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 جان_بی_لد#

 احمدی_مایس#

 من جانانم...

 دختری در دنیای واقعی...

 بدون فانتزی ها و تخیالتی که در 

 ذهن وجود دارد...

جهانم پر از درد و رنج،مملو از شادی های کوچک 

 است...

 اینجا خبری از مهر و محبت های

 کلیشه ای نیست... 
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تک به تک صفحات زندگیم پر از اتفاقات خوش و 

در بین تمام این اتفاقات دستهایی  هست،اماناگوار 

 برای حامی بودن هست دستهایی که....

 اینجا خود برزخ است،مرزی بین خواستن و نداشتن....

 

سالم دوستان عزیز،بنده سیمااحمدی نویسنده رمان 

 دلِ بی جان هستم.

 ممنون از همه شما عزیزانی که حمایت 

ن یاری شتن رماا در نومی کنید و با نگاه زیبایتان مر

می فرمایید،امیدوارم که از خواندن این داستان لذت 

 ��ببرید و همراهم باشید
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 ۱_پارت#

 

سر و صدای بازی و ذوق بچه ها لبخند غمگینی برام به ارمغان 

 آورده بود...دوتا

 دختر و سه تا پسر بچه دست در دست هم

ی د و می چرخیدند و همزمان شعرمدایره ای تشکیل داده بودن

 خواندند...

 پدری با لبخند تاب بچه اش را هل میداد

 و هر بار که تاب به اوج میرسید خنده

 با... میخورد گوش به دخترک ٔ  مستانه 

 لبخند حسرت باری به شور و شوق بچه ها خیره بودم... 

با شنیدن صدای جیغی سرم را برگرداندم... پسر کوچکی روی 

 زمین
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و با شتاب از روی صندلی بی رنگ افتاده بود و گریه می کرد... 

روی پارک بلند شدم و سمت پسرک رفتم... زانوهامو خم کردم تا 

 صورتش رو ببینم

 

 چی شده گل پسر؟ _

 

 با چشمان گریان و درشتش به صورتم زل

 زد

 

 +افتادم زمین... پام درد میکنه

 

 شلوارکشدوباره گریه رو از نو آغاز کرد...

نگاه ه خراش کوچکی برداشته بود رو باال دادم و به زانوش ک

 کردم...لبخندی

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 به روش زدم

 

ببین عزیزم چیزی نشده یه خراش ساده ست... زودِ زود خوب _

 میشی

 

 با دستای تپل و کوچکش نم چشمانش رو

 پاک کرد

 

 +درد میکنه

 

 دستش رو گرفتم و از روی زمین بلندش

 کردم

 

 با کی اومدی؟ _
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 +مامانم

 

 پس مامانت کجاست؟ _

 

 +رفت برام بستنی بخره

 

 به سمت صندلی حرکت کردیم و پسرک

 رو روی صندلی نشاندم

 

 اسمت چیه آقا خوشتیپه؟ _

 

 +مانی
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چه اسم قشنگی... حاال اگه مانی پسر خوبی باشه و دیگه گریه _

 نکنه یه چیز خوشمزه دارم براش

 

 کنجکاوش پرسیدبا چشمای 

 

 +چی؟ 

 

 از داخل کیفم کیت کت دوست داشتنی

 خودم رو درآوردمو سمتش گرفتم

 

 +مالِ منه خاله؟ 

 

 آره عزیزم، تا تو بخوریش مامانتم میاد_
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لبخندی زد و با کیت کت مشغول شد... نفس عمیقی کشیدم... با 

 خودم فکر کردم

 اگه روزی مادر شدم امکان نداره بچه م

 تو پارک بذارم... اگه یکی میومد بچه رو میبرد چی... رو تنهایی 

 

 انم اومدام+م

 

 مانی از روی صندلی پایین پرید و با

 لبخند نمکی گفت: 

 

 +خداحافظ خاله

 

 خداحافظ پسرِ خوب_
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 با دو سمت مامانش رفت...

 

 جان _بی_دل#

 ۲_پارت#

 

اینجابودم؟ پارک خلوت شده بود... به خودم اومدم... من از کی 

 زمان و مکان از دستم در رفته بود و بدون توجه به هوا

 به تاریکی میرفت اینجا نشستهرو که 

بودم و غرق در افکار بی سر و سامونم بودم...گوشیمو از توی کیفم 

 درآوردم...با

 تماس بی پاسخی که داشتم وای ۲٠دیدن 

 آرومی گفتم...میدونستم که االن چقدر از
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ما واقعا آن جمع بدون حضور او برام خفه کننده بود، دستم شکارند ا

نبود برام خفه کننده حساب میشد...با به یاد اصال هرجا که او 

لخوشی کوچکی در دلم هویدا شد... آوردن تماسهای بی پاسخ د

 شاید در میان این تماسها ردی از او باشد

تا  ۳...تا از مامان ۳تا تماس از صحرا... ۴قفل گوشی رو باز کردم...

 تا از ۲از رها...

 تا از  ۲تا از افسان... ۳تا از ویدا... ۲بابا...

 نیما و آخرین تماس از بهار بود... 

 غمگین به گوشی زل زدم...باز هم نشانی 

 چشمم ٔ  از او نبود...قطره اشکی از گوشه

 سُر خورد...قرا بود تا کی نباشه؟ 

 گوشی دوباره زنگ خورد...صحرا بود... 

 عمیقی کشیدم و جواب دادمنفس 
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 بله_

 

 صدای جیغ صحرا داخل گوشی پیچید

 

 کجایی؟ میدونی از کی علومه +هیچ م

 داریم بهت زنگ میزنیم؟ اصال حواست

 به ساعت هست؟ 

 

 آروم گفتم: 

 

 ببخشید_

 

 چند لحظه مکث کرد...نگران پرسید: 
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 +حالت خوبه؟ 

 

 خوبم_

 

 +صدات چرا گرفته؟ 

 

 دادمآب دهنمو قورت 

 

 چیزی نیست_

 

 +خیلی نگرانت بودیم...کجایی؟ 
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 پارک نزدیک خونه_

 

 بیرون که بیاد دنبالت، بهش  اومد +نیما

 میگم که اونجایی

 

 نیازی نیست اون بیاد من که قبال گفتم _

 نمیام

 

 +اون طفلی بخاطر تو اومده بیرون پس

نیای دیگه نه منتظر باش تا بیاد...همه منتظر توییم عمه میگه اگه 

 من نه تو ها

 همه دلشون برات تنگ شده، خسته نشدی از این همه دلشوره و

چ کس نگرانی؟ یه کم به خودت و ما هم فکر کن، چند ماهه به هی

 به جز اون فکر نمیکنی
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 بخاطر اینکه صحرا ادامه نده گفتم: 

 

 خیلی خب میام_

 

 +آفرین...پس فعال

 

 خداحافظ_

 

داختم...امشب خونه عمه دعوت بودیم اما گوشی رو داخل کیفم ان

 من طبق معمول تو این چند ماه حال و حوصله

مونی نداشتم و سعی میکردم از جمع های بدون اون فراری هم

 باشم اما متاسفانه نمیذاشتن و بخاطر عمه مجبور بودم که برم...
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 جان _بی_دل#

 ۳_پارت#

 

 با صدای بوق ماشینی سرم رو باال آوردم

ام دست تکون داد...کیفم رو برداشتم و از جام بلند شدم...با نیما بر

 قدم های

 جلو رو باز ین رفتم...درِآهسته سمت ماش

 کردم و نشستم

 

 سالم_

 

 نیما دلخور نگام کرد

 

 +علیک سالم خانوم خانوما...چه عجب 
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 چشممون به جمال شما روشن شد

 

 به صورت مهربون و دوست داشتنیش

 نگاه کردم

 

 تیکه میندازی؟ _

 

 +معلوم بود؟ 

 

 شرمنده به چشماش خیره شدم

 

 بگم ببخشید همه چیز حل میشه؟ _
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 +نه

 

 پا روی گاز گذاشت و حرکت کرد...سکوت 

سنگینی بینمون حکم فرما بود...دلم بیشتر گرفت...تا به حال نیما 

 اینقدر باهام

 سرسنگین نشده بود

 

 اونقدر دلخوری که حتی نمیخوای حالمو_

 بپرسی؟ 

 

 چیزی نگفت...در سکوت به روبه رو خیره

تحمل بود...شایدم تو  بود...سکوت و بی توجهی نیما برام غیر قابل

 این چند ماه 

 اونقدر فشار روم بود که تحملم کم شده
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 بود...با عجز نالیدم

 

 نیما_

 

ماشینو گوشه خیابون پارک کرد... چشماشو باز و بسته کرد...سمتم 

 برگشت

 عصبی نگام کرد

 

 +نیما چی؟ نیما ببخش چند ماهه حتی

 بهت یه زنگ نزدم؟ نیما ببخش خودمو از

 کردم؟  همه قایم

 

 بلند تر گفت: 
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 +نیما ببخش که اگه اون نباشه هیچ

 کدومتون رو آدم حساب نمیکنم و اصال

 بود و نبودتون برام مهم نیست؟ 

 

 غمگین نگاش کردم...نفس عمیقی کشید

 

+به نظرت االن باید چی بگم؟ بگم اشکالی نداره؟ بگم فدا سرت 

ن برات فرقی که همه مون رو قربانی اون کردی و بود و نبودمو

 نداره؟ چی بگم؟ 

 

 با بغض گفتم: 

 

 به خدا دست خودم نیست...من واقعا _

 حالم خوب نیست...االنم تو شوکم...
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 نمیتونم قبول کنم که... 

 

 ادامه ندادم...بغض داشت خفه م میکرد

قطره های سمج دست بردار نبودن... سرم رو به پنجره چسبوندم و 

 وت گذشتچشم بستم... چند دقیقه تو سک

 

 +ببخش...نمیخواستم اذیتت کنم

 

 با صدای آروم نیما چشم باز کردم...به 

 چشمای پشیمون و نگرانش نگاه کردم

 

دونی که چقدر عزیزی...میدونی چقدر برامون مهمی...حق بده +می

 به این همه 

 عصبانیت و دلخوری... 
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 سرمو پایین انداختم و با دستام چادرمو

 به بازی گرفتم

 

 حق داریدنم...میدو_

 

 +جانان

 

 سرمو بلند کردم...لبخند مهربونی زد

 

 +دلم برات یه ذره شده بود بی معرفت

 

 منم لبخند زدم
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 اگه بگم منم همینطور باور میکنی؟ _

 

 +پس چرا این همه خودتو از ما دریغ کردی؟ 

 

جای خالیش بینمون برام قابل تحمل نیست نیما...تنها دلیلم _

 همین بود وگرنه

 قعا دلم برای تک تکتون یه ذره شده بود اما دست خودم نبوداو

 

 +میفهمم

 

 ماشینو روشن کرد و دوباره راه افتاد...به

رون نگاه کردم...افکار مزاحم و لعنتی دست از سرم بی

 برنمیداشت...معادالت ذهنم
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 قابل حل نبود و همین بیشتر سردرگمم میکرد...

 

 جان _بی_دل#

 ۴_پارت#

 

ومدم...دم در بودیم... در و باز کردم و از ا به خودم ابا صدای نیم

د اول من ماشین پیاده شدم... نیما با کلید در رو باز کرد و اشاره کر

وارد بشم، خونه ویالیی و با صفای عمه و عمو رضا همیشه پر از 

 هایسبزی از پر کوچک ٔ  مهر و محبت بود...از کنار باغچه

 بهشون خودش سال هر و بود شونعاشق رضا عمو که مختلف

 ایستاده منتظر افسان ورودی در جلوی... شدیم رد کردمی رسیدگی

ری تونسته بودم چند ماه از این چجو من وایسادم، سرجام... بود

جمع دور باشم؟ چجوری تونسته بودم عزیزترینامو نبینم؟ جلوتر 

 رفتم...
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 افسان با دلخوری گفت: 

 

ی بهت بدم؟...نه بهتره بگم به +به نظرت االن باید چه نوع فحش

 نظرت االن شایسته چه کلماتی هستی؟ 

 

... اونم بدون توجه به حرفاش جلو رفتم و محکم بغلش کردم

 دستاشو دورم پیچید

 

 +دوست دارم یه جوری بزنمت که صدای

 سگ بدی

 

 خندیدم

 

 صدای خر مشکلش چیه؟ _
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داشت چند ماه خندید... هر دوتامون بغض داشتیم... تا حاال سابقه ن

 ...ای که مثل خواهر بود رو نبینمدخترعمه

 

 +گلِ عمه اومدی؟ 

 

بیرون اومدم... به چهره عمه با شنیدن صدای عمه از بغل افسان 

که سراسر آرامش بود نگاه کردم... با لبخند سمتش رفتم و گونه 

 شو بوسیدم

 

 خودم خوشگل ٔ  سالم به عمه_

 

 یزم، بیا بریم داخل دخترم+سالم به روی ماهت، خوش اومدی عز
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همراه هم وارد سالن شدیم، همه دور هم مشغول صحبت بودند، با 

 بلندی اعالم حضور کردمصدای نه چندان 

 

 سالم_

 

سرها به سمتم چرخیدند... بزرگترا با مهربونی جواب دادن و بقیه 

کشیدند به طرف عمو هم که با چشماشون برام خط و نشون می

 رفتم پیشونیمو بوسیدصادق عموی بزرگم 

 

 +خوش اومدی دخترم،حالت خوبه؟

 

 ممنون عمو جون خوبم،شما خوبید؟_

 

 ما هم خوبیم +شما خوب باشید 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دختر جان

 

 انشااهلل همیشه خوب و سالمت _

 ببینمتون عمو جون

 

از کنار عمو رد شدم و با بقیه بزرگترا هم سالم و احوالپرسی 

رام جالب بود... وارد سالن کردم،خونواده عمومازیار نبودن و ب

تر که با چند پله از سالن اصلی جدا شده بود شدم، بچه ها کوچیک

نشسته بودن... ساغر با دیدنم از رو مبل بلند شد و محکم جا اون

 بغلم کرد

 

+االن به جای بغل کردن باید همه مون تا میتونستیم میزدیمت تا 

را خودت خلوت دیگه از این غلطا نکنی چند ماه ول کنی بری ب

 کنی بیشعور
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 خندیدم...

 

باور کن اونقدر محکم بغلم کردی که اگه میزدی درد کمتری _

 میکردم حس

 

 دستاشو از دورم باز کرد،با غضب نگام

 کرد...

 

 +حقته

 

 با لبخندی که رو لبام بود فقط نگاش

 کردم...
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سپهر: جانان فکر کنم تنهایی روت اثر کرده سالم کردنم یادت 

 رفته

 

 صورتمو سمت سپهر برگردوندم...

 

 ببخشید ساغر که حواس برا آدم نمیذاره، سالم به همگی_

 

اومدی،کار خیلی خوبی هم انجام دادی که خلوت سینا: خوش 

 کردی و این طرفا

 نیومدی،حداقل مغزت از دست اینا یه استراحت حسابی کرده...

 

 افسان: خیلی هم دلش بخواد،بودن پیش ما لیاقت میخواد
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رها و صحرا کنار هم نشسته بودن و بهم نگاه میکردن... بدون 

 باال رفتم تا لباسامو عوض کنم...ها از پله ها توجه به حرفای بچه

 

 جان _بی_دل#

 ۵_پارت#

 

روی آینه داخل اتاق وایسادم... به صورت خسته و بی حالم روبه

م نگاه کردم... سبزی چشمامم یه کم قرمز شده بود که ناشی از ک

خوابی های این مدت بود لبام ترک برداشته بود... سفیدی صورتم 

گه بهار اینجا بود میگفت شبیه روح بیشتر به چشم میخورد...قطعا ا

شدی... چشم از آینه برداشتم و در اتاق رو باز کردم... ویدا و آیدا از 

اتاق روبه رویی بیرون اومدن... آیدا سمتم اومد و با لبخند گونه مو 

 دبوسی

 

 +مشتاق دیدار دختر،خوش اومدی
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 ممنون عزیزم_

 

 +چطوری؟چه خبرا؟

 

 گذرونمروزمرگی رو میخوبم، سالمتی خبری نیست، _

 

 +الغر شدی

 

 نفس عمیفی کشیدم

 

 این مدت زیاد درگیر دانشگاه و درسا بودم بخاطر همونه_
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 آیدا عمیق نگام کرد

 

 +امیدوارم همین جوری که میگی باشه

 

 گفترو به ویدا 

 

 +من برم کمک مامان تا صداش در نیومده

 

 ویدا: برو منم االن میام

 

پایین رفت... ویدا آغوشش رو باز کرد،محکم بغلش آیدا از پله ها 

 کردم

 

 +چطوری ته تغاری؟نیستی،نمیبینمت
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 گونه شو بوسیدم

 

 دلم برات اندازه یه مورچه شده بود_

 

 دلخور نگام کرد

 

 +مطمئنی؟

 

 هت دروغ گفتم؟مگه تا حاال ب_

 

 +نگرانت بودم
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 خوبم آبجی، نگران نباش_

 

 آه کشید

 

 خواهرم،خوب نیستی+نیستی 

 

از کنارم گذشت،بغضمو قورت دادم... هر چقدر هم وانمود میکردم 

که خوبم بازم چشمام همه چی رو لو میداد...چند تا نفس عمیق 

 کشیدم تا از پایین اومدن اشکام جلوگیری کنم...

... بابا با گوشی حرف میزد، به محض اینکه پایین رفتماز پله ها 

 وم شد وخداحافظی کرد...بهش رسیدم صحبتاش تم

 

 +چطوری خوشگلم
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 لبخند بی جونی زدم

 

 خوبم بابا_

 

 پیشونیمو بوسید

 

 +خوبه که خوبی

 

چیزی نگفتم... قدمامو سمت آشپزخونه کج کردم...مامان و عمه و 

 زن عمو ناهید مشغول بودن...

 

 کمک نمیخواید؟_
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بشین عمه: نه عزیزم همه چیز آماده ست،تو برو پیش بچه ها 

 خیلی وقته دور هم نبودید

 

 چشم_

 

 زن عمو: ماشااهلل بهت دختر،روز به روز

 داری خوشگل تر و خانومتر میشی،بزنم

 به تخته بعد نگن ناهید چشمش شور بود

 

 خندیدم

 

ه... با اجازتون این چه حرفیه زن عمو،چشماتون خوشگل میبین_

 هامن برم پیش بچه
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کشیده شد... به مامان که دستمو  از آشپزخونه بیرون رفتم... دستم

 گرفته بود نگاه کردم... صورتش جدی بود...

 

+تا این موقع کجا بودی جانان؟دلم هزار راه رفت،اگه نمیتونی 

 گوشیتو جواب بدی پس اون ماس ماسک به چه دردت میخوره؟ 

 

 واسم نبودببخشید ح_

 

 +طبیعیه،تو کی حواست بوده تا این بار

 دومت باشه

 

 معترض لب زدم

 

 مامان_
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+هیچی نگو جانان،به اندازه کافی این چند وقت از دستت 

 هر چی بگی بدترش میکنیشکارم،

 

 به چشماش نگاه کردم

 

باشه حق با شماست،هر چی هم بگید باز حق دارید، ایندفعه _

 خوب شد؟

 

 چشمم نباش +فعال برو جلو

 

 خندیدم

 

 +جوک گفتم نیشتو اینجوری باز کردی؟
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از جوک بدتر بود،آخه قربونت برم من اگه جلو چشمت نباشم دور _

ودت میگم وگرنه کاری نداره میتونم از جون دق میکنی، بخاطر خ

 جلو چشمات نباشم

 

 مامان چشم غره ای رفت...

 

 +به نفعته همین االن محل رو ترک کنی

 

های مامان هیچ وقت تمومی شدم...نگرانیازش دور با خنده 

نداشت... روی مبل کنار رها نشستم... به قیافه نه چندان سرحالش 

 نگاه کردم...

 

 چیزی شده؟_
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 چشمام نگاه کرد و ساده جواب دادبه 

 

 +نه

 

 قیافه ت که اینو نمیگه_

 

 +فقط یه کم خسته م،از صبح کالس داشتم

 

 دادم... سرمو به معنی فهمیدن تکون

 

 ساغر:جانان هنوز خبری نداری؟
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 بچه ها همه ساکت شدند...نیما تشر زد

 

 +ساغر

 

 ساغر به چشمای خسته و غمگینم که 

 ن سؤالو ازم نپرسهالتماس میکرد دیگه ای

 نگاه کرد،شرمنده گفت:

 

 +ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم منم نگرانشم همین

 

 بغض تلنبار شده ام رو طبق معمول 

 جونی جواب دادمدادم و با صدای بی رتقو
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 حق داری_

 

نیما: بابا جمع کنید این بساط رو...اومدیم دور هم خوش باشیم نه 

 برداریماینکه فاز غم 

 

نیما سمت سیستم رفت و یه آهنگ شاد پلی کرد و خودشم همون 

وسط شروع کرد به رقصیدن... سعی میکرد جو بینمون رو عوض 

ها کم کم از جاشون بلند شدن هم شد بچهکنه و الحق که موفق 

و دور نیما شروع به رقصیدن کردن...نیما هم با قر کمرشو تکون 

 د...میداد و مسخره بازی درمیاور

 

 جان _بی_دل#

 ۶_پارت#
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افسان یه گوشه نشسته بود و تو یه حال و هوای دیگه ای بود،این 

د شدم و سمتش میزان از آروم بودن از افسان بعیدبود... از جام بلن

 رفتم...کنارش نشستم،بهم نگاه کرد...

 

 چی شده؟_

 

 چیزی نگفت ولی قشنگ معلوم بود چشماش آماده باریدنه

 

 یگی؟چرا چیزی نم_

 

 +هیچی نشده

 

 از چشمات و قیافه ت معلومه هیچی نشده_
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 بازم چیزی نگفت...لبخند زدم

 

 باز با بردیا دعوات شده؟_

 

 عصبی گفت:

 

نداره باهاش دعوا کنم،اون ور دل ور لیاقت اینو +اصال اون بیشع

 مامان جونش باشه بسه،اصال لیاقتش همینه

 

 لبام برای لبخند بیشتر کش اومد

 

 +االن حرفای من کجاش خنده داشت که نیشتو باز کردی؟
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تو که گفتی چیزی نشده...اصال هم با بردیا دعوا نکردی و این _

 ن؟کامله معلومه راستی چرا امشب نیومد

 

 +مامان خانومش سردرد داشت اینا هم نیومدن

 

 خب حداقل بردیا و آرمان میومدن_

 

 شون میداد جواب دادبا صدای دو رگه ای که عصبانیت و بغضشو ن

 

+چون مامانش سردرد داشته نگران شده نیومد، من از دیشب دارم 

چیزایی که آقا دوست داره رو درست میکنم که وقتی اومد 

اسیو پوشیدم که اون دوست داره،اصال براش خوشحال بشه،لب

 اهمیتی ندارم، بخاطر منم شده باید میومد
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 نفس عمیقی کشید و غمگین نگام کرد

 

ضی وقتا حس میکنم دوسم نداره اونقدری که من برا دیدنش +بع

 ذوق دارم هیچ وقت اون نداره

 

الکی چرت نگو،بردیا خیلی هم دوست داره، نمیدونم اون بدبخت _

عمو لیال خیلی باید چیکار کنه که نکرده،شاید واقعا حال زن دیگه

 وده دلش نیومده بیادبد ب

 

چقدر منتظرشم،یه هفته  +بخاطر منم شده باید میومد،میدونست

 ست که ندیدمش، آرمان و دایی پیش زن دایی بودن دیگه

 

 خندیدم
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 حاال خودش از دلت درمیاره_

 

 +غلط کرده،عمرا دیگه باهاش حرف بزنم

 

تو گفتی و منم باور کردم،شما دوتا بدون هم دووم نمیارید،حاال تو _

 هی هارت و پورت کن

 

 بچینید،بنیامین هم داره میرسهعمه: افسانه بیاید میز و 

 

 شوک زده به عمه نگاه کردم،افسانه با

 نگرانی گفت:

 

+ببخشید همین چند دقیقه پیش به مامانم زنگ زد و گفت داره 

 بهت بگم...میاد، یادم رفت 
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م صدای افسان رو نمیشنیدم،انگار یه وزنه صد کیلویی رو سینه

 گذاشته بودن

 زنگ اف اف به صدا در اومد...

 

 سپهر: بنیامینه

 

حتی توان اینو نداشتم از جام بلند بشم اومده بود بدون اینکه من 

 بفهمم؟اومده بود و من آخرین نفری بودم که خبر داشتم؟

 

 جان _بی_دل#

 ۷_پارت#
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در ورودی باز شد... به قد و باالی ورزشکاریش خیره شدم... با ولع 

ای خوش وهجزء به جزء صورتش رو نگاه کردم... چشمای قه

رنگش که مهربون بودنش و فریاد میزد... دماغ استخونی و مردونه 

و لب های کوچیکی که طرح لبخند روش جا خوش کرده بود... 

 ...تر شده بودپوست گندمیش تیره

 

 بنیامین: سالم ببخشید دیر شد جاده ترافیک بود...

 

ی همه بغلش کردن و اعتراض میکردن به نبودنش... من باید به چ

اعتراض میکردم؟ به بی معرفت بودنش؟ چند ماه بود که سرمو رو 

سینه ش نذاشته بودم و با دستای حمایت گرش منو در آغوش 

دیوار سینه ام میکوبید... نگرفته بود؟ ضربان قلبم خودشو به در و 

هیچ وقت خودمو تا این حد ضعیف حس نکرده بودم... واقعا من 

اینو خوب میدونست... با چشماش بدون بنیامین هیچ بودم خودشم 

داشت دنبال یکی میگشت به من رسید،مکث کرد...داشت دنبال 
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من میگشت؟... چشماش دلتنگی رو فریاد میزد ولی چرا؟...مگه کی 

رده بود که دل بکنه و بره؟...کدوم ابلهی ازش خواسته مجبورش ک

 بود که سه ماه خودشو ازم دریغ کنه؟...

خودشو بهم رسوند... نگام کرد،عمیق و با چند قدم بلند 

ای دستم رو گرفت و تو بغلش پرت شدم پرحرف...بدون گفتن کلمه

دستاشو محکم دورم حلقه کرد و سرمو به سینه ش فشرد...با بوی 

راه نفس کشیدنم باز شد...من برای داشتن این مرد،این تنش 

آغوش و این دستای قدرتمند حاضر بودم هر کاری کنم حتی 

انی که تا سرحد مرگ ازش دلخور بودم....اشکام مثل همیشه بی زم

صدا روی پیرهنش قطره قطره میچکید...سرمو بیشتر به خودش 

مو از روی روسری فشرد تا کسی نبینه گریه های دُردونه شو.... سر

 بوسید و عمیق بو کشید... با صدای دو رگه بغض دارش گفت:

 

 +آخیش خستگیم در رفت
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 ش جدا کردم... با دستش اشکامو پاک کرد...سینهسرمو از 

 

 +ببخش عزیز بنیامین، ببخش

 

سرمو باال گرفتم،به اندازه چند ماهی که نداشتمش نگاش کردم، 

 آروم و با صدای لرزون گفتم:

 

زندگی بدون تو خیلی سخت میگذره دیگه این کار رو باهام _

 نکن...

 

 جان _بی_دل#

 ۸_پارت#
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بودن،من تو یه حال و هوای دیگه به  بچه ها مشغول صحبت

 اتفاقات اخیر فکر میکردم،اصال حواسم به حرفاشون نبود...

 

 ساغر:جانان با توام ها

 

 صورتمو سمتش چرخوندم

 

 ببخشید حواسم نبود،جانم_

 

 +میگم که تو واقعا نمیدونی بنیامین چرا رفت؟

 

 نه،نمیدونم_

 

 میگه+آخه مگه میشه،بنیامین هر کاری بکنه به تو 
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 نپرسیدم ازش_

 

 +وا چرا خب؟

 

 به سختی جواب دادم

 

چون به قول خودت بنیامین هر کاری بکنه به من میگه،وقتی _

ن تو توضیحی نداد،وقتی از همه خواست یه مدت ولش کنن و بذار

 حال خودش باشه یعنی نمیخواست بگه چی شده،منم نپرسیدم

 

 نزنه؟ماه با تو حرف  3+یعنی بنیامین تحمل کرد 

 

 دستام رو مشت کردم و آروم گفتم:
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 آره تحمل کرد_

 

 آیدا:ساغر چی میگی هی تو گوش جانان

 

 ساغر نگاش کرد و ساده جواب داد

 

 +چیز خاصی نیست

 

 آروم بشم... نفس عمیقی کشیدم تا یه کم

 

سالته  27ویدا: آیدا تو خونه چیکارا میکنی حوصلت سر نمیره؟

 ر بدی؟نمیخوای یه کم زندگیتو تغیی
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 افسانه: این خواهر من از بس گشاده حال تغییر نداره

 

 آیدا چپ چپ نگاش کرد و گفت:

 

 +من که از زندگیم راضیم،مشکلی هم ندارم

 

و الغر و قد بلند به آیدا نگاه کردم،صورت معمولی داشت 

حالت و لب و دهن معمولی بود،چشمای مشکی بی 

بود و صورت خوشگلی داشت...برخالف افسانه که قد کوتاه 

داشت...چشم های گرد مشکی که با نمک تر نشونش میداد،دماغ 

استخونی و لب های کوچیک...اما هر دوتاشون پوست سفیدی 

 داشتند...

 

 ساغر:رها حالت خوبه؟
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سمت رها کشوندم،میدونستم یه چیزی غر نگاهمو با صدای سا

رف شده،اما تا خودش حرف نمیزد کسی نمیتونست از زبونش ح

 بکشه

 

 رها:چه خبره امشب همه گیر دادید به حال من

 

 ساغر متعجب نگاش کرد

 

 ساغر: حاال چرا اینقدر عصبی،یه سؤال پرسیدما

 

 رها چیزی نگفت،معلوم بود اعصاب درست حسابی نداره

 

 یامین:میبینم که جمعتون جمعهنب
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 به لبای خندون بنیامین خیره شدم

 

 هاصحرا: بنی ته ریش جذابت میکنه 

 

 بنیامین: من همه جوره جذابم

 

صحرا:خیلی خب حاال یه تعریفی کردم تو جو نگیر،بیا بشین تعریف 

 کن ببینم شمال چه خبر بود که چند ماه این طرفا نیومدی

 

 بشینه نیما گفت:قبل از اینکه بنیامین 

 

+پاشید بریم حیاط بشینیم،سینا هم گیتار آورده یه کم بخونه 

 واشهبرامون دلمون 
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ساغر: آقای دکتر شما هم با آهنگ دلتون وامیشه؟من فکر میکردم 

 بچه خرخونا با درس حالشون خوب میشه

 

نیما: اول اینکه هنوز چند ترم مونده دکتر بشم،دوم هم اینکه یه 

 ستراحت بده کسی نمیگه اللیکم به فکت ا

 

 ساغر با نیش باز نگاش کرد

 

 افسانه: خیلی خب پاشید بریم فعال

 

 جان _بی_دل#

 ۹_پارت#

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دور تا دور آالچیق نشستیم...سینا منتظر بهمون چشم دوخت

 

 +خب چی بزنم؟

 

 ساغر: عاشقونه بزن

 

 افسانه: غمگین خوبه

 

 نیما پرید وسط

 

گوش شاد بزن داداش به حرف اینا  نیما: چی میگید بابا،یه دونه

 نکن

 

 صحرا روبه سینا گفت:
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 خودت میخوای بخون+به اینا گوش نده،هر چی 

 

در سکوت بهشون خیره بودم،ترجیح میدادم نظری ندم چون برام 

فرقی نداشت...سینا نگاهشو به رها دوخت و یه کم مکث 

 د...کرد...گیتارشو تنظیم کرد و صدای قشنگش تو هوای آزاد پیچی

 

 باز،خوندم واسه تو»سینا:

 همونجوری هنوز،موندم واسه تو

 تومیمیرم،بگی به من احساس

 میمیرم...

 میمیرم...

 میمیرم...

 حواسم نیست،شدی همه کس من
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 حواسم نیست،تویی دلواپس من

 حواسم نیست...

 حواسم نیست،شدی همه کس من

 حواسم نیست،تویی دلواپس من

 «حواسم نیست...

 

برنمیداشت،انگار که داره فقط برا اون از رو رها  سینا نگاهشو

که عاشق رهاست...اما رها  میخونه...تقریبا همه مون میدونستیم

هیچ میلی نشون نمیداد...بارها سینا سعی کرده بود بهش نزدیک 

بشه و به روش های مختلف بهش بفهمونه که میخوادش...اما 

 انگار رها فراری بود...

 

 یی...میخندم،وقتی اینجا همه دیدن که»سینا: 

 همه دیدن که میمیرم،وقتی تنهایی...
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 ی میدیدی...واقعی بود ته چشمام،هرچ

 «هرچی خوندم،هرچی گفتم،هرچی میشنیدی...

 

رها بی توجه به سینا مشغول گوشیش بود...افسان تو حال خودش 

 بود و انگار که با خوندن سینا بیشتر دلش گرفته بود...

 

 همه کس من...حواسم نیست،شدی »

 حواسم نیست،تویی دلواپس من...

 حواسم نیست...

 من...حواسم نیست،شدی همه کس 

 حواسم نیست،تویی دلواپس من...

 «حواسم نیست...

 )حواسم نیست( بابک مافی
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 هرکس تو حال و هوای خودش بود...برا سینا دست زدیم...

 

و بگو تو سپهر: میبینم که بنیامین خان هم رفته تو حس ها...راستش

 تو حس؟ شمال چیکارا میکردی که االن با این آهنگ رفتی

 

 گفت:بنیامین با شیطنت 

 

 +کارای خوب خوب

 

 نیما: به به پس شما هم بله

 

بنیامین: دُکی جان تو قاطی این چیزا نشو...همون با درس و مشق 

 خودت حال کنی بسه
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 نیما آهی کشید

 

قاطی این کارا بودم...اصال +هی روزگار...اینا نمیدونن من از اولش 

 راهش بازتر بشه دکتر شدم تا

 

 کون دادصحرا سری به معنای تأسف ت

 

+خجالت بکش،دکتر مملکت رو نگا...جانان این نیما نیما که میگی 

 اینه ها

 

 رو به نیما گفتم

 

 حرفای جدید میشنوم آقای دکتر_
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 نیما سرشو خاروند

 

 +آقا غلط کردم من رو با این طرف نکنید

 

خندیدم...نیما اهل هیچی نبود...به قول خودش میگه من عرضه 

 نشستم درس خوندم تا حداقل یه چیزی بشم...نداشتم خالف کنم 

 

 جان _بی_دل#

 ۱٠_پارت#

 

 

 نیما: سینا جان برو بعدی

 

 امین،شوهر ویدا رو به سینا چند تا بشکن زد
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 امین: حاال برو رو دور شادش سینا جان

 

 بزنمسینا: بفرما چی 

 

گوشیم زنگ خورد...بهار بود...از جام بلند شدم و از بچه ها فاصله 

 گرفتم...جواب دادم

 

 جانم_

 

 +سالم به چمن چشمات

 

 سالم خوشگله_
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 +چطوری

 

 خوبم،تو چطوری_

 

 +منم خوبم،عصر زنگ زدم جواب ندادی

 

 ببخشید ندیدم میخواستم بعدا بهت زنگ بزنم_

 

م یه باشه که ما صد بارم زنگ بزنی +باشه تو راست میگی،اگه به تو

 بارش رو به زور جواب میدی

 

 خنده گفتمبا 

 

 پس اگه این شکلیه زنگ نزن دیگه منم راحت میشم_
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 +چقدر تو بیشعوری

 

 حاال چه خبره که امروز اینقدر مهم شدم که هی زنگ میزدی؟_

 

 +یکی بهم زنگ زد شماره تو رو خواست

 

 فتمبا قدم های آهسته سمت باغچه ر

 

 کی؟_

 

 +حدس بزن
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 .عمیق بو کشیدمبوی گل های داخل باغچه تو فضا پیچیده بود..

 

 خب من از کجا بدونم کی بوده...خودت بگو_

 

 با شیطنتی که تو صداش موج میزد جواب داد

 

 +آقای نامی

 

 متعجب گفتم

 

 اون شماره منو میخواست چیکار_

 

منم شماره تو +خب دیگه اینو باید از خودش پرسید...خالصه که 

 زنگ زده دادم بهش...فکر کردم تا حاال بهت

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 زنگ نزدهنه _

 

+ببین این بهت زنگ زد زودی میای بهم میگی چی گفته ها 

 وگرنه میمیرم از فضولی

 

 احتماال در مورده درس و دانشگاست دیگه_

 

+برو بابا قشنگ معلومه طرف گلوش پیشت گیر کرده...ما خیلی 

ارو با تو یه جور دیگه ست...درحالت عادی وقته بهت گفتیم این ی

 نمیاره آدم اون چشمای جذابشو ببینه بعد سرشو درست حسابی باال

 به تو که میرسه هم سرش باال میاد هم نطقش باز میشه
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بهار الکی داستان نساز برا مردم...هر وقت هم زنگ زد میفهمیم 

 چیکار داشته

 

 نی...فعال بای بای+خیلی خب...من باید برم مامان صدام میک

 

 خداحافظ_

 

چه کاری میتونست با من داشته گوشی رو قطع کردم...محمد نامی 

 باشه؟

 

 افسانه: کی بود؟

 

 به افسان که کنارم اومد نگاه کردم
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 بهار بود_

 

 +حالش چطوره؟

 

 خوبه_

 

 +یه قرار بذار سه تایی بریم بیرون...خیلی وقته نرفتیم

 

 م بهت میگمآره فکر خوبیه...قرار میذار_

 

 سرش رو به معنی باشه تکون داد

 

 رها سینا رو نمیبینه؟پسر به این آقایی حیف نیست؟+جانان چرا 
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 چی بگم...رها سخت پسنده_

 

+خب یه مدت باهاش باشه شاید خوشش اومد ازش،رها روابط 

 آزادی با پسرا داره فقط به این بدبخت که میرسه اینجوری میکنه

 

 خب شاید دلیل داره_

 

 +شاید...بیا بریم پیش بقیه

 

 تو برو منم االن میام_

 

افسان سمت آالچیق رفت...از دور به بنیامین که نگاهش به من 

بود خیره شدم...چشماش ازم میخواست که برم کنارش...نمیدونم 
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چه م شده بود...اما انگار یه چیزی باعث میشد حرف نزنم...چیزی 

ی یه گوشه وایسم و بهش نگم،در عوض دلم میخواست همینجور

ر دلخوری بود شایدم باید فقط نگاش کنم...شاید همه اینا بخاط

 گفت بخاطر دلتنگی...

 

 جان _بی_دل#

 ۱۱_پارت#

 

کنار بنیامین نشستم...لبخندی به روم زد...منم لبخند کم جونی 

 نثارش کردم...آروم پرسید

 

 +خوبی؟

 

 ه کردمبه ته ریش جذابی که صحرا میگفت خیلی بهش میاد نگا
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 تو چی خوبی؟_

 

 +خوبم

 

 مطمئنی؟_

 

 چه برگردوندروشو سمت باغ

 

 +نه

 

 سکوت کردم...من این مرد رو از بر بودم میدونستم خوب نیست
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 +نمیپرسی چرا؟

 

 نه_

 

 +چرا؟

 

 به چشماش نگاه کردم...

 

چون من یکی رو دارم که همه میدونن تا چه حد دوسش دارم و _

بدون تو برام معنی نداره...من نباید  برام مهمه،همه میدونن زندگی

بپرسم چون نیاز به پرسیدن نیست...چون اگه قرار بر ازت سؤال 

این باشه که حرف بزنی میای میگی...وقتی چیزی نمیگی یعنی 

 بپرسم هم جواب نمیگیرم و منم نمیخوام از تو بی جواب بمونم...
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رو سینه ش  دستاشو باز کرد و اشاره زد برم تو بغلش...سرمو آروم

 گذاشتم...

 

 و خانوم شدی که من خبر ندارم+بچه تو کی اینقدر بزرگ 

 

از اولش خانوم بودم فقط چشم بصیرت میخواست دیدنش که تو _

 نداشتی

 

 خندید...

 

 نیما:میبینم که خوب خلوت کردید با هم

 

 بنیامین: آره ولی اومدی خرابش کردی
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هم ندیدیم فرقی نداریم با نیما: همونقدر که تو جانان رو ندیدی ما 

د ما رو آدم حساب نمیکرد،پس،دختر داییمو کرده بوهم اونم خلوت 

 ول کن بیاد پیش خودمون ما هم ببینیمش

 

بنیامین نگام کرد...عمق ناراحتی رو تو چشمام حس کرد...قطعا 

 فهمیده بود تو این مدت چی به من گذشته....

 

 یره؟نیما: خب چه خبرا؟دانشگاه چجوری پیش م

 

 حواسمو به نیما دادم

 

 خوبه بد نیست_

 

 ا: همچنان عاشق رشته ت هستی؟نیم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 لبخند زدم

 

 مگه میشه عاشقش نبود؟_

 

 افسان: واال من یکی که متنفرم ازش

 

 به افسان که سمتمون اومد نگاه کردم

 

افسان: خبه چیه...من هیچ وقت ادبیات دوست نداشتم،تو مدرسه 

 هم به زور پاسش میکردم

 

 لبخند زدم
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 من که چیزی نگفتم_

 

 نگفتی ولی از چشمات معلوم بود میخوای فحش بدیافسان: 

   

 یه کم نگامون کرد و گفت 

 

+مامان میگه بیاید تو شام حاضره فقط شما اینجا نشستید 

 چرا؟همه رفتیم تو بعد دیدم سه تا گودزیال کمه...

 

 زدنتبنیامین: من یه دهنی از تو سرویس کنم با این حرف 

 

بلند شدیم...گوشی تو دستم افسان نیششو باز کرد...از جامون 

 لرزید...شماره ناشناس بود...
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 بنیامین: کیه؟

 

 نمیدونم،شما برید تو منم االن میام_

 

 سه تایی از کنارم گذشتن...

 

 جان _بی_دل#

 ۱۲_پارت#

 

 جواب دادم

 

 بله_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 +سالم خانوم فرهادی

 

 سالم بفرمایید_

 

 وبه؟ستم،حالتون خ+محمد نامی ه

 

 خوبید؟خیلی ممنون شما _

 

 +ممنون شکر...ببخشید بد موقع مزاحم شدم

 

 نه اختیار دارید_

 

+راستش شماره شما رو از خانوم بهشتی گرفتم نمیدونم بهتون 

 گفتن یا نه
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 سرجام نشستم

 

 بله گفتن_

 

 یه کم مکث کرد

 

 +من باید رو در رو با شما حرف بزنم

 

 ه باال انداختمابروم رو بی اراد

 

 موضوعی؟در مورد چه _
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 +باید ببینمتون تا بتونم در موردش حرف بزنم

 

 آروم پرسیدم

 

 مشکلی پیش اومده؟_

 

 +نه نگران نباشید،فردا میتونم ببینمتون؟

 

 آب دهنمو قورت دادم

 

آخه اینجوری که نمیشه من باید بدونم میخواید راجع به چی _

 حرف بزنید
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وام بگم ز مهمی میخمیدونید که حتما چی+شما منو میشناسید 

 وگرنه مزاحمتون نمیشدم

 

 چیزی نگفتم...دوباره پرسید

 

 +فردا میشه ببینمتون؟

 

محمد نامی پسر خیلی خوبی بود...در حدی که میدونستم بی دلیل 

 همچین چیزی رو از یه دختر نمیخواست

 

 فردا دانشگاه دارم...قبل کالس میتونیم همدیگه رو ببینیم_

 

 دانشگاه باشه؟نمیخوام تو اون محیط حرفامو بزنم+میشه بیرون از 
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 نفس عمیقی کشیدم

 

 پارک نزدیک دانشگاه  11خیلی خب...ساعت _

 

 صدای نفس راحتی که کشید رو شنیدم...

 

+خیلی ممنون خانوم فرهادی...بیشتر از این مزاحمتون 

 نمیشم...شبتون خوش

 

 مراحمید،شب خوش_

 

بهش قدمام رو سمت خونه  ..بدون فکر کردنگوشی رو قطع کردم.

کج کردم...وارد سالن شدم...میز آماده بود...صندلی کنار صحرا 

خالی بود و نشستم....به رها که روبه روم بود نگاه کردم...این دختر 
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نسخه جوون تر مامان بود....خوشگلی رها واقعا بی نظیر بود...هیچ 

 کدوممون مثل رها خوشگل نبودیم...

 

 خترم وضعیت قلبت چطوره؟صادق: جانان دو عم

 

خوبم عموجان...بار آخری که عمو رضا معاینه م کرد گفت که _

 نرمال و خوبه

 

 عمو رضا به نشونه تایید سرشو تکون داد

 

+آره اگه مواظب خودش باشه و استرس و فشار عصبی بهش وارد 

 نشه من قول میدم از قلب منم بهتر کار کنه

 

 لی مواظب باش دخترما روشکر...پس خیعمو صادق: خب خد
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 چشم عمو جان_

 

مقداری برنج برا خودم کشیدم و قورمه رو روش ریختم...به عمه و 

عمو رضا نگاه کردم...چقدر این دوتا دکتر بهم میومدن و با هم 

 خوب بودن...

 

 صحرا: قورتشون دادی

 

 خندیدم

 

 خدایی خیلی زوج خوبین آخه_

 

 لبخند زد
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 +خیلی جیگرن

 

 داخل دهنم گذاشتمقاشق رو 

 

 صحرا: فردا با مامان میریم خونه خاله نسترن تو نمیای؟

 

نه کالس دارم...چرا میرید چه خبره؟اها ببخشید یادم نبود میری _

 کیان جون رو ببینی

 

 لبخند وسیعی زدم

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

+ببند نیشتو...من که در هر حالتی کیان رو میبینم مگه دیوونه م 

پیش خاله...کیان میگه جدیدا  میخواد بره شون...مامانبرم خونه 

 خیلی بی تابی میکنه

 

 سرمو به معنی فهمیدن تکون دادم

 

 میفهمم حق داره_

 

 صحرا ناراحت گفت

 

 +طفلی چند ساله یه لبخند درست حسابی رو لباش ندیدم

 

 آره این چند سال پیر شد_
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 سرشو به معنای تایید حرفم تکون داد...

 

 جان _بی_دل#

 ۱۳_پارت#

 

بنیامین در رو باز کرد و اشاره کرد اول من وارد بشم...کفشامو در 

آوردم و تو جاکفشی گذاشتم...از راهرو کوچیک گذشتم و وارد 

پذیرایی شدم...سمت چپ آشپزخونه بود و سمت راست راهرو 

کوچیکی بود که به دوتا اتاق منتهی میشد...خونه کوچیک و جمع و 

 ت...واقعا جای سؤال داش یز و مرتب بود و اینجورش تم

 

 تو که امشب رسیدی چجوری خونه اینقدر تمیزه؟_

 

 +صبح به اقدس خانوم زنگ زدم بیاد جمع و جور کنه
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 کار خوبی کردی_

 

 بنیامین همونجور که سمت اتاقش میرفت گفت

 

+تا تو لباسات رو عوض کنی و دوتا چایی درست کنی من یه 

 امدوش میگیرم می

 

 باشه_

 

کمد رو باز کردم...لباسامو با یه شلوار خونگی و رفتم... سمت اتاق

تیشرت گشاد صورتی رنگ عوض کردم...از اونجایی که بشتر 

اوقات پیش بنیامین بودم نصف بیشتر لباسامم همینجا بود...سمت 

آشپزخونه رفتم...چای ساز رو زدم...روی صندلی میزناهار خوری 
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که بنیامین بی خبر  ماه پیش...وقتی 3به نشستم...ذهنم رفت 

گذاشت و رفت و فقط یه پیام برام فرستاد و بس...یه پیام که 

نوشته بود رفتم شمال و میخوام یه مدت تنها باشم و بعدشم 

گوشیشو خاموش کرد...خیلی برام سخت بود...تا حاال نشده بود 

 نشده بود بنیامین بی خبر از من جایی بره و از همه مهم تر تا حاال

 ماه... 3اشه چه برسه به یه روز ازم بی خبر ببنیامین 

 

 +چیه تو فکری

 

با صداش به خودم اومدم...موهاش خیس بود...از جام بلند شدم و 

دو لیوان برداشتم و چایی ریختم...چایی رو جلوش روی میز 

 گذاشتم و خودمم روبروش نشستم

 

 عافیت_
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 چایی رو تو دستش گرفت

 

 +مرسی...چه خبر؟

 

 ی نیستسالمتی خبر_

 

 سرمو زیر انداختم و نگاهمو به چایی دوختم

 

 +چرا اینقدر ساکتی

 

 چی بگم؟_

 

+جانان از چشمات میفهمم که چقدر سؤال داری،میفهمم که 

 ناراحتی،اما فعال جوابی برا هیچ کدوم از سؤاالت ندارم
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 نگاهمو بهش دوختم

 

 من که چیزی نگفتم_

 

داشته باش همه چیز ی چشمات داد میزنه،یه کم صبر +نگفتی ول

 رو میگم

 

ماه نبودنت داشته  3امیدوارم توضیح خوب و قانع کننده ای برا _

 باشی

 

 دستی به موهاش کشید...

 

 +این سه ماه چیکارا کردی؟
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 هیچی،کار خاصی نکردم مثل همیشه_

 

 سکوت کرد...با چشماش صورتمو برانداز کرد...

 

 +جانان

 

 جانم_

 

ی به جای حرف زدن سکوت +تا کی میخوای وقتی ناراحت

 ؟فحش بده...داد بزن ولی سکوت نکنکنی
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ماهه که منتظرم...منتظر  3چیزی برا گفتن ندارم...من _

اومدنت...بی خبر رفتی...هر لحظه منتظر بودم زنگ بزنی و دلیلش 

 رو بگی اما...

 

 +اما چی؟

 

 آب دهنمو قورت دادم

 

هش میکنی که دی...االنم که اومدی با چشمات خوااما زنگ نز_

 چیزی نپرسم

 

 +به من اعتماد داری یا نه؟

 

 معلومه که دارم این چه سؤالیه_
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+پس مطمئن باش که بی دلیل این کار رو نکردم...یه کم بهم 

 فرصت بده میگم برات

 

چیزی نگفتم و همه حرف هایی رو که تا پشت لبام اومده بودن رو 

 جام بلند شدم ..بدون اینکه به چاییم لب بزنم ازقورت دادم.

 

 نگام کرد

 

 +کجا؟

 

 میرم بخوابم_
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صبح بیدار میموندیم و حرف  4+همیشه شبا که میموندی تا 

 میزدیم چی شده که خانوم میخواد اینقدر زود بخوابه؟

 

صبح حرف میزدیم چون خیلی حرفا برا گفتن داشتیم  4قبال تا _

؟ذهنم چی؟قدیما بی خبر از هم جایی نمیرفتیم اما االن چیاالن 

 نمیگیرم...درگیره بنیامین...تا وقتی نگی چی شده آروم 

 

از رو صندلی بلند شد و سمت پنجره رفت،همونطور که بیرون رو 

 نگاه میکرد گفت:

 

 +حق داری،برو بخواب

 

از پشت بهش خیره شدم...ناراحت شده بود؟سمتش رفتم...گونه شو 

 بوسیدم
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 وابیجانانت بمیره اگه تو امشب با ناراحتی بخ_

 

 +الل شو،خدا نکنه

 

 قیافه مو مظلوم کردم

 

 نمیخواستم ناراحتت کنم_

 

+چند بار بگم اینقدر مهربون نباش؟ناراحتم شده باشم به درک 

 حقمه...تو کی میخوای درست بشی؟

 

 سرشو جلو آورد تا گونه مو بوس کنه که یه دفعه جیغ زدم
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 آیییی_

 

 با نیش باز گفت

 

 د که گازت نگرفته بودم+آخیش چسبید...سه ماه بو

 

 چپ چپ نگاش کردم

 

 مهربونی به تو نیومده اصال،همون برم بخوابم بهتره_

 

 سمت اتاق قدم برداشتم

 

 +جانان

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 سرمو چرخوندم و منتظر نگاش کردم

 

هنوزم +داداش گفت دیشب یه کم تب داشتی بیا دست بزنم ببینم 

 داری

 

 ابم خوب میشمخوبم مشکلی نیست...بابا الکی نگران شده،بخو_

 

سرشو به معنی باشه تکون داد...وارد اتاق شدم و خودم رو روی 

تخت انداختم...با خیال راحت چشم بستم...باالخره بنیامین اومده 

 بود و صدای نفساش تو اتاق بغلی میپیچید...

 

 جان _بی_دل#

 ۱۴_پارت#
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بیرون اومدم...سشوار رو روشن کردم و با حوصله مشغول  از حموم

کردن موهام شدم...دیشب از خونه عمه با اصرار بنیامین  خشک

مدم اینجا و از صبح که برا نماز بیدار شدم دیگه خوابم او

نبرد...سشوار رو خاموش کردم و موهامو با کش بستم...شلوار و 

کردم و کیفم رو مانتوم رو پوشیدم...مقنعه و چادرم رو سر 

ساده بودم...صورت  برداشتم...به آینه نگاه کردم...مثل همیشه

ستخونی متوسط...چشم معمولی داشتم...لب های کوچیک...دماغ ا

های بزرگ سبز رنگ...پوست سفید...تنها چیزی که تو صورتم 

خیلی به چشم میخورد چشمام بود...تنها چیزی هم که خیلی تو 

د...کال جثه خیلی ریزی داشتم....دل از آینه ذوق میزد قد کوتاهم بو

اتاق بنیامین شدم...رو شکمش دراز کشیده بود و کندم و وارد 

کم باز گذاشته بود...به طرز خوابیدنش لبخند  دهنش رو یه

 زدم...آروم صداش زدم...
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 بنیامین عزیزم_

 

 یکی از چشماشو به زور باز کرد

 

 +ها

 

 دانشگاه،برات ماکارونی درست کردم،گرم کن بخورمن دارم میرم _

 

 +ساعت چنده؟

 

 نه و نیم_

 

 عالم خواب و بیداری با صدای خواب آلود گفت: وت
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 +وایسا میرسونمت

 

نه نمیخواد،بخواب خسته ای،بخاطر این بیدارت کردم که بعد _

 نگران نشی

 

 +پس با آژانس برو،مواظب خودت باش

 

 باشه خداحافظ_

 

جوابمو بده چشماشو بست و خوابید...حاال خوبه مثال  بدون اینکه

 .میخواست منم برسونه...

 

                   *********** 
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وارد پارک نزدیک دانشگاه شدم...چشم چرخوندم تا پیداش کنم که 

دیدم رو صندلی سبز رنگ نشسته بود...با قدم های آهسته سمتش 

 رفتم

 

 سالم_

 

 صندلی بلند شدبا شنیدن صدام از رو 

 

 +سالم،خیلی ممنون که اومدید

 

 ارم کالس دارمخواهش میکنم،فقط من زیاد وقت ند_

 

 +بله میدونم،بفرمایید بشینید
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 با فاصله رو صندلی نشستم...اونم نشست...

 

 +حالتون خوبه؟خونواده خوب هستند؟

 

 ممنونم،شما خوبید؟_

 

 +خوبم ممنون

 

 سرشو زیر انداخت

 

+نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم،راستش نمیدونم از کجا باید شروع 

 کنم
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 وخت...د و نگاهش رو به صورتم دمکث کرد...سرشو باال آور

 

+دلم میخواست این حرفا رو تو موقعیت بهتری بزنم اما دیگه 

بیشتر از این صبر رو جایز نمیدونم...یک هفته ست که شبا نمیتونم 

 درست حسابی بخوابم

 

ه کم مضطرب بود...آب دهنشو قورت داد و با صدای آروم اما ی

 محکمی گفت:

 

 +فکر شما نمیذاره بخوابم

 

 جان _بی_دل#

 ۱۵_پارت#
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متعجب نگاش کردم...اصال انتظار همچین حرفی رو 

 نداشتم...ضربان قلبم باال رفته بود...

 

+یه ساله که همکالسی هستیم و بیشتر کالسامون با هم افتاده و 

میشناسمتون...از همون اوالش ازتون خوشم اومد...یه جورایی 

 خاص و متفاوت بودید...

 

 اختسرشو پایین اند

 

+یه هفته ست دارم با خودم کلنجار میرم که بگم یا نه...ولی 

 آخرش تصمیم گرفتم که بگم و بخاطرش بجنگم
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انگار حرف زدن براش سخت بود که یه دفعه مکث کرد...دستاشو 

گره زد و سرشو باال گرفت...مستقیم چند لحظه به  بهم دیگه

 چشمام خیره شد

 

باید اسم عالقه م رو چی +من بهتون عالقه دارم...نمیدونم 

اما فقط اینو میدونم که تا حاال این حس رو تو زندگیم به بذارم...

 کسی نداشتم

 

آب دهنمو به زور قورت دادم...تا حاال تو همچین موقعیتی قرار 

دم...انگار که لبام قصد باز شدن نداشتند...محمد که نگرفته بو

 سکوت من رو دید ادامه داد

 

اجازه بدید برای آشنایی و شناسمتون اما اگر +تا حدود زیادی می

 شناخت بیشتر با خانواده تشریف بیاریم خدمتتون
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 به زور لبامو از هم باز کردم

 

ی...منم تا من واقعا فکر نمیکردم این حرفا رو بشنوم جناب نام_

حدودی میشناسمتون شاید همین هم باعث شده از پیشنهادتون 

 تعجب کنم

 

 اف کردبا سرفه ای صداشو ص

 

+شما میدونید که من موقعیت خوبی دارم،لیسانس مدیریت دارم و 

از طرفی بخاطر عالقه م به ادبیات دارم لیسانس اونم 

یکنم...در میگیرم...پدرم هم تو کار تجارت هست و با ایشون کار م

سالمه و یه خواهر  28کل وضع مالی خوبی دارم...خودمم که 

 کوچیک تر دارم
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بهش خیره شدم...باورم نمیشد حرف زدن بود و همچنان در حال 

که محمد نامی که تو دانشگاه کم خاطرخواه نداشت از من 

خواستگاری کنه...قد بلندی داشت...چشم های آبی یخی...دماغ 

اریک...پوست سفید و موهای پرپشت مردونه و لب های ب

روشن...از هر نظر پسر ایده آلی بود،از نظر رفتار و اخالق هم که 

 همه میدونستیم چقدر پسر محجوب و درستیه...

 

 +ببخشید زیاد حرف زدم...فقط خواستم همه چیز رو گفته باشم

 

حواسم رو جمع صداش کردم...فکر کنم نیمی از حرفاش رو متوجه 

 نشدم...

 

 +نظرتون چیه؟
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 سرمو زیر انداختم...به کفشام نگاه کردم

 

اینو میدونم که قصد راستش من نمیدونم باید دقیقا چی بگم اما _

طر اینکه شما مشکلی دارید اصال،بلکه هر ازدواج ندارم...نه بخا

 کس دیگه ای هم جای شما بود بازم نظرم همین بود

 

 +میشه بپرسم چرا؟

 

 سنم مناسب ازدواج نیستخب به نظرم _

 

 سال سن کمی نیست 19+

 

 ولی من معتقدم مناسب نیست_
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تیتون هر کاری که الزم +من بهتون قول میدم که برا خوشبخ

 م بدمباشه انجا

 

وای داشتم ذوب میشدم...عرق کرده بودم...دستام رو بهم گره زدم 

 و سرم رو بلند کردم...به چشماش خیره شدم

 

زدواج رو ندارم...اگه اجازه بدید برم،کالسم دیر +من واقعا شرایط ا

 میشه

 

 از جام بلند شدم

 

 +میشه االن جواب ندید و فکر کنید؟

 

 حتی اگه فکر هم کنم بازم حرفم همینه_
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+احساس آدما اونقدر براتون بی ارزشه که حتی حاضر نیستید بهش 

 فکر کنید؟

 

 اخم هاش درهم بود

 

باارزشه و هم قابل احترام،من فقط احساس آدما برای من هم _

 نمیخوام الکی امیدوارتون کنم

 

 عوض شد +ولی من میخوام شما فکراتون رو بکنید،شاید نظرتون

 

 نمیدونستم باید چی بگم بخاطر همین آروم گفتم

 

 منتظر عوض شدن نظرم نباشید...خداحافظ_
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 منتظر جوابش نموندم و از کنارش گذشتم

 

 جان _بی_دل#

 ۱۶_پارت#

 

 بهار با دیدنم سمتم اومد...

 

 +سالم،چرا دیر کردی

 

 سالم،بعدا میگم بهت،فعال بیا بریم کالس دیر شد_
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م کردم...بهار هم با صدای بلند سالم دیم،آروم سالوارد کالس ش

کرد...دو تا صندلی ردیف سوم کنار یاسمن خالی بود...راهمون رو 

 به همون سمت کج کردیم و نشستیم

 

یاسمن: سالم،عجب شانسی آوردید که استاد دیر کرده وگرنه تو 

 کالس راهتون نمیداد

 

 آره مثل اینکه این دفعه شانس با ما یار بوده_

 

 علی: توجه توجه

 

به علی که وارد کالس شد نگاه کردم...با لبخند وسیعی که رو 

 لباش بود با صدای بلند گفت
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 د نمیاد کالس کنسله+دوستان جمع کنید بریم ددر دودور،استا

 

بچه ها همراه هم کف و سوت زدن...نمیدونستم خوشحال باشم یا 

بخاطر همین تا ناراحت...امروز فقط همین یه کالس رو داشتم و 

 اینجا اومدم...

 

بهار: وای خدا رو شکر،یه امروز رو از دست این استاد نچسب و گیر 

 راحت شدیم

 

تا دانشگاه اومدیم پاشید  یاسمن: آره خیلی خوب شد...حاال هم که

 بریم تو حیاط 
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همراه هم بلند شدیم و از کالس بیرون رفتیم...داخل حیاط با نامی 

گاهمو دزدیدم و سرم رو زیر انداختم و مسیر چشم تو چشم شدم...ن

 ..حیاط رو تا صندلی های آبی رنگ طی کردیم.

 

 یاسمن: راستی امروز چه خبر بود که شما دو تا دیر اومدید؟

 

 روی صندلی نشستیم

 

بهار: واال اینو باید از جانان پرسید...من منتظر اون بودم بخاطر 

 همین دیر اومدم

 

 ر کردی؟یاسمن:خب جانان چرا دی
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به قیافه کنجکاوشون نگاه کردم...میدونستن من خیلی آن تایم 

 هستم و وقتی دیر کنم حتما یه اتفاقی افتاده

 

 با آقای نامی پارک بودم_

 

 همزمان با صدای بلندی گفتن

 

 +چییی

 

 نگاهی به دور و بر انداختم...چند نفر داشتن نگامون میکردن

 

 ن رو بردید،یواش ترزهرمار و چی...چه خبرتونه آبرومو_

 

 بهار: وایسا ببینم...یعنی تو با نامی رفتی پارک؟برای چی؟
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دیشب بهم زنگ زد و خواست منو ببینه...خیلی اصرار کرد منم _

 بول کردمق

 

 یاسمن: خب چیکار داشت؟

 

 آروم جواب دادم

 

 خواستگاری کرد_

 

 یاسمن یا چشمای گشاد شده گفت
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د نامی درست بود...بعد تو هی +دیدی بهار،دیدی حدسمون در مور

یگفتی من و بهار اشتباه میکنیم و توهم زدیم و....بیا تحویل بگیر م

 آقا رسما خواستگاری کرده

 

 بهار با ذوق گفت

 

 +آخ جون عروسی افتادیم

 

 چی میگید برا خودتون...جواب رد دادم_

 

بهار: یعنی چی تو مگه دیوونه ای؟پسر به این خوبی چرا باید جواب 

 بدی رد
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گوشیم زنگ خورد...بنیامین بود...بی توجه به حرفای بهار جواب 

 دادم

 

 جانم بنیامین_

 

 +کجایی خوشگله

 

 دانشگاه...دارم میرم خونه_

 

 +نمیای اینجا؟

 

 نه میرم خونه،اگه نرم مامان غر میزنه_

 

 +باشه فسقل پس مواظب خودت باش
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 چشم خداحافظ_

 

 +خداحافظ

 

 گوشی رو قطع کردم

 

 ه بنیامین اومده؟: مگبهار

 

 آره_

 

 بهار:چشمت روشن
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 مرسی_

 

 یاسمن ادامه داد

 

یاسمن: جانان خر نشی این پسره رو فراری بدی،به خدا نونت تو 

 روغن افتاده

 

واقعا حوصله این حرفا رو نداشتم...من فقط خودم دردم رو 

میفهمیدم...بخاطر اینکه حرفاشون بیشتر از این اذیتم نکنه از جام 

 د شدمبلن

 

 بهار:کجا؟

 

 میرم خونه_
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 یاسمن: بگو حوصله حرفاتون رو ندارم دارم فرار میکنم

 

 لبخند زدم

 

 یخوام فرار کنمحوصله قیافه و حرفاتون رو ندارم م_

 

قبل از اینکه مورد عنایت قرارم بدن ازشون دور شدم و با صدای 

بلند خداحافظی کردم...از دانشگاه بیرون رفتم...تاکسی دم در 

 بود...سوار شدم

 

 راننده: خانوم کجا برم؟

 

 پونک_
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چشمام رو بستم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم،با صدای 

 ...جواب دادمگوشیم چشمام رو باز کردم

 

 جانم صحرا_

 

 +کجایی؟

 

 چرا صدات یه جوریه،چیزی شده؟_

 

 +کجایی جانان؟

 

 تو تاکسی،دارم میام خونه_
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 +نیا خونه برو پیش بنیامین

 

 اخم هام درهم رفت

 

 چرا؟چی شده؟داری نگرانم میکنی_

 

 صحرا مکث کرد و با صدای لرزون گفت

 

 +خاله اینجاست

 

 سکوت کردم

 

 صدام رو؟+میشنوی 
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 بغضم رو قورت دادم

 

 آره_

 

 +پس نیا،باشه عزیز دلم؟

 

 با صدای آروم و پر از بغض گفتم

 

 باشه_

 

 +خداحافظ عزیزم
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 خداحافظ_

 

 قطع کردم

 

 ا به جای پونک برید تجریشلطف آقا_

 

 +چشم خانوم

 

 چشمامو بستم...بغض لعنتی بیخیالم نمیشد...

 

 جان _بی_دل#

 ۱۷_پارت#
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حساب کردم و از تاکسی پیاده شدم...حال نداشتم کلیدم کرایه رو 

رو دربیارم...زنگ رو زدم...بالفاصله صدای بنیامین تو کوچه 

 پیچید...

 

ید یه ندا تر آورده باشم خونه تو نبا+ا تو که اومدی،شاید من دخ

 بدی

 

 بی حوصله گفتم:

 

 باز کن_

 

فهمید و در رو باز فکر کنم صدام اونقدر خسته بود که بنیامین هم 

کرد وگرنه اگه به اون بود که تا شب همینجوری پای اف اف حرف 

 میزد...از آسانسور بیرون اومدم...در رو باز گذاشته بود...داخل رفتم
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 سالم_

 

 رو کاناپه لم داده بود...با شنیدن صدام نگام کرد

 

 +سالم،چته

 

 هیچی_

 

 +صدات چرا اینجوریه

 

 چادرمو درآوردم 
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 یه؟چجور_

 

 بدون توجه به حرفم دوباره پرسید

 

 +چرا نرفتی خونه

 

بغضم رو قورت دادم...راهم رو سمت اتاق کج کردم و با صدای 

 آروم و لرزان جواب دادم

 

 کنم و نماز بخونم م لباسام رو عوضهمینجوری...میر_

 

 +خیلی خب تا میای میز رو میچینم
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انداختم...لباسام رو با بی حوصلگی خودم رو داخل اتاق 

درآوردم...وضو گرفتم و سجاده رو پهن کردم...با هر رکعتی که 

میخوندم بغضم بیشتر میشد...رو سجاده نشستم...چشمام رو بستم و 

 آروم زمزمه کردم

 

میدونی که اهل ناشکری نیستم،خودت میدونی که خودت  +خدایا

کاری کنی این بغض لعنتی راضیم به هرچی بهم دادی ولی میشه 

 دست از سرم برداره؟میشه کاری کنی حالم خوب بشه؟

 

با شدت در باز شد...به بنیامین که عصبانیت از صورتش معلوم بود 

 نگاه کردم...

 

 خونه آره؟ +که همینجوری اومدی اینجا و نرفتی
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 چرا داد میزنی_

 

نت +چرا نگفتی اون زنیکه ی ج ن د ه اونجاست و بابا و ماما

 دستور دادن نری خونه

 

 از جام بلند شدم و سجاده رو جمع کردم

 

وای بنیامین این چه طرز حرف زدنه،هیچی هم نباشه خواهر _

 مامان که هست...چیز مهمی نبود که بخوام بگم

 

 +چیز مهمی نیست؟

 

 ه و چادرم رو توی کمد گذاشتم و سمتش برگشتمادسج
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 ونه نرمنه نیست،بابا و مامان صالح دونستن خ_

 

 با صدای بلند گفت

 

+اگه بابا و مامانت عرضه ندارن از پس این زنیکه بربیان خودم 

 میرم میشونمش سرجاش

 

 با سرعت از اتاق بیرون رفت...دنبالش دویدم...

 

با ه رو بزرگ میکنی،مامان و بابنیامین چیزی نشده چرا قضی_

 بخاطر خودم گفتن که نرم،میترسن اذیت بشم

 

 داد زد
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 +خب وقتی میدونن اذیت میشی چرا راهش میدن خونه

 

 با عجز نگاش کردم

 

اون خواهر مامانه،نمیتونن که بیرونش کنن چرا نمیفهمی عزیز _

 من

 

 عصبی دستی به موهاش کشید

 

میکنه چیزی نمیگی؟اگه تو یه  +چرا وقتی اون زنیکه درشت بارت

 ار بزنی تو دهنش دیگه از این غلطا نمیکنهب

 

لی ندارم بنیامین،خیلی وقته باهاش کنار اومدم و عادت من مشک_

 کردم
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 به چشمام نگاه کرد و پوزخند زد

 

 +خر خودتی،این چشم ها هیچ وقت عادت نمیکنه

 

کی عصبی و کالفه وارد اتاقش شد و در رو بست...رو مبل ت

 نشستم و نفس عمیقی کشیدم و زیر لب زمزمه کردم

 

ونه به ناحق شنیدن عادت آره تو راست میگی،هیچ کس نمیت_

 کنه...

 

 جان _بی_دل#

 ۱۸_پارت#
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شب رو نشون میداد...بنیامین روبه روی  10به ساعت نگاه کردم،

تلویزیون دراز کشیده بود...سمتش رفتم...روی مبل روبه روییش 

 نشستم

 

 یری باشگاه؟ردا ماز ف_

 

ماهه اونجا رو سپردم دست  3+آره دیگه مجبورم برم...

 مرتضی،احتماال بچه ها تا حاال شاکی شدن

 

 خوبه _

 

 +صدای گوشی تو نیست؟از تو اتاق میاد

 

 بلند شدم و سمت اتاق رفتم...گوشیمو از روی میز برداشتم...بابا بود
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 جانم بابا_

 

 +سالم عزیزم

 

 سالم_

 

 ه دقیقه دیگه میرسم دم دربپوش تا د+لباساتو 

 

 بمونمبابا امشب میخواستم پیش بنیامین _

 

 +میخوام امشب خونه باشی،منتظرم،خداحافظ
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 خداحافظ_

 

قبل از اینکه بنیامین بفهمه سریع لباسامو پوشیدم...از اتاق بیرون 

 رفتم...سرش رو چرخوند و با ابروهای باال رفته نگام کرد

 

 اره بری این وقت شب؟اله کردی،جایی قر+چه خبره شال و ک

 

 بابا پایین منتظرمه_

 

 +میگفتی نمیام

 

 تا اینجا اومده بگم برو نمیام؟_

 

 +از دستشون عصبی نیستی؟
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 کالفه نگاش کردم

 

 نه نیستم،اونا تقصیری ندارن_

 

 +آره اونا تقصیری ندارن،حتما همه چیز تقصیر خودته دیگه

 

 با ناراحتی گفتم:

 

 بنیامین_

 

 +چیه مگه دروغ میگم؟
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 بابا منتظرمه،میرم پایین_

 

ه کم سرسنگین باش،بذار بفهمن تو هم دل داری،تو +برو ولی ی

 هم میشکنی

 

 از جاش بلند شد و قبل از من سمت در رفت

 

 تو کجا میای_

 

 +میخوام مطمئن بشم سالم پیش بابات میرسی

 

شدیم...طبقه از در بیرون رفت...کفشام رو پوشیدم و سوار آسانسور 

برداشتیم...بنیامین در رو باز هم کف ایستاد...سمت در آپارتمان قدم 
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کرد و اول من خارج شدم...بابا به کاپوت ماشین تکیه داده 

 بود...سعی کردم لبخند بزنم...سمتش رفتم وبوسیدمش

 

 سالم بابا_

 

 بابا هم گونه مو بوسید

 

 +سالم عزیزم

 

 بنیامین: سالم خان داداش

 

 دادن...دست  با هم

 

 بابا: سالم خوبی
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 ما خوبی؟خواهر زنت خوبه؟بنیامین: ممنون ش

 

سرم رو سمت بنیامین چرخوندم و شاکی نگاش کردم،میدونستم 

 حتما یه چیزی تو سرشه که باهام اومد پایین...

 

 بابا: تیکه میندازی؟

 

 بنیامین پوزخند زد

 

ی کنم امروز +نه بابا من غلط بکنم تیکه بندازم،خواستم یادآور

هر زنت اونجا بود،نشد بیاد ادخترت قرار بود بیاد خونه ولی خب خو

خونه خودش،چرا؟چون خواهرزنت اذیتش میکنه،چرا؟چون مامان و 

 باباش عرضه ندارن ازش دفاع کنن
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 با ناراحتی لب باز کردم

 

 بسه بنیامین_

 

 با عصبانیت بهم نگاه کرد و ادامه داد

 

اد بگه چیزی لغم داری که همیشه میخو+از اون بدتر،یه دختر ش

 چی خوبه و من مشکلی ندارمنشده و همه 

 

 بابا فقط نگاش میکرد

 

 +خان داداش،دخترت رو بیشتر دریاب
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 بنیامین سمتم اومد و پیشونیم رو بوسید

 

 +مواظب خودت باش فسقل

 

 سمت بابا چرخید

 

 +شب خوش داداش

 

 بابا با صدای آرومی جواب داد

 

 +شب خوش

 

و بنیامین حتی رو هیچ وقت تا این حد آروم ندیده بودم که جل بابا

 یه کلمه هم حرف نزد
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 +سوار شو دخترم

 

 جان _بی_دل#

 ۱۹_پارت#

 

سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و به بیرون نگاه کردم...از وقتی 

 سوار ماشین شدیم هر دو سکوت کرده بودیم...

 

 بابا: ببخش که امروز اذیت شدی

 

 شما تقصیری نداریدنیست،مهم _

 

 همینجوری بود+کاش واقعا 
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چیزی نگفتم...یعنی چیزی نداشتم که بگم...بابا ماشین رو دم در 

 پارک کرد

 

 +تو برو تو بابا،من میرم یه جایی زود برمیگردم

 

 به صورتش نگاه کردم...خیلی بهم ریخته بود

 

 باشه_

 

پس چرا اومد  پیاده شدم...اگه قرار بود بابا خودش نیاد خونه

میکرد این وقت شب پیش بنیامین باشم یا خونه دنبالم؟چه فرقی 

خودمون....با کلید در رو باز کردم...وارد حیاط شدم...خونه مون 

تقریبا قدیمی بود...حیاط کوچیک و دلبازی داشت...از حیاط گذشتم 
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و در رو باز کردم و وارد پذیرایی شدم...پذیرایی تقریبا بزرگی 

سمت چپ اتاق مامان و که سمت راستش آشپزخونه بود و داشتیم 

بابا بود و با چند تا پله به اتاق من و صحرا و رها منتهی 

میشد...کسی تو پذیرایی نبود و خونه در سکوت کامل بود...سمت 

 اتاق صحرا رفتم و در زدم

 

 +بله

 

 در رو باز کردم،رو تختش دراز کشیده بود و با گوشیش مشغول بود

 

 سالم_

 

 +سالم کی اومدی؟
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 ن،مامان و رها کجان؟همین اال_

 

+مامان زیاد روبراه نبود رفت بخوابه،رها هم تولد دوستش دعوت 

 بود

 

 مامان چرا روبراه نبود؟_

 

 آهی کشید و نگام کرد

 

 +با بابا دعواش شد

 

 بخاطر خاله؟_

 

 +آره
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 با ناراحتی نگاش کردم...از رو تخت بلند شد و سمتم اومد...بغلم

 کرد و گفت

 

 دلت+بمیرم برا 

 

 ا خدانکنه این چه حرفیه_

 

 با خنده یه کم عقب رفت

 

 +نمیدونم خودمم چندشم شد یه دفعه احساساتی شدم

 

 با خنده سرم رو به نشونه تأسف براش تکون دادم
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بدبخت اون شاگردهایی که تو دبیرشونی...میرم بخوابم،شب _

 خوش

 

 خندید

 

 +شب خوش عشقم

 

آرومی در اتاق مامان رو باز کردم...رو تخت .به رون رفتم..از اتاق بی

خوابیده بود...بدون اینکه سر و صدا کنم در رو بستم...وارد اتاق 

خودم شدم...لباسامو با لباس خواب گشاد و راحتم عوض کردم...رو 

تخت دراز کشیدم...سعی کردم به هیچی فکر نکنم و بخوابم...کم 

 کم چشمام گرم شد...

 

 ان ج_بی_دل#
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 ۱۹_پارت#

 

 )رها(

 

 +رها اون پسره رو نگاه کن

 

به جایی که بیتا اشاره کرد نگاه کردم،یه پسر قد بلند و خوش قیافه 

 بود که از اول مهمونی چشمم رو گرفته بود

 

 خب_

 

 +خیلی جذابه،بیشتر دخترا رفتن تو نخش

 

 بی تقاوت گفتم:
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 همچین مالی هم نیست_

 

میکنه،ببین میتونی صال آدم و جذب +برو بابا،قشنگ نگا کن،ا

 مخش رو بزنی

 

 موهامو پشت گوشم انداختم

 

 اسمش چیه؟_

 

 +پسر دایی آناست،اسمش فرزاده

 

 صدای مهران بلند شد
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 +بچه ها بیاید جمع بشید آنا میخواد کیک رو ببره

 

همراه بیتا سمت آنا قدم برداشتیم و مثل بقیه دورش وایسادیم و 

 3...2...1...کردیمشروع به شمردن 

آنا شمع ها رو فوت کرد و صدای دست و جیغ بچه ها بلند 

شد،فرزاد یه گوشه وایساده بود و به جمع نگاه میکرد،به طرفش 

 رفتم،کنارش وایسادم

 

 تا حاال ندیده بودمت تو مهمونی ها_

 

 فرزاد سر تا پام رو نگاه کرد و جواب داد:

 

 +منم اولین باره میبینمت
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 ردمراز کمتش ددستم رو س

 

 رها هستم_

 

 باهام دست داد

 

 +فرزادم،خوشبختم از آشناییتون

 

 همچنین_

 

یه خانوم با سینی که انواع نوشیدنی روش بود سمتمون اومد و 

 سینی رو جلومون گرفت

 

 +بفرمایید
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 فرزاد یکی از گیالس ها رو برداشت و رو به من گفت:

 

 پرتقال؟+از اینا بردارم برات یا آب 

 

 دم و یکی از گیالس ها رو برداشتمبه روش زنیشخندی 

 

 تا از اینا باشه آب پرتقال به چه دردم میخوره_

 

 +خوبه پس پایه ای

 

 از اون لبخندها که چال گونه م رو به نمایش میذاشت زدم
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 +هوا گرم نیست؟

 

 بهش نگاه کردم، با چشم های خمارش داشت قورتم میداد

 

 ی مست کردی؟ست بود که اینجوراین چندمین گیال_

 

+نمیدونم حسابش از دستم در رفته،اما میدونم که با الکل مست 

 نشدم

 

 لنگه ای از ابروهام رو باال دادم

 

 پس با چی مست شدی؟_

 

 لبخند شیطنت آمیزی زد
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 +با چشمات،چشمای به این سیاهی و خوشگلی ندیده بودم تا حاال

 

پسر، بهم  بیتا زیادی جذاب بود اینلبخند یه وری زدم،به قول 

دستش نوازش وار رو تیکه ای از موهام لغزید و نزدیک تر شد، 

 خمار گفت:

 

 +تا حاال دختری هم ندیده بودم که اینقدر موی کوتاه بهش بیاد

 

 لبخند زدم،همین از خود بی خود شدنش رو میخواستم

 

 +چال گونه ت بدجور دلبری میکنه

 

 آروم پایین آورد فتم تو بغلش،سرش رو آرومدیگه رسما داشتم میر
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 +اووووم،بوی خوبی میدی،بوی شکالت تلخ

 

پایین تر اومد،رو لبام مکث کرد، همین که سرش رو نزدیک لبام 

آورد،پسش زدم، توقع این کار رو نداشت،بخاطر همین هم تعادلش 

رو از دست داد و یه کم عقب رفت،نیشخندی بهش زدم و ازش 

 دور شدم

 

 جان _بی_دل#

 ۲٠_پارت#

 

 رفتم تا کادوم رو بدم،بوسیدمشآنا سمت 

 

 تولد مبارک عزیزم_
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 +وای مرسی عزیزم،ممنون که اومدی

 

 چشمکی به روش زدم

 

 قابلی نداشت_

 

کنار رفتم تا بقیه هم کادوهاشون رو بدن، آنا با ذوق و حوصله همه 

خیلی رو دونه دونه باز میکرد،مهران سمت سیستم رفت و آهنگ 

 سطجیغ و هورا کشیدن و ریختن و شادی رو پلی کرد،بچه ها

 

 +بیا بریم وسط
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به بیتا که انگار نمیتونست قر رو تو کمرش نگه داره نگاه 

کردم،دستم روکشید و رفتیم وسط،مثل همیشه زیبا و بی نقص 

خودم رو همراه با آهنگ تکون میدادم،سنگینی نگاهی رو حس 

ه روم و فرزاد رو دیدم،اونم اومد روبکردم، سرم رو چرخوندم و 

داشت با نگاهش کل تنم رو آنالیز میکرد،  شروع کرد به رقصیدن،

از قصد کنار کشیدم، سردرد هم کم کم داشت بهم فشار 

 میاورد،کنار گوش بیتا با صدای بلند گفتم

 

 بیا بریم_

 

 +چرا؟

 

 صدا اونقدر بلند بود که به سختی صدای هم رو میشنیدیم
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 د دارمسردر_

 

 +باشه بریم

 

نبود،مانتوم رو پوشیدم و شالمو دور گردنم انداختم، پاهام  جونی تو

از آنا و بچه ها خداحافظی کردم و با بیتا از خونه بیرون رفتیم،فرزاد 

 دم در ایستاده بود،سمت ماشین بیتا رفتیم که فرزاد جلو اومد

 

 +خیلی خاصی دختر،دوباره همدیگه رو میبینیم؟

 

نه ای بهش انداختم و سوار ینکه جوابشو بدم نگاه مغرورابدون ا

 شین شدم،پنجره رو پایین کشیدم،رو به فرزاد گفتم:ما

 

 از پسرایی که زود از خود بی خود میشن خوشم نمیاد_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 فرزاد متعجب نگام کرد،رو به بیتا گفتم:

 

 برو_

 

کردم،فرزاد ماشین رو روشن کرد و راه افتاد، از آینه عقب رو نگاه 

 هقهه زدهمونجا وایساده بود،بیتا ق

 

+بابا تو دیگه کی هستی،یعنی من عاشقتم که اینقدر زود همه رو 

 جذب میکنی بعد پسشون میزنی

 

چیزی نگفتم،چشمامو بستم،امشب زیاده روی کرده بودم،سرم 

 سنگین بود
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 تا میرسیم یه کم چرت میزنم صدای آهنگ رو کم کن_

 

 +باشه

 

 جان _بی_دل#

 ۲۱_پارت#

 

 )جانان(

 

پزی بود، بعد گذشت سه روز کردم،در حال آشبه مامان نگاه 

همچنان ناراحت بود،مثل اینکه اون شب بخاطر خاله با بابا خیلی 

 بد دعواشون شده بود،سمتش رفتم

 

 مامان_
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 سرش رو سمتم چرخوند،با صدای خسته ای گفت:

 

 +جانم

 

 خوبی؟_

 

 لبخند بی جونی زد

 

 خوبم+

 

 با صدای آرومی لب زدم
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 ببخش منو مامان_

 

سرم رو زیر انداختم،مامان نزدیکم شد،دستش رو زیر چونه م 

 گذاشت و سرم رو باال آورد،با تندی گفت:

 

 +دیگه هیچ وقت این حرف رو نزن،هیچ وقت

 

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد

 

 +حق نداری خودت رو مقصر بدونی

 

 دوباره تکرار کردبا صدای پربغضی 

 

 +حق نداری فهمیدی؟
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ردم،اشکاش یکی یکی ون مشکیش نگاه کبه چشم های مهرب

 پایین اومد، بغلش کردم

 

 مامان جان،عزیز دلم،ببخشید،گریه نکن دیگه نمیگم چشم_

 

 خودش رو از بغلم بیرون کشید،اشکاش رو پاک کرد

 

 خوابن+برو رها و صحرا رو بیدار کن،ولشون کنی تا لنگ ظهر می

 

 لبخند زدم

 

 چشم_
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رف ا دراز کشیده بود و با گوشی حدر اتاق صحرا رو باز کردم،صحر

 میزد

 

 ا بیداری_

 

 +باشه عزیزم،فعال

 

 گوشی رو قطع کرد

 

 +خروس بی محل

 

 خندیدم

 

 ببخشید مزاحم حرف زدنتون با آقا کیان شدم_
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 +حاال این دفعه رو میبخشم

 

 خاله و عمو علیرضا خوبن؟_

 

 +بد نیستن،قطعا خوب هم نیستن

 

 ت ندیدمشکسری چی اونم خوبه؟دو هفته س_

 

 +آره بابا اون که کال همیشه خوبه

 

 از رو تخت بلند شد،دستی به موهای فرش کشید
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 +ویدا هنوز نیومده؟

 

 نه_

 

 +تو چرا هنوز نرفتی؟

 

 االن میرم آماده بشم،به جای من رها رو بیدار کن_

 

 +اوکی

 

 جان _بی_دل#

 ۲۲_پارت#
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 )جانان(

 

شدم،جلو آینه ایستادم و از اتاق صحرا بیرون رفتم،وارد اتاق خودم 

و شونه کردم و بافتم،برق لب زدم و برعکس هر با حوصله موهام ر

وقت دیگه که آرایش نمی کردم،یه کم ریمیل به مژه های پرپشتم 

ذیرایی کشیدم،لباسام رو پوشیدم و چادرم رو سر کردم،وارد پ

شدم،بابا رو مبل،روبه روی تلویزیون نشسته بود،سرش رو سمتم 

 چرخوند

 

 +چند لحظه وایسا لباس بپوشم میرسونمت

 

 بدون مخالفت گفتم:

 

 باشه_
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 پیش مامان رفتم،در حال درست کردن ساالد بود

 

 مامان_

 

 به طرفم برگشت،اخماش تو هم رفت

 

 +کجا میری؟

 

 آروم جواب دادم

 

 مامانجمعه ست _
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 نگاهش رو ازم گرفت،با صدای آرومی گفت:

 

 +یادم نبود

 

 پش رو بوسیدمبه طرفش رفتم و ل

 

 با من کاری نداری؟_

 

 +نه شب زود بیا

 

 چشم_

 

 +صحرا و رها رو بیدار کردی؟
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 صحرا بیدار بود،گفت خودش رها رو بیدار میکنه_

 

 +باشه

 

 خداحافظ_

 

 +خداحافظ

 

حیاط شدم،چند تا نفس عمیق کشیدم،جمعه در و باز کردم و وارد 

بفهمم که  ها حس و حال عجیبی داشت برام،هیچ وقت نتونستم

 جمعه ها رو دوست دارم یا نه؟خوشحال میشم یا غمگین؟

آه عمیقی کشیدم،جمعه ها من غمگین ترین دختری بودم که با 

 بغض میخندیدم
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                   ************ 

 

رو باز کردم،شب اصال نتونستم درست حسابی با خستگی در خونه 

م،به زور پاهامو بخوام و از صبح تا همین حاال هم کالس داشت

دنبال خودم میکشیدم،فقط دوست داشتم هر چه زودتر به تختم 

وابم،در ورودی رو باز کردم،رها و صحرا و مامان رو مبل برسم و بخ

 نشسته بودن و حرف میزدن

 

 سالم_

 

 زم خسته نباشیمامان: سالم عزی

 

 صحرا: سالم
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 رها بهم نگاه کرد

 

 +سالم چقدر دیر اومدی

 

 شیدکالسم طول ک_

 

 تلفن زنگ خورد،مامان سمت تلفن رفت و جواب داد

 

 صحرا: چه خبر،هنوز نتونستی کسی رو تو دانشگاه تور کنی؟

 

رو مبل روبه روشون نشستم،دلم میخواست همونجا بخوابم حتی تا 

 اتاقمم نرم
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 دلت خوشه ها،جانان از این استعداد ها داره مگه؟ رها:

 

 بیخیال حرفاشون چشمام رو بستم

 

 را: چرا نمیری لباسات رو عوض کنیحص

 

 اونقدر خسته م حال ندارم_

 

 صحرا: پاشو برو تا دست و صورتتو بشوری غذا رو میکشیم

 

 جان _بی_دل#

 ۲۳_پارت#
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گشنه بودم،با صدای ناچار از جام بلند شدم،هم خوابم میومد هم 

 بلند مامان توجهم جلب شد

 

 +واقعا راست میگی؟خدا رو شکر،خدا رو شکر

 

هر سه تامون منتظر به مامان نگاه کردیم،چه خبر شده بود مامان 

اینقدر خوشحال بود،تلفن رو قطع کرد و با خوشحالی سمتمون 

 اومد

 

 صحرا: چی شده مامان؟

 

 ود جواب داد:مامان با لبخند وسیعی که رو لباش ب
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 +ظهیر اومده

 

بم به معنای واقعی الل شدم،ضربان قلبم باال رفت،دستمو رو قل

نیامین گذاشتم،این لعنتی که خیلی وقت بود دیگه درد نمیگرفت،ب

تو ذهنم پررنگ شد،دهنم در حدی خشک شده بود که آب دهنی 

نداشتم تا قورتش بدم،افکار مزاحم دست از سرم 

 .شمال...ظهیر...برنمیداشت،بنیامین..

 با سرعت سمت در دویدم،مامان متعجب گفت:

 

 +کجا

 

 نیده میشد گفتم:با صدایی که به زور ش

 

 کار دارم_
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بدون توجه به صدای مامان از در بیرون رفتم،فقط خدا خدا میکردم 

 چیزی که تو ذهنمه اشتباه باشه،با استرس زمزمه کردم

 

 خدایا خودت کمک کن_

 

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

 )رها(

 

شوکه شده به مامان نگاه کردم،نمی تونستم باور کنم،ظهیر اومده 

 بود؟سرم گیج رفت،به سختی از رو مبل بلند شدم،سمت اتاقم رفتم

 

 مامان: رها کجا میری،بیا ناهار بخوریم

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 به سختی لب باز کردم

 

 میل ندارم،سرم درد میکنه،میخوام بخوابم_

 

 +تو که تا االن چیزیت نبود

 

بی توجه به غرغرهای مامان وارد اتاقم شدم،در رو با کلید قفل 

خت جعبه نسبتا بزرگم رو درآوردم،مثل همیشه با کردم،از زیر ت

رات به مغزم هجوم آوردن،قطره دیدن جعبه و وسایل داخلش خاط

اشکی رو دستم چکید،قطره های بعدی یکی یکی پایین اومدن،کل 

م خیس شده بود،دستم رو محکم رو لبام فشردم تا صدام صورت

ای بیرون نره،عکسش رو از تو جعبه بیرون کشیدم،به چشم ه

مشکیش خیره شدم،عکس رو مثل تمام این سالها به سینه م 

 فشردم،چشمام رو بستم و آروم زمزمه کردم
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 باالخره اومدی عزیزِ جانم_

 

 جان _بی_دل#

 ۲۴_پارت#

 

 )جانان(

 

 ضربه به در آپارتمان زدم،بنیامین در رو باز کردچند 

 

 +چه خبرته بچه

 

د،سمت آشپزخونه رفتم داخل،بنیامین یه کم چهره ش مضطرب بو

خچال بیرون آورد و داخل لیوان برای رفت و پارچ آب رو از تو ی

 خودش آب ریخت

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 +چی شده این وقت روز اومدی؟

 

م،سمتش رفتم،به چند تا نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط بش

 صورتش نگاه کردم

 

 با ظهیر شمال بودی؟_

 

ه دستش چشماش یه کم گشاد شد،با تعجب نگام کرد،لیوان آبی ک

 بود و رومیز گذاشت

 

 +چی میگی

 

 صدام رو بلند کردم
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بنیامین به جون خودت که نباشی میخوام دنیا نباشه اگه همین _

 االن راستش رو نگی میرم پشت سرمم نگاه نمیکنم

 

 کالفه دستی به موهاش کشید

 

 نگو که میخواید تالفی کنید،نگو که رفتید شمال تا..._

 

 زش صدام کم کنمهم فشردم تا کمی از لرسکوت کردم،لبام رو به 

 

 +آروم باش،بیا بشین

 

 با صدای بلندتری گفتم:
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نمیخوام آروم باشم،برای اولین بار تو زندگیم میخوام داد بزنم،من _

 نمیذارم همچین کاری بکنی،نمیذارم زندگیت رو نابود کنی

 

 چشماش رو بست و آروم گفت:

 

 +بهتره بری خونه جانان

 

ی میگم؟شما میخواید از کی انتقام ی من دارم چاصال میشنو_

بگیرید؟سعید رفته،اون قضیه تموم شده چرا نمیخواید بیخیال 

 بشید؟

 

                     *********** 

 ()ظهیر
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با شنیدن صداهایی که از بیرون میومد چشمام رو باز کردم،از 

روتخت بلند شدم و سمت پذیرایی رفتم،صدا از آشپزخونه 

د،بنیامین رو به من بود و سرش رو زیر انداخته بود،دختر میوم

چادری ریز نقشی هم رو به روش وایساده بود،وجود دختر چادری 

شنیدن صدای دختره حواسم و خونه بنیامین یه کم عجیب بود،با ت

 رو جمع حرفاشون کردم

 

سال گذشته،من میدونم سخته،میدونم  5+بنیامین دست بردارید،

،ظهیر بی گناه تاوان داد،اما با انتقام چیزی چقدر اذیت شدین

 درست نمیشه

 

 بنیامین با عصبانیت سمت دختر رفت و با صدای محکمی گفت:

 

د بی شرف میگیریم،ظهیر +من و ظهیر انتقاممون رو از اون سعی

 بی گناه تاوان داد،اون به جای منم حبس کشید
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که این  از شنیدن حرفاشون اخمام تو هم رفت،این دختر کی بود

 چیزا رو میدونست

 

+میدونم بنیامین،میدونم ظهیر لطف بزرگی کرد،من تا بمیرم 

مدیونشم که همه چیز رو خودش گردن گرفت،مردونگی اون یادم 

 این کار عاقبت بخیری ندارهنمیره اما 

 

 +جانان برو خونه،بهتره اینجا نباشی

 

جوری نطق یه لنگه ابروم باال رفت،پس این دختر ریزه میزه که این

سالش بود  14سال پیش وقتی  5میکرد جانان بود،آخرین بار 

 دیدمش،سمتشون رفتم
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 چه خبره_

 

انداخت و جانان با دیدنم چند لحظه شوکه نگام کرد،سرش رو زیر 

 به آرومی گفت:

 

 +سالم،ببخشید من نمیدونستم شما اینجایید

 

 کمی مکث کرد

 

 +آزادیتون مبارک

 

 جدی نگاش کردم

 

 صال از آزادیم خوشحال نشدیر کنم اولی فک_
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 سرش رو باال گرفت

 

+درسته،خوشحال نشدم،چون حس میکنم این دفعه با دستهای 

 میکنیدخودتون دارید زندگیتون رو نابود 

 

قدمی سمتش برداشتم و نزدیکش شدم،تکون نخورد،اخم 

 داشت،بچه پررو تو روم میگه از آزادیم خوشحال نشده

 

 دم اینجوری ببینمتبزرگ شدی،فکر نمیکر_

 

 سر تا پاش رو نگاه کردم
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ولی بهتره بفهمی چی داره از دهنت بیرون میاد،دلم نمیخواد _

 کسی برام بره باال منبر،حالیته؟

 

متعجب بهم نگاه کرد،چشماش همون چشمای معصوم بچگیش 

بود،کال همون بود فقط یه کم رشد کرده بود،قدش به زور تا اواسط 

 سینه م میرسید

 

نمیخواستم ناراحتتون کنم اما نمیتونم بی تفاوت باشم،شما ن +م

 میخواید از کسایی انتقام بگیرید که گناهی ندارن

 

 ردمنگاه تندم رو حواله بنیامین ک

 

 میبینم که نخود تو دهنت خیس نمیمونه_
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بنیامین: من چیزی نگفتم،فقط بچه به عموش رفته،باهوشه،خودش 

 فهمیده

 

رفتی اونجا بخاطر زندگی میکنن،سه ماه +خانواده سعید شمال 

 اونا؟آره بنیامین؟

 

 بنیامین کالفه نچی کرد،با صدای بلند گفتم:

 

یم،پات رو از این قضیه بکش آره رفتیم اونجا تا همین کار و بکن_

 بیرون بچه

 

 جانان سمتم برگشت
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+خاله نسترن امروز زنگ زد گفت که آزاد شدید،یعنی کسی 

 اه شمال بودید و به تازگی آزاد نشدید؟نمیدونه که شما سه م

 

 دیگه داشت حوصله م رو سر میبرد

 

 نه کسی نمیدونه_

 

 عصبی نگام کرد

 

 کنید؟+چرا میخواید با زندگیتون بازی 

 

 نیشخند زدم
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خیلی وقته با زندگی من بازی شده،ببین من اعصاب درست _

دم حسابی ندارم،یه چیزی میگم میشینی زار میزنی بعد من میشم آ

 بده،بیا به حرف عموت گوش کن بدو برو خونتون

 

 تو چشمام نگاه کرد

 

+من حتی اگه کاری هم به شما نداشته باشم با بنیامین کار 

 دارم،نمیذارم اونم تو این بازی بیوفته

 

با دستم کله مو خاروندم،دیگه داشت عصبیم میکرد،با صدای بلند 

 گفتم:

 

به این فضولی ها؟برو  د آخه جوجه کالغ چشم رنگی تو رو چه_

 کن بیخیال کار بزرگترا شوخاله بازیتو ب
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 جانان متعجب فقط نگام میکرد،انتظار نداشت اینجوری حرف بزنم

 

عزیز دل بنیامین،بیا برو خونه استراحت کن،االن حالت خوب +

 نیست،به قلبت فشار میاد،بعد میشینیم مفصل حرف میزنیم

 

از کرد،با تن صدای آروم جانان چشماش رو چند لحظه بست و ب

 گفت:

 

 +نمیبخشمت اگه آسیبی به خودت بزنی

 

 با چشمای غمگینش نگام کرد

 

 +خداحافظ
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 جان _بی_دل#

 ۲۵_پارت#

 

 )جانان(

 

در آپارتمان رو بستم،سمت پیاده رو قدم برداشتم،ذهنم اونقدر 

مشغول بود که ترجیح میدادم یه کم پیاده روی کنم تا بلکه آروم 

ظهیر جلو چشمام پررنگ شد،از آخرین باری که  بگیرم،چهره

سال گذشته بود،اصال شبیه کیان و کسری نبود،پسری  5دیدمش 

اصرار مامان باباش لیسانسش رو گرفته بود تا که به زور و به خاطر 

شرکت باباش رو اداره کنه،باشگاه بنیامین در واقع مال ظهیر بود 

رو اداره میکرد،از وقتی یادم اما از وقتی افتاد زندان،بنیامین اونجا 

میومد بنیامین و ظهیر بوکس کار میکردند و هر دو عاشقش 

ندام ورزیده ای داشتن،با بودند،بخاطر همین هم بدن ورزشکاری و ا
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این تفاوت که واقعا ظهیر رو میشد به غول نسبت داد،از بس قد 

بلند و بزرگ بود،در کل ظاهر معمولی داشت،موهاش رو بخاطر 

بودنش با کش بسته بود،ابروی سمت چپش شکسته بلند 

بود،معلومه که تو زندان خیلی تغییر کرده،با صدای زنگ گوشیم به 

 جیبم بیرون کشیدم خودم اومدم و از

 

 جانم_

 

 افسانه: سالم چطوری

 

 سالم،خوبم مرسی تو خوبی_

 

 +منم خوبم
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 با هیجان گفت:

 

 +خبر داری ظهیر آزاد شده؟

 

 ه نسترن زنگ زدآره خبر دارم،خال_

 

+مثل اینکه بهش عفو خورده وگرنه قرار نبود که به این زودی ها 

 آزاد بشه

 

 خبر داری کی آزاد شده؟_

 

 گن امروز آزاد شده+آره می
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سرجام وایسادم،با عصبانیت چشمام رو بستم و باز کردم،پس واقعا 

 کسی خبر نداشته

 

 +حواست هست چی گفتم؟

 

 حواسم رو جمع کردم

 

 گفتی؟ نه چی_

 

 +میگم خاله میخواد مهمونی بده بخاطر آزادی ظهیر

 

 مهمونی کی هست؟_

 

 +پنجشنبه همین هفته
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 کیا دعوتن_

 

میخواسته همه رو دعوت کنه ولی کسری نذاشته بود،گفته +خاله 

 بود فقط جوونا باشن حال کنیم با هم

 

 باشه_

 

 +کجایی؟

 

 بیرونم_

 

 +این وقت ظهر بیرون چیکار میکنی تو

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کار داشتم،فعال باید برم،کاری نداری؟_

 

 +نه خداحافظ

 

 خداحافظ_

 

میدونستم باید کالفه بودم،نمیدونستم باید چیکار کنم،فقط این رو 

 هر جور شده جلوشون رو بگیرم،نمیذاشتم خودشون رو تباه کنن...

 

 جان _بی_دل#

 ۲۶_پارت#

 

 )ظهیر(
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 م:همین که جانان رفت،سمت بنیامین رفتم،با تندی گفت

 

بنیامین جلوش رو بگیر این بچه پاپیچمون نشه،خودت میدونی _

 هر کس جلوم رو بگیره از سر راه برش میدارم

 

 رو توهم کشیداخماش 

 

 +خیلی خب بابا،چه خبرته،چیزی نشده که

 

 امیدوارم بعدا هم چیزی نشه_

 

 کمی مکث کردم

 

 ولی این دختره اصال به شماها نرفته ها _
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 انهاره ها،اسمشم جان+این دختره اسم د

 

 پوزخند زدم

 

 حاال هر خری میخواد باشه_

 

 کوسن رو مبل رو به طرفم پرت کرد،با دستم گرفتمش

 

 +ببند فکت رو،من راجع به جانان با کسی شوخی ندارم 

 

 بدون توجه بهش سمت اتاق رفتم 
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 من میرم بیرون کار دارم_

 

 +کجا میری

 

 به تو ربطی نداره_

 

تیشرت مشکیم رو پوشیدم،با شنیدم،شلوار و  فحش زیر لبیش رو

 دستم موهام رو مرتب کردم،از اتاق بیرون رفتم،رو به بنیامین گفتم

 

 دا میام باشگاهفر_

 

 +باشه

 

 فعال_
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                      **** 

 )جانان(

 

 صحرا: وای اینقدر دوست دارم هر چه زودتر ظهیر رو ببینم

 

 مامان: منم دلم براش یه ذره شده

 

 آه عمیقی کشید

 

 سال از عمرش رو بی گناه افتاد زندان 5+طفلی 

 

نداشت،االن صحرا: ظهیر اون موقع هم اعصاب درست حسابی 

 احتماال دیگه غیر قابل تحمل شده
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 تو که هنوز ندیدیش از کجا میدونی_

 

 صحرا: ندیدمش ولی میتونم تصورش کنم

 

 مامان: رها کو؟

 

 صحرا: تو اتاقشه

 

 اخت و آروم گفت:شت سرم اندنگاهی به پ

 

+رها چش شده؟مشکوک میزنه ها،تا حاال اینقدر شاد ندیده 

 میخنده و میره تو فکر،انگار زده به سرشبودمش،الکی 
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 مامان: رها همینجوریه دیگه،کی به ما گفته چیکار میکنه یا چشه

 

 +واقعا عجب دختر نچسبی زاییدی،به هیچ دردی نمیخوره

 

 مامان اخم کرد

 

م چشه خیلی هم خوبه،چیه خوبه مثل تو همیشه فکش  چه+ب

 تکون بخوره؟

 

 ک به مامان نشون دادمخندیدم و دستم رو به عالمت الی

 

 جان _بی_دل#

 ۲۷_پارت#
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 )رها(

 

خودم رو،روی تخت انداختم،چشمام رو بستم،تصویر ظهیر اومد تو 

ذهنم،ناخودآگاه لبخند زدم،برا پنجشنبه روز شماری میکردم،با 

 دای گوشیم به خودم اومدم،شماره ناشناس بودص

 

 بله_

 

 +سالم

 

 سالم بفرمایید_

 

 +نشناختی؟
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 به ذهنم فشار آوردم،صداش آشنا نبودیه کم 

 

 نه نشناختم،شما؟_

 

 +فرزادم

 

خیلی وقت بود منتظر بودم شماره م رو پیدا کنه و زنگ بزنه،از این 

 کارا زیاد میکردم

 

 فرزاد نمیشناسم_

 

 ایی آنا،تولد آنا با هم گپ زدیمادم،پسر د+بابا فرز

 

 خب فرمایش_
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 +فکر نمیکردم همچین استقبالی بکنی

 

 اگه کاری داری بگو وگرنه قطع میکنم_

 

+خیلی خب دختر،چرا عصبی میشی،من اهل حاشیه و اینا 

 نیستم،پس زود میرم سر اصل مطلب

 

 مکث کرد

 

 +ازت خوشم اومده

 

 بی تفاوت گفتم:
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 خب_

 

 خوشم اومده،میخوام با هم وقت بگذرونیمره،ازت +خب ندا

 

 اون وقت اگه من ازت خوشم نیومده باشه چی؟_

 

 +اگه خوشت نیومده بود که نمیومدی جلو برا آشنایی

 

 خندیدم

 

 خیلی خودت رو تحویل میگیری_

 

+به هرحال بیخیال اینا،میتونیم یه مدت با هم وقت بگذرونیم،از 

 من خوشت نیومد،کات میکنیم
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یه ماه بود با کسی در ارتباط نبودم،شروع یه رابطه چند روزه که یه 

کنم بد نبود،فرزاد هم که کامال ایده آل  کم این پسره پررو رو اذیت

بود،شاید اگه ظهیر نمیومد میشد بیشتر هم باهاش وقت 

 گذروند،ولی با وجود ظهیر دیگه هیچ کس مهم نبود

 

 باید فکر کنم_

 

 ن منتظرمر دوست داری فکر کن،م+اوکی مادمازل،هر چقد

 

 با بدجنسی گفتم:

 

 زیاد امیدوار نباش،بای_
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 خندید

 

 نگران من نباش،بای+تو 

 

گوشی رو قطع کردم،حس بدی داشتم،پشیمون بودم از حرفم،ظهیر 

اومده بود دیگه چه نیازی به اینا بود،کالفه پوفی 

کشیدم،نمیخواستم که باهاش الس بزنم،فقط چند روز سرکارش 

 میذاشتم همین...

 

 جان _بی_دل#

 ۲۸_پارت#

 

 )رها(
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نشسته بودن،پیش صحرا  از اتاق بیرون رفتم،همه دور هم رو مبل

 نشستم

 

+به به،رها خانوم،خوبی شما؟چه عجب افتخار دادید اومدید پیش ما 

 نشستید

 

 کم چرت و پرت بگو_

 

+آها خوبه خدا رو شکر زبونت مثل قبل خوب کار میکنه،نگرانت 

 شدم

 

 بدون توجه به حرفای صحرا به جانان نگاه کردم،تو فکر بود

 

 مهمونی پنجشنبه لباس بگیرید؟شماها نمیخواید برا _
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 +من که لباس ندارم،لباس واجبم

 

 به جانان نگاه کردم

 

 تو چی؟تو لباس نمیخوای؟_

 

 +چرا منم میخوام

 

 خب فردا بریم بگیریم دیگه،مامان شما هم میای؟_

 

ناست ما که نمیایم،فردا کالس هم مونی برا جوو+نه عزیزم،مه

 دارم
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 باشه_

 

 تاد دانشگاه بودن...مامان و بابا هر دو اس

 

 +راستی یادم رفت ازت بپرسم،تولد آنا خوش گذشت؟

 

 به صحرا نگاه کردم

 

 آره بد نبود_

 

 چهره ناراحتی به خودش گرفت

 

+چقدر دلم برا این مهمونی ها تنگ شده،یادش بخیر با هم 

 میرفتیم میترکوندیم
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خب وقتی خودت عرضه نداری جلوی کیان وایسی و بگی حق _

 نداری خوشی هام رو ازم بگیری،حقته همینجوری بشه

 

+کیان مشکلی با مهمونی نداره،فقط میگه تنها دوست ندارم 

 بری،با هم بریم مشکلی نیست

 

 تو که هنوز زنش نشدی اصال چه معنی میده برات تصمیم بگیره_

 

نشدم ولی قراره بشم چه فرقی میکنه،بعدشم اون اجبارم  نش+ز

 در دوسش دارم که به خواسته ش احترام میذارمنکرده،ولی من اونق

 

 با حرص گفتم
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 آره همینجوری گازش رو بگیر و برو تا آخرش مثل مامان بشی_

 

خشمگین نگام کرد،به مامان که ناباور بهم زل زده بود نگاه 

 م و گفتم:کردم،نفس عمیقی کشید

 

 چرا اینجوری نگام میکنید،مگه دروغ میگم؟_

 

 میگی صحرا: بفهم چی داری

 

من میفهمم چی میگم،این شمایید که خودتون رو به نفهمی _

زدید،مامان چرا نصیحتمون نمیکنی؟چرا به دخترات نمیگی مثل تو 

 نباشن؟

 

 قطره اشکی از چشماش پایین چکید،با بغض گفت:
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 +بسه رها

 

 ام رو یه کم باال بردمگرفت،صد منم بغضم

 

م نشه؟تا با مردا بهتر چرا بس کنم؟بده میخوام خواهرم مثل مامان_

رفتار کنی هارتر میشن،یکیشون همین بابایی که خیلی ادعای مرد 

 بودن میکنه

 

 جان _بی_دل#

 ۲۹_پارت#

 

 )جانان(
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 بابا از اتاق بیرون اومد و داد زد

 

 +ببر صداتو رها

 

 کردبه بابا نگاه رها گستاخانه 

 

 بریدیم+ما که جز این کاری نکردیم،خیلی وقته صدامونو 

 

بابا سمت رها پا تند کرد،قبل از اینکه به رها برسه خودمو جلوشون 

 انداختم

 

 آروم باش بابا،لطفا برو تو اتاق_
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+برو اونور،من باید امروز تکلیف این دختره رو معلوم کنم،خیلی 

 وقته افسار پاره کرده

 

 تای بابا رو محکم گرفتم تا به رها نزدیک نشه،تپش قلب داشتمسد

 

 با االن عصبانی هستی،بعدا حرف بزنیدبا_

 

 رها از پشت سرم داد زد

 

+ولش کن جانان،ولش کن بذار بیاد ببینم چیکار میکنه،از پدر 

 بودن همین رو بلده

 

با این حرف رها بابا گر گرفت،بازومو گرفت و من رو پرت کرد 

 میز و روی زمین افتادم،سرم به لبه ی میز خوردسمت 
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 آخخ_

 

سیلی محکمی به صورت رها زد،صحرا به زور جلوش رو گرفت بابا 

تا سیلی دوم رو نزنه،دستمو رو سرم گذاشتم،مایع گرمی رو صورتم 

ریخت،دستم خیس شد،مامان با دیدنم جیغ کشید و جلو چشمام 

 سیاهی رفت...

 

                         ****** 

 )رها(

 

مین افتاده بود و سر و با جیغ مامان به خودمون اومدیم،جانان رو ز

 صورتش خونی بود،شوکه نگاش کردم
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 مامان: جانان،عزیزم

 

 رو به بابا داد زد

 

 +کشتی بچه م رو،کشتیش

 

بابا با دو جانان رو بغل کرد و سمت در دوید،ما هم هول هولکی 

سوار ماشین شدیم،سر جانان لباس پوشیدیم و دنبالش رفتیم،

 رو،روی سینه م گذاشتم

 

 یزم،خواهری،چشمات رو باز کنجانان،عز_

 

 اشکام سُر خورد
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 قربون چشمای قشنگت بشم یه چیزی بگو_

 

صحرا و مامان هم گریه میکردند،بابا با سرعت رانندگی میکرد...دم 

ر از در اورژانس نگه داشت،بابا پیاده شد و جانان رو بغل کرد و جلوت

د اتاق ما وارد بیمارستان شد،جانان رو،روی تخت گذاشتند و وار

دیگه ای شدند و نذاشتن ما باهاش بریم،دم در اتاق نشستیم،مامان 

رنگش پریده بود،صحرا بلند بلند گریه میکرد،بابا عصبی به موهاش 

 دست کشید،مامان رو به بابا با گریه گفت

 

 +امیر اگه بچه م چیزیش بشه نمیبخشمت

 

 رفتیمدر اتاق باز شد،همه مون از جا پریدیم،سمت دکتر 

 

 مامان: آقای دکتر چی شده؟بچه م حالش خوبه؟
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+آروم باشید خانوم،خدا به دخترتون رحم کرده،اگه ضربه یه کم 

عقب تر میخورد حتما آسیب جدی بهشون وارد میشد،االن هم 

 حالشون خوبه،فقط یه شکستگیه جزئیه،نگران نباشید

 

 ی کشیدیمراحتنفس 

 

 مامان: میتونم ببینمش

 

 امبخش زدیم خوابیده ولی میتونید برید پیشش+فعال که آر

 

 بابا: ممنون آقای دکتر

 

 جان _بی_دل#
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 ۳٠_پارت#

 

 مامان و بابا وارد اتاق جانان شدن،گوشی صحرا زنگ خورد

 

 +بله

 +سالم بنیامین،خوبم مرسی تو خوبی؟

 

 کمی مکث کرد

 

 ست+نه صدام چیزیش نی

 

 سعی داشت لرزش صداش رو کنترل کنه
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 بیرونیم،جانان گوشیش رو خونه جا گذاشته+آخه ما 

 

 آب دهنش رو قورت داد،سعی میکرد گریه نکنه

 

 +جانان؟آخه...خب...چیزه

 

 داشت گند میزد،نتونست خودش رو نگه داره و زد زیر گریه

 

 +بیمارستانیم

 

 فین فینی کرد

 

 +جانان سرش شکسته
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 رو شنیدم بنیامین صدای داد

 

 +صحرا بنال آدرس رو بده

 

را آدرس رو داد و قطع کرد،کنارش رو صندلی نشستم،دستش صح

 رو گرفتم

 

 بسه دیگه گریه نکن_

 

 +بمیرم براش...

 

صدای گریه ش بلند شد و نتونست جمله ش رو ادامه بده،صورت 

 منم خیس شد...
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                        **** 

 )ظهیر(

 

میکنید؟مهمونی میگیرید نی چیه؟این کارا چیه ضیه مهمومامان ق_

 بدون اینکه من خبر داشته باشم؟

 

 سال آزاد شدی نباید مهمونی بدیم؟ 5+وا ظهیر،این چه حرفیه،بعد 

 

 نخیر،این مسخره بازی ها چیه،کنسلش کن_

 

 مامان با ناراحتی رو به بابا گفت:
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یم؟حاال خوبه +علیرضا ببین چی میگه،آخه درسته ما کنسلش کن

 ت باشن فقط جوونا رو دعوت کردیمبخاطر اینکه راح

 

 بابا: حاال یه روزه چرا اینقدر شلوغش میکنی ظهیر

 

کالفه دستی به صورتم کشیدم،نمیخواستم روزای اول اومدنم 

مامان رو ناراحت کنم،رو مبل نشستم،کسری با شیطنتی که تو 

 چشماش بود کنارم نشست

 

سال  5نداره،اتفاقا خیلی هم عالیه،بعد اراحتی +داداشِ من این که ن

کلی دختر داف و خوشگل میبینی دلت وامیشه،تازه آخر شبم 

 میتونی...

 

 مامان تو حرفش اومد
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+خجالت بکش کسری این حرفا چیه میزنی،کی میخوای آدم 

 سالته ها 27بشی،مثل اینکه 

 

 کسری با خنده گفت

 

تو حال خودم ذار من +خب مامان جان قل من آدمه بسه دیگه،ب

 بمونم

 

 کیان سرش رو به عالمت تأسف تکون داد

 

 +من که شرمم میشه بگم تو قل منی

 

 کسری یه لنگه ابروش رو باال برد
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 +شرمنده جناب دکتر که باعث شرمندگیتون میشم

 

سال از من کوچیک تر بودن اما حس  4بهشون نگاه کردم،فقط 

نی داریم،خیلی خسته ف ساختالمیکردم سال های زیادی رو با هم 

بودم و به خوابیدن نیاز داشتم مثل اینکه نمیشد مامان رو منصرف 

 کنم و این بار باید خودم کوتاه میومدم ،از رو مبل بلند شدم

 

 مامان: کجا عزیزم؟

 

 میرم یه کم بخوابم،خسته م_

 

 +باشه مامان جان
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یش ال پس 5وارد اتاق شدم،اتاقم دست نخورده بود دقیقا مثل 

ود،تخت مشکی،پرده مشکی،میز مشکی،همه چی مشکی،مثل ب

زندگی خودم...یه روزی عاشق رنگ مشکی بودم اما فکر نمیکردم 

 زندگیم دقیقا همین رنگی بشه...

 

 جان _بی_دل#

 ۳۱_پارت#

 

 )رها(

 

صحرا سرش رو،روی شونه م گذاشته بود و چشماش رو بسته 

م،با گام های بلندی دید ن روبود،به ته راهرو نگاه کردم که بنیامی

 سمتمون اومد،صورتش قرمز شده بود
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 +رها چی شده؟چه بالیی سر جانان اومده؟

 

 آروم باش چیزی نشده،فقط سرش شکسته_

 

 داد زد

 

 +چی چیو چیزی نشده،چرا سرش شکسته؟چه اتفاقی افتاده؟

 

 صحرا با صدای بغض داری گفت:

 

 +افتاد زمین،سرش به لبه ی میز خورد

 

 ورتم نگاه کرد،چشماش رو یه کم باریک کردن به صبنیامی
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 +صورتت چرا کبود شده؟

 

با ترس نگاش کردم،اگه میفهمید قیامت به پا میکرد،با مِن و مِن 

 گفتم:

 

 هیچی،خوردم به کمد_

 

 +چی شده یه دفعه امروز همه با هم به میز و کمد خوردید؟

 

 چیزی نگفتم که بلند تر داد زد

 

 رو،روی سرتون خراب کنم؟اینجا ده یا +میگید چی ش
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 صحرا با گریه به حرف اومد

 

+بابا و رها دعواشون شد،جانان جلوی بابا رو گرفت تا آسیبی به 

 رها نزنه

 

 به هق هق افتاد،بنیامین داد زد

 

 +خب

 

صحرا: بابا عصبی شد میخواست بزنه تو گوش رها،ولی جانان 

ز به لبه می داد که سرشدستاشو محکم گرفته بود،اونم هولش 

 خورد
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با وحشت به بنیامین نگاه کردم،چشماش سرخ بود،رگ گردنش 

برجسته شده بود،به سمت اتاق پا تند کرد،ما هم پشت سرش 

دویدیم،در رو باز کرد،مامان روی صندلی نشسته بود و به جانان 

نگاه میکرد،بابا هم رو به پنجره وایساده بود،بابا سرش رو سمتمون 

  برد و رو به بابا گفت:صداشو باال ند،بنیامینچرخو

 

+میگن بزرگتری،احترامت واجبه،ولی میدونی که وقتی پای جانان 

وسط باشه احترام برام مهم نیست،میدونی که وقتی جانان آخ بگه 

 من دیگه کوچیک و بزرگی حالیم نیست

 

یه دفعه سمت بابا هجوم برد و یقه ش رو گرفت،جیغ زدیم،بنیامین 

 داد زدصورت بابا تو 

 

+چی میخوای از جون این بچه؟بسش نیست؟تا کی میخوای 

 اذیتش کنی؟دیگه کاری نمونده باهاش نکنی
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 آب دهنش رو قورت داد و دوباره داد زد

 

+اسم خودتو گذاشتی پدر؟نمیذارم دیگه پاشو تو اون خونه 

 بذاره،دیگه نمیذارم آسیبی بهش برسه

 

 بلند تر داد زد

 

 +نمیذارم

 

اخته بود و چیزی نمیگفت،تخت تکون پایین اند ابا سرش روب

 خورد،به جانان نگاه کردم،بیدار شده بود،لبخند زدم

 

 بیدار شد_
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بنیامین یقه بابا رو ول کرد و سمت جانان رفت،پیشونیش رو عمیق 

 بوسید

 

 +عزیز بنیامین،تو که من رو نصفه عمر کردی بچه

 

 جان _بی_دل#

 ۳۲_پارت#

 

 )جانان(

 

 دم،سرم گیج رفتآرومی باز کرچشمام رو به 

 

 رها: بیدار شد
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 بنیامین سمتم اومد و پیشونیم رو بوسید

 

 +عزیز بنیامین،تو که من رو نصفه جون کردی بچه

 

به دور و بر نگاه کردم،بیمارستان بودیم،همه دورم جمع شدن،بابا 

 گوشه ی دیوار ایستاده بود و جلو نیومد

 

 دلم،فدات بشم،خوبی؟ مامان: عزیز

 

 آروم گفتم:

 

 خوبم مامان_
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 مامان: صحرا برو به دکتر بگو بیدار شده

 

 صحرا بیرون رفت،رها شرمنده و ناراحت نگام کرد

 

 +ببخشید،تقصیر من بود،نمیخواستم اینجوری بشه

 

 لبخند آرومی زدم

 

 مهم نیست،چیزی نشده_

 

 میزد،صداش زدمبه بابا نگاه کردم،تو چشماش شرمندگی موج 

 

 بابا_
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 ومد،به آرومی و با صدای پربغض جواب دادکم انزدی

 

 +جان بابا

 

 لبخند زدم تا فکر نکنه از دستش دلخورم

 

 کی مرخص میشم؟_

 

 +االن دکتر میاد میگه عزیزم

 

 در اتاق باز شد،دکتر و صحرا وارد شدن
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 دکتر: به به،پس باالخره بیدار شدید،خوبید خانوم؟جاییتون درد

 نمیکنه؟

 

 سرم گیج میرهخوبم،فقط یه کم _

 

 +اشکالی نداره،طبیعیه

 

 دکتر با دقت معاینه م کرد و چند تا سؤال پرسید و جواب دادم

 

 +خب مشکلی نیست،میتونن مرخص بشن

 

 بابا:ممنون آقای دکتر

 

 +خواهش میکنم
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صحرا کمکم کرد بلند بشم و لباسام رو بپوشم،بنیامین زیر بغلم رو 

 ینگرفت و کمک کرد از رو تخت بیام پای

 

 +اگه نمیتونی بیای،بغلت کنم

 

 نه میتونم_

 

 +خب پس به من تکیه کن

 

همراه هم از بیمارستان بیرون رفتیم،به ماشین بابا رسیدیم ولی 

 بنیامین رد شد

 

 چرا میری،ماشین بابا اینجاست_
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 +میای پیش من

 

 میخوام برم خونه_

 

 م،تو هم چیزی نگو تا دهنم رو وا نکن+حرفم رو تکرار نمیکنم

 

 مامان: بنیامین کجا میری؟

 

 بنیامین کالفه در ماشین رو باز کرد و کمک کرد سوار بشم

 

 +میبرمش پیش خودم
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مامان: میخوام پیش خودم باشه،تو که خونه نیستی مواظبش 

 باشی،پیش خودم باشه بهتره،لج نکن

 

 باشگاه،خودم مواظبش هستم،خداحافظ+نگران نباش نمیرم 

 

نمیتونستم چیزی  د،دلم براش سوخت،ولیمامان غمگین نگام کر

 بگم،وقتی بنیامین حرفی میزد دیگه نمیشد منصرفش کرد

 

بنیامین سوار شد،ماشین رو روشن کرد،سرم باز گیج رفت،چشمام 

 رو بستم تا کمتر اذیت بشم...

 

 جان _بی_دل#

 ۳۳_پارت#
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بنیامین در خونه رو باز کرد،خم شد و بند کفشام رو باز کرد،سمت 

رفتیم،مانتو و روسریم رو درآوردم،بنیامین بیرون رفت تا لباسام  اتاق

دربیارم،شلوار و تیشرت گشادی پوشیدم،دوباره سرم گیج رو 

 رفت،رو تخت نشستم،بنیامین در و باز کرد

 

 +خوبی؟

 

 خوبم_

 

فرش خیره شدم،با دستش چونه  کنارم نشست،به گل های وسط

قهوه ای خوشرنگش  مو گرفت تا سرم رو باال بگیرم،به چشمای

 نگاه کردم که هنوزم سرخ بود،با صدای آرومی گفت:
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+چرا خودت و انداختی وسط؟چرا همیشه باید تو فدای ندانم کاری 

 های بقیه بشی؟

 

 آب دهنم رو قورت دادم،گلوم خشک بود

 

 د،نمیخواستم آسیبی به رها برسهبابا خیلی عصبانی بو_

 

 کالفه دستی به موهاش کشید

 

ارا نکن جانان،نمیخوام هیچ وقت رو تخت ز این ک+دیگه ا

 بیمارستان ببینمت

 

 لبخند زدم،سرم و نزدیک لپش بردم و محکم بوسیدمش
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 ببخش که نگرانت کردم_

 

سرم رو،روی سینه ش گذاشت،دستم و دور کمرش حلقه کردم و 

 چشمام رو بستم

 

 چقدر خوبه که دارمت_

 

                     ****** 

 )رها(

 

 : خوبی؟راصح

 

 بی حوصله نگاش کردم
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 باید خوب باشم؟_

 

 کنارم نشست،به صورتم نگاه کرد

 

 +گونه ت درد نمیکنه؟

 

 نه_

 

+رها کی میخوای از این حرفات دست برداری؟چرا نمیخوای 

 گذشته رو فراموش کنی؟

 

 زدم پوزخند
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به نظرت فراموش شدنیه؟اصال مطمئنی که فقط به گذشته _

 الن همه چی تموم شده؟مربوط میشه؟یعنی ا

 

 کمی مکث کرد

 

 +حاال هر چی،با گفتن این حرفا مگه چیزی تغییر میکنه؟

 

 بغضم رو قورت دادم

 

نه چیزی تغییر نمیکنه،ولی حداقل خالی میشم،اگه اینا رو هم _

 نگم خفه میشم

 

 +تمومش کن رها،اینجوری هم خودت رو اذیت میکنی هم ما رو
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 وابملطفا برو بیرون میخوام بخ_

 

کالفه بلند شد و از اتاق بیرون رفت،رو تخت دراز کشیدم،به اشکام 

 اجازه باریدن دادم،صدای گوشیم بلند شد،جواب دادم

 

 بله_

 

 +سالم بانو

 

 سالم_

 

 +چرا صدات گرفته؟

 

 اشکام رو پاک کردم
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 چیزی نیست_

 

 +گریه کردی؟

 

 چشمام رو بستم

 

 نه،کاری داری؟_

 

 +زنگ زدم جوابم رو بگیرم

 

حالم بد بود،احساس کردم باید خودم و سرگرم کنم،شاید فرزاد 

 بتونه یه کم از این آشفتگی نجاتم بده
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 یه مدت میتونیم مثل دوست معمولی در ارتباط باشیم فعال_

 

 نبودم،باشه هر چی تو بگی+دیدی الکی امیدوار 

 

 فقط االن باید برم سردرد دارم نمیتونم حرف بزنم_

 

 خوشب خودت باش،روز +باشه بانو،مواظ

 

 بای_

 

 جان _بی_دل#

 ۳۴_پارت#
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 )ظهیر(

 

از آسانسور بیرون رفتم،در واحد باز بود،رفتم داخل،بنیامین رو کاناپه 

 لم داده بود،سرش و باال آورد

 

 +علیک سالم

 

 سالم_

 

 در و بستم و کنارش رو مبل نشستم،با صدای آرومی گفت:

 

 +چطوری؟چه خبر؟

 

 اش حرف میزنی؟هیچی،چرا اینقدر یو_
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 +جانان خوابه

 

این بچه خودش خونه زندگی نداره همیشه اینجا پالسه؟یادمه _

 بچه هم بود کال خونه شما بود

 

 +ببند بابا

 

که دستم بود و رومیز سرم و به کاناپه تکیه دادم و برگه هایی 

 گذاشتم

 

چند تا وسیله برای باشگاه سفارش دادم،احتماال تا هفته دیگه _

تمال میدم خودم نرسم بگیرم،اینم رسیداشه،تحویلشون برسه،اح

 بگیر
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 +باشه

 

 از رو کاناپه بلند شد

 

 +چایی یا قهوه؟

 

 قهوه_

 

 سمت آشپزخونه رفت

 

 +سالم
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نگاه کردم،شلوار مشکی گشاد با سرم و چرخوندم،به سر تا پاش 

بلوز سبز ساده ای که بلندیش به زانوهاش میرسید پوشیده 

شده بود و شال سبز ساده ای روش انداخته  بود،سرش باند پیچی

 بود،چه بالیی سرش اومده بود؟

 

 علیک_

 

 با صدای آروم لب باز کرد

 

 +خوب هستید؟خانواده خوبن؟خوش اومدید

 

 خوبن_

 

 جات بلند شدی جانان بنیامین: چرا از

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 +حوصله م سر رفت از بس استراحت کردم

 

 +خیلی خب بیا بشین زیاد سرپا نمون

 

ی من نشست و سرش و زیر انداخت،بنیامین دوتا روبه رورو مبل 

فنجون قهوه و یه فنجون چایی رو میز گذاشت،فنجون چایی رو 

 برداشت و به جانان داد،رو بهش گفت:

 

 بنیامین: بهتری؟

 

 ه خوبم+آر
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به جانان نگاه کردم،به لیوانش خیره بود،تو خاندان فرهادی دختر 

این جوجه کالغ یه کم فرق آروم وجود نداشت ولی مثل اینکه 

 داشت

 

 امسال دیپلم میگیری؟_

 

 سرش و باال گرفت و نگام کرد

 

 +با منید؟

 

 کس دیگه ای غیر از تو اینجا هست که قراره دیپلم بگیره؟_

 

 لبخند زد
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 ترم دو ادبیاتم_

 

ساله دیپلم  19یه لنگه ابروم و باال دادم،یادم رفته بود که یه آدم 

ن مغزمم فرسوده شده بود،صورت بچه گونه و گرفته،انگار تو زندا

یی باشه تا بدون آرایشی داشت،بیشتر بهش میخورد بچه راهنما

دانشجو،بنیامین اونور با گوشیش مشغول حرف زدن بود،بدون 

 یدممقدمه پرس

 

 خوردی زمین؟_

 

 به چشمام نگاه کرد

 

 +بله
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 مگه کوری میفتی زمین؟جلو پات و نگاه نمیکنی؟_

 

و هم رفت،خواست حرفی بزنه که کرد،اخماش تمتعجب نگام 

گوشیم زنگ خورد،بدون توجه بهش از جام بلند شدم و وارد 

 آشپزخونه شدم،جواب دادم

 

 چی شد؟_

 

ه من مربوط میشه رو انجام +سالم،همه چی حله آقا،کارایی که ب

 دادم

 

 پس باالخره وقتش رسیده بود
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ی بو ببره از خوبه،فقط میدونی که کسی نباید بفهمه؟اگه کس_

 باشچشم تو میبینم فرشاد،پس مراقب 

 

 +نگران نباش آقا،مواظبم

 

 خیلی خب_

 

 +مزاحمت نمیشم،خداحافظ

 

 به سالمت_

 

 کردم تا بیاد آشپزخونهگوشی رو قطع کردم،به بنیامین اشاره 

 

 +چی شده؟
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 فرشاد کارش و کرده،دیگه وقتش رسیده_

 

 خندید

 

 روزی بودم+ایول،خیلی وقت بود منتظر همچین 

 

پس من فعال میرم شرکت،باید یه سری کارا رو راست و ریس _

 کنم تا شک نکنه

 

 +باشه پس خبرش و بهم بده

 

 باشه فعال_
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 با بنیامین دست دادم،سمت در رفتم

 

 جانان: به سالمت

 

 بدون اینکه نگاش کنم جواب دادم

 

 خداحافظ_

 

 جان _بی_دل#

 ۳۵_پارت#

 

 )جانان(
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سردرد گرفته بودم،آخه شدم،از دست پسرا  عصبی وارد دانشکده

این چه کاریه استاد من و با سه تا پسر درس نخون هم گروه 

 کرده،بهار و دیدم که دستش و برام تکون داد،سمتش رفتم

 

 سالم_

 

 +سالااام،وای سرت چی شده؟

 

به قیافه متعجبش نگاه کردم،قد متوسطی داشت،چشم های قهوه 

 لب کوچیک،کال دختر خوشگلی بودای بادومی،دماغ استخونی و 

 

 چیزی نیست،خوردم زمین،سرم به لبه میز خورد_

 

 +خب چرا مواظب نیستی؟خوبی؟درد نداری؟
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 خوبم عزیزم_

 

 چیزی برات تعریف کنم ذوق کنی +خب خدا رو شکر،بیا یه

 

 چی شده؟_

 

+امروز با بچه ها داشتیم در مورد تحقیق بحث میکردیم،بعدش که 

محمد گفت شما میدونید خانوم فرهادی کجا  خداحافظی کردیم

 کارای تحقیقشون و انجام میدن؟

 

 خب_

 

 +منم گفتم بله،همین پارک سر چهارراه
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 با ذوق ادامه داد

 

میگه خوب نیست خانوم فرهادی تنها با سه تا +برگشته به من 

پسر اونجا باشه،بهتره ما هم از این به بعد بریم اونجا تحقیقمون و 

 انجام بدیم

 

 لبخند عمیقی زد

 

+وای جانان این پسر خیلی ماهه،به خدا خیلی خری که جواب رد 

دادی بهش،اصال پسر به این آقایی میخوای از کجا پیدا کنی؟بچه 

 ،خوشتیپه،چشم پاکه،پولداره،دیگه چی میخوای؟م باایمانه

 

 نیشم و باز کردم
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 پس اگه تا این حد آقاست پیشنهاد میکنم تا وقتی هم گروهی_

 هستید تالشت و بکنی و مخش و بزنی

 

+گمشو بابا،این من و میبینه سرش و میندازه پایین،اصال نمیدونم 

نمیبینه  از چی تو خوشش اومده،من به این خوشگلی و خانومی رو

 نکبت

 

 خندیدم،گوشیم که تو دستم بود زنگ خورد،بنیامین بود

 

 جانم_

 

 با داد گفت
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 اون وضعت +جانم و درد،کجا پا شدی رفتی با

 

صبح که بنیامین رفته بود منم زود اومدم دانشگاه و بهش خبر 

 ندادم چون قطعا اگه میدونست میخوام بیام دانشگاه نمیذاشت

 

 دانشگاه_

 

+خیلی بیخود کردی که رفتی دانشگاه،با این حالت رفتی اونجا چه 

 غلطی بکنی؟

 

 کالس داشتم،کم کم راه میوفتم میام خونه_

 

 نبالت،یه ربع دیگه میرسمدار م میام د+الزم نکرده،
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 خیلی خب_

 

 گوشی رو قطع کرد

 

 +چی شده؟چرا اینقدر عصبی بود؟

 

 دانشگاهمیگه چرا با این وضعیت رفتی _

 

 +خب راست میگه دیگه،نباید میومدی

 

 کالفه نفسم و بیرون دادم

 

 من میرم دم در،میدونی که اگه نرم خودش میاد به زور میبره_
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 ده گفتبهار با خن

 

 +میدونم،برو به سالمت

 

 خداحافظ_

 

 جان _بی_دل#

 ۳۶_پارت#

 

 )جانان(

 

 کالفه گفتم
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 رها برم خریدبنیامین قرار بود امروز با صحرا و _

 

 +با این وضعیتی که داری جایی نمیری

 

 من که االن خوبم چیزیم نیست_

 

 سمتم اومد و صورتم و بوسید

 

م باشگاه،مثل یه دختر خوب و +ببین من االن کلی کار دارم باید بر

باسات و عوض کن و تا من میام استراحت کن،غذا هم از خانوم ل

 بیرون میگیرم

 

 آخه..._
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 عصبانی گفت:

 

+آخه بی آخه،تو جایی نمیری،بگو فردا یا پس فردا برن،تا اون 

 موقع بهتر میشی،اینقدر هم با اعصاب من بازی نکن

 

 ناچار گفتم

 

 خیلی خب_

 

 زم داشتی یا حالت بد شد زنگ بزنخوب،چیزی ال +آفرین دختر

 

 باشه_
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+زیاد سرپا نباش،اومدم نبینم پا شدی خونه رو تمیز کردی ها،فقط 

 استراحت کن

 

 با خنده گفتم

 

وای بنیامین مگه بچه دو ساله م،برو دیگه مگه کار نداشتی،برو _

 بذار مغز منم استراحت کنه

 

 به ساعت نگاه کرد

 

 ده،خداحافظ+وای چقدر دیرم ش

 

 به سالمت_
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 گوشیم تو دستم لرزید،ویدا بود

 

 جانم_

 

 +سالم عزیزم،خوبی؟

 

 خوبه؟ سالم خوبم مرسی،تو خوبی؟آقا امین_

 

+ما هم خوبیم عزیزم،حالت بهتر شده؟پیش مامانم،االن برام 

 تعریف کرد چی شده

 

 خوبم،چیز خاصی نبود_

 

 +حاال چرا نمیای خونه؟
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 بنیامین نمیذاره_

 

بلند شدم و لیوان رو زیر شیر آب گرفتم،گلوم خشک شده  جاماز 

 بود از بس با بنیامین کلنجار رفته بودم

 

بنیامین باز شروع کرده؟این کارا چیه میکنه،اتفاقه دیگه +وای 

 پیش اومده

 

 سعی میکنم راضیش کنم فردا بیام_

 

 +باشه خوشگلم،مامان میخواد باهات حرف بزنه،فعال خداحافظ

 

 داحافظباشه،خ_
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 +جانان

 

 جانم_

 

 +خوبی عزیزم؟

 

 خوبم مامان،شما خوبی؟بابا و دخترا خوبن؟_

 

 +آره عزیزم همه خوبیم

 

 خدا رو شکر_
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 مامان مکث کرد،با صدای بغض داری گفت:

 

 +برگرد خونه دلم برات تنگ شده

 

 میام مامان جان،بنیامین آروم بشه میام_

 

ود،نفهمید داره چیکار +بابات حالش خیلی بده،پشیمونه،عصبانی ب

 میکنه

 

چشمام رو کالفه بستم،کاش میشد این زن و درک کرد،مثل 

 اشتباهات شوهرش و توجیه میکرد...همیشه داشت 

 

 جان _بی_دل#

 ۳۷_پارت#
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 )جانان(

 

فنجون ها رو،روی سینی گذاشتم و توشون چایی ریختم،صدای 

مده خنده بچه ها لبخندی رو لبم آورد،به اصطالح همه شون او

بودن مالقات من که سرم شکسته،سینی رو برداشتم و از آشپزخونه 

 ند شدبیرون رفتم،نیما با دیدنم بل

 

 بده من دختر،مثال اومدیم مالقات تو بعد تو برامون چایی میاری-

 

 لبخندی به روش زدم

 

 من که چیزیم نیست،سالم سالمم-
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 بنیامین همونجوری که شبکه های تلویزیون رو عوض میکرد

 گفت:

 

آره جون خودت،برا مالقات نیومدید،امشب جایی رو پیدا نکردید -

 ید اینجاتوش تلپ بشید اومدید ریخت

 

با صدای زنگ اف اف بنیامین از جاش بلند شد و دکمه باز کردن و 

 زد،آرمان پرسید

 

 کی بود؟-

 

 بنیامین در واحد رو باز کرد

 

 ظهیر و کیان و کسری-

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 افسان متعجب نگامون کرد

 

 شما بهشون گفتید بیان؟-

 

 سرم و به معنی نه تکون دادم،صحرا با نیش باز جواب داد

 

 گفتم بیان دور هم باشیممن -

 

 ساغر چپ چپ نگاش کرد

 

 شما ظهیر رو هنوز ندید؟کنجکاوم ببینمش واقعا-
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 به رها نگاه کردم،انگار رنگش پریده بود،زیر گوشش زمزمه کردم

 

 خوبی؟-

 

 جواب دادشفاف تر شده بود  با چشمایی که امشب

 

 خوبم-

 

 با سر و صدای کسری از جام بلند شدم

 

 میبینم که عالفا و بیکارا جمعشون جمعهبه به -

 

 با دیدنم نیشش و باز کرد
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میبینم که چشمات ضعیف شده جلو پات و ندیدی و افتادی زمین -

 خودت و ناقص کردم

 

 خندیدم

 

 یه سالم کنی هم بد نیستا-

 

 سالم-

 

 ک سالم،خوش اومدیلیع-

 

با بقیه خوش و بش کردن،کیان هم مثل همیشه با آرامشی که تو 

 وجودش بود حالم و پرسید

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 االن حالت خوبه؟مشکلی نداری؟-

 

 نه خوبم شکر،چقدر خوب که اومدید-

 

 با شنیدن صدای بم و مردونه ای سرم و چرخوندم

 

 سالم-

 

                       **** 

 )رها(

 

کل تنم سِر شد،به سختی از رو مبل بلند ن صداش با شنید

خشکم زد،چقدر من دلتنگ این شدم،پاهام میلرزید،با دیدنش 
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صورت و چشما بودم،پسرا سمتش رفتن و بغلش کردن،آزادیش و 

تبریک گفتن،دخترا هم باهاش دست دادن،نگاهش و رو صورتم 

چرخوندم،انگار الل شده بودم،کلمه ای برای حرف زدن پیدا 

میکردم،اما اگه همینجوری میموندم شک میکردن،به سختی جلو ن

 مرفتم و لب باز کرد

 

 سالم خوش اومدی،آزادیت مبارک-

 

دستم و جلو بردم،دستش و جلو آورد و باهام دست داد،فشار ریزی 

به دستام وارد کرد،چشماش عجیب بودن،ناخوانا بود،اما هرچی که 

 بود دلتنگی رو توش نمیدیدم

 

ر احوال پرسی میکنید،یه چیز بدید ما بخوریم بابا چقد کسری: بسه

 گشنمه

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 و از ظهیر فاصله گرفتم،کنار ساغر نشستم، به خودم اومدم

 

 بنیامین:میخوام پیتزا سفارش بدم پایه اید؟

 

آرمان:همین که از خان عمو یه چیزی به ما بماسه برا خودش یه 

 دنیاست

 

 بنیامین کوسن و سمتش پرت کرد

 

 ت گنده بک بی چشم و رو؟م تو شکمکم ریخت-

 

 ساغر سرش و سمت گوشم آورد و آروم گفت

 

 وای ظهیر چقدر قیافه ش ترسناک شده،بخدا آدم ازش میترسه-
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به ظهیر خیره شدم،بی حرف نشسته بود و چایی میخورد،از وقتی 

 اومده بود بیشتر از چند کلمه حرف نزده بود

 

 کجاش ترسناکه؟-

 

 دساغر متعجب نگام کر

 

یه نگا به قیافه ش بنداز،انگار اومده یکی رو خفت کنه با اون -

 نگا کردنشطرز 

 

کاش همیشه پیشم بود و همینجوری با همین اخما نگام میکرد 

 ولی پیشم بود...

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 جان _بی_دل#

 ۳۸_پارت#

 

 )ظهیر(

 

بی حرف به حرفای بنیامین و سینا گوش میکردم،از اومدنم ناراضی 

اومدم،حوصله جمع و حرف زدن و نداشتم،به بودم،به اجبار کیان 

بودم،االن دلم آرامش اندازه کافی تو زندون تو جمع 

میخواست،سنگینی نگاهی رو حس کردم،سرم و باال آوردم،رها تو 

 چشمام نگاه کرد،بی حس نگاش کردم

 

 ساغر: بچه ها بیاید جرات حقیقت

 

 میرهآرمان: نه بابا بیخیال،بدبخت میشیم دار و ندارمون لو 
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 افسانه: از بس ناخلفی،من موافقم بیاید بازی

 

رو اعالم کردن و دور هم رو زمین  بقیه هم موافقتشون

 نشستن،کسری نگام کرد

 

 داداش بیا پایین-

 

 بازی نمیکنم-

 

 آرمان: نه دیگه همه باید بازی کنن،شما هم بیا افتخار بده بهمون

 

 از این بازی های مسخره خوشم نمیاد-
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 ا دیگه ناز میکنه برامگمشو بی بنیامین:

 

 صداشون رو مخم نره کنار بنیامین نشستمبرای اینکه بیشتر از این 

 

 بنیامین: دکی جان برو آشپزخونه زیر کابینت بطری بردار بیار

 

نیما از جاش بلند شد و سمت آشپزخونه رفت،به بچه ها نگاه 

نی کردم،همه شون بزرگ شده بودن،چقدر از عمرم تو اون سگدو

ا الکی تلف شده بود که االن حس میکنم از همه چی عقبم،نیم

 اومد و بطری رو چرخوند،بطری روبه روی ساغر و آرمان وایساد

 

 نیما: آخ آخ،آرمان گاوت دوقلو زایید

 

 ساغر با شیطنت پرسید
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 جرات یا حقیقت؟-

 

 آرمان جواب داد

 

 برد فرقی نمیکنه میدونم در هر دو صورت بدبختم،دستاش و باال-

 و به سقف نگاه کرد

 

 خدایا به امید تو،جرات-

 

 آخرین پیامی که برات اومده رو با صدای بلند بخونساغر: 

 

 آرمان دستش و رو گردنش گذاشت و خاروند
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 بگم غلط کردم حقیقت و انتخاب میکنم قبوله؟-

 

 کسری: خیر جرزنی نداریم وقتی میگی جرات به عواقبشم فکر کن

 

و رمزش و باز کرد،ساغر سرش ز جیبش در آورد ناچار گوشیش و ا

 گفتو نزدیک کرد و 

 

 آخریش و میخونی ها-

 

 افسانه: زود باش دیگه

 

 آرمان ناچار با صدای بلند خوند
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آرگومان جونم دیشب خیلی خوش گذشت میسی عجیجم که -

 همیشه کنارمی و شبای قشنگ و برام میسازی،دوست دارم عجقم

 

 نگ گفتن بچه ها با خنده و هماه

 

 خاک تو سرت-

 

 ساغر: آرگومان دیگه چیه؟

 

 آرمان خودشم میخندید

 

بابا بچه مدرسه ای تازه تو ریاضی آرگومان خونده میگه تو رو -

 مثل آرگومان دوست دارم به اسمتم میاد
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 بردیا پس گردنی بهش زد

 

 آرمان: چرا میزنی

 

دختر  بردیا: خاک تو سرت با این دوست گرفتنت،برادر مردم دوس

 گرفتهمیگیرن پلنگ بعد برادر من آرگومان دوست 

 

کسری این بار بطری رو چرخوند و مقابل بنیامین و صحرا قرار 

 گرفت

 

 صحرا: جرات یا حقیقت؟

 

 بنیامین: حقیقت
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 صحرا: اصلی ترین چیزی که توی جنس مخالف برات جذابه چیه؟

 

بزرگی  بنیامین تو فکر رفت و به دور و بر نگاه کرد،سیب قرمز

 برداشت و با نیش باز گفت

 

 از اینا-

 

قهقهه جمع باال رفت،نگاهم به صورت جانان خورد،قرمز شده بود 

 و سرش زیر بود

 

نیما: دایی جان خیلی خوش اشتهایی،هی میگم من به کی رفتم 

 اینجوریم نگو که راسته میگن حالل زاده به داییش رفته
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ن و کسری آرمان بطری رو چرخوند و روبه روی جانا

 وایساد،کسری خندید

 

نکه امشب شانس بهم رو کرده که جانان سؤال ای جان مثل ای-

 میپرسه،بگو دخترم بگو که سؤاالی تو به راحتی قابل جواب دادنه

 

 جانان: جرات یا حقیقت؟

 

 کسری: جرات

 

جانان یه کم فکرد کرد و با شیطنتی که ازش ندیده بودم خندید و 

 گفت

 

 ر دوشبا لباس برو زی-
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 کسری چپ چپ نگاش کرد

 

 عریف کردم تا برینی بهم؟این همه ازت ت-

 

 نیما با خنده گفت

 

 عجب چیزی گفت،پاشو داداش پاشو وقت و تلف نکن-

 

 کسری چشماش و مظلوم کرد

 

 رحم کن یه چیز دیگه بگو،با لباس خیلی چندشه-
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 جانان با لبخندی که رو لباش بود گفت

 

 نوچ،همین که گفتم-

 

 جان _بی_دل#

 ۳۹_پارت#

 

 )رها(

 

آب کشیده شده بود و زیر لب فحش کسری مثل موش 

میداد،لباساش و درآورد و لباسای بنیامین و پوشید و سرجاش 

 نشست،چپ چپ به جانان نگاه کرد و گفت

 

 دارم برات-
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 بنیامین بطری رو چرخوند،روبه روی افسانه و سینا وایساد

 

ا نیست چرا همه ش پسرا آرمان: فکر کنم امشب کال شب پسر

 ب میدندارن جوا

 

 فسانه: جرات یا حقیقت؟ا

 

 سینا: حقیقت

 

 افسانه: عاشق کی هستی؟
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همه سکوت کردیم،باورم نمیشد افسانه احمق همچین سؤالی 

بکنه،خدا خدا میکردم سینا بپیچونه،من احساس سینا رو به خودم 

 خیلی وقت بود که میدونستم

 

 سینا: االن باید چی بگم؟

 

 افسانه خندون گفت

 

 عاشقشی کیه؟اونی که -

 

 ضربان قلبم باال رفت

 

 سینا: وقتی میدونی چرا میپرسی؟
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 افسانه: آخه دلم میخواد یکی دیگه هم بفهمه پس بگو

 

سینا نگاهی به جمع کرد،روی من مکث کرد،آب دهنش و قورت 

 داد

 

 رها-

 

با ظهیر چشم تو چشم شدم،پوزخندی که رو لباش اومد و 

ه میدونستن و جای تعجب یدم،کسی چیزی نگفت،شاید چون همد

نداشت،همه میدونستن غیر از ظهیر،صحرا بطری رو چرخوند و 

 مقابل کیان و نیما ایستاد،نیما حقیقت و انتخاب کرد

 

 کیان: بدترین کاری که مقابل چشم مردم انجام دادی چی بوده؟
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 نیما یه کم فکر کرد و جواب داد

 

خرخره آت و آشغال و غذا بودم تا  ا دوستان بیرونواال یه بار ب-

خورده بودیم،نمیدونم اون وسط چیشد یه دفعه وسط جاده شکمم 

شروع کرد به قار و قور،خالصه مجبوری ماشین و نگه داشتیم 

رفتم زیر یکی از درختا و کشیدم پایین،یعنی یه ثانیه دیرتر 

پایین  میرسیدم میریدم به خودم،همین که شلوارم و کشیدم

و اسهال پاشیده شد رو زمین،چشام و بستم  صداهای عجیب غریب

و با آرامش داشتم کارم و میکردم،همین که تموم شد و سرم و باال 

گرفتم یه پیرمرد رو به روم بود و گفت ماشاال پسرم تو خودت به 

 تنهایی میتونی فاضالب ایران رو سیر کنی

 

 گفت صدای خنده مون باال رفت،آرمان با خنده

 

 عریف کردی بوش اومد تو بینیمبه جان تو اصال ت-
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 افسان: اههه چندش

 

 بطری رو چرخوندن،روبه روی من و ساغر قرار گرفت

 

 ساغر: دوبار بهم افتاد هر دو بار رو باید من سؤال بپرسم

 

 کسری: خوش شانسی دیگه

 

 ساغر: جرات یا حقیقت؟

 

 جرات-
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 یه کم فکر کرد و با پلیدی گفت:

 

 میدی؟بگم انجام  چی هر-

 

 عادی جواب دادم

 

 آره-

 

 سینا رو ببوس-

 

مکث کردم،بوسیدن سینا اصال برام مهم نبود و یه چیز عادی بود 

 اما وجود ظهیر همه چیز و سخت میکرد

 

 بنیامین: بچه من غیرت دارما
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 ساغر خندید

 

 آره میدونم،با غیرت کی بودی تو-

 

حداقل یه تکونی به ید ظهیر شاید این کار و میکردم بهتر بود،شا

خودش میداد و توجه میکرد بهم،از رو زمین بلند شدم و گونه سینا 

رو بوسیدم،بچه ها هووو کشیدن،سینا شوکه نگام کرد،به دستای 

ظهیر که مشت شده بود نگاه کردم،از چشماش چیزی معلوم نبود 

اما مشتش...جانان بطری رو زود چرخوند،میخواست جو رو عوض 

 ظهیر و بردیا ایستادوبه روی کنه،ر

 

 بردیا: کدومش؟
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 ظهیر: حقیقت

 

بردیا:اگه مجبور باشی با یکی از بچه های این جمع بری یه جای 

 دور و یه مدت دوتایی زندگی کنید کی رو انتخاب میکنی؟

 

 نگاهش و تو جمع چرخوند و رو به بردیا گفت

 

 جانان-

 

 متعجب نگاش کردیم

 

 آرمان: حاال چرا جانان؟

 

 چون از بقیه تون کمتر زر میزنهظهیر: 
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کسری: داداش االن چی شد؟زدی همه مون رو با خاک یکسان 

 کردی؟

 

ظهیر: تذکر دادم تا یه کم به فکتون استراحت بدید و پاشید جمع 

 کنید

 

 جان _بی_دل#

 ۴٠_پارت#

 

 )جانان(

 

 وای این لباسه چقدر ساده و خوشگله_
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کردم،پیرهن آبی آسمانی ساده اه به لباسی که صحرا نشون داد نگ

و خوشرنگ با آستین پفی سه ربع که بلندیش تا زانو بود،رها با 

 دیدنش گفت

 

 خوشگله_

 

به مزون یکی از دوستای رها اومده بودیم که واقعا لباسای قشنگی 

داشت،بین رگال ها یه کم چرخیدم،ماکسی مشکی ساده ای 

 فتمتوجهم و جلب کرد،به دختری که اونجا بود گ

 

 لطفا این ماکسی سایز من و بدید_

 

 دختر لباس رو بیرون آورد و دستم داد
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 بفرما عزیزم،احتماال همین اندازه باشه_

 

 ممنون_

 

با رها و صحرا سمت اتاق پرو رفتیم،اتاق بزرگی بود که میتونستیم 

 با هم لباسا رو بپوشیم،رها لباسش و پوشید

 

 جانان زیپش و برام ببند_

 

کشیدم،پیرهن دکلته ی قرمز رنگ بود که بلندیش تا ال زیپش و با

 رونش بود،خیلی بهش میومد،صحرا با دیدنش ذوق کرد

 

 وای چقدر خوشگله کثافت_
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 خیلی لخت بود ولی خب مدل رها همین بود

 

 پس من همین و برمیدارم_

 

 قشنگه،مبارکت باشه_

 

صحرا هم لباسش و پوشید،لباس خوشگل و ساده ای بود،بهش 

 با خوشحالی به آینه نگاه کردمد،میو

 

 جووون چه جیگری شدم من_

 

 خندیدم

 

 بیا اونور االن آینه از اعتماد به نفست ترک برمیداره_
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 یه لنگه ابروش و باال داد

 

 االن یعنی خوشگل نیست لباسم؟_

 

 خیلی بهت میاد_

 

 نیشش و باز کرد

 

 بردارم؟پس منم همین و برمیدارم،رها خوشگله _

 

 م خوشگلهنظر من آره به_
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 رها به من نگاه کرد

 

 تو چرا نمیپوشی؟_

 

 شما برید بیرون تا منم بپوشم_

 

 صحرا چپ چپ نگام کرد

 

واقعا باورم نمیشه که از ما خجالت میکشی،بابا دربیار دیگه مگه _

 چیه

 

 نه راحت نیستم،برید تا منم بپوشم_
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جلو ما لباس عوض صحرا بار اولش که نیست،هیچ وقت _

 یه چیزای جذابی داره نمیخواد ما ببینیمده،احتماال اون زیر نکر

 

 صحرا خندید،چشم غره ای بهش رفتم

 

 بیشعور_

 

لباساشون رو برداشتن و بیرون رفتن،آه عمیقی کشیدم،کاش 

 همونجوری که صحرا میگفت بخاطر خجالت کشیدن بود،کاش...

