظرفیت صیی

 بود! 

 

ک اشنا بود و حاال به خوبی 
 یم دانست با اخالق های دخیی

که باز هم لج کرده و قرار نیست در عالم صحت و صلح 

ی شود و این دقیقه ها ی بد را بیشیی کش سوار ماشیر

 ندهد... 
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ی یک "به درک" ،سوار  قطعن اگر زبی دیگر بود،با گفیی

ی یم شد و تخت گاز از ان جا دور یم شد....   ماشیر

 

 توانست... اما با دخیی چموش و دیوانه ی مقابلش نیم 

 

 

 

 

 پانصدوپنج#پارت

 جان یل#یل

 

 

 اما با دخیی چموش و دیوانه ی مقابلش نیم توانست... 
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ند که عصابیت داشت قدرت تفکر و منطقش را سلب هرچ

یم کرد..اما باز هم این وسط یک حس مسئولیت پذیری 

 مسخره و قوی وجود داشت که نیم گذاشت کاری کند... 

 

ی یل به سمت مخالف...دندان قروچه ای یل با قدم برداشیی

 کرد و پلگ طوالبی زد.. 

 یل.. زیر لب غرید:لعنت بهت یل

  

ی را ب  ه هم کوبید و با صدای بلندی گفت:ک جا؟؟در ماشیر

 برگرد این جا ببین م... 

 

ک تند تر شد و خلق داراب تنگ تر!   تنها قدم های دخیی

 

بلند به سمتش زیر لب فحیسر نثار خودش کرد و با گام هابی 

 رفت.. 
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 به وضعیت خودش،خنده اش گرفته بود! 

 یک خنده ی عصنی و پر حرص... 

 

دنبال یک الف بچه ی دیوانه با ش و اندی سال سن،به 

 
ی
اش را از یاد راه افتاده بود و تمام هدف ها و اصول زندگ

 برده بود انگار! 

 

 

 

 پانصدوشش#پارت

 جان یل#یل 

 

 

 به دست 
ی

ی چنگ  او زد و غرید:ک  ری؟؟؟خشمگیر

 ری روی مغز خراب من؟؟؟چرا فقط یورتمه یم
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 ه ان؟؟

 

ک به سمتش که برگشت،ج لوی چشم های ابری دخیی

ون فرستاد...   زبانش را گرفت و نفسش  را محکم از ریه بیر

 

ی صورت مظلوم او را کم  در این لحظه،فقط گریه و همیر

 داشت! 

 

 نگاهش را دوری در چهره اش چرخاند... 

 

رد رسخی از ناخن،روی گونه و پیشابی اش به چشم یم خورد 

 و تاسف و اعصابش را بیشیی بریم انگیخت... 

 

 گه این وسط؟؟یم :االن گریه خی -

 

 دستش را بی جان کشید.. 
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 :ولم کن.. -

 

 پوفی کشید و کالفه گفت:ولت کنم که خی بشه؟

 هان؟

؟  نیم خوابی این مسخره بازی رو تموم کنی

 

 د و هوای دلش گرفته تر شد.... چانه اش لرزی

 

 داراب حال او را نیم فهمید! 

 

 

 

 

 پانصدوهفت#پارت

 جان یل#یل
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حس بدی دارد،که جلوی چشم ان همه  نیم فهمید که چه

ادم و به خصوص ان زن آکله،به جای این که از او 

طرفداری کند و حداقل حرفی بزند...ان طور کشان کشان 

ون اورده  بود و تازه از دستش شایک هم بود و اینطور او را بیر

 بد با او حرف یم زد و از همه بدتر...به او گفته بود که

 "خفه شو!"

 

ورد که هیچ کدام از حرف های رکیک آن زن،به قسم یم خ

اندازه ی این دو کلمه ی لعننی روح و روانش را بهم نریخته 

 بود! 

 

 او انتظار دیگری از داراب داشت. 
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 دارش باشد... این که طرف

د...   در آغوشش بگیر

 نازش کند... 

 حال آن زن دیوانه را به جا آورد... 

 

 :با اسنپ یم رم.. - 

 

 . پوزخند عصنی زد 

 

د و سیع کرد با لحنی  با انگشت،چشمان خسته اش را فشر

 نرم تر با این دخیی چموش تا کند. 

 

 :با من اومدی..با منم بریم گردی. -
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 پانصدوهشت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :نیم خوام.. -

 

ک جا به جا کرد و  ی چشمان بارابی دخیی نگاهش را بیر

 نیم خوام... گفت:دست خودت نیست که یم
ی

 گ

 بیا. 

 

با لب هابی برچیده،رسی باال انداخت و شمرده 

 گفت:نیم..یام.. 

 ...به من دستور نده... 
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ه بود و این ناز از لجبازی بچگانه ی او،بیشیی خنده اش گرفت

 که در حرف ها و اداهایش هویدا بود،زیادی بامزه و 
ی

کمرنگ

ین به نظر یم رسید.   شیر

 

ت و با تن نگاه اش را به قهوه ای های دو دو زن او دوخ

 قبل را نداشت،آرام 
ی

صدابی که خشم فاحش و کالفگ

 گفت:دستور ندادم... 

 خواهش کردم. 

 

ا وقنی که بالفاصله زیر یل کوتاه بیاید،امانتظار داشت که یل

ان،تنها لب زد  گریه زد...گیج و حیر

 :خی شد باز؟-

 

مشت بی جانش روی سینه ی ستیی و محکم داراب فرود 

 الید:تو بهم گفنی خفه شو... امد و با ناراحنی ن
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 پانصدونه#پارت

 جان یل#یل

 

 

با دستانش،شانه های او را گرفت و متعجب،به چشمان 

زل زد و گوش هایش پر شد از لحن صدای دلخور و ترش 

 ناراحنی که هنوز با دلخوری،گله و شکایت یم کرد!... 

 :همش تقصیر اون زنیکه کثافت بود... -

 ن پرید! اون آشغال اول به م

،من و شبیه دیوونه  بعد تو به جای اینکه یه خی باره اون کنی

ون...   ها کشوندی بیر

؟  ؟؟...چرا با من مثل احمقا رفتار یم کنی
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 فکر یم کنی همه خی تقصیر منه؟؟؟

 ه  ا؟؟

 نیم بینی صورتم و؟؟

 ندیدی چطور موهامو کشید؟؟؟

 چطور فحش یم داد؟؟

 ها؟؟

 

نگایه به صورت درهم و شانه هایش را تکان داد و با 

 متعجب داراب،گفت:ول کن این دستای المصب من و.. 

 ... ستوبی  خودم یم رم یه قیی

 نیم خوام.. نیم خوام با تو جابی بیام!.. 

توبی که انقدر من واست بی ارزشم..واسه خی دیگه 

 وایسادی این جا دیگه؟؟

 ..ولم کن... 

 ول م ک  ن... 
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 این روز ها زیادی دل نازک شده بود! 

 

اوبی که سال تا سال،یک قطره اشک از چشمانش رسازیر 

نیم شد،حاال اشکش دم مشکش بود و با یک اخم این 

 زد... مرد،بغض به دلش چنگ یم 

 

 حاال هم که قضیه بیشیی از یک اخم ساده بود.. 

 

 

 

 

 پانصدوده#پارت

 جان یل#یل
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یل زیادی جدی گرفته بود...و یا داراب زیادی ساده و یا یل

 لگ! ا

 

هرچه که بود،میان آن دو دیواری به بلندی یک اسمان 

خراش،وجود داشت و قدرت درک متقابل را از جفت شان 

 ربوده بود... 

 

ی با هم حرف یم زنیم. : -  بریم توی ماشیر

 

یل باز هم تنش را رستقانه تکان داد و با صدابی که تحت یل

الشعاع گریه،گرفته به گوش یم رسید گفت:من نیم 

 نیم یام.. یام.. 
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نگاه کالفه اش را از صورت خیس او،به اطراف شان 

 انداخت... 

 

ن تک و توک بودند آدم هابی که با تعجب و کنجکاوی به ا

 ها نگاه یم کردند و رفت و امد یم کردند.. 

 

 کم کم داشت کفری یم شد! 

 

رسدرد کاسه ی رسش را به درد اورده بود و شقیقه هایش 

 نبض یم زد... 

 

ظه پتانسیل این را داشت که دخیی گریان و در آن لح

ه مردم،روی  ناراحت مقابل اش را مقابل چشم های خیر

د! کول بیندازد و به زور با خود   بیی
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 پانصدویازده#پارت

 جان یل#یل

 

 

زیادی داشت صبوری به خرج یم داد و لبخند عصنی ای که 

لب هایش را کش آورده بود،تا حدودی حس درونش را 

 یم کرد!  اشکار 

 

- ! ی  :مردم دارن نگامون یم کیی

 لج نکن! 

 

...ول کن دستامو بذار - :لج نیم کنم...تو داری لج یم کنی

 برم!... 
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 یل! لب زد:یل پر حرص

 

 :خانوم مشکیل هست؟؟-

 این آقا رو یم شناسید؟؟

 

 پوزخند عصنی ای زد! 

 

ی یک قلم را کم داشت!   در این هاگیر واگیر همیر

 

بلند که اخیم کمرنگ داشت و  مردی گردن کلفت و قد 

سبیل ها و تسبیح الی انگشتانش،او را مردی با صالبت و 

 جدی نشان یم داد... 

 

شنیدن صدای مردی غریبه،دست از وول  یل که حاال با یل

خوردن برداشته بود و سیع در خاتمه دادن به اشک های 
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ی او و داراب رد و بدل  داغ چشمانش داشت...نگاهش را بیر

 زه متوجه حرفی که داراب زده بود شد! کرد و تا

 

 نباید در یک مکان عمویم کویل بازی در یم آورد!... 

ی    گله و شکایت کند! حداقل یم توانست توی ماشیر

 

 

 

 

 پانصدودوازده#پارت

 جان یل#یل
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داراب،که بیشیی از این اخم هایش به هم گره نیم 

ه به مردمک های لرزان یل ان های یل،از میان دندخورد،خیر

چفت شده اش خطاب به آن مرد گفت:مشکیل نیست 

 آقا!شما بفرمایید! 

 

 باز هم صدای جدی مرد،در گوش های شان پیچید... 

 :با شما نبودم..با این خانومم! -

 

ش  از دیدن چشمان عصنی و بی حوصله ی داراب،اسیی

ملموس به جانش افتاد و اشک های ریزان اش  را بند 

 آورد... 

 

ی هم بود که ترس به  داراب را نیم شناخت و برای همیر

 دلش چنگ یم زد که نکند باز بخواهد دعوا راه بیندازد! 

ست،قبل از امدن این مرد مخصوصن حاالبی که یم دان

حسابی داراب را کفری کرده و فک سفت شده اش،بیشیی 

 نگرانش یم کرد.. 
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لب باز کرد تا هرچه رسی    ع تر این مرد هیکیل را که نیم 

 کجا پیدایش شده،رد کند...   دانست از 

 

ی نیست..ایشون...ایشون از اقوام - ی :ن..نه آقا..چیر

 ... ی  هسیی

 

 

 

 

ده#پارت ی  پانصدوسیر

 جان یل#یل

 

 

ی او بود،که باز هم با شنیدن صدای مشکوک و  منتظر رفیی

 پر از شک اش که پرسید
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 "مطمئنی خانوم؟

 اگه مزاحمه ادبش کنم!"

ه ی داراب شد و در ،نگاه نگران اش معطوف آبی های ت یر

 دل هزاران لعنت بر این روز مزخرف و نحس فرستاد. 

 

ی و ساکت مقابل یم خواست که قبل از  مرد خشمگیر

ه چشمان اش را نگاه یم کرد،حرفی  ه خیر اش،که تنها خیر

 بزند که او زود تر گفت:بزن به چاک مرتیکه! 

 نیم شنوی میگه آشناش م؟؟

 

 نالید:داراب.. 

 

 هم یابو! :حرف دهنت و بف-

 این چه طرز حرف زدن ه؟؟

 

 باز هم با ترس و دلهره نالید:داراب!.. 
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ارت پنجه های قوی او رها شد و چشمان شانه هایش از اس

تر و پر ترسش به دنبال دارابی کشیده شد،که با یک قدم 

بلند خودش را به مرد سبیلو و طلبکار رساند و در یک چشم 

 شان شد!... به هم زدن دعوای

 

هابی که حاال از چشمان رسخش رسازیر شده بود،تنها  اشک

ش که او را به س کسکه انداخته از بابت ترس بود و اسیی

 بود! 

 

مرد سبیلو،بلند تر و هیکیل تر بود،اما این وسط مشت های 

پر قدربی که چند سایل بود با کیسه بوکس حسابی ورزیده و 

ی برابری  تقرینی قوی شده بودند،کار ساز تر بودند و همیر

 زور های شان،دعوا را زیادی شعله ور تر کرده بود... 
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 پانصدوچهارده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 ویل خب... 

 

 زورشان به هم یم چربید. 

 یگ یم خوردند و یگ یم زدند!  

 

 بیست دقیقه تمام!... 

 

وع شده بود،بیست دقیقه  دعوابی که رس هیچ و پوچ رسر

حسابی از یکدیگر کتک  تمام به درازا کشید و هر دو طرف

 خورده بودند! 
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ار ها و بارها داراب را صدا کرده یل با گریه و خواهش ، بیل

ی ندید،درنهایت مجبور شده بود از  بود و وقنی هیچ تاثیر

د... مردیم که باز هم تنها تماشاخی بودند   ،کمک بگیر

 

 و ترس به هق هق افتاده بود و حاال 
ی

ک از بیچارگ دخیی

ی امر تمایم این ات فاقات را تقصیر خود یم دانست و همیر

ی بد وجودش دو چندان قد باعث شده بود که حس ها

 علم کنند و دلش را زیر و رو کنند... 

 

 هر دو مرد نفس نفس یم زدند... 

 

با اینکه از هم جدای شان کرده بودند،باز هم با داد و فریاد 

 برای هم خط و نشان یم کشیدند و فحاشر یم کردند... 
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 پانصدوپانزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

از مردم تماشاگر پر کرده بودند و اطراف شان را حلقه ای 

ک چشم  باز هم همهمه ای بر پا شده بود که مقصش دخیی

 قهوه ای گریان بود! 

 

از پس پرده ی شفافی که روی مردمک هایش را پوشانده 

 و بی اعصاب را یم دید که گرچه 
ی بود،هر دو مرد خشمگیر

چندین نفر دست به دور بازوان ان ها انداخته بودند تا 

ی این دعوای لفظی ای که رس داده مهارشا ن کنند،اما در حیر
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ی بریم داشتند و  بودند...هر لحظه چند بار به سمت هم خیر

 داد و قال شان بلند تر یم شد!... 

 

ی  هرگز،و ابدن تصور نیم کرد که مرد صبور و متیر

ی منف جر شود و بر رس این و ان اوار رویاهایش...این چنیر

 شود... 

 فحش دهد... 

 ... فریاد بکشد 

 دست به یقه شود... 

 کتک کاری کند.... 

 

 چرا این مرد را نیم فهمید؟

 

چرا فکر یم کرد که داراب مبادی ادب،حنی یک بیشعور هم 

ون نیامده و حنی مورچه ای را هم  تا به حال از دهانش بیر

 زیر پا له نکرده؟؟
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ی ترین چرا باید  امروزی که فکر یم کرد،جزو خاطره انگیر

...جزو بدترین ها،در خاطرش ثبت یم روزهای عمرش است

 شد؟؟؟

 

 

 

 

 پانصدوشانزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 چرا...چرا...چرا... 

 

این چرا ها در ذهن خسته اش جوالن یم دادند و با قدم 

هابی تند پشت رس مردی که با گام هابی بلند ، به سمت 
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ینش قدم بر یم داشت،رفت و به جان کندن سیع کرد ماش

اش را خفه کند،تا بیشیی از این محرک صدای هق هق 

 اعصاب داراب نباشد! 

 

باید خداراشکر یم کرد که آن دعوای کذابی قبل از رسیدن 

 پلیس و پلیس بازی به پایان رسیده بود... 

 

ی باز یم شد!   بیچاره یم شد اگر پای شان به کالنیی

ن بود که باید فاتحه ی خودش و این رابطه ی دست آن زما

 شکسته را یم خواند!... و پا 

 

،به آبی از جا کنده شد و یل ی یل با قلنی که به سان ماشیر

گنجشک یم تپید،به صندیل چسبید و بی تمرکز کمربندش را 

 بست... 
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ک  چیتگر را،با آدم هابی که شاهد تمایم لحظه های بد دخیی

طره سازی بدی که در ان اتفاق افتاده بودند،و با تمام خا

 اشتند... بود...پشت رس گذ

 

ی را صدای نفس های کشدار و بلند  سکوت محض ماشیر

 داراب شکانده بود و هیچ کس حرفی نیم زد... 

یل از ترس و داراب از اعصاب متشنچی که هنوز ارام یل

 نگرفته بود. 

 

 

 

 

 پانصدوهفده#پارت

 جان  یل#یل
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ک به گریه ای خفه و ارام مبدل شده بود هق هق های دخیی 

بی قرارش تا صورت مرد اخمالود کنارش کشیده و مدام نگاه 

 یم شد... 

 

گوشه ی لبش پاره شده بود و باریکه ای از خون...از بینی و 

 گوشه ی لب زخیم اش به چشم یم خورد... 

 

صورتش قرمز بود و هنوز برای کبود شدن مشت هابی که 

 بود...زمان نیاز بود!  روی آن خایل شده

 

 :داراب.. -

 

 ملتمس...  آرام گفته بود و 

 

امروز چنان از این مرد و فریاد هایش ترسیده بود که حس 

یم کرد،که تمام اعتماد به نفس و جرعتش را از دست داده 
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و مدام با خودش فکر یم کرد که چه بگوید یا چطور رفتار 

د!  کند که مثل ان مرد سبیلو،مورد خشم او قرار   نگیر

 

 منتظر ماند... 

ی و عذاب اور تنها جوابی که دریافت کرد ی ک سکوت سنگیر

 بود و بس! 

 

 اما او که طاقت نداشت! 

 
ی

 این جو و نگاه آبی رنگ
داشت جان یم داد زیر بار سنگینی

 که نگاهش نیم کرد! 

 

مرد مسکوت مقابل اش..غرق بود در افکاری که یگ پس از 

ی به  ه هابی تیر
ی سمت مغزش هجوم یم اوردند و دیگری،با نیر

 دان یم کردند... رسدرد لعننی اش را دو چن
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 پانصدوهجده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 درگیر یک بچه شده بود! 

 

 یک الف بچه که پر بود از دردرس و هیاهو... 

 

 و بی هیجانش چه یم کرد؟
ی  روتیر

ی
 داشت با زندگ

 

را او که حنی حوصله خودش را نداشت!چرا باید رابطه ای 

وع یم کرد که هیچ رقمه به نفع اش نبود...   رسر

 

 خر بازی دراورده بود؟ چرا 
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 نبود؟
ی
 مگر در استانه ی چهل سالگ

پس چرا مثل یک جوان بیست ساله بی فکری یم کرد و بی 

 گدار به اب یم زد؟

 

ی گرفت...   نفس سنگینی از هوای خفه ی ماشیر

 

بزرگ درد صورت و سوزش گوشه لبش،او را به یاد حماقت 

پر چندی پیش اش یم انداخت و افکار شماتت بار و 

 تاسف،بیشیی حمله ور یم شدند... 

 

نچی کشید و دست انداخت و پاکت سیگارش را از جیب 

ون کشید...   دراورد و نچی بیر

 

ان را کنج لبش گذاشت و با فندک روشنش کرد و پک 

 عمیقی به ان زد... 
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در حال و احوالش  این سیگار لعننی حنی ذره ای تاثیر مثبت

 ا تشدید هم کرده بود! نگذاشته بود...چه بسا درد رسش ر 

 

 

 

 

 پانصدونوزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

یک عادت مزخرف که از رسش نیم پرید و کار عبنی بیش 

 نبود. 

 

 :داراب.. -
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دلش یم خواست چنگ بزند به ان گلوی سفید و خر خره 

 ی دخیی دیوانه را بجود... 

 

گردن او بود و باز این طور طناز و مظلوم همه تقصیر ها  

 صدا یم زد! اسمش را 

 

هنوز با صداهای درهم برهم ذهنش کنار نیامده بود و این 

ک،بدطور حس هایش را به هم یم پیچاند  ی دخیی داراب گفیی

 و رسدرگمش یم کرد! 

 

با رسدی دسنی که روی دسِت بند سیگارش حس 

که انگار ان کرد،لحظه ای چشم از خیابان کش آمده ای  

نداشت،گرفت و به سمت هم لج کرده بود و قصد تمایم 

 صورت رنگ پریده و آشفته ی او چرخاند.. 
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 :ببخشید.. -

 

باید آن چشمان مظلوم شده ای را که تا دقایقی پیش با 

نهایت رسکیسر و تخیس برای آن زن خط و نشان یم کشید 

را  را از کاسه در یم آورد تا جلوی نرم شدن دل و اعصابش

 یم گرفت! 

 

 بی بس بود هرچه تا االن بی 
ی

عقیل کرده بود و از زندگ

 حاشیه و سوت و کورش فاصله گرفته بود! 

 

 :داراب! -

 

مشتش را دور فرمان سفت کرد و به خود تشر زد که به او، 

 و لحن لعننی اش توجیه نکند. 

 

ی را کم داشت فقط!   همیر
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ی رستق دلش نرم شود و ری تم نفس این که با صدای دخیی

 های عصنی اش،آرام!... 

 

 

 

 پانصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی و نگه دار... -  :یه لحظه ماشیر

 

باز هم سکوت و پک دیگری که با بی اعصابی به سیگار 

 زد... 
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 :یم گم نگه دار... -

 

- ...: 

 

 نالید:حالم خوب نیست...نگه دار... 

 

بی اختیار،نگاه اش سمت او برگشت و تمام صورت رنگ 

 ریده اش را از نظر گذراند... پ

 

 به حالش که نیم توانست بی تفاوت باشد! نسبت 

 

 دخیی فردین بود! 

 دخیی رفیقش!.. 

 امانت بود! 

 حس مسئولیت یقه اش را چسبیده بود! 
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 حس امانت داری!... 

 

خودش را توجیه یم کرد و صدا های جدید را در نطفه 

 خفه! 

 

ود را از پنجره فیلیی جا مانده از سیگاری که ته کشیده ب

ون پرت کرد و راه ی را کنار خیابان نگه بیر نما زد و ماشیر

 داشت. 

 

ی که سنگینی نگاه آشفته اش را به خوبی  به طرف دخیی

ه به آن صورت گرد و  حس یم کرد،رو گرداند و خیر

سفید،که با خروار موهای بلندش قاب شده بود...با مکث 

برداشته  و صدابی که از زور فریاد های چندی پیش،خش

 الت خوب نیست؟بود و گرفته...لب زد:چرا ح

 چته؟
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 ویکپانصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 یل بود که سکوت کرد! این بار یل

 

صدای بم و بی تفاوت او را شنیده بود و نگرابی ملموس 

 ش را هم دیده بود! چشم های آبی 

 

 همیشه یم گفتند،چشم ها ایینه درون اند دیگر؟

 

ی  این تیله  که مدام بیر
ی

اعضای صورتش رفت و های آبی رنگ

 آمد یم کردند را بیشیی دوست داشت باور کند! 
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 :با شما هستم! -

 

 باز هم شده بود داراب مودب و آرام؟

 

 باید با این مرد چه یم کرد که یا تند تند بود،یا رسد رسد؟

 

نفیس گرفت و عطر تن او را رایه گلوی بغض دار و ریه 

 ش کرد... های خشکیده ا

 

ده شده،به سوی زخم گوشه ی لب او نگاه اش را با دیل  فشر

چرخاند و با لنی برچیده گفت:چرا با اون یارو دعوا کردی 

 آخه؟؟

ی داشت زد یه جابی ازت؟؟؟ ی  ...نگفنی شاید تیر

  

 بغضش بیشیی شد و مردمک هایش لرزید... 
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امروز زیادی فشار روابی به وجودش وارد شده بود و در 

ی مرد مسکوت و یخ زده ایآخر، را کم داشت که دیگر  همیر

 روز گندش،بی کم و کاست تکمیل شود! 

 

 

 

 ودوپانصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

مردی که حنی خودش هم نیم دانست که با خودش چند 

چند است و در برزخی مطلق گیر کرده بود و دخیی 

،دست به تغییر و  کنارش..با کوچک ترین حرف و حرکنی

قفل و زنجیر شده ی از یاد ل آن احساسات خاموش و تحو 

 رفته یم زد.... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1818 

 

 :داراب.. -

 

ک  فکش سفت شد و نگاه سخت شده اش را روی دخیی

 تاب داد... 

 

 :ببخشید...خوبه؟-

 

 مسخره بود که با این سن و سال،از طنازی یک الف بچه

ی نرم و قابل انعطاف تر یم شد...   ...این چنیر

وش ف های خودش را هم فراممسخره بود که داشت حر 

 یم کرد و هشدار های درونش را سایلنت! 

 

؟- مت دکیی  :حالت خوب شده یا بیی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1819 

حرف بی ربظ زد و سیع کرد که این جو را هر چه زود تر 

 تمام کند.. 

 

ک نیم خواست که با  هرچند که فایده ای نداشت و دخیی

ه و لحن آرام و صدای  این چشمان مظلوم شده و خیر

 اش بردارد! دست از رس او و مخملینش 
ی

 زندگ

 

 :خوب نیستم-

 

 

 

 وسهپانصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 نگایه دوباره به صورتش انداخت.. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1820 

 :درموندگاه نزدیکه. -

 

یل رسی    ع گفت و دست به سمت دکمه ی استارت برد که یل

 تنش را جلو کشید و گفت:وایسا. 

 

 ه داد: خسته و سوایل به سمتش چشم چرخاند،که او ادام

 منظورم به حال روحیم بود! 

 روخ خوب نیستم... 

 

 پوزخندی زد. 

 

از حال و احوال خودش و این دخیی دیوانه خنده اش گرفته 

 بود! 

 

بی حرف،دستانش را روی سینه در هم قفل کرد و چشمان 

 یل نگه داشت.. مخمور و قرمزش را روی صورت نگران یل
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ک و این دداشت با خودش فکر یم کرد که او کجا...  خیی

 رستق و زبان دراز کجا!... 

 

ی همراه شود که  در خواب هم نیم دید که روزی با دخیی

ی تا آسمان با اخالق و رفتار های گندش تفاوت داشته  زمیر

ی پرحرف  باشد و برخالف خود کم حرف و آرامش،این چنیر

 !  و شلوغ باشد...حنی در موقع ناراحنی

 

ی یل ه و سنگیر  معذب و او،حاال  یل که از طرز نگاه خیر

دستپاچه شده بود،انگشتانش را درهم پیچ و تاب داد و آرام 

?  پرسید:چرا این طوری نگام یم کنی

 

 

 

 وچهارپانصدوبیست#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 ابروبی باال انداخت... 

 

 نفیس گرفت و دسنی الی موهای به هم ریخته اش کشید. 

 

 و باز  با لحنی که هرچند سیع یم کرد عادی باشد،اما 
ی

کالفگ

ی   در ان به گوش یم رسید،گفت:ببیر
ی
بی حوصلگ

عزیزمن!من االن یه فصل کتک زدم و کتک خوردم و در 

احت و خلوت با خودم  حال حاضی احتیاج به یکم اسیی

 دارم... 

مت دکیی و تمام!   اگر حالت خوب نیست واقعن...که بیی

ویل اگه مشکیل نداری و سالیم...که دیگه من خی 

 نه و برم! ت خو بگم؟برسونم

 اوگ؟
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ک بر خورد و از این طور حرف زدن او،اصلن  به دخیی

 خوشش نیامد... 

 

ی ابروانش جا خوش کرد و نگاه شایک اش  از این رو اخیم بیر

 قفل یک جفت چشم آبی رنگ شد و رسی    ع گفت : 

 !  من که خودم یم خواستم با اسنپ برم نذاشنی

 ذاری رس من؟حاال منت یم

 

ه جانب،ادامه داد:بعدشم،مگه من حق بچانه باال داد و 

؟؟؟  دعوا بگیر
 گفتم پاشو با اون غول بیابوبی

 اینم تقصیر منه؟؟؟

ش کردم که بیاد حسابی صورتت و داغون کنه  البد من اجیر

 و خودم خیی نداشتم!! 

 اص ... 
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 وپنجپانصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ت دسنی که روی صورتش نشست و لپ هایش را با انگش

یل ناقص گذاشت دو طرف فشار داد،حرف را در دهان یل از 

 و نگاه طلبکارش را متعجب... 

 

حاال با این لب های جمع شده و شکل مایه درامده اش، 

 زیادی خوردبی و بامزه به نظر یم رسید.. 
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داراب هم که از دیدن حالت او،لبخند محوی لب هایش را 

های کشیده بود،با حرض از جنس خوش آمدن لپ 

د و درهمان حال گفت:دو دیقه این  ک را بیشیی فشر دخیی

 زبون دراز و کوتاه کن! 

 خب؟

 

 آب دهانش را به سخنی قورت داد... 

 

باز هم نگاه مرد مقابلش مهربان شده بود و باز هم قلب بی 

 جنبه او از پس سیایه سینه اش خودی نشان داد... 

 

 بی حواس گفت:صورتمو ول کن! 

 

د   لپ ها و لب هایش،تنها اصوات اما به خاطر فشر
ی

گ

نامفهویم  از دهانش خارج شد و نگاه مخمور داراب را به 

 سمت خود کشید... 
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 وضعیت بدی بود! 

 

کنار خیابان پارک کرده بودند و هرلحظه ممکن بود که 

 کیس ان ها را در ان حالت ببیند و با خودش فکرهابی کند! 

 

 

 

 

 وششپانصدوبیست#پارت

 جان یل#یل
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یل در خیاالبی دیگر بود و هرچند که در آن لحظه، یل

حواسش جابی حوایل رویاهایش پرسه یم زد...اما دارابی که 

ی بود هم حنی قصد عقب نشینی کردن را  متوجه همه چیر

نداشت و با فکر پلید و احمقانه ای که در رسش به چرخش 

ه لب های کج و معوج شده ی او را  ه خیر درامده بود،خیر

 یم کرد... نگاه 

 

 :خی شد؟-

 

 یل رنگ سوایل شدن به خود گرفت. نگاه یل

 

داراب که کرم عجینی در وجودش افتاده بود،لبخند کچی 

 کنج لبش نشست و گفت:ساکت شدی! 

؟  نیم خوابی باز غر غر کنی
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سکوت و مابی چهره ی او را که دید،یک تای ابرو باال 

 که 
ی

ن ارام و چاشنی لحانداخت و این بار با جدیت کمرنگ

صدای گرفته اش شده بود گفت:دیگه نبینم وقنی با من 

ون ول کنت گیر کنه.. بخوابی راه ت و بکیسر بری میابی بیر

 به سالمت! 

 خب؟

 

منتظر تکان خوردن آن لب های رنگ دار و زیبا بود،که 

یل روی دستش نشست و ان را از روی دست رسد یل

 صورتش پس زد... 

 

انه و کم پشت اش قی که میحاال با اخم ظری ان ابروان دخیی

جا خوش کرده بود،باز هم با همان حالت دفاغ و طلبکار 

ین و  به داراب نگاه یم کرد و حواسش نبود که چقدر شیر

 ملس یم شود با این اداها! 
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 وهفتپانصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 آن هم فقط برای او!.. 

 که انگار 
ی

ی رنگ ان بسته اش به تازه چشمبرای مرد خاکسیی

،که گایه زیادی روی مخ یم  روی این موجود خوش آمدبی

 رفت!باز شده بود... 

 

ی تکلیف نکن! -  :برای من تعییر

 

گوشه ابرویش را خاراند و با همان لبخند کج،نگاه خسته 

اش را دوری در آن صورت گرد و سفید،که آثار چنگ های 
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..امر زد:چشم.  آن زن رویش خودنمابی یم کرد،گرداند و لب

 دیگه؟

 

 سخت بود حفظ کردن آن حالت و آن اخم ها! 

 

سخت بود مهار کردن آن قلب دیوانه شده ای ، که خودش 

ی انداخت و...   را از بلندی سینه اش به پاییر

ی او!...   سخت بود دوست نداشیی

 

 نفیس گرفت و سیع کرد حفظ ظاهر کند! 

 

ه او،کم مانده بود  طوماری از هرچند که زیر نگاه خیر

ستت دارم های گیر کرده در راه گلویش را،بلند بلند جار دو 

 بزند! 

 

..فقط من و بیی خونمون. -  :هیچی
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صدای خنده ی آرام و خوش آهنگ او را شنید و لرزی به 

 قلبش افتاد... 

 

 !  چقدر زود تغییر مود یم داد این مرد دوست داشتنی

 

ه مگه؟-  :خونتون چه خیی

 

ی را به ساده پرسید و بعد هم   راه انداخت... ماشیر

 

 

 

 

 وهشتپانصدوبیست#پارت

 جان یل#یل
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یل کش آمد،نگاه کوتایه به چشمان گیج و وقنی سکوت یل

سوایل اش انداخت و گفت:بریم خونه ی من..بعد یم 

 رسونمت خونتون... 

 

 فکر نکرده بود! 

تنها آن پیشنهادی را که دلش مطرح کرده بود،بی فوت 

ال خودش هم از دست خودش زبان اورده بود و حاوقت به 

 متعجب بود! 

 

این میان جمالت توجیه کننده را برای رفع و رجوع به خورد 

 خود یم داد که آن صدای بلندی را که مدام یم گفت 

؟؟؟"  "چه غلظ داری یم کنی

ی نشود!   را خفه کند و باز دچار خود درگیر
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 باز هم سکوت... 

ی باز هم سکوت بود که تم را پر کرد و ام فضای بسته ماشیر

 ... ی ی شان را سنگیر  جو بیر

 

هیچ کلمه ای بر لب هیچ کدام شان جاری نیم شد و هر دو 

 غرق بودند در فکر و احساسابی که نو ظهور بود!... 

 

یل ای که بیشیی ، روح و جانش با دارابی که انکار یم کرد و یل

ی یم شد!   عشق او عجیر

 

ی را جلوی در پارک  کرد.   ..ماشیر

 

که از حس های ناشناخته و جدید،به جانش برخالف ترش  

ی جز عقلش رقصیده بود و  ی افتاده بود...باز هم به ساز چیر

 حاال هیچ برنامه ای برای مابقی آن نداشت! 
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 :پیاده شو. -

 

ی پیاده شد،تا کله ی داغ کرده  گفت و خود زودتر از ماشیر

 ند... اش کیم هوا بخورد و افکار مشوش اش آرام بگیر 

 

 نه رفتند... با هم به خا

 

 

 

 

 ونهپانصدوبیست#پارت

 جان یل#یل
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یل لب بسته بود و سیع یم کرد نسبت به اینکه حنی یل

 پروانه هم در خانه نیست،بی تفاوت باشد. 

 

هنوز تا ساعت هشت شنی که ماندگار هشدارش را داده 

بود،وقت داشت و این یگ دو ساعت بافی مانده را یم 

 ماند. توانست در کنار داراب ب

 

 

هرچند که امیدوار بود مثل اغلب اوقات،ته این داستان به 

 دعوا و دلخوری ختم نشود! 

 

با همان حس معذب بودن بی معنی و احمقانه ای که 

رساغش امده بود،با تعارف داراب روی مبل نشست و نگاه 

رسگردانش را در خانه ی بزرگ و سوت و کور ،چرخاند و 

"االن میام.."دارا ی به اتاق رفت تا لباس هایش را  ب با گفیی

 عوض کند. 
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....تمام تنش کوفته بود و گوشت و اسختوان صورتش درد 

 یم کرد... 

 

 آن مردک ناشناس،کم مشت در صورتش خایل نکرده بود! 

 

پوفی کشید و نگاه خسته اش را از توی آیینه ی اتاق،روی 

شک یم رد خوبی که کم کم داشت گوشه ی لبش خ

 شد،دوخت.. 

 

 رای نرگس یقه جر داده بود؟ِگ ب

 

اهن  چرا آن زمان که نگاه هرز رسوش را روی یقه ی باز پیر

نرگس شکار کرده بود،تنها پوزخندی از جنس تاسف زده 

 به هم خورده بود....اما 
ی

بود و فقط بیشیی حالش از زندگ

دعوا حاال رس این دخیی لجباز،انقدر زود جوش یم آورد و 

 یم گرفت؟.... 
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موهای آشفته و نا مرتب شده اش کشید و به دسنی الی 

ه شد...   تصویر چشمان خود،در آیینه خیر

 

 

 

 پانصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 هزار سوال بی جواب از خودش داشت! 

 

هزار سوایل که بیشیی او را در این میدان،رسگردان تر یم 

 کردند و گیج! 
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 دلچسب را دوست نداشت! این آرامش جدید و 

 

ر یک موجود بغیل در خانه ی بی این که حضو 

 هیاهویش،روشنی بود را نیم خواست! 

 

 یم ترسید؟

 شاید!... 

ی کیس!...یم ترسید!...   و...دوست داشیی
ی

 شاید از وابستگ

 

از جلوی آیینه کنار رفت،تا بیشیی از این،چشمان دو دو زن 

 و پر حرفش را نبیند! 

ش،خلوت کردن با خودش تنها باعث انگار برخالف تصور 

 شیی شدن این بالتکلیقی لعننی یم شد! بی

 

ون رفت.   لباس هایش را عوض کرد و از اتاق بیر
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یل نداشت و هیچ برنامه و ایده ای برای وقت گذراندن با یل

هنوز خودش را شماتت یم کرد که آوردن او به خانه 

 اش،چه دلیل منطقی داشت دقیقن! 

 

ی یم خوری - ی  بیارم؟:چیر

 

 ید حرفی یم زد! برای خایل نبودن عریضه با

 

ه به نقطه ای مبهم یل یل که در این ده دقیقه ی نبود او،خیر

غرق در افکارش بود،با شنیدن صدای او،نگاه اش را تا 

 صورت منتظر و خسته اش باال کشید و تنها لب زد:نه... 

 

 رسی تکان داد. 

خانه رفت و یک لیوان آب رسد خورد  ی تا کیم حالش  به آشیی

 سامان یابد. 
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 ویکپانصدوشت#پار 

 جان یل#یل

 

 

یل تا حدودی متعجبش کرده بود سکوت و ثامت ماندن یل

ی جغجغه ای چون او...زیادی  و در حقیقت از آرام نشسیی

 خوشش نیم آمد و ...شاید این تمایز نگرانش یم کرد! 

 

پروانه پر از داخل کابینت،ظرف آجییل را که همیشه برای 

اه دقیق و موشکافانه اش از یم کرد،برداشت و درحایل که نگ

ه بود، به پذیرابی همان جا هم روی صورت یل یل خیر

برگشت و روی مبل سه نفره ای که او نشسته بود جا گیر 

 شد... 
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ی مقابل شان گذاشت و گفت:بخور.   ظرف را روی میر

 

ی  نگاه یل کرد و بعد یل که به سمتش برگشت،اشاره ای به میر

مت هم با کیم مکث،گفت:اگه حالت خ وب نیست بیی

 .  دکیی

 

 ابروبی باال انداخت و رو به صورت متعجب او ادامه داد: 

 ! ی راست گفنی خوب نیسنی  انگار توی ماشیر

 

یل که از حرف های داراب تعجب کرده یل

 بود،گفت:نه،حالم بد نیست من!..خوبم.. 

 

 هویم کشید و گفت:باشه،آجیل بخور.. 

 

 :میل ندارم. -
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1842 

 سکوت کرد.. 

ت و این طور کم حرف و مظلوم یم گفت خوب هس

 نشسته بود و مثل همیشه برایش پررو بازی در نیم آورد؟؟

 

 

 

 �😂�بچه ها اینا باشه پارتای شنبه

 �🩄�گیج شدم پنجشنبه گذاشتم

 

 ودوپانصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

ون فرستاد و روی مبل  بیشیی لم داد و نفس سنگینش را بیر

 پلک بست...  رسش را به پشنی آن تکیه داد و 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1843 

 

از دست خودش کالفه بود که انقدر روی رفتار های 

ک ریز شده و حاال هم دلش پر حرفی های همان آدم را  دخیی

 یم خواست! 

 

زبان درازش بند آمده بود که مثل چندی پیش با طنازی ای 

 خوشایند اسمش را صدا نیم کرد؟

 

د و در دل تشر زددندان روی   هم فشر

ی فکر نکن!!!" ی  "به چیر

 

 نیم توانست! 

فکر ها مگر شعور داشتند که با یک توپ و تشر ساده دم 

 شان را روی کول بیندازند و بروند؟
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EXCHANGE GROUP. 1844 

حنی از آن بدتر!...حس یک کشش پر جاذبه بود که به 

 جانش افتاده بود! 

چه مرگش شده بود را نیم دانست و تنها در این لحظه ای 

تا  که تمام تنش خسته و کوفته بود و رسدردی ملموس

پشت چشم هایش نفوذ کرده بود، همه وجودش میل و 

رغبت زیادی برای حبس کردن یک بالشت نرم و 

 خوشبو،میان بازوانش داشت!... 

 

ک حسابی روی مخش  
چه بسا این سکوت و بی حرفی دخیی

 رفته بود و به این حرص و کشش،بیشیی دامن یم زد! 

 

 وانست... نت

 

یل ست دور بازوی یلالی پلک های سنگینش را باز کرد و د

ک غرق فکر و از همه جا بی خیی را به 
پیچاند و ناغافل،دخیی

سمت خود کشید و بی توجه به جیغ خفه ی او، تن بی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1845 

د و این  تعادلش را که در آغوشش افتاده بود...به خود فشر

ی پلک بست...   بار با آرامش بیشیی

 

 :داراب! -

 

 

 

 

 وسهپانصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی لبش باال کشیده شد و از حس رضاینی که از گوشه 

شنیدن دوباره اسمش،آن هم انطور حرض و متعجب به 

ی را که چسبیده  رساغش آمد،"جونم" آرایم گفت و دخیی
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1846 

ان تر  به آغوشش،عطر تن محبوبش را نفس یم کشید...حیر

 و احساسابی تر کرد! 

 

و  یل داراب را یم فهمید!...و نه خود داراب،این حاله یلن

 احوال جدیدش را! 

 

 

ی که قابل درک و فهم بود...این آرامش عمیق و پر  ی تنها چیر

لطافنی بود که تازه پس از ش و چندی سال...آن را با 

 آغوش یک دخیی دیوانه شناخته بود! 

 

ود و موهای مواج و بلندی که چانه به آن ها تکیه داده ب

 که از آن ها به مشامش یم رسید... 
ی

 رایحه ی کمرنگ

 

تنی که از کنار،چفت تنش کرده بود و دسنی که دوره کمرش 

ی طور،در آغوشش نگه دارد...   حلقه کرده بود تا او را همیر
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EXCHANGE GROUP. 1847 

 

 تِن کوفته اش،حاال داشت به سمت چشمان 
ی

تمام خستگ

ی شده و خواب الودش حمله یم کرد و صدای نفس  سنگیر

تش پخش یم شد...عجیب های  ی که روی بی رسر آرام دخیی

ی عمل یم کرد!  مانند یک  محرک،برای به خواب رفیی

 

 ایجاد یم 
ی

اینکه خودش،با دستان خودش،داشت وابستگ

کرد را یم فهمید...اما در آن لحظه،حنی مغز پر فکر و 

منطق قد علم کرده اش هم انگار که آرام گرفته بودند و بعد 

ی و خسته از سال ها...این  آرامش را حق این مرد خاکسیی

 چ نیم گفتند! یم دانستند که هی

 

 

 

 

 وچهارپانصدوش#پارت
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1848 

 جان یل#یل

 

 

ی در یک خلسه و سکوت دلچسب فرو رفته  انقدر همه چیر

بود...که حنی ده دقیقه هم نگذشته بود،که داراب به 

خواب رفت و دخیی بغض کرده ای را که پر شده بود از 

ی ترغیب به خوابی بی دغدغه،در حس های  خوب را نیر

 مرد رویا هایش کرد!... آغوش بزرگ و گرم 

 

 

* 

 

،در فضای تاریک  خانه یم پیچید و  صدای زنگ گوشر

 سکوت را به هم یم زد.. 
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EXCHANGE GROUP. 1849 

وقنی که برای بار چندم،باز هم آن صدای منحوس در خانه 

پیچید...نچی کرد و با اخم هابی درهم رفته پلک های 

ا از هم باز کرد و برای لحظه ای،گیج به جای سنگینش ر 

ه شد... مبهیم از فضا  ی تاریک خانه خیر

 

از خوابیدن روی مبل،گردن درد و کمر درد گرفته بود و با 

حِس دستابی حلقه شده به دور کمرش،و سنگینی جسیم 

 روی نیمه چپ بدنش..هوشیار تر یم شد... 

 

،برای بار چندم بلن د شده صدای گوش خراش زنگ گوشر

خواب  یل کنارش بهبود و او تازه به یاد آورده بود که یل

 رفته! 

 

یل به خواب رفته و فضای تکابی به تنش داد و نگایه به یل

 تاریک خانه انداخت... 

 

 شب شده بود؟! 
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EXCHANGE GROUP. 1850 

اصلن گ خوابش برده بود که حاال حنی نیم دانست 

 ساعت چند است؟؟

 

 

 

 

 وپنجپانصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی شده ی یل یل را پوف کالفه ای کشید و جسم شل و سنگیر

 یاط از روی خودش بلند کرد و روی مبل خواباند... با احت

 

،از جا بلند شد و قبل از هر کاری کلید های برق را  با کرخنی

زد و چشمان قرمز شده ای را که آثار خواب عمیق و 

 راحتش بود را به ساعت دیواری دوخت... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1851 

 

 د! نه و نیم شب بو 

 

رسدرگم و کالفه دسنی پشت گردن خشک شده اش کشید و 

ی که روی مبل خانه اش به خواب  نگاهش را روی دخیی

رفته بود و صورت زیبا و سفیدش را موهای بلندش 

 پوشانده بود نگه داشت... 

 

،گفته بود بچه..درحایل  چطور به این قرص خواب خوردبی

خوابش که بهیی از صد طبیب ، خواب را به چشمان بی 

ده آورده بود و حاال هم اینطور دیدبی و آرام،خودش خوابی

 بود و دستانش از روی مبل اویزان شده بودند! 

 

دسنی به چشمان خسته اش کشید و با نگایه 

ی اجمایل،گوشر یل یل را که صفحه اش روشن بود را روی میر

 پیدا کرد. 
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EXCHANGE GROUP. 1852 

رمز داشت،اما پنج تماس بی پاسچی که از طرف ماندگار بود 

 روی صفحه خودنمابی یم کرد. 

 

 دیروقت بود ! 

شان شده بودند و هیچ خیی حتمن تا به االن 
نگران دخیی

ی چند دقیقه  نداشتند که دخیی رس به هوای شان تا همیر

 پیش،بغل رفیق گرما به و گلستان شان به خواب رفته! 

 

 

 

 وششپانصدوش#پارت

 جان یل#یل
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1853 

ناخوداگاه روی لبش  دم عمیقی گرفت و با لبخند محوی که

،آرام یل رفت و با مکنی نشسته بود،به سمت یل طوالبی

 صدا زد

 یل.. :یل-

 

- ...: 

 

خم شد و با تعلل دست جلو برد و طره های پریشان رها 

ک را،به نریم کنار زد و نگاه  شده روی صورت مهتابی دخیی

رسکش و آبی رنگش را روی پلک های بسته و مژه های 

 داد.. بلندش تاب 

 

 زیادی زیبا به خواب رفته بود! 
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EXCHANGE GROUP. 1854 

ه ی آرام و غرق در انگار نه انگار که این چهر 

ی ست که با زبان درازی آرامش...مطعلق به همان دخیی

 برایش پرروبی یم کرد! 

 

 یل.. :یل-

 

"هوم" عصنی و بی حوصله ای که از گلویش بلند 

ی  شد،لبخند داراب را عمیق کرد و میل به رس به رس گذاشیی

 ا او را در وجودش تقویت... ب

 

 ش او برد. تنش را جلو کشید و رسش را تا کنار گو 

 

لب باز کرد و درحایل که حاال هرم داغ نفس هایش،تمامن 

 یل جوالن یم داد،پچ زدروی پوست رسد یل

 :نیم خوابی بیدارشر عزیزم؟-
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EXCHANGE GROUP. 1855 

 

 

 

 وهفتپانصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی او را که انگار با تمام خواب بود...وگرنه اگر این عزیز  م گفیی

ید،قطعن از زور شور قبیل ها فرق داشت،در بیداری یم شن

 و هیجان جیغ یم کشید! 

 

 :نه..ولم کن... -

 

 نق زدنش هم بامزه بود. 
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EXCHANGE GROUP. 1856 

طوری که این بار با خباثت تمام،بوسه ی نرم و کوتایه 

روی گونه ی بی رنگ او کاشت و با لبخندی عمیق ، عقب 

 العملش را بهیی ببیند! کشید تا عکس 

 

باز شد و ش از هم طویل نکشید که باالخره الی پلک های

 نگاه اخمالودش،روی داراب ثابت ماند.. 

 با مکث و صدای گرفته و خوابالودی گفت:بله؟

 

 همیشه بعد از بیدار شدن از خواب بد اخالق بود! 

مخصوصن زمابی که کیس او را به زور از خواب بیدار یم 

 کرد! 

 

 وقت خواب! : - 
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EXCHANGE GROUP. 1857 

ا با همان کسیل،خمیازه بلند باالبی کشید و نگاه بی هدفش  ر 

دوری در خانه چرخاند و در نهایت،روی چشمان خندان و 

ه ی داراب مکث کرد...   خیر

ید...   داشت هوشیار تر یم شد و کم کم خواب از رسش مییی

 

 :ساعت چنده؟-

 

یل قامت صاف کرد و با نگایه به ساعت مچی اش،روبه یل

 ای که خمیازه ی دوم را یم کشید،گفت:یه رب  ع به ده. 

 

ه گوش هایش و حرفی که داراب زد ،شک یل که انگار بیل

کرده بود،با رسعت خودش را از روی مبل جمع کرد و با 

؟ ت لب زد:خی  حیر
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EXCHANGE GROUP. 1858 

 

 وهشتپانصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

داراب که خوب این حال او را درک یم کرد،رسی تکان داد و 

 را که به خاطر در 
ی

حایل که سیع یم کرد جلوی لبخند بزرگ

و موهای پریشابی که آن را قاب گرفته صورت مات برده  

بود و تصویر یک دخیی شلخته و بانمک را رقم زده 

،گفت:خواب بودی ماندگار  ی د... با اشاره ای به میر بود،بگیر

 چند بار بهت زنگ زده. 

 

ی غریب" ی که بلند و  ناخوداگاه از میان لب با "یاحسیر

های او خارج شد..سد تحملش شکست و آن لبخند سمج 

 را کش آورد...  لبانش
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EXCHANGE GROUP. 1859 

زیادی حرص و جوش خوردن این موجود خوش امدبی  

 برایش دلچسب به نظر یم رسید! 

 

ی ترش و آغشته به نمگ که یم شد  شده بود شبیه گوجه سیی

 با یک گاز،یک لقمه ی چپش کرد! 

 

خواست برای دلداری دادن به دخیی دم عمیقی گرفت و 

د و درحایل که ماتم زده حرفی بزند،که او زودتر از جا جهی

س با موبایلش ور یم رفت..نالید:حاال چه خایک  تند و با اسیی

 بریزم تو رسم من ای خدا...جر میده من و... 

 یم دونم... 

 وای وای... 

 

ی کوبید و روبه مردی که تنها با تفری     ح و با حرص پا به زمیر

 یک لبخند حرص درار تر تماشایش یم کرد،گفت: 

 داراب؟؟؟؟االن من چه گویه بخورم آقا 
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ستوبی بودم که باور کنه؟؟؟  بگم تا ده شب کدوم قیی

 

 

 

 

 ونهپانصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

بعد هم با ناامیدی چشم های غم زده اش را به دارابی که 

ی چسبیده به فحشش،خنده اش   گرفته به آن آقا گفیی

 بود،دوخت... 

 

ک شده بود!   زیادی شبیه گربه ی رسر
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که انگار نه انگار امروز چطور یک طور مظلوم و ملوش  

 گیس های زبی را کشیده و به صورتش چنگ انداخته! 

 

با ان مردمک های قهوه ای رنگ،داشت چه جادو و وردی 

ی  را برای این مرد خلع سالح شده یم خواند که همه چیر

 از برنامه پیش یم رفت؟داشت خارج 

 

ی این وسط تغییر کرده بود...  ی  انگار که چیر

 شاید یک حس! 

 شاید نزدیگ ای که داشت کمیی یم شد... 

 شاید چشم هابی که حاال باز شده بودند... 

 ...شاید و شاید و شایدها! 

 

وی یم کرد و جلو یم رفت!   هرچه که بود،بی باک پیشر
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اتصال قوی و محکم نگاه صدای زنگ گوشر بلند شد و 

 های شان را قطع کرد... 

 

ز هم نگاه گرفتند و انگار که تازه به خودشان آمده باشند،ا

خانه رفت و یل ی  آب به اشیی
یل با داراب برای خوردن لیوابی

ش که به جانش افتاده بود،با تعلل آیکون  اضطراب و اسیی

ی را لمس کرد و لحظه ای سکوت کرد تا دروغ هابی که  سیی

 یم خواست به هم ببافد را در ذهنش دسته بندی کند... 

 

 :..الو؟-

 

ی م اندگار را از ان ور خط یم صدای نفس های خشمگیر

س،به جان پوست گوشه ی لبش افتاده بود  شنید و از اسیی

ه نگاه اش  ه خیر و حواسش به مرد کالفه ای که از دور،خیر

 یم کرد نبود... 
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EXCHANGE GROUP. 1863 

 

 

 پانصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 یل این وقت شب؟ها؟:کدوم گوری هسنی یل-

 

 خوب بود که داد نیم زد. 

ی تمرکز حداقل این طور بهیی   یم توانست برای دروغ گفیی

 داشته باشد! 

 

وع،گلویش را صاف کرد و حاال درحایل که سیع یم  برای رسر

ی جلوه دهد،آرام  کرد صدایش را ناراحت و غمگیر

مامان...دوستم نگار تصادف گفت:بیمارستان بودم 
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EXCHANGE GROUP. 1864 

کرده،کیس نبود که همراش باشه..دیگه مجبور شدم 

 پیشش بمونم... 

 

ی بود که با داراب،که شش دا نگ حواسش بی دخیی

 طول و عرض خانه را یط یم کرد و دروغ های شاخ 
ی

آشفتگ

ت و تعجب،لیوان خایل  دار به ماندگار تحویل یم داد،با حیر

ی گذاشت  و تکیه از دیوار گرفت...  شده از اب را روی میر

 

ی رفتاری را از جانب یل یل خب؛درواقع اصلن انتظار چنیر

 نداشت! 

 در راحت دروغ یم گفت؟یعنی همیشه انق

 مثل آب خوردن؟

 آن هم به ماندگار؟

 مادرش؟
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EXCHANGE GROUP. 1865 

با نگایه تاسف بار،رسی تکان داد و در نهایت وقنی که پس 

ک را  شنید و  از چند دقیقه دروغ های دور از انتظار دخیی

وزمندانه اش قطع باالخره یل یل تماس را با همان لبخند پیر

رد و وقنی درست کرد،قدم های آرامش را به سمت او کج ک

مقابلش رسید،نگاه آبی رنگ و مملو از جدیتش را به قهوه 

 ای های درخشان او کوک زد و با مکث پرسید:خب؟

 

 

 

 

 ویکپانصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 که همه از بابت متعاقد کردن یل با هیل
ی

مان لبخند بزرگ

؟ ی ماندگار بود،گیج گفت:خب خی  موفقیت امیر
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EXCHANGE GROUP. 1866 

 

 مارستان و این داستانا. با کنایه گفت:بی

 

یل که تازه دوزاری اش افتاد و متوجه منظور او شد،دم یل

عمیقی گرفت و بعد هم در حایل که با بی خیایل شانه باال یم 

 م پس؟گفتانداخت،گفت:خی باید یم

 غیر از این یم زدم خشتکمو پرچم یم کرد.. 
 هر حرفی

میده حداقل االن دیگه خیالم راحت شد که گیر سه پیچ ن

 که ته توی قضیه رو دراره. 

 

 مکث کرد... 

 

 این بچه زیادی اخالق های نمونه داشت! 

 و بی حوصله!..و شاید خییل مورد 
ی

بددهن...دروغگو...جنگ

 دانست. های دیگر که او هنوز نیم 
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EXCHANGE GROUP. 1867 

شاید اگر کمیی با آن پش های مثلن رفیق و یک القبا یم 

 کرد! گشت،حاال کیم بهیی و خانومانه تر رفتار یم  

 

 که 
ی

 بی خیایل و بی توجیه اش را نسبت به دروغ بزرگ
وقنی

گفته بود دید..محسوس رسی تکان داد و سیع کرد بحث 

ک رستق را در باره ی این موضوع کنار  کردن با دخیی

 ذارد... بگ

حداقل امشنی را که به لطف خواب عمیق چندساعته اش 

ی بچه،اعصاب آرام تری داشت،نباید با  در آغوش همیر

 جنگ و جدل گند یم کشید به همه آن! 

 

 

 

 

 ودوپانصدوچهل#پارت

 جان یل#یل
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EXCHANGE GROUP. 1868 

 

 

پنجه الی موهای بهم ریخته و ژولیده پولیده اش کشید و 

شید تا حالت مرتنی همان طور که آن ها را به باال یم ک

ند،با نگایه به ساعت و بعد هم دخیی بالتکلیف  بگیر

ا فکر این که مقابلش و یاداوری مکالمه ای که داشت،ب

قطعن شب را اینجا صبح یم کند،پرسید:شام خی یم 

 خوری؟

 

- .  :هیچی

 

بعد هم به سمت مبیل که شالش را روی ان ، جا گذاشته 

 مزاحم شدم. بود رفت و ادامه داد:ببخشید دیگه.. 

 

خانه را داشت،با حرف او  ی ی به اشیی داراب که قصد رفیی

د:کجا به برگشت و با دیدن شال و کاله کردنش،گنگ پرسی

 سالمت ?
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EXCHANGE GROUP. 1869 

 

یل را که دید،ابرو درهم کشید و نگاه زیر چشیم یل

ی و که کنسل کردی!   گفت:خونه رفیی

 این وقت شب کجا یم خوابی بری؟

 

 :خونه دوستم.. -

 

 کالفه یم شد! باز داشت  

 

 چرا این دخیی انقدر فاز عوض یم کرد؟

 

کالفه دستانش را روی سینه قفل کرد و حاال با جدینی که 

حن و نگاهش نمود پیدا کرده بود،گفت :همون در ل

 دوستای سبیل فابریک و نمونت دیگه ؟آره؟
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EXCHANGE GROUP. 1870 

 

 

 وسهپانصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

ونم این ساعت...این مچ دستش را باال گرفت و ادامه داد:ا

 وقت شب! 

 

د تا مثل یل یل که اصلن نیم خواست دنباله حرف را بگیر

ی پیش بیاید،با بی خیایل و رسی های قبل بحث و ناراحنی ا

شاید هم کیم خباثت،شانه ای باال انداخت و گفت:خی کار 

 کنم پس ؟

 جابی نیست که برم.. 

 

 دوست داشت که امشب را در خانه ی داراب بماند! 
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EXCHANGE GROUP. 1871 

 

ویل خب...نبود پروانه و...تنها بودن دو نفره شان هم یک 

 طوری بود!... 

 

به خواب  آن هم حاالبی که تا چندی پیش،در آغوش هم

 خوش رفته بودند.. 

 

داراب اما در فکری دیگر بود و درواقع وجدان و خیالش 

اجازه نیم دادند که این بچه پرروی رو مچی را که عجیب 

این موقع شب به امان خدا ول کند چفت آغوشش بود را 

 و ندانسته به خانه ی رفیق های دوزاری اش بفرستد! 

 

ی هم با تحکم و لحنی که ا جازه ی هر مخالفنی را برای همیر

یل سلب یم کرد گفت:کار خاض الزم نیست از سمت یل

 انجام بدی! 

ی رس جات  فقط مثل یه دخیی حرف گوش کن و خوب بشیر

 که سفارش بدم. و بگو شام خی یم خوری  
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EXCHANGE GROUP. 1872 

 

مکنی کرد و با فکری که به ذهنش امد،ادامه داد:اتاق پروانه 

 هم که خالیه. 

که خودم برسونمت   امشب و اون جا بخواب،تا فردا 

 خونتون. 

 خوبه؟

 

 

 

 وچهارپانصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

یل که برای ماندن تنها به تعارف و حرفی بند بود،رسش را یل

ی چند لحظه پیش تکان داد و بعد هم  انگار نه انگار که همیر
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EXCHANGE GROUP. 1873 

خانه رفت و  ی شال و کاله کرده بود که برود،به سمت اشیی

ی درست  ی یم کنم االن.نیم خواد از گفت:من خودم یه چیر

ی سفارش بدی.  ی ون چیر  بیر

 

 غذای درست و درمابی که بلد نبود! 

ی کردن رس خودش را گرم کند...  ی  فقط یم خواست با اشیی

 

با داراب زیر یک سقف تنها شده  درواقع حاالبی که

بود،کیم معذب و رسدرگم بود و نیم دانست باید چه کار 

 کند.. 

 

ش را همه جمع کرد و بی با شال،موهای دست و پاگیر 

ون آورد..   برنامه،تابه ای از کابینت بیر

 

تنها گزینه ای که در رسش یم چرخید،املنی بود که خییل 

 دوست نداشت! 
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EXCHANGE GROUP. 1874 

 

؟-  :کمک نیم خوابی

 

نگاه بی هدفش را از ماهیتابه برداشت و به سمت داراب 

 چرخاند... 

 

 :نه. -

 

جذابی  داراب که متوجه رسدرگیم او شده بود،لبخند زیادی

را که کم پیش یم آمد لبانش را کش آورد،زد و بی توجه به 

یل گفته بود،به سمت یخچال آن "نه" شل و ِویل که یل

 رفت. 
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EXCHANGE GROUP. 1875 

 وپنجپانصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

 حالش خوب بود! 

 و کسالت نداشت. 
ی

 رسش درد نیم کرد و احساس خستگ

 

ی خانه اش،حاال زیادی کمرنگ   حال و هوای گرفته و سنگیر

شده بود و انگار که تمام این چهار دیواری جان گرفته 

 بود،که بی روح و بی رنگ به نظر نیم آمد... 

 

برخالف همیشه،حاال با حوصله ی تمام یم خواست 

ی کند! آ ی  شیی

 

ین   شیر
او بادمجان ها را پوست یم گرفت و دخیی

زبان،درحایل که چهارزانو روی کانیی نشسته بود،میوه یم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1876 

انه اش،خاطره تعریف یم خورد و  با خنده های بلند و دلیی

 کرد... 

 

ی بود،رس  لبخند یم زد و درحایل که مشغول پوست گرفیی

ک به  سمتش یم جلو یم کشید و قاچ های سینی را که دخیی

گرفت ، با همان حس و حال خوب یم خورد و با چشم 

های آبی رنگ و شفاف شده اش،خنده های دلنشینی را که 

قلب رسگردانش یم چسبید،شکار یم کرد و جابی حوایل 

 لبخند کمرنگش تجدید یم شد... 

 

ل چشم هایش را از دست داده بود ، که مدام  انگار که کنیی

شیده و با مکث از روی او به سمت دخیی پرحرف کنارش ک

 کنده یم شدند! 

 

همیشه از آدم های پرحرف فاصله یم گرفت و حاال اما از 

 ط او کالفه نیم شد! حرف های پراکنده و بی رب
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 :بیا.. -

 

 باز هم یک قاچ خوشمزه ی دیگر! 

 

 چاقو را روی سینی گذاشت و مقابل او ایستاد... 

 

 

 

 

 وششپانصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

گردن جلو کشید و با شیطننی که  در چشم هایش هم 

هویدا شده بود، سیب را با گاز آرایم از انگشتان او،گرفت و 
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EXCHANGE GROUP. 1878 

اض و درد بیان کرده " ی که یلبی توجه به "آخ یل با اعیی

ک چفت کرد و تنش را  بود،دستانش را روی پهلوهای دخیی

 د... از روی کانیی جدا کر 

 

ی اتفافی را نداشت،تنها با جیغ بلندی یل یل که انتظار چنیر

دستانش را دور گردن داراب حلقه کرد و داراب، با لب هابی 

ند و ناخوداگاه دم کش امده،تن او را بیشیی به خود چسبا

 عمیقی از عطر تنش گرفت و پلک بست... 

 

قفل محکیم به دهان مغز و منطق مات و مبهوت مانده 

بود و فقط یم خواست این حال خوب و جدید را  اش زده

 بیشیی تجربه کند. 

 

 انگار که آغوش این دخیی آرامش یم کرد... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       
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ی رها   کند و مثل نوزادی که آدم دلش نیم امد ان را روی زمیر

مدام آن را به سینه اش سنجاق یم زد و با یک لبخند بزرگ 

 و خالص،ان را در آغوش تاب یم داد! 

 

لقه شده ای که محکم دور گردنش چفت از این دستان ح

شده بودند،حس خوشایندی داشت و سکوت پر رنگ او را 

 پای خجالتش گذاشته بود. 

 

 :خوش وزنیا.. -

 

ک بغیل  ی نبود دخیی و تپیل...فقط یم آن چنان سنگیر

 خواست رس حرف را باز کند. 

 

یل اما انگار این موضوع،ان هم از زبان داراب زیادی برای یل

حیابی بود که رسی    ع و تا حدی که صورت او را مهم و 

 ببنید،از او فاصله گرفت و با ناراحنی پرسید: 
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؟؟؟راست یم
ی

 گ

 یعنی من..چاقم؟

 

 

 

 

 وهفتپانصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

چاق بودن یا نبودن آن قدر ها برایش اهمیت نداشت که 

بخواهد برایش ناراحت شود و از خیر غذاهای خوشمزه 

ها از این یم ترسید که به چشم داراب زشت و بد بگذرد،تن

هیکل به نظر برسد...آن هم وقنی که خود او بدنساز بود و 

 تمام عضله های بدن درشتش حاصل ورزش بودند! 
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ا محکم تر دور کمر او چفت کرد تا تعادل داراب،دستش ر 

شان حفظ شود و بعد هم درحایل که از همان فاصله 

در صورت بغ کرده ی او یم نزدیک،نگاه رسکشش را 

چرخاند،با مهربابی گفت:چاق نیسنی عزیزم..خوش دست و 

 هیکیل. 

 

یل که انگار از حرف  و نگاه مستقیم او خجالت کشیده یل

.. بود،نگاه دزدید و گفت ی  :من و...من و بذار زمیر

 

 یک تای ابرویش را باال انداخت و لب زد:یم ترش؟

 

 شد... باز هم نگاه های شان در هم قفل 

 

؟-  :از خی

 

 :از این که بندازمت. -
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EXCHANGE GROUP. 1882 

 

ی و این آغوش و این یل یل که اصلن تحمل این نگاه سنگیر

نزدیگ را نداشت و قلب بی جنبه اش در مرز انفجار 

و برای این که زودتر از این حالت خارج  بود،رسی تکان داد 

 شوند،گفت:نیم ترسم.. 

ه اینطوری.   اما خب کمرت درد یم گیر

 

 زورمون نیمیم:ینی -
ی

مرد شدیم دیگه؟گ  رسه و پیر

 آره؟

 

 وضعیت خوبی نبود... 

 

 

 

 

 وهشتپانصدوچهل#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 

داراب زیادی با آن مرد رسسخت و جدی فاصله گرفته بود 

ک و  نگاه های افسارگسیخته اش زیادی روی صورت دخیی

 کش یم آمد... 

 

ب را هنوز یل خجالت یم کشید و این روی جدید دارایل

هضم نکرده بود و این وسط هم از فریاد های شادی قلبش 

 داشت دیوانه یم شد! 

 

به خواب هم نیم دید که روزی این طور در بغل مرد 

ه به خود رویاهایش باشد و نگاه نرم و مهربا ن او را خیر

 ببیند... 
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ی بود که  هیچ تصوری از این روز نداشت و شاید برای همیر

 و قلبش اور دوز!  مغزش هنگ کرده بود 

 

ی گفته بود و یل یل داشت دلش او به شوخی از سن و پیر

ضعف یم رفت برای او و هیکل قوی و محکیم که اینطور 

 بغلش گرفته و بازو دور کمرش پیچانده بود.. 

 

- ...  :پیر نیسنی

 

نگاهش را حوایل یقه و گردن گندیم رنگ او معطوف کرد و 

.یکم خجالت یم کشم آرام تر و صادقانه جواب داد:فقط. 

 اینطوری. 

 

لبخندی کنج لب داراب را باال کشید و درحایل که با لذت 

به لپ های صوربی رنگ او نگاه یم کرد،باز به سمت کانیی 

 د. یل را روی آن نشانرفت و یل
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 مقابلش ماند و دستانش را از دور کمر او باز نکرد... 

 

برای زدن بوسه خجالت او را که یم دید،دلش هوابی یم شد 

 ای بر روی گونه های گل انداخته اش!. 

 

 :از من؟-

 

 

 

 ونهپانصدوچهل#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی کرد و باز در جواب،وقنی که یل یل رسش را آرام باال و پاییر

سد مقاومتش شکسته شد و با حرض که به نگاه دزدید،

جانش افتاده بود،بوسه ای در حوایل های کنج لب او 
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ا لبخندی که از بابت چشم های وق زده ی او و نشاند و ب

ین،به رساغش امده بود،گفت:حاال  ان بوسه ی کوتاه و شیر

؟  خی

 

 یل مبهوت و،با احساسابی فوران کرده،لب زد:داراب! یل

 

 :جانم؟-

 

 ه یم شد؟.. داشت چ

 

ی تغییر کرده بود که هیچ کدام شان خیی  گ انقدر همه چیر

 نداشتند؟.. 

 

از کجا آمده بود،که اینطور بی مهابا آجر این جاذبه ی قوی 

 های فاصله را بریم چید؟
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 شه بری کنار؟:...یم-

 

 بغض کرده بود! 

اشک تا پشت چشم هایش باال آمده بود و قلبش تند و تند 

 یم تپید... 

م احساساتش به غلیان در امده بودند و تمام وجودش را تما

 هیاهوی آن ها پر کرده بود. 

 

دیدن حال او،تمام آن حس خوب از رسش داراب که با 

ک را  پریده بود و با خودش فکر یم کرد که با رفتارش دخیی

ی ابروانش خط  ناراحت کرده..با اخیم که ناخوداگاه بیر

؟  انداخت لب زد:خوبی

 

 خوب نبود... 

ظرفیت این همه اتفاق خوب را نداشت و حاال به شکل 

 دیگری داشت عکس العمل نشان یم داد! 
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 پانصدوپنجاهت#پار 

 جان یل#یل

 

 

 

یک طور غلط اندازی که داراب را کم کم داشت دچاره 

 یم کرد! 
ی

 شک و کالفگ

 

- ...  :خوبم...فقط باید برم رسویس بهداشنی

 

 .. رسی تکان داد و بی حرف عقب کشید 
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 درحال مرور یل
ی

یل به پذیرابی رفت و او با رسدرگیم و کالفگ

 حرف ها و رفتارهایش بود.. 

 

یل از آن بوسه و اغوش بی مقدمه ها نتیجه این بود که یلتن

 ناراحت شده و ...این بد بود! 

 

 یک حس زهر و گس که داشت عصنی اش یم کرد! 

 

هزار با فکری مشغول و حایل گرفته،شام را درست کرد و 

باره خودش را بابت رفتارهای نسنجیده اش شماتت کرد و 

 لعنت فرستاد... 

 

یل را برای خوردن غذا صدا هروقت یلدر فکرش افتاد که 

ی تر رفتار کند!   کرد،از او معذرت خوایه کند و....سنگیر
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گوجه بادمجابی که درست کرده بود را در بشقابی کشید و 

ی گ ی و روی میر ی  ذاشت. همراه با نان و سیی

 

ی ابروانش ان اخم کمرنگ پا برجا بود و دیگر  هنوز بیر

 اورد. لبخندی نبود که لبانش را کش 

 

دسنی پشت گردن گر گرفته اش کشید و گلوبی صاف کرد و 

 یل.. با تعلل صدا کرد:یل

 

جوابی که نشنید،اخم هایش بیشیی درهم فرو رفتند و پوفی 

 کشید... 

 

خودش در رابطه با  خواست به پذیرابی برود و به خیال

یل با اشتبایه که کرده معذرت خوایه کند،که قبل از آن یل

 بی که دورتا دورش رها شده بودندموهای پریشا
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و آن لبخند زیبابی که چون آبی بر روی آتش دل داراب 

خانه شد و با نگاه کوتاه به مردی که  ی ریخته شد،وارد اشیی

ه  و عمیق تماشایش یم کرد،یگ از  ه خیر صندیل ها را خیر

برای خود عقب کشید و در همان حال گفت :مرش..تو 

 زحمت افتادی... 

VIPیل: یل 

 ویکپانصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 شبیه دخیی ناراحت و بغض کرده ی چندی پیش نبود! 

 

لب های خوش فرمش لبخند داشتند و اشگ در چشمانش 

 حلقه نزده بود.. 
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،و احساساتش را جمع و انگار یط این دقایق،حسابی خود 

لش بود  جور کرده بود و حاال تمام آن حس عشق تحت کنیی

 دلش را منفجر نکند.  تا باری دیگر 

 

داراب،که از این تغییر حالت او حسابی گیج و رسدرگم شده 

بود،بی حرف آمد و صندیل مقابل او نشست و نگاه دقیق و 

ک انداخت..   جستجوگر دیگری به صورت دخیی

 

 احتیاخی به معذرت خوایه نبود!  انگار دیگر 

 

ک اما خب..هنوز ذهنش درگیر آن حال و هوای گرفته  دخیی

بود و هنوز حس تلچی که از بابت نخواستنی که به 

 وجودش القا شده بود را به دوش یم کشید. 

 

یل یم نفس عمیقی کشید و درحایل که نان ها را به سمت یل

ی?  کشید،گفت:بهیی
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 :اوهوم.. -

 

رای خود گرفت و با مکث پرسید :ناراحتت لقمه  ای ب

 کردم؟

 

داشته باعث این  یل خوب یم دانست که رفتاری کهیل

سوال داراب شده و این را حاالبی فهمیده بود که حالش تا 

حد زیادی رسو سامان گرفته بود و صحنه های امشب را 

 برای بار صدم در ذهنش مرور یم کرد... 

 

 :نه. - 

 

 

 

 ودوپانصدوپنجاه#پارت
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 جان یل#یل

 

 

داراب که با این تک کلمه ی ساده،هیچ قانع نشده بود،تنها 

 ویم " کشید و در سکوت مشغول خوردن غذا شد. "ه

 

 :راستش.. -

 

 یل جلب شد.. حواس گریزانش به سمت یل

 

 :..فقط یکم...خب... - 

 

لقمه ی دهانش را قورت داد و درحایل که نگاه منتظر و بی 

ک س ؟قرارش روی دخیی  نگینی یم کرد،گفت :خی
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ی - ی شدم...یعنی چیر  دیگه... :..خب اون لحظه یکم چیر

 

ی  ی چیر  شدم دیگه...برا همیر
لب گزید و گفت:احساسابی

 شد... 

 

" هابی که مثل نقل و 
ی نفس پر حرض از دست این "چیر

نبات به زبانش یم امد،کشید و با نگایه زیر افتاده سیع کرد 

 د... فقط سکوت کند و غذایش را بخور 

 

ناراحنی و بغضش را توجیه کرده بود و حاال انگار که وزنه 

کیلوبی را از رویه قفسه ی سینه داراب برداشتند که راه صد 

نفسش باز شد و تمام آن حس مزخرف و تلخ از وجودش 

 رخت بست... 

 

بی این حرف داشت در   شده بود و شیر
ک احساسابی دخیی

 رگ و بی اش جریان یم گرفت... 
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 ناخوداگاه کنج لبش را باال کشید و با اشتهای باز لبخند کچی 

 خوردن شد.  تری مشغول غذا 

 

 

 

 

 وسهپانصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 یک شام دو نفره که برای هردو خوشایند و دلچسب بود. 

 

یک حس تغییر کرده و جدید،که در یگ هویدا و اشکار شده 

م مقاومت ها بود و در دیگری درحال اثبات و کنار زدن تما

 بود... 
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ی  شام دو   ها در حوایل میر
ی

نفره شان یم عادت ها و وابستگ

پلکیدند و برای روز ها و ساعت های آینده برنامه یم 

 ریختند... 

 

ی خوب بود!   همه چیر

 

یک خوب مملو از ارامش و لطافت،که در حال و هوای 

 شان رها و رقصان بود!... 

 

 

 شتملبخند دندان نمابی زدم و برایش نو 

 :تنها نیستم.[-]

 

 :هوی مارمولک! -

؟قلوه رد و بدل یمداری با چه خری دل و   کنی
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 چشم غره ای به فراز رفتم تایپ کردم

 :باغ عمو صفاییم. -]

 جات خایل[

 

 :نچ نچ نچ..یابو رو نگاه کنا! -

خجالت نیم کیسر جلو من با دوست پشت چت یم کنی  

 هر هر یم خندی؟

 

 دوست پش؟

 آن هم داراب! 

مردی که کلمه ی دوست پش زیادی برای نسبت دادنش 

 دار و چیپ به نظر یم رسید! خنده 
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 وچهارپانصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :واه..واه..واه..چه خوششم میاد بزغاله! -

 جمع کن بینم! 

 

خنده ی بلندی رس دادم و در همان حال لگدی به زانویش 

 زدم و گفتم:زهرم ار!! 

و تو ماتحت خودت نگه دار جان اون دو دقیقه رست 

 قشنگت. مامان مژده ی 

 

خم شد و همانطور که شلوار خایک شده اش را که رد دمپابی 

 ...  من افتاده بود پاک یم کرد،گفت:وحیسر
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...من نیم دونم این طرف چه پدیده ی ناشناخته ای یه که 

 پاشده با تو ِرل زده! 

ی  انگار خدا یم خواسته طرف تقاص همه گناهاشو  تو همیر

 دنیا با این لولوی ما پس بده. 

 

دن پیام داراب،از خیر لگد دیگری که یم خواستم این با رسی

بار جای بهیی و کاری تری رها کنم،گذشتم و رسی    ع پیام را 

 باز کردم.. 

 

 ]دوستان جای ما.خوش بگذره[

 

 دوست نداشتم انقدر زود چت کردنمان تمام شود. 

 

یاد با پیام دادن راحت هرچند که خوب یم دانستم او ز 

ی را بی  شیی ترجیح یم دهد. نیست و تماس گرفیی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1901 

 اما خب..جلوی فراز که نیم شد به او زنگ بزنم! 

 

 :داراب[-]

 

ی دل آب کنش بودم که خییل زود  منتظر آن جانم گفیی

 فرستاد. 

 

 :جان؟[-]

 

 :خونه ای؟[-]

 

 

 

 وپنجپانصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل
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 کم.چطور؟[:خونه نیستم،امال -]

 

..خواستم بگم اگه -]  بیکاری با پروانه بیایید باغ[:هیچی

 

د.   لب گزیدم تا خنده ام نگیر

 

ی حاال هم به اندازه کافی تعدادمان زیاد بود و من از  همیر

 برای خودم مهمان دعوت یم کردم! 

 

 :کار دارم عزیزم.خوش بگذره[-]

 

لم گرفت یم دانستم که حرفم را کلن رد یم کند،اما باز کیم د

 کردم و گوشر را توی جیب و با همان حال با او خداحافظی 

ون االچیق دوختم...   لباسم انداختم و نگاهم را به فضای بیر
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 بد عادت شده بودم... 

 

هرجا و هر مکابی دلم بودن و حضورش را یم خواست و 

ی کم بود!  ی  انگار بدون او،یک چیر

 

های مژده با وجود خانواده پر جمعیت عمو صفا و برادر 

ه امده بودند،باز هم احساس خانم که ان ها هم با خانواد

 تنهابی یم کردم و هیچ خوش نیم گذشت! 

 

 :دو دیقه رسم رفت تو گوشر چرا تغییر مود دادی تو؟-

 تا االن که نیشت شل بود! 

 

 :هیچی نیست.. -
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 وششپانصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی شما!. -  :اینحاییر

 

کج ا به سمت احسان چرخاندم و با لنی  با حرص نگاهم ر 

 شده گفتم:نه اونجاییم ما!. 

 

خنده ی مسخره ای رس داد و درست صندیل ای که من 

ی انتخاب کرد.   نشسته بودم را برای نشسیی

 

ش گرفتم و به همان درخت و  ی  کشیدم و نگاه از نگاه هیر
پوفی

 گل و گیاهان باغ زل زدم. 
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 :چه خیی ِاش؟-

 !  عضله مضله ساخنی

 

 پوزخندی زدم. 

 

همان بازو های الغری بود که انگار با فراز منظورش به 

 تلنبه زیر پوستش را باد کرده بودند تا برامده شود! 

 

ی  واقعن اگر هیکل داراب را یم دید،روی این طور قیافه گرفیی

ی باد به غبغب را داشت؟  و انداخیی

 هه.. 

 

 رم. :آره داداش..با محسن و بچه ها بدنسازی یم-

 

 ب   ه! : -
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یه؟  خیی

 

 ده! که..هست..ویل طرف سفته داداش،وا نیم:خیی  -

 

با چندش لنی کج کردم و درحایل که خوب یم دانستم 

مخاطب حرفش من بودم،گفتم:شاید طرف از قیافت 

؟  خوشش نیاد کلن!اون موقع خی

 

لبخندش تاحدودی جمع شد و تا لب باز کرد حرفی 

 بزند،گوشر فراز زنگ خورد. 

 

 

 

 وهفتنصدوپنجاهپا#پارت

 جان یل#یل
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 :من یه لحظه برم...دوستم داره زنگ یم زنه. -

 

با نارضاینی از بابت رفتنش،رسی تکان دادم و بی هدف 

 گوشر ام را به دست گرفتم. 

 

درواقع از احسان خوشم نیم امد و یط رفت و امد 

ها،خوب فهمیده بودم که پش مورد اعتماد و درسنی نیست 

اون راحت و صمییم  د فراز و ارسالن و..با و نیم شود مانت

 شد! 

 

 های بارزش بود 
ی

ی بود و دو رو بودن یگ از ویژگ زیادی هیر

که انگار فقط این مورد برای من اشکار بود و بقیه نیم 

 دانستند! 
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بی طاقت و بی اعصاب از سنگینی نگاه اش از جا بلند شدم 

 ادم. و به سمت ته باغ بزرگ و درندشت عمو صفا راه افت

 

د کرد ی ه بود که درجمع خانم ها بمانم و حاال من مامان گورسر

بی حوصله از تمام شلوغی های خانه به ته باغ آمده بودم 

وبرخالف همیشه،این سکوت و این تنهابی را ترجیح یم 

 دادم.. 

 

کنار درخت بزرگ و قدییم بید مجنوبی که ان جا بود 

 ایستادم. 

 

حاال تازه شده بود و  با نفس عمیقی که کشیدم،تمام روحم

ی یم کردم.   احساس بهیی
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 وهشتپانصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

م،که  ون کشیدم تا از خودم عکس بگیر گوشر را از جیبم بیر

با دیدن احسان،که در چند قدیم ام ایستاده بود،تمام آن 

حس سبگ و خوش پرید و از دیدن لبخند کریه اش حرص 

 همه وجودم را گرفت... 

 

ی گر  فتم و شایک پرسیدم :این جا خی کار داری گوشر را پاییر

 تو؟؟؟

 واسه خی دنبال من راه افتادی؟؟؟
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همانطور که دستانش را در جیب های شلوارش جا کرده 

ی که گفته  ی بود،شانه ای باال انداخت و بی توجه به چیر

 بودم،قدیم جلو تر امد و گفت:دخیی وحیسر دوست دارم.. 

 

و او با همان لبخند ر هم گره خوردند ابرو هایم بیشیی د

جر کننده اش،قدم دیگری جلو آمد و ادامه داد:..یه  ی میی

 دخیی چموش و نااهیل! 

 مثل خودت! 

 

دندان قروچه ای کردم و گفتم:وحیسر خودبی و هفت جد و 

 آبادت. 

 فهمیدی؟؟

 یه بار یه زری زدی پیشنهاد دوسنی دادی،رد کردم! 

؟ یش شدی که خی  نفهم نباش!سیر

 

 :خوبه!... -
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1911 

 م دوست دارم!. بد دهن

 

 نفس پر حرض کشیدم... 

 

 

 

 ونهپانصدوپنجاه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

با ان ریش و پشم،چه کیس باور یم کرد که برادر زاده ی 

ی گستاخ و بیشعور  ی و باوقار مژده خانم،این چنیر مثلن متیر

 باشد؟
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1912 

در جمع،چنان مردانه رفتار یم کرد و زبان یم ریخت برای 

ی خییل ها پشت نقاب او را ندیده بودند و مه،که ه مطمئیی

 بدیهن،باور هم نیم کردند! 

 

 :راتو بکش برو احسان! -

 

نیم دانم چرا امروز انقدر نفهم تر از همیشه شده بود،که 

 بی توجه به تمام حرف های من،کار خودش را یم کرد.. 

 

 یل.. دوبی یل:یم-

 

ی در صورتم را دور در یک قدیم ام ایستاد و نگاه بی قیدش 

 چرخاند... 

 

 احساس خوبی از نگاه و لبخندش نیم گرفتم. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1913 

اما یک حس غرور و لجبازی این وسط نیم گذاشت که 

م...   من،قدیم به عقب بردارم و از او فاصله بگیر

 

 این موقعیت را دوست نداشتم... 

ی که باعث رسدرد و آزارم یم  ی آن هم با آن عطر تند و تیر

 شد! 

 

 نیستم!.. هل :من زیاد ا-
ی

َوندگ
َ
 د

 

ی نیم فهمیدم و  ی از حرف های بی ربط و منظور دارش چیر

تمام حواسم بی فاصله ای بود که داشت کم و کم تر یم 

 شد... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1914 

 پانصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ه اش را روی چشمان عصنی ام نگه داشت و با  نگاه خیر

ی شبیه به ی  مکث و لبخندی،که کم کم داشت حس بد و چیر

ترس را به وجودم القا یم کرد،پچ زد:نازت زیاده ویل...اینم 

 دوست دارم! 

 

چشمگ زد و رو به من مات و گیج مانده ادامه داد:به هر 

 شه ساده گذشت! حال...نیم

 

حالم داشت از این اعتماد به نفس بیجا و لحن کشیده ی 

 او بهم یم خورد... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1915 

ی که در دبا تاسف رسی تکان دادم و با همان حس و حال ب

 ! ی یم شد،با پوزخند گفتم:خییل احمقی  قلبم باال و پاییر

 

نگاهم را گرفتم و خواستم  هرچه زودتر از کنارش رد 

شوم،که در یک حرکت رسی    ع و دور از انتظار مچ دستم را 

گرفت و تا به خود بیایم،تنم را به تنه ی همان درخت بید 

ینش م و بهیی را برای  مجنوبی که قرار بود با آن عکس بگیر

 داراب بفرستم،چسباند.. 

 

بان قلبم به یک باره روی هزار رفت و تمام تنم در اثر  ضی

شوک و نزدیگ زیاد تن او به خودم،بی حرکت و خشک 

 ماند... 

 

ه و بیمناکش قفل  نگاه مات مانده ام روی چشم های خیر

شد و انگار که به آبی تمام قدرت عکس العمل از مغز هنگ 

 کرده ام سلب شد! 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1916 

هرم نفس هایش را روی پوستم حس یم کردم و تمام دلم از 

 حس بد انزجار زیر و رو یم شد... 

 

 :تو خییل خوشگیل... -

 

 الل شده بودم.. 

 

 

 

 

 ویکپانصدوشصت#پارت

 جان یل#یل
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1917 

ی  ی موقعینی قرار یم گرفتم و اولیر ی باری بود که در چنیر اولیر

 باری بود که حس مرگ داشتم!... 

 

ثانیه های قبل از ذهنم پاک شده بودند و این دقیقه ها و 

که چطور احسان انقدر وقیح و دیوانه شده بود را نیم 

 توانستم هضم کنم... 

 

 ته باغ بودیم! 

درست نقطه ی کوری که حنی رسایدار باغ هم مایه دو سه 

 بار به این جا نیم آمد! 

 

ی بار از یک جنس مخالف،وحشت کرده بودم و  برای اولیر

 نفس شده بودم! در این فض
ی

 ای باز،دچار تنگ

 

 احسان بود! 

 پش حاج جواد و برادر زاده ی مژده خانم!! 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1918 

 

مغز داغ کرده ام نیم توانست این موقعیت را هیچ جوره 

 درک  و باور کند!.... 

 

مقاومت یم کرد برای باور کردن این که این پش وقیح در 

ش تا لب ها و.  ی ..بدنم چند ساننی ام ایستاده و نگاه های هیر

 کشیده یم شود.... 

 

ی درخت  با حس لمس شدن تن بی حرکت و گیر افتاده ام بیر

و تن نزدیک و چسبیده ی او...لرزی شدید و ناخوداگاه به 

یز کرد..  ت همه ی وجودم را لیی  بدنم افتاد و بغض و حیر

 

با قدربی که از ترس و شوک،تحلیل رفته بود،پس اش زدم و 

حت الشعاع قرار داده تبا خشیم که بغض تمامش را 

؟..برو عقب!!! بود،غریدم:داری چه غلظ یم  کنی عوضی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1919 

 

 

 

 ودوپانصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 لبخندش داشت معده ام را دچار تهوع یم کرد... 

 

ه و  گرمای تن و..دستانش داشت دنیا را مقابل چشمانم تیر

 تار یم کرد. 

 

 :ترسیدی عزیزم؟-
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1920 

ی اش بارها و  ارها در رسم چرخید و بارها و بارها بعزیزم گفیی

ین به یادم آمد و تمام جانم برای اینجا  داراب و آن شب شیر

 بودنش فریاد کشید... 

 

ی روی گردنم،تازه حواسم به نامردی  ی  چیر
با حس داغی

 برگشت که با وقاحت تمام به حریمم تجاوز کرده بود! 

 

م و غبا تمام قدربی که برایم مانده بود و تمام آن حرص و 

 ای که خون را در رگ هایم به جوش اورده بود،به 
ی

بیچارگ

عقب هلش دادم و وقنی فاصله اش بیشیی شد،رسی    ع از زیر 

ون آمدم و مچ دستم که هنوز اسیر مشتش بود   دستش بیر

 با شدت کشیده شد... 

 

؟؟-  :چرا رم کردی روابی

 

با گریه و حایل بد،دستم را کشیدم و گفتم:آشغال بی همه 

 .. ی ... . چیر ی  بی ه م ه چیر
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1921 

 ول ک ن دستمو...ول ک   ن دس ت  م  و... 

 

چشم هایش درشت شد و حاال با نگایه که به مراتب 

ترسناک تر شده بود،فشار محکیم به مچم آورد و 

ه ی احمق!!  ی دخیی  گفت:صدات و بیار پاییر

 

 

با همه توان دستم را کشیدم و با احساس ترس و وحشنی 

توجه به حرفی که زد صدایم را بود،بی که به جانم افتاده 

 باال تر بردم و گفتم:ول   م ک   ن بیش  رف... 

 ول    م ک      ن.. 

 

 

 

 

 وسهپانصدوشصت#پارت
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1922 

 جان یل#یل

 

 

 

 یل؟!!.. :یل-

 

 صدای فراز بود! 

با خوشحایل خواستم اسمش را صدا کنم،که دستم به 

ب رها شد و تن بی جان و بی تعادلم با شدت روی
ی  ضی زمیر

ی سفت و چمن کاری پ رت شد و رسم با همان قدرت به زمیر

 شده ی باغ خورد... 

 

آسمان آبی رنگ و صافی که مقابل چشمانم تار و سیاه یم 

شد را یم دیدم و تمام من جا مانده بود در صحنه ای که 

 مدام تکرار یم شد... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1923 

ی بار،کیس حریمم را شکسته بود و تمام روحم را  برای اولیر

 ه بود... له کرد زیر پا 

 

ی بار از وجودم در این دنیا متنفر شده بودم و  برای اولیر

 حس مرگ یم کردم... 

 

 اگر...اگر ادامه دار یم شد چه یم کردم؟؟... 

 

اگر در گوشه ی باغی که چند خانواده در جای دیگری از 

آن،فارغ از اتفاق بدتری که یم خواست بر رسم بیاید....به 

 ام خنج
ی

انگ  ید چه؟؟... ر یم کشتمام دخیی

 

 ِگ انقدر کثیف شده بود؟؟
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1924 

چطور تا االن متوجه ذات ترسناک و کثیف مردی که با آب 

و تاب از نیکوکاری و کار خوب تبلیغ یم کرد و یم گفت به 

 نیازمندان کمک یم کند،نشده بودم؟؟

 

ش را دست کم گرفتم؟؟؟ ی ه و هیر  چطور انقدر نگاه های خیر

 

 بستم.... پلک های سنیگنم را 

 

 کاش یم شد زمان را به عقب برگرداند!... 

 

 

 

 

 وچهارپانصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1925 

 

 

 

ی در یک ساعت عوض شده بود...   همه چیر

 

ون نرفته بودم و جز برای  در این یک هفته از خانه بیر

 خوردن وعده های غذابی اتاق را ترک نیم کردم... 

 

ک را به دچار یک حس پوخی شده بودم،که شب ها اش

 مانم یم اورد... چش

 

 از روحم را چاک 
ی

در ان ظهر منحوس،انگار قسمت بزرگ

 یم 
ی

چاک کرده بودند که این طور حس غم و بیچارگ

 کردم... 

 

 هیچکس از آن اتفاق خیی نداشت... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1926 

 

ی ترسیدم و آن طور  ی  چیر
همه فکر یم کردند که از حیوابی

 بیهوش شدم.. 

 

ه و بودند و با نگاه با آب قندی به هوشم اورده  های خیر

 نگران شان انتظار داشتند که دلیل بیاورم!... 

 

از چه یم گفتم،که حنی جرات و توان مرور آن  اتفاق را در 

 خاطرم نداشتم... 

 

م و خودداری مزخرف  از چه یم گفتم وقنی که یک حس رسر

 زبانم را الل کرده بود؟

 

متنفر شده در این چند روز تنها بیشیی و بیشیی از خودم 

جابی حوایل قلبم ، انگار که یک حفره ی بزرگ و  بودم و 

ی ایجاد شده بود!   چرکیر
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1927 

 

 داراب پیام داده بود... 

 چند باری هم تماس گرفته بود... 

 

 که چانه ام را یم لرزاند،او را بی جواب 
و من تنها با بغضی

 گذاشته بودم... 

 

" س" سالم،در دم زیر گریه یم ی زدم و  یم ترسیدم که با گفیی

حال بدم نسبت به تمام نامردهای مرد نمای این  از نفرت و 

 دنیا یم گفتم... 

 

 

 

 وپنجپانصدوشصت#پارت

 جان یل#یل
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1928 

 

 به ظاهر،تنها یک بوسه و لمس اتفاق افتاده بود! 

ی در خیال ادم بگنجد!...   اما هرگز نیم توانست انقدر ناچیر

 

مانه ای که منی که حنی با یک تیکه و حرف های بی  رسر

 ا یم زدند،تمام ذهنم به هم یم ریخت، حاال..... گاهن پش ه

...حاال هزار بار جای لب های او را با لیف از روی گردنم 

سابیده بودم و با یاد لمس شدن حریمم،از تمام این بدن 

انه متنفر یم شدم و گریه ام یم گرفت...   دخیی

 

 یل:یل-

 

و به سمت در اتاق نگاه مات مانده را از سقف گرفتم 

 م.. چرخاند

 

 مامان بود. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1929 

با اخم هابی درهم و همان نگاه سوایل و نگرابی که در این 

 یک هفته،با هر بار دیدن من به رساغش یم آمد. 

 

:پاشو یه آب به دست و صورتت بزن،امشب مهمون -

 داریم.. 

 

 بی حوصله،نگاه گرفتم و گفتم:به من چه؟

 یل خوابه. بگید یل

 

 یل!! :یل-

 

  درم ببند. :حوصله ندارم مامان،رفنی -

 

 صدای زنگ خانه آمد. 

به ای بر گونه اش نشاند و  مامان که هول کرده بود،ضی

 گفت:اومدن! 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1930 

 پاشو...پاشو رسی    ع جمع و جور کن خودت و بیا کمک من. 

 

 

 

 وششپانصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

ون رفت.   این را گفت و رسی    ع از اتاق بیر

 

و بی توجه به  باز مانده اتاق،پوفی کشیدمبا نگایه به در 

حرف مامان،پتو را تا روی رسم باال کشیدم و پلک های 

 داغم را بستم... 

 

ی لحظه هم پتانسیل گریه کردن را داشتم..   حنی همیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1931 

 

 یک دل سیر زاری. 

 

ی  ون آمد..ناخوداگاه گوش هایم تیر با رسو صدابی که از بیر

 شد.. 

 

مامان یم گوید چه کیس  حنی نیم دانستم این مهمابی که

ی نداشتم.  هست  و هیچ عالقه ای هم به دانسیی

 

اما،اما مگر یم توانستم صدای مردانه ی او را بشنوم و باز 

 هم بی تفاوت بمانم ؟

 

 با بابا کار داشت؟

 یا...یا... 

 

 نکند برای من آمده بود؟
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1932 

یم توانستم حضورش را به تماس ها و پیام های بی جواب 

 ربط دهم؟مانده اش 

 

در تاریگ و گرمای خفه ی زیر پتو بغض کرده،لب گزیدم و 

 ،نفس عمیقی کشیدم... 

 

تمام حس هایم در هم پیچ خورده بود و حال خرابم را نیم 

 فهمیدم... 

 

 

 

 

 وهفتپانصدوشصت#پارت

 جان یل#یل
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1933 

 چند دقیقه ای گذشت.. 

 

کم و بیش از الی در باز مانده ی اتاق صدای حرف زدن 

ی قابل فه ی  م نبود.. شان را یم شنیدم،ویل چیر

 

از طرفی دلم به اندازه یک دنیا برای دیدن چهره ی مردانه و 

جاافتاده اش،آن هم بعد از یک هفته،تنگ شده بود و از 

طرف دیگر تمام حس های بدی که یک ثانیه هم دست از 

 رسم بر نیم داشتند،تنم را به تخت میخ کرده بودند.. 

 

 زرگ و گرمش را یم خواست! دلم آغوش ب 

 شب!  مثل همان

 یک بغل پر از آرامش و حس امنیت!.. 

 

ه ی گوشر آمد..   صدای وییی
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1934 

با فکری که به رسم زد،گوشر را برداشتم و با دیدن 

ده شد..   پیامش،قلبم فشر

 

؟[-]  :نیم خوابی بیابی

 

 نگاهم به پیام قبیل اش افتاد... 

 صبح فرستاده بود... 

 ؟اتفافی افتاده؟؟[دی:چرا جواب نیم-]

 

 م. لبخند تلچی زد

 

؟  نگرانم شده بود یعنی

 

 از گوشه ی چشمم راه گرفت و 
ی

قطره اشک داغ و بزرگ

ی شبیه به غم،همه وجودم را پر کرد...  ی  چیر
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1935 

 

 

 

 

 وهشتپانصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

دوست داشتم هق هق بلندی را که محبوس کرده بودم،رها 

گله هابی که روی دلم سنگینی یم کرد کنم و تمام حرف ها و  

 ا در آغوش گرمش خایل کنم... ر 

 

از آن اتفاق بد و فراموش نشدبی بگویم،تا حداقل کیم درد 

 دست از 
ی

د و این حس های ضعیقی و بیچارگ دلم آرام بگیر

 رسم بردارند... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1936 

 

 من حنی جرات نداشتم که با مامان حرفی بزنم! 

 

 بینی کنم... نیم توانستم عکس العملش را پیش 

 

مدام مقابلم سد یم کشید را له  نیم توانستم ترش را که

 کنم... 

 

زیر سنگینی آن اتفاق داشتم جان یم دادم و  اشک های 

ل کنم!   لعننی را نیم توانستم کنیی

 

 یل. :یل-

 

لب گزیدم و پتو را محکم تر باالی رسم چفت کردم تا 

 صورت خیسم را مامان نبیند. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1937 

برود،اما صدای بسته شدن در و بعدم امیدوار بودم که 

 یک او،تمام امیدم را نا امید کرد. شا

 

 :این چه وضعیه؟؟-

 هان؟

 بچه شدی؟مگه نیم گم مهمون داریم پاشو بیا! 

ه ادبش و قورت  حداقل یه سالم و علیگ کن نگن این دخیی

 داده! 

 پاشو! 

 

 کاش حداقل فکر یم کرد که خوابم برده! 

 

گرفته ی حاال،حنی نیم توانستم یک کلمه با گریه و صدای  

 نم! حرف بز 

 

 :با تو نیستم من!! -
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1938 

 

دم و در دل خدا خدا کردم  پلک هایم را محکم روی هم فشر

 که زود تر برود.. 

 

ی راحنی ول کن یم شد؟  اما مگر مامان به همیر

 

 

 

 ونهپانصدوشصت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ناغافل پتو از تازه وقنی که سکوت کرد و کیم امیدوار شدم،

ه خیسم با چشمان روی صورتم کنار کشیده شد و نگا

 متعجب و درشت شده ی مامان تالفی کرد... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1939 

 

 یل!؟:یل-

 

 دست خودم نبود... 

 

چنان حالم خراب بود،که اختیار از کف دادم و با صدای 

 بلند زیر گریه زدم... 

 

 :این چه وضیه؟؟چت شده؟؟؟-

 

هایم پوشاندم و زانوهایم را در با زاری،صورتم را با دست 

 شکم جمع کردم... 

 

 یم توانستم با مامان حرف بزنم...  کاش

 کاش جرعتش را داشتم... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1940 

 نیم کردم تا قفل 
ی

کاش انقدر احساس ضعف و بیچارگ

 زبانم بسته بماند... 

 

 این راز کثیف داشت از درون ذوبم یم کرد! 

ی   ی را! هنوز بعد از یک هفته نتوانسته بودم هضم کنم چیر

 

 
ی

 داشت از خودم متنفر شده بودم و این سکوت و درماندگ

 افشده ترم یم کرد... 

 

 :بسم هللا! -

 کنی آخه؟؟چرا گریه یم

 یل؟! یل

 

دستم را کنار زد و چشمان نگران و مبهوتش را دوری در 

 صورتم گرداند... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1941 

 

 

 پانصدوهفتاد#پارت

 جان یل#یل

 

 

 کاش بغلم یم کرد! 

 بیشیی با من حرف یم زد! کاش کیم 

ل کردن با خودش کاش فقط بازخواستم نیم کرد و درد و د

 را به من یاد یم داد!... 

 

 چانه ام لرزید.. 

 

 این نگاه نگران و منتظر تنها مردد ترم یم کرد... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1942 

ی یم گفتم...کیم نگاه مهربان و یک  ی اگر به مامان چیر

 آغوش گرم نثارم یم کرد؟

 

 یا به بابا یم گفت؟

 

 اید هم مرا مقص یم دانست و شاید هم....نیم دانم... ش

تم برخورد مامان چه خواهد بود و نیم توانستم نیم دانس

 حرفی بزنم! 

 

 :حالم خوب نیست.. -

 

ی از  قطره های پر رسعت و داغ اشک،با رسعت بیشیی

ون جهیدند و این بار با دم دست ترین دروغ  چشمم بیر

 ممکن،گفتم:دلم درد یم کنه.. 

 

 لت؟:د-
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1943 

 کجاش؟پریود شدی؟

 

 رسم را به مخالفت تکان دادم... 

 :نه.. -

 

 دستم را گرفت و از روی تخت بلند کرد. 

اشک های لعننی بند نیم آمدند و من یم ترسیدم که 

صدای هق هقی که به زور خفه کرده بودم،به ناگه بلند 

 شود... 

 

م..گریه نکن اینطوری! -  :باشه دخیی

. یه آبی به دست و صورتت  مت دکیی  بزن تا بیی

 

ی را کم داشتم!   همیر

 !  دکیی
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1944 

 

 :مامان... -

 

ور شانه ام انداخت و همانطور که به سمت در دست د

اتاق یم برد،بی توجه به حرفم،با غر غر گفت:این چند روزه 

بد غذا شدی...اشتهات کم شده بود...باید یم فهمیدم 

 مریض شدی.. 

 

 

 

 پانصدوهفتادویک#پارت

 جان یل#یل

 

 

 یام! من دکیی نیم: -
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1945 

ی حواله ی صورت خیس و احتمالن ق ی رمز نگاه تند و تیر

 گفت:   شده ام کرد و همانطور که در اتاق را باز یم کرد 

 تو عالم مریضی باز با من بحث یم کنی تو؟؟

 نیم بینی حالت و؟؟

 مگه از دکیی یم ترش؟؟

 ای خدا.. 

 

 

 با زاری گفتم:مامان!.. 

 

 :یامان!! -

 

 :ماندگار؟-

 

 وای خدایا!.. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1946 

 چرا باید امشنی که داراب اینجا بود،حال بدم را لو یم

 دادم؟؟؟

 

 یل بابا؟:خی شده؟یل-

 

محکم لب گزیدم و با چانه ی لرزان و اشک هابی که شدت 

گرفته بودند،بی توجه به سنگینی نگاه بابا و...داراب...به 

 گفتسمت رسویس قدم تند کردم و شنیدم که مامان یم  

 :حالش بد شده فردین...نیم دونم چش شده... -

ی ...   پاشو یه لحظه بیی

 

را محکم بستم و خودم را جلوی روشوبی  در رسویس

 کشیدم... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1947 

 پانصدوهفتادودو#پارت

 جان یل#یل

 

 

موهای درهم گره خورده و چشم های پف کرده و قرمزم 

 زیادی افتضاح بود! 

 

نی آب رسد به با حرص،به چشمانم دست کشیدم و مش

 صورتم پاشیدم... 

 

 که بند بغض دردنایک که راه گلویم را بسته بود و اشک هابی 

 نیم آمدند...حالم را از خودم بیشیی به هم یم زدند

 .. 

 

م?:یل-  یل..دخیی
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1948 

 دلم یم خواست رسم را محکم به دیوار بکوبانم... 

 را از 
ی

م و خجالت و بیچارگ دلم یم خواست این حس رسر

 دور کنم... خودم 

 

م!   دلم یم خواست بمیر

 

مشنی دیگر آب رسد به صورت یخ زده ام پاشیدم و با 

حرص،تمام موهای بلند و اویزابی را که خیس شده بودند 

 پشت گوشم فرستادم.. 

 

 چند نفس عمیق کشیدم... 

 

 ظاهرم درصدی بهیی شده بود،اما حال درونم همان بود! 

 

ی نفس عمیق دیگری کشیدم و آرام دستگیر  ه ی در را پاییر

 کشیدم.. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1949 

 

 نگاه لرزانم را عامدانه به صورت نگران بابا دوختم و...با 

تمام وجود عطر تن مردی را که یک هفته ندیده بودمش،به 

 جان دل کشیدم... 

 

 :حالت بده عزیز بابا؟؟مسموم شدی؟-

 

احت کنم خوب یم- ..اسیی  شم... :نه..خوبم...یعنی

 

 ا گرفته بود... سنگینی نگاه اش تمام تمرکزم ر 

ری که داشت رسم را سوراخ یم کرد...  ی  مثل لیر

 

 ! تشدید یم کرد حضورش این جا...بغضم را 

 

 :بیا آماده شو.. -
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1950 

یمش دکیی فردین.   باید بیی

 

 

 

 پانصدوهفتادوسه#پارت

 جان یل#یل

 

 

نگاه درمانده ام را به سمت مامان،که حاضی و آماده مرا به 

 کشید،چرخاندم و بی جان لب زدمسمت اتاق یم  

 یام. :مامان!من دکیی نیم-

 

 وزده سالته! ویشگون ریزی از بازویم گرفت و گفت:زشته!ن

 گن دخیی گنده از دکیی یم ترسه! االن یم
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1951 

 نفس کالفه ای کشیدم و دیگر هیچ نگفتم... 

 

 جان بحث کردن را نداشتم... 

 

 چشم هایم یم سوخت و رسم درد یم کرد... 

خایل ام هم کیم درد داشت و تمام تنم خسته معده ی 

 بود.... 

 

 لباس هابی که مامان با عجله برایم آورد را با بی 
ی
 حوصلگ

ه ی او فراری بود  تن کردم و باز هم با نگایه که از نگاه خیر

 با آن ها همراه شدم.. 

 

 تنها آمده بود! 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1952 

م با تمام تعارف های بابا،او ما را به درمانگاه رساند و در تما

ی ترش فکر  ی و نگاه سنگیر ،من به سکوت سنگیر طول مسیر

 کردم... 

 

 مامان مدام غر یم زد و گله یم کرد... 

 

از این که این یک هفته چقدر کم خوراک شدم و چقدر 

 !  گوشه گیر

 

مامان حال بدم را به دالییل که ردیف یم کرد ربط یم داد و 

 آن روز! من تمام روحم درد یم کرد از یاداوری خاطره ی بد 

 

حالم خوب نبود و مامان با غرغر هایش،بیشیی ذهنم را به 

 هم یم ریخت.. 

 

ی جا نگه دار داد-  اش..این جاست.. :همیر
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1953 

 

مامان دستم را گرفت و رو به داراب گفت:دستت درد نکنه 

 داراب جان،تو زحمت افتادی.. 

 

 :خواهش یم کنم. -

 

د...   لب گزیدم تا باز هم بغضم نگیر

 صدای بم را دوست داشتم... چقدر این 

 او همیشه احساسات مرا دستخوش تغییر یم کرد! 

کردم کیم دلخور به   حنی با این صدای مردانه ای که فکر یم

 نظر یم رسد... 

 

 

 

 پانصدوهفتادوچهار#پارت
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1954 

 جان یل#یل

 

 

 

 بابا هم از داراب تشکر کرد و با هم به درمانگاه رفتیم.. 

 

در جواب سواالت دکیی سن  تنها حال روخ بدی داشتم و 

باالبی که زیادی بی حوصله به نظر یم رسید،نیم دانستم 

 چه بگویم!... 

 

یک معاینه ی رسرسی،شد آزماییسر که  یک مشت دروغ و 

 باید فردا یم دادم و رسیم که حاال یم زدم!. 

 

د و داراب را  مامان کنار من ماند و بابا رفت که داروها را بگیر

 رایه کند. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1955 

تخت دراز کشیدم و برای خالض از غرهای روی 

مامان،چشم بستم و منتظر ماندم که رسم قندی که برایم 

 مام شود... تجویز کرده بودند ت

 

،پررنگ تر از همه در  مغزم پر از فکر بود و مرد چشم آبی

 افکارم جوالن یم داد... 

 

 یم خواستم فقط به او فکر کنم.. 

 

 کذابی کشیده یم شد!   اینطور کمیی ذهنم به سمت ان اتفاق

 

 

 خوام باهات حرف بزنم![:یم-]

 

 پلگ زدم... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1956 

من در  سه ساعت از پیایم که فرستاده بود یم گذشت و 

تصمییم احمقانه گوشر را روی حالت پرواز گذاشته 

 بودم... 

 

 

 

 

 پانصدوهفتادوپنج#پارت

 جان یل#یل

 

 

 دست خودم نبود.. 

قلبم را هم آشفته حال بهم ریخته ام تمام ذهن و عقل و 

ی را نداشتم..   کرده بود و ظرفیت هیچ چیر

 

 .. ی  نه جوابی داشتم،و نه حرفی برای گفیی
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1957 

 

ت کردم و بی توجه به هزاران پیایم که از گوشر را سایلن

تلگرام و واتساپ،از بچه های اکیپ آمده بود ، به پهلو 

 چرخیدم و پلک بستم... 

 

باریدن  خوب بود که امشب را دیگر چشمانم مییل به

 نداشتند... 

 

 هرچند! 

ی هزار تنی را روی قفسه  هرچند که هنوز آن وزنه ی سنگیر

 ی سینه ام احساس یم کردم! 

 

 

* 

 

چه ام را برداشتم..   نگاهم را از ایینه گرفتم و کیف و دفیی
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1958 

 

شال سیاه رنگ،زیادی صورتم را سفید و رنگ پریده نشان 

 یم داد و من حنی رغبت نیم کردم لب های بی رن
ی

گم را رنگ

 کنم.. 

 

بی حوصله موهای اویزان جلوی صورتم را پشت گوش 

ون  زدم..  فرستادم و با پوشیدن جوراب هایم،از اتاق بیر

 

 بابا رسکار بود و مامان و مابی هنوز خواب بودند. 

 

لیوابی آب خوردم و چشم های خوابالودم را کیم خیس 

د.   کردم تا شاید کیم خواب از رسم بیی

 

 تخت رفتم و دیر به خواب!...  دیشب زود به
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1959 

بابا همان دیشب خیی داده بود که صبح داراب به دنبالم یم 

 آید... 

 

 

 

 فتادوششپانصدوه#پارت

 جان یل#یل

 

 

و منی که از خدایم بود او را هر لحظه و هرثانیه ببینم...حاال 

مردد بودم و دلم یم خواست حنی شده با پای پیاده تا 

 بروم،اما با او..نه! آزمایشگاه 

 

 ویل خب....نیم شد که... 

 آن هم حاالبی که تک زنگ هم زده بود! 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1960 

هایم را پوشیدم، از کلیدهای خانه را برداشتم و  وقنی کفش 

ون زدم...   خانه بیر

 

 نگاه ام اول از همه روی مگان و بعد هم خودش افتاد... 

 

 مثل همیشه بود. 

 
ی
که چشم های   جذاب و شیک!،با همان عینک دودی بزرگ

 آبی رنگ و بّران اش را پنهان یم کرد. 

 

نفیس از هوای خنک صبحگایه گرفتم و با قدم هابی آرام 

ی شدم. جلو رفتم و سوار م  اشیر

 

 نگاه گریزانم را به روبه رو دوختم و لب زدم:..سالم. 

 

بعد از چندی که سکوتش کش آمد..به سمتش رو گرداندم 

ی    ابروانش شدم. و تازه متوجه اخم خط انداخته بیر
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1961 

 

منتظر بودم که حرف و شاید هم گله ای از پیام های بی 

،تنها نفس  جواب مانده اش کند،اما بعد از مکنی طوالبی

ی را به راه انداخت..   محکیم کشید و بی حرف ماشیر

 

از خدا خواسته رسم را به پشنی صندیل تکیه دادم و با بینی 

 شمانم را بستم.. ای که عطر او را با ولع به ریه یم کشید،چ

 

ی که از کنار او بودن،وجودم دریافت یم  ی تنها چیر

ی و..امنیت..   کرد...آرامش بود و دوست داشیی

 

ین را به یاد داشتم...  هنوز هم آن شب  شیر
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1962 

 پانصدوهفتادوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

 

ین را به یاد داشتم...   هنوز هم آن شب شیر

 

 

 آن آغوش گرم و بزرگ را... 

چشم های آبی و زالیل را که با مهربابی نگاهم یم آن 

 کردند!.. 

 

 جز صدای نفس هایش،هیچ صدابی نیم آمد.. 

 سکوت! 

دابی را دوست داشتم و دلم نیم این بار من هم این بی ص

خواست با پرحرفی ان را خدشه دار کنم...هرچند که حال و 

 حوصله ی این کار را هم نداشتم. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1963 

 درست برخالف همیشه! 

 

چت و اوردی؟:دف-  یی

 

..با شنیدن  بعد از آن سکوت کشدار و طوالبی

 صدایش،چشم به سمتش چرخاندم... 

 

ه بود و با همان صورت جدی و بی انعطاف به مقاب لش خیر

 من به دلخوری دیشب اش فکر یم کردم.. 

 

 نگرانم شده بود!.. 

 

به عنوان مهمان به خانه مان آمده بود و در اصل یم 

که بی جواب گذاشته بودمش را خواست حال منی را  

 ببیند... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1964 

 ناموفق قبیل اش،همه 
ی

مرد رسدی که فکر یم کردم دو زندگ

انم شده بود و چه از بابت این بی احساش بوده،...نگر 

ی در این دنیا یم توانست از این موضوع برای من قابل  ی چیر

 اهمیت تر باشد؟

 

 

 

 

 پانصدوهفتادوهشت#پارت

 جان یل#یل

 

 

ینی   آن هم منی  که با گوشه چشیم از او...دنیا برایم به شیر

انه و صوربی ام،لبخند  قند یم شد و آرزوهای دخیی

ی زنان،بیشیی و بیشیی تشویقم یم کر  دند برای دوست داشیی

 او! 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1965 

 

 :شنیدی خی گفتم؟-

 

ه به نیم رخ اش،لب زدم:آره...اوردم.   رسی تکان دادم و خیر

 

 :خوبه. -

 

ی را پارک کرد و عینکش ر  ا روی موهای خوش حالت و ماشیر

 مرتب شده اش تنظیم کرد. 

 

حاال مردمک های آبی و نافذش را که با مقاومت و شاید 

 کرد را یم دیدم و دیگر هم دلخوری،از صورتم دوری یم

 عینگ نبود که آن ها را پنهان کند.... 

 

ی و بّرابی که همیشه قلبم را دچار  همان چشم های سنگیر

 کرد....   یک لرزش خفیف و رسی    ع یم
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1966 

 

 :رسیدیم. -

 

ی  ی کیفم،دنبال او از ماشیر
نفس عمیقی کشیدم و با برداشیی

 پیاده شدم. 

 

ی و دوشا دوش هم،به آزمای  سنگیر
شگاه رفتیم و در سکوبی

من با هرنفس،عطر او را نفس یم کشیدم و انگار که روح 

 خسته و دق کرده ام،کیم آرام یم گرفت... 

 

 دنبال کار من افتاده بود... این که این وقت صبح...به 

 

 این که با قدم هابی محکم،کنارم قدم بر یم داشت... 

 

این که احساس یم کردم یک مرد...یک امنیت....یک 

ی کوه!..کن ینی که بیر ارم راه یم اید و آن اخم کمرنگ و شیر
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1967 

ابروانش افتاده،حنی عاشق ترم یم کند...شبیه  همان رویا 

 های صوربی رنگم یم بود... 

 

 

 

 

 پانصدوهفتادونه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 اما این وسط حال دلم خوب نبود! 

 

م...   نیم گذاشت نهایت لذت را بیی

 شوخی کنم...بلند بلند بخندم... 

 دون هیچ فکری! ب
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1968 

 هیچ فکر آزاردهنده ای... 

 

ی.  ۱۱۲:شماره ی -  به بخش نمونه گیر

 

از جا بلند شدم و متوجه شدم که داراب،باالخره آن مجله 

مسخره ای را که بیست دقیقه تمام به دست گرفته بود  ی

را کنار گذاشت و با نگایه گذرا به کاغذی که روی آن شماره 

 جا بلند شد. نوبت مان نوشته شده بود،از 

 

ی جا بمون.من یم رم کیفم را به سمتش گرفتم و گفتم:همیر

 خودم. 

 

کیف را گرفت و با نگایه دقیق،آرام پرسید:شکالت همرات 

 داری؟

 

 لبخند بی حایل زدم و گفتم:الزم نیست.نیم ترسم.. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1969 

 نگران نباش. 

 

 با مکث،رسی تکان داد و گفت:خییل خب. 

 ..  جام تا بیابی
ی  همیر

 

 یشیی کش آمد.. لبخندم کیم ب

 

انگار قرار بود برای آن ازمایش فرمالیته و الگ به شهر 

 دیگری بروم که انقدر این جا و ان جا یم کردیم! 

 

 

 

 پانصدوهشتاد#پارت

 جان یل#یل
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1970 

 

 هرچند که دروغ گفته بودم! 

 

اگر از خون نیم ترسیدم،قطعن از امپول و ان سوزن های 

ی و بلند یم ترسیدم!   تیر

! از همان بچ
ی

 گ

 

ویل نیم شد که بگویم یم ترسم و بیش از این خودم را بچه 

 و ترسو نشان دهم.. 

 

 :صبحانه که نخوردی عزیزم؟-

 

باال کشیدم و درحایل که سیع یم کردم نگاهم به آستینم را 

ی دستش  سمت پرستار پر انرژی و آن سوزن تیر

 نیفتد،گفتم:نه.. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1971 

 :بسیار عایل... -

 

به به دستم زد و گفت :االن که ازت خون یم چند ضی

ی جا بمون...اگر احساس  م،یه چند لحظه ای رو همیر گیر

 رسگیجه کردی بگو. 

 

ی  سوزن به زیر پوستم،محکم رسی تکان دادم و با فرو رفیی

لب گزیدم و هزاران بار خودم را برای دروغ دیشب،فحش 

 کش کردم... 

 

 :تموم شد عزیزم. -

.. یم  توبی پا شر

 

ی کشی ی لباسم را پاییر دم و قبل از اینکه بلند شوم،حبه آستیر

ون  قندی را که با خودم اورده بودم از داخل جیب بیر

 کشیدم و خوردم... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1972 

 

ودم و حاال هم با وضعیت خایل معده دیشب شام نخورده ب

ی ولو شوم!   ام..بعید نبود که با بلند شدن،تلنی روی زمیر

 

 :خوبی گلم؟-

 

 

 

 یکپانصدوهشتادو #پارت

 جان یل#یل

 

 

ی صندیل بلند شدم و با تشکر کوتایه از پرستار از رو 

ی  خوش انرژی و خندان مقابلم،از بخش کوچک نمونه گیر

ون آمدم...   بیر
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1973 

اس ضعف یم کردم...اما نه تا حدی که بخواهم کیم احس

 به آن اهمیت دهم... 

 

با قدم هابی کوتاه،به سمت اوبی که جلوی در ورودی 

 فتم... ازمایشگاه داشت با تلفن حرف یم زد،ر 

 

ی گرفته بودند و دل ضعفه ی  اخم هایش غلظت بیشیی

 مدل ایستادنش را نیم دانستم کجای دلم بگذارم! 

 

دستش گرفتم و رو به چشم هابی که دقیق و کیفم را از 

 گفتم:بریم.. 
ی

ه نگاهم یم کردند،با لبخند کمرنگ  خیر

 

کوتاه،رسی در جوابم تکان داد و با لحن جدی و رسیم ای 

 نداره آقای شکوری.  گفت:مشکیل

شو میگم بهت..   من با حاخی صحبت یم کنم،خیی

 فعلن کاری نداری با من؟
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1974 

 

- ...: 

 

 :مخلصم!خدانگهدار. -

 

ی روی  گوشر را قطع کرد و این بار با مکث بیشیی

؟  صورتم،پرسید:خوبی

 

 

 :اوهوم... -

..فقط یکم گشنمه...اگه یم شه زود تر بریم که من برم 

 خونه صبحانم و بخورم. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1975 

 

 دوپانصدوهشتادو #پارت

 جان یل#یل

 

 

 و 
ی

ی شدیم و من از خستگ بی حرف دیگری سوار ماشیر

خفیقی که دچارش شده رسدرد و رسگیجه ی 

ی رس به پشنی تکیه دادم و  بودم،بالفاصله بعد از نشسیی

احت کرده باشم...   چشم بستم تا موقع رسیدن،کیم اسیی

 

گ خودم دوست این سکوت دلپذیر و وجود او را در نزدی

ی محرگ بود برای سنگینی بیشیی پلک های  داشتم و همیر

 گرم شده ام... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1976 

 را که از رستوران خرید،روی ساندوی    چ بزرگ و پرو پیمابی 

صندیل عقب گذاشت و با نگایه به صورت رنگ پریده و 

ی را به راه انداخت و سیع کرد آرام یل یل..با تعلل ماشیر

 جم
ی

 ع کند... حواس پرتش را به رانندگ

 

زیادی از دست این موجود خوش آمدبی حرص داشت و 

 د! نیم دانست گ و چطور همه ی آن ها را رس او خایل کن

 

ک گیسو کمند ،زیادی روی مخ  یک هفته غیب شدن دخیی

 اش رفته بود و زیادی...نگرانش کرده بود! 

 

 حاال هم که شاهد حال زیادی غریب و عجیب او بود! 

 

شم هابی قهوه ای رنگ که مثل قبل برق آرام و ساکت..با چ

 در آن ها دیده نیم شد! 
ی

 شیطنت و رسزندگ
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1977 

 

 

 سهپانصدوهشتادو #پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ون فرستاد...   نفسش را محکم بیر

 

د تا آن جا با روش های  یم خواست او را به خانه اش بیی

ک مظلوم شده خایل  خودش همه ی این حرص را رس دخیی

ی کند...اما هم پرو  انه خانه بود و هم از خودش مطمی 

 نبود... 

 

دیگر نیم توانست با ضاحت تمام سینه سیی کند که دخیی 

 چون پروانه یم داند و بس! فردین را 
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EXCHANGE GROUP. 1978 

 

 هیچ تضمینی نبود ! 

ینی خامه   میان شان رخ دهد و شیر
و ممکن بود هر اتفاقابی

ای خوشمزه ای را که این مدت حسابی خودش را از او 

 بود،یک لقمه ی چپ کند!  پنهان کرده

 

 

 :..داراب... -

 

با شنیدن صدای خوابالود و گیج او،به سمتش رو گرداند و 

دیدن رنگ و رویش،باز هم حیس قوی مثل با 

،وجودش را گرفت...   نگرابی

 

 :جانم؟-
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1979 

ل نگاه اش را از دست داده بود و زبابی را که به آن جانم  کنیی

 ست چطور مهار کند! از ته دل چرخیده بود را دیگر نیم دان

 

مثلن اگر کنج آن لب های باز مانده و درشت را مهری 

 کوتاه یم زد...بد یم شد؟

 

ی؟! : -  کجا میر

 

ی یم  ی را پاییر دم عمیقی گرفت و درحایل که شیشه ماشیر

کشید تا کیم هوا به پس کله ی داغ کرده اش بخورد،بی ربط 

 گفت:برات ساندوی    چ گرفتم. 

.  رو صندیل عقبه،بردار بخور   ضعف نکنی

 

 

 

 چهارپانصدوهشتادو #پارت
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1980 

 جان یل#یل

 

د یم یل که همان حاال هم از زور ضعف،معده اش در یل

ی که قرار نبود به خانه شان برسد  کرد..با ذهنی که از مسیر

 را که در یک جعبه ی 
ی
دور شده بود،ساندوی    چ بزرگ

 مستطییل قرارداشت،از عقب برداشت.. 

 

و هنوز هم مثل بابای خوش هنوز هم دخیی فردین بود 

 خوراکش،خوش اشتها بود! 

 

 :یم خوری؟-

 

 یم توانست دست او را رد کند؟

 

هنوز هم طعم آن سیب هابی که از دست او خورده بود را 

 به خاطر داشت! 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1981 

 

 بود،رس جلو کشید گاز 
ی

همانطور که حواسش به رانندگ

 از ساندوی    چ زد... 
ی

 بزرگ

 

 امروز سه جا قرار داشت! 

 

 ای که قصد  باید رس 
ی

ی یم رفت و برای خانه ی کلنگ سه زمیر

ف یم کوبیدن و ساختنش را داشت،با مهندس کاشابی حر 

 زد!... 

 

باید به باشگاه رسی یم زد و شاید یک ساعنی را هم تمرین 

 یم کرد! 

 

همه این کارها را جمع کرده بود در نقطه ی کوری از برنامه 

ی که روی صندیل ماش ،چهار زانو اش  و حاال کنار دخیی ی یر
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1982 

نشسته بود و با خوش اشتهابی به ساندویچش گاز یم زد 

 هران یم راند... نشسته بود و به سمت ابشار ت

 

 

 

 پنجپانصدوهشتادو #پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 ذهنش به هم ریخته بود... 

 

تماس هابی که این دخیی رستق بی پاسخ گذاشته بود و حال 

صورت بی حال و بی و احوال بد دیشبش و حاال هم که این 

فروغ...نیم گذاشت درست فکر کند و تمرکز کافی داشته 

 باشد برای کاری... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1983 

 

مردی نبود که فضویل کند و کیس را باالجبار به حرف وا 

 یل هم ساده نیم توانست بگذرد! دارد...ویل از کنار حال یل

 

با ذهنی شلوغ،نفس عمیقی کشید و نگاه کوتایه به سمت 

 او انداخت... 

 

مام آن ناراحنی مزخرف را در چشم ها و حالت صورتش ت

 حس یم کرد و..کالفه یم شد. 

 

،روی مخ بودن،بازیگوشر و خنده های بل ند،پر حرفی

ک بود و حاال این   دخیی
ی

 شیطنت از رفتار های همیشگ

 تغییر مود فاحش را نیم توانست تحمل کند. 

 

 :خب!.. -
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1984 

 اش را به سمت یل با لپ هابی پر و باد کرده،نگاه سوایلیل

 داراب چرخاند و با همان دهان پر به سخنی گفت:خب؟

 

به جای تمام حرف ها و سواالبی داراب،لبخند محوی زد و 

،فعلن غذات و بخور.   که یم خواست بیان کند،گفت:هیچی

 

 

 

 

 ششپانصدوهشتادو #پارت

 جان یل#یل

 

 

یل از خدا خواسته،مشغول خوردن ساندوی    چ بزرگ و یل

د و سیع کرد با کند تر خوردن،حرف زدن با او لذیذش ش

 رابه تعویق بیندازد... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1985 

 

 حرفی نداشت ! 

نست درد و دیل را که تمام وجودش را خسته و بی نیم توا

 جان کرده بود باز گو کند....آن هم جلوی داراب! 

 

مردی که هنوز انقدر ها با او راحت نشده بود و گایه با 

دری رسیم و شسته رفته خودش فکر یم کرد که داراب به ق

برخورد یم کند که باید خییل روی رفتار و کارهایش تمرکز 

مبادا سوبی بدهد و یا کمیی از شخصیت او به نظر کند تا 

 برسد ! 

 

 

ی را پارک کرد و یل یل به آبشار تهران که رسیدند،داراب ماشیر

که تازه ساندوی    چ اش را تمام کرده بود،کیم رس و وضع اش 

یینه درست کرد و بعد هر دو بی حرف و را از داخل ا

 دوشادوش هم،به سمت ورودی قدم برداشتند... 
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EXCHANGE GROUP. 1986 

ی   امده  نسبیی
ی

شلوغ بود و آدم های مختلقی که یا خانوادگ

بودند و یا به همراه دوستان شان،در آن مکان زیبا به چشم 

 یم خوردند... 

 

 :دستت و بده من! -

 

 حواسش به بوته ها بود... 

 کوچک و ناز در ان جا نشسته بودند... جابی که دو گربه ی  

 

ش به تازه با حرف داراب بود که نگاه متعجب و سوایل ا

 سمت او برگشت. 

 

 

 

 هفتپانصدوهشتادو #پارت

 جان یل#یل
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EXCHANGE GROUP. 1987 

 

 

ه و بی  دست به سمت اش کشیده بود و چشم های خیر

 انعطافش،راه هر گونه مخالفت و حرفی را بسته بود.. 

 

 د! هرچند که او از خدایش بو 

 

ین تر از این بود که دست در  ی در این دنیا شیر ی چه چیر

 او شود؟دست او،و هم پا و هم قدم با 

 

بی حرف دست رسدش را در دست بزرگ و گرم او رس داد و 

سیع کرد تمام فکر های آشفته اش را روی حاال و این 

 لحظه ها متمرکز کند تا که اوقاتش تلخ نماند. 

 

 :مرش.. -
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EXCHANGE GROUP. 1988 

 :بابته؟-

 

 وز.. :امر -

 

 کوتایه که به تعداد زیادی ردیف شده 
ی

از پله های سنگ

 رفتند... بودند،آرام آرام باال 

 

ی زیبا بود!   همه چیر

 

هم آسمان آبی و ابرهای سفیدش...هم آن محوطه بزرگ و 

دلبازی که پر بود از درخت و االچیق هابی که تک و توک در 

 ان ها ادم های خندان نشسته بودند... 

 

اختار جالنی داشت و هر چه از پله ها باال تر به طور کل س

،انگار به طبقه ی جدیدی یم ر  سیدی و در نهایت یم رفنی
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EXCHANGE GROUP. 1989 

هم که آبشار زیبا و زالل آن سازه مصنوغ وجود داشت و 

 آدم های با حوصله تری که تا ان باال رفته بودند... 

 

،برای هر دوی ان ها ارامش بخش   زیبابی
ی ی در عیر همه چیر

ازه ای که به ریه های شان یم رسید کیم بود و هوای ت

 د... بیشیی خلق تنگ و ناراحت شان را احیا یم کر 

 

 

 

 

 هشتپانصدوهشتادو #پارت

 جان یل#یل

 

 

 :کاری نکردم... -
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1990 

د و ادامه داد:فقط یه  دست تپل و کوچک او را ارام فشر

 مسئله ای هست این وسط. 

 

ی شده؟؟- ی ؟!..چیر  :خی

 

های مضطرب و ساده ی او نگاه منظور داری به چشم 

انداخت و با مکث و اخم هابی که از دیدن صورت رنگ 

ی  ی پریده و بی حال او میان ابروهایش افتاده بود،گفت:چیر

 نشده به نظرت؟

 

ی شبیه به  ی  کالفه شد و باز هم چیر
با نگاه دزدیدن او،بیشیی

 همان نگرابی به رساغش آمد. 

 

ی بود که اتفافی افتاده و این سکوت  و دوری کردن مطمی 

یل بیشیی فکرش را مشغول و اعصابش را خرد یم های یل

 کرد. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 1991 

 

تش را کشید و به سمت نیمکت خایل ای که زیر یک دس

 درخت بزرگ بود،رفت. 

 

ک بالتکلیف و درمانده را که هرجابی را نگاه یم کرد،به  دخیی

جز چشم های جدی او،با فشار دست روی شانه 

ی کرد و خو   دش مقابل او ایستاد.. هایش،مجبور به نشسیی

 

 دستانش را در جیب های شلوار کتان اش فرو برد و با 

 جدینی که روی لحن صدایش هم سایه انداخته بود،گفت

 :تعریف کن! -

 

 

 

 

 نهپانصدوهشتادو #پارت
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EXCHANGE GROUP. 1992 

 جان یل#یل

 

 

 :خی و..تعریف کنم؟.. -

 

ک مضطرب مقابلش بود !   تمام حواسش به دخیی

 

چاند و به پابی که مدام تکان به انگشتابی که درهم یم پی

 تکان اش یم داد. 

 

 شاید کیم ترسید! 

 که از مقابله با از 
ی

س و تیله های قهوه ای رنگ این همه اسیی

 او فراری بودند ! 

 

 از شیطنت ها و شلوغی های زیادش با خیی بود! 
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EXCHANGE GROUP. 1993 

از دوست های زیاد و مختلقی که رسشان به تن شان نیم 

 ارزید،هم! 

 

ا حیس بد به قلبش افتاده بود،که دست خودش نبود...ام

 اعف تر یم کرد! اخمش را غلیظ تر و نگرابی اش را مض

 

 یل! :یل-

 

 :چیه؟... -

 

کالفه و بی حوصله،قدیم جلو گذاشت و گفت:من و نگاه 

 کن! 

 

 :داراب میش .. -

 

 بی توجه،دست جلو برد و چانه اش را گرفت... 
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EXCHANGE GROUP. 1994 

 :گفتم من و نگا کن بچه! -

 

ش که باال کشیده شد،تازه نگاهش به تیله های قهوه ای رنگ

افتاد و برای لحظه  مردمک های لرزان و چشم های پر او 

 ای،از قلب بی حاشیه و آرامش لرزی گذشت.... 

 

 

 

 

 پانصدونود#پارت

 جان یل#یل

 

 

تمام وجودش چشم شد و مات اشگ که از چشم او چکید 

 و روی دستش افتاد،لب زد

 یل؟.. :یل-
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EXCHANGE GROUP. 1995 

 

که بغض بزرگ او شکست و طوفان و لحظه ای نگذشت  

وع شد....   اشک هایش رسر

 

صورت گریانش را پوشاند و بی توجه به تمام آدم با دست 

هابی که با تعجب ان ها را نگاه یم کردند،رس روی زانوهایش 

 گذاشت... 

 

ت کرده بود و تا حدودی دستپاچه به نظر یم  داراب که حیر

ار او رساند و رسید،با حایل زیادی نگران خودش را به کن

 دست دور شانه های لرزان او حلقه کرد... 

 

یل که صدای گریه ی او زیادی روان اش را تحت تاثیر درحا

گذاشته بود و اجازه نیم داد به خوبی تمرکز کند،رس جلو 

کشید و با لحنی نرم و نگران پرسید:چرا گریه یم کنی 

 عزیزم؟؟...ها؟..حالت بده؟اتفافی افتاده؟... 
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EXCHANGE GROUP. 1996 

 نفس عمیقی کشید و درحایل که جوابی ک
ی

ه نشنید،با کالفگ

ش را نوازش  یم کرد تا شاید آرامش کند ، با به ارایم کمر 

ی گفت:من کاری کردم؟..آره؟  مکث بیشیی

 از من ناراحت شدی؟؟

 

 :..نه.. -

 

رسی تکان داد و درحایل که سیع یم کرد ارامش از دست 

 زیزم؟؟رفته اش را حفظ کند،گفت:پس چرا گریه یم کنی ع

 

بگیر فشاری به شانه اش آورد و ادامه داد:یه لحظه رست و 

 باال... 

 

 

 

 پانصدونودویک#پارت
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EXCHANGE GROUP. 1997 

 جان یل#یل

 

 

 

ک شیطان و رس  هیچ فکرش را نیم کرد که گریه های دخیی

به هوای فردین،انقدر اعصاب و روانش را تحت تاثیر 

بگذارد و انقدر ان قلب خاک خورده اش را به واکنش های 

 د و دور از انتظار وا دارد! بعی

 

در ان لحظه،ختم شده تمام محدوده ی ذهن و هوشش 

بود به آن صورت قرمز و خییس که به طرز عجینی نگران و 

پریشانش کرده بود و اجازه نیم داد که چشم از ان چشم 

 های غمزده و لرزان بردارد... 

 

با فگ سفت شده،نگایه به اطراف شان انداخت و با دیدن 

م کیم که در ان جا تمام حواس شان به ان ها مرد
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EXCHANGE GROUP. 1998 

یل را گرفت و مسیر برگشت را پیش ده ی یلبود،دست یخ ز 

 گرفت... 

 

 یل حرف بزند! در ان جا نیم توانست با یل

 

 آن هم در آن وضعیت! 

 

در وضعینی که تمام وجودش کشیده یم شد به سمت دخیی 

 فردین و در آغوش کشیدن و آرام کردن او!... 

 

ت کشیدن الی موهای رها شده اش،و بوییدن عطر  به دس

از گذشت یک هفته،هنوز ان را جابی در گوشه  تنی که بعد 

 ی ذهن و وجودش از کیس طلب یم کرد! 
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EXCHANGE GROUP. 1999 

ی که رسیدند،داراب در را برای یل یل باز کرد و با به ماشیر

ی را   ماشیر
ی

نگایه دیگر به اشک های پا برجای او،با کالفگ

 ر شد... دور زد و خودش هم سوا

 

 :ببخشید...ببخشید،من یهو..یهو.. -

 

 

 

 صدونودودوپان#پارت

 جان یل#یل

 

 

باز هم صدای گریه اش باال گرفت و نگاه مستاصل مرد 

 کنارش را به سمت خود کشید. 

 

 بیش از ان معطل نکرد.. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2000 

 تنش را جلو کشید و او را در آغوشش جا کرد... 

 

 گوشش لب زد  نوازش وار دستش را روی رس او کشید و زیر 

 :آروم باش عزیزم...آروم باش! -

 

د و سیع کرد که با فشار اوردن تن  لرزان اش را به خود فشر

به ذهن خایل اش،جمله ی مناسب و ارام کننده ای را کنار 

 هم بچیند... 

 هرچند بی فایده بود! 

تجربه ای در زمینه ی دلداری دادن و یا ارام کردن کیس 

س تنها با خرید و بریز و به پاش نداشت و از ان جابی که نرگ

ناراحنی اش برطرف یم شد،حاال هیچ حرف با پول های او 

ی آغوش غریزی که حس یم کرد  و ایده ای نداشت،جز همیر

 خودش بیشیی به ان احتیاج دارد! 

 

 :ببخشید.. -
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EXCHANGE GROUP. 2001 

 

 او را از اغوشش جدا کرد. 

گونه ها و بینی اش قرمز شده بود و لب های نرم و چشم   

ی   اش متورم بودند...  های غمگیر

 

 

 

 

 پانصدونودوسه#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

دست جلو برد و به آرایم خییس زیر چشم اش را گرفت و 

ه به قطره اشگ که بالفاصله جای ان را  خیر

 خی شده؟
ی

 گرفت،گفت:نیم خوابی بگ
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EXCHANGE GROUP. 2002 

 

 :..نه... -

 

نگاهش را تا مردمک های لرزان او باال کشید و با اخم 

 گفت:چرا؟
ی

 کمرنگ

 

 باز هم نگاه دزدید... 

 

دست رفتار های او کفری یم داراب که کم کم داشت از 

 یل! شد،گفت:یل

 

 :..گفتنی نیست... -

 

 داراب،نگاه دقیق تر و نگران تری به صورت او انداخت... 

ی بود که اتفاق مهیم افتاده!   حاال مطمی 
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EXCHANGE GROUP. 2003 

 

 نیم توانست ساده گذر کند!... 

 

و بیخیال شدن  این وسط حس هابی اجازه ی عقب نشینی 

 را به او نیم دادند! 

 

 خونه مشکیل پیش اومده؟:توی -

 

یم خواست ببیند از اتفافی که افتاده، فردین یا ماندگار هم 

 با خیی هستند یا نه. 

 

 :نه... -
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 پانصدونودوچهار#پارت

 جان یل#یل

 

 

سد که یل  خواست سوال دیگری بیی
ی

یل با درماندگ

ی نیست فقط..فقط یک ی ... گفت:چیر ی  م دلم گرفته...همیر

 

 ؟یم توانست باور کند 

 آن هم با دیدن آن چانه لرزان و آن صدای گرفته؟

 

 یل گرفته بود! از طرفی حس بدی از این مقاومت یل

 این که او را محرم حرفش نیم دانست! 

این که اتفافی که مهم هم به نظر یم رسید را از او پنهان یم 

 کرد! 
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 سکوت کرد... 

 

 نیم توانست حرفی بزند! بیش از این 

 زیادی از آن داراب قبل،فاصله گرفته بود... حنی تا االن هم 

 

ی را به راه  بی حرف جعبه ی دستمال را به او داد و ماشیر

 انداخت. 

 

ی  ی او را یم شنید..اما دیگر زبانش برای گفیی ی فیر صدای فیر

 حرفی نیم چرخید... 

 هرچند که نگران بود... 

را این دخیی دیوانه اشغال کرده هرچند که تمام فکر هایش 

 بود! 

 

ل کرده بود و بعد از چند یل یل که به سخنی گریه اش را کنیی

دقیقه،حاال کیم آرام تر شده بود..نگاه زیرچشیم ای به او 
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که با اخم هابی درهم و چهره ای سخت شده به مقابل زل 

 زده بود،کرد و لب گزید... 

 

 

 

 

 پانصدونودوپنج#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی ت ی و جو سنگیر ر را با حرف بی خواست این سکوت سنگیر

 ربظ بشکند،که صدای زنگ موبایلش بلند شد. 
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حوصله کیس را نداشت،اما وقنی که برای بار دوم گوشر به 

صدا درامد،نفس کالفه ای کشید و نگایه به صفحه گوشر 

 اش انداخت... 

 

ع با دیدن اسم *مامان* تازه حواسش به زمان و مکان جم

 نهادش بلند شد... شد و با نگایه به ساعت،اه از 

 

ساعت نزدیک های یک ظهر بود و او قرار بود تنها برای 

 یک ازمایش نیم ساعته برود و برگردد. 

 

س تماس را برقرار کرد..   عصنی و پر اسیی

 

 :الو مامان. -

 

ماندگار که انگار مشغول کاری بود،سالم نداده رسی    ع 

 یل؟؟گفت:کجابی یل
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 ته رو رسم. رسی    ع بیا خونه هزار تا کار ریخ پاشو 

 

یل که از رفتار و برخورد ماندگار تعجب کرده یل

 بود،پرسید:خی شده مگه؟

 

 آمد و بعد هم ماندگار بی اعصاب 
ی ظرفی صدای شکسیی

 جواب داد:وای دیس شکست!! 

 یل؟سوال خی یم پرش یل

 زود بیا خونه قراره حاج جواد و خانوادش بیان. 

 

؟؟:برای.. -  برای خی

 

حرف های صبح فردین افتاده بود،ابرو  ماندگار که تازه یاد 

 در هم کشید و گفت:یم خوان بیان خاستگاری.. 

این زنش هم یه تو مهموبی حرف وسط یم کشیدا،من 

 بهش رو ندادم. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2009 

 هووف چمیدونم..نیم شه زنگ زد گفت نیایید! 

 حاال تو هم ول کن این حرفارو. 

یل!زود بیا خونه تا  میان یلاینا مشخص نکردن چه ساعنی 

 ماده بیسر و کمک من کنی طول یم کشه... ا

 

 

 

 پانصدونودوشش#پارت

 جان یل#یل

 

 

یل، با یل وا رفته تماس را قطع کرد و یلماندگار زود تر از یل

دیل که درهم یم پیچید و حس های بدی که تمامن او را به 

ی اورد..   . یک هفته پیش یم کشاند..گوشر را پاییر
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2010 

تفاوت بماند،وقنی که هنوز حال چطور یم توانست بی 

 بدش درست مثل همان روز اول بود... 

 

 هنوز هضم نکرده بود... 

 باور نکرده بود... 

 خودش را جمع نکرده بود... 

ی چند لحظه پیش تحت تاثیر همان خاطره  ...حنی همیر حنی

 ی کذابی جلوی داراب های های گریه کرده بود! 

 

ال به...به انقدر وقیح باشد که حاچطور یم توانست 

 خواستگاری بیاید!! 

 

 یل! :یل-

 

 نگاه مبهوت و ترسیده اش را به سمت داراب چرخاند... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2011 

 :گ بود؟؟-

 چرا این شکیل شدی یهو؟خی گفت؟؟

 

 حالش داشت بد یم شد!.. 

 

این حجم از سماجت و وقاحت احسان را درک نیم کرد 

نفرت بزرگ...از او و...حاال حس یم کرد که عالوه بر ان 

 هم دارد!...  ترس

 

یل و سکوت دنباله داراب،که از دیدن حالت چهره ی یل

دارش،باز هم نگران شده بود..درحایل که سیع یم کرد با 

 کند،دست او را به دست گرفت و 
ی

ی رانندگ رسعت کمیی

 یل!...گ پشت خط بود؟؟گفت:یل
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2012 

 

 پانصدونودوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 مانم... :...ما-

 

 بهت؟:خی گفت -

 

 :..ه ی ... -

 

ی  داراب که این بار،به هیچ وجه حوصله و اعصاب تفره رفیی

 های او را نداشت،این بار با تشر اسمش را صدا کرد.. 

 

 :بگو! -
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2013 

 

یل با مکث و حال بدی که روی صدایش تاثیر گذاشته یل

بود، جواب داد:گفت..گفت یم خواد...یم خواد 

 د... امشب...خواستگار بیا

 

ده شد. مشتش به   دور فرمان فشر

 

نه از اسم خواستگار!،و نه از این مدل حرف زدن او،اصلن 

 خوشش نیامده بود! 

 

 :گ هست؟-

 

- ....: 

 

ی به سمت صورت مات برده ی یل ی یل انداخت و نگاه تیر

 گفت:چته امروز؟؟؟
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2014 

 نشنیدی خی گفتم؟؟؟

 

 :ها؟.. -

 

حسابی م هابی که نگاه اش را با مکث از او جدا کرد و با اخ

یل در هم گره خورده بود،فشاری به دست یخ زده ی یل

 آورد و گفت:حالت برای خی بده؟..خواستگار؟

 

یل که انگار در عالم دیگری سیر یم کرد،بی توجه به انچه یل

شه بریم خونه شه...یمداراب گفته بود،لب زد:داراب...یم

 تو؟؟

 

! اخم اش غلیظ تر شد و شک و گمان اش بیش  یی
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2015 

 

 پانصدونودوهشتارت#پ

 جان یل#یل

 

 

ک زیادی مشکوک شده بود و این حال عجیب و  دخیی

 نابسامانش بیشیی فکر داراب را مشوش و پریشان یم کرد... 

 

 یک جای کار یم لنگید! 

 

 :مگه خواستگار نداری امشب؟-

 

 و بالفاصله پوزخندی زد... 

 خواستگار! 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2016 

،راه  یالف بچه واقعن نیم فهمید که چرا برای این رو مچی

 به راه خواستگار پیدا یم شد! 

 

 :نیم خوام برم خونه! -

 

یک تای ابرویش باال پرید و با نگاه گذرابی به صورت جدی 

 یل،گفت:چرا اون وقت؟یل

 

 نفس پر حرض کشید و یل
ی

یل با ناراحنی و درماندگ

 گفت:چون نیم خوام! 

روزم..بازم امشه من و برسون خونه دوستم...بابت اگه یم

 ممنون. 

 

داراب که از رفتارهای مشکوک او کفری شده بود،این بار با 

 جدیت تمام پرسید:کیه طرف؟؟
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EXCHANGE GROUP. 2017 

 :نیم شناش... -

 

 :کیه گفتم! -

 

 :پشه..اقا جواد.. -

 

 داراب با کیم تعلل پرسید:احسان؟

 

 :..اره... -

 

 

 

 پانصدونودونه#پارت

 جان یل#یل
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2018 

 

 

 یم شناخت او را. 

او را دیده بود و زیاد از رفتار و طرز برخوردش  رییگ دو با

 ،خوشش نیامده بود. 

  

به طور کل با ادم ها زیاد گرم نیم گرفت،به خصوص اگر 

متوجه یم شد که طرف مقابل اش خرده شیشه هم داشته 

 باشد.. 

 

 یل نیم فهمید.. ربط اش را به یل

 

 اصلن با هم جور در نیم آمدند! 

یل به دستش امده بود و تار یلاخالق و رفحداقل تاحدودی 

یم دانست که او معمولن با آدم های پر شور و فعایل چون 

 خودش یم گردد...اما حاال... 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2019 

 

ی داد..  ی را پاییر  کشید و شیشه ماشیر
 نفس عمیقی

 

این خواستگاری زیادی مزخرف و چرت به نظرش یم رسید 

م و...خب..اگر یم خواست با خودش رو راست باشد،تما

 هم تحت تاثیر قرار گرفته بود...  اعصاب اش

 

ی با هم؟-  :دوستیر

 

؟!..با گ؟-  :خی

 

ی یارو. -  :با همیر

 

 یل که متعجب شده بود،پرسید:..با احسان؟؟؟یل
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2020 

و قبل از تایید داراب،با چندش و حال بدی که دچارش 

 بود،ابرو درهم کشید و گفت:معلومه که نه! 

! اصلن اون آشغال و چه به   دوسنی

 

؟-  :پس خی

 

 ذهنش،کم مانده بود جیغ یل
ی

س و آشفتگ یل که از اسیی

بکشد،به سمت داراب برگشت و این بار محکم و جدی تر 

 شه م ن ... گفت:داراب یم

 

 

 

 ششصد#پارت

 جان یل#یل
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2021 

با بلند شدن صدای زنگ گوشر داراب،با حرص چشم غره 

 زد... ای به او رفت و باز تکیه اش را به صندیل 

 

 :سالم. -

 

- ...: 

 

- ..  :قربونت داداش،سالمت باشر

 

- ...: 

 

یل که با حواش پرت،پوست نگاه آبی رنگش به سمت یل

لبش را با دندان یم کند برگشت و با تعلل خطاب به فردین 

 یل؟..آره..این جاست. گفت:یل
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2022 

،چرا باید تمام تمرکزش یم رفت روی  در آن هاگیر و واگیر

 یم زدند؟لب هابی که چشمک 

 

ابی که داشت با فردین حرف یم زد و آن هم درست زم

 یم کرد! 
ی

 وسط اتوبان رانندگ

 

منده! -  :باز این بچه تو رو به زحمت انداخت داداش رسر

 من االن میام اون جا دنبالش.. 

 

قبل از این که فردین ادامه دهد،زود تر گفت:الزم نیست 

 فردین،تو نیا. 

ون،میامن خودم دارم یم  رمش. رم بیر

 

 دو نفره شان با خیی خوب بود که فردین 
از وقت گذرابی

 نبود... 
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EXCHANGE GROUP. 2023 

خوب بود که خوش بینانه فکر یم کرد داراب همچون 

ش را به خانه ای  ی و قابل اعتماد،تک دانه دخیی دوسنی امیر

 که پروانه هم ان جاست برده و ناهار را با هم خورده اند!... 

 

- !  :خییل آقابی

 دستت درد نکنه. 

 

 :مخلصم آقا. -

 کاری نداری؟

 

هم خداحافظی کوتایه کردند و داراب با پوف بلندی  با 

 گوشر را قطع کرد. 
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EXCHANGE GROUP. 2024 

 ششصدویک#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :بابام بود؟-

 

 :آره؟-

 

 :خی گفت؟؟؟-

 

 

ک،متعجب و  س و نگرابی دخیی داراب که از این همه اسیی

د و عصنی شده بود،پایش را بیشیی روی پدال گاز فشار دا

ی را باال تر بر   درسعت ماشیر

:..گفت دربست برسونمت خونه که به خواستگاری -

 امشب برش. 
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EXCHANGE GROUP. 2025 

 

 با حرص گفته بود؟

 شاید! 

 آن پوزخند بزرگ زیادی در چشم بود! 

 

یل را به درحقیقت خودش هم میل چندابی به این که یل

 خانه شان برساند نداشت. 

 

 خورد دیگر! تِه ته اش آن خواستگاری مسخره به هم یم 

 

ی  تنها مسئله فقط تماس فردین بود و گفت و گوبی که بیر

 شان رس گرفته بود... 

 

کالفه،دسنی به گردن گر گرفته اش کشید و با نگایه دیگر 

به او و دیدن رنگ و روی پریده اش،گره ابروانش محکم تر 

 شد. 
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 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2026 

 

دست برد و دسنی را که مدام انگشتانش را یم چالند،در 

 دست گرفت. 

 

اش را نوازش  انگشت شست،به ارایم پوست یخ کردهبا 

 کرد و گفت:آروم باش. 

 قرار نیست بری کشتارگاه که! 

 

 

 

 

 ششصدودو#پارت
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EXCHANGE GROUP. 2027 

 دیم گرفت و  ادامه داد

س و حال بد چیه! -  :من متوجه نیم شم دلیل این همه اسیی

ی دقیقن چه اتفافی برات  نیم دونم تو این یک هفته بی خیی

 افتاده و خی شده.. 

؟.. 
ی

ی بگ ی  ایک مسئله ای نیست! نیم خوابی راجع بهش چیر

شاید اون قدر که باید با من راحت نیسنی یا..نیم 

 .  دونم!هرخی

ی طور بافی اما یل یل! ، اگر بازم قرار باشه حالت همیر

بمونه...اون موقع دیگه من باید با فردین و ماندگار درمیون 

 بذارم این موضوع رو! 

 

ی نیست - ی  من...خوبم. :چیر

 

!به من دروغ نگو. فشاری به دستش اورد و گفت:نیس  نی

 

 با زاری گفت:داراب!.. 
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EXCHANGE GROUP. 2028 

 

 :بله؟-

 

،باز هم زیر گریه یل یل که کم مانده بود از زور فشار روابی

بزند،نگاه لرزانش را به بند کیفش معطوف کرد و گفت:یم 

 شه این بحث و ادامه ندی؟

 

ی گرفت و با جدیت گف ت:چطور اخمش غلظت بیشیی

 ادامه ندم؟هان؟.. 

 آیینه دیدی؟ قیافه خودت و توی

 

 

 

 ششصدوسه#پارت

 جان یل#یل
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EXCHANGE GROUP. 2029 

 

ی  با تمام مقاومت،قطره اشگ از گوشه ی چشمش پاییر

ون کشید...   چکید و دستش را از دست داراب بیر

 

بان قلبش   که هنوز هم ضی
ی

 نگاه آبی رنگ
بی توجه به سنگینی

ی و  داغش را روی هم  را تند یم کرد،پلک های سنگیر

نفس های عمیق،کیم حال  گذاشت و سیع کرد با کشیدن

 پریشانش را سامان دهد... 

 

داراب که از دیدن رفتار او،تا حدودی حرص وجودش باال 

 گرفته بود،با تاسف رسی تکان داد... 

 

 یل زیادی غیر قابل تحمل بود! این روی یل

 این طور رسد و غم زده... 
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EXCHANGE GROUP. 2030 

یل کنار بیاید و روی ناراحت و پریشان یلنیم توانست با این 

 ا دلش همان دخیی شاد و پررو را یم خواست! تنه

 

 بی حال و کوتاه به خانه که رسیدند،یل
یل با یک خداحافظی

ون رفت و داراب بی حرف رفتنش را تماشا  ی بیر از ماشیر

 کرد... 

 

منطقی نبود که با دیدن حالت ناراحت چهره ی او،قلب 

ر که مچاله یم شد و فکر های مختلف و رسگشته اش انگا

 مغزش حمله ور یم شدند...  منقی به

 

ی حاال  منطقی نبود که دلش یم خواست پنبه خانم را همیر

زیر بغل بزند و با خودش تا ویالی کوچک و دنچی که در 

د و ....   شمال داشت بیی

 

منطقی نبود این همه انتظار و توقع...که قد علم کرده در 

 ودش منتظر ایستاده بودند! عمق تاریک وج
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EXCHANGE GROUP. 2031 

 

 

 

 رششصدوچها#پارت

 جان یل#یل

 

 

،به خانه ی خودش برگشت و با تمام  با همان ذهن درگیر

 و فکر مشغول برای پروانه ناهار را اماده کرد... 
ی

 خستگ

 

ی دوش آب رسد،سیع کرد تا این  به حمام رفت و با گرفیی

 و افکار مزاحم را از وجودش دور کند... 
ی

 خستگ

 

 نوشید...اخبار دید...با پروانه گپ و گفت چابی 

رد...ساعت کوتایه را چرت زد و در نهایت با تماس ک

 فردین،بیش از پیش ذهنش به هم ریخت... 
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این که فردین برای مراسم خواستگاری دعوت اش کرده بود 

 عادی بود. 

 

در واقع فردین بیش تر از یک برادر،داراب را دوست داشت 

 مل داشت... و به او اعتماد کا

 

 تنها مشکل،حس داراب بود! 

 

ی بار ان را تجربه یم کرد و...خوب نبود! حیس ک  ه برای اولیر

 

یک طور بد و چربی که انگار کیس با سوزن،مدام به قلبش 

به های ریز ریز یم زد.   ضی

 

با همان احوال درهم،آماده شده بود و با پروانه ای که با 

 گفتشنیدن خیی ، مدام یم خندید و یم  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2033 

 !"یل یم خواد ازدواج کنه؟؟؟"ینی جدی جدی یل

 ...به سمت خانه فردین راه افتاد...  

 

 

 

 

 ششصدوپنج#پارت

 جان یل#یل

 

 

مردمک های آبی رنگش سخت تر از روز های دیگر بود و 

لبخند های کوتایه که در جواب خوش صحبنی های 

ام بودند!   فردین یم زد،تنها از بابت ادب و احیی
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هن و دامن ابی تنها  ک را با آن پیر
 برای یک لحظه دخیی

اف کرده بود  ی بار با خودش اعیی رنگش دیده بود و برای اولیر

 که

 "خانوم شده...بزرگ شده"! 

 

ی آماده بود...   همه چیر

 

 همه حاضی بودند... 

 

خانه مشغول دم کردن چابی و جمع و جور 
ی ماندگار در اشیی

خانه بود...  ی  کردن خرده ریزه های اشیی

 

ه بود،با فردین با شکیم که انگار نسبت به قبل بزرگیی شد

،درباره ی کار و بارش 
ی

همان لبخند صمیمانه و همیشگ

 حرف یم زد... 
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یل نشسته بود و مدام از پروانه با نگایه برق زده کنار یل

احسان و خواستگاری امشب سوال یم پرسید و انگار که 

ک را تازه و تازه تر یم   کرد!..هرچند ندانسته و داغ دل دخیی

 ناخواسته... 

 

 بی توجه 
،گوشه ای دور از چشم ماندگار مابی ی به همه چیر

ی  نشسته بود و با تبلتش بازی یم کرد و در نهایت،همه چیر

 در ظاهر خوب به نظر یم رسید... 

 یل امانش را بریده بود!... اما این وسط دل بی قرار یل

 

 

 

 ششصدوشش#پارت

 جان یل#یل
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ذهن و هوشش درگیر احسان و قصد و غرض اش چنان 

 از دارابی که گایه نگاه عمیق و عجیب  شده بود،که
حنی

 اش را به سمت او یم چرخاند هم غافل شده بود... 

 

مردی که حاال،برخالف تمام عقاید و چارچوب رفتاری 

ک گیسوکمند اشغال کرده بود و  اش...تمام افکارش را دخیی

را که با یاد فردین و ماندگار به  حنی دیگر ان عذاب وجدابی 

 چ کجای وجودش احساس نیم کرد! رساغش یم امد،هی

 

 در وجودش رخ داده بود،اما هنوز متوجه آن 
ی

تحول بزرگ

 نبود! 

 

ه و عمیق است...   متوجه نبود که تا چه حد نگاه اش خیر

 اش پررنگ 
ی

که تا چه حد حضور دخیی رفیقش،در زندگ

 شده... 

 وسوسه ها زیاد شده... چقدر فکر ها و 
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 یی شده!... چقدر شمار تماس ها و دیدار ها بیش

 

* 

 یک ساعنی گذشت و باالخره زنگ خانه به صدا درامد. 

 

س و وسواس خانه را وارش کرد که مبادا  ماندگار با اسیی

ی درست نباشد و درهمان حال خطاب به یل ی یل ای که چیر

یم با تمام وجود پریشان بود و تنها حفظ ظاهر 

م..اومدن!   کرد،گفت:پاشو دخیی

 

زد و بقیه منتظر ورود خانواده ی  پروانه زود تر ایفون را 

 حاج جواد،برای خوشامد گوبی ایستادند.... 

 

یل که کم مانده بود از این شب کذابی و اذیت کننده،از یل

همان در باز مانده ی ورودی پا به فرار بگذارد،دور تر از 
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مدام به دلیل کار های احسان فکر یم همه ایستاده بود و 

 بیشیی شد!  کرد و بار منقی حس و حالش

 

 

 

 ششصدوهفت#پارت

 جان یل#یل

 

با صدای سالم و علیگ که بلند شد،بی رغبت نگاه اش را از 

 گل های قایل جدا کرد... 

 

اول از همه حاج جواد وارد شد و پشت بندش  زن و دخیی 

 هایش. 
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شلوار بد قواره و دسته گل  تمام حواسش به آن کت و 

 بود که حنی ذره ای از زشنی 
ی

ذات احسان نکاهیده بزرگ

 بودند... 

 

 حنی ریش هایش هم کوتاه تر کرده بود! 

 

به راسنی که با آن لبخند دندان نما،چقدر نفرت و حس 

 یل وارد یم کرد! انزجار را به قلب و دل یل

 

 حرص...خشم..نفرت...تاسف...بهت... 

حس بد در آن واحد،با دیدن احسان،در دلش  هزاران هزار 

کیس جز خود احسان و دارابی که   زیر و رو یم شد و چه

شش دانگ حواسش بی او بود،متوجه آن همه نفرت النه 

 کرده در چشم های قهوه ای رنگش یم شد؟.... 
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ی آن دسته گل مسخره از دست  چه سخت بود گرفیی

ظ ظاهر کند و او،درحایل که با تمام وجود سیع یم کرد حف

 در صورت خندان او تف نیندازد! 

 

 انوما؟:احوال خانوم خ-

 

دندان قروچه ای کرد و با نگایه زیر چشیم به جمیع که 

جلوتر داخل رفته بودند و حواس شان به ان ها نبود،نفس 

 پر حرض کشید و لب زد

؟؟؟-  :با چه روبی اومدی این جا آشغال عوضی

 

پشت بندش صدای نکره اش را برق چشمان او را دید و 

 شنید.. 

 :لطف داری به ما خوشگل خانوم! -

 ا چاکرتیم. م
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 ششصدوهشت#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

با تعارف ماندگار و خوشامد گوبی به احسان،حرف در 

یل ماند و تنها با نگایه خصمانه،از او رو گرفت و به دهان یل

خانه رفت..  ی  سمت آشیی

 

و سنگینی نگاه چهار دخیی اقا خانه زیادی شلوغ شده بود 

ک ازار دهنده به  نظر یم رسید...  جواد،زیادی برای دخیی
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با وجود این همه نگاه ریز شده و دقیق،به زور عضالت 

صورتش را به ان لبخند مسخره مجبور کرده بود و حنی 

ون بیاید!  خانه بیر ی  دلش نیم خواست از اشیی

 

چید و در دل  با حرص استکان ها را کنار هم،روی سینی یم

ا بلد بود و نبود را بار احسان و ان لبخند   کریه هرچه نارسی

 اش یم کرد... 

 

پشی که حاال با نقابی از وقار و متانت،رس به زیر و با 

لبخندی مثلن محجوبانه ، در کنار فردین نشسته بود و به 

بحنی که درباره ی وضعیت اقتصادی کشور رس گرفته 

 بود،گوش یم داد... 

 

 سط تنهااین و 

 " ی  "عروس گلم،بیا بشیر

تازه شود و برخالف  یلزن اقا جواد کم بود تا داغ دل یل

 ابروان داراب را به هم گره بزند.. 
ی

 لبخند بقیه،اخم کمرنگ
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این مراسم و این جمع زیادی برای داراب خسته کننده و 

ی که ان ترس کمرنگ وجودش  ی مسخره آمده بود و تنها چیر

یل در برخورد با ار رسدی بود که  یلرا خاموش یم کرد،رفت

ه پر انزجاری که ان را در آن ها از خودش نشان داد و نگا

 برخوردش با احسان،شکار کرده بود!..... 

 

حاال هرچند که این مسئله به خودی خود، ذهنش را 

 حسابی به خود مشغول کرده بود.... 

 

 

 

 

 ششصدونه#پارت

 جان یل#یل
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سیع داشت در جواب بحث و گفت و با لبخند کوچگ که 

گاه سخت و آرامش گوبی که او تنها شنونده اش بود بزند،ن

 را تا صورت بشاش احسان باال کشاند.. 

 

 شاید زیادی بعید بود که او را با خود مقایسه کرد! 

و در نهایت با پوزخندی فرو خورده،به این نتیجه رسید که 

ه ی خودش با وجود سن باالتری که دارد، تیپ و قیاف

ون زده و نا فرم احسان کجا!   کجا...و کت شل و شکم بیر

 

چون خواستگار دخیی بغیل و گیسو کمند شده شاید 

بود،حاال در برخورد با احسان ، نگاه اش رنگ تمسخر را به 

 خود گرفته بود!... 

 

 نفس عمیقی کشید و نگاه از او برداشت.. 
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هن مردانه و مشگ اش را کیم از گر  دنش فاصله یقه ی پیر

 اش برطرف شود.... 
ی

 ناشر از کالفگ
ی

 داد تا این گر گرفتگ

 

عد ها باید یک بحث مفصل راجع به این پش و رفتار های ب

یل،با او انجام یم داد و....شاید هم آن وسط ها...با خود یل

یک بوسه،تمام این حرض را که وجودش را گرفته بود خایل 

ی کردن های او،حسابی یم کرد و...برای این یک هفته دور 

 گوشش را یم پیچاند! 

 

 :به به! -

م. دستت درد نکنه دخ  یی

 

 

 

 ششصدوده#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 چابی پخش یم کرد.. 

 

 که به   با آن دامن آبی روشن و آن
ی

هن ساده ی سیاه رنگ پیر

به   خوبی به تنش نشسته بود و موهای بافته شده ای که

 زیبابی روی کمرش تاب یم خوردند.. 

 

 زیادی زیبا و خانم به چشم یم امد... 

 

ی باری بود که انق  در روی ظاهر او دقیق یم شد! این اولیر

 

نه های برجسته اش،جان روی صورت سفید و گردی که گو 

 .... ی  یم داد برای گاز گرفیی
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انه ای که از ان حالت بچگانه  روی چهره ی ساده و دخیی

فاصله گرفته بود و نسبت به چند سال پییسر که او را برای 

ی بار،با ان لبخند بزرگ و دندان های ارتودنیس ش ده اولیر

دیده بود،حسابی فرق کرده بود و حاال برای خودش خانم 

 شده بود،که چابی را در مجلس خواستگاری یم جو 
ابی

 چرخاند!.... 

 

 :بفرمایید. -

 

ه اش را کوتاه در صورت گرفته ی او گرداند و  نگاه خیر

درحایل که یگ از استکان های چابی را بریم داشت،ارام لب 

؟   زد:خوبی

 

را دید و نگاه نگرانش، همراه با قدم های تکان خوردن رسش 

جابی که احسان نشسته بود،کشیده کوتاه او،به سمت 

 شد... 
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 !  دست خودش نبود این حرص خوردن زیر پوسنی

 

 

 

 ششصدویازده#پارت

 جان یل#یل

 

 

گر احسان را که دید،بی حواس قلنی 
ی چشم های براق و انالیر

وجه به سوزش از چابی داغ و لب سوز را رس کشید و بی ت

پوست دهانش،تمام حواسش بی تکان خوردن لب های 

 احسان و حرف ناخوانابی که خطاب به یل یل زد 

 ،رفت.... 

 

 حال خودش را که نیم فهمید! 
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ی که در ان لحظه ی نیاز داشت،یک  به ان  تنها چیر

چهاردیواری خلوت و سکوبی مطلق،به دور از رس و صدای 

 این جمع شلوغ بود.. 

 

ج،که دخیی دیوانه اش را با خود به ان جا یم برد و جابی دن

، از تمام این حس های ناخوشایند و  برای ساعابی طوالبی

 حضوره نکبت احسان دور یم ماند.... 

 

 چابی خوش عط
یل ری را که یلبا فکری مشغول،مابقی

 ریخته بود،نوشید.. 

 

از طرفی یم خواست با یک عذرخوایه کوچک از فردین و 

اش،به خانه برگردد و از طرفی چشم های مغموم خانواده 

 یل و این سکوت عجیب و لعننی اش اجازه نیم داد. یل

 

 :حاج آقا بحثای متفرقه رو بذارید برای یه وقت مناسب. -
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 جوونا واجب ترن. 

 

 را زن جواد،با آن لبخند منظور دارش گفت.  این

 

در جواب،حاج جواد با خنده ای که حنی ذره ای چهره ی 

 عبوس اش را باز نیم کرد،گفت:بله حاج خانوم.. 

ی امر خیر مزاحم آقا فردین شدیم، که  اصلن ما برای همیر

دیگه بحثمون گل انداخت و تا قیمت گوشت و مرغم 

 کشیده شد. 

 

 

 

 

 ازدهششصدودو #پارت

 جان یل#یل
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ی بحث جدید،بی حوصله تر هم شده  داراب که از رس گرفیی

ی گذاشت و با شقیقه هابی بود،استکان خایل اش را  روی میر

که درد خفیقی در ان ها حس یم کرد،پا رو پا انداخت و در 

 سکوت به ان ها چشم دوخت.. 

 

 :این آقا احسان ما که معرف حضورت هست آقا فردین! -

لو چشم خودم بوده پش پاک و صاف و ساده ایه..ج

 همیشه. 

 نه اهل دود و دم،نه خالف و رفیق بازی.. 

 

پوزخندی که در مهار کردن ان،چندان هم موفق  یل با یل

نبود،با تاسف رسی تکان داد و برای بار هزارم آن خاطره ی 

 بد را مرور کرد... 
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م - :در جریان هسنی خودت فردین،این پش ما تو کار خیر

 داره.  سهیم داره،بر و بیابی 

 

داراب که از این همه تعریف و ریا،خنده اش گرفته بود،با 

تای ابرویش را باال انداخت و این بار هم تمسخر یک 

 سکوت را جایز دانست. 

 

 :آره در جریان هستم...خودش تعریف کرده واسمون. -

 پش خوب و مومنی ماشاال،خدا حفظش کنه. 

 

ی سینه احسان بالفاصله با حالنی چاپلوسانه دست رو 

 گذاشت و گفت:لطف داری آقا فردین..ما کوچکتیم. 

 

یل را آزرده جا،بیشیی و بیشیی یلنا به تمام این تعریف های

 یم کرد... 
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پزو زبان  و  چه کیس فکریم کرد که احسان با این دک

 چرب،حنی آزارش به یک مورچه هم رسیده باشد! 

 

 

 

ده#پارت ی  ششصدوسیر

 جان یل#یل

 

 

 که من ازش خیالم راحته!.. :خالصه-

غرض از مزاحمت این بود که دخیی گلمونو  االنم

ه و این دوسنی خواس تگاری کنیم...انشاهلل وصلت رسبگیر

 بشه اقا فردین!  پایدارترهم

شما ما رو یم شناسید ، هم ما خانواده  به هر حال هم

 جنابعایل رو. 

 هلل. داریم الحمد شناخت کامل از همآشنابی و 
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 شناخت کامل! 

 

سه مهمابی بود که در   شاید منظور حاج جواد به ان دو

 ناخت سطچ هم پیدا نکره بودند! شحنی یکان

 

- ..  :بزرگواری شما حاخی

 

یل،که برخالف همیشه ارام و بی صدا نگاه مرددی به یل

 گوشه ای نشسته بود،انداخت و ادامه داد

 

یل هست..وگرنه که :راستش تصمیم و انتخاب با خود یل-

 احسان مثل پش خودم یم مونه،قبولش دارم. 

 

س یل بی معنابی که به جانش افتاده بود،با یل با حرص و اسیی

دندان به جان پوست لبش افتاد و این میان اکرم،زن جواد 
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آقا باز هم با همان خنده ی مشتاق و چشم های برق زده 

 گفت 

 

 آقا فردین. :شما راست یم-
ی

 گ

 جوونا باید با هم به تفاهم و نتیجه برسن. 

بدید با احسان پشم که انتخاب خودش و کرده...اگه اجازه 

م یل یل پاشن برن حرفاشون و بزنن...ایشاال که نظر دخیی

مم مثبت باشه.   دخیی

 

دندان قروچه ای کرد و در دل هزاران بار احسان خانواده 

اه بست. اش را به باد   بد و بیر

 

 

 

 ششصدوچهارده#پارت

 جان یل#یل
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از این همه تعریف و تمجید بیجا و پوشایل،کم مانده بود 

 ... اوق بزند 

 

ی نمانده بود  ی ی و بد بود،که چیر به قدری فضای خانه سنگیر

که با جیغ بلندی بحث ناخوشایند ان ها را تمام کند و بعد 

د.... هم به اتاق اش پناه   بیی

 

یل و داراب البته که این وضعیت ناخوشایند،تنها برای یل

 صدق یم کرد! 

 

م مرد بی حوصله و کالفه ای که حاال با شنیدن حرف اکر 

 خانم، میل شدیدی داشت که به جای فردین،بلند بگوید

 "نه اجازه نیست!" 
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ی تعریف کردن از    بعد هم بر رس ماندگار و فردینی که حیر

 لب هایشاحسان، لب
ی

شان را کش یم اورد،فریاد خند بزرگ

 بکشد

 "چرا اللموبی گرفتید؟؟

 چرا احمق شدید؟؟

بچه تون و به این مرتیکه ی ریشو  چرا دارین دخیی

 میدین؟؟؟؟!...." 

 

 اما خب!... 

 

خودش هم انگار اللموبی گرفته بود که حنی یک کلمه هم 

 حرف نیم زد! 
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د که تمام حس و حالش انگار لبانش را به هم دوخته بودن

ه تر از همیشه به نظر  حاال در ان گوبی های آبی ای که تیر

 یم رسیدند،خودنمابی یم کردند! 

 

م. -  :دخیی

 ن برید تو حیاط حرفاتون و بزنید... با احسان جا

 

 

 

 ششصدوپانزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

 یم توانست نه بگوید؟
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 نه... 

 قدرتش را نداشت! 

 

منقی وجودش را گرفته بود که حنی توان چنان انرژی 

 مخالفت کردن را نداشت! 

 

تنها بی حرف از جا بلند شد و جلو تر از احسابی که باز هم 

ش باز شده بود و حرص فرو خورده نیش اش تا بنا گو 

 داراب را بیشیی یم کرد،به سمت حیاط راه افتاد....   ی

 

ر او دمپابی هایش را پوشید و همان جا جلوی در منتظ

 ماند... 
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تجربه خوبی از تنها شدن با او نداشت و حاال ترجیح یم داد 

که ته حیاط را برای خایل کردن خشم و ناراحنی اش بر رس 

 ب نکند! او انتخا

 

 :ب  ه! -

 زیبا رو! 

نا شدیم که! 
َ
 باالخره ت

 

نفس عیقی کشید و سیع کرد نسبت به ترش که قلبش را 

 . لرزانده بود بی تفاوت بماند. 

 

؟؟ -  :این جا چه غلظ یم کنی

 

احسان،قدیم جلوتر برداشت و گفت:اومدم خواستگارِی 

 خانوم فراری دیگه! 
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گره خورده،اشاره ای به   دستانش را مشت کرد و با ابروهابی 

در ورودی کرد و تهدید وارانه گفت:یه قدم دیگه جلو بیابی 

ون آشغال بی  ف! چنان جیغ یم زنم که همه بریزن بیر  رسر

 

 

 

 ششصدوشانزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

احسان،با همان لبخند کریه نچ نچی کرد و گفت:تهدیدم 

 مگه بلدی تو کوچولو؟

  وحیسر بازی و این حرفا دیگه؟

 

 شانه ای باال انداخت و ادامه داد:باشه! 

 من که مشکیل با این موضوع ندارم! 
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 چشمگ زد. 

 

ای وحیسر -  خوشم میاد! :بهت گفتم که....من از دخیی

 

پوزخند عصنی ای زد و با خشم گفت:نه که خودت وحیسر 

!برای هموِن که دنبال لنگه خودت یم ! هسنی  گردی عوضی

ی رو واسه ت ی  وی نفهم روشن کنم! ویل بذار یه چیر

م خوشم از من یه آدم رذل و بدبخت مثل تو نیستم و هیچ

 امثال تو یگ نمیاد! 

 من مثل آدمای اون تو نیستم که ذات کثیفت و نشناسم... 

 

 با تمسخر و غضب اضافه کرد

 :آقای نیکو کار!! -
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بعد هم بدون این که فرصنی به او بدهد،داخل خانه رفت و 

ه خطاب به چشم های م نتظری که همه به او خیر

بودند،قبل از این که حنی اکرم خانم دهان باز کند،یک 

ب و رسی    ع گفت   ضی

 :بابا،آقا جواد...من احسان و نیم خوام! -

 

 ببخشید،با اجازه... 

 

 

و بی توجه به صورت های هاج و واج مانده ی مقابل 

بان قلنی که هنوز  اش،به سمت اتاقش پا تند کرد و با ضی

 رفته بود،در را به هم کوبید.... ارام نگ

 

 

 

 ششصدوهفده#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 

شاید تنها فردی که در ان جمع،حال اش از همه بهیی 

 بود،داراب بود!.... 

 

با آن لبخند محو و آرامش ملموش که در رگ هایش جریان 

 گرفته بود.... 

 

 که صورت رسخ احسان و پدرش را یم 
ی

با آن نگاه خوش رنگ

گوش هابی که گله و حرف های خانواده حاج جواد   دید و 

 نظری را یم شنید! 

 

 دیگر یم توانست با خیایل راحت آن جمع را ترک کند حاال 

 و به خانه اش برود... 
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حاال دیگر نگران آن خواستگاری مسخره نبود و به طرز 

،درد رسش آرام گرفته بود!...   عجینی

 

 

•  

 

 :حاخی عجب خری هسنی ناموسن!... -

خودم اگه دوس دخیی نداشتم تا االن هزار بار تورش  من

 کرده بودم... 

 

داراب که تمام حواسش بی بازی فوتبال بود و حاال هم با 

 
ی

گل جانانه ای که به میثم زد،لب هایش به لبخند بزرگ

کش آمده بود،شانه ی محکیم به بازوی او زد و گفت:خی 

 شد؟؟؟

 ها؟؟
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 هیچ شدیم که سلطان! -پنج

 

ه دست قبیل را هم به داراب باخته بود،با اخم و ک  میثم

ی شلوغ مقابل اش  تخم دسته ی بی اس فور را روی میر

 انداخت و گفت:سابیدی ما رو بابا... 

 خوبه حاال خودم ِبش یاد دادم اینارو!... 

 عجب!.. 

 

 

 

 

 ششصدوهجده#پارت

 جان یل#یل
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از دیدن دلخوری بچگانه ی میثم،خنده ی مردانه ای رس 

 د و گفت:گریه نکن حاال... دا

؟ عمو برات آب ه خوبه؟آشنی  نبات بگیر

 

لپ تپل او را کشید و با خنده ادامه داد:بستنی خی کپل؟یم 

؟؟   خوابی

 

میثم که از این رسخوشر بعید و غریب داراب،تا حدودی 

شوکه شده بود،با فکری مشغول کوسن را به ران پای او 

لند یم شد،گفت:برو ب کوبید و درحایل که از روی کاناپه

 خودت و مسخره کن پیر پشه زاقارت. 

 

داراب،سیگاری آتش زد و بعد از کام عمیقی که از ان گرفت 

ون  و حجم دود سفیدی که از میان لب های نیمه بازش بیر

 فرستاد،رسی با تاسف برای او تکان داد... 
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 به پشنی مبل تکیه زد و با کنایه گفت:ایک! 

...  یه چابی بریز پشبچه  عوضی

 

 میثم با تعجب گفت:آبی اخوی!! 

 ...!  حواسم ِبت هستا!...شنگول یم زبی

یه؟...یا نسخه مستت پیشمه؟؟   خیی

 

کام دیگری از سیگار گرفت و با نگایه زیر چشیم و مخمور 

 گفت:بیخود!! 

تو حواست به شیکم اون جوجه رنگیای دورت باشه که 

 د! فردا پس فردا باال نیا

 ت که خوبه! دست به ِدرو کردن

 همه شهر رو با روشنی وجودت کور کردی! 

 

 :دیوث و ببینا!! -
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 چرا گنده نمابی یم کنی برادر من؟؟؟

 باور یم کنه این یه حاال یگ ندونه فکر یم کنه راست یم
ی

گ

 دی تو! چسه ابرو هم به فاک یم

 ِاعع! 

 

 

 

 ششصدونوزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

اش کشید و رو به  نی الی موهای نامرتببا نیشخند،دس

؟؟  میثم گفت:دروغ یم گم ینی

ان بی رسپرست! 
 سازمان حمایت از دخیی
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ی رفت و گفت:خوشم  میثم با پوف بلندی به سمت کیی

 !  میاد خوب بحث و یم پیچوبی

 پفیوز.. 

 

 :مدال آور کشور که از این حرفا ناراحت نیم شه. -

 

 :زدی تو فاز تخریب من امروز؟نه؟-

 و پیدا کردِن دوست خوب و گرفتم! البد مدال ریدن ت

 

 رسیده را داخل بشقابی که بافی مانده ی 
سیگار به فیلیی

 سیب زمینی های رسخ کرده روی آن به چشم یم خورد،له

 جناب،اشتباه حدس زدی.. کرد و خطاب به میثم گفت:نه 

خواه سال و باید یم گرفنی قشنگ!  یر پرکار و خیر
َ
 مدال خ

فابریک و صندوقدار..واس آقا جایزه هم پنج عدد پلنگ 

 میثم نیکوکار! 
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ی را از آب پر یم کرد،گفت:نه  میثم درحایل که کیی

...دیگه میدون و خایل کردم جون تو.   . حاخی

 ی دیگه.... پلنگ ملنگا رو گذاشتم واسه جوونا

 

 یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:بخشنده شدی! 

 

 :آره دیگه... -

 شیی حال یم کنم..ینی برام جذاب ترن... االن با این نچراال بی

 

 

 

 ششصدوبیست#پارت

 جان یل#یل
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یل در ذهن اش نقش داراب که صورت سفید و ساده ی یل

و با یاد بسته بود،ناخودآگاه گوشه لبش باال کشیده شد 

یل باز هم مثل گذشته شده چند روز گذشته،که رفتار یل

' ی کشید و بی بود و برایش پررو بازی در یم آورد،'هوم

 حواس گفت:ساده و بی شیله پیله خوبه... 

 سفید... تپل...بغیل... 

 

ت و خنده"اووو"بی کشید و گفت:یا جیسس  میثم با حیر

 کرایست! 

 ... سفید و درشت و س 

 

داراب که خوب از عفت کالم او باخیی بود،با اخم هابی در 

 هم شده،زود تر گفت:ببند دهنت و میثم! 

 

 بابا..ِچش قشنگ!  :نوکرتم هستم-
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 خودش را تا کنار داراب رساند و ادامه داد

- ! ...شکالبی دوست داشنی  :سفید پسند نبودی که حاخی

 تغییر سبک دادی؟ 

 

که هیچ حوصله ی این بحث را،آن هم با آدم   داراب

ییسر چون میثم نداشت،نچی کرد و با بدخلقی  سیر

ون میثم حوصله ندارم یه خی ِبت یم گ  ما! گفت:بکش بیر

 

،ناغافل ماچ محکیم به گونه داراب زد و  میثم با رسخوشر

بی توجه به فحش رکیگ که در جواب گرفت،گفت:مبارک 

 .  آقا،به شادی استفاده کنی

 

لبخند محوی که در تضاد با آن اخم تصنیع بود،زد و 

 گفت:ببند! 
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 ویکششصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 :گ هست طرف حاال؟ -

 

 حواله صورت خندان اش کرد... نگاه چنی 

 

 :نه جون داداش بگو. -

 خییل مهمه! 

 

 :قضیه جدی نیست!؛ایک؟ -
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 :ارواح خیکت! -

ون میاد  نگو...باالخره که ماه سفید و کپلت از پشت ابر بیر

 آقا داراب. 

 

رسی تکان داد و برای خاتمه دادن به این بحث 

 ت پس؟ ناخوشایند،گفت:خی شد این چابی 

 

خانه راه کج کرد و درحایل که در میثم باز  ی هم به سمت آشیی

 قوری، چابی یم ریخت،گفت:فردا طاهر مهموبی گرفته... 

. گ   ِبم  فت تو رو هم خیی کنم بیابی

مهمونیای طاهرم که دیدی ناموسن...پاستوریزه و شسته 

 رفته،مخصوص خودته. 
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ی گذاشت و رو به  قوری پر شده از آب جوش را روی کیی

م هایش را بسته بود،ادامه داد:خالصه که دارابی که چش

 تم یم توبی با خودت بیاری اون جا. سفید برفی 

مون شد و بانوی عمارت رو رویت شاید این سعادت نصیب

 کردیم ما! 

 

 

 

 ودوششصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :من خودمم حوصله ندارم بیام. -
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ی آرایم به شانه ی داراب زد و وقنی  به ی نسبیی نگاه  میثم،ضی

ی اش باز شد،با لحن وسوسه کننده ای گفت:خر  خشمگیر

 بازی در نیاری داراب! 

 مونا رو داد. جالیل هم میاد...ممد آمار مه

 توبی مخشو بزبی و خالص! خییل راحت یم

 

بعد هم دستش را شبیه به هواپیمابی در هوا گرداند و 

،دو تابی باهم یمگفت:سه سوته پولدار یم
ریم اون ور شر

 .صفاا. آب.. 

 

 داراب که حاال در فکر فرو رفته بود،گفت:تنها میاد؟

  

یف فرما یم-  شه. :احتمالن با اون عروسک بلوندش تشر

 

 رسی تکان داد و با فکری مشغول شده گفت:میام... 
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 :با طرف؟ -

 

 :طرف کیه؟ -

 

 :سفید برفی دیگه! -

 

 پوفی کشید و گفت:شاید... 

 

ی چ  ابی رفت... میثم بشکنی زد و برای ریخیی

 

 

 

 

 وسهششصدوبیست#پارت

 جان یل#یل
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همان ذهن و فکر مشغول گوشر را برداشت تا  داراب هم با 

 به محمود پیام دهد. 

 

شاید اگر محمود هم یم آمد بهیی یم توانستند مخ جالیل 

 پیر را شست و شو دهند... 

 

 یل هم حرف یم زد... باید با یل

 

آن یک هفته غیبت با او هنوز فرصت نکرده بود راجع به 

کارهای مهیم بود صحبنی کند و این کار هم جزو یگ از آن  

 که باید انجام یم داد.... 

 

محمود خییل رسی    ع ایک داده بود و خیالش را راحت کرده 

 بود. 
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یک ساعنی را کنار میثم ماند و بعد به سمت خانه اش راه 

 افتاد... 

 

 ثبت نام باید پروانه را به کالس موسیقی ای که 
ی
به تازگ

  کرده بود یم برد و بعد هم به باشگاه یم رفت. 

 

 یل تماس گرفت.... نزدیک به خانه بود که یل

 

بعد از آن خواستگاری مسخره،ارتباط تلفنی اش با او بیشیی 

شده بود و درواقع کیس که در اغلب مواقع پیش قدم یم 

 یل بود... شد برای زنگ زدن و پیام دادن،یل

 

 م؟:جان-
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 وچهارششصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ک را به این جانم مدت زیادی نبود ک ه گوش های دخیی

رارش عادت داده بود! 
َ
ی های جان د  گفیی

 

؟ -  :سالم،خوبی

 

ی یل انه و مخملیر
یل،لب هایش را کش آورد و در صدای دخیی

 جواب گفت:خوبم. 

 تو چطوری؟اهل خونه خوبن؟
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 :هوم..همه خوب. -

؟ چه خیی   ؟کجابی

 

 هیچ وقت از آمار دادن خوشش نیم آمد! 

 

حنی بیشیی جر و بحث هابی که با نرگس داشت رس سوال 

ی جیم کردن هایش بود.   ها و سیر

 

اما حاال هیچ احساس ناخوشایندی نسبت به حرف های 

ک فضول  نداشت!   دخیی

 

یل صد برابر نرگس سوال یم پرسید و حنی با این که یل

 د!.... کنجکاوی یم کر 

 

ونم،دارم یم: -  رم سمت خونه. بیر
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؟  کرد و پرسید:تو کجابی
 مکنی

؟ وبی ی میاد...بیر  صدای ماشیر

 

ی پیست - :آره..با بچه ها اومدیم یکم بگردیم...دیگه اونا رفیی

ون بیکار موندم گفتم به تو زنگ  دوچرخه،من نشستم بیر

 بزنم. 

 

 

 

 

 وپنجششصدوبیست#پارت

 جان یل#یل
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ی ابروان اش نشست،نگایه به ساعت کمبا اخم    که بیر
ی

رنگ

 مچی اش انداخت و گفت:بیکار موندی بر گرد خونه! 

 شه. هوا داره تاریک یم

 دیر وقته! 

  

صدای خنده ی بلند و خوش آهنگ او را شنید و با 

 لبخند،رسی به تاسف تکان داد. 

 

 :دیر وقت کجا بود آخه؟؟-

 تازه ساعت هفته. 

 

بی مییل پرسید:با کدوم دوستات  نفس عمیقی کشید و با 

؟   رفنی

 

 :با اکیپ دیگه. -
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 پوفی کشید.. 

 

منظور از اکیپ،همان جمیع بود که به زور یگ دو دخیی در 

 میان شان پیدا یم شد! 

 

ی دوسنی  ی نبود،اما از چنیر با وجود این که مرد سخت گیر

 هابی خوشش نیم آمد! 

 

 بود... روانه هم تذکر داده حنی در این مورد به پ

 یل هم. به یل

 

 اما دخیی چموش که گوشش بدهکار این حرف ها نبود! 
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 وششششصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 :باشه. -

 کاری نداری؟ 

 

 :چرا چرا کار دارم -

 

 :بگو -

 

؟ -  :..چه خیی
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 زد و درحایل که 
ی

از دست رفتار هایش،باز هم لبخند کمرنگ

ن یم شد،گفت:االن فرمان را یم چرخاند و وارد کوچه شا

 این کارت بود؟ 

 

 :پنج دقیقه بیشیی حرف نزدیما! -

کنی چرت و پرت بگم برا ادامه مکالمه؛آقا مجبورم یم

 داراب! 

 

ی را خاموش کرد و با حس خوبی که از آقا داراب گ ی ماشیر فیی

نازدار او گرفته بود،رس به پشنی صندیل تکیه زد و گفت:خی 

 بگم؟.. 

 رف زدن انتخاب نکردی. آدم پر حرفی رو برای ح

 

انه گفت:اتفاقن! یل  یل با خنده ای دلیی

 من از مردای کم حرف بیشیی خوشم میاد. 
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 یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:چرا؟ 

 

ی  :نمیشه دیگه...تو فکر کن دو تا - آدم پر حرف بیفیی

باهم...بعد انقدر وسط حرف هم بیان که آخر رسم 

 داشته باشن...متضاد هم دعواشون بشه یه قهر و آشنی 

 خوبه دیگه،نه؟قبول داری؟

 

 

 

 

 وهفتششصدوبیست#پارت

 جان یل#یل
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داراب که با سوال او،برق شیطنت در چشم های آبی 

آرایم گفت:نه..راستش من رنگش افتاد،با لحن بی تفاوت و 

 یگ شبیه خودم و ترجیح یم دم... 

 زیاد حوصله پر حرفی رو ندارم... 

ه. میونم با   سکوت بهیی

 

 هرچند با شیطنت گفت،ویل دروغ نبود... 

 

 اما خب!... 

 

 این حرف را حاال زیادی قبول نداشت. 

 

ی خوشش آمده بود و پر  ین زبابی های دخیی  از شیر
ی

به تازگ

 انقدر ها هم کسل کننده به نظر نیم رسید!  حرفی هایش
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با سکوت طوالبی پشت خط،لبخندش بیشیی کش آمد و تا 

 حرفی بزند،تماس قطع شد.  خواست

 

 تک خنده ای کرد و زیر لب گفت:دیوونه.. 

 

 یل خییل ناراحت شده بود! انگار یل

 

 زد و پیام جدید یل
ی

 یل را باز کرد.. به پروانه تک زنگ

 

]حاال که فکرش و یم کنم یم بینم مردای پر حرف جذاب 

 ترن![
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 وهشتششصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

 پیام دادن نداشت..  حوصله ی

 

از این رو ویس کوتایه گرفت و با خنده ای فرو خورده 

 گفت:شاید! ویل نه به اندازه من! 

 

لبخندی زد و ادامه داد:حاالم مثل یه دخیی خوب،برگرد 

 ونه تا هوا تاریک نشده. خ

 فعلن.. 

 

ک دوست داشت...   بحث کردن را با دخیی
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 یم چسبید... 

 مثل یک عادت خوب. 

 

که بچه ی پر شیطننی مثل او راحرض یم کرد را هم این  

 دوست داشت! 

 

خصوصن وقنی که در کنارش بود و از حرص،تند و تند پلک 

د. یم زد و لب های گوشنی و خوش رنگش را به هم یم ف  شر

 

 این روز ها زیادی فکرش مشغول یم شد.... 

  

بچه ی دیوانه بود و هنوز هم این که یل یل تنها یک دخیی

 را قبول داشت!   جوره وصله تن هم نبودند هیج

 

 اما نه با آن ضاحت و قاطعیت پیش.. 
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 ونهششصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی پلو را با اشتهابی باز،در دهانم چپاندم و 
ی قاشق پر از سیی

 به پیاز قاچ شده جلوی دستم زدم. 
ی

 گاز بزرگ

 

ریخت و  بابا با خنده و لپ هابی پر،لیوابی دوغ برایم

م...   گفت:نوش جونت دخیی

 یل سابق بابا. تازه شدی اون یل
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 راست یم گفت... 

 

،اشتهای کور شده تازه چند روزی بود که بعد از آن اتفاق

 خوش اشتها شده بودم.   ام،باز شده بود و

 

،تازه ی نشسته   مامان که با ظرف سیب زمینی پشت میر

 بود،با نگایه چپگ گفت:فردین! 

 انقدر بچه رو به غذا خوردن تشویق نکن!  صد بار گفتم

  

 :جووِن عزیزم. -

 مشکیل نداره..بذار هر چقدر دوست داره بخوره. 

 

ی به بابا،یک مشت سیب زمینی را که  با لبخندی تشکر آمیر

از بشقاب چنگ زده بودم را یک ور دیگر دهانم چپاندم و 
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با انگشتان روغنی ام،قلنی کج و معوج برای بابا درست 

 ... کردم

 

 مامان اما با تاسف رسی تکان داد و گفت:جووِن که جوونه! 

 اضافه وزن میاره... 

ی دو ت  ا خواستگارشم َپر میده. فردا پس فردا همیر

 

 

 

 ششصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

- !  :بهیی
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 اخیم کرد و گفت:تورو خدا دخیی من و ِنگا. 

 یم خواد ترشر بندازم برا فامیالی دهن گشاد باباش! 

 

 ِاعع خانوم! : -

 

 ازدواج 
ی
لنی کج کردم و گفتم:خودت بیست و چهار سالگ

 کردیا مامان... 

دخیی شونزده ساله بچه داری یم تازه اونم اون زمان که 

 کرد! 

 

خیایل دست جلو بردم تا مشت دیگری از سیب زمینی با بی 

ی نیامده  ،که هنوز مشغول بازی بود و بر رس میر های مابی

ن با عصبانیت پشت دستم زد و بود بردارم،که ماما

 گفت:خجالت بکش! 

حداقل من اون موقع نصف تو هیکل داشتم،کمر باریک 

 حشت هیکلم و یم کشیدن! بودم کل محل 
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گم کم بخور که فردا نگن خرس فردین و گ یم بهت یم

ه...   گیر

 

 یم دانستم مامان زیادی اغراق یم کند... 

 

کیلوبی بود که او دخیی ایده آل اش یک تکه گوشت چهل  

 چون جوابی های خودش مثلن کمر باریک استخوابی باشد! 

 

 :وای مامان.. -

 تو رو بابا چطور گرفت؟

ن دیگه...تو نگران نباش.   همونطوری منم میگیر

VIPیل: یل 

 ویکششصدوش#پارت

 جان یل#یل
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یدن صورت قرمز و بابا که بشقاب دوم را پر یم کرد،با د

 رگ و دستپاچه ای زد و گفت: عصنی مامان،لبخند بز 

 مامانت عشق منه! 

 فرشته ست..فرشته! 

 ...آب بریزم برات عزیزم؟ 

 

 خنده ام را فرو خوردم و مشغول خوردن ادامه غذا شدم. 

 

 :کوفت بخورم!... -

 تمام رفتارای این بچه با اون خواهرت برده به خدا.. 

 اونم من و همینطور حرص یم داد! 
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ی بلند یم شدم دوغ را رسکشیدم و درحا یل که از رس میر

 گفتم:تا دعوا نشده من برم! 

 

بعد هم به سمت اتاق راه کج کردم تا کمیی صدای غر غر 

 های مامان به گوشم برسد. 

 

 امروز بیکار بودم.. 

 

برخالف مامان که با دوستانش قرار استخر و گردش 

 داشت،من هیچ برنامه و کاری برای انجام دادن نداشتم. 

 

ی نبود.  حنی از   بچه های اکیپ هم خیی

 

خمیازه ای کشیدم و با نگایه به موهای درهم گره خورده و 

صورت پف کرده ام از داخل ایینه،بی حوصله روی تخت 

 ولو شدم... 
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 ودووشششصد#پارت

 جان یل#یل

 

 

با اینکه ساعت دوازده از خواب بیدار شده بودم،اما باز هم 

 یم کردم. 
ی

 احساس خستگ

 

 کرده بود...   ار تمام تنم را کیس با مشت لهانگ

 

 بی هدف،گوشر را از شارژ در آوردم. 
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دلم یم خواست به داراب زنگ بزنم،اما از طرفی دستم نیم 

 رفت... 

 

در این مدت برای زنگ زدن پیش قدم شده آنقدری که من 

بودم که گایه با خودم فکر یم کردم شاید واقعن مزاحم اش 

 ودش حنی یک بار هم با من تماس نگرفته! یم شوم که او خ

 

 کشیدم و بی هدف تر لیست خاک خورده ی 
پوفی

ی کردم...   مخاطبینم را باال و پاییر

 

و  برخالف گذشته که عضو گپ های مختلف یم شدم

برای گذراندن وقت،با هر آدیم چت یم کردم...حاال حنی از 

 مسخره ای که همه فامیل های مامان ب
ی

ودند گروه خانوادگ

 هم لفت داده بودم.... 

 

با نگاه چپگ ای دیگر به صفحه چت داراب،بی طاقت روی 

 پروفایل قدییم اش کلیک کردم.. 
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 :انقدر سخته یه پیام بدی؟؟-

 

 عکس را بیشیی زوم کردم... 

 

 

 

 

 وسهششصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

:محض رضای خدا حداقل اینجا یکم بیشیی نیشت و باز -

 یم کردی! 
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گ و حالت بی حیس که در نگاهم را به چشم های آبی رن

 عکس داشت دوختم... 

 

 

حداقل این جا خییل راحت تر یم توانستم به آن ها زل 

 بزنم! 

 

هرچند که باز به شکل احمقانه ای سنگینی و نافذی آن 

 گوبی های لعننی را حس یم کردم... 

 

 اما خب... 

چند ثانیه نگاهم  به اندازه ی خود واقیع شان که در عرض

 کردند،پر نفوذ و ذوب کننده نبودند! را غالف یم  

 

 :خی یم شد اگه مثل خی عاشقم یم شدی آخه؟... -
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 آیه کشیدم... 

 

 قدر بی تفاوت و راحت بودم... -
ی  :کاش منم مثل تو همیر

 

با ناراحنی گوشر را روی سینه ام گذاشتم و با ذهنی 

ه شدم.   .. مشغول،به سقف سفید اتاق خیر

 

 نیم دانم... 

 

شاید من زیادی پرتوقع بودم که انتظار داشتم مدام رساغم 

د و زنگ بزند....   را بگیر
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 وچهارششصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ی ت مام کار های شاید هم او زیادی بی تفاوت بود که مرا بیر

 روزمره اش فراموش یم کرد.... 

  

،کله پا رهای ی ی یا نخواسیی ی برزخ خواسیی م کرده بود و بیر

 ذره ای دوستم دارد،یا نه.....   اصلن نیم دانستم که حنی 

 

با صدای نوتیف،برای لحظه ای تمام ناراحنی وجودم پر 

 کشید و با شتاب صفحه گوشر را روشن کردم.... 

 

ود که در لحظه ای که تمام فکرم شاید معجزه شده ب

 مشغول خودش بود،پیام داد!.. 
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م-]  [ :یم خوام تماس بگیر

 

با خوشحایل،جیغ خفه ای کشیدم و با عجله از جا بلند 

 شدم. 

 

درحایل که هیچ جوره توان جمع کردن عضله ی کش آمده 

 ی صورتم را نداشتم،نوشتم

 

 :باشه[-]

 

 منتظر تماسش بودم که قبل از آن پیام دیگری آمد. 

 

 شماره ناشناس بود... 
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ویل هیچ چندین و چند بار شماره را در ذهنم مرور کردم 

 فرد خاض به ذهنم نرسید. 

 

کنجکاو خواستم روی آن کلیک کنم ، که قبل آن اسم 

 روی صفحه نقش بست.   داراب

 

با هیجان و شعف تماس را برقرار کردم و لب گزیدم تا مبادا 

 حرفی از رس هیجان بزنم... 

 :الو-

 

 :سالم. -

 

با شنیدن صدای گرم و مردانه اش،موخی از آرامش قلب نا 

 رامم را فرا گرفت... آ
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 وپنجوشششصد#پارت

 جانیل#یل

 

 

به تاج تخت تکیه دادم و درحایل که سیع یم کردم لحن 

؟   صدایم،احساساتم را لو ندهد،آرام گفتم:سالم...خوبی

 

 :خوبم..قربونت. -

؟  خودت خوبی

 همه خی خوبه؟ 

 

 :خوب.. -
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 نیم خواستم مثل همیشه پر حرفی کنم. 

زنگ زده بود دلم یم خواست فقط حاال که خودش 

 شنونده باشم و بس. 

 

 :آها...خب،خداروشکر... -

 

س مسخره ای که به رساغم آمد،  سکوت کرد و من با اسیی

 به جان پوست لبم افتادم.... 

 

همیشه مکالمه مان به پنج دقیقه نیم کشید و او با کوتاه 

هم یم جواب دادن هایش حنی راه وراخی کردن مرا 

 بست.... 

 

اما حاال که دلم هوای دیدن و شنیدن صدایش را کرده 

 بود،نیم خواستم انقدر زود قطع کند.... 
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از طرفی هم نیم خواستم با آوردن حرفی چرت و پرت ، باز 

 هم خودم بحث را کش آورم... 

 

بی هوا آیه کشیدم که باالخره آن سکوت آزار دهنده را 

 شکست

ی شده؟- ی  :چیر

 

 

 

 

 شوشششصدوشرت#پا

 جانیل#یل
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 :نه...چطور؟-

 

ی ازت نیست.. -  :از دیروز خیی

 

با شنیدن حرفی که زد ، آن هم با آن تن صدای بم و مردانه 

ای که حس یم کردم آرام و نرم تر از همیشه به گوش یم 

 رسید...حال خوشم بیشیی شد و دلم گرم تر... 

 

خوب بود که حداقل با این اهمیت دادن های کوچک مرا 

 یدوار یم کرد! ام

 

 خوب بود که حواسش به من بود... 

  

چقدر از همان دیروز خود داری کردم تا به  خیی نداشت که

 او زنگ نزنم ، و یا پیایم ندهم. 
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ل کنم.   لبخندم کش آمد و سیع کردم احساساتم را کنیی

 

...رسم شلوغ بود.. - ه...کار داشتم....ینی ی  :خب....چیر

 

یدم و با خودم فکر کردم نکند صدای خنده ی آرامش را شن

 باز سوبی دادم! 

 

 یزم؟:مزاحم نشم عز -

 به کارات برش.. 

 

؟... -  :..مسخره یم کنی

 

 :نه-
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ابرو در هم کشیدم و درحایل که سیع یم کردم لحن 

صدایم،مثلن ناراحت باشد گفتم:نکنه فکر کردی فقط 

 خودت کار داری!؟

 من بیکار و بی عار و فالنم!؟

 

 

 

 

 وهفتششصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی حرفی زدم؟ -  :من همچیر

 

 نفیس گرفتم و گفتم:نه...ویل منظورت این بود... 
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 ویشگوبی از ران پایم گرفتم و در دل تشر زدم

! :برا خی قایط لحنت ناز یم-  ریزی عوضی

ون نشسته!   خجالت بک ش!!...بابا اون بیر

م..حیا...حیا.!   رسر

 مثل آدم حرف بزن!! 

 

 . :باشه-

 من معذرت یم خوام. 

 خوبه االن؟ 

 

کم مانده بود از شدت حس هابی که قلبم را یم 

 چالندند،جیغ بکشم... 

 

 به این روی او عادت نداشتم! 
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اینکه مالیمت و نرمش را با صدای مردانه اش،به گوش 

هایم برساند و قلبم را بیش از پیش افسارگسیخته و دیوانه 

 کند... 

 

 ده.... حس یم کردم مهربان ش

 

،زیادی در آن پوسته ی سفت و سخت  ی داراب پیشیر

س و ارتباط بود!   دورش...غیر قابل دسیی

 

 :الو... -

 

 آرام گفتم:داراب.. کیم رس جایم جا به جا شدم و 

 

 :جانم؟-
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 وهشتششصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

ی او،همه وجودم  پلک بستم و با حال عجینی که از خواسیی

؟را گرفته بود،گفت  م:کجابی

 شه ببینمت؟یم

 

 دلم برای چشم هایش تنگ شده بود.... 

 ...!  برای عطر تنش بیشیی

 

 :چرا؟-

ی شده؟...  ی  چیر
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 همه خی رو به راِه؟ 

 

شاید توهم یم زدم که فکر یم کردم حاال نگرابی در صدایش 

 هویدا شده! 

 

ینی قند و عسل یم ماند  اما اگر توهم هم بود،باز به شیر

 برایم! 

 

 م....فقط دلم برات تنگ شده.... :هومم-

 

 حرف دلم را زدم... 

 

 هرچند شاید نباید یم گفتم! 

 . از مکث طوالبی اش بیشیی دچار شک و پشیمابی شدم.. 
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صدای نفس عمیق اش را شنیدم و خواستم با ناراحنی 

حرفی بزنم،که باشنیدن صدای آرام و شیطنت بارش،نفس 

 حبس مانده ام آزاد شد.... 

 

شده و توی رس شلوغیات برای ما وقت  :دلت تنگ-

؟  نذاشنی

 

 

 

 ونهششصدوش#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

پلگ زدم و زیر لب با بهت گفتم:خدایا چقدر خوب 

 ده!!!...نکنه دارم خواب یم بینم!!! ش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2119 

 

 یل؟:یل

؟  خوبی

! چرا همه  ش سکوت یم کنی

 

موهای آویزان مانده را از جلوی صورتم کنار زدم با قلنی بی 

 ار،بی حواس گفتم:خی بگم؟... قر 

 

؟   پوفی کشید و پرسید:دوست داری بیابی مهموبی

 

؟؟  مهمابی

 نکند منظورش پاربی بود؟؟

 ویل...داراب؟؟؟... 

 نه! 

 هابی باشد! 
 محال بود داراب مرد پاربی و چنان مهمابی
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 اش جور در نیم آمد!.  با شخصیت

 او اصلن اهل شلوغی و این برنامه ها نبود! 

 

؟ :مهمو- ِ خی
 بی

 

 :یگ از دوستام دعوت کرده. -

 گفتم شاید برات مقدور باشه،بیام دنبالت که باهم بریم. 

 

ت پرسیدم:با من؟ سیخ رس جایم نشست  م و با حیر

 

 :آره.. -

 ویل اگر نمی ... 

 

 با هیجان و شگفنی وسط حرفش پریدم و گفتم:باشه باشه. 

؟ینی چقدر وقت دارم آماده بشم؟  فقط گ میابی
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 ششصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

صدای خندان و مهربانش باز هم گوش هایم را نوازش داد 

ی سقوط کرد....   و انگار قلبم از بلندی سخره ای به پاییر

 

 :یک ساعت دیگه اون جام. -

 

با عجله از جا بلند شدم و گفتم:باشه باشه...من برم کیل کار 

 دارم یم بینمت خدافظ. 
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ور ا قطع کردم و بالتکلیف و پر شبا همان حال تماس ر 

 جلوی آینه ایستادم.... 

 

نگایه به چشمان برق زده و خوشحالم انداختم و با نییسر 

 !!!  باز مانده گفتم:یم خواد با تو بره مهموبی

 

دسنی به موهای گره خورده و ژولیده ام کشیدم و خطاب 

به صورت خوشحالم در آینه،ادامه دادم:لعنت بهت 

!! عوضی دوست دا  شتنی

 !!! دیدی باالخره وا داد!! 

 

 و گل و گشادم انداختم... 
ی

 نگایه به لباس های رنگ

 

 :حاال خی بپوشم من؟؟؟ -
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 چرخی زدم و بالتکلیف نگاهم را به ساعت دوختم.. 

 

 :خاک به رسم تو این یک ساعت چطور آماده شم حاال؟!! -

 

 

 

 ویکششصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

لبخند را از لبانم پاک نیم کرد،رسی    ع  با عجله و ذوفی که

دوش گرفتم و بعد از کیل وقت تلف کردن پای کمد لباس 

بیه رنگ و کوتایه که از کمر پارچه ها،باالخره به مانتوی گل

ی دار شده بود،راضی شدم و آن را روی  اش گشاد و کیم چیر

ی زغایل ام پوشیدم....   شلوار جیر
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ردم و مثل همیشه تنها را با سشوار خشک کموهای نم دارم 

 با یک کش آن ها را بستم و شال صوربی را رس کردم... 

 

وقت آرایش مفصل و کامل را نداشتم،از این رو با رسعت 

تمام آرایش سبک و مختصی روی صورتم نشاندم و با 

ی کیف و گوشر و کفش های پاشنه بلندی که به  برداشیی

 خریده بودم،از اتاق
ی

ون زدم....  تازگ  بیر

 

م؟ -  :کجا دخیی

 

با شنیدن صدای بابا،تازه حواس بی حواسم به او جمع شد 

 و آه از نهادم بلند شد.. 

 

 تازه خوب بود که مامان زود تر رفته بود! 

  

 وگرنه که با سوال ها و اخم و تخم اش بیچاره ام یم کرد. 
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لبخند دستپاچه ای زدم و با حس بدی که تازه به رساغم 

 ... و کردممده بود،به سمتش ر آ

 

خودم هم از غلظ که یم کردم ،حیس بد و عذاب وجدابی 

ی باری  پررنگ گریبانم را گرفته بود و انگار که تازه این اولیر

 ...به بابا،فکر یم کردم! بود که داشتم به خودم و...داراب و. 

 

 

 

 

 ودوششصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

- .. ی  :دارم..با بچه ها،یم رم تولد نگیر
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د مهربانش،درست وسط قلبم را نشانه گرفت و دل و لبخن

روده ام از احساس بدی که دچارش بودم،به هم پیچ 

 خورد... 

 

 :خوشگل شدی عزیز بابا..ماشاهللا.. -

 خوش بگذره بهت! 

 

 سیع کردم لبخند کج و بی معنایم را بیشیی کش آورم... 

 

 قدر مهربان نبود!! کاش بابا ان

 

 را فکر یم کردم! کم کم داشتم به عمق ماج

 به بابا و داراب! 

 به این دروغ ها... 
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 پنهان کاری ها... 

 

زیادی دخیی بدی شده بودم برای بابای مهربان و عزیز تر از 

 جانم!.... 

  

 که بلند شد،بی حواس آن را از جیبم 
صدای زنگ گوشر

ون کشیدم و با دیدن اسم داراب ،انگار که تمام بغض بیر

 ت... عالم در راه گلوی من نشس

  

 نیم دانم در ان لحظه چه مرگم شده بود... 

 

 از من بی 
شعور که این که بابا با لبخندی دوست داشتنی

 حاال حس خجالت و خیانت یم کردم،تعریف یم کرد و.... 

ی مردی که  این که با تمام این ها،هنوز به دوست داشیی

اف یم کردم....  پشت خط بود در دلم  اعیی

ی و گس بود ب  رایم! زیادی سنگیر
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 وسهششصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی داره زنگ یم زنه...جواب بدم.. - ه..نگیر ی  :چیر

 

 ری؟:باشه بابا،فقط با خی یم-

 یم خوای برسونمت؟ 

 

هول و پریشان،تماس را قطع کردم و رسی    ع گفتم:نه 

 .  باباجون نیم خواد زحمت بکیسر
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ون کردم و درحایل که کم مانده بود  از این  اشاره ای به بیر

جو و این دروغ های پشت هم،رسم را به دیوار 

 بکوبانم،ادامه دادم

 

 .با اونا یم خوام برم... :سحر و بچه ها اومدن دنبالم. -

 

رسش را تکان داد و درحایل که باز هم حواسش بی فوتبال و 

م خو   ش بگذره. تلوزیون یم رفت گفت:باشه دخیی

 مواظب خودت باش. 

 

 :چشم... -

 فعلن.... 

 

ون  کفش هایم را پوشیدم و با قدم هابی بلند از خانه بیر

 زدم... 
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 وچهارششصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 زیادی حالم گرفته شده بود! 

 

تمام فکرم پیش لبخند بابا جا مانده بود و حاال داشتم با بی 

ی رفیق اش یم نشستم و  عقیل و خودخوایه تمام،در ماشیر

جا افتاده و جذاب رفیق  قلب بیشعورم، از دیدن صورت

 اش! یم لرزید! 

 

 :سالم -
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 :سالم. -

 

م را به با فکری مشغول،رسم را به صندیل تکیه زدم و نگاه

ون دوختم..   . بیر

 

ی حال،عطر تن او را  حس عذاب وجدان یم کردم و... در عیر

 به شش های تشنه ام هدیه یم دادم! 

 

 :ساکنی -

 

مهربان بابا را از نفس عمیقی کشیدم و سیع کردم صورت 

م،وگرنه با فکر هابی که از پس آن حس بد به رساغم  یاد بیی

 یم امد،دیوانه یم شدم!.. 
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اهم را به نیم رخ منتظرش رسم را به سمتش چرخاندم و نگ

 دوختم.. 

 

 :گفته بودی آدمای کم حرف و ترجیح یم دی! -

 

 لبخند مردانه اش را شکار کردم و جابی حوایل قلبم لرزید.. 

 

نگاه آبی رنگش را کوتاه به سمتم چرخاند و گفت:کم حرف 

 شاید!...اما الل،نه! 

 

 

 

 

 وپنجششصدوچهل#پارت

 جانیل#یل
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با بهت و چشمابی وق زده،تکیه از صندیل گرفتم و 

؟؟   گفتم:خی

 

بی که  با بی تفاوبی شانه ای باال انداخت و من با همان حیر

 از حرف او دچارش بودم،گفتم:داراب!؟ 

 

اضی کنم،با نگاه   زد و تا بخواهم اعیی
ی

باز هم لبخند کمرنگ

 عمیق و عجیب اش لب زد:جان داراب؟ 

 

قورت دادم و درحایل که کم مانده  به سخنی آب دهانم را 

ون  بود قلب بی قرار شده ام،سینه ام را شکاف دهد و بیر

 کشیدم و بی توجه به جمله 
ی ی را پاییر بجهد،شیشه ماشیر

 بی حواس گفتم:واقعن که...  فراموش شده ام ،
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با دست،کیم خودم را باد زدم و با حرض که از ان خجالت 

هِم خوش،رسچشمه کمرنگ مسخره و حس های در هم بر 

 یم گرفت،ادامه دادم

 من قلبم ضعیفه یهو اینطوری حرف یم زبی شوک -
ی

:نمیگ

 یم شم؟..وای.. 

 

ا صدای خنده بلندش گوش هایم را پر کرد و من باز هم ب

همان حایل که از فوران احساساتم دچار 

 بودم،گفتم:وای،داراب!! 

 

و  بی هوا لپم را محکم کشید و با نرمش گفت:انقدر اسمم

ین به اون زبون درازت نیار بچه!   شیر

 

ه به ان لبخند کمیاب ،خیر
ی

ش، چندین و چند بار با بهت زدگ

 پلک زدم.... 
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 وششششصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

شبیه رویاهای صوربی رنگ و قشنگم داشت پیش یم  زیادی

 رفت! 

 

انگار همان دارابی بود که آرزو داشتم همیشه.... نه آن مرد 

 رسد و سخنی که کنارش حس معذب بودن یم کردم!.... 

 

درحایل که گونه ام را ماساژ یم دادم،با شیطنت و حایل 

 !  خوش گفتم:چشم آقای محرابی
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 :عجب! -

 

 شم آمده بود! از این بحث خو 

 

و لبخند مردانه اینطور که من با شیطنت حرف یم زدم و ا

 تحویلم یم داد!.... 

 

 :محرابی هم نگم ینی آقا داراب؟ -

 

 باز هم لپ قرمز شده ام را کشید. 

 

 :شیطوبی نکن! -

 

 گفتم:ِا داراب!! 
ی

 با خنده ای فرو خورده و اخیم ساختگ
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 گوشت صورتم و کندی!! 

 

 چپ چپ نگاهم کرد. 

 

:گفتم انقدر شیطوبی نکن!وگرنه دوباره بهت شوک -

 میدما! 

 

منظورش به ان حرف و بی جنبه بازی چند لحظه پیشم 

 بود. 

 

 

 

 وهفتششصدوچهل#پارت

 جانیل#یل
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ی به او  خودم را کیم روی صندیل جا به جا کردم تا دید بهیی

داشته باشم و بعد با لبخندی که لب هایم را کش آورده 

تای ابرویم را باال انداختم و تخس،گفتم:مثلن اگه بود،یک 

 آروم نشم خی یم شه؟؟ 

 

چشم های آبی رنگش که به سمتم برگشت،بی خود و بی 

  جهت دلم برای آن ها ضعف رفت... 

 

 کاش چشم های من هم آبی بود! 

 شاید آن زمان او هم عاشق دریای چشم های من یم شد... 

 

های فریبنده گله کنم،که خواستم حرفی بزنم و از آن چشم 

 گفت:یم بوسمت. 
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ت یم کرد!   این بار دویم بود که مرا غرق بهت و حیر

 

با یک کلمه،قلبم را منفجر کرده بود و حاال با آن لبخند 

 ،صورت مات برده ی مرا تماشا یم کرد.... کج

 

 خجالت کشیدم! 

 

مانه ای  ی یک حس خوش آمدن بی رسر و این خجالت در عیر

 مانده بود لبخند مرا هم رها کند.... بود که کم 

 

نگاه دزدیدم و با همان حس و حال،درست روی صندیل 

ی به او داشته باشم....   نشستم تا این بار دید کمیی

 

بان قلبم آرام نشده بود که باز هم صدای بم و  هنوز ضی

 ش به گوشم رسیدآرام
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 :خوشگل شدی!... -

 

 

 

 

 وهشتششصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 ... قصد داشت دیوانه تر از اینم کند شاید 

 

 آن هم منی را که نزده،برایش یم رقصیدم! 
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 :مرش.. -

 

 بقیه راه در سکوت یط شد.. 

 که زبانم قفل شده بود و دارابی که حواسش به 
سکوت منی

 بود.... 
ی

 رانندگ

 

ی را در پارکینگ اختصاض آن جا  وقنی رسیدیم،داراب ماشیر

ش هم به سمت ویالبی رفتیم که حنی پارک کرد و دوشادو 

ه کننده بود!  نمای  آن هم خیر
وبی  بیر

 

 که در ذهنم 
ی

داخل که شدیم،انتظارم حنی از مهمابی بزرگ

 بود هم دور شد... 

 

در ان خانه ی بزرگ،شاید رس جمع بیست یا ش نفر 

 حضور داشتند! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2142 

آن جابی بود که همه ی زن های حاضی   و قسمت بد ماجرا

مع،با لباس هابی فاخر و مجلیس حضور داشتند و در ان ج

بیه من نیم دانستم که چقدر با آن مانتوی عروسگ و گل

 رنگم قرار است در چشم باشم! 

 

 :به به! -

 ِچش قشنگ! 

 

 

 

 

 ونهششصدوچهل#پارت

 جانیل#یل
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،حواسم به مردی جمع شد که با با شنیدن صدای نا آشن ابی

 مد. صوربی بشاش به سمت مان یم آ

 

- !  :چقدر دیر اومدی پس حاخی

 

 لبخندی زدم.. 

 

 لفظ حاخی برای داراب،زیادی جالب و خنده دار بود! 

پروانه یم گفت آخرین سفری که پارسال به خارج از کشور 

 رفتند،ارمنستان بوده! 

 

کوت و کنجکاوی به هم دست دادند و من با همان س

 تماشای شان کردم. 

 

ی قد بلند و ه یکیل که با آن صورت تپل و یک مرد نسبیی

 ریش ها،بامزه به نظر یم رسید. 
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 احتمال یم دادم از دوستان داراب باشد... 

 زیادی صمییم رفتار یم کرد. 

 

 :جالیل خییل وقت اومده. -

 

؟ -  :محمود خی

 

 :پیش پات ِبش زنگ زدم...گفت تو راه. -

 

- !  :همیشه دیر راه میفته این بشر

 

ی ده بیست دیقه دیگه :خودت و ناراحت نکن دا- دش،نهاییی

 یم رسه. 

 ... حاال سفید ب
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 ششصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

نگاهش که روی من افتاد،حرفش را قطع کرد و چشمانش 

 برفی زد. 

 

ه نگاه ام  با تعجب نگاه کوتایه به داراب که حاال او هم خیر

 یم کرد انداختم... 

 

دوست داراب  واقعن دلم نیم خواست به این فکر کنم که

ی و هول است!   مردی هیر
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 گفت:سالم عرض 
ی

نفس کالفه ای کشیدم که با لبخند بزرگ

 د خانوم! ش

 

 آرام رسی تکان دادم و گفتم:سالم. 

 

به ای به شانه داراب زد و مقابل نگاه وق زده ی من،خم  ضی

 شد و حرفی دم گوش داراب زد که متوجه آن نشدم. 

 

 باب مییل به داراب نزده.  اما با اخم او،فهمیدم که حرف

 :خفه شو میثم. -

 

بودند و من همچنان از قرار معلوم که زیادی با هم صمییم 

با تعجنی که حاال از فحش راحت داراب رسچشمه یم 

ی صورت جدی و سخت او و چهره گرفت،نگاه م را بیر

خندان مردی که حاال فهمیده بودم میثم نام 

 است،چرخاندم..... 
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 ویکپنجاهششصدو #پارت

 جانیل#یل

 

 

 :رو ترش نکن خوشتیپ،جالیل داره نگا یم کنه. -

 

 منم میام االن. :تو برو -

 

ی  بعد هم به سمتم رو چرخاند و با مکث گفت:برو بشیر

 روی اون مبال...من یه چند دقیقه دیگه میام پیشت. 
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بی میل،رسی تکان دادم و گفتم:باشه...فقط زود بیا من این 

 شناسم.  جا کیس و نیم

  

،میام.  ی  لبخند مهربابی زد و گفت:باشه عزیزم.تو برو بشیر

 

 و گفتم:باش... لبانم کش آمد 

 

او رفت و من هم به سمت مبل های خایل ای که  اشاره 

 کرده بود رفتم. 

 

ی زیادی رسیم و خشک بود.   همه چیر

 

 موزیگ هم که گذاشته بودند،حکم الالبی خواندن را 
حنی

 داشت! 
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یدم و کالفه،شالم را از رس برداشتم و دسنی زیر پوفی کش

 مرتب تر به نظر برسند. موهای باز شده ام کشیدم تا 

 

 باز جای شکرش بافی بود که با کتابی نیامده بودم! 

 

 

 

 ودوششصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

تکیه به مبل خشک و سفنی که بیشیی نقش تزئینی 

 چرخاندم....  داشت،زدم و نگاهم را در رستا رس سالن
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حاال واقعن ترجیح یم دادم که مرا به یک پاربی شلوغ و پر 

و صدا یم برد تا دست کم قری یم دادم و انرژی ام را  رس 

 تخلیه یم کردم... 

 

 :همه هم که سن باالن! -

 

تنها جوابی که آن جا وجود داشت،من بودم و دو دخیی 

ته زیادی زیبابی که در جمیع که داراب به ان جا رف

 بود،حضور داشتند. 

 

ن دلم یم خواست که من هم به آن جا بروم و با حلقه کرد

دستم به دور بازوی داراب،این حس مالکیت لعننی را 

 ... آشکار کنم

 

 اما خودش که نیم خواست! 
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گفته بود مثل یک مجسمه روی این مبل سفت بنشینم و 

 رس و ته این خانه مجلل را دید بزنم!.... 

 

ی کاری کند،چرا اصلن مرا با  نیم دانم اگر قرار بود چنیر

 خودش به این جا آورده بود! 

 

سو   اسیی
ی چرخدار جلو آمد و فنجابی یک پیشخدمت با میر

 به دستم داد و با همان قیافه خسته و بی تفاوت دور شد... 

 

 

 

 

 وسهششصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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 . دمقلنی نوشیدم و با رضایت رسی تکان دا

 

 وب بود که حداقل پذیرابی را به خوبی انجام یم دادند! خ

 

ینی و تنقالت مختلف،خورایک های خوشمزه ای  میوه و شیر

سو نصیبم شدند.   بودند که بعد از آن فنجان اسیی

 

قطعن اگر مامان این جا بود با یک سقلمه اساش دل و 

ی نخورم ی  . روده ام را به هم گره یم زد تا چیر

 

 . :سالم-

 

 م را باال کشیدم... نگاه
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 یگ از همان دو دخیی جوان بود! 

 

 :سالم. -

 

لبخندی زد و من حواسم بی دندان های لمینت شده و براق 

 اش کشیده شد.... 

 

ینی داشت!   با این حال،لبخند شیر

 

 :یم تونم کنارت بشینم عزیزم؟ -

 

ی لبخندی زدم.   متعاقیی

 

 ظاهرن مهربان و خنده رو به نظر یم رسید. 

 آره. : -
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 وچهارششصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

تشکری کرد و با آن لباس مشگ رنگ و کوتایه که زیادی به 

 پوست سفیدش یم امد،کنارم نشست. 

 

 :من آتوسا هستم...دوست دخیی میثم. -
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منظورش به همان مردی بود که برخالف داراب حسابی 

 وخ و شنگول یم زد. ش

 

دم و دسنی که به سمتم دراز ک رده بود را دوستانه فشر

 یل هستم. گفتم:خوشوقتم...منم یل

 

یک تای ابروی رنگ شده و روشنش را باال انداخت و با 

،گفت:دوست دخیی داراب؟  ی  همان لبخند دلنشیر

 

تک خنده ای کردم و با کیم تعلل گفتم:دوست دخیی 

 داراب! 

 

ه نگاه کوتایه به ته سالن،جابی که هنوز داراب آن جا نشست

ه نگاهم یم   که خیر
ی

بود انداختم و با دیدن نگاه آبی رنگ

 لم لرزید و لبخندم عمق گرفت. کرد،د
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 یل جون.. :منم خوشبختم یل-

 

 حواسم را به آتوسا جمع کردم. 

  

سم چند سالته؟-  :یم تونم بیی

 

 :نوزده سال. 

 

 احساس کردم زیادی متعجب شد. 

 

 :پشمام! -
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 وپنجششصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

و از دیدن صورت متعجب و با مزه اش خنده ی آرایم کردم 

 گفتم:خی شد؟ 

 

کیم بیشیی خودش را کنارم کشید و با نگایه دقیق که حاال 

برق شیطنت جای تعجب فاحش آن ها را گرفته 

 این آدم! 
ی

 بود،گفت:چه مرد زرنگ

 بابا ایول.. 

 

و دستم را گرفت و با شور و شوخی گفت:ِچطو شد که  ایطر

 شد؟! 

 

 انگار آتوسا از من هم پر انرژی تر بود! 
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رسی تکان دادم و خواستم حرفی بزنم که زودتر گفت:یم 

ی باهم.   دوبی که میثم و داراب رفیق صمییم هسیی

میثم زیاد داراب و دوست داره...همیشه دنبال این بود که 

 ابی در بیاره بچم. داراب و از تنه

 

آرایش کرده و  با خنده نگاهم را در صورت

 چرخاندم....   قشنگش

 

واقعن اینکه میثم را با آن قد و باال و ریش و پشم "بچم" 

 خطاب یم کرد،خنده دار بود! 

 

با همان هیجابی که  انگار همیشه در تعریف هایش هویدا 

؟  یم شد ادامه داد:ویل مگه وا یم داد این بشر

به در  خدا انقدر که در و داف و دخیی براش ردیف کرد و ب

 بسته خورد که نگو! 
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 ینی همیشه مخالف سفت و سخت یه رابطه دیگه بود. 

 

 

 

 

 وششششصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 

 خوب یم فهمیدم حرف هایش را... 

 

ی رفتاری داشت!  ی حاال هم چنیر  داراب حنی همیر
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 :اما ثابت کرد که واقعن زبله! -

 

 چشمگ زد و گفت:شاه مایه شکار کرده! 

 

 عریفش،کیل حس خوب گرفتم... با ت

 

ی یم کرد و آن  این خوب بود که به نوغ ظاهرم را تحسیر

 اعتماد به نفیس را که از دست داده بودم،ترمیم یم کرد. 

  

  دلم یم خواد بدونم چطور با هم آشنا شدین!! :وای خییل-

 اول اون پیشنهاد داد یا تو؟؟؟ 

 

ی یک سوال را کم داشتم!   همیر

پیچانمش!...نگاه منتظر و مشتاقش راه نیم توانستم که ب

 فرارم را یم بست. 
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 به هرحال... 

 

ی مشکیل نداشتم!   من که در دروغ گفیی

 فقط امیدوار بودم که داراب هم مشکیل نداشته باشد!.... 

 

موهایم را پشت گوش فرستادم و بادی به غبغب 

 انداختم... 

 

زیادی در داستان رسابی عاشقانه،آن هم برای خودم و 

 خودش ماهر بودم! 

ی،این کار هرشبم بود!....   به تعبیر
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 وهفتششصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 :خب معلومه...اول اون پیشنهاد داد! -

 

دیدم که آتوسا مشتاق تر شد و تندی 

 گفت:خب؟؟..کجا؟؟چطور؟؟گ؟؟ 

 

 ... ی  با کیم مکث گفتم:توی ماشیر

 

 آن روز را باز هم به یاد آوردم.... 
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ی بار به دوست داشتنش    ان روز بدی راهم که برای اولیر

اف کرده بودم و او گفته بود که مرا چون د ش پروانه اعیی خیی

 دوست دارد و بس!.... 

 

 :خب؟؟ -

 

 :بهم گفت از هر کیس توی این دنیا بیشیی دوسم داره. -

 

ی یم گرفتم ازش. - ی  :او الال!!...کاش اون جا بودم فیلیم چیر

 ه!فکر کن!داراب و این حرفاا! واقعن دیدبی بود

 

رسی تکان داد و ادامه داد:تو چیکار کردی؟ خی گفنی 

 بهش؟ 

 

و لبخند شانه ای باال انداختم و گفتم:گفتم ویل من  با ناز 

 دوست ندارم. 
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 وهشتششصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 پقی زیر خنده زد و گفت:واای دهنتو... 

!...ینی فقط قیافه ی داراب تو اون  چقدر تو خوبی دخیی

 لحظه دیدبی بوده ها... 

 

او یم خندید و من یادم به همان روز بود که با گریه از او 

 شب را هم با چشمابی گریان به خواب رفتم...   جدا شدم و
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 چه دروغ شاخ داری یم گفتم! 

 

 آن روز قیافه ی گریان من دیدبی تر بود!.... 

 

ی ن اشک های روان و ناامیدی مطلبا آ قی که از شکسیی

 غرورم رسچشمه یم گرفت.... 

 

 :بعدش خی شد؟ -

 

ت و چشمگ زد و با شیطنت و خنده پرسید:چطوری توجه

 جلب کرد حاال؟ 

 

 :زیاد پیگیر شد. -

ی یم شد یا اینکه با اضار قرار  همیشه یا میومد رس راهم سیی

 ترتیب یم داد. 
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 ختم. شانه ای باال اندا

 

خیی مغروری که مردی چون زیادی داشتم شبیه آن د

 داراب،به زور عاشقش کرد،نقش بازی یم کردم.. 

 

:خالصه انقدر ارتباط و رفت و آمد زیاد شد که بیشیی -

شناختمش....دیدم مرد بدی نیست و...هیچی دیگه...قبول 

 کردم. 

 

 

 

 

 ونهششصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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به ای بهآتوسا با  پایم زد  همان صورت خندان و پر شور،ضی

 و گفت:دمتم گرم! 

واقعن برای خودت اعجوبه ای هسنی که قاپ داراب و 

 دزدیدی! 

 

لبخندی زدم و در دل هزاران بار حشت خوردم که من آن 

اعجوبه ای نبودم که قلب مرد رویا هایم را برای خود 

 کنم... 

 

 :قربون خنده هات! -

ی هرهر کرکر یم کنی دل من و آب کنی دور ازم وایساد

 فس؟ ن

 

با شنیدن صدای مردانه ای،نگاهم را از آتوسا برداشتم و 

 حواسم به میثم و آن زبان چرب و نرم اش جلب شد. 
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کاملن از چشمان براق و حرف هایش مشخص بود که 

 زیادی در مخ زدن حرفه ای هست.. 

  

ی هم،دوست شدنش با دخیی زیبا و طنا زی چون برای همیر

 اتوسا،بعید نبود! 

 

رفتاری اش با داراب،زیادی فاحش بود و انگار که این تضاد 

ق و دیگری غرب بود!   یگ رسر

 

ی را بلد نبود...   داراب زبان ریخیی

ی از او ندیده بودم.  ی ی چیر  حداقل من تا به االن چنیر
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 ششصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 شد. آتوسا غش غش خندید و از کنارم بلند 

 

و گفت:قربونت بوسه ی محکیم روی گونه میثم نشاند 

بشم هلو شفتالو من..شما راجع به کار حرف زدید منم 

حوصلم نگرفت،ازون ورم جناب داراب خان دستور دادن 

 یل جون که یکم گپ بزنیم باهم. بیام پیش یل

 

ل کنم.   نیم توانستم خنده ام را کنیی

 

ه اش را،با توصیف آتوسا زیادی میثم و ان هیبت مردان

 یم کرد!  های بامزه اش کشک حساب
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:همش این داراِب بحث کار و بارو تا مهموبی هم -

 میکشونه! 

 شم حساب نمیکنه مردک. خوشگذروبی و به جیب پشنی 

 

 راست یم گفت! 

 در این مورد شدیدن با او موافق بودم. 

 

؟ - ش غیبت یم کنی  :جلو دوست دخیی

 

 داشتم! چقدر رابطه شان را دوست 

  انقدر راحت و انقدر دوستانه!.... 

 

 حاال به اتوسابی که 
به قدری دچار خلع شده بودم،که حنی

در نزدیگ میثم ایستاده بود و نصفه و نیمه در آغوش هم 

 فرو رفته بودند هم حسودی یم کردم.... 
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 ویکششصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :غیبت کجا بود عزیزدلم؟داراب داداشمه. -

 

 خانوم. لبخندی زدم و او گفت:مخلص شماهم هستیم 

...حاال،رس کردن با داراب خوبه؟راحته؟یبس بازی که در 

 نمیاره؟ 

 

 به هرحال که میثم رفیق اش بود. 
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 بهیی از من هم یم شناختش! 

 

 اما باز هم باید دروغ یم گفتم. 

م! به قول آتوسا که مثلن من   توانسته بودم دل داراب را بیی

 

اب با بدییه بود که نباید از رفتار های سفت و سخت دار 

 خودم حرفی یم زدم! 

 

:نه...از بس دوسم داره که هرکاری یم کنه برای شاد بودن -

 و خندیدن من. 

 

میثم نگاه دقیقی به من انداخت و با خنده و بهنی که کاملن 

عاشقی این سنگم  در لحنش حس یم شد،گفت:نمردیم و 

 دیدیم!! 

به جون خودم یه جوری جبهه یم گرفت برای دوسنی و این 

ا،که من یم گفتم تا آخر عمرش یه مجرد تک و تنها یم حرف
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مونه،آخرم اون قیافه و دک و پوز بی صاحاب و به خاک 

 ده! یم

 

:خالصه که یه دخیی خوشگل نوزده ساله رفیقت و از غار -

ون کشید می  ثم جون. تنهاییش بیر

 

 

 

 

 ودوششصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 چشم است. یم دانستم تفاوت سنی مان زیادی در 
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 اما برایم اهمینی نداشت... 

آتوسا هم بدون منظور و دوستانه صحبت یم کرد و این 

 حرفش ناراحتم نیم کرد! 

 شاید بیشیی جنبه ی تعریف داشت... 

 

 :حاخی خوش اشتها شده! -

انقدر اون پریسا دورش موس موس کرد،آخرم هیچی به 

!....نگو داداشمون تغییر سلیقه داده...خوش سلیق ه هیچی

 شده!،سن باال پسند نیست دیگه! 

 

نگاهش را سمت من چرخاند و ادامه داد:خالصه که توی 

 انتخاب رفیق اشتباه نکردم. 

م مثل اینکه.  ا ازش یاد بگیر ی  باید خییل چیر

 

 وشم آمده بود. از این زوج خ
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آدم های خایک و پرانرژی ای به نظر یم آمدند و شاید یم 

 من هم باشند.  توانستند دوست های خوبی برای

 

شاید حنی اینطور خییل بهیی یم توانستم خودم را به داراب 

 نزدیک کنم.. 

 

 :میثم! -

 

 :جون دلم؟ -

 

 :اون...نرگس نیست؟.. -

 

چراغ قرمز به طور هم زمان در با حرف اتوسا،انگار که چند 

مغزم روشن شدند و اسم نرگس پررنگ تر در ذهنم نقش 

 بست... 
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 وسهتششصدوشص#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 :این اینجا چیکار یم کنه؟؟ -

 

م را از چهره های درهم آن ها،به انتهای سالن نگاه

 چرخاندم.... 
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جابی که داراب آن جا نشسته بود و...حاال نگاه آبی رنگش 

به زن قد بلند و خوش هیکیل بود،که لباس طالبی رنگ و 

 یقه ی بازش زیادی درچشم بودند.... 

 

ی باری بود که او را یم دیدم.. این اول  .. یر

 

ش را  زبی را که حنی  ی از این فاصله،لبخند مغرور و نگاه تیر

تشخیص یم دادم و به شکل احمقانه ای او را با خودم 

 مقایسه یم کردم!.... 