اشنه خودم بود ولی کفش پ لباس و پوشیدم،چند سانتی بلند تر از

حل میشد،به خودم نگاه کرد،خوشگل بود،بچه ها  بلند می پوشیدم

 رو صدا زدم،صحرا با دیدنم لب باز کرد

 

 وای چقدر شیکه_
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 رها دورم چرخی زد و گفت

 

خیلی خوب رو تنت نشسته،واقعا انگار برا تو دوختن،به نظرم که _

 عالیه

 

 پس منم همین و برمیدارم_

 

 زون بیرون اومدیملباسا رو حساب کردیم و از م

 

 دخترا من دیگه برم_

 

 صحرا متعجب نگام کرد
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 کجا؟مگه قرار نبود امروز بیای خونه؟_

 

 بنیامین فعال لج کرده_

 

 کی قراره تمومش کنه؟_

 

نمیدونم،ولی بهتره فعال پیشش باشم،نمیخوام باهام سر لج _

 ون برگردم خونهبیوفته،راضیش میکنم بعد مهمونی باهات

 

 دت باشس مواظب خوخیلی خب پ_

 

 باشه شما هم همینطور،فعال_

 

 جان _بی_دل#
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 ۴۱_پارت#

 

 )جانان(

 

 ساعت دوازده شب کجا میری بنیامین؟_

 

 ظهیر یه چیزی برام آورده ازش میگیرم میام باال_

 

 باشه_

 

برداشتم بنیامین بیرون رفت،آشپزخونه رو مرتب کردم،لیوان آب رو 

شدم،روبه روی آینه وایسادم و با  و برقا رو خاموش کردم،وارد اتاقم

وهای طالییم و شونه زدم و بافتم،خیلی گرمم بود،تاب حوصله م
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سفیدم و از کمد بیرون آوردم تا با تیشرتم عوض کنم،تیشرتم رو 

 باال کشیدم تا در بیارم که

 

 میگم..._

 

زدم و تیشرتم و پایین  سرم و چرخوندم و بنیامین و دیدم،جیغ

 جب نگام کردکشیدم،بنیامین متع

 

 برو بیرون بنیامین_

 

به جای اینکه بره بیرون سمتم قدم برداشت،با دو قدم بلند بهم 

رسید،بازوم و گرفت و وادارم کرد پشت بهش وایسم،از پشت 

تیشرتم و یه کم باال داد که محکم گرفتمش و نذاشتم بیشتر باال 

 بده
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 اینا چیه؟_

 

االخره چیزی که ازش چشمام و محکم بستم،تموم بدنم میلرزید،ب

بازوم و تکون داد و دوباره با لحن متعجبش میترسیدم سرم اومد،

 پرسید

 

 اینا چیه جانان؟_

 

من و برگردوند سمت خودش،به چشماش نگاه کردم،باید چی 

 میگفتم؟صداش و بلند کرد

 

 گی ها برای چیه؟مگه با تو نیستم؟اینا چیه؟این زخما و سوخت_
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ت که خفه م میکرد،من سالهاس فقط نگاش کردم،بغض داشت

نذاشتم کسی اینا رو ببینه و حتی خواهرای خودمم فکر میکردن 

خجالت میکشم پیش اونا لباس عوض کنم...با عربده ای که زد یه 

 کم از جام تکون خوردم،زود تیشرتم و پوشیدم

 

 چرا الل شدی؟اینا جای چیه؟_

 

 نالیدمبا بغض 

 

 آروم باش_

 

دیدی؟انتظار داری با  گاه کردی؟این زخما روآروم باشم؟به آینه ن_

 دیدن اینا آروم باشم؟
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 عصبی دستش و مشت کرد

 

به جان خودت اگه همین االن راستش و نگی میرم خونه _

 تون،حتما اونا جوابی براش دارن

 

 آب دهنم و با ترس قورت دادم

 

 خیلی خب بشین میگم_

 

د و حرف تخت نشست و منتظر نگام کرد،گلوم خشک شده بورو 

 زدن برام سخت بود

 

 خب...خب...اون موقع که مامان تحت نظر بود_
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 بغضم و قورت دادم،کالفه گفت

 

 خب_

 

 به چشماش نگاه کردم،با صدای لرزون ادامه دادم

 

 مامان وقتی قرصاش و نمیخورد حالش خیلی بد میشد_

 

 دستام و مشت کردم

 

 دونست داره چیکار میکنه نمی_

 

 داد زدبا صدای خشمگینی 
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 خب_

 

چشمام و محکم بستم،یادآوری اون خاطرات برام عذاب آورترین 

 چیز ممکن بود

 

 از من بدش میومد،داد میزد میگفت شبیه اونی_

 

 جان _بی_دل#

 ۴۲_پارت#

 

دست و پام میلرزید،بنیامین نزدیکم شد،چشماش سرخ بود،بازوهام 

 و گرفت
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 یعنی این سوختگی ها،این زخم ها کار..._

 

 ندیدور خنابا

 

 مگه نمیگم راستش و بگو_

 

 با درد به چشماش خیره شدم

 

شمیم تو رو سوزونده؟شمیم که دوست داشت،چی میگی برا _

 خودت

 

فقط نگاش کردم،حالش از من بدتر بود،رو زمین نشست و به دیوار 

 تکیه داد،بی جون پرسید
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 ی افتاده؟کی؟این اتفاقا ک_

 

 منم روبه روش رو زمین نشستم

 

سالم بود مامان پیش روانپزشک میرفت،خودت  ی ششوقت_

 میدونی که چهار سال تحت نظر بود تا حالش بهتر شد

 

 زیر لب زمزمه کرد

 

 یعنی چهار سال اینجوری اذیتت کرد؟_

 

چیزی نگفتم،با تندی از جاش بلند شد و گلدون رو میز و برداشت 

 دیوار کوبوند،جیغ زدمو به 
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 چیکار میکنی_

 

 داد زد

 

ل شکنجه ت کرده و چیزی نگفتی؟چرا نگفتی؟یه بچه ر ساچها_

 ی شش ساله چرا باید خفه خون بگیره و چیزی نگه؟

 

 از شدت عصبانیت نفس نفس میزد

 

تهدیدت میکرد تا چیزی نگی؟بگو چرا تا همین االن خودم و _

 خودت و اینجا چال نکردم
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ن اون نستم چجوری باید به بنیامین بفهمونم که واقعا مامانمی دو

چیکار میکنه،اون  موقع تو حال خودش نبود و اصال نمیدونست داره

 شبیه دیوونه ها شده بود

 

مامان قرصاش و که نمیخورد حالش بد میشد،اصال نمیفهمید _

داره چیکار میکنه،بعد که قرصاش و میخورد حالش خوب 

ه این بالها رو سرم آورده،مامان همه چیزش میشد،یادش نمیومد ک

 رص های لعنتی وابسته شده بودبه اون ق

 

 قطره اشکی رو دستم چکید،بغضم و قورت دادم

 

بعد خوردن قرصا مهربون میشد،دوسم داشت،بغلم _

میکرد،نمیذاشت رها اذیتم کنه،اگه به بابا میگفتم که اذیتم میکنه 

بهم میگفت تو نحسی،می  من و میاورد خونه شما،اونجا آقاجون

 میگیره گفت وقتی می بینمت قلبم درد
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 قطره دوم هم رو دستم چکید

 

 خانوم جون نمی تونست بهم محبت کنه،آقاجون نمیذاشت_

 

 نگاش کردم

 

فقط تو بودی که بی اهمیت به بقیه بهم محبت میکردی ولی _

میکرد،نمیخواستم بخاطر هر بار محبت کردنت آقاجون اذیتت 

م اذیت بشی،آره شش سالم بود اما همه چیز و میفهمیدم،شش سال

 بود ولی آقاجون تو روم میگفت نحس،می گفت شومی

 

قطره سوم از تیغه بینیم پایین ریخت و رو لباسم چکید،صدام و باال 

 بردم
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به کی باید میگفتم؟به بابا که اصال من و نمیدید؟یا به تو که فقط _

 لت بود؟هیجده سا

 

 با دستم اشکام و پاک کردم

 

م چون دلم مامان من کسی رو نداشتم تا بهش بگم،نمیگفت_

فتم دیگه مامان رو هم نداشتم،من تو میخواست،چون اگه میگ

همون سن کم نمیذاشتم کسی لباسام و عوض کنه تا یه وقت 

جای کبودی ها رو نبینن،من هر روزم با ترس این گذشت که 

 کسی نفهمه

 

صورت بنیامین سرخ شده بود،چشماش از خشم برق میزد،سمت در 

 رفت،دنبالش دویدم
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 کجا داری میری_

 

 خونه شما_

 

 خواست در و باز کنه که جلوش و گرفتم

 

 میری که چی بشه؟_

 

 برو کنار_

 

 نمیرم،میخوای چیکار کنی_
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میخوام بابا و مامان آشغالت و زیر مشت و لگد بگیرم،حاال برو _

 کنار

 

 تمومش کن_

 

 هلم داد تا از جلو در کنار برم،محکم دستش و گرفتم

 

 ی یادش نیست،اذیتش نکنمان نمیدونه،چیزنمیذارم بری،ما_

 

 غلط کرده یادش نیست،میرم یادش میارم_

 

 بلند جیغ زدم

 

 مامان دوسم داره_
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 بلند تر از من داد زد

 

نه دوست داشتنی در کار نیست،دوست داشت که بیشتر اوقات خو_

ما بودی تا اذیت نشی؟دوست داشت که چند سال مثل مرده ها 

ن موقع مشکلت چی بود،پیش هر روانشناس بودی؟االن میفهمم او

هیچ وقت نفهمیدم و روانپزشکی بردیمت فقط گفتن ترسیده،ولی 

 از چی ترسیدی

 

 با چشمای اشکی گفت

 

از اون میترسیدی،از سوختن میترسیدی،از درد میترسیدی و _

 نگفتی هیچی
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 اشکام با سرعت پایین ریختن

 

 ش عذاب آور بوداون فقط حالش بد بود،حق داشت،چهره من برا_

 

 عربده زد

 

 اون هیچ حقی نداشت_

 

 با تموم توانم داد زدم

 

اون حق داشت،کی رو دیدی بچه ی کسی که شوهرش االنم _

 عاشقشه بزرگ کنه و دوسش داشته باشه و بهش محبت کنه؟
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بنیامین خیس شده بود،مثل بید میلرزیدم،جلو اومد و سرم و صورت 

 ار و گرفته ش غریدرو سینه ش گذاشت،با صدای خش د

 

کسی حق نداره بهت آسیب بزنه،مگه تو این قضیه تو تقصیری _

 داشتی؟مگه تو مقصری که بابات به زنش خیانت کرده؟

 

دستام و دور کمرش حلقه کردم،اشکام تیشرتش و خیس کرده 

 د،با گریه گفتمبو

 

صورتم و دوست ندارم،مامان وقتی حالش بد میشد میگفت دقیقا _

 زنی،من دلم نمیخواد شبیهش باشمشبیه همون 

 

بدنم بدجور میلرزید،دوباره اون حمله ها بهم دست داده بود،بنیامین 

 موهامو بوسید
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 آروم باش عزیز دلم،آروم باش یکی یه دونه م_

 

از شدت لرزش تکون میخورد،بنیامین  بیشتر بهش چسبیدم،چونه م

و روم بغلم کرد و سمت اتاق رفت،من و رو تخت گذاشت و پتو ر

 کشید

 

 چند تا نفس عمیق بکش،آروم باش_

 

 سردمه_

 

پتوی دیگه ای هم روم کشید،قرص آرامبخش بهم داد تا بتونم 

 بخوابم،خودش هم کنارم دراز کشید و بغلم کرد
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 بنیامین،چشمات و ببند خوب میشیهییس نلرز عشق _

 

 چشمام و بستم،کم کم قرص داشت اثر میکرد...

 

 جان _بی_دل#

 ۴۳_پارت#

 

 )ظهیر(

 

بعد پنج سال برگشته بودم شرکت و خیلی چیزا تغییر کرده بود،بعد 

از آشنایی با پرسنل جدید سمت اتاقم رفتم،بابا تصمیم داشت 

دم تموم کارا رو خودش و بازنشست کنه و االن که من آزاد ش

بسپره دستم،کسری هم اینجا به عنوان معاون کار میکرد،با صدای 

 صندلی نشستم در به خودم اومدم،رو
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 بله_

 

 در باز شد و فرشاد اومد تو

 

سالم آقا خوبید؟آقا این پسره سیاوش تا چند دقیقه ی دیگه _

 میرسه

 

 خیلی خب،پس زودتر برو تا تو رو ندیده_

 

 هچشم آقا با اجاز_

 

 گوشیم و برداشتم و شماره بنیامین و گرفتم
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 بله_

 

 سعی کن هر چه زودتر خودت و برسونی_

 

 خبره؟چرا چه _

 

 به صندلی تکیه دادم

 

 سیاوش داره میاد،باید اینجا باشی تا به عنوان همکار معرفیت کنم_

 

 خیلی خب االن راه میوفتم_

 

 باشه فعال_
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رفتم،به خیابون نگاه کردم،فقط گوشی رو قطع کردم،سمت پنجره 

میخواستم هر چه زودتر دستم به سعید برسه،باید میفهمید بی گناه 

عنی چی،خانوادش باید تاوان گناه سعید و پس تاوان دادن ی

 میدادن...تلفن اتاق زنگ خورد

 

 بله_

 

 صدای تو دماغی ربیعی تو تلفن پیچید

 

ه باهاتون آقای مهندس یه آقایی به اسم بهرامی اومده میگ_

 هماهنگ شده

 

 بگو بیاد تو_
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 چشم_

 

 منتظر رو صندلی نشستم،در زد

 

 بله_

 

یلی قد متوسط وارد شد،چهره ش خدر باز شد و پسر الغری با 

 مضطرب بود

 

 سالم_

 

 سالم،بیا بشین_
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 در و بست و رو مبل نشست

 

 فرشاد خیلی ازت تعریف میکرد_

 

 آقا فرشاد به من لطف دارند_

 

 حرکاتش و زیر نظر گرفتم،معلوم بود خیلی استرس داره

 

 خب چه کمکی از دست من برمیاد؟_

 

 کرد سرش و باال گرفت و به صورتم نگاه

 

راستش برای کار مزاحمتون شدم،آقا فرشاد گفتن شما میتونید _

 کمکم کنید
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 موشکافانه نگاش کردم

 

 چند سالته پسر؟رشته ت چیه؟_

 

 لیسانس معماری گرفتمبیست و دو سالمه تازه _

 

 فقط لیسانس گرفتی یا چیزی هم بلدی؟_

 

دستش و سمت کیفی که همراهش بود برد و چند تا برگه بیرون 

 شید،برگه ها رو،روی میز گذاشتک

 

 اینا چندتا از کارامه_
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 جان _بی_دل#

 ۴۴_پارت#

 

برگه ها رو برداشتم و نگاه کردم،خوب بود،کمی مکث کردم و در 

 آخر گفتم

 

خیلی خب،فرشاد بی دلیل کسی رو سفارش نمیکنه،حتما _

توانمندی داری که راجبت باهام صحبت کرد،مدارکت و تحویل 

دتم میتونی یه ماه آزمایشی کار کنی تا ببینیم چی منشی بده و خو

 میشه بعدش

 

 خوشحال نگام کرد
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آقا من نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم،واقعا ممنونم،لطف _

 یدبزرگی بهم کرد

 

به گوشیم که پیام بنیامین روش بود نگاه کردم،نوشته بود رسیدم 

 تو شرکتم،تلفن و برداشتم،ربیعی رو گرفتم

 

 هندسبله جناب م_

 

 به مهندس فرهادی بگو بیاد اتاقم_

 

 چشم_

 

 چند تقه به در خورد
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 بله_

 

 سالم_

 

 سالم،بیا تو_

 

 بنیامین مثل یه کارمند خوب و حرف گوش کن اومد تو

 

 آقای مهندس با من امری داشتید؟_

 

 به سیاوش اشاره کردم و جواب دادم

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ودت ایشون آقای بهرامی هستن،میخوام یه ماه آزمایشی پیش خ_

هاش قرارداد باشه،میخوام ببینم کارش چجوریه،اگه خوب بود که با

 میبندم،پس خودت کمکش کن

 

 چشم_

 

 به سیاوش نگاه کرد و با خوش اخالقی گفت:

 

 پاشو امروز بریم یه کم با محیط کار آشنا شوپس _

 

 سیاوش از رو مبل بلند شد و رو به من لب باز کرد

 

 رو جبران کنممن نمیدونم چجوری این لطفتون _
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 جبران الزم نیست_

 

 زیر لب زمزمه کردم

 

 با بدبختیت جبران میکنی_

 

همراه بنیامین خداحافظی کردن و از اتاق بیرون رفتن،چند روزی 

که بنیامین بخاطر کاری که میخواستیم انجام بدیم اومده بود  بود

شرکت تا کار کنه،خوبیش هم این بود که کار شرکت با رشته ش 

داشت و بنیامین هم مهارت الزم و داشت،کسی بهش همخونی 

شک نمیکرد،چشمام و بستم و سرم و به صندلی تکیه دادم،زمزمه 

 کردم

 

 امیباالخره تاوان پس میدی سعید بهر_
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                        **** 

 )جانان(

 

از حموم بیرون اومدم،باندم و تازه باز کرده بودم،جلو آینه وایسادم و 

ه برق زدم و مشغول خشک کردن موهام شدم،امشب سشوار رو ب

نقدر کسل شده بودم که مهمونی ظهیر بود،بعد قضیه اون شب او

نمیتونستم نرم،سشوار رو واقعا حال مهمونی نداشتم ولی خب 

خاموش کردم،موهام و شونه کردم و با کش و سنجاق بستم تا زیر 

ین نشون روسری اذیتم نکنه،صدای تلویزیون خیلی بلند بود و ا

میداد بنیامین همچنان جلو تلویزیون لم داده و قصد پا شدن 

نداره،کمی برق لب رو لبام کشیدم،دلم نمیخواست آرایش کنم،با 

مئن بودم صحرا و رها بعد از دیدنم کلی غر میزنن که اینکه مط

چرا شبیه مرده ها اومدی مهمونی،بیخیال صورتم شدم و ماکسی 

یدم،روسری طالیی خوشرنگی رو با مشکی که خریده بودم و پوش
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حالت پاپیونی بستم،به نظر خودم که خوب بودم،از اتاق بیرون 

جلوی آینه مشغول رفتم،بنیامین باالخره از مبل دل کنده بود و 

شونه کردن موهاش بود،کت و شلوار آبی نفتی تو تنش عالی شده 

 بود،تو دلم قربون صدقه ی قد و باالش رفتم،سرش و برگردوند و

 من و دید،یه لنگه ابروشو باال داد

 

 نه بابا،خوشگل کردی ها پدر سوخته_

 

 من همیشه خوشگلم_

 

 سمتم اومد و کراواتش و دستم داد

 

 خوشگله این و برا من ببند پس خانوم_
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 رو نوک پا وایسادم تا دستم بهش برسه،کراوات رو بستم

 

 شیطون نگام کرد

 

م مخ چند تا رو با هم به نظرت در حدی خوشتیپ شدم که بتون_

 بزنم؟

 

رو دل نکنی یه وقت،نمیخواد مخ چند نفر و بزنی تو همون سعی _

 کن بتونی مخ یه نفر درست حسابی رو بزنی کافیه

 

 نیشش و باز کرد

 

به جان تو یکی نمیتونه راضیم کنه خسته میشم،تنوع خیلی چیز _

 باحالیه
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 بهش چشم غره رفتم

 

 ن تنوع بازی هاتآخرش میمونی رو دستم با ای_

 

 خندید

 

بنیامین هیچ وقت رو زمین نمیمونه تو هوا میزننش،عموت و _

 دست کم گرفتی ها بچه

 

پنج سانت پاشنه داشت پوشیدم و جلوی در کفشای طالییم رو که 

 با خنده گفتم
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مواظب باش یه دفعه تو هوا میزننت بادت خالی نشه کار بدی _

 دست مردم

 

 جان _بی_دل#

 ۴۵_پارت#

 

 )رها(

 

با خط چشم،چشمام و کشیده تر کردم که خماریش بیشتر بشه،رژ 

قرمز و چند بار رو لبای برجسته و بزرگم کشیدم،آرایشم تکمیل 

،موهای کوتاهم و اتو کشیدم،لباسم رو پوشیدم و صحرا رو شده بود

 صدا کردم تا زیپ لباس و برام ببنده

 

 چقدر خوشگل شدی بیشعور_
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داشت و لباسشم رایش ساده و خوشگلی به صحرا نگاه کردم،آ

خیلی بهش میومد،صحرا و ویدا خیلی به بابا شبیه بودن،لبای 

 و قد بلند...باریک،پوست گندمی،چشمای معمولی قهوه ای 

 

 تو که خوشگل تری_

 

 زیپ لباس و برام باال کشید،کفش هام و پوشیدم

 

 بابا تو که خودت بلندی دیگه چرا کفش پاشنه بلند میپوشی_

 

بدون توجه بهش تو آینه خودم و برانداز کردم،پوست برنز 

خوشرنگ و صافم تو لباسی که فقط تا رون پام و پوشونده بود 

 صحرا نگاه کردمخودنمایی میکرد،به 
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 چرا جوراب شلواری پوشیدی؟_

 

 کیان اینجوری بیشتر میپسنده_

 

 خندیدم

 

 جوراب شلواریت در حدی تنگه که جذاب ترت کرده،مطمئنی_

 کیان منظورش اینه همچین چیزی بپوشی؟

 

 اخماش و تو هم کشید و با حرص گفت:

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

درست خب چیکار کنم از این کلفت تر نداشتم،بعدشم ما کی _

حسابی لباس پوشیدیم تا یه چیز به درد بخور داشته باشیم من 

 بپوشم این گیر نده

 

 سری به نشونه تأسف براش تکون دادم

 

 وهر ذلیلیخاک تو سرت که اینقدر ش_

 

 بچه ها آماده نشدید؟دیر شد_

 

به مامان نگاه کردم،کت و دامن خوشگل فیلی رنگی که بلندی 

پوشیده بود،موهاش و اتو کرده بود و  دامنش تا زیر زانوهاش میومد

آرایش شیک و ساده ای رو صورتش بود که جوون تر نشونش 
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چیز میداد،همه میگفتن من شبیه مامانم ولی خوشگلی مامان یه 

 دیگه بود،صحرا با دیدن مامان سوت زد

 

 جووون چه تیپی زدی شمیم بانو_

 

 مامان با خنده گفت:

 

 زبون نریز،بریم دیر شد_

 

مامان و بابا امشب خونه یکی از دوستای بابا دعوت بودن و قرار 

بود ما رو برسونن ویالی ظهیر که لواسان بود و خودشونم برن 

دم تا لختی پاهام زیاد معلوم نباشه،شالم اونجا...مانتوی بلندم و پوشی

و رو گردنم انداختم،از اتاق بیرون رفتم،بابا کت و شلوار نوک 

تیپ شده بود،هنوزم جذابیت خاص خودش و مدادی تنش بود،خوش
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داشت،مامان کنارش ایستاد،زوج جذابی بودن ولی حیف که بابا 

 هیچ وقت جذابیت و عشق مامان و ندید...

 

 جان _بی_دل#

 ۴۶_پارت#

 

 )رها(

 

همراه صحرا وارد حیاط ویال شدیم،حیاط خیلی بزرگی بود که سر 

حیاط استخر بزرگی تا سرش درخت و گل و باغچه بود و وسط 

داشت،با حسرت به تک تک گوشه و کنار حیاط خیره شدم،من 

 اینجا با ظهیر زیاد خاطره داشتم

 

 خیلی وقت بود نیومده بودیم اینجا_
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 ادمرفتم و جواب د پله ها رو باال

 

آره،از وقتی ظهیر رفت زندان دیگه کسی دل و دماغ این و _

 نداشت بیاد اینجا

 

چند خانوم که معلوم بودن خدمه هستن دم در در اصلی باز بود و 

وایساده بودن و خوش آمد میگفتن،مهمون های زیادی اومده 

 بودن،صحرا متعجب گفت:

 

مونیه نمیدونستم قراره من فکر میکردم یه مهمونی کوچیک خود_

 عوت کننیه لشکر رو د

 

 منم همین فکر رو میکردم_
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تشون رفت و منم کیان و کسری کنار هم ایستاده بودن،صحرا سم

 پشت سرش رفتم،با هر دوتاشون دست داد و کنار کیان ایستاد

 

 سالم_

 

 کسری با دیدنم سوتی زد

 

دید،به جان چه خبره امشب این همه هلو بپر تو گلو اینجا جمع ش_

و دل من شک به وجود خودت هر بار که یه دختر جدید میاد تو،ت

کی استفاده میکنید میاد که مخ کدوم و بزنم،لعنتی ها از چه مار

 اینقدر داف میشید؟

 

 چپ چپ بهش نگاه کردم
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 چشم نداری ببینی نچرال خوشگلم؟_

 

 خندید

 

بر منکرش لعنت ولی حیف که به دخترای خودمون چشم _

م،همه تون رو به چشم خواهری میبینم چه کنم که اینقدر ندار

 چشم پاکم

 

 خندیدم

 

 آره جون عمه ت تو راست میگی_

 

 دستش و جلو آورد و باهاش دست دادمکیان 
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 خوش اومدی_

 

 لبخندی به روش زدم

 

 ممنون_

 

 با کسری هم دست دادم و کنارش وایسادم

 

 مونی خودمونیهچقدر مهمون دعوت کردید،ما فکر میکردیم یه مه_

 

کسری همونطور که از جمع چشم نمیگرفت و داشت با چشماش 

 همه رو برانداز میکرد جواب داد
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کار مامانه،مگه نمیشناسیش؟هر چی دم دستش بود رو زنگ اینا _

 زد دعوتش کرد

 

 پس ظهیر کو؟_

 

نمیدونم،فکر کنم هنوز از اتاق بیرون نیومده،البته اگه به اون باشه _

 آخر مهمونی بیرون نمیادکه کال تا 

 

بقیه بچه ها رو از دور دیدم که وارد سالن شدن،کسری رو به ما 

 گفت:

 

اینقدر خوب شده حیف نیست استفاده نکنیم؟جمعه من میگم هوا _

ها بریم کوه،شمالم که تو این هوا خیلی میچسبه،یه هفته مرخصی 

 بگیرید بریم خوش بگذرونیم
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 صحرا جواب داد

 

 سید تو خونهموافقم دلم پووای آره منم _

 

 کیان عاشقونه به صحرا نگاه کرد

 

 بپوسه؟ خودم جورش میکنم بریم،مگه من مردم خانومم دلش_

 

 کسری به حالت نمایشی دستش و جلو دهنش گرفت و عق زد

 

 اه اه چندشم شد،خجالت بکشید خرس های گنده_
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ن و صحرا با ناز خندید و بیشتر خودش و به کیان چسبوند،به کیا

ه چهره کسری نگاه کردم،دوقلوهایی که هیچیشون شبیه هم نبود،ن

موی مشکی،لب و نه اخالق و رفتار،کیان چشمای قهوه ای و 

باریک و دماغ استخونی مردونه با پوست گندمی داشت ولی 

کسری شبیه خاله بور بود،چشم های عسلی و موهای خرمایی،لب 

تنها شباهتشون کوچیک و دماغ استخونی و پوست سفید داشت،

قدشون بود که کال تو این خانواده همه قد بلند بودن،به چرت و 

ای بم و مردونه ای پرت های کسری گوش میکردم که صد

 ضربان قلبم و باال برد

 

 سالم_

 

آروم سرم و چرخوندم،کت و شلوار مشکی با پیرهن سفید پوشیده 

که به زور بود که دکمه باالی پیرهنش و باز گذاشته بود،میدونستم 

خاله کت و شلوار پوشیده،چون اگه به خودش بود هیچ وقت نمی 
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ا دلتنگیم رفع بشه،اولین پوشید،جزء به جزء صورتش و نگاه کردم ت

دیدارمون تو خونه بنیامین رو دوست نداشتم،شاید میشد امشب 

 شب قشنگ تری داشته باشیم،با صدای آهسته ای جواب دادم

 

 سالم_

 

 جان _بی_دل#

 ۴۷_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 با صدای آهسته ای جواب داد

 

 سالم_
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خمارش،یادمه به صورتش نگاه کردم،به چشم های کشیده ی 

بعضی وقتا از اینکه چشماش تا این حد خمار و خوشگل بود عصبی 

 میشدم و میگفتم

 

توله حق نداری با این چشما به کسی غیر من اینجوری نگاه کنیا _

 مات و از کاسه درمیارموگرنه خودم با همین دستام چش

 

 اونم میخندید و خودش و تو بغلم مینداخت و با ناز میگفت

 

 اصال به جز تو کسی رو میبینم آقاههمگه من _
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به خاطرات گذشته لعنت فرستادم،به دروغاش،به اینکه حتی این 

پنج سال یه روزم منتظرم نبود تا برگردم،چشم از چشماش گرفتم و 

 با دست و دلبازی به نمایش گذاشته بودپایین تر رفتم،بدنش و 

 

جمعمون  سالم،بازم تبریک میگم،خیلی خوشحالم که باالخره به_

 برگشتی

 

 به صحرا نگاه کردم،دختر خوبی بود،رو بهش جواب دادم

 

 ممنون_

 

 رها رو به صحرا گفت:

 

 من میرم تو اتاق لباسام و بذارم تو نمیای؟_
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د همراه با کیف دست رها صحرا مانتو و شالش و که رو دستش بو

 داد

 

 نه بیا مال منم ببر_

 

از اتاق ها شد،بعد چند دقیقه رها از پله ها باال رفت و وارد یکی 

دنبالش رفتم،بدون اینکه در بزنم در و باز کردم،جلو آینه داشت 

موهاش و مرتب میکرد،با صدای در به عقب برگشت،با دیدن من 

 تعجب کرد،در و بستم و نزدیکش شدم

 

 خوشگل تر شدی_

 

 لبخند عمیقی زد
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 تو هم خشن تر شدی_

 

 نزدیک تر شدم

 

 ه باشی،آخه از پسرای خشن خوشت میومدپس باید دوست داشت_

 

 با اون چشمای خمارش لب باز کرد

 

 دلم برات تنگ شده بود_

 

کامل بهش رسیدم،هلش دادم،پشتش به دیوار خورد،با چشماش 

و نزدیک تر بردم،با لحنی که جزء به جزء صورتم و رصد کرد،سرم 

 میدونستم دیوونه ش میکنه زمزمه کردم
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 دلت تنگ شده بود؟_

 

 روم جواب دادآ

 

 خیلی_

 

به لبای خوشرنگش نگاه کردم،سرم و جلوتر بردم و وحشیانه 

بوسیدمش،به حدی که نفس کم آوردم،سرم و عقب 

 کشیدم،چشماش خمار خمار بود،با صدای خش دار و آروم گفتم:

 

 فر اینجوری بوسیدنت و چشمات خمار شده براشون؟د نچن_
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دوباره لبام و رو لباش قفل فرصت حرف زدن بهش ندادم و 

کردم،دستم و رو کمرش حرکت دادم،دوباره فاصله گرفتم،متعجب 

 نگام کرد،بیشتر بهش چسبیدم

 

 چند نفر اینجوری بهت چسبیدن؟_

 

 بهت زده گفت:

 

 چی دا..._

 

 گرفتمنه و گوشه لبش و گاز نذاشتم حرفش و کامل ک

 

 اوممم،بوی شکالت تلخ میدی،مثل همیشه_
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 بردم،با چشمای اشکی نگام کرد سرم و عقب

 

 تو داری..._

 

 جان _بی_دل#

 ۴۸_پارت#

 

 

باز نذاشتم چیزی بگه،فشاری به کمرش دادم و گردنش و محکم 

 گاز گرفتم که دردش گرفت

 

 آخ_

 

 و نگاه کردمازش فاصله گرفتم،با هیزی سر تا پاش 
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 نه خوب تیکه ای هستی،خوشم اومد،به درد خیلی چیزا میخوری_

 

 ناباور گفت

 

 چی داری میگی_

 

 نیشخندی رو لبام اومد

 

 دارم حرفای خوب خوب میزنم،تو که باید دوست داشته باشی_

 

 بی حس به صورتش نگاه کردم
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 لبت و تمیز کن بعد بیا بیرون_

 

 پوزخند زدم

 

 یم بفهمن چیکاره انمیخوام اینجا ه_

 

 بغلم کردشوکه شده نگام میکرد،سمت در رفتم که از پشت محکم 

 

 این حرفا چیه میزنی؟خودت که خوب میدونی چقدر عاشقتم_

 

دستاش و از دور کمرم باز کردم و چرخیدم سمتش،با دستم چونه 

ش و محکم گرفتم،مستقیم به چشماش خیره شدم،از عصبانیت 

ندان بودم اما من همیشه آدمایی رو نفس نفس میزدم،درسته ز
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استم و درمیاوردن،با صدایی داشتم که برام آمار هر کسی که میخو

 که سعی داشتم کنترلش کنم تا باال نره غریدم

 

 تو هم خوب میدونی که چقدر از هرزه ها متنفرم_

 

 هلش دادم،چند قدم عقب تر رفت،با صدای لرزون نالید

 

 بهت آمار اشتباه رسوندنتو داری اشتباه میکنی ظهیر،_

 

لباسش و گرفتم،با لحن با یه قدم بلند روبه روش وایسادم و یقه 

ترسناکی که میدونستم چقدر وحشت زده ش میکنه تو صورتش 

 داد زدم
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نخواه من و خر فرض کنی،تا وقتی آرومم تا وقتی کاری بهت _

ندارم تا جایی که میتونی دور باش ازم چون اگه سمتم بیای و 

و پرت بهم ببافی و فکر کنی پنج سال رفتم تو غار و ازت  چرت

دم که چه گُه کاری هایی کردی و بخوای با مظلوم بی خبر بو

نمایی بچسبی بهم یه جوری چپ و راستت میکنم نفهمی از کدوم 

 ور خوردی و از کدوم ور باال آوردی

 

اشکاش پایین ریخت،محکم یقه ش و ول کردم و با گام های بلند 

تاق بیرون رفتم،چند تا نفس عمیق کشیدم،از پله ها پایین رفتم از ا

 یامین و جانان و دیدم که وارد سالن شدن،سمتشون رفتمبنو 

 

 سالم_

 

 با بنیامین دست دادم
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 سالم خوبی_

 

 سالم_

 

با شنیدن صداش نگاهی بهش انداختم،پوشیده بود و جاییش معلوم 

بودمش این بار نبود ولی لباسش بر عکس وقت هایی که دیده 

ی فیت تنش بود،حداقل نشون میداد که اندام توپر و خوب

داره،صورت ساده و معمولی داشت بدون هیچ آرایشی،شایدم 

خوشگل بود ولی در برابر رها اینقدر معمولی دیده میشد،با یاد 

آوری رها و اینکه اینم خواهر رهاست ناخودآگاه اخمام تو هم رفت 

 دان دوستانه ای گفتم:از دیدنش و با لحن نه چن

 

 خوش اومدید_
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 جان _بی_دل#

 ۴۹_پارت#

 

 ن()جانا

 

 ظهیر از پله ها پایین اومد

 

 سالم_

 

 بنیامین با دیدنش سرجاش وایساد

 

 سالم_
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سرم و پایین انداختم و به آرومی سالم کردم،سنگینی نگاهش و 

 حس کردم

 

 خوش اومدید_

 

مونی هم اخم به اخماش که درهم بود نگاه کردم،حتی تو مه

 میکرد؟

 

شدن،دور و بر رو نگاه بنیامین و ظهیر مشغول حرف زدن 

 کردم،بچه ها پیش هم وایساده بودن،سمتشون رفتم

 

 سالم_

 

 بردیا: سالم چطوری
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 آرمان: سالم حاج خانوم خودمون

 

با تک تکشون سالم و احوالپرسی کردم،نیما پشت سرم بلند سالم 

 کرد

 

ش بود،کت و شلوار مشکی تن سمتش برگشتم،خوشتیپ کرده

 بود،بهش لبخند زدم

 

 ه آقای دکتر،خوشتیپ کردیبه ب_

 

 با مهربونی نگام کرد

 

 گفتم یه امشب و یه کم دلبری کنم،خوبی؟_
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 خوبم مرسی_

 

 آرمان با شیطنت گفت:

 

میگم حاج خانوم یه کم میمالیدی به صورتت بد نبودا،باور کن _

غریب هست که تو اصال به  اینجا اینقدر جونورای وحشی و عجیب

 چشم نمیومدی

 

 نیما زد پس کله ش 

 

 به تو چه آخه تو هر چیزی دخالت میکنی_

 

 آرمان کله ش و مالید
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چرا میزنی خب،چه دست سنگینی هم داری،بخاطر خودش _

 میگم،باید بتونیم یه جوری اینم بدیم بره تا رو دست عمو نمونه

 

 خندیدم،نیما چپ چپ نگاش کرد

 

 تی که به من داریاز محبمرسی _

 

از کرد،دستش و رو سینه ش گذاشت و خودش و نیشش و کامل ب

 سمت جلو خم کرد

 

 چاکریم_

 

 به دور و بر نگاه کردم
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 صحرا و رها کجان؟_

 

 ساغر جواب داد

 

 پیش کیان و کسری بودن،بیا ما هم بریم پیششون_

 

 رو به افسان گفتم

 

 تو نمیای؟_

 

 ا بمونمنه ترجیح میدم پیش بردی_
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 آروم زمزمه کردسرش و نزدیک گوشم آورد و 

 

این دخترای ایکبیری یه جوری نگاش میکنن که حس میکنم یه _

 لحظه تنهاش بذارم قاپیدنش

 

خندیدم و سری به نشونه تأسف براش تکون دادم،همراه ساغر 

 سمت اونور سالن رفتیم

 

 چقدر لباسه بهت میاد_

 

 ای تنش بود بهش نگاه کردم،پیرهن زرشکی ساده

 

 لی خوشگل شدیمرسی عزیزم،تو هم خی_
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 پیش بچه ها رسیدیم،کسری با دیدنم اخم کرد

 

 این چه وضعشه_

 

 متعجب نگاش کردم

 

 چی میگی_

 

 چرا اینجوری اومدی؟_

 

نگران به لباسم نگاه کردم ولی مشکلی نداشت،فکر میکردم شاید 

 جاییش پاره شده

 

 چجوری اومدم؟_
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 جا نمیشم؟چرا من تو لباست _

 

 کردم که پقی زد زیر خندهبا دهن باز نگاش 

 

آخه همیشه لباسات در حدیه که منم توش جا میشم امشب یه _

 احساس غریبی پیدا کردم که جایی نداره

 

 چپ چپ نگاش کردم

 

 کیان: این و ولش کن بگو ببینم چطوری خانوم؟
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مهمتر با مهربونی نگاش کردم،واقعا پسر خوب و آقایی بود،از همه 

ست داشت و همین باعث میشد بیشتر اینکه صحرا رو خیلی دو

 برام قابل احترام باشه

 

 شما خوب باشید منم خوبم_

 

                         **** 

 )رها(

 

آهنگ شادی پخش شد و همه ی دختر پسرا ریختن وسط،افسانه 

 و بردیا همراه بقیه بچه ها سمتمون اومدن،افسانه بلند گفت:

 

 بیاید بریم وسطها  بچه_
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نمیومد یه کم تخلیه انرژی کنم،بردیا و افسانه روبه روی هم بدم 

وایساده بودن و میرقصیدن،من و ساغر هم روبه روی هم شروع 

کردیم به رقصیدن،نگاهم به ظهیر افتاد که یه گوشه نشسته بود و 

گیالسی دستش بود،نگاهش مستقیم به من بود،منم از فرصت 

ودم رو خودم به نمایش و هر چی مهارت رقص بلد ب استفاده کردم

گذاشتم،همراه با آهنگ با ناز و عشوه بدنم و تکون میدادم،همینم 

باعث شد چند تا پسر توجهشون جلب بشه و برا رقصیدن باهام 

 پیشنهاد بدن...

 

 جان _بی_دل#

 ۵٠_پارت#

 

 )جانان(
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 بچه ها همه رفتن وسط،خانومی سینی بزرگی جلوم گرفت،به

 الکل به مشامم خوردگیالس ها نگاه کردم،بوی 

 

 ممنون نمیخورم_

 

از جلوم رد شد،فضای سالن خیلی خفه کننده بود،به خصوص که 

برقا رو خاموش کرده بودن،نگاهم به بردیا و افسانه افتاد که تو بغل 

هم داشتن...روم و برگردوندم،دود و صدای آهنگ و بوی الکل 

این محیط حیاط پا تند کردم تا از  داشت حالم و بد میکرد،سمت

دور بشم...هوای بهاری که به صورتم خورد یه کم حالم بهتر 

شد،تاب بزرگی گوشه حیاط بود،سمتش قدم برداشتم و روش 

نشستم،نفس عمیقی کشیدم،همیشه از این نوع مهمونی ها که 

شلوغ بود و هیچ کس حواسش به اون یکی نبود بدم میومد،اگه 

چون اصال بهم خوش  قیه نبود هیچ وقت نمیومدمبخاطر اصرار ب

 نمیگذشت و برعکس همش استرس داشتم
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 میتونم بشینم؟_

 

با صدای پسری که من و مخاطب قرار داد سرم و بلند کردم،دوتا 

 لیوان آب پرتقال دستش بود،نمیشناختمش،آروم گفتم

 

 نه_

 

 خندید و با لحنی که خوشم نیومد گفت

 

رتباط ت اهایی هستید که خیلی سخفکر کنم از همون دختر_

 برقرار میکنید
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اخم کردم،حس خوبی بهش نداشتم،لیوان آب پرتقال رو سمتم 

 گرفت

 

از ظاهرتون معلومه اهل مشروب نیستید مثل من،پس برا _

 خودمون آب پرتقال آوردم

 

پس چرا من احساس میکردم مسته؟عصبی از وجود موجود 

بلند داشته باشم از جام  مزاحمی که نمیذاشت بیرون هم آرامش

شدم و خواستم از کنارش رد بشم که بازوم و گرفت،ناخواسته جیغ 

 زدم و عصبی گفتم

 

 دستت و بردار_

 

 لبخند چندشی زد و محکم تر بازوم و چسبید
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 من از دخترای چموش بیشتر خوشم میاد_

 

دهنش بوی الکل میداد و همین وحشت زده م کرد،به دور و بر 

م اونقدر بلند بود که مطمئن ی نبود،صدای موزیک هنگاه کردم کس

 بودم کسی صدام و نمیشنوه،تقال کردم تا دستش و برداره

 

 ولم کن عوضی_

 

قهقهه زد و من و کشون کشون سمت گوشه حیاط که هیچ دیدی 

 به در اصلی نداشت برد و خمار گفت:

 

 کدوم آدم عاقلی همچین جیگری رو ول میکنه خوشگله_
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اشکام پایین ریخت،اونقدر محکم من و راده داشتم،بی احالت تهوع 

گرفته بود که نمیتونستم اصال از خودم دفاع کنم،با تموم توانم جیغ 

 زدم

 

 کمک_

 

 بازم خندید

 

خودت و خسته نکن جوجو،بیا بریم تو اتاق اینجا هوا سرده تو _

 لخت باشی سرما میخوریا

 

ورتم و خیس ضربان قلبم باال رفت،نفس نفس میزدم،اشکام ص

 ،سرش و نزدیک تر آورد،چشمام و بستم و دوباره داد زدمکردن
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 کمکک_

 

 جان _بی_دل#

 ۵۱_پارت#

 

 )ظهیر(

 

نگاهم به رها بود که با مهارت و هماهنگ با ریتم آهنگ بدنش و 

تکون میداد،هر از گاهی هم بهم نگاه میکرد و با ناز و عشوه 

کارا من و از با این  میخندید،گیالسم و سر کشیدم،مثال میخواست

خود بی خود کنه؟...به صحرا و کیان که از همه جا بی خبر تو بغل 

هم لم داده بودن نگاه کردم،از رو صندلی بلند شدم،حوصله صدای 

کر کننده آهنگ رو نداشتم،کنار بار بنیامین رو دیدم که با دختر 

خاله م سارا گرم گرفته بود،از جلو بار گذشتم و وارد حیاط 

و از تو جیبم در آوردم و با فندک روشن کردم،پک  م،سیگارمشد
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عمیقی زدم،از پله ها پایین اومدم،با شنیدن صدای جیغی سر جام 

وایسادم،بی توجه به صدا چند پله دیگه هم پایین رفتم که باز 

صدای جیغ دیگه ای اومد،به دور و بر نگاه کردم کسی نبود،با 

رفتم،پسر اب سمتش تکون خوردن درخت گوشه حیاط با شت

درشت هیکلی رو دیدم که به زور بازوی دختری رو گرفته 

بود،سمتشون رفتم و از پشت پسر رو کشیدم که سمتم 

برگشت،مشت محکمی به صورتش کوبیدم،چون تعادل نداشت و 

معلوم بود مسته زمین خورد،دوباره سمتش رفتم و روش نشستم و 

 تا تونستم مشت کوبیدم به سر و صورتش

 

 پست فطرت بی ناموس_

 

صورتش خونی شده بود و توان تکون خوردن نداشت،از روش بلند 

 شدم و لگدی به پاش زدم
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 حیوون دیوث_

 

پسر از ترس کشون کشون از جاش بلند شد و فرار کرد،سمت 

دختر برگشتم،رو زمین نشسته بود و زانوهاش و بغل کرده 

سرش و تر شدم، بود،تاریک بود و چهره ش زیاد معلوم نبود،نزدیک

باال آورد،با دیدن جانان میخ کوب شدم،گره روسریش باز شده بود 

و گردنش و کمی از موهای طالییش معلوم بود،چشماش سرخ 

سرخ بود،رو زانوهام خم شدم،اخمام تو هم رفت،با صدای خش دار 

 پرسیدم

 

 اینجا چه غلطی میکنی تو_

 

د تر بود،بلن بدون حرف فقط نگام کرد،صورتش مثل گچ سفید شده

 داد زدم
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 تو عقل تو کله ت نیست؟تنهایی اومدی اینجا چه گهی بخوری؟_

 

اشکاش پایین ریخت،به چشمای معصومش که مثل یه بچه بی 

پناه میلرزید نگاه کردم،سعی کردم خودم و کنترل کنم،با صدای 

 آروم تری گفتم

 

 پاشو بریم تو_

 

روم ی رو به صدای هق هقش بلند شد،متعجب به موجود کوچولو

که با تموم توان داشت زار میزد نگاه کردم،واقعا حس میکردم یه 

ساله جلوم نشسته و داره هق میزنه،دماغش سرخ شده  5بچه 

 بود،مستقیم به چشمای درشتش خیره شدم
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االن قیافه من شبیه آدمایی هست که بلد باشم یه دختر بچه رو _

 آروم کنم؟

 

زدنش ادامه داد،کالفه به هق بدون توجه بهم چشماش و بست و 

 زمزمه کردم

 

تو روحت بنیامین که دختره رو به امون خدا بین یه مشت _

 الشخور ول کردی

 

 با صدای بلندی گفتم

 

 پا نشی میرم_
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وحشت زده چشماش و باز کرد،تو یه حرکت بازوش و گرفتم و 

 بلندش کردم،با صدای تو دماغی نالید

 

 بهم دست نزن_

 

باعث شد یه قدم عقب تر بره،خواستم دم که با خشم نگاش کر

دهن باز کنم و درست حسابی شست و شوش بدم که با دیدن 

لرزش پاهاش و چشمای اشکیش سکوت کردم،این دختر به طرز 

 عجیبی وحشت زده شده بود،آروم پرسیدم

 

 اون پفیوز کاری باهات کرد؟_

 

 گریون سرش و به معنی نه تکون داد
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 یه؟پس این اشکا برای چ_

 

 ادقانه جواب دادص

 

 خیلی ترسیدم_

 

مظلومیت نگاهش از خشمم کم کرد،چند لحظه تو سکوت بهم 

خیره شدیم،با لحنی که سعی داشتم برای یه بارم که شده به یکی 

 آرامش بده گفتم:

 

 تموم شد دیگه،پاک کن اشکاتُ _

 

 جان _بی_دل#

 ۵۲_پارت#
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 )رها(

 

عرق شده بود،سمت یس به جای خالی ظهیر نگاه کردم،کل بدنم خ

صندلی گوشه بار رفتم و نشستم،بنیامین با دختر خاله ظهیر 

مشغول بگو و بخند بود،معلوم بود داره مخ میزنه،گیالسی برداشتم 

و یه کم مزه کردم،نگاهم و به سر تا سر سالن دوختم تا ظهیر و 

پیدا کنم ولی نبود،نیما رو دیدم که اونم مثل من داشت دور تا دور 

نگاه میکرد ولی اینکه دنبال کی بود رو نمیدونستم،سمتش  ن وسال

 رفتم و دستم و رو شونه ش گذاشتم،به طرفم برگشت

 

 دنبال کی میگردی؟_

 

 با نگرانی نگام کرد
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 جانان_

 

 جانان؟چرا مگه چی شده؟_

 

برقا خاموشه،اونم که از این مهمونی ها نمیره تا بفهمه چه _

م اذیتش کنن،هر چقدر نگا ترسخبره،اینا هم که همه مستن،می

 میکنم نمیبینمش

 

منم دور تا دور سالن و نگاه کردم تا این دفعه جانان و پیدا کنم اما 

 نبود،بنیامین بهمون نزدیک شد

 

 بچه ها جانان کو؟_
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 نیما نگران جواب داد

 

 نمیدونم ما هم داریم دنبالش میگردیم،نگرانشم_

 

 بنیامین اخماش درهم رفت

 

ا گذاشتید تنها بمونه؟من بخاطر اینکه ما نبود؟چرمگه پیش ش_

 پیش شما بود با خیال راحت تنهاش گذاشتم 

 

 جواب دادم

 

 منم رقصیدم چه میدونستم غیب میشه_

 

 بنیامین با اضطراب گفت
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من میرم اتاقا رو بگردم،شما هم سالن و هر جا که به ذهنتون _

 یدقلم ننداز میرسه بگردین،اینجا بزرگه جایی رو از

 

                          *** 

 )جانان(

 

 تموم شد دیگه،پاک کن اشکاتُ _

 

با پشت دستم اشکام و پاک کردم،خیلی ترسیده بودم و حس 

میکردم قرار نیست کسی صدام و بشنوه و به دادم برسه،تو اون 

لحظه فکر میکردم دیگه همه چی تموم میشه و بدبخت شدم،اصال 

م،دست خودم نبود،سرم و کام و بگیروی ریزش اشنمیتونستم جل

باال گرفتم و به ظهیر نگاه کردم،فشارم افتاده بود،از سرگیجه ای 
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که داشتم و سردی دستام این و میفهمیدم،ناخواسته روی سکویی 

که اونجا بود نشستم،توان سرپا موندن رو نداشتم،ظهیر جلوم 

 ایستاد

 

 چته؟_

 

 واب دادمور شنیدم جبا صدای آرومی که خودمم به ز

 

 سرم گیج میره_

 

 پف کالفه ای کشید،گوشیش زنگ خورد

 

 بنیامینه_
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 نگران گفتم:

 

 لطفا بهش نگید چه اتفاقی افتاده_

 

 چرا؟_

 

 خیلی اذیت میشه،نگید لطفا_

 

 جواب داد

 

 بله_

 

 صدای بنیامین و نمیشنیدم
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 آره من چند دقیقه پیش دیدمش_

 

 نگام کرد

 

گردین پیدا وراست یه کم بیشتر ب نبود،حتما همون دور وچیزیش _

 میشه،منم یه نگاه میندازم

 

 جان _بی_دل#

 ۵۳_پارت#

 

 

 گوشی رو قطع کرد
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 دنبال تو میگرده_

 

 از جام بلند شدم

 

 کجا؟_

 

 بهش نگاه کردم

 

 میرم تو،نگرانم شده_

 

 خونسرد جواب داد

 

 چیزی شدهخوددانی اما اینجوری بری همه میفهمن یه _
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ده م اشاره کرد،معذب با دستم م و روسری باز شبا دستش به گردن

 دو طرف روسریم و گرفتم

 

 بیا بریم_

 

 متعجب نگاش کردم

 

 کجا_

 

 بی حوصله نگام کرد

 

ببین من نه حوصله گریه هات و دارم و نه حوصله حرف زدن،از _

شانس گندمم اومدم یه سیگار دود کنم که به پست تو خوردم پس 
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یم برو نپرس در غیر این صورت مستقبی حرف دنبالم بیا و سوال 

تو و دیگه این دور و ورا پرسه نزن،برو اون نره خر هم اینجوری 

ببینتت بهتره اونوقت میفهمه که یه دختر چشم و گوش بسته پسر 

 ندیده رو نباید همینجوری ول کنه

 

سر متعجب به این میزان از خشم و حرفایی که همینجوری پشت 

لم م،من که کاری نکرده بودم،دهم ردیف میکرد نگاه کرد

میخواست مسیر مستقیم و میرفتم و یه ثانیه هم تحملش نمیکردم 

اما میدونستم بنیامین بفهمه دیوونه میشه،پس به ناچار دنبالش راه 

افتادم و جواب حرفاش و گذاشتم واسه یه وقت دیگه،تند راه 

ود،به تم،انگار پاهام خالی شده بمیرفت و منم به زور قدم برمیداش

یدونستم میخواد کجا بره و قطعا سوال طرف درب خروج رفت،نم

هم میپرسیدم جوابی دریافت نمیکردم،از در خارج شدیم،به طرف 

ته کوچه راه افتاد،به سختی مسیر رو طی کردم،سوییج رو از تو 

ش جیبش درآورد و در یکی از ماشینا رو باز کرد،سرجام وایسادم،سر

 و برگردوند
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 سوار شو_

 

 چرا؟_

 

 عصبی جواب داد

 

 نمیخوام بهت تجاوز کنم نترس_

 

خودش نشست و در و بست،چقدر من از حرف زدنش بدم 

میومد،ناچار در رو باز کردم و نشستم،در داشبورد و باز کرد،آب 

 معدنی و شکالت درآورد سمتم گرفت

 

 بخور فشارت بیاد سرجاش_
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یه غریبه،هر حرفاش و نه به نگرانی هاش برای ازش گرفتم،نه به 

ن برادرزاده بنیامینم داره تحملم میکنه،کمی چند که میدونستم چو

از شکالت و داخل دهنم گذاشتم،آب هم سر کشیدم،گلوم خشک 

 شده بود و واقعا بهش نیاز داشتم،آینه رو برام پایین داد

 

 میکنن سر و وضعت و درست کن و بیا پایین،بیشتر بمونی شک_

 

اپوت تکیه داد و یاده شد پشت به من به کدر ماشین و باز کرد و پ

سیگاری روشن کرد،به آینه نگاه کردم،وضعیت آشفته ای 

داشتم،چقدر خجالت زده بودم که ظهیر من و تو این حالت 

 دیده،اصال اونقدر حالم بد بود که یادم رفت باید ازش تشکر کنم

 

 جان _بی_دل#
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 ۵۴_پارت#

 

 )ظهیر(

 

تم پا انداختم و خاموشش کردم،سم در ماشین باز شد،سیگارم و زیر

اومد و جلوم وایساد،سرش و زیر انداخت،لپاش قرمز شده بود،با 

 صدای آروم گفت:

 

نمیدونم اگه شما نبودید چی میشد و حتی نمیدونم چجوری باید _

ازتون تشکر کنم،فقط این و میدونم که هیچ وقت لطفتون و 

 فراموش نمیکنم

 

 دست به سینه نگاش کردم
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 شد؟ تموم_

 

 سرش و باال گرفت

 

 چی؟_

 

 نطق کردنت_

 

بدون توجه بهش تکیه م و از کاپوت برداشتم و جلوتر ازش راه 

 افتادم،وارد حیاط شدم،جانان دم در یه کم مکث کرد

 

مادمازل اسب سفید میخوای بیاد سوارت کنه ببره؟یا دلت هوس _

 کرده که تشریف نمیای؟یه غول پیکر دیگه رو 
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و وارد حیاط شد،جلوتر از من راه  فس عمیقی کشیدبی توجه بهم ن

افتاد و داخل رفت،چند دقیقه ای تو حیاط قدم زدم و بعد وارد سالن 

شدم،برقا رو روشن کرده بودن و وقت صرف شام رسیده بود،با 

چشم دنبال جانان گشتم،کنار بنیامین پیداش کردم،زیر لب زمزمه 

 دمکر

 

 مرتیکه ی خر نفهم_

 

بنیامین ایستاده بود،بنیامین رو به  سارا هم کنارسمتشون رفتم،

 جانان گفت:

 

 چرا رنگت پریده_

 

 جانان لبخند کمرنگی زد و جواب داد
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 خوبم فقط فکر کنم فشارم یه کم افتاده_

 

 پس همین جا بشین تا من برات غذا بکشم بیارم_

 

سارا سمت میز غذا رفتن،به  جانان رو صندلی نشست،بنیامین و

یقه پیش خبری ه شدم،از دختر ترسیده و لرزان چند دقجانان خیر

 نبود،خیلی عادی رفتار میکرد فقط من و نگاه نمیکرد

 

 بهتری؟_

 

 همونطور که سرش پایین بود جواب داد

 

 ممنون خوبم_
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 دیگه تا آخر مهمونی تنهایی جایی نرو _

 

 آروم جواب داد

 

 نمیرم_

 

 خوبه_

 

شون وایسادم و به ظاهر از کنارش گذشتم و سمت پسرا رفتم،پیش

وش میدادم ولی در واقع حواسم به رها بود که هر به حرفاشون گ

 بار با یه پسر گرم میگرفت....

 

 جان _بی_دل#
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 ۵۵_پارت#

 

 )رها(

 

سوختم،حرفای ظهیر رو نمیتونستم درک  از درون داشتم می

کنم،چرا اینجوری باهام حرف میزد؟...عصبی موهام و پشت گوشم 

هی به دور و بر انداختم،ظهیر رو کنار سپهر و بنیامین انداختم،نگا

ظهیر  دیدم،حرصم گرفت،به سینا نگاه کردم که دقیقا رو به روی

یستادم جوری بود،لبخندی رو لبام آوردم و سمتش رفتم و کنارش ا

 که ظهیر صورتم و ببینه،به چشماش نگاه کردم و گفتم:

 

 خوبی؟_
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ال ازش دوری میکردم و سینا متعجب نگام کرد،حق داشت،معمو

خودم اومده بودم و داشتم احوالش و میپرسیدم،لبخند  حاال با پای

 قشنگی زد

 

 چه عجب،چی شده که حال من و میپرسی_

 

 گونه م و بیشتر به نمایش گذاشتملبخند پررنگی زدم و چال 

 

 مشکلش کجاست؟یعنی حق ندارم حال پسر عموم و بپرسم؟_

 

ونه نگام همون نگاه میکرد،سینا عاشقظهیر با آرامش و خونسردی ب

 کرد و مهربون جواب داد

 

 مشکلی نداره،ولی من تمایل ندارم که فقط پسر عموت باشم_
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ینا نزدیک تر شدم و با بخاطر اینکه بیشتر حرصم و خالی کنم به س

عشوه طره ای از موهام و دستم گرفتم و باهاش بازی 

ولی خب تنها کسی که کردم،نمیخواستم این کار و با سینا بکنم 

فعال میتونستم باهاش ظهیر رو بچزونم و تالفی حرفایی که بهم 

وری که به سینا خیره بودم پام و زد و دربیارم فقط سینا بود،همونج

ا تعادلم و از دست بدم که سینا زود بازوم و گرفت و کج گذاشتم ت

 نذاشت بیوفتم،تقریبا تو بغلش بودم،نفس نفس میزد

 

 خوبی_

 

 شتر بهش چسبیدم و گفتم:م بییه ک

 

 مرسی اگه بازوم و نمیگرفتی میوفتادم_
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به چشماش نگاه کردم که خیره چشمام بود،از گوشه چشم ظهیر 

د،پس باالخره تونسته بودم رو دید زدم،دستاش و مشت کرده بو

 تالفی کنم،از بغل سینا بیرون اومدم

 

 من میرم شام بخورم_

 

و انگار حواسش به حرفی که  سینا همونجوری محو چشمام بود

 دم نبود...ز

 

                            ** 

 )جانان(

 

 بیا یه کم از این بخور حالت بهتر میشه_
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گرفتم،چند قاشق خوردم،خودشم با ظرفی که دست بنیامین بود و 

 دختری که کنارش بود پیشم نشستن،رو به بنیامین گفتم:

 

 معرفی نمیکنی؟_

 

 ی ظهیر سارا دختر خاله_

 

 رو به دختری که قد بلند و اندام توپر زیبایی داشت لبخند زدم

 

 خوشبختم،جانانم_

 

 پس جانان شمایی،از بنی خیلی تعریفت رو شنیدم_
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متعجب به بنیامین نگاه کردم،این دختر کی اینقدر به بنیامین 

نزدیک شده بود که بهش میگفت بنی،بنیامین با لبخند عمیقی که 

 لب زد رو لباش بود،

 

 مخ زدم_

 

نگاهم و به سارا دوختم،این بار بهتر انالیزش کردم،پوست برنز و 

چشم و ابرو مشکی،دماغ عملی و لب پروتز شده،دختر قشنگی 

 ود،رو به سارا لب باز کردمب

 

 بنیامین به من لطف داره_

 

 و نگاه معنی دارم و به بنیامین دوختم
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 جان _بی_دل#

 ۵۶_پارت#

 

 )رها(

 

ما و کسری کنارم نشستن،ساغر اخماش تو هم یدا و نیساغر و آ

 رفت

 

 وای پاهام درد گرفته از بس قر دادم_

 

 آیدا رو بهش گفت:

 

 اینقدر انرژی بسوزونی؟خب مگه مجبوری _
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 خیلی وقته مهمونی نرفتم نیاز داشتم تخلیه بشم_

 

 کسری با بدجنسی لب باز کرد

 

ر بهتر از تو میتونه ساغر میگم فکر کنم مامان بزرگم از تو گو_

 برقصه

 

 ساغر چپ چپ نگاش کرد

 

 نه اینکه خودت خیلی خوب میرقصی،شبیه پنگوئنی_

 

 کسری نیشش و باز کرد
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میدونم عاشقم شدی بخاطر همین به رقصیدنم توجه من که _

 کردی

 

ساغر خواست بهش حمله کنه که کسری زودتر از جاش بلند شد و 

 گفت:پا به فرار گذاشت،آیدا با خنده 

 

 اینا آدم نمیشن_

 

 نیما رو به آیدا پرسید

 

 جانان کو؟_

 

 اونجاست_
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 بلند شدبه جایی که آیدا اشاره کرد نگاه کردم،نیما از جاش 

 

 چرا تنها نشسته،پاشید بریم پیشش_

 

 از جامون بلند شدیم و سمت جانان رفتیم

 

 خوش میگذره بانو_

 

 مرنگی زدجانان سرش و باال آورد و رو به نیما لبخند ک

 

 بد نیست_

 

 نیما رو مبل روبه رویی جانان نشست
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 رنگت پریده جانان_

 

شده بود،جانان راست میگفت،رنگش پریده بود و گونه هاشم قرمز 

 جواب داد

 

 یه کم گرممه_

 

 نیما رو به من گفت:

 

 رها ببین تب نداره_

 

 سمتش رفتم و دستم و رو پیشونیش گذاشتم،داغ بود
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 غهتب داره،خیلی دا_

 

 نیما نگران به جانان نگاه کرد

 

 جاییت درد نمی کنه؟_

 

 نه مشکلی ندارم،نگران نباش_

 

 فکر کنم بری خونه بهتره_

 

 نمیخوام بقیه نگران بشن،خوبم فعال_

 

 ساغر گفت:
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 میخوای پاشو بریم تو حیاط یه هوایی بخور_

 

 نیما مخالفت کرد

 

 نه باد بخوره بهش ممکنه بدتر بشه_

 

ون اومدن،صحرا با دیدن جانان متعجب ن هم کنارمصحرا و کیا

 پرسید

 

 جانان چرا اینقدر سرخ و سفید شدی_

 

 خوبم مشکلی نیست_
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 حالت خوب نیست پاشو برو تو اتاق استراحت کناگه _

 

 جانان رو به کیان جواب داد

 

 نه ممنون،بچه ها واقعا خوبم مشکلی نیست_

 

ما بازم عزم رفتن با این حال که جانان تأکید میکرد خوبه ا

طعا مهمونی خیلی بیشتر از اینا طول کردیم،دیر وقت بود و ق

ترجیح میدادم بیشتر از این تو میکشید،منم حالم گرفته بود و 

مهمونی نمونم و با دیدن بی توجهی های ظهیر اذیت نشم،از پله 

ها باال رفتم تا لباسام و بپوشم،در اتاق و باز کردم که همزمان 

اق دیگه ای بیرون اومد،اخمام و تو هم کشیدم و روم و ظهیر از ات

 برگردوندم تا وارد اتاق بشم
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جوری بهتره ها،چند تا با هم زیاد حال حداقل یکی یکی بپر،این_

 نمیده طعماشون قاطی میشه

 

 با حرص سمتش برگشتم و با صدای تقریبا بلندی گفتم:

 

بگو که چیه؟از چی میسوزی؟چرا اینجوری میکنی؟من احمق و _

تم که تو باالخره لحظه شماری میکردم واسه امشب،کلی ذوق داش

 برگشتی،که همه چی مثل پنج سال پیش میشه

 

 آب دهنم و قورت دادم،با صدای بغض آلودی ادامه دادم

 

من ابله همیشه عاشقت بودم بعد تو به من میگی هرزه؟مگه _

 اصال تو این پنج سال بودی تا ببینی من چیکارا میکنم؟
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 بی حس و خونسرد به چشمام نگاه کرد

 

کسی از مادر زاییده نشده تا بخواد من و دور بزنه،اینجا نبودم ولی _

 بر داشتم چیکارا میکنیخ

 

 چند قدم سمتم برداشت

 

 شاهین و سامان و فرید و آرش و..._

 

حرفش و با پوزخندی که زد قطع کرد،از پوزخنداش متنفر 

 بودم،متعجب بهش خیره شدم
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بگم؟اینا چی بودن؟تو که تو این پنج سال بهت بد نگذشته با زم با_

ی که ازش همه یه دور خوش گذروندی دیگه این عشق و عاشق

 حرف میزنی این وسط چی میگه؟

 

کامل بهم نزدیک شد،با کفش های پاشنه بلند قدم تا سینه ش 

 میرسید،خودش و خم کرد تا هم قد بشیم،به چشمام خیره شد

 

باشه و بقیه ازش استفاده کنن نابود متعلق به من چیزی رو که _

 می کنم

 

 سرتا پام و با تفریح نگاه کرد
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وقته فهمیدم که تو اصال از اولشم متعلق به من نبودی اما خیلی _

که بخوام غیرتم و بخاطرت به کار بندازم،بی لیاقت تر از این 

 حرفایی که بخاطر کارات حتی مجازاتت کنم

 

وا رفته به روبه رو خیره له ها پایین رفت،حرفش و زد و از پ

شدم،چشمام و بستم و برای دلداری دلی که آشوب بود زمزمه 

 ردمک

 

 نه ظهیر دوسم داره فقط االن عصبیه همین_

 

 جان _بی_دل#

 ۵۷_پارت#

 

 )جانان(
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رها کیف و چادرم و دستم داد،سمت بنیامین که کنار ظهیر ایستاده 

 بود رفتم

 

 بنیامین_

 

 رخیدسمتم چ

 

 جانم_

 

 من امشب میرم خونه_

 

 اخماش و کشید تو هم
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 نخیر نمیری_

 

میکرد،واقعا ازش خجالت ظهیر مستقیم صورتم و نگاه 

میکشیدم،سرم و کامل سمت بنیامین چرخوندم تا چشمام به ظهیر 

 نیوفته،آروم گفتم:

 

بنیامین جان بهتره برم خونه،یه سری وسیله نیاز دارم که باید _

 بردارم

 

 خب باهم میریم بردار بعد میریم خونه_

 

و  وای دیگه نمیدونستم باید چیکار کنم،سرم و باال بردم و لپش

 بوسیدم،زیر گوشش لب زدم
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 میرم خونه،جان جانان نه نیار_

 

 اخمو نگام کرد

 

 چرا اینقدر داغی؟_

 

 چیزی نیست فقط گرممه،پس من برم دیگه؟_

 

 چپ چپ نگام کرد

 

 خر شدم برو_

 

 ممیقی زدلبخند ع
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 تو نمیای بریم؟_

 

 نه با ظهیر یه کم کار دارم_

 

 باز کردمسرم و زیر انداختم و رو به ظهیر لب 

 

 ممنون بخاطر همه چی،خداحافظ_

 

 به سالمت_

 

بدون اینکه نگاش کنم از بنیامین هم خداحافظی کردم و بیرون 

 رفتم...
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رو کل تنم خیس عرق شده بود،به ساعت نگاه کردم،دو نصفه شب 

د نشون میداد،تنم داغ داغ بود،با کرختی از رو تخت بلن

،همه جا تاریک بود،سمت شدم،سرگیجه داشتم،از اتاق بیرون رفتم

آشپزخونه قدم برداشتم،قرص استامینوفن رو از داخل جعبه ای که 

داخل کابینت بود برداشتم و خوردم،لیوان آب رو تا ته سر 

م به جای آب،یخ کشیدم،اونقدر تب داشتم که دوست داشت

بخورم،پاهام و به سختی دنبال خودم کشوندم تا دوباره به تختم 

ر گوشه پذیرایی توجهم و جلب کرد،سمت روشنایی پناه ببرم اما نو

رفتم،بابا رو زمین نشسته بود و به مبل تکیه داده بود،شیشه 

مشروب دستش بود و همینجوری داشت سر میکشید،نمیدونستم 

ز مهمونی اومده بودن چون ما همراه بردیا اومده مامان و بابا کی ا

کل تو بینیم بودیم خونه،نزدیک تر شدم و کنارش نشستم،بوی ال

 پیچید و حالم و بدتر کرد

 

 بابا جان چرا اینجا نشستی تو تاریکی،داری چیکار میکنی_
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سرش و باال آورد،به چشمام خیره شد،رنگ چشماش سرخ سرخ 

لبخند عمیقی زد،دستش و سمت بود،معلوم بود بدجور مسته،

رد و این موهای پریشونم آورد و نوازششون کرد،دستش و باالتر آو

 رو گونه م گذاشت،با صدای خش داری لب زدبار 

 

 باالخره برگشتی؟میدونی از کی منتظرتم؟_

 

 نزدیک تر اومد و بازوهام و گرفت

 

 چقدر دلم برا چشمات تنگ شده بود_

 

 م و بو کشیدمن و تو بغلش کشید و موها
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 همه هستی من_

 

شوکه بودم،نمیدونستم بابا داره چی میگه و چیکار میکنه،به سختی 

 ام و از هم باز کردملب

 

 بابا چی داری میگی،منم جانان،نگام کن_

 

 دوباره به چشمام خیره شد،با غم گفت:

 

 جانان دقیقا شبیه خودته،با همین چشمای معصوم_

 

 آب دهنش و قورت داد

 

 انتخاب کنی،خودم انتخاب کردماسمش و نبودی _

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 اشکاش سرازیر شد

 

 یعنی معشوق...یعنی تواسمش و گذاشتم جانان،یعنی محبوب _

 

 سرش و نزدیک تر آورد،هلش دادم،با بغض نالیدم

 

 بابا منم دخترت_

 

 باز سرش و نزدیک کرد،با حسرت زمزمه کرد

 

 دلم برا این لبا خیلی تنگ شده بود_
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 تم در رفته بود،با درد گفتم:تن اشکام از دسدیگه کنترل ریخ

 

زهرماری خوردی که بابا من جانانم نه اون زن،مگه چقدر از این _

 دخترت و از اون تشخیص نمیدی

 

بابا اصال نمیفهمید چی میگم،اونقدر مست بود که اصال حواسش 

نبود داره چیکار میکنه،خواست دوباره بغلم کنه که پسش زدم،بازوم 

 ود و نمیذاشت از دستش فرار کنم،با بغض التماس کردمو گرفته ب

 

 بابا ولم کن مامان االن میاد_

 

 لبخند زد
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مامانت دیگه نمیتونه کاری بکنه تو مال خودمی،دیگه نمیذارم _

 کسی تو رو ازم بگیره

 

تقال کردم تا ولم کنه ولی محکم تر بازوم و گرفت،با لحن خاصی 

 لب زد

 

 فاطی من_

 

 دادم با هق هق جواب

 

 من فاطی تو نیستم،من جانانم دخترت،ولم کن_

 

نه م حبس شد،اگه این کار و سرش و نزدیک لبام آورد،نفس تو سی

 میکرد قطعا دیگه زنده نمیموندم،با تمام توانم جیغ زدم
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 تو رو خدا ولم کن_

 

همین که خواست لبش و رو لبام بذاره با صدای مامان به خودش 

 اومد

 

 یداری چیکار میکن_

 

 بابا رو به زور از روم کنار برد،بابا با لبخند گفت:

 

 دیدی باالخره فاطی برگشت_

 

مامان با چشمای اشکی و ناباور به بابا خیره شد،نفسم باال 

نمیومد،تبم بیشتر شده بود،سرم گیج میرفت،دخترا هم با شتاب از 
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اتاقشون بیرون اومدن و با وحشت بهمون نگاه کردن،صدای مامان 

 دمو شنی

 

 خیلی پستی امیر،خیلی پست_

 

بشم،از رو زمین اونقدر حالم بد بود که فقط میخواستم از اونجا دور 

بلند شدم،تلو تلو میخوردم،بدون توجه به گریه های مامان و فاطی 

گفتن های بابا و صدای گریه دخترا که اسمم و صدا میزدن،خودم 

فتادم،سرم و و به زور سمت اتاق کشوندم،پشت در اتاق رو زمین ا

به در تکیه دادم،هق هقم بلند شد،با دستام خودم و تو آغوش 

 یه لب زدمگرفتم،با گر

 

 میشه بغلم کنی؟میشه من و ببری تا دیگه هیچی نبینم و نشنوم؟_
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رو زمین دراز کشیدم،پاهام و تو شکمم جمع کردم،با بغض التماس 

 کردم

 

 تو رو خدا بغلم کن_

 

ه تر از ودش قسم میدادم؟من بی پنامسخره بود که خدا رو به خ

درت باز نگه اونی بودم که نشون میدادم،تو تب داشتم میسوختم،ق

 داشتن چشمام و نداشتم و همه چیز سیاه شد...

 

 جان _بی_دل#

 ۵۸_پارت#

 

 )ظهیر(
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با بنیامین دست دادم،ساعت سه نصفه شب بود و بعد مهمونی 

باشگاه رو سر و  بنیامین مونده بود تا یه سری کارای شرکت و

 سامون بدیم،بنیامین با خستگی که ناشی از بی خوابی بود گفت:

 

 فردا تو شرکت میبینمتپس _

 

فقط حرفام و یادت نره بنیامین،دیگه وقتشه به سیاوش نزدیک _

 بشی

 

 خیالت راحت،میدونم چیکار کنم_

 

 گوشیش زنگ خورد،متعجب از جیبش بیرون آورد،زمزمه کرد

 

 ا چیکار دارهاین وقت شب ره_
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 جواب داد

 

 جانم_

 

 اخماش و تو هم کشید

 

 میکنی،درست حرف بزن ببینم چی میگیچرا گریه _

 

 با نگرانی که تو صداش معلوم بود گفت:

 

 تا من خودم و میرسونم زنگ بزن اورژانس،اومدم_
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 گوشی رو قطع کرد

 

 چی شده؟_

 

 نگران به چشمام نگاه کرد

 

 هوش شده،باید برمتب جانان باال رفته میگن بی_

 

 در خونه رو بستم

 

 پس بریم_

 

 دبا خستگی نگام کر
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 تو کجا میای؟_

 

هم خسته ای هم نگران و هم خواب آلود،اصال حوصله مراسم _

عزاداری ندارم،میام تا تو راه با ماشین نزنی خودت و سرویس کنی 

 و بعدش ما رو عالف قبرستون

 

امین هم ماشینش و بی حرف سمت ماشینم رفتم و سوار شدم،بنی

 سوار شد...همون دم در ول کرد و 

 

                         ** 

 )رها(

 

 بنیامین با شتاب وارد حیاط شد و با عجله گفت:
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 چی شده؟جانان کو؟_

 

 همونجور که اشکام میریخت جواب دادم

 

 تو اتاقشه،اورژانس اومد_

 

ب به ظهیر من و کنار زد و با گام های بلند سمت اتاق رفت،متعج

نیامین از جا پریدم و بکه وارد حیاط شد نگاه کردم،با صدای داد 

چشم از ظهیر گرفتم،با دو وارد اتاق شدم،دکتری که برای معاینه 

جانان اومده بود به همراه پرستارش وسایل رو جمع کردن و سرم 

 جانان رو هم درآوردن،دکتر نسخه ای نوشت و دست بنیامین داد

 

 ساعت بهش بدیدبگیرید و سر  اینا رو براش_
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 بنیامین نگران پرسید

 

 چی شده که تبش اینقدر باال رفته؟_

 

 دکتر جواب داد

 

به احتمال زیاد شوک عصبی بهش وارد شده،خیلی مواظبش _

 باشید،از استرس و هیجان دورش کنید

 

دکتر بدون حرف دیگه ای از کنارم گذشت و خداحافظی  

 صدای بلندی گفتکرد،بنیامین با دیدن من با 

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نمیگه؟میگم چی شده؟چرا به این روز افتاده؟چرا چرا کسی چیزی _

باید دکتر بگه احتماال بهش شوک عصبی وارد شده؟چیکارش 

 کردید؟

 

 وقتی دید من و صحرا جوابی نمیدیم با حرص توپید

 

 بابا و مامانتون کدوم قبرستونن؟_

 

 صحرا با صدای لرزان لب زد

 

 بابا خوابیده_

 

 نگاه کردن عصبی و متعجب به صحرا امیبنی
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 خوابیده؟االن وقت خواببدنه؟_

 

 با صدایی که در اثر گریه زیاد گرفته بود جواب دادم

 

 از مستی خوابش برد_

 

 سرم و زیر انداختم

 

 تا خرخره خورده بود_

 

 جان _بی_دل#

 ۵۹_پارت#
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 بنیامین عصبی پرسید

 

 مامانت چی؟_

 

 اینجام_

 

بنیامین ایستاد،بنیامین باز تکرار د و رو به روی مامان وارد اتاق ش

 کرد

 

 چی شده؟چرا تبش تا این حد باال رفته؟_

 

 ببرش خونه خودت_
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با تعجب به مامان نگاه کردیم،بنیامین از رو تخت بلند شد و به 

 مامان نزدیک شد

 

چی میگی،خود تو نبودی اصرار داشتی جانان برگرده؟حاال میگی _

 ببرش؟

 

امین نگاه کرد،تا حاال اینجوری بنی س به چشمایمامان بی ح

 ندیده بودمش،با لحن سردی جواب داد

 

تا فردا همه وسایلش و جمع می کنم،دیگه نمیخوام اینجا _

 باشه،ببرش با خودت

 

 عصبی گفتم:
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 چی میگی مامان_

 

 توپید بهم

 

 تو ساکت شو_

 

 سمتم برگشت

 

؟مگه نمی مگه همیشه دلت نمی خواست جانان پیشمون نباشه_

گفتی ازش متنفری چون زندگیمون و بهم زده؟حاال میگم بره،به 

 آرزوت میرسی مگه بده؟

 

 با حرص گفتم:
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 اون موقع که داشتم اینا رو میگفتم فقط یه بچه بودم_

 

 صحرا به حرف اومد

 

 مامان حالت خوب نیست،اینجا خونه اونم هست،کجا بره؟_

 

 گفت: مامان بدون اینکه نرمشی تو لحنش باشه

 

 مین که گفتم،ببرش بنیامینه_

 

 بنیامین پوزخند زد

 

پس این همه ادعای دوست داشتن جانان دروغ بود؟دختری که _

 بهش میگفتی دخترم حاال داری از خونه میندازیش بیرون؟
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 رگ گردنش برجسته شده بود و با صدای بلند ادامه داد

 

 چرا؟تقصیر این بچه تو این زندگی لعنتی چیه؟_

 

موهاش کشید،مامان همونجور بی حرکت وایساده  ستی بهی دعصب

 بود و چیزی نمی گفت

 

وقتی بابا و مامان فوت کردن مگه از همه تون نخواستم بذارید با _

من زندگی کنه؟مگه همین تو نبودی که با گریه و زاری التماس 

کردی جانان پیش خودت باشه؟چرا از اول نذاشتید پیش خودم 

شه؟تا اینکه االن تویی که ادعای ه سختی نکبمونه تا این هم

 مادریت میشد از خونه نندازیش بیرون
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 بلند تر داد زد

 

 هیچ کدومتون آدم نیستید،نه تو نه اون شوهر بی شرفت_

 

تحمل اون فضا و حرفایی که رد و بدل میشد رو نداشتم،با گریه از 

غضی که اتاق بیرون رفتم و خودم و به حیاط رسوندم تا هوای آزاد ب

تو گلوم بود رو کم کنه،سرم پایین بود و در حیاط و باز کردم،چند 

 قدم برداشتم و محکم به چیز سنگینی برخورد کردم

 

 جان _بی_دل#

 ۶٠_پارت#

 

 )ظهیر(
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صدای داد و بیداد زیادی از اتاق میومد اما متوجه نمیشدم که چی 

میگن،ترجیح دادم تو حیاط بمونم تا تو مسائلشون دخالت 

ارم و روشن کردم و کام عمیقی گرفتم،در ورودی باز کنم،سیگن

شد،رها سرش و زیر انداخته بود و مستقیم سمت من اومد و سرش 

به سینه م خورد،متعجب سرش و باال گرفت،چشماش سرخ شده 

بود،آرایش نداشت،بدون آرایش چهره ش بی حال نشون 

که  اده بودمیداد،اشکاش سرازیر شد،اخم کردم،امشب چه اتفاقی افت

 بنیامین داد و بیداد میکرد و رها گریه؟

 

 چی شده؟_

 

 بی حرف نگام کرد،اشکاش رو اعصابم بود،از گریه دخترا بدم میومد

 

 زبونت و موش خورده؟_
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تو یه حرکت ناگهانی سرش و رو سینه م گذاشت و دستاش و دور 

کمرم حلقه کرد،صدای هق هقش بلند شد،بوی عطر همیشگیش 

شمام و بستم،دستم مشت شده کنارم بی حرکت پیچید،چتو بینیم 

بود،دلم میخواست رها رو زیر مشت و لگد بگیرم تا دیگه به سرش 

نزنه بی هوا من و بغل کنه،بازوش و گرفتم و به زور از خودم 

جداش کردم،صورتش خیس شده بود و پیرهن منم خیس 

 بود،عصبی غریدم

 

مظلوم کردی و داری و یا بنال بگو چی شده که اینجوری خودت _

گریه میکنی یا اینکه برو تو تا دیگه هوا برت نداره بیای تو بغل یه 

 پسر غریبه

 

 به چشمام نگاه کرد،با صدای پر بغض نالید

 

 خودت و ازم محروم نکن،من به جز تو کسی رو ندارم_
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قبل از اینکه جواب دندون شکنی بهش بدم باز سرش و تو سینه م 

زبونم قفل شد،تا به حال رها رو اینقدر بی حال ر پنهون کرد،این با

ندیده بودم،بی اراده چونه م و رو موهاش گذاشتم،بو کشیدم عطر 

 موهاش رو،زیر گوشش آروم زمزمه کردم

 

 کاش همیشه همینقدر مظلوم بودی_

 

خودمم از حرفی که زدم تعجب کردم،به خودم اومدم و از رها 

گام کرد و خواست نش نگریوفاصله گرفتم،با چشمای خمار و 

چیزی بگه که بنیامین وارد حیاط شد،متعجب به دختر مو طالیی 

که بی جون تو بغلش بود نگاه کردم،حجم موهاش خیلی زیاد و 

بلند بود و با حرکت بنیامین تکون میخورد،تاب و شلوارکی تنش 

بود و چشماش بسته بود،اخم کردم،یعنی اتفاق امشب تو مهمونی 
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انداخته بود؟بنیامین از کنارم رد شد،صحرا و رها حال این اون و به 

 با شتاب دنبالش دویدن و صداش زدن،صحرا با گریه داد زد

 

داری چیکار میکنی بنیامین،تو یه دقیقه وایسا،مامان االن حالش _

 خوب نیست نمیدونه داره چی میگه

 

 رها هم نالید

 

 دهلش ببنیامین وایسا،تو رو خدا نبرش،مگه نمیبینی حا_

 

بنیامین بی توجه به اونها از در بیرون رفت،منم دنبالش بیرون 

رفتم،در عقب رو براش باز کردم،همراه جانان نشست،در و بستم و 

خودمم نشستم و حرکت کردم،از تو آینه به بنیامین که چشماش و 

بسته بود و سرش و به پشتی صندلی تکیه داده بود نگاه 
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دلیل ترجیح دادم سکوت مین به هکردم،میدونستم حالش بده و 

کنم و چیزی نپرسم،با شنیدن صدای نامفهومی که از بین لبای 

جانان بیرون اومد چشمای بنیامین باز شد،نگران به جانان خیره 

 شد،جانان سرش و یه کم تکون داد و گفت:

 

 نه،نه،ولم کن_

 

بنیامین محکم بغلش کرد،داشت هذیون میگفت،به چهره رنگ 

بدون حجاب حتی سنش کمتر هم نشون ردم،اه کپریده ش نگ

میداد،نذاشتم چشمام بیشتر پیشروی کنه و بهش نگاه کنم چون 

قطعا اگه میدونست بنیامین اینجوری جلوی من آوردتش دیگه 

 حتی روش نمیشد نگام کنه...

 دلِ بی جان:

 جان _بی_دل#

 ۶۱_پارت#
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 )جانان(

 

 بیا عزیزم،بیا میخوام فقط بوست کنم_

 

راف نگاه کردم،راه فراری نداشتم،به دیوار ه اطرس ببا ت

چسبیدم،مرد نزدیک شد،رو زمین نشستم و دستام و جلوی صورتم 

 گذاشتم،دستام و محکم گرفت و پس زد،با تمام توانم جیغ زدم

 

 نهههه_

 

از جا پریدم،در اتاق به شدت باز شد،به مردی که بهم نزدیک شد 

 کرد کردم،سمتم اومد و بغلموحشت زده نگاه 
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 چیزی نیست عزیزم خواب دیدی_

 

 جیغ زدم

 

 ولم کن،به من دست نزن_

 

متعجب نگام کرد،تو تاریکی صورتش معلوم نبود،کلید برق رو 

زد،اتاق روشن شد،به بنیامین که رو به روم ایستاده بود نگاه 

 کردم،کنارم رو تخت نشست،آروم پرسید

 

 ه؟خواب بدی دیدی؟حالت خوب_

 

ره شدم،تمام اتفاقات تو ی جواب بدم بهش خیبدون اینکه کلمه ا

 ذهنم نقش بست،بنیامین نگران گفت:
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 دیشب حالت بد شد،دکتر معاینه ت کرد،تب داشتی_

 

صبح رو نشون  6به ساعت دیواری روبه روم نگاه کردم،ساعت 

میداد،چشمای بنیامین نشون از بی خوابی داشت،دستش رو روی 

دم و صورتم و عقب شت،بی اراده از جا پریگونه م گذا

 م،متعجب نگام کردکشید

 

 چت شده جانان؟_

 

انگار رو لبام مهر سکوت خورده بود،نمیدونم تمایلی به حرف زدن 

 نداشتم یا واقعا نمیتونستم حرف بزنم،بنیامین با نگرانی نگام میکرد
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نمیخوای چیزی بگی؟دیشب اتفاق بدی افتاد که به این روز _

 ادی؟افت

 

رز بدی کل وجودم و یادآوری دیشب ل پلک چپم پرید،با

 گرفت،لیوان آبی که روی میز بود و سمتم گرفت

 

 بیا یه کم آب بخور_

 

دستم و سمت لیوان بردم،لیوان و گرفتم اما دستای لرزونم طاقت 

نگه داشتنش رو نداشت،بنیامین لیوان و از دستم گرفت و به لبام 

مین با خستگی کرد،حریصانه آب رو تا ته سر کشیدم،بنیانزدیک 

 لب زد
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محض رضای خدا یه کلمه حرف بزن،از دیشب دارم دیوونه _

 میشم

 

سردم بود،پتو رو بیشتر به خودم پیچیدم،عجیب بود اما دلم 

نمیخواست صدای بنیامین رو بشنوم،نزدیک تر شد تا بغلم کنه با 

 بودم گفتم: خشمی که تا به حال از خودم ندیده

 

 به من دست نزن_

 

راه متوقف شد،خودمم شوکه شدم،من چه  دستش وسطشوک زده 

م شده بود که از آغوش بنیامین هم هراس داشتم،با صدایی که به 

 زور شنیده میشد زمزمه کردم

 

 برو بیرون_
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 خواست حرفی بزنه که نذاشتم و بلند تر گفتم

 

 برو بیرون_

 

شت،میدونستم چقدر نگرانه اما دستش و کالفه رو چشماش گذا

ی از جاش بلند شد رلی رو حرفا و حرکاتم نداشتم،با ناراحتانگار کنت

و از اتاق بیرون رفت،سرم و رو بالش گذاشتم،پتو رو روی سرم 

کشیدم،حتی از اینکه بخوابم و تو خواب کابوس ببینم هم 

میترسیدم،پاهام و تو شکمم جمع کردم و به اشکام اجازه باریدن 

 دادم...

 

 جان _بی_دل#

 ۶۲_پارت#
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 )رها(

 

بنیامین در رو باز کرد،کفشام درآوردم و وارد خونه شدم،در و 

بستم،قیافه بنیامین اونقدر خسته و داغون بود که نگرانش 

شدم،وقتی بهم زنگ زد و گفت بیا و حال جانان خوب نیست هر 

منتظر صحرا چی دم دستم اومد پوشیدم و خودم و رسوندم و حتی 

و شالم درآوردم و رو به  هم نموندم،بنیامین رو مبل نشست،مانتو

 خسته ش رو به صورتم دادروش رو مبل نشستم،نگاه 

 

 چی شده بنیامین؟_

 

 اون شب چه اتفاقی افتاد رها؟_
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 آب دهنم و قورت دادم

 

 چیز خاصی نشد،جانان تو مهمونی هم تب داشت_

 

 بی حال نگام کرد

 

 ساعت چنده؟االن _

 

 به ساعت نگاه کردم

 

 پنج عصر_

 

 ت:تا بلندی گفبا صدای نسب
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چیزی نشده و از صبح تا همین االن جانان از اتاق بیرون نیومده _

و حتی به آب هم لب نزده؟چیزی نشده و وقتی بهش دست میزنم 

 از جا میپره و بهم میگه برو بیرون

 

 بلند تر داد زد

 

 هم حرف نمیزنهچیزی نشده و حتی یه کلمه _

 

یامین چی میگفتم؟باید قطره اشکی رو دستام ریخت،من باید به بن

ر کرده؟باید میگفتم که بابا هم از صبح وقتی میگفتم بابا چیکا

فهمید چیکار کرده خودش و گم و گور کرد؟باید میگفتم دیشب بابا 

 نه فقط جانان بلکه روح همه مون رو کشت؟از جام بلند شدم
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 کجا_

 

 م برم پیش جانانمیخوا_

 

 تا نگی چی شده جایی نمیری_

 

امین سمت اتاق رفتم و در باز کردم،با دیدن ه به بنیبدون توج

جانان سر جام ایستادم،رو تخت دراز کشیده بود وصورتش سمت 

پنجره بود و نمیدیدمش،سمت پنجره رفتم،با دیدنش تعجب 

کردم،صورتش مثل گچ سفید شده بود،چشمای سبز روشنش کم 

فروغ شده بود،رو تخت کنارش نشستم،نگاهش همچنان سمت 

 ه بود،آروم صداش زدمپنجر

 

 جانان_
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 نگاهش و به صورتم دوخت،این چشمای غمگین من و میترسوند

 

 چرا چیزی نمیگی؟باهام حرف بزن_

 

 بی حس به چشمام خیره شد،لباش ترک برداشته بود

 

جانان،به اینکه نمیخوای باهام حرف بزنی؟من به صدات نیاز دارم _

گذره،بگی مشکالت بازم مثل همیشه بگی ناراحت نباش اینم می

 همیشگی نیستن،بگی باید بابا رو ببخشیم

 

فایده نداشت،حتی گریه هم نمیکرد،هیچ جوره نمیخواست حرف 

 بزنه،بنیامین وارد اتاق شد،بهش نگاه کردم،با غم گفت:
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 جانان_

 

 جان _بی_دل#

 ۶۳_پارت#

 

رو سمت بنیامین برنگردوند،انگار این بار همه جانان حتی سرش 

ه بود،بابا آسیب جبران ناپذیری به جانان زد،بنیامین چی فرق کرد

 ه روم ایستاد،نگاهش به جانان بودروب

 

 نمیخوای چشمای قشنگت و مهمون نگامون کنی فسقلم_

 

چقدر صداش غم داشت،جانان بی حرکت بود،انگار صدامون رو 

ضا رو نداشتم،از جام بلند شدم و از اتاق نمیشنید،تحمل اون ف

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

د تراس خونه شدم،آه عمیقی کشیدم،بنیامین هم بیرون رفتم،وار

 د،کنارم ایستاد،بهش نگاه کردموارد تراس ش

 

چرا ما نمیتونیم عادی زندگی کنیم؟چرا هر وقت که فکر میکنیم _

 قراره لبخند مهمون خونه مون بشه بازم گند میخوره به همه چی؟

 

 اشکام پایین ریخت

 

خبری دست و پا  فقط بهم بگو چی شده،من دارم تو برزخ بی_

چیکار کنم،جانان هیچ وقت اینجوری  میزنم،اصال نمیفهمم باید

 نبوده

 

 آروم تکرار کرد
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 هیچ وقت_

 

 با صدای پربغض نالیدم

 

بابا تا خرخره خورده بود،با فاطمه اشتباش گرفته بود اما نترس _

 اقی نیوفتادزود رسیدیم،اتف

 

 خودش فهمید چی شده،با خشم نگام کرد،دستاش مشت

،میدونستم شد،خواست از تراس بیرون بره که جلوش و گرفتم

 میخواد بره سراغ بابا

 

کجا میری؟از صبح که فهمیده گم و گور شده اصال خونه _

 نیومده،مطمئن باش به این زودی ها هم نمیاد
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 با عصبانیت غرید

 

 میکشمش _

 

تم الکی نمیگه،بنیامین وقتی عصبی میشد اصال حواسش میدونس

نبود به خصوص که پای جانان هم وسط بود،باز خواست به خودش 

لش کردم،بنیامین پشت و پناه همه مون بود نمیخواستم بره که بغ

کاری کنه که دیگه اونم نداشته باشیم،میدونستم اونقدر عصبیه که 

 ریه گفتم:یه بالیی سر خودش یا بابا میاره،با گ

 

راحت ما هیچ وقت پدر درست حسابی نداشتیم،هر موقع نا_

د اومدیم پیش تو،تنها بودیم،هر موقع دلمون از زمین و زمان پر بو

دلخوشیمون این بود که هر چی هم بشه بازم بنیامین رو 

داریم،خود جانان تنها دلخوشیش تو این زندگی تویی،کاری نکن از 

 وم بشیمتنها دلخوشی زندگیمونم محر
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ی قرمزش بی حرکت وایساده بود،از بغلش بیرون اومدم،به چشما

د میکشه،با صدایی که نگاه کردم،میدونستم از منم بیشتر داره در

 بخاطر خشم دو رگه شده بود گفت:

 

اگه نرم جانان باز میخنده؟اگه نرم بازم با آرامش باهام حرف _

 میزنه؟

 

 غرید

 

 میشه؟اگه نرم روح جانان خوب _

 

 اینبار با تموم توانش داد زد
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بیشرف و از ذهنش پاک  چجوری میتونم دست درازی اون_

 فقط بگو چجوری کنم؟تو

 

حرفی برا گفتن نداشتم،بنیامین راست میگفت،جانان تو این زندگی 

بیش از حد درد کشیده بود،بنیامین هم مثل من این بار خوشبین 

سرپا شدن جانان امیدی نبود،این بار هیچ کدوممون دیگه به 

 نداشتیم...

 

 جان _بی_دل#

 ۶۴_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 باز شدن در اتاق چشم از پنجره گرفتم،رو به کسری توپیدم اب
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 چند دفعه بگم مثل آدم در بزن بعد بیا تو_

 

 کسری پوفی کشید

 

بابا اینجا شرکته،خونه نیست که بخوای تو اتاق یه کارایی بکنی و _

 باشه نیاز به مخفی کاری

 

سری به نشونه تأسف براش تکون دادم،آدم بشو نبود،با شیطنت 

 ام کردنگ

 

البته اینجا هم امکانات هست ها،مثال با ربیعی جون،اصال خوراک _

 خودته پسر
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 اگه چرت و پرت گفتنت تموم شد بگو ببینم چیکار کردی_

 

 به مبل تکیه داد و کالفه گفت:

 

اینقدر اینور اونور فرستادنم،هی میگفتن باید از صبح پدرم دراومده _

میرفتم اونجا میگفتن برو یه  امضای فالن جا رو داشته باشید بعد

یک اینقدر جای دیگه،مرده شورشون رو ببرم که برای یه کار کوچ

 آدم و سرکار میذارن

 

 حاال چی شد؟جور شد؟_

 

من و دست کم گرفتی؟هر کاری که من اراده کنم درست میشه _

 ماحت
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 برگه تو دستش و رو میز گذاشت

 

 اینم برگه ای که به امضاش نیاز داشتی_

 

برداشتم و نگاه کردم،برای یکی از طرح هامون مشکل به رو  برگه

 وجود اومده بود و به این امضا نیاز داشتیم

 

 خوبه یه کار مثبتم تو زندگیت انجام دادی_

 

 چپ چپ نگام کرد،رو مبل روبه روش نشستم

 

 یامین خبر داری؟از بن_

 

 سرم و باال آوردم و نگاش کردم
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 چطور؟_

 

 اشت و جواب دادشکالتی از رو میز برد

 

 مثل اینکه زیاد روبراه نیست_

 

چند روز پیش پیام داد گفت فعال نمیتونم بیام شرکت جانان _

 مریضه 

 

 کسری به نشونه تأیید حرفم سرش و تکون داد

 

ولی من نمیفهمم به بنیامین آره مثل اینکه حالش خوب نیست _

 پیشش چه ربطی داره؟مگه خونواده نداره که بنیامین باید بمونه
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 اگه خیلی کنجکاوی برو بپرس ازش_

 

 گردنش و ماساژ داد

 

چند روزه مدام به جانان زنگ میزنم اصال برنمیداره نگرانش _

شدم،بنیامین و رها هم فقط میگن نمیتونه جواب بده،رها میگفت 

 یامینن،احتماال من برم بهش یه سری بزنم تو نمیای؟خونه بن

 

 لند شدمگوشیم و از رو میز برداشتم و ب

 

 نه_

 

 کتم و برداشتم،کسری زیر لب غر زد
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 حاال انگار یه بار بگه باشه چی میشه،بداخالق اخمو_

 

 جدی نگاش کردم

 

چیه همش مثل دخترا غر میزنی،به جای این حرفا پاشو به کارت _

 اید برم کار دارمبرس منم ب

 

 از جاش بلند شد

 

 اصال آدم میاد پیش تو اوقاتش تلخ میشه_

 

رغر کنان از اتاق بیرون رفت،شماره بنیامین رو گرفتم نان غو همچ

 و منتظر موندم
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 بله_

 

 سالم_

 

 جواب داد

 

 سالم_

 

 صداش گرفته بود

 

 چطوری_
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 خوبم تو چطوری_

 

 صدات که نشون نمیده خوب باشی_

 

 عمیقی کشیدنفس 

 

 یه کم خسته م_

 

 چرا؟کوه جا به جا کردی؟البته شرکت رو پیچوندی شاید بخاطر_

 همونه خسته ای

 

چیزی نگفت،این سکوت از بنیامینی که همیشه جوابی برای گفتن 

 داشت عجیب بود
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 چت شده بنیامین_

 

 جان _بی_دل#

 ۶۵_پارت#

 

 با صدای خسته و بی جونی جواب داد

 

 نیست داداشجانان خوب _

 

 آروم باز تکرار کرد

 

 خوب نیست_
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اون دختر بعد  اخمام تو هم رفت،مگه چه اتفاقی افتاده بود که

 بود گذشت یه هفته هنوز هم خوب نشده

 

مریضی جانان چیه؟مگه فقط تب نداشت؟خب تبشم که رفع شده _

 دیگه مشکل چیه؟

 

 آروم جواب داد

 

 فعال باید برم بعد حرف میزنیم،خداحافظ_

 

 خداحافظ_
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گوشی رو قطع کردم،ذهنم درگیر شد،صدای خسته و غمگین 

ارد صفحه چتم با کسری شدم و براش بنیامین نشونه خوبی نبود،و

 نوشتم

 

 منم میام خونه بنیامین_

 

                        **** 

 )جانان(

 

با کرختی از رو تخت بلند شدم،مقابل آینه ایستادم،با دیدن خودم 

شدم،موهام پریشون دورم ریخته بود،رنگم پریده بود و لبام شوکه 

ترک بود رو لبام  ترک داشت و خون مردگی هایی که ناشی از

خودنمایی میکرد،زیر چشمام گود رفته بود،اینی که تو آینه بود واقعا 

ختری که چشماش تا این حد ناامید و خسته بود من من بودم؟د

پوزخند بزنم،اصال انگار لبام بودم؟حتی نمیتونستم به حال خودم 
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برای هیچ حرکتی توان تکون خوردن نداشت،خسته بودم،خسته تر 

ه،یک هفته بود که نتونسته بودم با کسی حرف بزنم،به از همیش

م میریختن و زور صحرا و رها گاهی چند قاشق سوپ داخل دهن

بدون اینکه نگاشون کنم و جواب حرفاشون رو بدم میرفتن،با دیدن 

کسی که رو پاتختی بود سمتش رفتم،قاب عکس رو قاب ع

تصویر برداشتم و دستم و روی صورت مرد دوستداشتنیم کشیدم،

من و بنیامین بود،تو این مدت هر کاری که میتونست انجام داد تا 

م کنه،چند شبی که نمیخواستم کسی بیاد بتونه لبخند رو مهمون لبا

به در اتاق تکیه میداد و تو اتاق و در و قفل میکردم میومد دم در و 

تا صبح برام حرف میزد،من این روزها تنها تر از همیشه بودم چون 

 یامین رو هم به جرم مرد بودنش نخواسته بودم...حتی بن

 

                        ** 

 )محمد(

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کالفه رو صندلی داخل حیاط دانشکده نشستم،باز هم شماره رو 

 گرفتم و صدای منحوس زن پخش شد

 

 مشترک گرامی خاموش می باشد لطفا..._

 

ته نذاشتم ادامه بده و قطع کردم،عصبی پام و تکون دادم،یک هف

ین باری که بود جانان نیومده بود دانشگاه و ازش خبری نبود،از آخر

باهاش حرف زدم زمان زیادی گذشته بود،ازش دلخور بودم،از اینکه 

اب بده اما این یه حتی حاضر نبود به پیشنهادم فکر کنه و بعد جو

هفته با ندیدنش فهمیدم هر چی دلخوری بود دود شد رفت،من به 

جور معتاد شده بودم،با دیدن بهار از جام بلند دیدن این دختر بد

 شدم و صداش زدم

 

 خانوم بهشتی_
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 سر جاش ایستاد و نگام کرد،سمتش رفتم

 

 سالم_

 

 سالم_

 

 خوب هستید؟ببخشید مزاحم شدم_

 

 لبخند زد

 

 بم ممنون،شما خوبید؟نه بابا این حرفا چیه شما مراحمیدخو_

 

م فرهادی ازتون خوبم شکر،راستش میخواستم در مورد خانو_

 ه هفته هست که نیومده دانشگاهسؤال کنم،حالشون خوبه؟ی
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 لبخند رو لباش پاک شد

 

 نه متأسفانه حالش خوب نیست،مریض شده_

 

 نگران نگاش کردم

 

 مشکلشون چیه؟_

 

 دادجواب 

 

تب داشته و ضعف کرده ولی خودمم دقیقش رو نمیدونم چون _

با خواهرش حرف  گوشیش خاموش بود با خودش حرف نزدم فقط

 زدم
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 چجوری میتونم باهاشون حرف بزنم؟واقعا نگرانشونم_

 

 لبخند شیطنت آمیزی زد

 

 من و یاسمن امشب میخوایم بریم دیدنش شما میخواید بیاید؟_

 

 متعجب نگاش کردم

 

 بیام خونه شون؟_

 

 لبخند زد
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 نه خونه عموشه_

 

ه کمی فکر کردم،حس میکردم زشته پسر غریبه پاشم برم خون

 عموش،با صدای بهار به خودم اومدم

 

نگران نباشید عموش از اون سیبیل گنده ها نیست که با دیدن _

 پسری که برا مالقات برادرزاده ش رفته بد تا کنه

 

 با اطمینان گفت:

 

 عموش از خودمونه اگه میخواید میتونید بیاید_

 

قطعا هر وقت دیگه ای بود از این پیشنهاد فرار میکردم چون 

ان طقی نبود که پاشم برم اونجا اما تو وضعیت االن که واقعا نگرمن
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بودم و نمیتونستم خودم و کنترل کنم با خوشحالی از این پیشنهاد 

 استقبال کردم

 

 رفتنتون رو برام بفرستیدپس لطفا آدرس و ساعت _

 

 چشم حتما_

 

 جان _بی_دل#

 ۶۶_پارت#

 

 )رها(

 

را و رو به روی بنیامین سینی چای رو،روی میز گذاشتم و کنار صح

 تو فکر بود،آروم صداش کردم نشستم،بنیامین
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 بنیامین_

 

 سرش و بلند کرد و نگام کرد

 

 چرا اینقدر تو فکری؟_

 

 لب باز کرد

 

 پیش روانشناس،اینجوری نمیشهباید جانان رو ببرم _

 

 صحرا با حرص گفت:
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ببریم که چی بشه؟یادت نیست بچه بود بردنش ولی دکتر گفت _

تی یه کلمه هم حرف نمیزنه که آدم دردش و بفهمه،فکر میکنی ح

 االن بره حرف میزنه؟

 

 بنیامین خسته جواب داد

 

پس میگی چیکار کنم؟دست رو دست بذارم و آب شدنش رو _

ببینم؟من دارم هر روز با دیدنش زجر میکشم،حس میکنم یه آدم 

 بی خاصیتم که نمیتونم برا خوب شدنش هیچ غلطی بکنم

 

 فتمم گآرو

 

 شاید اگه مامان بیاد پیشش حالش بهتر بشه_
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 بنیامین پوزخند زد

 

مامان؟منظورت همون زنیه که نصفه شب از خونه پرتش کرد _

 نمیخوام اینجا باشه؟ بیرون؟همونی که گفت ببرش دیگه

 

با دیدن جانان که پشت سر بنیامین بود شوکه شدم،نمیدونستم 

مه نده،جانان سرجاش ایستاده چجوری به بنیامین بفهمونم که ادا

 بود و تکون نمیخورد،بنیامین ادامه داد

 

دیگه نمیخوادش چیکارش کنم؟زورش کنم بگم بیا مادری کن _

 براش؟

 

 اومد صحرا زودتر از من به خودش
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 جانان عزیزم چرا سرپایی بیا بشین_

 

بنیامین ترسیده و نگران سرش رو عقب برد و به جانان نگاه 

ه نباید میشنید رو شنیده بود،هر سه با نگرانی و کرد،چیزهایی ک

 استرس نگاش کردیم...

 

                         ** 

 )جانان(

 

بنیامین که چشماش قرمز بود هر سه با نگرانی بهم خیره شدن،به 

نگاه کردم،به خودم فشار آوردم تا بتونم مهر سکوتم رو بشکنم،با 

 صدایی که برای خودم غریبه بود گفتم:

 

 مامان دیگه من و نمیخواد؟_
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 جواب ندادن،بنیامین از جاش بلند شد و سمتم اومد

 

 بیا بشین عزیزم بعدا در موردش حرف میزنیم_

 

 اختنم از خونه حرف میزنیم؟در مورد بیرون اند_

 

بنیامین کالفه دستی به موهاش کشید،شاید هر وقت دیگه ای این 

ر االن تو این حالت بی حرف رو میشنیدم دیوونه میشدم اما انگا

حس بودم،شاید دردی که داشتم اونقدر بزرگ بود که بیرون 

ابرش کوچیک حساب میشد،رو به بنیامین که انداختن مامان در بر

 میکرد گفتم:نگام 

 

 مهم نیست_
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 به دخترا نگاه کردم

 

 شما هم نمیخواید بیخیال خواهری کردن برام بشید؟_

 

 ردوندمنگاهم و سمت صورت بنیامین برگ

 

 تو چی؟نمیخوای از خونه بندازی بیرون؟_

 

 با عجز صدام کرد

 

 جانان_
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 مثل دیوونه ها خندیدم

 

 میسوزه برام؟زیادی ترحم برانگیزم؟شما هم دلتون _

 

 صحرا با گریه جواب داد

 

 بس کن_

 

 غمگین گفتم:

 

 چی رو بس کنم؟بی پدریم رو بس کنم یا بی مادریم رو؟_

 

رد نگام کرد،اشکام نه که عقب کشیدم،با دبنیامین خواست بغلم ک

 پایین ریخت،آروم لب زدم
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 اگه بس کنم همه چی مثل قبل میشه؟_

 

 جان _بی_دل#

 ۶۷_پارت#

 

 )محمد(

 

زنگ در رو زدیم و منتظر وایسادیم،پسر جوانی که تقریبا بهش 

میخورد همسن من یا یکی دو سال بزرگ تر باشه در واحد رو باز 

 خند زدکرد،با دیدنمون لب

 

 سالم خوش اومدید بفرمایید_
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بهار و یاسمن وارد شدن و با پسر دست دادن،کفشام و در 

 آوردم،جعبه شیرینی رو دستش دادم

 

 سالم،شرمنده مزاحم شدیم_

 

 با خوش رویی جواب داد

 

این چه حرفیه مراحمید،بهار جان گفته بودن که شما هم _

 کارا نبود میاید،راستی چرا زحمت کشیدید نیازی به این

 

لبخندی به روش زدم،دوتا خانوم از جاشون بلند شدن و با دخترا 

جلو آورد روبوسی کردن،دختری که قد بلند تری داشت دستش رو 

 تا باهاش دست بدم
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 سالم خیلی خوش اومدید_

 

دستم و روی سینه م گذاشتم و سرم رو به نشونه احترام کمی خم 

 کردم و جواب دادم

 

 نسالم،خیلی ممنو_

 

دختر با اخم دستش رو عقب کشید،دختر کنارش که الغرتر بود با 

 خوشرویی گفت:

 

 چرا سر پا ایستادید،بفرمایید بشینید_

 

 ل تکی نشستم،پسری که در و باز کرده بود روبه روم نشسترو مب
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 کار خوبی کردید اومدید،جانان حتما با دیدنتون حالش بهتر میشه_

 

 یاسمن با ناراحتی گفت:

 

اونقدر حالش بده که یه هفته ست گوشیش رو خاموش نی یع_

 کرده و جوابمون رو نمیده؟

 

 پسر پوفی کشید

 

 آره حالش خوب نیست،ضعیف شده_

 

نگاهم و اطراف خونه گردوندم،هیچ کدوم رو نمیشناختم،مگه اینجا 

خونه عموش نبود؟پس خودش چرا نبود؟...بهار با دیدن نگاه 

 سرگردونم خندید
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 دم رفت معرفی کنمخشید من یاای وای بب_

 

 دستش و سمت پسر گرفت

 

 ایشون بنیامین عموی جانان هست_

 

تا این حد جوون متعجب نگاش کردم،فکر نمیکردم عموش 

 باشه،لبخندی به روش زدم و فکرم و به زبون آوردم

 

خیلی خوشبختم از آشناییتون،راستش فکر نمی کردم اینقدر _

 جوون باشید

 

 لبخند زد
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 زنگوله پا تابوت مامان بابام بودم یگه منآره د_

 

 خندیدیم،بهار به دخترا اشاره کرد

 

 اینا هم خواهرای جانان هستن،رها و صحرا_

 

 رو به اونا هم گفتم:

 

 خوشبختم_

 

دختر الغرتر که با اشاره بهار نشون میداد اسمش صحراست جواب 

 داد

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 همچنین_

 

باهاش دست نداده اما رها همچنان اخم داشت و قطعا از اینکه 

 ن سکوت رو شکستبودم ناراحت شده بود،یاسم

 

 جانان نمیاد؟_

 

 رها از جاش بلند شد

 

 میرم صداش کنم_

 

 صحرا هم بلند شد و سمت آشپزخونه رفت...

 

 جان _بی_دل#
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 ۶۸_پارت#

 

 )جانان(

 

در اتاق باز شد،رو صندلی کنار پنجره نشسته بودم و بیرون رو نگاه 

 روم کنار پنجره وایسادمی کردم،رها روبه 

 

 دوستات اومدن،پاشو بیا بیرون_

 

 نگاش کردم

 

 حال ندارم بیام_

 

 کالفه پوفی کشید
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 اونا بخاطر تو تا اینجا اومدن زشته نیای بیرون،یه پسرم باهاشونه_

 

 بی حال نگاش کردم

 

 کیا اومدن؟_

 

 بهار و یاسمن و محمد_

 

 سرم و به پنجره تکیه دادم

 

 محمد کیه؟_
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 نگام کردجب متع

 

مثل اینکه مخت عیب برداشته همکالسی هاتم یادت رفته،محمد _

 نامی

 

بستم،اون اینجا چیکار می کرد؟نکنه هنوزم بهم امید چشمام رو 

 داشت که جواب مثبت بدم؟

 

 پاشو عزیزم،پاشو خودت و جمع و جور کن و بیا بیرون_

 

 صداش و پایین آورد
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نجوری شک میکنن،هیچ کس با اونا که خبر ندارن درد تو چیه،ای_

اده به این روز نمیوفته پس لطفا اگه میخوای چیزی یه تب س

 ن زود بیانفهم

 

 به ناچار لب زدم

 

 باشه_

 

از اتاق بیرون رفت،کالفه از جام بلند شدم،لباسام رو با شلوار 

مشکی و تونیک آبی آسمانی عوض کردم،شال مشکی ساده ای 

تم بی حال و رنگ پریده بود،مثل سر کردم،به آینه نگاه کردم،صور

همیشه لبام ترک داشت،اصال حوصله نداشتم حداقل یه چیزی 

زنم روش تا بهتر بشه،بی خیال صورتم شدم و از اتاق بیرون ب

رفتم،وارد پذیرایی شدم،محمد با دیدنم از جاش بلند شد و مثل 

 همیشه مؤدبانه گفت:
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 سالم،بال به دور باشه_

 

 بی جون جواب دادم

 

 سالم،خوش اومدید ممنون_

 

بهار و یاسمن از جاشون بلند شدن و سمتم اومدن،بغلم کردن و غر 

زدن که چرا گوشیم خاموشه،بنیامین وسط حرفاشون پرید و کمکم 

 کرد تا از دست سؤاالشون نجات پیدا کنم

 

 بفرمایید بشینید چایی ها سرد میشه_
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دم،سرم و کنار دخترا رو مبل نشستم،سنگینی نگاهی رو حس کر

د،چقدر خوب بود که از باال آوردم،محمد با مهربونی نگام میکر

و چشماش به جز مهربونی ترحم نداشت،اگه اونم  شرایطم آگاه نبود

میفهمید چه بالهایی سرم اومده بازم مهربون نگام میکرد؟یا 

میذاشت میرفت و پشت سرشم نگاه نمیکرد؟شایدم دلش میسوخت 

اه بودم،عصبی چشمام رو بستم،انگار و از نظرش یه دختر بی پن

دیوونه شده بودم و فکرای مسخره دست از سرم 

ت،بنیامین با محمد مشغول صحبت بود و دخترا هم با هم برنمیداش

حرف میزدن،تو این بین فقط من بودم که حوصله نداشتم حتی 

جوابشون رو بدم،با شنیدن صدای اف اف بنیامین از جاش بلند شد 

 و سمتش رفت

 

 حالتون خوبه؟_

 

 با شنیدن صدای محمد سرم رو سمتش برگردوندم
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 خوبم ممنون_

 

 لبخند زد

 

لی نگرانتون بودم،خوشحالم که خوبید هر چند که چهره تون خی_

 این رو نشون نمیده

 

 به زور لبخندی رو لبم آوردم

 

 خوبم_

 

 آروم جوری که فقط من که بهش نزدیک بودم شنیدم گفت:
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 ستاصال جای قشنگی نیدانشگاه بدون تو _

 

 سرم و زیر انداختم و چیزی نگفتم...

 

 جان _بی_دل#

 ۶۹_پارت#

 

 )ظهیر(

 

بنیامین در رو باز کرد،باهاش دست دادم و وارد خونه شدم،کسری 

هم پشت سرم وارد شد،بنیامین در و بست،داخل پذیرایی رفتیم،با 

؟...همه دیدن محمد یه لنگه ابروم باال رفت،اون اینجا چیکار میکرد

با دیدنمون از جاشون بلند شدن،محمد هم با تعجب نگامون 

 زودتر جلو رفت کرد،کسری
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 ا این که محمد خودمونه،تو اینجا چیکار میکنی؟_

 

 کسری و محمد همدیگه رو بغل کردن،محمد جواب داد

 

 خودت اینجا چیکار میکنی؟_

 

 کسری نیشش رو باز کرد

 

 من که ولم کنن کال اینجام_

 

 گفت:محمد 
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 همکالسی جانان خانومم_

 

 کسری با شیطنت نگاش کرد

 

 همکالسی خواهرمونی کلک نگفته بودی_

 

 جلو رفتم

 

 سالم_

 

نگاهشون سمتم چرخید،محمد دستش و جلو آورد،باهاش دست 

دادم،رو مبل نشستم،بقیه هم نشستن،به جانان که به یه نقطه نگاه 

عادی نبود،بیشتر میکرد و حواسش به ما نبود خیره شدم،چهره ش 

 شبیه افسرده ها بود تا مریضا،روبه بنیامین گفتم
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تو که گفتی جانان مریضه و به همین خاطر یه هفته ست شرکت _

 رو پیچوندی،االن دقیقا مریض کو؟

 

بنیامین چپ چپ نگام کرد،همه شون به دنبال حرف من به جانان 

م نکرد،رو نگاه کردن که انگار تو هپروت بود چون توجه ای به حرف

 به جانان گفتم:

 

 مادمازل_

 

 مواکنشی نشون داد،بلند تر گفت

 

 واکنشگاهت آسیب دیده؟_
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 بهار تکونش داد که به خودش اومد و نگام کرد،بی حال پرسید

 

 چی؟_

 

 متفکر نگاش کردم

 

 هیچی خواستم ببینم هنوزم زبون داری یا تب قیچیش کرده_

 

 خسته نگام کرد

 

کلی کار داریم که یاد شرکت میگه مریضی،بنیامین بخاطر تو نم_

م و هیچ مریضی نمیبینم،از من هم سالم باید انجام بدیم،االنم اومد

 تری
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 رو به بنیامین ادامه دادم

 

 خودت گشادی حال نداری بیای چرا میگی بچه مریضه؟_

 

بنیامین ناراحت نگام کرد،میدونستم یه چیزی این وسط درست 

ه نبود،غم خاصی تو نگاهشون نیست،حتی رها هم مثل همیش

نگاه کردم،چشماش معلوم بود،به محمد که نگاهش رو جانان بود 

بود که یه نگاه ساده نیست و عالقه ای پشتشه،کسری بخاطر 

 اینکه جو رو عوض کنه گفت:

 

راستی نگفتم بهتون،این آقا محمدی که میبینید همون محمد _

 معروفیه که همیشه تعریفش رو میکنم

 

 اومد به حرف بنیامین
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 همونی که باباهاتون با هم دوستن؟_

 

 هم از بچگی دوستیم آره دیگه،ما_

 

کسری مشغول تعریف کردن رابطه مون با بنیامین اینا شد،از جام 

بلند شدم،از حالت نگاه بنیامین و آروم بودنش بدم میومد،وارد 

 آشپزخونه شدم و لیوان آبی پر کردم،تا ته سر کشیدم،لیوان رو،روی

میز گذاشتم و بیرون رفتم،وارد راهروی که دستشویی اونجا بود 

م،جانان از دستشویی بیرون اومد،صورتش خیس بود و معلوم شد

بود آب زده،خواست از کنارم رد بشه که جلوش ایستادم،سرش و 

باال آورد و نگام کرد،الغر شده بود،روشنی چشماش تیره تر شده 

 بود

 

 عاشق شدی؟_
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 متعجب نگام کرد

 

 چشمات و برام دایره نکن،به جاش زبونت رو راه بنداز_

 

 فت:کالفه گ

 

 حوصله شوخی ندارم_

 

 جدی جواب دادم

 

 اهل شوخی نیستم_
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 بی حرف نگام کرد،اخمام رو تو هم کشیدم

 

 مطمئنی اون شب پسره هیچ غلطی نکرد_

 

 پوفی کشید

 

 آره مطمئنم_

 

 دم و لب زدمخواست از کنارم رد بشه که سرم و کنار گوشش بر

 

 خوب شو_

 

 نگام کرد،ادامه دادم
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 بنیامین باز بخندهخوب شو تا _

 

 جان _بی_دل#

 ۷٠_پارت#

 

 )جانان(

 

قرآن رو بستم و سر جاش گذاشتم،رو سجاده نشستم،از شش صبح 

بیدار شده بودم و دیگه خوابم نبرد،حرف دیروز ظهیر ذهنم رو 

به همه چیز بی درگیر کرده بود،اینکه یکی مثل ظهیر که نسبت 

ش بده نشون دهنده توجه هست ولی بازم فهمیده بود بنیامین حال

این بود که من این مدت بنیامین رو خیلی اذیت کردم،شرمنده ش 

بودم،تو این چند وقت پا به پای من رنج کشید و مواظبم بود،تو این 
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زندگی بنیامین تنها دارایی بود که داشتم،کسی که هر کاری میکنه 

دم اما من از آغوشش فرار کرده بودم،من واقعا شرمنده تا بخن

 ،زیر لب زمزمه کردمبودم

 

نمیتونم از ته دل بگم حالم خوبه چون نیستم اما میتونم وانمود _

کنم خوبم تا به قول ظهیر بنیامین بخنده،خدایا کمکم کن،کمک 

کن بتونم سرپا بشم،کمک کن باز هم بتونم طاقت بیارم و دردام 

 ودم نگه دارم و زندگی عادی داشته باشمرو برای خ

 

 کردم،سرم رو باال گرفتممکث 

 

 خدایا بخاطر بنیامین هم که شده کمکم کن_
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از جام بلند شدم،سجاده رو جمع کردم و همراه چادرم داخل کمدم 

گذاشتم،شونه م رو برداشتم و مقابل آینه مشغول مرتب کردن 

ق بیرون رفتم،از موهام شدم،لباسام رو مرتب کردم و از اتا

ود بنیامین هم بیدار شده،وارد آشپزخونه صدا میومد معلوم ب

آشپزخونه شدم،بنیامین پشت به من وایساده بود و مشغول چایی 

ریختن بود،به میز که انواع خوراکی های صبحونه روش بود نگاه 

کردم،لبخند کم جونی رو لبام اومد،شایدم لبخند نبود و فقط لبام 

و  ود،تو موقعیت بدی بودم ولی بازم بنیامین بودکمی کج شده ب

وجودش این رو به ذهنم یادآوری میکرد که بنیامین همون انگیزه 

ای هست که بخاطرش باید به زندگیم ادامه بدم،دلم برای بغلش 

پر میکشید اما انگار یه چیزی مانع میشد که بهش نزدیک 

،من حق بشم،دستام رو مشت کردم،باید به ترسم غلبه میکردم

ین هم تو فکر بود که متوجه نداشتم از بنیامین بترسم،انگار بنیام

اومدنم نشده بود،از پشت بهش نزدیک شدم،استرس داشتم اما با 

هر جون کندنی بود دستام رو دور شکمش حلقه کردم و چشمام رو 

بستم،دست بنیامین رو دستم قرار گرفت،لرزیدم اما تکون 
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هم فراری میشدم دیگه چیزی برام نمی نخوردم،من اگه از بنیامین 

ام رو باز کردم،دستم رو ول کرد و سمتم برگشت،با موند،چشم

دیدن لبخندش انگار جون دوباره ای به وجودم تزریق شد،چشمای 

غمگینش با لب خندونش تناقض قشنگی داشت،بازوم رو گرفت و 

محکم بغلم کرد،سرم رو به سینه ش فشار داد،چقدر من محتاج 

خودم غوش و دستای حمایت گرش بودم اما این مدت از این آ

دریغش کردم،شرم بر من که از بنیامین میترسیدم،موهام رو چند بار 

پشت سر هم بوسید،از بغلش بیرون اومدم،عمیق نگام کرد،با 

 صدای آرومی گفت:

 

 برای اولین بار تو زندگیم تا سر حد مرگ ترسیدم_

 

 پرسیدم

 

 از چی ترسیدی؟_
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 وار رو صورتم کشیدنوازش  دستش رو

 

ما دیگه نور نداشته باشه،از اینکه این لبا دیگه از اینکه این چش_

 تکون نخوره،از اینکه دیگه نشه بغلت کرد

 

 با غم نگاش کردم،با صدای پر بغض لب زدم

 

 ببخشید_

 

 جان _بی_دل#

 ۷۱_پارت#

 

 متعجب پرسید
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 چی رو ببخشم؟_

 

بخش که اصال حواسم نبود با ببخش که تا این حد آزارت دادم،ب_

 کارام دارم تو رو اذیت میکنمو  حرفام

 

 سرم رو زیر انداختم و ادامه دادم

 

ولی دست خودم نبود،تنهایی رو به هر چیزی ترجیح میدادم،توان _

 حرف زدن نداشتم،نمیتونستم خوب باشم و خودم رو کنترل کنم

 

 دستش رو زیر چونه م گذاشت و سرم رو باال گرفت

 

 حرفا داریم باهم؟میگی دختر؟هوم؟مگه ما از این ی چ_
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 چیزی نگفتم

 

ما با هم بزرگ شدیم،با هم خندیدیم و با هم گریه کردیم،جونت _

به جونم وصله و سر این منتی نیست،تو درد بکشی منم زجر 

میکشم،تو بخندی من بخاطرت قهقهه میزنم،دیگه جوری حرف 

 نزن انگار غریبه ایم

 

من این مرد رو حاال گفته بودم  نش خیره شدم،تابه چشمای مهربو

از خودمم بیشتر دوست داشتم؟با صدایی که از بغض دو رگه شده 

 بود گفتم:

 

حس میکنم بین تموم دردام تو یه هدیه ای که خدا برام فرستاده _

 تا هر وقت کم آوردم نگات کنم و به راهم ادامه بدم
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 خندید

 

میکنیم،یه کم دیگه پیش حس میکنم داریم زیادی احساسیش _

ماال جمله هامون کلیشه ای میشه و بعدا خودمون عق بریم احت

 میزنیم

 

 این بار لبخند جون دار تری زدم

 

 برا ناهار چی میخوری؟_

 

 منتظر نگام کرد

 

 میخوام برم_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 مکث کرد

 

 کجا؟_

 

 آه کشیدم

 

 امروز جمعه ست_

 

 سرش رو به معنی تأیید حرفم تکون داد

 

 برو،بذار یه کم روبراه بشی،هفته بعد نیستی بری ولی مجبور_
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هفته قبل هم نرفتم،نمیشه نرم،خودمم حس میکنم به این رفتن _

 نیاز دارم،شاید یه کم حالم بهتر بشه

 

 دستی به موهام کشید

 

 اگه فکر میکنی حالت بهتر میشه برو حاضر شو میرسونمت_

 

 نه میخوام قدم بزنم،خیلی وقته بیرون نرفتم_

 

چون منم معتقدم نیاز داری یه کم ی خب اصرار نمیکنم یلخ_

 هواخوری کنی،برو ولی مواظب خودت باش

 

 لبخند زدم
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 مواظبم نگران نباش_

 

از کنارش رد شدم،وارد اتاق شدم،جلوی آینه موهام رو با کش 

بستم،صورتم زیادی بی حال و خسته بود،نمیخواستم اینجوری 

به مژه ش نمیکردم کمی ریمیل برم،بر خالف همیشه که اصال آرای

های پرپشتم کشیدم،برق لبم رو برداشتم و رو لبام مالیدم،صورتم 

یه کم جون دار تر شده بود،لباسام رو پوشیدم و از اتاق بیرون 

 رفتم...

 

 جان _بی_دل#

 ۷۲_پارت#

 

 )رها(
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 با شنیدن صدای بابا از اتاق بیرون رفتم

 

 جانان کجاست؟_

 

توجهی به حرف بابا نکرد،بعد نشسته بود و مامان جلوی تلویزیون 

یه هفته تازه اومده بود و اولین سؤالش هم جانان بود،بابا باز تکرار 

 کرد

 

 شمیم با توام،جانان کو؟_

 

 مامان باز جواب نداد،رو به صحرا تکرار کرد

 

 جانان کجاست؟_
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 صحرا جواب داد

 

 پیش بنیامینه_

 

 چرا؟چرا هنوز برنگشته؟_

 

 یزیون نگاه میکرد جواب دادوور که به تلمامان همونط

 

 خودم فرستادمش بره پس دلیلی نداره برگرده_

 

 بابا عصبی گفت

 

 چی داری میگی؟_
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 مامان نیشخند زد

 

میدونی تو چه وضعیتی دخترت رو از زیر دستات بیرون کشیدم؟نه _

نمیدونی چون اصال حواست نبود داری چیکار میکنی،فرداشم فقط 

 بود بزنی به چاککردی این تنها کاری که 

 

 مامان با حرص ادامه داد

 

 دخترت داشت زیر دستات میلرزید_

 

 دستای بابا رو دیدم که مشت شد،به سختی پرسید

 

 چرا جانان رو فرستادی بره_
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 چون نمیخوام دیگه ببینمش_

 

 بابا بلند خندید

 

 پس اون همه ادعای مادر بودنت چی شد؟حاال نمیخوای ببینیش؟_

 

 اب دادیع جون سرماما

 

آره نمیخوام ببینمش،به نظرم با کاری که باهاش کردی بهتره تو _

 هم دیگه نبینیش

 

بابا با قدم های بلند خودش و به مامان رسوند و جلوش وایساد،با 

 صدای بلند داد زد
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تو خیلی بی جا کردی که دخترم و فرستادی بره اگه دوست _

 جاش تو خونه منهر من نداری ببینیش خودت گورت و گم کن،دخت

 

ناباور به بابا نگاه کردم،انتظار شنیدن همچین حرفی رو ازش 

نداشتم،خودش گند زده بود و حاال طلبکار بود؟...مامان با چشمای 

اشکی سمت اتاق رفت و در و محکم بست،بابا کالفه رو به صحرا 

 گفت:

 

 به بنیامین زنگ بزن بگو جانان رو بیاره_

 

 جواب داد کرد وصحرا به من نگاه 

 

 ولی آخه بابا..._
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 نذاشت حرفش رو بزنه و داد زد

 

 میگم زنگ بزن بگو چشم_

 

 با حرص گفتم:

 

زنگ هم بزنید جانان دیگه برنمیگرده،چی از جونش میخوای _

بابا؟میدونی این چند وقت چی به سرش آوردی؟میدونی کاری 

شید ت نباکردی جانانی که همیشه به ما امید میداد و میگفت ناراح

 میگذره دیگه حتی نای حرف زدن نداشت چه برسه به امید؟

 

 نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تو روح جانان رو کشتی بابا،به قول مامان تو رو نبینه خیلی بهتره _

چون قطعا با دیدنت خوشحال نمیشه و تنها چیزی که یادش میاد 

 اون شبه و بس

 

شدم و در رو بستم،پوفی  اتاقمقبل از اینکه بابا چیزی بگه وارد 

کشیدم،کاش بابا برای یه بارم که شده به خودش بیاد و بفهمه چه 

 کاری با خودش و ما کرده...

 

 جان _بی_دل#

 ۷۳_پارت#

 

 )جانان(
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به خونه قدیمی و با صفای روبه روم نگاه کردم،زنگ در و زدم،در 

 ن خونهشدم،ایبا صدای تیکی باز شد،وارد حیاط دلباز و بزرگشون 

بوی زندگی میداد،آرامش خاصی رو بهم منتقل می کرد،از حیاط 

 گذشتم و در ورودی رو باز کردم،با دیدنم سمتم اومد و بغلم کرد

 

 من فدای تو بشم،خیلی دلم برات تنگ شده بود عزیز دلم_

 

از بغلش بیرون اومدم و گونه های سفید و تپلش رو که یه کم 

 مچروکیده شده بود بوسید

 

 لم براتون تنگ شده بودم دمن_

 

 دستم و گرفت
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بیا عزیز دلم،بیا برو لباسات و عوض کن تا منم برات شربت بهار _

 نارنج درست کنم

 

 لبخندی به روش زدم

 

 دستت درد نکنه،حاج بابا کجاست؟_

 

 تو اتاق داره نماز میخونه عزیزم_

 

سه  آستین سمت اتاق رفتم،لباسام رو با شلوار مشکی و بلوز آبی که

ع داشت عوض کردم،موهام و دم اسبی بستم و از اتاق خارج رب

شدم،سمت اتاق حاج بابا قدم برداشتم و در و باز کردم،رو سجاده 

نشسته بود و قرآن میخوند،چقدر این مرد و عطر نابش دوست 
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داشتنی و دلنشین بود،بهش نزدیک شدم و از پشت بغلش کردم و 

 دمدستم و دور شونه ش حلقه کر

 

 م به بهترین حاج بابای دنیاالس_

 

دستام رو از رو شونه هاش برداشت و به جلو کشید،جلوش 

 نشستم،پیشونیم رو عمیق بوسید،با مهربونی به چشمام نگاه کرد

 

 خوش اومدی گل دخترم_

 

 لبخند عمیقی زدم

 

 خوش باشی حاج بابا_
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 خوبی بابا جان؟_

 

ب نیستم و تنها بابا،نه اصال خوچقدر دلم میخواست بگم نه حاج 

چیزی که دلم میخواد اینه که برم تو تنهایی برای تموم دردام 

 اشک بریزم،لبخندی به روش زدم

 

 عالیم_

 

 خب خدا رو شکر_

 

به چهره نورانی و آرامبخشش خیره شدم،این مرد الگوی زندگی 

 من بود

 

 شما خوبی؟_
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 لبخند زد

 

 ببینم و بد باشم؟آره بابا جان مگه میشه تو رو _

 

 قرآنش و بست و از رو سجاده بلند شد

 

پاشو بابا جان،پاشو بریم ببینیم رعنا خانوم تو بساطش چی داره _

 بهمون بده

 

از جام بلند شدم و همراه حاج بابا سمت پذیرایی رفتیم،مامان رعنا 

 با سه لیوان بهار نارنج سمتمون اومد و گفت:

 

 یفه تو خونه باشیمهوا به این خوبی حبیاید بریم تو حیاط بشینیم،_
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 جان _بی_دل#

 ۷۴_پارت#

 

سه نفری بیرون رفتیم و رو تخت داخل حیاط نشستیم،حاج بابا 

 بهم نگاه کرد

 

 چه خبر دخترم؟همه چی خوبه؟_

 

 لبخندی زدم و جواب دادم

 

 شکر همه چی خوبه_

 

 مامان رعنا پرسید
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 عموت چی؟عموت خوبه عزیزم؟_

 

 میذاشتم قطعا خوب بود...اگه من 

 

 بنیامین هم خوبه_

 

 خدا حفظش کنه از این پسر جز آقایی چیزی ندیدیم_

 

 حاج بابا هم تأیید کرد

 

 آره جوون خوبیه خدا حفظش کنه_
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 زیر لب زمزمه کردم

 

 آمین_

 

 جانان_

 

 به صورت مامان نگاه کردم

 

 جانم_

 

 یه کم دست دست کرد و پرسید

 

 نمیکنه؟شمیم که اذیتت _
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مشب باز هم میتونم م،نمیدونستم تا آخر ابا درماندگی نگاش کرد

لبخندای مصنوعی و مزخرفم رو ادامه بدم و وانمود کنم که 

خوشبختم یا نه،حواسم رو به مامان دادم و ناچار نقاب خونسردی 

 رو به چهره م برگردوندم و جواب دادم

 

سی؟معلومه که آخه قربونت برم این چه سؤالیه هر دفعه میپر_

 ی هم دوسم دارهاذیتم نمیکنه،خیل

 

 با ناراحتی نگام کرد

 

چی بگم مادر،نگرانتم،به هر حال شمیم خاطره خوبی از حضور تو _

توی زندگیش نداره،کاش پیش خودمون زندگی می کردی،کاش 

 یونس اینقدر بد رفتار نمی کرد
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 گونه ش رو بوسیدم

 

ن من یاد خاطرات گذشته عزیز دلم دایی یونس حق داره،با دید_

 دوسم دارن و خونواده منن منم تو اون خونه راحتم،اونا هممیوفته،

 

 رعنا خانوم چرا با این حرفا اوقات بچه رو تلخ می کنی_

 

 رو به حاج بابا گفتم:

 

 اشکالی نداره،میدونم مامان رعنا نگران منه_

 

 حاج بابا سعی کرد بحث رو عوض کنه
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وده کوچیکه کی به ما میدی؟روده بزرگه داره رخانوم این ناهار و _

 رو میخوره ها

 

 مامان از جاش بلند شد

 

 االن سفره رو میندازم_

 

منم از جام بلند شدم و دنبال مامان رعنا رفتم تا تو انداختن سفره 

 کمکش کنم...

 

                       *** 

 )ظهیر(
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یم بیرون یه بابا چیه همه ش چپیدی تو خونه و شرکت،پاشو بر_

 کم حال کنیم

 

مینجوری داشت برای بیرون رفتن اصرار می کرد ی که هبه کسر

 نگاه کردم

 

 بیرون چه خبره؟_

 

 رو به روم روی صندلی نشست

 

تو که این همه زندون بودی باید دلت برای بیرون تنگ میشد نه _

 اینکه از زندون بیای تو خونه تلپ بشی

 

 ساکت شد نگاه تندی رو حواله ش کردم که
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وش میگذره یم بیرون،تو هم بیای خمیخوایم با بچه ها بر_

 ها،دیگه خوددانی

 

 بچه ها یعنی کیا؟_

 

 بی حوصله جواب داد

 

 یعنی نیما و بردیا،افسانه و رها،بنیامین هم میاد_

 

خودمم حوصله م سر رفته بود،البته اگه بنیامین نمیومد بازم فرقی 

 نمی کرد و حال نداشتم برم

 

 میامخیلی خب تا ماشین و را بندازی منم _
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 کسری با خوشحالی از جاش بلند شد

 

 چاکرتم داداش_

 

از اتاق بیرون رفت،این پسر هنوز بزرگ نشده بود و هر وقت چیزی 

 که میخواست رو به دست میاورد مثل بچگی هاش ذوق می کرد...

 

 جان _بی_دل#

 ۷۵_پارت#

 

 )جانان(
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نگ ود تا استراحت کنه،دو تا چایی خوش رحاج بابا به اتاق رفته ب

رو تخت نشسته بود و به باغچه  ریختم و به حیاط رفتم،مامان رعنا

نگاه می کرد،رو تخت نشستم و چایی ها رو وسطمون 

گذاشتم،سرش و سمتم چرخوند و به چشمام نگاه کرد،به چشمای 

همرنگ چشمای خودم خیره شدم،تو این چشما همیشه یه غم 

 مونجور که نگام می کرد گفت:بزرگ بود،ه

 

ه تو رو دارم،اگه تو هم به من سر نمیزدی دق می خوبه کچقدر _

 کردم

 

 زمزمه کردم

 

 دور از جون_
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 دستاش و رو دستام گذاشت

 

چشمات دقیقا شبیه چشمای بچه مِ،اونم چشماش همینجوری _

 معصوم و پاک بود

 

 دستش و رو گونه م گذاشت

 

 بود،پاک بود،خانوم بودفاطمه ی منم نجیب _

 

 با بغض نگاش کردماشکاش پایین ریخت،

 

یونس همه عکسای بچه م و پاره کرد،هیچ عکسی ندارم تا وقتی _

دلم براش تنگ میشه بهش نگاه کنم ولی وقتی تو رو میبینم حس 

 میکنم خودش رو به روم نشسته
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 با دستم اشکاش و پاک کردم

 

 برای گفتن داشت چرا نذاشتید توضیح بده؟شاید حرفی_

 

 سرش و زیر انداخت

 

فهمید تا تونست امیر و فاطمه رو کتک زد،حاج بابات  وقتی یونس_

جلوش رو گرفت وگرنه بچه م رو می کشت،حاج بابات حتی ازش 

 توضیح خواست

 

 دوباره اشکاش چکید

 

 خب چی گفت؟_
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 سرش رو باال گرفت

 

یر خودته،تو برگشت تو روی حاج بابات گفت همه این اتفاقا تقص_

 این بال رو سر من آوردی

 

 بلند شروع به گریه کردن کرددای با ص

 

هیچ وقت تا حاال فاطمه رو اینجوری گستاخ ندیده بودم،بچه م _

خیلی با شرم و حیا بود،هیچ وقت روش نمیشد اینجوری با حاج 

 باباش حرف بزنه

 

 چایی ها رو از وسط برداشتم و بغلش کردم

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اذیت نکن عزیز دلم،با گریه کردن که چیزی اینقدر خودت رو _

 ض نمیشهعو

 

 االن حتی نمیدونم بچه م کجاست؟زنده ست یا مرده_

 

 آه کشیدم

 

نمیدونم چی بگم،اصال نمیدونم این وسط کی مقصره اما چیزی _

که میدونم اینه که اون کم آورد،نموند و نجنگید،نمیدونم این بین 

 چه اتفاقی افتاد 

 

 دمبغضم رو قورت دا

 

 اما اون حتی بچه ش رو هم نخواست_
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 بیرون اومد،لبخند تلخی زدمغلم از ب

 

کاریش نمیشه کرد،با غصه خوردن و گریه کردن هم چیزی _

 درست نمیشه

 

 اشکاش رو پاک کرد

 

 ببخش مامان جان تو رو هم ناراحت کردم_

 

دلم میخواست بگم کجای کاری رعنا بانو،این روزها هر کی از 

لبام شه چیزی برای ناراحت کردنم داره،لبخندی رو کنارم رد می

 آوردم
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فدا سرتون،رعنا بانو حواسم هست که امروز هنوز موهام و نبافتی _

 ها

 

 با چشمای اشکی لبخند زد

 

 بیا عزیر دلم،بیا جلوم بشین تا برات ببافم خوشگلم_

 

 جان _بی_دل#

 ۷۶_پارت#

 

 )رها(

 

ورودی دربند وایساده بودیم تا کسری با نیما و بردیا و افسانه دم 

 بیاد

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 ا نیومد؟جانان چر_

 

 به نیما نگاه کردم

 

 حواست نیست ها،جمعه ست،خونه بابا بزرگشه_

 

 بردیا گفت:

 

 جاش خالیه_

 

 افسانه با خنده جواب داد
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بردیا یه جوری میگی جاش خالیه انگار اگه اینجا بود صدایی _

یشست و بعضی وقتا یه کلمه ازش درمیومد،میومد یه گوشه آروم م

 حرف میزد

 

 اروندبردیا کله شو خ

 

 به هر حال همین بودنش هم خوبه،مهم نیست حرف بزنه یا نه_

 

 نیما سرش رو به معنی تأیید تکون داد

 

واال کاش شما هم مثل اون بودید اون وقت یه کم ذهن ما هم _

 استراحت میکرد،هی ور ور حرف میزنید
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نیشگونی از بازوش گرفت و آخش در اومد،لبخندی رو لبام افسانه 

شق این جمع بودم،جمعی که همه مون از ته دل اومد،من عا

م و حاضر بودیم برای هم هر کاری همدیگه رو دوست داشتی

 بکنیم

 

 حاال چرا به بنیامین زنگ نمیزنید بره دنبالش بیارتش_

 

 رو به نیما جواب دادم

 

 خیالجمعه ها جایی نمیاد،بی_

 

 افسانه به رو به رو اشاره کرد

 

 کسری اومد_
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کرد نگاه کردم،کسری و ظهیر از کنارمون پارک به ماشینی که 

ماشین پیاده شدن،انتظار نداشتم ظهیر بیاد،لبخند وسیعی رو لبام 

 نشست،امشب میتونست فرصت خوبی باشه...

 

                         ** 

 )جانان(

 

 حاج بابا_

 

 به صورتم نگاه کرد حاج بابا

 

 جانم بابا جان_
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 حاج بابا بودم من عاشق بابا جان گفتن های

 

 میشه یه کم از حافظ برام بخونی؟دلم برای صداتون تنگ شده_

 

 حاج بابا لبخندی به روم زد

 

 برو کتاب و از رو میز بردار و بیا تا برات بخونم_

 

برداشتم و به پذیرایی از جام بلند شدم و سمت اتاق رفتم،کتاب و 

زد و  برگشتم،کتاب رو دست حاج بابا دادم،عینکش رو به چشم

صفحه ای رو شانسی باز کرد و با صدای آرامبخش و بی نظیرش 

 وندن کردشروع به خ

 

 خرم آن روز کز این منزل ویران بروم_
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 راحت جان طلبم و از پی جانان بروم

 گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب

 ه بوی سر آن زلف پریشان بروممن ب

 دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت

 یمان برومو تا ملک سلرخت بربندم 

 چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت

 به هواداری آن سرو خرامان بروم

 در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت

 با دل زخم کش و دیده گریان بروم

 نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی

 ا در میکده شادان و غزل خوان برومت

 

 جان _بی_دل#
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 ۷۷_پارت#

 

شد، سرم و چرخوندم،با دیدن دایی ش شدم،در باز محو صدای زیبا

یونس متعجب از جام بلند شدم،جمعه ها از صبح تا دوازده شب با 

دوستاش بیرون بود بخاطر همین من جمعه ها میومدم تا من و 

داشت که این ساعت برگشته بود اینجا نبینه ولی جای تعجب 

 خونه،با دیدنم اخماش و تو هم کشید،دستپاچه گفتم:

 

 سالم_

 

 بدون اینکه جواب سالمم رو بده با تن صدای بلند گفت:

 

 این دختره اینجا چه غلطی میکنه؟_
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 حاج بابا از رو مبل بلند شد

 

 صدات و بیار پایین_

 

 دایی عصبی خندید

 

اینقدر جمعه ها رو دوست دارید پس بگو بخاطر همینه که _

 د شنبه ست؟آره؟بخاطر همینه که مامان هر روز میپرسه امروز چن

 

 داد زد

 

 دختر اون مرتیکه به چه حقی پاش و تو خونه ما میذاره؟_

 

 مامان رعنا جلو رفت
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 یونس پسرم آروم باش همسایه ها میشنون_

 

 به جهنم بذار بشنون_

 

 فتسمتم اومد و بازوم رو محکم گر

 

 گمشو از خونه ما برو بیرون_

 

 با بغض نگاش کردم،حاج بابا داد زد

 

بچه رو ول کن،تو این خونه بزرگتر  و یونس،دستببر صدات _

 هست،هر وقت من مردم اینجوری صداتو باال ببر
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دایی نیشخند زد،بازوم رو محکم تکون داد و با اون یکی دستش 

 من و نشون داد

 

مادرش هرزن،اینم از جنس  پدر من این دختر پدر و_

 هموناست،هرزه ها رو تو خونه ت راه نده

 

ون رو نمیشنیدم و فقط درگیر جمله نگاه کردم،حرفاشناباور به دایی 

 آخرش بودم،من هرزه م؟چرا؟مگه از من چی دیده بود؟...