 

 حرفه ای و بی نقص!... 
ه و آراییسر  پوست تیر

 

صوربی استخوابی و کشیده و بدبی که انگار زیادی روی فرم 

 د!... بو 

 

 حنی قد بلند تری از من داشت.... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2178 

 

از حس بد و گیس که از مقایسه ای که خودم بازنده اش 

ده کرد....   بودم،به رساغم امد،قلبم را بیشیی فشر

 

 من برای داراب...زیادی کم و..بچه بودم!... 

 

 یل جون؟:اممم...یل-

 

 

 

 

 وچهارششصدوشصت#پارت

 جانیل#یل
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ها برداشتم و به اتوسابی که با  را از آننگاه مات برده ام 

 م یم کرد،دوختم. ناراحنی نگاه

  

 دوبی که نرگس قبلن.. :تو..یم-

 

 حرفش را بریدم. 

 :آره... -

 

 آیه کشید و کنارم نشست... 

 

میثم زودتر و با همان اخم های درهم به پیش آن ها رفته 

 بود. 

 

 :خییل ازش بدم میاد. -
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 وختم... نگاهم را به دستانم د

 

ی حاال زیر  من حنی انقدر بچه بودم که کم مانده بود همیر

 گریه بزنم و از این جا بروم... 

 

از علت طالق آن ها هیچ نیم دانستم و حاال....حاال با 

خودم فکر یم کردم شاید داراب نرگس را دوست داشته 

سنی با و...دوست دارد،که...که به قول میثم دربرابر دو 

 ومت یم کرده.... زنان دیگر مقا

 

 کنه! :عوضی معلوم نیست اینجا چه غلظ یم-

 حنی شوهرش هم نیاورده! 

 

 با تعجب رسم را به سمتش چرخاندم... 

 :مگه..شوهر داره؟؟! -
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؟-  :آره بابا،مگه نیم دونسنی

 

 

 

 

 وپنجششصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 . با همان حال متعجب و بد لب زدم:نه.. 

 

 :شوهر داره! -

 که با همون آقای مثلن شوهر هم به داراب خیانت کرد. زنی
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م تا بیش از این جلوی آتوسا  تم را بگیر سیع کردم جلوی حیر

 سوبی ندهم.. 

 

 ها بی خیی بودم و با خیال خوشم،نقش 
ی من از خییل چیر

 ... دوست دخیی داراب را بازی کرده بودم

 

 من حنی خود داراب هم نیم شناختم!...چه برسد به زند 
ی

گ

 و اتفاقات گذشته اش!.... 

 

 م را باز هم به همان سمت چرخاندم... نگاه

 

نرگس حاال درست در کنار داراب نشسته بود و پاهای 

ون زده بود،روی خ وش تراشر را که از زیر دامن لباسش بیر

هم انداخته بود و...با همان لبخندی که هزاران حس بد به 

مرد کت و  شلوار پوشر که آن من یم داد،به حرف های پیر

 جا بود گوش یم کرد.... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2183 

 

 نیم دانم چرا داراب ساکت نشسته بود! 

 

شد و حنی نگاه نیم دانم چرا از کنار زن سابق اش بلند نیم 

 کوتایه به سمت من مغموم شده نیم انداخت. 

 

 واقعن نرگس به داراب خیانت کرده بود؟

ی با اعتماد به نفس و راحت کنار دا راب پس چرا این چنیر

نشسته بود و...شانه ی لختش را به بازوی او چسبانده 

 بود؟

 

 

 

 

 

 وششششصدوشصت#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 

ردم آن بغض لعننی را قورت نفس عمیقی کشیدم و سیع ک

دهم و به اینکه چقدر در برابر زیبابی و صالبت نرگس،کم 

 هستم توجیه نکنم! 

 

ه صورتم یم شاید اگر به حیاط یم رفتم و کیم هوای آزاد ب

خورد،بهیی یم توانستم خودم را جمع و جور کنم و...کنار 

 داراب بروم و او را از آن جا بلند کنم... 

 

ی قدرت و شهامنی را در خودم  هرچند که هیچ جوره چنیر

 نیم دیدم و...فقط دلم پنهان شدن را یم خواست.... 

 

 یل گستاخ و دیوانه کجا رفته بود!... یلنیم دانم آن 
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دانم چرا آن دخیی بد دهن و شجاع را گم کرده بودم و  نیم

 جلو نیم رفتم... 

 . 

 شاید چون فهمیده بودم که الف بچه ای بیش نیستم!.... 

  

در برابر زن های زیبا و جاافتاده ای که برای نزدیگ به او 

 هرکاری یم کردند،خودم را کم و ناشایست یم دیدم... 

 

 ابی که پرسیداز جا بلند شدم و در جواب اتوس

 ری؟؟؟" یل،کجا یم"یل

 

 کنه... رم حیاط،یکم رسم درد یمگفتم:یم

الل بعد هم با قدم هابی بلند از آن سالن بزرگ و پر ج

ون زدم...   بیر
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 وهفتششصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 به اندازه کافی حیاط بزرگ و پر از گل و گیایه بود! 

 

دید پیدا کنم و تا تمام  یم توانستم یک گوشه دنج و دور از 

 . شدن این مهمابی لعننی بنشینم

  

ی که شکل مستطیل  ی جلو رفتم و پشت بوته های پر و سیی

ی نشستم...   داشتند،روی زمیر

 

م را به آسمان صاف و آبی رنگ دوختم و سیع کردم با نگاه

 نفس های عمیقی که یم کشیدم،حالم را بهیی کنم.... 
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ما انقدر ضعیف بودن بیشیی دلم یم خواست گریه کنم،ا

ی حالم را از خودم بد یم کرد و باع ث یم شد جلوی شکسیی

م  .... آن بغض بزرگ را بگیر

  

شاید باید همان لحظه ای که بابا پرسید،کجا یم روم،از 

آمدن به این جا منصف یم شدم و با دروغ هایم او را گول 

 نیم زدم! 

 

 کن احمق!!   پوفی کشیدم و زیر لب تشر زدم:خودت و جمع

 ندیدی زن با چه غروری اونجا قیافه یم گرفت؟؟

ی بع د تو نشسنی این جا داری جلوی گریه کردنت و یم گیر

 بیچاره؟؟؟ 

 

 داراب حق داشت که به من یم گفت بچه! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2188 

زانو هایم را جمع کردم و با ناراحنی رسم را روی آن ها 

 گذاشتم.... 

 

 .. همیشه فکر یم کردم که دخیی قوی ای هستم. 

 هیچ کس نیم تواند دلم را بشکند... 

 تصوراتم شده بودم... حاال اما برعکس تمام 

 

 

 

 

 وهشتششصدوشصت#پارت

 جانیل#یل
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 عشق آن مرد چشم آبی ضعیفم کرده بود! 

 اعتماد به نفسم را گرفته بود.... 

 

...حاال فکر یم کردم که مامان راست یم گفت!   حنی

 

 من چاق بودم... 

 و...هیکل کشیده ی روی فرم نرگس کجا! هیکل من کجا 

 

م در فکر های در هم بر هم خودم غرق بودم که گوشر 

 زنگ خورد. 

 

 توجیه نکردم... 

 

اما وقنی برای بار چهارم زنگ خورد،کالفه نوخی کشیدم و 

ون کشیدم...   آن را از جیب شلوارم بیر
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 ناشناس بود. 

 حنی سه تماس قبیل هم. 

 شد که چهار بار زنگ زده. دادم آشنا بااحتمال یم 

 

طویل نکشید که برای بار پنجم،شماره روی صفحه گوشر 

 نقش بست. 

 

ی را لمس کردم و گوشر را کنار گوشم  با کنجکاوی آیکون سیی

 بردم.. 

 

 :الو؟ -

 

 :بد قلقی عزیزم. -

 دی؟چرا گوشر و جواب نیم
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 ونهششصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 احسان بود! صدای نحس 

جر کننده واق ی عن در این لحظه و این موقعیت،تنها وجود میی

 ی او را کم داشتم... 

 

ی هسنی  ی چهره در هم کشیدم و با خشم غریدم:خری چیر

 تو؟؟

 شه؟؟؟چرا حرف حالیت نیم
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:آروم عزیزم!یکم لطافت!حاال چون به چشم بیابی دیگه -

 انقدر هم الزم نیست وحیسر بازی دراری خوشگلم. 

 

 و 
ی

خشم،پوزخندی زدم و گفتم:من عزیز هرگ که  با درماندگ

 باشم،عزیز تو یگ نیستم نکبت! 

شماره من و از کجا گیر آوردی؟ها؟انقدر بدبخِت پیله 

 ای؟؟؟ 

 

 :دست کم گرفتیا. -

 اده کنم خودتم یم تونم گیر بیارم،عزیزم! من ار 

 

مکث کرد و من با ترش که باز داشت دلم را یم 

دم. چالند،نفس عمیقی کشیدم و   لب هایم را بر هم فشر

 

 :واس خودیم. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2193 

 امروز و فردا داره...ویل قطعیه این بحث. 

  

 خندید و ادامه داد:ناز داری! 

 نازتم خریدارم،عزیزم! 

 

که سیع یم کردم لحن صدایم محکم و   پلک بستم و درحایل

 ....  ضی    ح باشد،گفتم:تو خیال خوشت بمون عوضی

 وی روابی بشم... حنی توی خیالتم قرار نیست من مال ت

گم م به من زنگ نزن!وگرنه به بابام همه خی و یمدیگه

 شغال کثیف. 

 

 

 

 

 ششصدوهفتاد#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 

بالفاصله تماس را قطع کردم و بی رمق رسم را به زانوانم 

 تکیه زدم.... 

 

 شک نداشتم که احسان دیوانه بود... 

 ه بود.... یک روابی سادیسیم که به جان من بیچاره افتاد

 

 آیه کشیدم... 

 

 به این شکل پیش یم رفت...   نیم دانم چرا امروز داشت

 گند تر از همیشه! 
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 گوشر زنگ خورد. 

 

دم و هزاران بار احسان را ب ا عجز پلک هایم را روی هم فشر

 . لعنت کردم

 

باید به بابا یم گفتم...نیم توانستم با این ترش که به جانم 

 م را راحت بگذرانم. انداخته بود روز های

 

گوشر را برداشتم تا شماره نحس تر اش را وارد بالک 

 لیست کنم،که چشمم به اسم داراب خورد. 

  

 آخرین تماس از او بود... 

 

ده تر  لبخند تلچی زدم و حس کردم قلب درمانده ام فشر

 شد... 
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پر توقع بودم که آن مرد چشم آبی را برای خودم یم 

 خواستم؟

 شاید... 

 دانم... نیم 

در ان لحظه به قدری حس های بد وجودم را پر کرده 

ی و هیچ کس را حق خودم نیم دانستم....   بودند که هیچ چیر

 

 :ل   ی ل   ی-

 

 

 

 

 ششصدوهفتادویک#پارت

 جانیل#یل
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ی شد...   گوش هایم تیر

 صدای داراب بود... 

 

یعنی باالخره از کنار آن زن خوش خط و خال بلند شده 

 بود؟ 

 

م از دور به مرد کت و ر دیگر گوشر زنگ خورد و من نگاهبا

شلوار پوشیده و خوش هیکیل افتاد که گوشر را کنار 

 داشته بود و اسم مرا صدا یم کرد...  گوشش نگه

 

 زیادی جذاب بود! 
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با آن موهای خوش حالت و قد بلندی که با قد نرگس 

متناسب تر بود...نه منی که به زور تا شانه اش یم 

 یدم.... رس

 

ی و در امالک او با هم آشنا شده  با بابا رس خرید یک زمیر

 بودند. 

 

 
ی

بعد هم صمیمیت بیشیی و رفت و آمد هابی که خانوادگ

 شد و....عاشقی بیجای من! 

 

 اراب؟ :پیداش نکردی د-

 

 میثم بود. 

 بعد هم اتوسابی که با نگرابی به دنبالش آمد... 
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جا بنشینم و آن ها را تماشا بیشیی از این صالح نبود که این 

 کنم. 

 بهیی بود که حداقل بیش از این بچه بازی در نیم آوردم! 

 

پشت مانتو ام را تکاندم و با قدم هابی کوتاه به سمت شان 

 رفتم. 

 

 یل! :یل-

 

 

 

 

 ششصدوهفتادودو#پارت

 جانیل#یل
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این را آتوسا گفت و من نگاه مغمومم را به آبی های کالفه و 

 سمتم برگشتند،دوختم...   که بهنگرابی 

 

اش در هم فرو دیدم که فکش سف شد و ابرو های سیاه

 رفتند. 

 

 لبخندی زدم. 

 

به هرحال...خوب نبود که صورتم شبیه مادرمرده های 

 بیچاره به نظر برسد. 

 

ه ی آتوسا و میثم را هم روی  خصوصن حاالبی که نگاه خیر

 خودم حس یم کردم! 
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 ایستادم.  در چند قدیم شان

ی  ی نبود که بتوانم آن را تحمل نگاه شماتت بار داراب چیر

 کنم... 

 بغضم را بزرگ تر یم کرد آخر... 

 انگار که زبان داشت و بر رسم فریاد یم زد

 یل!!!" "خییل بچه ای یل

 

 :خوبی عزیزدلم؟کجا بودی؟نگرانت شدیم. -

 

 طاقت نیاوردم و چشم از او گرفتم. 

 

در جواب آتوسا کوتاه گلویم را صاف کردم و 

ی دور و ورا بودمگفتم:خوبم..هم  . یر

 

میثم با لبخندی دوستانه، از من رو گرفت و خطاب به 

 آتوسا گفت:عزیزم بیا ما بری  ... 
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 :داراب! -

 

 دم عمیقی گرفتم.... 

 

 نرگس بود! 

همان زن مغروری که حاال عطر تند اش به بینی ام یم خورد 

 کرد.   و حس بدم را چند برابر یم

 

 

 

 

 ششصدوهفتادوسه#پارت

 جانیل#یل
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 :نرگس!!بیا برو! -

 

 نگاهم را به صورت میثم دوختم... 

 نگاه اش را به 
ی

شاید عصنی تر از دارابی بود که تنها با کالفگ

 آسمان دوخته بود! 

 

 :داراب جانم؟من فقط یم خوام باهات حرف بزنم عزیزم! -

 

 ر بود! حنی تن صدایش از من وا رفته محکم ت

یس گرفتم و به زور جلوی پر شدن چشم های به درد نف

 آمده ام را گرفتم.. 

 

قطعن اگر چند لحظه ی دیگر این جا یم ماندم،ابروی 

 خودم را یم بردم! 
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راه کج کردم و این بار قدم های بلندم را به سمت در 

 خروخی هدایت کردم... 

  

 یل! :یل-

 

 کرد؟  حرص صدا یمچرا از من عصنی بود و اسمم را با 

 مگر تقصیر کار من بودم؟ 

 

 توجیه نکردم.. 

تنها رسعت قدم هایم را بیشیی کردم تا نکند قبل از دور 

 شدن از جمع آن ها بغضم رها شود... 

 

اما قبل از آن،طویل نکشید که بازویم با شدت به پشت 

ی شوم،دست دیگرم  کشیده شد و قبل از این که پخش زمیر

 زد... گ را هم با خشونت چن
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 ششصدوهفتادوچهار#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 :مگه من با تو نیستم؟؟هان؟؟ -

 

دم...   پلک هایم را بر هم فشر

 

نیم دانستم چرا باید من مورد عصبانیت و این لحن پر 

 اش قرار یم گرفتم...  خشم

 آن هم این جا... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2206 

جلوی چشم های دوستانش و...زن سابقی که سنگینی 

 وجود حس یم کردم...  نگاهش را با همه

 

بی حرف،رسم را باال گرفتم و نگاه ناراحتم را به آبی های 

 کالفه اش کوک زدم... 

 

 حنی زبانم نیم چرخید که بگویم رهایم کند! 

 

بی شک اگر لب باز یم کردم،مثل بچه ها زیر گریه یم زدم و 

 یت م را جلوی همه خرد یم کردم.... شخص

 

این بار با مالیمنی   تم گرداند ونگاه اش را با مکث در صور 

که بیشیی قلبم را دردمند یم کرد، گفت:چرا اینطوری نگام 

 یم کنی آخه؟؟

ی شده؟  ی  چیر
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 پرسید: 
ی

 با نگرابی کمرنگ

 اتفافی که برات نیفتاد این جا؟هوم؟؟

 

 اتفاق؟

ی ها   شده بود.... چرا...خییل چیر

 

ی غرورم...نابود شدن اعتماد به  مثلن شکسیی

ی شدنم.... نفسم...اف  شده و غمگیر

 حنی زنگ زدن آن مرد سادیسیم! 

 

اما من چه جوابی یم توانستم داشته باشم،جز همان تکان 

 دادن رسم به مخالفت؟
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 ششصدوهفتادوپنج#پارت

 جانیل#یل

 

 

 رسش را جلو کشید... 

 

نفس های داغ اش روی پوست صورتم طوری که هرم 

 پخش یم شد. 

 

با جدیت نگاه اش بود،گفت:حواسم  با نرمیسر که در تضاد 

 یل! بهت هست یل

 خی شده که باز داری دوری یم کنی به جای حرف زدن؟ 

 

 باید خوشحال یم شدم که حواسش جمع من بوده؟
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 باید این توجه را پای چه احساش یم گذاشتم؟

؟یا حیس پدرانه و مسئولینی مزخرف؟...  ی  دوست داشیی

 

،بوست یم  :اینطوری نگام یم-  کنما! کنی

  

 شوخی یم کرد در این موقعیت؟

؟  بر چه حسابی

 چرا گیجم یم کرد؟

 چرا تکلیفم را مشخص نیم کرد؟

 

اینکه زلزله دچار قلب باران زده ام یم کرد را باید باور یم 

دیگرش را که شک و دلشدی کردم یا حرف ها و رفتار های 

 را دچارم یم کرد؟ 

 

 :داراب -
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رد و با نگاه فشار آرایم به بازوهایم آو 

 مهربانش،گفت:جانم؟چیه؟ 

 

با ناامیدی و تمام آن حس های بدی که از درون درحال 

بلعیدن انرژی و امیدم بودند،لب زدم:تو...من و دوس داری 

 اصلن؟... 

 

 

 

 

 ششصدوهفتادوشش#پارت

 جانیل#یل
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یم دانستم اگر نه بگوید،ته مانده ی جانم را به یغما یم برد 

 را نابود یم کند!...  و همه آرزوهایم

 ویل این برزخ و این بالتکلیقی بیشیی عذابم یم داد! 

 

نیم توانستم شب و روزم را با سوال های آزار دهنده 

ی کنم...   ی  مغزم سیی

 

 :داراب! -

ه کیه دیگه؟؟   این دخیی

 

 چرا کیس این زن را از این جا نیم برد؟؟

 چرا همش جلوی چشم من ظاهر یم شد؟؟؟ 

 

 بظ نداره نرگس!! :به تو ر -
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 هنوز نگاه آبی اش سمت من بود... 

 و حرض آشکار..  اما این بار پر از خشم

 

ی حرف زده  ی ضی    ح و خشمگیر اینکه با نرگس این چنیر

 بود،ته دلم را کیم روشن یم کرد! 

 

 :داراب! -

 

با پوزخند و نگاه بدی به من ادامه داد:نگو که رفنی با یه 

 بچه دماغو دوست شدی!! 

؟ اف ای آک و دوقروبی  تادی دنبال دخیی

 

یل رسکش وجودم یلدستانم را مشت کردم و سیع کردم آن 

 را پیدا کنم. 

ی هایش سکوت یم کردم..   نباید در برابر توهیر

 حنی اگر از من رس تر و مورد قبول تر بود! 
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 :دماغوی دوقروبی خودبی زنیکه! 

 حرف دهنتو بفهم! 

 

 

 

 

 ششصدوهفتادوهفت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ی اش،بیشیی حرصم یم  آن پوزخند و نگاه از باال به پاییر

 داد... 
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طوری رفتار یم کرد که انگار او ملکه بود و من رعینی ژیره 

 پوش! 

 

 یل! :باهاش بحث نکن یل-

 

بازوهایم را رها کرد و به سمت نرگیس که حاال یک تای 

:گ ابروی تتو کرده اش را باال انداخته بود،رو گرداند و غرید 

 و خیی کنم بیاد جمعت کنه نرگس؟؟

ِت آب بر   اون شوهر بی غیر
ی

 ت؟؟دت و یا اون بابای مفنگ

؟؟  چرا انقدر بدبخنی

 جمع کن برو دیگه!! 

 

 آب دهانم را قورت دادم و قدیم عقب برداشتم... 
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حس یم کردم،به یک باره داراب تمام نرگس را تخریب کرد 

ی های ا و قرار گرفته و این برای منی که مورد توهیر

 بودم،خوشایند بود و دلم را خنک یم کرد! 

 

که نرگس جلو آمد و با چهره ای که حاال پر التماس به دیدم  

نظر یم رسید،دست داراب را گرفت و با عجزی که نیم 

دانستم واقیع هست یا دروغ!،گفت:داراب توروخدا بس 

 کن! 

 ! من تورو دوست دارم..از کل این دنيا تورو یم خوام فقط

؟   چرا با حرفات قلبمو میشکوبی

؟ها؟...رفنی  ی که حنی یه چرا من و نیم بینی  با دخیی

 ... درصدم لیاقت تو رو نداره؟؟ من مگ
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 ششصدوهفتادوهشت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :خییل وقیچ به خدا نرگس!!!..خییل!! -

 تو من و میخوابی یا پولمو؟؟؟

 هان؟؟

 تو ارزش داری که من اصلن ببینمت؟؟؟

 خیانت کردی! 

ی تا بفهیم گ به    کیه اصلن! باید یم دادم سنگسارت کیی

 اون کیانوش پفیوز کجاست؟؟

زن و شوهر کمر همت بستید که عالم و به کثافت 

 بکشید؟؟؟ 

 

 :طالق گرفتیم! -
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 !  داراب پوزخندی زد و با تمسخر گفت:به سالمنی

معلوم نیست این رسی چه گندی باال اوردی که حنی اون 

! ش نسناسم تفکیانو  ی  ت کرد رو زمیر

 

 یم کردم.. از بد دهنی های او تعجب ن

 

هر آدم عاقل و آرایم هم که بود،در برابر وقاحت و 

 سماجت نرگس آمیی یم چسباند. 

 

ی  دیدم که دامن لباسش را باالتر کشید و با یقه ای که علیی

ون ریخته بود،باز هم به داراب نزدیک شد و  ی را بیر همه چیر

 که دوسم داشنی داراب!! گفت:تو  

 وم یم شدی! همیشه فقط من و یم دیدی!با من آر 

؟؟؟  پس چرا االن داری خوردم یم کنی
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 ششصدوهفتادونه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ی و پر نفربی حواله ی من کرد و ادامه داد:به  نگاه تحقیر آمیر

ه؟؟   خاطر این دخیی

 

 پوزخند عصنی ای زد

 ی؟؟:گول قیافه ی ساده شو خورد-

 دونه این چه جنده ای... خدا یم
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بان  با حرفش،برای لحظه ای قلبم انگار زنده ماندن و ضی

ی را از یاد برد و چشمانم تا آخرین حد ممکن گشاد  داشیی

 شدند... 

 

ی را هضم کنم...یا عکس العمیل از خود  ی تا بخواهم چیر

ی برداشت و لحظه ای  نشان دهم..داراب به سمتش خیر

 که به صورت نرگس زد،تمام آن محکیمبعد،صدای سییل 

 سکوت سنگینی را که ایجاد شده بود،درهم شکست... 

 

- !!  :دهن نجست و آب بکش زنیکه هرجابی

 

انگشتش را تهدید وار مقابل صورت ناباور و مبهوت او 

 تکان داد و غرید: 

من بعد یاد بگیر همه رو به چشم خوده خراب و اشغالت 

 !!  نبینی
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ی شر نرگس،به والی م جلو یه بار دیگه ی راه من بخوابی سیی

 ت نیم ذارم!!! عیل قسم زنده

 

 نفیس گرفتم... 

 

نباید از حرف های یک زن معلوم الحال ناراحت یم 

شدم،اما قضاوت ناحق اش..صاف وسط قلبم را نشانه 

گرفته بود و این بحث و تمام اتفاقات امروز،باعث آن 

 بغض بزرگ شده بودند! 

 

 

 

 

 

 هشتادششصدو #پارت

 جانیل#یل
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دست رسد و آویزان مانده ام،در دست گرم و بزرگ او جا 

گرفت و نگاه شفاف و ناراحتم به صورت درهم رفته و 

 چشمان پر غیظ اش گره خورد.... 

 

 ریم! :میثم ما یم-

ور برام پیش اومد فردا باهاش  به جالیل خیی بده کار ضی

م.   تماس یم گیر

 

 لت راحت. :حله داداشم،تو برو.خیا-

 

ا خود کشید و تن کرختم را همراه قدم های دستم را ب

بلندش کرد و من تا آخرین لحظه،سنگینی یک جفت نگاه 

 پر نفرت را روی خودم حس کردم... 
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ی را به راه   نشستیم و او بی حرف ماشیر
ی توی ماشیر

 انداخت.. 

 

نگاه مات برده ام را به خیابان خلوت رو به رویم دوختم و 

آن زن دیوانه را در ذهنم  ه،هزاران بار حرف هایاحمقان

 مرور کردم. 

 

ی زیاد کرده بود...   توهیر

 آن هم به منی که حنی نگاه بدی به او نینداخته بودم... 

 

 گفته بود که...داراب دوسش داشته! 

 فقط با او آرام یم گرفته! 

 فقط او را یم دیده.... 
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فتار های بد و حق داشت!نرگس با وجود اینکه زبی با تمام ر 

زننده به نظر یم رسید...اما ظاهر جذاب و هیکل دلربابی 

 داشت! 

 

ی ها کافی بود؟نه؟  برای یک مرد،همیر

 تنها هیکل و زیبابی یک زن؟

 

 

 

 

 

 ششصدوهشتادویک#پارت

 جانیل#یل
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 لب گزیدم و رس درد گرفته ام را به پشنی صندیل تکیه زدم.. 

 

 . ک نکرده بودند. آن سییل و آن حرف ها،دلم را خن

 

ی بودن و ناالیق بودبی که نسبت به خود پیدا  احساس ناچیر

ی نرفته بود....که با حرف های نرگس  کردم،نه تنها از بیر

،نیم  بیشیی هم شده بودند و حاال حنی از زور ناراحنی

 توانستم حرف بزنم.... 

 

 چشم بستم و چشمان تر شده ام را پنهان کردم... 

 

بودم،که صدای خش  لیابی خودم غرقدر فکر های مالیخو 

 گرفته و آرامش گوش هایم را پر کرد

 

 :معذرت یم خوام... -
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 لبخند تلچی زدم.. 

 

 حالم خوب نبود... 

دلم اتاقم را یم خواست و یک دل سیر گریه کردن برای این 

 ساده بودن و عشق بیچاره و اشتباه را... 

 

  یل:یل-

 

 :هوم؟ -

 

ون فوت کرد و با مکث بازدم اش را کالفه و پ ر صدا بیر

 گفت:باهام حرف بزن! 

 

ی حرفی نیم چرخید!   زبانم برای گفیی
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؟....   چه باید یم گفتم برای مرد چشم ابی

 ز این فکر های بی رس و ته آزار دهنده ام؟ا

 یا آن مهمابی مسخره؟

 

 

 

 

 ششصدوهشتادویک#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ام را باز  صدای زنگ گوشر بلند شد و چشم های بسته

 کرد... 
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شماره،همان ناشناس نحیس بود که یگ از عوامل حاِل 

 حاالیم بود! 

 

با حرص،ریجکت کردم و بالفاصله اسمش را در لیست 

 سیاه تماس هایم قرار دادم. 

 

 :گ بود؟ -

 

 باید جواب یم دادم؟

 نه! 

چرا باید به مردی که هیچ صنیم با من نداشت،جواب پس 

 یم دادم؟ 

 

باز پلک بستم و صدای نفس پر حرص او را بی حرف،

 شنیدم... 
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تا وقنی که برسیم...با خودم حرف زدم و حرف زدم و هزاران 

 فکر مختلف کردم... 

 

 با صدای گرفته داراب،که این بار یم گفت:پیاده شو.. 

 

چشم باز کردم و در وهله اول نگاهم به مکابی که هیچ 

 شناخنی از آن نداشتم گیر کرد. 

 

 قرار نبود مرا به خانه مان برساند؟؟ مگر 

 کجا بود؟؟... این جا دیگر  

 

ی پیاده شدم تا با پرخاش به داراب بگویم مرا  رسی    ع از ماشیر

به خانه مان برگرداند،اما با دیدن فضای اطراف دهانم 

 بسته ماند... 
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ی بود!   یک باغ ویالی رسسیی

 

م پر از درخت میوه و بوته های گیل که با ترتیب و نظ

فرش خاض دور تا دور را فرا گرفته بودند و مسیر سنگ 

 شده ای که به یک ویالی مدرن و کوچک یم رسید.... 

 

 

 

 

 ششصدوهشتادودو#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

چشمم به استخر پر آبی افتاد،که نور خورشید روی آن 

 افتاده بود و زالیل آن را بیشیی به چشم یم زد. 
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 .. ناخوداگاه نفس عمیقی کشیدم. 

 

 این جا...باغ داراب بود؟؟... 

 

م را به دنبالش باری دیگر در ان باغ خوش آب و هوا نگاه

 چرخاندم و با دیدن در باز ویال،به آن سمت رفتم... 

 

ی باغی دارد!   نیم دانستم که چنیر

یعنی هیچ وقت دعوت نکرده بود و یا حنی حرفی از آن نزده 

 بود.... 

 

ده بود،دست به دیوار هیی شبا حس و حایل که حاال کیم ب

گرفتم و کفش های پاشنه بلندی را که پنجه پاهایم را 

 داغان کرده بود از پا درآوردم و وارد ویال شدم... 
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ی داشت...  ی که همه چیر  یک ویالی مبله و تمیر

 

 :داراب -

 

 :اینجام عزیزم،االن میام. -

 

 ش از تک اتافی که آن جا بود،یم آمد... صدای

  

خابه سمت آ ی نه رفتم تا با خوردن لیوابی آب،بیشیی شیی

 خودم را به آرامش دعوت کنم.. 

 

 از اینکه این جا بودیم،ناراضی نبودم... 

 

اگر به خانه یم رفتم،در نتیجه آن همه فکر و خیال بد،تنها 

 گریه و خودخوری یم کردم! 
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ن  ر ی رفته بود و اکسیر اما حاال حداقل آن بغض بزرگ از بیر

 گل،حالم را بهیی یم کرد...   این همه درخت و 

 

 

 

 

 ششصدوهشتادوسه#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی گذاشتم و وقنی برگشتم،داراب را با  لیوان خایل را روی میر

همان صورت سخت و اخم های کمرنگ،پشت رسم 

 دیدم... 

 

ت  به جای ان کت و شلوار سورمه ای رنگ،حاال یک بی رسر

 و شلوار راحنی به تن داشت... 
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گ اش عمیق و جستجوگر تمام اجزای صورتم را ننگاه آبی ر 

 گشت و نگاه خسته ام را غالف کرد... 

  

 چه کیس را اینطور نگاه یم کرد؟

ی را که عامل اصیل تخریب تمام اعتماد به نفسش  دخیی

بود و حاال نسبت به ظاهر و قد و هیکل اش احساس خوبی 

ه اش داشت بیشیی عذابم یم داد؟!   نداشت و نگاه خیر

 

 یک شدنش را احساس کردم... دنز 

م سایه انداخت و عطرش به قدری که هیکل بزرگش روی

 قوی تر از قبل،مشامم را پر کرد... 

 

ی چانه ام  دلم یم خواست از زیر دستش فرار کنم،که با گرفیی

 راه فرارم را بست. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2234 

رسم را به آرایم باال گرفت،به طوری که مجبور شدم باز هم 

 حکم اش قفل کنم... منگاه در نگاه جدی و 

 

چه داشتند آن دو گوبی آبی که با هر بار دیدن شان قلبم یم 

 لرزید؟... 

 کاش اینطور نگاهم نیم کرد! 

من یم خواستم عشق اش را ریشه کن کنم و این نگاه لعننی 

 داشت ریشه دوابی یم کرد.... 

 

 صدای بم اش با همان تن صدای آرام،گوش هایم را پر کرد

 شر سکوت یم کنی همش؟یم:ناراحت که -

 

 

 

 

 ششصدوهشتادوچهار#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 

نکند فهمیده بود که این صدای مردانه ی پر از 

 اشق ترم یم کند؟ نرمش،ع

 

؟ -  :یا همش از دستم فرار یم کنی

 

 بی حرف،نگاهش کردم.... 

 

 اوین باری بود که او را اینطور یم دیدم. 

حرف هایش مرا  مثل همیشه چشمانش بی حس نبود و با 

 پس نیم زد! 
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 دیدم که نگاهش جابی حوایل لب هایم رس خورد... 

 

ی نبود که در اختیار خودم باشد و توان  ی بان قلبم چیر ضی

ل تپش های تندش را داشته باشم...   کنیی

 

؟ -  :این لبارو به هم دوخنی که خی

 

 هرم داغ نفس هایش داشت پوستم را یم سوزاند... 

 

 نیم آمد!  از این سسنی خوشم

را به عقلم یم دادم،نه دیل که با یک اشاره این بار همه حق 

 فرو یم ریخت... 

 

 اما مگر توان کاری را داشتم؟

ی چسبیده بود و چانه و بازویم اسیر  وقنی که کمرم به میر

 دستانش بود! 
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...یادته؟   :یه سوال ازم پرسیدی تو مهموبی

 

گس جفت پا همان سوال مهم و بی جوابی را یم گفت،که نر 

 ود. وسط بحث پریده ب

 

 :هوم؟ -

 

 به آرایم رسم را تکان دادم... 

 

 

 

 

 ششصدوهشتادوپنج#پارت

 جانیل#یل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2238 

 

 

ه ای که داشت دیوانه ام یم  سکوت کرد و با نگاه خیر

 کرد،خم شد و بی هوا لب های رسدم را شکار کرد... 

 

بی حرکت و شوک زده،نگاه وق زده ام را به چشم های آبی و 

 بخند کج اش دوختم... ل

 

 تمام تنم نبض یم زد و قلبم از آن تند تر نیم کوبید! 

 

ی را  ی هنوز ذهنم درحال تجزیه تحلیل اوضاع بود و چیر

 هضم نکرده بودم... 

 

 بی نفس و پر بهت،لب زدم:داراب!!.. 
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ی،گوشه لب باز  لبخندش کش آمد و این بار با مکث بیشیی

را غرق احساش گرم و  مانده ام را بوسید و تمام وجودم

 لپذیر کرد... د

 

...چه جوابی باید داشته باشم -
:اینطوری صدام میکنی

ی بوسه؟   برات،جز همیر

 

تن خشک شده ام را به آغوشش کشید و رسم را به سینه 

ش تکیه زد...   ستیی

 

با حال عجینی که دچارش بودم،پلک بستم و او کنار گوشم 

 پچ زد

؟ -  :جوابتو گرفنی

 

؟ بی تمرکز   و بی حواس لب زدم:خی
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 خندید... 

نفس هایش به گوشم خورد و قلقلکم گرفت و تا خواستم از 

ون بکشانم،مرا محکم تر به سینه اش  آغوشش خودم را بیر

ی گفت:دخیی خنگ من...  د و در همان حیر  فشر

 

 

 

 

 ششصدوهشتادوشش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 درمانده لب زدم:داراب! 

 

 زم دلت بوس یم خواد؟ باز خندید و گفت:جانم؟..با
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با خجالت و لبخندی که روی لب هایم امد،مشنی به 

 بازویش نشاندم و گفتم:اذیتم نکن... 

 

 باز کنار گوشم پچ زد:من اذیتت یم کنم؟ 

 

نتوانستم تحمل کنم...نفس هایش چنان پوستم را قلقلک 

،زیر خنده زد ی م و در همان یم داد که بی توجه به همه چیر

فتم:وای داره قلقلکم میاد...توروخدا ولم حال عاجزانه گ

 کن... 

 

مکث کرد و تا بخواهم امیدوار شوم که بیخیال شده،با 

 شیطنت گفت:قلقلگ هسنی پس! 

 

و بعد هم بالفاصله با دستانش به جان گردن و شکمم 

 افتاد.... 
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ده دقیقن دو جابی که حساس ترین های من بودند و کم مان

 و قهقهه نفسم بند اید!...  بود آن وسط از شدت خنده

 

ون  درحایل که حاال قطرات اشک هم از گوشه چشمانم بیر

یم چکید،بریده بریده گفتم:واای...داراب...داراب 

 توروخدا...بس کن... 

م....داراب!!....   ..واای دارم میمیر

 

ه باالخره تن بی جانم را رها کرد و من با صدای قهقهه ای ک

را پاک کردم و   ی خیس چشممتازه بند آمده بود،گوشه 

 سیع کردم ریتم نفس های بریده ام را تنظیم کنم.... 
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 ششصدوهشتادوهفت#پارت

 جانیل#یل

 

 

م را به صورت خندان و چشم های مهربانش دوختم و نگاه

 با انرژی ای تحلیل رفته لب زدم:خییل بدی... 

 

ه خواست قدیم به سمتم بردارد که انگشتم را تهدیدوار ب

 ...  سمتش گرفتم و گفتم:به خدا یه قدم دیگه جلو بیابی

 

 :من و تهدید یم کنی بچه؟؟-

 االن نشونت یم دم! 

 

ی   برداشت،با جیغ بلندی که گلویم را تا به سمتم خیر

 خراشید،بدو به سمت محوطه باغ فرار کردم... 
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خنده ی بلندم از هیجان بود و دارابی که در چند قدیم ام 

س و یم دوید و هر  لحظه امکان داشت به من برسد،اسیی

ی خونم را باال تر یم برد...   آدرنالیر

 

 با همان پاهای برهنه،به سمت استخر رفتم... 

 

 من به دور استخر یم دویدم و داراب هم به دنبال من.... 

 

ی روزی را  نیم دیدم و این شور و هیجابی  درخواب هم چنیر

 داشتم.... که تمام وجودم را پر کرده بود را دوست 

 

در حال خودم بودم و با همان خنده ی بلند و موهای رهابی 

که در باد پرواز یم کردند،یم دویدم...که در یک آن ، پارچه 

کشیده شد و در چشم بر هم زدبی ی مانتو ام از پشت 

 ... تعادلم را از دست دادم
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هن داراب چنگ زدم اما  با جیغ بلندی،بالفاصله به پیر

 د... اوضاع بدتر ش

 

 

 

 

 ششصدوهشتادوهشت#پارت

 جانیل#یل

 

 

با فشار دستم،هر دو داخل آب استخر افتادیم و....ثانیه 

ون  ای بعد،فرو رفته در آغوش بزرگش،رس از آب بیر

 آوردم.... 
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نفس های تندم را رها کردم و دستانم را بند شانه هایش 

 ... کردم که زیر آب فرو نروم

 

ان و رسگردانم به صورت چند بار پلک زدم و تازه  نگاه حیر

وبی افتاد که موهای سیاه رنگش حاال روی خیس و خندان ا

پیشابی اش رها شده بود و با نور آفتابی که درست روی 

 صورتش پرتو انداخته بود،جذابیتش دو چندان شده بود... 

 

گریم دستابی که دور کمرم چفت کرده بود را حس یم کردم 

سفید دندان هایش را نشان یم  و با آن لبخندی که ردیف

 ا به بازی گرفته بود.... داد،حسابی دلم ر 

 

این شیطنت و شوری که در آبی های خوش رنگش یم 

دیدم،مثل یک نسیم بهاری تمام روحم را نوازش یم کرد و 

 دلم را گرم تر... 

 

 :داراب -
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موهای خیسم را از جلوی چشمم کنار زدم و تا خواستم 

م...اشاره ای به لب هایم کرد و گفت:من حرفم را ادامه ده

 ندارم! مشکیل 

 

 که به خوبی 
دیدم که با همان شیطنت رس جلو کشید و منی

،کف 
ی

منظورش را فهمیده بودم، با شتاب و دستپاچگ

دستم را روی دهانش گذاشتم و با خجالنی که یم دانستم 

به لپ هایم رنگ داده،گفتم:وای من خجالت یم کشم 

 نکن دیگه....  داراب! اینطوری

 

 

 

 ششصدوهشتادونه#پارت

 جانیل#یل
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از چشم های خندانش ،به سمت لباس   خجولم را نگاه

 هابی که به تنم چسبیده بود چرخاندم... 

 

 وضعیت خوبی نبود! 

 اصلن وضعیت خوبی نبود! 

 

لب گزیدم و آرام گفتم:لباسام خیس شدن....حاال چه 

 گویه بخورم من؟... 

 .. لباس ندارم که. 

 

با حس گرمای نفس های داراب روی پوستم،بلند فکر 

کردنم را کنار گذاشتم و با عجله دستم را از جلوی دهانش 

 برداشتم و گفتم: وای ببخشید.. 
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کمرم را سفت تر چسبید و با لبخندی که امروز زیادی 

 شاهد آن بودم، پرسید:شنا بلدی؟ 

 

کار م از  م را مات کرد و برای لحظه ای مغز سوالش،نگاه

 افتاد! 

 

با همه وجود،خودم را فحش باران کردم و با خجالت و  

حرض که از دست کار های خودم،دچارش شدم..بالفاصله 

 .... تنم را از تنش جدا کردم

 

مایه چند بار استخر یم رفتم و حاال شبیه میمون از گردن 

 او آویزان شده بودم که...مثلن...غرق نشوم؟؟

 

رکات دست و پاهایم مشهود در ح با حرص و خشیم که

 بود، تا لبه استخر شنا کردم و خودم را از آن باال کشیدم. 
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 ششصدونود#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

لبه های مانتو ام را به هم چسباندم و دستانم را روی سینه 

قالب کردم تا بند و بساطم از زیر آن تاپ سفید و ساده ای 

ون  .... نزند  که زیر مانتو پوشیده بودم،بیر

 

ی مانده بود که دور از چشم بابا این یک قلم را هم  همیر

 انجام دهم! 
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:حاال من چطور باید برگردم خونه با این لباسا؟؟...ای -

 خدا!! 

 

نگاه کالفه و بالتکلیفم را از لباس هایم گرفتم و به استخر 

دوختم....که همان دم چشمان وق زده ام روی دارابی ثابت 

ت اش را از تن درآورده بود و با آن هیکل ماند که بی رسر 

...شنا یم کرد!   دیدبی

 

ی بلندی کشیدم و درحایل که تا نگاه یم  ناخودآگاه هیر

ایم، خود به خود به سمت او گرفتم،باز مردمک های بی حی

 مسیر کج یم کردند...گفتم:من اینجا نشستما!! 

 

د دیدم که به سمت لبه دیگر استخر شنا کرد و با آن لبخن

 کج و ابروی باال رفته،دستانش را بند لبه استخر کرد.. 

 . 

 :لعنت خدا به دل سیاه شیطان پفیوز... -
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، نگاه چند صلوات فرستادم ، اما باز هم در کمال بی  م حیابی

قفل آن عضله های حجیم و در هم پیچ خورده ای شد ، 

 که داشتند با قلب و روانم بازی یم کردند!.... 

 

!...  :آره...اونجا -  نشسنی

 ویو رو دوست داری؟؟ 

 

اشاره ای کرد و با چشمگ که قلبم را لرزاند،ادامه داد:به 

 !!  نظر که از همه خی راضی

 

 

 

 ششصدونودویک#پارت

 جانیل#یل
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چشمان پر تفری    ح و خندانش چرخاندم و با   نگاه به سمت

 حرص گفتم:خجالت نیم کیسر جلو بچه لخت شدی؟؟؟ 

 

م و درحایل که صدای خنده اش را یم با خجالت لب گزید

ی با این حرف زدنت یل  یل! شنیدم زیر لب تشر زدم:الل بمیر

 اول فکر کن بعد زر بزن! 

 

 :بچه که چه عرض کنم...بچه پررو! -

 

از جا بلند شدم و درحایل که سنگینی آن همه لباس و مو را 

ی  ی حس یم کردم،گفتم:من رفتم تو...فقط یه حوله ای چیر

 . من بتونم خودم و باهاش خشک کنمبده که 
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لم باز هم به سمتش چرخید و با دیدن  نگاه غیر قابل کنیی

فه کردم:درضمن...بچه لبخند منظوردارش،با حرص اضا

 پررو من نیستم!! 

ون مراعات بچه  تو هسنی که بر و بازوت و انداخنی بیر

 !!!  مردم و نیم کنی

 

 چرخیدم بلند و با حرص گفتم: 

 خدافظ.. 

 

هم با قدم هابی بلند و لبخندی که لب هایم را کش بعد 

 آورده بود،به سمت ویال رفتم. 

 

فکر های آزار حالم به مراتب بهیی شده بود و صدای آن 

 دهنده و بلند،حاال در رسم آرام گرفته بودند.... 
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 ششصدونودودو#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

به بی طاقت،مانتوی خیس آب شده ام را از تن در آوردم و 

 تک اتافی که داراب در ان لباس عوض کرده بود،رفتم. 

 

در را پشت رسم بستم و نگایه اجمایل به کل اتاق کوچگ 

اور و تخنی دونفره و قدییم و چندین وسیله ی که یک در 

 دیگر در ان به چشم یم خورد،انداختم. 
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پوفی کشیدم و مانتو ام را روی شوفاژ خاموش انداختم و 

همه جمع کردم و باالی رسم بستم تا کمیی موهای خیسم را 

 آب بچکانند. 

 

بالتکلیف نگایه به تابی که نقش یک تکه پارچه نامرب  را 

 ایفا یم کرد انداختم... 

 

ه... -
َ
 :گندت بزنن...ا

 

 یل :یل-

 

ی کشیده شد،هول زده جیغ کشیدم و  ه که پاییر دستگیر

 گفتم:نیابی تو ها!! 

 

؟؟-  :باشه!چرا جیغ یم کیسر

 ه خی خوبه؟هم
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س تنم با خیال راحت نفیس کشیدم و گفتم:اره..لبا

 جیغ زدم...نیابی داخل ها! 
ی  نیست..برای همیر

 

ش را از پشت در شنیدم که با خنده یم گفت:نیم صدای

 دونستم انقدر جیغ جیغو هسنی بچه! 

 خب من االن چطور بهت حوله بدم؟

 باید بیام تو،یا نه؟

 

آشکار بود و من نیم  شیطنت و خباثت لحنش برایم

م،یا نیش باز شده ام دانستم چشمان وق زده ام را جمع کن

 را! 

 

 :بگو خودم پیدا یم کنم. -

 

 :بلد نیسنی جاش و! -
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 ششصدونودوسه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 ست که یم شناختم! باورم نیم شد این همان دارابی 

 همان مرد با متانت و مودبی که گایه با خودم فکر یم کردم 

 با او قرار نیست 
ی

همیشه خشک و رسد است و در زندگ

 جابی برای خنده و شوخی وجود داشته باشد!.. 

 

ی دیگری را شاهد بودم...   حاال اما چیر

 

مردی را که رس به رسم یم گذاشت و با مهربابی نگاهم یم 

 کرد! 
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و گفتم:خیالت راحت تو آدرس بده من  خنده ام را خوردم

 دقیق پیدا یم کنم. 

 

 دایش را با تاخیر شنیدم.. ص

ی هست! -   :کشو اویل ِدراور...اون جا حوله تمیر

 

ی دراور و در چرخاندم و با خنده  نگاه متعجبم را بیر

 گفتم:االن این خییل سخت بود؟؟ 

 

..خودم  جدی گفت:من و باش که گفتم نیم توبی پیدا کنی

 رسی    ع بهت بدم...  بیام

 

م و این ب ار صدای قهقهه نتوانستم جلوی خودم را بگیر

 بلندم به هوا رفت.... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2260 

باور نیم کردم که او اینطور شبیه پش های شیطان و بامزه 

 رفتار یم کرد! 

 

دلم یم خواست لپ هایش را محکم بکشم و چنان قربان 

د ک  یم... صدقه اش بروم،که این حال بی قرار دلم آرام بگیر

 

 

 

 

 ششصدونودوچهار#پارت

 جانیل#یل

 

 

نیامد و من با همان خنده ای که پاک نیم شد دیگر صدابی 

 به سمت دراور رفتم و حوله ای برداشتم. 
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موهایم را تا حدی که یم شد خشک کردم و کالفه به تاپ و 

 شلوار خیسم نگاه کردم... 

 

حس بدی روی پوستم ایجاد یم کردند و نیم دانستم حاال 

ون بروم!   باید با چه وضیع از در این اتاق بیر

 

 اک تو رس بی عقلت کنم... :خ-

 

 بال تکلیف چرخی دور خودم زدم... 

 

 :حاال چیکار کنم؟؟؟ -

 

 ... پوفی کشیدم و ناچار سمت در رفتم

 

شاید داراب فکرش بیشیی از من یم توانست کار کند و راه 

 حیل پیدا کند. 
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 از همان پشت در صدا زدم:داراب 

 

 منتظر ماندم،اما هیچ جوابی نشنیدم... 

 فه تر شدم و باز صدا کردم:داراب! کال

 

 جوابی نداد. 

ی ا ون رفته بود که هیچ خیی  ز او نبود. شاید بیر

 

 به سمت دراور لباس ها برگشتم... 

 دوم بردم...   لب گزیدم و با مکث دست به سمت کشوی

 

بی اجازه داشتم این کار را یم کردم،اما لباس های چسبیده 

 ین کار بد نزنم! به تنم نیم گذاشتند که دست به ا
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 ششصدونودوپنج#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ون کشیدم،اما در همان لحظه ی اول،با دیدن  کشو را بیر

 محتوای آن،لب گزیدم و رسی    ع آن را بستم... 

 

به ای به لپ های گر گرفته ام زدم و غر  با حرص ضی

 زدم:آخه آدم توی کشو دوم لباس زیرارو یم ذاره؟؟

...الیه العفو!.   ..الیه العفو!... ووبی
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:ایشاال محتوای دسته کشو سوم را گرفتم و زیر لب گفتم

 این اسالمیه... 

 

ت ها و شلوار  ون کشیدم و نگاهم را میان بی رسر آن را بیر

 که در آن بودند،گرداندم... 
ی

 های خانگ

 

ون  ت سیاه و شلواری به همان رنگ،بیر بی دقت بی رسر

آن ها لبانم را  کشیدم و با لبخندی که از تصور پوشیدن

 ... کش آورده بود،آن ها را روی تخت انداختم

 

ون کشیدم و با نگایه به لباس  لباس های خیسم را از تن بیر

 های زیرم،رسی تکان دادم... 

 

 مجبور بودم آن ها را نگه دارم! 

حنی با وجود اینکه زیر لباس های خشک داراب،حس بدی 

 به من یم دادند! 
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 که تا 
ی

ت بزرگ اواسط ران پاهایم آمده بود و شلوار  بی رسر

شده بودم پاچه های آن را چندین  کمر گشادی که مجبور 

 تا بزنم و کمرش را هم هینطور! 

 

؟ -  :خییل ضایع شده قیافم ینی

 

 م را دوری در اتاق سوت و کور چرخاندم... نگاه

 

:حداقل کاش یه ایینه بود توش یم دیدم چه شکیل شده -

 رس و وضم! 

 

به موهای نم دارم کشیدم و با تعلل و دودیل،از اتاق دسنی 

ون زدم...   بیر
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 ششصدونودوشش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 نیم دانستم عکس العمل داراب چه خواهد بود! 

در حقیقت من حنی نیم دانستم که داراب آدیم 

 ست یا نه! وسواش

 

شاید از اینکه بی اجازه لباس هایش را پوشیده بودم ناراحت 

 شد!... یم 

 

م و به سمت از حضور او گرداند  نگاهم را در خانه خایل

خانه رفتم.  ی  آشیی
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خانه ی ی   پشت به درگاه آشیی ایستاده بود و مشغول گشیی

 کابینت ها بود... 

  

 مردد،جلو رفتم و صدا کردم

 :داراب -

 

 جانیم گفت اما رو برنگرداند.. 

 

 نفیس گرفتم و گفتم:دنبال خی یم گردی؟ 

 

یت... درحایل ک  ه حاال داخل کشو ها را یم گشت گفت:کیی

 

به کمکش رفتم و درحایل که در کابیننی را باز یم 

 کردم،گفتم:بذار االن برات پیداش یم کنم... 
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روی پنجه پا بلند شدم و درحایل که سیع یم کردم قدم 

برسد،دستم را داخل کابینت، به دنبال جعبه ای کوچک 

 گرداندم... 

 

یت برا چیته؟ن حال،پر در هما  سیدم:حاال..کیی

  

روی پنجه پاهایم بیشیی بلند شدم و زیر لب غر زدم:این 

 المصبا رو کدوم خری رو سقف درست کرده آخه...اه.. 

 

 :من.. -

 

 

 

 

 ششصدونودوهفت#پارت

 جانیل#یل
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صدای بم اش را در نزدیگ ام شنیدم و هیکل درشتش روی 

 رسم سایه انداخت... 

 

رخاندم،که به راحنی دست جلو اورد و رس به سمتش چ

ینی را که آن همه به دنبالش دست چرخانده بودم،از  کیی

 داخل کابینت برداشت... 

 

ش را از همان باال به چشمانم دوخت و لب زد:قدت نگاه

؟
ی

 نیم رسه چرا به خودم نیم گ

  

ون فرستادم و کامل به سمتش  نفس حبس مانده ام را بیر

 چرخیدم... 
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م بود و نگاه عمیق و گرم او،داشت تنم را به عرق فاصله ک

 یم نشاند. 

 

برای رهابی از این جو،لب جنباندم و بی تمرکز و بی ربط 

 گفتم:تو....قد بلند دوست داری؟... 

 

گرما و جوابی نداد و من بیشیی زیر نگاه سنگینش احساس  

 ذوب شدن کردم. 

 

ا چشم های آبی رنِگ شب زده اش،با مکث از صورتم جد

 شد و روی لباس های تنم چرخید... 

 

س به جانم افتاد و سکوت او مجبورم کرد که توضیح  اسیی

ه...لباسام خیس بود...دیگه منم مجبور شدم  ی بدهم:چیر

 .. ه..ینی ی ی کنم..چیر  اینارو چیر
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هم چفت کردم و با حرص دندان هایم را روی 

 گفتم:بپوشم... 

 

ی نگاهم    کرد... قدیم عقب برداشت و با دقت بیشیی

 

ترسیدم از اینکه شاید ناراحت شده باشد و این سکوت و 

 نگاه ها هم از همان حس رسچشمه گرفته باشند.... 

 

ی مغموم لب زدم و گفتم:ببخشید بی اجازه دست  برای همیر

 زدم... 

 .. شون یم کنم. رم عوضاالن یم

 

 

 

 

 ششصدونودوهشت#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 

دم که مچ دستم را چنگ زد هنوز قدم از قدم بر نداشته بو 

 و گفت:کجا؟ 

 

 رم..اینارو عوض کنم دیگه! متعجب و با تعلل گفتم:یم

 

ی شکیل  ابروبی باال انداخت و گفت:الزم نکرده...همیر

 .. خوبه

 

 :آخه.. -
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ی که شبیه یه  دستم را به دنبال خودش کشید و گفت:همیر

رفتارتم مثل همون   پشبچه تخس شدی کافیه..نیم خواد

  بچه چموش باشه! پش 

 

نگاه وق زده ام را به اوبی که مرا دنبال خودش به سمت 

،دوختم و بی هوا گفتم:پش بچه محوطه باغ یم کشاند 

 ...من کجام شنی پشاست؟؟ چیه؟

 

نگایه به قسمت برجسته قفسه سینه ام انداختم و زیر لب 

 غر زدم:کور این قشنگا رو نیم بینه!؟ 

 

م هابی که آن
ی   کنار هیر

ی
ها را روی یک جسم مسطح و سنگ

 گذاشته بود،ایستاد و دستم را رها کرد. 

 

 هابی باز هم نگایه به رس 
ی تا پایم انداخت و این بار با چیر

که گوشه چشمش افتاده بود و لب هابی که حس یم کردم 
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 زیر لنی با 
ی

لبخندی محو بر آن ها نشسته،گفت:خی یم گ

 خودت؟

 ت؟ غر غرم یم کنی با این قیافه

 

با حس بدی که به رساغم امد،دست به کمر زدم و با 

 پرخاش گفتم:مگه قیافه من چشه؟؟؟

 یا عمیل نیست؟؟؟کِج ، 

 چون شبیه بعضیا نیستم تیکه یم ندازی؟؟؟

  

 هنوز فکرم پیش نرگس مانده بود... 

 هنوز نیم دانستم حس داراب راجع به او چیست!... 

 .. هنوز خودم وسط برزخ معلق مانده بودم. 
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 ششصدونودونه#پارت

 جانیل#یل

 

 

نگاه پر غضب و دلخورم هنوز سمتش بود،که با 

مکث،ابروبی باال انداخت و گوشه ی لبش باال کشیده 

 شد... 

 

چانه باال دادم و با حرص گفتم:چیه؟؟ چرا میخندی؟؟؟ 

؟؟؟؟   داری من و مسخره یم کنی

 

 بی حرف،به سمتم امد... 

 

ه اش را روی  صورت و لباس هایم چرخاند و دست نگاه خیر

 و باز هم ناغافل،محکم لپم را چالند.  جلو اورد 
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ی انگشتان  آخم بلند شد و او بی توجه،لپ دیگرم را هم بیر

بلند و مردانه اش چالند و با لحن عجینی گفت:انقدر 

ین یم ....یم خوام انقدر گازت شیر  که بی خیال همه خی
شر

 !  بزنم که تموم شر

 

گاه اش ایم را به کیل فراموش کردم و مات برده ندرد گونه ه

 کردم... 

 

بی مکث رسم را با فشار دستش،به سینه ام چسباند و با 

حاال درحایل که   دست دیگر شانه ام را سفت چسبید و

ی و پاهای مان بود،با جدیت  محدوده دیدم تنها زمیر

 گفت:اینطوری هم نگاه نکن! 

 ..میفهیم که؟این جا جز خودم و خودت کیس نیست!. 

 

بی که مدام دچار قلب  منظورش را به خوبی فهمیدم و با حیر

م،که با  دیوانه ام یم کرد،خواستم بار دیگر رسم را باال بگیر
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ی به رسم آورد و بی توجه به تقالی من  دستش فشار بیشیی

 گفت:یم رم لباسام و عوض کنم... 

ی  تا بریم گردم،مثل یه دخیی خوب و حرف گوش کن بشیر

ی   جا،شیطوبی هم نکن!  همیر

 

 

 

 

 هفتصد#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

کالفه از گردن دردی که داشت بیشیی یم شد،باز هم تقال 

 کردم و نالیدم:گردنم و شکوندی داراب!! 
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 :باز گفنی داراب! -

 

رگه های شیطنت را در لحن بی انعطافش حس کردم و 

درحایل که هنوز نتوانسته بودم این رفتار های جدیدش را 

 صدات کنم پس؟؟هضم کنم گفتم:خب خی 

 جناب آقای دوست پدر؟؟

 از خیر این گوسفندی که اسیر کردین یم گذرین یا نه؟ 

 

لحظه ای سکوت کرد اما تا بخواهم حرفی بزنم یا کاری 

کنم،با یک حرکت مرا به سمت خود کشاند و تنم را از 

 پشت به آغوش کشید. 

 

ا دست دیگر مچ ساعد دستش را دور گردنم حلقه کرد و ب

.... هایم   را اسیر
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م را به با خنده و حس و حال خوب و عجینی که داشتم،نگاه

دور دست ها دوختم و در حایل که عطر تنش را به خوبی 

 پلک بستم و گفتم:من و با 
ی

حس یم کردم،با آرامش پررنگ

؟؟  حریف یا دشمنت اشتباه گرفنی

 هرخی گوشت داشتم و تو امروز زدی آب کردی!! 

 

وی پوستم حس کردم و کنار گوشم نفس های داغش را ر 

 ...  پچ زد:خییل رو مچی

 

اضی کنم که فشار دستش را بیشیی کرد و  خواستم اعیی

ین زبونیا کار خودت و کردی اخر؟؟...   گفت:با این شیر

 

دیم گرفت و با مکث ادامه داد:نیم ترش یه لقمه چپت 

 کنم؟.. 

 

 گفتم:داراب... درگیم  آب دهانم را قورت دادم و با رس 
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 هفتصدویک#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 :شیششش...هیچی نگو! -

 

 تنم را از آغوشش جدا کرد و مرا به سمت خود چرخاند... 

 

نگاهم را به صورت آشفته و چشمان مشوش اش دوختم و 

؟..   با احتیاط لب زدم:خوبی
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 دم عمیقی گرفت... 

 

صورت نگرانم  را در  آن تیله های بی قرار و عجیب و ناخوانا 

 گرداند و با تعلل،لب زد:یم خوامت! 

 

ی را از یاد برد و  بان داشیی در یک آن حس کردم قلبم ضی

 نفسم درجا بند امد!... 

 

ی چشم های  انم بیر ت باز ماند و نگاه حیر دهانم از حیر

 مصمم اش رفت و آمد کرد... 

 

 توهم بود؟

انه که مرا در خودش غرق کرد   ه بود؟یا یک رویای دخیی
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چند بار پلک زدم و چند بار دیگر حرفی که زده بود را در 

 ذهنم تکرار کردم... 

 

ه ی  تمام وجودم در بهت و تعجب فرو رفته بود و نگاه خیر

 او،یاد آوری یم کرد که این دقایق خواب و رویا نیستند! 

 

 قدیم به 
ی

دیدم که دسنی پشت گردنش کشید و با کالفگ

 سمتم برداشت... 

 

 

 

 

 هفتصدودو#پارت

 جانیل#یل
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دستان یخ کرده ام را در دستان گرم و بزرگش گرفت و با 

 صدای مردانه،با لحنی قاطع گفت:راه فرار نداری!  همان

وع کردی و پا گذاشنی  ی و با این چشمای لعننی رسر همه چیر

 جابی که نباید! 

 

ش پشت دستم را نوازش کرد و به آرایم با انگشت شست

اج و واج مانده ادامه داد:از زندگیم خیی رو به من و ه

 داری... 

ی که دارم!   از دخیی

هم جور در نمیاد و گذشته ای که زیاد  از سن و سایل که با 

 جالب نیست! 

 

 میان ابروانش نشست و جدی تر گفت:با همه اخم کم
ی

رنگ

اینا...همه مشکالت و همه جنگ و جدالی بعد از 

 یل! این...فقط یه جواب ازت یم خوام یل
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؟   با همان حال و همان مغز قفل کرده...لب زدم:خی

 

 مکث کرد... 

اری که فردا دو تار موی سفید من و :به قدری دوسم د-

ی   و بداخالقیام و...بازم با همیر
ی
دیدی...یا بی حوصلگ

ضاحت دوستم داشته باشر و فیلت یاد هندوستان 

 نکنه؟.... 

 

 جمع و جور کنم...  افکارم را پس زدم و سیع کردم خودم را 

 حاال زمان تعجب و گیج بازی نبود! 

ی   موقعینی پیش یم آمد؟مگر چند بار دیگر چنیر

بعد ها وقت داشتم برای هضم اتفاقات و حرف های 

 امروز...ان هم این حرف های مهم! 

 و غیر منتظره بیان کرده 
حرف های مهیم که انقدر ناگهابی

 بود! 
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 :آره! -

 

 

 

 

 هفتصدوسه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

نگاه مرددش را دیدم و درحایل که یم فهمیدم قانع 

ستان گرمش آوردم و با نهایت صداقت نشده،فشاری به د

گفتم:به جون بابام!انقدری دوست دارم که هیچ وقت 

 فیلم یاد هندستون نیم کنه! 
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حس کردم که آن همه سخنی و جدیت،تا حدودی از نگاه 

ه اش کنار رفت...   خیر

 

ه فکر یم کردم روی ابر ها سیر یم کنم...آرام لب درحایل ک

 جون بابا فردینم! زدم:دوست دارم.... گفتم به 

 

و او مرا با مهربابی در آغوش کشید و من حس کردم که کم 

 مانده از این همه حال خوش،زیر گریه بزنم! 

 

داراب به خانه رفت تا لباس های خیسش را عوض کند و 

بزرگ،در رویاهای صوربی رنگم  من درحایل که با ان لبخند 

 چرخ یم زدم...روی زیراندازی که آن جا پهن بود نشستم.... 

 

حنی گنجشک ها هم با جیک جیک کردن شان فضا را 

 برایم رویابی تر کرده بودند! 
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 ترین روز باشد!.... انگار امروز قرار نبود آن بد

ین روز در کل عمر هجده ساله ام!   تازه شده بود بهیی

 

یل روی ان دار  اب آمد و من با لبخندی که هیچ کنیی

م هابی را که جمع 
ی نداشتم،به اوبی زل زدم که نشست و هیر

 کرده بود،آتش زد.... 

 

 :آتیش چرا؟-

 هوا که خوبه

 

 سمتم امد و کنارم نشست. 

تکیه بر بالشت هابی که آن جا بود،زد و گفت:برای سماور 

 زغایل. 

 

 یه! عالابروبی باال انداختم و گفتم: 

 !  چابی که کلن دوست دارم...دیگه زغالیم باشه که بیشیی
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 هفتصدوچهار#پارت

 جانیل#یل

 

 

نگاه عمیق اش را به صورتم دوخت و بی ربط به آنچه گفته 

 بودم،با مکث گفت:باید با بابات درمیون بذارم.. 

 

 دلشوره به جانم افتاد.... 

 

ش چار یک حس بد که امروز ظهر هم با دیدن بابا د

 شدم.... 
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؟؟ 
ی

 کامل به سمتش چرخیدم و نگران گفتم:خی بگ

 

 اخم کرد. 

 :درباره این رابطه! -

 

ون فرستادم و لب زدم:من یم ترسم  نفس پر اضطرابم را بیر

 داراب... 

 

 این بار متعجب شد. 

تکیه از بالشت ها گرفت و با آن صورت جدی ، درست 

 مقابلم نشست... 

 

عصبانیت را به خوبی از آن با خنده ای که حس تعجب و 

 یم گرفتم،گفت:اون وقت از خی یم ترش دقیقن؟ 
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مکث کرد و باهمان جدیت،رس جلو کشید و ادامه داد:من 

 یل! منظورت و نیم فهمم یل

؟هوم؟   نکنه دنبال یه دوسنی چند روزه و پنهوبی هسنی

 

ن از عکس نگاه از اخمش برداشتم و با تعلل،لب زدم:م

 رسم! العمل بابا یم ت

 اینکه قبول نکنه یا.... 

 

 پوفی کشیدم... 

 

 

 

 

 هفتصدوپنج#پارت

 جانیل#یل
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 خییل دیر داشتم به بابا و این موضوع مهم فکر یم کردم! 

 بابا مهربان بود...خییل! 

ایط!   اما نه در همه رسر

 عصبابی که یم شد....حنی نیم شد که با او حرفی زد! 

،ت نها سکوت یم کرد و با با اخم هابی درهم و چشمابی توفابی

 همان سکوت پدر آدم را در یم آورد... 

 

 البته من این تجربه تلخ را نداشتم! 

اث دعوا گرفت،تا  تنها زمابی که عمو برزو بر رس ارث و میر

این حد عصنی شد و حنی همان جا بود که بابا با آن ها 

 قطع رابطه کرد! 

 

 م این رابطه عادی نیست! :بهت گفت-
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ه و نافذش گره او جلب شد و نگاهحواسم به  م در نگاه خیر

 خورد... 

 

 عادی و بی دردرس تو این رابطه تق و -
ی :قرار نیست همه چیر

 لق پیش بره! 

شو به یه مرد ش و هیچ آدیم حاضی نیم شه دخیی جوون

 پنج ساله که یه بچه داره بده! 

 

م حرفی بزنم ، که دستان رسدم را با ناامیدی و یاس خواست

دست گرفت و با اطمینان ادامه داد:اما با همه این در 

قابل حیل هم نیست!  ی غیر  حرفا،چیر

 

ه در چشم های بغض کرده ام،با  د و خیر دستانم را فشر

 لبخند جذابی گفت:پافشاری کردی! 

 نداشت! 
ی

 خودت و به زور جا دادی تو قلنی که ریتم زندگ

 بی پا گذاشنی که نباید! شیطون شدی...جا
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 ست! رارت بستهحاالم راه ف

 

 لب هایم را 
ی

و او گفت:از فردین یم   کش آوردلبخند کمرنگ

 ترش؟....اونش با من! 

 فقط مهم واقیع بودن حس توئه! 

 

 

 

 

 هفتصدوشش#پارت

 جانیل#یل
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درمانده و با حرض آشکار گفتم:نیم دونم دیگه چطور باید 

 بهت ثابت کنم که این حس شخیم واقعیه! 

 

د و دیدم که لحظه ای لب هایش را بر چشم هایش خندی

د...   هم فشر

 

م را به سمنی دیگر چرخاندم و گفتم:یه کاری یم کنی نگاه

تمام تالشای مامان واسه تربیت کردنم و به چپم دایورت 

 نم.. ک

 

صدای خنده ی آرام و مردانه اش را شنیدم و موخی از حس 

 خوب قلبم را نوازش داد... 

 

 م! :خودم تربیتت یم کن-
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متعجب به سمتش رو گرداندم و با چشمابی ریز 

 شده،طلبکار پرسیدم:مگه من بی تربیتم؟؟؟ 

 

یک تای ابرو باال انداخت و با نگاه عمیق و گریم که قلب 

؟  معلق مانده ام  را بیشیی تاب یم داد،گفت:نیسنی

 

؟؟؟! -  :خی

 

گوشه لبش باال کشیده شد و روبه صورت متعجب و 

 بی ادب کوچولو...که حاال با حرض من ادامه دا
د:یه دخیی

این لباسای مردونه و این چشای تخس رو به روم 

 نشسته... 

 

ی تر از چشم هاینگاه م رس داد و ارام لب ش را پاییر

 و یم جنبونه و حواس من و پرت یم کنه!.... م فکشزد:همش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2296 

آب دهانم را به سخنی قورت دادم و وقنی دوباره تیله های 

انش به چشم های گشاد شده ام گیر آبی و خروش

 کرد...دیدم که لبخند کالفه ای زد و کیم فاصله گرفت.... 

 

 

 

 

 هفتصدوهفت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 :نیم ترش آقا گرگه بخورتت؟ -

 

 نفیس گرفتم و خودم را جمع و جور کردم. 
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قلبم تند به سینه یم کوبید و از گرمابی که تنم را گرفته 

  کردم... بود،داشتم عرق یم

 

ون کشیدم و  دستانم را از دست های داغ و بزرگش بیر

م محکم و عادی درحایل که سیع یمی کردم صدای

 مهربونه!...با بره ها کاری نداره!  باشد،گفتم:آقا گرگه

 

 باز هم خندید... 

 شاید این بار کیم کالفه تر.. 

 

نگاه رسگردانم را به استخری که چندی پیش داخلش 

بودم،دوختم و دم عمیقی از هوای خنک و سقوط کرده 

 پاک گرفتم. 

 

 خوشحال تر از این نیم شدم... 
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 ده بود.... او کنارم بود و حرف های جدید و باب مییل ز 

 

برخالف همیشه،حاال یک حس تازه و پرطراوت داشتم و 

 قلبم با درد و ناراحنی نیم کوبید.... 

 

 اما خب... 

 شاید هم کیم نرگس! حاال دغدغه ام شده بود بابا!... 

 

 :داراب؟ -

 

جانم گفتنش را شنیدم و به سمت صورت متفکر و اخم 

 .. های کمرنگ اش رو چرخاندم

 

 :میگم... -
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ش که سمتم برگشت و حواسش به من جمع شد،با نگاه

 گفتم:یه سوال داشتم ازت.. 
ی

 لبخند کمرنگ

 

کیم جا به جا شد و تکیه به دو بالشنی که روی هم گذاشته 

 ود زد. ب

 

ه و عمیق به چشم های دو دو زنم زل زد و با جدیت  خیر

 که حاال با نریم لحنش همراه شده بود، گفت:ب
ی

گو کمرنگ

 عزیزم،یم شنوم. 

 

 

 

 

 هفتصدوهشت#پارت

 جانیل#یل
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 دو دل بودم... 

 قبیل   یم ترسیدم با مطرح کردن بحنی درباره ی
ی

زن و زندگ

 ... که داشت ناراحت شود و یا حنی عصنی 

 

اما نیم توانستم جلوی فکر هابی که خوره شده بودند و به 

م!   جان مغزم افتاده بودند را هم بگیر

 

سم که.....چرا از زن قبلیت جدا :....خب- ....یم خواستم بیی

 شدی؟... 

 

حواسم بی صورتش بود که اگر عکس العمل منقی نشان داد 

..اما او رسی    ع عذر خوایه کنم و این بحث را فعلن ببندم.. 

ه،کیم مکث کرد و بعد جواب  تنها با همان نگاه خیر

 داد:مهمه برات؟ 
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 رسی    ع گفتم:آره. 

 

 ش را به سمت دیگری چرخاند و گفت:تفاهم نداشتیم. نگاه

 

 تفاهم نداشتند؟؟؟

 آتوسا که گفته بود نرگس به او خیانت کرده!! 

 یعنی تمام حرف هایش دروغ بود؟؟؟

ی آدیم اما...اما اصلن به قیافه  و رفتارش نیم خورد که چنیر

 باشد! 

حنی خود داراب هم گفت که او خیانت کرده و حکمش 

 بوده!  سنگسار 

 

،دست زیر چانه زدم و به نیم رخ  با فکری مشغول و درگیر

 اش زل زدم... 

 شاید داراب دروغ یم گفت! 
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 اما نیم شد! 

 

 نرگس امروز زیادی حق به جانب و مغرور حاضی شده بود! 

 

ن خیانتکاری بود که نباید انقدر راحت بریم گشت و اگر ز 

ی یم کرد!   ابراز دوست داشیی

 

 

 

 

 هفتصدونه#پارت

 جانیل#یل
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اصلن داراب چطور یم توانست وقنی که او خیانت کرده 

ش گذر کند و  بود،انقدر بی تفاوت و معمویل از رس تقصیر

ی ها و حرف های ش تنها کیم حاال هم در برابر توهیر

 به خرج دهد!  خشونت

 

 :اینجوری نگاه نکن! -

 حرفت و بزن. 

 

 لبخند داشت! 

 

سم.   یم توانستم از او سوال بیی
 با این حالت بهیی

 

طره ای از موهای ترم را بی هدف دور انگشتم پیچاندم و با 

ت اش بود،لب زدم:یه خی  نگایه که حاال به یقه ی بی رسر

 بگم؟ 
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که آرنجش را به   تنش را به سمتم چرخاند و حاال درحایل

 همان بالشت ها تکیه داده بود و دستش را زیر رسش،

 لبخند کچی زد و گفت:دو خی بگو. 

 

 که حاال نور آفتاب در ان ها افتاده 
ی

به آبی های خوش رنگ

بود و روشن و پر جلوه تر از هر زمابی نشان شان یم داد 

ه شدم و با مکث پرسیدم  خیر

؟-  :تو نرگس و دوست داشنی

 .. ؟ یعنی ی  ..فقط چون تفاهم نداشتید از هم طالق گرفتیر

 

 اخم کرد. 

ون فرستاد و من با خودم فکر کردم که نفس سنگی نش را بیر

 از سوالم ناراحت شده. 

 

 :ببخشید.. -
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 :دوسش داشتم. -

 

قلبم برای لحظه ای ایستاد و خیال کردم گوش هایم 

 درست نشنیده اند! 

 

 قبیل اش دیوانه بودم که خیال یم کردم نرگس ر 
ی

ا...زن زندگ

 را...دوست نداشته!!... 

 

 اشت که با او ازدواج نیم کرد! اصلن اگر دوستش ند

 

 

 

 

 

 هفتصدوده#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 

با صدایش،حواس بی حواسم به او جلب شد و با ناراحنی 

دم.   به او گوش سیی

 

 و حریم خونم شد...کیس که -
ی

:به عنوان زبی که وارد زندگ

تش شد و اسمش رفت توی حلقه من دس

 شناسنامم....دوسش داشتم... 

 

 آیه کشید... 

 از ناراحنی را از 
ی

،که حس کردم حجم بزرگ ی به قدری سنگیر

ون فرستاد...   روی دلش بیر

 

 :اما خب! -
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 اون زیادی با طرز فکر و معیارام فرق یم کرد... 

 زیادی رسکش و... 

 

را ش ش کشید و پلک هایکالفه دسنی به ته ریش های

د.   برهم فشر

 

با نگرابی و کنجکاوی عمیقی که حس یم کردم،خودم را جلو 

کشیدم و برای اينکه اصل ماجرا را بفهمم 

گفتم:خب...خب چرا مشکلتون و حل نکردین 

 ..  اگه...دوسش داشنی

 

 لبخند تلچی زد. 

 

حس کردم چهره اش زیادی سخت و گرفته برای لحظه ای 

 شد... 
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ی حالل-  همه مشکالت نیست!  :چون دوست داشیی

 

م هابی که حاال حسابی 
ی از جا بلند شد و به سمت هیر

 سوخته بودند و قابل استفاده بودند،رفت. 

 

ون فرستادم و بی حرف،به اوبی که مشغول برپا  نفسم را بیر

 کردن چابی زغایل بود زل زدم. 

 

 نیم دانم... 

 شاید نرگس زیادی بی لیاقت بود که او را از دست داد! 

 

ی که ما کنار هم بودیم،کافی بود دیگر،نه؟هم  یر

VIPیل: یل 

 هفتصدویازده#پارت

 جانیل#یل
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 *** 

 

 زیادی باب مراد 
ی

روز ها از پس یکدیگر یم گذشتند و زندگ

 پیش یم رفت.... 

 

 زیاد در خانه نیم ماندم... 

 

با دروغ هابی که گایه ویشگون ریزی از وجدانم یم 

ون یم رفتم و.   ...با او همه جا را یم گشتم! گرفتند،بیر

 

انگار خیاالتم جان گرفته بودند و حاال در واقعیت قلبم را 

 رزاندند!... یم ل
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 داراب زیادی عوض شده بود! 

 

ی به قدری که حاال،بعد از یک ماه ی که از ان مهمابی و رفیی

به باغ و اتفاقابی که افتاده بود، یم گذشت....او بود که 

 پیش قدم یم شد....  گایه برای زنگ زدن

 

به تعریف ها و چرت پرت هابی که رس هم یم کردم،با دقت 

گوش یم کرد و گایه با خنده های مردانه و موقرانه اش دلم 

 وشن تر یم کرد..... را ر 

 

ون که یم رفتیم،دستم را یم گرفت و حنی در صف  بیر

طوالبی بستنی یم ایستاد و وقنی شیطنت یم کردم،با اخم 

ینی تذ   کر یم داد که جلوی مردم،خانم تر رفتار کنم.... شیر

 

انقدر این روز ها به او نزدیک شده بودم...که حاال عالوه 

 شد
ی

،احساس وابستگ ی یدی هم به او یم بر دوست داشیی
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کردم و دلم نیم خواست حنی لحظه ای از کنارش دور 

 .... شوم

  

 لبخندی زدم... 

 

گ های قرمز رنگ  اش حاال خشک شاخه گل رزي را که گلیی

شده بودند را،با عشق داخل گلدان گذاشتم و خاطره آن 

 روز در رسم جان گرفت... 

 

 م گل خریده بود! برای

 

ی یک ماه پیش فکر یم کردم آن هم برای منی که تا  همیر

 دوست نداشتنی ترین دخیی دنیا هستم! 
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 هفتصدودوازده#پارت

 جانیل#یل

 

 

 تم و به سمت ایینه رفتم. نگاه پر شورم را از آن گل گرف

 

 که به لب های خندانم کشیده بودم را تمدید 
ی

رژ قرمز رنگ

کردم و دسنی الی موهای اتو کشیده ای که روی شانه 

  م رها کرده بودم،کشیدم.. های

 

 امروز مهمابی داشتیم. 

.... خانه ی بی   بی
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بی تازه رسحال شده بود و به ندرت یم شد لبخند های از بی 

را روی لب های باریک و بی رنگش که مدام مشغول ته دل 

ی بودند،دید.   ذکر گفیی

 

بعد از این همه مدت،مهمابی گرفته بود تا مثل سابق خانه 

 ی قدییم و قشنگش پر نور و صفا باشد.... 

 

ی داری که قد اهن بلند و آستیر ش تا مچ پاهایم دسنی به پیر

 یم رسید،کشیدم... 

 

دی به پوست سفیدم یم رنگ بادمجابی و پررنگ اش زیا

امد و با سایه ای که با آن ست کرده بودم،حسابی حس 

 بیشیی یم کرد....   رضایتمندی نسبت به خودم را

 

 یم دانستم که داراب هم دعوت است.. 
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ی قابل انکاری نبود!   صمیمیت بابا و او چیر

ی نداشت...   بی بی هم  که گفیی

وقنی که ما داراب را به اندازه بابا دوست داشت و همیشه 

را دعوت یم کرد،به بابا یم گفت داراب و پروانه را هم خیی 

 کند! 

 

شاید این از شانس خوب من بود که ان مرد چشم 

،جایگاه خوب و نزدیگ به خانواده مان داشت!   ابی

 

ی لبخند پر ذوفی به تصویر خودم در ایی نه زدم و با برداشیی

ون آمدم..   وسایلم از اتاق بیر

 

 شده بودند که با صورت هابی  انگار بقیه
زودتر از من حاضی

 منتظر،چشم به راه من ایستاده بودند! 
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ده#پارت ی  هفتصدوسیر

 جانیل#یل

 

 

 

ی بودم  لبخندم را بیشیی کش آوردم و با خوشحایل که مطمی 

فریاد یم زدند،گفتم:من حنی مردمک چشمانم هم آن را 

م...بریم!   حاضی

 

ر داری به ساعت انداخت و مامان با چشم غره نگاه منظو 

 بابا با لبخند مهربانش قلبم را گرم تر کرد... 

 

ی شدیم...   باهم سوار ماشیر
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 داخل فلش ریخته بود 
ی

بابا آهنگ های شادی را که به تازگ

ات ابرو و را پیل کرد و مامان با خنده ای که مدام از حرک

 یم 
ی

شانه ی بابا روی لب هایش یم آمد،با حرض ساختگ

 باشه فردین! گفت: 
ی

 حواست به رانندگ

 

 و جوابش یم شد حرکات ریز و موزون تر بابا! 

 

خوشبخنی را با تک تک سلول هایم حس یم کردم این 

 روزها... 

 

 خانواده ام کنارم بودند!...سالم و خوشحال.... 

 داراب را داشتم! 

رسسخنی که حاال با من مهربان تر تا یم کرد و دیگر  مرد 

 را رسکوب نیم کرد!....  عشق خالصانه ام
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ی
م جان گرفته بودند و رویاها در قالب واقعیت،در زندگ

ین کرده بود!   دلچسنی شان کامم را شیر

 

ی باب میل بود!   چه یم خواستم دیگر؟همه چیر

 لب هایم شده بود و حاال 
ی

 هم که با لبخند مهمان همیشگ

ی  ی که یم رفتیم را از پنجره ماشیر  مفرط،مسیر
شور و شوفی

دنبال یم کردم و اجازه یم دادم هوای خنک و مطلوب 

بعداز ظهر،پوست صورتم را نوازش کند و موهای رها شده 

د..    ام را به بازی بگیر

 

ی پخش  صدای آهنگ شاد و بلندی هم که در فضای ماشیر

یاهای چرخان در پس ذهنم بود،بیشیی به حال خوب و رو 

 دامن یم زد! 
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 هفتصدوچهارده#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 

 بعد از سه روز قرار بود او را از نزدیک ببینم! 

  

 باید ذوق یم کردم دیگر،نه؟ 

 

در این سه روز،یگ در میان جواب پیام هایش را داده بودم 

 و با لبخندی خبیث تماس هایش را ریجکت کرده بودم! 

 

 دیوانه شده بودم،یا لوس را نیم دانم! 
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  تنها دلم ناز کشیدن یم خواست!.... 

 

ام،برای من دیوانه گل  ر و احیی اینکه مردی با آن همه پرستیر

یم گرفت و با رسدرگیم از قهر بی دلیلم،زنگ یم زد و پیام یم 

 داد...خوش آمدن و دل آب شدن داشت دیگر،نه؟ 

 

ده بود و تمام پیام حاال هرچند که متوجه منظورم نش

 هایش با مضمون این بود که چرا قهر کرده ام! 

 

ی پیگیر شدن ها کافی بود برای ذوق کردن من! اما هم  یر

 

ا! مثل آدم میابی یم یل:یل-  شینی پیش دخیی

 !!  نبینم وسط یه مشت پش داری هر و کر یم کنی

 

نامحسوس پشت چشیم نازک کردم و برای از رس باز کردن 

 ا اکراه گفتم:باشه حاال. مامان،ب
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 تو هم اون بی صاحاب و بزار تو کیفت! -
 :مابی

 شمات کور شد!! چ

مش!؟...جمعش کن!   یم خوابی دوباره ازت بگیر

 

 درهم،بی حرف تبلت بزرگش را داخل کوله 
مابی با صوربی

اش چپاند و مامان درحایل که هنوز حواسش به ما بود و زیر 

لب به بابا که درگیر درست کردن یقه لباسش بود غر یم 

ینی را به دستم داد و اشاره کرد زنگ  در را زد،جعبه شیر

 بزنم.... 

 

دم و پس از چندی،میان رسو  صدابی که  شاش زنگ را فشر

از داخل حیاط یم امد،صدای بلند فراز را شنیدم که یم 

 گفت:کیه؟؟
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 هفتصدوپانزده#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 لبخندم کش آمد و زودتر گفتم:ماییم فراز..باز کن... 

 

 :اومدم..اومدم... -

 

ها و قدم های تند شده اش صدای کشیده شدن دمپابی 

 آمد. 
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ان با اخطار تکرار کرد:یادت نره قبل ازینکه در باز شود مام

 یل! خی بهت گفتم یل

 

ی در آهنی  ی حیر بی حوصله چشم کشداری گفتم که در همیر

ون  حیاط باز شد و فراز با لبخندی بزرگ،از پشت آن بیر

 ..خوش اومدین.. آمد و گفت:سالم. 

 

، جلوتر از مامان و بابا جواب  سالمش را دادند و همراه مابی

 . ما وارد حیاط شدند. 

  

ینی را در دستم جا به جا کردم و نگاه خندانم را  جعبه شیر

دوری روی رس تا پایش گرداندم و با اشاره به شلوارک گشاد 

ت زرد رنگش،گفتم:سالم خوشتیپ!   چهارخانه و آن بی رسر

 

را محکم به  در را بست و در حرکنی غافلگیر کننده،دستش

کتفم کوبید و با نییسر باز گفت:سالم و صد سالم!لوله 

 پلیکا.. 
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 !! به ای به ساق پایش زدم و غریدم:وحیسر  با درد،ضی

م اینجوری چاق سالمنی یم کنه؟؟   آدم با یه دخیی محیی

 

 ادایم را در آورد و گفت:بیخیال بابا! 
ی

 با مسخرگ

 

یم! چ
َ
 شمگ زد:داش

 

 

 

 

 هفتصدوشانزده#پارت

 جانیل#یل
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شناستت که محل سگ لنی کج کردم و گفتم:همون فرید یم

 بهت نیم ذاره تا اینطور نخواد روت تو روش وا شه! 

 

م را به سمت حیاط شلوغ و بی توجه به فحیسر که داد، نگاه

 بی چرخاندم... پر صدای بی 

 

ی،زیر سا یه ی درختان بید مجنون پهن دو قایل دوازده میی

 همه،روی آن ها نشسته بودند... کرده بودند و 

 

ن و هادی ای که از پشخاله  ر خانواده عمو صفا و آقا بیر

های بابا بودند،با خانواده های پر جمعیت شان روی قایل 

بی نشسته بودند و از صورت های بشاش های قدییم بی 

 . شان مشخص بود که خوش به رسشان یم گذرد 
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در نهایت به  جلو رفتم و با همه سالم و علیک کردم و 

،که با مهربابی نگاهسمت آغوش باز و پر مهر بی  م یم کرد بی

 پرواز کردم... 

 

 :سالم دردت به جونم....عزیز قلبم... -

 

بوی تنش را به ریه کشیدم و با عشق بوسه ای روی گونه 

 ی چروک و الغر شده اش نشاندم... 

 

! بعد از فوت خاله سیما زیادی شکسته شده بود بی   بی

 فروغ چشم های زیبا و عسیل رنگش هم خاموش شده حنی 

 بود! 

 

دستش را در دست گرفتم و بوسه ای هم پشت آن 

 نشاندم.. 
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 زدم و  
ی

 گفتم:سالم. لبخند پررنگ

 خوبی فدات بشم؟؟؟

 قند و شکرت تنظیمه؟ 

 

 لبخند نمکینش به جانم نشست و حالم را بهیی و بهیی کرد. 

 

 

 

 

 هفتصدوهفده#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 بی را خییل دوست داشتم.... بی 
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عزیِز جانم بود و من کودگ ام را در کنار خودش و مهربابی 

های بی منتش گذرانده بودم و مهرش زیادی در وجودم 

 ریشه دوانده بود. 

 

ی خوبه... - نازم...همه چیر
 :خوبم دخیی

 

دستش نوازش وار روی شانه ام نشست و پرسید:خودت 

 خوبی مادر؟

 غر شدی؟ چرا انقدر ال 

 

با خنده نگایه به خودم انداختم و گفتم:تازه یه کیلو اضافه 

...الغر کجا بود اخه؟ کردم بی   بی

 

ین بی  بی زنگ خانه به صدا در آمد و حواسم از اخم شیر

 پرت شد و نگاه منتظر و بی تابم سمت در چرخید.... 

 یم دانستم که داراب است... 
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 کم بود!   د محبوب مندر این جمع شلوغ و پر صدا،تنها مر 

 

بی بلند شدم و درحایل که دمپابی های رها با عجله از کنار بی 

 شده کنار قایل را پا یم کردم،گفتم:من در و باز یم کنم.... 

 

 آرام و قرار نداشتم... 

همه جانم را هیجان و شور عشق او به تالطم انداخته بود 

مان و این روز ها حس یم کردم این عشق بیشیی از هر ز 

 قلبم را به اسارت گرفته.... دیگری 

 

دیم گرفتم تا ریتم نفس هایم عادی جلوه کند و درحایل که 

به سمت در یم رفتم،با وسواس دسنی به شال و موهایم 

 کشیدم و سیع کردم نیش شل شده ام را جمع کنم.... 

 

ی نگاه بی قرارم،بند شد 
ی چفت در را کشیدم و قبل از هر چیر

 که مستبه چشمان آبی ر 
ی

ی نگاهنگ  م یم کردند. قیم و سنگیر
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 هفتصدوهجده#پارت

 جانیل#یل

 

 

هزاران حس بر موج های خروشان چشم هایش سوار بود و 

من از درک آن ها عاجز بودم،اما گرمای شان دلم را گرم یم 

 کرد!... 

 

اگر تنها بودیم شاید تا خود صبح رغبت نیم کردم اتصال 

 وضعیت فرق داشت و ...اما حاال نگاه مان را قطع کنم. 

پروانه ای که کنار او ایستاده بود و جمیع که صدای بگو 

 بخندشان تا اینجا یم امد این اجازه را نیم دادند.... 
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لب گزیدم تا از دلخوری و انتظار کمرنگ النه کرده در چشم 

هایش لب هایم کش نیایند و بعد بی تفاوت گفتم:سالم آقا 

 داراب! 

 

ه و حرض اش را شنیدم،اما با خودداری و ناز نفس کالف

 گردن کج کردم و به سمت پروانه رو گرداندم... 

 

کرم داشتم و اخم و صورت عصنی او در این وضعیت 

 عجیب به جانم یم چسبید! 

 

پروانه را در آغوش گرفتم و با روی باز تری با او سالم و 

 احوال پرش کردم. 

 

م را با طمانینه پشت گوش روی صورتموهای آویزان مانده 

 فرستادم و با دست به داخل حیاط اشاره کردم. 
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 :بفرمایید تو. -

 

ین کنارم ایستاد تا باهم  پروانه با خجالت و لبخندی شیر

داخل برویم و داراب با نگایه ریز شده و غضب آلود،نفس 

ون فرستاد و جلوتر از ما داخل رفت....   سنگینش را بیر

 

م و با حظ به قد و باالی رشید و قدم رها کرد لبخندم را 

 های محکمش چشم دوختم... 

 

 

 

 

 هفتصدونوزده#پارت

 جانیل#یل
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ین بود و ملس!   شیر

این روز ها چنان خوشر به جان و دلم یم چسبید که حنی 

 رنگ سیاه هم برای من نماد زیبابی و عشق بود! 

 

 :چقدر مهمون! -

 

را که به خوبی لبخندم را حفظ کردم و دست پروانه ای 

حس خجالت و معذب بودن را از چهره اش یم خواندم، 

محکم گرفتم و درحایل که در را یم بستم گفتم:از جاهای 

 شلوغ خوشت نمیاد؟ 

 

هم قدم با من راه افتاد و گفت:یکم...وقنی همه هم غریبه 

 ...  باشن که بیشیی

 

ی غمت-  نباشه خوشگله!  :پیش خودم بشیر
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ینی تحویل  م داد و گفت:مابی هم اومده؟ لبخند شیر

 

 رسی تکان دادم

؟ -  :آره.اون موش کوری که رسش تو تبلته رو نیم بینی

 

با ذوق قدم هایش را تند تر کرد و گفت:ایول...قرار بود بازم 

 برام بازی بریزه. 

 

 با تاسف رسی تکان دادم. 

معتاد آن بازی های آنالین  مابی کم بود،حاال پروانه را هم

 ه بود! مزخرف کرد

 

کنار فراز نشستم و پروانه هم پس از چندی رساغ مابی که 

دور از جمع و گوشه ی دیگری از حیاط نشسته بود 

 رفت... 
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 که آنجا بود زدم و بی توجه به سنگینی یک 
تکیه بر بالشنی

،خطاب به فراز که درگیر دستبند دور مچ ش جفت چشم ابی

ا؟بود    گفتم:چه خیی

 کم پیدا شدی.. 

 

دستبند را از دستش درآورد و گفت:درگیر کارای مغازه  کالفه

 بودم. 

 

 

 

 

 هفتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل
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 اجاره کرده بود. 
ی

 همان مغازه ای را یم گفت که به تازگ

 

 فراز پش مستقل و کاری بود! 

ایطش را مساعد کند و  یم دانستم که در تالش است تا رسر

را با خانواده اش  بعد بحث خواستگاری و ازدواج با فاطمه

 مطرح کند. 

 

ی خوب پیش یم-  ره؟ :همه چیر

 

ی دیوارا مونده که دیگه فردا باید برم - ی :آره...فقط رنگ آمیر

 . انجام بدم

 

 :تنها؟ -

 

لبخند دندان نمابی دسنی الی موهای نامرتبش کشید و با 

 گفت:فاطمه هم میاد. 
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:واجب ابروبی باال انداختم و با لبخند منظور داری گفتم

 شد منم بیام که! 

 باالخره نیم شه پنبه و آتیش و با هم تنها گذاشت! 

 

 مشت سبگ به شانه ام زد و گفت:عوضی رو ببینا ! 

 

 منم یا تو که یم خوابی دخیی مردم و به بهونه رنگ-
 :عوضی

؟  ی در و دیوار خفت کنی ی  آمیر

 

نگاه چپگ ای حواله ام کرد و درحایل که با غرور شانه باال 

یم انداخت گفت:خفت کردنا مال یه ماه اول رابطه بود 

 خانوم مارپل! 

 

بعد هم در مقابل نگاه وق زده و خندان من،ابروهایش را 

 تکان تکان داد و ریتمیک گفت:دیر اومدی خییل دیره! 
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 ف رسی تکان دادم و گفتم:بنازم به این رسعت عمل! با تاس

 !  یکم از این فرید بیچاره یاد بگیر

 پشه ماده هم چشم نداره!  حنی به

 

 

 

 

 ویکهفتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

 پقی زیر خنده زد و توجه بقیه را به سمت مان جلب کرد... 
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نگاه گذرایم از اخم های داراب گذشت و با حرص ویشگون 

نامحسوش از ران پای فراز گرفتم و گفتم:مرض 

ی...آروم تر بخند خب!   بگیر

 

کرد و با چشمابی برق افتاده، کیم خنده ی بلندش را جمع  

نزدیک تر آمد و گفت:من رو بازی یم کنم ویل این فرید 

 اششم تازه فهمیدم! پفیوز یک آب زیر کاهیه که منی که داد

 

 متعجب پرسیدم:چطور؟ 

 

 :دوست دخیی داره! -

 

 متحیر گفتم:نه!!! 

 

چشم غره ای رفت و با اشاره به نه کشداری که گفته 

  جلب توجه نکن تو هم! بودم،گفت:حاال 
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؟؟؟ 
ی
 با خنده و هیجان گفتم:جون من راس یم گ

 

خنده به لب های او هم آمد و با همان نگاه خبیث 

 ره بابا،دروغم کجا بود! گفت:آ

 

نگایه زیر چشیم به فرید که دست به ریش های کوتاه اش 

یم کشید و غرق در گوشر بود،انداخت و ادامه داد:نگم 

 برات! 

 کرده مرتیکه!   پلنگ شکار 

 

 لب گزیدم تا بیشیی از این نیشم تا بناگوش کش نیاید.... 

 واقعن از فرید انتظار نیم رفت! 

همیشه فکر یم کردم برای ظاهرم هست که انقدر سفت و 

 عبوس رفتار یم کند با من! 

 اما حاال یم شنیدم که دست کیم از فراز ندارد! 
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خ زبی حربه شاید حنی چند پله باال تر از برادرش در م

 که به قول فراز پلنگ شکار کرده بود!   داشت

 

 

 

 

 ودوهفتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :عجب مارموزیه! -

 

 :حاال من بهش لو ندادم.. -

 اتو بمونه دستم برای روز مبادا. 
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ی نگو بهش.  ی  تو هم چیر

 

..مثلن اگه بگم با تسبیح-  ش یم زنه تو فرق رسم؟ :آخی

 

 بعیدم نیست..  انداخت و گفت: با خنده شانه ای باال 

 داداش رو ناموس حساسه! 

 

به ای به شانه اش کوبیدم و گفتم:ینی حقا که همون  ضی

 داداش توئه! 

نباید گول ظاهرش و یم خوردم...خون عمو صفا ماشاال پر 

 خروش تو رگاتون داره بندری یم ره! 

 

 ! یل:یل-

 

تش ،کالفه نفیس کشیدم و به سمبا شنیدن صدای مامان

 رو چرخاندم.... 
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ش مرا هدف قرار  ی ِ نگاه تیر در جمع زنانه نشسته بود و تیر

 داده بود! 

 

ان پر فیس و افاده واقعن انتظار که نداشت بروم ک نار دخیی

م یم کردند و آرام با هم پچ پچ یم ای که زیر چشیم نگاه

 کردند،بنشینم؟

  

 :جانم مامان؟؟ -

 

و بعد با همان لبخند  کیم با چشم برایم خط و نشان کشید 

 مغرور و تصنیع گفت:برو چابی بریز عزیزم،دم کشیده دیگه. 

 

 نفس پر حرض کشیدم و بی حرف از کنار فراز بلند شدم... 
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 وسههفتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

این همه آدم و دخیی اینجا نشسته بود و من باید برای 

ی چ  ابی یم رفتم! ریخیی

 

 من رس به بیابان یم گذاشتم! آخر از دست مامان 

 

بی حوصله دمپابی به پا کردم و بی توجه به نگاه چپگ مژده 

بی که با مهربابی قربان صدقه ام یم خانم،لبخندی به بی 

 رفت،زدم و به سمت خانه قدم برداشتم. 
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ی روز ها یم خواستم چمدان   که همیر
خانه گرم و پر عشقی

 کان کنم... بی نقل مببندم و به اینجا،کنار بی 

 

ی های مامان راحت یم شدم و هم هم از دست سخت گیر 

 بی در این چهار دیواری تنها نیم ماند. بی 

 

خانه رفتم و درحایل که شالم را از رس یم کشیدم،با  ی به آشیی

یاد چهره عصنی و کالفه داراب خنده ای کردم و لب 

 زدم:گیر یه دیوونه افتادی... 

 

 از داخل کابین
ی

خانه سینی بزرگ ی ت قدییم و فلزی آشیی

تم و همانطور که تعداد افراد را در ذهنم محاسبه یم برداش

کردم،استکان های کمر باریک و ساده را یگ یگ روی سینی 

 چیدم... 
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 :اوف از دست تو مامان! -

 

نگاه رسگردانم را روی سینی ای که با آن همه استکان قطعن 

ی شده بود چرخاندم و زیر لب غر زدم:آخه  حسابی سنگیر

 بلند کنم اصلن؟؟؟؟  من زور دارم این و 

 

 پوفی کشیدم و قوری را برداشتم.. 

 

 :اون همه دخیی اونجا نشسته بعد من باید از کمر بیفتم! -

 

 

 

 

 وچهارهفتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل
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زیر لب با خودم غرغر یم کردم و بی حوصله فنجان های 

بی پر یم کردم که کمر باریک را از چابی خوش عطر بی 

ناگهان فنجابی که داشتم در آن آب جوش یم ریختم،هزار 

بخار باال   تکه شد و کل آب جوشر که از شدت داغی از آن

 یم زد،روی دستم ریخت و جیغم را از درد به هوا برد.... 

 

ض کرده،لب گزیدم و با عجله به سمت شیر آب رفتم و بغ

تم تا ذره ای دست رسخ شده ام را زیر آب رسد گرف

 سوزشش را کمیی کند.... 

 

 :خدا مرگم بده خی شد مادر؟؟؟ -
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دم و با حرص تند و تند  دندان هایم را بیشیی بر هم فشر

م...   پلک زدم تا جلوی پر شدن چشمانم را بگیر

 

 رچه اتفاق بود،باید تنها برای من یم افتاد! نیم دانم چرا ه

 آن هم جلوی این همه آدم! 

ب دید و حاال هم که رسی پیش هم ک ه لگن مفلوکم ضی

 پوست نازک دستم را آب جوش صفا داده بود! 

 

ون کشید و شیر   بی با نگرابی بی  دستم را از زیر آب رسد بیر

 آب را بست... 

 

ی نشاند و درحایل که ب ا دقت دستم را بررش مرا روی زمیر

ی نیست دردت به جونم...فقط یکم قرمز  ی یم کرد گفت:چیر

 شده.... 
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با درد لب برچیدم و نگاه از نگاه پر تاسف مامان که با مژده 

 . و چند نفر دیگر باالی رسم ایستاده بودند گرفتم. 

 

 

 

 

 وپنجهفتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی جز دست و پا چلفنی بودن د ی ر رسش چرخ یم چه چیر

 م یم کرد؟؟ خورد که اینطور نگاه

 

 ا جمع و جور کنم.... دم سنگینی گرفتم و سیع کردم خودم ر 
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حاال هرچند که کم مانده بود از زور سوزش پوست 

 دستم،های های گریه کنم و آه و ناله رس دهم! 

 

ی نیست... :خوبم بی - ی ...چیر  بی

 

افسانه،زن آقا هادی جلو آمد و با مهربابی گفت:پوستت بد 

 یل جان! سوخته یل

 

خوبه  بی رو کرد و گفت:خمیر دندون بزنیمبعد هم به بی 

 براش فکر کنم. 

 

سک باالی رسم ایستاده بود،ابروبی  مژده خانم که مثل میی

باال انداخت و پر منظور گفت:حواست کجا بود آخه 

م؟؟  دخیی

 دستت و داغون کردی! 
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با حرف او،حرص چشمان مامان آشکار تر شد و رسش را 

 برایم تکان داد.... 

 

ر قطعن اگر جا داشت تمام خشمم را در قالب فح
َ
یسر د

خانم و آن چشم های ریزشده و لبخند  خور،تقدیم مژده

یم کردم تا لب های باریکش را به هم بدوزد و   روی مخ اش

 کمیی حرف مفت بزند! 

 

واقعن درک نیم کردم که چطور عمو صفا با آن همه خوبی 

 انتخاب کرده! 
ی

ی زبی را برای یک عمر زندگ  و آقابی چنیر

 

 

 

 

 وششهفتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل
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ردیف النگو هایش را در چشم و چال آدم یم کیس را که 

کرد و اگر رهایش یم کردی یک انگشت،بدون انگشیی نیم 

 گذاشت و حنی دندان هایش را هم با طال رسویس یم کرد!! 

  

:این داره تاول یم زنه مادر...خمیر دندون به درد نیم -

 خوره. 

 

ادم و درحایل که سیع بی طاقت دستم را در هوا تکان تکان د

یم کردم بغضم را پنهان کنم گفتم:خییل داره یم سوزه 

..... بی   بی

 

ی نیست قربونت بشم...االن برات پیاز و نمک یم - ی :چیر

 ذارم روش تا خوب بشه... 
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به سمت مامان رو چرخاند و گفت:ماندگار برو یه پیاز 

 .. ..دو قاشق نمکم بریز روش برام بیار. متوسط و رنده کن.. 

 

 :باشه. -

 

بی گفته بود مامان،بی حرف و با ابروهابی درهم کاری را که بی 

 انجام داد. 

 

ون رفت  مژده خانم هم با همان لبخند اعصاب خرد کن بیر

و افسانه خانم که درست نقطه مقابل او بود،با مهربابی 

 د... سیع کرد حواسم را از سوزش دستم پرت کن

 

بی که با حوصله رفته به بی پوفی کشیدم و با صوربی درهم 

 مخلوط پیاز و نمک را روی دستم یم گذاشت نگاه کردم... 

 

 :این قشنگ میشینه رو پوستت نیم ذاره تاول بزنه... -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2353 

 

 

 

 

 

 وهفتهفتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

با پارچه آن ها را روی دستم ثابت نگه داشت و گفت:قضا 

م...خوب شد که افتاد رو ظ بال  رف و ظروف بوده دخیی

ی زد به جونت.   آسیب کمیی

 

م را روی دست مجروح شده ام آیه کشیدم و مغموم،نگاه

 ثابت نگه داشتم... 
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 :چشم شور زیاده.. -

ماشاهللا دخیی به این خوش بر و روبی داری ماندگار..یه 

 اسپند براش دود کن حتمن،چشمش زدن. 

 

من لبخند بی حوصله ای به افسانه خانم که با محبت از 

 تعریف یم کرد،زدم و از جا بلند شدم. 

 

 بود تا مرا حسابی 
در حال حاضی که مامان منتظر فرصنی

ت و پا بودن را به مورد شماتت هایش قرار دهد و بی دس

 بند نافم ببندد! 

اسپند و خوشگیل که هیچ....اگر جا داشت هیی نداشته تمام 

ان این جمع را هم توی رسم یم کوبید و یم گفت:  دلم دخیی

 خوش دخیی دارم! 

 

. :دستت درد نکنه بی -  بی
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بوسه ی پر مهری روی گونه ام نشاند و بعد درحایل که به 

تا دستانش را سمت سینک ظرفشوبی یم رفت 

ی  بشوید،گفت:قربون قد و باالت بشم.تو برو بشیر

ه.  م،یم گم یگ از پشا بیاد این چابی هارو بیی  دخیی

 

 یاط رفتم... رسی تکان دادم و بی حرف به ح

 

در جواب بابا و چند نفری که حالم را پرسیدند،تنها خوبم 

ی مژده خانم،از  زیر لنی ای بلغور کردم و مقابل چشمان تیر

 د باز هم کنار فرازی که با گوشر مشغول بود نشستم... قص

  

کالفه ام را به سمت داراب، که   تکیه به بالشت زدم و نگاه

 میان ابروهای پرپ
ی

شت و سیاه رنگش جا خوش اخم کمرنگ

 کرده بود،چرخاندم.... 
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 وهشتهفتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

فته بود و این حواسش به بحنی بود که در جمع مردانه پا گر 

وسط من با ولع،نقطه به نقطه صورت مردانه و جذابش را 

ی ، مجبور یم شدم   کنم و این بیر
ی

رصد یم کردم تا رفع دلتنگ

ی تابلو م را گایه نگاه ی معطوف افراد دیگری هم کنم تا چیر

 نباشد!. 

 

،باالخره سنگینی نگاه
ی

گ م را حس شاید بعد از آن همه خیر

 ش سمتم برگشت... کرد که نگاه
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 در دریای آرام نگاه
ی

ش به چشم یم خورد و دلخوری کمرنگ

من با خودم فکر کردم که این دست سوخته،نتیجه اذیت 

 ل است! کردن او و این قهر بی دلی

 

م و نگاه با این فکر،لب گزیدم تا جلوی لبخندم را بگ یر

دزدیدم تا مبادا اختیار از کف دهم و جلوی این همه 

 ادم،غرق دریای نگاه او شوم!.... 

 

 و سنگینی نگاه
ی

گ ش هنور هم بعد از این همه مدت،به خیر

عادت نکرده بودم و هنوز هم مثل همان روز اول،قلب بی 

ن مرتبه از مدل نگاه کردنش، هری یم ریخت جنبه ام هزارا

 جانش یم افتاد.... و لرزه بر 

 

چند ثانیه ای نگذشته بود،که صدای آالرم پیامک گوشر 

 بلند شد... 
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،ناخودآگاه باز هم نگاه ی م به سمت او و گوشر قبل از هر چیر

دستش افتاد و این بار لبخند، با قوبی بیشیی لب های خایل 

 آورد... از لبخندم را کش 

 

اهنم  ون بی مکث گوشر را از داخل جیب بزرگ پیر بیر

 کشیدم و روی پیایم که فرستاده بود کلیک کردم... 

 

 :دستت خی شده؟[ -]

 

ش،گوشر را در دست سالمم گرفتم و خوشنود از توجه

 نوشتم

 :سوخت[ -]

 

:با خی سوزوندی؟؟..ینی تو نیم توبی دو دقیقه آروم -]

 بشینی بچه؟؟[
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 ونههفتصدوبیستت#پار 

 جانیل#یل

 

 

ل کنم تا درحایل سیع یم   کردم عضله های صورتم را کنیی

ی مژده  شور و خوشحایل وجودم را بروز ندهند و زیر نگاه تیر

ی نشوم،نوشتم ی  خانم متهم به چیر

 :تقصیر من نبود که![ -]

 

یم دانستم از پیام دادن خوشش نیم آید و زود کالفه یم 

 شود. 

 نبود!  اما راه دیگری

 حنی نیم شد که تلفنی با هم حرف بزنیم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2360 

 

 :تقصیر گ بود پس؟؟حواست کجاست؟؟[ -]

 

لب گزیدم و با شیطنت نگاه گذرابی به او و اخم های درهم 

 اش انداختم

حواسم بیِ تو بود...[ -]
: 

 

 و نگاه بی 
ی

لبخندم را فرو خوردم و زیرچشیم به کالفگ

 قرارش نگاه کردم... 

 

ا و  اگر هزار سال هم قربان صدقه ی او و چشم های گیر

ی دلم ذره ای کم خوش رنگ ش یم رفتم،باز از شوق و خواسیی

 نیم شد! 

 

 :حواست بی من بود و تو این سه روز پیچوندی من و؟؟[ -]
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 دلخور بود! 

ین و گوارا بود،این حس لعننی ای که دلخوری  و چقدر شیر

یان در آورده بود! 
َ
ل
َ
 او در وجودم به غ

ه خیالم را راحت یم کرد او هم حس هابی به من اینک

 دارد!... 

او هم توجه یم خواهد و از کنار کم محیل های من بی 

 تفاوت گذر نیم کند!... 

 

ی مح بت های مگر قلب بی قرارم چه یم خواست ،جز همیر

 زیر پوسنی و خواستنی که دو طرفه باشد؟... 

 

 

 

 

 هفتصدوش#پارت

 جانیل#یل
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جایگاه و شخصیت او...از کم محیل های من اینکه مردی با 

دلخور و کالفه بود...بی شک یم توانست جزو یگ از همان 

انه ای باشد که شب ها با بغضی پنهان برای  رویاهای دخیی

 خودم یم بافتم! 

 

با خباثت ابروبی باال انداختم و بی ربط به سوایل که پرسیده 

 بود،نوشتم 

 خی یم چسبه؟[  :یم دوبی االن-]

 

؟[ -]  :خی

 

 نفس هیجان زده اما نامحسوش کشیدم و تایپ کردم

م بغلت قشنگ گازگازیت -] :اینکه بعد از سه روز دوری،بیی

 کنم![ 
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مان با هم گره پیام را فرستادم و تا چشم چرخاندم،نگاه

خورد و من دلم ضعف رفت برای لبخند کج و نگاه مهربان 

 و پر جاذبه اش!..... 

 

یم را که فرستاد،بدون فوت وقت باز گاه گرفت و پیان

 کردم... 

 

ت بیارم انقدر ساده از -] :من اگه بعد اون سه روز تنها گیر

ت نیم گذرم ویل![   رس تقصیر

 

بان قلبم تند شد.   ضی

 :چیکار یم کنی مثلن آقا گرگه؟[ -]

 

 :بماند![ -]
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 :قهر یم مونما![ -]

 

 باشگاه،باید ببینمت! :فردا بیا -]

ی![انگار تا گوشت  و نپیچونم آروم نمیگیر

 

ل کردم و خوشحال از قراری که گذاشته  لبخندم را کنیی

 بود،نوشتم

 :باشه آقای زرنگ! -]

 من که یم دونم میخوای تنها گیر بیاری مِن مظلوم و![

 

 

 

 

 ویکهفتصدوش#پارت

 جانیل#یل
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 :نیش و ببند ورپریده! -

 ِمث که!  خوش یم گذره

 

تم بقاپد...رسی    ع آن را توی جیب تا خواست گوشر را از دس

اهنم انداختم و گفتم:تو دو دقیقه نیم توبی رست و تو  پیر

 نشیمنگاه مبارک خودت نگه داری! 

 

ی جیب و چشمان کفری ام  نگاه مشکوک و پر تفریحش را بیر

 چرخاند و گفت:آخه نشیمنگاه جنابعایل پر خیی تره انگار! 

 

فرید در به محکیم به دستش کوبیدم و گفتم:اون  مشت

درم آب زیر کاه از آب در اومد که بخوام بکوبم تو رست 

ی!   یکم آدم شر یاد بگیر

 مرتیکه! 
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خندید و من در حایل که از نگاه پر حرص مژده خانم لذت 

یم بردم،صدای فراز را شنیدم که یم گفت:دیگه این دنیا به 

 درد نیم خوره ناموسن! 

و پر کرده سمت مونم زد جاده خایک و قشنگ ! گاز حاخی 

 چهارراه جهنم به وقت مسافرکیسر پلنگ ملنگ! 

 

راضی از تغییر بحث،با تصور حرف فراز زیر خنده زدم و 

 گفتم:دیگ به دیگ یم گه ته دیگ! 

 خودت که صد هیچ از فرید جلوتری! 

 

 چشم غره ی غلیظ و با مزه ای رفت و گفت:مریم مقدس! 

 یه دقیقه پیش مچتو داشتم یم گرفتم!! 

 

ای پیامک گوشر بلند شد و فراز با لبخندی منظور دار صد

 ادامه داد:بفرما! 
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 اقا باال رس ِاس داد باز! 

 

لبخندم را فرو خوردم و با اخم هابی در هم گفتم:به تو چه 

 آخه فراز ها؟ به تو چه؟

 روز و شب با فاطمه تو افق های عاشقانه معلوم نیست

ی یم گم به تو؟!  ی  چه غلظ یم کنید من چیر

 

 

 

 

 

 ودوهفتصدوش#پارت

 جانیل#یل
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پیام دیگری آمد و فراز با لبخندی دندان نما و چشمابی پر 

 شیطنت اشاره ای به جیب لباسم کرد و گفت:جواب بده.. 

 

 و با کنایه ادامه داد: 

 شاید طرف کار واجب داره باهات! 

 

 تا 
ی

درحایل که از کنارش بلند یم شدم،گفتم:به قول یه بزرگ

ی انگار! من گ  وش تو رو نپیچونم آروم نیم گیر

 

به اداهایش توجیه نکردم و با پوشیدن یک جفت دمپابی 

بی صاحب به سمت دیگر حیاط،که خلوت تر و دنج تر 

ی بود رفتم و کنار باغچه بزرگ و پر گل بی  ،روی زمیر بی

 نشستم... 
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برخالف گذشته،دلم ماندن در این جمع شلوغ را نیم 

 خواست! 

 

مکان خلوت و دو نفره با خودش به دلم یم  تنها یک

 نشست و خوشنودم یم کرد.... 

 

تکیه به دیوار زدم و با کنجکاوی دو پیایم که از سمت 

 داراب آمده بود را باز کردم.. 

:یم دوبی خوشم نمیاد ازین که انقدر دم خور پش -]

؟[ ج  ماعت یم شر

 

ت به خرج یم داد برایم؟؟؟  نکند غیر

 آن هم داراب!! 

 خدای من!... 

چطور یم توانستم ندید بدید بازی در نیاورم،وقنی که این 

ی حالم را دگرگون یم کرد!   چنیر
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لب گزیدم و با لرز شدیدی که از قلبم گذر کرده بود،پیام 

 بعدی را خواندم 

 

 :خودم باید ادبت کنم![-]

 

 

 

 

 وسههفتصدوشارت#پ

 جانیل#یل

 

 

حرض که انگار از  با ذوق،خندیدم ودلم ضعف رفت برای

، مستقیم وسط قلبم  ال به الی کلماِت بی جاِن روی گوشر
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یم نشست و تمام حس های خوش را در رگ های بدنم به 

 رقص در یم آورد. 

 

خاطرات خوب،تک به تک در ذهنم ثبت یم شدند و هنوز 

ش افتاد ،تنم آن روز و اتفاقابی که داخل باغهم از یادآوری 

 بند یم امد! گر یم گرفت و نفسم 

 

ش را ببینم و عاشق چطور یم توانستم نرمش و مهربابی نگاه

 تر نشوم؟.... 

 

داراب این روزها،داشت تمام مرا از من یم گرفت و محبت 

 و عشق را در وجودم ریشه دار تر یم کرد!.... 

 

منی که روزی تشنه ی گوشه چشیم از او بودم،حاال با 

وی ابر ها سیر یم کردم محبت های زیر پوسنی که یم کرد ر 

و آرزو های دور و درازم را با لبخندی از ته دل از آسمان یم 

 .... چیدم
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ان روز به یاد ماندبی هم گذشت و خاطرات خوبش برایم 

 ماند.... 

 

 تمام جابی کنار داراب و 
ی

کنار هم شام خوردیم و من با زرنگ

 بابا پیدا کردم و نشستم.... 

 

ی او برایم نوشابه ریخت  ی گرفیی و من با شیطنت و ناز،حیر

لیوان،دستم را به انگشتان بلند و مردانه اش کشیدم و 

ی نفس کالفه و پر حرصش را با جان و دل به گوش صدا

دم....   سیی

  

با پش ها والیبال بازی کردیم و من از گره ابروهای او،غرق 

 خوشر شدم... 
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 هرچند که با دست سوخته ام بیشیی نقش دلقک را داشتم

و با پش ها به بازی مسخره و غیر حرفه ای که یم کردیم،یم 

 خندیدیم.... 

 

زدیم...گفتیم...خندیدیم...بابا با جوک  ان شب کیل حرف

های بی مزه اش گرمای جمع را بیشیی کرد و خنده های 

بامزه ی عمو صفا قهقهه مرا هم به هوا برد و من در تک 

 کردم و از سنگینی 
ی

ه ی  تک آن لحظات ، زندگ نگاه خیر

 او....قلبم لرزید و مبتال تر شدم! 

 

 

 

 

 وچهارهفتصدوش#پارت

 جانیل#یل
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 از یادآوری اتفاقات دیروز زدم و درحایل که 
ی

لبخند پررنگ

آهنگ مورد نظرم را پیل یم کردم،سمت پیاده رو رفتم و 

 مسیر مغازه ی فراز را پیش گرفتم. 

 

ی کتلنی را که با گوشر را داخل کیفم رس دادم و لقمه 

عجله برای خودم گرفته بودم،برداشتم و با اشتها مشغول 

 خوردن شدم... 

 

ی بود!   امروز هوا زیادی دل انگیر

 

باد خنگ یم وزید و پرتو های افتاب ، از ال به الی درختان و 

ساختمان ها عبور یم کردند و در نهایت یک بعد از ظهر 

 بودند...  زیبا و چشم نواز را به تصویر کشیده
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 به لقمه
ی

گذرابی به ساعت مچی ام   زدم و نگاه گاز بزرگ

 انداختم.. 

 

د و با  فراز گفته بود که ساعت چهار،وسایل ها را یم گیر

 فاطمه یم آید... 

 

من هم که در خانه بیکار بودم و برای رسگرم کردن خودم،از 

گ کرده بودم که امروز به کمک همان دیروز با او هماهن

  آیم.. شان یم

 

ی کردن یک نقاشر  ی حاال هرچند که حنی مهارت رنگ آمیر

ی برای شیطنت و وقت گذرابی به  ساده را هم نداشتم و علیی

 ان جا یم رفتم. 

 

ی تکه آخر لقمه را هم داخل دهانم چپاندم و از چهار راه

 که بعد از آن مغازه فراز بود،گذشتم.. 
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ودم و حاال در ر دیگر هم در گذشته به آنجا رفته بیک با

 پیدا کردن آدرس مشکیل نداشتم. 

 

 

 

 

 وپنجهفتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

ون کشیدم و از پشت درهای  ی را از گوشم بیر هندزفیر

شیشه ای ،فراز و فاطمه ای را که با خنده با هم حرف یم 

 زدند و غلتک های آغشته به رنگ را روی دیوار یم

 کشیدند،تماشا کردم. 
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دم انقدر با هم خوب و ایاق اند،خیالم را راحت اینکه یم دی

 خوبی را 
یم کرد که مشورت خوبی به فراز داده ام و دخیی

 برایش انتخاب کرده ام. 

 

ی و  ی جز دوست داشیی ی این لبخند ها و نگاه ها قطعن چیر

محبت را نشان نیم داد و خداروشکر قرار نبود رسکوفت 

د! یک رابطه ناموفق،اول از همه گریبان مِن   معرف را بگیر

 

از حال خوب شان،انرژی خوشایندی وجودم را فرا گرفت و 

درحایل که لبخند لب هایم را کش آورده بود،در کشوبی 

ه را باز کردم و از همان بدو ورود با رسخوشر مغاز 

ای عاشق!خوش یم  گذره؟ گفتم:سالم به کفیی

 

حواس شان به من جلب شد و فاطمه زود تر گفت:وای 

؟؟ سالم یل  یل!خوبی
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 اش،تنها از همانجا برایش رس تکان 
ی

با دیدن دستان رنگ

 دادم و گفتم:به خوبی تو. 

؟  چه خیی

 کم پیدا شدی! 

 

اشاره ای به فراز که او هم دست از کار کشیده بود و با 

م یم کرد،زدم و گفتم:با این نخاله جیک تو جیک لبخند نگاه

 ردم دنبالتون؟ هم شدین دیگه باید تو افق های عاشقانه بگ

 

فاطمه با مهربابی لبخندی زد و گفت:باور کن من که 

م ویل..   .. همیشه رساغت و از فراز یم گیر

 

دامه حرفش را گرفت و گفت:منم همیشه بهش یم گم فراز ا

یل پفیوز خودش تو افق های عاشقانه چادر زده این یل

 اتراق کرده،نگران نباش! 
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 وششهفتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

یه؟؟ فاطمه ذوق زده پرسید:وای راست یم گه یل  یل؟؟خیی

 

 ابرو در هم کشیدم و با چشم غره ای غلیظ به فراز و نیش

؟  باز شده اش،گفتم:نه بابا ساده ای دخیی

؟؟   هنوز بعد چند ماه این عوضی و دروغاش و نشناخنی
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پره شال را از شانه ام برداشتم تا شال را جمع تر دور رسم 

دم و بعد با نگایه به بند و بساط و کثیف کاری هابی که ببن

ی راه انداخته بودند،گفتم:ماشاهلل چه گندی هم  روی زمیر

 بار آوردن دو بچه کفیی عاشق! به 

 
ی
وع کنید! خوبه زندگ  تون و نخوایید این طوری رسر

 

با تاسف رسی تکان دادم و دست بردم تا بند کیفم را از رس 

ی    کیس درجا خشکم زد... درآورم که با سالم گفیی

 

نگاه یکه خورده ام را از فراز و فاطمه ای که مشغول کار 

نم... تازه چشمم به شده بودند گرفتم و با رو چرخاند

احسابی افتاد که تکیه از دیوار گوشه مغازه برداشته بود و 

 به این سمت یم امد.... 

 

 او این جا چه یم کرد؟؟؟

 ؟آمده بود تا سوهان روحم باشد؟؟
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 اصلن مگر یم دانست که من هم یم ایم؟؟ 

 

بان قلبم باال رفت....   آشوبی در رسم به راه افتاد و ضی

  

رنگش مستقیم روی من بود و تمام من جا  چشم های سیاه

مانده بود در ان روز کذابی در باغ و مرور خاطره ای که 

 پشتم را یم لرزاند... 

 

 هنوز به یاد داشتم! 

 

داغ روی روحم ثبت کرده بودند و حنی  انگار آن را با آهن

ی خودم را در ان روز فراموش نیم  اگر یم مردم هم شکسیی

 کردم! 
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 وهفتوشهفتصد#پارت

 جانیل#یل

 

 

 تجاوز چه بود؟؟

 تنها یک رابطه کامل؟؟ 

 

 نه! 

 تجاوز معنی و مفهوم دیگری داشت! 

 یک دخیی نب
ی

انگ ی دخیی ود تجاوز، تنها به معنای به تاراج رفیی

 که! 

 

 تنها آسیب رسیدن به تن و بدبی ضعیف تر نبود که! 
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 یک نگاه....یک فکر...یک لمس....یک حرف!!... 

 

 بود که تمام این ها را در خود جابی داده 
ی

تجاوز دایره بزرگ

بود و تنها قربابی آن روخ یم شد که چاک بر یم داشت و 

 هیچ مرهیم آن را سامان نیم داد!.... 

 

ض یم شد...رسخورده یم شد....کم فروغ و روخ که مری

 نی شده با یک حرف!! ضعیف یم شد!!!حاال ح

 

لب گزیدم و بغض بی موقیع را که داشت گلویم را پاره یم 

دم و تمام حرص  کرد،به سخنی پس زدم و دندان به هم فشر

 وجودم را در دستان مشت شده ام جمع کردم.... 

 

 ! حقیقت تلچی بود که از او یم ترسیدم

از آن چشم هابی که چون گردابی از لجن یم چرخید و 

 و حال خوبم را در خودش به یغما یم برد.... شجاعت 
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یم ترسیدم و به خودم لعنت یم فرستادم که چرا در این 

ی از او نشد،احمقانه با خودم فکر کردم که   که خیی
مدبی

 بیخیال شده و دست از رسم برداشته؟

ی نگفتم؟ ی  چرا به کیس چیر

 وقیحانه و بی مهابا رو به
ی  چرا الل شدم که حاال او این چنیر

 رویم قد علم کند و پوزخند تحویلم دهد؟؟ 

 

 یل خانوم! :جواب سالم واجبه یل-

 

 

 

 

 وهشتهفتصدوش#پارت

 جانیل#یل
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 پاهای بی قرارم را درجا نگه داشتم،تا مبادا قدیم 
به سخنی

 دهند.  عقب بگذارند و حال آشوب درونم را بروز 

 

زبان چوب شده ام را تکان دادم و با انزجاری که سیع یم 

ل شده باشد و فراز و فاطمه را به شک  کردم کنیی

 نیندازد،لب زدم:سالم... 

 

حایل بد،از او فاصله بالفاصله رو چرخاندم و با رسدرگیم و 

گرفتم تا بوی عطرش بیش از این دل و روده ام را به هم 

 اب نکند. نپیچاند و حالم را خر 

 

گلو صاف کردم وبرای فرار از یک گفتگوی عذاب آور با او، 

بی تمرکز خطاب به فرازی که با فاطمه شوخی یم کرد 

 گفتم:من چیکار کنم فراز؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2386 

لبخند،بالفاصله از لبان  شاید رنگم زیادی پریده بود که

خندانش محو شد و وقنی با نگرابی قدیم به سمتم 

 یل؟؟ یلبرداشت،پرسید:حالت خوبه 

 

ی سوال را پشت بند او پرسید،لعننی  وقنی فاطمه هم همیر

در دل به خودم و باعث و بابی این حال فرستادم و تنها با 

لبخند مسخره ای که یم خواستم با آن ظاهر سازی 

ی شما؟ کنم،گفت ی یم کنیر  م:خوبم بابا،چرا همچیر

 

ی   وسیله هابی که روی زمیر
ی بعد هم نگاه بی هدفم را بیر

بودند چرخاندم و برای فرار از سوال های آن ها پخش 

 من دقیقن چیکار باید کنم فراز؟گفتم:یم
ی

 شه بگ

ی غلتکا بردارم دیگه؟   از همیر

 

؟رنگت پر... -  :یم خوابی یکم بشینی
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اعصابی که متشنج بود،رو به فراز که هنوز هم با کالفه و با 

 م یم کرد،غریدم:خوبم من فراز!خوبم!! نگرابی نگاه

 

 

 

 

 ونههفتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

نگاه متعجبش را پشت رس گذاشتم و خم شدم،از روی 

ی دستکش و غلتگ که بالاستفاده بود را برداشتم.   زمیر

 

 تمرکز نداشتم! 
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روانم بهم ریخته بود و سنگینی نگاه آن ها مزید بر علت 

 بود! 

 

 تنها درد من حضور یک نفر بود! 

ش بیشیی از همه سوهان گاهحضور آدیم که سنگینی ن

تمام وجودم را انگار زخم یم زد که انقدر غیر  روحم بود و 

 قابل تحمل و زجر آور بود! 

 

 خودم را لعنت یم فرستادم از اینکه به اینجا آمده ام.... 

 

از اینکه انقدر ضعیف و بی دست و پا یم شدم مقابل کیس 

 که حنی شنیدن صدای نفس هایش باعث رسدرد و بهم

ی روان و افکارم یم شد....   ریخیی

 

حواس دیوار را رنگ یم کردم و بی حواس تر بغض  بی 

 سمچی را که راه گلویم را بسته بود پس یم زدم. 
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 کاش زمان به عقب بر یم گشت! 

 کاش خدا بعضی از آدم ها را به این دنیا نیم اورد اصلن! 

 شاید آن وقت دنیا زیبا تر و قابل تحمل تر یم شد! 

 

؟؟ : -  کردی دخیی
ی

 پریز و چرا رنگ

 

ای فراز،به خودم آمدم و گیج،به سمت اوبی که به با صد

 سمتم یم امد رو چرخاندم... 

 

با دنبال کردن رد نگاه کالفه اش، تازه نگاهم افتاد به پریز 

ی کرده بودم.   برفی که نصفش را با حواس پرتم سیی
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 هفتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

گفت:اشکال م که فاطمه با مهربابی  لب گزیدم و شنید

 نداره، هنوز خیس میشه پاکش کرد. 

 

 :ببخشید... -

 

،با  ی نگرابی دیدم که فراز ابروبی باال انداخت و درعیر

 شیطنت گفت:عاشقی دیگه...خی بگم بهت. 

 

 کالفه قدیم عقب گذاشتم و دستم را بند رس دردناکم کردم. 

 

 :ناهار خوردی؟فشارت نیفتاده باشه! -
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ی مغا زه گرفتم و در جواب فاطمه ای نفیس از هوای سنگیر

که باز هم حواس فراز را جلب من و حال نا بسامانم کرده 

ی نیست...یکم رسم درد یم  ی بود،بی حوصله گفتم:آره...چیر

 کنه فقط. 

 

ه ی مردی که به  شالم را درست کردم و بی توجه به نگاه خیر

ی و غیر قابل تحمل بود،کی فم را هم قوت قبل ، سنگیر

احت کنم خوب برداشتم و گفت م:برم خونه...یکم اسیی

 شم. یم

 

ی بخرم تو - ی ،برم برات کیگ چیر ی :باشه ویل یکم اینجا بشیر

 راه حالت بد نشه. 

 

درحایل که با عجله دستکش هارا از دستم در یم آوردم و به 

 سمت در یم رفتم،خطاب به فراز گفتم:نه نیم خواد... 

 م یه خی یم خرم... اگه حالم بد شد خود
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نی در هوا تکان دادم و با یک خداحافظی کیل از مغازه دس

ون زدم...   بیر

 

قدم های ناموزون و کوتاه ام را به سمنی از پیاده رو 

کشاندم و سیع کردم با کشیدن نفس هابی عمیق،بر وجود 

ل داشته باشم.   به هم ریخته و پرتالطمم کنیی

 

 

 

 ویکهفتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 معلوم،امروز روز من نبود! از قرار 
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بدون شک یگ از همان روز های گندی بود که دلم یم 

 خواست آن را از روزهای عمر هجده ساله ام پاک کنم! 

 

دیم گرفتم و بند کیفم را در دست چالندم و باز هم تالش 

 کردم آرام باشم و آرامشم را حفظ کنم... 

 

 ... دلم کیم گریه کردن یم خواست

 یاد زدن... جیغ زدن...فر 

 

دلم یم خواست این بار ناراحنی و انرژی منقی که داشت 

ون  همه وجودم را زیر سنگینی اش له یم کرد،یک جا بیر

بریزم و برای روزهای متوایل از این شهری که او در ان نفس 

 یم کشید،دور بمانم! 
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کاش هیچ وقت ندیده بودمش،که حاال بخواهم با این ترس 

ین دوستم فرار کنم و با رسی خاطره ی بد،از م و  غازه ی بهیی

 که درد یم کرد،بغض سنگ شده ام را پس بزنم! 

 

 یل! :یل-

 

 خدای من!...باز هم او بود؟؟ 

 

دم و بدون اینکه جوابش را  برای لحظه ای پلک برهم فشر

دهم،یا به عقب رو گردانم،شتابی به قدم های بی جانم 

و دادم و با استیصال نف  ن فرستادم... س سنگینم را بیر

 

نگاه هراسان و آشفته ام را در اطراف گرداندم و با خلوبی 

خیابان فرغ ای که نیم دانم گ در ان پا گذاشته بودم،آب 

ی و زمان  دهانم را به سخنی قورت دادم و زیر لب به زمیر

 لعنت فرستادم... 
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 :یه لحظه وایسا!کارت دارم! -

 

 

 

 

 دوو هفتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 چرا اسنپ نگرفته بودم؟؟

چرا احمقانه با پای پیاده راه افتاده بودم به ناکجا،که حاال 

 بخواهم باز هم حضور نحس او را تحمل کنم؟؟

 

 ! یل:یل-
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م چرخید به حضورش را کنارم حس کردم و ناخوداگاه نگاه

 سمت اوبی که حاال هم قدم با من راه یم امد. 

 

ون فرستادم و درحایل که نفس پر حرص  و هیجانم را بیر

حاال رسعت قدم هایم هیچ فرفی با دو ماراتن 

 نداشت،غریدم:دست از رسم بردار!! 

 

خصیت صدای خنده ی آرامش را شنیدم و بیشیی به ش

 سادیسیم اش بی بردم! 

 

 :کاریت ندارم که...یه لحظه وایسا! -

 

مسیر مقابل توجیه نکردم و با نگاه دو دو زبی که تنها به 

ه بود،محکم گفتم:برو بی کارت احسان!بخدا به بابام  خیر

و یم گم!!  ی  همه چیر
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ی خشم و انزجاری که تمام  باز هم خندید و من درعیر

یدم که گفت:تهدیدای تو خالیت وجودم را پر کرده بود،شن

 تموم نشد عزیزدلم؟

  

ی  کننده اش درهم رفت و با حرص صورتم از لحن مشمی 

و احسان خفه شو!من عزیزدل توی بی همه غریدم:خفه ش

ی نیستم!!   چیر

 

مچ دستم اسیر دستش شد و تا بخواهم عکس العمیل از 

باریکه رایه خود نشان دهم،ناغافل تنم را دنبال خود داخل 

که میان دو ساختمان بود کشاند و نگاه بهت زده ی من،از 

روی زبی که با تاسف از پیاده رو یم گذشت...به سمت 

اله ی چشمان او رس خورد و قلبم از دیدن حالت سیاهچ

ی ریخت....   عجیب آن ها هری پاییر
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 وسههفتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 *** 

ن خسته اش برداشت و گوشه عینک طنی را از روی چشما

د.   آن ها را کیم فشر

 رسش درد یم کرد... 

 

دیشب را خوب نخوابیده بود و برخالف شب های گذشته 

های خواب آور هم استفاده نکرده بود تا حاال از قرص 

 انقدر کسل و بی حوصله نباشد. 
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ی ، اما خواب زده اش را از هم باز کرد و  پلک های سنگیر

ی پخش و پال بودند را از  سند ها و قولنامه هابی که روی میر

 نظر گذراند... 

 

دم عمیقی گرفت و با کرخنی از روی صندیل بلند شد و تمام 

ی جمع کرد و داخل کیف سامسونت آن ها را ا ز روی میر

 که 
ی

سیاه رنگش جا کرد و جرعه ی آخر از چابی خوش رنگ

 عیل ریخته بود را هم رس کشید. 

 

ی را نداشت.. حوصله اینجا ماندن و پ ی نشسیی  شت میر

 

ی دوشر یک ساعته  یم خواست به خانه بازگردد و با گرفیی

 و حال مزخرف را از خودش دور کند. 
ی

 این خستگ

  

ی سفارش کیف پول و گوشر  ش را هم برداشت و با گفیی

های الزم به عیل که رساپاگوش ایستاده بود،از امالک 

ی رفت..  ون زد و به سمت ماشیر  بزرگش بیر
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سته اش را روی صندیل انداخت و کیف سامسونت و تن خ

 گوشر را روی صندیل شاگرد. 

 

 برای فرار از آفتابی که مستقیم به چشمان خمارش یم

ی را به راه انداخت.   تابید،عینک آفتابی اش را زد و ماشیر

 

 

 

 

 وچهارهفتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل
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قراری که امروز کار خاض نداشت و یم توانست تا قبل از 

احت  ین زبان گذاشته بود،ساعنی را اسیی ک شیر
با دخیی

 کند... 

 

هرچند که فقط در حد یک دراز کشیدن ساده بود این 

احت..  ،هنوز هم خواب از اسیی
ی

.وگرنه که با وجود خستگ

 چشمانش فراری بود! 

 

ون کشید و در قفل در  کلید خانه را از جیب شلوارش بیر

 چرخاند.... 

 

دوری در خانه ی مرتب و مسکوتش نگاه بی هدفش،

 آرام و 
ی

چرخید و به ذهنش خطور کرد که تا چه حد زندگ

 خایل از شور و انرژی ای دارد! 

 

ا از پا درآورد و کلید های برق را زد تا حداقل کفش هایش ر 

ی برود...  ی و خفه کیم از بیر  آن جو سنگیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2402 

 

کیف و گوشر را روی یگ از مبل ها انداخت و اول از همه 

رسی به اتاق پروانه که به آرایم روی تخت خوابش برده 

 بود زد.. 

 

پتو را روی تنش مرتب کرد و با نشاندن بوسه ای پر مهر بر 

ون زد و قدم های سنگینش را روی پ یشابی اش،از آن جا بیر

ی حوله،به طرف  به سمت اتاق خودش برداشت و با برداشیی

 حمام راه افتاد. 

 

ه اش هن تیر را یگ پس از دیگری باز کرد و در  دکمه های پیر

 همان حال وان را از آب پر کرد. 

 

 مفریط که در بند 
ی

لباس هایش را از تن درآورد و با خستگ

د وجودش حس یم کرد،درون وان دراز کشید و پلک بر بن

 هم گذاشت... 
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آب داغ پوستش را محاضه کرده بود و سکوت مطلقی که 

احساس خوشایندی به در فضای حمام پیچیده بود 

 وجودش یم داد. 

 

 

 

 

 وپنجهفتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

کار ها همه درست پیش یم رفت و از معامله ای که صبح 

ش آمده بود.... رس گر   فته بود،مثل همیشه پول خوبی گیر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2404 

ی باب میل و اراده بود و در میان حس رضاینی که  همه چیر

گ زیبا و خوش آمدبی پشت پ لک های بسته داشت،دخیی

 اش نقش یم بست و دلش را به هوس یم انداخت... 

 

ین تنش!   هوس در آغوش کشیدن و بوییدن عطر شیر

 

نصف نیمه و آوردنش به این هوس علنی کردن این رابطه 

بازیگوش را  خانه ی سوت و کوری که زیادی حضور دخیی

 یادآور یم شد! 

 

،بیشیی در آب فرو رفت و از الی پلک ها ی با کرخنی

ه شد...   سنگینش به سقف حمام خیر

 

 درگیر 
مسخره بود!...اما حنی نیم دانست دقیقن چه زمابی

ان موجود  یک الف بچه شد و قسمنی از مغزش تمامن به

 بغیل و دوست داشتنی اختصاص پیدا کرد! 
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ی این رابطه بود،حاال خودش قرار  اوبی که مخالف پا گرفیی

ر یم کرد که باید چطور دیدار ترتیب داده بود و به این فک

ک را  تالفی آن چند روز غیبت و دوری کردن های الگ دخیی

 رسش درآورد! 

 

با خباثت  لبخند محوی روی لبانش نشست و حافظه اش

تمام،تصویر زیبابی از صورت تپل و سفید او به یادش 

 آورد... 

 

تصویری با وضوح کامل از آن چشم های قهوه ای رنگ و 

 پر شیطنت! 
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 وششهفتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

دم سنگینی گرفت و از دست قلنی که برای لحظه ای بازی 

ی النه کرده در  ان گوبی های اش گرفت و به یاد ناز و دلیی

ی یه وجب  خوش رنگ،لرز کوتایه گرفت،زیر لب غرید:ببیر

 آدم خی به رست آورده مرتیکه!! 

 

 الی موهای خیس و به هم ریخته 
ی

اش کشید و کالفه،چنگ

 گذشته اش را مرور 
ی

ی دوباره چشمانش،یک دور زندگ با بسیی

 کرد... 
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ش و چند سایل را که در تک تک سال هایش،با یک حس 

 و بی هیجابی تمام، روز ها را گذرانده بود و در بی تفاوبی 

 آرام و کسل کننده اش غرق بود! 
ی

ی زندگ  روتیر

 

 که عمر را بی معنی گذرانده بود!.. 
 .. به راسنی

  

شاید تنها زمابی که پروانه به دنیا امد،از ته دل خوشحال 

ین و جدید را تجربه کرد!   شد و حیس شیر

 

در وجودش یم جوشید و با حیس زیبا و پدرانه که هنوز هم 

کش قوت یم گرفت...   هر بار دیدن دخیی

 

ی بود!   تنها همیر

ی عشق پدرانه و دیگر هیچ!   همیر
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 از قلبش هنور دست حقیقت این بود که قسمت اعظیم

نخورده بافی مانده بود و هیچ حس عشقی وجود نداشت 

ی آن باشد!   که بخواهد کلید گشایش درهای آهنیر

 

ی زن  بی معنا بود! شاید برای همیر
ی

 دگ

به خاطر تمام آن حس های زیبا و دلنشینی که پشت همان 

 درها اسیر بودند و هیچ گاه برایش تجربه نشده بودند! 

 

 

 

 

 وهفتهفتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 حاال اما روز ها طور دیگری پیش یم رفتند! 
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با رایحه ای از گل های معطر و نسیم خنگ که روح را 

 د! نوازش یم دا

 

 داشت و حضور و 
ی

یک آرامش و آسایش مطلوب،که تازگ

ک بازیگوش به وجودش رسازیر یم کرد  آغوش کوچک دخیی

ف شده  و با تمام مقاومت ها،این حقیقت را به خود معیی

 بود! 

 

بعد از این همه سال،تازه متوجه حیس غریب و متفاوت 

 شده بود... 

 

ه بود تا یک حس خوشایند و ناشناخته که نرم نرمک آمد

 جا خوش کند و او تازه درگیر فهم و شناخت آن شده بود! 

 

شاید عقل و منطق هوشیارش بود که هنوز هم سیع در 

 ن ان داشت! انکار و پس زد
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شاید هم آن حس عذاب وجدان کمرنگ داشت مقاومت 

 یم کرد! 

 

هرچه که بود....باز هم این حس آرامش غیر قابل انکار ترین 

ی بود که تج ی ربه کرده بود و نیم توانست منکر آن چیر

 شود!.... 

 

یک ساعنی را در وان و آب داغی که حالش را تا حدودی 

ی دوشر چند بهیی کرده بود گذراند و در ن هایت با گرفیی

 از 
ی

دقیقه ای،درحایل که حاال سبک تر شده بود و خستگ

ون زد.   تنش رخت بسته بود، بیر

 

ی به حوله اش را تن کرد و با همان قدم  های سنگیر

خانه رفت.  ی  آشیی
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رنگش را که  همان طور که خییس موهای پرپشت و سیاه

ا کاله چندین تار موی سفید در ان ها به چشم یم خورد،ب

ش یم گرفت،قهوه ای فوری برای خود دست و پا کرد حوله

و با فنجابی که بخار از آن باال یم زد،روی کاناپه لم داد و 

 رس کشید...  داغ داغ جرعه ای از آن

 

 

 

 

 وهشتهفتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

که از نوشیدن گوشر را از کنار دستش برداشت و درحایل 

قهوه لذت یم برد،صفحه آن را روشن کرد و در وهله اول،با 
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یل،لبخندی کنج دیدن چند تماس از دست رفته از طرف یل

 لبش نشست و یک تای ابرویش باال پرید. 

 

 ذاری من تو حال خودم باشم بچه پررو! :دو دیقه نیم -

 

کرد و درحایل که با آرامش قهوه یم شماره را لمس  

نوشید،رس به پشنی مبل تکیه داد و به صدای بوق های 

د...   کشدار گوش سیی

 

لحظه ها کش آمدند و از تماش که بی جواب مانده 

 میان ابروانش نقش بست و زیر لب غر 
ی

بود،اخم کمرنگ

ه دیوانه! زد:لج کرده د  خیی

  

نتظرش را به سقف باری دیگر شماره اش را گرفت و نگاه م

 سفید باالی رسش دوخت... 
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یل شده بود و از اینکه با این فکرش درگیر بچه بازی های یل

سن و سال،از ناز و بازیگوشر های او خوشش آمده 

بود،خنده اش گرفته بود و با تاسف و لبخندی کج منتظر 

ک بود.    جواب دخیی

 

تماس که برقرار شد،سکوت پشت خط لبخندش را بیشیی 

 ش آورد. ک

 

با تاسف رسی برای خودش تکان داد و بی توجه به تمام 

هشدار ها و زنگ خطر هابی که در رسش به صدا درآمده 

بود،گوشر را در دستش جا به جا کرد و ارام لب زد:قهری 

 االن عزیزم؟ 

 

ه بود و مثل حنی طرز بیان عزیزم گفتنش هم فرق کرد

 گذشته خایل از حس و از رس عادت نبود! 
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 ونههفتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

ک را مچاله کرد و  ی و آرایم که دل دخیی یک طور دلنشیر

یل با همان حال خراب و ویران،گریان طویل نکشید که یل

 نالید:داراب.... 

 

همان تک کلمه کافی بود برای سقوط قلب آرامش 

 دیگر،نه؟

 

 ک سقوط ناغافل و رسی    ع،با دنیابی از دلواپیس و بهت! ی
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وب به مغز و دلش به طوری که در لحظه هزاران فکر و آش

ک در  رسازیر شد و درحایل که صدای گریه های دخیی

ی گذاشت  گوشش یم پیچید،فنجان خایل از قهوه را روی میر

 و با نگرابی از جا بلند شد... 

 

میان ابروانش انداخته  با اخیم که ناخوداگاه خط عمیقی 

؟؟ بود،گفت:یل  یل!!داری گریه یم کنی

 

ون  فرصنی برای جواب نداد و رسی    ع پرسید:کجابی االن؟بیر

؟؟  که نیسنی

  

ک  ی و پشت بند آن صدای گرفته ی دخیی ی فیر صدای فیر

ی  ل آن حس تشوییسر که در دلش باال پاییر آمد و او برای کنیی

 یم شد،دم عمیقی گرفت تا آرام باشد. 

 

ونم... -  :بیر
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ی گریه یم کرد؟  ون بود و این چنیر  بیر

 

 الی موهای نم دارش  
ی

کشید و سیع کرد افکار کالفه چنگ

 منقی را از خودش دور کند. 

 

ل خشمش  باز هم نفس عمیق دیگری،این بار برای کنیی

 کشید و با تحکم گفت:لوکیشنت و رسی    ع برام بفرست! 

 میام دنبالت! 

 

 

 

 

 هفتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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ک،تماس را قطع کرد و  گفت و با شنیدن باشه ضعیف دخیی

 با قدم هابی بلند به سمت اتاق گام برداشت.. 

 

یل و حال بی دقت و درحایل که فکرش تمامن درگیر یل

خرابش بود،رسی    ع لباس هایش را با حوله ای که تنش بود 

ون زد.   تعویض کرد و از اتاق بیر

 

از قدم برنداشته هنوز قدم  گوشر و سوییچ را برداشت و 

بود که صدای خواب آلود پروانه را که صدایش زده 

 بود،شنید و ایستاد. 

 

 دسنی به ته ریش هایش کشید و به سمت 
ی

با کالفگ

کش رو چرخاند.   دخیی
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 :جانم عزیزم؟ -

 

پروانه درحایل که چشمان پف کرده اش را مالش یم داد تا 

ی داشته باشد،از چهار چوب  اصله در اتاقش فدید بهیی

گرفت و با نگایه مغموم به اوبی که حاضی و آماده مقابلش 

 ایستاده بود، پرسید:جابی یم ری بابا؟ 

 

 :آره...یه کاری برام پیش اومده...باید رسی    ع برم. -

 

خطور   نگایه به ساعت انداخت و با فکری که به ذهنش

 کرد،گفت:ممکنه شب دیر بیام.. 

 یالم راحت باشه. پاشا که خ توام حاضی شو بذارمت خونه

 

پروانه که از حرف پدرش خوشحال نشده بود،با ناراحنی 

 لب زد:اما قرار بود شب بریم پارک. 
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پوف کالفه ای کشید و با اینکه تحمل دیدن ناراحنی النه 

ش را نداشت،با یادآوری  کرده در عسیل های زیبای دخیی

 الی موهایش کشید حال خراب یل
ی

و یل باز هم چنگ

مت،باشه؟؟گفت:قول   یم دم فرداشب حتمن بیی

 االن یه کار فوری پیش اومده برام عزیزم نیم تونم نرم! 

 

 

 

 

 ویکهفتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

لبخندی به صورت آویزان پروانه زد و ادامه داد:حاال رسی    ع 

مت خونه پاشا.   برو آماده شو که بیی

 و با دیدن مکث او،کالفه تر گفت: 
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 یزم..دیر شد! عز برو 

 

پروانه بی حرف به اتاقش رفت و داراب با هزاران حس 

 درهم پیچ خورده منتظرش ایستاد. 

 

بیست دقیقه ای طول کشید تا او را به خانه ی پاشا برساند 

یل و نیم ساعت تمام هم به دنبال کردن لوکیشنی که یل

 فرستاده بود گذشت. 

  

ا که مقصد نهابی ر  نگاه رسگردان و آشفته اش خیابان خلوبی 

بود،گز یم کرد و صدای اپراتوری که خاموش بودن گوشر 

یل را اعالم یم کرد،با قدرت تمام روی مغز و روانش رفته یل

بود و غروب خورشید و تاریک شدن هوا هم که جای خود 

 را داشت!... 

 

ی  بی اعصاب گوشر را روی صندیل انداخت و با برداشیی

ی پیاده شد.    سوییچ،از ماشیر
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 با دقت اطراف را نگاه یم کرد و قدم بر یم داشت... 

 

یک حس عصبانیت پررنگ در وجودش یم جوشید و به یاد 

ک که یم افتاد،گره ابروانش کورتر و فکرش درگیر  حال دخیی

 تر یم شد. 

 

خیابان خلوبی را که هر از چندگایه ماشینی از آن رد یم 

شت و با گ  شد،تا انتهابی که به خیابان اصیل یم رسید 

 یل نگرابی و خشمش بیشیی و بیشیی شد. ندیدن یل

 

در ان لحظه نیم دانست خودش را لعنت بفرستد،یا 

ی را که اینطور زا به راه و آشفته اش کرده بود.   دخیی

 

رسگردان و کالفه چرخی دور خودش زد و زیر لب غرید:کجا 

ه ی دیوانه؟  رفنی دخیی
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 ودوهفتصدوپنجاه#پارت

 انجیل#یل

 

 

 که در نگاه
ی

 پررنگ
ی

ش را در اطراف چرخاند و با همان کالفگ

کنار عصبانیت،حسابی اوقاتش را تلخ کرده بودند،مشتش را 

ی یه  جلوی دهانش گرفت و با خنده ای عصنی گفت:ببیر

 الف بچه چه جوری من و عنیی و عالف خودش کرده!!! 

 

ی را پارک کرد بالتکلیف و پرغضب،به ه سمت جابی که ماشیر

 یل!! بود راه افتاد و در دل غرید:مگر دستم بهت نرسه یل
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 نیم توانست آرام باشد!.... 

 

ک و صدای گریه اش بود و از زور  تمام فکرش درگیر دخیی

یل را مورد شماتت و غرولند رسگردابی و خشم،خودش و یل

 هایش قرار داده بود و حنی فحش یم داد. 

 

آن خیابان طویِل لعننی را یست دقیقه ی تمام، به دنبال او ب

گشته بود و دست از پا دراز تر داشت بر یم گشت و به 

ی و زمان را به باد فحش یم بست!   راسنی که باید زمیر

 

دست برد و بی اعصاب از داخل جیب شلوارش،پاکت 

ی  ون کشید و درحایل که به سمت ماشیر سیگار و فندک را بیر

بود،روشن کرد خ سیگاری را که کنج لبش گذاشته یم رفت،ن

 و پک عمیقی به ان زد... 
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تمام آثار آن یک فنجان قهوه تلخ،پریده بود و حاال انگار 

 تمام عالم را بر تن او پاشیده بودند که 
ی

 و کوفتگ
ی

خستگ

ی و سالنه وار راه برگشت را در  اینطور با قدم هابی سنگیر

 پیش گرفته بود! 

 

از سیگار زد و چشم های خسته اش که پک دیگری به 

آسفالت خیابان باال آمد،نگاه اش صاف چسبید به جسم 

 جمع شده ای که به کاپوت ماشینش تکیه زده بود.... 

 

 

 

 

 

 وسههفتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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چشم ریز کرد و درحایل که به قدم هایش رسعت یم 

 یل؟.. زد:یلبخشید،جلوتر رفت و پر تردید لب 

 

سمتش برگشت،بهت زده  یل که بهچشمان متورم و قرمز یل

نگرانش رس  فاصله میان شان را پر کرد و درحایل که با نگاه

تا پای او را رصد یم کرد،سیگار به فیلیی رسیده را زیر کفشش 

 مچاله کرد و گفت:این چه حالیه؟؟؟.... 

 ست؟؟ ...رسو شکلت چرا انقدر بهم ریخته

 

راب ،سکوت کرد و او که به طرز عجینی از جلد آن دایلیل

آرام و منطقی خارج شده بود،نگاه خشمگینش را به قهوه 

ک کوک زد و اشفته و شایک تر  ای های غرق در اشک دخیی

 غرید: 

 هان؟؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2426 

 کجا بودی تا االن که هرخی گشتم پیدات نکردم؟؟؟ 

 

ی چکید و حالت مات و قطره اشگ از گوشه چشم یل  یل پاییر

 رد. غمزده ی چشمانش،داراب را کفری و دلواپس تر ک

 

ک که کشدار شد،قدیم جلوتر برداشت و بی  سکوت دخیی

طاقت دستش را بند گونه ی یخ زده ی او کرد و با لحنی 

ل شده و آرامیسر کاذب گفت:بام حرف بزن یل  یل!! کنیی

 این چه حالیه؟؟هان! 

 

مان پوست رسد گونه اش را نوازش کرد و درحایل که چش

غریب و  یل داشت قلبش را دچار حایلعجیب و خیس یل

قابل انکار یم کرد...با تردید و حایل مشوش لب  تزلزیل غیر

 زد:اتفافی افتاده؟؟
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 که راه گلوی یل
ی

یل را بسته بود،با در یک لحظه،بغض بزرگ

شدت تمام درهم شکست و صدای هق هق بلندش 

 سکوت نسنی خیابان را شکست... 

 

 

 

 

 وچهارفتصدوپنجاهه#پارت

 جانیل#یل

 

 

خسته اش را در آغوش گرم داراب انداخت بی مقاومت تن 

بان او رس چسباند و دستانش از پشت ،  و به سینه ی پر ضی

هن نامرتب او چنگ زد....   به پیر
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ی بود  ی حالش خراب بود و این موضوع قابل فهم ترین چیر

ان و بهت زده متوجه شده بود و  که داراب،با آن نگاه حیر

 ش یم کرد. حیس چون ترس را رایه دل

 

م عمیقی گرفت و دستانش را دور آن موجود نرم و د

 رنجوری که در آغوشش یم گریست،حلقه کرد... 

 

در ان لحظه به قدری فکر منقی در رسش چرخ یم خورد،که 

هیچ جمله ای من باب دلداری به ذهنش نیم رسید و نیم 

ی را که اینطور گریه یم  دانست خودش را آرام کند،یا دخیی

د! قلبش را یم ف کرد و   شر

 

ی هدایت کرد و بعد از اینکه  بی حرف او را به سوی ماشیر

ی  کمک کرد روی صندیل بنشیند،خودش هم سوار ماشیر

 شد و حرکت کرد. 

 

 قصد نداشت او را به خانه شان برساند... 
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نیم توانست او را با این حال،دست خانواده اش دهد و بی 

 خیی از همه جا به خانه برگردد... 

 

باغ کوچکش را در پیش گرفت و درحایل که  ز این رو مسیر ا

هنوز صدای گریه های او را یم شنید و انگار کیس با سوزن 

روی قلبش را خط خظ یم کرد،سیع کرد جلوی زبان و 

د تا یل یل کیم آرام شود و بعد با او صحبت فکرهایش را بگیر

 کند. 

 

 نسنی یط شد... 
 ادامه ی مسیر در سکوبی

 

ی یلکه گایه صدای سکوبی   ی فیر یل آن را یم شکست و فیر

 نگاه متفکر و آشفته داراب را به سوی خود یم کشاند. 
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 وپنجهفتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی را داخل پارک کرد و یل یل بی به باغ که رسیدند،داراب ماشیر

 حرف پیاده شد. 

 

 انگار از اینکه اینجا بودند،بدش نیامده بود! 

 

 و رویاروبی با پدر و احساس یم کرد که توا
ی ِن به خانه رفیی

مادرش را ندارد و اگر یم رفت،قطعن در همان ثانیه اول زیر 

ی را به ه  م یم ریخت.. گریه یم زد و همه چیر
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ی و متورم،از مقابل نگاه  با تنی خسته و پلک هابی سنگیر

ی تکیه زده بود گذشت و به  ه داراب که به بدنه ماشیر خیر

 سوی استخر رفت... 

 

دیدن استخر و باغ،خاطرات آن روز در رسش جان  با 

ینی آن ها هم نتوانستند تلچی این  گرفتند،اما حنی شیر

ند!  ی بیی   لحظه هایش را از بیر

 

بی جان،لبه ی استخر نشست و پاهای خسته اش را داخل 

 آب رسد آن فرو برد... 

 

ی دراز  پلک هایش را بست و بی مقاومت،از پشت روی زمیر

ن بی جانش،تن یخ زده اش را در آغوش کشید و با دستا

 کشید. 

 

ی خوب نبود!   هیچ چیر
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یل،و نه مردی که با اعصابی به هم ریخته،چند نه حال یل

ی و مسکوت  قدم آن ک غمگیر
طرف تر ایستاده بود و دخیی

 را تماشا یم کرد. 

 

 طاقت نداشت این حال او را ببیند! 

 

 

 

 

 وششهفتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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ک شیطان و خوش انرژِی این روز هایش،این  اینکه دخیی

ی بدحال رو به رویش افتاده بود...روی روانش یم  چنیر

 رفت! 

ده و  ناآرام یم کرد و فکر های بد را در رسش به قلبش را فشر

چرخش وا یم داشت،تا که آن ترس ناشناخته در رگ و بی 

د!   اش جریان بگیر

 

 ت... دم عمیقی گرفت و با مکث،کنارش رفت و نشس

 

آبی های پر خروشش را به صورت رنگ پریده او دوخت و 

،لب جنباند:نیم خوابی  بی طاقت از این سکوت طوالبی

؟   حرف بزبی

 

جوابی که نشنید،گره ابروانش کور تر شد و به سمت 

 صورتش رس خم کرد. 
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به ارایم،با پشت انگشتان کشیده و مردانه اش،از شقیقه تا 

نوازش کرد و وقنی لرزش پلک  روی گونه ی یخ زده اش را 

های او را دید،درهمان حال،آرام و با تحکم گفت:با من 

 یل! حرف بزن یل

 

رد و درحایل که جز به جز صورت سیبک گلویش تکان خو 

ک را از نظر یم گذراند و قلبش را سییل از  مهتابی دخیی

احساسات ناشناخته در بر یم گرفت و زیر و رو یم کرد،با 

خش برداشته بود،ادامه داد:این طوری صدای بیم که 

یت شده!... ساکت و مظلوم یم ی  شر یم فهمم یه چیر

 

رد و نگاه رسگردان رس خو یلقطره اشگ از گوشه چشم یل

 داراب را به دنبال خود کشاند... 

 

 بلد نبود! 
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یل را،و نه حرف کشیدن نه آرام کردن جنس لطیقی چون یل

 از او را... 

 

 با نرگس،کارت پویل بود که برای  تنها تجربه اش از 
ی

زندگ

ش به او یم برطرف کردن دلخوری و ناراحنی های راه به راه

کشیده یم شد و نه حرف خاص و   داد و این وسط نه نازی

 احساش رد و بدل یم شد! 

 

 

 

 

 وهفتهفتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی فرق داشت...   حاال اما همه چیر
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 داشت... 
ی

ی تازگ  همه چیر

 

انگار جوان کم سن و سال و بی تجربه ای بود،که 

مستاصالنه ایستاده بود و نیم دانست دقیقن باید چه 

رفتاری از خود نشان دهد و یا برای تسیل او چه کاری انجام 

 دهد! 

 

 اما خب... 

 

در ان لحظه و موقعیت،با وجود تمام رسگردابی و نابلدی 

 نیم توانست بیکار بماند! 

 آرامش اجازه ی سکوت نیم داد. قلب رسگشته و نا 

 

  یل:یل-

 

 :هوم.. -
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تار موهای بلند و لطیفش را به نریم از روی صورتش کنار 

 زد و گفت:اینجا دراز نکش...پاشو بریم داخل ویال. 

 

صدای گرفته او را شنید و حواسش به لب های کوچک و 

 اش جلب شد.  خشکیده

 

 :همینجا خوبه... -

 

بی که رسکش شده بودند،خییس اشک را کالفه و با انگشتا

 از زیر پلک هایش پاک کرد و لب زد:داری یم ترسونیم بچه! 

 

کن چشمات    پشت پلک هایش را نوازش کرد و گفت:باز

 و... 

 یه حرفی بزن! 

 این روضه ی سکوبی که گرفنی داره اذیتم یم کنه! 
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ه و نگرانش  ک که رو به نگاه خیر
چشمان ابری و زیبای دخیی

 زد و گفت:چه عجب! باز 
ی

 شد،لبخند کمرنگ

 

 

 

 

 وهشتهفتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

بی طاقت از مظلومیت پررنگ و خییس چشمان او،خم 

 شده و بوسه ی گریم میان دو ابرویش نشاند. 

 

؟  نگاه شان که بند هم شد،آرام لب زد:خوبی
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یل هزاران حرف سکوت شد و مردمک های دو دو زن یل

ریاد کشیدند و باز هم سد تحملش شکسته شد و ناگفته را ف

 با بی قراری و حایل بد،زیر گریه زد... 

 

 خوب نبود و افتضاح ترین حال دنیا را تجربه یم کرد... 

کلمات و جمله ها تا گلویش باال آمده بودند و این میان، 

ون جهیدن و خایل گیچی و ذهن آشف ته اش اجازه ی بیر

  کردن ان حناق را نیم داد. 

 

ان و   جدا کرد و رو به دارابی که حیر
ی بی نفس،کمر از زمیر

ش یم کرد،گریان و خسته دست دراز کرد و دلواپس نگاه

؟؟... گفت:یم  شه..بغلم کنی

  

 در ان لحظه مگر توان مخالف هم داشت؟ 
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ی که اینطور  قلبش را بی قرار کرده آن هم در مقابل دخیی

 بود؟ 

 

بازو های عضالبی و بی حرف،او را در آغوشش کشید و 

 یل حلقه کرد. امنش را دور تن لرزان یل

چانه اش را به موهای خوش عطر او تکیه داد و آبی های 

کدر شده اش،به آسمابی که حاال ماه سفید رنگ در آن به 

ه ماند....   چشم یم خورد خیر

 

 یل نداشت! ت کیم از یلحال خودش هم دس

  

ی به رس یم برد و افکار و  احتماالت،بدتر از هر  در بی خیی

ی تیشه یم زدند به ریشه ی اعصاب ضعیف شده  ی چیر

 اش... 
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ک خودش قفل  دم عمیقی گرفت و منتظر ماند که دخیی

 زبانش را بشکند. 

 

درحال حاضی تنها کاری که از دستش بر یم امد،این آغوش 

بود و نوازش هابی که به آرایم روی موهای   محکمتنگ و 

 اند... پریشان و کمرش یم نش

 

 

 

 

 ونههفتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 دقایقی به همان منوال گذشت... 
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ک بند آمده بود و حاال در آغوش گرم  صدای گریه ی دخیی

و امن مردی که چون گیل ظریف،نوازشش یم داد،آرام 

 را کنار هم دسته یم کرد... گرفته بود و کلمات 

 

 نیم توانست باز هم سکوت کند! 

ی سک وت،احسان را جری و شجاع کرده بود و او دیگر همیر

 توان یک دیدار عذاب آور دیگر را نداشت! 

 

تنها گزینه ای که یم توانست این مسئله را با او در میان 

بگذارد،داراب بود....هرچند که بیان این بحث با او هم به 

دی خود زجرآور و اذیت کننده بود...اما صحبت با خو 

 ادرش ترجیح یم داد! داراب را به پدر و م

 

 با رخوت و بی مییل،تنش را از او جدا کرد.. 
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چشمان قرمز و پف کرده اش را به انگشتان دستش 

معطوف کرد و درحایل که آشفته بازاری در رسش به راه بود 

صدابی که انگار از و از ضعف،تنش لرزش خفیقی داشت،با 

ی رو...باید بهت ب ی  گم... ته چاه در یم آمد لب زد:یه چیر

 

 مرد مقابلش را حس یم کرد و انگار 
ی

سنگینی نگاه و کالفگ

ی همان یک جمله،حاال تمام انرژی اش ته  بعد از گفیی

کشیده بود و زبان خشک شده اش توان تکان خوردن 

 نداشت.... 

 

 شنوم عزیزم؛بگو! :یم-

 

عمیقی گرفت و برای لحظه ای پلک هایش را بر هم دم 

د...   فشر
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 دوشصتهفتص#پارت

 جانیل#یل

 

 

چنان حال آشفته و بدی داشت،که تنها طلبش از خدا در 

 بی برگشت! 
 ان لحظه مرگ بود و رفتنی

 

 چطور یم توانست از آن اتفاق کذابی حرف بزند؟؟ 

چطور یم توانست برای مردی که هنوز با او راحت نبود و 

ام بزرگ میان شان بود....چا  ک دهان هنوز، یک حس احیی

 سخن بگوید؟؟ باز کن
ی

 د و با آسودگ

 

م..خجالت...   رسر

 !  بی معنی
ی

 یک حس رسخوردگ
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ا گرفته بودند همه این حس های آزار دهنده، بیخ گلویش ر 

و نیم گذاشتند لب از لب باز کند و این وسط مردی که کم 

 و خشم فریاد بزند
ی

 مانده بود از رِس رسگشتگ

 "حرف بزن!!"

ل اعصابش   را از دست یم داد! داشت کالفه یم شد و کنیی

 

 ! یل:یل-

 

چانه اش لرزید و در یک آن،عامل تمام غم و غصه و حال 

 بدش را به زبان آورد.. 

 

 :احسان... -

 

ی اسم،کافی بود برای تایید تمایم افکار  تنها همیر

 بدش؟نه؟.... 
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مشت گره کرد و از پس تمایم آن فکر های پر صدا و 

؟  آزاردهنده،تنها لب زد:احسان خی

 

یل باز هم بلند شد و داراب که تا آن صدای گریه ی یل

 و خشم 
ی

،هیچگاه انقدر احساس درماندگ
ی
لحظه در زندگ

نکرده بود،دستان رسد او را در دست گرفت و گفت:حرف 

 ! یلبزن یل

 حرف بزن!بذار من بفهمم خی انقدر تو رو بهم ریخته! 

 

ه در  ،صورتش را با دستانش قاب گرفت و خیر  با نگرابی

کاری کرده چشمان بارابی و گرفته او،به جان کندن گفت: 

 کاری کرده باهات؟؟؟احسان؟؟...هوم؟؟... 
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 ویکهفتصدوشصتت#پار 

 جانیل#یل

 

 

ک،که به نشانه تایید روی هم افتاد،نفس  پلک های دخیی

در سینه اش گره خورد و انگار سطیل آب یخ روی رسش 

  خایل کردند که این طور کپ کرد.... 

 

 قلبش نیم زد! 

بابی حس نیم کرد!   حداقل او ضی

تمام حس ها با هم در وجودش به هم پیچ خورده بودند و 

 اد کرده ی شقیقه اش کم مانده بود پاره شود! رگ ب
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،یگ پس از دیگری خورده یم شد و  تیک تایید افکار منقی

ک زار و  ی و کشیده اش گوش های دخیی نفس های سنگیر

 بود...  پریشان را پر کرده

  

 باید منطقی رفتار یم کرد؟؟؟

 پس چرا آن داراب آرام و منطقی را پیدا نیم کرد؟؟؟

به اندازه و عظمت همان حس مالکیت  چرا خشیم را که

 بود را نیم توانست مهار کند پس؟؟؟ 

 

سکوت سنگینش که کشدار شد،مردمک های لرزان و قهوه 

ک به چشمان قرمزش بند شد و بی نفس لب
 ای دخیی

 زد:داراب... 

 

یل با آبی های پرتالطم و کدرش که روی تن او چرخ خورد،یل

دست پس یم حال بد و اشک هابی که با پشت 

ی که...که تو فکر یم کنی  ی زد،گفت:اون چیر

 نشده...ویل...ویل... 
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م گفت:بهم...بهم دست درازی   و رسر
ی

هقی زد و با بیچارگ

 کرد... 

 

از جلوی چشمش فکش سفت شد و تصویر موجه احسان 

 گذشت... 

 

چنان خشیم در وجودش پیچیده بود که اگر در این لحظه 

یک جای سالم در تنش احسان جلوی چشمش بود،قطعن 

 نیم گذاشت و بیچاره اش یم کرد... 

 

 مقص اصیل او بود! 

کیس که حنی یک درصد هم فکرش را نیم کرد که با 

ی کاری کند!  ک خوش خنده اش چنیر  دخیی
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 ودوهفتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

د تا  دم عمیقی گرفت و برای ثانیه ای طوالبی پلک برهم فشر

 د... بر خودش مسلط شو 

 

ساند... نیم خواست یل  یل را بیی

ک  نیم خواست حرکت اشتبایه انجام دهد،تا اعتماد دخیی

 را خدشه دار کند و از حرفی که زده پشیمانش کند... 

 

یستم داراب...به خدا همش اون :به خدا من دخیی بدی ن-

 عوضی میومد پیشم...من..من... 
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ده تر یم هق هق مظلومانه اش را یم شنید و قلبش فشر 

 شد... 

 

ئه کردن خود را داشت و نیم خواست  ک قصد تیی
دخیی

 داراب راجع به او فکر بدی کند! 

ی نداشت که...   تقصیر

 

ی مثل ابر بها ر یم بارید مقص نامرد دیگری بود و او این چنیر

 خرابی نیست! 
 و سیع یم کرد به داراب بفهماند که دخیی

 

 :گریه نکن... -

 

نفس سنگینش را رها کرد و دست جلو برد و تن لرزانش را 

 باز هم به آغوش کشید. 
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یل که با همه وجود،دور کمرش حلقه شد،با حال دستان یل

بدی که دست کیم از حال او نداشت روی رسش بوسه ی 

 نشاند و پلک هایش را بست....  کوتایه

 

 کار داشت! 

 داد و باید یک درس حسابی به عامل این حالشان یم

ک رنجورش را تسیل یم داد...   دخیی

دروغ نبود که دیگر نیم توانست از این موجود بغیل دست 

 بکشد! 

 

ش شده بود را نیم دانست.....اما حاال قسمنی از  گ درگیر

شده بود و انگار کلید آن در  قلب خاک خورده اش زیر و رو 

ی در دستان یل  یل بود که تمام آن حس های ناشناختهآهنیر

 در وجودش به غلیان درآمده بودند! 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2453 

 

 

 وسههفتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 روی او تعصب داشت! 

 

تعصنی که باعث همان رگ باد کرده بود و خشیم که 

 خونش را به جوش آورده بود! 

 

های او گرفت و دست زیرپاهایش برد و دم عمیقی از مو 

ی بلند یم شد،او را هم در آغوشش  درحایل که از روی زمیر

 باال کشید و با رسی که درد یم کرد به سمت ویال راه افتاد. 
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قفل در را باز کرد و با در آوردن کفش هایش،مستقیم به 

روی سمت اتاق راه افتاد و تن یخ زده ی او را به آرایم 

 قدییم اش خواباند.  تخت چوبی و 

 

نگاه شان که در هم گره خورد،با نرمیسر که سیع یم کرد 

قایط لحن و حرکاتش باشد،از او جدا شد و گفت:یکم 

ی برات بیارم بخوری.  ی احت کن تا یه چیر  اسیی

 

به مچ دستش چنگ  یلهنوز قامت صاف نکرده بود که یل

ت:داراب زد و درحایل که هنوز اشک یم ریخت،گف

 ن... من...م

 

د و با حال بدی لب زد:بخدا من  پلک هایش را برهم فشر

 دخیی بد و...خرا... 

 

ده شد و  انگشت داراب روی لب های خشکیده اش فشر

 حرف در دهانش ماسید.. 
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چشمان خیس و قرمزش به آبی های نافذ و خروشان او گره 

 بی سابقه گفت:یم دونم تقصیر 
تو  خورد و داراب با جدینی

 ونم! نیست!!یم د

 

دستش را نوازش وار به موهای خیس چسبیده به صورتش 

کشید و درحایل که آن ها را کنار یم زد،با مالیمت و صدابی 

که از ان خشم فرو خورده خش برداشته بود،گفت:من 

قبولت دارم!...یم دونم که چقدر دخیی پاک و قابل 

 .  اعتمادی هسنی

 

 

 

 

 وچهارهفتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل
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 ش را روی تک تک اجزای صورت او چرخاند... نگاه

 

 یل را نداشت. دلش طاقت دیدن این حال و روز یل

 

این بدن یخ زده و لرزان و چشمان قرمزی که یک بند یم 

 بارید،خشمش را بیشیی یم کرد! 

ی آوردن فگ که مسبب این  بیشیی ترغیبش یم کرد،برای پاییر

 حال بوده. 

ی برای مشت و لگد زدن به کیس   که جرات کرده به دخیی

که حاال تمام قلبش برای او بی قراری یم کرد،دست درازی 

 کند و... 

 

ون فرستاد و تمام وجودش از آن  نفس پر حرصش را بیر

 خشم و غضب آتش گرفت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2457 

 

ه اش  ک رنجوری که آن طور مظلوم و ناآرام خیر
نگاه از دخیی

ی   بود،برداشت و با گفیی

 "االن بریم گردم"

خانه از اتاق بیر  ی ون زد و با قدم هابی بلند به سمت آشیی

 رفت.. 

 

هنش را باز کرد و  لیوابی آب رسد رس کالفه،دو دکمه اول پیر

 ناشر از خشم و عصیانش 
ی

کشید تا این التهاب و گر گرفتگ

 را بخواباند..ویل مگر یم شد؟؟ 

 

لحظه به لحظه بر افروخته تر یم شد و پوست گندیم اش 

  به قرمزی یم گرایید. 

 

دندان های چفت شده اش بی قراری یم کردند برای 

گره   جویدن خرخره ی آن نامرد بی ناموس و مشت های
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یم زدند برای کوبیده شدن به رس و  له خورده و سنگینش له

ک گریان خورده بود!...   صورت کیس که دستش به دخیی

 

 الی موهای نامرتبش کشید و به سمت سینک 
ی

چنگ

 ظرفشوبی رفت.. 

 

مشت آب رسد،پیا بی به صورت گر گرفته اش پاشید و  چند 

های  بی نفس دستانش را بند لبه ی سینک کرد و پلک

د...   خیسش را بر هم فشر

 

 

 

 

 وپنجهفتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل
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ل یم کرد.   باید خودش را کنیی

یل حال خوبی نداشت و قطعن در این لحظه تنها به یک یل

یاج داشت،تا مردی که یکپارچه مامن امن و پر آرامش احت

 آتش بود! 

  

املت درست کرد و نان هابی که داخل فریزر گذاشته بود را 

 گرم کرد. 

همه را داخل سینی چید و درحایل که سیع یم کرد چهره اش 

زیادی خشک و سخت نباشد،با لبخندی تصنیع تقه ای به 

 در زد و داخل رفت. 

 

گشت،جلو رفت یل که سمتش بر چشمان خمار و خسته یل

 و گفت:پاشو غذا بخور. 

ی. رنگ و   روت سفیده...یکم جون بگیر
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یل،بی حرف تن کوفته اش را از روی تخت جمع کرد و با یل

 رسی که حاال گیج یم رفت،نشست. 

 

مردمک های لرزان و بی فروغش تمامن روی دارابی چرخ یم 

،کنارش نشسته بود و از  خورد،که حاال با همان سینی

 چکه یم کرد. صورت مر 
ی

 دانه و کالفه اش،خستگ

 

ی که با صبوری و ارامش،یگ یگ برایش لقمه یم گرفت مرد

و وقنی ان ها را مقابل لبش یم گرفت،او بی مقاومت دهان 

ر، صورت مردانه اش را 
َ
ه و ت باز یم کرد و با همان نگاه خیر

 ستایش یم کرد... 

 

ه بود و ش شدمردی که امروز بی چک و چانه پشت و پناه

 خرج یم کاین
ی

رد و آن حس نفرت و طور در حقش مردانگ

انزجاری را که نسبت به جنس مخالف در وجودش شکل 

 گرفته بود را کمرنگ یم کرد... 
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به راسنی که اگر امروز با کیس حرف نیم زد،قطعن حناق 

یم گرفت و از غم این اتفاق ناراحت کننده،احمقانه دست 

 قانه تری یم زد! به کارهای خطرناک و احم

 

 به چه کیس جز او یم توانست بگوید؟ 

 

 به ماندگار؟

 

به مادری که حنی در رابطه با مسائل عادی با او درد و دل 

نیم کرد و جز مادر و فرزندی،رابطه ی دوستانه و صمیمانه 

ی شان وجود نداشت که بخواهد با او حرف دلش را  ای بیر

 بزند! 

 

 یا به فردین یم گفت؟
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م و  به پدر  خجالت چنان به زبانش قفل یم مهربابی که رسر

 زد که نیم توانست این موضوع را با او در میان بگذارد! 

 

 

 

 

 وششهفتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی  قطعن ماندگار گزینه ی راحت تری بود اگر یم شد که چنیر

 رازی را با او در میان گذاشت!.... 

 

انه،تنها به گیر سنگ صبور خوبی یم شد اگر انقدر سخت  

رفت و آمد ها و طرز رفتار و لباس پوشیدنش گیر نیم داد و 

 فقط یک بار به رساغش یم آمد و یم گفت
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م خی تو دلت یم گذره؟با من حرف بزن."....   "دخیی

 

 خوب بود که داراب را داشت! 

خوب بود که از گفته اش پشیمان نبود و رسکوفت و 

  د! شماتت ناحقی گریبانش را نگرفته بو 

 

 :دیگه نیم خورم...سیر شدم... -

  

خودش را کنار کشید و داراب هم بدون حرف،سینی و 

د،که یل خانه بیی ی یل با وسایل داخلش را برداشت تا به آشیی

؟ لحنی خواهشمند گفت:یم  شه پیشم بموبی

 

نگاه ملتمسش که به چشمان داراب افتاد،جریان ریزی از 

ی رو قلب مرد گذشت و بی مخالفت،سینی را  ی زمیر

 گذاشت.. 
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یل کشاند و دستان گرمش رسکیسر کردند خودش را تا کنار یل

برای در آغوش کشیدن دخیی ناراحنی که چشمان شفاف و 

 مژه های خیس و بلندش،دل یم لرزاند و دل یم برد از او... 

 

ک از خدا خواسته در  دستانش را که از هم باز کرد،دخیی

ش ب آغوش امن و پر آرامشش خزید و رس  ه سینه ی ستیی

 چسباند... 

 

عضله های ورزیده اش،چون حصاری محکم دور تن 

ک پیچید و تنش چفت آغوش کوچک و نریم شد، که  دخیی

حسابی وصله تنش بود و آرامش از دست رفته اش را نرم 

 نرمک باز یم گرداند... 

 

 چشم بست و تا کنار گوشش رس جلو کشید. 

 

رفت و آرام پچ زد:یم موهای او گدم عمیقی از عطر کمرنگ 

؟  دوبی وقنی گریه یم کنی چه شکیل یم شر
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 وهفتهفتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

بان قلب یل ی شده بود و صدای ضی یل که پلک هایش سنگیر

او چون الالبی خواب را مهمان چشمان خسته و پف کرده 

 اش کرده بود،با مکث گفت:چه شکیل؟ 

 

ه که یه پارچ آب رو ملوی ریزه:شبیه یه موش کوچو - ی یر

 رسش خایل کردن.. 
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ض و متعجب یل یل که بلند شد،لبخند گوشه صدای معیی

لبش را باال کشید و با شیطننی که تنها برای عوض کردن 

حال و هوای خراب شان قایط لحنش کرده بود،ادامه 

قابل تحمل!   داد:همونقدر زشت و  غیر

 

ایل که نشست و درحیل روی شانه اش مشت کم زور یل

تقال یم کرد از حصار دستان او خودش را رها کند،با 

دلخوری و ناراحنی لب زد:ولم کن بذار برم...من شبیه 

 موشم؟؟..من؟؟؟...ولم کن...ولم کن بهت یم گم! 

 

یل دست از تقال برداشت و صدای خنده اش که بلند شد،یل

ه به لب ها و دندان های سفید او گفت:به من یم  خیر

 خندی؟ 

 

پش در میان انگشتان او چالنده شد و درحایل که از دیدن ل

 خنده ی او،حالش کیم بهیی شده بود،ادامه داد:واقعن که... 
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د و از جا  ین و بامزه ای کرد و تا خواست رو بگیر اخم شیر

بلند شود،با فشار دستان داراب متوقف شد و باری دیگر 

 در آغوش گرم او فرو رفت.. 

 

ش چسباند و درحایل که ت چانه به بی مقاوم سینه ی ستیی

ه شده بود،دستانش را  به چشم های خمار و قرمزش خیر

دور کمر او حلقه کرد و از خدا خواسته،بی تقال همانجا 

 ماند... 

 

 حاضی بود تا ابد همان جا بماند و جان دهد اصلن! 

در آغوش مردانه ای که همچون گهواره ای در آسمان و 

خورد و تمام آرامش و آسایش جهان میان ستاره ها تاب یم 

 را ذره ذره زیر پوستش تزریق یم کرد. 

 

غرق بود در آبی های کدر شده ی مرد خسته ی مقابلش و 

 این خلسه ای که در آن فرو رفته بودند را دوست داشت... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2468 

 

 

 

 

 وهشتصتهفتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

یک سکوت خوشایند و حس های ناگفته ای که فاصله 

شان را پر کرده بود و از این قلب،تا آن میان تن های اندک

ی تمام آن حس هابی  قلب پیل ساخته بود برای جریان گرفیی

که داشتند ، برای خودشان یم بریدند و یم دوختند و تن 

 آن ها یم کردند!. 

 

ی خو  ک را طره موبی لیر رد و روی یگ از چشم های دخیی

کمرش باز شد و با پوشاند،که یگ از دستان داراب از دور  
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مالیمنی که زیادی قابل لمس بود،آن تار موهای رسکش را 

به آرایم تا پشت گوش هایش هدایت کرد و انگشتانش 

 نوازشوار تا روی چانه اش پیش آمدند.. 

 

نی رسخ او نشاند و گردن خم کرد و بوسه ی نریم بر نوک بی

در همان اندک فاصله ای که هرم نفس هایش، پوست 

یل را گرم یم کرد،لب زد:گریه که یم کنی ه ی یلرسما زد

 چشمات خطرناک یم شن! 

 

ه در همان   زد و خیر
ی

ک را که دید،لبخند کمرنگ تعجب دخیی

مردمک هابی که این روز ها وقت و بی وقت در ذهنش 

ا و پدر درار یم شن نقش یم بستند،ادامه داد:  یه جوری گیر

ب دار اشکش و که همش یم گم راه به راه با یه کشیده ی آ

 در بیارم... 

 

ی به سنگینی یک تخته سنگ،از میان سینه یل ی یل چیر

سقوط کرد و نگاه وق زده اش با خجالت و هزاران حس 
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دیگر،میان چشم های شیطان و خسته ی او رفت و آمد 

 کرد. 

 

ه ن نامرتب او در مشتش مچاله شد و چندین ناخوداگاه،پیر

ا باز و بسته کرد تا و چند بار پلک های خیس و سنگینش ر 

 حقیقی بودن این لحظه ها را باور کند... 

 

ی تر از چشمان  نگاه رسکش و بی پروای او که جابی پاییر

رسگردانش رس خورد،آب دهانش را به سخنی قورت داد و 

با ن قلبش را در همه جای درحایل که صدای رسسام آور ضی

بدنش حس یم کرد،صدای بم و خش گرفته ی او گوش 

 را پر کرد.. هایش 

 

:چطوری دل بردی ازم که خودمم هنوز این حس و حال و -

 باور نکردم؟... 
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 ونههفتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 تاثیر آن جو میان شان بود؟ 

 شاید... 

شاید تاثیر همان قلب هابی بود که از شدت حس قوی 

جریان گرفته میان شان،لحظه ای هم را لمس کرده بودند و 

بی قراری و حس و حایل عجیب،در سینه یم تپیدند  حاال با 

 و سازی دیگر یم نواختند! 

 

 :نیم تونم ازت دست بکشم.. -
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ایط را این را گفت و تا یل یل بخواهد این حرف ها و رسر

لزل  ی منتظره اش،قلب میی هضم کند،مهر بوسه ی غیر

ک را تاب داد و گل قرمز گونه هایش دل برد از مردی  دخیی

ینی که داشت با  تمام وجود خودداری یم کرد تا آن شیر

 خامه ای نرم و دلربا را درسته قورت ندهد... 

 

ی ا ی جز همیر ی قبه یم توانست تلچی چه چیر افات غیر میی
عیی

یل کنار و حال بد امروز را،انقدر خوب از ذهن و روح یل

؟   بزند...حنی شده برای دقایقی

 

ی رویاهایش را  به چشم  چطور یم توانست به وقوع پیوسیی

 ببیند و چشم های اشگ اش،ستاره باران نشوند؟ 

 

 زیر پوستش دوید و از نگاه مهربان و 
ی

ه  خجالت کمرنگ خیر

ی مردی که امشب زیادی عجیب شده بود،چشم دزدید و 

ی انداخت...   رسش را پاییر
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انگار کیس قدرت تکلم و آن خوی پرشور و بی مهابایش را 

ول،مقابل داراب نشسته گرفته بود که اینطور آرام و خج

ه مانده بود.  هن او خیر  بود و به دکمه های پیر

 

ا در یک روز درواقع ظرفیت این همه اتفاق بزرگ ر 

 نداشت! 

سد تحملش پر بود و شاید تنها عضو فعالش همان قلب پر 

تپیسر بود که تند و تند یم کوبید و خون را به لپ های 

 اناری اش تزریق یم کرد. 

 

 :من و نگا. -

 

ی   که انگار قصد رفیی
ی

با مکث و همان خجالت کمرنگ

چشمان او نداشت،نگاه خسته اش را باال کشید و به دریای 

 دوخت.. 
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 هفتصدوهفتاد#پارت

 جانیل#یل

 

 

 هر دو به این آرامش نیاز داشتند! 

 

به این حس قوِی پرلطافنی که برای دقایقی هر دوی شان را 

ی و اتفاقات بد و خوبش، جدا کرده بود و به دیاری از از زمیر

 آرامش و آسایش برده بود... 

 

بی را که روی داراب،دست جلو برد و طره موهای پریشا

صورت و شانه های او افتاده بود را با نرمش به عقب 

 هدایت کرد.. 
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 با انگشتان گرمش،خییس اشک را از زیر چشمانش گرفت.. 

 

ه گونه ی رسدش را نوازش کرد و با نگاه اش تک تک خیر

اعضای صورت او را از نظر گذراند و از چشمان مظلوم 

 زد 
ی

ک،لبخند کمرنگ  .. شده و منتظر دخیی

 

 شر بازم این چشماِت که جولون میده!.. :ساکت که یم-

 

ی شده بود امشب.   ناپرهیر

 

زد که تا به این لحظه حنی آن ها را در ذهنش حرف هابی یم

 جمله بندی هم نکرده بود! 

 

با دستور از جای دیگری یم چرخید و مغزش کم زبانش 

 ..  کارترین بود گوبی
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ک را با حرف هایش اناری یم کرد و از  گونه های تپل دخیی

 خجالت چشمان زیبایش لذت یم برد! 

 

به قدری حس های پا گرفته در وجودش ناب بودند که 

خلق تنگش را باز کرده بودند و لبخند جذاب و کمیابی را 

 نشانده بودند..  روی لب هایش

 

ش یل که نگاه دزدید،تک خنده ای زد و با صدای خیل

برداشته ای که انگار جاذبه ی صدای بم و مردانه اش را 

چند برابر کرده بود،رس جلو کشید و آرام پچ زد:اون دخیی 

احت عزیزم؟  تخس و پررو رو فرستادی اسیی
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 هفتصدوهفتادویک#پارت

 جانیل#یل

 

 

ک،حاال از گرمای نفس عجیب بود که ت ن یخ زده ی دخیی

شد و خون با قوت ها و حرف های او داشت آب یم 

ی در رگ هایش جریان یم گرفت...   بیشیی

 

ی پرحس و خوشایند را  چطور یم توانست این عزیزم گفیی

 بشنود و قلبش بی تاب تر نتپد؟ 

 

گیج و بی ظرفیت از موقعینی که با آن مرد لعننی در ان قرار 

ون فرستاد و با رسگردابی لب داشتند  ،نفسش را بیر

 زد:داراب... 
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سیر انگشتان او شد و رسش با هدایت دست او چانه اش ا

ش بند چشمان عجینی که رگه به باال کشیده شد و نگاه

های شیطنت به خوبی در آبی هایش خودنمابی یم 

 کرد،شد... 

  

:بهت نگفتم وقنی من و اینجوری صدا یم کنی چیکار یم -

 نم؟؟ ک

 

 خنده اش گرفته بود. 

 

 ود! مرد مقابلش زیادی فرصت طلب و زرنگ ب

لبخند که به لب هایش رسایت کرد،تای ابروی داراب باال 

رفت و با لبخندی خبیث،گفت:االن ینی آره؟..برم تو 

 کارش؟
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یل روی بازویش نشست و قبل از این که مشت بی جان یل

هایت استفاده را رس جلو بکشد و از موقعیت ایجاد شده ن

ک با خنده و خجالنی که دستپاچه اش کرده بود  د،دخیی بیی

 رسی    ع از کنار او بلند شد. 

 

 :پریدی ملخک؟ -

 

 راضی از خنده ای که به لب های او آورده بود،ادامه داد: 

 تیا! یک بار جس

 ست! بار دوم راه فرارت بسته

 

 چشم غره ی نازدار او را دید و لبخندش وسعت گرفت. 

 

ی برداشت.  از   روی تخت بلند شد و سینی را از روی زمیر
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یل که دنبالش درحایل که به سمت در یم رفت،رو به یل

؟نگران نشن!  وبی  روانه یم شد،گفت:به خونه خیی دادی بیر

 

 

 

 

 وهفتصدوهفتادود#پارت

 جانیل#یل

 

 

یل که تازه یادش به گوشر خاموشش افتاده بود،"وای"بی یل

 به سمت ساعت روی دیوار افتاد...  گفت نگاه پریشانش

 

همان بعد از ظهر به ماندگار پیام داده بود که خانه ی 

دوستش هست و ممکن است دیر بیاید...اما نگفته بود که 

 تا این وقت شب آنجا یم ماند که. 
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 رژر داری اینجا؟؟گوشیم خاموش شده.. :شا-

 

ی چند ظرف کثیف  خانه مشغول شسیی ی داراب که در آشیی

ک آشفته ای که  شده بود و از همان جا حواسش به دخیی

وسط پذیرابی رسگردان دور خود یم چرخید،بود...شیر را 

بست و درحایل که دستانش را خشک یم کرد،گفت:نه...با 

 گوشر من تماس بگیر باهاشون. 

 

 شه... :نیم-

 

 اخیم کرد و به سمتش قدم برداشت. 

 :چرا؟ -

 

 فهمه اینجام....  :مامان شماره تو رو داره...یم-
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 اخمش عمق گرفت و گفت:خب!مشکلش چیه؟

  

یل به سمتش برگشت و با همان حال نگاه کالفه یل

گفت:چرا باید پیش تو باشم االن؟بهش گفتم خونه 

 اینجوری! کنه دوستمم...خب شک یم

 

ی خوشم نمیاد! -  :از دروغ گفیی

 

،به این را با تحکم گفت و بی توجه به نگاه مات مانده ی او 

پذیرابی رفت و تن کوفته   سمت کاناپه بزرگ و قدییم گوشه

 و سنگینش را روی آن انداخت. 

 

 بر وجودش قالب شده بود که حاال پتانسیل 
ی

چنان خستگ

 ساعت ها خوابیدن را هم داشت! 
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ی که س اعدش را روی چشمانش گذاشت و خطاب به دخیی

ش را به خوبی روی نیم رخش حس یم سنگینی نگاه

،گفت:اگه خسته ای برو روی تخت بخواب...لباسم کرد 

 که هست تو کشو...خواسنی بپوش. 

 

 

 

 

 

 هفتصدوهفتادوسه#پارت

 جانیل#یل

 

 

صدابی که از او نیامد،ادامه داد:بی زحمت برقای اینجا رم 

.  خاموش کن  رفتنی
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 :داراب.. -

 

 دم عمیقی گرفت... 

 

انه از گ تا به حال بیان اسمش با این لحن و صد ای دخیی

 گوش هایش را نوازش یم داد؟ 

گ انقدر افسارگسیخته شد،که از شنیدن صدای نازدار و 

ی افکارش  به هم بریزد و قلبش مشتاق خوش آمدبی دخیی

 شود؟ 

 

تغییر حالت نداد و با همان چشمابی که توسط ساعدش 

 پنهان شده بود،گفت:بله؟ 

 

ش داراب یل که از این حالت خوشش نیامده بود و دلیل

شیطان دقایق قبل را یم خواست،جلوتر رفت و گفت:من 

 دروغگوبی نیستم...فقط... 
 دخیی
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ه به دسنی  پوفی کشید و رسگردان،باالی رس او ایستاد و خیر

نگ را دری    غ کرده بودند گفت:تو  که آن گوبی های خورسر

 این دنیا گ راستگوعه که من دومیش باشم اخه؟؟

وقتابی آدم یه دروغای خب به هرحال پیش میاد یه 

 گه دیگه!! کوچیک و مصلحنی یم

 

ساعد داراب که از روی چشمان خمار و شماتت گرش 

ه کمر زد و با تخیس گفت:االن یعنی تو برداشته شد،دست ب

 به خاطر یه دروغ الگ اینجوری قهر کردی با من؟؟؟

 

 :دروغ الگ؟ -

 

ک حرض تر شد و  رسی با تاسف تکان داد،که دخیی

 سازی از حرف من؟:چیه؟؟..چرا داری کوه یمگفت

؟؟   تو همیشه خدا راستگوبی
 االن ینی
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نش را از مبل خنده اش را پشت لب هایش پنهان کرد و ت

  جدا کرد و نشست. 

 

ک چشمانش را زاغ کرده بود و دست  در این حالنی که دخیی

به کمر،با حرص برایش نطق یم کرد،توانابی این را داشت که 

 
ی

د و جوجه رنگ ش گاز بگیر ی ین را چنان با دندان های تیر  شیر

میان بازوانش بفشارد،که نفسش بند اید و دیگر این طور با 

 جواب نباشد! تخیس منتظر 

 

 

 

 

 هفتصدوهفتادوچهار#پارت

 جانیل#یل
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 :من نگفتم خییل آدم صادق و راستگوبی هستم! -

به حرفم این که دروغ نباید عادت آدم بشه...نباید هرجا و 

!...مخصوصن به 
ی

هرگ که رسیدی انقدر راحت دروغ بگ

 ! ی ی برات نیم خوان،نگرانیی ی  پدر و مادری که جز خوبی چیر

 

ک ادامه داد:قهرم  ه به چشمان آرام گرفته ی دخیی خیر

 نکردم! 

 

 . چشمگ زد و گفت:از قهر کردنم خوشم نمیاد. 

 صه که سیع کن با حرف زدن حل کنی مسائل و! خال 

 

خوب منظور او را فهمیده بود،چانه باال داد و با یل که یل

همان ژست خوردبی و تخس گفت:جهت اطالع،من قهر 

 
ی
 مه! کردن جزو الینفک زندگ
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ه به لبخند او ادامه داد:خالصه که  چشم تنگ کرد و خیر

 سیع کن خوشت بیاد! 

 

و چنان لپش را میان انگشتانش دست داراب جلو آمد 

یل بلند شد و صورتش درهم یلچالند،که صدای آخ پردرد 

 رفت.. 

 

 :برو بگیر بخواب تو اتاق! -

 انقدر جلو چشم من نباش! 

 

 ابرو باال انداخت و با لحن تهدیدواری گفت:یم خورمتا!! 

 

 

دن او چشم دوخت و  با لذت به خجالت کشیدن و لب فشر

 شانه ای باال انداخت. با همان نگاه خبیث،
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 :واقعن که... -

 

را گفت و پای کوبان،با قلنی که قصد شکاف  پر خجالت این

دادن سینه اش را داشت به سمت اتاق رفت و لبخند 

 جذاب و مردانه ی او را ندید.. 

 

 

 

 

 هفتصدوهفتادوپنج#پارت

 جانیل#یل

 

 

ینی هایش...   آن شب هم گذشت...با تمام تلچی و شیر
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یل با داراب به خانه شان بازگشت و تا چند روز صبح،یل

یل شماتت و بحث و دعوا با ماندگار را از رس گذراند و متوا

 و حال نه چندان خوبی که گریبانش را گرفته 
ی

با افشدگ

 بود،دست و پنجه نرم یم کرد... 

 

 بی حوصله ای که با هربار مرور آن روز 
شده بود دخیی

،از خشم و تنفر و ناراحنی به خود یم لرزید و شب ها  کذابی

 خواب یم رفت...  با گریه ای بی صدا به

 

 در واقع هنوز با آن موضوع و اتفاق کنار نیامده بود... 

هنوز قلبش درد یم کرد و زخم عمیقی که روحش را خراش 

 م پیدا نکرده بود... داده بود،التیا

 

گوشه گیر شده بود و با خانه ماندن هایش،حنی داد 

 دوستانش را هم درآورده بود! 
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 سخت بود! 

 

شحال درونش را گم کرده بود و حاال یل پرشور و خو یل

ی به همان دخیی شاد و رسزنده کار سخنی بود.   برگشیی

 

حنی با سفری که چند روز دیگر پیش رو داشتند هم 

کرده بود و در نهایت قرار بر این شده بود که   مخالفت

 تنهابی در خانه بماند... 

 

هرچند که گفته بود به خانه داراب یم رود و پدرش چشم 

ک را خجالت زده یم کرد،با بست ه و با اعتمادی که دخیی

ی   گفیی

..شاید بنده خدا خودش بخواد جابی "باید بهش اطالع بدم

 بره"

 را اعالم کرده بود. به طوری موافقت خودش 
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در این میان  داراب هم که حرفی نداشت و در حقیقت،به 

 نوغ خوشحال هم شده بود بابت این قضيه! 

 

فته دوری،یک هفته نزدیگ و زیر یک قطعن به جای یک ه

 سقف بودن را بیشیی ترجیح یم داد! 

 

ک را در خانه  آن هم اوبی که این روز ها حضور بیشیی دخیی

 اش 
ی

 یم خواست... و زندگ

 

 

 

 

 هفتصدوهفتادوشش#پارت

 جانیل#یل
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 :خسته نباشر داداش -

 

عرق پیشابی اش را پاک و با نفس های پر شتابی که هنوز به 

یتم طبییع بازنگشته بودند،رسی برای حامد، که یگ از ر 

 مربی های بدنسازی مجموعه بود تکان داد. 

 

حایل که آب دستکش و باند بوکس را از دستش درآورد و در 

بطری را رس یم کشید، به سمت رختکن رفت و جواب 

 که مشغول ورزش بودند را داد و نگاه گذرابی 
سالم کسابی

 به ساعت انداخت.. 

 

بعد از باشگاه،با احسابی قرار داشت که با تعجب،دعوت او 

 را پذیرفته بود! 

 

در کافه با او قرار مالقات گذاشته بود که بتواند خودش را 

ی نیاورد. کنیی   ل کند و به یک باره فک او را پاییر
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لباس هایش را که تعویض کرد،ساک کوچک ورزشر را 

ون زد.. برداشت و با خداحافظی مختصی از باشگاه   بیر

 

نیم ساعت دیگر وقت داشت،اما اگر یم خواست به خانه 

د،دیر یم شد.   برود و دوش بگیر

 

ی راه،تنها رسی به امالک زد و بعد به سمت کافه ای که  بیر

 فاصله زیادی هم با آنجا نداشت راند. 

 

ی را کنار جدول پارک کرد و از داخل ایینه جلو،دسنی  ماشیر

یم مرتب ترشان اش کشید تا ک به هم ریخته الی موهای

ی پیاده شد و به  ی سوییچ از ماشیر
کند و بعد با برداشیی

 سمت کافه راه افتاد. 
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 هفتصدوهفتادوهفت#پارت

 جانیل#یل

 

 

کافه که محیط باز و طراخ زیبابی داشت،طبق همیشه 

ی بود و آهنگ بی کالیم که در فضای  شلوغ و پر مشیی

 ش یم داد. معطر آن پخش بود،گوش را نواز 

 

 نتخاب خوبی بود! ا

قطعن جلوی چشم این همه ادم،بیشیی یم توانست 

ل کند!   محافظه کار باشد و مشت های بی قرارش را کنیی

 

ی دو نفره ای که  با همان قدم های محکم،به سمت میر

ی در گوشه ی دنج تر کافه قرار داشت رفت و پشت  نسبیی

ی نشست.   میر
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ی   ز چک گذاشت و بعد اگوشر و کیف پولش را روی میر

کردن ساعت،نگاه کیل ای به اطراف انداخت و در جواب 

 گارسوبی که گفته بود

 "خییل خوش آمدید جناب،خی میل دارید ثبت کنم؟"

 تنها بی حوصله لب زد

.فعلن منتظر کیس هستم. -  :هیچی

  

 یل نوشتبعد هم گوشر را به دست گرفت و برای یل

 اده باش.[ ]یک ساعت دیگه اونجام.تا میام آم

 

فردین و خانواده اش،امروز صبح به مشهد رفته بودند تا 

ند و او باید بعد از صحبت با بی  بی را به زیارت امام رضا بیی

 یل یم رفت... احسان، به دنبال یل
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هنوز جمله ی رفیقش،در رسش چرخ یم خورد و هنوز 

 کالفه بود! 

 

ای یک هفته اینکه تا این حد فردین به او اعتماد داشت و بر 

ده بود،آزارش یم داد! ت ک زیبایش را دست او سیی  مام دخیی

 

نمکدان شکانده بود و نامرد بود که به چشم دیگری به 

دخیی رفیقش نگاه یم کرد و دلش بی قراری یم کرد برای 

 دیدن آن موجود تپل و بغیل! 

 

 الی موهایش کشید و از دست وجدابی که درد گرفته 
ی

چنگ

 د.. بود،کالفه تر ش
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 هفتصدوهفتادوهشتت#پار 

 جانیل#یل

 

 

 که احسان برسد،آبی برای خود سفارش داد و 
تا وقنی

خودش را با گوشر مشغول کرد تا کمیی فکرش به سمت و 

 سوی فردین و نارفیقی خودش برود. 

 

 :به به سالم آقا داراب. -

 

همزمان با صدای او،دندان هایش روی هم چفت شد و 

و لورده کردن کیس که  له اری کرد برایمشت هایش بی قر 

ی، این طور بی توجه به خراب کردن حال روخ روابی دخیی

با وقاحت راست راست برای خود یم گشت و با ریش های 

 بلندش،خود پلیدش را استتار یم کرد! 
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ون فرستاد و دست دراز شده  نفس داغ و پر حرصش را بیر

 د. ی او را،نه چندان دوستانه در دست فشر 

 

- . ی  :سالم..بشیر

 

احسان که از رفتار خشک او،تا حدودی متعجب شده 

ی و رو به روی  بود،لبخندش را کیم جمع تر کرد و پشت میر

 او نشست. 

 

 :خوبی آقا داراب؟-

 یادی از ما کردی داداش. 

 

حوصله ی مقدمه چینی و خوش و بش کردن با او را 

 نداشت! 
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زد و با دستابی که با مرد ظاهر نمابی که لفظ قلم حرف یم 

انگشیی های مردانه آن ها را پر کرده بود،دست به ریش 

ی و با وقار رفتار یم کرد!   هایش یم کشید و مثلن متیر

 

 و بی انعطافش را مستقیمن به چشم های سیاه او 
ی نگاه تیر

ل کردن تن صدایش  دوخت و با مکنی که تمامن برای کنیی

ی و به من گفت! بود،گفت:یل  یل همه چیر

 

ی لبخند او را دید.   حواسش جمع بود و به خوبی رنگ باخیی

 

مرد مقابلش دو دو زن شد و طویل نکشید که با لبخند  نگاه

؟..متوجه نیم بند و تصنیع گفت:یل یل؟..چه حرفی

 شم. منظورت نیم
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 هفتصدوهفتادونه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 پوزخند زد... 

کرد و به این   زخندی تلخ و واضح،که احسان را دستپاچهپو 

ی را یم داند!   باور رساند که داراب همه چیر

 

:ینی انقدر مرد پسنی هسنی که حنی غلط اضافه ای که -

ی؟کردی رو گردن نیم  گیر

 

 اخم کرد... 

 از دیدن 
ی

بان قلبش روی هزار رفت و ترس کمرنگ ضی

ی داراب زیر پوستش  دوید..  چشمان وحیسر و خشمگیر
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ست به این فکر کند که هول شده بود و حنی نیم توان

یل و این مرد با هم چیست و در این لحظه ضبط و ربط یل

ی داشت،جز اینکه مثل همیشه دست  ی و موقعیت چه چیر

د تا پس نیفتد؟  پیش را بگیر

 

خودش را جمع کرد و با صدابی که سیع یم کرد محکم 

 آقا داراب؟؟؟باشد،گفت:یعنی خی این حرفا 

ایم یم کنی مرد مومن؟  ؟ بی احیی

 

ی   آب دهانش را قورت داد و با گفیی

 "از شما توقع نداشتم!"

نگاه گرفت و خواست زودتر فرار کند،که غرش او دست و 

 پایش را شل کرد 

 

 :بتمرگ رس جات احسان!! -
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ی ادامه  لب از لب باز نکرده بود،که داراب با خشم بیشیی

ف! داد:این اداهای ال  گ رو برای من نیا بی رسر

یا که گول این ظاهر مردنمات و بخوره جلو یگ فیلم ب

 مرتیکه پست فطرت!! 

 

 :حرف دهنت و بفهم! -

 و حرف بی ربط! 
ی  یعنی خی این همه توهیر

 

 

 

 

 هفتصدوهشتاد#پارت

 جانیل#یل
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ده شد و درحایل که  ی فشر ی داراب روی میر مشت های سنگیر

ل با تمام وجود سیع یم کر  د تن صدا و اعصابش را کنیی

وقیچ که حق به جانب و بی عار مقابلش  کند،رو به مرد 

نشسته بود غرید:به والی عیل جوری یم زنم تو دهنت که 

!! اسم نحست  م یادت بره مرتیکه الشر

 کم طفره برو واسه من!! 

ی جا من االن اعصاب ندارم شده جنازه ت و همیر

 ندازم!فهمیدی یا نه؟؟؟ یم

 

 ترسیده بود! 

بود و پاهایش برای از خشم عظیم مرد مقابلش خوف کرده 

 فرار بی قراری یم کرد... 

 

نگاه پریشانش را در مکان شلوغی که در آن قرار داشتند 

چرخاند و با فکر به اینکه جلوی این همه ادم،کاری از 

 دست او بر نیم اید،به سمتش رو گرداند. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2505 

 

د و با لحن محکم و تمام جرات و شجاعتش را جمع کر 

ام خودت و نگ  ه دار داراب! قاطیع گفت:احیی

ی نیم گم...وگرنه بی حرمنی  ی به خاطر آقا فردین بهت چیر

 برای منم آسونه! 

 

صدای تک خنده ی عصنی او را شنید و باز هم 

 احمقانه،سیع کرد خودش را بی خیی از همه جا نشان دهد. 

 

اف من بسته یا یل چه دروغی به بند ن:من نیم دونم یل-

! ت یمشما با چه فکری اومدی به من تهم  زبی

ره تو هم!...من تحمل اما اگر بخوابی ادامه بدی کالمون یم

 دروغ و تهمت و بی ابروبی رو ندارم. 

 

 از جا بلند شد و گفت:عزت زیاد. 
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هنوز قدم اول به دوم نرسیده بود،که مچ دستش اسیر 

دش، با قدرت پنجه ی محکم او شد و صدای غرش بلن

 تمام گوش هایش را پر کرد... 

 

 

 

 

 هفتصدوهشتادویکپارت#

 جانیل#یل

 

 

؟؟- ی  :تو ابرو حالیته بی همه چیر

ف و فی کردی...حاال واسه من تریپ کدوم  ت و رسر تو که غیر

 آدم با خدابی و برداشنی سگ مصب؟؟؟

 هان؟؟؟

 داری و بی ناموس دو عالیم؟؟؟   ادعای راسنی و درسنی 
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 موقعیت خوبی نبود!...اصلن... 

 

ه به سمت آن دو مرد ایستاده تمام توجه ها و نگاه  های خیر

در ته کافه جلب شده بود و تمام همهمه و صدا های 

 اضافه خوابیده بود. 

 

صدای غرش داراب،انگار بلند تر از حد تصورش بود،که 

عالوه بر لرزاندن پرده های گوش احسان،در تمایم فضای 

ی کافه پخش شده بود و تماشاخی برا ی معرکه اش دلنشیر

 بود! جلب کرده 

 

 حال اعصابش خوب نبود... 
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ه تر از هر زمابی جلوه یم کردند  مردمک های آبی رنگش،تیر

و دسنی که مچ احسان را در چنگ داشت،کم مانده بود از 

 شدت فشار، استخوان های او را پودر کند! 

 

از انتخابش پشیمان بود و آرزو یم کرد که مردک وقیح را در 

یل و حال فی اشک های یلدنج خفت یم کرد و تال گوشه ای

 بد خودش را،یک جا بر رس او در یم آورد... 

 

 از تنفر و حرص صورتش را پوشانده بود و 
ی

هاله ی پررنگ

این وسط،احسان از ترس قفل کرده بود و برای خالض و 

ئه کردن خود،جمله پشت جمله در ذهن آشفته اش  تیی

 ردیف یم کرد... 

 

ی تمام تمرکزش را هیبت هرچند که  و چشمان مرد خشمگیر

مقابلش ربوده بود و با یک مجسمه خشک شده فرفی نیم 

 کرد! 
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 هفتصدوهشتادودو#پارت

 جانیل#یل

 

 

 انتظارش را نداشت. 

یل.....و نه انتظار آمدن مردی که نه انتظار زبان باز کردن یل

جز یک نسبت دوستانه با فردین،هیچ نسبت دیگری با 

ک نداشت و حال اینطدخ ور با چشمانش قصد دریدن یی

 وجود و پیکرش را داشت! 

 

 مرد شجاغ نبود. 
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از ابتدا پشت اسم و رسم پدرش قایم بود و کارهابی که با بی 

فکری و شاید هم بی صفنی انجام یم داد را الپوشابی یم کرد 

 و حاال... 

شاید اگر درصدی این موضوع را باد به گوش پدرش یم 

ی را یم خواند! رساند،برای همیشه باید فا  تحه همه چیر

  

ون :آقایون اینجا خانواده نشسته...لطفن - ین بیر یف بیی تشر

 به بحث و مشاجرتون ادامه بدین. 

 

نگاه غضب آلود داراب،از صورت رنگ پریده اما حق به 

جانب احسان،روی مرد کت و شلوار پوِش الغر اندایم که 

انگار مسئول آنجا بود رس خورد و حواسش به سکوت 

ه شان بود جمع شد...   عجیب و چندین چشیم که خیر

 

  کنم! :بفرمایید خواهش یم-
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ون فوت کرد و درحایل که  نفس داغ و حرض اش را بیر

ده یم شد،گفت:بحث  هنوز مچ احسان درون چنگش فشر

 و جدیل نیست جناب. 

 

کالفه و با اخم هابی که زیادی چهره اش را بی انعطاف و 

داد:یه صحبت کوچیکه؛ االن  سخت نشان یم داد،ادامه

 شه! تموم یم

 شما بفرمایید. 

 

که از دو طرف در منگنه قرار گرفته بود،من و   مرد بیچاره

منی کرد و در نهایت با دیدن جدیت و رسسخنی مرد 

مقابلش،به ناچار کوتاه آمد و گفت:خواهشن اینجا دعوا 

 ایجاد نکنید. 

ه...   محل کسب و کاره،اعتبارش زیر سوال میر
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 هفتصدوهشتادوسه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 انداخت نگاه مستاصل دیگری به ان ها 

م. :اگر اتفافی بیفته مجبور یم-  شم با پلیس تماس بگیر

 

 این را گفت و بی حرف دیگری،از آن ها دور شد. 

 

ی مرد،داراب با شعله های خشیم که تا چشمانش باال  با رفیی

ن حس انزجار آمده بود،چند دم عمیق گرفت و با هما

 پررنگ،رو گرداند سمت او.... 
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تمام دردش این بود که آن مرد پست،حنی ذره ای نادم نبود 

ا از  و با وقیح ترین حالت ممکن انکار یم کرد و خودش را میی

 دانست! هرچه که شده بود یم 

 

ی خی یم گم بهت.. -  :خوب گوشاتو وا کن ببیر

 

یرّ درستک
َ
 ار! پوزخندی زد و با طعنه لب زد:خ

 

حرص چشمان او را دید و انگشت اشاره اش تهدیدوار روی 

 سینه ی او کوبیده شد... 

 

ه در چشمانش،لب جنباند و با  رس جلو کشید و درست خیر

را قرمز  جدیت بی سابقه و خشیم که پوست گندیم رنگش

!...حنی سایه تم بخواد از کرده بود،غرید:خودت که هیچی

ی اون دخیی رد بشه احسا  ن!! دومیی
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انگشتش جمع شد و جای ان،این بار مشتش روی سینه او 

فرود آمد و بی توجه به صورت درهم رفته از درد او،ادامه 

 ت نیم ذارم!! داد:زنده

 

 :من کاری... -

 

 گری نطقش را بست. حرفش را برید و با مشت دی

 :وای به اون روز!.... -

ت وای به روزی که روحم خیی دار شه که دور و برش پیدا

 شده....یم دوبی چیکارت یم کنم که! 

 خی گفتم ِبت؟؟ 

 

دسنی به شانه اش کشید و از الی دندان های چفت شده 

 ت نیم ذارم!! اش غرید:زنده
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اش را  نگاه آخرش را از چهره ی درهم و دسنی که سینه

ماساژ یم داد گرفت و با نیشخندی مملو از حرص 

 گفت:عزت زیاد! 

 

 

 

 

 هارهفتصدوهشتادوچ#پارت

 جانیل#یل

 

 

دسنی گوشه لبش کشید و بی توجه به آن همه چشم 

ه،با قدم هابی بلند و محکم راه خروج را در پیش گرفت.   خیر
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ی شد و درحایل که آن را راه یم انداخت،تمام  سوار ماشیر

 
ی

ی کشید تا بلکه باد،درصدی از آن گر گرفتگ شیشه هارا پاییر

 وجودش را کم کند. 

 

یل پیام دیگری برای یل را در پیش گرفت و  مسیر خانه فردین

 فرستاد. 

 

 الی موهای خوش حالنی که نامرتب شده بودند 
ی

چنگ

کشید و آرنج به لبه پنجره تکیه داد و سیگاری که روشن 

 کرده بود را کنج لبش گذاشت... 

 

 سیع یم کرد خودش را آرام کند... 

 و دور از هیاهوبی شو 
د که سیع یم کرد همان داراب منطقی

 حاالیش فرق داشت! 
ی

ی و جنگ  زیادی با مرد خشمگیر
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 اش فاصله گرفته بود و 
ی

از تمام اصول و چهارچوب زندگ

هزاران فحش رکیک در رسش به احسان نسبت یم داد و 

ی چند وقت پیش،تا چه حد  حنی متوجه نبود که تا همیر

ر تاکید داشته! روی حفظ ظاهر و   پرستیر

 

بود،کام عمیقی گرفت و فرمان از سیگار دویم که آتش زده 

 چرخاند و وارد کوچه شد. 

 

ی را جلوی در خانه فردین متوقف کرد و درحایل که  ماشیر

 به 
ی

ون یم فرستاد،تک زنگ حجِم تلخ دود سیگار را از گلو بیر

د و یل زد و تا وقنی که بیاید،رس به پشنی صندیل تکیه دایل

 .. پلک برهم گذاشت

  

 :سالم.. -
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 دوهشتادوپنجهفتص#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی نشسته اینکه گ یل  داخل ماشیر
یل آمد و دقیقن چه زمابی

 بود را نیم دانست.. 

 

حنی نیم دانست چند دقیقه همان طور چشم بسته غرق 

 بوده! 

ون کشیده  تنها با صدای سالم او،از قعر سیاه افکارش بیر

به قدری ذهنش مشغول بود که حنی سیگار به   شده بود و

لیی رسیده ای که تنها دو پک به ان زده بود را هم به کیل فی

 فراموش کرده بود! 
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 .. یل انداختحرکت کرد و در همان حال نیم نگایه به یل

  

 رارو قفل کردی؟جواب سالمش را داد و گفت:د

  

 :هوم.. -

 

 
ی

د و کالفه از سکوت و گرفتگ پایش را روی پدال گاز فشر

؟...حالت  خوبه؟ اخیر او گفت:چه خیی

  

؟ - ؟خوبی  :اوهوم..من خوبم...تو خی

 

 رسی تکان داد

 :خوب -

 

؟-  :مطمئنی
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 گوشه ابرویش را دست کشید... 

 خوب نبود! 

 

ثار خشم در رسش درد یم کرد...فکرش درگیر بود...هنوز آ

وجودش پابرجا بود و هنوز مشت هایش برای کوبیده شدن 

ی له ی   کردند! له یم بر فک کیس ، یا خرد و خمیر کردن چیر

 

 :آره -

 

ک کامل به سمتش رو چرخاند  از گوشه چشم دید که دخیی

ی شده؟...احساس یم کنم یکم  ی و با مکث گفت:چیر

 ....  ناراحنی
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 هفتصدوهشتادوشش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 ابروبی باال انداخت. 

ی میان شان دیگر الزم  ی بردن سکوت سنگیر اینکه برای از بیر

 نبود زحمنی بکشد خوب بود. 

  

 . :شاید -

 

ه به نیم یل یل که نگران شده بود،تنش را جلوتر کشید و خیر

رخ سخت و لب های خایل از لبخند او گفت:خی شده 

 فی زده؟خب؟..کیس حر

  

 دستش را بند بازوی او کرد و مردد لب زد:دعوا که نکردی؟ 
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ین بود،اما در حال حاضی اعصاب سوال  نگرابی اش شیر

ی و  جواب نداشت...طوری که حاال آن سکوت سنگیر

 مزخرف را ترجیح یم داد! 

 

کنه از این رو لبخند محوی زد و گفت:یکم رسم درد یم

 فقط.....اتفافی نیفتاده. 

 

 صدا و چهره ی مردانه ی او یل
ی

یل که دلش برای خستگ

 مالش رفته بود،لبخندی زد و خودش را جلوتر کشید. 

 

لعمیل نشان قبل از اینکه داراب به نزدیگ او عکس ا

ه به  دهد،بوسه ی پر صدابی بر گونه اش نشاند و خیر

ی جاده و صورت   که حاال بیر
ی

لبخند کج و چشمان آبی رنگ

ِ جناب محرابی مشتاق او در نوسا
ی

ن بود،گفت:از خستگ

 جان! 

 حاال رفع شد یا باز بیام برات؟ 
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 حالش یم توانست بد بماند مگر؟ 

 

ند هفته ناراحنی و وقنی لبخند درخشان او را بعد از چ

ی دیده بود یم توانست؟   گوشه گیر

 

 بدیهن که نه! 

ک هنوز محزون به نظر یم  حاال هرچند که چشمان دخیی

ت او را چاک  رسید و فروغ و شوق قبل را نداشت و غیر

ی شیطنت های کوچک هم غنیمت  چاک یم کرد....اما همیر

 بود دیگر،نه؟

 

 

 

 

 هفتصدوهشتادوهفتپارت#
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 جانیل#یل

 

 

ی کم کرده  دل به دلش داد و درحایل که حاال از شتاب ماشیر

 من 
ی

بود و از الین سبقت کنار کشیده بود،گفت:خستگ

ی تر از گونه رو مزین بیشیی از این حرفاست..  .باید یکم پاییر

 یم کردی خانوم. 

 

یل روی بازویش نشست و شنید که بالفاصله مشت یل

ک با حرص و خجالت گفت:خییل خییل  م فرصت آددخیی

 طلنی هسنی داراب! 

 من تازه فهمیدم.. 

 

ه به چشم غره ی نازدار و "پررو"بی که زیر لب به او  خیر

نسبت داده بود،ابرو باال انداخت و گفت:خب تا وقنی 

ینی هست،چرا شکالت تعارف یم کنی عزیز من؟   شیر
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د و با جدیت اضافه کرد:بچه کوچیکم که باشه اول  لب فشر

ینی رو یم ه رساغ شکالت! هگیر شیر  ،بعد میر

 

از مثال مسخره ای که زد،خنده اش گرفته بود اما با حفظ 

ی داد که بعد از یک سکوت  ظاهر،حواسش را به دخیی

طوالبی و تجزیه تحلیل جمله ی او،لپ هایش اناری شد و 

 با صدای بلندی گفت:داراب!!..واقعن که... 

 

 یم راهنمای چپ را زد و درحایل که با احتیاط دور 

ی بدی نگفتم که.   زد،گفت:چرا؟...چیر

خواسنی خستگیم در شه،منم در این راستا راهنماییت 

 کردم. 

 

م. -  :عجب!..نیم خواد پس راهنمابی کنی آقای محیی

 . شر جنابعایل همون بخوابی خوب یم
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 :هوم..اینم پیشنهاد خوبیه! -

 فقط یم دوبی مشکل کجاست؟ 

 

 یل مکث کرد و پرسید:کجا؟.. یل

 

 بره. اون جابی که من تنهابی خوابم نیم: -

 

 

 

 

 هفتصدوهشتادوهشت#پارت

 جانیل#یل
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ک که از حجم شیطنت مرد مقابلش،باز هم لپ  دخیی

هایش رنگ گرفته بود،باالخره لبخند پر شوری روی لب 

هایش نقش بست و با نازی که ناخوداگاه در لحنش جاری 

ک مورد نظر در د  شده بود  س نیم گفت:متاسفانه مشیی سیی

 باشند. 

 

؟؟ - م ینی  :لطفن بعدن تماس بگیر

 

ی پیچید،لب های صدای قهقهه ی یل یل که در فضای ماشیر

ی را جلوی در خانه اش پارک کرد.   او هم کش آمد و ماشیر

  

ی که با ته مانده ابی از خنده و نگایه دلیی و 
به سمت دخیی

 د،رو گرداند. براق تماشایش یم کر 

  

د و خایل از شوخی تمام این سال برخالف رفتار خونش 

 که گوبی جاذبه ی نگاه
ش را چندبرابر یم هایش،با شیطننی
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؟...یا قراره بم کرد،با اشاره ای به در لب زد:پیاده یم شر

ینی بدی؟   شیر

 

چشمان گرد شده و بامزه ی او را که دید،میل به خندیدنش 

ان و متعجنی را رسکوب کرد و  ک حیر
تنش را به سمت دخیی

 انگار زبانش بند آمده بود مایل کرد.  که

 

ک بغیل اش،اما ته دلش انگار حرف  شوخی یم کرد با دخیی

ی  دیگری یم زد که چون بچه ای تخس،واقعن منتظر گرفیی

ینی رسخ و خوش لعاب بود!   همان شیر

 

 :سکوت عالمت رضا بود دیگه،هوم؟ -

 

 یل
ی

،تند و تند پلک زد و برای لحظه ای فکر یل با دستپاچگ

کرد تمام این ها را در خواب یم بیند و باز هم اسیر یک 

انه شده...اما وقنی که جدی جدی داراب با  رویای دخیی

همان نگاه عجیب و شیطان به سمتش گردن کشید،هول 
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ی  شده "خاک به رسم"ی زمزمه کرد و بی فوت وقت از ماشیر

ی پرید.   پاییر

 

که ،صدای قهقهه بلند او را شنید و درحایل  لحظه ی آخر 

ینی آن لحظه ها،لب گزید و جلو  قلب درد گرفته بود از شیر

 تر به سمت خانه راه افتاد. 

 

 

 

 

 هفتصدوهشتادونه#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی  درسکوت،با هم وارد خانه شدند و داراب،ساک نسبیی

ک فراری را با خود آورد.  ی دخیی  سنگیر
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ال یل به خانه شان باخیی بود،حاز آمدن یلپروانه که از قبل،ا

با لپ هابی رنگ دار از شادی و لبخندی پررنگ برای 

 پیشواز او ایستاده بود.. 

 

ی هیجان زده اش،هم زمان شد با در آغوش  "سالم" گفیی

ی یل یل و حرف های ذوق زده ای که پشت هم ردیف گرفیی

 یم کرد. 

 

د را در این قرار بود یک هفته،کیس هم جنس و همراه خو 

ی  خانه ی مسکوت و حوصله رسبر  داشته باشد و چه چیر

 بیشیی از این یم توانست خوشحالش کند مگر؟ 

 

داراب درحایل که از خنده و خوش و بش آن دو،لبخندش 

ی  هنوز پابرجا بود،به سمت اتاق ها رفت و بعد از گذاشیی

یل در اتاق پروانه،به سمت اتاق خودش گام ساک یل

 برداشت. 
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ت سیاه رنگ و ساده ای که از بعد از  باشگاه هنوز به بی رسر

 تن داشت را درآورد و روی تخت مرتبش پرت کرد.. 

 

مقابل ایینه،ساعتش را از دست درآورد و نگاه گذرابی به 

 خودش انداخت. 

 

ته ریش هایش بلند شده بود و چهره اش را سخت تر و سن 

 باالتر نشان یم داد.. 

 

 کرد،حاال با بدبی نافرم و فربه سن دار و   شاید اگر ورزش نیم

 حنی هم سن و سال فردین به نظر یم رسید! 

 

یاد داشت،برخالف  از سال های دور و تا آنجابی که به

بسیاری از مردان دیگر ، نوع تغذیه ای که مصف یم کرد 
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برایش بسیار مهم بود و توجه زیادی به ظاهرش نشان یم 

 داد... 

 

م و این پوست خوب را،همه از همان این دندان های سال

ی خوبش داشت و بخش قابل توجیه از عزت عادت ها

 نفس و اعتماد به نفسش را مدیون همان ها بود! 

 

 

 

 

 هفتصدونود#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 کوتایه گرفت.. به حمام رفت و دوش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2533 

 

 به چشمانش حمله کرده بود و این 
ی

عجیب بود که خستگ

 مد! وقت از روز خوابش یم ا

نی که به تن خمیازه ای کشید و با همان حوله سنگی

 داشت،روی تخت دراز کشید و پلک هایش را بست.. 

  

فضای نیمه تاریک اتاق و پرده های ضخییم که تا حد 

زیادی جلوی نور را گرفته بودند،ملزومات یک خواب چند 

ی را فراهم کرده بودند و صدای ریز خنده  ساعته و دل انگیر

ان ون اتاق یم امد،همچون آرامهای دخیی ش ه ای که از بیر

 خوشایندی بود که به وجودش تزریق یم شد.... 

 

 گفته بود تنها خوابش نیم برد و دروغ نبود! 

دلش گرمای حضور کیس را درست در کنار و نزدیگ 

یل یم توانست آن خودش یم خواست و چه کیس جز یل

 حضور موثر باشد؟
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 زد.. لبخندی زد و غلنی 

  

ت وداع بلند مردی نبود که از دور برای خواسته هایش دس

 کند!... 

 

 برنامه داشت... 

 که باید زیادی روی آن ها کار یم کرد... 
ی

 برنامه های بزرگ

 

 

* 

ی دو دیقه پیش من داخلش نمک - :وای پروانه!...همیر

 ریختم! 

 

 :نه!! -
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با صوربی نادم و درهم،ظرف نمک را کنار اجاق رها کرد و 

به ای به پیشابی ام زدم.   من با حرص ضی

 

م:من که ا-  . ین غذارو گردن نیم گیر

 پای خودت. 

 

بی خیال شانه ای باال انداخت و درحایل که خودش را از 

کانیی باال یم کشید و یم نشست،با خنده گفت:گردن من 

 آقا! 

ی شور غذارو هم تونستم درست  بابا اگه بفهمه حنی همیر

ه.. کنم از خوشر جشن یم  گیر

VIPیل: یل 

 هفتصدونودویک#پارت

 جانیل#یل

 

 هیم به پیاز های خوش عطری که طالبی یم شدند زدم. 
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اگر آن نمک پاشر رسخود پروانه خانم را فاکتور یم گرفتم،تا 

ی خوب پیش رفته بود.   اینجا همه چیر

 

 :نچ نچ...دخیی گنده بلد نیسنی غذا درست کنی هنوز؟ -

 

ه ی گنده  خنده ای رس داد و بعد حق به جانب گفت:دخیی

م . که تازه داری با مالقه و کفگیر آشنا یم  تر ، از تو بهیی  شر

 

 ه کمر زدم و با اخیم تصنیع به سمتش رو گرداندمدست ب

 

یزی - :نه بابا؟پس عمه ی من که داره برات کوفته تیی

 درست یم کنه؟؟ 

 

خانه  ی چشمان شیطان و عسیل رنگش را دوری در آشیی

 .  چرخاند و گفت:کوفته یا بمب ساعنی
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مکت نیم کنم...اینجا با ده نفرم به جان خودت من که ک

 شه! جمع نیم

 

 یم گفت. راست 

 

ظرف هابی که با جهت و بی جهت کثیف کرده بودم سینک 

ی پر از وسیله و اشغال   و زمیر
را پر کرده بودند و روی کانیی

که بی حواس همه جا پخش و پالی شان کرده هابی بود 

 بودم. 

 

هنوز پوست پیاز  البته که خود پروانه هم بی تقصیر نبود و 

ی گرفته بو  د و همان جا روی قایل هابی که با تنبیل روی زمیر

 رها کرده بود به چشم یم خوردند! 

 

ی و خانه دار در نیم آمد انگار!   از من آشیی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2538 

پوفی کشیدم و درحایل که زیر اجاق را خاموش یم 

کردم،گفتم:به جان تو منم از کمر افتادم. باید کمک کنی 

ی کنیم! دوتابی اینجارو ت  میر

 

 

 

 

 هفتصدونودودو#پارت

 جانیل#یل

 

 

ون کشیدم و با  گوشت ورز داده شده را از یخچال بیر

ی نشستم و قبل ازینکه  ی گردو و زرشک ها پشت میر برداشیی

 نالیدم:وای خدا مردم از 
ی

دست به کار شوم،با کالفگ

 گرما....پنجره رو وا کن پروانه. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2539 

نه درحایل که از روی صدای زنگ تلفن خانه بلند شد و پروا

ی یم  پاییر
 پرید گفت:بذار برم تلفن و جواب بدم،بعد کانیی

 میام باز یم کنم... 

 

بی حرف رسی تکان دادم و چانه ای گوشت جدا کردم و با 

 دقت و وسواس،وسط آن را با گردو و زرشک پر کردم.. 

 

ی و پرزحمت را  ی باری بود که این غذای سنگیر این اولیر

 امیدوار بودم که بد در نیاید.  درست یم کردم و 

 

ش زیاد شده و تا اینجا نمک سس  رچند که یم دانستمه

 چند امتیاز منقی برای خودم ثبت کرده بودم! 

 

خانه،رسم را به سمنی تکان دادم تا  ی کالفه از گرمای زیاد اشیی

موهابی که روی شانه ام ریخته بودند را عقب برانم،که 

ی   خانه شد. همزمان پروانه هم وارد آشیی
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ی جاگیر شد. پنجره را باز کرد و مق  ابلم،پشت میر

 

نیم نگایه به صورتش انداختم و با کنجکاوی پرسیدم:گ 

 بود؟ 

 

 از داخل کاسه گردوبی برداشت و گفت:بابام بود. 

 

کوفته ای را که حسابی گردش کرده بودم،داخل ظرف 

ی بود گذاشتم و درحایل که سیع یم کردم ی که روی میر ی  تمیر

 داشت؟ لحنم بی تفاوت باشد،گفتم:عع؟کاری 

 

:نه...فقط گفت ناهار جابی دعوته..ما خودمون غذا -

 بخوریم. 
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وا رفته نگاهم را روی مواد کوفته نگه داشتم و ناراحنی همه 

 وجودم را گرفت.. 

 

با چه دِل خوش و شور و شوفی دست به کار شده بودم و 

 حاال یم شنیدم که او قرار نیست بیاید! 

 

 

 

 

 هفتصدونودوسه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :زیاد درست کردم آخه.... -
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 آیه کشیدم لب گزیدم تا حرف اضافه تری نزنم. 

 

:اشکال نداره بابا فدا رست..بذار برای شبمونم ازش یم -

 خوریم. 

 

ی نگفتم.  ی  چیر

تنها در سکوت و ذوفی کور شده بقیه کارهایش را انجام 

کنار پروانه ای که با   ا در دادم و یک ساعت بعد،ناهار ر 

 هیجان از هر دری حرف یم زد خوردم.. 

 

 برخالف تصورم،غذای خوشمزه ای شده بود! 

چه دوتا خورد و من هم به چهطوری که پروانه با اشتها و به

ی طور..   همیر
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نگش ریخته  تمام گردو هابی که داخل سس قرمز و خورسر

دیم شور  کر بودم روغن انداخته بود و انقدر ها که فکر یم

 نشده بود. 

  

 لبخندی زدم.. 

بی هر غذابی که یم خواست با عشق درست به قول بی 

 شود،خییل خوش طعم یم شد! 

 

ی بود.   حقیقت هم همیر

ی دست و پا  ی قطعن اگر یم خواستم برای خودم چیر

ی شوق و دقنی غذا درست نیم کردم  کنم،هیچ وقت با چنیر

ر نهایت انقدر یا دو یا از بی حواش ان را یم سوزاندم،

 خوش رنگ و لعاب و خوب از آب در نیم آمد! 

 

 اما خب... 
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مهم این بود که داراب این جا نبود تا با لذت و انتظار به 

سم!   چهره اش زل بزنم و نظرش را بیی

 

 آیه کشیدم و از جا بلند شدم. 

یم توانستم امید وار باشم که حداقل شب یم آید و از این 

 خورد... غذا لقمه ای یم 

 

حاال هرچند که حس خوبم پریده بود و حنی اگر نیم خورد 

 . هم فرفی نیم کرد 

 

 

 

 

 هفتصدونودوچهار#پارت

 جانیل#یل
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 چند ساعت دیگر را با پروانه مشغول بودیم. 

خانه ی شلوغ پلوغ را رس و  ی ی را جمع کردیم و باهم آشیی میر

 سامان دادیم.. 

 

 چابی و یک زیر من دوش کوتایه گرفتم و بعد هم ب
ا سینی

انه  انداز کوچک،با او به حیاط رفتیم تا به قول خودش دخیی

 در کنار هم وقت بگذرانیم.. 

 

دمپابی هابی که جلوی در رها بود را پا کردم و با لبخند،نفس 

ی خنک گرفتم..   عمیقی از هوای نسبیی

 

پرتوهای نورابی آفتاب وسط حیاط پهن بودند و صدای 

ی درخت ها نشسته بودند همه جا را گنجشک هابی که رو 

 پر کرده بود. 
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زیر انداز را زیر درخت تنومندی که سایه ی خوبی انداخته 

 بود،پهن کردیم و نشستیم. 

  

دست بردم و موهای نم دارم را دورم باز کردم تا گرمای 

 دلچسب آفتاب خشک شان کند. 

 

 بودماین روزها زیادی حوصله ام را رس یم بردند و در فکر 

 شان کنم... که کوتاه

 باید از بابا اجازه یم گرفتم. 

هرچند که حاال عالوه بر او مامان هم مخالف این کار شده 

 بود و اگر بابا هم اجازه یم داد مامان نیم گذاشت. 

 

 به آن ها 
ی

 چابی از داخل سینی برداشتم با دلتنگ
استکابی

 فکر کردم. 

 

 باید شب با بابا تماس یم گرفتم.. 
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 روز نشده دلتنگ شان شده بودم..  ز یکهنو 

 

  یل:یل-

 

درجواب پروانه بی حواس هویم کشیدم و درحایل که هنوز 

ی  فکرم پیش بابا و بقیه بود،جرعه ای از چابی دارچیر

نگ نوشیدم  . خورسر

 

از گوشه چشم،پروانه را دیدم که روی زیر انداز دراز کشید 

 و تبلت خاموشش را کنارش گذاشت. 

 

 

 

 

 

 فتصدونودوپنجهرت#پا
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 جانیل#یل

 

 

 نگاهم را به چشمان عسیل رنگ و زیبایش معطوف کردم... 

 

 زیادی زیبا و طناز بودند آن چشم ها! 

 صورت مهتابی اش هم همینطور! 
 حنی

برخالف چهره ی سخت و بی تفاوت پدرش،چهره ی 

انه و ملوس او پر از لطافت و مهربابی بود.   دخیی

 

؟ :هیچ وقت دوست داشنی که ی-  ه خواهر داشته باشر

 

ناخوداگاه آیه کشیدم و استکان چابی دستم را بی میل روی 

ی گذاشتم.   زمیر

 دلم برای پروانه یم سوخت...خییل! 
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 تنها که خیی داشتم حداقل تا نصف روز،یا حنی 
یک دخیی

شب،در این خانه تنهاست و کیس را برای هم صحبنی و 

انه اش ندارد.   درد و دل های دخیی

 

 تکیه دادم و من هم مثل او به آسمان آبی دستان
ی م را به زمیر

 و آرام باالی رسمان چشم دوختم. 

 

 :بچه بودم آره...ویل االن دیگه نه. -

 

 :چرا؟ -

 

خنده ی آرایم کردم و برای عوض کردن حال و هوایش به 

شوخی گفتم:چرا بخوام؟...یه عضو اضافی که هرخی که 

 االن دارم و نصف یم کرد! 

ی هم محبت ای بابا رو...هم اتاق و لباسام و...هم کیل چیر

 دیگه که هیچ کدومش به نفع من نیم شد قطعن! 
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زد:ویل من حنی  هویم کشید و بعد از مکنی طوالبی لب

یک یم شدم...   تبلتمم باهاش رسر

 

در سکوت،نگاه ناراحتم را در صورت گرفته اش گرداندم که 

 چشم های زیبایش به سمتم برگشت.. 