 

                         *** 

 )ظهیر(

 

قلیون و با بچه ها دور هم رو تخت داخل رستوران نشستیم،

مخلفات سفارش دادیم،به رها نگاه کردم داشت با کسری حرف 
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ه باز بود و چال گونه ش خودنمایی می میزد و نیشش تا ت

لی کوتاه پاره با مانتو  کرد،زیبایی این دختر واقعا چشمگیر بود،شلوار

جلو باز قرمز تنش بود،زیر مانتوشم یه تاب کوتاه پوشیده بود که به 

نافش نمایان می شد،شال مشکیشم رو  محض تکون خوردنش

پسرا حواسشون رو  گردنش افتاده بود،به دور و بر نگاه کردم،بیشتر

 تخت ما بود

 

 ظهیر جان داداش،اومدی اینجا تا بری تو هپروت_

 

 نگاهی به قیافه کسری انداختم

 

نه په اومدم به چرت و پرتای تو گوش بدم،تو خسته نمیشی _

 اینقدر فکت و میجونبونی؟
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 نیشش و باز کرد

 

بابا اگه من حرف نزنم پس کی حرف بزنه حال و هواتون و _

 ؟عوض کنه

 

 سری به نشونه تأسف براش تکون دادم،بنیامین سمت تخت اومد

 

 سالم میبینم که جمعتون جمعه_

 

 با همه مون دست داد و کنارم نشست

 

 خوبی؟چه خبر_

 

 جواب دادم
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 هیچی سالمتی_

 

 برداشتمشلنگ قلیون و 

 

 کیان کو؟_

 

 با برادر زادت رفته خوشگذرونی_

 

 اخم کرد

 

 غیرتم برمیخوره نگو دیگه مگه نمیدونی به_
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 نیشخند زدم،گوشیش و درآورد و مشغول شماره گیری شد

 

 به کی زنگ میزنی؟_

 

 جواب داد

 

 جانان_

 

 جان _بی_دل#

 ۷۸_پارت#

 

 )جانان(
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داشتن وزنم و نداشت،با سستی از خونه بیرون زدم،پاهام توان نگه 

گام برداشتم،حرفای دایی از ذهنم نمیرفت وقتی با تموم توانش داد 

 دز

 

 بابا این دختر هرزه ست_

 

 لبخند بی معنی رو لبام اومد

 

 بابا این دختره نحسه_

 

کلمه نحس تو ذهنم تکرار شد،بی اراده خندیدم،نحس...آقاجون هم 

حسه،چرا؟صدای دایی تو همین و می گفت،می گفت این دختره ن

 سرم میچرخید
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 هرزه ست_

 

همین راحتی پاهام و دنبال خودم می کشیدم،من هرزه م؟چرا؟به 

انت پدرم؟یا به جرم قضاوتم می کرد؟به چه جرمی؟به جرم خی

ازدواج پنهانی اون زن؟...با بی حسی خودم و به جدول کنار خیابون 

شدم،تقصیر من  رسوندم و روش نشستم،بی هدف به رو به رو خیره

چی بود؟من که نوزده ساله دارم تاوان کار آدمایی که من و به دنیا 

کی باید تاوان اشتباه اونا رو بدم؟...گوشیم زنگ  آوردن میدم،تا

بی جونم از کیفم بیرون خورد،یه بار...دو بار....سه بار...با دستای 

کشیدم،میدونستم اگه جواب ندم همینجوری زنگ میخوره،با 

 که به زور شنیده می شد جواب دادم صدایی

 

 جانم_

 

 بنیامین با مکث گفت:
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 جانان خودتی؟_

 

 آره_

 

 نجوریه؟دات ایچرا ص_

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

 چیزی نیست_

 

 کجایی؟_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 تو خیابون_

 

 متعجب پرسید

 

 تو خیابون چیکار میکنی؟_

 

بغض داشت خفه م می کرد،حتی توان حرف زدن هم نداشتم،با 

 لب زدمسختی 

 

 نشستم_

 

 صداش و باال برد
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چرا داری چرت و پرت میگی؟رفتی تو خیابون نشستی؟مگه االن _

 د خونه بابا بزرگت باشی؟رفتی خیابون چه غلطی بکنی؟نبای

 

 بی حال گفتم:

 

 بعدا حرف میزنیم_

 

 میگم کجایی؟آدرس بده بیام دنبالت_

 

 بغضم و قورت دادم و کمی صدام و باال بردم

 

میشه نگران من نباشی؟میشه به زندگی خودت برسی؟خسته _

ودت نشدی اینقدر مواظب منی؟بسه بنیامین بسه،یه کم برا خ

 زندگی کن،من خوبم
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 سعی کردم صدام نلرزه

 

من از پس خودم برمیام،نگرانم نباش،چیزیم نمیشه،یه کم تفریح _

 کن و به خودت برس 

 

 عربده زد

 

 بینم کجاییحرف مفت نزن برای من،بنال ب_

 

دیگه نتونستم لرزش صدام و کنترل کنم،گوشیم و قطع 

م سرازیر نشه،به  کرد،چشمام و محکم رو هم فشار دادم تا گریه

 آسمون نگاه کردم،لبخند تلخی زدم
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میبینی خدا،قرار بود بیام اینجا یه کم حالم بهتر بشه اما مثل _

نیستم  اینکه دلخوشی و حال خوب برای من زیادیه،شاید الیقش

 نمیدونم اما این رو میدونم که بنده هات بدجور دارن دل میشکونن

 

 با صدای لرزون لب زدم

 

 آرومم کن_

 

 صدای پیام گوشیم بلند شد،بنیامین بود،نوشته بود

 

جانان به همون خدایی که میپرستی اگه همین االن آدرس ندی _

 بیام دنبالت دیگه نه من نه تو

 

 ب زمزمه کردملبخند پر بغضی زدم،زیر ل
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 شکرت خدا،شکرت که بنیامین رو دارم_

 

 جان _بی_دل#

 ۷۹_پارت#

 

 )ظهیر(

 

م جانان چی می گفت زد نگاه کردیم،نمیدونبه بنیامین که داد می

 که تا این حد عصبی شده بود،باز داد زد و گفت:

 

 حرف مفت نزن برا من،بنال ببینم کجایی_

 

 چند دقیقه مکث کرد
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 الو...الو جانان_

 

 عصبی گوشی رو پایین آورد،پرسیدم

 

 چی شده_

 

 رها نگران گفت:

 

 بنیامین جانان خوبه؟_

 

 انداخت و جواب داد بنیامین نگاهی بهمون
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 نمیدونم_

 

 از جاش بلند شد

 

 کجا میری_

 

 جواب داد

 

 میرم دنبال جانان_

 

 رها مشکوک نگاش کرد

 

 جانان که جمعه ها جایی نمیاد_
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 کالفه دستی به موهاش کشید

 

 اینبار رو شاید بیاد_

 

بدون توجه به ما رفت،مثل اینکه این دختر کال بلد بود دردسر 

 رو به جمع گفت: درست کنه،افسانه

 

 بچه ها پاشید یه کم راه بریم،چیه همه ش نشستیم اینجا_

 

 منم موافقم_

 

 کسری به بردیا نگاه کرد و خندید
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 ی مخالفت کنی؟حاال تو مگه جرئت دار_

 

 بردیا چپ چپ نگاش کرد

 

 ببند_

 

با بچه ها از رو تخت بلند شدیم ،پشت سرشون راه افتادم،رها هم 

بهش رسیدم،کنار هم گام برداشتیم،بی توجه آروم حرکت می کرد،

 به اون به دور و بر نگاه کردم

 

 ظهیر_

 

 همونجور که به روبه رو نگاه میکردم جواب دادم
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 چیه_

 

 کالفه پرسید

 

چی باعث شده تا این حد سرد بشی؟تو هیچ وقت اینجوری _

 نبودی

 

 جواب دادم

 

 چیزی نشده فقط تو رو بهتر شناختم_

 

تو هیچ وقت کسی رو دوست  یکنی؟من غیر ازچرا اینجوری م_

 نداشتم
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سرجام وایسادم،سمتش برگشتم،اونم ایستاد،به چشماش خیره 

 رو از پا دربیارهشدم،این چشما میتونست هر پسری 

 

چرا نمیری سر اصل مطلب،بگو چی میخوای؟از این حرفا _

 میخوای به کجا برسی؟

 

 چشماش رو مظلوم کرد و لب زد

 

 مبل با هم باشیمیخوام مثل ق_

 

 همونجور که به چشماش خیره بودم گفتم:

 

 که چی بشه؟_
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 که بعدش ازدواج کنیم_

 

 پوزخند زدم

 

 میدونی من اهل ازدواج نیستمحالت خوب نیست نه؟تو که _

 

 جان _بی_دل#

 ۸٠_پارت#

 

 من میخوامت ظهیر،همه جوره میخوامت_

 

 حتی اگه هیچ وقت نخوام ازدواج کنم بازم هستی؟_
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 گین نگام کردمغ

 

 بازم هستم_

 

 خوبه_

 

راه افتادم که دستم و گرفت تا وایسم،منتظر نگاش کردم تا ببینم 

 باز چی میخواد

 

 چیز مثل قبل میشه؟االن یعنی همه _

 

 نه،هیچی مثل قبل نمیشه_

 

 یعنی چی؟_
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 یعنی من دیگه اون آدم سابق نیستم_

 

 لبخند زد

 

 اشکال نداره،درستش می کنیم_

 

 گام کردحالی نبا خوش

 

تو فقط یه فرصت دیگه به من بده قول میدم همه چیز و درست _

 کنم

 

دستش عصبانی دروغ چرا من هنوزم به رها کشش داشتم اما از 

بودم و نمیتونستم جدی بهش فکر کنم،چون دختری که با همه 
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باشه به درد نمیخوره اما فقط بخاطر کششی که بهش داشتم بد 

وقت میگذروندم وقتی هم که خودش  نبود اگه گاهی باهاش

 اینجوری راضی بود

 

فقط یه فرصت میدم پس مواظب باش چیکارا میکنی،زیادم _

 یادپاپیچم نشو خوشم نم

 

 به چشماش نگاه کردم

 

 در ضمن،خوشم نمیاد کسی فکر کنه با هم رابطه داریم_

 

 با ذوق نگام کرد

 

 باشه_
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                           ** 

 )جانان(

 

با صدای بوق ماشینی سرم و باال آوردم،ماشین بنیامین بود،از جام 

 رفتم،در و باز کردم و نشستمبلند شدم و سمت ماشین 

 

 سالم_

 

 کامل سمتم چرخید و به چشمام نگاه کرد،پرسیدم

 

 چرا اینجوری نگاه میکنی_
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زنم تا دوست دارم همین االن یه کشیده درست حسابی بهت ب_

 فتی تکرار کنیدیگه جرئت نکنی از این چرت و پرتایی که گ

 

 به چشمای عصبیش خیره شدم

 

هستم،بسه بنیامین،نمیخوام گرفتار زندگی من هنوزم سر حرفم _

 بشی

 

 صداش و باال برد

 

 به وهلل یه بار دیگه این حرفا رو تکرار کنی میزنم دهنت_

 

 منم صدام و باال بردم
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فاشون میزنن تو دهنم،تو که از همه میزنن،با حربزن،تو هم بزن،_

 همه بیشتر به گردنم حق داری،تو هم بزن

 

 و ادامه دادم آب دهنم و قورت دادم

 

اگه میبینی بهت آدرس دادم بیای دنبالم فقط بخاطر این بود که _

طاقت این و نداشتم شب بیام خونه تو هم از دستم عصبانی 

وم نمیگیری و امشب بهت زهر باشی،میدونستم اگه نگم کجام آر

میشه،لطفا اینجوری نباش بنیامین،لطفا اونقدر درگیر من نباش که 

 هم تلخ بشه بخاطرم زندگی تو

 

 جان _بی_دل#

 ۸۱_پارت#
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 عصبی دستاش و مشت کرد

 

 تو اون خراب شده چه اتفاقی افتاده که اومدی تو خیابون _

 

 به رو به رو نگاه کردم

 

 دایی یونس برگشت_

 

 بخ_

 

 نفس عمیقی کشیدم

 

 خب نداره،اون که نمیدونست من هر جمعه میرم اونجا_
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 ریختی؟چی بهت گفت که اینقدر بهم _

 

 لبخند تلخی زدم

 

 مهم نیست_

 

 دستش و رو دستام گذاشت و فشار کمی بهش وارد کرد

 

 میگم چی گفت_

 

به چشمای مهربونش نگاه کردم،هیچ وقت نمیتونستم به این 

 چشما دروغ بگم
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هرزه،نحس،میگه من هر دوتاشم،چون دختر بابامم،چون دختر _

 اون زنم

 

 آه کشیدم

 

بینشون دعوا میشد،منم اومدم بیرون،نمیخواستم اگه میموندم _

اونجا هم بخاطر من دعوا بشه،طفلی حاج بابا و مامان رعنا خیلی 

 اذیت شدن،امیدوارم فشارشون باال نرفته باشه

 

 و چشمام و بستم سرم و به پنجره تکیه دادم

 

 میبینی بنیامین،هر جا که برم بازم اضافیم_

 

 گوشم رسید صدای نفس های عصبی بنیامین به
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 من بدجور حال این پدر سگ و میگیرم_

 

چشمام و باز کردم و به چشمای قرمزش نگاه کردم،با صدای 

 محکمی گفتم:

 

 تو هیچ کاری نمی کنی_

 

 زدم مستقیم به مردمک چشماش خیره شدم و لب

 

چون خودتم خوب میدونی اگه آسیبی بهش برسه،دیگه حتی _

 باهات حرف نمیزنم

 

 عصبی خندید
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تا کی میخوای اینجوری ادامه بدی؟همه هر چی دوست دارن _

بهت بگن،هر جور دلشون خواست اذیتت کنن بعد تو سکوت کنی 

 و تازه وقتی منم یه چیزی میگم ازشون دفاع میکنی

 

 دسرش و عصبی تکون دا

 

آفرین همینجوری ادامه بدی عالی میشه،بهت مدال بدبختی _

 میدن

 

 پوفی کشیدم

 

حرف میزنی که انگار هیچ وقت من و نشناختی؟من از چرا جوری _

هیچ کس دفاع نمیکنم،من فقط نگران تو هستم که میدونم اگه 
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ولت کنم میری با هر کس که اذیتم کرده باشه دعوا میکنی،تو 

وم آدمایی که هر جور دلشون میخواد حرف برای من مهمی نه تم

 میزنن

 

 مکث کردم،کالفه ادامه دادم

 

گم چون تأثیری نداره،من نمیخوام برای اثبات من چیزی نمی_

اینکه هرزه نیستم با دایی دعوا کنم،من نمیخوام برا آدمایی که 

 بدون اینکه چیزی ازم بدونن قضاوتم میکنن خودم رو اثبات کنم

 

 کردم با غم بهش نگاه

 

خسته شدم،اگه سکوت نکنم باید هر روز برای دفاع از خودم _

 م کن چی میگمبجنگم،حداقل تو یکی درک
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بدون اینکه چیزی بگه به گردنش دست کشید و ماشین و روشن 

 کرد،سرم و به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمام و بستم...

 

 جان _بی_دل#

 ۸۲_پارت#

 

 )رها(

 

 یمرها بیا چند تا عکس بگیر_

 

 پیش افسانه نشستم و شروع کرد به سلفی گرفتن

 

 ستاوایسا یه دونه خوشگل بگیرم بذارم این_
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 چند تا مدل مختلف گرفتیم و یکی رو همون موقع استوری کرد

 

 باور کن االن درستش اینه با من عکس بگیری نه با رها_

 

 افسانه با بدجنسی رو به بردیا گفت:

 

 شدم دیگه با تو زیاد عکس گرفتم خسته_

 

 کسری خندید

 

میبینی داداش؟از همین حاال ازت خسته شده،دخترای این دوره _

 زمونه اینجورین دیگه
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 افسانه چپ چپ به کسری نگاه کرد

 

 تو حرف نزنی کسی نمیگه اللی_

 

 رو به بچه ها گفتم:

 

 بنیامین چرا نیومد پس؟_

 

 نیما گوشیش رو درآورد

 

 موندهوایسا بهش زنگ بزنم ببینم کجا _

 

 افسانه با بی حالی رو تخت نشست
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ه دیگه شام نخورم آره زنگ بزن بگو زود بیاد چون تا چند دقیق_

 پس میوفتم

 

نیما ازمون دور شد،کنار افسانه نشستم،به تخت بغلی که چند تا 

دختر نشسته بودن نگاه کردم هی داشتن به ما اشاره 

اشاره میکنن و  میکردن،چشمام رو ریز کردم تا ببینم دارن به کی

چشم و ابرو میان،رو به روشون ظهیر نشسته بود و کامال معلوم بود 

ادا و اطوار رو برای کی درمیارن،ناخوداگاه اخمام تو هم  این

رفت،ظهیر فارغ از مکان رو تخت لش کرده بود و قلیون 

میکشید،جام رو تغییر دادم و درست روبه روی ظهیر نشستم،جوری 

 ستم،ظهیر یه لنگه ابروش رو باال دادکه دید دخترا رو ب

 

 گانیه؟خیر باشه چرا اومدی وسط نمایش؟پیام های بازر_
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 متعجب نگاش کردم

 

 نمایش؟_

 

 گوشه ابروش رو خاروند

 

 االن فکر میکنی اومدی رو به روم نشستی اونا رو نمیبینم؟_

 

 اخم کردم

 

 حداقل کمتر میبینی_

 

 نیشخند زد
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برا  خوشگلیت کرده معلومه چیزیهر چی گِل بوده خدا صرف _

 عقل و هوشت باقی نذاشته

 

کردم،االن تعریف کرد یا تخریب؟واقعا من خنگ شده گنگ نگاش 

بودم یا اون عجیب حرف میزد؟بدون اینکه به معنی حرفش فکر 

کنم لبخند اومد رو لبم،همین که از نظرش خوشگل بودم کافی 

 بود...

 

                       **** 

 ان()جان

 

 بنیامین ماشین رو نگه داشت،متعجب بهش نگاه کردم
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 اینجا؟ چرا اومدی_

 

 ماشین رو خاموش کرد

 

 مگه دلت نمیخواد سر همه آدمای زندگیت داد بزنی؟_

 

 منتظر نگاش کردم تا ادامه بده،به رو به رو اشاره کرد

 

 جان _بی_دل#

 ۸۳_پارت#

 

 خب اینجا میتونی هر چقدر دوست داری جیغ بزنی_
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رو در ماشین رو باز کرد و پیاده شد،در سمت منم باز کرد و دستم 

گرفت تا پیاده بشم،به رو به رو نگاه کردم و خندیدم،بنیامین 

 دستش رو روی شونه م گذاشت

 

 خندیدی یا من اشتباه دیدم؟_

 

 سرم رو برگردوندم 

 

مگه میشه آدم کسی رو داشته باشه که همه جوره به فکرشه و _

 نخنده؟

 

 م رو جلو بردم و گونه ش رو بوسیدمرس

 

 مرسی_
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رفت و وارد شلوغی شدیم،صدای جیغ و داد چشمک زد،دستم رو گ

اونقدر بلند بود که از همون اولش ذوق کردم،بنیامین با صدای بلند 

 گفت

 

 همین جا باش تا بلیط بگیرم_

 

 باشه_

 

 بنیامین سمت باجه رفت و منم سر جام ایستادم،به دور و بر نگاه

کردم،پسر بچه ای دست مامانش رو ول کرد و سمت وسیله ها 

امانش هم جیغ جیغ میکرد که ندو میوفتی،لبخند تلخی مدوید،

زدم،من وقتی بچه بودم همیشه آرزوی این رو داشتم با مامانم برم 

پارک،برم شهربازی،مثل تموم بچه ها اما هیچ وقت همچین چیزی 

 رو تجربه نکردم
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 یا بریمبلیطا رو گرفتم ب_

 

 کردبا شنیدن صدای بنیامین از جا پریدم،مشکوک نگام 

 

 چیزی شده؟_

 

 نه_

 

 دستم و گرفت

 

 پس بیا بریم_
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 به دستش نگاه کردم،متعجب پرسیدم

 

 چرا این همه بلیط گرفتی؟ما که دو نفریم_

 

 خندید

 

نیما زنگ زد تا فهمید اینجاییم گفت عمرا بذارم امشب دو تایی _

و مطمئن باش با آخرین سرعت خودم و  بهتون خوش بگذره

 بهتون میرسم

 

 خندیدم

 

 پس تا اونا میان بریم یه گوشه بشینیم_
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 نیما گفت ساندویج میگیرم میارم گشنه نمونیم_

 

 سرم و به معنی باشه تکون دادم

 

                        **** 

 )ظهیر(

 

 و باال دادبا دیدنمون از جاشون بلند شدن،بنیامین یه لنگه ابروش ر

 

 عجیب غریبهاینکه ظهیر اومده باشه شهربازی یه چیز _

 

 اخم کردم
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االنم دوست دارم به جای این شلوغی و جیغ جیغ شنیدن برم رو _

 تختم بخوابم

 

 پس چرا نمیری؟_

 

 بدون اینکه جوابش رو بدم به جانان چشم دوختم

 

 سالم_

 

 جوابش رو دادم

 

 سالم_
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ی دون،بچه ها باهاش احوالپرسچشماش غمگین بود و لباش خن

 کردن

 

 ید خوش میگذرونید به ما نمیگید؟حاال دو تایی میا_

 

بقیه هم حرف کسری رو تأیید کردن،بنیامین به جانان نگاه کرد و 

 جواب داد

 

 باز خواستاتون رو بذارید برا یه وقت دیگه،االن بیاید بریم_

 

 نیما گفت:

 

 ساندویجا رو گذاشتم تو ماشین_
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 یخوریمبعدا مباشه _

 

 جان _بی_دل#

 ۸۴_پارت#

 

 رفتیم،جانان سر جاش وایسادسمت سفینه 

 

 میشه من سوار ستاره بشم؟_

 

 بنیامین مخالفت کرد

 

فکرشم نکن،هم برا قلبت خوب نیست هم اینکه هیچ کدوممون _

 جرأت نداریم سوارش بشیم
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 افسان هم اعتراض کرد

 

 هنت خیلی وحشتناکهجانان دیوونه شدی؟دل و روده ت میاد تو د_

 

بنیامین برد و نمیدونم چی گفت که جانان سرش رو نزدیک گوش 

 بنیامین پوف کالفه ای کشید و گفت:

 

 کسی ستاره رو سوار میشه؟_

 

 کسری خندید

 

 اگه میخواید من با جانان میرم ولی قول نمیدم که نرینم به خودم_

 

 رها معترض جواب داد
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 و سوار بشیم االنبرای سفینه بلیط گرفتیم این _

 

 جانان انداختبنیامین نگاهی به 

 

جانان هیجان بیشتر از سفینه میخواد انگار،شما برید سفینه رو _

 سوار بشید،من و جانان هم میریم ستاره

 

 من باهاش میرم،میدونم از ستاره خوشت نمیاد_

 

 خندید

 

 قربون آدم چیز فهم،پس به تو میسپرمش_
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ن م و به جانااجه رفتم،دو تا بلیط گرفتاز کنارشون گذشتم و سمت ب

 اشاره کردم بیاد،تو صف منتظر وایسادیم،به صورتش نگاه کردم

 

 مجبور بودی سوار این بشی؟_

 

 نفس عمیقی کشید

 

 هر کدوم ترسناک تر باشه دوست دارم امتحانش کنم_

 

 یه لنگه ابروم رو باال دادم

 

 چرا؟_

 

 غمگین نگام کرد
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که شده د دقیقه هم نم جیغ بزنم و برای چنتا بتونم با تموم توا_

 ذهنم خالی بشه

 

سرم و به معنی فهمیدن تکون دادم،نوبتمون شد و به جانان اشاره 

کردم تا بشینه،خودمم کنارش نشستم،کمربندامون رو بستیم،آروم 

 پرسیدم

 

 مطمئنی نمیترسی؟_

 

 مظلوم نگام کرد

 

 خیلی میترسم_
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 چشمام و ریز کردم

 

 و سوار شدی؟نقدر میترسی مرض داری ای_

 

 از دارم همینبهش نی_

 

دستی به موهام کشیدم،دختره خل شده بود،با حرکت ستاره صدای 

جیغ و داد باال رفت،بدجور تکون میداد و به قول افسانه دل و روده 

آدم رو بهم میپیچوند،جانان بلند جیغ میزد و گریه میکرد،با دیدن 

از روی ترس نبود،با بر اشکاش متعجب نگاش کردم،این گریه 

ن،صدای جیغا بیشتر شد،منم دیگه حالت تهوع بهم عکس کردنمو

دست داده بود،جانان همچنان داشت با صدای بلند گریه میکرد و 

جیغ میزد اما کسی حواسش نبود،این لنتی چرا تموم نمیشد،باالخره 

بعد چند دقیقه ایستاد،خیلیا رنگ و روشون پریده بود،با اخم به 
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جام بلند شدم،دستمالی  ن که صورتش اشکی بود نگاه کردم،ازجانا

 از جیبم درآوردم و سمتش گرفتم

 

میخواستی گریه کنی جای بهتر سراغ داشتم دیگه چرا سوار این _

 مزخرف شدی؟

 

دستمال رو از دستم گرفت و صورتش رو پاک کرد،با صدای تو 

 دماغی گفت:

 

 هشگریه نمیکردم،چشمام حساسه،باد میخورد ب_

 

 پوزخند زدم

 

 ستیدروغگوی خوبی نی_
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از جاش بلند شد و جلوتر از من پایین رفت،بچه ها پایین منتظر ما 

 ایستاده بودن،افسان با ذوق گفت

 

 بیاید بریم اونجا،تیراندازی کنید جایزه میدن_

 

همه مون رو سمت جایی که گفت کشوند،بردیا جلو رفت و نشونه 

ه هدف نخورد،افسان لباش رو هاش رو پرت کرد و هیچ کدوم ب

 کرد و گفت:جمع 

 

 حداقل یکی رو درست میزدی چشم نمیخوردی_

 

 بردیا نیشش رو باز کرد
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 عشقم میدونی که نشونه گیریم خوب نیست_

 

جلو رفتم و نشونه گیری کردم،هر سه تاش به هدف خورد،کسری 

 سوت زد

 

 ایول داری داداش_

 

صورتی که نسبتا  پسری که مسئول اونجا بود عروسک خرسی

داد،برای نشونه گیریم عروسک دادن؟به قیافه من بزرگ بود دستم 

 میخورد عروسک الزم داشته باشم؟پسرا با خنده نگام کردن

 

 داداش خیلی بهت میاد_
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چپ چپ به کسری نگاه کردم،سمتشون رفتم،چشمای جانان 

هنوزم قرمز بود،بی اراده عروسک رو تو بغلش انداختم و کنار 

 ش زمزمه کردمگوش

 

 تم دیگه گریه نکنعروسکم برات گرف_

 

 جان _بی_دل#

 ۸۵_پارت#

 

 )جانان(

 

 عروسکم برات گرفتم دیگه گریه نکن_
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با شنیدن حرفش چشمام گرد شد،معلوم بود کسی صداش رو 

 نشنیده،افسان کنارم ایستاد و زیر گوشم با خنده گفت:

 

 چه حسی داری از ظهیر بهت عروسک رسیده؟_

 

 بود نگاه کردمکه همچنان لبخند رو لبش  فسانبه ا

 

 حس شاهزاده بودن_

 

 خندیدیم

 

خدایی با اون هیکلش خیلی جیگر بود وقتی عروسک رو پرت _

 کرد

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دستش رو کشیدم تا پشت سر بقیه بریم و جا نمونیم

 

بیا بریم االن ولت کنم تا صبح هزار تا استدالل برا کارش پیدا _

 میکنی

 

 بازوم و گرفت

 

رو تحلیل کنم،خودت میدونی به نظرم که حق دارم این کارش _

 که این کارا از ظهیر بعیده

 

افسان چرا قضیه رو کش میدی،برام عروسک نخریده که،احتماال _

 من دم دست تر بودم انداخت تو بغل من همین

 

 افسان لبخند مرموزی زد
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الن به جان تو اگه به جای ظهیر یه پسر دیگه این کار و میکرد ا_

میبافتم که طرف عاشقته حتما بخاطر همین این کلی برات فلسفه 

کار و کرده اما خب چون ظهیر این کار و کرد هیچی ندارم بگم 

 غیر از تعجب

 

به عروسکی که دستم بود نگاه کردم،پشمالو و نرم بود،با یادآوری 

حرف ظهیر ناخودآگاه لبخندی رو لبام اومد،ظهیر اونقدرا هم که 

 اد سرد نبود...نشون مید

 

                         *** 

 )رها(
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نیما ساندویج ها رو دستمون داد،کنار بقیه رو چمن نشستم،به 

جانان که عروسک تو بغلش بود نگاه کردم،نمیدونم چرا اما از این 

کار ظهیر بدم اومد،مطمئن بودم که هیچ منظوری از انجام این کار 

ان به من عروسک رو به جای جاننداشت اما بازم انتظار داشتم 

میداد،کالفه کاغذ دور ساندویج رو باز کردم و گاز کوچیکی 

 زدم،نیما رو به جمع گفت:

 

 بچه ها جمعه هفته بعدی پایه اید بریم کوه؟_

 

 افسان طبق معمول مخالفتش رو اعالم کرد

 

بابا تو رو خدا کوه رو ول کنید،آدم صبح جمعه باید بخوابه نه _

 زود بره کوه اینکه صبح
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 خندیدکسری 

 

تو اینقدر ناراحتی نیا،اتفاقا بدون تو به نظرم بیشتر خوش _

 میگذره،حداقل صدای غرغرات رو نمیشنویم

 

 افسان مشتی به بازوی بردیا کوبید

 

 یه وقت برای طرفداری ازم چیزی نگی ها_

 

 بردیا بازوش و مالید

 

 چرا من و میزنی من که چیزی نگفتم_

 

 ه بریمه فکر خوبیبه نظرم ک_
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افسان چپ چپ نگام کرد،بی توجه بهش مشغول ساندویجم 

 شدم،بقیه بچه ها هم موافقت خودشون رو اعالم کردن

 

 پس جمعه پنج صبح همگی آماده باشید_

 

 جان _بی_دل#

 ۸۶_پارت#

 

 )ظهیر(

 

این میزان از سر و صدا دیگه داشت کالفه م میکرد،خودمم 

زودتر اون محیط  ،دلم میخواست هر چهنمیدونستم چرا اومدم اینجا

نچسب و پر از جیغ جیغ رو ترک کنم و برم خونه راحت بخوابم اما 
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حیف که ماشین نیاورده بودم و بخاطر کسری مجبور بودم 

 بمونم،کالفه پوفی کشیدم،کسری بلیطا رو گرفت و سمتمون اومد

 

 بریم_

 

 روی صندلی نشستم

 

 من نمیام شماها برید_

 

 ردکسری اخم ک

 

 حال میدهبیا کشتی صبا _

 

 دستی به موهام کشیدم
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 حال ندارم پاپیچم نشو کسری_

 

 خیلی خب_

 

 رها کنارم ایستاد

 

 منم نمیام_

 

 نیما نگاش کرد

 

 تو دیگه چرا_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 رها کنارم نشست

 

 زیاد از کشتی صبا خوشم نمیاد_

 

 خیلی خب_

 

 جانان عروسک رو دست رها داد

 

 پس اینم پیشت باشه_

 

کردم،حس میکردم از وقتی بهش عروسک رو ه اش نگابه چشم

دادم چشماش برق میزنه،شاید عروسک دوست داره و ذوق 

 کرده،بچه ها همراه هم رفتن،به دور و بر نگاه کردم
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 عروسک خوشگلیه_

 

 سرم رو سمت رها چرخوندم،اخم داشت

 

 بخاطر خوشگلی عروسک اخم کردی؟_

 

 به چشمام نگاه کرد

 

 وسک اخم کردمرعنه،بخاطر صاحب _

 

 یعنی چی؟_

 

 موهاش و از جلو چشمش کنار زد و جواب داد
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 فکر میکردم عروسک رو به من میدی_

 

 یه لنگه ابروم رو باال دادم

 

 نکنه داری به خواهرت حسودی میکنی_

 

 اخم کرد

 

تنها کسی که هیچ وقت بهش حسودی نمیکنم جانانه چون قطعا _

 ر باشه و حسودی کنمترتو زندگیش چیزی نداره که از من س

 

 سرم رو به معنی فهمیدن تکون دادم
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یعنی منظورت اینه که تو هر زمینه ای نسبت به جانان برتری _

 داری؟

 

 با اعتماد به نفس نگام کرد

 

 دقیقا_

 

 نیشخند زدم

 

ولی تو همین چند تا برخوردی که باهاش داشتم فهمیدم که تو _

 داره یریه چیزی نسبت به تو و بقیه دخترا برت

 

 متعجب نگام کرد
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 چی؟_

 

کم حرف میزنه چیزی که خاندان فرهادی بلد نیستن،همین کم _

 حرف زدنش برتری بزرگیه

 

 با حرص نگام کرد

 

 من کی زیاد حرف زدم؟_

 

 همین االن داری زیاد حرف میزنی_

 

گوشیم رو از تو جیبم درآوردم و بدون توجه به رها مشغول 

قدر عصبیه،همین غرور بیش از ن چاالشدم،میتونستم تصور کنم 

حدش که حس میکرد از هر نظر کامله باعث شده بود تا فکر کنه 
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هیچ موقع اشتباه نمیکنه و همیشه حق با اونه،دستش و روی دستم 

 گذاشت،سرم وباال آوردم و به صورتش نگاه کردم

 

 بریم نشونه گیری؟این بار میتونی به منم عروسک بدی_

 

 نفس عمیقی کشیدم

 

 خودت برو شاید تونستی بگیری_

 

غمگین نگام کرد،دست خودم نبود،من رها رو نبخشیده بودم و 

مطمئن بودم هیج وقت هم نمیبخشمش فقط بهش فرصت دادم تا 

خودش بفهمه با غلطایی که کرده نمیتونه هیچ جوره دیگه من رو 

 داشته باشه و دست از سرم برداره،قطعا اگه برادرزاده بنیامین نبود

 یگه ای باهاش تسویه میکردم...ر دجو
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 جان _بی_دل#

 ۸۷_پارت#

 

 )جانان(

 

بعد از اینکه چند تا وسیله دیگه هم سوار شدیم با خستگی سمت 

رها و ظهیر رفتیم،اونا باهامون نیومدن و ترجیح دادن منتظر یه 

گوشه بشینن،رها با دیدنم عروسک رو دستم داد،چرا حس میکردم 

 ش بلند شدجا از چشماش غمگینه؟ظهیر

 

 بستنی چه طعمی میخورید؟_

 

 همه با هم گفتن
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 سنتی_

 

 ظهیر سرش و به معنی باشه تکون داد

 

 پس هشت تا سنتی_

 

 بنیامین گفت:

 

 نه هفت تا بگیر_

 

 تو نمیخوری؟_
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 بنیامین بهم اشاره کرد

 

 جانان بستنی دوست نداره_

 

 ظهیر نگام کرد

 

 پس چی میخوری؟_

 

 یخ در بهشت_

 

زمون دور شدن،افسان گوشیش رو درآورد و شروع کسری اهمراه 

 کرد به سلفی گرفتن،رها با اعتراض گفت:

 

 وای افسان بسه،قبل از اینکه بیایم اینجا کلی عکس گرفتی_
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 افسان لبخند قشنگی زد

 

 من با همین سلفی گرفتنا زنده م_

 

پسرا برگشتن و بستنی ها رو پخش کردن،کسری یخ در بهشت رو 

 ددستم دا

 

 خیلی ممنون_

 

 نوش جان_

 

 افسان بلند گفت
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 همه کنار هم وایسید سلفی بگیرم_

 

کنار هم وایسادیم و افسان سلفی رو گرفت و باالخره دست از 

سرمون برداشت و رضایت داد تا دیگه عکس نگیره،ظهیر که انگار 

 حوصله ش سر رفته بود گفت:

 

 بیاید بریم،تو راه هم میشه بستنی خورد_

 

مت در خروجی رفتیم،واقعا شب خیلی خوبی بود،انگار هم س همراه

با جیغ های از ته دلی که کشیده بودم بار سنگینی از رو دوشم 

برداشته شده بود،دم خروجی وایسادیم،پسرا با هم دست 

 دادن،لبخند زدم

 

 خیلی خوش گذشت_
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 افسان خندید

 

 آره واقعا منم اونقدر جیغ زدم خالی شدم_

 

 و به ظهیر آروم گفتم:ظی کردن،رها خداحافبچه 

 

 ممنون بابت عروسک_

 

سرش رو آروم تکون داد و رفت،با بنیامین سوار ماشین 

شدیم،ماشین و روشن کرد و راه افتاد،گوشیش زنگ خورد،جواب 

 داد

 

 بله_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 خوبم،خوبی_

 

 یه کم مکث کرد

 

 گوشیم و تو ماشین جا گذاشته بودم_

 

 پشت چراغ قرمز ایستاد

 

 زنم،فعالنه زنگ میرسیدم خو_

 

 گوشی رو قطع کرد،اسم سارا رو روی گوشیش دیدم

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سارا دختر خاله ظهیر بود؟_

 

 چراغ سبز شد و حرکت کرد

 

 آره_

 

 چیزی بینتون هست؟_

 

خیلی وقته هم و میشناسیم،یه مدت از هم بی خبر بودیم ولی تو _

 مهمونی دیدمش،گپ زدیم،دختر خوبی به نظر میرسه

 

 قصدت جدیه؟_

 

 اهی بهم انداختگن
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 نه_

 

دیگه چیزی نگفتم،اونم حرفی نزد،هنوزم بخاطر حرفای بعد از ظهر 

دلخور بود،به نیمرخش خیره شدم،تموم دار و ندارم همین پسر 

 بود،سرم و جلو بردم و محکم لپش رو بوسیدم

 

من فدای تو بشم که اینجوری برام قیافه میگیری جذاب تر _

 میشی

 

 رو لبش اومد لبخندی

 

 خدا نکنه،از دستت دلخورم پس زبون نریز که اصال خر نمیشم_
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 این بار محکم تر بوسیدمش

 

 همه جوره در خدمتم تا از دلت دربیارم_

 

 لبخندش عمیق شد

 

 مثل اینکه باز خر شدم_

 

 بلند خندیدم،اونم خندید

 

 پدر سوخته ی دوست داشتنی_

 

 جان_بی_دل#
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 ۸۸_پارت#

 

 )جانان(

 

 ر وارد رستوران شدمبی حوصله دنبال بها

 

حاال حتما باید امروز میومدیم؟ دلم میخواد به جای غذا خوردن _

 برم خونه بخوابم

 

 بهار سمت گوشه ترین میز رستوران رفت و نشست

 

غر نزن دیگه، اینجا تازه افتتاح شده خیلی تعریفش رو شنیدم دلم _

 میخواست هر چه زودتر بیام
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م و نشستم، امروز سه تا صندلی روبه روییش رو بیرون کشید

ت سر هم داشتم و بخاطر همون خیلی خسته بودم اما کالس پش

 خب بهار گیر داده بود و هیچ جوره کوتاه نیومد

 

 طراحی رستوران هم به نظرم خیلی شیکه_

 

 به دور و بر نگاه کردم، طراحی و دیزاین ساده و شیکی داشت

 

 گیهآره جای قشن_

 

 منو رو باز کرد

 

 ی؟چی میخور_
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 بهش نگاه کردم

 

 هر چی خودت میخوری منم همون_

 

 چپ چپ نگام کرد

 

تو چقدر بی ذوقی، من و باش االن به جای اینکه با رلم بیام با تو _

 اومدم

 

 لبخند زدم

 

 نه اینکه خیلی رل داری، من نمیومدم باید تنها میومدی_

 

 نیشش رو باز کرد
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 هرت وا بشهشوهر کن بلکه بخت منم با دوستای شوبیا تو _

 

 خندیدم

 

 من کسی رو با تو بدبخت نمیکنم_

 

 با پاش لگدی به پام کوبید

 

آخ،ببین وحشی بازی در میاری بخاطر همین هر کس سمتت بیاد _

 خودم میپرونمش تا یه ثوابی کرده باشم

 

 بهار متعجب نگام کرد
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 این اینجا چیکار میکنه_

 

 پرسیدم

 

 کی رو میگی؟_

 

از جاش بلند شد،با  بده لبخند وسیعی زد وبدون اینکه جوابم رو 

 شنیدن صدای آشنایی سرم و باال گرفتم

 

 سالم عرض شد_

 

 از جام بلند شدم و آروم جوابش و دادم

 

 سالم_
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 بهار با خوش رویی گفت:

 

 سالم جناب نامی_

 

 محمد لبخندی به روم زد

 

 حالتون خوبه_

 

 خوبم ممنون_

 

وونی کنارش قرار گرفت، با قبل از اینکه محمد چیزی بگه دختر ج

 ذوق گفت:
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 جانان؟_

 

 متعجب نگاش کردم، خندید

 

ای وای ببخشید از بس ذوق کردم یادم رفت سالم کنم، سالم _

 من مبینام خواهر محمد

 

یه جوری یک نفس حرفاش و گفت که من به جاش نفس کم 

 آوردم، لبخندی به روش زدم

 

 سالم_

 

یبا پوشیده ای بود که اصال دختر چشم قهوه ای با لباس های تقر

 به محمد نداشت شباهتی
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 از تصوراتم خیلی خوشگل تری_

 

 ممنون عزیزم چشمات خوشگل میبینه ولی مگه من و میشناسی؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۸۹_پارت#

 

 لبخند قشنگی زد

 

و برای از بس این داداش من تعریف و کرده باعث شده بشناسم _

 دیدنت لحظه شماری کنم

 

 رم و پایین انداختمفه افتاد،سمحمد به سر
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 آقای نامی به من لطف دارن_

 

 قبل از اینکه مبینا چیزی بگه محمد گفت:

 

 مبینا جان بهتره بریم دیگه مزاحمشون نشیم_

 

 مبینا معترض لب زد

 

 آشنا بشمتو برو پیش مامان بابا، من میخوام بیشتر با جانان جون _

 

 محمد براش چشم و ابرو اومد
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 میتونی پیش ما بشینی، خوشحال میشیم ذا نخوردیخب اگه غ_

 

 مبینا با خوشحالی رو به محمد گفت:

 

 برو من اینجام_

 

 محمد نگام کرد

 

مامان بابا اونور سالن نشستن پس با اجازه تون من از خدمتتون _

 مرخص میشم

 

 بهار لبخند زد

 

 به سالمت_
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ب نگاش محمد رفت و مبینا جلوتر اومد و گونه م و بوسید، متعج

 کردم

 

تو رو خدا ببخشید چهره ت خیلی به دل میشینه دلم خواست _

 ببوسمت

 

 خندیدم و منم گونه ش رو بوسیدم

 

 ممنون گلی، بیا بشین_

 

 مبینا رو به روم نشست و رو به بهار گفت:

 

 شما هم باید بهار باشید دیگه درسته؟_
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 بهار خندید

 

 خوب همه مون رو میشناسی ها_

 

 اشاره کردمبینا به من 

 

 هر کس که به جانان ربط داشته باشه میشناسمش خیالت راحت_

 

 رو بهم ادامه داد

 

 نوزده سالته درسته؟_
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 آره_

 

 پس یه سال از من کوچیکتری_

 

 لبخند زدم

 

 ولی بچه تر میزنی_

 

 چهره ی مهربونی داشتسرش و به معنای تأیید حرفم تکون داد، 

 

 گارسون سمتمون اومد

 

 ید؟ چی میل دار_
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 مبینا رو به ما گفت:

 

 شما چی میخورید_

 

 بهار جواب داد

 

 شیشلیک_

 

 پس منم همون رو میخورم_

 

 رو به گارسون گفتم:
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 سه تا شیشلیک _

 

 یادداشت کرد و پرسید

 

 نوشیدنی چی؟ _

 

 مبینا و بهار دو تایی گفتن

 

 فانتا_

 

 پس لطفا دو تا فانتا و یه آب معدنی_

 

 رید؟ چیز دیگه ای الزم ندا_
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 نه ممنون_

 

 گارسون رفت

 

 حاال شماها چرا رفتید ادبیات؟ واقعا محمدم درک نمیکنم_

 

 رو به مبینا جواب دادم

 

 من عاشق ادبیات، چی بهتر از ادبیات_

 

 بهار با خنده گفت
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 جانان موافقم، ادبیات خیلی قشنگهتو این یه مورد تو زندگیم با _

 

 موهاش رو داخل شالش فرستاد

 

ا همیشه از ادبیات بدم اومده حتی تو دبستان هم عکس شممن بر_

 از بخوانیم متنفر بودم

 

 جان_بی_دل#

 ۹٠_پارت#

 

 خندیدم

 

 تو چی میخونی؟_
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 جواب داد

 

 تئاتر_

 

 چه عالی، منم تئاتر خیلی دوست دارم_

 

 غمگینی زدلبخند 

 

 من عاشقشم_

 

 چند لحظه تو فکر فرو رفت و بعد دوباره با شوق گفت:

 

 قت رفتم تئاتر بهتون بگم میاید؟هر وپس _
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 سرم و تکون دادم

 

 آره حتما، من از دیدن تئاتر لذت میبرم_

 

 بهار با خنده گفت:

 

این یکی رو من نیستم چون با تموم احترامی که برا نظرتون _

 تئاتر خیلی کسل کننده و رو اعصابهقائلم معتقدم 

 

 مبینا لباش و کج کرد

 

 بی سلیقه_
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و ما هم مشغول شدیم، مبینا خیلی خاکی ها رو آورد گارسون غذا 

کرد و همین هم باعث شد تا خیلی زود و مهربون برخورد می

باهاش خو بگیریم و بگیم و بخندیم، گوشیش و از تو جیبش در 

 آورد و گفت:

 

ن رو بگید یه میس میندازم شماره منم بیوفته رو شماره هاتو_

 گوشیتون

 

بینا خیلی پر سیو کرد،برخالف برادرش مشماره هامون رو گفتیم و 

زد که آدم حوصله حرف بود، البته اونقدر شیرین و بامزه حرف می

 ش سر نمیرفت

 

 مبینا جان_
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فتوکپی سرم و سمت صدا چرخوندم، خانوم محجبه ای رو دیدم که 

محمد بود و واقعا زن خوشگلی بود، خیلی زود فهمیدم که باید 

 بلند شدم و با احترام سالم کردم مامانش باشه، از رو صندلی

 

 سالم_

 

 سالم عزیزم، شما باید جانان خانوم باشی_

 

 لبخند آرومی زدم

 

 بله_

 

 مهربون باهام دست داد
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 هزار ماشااهلل، چه خانوم خوشگل و نازی_

 

 زیر انداختم سرم و

 

 شما لطف دارید_

 

 با بهار هم سالم و احوالپرسی کرد، رو به من ادامه داد

 

 شحال شدم از دیدنت عزیزمی خوخیل_

 

 همچنین_

 

 به مبینا نگاه کرد
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 دخترم بابات کار داره بهتره بریم_

 

 مبینا از جاش بلند شد

 

 از آشنایی باهاتون خیلی خوشحال شدم_

 

 همینطور عزیزمما هم _

 

 همدیگه رو بوسیدیم و خداحافظی کردن، محمد هم جلو اومد

 

 رسونمتوناگه وسیله ندارید من در خدمتم می_
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 نه خیلی ممنون، میخوایم یه کم پیاده روی کنیم_

 

 به معنی فهمیدن سرش و تکون داد و گفت:

 

 از دیدنتون خیلی خوشحال شدم، روزتون خوش_

 

 سرم و زیر انداختم

 

 همچنین، روز شما هم خوش_

 

با بهار هم خداحافظی کرد و رفت، سر جام نشستم، بهار با خنده 

 نگام کرد

 

 میخندی؟ چیه؟ چرا_
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خونوادگی اومدن زیارتت کردن انگار محمد جان بدجوری شیفته _

 شده که تموم اهالی خونه از وجودت خبر دارن

 

 نیشش رو باز کرد و ادامه داد

 

 عروسی افتادیمفکر کنم یه _

 

 خندیدم

 

 شتر در خواب بیند پنبه دانه_

 

 چپ چپ نگام کرد

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

یگی،خیلی دوست به خدا تو دیوونه ای که به این پسر نه م_

 داشتنی و جنتلمنه

 

پوف کالفه ای کشیدم،حق با بهار بود، واقعا محمد از هر نظر ایده 

وب آل بود، دروغ چرا منم ازش بدم نمیومد چون غیر از آقایی و خ

بودن چیزی ازش ندیده بودم ولی اصال آمادگی این و نداشتم که با 

تا از  یه نفر وارد رابطه بشم و همین هم باعث شده بود

پیشنهادهایی که میدادن فراری باشم، گوشیم زنگ خورد،از تو 

 کیفم بیرون کشیدم و جواب دادم

 

 جانم صحرا_

 

 سالم خونه ای؟_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نگران پرسیدم

 

 ه؟ چی شده؟صدات چرا میلرز_

 

 بنیامین اومده؟_

 

 اخم کردم

 

خونه نیستم بیرونم،با بنیامین چیکار داری؟ چی شده داری نگرانم _

 میکنی

 

 کالفه گفت:
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بنیامین با بابا دعواش شده، بابا اومد خونه صورتش خونی _

بود،نمیدونم چی شده و چرا دعوا کردن ولی نگران بنیامینم،بابا از 

 اتاقش و چیزی نمیگهوقتی اومده رفته تو 

 

 با دلهره از جام بلند شدم

 

 نکنه بالیی سر بنیامین اومده باشه_

 

 صحرا جواب داد

 

 یش و جواب نمیدهن،بنیامین گوشنمیدونم جانا_

 

 من میرم خونه،خبری شد میگم فعال_
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 با دستای لرزون گوشی رو قطع کردم، بهار پرسید

 

 چی شده؟_

 

 بدون اینکه جوابش و بدم گفتم:

 

 من باید برم، فعال_

 

سمت خروجی رفتم و همزمان شماره بنیامین رو هم گرفتم اما 

نقدر نگران بنیامین بودم که کرد اما اوجواب نداد، بهار صدام می

فقط میخواستم هر چه زودتر برسم خونه،بنیامین آدمی نبود که 

رو بزرگترش دست بلند کنه،چه اتفاقی باعث شده بود  بخواد

 به همچین کاری بزنه؟ بنیامین دست
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 جان_بی_دل#

 ۹۱_پارت#

 

 )جانان(

 

تی برای بار بیستم شماره بنیامین رو گرفتم اما خاموش بود،از وق

بودم  اومده بودم به هر جا که احتمال میدادم رفته باشه زنگ زده

اما کسی خبری نداشت، هوا هم تاریک شده بود و اصال 

بالیی سرش اومده نمیدونستم باید چیکار کنم،نگران بودم 

باشه،بدون فکر سمت اتاق دویدم و لباسام رو پوشیدم، چادرمم سر 

نس نزدیک خونه، باعجله از کردم،کیفم رو برداشتم و زنگ زدم آژا

خونه بیرون رفتم،ماشین دم در بود، سوار شدم و آدرس باشگاه رو 

ن رو گرفتم اما همچنان خاموش دادم، باز هم شماره بنیامی

 تو دستم لرزید،صحرا بودبود،گوشیم 

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 جانم صحرا_

 

 نگران پرسید

 

 چی شد؟بنیامین نیومد؟_

 

 کالفه جواب دادم

 

 شیم همچنان خاموشهرانی دیوونه میشم، گونه نیومد،دارم از نگ_

 

منم به کیان زنگ زدم،گفت من و کسری ازش خبر نداریم، _

 ظهیرم گوشیش رو جواب نداده

 

 پوف کالفه ای کشیدم
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 میکنم فعالمن قطع _

 

 باشه خبری شد زود بگو_

 

 باشه خداحافظ_

 

 خداحافظ_

 

ان بودم کرایه رو حساب کردم و از ماشین پایین رفتم،اونقدر نگر

لی پسر اون تو که بدون توجه به اینکه این موقع شب احتماال ک

هست در و باز کردم و داخل رفتم،با دیدن جمع زیادی از پسرا که 

د تنم یخ بست،آب دهنم و به زور قورت شورت و رکابی تنشون بو

دادم،االن وقت خجالت کشیدن نبود،بنیامین مهم تر بود،چند قدم 
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چند تا از پسرا بهم جلب شد،همونا به بقیه  جلوتر رفتم که توجه

پسرا هم اشاره کردن تا من و ببینن،یکیشون سر تا پام و نگاه کرد 

 گفت: و با خنده

 

 مختلط شده و ما خبر نداریم؟جووون بابا چه خبره؟باشگاه _

 

 پسر درشت هیکلی از اونور داد زد

 

 بفرما تو ببینیم چیکار داری_

 

سئول بوفه بود نداختم،رو به پسری که ماخم کردم و سرم و زیر ا

 پرسیدم

 

 ببخشید بنیامین اینجاست؟_
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 پسری کنارم وایساد

 

 بابا بیخیال بنیامین خودمون هستیم دیگه_

 

 کردم و دوباره تکرار کردمدستام و مشت 

 

 میشه بگید بنیامین اینجاست یا نه_

 

 پسره با هیزی سر تا پام و نگاه کرد و پرسید

 

نمیخوره دوست دخترش این شکلی ؟به بنیامین چیکارش داری_

 باشه
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تو اون محیط داشتم ذوب میشدم،ضربان قلبم از استرس باال رفته 

 بود،عصبی گفتم؟ 

 

 دن به سؤالم؟اینقدر سخته جواب دا_

 

کم کم توجه همه پسرا بهمون جلب شد و دورم جمع شدن،با 

پسر دیدن این حجم از پسرا دورم ترس کل وجودم و فرا گرفت،

 مسئول بوفه جواب داد

 

 بنیامین اینجا نیست_

 

 پس کجا بود؟ زیر لب آروم گفتم:

 

 ممنون_
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خواستم سمت خروجی برم که یکی از پسرا که قد بلندی داشت 

 جلوم و گرفت،لبخند زد

 

 کجا؟_

 

 اخم کردم،یکی از پشت سرم گفت:

 

 ولش کن فرهاد بذار بره،خجالت بکش_

 

 بود و بلند گفت: فرهاد همچنان جلوم وایساده

 

 کاریش ندارم_
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اونقدر از اون جمع وحشت کرده بودم که زبانم قفل شده بود،با 

 صدای بلندی که شنیدم به عقب چرخیدم

 

 ؟اینجا چه خبره_

 

با دیدنش نفس حبس شده م رو رها کردم،فکر نمیکردم هیچ وقت 

 از دیدنش اینقدر خوشحال بشم...

 

 جان_بی_دل#

 ۹۲_پارت#

 

 )محمد(
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رو صندلی تراس نشستم،بابا پیش یکی از دوستاش بود و حوصله 

حرفای مامان و مبینا رو نداشتم و ترجیح میدادم اینجا بشینم و به 

بسته بود فکر کنم،تصویر جانان از جلو  چیزایی که تو ذهنم نقش

رفت،تا حاال هیچ دختری نتونسته بود اینقدر رو چشمام کنار نمی

ای مهربون و معصومش بهم حس آرامش من تأثیر گذار باشه،چشم

میداد،نمیدونم چه نیرویی بود که تا دورتر میشد بیشتر جذبش می 

گار هر بار نش حس عجیبی داشتم،انشدم،امروز تو رستوران با دید

 که میدیدمش حس بیشتری بهش پیدا میکردم

 

 چرا تنها اینجا نشستی؟_

 

 سمت مامان برگشتم

 

 خورمهمینجوری،خواستم یه هوایی ب_
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 رو صندلی کنارم نشست

 

 دختر خوبی به نظر میومد_

 

 از سؤال یهوییش جا خوردم،لبخندی به روم زد

 

 میدونم فکرت و بد جور درگیر کرده_

 

 عمیقی کشیدمنفس 

 

 آره دختر خیلی خوبیه_

 

 به چشمام نگاه کرد
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 چرا جوابش منفیه؟_

 

 کالفه جواب دادم

 

 نمیدونم،میگه نمیخوام ازدواج کنم_

 

 شاید ناز دخترونه باشه_

 

 نه همچین دختری نیست،از این ناز و اداها نداره_

 

 مامان خندید

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چرا میخندی مامان_

 

 دستش و رو شونه م کوبید

 

 میبینم که پسرم بد جوری عاشق شده_

 

 لبخند زدم

 

خودمم نمیدونم از کجا شروع شد،فقط میدونم یه روز به خودم _

 قلبم و باال میبره اومدم و دیدم حتی صداشم ضربان

 

 دستام و گرفت و نوازش کرد
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خاصیت عشق همینه مامان جان،من مطمئنم باالخره میتونی _

 دلش و به دست بیاری

 

 امیدوارم بتونم_

 

 از رو صندلی بلند شد

 

 پاشو بیا چایی ریختم_

 

 باشه_

 

                       * 

 )ظهیر(
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د از اتاق بیرون با شنیدن سر و صداهایی که از بیرون میوم

جمع شده بودن و بینشون دختر چادری  رفتم،همه بچه ها دور هم

 پشت به من وایساده بود،با صدای بلند گفتم:

 

 اینجا چه خبره_

 

سمتم برگشتن،با دیدن جانان تعجب کردم،دختره ی احمق اومده 

 بود بین یه مشت الشخور که چی بشه،سمتشون رفتم

 

 شدید،برید سر ورزشتون چه خبره چرا همه اینجا جمع_

 

 فرهاد مرموز خندید و به جانان اشاره کرد
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بنیامین این خانوم با بنیامین کار داره،هر چند میگیم بیخیال _

 خودمون... 

 

نذاشتم جمله ش رو کامل بگه و با خشم آب معدنی رو میز و 

برداشتم و سمتش پرت کردم که درست وسط سینه ش خورد و با 

 ،عصبی غریدمصدای بلند آخ گفت

 

 تا دندونات و تو دهنت خرد نکردم از جلو چشمام گم شو دیوث_

 

 جان_بی_دل#

 ۹۳_پارت#

 

م کم پراکنده شدن،فرهاد دستش و به پسرا با دیدن عصبانیتم ک

سینه ش گرفت و به سختی از جاش تکون خورد،جانان ترسیده 
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نگام کرد،عصبی سمتش رفتم و چادرش و کشیدم و با خودم سمت 

ق بردم،در و باز کردم و هلش دادم داخل،خودمم رفتم تو و در و اتا

 بستم،داد زدم

 

ی تو باشگاه دختره ی نفهم برای چی این ساعت پا شدی اومد_

پسرونه؟مگه نمیدونی یه مشت بی ناموس عوضی دور هم 

 جمعن؟اگه اینجا نبودم میخواستی چه غلطی بکنی؟

 

 با شرم به صورتم نگاه کرد و آروم لب زد

 

کرد،فقط فکر کردم حتما باید ببخشید،اصال مغزم درست کار نمی_

 بیام

 

 بشهچشمام و باز و بسته کردم تا یه کم از خشمم کم 
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کی میخواد مغزت درست کار کنه؟ اون از مهمونی اینم از _

االن،حتما تا اتفاقی برات نیوفته نمیفهمی که باید عقلت و به کار 

 بندازی؟

 

 بی مقدمه پرسید

 

 ین کجاست؟یامبن_

 

 به چشمای نگرانش نگاه کردم

 

بعد از شرکت گفت کار دارم با من نیومد باشگاه،برا چی _

 میپرسی؟چی شده؟
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 کالفه جواب داد

 

هر چقدر بهش زنگ میزنم گوشیش خاموشه،نمیدونم _

 کجاست،خیلی نگرانشم

 

 حاال چرا نگرانشی؟شاید شارژش تموم شده باشه_

 

 سرش و زیر انداخت

 

 با بابام دعواش شده،میترسم بالیی سرش اومده باشهگفتن آخه _

 

 متعجب نگاش کردم

 

 ید پیداش بشهخیلی خب بیا بریم به چند جا سر بزنیم شا_
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 ممنون_

 

همراه هم از اتاق بیرون رفتیم،با اخم به پسرا نگاه کردم تا حساب 

کار دستشون بیاد،سرشون رو زیر انداختن،با جانان بیرون رفتیم و 

ین و بهش نشون دادم تا سوار بشه،در عقب و باز کرد که ماش

 عصبی بهش توپیدم

 

عقب بشینی بهتر میتونم اگه چون تنهاییم قرار باشه کاری کنم _

 انجامش بدم،بیا جلو

 

با اخم نگام کرد،در عقب و بست و جلو سوار شد،منم سوار شدم و 

 ماشین و روشن کردم،همچنان اخم داشت
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 اخم بهت نمیاد_

 

 ش و سمتم برگردوندرس

 

 همیشه عادت دارید با آدما جوری حرف بزنید که اذیت بشن؟_

 

 نگاش کردم

 

 بی فکر آرهبا بچه های لوس و _

 

 آروم جواب داد

 

 من بی فکر نیستم،فقط نگران بودم_
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نگرانی نباید باعث بشه عقلت از کار بیوفته چون یه موقع به _

 دیخودت میایی و میبینی کار دست خودت دا

 

 چیزی نگفت

 

یادم بگیر وقتی سوار ماشین من میشی جلو بشینی چون از حس _

 راننده بودن بدم میاد

 

 زمزمه کردزیر لب 

 

شما که کم نمیاری فوقش یه تیکه سنگین به آدم میندازی چه _

 فرقی داره
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 لبخندی که تا رو لبام اومده بود رو کنترل کردم

 

 یکه هام در امان باشیوقتی با منی دختر خوبی باش تا از ت_

 

 اخم کرد

 

 حیف که نگران بنیامینم_

 

 چرخوندمپشت چراغ قرمز ایستادم،سرم و سمتش 

 

 مثال اگه نگران بنیامین نبودی چیکار میکردی؟_

 

مستقیم به چشمام نگاه کرد و خواست چیزی بگه که بی پروا 

 گفتم:
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 کوچولوی چشم قشنگ_

 

لبخند زدم،خیلی راحت با چشمای گرد شده نگام کرد،بی اراده 

 دهن این بچه رو بست... میشد با یه جمله

 

 جان_بی_دل#

 ۹۴_پارت#

 

 )جانان(

 

 ظهیر جلوی ساختمان بلندی نگه داشت

 

 اینجا کجاست؟_
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 جواب داد

 

 شرکت_

 

 ماشین و خاموش کرد

 

همه جاهایی که احتمالش بود رفته باشه رو رفتیم،تنها جایی که _

 مونده اینجاست

 

 مراهش پیاده شدم، بهم نگاه کردو منم ه پیاده شد

 

 تو کجا میای؟ بمون تو ماشین_
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 دلشوره دارمنه نمیتونم _

 

 خیلی خب دنبالم بیا_

 

با کلید در و باز کرد، پشت سرش وارد البی شدم، سوار آسانسور 

رو زد،به آینه نگاه کردم،لبام سفید و ترک  10شدیم و کلید طبقه 

کی لب به هیچی نزدم، با ظهیر چند جا  خورده بود،یادم نمیومد از

یدم این بود که اینجا سر زده بودیم اما بنیامین هیچ جا نبود،تنها ام

باشه،آسانسور ایستاد،جلوتر از ظهیر از کابین بیرون رفتم،وارد 

شرکت شدیم،همه جا تاریک بود، ظهیر برقا رو روشن 

خبری از کرد،همراهش قدم برداشتم و تک تک اتاقا رو گشتیم اما 

 بنیامین نبود،ظهیر نگام کرد

 

 اینجا هم نیست_
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 کالفه نگاش کردم

 

 کنم باید چیکار_

 

 همونطور که بهم خیره بود دستی به صورتش کشید و گفت:

 

 نمیدونم_

 

گوشیم و درآوردم و باز شماره بنیامین رو گرفتم اما خاموش 

ا جواب بود،تلفن خونه رو گرفتم به امید اینکه رفته باشه خونه ام

نداد،به ساعت نگاه کردم،دوازده شب رو نشون میداد،هیچ وقت 

بنیامین این همه بی خبرم بذاره چون میدونست سابقه نداشت 

نگران میشم،با تصور اینکه حتما بالیی سرش اومده بخاطر همین 

باهام تماس نگرفته اتاق جلو چشمام سیاه شد و سرم گیج رفت اما 
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ظهیر بازوم و محکم گرفت و کمک کرد  قبل از اینکه زمین بیوفتم

و رو هم  رو مبل بشینم،با عجله رفتنش رو دیدم،چشمام

گذاشتم،دستی رو پشت گردنم حس کردم،گردنم و باال آورد و مایع 

شیرینی رو داخل دهنم ریخت،به سختی چشمام و باز کردم،همه 

م چیز تار بود،مایع رو بیشتر به خوردم داد، انگار تا بیشتر میخورد

دیدم هم بیشتر میشد،چشمام رو کامل باز کردم،این دفعه اتاق 

قرار گرفت،ظهیر کنارم رو مبل نشسته بود و با واضح تر تو دیدم 

اخم نگام میکرد،شکالتی از رو میز برداشت و کاغذ دورش رو باز 

کرد،شکالت رو سمت لبام آورد که سرم رو کج کردم و بی حال 

 لب زدم

 

 نمیخورم_

 

رو با تندی تو دهنم چپوند،اخم کردم اما با مت شکالت بدون مالی

زبون به دهن گرفتم،سرم و زیر دیدن قیافه وحشتناک ظهیر 
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انداختم و با دیدن موقعیت خودم که تقریبا رو مبل لم داده بودم به 

خودم اومدم و با سختی صاف نشستم،با یادآوری اینکه ظهیر از 

م،قبل از اینکه چیزی افتادنم جلوگیری کرد شرمنده نگاش کرد

 بگم بهم توپید

 

 چند بار دیگه باید جمعت کنم؟_

 

ه چیزی بگم فقط نگاش کردم،کالفه به صورتش دست بدون اینک

 کشید

 

آدم نگران پسر به اون گندگی میشه؟ اگه تا االن مرده بود بازم _

خبرش میرسید وقتی خبری نشده یعنی خودش با خواست خودش 

 گم و گور شده
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مرده بهت زده به صورتش نگاه کردم،دیگه جمله ن کلمه با شنید

 ذهنم رو اون کلمه ثابت موند...های بعدش رو نمیشنیدم فقط 

 

 جان_بی_دل#

 ۹۵_پارت#

 

 )ظهیر(

 

با دیدن چهره رنگ پریدش اخم کردم،با وحشت نگام کرد،با 

 صدای لرزون گفت:

 

 اگه بالیی سرش اومده باشه من چیکار کنم_
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سر میبرد، خواستم باز بهش  شت حوصله م روپوفی کشیدم،دا

م،این دختر حرفم و بتوپم که با دیدن چشمای اشکیش الل شد

جدی گرفته بود در موردن مردن بنیامین؟صورتش اونقدر معصوم 

شده بود که دهنم بسته شد،قطعا هر کس دیگه ای بود برام مهم 

رد بی نبود گریه میکنه اما نمیدونم چرا وقتی این بچه گریه میک

 پناهی و غم رو تو عمق چشماش میدیدم،آروم گفتم:

 

مگه نمیگی با بابات دعواش مطمئن باش چیزیش نشده،_

شده؟حتما اعصابش داغون شده خواسته یه کم با خودش خلوت 

 کنه

 

 با صدای تو دماغی جواب داد

 

 امکان نداره بنیامین من و اینجوری بی خبر بذاره_
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 ن میریخت نگاه کردمبه اشکاش که همینجوری پایی

 

دلداریشون بدم چه من بلد نیستم با زنا چجوری باید رفتار کنم و _

برسه به دختر بچه ها،ببین تا صبح هم همینجوری زار بزنی بازم 

نمیتونم چیزی بگم تا آروم بشی فقط امکانش هست یه چیزایی 

 بگم که گریه ت شدید تر بشه

 

گاه کردم،دوازده و با پشت دست اشکاش و پاک کرد،به ساعت ن

میشدم،از جام بلند داشتم نگران اون کره خر نیم بود،کم کم منم 

شدم و پنجره اتاق رو باز کردم،جایی به ذهنم نمیرسید که نرفته 

باشیم و بنیامین اونجا باشه،سیگاری روشن کردم و چند پک عمیق 

 زدم،گوشیم زنگ خورد، از رو میز برداشتم،شماره ناشناس بود

 

 بله_
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 صدای خانومی تو گوشی پیچید

 

 سالم آقای ظهیر اعتماد؟_

 

 دم هستم،شما؟بله خو_

 

 جواب داد

 

من از بیمارستان تماس میگیرم،آقای بنیامین فرهادی تصادف _

 کردن و شماره شما رو دادن تا باهاتون تماس بگیرم

 

اخمام تو هم رفت،به جانان که کنجکاو نگام میکرد خیره 

 ز اتاق بیرون رفتم،آروم پرسیدمشدم،بدون توجه بهش ا
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 بنیامین خوبه؟چیزیش نشده؟_

 

 حالشون خوبه نگران نباشید،فقط برای ترخیصشون بیاید_

 

 کدوم بیمارستان؟_

 

 آدرس رو داد و قطع کردم،با شنیدن صدای جانان سمتش برگشتم

 

 کی بیمارستانه؟_

 

 به قیافه ترسیده ش نگاه کردم،نزدیکم شد،با وحشت پرسید

 

 ین؟یامبن_
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 آروم جواب دادم

 

 چیزی نشده_

 

 با گریه داد زد

 

 دروغ میگی_

 

 جلوم وایساد

 

 تو رو خدا بگو چی شده_
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 بنیامین تصادف کرده ولی چیزیش نشده و االن سالمه_

 

 جان_بی_دل#

 ۹۶_پارت#

 

 سرجاش خشکش زد،با تته پته گفت:

 

 چی زی ش ش ش ده؟_

 

 من باید برم بیمارستان_

 

یقه کتم و گرفت و محکم تکون  اومد،با دستاشبه سختی سمتم 

 داد
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 چرا بهم دروغ میگی،بنیامین چش شده_

 

 به هق هق افتاد

 

 تو رو خدا تو رو خدا بگو چیزیش نشده بگو که بازم میبینمش_

 

 شوک زده نگاش کردم،این دختر چش بود،بازم یقه م رو تکون داد

 

 تو رو خدا نذار بنیامین رو از دست بدم_

 

د تو گرفتمش و بلندش کردم،سرش زیر بود و مثل بی رد کهسُرخو

 دستم میلرزید،گفتم:

 

 من و نگاه کن_
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 جواب نداد،با صدای بلند تکرار کردم

 

 میگم من و نگاه کن_

 

 سرش و باال گرفت،به چشمای لرزونش خیره شدم

 

بنیامین سالم سالمه،االن میریم بیمارستان و تو بغلش میکنی و _

 ش نشده خب؟ میفهمی که چیزی

 

 لب زد

 

 میترسم_
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 از چی؟ _

 

 اینکه بیام بیمارستان و یه چیز دیگه ببینماز _

 

 دستم و زیر چونه ش گذاشتم و مستقیم به چشماش نگاه کردم

 

 من قول میدم همچین چیزی نمیبینی خب؟ _

 

 نا مطمئن نگام کرد،جدی گفتم:

 

 قول مردونه میدم_

 

 سرش و به معنی باشه تکون داد... 
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                        ** 

 )رها( 

 

برای بار چندم شماره جانان رو گرفتم اما اونم جواب نمیداد،کنار 

صحرا و مامان نشستم،هر سه با نگرانی بهم نگاه کردیم،صحرا 

 عصبی پاش و تکون میداد، مامان کالفه گقت:

 

 چته صحرا،چند دقیقه آروم بگیر پات و تکون نده_

 

 نگران لب زدم

 

 هم جواب نمیده نانجا_
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 حرص زمزمه کردصحرا زیر لب با 

 

 معلوم نیست باز بابا چیکار کرده که بنیامین کفری شده_

 

 سرم و به معنی تایید حرفش تکون دادم

 

دقیقا،بنیامین رو بابا دست بلند کرده پس حتما بابا باز یه گندی _

 زده

 

 مامان بهمون توپید

 

قرق به پا میکنه،تو این وضعیت یواش تر،االن میشنوه میاد باز قش_

 دعوا ندارم لهحوص
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 عصبی جواب دادم

 

هر چی مشکله زیر سر اونه،همه بدبختی هامون بخاطر گند _

 زدنای اونه

 

بابا از اتاق بیرون اومد،با دیدنش عصبی از جام بلند شدم و سمت 

اتاقم پا تند کردم اصال دلم نمیخواست باهاش چشم تو چشم 

 جانان رو گرفتم بشم،باز هم شماره

 

ر دسترس نمی باشد لطفا بعدا شماره گیری مشترک مورد نظر د_

 فرمایید

 

 جان_بی_دل#

 ۹۷_پارت#
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 )جانان(

 

با عجله وارد بیمارستان شدیم،ظهیر جلوتر از من سمت پذیرش 

رفت و اتاق بنیامین رو پرسید،دستام از شدت استرس و فشار 

تا دنبالش برم،کنار هم  عصبی عرق کرده بود،ظهیر بهم اشاره کرد

ه ته راهرو بود گام برداشتیم،با شتاب در و باز کردم،با سمت اتاقی ک

دیدن صورت کبود و چهره بی حال بنیامین سرجام 

 وایسادم،بنیامین نگاه متعجبش و بهم دوخت و گفت:

 

 تو اینجا چیکار میکنی؟_

 

به صداش گرفته و بم تر شده بود،چند قدم جلوتر رفتم و خودم و 

قطره های اشک مسیر تختش رسوندم،باز چشمام پر شد و 
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خودشون و پیدا کردن،نگاه بنیامین پر از غم بود،دستش و جلو 

 آورد، دستش و گرفتم و رو تخت نشستم

 

 چرا گریه میکنی؟ببین سالم سالمم_

 

شدت گریه م بیشتر شد،تا حاال بنیامین رو اینجوری غمگین و 

 یون و عصبی لب زدممریض ندیده بودم،با صدای گر

 

ت نیستی؟چرا دقت نمیکنی؟چرا من و این همه چرا مواظب خود_

از خودت بی خبر گذاشتی؟چرا اصال به این فکر نمیکنی که من 

 برای چند دقیقه دیر اومدنت جون به لب میشم؟ 

 

 یه کم صدام و باالتر بردم
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اگه بالیی سرت میومد چی؟من باید چیکار میکردم؟میدونی چند _

 مد؟ ر این فکر مزخرف نبودنت تو ذهنم اوبا

 

آب دهنم و قورت دادم،بنیامین با چشمای اشکی در سکوت بهم 

 خیره بود،به هق هق افتادم

 

نکن این کار و باهام،تو رو خدا نذار اتفاقی برات بیوفته،اصال به _

این فکر کردی اگه بالیی سرت میومد من باید چیکار 

کرمی پس چرا به این فکر نکردی؟ میکردم؟تویی که این همه به ف

 ا؟ چرا؟ هاا

 

دیگه خیس شدن صورتم و ریختن اشکام از کنترلم خارج شده 

 بود،به سختی لب زدم
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تو هم بابامی هم مامانم،هم خواهرمی هم داداشم،نذار از اینی که _

 هستم بی پناه تر بشم،نذار بنیامین

 

نه ش دستش و باز کرد تا برم تو بغلش،سرم و آروم رو سی

و آروم نوازش کرد،زیر  گذاشتم،دستش و پشت کمرم گذاشت

 گوشم زمزمه کرد

 

 ببخش عزیزم،ببخش خوشگلم_

 

 فیلم هندیه؟ _

 

با شنیدن صدای ظهیر یه کم تکون خوردم،سرم و از سینه بنیامین 

بلند کردم،با پشت دست اشکام و پاک کردم،ظهیر جلوتر اومد و 

 گفت:سمت چپ بنیامین ایستاد و رو بهش 
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بیشتر از تو صورتم زخم و کبود میشه بعد من میرم تمرین بوکس _

هر کی هم میبینه براش عادیه اونوقت یه الف بچه از سر شب تا 

همین حاال پدر من و درآورده واسه اینقدر کبودی؟پاشو جمع کن 

 کشه رو تخت خوابیدهخودت و مرد گنده،خجالتم نمی

 

 جان_بی_دل#

 ۹۸_پارت#

 

 )ظهیر(

 

مثل همیشه نبود،میدونستم تصادف مین لبخند کمرنگی زد اما یابن

باعث این حال نشده،بنیامین اونقدرا سوسول نبود با چند تا زخم 

خودش و ببازه،انگار امشب صورتش زیادی خسته بود،به جانان 
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نگاه کردم،از بس گریه کرده بود چشماش و به زور باز نگه داشته 

که این حالش برای چیه؟چرا  بود،واقعا نمیتونستم درکش کنم

کرد؟این دختر عجیب بود،رو به بنیامین اینقدر خودش و اذیت می

 پرسیدم

 

 چجوری تصادف کردی؟_

 

 آروم جواب داد

 

میخواستم از خیابون رد بشم یه موتوری سرعتش زیاد بود _

 نتونست خودش و کنترل کنه بهم خورد

 

 فکر میکردم با ماشین تصادف کردی_
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 :بی حال گفت

 

ه روی کنم باد به مغزم بخوره که نه،میخواستم یه کم پیاد_

 اینجوری شد

 

 جانان با غم پرسید

 

 االن خوبی؟ جاییت درد نمیکنه؟_

 

 لبخند کمرنگی به روش زد

 

 خوبم فسقلم_

 

 رو بهشون گفتم
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 من میرم کارای ترخیص و انجام بدم_

 

تم،سمت منتظر شنیدن حرفی از جانبشون نشدم و از اتاق بیرون رف

ازشون خواستم کارای ترخیص رو انجام بدن،منتظر صندوق رفتم و 

به دیوار تکیه دادم،گوشیم و از تو جیبم در آوردم و با کلی پیام و 

تماس بی پاسخ مواجه شدم،اصال یادم رفته بود که رو سایلنت 

گذاشتمش،پیام کوتاهی برای کسری فرستادم تا به مامان بگه 

ها این وقت شب گ خورد،با دیدن اسم رنگران نباشه،گوشیم زن

 اخم کردم

 

 بله_

 

 صداش تو گوشی پیچید
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 سالم،ببخش این وقت شب زنگ زدم ولی چاره ای نداشتم_

 

 چی شده؟_

 

 نگران جواب داد

 

تو خبری از بنیامین و جانان نداری؟از سر شب اصال معلوم نیست _

از  جانان کجاست،بنیامین هم که از ظهر غیبش زده بود،داریم

 شیمنگرانی دیوونه می

 

 خونسرد جواب دادم

 

 با همیم_
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 با صدای بلند گفت:

 

 چی_

 

 گوشی رو یه کم از گوشم فاصله دادم

 

 چرا داد میزنی_

 

 با خوشحالی جواب داد

 

 حالشون خوبه؟همه چی روبراهه؟_
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اگه زار زدنای جانان و تصادف بنیامین رو فاکتور میگرفتم همه چی 

 روبراه بود

 

 ندارن مشکلیآره _

 

 خندید

 

خدا رو شکر،وای چه فکرا که نکرده بودم،میشه گوشی رو بدی به _

 جانان تا باهاش حرف بزنم؟ 

 

 خیر_

 

 جان _بی_دل#

 ۹۹_پارت#
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 چرا؟_

 

چون فعال کار دارم حال ندارم گوشیم و دستش بدم،بهش میگم _

 بهت زنگ بزنه

 

 خب مگه پیشش نیستی؟چه کاری داری که... _

 

 جمله ش و کامل کنه کالفه گفتم:اینکه قبل از 

 

اصال حال و حوصله سؤال پیچ شدن و جواب بهت رو ندارم،پس _

به جای این همه سؤال برو تخت بگیر بخواب و دست از سر منم 

 بردار
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 آروم جواب داد

 

یعنی اونقدر از من بدت میاد که با چند تا سؤال ساده اینجوری _

 اذیت میشی؟

 

 اخم کردم

 

م،سؤال احمقانه هم نپرس چون خوب میدونی اگه خسته  رها من_

 نخوام با یکی حرف بزنم هیچ وقت گوشی رو برنمیدارم،خداحافظ

 

گوشی رو قطع کردم،سرم درد میکرد، دیشب نتونسته بودم خوب 

بخوابم و از صبح هم که تا همین حاال درگیر بودم،کارای صندوق 

نان از اونور شتم،جاو ترخیص بنیامین حل شد،سمت اتاق گام بردا

 راهرو سمتم اومد
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 کجا بودی؟_

 

 صورتم و آب زدم_

 

                       * 

 )جانان(

 

سرم و زیر انداختم،من واقعا از ظهیر خجالت میکشیدم،هیچ وقت 

نمیذاشتم کسی غیر بنیامین اشکام و اینجوری ببینه اما نمیدونم 

رین حالت در بدترسید که چرا ظهیر همیشه مواقعی به دادم می

 بودم،آروم گفتم:

 

 معذرت میخوام_
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 رو زمین نوشته معذرت میخوام؟_

 

 متعجب سرم و باال گرفتم

 

 یعنی چی؟_

 

 به صورتم نگاه کرد

 

وقتی حرف میزنی سرت و باال بگیر،حاال هم که سرت و باال _

 گرفتی بگو برا چی معذرت میخوای

 

 به چشماش نگاه کردم
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رو اذیت کردم،نمیدونم از خوش شما من تو این مدت خیلی _

شانسی من بوده یا بدشانسی شما که تو لحظه های سخت و آزار 

دهنده شما به دادم رسیدید،واقعا نمیدونم چجوری میتونم لطفتون 

 و جبران کنم

 

اخماش تو هم رفت و رو صندلی نشست،دستش و رو پیشونیش 

 گذاشت،نگران پرسیدم

 

 خوبید؟_

 

 رسیدمیسادم و باز پنگفت،کنارش واچیزی 

 

 آقا ظهیر چی شد_
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 چشماش و باز کرد،چشماش یه کم قرمز بود

 

معذرت نیاز نیست،قطعا همه این اتفاقایی که افتاده از بدشانسی _

 منه

 

 چشماش و ریز کرد

 

 ولی میشه جبرانش کرد_

 

 لبخند زدم

 

 خوبه که میشه_

 

 مرموز نگام کرد
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 با یه بوس حل میشه_

 

،با دیدن قیافه م آروم حد ممکن گشاد شدچشمام تا آخرین 

 چشماش و بست و گفت:

 

 نترس من از بچه ها زیاد خوشم نمیاد،از دور میبوسمشون_

 

نفس حبس شده م و رها کردم،انگار خوشش میومد اذیت کنه،تو 

 همون حالت پرسید

 

 مسکن داری؟_

 

 جواب دادم
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 بله_

 

وم شده کارای ترخیصش تمپس بدو برو بیار و بنیامین هم _

 بریممیتونیم 

 

 آروم گفتم

 

 ممنون،چشم االن براتون میارم_

 

 جان_بی_دل#

 ۱٠٠_پارت#

 

 )محمد(
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با شنیدن صدای بلند مبینا از رو مبل بلند شدم و سمت آشپزخونه 

 رفتم

 

مامان چرا ولم نمی کنید؟بابا من دیگه بیست سالمه چرا نمیذارید _

 دارم زندگی کنماونجوری که دوست 

 

 فتم:تم و گجلو رف

 

 چه خبره؟_

 

 مامان سمتم برگشت
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این ورپریده خود سر شده،تأثیر همین دوستای جلفشه که _

 باهاشون میگرده

 

 مبینا جیغ زد

 

 آه بسه دیگه خسته م کردید،دوستای من اصال هم جلف نیستن_

 

 مامان سمت سینک چرخید و گفت:

 

 ایی نمیریصدات و بیار پایین،فردا هم ج_

 

 یغ زدمبینا باز ج

 

 مامان_
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 آروم پرسیدم

 

 چی شده؟چرا اینجوری می کنید؟_

 

 مامان نگام کرد

 

میگه فردا میخوام با دوستام برم تئاتر،من نمیذارم با اون دوستای _

 جلف و از خدا بی خبرش یه قدمم برداره

 

 رو به مامان گفتم:

 

 خب خودتون باهاش برید_
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 بلند اعتراض کردمبینا با صدای 

 

اد مگه من بچه دو ساله م؟میخواید آبروم و باهام بی چی چی رو_

پیش دوستام ببرید؟من فردا با دوستام میرم تئاتر کسی هم حق 

 نداره جلوم و بگیره

 

 خواست از آشپزخونه بیرون بره که جلوش و گرفتم،اخم کردم

 

نگیری این چه طرز حرف زدن با بزرگترته؟شما تا وقتی که یاد _

هیچ جایی ان کنی و صدات و باال نبری درست خواسته هات و بی

 نمیری

 

 با چشمای اشکی لب زد
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شماها نمیذارید من زندگی کنم،خسته م کردید،دیگه نمیخوام _

 اینجوری زندگی کنم،میخوام خودم برا خودم تصمیم بگیرم

 

 بابا از اتاق بیرون اومد و عصبی رو به مبینا گفت:

 

 خبرته خونه رو گذاشتی رو سرت؟چه _

 

 سریع جواب دادان مام

 

هیچی میخواد با اون دوستاش بره تئاتر،به ما هم میگه به شما _

 ربطی نداره

 

 با اخم به مامان نگاه کردم،بابا گفت:

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

غلط کرده،مبینا دارم بهت تذکر میدم اگه یه بار دیگه،فقط یه بار _

ذارم پات و بذاری تو اون نمیدیگه از این غلطا بکنی دیگه حتی 

 نتیدانشگاه لع

 

 بابا عصبی رو به من لب باز کرد

 

بیا تحویل بگیر،گفتیم نره این دانشگاه اومدی یه هفته باهامون _

حرف زدی گفتی اشتباه می کنید نباید جلوی عالیقش و 

بگیرید،جلوی عالیقش و نگرفتیم اینجوری هار شده،معلوم نیست 

 ینقدر بی حیا شدهبا کیا میگرده که ا

 

 جان_بی_دل#

 ۱٠۱_پارت#
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مبینا با صدای بلند گریه کرد و سمت اتاقش دوید و در و محکم 

 کوبید،عصبی به مامان و بابا نگاه کردم

 

چرا فکر می کنید با محدود کردنش دارید بچه خوبی تربیت می _

فهمید با این رفتارا چقدر دارید به روحش آسیب کنید؟هیچ می

 زنید؟می

 

 مامان خواست چیزی بگه که گفتم:

 

،بذار حرف بزنم،مشکل اصلی خود تویی،به جای مامان وایسا_

اینکه چغلیش و پیش بابا بکنی و باهاش اینقدر بد رفتار کنی بشین 

یه کم دوستانه باهاش حرف بزن ببین دردش چیه چی میخواد،شما 

 دارید با این رفتارا بچه رو از خودتون دور می کنید
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 ابا نگاه کردمبه ب

 

ودم؟ولی یاد؟مگه خودمم مخالفش نبمگه من از تئاتر خوشم م_

وقتی فهمیدم چقدر بهش عالقه داره اصال نتونستم به خودم اجازه 

 بدم تا مانع رسیدن به آرزوهاش بشم

 

 نفس عمیقی کشیدم

 

اون االن جوونه،دلش میخواد با دوستاش بره بیرون و خوش _

دوستاش مشکل دارم،میدونم مناسب نیستن ولی به بگذرونه،منم با 

ن رو ترسید باید بچه تواینکه اینقدر از دوستای بدش میجای 

کردید که هیچ کس نتونه از راه درست منحرفش جوری تربیت می

کنه نه اینکه اونقدر محدودش کنید که از ما فراری باشه و به 

 گرگای بیرون پناه ببره
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 کردمامان با ناراحتی نگام 

 

 زنهخب چیکارش کنم،درست حسابی که باهام حرف نمی_

 

تقصیر خودته مادر من،هیچ وقت درست حسابی باهاش حرف _

 نزدی تا باعث بشه بهت اعتماد کنه و پیشت درد و دل کنه

 

 بابا خسته نگام کرد

 

 تو خیلی لی لی به ال الش میذاری پررو شده_

 

 سرم و به معنی تأسف تکون دادم
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ذارم اذیتش خواید بگید ولی من همیشه پشتشم و نمیهر چی می_

 ه اشکش نریزهکنید حتی اگه الزم باشه جلوتون وایمیسم تا یه قطر

 

بی توجه بهشون سمت اتاق مبینا رفتم،در زدم،جوابی نداد،در و باز 

کردم،رو تختش نشسته بود و مثل بچه ها گریه می کرد،داخل 

 نارش نشستمرفتم و در و بستم،بهش لبخند زدم و ک

 

 خوب نیست دختر اینقدر زر زرو باشه_

 

با چشمای اشکی نگام کرد،دستش و کشیدم و سرش و رو سینه م 

گذاشتم،دستم و دور کمرش حلقه کردم و موهای مشکیش و 

 بوسیدم

 

 آروم باش گریه نکن،با گریه که چیزی حل نمیشه_
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 با گریه و بریده بریده گفت:

 

 کشمخس ته م کردن دی گه ن می _

 

 میخوای دوتایی بریم تئاتر؟ _

 

 نه_

 

 چیکار کنیمگو االن خب پس ب_

 

 دلم میخواد با دوستام برم_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

جعبه دستمال کاغذی رو از رو میز برداشتم و سمتش گرفتم تا 

 اشکاش و پاک کنه،جدی به صورتش نگاه کردم

 

راجع به دوستات هر وقت که حالت خوب بود منطقی میشینیم _

 زنیم،رفتن به این تئاتر خیلی برات مهمه؟ حرف می

 

 تو دماغی جواب دادرد و با صدای اشکاش و پاک ک

 

 آره_

 

 خب پس فقط برای فردا من و تحمل کن_

 

 همونجور که اشکاش و پاک می کرد با ذوق نگام کرد

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 میشه با جانان برم؟ _

 

 متعجب نگاش کردم

 

 جانان؟ _

 

 لبخند زد

 

آره،اون روز تو رستوران با هم حرف زدیم گفت منم خیلی تئاتر _

 شد هر وقت رفتم بهش بگم اونم بیاددوست دارم بعد قرار 

 

 خیلی خب بهش زنگ بزن اگه اومد مشکلی نیست_
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از رو تخت بلند شدم تا از اتاق بیرون برم که با صدای مبینا 

 وایسادم

 

 فقط چون حجاب داره مشکلی نیست باهاش برم بیرون؟ _

 

 سمتش برگشتم

 

من  نه،قرار نیست هر کس حجاب داره حتما آدم خوبی باشه ولی_

 دارممیشناسمش،دختر قابل اعتمادیه به همین خاطر مشکلی ن

 

 سرش و زیر انداخت

 

 مرسی که هوام و داری_
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 لبخند زدم

 

 جان_بی_دل#

 ۱٠۲_پارت#

 

 )جانان(

 

 نسکافه ها رو برداشتم و سمت اتاق بنیامین رفتم،در زدم

 

 بیا تو_

 

سمتش در و باز کردم،رو تخت دراز کشیده بود و به سقف خیره بود،

رفتم و رو تخت نشستم و نسکافه ها رو،رو پاتختی 
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تم،نگاهش و از سقف گرفت و به صورتم نگاه کرد،منم بی گذاش

 حرف بهش خیره شدم

 

 چرا اینجوری نگام میکنی؟_

 

 اومدم جواب سؤاالم و بگیرم_

 

 میدونم میخوای بدونی چی شده و چرا دعوامون شده_

 

 آب دهنش و قورت داد

 

 دلیلش و نپرسنپرس،هیچ وقت ولی هیچ وقت _

 

 معترض لب باز کردم
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 چرا_

 

 خیلی چیزا دلیلش و ندونی برات بهتره_

 

 جدی گفتم:

 

بابامه و تو هم همه کسمی،نباید بدونم چی شده که تو ولی اون _

 رو بابام دست بلند کردی؟

 

 رو تخت نشست

 

 نه،نباید بدونی،دیشب و فراموش کن_
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 یم و بوسیدبا ناراحتی نگاش کردم،پیشون

 

 خواهش میکنم جانان،بیخیالش شو_

 

من که میدونستم اگه بنیامین نخواد چیزی بگه تا صبح هم اصرار 

 فرقی نداره،ناراضی جواب دادمکنم 

 

باشه،نسکافه ت و بخور سرد نشه،راستی به کسی نگفتم که _

بیمارستان بودی ظهیر هم گفت که به کسی نمیگه،الکی نگران 

 میشن

 

 کردیکار خوبی _

 

 گوشیم تو دستم لرزید،بهش نگاه کردم،مبینا بود،جواب دادم
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 جانم_

 

 سالم جانان جون_

 

 سالم عزیزم_

 

 خوبی؟_

 

 ممنون خوبم،تو خوبی؟ خونواده خوبن؟_

 

 جواب داد
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 ممنون همه خوبن،ببخشید بد موقع زنگ زدم_

 

 نه عزیزم اختیار داری_

 

 ه بتونی تو هم بیایراستش فردا میخوام برم تئاتر دوست دارم اگ_

 

به برنامه های فردام فکر کردم،اصال حوصله نداشتم ولی خب شاید 

 تغییر کنه با رفتنم حال و هوامم یه کم

 

 باشه عزیزم میام_

 

 صدای شادش تو گوشی پیچید

 

 وای من عاشقتم یه دونه ای،مرسی که اینقدر پایه ای_
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 لبخند زدم

 

 حاال چه ساعتی؟_

 

 ساعت شش_

 

 یبینمتخب پس م_

 

 ممنون عزیزم،کاری نداری؟_

 

 جواب دادم
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 خونواده،خداحافظمن ممنونم که به فکرم بودی،سالم برسون به _

 

 فدات،خداحافظ_

 

 جان _بی_دل#

 ۱٠۳_پارت#

 

 )رها(

 

با مامان و صحرا و ویدا کنار هم روبه روی تلویزیون نشسته 

 بودیم،صحرا سرش تو گوشی بود و لبخند میزد

 

 هی به گوشی نگاه میکنی و میخندیدیوونه شدی به سالمتی _
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 گوشیش رو سمتم گرفت

 

 به این عکسه نگاه کن_

 

به عکسی که صحرا نشون داد نگاه کردم،من و ویدا و صحرا و 

مامان تو عکس بودیم و همه مون هم لبخند داشتیم،ویدا سرش و 

جلو آورد و گوشی رو از دستم گرفت،عکس و به مامان نشون 

 با دیدن عکس چشماش اشکی شد،ویدا غمگین گفت: داد،مامان

 

 برگردونی خونه؟ مامان نمیخوای تمومش کنی؟نمیخوای جانان و _

 

 مامان اشکاش و پاک کرد

 

 دیگه نمیخوام اسم جانان و تو این خونه بیارید_
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 صحرا عصبی توپید

 

اون موقع که باید بیرونش می کردی نکردی،حاال االن که به _

و همه بهش عادت کردیم این چه کاریه؟مامان این سن رسیده 

 و رفتارت چیه؟  میشه توضیح بدی دلیل این کارا

 

 مامان از رو مبل بلند شد و رو به صحرا جواب داد

 

 تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن_

 

 بدون توجه به ما سمت اتاق رفت و در و بست،ویدا کالفه گفت:

 

 ن همچین کاری با جانان کردهواقعا هنوزم باورم نمیشه ماما_
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 به ویدا نگاه کردم

 

کنم،اون موقع که بابا بهش خیانت من کال نمیتونم مامان و درک _

کرده بود و یه بچه آورد تو خونه گفت این بچه مِ،فقط چند روز به 

بچه توجه نکرد بعدش از منم بیشتر دوسش داشت االنم همون 

 بچه رو نمیخواد ببینه

 

 ی لب زدصحرا با ناراحت

 

ذارن یه روز خوش داشته باشه،اون از بابا بمیرم برا دل جانان،نمی_

جدیدا کال دائم الخمر هست،اینم از مامان که یه دفعه صد و که 

 هشتاد درجه تغییر کرده،خوبه حداقل بنیامین هست
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 کالفه از بحث های این مدت از جام بلند شدم

 

 کجا میری_

 

 رو به ویدا جواب دادم

 

 یکنه میرم بخوابم،صبح هم دانشگاه دارمدرد مسرم _

 

 باشه عزیزم،شب بخیر_

 

 شب خوش_

 

رد اتاقم شدم و رو تخت دراز کشیدم، گوشیم و برداشتم،سه تا وا

تماس بی پاسخ از فرزاد داشتم،بالکش کردم تا دیگه تماساش رو 
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نبینم،کال سرکارش گذاشتم و باهاش حرف نزدم،شماره ظهیر و 

 موندم تا جواب بدهگرفتم و منتظر 

 

 بله_

 

 با شنیدن صداش ناخودآگاه لبخندی رو لبام اومد

 

 ،خوبیسالم_

 

 بی حوصله جواب داد

 

 کاری داری؟ _

 

 میشه فردا ناهار و با هم باشیم؟ _
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 سریع جواب داد

 

 نه کار دارم_

 

 کالفه چشام و بستم

 

 ظهیر_

 

 چیه_

 

 آروم گفتم:
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 فردا بریم همون رستوران همیشگی؟ _

 

 کمی مکث کرد

 

 اگه تونستم میام_

 

 خندیدم

 

 منتظرتم،شب بخیراین یعنی میام،پس _

 

گوشی رو بدون خداحافظی قطع کرد،فقط خدا میدونست من چقدر 

عاشق این پسر بی اعصاب پررو بودم،با فکر کردن به ظهیر باز هم 

 لبخند رو لبام اومد،آروم زمزمه کردم
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 مطمئنمباالخره باهام مثل قبل میشی ظهیر،_

 

 جان_بی_دل#

 ۱٠۴_پارت#

 

 )ظهیر(

 

بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم،ربیعی مثل همیشه در از رو صندلی 

حال حرف زدن با تلفن بود،من آخرش این وراج رو بیرون 

میکنم،سمتش رفتم،با دیدنم با عجله تلفن و سرجاش گذاشت و از 

 جاش بلند شد

 

 آقای مهندس امری دارید؟_
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 م کشیدماخمام و تو ه

 

ی و یه ساعت حرف خانوم یه بار دیگه ببینم تلفن و اشغال کرد_

 زنی این بار تذکر نمیدم رسماً اخراج میشیمی

 

 با اون آرایش غلیظ و مزخرفش سرش و زیر انداخت

 

 ببخشید دیگه تکرار نمیشه_

 

 زنگ بزن به خانم دشتی بگو همه رو تو سالن جمع کنه_

 

 چشم_
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ر شدم و کلید طبقه پایین و وارد کابین آسانسواز سالن بیرون رفتم 

تو این طبقه فقط من و کسری که معاون بود،بودیم،از رو زدم،

کابین بیرون رفتم و وارد سالن شدم،دشتی با دیدنم از رو صندلیش 

 بلند شد

 

 سالم آقای مهندس_

 

سرم و به معنی سالم تکون دادم،همه مهندس ها تو سالن جمع 

سیاوش که کنار هم ایستاده بودن نگاه  بودن،به بنیامین و

 کردم،صدام و با سرفه ای صاف کردم

 

خب همگی خسته نباشید،خواستم جمع بشید تا در مورد موضوعی _

 باهاتون صحبت کنم
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 نگاهم و دور سالن گردوندم

 

یکی از سرمایه گذارهای بزرگ با چند تا شرکت صحبت کرده و _

ای زمینی که میخواد ازشون خواسته یه طرح درست حسابی بر

بزنن،چند ماه به این شرکت ها وقت مجتمع تفریحی بشه 

داده،شرکت ما هم یکی از همین هاست،ما چند ماه وقت داریم تا 

یه طرح درست حسابی تحویل بدیم،تو یه روز معین همه طرح ها 

 تحویل داده میشه و اونا طرحی رو که بهتر باشه انتخاب می کنن

 

 ختم و ادامه دادمنگاهی به جمع اندا

 

زنیم که اونا خوششون بیاد و طرحمون انتخاب اگه بتونیم طرحی ب_

بشه برای شرکت میتونه سود زیادی داشته باشه،وقتی هم شرکت 

سود کنه قطعا حقوق شما هم باالتر میره،من میخوام این طرح رو 

 حتما ببریم
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 کمی مکث کردم،با جدیت ادامه دادم

 

ید مادگی داشته باشروع می کنیم،گفتم تا آاز هفته دیگه کار و ش_

چون شاید مجبور بشید گاهی وقت ها بیشتر از ساعت کاری 

بمونید،نگران حقوقتون هم نباشید،هر چقدر بیشتر کار کنید حقوق 

 بیشتری هم می گیرید

 

 کریمی گفت:

 

 ما در خدمتیم مهندس اعتماد_

 

 بقیه هم به دنبال کریمی اعالم آمادگی کردن
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م می کنم،میتونید همه،زمان شروع طرح رو بهتون اعالن از ممنو_

 برید سر کارتون

 

پراکنده شدن و هرکس رفت سر کار خودش،سمت بنیامین نرفتم 

تا سیاوش نفهمه با هم رابطه خاصی داریم،معلوم بود که با هم 

 صمیمی شدن...

 

 جان_بی_دل#

 ۱٠۵_پارت#

 

دم،سمت رستوران جلوی رستوران پارک کردم و از ماشین پیاده ش

برداشتم،در و باز کردم و وارد شدم،تغییر خاصی نکرده بود و گام 

مثل قبل بود،چشم گردوندم تا رها رو پیدا کنم،جای همیشگی 

نشسته بود،سمتش رفتم و رو صندلی رو به روش نشستم،با دیدنم 

 لبخند زد
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 سالم_

 

 سالم_

 

 امقنعه سرش بود و معلوم بود از دانشگاه اومده اینج

 

 خوبی_

 

 جواب دادم

 

 آره_
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به صورت آرایش کرده ش نگاه کردم،تا حاال بدون آرایش درست 

 حسابی ندیده بودمش

 

 چه خبر؟_

 

 بی حس نگاش کردم

 

 سالمتی_

 

 موهاش کامل بیرون بود و رسماً مقنعه هیچ معنی نداشت

 

 ظهیر_

 

 به چشماش خیره شدم،معترض لب زد
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 نباشی؟نقدر تلخ میشه خواهش کنم همین یه روز ای_

 

 چشمام و یه دور کامل رو صورتش چرخوندم

 

 من همینم،اگه میخوای همینه،نمیخوای_

 

 مستقیم به چشماش نگاه کردم

 

 به سالمت_

 

 گارسون سمتمون اومد
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 خوش اومدید،چی میل دارید؟_

 

 رها جواب داد

 

 من شیشلیک میخورم_

 

 رو به گارسون گفتم:

 

 دو تا شیشلیک با مخلفات_

 

 دیگه ای نیاز ندارید؟ یزچ_

 

 خیر_
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گارسون رفت، رها یه کم تکون خورد،به سر تا پاش نگاه 

کردم،مانتوی جلو بازی تنش بود که تا ناکجا آبادش معلوم بود و با 

 یه تکون کوچیک نافش معلوم شد

 

 ببینم این دانشگاه شما حراست نداره؟_

 

 متعجب نگام کرد

 

 معلومه که داره_

 

 راه میدن؟و پس چجوری تو ر_

 

 به لباساش نگاه کرد
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 وا مگه من چمه_

 

 پوزخند زدم

 

 هیچی فقط هر چی داری رو ریختی بیرون_

 

 اخم کرد

 

لباسم هیچ مشکلی نداره،در ضمن از گیر دادن بدم میاد،این _

 اخالقت و هنوز تغییر ندادی

 

 یه لنگه ابروم و باال دادم
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 میگی گیر نده؟ ونیعنی شوهر کنی و بهت بگه اینجوری نرو بیر_

 

 به چشمام نگاه کرد

 

میگم تو حق نداری به من بگی چیکار کنم و چی کار نکنم،هر _

 جور که دوست داشته باشم لباس میپوشم

 

 نیشخند زدم

 

اگه من زن بگیرم و همچین حرفی بهم بزنه گردنش و خرد _

 میکنم که

 

 ناباور گفت:
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 این چه طرز فکریه که داری_

 

 جدی نگاش کردم

 

اینا رو گفتم تا باورت بشه رابطه من و تو قرار نیست به جایی _

 برسه و الکی برا خودت رویا نبافی

 

بی حرف و غمگین نگام کرد،گارسون غذاها رو جلومون 

 گذاشت،قاشق و چنگال و برداشتم و شروع کردم

 

 ظهیر_

 

 نگاش کردم
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 بعد از اینجا بریم پارک؟ _

 

 نه باید برم باشگاه کار دارم_

 

 کالفه گفت:

 

 پس یه روز دیگه میریم_

 

سرم و به معنی تأیید حرفش تکون دادم،رها هم مشغول خوردن 

 شد

 

 این هفته قراره بریم کوه تو هم میای؟ _

 

 قاشق آخرم و قورت دادم
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 نمیدونم،اگه بتونم میام_

 

 بهش نگاه کردم که داشت با غذاش بازی می کرد

 

 چرا نمیخوری؟ _

 

 سیر شدم_

 

 ریم دیرم شدهو بپاشپس _

 

 با ناراحتی از جاش بلند شد و نگام کرد
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 چرا اینجوری نگاه میکنی_

 

 ناراحت جواب داد

 

من گفتم بیای اینجا تا حرف بزنیم نه اینکه بشینیم غذا بخوریم _

 ولی مثل اینکه تو کال حرفی نداری

 

 سریع گفتم:

 

 نه حرفی ندارم_

 

رستوران بیرون  کردم،همراه هم ازسمت صندوق رفتم و حساب 

 فتیمر
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 بیا برسونمت_

 

 جواب داد

 

 میخوام قدم بزنم_

 

 بی تفاوت گفتم:

 

 باشه_

 

سمت ماشین رفتم که صدام زد،نزدیکم شد و گونه م رو عمیق 

 بوسید،لبخند وسیعی زد و گفت:

 

 خب دیگه من برم_
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به چشمای شیطونش نگاه کردم،به چشمایی که فقط برای من 

همین بود،بدون  رای هر جنس مذکریون نمی شد بلکه بشیط

هیچ واکنشی سوار ماشین شدم و از آینه بغل چشمای غمگینش رو 

 دیدم،بدون توجه بهش ماشین و روشن کردم و گاز دادم...

 

 جان_بی_دل#

 ۱٠۶_پارت#

 

 )جانان(

 

کالفه به ساعت نگاه کردم،دیرم شده بود،از رو مبل بلند شدم و به 

م اومد،رنگ زرد روشن دم لبخندی رو لباکردم،با دیدن خو آینه نگاه

مانتوم به همراه روسریم که اونم زرد بود فقط حاشیه های صورتی 
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داشت بهم انرژی میداد،چادرم و سر کردم و کیفم و 

برداشتم،مدارک رو به دست گرفتم و از خونه بیرون رفتم و دم در 

ین یه خبری نبود،بنیام منتظر موندم،نگاهم و دور کوچه گردوندم اما

گ زد و گفت که یه سری مدارک هست باید به ظهیر ربع قبل زن

برسه و قرار شد ظهیر خودش بیاد بگیره اما نمیدونم کجا مونده 

بود که اصال ازش خبری نبود،گوشیم و بیرون آوردم و شماره مبینا 

 رو گرفتم،دو تا بوق خورد و سریع جواب داد

 

 جانم_

 

 بیسالم عزیزم خو_

 

 تو خوبیممنون خوبم _
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 جواب دادم

 

منم خوبم ممنون،مبینا جان خواستم بهت خبر بدم من شاید یه _

 کم دیر برسم 

 

 خندید،متعجب پرسیدم

 

 به چی میخندی؟_

 

فکر کنم دختر خوش شانسی هستی چون گفتن با یه کم تأخیر _

 شروع میشه احتماال تا اون موقع میرسی

 

 خب خدا رو شکر_
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 گفتمدیدن ماشین ظهیر سریع با 

 

 من دارم راه میوفتم، فعال_

 

 فعال عزیزم_

 

ماشین و جلوم نگه داشت،شیشه ماشین پایین بود و بی توجه به 

 زد که با دادی که زد از جا پریدممن با گوشی حرف می

 

همینی که گفتم،اگه این بار فقط یه ذره با چیزی که میخوام فرق _

 میچینمتو،مطمئن باش دُمت و  داشته باشه من میدونم و

 

                      *** 

 )ظهیر( 
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عصبی گوشی رو قطع کردم،امروز روز خیلی بدی بود،کارام با هم 

قاطی شده بود و اینا هم به درستی کار انجام نمیدادن،فکرم درگیر 

طرح جدید هم بود و همین باعث شده بود امروز کال پاچه همه رو 

 یاده شدم،آروم گفت:بگیرم،جانان متعجب نگام کرد،از ماشین پ

 

 سالم_

 

 سالم_

 

مدارک و سمتم گرفت،به سر تا پاش نگاه کردم،تا حاال ندیده بودم 

اینجوری به خودش برسه،پوشه مدارک و از دستش گرفتم و باز 

کردم،برگه ها رو دونه دونه بیرون آوردم و رو کاپوت ماشین 

را رو تم،عکسا رو برای بنیامین فرستادم تا کاگذاشتم و عکس گرف

 درست کنه
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 چرا بنیامین خودش نیومد؟ _

 

 بهش نگاه کردم

 

 باید شرکت می موند_

 

مدارک و داخل پوشه گذاشتم و تو ماشین انداختم،به صورتش نگاه 

 کردم حس میکردم یه کم آرایش داره

 

 مهمونی میری؟_

 

 نگام کرد
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 نه_

 

 ردم و با لحن بدی گفتم:به سر تا پاش اشاره ک

 

 جان_بی_دل#

 ۱٠۷_تارپ#

 

تو مهمونی من اینجوری به خودت نرسیده بودی آخه پس _

 احتماال میری عروسی

 

با تعجب نگام کرد،انگار امروز فقط میخواستم یه تیکه به همه 

 بندازم

 

 سوار شو میرسونمت_
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 نه ممنون خودم میرم_

 

 دستوری گفتم

 

 سوار شو_

 

 ممنون...نه _

 

 نذاشتم ادامه حرفش و بگه و بلند گفتم:

 

 به درک_
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سوار ماشین شدم،چشمای گرد شده ش رو از تو آینه دیدم،عصبی 

چشمام و بستم،نفس عمیقی کشیدم و چشمام و باز کردم،جانان 

داشت سمت خیابون میرفت،مطمئن بودم این موقع ماشین گیرش 

ن تاکسی رد نمیاد،چند دقیقه منتظر نگاش کردم،همچنا

ین ماشین شخصی ها نمیشد،ماشین شخصی نگه داشت،چقدر از ا

معلوم نبود کی هستن و که مسافرکشی میکردن بدم میومد،

قصدشون واقعا مسافرکشی یا نه،ماشین و روشن کردم و وارد 

خیابون شدم،جلو پاش ترمز زدم،ماشین شخصی رفت،شیشه رو 

 پایین کشیدم،رو بهش گفتم:

 

 این ساعت که اوج ترافیکه ماشین گیرت نمیادبیا باال تو _

 

 گام کردخم نبا ا

 

 ممنون شما برید به کاراتون برسید_
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 دستی به موهام کشیدم

 

کاری ندارم،میخواستم عکس مدارک و برای بنیامین بفرستم و _

 بعدش برم تا صبح بخوابم

 

 سریع جواب داد

 

 بقیه نگه داریدپس برید بخوابید و به درک گفتناتون رو برای _

 

 چند لحظه رو صورتش مکث کردم و گفتم:

 

 آها یعنی االن بهت برخورد و قهر کردی؟_
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 کالفه نگام کرد

 

 آره ناراحت شدم_

 

 بی تفاوت نگاش کردم و گفتم:

 

 به درک_

 

ناباور نگام کرد،عصبی بودم،حوصله کسی رو نداشتم ولی 

پیاده شدم،در  نمیتونستم تو این ساعت تنهایی ولش کنم،از ماشین

 سمت شاگرد رو باز کردم

 

 بدون بحث بشین_
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 ناراحت جواب داد

 

 نمیخوام با شما بیام مگه زوره_

 

تو یه حرکت عصبی بازوش و گرفتم و تو ماشین انداختم و در و 

بستم،خودمم سوار شدم،به قیافه شوکه شده ش نگاه کردم،عصبی 

 گفت:

 

میدید باهام اینطوری این چه کاریه؟شما چرا به خودتون اجازه _

 دست میزنید رفتار کنید؟اصال به چه حقی به من

 

 کنترل خودم و از دست دادم و داد زدم
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به همون حقی که کم کم داره هوا تاریک میشه و تو تنهایی _

میخوای تو خیابون بمونی ولی با من سوار نشی،به همون حقی که 

ساعت نگاه کنی مغز تو کله ت نیست که به جای لج و لجبازی به 

یه دختر تنها کلی  و بفهمی که تو این شهر بی در و پیکر برای

 دندون تیز کردن

 

 بی حرف نگام کرد،دستی به صورتم کشیدم

 

 جان_بی_دل#

 ۱٠۸_پارت#

 

 )جانان(
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به چهره عصبیش نگاه کردم،حرفا و رفتاراش اصال درست نبود اما 

ینکه برخالف ظهیر بارها بهم مرد بودنش رو ثابت کرده بود،ا

ردونه پا به پات اخالق تند و تیزش هر وقت مشکلی پیش میومد م

اینکه باعث شدم عصبی میومد و حمایتت می کرد،پشیمون بودم از 

 بشه،آروم گفتم:

 

 ببخشید_

 

 متعجب نگام کرد،ادامه دادم

 

نمیخواستم عصبی تون کنم،من تا حاال جز خوبی ازتون چیزی _

متون بشم اما قبول کنید که خیلی بد ندیدم،فقط نمیخواستم مزاح

حق با من بود که ناراحت بشم،نمیدونم دلیل  زنید و کامالحرف می

از حدتون برای چیه ولی وقتی دیدم که تا این حد عصبانیت بیش 

 گرفته هستید نباید لج میکردم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 به چشماش نگاه کردم،حالت عجیبی داشت،بی حرف بهم خیره بود

 

 کنید؟  چرا اینجوری نگاه می_

 

انداختم،صدای  بی حرف بازم فقط نگام کرد،معذب بودم،سرم و زیر

 نمبم و خاصش باعث شد سؤالی نگاش ک

 

 حق با بنیامینه_

 

ماشین و روشن کرد و راه افتاد،کنجکاو نگاش کردم اما ظاهرا 

خواست بگه در چه مورد حق با بنیامین منم ترجیح دادم نمی

 نپرسم...سکوت کنم و چیزی 
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                        **** 

 )ظهیر( 

 

انان با دخترای دیگه فرق که همیشه میگفت ج حق با بنیامین بود

داره،اونی که باید معذرت خواهی می کرد قطعاً من بودم اما اون با 

معذرت خواهیش انگار آبی بود رو آتیش،بی دلیل با حرفاش آروم 

روز خوبی نداشتم،آروم  شدم،اینکه درک کرده بود من امروز

 پرسیدم

 

 کجا میری؟ _

 

 جواب داد

 

 تئاتر شهر_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 تنهایی میری؟ _

 

 نه با دوستم_

 

 پشت چراغ قرمز ایستادم 

 

 حاال نمیشد زودتر برید؟حتما باید جوری برید که به شب بخورید؟_

 

 خندید

 

 به چی میخندی جوک گفتم؟ _
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بزرگی کلی آدم شما به شب آلرژی دارید؟تو سالن به اون _

 هست،قرار نیست که اتفاقی بیوفته

 

 نگاش کردم

 

،اونم برای تئاتر،فقط خدا میدونه همون سالن هستاتفاقا مشکل _

 چه خبره

 

 معترض گفت:

 

جامعه همیشه محیطی که تئاتر داخلش اجرا بشه رو بد جلوه _

 میدن در حالی که اینطوری نیست
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تئاتر نگه داشتم،با دیدن محمد و چراغ سبز شد و حرکت کردم،دم 

و به جانان با مبینا که از ماشین پیاده شدن ناخودآگاه اخم کردم،ر

 تندی گفتم:

 

از اول میگفتی با یه نره خر قرار داری اونقدر از خطرات سالن _

 نمیگفتم به جاش از خطرات نرهای زبون باز میگفتم

 

 آروم جواب داد

 

 با مبینا قرار دارم_

 

 جلو اشاره کردم با اخم به

 

 پس این اینجا چیکار داره_
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 نمیدونم_

 

 م گفت:در ماشین و باز کرد و رو به

 

 ممنون بابت رسوندنتون،خداحافظ_

 

پیاده شد و در و بست،نمیدونم چرا اما هیچ وقت از محمد خوشم 

نمیومد این مؤدب بازی هاش و خوش اخالقی هاش رو اعصابم 

ق صمیمی کسری بود،به چهره بود فقط نمیدونم این چجوری رفی

ا مرتبش نگاه کردم،با دیدن جانان نیشش باز شد مرتیکه،این ت

کرد بعد چی شده االن دیروز با دیدن یه دختر زمین و نگاه می

بی ماشین و خاموش کردم،اصال یه دفعه لبخند ژکوند میزنه،عص

ای دلم خواست تئاتر نگاه کنم،از ماشین پیاده شدم و در و قفل 

 ..کردم.
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 جان_بی_دل#

 ۱٠۹_پارت#

 

 )محمد(

 

عجیبی بود  با دیدن صورت آروم و دلنشین جانان لبخند زدم،حس

 مدکه با دیدنش آروم میشدم،نزدیکمون او

 

 سالم_

 

 مبینا بغلش کرد و با هم رو بوسی کردن

 

 سالم،حالتون خوبه_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 لبخند قشنگی زد

 

 ممنون خوبم،شما خوب هستید؟_

 

جوابش و بدم با شنیدن صدای مردونه ای سرم رو قبل از اینکه 

 چرخوندم

 

 سالم_

 

 و جلو بردم تا باهاش دست بدم متعجب به ظهیر نگاه کردم،دستم

 

 سالم،چه تصادفی_
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 باهام دست داد،مثل همیشه خونسرد جواب داد

 

 تصادفی در کار نیست_

 

 جانان جمله اش رو کامل کرد

 

 رسوندنآقا ظهیر لطف کردن من و _

 

یعنی تا این حد صمیمی بودن که جانان و رسونده بود؟هر چند 

با هم صمیمی  کسری گفته بود که خونوادگی از بچگی

 هستن،مبینا رو به جانان گفت:

 

 باید یه خبر بد بدم_
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 جانان منتظر نگاش کرد

 

 چی_

 

تئاتر اول تأخیر خورد بعدش کال کنسل شد،گفتن هفته بعدی _

 اجرا میکنن

 

 ن آروم خندید،کاش می شد قربون خنده هاش شدجانا

 

 حاال من اومدم یه بار یه کم خوش بگذرونم همه چی کنسل شد_

 

 مبینا جواب داد
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ولی خب من و محمد تا تو برسی بلیط سینما رو چک _

کردیم،گفتم حداقل بریم اونجا،برای ساعت هفت بلیط گرفتیم، 

م ولی خب من این پرسیدالبته درستش این بود نظر تو رو هم می

 کار و نکردم تا راه مخالفتی نداشته باشی

 

 ممنون لطف کردید،من مشکلی ندارم_

 

 ن گفتمرو بهشو

 

خب بهتره ماشین ها رو همین جا نگه داریم و پیاده بریم،هوا _

 خوبه و زمان هم داریم

 

 مبینا رو به ظهیر گفت:
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بلیط نگرفتم ببخشید جانان جان نگفته بود شما هم میاید من _

 براتون ولی االن چک میکنم شاید هنوز کنار ما مونده باشه

 

 گوشیش و درآورد و سریع چک کرد

 

 وز پر نشده،اوکی کردموب،هنچه خ_

 

 خب پس بریم_

 

 به جانان و مبینا اشاره کردم

 

 خانوما بفرمایید تا اینم از دست ندادید_
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مبینا وایسادم،ظهیر آدم جانان سمت ظهیر اومد،جلوتر ازشون کنار 

عجیبی بود اما همیشه ازش خوشم می اومد،حس میکردم بر 

ده بود براش احترام خالف اخالقش آدم درستیه و همینم باعث ش

 خاصی قائل بشم

 

 جان_بی_دل#

 ۱۱٠_پارت#

 

 )جانان(

 

 جلوی ظهیر وایسادم و آروم گفتم:

 

ز نظرتون مگه شما نمی خواستی بری خونه بخوابی؟تئاتر هم که ا_

 بد بود،چی شده تصمیم گرفتید سینما هم بیاید
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 یه کم به صورتم نگاه کرد

 

 دلم خواست_

 

 پرسیدم

 

 ست؟دلتون چی خوا_

 

 چرا حس میکردم چشماش شیطون شده؟مرموز جواب داد

 

 تو رو_
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متعجب نگاش کردم،حس میکردم زیر نگاهش در حال ذوب شدن 

 بودم،نیشخند زد

 

خواست وقتی این گوگول پسر داره برات جیک جیک دلم تو رو _

 می کنه قیافه ت و ببینم

 

 نزدیک تر شد

 

ی میتونم برا بنیامین دیدن این سناریو جذابتر از خواب نیست؟حت_

 هم تعریف کنم

 

 به محمد که حواسش به ما بود اشاره کرد
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 ببین آروم و قرار نداره،بیا برو تا سکته نکرده،بیا برو من نیاز به_

سرگرمی دارم بذار یه کم قیافه عاشق این پسرک مثبت چهار و 

 ببینم

 

 اخم کردم،بی اراده لب زدم

 

پسرک مثبت چهار دل آدما کاش میتونستید حداقل مثل همین _

 مهم باشه و به مردم به دید سرگرمی نگاه نکنیدبراتون 

 

 بدون توجه بهشون سمت محمد و مبینا رفتم و کنارشون راه افتادم

 

                       ***** 

 )ظهیر(
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وارد سالن شدیم،سمت بوفه رفتم و کلی تنقالت خریدم،با دست پر 

 گفت سمتشون رفتم،مبینا با دیدنم

 

 دستتون درد نکنه چرا زحمت کشیدید_

 

 کاری نکردم_

 

 جانان نگاهش و ازم گرفت،مبینا رو به محمد گفت:

 

 داداش پس تو هم برو بستنی بگیر_

 

 محمد سمت بوفه قدم برداشت،دنبالش رفتم،رو بهش گفتم:

 

 من و جانان نمیخوریم_
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 نگام کرد

 

 جانان نگفت نمیخورم_

 

 نیشخند زدم

 

 ه نمیدونی بستنی دوست نداره؟قی هستی کچجور عاش_

 

 متعجب نگام کرد

 

 خودش بهت گفته عاشقشم؟_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 عاقل اندر سفیه نگاش کردم

 

میفهمه مگه این که کور باشه دیگه نیازی هر آدم عاقلی ببینتت _

 به گفتن نداره

 

 رو به مسئول بوفه گفتم:

 

 آقا یه دونه یخ در بهشت_

 

دخترا راه افتادیم،محمد محمد هم بستنی ها رو گرفت،سمت 

رو دست مبینا داد،یخ در بهشت رو جلوی جانان بستنی 

 گرفتم،سرش و باال آورد و سؤالی نگام کرد

 

 ؟نمیخوای بگیری_
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 آروم جواب داد

 

 من که نگفتم یخ در بهشت میخوام_

 

اون شب ما بستنی خوردیم تو یخ در بهشت پس حتما دوست _

 داری

 

 تلخ لب زد

 

 جدید هست براتونه نوع سرگرمی شایدم اینم ی_

 

 اخم کردم،سریع جواب دادم
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این و از دستم بگیر حاال میخوای کوفت کن نمیخوای هم بنداز _

 آشغالسطل 

 

 جان_بی_دل#

 ۱۱۱_پارت#

 

یخ در بهشت رو تو بغلش انداختم و چند قدم ازش دور شدم،محمد 

 گفت:

 

 در سالن باز شد،بریم_

 

 ر کوچیک رفت،نمی شنیدم دارهجانان رو دیدم که سمت یه پس

چی بهش میگه ولی پسره دهنش و عین دایناسور باز کرده بود و 

داد و بدون اینکه بهم نگاه کنه می خندید،یخ در بهشت رو دستش 
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مستقیم وارد سالن شد،عصبی با نگاهم دنبالش کردم،پسر بچه با 

 خورد،زیر لب زمزمهدو تا دستاش یخ در بهشت رو گرفته بود و می

 کردم

 

 بخور بخور،چقدرم خوشحاله،با اون قیافه سوسماریش_

 

بیخیال بچه شدم و وارد سالن شدم،با دیدنشون عصبی سر جام 

یسادم،خوبه زرنگ هم هست،کنارجانان نشسته بود،یعنی فکر می وا

کرد من حاضرم کل تایم فیلم کنارش بشینم و تحملش کنم؟ 

 سمتشون رفتم،رو به محمد گفتم:

 

،تو برو جای خواهرت،دخترا بیان وسط،منم عوض کنید جاتون رو_

 اینور میشینم
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 متعجب نگام کرد

 

 چرا_

 

 بی حوصله نگاش کردم

 

 راست آلرژی دارم،دوست دارم چپ بشینمبه سمت _

 

محمد ناچار از جاش بلند شد و جوری که گفتم نشست،کنار جانان 

 نشستم،زیر گوشش زمزمه کردم

 

 کنهه که چون مؤدبه کل کل نمی یه مزیت خوبی که داره این_
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چیزی نگفت و به رو به رو خیره شد،برقا رو خاموش کردن و فیلم 

ه خیره بودم،چند تا پفیال رو تو دهنم شروع شد،بی حوصله به صفح

 چپوندم،جلوی جانان گرفتم،واکنشی نشون نداد،زیر گوشش گفتم:

 

 بخور خوشمزه ست_

 

 ود،آروم جواب دادنگام کرد،نور صفحه رو صورتش افتاده ب

 

 کوفت کنم؟_

 

 بی اراده لبخند زدم

 

 نه این بار نوش کن_
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 جواب داد

 

 خورم ممنوننمی_

 

 باشه قهر نکن کوفت کنخیلی خب _

 

 عصبی نگام کرد

 

 چشمات و دایره نکن تو این تاریکی آدم وحشت می کنه_

 

 آروم و عصبی لب زد

 

با آرامش نگاه  اصال چرا اینجا نشستید،حداقل میذاشتید فیلم و_

 کنم
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 از سینما متنفرم_

 

 خب نمی اومدید مگه زورتون کردم_

 

 سرم و به معنی تأیید حرفش تکون دادم

 

 آره زورم کردی_

 

 سؤالی نگام کرد

 

 اگه این دراز بی قواره باهاتون نمیومد من االن اینجا نبودم_
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 با حرص لب زد

 

 آها یادم نبود اومدید سرگرم بشید_

 

چرا حس می کردم این دختر خیلی موش زل زدم،به قیافه اخ

زد شکننده تر از چیزیه که نشون میداد؟انگار هر موقع که حرف می

 و گلوش بود،آروم صداش زدمبغض ت

 

 جانان_

 

کمی مکث کرد،روش و سمتم برگردوند،به صورتش نگاه 

 کردم،پفیال رو جلوش گرفتم و گفتم:

 

 کوفت کن_
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بخند کوچیکی رو،رو لباش نتونست خودش و کنترل کنه و ل

،از پشت دادشون در اومد که آرومتر حرف بزنیم،پفیال رو تو دیدم

 ام و بستم،آروم زمزمه کردمبغل جانان انداختم و چشم

 

 فیلم تموم شد بیدارم کن_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۱۲_پارت#

 

 )جانان(

 

 کنار ماشین ها ایستادیم،مبینا رو بهم گفت:
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جوری شام رو هم با هم بخوریم،اینجانان جون اگه موافق باشی _

 میتونیم تایم بیشتری رو با هم بگذرونیم

 

خواهرش تکون داد و اضافه محمد سرش و به معنی تأیید حرف 

 کرد

 

 خیلی خوشحال میشیم اگه برای شام هم در خدمتتون باشیم_

 

دهنم و باز کردم تا جوابش و بدم که ظهیر قبل از من سریع لب 

 باز کرد

 

،بنیامین با جانان کار داره باید زودتر برسونمش نیم بیایمما نمیتو_

 خونه
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چیزی نگفته بود،ظهیر متعجب به ظهیر نگاه کردم،بنیامین به من 

 خونسرد نگام کرد و گفت:

 

 بهتره بنیامین و معطل نذاری،بریم_

 

 رو به محمد و مبینا لبخند زدم

 

ره ممنون خیلی خوش گذشت،برای شام هم معذرت میخوام بهت_

 برم خونه ببینم بنیامین چیکار داره

 

 محمد مؤدبانه لبخند زد

 

 مون رو قبول می کنیداشکال نداره،ان شااهلل یه شب دیگه دعوت_
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 خواستم تشکر کنم که ظهیر زیر لب زمزمه کرد

 

 باش تا باهات بیاد،جلبک_

 

به محمد نگاه کردم ظاهرا نشنیده بود،قبل از اینکه ظهیر اوضاع رو 

 گفتم:بد کنه 

 

 خیلی ممنون،شبتون بخیر_

 

با مبینا همدیگه رو بغل کردیم و خداحافظی کرد،سوار ماشین 

 شدیم،قبل از اینکه ماشین و روشن کنه کنجکاو پرسیدم

 

 بنیامین باهام چیکار داره؟چرا به خودم نگفته که کارم داره؟_
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 هیچ واکنشی نشون نداد انگار با دیوار حرف زدم

 

 با شمام_

 

صورتم گردوند و رو چشمام مکث کرد،آروم جواب و دور نگاهش 

 داد

 

 بنیامین کاری باهات نداره_

 

 نگاش کردم،بی حوصله لب زدمتعجب 

 

اگه نمی گفتم بنیامین کارت داره می خواستی باهاشون بری شام _

بخوری و اصال هم نمیخواستی به این فکر کنی که من اگه چند 
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دم همینجوری برای دست دقیقه بیشتر با محمد وقت میگذرون

 گرمی یه کف گرگی میخوابوندم تو صورتش

 

 معترض لب زدم

 

ر بودید باهامون بیاید،چرا بخاطر همچین چیزی اصال مگه مجبو_

 دروغ میگید،اون بنده خدا که با شما کاری نداشت

 

 نیشخند زد

 

 چیه خداست،بنده دون،نخاله مؤدب ٔ  اون اتو کشیده_

 

درکش کردم،چرا من نمیتونستم  چند دقیقه به صورتش نگاه

 کنم؟آروم لب زدم
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 کارتون زشت بود_

 

 بی خیال گفت:

 

 ت...به _

 

از شدت بی تربیتیش چشمام گرد شد،مطمئن بودم گونه هام قرمز 

 شده، ساکت به رو به رو نگاه کردم،با شیطنت به حرف اومد

 

 بستن دهن تو از بستن شلوارم راحت تره_

 

غزم از دستش صال باهاش همکالم نشم،مچشمام و بستم تا دیگه ا

 سوت می کشید
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 جان_بی_دل#

 ۱۱۳_پارت#

 

 )رها(

 

ه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم،زنگ آپارتمان و کرای

زدم،در باز شد،سوار آسانسور شدم و طبقه پنج رو زدم،بی حال از 

کابین بیرون رفتم،در باز بود،داخل رفتم و در و بستم،صدای شیر 

شپزخونه میومد،سمت آشپزخونه رفتم،پشت به من ایستاده آب از آ

 بود و دستاش و میشست

 

 سالم_
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 تم برگشت و شیر آب رو بست و با حوله دستش و خشک کردسم

 

 به به رها خانم،چه عجب این وقت شب راه گم کردی_

 

 نزدیک تر شد

 

 خوبی؟_

 

 جواب دادم

 

 خوبم_

 

 ماش تو هم رفتکامل نزدیکم اومد،تو چشمام نگاه کرد و اخ
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 چشمات چرا قرمز شده؟_

 

 سمت کاناپه رفتم و جواب دادم

 

 نیستچیز مهمی _

 

 دنبالم اومد و بازوم و گرفت و من و سمت خودش چرخوند

 

 چی شده؟با کی اومدی؟_

 

 به چشماش نگاه کردم
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 هیچی نشده فقط خسته ام،با تاکسی_

 

یامین هم بازوم و از دستش بیرون کشیدم و رو کاناپه نشستم،بن

 کنارم نشست

 

 چته؟این وقت شب چرا با تاکسی اومدی؟_

 

 دمدیگه خسته شدم،بری_

 

نتونستم بغضم و نگه دارم،گریه م سرازیر شد،بنیامین دستش و زیر 

 چونه م گذاشت و سرم و باال آورد

 

 چرا گریه میکنی؟بگو چی شده دیگه داری نگرانم میکنی_
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 باز کردم ریخت لبهمونطور که اشکام پایین می

 

از بابا متنفرم،نه اصال تنفرم نسبت به مامان بیشترِ،اگه همون _

موقع که بابا بهش خیانت کرد طالق می گرفت االن وضع هیچ 

 کدوممون این نبود

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

بابا یا مستِ یا در حال دعوا با همه ست،امشب میخواست مامان _

 ،آخرشم که...و بزنه،می گفت دخترم و انداختی بیرون

 

 شدت گریه م بیشتر شد،بنیامین با اخم گفت:

 

 آخرش چی_
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 ردم،با بغض لب زدمنگاش ک

 

آخرشم برگشت به مامان گفت تو دختر من و بیرون کردی منم _

 دخترای تو رو بیرون می کنم

 

 صدای هق هقم بلند شد،ناباور نگام کرد

 

 یعنی چی_

 

 کنه یعنی اینکه حتی ما رو دختراشم حساب نمی_

 

 بنیامین دستمال کاغذی دستم داد
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 اشکاتُ پاک کن_

 

 صورتم کشیدم،گریه م بند نمیومددستمال و به 

 

خیلی بده که هیچ وقت بابا نداشته باشی،بابا سعی می کرد پدر _

باشه،ولی نتونست،وقتی جانان تو اون خونه نباشه حتی دیگه ما رو 

 هم نمیخواد

 

سرم و به سینه ش چسبوندم و از دستش و باز کرد تا برم تو بغلش،

 ه دل زار زدم...ت

 

 جان_بی_دل#

 ۱۱۴_پارت#
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 )جانان(

 

 بستم،صدای و بود،در روشن برقا ٔ  درِ واحد و آروم باز کردم،همه

 بنیامین بغل تو رو رها که شدم پذیرایی وارد نگرانی میومد،با گریه

 جلوی زانوهام رو و رفتم طرفش دیدم،نگران کردن گریه حال در

 نشستم پاش

 

 رها عزیزم چی شده_

 

مین باال آورد و بهم نگاه با چشمای اشکی سرش و از رو سینه بنیا

 کرد،متعجب بهش خیره شدم

 

 اتفاقی افتاده؟_
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 سرم و سمت بنیامین چرخوندم

 

 بنیامین چی شده_

 

 بنیامین جواب داد

 

 چیزی نشده عزیزِ من،چرا الکی نگران میشی_

 

 ی ریخترها همونجور داشت اشک م

 

 اگه چیزی نشده پس چرا اینجوری گریه می کنه_

 

 گرفته داره خودش و خالی می کنه،چیزی نیستیه کم دلش _
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از رو زمین بلند شدم و کنار رها نشستم،با دو تا دستام دو طرف 

 صورتش و گرفتم و به چشمای خوشگلش خیره شدم

 

 چی شده عزیز دلم_

 

 ه گفت:رها خودش و تو بغلم انداخت و با گری

 

 چرا ما اینقدر بدبختیم،چرا جانان؟_

 

 قه کردم و موهاش و بوسیدمدستام و دور کمرش حل

 

 کی گفته ما بدبختیم؟چی باعث شده همچین فکری بکنی؟_
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چیزی نگفت،سرش و از رو سینه م بلند کردم،دستمالی برداشتم و 

 اشکاش و با حوصله پاک کردم

 

م قشنگ حرف بزنیم پاشو دست و صورتت و بشور بعد بشینی_

 ببینیم چی شده

 

 دستشویی رفت،رو به بنیامین گفتم:از رو کاناپه بلند شد و سمت 

 

 چی شده_

 

 هیچی،باز بابات حرفای خوشگل زده دل همه شون رو شاد کرده_

 

 با ناراحتی بهش خیره شدم و آروم پرسیدم
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 چی گفته_

 

 دستی به موهاش کشید

 

ن کردی منم بچه های تو رو به شمیم گفته تو بچه من و بیرو_

بچه های شمیم به حساب می کنم،مثل اینکه دخترا رو  بیرون

 میاره و خودش چغندر حساب میشه

 

 متعجب گفتم:

 

 یعنی رها رو بیرون کرده؟_

 

 نه،خودش ناراحت شده اومده اینجا_
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 نفس عمیقی کشیدم

 

 من میرم لباسام و عوض کنم_

 

وقتی با بابا دعواش شده بود این  غمِ نگاه بنیامین اذیتم می کرد،از

کرد...سمت اتاقم رفتم و لباسام و غم تو چشماش خود نمایی می 

عوض کردم و موهام و بافتم،وارد پذیرایی شدم،رها و بنیامین رو 

 مبل نشسته بودن،سمتشون رفتم و گفتم:

 

 بنیامین نمیخوابی؟_

 

 جواب داد

 

 اینجا جا بندازیم با هم بخوابیم؟_
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 ملبخند زد

 

 آره اینجوری بهترم هست_

 

کنار هم انداختیم،رها به یه نقطه با بنیامین تشک و بالش ها رو 

خیره بود و حواسش به ما نبود،یه لیوان آب براش ریختم و دستش 

 دادم

 

 بخور گلم،برو لباساتم عوض کن_

 

وارد دستشویی شدم و وضو گرفتم،با حوله صورتم و خشک 

م،بنیامین و رها رو تشک ها دراز کردم،از دستشویی بیرون اومد

بنیامین سمت راست،وسط هم برای کشیده بودن،رها سمت چپ و 
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من خالی گذاشته بودن،رها لباساش و با تاب و شلوارک قرمز 

عوض کرده بود،این دختر عاشق رنگ قرمز بود،سمتشون رفتم و با 

 خنده گفتم:

 

 االن من باید وسط شما دو تا بخوابم؟_

 

 و باز کرد بنیامین نیشش

 

ازت استفاده کنم،این آره بیا تو نرمی خوبه،میتونم به عنوان بالش _

 رها از تو چاق تره ولی سفته حال نمیده

 

 بالش و برداشتم و سمتش پرت کردم

 

 خجالت بکش زشته_
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رها هم خندید،برق و خاموش کردم و سمت اتاق رفتم تا نمازم و 

 بخونم...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۱۵_پارت#

 

 ن()جانا

 

 وسطشون دراز کشیدم،هر سه به سقف خیره شدیم،آروم گفتم:

 

 رها نمی خوای حرف بزنی_

 

 نفس عمیقی کشید
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 یادته وقتی بچه بودیم دلم می خواست سر به تنت نباشه؟_

 

 خندیدم

 

آره چند بارم به جونم سوء قصد کردی ولی مامان زود رسید _

 نجاتم داد

 

 اونم خندید

 

 تویه،بچه تقصیر بابا مامان هایدعوا ٔ  حس می کردم همه_

ولی این و می دونستم که از وقتی تو اومدی  نبود حالیم بودم،زیاد

 این دعواها شروع شده
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 آه کشیدم

 

آره،یادمه وقتی شش سالم بود و تو هم دوازده بودی یه روز _

 مامان بابا دعواشون شد تو هم اومدی یه دل سیر من و کتک زدی

 

 تادیمهر دوتامون به خنده اف

 

 به خدا هی می گفتم چرا میزنی می گفتی خفه شو_

 

 رها خندید و گفت:

 

 منم یادمه_

 

 بنیامین به حرف اومد
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 خدایی شماها رد دادید ها،االن این حرفا خنده داره یا گریه؟_

 

 به رها اشاره کرد

 

االن تو باید گریه کنی که خرس گنده بودی بعد این بچه رو _

م تو بچگی اینقدر ریزه میزه بود که حس زدی،اونم این طفل معصو

دست بزنم می شکنه،آدم میدیدش دلش می می کردم بهش 

 سوخت چه برسه به اینکه بزنیش

 

 رها آه کشید

 

وقتی بابا یه روز اومد خونه و یه بچه کوچولو رو دستاش بود _

تعجب کردم،وقتی نگات کردم اونقدر خوردنی و ناز بودی که خنده 
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ی وقتی فهمیدم کی هستی همه چی خراب شد،بچه رو لبام اومد ول

فهمیدم که دیگه نباید دوسِت داشته باشم چون گریه ولی میبودم 

های مامان به خاطر وجود تو بود،اما تنها خوبیش این بود که اون 

موقع بابا باز رفته بود تو فاز خماری و با دوست و آشنا رفت و آمد 

ه بگه تو بچه خودشی،فکر نداشتیم همینم باعث شد مامان به هم

ه فامیال هم همین و می گفت ولی خب کنم مامان اگه میتونست ب

 نشد دیگه همه فهمیدن

 

 دوباره آه کشید و ادامه داد

 

اون موقع کسی دوسِت نداشت،بابا کال حالش بد بود و هیچ _

کدوممون رو نمی دید چون عشقش رفته بود،مامانم که از اون 

ویدا هم که ازت متنفر بودیم،یکی رو می بدتر بود،من و صحرا و 

مواظبت باشه،ولی کسی نبود،به خاطر همین می  خواستی که

 و خواست نمی رو تو آقاجون هم اونجا آقاجون، ٔ  بردنت خونه
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 بود،عموها بنیامین بشه،فقط نزدیک بهت هم جون خانوم نمیذاشت

 بودم،خیلی خوشحال خیلی موقع نداشتن،اون دوسِت هم عمه و

 خواست نمی رو تو کسی که بود خوب

 

 جان_بی_دل#

 ۱۱۶_پارت#

 

 صدای رها می لرزید و معلوم بود گریه می کنه

 

خیلی کوچولو و ضعیف بودی،قلبت هم مشکل داشت،همیشه _

آروم بودی،تو همون بچگی هم میفهمیدی که نباید سمت کسی 

بری چون بهت توجه نمی کردن،هر کس دعواتم می کرد گریه 

ط مظلوم یه گوشه رو زمین مینشستی و پاهات و تو نمی کردی فق

کمت جمع می کردی تا وقتی بنیامین میومد،وقتی اون میومد به ش
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چشمات که نگاه می کرد زود می فهمید باز اهالی بی رحم خونه 

 اذیتت کردن،بغلت می کرد،بهت محبت می کرد،دوسِت داشت

 

 آب دهنش و قورت داد

 

 و دعوا کرد و زدحتی چند بار به خاطر تو من _

 

کنه و صدای گریه ش باال رها دیگه نتونست خودش و کنترل 

 رفت

 

تو از همه مون بدبخت تر بودی تو این ماجرا ولی همیشه از ما _

 و بالها این ٔ  قوی تر بودی،بعضی وقتا حس می کنم همه

 بود تو با بودنم بد تاوان االنم های ناراحتی
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ریخت،بغضم و قورت قطره اشکی از گوشه چشمم رو بالش 

همه مون رو اذیت می کرد،بنیامین شته همیشه دادم،خاطرات گذ

 معترض گفت:

 

 بسه دیگه رها تمومش کن_

 

صدای اونم میلرزید،اونم گریه می کرد،دست هر دوتاشون و گرفتم 

 و آروم نوازش کردم،رها با گریه ادامه داد

 

خوش برای چرا تموم نمیشه جانان؟چرا این زندگی لعنتی یه روز _

 باه بابا رو بدیم؟ما نداره؟ما تا کی باید تاوان اشت

 

خودش و تو بغلم انداخت و سرش و رو سینه م گذاشت،بنیامین هم 

بهم نزدیک شد و اونم سرش و کنار رها گذاشت و آروم موهاش و 
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نوازش کرد،گریه های بی صدای بنیامین و هق زدنای رها تیشرتم 

هم گذاشتم،با صدایی که سعی می و خیس کرده بود،چشمام و رو 

 کنم و نلرزه آروم گفتم:کردم کنترلش 

 

ما آدما گاهی وقتا با اشتباهاتی که انجام میدیم زندگی بقیه رو _

تباه می کنیم،بابا اشتباه کرد،به خاطر اشتباه اون همه مون صدمه 

دیدیم ولی این دلیل نمیشه که تا آخر عمر همینجوری بمونیم،ما 

ه،میتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم،هنوز کلی راه موند باید خودمون

خوشبخت بشیم و این تجربه های تلخ رو به گوشه ترین قسمت 

 ذهنمون بسپریم

 

 نفس عمیقی کشیدم
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بابا بد کرد ولی خیلی وقته داره تاوان میده،حال االنش تاوان _

کارایی هست که انجام داده،اگه قرار باشه تا آخر عمر به خاطر 

 بمون میشه؟ای اون گریه کنیم و از زندگی ببُریم چی نصیکار

 

 جان_بی_دل#

 ۱۱۷_پارت#

 

بنیامین دستاش و دور من و رها حلقه کرد،لبخند کمرنگی رو لبام 

 اومد

 

گاهی چیزای کوچیک میتونه مثال خوشبختی های بزرگ _

باشه،اینکه ما همدیگه رو داریم خودش بزرگترین خوشبختی 

 حساب میشه
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 کردم زمزمه زیر لب

 

 شته و آیندهامروز را زندگی کن بیخیال گذ_

 امروز را دوست داشته باش به خاطر سختی های گذشته

 زندگی همین امروز و فرداهاست

 زندگی همین غصه های گذشته و لبخندهای دنیاست

 بخند تا فردایت خندان و گذشته ات نادم باشد

 بخند تا غم ها فراری و شادی ها همراهت باشد

روزهای قشنگ با هم دید و می خندم و بخند که زندگی همین نخ

 بودن هاست...

 

 بنیامین با صدای بم و گرفته ش گفت:

 

 نگو که از خودت بود_
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 پر از بغض خندیدم،آروم لب زد

 

 تو کی اینقدر بزرگ شدی که یاد گرفتی چیزای قشنگ بگی بچه_

 

 جواب دادم

 

بودی من داشتم رشد می اون موقع که جنابعالی به فکر مخ زنی _

 کردم

 

 و یه حرکت محکم بازوم و گاز گرفت و جیغم و درآوردبنیامین ت

 

 بنیامین کبود میشه چرا همچین می کنی_
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 نیشش و تا ته باز کرد

 

 نمیدونی چه کیفی میده گاز گرفتن تو_

 

 رها سرش و از رو سینه م برداشت و محکم گونه م و بوسید

 

 المون و خوب می کنیمن فدات بشم که همیشه ح_

 

بوسیدم،بنیامین لپش و جلو آورد و اشاره کرد تا منم گونه ش رو 

 ببوسمش،خندیدم و محکم بوسیدمش

 

 قربونتون برم بگیرید بخوابید مگه صبح نمی خواید برید کوه_

 

 بنیامین رو به رها گفت:
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 کنم،بگیرید فراموش پاک شد باعث زرو زر ٔ  اه اه این دختره_

 نمیشیم بیدار صبح اباب بخوابید

 

 درها به حرف اوم

 

نه اینکه تو اصال گریه نکردی،پسر به این گندگی رو چه به گریه _

 کردن

 

 بنیامین موهای رها رو کشید

 

 ببند بچه،ببند تا همین جا نفله ت نکردم_

 

 آیییی،نکن وحشی موهام کنده شد_
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 به زور دستای بنیامین و از موهاش جدا کردم

 

 ون خجالت بکشیدخوابید،از سنتبسه بگیرید ب_

 

 رو تشک بلند شدم،بنیامین پرسید:از 

 

 کجا میری_

 

 گوشیم و از تو کیفم در میارم میام_

 

وارد اتاق شدم،پشت در رو زمین نشستم و دستام و جلوی دهنم 

ریخت و هیچ گرفتم تا صدام بیرون نره،اشکام به سرعت پایین می

مون میسوخت،برای دخترا کنترلی روشون نداشتم،دلم برای همه 
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وقت حس بابا داشتن رو تجربه نکردن و هیچ مهر و که هیچ 

محبتی ندیدن،برای بنیامین که همیشه پا به پامون اومده بود و در 

آخر برای خودم که هیچ وقت نفهمیدم چجوری میشه یه روز بدون 

 دغدغه زندگی کرد...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۱۸_پارت#

 

 )ظهیر(

 

قرارمون  همراهمون بود وه داشت،سارا هم کسری ماشین و نگ

دارآباد بود،بچه ها همه رسیده بودن و معلوم بود منتظر ما هستن،از 

 ماشین پیاده شدیم و سمتشون رفتیم،کسری بلند گفت:
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 سالااام به همگی_

 

من و سارا هم سالم کردیم،با دیدن محمد و مبینا اخم کردم،اینا 

و دست دادم به غیر جانان و بهار دیگه اینجا چیکار داشتن،با همه 

مبینا،سر تا پای جانان و نگاه کردم،شلوار ورزشی با سویشرت بلند 

و گشاد سفید مشکی تنش بود،روسری سفید با کاله مشکی هم 

سر کرده بود،بین دخترا قدش تو ذوق میزد،خیلی ریزه میزه بود،نیما 

 پرسید

 

 آقای دکتر چرا نیومده؟_

 

 کسری جواب داد

 

 جیح میدن مثل آیداکیان خواب و به هر چیزی ترا و صحر_
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 کسری نگاهی به جمع انداخت

 

 پس چرا بقیه نیومدن؟ سپهر،سینا،ساغر،بردیا و آرمان؟_

 

 نیما گفت:

 

دایی صادق اینا مثل اینکه امروز مهمونی دارن به همین دلیل _

سپهر و سینا و ساغر نیومدن،بردیا و آرمان هم مثل آیدا خواب و 

 یح دادنترج

 

 گفت:کسری رو به محمد 

 

 چه عجب یه بار بدون چون و چرا قبول کردی بیای کوه_
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 محمد با همون لبخند نچسب و رو مخش جواب داد

 

 بیش تر به خاطر اصرار مبینا اومدم_

 

 زیر لب زمزمه کردم

 

 آره جون عمه ت تو راست میگی_

 

 نگاهش و به جانان داد و ادامه داد

 

 تم بیامخودمم تمایل داشالبته این بار _
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 یشخند زدم،پسره ی چاپلوس،بنیامین که کنارم بود به حرف اومدن

 

 خب بهتره بریم_

 

 کسری جواب داد

 

 نه وایسید_

 

 افسانه پرسید

 

 چرا_

 

 کسری اومد جلومون
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مثل اینکه یادتون رفته ها،همیشه اولش مسابقه میذاشتیم،ببینیم _

 ،برنده هم جایزه دارهکی میتونه از بقیه بیشتر بره باال

 

 افسانه خوشحال پرسید

 

 خب حاال جایزه ش چیه؟_

 

 کسری نیشش و باز کرد

 

 برنده هر چی بگه بقیه باید انجام بدن_

 

 رها معترض گفت:
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 برو بابا،بدبخت میشیم،شاید برنده یه چیز بد بخواد_

 

 کسری مصنوعی اخم کرد

 

حسابی بگه  حرف نباشه دیگه،برنده هم سعی کنه یه چیز درست_

 نهبدبختمون نک

 

 همه موافقت کردن و راه افتادیم

 

 جان_بی_دل#

 ۱۱۹_پارت#

 

به رها که جلوی من بود نگاه کردم،تقریبا میشه گفت شلوارک 

ورزشی طوسی با سویشرت کوتاه همون رنگ تنش بود،کاله 
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مشکی هم رو موهاش گذاشته بود و موهای کوتاهش رو از زیر 

پاش چرخوندم،واقعا از ود،نگاهم و رو سر تا کاله بیرون انداخته ب

 همه دخترا خوش اندام تر بود،نیما به حرف اومد

 

 سینا هم نیومده یه کم برامون بخونه دلمون وا بشه_

 

 افسانه با خنده گفت:

 

 جانان تو بخون به جای سینا_

 

 کسری متعجب پرسید

 

 مگه جانان صداش خوبه؟ _
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 افسانه جواب داد

 

 خواننده ستی خودش یه پا آره بابا برا_

 

 کسری سمت جانان رفت و رو به روش ایستاد

 

 جان من راست میگه؟صدات خوبه؟ _

 

 جانان چپ چپ به افسانه نگاه کرد و رو به کسری گفت:

 

 نه بابا الکی میگه_

 

 افسانه رو به کسری سریع جواب داد
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 آخه اوسکول مگه تو وقتی داره شعر میخونه صداش و نشنیدی؟ _

 

خیلی خوبه ولی نمی دونستم که برای خوندنم  چرا بابا،صداش_

 خوبه

 

 خب حاال فهمیدی_

 

نگاهم به محمد افتاد که با لبخند به جانان نگاه می کرد،کسری 

 جدی گفت:

 

جانان،جان من بیا برامون بخون،ما پسرا قول میدیم با صدات _

 تحریک نشیم تا اسالم به خطر نیوفته
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سرش و زیر انداخت،نیما توپید ا خجالت همه خندیدن و جانان ب

 بهش

 

 ببند کسری،بیا اینور اذیتش نکن_

 

 کسری معترض جواب داد

 

 بابا آخه االن اول راهه،همه انرژی داریم،باید یه کاری کنیم دیگه_

 

 نیما دستش و گرفت

 

 بیا اینجا خودم برات میخونم_

 

 کسری دستش و ول کرد
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 بیچاره م نکنش خراشت آقا من غلط کردم،با اون صدای گو_

 

 افسانه با ذوق گفت:

 

 بیاید مشاعره_

 

 رها جواب داد

 

 گمشو،من چیزی حالیم نیست_

 

 مبینا هم سرش و به معنی تأیید حرف رها تکون داد
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 واال منم چیز خاصی بلد نیستم_

 

 سارا هم با صدای تو دماغیش گفت:

 

 من که کال از شعر خوشم نمیاد_

 

 نیما لب زد

 

 بهترهکه  از هیچی_

 

 بنیامین هم خودش و انداخت وسط

 

 آره خوبه،منم بهتون افتخار میدم و باهاتون مشاعره می کنم_
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 بچه ها خندیدن،افسانه با خنده جواب داد

 

قربون اون اعتماد به نفست دایی جان،خب با این حساب دایی _

 جان و نیما و آقا محمد و جانان و بهار بازی می کنن؟پنج نفر دیگه

 

 پرسیدری سک

 

 پس خودت چی؟ _

 

 مندم عالقه بقیه ٔ  من که چیزی بارم نیست،فقط به مشاعره_

 

 کسری خندید
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 من همیشه میگم تو یه تخته ت کمه بعد میگی نه_

 

 افسانه دهن کجی بهش کرد

 

 خوش مزه_

 

 وسط صحبتشون به حرف اومدم

 

 منم هستم_

 

 همه با تعجب نگام کردن

 

 جان_بی_دل#

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ۱۲٠_پارت#

 

 رسیدی پکسر

 

 داداش تو شعر بلد بودی و ما خبر نداشتیم؟_

 

 جوابش و ندادم،افسانه رو بهمون گفت:

 

خب پس شش نفر جور شد،حاال از بزرگ به کوچیک شروع _

 کنید،آقا ظهیر شروع کن

 

من و بنیامین فقط چند ماه با هم فرق داشتیم،همونجور که قدم 

 برمی داشتم شروع کردم
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 گذاشت رد دست من ٔ  سینهدنیا به روی _

 بر هر چه آرزو به دلم بود سد گذاشت

 

 بنیامین بالفاصله شروع کرد

 

 تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو_

 تا تو مراد من دهی به خدا رسیده ام

 

 محمد خوانا شروع به خوندن کرد

 

 مرغ خوش خوان که کند شرح گلستان تکرار_

 ز همه وصف گل روی شما می شنوم
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 ا گفت:نیم

 

 یا خدا،من همیشه با حرف م مشکل دارما_

 

 افسانه شروع به شمردن کرد

 

 یک....دو_

 

 کسری گفت:

 

 بدو نیما_

 

 افسانه تمومش کرد
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 سه...سوختی آق نیما_

 

 نیما سرش و با غرور باال گرفت

 

 من عمدی نگفتم تا ببازم و بقیه فرصت برنده شدن پیدا کنن_

 

 افسانه چپ چپ نگاش کرد

 

 گیه راست میآره تو ک_

 

 کسری زود پرسید
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 خب نوبت کیه حاال_

 

 بهار دستش و باال گرفت

 

 من_

 

 کسری گفت:

 

 خب برو با م،من و افسان داوریم_

 

 بهار شروع کرد

 

 مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز_
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 ورنه در محفل رندان خبری نیست که نیست

 

 جانان بدون مکث خوند

 

 ده شده ستخورشید تو را بنتو بدری و _

 تا بنده تو شده ست،تابنده شده ست

 

صدای دلنشین و گیرایی داشت،صدای به این خوبی به این فسقل 

بچه نمیومد،نفس عمیقی کشیدم،نگاهم به رها افتاد که مهربون 

 نگام می کرد،شعری که تو ذهنم اومد رو به لب آوردم

 

 تا بود در عشق آن دلبر گرفتاری مرا_

 راد خویشتن داری مبود ممکن که باشکی 
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 رها لبخند زد،چشمام رو چال گونه ش ثابت موند...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۲۱_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 :گفت گرفت،نیما خودش به متفکر آدمای ٔ  بنیامین قیافه

 

 بدو خان دایی_

 

 بنیامین تشر زد
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 وایسا تمرکز کنم_

 

 کردنافسانه و رها و نیما با هم شروع به شمردن 

 

 یک...دو..._

 

 یامین با بشکن شروع به خوندن کردنب

 

 ای جونم،ای جونم،خزونم بی تو ابر پر بارونه_

 

 بچه ها به مسخره بازی بنیامین خندیدن،نیما با خنده گفت:

 

حداقل کاش صدات یه کم خوب بود قبول میکردیم ازت،جر زنی _

 نکن دایی جان،سوختی
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به  کردم،نوبت به محمد رسید،نگاهش وبنیامین چپ چپ نگاش 

 هش خوندجانان دوخت و پر احساس رو ب

 

 از دست رفته بود وجود ضعیف من_

 صبحم به بوی وصل تو جان باز داد باد

 

ناخودآگاه اخم کردم،نمیدونستم مشکلم با محمد چی بود فقط این 

و میدونستم بدجور رو اعصابم بود و هیچ جوره نمیتونستم باهاش 

رفت و آمد خونوادگی داشتیم یام،البته از وقتی بچه بودیم و راه ب

مینطور بودم و نمیتونستم باهاش خوب باشم اما جدیدا بیشتر هم ه

 ازش بدم میومد

 

 وای من با د چیزی یادم نیست_
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 افسانه رو به بهار گفت:

 

 وا بهار مثل اینکه رشته ت ادبیات ها زشته_

 

 بهار با خنده جواب داد

 

 ونه باید شعر حفظ باشه؟ربطی داره،مگه هر کی ادبیات بخ بابا چه_

 

 نیما وسط حرفشون پرید

 

 سوختی_
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 تموم با رو بود،هوا قشنگی خیلی ٔ  به دور و بر نگاه کردم،منظره

 ریه باید سال پنج اندازه به کردم می کردم،حس استشمام وجود

سخت  برام کشیدن نفس حتی که سالی کنم،پنج پر هوا از رو هام

 دنشده بود...جانان شروع کرد به خون

 

 در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم_

 بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

 

 بدون مکث خوندم

 

 مجنون چو ندید روی لیلی_

 از هر مژه ای گشاد سیلی

 

 محمد کمی مکث کرد،کسری رو به محمد گفت:
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 نان و کم کنداداش برو،امیدم تویی،نباز و روی این جا_

 

 محمد آروم زمزمه کرد

 

 چیزی به ذهنم نمیرسه_

 

 وقتش تموم شد و جانان با لبخند کمرنگی شروع کرد

 

 یا رب دل پاک و جان آگاهم ده_

 ده سحرگاه ٔ  آه شب و گریه

 در راه خود اول ز خودم بیخود کن

 بیخود که شدم ز خود بخود راهم ده
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شدم و رو صورتش اونقدر قشنگ شعر رو خوند که محو صداش 

 فتمکث کردم،نیما سریع گ

 

 بدو ظهیر_

 

هر چی شعر تو ذهنم بود پرید،صداش تو ذهنم اکو شد،افسانه با 

 ذوق باال پرید و جانان و بغل کرد

 

 اینقدر خوشم میاد روی پسرا رو کم می کنی_

 

جانان به روش لبخند زد و چیزی نگفت،کسری دستش و رو شونه 

 م گذاشت
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قط بلدی داداش،جانِ من تو شعر بلد بودی؟من فکر می کردم ف_

 مشت بزنی

 

 نیما به معنی تأیید حرف کسری سرش و تکون داد

 

 آره منم همینجوری فکر می کردم_

 

 کشید و جانان ٔ  بنیامین با خنده گونه

 

قربونت برم وروجکِ من که همیشه آبروی من و پیش این گنده _

 بکا میخری
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ونش شدم،سنگینی نگاهی رو حس خند صورت ٔ  خیره

 جانان و من ٔ  و متوجه رها شدم که خیره کردم،چشمام و چرخوندم

 ...بود

 

 جان_بی_دل#

 ۱۲۲_پارت#

 

 )جانان(

 

با بهار هم قدم با همدیگه باال می رفتیم،طبیعت خیلی قشنگی 

بود،اوالش شیب نداشت و سطح صاف بود و باید کمی پیاده روی 

کاری برسیم،به خاطر همین هم هنوز همه می کردیم تا به اصل 

داشتیم،به هیکل ورزشکاری و درشت ظهیر نگاه  مون انرژی کافی

نمی کردم اصال بلد باشه شعر بخونه چون واقعا به  کردم،فکر

خورد ولی خب به همین خاطر هست که نباید الکی روحیه ش نمی
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کسی رو قضاوت کرد،به قول افسانه و بهار من کلی مهارت 

 و کسی بی خاطر به ها مهارت این ٔ  تم،ولی یاد گرفتن همهداش

 و خودم میتونم که جایی اون تا داشتم دوست بود،همیشه تنهاییم

 رها زندگیم های سختی از بتونم تا کنم مختلف چیزهای غرق

 و من چون داشتم دوست رو اینا ٔ  بشم،ورزش،طراحی،ادبیات،همه

یدم،نگاهم به بنیامین کش عمیقی کرد،نفس می دور واقعی دنیای از

 ین و گرفته بود و با هم راه میرفتنو سارا افتاد،سارا بازوی بنیام

 

 جانان_

 

 سمت بهار که کنارم بود چرخیدم

 

 جان_
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 نگام کرد

 

 سارا خیلی با بنیامین صمیمیه؟_

 

 بهش نگاه کردم

 

 آره،دوس دخترشه_

 

 رنگش پرید،متعجب نگاش کردم

 

 خوبی بهار؟_

 

 اومدبه خودش 
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 آره آره خوبم،بیا تندتر بریم جا نمونیم_

 

حس می کردم بهار بنیامین و دوست  ،گاهی وقتامشکوک میزد

داره ولی خب مطمئن نبودم و خودشم چیزی نمی گفت،من و بهار 

از راهنمایی با هم دوست بودیم،مامانامون هم با هم در ارتباط 

ندیده  بودن ولی برعکس مامانامون،باباها حتی همدیگه رو

جمع های  بودن،بهار بهترین و عزیزترین دوستم بود و معموال تو

ه بود،به خودمون اون رو هم دعوت می کردیم و با همه دوست شد

شیب های اصلی رسیده بودیم و کم کم باال رفتیم،هنوز ده دقیقه 

 نگذشته بود که مبینا و افسانه رو سنگی نشستن،پرسیدم

 

 چرا نشستید؟_

 

 ادافسان جواب د
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 من که دیگه نمیکشم_

 

 مبینا هم گفت:

 

 منم نمیتونم_

 

 ه حرف اومدر ببها

 

 هنوز که چیزی نگذشته_

 

 افسانه نفس عمیقی کشید
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 نفسم باال نمیاد بیخیال ما بشید،شما برید تا جا نمونید_

 

با بهار راه افتادیم،پسرا از ما جلوتر راه میرفتن،سارا به کمک 

 رفت،رها رو بهم گفتبنیامین با زور باال می 

 

مزخرف و نچسبه،انگار چقدر از این دختره سارا بدم میاد،خیلی _

 مین چسبیده به اینقحطی دختر بود بنیا

 

 خندیدم

 

 طفلی که کاریت نداره چیکارش داری_

 

 سارا یه دفعه نشست و با اخم گفت:
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 دیگه نمیتونم بیام_

 

 بهار هم به نفس نفس افتاده بود

 

 ش سارا میمونممنم نمیتونم،پی_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۲۳_پارت#

 

 )محمد(

 

واهرش پا به پامون میومدن،جالب بود فقط جانان و خاز بین دخترا 

واقعا این دو خواهر هیچ شباهتی نه از لحاظ ظاهر و نه اخالقی با 

 هم نداشتن،نیما پوف کالفه ای کشید
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 هنوز کلی راه مونده_

 

 کسری رو بهش گفت:

 

نباید خسته بشی،ناسالمتی دکی ها که به همه دکی جون تو که _

 به باید خودشونم ورزشکار باشنتوصیه میکنن ورزش خو

 

 نیما جواب داد

 

 خودت داری پس میوفتی که اینقدر نفس نفس میزنی_

 

 کسری کمرش و راست کرد
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 نخیر من اصال مشکلی ندارم،من و چه به نفس نفس زدن_

 

 رها سرجاش ایستاد

 

 یتونم دارم میمیرموای من دیگه نم_

 

رش نشست و همون جایی که ایستاده بود نشست،نیما هم کنا

 گفت:

 

نمیشه که یه دختر جوون رو اینجا تنها گذاشت،من به خاطر رها _

 فداکاری می کنم و تسلیم میشم

 

 بنیامین خندید
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 آره جون خودت،فداکاری و تو؟_

 

 کسری با سرفه صداش و صاف کرد و سینه ش و جلو داد

 

منم پیش رها و نیما می مونم،درست نیست یه پسر و دختر تنها _

،مگه نمیگن شیطونکم میاد پیششون و بد میشه و باشن

 نم تا شیطون نتونه نفوذ کنهفالن،خالصه من میمو

 

 همه مون خندیدیم،رو بهش گفتم:

 

فکر می کردم مسابقه میذاری چون خودت میبری،نمیدونستم کم _

 میاری

 

 و باال دادیه لنگه ابروش 
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کنم که برام آره اگه باهاتون میومدم قطعا برنده می شدم ولی چه _

 مهمه اسالم تو خطر نیوفته

 

 دستش و سمت جانان گرفت و ادامه داد

 

 اینا رو از این حاج خانوم یاد گرفتیم دیگه_

 

 بنیامین سری به تأسف تکون داد

 

 از هیکلتون خجالت بکشید_

 

ن،من و ظهیر و بنیامین و جانان هر سه تاشون کنار هم نشست

میومد،فکر نمی کردم بتونه این مونده بودیم،جانان هم قدم با ما 
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کنارش قدم برداشتم،به همه راه و بدون کمک ما باال بیاد،

نیمرخش نگاه کردم،حواسش به روبه رو بود،اونقدر غرقش شده 

بودم که حواسم پرت شد و سنگ زیر پام لغزید،همین که نزدیک 

بیفتم پایین دستی من و گرفت و جیغ زد،یه کم مونده بود پرت بود 

 ایین،دستم و محکم گرفت و داد زدبشم پ

 

 بنیاااامین کمک_

 

بنیامین و ظهیر که جلوتر از ما بودن با شنیدن صدای جانان با دو 

خودشون و رسوندن،به سختی خودم و به کمک دست جانان و 

بودم،ظهیر و بنیامین دستم و گرفتن و سنگی که اونجا بود گرفته 

ست کمی از اون باال کشیدن،جانان نفس نفس میزد،خودمم د

نداشتم، رو سنگی نشستم و چند تا نفس عمیق کشیدم،بنیامین 

 ن گفت:نگرا
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خدا رحم کرد،حواست کجا بود پسر؟اگه جانان نبود و خودتم نمی _

 تونستی خودت و نگه داری پرت شده بودی پایین

 

 عا خدا رحم کرده بود که اتفاقی نیوفتاد،جانان نگران پرسیدواق

 

 حالتون خوبه؟_

 

 نگاش کردم و به روش لبخند زدم

 

 ممنون،اگه نبودی معلوم نبود چی می شد_

 

 سرش و زیر انداخت

 

 خدا رو شکر که چیزی نشد_
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 زمزمه کردم

 

 خودت خوبی؟دستت درد نگرفت؟_

 

 نگام کرد

 

 خوبم_

 

 دبنیامین سمتم اوم

 

 جاییت درد نمی کنه؟_
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 جواب دادم

 

 نه خوبم فقط پام یه کم سوزش داره_

 

 همینجا بمون بهتره یه کم بی حرکت نگهش داری پس خب_

 

 خودشم کنارم نشست

 

 منم دیگه نمیکشم بیام،پیش محمد می مونم_

 

ظهیر اخم داشت،سرش و به معنی تأیید تکون داد و راه افتاد،جانان 

رفت،نمیدونم چرا اما از اینکه جانان با ظهیر تنها رفت هم دنبالش 

 حس خیلی بدی داشتم...
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 جان_بی_دل#

 ۱۲۴_پارت#

 

 )ظهیر(

 

جلوتر از جانان راه افتادم،آب معدنی و به لبام نزدیک کردم و سر 

کشیدم،کمی هم رو صورتم ریختم،سرجام ایستادم تا نفسم باال 

نان که دورتر ازم رو سنگی بیاد،به پشت سرم نگاه کردم،با دیدن جا

ن نشسته بود اخم کردم،چرا من فکر می کردم این داره پشت سر م

 باهام میاد؟عصبی سمتش گام برداشتم،با تندی گفتم:

 

میخوای بشینی و دیگه نمیکشی بیای چرا نمیگی؟همینجوری _

 مثل گوسفند سرت و میندازی پایین و میشینی؟
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بود،دست راستش و رو متعجب نگام کرد،یه کم رنگش پریده 

بازوی چپش گذاشته بود و ماساژ میداد،بدون اینکه اجازه بدم 

 بگه ادامه دادمچیزی 

 

وقتی میخوای یه لندهور رو نجات بدی به اینش هم فکر کن که _

 امکان داره دستت پاره بشه

 

 بی حرف فقط نگام کرد،بی اراده داد زدم

 

 چیه نگاه می کنی؟اللی؟زبون نداری؟_

 

 آروم جواب داد

 

 داد نزن_
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 با صدای بلند گفتم:

 

ن دووم بیاری اینجا هر چقدر دلم بخواد داد میزنم،تو هم سعی ک_

چون مطمئن باش اینجا بیوفتی هم  غش نکنی رو دستم بمونی

 کولت نمیکنم ببرمت پایین

 

بازم فقط نگام کرد،از سکوتش کالفه شده بودم،قبل از اینکه باز از 

 دای آرومش رو شنیدمکوره در برم ص

 

یه کم تپش قلب داشتم اینجا نشستم،دستمم آره درد میکنه چون _

و من وقتی یکی به کمک نیاز داشته باشه به این فکر  کمک کردم

 کجام درد میگیرهکنم که بعدش نمی
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به چشمای آرومش نگاه کردم،اینقدر آروم و ساده جواب داد که 

لکی داشتم سر اون خالی می اصال یادم رفت چرا عصبانی بودم و ا

 کردم،کنارش رو سنگ نشستم،پرسیدم

 

 بهتری؟ _

 

 ردمخندید،متعجب نگاش ک

 

 به سالمتی دیوونه هم شدی؟خنده داشت؟ _

 

 نگام کرد

 

شما که گفتی غش هم کنم میذاری میری دیگه چرا حالم و _

 میپرسی
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 جواب دادم

 

 میخوام مطمئن بشم که غش نمی کنی_

 

 کردآروم زمزمه 

 

به هارت و پورت کردن نیست که،به دلِ،حاال میشه یه دل _

 پنهون باشهمهربون و صاف زیر چهره سرد و خشن 

 

به صورتش نگاه کردم،آرامش وجودش و حرفاش اذیتم می کرد 

چون روز به روز بیشتر داشت من و به این باور میرسوند که این 

حرف کنم دختر جنسش زیادی خاصه،برای اینکه ذهن خودم و من

 پرسیدم
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 ورزش خاصی کار میکنی؟ _

 

 نه،ولی دویدن رو خیلی دوست دارم_

 

و تونستی پا به پامون این ه نفس کم نمیاری پس به خاطر همین_

 همه باال بیای

 

 نمیدونم چرا ولی دوست داشتم حرصش بدم،با بدجنسی گفتم:

 

 بودم ندیده اینجوری ٔ  تا حاال کوتوله_

 

جیغ بزنه اما سمتم برگشت و لبخند قشنگی خودم و آماده کردم تا 

 زد
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 دیدید هم اینجوری ٔ  پس خوبه که باالخره یه کوتوله_

 

تعجب کردم،دخترا رو قد و وزنشون خیلی حساس بودن،حتی رها با 

اون قد بلندش وقتی اذیتش می کردم و میگفتم کوتوله جدی می 

 گرفت و حرص می خورد،رو بهش گفتم:

 

 ودن خوشت میاد که لبخند میزنیفکر کنم از کوتوله ب_

 

چرا که نه،کوتوله بودن هم یه ویژگیه،من هر چیزی که مربوط به _

 خودم باشه رو دوست دارم و براش ارزش قائلم

 

 یه لنگه ابروم و باال دادم
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 متفاوتی_

 

 آروم گفت:

 

 واقع بینم_

 

 خوبه_

 

 به رو به رو نگاه کردم و بی مقدمه پرسیدم

 

 تو هم دوسش داری؟ _

 

 متعجب جواب داد
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 کی رو؟ _

 

 نگاش کردم

 

 محمد  _

 

 چرا می پرسید؟ _

 

 با حالت مسخره گفتم:

 

نجوری،دیدم خیلی عاشق سینه چاکته ترسیدم تو راه عشقت میه_

 هالک بشه
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چیزی نگفت،منم ادامه ندادم،به اطراف نگاه کردم که صداش و 

 شنیدم

 

مقدسه،چه آسمونیش و چه زمینیش،ما آدما عشق قشنگ و _

قدرش و نمیدونیم،اگه تو این جهان همه مون به قدرت عشق 

 ی شدایمان میاوردیم خیلی چیزا عوض م

 

 ادامه داد

 

به خاطر همین من ارزش خاصی برای عشق قائلم و هیچ وقت _

این اجازه رو به خودم نمیدم تا عشق کسی رو به سخره 

 برای من قابل احترامهبگیرم،آقای نامی هم 
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به چشماش خیره شدم،نور خورشید باعث شده بود رنگش روشن تر 

زد،متفاوت ف میدیده بشه،این دختر معمولی بود اما متفاوت حر

رفتار می کرد،وجودش نیروی خاصی داشت که آزار دهنده بود 

تونستم اونی باشم که می  نیرویی که انگار در برابرش نمی

 خواستم...

 

 جان_یب_دل#

 ۱۲۵_پارت#

 

 )رها(

 

از رو سنگ بلند شدم و به اطراف نگاه کردم،بچه ها هنوز برنگشته 

 بودن،با شنیدن صدای کسری سمتش برگشتم
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 رها_

 

 جواب دادم

 

 چیه_

 

 بود گرفته خودش به و متفکر آدمای ٔ  قیافه

 

 تا حاال به محمد دقت کردی؟_

 

 به چشمای عسلیش خیره شدم و گفتم:

 

 باید بهش دقت کنم؟برای چی _
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 نیشش و باز کرد

 

 یعنی هنوز حس نکردی که به جانان عالقه داره؟_

 

ادم،نیما زودتر از خودم حدس میزدم اما چهره م رو متعجب نشون د

 من پرسید

 

 از کجا می دونی؟_

 

 جواب داد
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من خیلی بهش دقت کردم،محمد کال متفاوته مثال به دخترا نگاه _

یده ولی بدجور به جانان زل میزنه و میره نمی کنه و بهشون رو نم

 تو نخش

 

 نیما گفت:

 

 الکی توهم نزن_

 

 به کسری نگاه کردم

 

 ی دوستشیتو باید بهتر بدونی،نا سالمت_

 

 چشمک زد
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باالخره از زیر زبونش می کشم بیرون،ولی خدایی خیلی بهم _

میان،هر دوتا مؤدب و مثبت،اسالم دوست،خیلی خوبن زوج جذابی 

 میشن

 

 نیما سریع جواب داد

 

ببند بابا،جانان فعال سنی نداره تا بخواد ازدواج کنه الکی ذهنش _

 رو درگیر نکنید

 

 کسری جدی جواب داد

 

نیست که االن ازدواج کنن،چند ماه آشنایی،یه سال  قرارخب _

 نامزدی،بعدشم بادا بادا مبارک بادا...
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 کسری توپیدنیما از رو سنگ بلند شد و وسط آهنگ خوندن 

 

 خیلی خب تو هم،هنوز که چیزی معلوم نیست،الکی حرف نباف_

 

 کسری سرش و تکون داد

 

 باشه ولی از ما گفتن بود_

 

نظر میومد،هر چند که اولین بار  دم،پسر خوبی بهبه محمد فکر کر

که دیدمش چون باهام دست نداد زیاد ازش خوشم نیومد اما از نظر 

 سری گفتم:قیافه هم عالی بود،رو به ک

 

 وضع مالیشون چه جوریاست؟_
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 خوبه_

 

سرم و به معنی فهمیدن تکون دادم،کسری خواست چیزی بگه که 

 نیما زودتر گفت:

 

کارت خوبه نمی خوای جایی مشغول  می کنی؟تو کهرها چیکارا _

 بشی؟

 

 حواسم جمع نیما شد

 

چرا اتفاقا تو فکرشم به چند شرکت سر بزنم شاید از کارم _

 بیاد و استخدام بشمخوششون 

 

 کسری همونطور که داشت کلوچه می خورد و دهنش پر بود گفت:
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 خب چرا جای دور میری؟بیا شرکت ما دیگه_

 

 ردمخوشحال نگاش ک

 

 واقعا؟_

 

 سرش و به معنی آره تکون داد،با خنده گفتم:

 

ظهیر بفهمه سر خود داری نیرو استخدام می کنی پوستت رو می _

 کنه

 

 خندید
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نه تو این یک مورد چون خودش اعصاب نداره به من میگه نیرو _

استخدام کنم ولی استخدامی با منه اما موندن با ظهیر،خودت 

زنم میندازتم بیرون اصال شوخی موخی خوب می دونی منم گند ب

 نداره،خالصه که باید حواست جمع باشه

 

 لبخند زدم،مگه می شد ظهیر و جدی بودنش رو نشناسم؟

 

 جان_یب_دل#

 ۱۲۶_پارت#

 

 )ظهیر(

 

از رستوران بیرون اومدیم،تو راه جانان قلبش درد گرفت و مجبور 

یاد و از شدیم آرومتر بریم همین هم باعث شد صدای بچه ها درب
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گشنگی بنالن،به جانان نگاه کردم که محمد یک ریز داشت باهاش 

ردن دخترا و حرف می زد،پوف کالفه ای کشیدم،از جیک جیک ک

 بدم میومد،کسری نگام کرد و گفت:پسرا 

 

خب داداش تو مسابقه رو بردی حاال هر چی می خوای میتونی _

 بگی فقط بدبختمون نکن

 

ف انداختم،با عصبی بودم،نگاهی به اطرا نمی دونم چرا اما کالفه و

دیدن پیرمردی که زمین رو جارو می زد جرقه ای تو ذهنم زده 

لبخند به لب داشت،نیشخند زدم و بلند شد،به محمد نگاه کردم که 

 گفتم:

 

 تا عصر آشغال جمع کنید_
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 نیما متعجب جواب داد

 

 چی میگی داداش،ما آشغال اتاقمون رو هم جمع نمی کنیم چه_

 برسه به اینجا

 

 جدی گفتم:

 

 شرط مسابقه این بود برنده هر چی میخواد همون باشه_

 

شکایت می کرد که لبخند رو لب محمد ماسید،کسری همیشه 

محمد وسواس داره و خیلی به تمیزی حساسه، پس امروز می 

 تونست خیلی بهش خوش بگذره

 

 بنیامین خواست چیزی بگه که سریع گفتم:
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 یاماصال کوتاه نم_

 

 رها غر زد

 

 تو که انتظار نداری من با این تیپم آشغال جمع کنم؟_

 

 دادقبل از اینکه چیزی بگم جانان خندید و جوابش و 

 

 مگه چته؟تیپت خیلی هم خوبه،آشغال جمع کنِ الکچری_

 

بچه ها هر کدوم سعی داشتن از زیرش در برن و مخالفت 

 گفتمخودشون رو نشون میدادن اما خونسرد رو بهشون 
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 شروع کنید تا به شب نخورید_

 

 سارا با اخم لب زد

 

 من عمرا این کار و نمی کنم_

 

 بنیامین رو بهش توپید

 

 این به بعد با ما کوه نیا،چون ما زیر حرفامون نمی زنیمپس از _

 

                    ***** 

 )جانان(
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 بچه ها مشغول شدن و منم سمت پیرمردی که جارو داشت رفتم

 

 نباشید پدرجانته خس_

 

 نگام کرد

 

 زنده باشی دخترم_

 

پدرجان میشه جاروتون رو به من بدید؟من بقیه ش رو انجام _

 ستراحت کنیدمیدم،شما ا

 

 نه دخترم لباسات کثیف میشه،من دیگه عادت کردم به این کار_

 

 لبخند زدم
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من دوست دارم کمک کنم،شما یه کم استراحت کنید من و _

 و انجام میدیمدوستام بقیه ش ر

 

 پیرمرد به بچه ها نگاهی انداخت

 

خدا خیرتون بده دخترم،جوون اینجوری دیگه خیلی کم شده،پیر _

 بابا جانبشی 

 

جارو رو از دستش گرفتم و مشغول شدم،ظهیر توجهم رو جلب 

کرد،بی توجه به بقیه داشت آشغال جمع می کرد و این جای 

و انجام بده اما خیلی  تعجب داشت،خودش که مجبور نبود این کار

با دقت داشت اطراف و پاکسازی می کرد،نگاهم سمت محمد 

ش و خم می کرد تا رفت،اخماش تو هم بود و خیلی سخت خود

آشغاال رو برداره،معلوم بود از این وضعیت اصال راضی نیست،بقیه 
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هم که ادا در میاوردن،معلوم بود که ظهیر فقط قصد اذیت 

ال هم موفق شده بود چون همگی زیر کردنشون رو داشت و کام

لب فحش میدادن،گوشیم و از تو جیبم درآوردم و چند تا عکس از 

فه هاشون عالی شده بود تو عکس و واقعا همه شون گرفتم،قیا

 دیدنی بودن...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۲۷_پارت#

 

 )ظهیر(

 

بچه ها خسته یه گوشه نشسته بودن،فقط من و جانان همچنان 

 ش رفتممشغول بودیم،سمت
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 جارو رو بده من_

 

 نگام کرد

 

 چرا؟_

 

 بی حوصله جواب دادم

 

ودت و پاره تو کال دوست داری تو هر کاری که انجام میدی خ_

کنی؟اون باال یه ساعت به خاطر مشکل قلبیت ما رو عالف 

 نکردی؟بسه دیگه سرویس کردی خودت رو

 

شتم بی حرف جارو رو دستم داد و سمت بچه ها رفت،جارو رو بردا

 و دست پیرمرد که رو صندلی نشسته بود دادم
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 بفرما_

 

 پیرمرد لبخندی به روم زد

 

جوون،خدا خیرتون بده امروز خیلی بهم کمک دستت درد نکنه _

 کردید

 

 کار خاصی نکردیم_

 

قبل از اینکه پیرمرد باز تشکر کنه خداحافظی کردم و سمت بچه 

 ها رفتم،با شنیدن جیغ رها سرم و باال آوردم
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بیشعور این عکسا چیه گرفتی ازمون،جانان پاک نکنی بد تالفی _

 می کنم،زود باش پاک کن حالم بهم خورد

 

جانان برای اولین بار با صدای بلندتر از حد معمولش خندید،خنده 

ای که تا حاال ازش ندیده بودم،قشنگ می خندید،کالفه خواستم 

ه،سمت دستم و به صورتم بکشم که یادم افتاد دستام کثیف

 جانان ٔ  دستشویی رفتم و دستم و زیر شیر آب سرد گرفتم،خنده

پاشیدم،از دستشویی بیرون  صورتم به و آب ذهنم،عصبی تو اومد

اومدم،رها دم در منتظر ایستاده بود،با دیدنم لبخند زد و چال گونه 

 هاش معلوم شد

 

 اومدم ببینم کجا موندی نمیای،بچه ها میگن زودتر بریم_

 

خودم نزدیکش کردم،به چشماش خیره فتم و به دستش و گر

 شدم،رو بهش گفتم:
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 بخند_

 

 ممتعجب نگام کرد،باز تکرار کرد

 

 بخند رها_

 

 با تعجب لبخند زد،جدی گفتم:

 

 بیشتر_

 

 ظهیر خوبی؟_
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 اخمام و تو هم کشیدم و تشر زدم

 

 بیشتر بخند_

 

لبخند پهنی زد،به چشمای خوشگلش نگاه کردم،پایین تر 

ال گونه هاش بدجوری دلبری می کردن،لب های برجسته اومدم،چ

شدم،لبخندش وسیع تر زد،کامل بهش نزدیک ش چشمک می

 شد،چال گونه ش رو بوسیدم،بیشتر خندید

 

 مهربون شدی_

 

 چیزی نگفتم،چال اون یکی گونه شم بوسیدم،باز خندید

 

 االن باز شدی ظهیر خودم_
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رو بست،همین که  به لباش خیره شدم،سرم و پایین بردم چشماش

ان اومد جلو چشمم،صدای خنده خواستم ببوسمش لبخند جان

ی آروم و معصومش،لبای کوچیک و صورتیش،کالفه هاش،چشما

 سرم و عقب کشیدم و از رها فاصله گرفتم،چشماش و باز کرد

 

 چی شد_

 

به قیافه ناراحتش نگاه کردم،بدون اینکه حرفی بزنم ازش دور 

کردن به جانان می تونست مزخرف ترین  شدم،زده بود به سرم،فکر

،با فکر به اینکه فقط اتفاق زندگیم باشه،چند تا نفس عمیق کشیدم

خسته م و رد دادم وگرنه هیچ چیزی نمی تونه باعث بشه حتی یه 

 ثانیه هم به جانان فکر کنم خودم و آروم کردم...

 

 جان_بی_دل#
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 ۱۲۸_پارت#

 

 )جانان(

 

بیرون رفتم و وارد اتاقم  دستام و شستم و از آشپزخونه

ه بودم دم،بنیامین هوس قورمه سبزی کرده بود و بهش قول دادش

برای شام براش درست می کنم،به ساعت نگاه کردم،شش عصر 

رو نشون می داد،بنیامین تازه برگشته بود و حموم بود،گوشیم و 

 برداشتم و شماره حاج بابا رو گرفتم،بعد سه بوق جواب داد

 

 قشنگمسالم دختر _

 

با شنیدن صداش لبخند رو لبام اومد،چقدر دلم براشون تنگ شده 

 گفتم:بود،سرحال 
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 سالم به حاج بابای خودم_

 

 خوبی بابا جان؟_

 

 من توپ توپم،شما خوبی؟مامان رعنا و دایی خوبن؟_

 

 با صدای خسته جواب داد

 

ما هم خوبیم دخترم، فقط دلتنگ توییم،جمعه ها خونه بدون تو _

 وت و کورهخیلی س

 

 غمگین لب زدم
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 منم دلم براتون یه ذره شده_

 

کاری نداشته باش،بیا پیشمون،ما دلمون به دیدن دخترم به یونس _

 تو خوشِ 

 

 حاج بابا نمی خوام دایی رو ناراحت کنم،اینجوری بهترِ_

 

 آه کشید

 

 من شرمندتم بابا جان_

 

 رو تخت نشستم

 

 داریداین حرفا چیه می زنید،شما که تقصیری ن_
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 نتونستم برات پدری کنم دخترم_

 

 غمگین گفتم:

 

در حق من کامل به جا آوردید،الگوی من تو شما حق پدری رو _

زندگیم همیشه شما بودید،حرفا و راهنمایی های شما باعث شده 

 من اینی که هستم بشم

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

بچه که بودم لحظه شماری می کردم تا بیاید دنبالم،کل _

خوشیم بعد از بنیامین شما بودید،شما خدا رو بهم نشون دل

 باید چیکار می کردید که نکردید؟ دید،مگه دیگه دا
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 حاج بابا با صدای لرزون گفت:

 

 چقدر خوبه که اینقدر بزرگ و خانوم شدی بابا جان_

 

 نفس عمیقی کشید

 

گوشی رو میدم به رعنا،خیلی بی تابیت و می کنه،فعال خداحافظ _

 دخترم

 

 خداحافظ_

 

 گوشی رو به مامان رعنا داد
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 جانان دخترم_

 

 نسالم مامان جا_

 

 سالم به روی ماهت،خوبی عزیز دلم؟ _

 

 خوبم ممنون،شما خوبی_

 

 صداش لرزید و با گریه گفت:

 

الهی من بمیرم برات که به خاطر یونس نمی تونی بیای _

 پیشمون،دلم برای اون صورت مثل ماهت تنگ شده

 

 دادم معترض جواب
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 ااا رعنا بانو گریه چرا،خب شما بیاید من و ببینید_

 

 نمیشه که ببینیم؟میدونی رو تو بابات ٔ  خوای بیایم خونهمی _

 

 بنیامین ٔ  نه هر وقت خواستید بیاید خونه_

 

 با خوشحالی گفت:

 

 واقعا؟ _

 

 لبخند زدم
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 آره قربونت برم،هر وقت خواستید بیاید،قدمتون روی چشم_

 

 داد مهربون جواب

 

 میایم دخترم،میایم_

 

 قبل از اینکه چیزی بگم با عجله گفت:

 

دخترم یونس برگشت،من دیگه میرم،مواظب خودت _

 باش،خدانگهدارت

 

 چشم،شما هم مراقب خودتون باشید، خداحافظ_

 

 جان_بی_دل#
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 ۱۲۹_پارت#

 

گوشی رو قطع کردم و به آینه خیره شدم،چشمام غم داشت،صدای 

اسمم و صدا می زد،نفس عمیقی کشیدم و بنیامین بلند شد و 

 آوردم،زیر لب زمزمه کردملبخندی رو لبام 

 

هر چقدر هم همه چی سخت باشه بازم به خاطر بنیامین هم شده _

 باید سر پا بمونم

 

از اتاق بیرون رفتم،رو کاناپه رو به روی تلویزیون نشسته بود و 

 موهاش خیس بود

 

 عافیت_
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 نگام کرد

 

 مرسی_

 

 باز کردنیشش و 

 

 می بینم که بوی قورمه تو خونه راه افتاده_

 

 همونطور که سمت آشپزخونه می رفتم جوابش و دادم

 

 جنابعالی دستورش و صادر کرده بودی دیگه_

 

دو تا نسکافه درست کردم و رو سینی گذاشتم،وارد پذیرایی شدم و 

 کنار بنیامین نشستم،رو بهش گفتم:

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 چه خبر_

 

 هیچی سالمتی_

 

 امینبنی_

 

 نگام کرد

 

 جانم_

 

 حرفایی که می خواستم بزنم و مزه مزه کنمکمی مکث کردم تا 
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 چی می خوای بگی؟_

 

 به چشماش نگاه کردم

 

 من می خوام کار کنم_

 

 متعجب جواب داد

 

 کار برای چی؟_

 

 می خوام مستقل باشم،نمی خوام تو و بابا خرجم و بدید_

 

 اخم کرد
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 چرا داری چرت و پرت میگی_

 

 جدی جواب دادم

 

وقت دیگه شرط میذاره اگه نرم خونه پول مطمئن باش بابا چند _

تو جیبی و نمیده تا هر جور شده من و برگردونه،االنم به اندازه 

کافی به دخترا فشار آورده تا من و وادار کنن برگردم،می خوام 

 خودم کار کنم

 

 زد عصبی ٔ  تک خنده

 

 با هم این حرفا رو داریم؟خب نده،مگه من مُردم؟اصالً مگه ما _
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 ام و بهم چسبوندمکالفه دست

 

می دونم بنیامین،می دونم تو چقدر خوبی،اما من اینجوری راحت _

 ترم

 

 سرم و زیر انداختم

 

تو که قرار نیست مجرد بمونی،سی و یک سالت شده،دیگه وقتش _

شده سر و سامونی به زندگیت بدی،من نمی خوام سربار تو 

 ه خاطر من از خیلی چیزا بگذریباشم،نمی خوام ب

 

و زیر چونه م گذاشت و سرم و باال آورد،به چشماش نگاه دستش 

 کردم،شمرده شمرده و محکم گفت:
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این یه بار این حرفا رو زدی،غلط اضافه کردی و به هر حال _

مزخرف گفتی،دیگه هیچ وقت تکرارش نکن چون می دونی که بد 

 میشه برات

 

 دم جواب دادمهمونجور که نگاش می کر

 

جدیم،خودتم می دونی که وقتی رو یه تصمیم ببخش،ولی واقعا _

 جدی باشم دیگه کوتاه نمیام

 

 عصبی از رو کاناپه بلند شد و با صدای بلند گفت:

 

 االن مشکل تو چیه؟پول کم داری؟جای خواب نداری؟_

 

 بلند تر داد زد
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 پس منِ نره خر اینجا چیکاره م_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۳٠_پارت#

 

بستم،از اولم می دونستم با گفتن این حرفا کالفه چشمام و 

اینجوری میشه،چشمام و باز کردم و از جام بلند شدم،رو بهش 

 گفتم:

 

 زندگی چیز همه زندگی،همیشه این تو منی ندار و دار ٔ  تو همه_

 بوده تو دوش رو من

 

 رو به روش وایسادم
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باشم؟پس مگه من برات مهم نیستم؟مگه دوست نداری شاد _

 فقت کن،من اینجوری خوشحال میشمباهام موا

 

 با ناراحتی بهم خیره شد

 

 من از فردا می خوام برم دنبال کار_

 

 با تن صدای آروم گفت:

 

فکر می کنی برات کار ریخته؟هنوز مدرک نداری،با نوزده سال _

های بی در و سن میری دنبال چه کاری؟میری دنبال این شرکت

 چه خبره؟یی که معلوم نیست پیکر؟یا میری جاها
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 خیلیا هم سن من هستن ولی کار می کنن_

 

 دوباره صداش و باال برد

 

آره خیلیا هم سن تو هستن و کار می کنن چون پدر و مادر _

 ندارن،چون کسی رو ندارن تا حمایتشون کنه،تو چی؟

 

 سمتم اومد و بازوهام و گرفت و تکون داد

 

 تو هم مثل اونایی؟_

 

 شتر تکونم داد و عربده زدم،بینگفتچیزی 

 

 با توام،تو هم مثل اونایی؟_
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 خسته جواب دادم

 

داری غیر منطقی حرف می زنی،خیلیا تو همین سن کار می کنن _

تا پیشرفت کنن،وضعیت مالی خوبی هم دارن ولی بازم کار می 

کنن تا مستقل باشن،خودتم اینا رو خوب میدونی و فقط االن داری 

اما اگه بازم نظرت اینه فقط دختری که  زنی ف میاینجوری حر

پدر و مادر نداشته باشه و کسی نباشه تا حمایتش کنه تو این سن 

میره کار میکنه باید بگم آره منم پدر و مادر ندارم اما یکی رو دارم 

 مادری هم و کرده پدری برام هم مادرم و پدر نبود ٔ  که به اندازه

 

 آب دهنم و قورت دادم
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رم که حتی وقتی حالم بده،وقتی از زندگی خسته و داکی رمن ی_

میشم،اون میاد تو ذهنم،کسی میاد تو ذهنم که به خاطرش می 

 تونم لبخند بزنم

 

 همونجور خیره نگام می کرد،دستام و دور صورتش قاب کردم

 

نذار زندگیت به خاطر من بهم بخوره،یه عمر به خاطر من زندگی _

دیگه بزرگ شدم،از پس خودم  ن،منگی کنکردی،از این به بعد زند

 برمیام

 

 آروم زمزمه کرد

 

 اگه بگم موافقت نمی کنم دست بر می داری؟_
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 با غم بهش خیره شدم

 

 نه،حتی اگه موافق هم نباشی من این کار و می کنم_

 

دستم و از رو صورتش کنار برد و نیشخند زد،از جلوم رد شد و 

و رو سرم  ستم،دستامکاناپه نشسمت اتاقش رفت و در و بست،رو 

گذاشتم،به فنجون نسکافه ها که دست نخورده بود خیره 

شدم،ناراحتی بنیامین آخرین چیزی بود که تو زندگیم می 

خواستم،حتی نتونستم راجع به اینکه دلم می خواد جدا زندگی کنم 

باهاش حرف بزنم،از اول می دونستم که بنیامین راضی نمیشه ولی 

ی خواستم به خاطر من زندگیش دش بود،نمه خاطر خوب اینا ٔ  همه

بهم بخوره،به قاب عکس رو دیوار نگاه کردم،من و بنیامین هر دو 

تو عکس خندیده بودیم،من جلوی بنیامین بودم و اون هم از پشت 

دستش و دور گردنم انداخته بود،بغض گلوم و گرفت،کاش بابا و 

یامین هم ت دیگه بنمامان این کارا رو باهام نمی کردن،اون وق
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اینجوری اذیت نمی شد،دلم برای مامان و بابا هم تنگ شده بود،با 

صدای گوشیم به خودم اومدم،به شماره نگاه کردم،ناشناس 

 بود،جواب دادم

 

 بله_

 

 صدایی نیومد،دوباره گفتم:

 

 بله بفرمایید_

 

بازم کسی حرف نزد،قطع کردم و سینی رو برداشتم و سمت 

 .آشپزخونه رفتم..

 جان:دلِ بی 

 جان_بی_دل#
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 ۱۳۱_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 ٔ  از آسانسور بیرون رفتم،جانان در و باز کرد،طبق معمول قیافه

 داشت مرتبی و ساده

 

 سالم خوش اومدید_

 

 سالم،بنیامین هست؟گوشیش و جواب نمیده_

 

 بله بفرمایید تو_
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وارد خونه شدم و بی تعارف رو مبل نشستم،جانان رو دیدم که 

حتما بنیامین رو میدیدم،بوی قورمه ن رفت،باید اتاق بنیامیسمت 

 سبزی تموم خونه رو برداشته بود

 

 سالم_

 

جانان وارد آشپزخونه شد و بنیامین سمتم اومد،بدون اینکه از جام 

 بلند بشم دستم و دراز کردم و باهاش دست دادم و جواب دادم

 

 سالم،چرا گوشیت و برنمیداری؟_

 

 کنارم نشست

 

 حواسم نبود_
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 کرد امنگ

 

 کار مهم داشتی؟_

 

 سرم و به معنی تأیید تکون دادم

 

صبح تو شرکت یادم رفت بهت بگم مجبور شدم تو این ترافیک _

 لعنتی بیام اینجا

 

 قیافه بنیامین یه کم آشفته به نظر میومد

 

 اول اینکه بگو ببینم قرار فردا رو با سیاوش اوکی کردی؟_
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 جواب داد

 

 منه،میریم بیرون،فردا شب مهمون آره حله_

 

 خوبه،بنیامین مواظبی دیگه؟یه موقع سوتی ندی_

 

نه بابا حواسم هست،تو با دختره چیکار کردی؟مدرسه ش رو پیدا _

 کردی؟

 

آره،از همون موقع که از شمال به تهران نقل مکان کردن _

 پیگیرش شدم،باالخره پیداش کردم

 

 لبخند زد
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ورده،اطالعات خوبی شمال موندنمون به درد خپس اون سه ماه _

 ون اومدگیرم

 

 دقیقا_

 

 کنجکاو پرسید

 

 ظهیر دختره رو دیدی؟_

 

 آره_

 

 چه جوریه؟از اون دختر زرنگا نیست؟_

 

 بی حوصله سرم و به پشتی مبل تکیه دادم
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نه اتفاقا خیلی ساده ست،سرش تو کار خودشه،سر به زیر میره _

 چ حاشیه ای ندارهمدرسه و برمیگرده خونه،هی

 

 کرداخم 

 

 اینجوری که کارت سخت شد،دختره این کاره نیست_

 

 نیشخند زدم

 

برعکس،کارم آسون تر شد،چون دختره این کاره نیست بهتر می _

 تونم پیش برم

 

 جان_بی_دل#
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 ۱۳۲_پارت#

 

 میخوای چه جوری بری سراغش؟_

 

 بهش نگاه کردم

 

 براش برنامه دارم_

 

تو جیبم درآوردم و  سؤال دیگه ای بپرسه فلش رو ازقبل از اینکه 

 مسمتش گرفت

 

 این چیه؟_

 

 از دستم گرفت
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فردا اون ساعتی که مهندس کاشانی میاد شرکت من نمی تونم _

شرکت باشم،این و بهش بده خودش میدونه چیه،کسری هم نیست 

 به خاطر همین این همه راه و اومدم تا بهت بدم

 

 چرا نمیای؟_

 

 رمکار دا_

 

 آورد و آروم پرسید بنیامین سرش و نزدیک گوشم

 

 این دختره رو میخواستی اخراج کنی چی شد؟_

 

 منشی رو میگی؟_
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 دستش و رو دهنم گذاشت و گفت:

 

 یواش تر_

 

 متعجب نگاش کردم،آروم جواب دادم

 

دیروز بهش گفتم بگرده دنبال یه کار دیگه،به کسری هم سپردم _

 آگهی بده

 

 همونجور آروم گفت:

 

باهام حرف  اینکه میخوای آگهی بدی جانان که اومد در مورد_

 بزن
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 اخم کردم

 

 چرا اینجوری یواش حرف میزنی،چته؟_

 

 عصبی جواب داد

 

جانان داره میاد،فقط کاری که بهت گفتم بکن بعد برات تعریف _

 می کنم

 

 جانان با سینی چای سمتمون اومد،سینی رو جلوم گرفت

 

 ماییدبفر_
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 چایی رو برداشتم

 

 ممنون_

 

 نوش جان_

 

 رو به بنیامین گفتم:

 

آگهی زدم برای منشی،این دختره خیلی رو اعصاب بود،اخراجش _

 کردم،کارشم درست حسابی بلد نبود

 

 سینی رو مقابل بنیامین گرفت،بدون اینکه نگاش کنه گفت:

 

 نمیخورم_
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 رو به من گفت:

 

 کسی رو پیدا کردید؟_

 

 فعال آگهی دادیم فقطنه _

 

 رسیدجانان نگام کرد و آروم پ

 

 می خواید منشی استخدام کنید؟_

 

 آره_
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 شرایط استخدامتون چیه؟_

 

 چایی م رو مزه کردم

 

 کسی رو سراغ داری مگه؟_

 

 سرش و زیر انداخت و جواب داد

 

 بله_

 

کمی دیگه از چایی رو خوردم،خیلی داغ بود ولی لذت چایی به 

 خوردنش بودهمین داغ 

 

 کی هست؟_
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ش و ازش مین نگاه کرد،بنیامین نگاهسرش و باال آورد و به بنیا

 گرفت،جانان بهم نگاه کرد

 

 خودم_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۳۳_پارت#

 

متعجب نگاش کردم،وضع مالیشون که بد نبود چرا می خواست 

 منشی بشه

 

 فکر نکنم برای تو مناسب باشه_
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ودش از پس وروجک برنیومده به لبخند بنیامین رو دیدم،مرتیکه خ

 خته وسط،جانان پرسیدخاطر همین من و اندا

 

 چرا؟_

 

 لیوان چایی رو،روی میز گذاشتم

 

 چون سخته،چون شغلیه که به درد بچه ها نمی خوره_

 

 عادی جواب داد

 

 مشکلی نیست،شرکت شما هم نباشه می تونم برم یه جای دیگه_

 

 جدی گفتم:
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دانشجویی،کار پاره وقت خیلی برات سخته،جایی قبولت نمی تو _

 کنه

 

 ه جایی رو پیدا می کنمباالخره یقطعا من _

 

اخمام و تو هم کشیدم،به بنیامین نگاه کردم،اونم اخماش تو هم 

 بود

 

یعنی تو می تونی از پسش بربیای؟اصال تا حاال سختی _

س تشریف کشیدی؟ته تغاری های خونه همیشه نازک نارنجی و لو

 دارن
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بعد گفتن حرفام به چشماش نگاه کردم،چرا حس کردم تو 

 اش اشک جمع شده؟ادامه دادمچشم

 

من تو کار با کسی شوخی ندارم،می تونی کارا رو درست انجام _

 بدی؟

 

 صدای آرومش به سختی شنیده می شد

 

 تموم سعیم و می کنم_

 

فرهادی چرا می خواد واقعا برام جای سؤال داشت که دختر امیر 

هر جور شده کار کنه،من کسی که دانشجو باشه رو واقعا نمی 

ستم چون کار پاره وقت نیست ولی خب معلوم بود بنیامین می خوا
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نه اینکه بره جایی کار پیدا کنه که خواست پیش خودمون باشه 

 معلوم نیست کیا دور و برش رو میگیرن

 

 تایپ کردنت خوبه؟_

 

 بله_

 

 تکون دادمسرم و 

 

از پس فردا بیا شرکت،روزایی رو هم که دانشگاه داری برام _

نگ کنم اون روزا یکی از منشی های طبقه پایین بنویس تا هماه

 بیاد باال

 

 لبخند زد

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 چشم خیلی ممنون_

 

لبخندش تضاد عجیبی با چشمای غمگینش داشت،بنیامین سکوت 

 جانان گفتم: کرده بود و معلوم بود که اصال راضی نیست،رو به

 

 قورمه سبزی پختی؟_

 

 بله_

 

 پس کی بهمون شام میدی؟گشنمه_

 

 چپ نگام کردبنیامین چپ 
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 هنوز تعارف نکردم بمونی_

 

زر نزن،نیاز به تعارف تو ندارم،وقتی بوی قورمه سبزی بیاد دیگه _

 نیاز به تعارف هیچ کس ندارم

 

 جانان لبخند زد

 

 و می کشمپس تا شما یه کم حرف بزنید من شام _

 

 سمت آشپزخونه رفت،رو به بنیامین گفتم:

 

بزنم؟واقعا میخواد بیاد قضیه چیه؟چرا گفتی اینجوری حرف _

 سرکار؟
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 آهی کشید

 

 آره_

 

 چرا؟_

 

 لج کرده_

 

 بهش نمیاد اهل لج کردن باشه،با کی لج کرده؟_

 

 ناراحت نگام کرد

 

 با خودش_
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 ادامه داد

 

استخدامی حرف بزنی چون می دونستم هر بهت گفتم در مورد _

چقدر مخالف باشم بازم میره دنبال کار،نمی خواستم بره هر 

 ی،ترجیح میدم پیش خودم باشه حداقلجای

 

 سرم و به معنی فهمیدن تکون دادم...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۳۴_پارت#

 

 )محمد(
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رو تخت نشستم،به جمعه فکر کردم،به جانان...دلم می خواست هر 

جمعه باشه تا لبخندش رو ببینم،گوشیم و برداشتم و وارد روز 

می  مخاطبین شدم،رو اسم جانان مکث کردم،دلم صداش و

خواست،همین که خواستم شماره ش رو لمس کنم در زدن،رو 

 تخت نشستم و گفتم:

 

 بفرمایید_

 

 بابا در و باز کرد

 

 مزاحم نیستم؟_

 

 خواستم از رو تخت بلند بشم که گفت:
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 اش پسرراحت ب_

 

 داخل اومد و در و بست،کنارم رو تخت نشست

 

 خوبی؟_

 

 خوبم_

 

 فکر نمی کنم راستش و بگی_

 

 کردمش نگاه به چشما

 

 خوبم بابا_
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 لبخند زد

 

 عشق این جوریه پسر،سختی زیاد داره تا بخوای بهش برسی_

 

 آهی کشیدم

 

 می خوام با باباش صحبت کنم_

 

 متعجب نگاش کرد

 

 بابای کی؟_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 جانان_

 

 چرا می خواید باهاش صحبت کنید؟_

 

 جواب داد

 

 می خوام دخترش و برای پسرم خواستگاری کنم_

 

 ان راضی نیست این کار هیچ فایده ای ندارهوقتی جان ولی بابا_

 

 نگام کرد

 

 شاید اونم دلش با تو باشه ولی خجالت می کشه بگه_
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 به رو به رو نگاه کردم

 

 نمی دونم بابا_

 

 و شونه م گذاشتدستش و ر

 

 درست میشه پسر،توکلت به خدا باشه_

 

 از رو تخت بلند شد

 

دات بزنم اومدم خودم به بیا چایی بخور،مامانت گفت بیام ص_

 تحرف گرفتم
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 چشم شما برید منم میام_

 

 بابا در و باز کرد،صداش زدم

 

 بابا_

 

 سمتم برگشت و منتظر نگام کرد

 

نگو،به وقتش بهت میگم تا باهاشون لطفا فعال چیزی به باباش _

 صحبت کنی

 

 لبخند اطمینان بخشی زد

 

 باشه بابا جان_
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 ممنون_

 

باالخره یه کاری می  فس عمیقی کشیدم،بایداز اتاق بیرون رفت،ن

کردم،من نمی تونستم جانان رو از دست بدم،بعد مدتها انگیزه و 

دستم دلخوشی تو زندگی پیدا کرده بودم،نمی تونستم بذارم از 

 بره...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۳۵_پارت#

 

 )ظهیر(
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جلوی درِ مدرسه ماشین و نگه داشتم،اسمائیل و کیوان سمت 

 و سوار شدنماشین اومدن 

 

 سالم آقا_

 

 کیوان هم گفت:

 

 سالم مهندس_

 

 جواب دادم

 

 سالم_

 

 اسمائیل پرسید
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 آقا کدومشه؟_

 

 همون دختر الغری که کوله پشتی بنفش داره_

 

 اسمائیل سریع گفت:

 

 فهمیدم آقا،میریم ردیفش می کنیم_

 

 درِ ماشین و باز کردن تا پیاده بشن

 

 وایسید_
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 ن کردمسمتم برگشتن،جدی نگاشو

 

اگه دستتون هرز بره من میدونم و شما،فقط می خوام بترسه _

 همین

 

 چشم آقا خیالت راحت_

 

 خیلی خب،برید تا گمش نکردید_

 

پشت سرش حرکت کردن،ماشین و روشن  از ماشین پیاده شدن و

کردم و دنبالشون راه افتادم،سونیا وارد کوچه شد،اسمائیل و کیوان 

گه داشتم،کوچه کامال خلوت هم دنبالش رفتن،سر کوچه ن

داشت که اسمائیل از پشت بود،سونیا سر به زیر و آروم قدم برمی

صدای جیغش بلند کوله ش رو کشید و به دیوار چسبوندش،
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وان دستش و رو دهنش گذاشت تا صداش باال نره،اسمائیل شد،کی

خودش و بهش چسبوند،دستام مشت شد،دکمه آخر پیرهنم و باز 

گردنم کشیدم،اسمائیل دستش و سمت لباس کردم و دستی به 

سونیا برد،ماشین و راه انداختم و وارد کوچه شدم،جلو پاشون ترمز 

و کشیدم و مشتی به دم و از پشت اسمائیل کردم،از ماشین پیاده ش

 صورتش زدم

 

 بی ناموس پس فطرت_

 

کیوان سمتم اومد،مشتی هم مهمون صورت اون کردم،اسمائیل از 

و همراه کیوان پا به فرار گذاشتن،نفس عمیقی  زیر دستم در رفت

بدنش میلرزید و گریه می  کشیدم و سمت سونیا برگشتم،کل

 :کرد،معلوم بود بد جور ترسیده،سمتش رفتم و گفتم

 

 خوبی؟_
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با چشمای اشکی نگام کرد،به صورتش خیره شدم،دختر ساده و 

ش معمولی بود،سمت ماشین رفتم و آب معدنی رو بیرون آوردم،در

 و باز کردم و سمتش گرفتم

 

 بیا یه کم آب بخور بهتر میشی_

 

 با دستای لرزون آب معدنی رو گرفت و سر کشید

 

 خوبی؟چیزیت نشده؟_

 

 با گریه گفت:
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واقعا نمی دونم چجوری ازتون تشکر کنم،اگه شما نبودید معلوم _

 نبود چی می شد

 

 آروم جواب دادم

 

فشارت افتاده،بیا تو ماشین چیزی نشده که،خدا رحم کرد،احتماال _

 رسونمتبشین می 

 

 جان_بی_دل#

 ۱۳۶_پارت#

 

 ترسیده نگام کرد،لبخند اطمینان بخشی زدم

 

 باز بیان سراغت،بهتره با من بیاینترس،اگه تنها بری شاید _
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در ماشین و براش باز کردم،دو دل بود برای سوار شدن،بهم نگاه 

و خودمم سوار شدم و کرد و با ترس رو صندلی نشست،در و بستم 

 حرکت کردم

 

 خونتون کجاست؟_

 

 فین فینی کرد و با دستاش اشکاش و پاک کرد

 

 چند خیابون باالترِ،همین و مستقیم برید_

 

ه عروسک خرسی که به کیفش آویزون بود نگاه کردم،اونقدر ب

حالش بد بود که اصال حواسش نبود،به آرومی عروسک و از کیفش 

 نداختم،پرسیدمجدا کردم و زیر پام ا
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 حاال کجا برم؟_

 

 همین کوچه سمت راستی_

 

خونه شون رو از قبل بلد بودم،پایین شهر بود و اغلب خونه ها 

 قدیمی بودن

 

 ممنون همین جا نگه داریدخیلی _

 

 ماشین و نگه داشتم،سمتم برگشت و گفت:

 

 واقعا برای امروز ممنونم،خیلی به من کمک کردید_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 به زور لبخند زدم

 

 از این به بعد بیشتر مراقب خودت باش،جامعه پر از گرگه_

 

 لبخند زد

 

 حتما،ممنونم،من دیگه میرم_

 

 در و باز کرد،صداش زدم

 

 کوچیکهخانوم _

 

 متعجب سمتم برگشت و نگام کرد
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 نمی خوای اسمت و بگی؟_

 

 سونیا_

 

 چه اسم قشنگی_

 

 لبخند شرمگینی زد و سرش و زیر انداخت و سریع گفت:

 

 حافظخدا_

 

                       *** 

 )رها(
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از دانشگاه بیرون اومدم،گوشیم و از کیفم درآوردم و شماره ظهیر 

 گرفتم،بعد چند تا بوق جواب دادرو 

 

 بله_

 

 سالم عزیزم_

 

 سرد جواب داد

 

 سالم_

 

 خوبی؟_
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 خوبم_

 

 پرسیدم

 

 کجایی؟_

 

 بیرون_

 

 با ناز صداش زدم

 

 ظهیر_

 

 بی حوصله جواب داد
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 هوم_

 

 دلم برات تنگ شده_

 

 کمی مکث کرد

 

 تو که چند روز پیش من و دیدی،دلتنگی چی میگه این وسط_

 

 زدملبخند 

 

 من هر لحظه که تو رو نبینم دلم برات تنگ میشه،فرقی نداره_
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 پرسید

 

 کجایی؟_

 

 جواب دادم

 

 دم در دانشگاه_

 

 به اونجا نزدیکم،همونجا باش دارم میام_

 

 با ذوق گفتم:

 

 واقعا؟_
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 آره،فعال_

 

 خداحافظ_

 

 قطع کردم

 

 رها_

 

 سمت بیتا برگشتم،پرسید

 

 تو هنوز نرفتی؟_
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 منتظرم بیان دنبالمنه _

 

 یه لنگه ابروش و باال داد

 

 کی میاد دنبالت شیطون_

 

 نیشم و باز کردم

 

 ظهیر_

 

 جان جان پس باالخره آقا ظهیرم آوردی تو خط_

 

 بلند خندیدم
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 کم گرفتی؟پس چی من و دسته _

 

 نه بابا من که به قابلیتای تو ایمان دارم_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۳۷_پارت#

 

ماشینی سمت خیابون برگشتم،ظهیر جلو پام نگه با شنیدن بوق 

 داشت

 

 من رفتم بیتا،فعال بای بای_

 

 خوش بگذره_
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 سمت ماشین رفتم و نشستم،سرحال گفتم:

 

 سالم_

 

 سالم_

 

 یه دادمکامل سمتش چرخیدم و به پنجره تک

 

 خیلی زود رسیدی_

 

چیزی نگفت،خودم و سمتش کشیدم و گونه ش و بوسیدم،به 

 دم،ته ریش خیلی بهش میومد،نگام کردنیمرخش خیره ش

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چیه چرا زل زدی به من_

 

 لبخند زدم

 

 دارم به عشق جان نگاه می کنم_

 

 لبخند اومد رو لباش،قهقهه زدم و بلند گفتم:

 

ت رو  با دلم پوسید پنج ساله خندهدیدیییی،باالخره خندیدی،با_

 ندیدم

 

 خیلی خب بسه زبون نریز_

 

 بوسیدمبازم محکم گونه ش و 
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 چشم آقاااا_

 

 بهم نگاه کرد،لبخند زدم

 

 چیه؟جلوت و نگاه کن تا به کشتنمون ندادی_

 

 به جلو نگاه کرد و آروم گفت:

 

 مثل قدیما حرف میزنی_

 

و عوض شدی و من همیشه اینجوری حرف زدم،مشکل اینه ت_

 نمی خوای باور کنی
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 کنار خیابون نگه داشت،سمتم برگشت و پرسید

 

 میخوریچی _

 

 آب هویج_

 

از ماشین پیاده شد،به رفتنش خیره شدم،خلوت بود و زود سفارش 

 و برداشتم و رفتم،گوشیم باالش و قد ٔ  داد،تو دلم قربون صدقه

 تا نشست،دو و شد باز ماشین کردم،در پایین باال رو اینستا کمی

 گرفت سمتم رو بود،یکی گرفته هویج آب

 

 مرسی_
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گرفتم،نی رو داخل دهنم گذاشتم،سرد بود و حالم و جا از دستش 

 لمس و لبم ٔ  آورد،ظهیر دستش و سمت لبام آورد و گوشه

 :گفت و کرد نگاه چشمام بود،به دستش به کرد،نگاهم

 

 تمیزش کردم_

 

 آروم صداش زدم

 

 ظهیر_

 

 ی خمار کردم و گفتم:د،چشمام رو کممنتظر نگام کر

 

وقتی نگام می کرد می شد  میشه ظهیر قدیم بشی؟همونی که_

 عشق و تو نگاش دید
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 نفس عمیقی کشید و با حرص توپید

 

 چشمات و اونجوری نکن توله سگ_

 

 بلند خندیدم و گفتم:

 

 حاال شد_

 

بدون اینکه واکنشی نشون بده ماشین و روشن کرد و راه 

 یم زنگ خورد،جواب دادمافتاد،گوش

 

 جانم آنا_
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 رها کجایی_

 

 بیرونم_

 

 نفس می زدنفس 

 

 زود خودت و به اون آدرسی که برات میفرستم برسون_

 

 برای چی؟_

 

ببین اگه االن نیای این فرزاد پدرت و درمیاره،دیوونه شده،بهتره _

بیای خودت باهاش حرف بزنی،من نمی تونم جلوش و 

 یای میاد دم خونتونبگیرم،مطمئن باش اگه ن
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 برای اینکه ظهیر چیزی نفهمه کالفه گفتم:

 

 باشه_

 

 گوشی رو قطع کردم،بالفاصله آدرس و فرستاد،رو به ظهیر گفتم:

 

 میشه من و ولیعصر پیاده کنی؟_

 

 پرسید

 

 چیزی شده؟_

 

نه،با آنا قرار بود بریم کتاب بگیریم یادم رفته بود،از اونجا میریم _

 انقالب
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 باشه_

 

ران به بیرون خیره شدم،چرا این پسر دست از سرم بر نمی گن

 گه ظهیر بفهمه بیچاره میشم...داشت،ا

 

 جان_بی_دل#

 ۱۳۸_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 مرسی همینجا نگه دار_
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ماشین رو نگه داشتم،بهم نگاه کرد،یه جور آشفتگی و اضطراب رو 

 تو نگاهش می دیدم

 

 مرسی که اومدی،بهم خوش گذشت،خداحافظ_

 

 دادم ابجو

 

 به سالمت_

 

 پرسیدمقبل از اینکه از ماشین پیاده بشه 

 

 آنا کو؟_

 

 دستپاچه جواب داد
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 گفت تا تو میای میرم تو مغازه ها یه کم گشت میزنم_

 

سرم و به معنی تأیید تکون دادم،در ماشین و باز کرد و پیاده شد،به 

ه رفتنش خیره شدم،وارد یکی از مغازه ها شد،گوشیم زنگ خورد،ب

بود،ماشین و بد جا نگه شماره نگاه کردم،یکی از بچه های شرکت 

داشته بودم،جای پارکی که خالی بود بهم چشمک میزد،ماشین رو 

 اونجا پارک کردم،جواب دادم

 

 بله_

 

سالم جناب مهندس،وقتتون بخیر،ببخشید مزاحم شدم،می _

 خواستم در مورد
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یرون اومد و مستقیم با دیدن رها که با عجله و تنهایی از مغازه ب

اخمام تو هم رفت،بدون اینکه بشنوم پشت خط سوار تاکسی شد 

چی می خواد گوشی رو قطع کردم و دنبال تاکسی حرکت 

کردم،چرا تنها بود؟چرا حرکات رها طبیعی نبود؟تاکسی چند خیابون 

باالتر نگه داشت،اخمام بیشتر شد،رها قرار بود بره انقالب،با عجله 

فت،ماشین و ه شد و سمت کافه ای که اونجا بود راز ماشین پیاد

 نگاه و داخل کافه ٔ  پارک کردم و پیاده شدم،از پشت پنجره

 خشکم بود نشسته جوونی پسر مقابل که رها دیدن کردم،با

 من به پشت شدم،رها کافه وارد شتاب شد،با مشت زد،دستام

 تر بود،جلو دوخته چشم رها به هیزی لبخند با بود،پسر نشسته

 رسید گوشم به رفتم،صداشون

 

 و آب نمک گذاشتی و کجا رفتی؟من و ت_

 

 رها جواب داد
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 چرت نگو فرزاد،خودت می دونی که من از تو خوشم میومد اما..._

 

جلوی میزشون وایسادم،رها سرش و باال آورد و حرفاش نصفه 

موند،شوکه نگام کرد،رگ شقیقه و پیشونیم دلشون پاره شدن می 

پیش به من نستم باور کنم دختری که چند دقیقه خواست،نمی تو

می گفت عاشقتم حاال اومده روبروی یه پسر دیگه نشسته و میگه 

ازت خوشم میومد،رها از رو صندلی بلند شد و با ترس نگام 

 کرد،صداش لرزید

 

 ظهیر_

 

دست مشت شده م رو محکم به دهنش کوبیدم،جیغش بلند شد و 

س می زدم،پسره سمتم اومد دستش و رو صورتش گذاشت،نفس نف

 ت:و بلند گف
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 چیکار می کنی مرتیکه_

 

خون جلو چشمام و گرفته بود،مشت محکمی هم به صورت اون 

زدم،رو صندلی ها افتاد،کسی جرات نداشت نزدیکمون بشه،موهای 

رها رو تو دستم گرفتم و کشیدم،وحشت زده نگام کرد،تو صورتش 

 نعره زدم

 

 به من چیه؟ میدونی سزای خیانت کردن _

 

کشیدنش هم نمیومد،همونجور که از ترس حتی صدای نفس 

 موهاش تو دستم بود راه افتادم،جیغ زد

 

 داری اشتباه می کنی ظهیر،من برات توضیح میدم_
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بی توجه به جیغاش دنبال خودم از کافه بیرونش آوردم،اونقدر 

 محکم موهاش و می کشیدم که رو زمین افتاد و بلند داد زد

 

 یرظه_

 

دارم می کشمش تو خیابون راه می بی توجه به اینکه رو زمین 

رفتم،اونقدر عصبی بودم که می تونستم تو همون لحظه 

بکشمش،صدای جیغاش اونقدر بلند بود که همه وایساده بودن و 

نگاه می کردن،تا سر خیابون کشیدمش و همونجا وایسادم،موهاش 

گیره،صورت و و عقب کشیدم که مجبور شد گردنش و باال ب

 وهاش رو صورتش پخش شده بود،غریدمدستش خونی بود و م

 

جای اصلی تو اینجاست،هرزه ها کنار خیابون وایمیسن تا یکی _

بیاد سوارشون کنه و هر جور دلشون میخواد پاره شون کنه،تو باید 
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ذارم هیچ همینجا باشی،به اینجا تعلق داری نه به بغل من،من نمی

ینجا بمون و ه ثانیه هم تو بغلم باشه پس همهرزه ای حتی برای ی

 به کارت ادامه بده

 

رنگش پریده بود و اشکاش پایین می ریخت،موهاش و بیشتر 

 کشیدم،از درد چشماش و بست،آروم و پر از خشم گفتم:

 

به وهلل که فقط بخاطر بنیامین میذارم زنده بمونی وگرنه گوشت _

 تنت و خوراک سگا می کردم آشغال

 

بهش با قدم های بلند م که زمین خورد،بی توجه لش کردمحکم و

 و دستای مشت شده سمت ماشینم رفتم...

 

 جان_بی_دل#
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 ۱۳۹_پارت#

 

 )محمد(

 

همراه بچه ها وارد پارک شدیم،جانان و گروهش و دیدم،سمتشون 

رفتیم و وسایلمون رو تو آالچیق کنار اونا گذاشتیم،جانان پشت به 

ن نگاه د،به پسرا که دورش و گرفته بودما بود و حواسش به ما نبو

کردم،واقعا برام جای سؤال داشت که چرا استاد جانان رو با سه تا 

آدم شر و داغون هم گروه کرده بود،همونجور که بهشون نگاه می 

کردم یکی از پسرا که اسمش وحید بود سرش و باال آورد و من و 

 دید،دستش و سمتم گرفت و با صدای بلند گفت:

 

 دی؟گاه می کنی،تا حاال آدم ندیه نچی_
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 چقدر من ازشون بدم میومد،التای بی سر و پا،رو بهش جواب دادم

 

 خودت و جزو آدما حساب می کنی با این طرز حرف زدنت؟_

 

از رو صندلی بلند شد،جانان هم سمتمون برگشت و بلند شد،وحید 

 سمتم اومد و رو بهم گفت:

 

 ونشنفتم چی گفتی یه بار دیگه بگ_

 

 کردمبه چشمای شرورش نگاه 

 

 پس کری،خودت و به یه دکتر نشون بده_

 

 با چند گام بلند خودش و بهم رسوند و یقه م و گرفت
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چی زر زر کردی بچه سوسول؟می خوای همینجا با آسفالت _

 یکسانت کنم؟ 

 

 بلند داد زد

 

 می خوای؟ _

 

 آروم گفتم:

 

 دستت و بکش_

 

 نیشخند زد
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 خطای می کنی مادر به مثال نکشم چه غلط_

 

ا شنیدن حرفش کنترلم و از دست دادم و با خشم مشتم و تو ب

صورتش کوبیدم،چون انتظار نداشت تعادلش و از دست داد و رو 

زمین افتاد،دخترا جیغ زدن،کاوه و پارسا که دوست وحید بودن 

سمتم هجوم آوردن،یکی اونا میزدن و یکی من،پسرا به زور از هم 

 ،وحید داد زدجدامون کردن

 

 پفیوز آدمت می کنم،تو هنوز من و نشناختی ٔ  مرتیکه_

 

به زور من و کشیدن و سمت صندلی بردن،به جانان نگاه کردم که 

با اخم سمت وحید رفت،عصبی خندیدم،حتی براش مهم نبود ببینه 

 بالیی سرم اومده یا نه...
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                     * 

 )جانان( 

 

چرا اصال دعوا ی تونستم درک کنم که سمت وحید رفتم،اصال نم

کردن،وحید رو صندلی نشست،از دماغش خون می اومد،از تو کیفم 

 دستمالی درآوردم و سمتش گرفتم،دستمال و گرفت،آروم پرسیدم

 

 حالتون خوبه؟ _

 

 با حرص جواب داد

 

 کنم می آدم و شرف بی ٔ  من این مرتیکه_
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می دونستم به این دقیقا از همین می ترسیدم،من می شناختمشون 

راحتی دست از سر محمد برنمیدارن،قبال هم دیده بودم که وقتی 

از یکی بدشون میاد یه اکیپ جمع می کنن و میرن سر وقتش،به 

پارسا و کاوه نگاه کردم،اونا هم سر و وضع بهتری نداشتن،با 

 نگرانی رو بهشون گفتم:

 

 اگه حالتون بده بهتره بریم درمانگاه_

 

 ادکاوه جواب د

 

 نیستخوبیم مشکلی _

 

 وحید با دستای مشت شده رو به کاوه گفت:
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 زنگ بزن بچه ها بیان یه حال اساسی بدیم به این شازده_

 

کاوه گوشیش و در آورد،سعی کردم ترسم و پنهون کنم،رو به کاوه 

 گفتم:

 

 میشه تمومش کنید؟ _

 

 وحید با تندی جواب داد

 

 ش و بگیرهخیر نمیشه،یه غلطی کرده باید جواب_

 

 کردم،جدی گفتم:اخم 

 

 جان_بی_دل#
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 ۱۴٠_پارت#

 

اون یکی زد و شما دو تاز زدید،حقتون رو گرفتید دیگه،از این _

بیشتر کاری بکنید میشه نامردی،اون تنها بود و شما سه نفر،مگه 

همیشه نمیگید نامردی تو مرام ما نیست؟پس این یه بار رو مرامی 

 بیخیال بشید

 

 به وحید گفت: وام کرد،،کاوه روحید با اخم نگ

 

 به نظر منم بسه،به اندازه کافی مشت و مالش دادیم_

 

 وحید کمی فکر کرد و بعد رو بهم گفت:
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فقط همین یه بار رو بیخیال میشم ولی یه بار دیگه سمتم بیاد با _

 خاک یکسانش می کنم

 

نفس حبس شده م رو با آسودگی بیرون دادم،از جام بلند شدم و رو 

 شون گفتمبه

 

 ذارید رو صورتتون تا کبود نشه،خداحافظیخ ب_

 

به سمت خروجی پارک حرکت کردم،محمد سر راهم وایساد،به 

 دلخور و بود،آروم شده زخمی لبش ٔ  صورتش نگاه کردم،گوشه

 :گفت

 

 حالشون خیلی برات مهم بود؟خیلی نگرانشون شدی مثل اینکه_
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 متعجب به چشماش نگاه کردم

 

 چی میگید_

 

 غمگینی زدد خنلب

 

 اونا از من مهم تر بودن؟_

 

 چشماش غم داشت،آروم پرسیدم

 

 حالتون خوبه؟_

 

 نه خوب نیستم،وقتی عالقه م رو نمی بینی خوب نیستم_
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 آب دهنش و قورت داد و بلند تر گفت:

 

 وقتی پیش اونایی خوب نیستم_

 

 عربده زد

 

 وقتی عاشقتم و عشقم و نمی بینی خوب نیستم_

 

از کنارمون رد شدن متعجب بهمون نگاه کردن،آروم که  چند نفری

 گفتم:

 

 چرا داد می زنید_
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 باز داد زد

 

 چون می خوام همه بفهمن که عاشقتم_

 

 آقای نامی این کارا از شما بعیده،بس کنید_

 

 سرش و تکون داد

 

آره اینا از من بعیده،تو بگو،تو بگو با من چیکار کردی که به این _

 روز افتادم؟

 

 و سمت چشماش برد و بهش اشاره کرد تشدس

 

 با چشمام چیکار کردی که غیر تو کسی رو نمی بینه؟_
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به چشمای یخیش خیره شدم،من عشق و صداقت و تو نگاهش 

می دیدم،ضربان قلبم باال رفته بود ولی دلیلی براش پیدا نمی 

کردم اما این و می دونستم که باید از اونجا برم،بی توجه بهش از 

گذشتم،تا به حال پیشنهاد های زیادی بهم شده بود اما می ش ارکن

تونستم اعتراف کنم اولین باری بود که یکی بهم می گفت 

 عاشقتم...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۴۱_پارت#

 

 )رها(
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با گریه رو صندلی نشستم،باورم نمی شد یعنی همه چی خراب 

 شد؟گوشیم زنگ خورد،آنا بود،با عصبانیت جواب دادم

 

 میگیچی _

 

 نگران گفت:

 

 رها چی شد؟_

 

 داد زدم

 

می خواستی چی بشه؟تو چرا نگفتی فرزاد تنهایی اونجاست؟چرا _

نگفتی قراره تنهایی باهاش حرف بزنم و خودت نیستی؟بدبخت 

 شدم آنا
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 صدای گریه م بلند شد،هر کس از کنارم رد می شد نگام می کرد

 

 کردهمگه چی شده؟درست حرف بزن ببینم چیکار _

 

 هق گفتم:هق با 

 

ظهیر رسید،من می خواستم هر جور شده فرزاد و بپیچونم،با _

مالیمت باهاش حرف زدم،می خواستم یه دروغ سرهم کنم تا 

 بیخیال بشه،بخاطر همین گفتم که ازش خوشم میومد ولی

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

 ظهیر جلومون وایساد،اون حرفامو شنید آنا_
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 بلند داد زدم

 

 چی؟ فهمی یعنیمی_

 

 متعجب گفت:

 

 اون از کجا می دونست شما اونجایید؟_

 

 فین فینی کردم

 

وقتی بهم زنگ زدی با ظهیر بودم،احتماال وقتی ازش جدا شدم _

 تعقیبم کرده
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قبل از اینکه آنا چیزی بگه گوشی رو قطع کردم،اشکام پایین 

م ریخت،امروز مهربون شده بود،امروز می خندید،امروز مثل قدی

 نگاه کردم و با گریه زمزمه کردم ،به آسمونشده بود

 

 خدایا غلط کردم،خودت میدونی چقدر عاشقشم،بهم برش گردون_

 

تموم تنم درد می کرد،ظهیر خیلی بد تحقیرم کرد اما من می 

شناختمش،ظهیر سر این چیزا شوخی نداشت شاید کاری که کرد 

ست وش می خوادر مقابل خشم اون هیچی نباشه...دلم فقط یه آغ

 نم توش زار بزنم...تا بتو

 

                        *** 

 )جانان(
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تاکسی دم درِ خونه نگه داشت،کرایه رو حساب کردم و از ماشین 

پیاده شدم،کلید و از داخل کیفم بیرون آوردم،با دیدن رها که دم در 

رو پله ها نشسته بود شوکه شدم،اصال وضعیت خوبی نداشت،با 

 نگران گفتم: عجله سمتش رفتم و

 

 رها چی شده_

 

سرش و باال گرفت،با دیدن صورت قرمز و لبای پاره شده و دستای 

زخمیش نفسم حبس شد،جلوش زانو زدم،دستام و دور صورتش 

 قاب گرفتم

 

 چی شده عزیزم،چرا این شکلی شدی،چت شده حرف بزن_

 

 اشکاش پایین ریخت،داشتم دیوونه می شدم
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 ؟صادف کردی؟چی شدهنمی زنی خواهری،تچرا حرف _

 

 جان_بی_دل#

 ۱۴۲_پارت#

 

فقط گریه می کرد و چیزی نمی گفت،به زور بلندش کردم و وارد 

خونه شدیم،کلید آسانسور رو زدم،نگران بهش چشم 

دوختم،آسانسور ایستاد،بیرون رفتیم و درِ واحد و باز کردم،داخل 

منم دنبالش رفتم رفتیم،رها مستقیم سمت مبل ها رفت و نشست،

 م نگاه کرد و با عجز نالیدو کنارش نشستم،به

 

 جانان_
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 جانم عزیزم،حرف بزن_

 

 حالم خیلی بده_

 

کامل بهش نزدیک شدم،سرش و رو سینه م گذاشت،صدای هق 

هقش بلند شد،اونقدر نگران شده بودم که حالت تهوع 

 داشتم،موهاش و بوسیدم

 

 برمچی شده خواهرم،چی شده قربونت _

 

 ت:با صدای لرزون گف

 

تا حاال عاشق شدی؟میفهمی عشق یعنی چی؟می دونی از دست _

 دادن کسی که با تموم وجود می خوایش یعنی چی؟ 
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 آب دهنش و قورت داد

 

جانان بد کردم،دیگه هیچی مثل اولش نمیشه،من غرور و غیرت _

 کسی رو که با تموم وجودم عاشقش بودم و له کردم

 

م و رو موهاش مرش حلقه کردم و چونه دستام و دور ک

 س خواهرکم دل داده بود،آروم زمزمه کردمگذاشتم،پ

 

آدما بعضی وقتا ناخودآگاه کسی رو که براشون عزیز هست می _

 رنجونن،ولی ما فرصت جبران داریم،می تونی درستش کنی

 

 نه دیگه نمیشه،دیگه هیچی درست نمیشه_
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ا شمای اشکیش خیره شدم،بسرش و از رو سینه م بلند کردم،به چ

 م و لبخند زدمدست اشکاش و پاک کرد

 

مگه نمی گی عاشقشی؟قدرت عشق و دسته کم گرفتی؟اگه اونم _

 عاشقت باشه مطمئن باش می بخشه

 

 موهاش و از رو صورتش کنار زدم

 

عشق و تجربه نکردم اما مگه نشنیدی میگن عاشقا قلب بخشنده _

 تری دارن؟ 

 

 مظلوم نگام کرد

 

 یعنی می بخشه؟ _
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 شه حتمااشق بااگه ع_

 

 پرسیدم

 

 چرا صورت و دستات زخمیه؟ _

 

 سرش و پایین آورد

 

 چیزی نیست،ناراحت بودم حواسم نبود خیلی بد خوردم زمین_

 

 نفس آسوده ای کشیدم
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هزار تا فکر اومد سراغم،خدا رو شکر که اتفاقی نیوفتاده باید پماد _

 بزنی جاش نمونه

 

 زدملبخند 

 

شک می کیه که بخاطرش اینجوری احاال نمی خوای بگی طرف _

 ریزی؟ 

 

 به چشمام خیره شد

 

 اگه بگم فعال نمی خوام بدونی ناراحت میشی؟ _

 

 اصال،هر وقت خواستی میتونی بگی_
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 آروم گفت:

 

 به نظرت من و می بخشه؟ _

 

نمی دونم چیکار کردی و کارت تا چه حد بد بوده اما مگه میشه _

 آدم دلش بیاد تو رو نبخشه؟ 

 

 زد،محکم دستش و دورم حلقه کردند لبخ

 

مرسی که هستی،مرسی که اینقدر خوبی،مرسی که خواهر _

 کوچیکه هستی ولی برای همه مون نقش خواهر بزرگه رو داری

 

 شیطنت گفتم:خندیدم و از بغلش بیرون اومدم،با 
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پاشو برو دست و صورتت و بشور یه کم انرژی جمع کن که قراره _

 طرف هم کلی ناز کنه برات بری منت کشی،احتماال

 

 ناز کنه قیافه ش دیدنی میشه_

 

 یعنی اینقدر قیافه ش بده؟ _

 

 نفس عمیقی کشید

 

 نه فقط زیادی گنده ست_

 

 لبخند زدم

 

 یپس پاشو که قراره کلی انرژی صرف کن_
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 جان_بی_دل#

 ۱۴۳_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 ٔ  با اعصابی داغون وارد اتاقم شدم،دیشب رفته بودم به خونه

 ها بچه بودم،به نذاشته توش و پام بود سال پنج که ای دم،خونهوخ

 نیاز که بودم عصبی رها دست از کنن،اونقدر تمیزش بودم سپرده

نشده بودم بلکه  آروم تنها نه بشم،اما آروم تا باشم تنها داشتم

خشمم هم بیشتر شده بود،سیگارم و روشن کردم و کام عمیقی 

م،باید به طرحی که تا چند وقت گرفتم،رو صندلی پشت میز نشست

دیگه شروع می کردیم فکر می کردم،شاید اینجوری یه کم ذهنم 

 ،صدای در اومددرگیر می شد
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 بفرمایید_

 

 اق شددر باز شد،سرم و باال گرفتم،جانان وارد ات

 

سالم،ببخشید کسی اینجا نبود تا بگم بهتون اطالع بده که _

 اینجام،بخاطر همین خودم اومدم

 

 دادم جوابسرد 

 

 بشین_

 

 رو مبل نشست

 

 منشی اخراج شده بخاطر همین کسی نیست_
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 به صورتش نگاه کردم،ساده و بدون آرایش،مثل همیشه

 

 مدارک و بده_

 

ز گذاشت،نگاهی به مدارکش کیفش و باز کرد و مدارکش و رو می

 انداختم،گوشی رو برداشتم و طبقه پایین و گرفتم

 

 بله جناب مهندس_

 

 ا باالدشتی بی_

 

 چشم_
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 تلفن و گذاشتم و رو به جانان گفتم:

 

االن یکی میاد کارا رو یادت میده،سعی کن دقت کنی،سؤال هم _

 داشتی می تونی ازم بپرسی

 

 ادامه دادم

 

خیلی حساسم،بهتره سر وقت بیای،روزایی که من رو نظم و دقت _

ید از دانشگاه داری بعد دانشگاه بیا،روزایی هم که دانشگاه نداری با

 هفت صبح تا پنج عصر اینجا باشی،متوجه شدی؟

 

 لبخند زد

 

 بله متوجه شدم_
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 خوبه_

 

 به چشماش خیره شدم

 

 در ضمن_

 

 مستقیم نگام کرد

 

کارمندا گرم گرفتی و بخاطر تو پسرا زیاد به خوش ندارم ببینم با _

 این طبقه رفت و آمد می کنن

 

 اخم کرد،آروم و جدی جواب داد
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یستم که نیاز به تذکر داشته من از اونا نجناب مهندس _

 باشم،خودم در این حد شعور دارم که این چیزا رو بفهمم

 

یشخند تا حاال ندیده بودم صدای این دختر از یه حدی باالتر بره،ن

 زدم و با حرص توپیدم

 

همه اولش همین و میگن بعد یه دفعه میبینی یه دور تو تخت _

می کنه،دخترا هیچ وقت قابل همه خوابیده و ادعای پاکی هم 

 اعتماد نیستن،یکی از یکی آشغال تر و حیله گر تر

 

 متعجب نگام کرد،عصبی گفتم:
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انگار از تو ببینم یکی حتی اینجا یه جوری رفتار می کنه که _

خوشش اومده همه رو از چشم تو می بینم،حتما تو یه کاری کردی 

 که یکی خوشش میاد

 

 آروم گفت:

 

 گناهکار رو دخترا ٔ  دلیل نمیشه همه هاتون بد کردهاینکه یکی با_

 خشمگین اینجوری شده باعث که چیزی تلخی بدونید،امیدوارم

 بره بین از زودی به باشید

 

شدم،نه داد زد،نه عصبی شد،فقط....کالفه  به چشمای آرومش خیره

دستم و به پیشونیم کشیدم،این سردرد لعنتی ول کن نبود،صداش 

 و شنیدم
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 خوبه؟ حالتون_

 

 نگاش کردم

 

 بلدی قهوه درست کنی؟_

 

 جواب داد

 

 بله_

 

 چشمام و بستم و آروم گفتم:

 

 قهوه هاتم مثل صدات آرامش بخشه؟_
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ه گونه های قرمز شده ش نگاه چیزی نگفت،چشمام و باز کردم،ب

 کردم،لبخند تلخی زدم،بی حال گفتم:

 

 می دونستی تلگرام یه ایموجی کم داره؟_

 

رمز شده و هوس انگیزش خیره شدم و رد،به لپای قسؤالی نگام ک

 آروم زمزمه کردم

 

 ایموجی صورت تو رو وقتی که از زمین و زمان شاکی هستم_

 

 بلند شد و دستپاچه گفت:لبش و گاز گرفت و سریع از جاش 

 

 میرم قهوه درست کنم_
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از اتاق بیرون رفت،سرم و رو دستام گذاشتم و چشم بستم،این 

 که اینقدر آرومم می کرد؟دختر چی داشت 

 

 جان_بی_دل#

 ۱۴۴_پارت#

 

 )جانان(

 

کنار دختری که ظهیر دشتی صداش می زد وایسادم،ظهیر با 

ی که براش درست کرده آرامش به صندلیش لم داده بود و قهوه ا

بودم رو می خورد،هنوزم از حرفایی که بهم زد خجالت می کشیدم 

و داد می زد و بعدش اما خب ظهیر همیشه همین بود،عصبی بود 

 با دو کلمه متعجبت می کرد،رو به دشتی گفت:
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 رو کارا ٔ  شرکت،همهایشون خانم فرهادی هستن،منشی جدید _

 میدی یاد بهشون درست و دقیق

 

 شتی متعجب نگام کرد و جواب دادد

 

 چشم جناب مهندس_

 

 دشتی رو بهم گفت:

 

 پس بهتره از همین االن شروع کنیم_

 

 موافقم_
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از اتاق ظهیر بیرون رفتیم و سمت میز منشی قدم  ه همهمرا

 برداشتیم،دشتی گفت:

 

خوش اومدی،من اسمم راضیه ست،امیدوارم بتونیم با هم جور _

 منشی قبلی جور نبودمباشیم چون اصال با 

 

 لبخند زدم

 

 ممنون امیدوارم،جانانم_

 

 با چشمای عسلی خوشرنگش بهم نگاه کرد

 

 تم مثل خودت قشنگهوااای چه اسم قشنگی،اسم_
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 ممنون شما لطف داری_

 

 به صندلی ها اشاره کرد و گفت:

 

بیا بشین تا یه سری چیزا رو برات توضیح بدم تا این دیو دو سر _

 نیومده

 

 جب نگاش کردممتع

 

 دیو دو سر؟_

 

 نیشش و باز کرد
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 اخالقاست،اصال گند ٔ  همین مهندس اعتماد و میگم،شاخ همه_

 تحمله قابل غیر

 

گفتم اما ته دلم از اینکه داشت در موردش بد می گفت ی نچیز

شاکی بود شاید بخاطر اینکه ظهیر با همین اخالقش بارها حمایتم 

 کرده بود،ادامه داد

 

البته از حق نگذریم هر چقدر اخالقش داغونه به همون اندازه هم _

 به فکر پرسنل هست تا چیزی کم نداشته باشن

 

ده رو باز ن دادم،راضیه چند تا پرونسرم و به معنی فهمیدن تکو

 کرد و محتویاتشون رو برام توضیح داد،با دقت بهش گوش دادم
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ت دوباره ازم ببین اینا زیاد مهم نیست حتی اگه یادتم رف_

 بپرس،کارای اصلی تایپ و دقت و یه سری چیزای دیگه ست

 

 چند تا برگه از پوشه بیرون کشید و دستم داد

 

 باهامون که هست هایی مشتری و ها شرکت ٔ  ببین اینا شماره_

 باشه دستت دم همیشه کنن،اینا می کار

 

 چند تا فولدر رو تو کامپیوتر نشونم داد و گفت:

 

ساسی و مهم تو این فولدرهاست که هر چی ببین چیزای ا_

 مهندس ازت خواست و کافیه سرچ کنی برات میاره
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صندلی  سرم و به معنی فهمیدن تکون دادم،راضیه خسته رو

 نشست

 

کامل متوجه شدی؟اگه چیزی رو نفهمیدی بگو تا دوباره برات _

 توضیح بدم

 

 نه ممنون متوجه شدم،اگه بازم سؤالی بود می پرسم_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۴۵_پارت#

 

 کنجکاو بهم خیره شد و پرسید

 

 چند سالته؟_
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 نوزده_

 

 لبخند زد

 

 سنت کمه ولی صورتت بچه تر میزنه_

 

 غمگین ادامه داد

 

چقدر نفرت انگیزه که وضع مالی بد باعث میشه دختر تو این سن _

 به جای تفریح بیاد سرکار

 

بیارم،چون قطعا اگه می چیزی نگفتم،نخواستم از اشتباه درش 

 گفتم وضع مالیم بد نیست کلی سؤال دیگه می پرسید
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 آهی کشید

 

 منم از وقتی بابام مُرد مجبور شدم کار کنم_

 

 خدا رحمتشون کنه_

 

 ممنون_

 

 برای اینکه چیزی گفته باشم پرسیدم

 

 شما چند سالته؟_
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 شما چیه بابا راحت باش،بیست و چهار_

 

الغری داشت،چشمای گرد عسلی و پوست سفید با قد بلند و اندام 

لبای کوچیک،فقط دماغش کمی قوس داشت اما در مجموع دختر 

 زیبایی بود،حواسم جمع صداش شد

 

 می گیرن تخدامت کردن؟خیلی سختحاال اینجا چجوری اس_

 

 صدای کسری مانع جواب دادنم شد

 

 خانم دشتی بهتر نیست سرتون به کار خودتون باشه_
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صندلی بلند شدم،کسری اخماش تو هم بود،تا حاال کسری رو از رو 

اینقدر جدی ندیده بودم،راضیه هم اخم داشت،از رو صندلی بلند شد 

 و رو به کسری با حالت خاصی گفت:

 

 ببخشید جناب مهندس_

 

 رو به من گفت:

 

 هر سوالی داشتی می تونی بپرسی_

 

 حتما،خیلی ممنون_

 

سری رد شد،سوار آسانسور سرش و پایین گرفت و از کنار ک

 شد،کسری لبخند زد
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 چطوری حاج خانم_

 

 علیک سالم،خوبم ممنون تو خوبی؟_

 

فته ا یادم رفت سالم کنم،سالم،منم خوبم،ظهیر چند روز پیش گ_

 بود میای،خیلی خوش اومدی صفا آوردی

 

 لبخند زدم

 

 ممنون_

 

 هر چی خواستی به خودم بگو_
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 حتما_

 

شد،گوشیم زنگ خورد،بازم همون شماره کسری وارد اتاقش 

 ناشناس بود که تا حاال چند بار زنگ زده بود،جواب دادم

 

 بله_

 

 باز هم صدایی نیومد

 

 نمی گی؟  شما کی هستی؟چرا زنگ میزنی ولی چیزی_

 

 چیزی نگفت و قطع کرد،کالفه گوشی رو،روی میز گذاشتم

 

                       *** 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 )رها(

 

بعد چند روز که مرتب به ظهیر زنگ زدم هیچ کدوم از تماسام و 

جواب نداد،عصبی گوشی رو،روی تخت پرت کردم،باید کاری می 

ت کردم،من همینجوری الکی نمی تونستم بیخیال ظهیر بشم،سم

 کمدم رفتم،شلوار لی کوتاهم و با تاب قرمزم پوشیدم،رژ لب قرمزم

و رو لبام زدم،خط چشمم و با دقت و حوصله کشیدم،با ریمیل هم 

 خوشگل کافی ٔ  صفایی به مژه هام دادم،همینقدر بس بود،به اندازه

 کردم،با سر هنری قرمز شال با و مشکیم باز جلو بودم،مانتوی شده

 رفتم بیرون اتاق از و گرفتم دوش ادکلنم

 

 کجا میری_

 

 بود و به رو به روش خیره بودهینی کشیدم،بابا رو مبل نشسته 
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 میرم بیرون یه هوایی بخورم_

 

 سمتم برگشت

 

 رها_

 

 بله_

 

 غمگین پرسید

 

 از جانان خبر داری؟_

 

 بهش نگاه کردم
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 خبر دارم_

 

 آه عمیقی کشید

 

 بهش بگو برگرده خونه_

 

 خونه ای نداره که گرده بابا،چون اصالاون دیگه بر نمی _

چیزش و ازش گرفتید،ولش کنید بذارید برگرده،تو و مامان همه 

 زندگیش و بکنه

 

بدون توجه به بابا از خونه بیرون رفتم،از حیاط گذشتم و در و باز 

 بازم ولی گرفتم رو ظهیر ٔ  کردم،هوای خوبی بود،دوباره شماره

 ...زدم لبخند مدوا ذهنم تو که فکری نداد،با جوابی
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 جان_بی_دل#

 ۱۴۶_پارت#

 

،به آپارتمان مقابلم نگاه کردم،من کلی اینجا از ماشین پیاده شدم

خاطره داشتم،سمت آپارتمان رفتم،کلیدی رو که از پنج سال پیش 

تا االن دستم مونده بود در آوردم و در و باز کردم،سوار آسانسور 

 و شدم،موهام خیره سورانآس آینه زدم،به و آخر ٔ  شدم و کلید طبقه

،پیاده شدم،سمت واحدش ایستاد ریختم،آسانسور صورتم تو کم یه

رفتم،آب دهنم و قورت دادم و زنگ رو زدم،کسی در و باز 

نکرد،چند بار دیگه هم زنگ زدم ولی بازم هیچ صدایی نیومد،کلید 

و تو قفل چرخوندم و در و باز کردم،وارد خونه شدم،از راهرو گذشتم 

د پذیرایی شدم،کسی خونه نبود چون صدایی نمیومد،خونه و وار

 ل پنج سال پیش بود،صدا زدمدقیقا مث
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 ظهیر_

 

جوابی نشنیدم،مطمئن شدم که خونه نیست،سمت در رفتم و 

خواستم از خونه بیرون برم که جرقه ای تو ذهنم زده شد،لبخند 

 پلیدی رو لبام اومد و دوباره سمت پذیرایی برگشتم...

 

                          ** 

 )ظهیر(

 

داغونشون نگه داشتم،عروسک خرسی  و درب و قدیمی ٔ  دم خونه

رو برداشتم و از ماشین پیاده شدم،زنگ در و زدم و منتظر 

 موندم،صدای نازکش اومد

 

 اومدم_
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در باز شد،با تعجب نگام کرد،شال شل و  ولی سرش بود با یه 

 مانتوی مشکی

 

 ر می کنیدسالم،شما اینجا چیکا_

 

 لبخند مصنوعی زدم

 

 سالم_

 

 عروسک و باال آوردم

 

 فکر کنم این باید برای تو باشه_
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 با ذوق به عروسک نگاه کرد و از دستم گرفت

 

 واااای این کجا بود،کلی دنبالش گشتم_

 

 به چشمای قهوه ایش خیره شدم

 

 مثل اینکه تو ماشینم جاش گذاشته بودی_

 

 خوشحال جواب داد

 

 ف کردیدمنون،لطخیلی م_

 

 لبخند مهربونی رو لبام آوردم
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 خوبی؟دیگه کسی اذیتت نکرده؟_

 

 سرش و زیر انداخت

 

 نه_

 

 خوبه...حاال چرا سرت و زیر انداختی_

 

 سرش و باال گرفت

 

 ممنون بخاطر همه چی_
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 با نگاه خاصی خیره ش شدم،کامال معلوم بود که دستپاچه شده

 

 توکاری نکردم،دیگه می تونی بری _

 

خواست بره تو که پاش به با عجله و بی حواس خداحافظی کرد و 

 و گرفتم و بازوش که بیفته بود نزدیک و خورد در ٔ  لبه

 تونستم می و قلبش ضربان بود،صدای بغلم تو نذاشتم،تقریبا

 کردم،اونم نگاه چشماش به و شدم نزدیکش بیشتر عمد بشنوم،از

 کردم مهزد،زمز می نفس نفس و شد خیره چشمام به

 

 خوبی؟چیزیت نشده؟_

 

ومد و زود از بغلم بیرون اومد،سرش و زیر انداخت و بی به خودش ا

 حواس جواب داد
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 خوبم خوبم،خداحافظ_

 

با عجله وارد خونه شد و در و بست،خب مثل اینکه همین اول 

راهی کارم و خوب انجام دادم،گوشیم و از تو جیبم در آوردم و 

داشتم،پوزخند دست رفته از رها نگاش کردم،کلی تماس از 

 زدم،واقعا چجوری روش می شد زنگ بزنه...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۴۷_پارت#

 

 )ظهیر(
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در و با کلید باز کردم و داخل رفتم،بوی قورمه سبزی تو خونه 

پیچیده بود،متعجب به اطراف نگاه کردم،سمت آشپزخونه رفتم،با 

برگشت،با دیدنش مکث کردم،پشت به من مشغول غذا بود،سمتم 

 بخند گشادی زد و گفت:دیدنم ل

 

سالم خوش اومدی،تا تو لباسات و عوض کنی من غذا رو می _

 کشم

 

همونجور خیره نگاش کردم،پنج سال پیش هم از این کارا می کرد 

و مورد پسند من بود اما با چه رویی اومده بود اینجا؟...نزدیکم 

لبای خوشرنگش اومد،لباش و نزدیک کرد تا گونه م رو ببوسه،به 

ه کردم،قبل از اینکه لباش گونه م و لمس کنه دستم و رو لباش نگا

گذاشتم و به عقب هلش دادم،به چشمای خمار و جذابش خیره 

 شدم و با تن صدای آروم گفتم:
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 هوس کردی دوباره تا سر خیابون رو زمین بکشمت؟چرا اینجایی_

 

 سریع جواب داد

 

 ست کنماومدم غذای مورد عالقه ت رو در_

 

 ونبرو بیر_

 

 ظهیر بهم فرصت توضیح بده_

 

 بی حس نگاش کردم

 

 من االن آرومم،برو_
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 ولی من تا توضیح ندم نمیرم_

 

دیگه داشت رو اعصابم پیاده روی می کرد،دستام و مشت کردم و 

 از بین دندونای کلید شده م غریدم

 

 با زبون خوش گورت و گم کن_

 

شدم،کالفه دستی به پذیرایی  از آشپزخونه بیرون رفتم و وارد

 هست بنیامین ٔ  صورتم کشیدم،کاش مهم نبود که رها برادر زاده

 بیرونش م خونه از چجوری دونستم می خودم فقط موقع اون

 رو و دستش و کرد نزدیک بهم و ایستاد،خودش روم به رو کنم،رها

 ناز با و شد،دستاش نزدیکم کرد،بیشتر نوازش و گذاشت م گونه

 و با صدای آروم زمزمه کرد انداخت مگردن دور

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 ببخش و بذار توضیح بدم،دوسِت دارم ظهیر_

 

محکم به عقب هلش دادم که به دیوار پشت سرش خورد و آخ 

گفت،کامل نزدیکش شدم،دست راستم و رو دیوار گذاشتم و با 

دست چپم گونه ش رو نوازش کردم،لبخند زد،سرم و نزدیک تر 

م،دستم قرمز شد،دستم و لباش کشیدبردم و همزمان دستم و رو 

 باال گرفتم و نشونش دادم

 

 می خوای با این رنگا وسوسه م کنی؟_

 

 چونه ش و محکم گرفتم و غریدم

 

 می دونی مشکل شما دخترا چیه؟_
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 ترسیده نگام کرد،تو صورتش داد زدم

 

مشکلتون اینه که فکر می کنید با خوشگل کردن و لخت شدن _

 رام کنید می تونید هر پسری رو

 

 با خشم به چشماش نگاه کردم

 

فکر کردی من خام میشم؟د آخه احمق من اگه با این چیزا خام _

می شدم که ظهیر نبودم،اگه این چیزا می تونست من و خر کنه 

 که باید کاروانسرا باز می کردم

 

 دستش و رو دستم گذاشت
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 جان_بی_دل#

 ۱۴۸_پارت#

 

 بذار  توضیح بدمبار ظهیر داری اشتباه می کنی،فقط یه _

 

دیگه داشت عصبیم می کرد،دستای مشت شده م رو کنترل کردم 

 تا تو دهنش فرود نیاد،ازش فاصله گرفتم و گفتم:

 

 برو،دلم نمی خواد باز دست روت بلند کنم چون ارزش اینم نداری_

 

 با چشمای اشکی به چشمام نگاه کرد

 

 ستت بدماز دبزن،اگه خالی میشی بزن ولی بیرونم نکن،نذار _
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 صدای گریه ش بلند شد،محکم دستم و گرفت و با گریه لب زد

 

جانان میگه عاشقا قلب بزرگ و بخشنده ای دارن،میگه وقتی _

 یکی عاشقت باشه مطمئن باش می بخشتت

 

 آب دهنش و قورت داد و ادامه داد

 

 ببخش ظهیر،بخاطر عشقمون ببخش_

 

 پوزخند زدم

 

 من عاشقت نیستم تا ببخشم_

 

 و کنار زدم و از پله ها باال رفتم... دستش
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                      ** 

 )رها(

 

 دنبالش از پله ها باال رفتم،پشت سرش داد زدم

 

 آره تو راست میگی،من هرزه م،من عوضیم،من آشغالم_

 

 سرجاش وایساد،گریه م شدت گرفت،با صدای بلند ادامه دادم

 

ی باور کنی از ا نمی خواعاشقتم؟چراما چرا نمی خوای باور کنی _

 وقتی دوباره با همیم من با هیچ پسری در تماس نبودم

 

 سمتم برگشت
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عشق چه جوریاست؟اینجوریه که وقتی کسی که عاشقشی پیشت _

 نیست بری با یکی دیگه؟تعریف عشق اینه؟

 

 با گریه داد زدم

 

تو هیچی نمی دونی لعنتی،تو از زندگی من چی می دونی؟از _

 ؟ی می دونیهایی من چتن

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

تا وقتی بودی همه چی خوب بود،هر چی کمبود داشتم تو _

 جبرانش می کردی،تو که رفتی دیگه کسی رو نداشتم،تنها موندم
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 داد زد

 

 تو چه کمبودی داشتی؟هر چی از زندگی می خواستی داشتی_

 

 با تموم توانم جیغ زدم

 

پر از  بت نداشتم،من زندگینداشتم،من مهر و محمن پدر و مادر _

 آرامش نداشتم

 

 عصبی خندید

 

 چرا چرت میگی،پدر و مادرت همیشه خوب بودن_

 

 باز جیغ زدم
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بخاطر همینه که میگم هیچی نمی دونی،از زندگی من چی می _

 دونی؟همین که هرزه م؟فقط همین و می دونی؟

 

 جان_بی_دل#

 ۱۴۹_پارت#

 

 اخم کرد و گفت:

 

 نمی فهمم چی میگی_

 

به هق هق افتادم،رو زمین نشستم و به دیوار تکیه دادم،با گریه 

 گفتم:
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از همون بچگی تنها بودم،شاید گناهم این بود که بچه آخری _

 بودم،همش شش سالم بود

 

 بهش نگاه کردم

 

همش شش سالم بود که معنی خیانت و فهمیدم،خیلی بچه _

نش خیانت فهمه باباش به مامابودم،درد داره یه بچه شش ساله ب

 کرده

 

 صدای گریه م بلند تر شد

 

خیلی درد داره که یه نوزاد بیارن تو خونه و به بچه شش ساله _

 به زن یه با بابات بازی عشق ٔ  بگن این خواهر جدیدته،این ثمره

 مادرته از غیر
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ظهیر سرجاش خشکش زده بود،ناباور نگام می کرد،به چشماش 

 تن صدای آروم گفتم:خیره شدم و با 

 

دوسش داشتم،خیلی کوچولو و ناز بود،با اون چشمای سبزش _

 وقتی بهم نگاه می کرد خوردنی می شد

 

 لبخند تلخی زدم

 

ولی زندگیمون خراب شد،همون موجود کوچولو باعث شد دیگه _

 هیچی مثل قبل نشه

 

 اشکام رو دستام می ریخت،به دیوار رو به رو نگاه کردم

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ید،هر ،دیگه کسی من و نمی ده اون مامان سابق نشدمامان دیگ_

 روز دعوا بود،هر روز و هر شب

 

 نگاهم و به ظهیر دوختم که اخم داشت

 

من حالم بد بود،یکی رو می خواستم که حالم و خوب کنه،بعد _

 رفتنت باید سرگرم می شدم وگرنه دق می کردم

 

 ظهیر نزدیکم اومد و بی توجه به حرفام پرسید

 

 چه جانان بود؟اون ب_

 

 عنی تایید تکون دادمبه م سرم و
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 مادرش چی شد؟_

 

 اشکام و پاک کردم

 

نمی دونم،هیچ کس نمی دونه،همین که جانان و به دنیا آورده _

 بود گم و گور شده بود

 

 اخمش بیش تر شد

 

 بخاطر همین همش پیش بنیامینه؟_

 

 آه عمیقی کشیدم
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ای جای جانان بود دووم مامانم انداختش بیرون،هر کس دیگه _

 سختی تو و کشیده درد سرش موهای ٔ  میاورد،اون به اندازهن

 شده بزرگ

 

نگاه ظهیر عجیب بود،دستاش مشت شده بود،از رو زمین بلند شدم 

 و سمتش رفتم،به چشماش خیره شدم

 

 من و می بخشی؟_

 

 بی حس نگام کرد

 

 گفتی جانان گفته عاشقا می بخشن،شاید حق با اونه_

 

 لبخند زدم،ادامه داد
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 می بخشن نه من،چون من هیچ وقت عاشقت نبودم عاشقاولی _

 

 ناباور نگاش کردم

 

تمومش کن رها،من نمی خوام بین من و تو هیچ رابطه ای _

باشه،حرفای تو برای خودت و کثیف کاریات قابل قبوله،برای من 

 قانع کننده نیست

 

 رفتم و دستش و گرفتم این بار از پله ها پایین رفت،سریع دنبالش

 

 کاری با اون پسرا نکردم،فقط در حد همین...هیچ من _

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

قبل از اینکه حرفم و تموم کنم دستش رو صورتم نشست،سوزش 

بدی رو سمت راستم حس کردم،دستم و رو صورتم گذاشتم و با 

 چشمای اشکی نگاش کردم،با صدای بلند غرید

 

کن،نمی خوام این ورا بفهم داری چی میگی،االنم گورت و گم _

ر مورد هرزگی هات ،اینم زدم تا به خودت بیای و دپیدات بشه

 حرف نزنی

 

سمت در رفت و از خونه خارج شد،در و محکم بست،رو زمین 

 افتادم،چشمام و بستم و با گریه گفتم:

 

 از دستش دادی رها،از دستش دادی_

 

 جان_بی_دل#
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 ۱۵٠_پارت#

 

 )ظهیر(

 

سری رک کردم،قرار بود برم خونه یه دم در شرکت ماشین و پا

رها بدون اینکه چیزی بردارم مستقیم مدارک بردارم ولی با وجود 

از خونه بیرون اومدم و برگشتم شرکت،سوار آسانسور شدم و کلید 

طبقه آخر و زدم،اونقدر عصبی بودم که توان این و داشتم هر کس 

رد سالن پاپیچم بشه رو با خاک یکسان کنم،آسانسور ایستاد،وا

 بلند شد و گفت: شدم،جانان از رو صندلی

 

 سالم_

 

 بدون توجه بهش سمت اتاق رفتم،دنبالم اومد
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 از شرکت..._

 

 نذاشتم حرفش و کامل کنه

 

 بعدا_

 

 آخه..._

 

 سمتش برگشتم و با صدای بلند و عصبی داد زدم

 

 وقتی میگم بعدا یعنی بعدا_
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 ٔ  شدم،اعصابم بهم ریخته بود،دخترهدر و باز کردم و وارد اتاقم 

 رو وسایل نکردم،عصبی کاری پسرا اون با میگه روم هب رو عوضی

 میز به و کردم،مشتم پرت زمین رو حرکت یه با و میز

 زدم،عشق؟اون می نفس شکست،نفس میز ٔ  کوبیدم،شیشه

 صورتم رو و عاشقه؟دستم نیست بلد وفاداری حتی که عاشقه؟اونی

 خالی می کردم،از یه بچه رو دست خورده بودم و خودم کشیدم،باید

دم،سوزشی رو تو و هر بار که بیشتر حرف می زد عصبی تر می ش

دستم حس کردم،بهش نگاه کردم،خون میومد،کالفه رو مبل 

نشستم و سرم و بین دستام گرفتم،صدای در اومد،حال نداشتم 

جواب بدم،در باز شد و پشت بندش صدای نگران جانان به گوشم 

 رسید

 

 خوبه؟چی شده،دستتون چرا خون میاد؟حالتون _
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با دو از اتاق بیرون رفت،کاش می شد این خواهران فرهادی رو از 

 زندگی حذف کرد،با یه جعبه برگشت،کنارم نشست و گفت:

 

مش کریم امروز نیست،کسری هم نیومده تا صداش کنم،می _

 ترسم دستتون عفونت کنه،بدید پانسمانش کنم

 

یرم،سرم اعصابم بود،نمی خواستم دوباره ازش آرامش بگصداش رو 

انی نگام می کرد،باز تکرار و بلند کردم و بهش خیره شدم،با نگر

 کرد

 

 بذارید پانسمان کنم_

 

دستم و جلو بردم،با دستمال خیسی که دستش بود خون دور و 

 برش و تمیز کرد
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 خدا رو شکر مثل اینکه بریدگی عمیق نیست_

 

بهش خیره موندم،کمی بتادین رو پنبه ریخت و چیزی نگفتم و 

 آروم رو دستم کشید،با تن صدای آروم گفتم:

 

 به تو چه ربطی داره که دستم و بریدم؟چرا پانسمانش می کنی؟_

 

 متعجب نگام کرد اما چیزی نگفت

 

 چیه چرا الل شدی و حرف نمی زنی_

 

سفیدی اخم کرد و سرش و زیر انداخت و بدون توجه بهم با باند 

 دستم و بست،بلند تر داد زدم
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 ٔ  که بهت ربط نداره دخالت می کنی؟با اجازه را تو کاریبا توام،چ_

 اتاق؟ تو اومدی کی

 

باز هم چیزی نگفت فقط سریع از رو مبل بلند شد و خواست سمت 

در بره که با پرخاش بازوش و گرفتم و سمت خودم کشیدم،از البه 

 الی دندونای کلید شده م غریدم

 

 دییاد بگیر وقتی چیزی رو می پرسم درست جواب ب_

 

 بازوش و از دستم کشید بیرون و با اخم گفت:

 

 لطفا هیچ وقت دیگه به من دست نزنید_
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دست دیگه ش رو روی بازوش گذاشت،معلوم بود دردش 

 اومده،آروم لب زد

 

جوابی برای حرفاتون ندارم،چون شما اصال دنبال جواب نمی _

ید دلتون می خواد رو یکی خالی کنید که من و گردی،عصبی هست

 دا کردید،تبریک می گمپی

 

 از رو مبل بلند شدم

 

آره درست فهمیدی،پس بهتره یاد بگیری وقتی عصبی هستم _

 نزدیکم نشی چون برات بد میشه

 

 سریع جواب داد
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پس وقتی عصبی بودید اولش خبر بدید که طرفتون نیام چون _

ندارم،از کجا باید بدونم قراره رئیس یه دفعه ای بزنه میز علم غیب 

 شکنه؟و ب

 

 لبخند زد و با شیطنت ادامه داد

 

 حتما خبر بدید که اعصابتون تعطیل رسمیه_

 

قبل از اینکه بتونم چیزی بگم از اتاق بیرون رفت،بی حرکت به در 

خیره شدم،چرا همیشه با لبخنداش خلع سالحم می کرد؟نفس 

عمیقی کشیدم،به اطراف نگاه کردم که پر از خرده شیشه 

،هیچ عصبانیتی باقی نمونده بود،انگار طوفان با بود،چشمام رو بستم

ه بود،طوفانی به اسم لبخند و صدای خودش حرص و خشمم رو برد

جانان...چطوری این دختر با وجود مشکالت و سختی هایی که 

 لبخند بزنه...کشیده بود بازم می تونست آروم باشه و 
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 جان_بی_دل#

 ۱۵۱_پارت#

 

 )جانان(

 

یر و کاری که به خصوص با بد خلقی ظهامروز خیلی خسته بودم،

انجام داد،واقعا آدم عجیبی بود،انگار وقتی عصبی می شد هیچی و 

هیچ کس براش مهم نبود و دوست داشت به همه بپره،با شنیدن 

یشم،از جام بلند شدم صدای زنگ در لبخند زدم،قرار بود بهار بیاد پ

 و در و باز کردم،بهار با نیش باز نگام کرد

 

 ااامسالا_
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 لبخند زدم

 

 سالم عزیزم خوش اومدی_

 

 گونه ش و بوسیدم،وارد خونه شد و در و بستم

 

 در پایین باز بود دیگه خودم اومدم باال_

 

 چقدر خوب که اومدی،تنهایی حوصله م سر رفته بود_

 

ذاشت و مانتوش رو درآورد،تیشرشت سمت مبل رفت،کیفش و گ

 هش گفتم:سبز خوشرنگی تنش بود،رو مبل نشست،رو ب

 

 چایی،نسکافه،هات چاکلت،شربت،چی می خوری؟_
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 بهتریه ٔ  گرممه پس شربت گزینه_

 

سمت آشپزخونه رفتم،شربت آلبالو رو با یخ از یخچال بیرون 

ریختم،یخا رو هم آوردم،دو تا لیوان رو سینی گذاشتم و شربتا رو 

توشون انداختم،آب رو اضافه کردم و دو تا قاشق رو سینی 

ن خامه ای هایی که بنیامین تازه گرفته بود رو هم رو گذاشتم،نو

،سینی رو،روی میز گذاشتم و رو سینی گذاشتم و سمت بهار رفتم

 به روش نشستم

 

 خب چه خبر_

 

 شربتش و برداشت
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و خونه مون بحث واال خبر خاصی نیست،طبق معمول ت_

ه رفتنه،مامان میگه باید بریم کانادا،بابا میگه من نمیام و این قضی

 همچنان ادامه داره

 

 خب چرا یه تصمیم درست حسابی نمی گیرید؟_

 

 کمی از شربتش و مزه کرد

 

مشکل اینه که هیچ کدوم نمی خوان این قضیه رو حل _

ی خواد م دلم من اونجان من ٔ  خونواده ٔ  کنن،مامان میگه همه

برم اونجا،بابا هم میگه من کشورم و دوست دارم و حاضر نیستم 

 نمهمچین کاری بک

 

 پرسیدم
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 آخرش چی؟باالخره یکی شون باید کوتاه بیان دیگه_

 

 نفس عمیقی کشید

 

 به نظر من که آخرش طالقه،مامان میره،بابا هم اینجا می مونه_

 

 آروم گفتم:

 

 پس تو چی؟_

 

ستم که بهار عاشق بابا و مامانشه،خیلی غمگین نگام کرد،می دون

 بهشون وابسته بود
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و تحمل ونم دوری هیچ کدومشون رنمی دونم،ولی من نمی ت_

 کنم

 

 امیدوارم که هر چی خیر هست همون بشه_

 

 امیدوارم_

 

 غمگین پرسید

 

 اگه جای من بودی چیکار می کردی؟_

 

 تالش می کردم تا نذارم از هم جدا بشن_

 

 نگاه کردبه چشمام 
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 به هر قیمتی تالش می کردی؟_

 

 دمقطعا تا جایی که از دستم برمیومد تالش می کر_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۵۲_پارت#

 

 و شربتش ٔ  سرش و به معنی تأیید حرفم تکون داد و باقی مونده

 خورد

 

 راستی تو از محمد خبر داری؟_

 

 جواب دادم
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 نه چطور مگه؟-

 

چند تا از کالسایی که با گوشیش خاموشه،خودتم می دونی که _

 هم داشتیم غایب بود

 

 آره می دونم_

 

ول کرده و نیست،اصال بهش جای تعجب داره،تحقیق رو _

 دسترسی نداریم

 

 چقدر بد،حاال می خواید چیکار کنید؟_

 

 نمی دونم،گفتم شاید تو ازش خبر داشته باشی_
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 نه ندارم_

 

 با خنده و شیطنت گفت:

 

 بیابون نذاشته باشهبخاطر معشوق سر به _

 

 خندیدم،جدی پرسید

 

 واقعا بهش فکر نمی کنی؟حیفه ها_

 

 خب..._
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ن همراه سارا وارد شد،بیخیال جواب دادن به بهار د،بنیامیدر باز ش

شدم و از رو مبل بلند شدم،بهار هم بلند شد،بنیامین با دیدنمون 

 لبخند زد

 

 سالم،نمی دونستم بهارم اینجاست،خوش اومدی_

 

 بهار جواب داد

 

 سالم،ممنون_

 

 بنیامین گفت:

 

با دیدنت کار خوبی کردی اومدی،زود زود به جانان سر بزن که _

 خر کیف میشه
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 رو به سارا گفتم:

 

 سالم،خوش اومدی_

 

 جواب داد

 

 سالم،ممنون_

 

بدون توجه بهمون رو مبل نشست،به بهار نگاه کردم که یه جوری 

 بود،سریع گفت:

 

برم یادم نبود که باید برای دانشگاه پاورپوینت  عزیزم من باید_

 بسازم
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شتیم اما برای اینکه تا جایی که من یادم بود همچین چیزی ندا

 دمراحت باشه جواب دا

 

 حیف تازه اومده بودی،اینجوری که بد شد_

 

 بنیامین هم گفت:

 

 شام بمون با هم انجام بدید_

 

مانتوش رو پوشید و با لبخند سارا رو به بنیامین اخم کرد،بهار 

 ساختگی جواب داد

 

 ممنون باید برم،خیلی خوش گذشت،خداحافظ_
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م،سارا از رو مبل بلند شد و کردم و در و بست تا دم در بدرقه ش

 سمت قاب عکس من و بنیامین رفت،رو بهشون گفتم:

 

 برای شام چی درست کنم_

 

 سارا جواب داد

 

 زحمت نکش،قراره بریم بیرون_

 

 ندی به روش زدملبخ

 

 باشه_
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 بنیامین سمت اتاق رفت و بلند گفت:

 

 من میرم اتاق لباسام و عوض کنم_

 

 سمتم اومد و بست،سارادر اتاقش ر

 

 عزیزم_

 

 جواب دادم

 

 جانم_

 

 تو تا کی قراره با بنیامین زندگی کنی؟_
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 جان_بی_دل#

 ۱۵۳_پارت#

 

 گنگ نگاش کردم

 

 متوجه منظورت نشدم_

 

 نگام کرد و جدی گفت:مستقیم 

 

منظورم اینه وقتی بنیامین ازدواج کنه می خوای با بنیامین و _

 زنش زندگی کنی؟

 

 دادمسریع جواب 
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 معلومه که نه،می تونم بپرسم دلیل این سؤاال چیه؟_

 

دلم نمی خواد ناراحت بشی،ولی باید واقعیت ها رو گفت،تو مانع _

نگه ولی من گفتم تا  ازدواج بنیامین هستی،شاید بنیامین چیزی

 بدونی تو دل بنیامین چه خبره

 

 تو دلم غوغا بود اما به زور لبخند زدم

 

رو شکر تا این حد شعور  ر بنیامین باشم،خداقرار نیست من سربا_

 دارم که این و بفهمم

 

 سارا با اخم جواب داد
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 ٔ  تو زندگی بنیامین رو بهم ریختی،اون بخاطر تو داره از همه_

هاش میزنه،پس کی می خوای دست از سرش  خوشی

برداری؟برگرد خونه ت دیگه،تو که بابا و مامان داری چرا باید پیش 

 ؟بنیامین بمونی

 

به معنای واقعی الل شده بودم،نزدیک تر اومد و جدی حرفاش رو 

 تو صورتم کوبید

 

بنیامین بهت ترحم می کنه،دلیلش رو نمی دونم اما مشخصه که _

حالت می سوزه،اون بهت چیزی نمی گه ولی خودت فکر دلش به 

کن،گند زدی به زندگیش جوری که همیشه فکرش پیشته،من 

بنیامین شجاعت این و نداشت این حرفا خسته شدم از این وضعیت،

 رو بهت بگه من گفتم

 

 با صدای داد بنیامین سارا به خودش اومد
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چیه می چرا داری چرت و پرت تحویلش می دی؟این مزخرفات _

 گی؟

 

بی حرکت سر جام وایسادم و نگاهم رو به بنیامین دوختم که حال 

 بهتری از من نداشت،سارا رو به بنیامین گفت:

 

یست واقعیته،تو نمی تونستی بگی ولی من تونستم،کار رف نمزخ_

 تو رو هم راحت کردم

 

 بنیامین داد زد

 

چی از  تو غلط کردی به جای من حرف میزنی،بفهم از این به بعد_

 دهنت بیرون میاد
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 سارا هم صداش و باال برد

 

من می فهمم چی دارم میگم،من دلم می خواد هر چه زودتر _

 ن مزاحم زندگیمونه،این و بفهمازدواج کنیم،جانا

 

صدای ترک برداشتن دل چه جوریه؟به نظر من که اونقدر بلند و 

با  گوش خراشه که دیگه بعدش همه چیز تلخ شنیده میشه،بنیامین

تندی سمت سارا گام برداشت که به زور به پاهام حرکت دادم و 

 جلو سارا وایسادم و دستش و گرفتم تا آروم بشه،انگشت اشاره ش

 رو سمت سارا گرفت

 

 یه کلمه دیگه حرف بزنی دندونات رو می ریزم تو دهنت_
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 سارا با گریه داد زد

 

 پاپتی ٔ  دخترهاصال لیاقت من و نداری،لیاقت تو همینه که با این _

 کنی زندگی

 

بنیامین سمتش حمله ور شد که محکم بغلش کردم تا جلوتر 

 نره،عربده زد

 

 آبادت و جد و خودتی یبیرون،پاپت گمشو من ٔ  از خونه_

 

سارا با گریه کیفش و برداشت و از خونه بیرون رفت،از بغلش 

بیرون اومدم،صورتم بی اراده خیس شده بود،خواستم سمت اتاق 

 که بازوم و کشید،به چشمام نگاه کردبرم 
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 جان_بی_دل#

 ۱۵۴_پارت#

 

 تو که حرفاش و باور نکردی؟_

 

ض داشتم که می به چشمای غمگینش نگاه کردم،اونقدر بغ

 کهترسیدم حرف بزنم و بتر

 

بگو که می دونی من هیچ وقت همچین حرفایی نمی زنم،بگو که _

 می دونی تو هیچ وقت مانع زندگیم نیستی

 

 هنم و قورت دادم و به سختی لب زدمآب د

 

 می دونم تو اینجوری نیستی_
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 قطره اشکی پایین ریخت

 

 اما می دونم که مانعم_

 

فرصت کنه جلوم و بگیره با عجله  د،قبل از اینکهناباور نگام کر

وارد اتاقم شدم و در و قفل کردم،پشت در نشستم و مثل تموم 

کردم،دستم و جلو دهنم  روزهای بی پناهیم پاهام و تو شکمم جمع

گرفتم و با تموم توان گاز گرفتم تا صدای شکستنم به گوش 

 بلند شدبنیامین نرسه،چند تقه به در خورد،صدای بنیامین 

 

 باز کن در رو_
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باز هم به در کوبید،وقتی دید بی نتیجه ست دست برداشت،اما 

حس کردم اونم مثل من نشسته و به درِ اتاقم تکیه داده،وقتی 

 داش رو شنیدم از حسم مطمئن شدمص

 

االن می تونم حدس بزنم پشت در نشستی و زانوهاتو بغل _

ه ت بلند نشه،درست گرفتی،دستتم رو دهنت گذاشتی تا صدای گری

 مثل بچگی هات

 

اشکام بی اراده و با سرعت پایین می ریخت،صدای بنیامین می 

 لرزید

 

دیدمت،اونقدر بی صدا و مظلوم بودی همش دوازده سالم بود که _

که همیشه دلم برات می سوخت،وقتی کسی نبود تا صدای گریه 

و هم هات و بشنوه ساعت ها بغلت می کردم تا آروم بشی،انگار ت

 من و دوست داشتی چون فقط تو بغل من آروم می شدی
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مکث کرد،صدای بم و گرفته ش نشون از این بود که اونم گریه 

 می کنه

 

لین بار که حرف زدی پیش من بودی،دو سالت بود و من او_

 چهارده سال،می دونی اولین کلمه ای که گفتی چی بود؟

 

 چشمام و بستم

 

ده سالگی ،گناه من چی بود که تو چهارگفتی بابا،به من گفتی بابا_

 بابا شده بودم؟جونم به جونت وصل بود،انگار باور کرده بودم باباتم

 

و کردم و خودم و تکون تکون می دادم تا دستام و تو موهام فر

 آروم بشم
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بزرگتر هم که شدی بازم بهم می گفتی بابا،تا وقتی آقاجون _

خیلی باهات حرف زدم تا تهدیدت کرد که حق نداری بهم بابا بگی،

گوش ندی،تا بازم بابا بگی، اما دیگه هیچ وقت نگفتی،انگار 

 ن خیلی کاری بودتهدیدهای آقاجو

 

تم خودم و کنترل کنم و صدای گریه م بلند شد،اونم با دیگه نتونس

 گریه ادامه داد

 

من ناخواسته بابا شدم،اما شدم،می فهمی بابا شدن چجوریه؟می _

ن آدم زندگیمی؟می تونی این و درک کنی که فهمی تو مهم تری

 همیشه دخترکم بودی؟

 

 با تموم توانم گریه می کردم،با گریه به در کوبید
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 لعنتی رو باز کن این_

 

به سختی از جام بلند شدم،دلم فقط آغوش بنیامین رو می 

خواست،در و باز کردم،از جاش بلند شد،صورتش خیس بود،به یاد 

 بچگی هام لب زدم

 

 بابا_

 

محکم بغلم گرفت،صدای هق زدنامون در هم آمیخته شده 

 بود،پشت سر هم موهام و می بوسید و می گفت

 

 خوشگلمجان دلم،گریه نکن _
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اما انگار تو اون لحظه هیچی نمی تونست مانع زار زدنای من و 

بنیامین بشه،بنیامین سنی نداشت اما پدری کردن رو در حق من 

 مین هم من رو عذاب می داد...کامل به جا آورده بود و ه

 

 جان_بی_دل#

 ۱۵۵_پارت#

 

 )جانان(

 

ور که موهام و آروم نوازش می کرد،لبخندی رو لبام اومد،همونط

سرم رو سینه ش بود با موهام بازی می کرد،نمی دونستم دقیق 

چند ساعت تو بغل هم گریه کرده بودیم اما این و می دونستم که 

رو زمین نشسته بودیم و فقط  هر دو بی حال جلوی در اتاقم

 صدای تیک تاک ساعت سکوت بینمون رو می شکست
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 دلخوری ازم؟_

 

سرم و از رو سینه ش بلند کردم  بنیامین ٔ  با شنیدن صدای گرفته

 و به صورتش نگاه کردم

 

 چرا باید دلخور باشم؟_

 

 صدای من از اون هم داغون تر بود

 

با این در مورد  بخاطر حرفای اون دختره،اصال من هیچ وقت_

 دونم چرا خیاالت برش داشته بودازدواج چیزی نگفتم نمی 

 

 بی حال لبخند زدم
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 دلخور نیستم_

 

 روت و ازم برگردوندی؟پس چرا _

 

 به چشماش خیره شدم

 

چون سارا واقعیت ها رو گفت،روم رو از تو برنگردوندم،فقط شاکی _

 بگیرن رو تو شدن بابا جلوی تونستن می که آدمایی ٔ  بودم،از همه

 شاکیم

 

 ادامه دادم
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شاید اگه اونموقع آقاجون از من بدش نمیومد یا عمه و عموها _

اشتن تو مجبور نمی شدی حواست به من مثل االن من و دوست د

 باشه

 

 سرم و رو شونه ش گذاشتم

 

کاش عمه به جای االن اونموقع قربون صدقه م می رفت،کاش _

 نمی بر رو اینجوری نداشت ریتقصی هیچ که پناه بی ٔ  از یه بچه

 گردوندن

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

 نمیوفتاد تو ٔ  کاش بار این مسئولیت سنگین رو شونه_
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 گفت: جدی

 

 ولی من راضیم_

 

 سرم و بلند کردم و نگاش کردم،اونم بهم خیره شد

 

سخت بود،حس مسئولیت آدم و خیلی زود بزرگ می کنه اما من _

دم خونه تو با اون دستای تپلت ازم دوس داشتم،اینکه وقتی میوم

 می خواستی بغلت کنم حس می کردم دنیا رو دارم

 

 مهربون نگام کرد

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

باهات خوبه دختر،از اینکه حواسم بهت هست،از اینکه من حالم _

حس می کنم همه چیزت به من مربوطه و نقش باباها رو دارم 

 خوشحالم

 

 قطره اشکی از چشمام پایین ریخت،لرزون پرسیدم

 

 واقعا؟اگه من نبودم زندگیت خیلی ب..._

 

انگشت اشاره ش رو،روی لبام گذاشت و نذاشت جمله م و کامل 

 کنم

 

الن در بهترین حالتم فقط به شرطی که دیگه با حرفات من ا_

 اعصابم و خرد نکنی
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 با دستش اشکام و پاک کرد

 

 گریه نکن بسه تو بدنت خشکسالی میشه_

 

 خندیدم

 

 م بدیباید یه قولی به_

 

 کله ش رو خاروند

 

 چه قولی؟_

 

اگه یه روزی از یکی خوشت اومد بخاطر من مانع خوشبختیت _

 نشو
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 چشماش گذاشت و گفت:دستش و رو 

 

 چشم،امر دیگه_

 

 محکم گونه ش رو بوسیدم و زیر گوشش گفتم

 

 حاال مثل یه پسر کد بانو پاشو شام درست کن که گشنمه_

 

 چپ چپ نگام کرد

 

 ی بازیدم پررو شدبه روت خند_
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 سرم به معنی تأیید تکون دادم،آه نمایشی کشید

 

 فقط این یه بار رو خر میشما_

 

 جواب دادمبا خنده 

 

 همیشه همین و میگی_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۵۶_پارت#

 

 )محمد(
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صدای دریا آرامش خاصی بهم می داد،رو تیکه سنگی دقیقا لب 

بود که اومده دریا نشستم،چند تا نفس عمیق کشیدم،چند روزی 

بودم شمال تا بتونم فکر کنم،همه چی رو ول کرده بودم تا یه کم 

م درست فکر کنم،گوشیم و از تو جیبم به ذهنم آرامش بدم و بتون

 و گرفتم رو جانان ٔ  م،شمارهدرآوردم،تصمیم خودم و گرفته بود

 ... چهارم بوق... سوم بوق...دوم بوق...اول موندم،بوق منتظر

 

 بله_

 

 دلنشینش لبخندی رو لبام آوردروم و صدای آ

 

 سالم_

 

 جواب داد
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 سالم_

 

 خوبید_

 

 ممنون شما خوبید؟خونواده خوبن؟ _

 

 ممنون خوبیم_

 

 خدا رو شکر_

 

 پرسیدم
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 بد موقع که مزاحم نشدم؟ _

 

 نه خواهش می کنم مراحمید_

 

 به دریا خیره شدم،باد مالیمی می وزید

 

ازت نمی خوام که همین زنگ زدم چون می خواستم حرف بزنم،_

دی،حتی می تونی فقط گوش کنی و چیزی امشب جواب ب

 نگی،ولی لطفا به حرفام خوب گوش کن

 

 آروم جواب داد

 

 بفرمایید_
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 دهنم و قورت دادمآب 

 

 گفتن می بودم که بچه بودن،یادمه مذهبی همیشه من ٔ  خونواده_

 دختر بابرو، راه و پایین بنداز و گناهه،سرت نکن نگاه نامحرم به

  دیگه مشابه حرف هزاران و نزن حرف غریبه

 

 کمی مکث کردم

 

 برای که فامیل،همونی ٔ  پسر آروم و سر به زیری بودم،پسر خوبه_

 اش مسجد می رفت،بزرگ شدم،بیست سالم بودنماز ٔ  همه

 

 لبخند تلخی رو لبام اومد
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یه روز به خودم اومدم دیدم از یه دختر خوشم اومده،به یه دختر _

ه می کنم،یادم می رفت نامحرمه،وقتی می دیدمش یادم می نگا

 سرم و زیر بندازمرفت که باید 

 

 نفس عمیقی کشیدم

 

کردم یه روزی ازش خوشم  دختر داییم بود،هیچ وقت فکر نمی_

بیاد،چون با ما فرق داشت،تو قید و بند دین و اینا نبود،بی پروا و 

نورتر می شیطون بود،صدای قهقهه هاش تا چند خیابون او

 رفت،معلوم بود اونم از من خوشش میومد

 

 به سنگ های جلو پام نگاه کردم

 

 جان_بی_دل#
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 ۱۵۷_پارت#

 

بگذرونیم تا بعدش قضیه رو  قرار شد یه مدت بیشتر با هم وقت_

 به بزرگترا بگیم،همه چی خوب پیش می رفت

 

 از رو سنگ بلند شدم و به دریا نزدیک تر شدم

 

د بودم،همه چی می کردم عاشق شدم،شاهمه چی خوب بود،حس _

رو تو اون می دیدم،پیشنهاد دادم که دیگه قضیه رو جدی کنیم،هم 

دات من اجازه نمی داد سن بودیم،درسته سنمون کم بود اما اعتقا

 اینجوری بمونیم ولی هر بار بهونه ای برای مخالفت پیدا می کرد

 

 صدای نفس کشیدناش به گوشم می رسید
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ت دارم میرم،دارم میرم خارج،ببخش ولی روز اومد گف تا اینکه یه_

فکر نمی کردم کارام جور بشه اما االن که جور شده نمی تونم 

چرا ازت خوشم میاد ولی از اولم این بیخیالش بشم،گفت دروغ 

رابطه برای من اونقدرا جدی نبود،فقط تو زیادی جدی گرفته 

 بودیش

 

 ادامه دادم

 

کردم  م نمی شد دختری که فکر میرفت،من تو شوک بودم،باور_

 دخترا ٔ  عاشقمه تا این حد پست باشه،بعد اون نسبت به همه

می کردم از  حس و دیدم می خوب خیلی رو اون چون شدم بدبین

 بهتره دخترا ٔ  همه

 

 سنگی برداشتم و تو دریا انداختم
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 معتقد دیدم،اوالش رو تو اینکه بودن،تا هم مثل برام دخترا ٔ  همه_

 فهمیدم شناختمت وقتی ولی بقیه مثل هستی یکی هم تو بودم

 متفاوته بقیه با داری،جنست فرق واقعا

 

 لبخند زدم

 

یزه برای شروع زندگی بهتر،اون تو بهم زندگی دوباره دادی،یه انگ_

عاشقم اما بعد دیدن تو فهمیدم اون اصال موقع فکر می کردم 

 ی بزرگ شدنمعشق نبود بلکه وابستگی بود،فقط تجربه ای بود برا

 

 نفس عمیقی کشیدم و ادامه داد

 

عشق واقعی لذت بخشه،حسی که بهت دارم و شاید نتونم درست _

ونم از کی و کجا شروع توصیف کنم چون حتی خودمم نمی د
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شد،هیچ وقت فکر نمی کردم عاشق دختر ریزه میزه و محجوب 

 دانشکده بشم

 

 چشمام و بستم

 

 ولی شدم،بدجور عاشق شدم_

 

نم همچنان سکوت کرده بود و صدای نفس ردم،اوسکوت ک

 کشیدنامون سکوت بینمون رو می شکست

 

نتیجه اومدم شمال،اومدم تا تو تنهایی خوب فکر کنم و به _

 برسم،االنم به نتیجه رسیدم،بخاطر همینم زنگ زدم

 

 به آسمون خیره شدم
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من می خوامت،تا هر جایی هم که بتونم برای داشتنت می _

روز و شبم شدی،ازت می خوام بهم فکر کنی،شاید  جنگم،رویای

کر کنی بتونی دلت و به دلم ببندی،پس لطفا از اگه بیشتر راجبم ف

 فکرای شبونه ت به حساب بیارامشب من و جزوی از 

 

 لبخند زدم

 

 ممنون که به حرفام گوش دادی،شب خوش_

 

 با صدای گرفته و آروم جواب داد

 

 شب خوش_
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 ن داد زدمبا لبخند رو به آسموگوشی رو قطع کردم و 

 

 باالخره بهش می رسم،مطمئنم_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۵۸_پارت#

 

 )جانان(

 

مد ذهنم و مشغول کرده رو صندلی داخل تراس نشستم،حرفای مح

بود،حرفاش برام تازگی داشت،شاید دلیلش این بود که تا حاال هیچ 

پسری تو زندگیم نبوده،نفس عمیقی کشیدم،محمد پسر خوبی 

د،تو دانشکده هم همه از خوبیش تعریف می کردن،بعضی وقتا بو

حتی حس می کردم ازش خوشم میاد،اما نمی دونستم باید اسم 
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اما مطمئن بودم که عشق نیست چون هر دختر حسم رو چی بذارم 

دیگه ای هم به جای من بود از محمد خوشش میومد،اون از هر 

میومد،از رو صندلی  نظر ایده آل بود،صدای زنگ گوشیم از تو اتاق

بلند شدم و وارد اتاقم شدم،صدا قطع شد،به برگه ای که رو تختم 

ی کرده بود نگاه کردم،لبخند زدم،صورت بنیامین رو طراح

بودم،خیلی قشنگ شده بود و دلم می خواست یه قاب خوشگل 

بخرم و تو اون بذارم بعد بهش بدم،صدای گوشیم باز بلند 

شد،این وقت شب کی بود؟گوشی شد،نگاهم سمت ساعت کشیده 

رو از رو میز برداشتم،بابا بود،چه عجب،بعد مدتها یادش اومده بود 

اتفاق خیلی با خودم کلنجار  دختری به اسم جانان داره،بعد از اون

رفته بودم تا قانع بشم اون شب فقط یه اتفاق بود و بابا هم 

 متقصیری نداشت چون مست بود،نفس عمیقی کشیدم و جواب داد

 

 بله_
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 صدای نفس های سنگین بابا اومد

 

 جانان جان بابا_

 

با شنیدن صداش تموم دلخوری ها و سختی هایی که کشیده بودم 

آسیبی که به روحم وارد کرده بود یادم رفت و به جاش با بغض و 

 گفتم:

 

 بابا_

 

 جان بابا،خوبی نفس بابا؟خوبی جانان بابا؟_

 

 با صدای لرزون جواب دادم
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 خوبم_

 

 بابا هم صداش می لرزید

 

شرمنده م بابا،اونقدری شرمنده بودم که روم نمی شد حتی بهت _

ی کرده باشم تو حال خودم زنگ بزنم،تو که می دونی من هر غلط

 نبودم،آره میدونی بابا؟

 

 تند تند پلک زدم تا اشکام پایین نیاد،گرفته جواب دادم

 

 بد کردی بابا،با همه مون بد کردی_

 

 ی دونم عزیزمدخترم،م می دونم_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 هر دو سکوت کردیم

 

 برگرد خونه جانان،اینجا بدون تو من هیچ دلخوشی ندارم_

 

 تره،بذار همه مون تو آرامش باشیماینجوری برای همه به_

 

 آه عمیقی کشید

 

 نمی دونم برای جبران اشتباهاتم باید چیکار کنم_

 

 سریع گفتم:

 

 خیلی چیزا رو جبران کنی با مامان خوب باش،با این کار می تونی_
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 چند لحظه مکث کرد

 

 کاری نداری بابا جان؟دیگه دیر وقته برو بخواب_

 

پای خوب شدن با مامان می رسید فرار همیشه همین بود وقتی 

می کرد،خیلی عجیب بود که بابا هیچ وقت در برابر مامان احساس 

 گناه نمی کرد

 

 شب خوش_

 

 شبت بخیر دخترم_
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کشیدم،چشمام و بستم،بابا  م و رو تخت درازگوشی رو قطع کرد

کی می خواست قدر خوبی های مامان و بدونه،چقدر دلم برای 

 تنگ شده بود...مامان بی معرفتم 

 

 جان_بی_دل#

 ۱۵۹_پارت#

 

 )رها(

 

آهنگی پلی کردم و به عکسای پنج سال پیش خودم و ظهیر خیره 

بود،رو شدم،نصف عکسای گالری گوشیم مربوط به خودم و ظهیر 

 هر عکس کمی مکث می کردم و می زدم بعدی

 

 نرو» 
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 رفتنت شروع این غمه

 بی تو قلب من نمیزنه

 «جهنمهبی تو زندگیم 

 

رو عکس کمی مکث کردم،ظهیر لبخند به لب داشت و به دوربین 

زل زده بود،منم از ته دل قهقهه زده بودم و نگاهم به ظهیر 

 بود،زدم بعدی

 

 نرو» 

 ی زدمواسه تو به هر در

 نه نگو که قیدتو زدم

 «خوب تویی همیشه من بدم
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قیافه م تو این عکس ظهیر گونه م رو با دستش کشیده بود و منم 

 و شبیه آدمای متعجب کرده بودم،زدم بعدی

 

 هی» 

 نفس نفس زدم نبودی

 تکی قدم زدم نبودی

 «به جز خودت از دلم همه رو پس زدم نه نبودی

 

،به خند مردونه ای رو لباش بودیه عکس تکی از ظهیر بود،لب

 چشمای مشکی نافذش خیره شدم،اشکام پایین ریخت

 

 نه کسی شبیه تو نمیشه» 

 یز می پرسم آخریشهیه چ

 بگو کی برده قلبت و ازت
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 «که خنده هات سهمه من نمیشه

 

دستم و رو دهنم گذاشتم تا صدای هق هقم بلند نشه،لبام و به 

 گوشی رو بغل گرفتمگوشی چسبوندم و صورتش رو بوسیدم،

 

 تو هر دقیقه فکر من تویی» 

 «تویی که زندگیه من شدی نرو

 

 با گریه نالیدم

 

 یه فرصت دیگه بهم بدیکاش فقط _

 

 به خاطر منم شده یه بار» 

 «غرورتو دیگه کنار بذار نرو
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 زمزمه کردم

 

 ولم نکن ظهیر_

 

 هی» 

 نفس نفس زدم نبودی

 تکی قدم زدم نبودی

 «م نه نبودیلم همه رو پس زدبه جز خودت از د

 

 لب زدم

 

 خدایا نذار از دستش بدم،لطفا_
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 سرم و تو بالش فرو بردم و زار زدم

 

 نه کسی شبیه تو نمیشه» 

 یه چیز می پرسم آخریشه

 بگو کی برده قلبت و ازت

 «که خنده هات سهمه من نمیشه

 

 )نرو( امیر چهارم

 

                   ** 

 )جانان(

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ظهیر گفته بود شدم،سعی می کردم برگه ای که مشغول تایپ 

 دقت کافی به خرج بدم تا گیر نده

 

 سالم_

 

آوردم و به پسر رو به روم نگاه کردم،چقدر چهره ش سرم و باال 

 آشنا بود

 

 سالم بفرمایید_

 

 مثل اینکه شما جدید اومدید و شناختی ندارید_

 

 بله من چند وقته که اومدم_
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 لبخند زد

 

 خوش اومدید_

 

 ممنون_

 

 مهندس اعتماد هستن؟_

 

 بله_

 

 می خوام ببینمشون_

 

 داره؟ببخشید بگم کی باهاشون کار _
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 بهرامی هستم،سیاوش بهرامی_

 

 بله چشم_

 

 تلفن و برداشتم و به اتاق ظهیر وصل کردم

 

 بله_

 

 جناب مهندس آقای بهرامی می خوان شما رو ببینن_

 

 بگو بیاد تو_
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 چشم_

 

 :رو به بهرامی گفتمگوشی رو گذاشتم و 

 

 بفرمایید داخل_

 

 ممنون_

 

دامه دادم،اسم سیاوش وارد اتاق شد و در و بست،به تایپ کردنم ا

تو ذهنم پر رنگ شد،سیاوش بهرامی،چقدر این اسم و این قیافه 

آشنا بود،کالفه سرم و تکون دادم تا از ذهنم دور بشه و بتونم 

 تمرکز کنم

 

 جان_بی_دل#
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 ۱۶٠_پارت#

 

هرامی از اتاق بیرون اومدن،از رو صندلی بلند مراه بظهیر ه

 و گفت:شدم،ظهیر چند تا برگه رو میز گذاشت 

 

من میرم طبقه پایین با مهندسا جلسه دارم،به دشتی میگم بیاد _

باال برای جمع و جور کردن این برگه ها و اسامی کمکت کنه،فقط 

 دقت کنید تو نوشتن و ترتیب بندیش که برام خیلی مهمه

 

 چشم خیالتون راحت_

 

شدم،دیگه با بهرامی از در بیرون رفتن،به ادامه تایپم مشغول 

آخراش بود و خیلی تمیز انجام داده بودم تا ظهیر چیزی برای گیر 

 دادن پیدا نکنه

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 سالم_

 

 سرم و باال آوردم،با دیدن راضیه لبخند زدم

 

 سالم خوبی_

 

 خوبم تو خوبی_

 

 خوبم شکر_

 

اینجا بودم با هم خیلی جور  نشست،این مدت کهکنارم رو صندلی 

 اکی بودشده بودیم،خیلی دختر خوب و خ
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 چیکار می کنی؟_

 

 جواب دادم

 

 دارم این برگه رو تایپ می کنم دیگه آخرشه_

 

 برگه هایی رو که ظهیر رو میز گذاشته بود و برداشت

 

مهندس گفت اینا رو درست کنیم،مثل اینکه می خوان از این _

 رح و شروع کننهفته ط

 

 چه طرحی؟_
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گنده،مثل مسابقه می یه طرح باید بزنن برای یه جای کله _

مونه،هر شرکتی طرحش بهتر باشه می تونه با همون کله گنده کار 

 کنه و این برای پیشرفت شرکت عالیه

 

سرم و به معنی فهمیدن تکون دادم،سؤالی رو که تو ذهنم بود به 

 زبون آوردم

 

 ینجا کار می کنه؟امی خیلی وقته اراضی سیاوش بهر_

 

اقا خیلی هم برامون جالب بود که نه بابا چند ماهه اومده،اتف_

استخدامش کردن چون معموال برای استخدام نیرو خیلی سخت 

 می گیرن و اونم تجربه خاصی نداره

 

 خب پس چجوری استخدام شد؟_
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 شونه ش و به معنی نمی دونم باال انداخت

 

 تهشاید پارتی داش_

 

 نفس عمیقی کشیدم

 

 چطور مگه؟_

 

 جواب دادم

 

 رسیدم،بیا کارمون رو شروع کنیمهیچی همینجوری پ_
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 گفت:

 

پس بیا اول ترتیب بندی کنیم بعد میگم که بهتره اینا رو _

 چجوری تایپ کنی

 

 باشه_

 

راضیه شروع کرد به توضیح دادن و دو تایی مشغول شدیم و گاهی 

به تایپ رسید و برای اینکه کارمون هم یه کم گپ می زدیم،نوبت 

برام می خوند و من تایپ می کردم،یه سریع تر پیش بره راضیه 

لحظه یه چیزی تو ذهنم پررنگ شد،سعید بهرامی،این پسر شبیه 

سعید بود،دست از تایپ برداشتم،سرم گیج رفت،آره خودش 

بود،سعید یه برادر به اسم سیاوش داشت،بنیامین خودش یه بار 

ود،این نمی تونست درست باشه،سیاوش اینجا چیکار می گفته ب
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 اینجا سیاوش چجوری زدن می تیر با رو سعید ٔ  ا که سایهکرد؟اون

 بود؟

 

 جانان چی شد؟خوبی؟_

 

 گیج نگاش کردم

 

 جان_بی_دل#

 ۱۶۱_پارت#

 

 رنگت پریده دختر،احتماال فشارت افتاده_

 

 صداش و باال برد

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 رای جانان بیارمش کریم لطفا یه لیوان آب قند ب_

 

انجام بده،مش کریم با راضی جاش و با من عوض کرد تا کارا رو 

 یه لیوان آب قند سمتم اومد،لیوان و رو میز گذاشت و گفت:

 

 خوبی دخترم؟اگه حالت بده پاشو بریم درمونگاه_

 

 به زور لبخند زدم

 

 خوبم مش کریم ممنون_

 

اشتنی مش کریم مرد مسنی بود که خیلی مهربون و دوست د

د،نمی تونستم م بهتر شبود،آب قند و برداشتم و یه کم خوردم،حال
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باور کنم که سیاوش اتفاقی اینجاست،چشمام و بستم،کاش اون 

 چیزی که تو ذهنمه اشتباه باشه،کاش...