 

 یل... خییل تنهام یل:من -

 

 :اینجوری نگو پروانه!..پس من چیم؟؟-

بابات هست...من هستم...مابی هست...ما همه دوست 

 داریم. 

 

واهر بزرگیی داشتم...شاید انقدر جای خایل :اگه یه خ-

 مامانم و حس نیم کردم... 
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 هفتصدونودوشش#پارت

 جانیل#یل

 

 

، قطره اشگ که از گوشه چ شمش چکیده بود را با ناراحنی

 دنبال کردم. 

 راست یم گفت..زیادی تنها بود! 

حنی من هم با وجود یک خانواده کامل و دوست های 

 رنگارنگ...گایه احساس تنهابی و پوخی یم کردم! 

 او که جز پدرش کیس را نداشت! 
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دم سنگینی گرفتم و با دلسوزی خودم را سمتش کشاندم و 

 دستش را گرفتم

 

ت.. خوبه؟؟..دوست داری؟ :من خواهر بزر -  گیی

 

چشمان پر آبش را از آسمان گرفت و به صورت درهم و 

 ناراحتم دوخت.. 

قدر پررنگ و قابل لمس بود که دلم یم ش انغم نگاه

 خواست برای این حال غریبش من هم گریه کنم! 

 

بی طاقت دستش را کشیدم و درحایل که از روی زیر انداز 

صنیع و تلچی گفتم:مسخره بلندش یم کردم،با خنده ی ت

ی که منم گریم نشو دیگه..عع!...تو این طوری آبغوره یم گیر

ه بچه دماغ ... یم  گیر
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ضش که ترکید،کلمات و جمله ها در دهانم یخ بستند و بغ

 موخرمابی ای مات 
ی و بهت زده ام روی دخیی نگاه غمگیر

ماند که صورت گریانش را با دست پوشانده بود و صدای 

 مظلومش گوش هایم را پر کرده بود... گریه ی 

 

 هیچ وقت پروانه را با این حال بد ندیده بودم! 

 خندید... همیشه یم

 حرف یم زد و همیشه با اد
ی

م های دورش با خجالت کمرنگ

 خود را برای بابا دارابش لوس یم کرد! 

 

ه یم شدم،غم پنهابی  گایه که به چشمان عسیل رنگش خیر

دادم....اما هیچ وقت صدای هق را ته آن ها تشخیص یم 

هق گریه اش در گوش هایم نپیچیده بود و انقدر واضح از 

 بود! تنهابی اش حرف نزده 

 

بی طاقت از این حال بدش،جلو رفتم و تن ظریفش را به 

 آغوش کشیدم.. 
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بی مقاومت دست هایش را دورم حلقه کرد و من هم با 

دمش..   بغضی بعید،بیشیی به خودم فشر

 

 

 

 

 

 هفتصدونودوهفترت#پا

 جانیل#یل

 

 

...وقنی شبا بابا یم خوابه...من تو اتاقم همش گریه - :وقنی

 .. یل. یم کنم یل
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نفیس گرفتم تا آن بغض لعننی ای را که داشت چشمانم را 

 خیس یم کرد مهار کنم... 

 

 چند سال داشت مگر؟

ده سالش بود؟  ی  غیر از این که سیر

 به خواب یم رفتند؟هم سن و سال هایش شب ها چطور 

حتمن با یک شب بخیر و بوسه ای بر صورت پدر و 

  رفتند دیگر... مادرشان به خواب هابی آرام و خوشایند یم

 درست مثل من! 

 زیادی رسخوش و بی 
ی
ده سالگ ی  خیال بودم... من هم در سیر

با غرغر های مامان مسواک یم زدم و با نگاه مهربان و 

یم رفتم تا در تاریگ اتاق و زیر بدرقه گر بابا به اتاق خوابم 

پتو،با دوستان رسخوش تر از خودم چت کنم و تنها دغدغه 

یک وقت مامان بی هوا به اتاقم رسکیسر که ام این بود 

 نکند! 
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ده شد و دستانم نوازش وار روی کمرش  قلبم برایش فشر

 نشست.. 

 

:کاش حداقل یه داداش داشتم مثل تو.....من -

 ... ...حنی  حنی

 

 یل... زد و با درد نالید:حنی هیچ دوسنی هم ندارم یل هقی 

 

 :من چیم پس؟ -

 

 سکوت و صدای گریه ی مظلومانه اش بیشیی ناراحتم کرد. 

 

:مگه من دوستت نیستم دیوونه؟؟..ها؟...تازه اگه قابل -

 بدوبی خواهرتم میشم...خوبه؟ 

 

 تنش را از بغلم جدا کرد. 
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بیشیی سوخت و با چشمان قرمز و خیسش را که دیدم،دلم 

خودم فکر کردم که چطور نفهمیدم که پروانه تا این حد 

ی است؟؟   رنجیده و غمگیر

 

 لب گزیدم.. 

 شاید چون همیشه تمام هوش و حواسم به پدرش بود! 

 

 

 

 

 هفتصدونودوهشت#پارت

 جانیل#یل

 

 

...ویل... -  :دوستم هسنی
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ی ریزانش را پاک کرد و گرفته لب با پشت دست اشک ها

 :بازم تنهام.... زد 

 

اشک هایش که باز راه خودشان را از رس گرفتند،کالفه از 

 جا بلند شدم و دستش را گرفتم و با خودم باال کشیدم. 

 

به سمت خانه قدم برداشتم و گفتم:فایده نداره...باید دو 

ون تا دلت وا شه تو.   تابی باهم بریم بیر

 

ه ی زر زرو.   و با شوخی اضافه کردم:دخیی

 

را به رسویس فرستادم و بعد با خودم به اتاق بردم و او 

 برایش لباس انتخاب کردم... 

آرایشش کردم و موهای زیبایش را از پشت برایش بافتم و 

 بوسه ای روی لپش نشاندم. 
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لباس های خودم را هم عوض کردم و درحایل که در رژ لب 

یم بستم و شال را روی رسم یم کشیدم،با آجری رنگم را 

به سمت در قدم تند کردم و گفتم:بریم پری اسنپ عجله 

 رسید.. 

 

کلید خانه را برداشتیم و وقنی درها را قفل کردیم،با هم 

 مان آمده بود شدیم. سوار پراید نوک مدادی که دنبال

 

 مقصدمان پیش بچه های اکیپ بود. 

که خییل وقت بود که به آن هم دلتنگ شان بودم و هم این

 ها رس نزده بودم. 

  

دست پروانه را گرفتم و هم قدم با خودم به سمت کافه 

 رستورابی که اغلب اوقات با بچه ها به آنجا یم رفتیم،بردم. 
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یل....شاید دوستات خوششون :من خجالت یم کشم یل-

 نیاد من و آوردی تو جمعشون. 

 

دم و درحایل که دکمه طبقه ی سوم آسانسور را فشر 

رش یم کردم گفتم:چرت و رسووضعم را از داخل ایینه وا

ی که  پرت نگو!...اتفاقن انقدر بچه های خایک و گریم هسیی

 نگو. 

 

نگایه از ایینه به صورت مضطربش انداختم و سیع کردم 

ونه؟ ی  حواسش را پرت کنم:خط چشام میر

 

 

 

 

 هفتصدونودونه#پارت

 جانیل#یل
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زمان با باز شدن در اسانسور،لبخندی زد و هم

 یل خوشگل شدی. گفت:اوهوم..خی

 

بوش در هوا برایش فرستادم و باز هم دستش را در دستم 

 گرفتم و دنبال خودم هدایت کردم. 

 

 :سالم. -

 خییل خوش آمدید. 

 

 :سالم. -

 

گارسون جوابی که چهره اش برایم جدید بود و انگار تازه در 

به کار شده بود،مودبانه با دست به سالن اینجا مشغول 
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ی شلوغ کافه ا شاره ای کرد و گفت:هم یم تونید داخل نسبیی

ید روف گاردن.  یف بیی  بشینید،هم تشر

 

رسی تکان دادم و با تشکر مختصی،همراه با پروانه به 

سمت دری که به فضای آزاد و باز کافه راه داشت قدم 

 برداشتم. 

 

 :اینجا چقدر قشنگه! -

 

 بخندی به چهره ی خشنودش زدم. ل

ی از آن  صورت محزون و گلوله خوب بود که دیگر خیی

 های درشت اشک نبود! 

 

روی مبل های ال مانندی که در گوشه دنچی از آنجا قرار 

ی یم گذاشتم  داشت،نشستم و درحایل که کیفم را روی میر

 گفتم:آره. 
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 من جای بد نمیارمت که خوشگله! 

 

 لبخند واقیع تری زد.  کنارم نشست و این بار 

 

 :دوستات نیومدن؟ -

 

 گوشر انداختم.   نگایه به ساعت

همان وقنی که تصمیم گرفته بودم پروانه را با خود به اینجا 

بیاورم،در گروه به بچه ها اطالع داده بودم و ان هاهم از 

 خدا خواسته قبول کرده بودند که یم آیند. 

هرچند که مبینا مسافرت بود و گله کرده بود، حاال که 

 نیست ما قرار و مدار گذاشته ایم. 

 

 ن..دیگه اآلناست که برسن. :تو راه-
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رسی تکان داد و بی حرف نگاهش را در اطراف چرخاند و 

من خوشحال ازینکه توانستم حنی ذره ای حال و هوایش را 

 عوض کنم،با لبخند نظاره گرش شدم.. 

 

 

 

 

 هشتصد#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 یک رب  ع بعد بچه ها کم کم رسیدند... 

 با تک تک شان حال و ا
ی

حوال کردم و به کلکل های با دلتنگ

 و حرف های بی ربط و شاخه به شاخه شان گوش 
ی

همیشگ

دم.   سیی
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همان اول،پروانه خجالنی ای را که در نزدیک ترین جا به 

ی حال حواسم  من نشسته بود به همه معرفی کردم و  در عیر

 شان هم بود. به تعجب نگاه های

 

ی باری بود که دخیی داراب را یم دیدند.   اولیر

ن هم دخیی مردی را که کم از او برایشان تعریف نکرده آ

ی به این سن  بودم و شاید تعجب یم کردند که داراب دخیی

 دارد. 

شاید هم ازینکه من و پروانه باهم دوست و صمییم بودیم 

 شان خوانده بودم. آن تعجب کمرنگ را از نگاه های

 

؟ یل،یم:دو روز دیگه تولدت یل-  خوای چیکار کنی

 

ان هات چاکلت پر خامه ای را که دلم را زده بود،روی لیو 

ی گفتم:روت و برم.  ی گذاشتم و خطاب به نگیر  میر
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 کنم؟من چیکار  

 شما باید سورپرایزم کنید خیر رسای بی مختون. 

 

ارسالن بی ادبانه انگشت وسطش را نشان داد و مهدی 

ی با زبانش صدای بدی درآورد و گفت:باشه دو بار!   متعاقیی

 

ره ی غلیظی به ان دو رفتم و گفتم:ینی فضوالت چشم غ

 ست تو این رفاقت! هرخی پرنده

 

به کیارش با خنده،گوشر را کنار   گذاشت و درحایل که ضی

ی محکیم بر کتف مهدی یم نشاند،گفت:غمت نباشه 

 یل. یل

ی و تو لونه سگش یم کشه.   ممیل زحمت پاربی گرفیی
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ب و  زور رس کشید  ارسالن ته مانده شیک شکالتش را با ضی

 پاربی هرگ ندونه فکر یم کنه یم 
ی

و گفت:حاال یجوری یم گ

 جام بدیم برادر من! خواییم صد مدل فسق و فجور اونجا ان

 تولد منی رو که یادته.. 

شنی مهد کودک ژاله گروه رسود تشکیل داده بودیم،شیر 

 موز رس یم کشیدیم. 

 

پاربی  :زارت..حاال گ گفته من یم خوام تو ده میی خونه-

م؟  بگیر

 تازه بابامم پشیمون شده خونه رو گذاشته بنگاه برا فروش. 

 

 

 

 

 هشتصدویک#پارت

 جانیل#یل
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ی داخل دهانم گذاشتم و پرسیدم:چرا؟   تکه ای از کیک نگیر

 

ان راه انداخته.   کیارش زودتر گفت:آقا خوابگاه دخیی

  

ی های بغیل به جمع پر   زیر خنده زد و توجه میر
ارسالن پقی

 صدای ما جلب شد. 

  

ی به پایش کوبیدم و با خنده  به ای از زیر میر با پا ضی

 گفتم:کوفت! 

 آدم با دهن پر میخنده میکروب؟ 

 

بی توجه دور دهانش را پاک کرد و رو به مهدی گفت:سگ 

 تو روحت که همیشه خدا تک خور بودی یابو! 
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 با تاسف رسش را تکان داد

تم ممد دخیی مخیی تو :من به تو عوضی چند روز پیشا نگف-

 دست و بالت هست یا نه؟

رس دادی که نداری و بدبخنی   جوری روضه ی جان گداز

دلم سوخت گفتم بگردم خودم برات یگ گیر بیارم بی 

ف!   رسر

 

ی زودتر از من تکه آخر کیکش را بلعید و بی توجه به  نگیر

ویشگوبی که از بازویش گرفتم،گفت:اسگِل مگه با تو 

یک بشه؟  رسر

ی نداری برادر  اگه مهدی تک خوره تو هم سگ خوری سیر

 من. 

 

بلند قهقهه مان گم  صدای زنگ گوشر پروانه،در صدای

 شد. 
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یل فضوالت که نه،خودم شخصن ریدم تو :ینی به قول یل-

 این رفاقت! 

 

ای ی زمان که زودتر از بقیه قاچ مان رسید و همسفارش پییی

ا بر یم داشتم،حواسم رفت ی  از پییی
ی

به پروانه ای که با  بزرگ

ش کمرنگ کنار گوشم گفت:باباِم یل  یل! اسیی

 

مچی ام که هفت و نیم را نشان یم داد  نگاهم را تا ساعت

ایم زدم.  ی  به پییی
ی

 کشیدم و گاز بزرگ

 

ی چیکار داره.. -  :بردار ببیر

 حتمن تا االن رسیده خونه دیده نیستیم. 
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 هشتصدودو#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

حرفم رس تکان داد و من درحایل که با یک حسادت به تایید 

،گوشر احمقانه و بی  خایل از تماسم را چک یم معنی

کردم،قاچ دیگری داخل دهانم چپاندم و با همان دهان پر 

 رو به ارسالن تشر زدم:مثل آدم بخور دیگه

؟  دو تا دو تا یم لمبوبی

 

- .  :الو..سالم بابابی

 

بار طبقه ی خنده،اینحواسم از ارسالن که با لجاجت و 

ا را گاز یم زد  ی ، پرِت پروانه و گوشر  سه تابی از قاچ های پییی

 کنار گوشش شد. 
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ی بفرستم و بعد  کیم نوشابه رس کشیدم تا لقمه بزرگم را پاییر

 آرام پرسیدم:خی یم گه؟ 

 

لب گزید و بی توجه به سوایل که پرسیده بودم 

ه..من و یل ی ونیم بابا...ینی  گفت:چیر  .. ییم. کافهیل بیر

 

ی دستم را گرفت و حو   بزنم،که نگیر
اسم از خواستم حرفی

 مکالمه پروانه پرت شد. 

 

ی و بعد هم سوایل که نگاه ش کردم،با خنده اشاره ای به میر

 پش ها کرد و گفت:چرا نیم خوری پس؟

م لیس بزنن؟  ی  منتظری اینا کف میر

 

از م که به دو سه قاچ بافی مانده افتاد،حرض شده نگاه

 شان غریدم:ای کارد بخوره تو شکمتون! رسعت عمل
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را به سمت مهدی که هنوز هم فکش درحال جنبیدن م نگاه

و جویدن بود کشاندم و گفتم:حساب بانکیت از بابای من 

 طوری مثل قحظ زده ها یم خوری؟پر تره بعد این

  

ا را از جلوی دست شان برداشتم.   مابقی  ی  پییی

 نداریم با این وضعیت! :به من ربظ نداره -
ی

 منگ
ی

 دیگه دنگ

 حساب گردن شماست. 

 

ارسالن دسنی به شکمش کشید و درحایل که دخل ته مانده 

ی نوشابه مرا هم در یم آورد گفت:بهونه نیارا...حساب 

 حساِب کاکا برادر! 

 

 

 

 

 هشتصدوسه#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 :باشه،خدافظ. -

 

هیچ از آن نفهمیده  تازه حواسم به پروانه و مکالمه ای که

 بودم،برگشت. 

 :خی گفت بابات؟ -

 

زیر چشیم و معذبی به جمع مان انداخت و نگاه 

گفت:هیچی فقط پرسید کجا رفتیم...منم گفتم اومدیم 

 کافه..دیگه آدرس و اینارو پرسید که بیاد دنبالمون. 

 

آییم گفنی خودمون یمرسی به تایید تکان دادم و گفتم:یم

 راه و نیاد. دیگه این همه 
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 :گفتم...ویل قبول نکرد. -

 

 :خی شده؟-

 

ایم زدم و خطاب به کیارش که با کنجکاوی  گازی ی به پییی

ی من و پروانه یم چرخاند،گفتم:آقا داراب داره نگاه ش را بیر

 میاد دنبالمون. 

 

ی که! -  :حاالم زود بود برای رفیی

 

 چشم غره ای به مهدی رفتم و گفتم:آره بیشیی بمونیم که

 خرج سفارشای بی نهایت خندق بالی شما بیفته گردن ما! 

 

یل میای گم یلپروانه خودش را نزدیک تر کشید و گفت:یم

ون منتظر بابام وایسیم؟   بریم بیر
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 سوایل رس تکان دادم

 :چرا -

 

ی دوستات  من و منی کرد و بعد گفت:آخه یم ترسم بیاد ببیر

 و. 

 

 

 

 

 هشتصدوچهار#پارت

 جانیل#یل

 

 

 فهمیدم منظورش را.  یم
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بود که در جمع مان او نگران مهدی و کیارش و ارسالبی 

 حضور داشتند! 

ی  در حقیقت به داراب نیم آمد آدیم باشد که روی چنیر

مسائیل حساس است،اما من هنوز هم به خوبی تذکر هابی 

 که قبلن داده بود را به یاد داشتم! 

ر کیل با آن خوب به یاد داشتم که حنی خواسته بود به طو 

 ها قطع رابطه کنم! 

 

 تا حدودی حق داشت! 

ی عقیده ای نداشتم و حق را تمام و کمال به قبل ن چنیر

خودم و عقایدم یم دادم؛ اما خب...حاال وضعیت فرق 

 داشت! 

حاال به خوبی یم فهمیدم که او بیشیی نگران آسیب 

 ست که ممکن است از جانب پش ها مرا تهدید کند! های

 

 حسان نمونه ی بارزش بود دیگر! درواقع ا
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وجه تری هم از مهدی و ارسالبی تازه او حنی ظاهر بسیار م

شان مدل دار بود و لباس و شلوار های داشت،که موهای

 تن شان ذره ای با یقه ی دیپلمات او سنخیت نداشت! 

 

آیه کشیدم و لقمه ی سنگ شده در گلویم را به سخنی فرو 

 فرستادم. 

 

ی احسان حنی مرا  نسبت به دوستان با معرفتم هم بد بیر

کرده بود و چقدر خوب که یم توانستم با یادآور شدن بابا 

و داراب،خودم را تسیل دهم که همه مرد ها بی صفت و 

 کثیف نیستند! 

 

 یل.. :یل-

 

س غرق در افکار بی رس و ته م هویم کشیدم که پروانه با اسیی

 ملموش گفت:بابا اومد
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ه م که ناخوداگارس  ه به سمت ورودی برگشت،چشمان خیر

بی که  اش اول از همه قفل نگاهم شد و دلم برای تیپ اسیی

 جوان ترش کرده بود،رفت... 

 

صبح که ساعت یازده از خواب بیدار شده بودم،او رفته 

بود و در واقع من از همان دیشب تا االن، مرد محبوبم را 

 ندیده بودم. 

 

 

 

 

 

 پنجهشتصدو #پارت

 جانیل#یل
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 زود رسیده بود! 

 

ش نزدیک بوده که در عرض یک رب  ع  احتمال یم دادم مسیر

 خودش را به اینجا رسانده. 

 

بی حرف،از روی مبل راحنی بلند شدم تا که حواس بچه ها 

جمع شود و ارسالن و مهدی زودتر جلوی قهقهه و فحش 

ند.   های رکیک شان را بگیر

 

 :سالم. -

 

 چه ام کرد. حالت جدی چهره اش کیم دستپا

 

 :علیک سالم! -
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ش را در جمع ساکت شده ی بچه ها گرداند و جواب نگاه

 شان را با تکان دادن کوتاه رسش داد. سالم

 

 :بفرمایید بشینید آقا داراب.صندیل اضافی هست. -

 

اخم های کیارش درهم رفت و پروانه معذب تر کنارم 

 ایستاد. 

 

ی شلوغی که حاال آثار سس  خم شدم کیفم را از روی میر

کچاب هم روی آن به چشم یم خورد،برداشتم و قبل از 

ی گفتم:نه دیگه ما یم  .. ریمداراب،رو به نگیر

 

 درآغوشش گرفتم و بوسه ای روی گونه اش نشاندم. 

 

 ز این زرنگا حساب و نندازن گردنت! :حواست باشه با-
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 زودتر فرار کن از دستشون. 

 

یل که سنگینی نگاه او را به با خنده رسی تکان داد و من درحا

خوبی احساس یم کردم و قلبم مثل همیشه تند تر از حد 

معمول یم تپید،با بقیه بچه ها دست دادم و با خداحافظی 

های بلندش  مختصی،همراه پروانه پشت رس داراب و قدم

 راه افتادم. 

 

ی که نشستیم،باز هم سکوت بود و مردی که  داخل ماشیر

 ناراحت شده.  حس یم کردم از دستم

 

 

 

 

 هشتصدوشش#پارت

 جانیل#یل
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 نیم دانم.. 

 

ش را دنبال خودم راه یم انداختم و  شاید نباید بی اجازه دخیی

 وارد جمع دوستانم یم کردم. 

 

آن هم دوستابی که خوب یم دانستم هیچ جوره مورد قبول 

 او نیستند. 

 

ی کشیدم و رسم را به پشنی صندیل  ی را پاییر شیشه ماشیر

 ه زدم. تکی

 

اجازه دادم باد خنگ که یم وزید پوست صورتم را نوازش 

 کند و موهای آزادم را بهم بریزد. 
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 این حال را دوست داشتم.. 

 

گ تر از زمان های دیگر،اما باز این که عطرش،هرچند کمرن

ی  هم در مشامم یم پیچید و یک قدم آن ور تر از من ماشیر

 داشتم!  را به مقصد خانه اش یم راند را دوست

 

 لبخند زدم. 

 

م را از هیاهوی خیابان و درختابی که تاریگ هوا روی نگاه

شان سایه انداخته بود گرفتم و به ایینه ای که چشم و 

 زیبابی قاب گرفته بود دوختم.. ابرویش را به 

 

 این حال را با اوی جدید دوست داشتم! 

 

 ایم. با مردی که رس به رسم یم گذاشت و شیطنت یم کرد بر 
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آن هم برای منی که در رویا هم او را تا این حد شیطان و 

مهربان تصور نکرده بودم...چه برسد به واقعینی که چند 

 روز پیش اتفاق افتاده بود. 

 

ینی ای که به کار برده بود،لب هایم بیشیی با  یاد لفظ شیر

کش آمد و مردمک های او لحظه ای معطوف صورتم 

 شدند. 

 

نی غد،زبانم را تا ته برای اخم های با شیطنت و حال

ی  ون فرستادم و بی صدا لب زدم:همیر  که  ِدرهمش بیر

 هست! 

 

 

 

 

 هشتصدوهفت#پارت
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 جانیل#یل

 

 

نگاه خندانش را خییل زود به سمت جاده چرخاند و من 

 دلم رفت برای تضاد میان آن اخم تصنیع و نگاه خندان! 

 

نه بازی هایم را خوب بود که پروانه جلو نشسته بود و دیوا

 نیم دید! 

 

به خانه که رسیدیم،بعد از این که لباس هایم را عوض 

شان را جویا کردم،در وهله اول با بابا تماس گرفتم تا حال

 شوم. 

 

نیم ساعت پیش به هتل رسیده بودند و درواقع صدای 

 خسته اش اجازه نداد بیشیی از آن به مکالمه ادامه دهم.. 
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بی هم کیم حرف زدم و با سفارش بی  در نهایت با مامان و 

 . های بی شمارشان تماس را قطع کردم

 

 یل :یل-

 

 بی نوایم را که تنها یک درصد تا خام
وش شدن گوشر

فاصله داشت،به شارژ زدم و بله ی بی حواش در جواب 

 پروانه گفتم. 

 

ون اشاره ای کرد و گفت:بیا شام  . با لبخند به بیر

ی و چیدم.   میر

 

جواب لبخند زیبایش را دادم و درحایل که به  متقابلن

یل پز سمتش قدم بر یم داشتم گفتم:بریم که کوفته های یل

 منتظرن برن این تو. 
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خونگ به شکمم زد و گفت:به به چه جای بزرگ و نرم و شی

 ! گریم هم یم خوان برن

 

ویشگوبی از بازویش گرفتم و با خنده برایش چشم درشت 

 کردم. 

 

ه سمت اجاق گاز رفتم و از غذابی که صبح آن را مستقیم ب

ی که پروانه با  ی با عشق درست کرده بودم کشیدم و روی میر

 تمام 
ی

 چیده بود گذاشتم. خوش سلیقگ

 

صندیل را عقب کشیدم و همزمان با جاگیر شدنم،داراب 

خانه شد.  ی  هم وارد آشیی
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 هشتصدوهشت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

پر کرده بود و من زیر چشیم تمام عطر کوفته ها همه جا را 

ی  حواسم به مردی بود که حاال با ابروبی باال رفته پشت میر

 . یم نشست

 

ی هابی لقمه ای برای خود
ی م گرفتم و درحایل که آن را با سیی

که برداشته بودم فرو یم فرستادم،نگاه دیگری به چهره اش 

 انداختم. 

 

 نیم دانم خوشش آمده بود یا نه. 
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ی تشخیص نیم انقدری که چ ی هره اش خننی بود که چیر

 دادم. 

 

ریم :امشب وسیله هاتونو جمع کنید..برای چند روز یم-

 باغ. 

 

ینی که در آنجا لب گزیدم تا ا ز یاد آوری چند خاطره ی شیر

داشتم،لبخندم رها نشود و بی حرف لقمه ی دیگری داخل 

 دهانم چپاندم. 

 

دست خودم نبود  این روز ها زیادی اشتهایم باز شده بود و 

 این پرخوری ها. 

 

در فکر بودم که حتمن یک باشگاه و رشته ورزشر ثبت نام 

ل کنم.   کنم و تا دیر نشده وزنم را کنیی
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 یل جان؟:شما که مشکیل نداری یل-

  

لقمه ام را قورت دادم و نگاهم را تا چشمان منتظرش باال 

 کشیدم. 

 

 ؟یل جان گ بود آخرین باری که گفته بود یل

 

م دوست داشتنم را پس شاید همان روزهای تلچی که مدا

 یم زد! 

 

 این بار اما....فرق داشت... 

هم مدل نگاه کردنش..و هم مدل بیان کردن اسیم که به 

 آن جان رسیم و خشک چسبانده بود! 
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 هشتصدونه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :من مشکیل ندارم. -

 

 رسی تکان داد.. 

 ا؟من کالس موسیقی دارم. :چند روز یم مونیم باب-

 

یم دیدم که کوفته ی دیگری از داخل ظرف زیر چش

 برداشت و رو به پروانه گفت:زیاد نیم مونیم عزیزم. 

 شاید دو یا سه روز. 
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لبخند ذوق زده ام را مهار کردم و بی حواس 

 ست؟؟ گفتم:خوشمزه

 

ویشگوبی از ران پایم گرفتم و سیع کردم نسبت به لبخند 

 روی لب هایش شکل گرفت بی تفاوت باشم. جذابی که 

 

 :خودت درست کردی؟ -

 

با حس غرور خوشایندی که وجودم را پر کرد،رس باال 

 انداختم و گفتم:آره. 

 

 برای خودش یم گرفت،نگاه بی 
ی

درحایل که لقمه ی بزرگ

 ا مکث کوتایه،گفت:بد نشده! تفاوبی نثارم کرد و ب
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هت و ذوفی که کور شده پروانه پقی زیر خنده زد و من با ب

ی او و پروانه ای که احتمالن   بود،نگاه مات برده ام را بیر

 هنوز هم به صورت وا رفته من یم خندید، چرخاندم. 

 

خوش اشتها تر از همیشه غذا یم خورد و بعد یم گفت بد 

 نشده؟ 

 

ی   معطوف کردم و بی حرف مشغول خوردن نگاهم را به میر

 شدم. 

 

 ناراحت نبودم. 

خوب یم دانستم شوخی یم کند و وقنی که حنی  چراکه

کوفته ی سومش را هم داخل بشقاب کشید،چطور یم 

 توانستم باور نکنم که تنها رس به رس من ذوق زده گذاشته! 
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لبخندم را پشت لب های بی انحنایم پنهان کردم و سیع 

 دلخوری تصنیع را حفظ کنم.  کردم این

 

 

 

 

 هشتصدوده#پارت

 جانیل#یل

 

 

 ز کردن برای او را دوست داشتم! نا

 

طور که من به در و دیوار چشم غره یم رفتم و او با این

 نگایه عمیق و عجیب،نگاهم یم کرد... 
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طور که من با اخم هابی درهم،دست زیر موهای بلندم این

یم کشیدم و بی توجه به گوشه باال رفته ی لب او،لقمه ی 

 به! روانه یم گفتم"بهبزرگم را فرو یم فرستادم و رو به پ

 وران راه بندازم انگار..فایده نداره"باید یه رست

بعد پروانه به تعریف مغرورانه ام یم خندید و من با نگایه 

منظور دار به ظرف خایل شده از کوفته ها ادامه یم 

دادم"زیاد درست کردما!نیم دونم چرا انقدر زود تموم شد 

 ویل"

 

بشقاب او چشم و ابرو یم بعد هم دور از چشم پروانه،به 

نی که لبخند گرم و مردانه اش پدیدار یم شد،با آمدم و وق

 ناز رس یم چرخاندم و شانه باال یم انداختم... 

 

با نهایت حال خوب،از شام سه نفره مان لذت یم بردم و با 

ی یم شد،به این فکر کردم که   که در دلم باال و پاییر
ذوفی

ی بر  ی کردن و غذا پخیی ی  ای او دلچسب است! چقدر آشیی
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عرق کرده ام کشیدم و کالفه،موهایم را  دسنی به گردن

 شان. باالی رسم جمع کردم و بی دقت بستم

 

 تشنه ام بود.. 

 

کف پاهایم داغ کرده بود و شک نداشتم از پرخوری 

 شب،حسابی قند خونم باال رفته. 

نگاهم را در تاریگ اتاق گرداندم و با پوف کالفه ای، پتوی 

ا کنار زدم و از جا بلند نازگ که روی خودم انداخته بودم ر 

 شدم. 

 

و کورمال کورمال به سمت در اتاق قدم   م را برداشتمگوشر 

 برداشتم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2598 

نگاه گذرابی به ساعت که چهار صبح را نشان یم داد 

خانه خودم را  ی ،تا آشیی انداختم و با روشن کردن فلش گوشر

را که داخل یخچال بود رساندم و یگ از بطری های آبی 

 ک نفس از آب خنکش رسبرداشتم و ی

 کشیدم. 

 

 

 

 

 هشتصدویازده#پارت

 جانیل#یل

 

 

 ام که برطرف شد،آخییسر 
ی

حس مزخرف و شدید تشنگ

گفتم و درحایل که با پشت دست،خییس قطره هابی را که 
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از کنار لبم راه گرفته بودند یم گرفتم،بطری به دست سمت 

 حیاط راه افتادم. 

 

بی خوابی به رسم زده بود و خوب یم دانستم اگر به اتاق 

رخم که دست برگردم،انقدر از این پهلو به ان پهلو یم چ

 آخر پروانه را هم خواب بیمار یم کنم. 

 

 روی یگ از پله های کوتاه ورودی نشستم.. 

 

 که 
ی

باد بسیار خنک و لطیقی یم وزید و سکوت پررنگ

 را خوب یم کرد. اطراف را پر کرده بود،حالم 

 

نگاهم را تا قرص مایه که سفید تر از همیشه،در وسط 

 آسمان سیاه رنگ یم درخشید کشاندم.. 

 

 :خدایا شکرت -
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بطری آب و گوشر را کنارم گذاشتم و تکیه دستانم را به 

ی زدم.   زمیر

 

ی باری بود که برای چند روز متوایل به این خانه  این دومیر

 ن کجا؟؟یم آمدم و...این کجا و آ

  

دل بردی ازم که خودمم هنوز این حس و حال و "چطوری 

 باور نکردم؟..." 

 

لب هایم کش آمد و بغضی از جنس هزاران حس خوبی که 

بان  درون سینه ام درهم پیچ و تاب یم خوردند و حنی ضی

قلبم را هم باال برده بودند،راه گلویم را بست و اشک به 

 چشمانم نیشیی زد.. 

 

 نکرده بودم!  من هم باور 
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من هم هنوز باور نکرده بودم ، که هنوز سالم بودم و یک 

 سکته ی قلنی جانانه را پشت رس نگذاشته بودم! 

 

 :نیم تونم ازت دست بکشم.." -"

 

ی ریخته   که هری پاییر
نفس عمیقی کشیدم و با قلب لرزابی

 بود،پلک بستم. 

 شاید بار هزاریم بود که این جمالت را با خودم مرور یم

ر قلبم بی جنبه یم شد و تمام حالم را دگرگون کردم و هر با

 یم کرد با کویل بازی هایش! 

 

 :خدایا شکرت. -
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 هشتصدودوازده#پارت

 جانیل#یل

 

 

خوشبخت بودم...حال دلم بد نبود و دیگر چه یم خواستم 

 از خدا؟ 

 

لبخندم بیشیی کش آمد و پلک باز کردم تا بطری آب را 

م،که چشمم به یک جفت ه ی دیگری بنوشبردارم و جرع

چشم ریز و درخشان گیر کرد و جیغ خفه ام،همزمان با 

 صدای کوبش رسسام آور قلبم،بلند شد. 

 

ترسیده از جا پریدم و لرزان و حرض،رو به گربه ای که با بی 

خیایل و قدم هابی شمرده به سمت دیوار یم رفت،تشر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2603 

 بی 
ایا ریخت...وای..خدزدم:تف تو قیی پدر و مادرت عوضی

 قلبم! 

 

چشم غره ای به چشمان ترسناک و حالت بی تفاوبی که از 

وجناتش یم بارید زدم و غریدم:به خی نگا یم کنی 

 هللا!... نکبت؟؟اون ور و نگاه کن..بسم

 

دستم را به قلبم گرفتم و تا خواستم برگردم،این بار صدای 

 خشدار داراب از جا پراندم. 

 

 !... :وای!ترسوندیم! -

 

ی من و حیاط تاریک خانه اش  نگاه خمار و خسته اش را بیر

 جا به جا کرد و تکیه از دیوار گرفت. 

 

؟ -  :اینجا چیکار یم کنی
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نگاهم را از رکابی بی مصفی که با سخاوت تمام،عضله 

هایش را به نمایش گذاشته بود،دزدیدم و سیع کردم ریتم 

 نفس هایم را تنظیم کنم. 

 

 م.. خورم یک:اومدم هوا ب-

 

با اخم هابی درهم نگایه به ساعتش انداخت و حاال درحایل 

 نزدیک یم امد،پرسید:االن؟
ی

 که با نگرابی کمرنگ

ی شده مگه؟...حالت بده؟ ی  چیر

 

ناخوداگاه قدیم از او فاصله گرفتم و سیع کردم این بار قلبم 

را که برخالف چندی پیش،حاال از هیجان تند و تند یم 

  ل کنم. کوبید را کنیی 
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ی   اما او با تعجب به فاصله ی مان نگاه مضاعف شده ی بیر

 کرد و این بار اخمش غلیظ تر شد... 

 

 

 

ده#پارت ی  هشتصدوسیر

 جانیل#یل

 

 

 حس یم کردم بدخواب شده. 

ی را یم  البته که چشمان قرمز و صورت ژولیده اش هم همیر

ی بود که این طور سگرمه درهم گفت و شاید برای همیر

مقابلم   اال با این چهره ی ترسناک و خستهبود و حکشیده 

 ایستاده بود. 

 

 کار؟ :ینی خی این-
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 با تعجب شانه باال انداختم و لب زدم:کدوم کار؟

 

ی برداشت و کمرم را چنگ زد.   ناغافل خیر

تا بخواهم با چشمان وق زده ام دلیل این رفتارش را 

سم،مرا به سمت خود کشید و کمرم را محکم تر   چسبید. بیی

 

 آب دهانم را به سخنی قورت دادم. 

 

نده های بینی ام حس یم کردم  عطر تنش را در تک تک گیر

و در یک لحظه انگار کهکشان عظییم از حس هابی مانند 

 وجودم برپاشد... آرامش و عشق و هیجان در 

 

 :خوشم از بچه بازی نمیاد! -
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ردمک های نگاه گیج و رسگردانم را از رکابی سیاه رنگش،تا م

 آبی ای که مستقیم و عمیق نگاهم یم کردند،باال کشیدم. 

 گیج تر لب زدم:بچه بازی کجا بود؟ 

 

جدی و ناارامش را در تک تک اجزای صورتم  بی حرف،نگاه

 چرخاند. 

 

؟ -  :خوبی

 

 در اصل من باید این سوال را از او یم پرسیدم! 

 

،که کیم معذب،تنم را عقب کشیدم و خواستم حرفی بزنم

پوف کالفه ای کشید و در یک حرکت،چنان مرا به 

د،که صدای آخم بلند شد.   آغوشش فشر

 

 شدم!  :له-
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 دست دیگرش را از دور کمرم باز کرد و چانه ام را باال کشید. 

 

بی مقاومت لبخندم را رها کردم و دلم ضعف رفت برای آن 

صورت اخمو و چشمابی که با یک حالت غد و حرض 

 ایم یم کردند. ملموس تماش

 

انگار لبخندم موثر عمل کرده بود که صورت درهمش کیم 

 باز شد. 

 

؟  مکنی کرد و کالفه پرسید:از من فرار یم کنی

 

 

 

 

 هشتصدوچهارده#پارت
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 جانیل#یل

 

 

نچ غلیظی کشیدم و کیم وول خوردم تا فشار دستش را 

 روی کمرم کمیی کند. 

 

گفتم:دمبل که   اما باز هم اخم هایش درهم شد و من رسی    ع

 جناب محرابی خان!کمرم نصف شد.. 
 دستت نگرفنی

 

بی حرف فشار دستش را از روی کمرم برداشت،اما رهایم 

 نکرد. 

 

 ده نگاهش کردم،که جدی گفت:قهری؟با خن

 

 متعجب لب زدم:قهر چرا؟ 
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ی..   چشم ریز کرد و گفت:فاصله یم گیر

 

 انقدر حساس بود؟

 من که کار خاض نکرده بودم! 

ی و دلخورش ل ب گزیدم و سیع کردم لبخندم را از نگاه تیر

 پنهان کنم... 

 

حس یم کردم یک پشبچه ی بهانه گیر پیش رویم ایستاده 

مدار ک مرد بالغ و قد بلندی که زیادی جذاب و قانونو نه ی

 بود! 

 

دستانم را دور کمرش حلقه کردم و با شیطنت لب زدم:من 

ی آسونیا نیست  آقا داراب!  اگه قهر کنم به همیر

 

 حسابی قهر یم 
ی ابروبی باال انداخت و من ادامه دادم:همچیر

 کنم....که حنی موهاتم سفید شه تا بتوبی از دلم دربیاری! 
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 :جراتش و داری مگه؟ -

 

 بهت زده لب زدم:جرات خی و؟قهر کردن؟ 

 

بی حرف،رسش را جلو کشید و من دستپاچه کمر خم کردم 

 شود. تا فاصله صورت هایمان حفظ 

 

یت بدتر شد و حاال درحایل که حنی درست نیم اما وضع

توانستم بایستم و اگر او دستانش را از پشت کمرم بریم 

ی یم شدم،لبخند کچی نثار چشمان  ی پخش زمیر داشت،یقییی

وق زده ام کرد و من ترسیده دستانم را دور گردنش،سفت و 

سخت حلقه کردم و گفتم:وای...چیکار داری یم 

؟؟؟اال  ... ن از پشت میفتمکنی
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ه به مردمک   روی تنم خم شد و من عاجزانه،خیر
بیشیی

 های خبیثش گفتم:داراب!!...میفتم االن!... 

 

 :بهت گفتم من از قهر و اینجور داستانا خوشم نمیاد! -

 

 :من قهر نکردم که! -

 

 گم! :هوم...برای آینده یم-

 

 

 

 

 هشتصدوپانزده#پارت

 جانیل#یل
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م دستانش شل شدند،که فی بزنم،حس کردتا خواستم حر

؟؟؟یم خوای ولم کنی  بهت زده نالیدم:چیکار یم کنی

 بیفتم؟؟؟ 

 

 :نه. -

 

ترسیده به گردنش چنگ زدم و گفتم:مسخره بازی درنیار 

 داراب!!دارم میفتم. 

 

 چهره درهم کشید و گفت:زخم شد. 

 

ون فرستادم و بی حواس  نفس کالفه و ترسیده ام را بیر

؟   گفتم:خی

 

 :گردنم. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2614 

 

 :داراب!! -

 

لبخند پر شیطنتش را رها کرد و من نالیدم:دارم میفتم به 

 خدا!!! 

 

 :بوسم کن! -

 

؟؟! -  :خی

 

ابروبی باال انداخت و گفت:زود باش...منم کمرم داره درد یم 

ه.   گیر

 

رساغم آمده بود،دندان   ایطبا حرض که از بابت آن رسر 

! قروچه ای کردم و گفتم:خییل فرصت   طلنی
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 چشمگ زد

 :خی شد؟.. گزینه یک یا دو؟ -

 

؟   بهت زده و ناباور لب زدم:داری اذیتم یم کنی

 

 :نه. -

 

 :داراب! -

 

 :منتظرم! -

 

باهم قایط شده   با حالنی از خنده و گریه ای که

 بودند،گفتم:دیوونه شدی؟
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باز هم منتظر نگاهم کرد و من با صدای بلند تری 

 گفتم:افتادم!! 

 

 

 

 

 هشتصدوشانزدهپارت#

 جانیل#یل

 

 

بی تفاوبی اش که ادامه دار شد،گاز محکیم از گردنش گرفتم 

 و با حرص نالیدم:داراب با تو... 

 

دستانش که از دور کمرم بازشد،قبل ازینکه حنی فرصت 

،با داشته باشم عکس العمیل از خودم نشان دهم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2617 

ی فرود آمدم و صدای داد پر دردم  در لگن،محکم روی زمیر

ی بهت زده اش گم شد. یل   یل گفیی

 

وع  یک آن کم مانده بود از درد شدیدی که از یک نقطه رسر

شد و بعد با رسعت در کل استخوان های بدنم پیچید،جیغ 

 بکشم. 

 

دم و بغض کرده،دستش را پس  پلک هایم را روی هم فشر

 زدم. 

 

ستون فقراتم تیر یم کشید و دلم یم خواست هرطور شده 

 را بخوابانم.  آن درد کوفنی 

 

 .. یل:یل-
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نیم دانم این اشک های ریزان را باید کجای دلم یم 

 گذاشتم! 

 

 :ببخشید...ببخشید عزیزدلم... -

 

پوفی کشید و با پریشابی روی دو زانو خودش را جلوتر 

 کشید. 

 

 :خییل درد داری؟ -

 

بی نفس رسم را تکان دادم،که دست جلو کشید و درحایل 

مت اشک هایم را پاک یم کرد گفت:بیی که با دلواپیس 

؟  دکیی

 اره؟ 

 

دم و لب زدم:نه...خوبم...   پلک برهم فشر
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 الی موهایش کشید و کالفه و ناراحت نگایه به 
ی

چنگ

 وضعیتم انداخت. 

 

 :لعنت به من -

 

تکابی به خودم دادم تا بلند شوم،که از درد صورتم درهم 

 رفت و آخ خفه ام بلند شد. 

ر نگاهش را گرفت و با فحیسر که زیمشوش و رسگردان،

لب،نیم دانم به من داد و یا به خودش،دست زیر زانوانم 

ی بلندم کرد.   انداخت و با احتیاط از زمیر

 

 

 

 

 هشتصدوهفده#پارت
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 جان یل#یل

 

 

 

 دندان به هم ساییدم و رس به سینه اش چسباندم. 

دردم زیاد بود،اما بعید یم دانستم که مشکل حادی پیش 

ی داشته باشم. باشد که نیازی به دکیی آمده   رفیی

 

دماغم را باال کشیدم و پلک های خیسم را که باز 

کردم،داخل اتاقش بودیم و او با همان قدم های بلند مرا به 

 سمت تخت یم برد. 

 رم پیش پروانه.. لب گزیدم و بالفاصله گفتم:یم

 

توجیه به حرفم نکرد و درحایل که خم یم شد،مرا با 

 روی تخت گذاشت.  احتیاط
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 بخوابی بیشیی اذیت یم:رو -
ی . ی زمیر  شر

 

چشم از آن مردمک های عجیب و پر تشویش،دزدیدم و 

بان قلبم را آرام نگه دارم.   سیع کردم ضی

انگار آن درد استخوان سوز را برای لحظه ای از یاد برده 

مان و اوبی که طور،از فاصله ی نزدیکبودم که حاال این

س هایش روی است نکرده بود و هرم نفهنوز قامت ر 

ی احساس  پوست رسد صورتم پخش یم شد، این چنیر

م یم کردم...   خجالت و رسر

 

،استینم را به چشمان خیسم کشیدم و خودم را  با رسگردابی

 . کیم روی تخت جا به جا کردم

 

از گوشه چشم دستش را که به سمتم دراز یم کرد، دیدم و 

از  باز شد و ریشه ی موهایمطویل نکشید که کش موهایم 

 بیش از حد رها شدند. 
ی
 بند آن کشیدگ
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؟ -  :خوبی

 

نفس عمیقی کشیدم و حاال که انگار تازه دردم را به یاد 

آورده بودم،صورتم جمع شد و بی حرف رسی به نشانه 

 . تایید تکان دادم

 

 مکنی کرد و کنارم،روی تخت نشست.. 

 ابلم،که در تاریگ نسنی معذب و کالفه نگاهم را به دیوار مق

ه آن زیاد مشخص نبود،دوختم.   اتاق کاغذ دیواری تیر

 

 دست خودم نبود... 

ی موقعیت هابی که با او قرار یم گرفتم،ناخودآگاه  در چنیر

این حس ها به رساغم یم امد و از آن دخیی رسکش و بی 

 مهابا فاصله یم گرفتم. 

 

 نیم دانم... 
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مردانه اتش برایم غریب و شاید چون او زیادی نگاه و حرک

 بود این طور یم شدم.. 

 شاید هم برای نسبنی که با بابا داشت و شاید های دیگر. 

 

 :ماساژ بدم؟ -

 

 بی حواس به سمتش رو چرخاندم. 

؟ -  :خی

 

 خوای برات ماساژش بدم؟:یم-

 

 

 

 

 هشتصدوهجده#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 

ردم تا نگاه مبهوتم را چندبار میان چشمانش جا به جا ک

  و شیطنت در ان ها پیدا کنم.... ردی از شوخی 

ی دیگری یم گفت انگار.  ی  اما نگاه جدی و قاطع اش چیر

 

لب گزیدم و خداراشکر کردم که گونه های رنگدارم برایش 

 واضح نیست. 

م را روی تنم یم نشاند!   حنی تصورش هم عرق رسر

 

 :نه... -

 

؟...مگه دردت نیم کنه؟ -  :مطمئنی
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ی   هم یم توانستم نباشم؟؟؟ مگر مطمی 

رسم را تکان دادم و برای پایان دادن به این بحث،بالفاصله 

 گفتم:خوبم.. 

 شه.. ینی دردش داره خوب یم

 

ه اش را روی صورت بغ کرده  دو دل،رس تکان داد و نگاه خیر

 ام چرخاند. 

 

 :هر بار که میابی اینجا یه بالبی رست میاد. -

 

ا چنگ گرفته بود،با دست رسدم را که مالفه تخت ر 

مالیمت در دست گرفت و گفت:رسی پیش هم که پات 

 شکست... 
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ه به مردمک هابی که در ا ین لبخند نیم بندی زدم و خیر

ه به نظر یم رسیدند ، به شوخی گفتم:شاید  ،تیر تاریگ نسنی

 چون راضی نیسنی ازینکه من میام خونتون! 

 

 :شاید.. -

 

بان بهت زده،چشم گرد کردم و برای ل حظه ای انگار که ضی

 قلبم متوقف شد و قلبم از کار افتاد.. 

ان تماشایش یم کردم،که تنش را   باز مانده و حیر
با دهابی

د. جلو تر    کشید و دستم را محکم تر در دستش فشر

 

خونه ش شیطون تو گوشم حرف یم:شاید چون همه-

راضی نیستم یه دخیی زبون دراز و خوشگل با خیال راحت 

نم واسه خودش بچرخه و منم دست از پا خطا تو خو 

 نکنم!.. 
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ه به چشمان بی قرارش،لب زدم:با  خنده ام را خوردم و خیر

ه که  دیگه این ورا پیدام نشه..  این اوصاف بهیی

 رسی بعد ممکن بیام اینجا و قطع نخاع بشم. 

 

نفس کالفه اش در صورتم پخش شد و با جدیت 

 گفت:رسی بعد رسمیش یم کنم. 

 

؟ : -
ی

...یم خوابی به بابام بگ
 ..ینی

 

با دست دیگر،موهای باز و آزادم را نوازش کرد و با مکث 

 گفت:آره.. 

 رو در رو باهاش صحبت کنم. منتظرم از سفر برگرده تا 
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 هشتصدونوزده#پارت

 جان یل#یل

 

 

لب گزیدم و سیع کردم آن حجم از ترس و اضطرابی که در 

 م. جانم افتاده بود را مهار کن

 که باید این اتفاق یم افتاد. باالخره 

تا آخر عمر که نیم شد این مسئله را پنهان کرد و قرار های 

 پنهابی گذاشت. 

هرچند که پیش بینی عکس العمل بابا برایم سخت و حاال 

س زا بود و نگرانم یم کرد!   اسیی

 

 :باشه.. -

 

 ام را نرم بوسید و لبخند جذابی تحویلم داد:بسپارش 
پیشابی

 به من. 
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 نگران هیچی نباش. 

 

با لبخند محوی،پلک هایم را به نشانه تایید و اعتماد باز و 

 و.. سپارم به تبسته کردم و لب زدم:یم

 

آن شب هم گذشت..هرچند بیس متفاوت تر از شب های 

 گذشته! 

 

در توده ی گرم و پر آرامیسر که مرا محکم میان بازوانش 

درد کمرم هم  حبس کرده بود،به خواب رفتم و حنی 

 فراموشم شد. 

 

تصمیم من نبود،اما وقنی که با چشمابی منتظر و خواسنی 

 پرسیده بود

 "یم تونم کنارت بخوابم؟"
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قت نیاورده بودم و با خجالت و حس هابی به رقص طا

م و   درآمده تنها رسم را به  نشانه تایید تکان داده و با رسر

ین مکان دنیا پس از نی م ساعت تمام قلنی رد داده،در بهیی

 خواب به چشمانم آمده بود. 

 

 صبح که چشم باز کردم اما دارابی نبود. 

 

تنها من بودم و تخت بهم ریخته ای که بوی خواستنی عطر 

تنش را یم داد و بالشنی که به جای تن او،سفت در آغوشم 

 . گرفته بودم

 

در ابتدا ترسیده بودم که پروانه مرا هنگام خروج از اتاق 

ی کن فیکون شود..از این بابت با پدرش بب یند و همه چیر

به خودم جرات داده و از هزاربار دید زدن از الی در،باالخره 

ون آمده بودم و در نهایت هم متوجه شدم که حنی  اتاق بیر

پروانه هم در خانه نیست و یادداشنی که داراب روی کانیی 
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کالس   به جای گذاشته بود،خیی از این یم داد که پروانه را به

 موسیقی برده. 

 

 خب،آن روز بیکار بودم! 

ت و اضار بچه صبحانه مختصی خورده بودم و با دعو 

مان،به خانه مهدی برای جشن تولدی که برایم های اکیپ

 تدارک دیده بودند رفتم! 

 

 

 

 

 هشتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل
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ی خوب بود!   همه چیر

ت زیادی زیادی خندیدیم و زیادی حرف زدیم و در نهای

 وقت از دست مان در رفت! 

هم به شاید اگر داراب زنگ نیم زد،تا ساعت ها بعد باز 

 دلقک بازی ارسالن و رقص مزخرف مهدی یم خندیدیم. 

 

 زد. 
ی

 نزدیک های چهار بود که به رساغم امد و تک زنگ

 

سگرمه هایش درهم بود و چهره ی خشمگینش حنی زبانم 

 رده بود! را برای سالم دادن هم کوتاه ک

 

ست و ما برای شاید چون فهمیده بود اینجا خانه ی مهدی

 آمدیم تا این حد از دستم شکار بود!  جشن تولد گرد هم

 

خسته از مسیر طوالبی که تمامش در سکوت و جوی 

ی گذشته بود،گلویم را صاف کردم و درحایل که کادو  سنگیر
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خ اش های بچه ها را کنار پایم یم گذاشتم،نگایه به نیم ر 

ی این سکوت آزار دهنده  انداختم و برای شکسیی

 ست؟پرسیدم:میگم..پروانه کجاست؟خونه

 

تنها نگاه شماتت گری حواله ام کرد و بعد هم بی حرف به 

ی که یم رفت چشم دوخت.   مسیر

 

لب گزیدم و با حس بدی که از رفتارش وجودم را پر کرده 

 بود،کامل به سمتش رو چرخاندم. 

 

 ارش را نیم فهمیدم.. دلیل این رفت

ی خوب بود آخر!   همه چیر

دعوت کرده بود و هم هم دیشنی که مرا به آغوش گرمش 

 بیست دقیقه ی گذشته ای که تماس گرفت. 

یم توانست از آمدنم به خانه مهدی دلخور باشد...اما تا 

 این حد شایک نه. 
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 کار خالفی که نکرده بودم! 

 

 :داراب؟ -

 

 :االن هیچی نگو فقط!! -

ی یه کارو یمباش  توبی انجام بدی دیگه؟؟ه؟همیر

 

؟.. بغ کرده لب زدم:چرا اینجوری رف  تار یم کنی

 

پوزخند صداداری زد و گفت:تو چرا خودت و به نفهیم 

 زدی؟
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 ویکهشتصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

 

ی را  ان اسمش را صدا کردم،که عصنی ماشیر ناباور و حیر

 به سمتم رو گرداند. مقابل باغ،پارک کرد و باالخره 

 

 :داراب و درد!! -

یل؟؟..اره؟؟..تو خونه پش مجرد من تو خونه پش غریبه یل

 باید بیام دنبال تو؟؟؟ 

 

دم تا آن بغض  با تمام توان ناخن در گوشت دستم فشر

 م. لعننی را مهار کن

 دخیی ضعیقی نبودم.. 
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ی مرا مورد اما وقنی که او!..این طور شماتت گرانه و خشمگیر

 مگر یم توانستم طاقت بیاورم؟؟  طابش قرار یم دادخ

من حنی اگر اخمش را هم نثارم یم کرد قلبم مچاله یم شد 

 ..!  از ناراحنی

 

چانه باال دادم و با حرص و چشمابی که خوب یم دانستم 

 که سیع یمی الیه ی نازگ 
از اشک آن ها را پوشانده،با لحنی

ستامن کردم محکم باشد گفتم :پش غریبه نه!دو 

 داراب!خب؟..دوستای مورد اعتمادمن اونا! 

 

د.   پوزخندش را تکرار کرد و برای لحظه ای پلک بر هم فشر

از فرصت استفاده کردم و با حرص به چشمانم دست 

 ا نباشم. کشیدم تا بیشیی از این شبیه بیچاره ه

 بماند که در آن لحظه پتانسیل زار زدن را هم داشتم! 

 نه ام را.. مخصوصن لرزش مزخرف چا
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 :احسان و یادت رفته؟ -

 

ابرو درهم کشیدم و او با خشیم آشکارتر ادامه داد:اون 

پفیوز مادر به خطا رو یادت رفته که چه گندی زد به روان 

 تو و اعصاب من؟؟..هان؟یادت رفته؟؟ 

 

 ه... :ن-

 

ام را چنگ زد و وقنی مردمک های بی قرارش بند  چانه

  فهیم حرف من و؟؟نگاهم شد،گفت:پس چرا نیم

ی خونه پش غریبه با چهار تا بدتر از خودش پا یم شر میر

دی تو اون خراب شده بعد حنی یه درصد هم احتمال نیم

 یه بالبی رست بیارن؟؟؟
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 ودوهشتصدوبیست#پارت

 جان یل#یل

 

 

ش چشم گرفتم و با  ی ی و تیر بی طاقت و دلخور،از نگاه سنگیر

 ونا دوستا... نگایه زیر افتاده گفتم:ا

 

ده شد  ی میان انگشتان داغش فشر چانه ام با شدت بیشیی

و با تن صدابی آرام غرید:ِد آخه نفهم! االن آدم به برادر 

 خودشم نیم تونه اعتماد کنه!! 

ف که رفیق چندساله بابات بودم اینمن بی  طور تر زدم رسر

 و بی اساس 
به اعتمادش!..اون وقت تو به یه اعتماد زپربی

 وش کردی؟؟؟اره؟؟دل خ

 

 :ولم کن.. -
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نفس پر حرصش در صورت بغ کرده ام پخش شد و عاض 

ی گفت:با توام!!   و خشمگیر

 

 :اشتباه از من بود... -

 

ن مالمت گرش دوختم و با دلخوری نگاه لرزانم را به چشما

 لب زدم:به تو هم اعتماد بیجا کردم! 

 

مه بی توجه به بهنی که چهره اش را در بر گرفت ادا

دادم:نباید به کیس که اعتماد بابام و شکوند اعتماد یم 

 کردم. 

 

 تک خنده ی عصنی ای کرد.. 
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ام ، از رد انگشتانش را رها کرد و بعد با چانه ی قرمز شده

 الی موهای سیاه رنگش کشید و چندین بار کال
ی

 چنگ
ی

فگ

 رسش را تکان داد.. 

 

 :خی بگم بهت؟ -

 

ی از جو بد میان مان،از او رو گرفتم و ناراحت و غمگیر

ی تکیه دادم.   پیشابی ام را به شیشه خنک ماشیر

 

 ؟...ها؟ یل:خی بهت بگم که هنوز بچه ای یل-

 

گفتم:من بچه نیستم دندان قروچه ای کردم و با حرص  

 داراب!! 

 خوابی این و بفهیم؟؟گ یم
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د و با نیشخندی که قلبم را  ی فشر مشتش را روی بوق ماشیر

گفت:حنی یه بچه هم بیشیی از تو حرفای من مچاله یم کرد  

 یل! فهمه یلو یم

 

 من نفهمم؟؟؟:داری یم-
ی

 گ

 

 

 

 

 وسههشتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی را به راه انداخت و بی توجه به صورت  در سکوت،ماشیر

ی را زیر سایه درخنی  قرمز و چشمان وق زده و دلخورم ماشیر

 پارک کرد. 
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 :پیاده شو. -

 

 ..خییل... :خییل.. -

 

دندان به هم سابیدم و فحیسر که تا نوک زبانم آمده بود را 

 پس زدم. 

ی پیاده شدم،تمام  حرصم را کیفم را برداشتم و وقنی از ماشیر

روی در ماشینش پیاده کردم و با قدم هابی بلند به سمت 

 ویال راه افتادم. 

 

 .. یل:یل-

 

زدم و اشک سمچی را که از گوشه چشمم راه گرفته بود،پس 

با بهت و ناخشنودی به سمت آتوسابی که صدایم کرده 

 بود رو چرخاندم. 
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همراه با میثم روی تخت های ساحیل ای که کنار استخر 

قرار داشتند،نشسته بود و با آن لبخند زیبا و درخشان برایم 

 دست تکان یم داد. 

 

شاید بدترین اتفاق در این لحظه،این بغض بزرگ و حضور 

 ا بود! میثم و آتوس

کاش به خانه یم رفتم تا حداقل جابی برای اشک های 

 .. مپنهانم داشته باش

 

 شان قدم برداشتم. دم عمیقی گرفتم و با مکث،به طرف

 

نگاهم را از میثیم که با شورتک و جلیقه ای که زیپش باز 

بود و شکم گنده و مزین شده با موهایش را به نمایش 

 دست دادم.  گذاشته بود،گرفتم و با آتوسا 
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؟دلم برات تنگ شده بود! -  :خوبی دخیی

 

 ام را کش 
ی

 دادم و گلویم را صاف کردم. لبخند ساختگ

یم ترسیدم ان بغض لعننی گلویم را خش انداخته باشد و 

ی را آشکار کند.   صدای لرزانم همه چیر

 

 :خوبم مرش...منم دلم برات تنگ شده بود. -

 

 

 

 

 

 وچهارهشتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل
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چشمگ زد و گفت:شنیده بودم آدما توی روز تولدشون غم 

 غشون...اما نه تا این حد! عالم میاد رسا

 

 بوسه ای روی گونه ام نشاند. 

 

 :خوشحال باش!امروز روز توعه خوشگله! -

 

ه ی آتوسا و چشم های  رسی تکان دادم و کالفه از نگاه خیر

مایش گذاشته لعننی خودم،که انقدر تابلو درونم را به ن

بودند،موهای مزاحمم را پشت گوش فرستادم و 

 گفتم:ناراحت نیستم که...فقط... 

 

ی گفته؟ - ی  :اون داراب یبس چیر

 

 :عزیزم! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2646 

 

بلند تر شده  نگاهم را تا میثیم که ریش هایش از رسی قبل

بود و حاال هم با این تیپ نمونه ای که بهم زده بود،لب 

 غیب یم کرد،کشاندم.. هایم را به خنده ای واقیع تر 

 

عینک آفتابی بزرگش را باال داد و با لبخند دوستانه ای 

 یل خانوم! گفت:تولدت مبارک باشه یل

بینم که تو این روز فرخنده یه بنده خدابی پیش پیش تر یم

 به حالت.  زده

 

 اشاره ای به پشت رسم کرد و ابروبی باال انداخت. 

 

 صابت کرده. :هرچند...انگار ترکشاش به خودشم ا-

 

 :خی داری برای خودت تالوت یم کنی میثم! -
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با شنیدن صدای بی حوصله اش که درست از بغل گوشم 

ی سنگالخ زیر پای مان رفتم و  بلند شد،چشم غره ای به زمیر

بت به لبخند منظوردار آتوسا بی تفاوت سیع کردم نس

 باشم. 

 

 :به به!..داِش گلم! -

. باز که سگرمه هارو در آغوش بر   ادری فرستادی حاخی

 

 :چرت و پرت نگو! -

؟   سفارش خی شد؟گرفنی

 

 :اون که بله. -

 اطاعت امر کردیم داداش. 

 

کاله آتوسا از روی تخت ساحیل بلند شد و درحایل که 

ی اش  را روی رس تنظیم یم کرد،با لبخندی بزرگ و حصیر
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 با میثم هم طلبکار و بی 
دوستانه خطاب به دارابی که حنی

ی یکم.. حوصله ص  حبت یم کرد گفت:بیا رو تخت بشیر

بت خنک یم یل برات بیاره که این اعصاب دم یلاالن یه رسر

ه جناب خط خظ. قاراشمیش  ت یکم آروم بگیر

 

 

 

 

 وپنجهشتصدوبیست#پارت

 انجیل#یل

 

 

 

داراب بی حرف به سمت تخت رفت و من با اخم هابی 

 ن دادم. درهم،رسم را به نشانه مخالفت برای آتوسا تکا
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- !
ی

 :دستت درد نکنه زندگ

 برای منم یه لیوان ردیف کن. 

 

طور که مرا هم قدم با دست دور بازویم پیچاند و همان

خودش به سمت ویال یم کشاند،خطاب به میثم 

ی دو دیقه پیش گفت:تربچه ی خ وش خوراکم شما همیر

بت و رس کشیدی.   پارچ رسر

،با این کارات یه گوله نبات  ین که هسنی شر مرض یمشیر

ی عشقم.   قند میگیر

 

لب گزیدم و با خنده ای که کم مانده بود به قهقهه ای 

پرصدا تبدیل شود،سقلمه ای به پهلوی آتوسا زدم و 

شو درحایل که کفش هایم را در یم اوردم،گفتم:کل ابهت

 !  شلنگ گرفنی شسنی

 

ی بدی  ی گفت:چیر مرا به داخل خانه هل داد و در همان حیر

 ت داره. نگفتم که.عاد
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لبخند دندان نما ادامه داد:پییسر چشمگ زد و با همان 

 پشمالوی منه!. 

 

م.   نتوانستم جلوی خنده ام را بگیر

ی یک  واقعن میثم با آن ریش و پشم و هیکل مردانه،همیر

 قلم را کم داشت! 

 پییسر پشمالو! 

 

 :تولدت مبارک!!! -

 

با صدای جیغ هیجان زده ی پروانه،چشم از آتوسا و 

گرفتم و بالفاصله در آغوش گرم و ان پر شیطنتشچشم

 کوچک پروانه فرو رفتم. 

دستانم را دور تنش حلقه کردم و با حایل که داشت خوب 

یم شد و بغض مزاحیم که رخت یم بست،جواب بوسه ی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2651 

ابی برق پر صدابی که بر گونه ام نشاند را دادم و با چشم

اهن صوربی رنگ و زیبایش چشم د  وختم. افتاده به پیر

 

 :چقدر خوشگل شدی! -

 

انه چرخی دور خود زد و گفت:برای تولد تو  دلیی

 خریدمش...تازه!! 

 

با هیجان دستم را به سمت اتاق کشاند و توضیح داد:با 

آتوساجون رفتیم برای توهم یه لباس خییل قشنگ 

 خریدیم..بیا ببینش!.. 
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 وششهشتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

س های خوبی که به من هم رسایت کرده با کنجکاوی و ح

بود،پا به اتاق گذاشتم و در همان ابتدای کار،چشمم به 

 که روی تخت گذاشته 
ی

اهن بلند و رسخ رنگ پیر

 بودند،افتاد.. 

ی دار و کمر کیسر که یقه ی قایقی اش با  اهن استیر یک پیر

ی شده بود. مروارید های درخ  شان رسخ رنگ تزئیر

 

یادی دلچسب و دور از خوشحال از این توجه ز 

شان را در انتظارشان،لبخند فراخم را رها کردم و هردوی

 آغوش کشیدم. 

 

 واقعن از آن ها انتظار نداشتم. 
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حنی تصور یم کردم که پروانه حنی تاری    خ تولدم را هم نیم 

 داند و این وسط،آتوسا که دیگر جای خود را داشت! 

 

اهن با شعف،بوسه ای بر گونه ی جفت شان نشاندم  و پیر

خوش دوخنی را که خییل به دلم نشسته بود از روی تخت 

 برداشتم. 

 

 :دوسش داری؟؟ -

 

 خییل قشنگه! شه دوسش نداشته باشم.. :مگه یم-

 

 :خب خدارو صدهزار مرتبه شکر! -

اهن  ینی این پروانه از صبح پدر مارو درآورد تا بتونه یه پیر

 برای تو انتخاب کنه ها. 

د ببینه کدوم و تو بیشیی یم توبی همش بد و خوب یم کر 

 .  دوست داشته باشر
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شان لبخند قدردانم را نثار صورت های مهربان و بشاش

حایل که دست پروانه را یم گرفت و با خود کردم و آتوسا در 

به سمت در اتاق یم کشاند،ابروبی برایم باال انداخت و 

ون تا تو حاضی بیسر عزیزم. گفت:ما یم  ریم بیر

ی موهاتم هم  طور باز بذار بیشیی بهت میاد. یر

 

رسی تکان دادم و با قدردابی لب زدم:باشه..مرش از 

 اقعن. لطفتون بچه ها...خییل خوشحال شدم و 

 

 :قابل تو رو نداشت جیگر! -

 

در را پشت رسشان بست و نگاه مشتاق من باز هم به 

اهن رسخ رنگ ساده برگشت.   سمت آن پیر
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 وهفتهشتصدوبیست#پارت

 جانیلیل#

 

 

 یعنی داراب هم از برنامه های آن ها خیی داشت؟ 

 این لباس ها را امروز خریده بودند دیگر.. 

پس یعنی تمام آن کالس موسیقی و یادداشت روی کانیی هم 

 رد گم کنی بود دیگر،نه؟ 

 

لبخندم بیشیی کش آمد و درحایل که لباس هایم را از تن 

ون یم کشیدم،لب زدم:بداخالق دو  .. بیر  ست داشتنی

 

طبق گفته ی اتوسا،موهای بلندم را آزادانه روی شانه هایم 

روی صورت داشتم،تنها  رها کردم و از آراییسر که از صبح
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رژ لبم را تمدید کردم و کالفه از اتافی که حنی یک ایینه هم 

ی گوشر چک  نداشت،رسو وضعم را تا حدودی داخل دوربیر

که با آن ها آمده کردم و بعد از مرتب کردن لباس هابی  

ون زدم.   بودم، از اتاق بیر

 

 را روی دیوار آویزان یم کرد و آتو 
ی

سا پروانه ریسه های رنگ

ی را با کیک و تنقالت و میوه ها یم  با دقت و وسواس،میر

 چید. 

 

 :چطور شدم؟ -

 

شان که سمتم برگشت،چرخی دور خودم زدم و دامنی را نگاه

 تم. که در هوا پف کرده بود در دست گرف

آتوسا سوبی کشید و پروانه با شوق گفت:وای خییل 

 یل!! خوشگل شدی یل

 خییل بهت میاد!! 
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،المصب! :شدی شبیه -  یه گیالس خوردبی

 اگه پش بودما...خودم شکارت یم کردم. 

 

با خنده به سمتش قدم برداشتم و درحایل که یک مشت از 

ی گذاشته بود بر یم داشتم، کنار   پفک هابی که روی میر

 گوشش با شیطنت لب زدم:نه بابا! 

فعلن که خودت یه هلوی پرز داره جذاب و شکار کردی 

 خوابی چیکار. یم خانوم..دیگه گیالس و 

 

به ی آرایم به شانه ام نشاند.   قهقهه ای رس داد و ضی

 :حیف بچه اینجا نشسته.. -

 

ی مقابلش  با هدایت دستش مرا روی مبل سه نفره ای که میر

 که خوب قرار داشت،نشان
ی

د و ناخنگ به کیک صوربی رنگ

 یم دانستم سلیقه ی پروانه است،زد. 
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 شر خوشگله. :به سالمنی امروز نوزده ساله یم-

 

 

 

 

 وهشتهشتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

اعداد انگلییس شمع های اکلییل و طالبی رنگ را که 

بودند،داخل کیک فرو کرد و با شیطنت پچ زد:جناب 

 ه سال بزرگ تره! همایوبی هجد

 ددم وای! 
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ابروبی باال انداخت و در همان حال ادامه داد:نیم ترش با 

 اون هیکل مثل یه پشه لهت کنه؟ 

 

لب گزیدم و سیع کردم خنده ام را مهار کنم،تا که او پررو تر 

 از این نشود. 

؟  :تو -  خودت نیم ترش الی جنگل موهای یار گم بیسر

 

 به ای به شانه ام کوبید. پقی زیر خنده زد و باز هم ضی 

گمانم از این پس باید سیع یم کردم که اصلن او را 

ی مواقیع خوب دست بزن پیدا یم  نخندانم...چراکه در چنیر

 کرد! 

 

- !  :خدا نکشتت دخیی

 تو با پشمای یار من چیکار داری آخه! 

 م فقط یکم خوش مو عه! میث
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 :هوف باالخره تموم شد.. -

 

تم و با مهربابی خطاب به پروانه نگاهم را از آتوسا گرف

 گفتم:خسته کردی خودت و! 

 این همه ریسه الزم نبود که! 

 

اش قشنگه دیگه. - ی ی چیر  :تولد با همیر

 

 یل؟ :هوم..فقط یل-

 

 :بله؟-

 

 :اسکل کردی مارو؟-

 چرا اون روز که ازت پرسیدم چندسالته گفنی نوزده؟ 
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ابی ریز شده با حالت با مزه ای ابرو باال انداخت و با چشم

 با یه سال خییل بزرگیی و جاافتاده 
ی

گفت:مثلن خواسنی بگ

 دی؟؟ تر نشون یم

 

ی بود!   خب...حقیقت هم همیر

از وقنی که عاشق داراب شده بودم دلم یم خواست حنی 

هم که شده بگویم بیست و پنج سال سن دارم تا به دروغ 

 که این اختالف سنی انقدر به چشم نیاید... 

 

  داره..چه هجده چه نوزده. :چه فرفی -

  

 :آره..اصلنم که فرفی ندارن این دوتا! -

 

 :من برم بابا و عمو میثم و صدا کنم؟-
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 ونههشتصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 کن:آره برو صداشون  -

 منم پاشم سیستم و راه بندازم. 

 

ظرف پفک را روی پاهایم گذاشتم و درحایل که با لذت آن 

خوشمزه را یم خوردم،گفتم:کاش فیلمم نارنچی های 

ید.   بگیر

 

طور که ولوم را باال یم آهنگ مورد نظرش را پیل کرد و همان

ه. برد،گفت:یم  گم میثم بگیر
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و مقابل نگاه خندان و  بعد هم با ریتم شاد اهنگ،قری داد 

وع به رقصیدن کرد.   ذوق زده ام رسر

 

 طویل نکشید که بقیه هم آمدند.. 

ول کاری،به آتوسا ملحق شد و با حرکات خنده میثم همان ا

داری که هیچ شباهنی به رقص نداشت،دور او یم چرخید و 

 ادا های بامزه در یم اورد.. 

بود و با آن پروانه هم با ذوق و خنده به ان ها پیوسته 

لباس صوربی رنگ،حسابی ملوس و زیبا به چشمم یم امد و 

 نداشت! رقص ناشیانه اش هیچ دست کیم از میثم 

 

لبخندم را حفظ کردم و با تمام وجود سیع کردم نسبت به 

 نگاه او بی تفاوت بمانم. 
 سنگینی

 

 هرچند که این مسئله شدبی نبود! 
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 که با پرروبی تمام و بی 
توجه به حضور نه تا وقنی

پروانه،درست کنارم روی همان مبل سه نفره،خودش را 

ی کرده بود و درحایل که پا  روی پا انداخته  دعوت به نشسیی

بود و هنوز هم از دستم شایک به نظر یم رسید،این گونه، 

رخ من هول شده آن گوبی های آبی رنگ پر جاذبه را به نیم

 دوخته بود... 

 

ص مشنی پفک داخل دهانم نفس عمیقی کشیدم و با حر 

 چپاندم و به رقص آن ها زل زدم. 

 

 ، رس آخر اما طاقت نیاوردم و درحایل که از زور ک
ی

الفگ

 جوری زل نزن!! ساییدم،گفتم:به من ایندندان روی هم یم
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 هشتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :به تو زل نزدم. -

 

ه بالفاصله به سمتش رو چرخاندم و لبخند کج و  نگاه خیر

 اش را شکار کردم. 

 ابروبی باال انداختم و پشت چشیم برایش نازک کردم. 

 

ی بود!   انگار قصدش همیر

مرا ترغیب کند تا به سمتش رو بچرخانم و بعد هم به اینکه 

 آن آبی های پر حرف زل بزنم. 
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 :جهت اطالع!من با شما قهرم! -

 

این را گفتم و بعد،از چشمان ریز شده اش رو گرفتم و 

مشغول خوردن همان پفک های نارنچی رنگ و تماشای 

وب رقص بی قاعده ی میثم و پروانه و اتوسابی شدم ، که خ

 دانستم شش دانگ حواسش پیش ماست. یم 

  

ی یل :رفتارات بچگانه-  یل! هسیی

 این و متوجه هسنی یا نه؟؟ 

 

دستش را از روی پشنی مبل و از پشت من رس داد و حاال 

ی مرا در برگرفته  درحایل که عطر تنش با قوت بیشیی

 دوبی چرا رو این قضيه حساسم!. بود،گفت:یم

.  و گول یم دوبی و باز داری خودت  یم زبی
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ی نیم- ی  شنوم! :من چیر

 

 تک خنده ای زد و گفت:خییل بچه ای! 

 

 با حرص لب زدم:من بچه نیستم..نیستم داراب!!نیستم! 

 انقدر این کلمه مزخرف و به من نسبت نده! 

 

به سمتم گردن کشید و با نگایه عاقل اندر سفیه 

 شد؟گفت:خی 

 شنیدی! تا االن که نیم

 

دم و گفت  م:واقعن که! لب به هم فشر

 

ی و خانه کردم و با ناراحنی ادامه دادم:من  اشاره ای به میر

 امروز تولدمه.. 
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اون وقت تو به جای اینکه خوشحالم کنی همش داری 

 ..  ناراحتم یم کنی

 

 

 

 

 ویکهشتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ه و بی حوصله بعد هم بی توجه به چهره ی کالف

طور در صورتم خم شده جا شدم و از اوبی که آناش،جابه

بود و با دسنی که بند پشنی مبل کرده بود،رسمن انگار که 

 مرا در آغوشش گرفته بود،کیم فاصله گرفتم.. 
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 یل! :یل-

 

 سکوت کردم و او عصنی دسنی به صورتش کشید. 

 

؟نه؟...یم:باز داری فرار یم- این کار بدم میاد دوبی من از کنی

؟؟  بعد یه تکرارش یم کنی

  

ز هم سکوت کردم،که این بار با حرض آشکار،ظرف با

ی مقابل  مان کوبید. پفک را از روی پاهایم برداشت و روی میر

 

:این سگ مصبم انقدر نخور..رو اعصاب منم انقدر راه -

 نرو! 

 

انم را به سمتش چرخاندم و او با اخم هابی  نگاه حیر

ون کشید و درحایل که  درهم،پاکت سیگارش را از جیب بیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2670 

خ سیگاری را کنج لبش روشن یم کرد،زیر لب غرید:خاک ن

 تو رس من که آویزون و پیگیر یه الف بچه ی َردی شدم... 

 

 :داراب! -

 

 :داراب و کوفت! -

 

متحیر از رفتار پرخاشگرانه اش،لب جنباندم که حرفی 

 زبانم جاری نشد. بزنم،اما حنی یک کلمه هم بر 

 

ی غریب بود و من در درواقع این روی جدید او ،برایم زیاد

آن صورت عاض و درهم، هنوز به دنبال آن مرد صبوری 

ام تمام،مرا یل  جان صدا یم زد. یلیم گشتم که با احیی

 

یم! -  :جشن نوزده سالگیت و داریم یم گیر
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ه ها شینی رو به روی من مثل بچه دوسالقت تو یمبعد اون

،خودت و کنار یم ؟؟قهر یم کنی  کیسر

 

ون از پس آن پوزخ ند صدا دارش،دود غلیظ سیگار را بیر

 دونم خی بگم! فرستاد و گفت:نیم

کشه چطور به خانوم حایل کنم از اون دیگه مغزم نیم

ه..   چهارتا پشه یه القبا فاصله بگیر

 

 نگاه عصنی اش را حواله ام کرد و ادامه داد: 

ت  از اون مرتیکه اشغال که دست مالیت کرد درس عیی

،نه؟  نگرفنی

 ید یگ بیاد کارت و یک رسه کنه تا بفهیم؟حتمن با
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 ودوهشتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 یل؟.. :یل-

 ناسالمنی جشن توعه! 

 .  پاشو یه قر بده دخیی

 

پلگ زدم و مردمک های لرزانم را از اوبی که حاال با 

،سیگارش را داخل پیش دسنی مچاله یم کرد،گرفتم. 
ی

 کالفگ

 

 ناراحت بودم و نبودم. 

ی را یم خواست و نیم خواست.  دلم  فحش دادن و گریسیی

 او نگرانم بود.. 
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طور،با حرف هایش قلبم را مچاله کرده نگرانم بود و اما این

 بود. 

 

ه ای که حاال رگه   گرفتم و بی توجه به نگاه خیر
دم عمیقی

،ال به الی خشم و مالمت النه کرده در  هابی از پشیمابی

لند شدم و همرا با چشمانش به چشم یم خورد،از جا ب

ند،برای پروانه و اتوسابی که مصانه دستم را یم کشید

 .. رقصیدن به جمع شان پیوستم

 

،که از اول تا آخرش مانند عروسک  یک رقص بی معنی

شان چرخ خوردم و با لبخند بی معنی خیمه شب بازی میان

ی را،عیل الخصوص حالم را عادی  تری سیع کردم همه چیر

 جلوه دهم.. 

 

 ها را با آرزوبی که فراموشم شد فوت کردم.  شمع

یک های  همان لبخند تصنیع جواب دادم.  شان را با تیی
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 که آتوسا در 
ی

کیک صوربی رنگ را برش زدم و از قاچ بزرگ

 پیش دسنی برایم کشیده بود،تنها مقداری خوردم. 

 پروانه فیلم یم گرفت.. 

ا میثم با خوش اشتهابی مشغول خوردن تنقالت بود و آتوس

 با آن آرایش و لباس زیبا،از خودش سلقی یم گرفت. 

 د! او اما...نبو 

همان زمان که دخیی ها مرا برای رقص،وسط پذیرابی 

 پاکت سیگارش را برداشته بود و به 
ی

کشیدند با کالفگ

 محوطه باغ رفته بود. 

 کادوبی هم که خریده بود را میثم به من داد.. 
 حنی

 ه طرح ستاره داشت. یک گردنبند ظریف،با پالک کوچگ ک

 در واقع طال بود. 

اوی بررش اش یم کرد گفت و این را آتوسا وقنی با کنجک

منده شدم!   من از هزینه ای که بابت آن شده بود،رسر

ی خوب بود.   همه چیر

ی زیبا به نظر یم رسید.   همه چیر
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ی عایل بود،به جز حال گرفته ی منی که با آن لبخند  همه چیر

و بی هدف،مردمک هایم را  مسخره،روی مبل نشسته بودم

ی میثیم که خاطره تعریف یم کرد و ات وسابی که با لذت به بیر

حرف هایش گوش یم داد و از کیکش یم خورد،جا به جا یم 

 کردم. 

 

 

 

 

 وسههشتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

در حقیقت،این بار هم به رابطه شان داشتم حسادت یم 

 کردم! 
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 ند با هم. گفتم که،زیادی رفیق و صمییم بود

خورد،کیک در اینکه آتوسا گه گایه با چنگال از کیگ که یم 

دهان میثم هم یم گذاشت،شاید کاری لوس به نظر یم 

 رسید..اما حداقل برای من و خودشان نه! 

ی شان رد و بدل یم  نه تا وقنی که آن نگاه های پر محبت بیر

 شد و میثم او را با مهربابی عشقم خطاب یم کرد. 

 

 د که داراب را با او مقایسه یم کردم. مسخره بو 

ی  هرچند که من داراب گونه جدی و با صالبت را همیر

دوست داشتم!...اما خب دلم نامالیمنی هایش را تاب نیم 

 آورد. 

 

که بلند شد،با فکر اینکه داراب است   صدای پیامک گوشر 

ی  و خیال دلجوبی کردن دارد،کیم با عجله آن را از روی میر

 با دیدن اس ام اس بابا جا خوردم. برداشتم،که 
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افتادیم از مشهد،وسایالتو جمع کن :سالم.ما صبح راه -]

 شب میام رساغت[ 

 

وا رفته،چندین و چند بار پیایم را که فرستاده بود بازخوابی 

 کردم. 

 چرا انقدر زود بریم گشتند؟؟

 هنوز دو_سه روزی از آن یک هفته بافی مانده بود که! 

 

 بابام و ندیدی کجا رفت؟ :آتوسا جون.. -

 

اهم را تا پروانه ای که صفحه گوشر را خاموش کردم و نگ

 تبلت به دست وسط پذیرابی ایستاده بود، کشاندم. 

 

 میثم زودتر گفت:چطور عمو جون؟

 کاری داری به خودم بگو. 
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کالفه جلو آمد و گفت:تبلتم یک ساعته هنگ کرده،هرکار 

 یم کنم درست نمیشه. 

 

رسگرم بررش کردن مشکل تبلتش شده بود،که از با میثم 

فرصت استفاده کردم و با چشم و ابرو آمدن به اتوسابی که 

ون زدم.   خوب یم دانستم منظورم را یم فهمد،از ویال بیر

 

ی باغ چرخاندم و با دیدنش،به  نگاهم را در محوطه ی رسسیی

سمت همان درخت بید مجنوبی که به آن تکیه داده بود و 

 سیگار لعننی کام یم گرفت قدم برداشتم. از ان 

 

 :داراب.. -
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 وچهارهشتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

چشمان مخمورش که از سنگ ریزه های کف باغ کنده شد 

 از تعجب  
ی

گرفت و و به سمتم برگشت،نگاه کالفه اش رنگ

 کرد.   سیگار به فیلیی رسیده را زیر کفشش له

 

ش،قدم جلو گذاشتم تا کیم دستپاچه از مدل نگاه کردن

حرفی را که برای گفتنش تا اینجا آمده بودم زودتر بزنم،که 

ناغافل مچم را چنگ زد و تا به خودم بیایم،مرا با قدرت به 

 سمت آغوشش کشید.. 

 

یضی که امروز در پیش بهت زده از رفتار های ضد و نق

دم و وقنی بینمان فاصله  گرفته بود،دست به سینه اش فشر

مان در هم قفل،با دلخوری لب زدم:ولم و نگاه ایجاد شد 

 کن..االن یگ میاد مارو تو این وضع یم بینه... 
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دو زن و ناآرامش را بی توجه به آنچه گفتم،مردمک های دو 

کنی طوالبی لب در تک تک اجزای صورتم چرخاند و با م

 زد:خوشگل شدی.. 

 

صدای برای ثانیه ای پلک بستم تا مبادا که این لحن و تن 

بم،ذره ای روی احساساتم تاثیر بگذارد و حرف هایش را از 

د..   یادم بیی

 اما مگر یم شد؟

این آغوش تنگ و بوی عطری که حاال با بوی سیگار 

بازی گرفته درآمیخته شده بود و با قدرت تمام قلبم را به 

 بود،مگر یم گذاشت؟

 با گرمای لطیقی که گوشه لبم را مهر زد چه یم کردم؟

 ین مرد انقدر خوب شیوه ی دلجوبی را بلد بود؟... چرا ا

 

 در دل به خود سست عنصم خنده ای کردم.. 
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 در اصل،شاید من زیادی تسلیم او بودم! 

 

 :ببخش من و...تند رفتم. -

 

پلک باز کردم و در همان ابتدای کار،حواسم رفت بی آبی 

چشمابی که حنی یک بند انگشت هم با صورتم فاصله 

 . نداشتند. 

 

لب گزیدم و بی حواس،باز هم چشمان بی قرارش را به لب 

 هایم معطوف کردم.. 

 

 نیم ترسید از اینکه پروانه ما را ببیند؟ 

 

ی که...حنی نیم تونم ازت چشم :یه کار کرد-

 بردارم...بچه!.. 
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 وپنجهشتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

رمانده درمانده آن "بچه" ی ته جمله اش را ادا کرده بود و د

 تر نگاه بی تابش را در صورتم یم گرداند. 

 

بان قلبم روی هزار رفته بود و در آن لحظه حنی اسمم  ضی

 را هم فراموش کرده بودم من انگار!.. 
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چه داشتم؟...چه داشتم بگویم وقنی که حنی قلبم هم از 

باور حرف او،اور دوز کرده بود و تپش های معمویل اش را 

 ! هم از یاد برده بود 

 

.. :نیم-  خوام آسیب ببینی

 یل!نیم خوام! دیگه آزارت بده یلخوش ندارم یه بی پدر 

 

دستانش را محکم تر دور تنم پیچید و لب زد:وقنی تو 

 شر انگار روان من و داغون کردن! ناراحت یم

 فهیم؟طاقت حال بدت و ندارم. یم

 

بی حرف،تک تک کلمابی که بر زبانش جاری یم شد را به 

دم،حنی پلک هم نزدم. جان د  ل سیی

 ای را از دست بدهم.  دلم نیم خواست حنی ثانیه

 
ی
وع سن نوزده سالگ بی شک این قشنگ ترین لحظه از رسر

ام یم توانست باشد و من چطور یم توانستم پر حرفی 
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ی موقعینی  ،منتظر چنیر
کنم،وقنی که مدت های طوالبی

 بودم! 

 

 یارم! :دلم یم خواد این چشات و از کاسه در ب-

 

رض که در نگایه به لب های کش آمده ام انداخت و با ح

کلماتش نمود پیدا کرده بود،ادامه داد:یم دوبی مثل خی 

 موبی برام؟ 

 

ه به دریای آبی  با کنجکاوی،رسم را تکان دادم و خیر

 چشمانش لب زدم:نه.. 

 

 چشم ریز کرد و تا کنار گوشم گردن کشید.. 

تم برخورد کرد،آب دهانم را هرم داغ نفس هایش که به پوس

دعا کردم که فقط صدای کوبش به سخنی فرو فرستادم و 

 بلند و دیوانه وار قلبم به گوش هایش نرسد! 
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او اما بی توجه به حایل که از من دگرگون کرده بود،با 

 حوصله تمام نفس عمیقی کشید و با مکث،پچ زد: 

ی برام!  ی ینی خامه ای خوشمزه و هوس انگیر  مثل یه شیر

ینی لذیذ،که همش از پشت شیشه بهم چشمک یم  یه شیر

 ه! زن

 

 

 

 

 وششهشتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی هیجابی که دچارم کرده بود،ذره ذره  پلک بستم و در عیر

دم..   آرامش ساطع شده از تعریفش را به جان دلم سیی
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بوسه ی بی مقدمه اش را،جابی کنار گوشم حس کردم و 

  زمزمه آرامش را نشنیدم. 

 

فاصله که گرفت،با خجالنی که به رساغم آمده بود،لب 

هن  گزیدم و نگاهم را معطوِف چند دکمه ی باز مانده از پیر

 سیاه رنگش کردم. 

 

ون کشیدم تا بیشیی از این  با مکث،از آغوشش خودم را بیر

مان را به جان نخریده باشم،که همان نریسک دیده شد

ه ی گوشر داخل جیب پیر  اهنم، تازه یادم به لحظه با وییی

 بابا و حرفی که برای گفتنش تا اینجا آمده بودم،افتاد. 

 

؟ -  :هدیه ای که برات خریدم و دوست داشنی

 

بی تمرکز،موهای رها شده در صورتم را پشت گوش 

 فرستادم و گفتم:آره خییل! 
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منده شدم. هزینه   زیادی بابتش کردی..رسر

 

تو رو نداشت  لپم را کشید و با لبخند جذابی گفت:قابل

 خانوم خانوما. 

 

 :داراب.. -

 

 :جان؟ -

 

دیم از هوای خنگ که در باغ جریان داشت، گرفتم و با 

 گفتم:بابا بهم پیام داد.. 
ی

 کالفگ

 . صبح راه افتادن

 

؟اخم کم  کرد و گفت:ینی خی
ی

 رنگ

؟  ی  چرا انقدر زود برگشیی
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 دونم. :نیم-

 

 پوفی کشید

 :گ زنگ زد بهت؟ -

 

 د..فقط پیام داد گفت شب میاد دنبالم. :زنگ نز -

 

 قدیم به سمتم برداشت

 :اتفافی افتاده؟-

 

 

 

 

 وهفتهشتصدوش#پارت
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 جانیل#یل

 

 

ی بی معنی که به جانم افتاده بود،لب با نگرابی و دلشوره

ی نگفت. زدم:نیم  ی ...خب به من که چیر  دونم...ینی

میاد  داد که وسایالمو جمع کنم، امشب  فقط همون پیام و

 دنبالم. 

 

 دسنی به گردنش کشید و با مکث گفت:خی بگم! 

ی نیست.  ی  ایشاال که چیر

 

 :میگم..داراب؟ -

 

،نگاهم را تا چشمان متفکرش باال کشیدم و  با نگرابی

 ...راجع به من. گفتم:تو که به بابام حرفی نزدی؟
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 اخمش عمیق تر شد و گفت:نه. 

 . گفتم که،یم خوام رو در رو باهاش حرف بزنم

 

ی ادامه  نفس آسوده ام را که رها کردم،او با جدیت بیشیی

 شه عزیزم! داد:ویل این مسئله هم باالخره مطرح یم

 !  نیم خوام انقدر از این موضوع فراری باشر

 تکلیفت و با خودت و من مشخص کن! 

 

 درمانده لب زدم:من که از خدامه این رابطه جدی بشه... 

 

دادم:ویل قدرت رو به روبی و با بالتکلیقی در دل ادامه 

 باهاش و ندارم! 

سم!!   از عکس العمل بابا مییی

 

 :خوبه! -
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 یم دانستم که حرفم را باور نکرده. 

یدم را به خوبی به رخش یم دانستم که چشمان لعننی ام ترد

کشیده بودند که هنوز اخمش پا برجا بود و نگاهش در 

 صورتم چرخ یم خورد... 

 

 مان زد! و صدایخوب شد که آتوسا آمد 

 

ی جشن را کنار هم گذراندیم و از جوجه کباب های بقیه

خوشمزه ای که میثم زحمت آماده کردن و کباب کردنشان 

ه شب بود که اسباب و را کشید،خوردیم و نزدیک های ن

 مان را جمع کردیم و به خانه برگشتیم. اثاثیه های

 

بیاید و بغ پروانه فهمیده بود که قرار است بابا به رساغم 

کرده به منی که ساکم را یم بستم نگاه یم کرد و در نهایت 

هم صدای زنگ خانه بود که میان غرغرهای از رس ناراحنی 

 اش وقفه انداخت. 
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 ینه. :عمو فرد-

 

 

 

 

 

 وهشتهشتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

کاله هودی را روی رسم کشیدم و بوسه ی کوتایه روی 

 با ناراحنی کنار آیفون ایستاده گونه ی پروانه ای که حاال 

 بود،نشاندم. 
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بینیم.باشه؟خودت و ناراحت نکن :بازم میام همدیگر و یم-

 چشم خوشگله. 

 

 موندی.. :کاش بیشیی یم-

 

ی بابا،در  لبخندم را کش آوردم و با اشاره ای به تصویر ماشیر

قاب آیفون گفتم:صاحابم اومده دنبالم دیگه..بیشیی از این 

 احم شما بشم. شه مز نیم

 

 لب برچیده رس تکان داد

  :باشه.. -

 

 یل جان؟ :آماده ای یل-

 

گرفت و درحایل که در ورودی را باز یم    ساک را از دستم

ه اش را معطوف من دلتنگ کرد. کرد،نگاه  خیر
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 هنوز نرفته،قلبم بنای ناسازگاری گذاشته بود! 

 آیه کشیدم و بی حرف کفش هایم را پوشیدم. 

 

 تر این فاصله و دوری ها تمام یم شد.  کاش زود 

 

ست کردم و همراه با اوبی که منتظر باالی رسم قامت را

 ایستاده بود،به سمت در راه افتادیم.. 

 

ه به شانه های  ون فوت کردم و خیر نفس پر حشتم را بیر

پهن اوبی که یک قدم جلو تر از من راه یم رفت،آرام پچ 

 شه.. زدم:دلم برات تنگ یم

 

نگایه سمتم انداخت و با مکث لب زد:دم آخری دلم و  نیم

 هوابی نکن بچه! 
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بغض کرده،لبخندم را رها کردم و بی حرف،پشت رسش از 

که دلم یم خواست حنی سال ها در آن   حیاط خانه ای

ون زدم.   کنم، بیر
ی

 زندگ

 

پرش کرد و ساکم را داخل داراب زودتر از من، با بابا احوال

ی گذاشت.   ماشیر

 

 و اشک های حلقه زده ای که نیم دانستم  من
ی

هم با دلتنگ

برای دوری از داراب بود،یا دیدن دوباره بابا،در آغوشش 

ت به لحنی که کمیی از همیشه فرو رفتم و سیع کردم نسب

 انرژی و گرما داشت،بی تفاوت باشم. 

 

 باالخره که کم پشت فرمان ننشسته بود!. 

نکرده بود که ساعنی حتمن کیل خسته راه بود و هنوز وقت 

احت کند...   اسیی
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 ونههشتصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

دست اخر،بابا با داراب خداحافظی مختصی کرد و مرا به 

ی هدایت کرد. سمت   در ماشیر

 

 نشستم و نگاه بی قرار و دلتنگم را تا 
ی بی حرف داخل ماشیر

ی دوست داشتنی مردی که دستانش را روی سینه چهره

ِ نگاه اش،بدرقه ام یم کرد،باال  قالب کرده
بود و با مهربابی

 کشاندم.. 
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چقدر زود گذشته بود آن چند روز و من قدر ندانسته 

 بودم!. 

 

گردانم...تنها امیدوار زمان را که نیم توانستم به عقب بر 

 
ی

بودم که در روز های آینده بیشیی او را ببینم و رفع دلتنگ

 کنم. 

 

ین وعده وعید ها را قبول هرچند که دل بی تابم هیچ ا

 نداشت و کم مانده بود مرا با یک بغض بزرگ گالویز کند! 

 

 به هرحال...هرچه که بود،آن شب هم گذشت.. 

  

 از این پهلو،به 
ی

د و تنها با کالفگ شنی که تا صبح خوابم نیی

پهلوی دیگر چرخیدم و با بی حیابی تمام به این فکر کردم 

 که با بوی تن او چقدر خوابیدن روی تخت بزر  که
ی

گ

ی شده بود را حاال دلم طلب یم کرد!   حسابی عجیر
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 در واقع،دلم زیادی پر توقع شده بود این روزها! 

 

آن هم درست زمابی که بابا مشکوک رفتار یم کرد و دلم را 

 به شور یم انداخت.. 

 

 خب؛توصیف این روزها از زندگیم سخت بود. 

 سابق نیستند! ه خوب یم فهمیدم دیگر مثل روزهابی ک

 

ی بود که هر بار که بابا خانه   شاید فرق مشهودش هم همیر

ی داشتم،برخالف گذشته سوال  ون رفیی بود و من قصد بیر

پیچم یم کرد و دیگر با لبخندی فراخ و پرمهر،تنها با یک 

 خداحافظی و چند توصیه پدرانه کوتاه،بدرقه ام نیم کرد! 
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 تصدوچهلهش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 ذهنم درگیر بود و مدام از خودم یم پرسیدم تمام

 "ینی بابا فهمیده؟.." 

 

 بعد هم مثل احمق ها به پیشابی خود یم کوبیدم و یم گفتم

"آخه داراب که حرفی نزده!..دیگه از کجا یم خواد بفهمه 

 عقل کل!" 

 

و با این حرف و حرف های دیگر،خودم را دلداری یم دادم 

ارهای جدیدی که بابا درپیش و سیع یم کردم نسبت به رفت

 گرفته بود،زیادی حساس نشوم.. 

 

 یل!! :یل-
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صدای تلویزیون را کم کردم و به سمت مامان،که دست به 

خانه نگاهم یم کرد رو چرخاندم.  ی  کمر و شایک از آشیی

 

 :گوشیت خودش و کشت از بس زنگ خورد! -

صدای اون تلویزیون و بردی تا روی هزار که خودت و کر 

 ؟؟؟ کنی 

 

ی گذاشتم و درحایل که از  جلد خایل شده از پفیال را روی میر

. بلند یم شدم،گفتم:باشه مامان،دیگه چرا یم روی مبل  زبی

 

دستکش به دست به سمت سینک ظرفشوبی برگشت و 

من بی توجه به غرغر هایش خواستم به سمت اتاقم 

 بروم،که بابا گفت:کیه این وقت شب؟ 
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،کل و  س بی معنابی
جودم را پر کرد و برای بار اسیی

 هزارم،افکار منقی به سمت مغزم هجوم آوردند. 

 

آب دهانم را قورت دادم و درحایل که سیع یمی کردم با بابا 

چشم در چشم نشوم،لبخند نیم بندی تحویل چهره ی 

 جستجوگر و جدی اش دادم و گفتم:حتمن مبیناست... 

 

کالفه و بعد هم دسنی به موهای باز و آزادم کشیدم و  

ه ای که هیچ تاب و توان تحملش را  دستپاچه از نگاه خیر

 امه دادم: نداشتم،اد

 قراره فردا باهم بریم استخر...شاید برای همون زنگ زده.. 

 

 بیشیی نایستادم. 

رسی    ع از او رو گرفتم و با قدم هابی بلند به سمت اتاقم راه 

 افتادم تا یک وقت هول نکنم از سکوتش. 
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طور که دستم را بند شت رسم بستم و هماندر اتاق را پ

ندم و به سمت قلب پر تپشم کرده بودم،چشم چرخا

موبایلم که آخرین بار آن را روی تخت رها کرده بودم،راه 

 افتادم. 

 

 

 

 

 ویکهشتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

نگاهم به شماره ی او بود و فکرم پیش بابا و نگاه موشکافانه 

 اش. 
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ی ب ! کاش همه چیر  ریم گشت به قبل از آن سفر لعننی

 که بابا سیع یم کرد با جوک های بی مزه 
درست به زمابی

ی از این نگاه های عجیب و  اش ما را بخنداند و هیچ خیی

ی نبود!   سوال های جدید و شک برانگیر

 

 خودم را روی تخت انداختم. 
ی

 پوفی کشیدم و با درماندگ

 

اِد با چشمان رمز گوشر را زدم و با لبخندی که در تض

 اش را لمس کردم.. رسگردانم بود،شماره 

 

هنوز بوق اول به دوم نرسیده بود،که صدای نگرانش در 

 صدایش مالش رفت.. 
ی

 گوشم پیچید و دلم برای خستگ

 

؟؟-  :هیچ معلوم هست تو کجابی

 دی! چرا انقدر دیر جواب زنگ من و یم
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ت کالفه و شماتلب هایم بیشیی کش آمدند و چهره ی 

 ت.. گرش پشت پلک های بسته ام نقش بس

 

 تازه فهمیده بودم این اخالقش را ! 

داراب برخالف ظاهر سخت و بی انعطافش،زیادی حساس 

 بود! 

به قدری که گایه چنان دلم غنج یم رفت برای این 

حساسیت ها و اخم های درهمش،که یم خواستم تمام 

ه اش حرصم را با یک بوسه ی پر رس و صدا بر روی گون

به پشبچه های غد و کم صیی خایل کنم، تا که انقدر شبیه 

 قلب پر تب و تابم را انگولک نکند! 

 

 :سالم.. -

 

ون فرستاد و گفت:علیک!   بازدم سنگینش را بیر
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؟ -  :خوبی

 

، که ده و نیم شب را نشان یم  نگاه کوتایه به ساعت گوشر

ی شده  ی  پرسیدم:چیر
ی

این داد انداختم و با نگرابی کمرنگ

 وقت شب زنگ زدی؟ 

 

پلک بستم و قبل از اینکه جوابی بدهد،سیع کردم افکار 

منقی ام را پس بزنم و در همان حال،با کیم شیطنت اضافه 

 کم.. خوابیدم کمکردم:داشتم یم

 

 :این وقت شب چیه؟-

 خوابی همیشه! تو که الحمدهللا سه صبح یم

 

 نیم دیگه... لب گزیدم و با چشمابی برق افتاده گفتم:چه ک

 فکرم همش درگیر یه بنده خداییه! 
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ه،اون وقت این بنده  هویم کشید و گفت:تو فکرت درگیر

ه؟  خدا همیشه باید رساغت و بگیر

 

 

 

 

 ودوهشتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 ابرو باال انداختم و با خنده و تعجب گفتم:عجبا! 

 ! شم برای زنگ زدنقدم یمخوبه حاال همیشه من اول پیش

 جنابعایل دو بار بیشیی رساغ نگرفنی از من. 
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و با نازی که در لحن صدایم جاری کرده بودم و تنها 

 مختص خودش بود،لب زدم: 

؟یم  بینی

 نیمواقعن دخیی فروتنی 
ی
 کنم ازت آقا داراب! ام که گلگ

 

هایم را پر کرد و شنیدم که صدای نفس عمیقش گوش

! گفت:قرار نشد وقنی من دستم ازت کوت  اه بدجنس بیسر

 

صحبنی با او حال غلنی روی تخت زدم و درحایل که از هم

دلم ستاره باران شده بود،با همان لحنی که حاال شیطنت 

آن درآمیخته شده بود، لب زدم:صدات خییل هم با 

احت خسته ست؛عزیزم...معلوم که امروز اصلن اسیی

 نکردی جناب بداخالق. 

 

شد و صدای نفس  سکوبی طوالبی پشت خط حکم فرما 

 هایش تمام آرامش دنیا را نصیب جانم کرد. 
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 :آره!.. -

 خییل خستم. 

 

 دلم ضعف رفت برای صدای بم و گرفته اش.. 

م تاب نیاو   ردم و با ناراحنی لب زدم:الیه بمیر

 

 :خدانکنه! -

 

بالشتم را بغل گرفتم و صادقانه لب زدم:اگه اونجا بودم 

 
ی

 تو در یم کردم. خستگ

 

ده ی آرامش را شنیدم و باز هم لبخند مهمان صدای خن

 لب هایم شد. 
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 :چطوری؟-

 تون و؟ خوابی باز بوس کنی جناب محنی یم

 

 ها و بارها به جمله اش فکر کردم.  با شور،لب گزیدم و بار 

ِ من؟  محنی

 داراب من؟

ی حالم را چطور یم توانستم آرام بمانم،وقنی که این چنیر

 دگرگون یم کرد خدایا! 

 

 

 

 وسههشتصدوچهلرت#پا

 جانیل#یل
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!به جاش برات یه قهوه ی دبش درست یم کنم...که - :نخیر

 !  قشنگ عشق کنی

 

 خوام! :نیم-

 

 خندیدم و با شیطنت گفتم:چرا؟قهوه که خییل خوبه! 

 پرونهقشنگ خواب و از رست یم
ی

 کنه.. تو در یم..خستگ

 

 :بعدش؟ -

 

؟ -  :بعدش خی

 

م پرید و انرژی گرفتم چیکار :بعدش که خوب خواب از رس -

 ؟ کنم
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گیج لب زدم:خب..چمیدونم من...هرکاری که دوست 

 داری.. 

 

 :خوبه! -

 

مکث کرد و بعد با شیطنت پچ زد:بعدش منم برای 

،به یه ماساژ ایتالیابی دعوتت یم کنم! 
 قدردابی

 

لب گزیدم،که ادامه داد:اون وقِت که از انرژیم در جهت 

  . صحیحش استفاده کردم

 

 :داراب -

 

"جونم"کشیده ای نثارم کرد که با خنده و خجالنی که لپ 

قرار کرده بود،لب زدم:بهت گفتم هایم را قرمز و قلبم را بی 

؟ خییل مرد فرصت  طلنی هسنی
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 :چرا؟فقط برای یه ماساژ؟ -

 

 :پررو.. -

 

 
ی

ای که به خوبی در لحن خمیازه ای کشید و با همان خستگ

ه بود، گفت:جات اینجا خییل صدایش رسوخ پیدا کرد

 خالیه! 

 

،چشمانم را تر کرد و  ی بغضی از جنس شور و دوست داشیی

او با همان شیطنت دلچسب،لب زد:مخصوصن تو این 

 ست!.. اتافی که انگار خایل تر از همیشه

 

 کشیدم..   بارینفس عمیق و سبک

دلم یم خواست برای این لحظه های خوش،دو بال پرواز 

 درآورم و تا ر 
ی
م رنگ گرفته ویاهابی که حاال در دفیی زندگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2713 

یگ پدیدار یم شدند،حسابی پرواز کنم و آواز بودند و یگ

 شادی و عشق رس دهم! 

خواست و...مگر آرزوبی بزرگ و تحقق یافته،جز او مرا یم

 داشته باشم؟ این هم یم توانستم

 

 دم عمیقی گرفتم.. 

ان کرده بودم را با گردنبند ستاره ای را که زیر یقه لباسم پنه

عشق و شور لمس کردم و با قلنی پر تپش، آرام و بی 

 صدا،لب زدم:دوست دارم.. 

 

 

 

 

 وچهارهشتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل
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 +++++++++++++ 

 

 

اش را الی موهای خوش حالت و سیاه پنجه های واکیس

 رنگش کشید و همه را به سمت باال حالت داد. 

 

ه به مردمک های خون شد و آرامش از درون خیر

ه اش را بست و آینه،یگ ِ تیر
هن زیتوبی یگ دکمه های پیر

ون فرستاد.   بازدم سنگینش را بیر

 

 امروز،روز مهیم برایش به حساب یم آمد! 

 

ی که حاال قلب خاک خورده اش،با ب ا رفیقش،...پدر دخیی

حس هابی جدید و نو پا برای او یم تپید،قرار داشت و 
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و محدودشان را  ی پنهاناست که رابطهباالخره یم خو 

 رسیم کند. 

 

هنش را تا کرد و در نهایت از ادکلن  ی های پیر آستیر

محبوبش،چند پاف روی گردن و لباسش خایل کرد و با 

ون آمد. بردا ی پاکت سیگار و کیف پولش از اتاق بیر  شیی

 

خانه در سکوت مطلق فرو رفته بود و طبق معمول،پروانه 

 ز در اتاقش خواب بود. این ساعت از رو 

 

خانه رفت و بعد از نوشیدن لیوابی آب  ی به آشیی

ی ناهارخوری به جا  یخ،یادداشنی برای پروانه روی میر

ی ا ی سوئیچ ماشیر
ز روی جاکلیدی،از گذاشت و با برداشیی

ون زد..   خانه بیر

 

ی شد و برای میثم نوشت  سوار ماشیر
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م بریم :دارم میام اونوری.کلید و بذار زیر پادری خود-]

 دارم.[ 

 

،نگاه  د و با ذهنی پر فکر و درگیر بعد هم پا روی پدال گاز فشر

ی که یط یم کرد  خونشدش را از پس عینک دودی به مسیر

 دوخت.. 

 

خیابان های خلوت و ترافیگ که در کار  هوای آفتابی و 

 نبود! 

ی رضایت بخش بود و در حقیقت،او برخالف ظاهر همه چیر

زی پر هیاهو و ذهنی آرام و خوددارش،با مغ

ی  ی همیر قدر خوب و دلپذیر مشغول،امیدوار بود که همه چیر

 بافی بماند و پیش برود! 

 

ی را همان ک جا کنار جدول پار به آپارتمان که رسید،ماشیر

کرد و درحایل که عینکش را از چشم بریم داشت و روی یقه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2717 

ی پیاده شد و مستقیم به  لباسش آویزان یم کرد،از ماشیر

 تمان راه افتاد. سمت ساخ

 

 

 

 

 وپنجهشتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

زنگ یگ از واحد هابی را که آشنای خودش و میثم بود،زد 

 تا در را برایش باز کنند. 

  

طبق خواسته اش،کلید زیر پادری قهوه ای رنگ جلوی در 

بود و او خوشحال ازینکه قرار نیست با خود میثم رو به رو 
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شنونده ی وراخی های او و به هم  شود،تا در این موقعیت

ی بیشیی مغزش باشد،در واحد را باز کرد و داخل رفت.   ریخیی

 

ی و   برخالف همیشه،آشفته بازار میثم حاال حسابی تمیر

مرتب بود و همه ی این تغییر ها را هم که مدیون کیس جز 

 آتوسا نبود! 

 

ی آب ریخت و اجاق را روشن کرد.   داخل کیی

کالفه از عقربه هابی که انگار برای پیش   به پذیرابی برگشت و 

ی جان یم کندند،تنش را روی کاناپه انداخت و پلک  رفیی

 . هایش را برهم گذاشت

 

ی بود که  تصویر صورت گرد و خوردبی  ی ی چیر ک،اولیر
دخیی

پشت پلک هایش نقش بست و لبخند را تا لب های بی 

 انحنایش باال کشید. 
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دن آن سیب رسخ دم عمیقی گرفت و سیع کرد هوس بوسی

اند و تمرکزش را تمامن روی حرف هابی  را فعلن از رسش بیی

 که یم خواست بزند بگذارد. 

 

مد و رشته طویل نکشید که صدای زنگ خانه به صدا در آ

 ی افکار درهم ریخته اش از هم گسست.. 

 

 را در 
ی

از جا بلند شد و حاال در حایل که تشویش کمرنگ

فون راه افتاد و در را برای وجودش حس یم کرد،به سمت آی

 فردین باز کرد. 

 گلویش را صاف کرد و دسنی به گردن گر گرفته اش کشید. 

 

زمابی که هیکل در ورودی خانه را هم باز کرد و چندی بعد،

فربه فردینی که از آسانسور پیاده یم شد مقابل چشمانش 

پدیدار شد،لبخند گریم بر لب نشاند و برخالف فردین،که 

 دقیق و عمیق نگاهش یم کرد،دوستانه با او دست با نگایه

 داد و گفت:خوشومدی. 
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 بیا تو. 

 

او را به داخل خانه کوچک و جمع و جور میثم دعوت کرد 

خانه رفت. و بعد هم  ی  برای درست کردن چابی به آشیی

 

 :من یکم عجله دارم.. -

،چابی نیم
ی  خورم. بیا بشیر

 

 

 

 

 وششهشتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2721 

گوشه چشم نگایه به او انداخت و بی حرف،قوری که پر   از 

ی گذاشت.   کرده بود را روی کیی

 

 متوجه تغییر رفتار جزب  فردین بود! 

یل هم راجع به این موضوع چندباری با او صحبت حنی یل

 کرده بود. 

 

مردی که صدای بلند خنده هایش به گوش نیم رسید و 

اش، او ا پرحرفی ب مثل گذشته،از هر دری سخن نیم گفت و 

 را کالفه نیم کرد! 

 

ی انتخاب کرد و وقنی  مبل تک نفره مقابل او را برای نشسیی

که جاگیر شد،لحظه ای برای سامان دادن ذهن شلوغش 

مکث کرد و بعد گفت:راستش راجع به موضوع مهیم یم 

 خواستم باهات حرف بزنم 
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ه د تردیو پر  مردمک های مصمم و راسخ اش را به نگاه خیر

خوام خوب به فردین دوخت و ادامه داد:اما قبلش ازت یم

 ..  حرفام گوش کنی

،من رس تا پا گوشم.   بعد اگر حرفی داشنی

 

 شنوم. :یم-

 

 دم عمیقی گرفت. 

هزاران جمله ی درهم و صف کشیده در پس ذهنش را کنار 

زد و با همان خونشدی ظاهری ای که در تک تک حرکاتش 

مبل زد و گفت:خودت  پشنی ملموس بود،تکیه به 

،...بعد از طالق دادن نرگس زندگیم تازه کیم رنگ یم دوبی

 
ی

آرامش به خودش گرفت و تونستم به پروانه و اون زندگ

 کنم. 
ی

 بهم ریخته بیشیی رسیدگ

 

 و چشمان دو دو زن 
ی

پا روی پا انداخت و درحایل که کالفگ

ه بست فردین را زیرنظر گرفته بود،ادامه داد:با خودم عهد 
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ی ساده ی زندگیم و بهم  بودم که دیگه این نظم و روتیر

 نریزم...تجربه ی خوبی نداشتم! 

 

کم داشت در مکث کرد و فردین با حال آشفته ای که کم

چهره اش هم نمود پیدا یم کرد،تنش را از روی مبل به 

 سمت او مایل کرد و گفت:برو رس اصل مطلب داراب! 

 

د و به این فکر کرد که آب دهانش را به سخنی فرو فرستا

برخالف تمام تصوراتش،چقدرحرف زدن راجع به آن 

 موضوع حاال برایش سخت و دشوار شده! 

 

ی موقعینی قرار نگرفته بود و هیچهیچ  گاه گاه در چنیر

فکرش را هم نیم کرد که حرف زدن با رفیق شفیق اش،تا 

 این حد سخت و مشکل باشد! 
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 وهفتهشتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 گلوبی صاف کرد و سیع کرد باز هم حفظ ظاهر کند

 :راستش..تو فکرشم یه تکوبی به خودم و زندگیم بدم.. -

 

ه به چشمان منتظر فردین،با لحنی که یم خواست شوخ  خیر

 باشد،ادامه داد:عهدم و با خودم شکستم!.. 

 

 دم عمیق دیگری گرفت. 

 نش! ت کنار هم نظم یم گرفتند در ذهچقدر سخت کلما

 زبان باز کرده در آن لحظه. 
ی

 چون کودگ بود که به تازگ
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 همانقدر ناشر و همانقدر نابلد. 

 

م! :یم-  خوام زن بگیر

 

مقدمه چینی را کنار گذاشت؛چرا که زیادی از این کار بدش 

ی هم  یم امد و بدیهن در آن حالت باید حرف های بیشیی

 رفی کار او نبود در آن لحظه!. یم زد،که خب..پرح

 

 نگاه منتظرش را به فردین دوخت. 

 

انتظار لبخندی گرم و حرف هابی خوشایند را از او داشت و 

ی که نصیبش شده بود،ترس و  ی در این میان،تنها چیر

 رسگردابی بیشیی در چهره ی او بود. 

 

ی و عجیب را زودتر   بزند و این سکوت سنگیر
خواست حرفی

 ید:با گ؟ بشکند،که فردین با لحنی مملو از تردید پرس
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ت.. عزمش را جزم کرد و در آ ،بی تعلل گفت:دخیی
 بی

 

برای لحظه ای حنی صدای تیک تاک ساعت روی دیوار 

 هم متوقف شد انگار.. 

 

یک سکوت مطلق و اتصال چشمابی که حرف های بسیار 

پشت آن ها صف کشیده بود و لب هابی که انگار مهره 

ی بر آن ها خورده بود.   همان سکوت سنگیر

 

ت،آشکار ترین حالت چشمان مردی بو  د که در رسش حیر

 یک کشور،راه افتاده بود و مات و 
ی

آشفته بازاری به بزرگ

 مبهوِت چشمان مصمم و صادق داراب مانده بود.. 

 

ش؟!   دخیی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2727 

 

 

 

 وهشتهشتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

؟" ناباوری که به زبان آورد،همه از  باور نیم کرد و آن "خی

 شت! له ای بود که روی رفیق بامرام اش داشناخت چندسا

 مردی که همیشه او را عاقل تر از خود یم دانست.. 

مردی که چشم بسته به حرفش اعتماد یم کرد و خوب از 

فهمیده بودن و شعور کامل او آگاه بود و..حاال..حاال تمام 

احتماالت و منظور حرفی که داراب زده بود را مغزش پس 

د چشم دوخته بود به لب های او تا یم زد و با همه وجو 

 دتر این شوخی بد را خاتمه دهد. زو 
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 نگاه گرفت،حال نابسامان 
ی

 کمرنگ
ی

مندگ داراب که با رسر

 تو یم فردین شدت گرفت و با رسگردابی گفت:خی 
ی

گ

؟؟داراب؟؟...خی یم  مرد حسابی
ی

 گ

 حالت خوبه؟

 من چند تا دخیی دارم مگه؟؟

 سن باال داشتم و خیی ن
 دارم؟؟ دخیی

 

داراب که خوب متوجه اوضاع بود،سیع کرد با نفس عمیقی 

 خودش را آرام نگه دارد و...مگر یم شد؟؟

  

 دوبی منظورم به گ بود. :فردین!..یم-

 

ه در چشمان رسگشته و پریشان  د و خیر لب بر هم فشر

ت..یل  خوام!. یل رو یماو،ادامه داد:دخیی
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 رگس راست یم گفت.. :پس ن-

،ای ن را زمزمه کرد و با همان حال مبهوت لب زد:تو متحیر

 به..تو به دخیی من چشم داشنی داراب؟! 

 

ده شد.   لب بست و برای لحظه ای قلبش با شدت فشر

 چشم داشت؟! 

ش،چشم داشت؟؟   رفیق شفیق اش..به دخیی

دسنی به صورت گر گرفته اش کشید و بیشیی و بیشیی به 

بود،بی برد و نگاه ی حرفی که بر زبان آورده هعمق فاجع

 خشک شده و منتظرش را به لب های داراب دوخت.. 

 

به مردی که حاال با عذاب وجدان عمیقی که در وجودش 

ه شدن در  د و تاب خیر رسازیر شده بود،پلک برهم یم فشر

 نگاه پر حرف او را نداشت! 