 

دخترم من به مهندسم گفتم باید برم بانک یه چند تا از کارام و _

 انجام بدم،کاری با من نداری؟

 

 میم جواب دادرو به مش کر

 

 نه به سالمت_

 

 به راضیه نگاه کردم

 

 ببخشید تو رو خدا همه زحمتا افتاد گردن تو_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 جواب داد

 

 بیخیال بابا تموم شد_

 

 متعجب گفتم:

 

 واقعا؟_

 

 آره_

 

 ماشااهلل چقدر فرضی_

 

 آه عمیقی کشید
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 اونقدر تایپ کردم تا فرض شدم دیگه_

 

بلند شد،منم به سختی  ظهیر وارد سالن شد،راضی از رو صندلی

 بلند شدم

 

 تموم شد؟_

 

 راضی جواب داد

 

 بله مهندس تموم شد،من می تونم برم پایین؟_

 

 آره برو_
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 راضی رو بهم گفت:

 

 اگه باز حالت بد شد بهم بگو،من فعال برم_

 

 باشه عزیزم ممنون_

 

از در بیرون رفت،سمت ظهیر برگشتم،موشکافانه نگام می 

 کرد،پرسید

 

 خوبی؟_

 

 بله خوبم_
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االن دیگه رسما به گچ دیوار رنگت پریده،قبال رنگ ماست بودی _

 تبدیل شدی

 

متعجب نگاش کردم،در کمال جدیت داشت مسخره م می 

 کرد،حال نداشتم جوابش و بدم،اخم کرد

 

 دستت و بذار رو پیشونیت_

 

 گنگ نگاش کردم

 

مثل چرا مثل خاُل نگام می کنی،دست بذار ببین تب نداشته باشی _

 سری پیش یه ماه بری تو هپروت

 

 دادمجواب 
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 نه ندارم_

 

 بی حوصله پرسید

 

پس چه مرگته،حالت خوب نیست پاشو برو خونه چون حال ندارم _

 مریض ببرم بیمارستان

 

اونقدر فکرم مشغول بود و فشار روم بود که بی اراده بغض کردم و 

 لب زدم

 

ت براتون مهم باشه شما راحت باشید حتی اگه مُردم هم الزم نیس_

 و من و جایی ببرید
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لو تر اومد و یه کم خودش و خم کرد و مستقیم به چشمام خیره ج

 شد،فاصله مون خیلی کم بود،چشمک زد

 

 دلخور نشو کوچول،مُردی می برمت_

 

و در مقابل چشمای ناباورم رد شد و وارد آشپزخونه شد،نمی 

عمیقی کشیدم،از دونستم باید از دستش گریه کنم یا بخندم،نفس 

ان آب رو برداشتم تا به آشپزخونه رو صندلی بلند شدم و لیو

ببرم،سمت آشپزخونه رفتم،دم در مکث کردم،ظهیر پشت به من 

بود،مقدار قابل توجهی پول از جیبش درآورد و تو جیب کت مش 

کریم گذاشت،لبخند وسیعی رو لبام اومد،چه کار قشنگی،قبل از 

برگشتم،وقتی داشت یواشکی این کار و  اینکه من و ببینه سرجام

 کرد معلوم بود دوست نداره کسی بفهمه...می 

 

 جان_بی_دل#
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 ۱۶۲_پارت#

 

 )ظهیر(

 

دمِ درِ مدرسه ماشین و نگه داشتم،معلوم بود که زنگ رو زدن چون 

دخترا دسته جمعی بیرون میومدن،با دقت بهشون نگاه 

انداخت و راه افتاد،با  کردم،باالخره بیرون اومد،تنها بود،سرش و زیر

دنبالش حرکت کردم،به کوچه ای که خونشون توش ماشین آروم 

بود رسید،وارد کوچه شد،منم دنبالش رفتم،دم در خونه شون دو تا 

مرد با سیبیالی گنده وایساده بودن،سونیا کلید و از کیفش درآورد و 

همین که خواست در و باز کنه یکی از اون گنده بکا دستش و 

 نیدم،از ماشین پیاده شدم،صداشون رو می شگرفت

 

 تو باید خواهرش باشی درسته؟_
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 سونیا ترسیده نگاشون کرد و گفت:

 

 خواهر کی_

 

 خواهر سعید_

 

 با شنیدن اسم سعید گوشام و تیز کردم

 

 مزاحم نشو آقا اشتباه گرفتی_

 

مرد با عصبانیت هر دو تا بازوش رو گرفت و کشون کشون سونیا 

 ودش تا دم ماشین برد،سونیا جیغ زدرو دنبال خ

 

 ولم کنید،ولم کنید نامردا_
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یکی از مردا سیلی محکمی بهش زد،دستام مشت شد،لعنت بهت 

سعید،لعنت بهت،با دو سمتشون رفتم و از پشت بازوی سونیا رو 

 گرفتم،مرد سمتم برگشت،اخم کرد و با صدای کلفتش گفت:

 

 کی هستی؟چی می خوای؟_

 

 جواب دادم منم اخم کردم و

 

 ر مردم رو می دزدی؟تو روز روشن داری دخت_

 

 اون یکی مرد سمتم اومد و گفت:

 

 برو شر درست نکن_
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 سونیا رو طرف خودم کشیدم

 

 بهتره برید رد کارتون_

 

 مرد عصبی داد زد

 

تا داداشش بدهیش و صاف نکنه این خانم کوچولو پیش ما می _

 مونه

 

بود و گریه می کرد نگاه به سونیا که گوشه لبش زخمی شده 

کردم،سعید کجا بود تا ببینه خواهری که می گفت از جونم بیشتر 

 دوسش دارم به چه روزی افتاده،رو به مرد گفتم:
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 بدهیش چنده_

 

 پوزخند زد

 

 به تو چه؟می خوای بدهیش و صاف کنی؟_

 

 اینجوری فکر کن،چنده؟_

 

 دستی به سیبیلش کشید

 

 پونزده میلیون تومن_

 

خودکار در آوردم،مبلغی که گفته کتم دسته چکم و با جیب  از تو

 بود رو نوشتم،چک و دستش دادم،متعجب نگاش کرد
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 همین االن می تونی بری نقدش کنی_

 

 قهقهه زد

 

 پسر تو خیلی باحالی دمت گرم_

 

 جدی گفتم:

 

 چک و گرفتی پس از این به بعد این طرفا پیدات نشه_

 

 شحالی جواب داددهن گشادش و باز کرد و با خو

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 به چشمای _

 

 سفته هایی هم که داری بده من_

 

 تو از کجا می دونی سفته دارم؟_

 

 جواب دادم

 

 از اون جایی که شغاالیی مثل شما پول الکی به کسی نمیدن_

 

از تو جیبش سفته ها رو در آورد و سمتم گرفت،از دستش گرفتم و 

ه چشمم به نگاشون کردم،کامل بود،خواست سوار ماشین بشه ک

 سونیا افتاد،قبل از اینکه سوار بشه بلند گفتم: چشمای اشکی
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 در ضمن_

 

جلوتر رفتم،به محض اینکه سمتم برگشت مشتم و تو صورتش 

کوبیدم،صدای نعره ش بلند شد،با بهت نگام کرد،بخاطر بوکس که 

کار می کردم می دونستم چقدر دستام سنگین و قدرتمنده،انگشت 

 گرفتم و جدی گفتم:اشاره م رو سمتش 

 

 جان_بی_دل#

 ۱۶۳_پارت#

 

 

 این و زدم تا یادت بمونه نباید دستت هرز بره فهمیدی؟_
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سرش و تکون داد و زود سوار ماشین شد و رفتن،به سونیا نگاه 

 کردم،از ترس می لرزید،پرسیدم

 

 خوبی؟_

 

 با گریه گفت:

 

این سفته چرا این کار و کردید؟ما نمی تونیم پولتون رو برگردونیم،_

 دسته شماست چه فرقی می کنهها االن 

 

 لبخند کمرنگی زدم و با شیطنت جواب دادم

 

یعنی من به این خوشتیپی رو با اون بد قواره ها مثل هم می _

 بینی؟
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قبل از اینکه چیزی بگه،سفته ها رو جلو چشمش پاره 

 کردم،متعجب نگام کرد

 

مطمئن گه بیاد چرا این کار و کردید؟داداش سعید نیست ولی ا_

 باشید بفهمه هر کاری می کنه تا بدهیتون رو بده

 

 نیازی نیست_

 

 به چشمام خیره شد

 

 چرا این کار رو انجام دادید؟شما که ما رو نمی شناسید_

 

 سریع جواب دادم
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 چرا می شناسم_

 

 متعجب پرسید

 

 از کجا_

 

 از وقتی که برای اولین بار دیدمت_

 

 متوجه منظورتون نمیشم_

 

 زدمد خنلب
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 حتما باید بیام خواستگاری تا متوجه بشی؟_

 

 ناباور نگام کرد

 

 شما چی می گید؟خواستگاری کی؟_

 

 آروم گفتم:

 

 خواستگاری تو_

 

 صورتش از خجالت قرمز شد

 

 شما که اصال من و نمی شناسید_
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 نفس عمیقی کشیدم

 

وقتی برای اولین بار دیدمت ازت خوشم اومد،از اون به بعدش _

دم،فهمیدم دختر بی حاشیه و درستی هستی دقیقا چیزی ت بودنبال

که من دوست دارم،حس خوبی بهم میدی،دلم می خواد بیشتر با 

 هم وقت بگذرونیم

 

 سرش و زیر انداخت

 

 من نمی تونم این کار و بکنم_

 

 چرا؟_
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 من اهلش نیستم_

 

 به زور لبخند مسخره م رو،روی لبام چپوندم و گفتم:

 

تر خوب،وقت گذروندن برای ازدواج رو م دخنیستمنم اهلش _

 میگم نه دوستی

 

 من هنوز بچه م_

 

دیگه داشت حوصله م و سر می برد،خدا لعنتت کنه سعید که باعث 

شدی االن جلوی یه الف بچه وایسم و چرت و پرت و لبخند 

 تحویلش بدم اونم ناز کنه
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ن و مهم نیست چند سالته،مهم تفاهمیه که حس می کنم بین م_

 ی تونه به بهترین نحو وجود داشته باشهتو م

 

به چشمام نگاه کرد،می تونستم تو چشماش شوق و خوشحالی رو 

 دیدن بار سه دو بعد خری کدوم آخه ساده خنگ ٔ  ببینم،دختره

 در کتم از شدی،کاغذی خر اینجوری که میده ازدواج پیشنهاد بهت

 گرفتم سمتش و آوردم

 

 ٔ  ن می تونم گزینهدی مس کرح وقت منه،هر ٔ  این شماره_

 بزن زنگ بهم باشم مناسبی

 

 شماره رو گرفت،به صورتش نگاه کردم

 

 درد نداری؟_
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 نه خوبم_

 

 پس برو تو خوشگل خانوم_

 

 لبخند زد و در و با کلید باز کرد،قبل از اینکه در و ببنده گفتم:

 

 سونیا_

 

 رو گیری شماره ٔ  سمتم برگشت،گوشیم رو باال گرفتم و صفحه

 دادم نشونش

 

 اینجا رو زیاد منتظر نذار_
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دیدم که به زور جلوی لبخندش رو گرفت،تیر آخر رو زده 

 بودم،سرش و زیر انداخت

 

 خداحافظ_

 

داخل رفت و در و بست و منتظر جوابم نموند،پوف کالفه ای 

 کشیدم،از این وضعیت متنفر بودم...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۶۴_پارت#

 

 )جانان(
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اومدیم،امروز بهار خیلی گرفته بود،سر بیرون  دانشگاههمراه بهار از 

کالسها هم چند باری استادا بهش تذکر دادن چون اصال حواسش 

 به درس نبود،آروم صداش زدم

 

 بهار_

 

 نگام کرد،چشماش غمگین بود

 

 چی شده؟چرا اینقدر گرفته ای؟_

 

 آه عمیقی کشید

 

شب خونه بحث های همیشگی خسته م کرده جانان،از صبح تا _

 دون جنگ می مونه هیچ آرامشی ندارمون مثل میم
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 شاکی ادامه داد

 

من نمی دونم دو تا آدم تحصیل کرده چرا باید به جای حل _

 مشکالتشون مثل تام و جری بیفتن به جون هم

 

کاش چیزی برای گفتن داشتم تا یه کم مشکلت رو سبک تر _

زدنه و نطقی حرف کنم اما واقعا تو این شرایط بهترین کار فقط م

نکه به خدا توکل کن،ان شااهلل که حل میشه،با غصه خوردن که ای

 چیزی درست نمیشه

 

 سرش و به معنی تأیید حرفم تکون داد،بی حال گفت:

 

 از محمد خبری نشد؟رسما قید کالسا رو زده_
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 خندیدم

 

 تو هر شرایطی که باشی بازم بیخیال محمد نمیشی نه؟_

 

 اونم خندید

 

اره گند بخوره به زندگیم به جاش برم قل اگه قرخوام حدا بده می_

 تو عروسی خواهرم قر بدم

 

 سرم و به معنی تأسف براش تکون دادم

 

 خدایی خبر نداری ازش؟_
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 چرا دارم_

 

 کنجکاو نگام کرد

 

 بگو ببینم چه خبری داری_

 

 زنگ زد بهم،شماله_

 

 رو به روم وایساد

 

 چی گفت؟اونجا چیکار داره؟_

 

 دماوش خیره شچشمای کنجکبه 
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 رو مشکالتت ٔ  بهار توجه کردی وقتی بحث فضولی میشه همه_

 بری؟ می یاد از

 

 چپ چپ نگام کرد

 

وای من دارم از فضولی میترکم بعد تو رفتی باال منبر ول نمی _

 کنی

 

قبل از اینکه جوابش رو بدم گوشیم زنگ خورد،از تو کیفم بیرون 

 فت:کج کرد و گآوردم،صحرا بود،بهار لباش و 

 

 خروس بی محل_
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 با خنده جواب دادم

 

 جانم صحرا_

 

 جانان کجایی؟_

 

 صداش مضطرب بود

 

 چطور مگه؟چیزی شده؟_

 

 نه فقط...خب...چیزه_

 

 دلشوره بدی به دلم افتاد
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صحرا درست حرف بزن،داری نگرانم می کنی،بگو چی _

 شده؟صدات چرا اینجوریه؟

 

 زود کن ن،سعیامیبنی ٔ  بیا خونهنگران نباش،فقط همین االن _

 برسونی و خودت

 

 با ترس پرسیدم

 

 بنیامین چیزیش شده؟_

 

 فقط بیا_

 

 قطع کرد،گیج به بهار نگاه کردم
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 چی شده جانان_

 

 سریع گفتم:

 

 باید برم_

 

سمت خیابون دویدم تا تاکسی بگیرم،بهار هم دنبالم اومد،تاکسی 

ودم چی ذکر بلد ب نگه داشت،همراه بهار سوار شدیم،تو دلم هر

 دعا می کردم اتفاق بدی نیفتاده باشه... خوندم،فقط

 

 جان_بی_دل#

 ۱۶۵_پارت#
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 )جانان(

 

ماشین دم در نگه داشت،کرایه رو حساب کردم و همراه بهار از 

ماشین پیاده شدم،با کلید در و باز کردم،سوار آسانسور شدیم،پاهام 

و جلوتر رو نگرون تکون تکون می دادم،وایساد،درِ واحد و باز کردم 

از بهار وارد شدم،همه جا تاریک بود،متعجب به دور و بر نگاه 

را نگفت بیام اینجا؟با نگرانی جلوتر رفتم کردم،یعنی چی؟مگه صح

تا برقا رو روشن کنم که با روشن شدن ناگهانی برقا و و ریختن 

کلی برف شادی و گل و...شوک زده سرجام وایسادم،همه با هم 

 شروع کردن به خوندن

 

 تولد تولد،تولدت مبارک_

 مبارک مبارک تولدت مبارک

 لبت شاد و دلت خوش،تو گل پرنده باشی

 ا شمعا رو فوت کن،که صد سال زنده باشیبی
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 زدگی ذوق ٔ  ناباور نگاشون کردم و دستام و رو صورتم به نشونه

 باشه،پس یادش کسی بنیامین جز به کردم نمی فکر گذاشتم،اصال

 رو کشیدم،خدا ای آسوده بود،نفس هنقش خونه به من کشوندن

رد معلوم ک می نگام خنده با هم بود،بهار نیوفتاده اتفاقی که شکر

 بود اونم خبر داشته و همه چی عمدی بوده،باز خوندن

 

 تولد،تولد،تولدت مبارک_

 مبارک،مبارک،تولدت مبارک

 

همگی با هم دست زدن،صحرا بغلم کرد و گونه م رو بوسید،لبخند 

 عمیقی زدم
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وااای ممنون،خیلی سورپرایز شدم،اصال فکرش رو نمی کردم _

نکنید تا برسم اینجا قلبم اومد تو یادتون باشه،ولی دیگه اینجوری 

 دهنم از نگرانی

 

خندیدن،همه بودن،بچه های عمو صادق و بچه های عمو مازیار و 

بچه های عمه مریم،ظهیر و کسری و کیان هم بودن،رها هم جلو 

 گونه م رو بوسیداومد و محکم 

 

 تولدت مبارک خواهری_

 

 مرسی عزیزم_

 

 بنیامین معترض گفت:
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 بچه م رو خفه کردیدول کنید _

 

 رها رو کشید اونور

 

 بیا اینور رها نوبت خودمه_

 

 بنیامین جلو اومد و پیشونیم رو بوسید

 

 تولدت مبارک جوجه طالیی_

 

 لبخند زدم و از ته دل گفتم:

 

 مرسی که دارمت_
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 صدای بلند داد زدبا  صحرا

 

ولش کنید بذارید بره لباساش و عوض کنه،جانان لباسا رو،روی _

 خت گذاشتم همونا رو بپوشت

 

 سرمو به معنی باشه تکون دادم و سمت اتاق رفتم...

 

                      ** 

 )ظهیر(

 

رو مبل کنار سپهر و سینا که در حال حرف زدن بودن نشستم،حال 

اشون گوش بدم،نگاهم و چرخوندم،رو رها مکث نداشتم به حرف

ازک داشت،پایین دوتا بند نکردم،لباس مشکی کوتاهی تنش بود،
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لباسشم کمی پف داشت،دست و پاهاش کامل لخت بود،به 

صورتش نگاه کردم،مثل همیشه آرایش شیک و قشنگی داشت،به 

چشمای خمارش خیره شدم،اونم بهم نگاه کرد،این چشما دیگه 

 تی برام نداشت،درِ اتاق باز شد،جانان از اتاق بیرون اومدهیچ جذابی

 

 جان_بی_دل#

 ۱۶۶_پارت#

 

 صحرا با ذوق رو بهش گفت:

 

 وای الهی فدات بشم چقدر خوشگل شدی_

 

 افسانه هم لب زد
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 شبیه ماه شدی اصال_

 

لبخند محجوبی زد،با دقت نگاش کردم،لباس فیروزه ای بلند 

از زانو با جوراب شلواری مشکی تنش آستین دار تا یه کم پایین تر 

ونی بسته بود،روسری فیروزه ای با گل های ریز هم مدل پاپی

 بود،ساغر با خنده گفت:

 

 رنگ چشماش با لباسش ست شده_

 

به چشماش خیره شدم،با اینکه سبز بود اما انگار با این لباس رنگ 

عوض کرده بود،دخترا دورش و گرفته بودن و ازش تعریف می 

کالفه پوفی کشیدم،لبخنداش رو اعصابم بود،نیما با شوخی کردن،

 گفت:
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ذیتش نکنید،بیا قربونت،بیا بشین چند تا ولش کنید بچه م رو،ا_

 عکس خوشگل ازت بگیرم کیف کنی

 

جانان رو مبل نشست،نیما چند تا عکس تکی ازش گرفت و هر 

چقدر بقیه اصرار کردن از اونا هم بگیره گفت فعال از هیچ 

 ون نمی گیرم،رو به کسری گفت:کدومت

 

 کسری صدای آهنگ و زیاد کن_

 

باال برد،همه با هم جیغ زدن و  کسری صدای آهنگ و تا ته

ریختن وسط،رها هم کیک به دست از آشپزخونه بیرون اومد و 

 شروع کرد به رقصیدن،خودش و هماهنگ با آهنگ تکون می داد

 

 ای جونم» 
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 قدمات رو چشام بیا و مهمونم شو

 می خونم شورگ

 «ببین پریشون دلم بیا آرومم کن

 

هماهنگ با اون شروع کردن،نیما و دخترا هم سمت رها رفتن و 

کسری و بنیامین و آرمان و بردیا هم دورشون وایساده بودن و 

 بشکن می زدن

 

 ای جونم» 

 میخوام عطر تنت بپیچه تو خونه م

 تو که نیستی یه سرگردون دیوونم

 «ونمای جونم،بیا که داغ

 

 همه با هم جیغ زدن و با صدای بلند با آهنگ همخونی کردن
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 ای جونم عمرم نفسم عشقم» 

 تویی همه کسم

 ای که چه خوشحالم تو رو دارم

 «ای جونم

 

سمت جانان رفتن و از رو مبل بلندش کردن،دورش و گرفتن و رو 

 بهش همراه با آهنگ ادامه دادن

 

 ای جونم دلیل بودنم عشقت» 

 تو تنممثه خون 

 ای که چه خوشحالم تو رو دارم

 «ای جونم
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 بیگی)ای جونم( سامی 

 

همه دست زدن،رها کیک و رو میز گذاشت،عکس جانان رو کیک 

 بود،حوصلم سر رفته بود،جانان رو به همه گفت:

 

 مرسی واقعا زحمت کشیدید،نمی دونم چجوری تشکر کنم_

 

 بنیامین با مهربونی نگاش کرد

 

 کار و نکنیم برای کی بکنیم؟ختر،برای تو این تشکر نمی خواد د_

 

 رها اشاره کردنیما رو به 

 

 رها شمعا رو،روشن کن_
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 جان_بی_دل#

 ۱۶۷_پارت#

 

رها با فندک شمعا رو روشن کرد،جانان رو مبل نشست،افسانه به 

 حرف اومد

 

 جانان آرزو کن بعد فوت کن_

 

 کسری هم بلند گفت:

 

 بچه ها بشمرید_

 

 ...یک...دو...سه_
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،نیما جانان شمعا رو فوت کرد،صدای جیغ و سوت و دست بلند شد

 با خنده گفت:

 

االن دیگه ازتون عکس می گیرم،همه بیاید جمع بشید چند تا _

 عکس دسته جمعی بگیریم

 

به زور از رو مبل بلند شدم،همه کنار جانان جمع شدیم،نیما اشاره 

 کرد

 

 همه بخندید_

 

تا عکس  خودشم کنارمون ایستاد،چند دوربین و رو تایمر گذاشت و

 بهم کوبیدگرفتیم،ساغر دستاش و 
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 خب این بار نوبت کادوهاست،کادو هاتون و بدید بیاد بیرون_

 

هر کدوم یه سمت رفتن تا کادوهاشون و بیارن،جانان سمت اتاق 

 رفت،با دستم به کسری اشاره کردم تا بیاد

 

 جونم داداش_

 

 ردم و دستش دادمسوئیچ ماشینم و از جیبم درآو

 

یادم رفت با خودم رو صندلی جلو یه جعبه هست،برو بیارش،_

 بیارمش باال

 

 پرسید
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 جعبه چی؟_

 

 کادو_

 

 متعجب نگام کرد

 

 مگه کادو گرفتی؟_

 

 خونسرد جواب دادم

 

 آره_
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 یعنی ظهیر اعتماد رفته کادو گرفته؟_

 

 بی حوصله گفتم:

 

 چقدر حرف می زنی برو بیارش_

 

ز تولد منم بهم کادو نمیدی و فقط کارتم و ی که تو رواز اونجای_

پر می کنی تا هرچی می خوام خودم بگیرم منم کادو رو از طرف 

 خودم و تو برای جانان گرفتم

 

 حاال می تونی فقط از طرف خودت بدی_

 

 کله ش رو خاروند و دوباره آروم پرسید
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 جون من یعنی رفتی کادو گرفتی؟_

 

 با اخم توپیدم

 

 میزنمتا میشمپا _

 

کسری بود من هیچ وقت با خنده دور شد و سمت در رفت،حق با 

برای کسی کادو نگرفته بودم اما با چیزی که تو یکی از مغازه های 

 جانان ٔ  نزدیک باشگاه دیدم نتونستم رد بشم،به نظرم شایسته

 بود راهرو داخل که دستشویی سمت و شدم بلند مبل رو بود،از

 و خودم که بشه رد کنارم از اومد،خواست بیرون قاتا از رفتم،جانان

 کردم و دم گوشش زمزمه کردم خم

 

 مُسکن خجسته اومدی،تولدت که ما ٔ  خوشا به اعصابِ نداشته_
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چشماش درشت شد،دستام و داخل جیب شلوارم فرستادم و بهش 

 خیره شدم،به خودش اومد،سرش و زیر انداخت و دستپاچه گفت:

 

 خیلی ممنون_

 

لم یع رد بشه که جلوش ایستادم،سؤالی نگام کرد،داست سرباز خو

 هوس کرده بود لُپای قرمز شده ش رو ببینم،با شیطنت گفتم:

 

 بوسم کن تا بذارم بری_

 

قطعا دیگه چشماش نمی تونست از این حد گشاد تر بشه،با دیدن 

 قرمزی لُپاش لبخند زدم
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 باالخره قرمز شد،بیا برو تا غش نکردی بی جنبه_

 

رو از کنارش گذشتم،صدای رها کردن نفس حبس شده اش  دمخو

شنیدم،قطعا من دیوونه شده بودم که برای دیدن قرمزی لُپ یه 

 دختر اینجوری می کردم...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۶۸_پارت#

 

 )رها(

 

کادوم رو از تو اتاق برداشتم و بیرون اومدم،سمت جانان رفتم و 

شون رو روی میز کادوم و روی میز گذاشتم،بقیه هم کادوها

 گذاشتن،ساغر بلند گفت:
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 بشین دونه دونه باز کن ببینیم خب جانان_

  

 جانان خندید

  

 این همه کادو رو چجوری باز کنم؟واقعا شرمنده کردید،ممنون_

 

 افسانه نیشش و باز کرد

  

 خب شروع کن جانان جان که داریم از فضولی می ترکیم_

  

اشت و درش و باز کرد،از توش جانان جعبه آبی تقریبا بزرگی برد

 رون آورد همه خندیدن،آرمان گفت:صورتی خوشگلی بی پلنگ
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 کادوی کدومتونه؟آخه پلنگ صورتی؟_

  

 جانان با خنده نگاش کرد

  

 خیلی خوشگله ممنون،برای کیه؟_

 

 افسانه به گردن عروسک اشاره کرد

  

 جانان تو گردنش چیه؟_

  

ی خوشگل و ظریفی تو به گردنش نگاه کردیم،گردنبند طال

گردنبند و در آورد و نگاه کرد،پالک گردنبند نان گردنش بود،جا

دختری با دو تا بال بود،بیشتر شبیه فرشته ها بود،ساغر سریع 

 پرسید
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 کادوی کیه_

 

 بنیامین دستش و باال گرفت

  

 من_

  

 جانان لبخند زد

  

ممنون عزیزم چرا اینقدر زحمت کشیدی،همین پلنگ صورتی _

 افی بودک

  

 مبارکت باشه_
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 عدی رو دستش دادساغر جعبه ب

  

 خب برو بعدی_

  

جعبه کوچیک صورتی و خوشگل رو از ساغر گرفت،درش و باز 

 کرد،پابند ظریف طال سفید رو درآورد

  

 چه خوشگله،مرسی واقعا،برای کیه؟_

 

 بهار با لبخند جواب داد

 

 من_

  

 مرسی دوستم،خیلی خوشگله_
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 عزیزم مبارکت باشه_

  

بود،اون و باز کرد،یکی از لباسا رو بیرون کشید یه ساک کنار میز 

که یه دفعه همه منفجر شدن با تعجب به لباس خیره شد،از شرم 

صورتش قرمز شد و زود لباس و داخل ساک گذاشت، لباس خواب 

بنفش خوشگل و کوتاهی بود،هیچ کدوممون نتونستیم خودمون و 

 ده،صحرا با خنده پرسیدنگه داریم و زدیم زیر خن

 

 ای این برای کدوم بیشعوری بود؟و_

  

 آیدا و افسانه با خنده گفتن:

 

 ما_
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 صحرا گفت:

 

 آشغااال_

  

 :جانان همونجور که سرش زیر بود گفت

   

 ممنون،ولی کاش یه ندا میدادید باز نکنم_

 

 کسری با نیش باز به حرف اومد

  

یزی نبود که فقط یه تیکه بابا فدا سرت تو فکر کن ما ندیدیم چ_

 بود سکسی ٔ  ارچهپ
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دوباره صدای خنده بچه ها بلند شد و جانان بیشتر قرمز 

 باز و بود،درش صحرا و من برای که برداشت ای دیگه ٔ  شد،جعبه

 بند گردن و گوشواره و داد،دستبند نشونمون رو طال سرویس و کرد

  

 وای چه خوشگله،ممنون،برای کیه؟_

 

 صحرا جواب داد

 

 رهااز طرف بابا و من و _

  

 جانان رو بهمون گفت:

 

 ممنون خیلی خوشگله_
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آرمان رفت تو اتاق بنیامین و بعد چند دقیقه با یه خرس صورتی 

پشمالوی بزرگ که نصف خودش بود برگشت،خرس و دقیقا کنار 

 جانان گذاشت 

  

 اینم کادوی من و بردیا_

  

 جانان با ذوق گفت:

  

 ییچقدر پشمالوی،مرسیوااای چقدر خوبه،_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۶۹_پارت#

 

 آرمان جواب داد
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 خواهش مبارکت باشه_

  

 سینا هم به تابلویی که کنار دیوار بود اشاره کرد 

  

 اینم برای ماست_

  

جانان سمت تابلو رفت،کاغذ روش و باز کرد،تابلوی نقاشی خیلی 

 زیبایی بود،تصویر منظره طبیعت

 

تشکر کنم،دیگه دارید ا نمیدونم چجوری چقدر این قشنگه،واقع_

 شرمنده م می کنید

 

 افسانه به بازوی جانان کوبید
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خیلی خب بعد تعارف تیکه پاره کن بیا بشین کادوهای دیگه رو _

 باز کن ببینم

 

 کسری سرش و به معنی تأسف تکون داد

  

 بدبخت این بردیا گیر چه فضولی افتاده_

  

 ا با ناز لب زدافسانه اخم کرد و رو به بردی

  

 بردیا ببین چی میگه_

  

 بردیا با جدیت رو به کسری توپید

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حواست باشه چی میگیا،خانم من اصال هم فضول نیست فقط یه _

 خورده کنجکاو همین

  

 افسانه کوسن رو مبل و به طرفش پرت کرد

  

 مرده شور طرفداری کردنت و ببرم_

 

 جانان رو بهمون گفت:

 

 ا باز کنم؟ نمیشه بقیه رو بعد_

 

 ساغر زودتر جواب داد
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خیر،طاقت بیار فقط پنج تا مونده،اینا رو هم باز کن که بعدش _

 بریم یه صفایی به شکمامون بدیم

  

جعبه مشکی رو برداشت و باز کرد،ساعت دخترونه خوشگلی توش 

 بود،کیان رو به جانان گفت:

  

 مال منه_

  

 جانان لبخند زد

  

 لهلی ممنون خیلی خوشگخی_

  

 مبارکت باشه_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 افسانه اخم کرد

  

 جانان کند عمل میکنی ها برو بعدی_

 

به ظهیر خیره شدم،رو مبل یه کم دورتر از ما نشسته بود و 

 نگاهش به جانان بود

  

 واااااای این چقدر خوشگله_

  

به جانان نگاه کردم،دخترا هم جیغ جیغ کردن،جعبه نسبتا بزرگی 

صورت کامل و طراحی و نقاشی به  کرده بود،کلی وسیلهرو باز 

مرتب تو یه جعبه بود،کلی مداد رنگی خوشرنگ و پاستل و مداد 

طراحی و...یه جعبه که سه طبقه بود و معلوم بود پول زیادی به 
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خاطرش خرج شده،اون قدر خوشگل و رنگارنگ بود که منم ذوق 

 ه کرد و گفت:کردم از دیدنش،جانان با ذوق به همه مون نگا

  

 رای کیه؟ن بای_

 

 نیما لبخند جذابی زد

  

 من_

 

 جانان با خوشحالی لب زد

  

 وای نیما خیلی خیلی قشنگه، مرسی،خیلی دوسش دارم_

  

 نیما رو بهش چشمک زد
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 میدونستم خوشت میاد،مبارکت باشه_

 

 ساغر به یکی از جعبه ها اشاره کرد

  

 کنجانان این جعبه بزرگه رو هم باز _

  

وسایل آرایشی بود،با تعجب از کرد،ست کامل جانان جعبه رو ب

 بهشون خیره شد

  

 صحرا با خنده گفت

  

 این برای کیه_
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 کسری نیششو کامل باز کرد 

  

 من_

 

 صحرا چپ چپ نگاش کرد

 

خاک بر سرت برای تولد من چادر نماز آوردی بعد برای جانان _

 آرایش نمی کنهست به این قشنگی میاری؟اونم وقتی که 

 

 دواب داکسری ج

  

خب یه روز باالخره آرایش می کنه دیگه،باید برا شوهرش _

 خوشگل کنه یا نه؟
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 جانان سرش و زیر انداخت و گفت:

  

 مرسی خیلی خوشگله_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۷٠_پارت#

 

خواهش فقط حتما استفاده کردی یه عکس برام بفرست،می _

 خوام ببینم چه عروسکی میشی

  

  ا ضربه ای به پهلوش زدنیم

  

 بسه خودشیرینی_
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جانان جعبه ی آخر رو باز کرد،یه کم مکث کرد،با ذوق و صدای 

 بلند گفت:

  

 وای خدا،چقدر قشنگه_

  

از جعبه بیرونش آورد،دیوان حافظ با طرح چرم و ترمه بود،واقعا 

 قشنگ بود،خیلی خاص و شیک بود،جانان با خوشحالی پرسید

  

 لی با ارزش و قشنگهبرای کیه؟خی_

 

 ری جواب دادسک

  

 برا ظهیر_
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با تعجب سمت ظهیر برگشتیم،ظهیر و این کارا؟خیلی عجیب 

بود،ظهیر از رو مبل بلند شد و طرف جانان اومد،رو به چشماش 

 گفت:

  

داشتم رد می شدم این و تو یه مغازه دیدم،یاد صدات و شعر _

 خوندت افتادم

  

حسرتش بودم جذابی که چند وقتی بود تو کمی مکث کرد و لبخند 

 زد

  

 صدای دلنشینی داری_

  

آب دهنم و قورت دادم و با ناباوری به ظهیر نگاه کردم،اون چیزی 

 رو که شنیده بودم باور نمی کردم 
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 ظهیر داشت از جانان تعریف می کرد؟

 

                       **** 

 )جانان(

 

ازه دیدم،یاد صدات و شعر داشتم رد می شدم این و تو یه مغ_

 وندنت افتادمخ

  

کمی مکث کرد،لبخند مردونه ای که تا حاال رو صورتش ندیده 

 بودم زد و خیره تو چشمام گفت:

  

 صدای دلنشینی داری_
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با شنیدن حرفش پمپاژ سریع خون رو به سلوالم حس 

کردم،ضربان قلبم باال رفت،چه م شده بود،احساس می کردم ساغر 

میشنوه،آب دهنم و قورت وایساده صدای کوبش قلبم و که کنارم 

 مداد

 

 خیلی ممنون،واقعا خیلی زیباست_

 

 رو به همه شون گفتم:

 

ممنون بخاطر امشب،مرسی که یادتون بود و همچین شب _

قشنگی رو برام ساختید،بخاطر کادوهاتونم واقعا شرمنده م 

 کردید،خیلی خوشحالم که دارمتون،ممنون از همگی

 

 کیان جواب داد
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 دیم جانان جانما که کاری نکر_

 

 کسری اخم کرد

 

آقا بیخیال تعارف تیکه پاره کردن،من گشنمه،پس این غذا کی _

 میرسه؟ 

 

 بنیامین گفت:

 

 کارد بخوره به اون شکمت،االناست که برسه،وایسا دیگه_

 

با لبخند بهشون نگاه کردم،چقدر من این جمع رو دوست 

اه خاصی ر افتاد،اونم به من خیره بود،نگداشتم،چشمم به ظهی
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اال رفت،روم و سمت افسانه داشت،بازم ضربان قلبم ب

 برگردوندم،چرا قلبم آروم نمی گرفت؟

 

 جان_بی_دل#

 ۱۷۱_پارت#

 

 )ظهیر(

 

وارد تراس شدم  تا یه کم هوا بخورم،بقیه مشغول خوردن شام 

یقی بودن و من زودتر تموم شدم،سیگارم و روشن کردم و پک عم

شدن و نمی دونستن،حتی هنگام  زدم،بچه ها انگار معنی خسته

م خوردن هم میرقصیدند،درِ تراس باز شد،سمت در برگشتم،رها شا

سمتم اومد،بی توجه بهش پک دیگه ای به سیگارم زدم،کنارم 

 وایساد
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 نمیخوای تمومش کنی_

  

 چیزی نگفتم ولی نمی تونستم درک کنم چرا از رو نمیره

  

من که معذرت خواهی ظهیر تا کی میخوای اینجوری تلخی کنی؟_

 ش میدیکردم،چرا اینقدر کش

  

پک دیگه ای به سیگارم زدم و باز چیزی نگفتم،بازوم و 

 گرفت،عصبی سمتش برگشتم و بازوم و از دستاش بیرون کشیدم

  

ظهیر بیا تمومش کنیم،من دیگه نمیخوام ازت دور باشم،این پنج _

 رستش کنیمه تموم عمرمون از هم دور بودیم، بیا دسال به انداز

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بی حس به چشماش نگاه کردم،چرا قبال رها رو دوست داشتم؟به 

 خاطر خوشگلیش؟به خاطر چی؟با ناراحتی گفت:

  

 چرا چیزی نمیگی؟_

  

 نفس عمیقی کشیدم

  

 از آدمای آویزون خوشم نمیاد،دیگه داری آویزون بازی درمیاری_

 

 خیره شدمتعجب بهم 

  

، من فقط دارم برا کسی چی میگی ظهیر؟من کی آویزون بودم_

 میجنگم،این معنیش آویزونیه؟ که عاشقشم
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 لبخند مسخره ای زدم

  

 عشق؟اونم تو؟چه چیز مسخره ای_

  

 با جدیت بهش نگاه کردم

  

ببین حرفام و یه بار میگم و دیگه هم تکرار نمی کنم،پس به _

 نفعته خوب گوش کنی

  

 کمی مکث کردم

  

گه اون رهای گذشته نیستی،تا دیگه برام جذاب نیستی رها،دی_

اال فکر می کردم به خاطر خوشگلیت ازت خوشم میومد،ولی ح
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نه،تو قدیما خوب بودی،پاک بودی،فقط من تو زندگیت بودم اما 

 االن چی؟به جز خوشگلی چی داری که بهم بدی؟

  

 با صدای لرزون جواب داد

  

 همین کافی نیست؟عشق دارم،_

  

 دستی به صورتم کشیدم

  

 فی نیست،وقتی باوری به عشقت ندارم کافی نیستکا نه_

  

 خنده ی عصبی کرد

  

 چرا بهونه میاری؟دلت پیش کس دیگه ای گیره؟_
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 با اخم بهش نگاه کردم

  

 چی میگی،حاال طلبکارم شدی؟_

  

 یه کم صداشو باال برد

  

 شی؟ظهیر داری من و به کی می فرو_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۷۲_پارت#

  

 ردمعصبی بهش نگاه ک
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حوصله چرت و پرت گفتنات و ندارم، تو خودت خرابش کردی _

 پس الکی توهم نزن

  

 اشکاش پایین ریخت

  

 نکنه،نکنه از جانان خوشت اومده؟_

  

 عصبی خندیدم

  

 بفهم داری چی میگی،انگار حالت خوب نیست،برو تو_

  

 بازوهام و گرفتکامل بهم نزدیک شد و 
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 ه؟کسی که دلت پیشش گیره جانان_

  

 نفس عمیقی کشیدم

  

 چرا فکر میکنی من باید از اون خوشم بیاد؟_

  

چون نگاش می کنی،چون خیره ش میشی،چون ظهیری که من _

 می شناختم حال نداشت برا کسی کادو بگیره

  

 با صدای بلندتری داد زد

  

 ای کسی تعریف نمی کنهچون ظهیری که من می شناسم از صد_
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منم صدامو یه کسی صدامون و نمیشنید،صدای آهنگ زیاد بود و 

 کم باال بردم

  

 اصال آره تو راست میگی،حاال که چی؟به تو ربطی داره؟_

  

 با چشمای اشکی گفت:

  

تو دیوونه شدی،زده به سرت،میخوای از من جدا بشی بری با _

 جانان؟

  

 بلند خندید

  

 کردی جانان حاضره با تو باشه؟اصال فکر _
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 داشتم عصبانی تر می شدمدم،لحظه به لحظه پوف کالفه ای کشی

 

 تمومش کن_

 

 بی توجه بهم باز به حرف اومد

  

 اصال اون که اهل دوستی نیست_

  

 ناباور نگام کرد

  

 میخوای باهاش ازدواج کنی؟_

  

 ردخندید،یه بار گریه می کبه سکسکه افتاده بود،یه بار می
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 پس میخوای باهاش ازدواج کنی_

  

سمتم حمله کرد و با مشت به سینه ی نگاش کردم،بی هیچ واکنش

 م کوبید

  

بگو که اینجوری نیست،بگو که نمیخوای همچین کاری باهام _

 بکنی

  

 دستاش و گرفتم،به چشماش خیره شدم و جدی گفتم:

  

تعارف ندارم تمومش کن،من اگه واقعا از یکی خوشم بیاد با کسی _

ن احمق بازیت و و مستقیم میگم،از کسی هم نمی ترسم پس ای

 تموم کن
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 دستش و ول کردم،چند قدم عقب رفت با گریه نالید

 

 ولم نکن ظهیر،من بدون تو هیچی ازم نمیمونه_

 

پوزخند زدم و بدون توجه بهش از تراس بیرون رفتم و وارد 

ن جانان عصبی پذیرایی شدم سمت مبل رفتم و نشستم،با دید

،بنیامین کنارم دستام و مشت کردم،آرامشش رو نمی خواستم

 ت سریع پرسیدنشست و وقتی دید کسی حواسش بهمون نیس

  

 چه خبر؟با اون دختره در چه حالی؟تونستی مخش و بزنی؟_

 

 بی حوصله جواب دادم
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 احتماال امروز فرداست که زنگ بزنه_

  

میکنم پام و به خونه شون منم با سیاوش جور شدم،کم کم سعی _

 باز کنم

  

 ذار شک کنه بهتمواظب باش فقط،ن_

  

 خیالت راحت_

  

صدای خنده ی دخترا بلند شد،بهشون نگاه کردم،دور هم نشسته 

بودن و قهقهه میزدن،به جانان نگاه کردم،آروم و ریز 

 خندید،حرفای رها تو ذهنم پررنگ شد،لعنت بهت...می

 

 جان_بی_دل#
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 ۱۷۳_پارت#

 

 )رها(

 

زدم وگرنه  اشکام و پاک کردم،آره ظهیر راست میگه من توهم

صال ظهیر از دخترای خیلی امکان نداره از جانان خوشش بیاد،ا

سفید چندشش میشه،میگه شبیه ماستن،لبخندی رو لبم اومد،جانان 

قدش کوتاه بود،ظهیر قد بلند دوست داره،پس فقط من الکی 

و از تراس بیرون  حساس شدم،خودم و جمع و جور کردم

ن آب بخورم،لیوان و زیر شیر رفتم،سمت آشپزخونه رفتم تا یه لیوا

 آب گرفتم و سر کشیدم

  

 خوبی؟_
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 سمت سینا برگشتم

  

 خوبم_

  

 چشمات قرمزه_

  

 لبخند زدم

  

 چیزی نیست به این ریمیل جدیدم حساسیت دارم_

 

 با حسرت نگام کرد

  

 خوشگل بودی،امشب خوشگل تر شدی_
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سلی به سینا نگاه کردم،قد بلند و اندام چهارشونه،چشمای ع

و لب  خوشرنگ و موهای مشکی،دماغ استخونی یه کم قوس دار

 باریک،پسر جذابی بود

  

 ممنون_

  

 خواستم از آشپزخونه بیرون برم که صدام زد

  

 رها_

  

 سمتش برگشتم
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 بله_

 

 آروم پرسید

  

 نمیبینی؟ظهیر همون کسیه که به خاطرش من و _

  

 متعجب بهش خیره شدم

  

 چی داری میگی؟_

  

 زد غمگینیلبخند 

  

 تو تراس دیدمتون_
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 اخمام و تو هم کشیدم

  

 اشتباه فکر می کنی،چیزی بین ما نیست_

  

 از چشمات معلومه_

  

 ما فقط دوستیم،همونجوری که با کسری دوستم_

  

اگه ظهیر نبود منتظر جوابش نموندم و بیرون اومدم،حق با سینا بود،

رد،وارد اتاق جانان قطعا سینا گزینه ای بود که می شد بهش فکر ک

یه شک نکنن،صدای شدم، آرایشم و یه کم تمدید کردم تا بق

گوشی بلند شد،سمت میز رفتم،گوشی جانان بود،روش نوشته بود 

آقای نامی،لبخندی زدم،لبخندی که فقط خودم معنیشو 
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وارد پذیرایی شدم و با صدای بلند میدونستم،از اتاق بیرون رفتم،

 گفتم:

  

 جانان_

 

 دجواب دا

  

 جانم_

  

 گوشیت داره زنگ میخوره،محمد_

  

جانان خیلی عادی از جاش بلند شد و سمت اتاق رفت،فکر می 

کردم معذب میشه به خاطر اینکه گفتم محمد بهش زنگ زده،به 

کرد و پوزخند ظهیر نگاه کردم تا واکنشش رو ببینم،اونم بهم نگا 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بود؟می هدش م چه داد،من تکون سری برام تاسف ٔ  زد و به نشونه

 اذیتش خواستم نمی من نه کنم؟نه اذیت و خودم خواهر خواستم

 محمد با جانان کنه فکر ظهیر خواستم می فقط فقط،من کنم،من

 ...همین ارتباطه در

 

 جان_بی_دل#

 ۱۷۴_پارت#

 

 )جانان(

 

 اشتم و جواب دادموارد اتاق شدم،گوشیم و برد

  

 بله_
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 سالم_

  

 سالم_

  

 ؟خوبی؟خانواده خوبن_

  

 ممنون خوبیم شما خوبید؟خانواده محترم خوبن؟_

  

 شکر ما هم خوبیم_

  

 خدا روشکر_

  

از صبح چند بار زنگ زدم ولی مثل اینکه سرتون شلوغ بود و _

 نتونستید جواب بدید
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 رو تخت نشستم

  

 گوشیم نبودهببخشید حواسم به _

  

 خواهش می کنم اشکالی نداره_

  

 کار مهمی داشتید؟_

 

 ولدتُ تبریک بگمزدم تزنگ _

 

 با تن صدای خاصی ادامه داد
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 تولدت مبارک،امیدوارم تولد سال بعدیت اینقدر ازت دور نباشم_

  

 معذب جواب دادم

  

 ممنون بخاطر تبریکتون_

  

 در باز شد و افسانه اومد تو

 

 موندی پس،پاشو بیا دیگهجانان کجا _

  

 االن میام_

 

 محمد پشت خط گفت:
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 شم، شبت خوشمزاحمت نمی_

  

 مراحمید،شبتون بخیر_

  

گوشی رو قطع کردم،چند تا پیام داشتم،اولی برا بابا بود،تولدم و 

تبریک گفته بود،بدون توجه به باقی پیاما از اتاق بیرون رفتم،بهار و 

وایساده بودن و حرف میزدن،لبخندی زدم،چقدر بنیامین کنار هم 

 به هم میومدن

  

 بزنه نیما میخواد براتون حرفخب سکوت و رعایت کنید _

 

 با شنیدن صدای نیما حواسم بهش جمع شد،ساغر گفت:
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 به به چه شخص خاصی میخواد حرف بزنه_

 

 نیما چپ چپ نگاش کرد

  

 زر نزن بچه_

 

 بنیامین هم رو بهش به حرف اومد

  

 دوکی جان بنال ببینم چی میگی_

 

 نیما صداش و صاف کرد

  

یف نیست س نمی کنید خیلی گشادید؟حمن یه سوال دارم،واقعا ح_

 تو ماه اردیبهشت باشیم و شمال نریم؟
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 آرمان سریع گفت:

  

 چرا خیلی حیفه واقعا_

  

 خب پس برنامه بچینید این هفته یا هفته بعد بریم دیگه_

 

 باال بردکسری دستش و 

  

 من که خیلی موافقم،یه بار تو عمرت حرف درست زدی_

 

 بنیامین هم گفت:
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 ه مه پایمن ک_

  

بچه ها خرسند از پیشنهاد نیما مشغول برنامه ریزی شدن،کسری با 

 شیطنت گفت:

  

خب پس من یه جنس توپ هم سفارش میدم تا اونجا دیگه _

 بترکونیم

 

 گذاشت کسری ٔ  آرمان دستش و رو شونه

 

آره داداش خوباش و جور کن،البته من به آب جو اسالمی هم _

 راضیم می دونید که

 

 جان_بی_دل#
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 ۱۷۵_پارت#

 

  

 کسری کله ش و خاروند و رو به من گفت:

  

 جانان این یه بار و ما رو عفو کن_

 

 من نمیتونم بیام این هفته ارائه دارم _

 

 نیما لب زد

  

 خب میذاریم هفته بعد_
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 جواب دادمآروم 

  

 نه کال کار دارم نمی تونم بیام_

 

 آرمان اخم کرد

  

 ارهبابا اصال بدون تو که صفا ند_

  

لبخندی بهشون زدم و دیگه چیزی نگفتم،سمت مبل رفتم و 

 نشستم،صحرا کنارم نشست

  

 حاج بابات و و رعنا خانم خوبن؟_
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 آره خوبن،چند وقت پیش اومدن اینجا بهم سر زدن،اتفاقا صبح_

 هم زنگ زدن تولدم و تبریک گفتن

  

 صحرا با ناراحتی نگام کرد 

  

 تولدت تو رو یادش نمیرهجانان تو که می دونی مامان _

  

 لبخند تلخی زدم

  

 معلومه که یادشه،روز تولد من روز نابودی مامان بود_

  

 صحرا دستش و رو دستم گذاشت
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همین،وگرنه من از ببخش مامان رو،اون فقط حالش بده _

 چشماش میخونم که چقدر دلش برات تنگ شده

  

 نیازی به بخشش نداره،من درکش می کنم_

  

 و بوسیدگونه م 

  

 قربونت برم که اینقدر مهربونی_

  

 خدا نکنه_

  

صحرا روش و سمت آیدا کرد و مشغول صحبت شدن،مامان،چه 

 .... غریبی ٔ  واژه
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                          ** 

 

 هیر()ظ

 

بچه ها بعد کلی رقصیدن و خوردن همچنان انرژی داشتن و 

کنیم، دخترا جلوتر  پیشنهاد دادن تا بیایم بیرون و یه کم پیاده روی

 از ما راه میرفتن،منم کنار 

 بنیامین قدم برمی داشتم

  

 به نظرت طرح خوب درمیاد؟_

 

 جواب دادم

  

 اگه درست و دقیق انجامش بدیم مطمئنم عالی میشه_
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 ولی خب کار سختیه_

  

 آره ولی بچه ها یه کم همت کنن میشه_

 

خرن مثل اینکه بچه ها هوس لبو کردن و کسری و نیما رفتن تا ب

صندلی نزدیک هم  همچنان جا برای خوردن داشتن،رو

نشستیم،سینا به من خیره شد،امشب مشکوک میزد،کال یا به من 

بلند شدم،همزمان با من جانان نگاه می کرد یا به رها،از رو صندلی 

 هم بلند شد ولی حواسش به من نبود،بنیامین رو به جانان گفت

  

 کجا میری؟_

  

 میشورمدستام و _
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 تنها که نمیشه وایسا منم میام_

  

 رو به بنیامین گفتم:

  

 من میرم دستشویی باهاش میرم تو بشین_

  

 باشه_

 

شد،منم وارد با جانان سمت دستشویی رفتیم،وارد دستشویی 

سرویس مردونه شدم،دستام و شستم و آبی به صورتم زدم،از 

و پسری کمی دستشویی بیرون اومدم،جانان دم در وایساده بود 

 دورتر ازش وایساده بود و نگاش می کرد و متلک مینداخت
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 من فدای اون چشمات بشم_

 

 جان _بی_دل#

 ۱۷۶_پارت#

 

راش مهم نبود،پسره نیشش جانان بیخیال وایساده بود انگار اصال ب

 و باز کرد و گفت:

 

 امشب بیا بریم خودم یه شب رویایی برات می سازم_

  

ن یه دختر تو هیچ گردای پدر سگ نمیذارخونم به جوش اومد،ول

کجای اینجا امنیت داشته باشه،عصبی سمتش رفتم و یقه ش رو 

 گرفتم و داد زدم
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دیگه بگو تا دهنتو چی زر زر می کردی؟اگه مردی یه بار _

 سرویس کنم،پسره شوکه زده گفت:

 

 چی میگی بابا روانی_

 

جلوم وایساد و مشتم و باال آوردم تا تو صورتش بکوبم که جانان 

 بازوم و کشید

 

 آقا ظهیر چیکار می کنی_

 

 رو به پسره گفتم:

 

 خجالت نمی کشی مزاحم ناموس مردم میشی_
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 کرد،همونجور که به من نگاه می کرد گفت:پسره هاج و واج نگام 

 

 عزیزم من بعدا بهت زنگ میزنم_

 

اخم کردم،کالهش رو درآورد و هندزفری رو از تو گوشش بیرون 

 و عصبی گفت: کشید

 

 چی میگی برا خودت؟من مزاحم کی شدم؟ _

 

 با اخم پرسیدم

 

 از وقتی من اینجام با گوشی حرف میزدی؟ _

 

 عصبی جواب داد
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 برو بابا مردم دیوونه شدن_

 

از کنارم رد شد،به صورت جانان نگاه کردم،خنده رو می شد از تو 

 چشماش دید،نتونست خودش و نگه داره و خندید  

 

 یدمم توپبا اخ

 

 زهرمار_

 

صدای خنده ش بلند تر شد،دو طرف چادرش رو کشیدم و جلو 

 خودم نگهش داشتم،چشمام و باریک کردم و گفتم:

 

 سی اینجوری خندیدنت کار بده دستت؟نمی تر_
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 سؤالی نگام کرد،خونسرد ادامه دادم

 

 مثال تو داری می خندی و من هوس کنم سیب قرمز گاز بزنم_

 

جمع شد،دستپاچه خواست از کنارم کردم،خنده ش  به لپاش اشاره

 رد بشه که چادرش و گرفتم،آروم گفتم:

 

 این به اون در_

 

 مقبل از اینکه بره اضافه کرد

 

 ولی قضیه سیب قرمز جدی بودا_
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به سرعت از کنارم رد شد و جلوتر از من راه افتاد،لبخندی رو لبام 

ت بقیه رفتیم، اومد،اذیت کردنش لذت خاصی داشت،همراه هم سم

 کسری و نیما لبوها رو به بچه ها دادند،کسری رو بهم گفت:

  

 داداش مطمئنی نمیخوری؟_

  

 آره _

  

کرد،اخماش تو هم بود،بدون توجه بهش سیگارم و روشن رها نگام 

 کردم،نیما از رو صندلی بلند شد

  

 پاشید کم کم برگردیم،تو راه هم میشه لبو خورد_
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،صدای دخترا تو کل خیابون وباره راه افتادیمبچه ها پا شدن و د

 پیچیده بود،الکی برا خودشون خوش بودن،کسری داد زد

 

ین ضعیفه ها، نمیگید به غیرت ماها صداتون و بیارید پای_ 

 برمیخوره؟

 

 ساغر جواب داد

  

 ببند بابا_

 

 کسری رو بهش گفت:

  

 بیام بزنم همین جا با آسفالت یکسانت کنم؟_
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داد،خیابون خلوت بود و تقریبا ساعت دو رو نشونش  ساغر بیالخ

نصفه شب بود،دخترا خیلی از ما دورتر شده بودن،با صدای جیغ 

ترا حواسمون بهشون جمع شد و با قدم های بلند یکی از دخ

خودمون و بهشون رسوندیم،با دیدن جانان که رنگش پریده بود و 

 ان پرسیدرو صندلی نشسته بود سرجام وایسادم،بنیامین نگر

 

 چی شده_

 

 صحرا نگران جواب داد

 

نمی دونم،خوب بود گوشیش زنگ خورد جواب داد یه دفعه _

 رنگش پرید

 

 رش نشست و آروم صداش زدبنیامین کنا
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 جانان_

 

 سرش و باال آورد و چشمای مات شده ش رو به بنیامین دوخت

 

 چی شده جانان؟با کی حرف زدی؟_

 

ومت ود که در برابر گریه کردن مقاچشماش تر شده بود اما معلوم ب

 می کنه،بی حال و با صدای لرزون لب زد

 

 من و ببر خونه_
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درآورد تا اسنپ خبر کنه و ازمون دور بنیامین سریع گوشیش رو 

شد،بچه ها دورش و گرفته بودن و هی سؤال می کردن ازش که 

 چی شده و با کی حرف زدی که عصبی داد زدم

 

بده؟دورش و  ببُرید؟نمی بینید حالشنمی خواید صداتون رو _

 خلوت کنید یه کم نفس بکشه

 

 تمبچه ها سکوت کردن و ازش فاصله گرفتن،رو به کسری گف

 

 آب معدنیت و بده_

 

آب معدنی رو دستم داد،سرش و باز کردم و سمتش گرفتم،سرش 

و باال آورد،غمگین نگام کرد،این چشما رو اینجوری غمگین نمی 

 کردم خواستم،آروم زمزمه
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 همیشه بخند با سیبات کاری ندارم_

 

 قطره اشکی از چشمش پایین ریخت،اخم کردم،چش شده بود؟

 

 جان_بی_دل#

 ۱۷۷_پارت#

 

 )جانان(

 

چشام و باز کردم،یه کم سرم درد می کرد،قرص های آرامبخشی 

که دیشب خورده بودم کار خودشون و کرده بودن که تا االن 

ال آوردم،بنیامین رو زمین نشسته بود تونسته بودم بخوابم،سرم و با

 و نگام می کرد،رو تخت نشستم،متعجب رو به بنیامین گفتم:
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 نشستیچرا اینجا _

 

 نگران نگام کرد و پرسید

  

 خوبی؟_

 

 آروم جواب دادم

  

 خوبم_

  

 از رو زمین بلند شد
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 تا تو میری دستشویی من صبحونه رو آماده می کنم_

  

دست و  مت دستشویی رفتم،آبی بهاز رو تخت بلند شدم و س

صورتم زدم،بیرون رفتم و وارد آشپزخونه شدم،بنیامین رو صندلی 

بود و تو فکر بود،کنارش نشستم،لقمه ای نون و  پشت میز نشسته

پنیر گرفت و دستم داد،چایی هم برام گذاشت،یه کم از چاییم 

 خوردم.،لقمه رو هم به زور قورت دادم،بنیامین بهم خیره بود

  

 چیه؟چرا اینجوری نگام می کنی؟_

  

از دیشب تا حاال هزار جور فکر و خیال اومده تو سرم اما ترجیح _

 ارم بخوابی و چیزی نپرسم تا حالت بدتر نشهدادم بذ

 

 نگاش کردم
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 نمی خوای چیزی بگی؟_

 

 چی بگم؟_

  

 دیشب چی شد؟_

  

 با یاد آوری دیشب اخمام تو هم رفت

  

 چرا چیزی نمیگی؟_

  

 نگاه کردمش به
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 قول بده که به کسی نمیگی_

  

چرا چرت میگی من از کی تا حاال رفتم حرفای تو رو به بقیه _

 گفتم؟

  

 کالفه لب زدم

  

 این فرق داره_

  

 با نگرانی نگام کرد 

  

 چه فرقی؟ _

  

 آب دهنم و قورت دادم
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مدتی بود که یه شماره ناشناس بهم زنگ میزد،وقتی برمیداشتم _

 میگفت فقط صدای نفساش میومدچیزی ن

  

 خب_

  

 دیشب دوباره زنگ زد،ولی این بار حرف زد_

  

 رفت،به چشماش خیره شدماخماش تو هم 

  

 تولدم و تبریک گفت_

  

 کی بود؟_
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 نفس عمیقی کشیدم

  

 گفت تولدت مبارک دخترم_

 

 بنیامین گنگ نگام کرد،لبخند تلخی زدم

  

 تهزنی که به دنیام آورد و رفت،برگش_

  

 از رو صندلی بلند شد،سمت پنجره رفت و پشت به من ایستاد

  

 ن نوزده سال برنگشته؟نه امکان نداره،پس چرا تو ای_

  

 با عجز نالیدم
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نمیدونم،هیچی نمیدونم،فقط حس بدی دارم،دیشب بعد شنیدن _

 حرفش اونقدر شوکه شدم که اصال یادم نیست چه اتفاقی افتاد

  

 سمتم برگشت 

  

 جا میدونی فاطمه بوده؟ از ک حاال_

  

بنیامین نمیدونم،ولی خب وقتی میگه دخترم،انتظار داری چه _

 ی بکنم؟فکر

 

 فقط تولدتُ تبریک گفت؟چیز دیگه ای نگفت؟ _

 

 نه_
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 چیزی نگفت،سمتش رفتم و با نگرانی گفتم

  

نکنه بخواد برامون دردسر درست کنه؟من میترسم بنیامین،همش _

 یه اتفاق بد بیوفتهحس می کنم قراره 

  

نه بابا چه دردسری،اونجوری که بقیه  میگفتن فاطمه مظلوم تر و _

 ساده تر از اینه که بخواد برای کسی دردسر درست کنه 

 

چشماش رو ازم دزدید،چرا حس می کردم بنیامین هم به حرفایی 

که زد زیاد اطمینان نداشت؟انگار نگرانی رو می شد تو چشمای 

بود،امیدوارم بودم هیچ اتفاق ره بدی به دلم افتاده اونم دید،دلشو

 بدی نیوفته...
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 جان_بی_دل#

 ۱۷۸_پارت#

 

 )ظهیر(

 

طرح و شروع کرده بودیم و تو شرکت سرمون خیلی شلوغ 

بود،مشغول بررسی حسابای جلوم بودم که گوشیم زنگ 

 خورد،شماره ناشناس بود،برداشتم

  

 بله_

  

 سالم_

  

 صداش و زود شناختم
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 ما،منتظر بودم زودتر از اینا زنگ بزنیبه به سالم خانوم خانو_

  

 شنیدم،انگار که داره دزدکی حرف میزنهصداش و به زور می

  

خب آخه نیاز داشتم خوب فکرام و بکنم،االنم کلی سؤال تو _

 ذهنمه که باید به جواباشون برسم

  

تو هم  خیلی خب،یه روز باید قرار بذاریم دوتایی بریم بیرون بعد_

 سؤاالت رو بپرسقشنگ 

  

 باشه_

  

 ببینم تو مگه نباید مدرسه باشی؟_
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 مدرسه م دیگه_

  

 با خودت گوشی بردی سونیا؟_

  

 نه گوشی دوستمه_

  

 خیلی خب،پس خبرش و بهم بده که کی بریم_

  

 چشم_

  

 نیشخند زدم و بی حس گفتم:
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 قربون این چشم گفتنات خوشگله_

  

 خنده ریزی کرد

  

 برم،فعال خداحافظدیگه باید ن م_

 

 به سالمت_

  

گوشی رو قطع کردم،از رو صندلی بلند شدم،کت و کیفم و برداشتم 

و از در بیرون رفتم،دشتی از رو صندلیش بلند شد،سری به معنی 

خداحافظ براش تکون دادم و و وارد آسانسور شدم،با دیدن دشتی 

دم،گفت که حالش سیپریاد جانان افتادم،صبح حالش رو از بنیامین 

بهتر شده،گوشیم تو دستم لرزید،با دیدن اسم رها فکرم سمت 

وویس هایی که در مورد مامان جانان و مامان خودش و باباش و 
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خودش داده بود رفت،چرا فکر می کرد که اگه ماجراهایی که 

براش پیش اومده رو تعریف کنه چیزی تو اصل قضیه تغییر می 

 اینکه نمی خواست از رو بره... ثل،مکنه،تماسش رو رد کردم

   

                        **** 

 )رها( 

  

همراه صحرا رو مبل نشسته بودیم و به فیلم چرتی که نشون می 

 داد نگاه می کردیم

  

 میگم رها تو آخرش نفهمیدی جانان چش شد؟ _

 

 نه،باهاش حرف زدم خودش که میگه چیزی نشده _
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 د دلیلی داشته باشه عجیبه،به نظرم حتما بای_

 

 نمیدونم _

 

به ساعت نگاه کردم،دوازده ظهر بود،امروز من دانشگاه نداشتم و 

صحرا هم مدرسه نداشت،اف اف به صدا در اومد،مامان سمتش 

رو مبل بلند  رفت و در و باز کرد،ویدا و امین بودن،وارد شدن،از

شدیم و طرفشون رفتیم،با هم روبوسی کردیم و با امین دست 

 دادیم،مامان با خوشرویی گفت:

 

 خوش اومدی امین جان بیا بشین_

 

 امین مثل همیشه آروم و متین جواب داد
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 ممنون مامان جان _

 

امین سمت مبل رفت و نشست،به ویدا نگاه کردم،قیافه ش 

 از کرد و گفت:شنگول میزد،صحرا نیشش و ب

 

 تو مگه دیروز اینجا نبودی؟باز اومدی؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۷۹_تارپ#

 

 مامان بهش توپید

 

 اا صحرا زشته امین میشنوه_
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 خب بشنوه ما که با امین از این حرفا نداریم_

 

 ویدا چپ چپ نگاش کرد

  

 ببند بیشعور،به تو چه،خونه بابای خودمه_

  

 گفتم:نتونستم جلو دهنم و بگیرم و 

  

 نه اینکه بابات خیلی تحویلت میگیره_

  

 هم و لب زد د،مامان اخماش و کشید توویدا با ناراحتی نگام کر

 

 برای یه بارم که شده زهر نریز_
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 چیه خب راست میگم دیگه_

  

در اتاق باز شد و بابا بیرون اومد،از وقتی جانان رفته بود شکسته تر 

 رو مبل بلند شد و سالم کرد شده بود،امین به احترام بابا از

  

 سالم_

   

 بابا با امین دست داد

  

 یوش اومدسالم خ_

  

 خیلی ممنون_
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 بابا سمت ویدا اومد،پیشونیش و بوسید

  

 خوش اومدی دخترم_

  

 ممنون بابا_

  

همیشه همین بود،شاید محبت و تو همین بوسه میدید و بس،ویدا 

مبل نشستیم،امین هم لباساش و عوض کرد و همه دور هم رو 

 میز ٔ  شهامروز سرحال تر نشون میداد،به ویدا نگاه کردم به زیر شی

 اون جانان کتابای از کردم،یکی نگاه و میز ٔ  شیشه بود،زیر خیره

 :گفت ناراحتی کرد،با نگاش و برداشت و کتاب بود،ویدا زیر

  

 چقدر جاش خالیه_
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 اشکاش پایین ریخت،صحرا اخم کرد

  

 وا ویدا چته_

 

 جواب داد

  

 حتی روم نشده برم ببینمش،برا تولدشم نه تبریک گفتم و نه رفتم_

  

 با گریه ادامه داد

  

می دونم ببینمش طاقت نمیارم،همون یه باریم که بهش زنگ _

 زدم فکر می کردم قراره خیلی زود تموم بشه
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با ناراحتی بهش خیره شدم،مامان اخماش و تو هم کشید و از رو 

بلند شد و خواست سمت آشپزخونه بره که با حرفی که ویدا مبل 

 زد سرجاش وایساد

  

 ه م نباید خاله ش رو تو این خونه ببینه؟یعنی بچمامان _

  

مامان سمتش برگشت،ما هم گنگ نگاش کردیم،امین لبخند 

 ملیحی زد

  

 از آزمایشگاه اومدیم،ما هم تازه فهمیدیم_

  

 صحرا جیغ بلندی کشید

  

 نی دارم خاله میشم؟فدا پسر خوشملم بشموای یع_
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 از ته دل خندیدم

  

 برم من فدای دخمل خوشگلم_

 

 صحرا نگام کرد

  

 نخیر پسره_

  

 دختره_

 

 مامان رو بهمون گفت:
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 بس کنید_

  

 با خوشحالی سمت ویدا رفت و محکم بغلش کرد

  

 قربونت برم عزیزم،مبارکه دختر گلم_

   

 اومدویدا با گریه به حرف 

 

 جان_بی_دل#

 ۱۸٠_پارت#

 

ه جانان االن اینجا بود خیلی ذوق می کرد،آخه اون عاشق بچ_

 هاست
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 بابا از رو مبل بلند شد و طرفش رفت، بغلش کرد و گفت:

  

 جانان به زودی بر می گرده نگران نباش،مبارکه  دخترم_

  

 مرسی_

 

 بابا رو به امین هم گفت:

  

 امین جان مبارکه_

  

 ممنون بابا جان_
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بابا با قیافه ناراحت سمت در رفت و وارد حیاط شد،هر وقت دلش 

تو حیاط و قدم میزد،با صحرا دور ویدا میگرفت میرفت 

 نشستیم،صحرا با ذوق پرسید

  

 وای چند ماهشه عشق خاله_

  

 یه ماهشه_

  

 عزیزم_

 

 رو به ویدا گفتم:

  

 امیدوارم به تو نره_
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 اخم کرد

  

 چرا؟_

  

 نیشم و باز کردم

  

 چون خیلی زشت میشه_

  

 با دست ضربه ای پس کله م زد

  

 بیشعور_

  

د،از رو مبل بلند شدم و سمت اتاقم ورد،کسری بوگوشیم زنگ خ

 رفتم،جواب دادم
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 سالم_

  

 سالم،خوبی؟_

  

 مرسی خوبم تو خوبی_

 

 خوبم،زنگ زده بودی ببخشید حواسم نبود_

  

 ات کار داشتمخواهش می کنم،باه_

  

 جانم بگو_
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 یه کم مکث کردم و گفتم:

  

 یادته بهم پیشنهاد کار تو شرکت و دادی؟_

  

 مهیاد آره_

  

 االنم رو پیشنهادت هستی؟_

  

 معلومه که هستم،کاراتُ دیدم،عالیه_

  

 خب پس میخوام بیام_

  

 واقعا؟اتفاقا یه طرح مهم هم داریم اگه بیای عالی میشه_
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 بیام؟کی _

  

 تو این هفته هر وقت خواستی بیا_

  

 باشه ممنون،مزاحم کارت نمیشم،کاری نداری؟_

  

 مراحمی،نه،خداحافظ_

  

 خداحافظ_

  

 در باز شد،صحرا سرش و آورد تو و گفت:
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 بیا مامان داره غذا رو میکشه_

  

 سرم و به معنی باشه تکون دادم و از اتاق بیرون رفتم...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۸۱_پارت#

 

 )جانان(

 

از کالس بیرون رفتم،گوشیم زنگ خورد،با دیدن شماره خوشی زیر 

 پوستم دوید و سریع جواب دادم

  

 مانما_
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 سالم_

  

 چقدر دلم برای صداش تنگ شده بود

  

 سالم،خوبی مامان؟_

 

 مامان جدی گفت:

  

 ٔ  زنگ زدم بگم امشب خواستگاری صحراست،نمی خوام خانواده_

 شوهرش بفهمن تو عضو این خونه نیستی،پس امشب بیا

  

چقدر صداش سرد و حرفاش تلخ بود، حق با مامان بود،من عضو 

تگاری خواهرم بود و من االن فهمیده بودم؟با اون خونه نبودم،خواس

 صدای مامان حواسم جمع شد
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 شنیدی چی گفتم؟ _

 

من نباشم هم اتفاقی نمیفته،میتونید برای نبودنم یه بهونه _

 بیارید،اینجوری خودتونم راحت ترید  

 

 عصبی جواب داد

 

به خاطر خودت زنگ نزدم که بگم بیا،به خاطر صحرا این کار و _

ن میدونم براش مهمه که باشی،نمی خوام شبش بخاطر کردم،چو

 نبود تو خراب بشه

  

بام،مامان چقدر غریبه شده بود باهام،انگار لبخند تلخی اومد رو ل

 واقعا از من بدش میومد،آروم گفتم:
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 بخاطر صحرا میام_

 

 خداحافظ _

 

منتظر جواب من نموند و قطع کرد،سمت حیاط رفتم و رو صندلی 

ن خالی بودم،حتی دیگه بغض هم نداشتم،مامان نشستم،از درو

نظرم باید از من بدش بود،وقتی که به خیلی جاها برام مادری کرده 

میومد بغلم کرد و حاال هم...آه عمیقی کشیدم،چقدر سخت بود بی 

 مادری...

 

                      ** 
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دم در خونه از تاکسی پیاده شدم،چقدر دلم برای این خونه تنگ 

بود،زنگ در و زدم،دیگه حتی کلید هم نداشتم در باز شد،وارد  شده

ل های رنگارنگ بابا و باغچه ای که ط شدم و در و بستم،به گحیا

خودش کاشته بود خیره شدم،سمت گل ها رفتم و عمیق بو 

کشیدم،یه کم پژمرده شده بودن و این جای تعجب داشت،لبخند 

 زدم و گفتم:

  

 سالم خوشگالی من_

  

 نجانا_

  

سمت رها برگشتم،لبخندی به روم زد،آرایش کرده و تمیز بود،مثل 

و  پیرهن لی تنش بود،منم لبخند زدم و  همیشه،شلوار لی کوتاه

 سمتش رفتم،همدیگه رو بغل کردیم
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 خوبی؟_

 

 جواب دادم

  

 خوبم تو خوبی؟_

  

 خوبم،بدو بیا لباسات و عوض کن،االناست که برسن_

  

 انداخت ،ویدا خودش و تو بغلمبا هم وارد خونه شدیم

  

 الهی من فدات بشم عزیزم،دلم برات یه ذره شده بود_

  

 گونه ش و بوسیدم
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 خدا نکنه،منم دلم برات تنگ شده بود_

 

 با شنیدن صدای امین روم و طرفش برگردوندم

  

 سالم_

  

 لبخندی به روش زدم

  

 سالم_

  

 خوبی؟_
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 خوبم ممنون،شما خوبی؟خونواده خوبن؟ _

  

 خوبن مرسی_

  

ویدا از بغلم بیرون اومد،به پشت سر ویدا خیره شدم،مامان هم به 

گاه می کرد،چقدر دلم بغل کردنش رو می خواست،رو بهش من ن

 لب زدم

  

 سالم_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۸۲_پارت#

 

 بی حال جواب داد
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 سالم_

  

 همین؟وارد اتاقش شد،نفس عمیقی کشیدم و رو به رها گفتم:

  

 ست؟صحرا کجا_

  

 تو اتاقشه_

  

 منم برم لباسام و عوض کنم_

  

کردم،لبخندی اومد رو لبام،همه چی سمت اتاق قبلیم رفتم،در و باز 

مثل قبل بود و به چیزی دست نزده بودن،در و بستم،من کلی 

خاطره خوب و بد تو این اتاق داشتم،چادرم و در آوردم،لباسم تا 
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ش رنگ که تا کمر تنگ پایین زانوهام بود،یه پیرهن نارنجی خو

م بود و از کمر به پایین گشاد میشد، زیرش هم جوراب شلواری تن

بود،روسری نارنجی هم که گل های ریز رنگارنگ داشت مدل 

لبنانی بستم،کمی برق لب به لبام مالیدم،صندل های مشکیم و پا 

کردم،ویدا در و باز کرد و وارد شد،جعبه ای که دستش بود و سمتم 

 گرفت

  

دت مبارک،میدونم دیره ولی واقعا اونقدر حالم بد بود که شرمم ولت_

 رف بزنممیشد حتی باهات ح

  

 جعبه رو گرفتم و بغلش کردم

  

ممنون عزیزم،میدونم که همیشه به یادمی،خودت و اذیت نکن _

 این روزا هم باالخره میگذره
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 از بغلش بیرون اومدم و لبخند زدم

  

 میکنهمن برم ببینم صحرا چیکار _

 

سرش و به معنای باشه تکون داد،از اتاق بیرون رفتم،جلو درِ اتاق 

 ایستادم و در زدمصحرا 

  

 بله_

  

در و باز کردم،صحرا رو به روی آینه ایستاده بود و به خودش نگاه 

کرد،با دیدنش لبخند عمیقی زدم،موهاش و فر کرده بود و دور می

صورتش بود، کت و خودش ریخته بود، آرایش تمیز و قشنگی رو 

 دامن گلبهی شیکی تنش بود،با ذوق گفتم:
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 مثل ماه شدی_

  

 برگشت،با دیدنم جیغ زد و خودش و تو بغلم پرت کرد سمتم

  

 مرسی که اومدی عشقم،اصال فکر نمی کردم قبول کنی و بیای_

  

 نکن دختر موهات خراب میشه_

  

 از بغلم اومد بیرون،با اضطراب گفت:

  

 خوب شدم؟_

  

 عالی شدی_
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 وای دارم از استرس میمیرم_

  

 دستش و گرفتم و آروم نوازش کردم

  

 استرس برا چی؟اونا که غریبه نیستن_

  

 نمیدونم یه جوریم_

  

 کنار هم رو تخت نشستیم،با خنده گفتم:

 

کاش کیان این حالت خانم بودنت رو می دید بیشتر عاشقت می _

 شد،طفلک به اون که میرسی جادوگر میشی
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 بازوم و نیشگون گرفت

 

 آخخ_

 

 چپ چپ نگام کرد

 

 من همیشه خانومم_

 

 باز کردمنیشم و 

 

 بر منکرش لعنت_

 

 چشماش و مظلوم کرد
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 ولی واقعا خیلی استرس دارم_

 

 با خنده گفتم:

  

 ٔ  چند تا نفس عمیق بکش حل میشه عزیزم،این نظریه_

  کاریه هر برای روانشناسا

 

 اونم خندید

 

روز خیلی مهم و البته قشنگی رس داشته باشی،طبیعیه که است_

 هست

  

 زد،صحرا و کیان عاشق هم بودند...لبخند ملیحی 
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 جان_بی_دل#

 ۱۸۳_پارت#

 

 )رها(

 

سمت اتاق مامان رفتم و در و باز کردم،مامان با دیدن من زود 

 اشکاش و پاک کرد،نگران سمتش رفتم

  

 چی شده مامان؟چرا گریه می کنی؟_

  

 کارم داشتی؟چیزی نیست،_

  

 کنارش رو تخت نشستم و به چشمای اشکیش خیره شدم
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 خوبی مامان؟_

 

 دوباره اشکاش پایین ریخت

  

 مامان داری نگرانم می کنی_

  

بچه م چقدر الغر شده،دلم داره پر پر میزنه برا تو آغوش _

 کشیدنش

  

 لبخند زدم

  

خب چرا خودت و اذیت میکنی مادر من،برو بغلش _

 حالت خوب میشه،بعدشم بگو بیا خونهکن،ببوسش،
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 پاک کرد و گفت:مامان اشکاش و سریع 

  

نه اینجوری بهتره،پیش بنیامین حالش بهتره،تا از بابات دورتر _

 باشه بهتر میتونه زندگی کنه

  

شما از کجا میدونی؟مامان جانان عاشق خونواده،قطعا پیش ما _

 حالش بهتره

  

 ویدا در و باز کرد و گفت:

  

 اومدن_
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بیرون  مامان جلوی آینه خودش و مرتب کرد و باهم از اتاق

رفتیم،صحرا و جانان و بابا هم دم در ایستاده بودن عمو علیرضا و 

خاله نسترن وارد شدن با هم سالم و احوالپرسی کردیم،عمو 

 پیشونی صحرا رو بوسید و گفت:

  

 عروس گلم چطوره_

  

 وم جواب دادصحرا با شرم سرش و زیر انداخت و آر

  

 ممنون خوبم_

  

کردیم،خنده مون گرفته بود،آخه صحرا و با جانان بهم نگاه 

شرم؟ظهیر وارد شد،با دیدنش کل وجودم چشم شد،کت و شلوار 

 رنگ به خاصی ٔ  مشکی با پیرهن سفید پوشیده بود،کال عالقه
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 مامان و بابا خوشتیپ،با میومد،لعنتی بهش داشت،چقدر مشکی

 :گفت عادی خیلی و رسید من کرد،به احوالپرسی سالم

 

 سالم_

  

 د عمیقی زدملبخن

  

 سالم خوش اومدی_

 

 جانان هم کنارم لب زد

  

 سالم_

  

 روش و سمت جانان کرد وسرتا پاش و نگاه کرد و جواب داد
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 سالم_

  

کسری و کیان هم وارد شدن،کسری شیرینی دستش بود و کیان 

گل و دست صحرا  هم دسته گل زیبایی تو دستش بود،دسته

 داد،کسری پر انرژی گفت:

  

 سالم به همگی_

  

 جواب سالمش و دادیم و با هم سمت مبل ها رفتیم...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۸۴_پارت#
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 )ظهیر(

 

 بابا رو به جمع گفت:

 

خب با اجازه تون من برم سر اصل مطلب،هر چند که ماها از _

و  بچگی با هم بزرگ شدیم و هم و  شناختیم ولی خب رسم

یاریم،با دست به کیان رسومات خواستگاری رو باید درست به جا ب

 اشاره کرد

  

این آقا کیان ما رو خودتون خوب می شناسید،پسر سربه زیر و _

خوبیه،همیشه سرش به درس خوندن گرم بوده،شکر خدا وضع 

مالیشم خوبه و مطب خودش رو داره،خونه هم که داره،از هر نظری 

 و از همه مهمتر هم من ضمانتش می کنم
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 با خنده گفت:نگاهش و به کسری دوخت و 

 

 هیچ شباهتی هم به قُلش نداره و این هم یه امتیاز مثبت دیگه_

 

 کسری اخم کرد

 

 ٔ  اینجوریاست آقا علیرضا؟باز داری فرق میذاری بین من و شازده_

 نخوابم مامان پیش امشب اگه نیستم دندونپزشکت؟کسری

 

 :گفت بابا به رو خنده با امیر شد،عمو بلند جمع ٔ  خنده

  

حرفا چیه،کیان جان نیاز به تعریف نداره،خودمون خوب این _

شناسیم،از نظر من که مورد تأیید هست،اگه بچه ها خودشون می

 راضی باشن
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 مامان با ذوق لب زد

  

خب پس اجازه بدید این جوونا برن حرفای آخرشون و با هم بزنن _

 یمو بعد دهنمون رو شیرین کن

 

 کسری بلند گفت:

 

که اینا اسم بچه هاشونم انتخاب کردن دیگه  بابا حرفی نمونده_

 چی بگن

 

مامان چپ چپ نگاش کرد،خاله شمیم به صحرا اشاره کرد تا بلند 

بشه،صحرا و کیان سمت اتاق صحرا رفتن تا به اصطالح حرفاشون 

و بزنن،اینا که دیگه حرفی برای گفتن نداشتن،هر روز با هم 
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میومد،به رها که  دن،چقدر از این رسم و رسومات مسخره بدمبو

روبه روم نشسته بود نگاه کردم،لبخندی به روم زد،بدون توجه 

بهش از جام بلند شدم، کسی حواسش بهم نبود و مشغول حرف 

 ٔ  زدن بودن،سمت حیاط رفتم تا یه نخ سیگار بکشم،رو به باغچه

 عمیقی ،پککردم روشن و سیگارم و وایسادم حیاط داخل

ه سونیا رو گرفتم،بعد اولین بار که با شمار و آوردم در و زدم،گوشیم

گوشی دوستش زنگ زده بود چند بار دیگه هم حرف زدیم،دیگه 

کامال دلش نرم شده بود و هر کاری که می خواستم رو می 

 تونستم انجام بدم،صداش تو گوشی پیچید

  

 سالم_

  

 خودم ٔ  سالم خانم خوشگله_

  

 گفت:شنیدن این حرف خنده ریزی کرد و  یشه بامثل هم
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 آقا خوشتیپه ی من چطوره؟_

  

 پس باالخره افتاده بود رو دور 

 

 اگه تو خوب باشی منم خوبم_

  

 کجایی؟_

  

 مهمونی_

  

 دخترم هست تو مهمونی؟_
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 آره_

  

 باهاشون گرم نگیریا_

  

 تا وقتی تو رو داشته باشم چیکار به دخترای مردم دارم_

  

االن چقدر ذوق زده ست،با می تونستم قیافه ش و تصور کنم که 

 عجله گفت:

  

 ظهیر سیاوش اومد باید قطع کنم_

 

 باشه،مواظب خودت باش_

  

 چشم،تو هم همینطور،بای بای_
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 خداحافظ_

  

گوشی رو قطع کردم،چقدر تحمل این بچه سخت بود،یه دختر 

یک کردم و دود رو خنگ و ساده و خوش باور،سیگارم و به لبام نزد

 دمبه ریه هام فرستا

  

 آقا ظهیر_

  

سرم و برگردوندم،منتظر نگاش کردم تا حرفش و بزنه،نزدیک تر 

 اومد و گفت:

  

 شام حاضره،گفتن صداتون کنم_
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به صورت گردش که دورش و روسری نارنجی گرفته بود نگاه 

 کردم،چهره ش خیلی خواستنی و خوردنی شده بود،خونسرد گفتم:

  

 چقدر شبیه پرتقالی_

  

 چشمای درشتش متعجب نگام کردبا اون 

  

 یعنی چی؟_

  

 لبخند بدجنسانه ای زدم

  

یعنی اینکه حس میکنم یه پرتقال جلومه،منم به شدت پرتقال _

 دوست دارم و هرجا پرتقال ببینم میخورمش
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هاج و واج بهم زل زد،نزدیکش شدم، چشمام و باریک کردم و 

 دمسرم و جلوتر بر

 

 شوکه شده گفت:

 

 چیکار می کنید_

 

 جدی جواب دادم

 

 می خوام ببینم بوی پرتقالم میدی یا نه_

 

شوکه شده با دهن باز نگام کرد،قبل از اینکه بتونم چیز دیگه ای 

بگم با سرعت  بدون گفتن حرفی از جلو چشمام ناپدید 

 شد،خندیدم،چرا من دوست داشتم این دختر و اذیت کنم؟

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 نجا_بی_دل#

 ۱۸۵_پارت#

 

وارد خونه شدم،رها دم در وایساده بود و اخماش تو هم بود،خواستم 

 رد بشم که جلوم و گرفت،بی حس نگاش کردم

  

 چیه_

 

 با حرص گفت: 

  

 شبیه پرتقاله؟با این حرفا میخوای به کجا برسی؟_

 

 مثل اینکه فال گوش وایساده بود،خونسرد جواب دادم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 به تو چه_

  

 همنجانان خواهر _

  

 به من چه_

  

 هیچ میفهمی داری چیکار می کنی؟_

  

 برو کنار حوصله ندارم_

  

ظهیر نمیذارم جانان و اذیت کنی،جانان دختری نیست که بخوای _

 باهاش خوش بگذرونی
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 جدی به صورتش نگاه کردم

  

ببین من پیشنهاد می کنم خودت و به یه روانپزشک نشون _

 م میزنموهبدی،برو بگو مشکلم اینه الکی ت

 

 اخم کرد

  

 جانان و اذیت نکن_

  

 به چشماش نگاه کردم و پوزخند زدم

  

نگران جانانی یا خودت؟من که ذات کثیف تو رو میشناسم،خودت _

 داری میسوزی االن
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خواست جوابم و بده که از کنارش رد شدم و سمت میز غذا خوری 

 رفتم...

 

                    *** 

 )جانان( 

 

رو از دستم گرفت و وسط میز گذاشت،خودمم  نی میوهکسری سی

کنارشون نشستم،بزرگترا اونور پذیرایی کنار هم نشسته بودن و 

مشغول حرف زدن بودنن،ما هم اینور بودیم و مسخره بازی های 

کسری لبخند رو مهمون لبامون می کرد،صحرا و کیان هم کنار 

ه روم نشسته نشسته بودن و کال نیششون باز بود،ظهیر رو بهم 

یر انداختم،ازش خجالت می بود،نگاهش رو بهم دوخت،سرم و ز

 کشیدم،صداش رو شنیدم که به کسری گفت:

 

 کسری یه پرتقال بده_
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به کسری نگاه کردم که پرتقال رو براش تو بشقاب گذاشت و 

ت گرفت،نگاهم رو از دستش داد،با حوصله و آرامش پرتقال رو پوس

وردم،تکه ای پرتقال برداشت و داخل دستاش گرفتم و باالتر آ

شت،با ولع می جوید و همزمان بهم خیره بود،همونطور دهنش گذا

 که نگام می کرد گفت:

 

 چه بوی خوبی داره این پرتقاله،طعمشم که عالیه_

 

بچه ها متعجب نگاش کردن،از شدت شرم عرق کرده بودم،چرا 

م خیره اذیتم می کرد؟سرم و زیر انداختم و به دستا اینجوری

 کنمشدم،با شنیدن صداش می خواستم خفه ش 

 

 جانان پرتقال نمی خوای؟ _
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 سرم و باال آوردم،به زور لب زدم

 

 نه_

 

 کسری رو بهش گفت:

 

یه جوری داری از این پرتقاله تعریف می کنی منم دلم خواست،به _

 منم بده ببینم چه طعمیه

 

 ب دادتکه آخر رو هم داخل دهنش گذاشت و رو به کسری جوا

 

 این مخصوص خودم بود،یکی دیگه برا خودت پوست بکن_
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حس می کردم همه شون صدای ضربان قلبم رو می شنون،قبل از 

اینکه صورتم حالم رو لو بده سریع از جام بلند شدم و سمت 

 دستشویی رفتم...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۸۶_پارت#

 

 )جانان(

 

 و کردن فظیخداحا ازمون رفتیم، در دم تا مهمونا ٔ  برای بدرقه

   حیاط رفتن،وارد و شدن ماشین سوار

 شدیم،رو به بابا گفتم:

  

 بابا میشه منو ببری خونه؟_
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 االن خونه ای دیگه_

  

 بنیامینه ٔ  نه منظورم خونه_

  

 بابا اخماش و تو هم کشید

  

 همینجا بمون،اینجا خونه ت هست_

  

 خواستم جوابش و بدم که بنیامین زنگ زد،جواب دادم

  

 مجان_
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 مهمونا رفتن؟_

  

 آره_

  

 پس حاضر شو بیا،دم درم_

  

 ا اومدی دنبالم؟_

  

 آره،لباسات و بپوش منتظرم_

  

 باشه_

  

 گوشی رو قطع کردم و رو به بابا گفتم:
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 بنیامین اومده دنبالم_

  

ارد خونه شد،منم پشت با شنیدن اسم بنیامین چیزی نگفت و و

سر کردم،ویدا و صحرا  سرش رفتم،وارد اتاقم شدم و چادرم و

 اومدن تو اتاق،صحرا غمگین لب زد

  

 داری میری؟_

  

 آره بنیامین دم دره_

  

 ناراحت سرش و زیر انداخت و چیزی نگفت،ویدا نگام کرد

  

 جانان_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 جانم_

 

 تو برا هممون عزیزی،حتی برا بچه م_

  

 متعحب بهش نگاه کردم

  

 بچه؟_

  

 صحرا خندید 

  

 ریم خاله میشیم؟وای باورت میشه دا_
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 با ذوق و بی اراده جیغ زدم،سمت ویدا رفتم و محکم بغلش کردم

  

الهی من فداش بشم،عزیز دلم،وای چرا زودتر نگفتید؟فسقل خاله _

 چند ماهشه؟

  

 یه ماه_

  

 دستی روی شکمش کشیدم

  

 قربونش بشم من_

  

 خدا نکنه_

  

 صحرا رو هم بغل کردم و گفتم:
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 وشبخت بشیدری،ان شااهلل که خمبارکت باشه خواه_

  

 ممنون عزیز دلم_

  

 خب من دیگه برم،بنیامین منتظره_

 

 دستم رو باز رو شکمم ویدا گذاشتم و با خوشحالی گفتم:

 

 بای بای عشقِ خاله_

 

 ویدا هم صداش و بچگونه کرد
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 خاله جونمبا بای _

  

رها وارد پذیرایی شدم و از امین و رها هم خداحافظی کردم،رو به 

 گفتم:

  

 مامان کو؟_

  

 خوابید_

  

 چیزی نگفتم و از کنارش رد شدم

 

 جان_بی_دل#

 ۱۸۷_پارت#
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از خونه بیرون رفتم،بنیامین دم در بود،سوار ماشین شدم و حرکت 

 کرد

  

 سالم_

  

 علیک_

 

 رو بهش گفتم:

  

چرا امشب نیومدی؟این همه صحرا اصرار کرد،برات مهم نبود تو _

 ناراحت نباشه؟که تو همچین روزی 

  

 نمیذارم مرتیکه اون ٔ  من پام و خونه_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 معترض صداش زدم

 

 بنیامین_

 

چیزی نگفت،از بعد اون دعوایی که با بابا کرده بود خیلی عوض 

 شده بود،هیچ کدوممون نفهمیدم چه اتفاقی باعث این خشم

 بنیامین از بابا شده

  

 چی شد؟صحرا بله رو داد؟_

 

 دادم نفس عمیقی کشیدم و جواب

  

 آره_
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 خب پس مبارکه،کیان هم بدبخت شد_

  

 خیلی هم دلش بخواد دختر به این ماهی_

  

 قرار عقد و عروسی گذاشتن؟_

  

 آره قرار شد عقد و عروسی رو باهم بگیرن_

  

 حاال کی گذاشتن؟_

  

ماه دیگه،گفتن هر وقت که کاراشون جور شد،تاریخ یکی دو _

 خاصی نگفتن

  

 خوبه_
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کینگ نگه داشت،با هم وارد آسانسور شدیم،یه داخل پارماشین و 

 نگاه به سرتا پام کرد و لبخند زد

  

 چه خوشگل شدی پدر سوخته_

  

 پشت چشمی براش نازک کردم

  

 از اولم خوشگل بودم_

  

م و در و با کلید باز کرد،وارد خونه آسانسور ایستاد،بیرون رفتی

وض کردم و سمت شدیم،در و بست،وارد اتاقم شدم،لباسام و ع

دستشویی رفتم،وضو گرفتم و سجاده م رو پهن کردم،دو رکعت 

ر خوندم،از ته دلم برای خوشبختی صحرا و نماز شک
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کیان،خوشحالی مامان،خوب شدن بابا،خوشبختی رها و 

 ه ش و امین دعا کردم بنیامین،سالمتی ویدا و بچ

 

 خدایا خودم و میسپارم به خودت_

 

دم و دورم ای بافته شدم و باز کرسجاده رو جمع کردم،موه

ریختم،صدای بارون میومد،پنجره رو باز کردم،عاشق بوی بارون 

بودم،عمیق بو کشیدم،آهنگی رو که همیشه موقع بارش بارون 

 گوش می کردم گذاشتم و چشمام و بستم 

 

 ت هنوز مثل بارونه تازه و خنک و ناز و آرومه بودن» 

 اختن تا دوست نداشته باشم حتی االن از پشت این دیوار که س

 اتل و متل بهار بیرونه مرغابی تو باغش میخونه 

 باغ من سرده همه ی گالش پژمرده دونه دونه 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بارون بارونه ، بارون بارونه ، بارون بارونه ، بارون بارونه 

 « ه ، بارون بارونه ، بارون بارونه ، بارون بارونهبارون بارون

 

نگ گوش می یچیده بود و با لذت به آهصدای بارون تو کل اتاقم پ

 کردم 

 

 « دلم تنگه پرتقال من , گلپر سبز قلب زار من» 

 

با شنیدن پرتقال من یاد حرف ظهیر افتادم،عصبی چشمام و باز 

زد؟چشمم به عروسکی که کردم،چرا اینقدر بی پروا حرف می 

ظهیر بهم داد افتاد،ناخودآگاه لبخندی رو لبام اومد،عروسک رو 

 اشتم،رو بهش زمزمه کردمبرد

 

 با حرفاش من و می ترسونه_
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 من و ببخش از برای تو هر چی که بخوای میارم » 

 « اتل و متل نازنین دل زندگی خوب و مهربونه

 

 سرم لبش،کالفه ٔ  شهچهره ش اومد تو ذهنم،نگاهش،لبخندای گو

 بشه دور ذهنم از ش چهره تا دادم تکون و

 

 یه کوچیک و بزرگمونه عطر و بوش همین غم و شاد» 

 آهای زمونه ، آهای زمونه این گردونتو کی داره میچرخونه 

 آهای زمونه ، آهای زمونه 

 بودنت هنوز مثل بارونه مثل قدیما پاک و روونه 

 نمونه از پشت این دیوار بیرحمی که بی

 هاچین و واچین عسل شیرین قصمون هنوز ناتمومه 

 سرنوشتمونه  از اینجا به بعد کی میدونه که چی
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 « بارون بارونه ، بارون بارونه ، بارون بارونه ، بارون بارونه

  

 )پرتقال من( طاهر قریشی

  

عصبی پنجره رو بستم و آهنگ و خاموش کردم،چه م شده 

م؟من حتی نباید برای یه لحظه هم بود؟عقلم و از دست داده بود

رو که شده بهش فکر کنم، سریع رو تخت دراز کشیدم و چشمام 

 بستم تا خوابم ببره...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۸۸_پارت#

 

 )رها(
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سوار آسانسور شدم،تو آینه آسانسور به خودم نگاه کردم،رژ بنفشم 

 بیرون آسانسور ایستاد،از آخر ٔ  خیلی به صورتم میومد،طبقه

رفتم،جانان مثل اینکه امروز اینجا نبود،سمت دختری که رو 

 صندلی منشی نشسته بود رفتم

  

 سالم_

  

 سرش و باال آورد

  

 سالم بفرمایید_

  

 با مهندس اعتماد قرار داشتم_

  

 کدومشون؟_
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 کسری اعتماد_

  

از باال تا پایینم و آنالیز کرد و اخماش تو هم رفت،متعجب بهش 

 نگاه کردم

  

 لی هست؟مشک_

  

 یه کم هول شد

  

 نه چند لحظه وایسید بهشون خبر بدم_

  

 تلفن و برداشت 
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 وم میخوان ببیننتوندس یه خانآقای مهن_

  

 با اخم بهم نگاه کرد و گفت:

  

 رها خانم؟_

  

 بله_

  

به اطراف نگاه کردم با سلیقه چیده شده بود،تلفن و گذاشت و رو 

 به من گفت:

  

 منتظرتوننبفرمایید _

  

 ممنون_
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 سمت در رفتم،در زدم

  

 بفرمایید_

  

 صندلیش بلند شددر و باز کردم و وارد اتاق شدم،کسری از رو 

  

 به به سالم خانم_

  

 در و بستم و لبخندی به روش زدم

 

 سالم_
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 به مبل ها اشاره کرد

  

 بیا بشین_

  

 رو یکی از مبل ها نشستم،کسری هم رو به روم نشست

  

 خوبی؟چه خبر؟_

  

 خوبم مرسی،خبری نیست_

  

 مدارکت و آوردی؟_

  

دم،نگاهی بهشون مدارکم و از تو کیفم بیرون آوردم و دستش دا

 انداخت
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 خب مثل اینکه همه چی کامله_

  

 ظهیر هم نباید ببینه؟_

  

نه ظهیر زیاد کاری به این مسائل نداره فقط وقتی یکی داغون _

 این کار مهارت دارهباشه میندازتش بیرون تو 

  

 از رو مبل بلند شد و تلفن و برداشت

  

 لطفا دو تا قهوه با کیک_

  

 چهره ش نگاه کردم روبه روم نشست بهگوشی رو گذاشت و 
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یکی تو رو بشناسه هیچ وقت باور نمیکنه بتونی اینقدر جدی _

 حرف بزنی

  

 خندید

  

 ما اینیم دیگه_

  

 از کی می تونم شروع کنم؟_

  

 از فردا شروع کن_

 

 خوبه_

  

 صدای در اومد،کسری گفت:
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 بفرمایید_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۸۹_پارت#

 

 

ماش تو هم بود،کسری رو میز گذاشت، اخ منشی قهوه و کیک و

 پرسید

  

 چرا تو آوردی پس مش کریم کجاست؟_

  

 دختر بدون نگاه به کسری جواب داد
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 بیرون کار داشتن،چیز دیگه ای الزم ندارید؟_

  

 نه ممنون_

  

 بیرون رفت،کسری هم اخماش تو هم بود،رو بهش گفتم:

  

 فکر کنم این منشیت با من مشکل داره_

 

 نگام کردجب متع

  

 چرا؟_

  

 از وقتی گفتم با تو کار دارم کال بهم اخم می کنه_
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 لبخند ملیحی زد،بحث رو عوض کرد

  

 زن داداش ما چطوره؟_

  

 خندیدم

  

 بینیمش،از صبح تا شب با کیانهواال ما که نمی _

  

اینا تو حالت عادی همیشه با هم بودن چه برسه به االن که _

 رسمی شده

  

 ،کمی مزه کردمبرداشتم قهوه م و
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 تو نمیخوای زن بگیری؟_

  

 هر وقت تو رو شوهر دادم خودمم زن میگیرم_

  

 به چشماش نگاه کردم

 

 میگم،واقعا جانان و دوست داره؟چه خبر از اون دوستت؟محمد رو _

  

 آره بابا،اصال از چشماش معلومه_

  

 چه جور پسریه؟_

  

 اون بهتر پیدا کنه خیلی آقاست.فکر نکنم جانان بتونه از_
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 جدی گفتم:

  

 خب پس چرا پا پیش نمیذاره؟_

  

 نمیدونم _

 

 مناسبی ٔ  کمی دیگه از قهوه م و خوردم،تو فکر رفتم،محمد گزینه

جانان بود،یعنی این احتمال وجود داشت که جانان هم ازش  برای

 خوشش بیاد؟

 

                      ** 

 )ظهیر(
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 نشستم رو به روی بنیامین رو مبل

  

 خب چی شد؟_

  

 دیشب رفتم خونه شون،خواهرشم بود_

  

 خب_

  

باهاش گرم گرفتم،بهش گفتم که میتونه روم حساب باز کنه و از _

 اما مشکل اینه واقعا پسر درستیه،دستش کج نمیرهاین چرت و پرتا،

  

 نفس عمیقی کشید

  

 خواهرشم دختر ساده ای بود،کاش سعید این کار و نمی کرد_
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 ع به سعید چیزی نگفت؟اجر_

  

نه فقط گفت که پدر و مادرمون فوت کردن و یه برادر بزرگتر هم _

 داریم که اینجا نیست

 

 پرسیدبنیامین نگام کرد،آروم 

 

چرا باید سیاوش و سونیا تاوان گناه سعید رو بدن؟یعنی هیچ راه _

 دیگه ای وجود نداره؟ 

 

 عصبی جواب دادم
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تره می تنها چیزی هم که من از دخاینا میدونن سعید کجاست،_

خوام اینه که فقط بهم بگه سعید کدوم گوری رفته،و اما 

ن چه حالی سیاوش،بذار سعید بفهمه یکی بی گناه بیوفته زندا

داره،بذار داداش عزیزش رو اون تو ببینه بفهمه باهام چیکار 

 کرده،من نمیگذرم بنیامین،اگه جا زدی همین حاال بیخیال شو

 

 م گذاشت رو شونهدستش و 

 

 تنهات نمیذارم رفیق_

 

 نفس عمیقی کشیدم

  

 برای ناهار با سونیا قرار دارم_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بنیامین از رو مبل بلند شد و گفت:

 

 دوارم همه چیز همونجوری پیش بره که می خوایمامی_

  

 حتما همینجوری میشه_

  

 من دیگه میرم،کار دارم_

  

 باشه_

  

یر ت سونیا،امروز باید یه کم از زاز اتاق بیرون رفت،فکرم رفت سم

زبونش حرف می کشیدم،از رو مبل بلند شدم و از اتاق بیرون 

بیرون اومد،برام مهم نبود رفتم،درِ اتاق کسری باز شد،رها از اتاق 
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که اینجا چیکار می کنه،بدون توجه بهش سوار آسانسور شدم،قبل 

 از اینکه در بسته بشه اونم سوار شد

  

 سالم_

  

 وابش و بدماشتم جحال ند

  

 نمیخوای بدونی اینجا چیکار می کردم؟_

  

 مهم نیست_

  

 قراره باهاتون کار کنم،کسری استخدامم کرد_

 

 ادمخونسرد جواب د
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 مبارکه_

 

 با حرص گفت:

  

 ظهیر چرا ای..._

  

قبل از اینکه حرفش تموم بشه در باز شد و بدون اهمیت به اون 

 سمت مدرسه سونیا راه افتادم... بیرون رفتم،سوار ماشینم شدم و

 

 جان_بی_دل#

 ۱۹٠_پارت#

 

 )ظهیر(
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همراه سونیا وارد رستوران شدیم،مانتو و شلوار مدرسه تنش 

بود،سمت میز گوشه سالن رفت،منم دنبالش رفتم،رو به روی هم 

 نشستیم

  

 وای اینجا چقدر قشنگ و بزرگه_

  

 کرد می نگاه رستوران ٔ  با ذوق به گوشه گوشه

  

 جا باید غذاهاش خیلی گرون باشه نه؟ینا_

  

 لبخند زدم

  

 مگه مهمه؟_
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 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 با ناراحتی نگام کرد

  

 برای ما مهمهبرای شما پولدارا مهم نیست ولی _

  

 فعال که با منی پس نباید برات مهم باشه_

  

 گارسون سمتمون اومد

  

 چی میل دارید قربان؟_

  

 به سونیا نگاه کردم
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 چی میخوری؟_

 

 دواب داسریع ج

  

 برگ_

 

 رو به گارسون گفتم:

  

 دو تا برگ با مخلفات_

  

 چشم_

  

 به سونیا نگاه کردم
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بگی؟از خونوادت،تا حاال حرفی راجع نمی خوای یه کم از خودت _

 گفتم برات کامل خودم ٔ  بهشون نزدی،من از خونواده

  

 من با داداشم زندگی میکنم،پدر و مادرم فوت شدن_

  

 هخدا رحمتشون کن_

  

 ممنون_

  

 فقط دو تا بچه اید؟_

  

 نه یه برادر دیگه هم دارم_
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 پس اون کجاست؟_

  

 غمگین نگام کرد 

  

 نمیدونم_

  

 یعنی چی؟_

  

خیلی وقته پیشمون نیست،پنج ساله که رفته،ولی نمی دونیم _

 کجاست

 

 اخم کردم

  

 مگه میشه؟_
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 آه عمیقی کشید

  

 فعال که شده_

 

 آروم پرسیدم

  

 ی داشت؟ت مشکلداداش_

 

 سریع جواب داد

  

میشه راجع بهش حرف نزنیم؟دوست ندارم بهش فکر کنم،حرف _

 قضیه عصبیم می کنه زدن راجع به این
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قطعا اگه بیشتر سؤال می پرسیدم شک می کرد به خاطر اینکه 

 شک نکنه گفتم:

  

 هر جور که تو میخوای_

  

 ونیا گفتم:گارسون غذاهامون و آورد و رو میز گذاشت،رو به س

  

 بخور تا سرد نشده_

  

قاشق و چنگال و برداشت و شروع کرد ولی از ذوق اولیه ش 

نبود، مطمئن بودم داره دروغ میگه نمی تونستم باور کنم خبری 

سعید سونیا رو بی خبر از خودش گذاشته و رفته،اون جونش در 

میرفت برای سونیا،یادمه همیشه می گفت همه دنیام همین خواهر 
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چولومه،خوشحال بودم که هیچ وقت موقعیتی پیش نیومده بود کو

 ه سعید ببینن...تا سونیا و سیاوش من و بنیامین رو همرا

 

 جان_بی_دل#

 ۱۹۱_پارت#

 

 )جانان(

 

رو صندلی داخل پارک نشستم،یه ساعت پیش مبینا بهم زنگ زد و 

 ازم خواست تا بیام و ببینمش،صداش یه جوری بود

  

 سالم_

  

 ندلی بلند شدماز رو ص با دیدنش
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 سالم عزیزم_

  

 به چشماش نگاه کردم،سرخ سرخ بود، با نگرانی پرسیدم

  

 چیزی شده مبینا؟گریه کردی؟_

  

 اشکاش دونه دونه پایین ریخت،با گریه خودش و تو بغلم پرت کرد

  

 عزیزم چی شده؟چرا اینطوری گریه میکنی آخه؟_

  

 با صدای تو دماغی جواب داد
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 دم،دیگه بریدم،این زندگی لعنتی رو نمیخوامخسته شدیگه _

  

نشوندمش،خودمم کنارش از آغوشم جداش کردم و رو صندلی 

 نشستم

 

 درست حرف بزن ببینم چی باعث شده از زندگی خسته بشی؟_

  

 همه چی،همه کس_

  

 غمگین نگام کرد

  

 تو احساس خوشبختی می کنی؟_

  

 دمبنیامین اومد تو ذهنم،لبخند مالیمی ز
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 آره_

  

 چرا؟_

  

چون خدا رو دارم،چون کسایی که خیلی برام عزیزن پیشم _

 دارم برای بهتر شدن زندگیم میجنگم هستن،چون

 

 با بغض لب زد

  

خب حق داری احساس خوشبختی کنی،مامان و بابات دوست _

 دارن،هر کاری که دوست داشته باشی میتونی انجام بدی

  

 لبخند تلخی اومد رو لبام
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 مگه بابا و مامان تو دوست ندارن؟_

  

 ٔ  سالمه رو مثل یه بچهاونا اصال من و نمیبینن،منی که بیست _

 به هم پوشیدنم لباس طرز برای میکنن،حتی نگا ساله سه

 کنن دخالت میدن اجازه خودشون

  

 اشکاش همینجوری پایین میریخت

  

 االن مشکلت چیه؟این گریه ها برای چیه؟_

  

ذارن به آرزوهام برسم،اونا مانع ازم میگیرن،نمی دارن همه چیم و_

 خوشبخت شدن منن
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 چرا؟_

  

 با گریه ادامه داد

  

بابام میگه دیگه نمیذارم بری دانشگاه، از اولم نمی خواست برم _

این رشته، محمد کمکم کرد،بعدشم بابا گفت حتی این رشته هم 

 بخونه من هیچ وقت نمیذارم وارد تئاتر بشه

  

 ادو قورت دآب دهنش 

  

االن حتی میگه دیگه نمیذارم بری دانشگاه،من میمیرم _

 رشتمه همین زندگیم ٔ  نها انگیزهجانان،ت

 

 آروم پرسیدم
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 مگه داداشت پشتت نیست؟_

 

 نه_

 

 چرا؟ _

  

 با چشمای اشکی خیره م شد

  

مچم و با دوست پسرم گرفتن،کسی تو خونه باهام حرف _

م بیرون،محمد ازم دلخور شده نمیزنه،حبسم کردن،نمیذاشتن بیا

پنهون نکنم،با وجود چون قبال ازم قول گرفته بود هیچی رو ازش 

 این بازم خواست ازم حمایت کنه اما بابام این بار کوتاه نیومد
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 پس االن چجوری اومدی بیرون؟_

  

 فرار کردم_

  

 ناباور نگاش کردم

  

 یعنی چی؟_

  

 شتتو اون خونه می موندم بابام من و میک_

  

 دوباره شدت گریه ش بیشتر شد
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یه؟من یه دختر بیست مگه اصال دوست پسر گرفتن مشکلش چ_

سالم،چرا نمیخوان بفهمن من خودم حق دارم برای زندگیم تصمیم 

 بگیرم

 

 جدی گفتم:

  

مبینا چرا فرار کردی؟با این کارت فکر میکنی همه چی درست _

 میشه؟آخرش که چی؟

 

 جیغ زد

  

 دوستام همه ٔ  تا االن خونه بخورم؟مطمئنم خب من چه گهی_

 نمیرسه تو به فکرشون رفتن،ولی
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 دستمالی از تو کیفم درآوردم و دستش دادم

  

 اشکات و پاک کن_

  

 اشکاش و پاک کرد،جدی بهش خیره شدم

  

 باید برگردی خونه_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۹۲_پارت#

 

 برگردم تا تو خونه حبسم کنن؟_
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وست دارن،دلت میاد انتن،مامان و بابات دمبینا اونا االن نگر_

 کنی؟اینجوری اذیتشون 

  

 پس چرا اونا دلشون میاد که من و اذیت کنن؟_

  

ببین عزیزم من نمیتونم به جای پدر و مادرت چیزی بگم چون _

اصال جای اونا نیستم،شاید اونا دلیلی دارن برای این رفتارشون،من 

نم به خودم اجازه بدم کارشون رو تأیید نمی کنم اما نمی تو

که تو کار اشتباهی  قضاوتشون کنم ولی االن اینو میدونم

 کردی،اینجوری همه چیز بدتر میشه 

  

 میگی چیکار کنم؟_

  

 پاشو برو خونه_
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 زندگیم و جهنم میکنن_

  

 لبخند آرومی زدم

  

اونا دوسِت دارن،دلشون نمیاد که اذیتت کنن،پاشو برو بدون داد _

 ردن بشین باهاشون منطقی حرف بزنزدن و دعوا ک

 

 عصبی جواب داد

  

 اونا اصال نمیدونن منطق چیه_

  

 نفسم و کالفه بیرون دادم
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 داداشت که منطقی هست_

  

 سرش و زیر انداخت

  

تا وقتی قضیه دوست پسر رو نفهمیده بود منطقی بود،ولی االن _

 رگ غیرتش باد کرده فعال

  

 یه کم مکث کردم

  

 ؟دوسِش داری_

 

 نگام کرد

  

 کی رو؟_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 دوست پسرت_

 

 خوشم می اومد ولی حاال نهقبال ازش _

  

 پس چرا باهاشی؟_

  

 چون کمبودام و جبران می کنه_

  

 یعنی اونقدر پسر خوبیه که میتونه کمبودات و جبران کنه؟_

  

 پوزخند زد

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دروغگوی خوبیه،گاهی وقتا اینقدر قشنگ دروغ میگه و رویا _

ت دارم سالهای سال تو دروغا و رویاهاش غرق میبافه که دوس

بشم،اوالش فکر می کردم بهترین پسر روی زمینه،اولین دوست 

پسرم بود بعد فهمیدم اون به غیر دروغ چیزی نمی گفت ولی من 

اونقدر کمبود داشتم که ساعتها به دروغاش گوش می دادم و فکر 

 می کردم باهام رو راسته

  

 لبخند غمگینی زد

  

 و بودمجای تکاش _

  

ی دیگه باشی،چون تو زندگی بقیه هیچ وقت نخواه که به جای یک_

نیستی،گاهی آدمایی رو میبینی که فکر میکنی خوشبخت تر از اونا 

وجود نداره،ولی وقتی بعضی چیزا از زندگیشون بدونی میفهمی که 
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خودت خیلی خوشبخت تری،حسرت زندگی کسی رو نخور،چون 

 خودشون رو دارنهمه آدما مشکالت خاص 

  

 ردسرش و باال آورد و نگام ک

  

پاشو برو خونه،کلی دختر تو این شهر هست که آرزوشون اینه _

 فقط سرپناهی برای خواب داشته باشن،بعد تو از خونه زدی بیرون؟

 

 مظلوم گفت:

  

 میای باهام؟_

  

 کجا بیام؟_
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 خونه مون،تنهایی می ترسم_

 

 به نظرم بهتره من نباشم_

  

 هش میکنم جانان،تنهایی نمی خوام برمواخ_

  

 ناچار قبول کردم... به

 

 جان_بی_دل#

 ۱۹۳_پارت#

 

 )محمد(
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مامان و بابا کنار هم نشسته بودن،مامان مدام گریه می کرد و می 

گفت االن بچه م کجاست،نمی دونستم دیگه باید چیکار کنم،هر 

 جا که به ذهنم می رسید رفته بودم تا پیداش کنم

  

 د دوستای دیگه ش و نمیشناسی؟ حمم_

  

 نه بابا،مبینا فقط با همینا در ارتباطه_

  

 بمیرم براش،چیکار کنیم؟بچه م االن مونده تو خیابونا؟_

  

 گریه نکن مادر من،با گریه کردن که چیزی درست نمیشه_

  

 رو به بابا گفتم:
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 ردیدبرخورد می کتند رفتید بابا،نباید تا این حد با تندی باهاش _

 

بابا با ناراحتی سرش و زیر انداخت،با صدای زنگ اف اف مامان از 

جا پرید و با شتاب سمتش رفت،پشت سرش رفتم، مبینا بود،نفس 

آسوده ای کشیدم و در و باز کردم،سه تایی سمت حیاط رفتیم،با 

دیدن جانان متعجب سرجام ایستادم، همراه مبینا داخل 

 غلش کردینا رفت و باومدن،مامان سمت مب

  

کجا بودی عزیز دلم،میدونی چی کشیدیم تو نبودنت؟آخه این چه _

 کاریه با ما می کنی

 

 جانان رو بهمون گفت:

  

 سالم_
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 سالم خوش اومدی_

 

 مامان با خوشرویی جواب داد

  

 سالم دخترم خوش اومدی_

 

مبینا از بغل مامان بیرون اومد و کنار جانان ایستاد،بابا هم جواب 

 ان رو داد،مامان رو به مبینا پرسید سالم جان

  

 کجا رفته بودی مبینا؟_

  

 پیش جانان بودم_
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 با اخم به مبینا خیره شدم

  

 نمی خواستم بیام خونه،به زور جانان اومدم_

  

 بابا رو به هممون گفت:

  

 همونمون و تو حیاط نگه داریم،بهتره بریم داخلدرست نیست م_

  

راه یه کم  فقط با مبینا جان اومدم تونه ممنون من مزاحم نمیشم،_

 حرف زدیم

 

 بابا جواب داد
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اینجوری که نمیشه،من نمیذارم مهمونم اینطوری از خونه م بره _

 بیرون

  

 فتبابا خودش جلوتر از ما راه افتاد،مامان دستش و سمت جانان گر

  

 بیا تو دخترم،تعارف نکن_

  

شکر گفتم،همین که مامان و جانان و مبینا داخل رفتن، خدا رو 

داشت،وارد خونه شدم،همه رو مبل دور مبینا سالم بود جای شکر 

هم نشسته بودن،مامان سینی شربت و شیرینی رو، روی میز 

 گذاشت،کنارشون نشستم،مبینا بی حال بود

  

 مامان جان؟چرا رنگت پریده _
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 سرم گیج میره_

  

 پاشو برو استراحت کن_

  

بشه،مبینا  کش کرد تا از رو مبل بلندمامان سمت مبینا رفت و کم

 رو به جانان گفت:

  

ممنون به خاطر همه چی،حس میکنم تنها کار درستی که تو _

 زندگیم کردم این بود که امروز اومدم پیش تو،سبک شدم

 

 زدجانان لبخندی به روش 

 

 جان_بی_دل#

 ۱۹۴_پارت#
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 برو استراحت کن عزیزم_

  

 خداحافظ_

  

 به سالمت_

  

 راه مامان سمت اتاقش رفت، بابا رو به جانان پرسیدا هممبین

  

 میتونم بپرسم مبینا چرا پیش شما اومد؟چی میخواست؟ _

 

 آروم جواب داد
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ولی راستش من اصال دوست نداشتم حتی باهاش تا اینجا بیام _

خب اون به شرطی حاضر شد برگرده خونه که باهاش بیام،انتظار 

 رفتار خیلی بدی باهاش داشته باشیدداشت با برگشتنش به خونه 

  

 به بابا نگاه کرد و ادامه داد

  

قطعا درست نیست که من تو مسائل خانوادگی شما دخالت کنم _

 نمولی به عنوان دوست مبینا شاید بهتر باشه این حرف رو بز

  

 کمی مکث کرد
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ازتون میخوام بشینید به حرفاش گوش بدید و سعی کنید تا _

نید،حرف زدن و صمیمیت می تونه خیلی از حدودی درکش ک

 مشکالت رو حل کنه

 

 بابا سریع جواب داد

  

 اون چیزی که اون میخواد با خونواده ما سازگاری نداره_

  

مبینا میخواد من نمیخوام راجع به خوب و بد بودن چیزی که _

حرف بزنم،ولی از این مطمئنم که شما خیلی بهتر از چیزی که 

دخترتون ارتباط برقرار کنید و اگه جایی از  هستید میتونید با

 کنید زندگیش رو اشتباه رفت اون و متوجه اشتباهاتش

  

 از رو مبل بلند شد
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ببخشید که مجبور شدم یه کم دخالت کنم،به خاطر اصرار شما _

داخل ولی واقعا باید برگردم خونه،اگه اجازه بدید دیگه از  اومدم

 حضورتون مرخص میشم

 

 هش گفت:بابا رو ب

 

 برای شام پیشمون بمون دخترم_

  

نه ممنون باید برم،از خانم نامی هم به جای من خداحافظی _

 کنید،خداحافظ

  

 به سالمت دخترم_
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 همراه جانان وارد حیاط شدم،رو بهم گفت

  

 چرا اومدید بیرون؟بفرمایید داخل_

  

 میرسونمت_

  

 نه ممنون اسنپ میگیرم_

  

 درست نیست تنهایی بریهوا داره تاریک میشه _

  

 ممنون ولی ترجیح میدم تنهایی برم_

  

 اخمام تو هم رفت
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 تا این حد غریبه هستم که حاضر نیستی باهام سوار ماشین بشی؟_

 

 آروم جواب داد

  

 منظورم این نبود،فقط نمیخوام تو زحمت بیوفتیدنه _

  

 جلوتر از اون از خونه بیرون رفتم و گفتم:

  

 اشینم بیرونهزحمتی نیست م_

  

از چهره ش معلوم بود که خیلی معذبه،درِ عقب و باز کرد و سوار 

شد،لبخندی به روش زدم و سوار شدم، قبل از اینکه ماشین رو 

 روشن کنم گفتم:
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 ممنون که باعث شدی مبینا برگرده_

 

 لبخند زد

 

 کاری نکردم،فقط بیشتر مواظبش باشید_

 

 حتما_

 

 جان_بی_دل#

 ۱۹۵_پارت#

 

  یر()ظه
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از خونه بیرون اومدم،جانان ودیدم که از ماشینی پیاده شد،به راننده 

ش نگاه کردم،محمد بود،ناخواسته اخمام تو هم رفت و پوزخندی 

کیه مثل بقیه،فقط ادعای پاکی می کنه،همه رو لبام اومد،اینم ی

شون تا یه پسر می بینن شُل میشن،جانان سمتم اومد،محمد من و 

 ندید و حرکت کرد

  

 سالم_

  

 بدون اینکه جواب سالمش رو بدم گفتم:

  

 میبینم که تو هم با پسر جماعت میپلکی_

  

 چیزی نگفت و سرش و زیر انداخت،عصبی توپیدم
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این سرخ و سفید شدنا و سر زیر انداختنات  من فقط نمیفهمم_

 دیگه چه صیغه ایه؟

  

 سرش و باال آورد،بدون کوچک ترین واکنشی گفت:

  

 ایلید میتونید فکر کنیدر که مهر جو_

 

 با حرص گفتم:

  

 دیگه جوری رفتار نکن که انگار قدیسه ای،حالم بهم میخوره_

  

چی خوشتون میاد و چرا فکر می کنید برای من مهمه که شما از _

 از چی بد؟
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 همین که خواست در و ببنده کنترل زبونم و از دست دادم

  

دری و ساده بود،اونم بلد بوده شایدم مثل مادرتی،میگفتن اونم چا_

 چهره ی مظلومش بقیه رو فریب بدهبا 

  

 سرجاش خشک شد،سمتم برگشت،ناباور نگام کرد،پوزخند زدم

  

 قضیه،اینکه ساده و پاک خودتون و نشون بدیدشاید ارثیه این _

  

بدون پلک زدن بهم خیره شد، چشماش قرمز شده بود ولی گریه 

ر و بست،عصبی لگد محکمی به نکرد،بدون گفتن هیچ حرفی د

 ماشین زدم
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 لعنتی_

 

 کالفه دستی به صورتم کشیدم و زمزمه کردم

 

 لعنت به من_

 

 بلند تر گفتم:

 

 لعت به خودِ عوضیم_

 

                   *** 

 )جانان( 
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 در و باز کردم،بنیامین لباس پوشیده سمتم اومد

  

 خوب شد زود رسیدی_

  

 با بی حالی گفتم

  

 آره_

  

 خوبی؟چرا چشمات قرمزه؟_

  

 خوبم فقط خسته م_

  

باشه پس استراحت کن،من باید با ظهیر تا یه جایی برم دم در _

 اش،فعال خداحافظمنتظرمه،شامت و بخور و منتظرم نب
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بدون اینکه جوابش و بدم در و بست،با بی حالی پاهام و دنبال 

 م،نگاهمستنش دیوار ٔ  خودم کشیدم،وارد اتاقم شدم،رو زمین گوشه

 اشکام روزام این محبوبِ عروسکِ دیدن چرخوندم،با اتاق تو و

 زور بهم دارن هم خونه دیوار و در کردم می ریخت،حس پایین

این و نداشتم که به این فکر کنم اون از کجا  توان میگن،حتی

 زدم داد توانم تموم دونست،با می رو فاطمه ٔ  قضیه

 

 خدااااا_

 

 هق زدم

 

 میشه؟  خسته م،کی تموم_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 جیغ کشیدم

 

کو اون مادری که همه میگن شبیه اونم؟کو اون مادری که دارم _

 تاوان اشتباهش و پس میدم؟ 

 

 زار زدمدستم و به زمین کوبیدم و 

 

به آدمات بگو دست از سرم بردارن،کجا برم تا دیگه قضاوتم _

 نکنن؟ 

 

 زمزمه کردم

 

 بهشون بگو بس کنن،دیگه طاقت ندارم_
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زور خودم و به کیفم رسوندم تا قرصم رو  می کرد،بهقلبم درد 

دربیارم اما نبود،کیف و با حرص پرت کردم،با گریه رو زمین دراز 

 م گذاشتم،با التماس لب زدمکشیدم و دستم و رو قلب

 

 میشه بغلم کنی؟میشه دیگه صدای کسی رو نشنوم؟_

 

 اشکام صورتم و خیس کرده بود،نالیدم

 

 تو رو خدا بغلم کن_

 

ته دل برای اینکه داشتم خدا رو به خودش قسم می دادم زار  زا

 زدم...

 

 جان_بی_دل#
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 ۱۹۶_پارت#

 

 )رها(

 

 رها بدو بنیامین دم در منتظرته_

  

شنیدن صدای مامان چمدون کوچیکم و برداشتم،از همه شون  با

خداحافظی کردم و سمت در رفتم،در و باز کردم،بنیامین از ماشین 

 و از دستم گرفتپیاده شد و چمدون 

  

 سالم_

  

 سالم،میذاشتی یه کم دیرتر میومدی_
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 ببخشید،دیشب دیر خوابیدم بخاطر همین خواب موندم_

  

 عقب گذاشتچمدون و صندوق 

  

 بشین بریم دیر شده همه منتظرن_

  

در جلو رو باز کردم و سوار شدم،سمت عقب چرخیدم،بهار و جانان 

 کنار هم نشسته بودن

  

 سالم_

 

 واب دادر جبها

  

 سالم عزیزم_
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 بنیامین هم نشست،ماشین و روشن کرد و راه افتاد

 

 جانان رو بهم گفت:

  

 سالم،صبح بخیر_

 

 رحالشون نگاه کردمبه قیافه های س

  

وای نمیدونید با چه مکافاتی از خواب بیدار شدم،االنم دارم _

 میمیرم اینقدر که خوابم میاد

 

 بنیامین توپید
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نیست،میخوای بخوابی برو رو تختت  ز خواب خبریتو ماشین ا_

 بخواب

  

 نه بابا دلم نمیاد تو جاده چالوس بخوابم که_

  

 رو به بنیامین گفتم:

  

 چندتا ماشین میریم؟کیا میان؟_

 

سه تا ماشین،ظهیر و کسری و آرمان و نیما با یه ماشین،سینا و _

 ه با همیمساغر و افسانه و بردیا هم با یه ماشین دیگه،ما هم ک

  

 اوه اوه،ظهیر که دهن این سه تا رو سرویس می کنه تو ماشین_
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 حقشونه،از بس که چرت میگن_

  

ر و سینا راننده بودن،بنیامین شیشه سمت به بچه ها رسیدیم،ظهی

 خودش و پایین کشید و رو به ظهیر گفت:

  

 بریم؟_

 

 ظهیر جواب داد

  

 آره دیگه همه اومدیم_

  

پشت سر هم حرکت ید،هر سه ماشین شیشه رو باال کش

کردیم،ظهیر جلوی ما و سینا هم پشت ما بود،به پنجره تکیه دادم 

 و روم و سمت جانان و بهار کردم
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 نمیدونستم بهارم میاد_

  

 لبخندی بهش زدم

  

 کار خیلی خوبی کردی اومدی_

 

 جواب داد

  

 ممنون رها جون_

 

 جانان پرسید
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 صحرا چرا نیومد؟_

  

 اید برای مراسم آماده بشیمکیان ب گفت با_

  

اون که جهازش خیلی وقته آماده ست بقیه چیزا هم که زیاد وقت _

 نمیبره

  

 واالنمیدونم _

  

 رو به بنیامین گفتم:

  

 حداقل یه آهنگ شاد بذار تا خوابم بپره_
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دستش و سمت ضبط برد و آهنگ شادی گذاشت،صداشم تا ته 

 زیاد کرد...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۹۷_رتپا#

 

 )جانان(

 

بنیامین و رها مسخره بازی درمیاوردن و با صدای بلند با آهنگ 

 خندید،با خنده گفتم:میهمخونی میکردن،بهار هم بهشون 

  

 جان مادرتون بسه،بعدا خودتون سردرد میگیریدا_

  

 رها صدای آهنگ و کم کرد و با خنده رو به بنیامین گفت:
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 ریم حیفه کنسرت نزنیمبا این صدایی که ما دو تا دا_

 

 بنیامین آه کشید

  

 حیف من که استعدادام نادیده گرفته شده_

  

 خندیدم،اخم کرد

  

 ر،مگه دروغ میگم؟زهرما_

  

 نه عزیز دلم قطعا تو بهترینی،تو این شکی نیست_
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نیشش و کامل باز کرد،بهار لباش و به گوشم نزدیک کرد و با 

 صدای آهسته پرسید

  

 یومده؟بنیامین چرا نپس دوس دختر _

  

 آروم جواب دادم

  

 جدا شدن_

  

 متعجب نگام کرد

  

 چرا؟_

  

 با هم سازگار نبودن_
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 آها_

  

برق خوشحالی رو تو چشمای بهار دیدم،یعنی خوشحال بود که 

بنیامین از سارا جدا شده؟من از اولشم حس می کردم بهار نسبت 

پرسم تا مطمئن به بنیامین بی میل نیست،باید حتما از خودش ب

 بشم

 

                      *** 

 )ظهیر(

 

پیاده شدیم،سینا  داخل حیاط ویال ماشینا رو پارک کردیم،از ماشین

و بنیامین هم پشت سر من پارک کردن و پیاده شدن،بنیامین 

 سمتم اومد و باهام دست داد
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 چطوری پسر_

  

 خوبم،تو خوبی_

  

 خوبم_

  

ش پاره بود با وار کوتاه مشکی که چند جارها از ماشین پیاده شد،شل

یه مانتوی کوتاه مشکی تنش بود ،شالشم دور گردنش بود و طبق 

ول رژ قرمزش و با دست و دلبازی رو لباش کشیده معم

 بود،لبخندی بهمون زد و طرفمون اومد

  

 سالااام_
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 بچه ها جوابش و دادن،کنارم اومد،لبخند پهنی زد

  

 ؟سالمم جواب نداشت آقا_

 

 علیک_

  

 یه نگاه به سرتا پام کرد و آروم گفت:

  

 من فدای جذابیت و خوشتیپیت بشم_

  

نگفتم،جانان و دوستش سمتمون اومدن،جانان رو به همه چیزی 

 سالم کرد

  

 سالم_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 جوابش رو دادم

  

 سالم_

  

بدون اینکه حتی نگام کنه از جلوم رد شد،کالفه پوفی کشیدم،با 

 ما گفت:بچه ها داخل رفتیم،نی

  

 اتاقا رو مشخص کنید_

 

 کسری جواب داد

  

 یم کنیمشش تا اتاق داره،دو تا دو تا میتونیم تقس_
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 افسانه مخالفت کرد

  

 ما دخترا دلمون میخواد تو یه اتاق باشیم_

 

 کسری سرش و به معنی تأیید تکون داد

  

 هر جور دوست دارید_

  

افسانه حرف  به جانان خیره شدم،یه گوشه ایستاده بود و با

هارخونه صورتی که تا زانوهاش میزد،شلوار جین مشکی با پیرهن چ

داشت،لباساش همیشه یه سایز از خودش بزرگ تر بود به تن 

بود،دخترا سمت اتاقا رفتن تا لباساشون رو عوض کنن،آرمان 

 دستش و رو شکمش گذاشت
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 من خیلی گشنمه_

 

 کسری گفت:

  

 بگیریم بهترهناهار امروز و بریم از بیرون _

 

 بردیا با چشمای بسته لب زد

  

 م میاد من که دوست دارم برم بخوابم،واقعا خواب_

  

سمت دستشویی رفتم،سینا یه گوشه نشسته بود و مشغول گوشیش 

بود،کال پسر آرومی بود و زیاد با کسی کار نداشت،وارد دستشویی 

شدم،شیر آب سرد و باز کردم و چند مشت آب به صورتم 

 م،یه کم حالم جا اومد...پاشید
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 جان_بی_دل#

 ۱۹۸_پارت#

 

 )رها(

 

و چرت و پرت می گفتیم،کسری و  کنار هم رو مبل نشسته بودیم

 نیما رفته بودن تا برای ناهار غذا بگیرن،افسانه پر انرژی گفت:

  

 عصر بریم کجا؟_

 

 بردیا بی حوصله جواب داد

  

 درعجله کنعزیزم وایسا یه کم خستگیمون در بره بعد اینق_
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وا اومدیم اینجا که خستگیمون در بره دیگه،انتظار نداری که _

 خونه و بخوابم؟بشینم تو 

  

 االن که نذاشتی من یه کم بخوابم حداقل عصر بیخیالم شو_

  

 افسانه با عصبانیت گفت:

  

 من کال بیخیال تو میشم تا هر وقت دوست داری بخواب_

  

 فت،بردیا صداش زداز رو مبل بلند شد و سمت اتاق ر

  

 افسان_
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 بدون توجه به بردیا در اتاق و بست،ساغر با خنده گفت:

  

 عزیزم حاال باید تا عصر بری منت کشی،گاوت زایید_

  

 بردیا قیافه ش و مظلوم کرد

  

چرا نسل شما زنا منقرض نمیشه آخه؟پدر ما رو در آوردید،مگه _

 منِ بدبخت االن چی گفتم؟

 

 زد ساغر با شیطنت لب

  

 برم همین حرفت و به افسانه بگم؟_

  

 بردیا دستش و به منظور تسلیم باال برد 
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 آقا غلط کردم،بیخیال_

 

 از رو مبل بلند شد تا بره پیش افسانه 

 بنیامین رو به بردیا گفت:

  

 کجا میری؟_

  

 میرم منت کشی دیگه_

 

 بنیامین اخم کرد

  

 اق خواهرزادم؟ مگه من بی غیرتم بذارم تنهایی بری تو ات_
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 بردیا جواب داد

  

 خبریم،نگران نباشعمو جان همه مون از غیرت شما با _

  

 خواست در و باز کنه که بنیامین سمتش رفت و دستش و گرفت

  

 حداقل در بزن میخوای بری تو_

  

 همه مون خندیدیم،بردیا گفت:

  

 گیر دادیا_
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 پس چی،مسئولیت همه تون با منه_

  

 ست؟،حاال اجازه هچشم در میزنم_

  

 بنیامین خیلی جدی رو بهش گفت:

  

 هشدار میدم،نبینم از بوسه و بغل بیشتر پیش بریدادارم بهت _

  

 همه مون منفجر شدیم،با خنده گفتم:

  

 وای بنیامین بیا اونور اینقدر غیرتت و به رخش نکش،پسره گرخید_

  

 بردیا هم خندید،رو به بنیامین جواب داد
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 مپیش نمیری چشم بیشتر_

  

ت،ظهیر سری در و باز کرد و داخل رفت،بنیامین هم کنارمون نشس

 به نشونه تأسف براش تکون داد...

 

 جان_بی_دل#

 ۱۹۹_پارت#

 

 )جانان(

 

از ویال بیرون رفتم و سمت دریا حرکت کردم،ویالی ظهیر به دریا 

خیلی نزدیک بود،بچه ها گفتن یه کم استراحت می کنن ولی من 

یومد و ترجیح دادم بیام کنار دریا و یه کم ذهنم آروم خوابم نم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دریا رو سنگ بزرگی نشستم تقریبا خلوت بود،باد مالیمی بشه،کنار 

می وزید و روسریم رو به بازی گرفته بود،ادغام صدای دریا و 

باد،آواز دلنشینی به وجود آورده بود،به دختر و پسری که کمی 

دختر سرش و رو شونه پسر  دورتر از من نشسته بودن خیره شدم،

کرده بود،لبخندی رو  گذاشته بود و پسر هم دستش و دورش حلقه

لبام اومد،دیدن عشق و صمیمیت بین بقیه همیشه سرحالم می 

 کرد

  

تو هم دلت بغل می خواد که اینجوری نگاشون می کنی و لبخند _

 ژکوند میزنی؟

  

شست،به با شنیدن صدای ظهیر جا خوردم،نگاش نکردم،کنارم ن

 دریا خیره شدم

  

 دختر تنها بیاد اینجا بشینهاین ساعت از روز درست نیست یه _
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 کامال نادیده ش گرفتم

  

 چرا استراحت نکردی؟باید خسته باشی_

  

نمیدونم دلیلش چی بود،ولی واقعا انگار لبام و بهم دوخته بودن،دلم 

 نمیخواست چیزی بگم

  

 زبونت و موش خورده؟_

  

 روبه روم ایستاد،سرم و زیر انداختمبلند شد و از رو سنگ 

  

 باز باید حرف اون شبم و تکرار کنم؟چرا سرت و زیر میندازی؟_
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دوست نداشتم صداش و بشنوم،از رو سنگ بلند شدم،خواستم قدم 

بردارم که دوباره جلوم ایستاد،به چشماش نگاه کردم،تنها چیزی که 

 بود،اخماش تو هم بوداالن دلم نمیخواست بحث کردن با ظهیر 

  

 اون شبه؟چرا چیزی نمیگی؟به خاطر _

  

 لبخند تلخی زدم

  

نه،فقط حرفی برای گفتن ندارم،شما نیاز به این ندارید که _

طرفتون چیزی بگه چون علم غیب دارید خودتون بدون هیچ 

 دادگاهی محکومش می کنید

  

 :خواستم دوباره قدم بردارم که باز جلوم و گرفت،آروم گفت
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 نمی خواستم اون حرفا رو بزنم_

 

 رت دادمآب دهنم و قو

  

 مهم نیست_

 

 عصبی پرسید

  

 اگه مهم نیست پس چرا نادیده م میگیری؟_

  

 متعجب بهش خیره شدم

  

 چرا براتون مهمه؟_
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 دستاش و داخل جیبش گذاشت و به دریا خیره شد

  

 مهم نیست برام،فقط دلم نمیخواد منشیم اینجوری باشه_

  

شرکت هم دقیقا من اینجا منشی تون نیستم،مطمئن باشید تو _

 مثل یه منشی رفتار می کنم

  

از کنارش رد شدم،چند قدم بیشتر برنداشته بودم که صداش و 

 شنیدم

  

 شاید مادرت آدم خوبیه،شاید پاداش خوبی هاش تو بودی_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سرجام ایستادم،تا حاال کسی نگفته بود شاید مادرت خوب 

 فته بودن فاطمه اون موقع خودش رو خوب نشونباشه،همه گ

میداد،ناخواسته سمتش چرخیدم،بغض گلوم و گرفته بود،با صدای 

 لرزون گفتم:

  

 اگه بد باشه چی؟اونوقت من مجازات بدی هاشم؟_

  

 لبخند قشنگی زد،کامل بهم نزدیک شد،به چشمام نگاه کرد 

  

ه پاداش تو جز پاداش نمیتونی چیز دیگه ای باشی،ولی اینک_

اما این و میدونم که اومدی کارای خوب کی هستی معلوم نیست 

 تا حال دل خیلیا رو خوب کنی
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 قدم هم تا کرد خم و گرفت،خودش دست به رو روسریم ٔ  گوشه

 ندیده ازش حال به تا که لحنی دوخت،با چشمام به و بشه،نگاهش

 اومد حرف به بودم

 

 مثل حالِ دلِ من_

  

داره؟چشمایی که تو ذی ه این پسر چشمای نافتا حاال گفته بودم ک

یه لحظه غرق شدم و یادم رفت که نامحرمه،چرا دستام 

میلرزید؟چرا ضربان قلبم اینقدر تند بود؟آب دهنم و قورت دادم و با 

سرعت ازش دور شدم،تنها چیزی که میخواستم این بود که ازش 

 دور بشم و فرار کنم....

 

 جان_بی_دل#

 ۲٠٠_پارت#
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 ()ظهیر

 

ور شد،نمیدونم چرا این حرفا رو زدم و از همه جانان با عجله ازم د

بدتر نمیدونم چرا از گرفتنشون اصال پشیمون نبودم،رو به دریا 

وایسادم،نفس عمیقی کشیدم،چرا اینقدر دلخوری این دختر برام 

مهم  بود؟مگه تا حاال نشده دل کسی رو بشکونم؟پس چرا 

من بود ولی ه؟شاید چون قبال حق با هیچوقت اینقدر برام مهم نبود

در مورد این دختر همیشه ناحق گفتم،کالفه سنگی برداشتم و تو 

دریا انداختم،چرا چشماش تا این حد مظلوم بود؟چرا نمی تونستم 

مقابلش همون ظهیر بدجنسی که هیچی براش مهم نیست 

 باشم؟عصبی بودم،چون دلیل چراهام و نمی دونستم

  

 خوش میگذره؟_
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 برگشتم،اخم داشتشنیدن صدای رها سمتش  اب

  

 چرا دور و بر جانان میپلکی؟_

  

 وقت خیلی بدی رو برای بحث کردن انتخاب کرده بود

  

 به نفعته تنهام بذاری_

 

 با لودگی گفت:

  

 چرا؟جانان زده تو ذوقت؟_

  

 عصبی سمتش برگشتم 
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رم ببین زیاد زر زر می کنی منم االن اعصاب درست حسابی ندا_

نم که به ضررت باشه برو و شرت رو کم پس قبل اینکه کاری ک

 کن

 

 با حرص نگام کرد

  

نمیذارم به جانان نزدیک بشی،همه چیز و راجع به خودمون بهش _

 میگم

  

 یقه ش و محکم گرفتم،از بین دندونای کلید شده م غریدم

  

هر غلطی میخوای بکن،ولی یادت باشه که بری بگی پات گیر _

 میوفته
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 ناباور نگام کرد

  

 چی میگی؟_

 

 دستام مشت شد

 

تا حاال شده به روت بیارم تو چه لجنی غرق بودی و آوردمت _

 بیرون؟تا حاال حتی یک کلمه به روت آوردم؟ 

 

 چیزی نگفت فقط بی حال نگام کرد
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االن هم نمی خوام به روت بیارم چون منتی نیست چون تو اون _

مهم بود  تی،تنها چیزی که براملحظه برام مهم نبود تو کی هس

 ناموس بنیامین بود

 

 آروم لب زدم

 

 کاری نکن دهنم باز بشه_

 

 با صدای لرزون گفت:

 

 من اون موقع_

 

 سریع جواب دادم
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می دونم،اما فقط من می دونم،کسی که خبر نداره،اگه بقیه _

 بفهمن چی میشه؟ 

 

 با چشمای اشکی بهم زل زد

    

 ظهیرباهام نمی کنی  تو هیچ وقت این کار رو_

 

درسته من این کار و نمی کنم اما تا زمانی که جانان هیچی _

 نفهمه

 

 نگاهم و به چشماش دوختم

 

شاکی ام رها،هم از خودم هم از تو،پس بهتره دهنت رو ببندی و _

 همه چیز رو تو همون گذشته چال کنی
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 با گریه لب زد

 

 چرا جانان؟_

 

اینکه جانان ارش رد شدم،فکر بدون اینکه جوابش رو بدم از کن

 خواهر رها بود عصبیم می کرد...

 

                      *** 

 )رها(

 

خشک شده سرجام ایستادم،باورم نمی شد که ظهیر بخواد یه 

روزی این قضیه رو به کسی بگه،ظهیر نمی تونست این کار رو 

 باهام بکنه
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 رها اینجایی؟_

  

له هایی که م،بچه ها با وسیبا شنیدن صدای افسان سمتش برگشت

 دستشون بود سمتم اومدن،آرمان گفت:

  

 همینجا وسیله ها رو بذاریم خوبه دیگه؟_

 

 نیما جواب داد

  

 آره خوبه_

  

قرار بود کنار دریا شاممون رو بخوریم غروب شده بود،بچه ها 

 وسیله ها رو دونه دونه گذاشتن،ساغر نزدیکم 
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 اومد

  

 چرا قیافه ت این شکلیه؟_

 

 چه شکلیه؟_

  

 نمیدونم یه جوریه انگار که ناراحتی_

  

 لبخند مصنوعی زدم

  

 نه چیزی نیست_
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ده بود،همه مون پسرا آتیش بزرگی روشن کردن،هوا یه کم سرد ش

دور آتیش نشستیم و یه حلقه تشکیل دادیم،سینا هم طبق معمول 

 گیتارش و آورد و کنارمون نشست،ساغر با نیش باز گفت:

  

دونه عاشقونه بخون که االن آدم دلش رمانتیک بازی  شم یهدادا_

 میخواد

 

 سینا رو بهمون گفت:

  

 چی بخونم؟ _

  

 گفتن،غمگین لب زدمهر کدوم یه چیزی 

  

 ای کاش حسین توکلی رو بخون_
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سینا چند لحظه بهم خیره شد،سرش رو به معنی باشه برام تکون 

 داد و شروع کرد

  

 زم چقد بسازم دل بدم ببا» 

 مگه میشه مگه سادس مگه سنگم عزیزم 

 چقد بجنگم با دل بی تو تنگم 

 « تورو آخر در آوردن از تو چنگم عزیزم

  

به ظهیر خیره شدم،ناجی روزهای تنهاییم،کسی که گاهی سنگ 

می شد و گاهی یه جوری حمایتت می کرد که فراموش می کردی 

ر می تونست تنهایی،همه خاطره های خوب و بدم با اون بود،چطو

 اینقدر راحت ازم دست بکشه؟

 دلِ بی جان:
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 جان_بی_دل#

 ۲٠۱_پارت#

 

 

 تورو آخر در آوردن از تو چنگم عزیزم ... »

 رفتنت آشفتم کرد ندیدنت دیوونم کرد

 جای خالیت نبود آی کاش 

 کاش نمیدیدمت و کنده بودی دلتو 

 « عشق من کاش کاش کاش

  

ایین ریخت،کسی حواسش خیره ی صورتش شدم،ناخواسته اشکم پ

 مشون تو حال و هوای خودشون بودنبه من نبود،ه

  

 دوس دارم باز پیاده بریم » 
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 « زیر بارون مث قدیما

  

یاد وقتی افتادم که با کلی اصرار و خواهش راضیش کردم تا باهام 

زیر بارون قدم بزنه،آخه از بارون بدش میاد،وقتی هم که رفتیم 

که مجبور شده بود به خاطرم بیاد زیر کلی بد و بیراه بهم گفت 

بارون و خیس بشه ولی بهترین خاطره من همون قدم زدن زیر 

حاضر شده بود تن به کاری بده  بارون بود،چون ظهیر به خاطرم

 که ازش متنفر بود 

 

 باز بگی عشق چه خوبه » 

 بکوبه دالمون مث قدیما 

 دوس دارم زیر و رو شم 

 دوباره با حرفات صدات کنم 

 باز بخندی و من خیره شم 
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 « توی چشمات نگات کنم

  

نگاهش به جانان بود،دلم میخواست همینجا داد بزنم و بگم لعنتی 

به جز من کسی رو نگاه کنی،حق نداری به خواهری  حق نداری

 که اندازه ی جونم دوسش دارم خیره بشی

  

 رفتنت آشفتم کرد ندیدنت دیوونم کرد » 

 جای خالیت نبود ای کاش

 کاش نمیدیدمت و کنده بودی دلتو 

 « عشق من کاش کاش کاش

  

 )ای کاش( حسین توکلی
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بودیم،جو سنگینی بعد آهنگ هر کدوم تو حال و هوای خودمون 

 بود،آرمان معترض گفت:

  

بابا چیه فاز افسردگی گرفتید،اومدیم شاد باشیم،سینا از این به بعد _

 فقط باید شاد بزنی داداش

  

ش کلی حرف برای گفتن داشت،کسری اه کرد،چشماسینا بهم نگ

 چند تا بطری بیرون آورد و رو بهمون گفت:

  

 ز جذاب تغییر میدماالن فاز افسردگیتون رو  به یه فا_

 

 آرمان بشکن زد

  

 حاال شد،دمت گرم_
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 جانان از جاش بلند شد،افسانه رو بهش پرسید

  

 کجا میری؟_

  

 میرم نمازم و بخونم_

  

 باشه_

  

نان رفت،کسری گیالسا رو پر کرد، یکی برداشتم و یه نفس سر اج

 کشیدم،کسری توپید

  

جنس آشغاالش نیست که چه خبرته دختر،آروم بخور،این از اون _

 همین جوری سر میکشی،بد مست می کنه
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 بی توجه به حرفش گیالسم و دستش دادم

  

 بریز_

  

 مطمئنی؟_

  

 آره بریز ظرفیتم زیاده_

  

لم میخواست اونقدر بخورم تا همه ی هم ریخت،دیکی دیگه 

 فکرام از ذهنم بپرن...

 

 جان_بی_دل#

 ۲٠۲_پارت#
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 )ظهیر(

 

 شدم،کسری رو بهم گفت:از جام بلند 

 

 داداش چرا نمیخوری پس؟_

 

 آرمان خندید

  

 نگو که اهلش نیستی که میدونم اینکاره ای_

  

صبی لب اخم کردم،دخترا کامال مست بودن و الکی میخندیدن،ع

 زدم
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اونقدر احمقید که نمیدونید وقتی دختر باهاتونه نباید مثل گاو _

 بخورید و مست بشید؟

 

 ودش نبود و لبخند زدبردیا تو حال خ

  

 بیخیال بابا،بیا خوش باش_

  

 سری به نشونه تاسف براشون تکون دادم 

  

سمت ویال رفتم،گوشیم و جا گذاشته بودم،وارد خونه شدم،از پله ها 

اال رفتم،سمت اتاق رفتم و گوشیم و برداشتم،خواستم از پله ها ب

اتاق دخترا ن برم که صدایی شنیدم،گوشام و تیز کردم،صدا از پایی

میومد،سمت اتاق رفتم، در باز بود،جانان رو سجاده نشسته بود و 

قرآن رو با صوت می خوند،صدای خیلی زیبایی داشت دم در 
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،صدای گوشیم بلند شد،اه لعنتی،جانان وایسادم و به دیوار تکیه دادم

سمتم برگشت و با تعجب بهم خیره شد،سونیا بود،گوشیم و 

 که نگام می کرد نگاه کردمسایلنت کردم،به جانان 

  

 اینجا چیکار می کنید؟_

  

 خیلی رک گفتم:

  

صدات و شنیدم اومدم ببینم صدای کیه،دیدم قرآن میخونی _

 کردمصدات و دوست داشتم وایسادم گوش 

  

اخم کرد ولی چیزی نگفت،صدای در اومد،به پایین پله ها نگاه 

دستشویی کردم تا ببینم کیه،رها با شتاب خودش و تو 

 انداخت،صداش میومد و معلوم بود داره باال میاره
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 جانان پرسید

  

 کیه؟_

  

 رهاست،زیاده روی کرده داره باال میاره_

 

نی از پله ها پایین قرآن رو بست و چادرش و در آورد، بانگرا

م،رها از دستشویی بیرون اومد،جانان دستش رفت،منم دنبالش رفت

نه،رها با خنده به جانان خیره و گرفت و کمک کرد رو مبل بشی

 شد،با صدایی که مستی توش بیداد می کرد گفت:

  

 شیطونا دوتایی اینجا چیکار می کردید؟_
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 جانان غمگین لب زد

  

 کردی رها؟چرا اینقدر زیاده روی _

  

 رها قهقهه زد

  

 نپیچونید من و،تو هم آره جانان؟_

  

تو دستشویی  رها دوباره خواست باال بیاره که سریع خودش و

 انداخت،جانان کالفه نگام کرد 

  

 باید چیکار کنم تا مستیش بپره؟_

  

 برو سه قاشق عسل و تو یه لیوان آب گرم بریز و بیار_
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 اینجا عسل داریم؟_

  

 بینت کنار یخچال هستتو کاآره _

  

جانان سمت آشپزخونه رفت،رها از دستشویی بیرون اومد،با سستی 

خودش کشید و کنارم نشست،چشماش مست و پاهاش و دنبال 

 خمار بود

  

 وقتی جنبه ش و نداری چرا اینقدر میخوری_

 

  

 میخوام توی لعنتی از ذهنم بری_
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 شتنیشش و کامل باز کرد،سرش و رو بازوم گذا

  

 اوووم...چه سفته بازوهات_

  

 جانان با لیوانی که دستش بود سمتمون اومد

  

 بیا عزیزم یه کم بخور_

  

 لیوان و به دهن رها نزدیک کرد،همه ش و تا ته سر کشید

 

 پاشو بریم تو اتاق یه کم استراحت کن شاید حالت بهتر بشه_
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ین بیوفته دستش و گرفت و از رو مبل بلند کرد،رها نزدیک بود زم

،رو به جانان که دستش و گرفتم،اصال حواسش به خودش نبود

 گفتم:

  

 کنم،اینجوری نمیشهبغلش می _

 

 معذب بود

  

 آخه_

  

 آخه نداره_

  

دستم و زیر زانوهاش بردم و تو آغوشم گرفتمش،سرش و رو سینه 

م گذاشت، از پله ها باال رفتم،سمت اتاق قدم برداشتم و رو تخت 
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 اشکی کردم نگاه چشماش گرفت،به و تیشرتم ٔ  گذاشتمش،یقه

 بود

  

 نرو_

  

 بخواب_

 

 گرفتیقه م رو محکم تر 

  

 بگو که دوسم داریی،بگو که تنهام نمیذاری_

  

 چشماش غمگین بود،نفس عمیقی کشیدم،آروم گفتم:

  

 بخواب دختر_
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 خواستم برم که دستم و گرفت،به سختی لب زد

  

روی کنم تو مشروب خوردن،پس من همونیم که نمیذاشتی زیاده _

 ب کجا بودی؟امش

  

دت باید عقلت برسه که دیگه باید خودت مواظب خودت باشی،خو_

 زیاده روی نکنی چون دیگه برای من مهم نیست چیکار می کنی

  

اشکاش پایین ریخت،تنهاش گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم،جانان با 

 لیوان آبی که دستش بود کنارم اومد

  

 ن دادم،ممنونزحمتتو ببخشید_
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 سری براش تکون دادم و از پله ها پایین رفتم...

 

 جان_بی_دل#

 ۲٠۳_پارت#

 

 )جانان(

 

همه بچه ها اومده بودن تو ویال و تو پذیرایی نشسته بودن،هیچ 

کدوم حال درست حسابی نداشتن،برام جالب بود که چرا ظهیر 

و وضعشون نخورده بود،می دونستم که اونم اهلشه،نگاهی به سر 

کردم،هر کدوم یه گوشه ولو بودن و الکی میخندیدن و چرت و 

می گفتن،دنبال ظهیر گشتم،تو پذیرایی نبود،از در بیرون پرت 

 رفتم،تو حیاط بود،سمتش قدم برداشتم
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 آقا ظهیر_

  

 سمتم برگشتم و منتظر نگام کرد

  

 اینا حالشون خوب نیست باید چیکار کنیم؟_

 

 خونسرد جواب داد

  

 هیچی_

  

 اینجوری که نمیشه_

  

ن چیکار کنن؟حاال هم االن اگه من و تو اینجا نبودیم می خواست_

 فکر کن من و تو نیستیم
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 خب وقتی هستیم باید یه کاری بکنیم_

  

 دقیق نگام کرد

  

 تا حاال آدم مست ندیده بودی؟_

  

 با یادآوری بابا و مست شدناش زمزمه کردم

  

 دیدم_

  

عیه،کاری نمیخواد بکنی،با مرور مستی ی که اینا طبیپس باید بدون_

 میپره
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 نگرانشونمولی _

  

نگرانی نمیخواد،آدم مشروب میخوره تا مست بشه و حواسش به _

 هیچی نباشه بعد تو نگرانی که چرا اینا اینجورین؟

  

آه عمیقی کشیدم،سمت خونه رفتم،از این آبی گرم نمی شد،وارد 

ف میزدن و می خندیدن،از این جو ویال شدم،داشتن با هم حر

اتاقی که رها توش بود متنفر بودم،بدون توجه بهشون سمت 

رفتم،کنارش نشستم و به صورت قشنگش خیره شدم،داشت 

هذیون می گفت،معلوم بود حالش بده،دستم و رو پیشونیش 

 گذاشتم،خدا رو شکر تب نداشت.... 