 

 :من بهت اعتماد داشتم.. -
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 ونههشتصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی پر منظور و کمرشکن فردین گره خورد و جملهمشتش از 

 
ی
ای که قایط لحن محکمش شده بود،گفت:من با درماندگ

 دوسش دارم فردین.. 

 

دم داراب!! - م و دست تو سیی  :من...من یک هفته دخیی

 

به ای بر پیشابی خود   این را گفت و با درد،ضی
ی

با واماندگ

 کوبید. 
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م نرمک و خشم،نر ان بهت عظیم داشت رخت یم بست 

 زیر پوستش یم دوید و حالش را دگرگون یم کرد. 

 

 که از زور فشار عصنی 
به رسخی  از جا بلند شد و چشمابی

 یم گراییدند را به داراب معطوف کرد. 

 

دندان به هم سایید و درحایل که انگار در اتش برزخ دست 

و پا یم زد،غرید:دیگه حق نداری به من و به خونوادم 

 داری!! !..حق ننزدیک بیسر 

 

ی چنگ زد و همان طورکه با خشم سوئیچ اش را از روی میر

به سمت در قدم بریم داشت،ادامه داد:به حرمت چند 

 سال دوستیمون باهات کاری نکردم و حرفی نزدم... 

 صدای پوزخند پر دردش بلند شد

ی دیگه- ای نارفیِق پست یه چیر  ست. :وگرنه که رسی
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خورد او خشکش زده ز طرز بر داراب که برای لحظه ای ا

بود،رسی    ع از جا بلند شد و قبل از اینکه او در خانه را باز 

کند،مقابلش قرار گرفت و بی توجه به آتش خشم درون 

یل و دوست دارم فردین...من نیم چشمان او،گفت:من یل

 تونم ازش دست... 

 

صدای سییل سنگینی که فردین زیر گوشش کوباند،در خانه 

بهپیچید و از  ، باریکه خوبی از درز پوست پاره شدت ضی

 شده ی لبش راه گرفت. 

 

به راسنی که چه کیس فکرش را یم کرد که روزی فردین،با 

همه مهربابی ها و محبنی که نسبت به داراب داشت،حال 

ی پر قدرت زیر گوشش بخواباند؟این  چنیر

 

شه جلوی من واییس و نمک :چطور هنوز روت یم-

 ؟بیاری؟؟ نشناش تو به روم
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 چطور؟؟

؟؟..هان؟؟؟   تو چجور آدیم هسنی

 

ف به تخت سینه ی او کوبیده و پر غضب،غرید:من بی  رسر

دم دستت نامرد!!! مو یمتو اعتماد داشتم که بچمه  سیی

؟؟؟تو چطور یم  توبی انقدر رذل باشر

توبی به دخیی هفده هجده ساله من چشم داشته چطور یم

زبی و نارفیقی تو بدبخت زل بطور تو چشای من باشر و این

 به روم بیاری؟؟

 

 

 

 

 هشتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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 نشناش کردم؟..باشه. :نمک-

 
ی

نارفیقی کردم؟..پستم رذلم...اصلن هرخی که تو بگ

 هستم!..باشه؟ 

 

دسنی به گوشه لب خوبی اش کشید و با جدیت ادامه 

یی حنی داد:اما خدا شاهده،..با قصد و نیت بدی به اون دخ

. ه سوءی ننداختم که تو فکر یمنگا  کنی

 ازش سواستفاده ای نکردم!. 

 

به ای زد و با صداقت تمام،رس جلو کشید  به سینه اش ضی

و گفت:فقط دلم و از کف دادم..دلم و باختم به آدم 

 اشتبایه که...نیم تونم ازش دست بکشم! 
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خشم و عصیان فردین،هزار برابر شد و در آن لحظه و با 

ه،گوبی که داشت فاتحه این دوسنی و این ن نگاه خیر آ

 شان یم خواند.. رابطه را برای هر دوی

 

مشت هایش را گره کرده بود و با تمام وجود خودداری یم 

کرد تا که آن ها را در فک و دهان داراب پرتاب نکند و تمام 

 
ی
 اش را خایل نکند. حرص و درماندگ

 

 لحظه. برای یک پدر،زیادی سخت بود این 

درون قفسه سینه اش درد یم کرد و نیم دانست برای  جابی 

د..یا برای جدیت و رسسخنی  اعتماد بر باد رفته اش عزا بگیر

 نارفیقی که حنی دیگر حاضی نبود با او چشم در چشم شود! 

 

همان مشت گره کرده اش را بر سینه ستیی داراب کوباند و 

شد،  ل خارج یمکم داشت از کنیی با حایل برافروخته که کم

م رو دوش تو نیم ندازم غرید:من حنی جنازه اون دخیی

 شو!! داراب!،حنی جنازه
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 پس نذار کارمون به جاهای بدتری کشیده بشه! 

 خودم و خونوادم جدا یمراه
ی

،طوری که انگار تو از زندگ کنی

از همون اولم من یه نارفیق نامرد و تو خونه زندگیم راه 

 ندادم و نداشتم!! 

 

د و او با استیالء و تحکم داراب،با کال  لب برهم فشر
ی

فگ

ی ادامه داد:   بیشیی

کنه که هم دخیی من!دخیی یگ یدونه من،با یگ ازدواج یم

 سطح و هم سن و سال خودش باشه!!.. 

 گند گذشته
ی
ی که نه با مرد پسنی که با اون زندگ ش و دخیی

 تره! یل من کوچیکچند سال از یل

 

ه ی داراب گرفت و اض و خشم زدچشم از چشمان ع

خواست زودتر از آن خانه ی لعننی که داشت راه نفسش را 

ون بزند،که صدای خشدار داراب پای رفتنش  یم بست،بیر

 را سست کرد.. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2737 

ه یگ-  و دوست داره!  ت هم منیدونه :اما دخیی

 

 

 

 

 ویکهشتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

ب هایش  داشت روی لاین را گفت و با پوزخندی که سیع

ه شد و ادامه  نمود پیدا نکند،به چشمان مبهوت فردین خیر

 داد:حنی بیشیی از من! 

 

ترس عمیق ظاهر شده در نگاه برافروخته ی فردین را دید و 

 عذاب وجدان ، بیشیی خرش را چسبید. 
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خودش را از بابت آن عشق اشتباه لعنت فرستاد و تا 

یل بهم ،فردین با حاخواست لب بجنباند و حرفی بزند 

ریخته و آشفته او را از مقابل در به کناری هل داد و..از 

ون رفت.   خانه بیر

 

سکوت   صدای کوبیده شدن در،به چهارچوب بلند شد و

 شکست.  ایجاد شده را برای لحظه ای در هم

 

ی  ی باب میل و خواسته پیش نرفته بود و هیچ چیر هیچ چیر

 خوب نبود. 

 

رد و رسش از هجوم ش را حس یم کتازه درد شقیقه های

 افکار منقی داشت منفجر یم شد! 

 

د و با تمام حرص و خشیم که در یک آن در  پلک برهم فشر

کل وجودش به غلیان افتاد،مشت پر قدربی بر دیوار کوبید 

 و همزمان صدای فریادش را از گلو آزاد کرد.. 
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رد استخوان هایش روی دیوار گود افتاد و خراش های 

 تش به جای ماند. دردنایک روی پوس

 

آن گفتگوی غیر دوستانه مدام در رسش تکرار یم شد و 

 پوزخند عصنی اش را تشدید یم کرد.. 

 

 از خودش حرص داشت و از فردین هم! 

ی  ک بغیل اش را یم خواست و در عیر دلش آغوش نرم دخیی

 حال،از خودی ک
ی

ه ناغافل عنان از کف داده بود و زندگ

ی پر دردرس و هیاهو کرده آرام و مسکوتش را دچار دخیی 

ی یم شد.   بود،خشمگیر

 

 الی موهایش کشید و با تنی گر گرفته،دکمه های 
ی

چنگ

هنش را باز کرد و خودش را روی مبل ولو کرد.   پیر
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بی توجه به خراش های سوزناک و قرمزی که روی دستش 

ون کشید و افتاده  بود،پاکت سیگار را از جیب شلوارش بیر

ب دست فردین را سیگار آتش زده را   کنج لنی که ضی

 چشیده بود،گذاشت. 

 

هنور پک اول را کامل نزده بود،که دود سیگار گلوی خراش 

 افتاده از فریادش را آزرد و سبب رسفه های بلندش شد.. 

 

خل لیوابی خم شد و درهمان حال،با حرص سیگار ناکام را دا

ی بود،خاموش کرد.   که روی میر

 

 

 

 

 ودوهشتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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 گوشر را از روی مبل چنگ زد و برای میثم نوشت

:یه رس برو خونه من پروانه رو بردار بیی خونه پاشا..من -]

 شب دیر بر یم گردم.[

 

یل را بعد هم وارد لیست مخاطبینش شد و بی تعلل نام یل

 لمس کرد. 

 

ه اش را به  تماس را روی حالت بلندگو گذاشت و نگاه خیر

 دوخت. صفحه گوشر 

 

صدای بوق های کشدار در صدای نفس های بلندش 

ی و  درآمیخته شد و خییل طول نکشید،که صدای دلنشیر

ک گوش هایش را پر کرد.   نگران دخیی
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 :الو..داراب.. -

 

با حال عجینی که دلش را زیر و رو یم کرد،پلک بست و رس 

 به پشنی مبل تکیه داد.. 

 

مش خوش مگر یم توانست اجازه دهد که این آرا

،قسمت مرد دیگری که فردین حرفش را زده  آمدبی

 بود،شود؟ 

چهره درهم کشید و با صدابی که به لطف ان 

فریادبلند،حاال خشدارتر هم شده بود،گفت:حرف زدم 

 باهاش.. 

 

سکوبی که پشت خط ایجاد شد،بیانگر تمام آن ترس و 

یل را سفت که در یک آن گریبان یلای بود نگرابی دل

  چسبید. 
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خسته اش را به سقف باالی رسش دوخت و دم عمیقی  نگاه

 از هوای گرفته خانه میثم ،گرفت. 

 

 شه. :بد به دلت راه نده..همه خی درست یم-

  

..ینی داری یم-  بابام مخالفت کرد؟ :ینی
ی

 گ

 

،کنج لبش را باال کشید و لب چاک خورده اش  لبخند کچی

 سوزی کشید. 

 

د که او حنی ذره ای کرده بو در واقع فردین طوری مخالفت  

 آن را از قبل تصور هم نکرده بود و... 

 این وسط فردین بیشیی از همه حق داشت دیگر،نه؟

 

 

 :اره..اما فقط یکم.. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2744 

 

 

 

 

 

 وسههشتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی یل یل که با تایید داراب،حاال حس های بدش شدت بیشیی

 لب 
ی

 . زد:داراب. گرفته بودند،با درماندگ

 

 :جانم-
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 روی 
ی

ی داراب،با رسگشتگ سکوت شد و پلک های سنگیر

 هم افتاد.. 

 

ِک مستاصل داده  درواقع، آن "جانم" ی که در جواب دخیی

بود ،چنان عمیق و برخواسته از عمق وجودش بود،که 

یل را دلتنگ تر و لبخند خود از دست رفته اش را عریض یل

 تر کرده بود. 

 

 نمت..یم دونم... ذاره ببی:دیگه بابا نیم-

 

آب دهانش را به سخنی فرو فرستاد و حاال با ترس کم جابی 

تونه این که در وجودش جریان گرفته بود،جدی لب زد:نیم

 کارو کنه! 

 

ده  ی او را شنید و قلبش با حایل عجیب فشر صدای آه غمگیر

شد و حال خراب و تهدید های فردین مقابل چشمانش 

 جان گرفت.. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2746 

 

ک بوسیدبی اش را ببیند اقعن نیم  اگر و  گذاشت که دخیی

 چه؟؟ 

 

فکش سفت شد و دست آزادش روی شقیقه ی پر دردش 

 نشست. 

 

یل گ تا این حد درگیر شده بود،که حاال از تصور ندیدن یل

 قلبش به جوش و خروش یم افتاد؟   تا این اندازه

 

ی فکر نکن امشب عزیزم،..باشه؟- ی  :به چیر

ی و من همه   . درست یم کنمچیر

  

 ای که خوب یم دانست از بابت شک و شبهه 
ی

با کالفگ

ی از جمله ی خودش بود،دسنی به صورتش کشید و  داشیی

 ادامه داد:کاری نداری؟ 
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 :چرا -

 

چشمان مخمورش را معطوف دست خراش برداشته اش 

 کرد و گفت:بگو. 

 

یل،لحظه ای مکث کرد و بعد با لبخند و شیطننی که ال به یل

یز نی تمام دلال گرابی هایش پدیدار شده بود،با لحنی لیی

شده از حس هابی عمیق و خالصانه،لب زد:خواستم بگم 

 . ی  دوست دارم!...همیر

 

 

 

 

 

 وچهارهشتصدوپنجاه#پارت
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 جانیل#یل

 

 

؟ ی  همیر

ی کند و قلب مبتالی  مگر بیشیی از این هم یم توانست دلیی

 مرد پشت خظ را تکان دهد؟ 

تنی که در تمام وجودش بیداد دم عمیقی گرفت و با خواس

 کرد،گفت:بخورم تو رو؟..شیطون؟ یم

 

صدای خنده ی خوش آهنگ او را شنید و دلش بیشیی 

نگ را کرد.   هوس بوسیدن آن غنچه ی خورسر

 

 و گلوبی صاف.  دست مشت کرد 

ک  ،چه کیس جز دخیی از دست رفته بود و به راسنی

 شیطانش یم توانست حال بدش را خوب کند؟ 
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هنش را از رس بست. با او   خداحافظی کرد و دکمه های پیر

 

اجاق را خاموش کرد و بدون نوشیدن جرعه ای از چابی دم 

کشیده،پاکت سیگار و سوئیچ اش را برداشت و قبل از رس 

ون زد و کلید را به زیر همان پا دری  رسیدن میثم از خانه بیر

 برگرداند. 

 

 

 

 ت
ی

ی زندگ  کراری.. این روز ها،حالم بد بود و روتیر

 

 شاد و بی دغدغه ام را طوف
ی

زده بود و من در   انانگار زندگ

میان خرابه هایش،با رسگردابی به دور خود یم چرخیدم و 

 منتظر اتفافی دلگرم کننده بودم. 
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روی مواجِه با بابا را نداشتم و هنوز هم از حرف های آن 

 روز،انگار جگرم آتش یم گرفت! 

  

و لگد هایش یم گرفت،حالم تا  شاید اگر مرا زیر بار مشت

ه با حرف هایش به قلبم خراش این حد بد نیم شد،ک

 انداخت. 

  

بابای مهربانم حنی دلش نیامده بود به من لعنت 

شده،فحیسر بدهد و من داشتم از اعتماد و حس غروری که 

 در نگاه مبهوتش فرو ریخته بود،یم سوختم. 

 

کتک نیم زد..با گفته بودم که،بابا داد و بیداد نیم کرد.. 

 خایل نیم کرد! فحاشر و قیل و قال خشم درونش را 

 

ی  او تنها داشت با این سکوت پرحرِف عذاب آور و رو گرفیی

هایش اشک مرا در یم آورد و حالم را از خودم و این حال و 

 روز،بدتر از بد یم کرد! 
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 وپنجهشتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ساعت ها و روز ها را به به قدری که دلم یم خواست 

همان دخیی شلوغ و شادی که قلب عقب برگردانم و بشوم 

 دربسته اش برای هیچ مرد چشم آبی ای نلرزیده بود! 

 

ی که محبوب پدرش بود و دل دست نخورده  همان دخیی

ی عنان از کف نداده بود!   اش برای هیچ مردی،این چنیر
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 چه باید یم کردم با خودم؟

 

با خود رسگردابی که این روز ها،کارش شده چه باید یم کردم 

به دیوار زل زدن و نکوهش قلب بیمار شده ای که نیم بود 

 اش آه و فغان رس 
ی

 مرد چشم رنگ
ی

دانست از دلتنگ

بدهد..و یا از رسدی و دوری پدری که جانش بود،روضه ی 

 !  پشیمابی

 

چه باید یم کردم که درد بی درمانم تنها بابا نبود و این وسط 

  من! امان هم کمر همت بسته بود به داغان کردن بیشیی م

 

همان روزی که آخرین تماسم را با داراب داشتم و درست 

ساعابی بعد و در همان شب،بابا با حایل خراب به اتاقم 

م و  ی از رسر ی آمد و با حرف هایش مرا به قطره ی ناچیر

خجالت تبدیل کرد،مامان هم متوجه تمام آن عشق پنهابی 

ی بار در آن شب،قلب من از نگا و عمیق ه شد و برای دومیر

 های خایل شده شان مرد و زنده شد! 
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جا و شاید عمق فاجعه هم،درست همان لحظه و همان

 برای من رقم خورد!.. 

 

درست همان لحظه ای که دید کل خانواده نسبت به من 

 تغییر کرد و حس هابی بد و گس،میان مان فاصله انداخت! 

 

برخالف بابا،با چشمابی پر حرف و خشیم آن شب،مامان 

 ده اتاق را ترک نکرد اما.. فرو خور 

 

رو به رویم ایستاد و با ناباوری از حرف هابی که بابا زده 

بود،پرسید و تایید من پریشان حال را که شنید، کم مانده 

بود در آن لحظه خودش را از حرص و خشیم که حنی 

 ده بود،خفه کند!.. به رسخی گرایی  پوست سفید صورتش را

ی   و کاری را توی صورتم نیم ..و شاید اگر آن سییل سنگیر

طور خشک و بی حرکت به در کوبید،تا خود صبح همان
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بسته ی اتاق زل یم زدم و اشک های تلنبار شده در 

 چشمان پر دردم را از اسارت آن شوک و غم رها نیم کردم! 

 

 

 

 

 وششهشتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 گرفته بود! که از فشار حرف های بابا گریبانم را    شوگ

 

حرف هابی که مدام در پس ذهن تیه شده ام به چرخش 

در یم آمدند و به من یادآور یم شدند که من آن دخیی الیق 

 و پراطمینان برای پدر دلسوز و مهربانم نبوده ام! 
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ی بدتر از این؟   و چه چیر

 

ورزیدن و توجه بابا که تا این حد به عشق آن هم برای منی 

از گوشه چشمش هم محروم شده  عادت داشتم و حاال 

 بودم! 

 

با خودم فکر یم کردم که آن شب کذابی با طلوع آفتاب 

ی درست یم شود..درست  باالخره به پایان یم رسد و همه چیر

 مثل قبل! 

 

فکر یم کردم خواب بد دیده ام و صبح روز بعد،بابا با 

مان که خودش برای صبحانه  مهربابی از املت پر مالبی 

د و هر دویمان با درست کرده،ب رایم لقمه های بزرگ یم گیر

لبخند هابی پت و پهن و دهان هابی پر، نسبت به غرغر 

های مامان که مدام هشدار یم دهد رس آخر من چاق و 

د،بی تفاوت کس مرا نیمتر از این یم شوم و هیچچله گیر

 بریم. هستیم و از طعم خوش غذا لذت یم 
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فکرهای خوش  اما خب؛خیال خوشم در قالب همان

ی طبق تصورات من   تر، در ته ذهنم خاک خورد و هیچ چیر

 پیش نرفت! 

 

ی مثل قبل نشد و هیچ لبخند پر مهری به صورت  هیچ چیر

 وامانده من پاشیده نشد. 

 

مامان برخالف بابا،هزاران هزار بار در این مدت با من دعوا 

ی دخیی گرفت و هزاران بار خ ودش را از بابت تربیت چنیر

نی که من باشم،لعنت فرستاد و بابا با روضه سکوت نادرس

 و رسمای صورت و نگاهش،تمام وجودم را بهم ریخت. 

 

با ناراحنی نگاهم را از سقف باالی رسم گرفتم و پتو را روی 

رسم کشیدم و طبق روال این یک ماه،به چشمان قرمزم 

 اجازه ی باریدن دادم. 
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بی که تصویر الم خوب نبود و این برای تمام اینه هاح

صورت رنگ پریده و چشمان پوف کرده و قرمزم را منعکس 

 یم کردند هم به خوبی عیان بود! 

 

 

 

 وهفتهشتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 بی اعتماد و دوست نداشتنی خانواده مان شده بودم 
دخیی

 ت. و دلم خفه کردن خود بالتکلیفم را یم خواس

 

،این عشق اشتبایه که تمام حال و روز حاالیم از  از سوبی

تابم بابت آن بود را لعن یم فرستادم و از سوی دیگر،دل بی 
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نگ او و عطری که  پر یم کشید برای دیدن چشمان خورسر

 ود مشامم را پر نکرده بود از خودش! روزها ب

 

 داد تنهابی تا حیاط خانه بروم! مامان حنی اجازه نیم

 

م به جابی رسیده بود که با وجود نوزده سال کار 

 درمانده مجبور  ِمن  ام را هم از من گرفته بود وسن،گوشر 

شده بودم که نوکیای قدییم و خاک خورده ام را از ته 

کشوها پیدا کنم،تا بتوانم حنی دقیقه ای هم که شده با 

 داراب حرف بزنم. 

 

ایه مطلق زیر سی دماغم را باال کشیدم و نگاه غمگینم را به

 پتو دوختم. 

 

داراب گفته بود بابا کیم مخالفت کرده و...مگر یم توانستم 

 باور کنم؟ 
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 با عمو برزوبی که 
طوری بابا با من رسد شده بود،که حنی

ی رفتاری  تمام سهم ارث اش را باال کشید و رفت هم چنیر

 نکرد! 

 

 استینم را زیر پلک های خیس و پوف کرده ام کشیدم و بی 

س از هوای خفه زیر پتو و دماغی که حاال کیپ شده نف

بود،پتو را از روی صورتم کنار کشیدم و چشمان جمع شده 

 ام را به ساعت روی دیوار دوختم. 

 

سه بعداز ظهر بود و من حاال دیگر به خوبی یم دانستم که 

در این زمان،مامان با اخیم غلیظ و صوربی درهم به اتاق 

 یم اید و یم گوید

 و بیا ناهار بخور" پاش"
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پتو را از روی تن عرق کرده ام کنار کشیدم و قبل از اینکه او 

رس برسد،حوله ام را برداشتم و با بدبی پر رخوت و 

 کوفته،به سمت حمام راه افتادم. 

 

دوش را باز کردم و بعد از درآوردن لباس هایم،خودم را زیر 

 آب داغ کشیدم. 

 

ی نشستم و همان را به کاشر های  رسمجا روی زمیر

 تکیه زدم.   پشتم

 

 

 

 

 وهشتهشتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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 احساس ضعف یم کردم..اما اشتهابی به غذا نداشتم. 

 

 از جنس تمایم 
ی

در یک ماه گذشته،راه گلویم را بغض بزرگ

حس های بدم،بسته بود و غذا به سخنی از ال به الی آن 

ی یم رفت.   توده بزرگ پاییر

 

مدت،حنی وزن هم کم کرده بودم و شاید اگر  در طول این

مامان مجبورم نیم کرد،همان دو سه لقمه غذا را هم نیم 

 خوردم و کم کم به تکه ای چوب تبدیل یم شدم! 

 

دم و تنم را بیشیی به زیر قطره های داغ آب  پلک برهم فشر

 کشیدم. 
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 قرار بابا خواسته بود فراموشش کنم و جابی در قلب بی 

های ناغافل و گرم ترش را  غوش گرم و...بوسهمن،هوای آ

 کرده بود. 

 

خودم را در آغوش کشیدم و یک ساعنی را به زیر دوش 

 ماندم. 

 

کیم که تن پر رخوتم احساس سبگ کرد،حوله تن کردم و 

 مستقیم به اتاقم برگشتم. 

 

لباس هایم را پوشیدم و بی توجه به موهای خییس که از ان 

هم روی تخت دراز کشیدم و با بی  یم کرد،باز ها آب چکه 

ی گذاشته   غذابی که مامان روی میر
مییل نگاهم را از سینی

 بود برداشتم. 

 

پتو را روی خودم کشیدم درحایل که از بیکاری و آن همه 

ی را یم  حس بد و ناراحت کننده،دلم تنها خواب و بی خیی
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 خواست،پلک بستم و سیع کردم خودم را به زور هم که

 انم.. شده بخواب

 

اما هنوز دقیقه ای از تصمیمم نگذشته بود که در اتاق باز 

 شد و نگاه من سمت مامان و چهره ی درهمش برگشت. 

 

در را پشت رسش بست و بی توجه به نگاه منتظر و کالفه 

من،با همان ابروهای درهم اشاره ای به سینی دست 

ی نخوردی که!  ی  نخورده کرد و گفت:چیر

 

 

 

 

 ونههشتصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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 کاش زود تر یم رفت.. 

این روزها به شدت دل نازک شده بودم و یم ترسیدم که 

 بغضم رس باز کند و بازهم اشک هایم پدیدار شوند. 

 

 :میل نداشتم. -

 

رسی به تاسف تکان داد و برخالف آنچه آرزو کرده بودم 

 در دل،جلو آمد و روی تخت نشست. 

 

دم و سیع کردم لب برهم نسبت به صورت درهم و  فشر

چشمابی که هنوز هم رسزنش و باری از شماتت و تاسف 

در آن ها موج یم زد،بی تفاوت باشم و بر آن بغض سمج 

 دامن نزنم. 

 

 :امشب مهمون داریم. -
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 بی حوصله،نگاهم را به سقف باالی رسم دوختم. 

ایط،تنها حضور مهمان را کم د  اشتم من! در این اوضاع و رسر

 

ون نمیام..بگید یل:من ب-  یل خوابه. یر

 

نفس پر حرض کشید و گفت:خیی مرگم بگم دخیی نداشتم 

 ساعت هفت_هشت شب خوابش برده؟؟ 

 

مردمک های لرزانم را به دستانم معطوف کردم و با ناراحنی 

گفتم:آره..بگو دخیی نداشتم ساعت هشت افتاد مرد که 

 االن نیومده پیشوازتون. 

 

کوفت و نالید:خدایا من و از دست   به ای به ران پایشضی 

 این بچه بکش راحتم کن زودتر..ای خدا! 
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خسته و کالفه از این اوضاع و حال بد خودم،باز هم پتو را 

تا روی صورتم باال کشیدم و بی توجه به غرغرهایش لب 

 زدم:رفنی درم ببند. 

 

 یل!! :یل-

 

 مرد!  یل:یل-

 

تم کنار زد و بی توجه ناغافل پتو را با عصبانیت از روی صور 

به اشک حلقه زده در چشمانم،گفت:انقدر من و حرص 

 یل! یلنده 

 انقدر روی اعصاب من راه نرو! 
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 هشتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

دم.   لب برهم فشر

 چرا این حالم را نیم فهمید؟

چرا انقدر پرخاش یم کرد به منی که بغض داشت امانم را 

 یم برید؟

 

- .  :حموم که رفنی

حاالم بلند شو یه دست لباس خوب و مجلیس آماده 

 کن،بعدش بیا کمک من ظرف... 

 

بی طاقت،میان حرفش پریدم و گفتم:من حوصله هیچ 

ون از این اتاقم نیم  ذارم. خری رو ندارم..پام و بیر
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بالفاصله ویشگون محکیم از گوشت بازویم گرفت و بی 

رص توجه به آخ بلند و چهره ی درهم رفته من،با ح

 گفت:تو خییل غلط کردی! 

 خودرس شده واسه من. 

بلکه فرخی شد زودتر امشب مثل آدم رفتار یم کنی 

 شوهرت دادم و از دستت راحت شدم. 

 

 یم دانستم از زور عصبانیت این حرف ها را یم زد. 

ده یم  یم دانستم و باز هم قلب کز کرده ام از درد و غم فشر

 شد و ناله یم کرد که

ی یه آدم جرمه که این"مگه دوست داش طوری باهات یی

؟؟" رفتار یم ی  کیی

 

 جرم بود؟ 
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ش...که بیشیی به اعتماد و :یک هفته گفنی بذارمت خونه-"

؟"  به بزبی ت بابات ضی  غیر

 

دم و تصویر چشمان قرمز و  برای لحظه ای پلک برهم فشر

 پر یاس بابا،پشت سیایه پلک هایم جان گرفت. 

 

 ی قلبم زدم. غصه رف های از رسِ پوزخندی به ح

 

مگر پدری که خود با مهر و عشق خالصانه اش،شیوه 

ی را به من آموخته بود..یم  عشق ورزیدن و دوست داشیی

ی را جرم بداند؟.   توانست دوست داشیی

 این من بودم که گند زده بودم..خود احمقم! 

 

دل زبان نفهمم،ناغافل از تمام عواقب و نتیجه ها،در 

بی چشم هابی شده بود و بوی بستابی عاشق آظهری تا

ده بود.   خوش تنی را برای ابد و یک روز به حافظه سیی
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 به راسنی که تقصیر دلم بود! 

 

همان دل زبان نفهیم که بی توجه به من رسگرداِن آن روزها 

و پدری که از جان بیشیی دوستش داشتم،عنان از کف داد و 

ین را در تا به خود بیایم،آن عشق پر لطافت  تمام تار  و شیر

 و پودم رسوخ داد و راه گریزم را بست. 

 

 

 

 

 ویکهشتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل
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اصلن گ فرصت فکر کردن به بابا و اعتمادش را داشتم 

 من؟ 

 

منی که چشمانم را رویاهای خوش و صوربی رنگم کور کرده 

بودند و تمام فکر و ذکرم شده بود داراب و توجیه از 

با همه وجود تشنه ی چشیدنش  جانب او،که آن زمان

 بودم. 

  

عاشق رفیق قابل اعتمادش شدم و دروغ های بسیارم را 

 از بی دانه به دانه به هم بافتم و با تن
پوشر

اعتمادی...بابای مهربانم را از خود ناامید کردم و....حاال 

 انتظار چه داشت قلب بغ کرده و پرتوقع من؟ 

 

 اینجا!  رسنا یه گردان یم:عصی اینا ب-

لجبازی رو بذار کنار،مثل بچه آدم آماده شو نذار اعصاب 

 من بیشیی از این خرد بشه. 
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کالفه دسنی به چشمان نم زده ام کشیدم و گفتم:من نیم 

 خوام ازدواج کنم..زوره؟

  

:فعلن مراسم خواستگاریه!!..بذار ببینم با این بچه بازیای -

 رسه!یا نه. ج یمتو اصلن کار به ازدوا 

 

- .  :هرخی

ا رو ندارم.  ی  من حوصله این چیر

 

 :پس حوصله الس زدن با رفیق بابات و داری؟؟ -

 

 با بهت لب زدم:مامان! 

 

ی و مات  با غیظ نگاه از چشمانم گرفت و من با نگاه غمگیر

برده ام،او را که حاال از کنارم بلند شده بود و سینی غذا را از 

ی بریم داشت،دن  بال کردم. روی میر
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 ه فکری راجع من یم کرد؟! مامان چ

 

 :مامان و کوفت! -

ه   خیر
ی دخیی من اگه عرضه مادری کردن داشتم که چنیر

 آوردم. رسی بار نیم

 

ی کشید و او با تحکم ادامه داد:تا یک ساعت دیگه  قلبم تیر

 یل!بهت گفتم! حاضی شدی یل

یه دسنی هم به رس و روی این اتاقت بکش آبروم جلو 

 خانوم جمایل نره. 

 

ون رفت و در را به ب عد هم با همان چهره درهم،از اتاق بیر

 هم کوبید. 
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 ودوهشتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

خودم را از تاج تخت باال کشیدم و نگاه مغموم و خیسم را 

 به ناخن هابی که رد هابی ن
ی

امرتب از الک بر آن ها با کالفگ

 به جابی مانده بود،دوختم. 

 

 است و کیم هم جیغ کشیدن.. دلم گریه کردن یم خو 

 

انقدر که این روز ها در این اتاق لعننی مانده بودم،که 

 احساس یم کردم تنها موبی به افشده شدنم بافی مانده. 

ی حاال هم با آن  هرچند که اصلن بعید هم نبود،اگر همیر

 جه نرم یم کردم! دست و پن
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 الی انبوه 
ی

آه پر غصه ای کشیدم و با بالتکلیقی چنگ

 موهای درهم ریخته ام کشیدم. 

 

درواقع،هیچ جوره توان و حوصله بحث و جدیل تازه را با 

 مامان نداشتم. 

خوب یم دانستم حنی به زور کتک هم که شده،مرا مجبور 

کت در مراسم خواستگاری ای یم کند،که تازه  ی به رسر همیر

دم متوجه آن شده بودم و حنی طرف مقابل را هم 

 شناختم! نیم

 

رمق ام را از روی تخت جمع کردم و سالنه سالنه به تن بی 

 سمت کمد لباس هایم راه افتادم. 

 

آویزان   نگاه تیه و بی هدفم را میان لباس های رنگاوارنگ

شده داخل کمد،چرخاندم و فکر و حواسم رفت بی مردی 

 که یک مایه یم شد او را ندیده بودم. 
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ره ی جاافتاده و دارم را رها کردم و چهلبخند دلتنگ و بغض

 داشتنی اش در پس ذهنم نقش بست. دوست

 

اگر یم فهمید امشب خانه ما چه خیی است،ناراحت یم 

 شد؟ 

 

ون کشیدم و به  مانتوی سورمه ای رنگم را از داخل کمد بیر

 مان فکر کردم. تماس های پنهابی 

 

ی شده با آن را دلای که حسبه صدای مردانه ِ عجیر
ی

تنگ

ودم و بارها شنیده بودم که چطور با بارها حس کرده ب

 کرد! قراری اسمم را صدا یمبی 

 

 شد! ناراحت یم
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قطعن که ناراحت یم شد و من چقدر دلم هوای دیدن حنی 

همان اخم کردن ها و چشمان غضب آلودش را کرده بود 

 خدا! 

 

 

 

 

 وسههشتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

،لباس هابی را که بی دقت و  وسواس از کمد  با فکری درگیر

برداشته بودم،تن کردم و با ضعقی که در کل وجودم پیچیده 

خانه رفتم.  ی ون زدم و مستقیم به سمت آشیی  بود،از اتاق بیر
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عرق رسد روی تنم نشسته بود و لرزش خفیقی در دست و 

 پاهایم. 

 

ه ی مامان،که مشغول چ یدن میوه ها بی توجه به نگاه خیر

برداشتم و مشنی قند در آن  در ظرف بود،لیوابی از ابچکان

 . خایل کردم

 

قند خونم افتاده بود و قطعن بعد از آن همه بی اشتهابی و 

ِ منی که حنی سه ی صبح هم رس تغییر در برنامه غذابی

یخچال پیدایم یم شد،حاال بدییه بود به این حال و روز 

 دچار شوم،نه؟ 

 

جا روی ل شده را یک نفس رس کشیدم و همانآب قند ح

ناهار خوری نشستم.  ی  یگ از صندیل های میر

 

 :اون همه لباس رنگ روشن داری تو. -
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 تنت کردی؟   این چیه

 

ی تکیه دادم و مسخره  دست زیر چانه گرفتم و ارنجم را به میر

ترین سوایل را که درست دم خواستگاری به ذهنم رسیده 

 بود را پرسیدم

 :گ داره میاد خواستگاری؟ -

 

چیده بود،کنار مابقی ظروف و خورایک جامیوه ای را که 

 
ی

هابی که آماده کرده بود،روی کانیی گذاشت و با خستگ

 روی صندیل مقابلم نشست. 

 

ی سوسن،همسایه بغیل-  مونن. :فامیل همیر

 .. ی  خانواده خوبی هسیی

 

ش که کدسنی به پیشابی عرق کرده اش کشید و درحایل

 موهایش را سفت یم کرد،ادامه داد: 
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نش و دیده بودم جلوی در.میومد با سوسن چند باری ز 

ی عصا.. کالس خیایط یم  رفیی

 دیگه یه سالم و علیک مختصی هم داشتیم باهم. 

 

 بی حوصله رسی تکان دادم. 

 :من و از کجا دیده حاال؟ -

 

ی بود را سمت خود کشید و  قندان هابی که روی میر

 که آن ها را پر یم کرد،گفت:از کجا دیده پرنسسطور  همان

 عاقل و بالغ ما رو؟؟

از سوسن شنیده دخیی دم بخت داریم،اونم کنجکاو شده 

 عکست و خواسته.. 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2781 

 وچهارهشتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 پوفی کشیدم و تکیه ام را به پشنی صندیل زدم. 

 

 :دم بخت کجا بود؟-

 خواستگارا رو نیومده جواب یم کردید. چطور تا االن 

 ! حاالم همون کارو بکنید 

 

نگاه ناراحتم را از چشمان پر غیظش برداشتم و ادامه 

دادم:به هرحال..به قول خودت من اون دخیی عاقل و بالیعی 

 که انتظارش و داشتید نبودم. 

 

 :تا االن فکر یم کردیم سنت کمه..هنوز وقتش نیست! -
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 داد رسی به تاسف تکان

 :اما دیدیم نه!.. -

م ننه بابای از همه از وقتشم گذشته که خانوم دور از چش

ش با اون مردک بیشعور تیک یمجا بی   زنه! خیی

 

 :مامان.. -

 

 :چطور اعتماد کردیم بهش؟..چطور؟.. -

تش کشید که این طور پشت رس چطور اصلن وجدان و غیر

 من و فردین غلط اضافه بکنه!! 

 

های تکراری ای که چون سیخ داغ درون  بی طاقت از حرف

 رفت،نالیدم:مامان!  قلب کز کرده ام فرو یم
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از جا بلند شد و با ابرو هابی که باز هم سفت و سخت 

درهم فرو رفته بودند،قندان های پر شده را کنار مابقی 

وسایل گذاشت و گفت:دیگه وقنی دخیی آدم اونطور 

چم کنه از غریبه چه پنهوبی کل اعتماد و آبروی باباش و پر 

 ره؟؟انتظاری یم

س روشن تر بپوش که اینا نیومده پاشو..پاشو برو یه لبا

 برنگردن...پاشو!! 

 

 چه باید یم گفتم؟

 

 چه باید یم کردم؟

 

ین گزینه بود  شاید سکوت و بادی به هر جهت بودن بهیی

 برایم.. 
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آن هم برای منی که در این یک ماه،به قدری بحث و جدل 

هزارو یک اعصاب خرابی داشتم با مامان،که در حقیقت و 

 شش یک جنگ اعصاب دیگر را نداشتم ! دیگر توان و ک

 

 

 

 

 وپنجهشتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

منتظره زودتر  باید زبان به دهان یم گرفتم تا این مراسم غیر

 تمام شود. 

 

ی  شده بودم شبیه به عروسک کوک شده ای که با آن شومیر

کریم رنگ و لبخند نیم بند،سینی به دست میان آدم های 
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ه شان را روی دوش  غریبه چرخ یم خورد و  نگاه های خیر

 حمل یم کرد. 

 

ی طبق روال متعارف پیش یم رفت و پس از گذر  همه چیر

بیست دقیقه،گوبی یخ مهمان ها هم آب شده بود که 

ای صحبت و خنده هایشان کل فضای خانه را پر کرده صد

 بود. 

 

 :دست شما درد نکنه. -

 

مرد مقابلم  نگاه بغ کرده و کالفه ام را برای لحظه ای روی

 ثابت نگه داشتم.. 

 

چشم و ابروبی مشگ داشت و چهره ای که از ان اعتماد به 

 نفس چکه یم کرد. 
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 جان. :نوش-

 

مان بیش از این درهم اینکه نگاهلبخند کوچگ زد و قبل از 

گره بخورد،قامت راست کردم و بعد ازینکه سینی خایل 

نفره جاگیر  شده را روی کانیی گذاشتم،روی همان مبل تک

 شدم. 

 

 دم عمیقی گرفتم.. 

 

 دلم فرار کردن از خانه را یم خواست. 

فرار از آن نگاه های دقیق و خریدارانه ای که به حال کالفه 

یز تر یم کرد. دامن یمام  م را لیی  زد و صیی

 

 

 به شالم کشیدم و بی توجه به رسو 
با بالتکلیقی دسنی

ع به این مراسم صدای آن ها و صحبت هابی که بدیهن راج
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خواستگاری مسخره بود،بی هدف به انگشت پاهایم چشم 

 دوختم و به آرزوی محالم فکر کردم.. 

 

 

 

 

 وششهشتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 داراب! به او..به

 

اگر حاال و در این لحظه...او به جای این آدم های ناشناس 

ی لبخن د و غریبه،در این مراسم حضور داشت و بابا با همیر

 خورد؟گرم،پذیرایش یم شد...به کجای دنیا بریم
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ی یم شد...اگر آرزوی محالم در این روز های  ی ی چیر اگر چنیر

ین ل یم شد...قطعن که بد  ناراحت کننده به حقیقنی شیر

از رسخوشر زیاد،بال در یم آوردم و حنی یک لحظه هم 

 نیش بازم،بسته نیم شد! 

 

 از تصورات
ی

نقش بسته در  آیه کشیدم و لبخند کمرنگ

 ذهنم زدم.. 

 

لبخندی پر عشق،به تصویر مردی که با کت و شلواری که 

 چابی بر یم داشت و  به
خوبی بر تنش نشسته بود،از سینی

دل هزاران بار قربان صدقه ی چشمان نافذ و آبی  من در 

 رنگش یم رفتم.. 

 

،نگاه زیر افتاده ام را تا جابی که آقای  با همان فکر درگیر

 نام نشسته بود و چابی یم خورد،باال کشیدم. عرفان 
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اگر جای او داراب نشسته بود...مگر یم توانستم انقدر آرام 

،فکر و خیال گوشه ای بنشینم و فارغ از موضوع بحث

 کنم؟ 

 

م،که در یک آن  لبخندم را مهار کردم و خواستم چشم بگیر

ه ام را گرفت.   مچ نگاه خیر

 

ی گذاشت و من با استکان خایل شده از چابی را  روی میر

دیدن لبخند تکرار شده اش،لعننی در دل به خود حواس 

 پرتم فرستادم. 

 

 از او چشم گرفتم و نامحسوس پوف کالفه ای کشیدم. 

 

به قدری از این مراسم و آدم هابی که هیچ نیم 

شناختم،حوصله ام ته کشیده بود که حنی پتانسیل این را 

بعد از روز ها روی لب  شتم که بی توجه به لبخندی کهدا
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های بابا نقش بسته بود،با یک جیغ بلند،بار افکار و حس 

م!   های بد درونم را تخلیه کنم و به اتاقم پناه بیی

 

 

 

 

 وهفتهشتصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

م که دلم له له یم  حنی اگر امکانش بود...به آغوشر پناه بیی

 و گرمای دلچسبش! زد برای عطر 

 

  یل!! :یل-
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با صدای مامان،چشم به سمتش چرخاندم و وقنی نگاه پر 

 خط و نشان و شماتتگرش را دیدم،گیج لب زدم:بله مامان؟

 

با لبخندی تصنیع،اشاره نامحسوش به بابا کرد و آرام 

 گفت:حواست کجاست مامان جان! 

 

 م! :با آقا عرفان برید حرفاتون و بزنید..پاشو دخیی -

 

ن بخواهم حنی حرفی بزنم،عرفان این را بابا گفت و تا م

 زودتر از من از جا بلند شد. 

 

با حرض فرو خورده،لب های بی انحنایم را کش آوردم و 

 برای خایل نبودن عریضه،چشیم گفتم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2792 

 به موهای رها شده روی شانه ام کشیدم و بی توجه 
دسنی

ه ای که به   نگاه هایبه همان مرد عرفان نام و تمام  خیر

گشته بود،با قدم هابی بلند به سمت اتاقم راه سمت مان بر 

 افتادم و نفس کالفه ام را رها کردم. 

 

مستقیم به سمت تخت مرتب شده ام گام برداشتم و 

درحایل که داشتم از آرامش و تنهابی اتاقم نهایت لذت را یم 

 بردم،متوجه ورود او هم شدم. 

 

سط اتاق را به اوبی که بالتکلیف تر از من و  نگاه بالتکلیفم

طور که دستانش را در جیب های ایستاده بود و همان

شلوار پارچه ای اش فرو برده بود و با لبخندی محو 

 تماشایم یم کرد،دوختم. 

 

ی نداشتم و حنی زبانم نیم چرخید تا به  هیچ حرفی برای گفیی

 او تعارف بزنم که روی صندیل بنشیند. 
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 وهشتهشتصدوشصترت#پا

 جانیل#یل

 

 

 

ی شا جا ید مسخره ترین قسمت این خواستگاری هم همیر

 بود! 

 

اینکه من عاشق،مقابل مردی دیگر بنشینم و از در ازدواج و 

ی سخن بگویم.   داستان های این چنیر

 

 نیم دانم چقدر گذشت.. 
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شاید پنج دقیقه ای شد که نگاه تیه من،به مردمک های 

ه ه متیر اند و دست آخر هم خودش لب جنباند و ی او خیر

 این سکوت طوالبی را قیچی کرد. 

 

 خانوم!  یل:خب..یل-

 

 یک تای ابرو باال انداخت و قدیم جلوتر برداشت. 

 

ی - ؟ :شما همیشه همیر ی  قدر آروم و ساکت هستیر

 

نچی کشیدم و دیدم که گوشه لبش به طرح لبخندی 

 کج،باال کشیده شد. 

 

- .. ی  :هوم..پس االن رو مود سکوتیر

 

  دقیق تر ادامه داد:شایدم عصبانیت؟ مکنی کرد و با نگایه
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بی حوصله تنم را روی تخت عقب کشیدم و تکیه ام را به 

 تاج تخت دادم. 

 

 :من قصد ازدواج ندارم...آقا عرفان! -

 

 پلک برهم صدا
ی

ی تک خنده اش را شنیدم و با کالفگ

 گذاشتم. 

 

 
ی

او   در حقیقت در ان لحظه دلم یم خواست با یک اردنگ

ون بیندازم و بعد هم در را قفل کنم و با  را از اتاقم بیر

خاموش کردن برق ها،مثل این چند وقت با خودم خلوت 

 کنم و تا خود صبح، به آبی چشم هابی فکر کنم... 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2796 

 

 ونههشتصدوشصترت#پا

 جانیل#یل

 

 

 

ی را خواسته بود که محال  ی اما خب؛ظاهرن قلبم باز هم چیر

قابل انجام!   بود و غیر

 

سم چرا اون:یم تون-  وقت؟..خانوم جوان! م بیی

 

ی شده با لحنش،بیشیی حرصم گرفت،که  از تمسخر عجیر

بالفاصله نگاه براق ام را به سمتش چرخاندم و 

ش...آقای جمایل جوان!   بیی
 گفتم:نه!نیم توبی
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برخالف تصورم،لبخندش بیشیی کش آمد و درحایل که 

:بچه زدن گوشه ابرویش را یم خاراند،با لحن نرم تری گفت

 یل خانوم. نداره..یل

 

شیدم و نگاه پر غیظم را به سقف سفید باالی رسم پوفی ک

 دوختم،که گفت:اجازه هست بشینم. 

 

- . ی  :بشیر

ی ندارم،حوصله  ره اینجا. ت رس یمفقط من حرفی برای گفیی

 

 شانه ای باال انداخت و بی حرف روی صندیل نشست. 

 

 :یه سوال داشتم. -

 

 ومدیم اینجا همش سوال پرسیدین. :ظاهرن از وقنی ا-
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الی موهای سیاه و بلندش کشید و با همان لبخندی  دسنی 

 که ردیف دندان هایش را هویدا یم کرد گفت:چه جدی! 

 ینی شما دست بزنم دارید؟ 

 

ی فراموشم شد و  از لحن بامزه اش،برای لحظه ای همه چیر

 صدای خنده ام بلند شد. 

 

 :دست به مرد شاید! -

 

را روی سینه  وبی باال رفته،تک خنده ای زد و دستانشبا ابر 

 قالب کرد. 

 

:جسارت نباشه خانوم..اما تا وقنی که با خنده انقدر -

؟چهرتون زیباتر یم  شه،چرا انقدر گوشت تلچی
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 هشتصدوهفتاد#پارت

 جانیل#یل

 

 

 دل خوشر داشت! 

 

ان هم برخالف منی که کم مانده بود از زور فشار و اعصاب 

ی خر  جا زیر گریه بزنم و مقابل ابی این چند وقت،همیر

چشمان خود غریبه اش تمام حال بد درونم را به نمایش 

 بگذارم. 

 

نفس عمیقی کشیدم و به سمتش رو چرخاندم و نگاه دقیقم 

 را به چهره ی آرام و خنده رویش دوختم. 
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 قعن قصدتون جدیه؟ :شما وا-

 

با ابروبی باال دسنی به ته ریش های سیاه رنگش کشید و 

 رفته گفت:برای ازدواج؟ 

 

 :برای ازدواج با من! -

 

مکثش را که دیدم،زودتر گفتم:ینی منظورم این که شما 

ضفن با چند تا عکیس که سوسن خانوم از من نشونتون 

ی رو به ابی اومدین اینجا نشستداده،بدون هیچ آشنابی  یر

ا حرف راجع به ازدواج و اینروی من که..  ی  بزنیم؟جور چیر

 

 من دو 
ی

با پایان حرفم،باز هم گوشه لبش کش آمد و کالفگ

 چندان شد. 
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چطور یم توانستم این مردی را که با عنوان خواستگار 

مقابلم نشسته بود و لبخندهابی پر از غرور و اعتماد به 

؟ نفس تحویلم یم داد،قانع کنم ب ی  ه رفیی

 

 یل خانوم! شیم یل:آشنا یم-

 

م ساییدم که او ادامه داد:به هرحال این با حرص،دندان بره

پروسه ی خواستگاری و نامزدی و این حرفا برای آشنا شدن 

 و شناخت از هِم دیگه،نه؟

 

قبل ازینکه فرصت کنم جوابش را بدهم،تقه ای به در زده 

بت آلبالو به ای که روی آن شد و مامان با سینی  دو رسر

،نگاه چشم یم خورد،وارد اتاق شد و در وهله ی اول

ی منی که به تاج تخت لم داده بودم و کم ای حوالهچپگ

 مانده بود از زور حس های بد وجودم جیغ بکشم،کرد. 

 

VIPیل: یل 
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 هشتصدوهفتادویک#پارت

 جانیل#یل

 

 

 ید. ..چرا زحمت کشید:دست شما درد نکنه ماندگار خانوم-

 

 :چه زحمنی عرفان جان؟..نوش جان. -

 

ی گذ طور که نامحسوس با اشت و همانسینی را روی میر

و ابرو به من اشاره یم زد که درست بنشینم،ادامه   چشم

 داد:من دیگه رفتم..شما خوب حرفاتون و باهم بزنید. 

 

ام از جا بلند شد و تا  پوفی کشیدم و دیدم که عرفان با احیی

ی مامان،همان  طور منتظر ایستاد. رفیی
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بت های خن با بی مییل نگاهم رنگ روی ک و خوشرا از رسر

ی گرفتم و به سمت مردی که حاال رس جای قبیل اش یم میر

 نشست،سوق دادم. 

 

 درواقع کیس زیادی مقبویل بود! 

 

قد بلند و هیکیل متوسط و متناسب داشت و چهره اش 

 ساده و مردانه بود.. 

 

البته که این وسط،اعتماد به نفس هویدا در چشمان سیاه 

 ارنگش،ز 
ی

جازه جوالن نیم داد و او را یادی به آن سادگ

ی و با نفوذ نشان یم داد.   مردی تیر

 

 زبان! او خوش زبان بود..یا بهیی است بگویم چرب
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برخالف داراب،آدم کم حرفی نبود و زیادی در بحث کردن و 

ی آدم تبحر داشت!   به صحبت گرفیی

 

ست که او را در خانه و فکر یم کردم آن شب آخرین شنی 

 
ی

مان از اتاق و ..چرا که به محض خروجنممان یم بیزندگ

 با او،جواب منقی ام را 
ی

حضور در جمع،من بدون هماهنگ

هد تمام لبخندهای رنگینی که در آن اعالم کرده بودم و شا

 لحظه رنگ باخته بودند هم بودم! 

 

شاهد ابرو های درهم رفته ی خانم جمایل و پچ پچ های 

ان و عروس هایش بودم و حنی تعجب و نارضاینی ای  دخیی

 که در چشمان پدر عرفان نمایان شد را هم شکار کردم! 
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 هشتصدوهفتادودو#پارت

 جانیل#یل

 

 

آن مراسم خواستگاری شلوغ و پرصدا هم در همان  ظاهرن

نقطه ای که من در پایان آن "نه" قاطع ام گذاشتم،پایان 

ین نشد!   گرفت و بدیهن کام کیس هم شیر

 

شان،با صورت یورود پر شور و خنده مهمان ها برخالف

هابی درهم از روی مبل ها بلند شدند و منی که در حاشیه 

ی  ان را تماشا یم کردم،در آخر با شایستاده بودم و رفیی

ه ای را که همان مرد عرفان نام به  تعجب،لبخند و نگاه تیر

سمتم انداخته بود،دریافت کردم و با گیچی به اتاقم 

 برگشتم. 
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ی از رس همان د م برق ها را خاموش کردم و برای جلوگیر

رسیدن مامان و هرگونه دعوا و بحث دیگری،در را پشت 

 ا همان لباس ها روی تختم خزیدم.. رسم قفل کردم و ب

 

ضعقی مزخرف در معده ام پیچیده بود و من شام 

نخورده،مثلن به استقبال خواب آمده بودم و اینکه مامان 

نکرده بود هم نشان از دلخوری و  برای خوردن غذا صدایم

عصبانینی یم داد که همه از دست رفتار و برخورد امشب 

 من بود! 

 

ون فرستادم و نگاهم را به سقف باالی بازدم سنگینم را ب یر

 رسم دوختم. 

 

طبق روال این مدت،خوابم نیم برد و من چند ساعت 

تمام،با چشمابی باز و مغزی شلوغ و پر صدا به خودم و 

 ناراحت کننده فکر کردم.. دار 
ی

 اب و این زندگ
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آیه کشیدم و با رسی که درد گرفته بود،غلنی روی تخت 

ی دوختم. زدم و در تاریگ ات  اق،نگاهم را به میر

 

نور ضعیف آباژور روی دو لیوابی که یگ پر و دیگری خایل 

بود،افتاده بود و مرا به یاد ساعابی پیش و حضور مردی یم 

ز طرح لبخند آخرش،در گوشه ای از ذهنم انداخت،که هنو 

چرخ یم خورد و مرا به این باور یم رساند که او دیوانه ای 

 بیش نیست! 

 

نقی داده بودم و یک ساعت نگذشته از مراسم،من جواب م

 او با لنی کش آمده خانه مان را ترک کرده بود! 

 

 ش کم بود... :یه تخته-

 

دراز کردم و لیوان  تنم را از روی تخت باال کشیدم و دست

ی برداشتم.  بت را از روی میر  رسر
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بی توجه به گریم آن،چند قلپ از آن نوشیدم و گوشر 

دم را هم نوکیابی را که زیر تشک تختم جاسازی کرده بو 

ون کشیدم.   بیر

 

وقنی که روشنش کردم،سه تماس از دست رفته از سوی 

ی بود که به چشمم خورد و به نریم لبخن ی ی چیر د داراب،اولیر

 محوی را روی لبان خشک شده ام نشاند. 

 

[-]  :ببخشید..سایلنت بود گوشر

 

 

 

 

 هشتصدوهفتادوسه#پارت

 جانیل#یل
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انستم پیایم که برایش ساعت دو و نیم شب بود و من نیم د

 فرستادم را حاال یم دید یا نه. 

 

بت گرم شده ام را رس شانه ای باال انداختم و مابقی رسر

 ه حالت دراز کش درآمدم. کشیدم و باز هم ب

 

تمام تنم خسته بود و اما به چشمان خواب زده ام،خواب 

 نیم آمد! 

 

[- ] ی  :بیا پاییر

 

با گیچی و چشمابی ریز شده،چندین و چند بار پیایم را که 

تنها یک دقیقه پس از پیایم که من فرستاده بودم،ارسال 

 کرده بود،خواندم.. 
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ین وقت شب بیدار بود نیم دانستم از اینکه او هم تا ا

بان قلبم را دست کاری  تعجب کنم،یا از پیام مبهیم که ضی

 کرده بود! 

 

؟![ -]  :خی

 

حال،پیام را ارسال کردم و تا بخواهم با آن دکمه  با همان

ی را برایم بسیار دشوار یم  های کوچگ که نوشیی

سم،گوشر در دستم لرزید و زنگ  کردند،سوال دیگری بیی

 خورد.. 

 

از روی تخت بلند شدم و با این حال که موبایل  دستپاچه

روی سایلنت بود،با هول و شتابی که به رساغم آمده 

دم. بود،بالفاصل  ه دکمه ی اتصال تماس را فشر

 

طور که سیع یم کردم صدای نفس عمیقی کشیدم و همان

 پچ وارم به گوشش برسد،گفتم:الو..داراب.. 
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 ..بیا.. :پایینم..کیم باال تر از در خونتون-

 

چشمان وق زده ام را در تاریگ اتاق،تا پنجره و هوای تاریک 

ساعت دو و نیم تری که به من یادآوری یم کرد که هنوز 

شب است و دیر وقت ترین حالت ممکن،کشاندم و با 

؟..   بهت لب زدم:اینجابی

 

 

 

 

 هشتصدوهفتادوچهار#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :منتظرتم. -
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ینکه بخواهم لب از لب باز این را گفت و قبل از ا

کنم،تماس قطع شد و صدای بوق های ممتد جای صدای 

 بم و مردانه اش را پر کرد. 

 

 قراری و حجیم از حس های مختلف،که به سوی با بی 

قلبم حمله ور شده بودند،با رسگردابی چرخی دور خودم زدم 

 و باری دیگر به ساعت نگایه انداختم. 

 

 یم کرد؟؟  این وقت شب..او اینجا چه

 

س،لب گزیدم و به سمت پنجره اتاق قدم تند کردم.   با اسیی

 

گوشه پرده را کنار زدم و نگاه دو دو زنم را داخل کوچه ی 

سوت و کور و تاریگ که به زوِر تیر چراغ برق،تا حدودی 

 قابل رویت بود،چرخاندم. 
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 :کجابی پس... -

 

نیم  پرده را انداختم و درحایل که هیچ حال خودم را 

فهمیدم،دسنی به صورت گر گرفته از هیجانم کشیدم و با 

 قدم هابی بلند به سمت در اتاق راه افتادم. 

 

 فرو خورده ام،حاال چنان به هول و وال افتاده بود که 
ی

دلتنگ

در یک آن،حنی فراموشم شد که باز هم دارم دور از چشم 

م و به مالقات بابا،اعت مادش را به بازی یمی گیر

 راب..دوست صمییم اش یم روم. او...دا

 

تیسر که پس از روز 
َ
شده بودم شبیه به آدم تشنه لب و پر ا

های متوایل و طاقت فرسا،به چشمه ی آبی رسیده و حاال 

هم بی توجه به تمایم عواقب،تمام چشم و هوشش شده 

 قرارش بوده! آن منبیع که مراد دل بی 
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س با لباسم خش ک کردم و به دستان عرق کرده ام را با اسیی

 آرایم کلید را در قفل در چرخاندم. 

 

یم دانستم که مامان و بابا االن خواب هستند،اما باز هم 

اضطرابی پررنگ تمام وجودم را پر کرده بود و حنی اجازه 

 نیم داد که مثل آدم نفس بکشم! 

 

ون آمدم و نگاهم را در با قدم هابی کوتاه و آرام،از ات اق بیر

 رابی چرخاندم. تاریگ فضای پذی

 

 

 

 

 هشتصدوهفتادوپنج#پارت

 جانیل#یل
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مثل همیشه،یگ از چراغ های دیوار کوب ها روشن بود و 

از این رو مجبور نبودم که از چراغ قوه ی گوشر فکستنی ام 

 استفاده کنم. 

 

 :خوابن..همه خوابن..آروم باش.. -

 

کردن که دلم دویدن و پرواز  دم عمیقی گرفتم و حاال درحایل

به سمت داراب را یم خواست،با قدم هابی بلند به سمت 

جاکلیدی کنار در راه افتادم و دسته کلیدی را که برای خانه 

 بود،برداشتم. 

 

ه ی  لبخندی پر شور لبم را کش آورد و تا خواستم دستگیر

ی بلند بابا،چنان قلبم را از ترس در را بکشم،صدای رسفه

یغ خفه ام همه جا را پر منفجر کرد که کم مانده بود ج

 کند.. 
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با نم کردم و چشمان وق زده و دستم را بند قلب پر ضی

 .. ترسیده ام را به سمت رسویس بهداشنی کشاندم

 

چنان قلبم تند و با ترس یم کوبید،که تمام تنم گر گرفته بود 

 و عرق رسدی بر آن نشسته بود. 

س به دیوار چسباندم و دیدم که با با با صوربی تنم را با اسیی

ویس رفت و آلود و نیمه باز، به رس آشفته و چشمابی خواب

وقنی که در را بست،باز هم همه جا تاریک شد و نفس 

 حبس مانده ی من،باالخره از سینه رها شد.. 

 

شاید اگر این تاریگ نسنی خانه و چشمان غرق در خواب 

ی در بابا نبود،تا به االن هزار باره من ترسیده ای را که جلو 

ی از این هم بدتر یم   شد! خشکم زده بود را یم دید و همه چیر

 

دم و  با نفیس بند آمده،برای لحظه ای پلک برهم فشر

 ام کشیدم. دسنی به پیشابی عرق کرده
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 :وای خدا...قلبم... -

 

صدای باز شدن شیر آب که امد،تکابی به خود مات برده ام 

یقی را در آن ها دادم و با شتاب و دست و پابی که لرزش خف

ه در را کشیدم و با شت اب از خانه حس یم کردم،دستگیر

ون آمدم.   بیر

 

خوب یم دانستم که اگر بابا در رسویس را باز یم کرد،حنی با 

ی که  وجود آن چشمان غرِق  ی ی چیر خواب،باز هم اولیر

مقابل خود یم دید من مات برده بودم و اگر دست نیم 

 تم که به او بدهم؟؟جنباندم...واقعن چه جوابی داش

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2818 

 هشتصدوهفتادوشش#پارت

 جانیل#یل

 

 

،رسم را تکان دادم و درحایل که سیع یمی کردم 
ی

با آشفتگ

تمایم آن افکار و حس های بدی را که به سمت مغزم 

یورش آورده بودند پس بزنم،بی حواس دمپابی های بابا را پا 

ون زدم. کردم و با احتیاط از حیاط خانه  مان بیر

 

 یک نگاه کافی بود برای دیدن ماشینش.. 

 

پارک کرده بود و چراغ های   جلوتر از درخانهچند میی 

ی را عادی تر جلوه یم داد.   خاموش ماشینش،همه چیر

 

ون فرستادم و با حس و حایل عجیب،پلگ  نفس لرزانم را بیر

 زدم.. 
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حاال که اینجا ایستاده بودم،به خوبی حس یم کردم که من 

حنی دلم برای ماشینش هم تنگ و کوچک شده دیوانه.. 

 بود! 

 

با بغضی که نرم نرمک داشت به چشمانم شبیخون یم 

 زد،لب گزیدم و باقدم هابی آرام به ان سمت گام برداشتم. 

 

ی که رسیدم،از پس شیشه را   ی آن،نگاه نم زده امکنار ماشیر

دوختم به نیم رخ مردی که رس به پشنی صندیل تکیه داده 

 پلک بر روی هم گذاشته بود..  بود و 

 

 .. . به راسنی که من

چطور توانسته بودم یک ماه تمام را بدون دیدن صورت او 

 بگذرانم؟
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م برای ندیدن این چهره ی  چطور توانسته بودم که نمیر

قرارم ای که داشت قلب دیوانه و بی داشتنی خسته و دوست

 را از جا یم کند؟ 

 

ه در را کشید م و درحایل که نگاه دلتنگ و بی طاقت،دستگیر

ی لحظه ای از او جدا نیم شد،داخل نم زده ام حنی برا

ی نشستم و با همه ی وجود،عطری را که تمام وجودم  ماشیر

 برایش له له یم زد به ریه کشیدم. 

 

 :داراب.. -

 

دم عمیقی گرفت و با مکث،پلک هایش را از هم باز کرد و 

 به سمتم رو گرداند. 
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 صدوهفتادوهفتهشت#پارت

 جانیل#یل

 

 

کوشه چشمم چکید و نگاه لرزانم گیر کرد به قطره اشگ از  

ه نگاهم یم کردند.. آبی چشم هابی که این ی و خیر  طور سنگیر

 

یز شده از تمایم  لبخند محوش را که دیدم،بی طاقت و لیی

حس هابی که در قلبم چرخ یم خوردند،به بغض بزرگم 

و با چشمابی بارابی تنم را به اجازه ی رس باز کردن دادم 

و خود را در آغوش بزرگ و گرمش جابی  سمتش کشیدم

 دادم. 
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ام را به سینه اش چسباندم و متوجه دستابی که دور پیشابی 

تنم پیچک شدند و مرا به سخنی در بر گرفتند،شدم و پلک 

ی روی هم افتادند.   هایم با آرامش بیشیی

 

ه هیچ جوره توانابی کدماغم را باال کشیدم و درحایل

ی از ریزش اشک  هایم را نداشتم،با همه وجود لب جلوگیر

 زدم:دلم برات تنگ شده بود.. 

 

تنم را کیم باالتر کشید و با همان سکوبی که از بدو ورودم 

در پیش گرفته بود،گردن خم کرد و رسش را در گردن و 

 موهای آشفته به دور آن فرو برد.. 

 

نفس هایش نوازش داد و بوسه ای پوست رسدم را هرم داغ 

م نشاند،رسعت اشک هایم را بیشیی کرد و قلبم که بر گردن

 را دیوانه تر.. 
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اشک هایم یم ریخت و من این وسط،هنوز دلتنگ او 

 بودم!.. 

 

 مان صفر بود... حنی با وجود اینکه فاصله تن های

 صدای نفس های کشیده اش در گوشم بود... 

فاصله در مشامم بود و گرمای عطر تنش،از نزدیک ترین 

 رگرفته بود... تنش مرا در ب

 

ی زالل آب یم دلتنگ بودم و گوبی هرچه از آن چشمه

اب نیم شدم که نیم شدم..   نوشیدم،سیر

 

 :داراب.. -

 

بینی اش را به گردنم چسباند و با دم عمیق دیگری که 

گرفت،لرز دیگری هم به جان قلب بیچاره من انداخت و 

 خواستم بزنم را از خاطرم برد. حرفی که یم 
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 :نفس داراب.. -

 

 

 

 

 هشتصدوهفتادوهشت#پارت

 جانیل#یل

 

 

لبخند لرزانم بیشیی کش آمد و من دلم رفت برای صدابی 

..حاال ان را مستقیم و بدون هیچ واسطه که پس از روزها 

 ای، درست زیر گوشم یم شنیدم.. 

 

لم خارج شده هقی زدم و درمانده از احساسابی که از کنیی 

ی چشمانم را طوفابی کرده بودند،با تمام زور بودند و این چنیر
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کمم،دستانم را محکم تر به دورش پیچیدم و 

 .داراب!.. نالیدم:خییل...خییل دلم برات تنگ شده بود. 

 

 :منم.. -

 

ی نریم روی بناگوشم نشاند و به آرایم تنش را عقب بوسه

 کشید.. 

مان،از آغوش گرمش ده میانبه قدری که از فاصله ایجاد ش

دار و عمیق کنده شدم و نگاه خیسم بند شد به نگاه تب

 اش.. 

 

 پنج دقیقه... 

 .  شاید هم بیشیی
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مان در هم گاهدقایقی طوالبی را در همان سکوت مطلق،ن

مان هم تماییل به قطع آن قفل شده بود و گوبی هیچکدام

 اتصال قوی نداشتیم. 

 

ی    بود! شاید درست تر اش هم،همیر

 

ی لب های بسته و نگاه های به هم وصل شده ای که  همیر

 پر بودند از حس و حرف های ناگفته! 

 

 دست جلو بردم و به نریم کف دستم را روی صورت و ته

 ریش هایش گذاشتم. 

 

 :یک ماِه که ندیده بودمت!.. -

 

شست همان دستم را نوازش وار روی صورتش کشیدم و 

ه و   . زدم عجیبش،زلباز هم به چشمان خیر
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چقدر دلم برای این گوبی های درخشان و نافذ لک زده 

 بود! 

 

چقدر دلم هوای این صورت جاافتاده و مردانه را کرده بود 

 و خودم هم خیی نداشتم! 

 

بی طاقت گردن جلو کشیدم و ناغافل،بوسه ی پر عشقی بر 

 گونه اش نشاندم. 

 

 

 

 

 هشتصدوهفتادونه#پارت

 جانیل#یل
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ی،این نچ کالف صدای ه اش را شنیدم و با احساسات بیشیی

بار جابی حوایل چانه اش را بوسه زدم،که دستش را باال 

 آورد و بالفاصله روی دهانم گذاشت. 

 

تکان خوردن سیبک گلویش را دیدم و نگاه متعجبم تا 

 چشمان جدی و آشفته اش باال کشیده شد. 

 

..یا دمدت یمدوبی دیوونه بشم..کار دست خودم و خو :یم-

 نه؟ 

 

نگاه جدی اش را میان مردمک های رسگردان و مبهوتم جا 

 به جا کرد

- .  :پس انقدر با اون لبای لعنتیت روان من و به بازی نگیر
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با قلنی بی قرار،رس به تایید تکان دادم،که برخالف تصورم 

 نگاهش کالفه تر شد. 

 

ان مرس جلو کشید و حاال در حایل که فاصله صورت های

حنی به یک بند انگشت هم نیم رسید،آرام غرید:آخرش با 

 کیسر تو! این چشمات من و یم

 

اض باز کردم که تنها اصوابی  با تعجب،بی حواس لب به اعیی

امفهوم از دهانم خارج شد و لب هایم به پوست گرم ن

 دستش کشیده شدند. 

 

ون فرستاد و برای لحظه ای پلک  بازدم اش را با حرص بیر

د.. برهم   فشر

 

طویل نکشید که دستش را از روی دهانم برداشت و بی 

توجه به منی که با تعجب و گیچی نگاهش یم کردم،شیشه 

ی کشید و نفس عمیق ی را پاییر  دیگری کشید.  ماشیر
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 :داراب.. -

 

ی برداشت و از نخ  پاکت سیگار را از داخل کنسول ماشیر

 سیگاری که روشن کرده بود،کام عمیقی گرفت. 

 

 دوبی چیه؟:یم-

 

تک خنده ی پر تشوییسر زد و درحایل که خاکسیی سیگار را 

ون یم تکاند،به چشمان منتظرم چشم  از پنجره به بیر

 رسیدم که هرگ  دوخت و ادامه داد:به نقطه
ی

ای از زندگ

اسمم و به زبون میاره..این ذهن مریض من،همش یه 

ونه  ندازه! لعننی رو یادم یمصدای دخیی

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2831 

 

 تصدوهشتادهش#پارت

 جانیل#یل

 

 

گوشه لبش به نریم به باال کشیده شد و من دلم غنج رفت 

 برای اوبی که همه جانم شده بود! 

  

 :صدای تو رو.. -

!.. وقنی که اسمم و این  طوری صدا یم کنی

 

با لبخندی پر شور،دسنی زیر پلک های خیسم کشیدم و 

ذهنم  لحظه ای با دیدن تاریگ هوا،سوال پر تکراری که در 

چرخ یم خورد و من با  بی حواش تمام فراموشش کرده 

 بودم،بر زبان آوردم

 :این موقع شب اینجا چیکار یم کنی داراب؟-
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 نه تنهاست؟! پروانه خو 

 

پک عمیقی به سیگار به نیمه رسیده اش زد و چشمان 

 مخمورش را به سمتم سوق داد. 

 

ون یم منتظر به لب ها و دود غلیظی که از میان آن ها ب یر

فرستاد،چشم دوختم و بعد از مکنی طوالبی شنیدم که 

 گفت:امشب مهمون داشتید.. 

 

 یم دانست؟! 

ی نگفته بودم!  ی  اما من که به او چیر

 

 :زیادم بودن! -

 

با گیچی و دقت،به صورت درهم رفته و آن پوزخند پررنگ 

روی لب هایش چشم دوختم، که ابروبی باال انداخت و با 
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اش را ،تمام آن حرص و خشم فرو خوردهلحنی که تمسخر 

مستیی کرده بود،گفت:به نظرت برای یه مراسم 

 .این همه لشگرکیسر الزم بود؟ خواستگاری ساده. 

 

 پس یم دانست! 

 

 را که در آبی 
ی

یم دانست و من حاال دلیل دلخوری کمرنگ

 های کدرش النه کرده بود را یم فهمیدم. 

 

 :تو..از کجا فهمیدی؟-

 

ون پرت سیگار به  ،به بیر ی فیلیی رسیده اش را از پنجره ماشیر

ش کرد و از پس دود سفید و غلیظی که از میان لب های

ون یم فرستاد،نگاه نا آرایم به روی تنم انداخت و ابرو  بیر

 رنگش سخت تر در هم گره خوردند.  های سیاه
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 هشتصدوهشتادویک#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

  :لباساتم که هنوز عوض نکردی! -

 

 :داراب! -

 

نگاه سخت و جدی اش را تا چشمان کالفه و رسگردانم باال 

 کشید

 :خوشتیپ بود. -
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دم که با خشیم که حاال به ،لب بر هم فشر
ی

خوبی  با درماندگ

در صدای گرفته اش نمود پیدا کرده بود،ادامه 

ی  داد:خوشتیپ و قد بلند و جوون و...هوه!..اصلن همه چیر

 تمام!... 

 م؟ گنه؟درست یم

 

 زبانم قفل کرده بود انگار! 

 

ی باری بود که مردمک های آرام او را  ی خروشان ،ایناولیر چنیر

و همچون گردابی توفابی یم دیدم و در این میان،لبخند 

ی داشت ذهن و روانم را بهم کج  از هرچیر
اش بیشیی

 ریخت. یم

 

بماند که با این معده ی خایل و حس ضعقی که باز هم در 

بود،حنی مغزم هم به درسنی کار نیم کرد و انگار تنم پیچیده 

 ه بود! که باز هم قند خونم افت کرد
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شد،لبخند کج اش کمرنگ شد مان که طوالبی سکوت میان 

ی من ماند به اوبی که به سمتم،تن جلو یم و نگاه درمانده

 کشید.. 

 

دستش را بند پشنی صندیل ام کرد و صورت سخت شده 

 رت من جلو اورد. اش را تا یک نفیس صو 

 

 و حس هابی که هنوز آرام نگرفته بودند،او را 
ی

من با دلتنگ

تماشا یم کردم و او با حس های ناخوانابی که مرا گیجم یم 

 کردند. 

 

؟.. :چرا این-  جوری نگام یم کنی

 

مردمک های دو دو زنش را روی چشمان منتظر و رسگشته 

 دی؟ام متمرکز کرد و با مکث پرسید:جواب مثبت دا
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ز این فاصله نزدیک و فضای عجیب و پر بی حواس شده ا

مان،لبخندم را فرو خوردم و به رخوت جریان گرفته میان

 آبی چشمانش نگاه دوختم.. 

 

قراری که برای لحظه ای ساکن به مردمک های ناآرام و بی 

نیم ماندند و حاال من به خوبی آن ترس و نگرابی رقصان در 

 آن ها را یم فهمیدم! 

 

 

 

 

 تادودوهشتصدوهش#پارت

 جانیل#یل
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 باید میمردم برای این حالت نگاه کردنش! 

باید جان یم دادم برای این عشق قوی و اشتبایه که باز 

منده ی روی پدرم یم کرد!   داشت مرا رسر

 

 ! یل:یل-

 

ی نگران و چطور یم توانستم شیطنت نکنم،وقنی که این چنیر

،منتظر به لب هایم چشم دوخ ار ته بود و آرام و قر عصنی

 نداشت؟ 

 

 :جواب مثبت دادم.. -

 

ه شدم،تا به خوبی عکس  با اشتیاق به چهره اش خیر

العملش را شکار کنم و دلم بیشیی و بیشیی برایش مالش 

 برود. 
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؟! -  :خی

 

فکش سفت شد و در یک لحظه،رنگ نگاه تغییر کرده اش 

یز شد از بهت و خشیم که چشمانش را ریز کرده ب  ود.. لیی

 

ی از خنده بلندی که هر آن  لب گزیدم و برای جلوگیر

 احتمال رها شدنش وجود داشت،دستانم را مشت کردم. 

 

نفس پر حرص و خشمش در صورتم رها شد و دیدم که 

د و دسنی به پوست گردن برای لحظه ای پلک  برهم فشر

 داغ کرده اش کشید. 

 

دور  ی که از همدوست داشتم که به اندازه ی یک ماه

م و یک ماه  بودیم،یک ماه کامل او را در آغوش بگیر

ی عطر تنی که شاید  تمام،خواب و خوراکم بشود همیر

همچون مخدری قوی،برای من و هوش و حواس پریده 

 ام،عمل یم کرد! 
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اوردم و به نریم اسمش را صدا زدم و دستم را بند طاقت نی

 صورتش کردم.. 

 

و من دلم لرزید برای با مکث پلک هایش را از هم باز کرد 

آن چشم های قرمزی که با شکست و غیم درهم آمیخته 

ه و پرحرف تماشایم یم کردند. شده،آن  طور خیر

 

 

 

 

 هشتصدوهشتادوسه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 ؟ :اینجا چیکار کنی -
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دستم را به آرایم از روی صورتش پس کشید و من با 

 لبخندی که حاال به لب های بی رنگم انحنا داده

 بود،گفتم:من؟

ی ما، یا توبی که سه نصفه شب پاشدی اومدی در خونه

 آقا؟ 

 

بی توجه،باز هم تنش را عقب کشید و دست به سمت 

 پاکت سیگارش برد. 

 

 :پیاده شو. -

 

با تعجب تک خنده ای زدم و دست جلو کشیدم و دسنی را 

که حاال نخ سیگاری الی انگشتانش به چشم یم خورد را در 

 . دست گرفتم
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 :بسه.سیگار نکش! -

 

ون فوت کرد و من برای  ،بازدم سنگینش را بیر
ی

با آشفتگ

مان به شوخی ادامه دادم:درضمن،من عوض شدن جو میان

،یا نه؟   از مردای سیگاری خوشم نمیاد...یم دونسنی

 

ون کشید و با لحنی تند و  با خشونت دستش را از دستم بیر

 یل! برداشته گفت:پیاده شو یلخش

 

 زده لب زدم:داراب!؟.. تبه

 

آرنجش را بند لبه ی پنجره کرد و مشت گره خورده اش را 

 مقابل دهانش گرفت. 
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 بیجابی که کرده بودم،به نیم رخ و مردمک 
نادم از شوخی

 که حاال به کوچه تاریک
ی

ه مانده های آبی رنگ مان خیر

 بودند،چشم دوختم و گفتم:بخدا شوخی کردم.. 

 

 ب هابی برچیده،لب زدم: سکوت کرد و من با ل

 ز من رو برنگردون. ا

 گفتم که شوخی کردم... 

 

 

 

 

 هشتصدوهشتادوچهار#پارت

 جانیل#یل
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ی نشستم؟ :یم-  چند ساعته من این پاییر
 دوبی

 

ه به چشمان پرحرفش،با ناراحنی رسی به مخالفت تکان  خیر

 دادم. 

 

 :هفت ساعت تمام. -

 

و بی حس،کنج لبش  نگاه مبهوتم را که دید،لبخندی کمرنگ

خاطر گ به را باال کشید و با لحنی آرام و استفهایم گفت:به

 نظرت؟ 

 

قلب ناآرامم،تاب دیگری خورد و "من" بی صدابی از میان 

ون جهید.   لب هایم بیر

 

 :آره. -

 به خاطر تو! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2845 

 یل.. به خاطر تو یل

 

 و ناآرایِم بی انتهابی که لبخندش بیشیی کش آمد و با آش
ی

فتگ

 مردم
ی

ک هایش را در بر گرفته بود،ادامه داد:یم بینی زندگ

 من و؟؟

 شناسمش! شدم یه مرد بی عقیل که حنی خودمم دیگه نیم

ی تو یه قویط  شدم یگ که انگار نصف جونش و کندن،ریخیی

بچه ی دیوونه  تر که یه... ی بی عقلو دادن دست یه دخیی

 

 بی تابش را بند نگاهم کرد  نگاه دلخور و 

 

 کشه! یه این جونم و آتیش یم :..که-

 

 با ناراحنی پلگ زدم.. 

 

 نتوانستم این حالش را تحمل کنم. 
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تاب نیاوردم و با بغضی که بیخ گلویم چسبیده بود،تن جلو 

کشیدم و بوسه ی محکیم بر گونه اش نشاندم و دستانم را 

 به دور گردنش حلقه کردم. 

 

 گ آتیش زدم به جونت آخه؟ :من  -

 

ه در چشمان  در همان حال،رسم را عقب کشیدم و خیر

رنگ و پر جاذبه اش،لب زدم:من که از خودمم بیشیی خوش

م  دوست دارم نامرد...چطور یم تونم جونت و به بازی بگیر

 آخه؟ها؟

 

 

 

 

 هشتصدوهشتادوپنج#پارت
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 جانیل#یل

 

 

با حس دوست داشتنی که در تمام رگ های تنم یم 

شت رسش را نوازش جوشید،موهای درهم ریخته ی پ

 کردم. 

 

 :انقدر به تو فکر یم کنم که دیگه خودمم از یادم رفته.. -

 

طویل نکشید که دستانش به دور کمرم چفت شدند و 

 دلخوری هویدا در نگاهش،کمرنگ و کمرنگ تر شد.. 

 

 :بدزدمت؟ -

 

 ه،چشم گرد کردم و گفتم:ینی واقعن که!! با خند

 ود واقعن؟؟ االن جواب جمله ی احساش من این ب
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باالخره لب های او هم طرح لبخندی واقیع را به خود 

گرفتند و دل من رفت برای جذابیت چهره ای که شاید از 

 گونه به نظر یم رسید! عشق زیاد،برای من این

 

ذاب ترین مرد دنیا در حقیقت،او برای مِن مجنون شده،ج

 !  بود و زیباترین لبخند دنیا را داشت گوبی

 

 ترین بود! او بی نقص در چشم من

 

به طوری که دیگر حنی دلم نیم خواست که او را با هیچ 

مرد دیگری مقایسه کنم و آغوش گرمش را با هیچکیس 

 عوض کنم! 

 

 :دیوونه.. -
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گونه ام مماس رس جلو کشید و حاال درحایل که گونه اش با  

شده بود و نفس های گرمش پوستم را نوازش یم داد پچ 

مت یه جای دنج و خلوت... زد:بدزدمت...ب  عد با خودم بیی

 یه جابی که جز خودمون دو تا هیچکس دیگه ای نباشه... 

 

 

 

 

 هشتصدوهشتادوشش#پارت

 جانیل#یل

 

 

بان بوسه نرمش را جابی حوایل لبم نشاند و درحایل که ضی

مرا تا روی هزار برده بود،با همان صدای بم و گریم که قلب 

د،ادامه داد:بعد من دست و گوش هایم را نوازش یم دا

صورتم و بشورم...قاشق چنگالم و بردارم...بشینم پای 
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ینی خوشمزه ...این شیر ی م و یه لقمه ی چپش کنم،تا بلکم میر

ه!  اماین دل صاب مرده  یکم آروم بگیر

 

ی داشتم گل انداخته اند،رس به شانه اش با لپ هابی که یق یر

مردمک های  آن چسباندم و حاال درحایل که هیچ جوره به

بازیگوش و شیطان شده،دیدی نداشتم،لب زدم:حاال 

 ندزدیدی هم ندزدیدی... 

 

صدای خنده ی آرامش،گوش هایم را پر کرد و لبخند پر 

 آرامیسر لب های مرا از دو طرف کش آورد. 

 

 :الغر شدی. -

 

ون کشید و نگاه دقیق تری به هیکلم  مرا از آغوشش بیر

به ی آرایم بر شانه  انداخت،که معذب شده و با  خنده ضی

 جوری نگام نکن! اش نشاندم و گفتم:این
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 :گوشتت آب شده! -

 

به نریم لپم را کشید و ادامه داد:حنی اینم مثل قبل تپل 

 نیست.. 

 

 از روی صورتم پس کشیدم. خندیدم و به آرایم دستش را 

 

 :خوبه که. -

 تازه دارم به تناسب اندام یم رسم. 

 

باال انداخت و درحایل که عامدانه نگاه با شیطنت ابروبی 

ه اش را روی تنم یم چرخاند،گفت:ویل من  خبیث و خیر

 و دوس دارم..  تپلت
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با خجالت،چشم غره ای به او رفتم و معذب شده از نگاه 

ی و مستقیمش،کیم در جا،جا به جا شدم و گفتم:دیر  سنگیر

..دیگه نیم  شه کاریش کرد. گفنی

 

 ا نشه؟:چر -

 

 

 

 

 هشتصدوهشتادوهفت#پارت

 جانیل#یل

 

 

انگشت سبابه اش را به نریم و نوازش وار روی گونه ام 

طور که باز هم فاصله را به صفر یم رساند،با کشید و همان

همان نگاه پر شیطننی که قصد جان قلبم را کرده بود،لب 
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زد:یه گوشه مینشونمت،از صبح تا شب انقدر غذا به 

گوسفند چرب و چییل   دم که بیسر مثل یهخوردت یم 

 گوشت! خوش

 

 :نقشه رو لو دادی که..آقا گرگه! -

ی؟   گوسفند و چاق و چله کنی بعد رس بیی

 

 شانه ای باال انداخت و گفت:حاال رس که..نه... 

دوبی که!،من روحیه لطیقی دارم،دلم نمیاد  از این کارای یم

ی انجام بدم!   خشونت آمیر

 

 وار گفت:  چشمگ زد و پچ پچ

 م میشه کرد. دیگهکارای 

 

 :من برم.. -
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صدای خنده اش،باری دیگر گوش هایم را پر کرد و من با 

خجالت بی موقیع که وجودم را پر کرده بود،نگاه چپگ 

 دیگری نثارش کردم. 

 

ی لحظه نگه دارم و تا ابد و  دلم یم خواست زمان را در همیر

ین و مردانه بخندد و من غر چندی،او برایم این ی شیر ق چنیر

اش بروم و از نو در حس های خوشایندم،قربان صدقه 

 عاشق شوم! 

 

ی مثل رویاهای  زیبایم پیش یم رفت..   کاش همه چیر

 

 قدر عایل و بی غم و غصه.. قدر باب میل و همانهمان

 

ینی این لحظه ها،در تمایم سال های عمرم جاری  کاش شیر

که   یم شد و من دیگر با ترس و پنهان کاری به دیدار مردی

 نیم آمدم. تمام قلبم را احاطه کرده بود،
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+++++++ 

 

 

 

 

 

 هشتصدوهشتادوهشت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 +++++++++ 
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 یک دعوای دیگر! 

 

ی دیگر و یک بحث لفظی دیگر...که در نهایت  یک درگیر

یگ تبدیل شده بود!  ی  به جدیل فیر

 

میان دو مرد پر عصیان و پریشان حایل،که یگ تمام حرص 

خشمش را با مشت هایش خایل کرده بود و دیگری با رگ و 

بات او را مهار  ون زده ی شقیقه اش،سیع یم کرد ضی بیر

 کند... 

 

 ضعیف نبود! 

 

در حقیقت،روز های زیادی را با کیسه بوکسش تمرین کرده 

فایت یم کرد بود و در آن لحظه،حنی یک مشتش هم ک

ی زدن فردین!   برای زمیر
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 د اما.. نیم توانست کاری کن

 دست و بالش بسته بود. 

 

منده تر از هر گاه،رس به گریبان برده بود و  وجدانش رسر

ام بسیار زیادی برای او قائل یم شد.   هنوز هم احیی

 

وسط خیابان بودند و چقدر خوب که مردم برای مهار 

ی آن ها  دخالت کرده بودند و  کردن فردین،در درگیر

 شان فاصله انداخته بودند. میان

 

رچند که فقط جلوی زد و خورد گرفته شده بود و این ه

وسط،فردین با صدابی باال رفته و گلوبی که از بابت فریاد 

هایش خش برداشته بود،هنوز هم داد یم کشید و هر انچه 

بر رس دلش سنگینی یم کرد را در صورت آشفته او یم 

 ... کوبید 
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زیر نور آن آفتاب ظهرگایه،قطره های درشت عرق،روی 

پوست قرمز شده ی فردین برق یم خورد و قفسه ی سینه 

ی یم رفت.. هر دوی  شان با شتاب،باال و پاییر

 

داراب،تنها دلش یک صحبت آرام و مردانه با او را خواسته 

بود و حاال اما،باریکه ی خوبی که از بینی و گوشه ی لبش 

ی دیگری یم گفت انگار. راه پی  دا کرده بود،چیر

 

ی برخورد تهاجیم و شدیدی در واقع تصور نیم  کرد که چنیر

 را از او ببیند! 

 

 فردین دیگر شبیه به آن مردی که یم شناخت نبود! 

 

سالم نداده،پرخاش کرده بود و حرف نزده،داغ دلش را 

 خایل کرده بود. 
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 هشتصدوهشتادونه#پارت

 جانیل#یل

 

 

شِب هیچ شده بود  شان،یکتمام صمیمیت و برادری میان

د هابی که فردین بر رسش کشیده بود،زیادی بعید بود و فریا

از آن لبخند های گرم و بحث های دوستانه و آرام 

 شان. گذشته

 

 پلک بست و رس پر دردش را به پشنی مبل تکیه زد.. 

 

ی را یم خواست!  ی و جا گذاشیی  دلش رفیی
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دلش،دل کندن و دور شدن را یم خواست و این 

ی قطور پاهایش را ب ی میخ کرده بود.. وسط،زنجیر  ه زمیر

 

غرورش چاک خورده بود و حرف های ضی    ح و قاطع 

فردین،همه و همه دستاویزی شده بودند تا هر چه زودتر 

ک چموش و هیا هوبی که به خود را دور کند از آن دخیی

 دنبال خود یم کشید و اما!،..مگر یم توانست؟ 

 

 گیج بود و رسگردان.. 

 

 ی
ی

ک عالم در وجودش یم عصنی بود و خشیم به بزرگ

 جوشید. 
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 از چهره ی بی حوصله اش چکه یم کرد و در خانه
ی

ی کالفگ

مسکوت و بی رنگ و بویش..چشم یم چرخاند به دنبال 

ی که نبود!  ی  چیر

 

خود را شناخته بود،یک خالء و یکنواخنی عمیق از وقنی که 

را در ته وجودش حس یم کرد و حنی به وقت ازدواج و 

ای را که انگار هیچ هم تمام آن بار تنهابی تشکیل خانواده 

 درمابی نداشت،به روی دوش هایش کشیده بود! 

 

ی آمده بود..   بعد دخیی

 

ی خوش آمدبی و بازیگوش...که تمام معادالتش را  بهم دخیی

 ریخته بود و تا قلب بی صاحبش شبیخون زده بود! 

 

 نور! 
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 جا فارغ و بی یک نور روشن و کوچک،که در قلب از همه

ش خود را چپانده بود و حایل خوشایند را در رگ و بی  خیی

انده بود...   اش،گسیی

 

 

 

 

 هشتصدونود#پارت

 جانیل#یل

 

 

 بعد از ش و اندی سال! 

 را فهمیده بود! 
ی
 تازه معنی زندگ

 

 همان لحظه ای که او را در آغوش گرفته بود... 
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ینی قند،به جانش رسوخ  همان لحظه ای که شوری به شیر

ه بود و آرامش را در همان آغوش کوچک و نرم یافته کرد

 در همان نقطه برایش رنگ گرفته بود و خالء 
ی

بود...زندگ

 ر بر گرفته بود.. وجودش را تمام آن نور درخشان د

 

 چطور یم توانست دست بکشد؟ 

 

خیال کیس بشود،که تازه با او تنهابی چطور یم توانست بی 

 به جابی گذاش
ی ته بود و تمام آن سنگینی هایش را روی زمیر

 از روی شانه هایش خایل شده بود؟ 

 

 دسنی به صورت گر گرفته اش کشید.. 

 

 حالش خوب نبود. 
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ب نه حال روخ خوبی داشت.  ..و نه درد صوربی که ضی

 دست رفیقش را برای بار دوم چشیده بود،آرام یم گرفت. 

 

ای که گریبانش را گرفته بود هم،قوز باال قوز شده مریضی 

..جان نداشت که از جا بلند شود. 
ی

 بود و از زور کوفتگ

 

خانه بهم ریخته بود و جز خود خسته اش،هیچکس دیگری 

 در خانه نبود. 

 

نیم خواست پروانه این حال و روزش را ببیند و فعلن از این 

 موضوع با خیی شود. 

 

ینش برده بود و باید هرچه زودتر او را به خانه ی خاله شیر

 یم رفت.  هم به رساغش

کش باید  چرا که دیگر تعطیالت به پایان رسیده بود و دخیی

ی به مدرسه آماده یم کرد.   خود را برای رفیی
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بینی باال کشید و درحایل که قلنی از چابی و عسیل که 

درست کرده بود یم نوشید،گوشر به دست گرفت و روی 

یل داده بود کلیک کرد و صدا ی جدیدی که یلن شمارههما

 وی حالت بلندگو گذاشت.. را ر 

 

 

 

 

 هشتصدونودویک#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی چند روز پیش با فردین درگیر شده بود.   همیر

ی  چند روز پیش از سوی او تهدید شده بود و مورد توهیر

 قرار گرفته بود و حاال... 
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د! حاال جلوی خود لعننی اش را ن  یم توانست بگیر

 

انه دلش بی  و آشنا را یم کرد و قرارِی شنیدن صدابی دخیی

 بوق های کش آمده بیشیی کالفه اش یم کردند. 

 

طویل نکشید که تماس قطع شد و تماس پایان یافته،به 

 ی درهم رفته اش دهن کچی کرد. چهره

 

 . پوفی کشید و گوشر را کنارش روی مبل پرت کرد 

 

جا روی مبل راحنی که اش را نوشید و همانقلپ آخر چابی 

کشید و پلک های داغ و سنگینش را روی   نشسته بود،دراز 

 هم گذاشت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2867 

تب داشت و استامینوفنی که چند روز پیش،رس خود از 

 داروخانه خریده بود،دیگر جواب حال خرابش نبود انگار. 

 

ی را داشت؟   اما مگر حوصله ی دکیی رفیی

 

را روی چشمان بسته اش گذاشت و لبخند بی  ساعدش

  حیس،لب های خشکش را کش آورد. 

 نه مادری بود و نه همشی! 

 

چون تکه ای گوشت روی مبل خانه ی نیمه تاریکش افتاده 

بود و جز صدای تیک تاک عقربه های ساعت و خس خس 

ضعیف سینه اش،صدابی به گوش نیم رسید و سایه عظیم 

  شد! تنهابی به خوبی حس یم

 

ی لحظه،حضور پررنگ  دلش پر توقع نبود که حاال و در همیر

 در کنار خودش یم خواست..  یل را یل
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 تب کرده بود و پرستار وصله جانش را کنار خود نداشت.. 

 

 

 

 

 هشتصدونودودو#پارت

 جانیل#یل

 

 

با بی حایل رسفه ای کرد،که همزمان صدای زنگ خانه به 

 صدا در آمد. 

 

د و با تعلل از جا بلند شد و به سمت آیفون نچ بلندی کشی

 . راه افتاد 
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ان خسته و قرمزش کشید و با دیدن تصویر دسنی به چشم

ی در میثم در قاب آیفون،فحیسر زیر لب نثارش کرد و دکمه

 را زد. 

 

به جای قبیل اش برگشت و پتوبی را که همان حوایل افتاده 

 دارش کشید. بود،روی تن داغ کرده و تب

 

 :صابخونه؟ -

 

 :بیا.. -

 

در  ی میثم و صورت خندانش،طویل نکشید که رس و کله

 وسط پذیرابی پیدا شد. 

 :به به به...چه گندی کشیدی به خودت و خونت داداش! -

 ؟ این چه رس و وضع خوشگلیه
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 بینی که! :وراخی نکن میثم..یم-

 حوصله خودمم ندارم. 

 

 :معلومه.. -

کت چرِم مشگ رنگش را از تن در آورد و روی مبیل در 

 همان نزدیگ نشست. 

 

 :مریض شدی؟ -

 

 :هوم.. -

 

؟ -  :دکیی رفنی

 

 :نه. -
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؟؟-  :مشکل داری مرد حسابی

 شه..مریض! چشات وا نیم

 

د و بی 
 حوصله،غرید:خفه شو میثم..خب؟لب برهم فشر

 انقدر حرف نزن با من. 

 

 

 

 

 هشتصدونودوسه#پارت

 جانیل#یل
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ی او،با ی درهم رفتهمیثم بی توجه به نگاه جدی و چهره

اش خندید و بعد دعنقصدای بلندی به حال و روز رفیق ب

انداخت گفت:خاکتیم درحایل که با شیطنت ابرو باال یم

 که!..حاخی جون!. 

ی اعصابت شخماتیک چیه ؟..عروسکت و از دستت گرفیی

 شده دادا؟..اره؟؟

م؟   برم پسش بگیر

 

..نه؟ :الل نیم-  شر

 

ی شلوغ مقابلش با بی  خیایل،پاهای دراز کرده اش را به میر

اوبی که با غضب نگاهش یم کرد تکیه داد و خطاب به 

 گفت:نع! 

 

ون فرستاد.   مکث کرد و بازدم سنگینش را بیر

 یت،تنها میثم پرچانه و دیوانه را کم داشت! در این موقع
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خیایل و بی حرف از جا بلند شد و به سمت مردی که با بی 

،روی مبل لم داده بود و بر و بر تماشایش یم کرد  رسخوشر

 رفت. 

 

از بازویش گرفت تا که از روی مبل بلندش وقنی که او را 

ه میثم در خانه پیچید و نگا کند،باری دیگر صدای خنده ی

 تاسف بار خود را تشدید کرد. 

 

بی حوصله بازویش را کشید و غرید:پاشو برو خونت 

 میثم!...پاشو! 

 

:نه نه..نه..گوه خوردم داراب.. گوه خوردم وایسا یه -

 لحظه... 
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که سیع یم ده اش را مهار کرد و درحایلبه سخنی صدای خن

قیافه ی کرد بازویش را از دست داراب رها کند،با همان 

ای که در تضاِد با دریای خنده و شیطنت مثلن مظلوم شده

 درون چشمانش بود،گفت:آقا ببخشید! 

به خدا دیگه تالش خودم و یم کنم که ببندم..یم بندم 

ی االن یم بندم!   اصلن،همیر

 

 کوبید و ادامه داد:آآ..آه..خوبه؟   روی دهانش

 

انست با تاسف رسی تکان داد و درحایل که به خوبی یم د

که لب و دهان میثم حنی دقیقه ای هم در حالت ساکن 

ند،بازویش را رها کرد و روی مبل برگشت.   آرام نیم گیر

 

 :تب داری داراب..دستت داغ بود. -

 خطر داره! 
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ی   . ی نیست خوب میشمدرحایل که دراز یم کشید،گفت:چیر

 

 

 

 

 هشتصدونودوچهار#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :ببینم! -

 

انه جوابش را ندا د،که میثم با جدیت و حالنی مچگیر

! گفت:نکن یم  خوابی خودکیسر کنی

 

 :محض رضای خدا میثم! -
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 جان جدت انقدر چرت و پرت نگو! 

 

نچ...واس خاطر یه دخیی نوزده_بیست ساله آخه نچ:نچ-

 ! مرد حسابی 

 

ونا! -  :این رسی از جا بلند بشم با لگد پرتت کردم بیر

 

:اون همه خاله و باخی دورت موس یم زد -

الکردار...برداشنی یه ِچش سفید زبل و نشونه گرفنی که 

 طور تو رو داش میثمت واییس؟ باعث بشه این

 

 های بی منظور میثم کرد و خنده
ی بی جابی به شوخی

!..کارت و بگو. سمت عشناگفت:من که تو رو یم  وضی

 انقدر زر اضافی نزن. 
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:کار ندارم که بابا...ِعع!..مگه حتمن باید کاری داشته باشم -

 که بیام اینجا؟

م خورد..دیگه گفتم بیام یه رسی هم به داداش گلم  مسیر

 بزنم و برم.. 

 

 نگاه منظور داری نثارش کرد

 :آره!..ارواح خیکت!..دو بار! -

 

 :یه... -

! مما اسم  ون بد در رفته حاخی

. وگرنه که طال پاک تر از من پیدا نیم  کنی

 

 ی چپت شقه شد! :شونه-

بذار حداقل اون فرشته ی شون راستت هم در حد یه الف 

 ! ی ی بلد باشه واسه نوشیی ی  و ب چیر

 داداش!..درست!..آقای صحیح! 
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م،باری دیگر بلند شد و در همان ی میثصدای بلند خنده

و راستم و هنوز از هم تشخیص  حال گفت:من دست چپ

 دم..اشتباه تاینی پیش میاد باالخره . نیم

 

 

 

 

 هشتصدونودوپنج#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :یم دوبی چیه؟-

یه که ی بخت برگشته ایتنها نگرابی من واسه اون بچه

 خواد باباش تو باشر میثم! یم

 اون بچه رو به سگ بدی بهیی از تو تربیتش یم کنه! 
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م؟ :داری یم-  از سگ کمیی
ی

 گ

 

جانش را رها کرد و با جدینی که شوخی پشت لبخند بی 

ی که تنها از دنیا بری  کالمش را مستیی کرده بود،گفت:همیر

!...از ادامه نسل تو آدم در نمیاد!  ی  کافیه!همیر

ی  پس خودت و بازنشسته کن که هرجا جلوی ر و بگیر ضی

 سود کردی به هر حال. 

 . حاال کارت و بگو 

 

؟؟؟ :این- ی  حجم از توهیر

 خییل ناراحتم کردی داراب!.. 

 

با چشم غره ای که عامدانه پرعشوه ادا کرده بود،از داراب 

و لب های کش آمده اش رو گرفت و گفت:اصلن این قلبم 

 ترک خورد! 
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 شکست!.. 

 له شد!.. 

 خورد شد!.. 

 خاکشیر شد!.. 

 ترکید!.. 

 

لبخند معنا دارش را حفظ کرد و باز هم طویط وار 

 فت:خب؛کارت و بگو. گ

 

م دیگه..ها؟ -  :از سگ کمیی

 

- ! ی ی تو رو خدا!..فیلمش و ببیر  :فیلمش و ببیر

 

ی و متورم اش کشید و با جدیت دسنی به چشمان سنگیر

 ادامه داد:جناب برادر!...دوست بزرگوار بیشیی از سگ! 
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 االن مریضم..مریض. من یم گم من 

 حنی حال و حوصله ی خودمم ندارم! 

خرگی طلب بوسه بر قلب دی با عشوهبعد تو اوم

 کنی از من؟آره؟ت و یمشکسته

 

پتو را تا روی رسش باال کشید و در حایل که از بینی کیپ 

شده و حلقوم گرفته و پر خارشش کالفه تر شده 

 . اموش کنت این لوسیی باالی رس منم خبود،گفت:رس راه

 خیر پیش. 

 

 

 

 

 هشتصدونودوشش#پارت

 جانیل#یل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2882 

 

 یل خب حاال.. :خی-

 

گلوبی صاف کرد و با مکث گفت:حاال که زیادی داری اضار 

.. یم  کنی

 چه کنم دیگه! 

ط ناقابیل یم بخشمت. منم بزرگواری یم  کنم و به یه رسر

 

ون کشید و بعد از چند  رسش را از زیر فضای خفه ی پتو بیر

ه ی شدیدی که باعث سوزش گلویش شد،رو به میثیم رسف

بی نگاهش یم کرد،گفت:این همه مقدمه که حاال با نگرا

چینی کردی،ریدی به اعصاب نداشته من که آخرشم کاری 

 !
ی

 و که براش تا اینجا اومدی و بگ

 پشت تلفنم یم تونستم جوابت و بدم!خب؟

 !  الزم نبود حتمن حضوری بیابی مغز من و سوراخ کنی
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:چاکرتم هستم داداش..ببخشید دیگه...رست و درد -

 آوردم. 

 

 فهمم واقعن! ن نیم:م-

؟ زبی خودت خسته نیمتو انقدر حرف یم  شر

 

ی نگفتم.. - ی  :ای بابا من که چیر

 

ابروبی باال انداخت و با لبخندی مرموز ادامه داد:البته 

 خب!! 

 مشخصه دیگه! 

خوابی یممن چون اون قناری پر کشیده از قفیس که 

..رم کردی داری ت رسرفتهجوری حوصلهنیستم،تو این

ی! ه یمپاچ  گیر

 هوم؟

 درست یم گم؟
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 االن اگه قناری اینجا بود برات آواز یم خوند... 

ای گذاریعرض اندایم یم کرد...عرض سالم و خدمت

 کرد... یم

..روش های نوین درمابی  ..بهمابی  ای... فالبی

 ...  آواز های شفابخیسر

 

نده و حایل نابسامان،دست به رس پر دردش گرفت و با خ

روش های درمابی نوین و رو خودت پیاده گفت:یم بندی یا 

 کنم؟

 

 

 

 

 هشتصدونودوهفت#پارت

 جانیل#یل
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:حاخی تب بدنت باالست...ویل دیگه من و که نباید جای -

 اون قناری ِچش سفید به... 

 

 میثم! میان حرفش پرید و با غیظ گفت:ببند دهنت و 

 

ی اضافه ای نیم-  گم.خوبه؟:اقا!...بخدا دیگه من چیر

 وردم. قسم خ

ی،..تو قبل از اینکه من حرفم و بزنم به من  ی فقط یه چیر

،باشه؟
ی

 قول بده که هرخی خواستم نه نگ

 جون میثم.. 

 

؟-  :دیگه خی

 یکم پررو نیسنی به نظرت؟ 
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 .. :جون من-

 

 :بگو! -

 

 با چشمابی برق افتاده گفت:نوکرتم به موال. 

 

ونت با هیجان تنش را به سمت او مایل کرد و گفت:فردا خ

 و الز.. 

 

 :نه!! -

 

قاطع گفت و میثیم که حرف در دهانش ماسیده بود،وا 

 رفته لب زد:چرا آخه.. 

 

ابرو درهم کشید و با جدیت گفت:چون اینجا مکان نیست 

 میثم،ایک؟
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 تو توی این خونه نیست!  جای فسق و فجور 

 

 :اذیت نکن ناموسن! -

 

ی   که از او و چشمان پر یاس اش، رو گرفت و گفت:همیر

 گفتم. 

 

میثم که خوب این لحن قاطع و حالت یک کالم سخن او را 

 دسنی به ریش هایش کشید و در 
ی

یم شناخت،با کالفگ

  گرده.. نهایت گفت:ارغوان داره از سوئد بریم

 

سوایل اش که به سمت میثم برگشت،ادامه چشمان 

امد گوبی براش داد:خواستم یه جشن کوچیک برای خوش

م...اما خب، لونه موش خودم که نیم   یم دوبی که...توبگیر

 تونم دعوتش کنم. 
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 هشتصدونودوهشت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :ارغوان؟ -

 

ت  با تعجنی کمرنگ پرسید و با تردید ادامه داد:دوست دخیی

 است پس؟کج

 باز رگ هولت زد باال؟ 

 

 پوفی کشید و گفت:ای بابا چرا گنده
ی

ش یم میثم با کالفگ

 کنی داراب؟
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مون باهم برو بیابی داشتیم...رفیق فابریک ه قبلن همهخوب

 هم بودیم مثلن! 

 

! :من با ارغوان کاری ندارم.یم-  شناسمش یعنی

نم.  ی  از ِکرمای تو دارم حرف میر

 

 دارم بهش. :به جون تو نظر ن-

قبلن برا من چیس میومد!...دیگه چه برسه به حاالبی که 

 خانوم. چند سالم رفته اون ور و مدش باال رفته 

 

 :خب؟ -

 

 :خب نداره دیگه! -

یم..که به یاد و رسم قدیم دور  یه مهموبی کوچیک میگیر

 هم یه حال و هوابی عوض کنیم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2890 

چشمان او را برای لحظه ای سکوت شد و میثم که نرمش 

ی ادامه داد:جون من  اذیت نکن دیگه.  دید،با اضار بیشیی

ی یه باره.باشه؟  فقط همیر

ی ننداز خد . روم و زمیر  ابی

 

:مشکل این که انقدر روت و گرفتم که االن انقدِر پررو -

 شدی! 

 

،من قول یم دم دیگه - :تاج رسی داداش..یه این بارم بگیر

 تکرار نشه. 

 

 

 

 

 نههشتصدونودو #پارت

 جانیل#یل
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ون فرستاد و درحایل که باز هم رسفه  بازدم سنگینش را بیر

وع شده بود..دسنی به پوست گلوی  داغ کرده اش هایش رسر

مراتب گرفته و بم تر به  کشید و با جدیت و صدابی که به

ی! گوش یم رسید گفت:پاربی نیم  گیر

در حد چهار پنج نفرم حق دعوت نداری!از االن دارم بهت 

 گم میثم. یم

ی من یم ا اشتباه بگیر ی دونم بخوابی اینجارو با مکان و این چیر

 با تو! 

 

 :نوکرتم به عیل!! -
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خ اش را رها کرد و با چشمابی که در آن ستاره به لبخند فرا 

رقص درآمده بود،گفت:چشم.رو تخم چشمام! اصلن 

.خوبه؟ 
ی

 هرخی تو بگ

 

 :خرجش پا خودته. -

 حاتم طابی نیستم! 

 

ی که خونه رو دادی از رسمم زیادیه. -  :قربونت داداش.همیر

ی..در حد صد ی صد و بیستا که مشکیل -فقط یه چیر

 نیست؟ 

 

؟ -  :خی

 

 مهمون دیگه. : -

 

 نگاه پرغضنی به او انداخت و گفتم:عروسیته؟
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ه؟  چه خیی

 گفتم در حد چهار پنج نفر فقط! 

 

 چسبه. :کم میشیم آخه..نیم-

 

ساز مخالف بزبی که من مرخصت :از االن اگه بخوابی -

 کنم! 

 

 تلخ. :باشه بابا باشه...مرتیکه گوشت-

 

د،نگاه گذرابی از جا بلند شد و درحایل که کتش را تن یم کر 

به وضعیت نابسامان داراب انداخت و گفت:من که دارم 

رم..ویل تو حواست به خودت باشه نیفنی این گوشه یم

 من و بی مکان بذاری. 
 سقط بیسر

ی پاشو ب  . رو دکیی حداقل یه آمپول بزبی تبت بیاد پاییر
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 نهصد#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :الزم نکرده. -

 به سالمت. 

 

رای داراب تکان داد و درحایل که به سمت رسی به تاسف ب

سوزه دیگه در یم رفت گفت:تو که دلت واسه خودت نیم

 من خی بگم بهت؟

 من رفتم..خدافظ. 

دسنی به رس و روی خونه فقط فردا ظهر میام که یه 

 بکشم..که تا شبش همه خی ایک باشه. 
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 کاری نداری؟

 

 :نه.خدافظ. -

 

پررنگ شد و پلک  میثم که رفت،باز هم خانه غرق سکوبی 

ی و داغ او روی هم افتادند.   های سنگیر

 

 ملموش که در عضالت تنش جا 
ی

خسته بود و آن کوفتگ

احنی راحت را نیم داد و معده  خوش کرده بود،اجازه ی اسیی

 یم زد. 
ی

 ی خایل اش هم که این وسط، مدام آالرم گشنگ

 

 اما نه جان از جا بلند شدن را داشت و نه توان دست و پا 

 کردن غذا و پای اجاق گاز ایستادن را. 

 

پتوی را روی تن پر حرارتش باال تر کشید و درحایل که سیع 

یمی کرد نسبت به رسمای پیچیده در بدنش بی تفاوت 
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د،به این فکر کرد که با این حال و احوال چطور یم باش

بان مهمانان فرداشب باشد اصلن؟...  ی  تواند میر

 

 

 

 .. یک مهمابی گرم و دوستانه

 

ای که بعد از چند سال،و به واسطه دوستان قدییم

بازگشت ارغوان از خارج، به دور هم جمع شده بودند و با 

،به خاطرات و ص حبت های لبخندهابی خالصانه و حقیقی

 یکدیگر گوش یم کردند. 

 

ی را دیده بود و حنی با  میثم به خوبی تدارک همه چیر

شام هم سفارش  سخاوتمندی تمام،برای آن ها از رستوران

 داده بود. 
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ی ارغوان را در سیستم پیل کرده اهنگ مالیم و باب سلیقه

 به شکل خوب و مطلوبی پیش   بود و
ی به طور کل،همه چیر

،در میان جمع دوستانه و شلوغیم رفت و این  ی آن  بیر

ها،تنها عضو مسکوت،دارابی بود که با لبخند و حایل نه 

ی بیشیی از چندان مساعد،گوشه ای با فاصله 

گاه اش امانش را بقیه،نشسته بود و رسفه های گاه و بی 

 بریده بود. 

 

 

 

 

 نهصدویک#پارت

 جانیل#یل

 

 

 در واقع حنی از دیروز هم حال بدتری داشت! 
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  ِبا تنی به عرق نشسته و بینی 
ی

 کیپ شده ای که بر گرفتگ

ام و ادب در جمع  صدایش دامن یم زد،تنها از روی احیی

اش حاضی شده بود و سیع یم کرد که با دییمدوستان ق

گوش دادن به حرف های آن ها، حواس خود را از حال و 

 احوالش پرت کند. 

 

 حاال هرچند که این مسئله به خودی خود ناشدبی بود! 

 

آن هم درست وقنی که حس رسمای عجینی را نرم نرمک 

ی مسئله درست در  در وجودش حس یم کرد و خب؛همیر

 تب کرده و داغش بود! تضاِد با تن 

 

 :بیا عزیزم،دمنوش برات درست کردم. -
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لیوان داغ و پر از ی ناهیدی که یک نگاه قدردانش را حواله

ی رنگ مقابلش گرفته بود،کرد و درحایل که آن را  ماییع سیی

 از دستش یم گرفت،گفت:دستت درد نکنه. 

 زحمت کشیدی عزیزم. 

 

 :نوش جونت. -

 

داراب جاگیر شد و خطاب به بعد هم روی مبل کناری 

میثیم که یک لحظه هم دست از حرف زدن نیم 

 کشید،گفت:کف کردی میثم! 

سکوت کن بذار یکم خون به اون مغز صغیر  دو دقیقه

 بینوات برسه. 

 مون و. تلیت کردی مخ

 

 :ینی بشکنه این دست که نمک نداره! -
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من و باش که دارم با خاطره هام محفل و گرم یم کنم برای 

 طوری ازم تشکر یم کنید. ماها،بعد آخر رسم اینش

 افرین!دست شما درد نکنه! 

 

ای که در دهان داشت را فرو فرستاد نادر با خنده،تکه میوه 

ی االن بشکنه دستت میثم!   و گفت:یعنی واقعن کاشگ همیر

ه  بلکم از زور درد،این زبون بی قرارت یه لحظه آروم بگیر

 داداش. 

 

 

 

 

 نهصدودو#پارت

 جانیل#یل
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ی ادامه داد:   ابروبی باال انداخت و با شیطنت بیشیی

. البته ببخشیدا..خدابی نکرده یه وقت   ناراحت نیسر

 خیی داری! 
 از دل پاک من که خودت بهیی

 حرفام بی منظوره جون داداش. 

 

ی پر خندهصدای خنده ی ی ناهید و بعد هم عوضی گفیی

ته،رسی به طاهره که بلند شد،میثم با چهره ای درهم رف

تاسف تکان داد و گفت:نه!..چرا باید ناراحت بشم 

 نادرجون؟

 دوبی چیه؟فقط یم

ل این داراب نچسب از اول تا آخر دورهیم منم باید مث

 محل سگ بهتون نذارم..که بیشیی قدرم و بدونید. 

 

ارغوان،درحایل که تا به االن از بحث و خاطرات پر ِز 

اشت و مشغول قاچ چاخان میثم لبخندی فراخ به لب د
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کردن سیبش بود،با حرف او،به سوی داراب رو چرخاند و 

 با دلسوزی گفت:الیه بگردم.. 

 چرا انقدر چشمات رسخ شده تو؟

 هنوز تبت باالست؟ 

 

پدرام ابروبی باال انداخت و رو به میثم،که با حالنی 

 دلخورانه لب بسته بود،به شوخی گفت:راست یم گفتیا.. 

 ستایش تر!  هرخی مجسمه تر،قابل

 

داراب که حاال نییم از دمنوش داغش را نوشیده بود،کیم 

ی یم جا شد و بهدر جا، جا  درحایل که لیوانش را روی میر

گذاشت،لبخند بی جابی بر لب نشاند و رو به نگرابی 

چشمان آن ها و حنی میثیم که حاال همچون بقیه،با 

 دلسوزی و دلنگرابی نگاهش یم کرد،گفت:خوبم من..فقط

این مریضی لعننی یکیم زیادی بی حالم کرده؛که اونم 

احت کنم حل میشه.   اسیی

ی نیست.  ی  چیر
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 م با تاسف رسی تکان داد و گفت:خر و ببینا! میث

ی نیومده استوره  ی استقامت! از دیشب تبت پاییر

م که نرفنی هنوز.   دکیی

یا!!   میفنی میمیر

 تم نخور..یکم دیگه دمای بدنت باال گول این هیکل گنده

ی مرتیکه  فهم. ی کجبزنه آتیش میگیر

 

 

 

 

 نهصدوسه#پارت

 جانیل#یل
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 داراب.  :راست میگهناهید،به تایید گفت

ی شوخی برداری نیست.   تب که دیگه چیر

ی االن جمع کن یه لحظه با پدرام برو درمونگاه و برگرد  همیر

 تا حالت بدتر نشده. 

 

ی نیست، ی اما خواست باز هم بگوید که خوب هستم و چیر

با درک حال بدی که داشت لب بست و شنید که ارغوان 

 خطاب به او یم گوید:دکیی چرا؟

 زنم کمند یه توک پا بیاد اینجا... من االن زنگ یمبذار 

 خودش خوب بلده چیکار کنه. 

 

 :ای جانم!! -

 

ابروبی باال انداخت و درحایل که به چشمان قرمز و پر 

تون یه وقت کرد،گفت:این ختاسف داراب،نگاه یم انوم دکیی
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اضافه برسازمان خدمت نکنه،ازون ور داستان یه 

منده  ون!...بعد اون وقت ما رسر پدرسوخته قندعسل بزنه بیر

 شون بشیم! اخالق ورزشکاری

 

بان آورد و پدرام با نادر با خنده،"شاید"کشیده ای بر ز 

 ! خوامشیطنت و حالنی بچگانه گفت:منم یم

 . دوبله سفارش بده ارغوان

 

طاهره با چندش و صوربی جمع شده گفت:ای درد!مرتیکه 

؟ ات نقل و نبات که توهم میخوابی  گنده.مگه خیر

 کنه! تو رو قصاب محلم ویزیت نیم

 

 . گه خدابی میثم به تایید گفت:راست یم

 

ارغوان که از بحث رس گرفته راجع به دوست عزیزش کفری 

که لیست   شده بود،چشم غره ای به آن ها رفت و درحایل
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ی یم کرد گفت:دو دقیقه زبون به  مخاطبینش را باال و پاییر

ید توروخدا!!   دهن بگیر

 یگ از یگ وراج تر!! 

 

 

 

 

 نهصدوچهار#پارت

 جانیل#یل

 

 

دوستان صمییم ارغوان  دو ساعنی یم شد که کمند،یگ از 

که از قرار معلوم پرستار هم بود،به خانه داراب آمده بود و 

تنی پر رخوت و خسته روی تختش دراز  داراب،حاال با 

 کشیده بود.. 
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دو آمپول دردآور نوش جان کرده بود و از این رو، چند 

درجه ای ناقابل را،دمای باالی تنش نسبت به ساعابی پیش 

ی تر آمده بو   د. پاییر

 

مهمان های عزیزش هم که چند دقیقه ی پیش،بار و 

بحث و خنده شان را بسته بودند و حاال دیگر صدای بندیل

 های بلندشان در فضای مسکوت خانه نیم پیچید.. 

 

بار،به اتاقش تنها خودش بود و زبی که هرچند دقیقه یک

رس یم زد و بعد از اینکه دمای بدنش را چک یم کرد و حوله 

ون یم ی تر  را جای دیگری از پوست داغش یم گذاشت،بیر

 رفت. 

 

لطیف اش،به زن زیادی مهربابی که با لبخند های نرم و 

 یم کرد و حال و احوالش را یم پرسید و 
ی

وضع او رسیدگ

، زحمت درست کردن یک سوپ خوب و  ی حنی در این بیر

 مقوی را هم برای او به دوش کشیده بود. 
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 باید از او تشکر یم کرد! 

 

به خلقی گونه با حوصله و خوشدید کمند،ایناینکه یم

 یم کند،یک دنی
ی

ا برایش ارزش وضعیت نابسامانش رسیدگ

ی که مجبور نشده بود تا به  داشت و در حقیقت،همیر

 درمانگاه و بیمارستان برود،بسیار قابل توجه بود برایش! 

 

 حتمن باید مبلیعی را به عنوان هدیه و تشکر به او یم داد. 

 

 نیم توانست بی تفاوت از کنار این محبت دوستانه و بی 

 منت زن جوان بگذرد! 

 

گلویش را به خارش انداخته بود کرد و با ی بلندی که  رسفه

 کرخنی غلنی روی تخت زد. 
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 نهصدوپنج#پارت

 جانیل#یل

 

 

پتوی نازگ را که کمند از داخل کمد برایش آورده بود،روی 

تنش باال کشید و با مغزی که خایل بود از هر فکر و 

ی و  متورم اش را روی هم گذاشت و خیایل،پلک های سنگیر

ه به خوابی عمیق و پر رخوت فرو رفت و طویل نکشید،ک

برخالف همیشه،صبح را دیرتر از همیشه پلک از هم 

 گشود.. 

 

- .  :صبح بخیر

 خوب خوابیدی؟ 
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 دسنی به صورتش کشید و درحایل که از 
ی

با خواب آلودگ

حالت درازکش در یم امد،لبخند گریم به کمند،که در 

 نه در ایستاده بود زدآستا

- ..  :صبح بخیر

 

ی اتاق،که پرتوهای نور خورشید را به داخل یه به پنجرهنگا

انده بودند انداخت و گنگ پرسید:ساعت چنده؟   اتاق گسیی

 

که لب های رژ خورده کمند،ابروبی باال انداخت و درحایل

اش را به لبخندی زیبا مزین یم کرد،گفت:ساعت یازده و 

 نیم صبحه. 

 

هت نگاهش بعد هم به سوی مردی که حاال با تعجب و ب

 کرد،قدم برداشت. یم
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دست بر پیشابی او گذاشت و با مکنی کوتاه،لب 

ی اومده  . زد:خداروشکر تبت خییل پاییر

 

داراب،که تازه متوجه چشمان قرمز و خسته ی زن مقابلش 

د و گفت:خییل زحمت   لب بر هم فشر
ی

مندگ شده بود،با رسر

منده  ت شدم من! افتادی کمند جان...رسر

 

 نم. ک:خواهش یم-

 کارا...شغلمه. زحمنی نبود اصلن!،من عادت دارم به این

 

ه بعد هم نگاه کوتایه به ساعت مچی اش انداخت و ادام

 ت من دیگه برم.. داد:با اجازه

 فقط مشکل خاض که نداری االن؟؟
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 نهصدوشش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

تن پر رخوتش را از روی تخت جمع کرد و وقنی که مقابل 

اد،لبخند کمرنگ و قدردابی را چاشنی لب هایش کمند ایست

کرد و درحایل که قصد داشت برای تشکر کردن،حداقل او 

نگه دارد،گفت:مشکل از این بزرگ تر که روده  را برای ناهار 

 خوره کمند جان؟ کوچیکه داره روده بزرگ رو یم

 

چشمگ به نگاه خندان او زد و گفت:اگر زحمت یه صبحانه 

تر از ممنونت که دیگه ممنون   ن بکیسر مختص و برای م

 ! شمیم
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 :باشه! -

 

 
ی

ی او هم چشمگ به داراب زد و با شیطنت کمرنگ متعاقیی

خوابی یه پذیرابی اینکه یم  ذارمش به حسابگفت:این و یم

 !  ریزی از من بکنی

 

تابی به موهای لخت و سیاه رنگش داد و درحایل که به 

م صبحانه رو سوی در گام بر یم داشت گفت:پس  تا من میر

 و حاضی کنم،تو هم برو یه دوش بگیر که 
ی

این خستگ

ه.   مریضی و از تن و بدنت بشوره بیی

 

بعد هم با همان قدم های موزون و هیکل زیادی قابل 

توجیه که در قاب مانتوی سیاه رنگ و تنگش،در چشم یم 

ون رفت و داراب را با لبخندی دلتنگ و بی  زد..از اتاق بیر

 نها گذاشت... جان ت

 

ک خودش بود!   دلش تنگ دلیی
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ای که با حجِم موهای بلند و م و بغیلهمان توده ی نر 

دار یممواج کرد و تمام اش،تک تک سلول های قلبش را خیی

 ناراحنی هایش را هیچ. 

 

 
ی
ک را در زندگ اش حس چقدر این روز ها عدم حضور دخیی

 خایل از او!  یم کرد و چقدر خسته کننده بودند این روزهای

 

ون فرستا ی با دیل دلتنگ،بازدم سنگینش را بیر د و با برداشیی

 حوله تنپوشش به سمت حمام راه افتاد. 

 

،درون آب گرم   بسته و فکری درگیر
یک ساعنی را با چشمابی

وان،دراز کشید و سیع کرد چاره ای برای تمام کردن این 

 دوری طاقت فرسا پیدا کند.. 

 

 آن آدم صبور و عاقل نبود. برخالف همیشه،دیگر 
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شید بود،اما حاال دیگر تاب چندین سال تنهابی را به دوش ک

 و توان حنی یک روز تنهابی را نداشت. 

 

 

 

 

 نهصدوهفت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 اش،حاال تحت الشعاع آن حس 
ی

تمام خواسته های زندگ

ک خوش  ی و کشیسر که نسبت به آن دخیی دوست داشیی

،قرار گرفته بودند و در این نقطه از آمدبی پیدا کرده بود 

،تنها یک خواسته داشت..که آن هم به دست آوردن 
ی

زندگ
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ی بود که پدرش به طور جد،با او روی دنده ی لجبازی دخیی

 د افتاده بود! و خشم و تهدی

 

با ذهنی اشفته،از داخل وان بلند شد و در نهایت با 

ی  ون آمد.   گرفیی  دوشر چند دقیقه ای از حمام بیر

 

هنوز هم مریضی در جانش جریان داشت و هنوز هم تنی 

 پررخوت و گلوبی ملتهب داشت. 

 

با قدم هابی کوتاه به سمت دراور راه افتاد و یک دست 

ون کشید.. لباس راحنی از داخل ک  شو بیر

 

لباس پوشید و با حوله،خییس موهای بلند شده اش را 

ای که روی گرفت و بعد هم بی توجه به تارهای بهم ریخته

ون آمد.   پیشابی اش رها شده بودند،از اتاق بیر
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ی شده ای که حاال هیچ نگاهش را دوری در خانه ی تمیر

ی از ریخت و پاش های مهمابی دیشب در آن به چ شم خیی

ی به سمت   بیشیی
ی

مندگ نیم خورد،چرخاند و با حس رسر

خانه رفت تا از کمند و این همه زحمنی که برایش  ی آشیی

 تشکر کند. کشیده بود 

 

 صبحانه،کامل و بی کم و کاست چیده شده بود؛اما این 
ی میر

ی از کمند و لبخند های دلنشینش در آنجا نبود!   وسط خیی

 

خانه  ی و پذیرابی خایل از با تعجب،نگاهش را میان آشیی

 حضور او جا به جا کرد.. 

 

 :رفته؟! -

 

 دسنی الی موهایش کشید و صدا زد:کمند؟؟ 
ی

 با کالفگ
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د و با فکر به اینکه او رفته است،خواست لب بر  هم فشر

ی بنشیند،که با دیدن گوشر و دسته کلیدی به روی  پشت میر

،منصف شد و باری دیگر اسم زن را صدا کرد.   کانیی

 

ی پنجره ی را چک کرد و در نهایت وقنی که پرده رسویس

ی او در حیاط  پذیرابی را کنار کشید،تا از بودن یا نبودن ماشیر

یل شود،با دیدن در باز حیاط و کمندی که با یل باخیی 

صحبت یم کرد،بهت زده،چشم گرد کرد و لب زد:تو اینجا 

 کنی بچه؟؟چیکار یم

 

 

 

 

 نهصدوهشت#پارت

 جانیل#یل
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با رسدرگیم پرده را رها کرد و درحایل که ذهنش حسابی درگیر 

و حضور ناگهابی اش شده بود،با قدم هابی بلند از  یلیل

ون زد و به سمت در حیاط گام برداشت. خ  انه بیر

 

 یل؟ :یل-

 

 عظیم 
ی

ک که به سویش رسباال کشید،تمام آن دلتنگ دخیی

 قوی در وجودش در یک آن قد علم کرد و حس هابی 

 جریان گرفتند. 

 

کنار کمند،که حاال در سکوت و نگایه کنجکاو آن ها را 

ب،از رس تا تماشا یم کرد،ایستاد و با رسدرگیم و حایل عجی

کش را برانداز کرد..   نوک پای دخیی
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موهای آشفته و پریشانش،چون همیشه روی شانه هایش 

انه اش،این گونه بی  رایش و آرها بودند و صورت دخیی

 ساده،معصومانه تر و کم سن و سال تر نشانش یم داد. 

 

کفش های بند دار و بماند که با آن تونیک بزرگ و 

گ رس به هوا و بامزه هم به نظر شلخته،حنی شبیه به دخ یی

یم رسید و هرلحظه امکان داشت که مرد دلتنگ مقابلش را 

ی بردارد و گاز جانانه  و پر هوابی کند،تا که به سویش خیر

د!   حرض از لپ های سفیدش بگیر

 

 هرچند...! 

حس و حال خوبی که با   در ان لحظه؛ در کنار تمام آن

 یل صاحبش شده بود،ناراحدیدن یل
ی

را هم در کل   نی پررنگ

خیال تمام بی   وجودش حس یم کرد و دلش یم خواست که

ام و عذاب وجدان و حنی حقی که تمامن با فردین  آن احیی

 این کشور،به جابی یل بود،یل
را با خود از این شهر و حنی

د!.  س بیی
 دور و غیر قابل دسیی
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کش حنی از چند هفته ی داشت یم دید که دخیی  پییسر  به عیر

شان با او رو در رو شده بود،الغر تر شده که جلوی در خانه

و بیشیی از همه،آن برق شیطننی که دیگر در چشمان 

عصاب و روانش را بهم زیبایش به چشم نیم خورد،داشت ا

 ریخت. یم

 

 

 

 

 نهصدوهفت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :حالت خوبه؟؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2922 

مند یل که با حس و حایل غریب میان او و کنگاه کدر یل

مسکوت،جا به جا شد،تنش را از جلوی در کنار کشید و 

 گفت:بیا تو عزیزم. 

 

ی حرف را یلیل که بی حرف قدیم داخل برداشت،همیر

خطاب به کمند هم زد و هیچ متوجه نگاه رسگشته و 

 یل نشد. دار یلبغض

 

م برداشت و درحایل که همراه آن ها به سمت خانه قد

م به رساغش یم امد،در یل مداهوس درآغوش کشیدن یل

ورودی را باز کرد و اجازه داد که آن دو اول وارد خانه 

 شوند. 

 

طور که به سمت یل گذاشت و هماندستش را پشت کمر یل

خانه هدایش یم کرد،گفت:قسمت شد که همه باهم  ی آشیی

 . صبحونه بخوریم
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م.. -  :من سیر

 

ک آورد و با اخم کمفش  گفت:حاال اری به کمر دخیی
ی

یه  رنگ

ی نیم ی  شه عزیزم! لقمه هم با ما بخوری که چیر

 

شان کنار کشید و گفت:بفرمایید هردوی صندیل را برای

 بشینید. 

ی کمند جان  . بشیر

 

کمند با همان لبخند آرام و زیبا،به تایید رسی تکان داد و 

جواب داراب که از  درحایل که روی صندیل یم نشست،در 

ی صبحانه تشک ر کرده بابت حاضی کردن میر

 بود،گفت:خواهش یم کنم. 

 کاری نکردم که. 
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در سکوت مشغول خوردن صبحانه شدند و در این 

ی که با  میان،گوبی حواس پرت داراب،هیچ به دخیی

،با تکه نان درون دستش بازی یم  دلخوری و ناراحنی

 کرد،نبود! 

 

 

 

 

 نهصدونه#پارت

 جانیل#یل

 

 

ضش را دچار ای که تن مریدرواقع،به خاطر معده ی خایل

ضعف زیادی کرده بود،حواس و دقت درست درمابی 

برایش نمانده بود و شاید از این رو هم،حرف چشمان 

 یل را نیم خواند. دلخور یل
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ی نیم- ی  خوری عزیزدلم؟:چرا چیر

ی دیگه ای یم  خوابی برات بیارم؟تخم مرغ..یا عسل؟ چیر

 

 
ی

ده شد و حرض به بزرگ تکه نان مفلوک،درون دستش فشر

 تمام دنیا در وجودش راه گرفت. 

 

هزار سوال در رسش چرخ یم خورد و این بی تفاوبی داراب و 

لحن صحبنی که زن مقابلش در پیش گرفته بود،بیشیی و 

 ش دامن یم زد! بیشیی بر بغض و ناراحنی ا

 

حس یم کرد که زن ناشناس مقابلش،او را به چشم 

ی حساب آورده،که حاال  بچه ای کوچک و ناچیر  دخیی

گونه با لبخندی فراخ و لحنی رسشار از یک مهربابی این

ی صحبت یم کند!   اغراق آمیر
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د و با همان حرض که در صدایش نمود پیدا  لب برهم فشر

 کرده بود،گفت:نخیر عزیزدلم! 

 ی ظهره!قبلن صبحانه ضف شده. لنگه

 شما بفرمایید! 

 

خیم بعد هم نگاهش را تا روی دارابی که حاال مستقیم و با ا

شه ما باهم کمرنگ تماشایش یم کرد،تاب داد و گفت:یم

 حرف بزنیم؟؟

  

از جا بلند شد و قبل از اینکه او جوابی بدهد،به سمت 

 پذیرابی راه افتاد و گفت:من تو اتاق منتظرتم. 

 

منده ی داراب،به سوی کمندی برگشت  او رفت و نگاه رسر

 ود. که با تعجنی ملموس دست از خوردن صبحانه کشیده ب
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 نهصدوده#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :باید ببخیسر عزیزم. -

 

ی از پرخاش لحن  از جا بلند شد و درحایل که خود نیر

یل،متعجب و ناراحت شده بود،لبخند گریم تحویل زن یل

ِ االن..وگرنه منظوری نداره  داد و گفت:این بچه یکم عصنی

 در کل. 

 گردممنم االن بریم.. تو میل کنتو صبحانه

 . 
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ه  کمند،با خنده و حس تمسخری که حاال  در چشمان تیر

اش نمایان شده بود،با بی تفاوبی دسنی در هوا تکان داد و 

 گفت:بخشیدن الزم نیست که داراب جان. 

 

در همان   لب های رسخابی رنگش را کیم بیشیی کش آورد و

 حال ادامه داد:تو برو باهاش حرف بزن، منتظره. 

 کنه. اومده که پرخاش یمحتمن مشکیل براش پیش 

 هم تشکر. بابت صبحانه 

 .امشب شیفت دارم. کم باید جمع کنم برم. منم دیگه کم

 

 :کجا؟ -

ی یه ناهار قدیم به سمت او برداشت و گفت:اگر اندازه 

منده ،بمون اینجا که حداقل رسر تر از این نشم قابل بدوبی

 عزیزم. 

ت و افتادی..خسته شدی..تمام ریخدیشب خییل زحمت 

 دی! پاش مهموبی رو هم که خودت جمع کر 
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ان کنم دیگه  ،هوم؟ به هرحال باید یه طوری جیی

 

لبخند مجدد او را که دید،با رضایت رسی تکان داد و 

 گفت:قبوله پس دیگه؟

ت و بخور،من یه لحظه برم و بیام که باهم تو االن صبحونه

 حرف بزنیم. 

 

د به سوی اتاقش "باشه"ی کمند را که شنید،با قدم هابی بلن

تقه ای که به در زد، بالفاصله وارد گام برداشت و بعد از 

 حال،بی قرارش را تا روی 
ی اتاق شد و نگاه پر حرف و در عیر

ی که با اخم هابی درهم روی تخت نشسته بود و 
دخیی

 دست به سینه تماشایش یم کرد،کشاند. 
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 نهصدویازده#پارت

 جانیل#یل

 

 

کرد و با همان صدای خشدار و رنگش را حفظ  اخم کم

 ای که همه از بابت بیماری اش بود،گفت:من خی گرفته

 بگم بهت؟هوم؟..دیوونه؟ 

 

 :خییل نامردی!!.. -

 

با دلخوری از روی تخت بلند شد و بی توجه به اخم غلیظ 

شده و حالت استفهایم چشمان او،درحایل که همه جوره 

داد و گفت:من  رگش یم شد،چانه باال مانع ترکیدن بغض بز 

ی مسخره و اشتباه شبا  یه رس شهر دارم از این دوست داشیی

 ذارم بعد تو...تو... با گریه رس رو بالشت یم
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با بهت و ناراحنی عمیق تری لب زد:تو زن آوردی خونت 

 داراب؟؟؟آره؟؟تو زن آوردی؟؟؟

  

 دستانش را بند رسش کرد و نالید:ا
ی

ت و آشفتگ نقدر با حیر

 من بی ارزشم؟؟

 انقدر کمم برات داراب؟؟

م که تا چند روز دور شدیم از هم، تو گفنی  ی انقدر ناچیر

خیال هرخی که بود شدی؟؟ یل احمق و بی گوربابای یل

 آره؟؟؟ 

 

قطره اشگ از گوشه چشمش راه گرفت و درحایل که چانه 

ِ وجودش 
اش،از فشار آن همه فکر مسموم و غم و ناراحنی

ده،با نهایت ادب گفت:خییل افتاده بود،لب برچی به لرزه

 ...  بیشوره کثافنی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2932 

بعد هم به سمت دری که حجم هیکل داراب،مقابلش را 

ور سد کرده بود راه افتاد و با همان حال گفت:برو اون

 خوام برم!! یم

 

 :کجا بری؟-

 

ک را چنگ زد و تنش را در  دست پیش برد و کمر دخیی

 آغوش گرمش جا داد. 

 

شان،بند ی میانن اندک فاصلهان مخمورش را از هماچشم

داشنی واسه چشمان خیس و دلخور او کرد و گفت:خی 

کردی یه پشت رس هم؟هوم؟...دیوونه خودت بلغور یم

 شدی؟
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 نهصدودوازده#پارت

 جانیل#یل

 

 

 با رسانگشتانش به نریم تارهای آویزان مانده روی

ر و اش را کنار زد و دلش تاب خورد برای نگاه دلخو پیشابی 

 در آن ها بیداد یم کرد. 
ی

 پر حیس که رگه های دلتنگ

 

چقدر نفس کشیدن و لمس این حضور را یم خواست و 

 خود خیی نداشت. 

 

ی را بیشیی از  انه و دلنشیر
چقدر این صورت دخیی

،دوست داشت و خود خیی نداشت! ه ی  رچیر

 

م؟ -  :کاری کردی که آخر بغلت بگیر
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یل پاشید و ی یلرفتهلبخند جذاب و گرمش را به صورت گ

شر من گردن شکسته که پیشت نیستم یه گفت:مریض

 قربوِن این چشای تخِس طلبکارت برم!بچه! 

 

یل با همان حال ناراحت،دسنی به چشمان خیسش کشید یل

یل که سیع یمی کرد نسبت به حرف های جدید او بی و درحا

 تفاوت باشد،گفت:این زن کیه داراب؟؟ 

 

چنگ شد و با فکر پلید و دیوانه دستش روی لباس او 

رسش زده بود،پر تردید پرسید:نکنه ازین  کننده ای که به

 زنای خیابونیه که برای..برای... 

 

د و با بغض  بزرگ نتوانست ادامه دهد،که لب برهم فشر

ه به چشمان آرام و شاید هم پرتاسف او،سکوت  تری خیر

 کرد.. 
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 شک داشت! 

 

یم شناخت..داراب اهل تا جابی که مرد پیش رویش را 

 بدکاره به خانه آوردن و از این دست کار ها نبود! 

 

ی از او ندیده بود و درواقع تا به حال حنی یک نگاه هوس امیر

 اما حاال.. 

 

زیبابی و خوش هیکیل کمند،در خانه بود و روز حاال زبی به 

ی از این مرد،بیشیی به حدس و گمان هایش دامن  ها بی خیی

 یم زد. 

 

 

 

 

دهرت#پا ی  نهصدوسیر
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 جانیل#یل

 

 

 

 بی اعتمادی و تردید،یم توانست 
ی  از همیر

ی بیشیی چه چیر

 داراب را ناراحت کند؟ 

 

 که دل بسته بود به اوبی که این 
آن هم درست زمابی

،با چشمان خیس و دلخورش،بازی یم کرد با قلب و  ی چنیر

 روابی که چون همیشه آرام نبودند.. 

 

د و درحایل که  ی سیع یمی کرد با او به شیوهلب برهم فشر

ی آدیمب  هستم؟؟  دی صحبت نکند،گفت:من چنیر

 

ک لب از لب باز کند،که قبل از هر  فرصت نداد که دخیی

،گردن جلو کشید و بوسه ی کشداری بر پیشابی رسد او  ی چیر
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نشاند و به این فکر کرد که چقدر بد،که نیم تواند عطر 

 موهای پریشان او را نفس بکشد! 

 

 الی قوز انگار! نی کیپ شده هم شده بود قوز بااین بی

 

رس عقب کشید و حاال درحایل که نگاه پر حرفش را به 

ام چشمان او کوک یم زد،ادامه داد:به نظرت آدم بوالهوش

ی که  که تا االن...حنی یک بارم دست درازی نکردم به دخیی

ش به خودم خییل راحت تر از این حرفا یم تونستم از عالقه

 نم؟؟رسه کستفاده کنم و کارش و یکسوءا

 هوم؟؟

 فکر کردی برام سخت بود؟؟

 گول زدن تو که کاری نداشت واسه من!بچه! 

ی تخت خفتت یم کردم و تمام!  ی فرصت رو همیر  تو اولیر

 

 :داراب من... -
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انگشت روی لب های او گذاشت و با آبی چشمابی که حاال 

کنم تو   کیم دلخور هم به نظر یم رسیدند گفت:فکر یم

 یل!  یلهنوز من و خوب نشناخنی 

حداقل نه اونقدری که تا وقنی یه زن بغل دست من 

 !  دیدی،فوری با خودت فکرای پوچ بی معنی نکنی

 

یل که درهم فرو رفتند،انگشتش را از روی لبان ابروهای یل

 او برداشت و با کیم شماتت گفت:زود قضاوت کردی! 

 

 :حاال من مقص شدم؟-

 

 

 

 

 نهصدوچهارده#پارت
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 جانیل#یل

 

 

با حرض ملموس،روی پنجه پا ایستاد و حاال درحایل که 

ی چشمان عصنی   اش در موازاِت با چشمان بهم ریختهتقرییی

و خسته داراب قرار گرفته بودند،با طلبکاری گفت:اصلن 

م که طرف  م که من قضاوت بیجا کردم داراب...گیر گیر

 ..ها؟مثلن!!  ِفقط دوستت

 .بازم حق با من نیست؟؟ خودت بگو. 

 

ابرو باال انداخت و حق به جانب،ادامه داد:فقط دوستای 

 من باید از دم دخیی باشن؟؟

 با کیا و بقیه نگردم؟ها؟؟ تو خودت صدبار به من نگفنی 

بعد اون وقت دایره دوستای خودت میتونه شامل هر 

 جنس مونِث خوش ابعادی باشه،آره؟؟؟ 
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قروچه ای کرد و گفت:بگو سکوت او را که دید،دندان 

 دی پس؟؟دیگه!چرا جواب نیم

  

 :خی بگم بهت؟ -

 

پوف کالفه ای کشید و درحایل که کم مانده بود باز هم 

از رس جاری شوند،مشنی به شانه او کوبید و با اشک هایش 

ی حال خنده دار به نظر  حرض آمیخته با خشیم که در عیر

؟
ی

؟؟ها؟تو خی بگ
ی

 یم رسید گفت:تو خی بگ

ی ی ی داری تو اصلن؟؟ها؟؟مگه چیر  م واسه گفیی

 واقعن که!! 

 ینی واقعن که!!! 

 

چانه باال داد و با لجبازِی بچگانه ای که در چشمان تخسش 

 دا شده بود،گفت:اصلن یم دوبی چیه؟هوی
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اگر فردا روزی تو هم من و تو خونه کیارش یا مهدی پیدا 

ی  طور وایمیسم جلو روت از کردی،بدون که منم همیر

 ت! قضاوت نابجات روضه یم خونم واسه

 

بعد هم قصد کرد که با همان لبخند پر منظور،از او فاصله 

د..که ناغافل و با فشار دستان  داراب،به آغوشش بگیر

کوبیده شد و صدای غضب ناک و خشدارش را درست زیر 

 گوشش شنید

 :تو خییل غلط اضافی کردی!..بچه پررو! -

 

سمت تخت کشید و بی توجه او را با هدایت دستانش،به 

به تقالها و رس و صدابی که ایجاد کرده بود..تنش را روی 

ی شده  اش تخت انداخت و با اخیم غلیظ،روی تن نیم خیر

 خیمه زد. 
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 نهصدوپانزده#پارت

 جانیل#یل

 

 

:همیشه اون روی خوش من و دیدی فکر کردی دیگه -

 خشونت و پرخاش کردن حالیم نیست؟ 

 

وس،که همه و همه از آن حس دوست با حرض ملم

ی نو پا و لطیف،که در وجودش رسوخ کرده  داشیی

طور که بود،رسچشمه یم گرفت،دست جلو کشید و همان

رف لپ های او را به قصد غنچه شدن لب هایش یم دو ط

ه در  د،تا که کمیی رس و صدا کند..گردن جلو کشید و خیر فشر

ونت بدم زن او گفت:یم خوابی نش  مردمک های دو دو

 چسبونم؟ چطوری آمیی یم
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بندهم به نشانه یل،تند و پشتبالفاصله ابرو های یل

ی شدند که او با لبخندی فرو خورده  مخالفت باال و پاییر

 خوبی باش! 
 گفت:پس دخیی

 

با دست ازادش،دستان او را مهار کرد و بعد هم با لبخندی 

 ؟شد عزیزدلم که کنج لبش را باال کشیده بود،گفت:خی 

 توبی بلبل زبوبی کنی واسم؟..هوم؟..بچه پررو؟ دیگه نیم

 

با تفری    ح،چشمان عصنی او را از نظر گذراند و با شیطننی 

یر پوستش یم دوید،تای ابروبی باال انداخت که نرم نرمک ز 

 و ادامه داد:قانون اول! 

یل خانوم بخواد در جهت بحث اگه روزی خدابی نکرده!، یل

 کنه
ی

 وقت؟؟ شه اون...خی یمو جدیل پر چگونگ

 

نگاه پر سؤال او را که دید،فرصت را غنیمت شمرد و خییل 

او  ناغافل،خم شد و بوسه ای محکم بر لبان غنچه شدیه

 نشاند.. 
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ینی تمام عالم،در یک آن،زیر زبانش دوید و به  بعد هم شیر

ی که حاال  این فکر کرد که چرا چشمان کورش را روی دخیی

استنی به نظر یم رسید،باز نکرده بود همه جوره برایش خو 

 تا به حال! 

 

ی چشمان پرحس و زیبا،که این ی با همیر
گونه با بهت و دخیی

،مات نگاهش یم کرد و هوس  بوسه ای دیگر را در رسگردابی

 دلش یم نشاند. 

 

 

 

 

 نهصدوشانزده#پارت

 جانیل#یل
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ای خییل خوبی یم-
ی  شه عزیزم! :چیر

و خشمت و رو من پیاده هرچقدر که دلت خواست حرص 

ان کنم! کن...تا منم به یه شیوه  برات جیی
 ی خییل بهیی

 

ده شده به هم او  بعد هم دستش را از روی لپ های فشر

طور که به نریم،با انگشت روی لب های انبرداشت و هم

هم که  او را از رد بوسه اش پاک یم کرد،گفت:قانونای دیگه

 بماند! 

 ! فعلن سکرت بمونن تا بعد 

ت از کار بیفته..   نیم خوام بیشیی از این کنیی

 

 چشمگ زد

 :به هرحال که عزیزم! -

 هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد.. 

 طلبه! اده شیر دیوانه رو یمبودن با من فقط یه م
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ی لب زد:   لپ او را کشید و با تفری    ح بیشیی

 ی من! گربهبچه

 

ت،با یل که روی شانه اش نشسمشت زیادی محکم یل

خنده و چهره ای درهم رفته از درد،خودش را کنار کشید و 

ک با گونه هابی اناری،از روی تخت بلند شد و 
دید که دخیی

 ق رفت. پای کوبان به سوی در اتا

 

ی با خنده و حایل که به مراتب بهیی شده بود،از جا  خود نیر

بلند شد و با همان شیطنت ملموس گفت:اگه قرار باشه 

باشر که دیگه من باید بیفتم به فکر شکار و  آهوی گریز پا 

 دردرسای بعدش! 

 آهو خانوم! 
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یل با حایل دگرگون و مغزی قفل کرده،به تندی در اتاق را یل

ِ عجیب و پر رخوت، که تمام باز  
کرد و از آن فضای لعننی

ون کشید و درحایل  جو اتاق را اشغال کرده بود،خود را بیر

های جدید و زیادی که سیع یمی کرد نسبت به حرف 

منظوردار داراب بی تفاوت باشد،مستقیم به سوی 

خانه راه افتاد.  ی  آشیی

 

م،لیوابی پر از اب  یخ او با حایل عجیب و شاید هم پررسر

که تازه حضور کمند را به یاد آورده نوشید و داراب درحایل

ون بود،با مرور حرف هایش با یل یل،که احتمال یم داد به بیر

د و نگاه از اتاق هم در  ز پیدا کرده بودند،لب برهم فشر

 ی خایل از حضور او گرداند. جستجو گرش را در خانه

 

 

 

 

 نهصدوهفده#پارت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2948 

 جانیل#یل

 

 

کشید و درحایل که با خود فکر یم کرد که    یپوف کالفه ا

 کمند،زیادی وجه خوبی برایش نداشته، نگاهاین
ی ش طور رفیی

ک که حاال به کانیی  تکیه زده بود و با ابروهابی  را تا روی دخیی

 درهم فرو رفته،تماشایش یم کرد باال کشید.. 

 

طور که به سمتش گام بریم لبخندش را رها کرد و همان

 تقصیر تو شد! داشت گفت: 

یه کار کردی که اصلن پاک یادم رفت یه بنده خدابی این 

ون نشسته،گوشش سمت ماست.     بیر

 

 و حس و حایل درهم یل
ی

پیچ خورده،لب برهم یل با کالفگ

د  پروا حرف و قدیم از مردی که امروز،زیادی راحت و بی  فشر

 یم زد و رفتار یم کرد،فاصله گرفت. 
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ب...دوست ندارم بعد از این :حوصله بحث ندارم دارا-

ی،وقنی اومدم پیشت..بشینم راجع به زبی حرف همه بی  خیی

بزنم که رس ظهری نشسنی باهاش صبحانه دونفره بزبی به 

 بدن! 

 

 ادامه لحضه
ی

د و بعد با درماندگ ای پلک برهم فشر

 داد:خسته شدم... 

..از این همه محدودیت و حنی بازم پنهون  از این بالتکلیقی

 ن احمق! کاری م

 تونم این وضعیت و تحمل کنم داراب! من نیم

ی خسته  نیم تونم...نیم کشم...خسته شدم..از همه چیر

 شدم! 

ورت من بابا دیگه حنی یه نگاهم تو ص

 فهیم؟؟ندازه...یمنیم

 هم به زبون نمیاره.. انگار من مردم،نابود شدم که حنی اسمم
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قطره اشگ از گوشه چشمش چکید و همان قطره، آغازی 

شد برای کشیدن ضامن آن بغض محبوس شده و چند ماِه 

 اش. 

 

دلش از تمام دنیا گرفته بود و چقدر بد یم گذشتند این روز 

ی سِن کم نوزدههای ناراحت کنن ،به  ده ای که در همیر
ی
سالگ

 رساغش آمد بودند. 

 

 یل؟:این حرفا یعنی خی یل-

 

 

 

 

 نهصدوهجده#پارت

 جانیل#یل
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ان جلو رفت و با حس بدی که  قدم عقب رفته او را،به جیی

ک غمزده ی مقابلش،تمام وجودش را از صحبت های دخیی

ت و با نگایه ی لرزان او را در دست گرفپر کرده بود،چانه

 ،لب زد:خسته شدی؟؟عمیق و پر حرف تر 

 

 ابرو درهم کشید و 
ی

سکوت او را که دید،با کالفگ

 پرسید:نرسیده جا زدی؟

 اره؟

 بچه بازیه یا خاله بازی یل
ی

 یل؟زندگ

خسته شدیم حاالم عروسکامون و جمع کنیم،بزنیم زیر 

 بغلمون برگردیم خونه هامون؟؟..هوم؟؟ 

 

ی - ...  :تو گفنی همه چیر  و درست میکنی
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روی لبان بی انحنای داراب نقش بست و با لبخند تلچی 

قرار و پر حرف،گفت:تو هم گفنی دوسم همان چشمان بی 

 داری! 

 

 نالید:داراب! 
ی

 با درماندگ

 

 پره؟ :بهت نگفتم از رست یم-

 

کمرش را چنگ زد و با شماتت و جدینی که همه از حس 

گفت:انقدر ادعای های بد وجودش رسچشمه یم گرفتند،

عاشقیت و تو گوشم خوندی که من خر،اصلن عشق و 

نفهمیدم یهو از کجا خوردم...نفهمیدم خی شد،چه  بالبی 

 رس من گردن شکسته اومد که دل دادم به تو! 

 بی معرفنی که حاال وایستاده جلوم یم
؟؟به دخیی  گه خی

 گه خسته شدم!! یم

 خسته شدی؟؟
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 اره؟؟..خسته شدی؟؟

 یل؟کجا رفت یل

 همه ادعا؟؟کجا رفت اون 

ی سنگ و سخنی جلو رامون پس کشیدی؟؟   با اولیر

 

اش جا یل،میان چشمان بی انعطاف و برآشفتهنگاه خیس یل

ک با مکنی طوالبی لب زد:من هنوزم  به جا شد و دخیی

 دوست دارم داراب!...ویل.. 

 

 

 

 

 نهصدونوزده#پارت

 جانیل#یل
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ده شد و با رسگردابی  ا خشیم و بهنی درآمیخته ب فکش فشر

 یل؟؟؟عظیم تر گفت:چته تو یل

 ویل و اما و اگر؟؟؟

؟؟نیم  خوابی به خودت بیابی

 

با حرص دسنی به صورت گر گرفته اش کشید و پر غیظ 

گفت:بدو بدو پاشدی اومدی تا اینجا که خی تحویل من 

 بدی؟؟

 هان؟؟

ی حرفای مزخرف و؟؟؟   این اراجیف و همیر

 

را رها کرد و با حایل آشفته از او فاصله  ی عصنی اشخنده

 گرفت و به سمت پذیرابی و مبل هایش راه افتاد.. 
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 بی رمقی در تن تب
دارش نمانده بود و این مریضی

ی  ،محرگ شده بود برای بهم ریخیی ی موقع،بدتر از هرچیر

 بیشیی روان ناآرامش. 

 

اجازه  اشخواست و گلوی ملتهبدلش سیگار کشیدن یم

 . نیم داد 

ی را یم خواست و حنی جان  ی دلش مشت زدن به چیر

ایستادن را هم نداشت و  دیگر چطور یم توانست این همه 

 خشم و بار منقی را از وجودش خایل کند؟

 

ی تا تنش را روی مبل ولو کرد و درحایل که حس یم ی کرد چیر

 رها شدن فریاد بلندش نمانده،عصنی لب زد:برو! 

کیسر به حس و حایل که بعد از  از این گند بنیم خوام بیشیی 

ش کرده بودی!  ی،تازه خود لعنتیت بهیی  چندین روز بی خیی
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اش گذاشت و هنوز ساعدش را روی چشمان خسته

ای از حرفش نگذشته بود که صدای عصنی ثانیه

ک،گوش هایش را پر کرد..   دخیی

 

ی و قر و فر یم- دی که آخر بندازی گردن :چرا همه چیر

 ؟من؟؟

 حرف من و داراب؟؟ فهیمچرا نیم

 

 

 

 

 نهصدوبیست#پارت

 جانیل#یل
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پابی کوبان خود را تا کنار مبیل که او رویش دراز کشیده 

ی من رس جاشه!   بود،رساند و پر حرص گفت:دوست داشیی

 خییل هم خوب رس جاشه. 

 اما قول و قرار توعه که رسجاش نیست،آقا داراب! 

 فهیم این و؟؟یم

 سنی یا نه؟؟ش همتوجه

ی و  تو  نبودی به من گفنی خیالت راحت..من خودم همه چیر

؟  درست یم کنم؟ها نگفنی

 کو پس؟کجاست؟

ی تا  ی چرا من دارم دق یم کنم ویل نه خیالم راحت و نه چیر

 االن درست شده؟ 

 

ی حالیت نیست! - ی  :تو مثل اینکه چیر
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با غیظ از حالت دراز کش خارج شد و با خط عمیقی که 

نقش بسته بود،گفت:تقصیر من  میان ابروان سیاه رنگش

 که بابات ده برابر تو حرف حالیش نیست؟؟

..تقصیر من که جای حرف زدن،یاد گرفته تا رسید مشتش و 

 خایل کنه تو صورت من؟؟

؟؟ ی ات گردن میی  اینا همه تقصیر

ایط و موقعیت؟؟  چرا درگ نداری از رسر

ز ون بشم از این راه و اکنی که پشیمطوری رفتار یم..چرا یه

 این دوست داشتنی که به قول خودت!،اشتباهه؟؟

 هان؟؟

 یه ذره! مثل آدم بزرگابی که این خوابی فقط یهنیم
کم...حنی

بودن باهاشون و داری،رفتار  هم سن و رده  همه ادعای

؟؟   کنی

 

ی تکان داد و با لبخندی  ک بغض کرده،رسی به طرفیر دخیی

غم،لب زد:من و رسزنش مملو از حس ناراحنی و 
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...ویل خودت مثل آدمای ترسو همش داری از این یم کنی

!.. موضوع و اتفاق فرار یم  کنی

 !  که اول از همه جا زد من نیستم داراب....اون توبی
 اوبی

ت با خیال خوش زندگیت و توبی که نشسنی تو خونه

...خوشگذروبی یم ...حنی زن میاری هات و یمگذروبی کنی

 عدم هیچی به هیچی خونه!!...ب

 یل خرکیه! ن یلاصل

 

 

 

 

 

 ویکنهصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 2960 

 

ی لباسش پاک  اشک های از رس جاری شده اش را با آستیر

کرد و با همه وجود سیع کرد تا که تحت تاثیر نگاه پرغیظ و 

 عتاب داراب،موضع اش را از دست ندهد. 

 

دلش به اندازه کل دنیا خون بود و حنی حالت ترسناک و 

ی صورت   او هم نیم توانست جلودار زبانش باشد! خشمگیر

 

 :خدایا!.. -

 

یل را پر اش، باری دیگر گوش های یلی عصنی صدای خنده

کرد و درحایل که ارام آرام خودنمابی رس درد بدی را،در تمام 

ا به نگاه ی رسش حس یم کرد،چشمان قرمزش ر کاسه

طلبکار او دوخت و با اعصابی خرد شده گفت:تو چه مرگت 

 یل؟ه یلشد

 چرا خودت و به نفهیم زدی؟
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 زنه؟متوجه نیسنی بابات االن سایه من و با تیر یم

انتظار داری چیکار کنم وقنی که به هیچ ضایط مستقیم 

نیست؟؟برم بکوبم تو دهنش بگم تو خییل غلط اضافه 

ن سینه سیی کردی،برداشنی دخیی دسته کنی که واسه میم

؟ اره؟گلت و  ازم دری    غ یم ؟اینکنی  طوری میخوابی

 

ک  تصویر پوزخند صدا دارش در مردمک های خیس دخیی

به رقص درآمد و صدای خشدار و پر تاسفش،گوش های 

 او را پر کرد... 

 

؟..هنوز خییل بچه ای یل:یم-  یل!..خییل! دوبی

 که باز با خودم بگم که لعنت به کنی کم داری یه کاری یمکم

ف که خریت کردم و پای یمن بی  ه جنس مونث دیگه رو رسر

 مزخرف وا کردم!. 
ی

 به این زندگ

 

تن کوفته اش را به پشنی مبل تکیه داد و درحایل که شقیقه 

 داد،گفت:اشتباه از من بود. هایش را به آرایم ماساژ یم
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همون چاه از من خری که دونسته خودم و انداختم تو 

 قبیل! 

 

ثابت اش یل،روی صورت درهم و کالفهنگاه مات و خیس یل

ماند و صدای ترک های قلب کپ کرده اش،چون صدای 

ی هزاران استخوان،با دردی به مراتب بدتر،گوش  شکسیی

 هایش را پر کرد.. 

 

 

 

 

 ودونهصدوبیست#پارت

 جانیل#یل
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اشتبایه بزرگ به طور واضچ در جمالت او،به عنوان 

تری داشت مورد خطاب قرار گرفته بود و به طور واضح

ی و ناراحت یم جان به لب شد از این حرف زیادی سنگیر

 کننده ای که صاف وسط قلبش را نشانه گرفته بود! 

 

ی بدتر از این عنوان؟؟   و چه چیر

 

قدیم به سمتش برداشت و با حایل بد و حس هابی منقی 

 اراب؟دوبی چیه دتر،لب زد:یم

نشستم با خودم فکر یم کردم که خی شد من قبلنا همش یم

 ناموفق و دو تا مهر  که مردی به سن
ی

تو،رسید به دو تا زندگ

 .. شو پر کرد. طالفی که شناسنامه

 

نگاه مستقیم او که به سویش معطوف شد،لبخند تلچی زد 

گفتم اون دو تا زن چه آدمای و ادامه داد:همش با خودم یم

 خوب برات  احمق و 
ی

ی یه زندگ دیوونه ای بودن که نتونسیی

 بیاد! ها پیشدابی بسازن و باعث نشن که این ج
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...من همیشه با خودم فکر یم کردم که مقص آخه یم دوبی

 ان.. اول و آخر داستان سپیده و نرگس

 

قدم دیگری جلو برداشت و حاال درحایل که درست در 

م و منتظرش را زیر نظر مقابل او قرار گرفته بود و نگاه مبه

ی ادامه داد:اما اشتباه یم ک  ردم! داشت،با ناراحنی بیشیی

 زود قضاوتشون کردم.. 

 با آدم ترسوبی که مدام طرف مقابلش و 
ی

در اصل زندگ

 ده خییل سخته داراب!خییل! احمق و مقص نشون یم

 

؟-  :خی

 

صدای پرب  هت او را شنید و بی توجه به خشیم که بازهم در 

خسته اش نمایان شده بود،به اشک های داغ ی چهره

و  ی داد و لب جاری شده از چشمانش اجازه ی پیشر

 زد:خسته شدم...خب؟
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تا گ مثل احمقا وایسم منتظر آدیم که حنی یه درصدم من 

 طوری که باید دوست نداره! و اون

خوش کنم به آدیم که من و...من و خریت و چطور دل

 دونه؟؟حماقت زندگیش یم

 

به چشمان پف کرده اش کشید و با ایستادن او،قدیم  دسنی 

ش به شدت، در چنگ محکم به عقب برداشت که بازوان

 دستان او قرار گرفتند. 

 

 

 

 

 وسهنهصدوبیست#پارت

 جانیل#یل
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تنش را تکان داد و با پرخاشر که همه از بابت آن حس 

 و ناراحنی عمیق شکل گرفته در وجودش بود،در 
ی

رسخوردگ

میان دستان او وول خورد و گفت:ول کن دستام و!!...بذار 

که یه وقت خدابی نکرده معذب من احمق از زندگیت برم  

نیسر وقنی که بدکاره و هرزه میاری تو این خونه!!...ولم 

 ! کن!! 

 

ی و گرم او در صورتش پخش شد و صدای  نفس خشمگیر

 عصنی اش،با تنی باالتر گوش هایش را پر کرد 

 

 یل!! :ببند دهنت و یل-

 

با فشاری که روی بازوانش چندین برابر شد،آخ بلندی از 

ون جهید و میان لب  های نیمه باز مانده از بهت اش،بیر
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آشفته ی چشمان خیس و پر ِز دلخوری و غمش را به آبی 

 چشمان او دوخت.. 

 

 کیسر از حرفات؟ها؟؟:هیچ خجالت نیم-

 فهیم خی از این دهنت درمیاد؟؟هیچ نیم

 داری؟؟؟ گم تو بیشیی دور بریمیه من هیچی بت نیم

 

 ر برداشتم داراب؟..اره؟! با غیم بی انتها لب زد:من دو 

 

معنا به بالفاصله لب های بی رنگش،نقیسر از یک لبخند بی 

 رفتند. خود گ

 

 دلش آرامش یم خواست... 

دلش کیم حرف زدن و درد و دل کردن یم خواست و این 

ی  شان باال یم گرفت،حنی اجازه ی وسط،بحنی که داشت بیر
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ینی آن بوسه و مرد مهرب ابی که لحظه ای فکر کردن،به شیر

 دقایقی پیش با او شوخی های منظوردار یم کرد را نیم داد. 

 

 
ی

قرار گرفته بود که زور طرد شدن از در نقطه ای از زندگ

ی بزرگ  سوی پدر و مادرش،بر بی منطقی آن دوست داشیی

چربیده بود و این دست دست کردن های مرد پیش 

ی به خورد مغز شلوغ  رویش،تفکرات منقی را با قدرت بیشیی

 داد. و پر رس و صدایش یم

 

 دلش تنها یک دلگریم کوچک یم خواست. 

 یک امید. 

ی زیادی یم خواست  یک آرامش و یک همرایه و...مگر چیر

؟
ی
 از کل این زندگ
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 وچهارنهصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

خودش را تنها تر از هر زمان دیگری حس یم کرد و در 

 اش گیر افتاده بود باتالفی از روز های گند عمر نوزده 
ی
سالگ

و نه پدری بود که با یک گوشه چشم،محبنی نثارش کند و 

د...و نه دارابی که از این حال و اوضاع  دستش را بگیر

 نجاتش دهد! 

 

- 
ی

زبی به من و زن بیچاره ای یم:ندیده و نشنیده انگ هرزگ

 که اون همه زحمت کشید واسه مِن مریض؟؟اره؟

 احمقانه و بچگانه؟اونم فقط با چهارتا فکر 
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نشسنی با خودت دو دو تا چهار تا کردی که آخر حکم بدی 

 ست،فالبی بدکاره؟! فالبی هرزه

ی تمام حیثیت من و با یه پوزخند و یه حرفت شلنگ یم گیر

 ! و طلبکارم هسنی 

 

 فکش سفت شد و با حایل بد،غرید: 

پس چرا منی که از موضوع اون احسان مادرسگ با تو،باخیی 

باز نکردم؟..دست بلند نکردم و اول از همه یگ  شدم لب

موس و بگو نخوابوندم زیر گوش توبی که هزار بار موس

بخندت و با چهارتا پش بی مصف بدتر از اون حرومزاده 

 گفتم جمع کن خودت و؟؟  بار دیدم و هزارو یک

 

ک گره خورد و برای لحظه ای نفس در سینه ی دخیی

ی او غریب و برافروخته مردمک های لرزانش روی نگاه

 ثابت ماندند.. 

 

 دلش یم خواست کر یم بود و نیم شنید.. 
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دلش یم خواست که قدرت داشت و زمان لعننی را به 

و شنود این عقب بریم گرداند و لحظه ها را به قبل از گفت 

 حرف ها یم رساند. 

 

کار قلبش از ترک های ریز و درشت،گذشته بود و حاال 

بانش شکافی عمیق و س وزناک را درست وسط قلب بی ضی

 حس یم کرد. 

 

 داراب بود دیگر؟

ینش بود که  همان مرد بی نقص تمام رویاهای خوش و شیر

،لقب غیر قابل باوری را نسبت داده بود به این ی پایک چنیر

 دامنش؟ .. 

 

 دیل دیگر بود؟یا سنگ
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 وپنجنهصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

 یقه... یک لحظه..یک ثانیه...یک دق

 شاید هم دقایقی طوالبی تر!.. 

 

 تمام حرف هابی که میان
شان رد و بدل سکوبی به سنگینی

شده بود،برقرار شد و برای لحظه ای،گوبی صدای عقربه 

ی حل شدند..  های ساعت هم در آن جو   و فضای سنگیر

 

 چطور به این نقطه رسیدند را خودشان هم متوجه نبودند! 
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ی زیادی رسی    ع و  ل پیش رفته بود و در  همه چیر قابل کنیی غیر

ی داراب...تازه معابی آنچه که بر شلوغی ذهن بهم ریخته

 زبان آورده بود جان یم گرفت و... 

ک زیبایش؟؟؟   چه گفته بود به دخیی

 

د و برای لحظه ای پلک های با حیس  بد،لب برهم فشر

 . داغش را برهم گذاشت

 

شمانش هم طور افتضاخ درد یم کرد و پشت چرسش به

ی   طور. همیر

 

مریضی لعننی تمام انرژی و اعصابش را به یغما برده بود و 

 این وسط،صدابی در کل وجودش فریاد یم کشید

؟؟"   "تو االن چه غلظ کردی مرتیکه عوضی
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ون فرستاد و نگاهش را تا چشمان مات   نفس کالفه اش را بیر

ک باال کشید.. و پر شده  ی دخیی

 

ی حرف دیگری نیم چرخید و   زبان خشک شده اش به گفیی

قراری یم کرد برای آن حاال دل ناارامش،به طرز عجینی بی 

 گوبی های لرزان و غوطه ور در اشک چشمانش. 

 

ده شدند و باز هم  دندان هایش از زور خشم،روی هم فشر

 همان صدای پر شماتت درون گوش هایش زنگ خورد.. 

 

 :ببخشید.. -

 

یل رس خورد و داراب با گ از گوشه ی چشم یلقطره اش

 ندامنی آشکار تر،لب زد:منظوری نداشتم... 

 

ک اورد.   فشاری به بازوی دخیی
ی

 پوفی کشید و با کالفگ
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 وششنهصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

ک اورد.   فشاری به بازوی دخیی
ی

 پوفی کشید و با کالفگ

 

چرخیده  از دست خود..و زبابی که به چنان حرفی 

ی  بود و حنی نیم دانست که آب ریخته را  بود،خشمگیر

 چطور جمع کند. 
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:انقدر رفنی رو اعصاب من که افتادم به چرت و پرت -

 گف... 

 

.. :راست یم-
ی

 گ

 

ی از چشمان غمگینش  قطره های اشک،با رسعت بیشیی

ک با حس و حایل افتضاح، لبخندی  رسازیر شدند و دخیی

یهو تنم  فت:من خودم بودم کهمسخره بر لب نشاند و گ

رساغ احسان و بهش گفتم بگیر من و   خارید...پاشدم رفتم

 دستمایل کن! 

 

صدای غرش عصنی او را که اسمش را تشر زده بود،شنید و 

بی توجه به رگ باد کرده ی کنار شقیقه اش،با همان حس و 

 دوبی چیه؟؟حال آشفته و غریب،لب زد:آخه یم

 خرابه... به قول خودت جنس من 

کنم..ایِن که یه دور و ور پشا موس موس یمکه همش نه

 دخیی هرز.. 
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ده ناغافل چانه اش در چنگ مرد برافروخته ی مقابلش فشر

شد و حرفی که یم خواست کامل کند،نصف کاره در دهانش 

 ماسید.. 

 

نفس پر حرص او،در صورت رنگ پریده اش پخش شد و 

 یش را پر کرد مملو از خشمش،گوش ها صدای غرش

یل!فقط یک بار دیگه بشنونم از این باره دیگه!!...یل:یک -

 حرفای کثیف و مزخرف بار خودت کردی.. 

 

 :چرا؟ -

 

پوزخندی زد و با خشیم که حاال نرم نرمک زیر پوستش یم 

دوید و جای ان ناراحنی بزرگ را یم گرفت،دست او را از 

بودی که روی چانه اش پس زد و با پرخاش گفت:خودت ن

 من االن داشنی 
ی

اون اتفافی رو که تموم حس و حال و زندگ

 و نابود کرد و به بدترین شکل یم کوبیدی تو صورتم؟
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 ها؟؟

 

 

 

 

 وهفتنهصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

ِ بی  قرار چشمان او چانه اش لرزید و نگاه پر حرفش،روی آبی

 ثابت ماند

کردم :من بهت اعتماد کردم...بهت اعتماد  -

 فهیم؟داراب!یم

یچکس جز تو از اون ماجرای لعننی حرفی نزدم..حنی به ه

 به مامانم.. 
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چون فکر یم کردم حداقل تو من و بیشیی از بقیه باور 

 داری...حنی شده اندازه رس یه سوزن! 

 

خندید و لب زد:بعد حاال خییل غیر مستقیم به من انگ 

 رو یم
ی

 زبی دیگه؟اره؟ همون هرزگ

 

ای که حاال درون قدیم عقب برداشت و با حس ناباوری

 چشمانش هویدا شده بود،لب زد:اونم تو داراب؟؟

 تو؟؟

همون مردی که من احمق تمام دین و دنیام و باختم به 

 اش؟؟ شخصیت و رفتار مردونه

 

 الی موهای درهم ریخته اش کشید و 
ی

،چنگ
ی

داراب،با کالفگ

ی مقابلش،با ی حرف های دخیی با کلمه به کلمه ک غمگیر

ین فکر کرد که چطور توانست زبان در دهان رسگردابی به ا

 بچرخاند و آن اراجیف را بیان کند؟.. 
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ک قدم  با آشفته حایل که دچارش بود،به سمت دخیی

 یل..ببخشید.. برداشت و گفت:منظوری نداشتم یل

حالم خوب نیست به جون خودت..اصلن نفهمیدم خی 

 شد.. 

 

نکرده  دراز شده اش شانه های او را لمس و هنوز دستان

یل با خشم تنش را عقب کشید و با جدیت بودند،که یل

 گفت:به من دست نزن!! 

 دیگه حنی نزدیکمم نشو داراب!خب؟ 

 

بعد هم بی توجه به بهت نگاه او،به سمت در خانه راه افتاد 

ی اشتباه  و درهمان حال ادامه داد:از اولشم همه چیر

 ! ی  بود...همه چیر

 

 :کجا؟؟ -
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ش را به اوبی که حاال تا مقابل در با قدم هابی بلند،خود

رسیده بود،رساند و با شتاب در نیمه باز را به چهارچوب 

 کوبید. 

 

 

 

 

 وهشتنهصدوبیست#پارت

 جانیل#یل

 

 

 ری؟؟:کجا داری میدوبی یم-

 بگم غلط کردم خوبه؟؟ها؟

؟؟ راحت یم  شر
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 تمام حال َبدش،گفت: ی داراب کوبید و با تخت سینه

 شه؟؟معذرت خوایه همه خی حل یمفکر کردی با یه 

 با خودت خی فکر کردی؟

 شه؟؟ها؟؟ که قلنی که شکوندی مثل اولش درست یم

 تو چطور آدیم هسنی اصلن؟

 

صدای بلند گریه اش در خانه پیچید و داراب با رسگردابی و 

 گفت: 
ی

د و با درماندگ گریه روابی بهم ریخته،لب برهم فشر

 نکن.. 

 یل.. یل

 

پیش برد تا صورت خیس از اشکش را با احتیاط دست 

ک با همان حال نابسامان از زیر دستش  د،که دخیی قاب بگیر

ون آمد و با نگایه توخایل و تیه لب زد:یل یل مرد بیر

 داراب!خب؟
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 یل مرد! یل

ی دیگه نیم جا...لعنت به منی خوام ببینمت...بسمه تا همیر

خاطر خودم و تصمیمای غلط د همش بهکه هرخی رسم اوم

 ود احمقم بود... خ

 

رو گرفت و تا مرد مبهوت مقابلش،به خود بیاید..از خانه 

ون رفت و در را در صورت او برهم کوبید..   بیر

 

،باری دیگر تمام فضای گرفته ی ی خانه را فرا سکوت سنگیر

ی او،از روی در و جای گرفت و مردمک های مات برده

ک    گریابی که دیگر نبود،کنده شد.. خایل دخیی

 

جه الی موهای درهم ریخته اش کشید و برای لحظه ای پن

 . پلک برهم گذاشت

 

 ظرفیتش برای امروز تکمیل شده بود. 
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ک با   ی جان وته مانده توان پیکر خسته اش را دخیی

خود،به یغما برده بود و حاال حنی جان ایستادن هم 

 نداشت.. 

 

ر و درحایل که تمام اتفاقات افتاده،د خواب رفتبه اتاق

ذهنش مرور یم شد...تنش را روی تخت انداخت و پلک 

 . های داغش را برهم گذاشت

 

 

 

 

 ونهنهصدوبیست#پارت

 جانیل#یل
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ینی آن بوسه را،تلچی عظیم تر حرف های رد و بدل  شیر

شان،چنان شسته و برده بود...که تنها حال بد شده به میان

 و حس هابی بدتر بود که در وجودش جوش یم خورد و 

 رسدرد بی درمانش را تشدید یم کرد. 

 

ک دردش شده بود...اما مگر غیر از خود درمانش کیس  دخیی

ایط یم توانست   آرامش کند؟ در این رسر

 

بالشنی را که کنارش افتاده بود،در آغوش کشید و به این 

فکر کرد که چطور توانست اجازه دهد،بعد از این همه 

،به ی بد باهم جای رفع دلتنمدت دوری و تنهابی ...این چنیر
ی

گ

ند؟..   دعوا بگیر

 

 پوفی کشید و کالفه تر از قبل،روی جا غلنی زد. 

ی بد پیش رفته بود و  تمام قلب بی قرارش از بار همه چیر

 یل،داشت از جا کنده یم شد. منقی و سنگینی حرف های یل
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کاش حداقل روزی را برای آمدن انتخاب یم کرد که او با 

 زبان باز نیم این حال مریض،انقد
ی
ر بی فکر و با کم حوصلگ

ی گند نیم کشید!..   کرد و بر همه چیر

ک دیوانه کاش زمان را به عقب بریم گرداند و برای د خیی

 تفهیم یم کرد که حق پا پس کشیدن و دوری کردن ندارد! 

 

ی و قهر کردن ندارد و چه خوب  یم گفت که حقی برای رفیی

تابش در آغوش بی چه بد،تا ابد جایش در کنار خود و 

 است! 

 

شاید اگر خط و نشان هایش را به شیوه ای برای او تفهیم 

ی احساس خشم و یم کرد...حاال و در این نقطه..این چن یر

 حرض عمیق،در کل وجودش حس نیم کرد! 

 

،مشت های گره خورده اش سنگینی نیم حال این ی چنیر

ی  کردند برای خایل شدن و قلب وامانده اش،این چنیر

ی سینهقر بی   ی ناارامش... اری نیم کرد برای شکافیی
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ه مانده  مردمک های ریز شده اش،با حرض عظیم خیر

گ زیبا و آراسته و مردی که با لب بودند به تصویر  دخیی

ک  هابی خندان، حرف پشت حرف یم آورد برای دخیی

 دیوانه اش... 

 

 حال خودش را متوجه نبود. 

 

یم چرخید و حس اش گردابی سیاه،درست در وسط سینه

هابی بد را در درون خود تاب یم داد و آشفته بازاری که در 

وار تر شقیقه لحظه متهکل  وجودش به بار آمده بود،هر 

هایش را از زوِر فشار سوراخ یم کرد و...چطور باید خودش 

ل یم کرد؟  را کنیی

  

 آن مرد را یم شناخت! 

 خوب هم یم شناخت او را.. 
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 نهصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی همان شنی که ساعت ها پشت در خانه ی فردین،در ماشیر

ی مرد خوشپوش و  جوابی بود  نشسته بود...تمام علت،همیر

،به خواستگاری  ینی و سبد گیل قیمنی که با یک جعبه شیر

ک چموش اش رفته بود و حاال چطور یم توانست دخیی

 ی او را از یاد برده باشد؟ تصویر چهره

 

تفاوت،رس جای خود قرارش ت آرام و بی چطور یم توانس

د و تصور کند که هیچ اتفاق مهیم نیفتاده؟   بگیر
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ده شد و با  پاشابی را که فکش فشر
زدم حرض و بلندش،حنی

در کنارش نشسته بود و بی خیی از همه جا،چابی یم 

 نوشید،متعجب کرد. 

 

 :خوبی داداش؟ -

 

بان کش برای لحظه ای،نگاه دقیق و برآشفته اش را از ل

ک برداشت و با حواش پرت،خطاب به پاشا آمده ی دخیی

 .. . گفت:خوبم

 

وی تخت چوبی بلند شد و فرصت نداد و بالفاصله از ر 

درحایل که کفش هایش را پا یم کرد،در جواب پاشا که 

 متعجب پرسیده بود که کجا یم رود،گفت

 گردم.. :االن بریم-
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هن و گردن گر گر دسنی به یقه فته اش کشید و درحایل ی پیر

که سیع یمی کرد خونشد باشد،با قدم هابی بلند به سمت 

ی انتخاب کرده تری که آن ها برای مکان دنج نشسیی

 بودند،راه افتاد. 

 

 حالش خوب نبود. 

 

در لحظه هزار فکر در رسش یم گذشت و درواقع،بعد از 

یل را در کنار آن مردک پرچانه یک ساعت..هنوز حضور یل

 ربط،هضم نکرده بود! و بی 

 

شان که رسید،نگاه پر خشمش را میان آن ها رس به نزدیگ

ی که تازه متوجه حضورش  ،رو به دخیی ی داد و قبل از هرچیر

؟؟ ا چیکار یمشده بود،با اخم پرسید:تو اینج  کنی
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ک حنی فرصت کند تا لب از لب باز کند  قبل از اینکه دخیی

 بزند،عرفان با تعجنی توام ب
ا جدیت و حرفی

 گفت:جنابعایل؟

  

بی که مشت های گره خورده
اش را به هر زور و ضی

یل تکرار بود،مهار کرد و بی توجه به سوال عرفان،روبه یل

  یل؟؟؟کنی یلکرد:اینجا چیکار یم

 

 کنم؟:به نظرت اینجا چیکار یم-

 ...نکنه باغ و خریدی و خیی نداشتم! 

 

 

 

 

 ویکنهصدوش#پارت

 جانیل#یل
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زخند ناباوری روی لبانش شکل گرفت و درحایل که زیادی پو 

از رفتار رسد او تاثیر بد گرفته بود،گفت:درست جواب من 

 و بده!! 

 

جا چه غلظ نگاه بدی به عرفان انداخت و ادامه داد:این

؟؟؟ یم  کنی

 

 وضع صحبت کردنه؟؟:چه-

 

طور که نگاه پرحرف و متوجه ایستادن عرفان شد و همان

ک مقابل رویش تاب یم خورد،باز هم تاسف اش  روی دخیی

صدای عرفان را شنید که با نرمش و مالیمت این بار رو به 

 شناش این آقا رو عزیزم؟یل یم گفت:یمیل

 اگر نه که.. 
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 ی عصنی اش،کالم مرد را برید. صدای خنده

 

 :عزیزم؟؟! -

 

دسنی به صورت گر گرفته اش کشید و بی توجه به چشمان 

؟؟ی عرفان،رو به یلعصنی شده متعجب و   یل غرید:که خی

 خوابی ثابت کنی االن؟.. خی و یم

 افتادی رو دوره لج و لجبازی؟؟...هان؟؟

؟؟   که آخرش خود خرت بزبی زیر همه خی

 

ی هم مونده که بخوام بزنم زیرش؟؟- ی  :به نظرت چیر

 

 و با کنایه اضافه کرد:جناب آقای محرابی متشخص؟؟
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خوابی تمومش او نزدیک شد و گفت:نیمبی طاقت قدیم به 

؟  کنی

 یل؟ خوابی این لجبازی مسخره رو تموم کنی یلنیم

 

رس به سمتش جلو کشید و با جدیت و دلخوری ای آشکارا 

دی که ست جواب زنگ و تلفن من و نیمهگفت:یک هفت

؟؟؟  خی و ثابت کنی

 یم خوابی من و به غلط کردن بندازی؟ 

 

ک را که دید،با فگ سکوت کشدار و روی اعصا ب دخیی

ده لب زد:دیوونه بشم کار یم  یل! مون یلدم دست جفتفشر

 

م! -  :آقای محیی

 بیا برو دیگه...یه من هیچی نیم گم!! 
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 ودونهصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

یز شده،از چشمان مغموم و بی  ی لیی یل چشم حس یلبا صیی

برداشت و رو به مردی که شایک،کنارش ایستاده 

ی من یم زنم دهنت و رسویس بود،غرید:تو خفه خونم بگیر

ی ی هم بخوابی تالوت یم کنم!خب؟..چه برسه تازه یه چیر

!..خوشتیپ!   کنی

ه
ُ
 تر نشده! پس ببند دهنت و تا اعصابم از این گ

 

 :داراب! -

 

 :مثل اینکه آدم نیسنی تو! -
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 نباید درست باهات حرف بزنم! 

 

 برگشت.  پوزخندی زد و کامل به سوی عرفان

 

به ی کوتاه بر شانه ی او نشاند و با لحنی مملو از  چند ضی

 جدیت گفت:آدم که هستم..بچه جون! 

 ا کردن با یگ مثل تو نیستم! اما آدم صیی و مدار 

 مفهومه؟ 

 

عرفان،که حسابی تحت تاثیر حرف های او،غرورش 

کاری شده بود..سینه جلو داد و با خشونت دست او دست

 اش کنار زد  را از روی شانه

 

:فکر نکن بلد نیستم دو تا لیچار بارت کنم تا حد خودت و -

 بفهیم! 
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ن نامزدم همراهمه یل کرد و ادامه داد:چو اشاره ای به یل

ی بیارم!! نیم  زنم فکت و پاییر

 

 

؟! -  :خی

 

قدیم جلو برداشت و درحایل که با چشمابی ریز شده به 

فت:چه زری ی عرفان نگاه یم کرد،گی درهم رفتهچهره

 زدی االن؟؟

 نامزد؟؟!! 

 

 :داراب.. -

 

یل را شنید و با قلنی که برای لحظه ای در صدای ناالن یل

بابی روی هزار عمق وجودش  سقوط کرده بود و حاال با ضی
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رفته،بازگشته بود،دندان روی هم سابید و غرید:فقط به 

؟؟هان؟؟مرتیکه..   من بگو تو سگ گ باشر

 خر کیه؟؟نامزد کجا بود؟؟نامزد 

 

 

 

 

 وسهنهصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

عرفان که از طرز بیان و حرف های او سد تحملش به پایان 

سگرمه هابی درهم رفته،شانه او را به عقب  رسیده بود،با 

 !  هل داد و گفت:حرف دهنت و بفهم عوضی
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تو خودت گ هسنی که اومدی اینجا گنده تر از دهنت 

؟؟ حرف یم  زبی

 

 کن خواهشن.   :عرفان بس-

 

یل انداخت و با حرص ای به یلبا خنده،نگاه کفری 

 زنم اول دهن تو رو..بعدم این یابو رو رسویسگفت:یم

 کنما!! یم

 

اش کوبید و گفت:تو خییل گه عرفان با خشم تخته سینه

 !  خوردی مرتیکه عوضی

 

 قرارش برفی زد. ابروبی باال انداخت و نگاه کدر و بی 

 

 یم گشت.. دنبال بهانه 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 3000 

 بهانه ای برای خایل کردن تمام آن حرص و خشم عظیم! 

 لعننی به دل 
ی

برای تخلیه تمام آن کینه ای که از این زندگ

 گرفته بود و اوقابی که تلخ تر از همیشه بود انگار. 

 

اش را عرفان زده بود و حاال چه کیس یم توانست جرقه

 اش را خاموش کند؟ آتش خشم

 

 ر 
ی

ی بزرگ رستوران رفیق اش به بار آورده ا در وسط باغدرگیر

دیگر این خود بیگانه اش را نیم بود و حنی خودش هم 

 شناخت.. 

 

مردی را که برخالف گذشته..هر لحظه منتظر بهانه ای بود 

 را بلکل 
ی

برای فریاد کشیدن؛و مردی که گذشت و مردانگ

 فراموش کرده بود و حاال در ان مکان عمویم دعوا گرفته بود 

اه اش،در صدای داد و بیداد عرفان و صدای فریاد و بد و بیر

 میخته شده و همه جا را پر کرده بود. درآ
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در واقع در آن لحظه،تنها کلمه ای که تمام حجم ذهنش را 

اشغال کرده بود،آن "نامزد" کذابی و مالکیت چسبیده به 

ی مسئله،برای تمام قدرت جمع  دنبالش بود و گوبی همیر

 ت هایش کفایت یم کرد! شده در مش

 

س تسلیم نیم شد زور هر دو مرد، باهم برابر بود که هیچک

ی بزرگ داشت به درازا یم کشید.   و آن درگیر

 

 

 

 وچهارنهصدوش#پارت

 جانیل#یل
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مردم دورشان جمع شده بودند و جز پاشا و چند نفر 

دیگر،کیس سیع در جدا کردن آن ها نداشت و این 

ک جو را متشنج تر کرده بود.  یوسط،صدای گریه  دخیی

 

بی گر گرفته و مملو از خشم لباس هابی نامرتب و صورت ها

ی  و تن هابی که هنوز داغ بودند و درد آن همه مشت سنگیر

 را حس نیم کردند.. 

 

عاقبت،با مداخله چند تن دیگر،دست و بازوی آن دو را 

ی   د. شان اندک فاصله ای ایجاد شمهار کردند و باالخره بیر

 

شان به چشم یم خورد و حاال رد خون روی صورت های

ی لف  شان پررنگ تر از قبل به گوش یم رسید. ظی میاندرگیر

 

پاشا،که هنوز هم متوجه اصل داستان و این اتفاق نا 

بهنگام نشده بود،به کمک چند مرد دیگر داراب را عقب تر 
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بیی یه  اش فریاد زد:فرهاد رسی    عکشید و رو به یگ از کارکنان

 چیکه آب بیار... 

 

داشت در داد و هوار بعد هم با صدای بلند تری که سیع 

داراب و عرفان قابل شنیدن باشد،گفت:داراب یه دیقه 

 آروم بگیر تو رو عیل! 

 !!  آروم بگیر مرد حسابی

 

قرار و جوش آورده را به زور روی تخنی نشاندند و مرد بی 

  عرفان را به سمنی دیگر هدایت کردند. 

 

جو متشنج هنوز آرام نگرفته بود و جمعیت جمع شده و 

 خیال شدن نداشتند انگار! مرد آشفته حال،قصد بی آن دو 

 

 :بفرما آقا.. -
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پاشا،با ناراحنی و بهنی آشکارتر،لیوان آب را از دست فرهاد 

گرفت و رو به دارابی که از زور فشار تمام صورتش قرمز و 

ب بخور فشارت رفته رو عرق کرده بود،گفت:بیا..یکم آ

 هزار!! 

ی!   االن میمیر

 

زد و با نفیس که پرشتاب رفت و آمد یم لیوان را پس 

کرد،دندان روی هم سابید و با خود غرید:من دهنت و 

 نانوس!! رسویس یم کنم بی 

!! من دمار از روزگارت درمیارم بی  ی عوضی  همه چیر

 

 

 

 

 وپنجنهصدوش#پارت

 جانیل#یل
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 دست روی شانه اش گذاشت و گفت:داراب پاشا با نگرابی 

 چت شده تو؟؟

..این رفتارا چیه دیگه؟؟ بی االن سکته یممرد حسا  کنی

 

چشمان قرمزش را از صورت متعجب و گیج پاشا برداشت 

و بی توجه به اضار او برای نوشیدن کیم اب،دیم عمیق 

د.   گرفت تا که نفس بریده اش کیم آرام بگیر

 

ش را در ا ی یل..که با طراف چرخاند و با دیدن یلنگاه تیر

صوربی گریان کنار عرفان ایستاده بود و یک بند حرف 

ی یم زد،قلبش تکان سخنی خورد و با حایل دگرگون از جا خیر

 برداشت. 
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بی توجه به داد و بیداد پاشا و چند تن دیگر برای مهار 

رداشت و کردنش،با قدم هابی بلند به سمت آن ها قدم ب

و بی توجه تر به نگاه های متعجب و  یل را چنگ زد بازوی یل

عرفابی که از رس،دهانش به لفظ بد و داد و بیداد باز شده 

ک رسگردان و گیج را همراه با قدم های بلند  بود،دخیی

 خود،به سمت ورودی باغ کشاند. 

 

 تحمل بیشیی دیدن و شنیدن را نداشت.. 

 

از این فضا و امش خاطر..و دوری تنها دلش کیم خلوت و آر 

 احوال بد را یم خواست. 

 

ی نشاند و حنی قبل از  ک را با فشار دست داخل ماشیر دخیی

شان برسد،با همان اینکه عرفان فرصت کند تا به نزدیگ

ی شد و تمام حرصش را روی در و  حال افتضاح سوار ماشیر

 پدال گاز خایل کرد. 
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که مدام پرت یم   با تمرکزی که وجود نداشت و حواش

 پاکت سیگارش ش
ی

د،مسیر خانه را در پیش گرفت و با کالفگ

ون کشید.  ی بیر  را از داخل کنسول ماشیر

 

سیگار روشن کرده را کنج لبش گذاشت و قبل از اینکه به 

ل کرد و با  ی را کنیی واننی کنار خیابان برخورد کند،ماشیر

 اعصابی خراب،سیع کرد که در آن لحظه، تمام حواسش را 

 و جاد
ی

 ه بدهد. به رانندگ

 

 

 

 

 

 وششنهصدوش#پارت

 جانیل#یل
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ی کردن  ی فیر  نبود و این وسط،فیر
هرچند که شدبی

ی خط یم کشید بر شیشه ی پر خراش  ک،بدتر از هرچیر
دخیی

 اعصابش! 

 

ی را  ،وقنی که به خانه رسیدند،ماشیر
بعد از دقایقی طوالبی

ای درهم  طور که با چهرهداخل حیاط پارک کرد و همان

ت پر درد قفسه ی سینه اش را ماساژ یم داد،به رفته،گوش

ک رنگ پریده ی کنارش رو چرخاند و با جدیت سمت دخیی

 گفت:پیاده شو! 

 

ی او که به سمتش برگشت،باز چشمان خیس و پف کرده

هم یاد و خاطر عرفان در رسش جان گرفت که با حرص،از 

ی بیر   ون آمد. او چشم گرفت و خود زود تر از ماشیر
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ون کشید و درحایل دسته کل ید خانه را از جیب شلوارش بیر

یل شد و با خیایل که قفل در را باز یم کرد،متوجه آمدن یل

 آسوده تر کفش هایش را از پا درآورد و وارد خانه شد. 

 

یم به یک دوش طوالبی با  تمام تنش کوفته بود و نیاز میی

 آب داغ داشت.. 

 

کشید شده بود و به گند  تمام روزش به لطف اتفاق امروز 

ی به به این فکر یم کرد که به هیچ عنوان توان و کشش رفیی

 ای که امروز بعد از ظهر داشت را ندارد! قرارکاری

 

هنش کشید و با با حرص دسنی به یقه ی پاره شده ی پیر

روابی پریشان،چندین بار به صورت گر گرفته اش دست 

 کشید.. 
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ر کوبش درون ی پیچهبیشیی از تن کتک خورده اش،ماه

سینه اش درد یم کرد و چنان وامانده و گیج بود که حنی 

 نیم دانست که چطور کیم خودش را آرام کند! 

 

ی که با چشمابی  رس آخر بی طاقت و کالفه،به سمت دخیی

ی جا کنار در ورودی ایستاده بود و حال اشفتهبارابی همان

فرصت  ینکه او او را تماشا یم کرد قدم برداشت و قبل از ا

عکس العمیل داشته باشد،بازوانش را گرفت و او را با 

قابل انکار،به دیوار چسباند و غرید:چیکار  خشوننی غیر

 کردی با من؟؟؟

 

 

 

 

 وهفتنهصدوش#پارت

 جانیل#یل
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بی مردمک های بی  قرارش در چشمان او دو دو زدند و با حیر

من تو درآمیخته با خشم،ادامه داد:چیکار کردی با 

ف؟؟؟ بی   رسر

 

 :داراب.. -

 

د و  کف دستش را با حرص،روی دهان او فشر

غرید:شیشش..ساکت!!ساکت شو فقط حرف نزن!..یه 

کاری نکن دیوونه بشم هر خی که هست و نیست و بزنم 

 نابود کنم!! 
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یل،دستش را خیس کردند و او با ذهنی پر اشک های داغ یل

بی خیی ته ازت از فکر و خیال منقی ادامه داد:یک هف

 ! موندم...هه...نه

درستش این که تو یک هفته من گردن شکسته رو از 

تو اون بی پدر خودت بی خیی گذاشنی که حاال خیی نامزدی

 بکوبه تو صورت من؟؟اره؟؟بازیه؟یا تئاتره؟ 

 

 کنی تو؟خندید و با همان حال بد،گفت:داری چه غلظ یم

 و؟..دیوونم کردی! بینی حال و روز مننیم

تمام آرامش و آسایش  سن منم نداری اما برداشنی  نصف

 زندگیم و نابود کردی! 

ی این قلب همه چارچوبام و...همه خط قرمزام و...همه

 المصبم و نابود کردی! 

 

دستش را از روی دهان او برداشت و درحایل که با آشفته 

حایل،قدیم از او فاصله یم گرفت،گفت:افتادم دنبال یه 

 عاشق یه روز فارغ!  الف بچه که یه روز 
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 من و دوست نداری داراب..  :تو -

 

دسنی به زیر پلک های خیسش کشید و با ناراحنی 

تا ت و جلب کنم.. گفت:همیشه من دنبال تو بودم تا توجه

 .وجود دارم..دوست دارم! . بگم هستم

 

 نیفتادم؟!   :من دنبال تو-

  

باب مراد  :نه!...فقط نشسنی از دور تماشا کردی که بابامم-

ش و ج  مع کنه که انقدر اویزون تو نباشه. دل تو دخیی

 

 

 

 

 وهشتنهصدوش#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 

کدوم خر بیکاری دست به کمر زد و با حرص گفت:ِد االن 

 افتاد دنبال تو مثل سگ کتک خورده پس؟؟؟؟

ی یل  یل؟؟اینا در نظر تو چیر

 تو چه انتظاری داری از من؟؟ 

 

ده شد و   دسنی به صورت پر دردش فکش فشر
ی

با کالفگ

 کشید.. 

 

داشت جان یم داد و تمام قدرت تحلیل رفته اش حاال در 

قالب ناباوری و حس و حایل افتضاح،رخ نمایان کرده بود 

 رس پر دردش..مرزی تا متالشر شدن نداشت..   و
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حال خوبی نداشت و به طور واضچ،انگار که تمام روح و 

درست در لحظه ای که عرفان به تنش را در باغ پاشا و 

کش را نامزد خود خطاب کرده بود،به جای  راحنی دخیی

 گذاشته بود. 

 

هنوز گیج بود و هنوز هضم نکرده بود که چه اتفافی 

 شان افتاده! برای

 

ا نیست! - ی  :بحث من االن این چیر

 

 نگاه دلخور و کدرش را به چشمان او کوک زد و گفت: 

ش شد نامزدی با اون نی و تهاون همه ادعای عاشقی داش

؟ همهبی  ی  چیر

 

 الی موهای درهم ریخته اش کشید و با دیدن سکوت 
ی

چنگ

ک،دیوانه  یل!! تر لب جنباند:جواب من و بده یلدخیی
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 جواب من و بده! 

دم و خودت ..نذار بزن به رسم یه کاری دست خو 

 بدم!..خب؟؟؟

 ! پس اینجوری ساکت نمون که من عصنی بشم

 

 .. :دروغ گفت-

 

؟! -  :خی

 

 :نامزدی در کار نیست-

 

ان کرد و حاال درحایل که  ،قدم عقب رفته را جیی
ی

با رسگشتگ

ه شده بود و آن گوبی  با تمام وجود به چشمان خیس او خیر

 حرف؟ های دلخور را کنکاش یم کرد،لب زد:ینی خی این

 ...  ینی
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ناخوداگاه کنج لبش باال کشیده شد و با همان آشفته حایل 

 ید:من و اسگل کردی؟پرس

 

 

 

 

 ونهنهصدوش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ک  در جواب،وقنی که تنها سکوت و دلخوری نگاه دخیی

عایدش شد،بی طاقت کمرش را چنگ زد و با حرض 

 ملموس گفت:بازیچه دستت شدم..هوم؟ 
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د و بی مقدمه،مهر بوسه 
 تنش را در آغوشش فشر

ی
با دلتنگ

  ن خایل از لبخند او نشاند ای با هزاران حس پرشور،بر لبا

 

 شه بچه!.. ن سابق نیم:این من دیگه هیچ وقت اون م-

 

لبخندش کش آمد و با چشمابی برق افتاده،لب زد:اما هرکار 

 کردی نوش جونت! 

 

ک که روی چشمانش ثابت ماند،به نریم  نگاه گیج دخیی

روی گونه اش را نوازش کرد و با جدیت ادامه داد:اگر 

 ... م کردیهوابی 

 م کردی.. اگر دیوونه

 اگر از راه به درم کردی... 

 ش نوش جونت! ی..هرکاری که کردی همههرکار 

ی رو خوب بدون!  ی  اما یه چیر
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مشت روی سینه اش جمع کرد و گفت:وقنی پات و 

! گذاشنی این تو...راه و برای جفت  مون بسنی

 دیگه حق پا پس کشیدن نداری! 

 

 :زورگو شدی؟ -

 

عجیب،رس جلو کشید و بر چشمان خیس  با حس و حایل  

 او با صیی بوسه نشاند. 

 

تمام آرامشش در این دنیا خالصه شده بود در این موجود 

 و حاال گوبی با رسدی رفتار او...کیس قلبش 
دوست داشتنی

 را ناخن یم کشید و یم گفت

 :خودشه!" -"

 

 همان آدم مهیم که تحمل دوری اش را نداشت! 
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ای که عمری را بیهوده بدون او گذرانده ان همدم تنهابی هم

 بود. 

 

باالخره کیس پیدا شده بود تا آن خالء بزرگ را در وجودش 

گونه به شور پر کند و آن ماهیچه ی بی جان و مریض را این

 و شوق بیندازد! 

 

 این دخیی پاک دیوانه اش کرده بود. 

 

 داشت 
ی

 و تمام آن چهرهاین مرد جدید و تشنه..برایش تازگ

ی بهم ریخته و حنی کبود،نشانه ی این عشق و حال و 

 هوای جدید بود! 
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 نهصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ه...حنی خودت! -  :کیس حق نداره تو رو از من بگیر

 

نرمش چشمان او را که دید،با لبخندی واقیع ادامه 

کردم که یه روز یه دخیی وقت حنی فکرشم نیمداد:هیچ

طوری حال خوب و بدم و به ....بتونه ایندراز ی زبوننهدیوو 

 وجود و حال و احوال خودش بند بزنه... 

 

ی کوتایه بر نوک بینی بار بوسهچانه اش را گرفت و این

 اش نشاند.  قرمز شده
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ی به سخنی جلوی خودش را گرفته بود تا که او را یک لقمه

 چپ نکند.. 

 

ک،این مابی طور با چشچطور یم توانست وقنی که دخیی

ه ه تماشایش یم کرد و صورت گرد و براق و مشتاق،خیر خیر

سفیدش را در این اندک فاصله نگه داشته بود،طاقت 

 بیاورد و دست از پا خطا نکند؟ 

 

ی زالل آب را پیدا کرده ال...تازه چشمهبعد از این همه س

ی برگ بود و حاال اما،این طور یم ترسید از نزدیگ و شکسیی

 ایش حساس و شکننده به نظر یم رسید. گیل که زیادی بر 

 

 :خییل برام عزیزی!..خییل! -

 

یل گذشت و حال خوب ی یلغمزده نسیم خنگ از دل

ال رسید و پیچیده در وجودش،تا لب های بی انحنایش با

 لبخند زیبابی را بر آن ها نشاند. 
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دستان بالتکلیفش را روی شانه های او گذاشت و با 

 ،لب زد:دوسم داری؟ چشمابی برق افتاده

 

،باال کنج لب داراب،با حس و حایل عجیب اما دل ی انگیر

کشیده شد و آبی درخشان چشم هایش دوری صورت 

ک را کنکاش کردند..   دوست داشتنی دخیی

 

 مگر یم توانست که او را دوست هم نداشته باشد؟ 

 

د و با همان لبخند زیادی پر حس و پر جاذبه  پلک برهم فشر

 دارم!  لب زد:دوست

VIPیل: یل 

 ویکنهصدوچهل#پارت

 جانیل#یل
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یل رس ریز شد و چشمان قطره اشگ از گوشه چشم یل

 خیس و ستاره بارانش دل داراب را لرزاند. 

 

 کنی که زودتر به هم برسیم؟ :پس چرا یه کاری نیم-

 

ون فرستاد و لحظه ای مکث کرد.   بازدم سنگینش را بیر

 

د که دست اخر،او بماند نیم خواست باز هم بحنی   رس بگیر

 و حوض نقاشر اش. 

 

نیم خواست که باز هم دلخوری و قهری پیش بیاید...نه 

رسدی  اش را داشت...و نه کشش و توان تحملحوصله

 یل را. رفتار یل
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 که در 
ی

از این رو ابروبی باال انداخت و با شیطنت پررنگ

ر تر به لحنش تزریق کرده بود گفت:عزیزم تو هرچقدر دی

 من برش به نفعته! 

 

؟؟؟ یل را گرفت و با گیچی پرسید:برایترس وجود یل  خی

 

نگاه بی پروا و پرمنظور داراب که دوری روی تنش 

دوهزاری کجش افتاد و با حس خجالنی که با  چرخید...تازه

رسعت زیر پوستش دوید،گونه های صوربی رنگش دل 

 داراب را بردند. 

 

! :برای اینکه تو آت-  یش این انبار باروبی

 

زن او بعدهم رس جلو کشید و گاز محکیم از لپ چشمک

اض و آخ پر درد او، "آخيش"  گرفت و بی توجه به اعیی

 بلندی گفت. 
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 د! :چسبی-

 

ی یل روی شانه اش نشست و چشم غرهمشت کم جان یل

 غلیظ و نازدارش لبخند او را عمیق تر کرد. 

 

 :دردم گرفت! -

 

ای که من و ..اینم باشه تالفی همون یک هفته :عیب نداره-

 پیچوندی. 

 

د و با فکری که به ذهنش خطور کرد،با مکث  لب برهم فشر

 گفت:ببینم! 

رفنی گشت و تو این یک هفته؛تو هرروز با اون بی پدر یم

 گذار؟؟؟ 
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ک که از چشمانش فراری شد،با حرص لب  نگاه دخیی

م این چشای سفیدت و از کاس  ه دربیارم االن؟ جنباند:بگیر

 

 :داراب!.. -

 

نگاه پر غیظی حواله اش کرد و گفت:به چه 

رتیکه مناسبت؟؟اصلن مگه فردین اجازه داد به تو و اون م

 یابو؟؟ 

ی ادامه داد:   و بابهت بیشیی

 نکنه قضیه رو جدی کردین شما؟؟ 

 

- ... ی  :نه داراب،نه...فقط یه رفت و آمد ساده بود...همیر

 

 بلند شدپوزخند صدا دارش 

 :یه رفت و آمد ساده دیگه..اره؟-

 یل؟؟ها؟..خودت بگو. من چیکار کنم با تو یل
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 ودونهصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

م.. -  :بمیر

 

یل دوخت،که او با اشاره نگاه گیجش را به صورت مغموم یل

ی لبش شدهبه زخم افتاده روی گونه و گوشه ی پاره

 کنه؟ گفت:خییل درد یم
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ک تاب داد و معنا دار نگاهش را روی چشمان دخیی

 گفت:االن مثلن بحث و پیچوندی؟ 

 

 :نه بخدا.. -

 

انگشتان دستش،که روی یگ از همان خراش ها را لمس 

کردند،داراب با دردی ملموس چهره درهم کشید و او لب 

 زد:آخه چرا درگیر شدی باهاش؟

 شدی جدیدن؟؟ 
ی

 خروس جنگ

 

 :خروس جنگیم کردی.. -

 

ی باال کشیده شد و لب خند او را که دید،کنج لبان خودش نیر

طبق عادبی که پیدا کرده بود،دست جلو برد و با حرص لپ 

د..   های او را درهم فشر
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 خندی؟؟ :یم-

 

یل با لپ هابی به درد آمده،دست روی مچ او گذاشت و یل

 نامفهوم لب زد:قبلن جنتلمن تر بودی!! 

 

 ن و؟وز مبینی حال و ر :هوم...یم-

 ایه؟ به نظرت اینا همه زیر رس کدوم سلیطه

 

ین پیچیده در جانش،بوسه ی محکیم با تمام آن حرص شیر

ی رسخ مقابل رویش نشاند و گفت:کار کدوم بر غنچه

 تونه باشه جز تو؟ ای یمدیوونه

 

ک،دلش را روشن تر کرد و برق چشماِن ستاره باران دخیی

. قرار تر شد برای ایتمام وجودش،بی   ن موجود خوش آمدبی
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رداشت و درحایل که سیع یمی دستش را از روی لپ های او ب

ل کند...دریای  کرد با بازدم هابی عمیق و ممتد خود را کنیی

آبی چشمانش را، که حاال به عمقی ترین قسمت قلبش پل 

زده بود و هزاران حس مختلف را از خود ساطع یم کرد،به 

 د:دیوونم کردی بچه.. یل دوخت و لب ز چشمان مشتاق یل

 

ین یل شد و با همان حال  یل عمیق تر لبخند شیر

خوش،اشاره ای به رس و وضع نابسامان او کرد و به شوخی 

 گفت:معلومه.. 

 

 شناسم.. :دیگه خودمم،خودم و نیم-

 

انه و ساده ای که نگاه جدی و پرتحکم اش را در صورت دخیی

جذاب و نیم دانست دقیقن از گ،تا این حد برایش 

گفت:تو فقط حق داری متفاوت شده بود،دوری چرخاند و  

 !  که مال خودم باشر
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 وسهنهصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

یل گوش هایش را پر کرد و نگاه پر حس ی یلصدای خنده

اش،قطره های اشگ را که از گوشه ی چشمان او رسازیر یم 

 شدند را دنبال کرد. 

 

 میخندی؟ :به خی -

 

 لب زدیل با حایل عجیب اشک دیگری چکید و یلقطره 

 :به رویاهابی که برام واقیع شدن.. -
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دسنی به چشمان ترش کشید و با لبخندی کمرنگ و 

بافی خالصانه ادامه داد:انقدر با خودم این روزا رو خیال

 کردم که باالخره شد!... 

باالخره به این نقطه رسیدم..به تو!..به دارابی که دوسم 

 . دارم. 

 

 که  شوری عمیق زیر پوستش دوید و رو به
ی

چشمان آبی رنگ

شاید مقص تمام این حال و اوضاعش بودند،لب 

دوبی داراب...حاال که با خودم فکر یم کنم یم بینم که زد:یم

ی نیم گفتم...االنم شاید اگر من اون ی روز بهت از حسم چیر

 هیچکدوم از این اتفاقا برامون نیم افتاد.. 

 موندی! وست بابا یمتو همون د

  همون که من پنهوبی 
ی
یم ساختم و تو خیاالتم باهاش زندگ

 این لحظه رو تصور یم کردم.. 
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اخم تصنیع که در تضاد با لبان خندانش بود کرد و ادامه 

داد:حاال هرچند که اون روز به بدترین شکل احساسات من 

 و پس زدی...اما ارزشش و داشت که بگم..نه؟ 

 

ی نه چندان خوب آن یل،یاد و خاطرهیلبا حرف های 

روز،در ذهنش نقش بست و به این فکر کرد که تمام ماجرا 

ک جوان رفیق اش..از همان روز بود...همان روزی که دخیی

ی حرف زده بود و او با خیال خوش  عشق و دوست داشیی

ی را عادی و طبییع جلوه داده بود.   خود،همه چیر

 

ی از آن روز تغییر کرد  و آنقدر آرام و پیوسته در  همه چیر

 
ی

وی کرد که حاال...در این روز و در  زندگ و لحظاتش پیشر

این مکان...به این نقطه از احساسات رسیده بود و حنی 

ک بغیل اش را،لحظه ای از آغوشش حاضی نبود که دخیی

 فاصله دهد! 

 

 :آره...ارزشش و داشت! -
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 خییل هم زیاد! 

وقت نگاه زدی..هیچوقت حرفی از حست نیماگر هیچ شاید 

 و فکرم راجع بهت عوض نیم شد. 

 

 

 

 

 وچهارنهصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

به نریم،انگشتش را نوازش وار به زیر پلک های خیس او 

 کشید و در همان حال گفت:اما خب! 

ی کیس نبودی که از احساساتش بهم گفت..   تو اولیر
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 داد..  یل تابان کنجکاو و سوایل یلنگاهش را در چشم

 

چقدر در این لحظه،دلش یک خواب عمیق و پر آرامش را 

 در کنار او یم خواست!.. 

 

ی که حال خوب یم دانست، همان  ان هم در کنار دخیی

نیمه ای بوده،گمشده..که هرچند دیر،اما باالخره به او 

 خست
ی

ه رسیده و باالخره طلبش را از این دنیا و این زندگ

 کننده گرفته است.! 

 

از تو خیلیا از این حرفا زدن..خیلیا از عشق و عاشقی  :قبل-

 ! ی  برام گفیی

شون مناسب تر بود...هم موقعیت زنابی که هم سن

 
ی

 شون... زندگ
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لبخند گرمش،از دیدن حسادت عمیق و بامزه ی چشمان 

 یل،پررنگ تر شد و با صداقت گفت: یل

ی خاک اما هیچکدوم  این دل و بتکونن.! شون نتونسیی

ی که حنی واسه یه هیچکدوم ا ین دل و تو رساشینی ننداخیی

 لحظه  بخواد بی قراری کنه براشون! 

 

،به پیشابی او تکیه داد..   پیشابی

 

تمام اختیار زبانش را،آن دل پر تب و تاب گرفته بود و مگر 

در آن لحظه یم توانست پای منطق و غرور را به میان 

 بکشد؟ 

 

 :هیچکس تو نشد! -

 به هوا...که نیم دونم اصلن چطور یه دخیی زبون دراز رس 

خودش و جا کرد تو دیل که قد یه دنیا کوچیک و بی مصف 

 بود!... 
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د.. پلک بست و تن دخیی   ک را بیشیی در آغوشش فشر

 

چقدر محتاج محبت و این حال و احوال زیادی جدید بود 

 و خود خیی نداشت! 

 

 یل! وقت از این منی که ساخنی فاصله نگیر یل:هیچ-

 

ی کشید و همزمان با بوسه ی نریم که روی گونه اش رس پاییر

 کاشت لب زد:نفسم.. 

 

اش در صدای  زنگ خانه به صدا در آمد و ادامه جمله

 یل گم شد.. متعجب و مضطرب یل

 

 :وای داراب!....بابامه! -
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 وپنجنهصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

ی چهره اش شده ب ود،از با تعجنی که منجر به درهم رفیی

یل فاصله گرفت و به سمت آیفوبی که تصویر فردین را به یل

 نمایش گذاشته بود،راه افتاد. 

 

:چیکار کنیم حاال؟؟...وای...االن اگه ببینه من اینجام که -

 کنه! سکته یم

 

 دسنی به صورتش کشید و درحایل که خود 
ی

داراب،با کالفگ

ک تا حدودی مضطرب و نگران شده  ی مانند دخیی نیر
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ل کردن احوالش کشید و ب ود،نفس عمیقی برای کنیی

ی نیست..اروم باش.  ی  گفت:چیر

 اینجا..  اومدهحتمن برای کار دیگه ای 

 

یل که هیچ صدای ممتد زنگ،باز هم در خانه پیچید و یل

ی نداشت،گفت:حتمن  فاصله ای تا رد کردن مرز گریسیی

ی و گفته...من یم دونم...   عرفان بهش همه چیر

 

 ال بد نکن! :فکر و خی-

 

د و بعد،رو به چهره ی زار و پریشان دکمه  ی آیفون را فشر

 ش!،باشه؟او ادامه داد:فقط محکم با

شه هرخی که هست..این دونم..ویل حل یمسخته..یم

 گذرن باالخره. روزاهم یم
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ون فرستاد و یل یل با بی قراری،نفس منقطع اش را بیر

د حفظ ظاهر داراب،درحایل که با همه وجود سیع یم کر 

قابل حل جلوه ندهد،در  کند و موضوع را زیادی بزرگ و غیر

وهله اول،نگاهش گیر کرد به ورودی را باز کرد و در همان 

 ی فردین و چشمان قرمزش.. صورت برافروخته

 

داشت با قدم هابی شتابان به سمتش گام بریم داشت و 

 ابروهای سیاه رنگش بیشیی از این درهم فرو نیم رفتند. 

 

به راسنی برای دعوا آمده بود،که حنی وقنی که با خشم و 

هن داراب را دغضب،یقه ر ی پاره شده ی پیر

ک دیوانه اش،که درست    چنگ گرفت،اصلن متوجه دخیی

 طرف تر ایستاده بود هم نشد! چند قدم آن

 

ی دیدش را داراب در واقع در آن لحظه، تمام محدوده

 اشغال کرده بود و تمام وجودش،یم س
ی

وخت از حرص بزرگ
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 رسوخ پیدا کرده بود و گوبی با آن 
ی که تا عمق چشمانش نیر

 زاندن داراب را داشت. زبانه های آتش،قصد سو 

 

 

 

 

 وششنهصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 :تو به چه حقی با پشجمایل دست به یقه شدی؟؟؟هان!! -

 دخیی من؟؟؟
ی

 به چه حقی دخالت کردی تو زندگ

 ؟؟تو گ هسنی مرتیکه؟

 شناسمت؟؟چرا نیم

 
ی
 مون برنیم داری؟؟؟ چرا دست از رس زندگ
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یقه ی داراب را با همان حس و حال بد،با شدت تکان داد و 

ی گفت:تو خجالت نیم کیسر از من؟؟..از با غضب بیشیی

 خودت..از سن و سالت؟؟؟

؟؟  تو آدم نیسنی

 تو خودت دخیی نداری..ناموس نداری؟؟؟ 

 

 دست رو 
ی

ی او ی مشت های گره خوردهداراب،با کالفگ

گذاشت و با آرامیسر که سیع یم کرد تا حد ممکن حفظ 

دی دو کالم مردونه با هم حرف کند،گفت:اجازه یم

 بزنیم؟..یا نه؟ 

 

بالفاصله کف دستان فردین،تخت سینه اش کوبیده شدند 

ک را  و پشت بند ان، صدای بلند و پر خشمش،قلب دخیی

 لرزاند
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 نزن که تو اگر ف:حرف از مردی و مرد-
ی

قط یه جو ونگ

 حالیت بود...االن ما تو این حال و روز نبودیم!! 
ی

 مردونگ

 

چشمان درشت شده از زور خشمش را به چهره ی درهم 

رفته ی داراب،معطوف کرد و با انگشت سبابه ای که حاال 

تهدید وار آن را در مقابلش تکان یم داد،گفت:به خود خدا 

ه قرار باشه ب..که اگر یک بار دیگقسم...به وهلل قسم دارا

..یه بار دیگه حنی سایه م دخالت کنی  دخیی
ی

ت توی زندگ

ی یل بندم رو اون یه ذره یل رد بشه،چشم یمبخواد از ده میی

م ازت شکایت یم   مونده...میر
ام نداشته ای که بافی احیی

 کنم!! 

این بار دیگه جدی ام!..با کیس هم که صد بار نون و نمکم 

 رس سوزبی شوخی ندارم! طور نابودم کرد،این و خورد و 

 

 بر هم از نگاه سخت و جدی
ی

اش،لب های داراب با کالفگ

ک با ترش پررنگ،به تپش های  ده شدند و قلب دخیی فشر

 تندش ادامه داد. 
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 وهفتنهصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ی از دوسنی و صلح،در آن میان به چشم نیم  هیچ خیی

ی را و صورت بی خورد و لحن قاطع  انعطاف فردین،همه چیر

 .. سخت تر یم کرد 

  

 که گردابی از کینه و 
چطور یم توانست او را راضی کند،وقنی

بی اعتمادی در چشمان قهوه ای رنگش به گردش افتاده 

 بود و تمام قدرت و تاثیر کالمش را یم گرفت و هیچ یم کرد؟ 
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وع،تمام چطور یم توانست وقنی که در این موقعیت و موض

های دنیا تمامن با او بود، لب از لب باز کند و با  حق

 طلبکاری حرف های دل بی تابش را بر زبان بیاورد؟ 

 

ون فرستاد و درحایل که سیع یمی کرد  نفس درمانده اش را بیر

همچنان آرامش وجودش را حفظ کند،این بار با لحن آرام 

 تری گفت:بذار حرف بزنیم فردین!...لطفن! 

ی؟ در جبهه میچرا انق  گیر

 

 گم نه؟؟؟ :تو اصلن حالیت نیست من خی یم-

 

 رس جلو کشید و با خشیم عیان تر ادامه داد:خری؟؟

 یا باز داری من و خر فرض یم کنی تو؟؟..هان؟؟ 
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ی نبض گرفت و همچنان با  رگ شقیقه اش با شدت بیشیی

 داراب را زیر 
ی

ت و مردانگ همان نگایه که یک تنه تمام غیر

ی که یم برد،گفتسوال  ی کردی واسه دخیی :دندون تیر

 نصف سنت و داره؟؟اره؟؟

ف بودی و من نشناختمت؟؟آنقدر رذل و بی   رسر

 که من بی اخه تو چه
ت پات و به جور آدم کثیقی هسنی غیر

 خونه و زندگیم باز کردم داراب؟؟؟

شه تو چشمای چه جور آدم پسنی هسنی که هنوز روت یم

 وم بیاری؟؟؟؟هان؟؟؟ لتت و به ر من نگاه کنی و تمام رذا

 

،مات  سکوت شد و آبی چشمان داراب،کدر تر از هر زمابی

لب های فردین ماند و تمام حرف هابی که با قدرت 

تمام،خنجر بر غرورش انداخته بودند،یک باره و چند باره 

 در رسش تکرار شدند و راه نفسش تنگ تر شد.. 
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 وهشتنهصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ک برای برق خاموش چشمان او تکان سخنی  قلب دخیی

خورد و درحایل که کم مانده بود از آن وضعیت نابسامان و 

حرف های ضی    ح و قاطع پدرش زیر گریه بزند...بی طاقت 

 شان برداشت و نالید:بابا!!.. قدیم به سمت

 

لب برهم نگذاشته،نگاه مبهوت فردین به سویش برگشت و 

 راب هم دچار اضطرابی عظیم شد. ابرای لحظه ای حنی د
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ی خانه را در  ،بازهم سکوت،تمام فضای سنگیر
در پلک زدبی

ک  بر گرفت و نگاه متحیر فردین،چون تییعی بّرنده قلب دخیی

 را چاک چاک کرد و زانوانش را سست. 

 

 !؟ یل:یل-

 

ی کبودی ی داراب رس خوردند و هالهدستانش از روی یقه

 بود،گوبی که دو چندان شد.  که صورتش را در برگرفته

 

قابل باور بود،که از زور به قدری حضور یل یل برایش غیر

شوک،لحظه ای نفس کشیدن را هم از یاد برد و مات 

 صورت رنگ پریده ی او،گوشه ی پلکش باال پرید. 

 

بی تمام وجودش شد ه بود چشم هابی غرق در بهت و حیر

کش را با وضوح کامل و  دقیق به  اشکار،که تصویر دخیی

خورد قلب منکر اش یم خوراندند و در یک آن،چنان 

آشفته حال درونش،در ظاهرش عیان شد،که دست اخر 
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یل با ترش ملموس و شدید،قدم دیگری به سویش گام یل

.االن سکته یم برداشت و با زاری گفت:بابا تورو خدا.. 

 ...  کنی

 

 ی پلکش به طور عصنی باال پرید و با همانباز هم گوشه

ت عظیم،لب زد:تو اینجا چیکار یم ؟ حیر  کنی

 

 و داراب،بی طاقت نامش را صدا کرد و یل
ی

مندگ یل با رسر

اش تمام حس های بدی که در یک آن، با قدرت تمام یقه 

ی افت اده به این فکر را چسبیدند،نگاه دزدید و با رسی پاییر

ی حس کرد که چطور توانست برای بار دوم.  ...این چنیر

وری فرو ریخته را در چشمان پدرش زنده شکست و غر 

 کند!. 
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 ونهنهصدوچهل#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

یل جلو برداشت و درحایل که کم فردین،قدیم به سمت یل

کم حضور او را در غلط ترین مکان دنیا باور یم کرد،این بار 

با تن صدابی باال رفته،غرید:پرسیدم تو اینحا چه غلظ یم 

 یل؟؟؟ کنی یل

 

 فردین.. : -

 

ده تر کرد و در یک ان،گوبی  صدای داراب،فکش را فشر

 یدند. تمام جانش را به آتش کش
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چنان احساسات بد،در درون وجودش برهم پیچ و تاب 

 خورده بودند که حنی درک درسنی از حال خودش نداشت! 

 

ی را یم دید...که دخیی خودش بود!   تنها چشمانش دخیی

 اش بود... ثمره
ی

 ی زندگ

 م جانش.. تما

 تمام عزت و غرورش.. 

همان نهال کوچگ که با عشق و محبت هایش آن را بزرگ 

 رده بود و حاال.. ک

حاال تمام جانش درد یم کرد و به چشم یم دید که حنی 

 خرابه های غرورش هم به یغما یم رفتند! 

 

قلبش درون سینه سنگینی یم کرد و فشاری که خون بر رس 

 ی فریاد کشیدن نیم داد!. جازهپر دردش وارد یم کرد،ا
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ر گوبی تمام فشار دنیا را در تنش حبس کرده بودند که د

مرز متالشر شدن دست و پا یم زد و راه نفسش تنگ تر یم 

 شد! 

 

؟ :یم-  خوابی من و بکیسر

 

یل رسازیر شدند و داراب،با قطره های اشک از چشمان یل

 پنجه الی موهای درهم ریخته اش کشید. 
ی

 آشفتگ

 

 یل؟؟؟خوابی بابات و بکیسر یل:یم-

؟؟ یم  خوابی نابود تر از اینم کنی

 

 :بذار... -

 

صدای فریاد بلندش،کالم ناقص داراب را برید و درهمان 

ی شانه های یل  یل از ترس باال پریدند. حیر
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 نهصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 وضعیت خوبی نبود. 

 

خته و کبود ی برافرو در آن لحظه ی پر تشویش،چهره

ی تصویری بود که در چشم یم زد و حنی داراب  فردین...اولیر

ایط پیش آمده نگران و ناآرام بود! هم،ا  ز بابت رسر

 

یک طرف،پدری با تمایم تصورات فرو ریخته و حایل 

م و خراب..  یز شده از حس رسر ی لیی
و یک سوی دیگر،دخیی
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ون  ،که حنی توان نداشت که رس از گریبانش بیر
ی

مندگ رسر

 . کشد ب

 . 

 :ببخشید.. -

 

ده کرد و کورس ک،قلب داراب را فشر وی صدای لرزان دخیی

 امید،در قلب فردین کمرنگ و کمرنگ تر شد. 

 

ی جانش را به کار گرفت و با بدحایل گفت:راه ته مانده

 بیفت!...بریم! 

 

کش برداشت و با  نگاه شکست خورده اش را از صورت دخیی

 راه افتاد.  قلنی که درد یم کرد،به سمت در 

 

 :بابا.. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 3056 

ی ن ی شوم!!راه دستش را به چهارچوب در بند کرد و غرید:چیر

 بیفت... 

 

د و یل یل داراب با ناراحنی و خشم،پلک برهم فشر

 بالتکلیقی نگاه از نگاه مستاصل داراب برداشت.   با

 

 یم دانست که اینجا ته داستان خواهد بود.. 

 

دست داشت و همان  ای که نقطه ی پایانش را در همان ته

 و هجوم هزار و یک 
ی

جابی که کم مانده بود از زور درماندگ

 حس دیگر،رس به بیابان بگذارد و دیوانه تر از این بشود! 

 

وقت دیگر نیم اگر مثل داراب سکوت یم کرد...شاید هیچ

ی توانست با پدرش راجع به این مسئله حرفی بزند و هم ه چیر

  رسید. درست در این نقطه،به پایان یم
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مکث کرد و با دم عمیقی که حنی ذره ای هم آرامش نکرده 

بود،تا سه شماره در دلش اعداد را شمرد و دست آخر...با 

ب گرفته بود و چشمابی که روی  قلنی که دیوانه وار ضی

قامت فردین..پدرش،ثابت مانده بودند،لب زد:من داراب و 

 ابا.. دوست دارم ب

 

توانش،در همان نقطه به پایان  ی انرژی و مانده گفت و ته

رسید و از خم شدن شانه های فردین،زانوانش سست تر 

 شدند. 

 

 

 

 

 ویکنهصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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با تامل یا بی تامل،حرف دلش را بر زبان آورده بود و این 

 داراب هم گوبی تمام قدرت عکس العملش را از 
 وسط،حنی

سط پذیرابی خانه دست داده بود که ثابت و بی حرکت،و 

خشکش زده بود و مردمک های دو دو زن و بی قرارش،میان 

ک رنگ پریده و مرد مسکوبی که پشت به آن ها،بر  دخیی

چهارچوب در تکیه داده بود،گردش یم کرد و حنی انگار دم 

 اش را هم از یاد برده بود!. و بازدم معمویل

 

 ثانیه طول کشید! شاید تنها چند 

 

طول کشید تا که فضا،از آن حالت ثابت و تنها چند ثانیه 

بی حرکت فاصله گرفت و حنی قبل از اینکه داراب به خود 

کوبیده    یلبجنبد..صدای سییل بلندی که در صورت یل

ی را درهم شکست و ثانیه های کش  شد..سکوت سنگیر

 آمده را به جنب و جوش انداخت.. 
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 پایان بود! نقطه 

 

 . شان. برای هر جفت 

 

ی بار.. برای دخ ی که برای اولیر
ب دست پدرش را یی ضی

چشیده بود و برای مرد درمانده و درهم فرو ریخته ای که 

 تمام امیدش را مقابل چشمانش به آتش کشیده بودند.. 

 

 تنها امید وایه اش را. 

 

یل عالقه ای تنها دلخوشر ای که زیر گوشش یم گفت، یل

نه وسط ای بچگابه داراب ندارد و حداقل،پای عالقه 

هست را هم از او گرفته بودند و حاال چطور یم توانست 

د؟   آرام بگیر
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 چه از دستش بر یم امد؟ 

 

ی که از گوشت و چه کاری از دستش بریم آمد، برای دخیی

پوست و استخوانش بود و حنی با همان حال ویران 

 هم،توان دست کشیدن و رها کردن او را نداشت؟ 

 

 مد،جز زور؟ بر یم آکاری از دستش چه

 

ی که روزها و شب  ل دخیی جز تحکم؟..محدودیت..و کنیی

ها را در فکر آن سییل و حرف های ناخوشایند بعد ترش یم 

 گذراند؟ 

 

ی مثل گذشته،خوب پیش  ی خوب نبود و هیچ چیر هیچ چیر

 نیم رفت. 
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 ودونهصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

ه تر از روز که بی ایل خوب بود...و نه دارابی  نه حال یل ی نگیر

های قبل،طبق روال،صبح ها از خواب بیدار یم شد و تا 

ی و تکراری را به انجام یم رساند،با  شنی که کار های روتیر

 فکری درگیر و پر تشویش به خواب یم رفت.. 

 

شان در رفته بود و دقیقه ها و ساعت ها و روز ها از دست

 ز هم به میاناجباری ای که باتنها یم دانستند که این دوری 

 افتاده،طوالبی تر از قبل شده.... 
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 +++ 

 

 

 باران یم بارید.. 

 

بارابی صبحگایه که صدای برخورد قطره های درشتش با 

ی اتاق را درهم یم شکست و  شیشه ی پنجره،سکوت سنگیر

 دیل را دلتنگ تر یم کرد.. 

 

 زد و نگاه بی حوصله اش 
را به با کرخنی روی تخت غلنی

 رسش دوخت.  سقف باالی

 

ی کسل کننده ی این  وع شده بود و از روتیر روزی دیگر رسر

 اش...حنی رغبت نیم کرد که از جای خود 
ی

روزهای زندگ

 بلند شود. 
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ه اش را گرفته بودند و اشتیافی برای کاری نداشت!  ی  انگیر

 

پوف کالفه ای کشید و با خاموش کردن آالریم که برای بار 

خواب االخره دل از تختا در آمده بود،بپنجم به صد

ون کشید.   گرم،گرفت و تنش را از زیر پتو بیر

 

پاکت نیمه پر سیگار را از روی عسیل چنگ زد و درحایل که 

ه و ضخیم پنجره را کنار یم ه به پرده های تیر کشید،خیر

هوای ابری ای که از دیشب تا به حال،یک بند باریده 

ایل اش،به ی خوجه به معدهبود،دم عمیقی گرفت و بی ت

 سیگاری که روشن کرده بود،پک عمیقی زد.. 

 

روز شلوغی داشت،اما خسته تر از دیروز مقابل پنجره 

ی را ایستاده بود و غرق در افکارش،هوای گرفته ی ی پاییر

 تماشا یم کرد. 
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 وسهنهصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ی را گم کرده بود..  ی  انگار که چیر

 

 احساس کمبود یم کرد. 

 

وش هایش در جستجوی شنیدن صدابی پرشور و دلربا گ

ی که تکه  بودند و چشمان خسته اش،به دنبال دیدن دخیی

  ای از جانش شده بود انگار. 
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د و سیگار به فیلیی رسیده را داخل  کالفه لب برهم فشر

ی عسیل و کنار چند خشاب  لیوان آبی که از دیشب روی میر

 اشته بود،انداخت. قرص خواب گذ

 

 شان. اندی روز کافی بود برای همه ش و 

 

برای فروکش کردن خشم فردین و برای مشخص کردن 

 تکلیف او،با خوِد دل از کف داده اش! 

 

ی به خانه  ی فردین. امروز فرصت خوبی بود برای رفیی

 

از دیشب،با خود کلنجار رفته بود و در نهایت با این فکر که 

 بی شیل نیم بدون یل
ی

ه ادامه تواند به این زندگ ی ور و انگیر

ی عواقب را به جان بخرد و دهد،قصد کرده بود که همه
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امروز را برای ختم داستان و راضی کردن فردین،به خانه ی 

 آن ها برود. 

 

 نیم توانست بیش از این صیی داشته باشد! 

طاقت از کف داده بود و حنی اگر باز هم قرار بود حرف ها 

ی   خواست که این بار را پا های فردین را بشنود..نیم و توهیر

 پس بکشد و کوتاه بیاید. 

 

نیم خواست که این موضوع بیش تر از این کش پیدا کند و 

 خانه خراب کن باشد! 
ی

 از این درگیر این دلتنگ
 بیشیی

 

با فکری مشغول،به رسویس رفت و آبی به دست و 

 صورتش زد. 
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ست کت و شلوار سیاه لباس های راحنی اش را با یک د

ساده،تعویض کرد و شانه ای به موهای درهم ریخته و رنگ 

 بی حالتش کشید. 

 

 

 

 

 

 وچهارنهصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

ِ کدر چشمانش،حاال کیم برق یم زدند و از فکر دیدن  آبی

 کنج لبش را باال 
ی

ک دوست داشتنی اش،لبخند کمرنگ دخیی

 کشیده بود. 
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یدن چابی که لقمه ای صبحانه خورد و در نهایت با رس کش

رسرسی درست کرده بود و حنی به درسنی دم نکشیده 

بود،سوئیچ و کیفش را برداشت و با یادداشنی برای 

ون زد.   پروانه،از خانه بیر

 

ی یم  امروز برخالف روز های گذشته،به نسبت روز بهیی

 توانست باشد. 

 

باالخره بعد از کیل آمد و رفت و صحبت،مخ جالیل پیر را با 

زبابی های محمود زده بودند و قرار بود تا که  کمک و چرب

ی یک هکتاری او را زیر قیمت اصیل،با یک آپارتمان و  زمیر

 ول نقد معامله کنند. مبلیعی پ

 

 :مبارکه آقا! -
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با زدن آخرین امضا و اثرانگشت،نفس آسوده و نامحسوس 

شان داراب رها شد و لبخند روی لب های هر دوی

 درخشید. 

 

 داراب،دست جال
ی

د و محمود با لودگ یل را در دست فشر

دار همینش خوبه دیگه آقای گفت:معامله با خود امالک

معامله ی جوش خورده پورسانت  جالیل..الزم نیست رس 

 دارم بدی. میلیوبی به بنگاه

 

ی جالیل بلند شد و چشمک محمود،لبخند را صدای خنده

 روی لبان داراب هم کشاند. 

 

 :بفرمایید آقا. -

 

ی هر عیل  را که درست کرده بود،بیر
ی

نگ ،چای تازه دم و خورسر

سه مرد لبخند بر لب چرخاند و خوشحال از اندک مبلیعی 
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ش  که از این معامله ی جوش خورده قرار بود گیر

 ها نشست.  بیاید،روی یگ از صندیل های نزدیک به آن

 

 :خب! -

 

متون م..اگر افتخار بدین به بنده،برای ناهار بیی
 آقایون محیی

 یه رستوران مشنی و در خدمتتون باشم! 

 

ابرو باال انداخت و با همان لبخند فراخ،خطاب به داراب و 

ینی کوچیک  جالیل،ادامه داد:به هرحال...اینم باشه یه شیر

 ی هر دو رس سود. از طرف من،برای این معامله

 چطوره؟
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 وپنجنهصدوپنجاهارت#پ

 جانیل#یل

 

 

 

ه ساعت مچی اش انداخت و جالیل داراب با تردید،نگایه ب

ی یم گذاشت،با  درحایل که استکان نیمه پرش را روی میر

لبخندی که تا حدودی پشت سبیل های سفید و پر پشتش 

 پنهان شده بود،موافقت خود را اعالم کرد. 

 

 :خییل هم عایل! -

 

 به.. :به-

؟خب.دار   اب تو خی

 ایک ابی برای اومدن؟
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ریم بردار بیار که ور که یماز اینخوابی پروانه رو هم اگر یم

 خیالت راحت باشه. 

 

رسی به مخالفت تکان داد و گفت:نه پروانه فعلن 

 ست. مدرسه

 شه با خودم بیارمش. خسته یم

 

و با فکر به اینکه تنها یک ساعنی را با آن ها یم گذراند و 

ه به بعد به ب رنامه هابی که امروز صبح،جلوی پنجره و خیر

 یم کند،لبخند آسمان ابری 
ی

در رسش ریخته بود،رسیدگ

 بر لب نشاند و گفت: 
ی

 کمرنگ

 بریم.. 

بریم که انگار قراره آقا محمود حسابی جیب و بتکونه 

 برامون. 
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ی بلند شد و رو به عیل که بالتکلیف  بعد هم از پشت میر

کرد،گفت:عیل جان امروز الزم نیست زیاد شان یم  نگاه

 ک. بموبی امال 

 برو خونه برای خودت.  اگر کاری نداری

فقط یادت نره عصی آقای سهییل میاد که کلید واحدش و 

ه.   بگیر

 

 :چشم آقا به روی چشم. -

ی هست..شما برید.خوش  بگذره. حواسم به همه چیر

 

امش ایستاده بود، کرد و با لبخند گریم نثار او که به احیی

ی گوشر  و دسته کلیدش،همراه جالیل و محمود از   برداشیی

ون آمد. امالک   بیر

 

سوار ماشینش شد و درحایل که بخاری را روشن یم 

 کرد،پشت رس پژوی سفید رنگ محمود به راه افتاد. 
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گونه در هنوز زمستان نرسیده بود و سوز هوای رسد،این

گ که او بر تن اطراف جوالن یم داد و با آن لباس های سب

داشت،مریض شدنش در این روز های پر فکر و طاقت 

 یچ بعید نبود. فرسا،ه

 

 کشید و بی حوصله ساعدش را بند فرمان کرد و با 
پوفی

 دست دیگر شقیقه ی پر دردش را ماساژ داد. 

 

 

 

 

 وششنهصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل
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،و شاید هم هم  ای بود که باز هم بدخوابی
ان مدت طوالبی

بی خوابی دیوانه کننده به رساغش آمده بود و گایه مجبور 

نوش خودش را بخواباند و با زور قرص و دمیم شد که 

 و اعصاب خرابی 
ی

ی موضوع دلیل نییم از کالفگ شاید همیر

 هایش بود. 