 

                        ** 

 )ظهیر( 
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رفتم،سیگارم و روشن کردم،چند پک زدم،گوشیم بیرون  از ویال

 رد،سونیا بود،برداشتمدوباره زنگ خو

  

 جانم_

  

 ظهیر کجایی پس؟میدونی چقدر زنگ زدم؟_

  

 حواسم نبود،خوبی؟_

  

 آره،تو خوبی؟_

  

 خوبم_
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 کنار دریا رسیدم،خلوت بود

  

 خوش میگذره؟_

  

 صداش گرفته و غمگین بود

  

 نه_

  

 چرا؟_

  

 چون تو پیشم نیستی_

  

 پس چرا رفتی؟دلم برات تنگ شده_
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 تازه امروز اومدممن که _

  

بینیم،امروز خیلی تو هر روز میای دم مدرسه و همدیگه رو می_

 حس بدی داشتم که نبودی

  

 زود میام پیشت،ناراحتی که نداره_

  

صدای فین فینش اومد،معلوم بود داره گریه میکنه،دستام مشت 

 تم باهاش چیکار می کردم؟با صدای لرزونی گفت:شد،من داش

  

 باهاتون دختر اومده؟اصال چرا _
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کالفه چشمام و بستم،داشتم خیلی خودم و کنترل می کردم تا یه 

 چیزی بارش نکنم

  

عزیزم این چه سوالیه،مگه مهمه دختر باهامونه،من غیر تو کسی _

 رو نمیبینم نگران نباش

  

 کنارت باشنن بدم میاد دخترای دیگه اونا که تو رو میبینن،م_

  

 نداشتمدیگه حوصله ش و 

  

 من باید برم بعدا حرف میزنیم_

 

 آروم صدام زد 
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 ظهیر_

 

 سونیا باید برم_

 

 دوسِت دارم_

 

قطع کرد،عصبی سیگار دیگه ای روشن کردم،چه م شده بود؟مگه 

 همین رو نمی خواستم؟پس چرا حالم خوب نبود؟

 

 جان_بی_دل#

 ۲٠۴_پارت#

 

 )رها(
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کنارم خوابیده بود،از رو با سر درد بدی از خواب بیدار شدم، جانان 

تخت بلند شدم،سرم گیج رفت،وارد حموم داخل اتاق شدم،دیشب 

خیلی زیاده روی کردم،اصال چیزی یادم نمیومد،زیر دوش وایسادم 

و آب سرد و باز کردم، تموم تنم یخ زد ولی خب نیاز داشتم تا یه 

بشم،چند دقیقه زیر آب سرد موندم و بعد خودم و کم سرحال 

له م و دورم پیچیدم و از حموم بیرون رفتم،جانان تو اتاق شستم،حو

نبود،شلوارک لی با تاب مشکیم و تن کردم،با حوله آب موهام و 

گرفتم و همونجوری خیس دورم ریختم،موهام یه کم بلند شده 

یل هم زدم تا چهره بود،رژ قرمزم و رو لبام کشیدم،خط چشم و ریم

رفتم،از پایین صدای بچه ها  م سرحال تر نشون بده،از اتاق بیرون

میومد،از پله ها پایین رفتم و وارد آشپزخونه شدم،همه دور هم 

 نشسته بودن و صبحونه میخوردن

 

 سالم_
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 کسری با دیدنم گفت:

  

 به به رها خانم،از دیشب کال گمنام شدیا_

 

 آرمان نگام کرد

  

 تو که ظرفیت نداری چرا اینقدر میخوری تر خوبخب دخ_

  

 کنار سینا جای خالی بود،کنارش نشستم،سینا بهم نگاه کرد

  

 بهتری؟_

  

 آره_
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 لیوان شیر جلوش و برداشت و دستم داد

  

 بخور برات خوبه_

  

 مرسی_

  

به ظهیر که بدون توجه به من مشغول چای خوردن بود نگاه 

 کردم،افسانه معترض لب زد

  

صبحونه میخوریم؟خوبه توجه کردید االن لنگ ظهره و ما داریم -

 حاال مثال قرار بود امروز صبح بریم خرید

 

 ساغر جواب داد
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 حرص نخور بعد صبحونه میریم دیگه_

 

 آرمان مظلوم گفت:

 

 چرا باید به جای ناهار صبحونه بخوریم؟من با اینا سیر نمیشم_

 

 کسری اخم کرد

  

بشه؟چرا غذا دیم که چی تر با خودمون آورپس ما پنج تا دخ_

 نمیپزید؟

 

 افسانه گفت:
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 گمشو بابا نیومدیم اینجا که به شماها سرویس ناهار و شام بدیم_

  

 کسری سری به نشونه تاسف تکون داد و رو به بردیا لب زد

  

 بدبخت این و بگیری از گشنگی میمیری_

 

کردم،کاش اینقدر سینا لقمه ای نون و پنیر دستم داد،بهش نگاه 

د،لقمه رو گرفتم و داخل دهنم گذاشتم،بچه ها تموم مهربون نبو

شده بودن،منم چند تا لقمه دیگه خوردم،زیاد اشتها نداشتم،هنوزم 

سرم سنگین بود،با کمک هم سفره رو جمع کردیم،جانان و نیما 

مسئولیت شستن ظرفا رو به عهده گرفتن،قرار شد یه ساعت دیگه 

 بریم خرید آماده بشیم و

 

 جان_بی_دل#
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 ۲٠۵_رتپا#

 

 )جانان( 

  

همراه نیما مشغول شستن ظرفا شدیم،من کف میزدم و نیما هم 

 آب می کشید

  

 جانان_

  

 بله_

  

 این دوستت خیلی ضایست_

  

 متعجب نگاش کردم
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 چرا؟_

  

بدجور به بنیامین خیره میشه دیگه تقریبا همه مون فهمیدیم _

 بنیامین و میخواد

  

 فهمیده؟بنیامین هم نی یع_

  

نمیدونم واال ولی خب بنیامین زرنگ تر از اینه که نفهمیده _

 باشه،بنیامین هم بدجور باهاش گرم میگیره

  

 خندیدم و جواب دادم

  

 بنیامین که کال با جنس مؤنث گرم میگیره فرقی نداره کی باشه_
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 لیوان رو کف زدم و دستش دادم،بعد از کمی مکث گفت:

  

 م یه چیزی ازت بپرسمته میخواستی وقخیل_

  

 چی؟_

  

 تو محمد و دوست داری؟_

  

 متعجب نگاش کردم،اونم نگام کرد

  

 چی میگی_
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 جوابش یه کلمه ست،آره یا نه؟_

  

 چرا این سؤال و میپرسی؟_

  

 میخوام بدونم_

  

 من..._

  

 جانان تموم نشدید هنوز؟_

  

دادم و دست نیما  افسانه نذاشت حرفم و بزنم،آخرین بشقاب و

 دستام و شستم

  

 چرا تموم شدم_
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 پس بیا آماده شو دیگه دیر میشه_

  

نیما مشغول شستن شد منم بیخیال جواب دادن بهش شدم و از 

آشپزخونه خارج شدم،از پله ها باال رفتم،از کنار اتاق ظهیر رد شدم 

 که با شنیدن اسم سعید سرجام ایستادم،صدای ظهیر بلند شد

  

هم خواهر سعیدن پس ممکنه زرنگ تر از چیزی  سیاوش یا وسون_

 باشن که نشون میدن

 

 بنیامین جواب داد

  

نمیدونم ظهیر فقط بهتره محتاط تر پیش بریم،سونیا دختر خیلی _

ساده ای هست مطمئنم اون واقعا گول خورده،سیاوش هم تا اینجا 
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تنفر که باهاش آشنا شدم خیلی پسر خوبیه،بعضی وقتا از سعید م

 که باعث شده به خاطرش از سونیا و سیاوش انتقام بگیریممیشم 

  

چیزی رو که میشنیدم باور نمی کردم،پس درست حدس زده 

 بودم،سیاوش برادر سعید بود

  

ما از اونا انتقام نمیگیرم،با این کار از سعید انتقام میگیریم،وقتی _

ببینه خواهری که از خودشم بیشتر دوسش داشت و درب و داغون 

 انتقامه بدترین کنه مالقات زندان ٔ  داش عزیزش رو گوشهو دا

  

 یه کم مکث کرد

  

 هر چند که انتقام اصلی رو باید از خودش بگیرم_
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حس کردم دارن به در نزدیک میشن،زود خودم و تو اتاق کناری 

انداختم و در و بستم،من اهل گوش دادن به حرفای بقیه نبودم 

بنیامین هم وسط بود،یعنی میخواستن چه  ولی تو این قضیه پای

بالیی سر خواهر سعید بیارن؟بنیامین چند باری برام تعریف کرده 

بود که سعید چقدر خواهرش و دوست داره ولی اونجوری که 

بنیامین میگفت خواهرش باید یه دختر شونزده ساله باشه،اینا 

ن ومیخواستن چیکار کنن؟باید یه کاری می کردم،نباید بذارم ا

دختر و پسر بی گناه تاوان بدن،دلشوره گرفته بودم،آروم زمزمه 

 کردم

 

 خدایا خودت کمکم کن_

 

 جان_بی_دل#

 ۲٠۶_پارت#
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 )رها(

 

همراه بچه ها مقابل مرکز خرید از ماشین پیاده شدیم،دخترا کنار 

 هم و جلوی پسرا حرکت می کردیم افسانه دم یه مغازه وایساد

  

 وای این چه خوبه_

  

 لباسی که نشون داد نگاه کردم،تاب دو بند قرمز بودبه 

  

 خوشگله_

  

 رو به بردیا گفت:

  

 بردیا خوبه؟_
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 بردیا نیشش و باز کرد

 

 اگه پیش من بپوشیش عالیه_

  

 افسانه چپ چپ نگاش کرد

  

 بی جنبه_

  

افسانه و بردیا وارد مغازه شدن،ما هم به راهمون ادامه دادیم،دونه 

نگاه می کردیم،پسرا همش غر میزدن و  وردونه مغازه ها 

میخواستن که هر چه زودتر بریم،وارد یکی از مغازه ها 

شدم،مانتوی آبی خوشرنگی چشمم و گرفت،سمت پسر مغازه دار 

 رفتم
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 سالم میشه از اون مانتو سایز من و لطف کنید_

  

 پسر نگاه هیزش و رو اندامم گردوند و گفت:

  

 تنتون خیلی قشنگ میشه وتسلیقه تون عالیه،قطعا _

  

بچه ها حواسشون به من نبود و رفتن،پسر مانتو رو دستم داد،ازش 

گرفتم و وارد اتاق پرو شدم،مانتو رو تنم کردم،جلو باز بود و طرح 

ساده ای داشت،خیلی خوشم اومد،از اتاق بیرون اومدم تا خودم و تو 

اه کردم،با گنآینه ی بیرون برانداز کنم،به آینه قدی داخل مغازه 

دیدن ظهیر پشت سرم متعجب سمتش برگشتم اخماش تو هم 

 بود،پرسیدم
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 اینجا چیکار می کنی_

 

 جلوتر اومد و آروم جواب داد

  

دخترِ فهمیده وقتی ببینه فروشنده همچین آدم ناجور و هیزیه _

 تنهایی میره لباس پرو می کنه؟ 

  

 چرا برات مهمه؟_

 

تو سفر هست برام مهمه و نمی  ماهر کسی که در حال حاضر باه_

 خوام مشکلی پیش بیاد

  

بی توجه بهش وارد اتاق شدم،مانتوی خودم و پوشیدم و بیرون 

 اومدم،مانتو رو دست پسر دادم
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 لطفا برام بذارید_

  

 پسر با دیدن ظهیر یه کم خودش و جمع کرد

 

 چشم_

  

گذاشت،خواستم کیف پولم و در آوردم،ظهیر کارتش و رو میز 

که دستش و روش گذاشت و رو به پسر رمزش و ارتش و بردارم ک

 گفت،پسر کارت و کشید و رسید و دست ظهیر داد

  

 مبارکتون باشه_

  

 مانتو رو تو کیسه گذاشت و دستم داد
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 ممنون_

  

 همراه ظهیر از مغازه بیرون اومدم،اخم کردم

  

 این چه کاریه ظهیر؟شماره کارتت و بده_

   

راه افتاد،نفس عصبی کشیدم و رفم جلوتر ازم بدون توجه به ح

دنبالش رفتم،بعضی رفتارای ظهیر خیلی رو مخ بود،انگار برای عهد 

بوقه،همیشه معتقد بود وقتی یه پسر با دختر باشه حتما باید پسر 

 حساب کنه و من هیچ وقت این اخالقش رو درک نمی کردم...

 

 جان_بی_دل#

 ۲٠۷_پارت#
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 نان( )جا

  

ه قلبم درد گرفته بود،هیچ کدوممون سیر نمی ته بودم کاینقدر خس

 شدیم و می خواستیم کل مغازه ها رو بگردیم،کسری نالید

  

 بابا پدرمون و در آوردید،بسه_

 

 آرمان سرجاش ایستاد

  

 شدیم بشینیم،خسته اینجا ٔ  حداقل بیاید بریم یه کم تو کافه_

  

گذاشتیم و رفتیم،دوتا میز و کنار هم با بچه ها سمت کافه 

نیامین رو به روم نشسته بودن،باز فکرم سمت نشستیم،ظهیر و ب
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سعید و کاری که می خواستن بکنن رفت،دلم می خواست هر چه 

زودتر برمی گشتیم تهران تا بتونم بفهمم قضیه چیه،به بهار که 

ه می کنارم بود نگاه کردم،لبخندی رو لبش بود و به بنیامین نگا

 آروم گفتم: کرد،سرم و جلو بردم و

  

 اینقدر ضایه نباش،همه فهمیدن دیگه_

  

 متعجب بهم نگاه کرد

  

 چی میگی_

  

 خودت و نزن به اون راه_

  

 نمی فهمم چی میگی_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 بنیامین و میگم_

  

 آب دهنش و قورت داد و دستپاچه گفت:

  

 خب_

  

 خب نداره،دوسش داری؟_

  

 ؟یعنی تا این حد ضایعم_

  

 هن اینجا هم بیاد میفهمداغونی،احتماال گارسو_
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 لبش و گاز گرفت

  

 وای یعنی آبروم رفت؟_

  

 چرا به من نگفتی؟مگه من غریبه م_

  

 سرش و زیر انداخت

  

چون می خواستم فراموش کنم،چون بنیامین هیچ وقت من و _

 ندید

  

کردم،حواسشون به ما به بچه ها که مشغول حرف زدن بودن نگاه 

 نبود
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 افتاده؟از کی این اتفاق _

  

 لبخند زد

 

ما خیلی وقته با هم دوستیم،تو هم معموال پیش بنیامین بودی،از _

 داشت فرق پسرا ٔ  همون وقتا برام با بقیه

  

 لبخند عمیقی زدم

  

دیوونه کی بهتر از تو میتونه برای بنیامین پیدا بشه؟باید بهم می _

 گفتی

  

 یدآه کش
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 باالخره فهمیدی دیگه_

 

 وردساغر سرش و جلو آ

  

 شماها چی میگید با هم؟_

 

 بهار جواب داد

  

 چیز خاصی نمیگیم_

  

گوشیم زنگ خورد همون شماره ناشناس بود،همونی که گفت 

دخترم،استرس گرفتم،از رو صندلی بلند شدم و سمت دستشویی 

 رفتم

 جواب دادم
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 بله_

  

 صدایی نیومد

  

 خانم شما کی هستید؟چرا حرف نمی زنید؟_

  

 ش اومدصدای نفس ها

  

 دیگه بهم زنگ نزنید _

 

قطع شد،نمی خواستم فکر کنم اون زن بعد سالها برگشته بود،شاید 

 واقعا یکی دیگه بود..
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 جان_بی_دل#

 ۲٠۸_پارت#

 

 

 )ظهیر( 

  

 به کسری که با گوشی حرف میزد نگاه کردم

  

 یا دیگهخب بابا تو هم پاشو ب_

 

 کمی مکث کرد

  

 ما هم با بچه ها اینجاییم_
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 نیشش و کامل باز کرد و گفت:

  

 جانان هم باهامونه_

  

موشکافانه نگاش کردم تا ببینم پشت خطش کیه که اینجوری با 

 نیش باز میگه جانان هم همراهمونه

  

 پس میای دیگه؟_

  

 جانان سمت میز اومد و نشست

  

 میبینمت،خداحافظقربانت،پس _
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 گوشی رو قطع کرد،سرم و نزدیکش بردم

  

 د؟کی بو_

  

 محمد_

  

 اخم کردم

  

 چی می گفت_

  

هیچی زنگ زده بود برای احوالپرسی که گفتم اینجاییم و پاشه _

 بیاد

 

 عصبی لب زدم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 هر جهنمی ما بریم به اونم باید بگی بیاد؟ _

 

 متعجب نگام کرد

 

 چرا اینقدر عصبی؟ _

  

 چیزی نگفتم،گارسون سفارشامون و آورد

  

 چیز دیگه ای الزم ندارید؟_

 

 نیما جواب داد
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 نه ممنون_

  

قهوه م و جلو کشیدم،کمی مزه کردم،از سونیا خبری نبود،باید 

 بهش زنگ می زدم،ساغر سرش و رو میز گذاشت

 

 وای پاهام دیگه جون نداره،خیلی خسته م_

 

 ابش و دادآرمان جو

  

 وقتی کفش پاشنه ده سانتی بپوشی همین میشه دیگه_

  

 کفش من کجاش ده سانته؟_

  

 پس چند سانته؟_
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 پنج_

 

  

فرقی نمی کنه،مهم اینه که با کفش پاشنه بلند این همه سرپا _

 بودی

 

 افسانه خندید

  

 ولی من بازم انرژی دارم برم خرید کنم_

 

 کردبردیا با حالت گریه زمزمه 

  

 جان مادرت بیخیال شو امروز،واال من که دیگه نمیکشم_
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 رها گفت:

  

برای اینجور زندگی  ،از االن باید خودت وچقدر غر میزنی بردیا_

 کردن با افسانه آماده کنی

  

 نگو دختر،اینقدر تو دلم و خالی نکن_

  

به جانان خیره شدم،به نسکافه ش نگاه می کرد و معلوم بود تو 

مشغول حرف زدن بودن ولی انگار تنها چیزی که نمی  فکره،همه

 شنید صدای اونا بود...

 

                        * 

 )محمد( 
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 سمت اتاق مبینا رفتم و در زدم

  

 بله_

  

 در و باز کردم

  

 اجازه هست؟_

  

 لبخند زد،از اون روز به بعد خیلی تو خودش بود

  

 پاشو وسایلت و جمع کن_
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 کردمتعجب نگام 

  

 وسایل جی؟_

  

 میخوایم بریم شمال_

  

 یه دفعه ای تصمیم گرفتی؟_

  

ها  و پرسیدم،اونم گفت با بچهبه کسری زنگ زدم احوالش _

 شماله،بعدشم پیشنهاد داد ما هم بریم منم قبول کردم

 

 جان_بی_دل#

 ۲٠۹_پارت#
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 جانان هم هست؟_

  

 آره_

  

 لبخند زد

  

 خب پس عالیه_

  

وسایلت و جمع کن و آماده شو،تا یه ساعت دیگه حرکت پاشو _

 می کنیم

  

 باشه_
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زد،خیلی هم ن حرف میاز اتاقش بیرون رفتم،مامان با تلف

ارد اتاقم شدم،چند دست لباس که الزم بود برداشتم خوشحال بود،و

 و داخل ساک گذاشتم،در زدن

  

 بله_

  

 کردممامان داخل اومد،سرم و باال آوردم و نگاش 

  

 جانم کاری داری_

  

 کجا میری؟_

  

با مبینا میریم شمال،کسری اینا اونجان،ما هم میریم یه هوایی _

 یمعوض کن
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 باشه عزیزم_

 

 خوشحال گفت:

 

 با زن داییت حرف میزدم_

  

 خب_

 

 راحیل داره برمیگرده_

  

 با شنیدن اسمش مکث کردم
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 بعد این همه سال چرا برمیگرده؟_

  

 برای همیشه میادداره _

  

صدای تلفن اومد،مامان از اتاق بیرون رفت،روی تخت 

ار گذاشت تا نشستم،راحیل میومد؟دختری که من و به راحتی کن

 بره حاال میخواست بیاد و اینجا بمونه؟مسخره ست

 

                          **** 

 )جانان(

 

تم،آشفته بچه ها هر کدوم سرگرم یه چیزی بودن،از ویال بیرون رف

بودم،دلم فقط کنار دریا و شنیدن صداش رو میخواست،قدم زنان 

بود و درست خودم و به دریا رسوندم،رو سنگ نشستم، دیروقت 
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نبود که تنهایی اومده بودم بیرون ولی خب به آرامش اینجا نیاز 

 داشتم

  

 چرا تنها اومدی؟_

  

 به بنیامین نگاه کردم،کنارم نشست،جواب دادم

  

 اینجا رو دوست دارمآرامش _

  

 گرفته ای،امروز حواسم بهت بود،سرحال نیستی،چی شده؟_

  

 هیچی_

  

 من و دور میزنی؟_
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 تم:رو بهش گف

  

 تو چی،تو هم من و دور میزنی؟_

  

 گنگ نگام کرد

  

 چی میگی_

  

 نفس عمیقی کشیدم،به چشماش نگاه کردم

 

 جان_بی_دل#

 ۲۱٠_پارت#
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سیاوش بهرامی تو شرکت چی میگه بنیامین؟نگو که همین _

 جوری برادر سعید و استخدام کردید 

  

 اخماش تو هم رفت

  

 تو از کجا میدونی برادر سعیدِ؟ _

  

 خودت گفته بودی یه داداش داره اسمش سیاوشه_

  

 عصبی چشماش و بست،بازوش و گرفتم تا بهم نگاه کنه،نگام کرد

  

 ت نکن جانانتو این قضیه دخال_
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وقتی پای تو وسط باشه دیگه اسمش دخالت نیست،میفهمی _

 اینو؟میفهمی که کار شما عاقبت به خیری نداره؟

  

ظهیر  بشی،این قضیه فقط به من و نمی خوام درگیر این ماجرا_

 مربوطه پس نخواه که راجبش بدونی

  

 من نمیذارم خودت و نابود کنی،_

 مطمئن باش

  

صدای ماشین به ویال نگاه کردیم،ماشین وارد حیاط ویال با شنیدن 

 شد

  

 کی بود؟_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 جواب داد

  

 محمد،کسری گفت که میاد_

  

 آها_

  

 حوصله نداشتم برگردم ویال 

  

 جایید؟این شما_

  

 نیما هم کنارمون نشست

  

 چرا نمیاید تو؟_
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 جواب دادم

  

 اینجا رو دوست دارم_

 

 اخم کرد

  

 ؟این پسره چرا اومده_

 

 بنیامین گفت:

 

 دوست داشته اومده،سوال کردن داره؟_
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 ازش خوشم نمیاد_

 

 بنیامین نگاش کرد

  

 چرا؟پسر خوبیه که_

 

 نیما بی حوصله جواب داد

  

 هیزه_

  

 متعجب به نیما نگاه کردم

  

کجاش هیزه بنده خدا؟اتفاقا تو دانشگاه پسر سر به زیر تر از اون _

 کنهنداریم،به کسی نگاه نمی 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 نیما خیلی رک گفت:

  

 سر تا پای تو رو که خوب آنالیز می کنه_

  

 اخم کردم،نیما عصبی ادامه داد

  

من اعصاب ندارم،ببینم روت زوم کرده یه کاری دستش _

 میدم،پس بهتره زیاد دور و برش آفتابی نشی

  

از رو سنگ بلند شد و رفت،متعجب به رفتنش خیره شدم،رو به 

 بنیامین گفتم:

  

 این چش بود؟_
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 یعنی اونقدر خنگی که هنوزم که هنوزه نفهمیدی نیما چشه؟_

  

 نه مگه چشه؟_

  

 لبخند زد

  

 خیلی وقته که این بچه گلوش پیشت گیر کرده_

  

 حرفش گنگ نگاش کردم نیدنبا ش

  

 شوخی نکن بنیامین_
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شوخی نمی کنم،اینکه تو خنگی و متوجه نشدی دیگه به من _

 نمیشهمربوط 

  

 تو از کجا میدونی؟خودش گفته؟_

 

 نه،خودش که حرفی نمیزنه ولی خب معلومه_

  

 وای بنیامین تو رو خدا اینجوری نگو اعصابم بهم میریزه_

  

فکر کن،نیما رو همه ابت بهم بریزه، بهش اتفاقا گفتم تا اعص_

مون می شناسیم میدونیم چه پسریه،البته اگه محمد تا حاال دلت و 

 باشهنبرده 

 

 دادم جواب آخرش ٔ  بی توجه به جمله
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من اصال شوکه شدم،نمیتونم باور کنم،نیما خیلی خیلی برای من _

 عزیزه ولی هیچ وقت نشده فکر کنم که بهم حسی داره

  

 ی زدآروم لبخند

  

 خنگی دیگه،نمیشه کاریت کرد_

  

من مطمئن بودم این فکر درست نیست،نیما دوسم داشت اما نه 

بنیامین فکر می کرد،دستش و دورم حلقه کرد،سرم و رو جوری که 

 سینه ش گذاشتم،آروم صداش زدم

  

 بنیامین_
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 جانم_

  

 نمیخوام هیچ وقت آسیبی بهت برسه،این و که میدونی؟_

  

 ونممید_

  

 پس کاری نکن که نشه جبرانش کرد، سعید و ببخش_

  

 نمهیچ وقت نمیتونم ببخشمش،زندگی ظهیر رو خراب کردنمیتو_

  

 گاهی که بود زیاد اونقدر ظهیر و بنیامین ٔ  آه عمیقی کشیدم،کینه

 چه که کنم درک نتونستم وقت ترسوند،هیچ می و من واقعا وقتا

 و کار این بود شوندوست بهترین که سعید شد باعث چیزی

 ...بکنه باهاشون
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 جان_بی_دل#

 ۲۱۱_پارت#

 

 )محمد(

 

 بود،کسری رو بهم گفت:کنار بچه ها نشسته بودم،خبری از جانان ن

  

 خوب کردی اومدید،اینجا هوا خیلی خوبه_

  

خیلی وقت بود مبینا مسافرت نیومده بود،بیش تر به خاطر اون _

 اومدم

  

  کسری سرش و نزدیک گوشم آورد
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 آره تو که راست میگی_

  

 یعنی چی_

  

مسافرت یعنی جانان اینجا نبود تو برات مهم بود مبینا خیلی وقته _

 نرفته؟

  

 کسری تا وقتی همه چیز رو از زیر زبونم نمی کشید راحت نمی شد

  

 خب مبینا با جانان راحته،خودش دوست داشت اگه جانان بود بیاد_

  

 نیشش و باز کرد
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 واستهاز خدا خ تو هم که_

  

 لبخندی به روش زدم

  

 کلک زودتر می گفتی شاید یه کاری برات می کردیم_

  

 کاری؟چه _

  

میرفتیم پیش جانان پا در میونی می کردیم تا بلکه تو رو قبول _

 کنه

  

اگه قرار باشه با پادرمیونی تو قبول کنه همون بهتر که هیچ وقت _

 قبول نکنه
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 چپ چپ نگام کرد

  

 اقت نداری لیاصال_

  

در باز شد،جانان و بنیامین وارد شدن، به احترامشون 

 ایستادم،بنیامین سمتم اومد و باهام دست داد

  

 خوش اومدی_

 

 ممنون_

 

 جانان رو بهمون گفت:

  

 سالم_
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 با دیدنش لبخند آرومی زدم

  

 سالم_

  

 خوش اومدید_

  

 ممنون_

  

 مبینا خودش و تو بغل جانان پرت کرد

  

 عزیزمم سال_
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 جانان گونه ش و بوسید

  

 سالم گلم_

  

 وقته ندیدمتبی معرفت خیلی _

  

 جانان لبخند ملیحی زد

  

 درگیر بودم باور کن،کار خوبی کردی اومدی_

  

 آره دیگه تا فهمیدم تو اینجایی زود اومدم_
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جانان و مبینا هم کنارمون نشستن،نفس عمیقی کشیدم،وقتی 

ضربان قلبم نامنظم می شد،این دختر بی جانان و میدیدم همیشه 

 ی ضربه ای به بازوم زد،نگاش کردمدلیل همه چیزم شده بود،کسر

  

 خوردی دخترمون رو،یه کم حیا داشته باش،این کارا از تو بعیده_

  

یه کم خودم و جمع و جور کردم،سنگینی نگاهی رو حس کردم، 

آرمان ظهیر با اخم نگام می کرد،نگاهش حس خوبی بهم نداد،

 پرسید

  

 بچه ها نیما کو؟_

 

 کسری جواب داد
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 نمیدونم،گفت میرم یه کم هوا بخورم_

 

 جانان اضافه کرد

  

 اولش اومد پیش ما بعد فکر کنم رفت قدم بزنه_

  

ناخواسته دوباره بهش خیره شدم،داشتم گناه می کردم ولی حاضر 

 بودم به خاطر این گناهِ شیرین جهنم و به جون بخرم.

 

 انج_بی_دل#

 ۲۱۲_پارت#

 

 )رها(
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جانان بود چشم دوختم،حاال که بهش به محمد که نگاهش به 

توجه می کردم به حرف کسری رسیدم،واقعا می شد عشق و تو 

چشماش دید،سمت ظهیر برگشتم،اخماش تو هم بود،از رو مبل 

 بلند شد،کسری پرسید

  

 کجا داداش؟_

  

 میرم حیاط سیگار بکشم_

  

ن شدن،منم از رو مبل ها مشغول حرف زد سمت حیاط رفت،بچه

و دنبالش وارد حیاط شدم عصبی به سیگارش پک بلند شدم 

 میزد،کنارش ایستادم

  

 از نگاه های محمد بدت میاد؟_
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 چیزی نگفت،جلوش وایسادم

  

 محمد جانان و دوست داره_

 

 جواب داد

  

 به درک_

  

 داره رو میخواد جانان که چیزایی اون ٔ  محمد همه_

  

 باز چیزی نگفت
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 خواستگاری کنه جانان جواب مثبت میدهمن مطمئنم محمد _

  

 عصبی نگام کرد

  

چرا اینا رو به من میگی؟به من ربطی نداره قراره کی با کی _

 ازدواج کنه

 

 نیشخند زدم

  

بخاطر همین اخمات تو همه؟چه حسی داره کسی که ازش _

 خوشت میاد هیچ حسی بهت نداشته باشه؟ 

  

 ه چشمام خیره شدیم بمستق
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 فا میخوای به کجا برسی؟با این حر_

  

 میخوام به این برسم که تو ذهنت به جانان فکر نمی کنی_

  

 فکر می کنی اگه به اون فکر نکنم به تو فکر می کنم؟_

  

 پس به اون فکر می کنی_

  

 کالفه دستی به صورتش کشید

  

 بهتره بری_

  

 زندگی جانان و خراب نکن_
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 صداش و باال بردکم یه 

  

فکر خودتی یا جانان؟وایسا یه چیز و بهت بفهمونم،از این تو به _

مطمئن باش که اگه تنها دختر کره زمین باشی بازم بهت فکر نمی 

 کنم،پس پات و از زندگی من بکش بیرون

  

حرفاش تلخ بود،درد داشت،مگه من چی کار کرده بودم؟من که 

 داد،اشکام پایین ریخترصت نمیگفته بودم اشتباه کردم،چرا ف

  

 چرا به من فرصت نمیدی ظهیر؟من جبران می کنم_

  

 سرش و نزدیک صورتم آورد و محکم و شمرده گفت:
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 من بهت فرصت دادم خودت گند زدی_

  

 وجب به وجب صورتش و نگاه کردم، عشق بی معرفت من

  

 حرف آخرته؟_

 

 حرف اول و آخرمه_

  

رفت،زیر  بیرون ز کنارم گذشت و از ویالگونه هام خیس شده بود،ا

 لب زمزمه کردم

  

 بدون تو زندگی تلخ میشه ظهیر،بدون تو دیوونه میشم لعنتی..._

 

 جان_بی_دل#
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 ۲۱۳_پارت#

 

 )جانان(

 

قرار بود امروز بریم جنگل ولی از وقتی از خواب بیدار شده بودیم تا 

 همین حاال بارون تندی می بارید،افسانه غر زد

  

 ه بمونیم؟عنی باید همینجوری تو خونای یواا_

 

 بردیا جواب داد

  

 نه پاشو زیر بارون مثل دیوونه ها بریم جنگل_

 

 ساغر با ذوق گفت:
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 وای اینقدر حال میده زیر بارون قدم بزنیم_

  

 به رها نگاه کردم،خیلی تو خودش بود،افسانه پیشنهاد داد

  

 پاشید بریم زیر بارون قدم بزنیم_

 

 فت:کسری گ

  

اینجوری هستید؟مگه آدم خُله بره زیر بارون تا شما دخترا چرا _

 خیس بشه

 

 ساغر چپ چپ نگاش کرد
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 خُل خودتی،خیلی هم باحاله،یه بار امتحان کن پشیمون نمیشی_

 

 آرمان خندید

  

با اینکه قبول دارم شما خُلید ولی این یه بار و موافقم _

 په باهاتون،قدم زدن زیر بارون خیلی میچس

 

 ند شدافسانه از جاش بل

  

 پس پاشید بریم دیگه_

  

همه مون در کمترین زمان ممکن آماده شدیم،کسری و آرمان با 

 دیدنمون شروع کردن به خندیدن،ساغر پرسید
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 چیه،چرا میخندین_

 

 آرمان جواب داد

  

 آرایش نکردید قیافه هاتون شبیه مرغ یخ زده شده_

 

 افسانه لب زد

  

 ببند بیشعور_

 

 کسری پرسید:آرمان رو به 

  

 ظهیر نمیاد؟_
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 نه از بارون خوشش نمیاد_

  

پامون رو که از ویال بیرون گذاشتیم تازه فهمیدیم که احتماال مثل 

 موش آب کشیده میشیم،شروع کردیم به قدم زدن،مبینا گفت

  

 جانان نیما چیه تو میشه؟_

  

 پسر عممه_

  

 آها_

  

 چطور مگه؟_
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 میادی به نظر هیچی پسر خوب_

  

 لبخند زدم

  

 خیلی دوست داشتنیه_

  

چیزی نگفت،کل تنم خیس شده بود،دل درد بدی هم 

داشتم،وااای،فکر کنم وقتش بود،یه کم سرجام ایستادم،افسانه 

 سمتم اومد

  

 چته جانان؟_

  

 فکر کنم پریود شدم_
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وای دیوونه برگرد خونه،زیر بارون حالت بد میشه،هنوز دور نشدیم _

 بروبدو 

 

 مبینا هم تأیید کرد

  

 راست میگه بهتره بری_

  

 خیلی خب،شما برید_

  

از درد نمی تونستم درست راه برم،تو خونه که مشکلی نداشتم چرا 

یه دفعه ای اینجوری شد،به سختی خودم و به ویال رسوندم،در و 

باز کردم و وارد شدم،تازه یادم اومد که ظهیر هم تو ویالست،تو 

،از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم،پد برداشتم و نبودپذیرایی 

داخل سرویس اتاق رفتم،لباسام خیس خیس بود،عوضشون کردم و 
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موهام و خشک کردم،دل درد لعنتی ول کن نبود،رو تخت دراز 

کشیدم،پاهام و تو شکمم جمع کردم،پتو رو کامل رو خودم کشیدم 

ده بود،کالفه از فه شتا گرم بشم،حالت تهوع هم به دل دردم اضا

رو تخت بلند شدم،به خاطر وجود ظهیر حجابم و رعایت کردم و از 

 اتاق 

بیرون رفتم،تا مغز استخونم درد می کرد،از پله ها پایین رفتم،لحظه 

به لحظه دردم بیشتر می شد،وارد آشپزخونه شدم،کابینتا رو گشتم 

دت از شتا بلکه مسکن پیدا کنم،تو هیچ کدوم قرص پیدا نمی شد،

دل درد به خودم می پیچیدم،همونجا رو زمین نشستم،از درد 

 چشمام و بستم و لبم و گاز گرفتم تا جیغ نزنم

 

 جان_بی_دل#

 ۲۱۴_پارت#
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 چی شده؟_

  

 با شنیدن صدای متعجب ظهیر چشمام و باز کردم

  

 چرا رنگت پریده؟مگه تو هم نرفته بودی اینجا چیکار می کنی؟_

  

بلند بشم،همین که خودم و تکون دادم دردم چند خواستم از جام 

برابر شد،دوباره لبام و گاز گرفتم تا مقابل ظهیر جیغ نکشم نزدیکم 

 اومد رو زانوهاش خم شد و نگام کرد

  

 کجات درد می کنه؟_

  

 به سختی لب زدم
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 مسکن میخوام_

  

 چه مسکنی؟_

  

 ژلوفن_

  

 کجات درد میکنه؟_

  

 سرم و زیر انداختم

  

 لمد_

  

چیزی نگفت،از رو زمین بلند شد و از آشپزخونه بیرون رفت،بیشتر 

اوقات اینجوری می شدم،دیگه تحملم داشت تموم می 
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 کرده عرق تنم زدم،تموم چنگ رو آشپزخونه داخل ٔ  شد،قالیچه

 برام هم رو داد،قرص دستم و کرد پر آبی برگشت،لیوان بود،ظهیر

 لوفن نیستژ بود گذاشت،معلوم دستم تو و کرد باز

  

 این که ژلوفن نیست_

  

 مهربون نگام کرد

  

 بخور این برات بهتره_

  

قرص و خوردم،نمی خواستم خودم و تکون بدم چون میدونستم 

دادم میره هوا،ظهیر هم کنارم نشست،بهم خیره شد،سرم و زیر 

 انداختم
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آدم عاقل وقتی اینجوریه میره زیر بارون؟اینجور مواقع باید خودت _

 م بپوشونی بعد تو رفتی خیس بشی؟رگو 

  

با شنیدن حرفاش انگار که منو تو کوره آجر پزی انداختن،یعنی می 

دونست دردم چیه؟اونقدر گرمم بود که حس می کردم دارم ذوب 

 میشم،اصال روم نمی شد سرم و باال بگیرم

  

 چرا شبیه لبو شدی؟_

  

جیغ  ستهخواخواستم از جام بلند بشم که با تکون خوردنم نا 

زدم،دوباره سر جام نشستم،تو بد مخمسه ای افتاده بودم،دلم می 

 خواست ظهیر پاشه بره
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اونجوری که سرت و زیر گرفتی گردنتم خشک میشه و درد اونم _

 به درد دلت اضافه میشه

  

سرم و یه کم باال آوردم،انتظار داشتم با شیطنت نگام کنه و بخواد 

ود،این نگاهم تازگی ن بربودستم بندازه ولی نگاهش مه

 داشت،لبخند زد و به چشمام خیره شد،با حالت خاصی لب زد

  

 لبو شدنتم خریداریم_

 

نفسم حبس شد،چرا حس می کردم نفس کم دارم؟چشماش 

عجیب شده بود،به خودم اومدم،چی داشتم می گفتم،سرم و زیر 

ز انداختم،دردم خیلی کمتر شده بود،آروم از رو زمین بلند شدم،ا

ش گذشتم و وارد پذیرایی شدم،می دونستم نمیتونم از پله ها نارک

 باال  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

برم به خاطر همین رو مبل نشستم،چرا ظهیر اینجوری بود؟چرا هر 

دفعه یه جوری رفتار می کرد و باعث شگفتی آدم میشد؟چرا نمیشد 

فهمید تو ذهنش چی میگذره،کالفه چشمام و بستم،چرا داشتم به 

کنارم وایساد،لیوانی که دستش بود و رو یر ،ظهظهیر فکر می کردم

 میز گذاشت

  

 اینو بخور،حالت و بهتر می کنه_

  

 ممنون_

  

بدون گفتن حرفی از پله ها باال رفت،چقدر خوب که فهمید باید 

 بره...

 

 جان_بی_دل#
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 ۲۱۵_پارت#

 

 )رها(

 

خیلی دورتر از بچه ها کنار دریا وایساده بودم،بارش بارون کمتر 

و کشیدم،چقدر تنها بودم دلم می خواست ظهیر میق ببود،عشده 

مثل اوالش که از زندان اومده بود اخم و تخم می کرد ولی بازم 

 بود

  

 چرا تنها اینجا وایسادی؟_

  

 سینا کنارم ایستاد،اونم مثل من خیس خیس شده بود

  

 همینجوری_
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 میدونم حالت بده،از قیافه ت معلومه_

  

 چیزی نگفتم

  

 قط عمر آدم و تباه می کنهرفه فیه ط عشق_

  

 نگاش کردم

  

 منظورت چیه؟_

  

 منظورم عشق تو به ظهیر،عشق من به تو_
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 نگام و ازش گرفتم

 

 به نظرم عشق اصال قشنگ نیست،فقط زندگی رو نابود می کنه_

  

چون ما دخالتی توش نداریم،گاهی وقتا عاشق یکی میشیم که _

 کنهون قبول نمی نیست ولی دلممیدونیم اصال مناسب 

  

 دست خودمون نیست،هیچی دست خودمون نیست_

  

دلم خیلی پر بود،دلم می خواست خودم و خالی کنم،به سینا نگاه 

 کردم،با صدای لرزون گفتم:

  

باید چیکار کرد؟باید چیکار کرد تا این قلب لعنتی بفهمه صاحبش _

 دیگه نمی خوادش؟
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ود،با ای بارون قاطی شده ببود،اشکام با قطره هچشمای اونم قرمز 

 بغض گفتم:

  

 دارم خفه میشم سینا،من بدون اون دووم نمیارم_

  

نزدیکم اومد،بازوم و گرفت و تو بغلش پرت شدم،سرم و رو سینه 

 ش گذاشتم و از ته دل زار زدم

  

 ببخش سینا،ببخش که اینقدر بدم_

  

 ی لرزون زمزمه کرددستاش و محکم دورم حلقه کرد و با صدا

  

 چیزی نگو دردت به جونم،چیزی نگو_
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صدای هق هقم بلند تر شد،حق سینا این نبود که تو بغلش برای 

 ظهیر هق بزنم،این حق سینا نبود...  

 

                       * 

 )ظهیر( 

  

از پله ها پایین اومدم،سمت مبلی که جانان نشسته بود رفتم،سرش 

تو شکمش جمع کرده  ذاشته بود و پاهاش وگ مبل ٔ  و رو دسته

ود،خوابیده بود،دوباره سمت اتاق رفتم و پتوی مسافرتی رو ب

برداشتم و روش انداختم کمی تکون خورد ولی بیدار نشد،چهره ش 

تو خواب حتی معصوم تر از قبل شده بود،لبخندی رو لبم اومد،رو 

 غرق ٔ  مبل کناریش نشستم،به صورت گردش خیره شدم،چهره

ها بشینم و به د،دلم می خواست ساعتخوابشم آرامش بخش بو

 زیر و سرش و نبود حواسش کنم،چون نگاه خوابش غرق ٔ  چهره
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 کنم،شبیه رصد و صورتش ە نقط به نقطه میتونستم و نمینداخت

 کنم،دستم نوازش و ش گونه میخواست بود،دلم شده ها بچه دختر

گونه ش  رو و دستم خواستم که بردم،همین صورتش سمت و

و پس کشیدم،نامردی تو مرام دم اومدم،سریع دستم بذارم به خو

من نبود،این دختر ارزشش خیلی بیشتر از این بود که یواشکی 

لمسش کنم،کالفه به مبل تکیه دادم،چی داشت که اینقدر بهش 

کشش داشتم؟نمیدونستم از کی وکجا شروع شد،برامم مهم نبود 

ای اولین بار ،اونم این بود که برولی فقط یه چیز و خوب میدونستم

که داشتم ناراحت نبودم،میتونستم پیش خودم اعتراف کنم  از حسی

برد،کالفه به صورتم دست کشیدم،قرار که حتی لبو شدنشم دل می

نبود دل ببازم،قرار نبود از یه دختر بچه آرامش بگیرم،هیچ کدوم از 

خواستم شد،سرم اینا نباید اتفاق میوفتاد،ولی برخالف چیزی که می

 مزمه کردمگوشش بردم و آروم ز و سمت

  

 دلم و بردی پس خودتم باید تا تهش پاش وایسی_
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آرامبخشی که بهش داده بودم مثل اینکه خوب تاثیر گذاشته 

 بود،چون حتی تکونم نخورد...

 

                      **** 

 )جانان( 

  

بود،به سختی خودم و تکون از خواب بیدار شدم،گردنم خشک شده 

گاه کردم،یعنی ظهیر روم پتو و نشستم،به پتویی که روم بود ندادم 

انداخته بود؟ وای یعنی من و تو این وضعیت دیده بود،نمیدونم چرا 

خوابم برد،از رو مبل بلند شدم،دیگه اصال درد نداشتم،آبی به دست 

وا عالی و صورتم زدم،وارد حیاط شدم دیگه بارون نمیبارید و ه

تم رو باز کردم بچه ها رو دیدم،سمبود،همین که درِ ویال 

 اومدن،بنیامین نگام کرد
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 خوبی؟افسانه گفت حالت بد شده پس چرا به ما نگفتی؟_

  

 چیز مهمی نبود...االن خوبم_

  

 بچه ها وارد حیاط شدن،ساغر با دیدنم گفت:

  

 وای جات خالی خیلی خوب بود_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۱۶_پارت#

 

 آرمان هم تأیید کرد
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 یدقعا چسبآره وا_

  

لبخندی به روشون زدم،همراهشون وارد ویال شدم،بچه ها رفتن 

لباساشون و عوض کنن،منم چای ساز و روشن کردم،وارد پذیرایی 

 شدم،کسری رو به پسرا گفت:

  

 پسرا پاشید بساط شام و درست کنیم_

 

 آرمان بلند شد

  

 گشنمهآره پاشید که بدجور _
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 شه،سنگینی نگاه محمد اذیتم میقرار بود شام امشب با پسرا با

کرد،نگاهاش هیز نبود ولی دوست نداشتم،چون باعث می شد 

 معذب بشم،مبینا کنارم نشست،لبخندی به روش زدم

  

 می خواستم ازت تشکر کنم_

  

 تشکر؟برای چی؟_

  

 م دانشگاهبابا بعد اون روز اومد باهام حرف زد،گذاشت دوباره بر_

  

 خب خدا رو شکر_
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ی اینکه برم تئاتر راضی نیست،ولی خب به این وزم براولی هن-

حرفت ایمان آوردم که خیلی وقتا میشه با حرف زدن قضیه رو 

 درست کرد،واقعا درست حرف زدن معجزه می کنه

  

 آره واقعا اینجوریه_

  

 سرش و نزدیک گوشم آورد و آروم گفت:

  

 ون خیلی خوشم اومدهمن از این نیمات_

  

 واب دادمکرد،منم آروم ج نیشش و کامل باز

  

 خب پس تا اینجاییم نهایت استفاده رو بکن تا اونم خوشش بیاد_
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 به نظرت چیکار کنم خوشش بیاد؟خیلی جذابه ها_

  

 بخاطر جذابیتش خوشت اومده؟_

  

 نه خب دکترم هست_

 

 چپ چپ نگاش کردم،خندید

  

 بابا،فقط حس خوبی بهش دارم،نمیدونم چرا ولیشوخی می کنم _

کم دیدمش ولی حس می کنم حسم بهش متفاوته،با اینکه خیلی 

 خب حسمه دیگه نمیشه کاریش کرد

  

 جام از خوشحالی با بابا حاج ٔ  گوشیم زنگ خورد،با دیدن شماره

 دادم شدم،جواب حیاط وارد و شدم بلند
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 سالم به عزیزترین حاج بابای دنیا_

  

 سالم به یه دونه دخترک خودم_

  

 رعنا خوبه؟ خوبید؟مامان_

  

 تو خوب باشی ما هم خوبیم بابا جان_

  

 لبخند زدم

  

 من عالیم پس شما هم عالی باشید_
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 خدا رو شکر_

  

 دلم براتون یه ذره شده_

  

 ما هم دلتنگتیم دخترم،کاش کاری به یونس نداشتی و میومدی_

  

 بابااینجوری بهتره حاج _

  

 کمی مکث کرد

  

 جانان_

  

 جانم_
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 کنم ولی باید این سؤال و بپرسمم اذیتت نمی خوا_

  

 بپرسید اشکالی نداره_

  

 از فاطمه خبری نداری؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۱۷_پارت#

 

از کسی که تا حاال ندیدمش باید چه خبری داشته باشم؟چرا می _

 پرسید؟
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ید اتفاقی افتاده که اینقدر چند شبه مدام خوابش و میبینم،گفتم شا_

 خوابش و میبینم

  

ان نباشید،شاید چون زیاد بهش فکر می کنید خوابش و گرن_

 میبینید

  

نمیدونم،این دختر در حقمون بد کرد ولی بازم دخترمه،نمیتونم _

 بیخیالش بشم

  

چیزی نگفتم،همیشه وقتی بحث فاطمه می شد چیزی برای گفتن 

 نداشتم

  

 مزاحمت نمیشم،برو به کارات برسبابا جان _
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 بوسیدمان رعنا رو به جام بمراحمید حاج بابا،ما_

  

 خندید

  

 برو بچه برو_

  

 خندیدم

  

 خداحافظ_

  

 خدا نگهدارت دخترم_

  

 ناشناس ٔ  گوشی رو قطع کردم،حاج بابا حق داشت،در مورد شماره

مه فاط که دونستم نمی خودمم واقعا چون نگفتم بابا حاج به چیزی
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شسته ست یا نه،نفس عمیقی کشیدم،داخل رفتم،دخترا دور هم ن

برن حیاط و کم بودن،پسرا هم بساط منقل و...رو برداشته بودن تا ب

 کم شام و آماده کنن،رها تو جمع دخترا نبود،رو به افسانه پرسیدم

  

 افسان رها کجاست؟_

  

 تو اتاقه_

  

نبود،سمت اتاق رفتم،در و حس می کردم امروز کال حالش خوب 

 فتمباز کردم،با دیدن چشمای اشکیش متعجب سمتش ر

  

 چی شده رها_

  

 هیچی_
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 چرا گریه می کنی؟_

  

 به چشمام خیره شد،لبخند غمگینی زد،با صدای لرزون گفت:

  

یادته گفتی کسی که عاشق باشه میبخشه؟اون من و نبخشید _

 چون...

  

 کنارش نشستم

  

 چون چی؟_

  

 چون عاشق یکی دیگه شده_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اشکاش پایین ریخت

  

 دهدیگه من و نمیخواد،عاشق ش_

  

 سرش و رو پام گذاشت،با صدای آرومی لب زد

  

 تموم شد،همه چی تموم شد_

  

موهاش و نوازش کردم،می دونستم خیلی سخته،بغض گلوم و 

 گرفته بود

  

ون بمیرم برا دلت،درست میشه رها،باالخره درست میشه،شاید ا_

 فرد مناسبت نیست،شاید نبودنش بهتر باشه
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 به چشمام نگاه کرد

  

نان،درد داره وقتی چشماش و میبینم که به یکی غیر اره جادرد د_

 من خیره ست

  

 چشماش و بست

  

 کاش میمردم،کاش میمردم و این روز و نمیدیدم_

  

با غم بهش خیره شدم،از ته دل از خدا خواستم که بهش آرامش 

 بده،کاش می تونستم براش کاری بکنم...

 

                        ** 

 )رها(
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ی شام کنار دریا بودن ولی جانان به خاطر من موند و ا برابچه ه

نرفت،کنار هم رو مبل داخل پذیرایی نشسته بودیم،بهش نگاه 

 کردم

  

بریم یه کم قدم بزنیم؟حوصله بچه ها رو ندارم ولی دلم قدم زدن _

 دمیخوا

  

 آره عزیرم،پاشو بریم_

  

دم از ویال بیرون رفتیم،جانان دستم و گرفت،هم پای هم ق

ی کردم برداشتیم،هیچ چیز نمی تونست حالم و خوب کنه،حس م

 دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم،جانان با دیدنم گفت:
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 رها چیزی تنت نیست سرما میخوری وایسا یه چیز بیارم بپوشی_

  

ویال زیاد دور نشده بودیم،جانان سمت ویال رفت،منم آروم هنوز از 

ادم،خاطره هام با ظهیر تو مغزم رژه قدم برداشتم،کنار دریا وایس

ه چی یادم میرفتن،هر وقت حالم بد بود میرفتم پیش اون و هم

میرفت ولی حاال چی؟پاهام و تو آب گذاشتم،یه کم جلوتر 

کردم؟باید وایمیسادم تا  رفتم،شلوارم خیس شده بود،باید چیکار می

ه ظهیر از جانان خواستگاری کنه؟یه کم جلوتر رفتم،بعدش چی؟اگ

جانان قبول می کرد چی؟یه قدم دیگه برداشتم،تا کمر تو آب 

سرم و تکون دادم،نه نه،این امکان  بودم،سردم شده بودناباور

نداشت،اگه با هم ازدواج می کردن چی؟چشمام و بستم،یه قدم 

تم که یه دفعه زیر پام خالی شد،پاهام قفل شده بود و دیگه جلو رف

تکون میدادم تا بتونم ذره ای نمی تونستم تکونش بدم،دستام و 

نفس بکشم،از دور جانان و دیدم که جیغ میزد،داشت سمتم 

میومد،دیگه نای تقال کردن نداشتم،شاید اینجوری بهتر بودمیمردم 

 و خیلی چیزا رو نمیدیدم...
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 جان_بی_دل#

 ۲۱۸_پارت#

 

 )محمد( 

  

 صدای جیغی شنیدم،رو به بچه ها گفتم:

  

 صدای جیغ و شنیدید؟_

 

 

 نه جیغ چی؟_
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دوباره صدای جیغ اومد،از جام بلند شدم،بچه ها هم پا شدن،ظهیر 

با عجله سمت ویال حرکت کرد ما هم پشت سرش رفتیم،نزدیک 

 ویال نیما گفت:

  

 این شال جانان نیست؟_

  

که رو زمین افتاده بود نگاه کردیم،ظهیر خیلی ناگهانی و به شالی 

خترا جیغ کشیدن،نزدیک تر با شتاب خودش و تو آب انداخت،د

 رفتم،انگار که یکی تو دریا در حال غرق شدن بود،بنیامین هم با

دیدن صحنه خودش و تو آب پرت کرد،خشک شده سرجام 

تو آب بندازم که ایستادم،نا باور بهشون نگاه کردم،خواستم خودم و 

 کسری بازوم و گرفت

  

 وایسا محمد،ظهیر و بنیامین کافین_
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 داد زدم

  

 ولم کن،جانان اونجاست،نمیفهمی؟_

  

دخترا گریه می کردن،نیما شال و دستش گرفته بود و رو زمین 

نشسته بود،سینا با عجله سمت ویال رفت،کسری به زور من و کنار 

 کشید و رو به دخترا گفت:

  

 ه چه خبرتونهبس_

  

 سینا با دو پیشمون اومد و داد زد

  

 رها تو ویال نیست_
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 ردیا بازوش و گرفتت آب بره که باونم خواست سم

  

آروم باش،تو بری کار و بدتر می کنی باید صبر کنیم ببینیم چی _

 میشه

  

 ساغر جیغ زد

  

 اوناهاشن،اومدن_

  

بنیامین و رها تو بغل ظهیر سریع سمتشون رفتم،جانان تو بغل 

بود،سمت جانان رفتم،رو زمین گذاشتنش و همه مون دورشون 

و ظهیر قفسه سینه جانان و رها رو فشار جمع شدیم،بنیامین 

میدادن تا آب از دهنشون خارج بشه،از دهن رها آب زیادی خارج 

د و چند بار پشت سر هم سرفه کرد،معلوم بود راه نفسش باز ش
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رش زانو زد،به جانان خیره شدم،قدرت هیچ کاری شده،سینا کنا

 نداشتم....

 

                      * 

 )ظهیر(  

  

یامین و کنار زدم،چند بار قفسه سینه جانان و فشار اب بنبا شت

 رو دخترا ٔ  دادم،آب خارج شد ولی جانان تکون نخورد صدای گریه

چند دادم، مصنوعی تنفس بهش و کردم باز و دهنش بود، اعصابم

بار کارم و تکرار کردم،باالخره سرفه کرد،نفس حبس شده م رو 

یامین که نفس نفس می زد آزاد کردم،تو بغلم گرفتمش و رو به بن

 گفتم:

  

 رها رو بغل کن باید ببریمشون بیمارستان_
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بنیامین هم رها رو بغل کرد،سمت ماشین رفتیم،رو صندلی جلو 

شد،ماشین و روشن کردم،با گذاشتمش،بنیامین هم عقب سوار 

سرعت راه افتادم، جلوی بیمارستان نگه داشتم جانان و بغل کردم 

رها تو بغلش بود وارد بیمارستان شدیم دو تا  و همراه بنیامین که

 تخت آوردن و رها و جانان و روشون گذاشتیم،دکتر سمتمون اومد

  

 چی شده؟_

 

 جواب دادم

  

آب و از ریه هاشون خارج  داشتن تو دریا غرق میشدن،تقریبا_

 کردیم 
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دکتر با عجله وارد اتاقشون شد و در و بست،با بنیامین رو صندلی 

راهرو نشستیم،بنیامین هنوزم تو شوک بود،دستم و رو  های داخل

 شونه ش گذاشتم

  

 حالشون خوبه نگران نباش_

 

 بی حال لب زد

  

 اونا اونجا چیکار می کردن ظهیر؟چرا اصال غرق شدن؟_

  

 برای خودمم سؤال بود...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۱۹_پارت#
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 بنیامین بهم نگاه کرد

  

قصد خودکشی داشتن،مطمئنم نمیخوام حتی به این فکر کنم که _

 ز این کارا نمی کنه،اون محکم تر از این حرفاستجانان ا

  

 آب دهنش و قورت داد،آشفته لب زد

  

 رها،اون امروز حالش بد بود_

  

موهاش کشید،دندونام و عصبی رو هم فشار کالفه دستی به 

دادم،دختره ی احمق،یعنی واقعا خواسته خودکشی کنه؟بنیامین 

 تچشماش و بس
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 امیدوارم اونجوری که فکر می کنم نباشه_

  

 درِ اتاق باز شد،دکتر بیرون اومد، سمتش رفتیم،بنیامین پرسید

  

 چی شد آقای دکتر؟حالشون خوبه؟_

  

که به موقع به دادشون رسیدید،حالشون خوبه، خوشبختانه مثل این_

 سرمشون تموم بشه می تونید ببریدشون

  

 ممنون دکتر_

  

ق شدیم،رها چشماش باز بود و به سقف نگاه ین وارد اتاهمراه بنیام

می کرد،جانان هم چشماش و باز کرد،بنیامین رو به هر دوتاشون 

 گفت:
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 خوبید؟_

  

 دادجانان با صدای آرومی جواب 

  

 خوبم_

  

 رها چیزی نگفت،بنیامین پرسید

 

 چی شد؟چرا این اتفاق افتاد؟_

  

 رها به جانان نگاه کرد
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 د؟بگید چی شدهگاه می کنیچرا بهم ن_

 

 رها زمزمه کرد

  

 من..._

  

 جانان نذاشت حرفش و بزنه و به سختی لب زد

  

ولی یه رها حالش زیاد خوب نبود،رفت تو آب تا یه کم بهتر بشه _

دفعه پاش سُر خورد،منم رفته بودم ویال تا براش یه چیز گرم بیارم 

 بپوشه،وقتی برگشتم

  

 آب دهنش و قورت داد
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 م داره دست و پا میزنه،منم رفتم تا نجاتش بدمیدد_

  

 بنیامین یه کم صداش و باال برد 

  

واقعا فکر کردی با این هیکلت میتونستی رها رو نجات _

 م می کنید اصال؟اگه اتفاقی براتون میوفتاد چی؟بدی؟شماها فکر

  

به رها خیره شدم،معلوم بود که اون میخواست یه چیز دیگه 

 رو جانان تخت دادم،کنار تکون براش تاسف ٔ  شونهبگه،سری به ن

 :گفت و برد رها گوش نزدیک و سرش نشستم،بنیامین صندلی

  

 مطمئن باشم که همین بود؟_
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داد،جانان بهم نگاه کرد،تصور اینکه امکان رها سرش و تکون 

داشت این چشما بسته بمونه و باز نشه هم دیوونه م می کرد،سرم 

 آروم گفتم: و نزدیک گوشش بردم و

  

دیگه هیچ وقت این چشما رو اینجوری نبند،جریانِ زندگی قطع _

 میشه

  

متعجب بهم نگاه کرد،منم بیخیال به صندلی تکیه دادم،روز به روز 

 تصمیمی که داشتم مطمئن تر می شدم... رو

 

                        **** 

 )جانان( 

  

 ظهیر سرش و نزدیک گوشم آورد و آروم گفت:
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دیگه هیچ وقت این چشما رو اینجوری نبند،جریانِ زندگی قطع _

 میشه

  

متعجب بهش نگاه کردم،این چشما چرا اذیتم می کرد؟چرا صداش 

م می شد؟حرفاش داشت من و می باعث تند شدن تپش قلب

ترسوند،پرستار وارد اتاق شد، سوزن سرم و از دستم بیرون 

 سمتم  آورد،مال رها هم تموم شده بود،بنیامین 

اومد و کمک کرد تا از رو تخت بلند بشم،ظهیر هم به رها کمک 

کرد و از بیمارستان بیرون رفتیم، سوار ماشین ظهیر شدیم،من و 

به بیرون خیره شد،واقعا رها میخواست  رها عقب نشستیم،رها

کرد،باید حتما باهاش خودکشی کنه؟فکر کردن بهش حالم و بد می

 حرف میزدم.  

کرد،از ماشین پیاده شدیم،بچه ها  ل حیاط پارکماشین و داخ

 سمتمون اومدن،دخترا چشماشون اشکی 
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 بود،وارد خونه شدیم،رو مبل نشستیم،محمد با نگرانی سمتم اومد

  

 بی؟ خو_

 

 آروم جواب دادم

  

 خوبم_

 

 پریشون لب زد

  

 دردت به جونم_

  

و نگام  با خجالت روم رو برگردوندم،نیما دورتر از بقیه ایستاده بود

ون می کرد وقتی نگاهم رو دید بهم پشت کرد و از در بیر
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رفت،متعجب به رفتنش نگاه کردم،چش بود؟افسانه بغلم کرد،با 

 صدای لرزون گفت:

  

وای ما مردیم و زنده شدیم بیشعور،فکر کردم دیگه نمیبینم،اگه _

چیزیت می شد پس این دفعه کی میومد نصیحتم می کرد و منم 

 گوش نمیدادم؟

 

 جان_بی_دل#

 ۲۲٠_پارت#

 

 کسری جلو اومد

  

بسه بابا،جمع کنید این گریه و زاری ها رو،اینا چیزیشون _

 نشده،اتفاق بوده دیگه االنم تموم شده
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 بچه ها رها رو بغل کردن،ظهیر رو بهمون گفت:

  

 بهتره برید استراحت کنید،دیر وقته_

  

داشت،رها بی  با رها سمت اتاق رفتیم،معده م یه سوزش دردناکی

ت مناسبی برای حرف زدن حرف رو تخت دراز کشید،به نظرم وق

 نبود،بهار وارد اتاق شد،کنارم اومد و گونه م و بوسید

  

 ه خوبی،اول خدا و بعدش ظهیر کمکت کردخدا رو شکر ک_

  

 ظهیر؟برای چی؟_
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ظهیر و بنیامین از تو آب کشیدنتون بیرون ولی خب تنفس _

 رد تا راه تنفست باز بشهمصنوعی ظهیر کمک ک

  

با شنیدن حرفش کل تنم یخ بست، یعنی ظهیر بهم تنفس داده 

خجالت بود؟تصور اینکه تا این حد بهم نزدیک شده هم برام 

 داشت،بهار با شیطنت نگام کرد

  

خوبه حداقل برای یه بار هم که شده خیرت به یه پسر رسید،ثواب _

احتماال اون وسطا یه داشت، تنفس مصنوعیشم زیاد طول کشید، 

 کامی هم گرفته

  

 رها یه کم تکون خورد،بالش و برداشتم و رو سرش کوبیدم

  

 کم چرت بگو،پاشو میخوام بخوابم_
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 نده بلند شدبا خ

  

 شب بخیر عزیزم_

 

از اتاق خارج شد و در و بست،رو تخت دراز کشیدم و چشمام و 

 ه...بستم،سعی کردم بخوابم تا حرفای بهار از ذهنم بر

 

                          **** 

  

صبح زود بیدارشده بودم و هر کاری کردم نتونستم دوباره 

 بیرون ٔ  پنجره به منظرهبخوابم،بچه ها همه خواب بودن،از پشت 

 آورده خودم با که نقاشی وسایل بود،یاد قشنگ شدم،خیلی خیره

 نشوبر و رفتم وسایل سمت پوشیدم،آروم و افتادم،لباسام بودم
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 ویال بودن،از خواب هم پسرا بود رفتم،معلوم بیرون اتاق داشتم،از

و  نقاشیم وایسادم،بوم دریا برداشتم،کنار قدم دریا رفتم،سمت بیرون

رو پایه ش گذاشتم،خودمم رو سنگ بزرگی که اونجا بود نشستم، 

وسایل نقاشیمم کنارم گذاشتم،حالم زیاد خوب نبود و معده م 

اما دلم می خواست با نقاشی کردن ذهنم همچنان سوزش داشت 

رو آروم می کردم،این منظره حیف بود که نقاشی نشه،به اطراف 

و شروع کردم، زیرلب آهنگ نگاه کردم،خلوت بود،قلم رو برداشتم 

امیدم را مگیر از هایده رو زمزمه کردم،قلم رو با مهارت رو بوم می 

ندی رو لبم کشیدم،به دریایی که کشیده بودم نگاه کردم،لبخ

اومد،همونی شده بود که میخواستم،دیگه چیز زیادی نمونده بود تا 

تموم بشه،با شنیدن صدای رعد و برق سرعتم و بیش تر کردم و 

نقاشیم تکمیل شد،با ذوق به نقاشی که کشیده بودم خیره شدم،به 

 آرومی بودن،لبخند هم مثل کردم،دقیقا نگاه روم به رو ٔ  منظره

 زدم

  

 م هستیتم نقاش هنمی دونس_
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 هینی از ترس کشیدم،سمت صدا برگشتم،محمد شرمنده گفت:

  

 ببخشید نمیخواستم بترسونمت_

  

 خودم و جمع و جور کردم

  

خواهش میکنم،چون کسی نبود یه دفعه با شنیدن صداتون _

 ترسیدم

  

 نزدیک تر اومد و روبه روی بوم ایستاد،لبخند زد

  

 تیمعلومه که نقاش ماهری هم هس_
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 ممنون،از بچگی بهش عالقه داشتم_

  

 چقدر خوب،حس می کنم کار آرامش بخشی هست_

  

 سرم و به معنی تأیید تکون دادم

 

 دقیقا،خیلی آرامش بخشهبله _

  

 به چشمام نگاه کرد

  

 بهتری؟_

  

 خوبم_
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 نفس عمیقی کشید

  

دیشب وقتی فهمیدم اونی که تو دریا داره غرق میشه تویی تلنگر _

 ی خوبی بهم وارد شد،تلنگری که باعث شد شجاع تر بشمخیل

  

 نشدم حرفاش ٔ  گنگ نگاش کردم،متوجه

  

 منظورتون چیه؟ _

  

 ای زد لبخند مردونه

  

 به زودی میفهمی_
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دوباره صدای رعد و برق اومد،وسایلم و برداشتم تا هرچه زودتر برم 

ت،منم چون امکان داشت باز بارون بیاد،محمد بوم رو برام برداش

وسایل و جمع کردم،کنار هم سمت ویال راه افتادیم،یه قطره بارون 

باز  رو صورتم ریخت،به ویال رسیدیم،همین که خواستم در و

کنم،در باز شد و ظهیر بیرون اومد،به من و محمد که کنار هم 

ایستاده بودیم نگاه کرد،اخماش تو هم رفت،به خاطر اتفاق دیشب 

 زیر انداختم ازش خجالت میکشیدم،سرم و

  

 سالم_

 

 محمد هم سالم کرد 

  

بدون توجه به سالممون از کنارمون رد شد و رفت،متعجب به 

عصبی بود؟به محمد نگاه کردم اونم اخم  رفتنش نگاه کردم،چرا
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داشت،نمیفهمیدم چرا اینجورین،همراه محمد داخل رفتیم،بچه 

 ها،بیدار شده بودن،افسانه سمتم اومد

 

 نگرانت شدیمکجا رفته بودی؟_

  

 رفتم نقاشی کشیدم_

  

 افسانه بوم و از دست محمد گرفت و نگاه کرد

  

 وااای بیشعور چه خوشگله_

  

هم اومدن سمتمون و به نقاشی نگاه کردن،ساغر نگام  بقیه بچه ها

 کرد
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 چه قشنگه،کوفتت بشه که اینقدر قشنگ میکشی_

  

ن غیر از رها و لبخند زدم،به جمع بچه ها نگاه کردم،همه شون بود

 نیما،رو به کسری گفتم:

  

 نیما کجاست؟_

  

 تو اتاق_

  

 حالش خوبه؟_

  

 جوریه،نمیدونم چشهاز دیشب کال یه _
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سرم و به معنی فهمیدن تکون دادم،سمت اتاق رفتم،باید با رها 

 حرف میزدم....

 

 جان_بی_دل#

 ۲۲۱_پارت#

 

 )رها(

 

کشیده بودم و به دیوار  حال نداشتم از اتاق بیرون برم،رو تخت دراز

م،نمی دونستم چمه،شایدم هنوزم تو شوک روبه روم خیره بود

ودم،خودمم نمیدونم میخواستم چیکار کاری که دیشب کردم ب

کنم؟میخواستم خودم و بکشم؟یا اینکه فقط پام سُر خورد؟درِ اتاق 

باز شد،حتی حوصله نداشتم نگاه کنم ببینم کیه،پشت سرم رو 

و به موهام کشید،تشخیص اینکه این دستا تخت نشست،دستش 

 متعلق به جانان بود سخت نبود
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 یشه هانمیخوای پاشی؟دیگه داره ظهر م_

  

 چیزی نگفتم

  

 میخوای همینجوری تو اتاق خودت و حبس کنی؟_

  

 سمتش برگشتم،به چشماش خیره شدم،بی حال پرسیدم

  

 چی میخوای؟_

 

 آروم جواب داد
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 بهتری؟_

  

 آره_

  

 بریم پایین پاشوپس _

  

 ندارم و جمع ٔ  حال ندارم،حوصله_

  

 میخوای ضعیف بودنت و به بقیه نشون بدی؟_

  

 من ضعیف نیستم_

  

 پس پاشو_
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 رو تخت نشستم و با حرص گفتم:

  

 میشه بری بیرون و بیخیال من بشی؟_

  

 نه نمیشه،باید با هم بریم پایین_

  

 میفهمی حوصله نداشتن یعنی چی؟_

  

 ولی نمیخوام خودت و ضعیف نشون بدییفهمم آره م_

  

 صدام و باال بردم
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 ضعیفم که داشتم خودکشی...آره اصال من ضعیفم،من _

  

 سریع دستش و رو دهنم گذاشت و خیلی جدی و شمرده گفت:

  

دیگه تکرارش نکن،حتی اسمشم زشته،تو اونقدر احمق نیستی که _

س حتی تو ذهن همچین کاری بکنی،فقط یه اتفاق بود همین،پ

 خودتم حق نداری بهش فکر کنی،فهمیدی؟

  

 چیزی نگفتم،بلند تر گفت:

  

 فهمیدی یا نه؟_

 

 سرم و به معنی فهمیدن تکون دادم
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 فهمیدم_

  

 خوبه،پس پاشو لباسات و عوض کن بریم پایین_

  

به چشماش نگاه کردم،این چشما حتی موقع جدی بودنم مهربون 

جانان،کاش میتونستم بخاطر ظهیر  بود،کاش اینقدر خوب نبودی

 ازت متنفر بشم،کاش... 

اخواسته اشکام پایین اومده بود و گونه دستش و رو گونه م کشید،ن

 م تر شده بود،اشکام و با دستش پاک کرد،آروم لب زد

  

میدونم سخته،میدونم از دست دادن کسی که عاشقشی درد _

ر نداری،شاید آینده داره،ولی نباید خودت و ببازی چون از آینده خب

 چیز قشنگ تری برات رقم زده
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 لبخند مهربونی زد

  

دا دل بسپار،مطمئن باش بهترش و بهت میده،یکی به حکمت خ_

که اونقدر عشق به پات بریزه که هر لحظه برای داشتنش خدا رو 

 شکر کنی

  

 با صدای لرزون گفتم:

  

خماش من اون و با وجود بد اخالق بودناش، با وجود اخم ت_

د خودش و میخواستم،چیز زیادی که ازش نمیخواستم فقط وجو

 میخواستم همین

  

 دهنم و قورت دادمآب 
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 خودم خرابش کردم،همه چیز تقصیر خودمه_

  

شاید درستش این بوده که خرابش کنی،یا شایدم تاوان اشتباهت _

این بوده که خراب بشه،مهم اینه که چه قسمت باشه و چه تاوانِ 

باید به فال نیک گرفتش چون قطعا بی دلیل نیست،قوی اشتباه 

 باش رها،صبر و تحمل داشته باش 

 

 با گریه نالیدم

 

 دلم داره آتیش میگیره جانان_

 

قرمز شده بود،اشکاش پایین ریخت،خودم و تو بغلش  چشمای اونم

 انداختم،زیر گوشم زمزمه کرد
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 بمیرم برا دلت_

 

تو بغل خواهری که دلیل دستش و دورم حلقه کرد و از ته دل 

 ود زار زدمگریه هام ب

 

 جان_بی_دل#

 ۲۲۲_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 گوشی رو قطع کردم،رو به بنیامین گفتم:

  

 باید برگردیم_
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 چرا چی شده؟_

  

 بچه ها تو کشیدن طرح به مشکل خوردن،باید من و تو بریم_

  

 خیلی خب پس بهتره هرچه زودتر حرکت کنیم دیگه_

 

 کسری پرسید

  

 کجا میرید؟_

  

 تهران_

  

 چرا؟_
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 تو شرکت مشکل پیش اومده،باید بریم _

 

 کسری گفت:

  

 نیاز نیست منم بیام؟_

  

 بنیامین میریمنه فقط من و _

  

 باشه_

  

از جام بلند شدم،از پله ها باال رفتم،رها از اتاق بیرون اومد،سمتش 

 رفتم
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 خوبی؟_

  

 بهم نگاه کرد

  

 خوبم_

 

 یبم فرستادمدستام و داخل ج

  

از این به بعد احمق نشو،هیچ چیز تو دنیا ارزش این و نداره که به _

 خاطرش به خودت آسیب بزنی

  

 نیشخند زد

  

 قشنگ حرف میزنی _
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 جدی بهش نگاه کردم

 

تو زندگیت تنها نیستی که تنهایی برای مردن و زنده موندنت _

تصمیم بگیری،اگه جانان چیزیش می شد چی؟اونموقع می 

 تونستی خودت و ببخشی؟

 

 جواب داد

 

 بازم نگران جانانی؟ _

   

بدون اینکه جوابش و بدم از کنارش رد شدم،نمی فهمید که من 

 قدر هم باهاش بد باشم بازم نمی خوام کسی آسیب ببینه...هر چ
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                      * 

 )جانان(

 

ره در سمت اتاقی که نیما توش بود رفتم،در زدم،صدایی نیومد،دوبا

 زدم

  

 بیا تو_

  

در و باز کردم،درِ تراس باز بود،سمتش رفتم،نیما پشت به من تو 

ایستادم،با دیدن سیگاری که دستش بود تراس وایساده بود،کنارش 

 اخمام تو هم رفت

  

 دکترا هم سیگار میکشن و از مضر بودنش برا بقیه میگن؟_
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 و خیره شدسمتم برگشت،با دیدنم نگاهش و گرفت و به رو به ر

  

 دکترا مگه دل ندارن؟_

  

 چه ربطی به دل داشتن داره؟_

  

 آه عمیقی کشید

  

 کردنت نباشه به همین پناه میاریوقتی راهی برای آروم _

  

 چته نیما؟چرا از دیشب اینجوری شدی؟_

  

 چیزی نگفت
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 چرا نگام نمی کنی؟_

  

،تا سمتم برگشت،به چشمام نگاه کرد، چشماش غمگین و قرمز بود

 گفت:حاال اینقدر پریشون ندیده بودمش،با صدای گرفته ای 

  

ه همه چیز تموم دیشب وقتی شالت و رو زمین دیدم فکر کردم دیگ

 شده،تو رو از دست دادیم

  

 آب دهنش و قورت داد

  

منِ احمق اونقدر بی دست و پا بودم که حتی تالشی برای نجات _

 دادنتون نکردم
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 با حرص لب زد

 

ه رو مغزمه اینکه اگه ما تنها بودیم،اگه کسی مثل خور یه چیزی_

شوک و بی نبود شما رو نجات بده من اونموقع اینجوری میرفتم تو 

 حرکت میموندم؟

  

چی میگی نیما؟مطمئن باش اگه جز تو کسی اونجا نبود تو هم _

 میومدی برای نجاتمون،این که ناراحتی نداره

 

 عصبی گفت:

  

 کنه فکر نبودنت روانیم می_

  

 لبخند زدم،به چشماش خیره شدم
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حتی وقتی بچه هم بودم تو مواظبم بودی،دوسم داشتی دقیقا _

داداش همیشه کنارم بودی،نمیدونم چی باعث شده که مثل یه 

فکر کنی کم گذاشتی،ولی من این و از ته دل میگم،من همیشه رو 

تو حساب می کنم،مهم نیست دیشب چی شده،مهم اینه که تو 

 من خیلی عزیزی برای

  

 خیره به چشمام سکوت کرد

  

 بخند نیما،نیمای غمگین جذابیتی نداره،تو پیش بچه ها نبودی_

 جمعشون صفا نداشت،نیمای خودمون باش تا ما هم سرحال بشیم

  

 لبخند قشنگی زد،منم لبخند زدم،رو بهش گفتم:
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 بریم؟_

 

 جواب داد

  

 بریم_

  

اس م،با دیدن ظهیر و بنیامین که لبجلوتر از اون از اتاق بیرون رفت

 پوشیده بودن و چمدوناشون دستشون بود، تعجب کردم

  

 کجا میرید؟_

 

 بنیامین جواب داد

  

 برمیگردیم تهران_
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 دوتایی؟ _

  

 آره_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۲۳_پارت#

 

 چرا؟_

  

 تو شرکت کار داریم_

  

 خب منم میام_
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 تو کجا میای؟_

  

 تره بیاممنم اونجا منشیم دیگه،به_

 

 ظهیر جواب داد

 

 نمیومدی هم با زور می بردمت_

 

 بنیامین چپ چپ نگاش کرد

 

 اینجا بمونه یه کم حال و هواش عوض بشهولش کن بذار _
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 از کنار بنیامین گذشت و سمتم اومد،کنارم وایساد و آروم گفت:

 

 یه درصد فکر کن بذارم یکی از بودنت خر کیف بشه_

 

کنم،خیلی زود رفتم تا وسایلم و جمع بی توجه بهش سمت اتاق 

برداشتم و از لباسام و تو چمدون کوچیکم گذاشتم،وسایل نقاشیمم 

اتاق بیرون رفتم،بچه ها به رفتنم اعتراض کردن،ولی خب ترجیح 

 تنها بنیامین سعید ٔ  میدادم برم،دلم نمی خواست بخاطر قضیه

 ما با داره دوست که گفت و کرد آماده و خودش زود باشه،بهارم

 ایستاده گوشه یه که دیدم رو رفتم،سینا حیاط برگرده،سمت

 رفتم بود،کنارش

  

 اسین_
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 جانم_

  

 میشه یه خواهشی بکنم؟_

  

 جان_

  

 مواظب رها باش،زیاد روبراه نیست_

  

 لبخند زد

  

 نگران نباش،از خودمم بهتر مواظبشم_

  

 لبخند زدم
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 ممنون_

  

 بودم تشکر نمیخواد،نمی گفتی هم مواظبش_

  

 خوبه که هستی،من دیگه میرم، خداحافظ_

  

 به سالمت_

  

سمت ماشین بنیامین رفتم،بنیامین چمدونم و صندوق عقب ماشین 

گذاشت،سوار شدیم،بهار هم کنارم نشست،ظهیر جلو نشسته 

بود،ماشینش و برای کسری گذاشته بود،بنیامین حرکت کرد،سرم و 

ستم،دعا میکردم که رها به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمام و ب
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ن حالش بهتر شده بتونه به خودش بیاد و وقتی برگشت تهرا

 باشه... 

 

                        **** 

 )ظهیر( 

  

صدای پیامک گوشیم اومد،بهش نگاه کردم،سونیا بود،نوشته بود 

ظهیر دلم تنگ شده برات پس کی میای؟منم براش تایپ کردم 

،خبر خوبی که دارم برات اینه که دل منم تنگ شده برات عزیزم

 فردا میبینمت... 

 بنیامین ماشین و نگه داشت و رو بهمون گفت:

  

 من میرم دستشویی شما نمیاید؟_
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 ار گفت:به

  

 من میام_

  

بهار و بنیامین از ماشین پیاده شدن، سرم و به پشتی صندلی تکیه 

 دادم

  

 ممنون_

 

 با شنیدن صداش آروم جواب دادم

  

 چی؟برای _

  

 بهار می گفت شما و بنیامین نجاتمون دادید،ممنونم_
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 خونسرد گفتم:

  

 نباش_

 

 سمتش برگشتم،متعجب نگام کرد،نیشخند زدم

  

چون از این به بعد مسئولیت سنگینی داری،فکر کنم مردن راحت _

 تر بود

  

 گنگ نگام کرد

  

 منظورتون و نمیفهمم_
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 فکر می کردم باهوشی_

  

 لبخند زدم

  

 ال نداره،زنِ آدم خنگ باشه بهترهشکا_

  

قیافه ش شبیه عالمت سؤال شده بود،چشماش از شدت تعجب کم 

،با تفریح به صورتش نگاه کردم،به مونده بود از حدقه بیرون بزنه

 خودش اومد، اخماش و کشید تو هم و سرش و زیر انداخت

  

 شوخی قشنگی نبود_

  

که اصال اهل شوخی اگه تا حاال من و شناخته باشی میفهمی _

 نیستم
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بنیامین و بهار برگشتن و سوار ماشین شدن برای همین جانان 

خیال راحت چشمام و سکوت کرد،بنیامین حرکت کرد،منم با 

 بستم...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۲۴_پارت#

 

 )رها(

 

با رفتن بچه ها به جنگل با خیال راحت و تو سکوت رو مبل 

همراهشون برم،اونا هم نشستم،اصال دل و دماغ این و نداشتم 

فهمیدن و زیاد پاپیچم نشدن،ولی سینا هم موند و نرفت،تو 
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تا چند سال دیگه  بودم،دلم میخواست بخوابم و پذیرایی نشسته

 بیدار نشم

  

 خوبی؟_

  

 رو مبل روبه روم نشست

  

 خوبم_

  

 بهش نگاه کردم

 

 چرا نرفتی؟_

  

 پیش تو بودن و به جنگل رفتن ترجیح میدم_
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 خی زدمد تللبخن

  

 سینا من هیچی ندارم بهت بدم،نه عشق،نه دوست داشتن_

  

 میدونم_

  

زندگیت،من آدم مناسبی پس چرا بیخیال من نمیشی؟برو دنبال _

 برای تو نیستم

 

 جدی نگام کرد

  

پس چرا تو بیخیال ظهیر نمیشی؟تو هم باید بری دنبال _

 زندگیت،چون اون آدم مناسبی برای تو نیست
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 م کشیدمو تو هاخمام 

  

 با این حرفا میخوای به کجا برسی؟_

  

 به جایی که باید بفهمی ظهیر دیگه تموم شده_

  

 میدونی؟تو اصال چی _

 

 آروم جواب داد

  

 چیز زیادی نمی دونستم ولی تو این سفر خیلی چیزا رو فهمیدم_
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 مثل چی؟_

  

 به پشتی مبل تکیه داد

  

 اینکه ظهیر جانان و میخواد_

  

نیدن حرفش نفسم تنگ شد،من خودم خوب این و می ش با

دونستم ولی دلم نمیخواست کسی این واقعیت رو تو صورتم 

 بکوبه،با حرص پرسیدم

  

 از کجا فهمیدی؟_

  

 نفس عمیقی کشید
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 چشمای آدما گویای خیلی چیزاست_

 

 جانان چی؟چشمای اون چی میگه؟_

  

شه فهمید چی تو جانان در عین سادگی یه دختر پیچیده ست،نمی_

 انتظار آدما برخورد می کنهذهنش میگذره،معموال برخالف 

  

 چرا این حرفا رو میزنی؟_

  

میخوام به خودت بیای،نباید بیشتر از این صدمه ببینی،بخند _

 رها،دنیا با خنده ی تو قشنگ تر میشه

  

به چشماش خیره شدم،کاش به جای ظهیر تو رو دوست 

 فکر کنم سینا داشتم،کاش می تونستم بهت
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 چیه چرا اینجوری نگام می کنی؟_

 

 غمگین لب زدم

  

 تو خیلی حیفی سینا،حیفی برای من_

  

 لبخند قشنگی زد

  

 دوسم داشته باش تا حیف نشم_

  

 آه کشیدم،چیزی نگفتم،در واقع چیزی برای گفتن نداشتم
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 یادته بچه بودیم چقدر شیطون بودی؟_

  

 لبخند زدم

  

 یخیلی آروم بود برعکسِ تو که _

  

همش یه سال تفاوت سنی داشتیم ولی همیشه حس می کردم _

 ظبت باشمخیلی ازت بزرگترم و باید موا

 

 با یاد آوری گذشته لبخند زدم

  

یادته یه بار ظهیر دعوام کرد تو مهمونی؟از همه مون بزرگ تر _

بود،من زدم زیر گریه،تو با اون هیکل ریزت اومدی با ظهیر دعوا 

 کردی

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 بلند خندید

  

آره یادمه،ظهیرم یه جوری کتکم زد که از بعد اون دیگه از این _

 غلطا نکردم

 

 خندیدم 

  

چی فکر کردی با خودت که میخواستی ظهیرِ به اون گندگی رو _

 بزنی؟

  

اصال فکر نکردم،فقط دیدم تو داری گریه می کنی،همین برای _

 اینکه شجاعت به خرج بدم کافی بود
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االنم مثل اونموقعا تموم زندگی رو تو بازی و  خیر،کاشیادش ب_

 از من خوب ٔ  دیدیم،البته این تقریبا آخرین خاطرهمیعروسکامون 

 بچگیمه

  

 اخماش تو هم رفت

  

دقیقا یه ماه بعد این قضیه جانان وارد زندگیمون شد و دیگه _

هیچی مثل اولش نشد،البته من از وقتی یادم میاد بابا و مامان با 

م جر و بحث داشتن ولی همیشه مامان کوتاه میومد و همه چیز ه

 یشد اما بعد جانان دیگه هیچی تموم نشدتموم م

 

 سینا گفت:

  

 هیچ وقت نفهمیدم چرا عمو اون کارو کرد_
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ما هم نفهمیدیم،من حتی نمیدونم اون زنی که بابا تا اون حد _

یه چیه عاشقش بوده کی هست،هر بارم که از مامان می پرسم قض

 میپیچونه

  

صلی این ماجرا میدونم خیلی سختی کشیدید،ولی جانان قربانی ا_

 بود

  

سرم و به معنی تایید حرفش تکون دادم،آره جانان بی گناه ترین 

 فرد تو این ماجرای لعنتی بود....

 

 جان_بی_دل#

 ۲۲۵_پارت#
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 )محمد(

 

نمیبرد،یاد نزدیک ویال کنار دریا ایستاده بودم، دیروقت بود و خوابم 

دیگه به وز تماس مامان افتادم که گفت راحیل اومده، چند ر

خاطرش مهمونی میگیرن،زشته شما نباشید زود برگردید، لبخند 

تلخی زدم،باید به راحیل خوش آمد می گفتم؟به دختری که باهاش 

برای اولین بار معنی دوست داشتن و فهمیدم،دختری که به راحتی 

 بیخیالم شد و رفت

 

 م خوابتون نمیبره؟ا هشم_

  

 رم ایستادبا شنیدن صدای رها سمتش برگشتم، کنا

  

 نه امشب بیخواب شدم_
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 معموال آدمای عاشق بیخواب میشن_

  

 لبخند زدم

  

 موافقم_

 

 یه لنگه ابروش و باال داد

  

 پس عاشقید_

 

 رُک جواب دادم
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 عاشقم_

  

 بهش رسیدید؟ _

  

 نفس عمیقی کشیدم

  

می کنم هر چقدر که تا حاال  گاهی وقتا فکرخیلی سرسخته،_

 کردم بیهوده بوده،اون توجهی به من ندارهبراش تالش 

 

 جواب دادم

  

 اشتباه فکر می کنید_

  

 بهم نگاه کرد،منم نگاش کردم
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جانان از پسری مثل شما خوشش میاد چون تموم چیزایی که اون _

 میخواد تو شما موجود هست

  

 با تعجب بهش نگاه کردم

  

اینکه جانان یعنی اینقدر تابلو هستم که شما هم فهمیدی یا _

 چیزی گفته؟

  

جانان که کال چیزی نمیگه ولی خب شما تابلویید،به قول یه _

 عزیزی چشمای آدما گویای خیلی چیزاست

  

 یعنی شما فکر می کنید اونم بهم فکر می کنه؟_
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گه کامل نمیدونم ولی جانان دختر خیلی خاصیه،قطعا هر کس ا_

نش باید بیشتر بشناستش عاشقش میشه ولی برای به دست آورد

تالش کرد،چون مطمئنم سخت دل میبنده ولی اگه به یکی دل 

 ببنده دیگه هیچ وقت دل نمی کنه

  

 بهم نگاه کرد و ادامه داد

  

تا حاال براتون سوال نشده که چرا همه اینقدر جانان و دوست _

همه مون خوبه،اونقدر خوب که  دارن و براشون مهمه؟چون برای

د باشه مسیرمون مستقیم پیش جانانه،من هر کدوممون حالمون ب

مطمئنم مردی که جانان و داشته باشه خوشبخت ترین میشه،البته 

 این فقط نظر من نیست،بقیه بچه ها هم همین نظر و دارن

  

 لبخند زدم
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ا من بدون اینکه کامل بشناسمش عاشقش شدم،پس با این حرف_

 اگه کامل بشناسمش که مجنونش میشم

  

 خندید

  

 پس مواظب خودتون باشید تا کمتر بشناسینش به نفعتونه_

 

 سرم و به معنی تأیید حرفش تکون دادم

  

 مناسبی ٔ  جانان برای من خیلی عزیزه،فکر میکنم شما گزینه_

 کنم می کمکتون منم بکنید رو تالشتون باشید،شما جانان برای

 

 گاش کردمبا قدردانی ن
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 و داشته باشمممنون از لطفتون،امیدوارم لیاقتش _

 

 جواب داد

  

 منم امیدوارم_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۲۶_پارت#

 

 )ظهیر(

  

با بستنی که دستم بود سوار ماشین شدم،بستنی رو جلوی سونیا 

 گرفتم
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 بفرما اینم بستنی شکالتی شما_

  

 با ناراحتی بستنی رو گرفت

  

 ا هما که کلی حرف زدیم بچیه باز چرا دمغی؟م_

  

 نتیجه نرسیدیمحرف زدیم ولی به _

 

 گفتم:

  

 دوست داری نتیجه چی باشه؟_

  

 من میترسم سیاوش شک کنه_
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 نمی کنه_

 

 غمگین گفت:

  

 پس کی میای خواستگاری؟_

  

 به زودی،دارم کارام و جور میکنم تا هر چه زودتر بیام_

  

 لبخند پر ذوقی زد

  

 واقعا؟_
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 ت و بخور تا آب نشدهبستنیآره،_

  

 ناگهانی با شتاب سمتم اومد و گونه م و محکم بوسیدخیلی 

  

هیچ وقت فکر نمی کردم تا این اندازه کسی رو دوست داشته _

 باشم،مرسی که هستی ظهیر،تو خیلی خوبی

  

 ماشین و روشن کردم و راه افتادم

  

 ظهیر_

 

 بی حال جواب دادم

  

 بله_
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ازدواج بدم واج کنم،از نمیخواست زود ازدمن هیچ وقت دلم _

 میومد،تو اومدی همه چیز و خراب کردیا

  

 خب االن ناراحتی؟_

 

 خندید

  

 نه تو بهترین اتفاق زندگیمی_

  

 خوبه_

 

 باز صدام زد
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 ظهیر_

  

 بله_

  

من همیشه شاگرد اول مدرسه بودم،از بچگی داداش سعیدم بهم _

قبول بشم،میذاری درس  میگفت خانم دکتر،دلم میخواد پزشکی

 دیگه؟بخونم 

  

با شنیدن اسم سعید دستم و رو فرمون مشت کردم،هر وقت اسم 

سعید و میاورد بیشتر دلم می خواست هر چی حرص دارم رو 

خونوادش خالی کنم،من فقط بعد این انتقام میتونستم آروم 

بشم،خودم و کنترل کردم تا چیز بی ربطی بارش نکنم،به سختی 

 لب زدم
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 اینکه زن آدم دکتر باشهآره میذارم،چی بهتر از _

  

با خوشحالی به خوردن بقیه بستنیش ادامه داد،سعید اگه بفهمی 

قراره چه بالیی سر خواهر کوچولوت بیاد خودت با پاهای خودت 

 میای میگی غلط کردم... 

     

                       * 

 )جانان( 

  

بود که از شمال برگشته از رو صندلی بلند شدم،چند روزی 

یه بچه ها هم دیروز برگشتن،ظهیر شرکت نبود، کسری بودیم،بق

هم به بهانه اینکه دیروز اومده بودن و خسته بود امروز نیومده بود 

شرکت،وقتی مطمئن شدم که مش کریم تو آشپزخونه سرش به 

تو کشو میزش پرونده ای کار خودش گرمه وارد اتاق ظهیر شدم،از 

دنبال اسمی که مد نظرم به کارمندا بود و بیرون کشیدم، که مربوط
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بود گشتم،دعا دعا می کردم ظهیر نیاد،باالخره پیداش کردم،به اسم 

و فامیلیش نگاه کردم،سیاوش بهرامی،با گوشیم زود از پرونده ش 

عکس گرفتم،پرونده ها رو سر جاش گذاشتم و از اتاق خارج 

تم،به عکسی که گرفتم ،سمت صندلی پشت میزم رفتم و نشسشدم

 رو آدرس خونه شون زوم کردم،تا حاال نرفته بودم این  نگاه کردم،

منطقه ولی باید حتما میرفتم،تا دیر نشده بود باید کاری میکردم،با 

استرس پام و تکون دادم،اشتباه محض بود اگه تنهایی میرفتم یه 

ی ازش نداشتم،دیگه آخرای ساعت همچین جایی که اصال شناخت

 چند گرفتم،بعد رو نیما ٔ  مارهاریمون بود،گوشیم و برداشتم و شک

 برداشت بوق

  

 جانم_

  

 سالم خوبی؟_
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 سالم خوبم تو خوبی؟_

  

 خوبم_

  

 خدا رو شکر_

  

 نیما_

  

 جانم_

  

 میشه همین االن بیای شرکت دنبالم؟_

  

 صداش جدی شد
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 چیزی شده؟_

  

 بیا باهات کار دارمنه فقط _

  

م،به شرکت شما نزدیکم،تا تو خودت و جمع کم کار داشتاتفاقا یه _

 و جور کنی و بیای پایین منم رسیدم

  

 باشه ممنون،پس میبینمت،خداحافظ_

  

 خداحافظ_

  

 وسایلم و جمع کردم و کیفم و برداشتم،رو به مش کریم گفتم:
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 مش کریم من دارم میرم کاری باهام ندارید؟_

  

 نه دخترم برو به سالمت_

  

 حافظخدا_

  

 خدا نگهدارت_

  

وارد کابین آسانسور شدم،کلید همکف و زدم،به نظرم نیما 

میتونست کمکم کنه،یعنی چاره ای نداشتم،باید از یکی کمک 

میگرفتم،درِ آسانسور باز شد،بیرون رفتم،از نگهبانی خداحافظی 

،سمتش رفتم و جلو کردم و وارد کوچه شدم،ماشین نیما رو دیدم

 نشستم
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 سالم_

 

 جواب داد

  

 سالم_

 

 بهش نگاه کردم

  

 نیما میخوام یه خواهشی ازت بکنم_

  

 چی؟_

  

 من ازت کمک میخوام ولی بهم قول بده که ازم هیچی نپرسی_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 یعنی چی؟_

  

 کاغذی دستش دادم

  

 میتونی منو ببری به این آدرس؟_

  

 نیما با تعحب نگام کرد

  

 اینجا میخوای برای چی بری؟_

  

نپرس،شاید یه روز بهت بگم ولی االن  میکنم سؤال نیما خواهش_

 نه
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یعنی ازم انتظار داری تو رو ببرم یه همچین جایی بعد هیچی هم _

 نپرسم؟

  

 تو به من اعتماد داری یا نه؟_

  

 معلومه که دارم_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۲۷_پارت#

 

 انجام بدم؟تا حاال شده کار بی ربط _

  

 نه_
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نباش،قرار اد کن و چیزی نپرس،نگران پس این یه بارم بهم اعتم_

 نیست کار خطرناک یا بدی بکنم

  

 نفس عمیقی کشید

  

 از دست تو_

  

ماشین و روشن کرد و حرکت کرد،استرس داشتم،میدونستم با این 

کار تمام نقشه های ظهیر و بنیامین و به باد میدم ولی به نفع 

 .... ن بود،من نمیذاشتم این بازی کثیف و ادامه بدنخودشو

نیما دم در یه خونه قدیمی وایساد،تا به اینجا برسیم کلی پرس و 

 جو کردیم،شب شده بود،نیما گفت:

  

 فکر کنم باید اینجا باشه_
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 در و باز کردم،نیما هم خواست پیاده بشه که گفتم:

  

 بشین نیما باید تنها برم_

  

 ی میخوای تنهایی بری اینجا چیکار؟چرا چرت میگ_

  

ا،قرار نیست اتفاقی بیوفته،من اینجا یه کم کار یکنم نیمخواهش م_

 دارم، لطفا تو ماشین بمون

  

عصبی در و بست و تو ماشین، نشست، سمت خونه رفتم،زنگ در 

و زدم،یه کم منتظر شدم،در باز شد،سیاوش بیرون اومد ،با دیدنم با 

 تعجب نگام کرد
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 خانم فرهادی اینجا چیکار میکنید؟_

  

 سالم_

 

 ادب دجوا

  

 سالم_

 

 گفتم:

  

 میشه بیام داخل؟_

 

 بله بفرمایید_
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از جلو در کنار رفت،خونه شون خیلی قدیمی بود،حیاط کوچیکی 

 و رفتم بودن،سمتش گذاشته چوبی تخت حیاط ٔ  داشتن،گوشه

 بود متعجب وایساد،هنوزم بهم رو نشستم،سیاوش

  

 من میرم براتون چایی بیارم_

  

 باهاتون حرف دارم نه ممنون،لطفا بشینید_

  

 کنارم نشست

  

 چه حرفی؟اصال اینجا چیکار می کنید؟_
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من باید یه سری چیزا رو بهتون بگم،امیدوارم که متوجه حرفام _

 بشید

  

 سالم_

  

به دختر الغری که سالم کرد نگاه کردم،باید سونیا باشه،با دیدنش 

لم بد شد،ظهیر میخواست انتقام چی رو از این دختر حا

 ره؟جواب دادمبگی

  

 سالم عزیزم_

  

 برامون چایی آورده بود،چایی ها رو کنارمون گذاشت

  

 داداش چیز دیگه ای خواستید صدام کن_
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 سیاوش مهربون جوابش و داد

  

 باشه عزیزم برو درست و بخون_

  

 سونیا رفت،سیاوش رو بهم گفت:

  

 خب بفرمایید،گوشم با شماست_

  

میزدم کنم،ولی باید یه جوری حرف  نمیدونستم باید از کجا شروع

 تا کامل متوجه بشه...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۲۸_پارت#
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 )ظهیر(

 

 داد گرفتم،جواب رو بنیامین ٔ  عصبی شماره

 

 بله_

  

 نرسیدی شرکت؟_

  

 چرا دم درم،دارم میام_

  

نشستم،عصبی پام و تکون دادم،دو گوشی رو قطع کردم،رو مبل 

ی گوشیش خاموش بود،تو این روز بود که به سونیا زنگ میزدم ول

نیامین میگفت که گوشی دو روز سیاوش هم سر کار نیومده بود و ب
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اونم خاموشه،یعنی چه اتفاقی افتاده بود که هیچ کدومشون 

 نبودن،تقه ای به در خورد

  

 بیا تو_

  

 ش رفته وا ٔ  ه روم رو مبل نشست،به چهرهبنیامین اومد داخل،رو ب

 کردم نگاه

  

 چی شد؟_

 

 داد جواب

  

 نیستن،انگار آب شدن رفتن تو زمین_
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 یعنی چی؟_

  

 از اون خونه رفتن_

  

 اخمام تو هم رفت

  

 کجا رفتن؟_

  

 نمیدونم،کسی نمیدونه_

  

 عصبی از جام بلند شدم

  

 برن؟یعنی چی؟مگه میشه همینجوری یه دفعه ای پاشن _
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شه ظهیر تو که پیش این دختره سوتی ندادی متوجه بشه که با نق_

 بهش نزدیک شدی

  

 نه بابا اون خنگ تر از این حرفاست که این و بفهمه_

  

 چند تقه به در خورد

  

 بیا تو_

 

 جانان داخل اومد،چند تا برگه دستش بود

  

 لطفا اینا رو امضا کنید_
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 بذار رو میز_

  

 یا خدا_

  

 یا خدا گفتنِ بنیامین بهش نگاه کردمبا 

  

 چی شد؟_

  

 رفت و گفت:د،گوشی رو سمتم گبه گوشیش خیره بو

  

 خودت بخون_

  

 گوشی رو از دستش گرفتم،پیامی که رو صفحه بود رو خوندم
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 خیلی پستی،من فکر می کردم واقعا  _

دوستی،ولی نامردی کردی،می خواستید زندگیمون و نابود کنید 

تید،من تا آخر عمرم مدیون کسی که حقیقت و بهم ولی نتونس

 ( گفت می مونم، )سیاوش

  

با خوندن پیام پاهام سِر شد،با یه حرکت تموم چیزایی رو که رو 

 میز بود پرت کردم پایین،بلند نعره زدم

  

 کدوم آشغالی رفته گفته_

  

 بنیامین عصبی از رو مبل بلند شد و داد زد

  

 شدلعنتی،همه چیز خراب _
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جانان با ناراحتی بهمون نگاه می کرد، باید پیدا می کردم کسی رو 

 که همه چی رو لو داده بود،رو به بنیامین گفتم:

  

 کسی مگه غیر از من و تو از این ماجرا خبر داشت؟_

  

 نه،من که به کسی نگفتم_

  

 کتم و برداشتم و غریدم

 

 جان_بی_دل#

 ۲۲۹_پارت#

 

 رو که نقشه هامون و خراب کردپیدا میکنم اون پدر سگی _
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 سمت در رفتم،در و باز کردم

  

 من گفتم_

  

سرجام وایسادم،سمت اتاق برگشتم،به جانان نگاه کردم،آروم 

 پرسیدم

  

 چی گفتی؟_

  

 مستقیم بهم نگاه کرد و با صدای محکمی جواب داد

  

 من به سیاوش گفتم_
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اعتماد ناباور بهش خیره شدم،به چیزی که شنیده بودم 

نداشتم،بنیامین خشک شده سرجاش ایستاده بود،نزدیک تر 

 یدمرفتم،باز پرس

  

 چی گفتی؟یه بار دیگه بگو_

  

کامل بهش نزدیک شدم،از جاش تکون نخورد،با گستاخی به 

 چشمام نگاه کرد 

  

 من همه چیزو بهش گفتم،گفتم تا خودش و و شماها رو نجا...._

  

سیلی محکمی بهش زدم،به حدی نذاشتم حرفش و کامل کنه و 

 ٔ  د،گوشهمحکم زدم که تعادلش و از دست داد و رو زمین افتا

 روش به رو زمین رفتم،رو میومد،سمتش خون و بود شده پاره لبش
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 از شد،اثری خیره چشمام گرفتم،به محکم و ش زدم،چونه زانو

 م شده کلید دندونای الی به ال نبود،از پیدا چشماش تو پشیمونی

 :گفتم

  

 کجا رفتن؟_

 

 آروم جواب داد

  

 نمیدونم_

  

بودم که دردش اومده چون چونه ش و بیشتر فشار دادم،مطمئن 

 هم رفت ولی چیزی نگفت،داد زدم اخماش تو

  

 میگی کجا رفتن یا چونه ت و خرد کنم؟_
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 غمگین نگام کرد

  

من و از چی میترسونی؟از خرد شدن چونه م؟اگه با این کار حالت _

 خرد کن حرفی نیست  خوب میشه

 

بیشتر چونه ش و بیشتر فشار دادم،به حدی که مطمئن بودم یه کم 

 فشار بدم خرد میشه،از دردِ زیاد چشماش و بست

  

 بنال بگو کجان_

  

 آروم گفت

  

 نمیدونم،ولی می دونستم هم نمیگفتم_
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 چونه ش و یک ضرب ول کردم،به سختی از رو زمین بلند شد

  

 نیستم،بهترین کار و انجام دادممن پشیمون _

  

 ت،داد زدبا شتاب سمتش حمله کردم که بنیامین بازوم و گرف

  

 بسه دیگه کافیه_

  

 بلند داد زدم

  

 کرد،من خراب و هامون نقشه ٔ  نه کافی نیست،این دختر همه_

 الف یه کشیدم،بعد نقشه روزا این برای شده خراب اون تو سال پنج

 ریخت بهم و چیز همه بچه
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 جانان به حرف اومد

  

تی شما می خواستید از یه دختر شونزده ساله انتقام بگیرید وق_

دن انتقامتون و میگرفتید بعدش خوشحال می شدید؟با بدبخت کر

 یه دختر کم سن و سال میخواستید به چی برسید؟

 

 نعره زدم

 

توی لعنتی نمی دونی من چیا رو از دست دادم که اینجوری برام _

 ینطق می کن
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اونقدر فشار عصبی روم بود که حس می کردم هر لحظه ممکنه 

ش که خیس شده بود نگاه سکته کنم،به چشمای سرخ

 کردم،غریدم

  

 از جلو چشمام گمشو وگرنه قول نمیدم که سالم بمونی_

  

 سمتمون اومد رو به من و بنیامین گفت:

  

 اینجوری شدمتاسفم که تا این حد ناراحتید ولی خوشحالم که _

  

باز خواستم سمتش هجوم ببرم که بنیامین بازوم و گرفت و و داد 

 زد
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شوک بودن من سو استفاده کنی و  ت کردی از توهمین که جرأ_

دست روش بلند کردی ولی هنوزم زنده ات گذاشتم بسه،از این 

 بیشتر حق نداری پیش بری

  

بستم،نمی تونستم باور جانان از اتاق بیرون رفت،کالفه چشمام و 

 کنم جانان این کار و کرده،همه چیز و بهم ریخته بود،همه چیز...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۳٠_تپار#

 

 )جانان(

 

 تلفن زنگ خورد
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 بله_

 

 ظهیر گفت:

  

 بیا اتاقم_

  

 چشم_

 

 چند روزی از اون ماجرا گذشته بود، 

نمیزد تا اما برای من مثل یه سال گذشت،بنیامین اصال باهام حرف 

حاال سابقه نداشت بنیامین تا این حد از دستم عصبانی باشه،از رو 

 زدم صندلی بلند شدم،سمت اتاقش رفتم،در

  

 بیا تو_
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وارد اتاقش شدم،پشت به من و رو به پنجره ایستاده بود،دستوری 

 گفت:

  

 بشین_

  

 رو مبل نشستم،همونجور که پشت به من وایساده بود آروم گفت:

  

 ون و بدهآدرسش_

  

 ندارم _

 

 سمتم برگشت،رو مبل روبه روییم نشست

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 انتظار نداری که حرفت و باور کنم؟_

  

رید باور کنید، دوست هم ندارید باور نکنید نه دوست دامیل خودتو_

 ولی من حقیقت و میگم

  

 پوزخند زد،دیگه نگاهش مثل قبال مهربون نبود،سرد بود

  

 چیا به سیاوش گفتی؟_

 

با نقشه وارد شرکت شده،گفتم که جون خواهرش و  گفتم که_

 برداره و بره،گفتم که سعید چقدر بهتون بد کرده و شما چقدر از

 دستش شکارید
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دستاش و مشت کرد،هرآن انتظار داشتم مشتش تو دهنم فرود 

بیاد،هنوزم لبم کبود بود،خودش و کنترل کرد،فقط با صدای گرفته 

 گفت:

  

 برو بیرون_

  

جام بلند شدم،سمت در رفتم،کمی مکث کردم،سمتش از 

 برگشتم،آروم گفتم:

  

یامین باهام من نمی خواستم شما و بنیامین و ناراحت کنم،بن_

،من این کار و کردم تا شما حرف نمیزنه،این برای من خیلی تلخه

این بازی کثیف رو ادامه ندید تا مثل سعید نباشید،کار شما نامردی 

ش،به خدا حیفید،شماها حیفید که تو آتش  بود در حق خونواده

 کینه و انتقام دست و پا بزنید
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 یدمسرش پایین بود و چیزی نگفت،نفس عمیقی کش

  

هیچ کس نمیتونه اون پنج سالی رو که شما تو حبس بودی و _

عمرتون تباه شد و بهتون برگردونه،حتی انتقام میگرفتید اون پنج 

انتقام شاید همون لحظه شاد بشید ولی سال جبران نمیشد،بعد 

 بعدش مطمئنم که نمیتونید قشنگ زندگی کنید

  

چشمای بنیامین هم بهم نگاه کرد،چشماش قرمز بود،این چند روز 

کرد تا حالشون خوب بشه،رو بهم قرمز بود،کاش میشد کاری 

 گفت:

  

 حالم ازت بهم می خوره،برو بیرون_
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م نمی خواست این چشما تا چند لحظه به چشماش خیره شدم،دل

 این حد سرد و ناراحت باشه،از اتاق بیرون رفتم،رو صندلی نشستم

  

 جانان_

  

 رها گفتم:سرم و باال آوردم،رو به 

  

 جانم_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۳۱_پارت#

 

 خوبی؟_
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 به زور لبخند زدم

  

 خوبم،کاری داری؟_

  

 رها برگه ای دستش بود

  

 بدم،یه جای طرح به مشکل خوردیمباید این و به ظهیر نشون _

  

 تلفن و برداشتم و اتاق ظهیر رو گرفتم

  

 بله_

  

 تونه بیاد تو؟مهندس،رها میگه یه جای طرح به مشکل خورده،می_
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 بگو بیاد_

  

 چشم_

  

 تلفن و قطع کردم،رو به رها گفتم:

  

 برو تو_

  

د وارد اتاق شد،مسکنی از کیفم بیرون آوردم،سرم خیلی درد می کر

و درد چونه م هم بهش اضافه شده بود،وارد آشپزخونه شدم،لیوان 

آبی پر کردم،مسکن و خوردم،لیوان آب رو تا ته سر کشیدم،مش 

 مهربون نگام کردکریم 
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 خدا بد نده،جاییت درد می کنه دختر جان که قرص میخوری؟_

  

 لبخندی به این پیرمرد دوست داشتنی زدم

  

 میکنهیه کم سرم درد _

  

 یه چایی بدم بخوری بابا جان؟_

  

 ممنون میشم_

  

رو صندلی پشت میز ناهار خوری نشستم،مش کریم چایی رو جلوم 

 گذاشت

  

 هدستت درد نکن_
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 نوش جان_

  

 خودشم روبه روم نشست

  

 چند روزه سرحال نیستی،چیزی شده دخترم؟_

  

 نه مش کریم،چیزی نشده نگران نباشید_

  

چاییم مزه کردم،با صدای شکستن چیزی تند از جام بلند کمی از 

 شدم،مش کریم نگران پرسید

  

 صدای چی بود؟_
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 نمیدونم_

  

د،با شتاب در و باز کردم،رها سمت سالن رفتم صدا از اتاق ظهیر بو

 داد کرد،ظهیرمی نگاه ظهیر به ترس با و بود وایساده اتاق ٔ  گوشه

 زد

  

پایین دارن چیکار میکنن؟بلد نیستن یه پس اون گوساله ها اون _

 طرح درست حسابی بکشن و اسم خودشون و گذاشتن مهندس؟

  

 و عصبانیتش کردم،بازم نگاه بود خورده ترک که میز ٔ  به شیشه

 همیشه بود،چرا بردم،خونی دستش سمت و بود،نگاهم کرده خالی

 دستش سر رو بال این که بود دومی بار میزد؟این آسیب خودش به

 یاورد،رها با صدای لرزون گفت:م
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 االن باید چیکار کنم_

  

برو بهشون بگو تا فردا خودشون گندی رو که زدن درست کنن _

و تک تک اون مهندس وگرنه تضمین نمیدم که نیام پایین 

 دوزاری ها رو با تیپا نندازم بیرون

 

 رها جلو رفت

  

 بذار دستت و..._

  

 ظهیر داد زد

  

 ون،نمی خوام کسی تو اتاق باشهنمی خواد،برو بیر_
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 رها سمتم اومد،زیر گوشم گفت:

 

 ازش دوری کن،وحشی شده_

  

از اتاق بیرون رفت،ظهیر با صدای بلند رو به من و مش کریم 

 فت:گ

  

 بیرون_

  

همراه مش کریم بیرون رفتیم،جعبه ای که توش باند و بتادین و... 

ردم،رو مبل نشسته بود برداشتم،سمت اتاق ظهیر رفتم،در و باز ک

بود و سرش و به پشتی مبل تکیه داده بود،چشماشم بسته 

بود،سمتش رفتم و کنارش نشستم،دستش رو مبل بود،دستمال نم 

 کشیدم،چشماش و باز کرد،آروم لب زددار و رو دست خونیش 
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 تو فارسی بلد نیستی؟وقتی میگم بیرون یعنی همه بیرون_

  

 چیزی نگفتم،دستش و کشید

  

 نمی خواد،برو بیرون_

  

 عفونت میکنه_

 

 داد زد

  

 به درک_
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 کالفه نگاش کردم

  

 بذارید پانسمانش کنم،بعدش میرم بیرون_

  

 نمی خوام،پاشو برو بیرون_

  

 بود،به اخمای تو همش نگاه کردمرده لج ک

  

 االن وقت لج کردن نیست،بذار پانسمانش کنم بعدش میرم_

 

 عصبی نگام کرد

  

 یتم می کنه،میفهمی این و؟وجودت اذ_
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 بهش خیره شدم،پوزخند زد

  

کال فکر کنم وجودت نحسه،احتماال همین قدر وقتی به دنیا _

بهم ریختی،االنم اومدی نحس بودی و آرامش یه خونواده رو 

 همینی،نحس بودن بهت میاد

 

هیچی برای گفتن نداشتم،زبونش نیش داشت،حرفاش تا مغز 

 سوزوند،به سر تا پام نگاه کرد و با لحن بدی گفت:استخونم و می 

  

چهره ت آدم و فریب میده،فکر می کردم خیلی درستی ولی االن _

 میفهمم جز یه فضولِ مظلوم نما چیزی نیستی

  

 عنی زدمبی م لبخند
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 آره حق با شماست_

  

 از جام بلند شدم،روبهش گفتم:

  

 باندبتادین بزنید رو زخمتون بعدش ببندینش با _

  

از اتاق بیرون رفتم،رو صندلی نشستم،بغض گلوم رو گرفته 

 بود،شاید واقعا نحس بودم و خودم خبر نداشتم...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۳۲_پارت#

 

 )جانان(
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 پاکت داخل رو شده نوشته ٔ  ین گذاشتم و برگهخودکار رو روی زم

 قدم ظهیر اتاق شدم،سمت بلند صندلی روی از و گذاشتم

 زدم برداشتم،در

 

 بیا تو_

 

وارد اتاق شدم،چشماش رو بسته بود و پاهاش و رو میز دراز کرده 

بود و از سیگاری که دستش بود کام می گرفت،دستش رو باند 

رو روی میز گذاشتم،چشماش و  پیچی کرده بود،جلو رفتم و برگه

 باز کرد و سؤالی نگام کرد

 

 این چیه_
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 جواب دادم

 

 استعفا_

 

برداشت و باز کرد،با خوندنش پوزخند برگه رو از روی میز 

 زد،چشماش و باریک کرد و گفت:

 

 خودتم فهمیدی چقدر حالم بهم زنی و باید بری؟ _

 

روی میز پرت بدون اینکه جوابش و بدم فقط نگاش کردم،برگه رو 

ت سرش گذاشت،همونجور کرد،به صندلیش لم داد و دستاش و پش

 که بهم خیره بود لب زد
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میزنی،چی شده زبونت کوتاه شده؟شایدم  تو که خوب حرف_

 فهمیدی چه گندی زدی و نمی دونی چجوری جبرانش کنی

 

 خونسرد بهش نگاه کردم و جواب دادم

 

 ر و می کنممن که راضیم،بازم برگردم عقب همون کا_

 

 خشمگین نگام کرد،آروم و شمرده ادامه دادم

 

به گوشه تموم حرفا و توهین هایی که بهم کردید رو می سپارم _

ای ترین قسمت ذهنم فقط بخاطر اینکه هنوز اونقدر قدر نشناس 

نشدم که خوبی آدما رو یادم بره اما این و یادتون باشه که بعضی 

فوذ می کنه که دیگه با هیچ حرفا یه جوری تو عمق وجود آدم ن

 کاری نمیشه مثل اولش بشه
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از رو صندلی بلند شد،دستاش و داخل جیبش گذاشت و سمتم 

 اومد،جلوم وایساد،آروم لب زد

 

با رفتنت خوشحالم می کنی اما هر وقت قرار دادت تموم شد _

 میری من وقت ندارم هر ماه منشی جدید استخدام کنم

 

 غمگین نگاش کردم

 

خوام برای یه لحظه هم جایی بمونم که شخصیتم ن نمی ولی م_

 زیر سؤال بره

 

 جدی گفت:
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 صدات رو اعصابه،برو بیرون_

 

 اخم کردم

 

 برگه م رو امضا کنید میرم_

 

 اونم اخم کرد،با صدای بلند گفت:

 

اونی که باید طلبکار باشه منم نه تو،اونی که باید بخواد تو اینجا _

ه کارت برس تا حداقل یک درصد از نمونی منم نه تو،پس برو ب

 کاری که کردی جبران بشه

 

 محکم گفتم:
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 نمی خوام،اینجا بودن رو نمی خوام_

 

 درِ اتاق و باز کرد و به سالن اشاره کرد

 

بدو بیا برو تلفن زنگ می خوره،اون موقع که قرار داد امضا می _

 کردی باید به اینجاش فکر می کردی

 

شد سرجام ن بنیامین که وارد سالن با حرص نگاش کردم،با دید

ایستادم،دلم برای تو آغوش گرفتنش پر می زد،وارد اتاق شد،با 

 سمت و شدم رد کنارشون کرد،از اخم ظهیر و من ٔ  هدیدنِ قیاف

 می پایین اشکام موندم می بیشتر کم یه کردم می رفتم،حس میزم

 ریخت

 

 جان_بی_دل#
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 ۲۳۳_پارت#

 

 )ظهیر(

 

ز به بعد ندیده بودمش و در و بست،از اون رو بنیامین داخل اومد و

 نیومده بود،اخم داشت،عصبی پرسید

 

 قیافه ش این شکلی بود؟چی بهش گفتی که _

 

 چیزی که الیقش بود_

 

با برخورد ناگهانی مشتش به صورتم تعادلم و از دست دادم و رو 

 زمین افتادم،عصبی گفت:
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طوری من مثل چند روزه هی دارم با خودم کلنجار رفتم که چ_

جانان دست بلند کنی،چند روزه  شلغم اینجا بودم و تو تونستی رو

م به صورت کبود شده ش نگاه می کنم و که وقتی خوابیده میر

 هزار بار تو دلم خودم و تو رو لعنت می کنم

 

 همونجور که رو زمین بودم نگاش کردم،گرفته لب زد

 

که اگه تو  از دستش عصبی ام،دلخورم اما این و یادت رفت_

 وجودمه تمومِ اون دوستی تو دنیامه،اگه ٔ  داداشمی اون همه

 

 صورتم گفتم: رو زانوهاش خم شد و نزدیک

 

 یه بار دیگه دستت بهش بخوره جرت میدم داداش_
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لبخند زدم،دستش و سمتم دراز کرد،دستش و گرفتم و از جام بلند 

 شدم،رو بهش گفتم:

 

ردم که بهم مشت بزنه،خوبه چند روزه که دارم دنبال یکی می گ_

 همیشه خودت و رسوندیکه مثل 

 

 زدمشتی به شکمش کوبیدم،آخ گفت،با درد لب 

 

 بیشرف_

 

 آروم گفتم:

 

 از دوریت داره پس میوفته،باهاش حرف بزن_
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متعجب نگام کرد،بی توجه بهش رو صندلی نشستم و چشمام و 

 بستم...

 

                     ** 

 )محمد(

 

 اتاق شدالم وارد مامان دنب

  

 یعنی چی که نمیای؟_

 

 بی حوصله گفتم:

  

 نمیتونم بیاممامانِ من،عزیزم،من کار دارم _
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زشته محمد،راحیل بعد هشت سال برگشته بعد تو نمیخوای بیای _

 مهمونیشون؟

  

 نه نمیخوام_

  

 داییت از دستت ناراحت میشه_

 

 جواب دادم

  

 نمیشه،شما نگران نباش_

  

 اس پوشیده بودن و منتظر من بودنه کردم،لببهشون نگا

  

 برو مامان جان،از طرف منم عذرخواهی کن_
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 رو به مامان گفت: بابا

  

بیا بریم خانم،چیکارش داری،حاال بعدا خودش برای نیومدنش _

 معذرت خواهی می کنه

 

 مامان با نا رضایتی نگام کرد

  

 خیلی خب،غذا تو یخچال هست، _

 ه نمونی هاگرمش کن و بخور،گشن

  

 چشم شما برید خیالت راحت_
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بود،مامان و بابا و مبینا از  نزدیک خیلی ما ٔ  خونه به دایی ٔ  خونه

خونه بیرون رفتن،رو مبل نشستم،راحیل برام مهم نبود ولی اصال 

حوصله نداشتم به مهمونی برم که برای اون گرفته باشن،شاید باید 

ود،چون اگه نمی رفت و از راحیل تشکر می کردم که ترکم کرده ب

ان می موند احتماال جانان و پیدا نمی کردم،با یاد آوری جان

لبخندی رو لبام اومد،هنوز برای من نشده بود ولی حتی وجودش از 

دور هم می تونست لبخند رو لبام بیاره،گوشیم و برداشتم و وارد 

گالری شدم،به عکس دسته جمعی که تو اردوی پارسال گرفته 

ه کردم،رو جانان زوم کردم،لبخند به لب داشت،لبخند بودیم نگا

 زدم،زیر لب زمزمه کردم

  

 بخندت و با هیچ چیزی  عوض نمی کنمل_

  

 گوشیم زنگ خورد،شماره ناشناس بود،جواب دادم
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 بله _

 

 سالم_

  

تشخیص اینکه این صدا متعلق به کس بود زیاد سخت 

د،بعد هشت نبود،صداش همون بود فقط یه کم پخته تر شده بو

 سال دوباره صداش و شنیدم

  

 شناختی؟_

  

 آره_

 

 خیلی راحت پرسید
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 چرا نیومدی؟_

  

 چرا باید میومدم؟_

  

 من منتظرت بودم_

 

 نیشخند زدم

  

 چرا؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۳۴_پارت#
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 دلم می خواست اولین نفری باشی که میبینمت_

 

 خونسرد جواب دادم

  

 مولی من تمایلی به دیدن تو ندار_

  

 چرا؟_

  

 خودت دلیلش و بهتر میدونی_

 

 معترض لب زد

  

اونموقع سنم کم بود،اشتباه کردم قبول ولی حاال محمد من _

 برگشتم،میتونیم همه چیز و از اول شروع کنیم
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 یه آدم تا چه اندازه می تونست وقیح باشه؟

  

 من جای تو بودم هیچ وقت روم نمیشد این حرفا رو بزنم_

  

می کنی محمد؟من همون راحیلم،همون ری قضاوتم چرا اینجو_

 نمیتونم کس دیگه ای رو ببینمکه میگفتی جز تو 

  

اشتباه می کردم،آره اونموقع جز تو کسی رو نمی دیدم چون فکر _

می کردم درستی،خوبی ولی وقتی واقعیت و فهمیدم کال از هر چی 

 دختره بدم اومد،چون فکر می کردم همه مثل تو هستن

  

یا از اول شروع کنیم،من میتونم جبران کنم،میتونیم باز پس بخب _

 دیگه رو بشناسیمهم
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نیازی به جبران نیست،من یکی رو دارم که یه تار موش به کل _

 دخترا می ارزه

  

 چند لحظه مکث کرد

  

 کیه؟_

 

 بدون اینکه جوابِ سؤالش رو بدم گفتم:

  

 من کار دارم،خداحافظ_

  

بهم  م و قطع کردم،اعصابم ومنتظر خداحافظیش نموند

ه کردم  و فرصت برای ریخت،چقدر راحت میتونست بگه اشتبا
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جبران می خوام،خیلی وقت بود که راحیل برای من تموم شده بود 

حداقل از وقتی جانان اومد دیگه حتی یه لحظه هم بهش فکر 

 نکردم...

  

                      * 

 )رها(

 

ون میکنم یه سری کارا رو یادم وای من استرس دارم،همش فکر_

 رفته انجام بدیم

 

به عروسی صحرا مونده بود و هنوز کلی کار فقط چند روز 

داشتیم،همه مون سخت مشغول کارای مراسم بودیم،داخل پذیرایی 

دور هم نشسته بودیم،کیان و ویدا هم پیشمون بودن،مامان رو به 

 صحرا جواب داد 
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 نگران شده،دیگه تموم تقریبا کارا ٔ  عزیزم نگرانی نمی خواد،همه_

 هستی؟ چی

 

 کردکیان تأیید 

  

 واال منم همین و میگم،نمیدونم چرا اینجوری میکنه_

  

 ویدا با شیطنت گفت:

 

 صحرا اگه آرایشگره بد آرایشت کنه چیکار می کنی؟_

  

 صحرا جیغ کشید
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 نگو دیگه هی تو دلم و خالی کن_

  

 ای بهش رفتویدا بلند خندید،مامان چشم غره 

  

 هی اذیتش کناین بچه همینجوری کلی استرس داره تو هم _

  

 ویدا نیشش و باز کرد

  

 خب من سؤال پرسیدم چیز بدی که نگفتم_

  

 ویدا چشمکی بهم زد،منم رو به صحرا گفتم:

  

صحرا اگه یه دفعه حواست نباشه لباست به یه جا گیر کنه و پاره _

 بشه چی؟
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شت و تو صورتم پرت ،کوسن رو مبل و برداصحرا بلند تر جیغ زد

 کرد

  

 شماها خفه نمیشیدچرا _

  

 دیگه کم کم داشت اشکش درمیومد،کیان اخماش و تو هم کشید

  

 چرا این خانم من و اینقدر اذیت می کنید؟_

  

 تکون براش تاسف ٔ  ویدا ادای عق زدنو در آورد،سری به نشونه

 :گفتم و دادم

  

 اه اه،چندش_
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 انی پرسیدکیان ناگه

  

نه؟قرار نیست بیاد راستی جانان چرا چند وقته پیش بنیامی_

 خونه؟حداقل اگه اون بود بهتر بود،صحرا رو اذیت نمی کرد

  

 به صحرا نگاه کردم،نگاهش و از کیان دزدید و جواب داد

  

جانان اکثرا پیش بنیامین،از بچگی هم که یادته همیشه پیش اون _

 بود تا ما

  

 معموال پیش اون بودبچه هم بود آره یادمه _
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ه مامان،مامان واقعی جانان نیست،در واقع کیان نمی دونست ک

کسی غیر از فامیال این قضیه رو نمیدونستن،البته به غیر ظهیر که 

خودم لو دادم،بعدشم مثل سگ از این کارم پشیمون شدم،ویدا 

 برای اینکه بحث رو عوض کنه پرسید

  

 بابا کجاست؟_

 

 ادجواب دمامان 

  

 ا رفتهتا ظهر کالس داشت ولی نمیدونم بعدش کج_

  

نیشخند زدم،ما کی فهمیدیم بابا کجا میره تا این بار دوممون 

 باشه؟
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 جان_بی_دل#

 ۲۳۵_پارت#

 

 )جانان(

 

عزیزم چه مدل آرایشی رو بیشتر می پسندی؟موهات و چه مدلی _

 میخوای؟

 

 رو بهش گفتم:

  

گار ش اصال یه جوری باشه که انآرایش خیلی محو باشه،راست_

 نکردم،موهامم جمع کنید،چون حجاب دارمآرایش 

  

 خندید
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خب اگه اینجوری میخوای پس چرا اصال اومدی آرایشگاه؟نگران _

 موهات نباش اون و اوکی میکنم

  

 ممنون_

  

لبخند ملیحی زد،کارش و شروع کرد،خدا خدا می کردم خیلی تغییر 

م تو ا و رها اومده بودم و اونا هم هر کدونکنم،به اصرار زیاد صحر

یه اتاق جداگونه بودن،خاله نسترن و مامان هم قرار بود بیان 

همینجا،نمی دونستم که اومده بودن یا نه چون ما خیلی زود اومده 

بودیم،آرایشگر که خانوم سن و سال داری بود خیلی ماهرانه 

کن دست از دستاش و حرکت می داد چون در کوتاه ترین زمان مم

 کار کشید و گفت:

  

 د عزیزم،ماشااهلل چه نازی دختر مثل ماه شدیتموم ش_
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با تعریفای کتی کنجکاو شدم خودم و ببینم اما جلوم ایستاد و 

 خندید

  

نه،اول بیا برو لباست و بپوش بعد خودت و ببین که اینجوری _

 کیفش بیشتره

  

باسی رو که به از رو صندلی بلند شدم و سمت اتاق پرو رفتم،ل

اور بیرون آوردم،لباس سبز رنگ بلندی که تازگی خریده بودم از ک

تا کمر تنگ بود و چین داشت و از کمر به پایین حالت پرنسسی 

بود،همین که تو یکی از مغازه ها دیدمش عاشقش شدم،خیلی 

 خوشرنگ بود و دقیقا فیت 

اصرار  تنم بود،لباس و پوشیدم،کفشای پاشنه شش سانتی رو که به

بلندی نپوشیده رها خریده بودم پام کردم،تا حاال  کفش به این 

بودم،همش حس می کردم اگه یه کم راه برم زمین می 
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خورم،توربان قشنگ همرنگ لباسم و که یه پاپیون بامزه سمت 

م،از اتاق بیرون راستش داشت بدون نگاه کردن به آینه سر کرد

 با چشمای گرد نگام کرد  رفتم،رها اومده بود تو اتاق،با دیدنم

  

 واااای چه هلویی شدی کثافت_

  

لبخند زدم،رها از بس همیشه آرایش داشت صورتش تغییر خاصی 

نکرده بود،مثل همیشه جذاب و خاص بود،زیبایی رها رو نمیشد با 

 م کردکس دیگه ای مقایسه کرد،کتی با تحسین نگا

  

 حاال بیا خودت و ببین تا کیف کنی_
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ه رفتم،با دیدن خودم شوکه شدم،این من سمت آین با استرس

بودم؟اصال آرایش زیادی نکرده بود ولی با همین هم کلی تغییر 

 کرده بودم،رها گفت:

  

ببین با یه کم آرایش چقدر خوب شدی حاال اگه آرایش کامل می _

 کردی چی می شدی

 

 گفتم:رو به کتی 

  

 یر نمی کردمممنون،کارتون حرف نداره ولی کاش این همه تغی_

  

 کتی مهربون جواب داد
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دختر خوب من فقط یه کم برات آرایش کردم ولی فکر کنم چون _

 هیچ وقت آرایش نمی کنی اینجوری تغییر کردی

  

 به هر حال ممنون_

  

 رو به رها لب زدم

  

 صحرا تموم نشده؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۳۶_تپار#

 

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

یشش،اونم یه دافی ااا چرا،بخاطر همین اومدم تا بگم بیا بریم پ_

 شده بیا و ببین

  

همراه رها سمت اتاقی که صحرا داخلش بود رفتیم،با دیدن صحرا 

بغض گلوم و گرفت،خواهرک عزیزم داشت عروس میشد،تو اون 

لباس عروسی سفید مثل ماه شده بود،سمتش رفتم،با دیدنمون بلند 

 جیغ کشید

  

که شما بیشتر وااای جانان خودتی؟چقدر تغییر کردی دختر،امشب _

 از من به چشم میاید

 

 رها گفت:
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چرا جیغ میزنی؟مثال عروسی ها،زشته،خاله نسترن ببینه عروسش _

 تا این حد سبکه عروسی رو بهم میزنه

  

 صحرا چپ چپ به رها نگاه کرد،لبخند زدم و گفتم:

  

 خوشگل شدی،چقدر لباس عروس بهت میاد قربونت بشم،خیلی_

  

 لبخند پر ذوقی زد

  

 واقعا خوب شدم؟_

  

 عالی شدی_
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خاله نسترن و مامان وارد اتاق شدن،خاله با دیدن صحرا با ذوق 

 سمتش رفت

 

 قربون عروس خوشگلم برم_

  

 خاله با دیدن من سرجاش ایستاد و متعجب گفت:

  

 چقدر تغییر کردی خوشگلم_

  

 لبخندی به روش زدم

  

 لطف دارید_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

به من بود،خیلی زود نگاهش و به مامان نگاه کردم،اونم نگاهش 

 ت،سمت صحرا رفت و بغلش کردگرف

  

 مبارکت باشه عزیزم،خیلی خوشگل شدی_

 

 رها با عجله سمت صحرا اومد

  

 صحرا بجنب کیان اومده_

  

 رها رو به من گفت:

  

بریم،چون اینا فیلم میگیرن طول  بنیامین هم اومده،بیا اول ما_

 میکشه

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 باشه_

  

م،سوار ماشین بنیامین شدیم و یشگاه بیرون رفتیهمراه رها از آرا

سالم کردیم و اونم جوابمون رو داد،بنیامین اوالش اصال باهام 

حرف نمیزد ولی خب بعد کلی منت کشی باالخره یه کم تحویلم 

میوفتاد جوری نگام می  گرفت،البته هر وقت که یاد کاری که کردم

ن به رها که جلو کرد که خودم از جلو چشماش گم می شدم،بنیامی

 نشسته بود نگاه کرد

  

 بریم؟_

  

 آره بریم_

 

 بنیامین از آینه به من نگاه کرد،با دیدنم با تعجب سمتم برگشت
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 جان؟چی شد؟میبینم خوشگل کردی جانان خانم_

  

خجالت می کشیدم،بنیامین با نمیدونم چرا ولی از این تغییر 

 مهربونی گفت:

  

 چقدر تغییر کردی بچه_

 

 ر تأیید حرف بنیامین گفت:هم درها 

  

 خیلی خوب شده،امشب دیگه قطعا باید یکی مخش رو بزنه_

 

 بنیامین اخم کرد
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 غلط کرده کسی بخواد مخش رو بزنه_

 

 از تو آینه رو بهم گفت:

 

 ف می کننبا اینا نگرد از صراط مستقیم منحر_

 

 خندیدم،ماشین و روشن کرد و راه افتاد...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۳۷_پارت#

 

 )ظهیر(
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کیان هم رفت دیگه فقط من و تو موندیم،پس کی می خوای زن _

 بگیری از دستت راحت بشیم؟

 

 رو به کسری جواب دادم

  

 بعد اینکه تو گرفتی منم میگیرم_

  

خوبی دخترا برات غش بابا پیر شدی دیگه،االن قیافه داری _

ازت میکنن،یه کم دیگه سنت بره باال فقط به عنوان شوگر ددی 

 استفاده می کننا،از ما گفتن بود

  

بی توجه بهش گیالسی که دستم بود و سر کشیدم،کسری آروم 

 گفت:
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 بنیامینم اومد_

  

به ورودی نگاه کردم،بنیامین همراه رها و... چشمام و ریز کردم تا 

اش کنم،جانان بود؟نزدیکمون اومدن،همگی سالم دقیق تر نگ

ن خیره شدم،صورتش اونقدر کردن،جوابشون رو دادیم،به جانا

ت قشنگ و دوست داشتنی شده بود که اصال دلم نمی خواس

نگاهم و بگیرم،من تا حد مرگ از دستش عصبانی بودم اما این 

چشما چرا خشمگین ترم می کرد؟گرمم شده بود و هر لحظه بیشتر 

 پسرا ٔ  صبی می شدم،با فکر به اینکه امکانش هست برای بقیهع

 خنده با رفت،کسری هم تو اخمام باشه خواستنی اندازه این تا هم

 :گفت

  

به به آقا باالخره من صورت تو رو با آرایش دیدم،کلک عجب _

 دافی بودی و رو نمی کردی
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اخمام بیشتر تو هم رفت،اصال چرا آرایش کرده بود،مگه صورت 

خودش چش بود؟جانان سرش و زیر انداخت و چیزی نگفت،از 

تی نگاهم نکرده بود،همین آتیشم رو بیشتر وقتی اومده بود اصال ح

 نگاه رفتنش رفتن،به باغ ٔ  می کرد،همراه رها سمت دیگه

 کال رفت،ولی می راه عشوه و ناز بدون و خانومانه کردم،خیلی

 چشمه تو زیاد کردم می حس امشب

  

 خوبی؟ _

 

 به بنیامین نگاه کردم

  

 باید باشم؟_

  

 پوف کالفه ای کشید
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 باهاش کنار بیامکنم نمی تونم  منم هر کار می_

  

 نیشخند زدم

  

 اینم از شاهکار شازده خانومته_

  

خودت که می دونی جانان قصد بدی نداشته،از اولش باید می _

 دونستم قرار نیست بیخیال این قضیه بشه

 

 گفتم:با حرص 

  

هیچ وقت فکر نمی کردم یه بچه بتونه تا این حد اعصابم و بهم _

 بریزه

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 یدیقی کشنفس عم

 

 فعال کاریش نمیشه کرد_

 

 جدی گفتم:

  

 من می خوام پیداشون کنم_

  

 با تعجب بهم نگاه کرد

  

 که چی بشه؟_
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 که همون انتقام نیمه تموم مون و تموم کنیم_

  

یخوره،ما قرار بود تو شرکت با یه سیاوش دیگه گول ما رو نم_

؟دیوونه سری کارا بدبختش کنیم تا بیوفته زندان ولی االن چی

 نیست که نزدیکمون بشه

  

کاری به اون ندارم ولی مطمئنم میتونم سونیا رو دوباره خام _

کنم،یادت رفته ما از طریق اونا می خواستیم به سعید برسیم؟فقط 

 پیدا کنیم با وجود اونا می تونیم سعید رو

  

 جدی به صورتم نگاه کرد
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بگردی تا  چی تو سرته؟تو این شهر درندشت میخوای کجا رو_

ه تهران باشن،شاید رفته پیداشون کنی؟اصال حتی معلوم نیست ک

 باشن یه شهر دیگه

  

 گیالس دیگه ای برداشتم،کمی مزه کردم

  

 تالشم رو می کنم،نمی تونم به همین سادگی بیخیال بشم_

  

با دیدن محمد که سمت جانان رفت چشمام و ریز کردم،پسره ی 

 نچسب ول کنش نبود...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۳۸_پارت#
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 )محمد(

 

سمت جانان رفتم،با دیدن صورتش مات سرجام ایستادم،آرایش 

خیلی محوی رو صورتش بود ولی  همینم کلی تغییرش داده 

 بود،ضربان قلبم باالتر رفت،بهش نزدیک شدم

  

 سالم_

  

 سرش و باال آورد

  

 سالم_

  

 لبخندی به روش زدم
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 خوبی؟_

  

 ممنون شما خوبید؟_

  

 مخوب_

  

 با اشتیاق جزء به جزء صورتش و نگاه کردم

  

 تو به دل بقیه فکر نمی کنی نه؟_

  

 متعجب نگام کرد

  

 منظورتون چیه؟_
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 نمیگی اینجوری خوشگل میکنی شاید دل یکی ضعف بره برات؟_

  

شنیدن حرفم صورتش قرمز شد و زود سرش و زیر انداخت،من با 

 عاشق همین شرم و حیاش بودم

  

 جانان_

  

با شنیدن صدای ظهیر تعجب کردم،اخماش تو هم بود،جانان 

 جواب داد

  

 بله_

 

 با حرص توپید
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 مگه قرار نبود بیای پیشم؟پس چرا هنوز اینجایی؟_

  

 جانان با اخم نگاش کرد

  

می کنی،بیا بریم دیگه،صد بار گفتم من و زیاد  چیه چرا نگاه_

 منتظر نذار

  

قدر صمیمی با جانان حرف گنگ به ظهیر نگاه کردم،چرا این

را جوری رفتار می کرد که انگار جانان...نه نه....جانان و میزد؟چ

 ظهیر....حتی فکرشم خنده دار بود،جانان رو بهم گفت:

  

 نامی،فعال با اجازه تونخیلی خوش اومدید آقای _
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 آروم گفتم:

  

 می خواستم بریم پیش مامان و مبینا،منتظرتن_

  

 لبخند قشنگی زد

  

 چشم برگردم میام پیششون_

  

 چشمت بی بال_

  

به ظهیر نگاه کردم،با چشماش انگار برام خط و نشون می 

کشید،نمی تونستم بفهمم چی تو ذهنش میگذره،اگه فکر می کنه 

 ان و به دست بیاره کور خونده... می تونه جان
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                           * 

 )ظهیر( 

  

کت کردیم،با شنیدن حرفای همراه جانان سمت پشت باغ حر

مد دوست داشتم با دستای خودم گردنش و خرد کنم،مرتیکه مح

 ی آشغال،جانان سرجاش ایستاد

  

 چیه چرا وایسادی؟_

  

 اخماش و تو هم کشید

  

 چیکارم دارید؟_

  

 راه بیوفت میگم بهت_
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 تکون نخورد،مستقیم به چشمام نگاه کرد

  

حمد اون حرفا رو زدید ولی نمی دونم هدفتون چی بود که پیش م_

ستم پیشش بزنم تو ذوقتون بخاطر همین چیزی نگفتم و من نخوا

 دنبالتون اومدم،معنی این کارا چیه؟

  

معلومه که خوب گرم گرفتی محمد؟بهش میگی محمد پس _

 باهاش

  

 فکر نکنم این قضیه به شما ربطی داشته باشه_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۳۹_پارت#
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 پوزخند زدم

  

 که چرا اینجوری کردم نه؟ ی بدونیمی خوا_

  

 با چهره ی بی تفاوتی گفت:

  

 زیاد برام مهم نیست،دختر کنجکاوی نیستم_

  

 یه کم هلش دادم به سمت جلو،متعجب گفت:

  

 چیکار می کنید_
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 حرف نزن فقط برو_

  

 با لج بازی سرجاش ایستاد

  

 نمیام،چی میخواید؟_

  

فهمیده بود نباید من و دیگه داشت رو اعصابم میرفت،هنوز ن

 عصبی کنه؟

  

 با زبون خوش میگم برو،نمی خوام اینجا حرف بزنیم_

 

 خونسرد جواب داد

 

 بزنم،دست از سرم برداریدمن دلم نمی خواد اصال باهاتون حرف _
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تکون نخورد،سمتش رفتم و بازوش و گرفتم و دنبال خودم 

 کشیدم،تقال کرد

  

 ول کن بازوم رو،به من دست نزن_

  

 ساکت_

  

 خیلی خب خودم میام ولم کن_

  

بی توجه به حرفش با سرعت راه میرفتم و اونم دنبال خودم می 

فقط ما دوتا اونجا بودیم،به کشیدم،به ته باغ رسیدیم،خلوت بود و 

دیوار چسبوندمش و روبه روش وایسادم،دستامم رو دیوار گذاشتم تا 
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تم ترس و تو راه فرار نداشته باشه،نفس نفس میزد،می تونس

 چشماش ببینم ولی خودش و نباخت و عصبی گفت:

 

 چی می خوای از جونم؟_

  

 به چشماش خیره شدم

  

من ربطی نداره با محمد گرم گفتی به من ربطی نداره دیگه؟به _

 میگیری؟

 

 سریع جواب داد

  

 نه ربطی نداره_
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 سرم و تکون دادم و گفتم:

  

 دیگه جواب این حرفت و میذارم برای یه وقت_

  

 به چشمای خواستنیش نگاه کردم

  

 کدوم احمقی بهت گفته با آرایش خوشگل میشی؟_

  

 مات فقط نگام می کرد

  

میزنم،پس خوب گوش کن چون تکرار نمی حرفم و فقط یه بار _

 کنم

  

 بازم فقط نگام کرد
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خودت کاری کردی تا ببینمت،خودت اومدی تو زندگیم پس _

لیتش و قبول کنی،بلد نیستم از این خودتم باید تا آخرش مسئو

 جمله های کلیشه ای که دخترا دوست دارن بگم

  

 دستم و رو قلبم گذاشتم

  

آرومش کردی،پس باید خودتم آرومش  اینجا نا آرومه،خودت نا_

 کنی

  

حتی پلک هم نمی زد،سرم و نزدیک تر بردم،رو به روی صورتش 

 آروم زمزمه کردم

  

 و برت بیاد مت،نذار هیچ پسری هم دوردور و بر هیچ پسری نبین_
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 جان_بی_دل#

 ۲۴٠_پارت#

 

 به لبای کوچولوش خیره شدم

  

بذارم،از این به بعدم خودت و وگرنه قول نمیدم که راحتشون _

 هستی زشت کافی ٔ  اینجوری زشت نکن،چون به اندازه

  

خیلی خودم و کنترل کردم تا جلوتر نرم،یه کم ازش دور شدم،نفس 

شید،کوچولوی ترسو،چند بار پشت سر هم پلک زد،با آسوده ای ک

 صدای گرفته ای گفت:
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همه چی شد پس؟مگه من همون دختر نحسی نبودم که آرامش _

رو میگیرم؟اون روزم گفتم حق با شماست،از یه دختر نحس 

میخواین دلتون و آروم کنه؟اصال چرا شما تعادل ندارید؟هر جور که 

اینکه به شخصیت طرفتون اهمیت میخواید رفتار می کنید بدون 

 بدید

  

به چشمای معصومش نگاه کردم،من یه گهی خورده بودم 

 حاال،جواب دادم

  

 گاهی میتونن خوب باشن دخترای نحس هم_

  

 لبخند غمگینی زد
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من دلم نمی خواد یه نحس خوب باشم،برای آروم کردن دلتونم _

 دنبال یکی دیگه بگردید

  

 رفتم،غمگین لب زدخواست بره که بازوش و گ

  

خواهش می کنم به من دست نزنید، چرا به اعتقاداتم احترام _

 نمیذارید

 

 که می خوای بری؟هنوز گفتم حرفام تموم شده _

 

                        * 

 )جانان(

 

 هنوز گفتم حرفام تموم شده که می خوای بری؟_
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 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج
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ه نمی خوام بیشتر بشنوم،نمی خوام با کسی هم صحبت بشم ک_

هر  غیر خودش هیچ کس براش مهم نیست،شما حق نداری هر بار

که  جور که دوست دارید باهام رفتار کنید و بعد جوری نشون بدید

 انگار اتفاقی نیوفتاده

  

 نگام کرد،بدون توجه به حرفام خونسرد لب زد

  

 دور و بر محمد نپلک_

 

 به کسی اجازه نمیدم برام تعیین تکلیف بکنه_

  

 نیشخند زد
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 ببین تقصیر خودته،من دارم با زبون خوش باهات حرف میزنم_

  

نداشتم چیزی نگفتم،شاید ظهیر تنها کسی بود که اصال دوست 

باهاش بحث کنم،چون از هیچی نمی ترسید و هیچی هم براش 

 مهم نبود،از کنارش رد شدم

  

 جانان_

  

ایستادم،تا حاال هیچ وقت نفهمیده بودم که اسمم اینقدر 

،شایدم ظهیر قشنگ تلفظش می کرد،سمتش برگشتم،به قشنگه

 اده بود،با لحن خاصی گفت:دیوار تکیه د

  

 چشمات و قربون_
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دت خجالت دوست داشتم زمین دهن باز کنه و بتونم فرار از ش

کنم،کاش قدرت این و داشتم یه دل سیر بزنمش،با عجله راه 

که  افتادم،دستام و مشت کردم،اونقدر از دستش حرصی بودم

 دوست داشتم جیغ بزنم،عصبی زیر لب زمزمه کردم

 

 بدم میاد ازت ظهیر اعتماد_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۴۱_پارت#

 

 )جانان(

 

 سمت مادر محمد رفتم
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 سالم،خوش اومدید_

 

 خانم نامی با دیدنم لبخند زد

  

 سالم عزیزم،خوبی؟_

  

 ممنون شما خوبید؟_

  

 خدا رو شکر_

  

 چه خوشگل شدی دختر_

 

 ارم ایستاد نگاه کردم و لبخندی به روش زدما که کنبه مبین
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 علیک سالم_

 

 نیشش و باز کرد

  

 سالم_

 

 کنار گوشم گفت:

  

بمیرم برای داداشم،دیدم از وقتی اومدیم آروم و قرار نداره االن _

 فهمیدم دلیلش و

  

 اخمام و مصنوعی تو هم کشیدم
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 خجالت بکش_

 

 خندید

  

 رفته پیداش نیست،معلوم نیست کجاحقیقت و گفتم،الهی عزیزم،_

  

 خندیدم

  

 بس کن مبینا کم چرت بگو_

  

 نزدیک گوشم آورد و گفت:مبینا لبخندی زد،دوباره سرش و 

  

 ولی من حس می کنم امشب عاشق شدم_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 عاشق کی؟_

  

 با ناراحتی لب زد

  

 این نیماتون امشب دلم و برد،المصب چه جذابه_

  

 نیما اومده؟_

  

 هاشآره اونو_

  

 به جایی که اشاره کرد نگاه کردم،با دیدنش لبخند زدم
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 پس بیا بریم پیشش_

 

 متعجب گفت:

  

 بیام چیکار؟من _

  

 مگه دلت و نبرده؟_

  

 چرا_

  

 پس بیا بریم دیگه،شاید تو هم تونستی دلش و ببری_

 

 نیشش و کامل باز کرد 
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 من عاشقتم دختر_

  

 بازی درنیارنیشت و ببند حاال اینقدر هم سبک _

  

 چشم_

  

 همراه مبینا سمت نیما رفتیم

  

 سالم_

  

 سمتمون برگشت با دیدنم یه لنگه ابروشو باال داد 
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 چیکار کردی با خودت؟_

  

 چرا همه اینجوری نگام می کنید؟به خدا خجالت میکشم_

 

 لبخند مهربونی زد

  

 از بس دوستداشتنی شدی_

  

 سالم_

 

ن گاهش رو از من گرفت و به اونیما با شنیدن صدای مبینا ن

 دوخت

  

 خانم،خوبید؟خانواده خوبن؟سالم مبینا _
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 خیلی ممنون خوبیم شکر_

 

 رو به نیما پرسیدم

  

 راستی رها کجاست؟_

  

 نمی دونم باید همینجاها باشه_

  

 پس من برم ببینم کجاست_

  

رو به مبینا لبخند زدم و ازشون فاصله گرفتم،بیشتر دوست داشتم 

ست مرد خوبی تنها بشن،واقعا مبینا دختر خوبی بود،نیما می تون اونا

 براش باشه...
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 جان_بی_دل#

 ۲۴۲_پارت#

 

 )رها(

 

عصبی سر جام ایستادم،از وقتی اومده بودیم همش سعی می کردم 

جلو چشم ظهیر باشم ولی اصال من و نمیدید،دیگه نمیدونستم باید 

 چیکار کنم 

  

 رها_

  

 به سینا نگاه کردم
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 بله_

  

 افتخار میدی یه دور باهم برقصیم؟_

  

 ظهیر نگاه کردم،مشغول حرف زدن با بنیامین بودبه 

  

 باشه_

  

دستش و گرفتم،سمت پیست رقص رفتیم،باید حداقل یه کم خودم 

و تخلیه می کردم تا حالم خوب بشه،رو به روی سینا ایستادم و 

 هماهنگ با آهنگ خودم و تکون دادم

  

یه تو که پنهونه به دلم آتیش زده به دلی پیمونه دلبرباز من و » 

 که حال مجنونه 
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از دور نگاهتو دیدم مغرور بودناتو دیدم اما هیچ وقت اهمیت ندادنتو 

 « نفهمیدم

  

چرخی زدم،نگاهم به ظهیر افتاد،گیالسی دستش بود و نگاهش 

  بهم افتاد،لبخندی براش زدم،بی توجه بهم نگاهش رو گرفت

  

لس شدم از نگاهت بی حس تو خیلی ماهی من اول مج من از» 

 « اشتباهی خارج میشم از دسترس

  

 سینا بهم خیره شد

  

کاری کردی همیشه بدونم چطور بند میاد زبونم وقتی میبینم که » 

 « میبینه منو دلبر ابرو کمونم
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 چشمای سینا غم داشت،کاش می تونستم ظهیر رو فراموش کنم

 

ات خوبه از اون لحظه که دیدمت نقد که نگاهلم آشوبه ایباز د» 

 قلبم داره میکوبه 

 حواسم دیگه به زمین نیست ته حسه من آخه این نیست 

 « چی نگاهت داشته حس میکنم پام دیگه روی زمین نیست

  

 سینا دستم و گرفت و یه دور چرخیدم

  

من از اول مجلس شدم از نگاهت بی حس تو خیلی ماهی من » 

 میشم از دسترس  اشتباهی خارج

کاری کردی همیشه بدونم چطور بند میاد زبونم وقتی میبینم که 

 « میبینه منو دلبر ابرو کمونم
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 )اول مجلس( پدرام پالیز

  

 آهنگ تموم شد،رو به سینا گفتم:

  

 من خسته شدم دیگه میرم بشینم_

  

 باشه_

  

سمت صندلی رفتم و نشستم ولی نگاهم به ظهیر بود،کت و شلوار 

سرمه ای تنش بود،خوشتیپ بودنش بیشتر به چشم میومد،نفس 

ی کشیدم،تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که از دور عمیق

 بهش نگاه کنم،همین....