 

ی بخاری را به سمت خود تنظیم کرد و با حواس دریچه

،گوشر  خور،از روی صندیل ش را که حاال زنگ یمپربی

 . شاگرد برداشت

 

ا چشمابی ای ناشناس روی صفحه افتاده بود و او بشماره

ی ناشناس را در ریز شده از دقت،سیع داشت که آن شماره

، صدای بوقحافظه اش جستجو کند  ی بلند  ،که همان حیر

ی و فحش رکیک مردی که از کنار ماشینش سبقت یم  ماشیر

گرفت،حواس پرت شده اش را جمع کرد و همزمان صدای 

 زنگ گوشر قطع شد. 
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 که با رسعت از ابرو در هم کشید و با حرص،رو به ماشینی 

. محدوده  ی دیدش خارج یم شد،غرید:مرتیکه گاریچی

 

 خواست گوشر را روی 
ی
صندیل رها بعد هم با بی حوصلگ

اش روشن شد و صدای زنگ کند،که باری دیگر صفحه

ی را پر کرد.   گوشر فضای ماشیر

 

ی را لمس کرد و صدا را روی حالت  بی تعلل آیکون سیی

 بلندگو گذاشت. 

 

 ید؟ :بفرمای-

 

سکوت پشت خط،ابروان درهم رفته اش را بهم نزدیک تر 

 بار با جدیت پررنگ تری گفت:الو؟؟ کرد،که این

 نیم زبی قطع کنم! حرف اگر 
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 :آقا داراب؟ -

 

ک ناشناس که پشت بند حرفش،در  صدای بغض دار دخیی

ی پیچید،با تعجنی ملموس گفت:خودم هستم.   فضای ماشیر

 

 

 

 

 توهفنهصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

باری دیگر که سکوت شد،با کنجکاوی و حیس شبیه به 

 شناسم شما ر... نگرابی پرسید:یم
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ک  هنوز جمله اش تکمیل نشده بود،که به ناگه،بغض دخیی

ی پشت خط، با شدت درهم شکست و صدای گریه

ت و بهت را در وجود داراب رسازیر کرد.   بلندش حیر

 

ی محمود بالفاصله راهنما زد و بی توج ه به دور شدن ماشیر

و جالیل،کنار جدول پارک کرد و با حس و حایل 

 گرفت. عجیب،گوشر را در هر دو دستش  

 

ک نگاه رسگردان و گیج اش را به شماره ی ناشناس دخیی

گریابی که حنی اسمش را هم نیم دانست دوخت و با حس 

 هابی که به سمت قلبش پرتاب یم شدند،گفت: 

..من بفهمم مشکل چیه؟ شه ارومیه لحظه یم  باشر

 آره؟..یه لحظه گریه نکن.. 
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ک باز هم اوج گرفت و صدای هق ناواضح اش در هق دخیی

 گوش های داراب زنگ خورد

  یل!.. یل...یل:آقا داراب...یل-

 

قلبش با رسعت نور فرو ریخت و نگاه گیج و رسگردانش 

 ی روشن گوشر ثابت ماند. روی صفحه

 

 یل؟ :یل-

 

ک ناشناس گم شد و صدای  زمزمه اش،در صدای گریه دخیی

ون کشید..   جمالت بعدی او روح را از تنش بیر

 

 یل رفته ک..کما...یل.. ...یلیلیل: -

 

ی هق هق پرسوزش از رس تکرار شد و جابی درون سینه

 داراب،تیر کشید و گوبی متالشر شد. 
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ی ناشناس مردمک های دو دو زنش روی شماره

بی از مقابلش،هزار  ؟!" پر حیر باره آمد و رفت کردند و "خی

ون جهید.   میان لبان نیمه بازش بیر

 

 شک کرده بود.. به گوش هایش 

 

 به مغز خسته و بی خوابش هم.. 

 

با قلنی که دیگر نیم تپید،تصور یم کرد که اشتباه شنیده و 

 اصلن اتفافی نیفتاده. 

 

 

 

 

 وهشتنهصدوپنجاه#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 

وجود یم خواست که خوش خیال باشد اما مگر با تمام 

ی شدید و جمالت پراکنده و بریده بریده ای که آن گریه

 دخیی ال به الی هق هق اش بر زبان یم آورد یم گذاشت؟ 

 

انگار جان از تنش رخت بسته بود که حاال حنی توان تکان 

ی حرف و سوایل نداشت!   دادن فک و دهانش را برای  گفیی

 

 ...یم گفت... میشه از شما به منیل...ه:یل-

 

ی سیم و  ک گوش هایش را پر کرد و تیر صدای گریان دخیی

دردناک،درست از وسط قلب مات و مبهوتش گذر کرد و 

انش باال آمد.   خون تا درون چشمان حیر
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 .. :نتونستم..که بهتون زنگ نزنم-

 

 :آدرس و بفرست.. -

 

ب تارهای صوبی  از میان با صدابی که گوبی به زور و ضی

ون آمده بود،این را گفت و بالفاصله تماس را قطع  اش بیر

 کرد. 

 

نگاه گیجش تا خیابان شلوغ و پر رفت و آمد مقابلش باال 

ک بارها و بارها در رسش  کشیده شد و صدای گریان دخیی

 تکرار شد. 

 

 نیم توانست باور کند. 

 

 تمام وجودش آن اتفاق را پس یم زد. 
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د   و...حس کرد ترش عمیق پشتش را لرزاند. پلک برهم فشر

 

 یل واقعن به کما... اگر یل

 

ی تکان داد و با حال بدی که  به شدت رسش را به طرفیر

قراری غرید:حق دچارش شده بود،روی فرمان کوبید و با بی 

 !!  نداری با من این کار و کنی

 

،به گ
ی

ی را به راه انداخت و از زور نفس تنگ لویش ماشیر

 با بهت و ناباوری خندید.. چنگ زد و 

 

..که پر بود از درد و ترش که  شاید یک خنده ی عصنی

 داشت نفسش را یم برید. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 3084 

مگر یم شد که این اتفاق را به خورد قلب و عقل پریده اش 

 بدهد؟

 مگر یم توانست؟

 

 

 

 

 ونهنهصدوپنجاه#پارت

 جانیل#یل

 

 

ک بغیل اش..   دخیی

ین زبان  رس به هوا..  همان شیر

ی دلربابی که قلبش را به یغما برده بود...حاال با مان دیوانهه

 بی روح روی تخت افتاده بود و مگر او 
چشمابی بسته و تنی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 3085 

یم توانست که این مصیبت را برای قلب ویران شده اش 

ح بدهد؟   رسر

 

دستش روی سینه مشت شد و آبی چشمانش روی مردی 

 ماند. لرزیدند ثابت  که شانه هایش از زور گریه یم

 

انگار هزار کشنی را درون دریای چشمانش غرق کرده بودند 

 طور بی فروغ و محزون به نظر یم رسیدند. که این

 

انگار که دنیا با تمام عظمتش،روی رس پر درد او آوار شده 

 بی رمق و الجان،روی صندیل افتاده بود که حاال این
ی چنیر

 بود و توان روی پا ایستادن را هم نداشت.. 

 

 بود در این لحظه! 
ی

 خیال آغوش کوچک او دیوانگ
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 که جسم او میان هزار دستگاه اسیر 
آن هم درست زمابی

وقعیت،حنی گوشه چشیم هم نیم توانست بود و در آن م

 تاب داراب کند.. که نصیب دل بی 

 

دم عمیقی گرفت و رس سنگینش را به دیوار سفید رنگ 

 پشت رسش تکیه داد. 

 

بود و برخالف ساعنی قبل که شیون و ماندگار زیر رسم 

اش کل بیمارستان را برداشته بود،حاال جز صدای زاری

ی دیگری به گوش نیم رسید و ی فردین،صدای مردانهگریه

وی  ، گوبی میدان حسابی خایل شده بود برای پیشر
از طرفی

داراب و  هر چه بیشیی فکر و خیاالت تلخ و ازار دهنده

 
ی

که هر کدام قصد جانش را کرده   خاطرات پررنگ و کمرنگ

 بودند انگار. 

 

 :از اقوامشون هستید؟ -
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 :بله.. -

 

 

 

 

 نهصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 عینک طنی اش را روی تیغه
ی

ی دکیی میانسال،با خستگ

بینی عقب تر فرستاد و درحایل که آزمایش مقابلش را با 

 دقت بررش یم کرد،گفت:دیابت نوع یک.. 

 

چشمان بی فروغ داراب باال کشید و گفت:نیم  نگاهش را تا 

ی که دیابت دارن؟   دونستیر
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. با رسگردابی قدیم به دکیی نزدیک شد و   .کاملن گفت:نه..ینی

 سالم بود،دیابت نداشت اصلن... 

 

مرد سفید پوش با ابروابی درهم رفته رسی تکان داد و او با 

لن اص یلحایل آشفته و نابسامان،به این فکر کرد که یل

ی بیماری  ای نبوده! دچار چنیر

 

ک شاد و رسزنده  تا جابی که به خاطر داشت،دخیی

ینی   شیر
ی

جات یم خورد و حنی یک بار اش،همیشه با آسودگ

تزریق کرده باشد..و یا فردین و هم ندیده بود که انسولینی 

 ماندگار از این موضوع حرفی به او زده باشند! 

 

 . ه:دیابت نوع یک،یه بیماری ارثی-
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نگاهش را از برگ های مقابلش برداشت و ادامه داد:اما 

خب؛تنش و اضطراب و رعایت نکردن رژیم غذابی هم 

 . بسیار بسیار تاثیر گذاره توی بروز و ایجاد این بیماری

 

 با تاسف و دلسوزی رسی تکان داد 

خاطر :متاسفانه چون دیر متوجه این موضوع شدین،به-

ی قند خون باال و باالتر رفته و خب..دخیی عدم تزریق انسولیر

 . ی  خانوم جوان به کما رفیی

 

ده شد و دردی از جنس تمام غم های  قلبش فشر

 عالم،وجودش را به درد آورد. 

 

 ر آن لحظه! چقدر سخت بود قوی بودن د
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ی ان بغض چقدر طاقت ی کردن از شکسیی فرسا بود،جلوگیر

 که این
ی

ن کرده طور چشمانش را دریای خو مردانه و بزرگ

 بود و صدایش را خش انداخته بود.. 

 

دکیی از کما و آن بیماری لعننی صحبت یم کرد و قلب 

 دیوانه او فریاد یم زد

 "اگه بهوش نیاد؟؟؟"

 

...خوب یم-  شه؟ :آقای دکیی

 

 در چشمان مرد ظاهر شد. 
ی

 از حال خرابش،ناراحنی کمرنگ

 

 . :توکل به خدا -
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 ویکنهصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

او رفت و مردمک های پر بیم داراب،مات ماند بر جای 

 خایل او و قلبش برای بار هزارم از جا کنده شد. 

 

روی یگ از صندیل های همان حوایل سقوط کرد و 

 صورتش را میان دستانش گرفت. 

 

 اگر بر نیم گشت...باید چه یم کرد؟ 
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 ادامه دهد،وقنی که کل زن
ی

 چطور یم توانست به زندگ
ی

دگ

انش بدون تپش در سینه اش  از دست یم رفت و قلب حیر

 معلق یم ماند؟ 

 

 :حق نداری!! -

 

ده شد و از سوزش چشمانش،پلک هایش روی  فکش فشر

 هم افتادند. 

 

 یل! :حق نداری تنهام بذاری!..حق نداری یل-

 

با بی تابی از جا بلند شد و با قدم هابی بلند از میان آدم ها و 

کرد و بی توجه به گوشر ای که برای ان گذر  شلوغی بیمارست

 رساند و تن بی 
ی بار پنجم زنگ یم خورد،خودش را تا ماشیر

 رمق و سنگینش را روی صندیل انداخت. 
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با بی حواش برای الهام پیام فرستاد تا که امروز را به خانه 

شان برود تا که پروانه تنها نباشد و در پیام کوتاه تری،به 

ایش کار پیش آمده و نیم تواند به د که بر محمود اطالع دا

 رستوران بیاید. 

 

د و تا خود  بعد هم با تمام حرص،پا روی پدال گاز فشر

 کرد. 
ی

 باغ،تخت گاز رانندگ

 

،دکمه  ی کتش را روی مبیل انداخت و با نفس هابی سنگیر

هنش را باز کرد.   های پیر

 

 .. ی  تنش داغ داغ بود و رسش سنگیر

 

ت بیمارستان برجای گذاشته بود و تمام جانش را روی تخ

 حاال جابی برای انجام هیچ کاری نداشت. 
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خانه برداشت و یک  ی قدم های سنگینش را به سمت آشیی

ای که از یخچال برداشته بود را رس نفس،آب رسد بطری

ی لبش،بر روی کشید و اجازه داد تا قطره هابی که از گوشه

ند،ذره ای از ی پر فشارش رسازیر شده بودقفسه ی سینه

 آتش درونش بکاهند. 

 

 

 

 

 ودونهصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 آمدن به اینجا خود شکنجه بود!... 
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ین زبانش به  ک شیر
آن هم درست زمابی که بار ها با دخیی

 اینجا آمده بود و... 

 

ت تاثیر قرار داده بی طاقت از فشاری که اعصابش را تح

کرد و صدای   بود،بطری آب را با شدت به طرفی پرت

ی و هزار تکه شدن  فریادش همزمان شد با صدای شکسیی

 بطری آب.. 

 

جا کنار یخچال،رس زانوان سست اش تا خوردند و همان

خورد و تمام آن هیبت مردانه هیچ شد..وقنی که قطره 

وفابی اشگ از گوشه ی چشمش رسازیر شد و دریای ت

 چشمانش را باران اشک هایش دراشفته تر کرد.. 

 

 :بی معرفت.. -

 

 زانو در شکم جمع کرد و آرنجش را بند ان.. 
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مغزش با بی رحیم تمام،خاطرابی کمرنگ را از حضور او،در 

خانه به تصویر یم کشید و تمام تنش بی  ی این خانه و این آشیی

 جا نبود. قراری یم کرد برای در آغوش کشیدن جسیم که آن

 

شان، الاین همه مدت صیی کرده بود برای روزی که وص

تلچی این دوران را بشورد و هیچ کند و حاال تلچی اتفافی به 

اش،و مجال مراتب بدتر،سم شده بود در تمام رگ و بی 

 کاری را نیم داد. 

 

د و وی کردند.   پلک برهم فشر  قطره های اشک پیشر

 

 ... بعد از چندین سال...بغضش ترک برداشته بود 

 

ایش شکسته بعد از سال ها،باری دیگر طلسم اشک ه

طور آرام و شده بود و این بار برای عزیز دیگری،این
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مردانه،با هزاران هزار حس مختلف یم گریست در تنهابی 

 خود. 

 

 
ی

درست همان لحظه ای که او را از پشت شیشه،با رنگ

پریده و چشمابی بسته روی تخت دیده بود،باور کرده بود 

 مصیبت تلخ را.  این

 

 

 

 

 وسهنهصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 باور کرده بود،اما هضم نه! 
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شده بود مردی رسگردان و بی قرار...که تمام وجودش له له 

یم زد برای دیدن دوباره ی چشمابی قهوه ای رنگ و زیبا،که 

 پشت پلک هابی بی جان پنهان بودند.. 

  

.. یک مرد،با حیس کشنده از حشت و 
ی

 دلتنگ

  

وقت حنی به ذهنش اگر به یک سال قبل بر یم گشت،هیچ 

خطور نیم کرد که روزی برای حال و روز دخیی شیطان 

فردین،به این حال خراب دچار شود و بغض مردانه اش 

 ترک بردارد. 

 

هیچ وقت فکرش را هم نیم کرد که قلب آرام و بی حاشیه 

ی اختیار از کف دهد و ثانیهاش.  به ثانیه دوست  .این چنیر

ف شود.  ی او را معیی  داشیی
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ه روز ها از پس یکدیگر یم گذشتند،انگار که این هرچ

،بیشیی از روز قبل برایش رخ نمابی یم کرد و  ی دوست داشیی

 .  متعاقب ان،حشتش را بیشیی

 

 درهم ریخته اش،شده بود رس زدن 
ی

ی زندگ قسمنی از روتیر

 به بیمارستان و تماشای او از پشت شیشه.. 

 

ی که بی معرفت شده بود و چش
ش مانتماشای دخیی

را...لبخند زیبا و صدای دلنشینش را از اوی بی قرار دری    غ 

کرده بود و انگار که هیچ قصد کوتاه آمدن و تمام کردن این 

 قهر چند ماه را نداشت. 

 

 :نیم خوابی برگردی؟ -

 

ده تر شد و چشمان خسته و بی 
از زور بغض،فکش فشر

 تابش قرمز تر.. 
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 . میق عنگاهش پر بود از غیم پدر درار و حشبی 

 

؟....هوم؟.. :یم-  خوابی دیوونم کنی

 

اشک سمچی از گوشه چشمش راه گرفت و ال به الی  قطره

شان را ی اصالح کردنریش هابی که حنی حوصله

 نداشت،گم شد. 

 

 

 

 

 وچهارنهصدوشصت#پارت

 جانیل#یل
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 رسیده بود که حاال حنی دیگر سنگینی 
ی

به نقطه ای از زندگ

از پشت شیشه،شاهد حال و روز خراب و که نگاه فردینی  

 برایش اهمیت نداشت..   بغض سهمگینش بود هم ذره ای

 

ی عیان بود.   همه چیر

 

در این روز های طاقت فرسابی که همه منتظر بهوش آمدن 

یل بودند،حنی ماندگار هم با آن حال و احوال نزار و یل

ی عمیق  داراب داغان،متوجه شوریده حایل و دوست داشیی

 بود. شده 

  

 ! یلکار و کنی یل:حق نداری با من این-

 

 نگاهش را در صورت رنگ پریده و بی حالت او چرخاند 
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م بی تو.. -  :میمیر

 

دست رسدش را در دست گرفت و قلبش از جا کنده شد 

 برای رسدی و جابی که از ان رخت بسته بود. 

 

 :انصاف نداری؟-

دون تو چهار که حاال ب  من و به این حال و روز انداخنی 

 ستون تنم بلرزه؟ 

 

 . ی  چقدر سخت بود نگریسیی

 

داشت جان یم داد برای جسم بی حرکت و رسدی که نه 

گوشه چشیم نثارش یم کرد..و نه جوابی به حرف های 

 دلش یم داد. 

 

 نفسش تنگ شده بود.. 
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چطور یم توانست اشک نریزد،وقنی که او را در این 

انه و  دید و صدوضعیت ناراحت کننده یم ای دخیی

ی   ش را در گوش ها و کل وجودش حس یم کرد؟دلنشیر

 

مت امام رضا... :خوب که شدی یم-  خوام بیی

 نذر کردم برات. 

یهفروشم...تمام پولش و یمباغ و یم  . دم خیر

 

 

 

 

 وپنجنهصدوشصت#پارت

 جانیل#یل
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 جابی لبانش را کش آورد لبخند بی 

 

خی که دارم و ندارم  :تو فقط چشمات و باز کن...هر -

.. ریزم به پات یلیم  یل..هرخی

 

ی بی تابی بر پشت دستش نشاند و با تمام احساسابی بوسه

که در وجودش به غلیان افتاده بود،لب زد:تو 

 جونیم..دیوونه.. 

 دیوونه بازی در نیاری! 

 برگرد! 

..  جون من  و ازم نگیر

 

 

 **** 
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 :پشم.. -

 

ی و داغش را ا  ز هم باز کرد پلک های سنگیر

 

م برای تو من... -  :بمیر

 

ین،گوش هایش را پر کرد و طویل نکشید که  آه پر سوز شیر

 دست تپل و خنک او روی پیشابی اش نشست. 

 

- !  :تنت یکم داغ مادر..مریض نشده باشر

 

ون فرستاد و  با کرخنی تنش را از روی  نفس سنگینش را بیر

 زد  تخت باال کشید و تکیه اش را به تاج تخت
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ی نیست عزیزم...فقط یه- ی  . مکم خسته:چیر

 

ین،دوری در صورت گرفته و   و دلنگران شیر
ی

چشمان رنگ

ی او رفت و آمد کردند و دستان چروک افتاده اش،با کالفه

مهری خالصانه روی شانه هایش نشستند تا با ماساژ 

 دادن،حنی شده ذره ای حال او را بهیی کند. 

 

بی - ی شور  از بیر
 ِته ِچشه قربون َبِوم.  :داربی

 

 روی لبانش
ی

 نشست و گفت:خدانکنه..  لبخند کمرنگ

 من قربون این چشمای مهربونت برم خاله جان. 

 

دستان تپل او را از روی شانه اش برداشت و ادامه داد:نیم 

 .  خواد زحمت بکیسر

 . شه عزیزمدستات خسته یم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 3107 

 

 

 

 

 وششنهصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

کل فضای خانه را برداشته بود به ریه کشید عطر خوشر که  

کم داشت هویدا یم شد،پرسید:خی درست قی که کمو با ضع

 جارو برداشته؟ کردی که عطرش همه

 

 :اش رشته. -

 یل درست کردم. نذریه...برای یل
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ی چشمش راه گرفته بود را با پر رورسی اشگ که از گوشه

م .  ِ . ِونه حق نیه ِدتر پاک کرد و با دلسوزی گفت:الیه َبمیر

 جوون بیه. 
بیّ
َ
 ا

 ِخدا َرحم هاِکنه ِونه ِپر و مار. 

 

ین،قلبش تکان سخنی خورد و مغزش به یاد  با حرف شیر

ک بی معرفتش پلک از 
آورد که هنوز بعد از سه هفته دخیی

 هم باز نکرده. 

 

 :پاشو..پاشو ته فدا بوم. -

ی بخور...هم بیی اینارو پخش کن.  ی  بیا هم یه چیر

 

 :چشم. -
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ین،لنگان و با زانو دردی   که از صبح گریبانش را گرفته شیر

ون رفت و با بسته شدن در،باز هم ان  بود،از اتاق بیر

ی و ازار دهنده همه جا را پر کرد.   سکوت سنگیر

 

دسنی به صورت درهم و گرفته اش کشید و با آیه که انگار 

ون جهید،از روی تخت بلند شد و با  از عمق جانش بیر

ی حوله اش،به سمت حمام راه افتاد بر   . داشیی

 

دوش را باز کرد و تن کوفته اش را زیر قطرات داغ آب 

 کشاند. 

 

پلک های سنگینش روی هم افتادند و بخاری که آرام آرام 

 تمام فضای حمام را پر کرد،نفس بریده اش را تنگ تر کرد. 

 

 خسته بود.. 
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سابی که با ها و سال ها و دقایق طاقت فر ی ماهبه اندازه

گذشتند و گوبی کمر همت بسته فکر به حال او،کند تر یم  

بودند به ازار دادن مردی که حنی خودش را هم فراموش 

ی ذره ای رس و سامان کرده بود،خسته بود و حنی حوصله

 دادن به حال و روز نابسامانش را نداشت. 

 

 

 

 

 وهفتنهصدوشصت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

مارستان و باشگاه یم گذراند و برای بیشیی وقتش را در بی

 به پروانه و خورد و خوراکش،مجبور شده بود که 
ی

رسیدگ
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ش را به زحمت بینداز و از او بخواهد که برای خاله ی پیر

 نگهداری پروانه به اینجا بیاید.. 

 

 دوش کوتاهش چند دقیقه بیشیی طول نکشید. 

 

از قبل  که حاال کیم سبک تر   اش را تن کرد و با تنی حوله

ون آمد.   شده بود،از حمام بیر

 

هن و شلواری ساده بر تن کرد و مقابل اینه که ایستاد،بی  پیر

توجه به چشمان رسخ و مایوس اش موهای در هم ریخته و 

ی پاکت سیگاری که این  خیسش را شانه کشید و با برداشیی

ون آ  مد. روز ها زیاد به آن پناه یم برد،از اتاق بیر

 

الهام،که مشغول دستمال کشیدن و  لبخندی به روی

خانه بود زد و گفت:خسته نباشر  ی مرتب کردن آشیی

 عزیزدلم. 
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 بقیه تو حیاطن؟

 

- .  :سالم دابی

 بله.. 

 

رسی تکان داد و خواست به سمت حیاط برود که الهام 

 زود تر گفت:چابی بریزم برات؟

 ره.. خستگیت در یم

 

هیچ مییل به اخت و برخالف اینکه نگاه مهربابی به او اند

نوشیدن چای نداشت،"باشه" ای گفت و روی یگ از 

ی ناهار خوری نشست.   صندیل های میر

 

خوب یم فهمید که همه دنبال خوب کردن حال گرفته اش 

 هستند و تالش یم کنند تا او را از این حال و هوا در آورند. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 3113 

 حاال حنی پروانه هم متوجه موضوع شده بود. 

 

ی که به ظاهر تنها دخیی توجه غیر عادی داراب ،برای دخیی

ی را  یگ یکدانه و جوان رفیقش بود،زیاد از حد همه چیر

 آشکار کرده بود. 

 

 :بفرما..اینم چابی خوش عطر الهام خانوم. -

 

 

 

 

 

 وهشتنهصدوشصت#پارت

 جانیل#یل
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لبخندی به چشمان براق و زیبای او زد و درحایل که استکابی 

 ت،گفت:دستت دردنکنه. از روی سینی بر یم داش

 

 :نوش جان. -

 

ون کشید  بعد هم یگ از صندیل های نزدیک به داراب را بیر

ی درست کردم.   و وقنی که نشست،گفت:با دارچیر

 دونستم دوست داری. یم

 

خالهلبخندش واقیع تر شد و نگاه تشکر  ی به دخیی ی ی امیر

 جوان و مهربانش انداخت. 

 

ایط سخت آن   ها کنارش بودند. خوب بود که در این رسر
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ی چای نطلبیده و خوش عطر هم  این حضور و حنی همیر

برای لحظه ای آرام شدن روح و جسم خسته اش ،غنیمت 

 بود انگار. 

 

سم؟ :میگم...من یم-  تونم یه سوال ازت بیی

 

س.   نگاهش را تا صورت کنجکاو او باال کشید و گفت:بیی

 

 استکان پری را که هن
ی

وز یک قلپ الهام با کیم دستپاچگ

ی گذاشت و بعد  هم از چای داخلش ننوشیده بود،روی میر

 ... از مکنی کوتاه با همان کنجکاوی مشهود پرسید:آمم

ه،یل  یل رو.....دوسش داری؟... خب این دخیی

 

لحظه ای سکوت شد و نگاه عجیب داراب که روی 

ی جلو کشید و رسی    ع  صورتش کش آمد،تنش را روی میر

 شید..فقط یه حدس بچ... گفت:اگه جسارت کردم ببخ
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 :دوسش دارم.. -

 

اف تکان سخنی خورد و  قلب بیمار شده اش،از این اعیی

بهت و خنده همزمان در چشمان درشت الهام هویدا 

 شدند. 

 

 زدم!  :درست حدس-

 

 

 

 

 ونهنهصدوشصت#پارت

 جانیل#یل
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با غیم که روی آبی ناآرام چشمانش سایه انداخته بود...داغ 

اش نوشید و الهام ادامه داد:البته اول ز چابی داغ قلنی ا

ه شدما...تو شمال.   . متوجه عالقه دخیی

 خییل قشنگ نگات یم کرد.. 

 

ی داراب را که دید،ناخودآگاه آیه کش ید و سکوت سنگیر

 گفت:مامان کیل دعا خوند پای دیگ نذری. 

کنه بهوش دخیی جوونیه..ایشاال خدا به جوونیش رحم یم

 میاد... 

 

 اراب را در دست گرفت دست د

 

- .  :تو هم انقدر خودت و اذیت نکن دابی

پروانه چشمش به توعه...حال روخ اونم خراب شده از 

 این حال و اوضاع تو. 
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ان و ناراحت الهام کرد و گفت:من لبخندی نثار چشمان نگر 

 حالم خوبه عزیزم.. 

 گذره باالخره... این روزاهم یم

 

ی گذاشت و  ادامه داد:خوبه که شما استکان را روی میر

 . ی  هستیر

من حواسم نباشه،خیالم راحته که شما هوای پروانه رو 

 دارین. 

 

ون قربونت بشم؟ -  :باالخره از اون اتاق اومدی بیر

 

ین که کاسه به دست از داخل نگاه جفت شان به سمت شیر

حیاط آمده بود برگشت و داراب زودتر گفت:از صبح رس 

 پابی خاله جان! 

ه. یه دقیقه  ی بذار زانوت اروم بگیر  بشیر
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ین با همان نگاه پر مهر،یگ از کاسه های آش را جلوی  شیر

ی گذاشت و درحایل که روی صندیل کنار او یم او ر  وی میر

نشست گفت:واال از صبحه همش نشستم پای دیگ رو 

 صندیل...اما باز این زانو درد امانم و بریده. 

 

نش باز کند،اشاره بعد هم قبل از اینکه داراب لب به رسز 

 ی مقابلش کرد و گفت:بخور پشم. ای به کاسه

ت و پر این یکم ته معدههم که لب نزدی...حداقل صبحانه

 شه. کنه تا ناهار آماده یم

 

 

 

 

 نهصدوهفتاد#پارت

 جانیل#یل
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د و درحایل که همه جانش در آتش نبود  لب برهم فشر

ی که برای سالمنی اش نذری درست یم کر  دند،یم دخیی

ی بلند شد.   سوخت..کاسه را پس زد و از پشت میر

 

 :دستت درد نکنه عزیزدلم. -

ی بخورم...اشتها ندارم. اما االن اص ی  لن نیم تونم چیر

 

ین نشست را   که در آبی روشن چشمان شیر
ناراحنی عمیقی

ون یه ی کم.. دید و با لحن دلجویانه ای گفت:معدم نامیر

 ک دستپختتم. دوبی که چقدر هال وگرنه خودت یم

 

؟..این-  شه مادر! جوری که نیم:ینی خی
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 اشتها نداری..یم تو از صبِح هیچی نخوردی..االنم که یم
ی

گ

؟   خوابی خودت و بکیسر

 

ین که با نگرابی و   شیر
با لبخند،خم شد و بوسه ای بر پیشابی

دلخوری تماشایش یم کرد،زد و گفت:برای ناهار زود 

 ..خوبه؟ ریم. گردم تا کنار هم غذا بخو بریم

 

 :خی بگم آخه.. -

 

همان لبخندی که سیع یم کرد عمیق  قامت راست کرد و با 

رو توی ظرفا کشیدین و واقیع به نظر برسد گفت:اش رشته

م پخش ی بیی  کنم؟  که قبل رفیی

 

:آره مادر..خدا ازشون راضی باشه،این پشه دوستت -

ی در  و  هست...میثم..اون با نامزدش کمک کردن،نذری و بیر

 همسایه پخش کردن. 
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 برای فردین و زنش.  فقط داراب،یه قابلمه هم پر کردم

ون تو حیاطه.   همون بیر

،بده بهشونداری یم  . ری بیمارستان اونم باخودت بیی

 

ون فرستاد و گفت:چشم.   نفس سنگینش را بیر

ون برات بیارم؟ ی الزم نداری از بیر ی  خودت چیر

  

 :نه مادر.برو به سالمت. -

روح مرضیه انقدر در حق خودت و این بدنت  فقط تو رو 

 . دارابکوتایه نکن 

 

 

 

 

 نهصدوهفتادویک#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 

زن،باز هم اشک را مهمان چشمانش کرد و با  دل نازک پیر

 تماشایش یم 
ی

همان حال رو به مردی که با ناراحنی و کالفگ

 کرد،ادامه داد: 

..تموم زیر چشمات گود افتاده.  ی رفنی  از بیر

 ود برگرد که ناهارت و بخوری. ز 

 نده. بیشیی از این به اون معده
ی

 ی بیچاره گشنگ

 

 :باشه..چشم. -

ین خانوم؟   حاال اجازه هست برم شیر

 

 :برو خدا به همراهت. -
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ی قابلمه  از الهام هم خداحافظی کرد و در نهایت با برداشیی

ی  ون زد و سوار ماشیر ین پر کرده بود،از خانه بیر ای که شیر

  شد. 

 

و با  نش را برهم گذاشتبرای لحظه ای پلک های سنگی

حس و حایل که انگار روز به روز بدتر یم شد،نفس گره 

ون فرستاد.   خورده و سنگینش را بیر

 

 داشت کم یم آورد.. 

 

دو مایه یم شد که نه صدای او را شنیده بود...و نه حضور 

 پر شور و انرژی اش را در کنار خود حس کرده بود. 

 

ی دلش  کشنده و بی درمان بود. اید بدترین درد دنیا..همیر
ی

 تنگ
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ای که چون مار،به دور  حس پررنگ و ازار دهنده

وامانده و بیمارش یم پیچید و تا مرز فروپاشر آن   قلب

ی ماهیچه  و خواسیی
ی

ی بی نوا،فشار وارد یم کرد و سم دلتنگ

 را در تمام رگ و بی وجودش رسازیر یم کرد. 

 

ی  ک شیطان و بی معرفتهمه چیر
 ش بود. تقصیر دخیی

 

ون کشیده بود و درست زمابی که با  دل را از کفش بیر

ی او را برای روح  خودش روراست شده بود و دوست داشیی

و جانش دیکته یم کرد...او رفیق نیم راه شده بود و...از بی 

 قراری های این مرد دل کنده بود. 

 

 

 

 

 نهصدوهفتادودو#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 :سالم. -

 

چشمان قرمز فردین که تا صورتش باال کشیده شد،قابلمه 

ای را که در دست داشت،روی صندیل کناری او گذاشت و 

ین درست کرده.   . گفت:شیر

 

 مکث کرد و با حال غریب و غمگینی لب زد: 

 یل.. برای سالمنی یل

 

 :ممنون. -

 

ده کرد و دلش برای صدای گرفته ی فردین،قلبش را فشر

 شان سوخت. ویو روز هر د حال

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 3127 

 

بی حرف،روی یگ از صندیل های رسد و آبی رنگ نشست و 

 رس پردردش را به دیوار تکیه زد. 

 

نگاه بی فروغش روی تابلوبی که روی دیوار مقابلش وصل 

 بود،ثابت ماند و هزاران فکر در رسش به چرخش درآمد.. 

 

ک روز و شب همه  شان را یگ کرده بود. دخیی

 

 را با خودش برده بود،که ر که تمام شانگا
ی

ور و امید به زندگ

 !  نه رمق کاری بود و نه توابی برای یک لبخند تصنیع حنی

 

 یل جانش است! دیر فهمیده بود که یل

 

 آن همه دستگاه به خوابی 
ی دیر فهمیده بود و حاالبی که بیر

عمیق فرو رفته بود و کوچک ترین اهمینی به حال و روز 
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م وجودش شده بود حشت و  داد...تماویرانش نیم

 اش،در 
ی

،زندگ
ی

خواهش به درگاه خدابی که مرگ و زندگ

 دستان او بود.. 

 

 ست که صداش و نشنیدم.. :سه هفته-

 

رخ فردین و نگاه توخایل اش را از تابلو برداشت و تا نیم

 اشک هابی که روی گونه اش قل یم خوردند کنار کشید.. 

 

 د. رفیق اش گریه یم کر 

 مردانه! 

 
ی
شان را با قلنی شکسته و شانه هابی که به خوبی افتادگ

 حس یم کرد. 
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 نهصدوهفتادوسه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 دی شکسته شده بود. در این مدت کوتاه..زیا

 

 یل آگاه بود. ی شدید او،به یلخوب از عالقه

 

شان شکرآب شود،زیادی تعریفات او را قبل از اینکه میانه

 یل شنیده بود. ه یلراجع ب

 

یل را از که گایه با خود فکر یم کرد که او یلطوری به

 ماندگار هم بیشیی دوست دارد! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 3130 

 

گونه او را از پای ال اینی خالصانه،که حایک مهر پدرانه

ه شده بود،که حنی  درآورده بود و چنان بر وجودش چیر

 ! مانع یم شد که به غرور و بغض ترک برداشته اش فکر کند 

 

 :تقصیر منه.. -

 انقدر این اواخر اذیتش کردم که... 

 

ی آرام و محزونش،بغض شانه هایش لرزید و صدای گریه

 کرد. نهفته در گلوی داراب را بزرگ تر  

 

نفس عمیقی برای غلبه بر احساسات خانه خراب کنش 

 کشید و فاصله را پر کرد و مردانه او را در آغوش کشید. 

 

 داراب...  شم:دارم دیوونه یم-
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ده شدند و قلب بیمارشده اش تیر  پلک هایش برهم فشر

 دیگری کشید. 

 

 او هم داشت دیوانه یم شد.. 

 

ک بی 
ی دخیی او هم داشت جان یم داد و در آتش خواسیی

یل معرفت یم سوخت و نفسش بند یم آمد و...چرا دل یل

 شان نیم سوخت؟ به حال

 

 شه... یم:درست-

 

ی فرو  اب دهانش را به سخنی  از الی آن بغض سنگیر

فرستاد و برای دلگریم دادن به فردین و قلب بی قرار 

 ایه.. گرده..اون دخیی خییل قوییل بریمخودش ادامه داد:یل

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 3132 

 

 

 نهصدوهفتادوچهار#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 و راست هم یم گفت. 

 یل دخیی قوی و محکیم بود.. یل

ته آنقدر که با شجاعت از عالقه و حس هایش گف

اف کرده بود....هم مقابل خودش،و هم مقابل  بود...اعیی

 شان بود. پدری که رسسختانه مخالف رابطه

 

از او فاصله گرفت و دستمال کاغذی ای که در جیب 

 داشت را به سمتش گرفت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 3133 

 :بیا. -

 

 :ممنون.. -

 

فردین گرفت و باز ی رخ خسته و شکستهنگاهش را از نیم

 ه داد. هم رسش را به دیوار تکی

 

 خسته بود.. و خوابش یم امد. 

 

 را در وجودش 
ی

به اندازه ی تمام سال های عمرش خستگ

حس یم کرد و خوب یم دانست که اگر رس روی بالشت 

 هم بگذارد،لحظه ای خواب به چشمانش نیم آید. 

 

 .. :وقنی بدنیا اومد خییل ناراحت شدم-
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ندی که درد ه سوایل داراب به سمتش برگشت و او با لبخنگا

ه به نقطهرا فریاد یم ای مبهم زد،غرق در خاطرات و خیر

 ادامه داد:چون پدرم خییل پشدوست بود. 

یم گفت پش کمک دست آدمه..اسم و رسم و  همیشه

 داره.. اصالت زنده نگه یم

 شد دل منممعنی ای که باعث یمش ازین حرفای بی همه

 فقط پش بخواد. 

یل،که هروقت دیدمشون کیف  اونم نه یگ...سه چهارتا 

 کنم و خیالم راحت باشه که چهارتا شیر کنار دستم دارم. 

 

او با بغضی مشهود مکث کرد و داراب با تعجنی که درون 

چشمان بی خوابش هویدا شده بود،کامل به سمت فردین 

 رو چرخاند. 

 

 نظر یم آمد. عجیب بهاین حرف ها زیادی برایش بعید و 
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ش! فردین جانش بود و   دخیی

 

ی خرج یل یل یم کرد،تا به چشم دیده بود که محبت بیشیی

 ای که ته تغاری بود و..پش! مابی 

 

ه.. - ی بچه دخیی  :وقنی گفیی

 

قطره اشگ از گوشه چشمش راه گرفت و قلب داراب برای 

 حال ویرانش سوخت. 

 

 

 

 

 نهصدوهفتادوپنج#پارت

 جانیل#یل
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 :ناشکری کردم... -

 کفر گفتم... 

ی که از  ی !...چرا دقیقن اون چیر
خدا گله کردم که چرا دخیی

 خواستم.. نیم

 

ر اش به سمت داراب برگشت و لبخندی 
َ
چشمان قرمز و ت

 از جنس غم و حشت لب هایش را کش آورد. 

 

فکر صیب من بی ای رو ن:دیگه نیم دونستم خدا چه فرشته-

 کرده. 

 

 فرشته بود.. 
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ک فرشته ای بود از جنس نور و  صاحب او بر قلب بی  دخیی

 هم خوش تابیده بود. 

 

ی خاک خورده جا باز کرده بود نرمک در آن ماهیچهنرم

 ی روح و جانش انگار! و...حاال شده بود همه

 

ی عشق و :همون بار اول که دادنش بغلم...انگار که همه-

ی عالم و یگ از چشمای اون،ریخت تو قلب دوست د اشیی

گفتم اگه خدا صدتا پشم بهم طور که با خودم یم من..یه

ی به اندازهکدوم نیمیم داد...هیچ یل من و به ی یلتونسیی

 .. ی  امیدوار کیی
ی

 زندگ

 

 ی مار داشت شاید.. مهره

اش معجزه شاید آن لبخند های پر شور و درخشان

 کردند... یم

 شاید هم آن چشمان پر حس و معصومش.. 
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ون فرستاد و به این با  یلفکر کرد که یل بازدم سنگینش را بیر

ی کاری کرده بود!   او هم چنیر

 

 هیچ
ی

ک..نیم توانست او را به این زندگ کس مثل دخیی

 امیدوار کند! 

 

ی او،در تمام وجودش ریشه دوانده بود و حاال  دوست داشیی

ش هم تحت فرمان حیس بود،که داشت با قدرت حنی عقل

 تمام او را از پا در یم آورد. 

 

تش...  :اگه خدا بخواد -  ازم بگیر

 

شانه های فردین،باری دیگر به لرزه افتادند و نگاه هراسان 

 و بی رمق داراب روی دیوار مقابلش ثابت ماند. 
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 یل را از ان ها یم گرفت؟ اگر خدا یل

 

م.. :به اسمش قسم که. -  ..میمیر

 

ده شد و لرزی از قلب بی   قرارش گذشت. فکش فشر

 

ک زودتر بریم  گشت.. کاش دخیی

 

اگر قهر یم ماند و بدون خداحافظی یم رفت که...او هم 

 داد برایش! جان یم
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 نهصدوهفتادوشش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 **** 

 

 :بسه..انقدر سیگار نکش! -

 و! خفه کردی خودت

 

بی توجه به لحن جدی میثم،خاکسیی سیگارش را در 

ای که مرزی تا پر شدن نداشت،تکاند و باز هم زیرسیگاری

 ی رسش را به پشنی مبل زد. یهتک

  

 :خر و ببینا!! -
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،به فکر لونه موش من باش که  به فکر خودت نیسنی

 دود،تر زده به در و دیوارش. 

 

 بندی؟:یم-

 م! یا پاشم بر 

 

 :نه بابا؟-

ی اینم که کنه انگار من کشته مردهحاال یه جور تهدید یم

ه بکشه. 
ُ
 این با دود و دمش خونه رو به گ

 

ی  ی به سمت میثم روانه کرد،که او با خنده نگاه تیر

 گفت:باشه بابا غلط کردم. 

 ت من و جر بدی. خواد با اون چشمای ترکیدهدیگه نیم

 

بازیای ی خوشمزهله:حوصله ندارم..مخصوصن حوص-

 تورو. 
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 .  پس زبون به دهن بگیر

 

میثم پوفی کشید و درحایل که از وضعیت روخ او،ناراحت 

ه؟ و کالفه بود گفت:به  وش نیومد این دخیی

 

خواست دلگرم کننده نچ داراب را شنید و با لحنی که یم

 شه. باشد،ادامه داد:غصه نخور داداش..ایشاال خوب یم

 صیی داشته باش.. 

 

لبخند تلچی گوشه لب داراب را باال کشید و دود سفیدی 

ون فرستاده بود،برای لحظه ای نگاه خایل  که از دهانش بیر

 از دید میثم پنهان کرد. از امیدش را 

 

ش یم گفت کم-  کم به فکر سنگ قیی باشیم! :دکیی

 صیی داشته باش؟یمبعد تو 
ی

 گ
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 نهصدوهفتادوهفت#پارت

 جانیل#یل

 

 

؟! -  :خی

 

ای که بدتر موجب رسدردش شده بود را در سیگار لعننی 

زیرسیگاری مچاله کرد و بی اهمیت به قلنی که داشت از جا 

..چشمان رسخش را تا صورت متعجب میثم کنده یم شد. 

دار تر از همیشه به گوش یم باال کشید و با صدابی که خش

خوان نه..یمرسید،گفت:دوماه و نیمه که وضعیتش همو 

.. دستگاه ی  هارو ازش جدا کیی
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د و او با امیدی که روز به روز  ،لب برهم فشر میثم با ناراحنی

و نگاهش را به  ناامید تر یم شد،روی کاناپه دراز کشید 

 سقف خانه دوخت. 

  

شون کردیم که فعلن بیخیال بشن...اما تا :به زور راضی -

 گ؟ 

 

 :فکر بد نکن داراب...خوب یم.. -

 

 .. :خسته شدم-

 

پلک های داغش را روی هم گذاشت و حواس جمع به 

ک،که در سیایه پشت پلک   از دخیی
ی

تصویر محو و کمرنگ

 خواد برگرده.. هایش نقش بسته بود،لب زد:نیم
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لب هایش از دو سمت کش آمدند و نگرابی میثم،از بابت 

ان رفیقش بیشیی از قبل شد.  ی  حال نامیر

 

 :یه بار گفت بهم.. -

بالبی به رسم میاره که حنی گفت که اگر بخواد قهر کنه،یه

 موهای رسمم سفید بشن... 

 

میثم،با بهنی که سیع در انکار کردنش داشت،باز هم لب 

د و نگاهش را روی چهرهبرهم  ی ی مستاصل و درماندهفشر

مردی که انگار از دنیا بریده بود و درحال و هوای دیگری 

 سیر یم کرد،نگه داشت.. 

 

اینکه اصلن حال روخ درست درمابی نداشت،کاملن عیان 

ی اخرش هم به خوبی یم بود و این موضوع را از جمله

 توانست تشخیص داد. 
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ی نبود!..  از آن مرد خونشد   و استوار خیی

اش هم از جمالت سنجیده و لحن محکم و قاطع

ی   طور!... همیر

 

 نوزده ساله چه بالبی بر رس این 
مرد آورده واقعن آن دخیی

 بود؟

 

 

 

 

 نهصدوهفتادوهشت#پارت

 جانیل#یل
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 ری دیدنش؟ :امروز نیم-

 

یم خواست بحث را به سمت و سوی دیگری بکشاند،تا 

 هم از این حال و هوا خارج شود.  بلکه داراب

 

م؟ :برم باال رس تن بی -  جونش که بیشیی آتیش بگیر

 

 پوفی کشید و گفت:الاقل پاشو باهم بریم 
ی

میثم با کالفگ

 مهموبی آرمان. 

..مردک! دسنی داری خودت و نابود یمدسنی   کنی

 

ش را حواله ی ی میثم کرد و با غیظ گفت:االن قیافه نگاه تیر

ِ که لنگ مهموبی و ک*کلک بازی من شبیه آدم
ای احمقی

 ان؟؟ ی چهارتا در و داف عمیلواسه
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 شونه؟ :االن ینی قیافه من شبیه-

 

 :شبیه نه..خودشه! -

 

میثم با تاسف رسی تکان داد و درحایل که از روی مبل 

اش افتاده مه هابی که روی رکابی بلندیم شد،پوست تخ

ی تکاند و  خطاب به داراب  بودند را بی اهمیت روی زمیر

 گفت:ما رو باش که به فکر سالمت روابی اقاییم! 

ی غصه بخور که دهنت رسویس بشه!   اصلن انقدر بشیر

 واال.. 

 

 را ی برزخی او،همانبعد هم بی توجه به چهره
ی

طور که اهنگ

تعویض لباس هایش به سمت  زیر لب زمزمه یم کرد،برای

 اتاق راه افتاد. 
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نست او را،و این حال و روز میثم حق داشت که نیم توا

 نابسامانش را درک کند! 

 

دخیی های فعیل اش تن سالم تر از همیشه بودند و دوست

ا  ،میثم خود را میی ی اگر هم بالبی بر رسشان یم امد،این بیر

 دانست!  ترین و بی قید و تعهد ترین آدم دنیا یم

 

 رم..کاری نداری؟ :من دارم یم-

 

جا کرد و درهمان بهاش جا ساعدش را روی چشمان خسته 

 حال گفت:نه. 

 

فودی روی یخچال هست...برای خودت ی فست:شماره-

 ناهار سفارش بده.. 

 حداقل جون داشته باشر برای نفس کشیدن! 
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 سالمت! بی حوصله،غرید:به

 

 برم؟..نمیابی دیگه؟:من -

ی بینی فیس خوشگلم اونجا زیاد هستا...باب سلیقه

 جدیدت! 

 

 

 

 

 صدوهفتادونهنه#پارت

 جانیل#یل

 

 

ده شد و نگاه خون افتاده و پرغیظش به سمت فکش فشر

 صورت بشاش میثم برگشت. 
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 :پاشم بیام اونجا دهنت و پر خون کردم میثم!! -

 

 چشم گه خوردم.. :چشم-

 

را پا کرد و درحایل که آن لبخند روی مخ را  کفش هایش

ی درهم هنوز بر روی لب داشت،بوش در هوا برای چهره

و غضبناک او فرستاد و ادامه داد:ناهارت و بخوریا..هاپوی 

 بداخالق! 

 خدافظ. 

 

ون فرستاد و  در که بسته شد،بازدم سنگینش را با حرص بیر

د. برای لحظه  ای پلک هایش را برهم فشر

 

 عنت بهت.. :ل-
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حال درونش،حنی نیم دانست که این لعنت پر  در شوریده

ز عمق وجودش بر زبان آورده بود را غیظی که ناخوداگاه و ا

 خطاب به چه کیس گفته. 

 

 تاب و قرارش.. به خود بی 

ی که مسبب تمام این  به میثم و شعور پایینش، و یا به دخیی

 حال و اوضاع ویران بود! 

 

ی چنگ زد و درحایل که تمام تلفن همراه اش را از روی م یر

ک،وارد گالری وجودش له شد و له یم زد برای دیدن دخیی

عکیس که در این مدت،صدباره و هزارباره آن را جز به جز 

 رصد کرده بود،لمس کرد. 

 

ای به سنگینی تصویر او،تمام قاب گوشر را پر کرد و وزنه

ی سینه اش سنگینی تمام غم ها و حشت ها،بر روی قفسه

 کرد. 
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 و 
ی

سیبک گلویش تکابی خورد و بغضی از جنس دلتنگ

،بیخ گلویش را  ی  چسبید.. خواسیی

 

 :دیوونم کردی.. -

 

جابی که قلبش را به وار روی عکس بی انگشتش را نوازش

تابش روی جوش و خروش انداخته بود،کشید و نگاه بی 

ای چشمان زیبابی که برق یم زدند و غرق در خنده

حال و روز اوی شوریده حال را تماشا یم دلفریب،مستقیم 

 کردند،ثابت ماند.. 

 

 ..هوم؟.. :لج کردی باهام؟-

 قربون چشمات برم.. 
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 نهصدوهشتاد#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ی لبش باال کشیده شد و دریای کدر چشمانش را گوشه

ه تر کردند.   تیر
 ابرهای بارابی

 

 باشم... :کیس نمونده که التماسش و نکرده -

خدا و پیغمیی و قسم دادم که تو رو به من 

 برگردونن..المروت! 

 رگردی پیشم؟ خوابی که بخودت نیم

 

ی قرارش روی تصویر او نشست و رسدی صفحهی بی بوسه

،باز هم نبود او را در کنارش یادآوری کرد.   گوشر
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 :چیکار کنم که دلت برام تنگ بشه؟..برگردی... -

  

قهوه ای رنگ او معطوف کرد و با  نگاهش را به چشمان

تمام احساسابی که پر قدرت تر از همیشه در وجودش به 

افتاده بودند و قصد از پا در آوردنش را  چرخش

د و غرید:بی معرفت!.. 
 داشتند،فک روی هم فشر

 

ی  بی طاقت،صفحه گوشر را خاموش کرد و آن را روی میر

 پرت کرد. 

 

ی ان ساعدش را روی چشمان پردردی که در  برابر شکسیی

بغض لعننی مقاومت یم کردند،گذاشت و بازدم سنگینش 

ون فرستاد.   را بیر

 

 امید شده بود! نا 
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بعد از گذشت روزها صبوری و وضعیت ثابت او...حاال 

ی که تمام وجودش له له یم زد برای دیگر از برگشت دخیی

ثانیه ای دیدن چشمان باز و شنیدن صدایش،قطع امید 

 کرده بود و....داشت کم یم آورد! 

 

 و حال بد،بیشیی بر وجودش 
ی

د و خستگ پلک برهم فشر

ه شدند.   چیر

 

وابید،روح خسته اش کیم آرامش یم د اگر ساعنی یم خشای

 گرفت و حالش بهیی یم شد.. 

 

ی یک بی  ،که حنی شده برای لحظه ای خیی  نسنی
ی

و آسودگ

ون یم فرستاد..  فکر و خیاالت ازار دهنده  را از رسش بیر
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 نهصدوهشتادویک#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 

•  

 

 کمرش را چنگ زد. 

 

؟ :چیکار یم-  کنی
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ه به آسمابی که یک ساعنی یم تن د و خیر ش را به خود فشر

 خوری. شد که یک بند یم بارید،گفت:هوا رسده..رسما یم

 

م. -  :نخیر

 

ون کشید و درحایل که  با سماجت تنش را از آغوش او بیر

کرد،رسش را رو به آسمان دستانش را از دو طرف باز یم

ا ب گرفت و اجازه داد قطره های درشت و رسد باران

 صورتش برخورد کنند. 

 

 که حاال خیس آب کشیده،بر تنش 
ی

اهن آبی رنگ با آن پیر

ه کننده ای را برای مرد چسبیده بود،منظره ی زیادی خیر

 مقابلش به ارمغان آورده بود! 

 

تاب تر در سینه لبخندی لبانش را کش آورد و دل داراب بی 

 . تپید 
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 ام! :عاشق هوای باروبی -

 

ینش، لب های بی انحنای او هم رسایت کرد و  بهلبخند شیر

ی بر تن و لباس شان های خیسباران با شدت بیشیی

 نشست. 

 

ه به صورت بی آرایش و  بی طاقت،قدیم جلو برداشت و خیر

ک،باز هم کمرش را چنگ زد و این بار محکم تر او زیبای دخیی

 را در آغوشش نگه داشت. 

 

مان ناراضی و نگاه براق و پر از حِس خواستنش را به چش

منتظر او معطوف کرد و با مکث لب زد:ویل من عاشق 

 ام! بوسه،اونم توی هوای باروبی 
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انهصدای خنده ی انداخت ی دلیی ی او در گوش هایش طنیر

ی برد. و برای لحظه  ای،رعد و برق تاریگ نسنی حیاط را از بیر

  

 ت؟ :نشنیدی دکیی خی گف-

 

ه به آن لب های و   ،بی رس جلو کشید و خیر
ی سوسه انگیر

 حواس لب زد:خی گفت؟ 

 

ک با شیطنت رس عقب کشید و گفت:گفتش که آقای  دخیی

م!   محیی

! نباید حنی از یک قدیم زن حامله  ت رد بیسر

 

 

 

 

 نهصدوهشتادودو#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 

 

 تای ابرویش باال پرید و با لبخندی که کنج لبش را باال 

 کشیده بود گفت:من که نشنیدم.. 

 

،به قصد بوسه از لب های او رس  بعدهم ی با تمام خواسیی

ش با نگاه پرعشق و ی اخر،نگاهجلو کشید که در لحظه 

 شیطان او تالفی کرد و لحظه ای قلبش از تپش ایستاد.. 

 

؟! -  :االن...خی گفنی

 

بی اشکار،مردمک های بی قرار  ش از او فاصله گرفت و با حیر

 را تا روی شکم او رس داد. 
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 ی؟! ا:حامله-

 

ین،در تمام وجودش جریان گرفت و  حیس عجیب و شیر

نگاه مبهوتش میان چشمان خندان و شکم او رفت و آمد 

 کرد.. 

 

 پدر شده بود؟

 

 .. یل:یل-

 

بان قلبش انگار که  لبخند پر شوری لبانش را کش آورد و ضی

 با نوای دیگری نواخت! 

 

 کرد این لحظه را! باور نیم

 .  .. بعد از این همه سخنی
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شان را گرفته این همه مشکل و دشواری هابی که گریبان

ک دیوانه  اش از او حامله بود؟ بود...حاال دخیی

 

؟:جاِن داراب..راست یم-
ی

 گ

 

یشیی و بیشیی در چشمان براق و زیبایش دوید و شیطنت،ب

این وسط،آن "نه"  بلندی که با قاطعیت بر زبان آورد،مثل 

 پتک در رس داراب کوبیده شد. 

 

 نیم وجب آدم.. مسخره اش کرده بود؟

 

ک با با شماتت نامش را صدا کرد و صدای خنده ی دخیی

 صدای باران و رعد و برفی که زد،در آمیخته شد. 
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 نهصدوهشتادوسهپارت#

 جانیل#یل

 

 

 

کالفه دسنی بر گردن گر گرفته اش کشید و عصنی گفت:با 

ی موضوغ شوخی یم کنه آدم؟   همچیر

 

همان لبخند فراخ،قدیم به عقب برداشت و بی  یل با یل

توجه به صورت برزخی و وامانده او با لحنی که هنوز 

 خوابی جناب محرابی جون؟ وار بود گفت:بچه یمشیطنت

 

ی که با زیرگ،قدم به قدم از  چشمانش برفی زد و رو به دخیی

 و خودت وا کردی ویل.. گرفت گفت:رس شوخی او فاصله یم
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انداخت و با جدیت تمام گفت:حس پدر شدن رو باال اب

 بهم چسبید. 

 

 چشمگ زد

 :چطوره بریم تو کارش؟ -

 

ل بر زبان یل با خنده"نه" بلندی که یل قابل کنیی ای غیر

ی  اورد،گوش هایش را پر کرد و بدون مکث،به دنبال دخیی

 دوید،قدم تند کرد.. که حاال جلوتر از او یم

 

 :غلط کردم بابا.. -

 

یل،لبخند خبینی را بر لبانش نشاند و ای بلند یلهخنده

 رسعت قدم هایش را بیشیی کرد. 

 

 بهت برسه فقط... :دستم -
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ی  ی گفت:همیر  سازم. جا کارت و یمبا خباثت بیشیی

 

یل،از فاصله ای که داشت کم و کمیی یم جیغ پر هیجان یل

شد،به هوا رفت و داراب با خنده،دیوانه ای در دل نثار 

ک شیطانش کرد.  خود از   دست رفته و دخیی

 

 :توروخدا...ببخشید داراب... -

 

 و خنده
ی

زده ای که بند نیم امد،به ی هیجانبا خستگ

دویدن ادامه داد و با زاری گفت:دیوونه بازی در نیار 

 دیگه..خسته شدم.. 

 

 :گرفتمت -
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یک قدم مانده بود تا لباس او را چنگ بزند،که جیغ بلند 

ک پرده گوش هایش را لرزاند و در صدم ثانیه ی  دخیی

روی موزائیک های خیس ای...دمپابی های سفید رنگ او 

ی خوردند..   حیاط لیر

 

 

 

 

 نهصدوهشتادوچهار#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 .. یل:یل-
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نجوای مبهوتش،در صدای بارابی که با شدت تمام یم بارید 

و گوبی کمر همت بسته بود به سییل عظیم،گم شد و نگاه 

ی افتاده م ی که با صورت روی زمیر
ات برده اش روی دخیی

لندش در اطرافش پخش شده بودند،ثابت بود و گیسوان ب

 ماند. 

 

  یل:یل-

 

با صدابی بلند و مرتعش گفت و با قلنی که کم مانده بود از 

ی پر شتابش را بشکافد،روی زانو نشست و ترس،سینه

 ند کرد. جان او بدستانش را دور شانه های سست و بی 

 

قراری دست جلو کشید تنش را در آغوش باال کشید و با بی 

 و موهای پخش شده روی صورتش را کنار زد. 

 

ه بان قلبش تند تر شد و نگاه مات و خیر اش را که دید،ضی

 حیس عجیب در وجودش پیچید. 
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 یل؟ :یل-

 

رسانگشتانش که پوست رسد او را لمس کردند،دلش از 

ورد و ناخوداگاه بغضی بزرگ،راه همان حس مبهم پیچ خ

 گلویش را بست. 

 

 حالش خوب نبود.. 

 

 رسش درد یم کرد و نفسش تنگ شده بود. 

 

ی خورده بود،انگار که خون تمام درست از وقنی که یل یل زمیر

یس با قدرت بدنش را در کاسه رسش جمع کرده بودند و ک

د..   تمام گلویش را یم فشر
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گ پریده او گرداند و کالفه از نگاه بی قرارش را در صورت رن

ه ای که ترس را به وجودش تزریق یم  سکوت و نگاه خیر

 یل! یلترسونیمکرد،لب زد:داری یم

 خوابی دستم بندازی؟ بازم یم

 

بی نفس به گلویش چنگ انداخت و با نگاه به آسمان ابری 

شه...مسخره تاریک باالی رسشان،غرید:حالم داره بد یمو 

 باز... 

 

ی خوبی که از بینی و چرخاند،چشمش روی باریکه رس که

گوش های او رسازیر شده بود ثابت ماند و حرف در 

 دهانش ماسید وقلبش از جا کنده شد. 
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 نهصدوهشتادوپنج#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

با تن صدابی که از ترس تن خیس او را با شدت تکان داد و 

 یل؟؟باالتر رفته بود،گفت:یل

 شنوی صدام و؟؟ یل؟؟یمچت شد یهو؟؟..یل

 

ک روی هم افتادند و خون از گوشه ی لب پلک های دخیی

 های نیمه بازش هم رسازیر شد. 

 

 :یا خدا!! -

 یل!!.. یل
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 ی او را در آغوشش باال کشید.. تن یخ زده

 

 بیمارستان یم رساند. باید هرچه زودتر او را به 

 

ون فرستاد و بر خود بی عقل و رفتار  با حرص،بازدمش را بیر

 اش لعنت فرستاد. بچگانه

 

به مغزی شده بود...چه خایک باید به رسش  کش ضی اگر دخیی

 یم ریخت؟

 

ده شد و تن بی 
جان او را سفت چسبید تا بلندش فکش فشر

ه کند..اما هنوز حنی روی زانو هم بلند نشده بود ک

ی افتاد.   سکندری بدی خورد و روی زمیر

 

ر آن هوای رسد و فریاد درمانده اش بلند شد و د

،عرفی رسد روی تن و پیشابی اش نشست..   بارابی
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 داشت سکته یم کرد! 

 

قلب وحشت زده اش مرزی تا انفجار نداشت و خوبی که 

ی زیر پایش را یم پوشاند..کم مانده بود دیوانه  داشت زمیر

 اش کند! 

 

ی با یم  خواست که از جا بلند شود..تن بی جان او را تا ماشیر

د و   تا خود بیمارستان پرواز کند.. خود بیی

ون  یم خواست که از حیاط لعننی خانه اش هرچه زودتر بیر

برود؛اما انگار که پاهایش را از جان و استخوان خایل کرده 

 بودند که هرچه زور یم زد،توان رس پا شدن نداشت.. 
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 و مشت  
ی

گره خورده اش را با فریادی که از زور درماندگ

ی کوبید و هزار حرص،از عمق وجودش برآم ده بود،روی زمیر

 فکرش را لعنت فرستاد. باره خود بی 

 

 داشت دیوانه یم شد! 

 

 

 

 

 نهصدوهشتادوشش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ک را از سینه اش جدا کرد. با جان  کندن...رس دخیی
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رنگ گچ او را دید و خوبی که نیم دانست از کدام زخم و 

ون یم  ،از جابی جابی صورت او بیر
ی

 جهید را هم... بریدگ

 

 داشت عقلش را از دست یم داد.. 

 

داشت دیوانه یم شد و حنی توان نداشت تا نگاه مبهوت و 

بی که درست در مقابل اش را از روی صورپر وحشت

 چشمانش داشت غرق خون یم شد،بردارد. 

 

 :داراب.. -

 

 :نه..نه.. -

 

ی رسخش یم بارید و...حنی قطره های آب باران بر چهره

 دریای خون را نیم شستند!..  هم آن
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ک باز هم در گوش  د و صدای ضعیف دخیی پلک برهم فشر

 هایش پیچید.. 

 

 :بسه.. -

 

عرقش انداخت و شنیدن دوباره  باد،لرزی بر تن خیس از 

بار با تمام وجود فریاد  یل منجر شد که اینصدای یل

 بکشد:بسه!!! 

 

هم  پلک هایش با وحشنی دوچندان،تا آخرین حد ممکن از 

،تمام آن صداهابی که در 
ی  سنگیر

فاصله گرفتند و سکوبی

 پیچید را در دم خفه کرد. گوشش یم

 

نگاه مبهوتش را از روی سقف باالی رسش تا روی 

ی شد. دیواری رس داد و با گیچی رسجایش نیمساعت  خیر
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بان قلبش هنوز آرام نگرفته بود..   ضی

 

ی و پر صدای تپش های تند و بلندش را حنی در رس سن گیر

 دردش هم حس یم کرد و....خواب دیده بود؟؟ 

 

 تعادل رس پا تن کرختش را از روی کاناپه جمع کرد و بی 

 ایستاد. 

 

 

 

 

 

 نهصدوهشتادوهفت#پارت

 جانیل#یل
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تمام تنش خیس عرق بود و گلوی خشکش در طلب چکه 

 ای آب التماس یم کرد. 

 

خانه برداشت  ی و قدم های سنگینش را به سمت آشیی

درحایل که از تصاویر جسته و گریخته ای که به یادش یم 

بانش را در  بر یم گرفت،شیر امد،ترش عمیق قلب پر ضی

 آب را باز کرد و رسش را زیر آب رسد کشید. 

 

انگار که تمام انرژی اش را آن کابوس لعننی با خود به یغما 

 برده بود. 
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اره،ترش نفس تندش هنوز آرام نگرفته بود و با آن قد و قو 

یل به جانش انداخته بود را به را که صورت غرق خون یل

   دوش یم کشید. 

 

د و در همان حال،رس کج کرد و کیم اب از پلک برهم فشر 

ون شیر نوشید و در نهایت کله ی خیسش را از زیر آب بیر

 کشید. 

 

 نیم توانست هوای این شهر لعننی را تحمل کند.. 

 

 طاقت نداشت.. 

 

 شد! .قطعن دیوانه یمماند. اگر یم

 

کلید خانه را برای میثم زیر پادری گذاشت و به سمت خانه 

 اش حرکت کرد. 
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ین و بقیه..و  یک ساک کوچک و توضیچ مختص برای شیر

ی کلید خانه ین،برای سفری که به خیال درنهایت گرفیی ی شیر

خود یم خواست آرامش از دست رفته اش را با آن  پیدا 

 کند... 

 

 

 

 

 

 

 نهصدوهشتادوهشترت#پا

 جانیل#یل
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 **** 

 

 :چشمات و باز کن عزیزم. -

 

 آسوده از نوازش های دستش،لبخندم بیشیی کش آمد. 

 

 ... یل:یل-

 

 صدای مامان بود. 

 بارها اسمم را صدا کرده بود. 

 

 :منتظرتن.. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 3182 

نوازش دستان لطیفش،این بار نصیب صورتم شد و من 

ان داشتند و قلبم را بوسه غرق در حس هابی که انگار ج

 داشتم.. باران یم کردند،پلک هایم را بسته نگه

 

 .. یل:یل-

 

 خوردند.. صداها درهم پیچ یم

 

ین..همهصدای بابا..مامان..خاله ی آدم هابی که شیر

 شان.. شناختمیم

 

  :وقتشه-

 

 نوازش ها متوقف شد و در لحظه تنم به سمنی کشیده شد 

 

 :آخ.. -
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ای وجودم را دردی عمیق در بر گرفت و نفسم ثانیه بند بند 

 بند آمد. 

 

- !!!  :دکیی

 

صدای جیغ زبی گوش هایم را پر کرد و پلک های سنگینم 

 تکابی خورد. 

 

 حس سنگینی یم کردم.. 

 

انگار تمام بدنم را با شن و ماسه پر کرده بودند که حنی 

 زور یم توانستم تکان بدهم. انگشتانم را هم به

 

 هوش اومد...بهوش اومد!! :ب-
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الی پلک هایم را که باز کردم..نور چشمم را زد و صداهای 

شان نیم شدم گوش هایم را پر زده ای که متوجههیجان

 کرد. 

 

 

 

 

 هنهصدوهشتادون#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 خسته بودم. 

 

دلم خوابی عمیق را طلب یم کرد و دردی که در تنم پیچیده 

 داد. بود،مجال نیم
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- ! ی  :یاحسیر

 

صدای گریه و شیون زبی بلند شد و حضور چند نفر را 

 باالی رسم حس کردم. 

 

دم..   کالفه پلک بر هم فشر

 

شدند..حس یم کردم حنی گوش هایم هم کاش ساکت یم

 و تحمل شنیدن این همه صدا را باهم ندارند.  تاب

 

،یگ از چشمانم را  نفس عمیقی کشیدم،که همان دم دسنی

 قوه مستقیم داخل چشمم تابیده شد.  نور چراغ باز کرد و 

 

 :بهوشه. -
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نگاهم روی مردی که باالی رسم ایستاده بود تاب خورد و 

! گفت:خوششنیدم که این بار خطاب به من    برگشنی

 

 **** 

 

 

 خوابی کمکت کنم؟ :یم-

 

خودم را روی تخت باال کشیدم و به مخالفت رسم را برای 

 مامان تکان دادم. 

 

ی  غذا خوری تخت را به سمتم کشید و ظرف یکبار  میر

مصف و ماست کوچگ که دقایقی پیش پرستار آورده بود 

 را رویش گذاشت. 
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شد،با تکان موجب دردم یمکالفه از انژیوکنی که با هر 

پلوبی دست دیگر قاشق را برداشتم و مشغول خوردن عدس

 که ناهار امروزم بود شدم. 

 

.. :فردا مرخص یم-  شر

 

ون فرستادم.   نفسم را بیر
ی

 با کالفگ

 

حنی تحمل یک روز دیگر هم برای من سخت و طاقت 

 فرسا بود! 

 

خواست بعد از یک هفته رس کردن در بیمارستان...دلم یم

ی پنجره ی کوچگ که کنار تختم بود،پا به فرار که از همیر

 وقِت دیگر به این حوایل برنگردم. بگذارم و هیچ

 

 بخور! :غذات و کامل -
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 نهصدونود#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ی را عقب کشیدم و درحایل که باز هم روی تخت  بی میل میر

 تونم دراز یم کشیدم گفتم:نیم

 

ی و خسته اش  آیه کشید و نگاه من روی چشمان غمگیر

 کش آمد.. 
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 مامان خییل تغییر کرده بود! 

 

ی   طور.. باباهم همیر

 

یم یم کردند و شاید اگر با نگاه هابی مهربان و غمزده تماشا

ی دیگر هم از آن ها  تاپ و گوشر یک لپ جدید و هزار چیر

 طلب یم کردم..بدون چون و چرا برایم فراهم یم کردند! 

 

 دلسوزی نبود! 

 

 یم دانستم که چه بر رسشان گذشته... 

 گریه های بابا برای بهوش آمدنم...شیون های مامان... 

 را به یاد داشتم. همه

 

 حاالبی 
 که از آن اتفاق جان سالم به در بردههم  حنی

بودم،وقنی که بابا مرا روی این تخت و رسم به دست 
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دید،اشک در چشمانش جمع یم شد و خوب یم فهمیدم یم

د . ای جلوی ریزش آن ها را یمکه با چه سخنی   گیر

 

مت حموم؟ -  :بیی

 

 بی حوصله نچی کشیدم

 

 رم. :فردا یم-

 

نشست و چشمان خسته اش  بی حرف روی صندیل کنارم

 داد،دوخت. را به تلویزیوبی که روشن بود و برنامه نشان یم

 

 :خسته ای مامان..صندیل و باز کن یکم بخواب. -

 

 :خسته نیستم عزیزم.دیشب خوب خوابیدم. -
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 نگران من نباش. 

 

 نگاهم را از تن الغر شده و صورت خسته اش برداشتم. 

 

 حال و روزمان گرفت...  دلم از 

 

 
ی
ی مثل انگار بمب وسط زندگ مان ترکیده بود که هیچ چیر

 گذشته به چشم نیم آمد. 

 

 

 

 

 نهصدونودویک#پارت

 جانیل#یل
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ون فرستادم و تلفن همراهم را از زیر  نفس سنگینم را بیر

ون کشیدم.   بالشتم بیر

 

اش را روشن کردم و طبق معمول این یک صفحه

ردم و در نهایت وارد هفته،تماس ها و پیامک هایم را چک ک

 . ی واتساپ شدمبرنانه

 

 نگاهم را به اسم اوبی که در این مدت،حنی حالم 
با ناراحنی

سی  ده بود دوختم.. راهم نیی

 

 :خییل بدی..[ -]

 

 بی تعلل پیام را ارسال کردم. 
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به اندازه یک دنیا از او گله داشتم و در این حال و روز 

ستم اصلن گ دچارش ای که نیم داننابسامان و مریضی 

 
ی

 شدم...دلم گریه کردن برای قلنی را یم خواست که دلتنگ

 امانش را بریده بود و مدام نهیب یم زد

 خوادت؟؟؟""نکنه دیگه نیم

و چه حدس و گمان دیگری یم توانستم داشته باشم جز 

 این؟

 چه کیس دلش یک دخیی بیمار را یم خواست؟

ز حاال به بعد هم باید کیس که دو ماه به کما رفته بود و ا

ی و تغذیه ای حساب شده یم  شب و روزش را با انسولیر

 گذراند؟ 

 

 انقدر بی 
ی  صدا اشاید برای همیر

ی
ام پا پس کشیده ز زندگ

 بود... 

 !  بدون حداحافظی
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 :ازت بدم میاد[ -]

 

با تمام حرص نوشتم و وقنی سند پیام را زدم،همان لحظه 

بان قلبم باال    گرفت.. تیک آبی خورد و ضی

 

منتظر چشم به صفحه دوختم و درحایل که سیع یمی کردم 

 بر احساساتم مسلط شوم،در دل نالیدم

 ؟""چرا هیچی نمیگه؟؟

 

 :نامرد![ -]

 

دم و نوشتم  لب برهم فشر

 دوبی خی به رس من اومده اصن؟؟[:یم-]
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 نهصدونودودو#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 

 مگر یم شد که نداند؟

ین و پروانه  ی دیروز به مالقاتم آمده بودند! شیر  همیر

 دانستند! آن هم درحایل که حنی زمان به کما رفتنم را هم یم

 

 :دیگه دو... -]
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پیامش روی صفحه باال آمد و انگشتانم از حرکت 

 ایستادند. 

 

؟[ -]  :خوبی

 

 با ناراحنی نوشتم

؟؟[ -] ی ؟؟..همیر  :خوبی

 

ه ماندم که بعد انتظار به صفحهچشم از  ی گوشر خیر

،سوالم را بی جواب
 گذاشت و آفالین شد.   دقایقی طوالبی

 

 :دیگه..دوسم نداره.. -

 

اشک به چشمانم نیشیی زد و با بغضی که هر لحظه حجیم 

ی پاهایم افتاده بود را برداشتم و تا  تر یم شد،پتوبی که پاییر

 روی رسم باال کشیدم. 
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 یل؟! :یل-

 

دم و گفتم:خستم م خوام امان..یمکالفه،پلک روی هم فشر

 بخوابم. 

 

 :باشه.. -

 

ی   بیشیی
ی

صدای زنگ موبایلش که بلند شد،با آسودگ

چشمان خیسم را زیر پتو پنهان کردم و شنیدم که خطاب به 

 فرد پشت خط گفت:سالم الهام جان.. 

 

ون رفت،پتو را کنار کشیدم و با حرص و  از اتاق که بیر

بودند با  حنی اشک هابی را که بی اجازه جاری شدهنارا

 پشت دستم پاک کردم. 
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 نهصدونودوسه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 :نامرد.. -

 

دم و با حرص غریدم:اگه یه قطره دیگه اشک  لب برهم فشر

 یل!! بریزی یم کشمت یل

 دم عمیقی گرفتم و باز هم دست زیر پلک هایم کشیدم. 
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 دن زیاد داشتم.. دل خور وقت برای خون

ی برای گریه و زاری هم   طور.. همیر

ی کل روز هابی که از این به بعد باز هم بدون شاید به اندازه

 شدند! او رس یم

 

 .. یل:یل-

 

بی هدف گوشر به دست گرفتم و درحایل که سیع یمی کردم 

 با مامان چشم در چشم نشوم،گفتم:بله؟ 

 

طور که موهای پخش و پال به روی کنارم آمد و همان

 ت:الهام االن زنگ زد. بالشتم را نوازش یم کرد،گف

 

 :هوم.. -
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:گفت تا عص بیاد پیش تو بمونه..که من برم خونه یکم به -

 ت برسم. مابی و بابا

 

 بی تفاوت رس تکان دادم. 

 

؟:اذیت که نیم-  شر

 خوابی خودم بمونم پیشت تا وقنی که بابات میاد. اگر یم

 

 :نه..تو برو. -

 

و گفتم:خییل بعد هم لبخندی نثار چشمان نگرانش کردم 

احت کن،من اینجا تنها هم  خسته شدی..تو برو خونه اسیی

 که باشم خودم از پس خودم برمیام. 

 ن نباش. نگرا

 

 ای روی گونه ام نشاند. خم شد و بوسه
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 :قربونت بشم.. -

 

نگاه خیسش را از نگاهم دزدید و به سمت کمد کوچگ که 

 وسایلش را داخل آن گذاشته بود راه افتاد. 

 

 مان،انگار که اشکمان دم مشکمام بود.. روزها همه این

 

 

 

 نهصدونودوچهار#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 :کاری با من نداری مامان؟ -
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 لبخندم را کش آوردم و گفتم:نه..خدافظ. 

 

ی دیگری روی گونه ام نشاند و درنهایت با چند بوسه

ون رفت. توصیه  ی دیگر از اتاق بیر

 

ون فوت   کردم و نگاهم را از پنجره،به دم سنگینم را بیر

کم داشت ابری یم شد و نور خورشید آسمابی دوختم که کم

 سو تر یم کرد.. را کم

 

 باالخره فردا از این زندان راحت یم شدم.. 

 گشتم..به اتاقم.. مان بریمبه خانه

به چهاردیواری کوچگ که یم توانستم برای خودم اشک 

 ح... بریزم...با خیال راحت...تا خود صب
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قطره اشگ که روی گونه ام رس خورده بود را پاک کردم و با 

 نشستم که دلم را هوابی یم  لبخند لرزانم به تماشای
بارابی

. کرد برای یک پیاده  روی طوالبی

 

آیه کشیدم و خواستم چشم ببندم و از صدای باران لذت 

م..که تقه ای به در خورد و اخم هایم را در هم کشید.   بیی

 

 وبی خوشگل خانوم؟ :خ-

 

رسی تکان دادم و با دیدن کیف دسنی کوچک و آشنابی که 

نارضاینی تنم را روی تخت باال کشیدم در دست داشت،با 

 و نشستم. 

 

چند وقت مدام  دستم را جلو بردم و پرستار مهربابی که این

ی آغشته به به اتاقم رس یم زد و تستم را یم گرفت،پنبه

کشید و با قلیم که رسش سوزن ریزی الکل را روی انگشتم  
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داشت،پوست رس انگشتم را سوراخ کرد و لبخندی به چهره 

 ی من زد. درهم رفتهی 

 

 ...خوبه! ۱۹۸: -

 

دستگاه را داخل کیف برگرداند و ادامه داد:آب زیاد بخور 

 عزیزم. 

کنم که قندت باالتر دو ساعت دیگه بازم میام چکت یم

 نرفته باشه. 

 

 ن. :باشه..ممنو -
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 نهصدونودوپنج#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ون رفت و من درحایل که  ین از اتاق بیر با همان لبخند شیر

خون بافی مانده روی انگشتم را پاک یم کردم،زیر لب 

 غریدم:آخه این مریضی کوفنی دیگه از کجا پیداش شد! 

 

 یل... :یل-

 

 بهت زده،نگاهم را باال کشیدم.. 

 

 :داراب؟ -
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چشمانم به اشک نشست و نگاه دلتنگم روی در لحظه،

ی مردی که جلوی در ایستاده بود و با همان و چهره قامت

ی و عجیب تماشایم یم کرد،کش آمد..   نگاه سنگیر

 

 آمده بود..باالخره. 

 

 :فکر کردم.. -

 

ی لرز گرفته ام مجال ادامه دادن بغض امانم را برید و چانه

 نداد. 

 

را پشت رسش بست و با نگاه  مقابل چشمان گریان من،در 

ه ای که حنی یک ثانیه هم از روی صورتم کنده نیم  خیر

 شد،جلو آمد و کنار تختم ایستاد.. 
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له یم زد و سکوت دلم داشت برای شنیدن صدایش له

 عجینی که در پیش گرفته بود،آن را از من دری    غ یم کرد.. 

 

ی ا صدابی که از بابت گریهبی طاقت،دستش را گرفتم و ب

 آرامم گرفته به گوش یم رسید نالیدم:داراب.. 

 

ی مردانه و در لحظه،شانه های پهنش لرزید و صدای گریه

 ارامش قلبم را از تپش انداخت. 

 

بهت زده،اسمش را صدا کردم که مقابل چشمان مبهوتم 

 خم شد و تنم را محکم در آغوشش گرفت.. 

 

وی هم افتاد حال او دچارم کرده بود،ر پلک هایم از غیم که 

 و رسش در گردن و موهای آشفته ام فرو رفت.. 

 

 :خدایا شکرت...خدایا شکرت... -
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دار و بی قرارش را زیر گوشم شنیدم و زمزمه های خش

 تمام دور کمرش انداختم. 
ی

 دست آزادم را با دلتنگ

 

 

 

 

 نهصدونودوشش#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

بوسه های گرمش روی گردنم نشست و خییس اشک 

 هایش هم.. 
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با دیل بی قرار،دم عمیقی از عطر تنش گرفتم و به این فکر 

تاب این آغوش کردم که بعد از این همه دوری..چقدر بی 

 گرم بودم و خیی نداشتم. 

 

 :باالخره دلت برام تنگ شد؟ -

 

کنارم روی تخت نشست و کیم که از تنم فاصله 

 گرفت،چشمان ناآرامش را به چشمان خیسم معطوف کرد 

 شدم.. :داشتم دیوونه یمو ادامه داد 

 

دلم هزار باره برای صدای بیم که این روز ها بیشیی از 

همیشه محتاج شنیدنش بودم،ریخت و دستم پیش رفت 

 برای پاک کردن خییس زیر پلک هایش. 

 

 باور نیم کردم که او داراب باشد.. 
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ون یم مردی که از دریچه ی چشمانش هزاران حس قوی بیر

و رو یم کرد،هیچ شباهنی به آن داراب قلبم را زیر امد و 

 و خونشد نداشت! 
ی

 سنگ

 

طور که مچم را یم گرفت و کف همان دسنی را که بند این

زد،نیم توانست کار آن دارابی صورتش کرده بودم بوسه یم

 شناختم باشد. که یم

 

با انگشتانش به نریم موهایم را نوازش کرد و مردمک های 

ی اجزای صورتم چرخ خوردند. رای بار هزار قرارش ببی   م بیر

 

 موهایش بلند شده بود..ته ریش هایش هم.. 

 

اش کیم خشن تر به نظر یم رسید و چشم های حاال چهره

 آبی رنگش بیشیی به چشم یم امدند. 
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 خواست صورتش را بوسه باران کنم. دلم یم

ی بخوابد و قلبم آرام   و خواسیی
ی

آنقدر که اتش این دلتنگ

د.   بگیر

 

 ر که جای چند ماه،او را سال ها ندیده بودم. انگا

 

نفس عمیق دیگری کشیدم و من هم مثل خودش،لب 

ه ه تماشایش کردم. بستم و خیر  خیر

 

ی بود،اما سکوبی که میان مان افتاده بود،زیادی سنگیر

 یمچشمان پر حرف
ی

 کرد این میان.. مان زیادی پرچانگ

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهسا                                                     لی لی جان       

EXCHANGE GROUP. 3212 

 نهصدونودوهفت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

نگاه آبی رنگ او با حس های عجینی که تنها ناراحنی را از 

شان تشخیص داده بودم،روی صورت و لباس زار و میان

بزرگ و انژیوکنی که دستم را کبود کرده بود رفت و آمد یم 

کرد و نگاه دلخور و دلتنگ من..روی مردی که دیر آمده 

 بود! 

 

ام،این بار تا ردهکه از موهای درهم گره خو نوازش دستش  

ی رسدم کشیده شد..طاقت نیاوردم و درحایل که روی گونه

رسم را عقب یم کشیدم تا که احساساتم بیشیی از این 

 جوالن ندهند،با ناراحنی گفتم:چرا اومدی؟ 
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ی کشید و لب  دستش را که در هوا مانده بود،با مکث پاییر

 خوابی برم؟ زد:یم

 

ای پلک بست و هاسمش را صدا کردم که لحظکفری 

 سیبک گلویش تکان خورد. 

 

 :نفس داراب؟ -

 

قراری که شاید برق چشم باز کرد و این بار با آبی های بی 

گر جلوه یم داد،قلبم اشک تا این حد ان ها را پرنفوذ و رخنه

گرفته اش گوش هایم را به لرز انداخت و صدای بم و خش

 را پر کرد

 سمم و از زبون تو بشنوم؟  چقدر منتظر موندم تا ادوبی :یم-

 

بغض کردم و با قلنی که داشت برای صدا و چشم های 

دار او دیوانه بازی در یم اورد،با دلخوری لب زدم:اما حس
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تو دیر تر از همه اومدی دیدنم..حنی دیرتر از عرفان و حاج 

 جواد! 

 

ی و عجیبش کش حایل  دار شد و من بی طاقت از نگاه سنگیر

،با عصبانیت گفتم:چرا اومدی شد که داشت عوض یم

ای که داراب؟؟...اونم االن!بعد از دوماه و نیم و یک هفته

 من چشمم به در خشک شد؟ها؟ 

 

دوبی که دستم را گرفت و با نرمش گفت:آروم!..یم

 عصبانیت و تنش برات خوب نیست! 

 

هم نیم دستم را پس کشیدم و با ناراحنی و بغضی که خودم 

 م بر نیم داشت،گفتم: دانستم چرا دست از رس 

..تازه االن اومدی که...ثابت کنی بعد از این همه مدت. 

 هیچ ارزشر پیشت ندارم؟اره؟
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 نهصدونودوهشت#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ی  قطره اشگ از گوشه چشمم چکید و نگاه آشفته او سنگیر

 تر از قبل،روی صورتم کش آمد.. 

 

 م از او.. ناراحت بود

بی را در وجودم حس یم کردم و دلم گله حس غرینی از تنها

 کردن بیشیی یم خواست. 
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 شاید زیادی دلنازک شده بودم.. 

 تابم ناز کشیدن یم خواست.. شاید هم دل بی 

  

 لبخند که زد،دلم بیشیی گرفت. 

 

 ام یم کرد؟ مسخره

 

 دوبی خی به رس من بیچاره اوردی؟ :یم-

 

یه و تحلیل ید و قبل از اینکه فرصت تجز تنش را جلو کش

ی را داشته باشم،با دستانش صورتم را قاب گرفت و با  ی چیر

 آرامش و مکث،پشت هر دو چشمم را بوسید. 

 

فاصله که گرفت،نگاه گیج و رسگردانم به چشمان خسته و 

ناارامش گره خورد و لبخندی که لبش را کش اورد،این بار 

ی به  نظرم آمد. تلخ و غمگیر
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د..تا فقط یه لحظه چشمای تو دوبی خی به رس من اوم:یم-

 رو باز ببینم؟.. 

 

 آبی های محبوب من...غم داشتند؟ 

 

 :بی انصافی نکن! -

 

داره نگاهش،لب بسته نگه داشتم مسخ شده از حالت تب

دارش ای که حنی در صدای مردانه و خشقراریو او با بی 

که مردم   نمود پیدا کرده بود،گفت:جونم به لب رسید..بس

 دم...تا تو بموبی برام! و زنده ش
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 نهصدونودونه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ه ماندم،که ادامه داد:حنی نذر مشتاق به چشمانش خیر 

مت امام رضا..   کردم، بهوش که اومدی بیی

 

 رضا؟! :امام-

 

 لبخندش بیشیی دلم را به بازی گرفت 

 :امام رضا. -

 

؟   مکث کردم و با رسدرگیم پرسیدم:دوتابی
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 . :دو تابی -

 

سم،که رس جلو کشید و بوسه ی خواستم سوال دیگری بیی

 گرمش کنج لبم را نشانه گرفت. 

 

ه اش بیشیی لپ هایم را با خجالت،لب گزیدم،که نگاه خیر

 کرد. 
ی

 رنگ

 

 جوری نگام نکن. :این-

 

.. دم عمیقی گرفت و با مکث گفت:باورم نیم  شه که برگشنی

 

 ؟ :برای همینم یک هفته نیومدی دیدنم-

 

گاه ناخوانایش را به کبودی دستم دوخت و گفت:هر روز ن

 میومدم... 
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 مثل امروز... 

 

 بهت زده پرسیدم:هرروز؟ 

 

به تایید رس تکان داد،که متعجب گفتم:پس چرا نیومدی 

 پیشم؟ 

 

ی چشم نگاهش را که باال کشید،لحظه ای از حالت غمگیر

 هایش دلم فرو ریخت

 :چون تقصیر منه.. -

 

 ریش هایش کردم.   بند صورت و تم را قرار،دسبی 

 

؟ :خی یم-
ی

 گ
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فکر به حس و حال این دل وامونده دامن :اگه من بی -

 زدم.. نیم

 

 

 

 

 

 هزار#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 لبخندم را کش آوردم. 

 

ی ببینم.   نیم خواستم او را در این حال غریب و غمگیر
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 تاب و تحملش را نداشتم. 

 

ی هر و هوای گرفته از این رو برای عوض کردن حال

مان،ابرو باال انداختم و با جدیت گفتم:اون موقع منم دوی

 کردم! با یه خوشتیپ دیگه شوهر یم

 

لحظه ای مات نگاهم کرد،که نرم شانه باال انداختم و 

گفتم:پس باید خداروشکر کنی که یه نمه اون حس و حال 

 آقا داراب!  المصبت و پر و بالش دادی! 

 

به چشمابی که حاال گرم تر از همیشه و با شیطنت،رو 

تماشایم یم کردند،لب زدم:وگرنه که االن یه بابای دیگه 

 جلوم نشسته بود و... 

 

ی محکیم نشاندم و ادامه ناغافل روی گونه اش بوسه

 دادم:..از ماچ آبدار من نهایت لذت و یم برد!! 
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و گرمش در برگرفت و با  بالفاصله تنم را با آغوش بزرگ

و حرض ملموس زیر گوشم لب زد:تو فقط مال  تملک

!...مال من!   دارابی

 نفس من...جون من... 

  

 تمام،پلک روی هم گذاشتم و اجازه دادم تا که 
ی

با آسودگ

د.   قلب بی قرارم از حضور و وجودش،بیشیی آرامش بگیر

 

 :فکر کردم دیگه دوسم داری.. -

 

 روی بناگوشم نشاندی عمیقی بوسه

تونم ازت مم بخوام..دیگه نیم:حنی اگه خود-

 بکنم...بچه! دل
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ی ته جمله اش را با حرص ادا کرد و همان دم،گاز بچه

ضم  ی محکیم از گونه ام گرفت،که صدای آخ معیی نسبیی

 بلند شد. 

 

بخیسر که کنج مرا از خودش جدا کرد و با لبخند رضایت

توجه به اخم تصنیع لبش را باال کشیده بود،بی 

؟ مرخص یم من،پرسید:فردا   شر

 

 بی حواس گفتم:آره.. 

 

 رس تکان داد

 :فردا منتظرم باش.. -
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 هزارویک#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ای که خوب یم دانستم از جای دندان دستم را از روی گونه

 های او رسخ شده،برداشتم و گیج پرسیدم:چرا؟ 

 

 خوام بیام بدزدمت! :یم-

 

؟! بهت زده از لحن جدی و نگاه مصمم اش ل  ب زدم:خی

 

 ای که تنم بود رس خورد. نگاهش روی لباس بدقواره

 

سم  مکث که کرد،با تعجب خواستم بیی
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 کنی دیگه؟""شوخی یم

!..یه لباس آبی  که با همان جدیت عجیب ادامه داد:آبی

 روشن بپوش برام. 

 

 نگاهش را تا چشمان رسگردانم باال کشید

 :رنگ آبی خییل بهت میاد! -

 

  کردمخند متعجنی تک

 داراب؟؟ یم :معلوم هست خی -
ی

 گ

 

گردن جلو کشید و نگاه عمیق و مستقیمش،باز هم تمام 

 کرد.. اجزای صورتم را با مکث رصد  

 

 گم؟ :معلوم نیست خی یم-
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دستپاچه از تیله های براق و پرجاذبه ای که حاال لب هایم 

 را نشانه رفته بودند،لب زدم:نه.. 

 

 یت! خوام بیام خواستگار :یم-

 

" بلندی که ناخوداگاه بر زبان آوردم، لبخندش عمق  با "خی

بان قلب مبهوتم روی هزار رفت.   گرفت و ضی

 

تم را بند بازویش کردم و خودم را جلو با بی قراری دس

 کشیدم

 

ندازی داراب؟؟..آره؟...داری دروغ :داری دستم یم-

؟؟ یم
ی

 گ

 

 :نه -
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ه در نگچانه اه مبهوتم ادامه ام را به نریم گرفت و خیر

خوام بیام خواستگاری یه دخیی دیوونه...که قراره از داد:یم

م!   ماچای آبدارش نهایت لذت و بیی

 

؟.. :راست-
ی

 میگ

 

د.   او خندید و بغض گلوی مرا فشر

 

؟ -  :بابا خی

 

 :باهاش حرف زدم.. -
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 هزارودو#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 :داراب -

 

لم را زیر و رو کرد و دریای گرم و خروشان چشم هایش د

 اشک به چشمانم نیشیی زد. 

 

انگشتش را با مالیمت روی چشمانم کشید و صدای گرم و 

 گوش هایم را پر کرد  اشمردانه

 :جونم...چرا بغض کردی باز؟ -
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 و به شوخی اضافه کرد: 

 خوابی نیام؟ یم

 

 نفس عمیقی کشیدم.. 

 چقدر این نگاه مهربان و پرنوازش را دوست داشتم! 

 این لبخند را ..این چهره را...این حضور را! 

 چقدر تمام این مرد را دوست داشتم من دیوانه! 

 

 :یم دوبی مریضیم و؟ -

 

وی کرده  سکوت کرد و من با حس هابی بد و بغضی که پیشر

 بود،لب زدم:قند دارم.. 

 

 :قند داری! -
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 لب گزیدم..با همان حس های بد! 

 خب؟.. -

 

ه ه چشلحظه ای خیر مان ترم را تماشا کرد و لحظه ای خیر

ی گاز گرفته حکم و پر مکنی روی همان گونهی مبعد،بوسه

 ام نشاند. 

 

 :بهت نگفتم؟ -

 

 گیج لب زدم:خی و؟ 

 

نگش دوید و با تک ابروبی  شیطنت درون آبی های خورسر

؟  ینی لذیذ منی  باال رفته،گفت:اینکه تو شیر

 

 جدیم!  با فکری به شدت درگیر نالیدم:داراب...من

ی که...   تو...تو دوست داری با دخیی
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ی می ان حرفم آمد و با جدینی که لبخند عریضش را هم از بیر

 یل رو دوست دارم! برده بود،گفت:من یل

تونه شامل یه مقدار گلوکز ی تعلقاتش!...که یماونم با همه

 اضافی توی خونش باشه! 

  

 چشمگ زد

ینی باال! - ،با شیر ینی  :یه شیر

 

برچیده،دستانم را شمم رسریز شد و با لب هابی اشک از چ

از هم باز کردم و با همان بغضی که حاال از بابت دوست 

ی عمیقم نسبت به او،ترک برداشته بود لب زدم:تو  داشیی

ین!   تلخ و من شیر

 زن و مرد باید مکمل هم باشن..مگه نه؟ 
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ی مردانه و خوش آهنگش گوش هایم را پر صدای خنده

ش گرفت،پلک تن جلو کشید و مرا در آغوش کرد و وقنی که

 بستم و با همه وجود گفتم:خییل دوست دارم.. 

 

 

 

 

 

 

 هزاروسه#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 **** 
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 این روزها..خوب یم گذشتند..شاید مثل رویاهایم! 

 من..در کنار او..همان مردی که یم خواستم! 

 العالج...و تزریق داروبی جدید،در سه وعده. 
  با یک مریضی

 

 نیم دانم. 

 گذاشتم..یا حکمت الیه! ش را قسمت یمشاید باید اسم

ین سال های عمرم دچار این  ،و بهیی اینکه من در جوابی

بیماری شدم..شاید حکمنی بود که برگ رسنوشتم را 

کرد.   دستخوش تغییر

ی برای من!   یک تغییر زیادی بزرگ و سنگیر

 شاید هم بهای این عشق نامتعارف بود.. 

 نیم دانم. 

ر این روزها...سیع یم کردم کمیی فکر کنم،و بیشیی لبخند د

بزنم، و به سوزبی که هربار توی گوشتم فرو یم رفت و گاه 
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ون یم امد..گاه کبود یم شد،و یا   بیر
از جای ان،قطره خوبی

 گرفت،توجیه نکنم. درد یم

 

 یم خواستم که شاد باشم. 

د اشک ر مان فکر یم کردم،بی برو برگچراکه اگر به وضعیت

 هایم رسازیر یم شدند! 

 

 بابا راضی نبود!مثل چند ماه گذشته! 

اما تنها سکوت یم کرد و با لبخند غمگینی که روی لب یم 

د.   کشاند،جابی از قلبم را یم فشر

 

 مامان هم...زیادی تغییر کرده بود! 

 

ی ها و  شاید فاحش ترین نشانه اش،همان قربان صدقه رفیی

یگر به توبیخ و شماتت و...نیم دای بود که زبان نرم شده

 چرخید! 
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اد او حنی به آمدن دوستابی که هیچ ی وقت آن ها را جزو آدمیر

هم حساب نیم کرد،گیر نداد! ،و متعاقبش با اخیم غلیظ و 

 چشمابی پر غیظ اخطار نداد که

 با این بی رس و پاها "یل
یل! چند بار باید بهت بگم کمیی

ه تر از خودت،دور و نبگرد!!..یه مشت بچه پرروی دیوو 

 برت جمع کردی؟؟

 یه کاری نکن خودم جوابشون کنم!".. 

 

 ی مامان بود! و این همان تغییر بزرگ در رفتار و رویه

 

همان رفتار جدیدی که تنها حشت را به وجودم تزریق یم 

 کرد.. 
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 هزاروچهار#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 کردحشبی که با ناراحنی دم گوشم زمزمه یم  

رفنی که خوب باهات رفتار یم تمن باید تا دم مرگ یم"ح

 کردن؟" 

 

 و جواب چه بود؟

ی تر شاید! یک "آره"  ی غمگیر

 

ن کنارم بود،یک حضور موثر که با  این روزها مامان اکیی

 ای همراه بود! احساس خوب مادرانه
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در تمام لحظه هابی که دنبال خرید و کارهای جشن 

 بودیم،کنارم بود. 

 د. دایم نظر 

 ی خودش را دخیل یم کرد. سلیقه

 وسواس به خرج یم داد. 

 نظرم را یم پرسید. 

 حواسش بود که زیاد خسته نشوم. 

ی به موقع و درست  غذایم..داروهایم...تستم..همه چیر

 باشد.. 

 

جمع..که با خود حس کنم که،دارم!..یک یک طوِر حواس

 خون را! همراِه هم

 یک مادر! 

!..شاید بیشیی از ا او صجنس که یم شد بیک هم مییم باشر

 یک دوست! 
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شاید کیس که حاال یم توانستم بااو،کافه ها..رستوران 

ها..پارک ها..و کیل جاهای دیگر را بگردم و حرف بزنم و 

ی بود دیگر،نه؟ حرف بزند و...رابطه ی همیر
 ی مادر دخیی

 

دو ماه و نیم مدت زمان زیادی کوتایه بود برای این همه 

 .. آن ها  تغییر در 

 

شاید آن زمان که زیر دستگاه ها به خواب رفته بودم و دکیی 

ام با آن ها صحبت کرده بود،تلنگر از وضعیت بِد هوشیاری

 تغییر را خوردند! 

 

 حس از دست دادن یک عزیز..اوالد..فرزند.. 
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 هزاروپنج#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

ی است! به اد همیر ی  نظرم طبیعت آدمیر

 در نیم دانیم.. هستند..قتا وقنی که 

 انگار که از آینده خیی داریم! 

 
ی
ی هستیم تا ابد در کنار هم زندگ یم کنیم و  انگار که مطمی 

ی هم!   فرصت بسیار است،برای دوست داشیی

 

 اما چه کیس یم داند؟ 
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شاید آن زمان که برق را خاموش کرده ای تا با خیال فردابی 

و نده شود که یم اید،رس روی بالشت بگذاری،روح ک

 ی بعد را به خود نبینند! چشمان بسته حنی ثانیه

 

 تجربه کرده بودم مرگ موقت را. 

 

 هنوز داخل دهانم کیک توت  آن لحظه که تکه ای
ی

فرنگ

 ای سیاه،پوشاند. بود و...چشمان من را به ارایم پرده

 

آن لحظه فکرم پیش داراب بود!...و شاید هم طعم شن 

ی سینه ای که سهجیب و قفی کیک و نفس های عشده

ی یم شد..   سنگیر

 اگر بهوش نیم آمدم...قطعن با حشت از این دنیا یم رفتم! 

 

ی نوزده ساله که فرصت نکرد حنی کیک داخل  دخیی

 دهانش را کامل قورت بدهد! 
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 دسنی به چشمانم یم 
ی

 کشم.. با خستگ

 

 لحظه ها! 

 

 حاال حنی ثانیه ها را هم روی هوا میقاپانم. 

با قدرت بی نهایت،که در هر کدام از آن  ثانیه هابی 

 ها..شاید نصف جهان دچار تحول یم شود! 

 

د..یگ متولد یم شود...یگ عاشقیگ یم یم شود..کیس میر

ی شود..یگفارغ یم  خورد و... یم زمیر

 

 یل!!!!... :یل-

 

،ترسیده شانه هایم از جا یم پرد و با صدای فریاد داراب

 ر بر یم گردد. نگاه مبهوتم به سمت د
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 :دیوونم کردی.. -

 

 

 

 

 هزاروشش#پارت

 جانیل#یل

 

 

بار لبخندی بزرگ لب شنوم،که اینباز هم صدایش را یم

 آورد. هایم را کش یم

 صیی من! مرد کم
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 بندم و با آرامیسر که همراه با قصد و شیطنتتاپ را یملپ

ی بلند یم شوم.   است،از پشت میر

 

ون از اتاق یم اید،دسنی به  بی توجه به رسوصدابی که از بیر

اهن سفید رنگ خنکم یم ی توالت کشم و جلوی آینهپیر ی میر

 ایستم. یم

 

 صوربی پف کرده..با موهابی که کم از جنگل ندارند! 

 

کشم تا شانه را بردارم،زیر که دست یممیخندم و درحایل

 ده.. لب یم گویم:چطور هنوز من و پس نفرستا

 

ه به تصویر موهای بلندم را  با آرامش شانه یم کشم و خیر

 چشمان براق و خسته ام،لبخندم را بیشیی کش یم آورم. 
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شاید اگر کرم مرطوب کننده بزنم،پوستم کیم طراوت 

د.   بگیر

 

ی یم ون با این فکرد،شانه را روی میر گذارم و کرم را از کشو بیر

 که همان لحظه به ذ
ی

هنم آمده بود را زیر یم کشم و آهنگ

 زمزمه یم کنم.  لب

 :تو ای بال و پر من...رفیق سفر من.. -

 

 !!! یل:یل-

 

خنده،درحایل که کرم را روی پوست میخندم و با همان

صورتم پخش یم کنم،رو به تصویر خندان خودم در 

 اندازماینه،ابروبی باال یم

م اگه سایه:یم-  ت..نباشه رو رس من.. میر

فسم نیست..کجا تو ه خوده عشق..که بی تو نتو ای خود

 رسم نیست.. خونه داری..که هرجا یم
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ی او هم از ی برزخی و کالفهشود چهرهکارم که تمام یم

 داخل اینه نمایان یم شود و لبخند من عریض تر! 

 

که از چرخش دست هایم را از هم باز یم کنم و درحایل

،پف کرده و  اهن سفید و نچی به رقص درامده،به کوتاهم،پیر

دهم و مقابل شانه ها و دست هایم را در هوا تکان یمنریم 

 خوانماش بلند تر یمنگاه قرمز و خسته

گاهم :اهل کدوم دیاری..کجا تو خونه داری..که قبله-

 ذاری.. اونجاست..هرجا که پایم

 

 

 

 

 

 هزاروهفت#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 

آورد ، و من چون اش،لب هایم را کش یم لبخند کالفه

 سبک و رها،چرخی به دورش یم زنمای پروانه

- ! م آی دلیی  :آی دلیی

 ای از همه عزیزتر! 

 ای تو مرا همه کس! 

ی تو مرا بس!   داشیی

 

ش تمام یم  شود.. انگار صیی

زند و طویل نیم کفری،با دست آزادش کمرم را چنگ یم

 کشد که به تنش سنجاق یم شوم. 
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 اختالف قدمان را دوست دارم! 

 

ی چهرهطور که من از پااین ی جاافتاده و جذابش را رصد ییر

رنِگ دل آب کن،از باال نگاهم یم کنم و او با آن چشمان آبی 

 یم کند و نفس های داغش پوستم را نوازش یم دهند. 

 

 ی رس.. :جونم؟..بال و پر..سایه-

 

ی کشیده یم  شوند و نفس چشمان قرمزش تا لب هایم پاییر

 پر حرض یم کشد. 

 

 شنوی؟؟ کنم نیمصدات یمدو ساعته دارم : -

 

 اش را یم بوسم. چانه

 بدعنق شده. 
ی

 یم دانم که از خستگ
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 :شنیدم آقای بداخالق. -

 ندیدی داشتم میومدم؟ 

 

ده یم شود و نگاهش حریصانه تر.   پهلویم در چنگش فشر

 

 :نه بابا؟-

 ت! گرفنی رس راهبا اون اومدن،دو تا نونم یم

 

های پرشور و خندان یم لنی کج یم کنم و با همان چشم 

 گویم

 :تو جون بخوا..هاپوی بداخالق. -

 

کنج لبش که به طرح لبخندی کج باال یم رود،قلبم تکابی یم 

 بی گوش هایم را پر یم کند.. خورد و صدا

 شاید صدای فریاد شادی خودم
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 "دوست دارم داراب!!..دوست دارم!!" 

 

 :صدبار نگفتم این کلمه رو به من نگو؟..هوم؟-

 

 

 

 

 

 

 هزاروهشت#پارت

 جانیل#یل
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صدبار گفته بود و بازهم وقنی که این کلمه را با تمام 

 ! احساساتم برزبان یم اوردم،نیشش باز یم شد 

 هاپوی بداخالق! 

 

 مان!..دیوانه هم. دیوانه بودیم دیگر...هر دوی

 

م که دیگه تکرار نشه..عزیزم! :گازت یم-  گیر

 

عشق،به آبی های خسته،اما  رس جلو یم کشد و من بازهم با 

 قرارش نگاه یم کنم. پر حس و بی 

 

 طویل نیم کشد.. 

 تر یم 
ی

گریم لب هایش روحم را تازه یم کند و نگاه او،رنگ

 شود. 

 مان است. انگار بار اول

 قدر مشتاق..پر حس...پر عشق.. همان
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ی بلند اهنوز نفس هایم به شمار نیفتاده که نق عصنی 

چشمان باز و خندانم دست کوچگ شود و درهمان حال،یم

را که با قدرت تمام روی صورت اوبی که غرق حایل دیگر 

 نشیند را دنبال یم کند.. است،یم

 

 ! ی  آخ پر دردش همراه یم شود با نق زدن دیگری از سامیر

 

 نیم توانم نگاه عاض و مبهوت داراب را تاب بیاورم. 

 

اش کرده دهی سییل خور دستش را بند گونهآن هم زمابی که 

و با طلبکاری و خشیم فرو خورده،به صورت درهم پشک 

 مان نگاه یم کند! کوچک

 

زنم و دست جلو یم برم برای درآغوش پقی زیر خنده یم

 کشیدن آن موجود تپل و بداخالق. 
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 :قربونت بشم من!! -

 بابا رو زدی؟؟

 

راحت یم خندد و حاال که در آغوش من آمده،باخیایل 

 ام یم گذارد. انهرسش را روی ش

 

هیکل کوچک و تپلش را با ذوق در آغوشم یم فشارم و بی 

 توجه به نگاه برزخی او،یم گویم:آخ!! 

 شدنات بشه آخه.. ننه!!  یل قربون این ناز و عصنی یل

 

 

 

 

 

 هزارونه#پارت
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 جانیل#یل

 

 

 

 صدای نفس پر حرص داراب را یم شنوم

 کنه!.. یمسگ داره من و اذیت صبح این توله:از -

که آخرم یه چک بخوابونه زیر گوش من،تا به اون مامان 

 پدر تر از خودش انگشتمم نخوره! بی 

 

خواست از کرد و من دلم یمعصنی شده بود که بددهنی یم

 حرص آشکار چهره اش،قهقهه بزنم! 

 

نصیب خواست بی پشک رستقش باز هم او را از آنچه یم

 گذاشته بود. 
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ی را در آغو  شم به آرایم تکانش دادم و با خنده،خطاب سامیر

 از رس و رویش چکه 
ی

 و کالفگ
ی

به مردی که خستگ

 کرد،گفتم:حرص نخور عزیزم! یم

 شه کرد. به هرحال که به باباش رفته..کاری نیم

 

را دور کمرم انداخت و بوسه  ی دستشنزدیک امد و حلقه

ی نشاند.   ای روی لپ تپل سامیر

 

 :این پفیوز لنگه خودته! -

  

لب به شقیقه ام چسباند و لب زد:دوتا تون فقط بلدید من 

 رو حرص بدید. بیچاره

 

 با ناز پشت چشیم برایش نازک کردم. 
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ی بخوابد و بعد با خیال راحت یم دانم منتظر بود تا سامیر

 مرا خفت کند. 

 

 :وا!...آقا داراب! -

 من گ شما رو حرص دادم؟

 شنگت کردم. تا بوده عشق و محبت قربوبی چشمای ق

 

نگاهش پرتهدید شد و میان صورت خندان من و چشمان 

ی رفت و امد کرد  گرد و آبی سامیر

ی :یم-   االن برم تحویل همسایهخوابونیش؟...یا همیر

 بدمش؟ 

 

 مثلن با نفهیم گفتم:با بچه چیکار داری؟؟

 بغل مامانش آروم گرفته دیگه. 
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مانش :بابای بچه این وسط جر بخوره که بچه بغل ما-

ه؟؟   آروم بگیر

 

 پقی زیر خنده زدم،که حلقه دست و آغوشش تنگ تر شد. 

 

 

 

 

 

 

 هزاروده#پارت

 جانیل#یل
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 :نظرته یه هفته بذاریمش خونه فردین و ماندگار؟ -

 

 از لحن جدی و بدون شوخی اش،بیشیی خنده ام گرفت. 

 

 رم با بچم. :آره اتفاقن..خودمم یم-

 

ِ آرام گرفته در ی بوسه محکیم بر گونه
پشک خوردبی

آغوشم نشاندم و بی توجه به نفس های کشیده و پرحرص 

ی که با آن چش م های آبی رنگ و او،خطاب به سامیر

تر تماشایم یم کرد،لب زدم:بریم پیش مامابی و خوردبی 

 باباجون قربونت بشم؟..اره مامان؟؟دوست داری؟؟

 

ین و پر ذوقش،دلم را از عشق و خواخنده ی ی شیر سیی

ده کرد،که با شور بوسه ی پرعشق دیگری روی لپش فشر

 نشاندم. 
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 یدار! یل خانوم..شب دراز است و قلندر ب:باشه! یل-

 کارد و چنگال آماده!! 

 

ی را کشید و با چشمگ،جدی ادامه داد:امشب به  لپ سامیر

ینی دعوته مامانتم پش!   ضف شیر

 

 رودل کنه!  ترسم:بابا دارابت مصف قندش باال رفته..یم-

 

 لبخند جذابی تحویلم داد. 

او به چشم من آنقدر جذاب بود که یم توانستم ساعت ها 

 شایش کنم. بدون پلک زدن تما

 

 پر آرامش و حس خوب را مدیون او بودم
ی

 . این زندگ

 او مرا دوست داشت و من هم او را.. 
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 ی کوچک،که عضوی جدید در راه داشت. یک خانواده

،پاقدمش برایدانستای که یمبچه ی مان م حتمن مثل سامیر

 خوب است!. 

 

 خواستم سورپرایزطور به او بدهم. خیی بارداری را یم

 مان.. مام اعضای خانوادهالبته به ت

 همه دعوت بودند امشب. 

 ..  بابا و مامان و مابی

 الهام و احمد.. 

 میثم و آتوسا.. 

ین و پروانه ای که با وجود تمام اضار های من و خاله شیر

ین گرفته بود و حنی بابا پ  با خاله شیر
ی

درش،تصمیم به زندگ

 هم نتوانست که او را از این تصمیم منصف کند. 
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 هزارویازده#پارت

 جانیل#یل

 

 

 

 قهر نبودیم..نیم دانم..حداقل من که نبودم. 

 پروانه هم این
ی

ی نشان نیم داد..اما تصمیم به جدا زندگ چنیر

ی دیگری را یم گفت و این برای همه ما سخت   کردنش...چیر

 بود! 

 ی تنش پروانه بود... هم برای دارابی که پاره

یم کردم از این جدابی و  و هم برای منی که احساس گناه

 انداختم. تمام تقصیر را گردن خودم یم
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 پروانه دوستم بود،دخیی مردی بود که عاشقش بودم. 

 او را دوست داشتم و ناراحنی اش ناراحتم یم کرد. 

 

:تولد..تولد..تولدت مبارک..مبارک..مبارک..تولدت -

 مبارک! 

 

ی اما،درحایل که روی  صدای جیغ و دست بلند شد و سامیر

پایم نشسته بود،همچنان سیع داشت شمیع که روی کیک 

تولدش بود را خاموش کند،اما جز تف،هوابی از میان لب 

ون نیم آمد.   های کوچکش بیر

 

 اد از این کیک بخوره؟خو :شیر پش بابا..گ دیگه یم-

 یل خودت فوت کن شمع و! یل

 

 :الیه قربون بچم بشم..تازه این کیک خوردن داره! -
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این را مامان گفت و بعد هم بی طاقت دست جلو اورد و 

ون کشید.  ی را از آغوشم بیر  سامیر

 

 :بفرما باباش. -

 شما فوت کن شمع و.. 

 

 چشمک پرمعنابی نثارم کرد. 

 

رس حرفش هست آقای  یم دانستم که هنوز 

طلب!..تنها منتظر بود که آخر شب،با کمال میل تفرص

ی را برای یک هفته  ی تمام به مامان بسپارد. سامیر

 

 شمع را فوت کرد و باز هم صدای دست ها بلند شد. 

 

 کیک را به سمتش کشیدم و گفتم:قاچ کن عزیزم! 
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ی شده را به سمتش گرفتم و او بی  از حرف آن را چاقوی تزئیر

 دستم گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 هزارودوازدهپارت#

 جانیل#یل

 

 

 

ه به نیم س و هیجان،لب گزیدم و خیر رخ خونشد با اسیی

 !  بدو فیلم بگیر
 او،گفتم:مابی
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ی شده که داخل کیک فرو رفت،مابی هم  چاقو بزرگ و تزییر

مشغول فیلم برداری شده بود و تمام من هم شده بود 

 لعید.. بچشم هابی که خوشبخنی را یم

 

 جسم سفنی که داخل کیک است او را متعجب یم کند.. 

 

اخم هایش درهم فرو یم روند و فحش هابی که زیر لب نثار 

 یی مرا به خنده یم اندازد. ی کیک یم کند بیشسازنده

 

 داراب است و جعبه
ی

ای که از حاال حواس همه به کالفگ

ون یم کشد..   زیر الیه های خامه و مالت کیک بیر

 

گاه گیج او سمت من بریم گردد و نگاه کنجکاو بقیه به آن ن

 جعبه.. 
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 :این چیه؟ -

 

 :بازش کن.. -

 

 سکوت جمع زیاد طوالبی نیم شود.. 

 

ون یم  همان وقت که  از جعبه بیر
عکس سونوگرافی

ی جمع به یکباره بلند یم شود آید..صدای شادی و همهمه

م سنگینی یم ی او روی من و لبخند لرزانو نگاه مات برده

 کند. 

 

 .. یل:یل-

 

 
ی
ست و یم خندم..با بغض..بغضی که از شادی و شور زندگ

یک درهم یم ی آغوش و تیی  شکند! با اولیر
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زرگ اوبی که رس در گردن و موهای بازم فرو آغوش امن و ب

رود..با ناباوری..و حس ام یمبند قربان صدقهیم برد و یک

 ی دیگر! خوردههای درهم پیچ

 

 

 

 

 

ده#پارت ی  هزاروسیر

 جانیل#یل

 

 

 

 صدای آهنگ بلند تر یم شود.. 
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یک یم گویند. تک تک مرا در آغوش یم ند و تیی  گیر

 همه خوشحال اند! 

 پروانه،با آن لبخند زیبا و درخشانش! حنی 

ین،که مثل من اشک یم ریزد و با لبخند،زیر لب خاله شیر

 خواند. برایم دعا یم

و چند بار گونه ام را یم بوسد و مامان که با شوق،چندین 

ی الهام و آتوسا که به قول خودشان،به افتخار بچه

ب و جدید،یم رقصند..همراه با احمد رس به زیر و میثم پرجن

 جوِش شنگول! 

 

د و پیشابی ام را یم بوسد..   بابا با لبخند مرا در آغوش یم گیر

 با لبخندی که یم دانم غم دارد،هنوز! 

 

ال..انگار هنوز با خودش کنار نیامده،که بعد از گذشت دوس

ایط داراب داده است.  ش را به مردی با سن و رسر  دخیی

 شاید حق دارد..نیم دانم. 
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 اما من خوشبخت هستم! 

ی کافی بود برای چشم پوشر از یک رسی مسائل،که  و همیر

اِی چشمان بابا وجدان در قهوهباعث این حشت و عذاب

 یم شد! 

 من خوشبخت هستم! 

ه و گرم داراب را مستقیم و بدون لحظه ای  اینکه نگاه خیر

،در آن جمع شلوغ،دریافت یمی کنم و او با سخاوت،  ی برداشیی

 دهد!.. ردانه تحویلم یماز آن دست لبخند های جذاب و م

ی فرزندمان را در رحم دارم..   اینکه دومیر

خانواده ام هستند...دوستانم..کسابی که دوستشان دارم،و 

 دوستم دارند! 

ی حال خوش.. خو   شبخنی یعنی همیر

ی لحظه ها!  ی همیر
 داشیی

ی ثانیه های عجول و فراری،که یم تر خواستم خوشهمیر

 بگذرند! 
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 خندم.. و من یم

 

 تمام آن روزهابی که گذشته بودند.. به 

ی مرد  ی همیر به آن روزی که با اشک و آه و حشت از ماشیر

،که حاال با حیس عمیق و خالصانه تماشایم یم  چشم ابی

! ک  رد،پیاده شده بودم و....به راسنی

 

 
ی

چه کیس فکرش را یم کرد که حاال ما در این نقطه از زندگ

 ؟ باشیم و در انتظار فرزند دوم

و   ع داستان کجا بود؟ رسر

 

 لبخند یم زدنم.. 

 

شاید همان وقنی که با یونیفرم بدقواره مدرسه،در چشمان 

لنی آبی رنگش زل زده بودم و با اعتماد به نفس و حا

 طلبکارانه گفتم:من شما رو دوست دارم آقا داراب.. 
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 پایان

 ۲۳:۳۳  شهریور ۲۵جمعه

 سالم سالم.

 خوبید خوشگال؟

 ز رمان لذت برده باشید.امیدوارم که ا

خب،این اولین رمانی هست که من نوشتم و شاید 

 ��جاهایی کم و کاستی هایی داشت..

ارم که لی و داراب به پایان رسید و امیدوداستان لی

ی عاشق من حس خوبی رو برای شما این دو تا بچه

 ایجاد کرده باشن.

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 

https://t.me/Vip_roman