 

                      ** 
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 )جانان( 

  

 :یکی از بچه ها بلند گفت

 

 عروس و دوماد اومدن_

  

هم وارد شدن،با سمت ورودی رفتیم،صحرا و کیان دست در دست 

زدیم،چقدر به هم میومدن،راه و ورودشون جیغ کشیدن و دست 

 جاری عقد ٔ  براشون باز کردیم تا وارد سالن بشن و اونجا خطبه

 زیاد و آهنگ صدای رفتن،دجی داخل همراهشون بزرگترا بشه،فقط

 ه همه ریختن وسط،افسانه کنارم ایستاددوبار و کرد

  

 وای صحرا چه خوب شده_
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 بهش زدم و رو به صحرا گفتم: ندیلبخ

 

 جان_بی_دل#

 ۲۴۳_پارت#

 

 آره خیلی_

  

 باورم نمیشه صحرا هم باالخره قاطی مرغا شد_

  

 پس تو کی قراره قاطی بشی؟_

  

 با ناراحتی نگام کرد
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 باید این و از بردیا بپرسی_

  

 واقعا هیچ تصمیمی ندارید؟_

  

 بردیا میگه فعال شرایطش و ندارم_

  

 کشیدممیقی نفس ع

  

 انشااهلل که هر چه زودتر شرایطش جور بشه_

  

 امیدوارم_

  

صدای دست و سوت و جیغ بلند شد،صحرا و کیان وارد باغ شدن و 

 سمت جایگاه عروس و دوماد رفتن و 
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 بلند گفت: نشستن،با خوشحالی نگاشون کردم،دی جی

  

 به افتخار عروس و دوماد یه کف مرتب_

  

 همه مون دست زدیم

  

خب خب،به افتخار عروس و دوماد عزیزمون دعوتتون میکنم به _

 رقص تانگو

  

 دختر و پسرا هورا کشیدن

  

 زوجای با انرژیمون بیان وسط که باید بترکونید_
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روشن برقا خاموش شد،جایی معلوم نبود،فقط پیست رقص 

بود،افسانه هم همراه بردیا سمت پیست رفت،یه کم فضا روشن تر 

 دیدم،سمتش رفتم،به صحرا خیره بود،آروم صداش زدم شد،مامان و

  

 مامان_

  

سمتم برگشت،به چشماش نگاه کردم،این چشما رو مهربون می 

 کرد،لبخند غمگینی زدمخواستم نه مثل حاال که بی حس نگام می

  

ده بود،خیلی وقت بود این جوری خوشگل ندیده دلم برات تنگ ش_

 بودمت

 

 مامان سرد جواب داد
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 ن دلم برات تنگ نمیشه،االن زندگی بهتری دارمی مول_

  

نمی تونستم درک کنم چرا مامان یه دفعه تا این حد تغییر کرده 

 بود،یعنی واقعا ازم متنفر شده بود؟ 

 

 با بغض لب زدم

  

 ه؟من و نمیبینید حالتون بهتر_

  

خیلی،کاش از اول پیش خودم نگهت نمیداشتم،نبودنت به نفع _

 همه ست
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و گرفته بود،من که همیشه بهش حق دادم ولی االن  گلومبغض 

تو این لحظه تو عروسی خواهرم این حرفا حقم نبود،ناباور بهش 

 نگاه کردم

  

 وقتی اینجوری نگام میکنی بیشتر شبیه مامانت میشی_

  

 کردممات نگاش 

  

مامانم؟مگه فقط عکسش و ندید؟از کجا میدونید شبیه اون _

 میشم؟

  

 ول کردرنگش پرید،ه

  

 من برم پیش مهمونا زشته_
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 از کنارم رد شد،صداش زدم

  

 مامان_

  

 سمتم برگشت،جدی به صورتم نگاه کرد 

  

 اینجوری صدام نکن،من مامانت نیستم_

  

 با صدای لرزون گفتم:

  

ت نمیکنم ولی تو می شناسیش؟پس چرا هیچ باشه دیگه صدا_

 وقت چیزی راجبش نگفتی؟
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 جواب داد

  

 تقتش نیساالن و_

  

 باغ ٔ  زد،حالت تهوع داشتم،سمت گوشهرفت،چقدر راحت حرف می

 بود،چرا زده یخ ریخت،دستام پایین نشستم،اشکام صندلی رفتم،رو

مامان  که این داشتم؟بخاطر تنهایی حس اینقدر خواهرم عروسی تو

 و بابایی نبود تا حسشون کنم؟

 

 چته؟_

 

رفتم،ظهیر رو به روم با شنیدن صدا از جا پریدم و سرم و باال گ

تو جیبش بود،صورتم خیس شده بود،بدون  وایساده بود و دستاش
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اینکه جوابش و بدم سرم و زیر انداختم،خودش و خم کرد و به 

 صورتم خیره شد

 

 می بینم که چشمات بارونی شده_

 

دستام و رو صورتم کشیدم تا اشکام و پاک کنم اما هیچ جوره بند 

 نمیومد

 

 من و نگاه کن_

 

 بی حرف نگاش کردم،آروم گفت:

 

 نریز اینا رو_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دستمالی از تو جیبش بیرون آورد و رو صورتم کشید بدون اینکه 

دستش صورتم و لمس کنه اما اونقدر حالم بد بود که نمی تونستم 

 ،روسریم رو کشید و عصبی لب زدخودم و کنترل کنم

 

به چشمات قسم یک قطره دیگه بریزی یه جوری می بوسمت _

 ه غش کنیک

 

برعکس هر وقت دیگه ای که با شنیدن این حرفا واقعا می 

ترسیدم اما این بار شدت گریه م بیشتر شد،رو زانوهاش خم شد و 

 به چشمام نگاه کرد،با لحن خاصی گفت:

 

 دست برداری؟ظهیرت چیکار کنه که _

 

 جان_بی_دل#
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 ۲۴۴_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 ظهیرت چیکار کنه دست برداری؟_

 

با چشمای گریون نگاهش و بهم دوخت و یک ال آورد،سرش و با

 کلمه گفت:

 

 برو_

 

 اخم کردم

 

 با رفتنم حالت خوب میشه؟_
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 بی حال لب زد

 

 با رفتنم حالم خوب میشه_

 

 گنگ نگاش کردم،بلند تر گفت:

 

 تنهام بذارلطفا _

 

به چشماش خیره شدم،معلوم بود اصال حالش خوب نیست،بی 

و در آوردم و به بنیامین پیام دادم تا حرف تنهاش گذاشتم،گوشیم 

 یستادپیش جانان بره،رها سمتم اومد و جلوم ا

  

 ظهیر بیا یه دور باهم برقصیم_
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 بی حس نگاش کردم

  

 از رقص خوشم نمیاد_

  

 بیا مطمئن باش پشیمون نمیشییه بار بخاطر من _

  

 نیشخند زدم

  

 تنفرماز رقص خوشم نمیاد ولی از رقصی که با تو باشه م_

  

 وا رفته نگام کرد
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 برو کنار بذار باد بیاد_

  

 عصبی بهم خیره شد،خونسرد پرسیدم

  

 چیه_

 

 با حرص جواب داد

 

  

 خیلی بیشعوری_

  

ا دیدنم سمتم توجهی بهش نکردم و از کنارش رد شدم،مامان ب

 اومد
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 ظهیر جان بیا میخوایم بریم پیش صحرا و کیان_

  

اد رفتیم،به ری سمت جایگاه عروس ودومهمراه مامان و بابا و کس

 احتراممون بلند شدن،کیان و بغل 

 کردم

  

 مبارکت باشه پسر_

 

 کیان لبخند مردونه ای زد و جواب داد

 

 ممنون داداش،انشااهلل عروسی خودت_

  

 صحرا رو هم بغل کردم
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 مبارکه،خوشبخت بشید_

 

 صحرا لبخند زد

  

 ممنون_

  

نا شدم و رو صندلی نشستم،مهمو با هم عکس گرفتیم،ازشون دور

رو برای شام دعوت کردن،سیگارم و روشن کردم و پک عمیقی 

زدم،جانان همراه بنیامین سمت صحرا و کیان رفتن،از دور نگاش 

معلوم بود که بنیامین به دادش رسیده کردم،رنگش پریده بود ولی 

 بود

  

 داداش بیا بریم شام_
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 رو به کسری جواب دادم

  

 میامبرو منم _

  

کسری رفت،سرجام وایسادم و به حرکات جانان خیره شدم،صحرا 

رو محکم بغل گرفته بود،قطعا دلم می خواست تو اون لحظه جای 

 صحرا بودم

 

 جان_بی_دل#

 ۲۴۵_پارت#

 

 )رها(
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همراه بنیامین و جانان سوار ماشین شدیم،بنیامین دنبال ماشین 

مدن،بوق زنون دنبالشون کیان راه افتاد،بقیه بچه ها هم دنبالمون او

 میرفتیم،جانان ساکت و آروم نشسته بود و به بیرون خیره بود

  

 جانان خوبی؟_

 

 بی حال نگام کرد

  

 آره_

  

 پس چرا قیافه ت این شکلیه؟_

  

 ستچیزیم نی_
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بنیامین هم از تو آینه با نگرانی نگاش کرد اما چیزی نگفت،تا دم 

 پیاده ماشین داشت،از نگه رد دم رفتیم،کیان صحرا و کیان ٔ  خونه

 علیرضا عمو و نسترن خاله و بابا و رفتیم،مامان شدیم،سمتشون

 صدای با کرد،صحرا بغل رو صحرا اومدن،مامان سمتشون هم

 :گفت پربغض

  

 ن تنگ میشهدلم براتو_

  

زد زیر گریه،مامان هم باهاش شروع به گریه کردن کرد،کسری 

 معترض لب زد

  

تا یه ماه نبینیشون،بابا من نی که انگار قراره یه جوری گریه می ک_

 ولویی بابات ٔ  که میدونم فردا خونه
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خاله نسترن چشم غره ای به کسری رفت،بابا هم صحرا رو بغل 

 کرد

  

 مخوشبخت باشی دختر_

  

 رو به کیان گفت:

  

 دخترم و می سپرم دستت،امیدوارم امانت دار خوبی باشی_

 

 کیان لبخند زد

  

 از چشمام بیشتر مواظبشم ان نباشیدحتما،نگر_
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سمت صحرا رفتم و محکم بغلش کردم،صحرا دوباره اشکاش 

پایین ریخت،اشکای منم پایین ریخت،از این به بعد تو خونه تنها 

 می شدم

  

 دلم برات تنگ میشه دیوونه_

 

 صحرا نالید

  

 منم_

  

از بغلش بیرون اومدم،به ویدا که دستمال به دست گریه می کرد 

 نگاه کردم

  

 بیا تو هم بغلش کن با تو هم یه دور گریه کنه_
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 نبود،واقعا ما ٔ  جانان دورتر از ما ایستاده بود،انگار که جزو خانواده

کرد،نزدیک تر باید باهامون زندگی می که بود ما ٔ  خانواده بود؟اگه

 اومد،صحرا با دیدنش گفت:

  

 نمی خوای بغلم کنی خواهر کوچیکه؟_

 

 کرد محکم بغلش سمتش رفت و

  

 خوشبخت بشی خواهری،برات بهترینا رو آرزو می کنم_

  

 از بغلش بیرون اومد،لبخند زد و رو به صحرا گفت:

  

 اینکه گریه کنیگریه نکن دیگه،االن باید شاد باشی نه _
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 صحرا اشکاش و پاک کرد،عمو علیرضا گفت:

  

 خب بچه ها خسته ن بهتره برن باال_

  

 خدا به همراتونبرو بابا جان،_

  

وارد خونه شدن و در و بستن،هیچ وقت فکر نمی کردم برای 

عروسی صحرا گریه کنم،از بس که دیوونه بود حس می کردم تا 

بخنده و سبک بازی دربیاره ولی دقیقا آخرین لحظه تو عروسیش 

برخالف اون چیزی شد که فکر می کردم،االنم احتماال میرفت تو 

د و کیان بدبخت هم باید نازشو می کشید،بابا خونه و دوباره زارمیز

 گفت:

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 خب بهتره بریم دیگه_

  

از هم دیگه خداحافظی کردیم،این بار سوار ماشین بابا شدم،بابا 

رد و راه افتاد،هر سه تامون سکوت کرده ماشین و روشن ک

بودیم،همیشه همین بود،شاید بخاطر همینم تا این حد دلتنگ 

ن بود میشد باهاش حرف زد ولی مامان و صحرا شدم،حداقل اگه او

بابا هیچ وقت حرفی برای گفتن نداشتن،درکشون نمی کردم،اگه تا 

ر خودم ودن چرا جدا نمیشدن پوزخندی به فکاین حد از هم دور ب

زدم،خب معلوم بود،مامان همه مون رو قربانی عشق اشتباهش 

ه حال کرده بود،شاید اگه از اول طالق می گرفت االن همه مون ی

 دیگه ای داشتیم....

 

 جان_بی_دل#

 ۲۴۶_پارت#
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 )جانان(

 

 بود،ظهیر شرکت طرحِ ٔ  بی حوصله رو مبل نشستم،امروز روز ارائه

د تا بریم خونه،امیدوار بودم که بو کرده مرخص زودتر رو مون همه

واقعا برنده می شدن چون شاهد تالش شبانه روزی تموم بچه ها 

خل اومد،از رو مبل بلند شدم و سمتش بودم،در باز شد،بنیامین دا

 رفتم،کنجکاو پرسیدم

 

 چی شد؟_

 

 نیشش باز شد

 

 طرحمون انتخاب شد_
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 با خوشحالی گونه ش رو بوسیدم

 

 مبارکه_

 

 گفت:رو بهم 

 

 من باید برم کیش_

 

 پرسیدم

 

 چرا؟_

 

 بخاطر کارای طرح باید برم اونجا،ظهیر نمی تونه بره_
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 آها_

 

 خستگی گفت:و رو مبل انداخت،با  از کنارم گذشت و خودش

 

 پدرمون دراومد اینقدر خسته شدیم_

 

 صدای گوشیم بلند شد،از رو میز برداشتم،بابا بود،جواب دادم

  

 جانم_

  

 زمسالم عزی_
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 سالم بابا_

  

 خوبی؟_

  

 خوبم ممنون شما خوبی؟_

  

 خوبم به خوبیت

  

 خدا رو شکر_

  

 جانان_

 

 جانم_
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 م زنگ زدامروز آقای نامی به_

  

 آقای نامی کیه؟_

  

 بابای همکالسیت،محمد_

 

 متعجب گفتم:

  

 آها،خب_

  

زنگ زد و تو رو از من خواستگاری کرد،ازم خواست تا بهشون یه _

بدم که بیان،از اونجایی هم که می شناسمشون و خیلی هم وقت 

 اصرار کرد گفتم که فردا شب بیان
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 با تعجب گفتم:

  

 فتید بیان؟ه نظر من و بخواید گبابا شما بدون اینک_

  

دخترم من خوب می شناسمشون، خیلی خانواده خوب و اصیلی _

 هستن،پسرشونم ظاهرا که پسر 

 خوبیه

  

 اصال نمیخوام که فعال ازدواج کنمآخه بابا من _

  

خب نخواه بابا جان،زشته بذار حداقل فردا شب بیان،بعدش تو _

 ریآزادی که هر تصمیمی دلت می خواد بگی
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 آخه... _

  

آخه نداره،اصال شاید از محمد خوشت اومد،دنیا رو چه دیدی،بذار _

 بیان دخترم،فردا بیا خونه

 

 آروم گفتم:

  

 میشه آخه مامان ناراحت_

  

 نمیشه نگران نباش_

  

 با نارضایتی گفتم:

 

 بابا دارید اجبارم می کنید_
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من بیا،اگه می دونم پدر خوبی نبودم اما این یه بار رو بخاطر _

 نخواستی هم بهشون میگیم نه

 

 کالفه جواب دادم

  

 خیلی خب میام_

  

 آفرین دختر بابا،کاری نداری؟_

 

 نه_

  

 خداحافظ_
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 خداحافظ_

  

 گوشی رو قطع کردم،بنیامین نگام کرد

  

 چی شده؟_

 

 با حرص گفتم:

  

 فردا شب قرار خواستگاری گذاشتن_

 

 متعجب پرسید

  

 برای کی؟_
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 امیمحمد ن_

 

 آروم گفت:

  

 پسر خوبیه اما هنوز فسقلی،زوده برای ازدواج_

  

 می دونم پسر خوبیه اما واقعا زوده_

 

 با شیطنت گفت:

  

 به تو هم خیلی میخوره البته_
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 آروم جواب دادم

  

 میدونم_

  

 پس دردت چیه؟_

  

 نمیدونم_

  

 رو بهش گفتم:

  

 اش بودیچرا فردا نیستی؟من از همین االن استرس گرفتم،ک_
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استرس نمی خواد که،قرار نیست کار خاصی بکنی،میان یه کم _

نه،که حرف میزنن بعدش تموم میشه دیگه یا میگی آره یا میگی 

 به احتمال زیاد میگی نه چون من فعال دلم نمی خواد دخترم و بدم

 

از رو مبل بلند شد و سمت اتاق رفت تا لباساش رو عوض 

قضیه رو جدی نگرفته بود وگرنه امکان کنه،معلوم بود که بنیامین 

کشیدم،چی باعث نداشت اینقدر راحت حرف بزنه،پوف کالفه ای 

 گیر باشه؟شده بود محمد تا این حد پی

 

 جان_بی_دل#

 ۲۴۷_پارت#

 

 )رها(
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 به جانان نگاه کردم،معلوم بود استرس داره،لبخندی به روش زدم

 

 می کردم خیلی خوشگل شدی فقط کاش میذاشتی یه کم آرایش_

 

 جواب داد

 

 نه همینجوری خوبه_

 

کت و دامن یاسی قشنگی تنش بود،روسریشم به همون رنگ 

 نشستمبود،کنارش رو تخت 

 

 جانان به نظرم محمد پسر خوبیه_

 

 نگام کرد
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 می دونم_

 

بهش فرصت بده،قرار نیست که همین االن زود ازدواج کنید یه _

 اد ازشکم باهاش برو و بیا شاید واقعا خوشت بی

 

 آروم گفت:

 

من دوست نداشتم بیان خواستگاری چون واقعا دلیلی برای نه _

ش از هر نظری مورد تأیید بوده گفتن ندارم،تا اونجایی که شناختم

خیلی سخته نه گفتن به همچین آدمی وقتی که هیچ دلیلی هم 

 نداری

 

 دستش و گرفتم
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خوش  خب بهش نه نگو مگه مجبوری؟پسر به این خوبی به این_

 قیافه ای حیف نیست؟

 

 صدای زنگ اف اف بلند شد،از جام بلند شدم

 

 اومدن پاشو بریم_

 

رون رفتیم،ویدا و امین هم بودن ولی صحرا همراه جانان از اتاق بی

و کیان هنوز از ماه عسل برنگشته بودن،همگی دم در 

وایسادیم،آقای نامی و خانومش وارد شدن و بعد کلی سالم و 

عارف کردیم بشینن،محمد و خواهرم داخل اومدن،با احوالپرسی ت

ه دیدن محمد یه لنگه آبروم و باال دادم،از حق نگذریم از نظر قیاف

حتی از ظهیر هم بهتر بود فقط تفاوتش با ظهیر این بود که ظهیر 

هیکل خیلی ورزشکاری داشت و محمد فقط چهار شونه بود،کت و 
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ه گل قشنگی به دست شلوار مشکی با پیرهن سفید تنش بود،دست

 داشت و روبه روی جانان ایستاد،لبخند جذابی زد

 

 سالم_

 

 داد،جانان جواب داددسته گل و دست جانان 

 

 سالم،خوش اومدید_

 

 ممنون_

 

 رو بهشون گفتم:

 

 سالم خیلی خوش اومدید،بفرمایید_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 به رو و داد دستم رو شیرینی ٔ  سمت مبل ها رفت،خواهرشم جعبه

 زد لب جانان

 

 گری شدی زن داداشجی چه_

 

 جانان جواب داد

 

 برای خودت بریدی و دوختی؟_

 

 نیشش و باز کرد

 

 ایمان دارم باالخره داداشم مخت رو میزنهآره دیگه،_
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مبینا رو هم سمت مبل ها راهنمایی کردم و خودم و جانان سمت 

 آشپزخونه رفتیم،رو به جانان گفتم:

 

 ین فنجونا بریز و بیاروقتی مامان گفت چایی ها رو قشنگ تو ا_

 

 باشه_

 

از آشپزخونه بیرون رفتم و کنارشون نشستم،معلوم بود که آقای 

 نامی خیلی زود رفته بود سر اصل مطلب

 

 جان_بی_دل#

 ۲۴۸_پارت#
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جناب فرهادی همونطور که خودتون مطلع هستید فکر نکنم نیاز _

باشه در مورد خودمون صحبت کنیم به هر حال از طریق علیرضا 

ما خیلی وقته از دور همدیگه رو می شناسیم،آقا پسر ما هم که با 

همدیگه رو می شناسن،محمد دختر گلتون هم کالسی هستن و 

جان از لحاظ مالی هم شکر خدا مشکلی ندارن و از لحاظ اخالق و 

 رفتار هم که باید جانان خانم نظر بدن

 

 بابا جواب داد

 

ید،همیشه براتون احترام بله قطعا که شما نیاز به معرفی ندار_

ودم و آقا محمد هم که من جز آقایی چیزی ازشون زیادی قائل ب

 ا نظر جانان شرطهندیدم ام

 

 مامان بلند گفت:
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 جانان جان نمیای؟_

 

به لحن مامان پوزخند زدم،چه خوب نقش بازی می کرد،جانان با 

سینی که دستش بود از آشپزخونه بیرون اومد،سینی رو اول رو به 

 وی آقای نامی و بابا گرفتر

 

 دستت درد نکنه دخترم_

 

 نوش جان_

 

داخته بود،جلوی خانم نامی و استرس زیادی داشت،سرش و زیر ان

 مامان گرفت

 

 به به چه دختری،ماشااهلل،دستت درد نکنه_
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 نوش جان_

 

زیر بود،لبخند زدم،اگه سینی رو جلوی محمد گرفت،اونم سرش 

بی میشدن،سرش و باال آورد و با ازدواج می کردن چه زوج مؤد

 عشق نگاش کرد و لبخند زد،فنجون چایی رو برداشت

 

 ممنون_

 

 نوش جان_

 

برای بقیه هم گذاشت و کنار من نشست،خانم نامی رو به بابا 

 گفت:
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 هم با کم یه و برن جوونا بهتره نظرم به شما ٔ  خب با اجازه_

 بزنن حرف

 

 بابا جواب داد

 

 مایی کنیدجان آقا محمد رو راهناختیار دارید،جانان _

 

جانان راه افتاد،از ته دل جانان از رو مبل بلند شد،محمد هم دنبال 

امیدوار بودم این وصلت سر بگیره چون واقعا حس می کردم محمد 

 لیاقت جانان رو داره...

 

                        * 

 )ظهیر(
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نبودن،کسری  رو به روی تلویزیون نشسته بودم،مامان و بابا خونه

و مشغول پیام نوشتن بود  هم کنارم بود و فوتبال می دیدیم،کسری

 نیشش باز بود،لگدی به پاش زدم،نگام کرد

 

 چرا نیشت بازه؟_

 

 جواب داد

 

 دارم حالِ محمد رو می گیرم_

 

 برای چی؟_

 

 ااا یادم رفت بهت بگم_
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 چی رو؟_

 

 لبخند زد

 

 امشب رفتن خواستگاری_

 

 خواستگاری کی؟_

 

 جانان_

 

 اخم کردم و با صدای بلند گفتم:

 

 غلط کرده مرتیکه_
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 متعجب نگام کردکسری 

 

 چته؟_

 

عصبی از رو مبل بلند شدم،دستم و به موهام کشیدم،کسری بلند 

 شد و رو به روم ایستاد

 

 چرا عصبی شدی؟مگه کار بدی کرده؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۴۹_پارت#

 

 داد زد
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 ی خوردهنه کار بدی نکرده فقط گه اضاف_

 

 به تو چه حاال؟مشکلت چیه؟_

 

 دندونای کلید شده م غریدماز ال به الی 

 

 من باید حال این بچه دوزاری رو بگیرم_

 

خواستم سمت اتاقم برم که کسری بازوم و گرفت،مشکوک نگام 

 کرد

 

 چرا اینجوری می کنی؟جانان چه ربطی به تو داره؟_
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 ولم کن_

 

 خونسرد گفت:

 

 بله رو میگیرهمحمد امشب جواب _

 

 مات شده نگاش کردم

 

 ؟از کجا می دونی_

 

 حتما یه چیزی می دونم که میگم دیگه_

 

 یقه ش رو گرفتم و تو صورتش داد زدم
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 از کجا می دونی؟_

 

 نیشخند زد

 

 چیه داداش،می بینم که بدجور به جلز و ولز افتادی_

 

 مزخرف نگو_

 

 نگو که گلوت پیش جانان گیر کرده_

 

 اور نگام کردل کردم،نابیقه ش رو و
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 ظهیر اعتماد از جانان خوشش اومده؟یعنی باید باور کنم _

 

 مشکلش چیه؟_

 

 قهقهه زد

 

تو دیوونه شدی،رفتی زندون زده به سرت حالیت نیست چی _

 میگی

 

 داد زدم

 

 مشکلش چیه لعنتی؟_

 

 اونم داد زد
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همه جاش مشکله،به خودت نگاه کردی؟آخه تو با جانان چه _

دوسش دارم اگه ی داری؟به واهلل که مثل خواهر نداشته م همخون

یه درصد حس می کردم محمد مناسب نیست نمیذاشتم طرفش 

 بره

 

 عصبی داد زدم

 

 یعنی محمد از من سرتره؟_

 

 بلند نعره زد

 

جانان از برگ گل پاک تره،توی الشی هر غلطی تونستی کردی _

 بعد دست گذاشتی رو همچین دختری؟
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 و محکم تکونش دادم ش رو چسبیدمدوباره یقه 

 

ولی همین الشی بدجور می خوادش،پنج سال از عمرم رو تو اون _

خراب شده از دست دادم،هر چیزی که می خواستم و از دست دادم 

ولی این یکی رو نمیذارم از دستم بره،من تو زندگیم همین و برای 

 خودم می خوام،نمیذارم اینم ازم بگیرن

 

 تمو سمت پله ها رف یقه ش رو ول کردم

 

ظهیر،با تو حیف میشه،تو نمیتونی خوشبختش  جانان حیفه_

 کنی،بذار زندگیش و بکنه

 

 سمتش برگشتم،با صدای گرفته گفتم:
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اونقدر خوشی به پاش می ریزم تا تو خوشبختی غرق بشه،راجب _

من چی فکر کردی؟چون همیشه با کیسه بوکس سر و کار داشتم 

 تش کنم؟فکر می کنی قراره اذی

 

 کسری با ناراحتی لب زد

 

اگه االن می گفتی رها می گفتم پاشو بریم خواستگاری ولی _

جانان فرق می کنه،با تو خیلی فرق داره،تو هاری،دیوونه 

ای،عصبی هستی ولی اون آرومه،مظلومه با تو حیف 

 میشه،زندگیش و ازش می گیری ظهیر

 

 جان_بی_دل#

 ۲۵٠_پارت#
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 تلخ بود،می قیقت همیشه تا این حدحرفاش چقدر تلخ بود،ح

 و دهنم دونستم،آب می رو اینا ٔ  دونستم،خودم بهتر از کسری همه

 :گفتم دادم،گرفته قورت

 

 چه تضمینی هست که محمد خوشبختش می کنه؟_

 

 جواب داد

 

محمد پسر خوبیه،اگه به من بود می گفتم جانان برای محمد هم _

انان رو خوشبخت کنه حیفه ولی خب به نظرم اگه پسری بتونه ج

 محمد هستهمین 

 

 چرا گفتی امشب جواب بله رو می گیره؟_
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 غمگین نگام کرد

 

 الکی گفتم،بهت شک کرده بودم خواستم واکنش رو ببینم_

 

نیشخند زدم و از پله ها باال رفتم،وارد اتاقم شدم،یعنی من نمی 

تونستم جانان رو خوشبخت کنم؟به آینه نگاه کردم اما من می 

 زندگیم روزای این ٔ  ،جانان انگیزهستمش،با درد چشمام و بستمخوا

 می بیخیالش باید خوشبختیش زدم،بخاطر تلخی بود،لبخند شده

 شدم؟

 

                   **** 

 )محمد(
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رو صندلی رو به روی جانان نشستم،رو تخت نشسته بود و سرش 

 و زیر بود و با ریشه های روسریش و بازی می کرد

 

 ه مهمونمون کنی؟ی یه نگانمی خوا_

 

 سرش و باال آورد،لبخندی به روش زدم

 

 حاال شد_

 

 به اتاقش نگاه کردم،ساده و شیک بود،پرسیدم

 

 من اول بگم یا تو؟_

 

 جواب داد
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 شما بفرمایید_

 

 نفس عمیقی کشیدم

 

همونطور که قبال برات گفتم تو دومین دختری هستی که وارد _

زندگیم تو حاال بهترین اتفاق زندگیم شدی اما عشق اولی،تا 

بودی،اوالش فقط یه حس ساده بود اما کم کم فهمیدم که خیلی 

 فراتر از چیزیه که فکر می کردم

 

 آب دهنم و قورت دادم
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من برای خوشبختیت هر کاری می کنم فقط کافیه لب تر _

کنی،هیچ چیز پنهونی تو زندگیم وجود نداره،هر چیزی رو که الزم 

 شی با کمال میل پاسخ میدمهر سؤالی داشته با بوده گفتم اما

 

 من شما رو می شناسم،می دونم که باهام رو راستی اما..._

 

 سرش و زیر انداخت،پرسیدم

 

 اما چی؟_

 

 اما من آمادگی تشکیل زندگی مشترک رو ندارم_

 

 آروم گفتم:
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تو تنها نیستی ما با هم می تونیم زندگی جدید بسازیم،از چی می _

 ترسی؟

 

 کنم زوده نمی دونم فقط حس می_

 

 لبخندی به روش زدم

 

می دونم سنت کمه،می دونم هنوز کلی کار نکرده داری ولی من _

 قول میدم پا به پات برای رسیدن به تک تک هدفا و آرزوهات بیام

 

 جان_بی_دل#

 ۲۵۱_پارت#

 

 )جانان(
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چقدر قشنگ حرف می زد،واقعا محمد از هر نظر درست و ایده آل 

دونست که مامان واقعیم کیه،هنوز نمی دونست ما هنوز نمی بود ا

که حتی عکسی ازش ندیدم و خبر ندارم چطوری بوده،هنوز نمی 

 دونست بابام به زنش خیانت کرده،رو بهم گفت:

 

فقط ازت می خوام که فکر کنی و همین االن نه نگی حداقل _

 بخاطر من

 

 جواب دادم

 

ار نباشید،من ا لطفا امیدوبه احترام شما چشم فکر می کنم ام_

حرفای ناگفته دارم ولی ترجیح میدم اگه روزی جوابم بهتون مثبت 

 بود بهتون بگم
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 راجع به چی؟_

 

 گذشته_

 

 پرسید

 

 تو گذشته ت مرد دیگه ای بوده؟_

 

نه فقط وقتی بخوام با یکی ازدواج کنم درستش اینه همه چیز رو _

ونن ت می ها بعضی که هست چیزا سری یه آدما ٔ  بگم،تو گذشته

 نگن چون به آینده شون ربطی نداره ولی من باید بگم

 

 لبخند زد
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 امیدوارم جواب مثبت بدی و حرفاتم بشنوم_

 

 از رو صندلی بلند شد،مهربون نگام کرد

 

همین که بخاطر دلم تموم تالشم رو کردم بار زیادی از رو دوشم _

م گرفتم برداشته شده،قطعا درست ترین تصمیمی که تو زندگی

 انتخاب تو بوده،حاال هم اگه حرفی نمونده بریم پیش بزرگترا

 

 از رو تخت بلند شدم،درِ اتاق و باز کردم و رو بهش گفتم:

 

 بفرمایید_

 

 خانوما مقدم ترن_
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 لبخند زدم

 

 اشکال نداره حاال این یه بار و می خوام آقایون مقدم تر باشن_

 

 ممنون_

 

رفتم،صدایی ش بیرون از اتاق بیرون رفت،منم پشت سر

نمیومد،وارد پذیرایی شدیم،به زنی که رو به روی جمع وایساده بود 

نگاه کردم،مامان با چشمایی که کم مونده بود از حدقه بیرون بزنه 

نگاش می کرد،بابا خشک شده رو به روش ایستاده بود،جلو تر 

رفتم،سمتم چرخید با دیدنش سر جام میخ کوب شدم حس می 

خودم ایستادم،چقدر شبیه بودیم با این  و به رویکردم خودم ر

تفاوت که اون صورت آرایش کرده و مرتبی داشت،موهای 

طالییش و بیرون ریخته بود،نا باور نگاش کردم،نمی خواستم 
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چیزی که تو ذهنم بود واقعیت داشته باشه،با دیدنم لبخند زد و بهم 

 نزدیک شد و با صدای بلند گفت:

 

 دببخش دخترم دیر ش_

 

ر نفسم و بیرون دادم،حس می کردم دارم خواب می بینم،رو به زو

 به بقیه گفت:

 

می دونم زشته مادر عروس دیر برسه مراسم خواستگاری ولی _

 خب ببخشید یه کاری پیش اومد نتونستم زود خودم و برسونم

 

 بابا با صدای آرومی گفت:

 

 فاطمه_
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دنیا آورده و به  کل تنم یخ بست،واقعا این زن همونی بود که من

 بود و ولم کرده بود؟خانم نامی با اخم پرسید

 

 ببخشید مگه شمیم جون مادر جانان نیست؟_

 

 فاطمه بلند خندید

 

 نه عزیزم،جانان دختر منه_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۵۲_پارت#

 

 خانم نامی دستپاچه گفت:
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 یعنی چی؟_

 

فاطمه سمتشون رفت،رو مبل نشست و پای راستش و رو پای 

 خندی به روشون زداشت،لبچپش گذ

 

 من زن دوم امیر هستم،البته بودم_

 

 لبخند مسخره ای زد

 

 شایدم نبودم_

 

 خانم نامی اخم کرد
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ما نمی دونستیم آقا امیر یه زن دیگه هم دارن،آخه جانان جان _

 هم در مورد شما چیزی نگفته بود

 

 فاطمه مستقیم بهم خیره شد و با لحن زشتی گفت:

 

 جان خجالت کشیده بگه نامشروعهن احتماال جانا_

 

 نفسم سنگین شد،داشت چی می گفت؟بابا نالید

 

 بسه فاطمه_

 

 فاطمه گفت:

 

 مگه چیه؟_
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 رو به خانم نامی پرسید

 

 مگه مهمه که جانان نامشروعه؟_

 

 خانم نامی هنگ کرده بود،آروم گفت:

 

 یعنی چی متوجه نمیشم_

 

ه روش ایستاد و رو برفت،فاطمه از رو مبل بلند شد و سمت بابا 

 نگاهش و به جمع دوخت
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ما قبل ازدواج رابطه داشتیم،اون موقع حامله شدم بعدش دیگه _

مجبور شدیم ازدواج کنیم وگرنه همونجوری ادامه می دادیم 

 مشکلی نبود

 

 رو به بابا نیشخند زد

 

 مگه نه امیر؟_

 

رفتم و دستم و رو قلبم گذاشتم،نمی فهمیدم چی میگه نزدیکش 

 زدمسختی لب  به

 

 چی میگی؟_

 

 واقعیت رو،مگه نمی دونستی؟_
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 آب دهنم و قورت دادم

 

 بابا این چی میگه؟_

 

بابا حتی پلک هم نمی زد،فاطمه نگام کرد و خودش و متعجب 

 نشون داد

 

 یعنی تو نمی دونستی حاصل تجاوز بابات به یه دختری؟_

 

 چرا خفه نمی شد؟چرا چرت می گفت؟

 

 یگیدروغ م_
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 با گفت:ه بارو ب

 

 امیر تو بگو،دروغ میگم؟_

 

 نامی آقای و شدن بلند جاشون از محمد ٔ  بابا چیزی نگفت،خانواده

 :گفت

 

 با اجازه_

 

اصال حواسم به محمد و بقیه نبود فقط فهمیدم که از خونه بیرون 

 رفتن،سمت بابا رفتم

 

 بابا چرا حرف نمیزنی؟_
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 فاطمه بلند گفت:

 

ا هر چی می خوای بهت ن بپرس،بپرس تاون داری؟از مچیکار به _

 بگم

 

 بگو که حرفات دروغه_

 

 جدی به صورتم نگاه کرد

 

بیست سال پیش همین مرد که بهش میگی بابا دخترونگیم رو _

 گرفت،مثل تو بودم،ساده و خانم و خوب

 

 با صدای بلندتری ادامه داد
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شدم آدم اما همین مرد زندگیم و گرفت،به نا حق گرفت،من _

 دنیای گرفتن شدی،حاصل تو هم تجاوز اون داستان،حاصل ٔ  بده

 طرد شدی،باعث تو بدبختیم شدی،حاصل تو م دخترونه رنگی

 شدی خونواده از شدنم

 

 نفرت رو از تو چشماش می خوندم،با حرص گفت:

 

قبل از اینکه بیام اینجا رفتم پیش همونا که اسمشون خونواده _

 م زاده اینا مشروعی،حروه شدن،آره تو ست،اونا هم همینقدر شوک

 

بدون پلک زدن به بابا خیره شدم،چرا تکذیب نمی کرد چرا نمی 

 گفت که داره دروغ میگه

 

 بابا بگو که داره دروغ میگه_
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 بابا آروم زیر لب زمزمه کرد

 

 راسته_

 

دیگه هیچی نمی شنیدم،سِر شده بودم،برعکس همیشه ضربان 

 با ناباوری به همشون نگاهبود،مامان رو مبل وا رفت،قلبم کند شده 

کردم،حروم زاده؟من حروم زاده بودم؟عقب عقب رفتم چرا تو 

همین لحظه نمیمردم؟چرا همه چی تموم نمی شد؟پاهای بی جونم 

و دنبال خودم کشیدم و وارد اتاقم شدم،رو زمین نشستم،من کی 

بودم؟چرا اومده بود؟چی می خواست از جونم؟نا 

 م می کرد،بی حس بودم حتی شروع؟خندیدم،بغض داشت خفهم

 نمی تونستم گریه کنم،زیر لب تکرار کردم

 

 حروم زاده،من حروم زاده م_
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 جان_بی_دل#

 ۲۵۳_پارت#

 

 )رها(

 

 مامان تو می دونستی؟_

 

 مامان با گریه جواب ویدا رو داد

 

 نه من چیزی نمی دونستم،اصال فکرشم نمی کردم_

 

 فت:ویدا با گریه گ
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زنیکه بهش می گفت میرم برای پاکیش که بمیرم برای جانان،ب_

 حروم زاده

 

اشکام پایین ریخت،بابا دیشب بعد فاطمه از خونه بیرون رفت هیچ 

کدوممون نتونسته بودیم بیشتر از دو ساعت چشم رو هم 

 بذاریم،آروم گفتم:

 

 هیچ وقت فکر نمی کردم بابا تا این حد پست باشه_

 

 لکاش ورم کرده بوداونقدر گریه کرده بود که پشت پمامان 

 

 نمی تونم باور کنم امیر این کار و کرده_
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 جواب دادم

 

 ولی کرده دیدی که خودش تأیید کرد_

 

 ویدا اشکاش و پاک کرد

 

 من میرم به جانان سر بزنم،دیشب درِ اتاقش قفل بود_

 

بود،معلوم نبود سمت اتاق جانان رفت،امین با ناراحتی بهمون خیره 

د آورده اید می بود و این وضعی رو که به وجوبابا کجا رفته بود،ب

 بود رو می دید

 

 نیست_
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 :گفت کردیم،امین نگاه ویدا ٔ  زده وحشت ٔ  به قیافه

 

 یعنی چی نیست؟_

 

 با گریه گفت:

 

 جانان تو اتاقش نیست_

 

 سمتش رفتم،به اتاق نگاه کردم،خالی بود،ویدا نگران گفت:

 

نمی کنه نکنه  خوب نبود،قلبش همینجوری هم خوب کار حالش_

 بالیی سرش بیاد؟

 

 امین سمتش اومد
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 آروم باش عزیزم چیزیش نمیشه_

 

 با گریه خودش و تو بغل امین انداخت

 

 حقش نیست این بالها،به خدا حقش نیست_

 

 مامان با هول گفت:

 

 به گوشیش زنگ بزنید،بچه م چیزیش نشه_

 

 هست چرا از خونه بیرونش کردی؟بچه ت؟اگه بچه ت _
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 دمداد ز

 

اگه بچه تِ چرا عذابش دادی؟گناهش چی بود؟گناهش چیه که _

 هر بار یکی میوفته به جونش و اذیتش می کنه؟

 

 مامان با گریه گفت:

 

هیچ کدومتون جای من نیستید،شما چه می دونید چرا گفتم _

ه می دونید بره؟شما چه می دونید چرا باهاش بد رفتار کردم؟شما چ

 جای خالیش ریختم؟ از اشکهایی که هر شب برای

 

 صورتم خیس شده بود،داد زدم

 

 جان_بی_دل#
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 ۲۵۴_پارت#

 

من هیچی نمی دونم فقط این و می دونم که همه تون بد کردید _

 شایدم بهتره بگم همه مون بهش بد کردیم

 

 ویدا گفت:

 

 گوشیش خاموشه_

 

 چیکار کنیم؟_

 

 نمی دونم_

 

 گفت:امین 
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می زنم شاید رفته باشه اونجا  به سرایدار آپارتمان بنیامین زنگ_

 هم به دوستاش زنگ بزنید شما

 

هر کدوممون به کسایی که احتمال می دادیم جانان پیششون رفته 

باشه زنگ زدیم ولی نبود حتی به حاج بابام زنگ زدیم اونجا هم 

 اب دادمنبود،تلفن خونه زنگ خورد،با شتاب سمتش رفتم و جو

 

 بله_

 

 بنیامین عصبی گفت:

 

ومه کجایید؟چرا هیچ کدومتون گوشی هاتون و برنمی معل هیچ_

 دارید؟چرا جانان خاموشه؟
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 با بغض نالیدم

 

 بنیامین_

 

 نگران پرسید

 

 صدات چرا اینجوریه؟گریه می کنی؟_

 

 با گریه گفتم:

 

 بیا بنیامین،هر چه زودتر بیا_
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 کجا؟چی شده اصال؟جانان کجاست؟احمق من کیشم االن بیام _

 

 ت،داد زدایین می ریخفقط اشکام پ

 

 با توام مگه کری؟گوشی رو بده جانان_

 

 نیست_

 

 یعنی چی نیست؟_

 

 رفته بنیامین،نمی دونیم کجا رفته_

 

 غرید
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 مگه تو این یه روزی که نبودم چه اتفاقی افتاده؟_

 

خواستگاریش،حرفایی زد که هنوزم تو دیشب فاطمه اومد مراسم _

 شوکیم

 

 بنیامین ناباور گفت:

 

 یعنی همه چی رو گفت؟خدا،یا _

 

 مگه تو خبر داشتی؟_

 

 جواب سؤالم رو نداد فقط گفت:
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اون از کجا می دونست دیشب خواستگاریه که اومده زهرش رو _

 ریخته؟

 

 نمی دونم هیچی نمی دونم_

 

 بهار زنگ زدید؟ زدید؟به سر من ٔ  به خونه_

 

 آره ولی نیست_

 

 با حرص گفت:

 

ید می رسونم،سعی کنید پیداش کن لعنت بهت امیر،تا شب خودم و_

 االن نباید تنها بمونه
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گوشی رو قطع کرد،تلفن و گذاشتم،دلشوره داشتم اگه بالیی سرش 

 میومد چی؟

 

 جان_بی_دل#

 ۲۵۵_پارت#

 

 )جانان(

 

بارید،حتی بارون نم نم می داشتم،بی هدف تو خیابونا قدم برمی

اد کنه،بی بوی خوش بارون هم نمی تونست تغییری تو حالم ایج

حس بودم،احساس می کردم تو فضام،حرفایی رو که دیشب شنیده 

ور نمی کردم،بابام هیچ وقت مثل بابای بقیه نبود ولی بودم با

 و بود سبز چراغ شکست باورام ٔ  دوسش داشتم اما دیشب همه

بودن تا چراغ قرمز بشه و از خیابون رد بشن،بی توجه  ایستاده همه

یومدن از خیابون رد شدم،صدای بوقا و به ماشینا که با سرعت م
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هم نبود همه هر چقدر ناسزاهایی رو که بهم میگفتن بلند شد،م

دوست داشتن بهم ناسزا گفتن اینا هم روش،ماشینی جلو پام 

 بلند داد زدمحکم ترمز کرد، راننده سرش و بیرون آورد و 

  

 چیه عاشقی؟_

  

ی بی توجهه بهش رد شدم،عاشق؟اصال مگه فرصت عاشق

ت گرفت،همه زود داشتم؟یاد مراسم دیشب افتادم،بارش بارون شد

زود راه میرفتن تا کمتر خیس بشن،من آروم قدم 

داشتم،دیشب به محمد قول دادم بهش فکر کنم ولی تنها برمی

همون بود،اصال به چی فکر چیزی که نمیتونستم بهش فکر کنم 

شب می کردم؟مگه مهم بود جواب من چی بود؟آبرو ریزی دی

فراموش نشدنی بود،دختری با عجله رد شد و بهم تنه زد،نزدیک 

لی تعادلم و حفظ کردم،باید چیکار می کردم؟بیخیال بود بیوفتم و

می شدم؟مثل همیشه سکوت می کردم؟خیس خیس بودم،پاهام 
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سستی راه میرفتم،به بچه ای که دست مادر و دیگه جون نداشت با 

خندید،من بچه ال بود و میپدرش و گرفته بود نگاه کردم،خوشح

نبود،چقدر  بودم کی خندیدم؟دست کی رو گرفتم؟غیر بنیامین کسی

خوب که دیشب نبود،چقدر خوب که شکستنم تو جمع ندید،باید 

بخاطر  سرپا می موندم؟بازم بخاطر بنیامین باید میخندیدم؟آره

بنیامین باید خیلی کارا میکردم،رو سکوی کنار خیابون 

اما برام مهم نبود،چرا حتی فکر کردن به بنیامین نشستم،خیس بود 

ره؟صدای رعد و برق اومد،به آسمون هم نمی تونست سرپا نگهم دا

 خیره شدم،زمزمه کردم

  

اینم امتحانه؟تا کی باید امتحان بدم من که همیشه به هرچی _

راضی بودم من که االنم راضیم چیکار کنم؟من حروم زاده  دادی

 صفتم بهم اضافه شد،میبینی خدا؟کم آوردم... م؟از این به بعد این

 

                       * 
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 )محمد(

 

 محمد تو واقعا نمیدونستی؟_

 

 کالفه رو به مامان گفتم:

  

 نه مادرِ من،من نمیدونستم_

  

 زود شناختیمشونوای خدا رحم کرد،خوب شد _

  

 چی میگی مامان_

  

چه آدمیه معلومه دختره به تو نگفته مادرش کیه نگفته باباش _

 دختره چیکارست دیگه
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 از رو مبل بلند شدم

  

هیچ معلومه داری چی میگی مامان؟ خودت که دیدی خود جانانم _

انگار از قضیه خبر نداشت،بعدشم جانان بهم گفت که یه چیزایی 

 شته ش هست که اگه بهم جواب مثبت بده میگهراجع به گذ

 

 جان_بی_دل#

 ۲۵۶_پارت#

 

 

 خندیدمامان عصبی 
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آخه پسر تو چقدر ساده ای،دختره تا االنم فقط ناز کرده تا خودش _

و خوب نشون بده وگرنه اینا از پسری مثل تو نمیگذرن حاال هم 

 باید بشینیم خدا رو شکر کنیم که چیزی جدی نشده

  

مامان مهم جانانه،اون دختر خوبیه من که نمیخوام با مادر و _

 پدرش زندگی کنم

  

 وقت هیچ نیستن،من درستی ٔ  اونا خونوادههمی محمد؟چرا نمیف_

 تجاوز مامانش به باباش که بگیره زن ای خونواده از پسرم نمیذارم

 خود معلوم کجا ست،از کاره این مادرش شاید باشه،اصال کرده

 نج... ای هم جانان

  

 بلند داد زدم
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 بسه مامان تمومش کن،جانان پاکه چرا داری تهمت میزنی؟_

  

دونی پاکه؟اصال چرا تو همیچین خونواده ای که حجاب جا میاز ک_

براشون مهم نیست فقط اون حجاب داره؟از کجا معلوم حجابشم 

 الکی نباشه؟

  

 چسبید،نالیدمعصبی چشمام و بستم این وصله ها به جانان نمی 

  

مامان تمومش کن،جانان برای من همه چیزه نخواه باورم و بهش _

 خراب کنی چون نمیتونی

  

 بابا رو مبل نشسته بود و سکوت کرده بود،مامان رو به بابا گفت:
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چرا چیزی نمیگی؟چرا به این پسر ساده لوحت حالی نمی کنی _

 که باید قید دختره رو بزنه؟

  

 بلند داد زدم

  

 بهش نگو دختره اسمش جانانه_

  

 مامان با چشمای اشکی نگام کرد

  

خاطر یه دختر سر مادرت دستت درد نکنه به جایی رسیدی که ب_

 داد میزنی؟

  

مامان بدش و نگو بخاطر تهمتایی که بهش میزنی باید تاوان _

 بدی
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 محمد_

  

لند با امیدواری به بابا نگاه کردم بابا همیشه پشتم بود،از رو مبل ب

 شد،دستش و رو شونه م گذاشت و گفت:

  

شه که من چیزی راجع به جانان نمیگم شاید اون گناهی نداشته با_

 پدر و مادرش اینجورین اما

  

 بهش نگاه کردم،خیره به صورتم گفت:

  

فراموشش کن باباجان،همچین دختری که بابا و مامانش _

 اینجوری باشن نمیتونه زن زندگی باشه
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 شما...بابا _

  

 نذاشت جمله م و کامل کنم

  

می دونم سخته میفهمم عشق چیه ولی گاهی گذشتن بهترین _

 جان بگذر ازشراهه بابا 

  

سمت اتاق رفت،مامان هم دنبالش رفت وا رفته رو مبل نشستم 

داشتن چی میگفتن؟ازم میخواستن از جانان بگذرم؟از دختری که 

 صبح تا شب بهش فکر می کردم؟

 

 جان_بی_دل#

 ۲۵۷_پارت#
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 )جانان(

 

رو به روی خونه وایسادم،هوا تاریک شده بود و بارون همچنان 

تم چجوری به اینجا رسیده بودم حتی نمیدونستم بارید،نمیدونسمی

ودم و راه رفته بودم،زنگ در و چند ساعت بود که چیزی نخورده ب

زدم،زنگشون خراب بود چند مشت بی جون به در زدم،صدای 

دمپایی که به در نزدیک میشد و شنیدم،در باز شد با دیدنم اخماش 

 و تو هم کشید

  

 چی میخوای_

  

 آروم گفتم:

  

 بیام تووام میخ_
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 بیشرفت پدر همون پیش برو نداره تو برای جایی ما ٔ  خونه_

 

 باز آروم گفتم

  

 میخوام بیام تو_

  

 برو بچه جون برو_

  

 نذاشتم،عصبی گفت:خواست در و ببنده که 

  

 چیه چی میخوای؟_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 برو کنار_

  

 نرم چه غلطی می کنی؟_

  

 با عجز نالیدم

  

 برو کنار_

  

نگاهم دید که کنار رفت،وارد  د نمیدونم چی توبه چشمام خیره ش

حیاط شدم،در و بست خواستم سمت خونه برم که بازوم و 

 گرفت،جلوم ایستاد

  

 رد برو خونه تچرا اومدی اینجا؟چی میخوای؟برگ_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بهش نگاه کردم،آروم گفتم:

  

 چرا از من بدت میاد؟_

  

 جا خورد ولی خودش و نباخت 

  

  رگاته تو اون خون چون بیشرفی اون ٔ  چون بچه_

  

 یه کم صدام و باال بردم

  

 گناه من چیه؟من این وسط چیکاره م؟_

  

بدموقع به گناهت اینه که پدرت یه آدم عوضیه،گناهت اینه که _

 دنیا اومدی
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 بلند داد زدم

  

مگه من چیکارت کردم؟مگه خودم خواستم پدر و مادرم اینا _

 باشن؟

 

 اونم داد زد

  

ی که دیروز فهمیدم چی به روز ن آشغالی هستتو دختر همو_

 خواهرم آورده،اگه پیداش کنم با دستای خودم میکشمش

  

 نشنیده بودم داد زدمبا تن صدای بلندی که تا حاال از خودم 

  

 آره کار خوبی میکنی برو بکشش_
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 نگاه بود حیاط ٔ  به چاقوی بزرگی که کنار هندونه رو تخت گوشه

 رو اومدم،چاقو سمتش دوباره و برداشتم رو چاقو رفتم کردم،سمتش

 زدم داد و گرفتم جلوش

  

بیا،بیا بگیرش بیا منم بکش من دخترم مگه تا همین حاال بخاطر _

دخترشم مجازاتم نکردی؟بیا منم بکشبیا بکش هم خودت و  اینکه

 راحت کن هم من رو

 

 عصبی داد زد

  

 داری چه غلطی می کنی_

  

 پرسید رون اومدن،حاج بابا نگرانحاج بابا و مامان رعنا بی
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 چی شده؟_

  

 با دیدنم با تعجب گفت:

  

 دخترم چرا اینقدر خیسی؟_

  

 گفتم:جوابش و ندادم رو به یونس 

  

 بگیر_

  

 چاقو رو از دستم گرفت و تو حوض انداخت
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 دیوونه شدی_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۵۸_پارت#

 

 با بغض داد زدم

  

،من نمیخواستم بابا و مامانم آره دیوونه شدم دیوونه م کردید_

نجوری باشن،منم دلم میخواست وقتی حالم بده مامان داشتم و ای

 هرمان زندگیم باشه بغلم می کرد منم دوست داشتم بابام ق

 

آب دهنم و قورت دادم،اشکام با بارون قاطی شده بود دوباره داد 

 زدم
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 منم دلم می خواست مثل آدم زندگی کنم _

  

هم خیره بود پاهام دیگه جون یساده بود و بیونس سرجاش وا

 بود مونده برام که انرژی ٔ  نداشت رو زمین نشستم،با ته مونده

 زدم جیغ

  

وقت بغلم نکردی؟چرا نذاشتی بفهمم دایی داشتن چه چرا هیچ _

حسی داره؟چرا هیچ وقت با مهربونی نگام نکردی؟چرا من و 

 ندیدی لعنتی؟

  

 اومدن،مامان با گریه گفت:حاج بابا و مامان رعنا سمتم 

  

 بمیرم برات،پاشو مادر پاشو زمین خیسه_
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 باگریه گفتم:

  

زاده،مامان چرا زندگیم تموم من کیم؟دخترت بهم گفت حروم _

 نمیشه؟چرا من هنوزم دارم نفس میکشم؟

  

بارید،دستم و حاج بابا کنارم زانو زد،بارون با همون شدت قبلی می

نگاه کردم به هق هق افتاده بودم رو گرفت تا بلندم کنه بهش 

 بهش گفتم:

  

حاج بابا همین تو بودی که خدا رو نشونم دادی تو بودی که _

اظبمه تو بودی گفتی که دعاهات و قبول میکنه من کم گفتی مو

 آوردم حاج بابا چرا دعام و قبول نمیکنه؟چرا نفسم و نمیگیره؟

  

 با مشت رو قلبم کوبیدم
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 نوز میتپه؟این لعنتی چرا ه_

  

 مامان دستم و گرفت و بوسید با گریه نالید

  

 نگو قربونت برم نگو_

  

 تم:با صدای لرزون رو به حاج بابا گف

 

اگه همین االن بگم دیگه نمیکشم گناه کردم؟ناشکری حساب _

 میشم؟ بدی ٔ  میشه؟اگه بگم دیگه بریدم بنده
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رای تقال کردن حاج بابا بغلم گرفت و از رو زمین بلندم کرد،نایی ب

ا لباسای خیسم و در نداشتم،من و سمت خونه برد،مامان رعن

 آورد،حاج بابا گفت:

  

 بیاریدچند تا پتو _

  

رو زمین نشست،من و رو پاهاش گذاشت و محکم بغلم کرد می 

لرزیدم،دندونام بهم میخوردن و صدا میدادن،روم پتو انداختن،زمزمه 

 کردم

  

 سرده_

  

 ج بابا رو چنگ زدمم انداختن،پیرهن حایه پتوی دیگه هم رو
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 جانم بابا جان،جانم دخترکم _

  

 با صدای بی حالی گفتم

  

 دی نیستم من گناهی ندارممن آدم ب_

  

چیزی نگو عزیزم تو یکی از گالی بهشتی که خدا برامون _

 فرستاده معلومه که بد نیستی آروم باش

  

بنیامین و چشمام و نمی تونستم باز نگه دارم،دلم آغوش 

 ده میشد گفتم:خواست با صدایی که به زور شنیمی

  

 تو دوسم داری حاج بابا؟_
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 لرزون جواب دادحاج بابا با صدای 

  

 باشم نداشته دوست میشه مگه منی ٔ  تو یکی یه دونه_

  

 کردم زمزمه و زدم میومد،لبخند مامان ٔ  صدای گریه

  

 خوبه،خوبه که دوسم داری_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۵۹_پارت#

 

 )رها(
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بنیامین ماشین و دم در نگه داشت از ماشین پیاده شدیم،همین که 

گفتن که اینجاست،در  بنیامین رسید بهمون زنگ زدن و

زدیم،داییش در و باز کرد،بنیامین سریع داخل رفت و منم پشت 

سرش وارد شدم،درِ خونه رو باز کرد با دیدن جانان سرجام 

د هر چند لحظه یه بارم به وایسادم،کل صورتش عرق کرده بو

 خورد،بنیامین کنارش زانو زدو دستش و گرفتشدت تکون می

  

 یز دلمچی به روزت اومده عز_

  

جانان زیر لب هذیون میگفت،کنارش نشستم و سرم و نزدیک 

لباش بردم تا بفهمم چی میگه،صداهای نامفهومی از دهنش بیرون 

 میومد

  

 حروم_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بنیامین آشفته گفت:

  

 ه هرکس این و گفتهکرد غلط_

  

 دستش و رو صورتش گذاشت

  

 تب داره_

 

 مامان بزرگش با گریه گفت:

  

 انس تو راهن با پاشویه هم تبش پایین نیومدزنگ زدیم اورژ_

 

 جانان لباش و تکون داد
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 بنیا_

 

 بنیامین جواب داد

  

 جانم،جانم قربونت برم باز کن چشماتُ _

 

 ردبابا بزرگش به بنیامین نگاه ک

  

 پسرم فقط اسم تو رو میاره_

  

 بنیامین با صدای گرفته گفت:
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میمردم و با این حال و کاش نمی رفتم کاش پیشش بودم کاش _

 روز نمیدیدمش

  

اشکام پایین ریخت،صورتش مثل گچ سفید شده بود و می 

 لرزید،چرا این بالها باید سر ما بیاد؟جانان به سختی لب زد

  

 سرده_

  

محکم به خودش فشارش داد،چشماش  بغلش گرفت وبنیامین تو 

 قرمز شده بود،اشکاش پایین ریخت با صدای پربغض گفت:

  

 الن گرم میشی دار و ندارم االن اورژانس میاد ا_
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صورتش و بوسه بارون کرد،جانان همونجور که چشماش بسته بود 

 باز نالید

  

 سرد_

  

بلند زد زیر بنیامین نتونست خودش و کنترل کنه و با صدای 

 وندگریه،جانان و بیشتر به خودش چسب

  

 تحمل کن دنیای بنیامین،تحمل کن_

  

همه مون گریه می کردیم حتی داییش هم یه گوشه نشسته بود و 

ریخت،بنیامین سرش و تو بغلش گرفته بود و همونجور اشک می

که اشک میریخت قربون صدقه ش میرفت،صدای در اومد،یونس 

 کنه...   رفت تا در و باز
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دو تا مرد با وسایلی که دستشون بود داخل اومدن،بنیامین خواست 

 اش بذاره که پیرهنش و چنگ زد و آروم زمزمه کردجانان و رو ج

  

 نرو_

  

 من همینجام عزیزم جایی نمیرم_

  

سرجاش گذاشت و مشغول معاینه ش شدن از جام بلند شدم و وارد 

شدم انگار قصد نداشت به  حیاط شدم،به بارونی که میبارید خیره

این زودی بند بیاد،اشکام دست از سرم برنمی داشتن، مظلومیت 

انان دل همه مون و کباب کرده بود،.یونس زیر بارون وایساده ج

بود،رو زمین زانو زد و سرش و به حالت سجده رو زمین 

 گذاشت،سمتش رفتم
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 جان_بی_دل#

 ۲۶٠_پارت#

 

 آقا یونس دارید چیکار می کنید؟_

  

 سرش و بلند کرد با چشمای اشکی و صدای پر بغض گفت:

  

لم برای تو آغوش کشیدنش ضعف به واهلل که هر بار میدیدمش د_

میرفت هر بار که به چشماش نگاه می کردم دوست داشتم محکم 

تو بغلم بگیرمش و بگم من هستم هرکی اذیتت کرد بیا به خودم 

 بگو،هرکی بهت بد گفت بیا به خودم بگو

 

 د زداد
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ولی منِ احمق هر بار به جای این کارا خودم اذیتش کردم خودم _

عوضی به جای اینکه دست نوازش رو سرش  بهش بد گفتم منِ

 بکشم از خونه مون روندمش

  

 با گریه گفتم:

  

جانان تا حاال آزارش به یه مورچه هم نرسیده ولی هر کی از راه _

ش میگفتین که رسید اذیتش کرد کاش دوسش داشتید کاش به

 هیچ کدوم از اتفاقا تقصیر اون نیست

  

 با گریه چشماش و بست و نعره زد

  

 لعنت به من،لعنت به من_
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 اون شما رو دوست داره هیچ وقت  _

بدتون و نگفته اون بد هیچ کس رو نمیگه اما می ترسم دیگه 

 نتونه تحمل کنه

  

ازمون  دوتا آقایی که اومده بودن از خونه بیرون اومدن و

تو دستش بود،یه  خداحافظی کردن و رفتن،سمت خونه رفتیم،سرم

بنیامین کنارش بود و به صورتش خیره کم آروم گرفته بود 

 بود،صداش زدم

  

 بنیامین_

  

 با بی حالی نگام کرد می دونستم جونش به جون جانان وصله

  

 حالش خوبه؟_
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 بهتره_

  

 کنارش نشستم

  

 تو خوبی؟_

  

 شم؟باید خوب با_

 

جانان خوب میشه،اون محکمه دوباره سرپا میشه دیدی که بعد _

 دش و نباخت و باالخره به خودش اومداتفاق بابا هم باز خو

  

 بی حس نگام کرد
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اگه نشه چی؟اگه این بار محکم نباشه چی؟اگه دوباره سرپا نشه _

چی؟میدونی تا حاال چقدر محکم بوده؟حتی من جای اون بودم کم 

ون از بچگیش،اون از نوجوونیش که هر بار سر یه چیزی میاوردم،ا

 مامانت که بیرونش کرد االنم که...اذیتش میکردن اون از 

  

 چشماش و عصبی بست،سرش و به دیوار تکیه داد و با عجز نالید

  

 از اینکه دیگه لبخنداش و نبینم می ترسم_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۶۱_پارت#

 

 )جانان(
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ور اتاق ام و باز کردم،چشمام و دبا احساس تشنگی شدید چشم

به دور و برم نگاه تاریک گردوندم اما کسی رو ندیدم،ترسیده 

کردم،چرا بنیامین نبود؟نکنه اونم بیخیالم شده بود؟به سختی خودم 

و از رو تخت پایین کشیدم،در و باز کردم همه جا تاریک بود اما درِ 

شتاب سمتش رفتم  اتاق بنیامین باز بود و چراغ اتاقش روشن بود،با

دیدنم  و وارد اتاق شدم،رو صندلی نشسته بود و سیگار می کشید با

 نگران از جاش بلند شد

 

 چی شده عزیزم؟خوبی؟_

 

 با بغض لب زدم

 

 ترسیدم_
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 اخم کرد،سمتم قدم برداشت

 

 از چی ترسیدی؟_

 

 اشکام پایین ریخت

 

 از اینکه تو هم نباشی_

 

 مهربون نگام کرد

 

 م؟مگه میشه نباش_

 

 با گریه گفتم:
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 تو اتاقم نبودی،من...من فکر کردم..._

 

نتونستم جمله م رو ادامه بدم و به هق هق افتادم و سرم و زیر 

انداختم،مثل همیشه با دستای حمایتگرش سرم و تو آغوشش 

 پنهون کرد،بریده بریده گفتم:

 

میذاری  ت...و....ه...م...تن...ها...م...می...ذا...ری...نه )تو هم تنهام_

 نه(

 

                     ** 

 )رها(
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ی گریه از خواب پریدم،به گوشیم نگاه کردم ساعت با شنیدن صدا

سه نصفه شب رو نشون می داد،ترسیده از رو تخت بلند شدم و از 

اتاق بیرون رفتم،صدا از اتاق بنیامین میومد،شب همراه بنیامین 

انان که تو آغوش جانان رو برگردونده بودیم خونه،با دیدن ج

 بنیامین گریه می کرد سرجام ایستادم

 

 و...ه...م...تن...ها...م...می...ذا...ری...نهت..._

 

با شنیدن صدای جانان بغض کردم،بنیامین موهاش و بوسید و با 

 صدایی که می لرزید لب زد

 

 دیوونه شدی؟مگه میشه تو رو تنها گذاشت؟_

 

 ن گفت:جانان سرش و باال آورد،رو به بنیامی
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 ندارن؟ دوست رو هاشون بچه مامانا ٔ  مگه همه_

 

ین با چشمای اشکی فقط نگاش کرد،جانان با گریه و آروم بنیام

 گفت:

 

 اما مال من ازم متنفره_

 

 از آغوش بنیامین بیرون اومد،دستش و رو سرش گذاشت 

 

از خودم بدم میاد،من کیم بنیامین؟نحسم؟حرومم؟من زندگی همه _

 رو بهم ریختم

 

 داد زد
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 من کیم که تموم گناها گردنمه؟ _

 

بنیامین دستاش و گرفت و به زور تو بغلش گرفت،سمتشون رفتم و 

سه تایی همدیگه رو بغل گرفتیم،صدای هق هامون تو اتاق 

پیچیده بود،کاش زندگی روی خوشش رو هم بهمون نشون می 

 داد...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۶۲_پارت#

 

 )جانان(
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بل از اینکه وارد سالن بشم بازوم رو بنیامین در و برام باز کرد،ق

 گرفت،روبه روم ایستاد و با مهربونی به چشمام نگاه کرد

 

می دونم چقدر همه چی برات سخت شده،می دونم داری به زور _

 تحمل می کنی اما لطفا جا نزن جانان

 

باال  بغضم و قورت دادم و سرم و پایین انداختم،با دستش سرم و

 آورد،غمگین گفت:

 

 طر منم شده به خودت بیابخا_

 

 آروم لب زدم

 

 نمی خوام بیام اینجا_
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 اگه نیای اینجا اگه تو خونه بمونی حالت بدتر میشه_

 

 نگاش کردم

 

 چرا به زور من و میاری؟_

 

 چون نمی خوام ازت دور باشم،جلو چشمم باش_

 

انسور رفت،به بهم اشاره کرد تا وارد سالن بشم،خودشم سمت آس

برداشتم و سمت میز و صندلیم رفتم،بعد چند روز سختی قدم 

باالخره بنیامین با زور من و آورده بود سرکار تا تو خونه تنها 

نباشم،تو همین چند روزی هم که نیومده بودم به ظهیر گفته بود 

خسته شده می خواد چند روز استراحت کنه،کالفه رو صندلی 
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م می خواست کاری رو نداشتم فقط دل نشستم، دل و دماغ هیچ

 برم یه جای خلوت که کسی نباشه

 

 سالم عروس خانم_

  

 با شنیدن صداش سرم و باال گرفتم،عروس؟ 

 

 بی حال جواب دادم

  

 سالم_

 

 سرحال گفت:

 

 چرا شیرینی نیاوردی؟_
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 گنگ نگاش کردم

  

 شیرینی چی؟_

  

 مگه جواب بله ندادی؟_

 

 بی حرف نگاش کردم،اخم کرد

 

 حالت خوبه؟ _

 

 خوبم _
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 صدات چرا اینقدر گرفته ست؟ _

 

 چیزی نیست _

 

جان من چی شد؟این محمد بیشعور گوشیش و بر نمیداره تو هم _

خاموش بودی و چند روزم هست که تو مرخصی هستی من گفتم 

این دوتا مثل قناری های عاشق جیک تو جیک شدن دیگه من و 

 تحویل نمی گیرن

 

 رم برنمی داشت؟به سختی لب زدمس چرا کسری دست از

  

 قرار شد فکرام و بکنم_

 

 با مهربونی گفت:
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 محمد پسر خیلی خوبیه،بهش فرصت بده _

 

 بخاطر اینکه بیخیالم بشه سریع گفتم:

  

 باشه_

  

 برگه هایی که دستش بود و رو میز گذاشت

  

 اینا رو بده به ظهیر امضا کنه زودم به دستم برسون_

  

 چشم_
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 ت بی بالچشم_

  

وارد اتاقش شد،چند تا نفس عمیق کشیدم حالت تهوع دست از 

 سرم برنمی داشت،سمت اتاق ظهیر رفتم و در زدم

  

 بیا تو_

  

 در و باز کردم و وارد اتاق شدم

  

 سالم_

  

 بهم نگاه کرد

  

 سالم_
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 سمتش رفتم،برگه ها رو،رو میز 

 گذاشتم

  

 اینا رو امضا کنید_

  

و باال آوردم چرا حس می کردم چشماش نخورد،سرم تکون 

 غمگینه؟شایدم اونقدر حالم بد بود که همه رو مثل خودم می دیدم

  

 کسری گفت زود این برگه ها رو دستش برسونم_

  

بازم تکون نخورد و فقط بهم خیره بود،داشتم باال میاوردم،رو بهش 

 گفتم:
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 چیزی شده؟_

  

رد به امضا کردن تا اومد،خودکاری برداشت و شروع کبه خودش 

حاال اینقدر آروم ندیده بودمش برگه ها رو سمتم گرفت از دستش 

 گرفتم

  

 قرارای امروز و کنسل کن میرم خونه _

 

 باشه_

  

 سمت در رفتم

  

 جانان_
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 به عقب برگشتم

 

 بله_

  

 چند لحظه بهم خیره شد

  

 هیچی_

  

 این ٔ  ،همین که بهم گیر نداد نشونهمتعجب از اتاق بیرون رفتم

 ...نداره خوشی حالی اونم بود

 

 جان_بی_دل#

 ۲۶۳_پارت#
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 )محمد(

 

عصبی گوشی رو روی میز گذاشتم جوابم رو نمی داد از طرفی 

مامان باهام سرسنگین شده بود،بیشتر از هر زمان دیگه ای کالفه 

جواب بودم،گوشیم زنگ خورد،بهش نگاه کردم جانان بود سریع 

 دادم

  

 بله_

  

 سالم_

 

 چرا اینقدر گرفته بودصداش 

  

 سالم _
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 صداش به زور به گوش می رسید 

  

زنگ زدم بخاطر اتفاقی که افتاد ازتون عذرخواهی کنم نمی دونم _

 چرا اینجوری شد اگه بهتون بی احترامی شده شرمنده

  

 چرا بهم نگفتی قضیه رو؟_

  

گذشته م هست ولی خب دلیلی من که گفتم یه چیزایی تو _

 بهتون بگمنداشت فعال 

  

 کی جوابت و بهم میدی؟_

  

 همین حاال_
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 متعجب گفتم:

  

 یعنی فکرات و کردی؟_

  

 بله_

  

 با استرس پرسیدم

  

 خب_

  

 نفس عمیقی کشید
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شما پسر خیلی خوبی هستید،مطمئنم هر دختری باهاتون زندگی _

تونم اون دختر باشم امیدوارم که کنه خوشبخت میشه اما من نمی 

 دخوشبخت بشی

  

 چرا تو نمیتونی اون دختر باشی؟_

  

از همون خواستگاری همه چیز بد شروع شد قطعا دید خانواده _

شما و خودتون به ما عوض شده به نظرم بهتره که برای هم 

 آرزوی خوشبختی کنیم

  

 لبخند تلخی زدم
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ر میکنی من می تونم چرا اینقدر راحت حرف میزنی؟چرا فک_

 به تو عوض نشده به تو ربطی نداره فراموشت کنم؟دید من اصال

 که مامان بابات چجورین،تو برام همون جانانی

 

 آروم جواب داد

  

 خونوادتون چی؟اونا هم دیدشون عوض نشده؟_

  

 مکث کردم

 

باید بهشون زمان بدیم قطعا اگه تو رو بیشتر بشناسن و بهشون _

بطی به پدر و مادرت نداری میفهمن که چه نشون بدی که ر

 ری هستیدخت
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من از اثبات خودم به دیگران متنفرم پس لطفا دیگه راجع به این _

 موضوع باهام حرف نزنید،خانواده شما هم حق دارن

 

 با حرص توپیدم

  

 من نمی تونم ازت دست بکشم چرا این و نمی فهمی؟_

  

 باشید چر...شما می تونید آرزوی هر دختری _

  

 گفتم:نذاشتم ادامه بده و با صدای بلندی 

  

پس چرا آرزوی تو نیستم؟دیگه باید چیکار کنم تا من و _

 ببینی؟من همه جوره میخوامت تا آخرشم پات میمونم
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 بی حوصله جواب داد

  

من بیشتر از این چیزی برای گفتن ندارم جواب من منفیه _

 بشید،خداحافظامیدوارم که خوشبخت 

  

برای اثبات  قطع کرد،گوشی رو عصبی رو تخت گذاشتم،دیگه باید

 عشقم چیکار می کردم لعنتی...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۶۴_پارت#

 

 )جانان(
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گوشی رو قطع کردم،مطمئن بودم که کار درست همینه،اگه به 

خودم بود با هیچ کس حرف نمی زدم اما با تعداد تماسهایی که 

ونستم بیخیال بشم،اونم حق داشت تکلیفش و روی گوشیم بود نت

م گذاشتم،تیر می کشید از صبح تا حاال چند  بدونه،دستم و رو معده

 بار باال آورده بودم

  

 چرا هنوز نشستی؟ساعت کاری تموم شده ها_

  

 به کسری نگاه کردم و از جام بلند شدم،وسایلم و برداشتم

  

 حواسم به ساعت نبود_

 

 کسری گفت:
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بنیامین یه ساعت پیش رفت گفت کار واجب داره ازم خواست _

 برسونمت

  

 ب چه کاریه خودم میرم چرا تو،تو زحمت بیوفتیخ_

 

 زحمت نیست بابا بیا بریم تعارف تیکه پاره نکن_

  

 همراهش از شرکت بیرون رفتم و سوار ماشین شدیم

  

 یه سری برگه هست که باید حتما به دست ظهیر برسونم مشکلی_

 نداری که اول برم خونه ی اون بعد تو رو برسونم؟ 

  

 نه مشکلی نیست_
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 خوبه_

  

آهنگ شادی پلی کرد و راه افتاد،سرم و به پنجره تکیه دادم،حتی 

صدای خواننده هم حالم و بد می کرد،چقدر همه چی برام سیاه 

 کس هیچ و بودم افتاده گیر تاریکی ٔ  شده بود انگار که تو دره

شنید،اونقدر غرق فکر کردن شدم که با صدای  نمی و صدام

 کسری متعجب نگاش کردم

 

 ن میرم باال زود برمیگردم م_

 

سرم و به معنی باشه تکون دادم،از ماشین پیاده شد و سمت 

آپارتمان رفت،اصال حواسم نبود که چجوری رسیدیم،کسری دم در 

ن پایی ماشین ٔ  با یه پسر دست داد و همدیگه رو بغل کردن،شیشه

 بود و صداشون میومد
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 وای پسر فکر نمیکردم یه روز دوباره ببینمت_

  

 پسر خندید و با خوشحالی گفت:

  

 کسری چقدر تغییر کردی چقدر از دیدنت خوشحالم_

  

 تو هم خیلی تغییر کردی تعریف کن ببینم چیکارا می کنی؟_

  

 کسری سمت من برگشت با دیدنم رو به پسر گفت:

  

 لحظه وایسا االن میامرامین یه _

  

 سمت ماشین اومد،رو بهم گفت:
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م با این دوست قدیمی حرف می زنم میتونی جانان تا من یه ک_

 بری این برگه ها رو بدی دست ظهیر؟

 

 آره میتونم_

  

از ماشین پیاده شدم برگه ها رو دستم داد رو به پسری که اسمش 

 رامین بود سالم کردم 

 

 جواب داد

  

 سالم،کسری جان زن گرفتی و ما رو دعوت نکردی؟_

  

 سرم و زیر انداختم
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 یه،دوستمهنه بابا زن چ_

 

 رو بهش گفتم:

  

 بااجازه_

  

 به سالمت خانم_

  

 سمت کسری برگشتم

  

 است؟کدوم طبقه _
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 آخرین طبقه_

  

سمت آپارتمان رفتم،زنگ و زدم کمی منتظر موندم و در باز 

شد،سوار آسانسور شدم و کلید  طبقه آخر و زدم به خودم نگاه 

 بود،آسانسور  کردم رنگم پریده بود ولی حالت تهوعم بهتر شده

ایستاد و در باز شد،بیرون رفتم درِ واحد باز بود ولی ظهیر نبود دم 

 در 

 ایسادم و آروم صدا زدمو

  

 آقا ظهیر_

  

 جوابی نیومد،یه کم بلند تر صدا زدم

  

 آقا ظهیر کجایید_
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بازم جوابی نیومد نمیدونستم باید چیکار کنم،یه کم منتظر موندم و 

 باز صدا زدم

  

 اعتماد مهندس_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۶۵_پارت#

 

 با شنیدن صدای شکستن چیزی یه کم تکون خوردم دیگه بیشتر

از این معطل نکردم و وارد خونه شدم کسی تو پذیرایی نبود 

 آشپزخونه هم خالی بود از پله ها باال رفتم و باز صدا زدم

  

 آقا ظهیر_
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صدای سرفه  در یکی از اتاقا رو باز کردم کسی نبود از اتاق بغلی

میومد سمتش رفتم درش باز بود،وارد شدم با دیدن ظهیر که 

د سرجام وایسادم به بطری مشروبی که بو نشسته اتاق ٔ  گوشه

شکسته بود نگاه کردم کلی ته مونده سیگار رو میز بود و همچنان 

سرفه می کرد،کل اتاق پر دود شده بود،پنجره های داخل اتاق رو 

تم صورتش عرق کرده بود،سیگاری هم تو باز کردم و نزدیک تر رف

می  دستش بود،بوی الکل داشت دوباره حالت تهوعم و تشدید

 کرد،آروم گفتم:

  

 آقا ظهیر_

  

 سرش و باال آورد،چشماش قرمز بود با بی حالی نگام کرد

  

 خوبید؟_
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فقط نگام می کرد و چیزی نمی گفت معلوم بود مسته بابا رو زیاد 

 اینجوری دیده بودم

  

 چرا چیزی نمیگید؟_

  

 با صدای گرفته ای گفت:

  

 خوشبخت بشیکسری میگه باید ولت کنم تا _

  

 متعجب بهش نگاه کردم 

  

 با شلی ادامه داد
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 یعنی باید بذارم با اون بچه فوکول ازدواج کنی؟_

  

فقط نگاش کردم پک دیگه ای به سیگارش زد به سرفه افتاد با 

 شستمنگرانی کنارش رو زانوهام ن

 

 شما حالتون خوب نیست بذارید کسری رو خبر کنم_

  

م که چادرم و گرفت به دستش که چادرم و خواستم از جام بلند بش

گرفته بود نگاه کردم سرم و باال  آوردم قلبم ناآروم بود و هر لحظه 

می خواستم باال بیارم،این چشمای غمگین از جونم چی 

 میخواستن؟لبخند زد

  

گا می کنی ببین چادرت و گرفتم بهت دست نزدم چرا اینجوری ن_

 به اعتقادات احترام گذاشتم
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 آب دهنم و قورت دادم

  

 بذارید برم کسری رو صدا کنم_

 

 گرفته و با لحن غمگینی گفت:

  

تا حاال کسی بهت گفته بود که با چشمات میتونی از پا درش _

 بیاری؟

  

 فقط خیره نگاش کردم لبخند عمیقی زد

  

 سی نگفته من میخوام بگم،چشمات از پا درم آوردهاگه ک_
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چرا حس می کردم صداش داره توانم و خدا،خدا چرا بس نمی کرد؟

 میگیره؟

 

 آروم ادامه داد

  

تا حاال کسی بهت گفته خنده هات چقدر می تونه با روح و روان _

 آدم بازی کنه؟

  

 به صورتم نگاه کرد با صدای خش دارش گفت:

  

 رم و در آوردهخنده هات پد_

  

دیگه چیزی نمی شنیدم عقب عقب سمت در رفتم،بهم خیره بود 

 واستم از در بیرون برم که نالیدخ
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 جانانم میشی؟_

  

سرجام وایسادم،دستم و رو قلبم گذاشتم حس می کردم هر آن 

ممکنه از جا در بیاد بدون اینکه سمتش برگردم از اتاق بیرون رفتم 

 مد با دیدنم گفت:کسری از پله ها باال او

  

 پس توکجا موندی؟نگرانت شدم اومدم باال_

  

 نگاش کردم گلوم خشک شده بود با سختی لبام و تکون دادمفقط 

  

 من خودم میرم_

 

 چی شده جانان؟_
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برگه ها رو دستش دادم و بدون گفتن حرفی از کنارش رد شدم 

های  باید هرچه زودتر از اینجا دور میشدم بی توجه به صدا زدن

کسری از خونه بیرون رفتم هوا رو با تموم وجود استشمام کردم 

روم قدم برداشتم،اشکام پایین ریخت،این روزا کنترل اشکام دست آ

خودم نبود اما چرا تو این لحظه ناراحت نبودم؟قلبم آروم شده بود 

اونقدر آروم که حس می کردم هیچ وقت تا حاال اینقدر آرامش 

 نداشتم...

 

 انج_بی_دل#

 ۲۶۶_پارت#

 

 )ظهیر(
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 کسری وارد اتاق شد با دیدنم سمتم اومد

  

 ین چه وضعشه؟ا_

  

 بهش نگاه کردم دقیق تو صورتم خیره شد و گفت:

  

 چی به روز خودت آوردی؟به جانان چی گفتی؟_

  

 حال نداشتم جوابش و بدم

  

 با توام ظهیر به دختره چی گفتی که قیافه ش اینجوری بود؟_

  

 میزنی زیاد حرف_
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 صداش و باال برد

  

حالیت نیست میگم به این مرتیکه تا خرخره خوردی هیچی _

 دختره چی گفتی؟

  

به سختی از جام بلند شدم روبه روش وایسادم زیاد خورده بودم 

ولی اونقدر ها هم مست نبودم که نفهمم دارم چیکار میکنم و چی 

 میگم به چشماش نگاه کردم

  

میگی اونقدر مست نیستم که گه خوری حواست باشه داری چی _

 ا نزدم دهنت و پاره کنم بزن به چاکهات و یادم بره االنم ت

  

 انگشت اشاره ش و باال گرفت و با عصبانیت گفت:
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 اگه بفهمم اذیتش کردی یا قصد داشتی بهش دست در..._

  

نذاشتم ادامه بده و مشت محکمی به صورتش زدم چند قدم عقب 

 رفت،عربده زدم

  

 هنوز اونقدر کثیف نشدم که بخوام به دختر مردم دست درازی_

 کنم اونم به دختری که می خوامش گمشو بیرون

  

 فقط نگام کرد،نفس نفس میزدم داد زدم

  

چیه چرا نگا می کنی؟چی راجع به من فکر کردی؟فکر میکنی _

 حیوونم؟آره؟
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 با شرمندگی نگام کرد،آروم گفت:

  

 من منظ... _

  

 داد زدم

  

 نمیخوام چیزی بشنوم برو بیرون_

  

 دوباره گفتم:خواست چیزی بگه که 

  

 بیرون_

  

سرش و زیر انداخت و از اتاق بیرون رفت،عصبی دستام و مشت 

 کردم من بد بودم درست ولی عوضی نبودم... 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

•  

 )رها( 

  

جو خیلی بدی تو خونه حاکم بود،مامان که از اون شب به بعد 

اگه بیرونم میومد ساکت یه گوشه کز می کرد بیشتر تو اتاقش بود 

ل و هوای خودش،این روزا نبود صحرا و تنهایی من و میرفت تو حا

بیشتر به چشم میومد حداقل اگه صحرا بود میتونستیم یه کم باهم 

حرف بزنیم و حالمون رو خوب کنیم،جانان هم به زور بنیامین سرپا 

بنیامین سعی می بود و بهار هم هر روز بهش سر می زد و با 

امان و فاطمه رو کردن حالش و بهتر کنن اصال اسم بابا و م

نمیاورد میدونستم که نمیخواد درباره شون نه چیزی بشنوه و نه 

حرفی بزنه،معلوم نبود بابا کجاست چندین بار بهش زنگ زدم آخر 

سرم بهش پیام دادم که فقط بگه کجاست ولی جوابی دریافت 

شسته بودم به اتفاقاتی که افتاده بود فکر نکردم تنها رو مبل ن
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نداشته از مامان و بابا داشتم دلم گرفته بود،دلم  کردم کلی سوال

میخواست االن تو خونه ی ظهیر بودم و تو آغوشش آروم می 

گرفتم،صدای پیامک گوشیم بلند شد،از رو میز برداشتم،پیام و باز 

مدت بذار تنها باشم کردم بابا بود نوشته بود:خوبم نگران نباش یه 

 خودم برمیگردم

 

 جان_بی_دل#

 ۲۶۷_پارت#

 

 

نفس عمیقی کشیدم چرا هیچی ما شبیه آدمیزاد نبود؟.بابا به جای 

داد،باید اوضاع و سر و سامان رفتن باید می موند و توضیح می

میداد،درِ اتاق مامان باز شد نگاش کردم سمتم اومد و رو مبل رو 

 روز الغر شده بود به روم نشست تو همین چند
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 رم؟مامان خوبی؟چیزی نمیخوای برات بیا_

  

 نه_

  

چقدر شکسته شده بود مامان قشنگم،زنی که به خاطر عشق حتی 

 خیانت شوهرش و بخشیده بود

  

 مامان_

 

 منتظر نگام کرد

  

 تو فاطمه رو میشناسی؟_

  

 چشماش غمگین شد
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ا یه کم آروم چرا چیزی نمیگی مامان؟چرا باهام حرف نمیزنی ت_

 بشی؟

  

 تکیه دادم،آروم گفت:چند لحظه بهم خیره شد.به مبل 

  

 دوست بودیم_

  

 با شنیدن صداش متعجب سمتش برگشتم

  

 دوست بودید؟_

  

 لبخند غمگینی زد
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آره،خیلی باهم فرق داشتیم ولی جونمون برای هم درمیرفت اون _

منم  یه دختر ساده و محجبه و بی آالیش و خیلی مهربون بود

 برعکس اون یه دختر قرتی و اهل شیطنت

  

 ره شدمبهش خی

  

 همیشه هر اتفاقی که میوفتاد برای هم تعریف میکردیم_

  

 با کنجکاوی پرسیدم

  

پس چی شد؟چرا بابا این کار و باهاش کرده؟شایدم خودش کرم _

 ریخته و باعث خیانت بابا شده،از اون دوستا بود که بهت نارو زد؟

  

 ین ریخت با صدای لرزون گفتاشکاش پای
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 نارو زد من بودم نه اوناونی که بهش _

  

 زد؟  با ناباوری نگاش کردم داشت راجع به چی حرف می

                   

                    **** 

 )جانان( 

  

رو به روی خانم نامی تو کافی شاپ نشستم و سالم کردم،زنگ 

نمش منم به خاطرش از شرکت زده بود و ازم خواست که حتما ببی

 مدم به صورتم خیره شد مرخصی گرفتم و او

  

من نمی خوام زیاد وقتت و بگیرم،ترجیح میدم زودتر برم سر اصل _

 مطلب

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 بفرمایید_

  

 با سرفه ای صداش و صاف کرد و گفت:

  

ببین جانان جان من اصال نمیخوام با حرفام اذیتت کنم ولی به _

 رفا رو بزنم تا بعدا مشکلی پیش نیادنظرم باید حتما این ح

  

 ر نگاش کردم جدی تو صورتم نگاه کرد منتظ

  

ما خونواده با اصل و نسبی هستیم،این و خودتم میدونی راستش _

من همیشه برای محمد آرزوهای بزرگ داشتم خوشبختی اون 

 برای من از هر چیزی مهمتره
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 جان_بی_دل#

 ۲۶۸_پارت#

 

 دامه دادمستقیم خیره به چشمام ا

  

شرایطی که پیش اومد و شناختی من تو رو نمی شناسم ولی با _

که پیدا کردم فهمیدم که تو نمیتونی برای پسرم مناسب 

باشی،شاید دختر خوبی باشی ولی پسر من باید از خانواده ای زن 

 بگیره که در شأن ما باشن

  

 نفس عمیقی کشید
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نی مجبور میشه محمد دوسِت داره ولی خب اگه تو مخالفت ک_

ه چیز و درست کنی باور کن اینجوری فراموشت کنه تو میتونی هم

 برای خودتم بهتره

  

 لبخند زدم

  

 چرا این حرفا رو به پسرتون نمی زنید؟_

  

 گفتم ولی فعال کله ش داغه نمیفهمه داره چیکار می کنه_

  

 مستقیم بهش خیره شدم

  

موقع تکلیف شاید منم پسرتون و دوست داشته باشم اون _

 شم؟چیه؟باید بخاطر شما بیخیال ب
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به قیافه عصبیش نگاه کردم معلوم بود داره کنترلش و از دست 

 میده

  

ببین دختر جون من نیومدم اینجا تا این حرفا رو بشنوم اومدم _

بهت بگم به نفعته به محمد بگی که دوسش نداری و از زندگیش 

 بری بیرون

  

 د؟اگه نگم چی؟چیکار می کنی_

  

 عصبی سرش و نزدیک کرد و گفت:

  

من به محمد گفتم که دختر درستی نیستی و داری گولش میزنی _

معلومه محمد و برای چی میخوای چیه تیپ و قیافه و پولش 
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چشمت و گرفته؟حرفی نیست من به اندازه ای که میخوای بهت 

میدم ولی از پسرم دست بکش دخترای تیغ زن مثل تو زیادن ولی 

ب بتونه نقش بازی می کردم یکی از همین دخترا اینقدر خوفکر ن

 کنه تا پسر ساده ی من گولش و بخوره

 

 دستام و باال آوردم و براش کف زدم

  

چقدر خوب من و شناختید جای تحسین دارید،آره من همینی _

 هستم که شما گفتید ولی یه نصیحت براتون دارم

  

 گفتم:منم سرم و نزدیک بردم و با صدای محکمی 

  

کثیف باشم اگه واقعا عاشق باشم با من هر چقدر هم که پست و _

هیچ پولی نمیتونی عشقم و بخری،در ضمن آدمای پست و ریا کار 
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و به قول شما تیغ زن هم دل دارن و می تونن عاشق بشن،هیچ 

 وقت نخواید با پول عشق کسی رو بخرید

  

 پوزخند زد

  

 م و فریب دادی؟قشنگ حرف میزنی با همین حرفا پسر_

  

 لبخند زدم

  

 م تیغ زن کارش و بلده خانمآد_

  

 با عصبانیت گفت:

  

 چی میخوای؟چی میخوای تا دست از سرش برداری؟_
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 با همون لبخندی که رو لبم بود جواب دادم

  

هیچی فقط دلم براتون می سوزه و خدا رو شکر می کنم که مثل _

 ودم متنفر می شدمشما با اصل و نسب نیستم چون قطعا از خ

  

 لند شدم،رو بهش گفتم:از رو صندلی ب

  

شما خیلی نیازمند و حقیرید چون با پول میخواید کسی رو که _

پسرتون دوسش داره بخرید،چون به خودتون اجازه میدید هر چی 

که دوست دارید بگید،برای حجابی که داری متأسفم برای اینکه 

م،یادم باشه حتما دعاتون شما ها دین و زیر سوال میبرید متاسف

 دت محتاج دعاییدکنم به ش
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 چشمام و باریک کردم

  

 البته اگه دعای یه تیغ زن قبول بشه_

  

قیافه ش دیدنی شده بود از کنارش رد شدم و از کافه بیرون 

رفتم،نفس عمیقی کشیدم چقدر راحت به خودشون اجازه میدادن 

که داشتن چه  قضاوتت کنن یعنی از خدا نمیترسیدن؟پس حجابی

داشت؟نمازی که میخوندن برای چی بود؟با خستگی پاهام و معنی 

 دنبال خودم کشیدم،کاش می شد از این شهر رفت...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۶۹_پارت#

 

 )محمد(
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برای بار ششم به جانان زنگ زدم ولی جواب نمی داد،دل و دماغ 

 اتاق از نداشتم کارم سر رفتن ٔ  هیچ کاری نداشتم حتی حوصله

رو مبل نشسته بود و سرش تو گوشی بود،مامان  رفتم،مبینا بیرون

وارد خونه شد قیافه ش یه جوری بود،چادرش و رو مبل انداخت و 

 نشست،بهم نگاه کرد و عصبی گفت:

  

چرا قیافه ت اینجوریه؟چرا نمیری سرکار؟بخاطر اون دختره _

 ست؟بیا یه چیزی نشونت بدم تا خودت بفهمی دختره چیکارست

  

،جانان دختری که بخاطر دید خونواده م،بخاطر لبخند بی رمقی زدم

اینکه اونا ناراحت نباشن بهم جواب منفی داد بعد مامان هنوزم 

دست از سرش برنمی داشت؟گوشیش و از کیفش بیرون آورد و 

 سمتم اومد
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بیا گوش کن بیا گوش کن ببین همین دختری که ادعا می کنی _

 خیلی خوبه چی میگه

  

امان دکمه پخش رو زد صدای جانان و مامان پخش شد،ناباور به م

مامان نگاه کردم،رفته بود پیشش؟به جانان گفته بود تیغ زن؟به 

 دختری که هیچ وقت سعی نکرد بهم نزدیک بشه داشت  

چی میگفت؟گوشی رو با تموم قدرت به دیوار کوبیدم مامان هینی 

 م دکشید،مبینا با ترس نگام کرد،بلند داد ز

  

 تو چیکار کردی مامان؟چیکار کردی؟_

 

 مامان هم داد زد
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همون کاری که درست بود رو انجام دادم خوبه باالخره دختره رو _

شناختی دختره احتماال تا مجبورت نکنه باهاش ازدواج کنی دست 

 از سرت برنمی داره

  

 با باالترین صدایی که می تونستم عربده زدم

  

 ه من جواب منفی دادهکه باون یه هفته ست _

  

 مامان با تعجب نگام کرد

  

 یعنی چی؟_
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رفتی بهش پیشنهاد پول دادی؟مگه اصال به پول نیاز داره؟اون _

دختر حتی یه بارم نخواست بهم نزدیک بشه تو چیکار کردی 

 مامان؟

  

 بلند داد زدم

  

با دل یه دختر معصوم چیکار کردی؟اون بخاطر شما جواب منفی _

در خوبه که بخاطر این که اون اتفاق افتاد خودش زنگ زد اونقداد،

 و گفت ما برای هم مناسب نیستیم

  

 مامان رو مبل وا رفت

  

 پس چرا اون حرفا رو زد؟چرا تایید کرد که حرف من درسته؟_
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 رو مبل نشستم با صدای آرومی نالیدم

  

جانان هیج وقت خودش و به کسی ثابت نمی کنه نخواسته از _

 ه درت بیاره چون برات متاسف بودهشتباا

  

 بهش نگاه کردم

  

 منم برات متاسفم مامان_

  

 مبینا با گریه گفت:

  

مامان چطور تونستی اون حرفا رو به جانان بگی؟مامان بخدا _

 جانان خیلی خوبه،چطور دلت اومد آخه؟
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 جان_بی_دل#

 ۲۷٠_پارت#

 

لباسای بیرون  رفتم،لباسام و بااز رو مبل بلند شدم و سمت اتاقم 

عوض کردم،سوییچم و برداشتم و خواستم از در بیرون برم که 

 صدای مامان بلند شد

  

 کجا میری؟_

  

 سمتش برنگشتم پشت بهش گفتم:

  

دارم میرم گندی رو که زدی جمع کنم البته بعید میدونم دیگه _

 جمع بشه

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

از خونه بیرون رفتم و سوار ماشین شدم و روشنش کردم پام و رو 

 گاز فشردم و سمت خونه جانان حرکت کردم.... 

دم در خونه شون نگه داشتم،از ماشین پیاده شدم و سمت در 

 رفتم،زنگ و زدم

  

 بله_

  

 سالم رها خانم میشه به جانان بگید چند دقیقه بیاد دم در؟_

  

 ینجا نیستسالم آقا محمد جانان ا

  

 پس کجاست؟_

  

 خونه بنیامینه_
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 خیلی ممنون_

  

 ند لحظه وایسیدچ_

  

 باشه_

  

 یه کم منتظر موندم رها در و باز کرد

  

 سالم_

  

 سالم_
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 بفرمایید تو_

 

 نه ممنون_

 

 رها نگام کرد

  

 اتفاقی افتاده؟_

  

 نفس عمیقی کشیدم

  

 جانان جواب تلفنام و نمیده_

  

 چرا؟_
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 یعنی شما نمیدونید که جواب منفی داده؟_

  

 متعجب نگام کرد

  

 ا چیزی نگفتهنه به م_

  

 باید باهاش حرف بزنم_

 

 پرسید

  

 چرا جواب منفی داد؟_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بخاطر اتفاقی که افتاد_

  

 سرش و زیر انداخت

  

 شرمنده قرار نبود اینجوری بشه_

  

 تقصیر شما نیست_

 

 رو بهش گفتم:

  

 برم با اجازتون خداحافظبهتره دیگه _

  

 به سالمت_
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 سوار ماشینم شدم،باید قضیه رو  

رست می کردم من نمیتونستم به همین راحتی بخاطر کار مامان د

 بیخیال جانان بشم...

 دلِ بی جان:

 جان_بی_دل#

 ۲۷۱_پارت#

 

 )جانان(

 

 مشغول طراحی بودم و بنیامین رو به روم وایساده بود

  

 نمیگی؟چرا چیزی _
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 جواب دادم

  

 چی بگم؟_

  

هم می می خواستم دم اسب و بکشم ولی بنیامین تمرکزم و ب

 ریخت

  

 چرا ساکتی؟چرا از اون شب هیچی نمی پرسی؟_

  

 به صورتش نگاه کردم

  

 چی بپرسم؟اصال چی دارم تا بپرسم؟_

  

 این سکوتت داره من و می ترسونه_
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 بقیه میشه اگه حرف بزنم که جرم تو سنگین تر از_

 

 اخم کرد

  

 مگه چیکار کردم؟_

  

ایسادم سرم و باال تر از جام بلند شدم،سمتش رفتم روبه روش و

 گرفتم تا ببینمش

  

 تو همه چی رو میدونستی و چیزی بهم نگفتی_

   

 کی گفته من می دونستم؟_
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 آه عمیقی کشیدم

  

دعوا فکر می کنی اون شب و یادم رفته؟شبی که با داداشت _

کردی و اومدی خونه؟هیچ وقت تا اون حد غمگین ندیده بودمت 

چیزی رو فهمیدی ولی چون  مطمئن بودم یه چیزی شده یه

خواستی چیزی نپرسم نپرسیدم و تو این مدت حتی حاضر نبودی 

 پات و تو خونه ش بذاری

 

 یه لنگه ابروش و باال داد

  

 نه میبینم باهوشم هستی_

  

 ار طرحم و تموم کنم نمیذاری کهحاال لطف کن برو بذ_
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جب صدای اف اف اومد بنیامین سمتش رفت منم دنبالش رفتم متع

 به تصویر خیره بود

  

 کیه؟_

  

 سمتم برگشت و گفت:

  

 محمد_

  

نفسم و کالفه بیرون دادم،چند بار زنگ زده بود ولی جواب 

 ندادم،بنیامین جواب داد 

  

 بله_
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 مکث کرد

  

 سالم،آره خونه ست بیا باال_

  

دکمه رو زد وارد اتاقم شدم و لباسام رو عوض کردم و از اتاق 

 وارد خونه شد با بنیامین دست داد بیرون رفتم محمد

  

 سالم خوبید؟ببخشید مزاحم شدم_

 

 بنیامین جواب داد

  

 سالم خوش اومدی مراحمی_

  

 سالم_
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 سمتم برگشت چند لحظه بهم خیره شد

  

 مسال_

 

 رو بهش گفتم:

  

 خوش اومدید بفرمایید بشینید_

 

 بنیامین گفت:

 

 پس شما بشینید من براتون چایی میارم_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ممنون من چیزی نمی خورم فقط اومدم صحبت کنم نه_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۷۲_پارت#

 

 بنیامین لبخند زد

  

خب پس من یه کم کار عقب افتاده دارم اگه اجازه بدید برم به _

 برسمکارام 

  

 خواهش میکنم راحت باشید_

  

 بنیامین سمت اتاقش رفت و در و بست،به مبل اشاره کردم
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 بفرمایید بشینید_

  

ست منم رو به روش نشستم،موهاش ژولیده بود از پسری که نش

همیشه مرتب بود و لباساش اتو کشیده دیگه خبری نبود بهم خیره 

 شد

  

ع کنم نمی دونم باید نمی دونم باید چی بگم یا از کجا شرو_

 چجوری معذرت خواهی کنم

  

 معذرت خواهی برای چی؟_

  

 چقدر چهره ش غمگین بود

  

 مامانم کردهبخاطر کاری که _
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 چه جالب یعنی مامانش رفته بهش گفته چیا گفته؟بهش نگاه کردم

  

نمی دونم باید چیکار کنم تا این قضیه رو فراموش کنید من _

 روحمم خبر نداشت

  

 ناراحتی نگام کردبا 

  

 تو بگو چیکار کنم؟_

  

 آروم جواب دادم

  

 اموش میکنمبه زندگیتون برسید منم از یاد ببرید اینجوری منم فر_
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چرا عشقی که بهت دارم و درک نمیکنی؟چرا نمیفهمی نمیتونم _

 فراموشت کنم؟

 

 سریع گفتم:

  

براتون شما چرا فکر میکنید هیچی حالیم نیست؟مادر شما کلی _

آرزوهای قشنگ داره دلش میخواد با یه آدم که مثل خودتون باشه 

 شادشون کنید ازدواج کنید خب این کار و بکنید اینجوری می تونید

 

مامانم فقط اشتباه در موردت فکر کرده باور کن فقط کافیه بفهمه _

که هر چیزی که فکر کرده اشتباه بوده خودش میاد عذرخواهی 

 میکنه

  

 م:جدی گفت
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مهم نیست مادر شما قراره چیکار کنه مهم اینه که من حاضر _

ری نیستم با شما فامیل بشم پدر و مادر من خودشون مسئول کا

که کردن هستن به منم ربطی نداره من مسئول کارای خودم 

هستم،من با شما فرق دارم هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم کسی 

نقدر پول ندارم تا کسی رو قضاوت کنم اهل تهمت زدن نیستم او

رو بخوام باهاش بخرم،نمازم رو می خونم تا یاد بگیرم درست 

ار کنم تا دل کسی رو باشم،عاشق خدام چون بهم یاد میده چیک

 نشکونم

  

 آب دهنم و قورت دادم

  

آره مادر شما حق داره ما با هم فرق داریم فرقمون هم خیلی _

خانواده شما نیستم راست زیاده مادرتون معتقد بود که من در شأن 

میگه شأن من از خونواده شما بیشتره چون خودمم تظاهر هم به 
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ون و به پای شما نمینویسم خوب بودن نمی کنم البته گناه مادرت

 چون قطعا شما با مادرتون فرق می کنید

  

 ناباور نگام کرد،تیر آخر و زدم

  

بگن چی من از بچگی تنها بزرگ شدم پدر و مادری نداشتم بهم _

درسته و چی غلط من خودم تالش کردم تا اینی که هستم بشم 

من  چه خوب باشم چه بد اونقدر اراده داشتم تا خودم و بسازم

همینم،شما چی؟پسر خوب و اتو کشیده و خوشتیپ پسری که 

خونواده ش دورش بودن بهش کمک کردن پشتش بودن و 

 دوسش داشتن حاال هم کلی براش آرزو دارن

  

 لبخند بی حالی زدم
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 ما فرق داریم چیزی رو که مناسب نیست به زور نخواه_

  

تم،نمی این چشمای غمگین اذیتم می کرد،من این و نمی خواس

خواستم اینجوری حرف بزنم اما شاید تنها راهی بود که باعث بشه 

 بره و حتی اسمم رو نیاره

 

 جان_بی_دل#

 ۲۷۳_پارت#

 

 با صدای گرفته لب زد

 

 تلخ حرف میزنی اینجور حرف زدن بهت نمیاد_

 

 بی حرف نگاش کردم
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چیه داری اینجوری می کنی تا بیخیالت بشم؟تا باور کنم جانان _

 ون تا این حد میتونه تلخ باشه؟مهرب

  

 از رو مبل بلند شد

  

حرفات تلخ بود ولی حقیقت داشت آره من همه اون چیزایی رو _

ی داری که من هیچ وقت که گفتی داشتم ولی تو یه چیز

 نداشتمش

  

 بهش خیره شدم

  

تو چشمایی داری که هر چقدر هم بخوای تلخ باشی بازم خود _

اری که جز مهربونی چیز دیگه ای توش واقعیت و لو میده دلی د
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پیدا نمیشه دلی که اونقد بزرگه که میخواد به هر دری بزنه تا من 

 ن اینجوری نیستمو از خودش برونه تا مقابل مامانم نباشم،م

  

 خیره به چشمام گفت:

  

من می خوامت مهم نیست چی شده مهم نیست چی میخوای _

م که بخاطر من می خوامت مثل تو هم اهل گذشت نیست

 خوشحالی یکی دیگه ازت بگذرم

  

 از جام بلند شدم رو به روش وایسادم

  

نمیوفتاد جواب دارید اشتباه می کنید شاید حتی اگه این اتفاقا هم _

 من منفی بود
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 چرا؟_

  

خدا...خدا چرا دست از سرم برنمی داشت،خودت شاهدی که اهل 

 دل شکستن نیستم ولی آخرین راهه،جدی گفتم:

  

 چون دوسِت ندارم_

 

 سرم و زیر انداختم و چشمام و بستم و ادامه دادم

  

 هیچ حسی بهت ندارم_

 

 گرفته گفت:

  

 باز کن چشمات و_
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 فشارشون دادم،نالید محکم تر

  

 بازشون کن بی معرفت_

  

 چشمام و باز کردم و سرم و باال گرفتم چشماش قرمز بود

  

 دوباره تکرار کن_

  

 م  شکستنش و ببینمنه من نمی خواست

  

 یه بار گفتم نیازی به تکرار نیست_
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 دوباره بگو به چشمام نگاه کن و بگو_

  

دریاییش نگاه کردم باید چیکار آب دهنم و قورت دادم به چشمای 

می کردم؟همه اینا بخاطر خودش بود فقط خودش،رو به چشماش 

 با صدایی که کنترل کردم تا نلرزه گفتم:

  

 هیچ حسی بهت ندارمدوسِت ندارم،_

  

لبخند تلخی زد صدای شکستن دلش و شنیدم عقب عقب رفت و 

راهی  از خونه بیرون رفت،چشمام و بستم،من و ببخش محمد تنها

 بود که سراغ داشتم،بنیامین از اتاق بیرون اومد

  

 چی شد؟چرا قیافه ت این شکلیه؟_
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 نگو که حرفامون و نشنیدی که باور نمی کنم_

  

 کامل باز کردنیشش و 

  

فضولی خیلی چیز بدیه البته به من ربطی نداره گوشام تیزه دیگه _

 چیکار کنم

 

 سری به نشونه تأسف براش تکون دادم

  

 مگه مامانش بهت چی گفته؟اصال کی مامانش و دیدی؟_

  

 بیخیال بنیامین مهم نیست_
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ولی گناه داشت بچه به این خوبی رو زدی با خاک یکسان _

 بود کردی،حیف

  

 بهترین کاری بود که می تونستم در حقش انجام بدم_

  

بنیامین رو مبل نشست و تلویزیون رو روشن کرد از ته دل از خدا 

 که بهش کمک کنه و به دلش آرامش بده... خواستم

 

 جان_بی_دل#

 ۲۷۴_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 گوشیم زنگ خورد فرشاد بود،جواب دادم
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 چی شد؟_

  

فکرش و بکنید دنبالشون گشتیم انگار آب  آقا از هر طریقی که_

 شدن رفتن تو زمین

  

 خیلی خب ولی بازم بگردید باالخره که پیدا میشن_

  

 چشم آقا_

  

گوشی رو قطع کردم باید باالخره پیداشون می کردم از رو صندلی 

بلند شدم و از اتاقم بیرون رفتم،کسری رو به روی جانان وایساده 

 بود و صداشون میومد
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 حالش خیلی بده جانان تا حاال اینقدر داغون ندیده بودمش_

  

 جانان با ناراحتی گفت:

  

 نمی خواستم اینجوری بشه_

  

 واقعا محمد چه مشکلی داشت که جواب منفی دادی؟_

  

عصبی به کسری نگاه کردم این پسر تنش می خارید اما لبخندی 

،جانان به گوشه لبم اومد پس جواب منفی داده بود نزدیکشون رفتم

احترامم بلند شد،کسری با دیدنم سرش و زیر انداخت بخاطر حرفی 

 که بهم 

 ن گفت:زده بود شرمنده بود رو به جانا
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 من میرم اتاقم_

  

قبل از اینکه بره دستی رو شونه ش گذاشتم سمتم برگشت اخم 

 کردم

  

چرا نمیای باشگاه؟اندامت داره از فرم درمیاد اینقدر که میشینی و _

 یخوری،بیا اونجا یه کم این بدن و بسازم

  

 نیشش و کامل باز کرد

  

 من نوکرتم داداش_
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طاقت دیدن ناراحتیش و نداشتم سمت لبخندی به روش زدم 

اتاقش رفت و در و بست به جانان نگاه کردم چهره ش غمگین 

 بود،دستام و تو جیب شلوارم فرو کردم

  

 چرا قیافه ت این شکلیه؟_

  

 نگام کرد

  

 چه شکلی؟_

  

 ناراحتی جواب منفی دادی؟_

  

 اخم کرد،لبخند زدم
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 یاخم نکن از اینی هم که هستی زشت تر میش_

  

 بیشتر اخم کرد،لجبازی می کرد؟

  

 االن که فکر می کنم با اخم قابل تحمل تری_

  

 اخماش و باز کرد،توله سگ لجباز

  

 فردا برنامه ت چیه؟_

 

 جواب داد

  

 می خوام بخوابم_
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 جمعه ها میخوابی کال؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۷۵_پارت#

 

تنبل شدن و قبال میرفتیم کوه خوب بود اما االن که بچه ها _

 نمیان خواب بهترین گزینه ست

 

 جدی گفتم:

  

 برای ناهار منتظرم باش میام دنبالت_

  

 متعجب نگام کرد
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 برای چی؟_

  

م این برای بقیه میرن ناهار میخورن ما هم همین کار و می کنی_

 چی می خواد؟

 

 پرسید

  

 بنیامینم میاد؟_

  

 نگاه عاقل اندرسفیهی حواله ش کردم

  

 اون گنده بک بیاد وسط من و تو چه غلطی بکنه آخه؟_
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 اخم کرد

  

 خب دلیلی نداره من با شما بیام بیرون_

  

 چقدر سخت بود که مجبور بودم مثل آدم رفتار کنم

   

 و نیما بیرون نرفتی؟ چیه تا حاال مگه با کسری_

  

 زود جواب داد

  

 اونا فرق دارن_

  

 اخمام تو هم رفت
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 ن دقیقا؟چه فرقی دار_

  

 ممنون از دعوتتون ولی نمیتونم بیام_

 

من االن نگفتم که بگی میام یا نه بهت گفتم تا آماده باشی چون _

 میام دنبالت

  

 سرش و باال آورد

  

 مگه به زوره؟_

  

یه دختر خوب بگی باشه اونوقت دیگه زور نه می تونی مثل _

 نیست
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 بهتره که منتظر نباشید_

  

صورتش بردم به صورت معصومش نگاه کردم حیف سرم و نزدیک 

 که دلم نمیومد حالش و بگیرم

  

مادمازل افتخار این و بهم میدی تا فردا باهات ناهارم و میل _

 کنم؟

  

کرد به چشمام  طرح لبخند و رو لبش دیدم ولی خیلی زود جمعش

 نگاه کرد و صادقانه گفت:

  

 بیرون ندارم ببخشیدمن دلیلی برای اینکه با شما بیام _
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لبخندی به روش زدم هر دختری به جای جانان بود تا حاال صد بار 

 بهش گفته بودم به درک که نمیای ولی...

  

 می خوام حرف بزنیم_

 

 پرسید

  

 راجع به چی؟_

  

 وامراجع به چیزی که می خ_

 

 متعجب گفت:

  

 چی میخواید؟_
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 تو رو _

 

 کردم ش زده بهت صورت ٔ  چشمکی حواله

  

 ساعت یک منتظرتم،بدون هیچ زوری منتظرتم_

  

بعد گفتن حرفم دیدم که چشماش آروم گرفت،پس نیم وجبی از 

 دستور دادن بدش میومد...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۷۶_پارت#

 

 )رها(
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امان ازم خواست بهش زنگ جانان رو به رومون رو مبل نشست،م

ت میگم که برا وقتی رو ماجرا ٔ  بزنم و بگم بیاد چون گفت بقیه

 جانان هم باشه،جانان به مامان نگاه کرد

  

 من بخاطر شما اومدم اینجا رها گفت باهام کار دارید_

  

 مامان به جانان نگاه کرد و با صدای گرفته ای گفت:

  

 پدر همراه کردیم می گیزند خونه یه تو عموم و ما ٔ  خانواده_

رش دو پسراش داشت دوست مادربزرگمون،پدربزرگمون و بزرگ

 باشن و پدر من و پدر امیر خیلی باهم خوب بودن

  

 مامان نگاهش و پایین انداخت انگار که رفته بود تو همون زمونا
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من ده سالم بود و امیر پونزده سال،اونموقع خونه ی روبه _

د یه ماه یه خونواده جدید اومدن روییمون به فروش رفت بع

ره با امیر همسن بود خونواده ای که یه پسر و یه دختر داشتن،پس

 دختره هم با من

 

 نفس عمیقی کشید

  

اسمش فاطمه بود،همسن بودیم ولی از من خیلی ریز تر بود کم _

کم همبازی شدیم حتی یه مدرسه هم میرفتیم و تو یه کالس 

 درس می خوندیم

  

 ین ریختاشکاش پای
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تا اینکه بزرگ شدیم هیجده سالمون شده بود،من و فاطمه وارد _

دانشگاه شدیم من دلم میخواست هرچی که امیر خونده منم 

بخونم،فیزیکی رو خوندم که ازش متنفر بودم اما فقط چون امیر 

می خوند و دوسش داشت منم خوندم ولی فاطمه عاشق نقاشی بود 

ور مادر و پدرش و راضی کرد تا بره تو این کار مهارت داشت،به ز

رویای من همه چی تموم  نقاشی،من عاشق امیر بودم پسری که تو

بود،هر روز تو خونه میدیدمش ازش بت ساخته بودم زمزمه های 

مامانم و زن عمومم می شنیدم که در مورد من و امیر حرف میزدن 

 آخه همیشه دوست داشتن ما دوتا با هم عروسی کنیم

  

 به مامان خیره بود و سکوت کرده بودجانان 

 

یم دلم می خواست برم من و فاطمه همه چیز و بهم می گفت_

بهش بگم عاشق شدم ولی مغرور بودم می خواستم تا وقتی امیر 
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اعتراف نکرده چیزی نگم آخه حس می کردم امیرم دوسم داره 

 چون معموال هر جا که می رفتم اونم دنبالم میومد

  

 لبخند تلخی زد

  

یه روز فاطمه اومد پیشم گفت می خواد یه چیزی بهم بگه _

د این و از صورتش که قرمز شده بود خجالت می کشی

فهمیدم،فاطمه خیلی خوب بود،دختر مهربون و سر به زیری که به 

کسی کاری نداشت،اون روز لب باز کرد و چیزایی گفت که باور 

دوست داشته نمی کردم،گفت عاشق شده از چند سال پیش امیر و 

گفت که امیر اعتراف کرده می خوادش،اون روز بود که فهمیدم 

 میر بخاطر من نبود که ا

 دنبالم میومد بلکه بخاطر فاطمه بود

  

 کمی مکث کرد
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بعد شنیدن اون ماجرا چیزی نگفتم باورم نمی شد که دوست _

صمیمیم عاشق امیر شده باشه،پسری که با جون و دل می 

یر و فاطمه مناسب هم نبودن،ما خانواده هامون خواستمش اصال ام

داشت،خانواده فاطمه خیلی مذهبی و متعصب خیلی با هم فرق 

 بودن

  

 کنجکاو به مامان خیره شدم

  

یه هفته از خونه بیرون نرفتم نشستم با خودم فکر کردم من نمی _

 تونستم امیر و از دست بدم

  

 ردمامان به جانان که مات نگاش می کرد نگاه ک
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میر عشق کورم کرده بود هیچی برام مهم نبود فقط می خواستم ا_

 مال من باشه

  

 دوباره اشکاش پایین ریخت

  

یه روز که امیر از خونه بیرون رفت دنبالش رفتم،رفت پیش _

فاطمه از دور تو حالتای مختلف با دوربین قدیمی که دستم بود 

 معنی اصال هفاطم  ٔ  ازشون عکس گرفتم می دونستم تو خانواده

خونه شون و به پدرش  بره،رفتم بیرون نامحرم با دختر که نداشت

گفتم میخوام یه چیزی نشونش بدم به شرط اینکه به هیچ کس 

 نگه من نشونش دادم

 

 جان_بی_دل#
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 گریه ش شدید تر شد با صدای لرزون ادامه داد

  

می کنه عکسا رو نشونش دادم باورش نمی شد گفتم اگه باور ن_

 میتونم ببرمش با چشمای خودش 

 ببینه،قبول کرد

  

 رو به جانان گفت:

  

روزی که امیر و فاطمه با هم بیرون رفتن به پدرش اطالع دادم با _

چشمای خودش اونا رو با هم دید رفت جلو و سیلی محکمی به 

امیر زد و دست فاطمه رو کشید تا از اونجا ببرتش که امیر بهش 

مش میام خواستگاریش،پدرش اما با لحن بدی گفت من می خوا

و گفت اگه میخواستی بیای خواستگاری تو کوچه با  جوابش رو داد
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دختری که میخواستیش قرار نمیذاشتی،منم خیلی زود برگشتم 

خونه،امیر وقتی اومد خونه عصبی بود،رفت تو اتاقش و شام 

میگه شناختم،می دونستم به زودی به عمو  نخورد،من امیر رو می

ید کاری می که برن خواستگاری،ترس تموم وجودم و گرفته بود با

 کردم

  

مامان با دستاش صورتش و پوشوند و زد زیر گریه،جانان با صدای 

 گرفته ای گفت:

  

 بعدش چی؟بعدش چی شد؟_

  

 مامان سرش و باال گرفت با صدای لرزون ادامه داد
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یشش و گریه رفتم پیش پدربزرگمون،خیلی دوسم داشت رفتم پ_

م گفتم که دیگه دختر کردم گفتم که من و امیر با هم رابطه داشتی

 نیستم

  

 جانان ناباور به مامان خیره بود،وای خدای من باورم نمیشد

  

پدربزرگم وقتی این و شنید امیر و صدا زد،به هر دوتامون سیلی _

زد و عصبانی گفت تو همین هفته باید عقد کنید هر چقدر امیر 

ورد که همچین چیزی نیست اما باور نکرد،گفت یا باید قسم خ

ای همیشه قید خونواده ش و بزنه یا اینکه با من عقد کنه هر بر

چند که امیر گفت برای اثبات اینکه دارم دروغ میگم می تونیم 

 بریم دکتر ولی پدر بزرگ قبول نکرد و گفت به شمیم اعتماد دارم

  

 جانان حتی پلک نمی زد
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هفته عقد کردیم امیر تو شوک بود باورش نمی شد که  تو همون_

من همچین کاری کرده باشم،آخرین باری که فاطمه رو دیدم با 

چشمای اشکی نگام کرد و گفت مبارکت باشه نارفیق بهم گفت به 

امیر بگم تا زنده م بخاطر کاری که کرد نمی بخشمش اون من و 

بازی داده بود و از فریب داد آخه فاطمه فکر می کرد امیر اون و 

بود که خانواده فاطمه از اون هیچی خبر نداشت تو همون اوضاع 

 خونه رفتن و من دیگه هیچ وقت فاطمه رو ندیدم

  

مامان بلند زد زیر گریه منم اشکام پایین ریخت مامان چیکار کرده 

بود؟چطور تونسته بود دو نفر و که عاشق هم بودن اینجوری از هم 

 جدا کنه؟

 

 جان_یب_دل#

 ۲۷۸_پارت#
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 )جانان(

 

 هیچ ٔ  برداشتم و رو کاناپه نشستم،حال و حوصلهلیوان آبم رو 

 مامان حرفای مشغول ذهنم فقط حاال تا دیروز نداشتم،از کاری

 به وقت هیچ کرده،من و کار این مامان کنم باور تونستم بود،نمی

 ازش هیچی چون کنم قضاوت و زن اون که ندادم جرأت خودم

از ماجرا خبر  همینقدر از فقط مامان بودم دلخور ولی تمدونس نمی

داشت اینکه چجوری بابا پیداش کرده و بعدش چی شده رو نمی 

دونست منم نمی دونستم چی به سر فاطمه اومده بود اما فقط این 

و میدونستم که نباید بچه ش و ول می کرد اونم بچه ای که هیچ 

نستم راجع به کار مامان گناهی تو این ماجرا نداشت حتی نمی تو

اینکه اگه مامان اون کار و نمی کرد االن باید چی می گفتم،

اوضاعمون چجوری می شد به ساعت نگاه کردم،دوازده ظهر بود 

یاد قراری که ظهیر گذاشته بود افتادم حتی وقت نداشتم به 

پیشنهاد ظهیر فکر کنم،بنیامین امروز خونه نبود و مثل اینکه تو 

عه بود رفته از وسیله ها خراب شده بود و امروز که جم باشگاه یکی
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بود تا ببینه چیکار میتونه بکنه،کالفه از رو کاناپه بلند شدم،ظهیر یه 

ساعت دیگه میومد از یه طرف عقلم می گفت آخه چرا باید پاشی 

باهاش بری بیرون؟از یه طرفم می گفت خب ما دوست خونوادگی 

بزنه اگه نری زشته،وارد اتاق هستیم اون می خواد باهات حرف 

دل بودم نمی دونستم کار درست چیه یه چیزی اون  شدم خیلی دو

ته تهای دلم بود که می گفت برو اما من و ظهیر؟چرا باید حرف 

 میزدیم؟یاد حرفش افتادم

  

 جانانم میشی؟_

  

کالفه سرم و تکون دادم تا اون حرفا بپره من چه م شده بود؟واقعا 

 فکر می کردم؟ داشتم به ظهیر

  

 زیر لب زمزمه کردم
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 یرظه_

  

 باید می رفتم؟به ساعت نگاه کردم فقط چهل دقیقه وقت داشتم...

  

                * 

 )ظهیر( 

  

 به بود مونده دقیقه ده داشتم نگه بنیامین ٔ  ماشین و دم در خونه

 می دادم لم راحت خیال با همین خاطر به میاد که دونستم می یک

ز فرصتم و از با نداشتم دوست بگم بهش چیزا خیلی امروز خواستم

دست بدم و یکی مثل محمد دوباره بره خواستگاریش،قبول 

داشتم،همخونی نداشتیم اصال هیچی مون با هم جور نبود اما می 

خواستمش مهم نبود تا چه حد متفاوتیم،مهم این بود که 

 ندگیز ٔ  بودنش،وجودش آرومم می کرد، داشتنش برای  ادامه

بود پیشم و باز ازم می  ه اومد دیشب داد،کسری می انگیزه بهم
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خواست از جانان دست بکشم حتی خواهش کرد ولی وقتی دید 

 چقدر رو تصمیمم مصمم بیخیال شد و فقط یه جمله گفت:

  

بفهمم اذیتش کردی خودم اولین نفرم که دهنت و سرویس می _

 کنم

  

می کرد به ساعت نگاه کردم لبخند زدم،بچه پررو برای من قلدری 

دقیقا یک بود،از ماشین پیاده شدم و بهش تکیه دادم نفس عمیقی 

کشیدم به آینه ماشین خیره شدم موهام و مثل همیشه بسته بودم 

پوزخند زدم،این موها چقدر با چادر جانان همخونی داشت گاهی 

باهام تفاوت نداشت بهتر بود اما  می گفتم اگه جانان تا این حد

مون موقع به خودم تشر میزدم که احمق اگه تا این حد متفاوت ه

نبود که شاید حتی عاشقش نمیشدی کلی دختر که باهات 

همخونی داره دور و برت ریخته،یه ربع گذشته بود ولی خبری از 

جانان نبود،اخمام و تو هم کشیدم و شروع کردم به قدم 
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م رها مک گوشیم بلند شد از جیبم درش آوردزدن،صدای پیا

بود،نوشته بود دلم برات تنگ شده،گوشی رو داخل جیبم فرو کردم 

 کی می خواست بفهمه که همه چی بین ما تموم شده؟ 

نیم ساعت گذشته بود ولی همچنان خبری از جانان نبود شمارش 

 و گرفتم،یه کم منتظر موندم جواب داد

  

 بله_

  

اعت لی منظمی دقیقا سر ساعت میای نیم ستو شرکت که خی_

گذشته خانم،من اولین باره که نیم ساعت برای یکی منتظر می 

 مونم

  

 مگه من به شما گفتم که همراتون میام؟_
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 مکث کردم

  

 یعنی چی؟_

  

یعنی اینکه من اصال نگفتم که پیشنهادتون و قبول کردم _

 ببخشید که منتظر موندید

  

 نیشخند زدم

  

 نمیای دیگه؟ یعنی_

  

 نه_

 

 داد زدم
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 درک به_

  

عصبی گوشی رو قطع کردم،سوار ماشین شدم و پام و رو پدال گاز 

فشردم باسرعت رانندگی می کردم،چی با خودش فکر کرده 

بود؟فکر می کرد التماسش می کنم تا بیاد بیرون؟کور خونده بود 

 مثل اینکه هنوز من و نشناخته بلند داد زدم

  

 ر اعتماد و نشناختیهنوز ظهی_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۷۹_ارتپ#

 

 )محمد(
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رو تخت دراز کشیدم،از درون خالی بودم وقتی به این فکر می 

کردم که جانان تو چشمام نگاه کرد و گفت هیچ حسی بهم ندارم 

دیوونه می شدم،چرا فکر می کردم شاید اونم از من خوشش 

به چشمش اومده؟اصال مشکل من چی بود؟چی کم داشتم که 

الش بشم؟مگه به همین آسونی نیومدم می خواست ولش کنم؟بیخی

بود،مگه میشه اصال فراموشش کرد،چند تقه به در خورد با صدای 

 گرفته ای گفتم:

  

 بله_

  

 در باز شد به دیوار روبه رو خیره شدم

  

 سالم_
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با شنیدن صدا سرم و سمت در چرخوندم متعجب به دختر روبه روم 

قیافه ش  اولین چیزی که تو چشم اومد این بود کهنگاه کردم 

خیلی خانومانه تر و پخته تر شده بود از اون راحیلی که همیشه 

 چیزهای عجق وجق می پوشید خبری نبود

  

 سالمم جواب نداشت؟_

  

 رو تخت نشستم

  

 سالم_

  

 لبخند زد سمتم اومد و رو تخت نشست
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 چرا اینجوری نگام میکنی؟خوشگل ندیدی؟_

  

نداشتم حتی لحن حرف چیزی نگفتم در واقع انتظار دیدنش رو 

 زدنشم تغییر کرده بود

  

 چرا اومدی اینجا؟_

 

 جواب داد

  

 اومدم خونه عمه م به نظرت اشکالی داره؟_

 

 خونسرد گفتم:
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نه اشکالی نداره فقط مشکل اینه االن اومدی تو اتاق پسر عمه _

 ت

 

 مهربون نگام کرد و آروم لب زد

  

وادگی که می دلم برات تنگ شده بود همیشه عکسای خون_

 گرفتید و مامان برام می فرستاد

  

 لبخند غمگینی زد

 

همیشه با دیدن اون عکسا حسرت می خوردم حس می کردم _

 جای من تو اون عکسا پیش تو خالیه

  

 پوزخند زدم
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نه خالی نبود همون بهتر که خیلی زود خود واقعیت و نشون _

 دادی

  

بود من تو همه  داری اشتباه می کنی محمد من فقط سنم کم_

این سالها به اشتباهم فکر کردم خیلی وقته فهمیدم که از دست 

 دادن تو بزرگترین اشتباه زندگیم بوده

 

 نگاش کردم

  

 می خوای با این حرفا به کجا برسی؟_

 

 جواب داد
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دیگه بهم می خوام به یه فرصت دیگه برسم می خوام یه بار _

 اعتماد کنی محمد من جبران می کنم

 

 بی گفتم:عص

  

چی رو می خوای جبران کنی؟اون جور رفتنت رو؟یا سالهایی رو _

 که حالم از دخترا بهم می خورد؟کدوم و می خوای جبران کنی؟

 

 با عجز نالید

  

 من هر کاری می کنم تا جبران بشه_

  

 کنم من نمی خوام،خیلی وقته که بهت فکر نمی_
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 لبخند زدم

 

 چیه با دیدن جانان فهمیدم که عشق _

 

  

 با ناراحتی گفت:

  

 پس اسمش جانانه_

 

 جدی نگاش کردم

  

آره اسمش جانانه اونقدر هم دوسش دارم که جز اون کسی رو _

 نمی بینم پس بهتره هر چه زودتر بری و دیگه دور و برم نباشی
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 از رو تخت بلند شد

  

 اگه ولت کنه چی؟_

  

نگفته دوست اون به من تعهدی نداره مثل تو هم هیچ وقت بهم _

دارم تو چندین بار گفتی و بعدش رفتی ولی اون تا حاال نگفته 

اصال شاید دوسم نداشته باشه هیچ کدوم اینا مهم نیست فقط مهم 

 اینه که لیاقت این و داره که براش بمیرم

 

 اشکاش پایین ریخت

 

 من برگشتم تا بمونم برگشتم تا دوباره از نو شروع کنیم_

  

 سی ازت نخواسته بود که بیایمی تونی برگردی ک_
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آه عمیقی کشید و از اتاق بیرون رفت چشمام و بستم زیر لب 

 زمزمه کردم

  

 دیر اومدی راحیل خیلی دیر اومدی_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۸٠_پارت#

 

 )رها(

 

  

 مطمئنی که ظهیر عاشق جانان شده؟حاال _
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 سرم و به معنی آره تکون دادم

  

و خیلی خوب فهمیدم اون به  منی که ظهیر و می شناسم این_

 دخترا این شکلی توجه نمی کنه به خصوص به  

دختری مثل جانان ولی وقتی باهاش آروم حرف میزنه وقتی براش 

 کادو میگیره اینا فقط یه معنی دارن

  

 جانان چی؟اونم دوسش داره؟_

  

نمی دونم بیتا جانان یه جوریه اصال نمی تونم بفهمم چی تو _

خواستگارش محمد جواب منفی داد محمد همه ذهنش به همین 

چی تمومه وقتی به محمد جواب منفی داده به نظرت به ظهیر 

 جواب مثبت میده؟
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 بیتا قهوه ش رو روی میز گذاشت

  

 زدواج نخوادشخب شاید ظهیر برای ا_

  

آخه اوسگول جانان اهل رابطه ست؟ظهیر هم می دونه که جانان _

حمقه که به ناز پرورده ی بنیامین اهلش نیست به نظرت اونقدر ا

همچین پیشنهادی بده؟هر کس این پیشنهاد و به جانان بده 

 بنیامین جرش میده

 

 می خوای چیکار کنی؟_

 

 کافه شدند نگاه کردمکالفه به دختر و پسری که وارد 

  

 اگه خودم می دونستم که از تو کمک نمی خواستم_
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 مفنجون قهوه م و برداشتم و کمی مزه کرد

  

به نظرم تو اول از جانان مطمئن شو اگه جانان حسی بهش _

 نداشته باشه حله دیگه نگرونی نمی خواد

  

ظهیر عاشقشه بیتا تو نمی شناسیش وقتی یه چیزی رو بخواد _

 قدر براش تالش می کنه که هر جور شده به دستش میارهاون

  

ر ظهیر و نمی شناسم ولی جانان و که می شناسم جانان و ظهی_

 اصال تصورشم خنده داره اینا هیچ وقت با هم دووم نمیارن

  

 با ناراحتی گفتم:
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 مشکلش اینه که اگه جانان عاشقش باشه قطعا دووم میارن_

 

 خندید

  

 تو می تونه اون گند دماغ و تحمل کنه؟مگه کسی غیر _

  

 با ناراحتی چشمام و بستم

  

ا جانان حسی بهش اون تحملش از من خیلی بیشتره،امیدوارم واقع_

 نداشته باشه

  

 خب بابا غم نخور دیوونه هنوز که چیزی نشده_

  

 به زودی میشه باید تا چیزی نشده یه کاری بکنم_
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 با حرص گفت:

  

ار کنی؟می خوای به جانان بگی که با ظهیر آخه می خوای چیک_

بودی؟اون موقع ظهیر جوری حالت و میگیره که تازه نتونی سرپا 

 ی از دستت برمیاد؟بشی چه کار

  

نمی دونم بیتا هیچی نمی دونم فقط وقتی جانان و ظهیر و کنار _

 هم تصور می کنم تنم میلرزه

  

 بیتا ناراحت نگام کرد

  

 م می فهمممی فهمم چی میگی عزیز_
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هر دومون سکوت کردیم من مثل مامان نبودم نمی تونستم مثل 

 مامان بخاطر عشقم چشمم و رو خیلی 

 دم نمی تونستم....چیزا ببن

 

 جان_بی_دل#

 ۲۸۱_پارت#

 

 )جانان(

 

مشغول تایپ برگه هایی که کسری بهم داده بود شدم،درِ اتاق 

 ظهیر باز شد سمتم اومد و با صدای بلند داد زد

  

اینا چین؟تو اینجا چیکار می کنی پس؟چرا این برگه ها اشتباه _

 تایپ شدن؟
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 متعجب بهش نگاه کردم

  

 تایپ شده؟کجاش اشتباه _

  

 برگه ها رو تو صورتم پرت کرد و داد زد

  

بیا نگاه کن کور که نیستی نگاه کن ببین چیکار کردی،معلومه _

 داری چه غلطی می کنی؟

  

آروم بشم من به کسی اجازه نمی دادم بهم چشمام و بستم تا 

توهین کنه برگه ها رو برداشتم و بهشون نگاه کردم دقیقا همون 

ازم خواسته بود تایپ کرده بودم،برگه های چرک چیزی که کسری 

 نویس و از تو کشو میز بیرون کشیدم و دستش دادم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 اینا برگه هایی هست که کسری بهم داد تا تایپ کنم_

  

 برگه ها نگاه کرددقیق به 

  

 کسری کجاست؟_

  

 نمی دونم_

  

 لعنت بهت کسری_

  

 بدون اینکه بهش توجه کنم مشغول کارم شدم
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این و داده باشه تو چرا تایپش کردی؟شعور نداری که اون  اونم_

 حواسش نبوده و اشتباه نوشته؟

  

 دیگه داشت از حدش می گذشت رو بهش گفتم:

  

خیلی به چیزی که نوشته بود مطمئن بود یا چرا گفتم ولی انگار _

اینکه حواسش یه جا دیگه بود گفت مشکلی نیست و می تونی 

 تایپ کنی

  

هم کشید و وارد اتاقش شد،خیلی زود برگه ای اخماش و تو 

برداشتم و مشغول نوشتن شدم دقیقا یه هفته بود که سر کوچک 

م و سمت ترین موردی الکی گیر می داد آخر برگه رو امضا کرد

 اتاقش رفتم در زدم
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 بله_

  

در و باز کردم،سمت میزش رفتم برگه رو،رو میز گذاشتم بهم نگاه 

 کرد

  

 این چیه؟_

  

دفعه قبل هم استعفا و نوشتم اما گفتید تا کسی پیدا نشده نمی _

 تونی بری اما دیگه نمی خوام ادامه بدم

  

 اخم کرد

  

نظر کنیم باید یادت  یعنی چی؟اگه از پیدا شدن منشی هم صرف_

 باشه ما قرار داد داریم همینجوری که الکی نمی تونی استعفا بدی
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به هر دلیلی طبق قرار داد رفتار  تو قرار داد قید شده که اگه بنا_

نشه باید مبلغی رو به عنوان جریمه پرداخت کنیم من اون مبلغ و 

 پرداخت می کنم

 

 چرا می خوای استعفا بدی؟_

 

 دمجدی جواب دا

  

چون شخصیتم برام از هرچیزی مهمتره من به کسی اجازه نمیدم _

چه شخصیتم و زیر سؤال ببره حاال اون شخص چه رئیسم باشه و 

 هر کس دیگه ای

 

 با حرص گفت:
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 اگه قبول نکنم چی؟_

  

 مهم نیست چون من دیگه نمیام_

  

 مشکلت چیه؟_

  

 مستقیم بهش خیره شدم و آروم گفتم:

  

مشکلم اینه که شما نمی دونید باید چطور رفتار کنید من مرتکب _

اشتباهی نشدم که شما به خودتون اجازه می دید هرچی دوست 

ه هفته ست هیچی نگفتم ولی هر چقدر فکر می کنم دارید بگید ی

 دلیلی برای این رفتارتون پیدا نمی کنم
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 پوزخند زد

  

 ب باشم اینم دلیلشفهمیدم لیاقت این و نداری که باهات خو_

  

 ناباور نگاش کردم چرا اینقدر وقیح بود

  

پس باالخره فهمیدید خوشحالم که زود فهمیدید و وقتتون تلف _

 نشد

  

 ند حرص دربیاری زدم و ادامه دادم لبخ

فکر می کردم باهوش تر از اینا باشید و زودتر بفهمید ولی خب _

ر خنگ خوشم اشکالی نداره اما من برعکس شما اصال از شوه

 نمیاد
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 عصبی نگام کرد

  

 بدرود مهندس اعتماد_

  

قبل از اینکه بتونه چیزی بگه از اتاق بیرون رفتم بهم ثابت شده 

در مقابل ظهیر نباید کم آورد وسایلم و جمع کردم و وارد بود که 

 آشپزخونه شدم مش کریم مشغول شستن فنجونا بود

 

 مش کریم_

  

 سمتم برگشت

  

 خوای دخترم؟چیزی می _
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 اومدم خداحافظی کنم_

  

 مگه قراره جایی بری؟_

  

 لبخند زدم

  

 دارم از شرکت میرم_

  

 با ناراحتی گفت:

  

 بهت عادت کرده بودیم چرا بابا جان؟ما_

  

باید برم مش کریم،شما خیلی خوبید خیلی بهم لطف داشتید تو _

 دعاهاتون من و یادتون نره
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 جان انشااهلل که همیشه محفوظ باشیتو خودت خیلی خوبی بابا _

  

 ممنون خداحافظ_

  

 به سالمت دخترم_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۸۲_پارت#

 

 )ظهیر(

 

ونجوری که می خواستم نشد فکر عصبی از رو صندلی بلند شدم،ا

می کردم جانان باالخره خودش سمتم میاد ولی برعکس داشت از 
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رفتم جانان هم از شرکت می رفت دختره ی لجباز،از اتاق بیرون 

 آشپزخونه بیرون اومد بدون اینکه نگام کنه سمت در رفت

  

 جانان_

  

 سمتم برگشت و منتظر نگام کرد چی داشتم که بگم؟

  

 ویه حساببرو تس_

 

 آروم گفت:

  

 نمی گفتید هم می رفتم،خداحافظ_
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بیرون رفت،وارد اتاقم شدم و در و بهم کوبیدم گوشیم و برداشتم و 

 سری رو گرفتمک ٔ  شماره

  

 جانم داداش_

  

 کدوم گوری رفتی؟_

  

 چیزی شده؟_

  

چیزی شده؟این مزخرفات چیه نوشتی و دادی به جانان تا تایپ _

همچین قرار دادی رو بنویسی آخه احمق اگه  کنه؟من گفته بودم

من نگاش نمی کردم و این قرار داد و برای شرکت دادفر می 

 تمفرستاد که من تو رو زنده نمیذاش
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 سکوت کرد

  

 چرا؟مگه مشکلی داشت؟_

  

 کالفه دستی به صورتم کشیدم

  

نه مشکلی نداشت ولی به خاطر همین کار تو من کلی بد و بیراه _

 گفتم و اونم استعفا داد و رفت به جانان

  

 متعجب گفت:

  

جانان استعفا داد؟بابا جانان که اینقدر لوس نیست به خاطر چند تا _

 داد پاشه بره
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چشمام و بستم درست می گفت اون لوس نبود ولی من یه هفته 

 بود که داشتم زیاده روی می کردم

  

 واقعا جانان رفت؟_

 

 جواب دادم

  

 آره_

  

 که بد شد باید از دلش دربیاریاینجوری _

  

 فعال زود بیا شرکت،کلی کار عقب افتاده داریم_

 

 باشه میام_
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ی قرارمون این نبود قرار نبود گوشی رو قطع کردم باز گند زدم لعنت

 باز اونی که گند میزد من باشم

  

                      * 

 )رها( 

  

جای خالیش نگاه  وارد سالن شدم جانان تو سالن نبود متعجب به

 کردم چرا نبود؟مش کریم از آشپزخونه بیرون اومد

  

 سالم_

  

 سالم دخترم_
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 مش کریم جانان کجا رفته؟_

  

 ناراحتی جواب دادبا 

  

 از شرکت رفت دخترم_

  

 متعجب نگاش کردم

  

 رفت؟چرا؟_

  

 واال نمی دونم گفت استعفا دادم_

  

 سمت اتاق ظهیر رفتم و در زدم
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 بیا تو_

  

 وارد اتاق شدم ظهیر سیگار به دست به صندلیش تکیه داده بود

  

 سالم _

  

 جواب نداد،سمتش رفتم

 

 جان_بی_دل#

 ۲۸۳_پارت#

 

 مش کریم گفت جانان رفته درسته؟_
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 پک عمیقی به سیگارش زد

  

 آره _

  

 چرا؟_

  

 دلش خواست رفت_

  

 نفس عمیقی کشیدم

  

 ته؟چی شده که رفته؟ظهیر درست حرف بزن میگم جانان چرا رف_
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 بی حال نگام کرد

  

 بهش بد و بیراه گفتم اونم رفت_

  

 چرا این کار و کردی؟_

  

 پوزخند زد

  

تو که باید خوشحال باشی مگه همین و نمی خواستی؟اینکه از _

 دستش بدم فکر کنم به آرزوت رسیدی

  

 ناباور نگاش کردم و گفتم:

  

 من جانان و دوست دارم_
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 تا وقتی دوسش داری که از من دور باشه دروغ میگی_

  

 میشمداری اشتباه میکنی اما قطعا ازت دور باشه خوشحال _

  

 از رو صندلیش بلند شد و سمتم اومد،روبه روم ایستاد

  

حتی اگه جانان هم نباشه تو زندگی من جایی برای تو نیست پس _

 پیشنهاد می کنم زیاد خوشحال نباشی

 

 با حرص گفتم:

  

راست میگی خوشحالم که جانان رفته خوشحالم که بد و بیراه آره _

ه مهم نیست من باشم یا گفتی خوشحالم که از دستت عصبانی شد
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نه همین که خواهرم نباشه کافیه همین که مجبور نباشم هر روز 

 کنار خواهرم ببینمت کافیه

 

 چشماش و باریک کرد

  

 من و تو خیلی شبیه همیم هر دوتامون خودخواهیم_

  

 سرش و نزدیک آورد و مستقیم تو چشمام نگاه کرد

  

 عوضی تو ٔ  ن به اندازهولی یه فرق بزرگ هم داریم اونم اینکه م_

 نیستم

  

 لبخند زدم
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 پس یه کم از این عوضی بترس_

  

 خندید 

  

 گنده تر از دهنت حرف میزنی_

  

فقط خواستم هشدار بدم،می دونستی احتماال به زودی باید با _

خداحافظی کنی؟آخه محمد خیلی پیگیره آخرشم می دونم  جانان

 اینجا رفتهموفق میشه به خصوص که جانان از 

  

لبخند قشنگی زد گرمم شده بود.به چشمام نگاه کرد و با صدای 

 غمگینی گفت:
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این صورت حیفه صورت به این قشنگی باید همینجوری بمونه _

یزیش بشه که حیفه بزنم سرویسش کنم از همه مهمتر صورتت چ

 دیگه نمیتونی هرزگی کنی مواظب صورتت باش

  

 دای محکم و جدی گفت:چشماش وحشتناک شده بود با ص

  

هیچ وقت من و تهدید نکن چون یه دفعه به خودت میای می _

بینی دک و دهنت و صاف کردم،من از هیچی نمی ترسم این و تو 

 گوشت فرو کن

  

 با صدای لرزون لب زدم

 

 جان_بی_دل#

 ۲۸۴_پارت#
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 چرا باهام اینطوری حرف می زنی؟ _

  

 نیخشند زد

  

 سرت تو کار خودت باشهفقط هشدار دادم تا _

  

 خیلی پستی ظهیر_

 

 سرش و به معنی تأیید تکون داد

  

 اگه پست نبودم که یه روزم نمی تونستم تو رو تحمل کنم_
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 عصبی از اتاق بیرون رفتم،کسری وارد سالن شد

  

 سالم_

 

 دادمجواب 

  

 سالم_

  

 خوبی؟_

  

 آره_

  

 پس چرا قیافه ت این شکلیه؟_
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 چجوریه؟_

  

 سرحال نیستی_

  

 یه کم خسته م_

  

 پیش ظهیر بودی؟خیلی عصبانیه؟_

  

 آره عصبانیه_

 

 نگام کرد
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 قشنگ ریدم جانان هم به خاطر اشتباه من رفته_

  

 همون بهتر که رفت اینجا جای مناسبی برای اون نیست_

  

ره قطعا جای مناسبی نیست ولی خب تا حاال منشی به این آ_

نداشتیم بی حاشیه و آروم تازه قهوه هاشم کلی به آدم خوبی 

 انرژی می داد

  

 االن ناراحت جانانی یا قهوه هاش؟_

 

 با مظلومیت جواب داد

  

 هر دوش_
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 لبخند زدم

  

 برو پیش ظهیر قطعا حالت و اساسی میگیره مواظب خودت باش_

  

 مایشی آب دهنش و با سر و صدا قورت دادن

  

 بگذرهدعا کن بخیر _

  

 فکر نکنم دعا جوابگو باشه_

  

 چپ چپ نگام کرد

  

 به جای اینکه دلداریم بدی داری تو دلم و خالی می کنی که_
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 دلداری الکی بلد نیستم_

  

خیلی خب اصال نخواستم من رفتم فقط اگه چیزیم شد به جانان _

 بگو حالل کنه

  

 حتما میگم_

  

وارد کابین آسانسور شدم وارد اتاق شد منم سمت آسانسور رفتم 

کلید طبقه پایین و زدم اونقدر دلم گرفته بود که دوست داشتم یه 

 جای خلوت پیدا کنم و از ته دلم جیغ بزنم حق من این نبود...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۸۵_پارت#
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 )جانان(

 

شدم و کلیدم و از کیفم  ماشین دم در نگه داشت،با خستگی پیاده

ع شده بود و شبها تا دیر وقت بیدار بیرون کشیدم،امتحانامون شرو

می موندم،امروز هر چند بهار اصرار کرد تا بعد امتحان بریم یه کم 

بگردیم حال نداشتم و دوست داشتم بیام خونه و بخوابم،سمت در 

 رفتم و کلید رو تو  قفل چرخوندم

  

 سالم_

  

م با دیدنش متعجب سر جام ایستادم اینجا چیکار سمت صدا برگشت

 د اصال آدرس اینجا رو از کجا می دونست؟می کر
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 آروم جواب دادم

  

 سالم_

  

موهای طالیی رنگش و با دست و دلبازی بیرون ریخته بود،مانتو 

 کرد لبخند زدجلو باز قرمز رنگش خودنمایی می

  

 نمی خوای مادرت و بغل کنی؟_

  

 کنشی فقط نگاش کردم و گفتم:بدون هیچ وا

  

 خونه ی خودشهمامان من تو _

 

 یه لنگه ابروش و باال داد
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 منظورت شمیمه؟بهش میگی مامان؟_

 

 آره بهش میگم مامان_

  

 نزدیک تر شد و بازوم و گرفت

  

 ولی من مادرم اومدم تا ببینمت اومدم تا پیشت بمونم_

 

 آه عمیقی کشیدم

  

پیشم می موندی وقتی که بهت نیاز تو باید نوزده سال پیش _

وقتی که یه آغوشِ امن می خواستم،دیر اومدی خانم من به داشتم 

 شما نیاز ندارم
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 باهات حرف دارم شاید اگه حرفام و بشنوی بهم حق بدی_

  

 محکم گفتم:

  

هیچ چیز نمی تونه من و قانع کنه بی گناه بودی؟قبول،بهت ظلم _

من نمی تونم درک کنم که یه شد؟ قبول ولی من دخترت بودم 

ن راحتی بچه ش و ول کنه یا حتی ول هم کنه مادر به همی

 باالخره نباید بیاد سراغش؟

  

 پوزخند زد

  

تو هم اگه جای من بودی بچه ت و ول می کردی،بریم _

 باال؟حداقل حق این و دارم که حرفام و بزنم حق ندارم؟
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همراه هم سوار آسانسور در و باز کردم،بهش اشاره کردم تا بره تو،

دم خیلی شبیه بودیم خیلی زیاد ولی مگه نمی شدیم بهش خیره ش

گفتن یه دختر ساده و محجبه بوده؟این قیافه عجیب بود،بهش 

نمیومد همون دختری باشه که راجع بهش حرف میزدن،در و باز 

کردم و وارد خونه شدیم،جلوتر از اون رو مبل نشستم،رو به روم 

ه قاب گاش کردم تا حرفاش و بزنه،نگاهش خیره بنشست،منتظر ن

 عکس من و بنیامین بود لبخند زد

  

 پدر و مادر امیر آخر عمری هم بچه زاییدن_

  

 بهم نگاه کرد

  

اونموقع بچه بود و زیاد نمی دیدمش اما االن ظاهرا خوش قیافه _

 ست،تو چرا پیش اون میمونی؟
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 ن جواب سؤاالتون رو بدمقرار بود حرفاتون و بزنید قرار نبود م_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۸۶_پارت#

 

 چرا اینقدر تلخ حرف میزنی؟_

 

 جواب دادم

  

 من کال از بچگی بهم یاد دادن زیاد با غریبه ها گرم نگیرم_

  

 خندید
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 بابات یادت داده؟_

  

 تلخند زدم

  

من فقط به اسم پدر و مادر داشتم وگرنه در اصل پدر و مادرم _

 ن یادم دادههمین بنیامینه او

  

 د این بنیامین خان و از نزدیک ببینمپس واجب ش_

  

چیزی نگفتم پای راستش و رو پای چپش گذاشت ظرافت و 

بارید تو تموم حرکاتش ناز و عشوه زنانگی از این زن می

 بود،کنجکاو پرسید
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چرا شبیه شمیم و بابات نیستی؟تو خونواده اونا که چادر و حجاب _

 معنی نداره

  

 باباستن الگوی زندگیم حاج چو_

  

 بلند قهقهه زد

  

 حاج بابا؟اون پیر خرفت الگوته؟_

  

 عصبی گفتم:

  

 مراقب حرف زدنت باش_

  

 عقاید عهد بوقش رو تو هم تاثیر گذاشته؟_
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من این زن و درک نمی کردم چطور می تونست این حرفا رو به 

 پدر خودش بگه؟آروم پرسیدم

  

 چی شد؟اینجوری بودی پس  شنیدم شما هم یه زمانی_

 

 سریع جواب داد

  

خر بودم منم مثل تو اون و الگو کرده بودم ولی خب زود فهمیدم _

که خریته وقتی اولین بار دیدمت حس کردم خودم و دیدم خیلی 

 شبیه منی

 

 کالفه گفتم:
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 من وقت شنیدن این حرفا رو ندارم_

 

 لبخند زد

  

 گستاخیبودم ولی تو  البته یه تفاوت هم داریم من مظلوم_

  

 مستقیم بهش نگاه کردم

  

 چی می خواید؟چرا اومدید؟اصال آدرس اینجا رو کی بهتون داده؟_

 

 جدی گفت:

  

 اومدم از پست بودن بابات بگم اومدم از دلیل نبودنم بگم_
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 خیلی خب بگو_

 

 آه کشید

  

یه روز به خودم اومدم و دیدم عاشق شدم عاشق پسر همسایمون _

تا آسمون باهام فرق داشت پسری که پسر پسری که زمین عاشق 

 عموی بهترین دوستم بود

  

 پوزخند زد

  

قرار بود بیاد خواستگاریم حاج بابا گفت اگه می خوایش باید بیای _

 خواستگاری منتظرش 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بودم یه هفته دو هفته اجازه بیرون رفتن از خونه رو نداشتم تا 

 که عروسیهردن خبر رسید اینکه یه شب کل محله رو چراغونی ک

  

 بهم نگاه کرد

  

 عروسی بهترین رفیقم با عشقم_

  

 لبخند غمگینی زد

  

از پشت پنجره همه چیز و می دیدم دستی که به جای دست من _

دست شمیم و گرفته بود اون لحظه فقط دلم می خواست بمیرم 

نفهمیدم چی شد فقط حس می کردم بدجور بازی خوردم،امیر از 

سواستفاده کرده بود،بعد اون شب اونقدر حالم بد بود که م احساسات

 حاج بابا تصمیم گرفت از اون محله بریم می دونست دردم چیه
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 چشماش غمگین شد

  

کلی خاطره از اون محله داشتم خیلی سخت بود من حتی برای _

 آخرین بارم امیر و ندیدم اصال از بعد عروسیش انگار غیب شده بود

 

 جان_بی_دل#

 ۲۸۷_پارت#

 

 چند لحظه مکث کرد به چشمام خیره شد

  

ده سال گذشت تو اون سالها من دل به هیچ پسری نداده بودم _

خواستگاری زیادی داشتم ولی همه شون و رد می کردم تا اینکه با 

یه نفر آشنا شدم حس می کردم اون فرق می کنه متفاوت بود 
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راموش فکلی حس خوب بهم می داد دوسم داشت من امیر و 

نکرده بودم دست خودم نبود ولی خب به نبودنش عادت کرده بودم 

به خودم گفتم شاید این آدم برای این اومده تا دوباره بتونم حس 

خوب دوست داشتن رو تجربه کنم چرا باید فرصت زندگی رو از 

 خودم بگیرم؟

  

 لبخند عمیقی زد

  

بود که می  اومد خواستگاریم قرار عقد گذاشتیم همه چیز همونی_

خواستم اونقدر خوب بود که گاهی وقتا حس می کردم امیر و به 

 کلی از یاد بردم،روز عقدمون رسید

  

در باز شد بنیامین وارد خونه شد با دیدن فاطمه مکث کرد اخماش 

 تو هم رفت فاطمه از جاش بلند شد لبخند زد
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 باید بنیامین باشی خوشحالم که باالخره دیدمت_

  

 یزی نگفت فاطمه کیفش و برداشت،کنجکاو پرسیدمچبنیامین 

  

 بعدش چی شد؟_

  

 لبخند زد

  

 یه روز دیگه میگم فعال بهتره برم خداحافظ_

  

 سمت در رفت رو به بنیامین گفت:

  

 ممنون که مواظب دخترم بودی_
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 بنیامین نیشخند زد

  

 تازه یادت افتاده دختر داری؟_

 

ه ارث برده ولی خوبه تا گستاخ تو بپس جانان گستاخ بودنش و از _

 تر باشه بهتره

  

از در بیرون رفت بنیامین در و بست ذهنم درگیر شده بود یعنی 

اون ازدواج کرد؟بعد بابا اون کار و باهاش کرده؟نه نه امکان 

 نداشت 

  

 خوبی؟_
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 به بنیامین نگاه کردم

  

 آره_

  

 چجوری اومده بود اینجا؟_

  

 نداد بم ونمی دونم پرسیدم جوا_

  

 چی می گفت؟ _

 

 برو لباسات و عوض کن بیا میگم_

 

سمت اتاقش رفت،رو مبل نشستم،کاش دست از سرم بر می 

 داشتن و هیچی نمی فهمیدم...
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 جان_بی_دل#

 ۲۸۸_پارت#

 

 )ظهیر(

 

بی حوصله خودم و رو کاناپه انداختم،سر و صدای کیان و کسری 

مده بودن و صحرا هم اذیتم می کرد،کیان و صحرا از ماه عسل او

رفته بود خونه باباش تا امشب و پیش اونا باشه و تا صبح با رها 

وقت بگذرونه کیان و کسری هم اومده بودن پیش من و برای 

نبود خیلی کالفه بودم،دو  خودشون خوش می گذروندند،حالم خوب

هفته بود که جانان نمیومد شرکت دو هفته بود که ندیده بودمش 

شده،مگه خودم نمی خواستم دیگه بهش رو  نمی دونستم چه م

ندم؟مگه از دستش عصبانی نبودم؟پس االن چی می خواستم؟چرا 

 اینقدر بی تاب دیدنش بودم؟ 
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 خان داداش فهمیدی چی گفتم؟_

  

 نگاه کردمبه کسری 

  

 چی گفتی؟_

  

 پس من یه ساعته دارم برای کی حرف می زنم؟_

  

 حوصله ندارم کسری_

 

 نگام کرد و پرسید کیان موشکافانه
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 چیزی شده؟سرحال به نظر نمیای_

  

 نه چیزی نشده_

 

 کسری گفت:

  

 چیزی نشده و اینقدر داغونی؟_

  

 ببند کسری_

  

 روز یه آدم عاشق باشهاین حال و روز فقط می تونه حال و _

  

 کیان با تعجب گفت:
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 آره؟باالخره از یکی خوشت اومد؟_

  

 اخمام و تو هم کشیدم

  

 چرت و پرتی رو که این گفت نباید باور کنیهر _

 

 کسری نگام کرد

  

 یعنی من چرت و پرت میگم دیگه؟_

  

 آره_
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 باشه حرفی نیست_

  

شغول بازی شدن کسری و کیان تخته نرد و جلوشون گذاشتن و م

 حوصله شون رو نداشتم

  

 راستی کیان خبر داری محمد رفته خواستگاری جانان؟_

  

 ان و محمد گوشام و تیز کردم،کیان جواب دادبا شنیدن اسم جان

  

 آره صحرا گفت ولی نفهمیدم جواب جانان چی بوده_

 

 دیدی چقدر بهم میان؟_

 

 کیان گفت:
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 مناسبن حاال جواب جانان چی بوده؟آره به نظر من که خیلی _

  

 کسری نیشش و باز کرد

  

 کم کم داره جواب مثبت میده_

  

 دستام مشت شد،کیان پرسید

  

 تو از کجا می دونی؟_

  

محمد گفت داره دلش و نرم می کنه فکر کنم تو این هفته هم _

 دو باری با هم بیرون رفتن مثل اینکه جانان قبول کرده که...
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 نذاشتم ادامه بده و با صدای بلند داد زدم

  

 غلط کرده_

  

 کیان متعجب نگام کرد کسری با قیافه جدی گفت:

  

و شلوار عروسی بخریم اونجوری که محمد باید کم کم بریم کت _

 عجله داره احتماال تا آخر ماه عروسی میگیرن

  

با شتاب سمتش رفتم یقه ش و گرفتم و از رو صندلی بلندش 

 از ال به الی دندونای کلید شده م غریدمکردم 

  

تو خوابم همچین روزی رو نمی بینه تو هم به جای اراجیف گویی _

 باشه بهتره سرت تو کار خودت
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یقه ش و ول کردم و سمت اتاق رفتم که با شلیک صدای خنده 

کسری سرجام ایستادم سمتشون برگشتم،کسری با نیش باز نگام 

 کیان متعجب گفت:می کرد و می خندید 

  

 ظهیر بگو که شوخیه؟جانان و میخوای؟_

  

نگاه خشمگینم رو به کسری دوختم من و دست انداخته بود؟سریع 

 فرار کرد داد زدمسمتش رفتم که 

 

 جان_بی_دل#

 ۲۸۹_پارت#
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بگیرمت زنده ت نمیذارم کارت به جایی رسیدی من و ایسگا می _

 کنی؟

  

 با خنده گفت:

  

نگفتی عاشق نیستم؟پس چرا اینجوری واکنش چیه؟مگه خودت _

 نشون دادی؟

  

 کوسن رو مبل و برداشتم و تو صورتش پرت کردم

  

 زر نزن کسری،ابله الشی_

  

 سمتم اومد و رو بهم گفت: کیان

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ظهیر اینجا چه خبره؟ما فقط یه ماه نبودیم کسری چی میگه؟_

  

 عصبی چشمام و بستم،کسری جواب داد

  

 شده داداشمون عاشق_

 

 کیان پرسید

  

 آره ظهیر؟_

  

 چشمام و باز کردم،بلند داد زدم

  

 آره این الدنگ راست میگه عاشق شدم_
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 کیان ناباور نگام کرد

  

 عاشق جانان؟_

  

 داد زدم

  

 آره عاشق جانان_

  

 کیان رو به کسری گفت:

  

 کسری دیوونه شده؟_
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فهمیدم دیوونه نه منم اولش اینجوری فکر می کردم ولی االن _

 روانی شده

  

 عصبی به کسری نگاه کردم بیخیال رو مبل نشست،کیان لب زد

  

 به خودشم گفتی؟_

 

 کسری جدی جواب داد

 

ال کلی بهش بد و بیراه میگه جانان هم خودش میفهمه آره بابا مث_

 که معنیش دوسِت دارمه

  

 ظهیر_
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 به کیان نگاه کردم

  

 خوایش؟اون اهل...برای سرگرمی می _

  

 داد زدم

  

بسه دیگه شما خرید یا خودتون و زدید به خریت؟جانان برای _

سرگرمی مناسبه؟اصال مگه دیوونه م وقتی کلی دختر خوشگل و 

 ی رنگی دورم ریخته برای سرگرمی برم سراغ جانان؟رنگ

  

 کیان متعجب گفت:

  

 یعنی برای ازدواج می خوای؟_
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 اره؟آره این کجاش تعجب د_

  

 کیان رو به کسری پرسید

  

 پس قضیه محمد چیه؟_

  

بابا چاخان کردم خواستم این واکنش نشون بده جانان بهش _

 جواب منفی داده

  

 کیان با خنده گفت:

  

 محمد و رد کرده بعد انتظار داری به تو جواب مثبت بده؟_

  

 کسری خندید
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بزنه بعد انتظار بابا این اصال بلد نیست با دختره چجوری حرف _

 داره دختره ازش خوشش بیاد

  

 من همینم دارم خود واقعیم و نشون میدم_

 

 کسری کله ش و خاروند

  

صد سال دیگه  خب داداش من هر کس خود واقعیت و ببینه که_

 هم دلش نمی خواد زنت بشه از بس گند اخالقی

 

 کیان جدی پرسید

  

 می خوای چیکار کنی؟_
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 چی رو چیکار کنم؟_

  

 جانان رو_

  

 باید باهاش حرف بزنم_

  

 می دونی که جانان مناسبت نیست؟_

  

 عصبی گفتم:

  

آره می دونم بسه اینقدر تکرارش نکنید چه مناسبم باشه و چه _

 می خوامش مفهومه؟ نباشه
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 کسری با خنده گفت:

  

کیان بیخیال من که مشکلی ندارم چون می دونم جانان قبولش _

 گران نباشنمی کنه پس الکی ن

  

چقدر دلم می خواست با همین دستام خفه ش کنم عصبی سمت 

اتاقم رفتم و در و بستم لعنت بهت جانان لعنت به معصومیتت 

 لعنت به خودم.... لعنت به چشمات لعنت به صدات

 

 جان_بی_دل#

 ۲۹٠_پارت#

 

 )جانان(
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خوابیده به ساعت نگاه کردم،یک بامداد رو نشون می داد،بنیامین 

بود ولی من خوابم نمی برد و مشغول طراحی بودم بی هدف داشتم 

طراحی می کردم همزمان که مشغول بودم فکرمم پیش بابا بود 

بودم نگاه کردم آب کجا رفته بود؟متعجب به طرحی که کشیده 

دهنم و قورت دادم چرا این و کشیدم؟برگه رو برداشتم تا پاره ش 

اه کردم من دو هفته بود که تالش کنم اما نشد به چهره ش نگ

می کردم تا بهش فکر نکنم پس این طرح چی میگه؟رو به طرحی 

 که کشیده بودم لب زدم

  

نباید بهت چرا میای تو ذهنم؟چرا دست از سرم برنمی داری؟من _

 فکر کنم نباید... 

  

برگه رو از وسط نصف کردم و رو تخت انداختم،دراز کشیدم به 

یم زنگ خورد از رو میز برداشتم با دیدن سقف خیره شدم گوش

شماره ضربان قلبم باال رفت اونقدر نگاش کردم تا قطع شد باز 
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گوشی تو دستم لرزید آب دهنم و قورت دادم نباید برمی داشتم 

م و بستم گوشی رو کنارم گذاشتم همین که قطع می شد چشما

تاده باشه دوباره زنگ میزد،نگران چشمام و باز کردم شاید اتفاقی اف

 گوشی رو برداشتم و جواب دادم

  

 بله_

  

 بیا تو تراس_

  

 متعجب گفتم:

  

 چرا؟_

  

 بیا_
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قطع کرد از رو تخت بلند شدم و چادر نماز سفید گل گلیم و سر 

رد تراس اتاقم شدم از تراس به کوچه مون چشم کردم،وا

دوختم،ظهیر به ماشینش تکیه داده بود و نگام می کرد گوشیم 

 دوباره تو دستام لرزید جواب دادم

  

 چیزی شده؟چرا اومدید اینجا؟_

 

 صدای گرفته ش به گوشم رسید

  

 قبول تو بردی_

  

 راجع به چی حرف می زنید؟_
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که کم میاره تو باشی ولی من کم من تسلیمم قرار بود اونی _

 آوردم

  

 فقط نگاش کردم

  

کنم،اهل اینم نیستم بلد نیستم مثل پسرای امروزی چرب زبونی _

 که جمله های عاشقونه پشت هم ردیف کنم

  

 متعجب بهش خیره شدم دستش و رو قلبش گذاشت

  

اینجا رو می بینی؟دو هفته ست باهام لج کرده،نا آرومه صدای _

 م دارهیکی رو ک

  

 ناباور پلک زدم
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من بدم درست من الشیم درست من چیزایی بهت گفتم که نباید _

 بت نیستم درستدرست من مناس

  

 صداش و یه کم باال برد و مشتی به قلبش زد

  

ولی این المصب این چیزا حالیش نیست با همه اینا بازم می _

 خوادت

  

 آروم لب زد

  

 بی تابتم لعنتی_

  

 هم نمی زدم خشک شده سرجام ایستادم،لبخند زد دیگه حتی پلک
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 چادر گل گلی خواستنی ترت می کنه_

  

 کردم یادم رفته چطوری باید نفس بکشمحس می 

  

 جانان_

  

بار دومی بود که می گفتم وقتی صدام می کنه حس می کنم 

 قشنگ ترین اسم جهان و دارم؟

  

 قرار نبود اینجوری بشه ولی شد_

  

 ادغمگین ادامه د
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 جانانم شو نذار الشی بمونم_

  

و عقب چرا الل شده بودم چرا نمی گفتم بره؟تماس رو قطع کردم 

عقب سمت اتاقم رفتم و در و بستم رو تخت نشستم زیر لب 

 زمزمه کردم

  

اینجوری امتحانم نکن نمی کشم خدا سختش نکن چرا دلم _

دلم  براش می لرزه چرا با حرفاش اللم می کنه چرا حس می کنم

حرفاش و دوست داره؟به برگه ای که از وسط نصف کرده بودم 

اون؟چرا کسی که این همه بهم ناحق گفته؟خوبی نگاه کردم چرا 

 هاش تو ذهنم پررنگ شد با عجز چشمام و بستم

  

 من از این حس میترسم_
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 زمزمه کردم

  

 من از دوست داشتن ظهیر وحشت دارم،این کار و با من نکن_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۹۱_پارت#

 

 )رها(

 

 باورم نمیشه رها_

  

 به قیافه متعجب صحرا نگاه کردم
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 ما هم اولش باورمون نمی شد_

  

 پس بابا االن کجاست؟یعنی بدون اینکه چیزی بگه رفت؟_

  

 نمی دونم کجاست فقط بهم پیام داد که حالش خوبه_

  

صحرا رو تخت نشست منم به تاج تخت تکیه دادم تا صورتش و 

 م با نگرانی گفت:ببین

  

 جانان چی؟اون چطوره؟_

  

 غونهبد،نشون نمیده ولی مطمئنم دا_

  

 وقتی فهمید چیکار کرد؟_
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 با به یاد آوردن اون شب غمگین جواب دادم

  

تا حاال اونجوری ندیده بودمش حالش خیلی بد بود آخرشم _

اورژانس خبر کردیم فکر می کردیم دیگه هیچ وقت نمی تونه مثل 

 بشه ولی خب جانانه دیگه دوباره سرپا شدقبل 

  

 با ناراحتی گفت:

  

 دلشبمیرم برای _

  

 آه عمیقی کشیدم،صحرا لب زد

  

 پیش خانواده محمد هم آبرومون رفت_
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 آره خیلی بد شد_

  

 رو به صحرا گفتم:

  

من نمی دونم تو این قضیه کی مقصره اولش میگم تقصیر _

ا و فاطمه ظلم کرده واقعا نمی باباست بعد میگم مامان در حق باب

نمی دونم اینکه واقعا دونم کی مقصره و اینکه ماجراهای بعدش و 

 بابا چیکار کرده

  

 دلم برای فاطمه هم می سوزه اونم بهش ظلم شده_

 

 سرم و به معنی تأیید حرفش تکون دادم
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 آره ولی این وسط همه مون به خاطرشون قربانی شدیم_

  

 وشگل بود؟فاطمه چجوری بود؟خ_

  

 خندیدم

  

 وای باورت نمیشه جانان فتوکپی فاطمه ست_

  

 متعجب گفت:

  

 یعنی اونقدر شبیه همن؟_

  

 آره ولی خیلی جوون نشون میده_
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 جالبه_

  

 نفس عمیقی کشیدم

  

 خب از خودتون بگو خوش گذشت؟_

  

 نیشش و باز کرد

  

 خیلی_

  

 خجالت بکش نیشت و ببند_
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 خندید

  

 ی پرسی جوابت و میدم دیگهخب سوال م_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۹۲_پارت#

 

پیامک گوشی صحرا بلند شد،گوشیش و برداشت یه لنگه صدای 

ابروشو باال داد چیزی تایپ کرد و گوشیش و کنارش گذاشت 

 بالفاصله پیام اومد دوباره برداشت و متعجب به گوشیش خیره شد

  

 چیزی شده؟_
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گرفت و گوشی رو روی گوشش  بدون اینکه جوابم و بده شماره ای

 نگه داشت و گفت:

  

 می کنی دیگه؟ کیان شوخی_

  

 کمی مکث کرد

  

 کیان جدی باش اینی که نوشتی واقعیته؟_

  

 چشماش و از تعجب درشت کرد

  

 وااای حتی شوخیشم قشنگ نیست_

  

 چند لحظه سکوت کرد
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 نه پیشمون نیست_

  

 چشماش و بست

  

 هنوزم باورم نشده باشه حرف میزنم باهاش ولی_

  

 حرف می زد؟به صحرا خیره شدم در مورد چی 

  

 دعا کن همونجوری که فکر می کنی باشه_

  

 صحرا با ناراحتی بهم نگاه کرد
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 خیلی خب خداحافظ_

  

 گوشی رو قطع کرد،کنجکاو پرسیدم

  

 چی شده؟ _

 

 عصبی جواب داد

  

 دوست دارم سرم و بکوبونم به دیوار_

 

 یا نه؟میگی چی شده _

  

 نگام کرد
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 ظهیرمون خوش اشتها شدهچی می خواستی بشه؟آقا _

  

 با شنیدن اسم ظهیر صاف تر نشستم و گفتم:

  

 چرا؟_

  

 عصبی گفت:

  

کیان میگه امشب گفته عاشق شده االنم آقا رفته بود بیرون _

 بخاطر همین زنگ زد

  

 آب دهنم و قورت دادم و آروم پرسیدم
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 عاشق کی؟_

  

 لب زد با حرص

  

موندم آخه جانان و چه به  جانان،باورت میشه؟اصال تو این بشر_

 اون

  

 از چیزی که می ترسیدم داشت سرم میومد

  

کیان زنگ زده میگه با جانان حرف بزن ببین واقعا اونم حسی _

 داره یا نه

 

 بی حال گفتم:
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 کیان هم ناراضیه از این قضیه؟_

  

 اخم کرد

  

هم ناراضی نبود من می شناسمش اگه  واال مثل اینکه زیاد_

 ناراضی بود اینقدر آروم نبود

 

 غمگین لب زدم

  

 واقعا این دوتا به درد هم نمی خورن_

  

 معلومه که به درد هم نمی خورن،باید با جانان حرف بزنم_

  

 فکر نکنم اون حسی به ظهیر داشته باشه_
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یالم آره منم اینجوری فکر می کنم ولی باهاش حرف بزنم خ_

 راحت میشه

  

 د و گفت:از رو تخت بلند ش

 

دیر وقته بهتره دیگه بخوابیم ذهنم به اندازه کافی درگیر شد،شب _

 خوش

 شب بخیر_

 

از اتاق بیرون رفت رو تخت دراز کشیدم خودم و با این فکر که 

 جانان حسی به ظهیر نداره آروم کردم و کم کم چشمام گرم شد...

 

 جان_بی_دل#
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 ۲۹۳_پارت#

 

 )محمد(

 

ماشین و مقابل شرکت ظهیر پارک کردم،جانان اصال جواب تماس 

هام و نمی داد،نمی تونستم بیخیال بشم باید می دیدمش باید 

دوباره باهاش حرف می زدم از ماشین پیاده شدم سمت شرکت 

رفتم و وارد شدم سوار آسانسور شدم کلید طبقه دهم و زدم پای 

که طبقه ده رو اعالم ی دختری راستم و عصبی تکون دادم با صدا

کرد به خودم اومدم از آسانسور بیرون رفتم و وارد سالن شدم به 

دختری که پشت میز منشی بود نگاه کردم پس جانان کجا 

 بود؟نزدیکش رفتم 

 

 سالم_
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 دختر جواب داد

  

 سالم بفرمایید _

 

 خانم فرهادی نیستن؟ _

 

 جانان فرهادی؟ _

 

 بله _

 

 از اینجا رفتن  ت هست کهخیر ایشون یه مد_

 

 اینجا چیکار می کنی؟ _
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 با شنیدن صدای ظهیر سمتش چرخیدم

 

 سالم_

 

 سالم کاری داشتی؟ _

 

 جواب دادم

 

 با جانان کار داشتم_

 

 اخماش تو هم رفت 

 

 بیا بریم تو اتاق_
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 پشت سرش وارد اتاق شدم و رو به روش وایسادم

  

 با جانان کار مهمی داشتی؟_

  

 حرف بزنماش باید باه_

 

 پرسید

  

 چرا بهش زنگ نمیزنی؟_

  

 چون برنمی داره_
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 نیشخند زد

  

وقتی برنمی داره یعنی نمی خواد باهات حرف بزنه بعد تو اومدی _

 اینجا تا ببینیش؟

  

 ولی من باید باهاش حرف بزنم_

 

 خونسرد گفت:

  

 مگه بهت جواب منفی نداده؟چی می خوای ازش؟_

  

 تا جواب منفیش رو مثبت کنهمی خوام تالش کنم _

  

 پوزخند زد
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 جواب منفیش مثبت نمیشه بیخود تالش نکن_

  

 اخم کردم

  

 اگه شد چی؟_

   

 نمیشه_

  

 مشکلت چیه؟چرا حس می کنم خوشحالی از این جواب منفی؟_

 

 لبخند زد
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 چون حست درسته خوشحالم _

 

 متعجب بهش نگاه کردم

  

 چرا باید خوشحال باشی؟_

  

 نزدیک آورد و شمرده شمرده گفت:سرش و 

 

 چون قرار نیست جانان سهم کسی غیر من بشه_

 

 ناباور بهش نگاه کردم شوخیش گرفته بود؟

  

 تو واقعا جانان و میخوای؟_
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 خواستنش اینقدر عجیبه که چشمات و اینجوری کردی؟_

  

 عصبی گفتم:

  

 تو لیاقت جانان و نداری_

  

 نکنه تو لیاقتش و داری؟_

   

من می تونم خوشبختش کنم من و اون شبیه همیم ولی تو _

چی؟فکر می کنی جانان قبولت می کنه؟من که خوب می 

 شناسمت می دونم کی هستی

  

 دستاش و تو جیب شلوارش فرو کرد و خونسرد بهم خیره شد
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آفرین به تو که من و خوب می شناسی پس اگه اینقدر خوب می _

بر جانان نپلکی چون می دونی  وشناسی من رو بهتره دیگه دور 

 که اگه بزنه به سرم یه کارایی می کنم که نباید

  

 عصبی خندیدم

  

 به تو ربطی نداره چیکار می کنم نمی ذارم جانان و بدبخت کنی_

  

 نیشخند زد

  

 روز خوش_
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عصبی از اتاق بیرون رفتم کل ده طبقه رو از پله ها پایین اومدم 

جوری خالی کنم چجوری به خودش عصبانیتم و یه می خواستم 

 اجازه می داد که جانان و بخواد زیر لب گفتم:

  

 جانان حیفه برات ظهیر خیلی حیفه نمی ذارم حیفش کنی_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۹۴_پارت#

 

 )جانان(

 

زنگ در و زدم در باز شد و وارد شدم،با دیدن حیاط با صفا و 

بودم،با وجود هوای این خونه  محبوبم لبخند زدم،من عاشق حال و

تموم درد و غم هایی که وجود داشت بازم انگار تو این خونه 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

همیشه زندگی جریان داشت،حاج بابا از خونه بیرون اومد و سمت 

 تخت رفت منم سمتش رفتم لبخند زدم

  

 سالم_

  

 نگام کرد و لبخند عمیقی زد

  

 سالم دخترم چه خوب که اومدی_

  

 گونه م و بوسید

  

 عوض کن بعد بیا ببینمت خیلی وقته نیومدیبرو لباسات و _
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باید زود برم حاج بابا فقط اومدم یه نیم ساعت پیشتون باشم و _

 برم،مامان رعنا نیست؟

  

 نه دخترم یه کم پاش درد می کرد با یونس رفته دکتر_

  

 رو تخت کنار حاج بابا نشستم

  

 چرا اینقدر عجله داری؟_

  

م براش الزانیا درست کنم ولی ول دادم برای شابه بنیامین ق_

 خیلی دلتنگتون بودم گفتم اول بیام شما رو ببینم

  

 کار خوبی کردی بابا جان_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پرسیدم

  

 حالتون خوبه؟_

  

 نفس عمیقی کشید

  

سعی می کنیم خوب باشیم بابا جان اما وقتی به فاطمه فکر می _

 اومد و دیگه پیداش نشدکنم غم عالم میریزه به دلم همون روز 

 معلوم نیست کجا رفته و چیکار می کنه

  

 به چشمام نگاه کرد و غمگین ادامه داد
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 نداشت من ٔ  این دختری که من دیدم شباهتی به فاطمه_

 بدون و معصوم و مهربون چشماش بود تو مثل دقیقا من ٔ  فاطمه

 بود خشم سراسر دیدم من که دختری این ولی بود کینه

  

 هحقش ظلم شده شاید حق داردر _

  

نمی دونم چی شده نگفت چه اتفاقی افتاده فقط از نامردی بابات _

 گفت ولی راجع به اینکه چجوری این اتفاق افتاده چیزی نگفت

  

 نفس عمیقی کشید

  

عشق گاهی وقتا زندگیت و میگیره گاهی هم بهت زندگی میده _

 خوشا به حال اونی که بهش زندگی میده
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د؟ می تونست بهم زندگی هیر افتادم ظهیر کدوم بویاد ظ

بده؟فکرام و پس زدم نباید بهش فکر می کردم ولی ناخواسته 

 پرسیدم

  

اگه عاشق یکی بشی که خیلی باهات فرق داره چی؟باید چیکار _

 کرد حاج بابا؟

  

 لبخند زد

  

عشق که این چیزا حالیش نیست بابا جان ربطی هم به اینکه _

ره مهمان ناخوانده ست باهات فرق داره یا شبیهت هست نداطرف 

 چه بخوای و چه نخوای خودش میاد

  

 آروم گفتم:
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 چجوری میشه به دلت بفهمونی که باید بیخیال بشه؟_

  

 عمیق نگام کرد سرم و زیر انداختم

  

 سرت و بگیر باال_

  

 سرم و باال آوردم به چشمام خیره شد با صدای غمگینی گفت:

  

تی که میدونستم تو دلش چشمات شبیه چشمای فاطمه م شده وق_

 یه خبرایی هست

 

 دستپاچه لب زدم
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 نه من...._

  

 نذاشت ادامه بدم دستم و گرفت

 

اگه پسر خوبیه و ارزشش و داره از دستش نده نذار بعدا حسرتش _

 و بخوری

  

از رو تخت بلند شد و سمت باغچه رفت تا به گال آب بده ظهیر 

بجنگم؟چشمام و ود؟ارزش این و داشت که به خاطرش خوب ب

 بستم ظهیر اونی نبود که من می خواستم...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۹۵_پارت#
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 )ظهیر( 

 

وارد باشگاه شدم پسرا با دیدنم سالم کردن با تکون سر جوابشون 

و دادم و وارد اتاق شدم لباسام و عوض کردم،اعصابم با دیدن 

ش بود،زبون درآورده بود و به من می گفت لیاقتمحمد بهم ریخته 

و ندارم؟کالفه از اتاق بیرون رفتم بنیامین و دیدم که مشغول 

مشت زدن به کیسه بوکس بود دستکشای مخصوصم و دست 

کردم و سمتش رفتم مشت محکمی به کیسه زدم بنیامین با دیدنم 

 گفت:

  

 کی اومدی؟_

  

کس وایسادم و مشغول همچنان مشغول بود منم رو به کیسه بو

 شدم
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 االن_

  

دم محمد جلوم وایساده بود و داشتم بهش مشت می حس می کر

زدم بدون توقف پشت سر هم مشت می زدم بنیامین دستم و 

 گرفت نگاش کردم

  

 چه خبرته؟اینجوری که پدرت درمیاد_

  

 ولم کن_

  

 چیزی شده؟_

 

 جواب دادم
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 نه_

  

 مطمئنی؟_

  

 سرم و به معنی آره تکون دادم دوباره مشغول شدم 

دست برداشتم نیم ساعت می شد بدون وقفه در   خسته و بی حال

حال مشت زنی بودم دستم بی حس شده بود،آب معدنی رو 

 برداشتم با خوردنش یه کم حالم جا اومد،علی کنارم وایساد

 

 به به خیلی وقت بود پیدات نبود داداش_ 

  

 دادمباهاش دست 

  

 تو شرکت کارا زیاده وقت نمی کنم زیاد بیام_
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داش همین که بعضی وقتا این ماهیچه ها و اندامت و مخلصیم دا_

 ببینیم انرژی می گیریم

  

 خندیدم

  

 به جای این که وایسی و با من وقتت و تلف کنی برو سر تمرینت_

  

 ای به چشم_

 

 فرهاد رو بهم گفت:

  

 که خراب شده بود و چیکار کنیم؟ آقا اون دستگاه تردمیلی_
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 از بنیامین بپرس_

  

شدم بنیامین رو صندلی نشسته بود بدون توجه بهش  وارد اتاق

 لباسام و در آوردم

  

 هوووی اینجا آدم نشسته ها همینجوری خودت و لخت می کنی_

  

 مگه تو هم آدم حسابی؟_

  

تم چپ چپ نگام کرد حوله م و برداشتم و سمت حموم اتاق رف

تموم تنم عرق بود چند دقیقه زیر آب سرد موندم بعد هم دوش 

عی گرفتم و از حموم بیرون اومدم بنیامین همون جای قبلیش سری

نشسته بود و چشماش و بسته بود شلوارم و پوشیدم و تیشرت 

 مشکیمم تن کردم
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 میری؟_

 

 جواب دادم

  

 آره_

  

 منم برسون ماشین نیاوردم_

  

 پس پاشو بریم_

  

بنیامین لباساش و پوشیده بود از بچه ها خداحافظی کردیم و همراه 

م از باشگاه بیرون رفتیم سوار ماشین شدیم و حرکت ه

 کردم،بنیامین نالید
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 دارم از گشنگی می میرم_

  

 منم گشنمه بریم یه حالی به شکممون بدیم؟_

  

 نیشش و باز کرد

  

 جانان الزانیا پخته_

  

 یه حالی به شکمم میدمبهتر پس میام اونجا _

  

نکردم اصال نمی خوام تو چرا اینقدر پررویی آخه؟من که تعارفت _

 بیای
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 تو چیکاره ای جانان پخته منم میام میخورم_

  

 اخماش و تو هم کشید

  

 مهمون پررو ندیده بودم که اونم دیدم_

  

 من مهمون نیستم خونه خودمه_

  

 چپ چپ نگام کرد

  

این فکر می کنم که باید الزانیام و باهات نصف وقتی دارم به _

 کنم قلبم درد می گیره
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می خوای تو نیا خونه منم ناراحت میشم که مجبورم با تو شریک _

 بشم

  

 پرروی الشی_

  

خندیدم اگه الزانیای جانان طعمش مثل قورمه سبزیش باشه که 

تر  دلچسب اینا ٔ  عالی میشه البته قطعا دیدن لپای قرمزش از همه

 بود...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۹۶_پارت#

 

 )ظهیر(
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امین زنگ واحدشون رو زد در باز شد با از آسانسور بیرون رفتیم بنی

 دیدن رها سرجان ایستادم،لبخند زد

  

 سالم_

 

 جواب دادم

 

 سالم_

 

 بنیامین گفت:

  

 ا تو هم اینجایی؟سالم_
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همراه بنیامین داخل رفتیم با دیدن کیان و کسری و صحرا 

 سرجامون ایستادیم،بنیامین اخم کرد

  

 اینجا چه خبره؟_

  

 رو به جانان گفت:

  

 نگو که قراره الزانیای من و به اینا هم بدی؟_

  

 جانان لبخند ملیحی زد

  

علیک سالم نگران نباش اونقدری درست کردم که هر چقدر _

 دوست داری بخوری
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 بنیامین گفت:بچه ها سالم کردن جوابشون و دادم کیان رو به 

  

 ما خودمون اومدیم تا پا گشامون کنی_

  

 بنیامین خندید

  

 هستید دیگه نمیشه کاریتون کرد،کار خوبی کردید اومدید پررو_

 

 کسری نگام کرد

  

 داداش تو اینجا چیکار می کنی؟مگه خبر داشتی ما اینجاییم؟_

 

 جواب دادم
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 نه اومدم الزانیا بخورم_

  

شدم حواسش به من نبود و مشغول حرف زدن با به جانان خیره 

نار رها ایستاده بود و رها بود سرتا پاش و با چشمام رصد کردم ک

فاصله قدیشون به چشم میومد،عجیب بود که زیبایی رها که 

همیشه مورد بحث بود اصال به چشمم نمیومد اصال چه معنی 

می گفتم داشت دختر اینقدر بلند باشه؟یاد حرفای خودم افتادم که 

از دختر قد کوتاه خوشم نمیاد نفس عمیقی کشیدم انگار مغزم از 

 ودکار افتاده ب

  

 داداش خوردیش دختره رو_
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سمت کسری برگشتم دستش رو شونه م بود و لبش و به گوشم 

نزدیک کرده بود اصال حواسم نبود که خیلی وقته به جانان خیره 

 شدم اخم کردم

  

 سرت تو کار خودت باشه_

  

 نیشش و باز کرد

  

بابا گناه داره بدبخت رو نگاه کن قرمز شده یه کم رعایت کن _

 داداشم اینقدر هیز نباش زشته

  

بی توجه به کسری رو مبل نشستم بنیامین از اتاق بیرون اومد 

لباساش و عوض کرده بود کنارم نشست سنگینی نگاهی رو حس 
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شت نگام می کردم سمت راستم و نگاه کردم صحرا موشکافانه دا

 کرد معلوم بود فکرش یه جای دیگه ست

  

 بفرمایید_

  

لوم نگه داشت و سرش و زیر انداخت چرا جانان سینی چای رو ج

 نگام نمی کرد؟فنجون چایی رو برداشتم

  

 ممنون_

  

 نوش جان_

  

 برای بنیامین هم نگه داشت،بنیامین غر زد
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 پس کی شام می خوریم_

  

 منم شام و می کشمتا چایی تون و بخورید _

  

 کسری چایی به دست رو به رومون ایستاد

  

 گاهمنم می خوام بیام باش_

  

 بازوهاش و به نمایش گذاشت

  

نگا چه بازوهایی دارم حیفه ورزش نکنم می دونم بیام اونجا _

 خوشتیپ ترینتون حساب میشم

  

 بنیامین با خنده گفت:
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 ورزشیت حتما انرژی میگیرنآره حتما بیا بچه ها با دیدن هیکل _

 

 جان_بی_دل#

 ۲۹۷_پارت#

 

 گفت: اخم کرد و سمت آشپزخونه چرخید و بلند

  

 جانان هیکل من چشه؟_

 

 جانان لبخندی به روش زد

  

 هیچی خیلی هم خوبه_
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 نیشش و باز کرد

  

 دیدید؟_

 

 خونسرد پرسیدم

  

 رها هیکلش چطوره؟_

  

مخاطب قرارش داده بودم تعجب رها متعجب نگام کرد از اینکه 

 کرد نگاهی به سرتا پای کسری انداخت و جواب داد

  

 داغون_
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 ش رفت و نیشگونی از بازوش گرفت،جیغ زدکسری سمت

  

 آخخ وحشی چته_

  

 من داغونم ها؟_

  

 خب داغونی دیگه چیکارت کنم_

  

 کسری اخماش و تو هم کشید

  

که میگه خوبه یعنی  اصال چرا از رها نظر خواستی؟مهم جانانه_

 خوبه

  

 به پشتی مبل تکیه دادم و نیشخند زدم
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کنه می تونه تک تک ایرادات  چون رها کامل و دقیق نگات می_

و ببینه چشماش تو این حرفه خوب کار می کنه ولی جانان با اون 

نگاهاش قطعا ایرادی پیدا نمی کنه چون در واقع اصال نگات نکرد 

ن فکر کرد که تو کسری هستی و هر تو اون لحظه فقط به ای

 جوری که باشی چون دوسِت داره از نظرش ایراد نداری

  

ه سکوت کردن به رها خیره شدم وا رفته نگام می کرد یه دفعه هم

نگاهم و به جانان دوختم اونم متعجب نگام می کرد خودش و 

 جمع و جور کرد و دستپاچه گفت:

  

 بفرماییدشام حاضره تا سرد نشده _

 

                         **** 
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 )رها(

 

لند به ظهیر خیره شدم چطور می تونست اینقدر بد باشه؟از جاش ب

 شد و سمت میز ناهار خوری رفت بقیه بچه ها هم بلند شدن

  

 رها_

  

 به جانان نگاه کردم روبه روم ایستاد

  

 پاشو عزیزم سرد میشه_

  

 لبخند غمگینی زدم
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منظور ظهیراین بود که من این کاره م؟یعنی ظهیر یعنی _

 اینجوری من و شناخته؟

  

 لبخند ملیحی زد

  

 مهم اینه که تو اینجوری نیستیمهم نیست اون چی گفت _

  

 پوزخند زدم

  

 شایدم حق با اونه_

  

از جام بلند شدم و سمت میز رفتم کنار صحرا نشستم جانان هم 

نیای هوس انگیز جانان نگاه کنار من و بنیامین نشست به الزا

کردم،بچه ها مشغول شدن به ظهیر نگاه کردم با اشتها و بدون 
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بود چرا اینقدر شکمو بود؟بنیامین از  توجه به بقیه مشغول خوردن

اون بدتر و قطعا من عقلم رو از دست داده بودم که داشتم به 

شکمو بودنش هم فکر می کردم اونم وقتی که اون هر کاری می 

 تا بهم نشون بده اهمیتی براش ندارم،کسری با دهن پر گفت:کرد 

  

 جانان عالیه دمت گرم که اینقدر دست پخت خوبی داری_

  

 نوش جون_

 

 کیان معترض گفت:

  

 با دهن پر حرف نزن_

  

 باشه بابا این دکترا هم فقط بلدن گیر بدن_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 کسری رو به بنیامین گفت:

  

درست می کنه اصال جانان چرا کوفتت بشه که جانان برات غذا _

 نمیری خونه خودتون؟

 

 بنیامین جواب داد

  

 به تو چه،برادرزاده م باشعوره تنهام نمیذاره_

  

 کسری با خنده گفت:

  

 یعنی دوست نداری تنها بمونی؟اونم تو؟_
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 بنیامین اخم کرد

  

 کم زر بزن_

  

حرفم لبخندی به روشون زدم کسری همزمان که غذا می خورد 

میزد و این صدای همه مون و در میاورد ولی خب از اذیت 

 کردنمون لذت می برد پسره ی دیوونه...

 

 جان_بی_دل#

 ۲۹۸_پارت#

 

 جانان()
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با کمک بچه ها میز غذا رو جمع کردیم و ظرفا رو شستیم پسرا رو 

به روی تلویزیون نشسته بودن،کسری و بنیامین مشغول تخته نرد 

کیان هم فوتبال نگاه می کردن چایی رو دم کردم بودن و ظهیر و 

صحرا و رها رو صندلی میز ناهار خوری نشسته بودن و نگام می 

 یه جوری بودن نگاهاشون فرق داشت کردن سمتشون برگشتم

  

 چیزی شده؟_

 

 صحرا جواب داد

  

 نه_

  

پس چرا اینجوری نگام می کنید؟از وقتی اومدید همینجوری _

 هستید
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 و صندلی بلند شد و نزدیکم اومد صحرا از ر

  

 یه سؤالی رو بپرسم راستش و میگی؟_

  

 مگه تا حاال از من دروغ شنیدی؟_

 

 می خوامنه ولی جواب درست _

  

 کم کم داشت نگرانم می کرد

  

 خب بپرس_
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 آروم گفت:

  

 ظهیر و دوست داری؟_

  

به متعجب نگاش کردم انتظار هر سؤالی رو داشتم به غیر از این 

 رها که کنارمون ایستاد نگاه کردم اونم آروم پرسید

  

 دوسش داری؟_

  

خیلی وقت بود که این سؤال و از خودم می پرسیدم ولی حتی 

جرأت نداشتم به خودم جواب بدم بعد اینا از من جواب می 

 خواستن؟آب دهنم و قورت دادم

  

 این دیگه چه سؤالیه_
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 صحرا جدی نگام کرد

  

ه ظهیر دوست داره پس خودت و به اون راه نزن قطعا فهمیدی ک_

 من می خوام بدونم حس تو چیه؟

  

رد به چیزی نگفتم با دستش چونه م و گرفت و سرم و باال آو

 چشمام خیره شد با غم آروم زمزمه کرد

  

این چشما چی میگه جانان؟بگو که دوسش نداری بگو که _

 چشمات دروغ میگن
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اید می گفتم؟وقتی که خودمم تو هیچی برای گفتن نداشتم چی ب

شوک بودم وقتی که خودمم نمی تونستم باور کنم که ظهیر برای 

 من یه معنی دیگه پیدا کرده،تکونم داد

  

 حرف بزن جانان_

  

 من..._

  

 چیکار می کنید؟_

  

با دیدن کسری صحرا دستش و پایین آورد خودم و جمع و جور 

 کردم

 

 چیزی الزم داری؟_
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 جواب دادکسری 

  

 نه رها بیا بریم می خوایم پاسور بازی کنیم_

 

 رها گفت:

  

 حال ندارم_

  

 یمزر نزن بابا این دو تا که بلد نیستن بیا الزمت دار_

  

رها به ناچار همراه کسری بیرون رفت صحرا دستم و گرفت و از 

آشپزخونه بیرون برد سمت اتاق رفت در و باز کرد و داخل رفتیم رو 

 ایستادبه روم 
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 حرف بزن_

  

 با ناراحتی نگاش کردم

  

 چی بگم_

  

 واقعا ظهیر و دوست داری؟_

  

می کرد سمت تخت رفتم و روش نشستم به صحرا که منتظر نگام 

 خیره شدم غمگین گفتم:
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خیلی وقته دارم این سؤال و از خودم می پرسم جوابشم می دونم _

ش چی بگم ولی حتی جرأت ندارم پیش خودم به زبون بیارم

 صحرا؟

  

 کنارم نشست با صدای لرزون گفت:

  

 دوسش داری جانان چشمات این و میگه جانان ظهیر اصال..._

  

ه می دونستم می خواد بگه مناسب نذاشتم جمله ش و کامل کن

 من نیست

  

می دونم صحرا خودم همه چی رو خوب می دونم هیچ وقت فکر _

فکر کنم ولی مگه دست نمی کردم روزی برسه که من به ظهیر 

 خودمه؟
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 می خوای چیکار کنی؟_

  

 مگه باید کاری بکنم؟_

  

 اگه بهت پیشنهاد بده چی جواب میدی؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۲۹۹_پارت#

 

 بهش خیره شدم هیچی نمی دونستم

  

 ظهیر اون پسری که من می خوام نیست_
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 نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

  

 تجربه نکرده بودمتا حاال این حس و _

  

 با غم رو به صحرا زمزمه کردم

  

 کاش اینجوری تجربه ش نمی کردم کاش اون پسر ظهیر نبود_

  

سینه ش گذاشتم با  صحرا دستاش و دورم حلقه کرد سرم و رو

 خنده گفت:

  

 من فدات بشم پس خواهر کوچیکه هم باالخره عاشق شد_
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 منم خندیدم

  

 گریه؟االن باید بخندیم یا _

 

 جواب داد

  

 من که دلم می خواد زار بزنم آخه تو و ظهیر_

  

 خندید منم خندیدم

  

 وقتی کنار هم تصورتون می کنم چیزی جز خنده تو ذهنم نمیاد_

 

 دملب ز
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 می ترسم صحرا_

  

جانان مطمئن باش کلی دختر هستن که آرزوشونه با ظهیر باشن _

شتیپه جذابه،پولداره چون دخترای امروزی ظهیر رو می پسندن خو

چیزایی که دخترای این دوره از زندگی می خوان رو داره از حق 

نگذریم خوب تیکه ای هست ولی مشکل اینه که تو فرق داری تو 

خترا نیستی تنها چیزی که باعث میشه من از این قضیه مثل بقیه د

ناراضی باشم همینه حس می کنم خیلی خوش به حالش میشه 

 ی و پاکی زنش بشهدختر به این خوب

  

 باید چیکار کنم صحرا؟_

 

 آه کشید
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از کسی که خودش عاشقه این سؤال و نپرس چون قطعا جوابش _

 اینه که به حرف دلت گوش کن

 

 تمچشمام و بس

  

من حتی از بوی مشروب عقم می گیره بعد با پسری مثل ظهیر _

 زندگی کردن یعنی باید یه سری چیزا که ازشون بیزارم و تحمل

 کنم نمی تونم صحرا با اعتقاداتم نمیخونه

  

 می دونم عزیزم به خاطر همین چیزاست که میگم مناسب نیست_

  

 وش زدمسرم و از رو سینه ش برداشتم لبخند غمگینی به ر
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می دونم که باید بیخیالش بشم نگران نباش ظهیر خودش حرفام _

 و بشنوه بیخیال میشه پاشو بریم پیش بچه ها

  

عمیقی کشید،بغضم رو قورت دادم و از جام بلند شدم،دست آه 

 صحرا رو گرفتم،لبخند زد،اونم مثل من چشماش غمگین بود...

 

 جان_بی_دل#

 ۳٠٠_پارت#

 

 )رها(

 

نگام کرد اصال حواسم به بازی نبود فکرم پیش  کسری چپ چپ

جانان و صحرا بود کسری هم که دید اصال حوصله ندارم بیخیالم 

ن هم دوسش داشته باشه چی؟صحرا و جانان از اتاق شد،اگه جانا
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بیرون اومدن به چهره هاشون دقیق شدم هر دو یه جوری بودن و 

صحرا پیش  غمگین به نظر میومدن،جانان سمت آشپزخونه رفت و

 من نشست بهش نگاه کردم

  

 چی شد؟_

  

مسیر نگاهش و دنبال کردم به ظهیر که نگاهش به آشپزخونه بود 

 دوخته بودچشم 

  

 صحرا جانان چی گفت؟_

  

 سمتم چرخید،آروم گفت:

  

 چیزی که فکرش و نمی کردیم شده_
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 متعجب پرسیدم

 

 یعنی جانان ظهیر و دوست داره؟_

 

 بی حال لب زد

  

 اشق شده رهاع_

  

وااای خدایا این امکان نداشت آخه چرا باید این اتفاق 

وجود داشت؟جانان کیک بیوفته؟بدبختی از این بزرگ تر هم مگه 

و چایی آورد و به همه تعارف کرد نگاهای خیره ی ظهیر به جانان 

رو اعصابم بود یه جور خاصی نگاش می کرد جوری که تا حاال من 

ه ها دور هم رو زمین نشستن و مشغول و نگاه نکرده بود بچ
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خوردن و مسخره بازی شدن اما من رمقی نداشتم تا پیششون 

 بشینم،کیان گفت:

  

 رها چرا نمیای پیش ما_

  

 بقیه هم بهم نگاه کردن،کسری اشاره کرد

  

 پاشو بیا تو کانون گرم دوستات بشین_

  

الی بود با بی حالی از جام بلند شدم و سمتشون رفتم کنار ظهیر خ

 نشستم،کسری رو بهمون گفت:

  

بچه ها برای آخر هفته کوروش پارتی گرفته گفت بهتون بگم _

 بیایددوست داشتید 
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 بنیامین لب زد

  

واقعا پارتی گرفتن کوروش حرف نداره مثل بقیه پارتی ها که _

 کلی آدم خز توشونه نیست من که پایه م

  

رشم من و به عطر ظهیر و عمیق بو کشیدم حتی نشستن کنا

 هپروت می برد،کیان دستش و رو شونه صحرا گذاشت و گفت:

  

وش معموال آدم حسابین آره موافقم آدمایی که میان پارتی کور_

 من و صحرا هم اگه برنامه ای نداشتیم میایم

 

 کسری خونسرد رو به ظهیر پرسید
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 داداش تو چی؟میای دیگه؟ _

 

نگاش می کرد،آروم  ظهیر نگاهش و به جانان دوخت،جانان هم

 جواب داد

  

 نمیام_

  

چقدر لحن صداش برای من جذاب و خاص بود چرا من اینقدر 

 داشتم؟کسری متعجب گفت:دوسش 

 

 نمیای؟مگه میشه؟_

 

 به کسری نگاه کرد و جواب داد
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کارای باارزش تری دارم که باید بهشون برسم،در ضمن مهمونی _

 ها دیگه برام جذاب نیست

 

دادم،کار باارزش منظورش جانان بود؟بچه ها بغضم و قورت 

 سکوت کردن،کسری بخاطر اینکه بحث رو عوض کنه گفت:

  

 توچی؟میای؟ رها _

  

 به خودم اومدم نگام و از ظهیر گرفتم

 

 جان_بی_دل#

 ۳٠۱_پارت#

 

 اگه کاری نداشته باشم میام_
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 کسری نیشش و باز کرد و رو به جانان پرسید

  

 ی؟جانان عزیزم تو نمیا_

  

 بچه ها خندیدن،کسری اخم کرد

  

 درد چرا می خندید جدی گفتم_

 

 صحرا دستش و باال برد

  

 سرت با این جدی گفتنتخاک بر _
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 کسری نچ نچی کرد

  

قدیما زن داداش آدم شرم و حیا داشت بهت احترام میذاشت ازت _

کشید حاال زن داداش ما رو نگا بهم میگه خاک تو خجالت می

 سرت

  

 نه اینکه خیلی درست حسابی هستی باید بهت احترامم بذارمآخه _

  

 کسری ضربه ای به دستش زد

  

ن دست که نمک نداره اولین قراراتون و یادتون رفته ای بشکنه ای_

 چجوری موقعیت براتون جور می کردم؟

  

 بلند خندیدن منم خندیدم،بنیامین اخم کرد
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منِ از همه جا بی حاال نمی خواد پته بی شرمی شون رو جلوی _

 خبر بریزی رو آب

   

صدای گوشی از پشت سرم اومد سمت صدا برگشتم گوشی جانان 

ز بود و زنگ می خورد از رو میز برداشتم محمد بود ظهیر هم رو می

به گوشی خیره بود اخماش تو هم رفت گوشی رو دست کسری 

 دادم تا به جانان برسونه جانان گوشی رو گرفت و با دیدن شماره

 سایلنتش کرد،کسری کله ش رو خاروند و گفت:

  

 چرا جواب دوست ما رو نمیدی_

  

تی که حرفم و نمی پذیره چی باید بهش قبال جوابش و دادم وق_

 بگم؟
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 داغونه جانان میفهمم واقعا دوسِت داره_

  

ظهیر با اخمای درهم به کسری خیره شد صدای نفس های 

 انداخت و گفت:عصبیش رو می شنیدم جانان سرش و زیر 

  

 امیدوارم که باالخره حرفام رو درک کنه_

  

جواب منفی داده بود؟واقعا یعنی جانان به خاطر ظهیر به محمد 

مسخره ست چرا محمد نمی تونست توجه جانان و جلب کنه؟به 

خودم تشر زدم سینا هم مثل محمد بود پس چرا نمی تونست 

 توجهم و جلب کنه؟

 

 جان_بی_دل#
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 ۳٠۲_پارت#

 

 

 )جانان(

 

آخرین ظرف هم آبکشی کردم،نیم ساعتی می شد که صحرا و 

ی و ظهیر مونده بودن تا یه سری کیان و رها رفته بودن ولی کسر

 قرارداد های شرکت رو با بنیامین بررسی کنن،شیرآب رو بستم

  

 یه لیوان آب میدی _

  

سمتش برگشتم با دیدنش سرم و زیر انداختم آب دهنم و قورت 

 دادم
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 بله حتما_

  

لیوانی برداشتم و سمت یخچال رفتم بطری آب و بیرون آوردم 

کردم و دستش دادم،لیوان گرفت و خیره بهم یه لیوان و براش پر 

نفس همه رو سر کشید لیوان و جلوم گرفت دستم و سمتش بردم 

 تا ازش بگیرم ولی لیوان و ول نکرد بهش خیره شدم جدی گفت:

 

 باید باهات حرف بزنم_

  

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد

 

باشه،فردا برعکس همیشه این بار دلم نمی خواد هیچی زوری _

پنج عصر کافه منتظرتم،لوکیشن هم می فرستم برات اگه خواستی 

 بشنوی بیا اگه نخواستی هم مشکلی نیست
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به چشماش نگاه کردم،آروم بود لیوان رو دستم داد،سمت سینک 

 رفتم

 

 جانان_

 

برخالف چند لحظه پیش شیطنت تو چشماش موج نگاش کردم،

 می زد

 

 هت درخواست بدم،خر شو و بیاخیلی تالش کردم تا مثل آدم ب_

 

مات شده سرجام ایستادم،من باید به این آدم چی میگفتم؟چشمک 

 زد
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 می خوامت کالغک_

 

با لبخند از آشپزخونه بیرون رفت،قطره اشکی از چشمم چکید و 

م اومد،کاش اینجوری حرف نمی زد،بی همزمان هم لبخند رو لب

و زمان تو حال رو صندلی نشستم،کاش فردایی وجود نداشت 

همین لحظه می ایستاد،فردا باید این قضیه رو برای همیشه تموم 

 می کردم دستم و رو قلبم گذاشتم و آروم گفتم:

  

تحمل کن من و تو روزای سخت تر از این و هم تحمل کردیم _

هم تحمل کن اما من و ببخش،ببخش که بازم  گذشتن از ظهیر رو

 دارم بهت آسیب می زنم...

 

 جان_بی_دل#

 ۳٠۳_پارت#
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 )ظهیر(

 

گوشیم و روشن کردم،ساعت چهار و پنجاه و پنج دقیقه رو نشون 

می داد به اطراف نگاه کردم خبری از جانان نبود،صفحه گوشیم و 

اخم کردم باز کردم و وارد اینستاگرام شدم با دیدن پست محمد 

نوشته بود جانِ تو در جانِ من است معلوم بود برای جانان گذاشته 

 صفحه تو جمعی دسته عکس شدم پیجش خر،وارد ٔ  مرتیکهبود 

 بودم،جانان ندیده رو عکس این قبال و اینستا میومدم بود،کم ش

 چرا بود کرده تگ رو جانان زدم ضربه صفحه بود،رو عکس تو هم

 عکس دیدن با شدم پیجش بودم؟وارد هنکرد فالو رو جانان من

 تر شدبیش اخمم بود لباش رو همیشگی لبخند که خودش

 

 سالم_
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سرم و باال آوردم کی وارد کافی شاپ شده بود که متوجه نشدم؟با 

 دیدنش اخمام باز شد و جواب دادم

 

 سالم_

 

رو صندلی رو به روم نشست،روسریش همرنگ چشماش بود و 

 رده بودچهره ش رو دلنشین تر ک

 

 خوبی؟_

 

 بهم نگاه کرد

 

 ممنون شما خوبید؟_
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 االن خوبم_

 

 جلوی میز ایستادگارسون 

 

 سالم خوش اومدید چی میل دارید؟_

 

 رو به جانان گفتم:

 

 چی می خوری؟_

 

 هات چاکلت لطفا_

 

 به گارسون نگاه کردم
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 هات چاکلت و اسپرسو با دو تا کیک شکالتی_

 

 ید؟چشم چیز دیگه ای الزم ندار_

 

 خیر ممنون_

 

میومد،چشماش هم نگاهم و به جانان دوختم مضطرب به نظر 

 غمگین بود

 

 چیزی شده؟_

 

نگام کرد،نگاهش فرق داشت نمی تونستم بفهمم چرا اینجوریه 

 آروم جواب داذ
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 نه چیزی نشده_

 

 نذاشت بیشتر بپرسم و ادامه داد

 

 بفرماییدنمی تونم زیاد بمونم،شما گفتید باهام حرف دارید پس _

 

 به صندلی تکیه دادم

 

 گفتم اهل حاشیه رفتن هم نیستماصل کاری رو خیلی وقته _

 

 سرم و یه کم جلو آوردم
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 می خوامت تا آخرشم پای خواستنت می مونم_

 

 بی حرف نگام کرد

 

 می دونم اختالف سنیمون زیاده همین هم شاید کار و سخت کنه_

 

 جدی ادامه دادم

 

شتباه هم زیاد داشتم اما اینا تو همون من خیلی کارا کردم،ا_

مونن شاید به قول کسری گند اخالق باشم ولی برای میگذشته 

 کسی که می خوامش حاضرم هر کاری بکنم تا خوشبخت بشه

 

 گارسون سفارشها رو آورد و رو میز گذاشت
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 ممنون_

 

 نوش جان_

 

 جان_بی_دل#

 ۳٠۴_پارت#

 

 فتم:جانان بی حرف به میز خیره بود،آروم گ

 

 باه و گناهه اما...من همینم که می بینی،یکی که پر از اشت_

 

 نگام کرد،لبخند زدم
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 اما دلش بدجور لرزیده_

 

 آروم گفت:

 

ما با هم فرق داریم،من اعتقادات خاص خودم رو دارم و بهشون _

 پایبندم

 

 دستاش و بهم گره زد

 

 تفریحات شما خوردن مشروب و پارتی رفتنه_

 

 م خیره شدغمگین به چشما
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تفاوتهاست،من هیچی از شما نمی این فقط یکی از مشکالت و _

دونم،چیزایی هم که ازتون دیدم همیشه من و گیج کرده،گاهی 

حامی هستید و گاهی هم اونقدر تلخ میشید که کسی جرأت نمی 

 کنه طرفتون بیاد

 

 نفس عمیقی کشید

 

و دیگه  من در اصل امروز اومدم تا این قضیه همینجا تموم بشه_

 حرفی نمونه

 

 لبخند زد

 

جاها حمایتم کردید و من و به این باور رسوندید که هر خیلی _

 چقدر زبونتون تلخ باشه بازم میشه بهتون اعتماد کرد
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 از رو صندلی بلند شد

 

 فکر نکنم حرفی برای گفتن مونده باشه دیگه بهتره برم خداحافظ_

 

                      * 

 )جانان(

 

یط بمونم چون ف نگام کرد اصال نمی تونستم تو اون محبی حر

حس می کردم کنترل احساساتم و از دست میدم،کیفم و برداشتم و 

از کافه بیرون رفتم به پاهام فشار آوردم تا هر چه زودتر از اونجا 

دور بشم،قطره اشکی از چشمم پایین ریخت،چه م شده بود؟با 

انجام داده بودم پس حرص اشکم و پاک کردم،من کار درست و 

ت باشم با حس اینکه یکی پشتمه سمت دیوار دلیلی نداشت ناراح
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رفتم تا بتونه رد بشه اما همچنان پشت سرم حرکت می کرد 

چرخیدم با دیدن ظهیر متعجب سر جام ایستادم دستاش تو جیبش 

 بود و خونسرد نگام می کرد

 

 چیزی شده؟چرا دنبالم میاید؟_

 

 چشماش و باریک کرد

 

 تا حاال کسی بهت گفته ناقص العقلی؟_

 

 گنگ نگاش کردم،جلوتر اومد

 

 گذاشتم از کافه بیای بیرون تا بادی به کله ت بخوره_
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 نمی فهمم منظورتون چیه؟_

 

 اخم کرد

 

من شبیه احمقام؟یا شبیه پسرای بیست ساله که هوس کورشون _

 کرده و نمی دونن چه غلطی می کنن؟

 

 هبازم نمی فهمیدم چی میگ

 

از تو خوشم اومده و تو با خودت چی فکر کردی؟اینکه من _

 همینجوری اومدم باهات حرف بزنم و تموم؟

 

 نیشخند زد
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خانم کوچولو اون حرفایی که تو زدی رو من خیلی وقت پیش _

 بهش فکر کردم و به نتیجه رسیدم

 

رو سکویی که اونجا بود نشست،دستی به موهاش کشید و آروم 

 ادامه داد

 

جود داشت انتقام تی زندان بودم تنها چیزی که تو ذهنم ووق_

بود،روزای خیلی بدی رو گذروندم شاید اگه هر کس دیگه ای این 

کار و باهام می کرد اینقدر اذیت نمی شدم اما من از رفیقم خورده 

 بودم

 

 اشاره کرد پیشش بشینم،کنارش نشستم،نگام کرد
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پیدا کردن سعید باشه  می خواستم وقتی اومدم بیرون تنها هدفم_

فم اون نشد،تو خرابش کردی اما خودتم تحملش و اما نشد تنها هد

 آسون تر کردی،بعد تو انگار دیگه انتقام تنها هدف نبود

 

 جان_بی_دل#

 ۳٠۵_پارت#

 

 

 مهربون نگام کرد

 

مشکلت مشروبه؟دوسش دارم چون وقتی دلم نمی خواد به _

اد نیستم نخورم هم هیچی فکر کنم رفیق خوبیه ولی بهش معت

 چیزیم نمیشه
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 لحن گیرا و خاص مربوط به خودش لب زدبا 

 

 اما مطمئنم که معتاد چشمات شدم_

 

بدون پلک زدن بهش خیره بودم چرا مالحظه من و نمی کرد؟چرا 

 نمی فهمید دلِ من جنبه نداره؟

 

پارتی رو تو هم باهاش مشکلی نداشته باشی وقتی زن داشته _

اما تعهد مشکل دارم،شاید بد به نظر بیام  باشم خودم باهاش

 حالیمه

 

 سرم و زیر انداختم
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قرار نیست من کسی رو تغییر بدم،من نمی خوام با امید تغییر _

دادن با کسی ازدواج کنم چون شما اگه بخاطر من تغییر کنید 

 ممکنه بعدا پشیمون بشید و... 

 

 نذاشت جمله م و ادامه بدم

 

 بدم پشیمون میشماگه تو رو هم از دست _

 

کردم از کی تا حاال چشمای یه پسر برام به چشماش نگاه 

 خواستنی شده بود؟ 

 

قول نمیدم همونی باشم که می خوای اما سعیم رو می کنم در _

ضمن من آدمی نیستم که بخاطر کسی تغییر کنم من بخاطر 
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خودم تغییر می کنم،زندگی من اولویت بندی داره و تو هم صدر 

 ویتامیجدول اول

 

 الل شده بودم مهربون چشمک زد زبونم نمی چرخید و انگار

 

 مشکل بعدی لطفا_

 

 نفس حبس شده م رو بیرون دادم

 

شما هنوزم دنبال انتقامید،خیلی وقتا باهام تلخ حرف می زنید و از _

 همه مهم تر خیلی عصبانی هستید و گاهی آدم و می ترسونید

 

 چند لحظه به چشمام خیره شد و گفت:
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دیگه دستم بهشون نمیرسه تا کاری تو که ریدی تو انتقامم _

بکنم،در مورد تلخ بودن و عصبانیتمم قبول من وقتی عصبی میشم 

کنترل زبونم رو ندارم اما فکر کنم تو می تونی باالخره مهارش 

 کنی

 

 با شرم سرم و زیر انداختم،خندید

 

 تو این هوا لبو هم می چسبه_

 

 ور که سرم زیر بود پرسیدملب و گاز گرفتم،همونط

 

 اگه پیداشون کنید انتقام می گیرید؟ _

 

 جواب نداد،سرم و باال گرفتم
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اگه سعید و پیدا کنم رو در رو باهاش زیاد کار دارم اما نه به _

 خونواده ش کاری ندارم چون این بار می ترسم

 

 از چی می ترسید؟ _

 

 ن بدی می ترسماز اینکه کنارم باشی و بخاطر گناه من تو تاوا_

 

 فتچادرم و گر

 

همونطور که گفتم می خوامت و تا آخرشم پای این خواستن _

 میمونم اما نه به زور

 

 آروم و شمرده گفت:
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 من تو رو با دلی که برای من تند می تپه می خوام_

 

حرفاش تازگی داشت،عجیب بود،حسی که داشتم زیادی نا آشنا 

آورد و گوشه چادرم و باال بود،ظهیر داشت باهام چیکار می کرد؟

 بوسید،قطره اشکی از چشمام پایین ریخت

 

من می خوام چشمایی رو اینجوری ببوسم که با دیدنم ذوق می _

 کنه

 

 با صدای گرفته لب زد

 

 تکلیف چیه فرمانده؟سینه خیز برم یا تشویقی مرخصی میدی؟_
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 با بغض خندیدم،لبخند زد

 

 قربون خنده هات_

 

ارم و هر آن ممکن دم،حس می کردم تب دآب دهنم و قورت دا

 بود ضربان قلبم حالِ دلم و رسوا کنه،به سختی لب باز کردم

 

 من باید فکر کنم_

 

 از انتظار خوشم نمیاد ولی باشه یه روز فکر کن_

 

 متعجب نگاش کردم دستاش و باال برد
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اینجوری نگام نکن از یه آدم بی منطق انتظار نداری که یه روزه _

 ؟آدم بشه

 

کاری می کرد که اصال جایی برای اعتراض کردن چرا امروز 

 نداشته باشم؟با شیطنت چشمک زد

 

 فکر کن اما فکری که به نفع من باشه_

 

 جان_بی_دل#

 ۳٠۶_پارت#

 

 )جانان(
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با خستگی در و باز کردم و وارد خونه شدم،به سختی سمت مبل 

ودم و قدم برداشتم و نشستم،چند ساعتی می شد که مطب دکتر ب

اقت فرسا بود،بنیامین بخاطر زخما و سوختگی هام برام واقعا ط

وقت گرفته بود و قرار بود با لیزر از بین برن،با صدای پیامک 

گوشیم به خودم اومدم از تو کیفم گوشیم و بیرون کشیدم با دیدن 

اسم ظهیر ضربان قلبم باال رفت چند نفس عمیق کشیدم تا عادی 

ونم افتاده بود؟دو هفته از که جدیدا به جبشم این چه مرضی بود 

گذشت دو هفته ای که هر اون روزی که با ظهیر بیرون رفتم می

روزش و ظهیر یا زنگ زده بود یا پیام داده بود پیامش و باز کردم 

نوشته بود جانان اگه تا همین امشب جوابت و بهم ندی پا میشم 

؟لبخندی رو میام پیش بنیامین ازت جواب می گیرم شیرفهم شد

ام اومد نمی دونستم منتظر چی بودم؟فهمیده بودم که دوسش لب

دارم که برای اولین بار تو زندگیم حس خاصی به یه نفر 

دارم،اوالش فکر می کردم یه حس زودگذره ولی اینطوری نبود و 

فقط داشتم خودم و گول میزدم گاهی که با خودم فکر می کردم 

هی میگیرم ولی م تصمیم اشتبابه این نتیجه می رسیدم که دار
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وقتی بعدش به این فکر می کردم که شاید اگه از دستش بدم بعدا 

تا آخ عمر حسرت بخورم بیخیال می شدم من تصمیم خودم و 

گرفته بودم شاید اشتباه یا شایدم درست باشه نمیدونستم ولی از 

این مطمئن بودم که حسی که درونم بود می گفت باالخره دلت و 

پ کردم جواب چی؟می دونستم با دیدن این اختی،براش تایبهش ب

پیام میتونه تا چه حد عصبی بشه لبخند زدم حس می کردم با 

اومدن ظهیر به زندگیم شیطنت درونیم بیدار شده بود گوشیم زنگ 

 خورد خنده م گرفت پس عصبی شده بود جواب دادم

  

 بله_

 

 با حرص گفت:

  

و حالت و گرفتم  تی امشب اومدمبله و بال جواب چی دیگه؟ها؟وق_

 بهت میگم جواب چی
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 لبخند زدم

  

 سالم_

  

 علیک_

  

 چرا اینقدر عصبانی؟_

  

من حس می کردم تو به آدم آرامش میدی ولی می بینم زهی _

 خیال باطل یه هفته ست که از دستت دیوونه شدم

  

خب شما اگه به جای این همه پیگیری دو هفته درست حسابی _

 دادید درست حسابی فکر کنم اذیت نمی شدیدت می به من وق
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 آروم پرسید

  

 هنوز فکر نکردی یعنی؟_

  

 دلم نیومد بیشتر از این اذیتش کنم

  

 چرا فکر کردم_

  

 سکوت کرد

  

 خب_
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آب دهنم و قورت دادم قطعا داشتم مهم ترین تصمیم زندگیم رو 

 به زبون میاوردم

  

می تونم اونی که باید ی من نمی دونم که برای خوشبختی یک_

 باشم یا نه اما سعیم و می کنم

  

 چند لحظه مکث کرد

 

 این یعنی بله؟_

  

 لبخند زدم و آروم جواب دادم

  

 بله_
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 با خوشحالی داد زد

  

 به قربون اون بله پر شرم و حیات_

  

هوا گرم شده بود یا من تب داشتم؟در حال ذوب شدن بودم 

 دستپاچه گفتم:

  

 د برم کاری ندارید؟بایخب من _

  

 خندید

  

می تونم تصور کنم که االن گونه هات قرمز شده و چقدر _

 خوردنی شدی
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 زود گفتم

  

 خداحافظ_

  

 باز خندید

  

 کجا؟تازه کارمون با هم شروع شده فرار نداریم_

 

 آروم لب زدم

 

 حس می کنم انرژی زیادی از دست دادم واقعا نیاز به فرار دارم_

 

 گفت: لحن خاصیبا 
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 باشه فرار کن اما خیلی زود گیر میوفتی خانومم،خداحافظ_

  

گوشی رو قطع کردم نفس نفس میزدم انگار که کیلومترها دویدم 

گلوم خشک شده بود اولین بار بود که این حرفا رو از زبون یه پسر 

 می شنیدم شایدم به قول افسانه من زیادی آکبند بودم...

 

 جان_بی_دل#

 ۳٠۷_پارت#

 

 حمد()م

 

دلتنگی درد بی درمونیه که می تونه هر کسی رو از پا دربیاره و ذره 

ذره از وجودت و بگیره گاهی به گلوت چنگ میزنه و تا مرز خفگی 
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می بره گاهی هم اونقدر سست و آرومت می کنه که توانایی این و 

داری تا سالها بدون حرف و پلک زدن به یه نقطه خیره بشی و 

 رتش مسکنی بشه برای دردات.... ر خاطرات و صومرو

آه عمیقی کشیدم نمی دونستم روزا و شبام چجوری می گذره کجا 

میرم و چیکار می کنم هیچی نمی دونستم شبا میومدم و کنار 

درخت آلبالوی داخل حیاط میشستم و ساعتا با یاد چشماش به فکر 

خوب کنه  فرو می رفتم،هیچ کس و هیچ چیز نمی تونست حالم و

 فقط میذاشت یه بار دیگه برای به دست آوردنش تالش کنمکاش 

  

 محمد مامان جان چرا اینجا نشستی؟_

  

به مامان نگاه کردم حق داشت از حال و روزم تعجب کنه آخه من 

و چه به درخت آلبالوی داخل حیاط؟اصال تا قبل از این قضایا می 

ی بود تی که چند وقتدونستم که تو حیاط درخت آلبالو داریم؟درخ

 خلوتگاهم شده بود
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 چرا چیزی نمیگی محمد؟_

  

 با صدای خشک و گرفته ای گفتم:

  

 چی بگم مامان_

  

 کنارم نشست

  

چرا به خودت نمیای ؟چرا نمی خوای بیخیال بشی؟مگه بهت _

 جواب رد نداده پس دیگه مشکلت چیه؟معلومه که نمی خوادت

  

 پوزخند زدم
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 ی گفتی بهم فرصت می دادرفا رو بهش نمشاید اگه اون ح_

  

 من به خاطر تو اون کار و کردم_

 

 عصبی جواب دادم

  

 بسه مامان بسه نمی خوام چیزی بشنوم_

  

اینجوری نباش محمد تو قوی تر از اینی که بخوای برای یه _

 دختر اینجوری داغون بشی

  

رفت و من و به حال خودم نمی چرا بس نمی کرد؟چرا نمی

ه شده بودم من داشتم تو داغ از دست دادنش ذاشت؟آره من دیوون

 می سوختم
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 تنهام بذار مامان_

  

سعی کن زودتر به خودت بیای می خوام برات برم خواستگاری به _

 راحیل فکر کن قطعا اون می تونه خیلی بهتر از جانان باشه

  

 بی اراده داد زدم

  

 تمومش کن_

  

د و رفت،راحیل کشید و از کنارم بلند شچیزی نگفت آه عمیقی 

بهتر بود مامان اگه می دونستی راحیل باهام چیکار کرد بازم می 

گفتی اون بهتر بود؟نمی دونستم باید غم چی رو داشته باشم خودم 

و یا جانان رو؟وقتی به حرفایی که مامان بار جانان کرده بود فکر 
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نبود اون الیق می کردم اعصابم بهم می ریخت جانان حقش این 

ن حرفا نبود بهش حق می دادم که نخواد حتی جواب شنیدن او

تلفنم و بده ولی چجوری باید این و به دل بی منطقم حالی می 

 کردم؟چجوری باید بهش می فهموندم جانان حق داره؟

  

                     **** 

 )ظهیر( 

  

و به جانان رو به روی تلویزیون رو مبل نشستم گوشیم و در آوردم 

یکار می کنی؟داری برای اون لندهور شام درست می پیام دادم:چ

کنی؟بعد چند دقیقه جواب داد:خیر دارم چایی دم می کنم شام 

خوردیم اونی هم که بهش میگید لندهور عموی بنده ست که 

خیلی هم دوسش دارم،لبخندی رو لبام اومد می دونستم چقدر رو 

 بنیامین حساسه
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اه می کنی و لبخند ژکوند زیر زیرکی به گوشیت نگ می بینم که_

 می زنی خبریه؟

  

 به کسری نگاه کردم

  

 تو خودت خونه زندگی نداری همش اینجا ولی؟ _

  

 گاز بزرگی به سیب قرمزی که دستش بود زد و با دهن پر گفت:

  

 اینجا هم خونه خودمه فرقی نداره_

  

 شونه م گذاشتچیزی نگفتم کنارم نشست دستش و رو 

  

 ؟شاد می زنیولی جدا خبریه_
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 خونسرد جواب دادم

  

 کم کم کت و شلوار عروسی بخر_

  

 متعجب نگام کرد

 

 اونوقت برای عروسی کی؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۳٠۸_پارت#

 

 با بیخیالی گفتم:
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 من_

  

 عروس کیه؟_

  

 جانان_

  

به سرفه افتاد چند مشت به پشتش زدم حالش بهتر شد با تعجب 

 سیدپر

  

 مگه جانان قبول کرده؟_

  

 نیشخند زدم
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 آره_

  

 ناباور نگام کرد با صدای متعجبی گفت:

  

 باورم نمیشه_

  

 سعی کن باورت بشه_

  

از جاش بلند شد سمت اتاق رفت برای جانان نوشتم:کی به بنیامین 

 میگی؟ کسری لباس پوشیده از اتاق بیرون اومد

  

 کجا به سالمتی؟_

 

 دادآروم جواب 
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 خونه_

  

جام بلند شدم رو به روش ایستادم با اخمای  قیافه ش پکر بود از

 درهم گفتم:

  

 چرا از اینکه جانان قبول کرده ناراحتی؟مشکلش چیه؟_

  

 با ناراحتی لب زد

  

 مشکل تویی داداش مشکل اینه که جانان برا تو خیلیه_

  

 عصبی گفتم:
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داداشت قراره با یه همچین خب که چی؟باید خوشحال باشی که _

 کنهدختری ازدواج 

 

 پوزخند زد

  

برای تو خوشحالم که دختری مثل جانان زنت بشه اما برای _

 جانان نمی تونم خوشحال باشم

  

 با صدای بلند گفتم:

  

مگه قراره چیکارش کنم؟قراره شکنجه ش کنم؟یا قراره تو خونه _

 زندونیش کنم؟

  

 نگام کرد
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 ارم چی میگمخودت می دونی د_

  

 داد زدم

  

 ی دونم تمومش کن کسری نه من هیچی نم_

  

 این کار و نکن داداش بیخیالش شو_

  

 عصبی گفتم:

  

 نمی تونم می فهمی؟_
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 پس باید حقیقت و بهش بگی_

  

 نزدیکش شدم به چشماش خیره شدم و محکم و شمرده گفتم:

  

 حقیقت چیزیه که همه می دونن فهمیدی؟_

  

 پوزخند زد

  

 بس بودی؟یعنی همه می دونن این پنج سال چرا ح_

  

 یقه ش و محکم گرفتم از ال به الی دندونای کلید شده م غریدم
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آره همه می دونن رفیقم نارفیقی کرد و تو ماشینم مواد جاسازی _

کرد و وقتی که بنیامین هم همراهم بود ما رو گرفتن تو هم بدون 

 جز این چیز دیگه ای تکرار کنی حتی تو ذهنتم حق نداری

  

 بودچشماش قرمز شده 

 

 می خوای با این حرفا خودت و گول بزنی یا من و؟_

  

 تمومش کن_

  

 تو حتی به بنیامین هم د..._

  

 نذاشتم جمله ش و کامل کنه داد زدم
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 بسه_

  

 با غم گفت

  

دوست داشتنت و باور ندارم ظهیر قلبت اونقدر سیاهه که نمی _

 باور کنم جانان و دوست داریتونم 

  

 چکید قطره اشکی از چشماش

  

دنیای جانان زمین تا آسمون با تو فرق داره صاف صافه دنیاش _

 رو کثیف نکن ظهیر

  

یقه ش و ول کردم بی رمق به دیوار تکیه دادم سمتم اومد خیره به 

 چشمام با لحن غمگینی گفت:
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می رفتم پیش جانان و اگه می شد اگه می تونستم همین حاال _

 همه چیز و می گفتم

  

 قورت دادآب دهنش و 

  

 ولی حیف که نمیشه ولی حیف که..._

  

در و باز کرد و از خونه بیرون رفت رو زمین سر خوردم چشمام و 

بستم و سرم و به دیوار تکیه دادم تا کی باید تاوان می دادم؟با چه 

رق میکنه؟با چه زبونی باید می گفتم که دوست داشتن جانان ف

و زندگیم فکرِ از دست دادن زبونی باید می گفتم برای اولین بار ت

 یکی من و ترسو کرده؟

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 جان_بی_دل#

 ۳٠۹_پارت#

 

 )رها(

 

تماس رو قطع کردم چیزی رو که شنیده بودم باور نمی کردم 

 حرف صحرا تو گوشم تکرار شد

  

 جانان قبول کرده_

  

وری می شد؟آب دهنم و قورت چشمام و بستم چرا؟چرا باید اینط

لند شدم باید یه کاری می کردم نمی دادم بی رمق از رو صندلی ب

تونستم بذارم این اتفاق بیوفته،سمت اتاق بنیامین قدم برداشتم و 
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در زدم و وارد شدم به بنیامین و مهندس شایگان که کنار هم 

 ایستاده بودن نگاه کردم با بی حالی گفتم:

  

 طف می کنید چند لحظه بیاید؟مهندس فرهادی ل_

 

 ب زدبنیامین رو به شایگان ل

  

 ببخشید االن برمی گردم مهندس_

  

 خواهش می کنم_

  

 سمتم اومد و در اتاق و بست 

  

 چی شده؟_
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 اینجا نمیشه بیا بریم بیرون_

  

 آخه..._

  

 آخه نداره بنیامین واجبه باید بگم_

  

 خیلی خب بریم_

  

رفتیم و سمت فضای سبزی که رو به روی از شرکت بیرون 

و صندلی نشستم بنیامین هم کنارم شرکت بود حرکت کردیم ر

 نشست

  

 خب قضیه چیه؟_
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 از رفیق شفیقت خبر داری؟_

  

 رفیقم؟کی رو میگی؟_

  

 ظهیر_

  

 ظهیر چی؟_

  

 نیشخند زدم

  

 خبر داری از دردونه ت خواستگاری کرده؟_
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 ناباور نگام کرد

  

 چرا چرت و پرت میگی رها_

 

 خواستگاری کردهچرت و پرت نیست واقعیته ظهیر از جانان _

  

 پوزخند زدم

  

 جانانم قبول کرده_

  

 عصبی از جاش بلند شد

  

 امکان نداره_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 از رو صندلی بلند شدم

  

منم فکر می کردم امکان نداره ولی می بینی که ظاهرا امکان _

 داره

  

 داد زد

  

 کرده از جانان خواستگاری کردهغلط _

  

 سمت شرکت حرکت کرد پشت سرش رفتم

  

 ای چیکار کنی؟میخو_
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می خوام بهش حالی کنم که یه تار موی جانان و بهش نمیدم _

 چه برسه به خودش رو

  

عصبی سمت ماشینش رفت و سوار شد،با سرعت از کنارم رد شد 

بود می دونستم نفس عمیقی کشیدم خیالم تا حدودی راحت شده 

که بنیامین نمیذاره این وصلت سر بگیره با اینکه جونش و برای 

ظهیر می داد ولی حاضر نبود جانان و بهش بده دوستش و خوب 

 می شناخت...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۱٠_پارت#

 

 )ظهیر(
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با شنیدن صدای زنگ سمت در رفتم در و باز کردم متعجب به 

 بود؟ بنیامین نگاه کردم چرا اینقدر آشفته

  

 سالم بیا تو_

  

تم و سمت بدون اینکه جواب سالمم رو بده وارد خونه شد در و بس

 سالن رفتیم

  

 این وقت روز اینجا چیکار می کنی؟_

 

با شتاب سمتم برگشت و مشت محکمی به صورتم زد چون انتظار 

این کار و نداشتم غافلگیر شدم و تعادلم و از دست دادم چند قدم 

 خون و رو پوستم احساس کردم غریدم عقب رفتم گرمی 
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 چیکار می کنی یابو زده به سرت؟_

  

 تر اومد یقه م و گرفت تو صورتم داد زد نزدیک

  

انگار که تو زده به سرت به چه حقی از جانان خواستگاری _

کردی؟ها؟تو رو چه به زن گرفتن؟فکر کردی من میذارم جانان 

 باهات ازدواج کنه؟

  

 نیشخند زدم

  

تو چیکاره شی؟خودش عقل و شعور داره قبول کرده قرار بود _

 گفته امروز بهت بگه که ظاهرا
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خواست مشت دیگه ای تو صورتم بزنه که پیش دستی کردم و 

 مشت محکمی بهش زدم چند قدم عقب رفت صدام و بلند کردم

  

چیه؟ مشکلش چیه؟دوسش دارم گناه که نکردم می خوام زنم _

 بشه

  

 رد یکی اون می زد و یکی من داد زدبهم حمله ک

  

 تو بزرگ تره لقمه اندازه دهنت بردار جانان خیلی از دهن_

  

 بلند تر داد زدم

  

 عاشقشم لعنتی _
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یقه همدیگه رو ول کردیم نفس نفس می زدیم نمی دونم چقدر 

بهم مشت زده بودیم ولی هر دوتامون خونی بودیم رو زمین 

م بنیامین هم با فاصله از من رو زمین نشستم و به دیوار تکیه داد

 سر خورد آروم گفت:

  

ون نقشه هات و بهم ریخت،نقشه هایی می خوای اذیتش کنی؟ا_

 که برات همه چیز بود،می خوای از اونم انتقام بگیری؟

 

 عصبی خندیدم

 

 ذهنت مریضه برو خودت و درمان کن_

 

 فکر جانان و از سرت بیرون کن_
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 خندیدم

 

 بیرونش کنمبشین تا _

 

 بی حال گفت:

  

 نمیذارم بهش نزدیک بشی_

  

 شماره جانان و گرفتمگوشیم و از تو جیبم در آوردم 

  

 چیکار می کنی؟_

  

 می خوام بدونم نظر جانان هم با تو یکیه_
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 جانان جواب داد 

  

 بله_

  

 رو بلند گو گذاشتم

  

 کجایی؟_

 

 پرسید

  

 چرا صداتون اینجوریه؟_
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 ؟میگم کجایی_

  

 اومدم شرکت یه سری به راضیه بزنم_

  

 بیا خونه م_

  

 متعجب گفت:

  

 چرا؟_

  

 عموت اینجاست مثل اینکه خوب تفهیمش نکردیخان _

  

 بنیامین؟اون اونجا چیکار می کنه؟_
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 مگه خودت بهش نگفتی قضیه رو؟_

  

 نه من چیزی نگفتم_

 

 بنیامین لب زد

  

 رها گفت_

  

 خودش و ریختدختره ی عفریته زهر 

 

بیا اینجا عموت دیوونه شده فکر می کنه می خوام ازت انتقام _

 ه در واقع با زن گرفتن از خودم انتقام می گیرمبگیرم نمی دون
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 با لبخند ادامه دادم

 

 بیا قشنگم بیا فضا معنویه فقط تو رو کم داره_

  

 بنیامین با شنیدن کلمه قشنگم داد زد

  

 خفه شو_

  

کرد گوشی از دستم افتاد انگار بدنمون سر شده بود سمتم حمله 

 ..مشت هایی که بهم می زدیم و حس نمی کردیم.

 

 جان_بی_دل#

 ۳۱۱_پارت#
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 )جانان(

 

با عجله از ماشین کسری پیاده شدم سمت در رفتیم کسری کلید 

داشت در و باز کرد سوار آسانسور شدیم دلشوره داشتم خوب بود 

و تا فهمید گفت منم میام کسری که حداقل کسری شرکت بود 

 نگام کرد

  

 آروم باش چیزی نیست_

  

 قت دعواشون نشده باشهگوشی از دستش افتاد یه و_

  

آسانسور ایستاد بیرون رفتیم با کلید در و باز کرد و وارد شد منم 

پشت سرش داخل رفتم وارد سالن شدیم با دیدن ظهیر و بنیامین 

دهنم گذاشتم و ناباور بهشون ناخواسته جیغ کشیدم دستم و رو 
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نگاه کردم سر و صورتشون خونی بود ظهیر تو اون حال لبخند زد 

 با صدای بی رقمی گفت:و 

  

 جیغ نزن من از زن جیغ جیغو خوشم نمیاد_

  

 بنیامین بی حال غرید

  

 خفه شو_

  

 کسری سمتشون رفت و گفت:

  

 یا خدا چیکار کردید با خودتون؟این چه وضعیتیه؟_
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نمی تونستم از جام تکون بخورم باورم نمی شد که بخاطر من 

گلوم و گرفته بود به  اینجوری خودشون و اش و الش کردن بغض

سختی پاهام و تکون دادم و سمتشون رفتم وسطشون رو زانو 

 نشستم با صدای لرزون گفتم:

  

 چرا اینجوری کردید؟_

  

 به بنیامین خیره شدم

  

نیومدی این بال رو سر من بیاری؟اگه  چرا نیومدی سراغ من؟چرا_

 گناهه اگه خالفه باید منم مجازات بشم مگه نه؟

  

 فت فقط نگام کرد غمگین ادامه دادمهیچی نگ
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چرا چیزی نمیگی؟اومدی چی رو ثابت کنی؟اینکه من برات _

 مهمم؟اینجوری میخوای ازم مراقبت کنی؟با دعوا و کتک کاری؟

  

 ندم و به ظهیر خیره شدمبازم چیزی نگفت سرم و چرخو

  

می خوای اینجوری خوشبختم کنی؟برای اثبات دوست داشتنت _

ی؟چرا از خودت دفاع نمی کنی؟چرا به جای اینکه کتک کاری کن

داد بزنی و مشت بکوبی نمیگی که هر کاری می کنی تا خم به 

 ابروم نیاد؟ 

  

 اونم چیزی نگفت بهم خیره شد از جام بلند شدم

  

دلم نمی خواد برای سر و صورت خونیتون نگران باشم شما حتی _

 هم افتادید؟ مگه رفیق نیستید؟پس این چه وضعیه؟چرا به جون

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 رو به بنیامین گفتم:

  

مشکل چیه بنیامین خان؟مخالفی؟خب بگو مخالفم این کارا دیگه _

 چه معنی داره؟

  

 با سستی از جاش بلند شد و سمتم اومد بی حال گفت:

  

 ش داری؟دوس_

  

بهش خیره شدم از دستشون عصبانی بودم از اینکه اینجوری 

 بودمهمدیگه رو خونی کرده بودن دلخور 

  

 با توام دوسش داری؟_
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به ظهیر نگاه کردم لبخند زد و با اطمینان چشماش و باز و بسته 

 کرد رو به بنیامین آروم لب زدم

 

 آره_

  

 ادامه دادم

  

 دوسش دارم_

  

ناباور نگام کرد،مگه ظهیر بهترین رفیقش نبود؟چرا اینجوری می 

 کرد؟

 

 جان_بی_دل#
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 ۳۱۲_پارت#

 

 )جانان(

 

پشتی مبل تکیه دادم خسته از اتفاقات امروز چشمام و سرم و به 

بستم فکر نمی کردم اینجوری بشه از وقتی برگشته بودیم بنیامین 

ش و من و با بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه رفته بود تو اتاق

افکار پریشونم تنها گذاشته بود هیچ وقت فکر نمی کردم بنیامین 

ش از داداش هم مخالف باشه چون می دونستم ظهیر برا

عزیزتره،با صدای باز شدن درِ اتاق بنیامین چشمام و باز کردم 

بنیامین از اتاق بیرون اومد سمتم قدم برداشت و رو مبل روبه روم 

بود دلم برای کبودیش ریش شد بمیرم  نشست صورتش کبود شده

 براش با ناراحتی گفتم:

  

 درد داری؟_
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تم نگاه کرد و بی مقدمه و بدون اینکه جوابم و بده جدی به صور

 آروم و شمرده گفت:

  

ظهیر نمی تونه شوهر خوبی برات باشه اما هیچ اجباری تو کار _

 نیست اونجا بهم گفتی که دوسش داری

  

 نیشخند زد

  

جدید بود برام تا حاال همچین حرفی ازت نشنیده بودم تصمیم با _

 خودته

 

 ادامه داد
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 اما باید انتخاب کنی_

  

 اش کردمگنگ نگ

  

 چی رو باید انتخاب کنم؟_

  

 یا من یا ظهیر_

 

 ناباور بهش خیره شدم داشت چی می گفت؟

  

 چی میگی بنیامین؟_

  

زندگیت و بکنی ولی انتخاب اون می تونی اون و انتخاب کنی و _

 مساویه با نبودن من
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چرا داشت این کار و می کرد؟اصال چطور دلش میومد اینقدر راحت 

 با صدای لرزون گفتم:ازم بگذره 

  

اون و انتخاب کنم و بیخیال تو بشم؟بعدش تو دیگه کاری باهام _

 نداری؟یعنی میخوای بگی... 

  

 نذاشت جمله م و کامل کنم

  

 موقع فکر کن بنیامین مرده اون_

  

خشک شده نگاش کردم فکر می کردم بنیامین مرده؟به همین 

ت خودش و ازم راحتی؟مگه من جز اون کی رو داشتم؟می خواس
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بگیره؟به چه جرمی؟به جرم عاشقی؟بی تفاوت نگام کرد چرا 

 چشماش اینقدر سرد بود؟مگه چیکار کرده بودم

  

 اون؟البته میتونی چند روزی رو فکر کنیخب منتظرم من یا _

  

 از جام بلند شدم با صدای آروم و لرزون گفتم:

  

تم مثل تو برای فکر کردن نیاز به زمان ندارم من مثل تو نیس_

 نمی تونم با بی تفاوتی ازت بگذرم

  

 داشتم خفه می شدم اشکام پایین ریخت

  

ه دردم می می خوای خودت و ازم بگیری؟تو نباشی زندگی به چ_

 خوره؟
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خیره نگام کرد چشماش غمگین شده بود آب دهنم و قورت دادم 

 صورتم خیس شده بود

  

هیچ پسری نداشتم  آره ظهیر و دوست دارم حسی که تا حاال به_

دوسش دارم ولی اگه تو نباشی هیچی نمی خوام حاضرم تا آخر 

 عمر حسرت این رو که بهش نرسیدم و بخورم ولی تو پیشم باشی

  

از جاش بلند شد و سمتم اومد خواست دستم و بگیره که عقب 

 رفتم

 

 جلو نیا_

  

 من فقط..._
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 نذاشتم ادامه بده

  

ی من حق انتخاب بین خودت و چیزی نگو دیگه هیچ وقت برا_

 یکی دیگه رو نذار هیچ وقت

  

 از کنارش رد شدم مچ دستم و گرفت،با غم لب زد

  

 می دونی که دار و ندارمی؟_

  

 با چشمای اشکی نگاش کردم

  

 تا امروز می دونستم ولی از این به بعد دیگه نمی دونم_
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 با بغض گفت:

 

شبختی رو نچشی،از می ترسم جانان،می ترسم از اینکه طعم خو_

ظهیر و عصبانی بودناش می ترسم،از اینکه بلد نباشه درست باهات 

 رفتار کنه می ترسم

 

 داد زد

 

 اشکت و دربیاره وحشت دارم من از اینکه بازم یکی_

 

 با گریه گفتم:

 

 دیگه هیچ وقت نخواه خودت و ازم بگیری هیچ وقت_
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 د اتاقم بشم گفتم:دستم و از دستش بیرون کشیدم قبل از اینکه وار

  

 به ظهیر از طرف من بگو نه_

  

وارد اتاقم شدم دستام و رو چشمام گذاشتم و هق زدم به خاطر 

ظهیر،بنیامین برای دل همه مون گریه کردم من نمی خودم 

تونستم از بنیامین دست بکشم از این مطمئن بودم اما ظهیر 

د وقتی می چی؟می تونستم بیخیالش بشم؟می تونستم از این به بع

دیدمش دیگه نفسم تند نشه؟واقعا می تونستم؟پس ظهیر چی می 

م که نمیشه شد؟دلِ اون چی؟ خودم طاقتش رو نداشتم تا بهش بگ

 که نمی تونیم...

 رو تخت دراز کشیدم چشمام و بستم و با گریه لب زدم

 

 ببخش ظهیر ببخش که نمیشه ببخش که نمیذارن..._
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 جان_بی_دل#

 ۳۱۳_پارت#

 

 ر()ظهی

 

برای بار پنجم شماره جانان رو گرفتم اما همچنان جواب نمی داد 

که جانان جوابش از وقتی بنیامین اونجوری با پوزخند گفته بود 

 منفیه زده بود به سرم، شماره خونه بنیامین و گرفتم و منتظر موندم

  

 بله_

 

 با شنیدن صداش عصبی غریدم
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 چرا گوشیت و برنمی داری؟_

  

 مکث کرد

  

 سالم_

 

 داد زدم

  

 بنیامین داره چرت میگه دیگه درسته؟_

  

 چیزی نگفت صدای نفس کشیدناش میومد صدام و باال بردم

  

 با توام بگو که بنیامین چرت گفته_
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 آروم جواب داد

  

نمی خواستم اینجوری بشه ولی خب شاید حکمت خداست _

می بنیامین از من می خواد بین اون و و شما انتخاب کنم من ن

 تونم،نمی تونم بنیامینی رو که هم برام پدر بوده هم مادر ول کنم

  

 داد زدم

  

 راحتی بیخیالم بشی؟پس من چی؟می خوای به همین _

  

 با بغض گفت:

  

 راحت نیست ولی تا وقتی بنیامین راضی نباشه کاری نمیشه کرد_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 با حرص توپیدم

 

وز رو من نمردم که بغض می کنی،ظهیر نیستم اگه اون چلغ_

 راضی نکنم 

 

 چیزی نگفت،آروم صداش زدم

 

 جانان_

 

 صدای آرومش تو گوشی پیچید

 

 بله_
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 لبخند زدم

 

 ی کنمدرستش م_

 

 زیر لب آروم زمزمه کردم

  

 لعنت بهت بنیامین_

  

 انگار شنید چون معترض گفت:

  

 آقا ظهیر_

  

 درد و آقا ظهیر این آقا چیه می چسبونی تنگ اسم من؟_
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 چیزی نگفت

  

 تمرین کن با خودت که بگی ظهیر_

 

بازم چیزی نگفت،معلوم بود بنیامین کره خر بدجور اذیتش کرده،بی 

 گفت:حال 

 

 می تونم برم؟یه کم سردرد دارم_

 

 برو بخواب بهتر میشی_

 

 چشم،خداحافظ_
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 مواظب خودت باش خداحافظ_

 

تماس رو قطع کردم،دستام و مشت کردم،کور خونده بود هر کسی 

 می کرد می تونه جانان و ازم بگیره... که فکر

 

                           *** 

 )رها(

 

 واقعا؟_

 

 دصحرا جواب دا

  

 آره مثل اینکه بنیامین خیلی جدی رفتار کرده_
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 به قیافه پکرش نگاه کردم

  

 حاال چته؟چرا قیافه ت این شکلیه؟_

  

 دلم برای جانان می سوزه_

  

ازدواج می کرد باید دلت براش می دلت نسوزه اگه با ظهیر _

 سوخت

 

 صحرا نگام کرد

  

 ظهیر اونقدرا هم بد نیستا_

  

 کشیدمنفس عمیقی 
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 بد نیست ولی برای جانان خوب نیست_

  

 ویدا کنارمون نشست

  

 دارید راجع به چی پچ پچ می کنید؟_

  

به قیافه ش نگاه کردم ظرف ترشی دستش بود و با اشتها می 

 هم شدخورد چهره م در

  

چیه اینقدر ترشی می خوری برای بچه ضرر داره خودت و خفه _

 کردی

  

 ست دارهخب چیکار کنم بچه م دو_
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 صحرا مهربون گفت:

  

 الهی قربونش برم_

 

 لبخند زدم

  

 کاش هر چه زودتر نی نیمون بیاد از االن دلم براش ضعف رفته_

  

 ویدا غمگین لب زد

  

 زنه براشخبری از بابا نشده؟دلم شور می_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سریع جواب دادم

  

نه عزیزم خبری نشده بیخودی هم دلت شور نزنه بابا کی براش _

مهم بوده که ماها نگرانشیم؟همیشه هرکاری دوست داشته انجام 

 داده بدون اینکه حتی یک لحظه به ما فکر کنه 

 

 ویدا سرش و نزدیک تر آورد با صدای آروم تری گفت:

  

اعتراضم وم نبوده حتی از نبودن بابا هیچ وقت مامان اینقدر آر_

 نمی کنه

 

 صحرا سرش و به معنی تأیید تکون داد و گفت:
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خب مامان خودش تا حد زیادی تو این ماجرا دست داشته و _

 طبیعیه که چیزی نگه اونم به بابا ظلم کرده

 

 ویدا نگامون کرد

  

اشه کاش بابا بیاد و توضیح بده شاید اصال اونم تقصیری نداشته ب_

 هو ماجرا یه جور دیگه باش

  

 خندیدم

  

دلت خوشه ها اگه اون تقصیر نداشته باشه پس حتما همه چیز _

 تقصیر منه

  

 ویدا آه عمیقی کشید
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 نمی دونم واال_

  

چیزی نگفتم نمی تونستم خوشحالی خودم و از بهم خوردن قضیه 

ظهیر و جانان پنهون کنم دروغ چرا خیلی خوشحال بودم شاید 

 پر از آرامش بکشم... می تونستم یه نفس عمیق و حاال

 

 جان_بی_دل#

 ۳۱۴_پارت#

 

 )جانان(

 

کرایه رو حساب کردم و از تاکسی پیاده شدم به ویالی پیش روم 

چشم دوختم اینجا کجا بود؟چند ساعت پیش بابا بهم پیام داده بود 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

و و ازم خواسته بود تا بیام لواسون یعنی بابا اینجا بود؟جلو رفتم 

موندم و در باز شد،وارد شدم و به  زنگ در و زدم یه کم منتظر

حیاط کوچیک و جمع و جوری که پر از گل بود متعجب نگاه 

کردم،قطعا این همه زیبایی فقط می تونست هنر دست بابا 

باشه،سمت خونه قدم برداشتم و در و باز کردم با دیدن عکس های 

 دور و نگاهم تادمایس جام سر شده خشک دیوار روی ٔ  قاب شده

ک خونه چرخوندم اینجا کجا بود؟همه جا عکس فاطمه کوچی سالن

 عکس قاب شدم خیره بود دیوار راست ٔ  بود به عکسی که گوشه

 بود معلوم بودیم شبیه چقدر بود گذاشته هم کنار رو فاطمه و من

 عکسا بیخیال بود جوون فاطمه که بوده زمانی برای عکس این

 اتاقی باز بود داخل درِ کنم پیدا رو اتاقا تا تمرف راهرو سمت و شدم

 رفتم

  

 بابا_
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جوابی نشنیدم با دیدن اتاق با شگفتی بهش چشم دوختم یه اتاق 

پر از بوم های نقاشی شده معلوم بود نقاش ماهری اینا رو کشیده 

 اونقدر محو نقاشی ها شده بودم که حضور بابا رو حس نکردم

  

 نقاشی های فاطمه ست_

  

برگشتم با دیدنش چند لحظه  صدای بابا رو که شنیدم سمتش

مکث کردم بابا چرا اینقدر شکسته و پیر شده بود؟با حسرت به 

 نقاشی ها نگاه کرد و گفت:

  

عاشق نقاشی کشیدن بود تو هم استعداد نقاشیت و از اون به ارث _

 بردی
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رخید بهم نگاه کرد،چقدر از این مرد دلخور بودم،حتی زبونم نمی چ

ی که بخاطرش اومده بودم این بود که تو تا حرف بزنم تنها دلیل

پیامش گفته بود حرف دارم باهات و من می خواستم بفهمم به سر 

فاطمه چی اومده بود،بابا همونجور که نگاهش به نقاشی ها بود 

 گفت:

  

سالهاست که تنها انگیزه ی زندگیم تو بودی حس می کردم _

 پریشونم می کردی آروم بودم و نبودنت فاطمه پیشمه وقتی بود

  

از اتاق بیرون رفت به نقاشی کنار در خیره شدم نقاشی یه دختر 

تنها کنار یه گرگ بود این نقاشی انگار با آدم حرف می زد و پر از 

غم بود بیخیال نقاشی ها شدم و سمت سالن رفتم بابا رو مبل 

 نشسته بود روبه روش نشستم و رو بهش گفتم:
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شد بیام این بود که حقیقت و بشنوم فاطمه تنها چیزی که باعث _

 تا یه جاهایی رو برام گفته تا روز عقدش رو گفته اما ادامه نداد

 

 کنجکاو پرسیدم

 

 چی شد؟فاطمه عقد کرد؟_

 

آه عمیقی کشید به قاب عکس فاطمه خیره شد و غمگین جواب 

 داد

  

نبالش من از همون موقع که خونه شون و عوض کردن د_

ی سؤال پرسیدم تا تونستم آدرس جدیدشون رو پیدا رفتم،گشتم کل

کنم دلم می خواست برم و بهش حقیقت و بگم،بگم که حتی 

خودمم نمی دونم چرا شمیم اون کار و کرد و چرا نذاشت من و تو 
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بهم برسیم وقتی که می دونست با این کار نمی تونه هیچ وقت 

ش خیره می دیدمش از دور بهقلب من و داشته باشه،هر بار که 

می شدم ولی روم نمی شد بهش نزدیک بشم و وقتی هم میومدم 

خونه تا خرخره خودم و با مشروب خفه می کردم تا اینکه فقط یه 

 کوچولو درد نداشتنش آروم بشه

  

 نیشخند زد

  

حتی بچه هامم حاصل همین شبان همین شبا که اصال حواسم _

رام عزیز بود با هم ماجرا شمیم خیلی ب به هیچی نبود،تا قبل از اون

تو یه خونه زندگی می کردیم دوسش داشتم ولی با دروغی که 

 گفت زندگی همه مون و از بین برد

  

 آب دهنش و قورت داد
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بچه ها به دنیا اومده بودن اون موقع رها پنج سالش بود یه روز _

رو  که با شمیم دعوامون شد اونجا بود که تو عصبانیت همه چی

وقتی بابای فاطمه فهمید هم کار اون بوده و  گفت،گفت که حتی

گفت که فاطمه فکر می کنه من بازیش دادم و من و هیچ وقت 

نمی بخشه،عصبی بودم نمی دونستم باید چیکار کنم من نمی 

خواستم همچین تصور وحشتناکی از من تو ذهن فاطمه 

پشت دیوار  باشه،دوباره پناه بردم به خونه شون دور از خونه

 بودم و امید داشتم که ببینمش منتظرش 

 

نگام کرد،بی حرف منتظر بودم تا ادامه بده اما یه نوع ترس و 

 دلهره تو دلم بود که از ادامه دادنش واهمه داشتم 

 

ماشینی جلو خونه شون پارک کرد و فاطمه با لبخند از ماشین _

لی اینکه فاطمه پیاده شد راننده مرد بود چهره ش رو دقیق ندیدم و

 ماشین یه مرد پیاده شده بود جای تعجب داشتاز 
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بابا کالفه بود و انگار با گفتن هر کلمه ای که از دهنش بیرون 

 میومد زجر می کشید

 

از اون روز به بعد کارم شده بود اینکه دم خونه شون وایسم تا از _

دور نگاش کنم ولی فاطمه هر روز با همون ماشین خونه میومد 

شده بود یه روز که تنهایی از خونه بیرون اومد یگه طاقتم تموم د

دنبالش رفتم و سر کوچه شون صداش زدم متعجب سمتم برگشت 

و با دیدنم اخم کرد و گفت:آقا مزاحم نشید،بهش گفتم از کی تا 

حاال امیر برات مزاحم شده جواب داد من امیری نمیشناسم فقط یه 

شدم گفتم من ده برام،نزدیکش امیر می شناختم که سالهاست مر

هنوزم دیوونه تم من می خوامت بهم پوزخند زد و گفت پنجشنبه 

عروسیمه می تونی با خانومت بیای،خشکم زده بود و مقابل 

چشمای ناباورم حرفش و زد و رفت نمی تونستم باور کنم قراره 
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فاطمه برای یکی دیگه بشه یه هفته تموم کارم شده بود مشروب 

 ادش شده بودمخوردن معت

 

 جان_بی_دل#

 ۳۱۵_پارت#

 

 بابا چشماش و بست

 

 تا اینکه پنجشنبه اومد_

 

سرش و زیر انداخت،آب دهنم و قورت دادم و با صدای لرزون 

 گفتم:

  

 چی شد بابا؟پنجشنبه چیکار کردی؟_
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 با صدای گرفته گفت:

  

از صبح دنبالش بودم فهمیدم چه آرایشگاهی رفت،نزدیکای عصر _

و زنگ در و زدم و گفتم اومدم دنبال عروسم رفتم آرایشگاه  بود که

فاطمه و خودمم زود سوار ماشینم شدم تا من و نبینه بعد ده دقیقه 

فاطمه بیرون اومد و متعجب به دور و بر نگاه می کرد،بوق 

زدم،سمت ماشین اومد و سوار شد و هنوز نگاهش به من نیوفتاده 

ده نمی رفتی؟یه وقت پیابود که متعجب گفت ماشین کی رو گ

 شدی بهم گل...

قبل از اینکه جمله ش کامل بشه و در و کامل ببنده و من رو ببینه 

 گاز دادم سرش و باال گرفت و با دیدنم جیغ کشید

 

 بابا دستاش و رو صورتش گذاشت و بی حال ادامه داد
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گریه کرد ازم خواهش کرد برش گردونم خونه اما هیچی نمی _

ه بودم این ویال رو تازه خریده بودم که به جنون رسیدشنیدم انگار 

آوردمش اینجا با زور آوردمش تو خونه نمی فهمیدم دارم چه 

غلطی می کنم فقط یه صدایی می گفت تنها فرصتیه که داری 

 باید مال خودت بکنیش تا از پیشت نره

  

 اشکام پایین ریخت بابا با گریه ادامه داد

  

زترین کسم و دریدم گرگ بودم تن عزیمن اون روز دقیقا یه _

التماساش االنم تو گوشمه اما منِ بی شرف هیچی نمی شنیدم 

 پاکی و نجابتش و با خودخواهی گرفتم همه چیزش و گرفتم

  

بود؟روز عقدش عروس و  با گریه به بابا نگاه کردم چیکار کرده

دزدیده بود؟بهش تجاوز کرده بود؟چرا امید داشتم که دروغ 

 ود بابا بگه واقعی نیست؟با بغض گفتم:چرا آرزوم این بباشه؟
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 من چی؟من کی..._

  

 نذاشت جمله م رو ادامه بدم،گرفته جواب داد

  

 تو حاصل همون تجاوزی_

 

 با عجز چشمام و بستم

  

از بعد اون روز فاطمه عوض شد نه اشک می ریخت و نه داد _

یچ کس میزد سکوت کرده بود یه ماه همینجا پنهون شدیم،ه

ازمون خبر نداشت گاهی می رفتم خونه تا شک نکنن شمیم هم 

می دونست حالم خوب نیست زیاد پاپیچم نمی شد و فکر می کرد 

مثل همیشه خونه نمی مونم تا اذیتش کنم،تو این مدت هر چقدر 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ناز فاطمه رو می کشیدم قربون صدقه ش می رفتم فایده نداشت 

ت تهوعاش شروع شد که حالمثل مرده ی متحرک شده بود تا این

ترسیده بودم فکر می کردم مریض شده می خواستم ببرمش دکتر 

ولی ترسیدم و به فکرم افتاد که شاید اتفاقی افتاده که می 

 خواستم،بی بی چک گرفتم

  

 بهم خیره شد

  

همونی شده بود که می خواستم،در نهایت پستی خوشحال بودم _

اید ازدواج کنیم مجبور م که بفاطمه اشکاش باز شروع شده بود گفت

بودیم فاطمه فهمیده بود که در مقابل من نمی تونه هیچ کاری 

بکنه چون حس می کرد خونواده ش حمایتش نمی کنن و برگرده 

 هم چیزی عوض نمیشه

  

 نفس عمیقی کشید
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بماند که با چه بدبختی باباش رضایت داد،بعد عروسی آبروشون _

د روز عروسیش با یه مرد دیگه اج احمرفته بود و می گفتن دختر ح

فرار کرده،نه ماهی رو که تو رو حامله بود اصال باهام حرف نمی زد 

سکوت کامل کرده بود خونوادش تموم وسیله هاش رو فرستادن 

 این عکسا و تموم نقاشی ها و لباساش و....

  

اصال کنترل اشکام دست خودم نبودم داشتم خفه می شدم،بابا آه 

 کشید

  

ه دنیا اومدی اونقدر هیجان داشتم که یه ساعتی غرقت وقتی ب_

شده بودم نمی تونستم ازت دل بکنم پرستارا به زور وادارم کردن از 

کنارت برم ضعیف بودی مشکل قلبی هم داشتی وقتی به اتاق 

 فاطمه برگشتم نبود
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 تلخند زد

  

فاطمه رفته بود و دیگه هیچ وقت پیداش نشد همه جا رو گشتم _

 ود غیابی طالق گرفتولی نب

  

سرش و زیر انداخت شونه هاش می لرزیدن دستام و بهم گره 

 زدم،با صدایی که انگار از ته چاه میومد پرسیدم

  

چرا شمیم و طالق نمی دادی؟چرا باهاش زندگی می کردی؟چرا _

 اونم اذیت می کردی؟ 

 

 نگام کرد
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با رفتن فاطمه می خواستم وقتی تو اومدی این کار و بکنم ولی _

 همه چیز خراب شد

  

 با بغض گفتم:

 

 پس ویدا و صحرا و رها چی؟اصال به اونا فکر می کردید؟_

  

 شکی خیره م شدچیزی نگفت و فقط با چشمای ا

  

اصال جز خودتون به کسی فکر کردید؟اصال به حاج بابام و مامان _

رعنام فکر کردید؟اون مرد چی شد؟همونی که عروسش و 

  می دونی چه زجری کشیده؟دزدی؟اصال
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نه نمی دونم اون مرد و حتی ندیدم تنها چیزی که برام مهم بود _

 اید مال من می شداین بود که من بدون فاطمه دیوونه می شدم ب

  

 من این مرد رو به روم رو نمی شناختم نمی تونستم درکش کنم

  

متأسفم براتون متأسفم که بخاطر خودخواهی خودتون زندگی _

 مه مون رو بهم ریختیه

  

 از رو مبل بلند شدم

 

اومدم چون هنوزم امید داشتم حرفایی بشنوم که بتونه آرومم کنه _

 اما... 

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فشار دادم تا بغضم نترکه،بابا همونجور سرش زیر  دندونام و رو هم

بود و نگام نمی کرد،هیچ حرفی برای زدن پیدا نمی کردم،بی توجه 

م و با عجله از خونه بیرون رفتم هوای به حال بابا کیفم و برداشت

بیرون رو استشمام کردم محیط اونجا خفه کننده بود ما همه 

ا می فهمید با ما چیکار قربانی اشتباه بابا شده بودیم کاش باب

،با شنیدن صدای رعد و برق متعجب سرم و باال گرفتم،چرا کرده

 باید تو این فصل بارون می بارید؟...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۱۶_رتپا#

 

 )جانان(

 

نگاهم به فیلمی که از تلویزیون پخش می شد بود اما در واقع 

هیچی هیچی ازش نمی فهمیدم،اونقدر ذهنم آشفته بود که حال 
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رو نداشتم،به خصوص که روزم رو با حرفای بابا شروع کرده بودم 

با قرار گرفتن دست بنیامین رو شونه م از جا پریدم کنارم نشست و 

 م کردمهربون نگا

 

 تو هپروت سیر می کنیا_

 

 چیزی نگفتم

 

 خوبی؟_

 

 بی حال جواب دادم

 

 خوبم_
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مچ دستم رو از رو مبل بلند شدم خواستم از کنارش بگذرم که 

 گرفت،نگاش کردم،غمگین لب زد

 

 ازم دلخور نباش_

 

 سریع جواب دادم

 

 دلخورم،خیلی زیاد_

 

 فقط چون با ظهیر مخالفم؟_

 

 ن دادمسرم و به معنی نه تکو
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فقط چون برام شرط گذاشتی،نمی تونم درکش کنم که چرا باید _

 همچین چیزی رو بهم بگی

 

اف بلند شد به ساعت نگاه قبل از اینکه چیزی بگه صدای اف 

کردم ده شب رو نشون می داد بنیامین از جاش بلند شد و سمت 

 اف اف رفت و جواب داد

 

 چی می خوای_

 

،کنارش رفتم و به تصویر نگاه کردم نمی شنیدم چی میگه و با کیه

 ظهیر بود،بنیامین گفت:

 

 در و باز نمی کنم_
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 یدنمی دونم ظهیر چی گفت که اخم کرد و عصبی غر

 

 پس همونجا منتظر باش تا زیر پات علف سبز بشه_

 

 اف اف رو خاموش کرد آروم پرسیدم

 

 چی می گفت؟_

 

 گفت اونقدری اینجا می مونم تا بذاری بیام باال_

 

 بی اراده لب زدم

 

 از ظهر داره بارون میاد سرما می خوره_
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 بنیامین چپ چپ نگام کرد

 

ونه چون از خیس چیزیش نمیشه هیچ وقت زیر بارون نمی م_

 شدن متنفره

 

چیزی نگفتم اما می دونستم که ظهیر مغرور تر از این حرفاست 

خونه شدم که بخواد دم در وایسه تا بنیامین بذاره بیاد باال،وارد آشپز

و خودم رو با شستن ظرفای شام سرگرم کردم،کاش می شد 

هم حرفای بابا از ذهنم بره،االن دیگه حتی دلم برای فاطمه ای 

می سوخت که برام مادری نکرد کاش اونقدر قوی بود که می موند 

و حس داشتنش رو تجربه می کردم کاش نسبت به خونواده ش 

حاج بابا هیچ وقت دخترش رو اونقدر بدبین نبود و می دونست که 

تنها نمیذاشت،چقدر دلم پر بود از زمین و زمان شاید اگه هر زمان 

بنیامین و خودم و خالی می کردم اما  دیگه ای بود می رفتم تو بغل
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اونم برای بودنش شرط گذاشته بود،چقدر دلم رفتن به یه جای دور 

و رو می خواست بدون اینکه کسی باشه،آخرین ظرف و شستم 

شیر آب رو بستم،آه عمیقی کشیدم هر ظرف رو چند بار شسته 

بودم انگار فقط برای اینکه حرصم و خالی کنم این کار و کرده 

ودم از آشپزخونه بیرون رفتم بنیامین دم پنجره ایستاده بود و ب

عصبی پاش و تکون می داد،شدت بارون هر لحظه بیشتر می شد 

ن بد می گذشت رو برای انگار خدا هم روزایی رو که برای م

باریدن بارون گذاشته بود،سمتش رفتم و از پنجره بیرون رو نگاه 

 کردم با دیدن ظهیر متعجب گفتم:

 

 هیر نرفتهظ_

 

بنیامین اخم داشت،نگران باز بیرون رو نگاه کردم چرا زیر بارون 

وایساده بود؟چرا نمی رفت تو ماشینش؟سریع گوشیم رو برداشتم و 

 بهش پیام دادم
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 میشه لطفا برید؟سرما می خورید_

 

 سریع جواب داد

 

 به درک_

 

 به بنیامین نگاه کردم

 

 سرما می خوره_

 

 ده سمت اتاقش رفت و از دیدم پنهون شدبدون اینکه جوابم و ب
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 جان_بی_دل#

 ۳۱۷_پارت#

 

بی قرار به ساعت چشم دوختم یازده و نیم بود،ظهیر همچنان 

یوونه می شدم با شتاب وارد اتاق بیرون وایساده بود دیگه داشتم د

 بنیامین شدم،رو تخت دراز کشیده بود و چشماش و بسته بود

 

 بنیامین_

 

 بغض لب زدم چشماش و باز کرد با

 

 مریض میشه یک ساعته بیرونه بذار بیاد_

 

 جواب نداد
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 لطفا بنیامین بخاطر من_

 

 کالفه نگام کرد

 

 لطفا_

 

 و زد و از پنجره داد زدعصبی از جاش بلند شد و دکمه اف اف ر

 

 بیا باال_

 

درِ واحد و باز کردم و منتظر موندم تا باال بیاد بنیامین همونطور که 

رو مبل نشسته بود و نگام می کرد،درِ آسانسور باز شد و اخم داشت 

ظهیر بیرون اومد،با دیدنش خشک شده نگاش کردم کل تنش 
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رد و لبخند خیس بود و صورتش سفید شده بود به چشمام نگاه ک

 زد با صدای گرفته ای گفت:

 

 دیدی باالخره اومدم باال_

 

تم رو به به سختی کفشاش رو در آورد و وارد خونه شد،در و بس

 ظهیر گفتم:

 

 برید اتاق بنیامین لباساتون و با لباسای بنیامین عوض کنید_

 

بنیامین بدون اینکه نگاش کنه به تلویزیون خیره بود،ظهیر وارد 

سمت آشپزخونه رفتم تا براش شیر گرم کنم قطعا با این اتاق شد،

 وضعیت سرما می خورد...
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                       * 

 )ظهیر(

 

به روی بنیامین رو مبل نشستم،جانان لیوان شیر رو جلوم رو 

 گذاشت

 

 ممنون_

 

 نوش جان_

 

 چند بار پشت سر هم عطسه کردم،بنیامین جدی گفت:

 

 خب فرمایش_
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 کردم و گفتم:بی حال نگاش 

 

 االن برام قیافه گرفتی؟_

 

 فقط زود حرفت و بزن و شرت و کم کن_

 

 خوردم یه کم گلوم صاف شدلیوان شیر رو برداشتم و چند قلپ 

 

 مرد و مردونه بگو مشکلت چیه_

 

 مشکلم تویی،مشکلم کارای تویه_

 

 اخم کردم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 مگه چیکار کردم خودم خبر ندارم؟_

 

ه بود و نگامون می کرد،چند بار پشت سر جانان دورتر از ما وایساد

 هم سرفه کردم،بنیامین جواب داد

 

رجای خودش اما رفاقتمون سر جای خودش،داداش بودنمون س_

نمی خوام دیگه در مورد جانان حرف بزنیم نمی خوام دیگه حتی 

 یه ثانیه هم به این فکر کنی که جانان رو داشته باشی

 

 ه هام گفتم:همراه با سرفه خندیدم و بین سرف

 

 فرمایش دیگه نداری؟_
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 جانان نزدیک تر اومد و آروم پرسید

 

 حالتون خوبه؟_

 

 تأیید تکون دادم و به سختی گفتم:سرم و به معنی 

 

 اگه خان عموت چرت و پرت نگه بهتر هم میشم_

 

جلو چشمم سیاهی می رفت نمی دونم چم شده بود،چشمام و 

 بستم و صدای نگران جانان رو شنیدم

 

 آقا ظهیر خوبید_

 

 به زور چشمام و باز کردم
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 خوبم_

 

د خودم رو خیلی سردم بود صدای بنیامین و جانان نا مفهوم میوم

 جمع تر کردم طاقت این و نداشتم چشمام و باز نگه دارم...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۱۸_پارت#

 

با حس خیسی چیزی روی پیشونیم چشمام و باز کردم،جانان کنارم 

چشمای نگرون نگام می کرد دستم و رو پیشونیم نشسته بود و با 

 گذاشتم پارچه خیس روش گذاشته بود،جانان مضطرب پرسید

 

 رید؟بهت_
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 به سختی لب زدم

 

 یعنی این چشما برای من اینجوری نگران شده؟_

 

 با صدایی که می شد لرزش رو حس کرد گفت:

 

 چرا این کار و کردید؟واقعا فکر نکردید مریض میشید؟_

 

 ال لبخند زدمبی ح

 

 ارزشش رو داشت_
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 گنگ نگام کرد

 

 ارزشش رو داشت چون االن کنارمی_

 

 بغض کرده لب زد

 

 نکنید این کار رو_

 

 ال به الی سرفه هام پرسیدم

 

 چیکار کنم این چشما دیگه غمگین نباشه؟_

 

 به خودتون آسیب نزنید،من هیچ چیزی رو زوری نمی خوام_
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 فتم:برای اینکه بحث رو عوض کنم گ

 

 عجیبه بنیامین گذاشته پیشم باشی_

 

 لبخند زد

 

بیدار نمیشید تبتون خیلی اصرار کردم اونم فکر می کرد تا صبح _

 باال بود ولی شکر خدا االن پایین اومده

 

 چشمک زدم

 

 پرستار جیگر داشتنم برای خودش عالمی داره_
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 سرش و زیر انداخت صداش زدم

 

 جانان_

 

 نگام کرد،با عشق لب زدم

 

هر کس می خواد مانع بشه بذار بشه من کم نمیارم من از کسی _

 دارمکه وجودم شده دست بر نمی 

 

 با سرفه ادامه دادم

 

منتی نیست ولی مطمئن باش برای هیچ کس حاضر نیستم _

غرورم و زیر پا بذارم اما برای تو غرور که هیچ خودمم زیر پا 

 میذارم
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 ل گفتم:قطره اشکی از چشمش پایین چکید،بی حا

 

نریز اینا رو االن تب دارم هذیون میگم صبح حالم خوب بشه _

پرتا نمی شنوی به جاش بد پاچه ت رو می دیگه از این چرت و 

 گیرم

 

خندید،چی به سرم اومده بود که با خنده هاش دلم ضعف می 

رفت؟سردم بود اما همین که کنارش بودم تموم وجودم رو آرامش 

ش فرق داشت و ناب بود آرامشی از گرفته بود آرامشی که جنس

 جنس جانان...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۱۹_پارت#
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 )جانان(

 

تست ها رو روی میز گذاشتم و خودمم نشستم،بنیامین با اخم نان 

به ظهیر که خونسرد داشت صبحونه می خورد نگاه می کرد،ظهیر 

 سرش و باال آورد و با صدای گرفته رو بهش گفت:

 

 چیه نگا می کنی؟_

 

 مین جواب دادبنیا

 

 نمی خوای تشریفت و ببری شرکت؟؟_

 

 جدی گفت:
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 تا وقتی حرف نزنیم نه_

 

 خب حرف بزنیم_

 

 ظهیر به من نگاه کرد و گفت:

 

هر کاری تو زندگیم کردم برای گذشته م بوده هر چقدر هم از _

دید شماها بد باشم بازم این و بدون که یک درصد این بدی هم به 

نه چون دلش و ندارم غمگین ببینمش پس جانان آسیبی نمی رسو

 این مسخره بازی هات و تموم کن
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تم،صداش بدجور گرفته بود و سرفه داشت اما سرم و زیر انداخ

حالش از دیشب خیلی بهتر بود معلوم بود سرماخوردگی 

 خفیفه،بنیامین پوزخند زد

 

باشه باورم شد،ظهیری که من می شناسم بخاطر یه دختر _

ارون نمی مونه مگه اینکه یه فکرایی تو سرش باشه اینجوری زیر ب

 اش بازی می کردی آره؟شاید اگه سونیا هم بود این نقش و بر

 

 غمگین به بنیامین نگاه کردم،ظهیر با حرص و عصبی گفت:

 

 لعنت به اون ظهیری که می شناسیش،چیکار کنم باورم کنی؟ _

 

 بنیامین جدی نگاش کرد
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 کنم بیخیال جانان شو تا باورت_

 

با بغض به بنیامین نگاه کردم اما اون بی توجه بهم مستقیم به 

 بود،ظهیر عصبی خندیدظهیر زل زده 

 

 وقتی بیخیالش بشم دیگه چه فرقی می کنه باورم کنی یا نه؟ _

 

اگه دوسش داری بذار زندگیش و بکنه و ازش دور بمون _

 اینجوری خوشبخت تر میشه

 

 ظهیر از رو صندلی بلند شد

 

ه به این چرت و پرتا معتقدی که اگه یکی رو دوست داشتی اگ_

ید بهت بگم از این خبرا نیست من ولش کنی تا خوشبخت بشه با
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کسی رو که می خوام ولش نمی کنم تا خوشبخت بشه بلکه خودم 

یه کاری می کنم تا خوشبختش کنم،هر چقدر می خوای برام قیافه 

 بگیر ولی دست بر نمی دارم

 

 کرد و گفت:مهربون نگام 

 

 تا این نره خر و راضی می کنم بغض نکنیا_

 

تراف می کردم که یه جوری خودش بی حرف نگاش کردم،باید اع

و تو دلم جا داده بود که داشتم از حس زیادی که بهش پیدا می 

کردم می ترسیدم،از آشپزخونه بیرون رفت و بالفاصله صدای بهم 

مه هم حرف نزده خوردن در اومد،موضوع من بودم اما یک کل

بودم،بنیامین هم بدون اینکه چیزی بگه از جاش بلند شد و 

ال سرم و رو میز گذاشتم کاش باالخره روزِ منم می رفت،بی ح

 رسید...
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 جان_بی_دل#

 ۳۲٠_پارت#

 

 )رها(

 

 وارد سالن شدم و سمت میز منشی رفتم

  

 مهندس اعتماد هستن؟_

  

 دشتی سرش و باال آورد

  

 که نمی خوان کسی رو ببیننبله ولی گفتن _

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 یه لنگه ابروم و باال دادم

  

 چرا؟_

  

 انگار حالشون زیاد خوب نیستنمی دونم _

  

 سمت اتاق ظهیر رفتم دشتی دنبالم اومد

  

 آقای مهندس عصبی میشن لطفا یه وقت دیگه بیاید_

  

 برو کنار باید ببینمش_
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 نمیشه_

  

سر من خودش و  بدون توجه بهش سریع در و باز کردم پشت

 انداخت تو اتاق و با ناراحتی گفت:

  

 ..مهندس من بهشون گفتم که._

  

 ظهیر نذاشت حرفش و ادامه بده و آروم گفت:

  

 برو بیرون_

  

دشتی با اخم نگام کرد و از اتاق بیرون رفت به ظهیر نگاه کردم 

 چهره ش پریشون بود نزدیکش رفتم
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 چیزی شده؟_

 

 جواب داد

  

 نه_

 

 ت چرا اینقدر گرفته ست؟سرما خوردی؟ صدا_

  

اینکه جواب سؤالم و بده بهم نگاه کرد چشماش غم داشت بدون 

 پرسید

  

 چیکار داشتی؟_

  

 کنارش نشستم و بازوش و گرفتم
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 خوبی؟_

  

سریع بازوش و از دستم بیرون کشید متعجب بهش نگاه کردم با 

 صدای بم و گرفته ش گفت:

  

 بهم دست نزن_

  

 خندیدم

  

 چیه نکنه برات مهم شده نامحرم بهت دست نزنه؟_

  

 تلخند زد
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برام مهم نیست ولی اونی که خاطرش و خیلی می خوام براش _

 مهمه

  

 با دهن باز نگاش کردم با بهت پرسیدم

  

 ظهیر تو واقعا تا این حد عاشق شدی؟_

  

چیزی نگفت و چشماش و بست به خاطر جانان می خواست تغییر 

 بود کنه؟مسخره

  

چیزی که تو نمی تونی خودت و تغییر بدی ظهیر تو نمی تونی از _

 هستی فرار کنی

  

 چشماش و باز کرد و خیره بهم گفت:
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 عاشقی خرج داره،خرجشم مایه گذاشتن از جون و دله_

  

 عصبی خندیدم

  

تا وقتی که خرش کنی می خوای باهاش راه بیای درسته؟بعدش _

 ای بدبختش کنی؟بشی همون ظهیر قبلی؟می خو

  

 چیزی نگفت

  

 با توام ظهیر می خوای..._

 

 اشت ادامه بدم و با صدای بلند گفت:نذ
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 من به دختری که عاشقشم هیچ وقت لطمه نمی زنم_

  

فقط نگاش کردم کی قرار بود بفهمم که با این حرفا فقط خودم 

اذیت میشم؟کی قرار بود بفهمم ظهیر واقعا جانان و می خواد؟با 

 گفتم: بغض

 

 شناسمتتو چت شده ظهیر؟عجیب شدی انگار دیگه نمی _

 

 لبخند زد

 

 همین که تو دیگه من و نمی شناسی خودش یه پیشرفت بزرگه_

 

بنیامین راضی نیست می دونی دیگه؟جانان هم بدون رضایت _

 بنیامین ازدواج نمی کنه

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 خونسرد نگام کرد

 

یوفته موفق هم زهرت و ریختی و زود بهش گفتی که این اتفاق ب_

 نطق می کنی؟ شدی دیگه چی می خوای اومدی جلو چشمم

 

 متعجب نگاش کردم

 

 کی گفته من به بنیامین گفتم؟_

 

 خودش_

 

 چشماش و بست و سرش و به پشتی مبل تکیه داد و آروم گفت:
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همین که زهر ریختی و نیومدم سراغت یعنی اونقدر برام بی _

م چیزی بهت بگم پس پاشو ارزشی که آدم حسابت نکردم تا بخوا

رت و درم پشت سرت ببند،بدو مثل یه دختر خوب برو سر کا

 باریکال

 

عصبی از جام بلند شدم و بدون گفتن حرفی از اتاق بیرون 

رفتم،ظهیر نمی تونست اینجوری من و نادیده بگیره،نباید اینکار و 

 می کرد نباید...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۲۱_پارت#

 

 )جانان(
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ده شدم و سمت دانشگاه حرکت کردم نمره هامون از تاکسی پیا

اومده بود و یکی از استادا به همه مون نمره کم داده بود و ما هم 

قرار گذاشته بودیم امروز بیایم دانشگاه تا اعتراض کنیم چون 

مطمئن بودیم تو سایت اعتراض کنیم کسی جوابگو نخواهد 

 تش رفتمبود،بهار و دیدم که دم در ورودی وایساده بود سم

  

 سالم_

  

 بهم نگاه کرد

  

 کجایی پس؟خیلی وقته منتظرم بهار:سالم

  

 ببخشید نتونستم زودتر بیام_
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 خیلی خب بیا بریم_

  

با شنیدن صدایی که اسممو صدا زد سرجام وایسادم و سمت عقب 

 چرخیدم دختر خوش پوش و زیبایی سمتم اومد و گفت:

 

 جانان فرهادی خودتی دیگه؟_

  

 ودمم شما؟بله خ_

  

 راحیل هستم دختر دایی محمد_

  

متعجب نگاش کردم دختر دایی محمد چه کاری می تونست با من 

 داشته باشه؟
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 با من امری دارید؟_

 

 اگه میشه یه کم تو محوطه بشینیم باهات حرف دارم_

  

 رو به بهار که منتظر نگام می کرد گفتم:

  

 بهار تو برو منم میام_

  

 باشه پس فعال_

  

من راه افتاد رو صندلی بهار سمت دانشکده رفت،راحیل جلوتر از 

داخل محوطه نشست منم با فاصله ازش نشستم موشکافانه نگام 

 می کرد غرور خاصی تو چهره ش بود بی مقدمه گفت:
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 خوشگلی ولی نه اونقدر که یکی رو از پا دربیاری_

  

 گنگ نگاش کردم متوجه حرفاش نمی شدم،اخم کرد

  

 مد میگه عاشقته یه زمانی منم دوست داشتمح_

  

پس این همون دختر داییش بود که تعریفش و کرده بود مگه 

 خارج نبود؟پای راستش و رو پای چپش گذاشت و گفت:

  

 من با یه تصمیم اشتباه محمد و از دست دادم_

  

 مستقیم بهم نگاه کرد

  

 ارماما اومدم تا جبران کنم اومدم تا دوباره به دستش بی_
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 پرسیدم

  

 ؟اینا چه ربطی به من داره_

  

 با نگاهش صورتم و آنالیز کرد

  

 این وسط مشکل تویی محمد دلش پیش تو گیره اگه تو بیخیا..._

  

 نذاشتم جمله ش و ادامه بده و آروم گفتم:

  

ببینید خانم من اصال دلیل اینجا اومدن شما رو درک نمی کنم _

نداریم حتی اگه عالقه ای هم من و آقای نامی هیج ربطی بهم 

کامال یک طرفه ست و به من ربطی نداره اما بهتون پیشنهاد باشه 
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می کنم به جای اینکه به من این حرفا رو بزنید برید به آقای نامی 

 بگید

  

 یه لنگه ابروشو باال داد

 

 محمد از چی تو خوشش اومده؟من که چیز چشم گیری نمی بینم_

  

 لبخند زدم

  

نیومدید جبران طلبکارا حرف می زنید؟شما مگه  چرا مثل_

کنید؟پس بسم اهلل اولین قدم اینه که دل آقای نامی رو به دست 

بیارین به جای اینکه اینجا باشید و دنبال یه چیز چشم گیر تو من 

بگردید بهتره برید پیش آقای نامی و یه چیز چشم گیر از خودتون 

 رو نشونش بدید
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 م عصبی گفت:از رو صندلی بلند شد

  

 ش تو باشه نمی تونم تو دلش جا باز کنمتا وقتی دلش پی_

  

 شما من و از کجا پیدا کردید؟_

  

 عمه م مشخصاتت رو داد_

  

به هر حال من کاری از دستم برنمیاد آقای نامی پسر خیلی خوبی _

 هستن امیدوارم که خوشبخت بشن

  

 اگه پسر خوبیه چرا بهش جواب منفی دادی؟_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ندارید من برمیل داشتم اگه امری دل_

  

 نیشخند زد

  

بابا و مامانتم که دقیق معلوم نیست کی هستن تو که باید از _

 خدات باشه با محمد باشی

  

بی حس نگاش کردم یه چیزی رو دلم سنگینی می کرد اینکه چرا 

هر کس کم میاورد پای خونواده م رو پیش می کشید؟چزوندن یه 

 بخند جواب دادمد لذت بخش بود؟با لآدم واقعا تا این ح

  

االن می دونم چرا محمد نمی خوادت چون ذاتش با شما فرق _

 داره
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 اخماش تو هم رفت خواست چیزی بگه که بالفاصله گفتم:

  

 خداحافظ_

  

سریع ازش دور شدم نقطه ضعف چشم گیری داشتم اما نباید اجازه 

 زمزمه کردم می دادم از پا درم بیارن بغضم و قورت دادم و

 

 خودش می بینهخدا _

 

 جان_بی_دل#

 ۳۲۲_پارت#

 

 )جانان(
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 چرا چشمات اینقدر غم داره قربونت برم_

 

با بغض لبخند زدم،سرم و رو پای صحرا گذاشتم و رو مبل دراز 

 کشیدم آروم گفتم:

 

 خسته م صحرا خیلی خسته م_

 

دستش و نوازش وار بین موهام حرکت می داد،حوصله هیچی رو 

نمی خواست تو خونه هم بمونم تنها جایی که اشتم حتی دلم ند

 بود صحرا ٔ  حس کردم شاید بتونم یه کم توش آروم بگیرم خونه

 

 صحرا_

 

 جانم_
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 می خوام چند وقتی برم_

 

 دستش وایساد متعجب گفت:

 

 کجا بری؟_

 

حس می کنم باید یه مدت دور باشم،دوران خیلی سختی رو _

می خواد فقط برای یه حالم که دلم  گذروندم اونقدر خسته و بی

 مدت کوتاه هم شده برم یه جایی که فقط خودم باشم و خودم

 

خواست جواب بده که صدای زنگ در به صدا دراومد،می دونستم 

کیانه و بخاطر من در زده،صحرا سمت در رفت،شالم و سر کردم و 

از جام بلند شدم،در و باز کرد با دیدن ظهیر متعجب سر جام 
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اینکه با صحرا سالم و احوالپرسی کنه مستقیم سمتم تادم بدون ایس

اومد و بدون اینکه فرصت حرف زدن بهم بده آستین بلوزم و 

 گرفت و سمت اتاق کشید و در و بست،با خشم نگام کرد و غرید

 

 چرا جواب تماسهام و نمیدی؟_

 

 بی حرف نگاش کردم،داد زد

 

ه که ابی بهم بداینجوری نگام نکن فقط یه جواب درست حس_

 آروم بشم

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

 بنیامین می فهمید باهام حرف نمی زد_
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 از ال به الی دندونای کلید شده ش غرید

 

 پس من چی؟من کجای زندگیتم که فقط بنیامین جلو چشمته؟_

 

 داد زد

 

 منِ لعنتی کجای دلت و گرفتم که حتی نگاهت بهش نمیوفته؟_

 

اومد،یقه لباسم و تو مشتش گرفت،از تر  با بغض نگاش کردم،جلو

 عصبانیت نفس نفس می زد

 

 مگه من مجبورت کردم؟مگه به زور گفتم باهام راه بیا؟_
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 تو صورتم داد زد

 

 غیر از بنیامین اصال کسی رو آدم حساب می کنی؟_

 

یقه م رو ول کرد،انگار الل شده بودم و نمی تونستم چیزی بگم،با 

 پوزخند زد رد وچشمای قرمز شده نگام ک

 

 جان_بی_دل#

 ۳۲۳_پارت#

 

من تا وقتی می جنگیدم که مطمئن بودم تو هم هستی اما وقتی _

 خودت نمی خوای دلیلی برای جنگیدن با رفیقم ندارم

 

 گوشیش و باال آورد و گفت:
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یه هفته ست این ماس ماسک تو دستم می چرخه و شماره ت رو _

خونه بیای بیرون،یه از  می گیره،یه هفته ست این چشما منتظره

 هفته ست محرومم

 

 تلخند زد

 

 اما نمی دونستم که انگار باید یه عمر محروم باشم_

 

با نگاهش انگار صورتم رو می بلعید،روش و برگردوند و خواست از 

 اتاق بیرون بره که به خودم اومدم،با بغض لب زدم

 

 دوسِت دارم_
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ماش و باریک چرخید،چشدستش رو دستگیره ثابت موند،سمتم 

 کرد

 

 چی گفتی؟_

 

 اشکام پایین ریخت لرزون تکرار کردم

 

 دوسِت دارم_

 

 انگار یک باره غم و خشم نگاهش ناپدید شد

 

 ببخشید_

 

 نزدیک تر اومد
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ببخشید که ترسوام،که غیر بنیامین کسی رو ندارم،ببخشید که _

 نمی تونم از کسی که می خوامش دفاع کنم

 

 ه گفتم:و با گریرو زمین نشستم 

 

 من نمی خواستم..._

 

 جلوم نشست و نذاشت جمله م و کامل کنم

 

 هیس نمی خواد چیزی بگی_

 

 مهربون لبخند زد
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واقعا ازم توقع داری االن بدون اینکه بغلت کنم فقط جلوت _

 بشینم؟

 

همونجور که اشکام پایین می ریخت نگاش کردم،دستاش و سمتم 

شون کرد و نفسش رو کالفه نگاهم تو هوا مشتآورد اما با دیدن 

 بیرون داد آروم گفت:

 

با هر قطره ای که بیشتر می ریزی باعث میشی نتونم خودم و _

کنترل کنم و بدون توجه بهت یه جوری تو بغلم بچلونمت که 

 صدای شکستن استخونات دربیاد

 

 وسط گریه هام بی اراده خندیدم،حتی محبت هاشم عجیب بود

 

 خند این خوبهآها ب_
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 م و زیر انداختمسر

 

 گفته هم میذارم،قبال سر پشت رو ها سختی ٔ  تو باشی من همه_

 جای به پس نکنم راضی رو بنیامین اگه نیستم ظهیر که بودم

 کن فکر این به بکنی دل من از چجوری کنی فکر این به اینکه

 داری دوست عروسی لباس نوع چه

 

 جان_بی_دل#

 ۳۲۴_پارت#

 

 ش باهام خیلی کم بود،آروم لب زدمبود،ظهیر فاصله  گرمم شده

 

 یه چند وقتی می خوام برم_
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 بهش نگاه کردم اخم کرد

 

 کجا به سالمتی؟_

 

نمی دونم فقط حس می کنم باید برم مسافرت جایی که کسی _

 نباشه

 

 تنهایی؟_

 

 آره_

 

 جدی نگام کرد
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 چه غلطا دیگه چی؟_

 

 متعجب نگاش کردم

 

ا من اصال آدم روشن فکری نکن به قول امروزی هاینجوری نگا _

 نیستم

 

 اخم کردم

 

 بهش نیاز دارم_

 

 نیشش و باز کرد

 

 باشه دو تایی بریم؟نیازات کامل برطرف میشه هم روحی هم..._
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از شرم اینکه یه وقت جمله ش رو کامل کنه با شتاب از جام بلند 

و حفظ کنم شدم که پام به پای ظهیر گیر کرد و نتونستم تعادلم 

م،جیغ زدم،ظهیر محکم بغلم کرد تا رو زمین روش افتاد

نیوفتم،ضربان قلبم اونقدر باال رفته بود که به زور نفس می 

کشیدم،با شنیدن قهقهه ظهیر به خودم و اومدم و به موقعیتی که 

توش بودم نگاه کردم کامل تو بغلش بودم و اونم با ذوق نگام می 

دلم می خواست ز بغلش بیرون اومدم،کرد،باز جیغ زدم و سریع ا

گریه کنم،خواستم در اتاق و باز کنم که دستش و رو دستگیره 

 گذاشت و با شیطنت گفت:

 

راستی وقتی می خواستم از اتاق برم بیرون چی بهم گفتی؟صدات _

 و دقیق نشنیدم

 

 داشتم از شرم آب می شدم
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 بذارید برم_

 

 نوچ تا نگی چی گفتی نمیذارم بری_

 

 لبم و گاز گرفتم

 

می تونی عجله کنی و بری و باز بیوفتی تو بغلم اما این بار  البته_

 دیگه با بغل حل نمیشه

 

 نالیدم

 

 لطفا_
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 خونسرد گفت:

 

 لطفا چی؟_

 

 بذار برم_

 

 سرش و پایین آورد تا صورتم و ببینه،چشمک زد

 

 بغل رو که دادی بوسشم نمیدی؟_

 

 یم تو همچین موقعیتی گیراشکم پایین اومد،تا حاال تو زندگ

 نیوفتاده بودم،با صدای بم و گیراش گفت:

 

 منی که اینقدر درگیر ناب بودنتم رو از این تشنه تر نکن_
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 جان_بی_دل#

 ۳۲۵_پارت#

 

 )ظهیر(

 

سریع درِ اتاق رو باز کرد و از زیر دستم فرار کرد،لبخندی رو لبام 

 مشکوک گفت:اومد،دنبالش بیرون رفتم صحرا با دیدنمون 

 

 ؟جانان تو جیغ زدی_

 

 جانان سرش و زیر انداخت

 

 افتادم جیغ زدم_
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 صحرا خواست سؤال دیگه ای بپرسه که گفتم:

 

 جانان تو ماشین منتظرتم_

 

 متعجب نگام کرد

 

 برای چی؟_

 

 می خوام با هم وقت بگذرونیم_

 

 صحرا گفت:
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 دخترمون رو نمیدیم دستت_

 

 چپ چپ نگاش کردم

 

 حاال کی از تو اجازه خواست_

 

 لب زد جانان آروم

 

 می خوام پیش صحرا بمونم_

 

 چشمام و باریک کردم و با شیطنت گفتم:

 

حاال همون جوری که دلت بغل می خواست خودت و انداختی _

 بگو دلم کول می خواد دیگه چرا نه میاری
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 با حرص لب زد

 

 آقا ظهیر_

 

 خندیدم

 

 جانِ ظهیر_

 

 انداخت،صحرا هاج و واج نگامون می کردسرش و زیر 

 

 ین منتظرم زود بیاپای_
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                       * 

 )جانان(

 

درِ آپارتمان رو باز کردم و بیرون رفتم،با نگاهم دنبال ظهیر 

گشتم،یه کم اونور تر کنار ماشینش ایستاده بود و یه دخترم پیشش 

 دیدنم گفت: بود،سمتش قدم برداشتم و کنارش ایستادم،دختر با

 

 معرفی نمی کنی ظهیر خان؟_

 

 دیر نگام کرد و جواب داظه

 

 جانان نامزدم_

 

 دختره یه لنگه ابروش و باال داد
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 تو و نامزد؟_

 

 آروم گفتم:

 

 سالم_

 

 جواب داد

 

 سالم،دریا هستم_

 

 خوشبختم_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دریا لبخند زد

 

خب پس ظهیر خان باالخره دم به تله دادی اما حیف _

 شد،مهمونی ها دیگه بدون تو نمی چسبه

 

 د و با لحنی که دوستانه نبود گفت:دریا بهم نگاه کر

 

حتما تو که نامزدشی می دونی شبایی که ظهیر باشه تا خود صبح _

 خواب و حس نمی کنی

 

 جان_بی_دل#

 ۳۲۶_پارت#
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ناخواسته اخم کردم،آب دهنم و قورت دادم،ظهیر هم اخم 

 ظهیر چشمک زدداشت،دریا رو به 

 

دور و بر تو فقط چه خبره؟سلیقه ت فرق کرده ها ما عادت داریم _

 در و داف ببینیم

 

 و خونسرد گفت: ظهیر دستش و داخل جیبش برد

 

یکی از دالیلی که کسی سمتت نمیاد و عقده ایت کرده همین _

 چرت و پرت گفتنته

 

 دریا قهقهه زد

 

 امان از اون شبا_
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 یا لبخند زدبغضم و قورت دادم،در

 

ظهیر و دیدم  ما خونه مون همین کوچه بغلیه از اینجا رد شدم_

گفت خونه خواهرت اینجاست از این به بعد اومدی بگو بیام با هم 

 گپ بزنیم

 

بدون حرف فقط نگاش کردم،ظهیر با خشم بهش خیره شد،دریا با 

 دیدن نگاه ظهیر لبخندش و جمع کرد و سریع گفت:

 

 شم،خداحافظخب من مزاحمتون ن_

 

 م،آروم گفت:از کنارمون رد شد،بی حرف به جای خالیش نگاه کرد
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 بریم_

 

 بدون اینکه نگاش کنم لب زدم

 

 نمیام،میرم باال_

 

 خواستم رد بشم که چادرم و گرفت،عصبی جلوم وایساد و گفت:

 

 االن دلیل این صدای گرفته و بی حال چیه؟_

 

نتونم لرزش صدام و مخفی نگاش نکردم،می ترسیدم حرف بزنم و 

 کنم

 

 بهم نگاه کن_
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 حرص غریدسرم و باال آوردم،با 

 

هر چی گفت چرت و پرت بوده،هنوز اونقدر احمق نشدم با _

 همچین آشغالی شبم و بگذرونم

 

 با بغض نگاش کردم و بدون توجه به لرزش صدام گفتم:

 

 یعنی اگه در و داف بود باهاش می گذروندی دیگه_

 

 و بیرون داد و مستقیم تو چشمام نگاه کرد کالفه نفسش

 

م تو زندگیم اشتباه زیاد داشتم؟مگه مگه من قبال بهت نگفت_

خودت خبر نداشتی اهل مهمونی رفتن بودم؟مگه همین بنیامین 
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بخاطر این چیزا برامون قیافه نمیگیره؟مگه همه اینا رو نمی 

 دونستی و اون باال گفتی دوسِت دارم؟

 

 زمزمه کردم

 

 می دونستم_

 

خب پس دردت چیه؟مگه االن کاری کردم؟کسی اومده بگه از _

وقتی جانان تو زندگیته فالن جا فالن غلط رو کردی؟نه،پس یعنی 

از وقتی سینه جلو دادم که می خوامت تا همین االنش بهت تعهد 

 داشتم

 

 جان_بی_دل#

 ۳۲۷_پارت#
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 چرا من؟_

 

 اخم کرد

 

 چرا تو چی؟_

 

 پرسیدم

 

 وقتی به قول دختره این همه در و داف کنارت داشتی چرا من؟_

 

 باال آوردم،لبخند زد چیزی نگفت،سرم و
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آخه در و دافا گونه هاشون خود به خود قرمز نمیشه،طعم پرتقال _

 و لبو هم نمی دن

 

 دارم جدی می پرسم_

 

 به ماشین تکیه داد

 

 منم دارم جدی جوابت و میدم_

 

 ذاشتخواستم چیزی بگم که ن

 

یه چیز رو بدون و تمام اونم اینکه خوشگلترین و بهترین و تک _

ر روی زمینم بهم بدن بازم که بازمه من همین چمنی ترین دخت
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های غمگینِ پر حرف رو می خوام که با نگاهش جون تازه ای 

 بهم میده

 

 با شرم لب زدم

 

 میشه برم باال؟_

 

 با قهر می خوای بری؟_

 

 قهر نیستم_

 

 خونسرد گفت:

 

 اما باید باشی_
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 متعجب نگاش کردم

 

در مورد شوهر آینده ت با  باید قهر باشی دیگه یکی اومده داره_

دخترای دیگه حرف میزنه قطعا در همچین مواقعی باید از حسودی 

 بترکی

 

 با بهت به میزان پررو بودنش خیره شدم،جدی گفت:

 

کی گرفت باهاش یاد بگیر وقتی چیزی اذیتت کرد یا دلت از ی_

قهر کنی که طرفت بفهمه اذیت شدی که برات جبران کنه نه 

رار کنی و حتی حاضر نباشی به طرف بگی که اینکه با بغض ف

 چقدر حالت بده،قهر کردن رو یاد بگیر
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به چشمایی که جدیدا حس خاصی رو بهم منتقل می کرد زل 

اینقدر  زدم،ظهیر چرا اینجوری شده بود؟من گاهی از این ظهیر که

 خوب می شد می ترسیدم

 

 جان_بی_دل#

 ۳۲۸_پارت#

 

 )رها(

 

کردم،دندونام و روی هم فشردم تا  با عصبانیت تماس رو قطع

صدای جیغم بلند نشه،با شنیدن حرفای صحرا راجع به ظهیر و 

جانان دوست داشتم باال بیارم،بی حال رو تخت دراز کشیدم،تقه ای 

 به در خورد
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 بله_

 

 و داغونم ٔ  باز شد پتو رو روی سرم کشیدم تا مامان چهرهدرِ اتاق 

 نبینه

 

 که پتو رو روی سرت کشیدی؟ تو این هوا اینقدر سردته_

 

با شنیدن صدای سینا متعجب پتو رو کنار زدم با نگاه مهربونش به 

 صورتم زل زد

 

 گریه کردی؟_

 

 با صدای گرفته لب زدم
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 اینجا چیکار می کنی؟_

 

 رو بیرون کشید و نشستصندلی میز تحریر 

 

هر چی بهت زنگ زدم رد تماس زدی منم حضوری اومدم تا _

 ر رد حضوری میدی یا نهببینم اینبا

 

 بی حوصله گفتم:

 

 سینا واقعا حالم خوب نیست امروز و بیخیالم شو_

 

 متفکر نگام کرد
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چی باعث شده فکر کنی وقتی حالت بده من می تونم تنهات _

 بذارم؟

 

 مبا عجز نالید

 

 ظهیر داره هر کاری می کنه که بنیامین و راضی کنه_

 

 خب؟_

 

 اشکام پایین ریخت

 

 ه؟اگه اینا ازدواج کنن من میمیرمخب دار_

 

 جدی گفت:
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مردنی در کار نیست،اینم دوره ای از زندگیه باالخره می گذره و _

 بهش عادت می کنی

 

 بی اراده لب زدم

 

 من ظهیر و دوست دارم_

 

 غمگینی زد،شرمنده نگاش کردملبخند 

 

 ببخشید حواسم نبود_

 

 آروم جواب داد
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 اشکال نداره دلم عادت داره_

 

 از جاش بلند شد

 

 پاشو لباس بپوش بریم_

 

 کجا؟_

 

 هر جا که دوست داری،بریم جایی که یه کم حالت خوب بشه_

 

 جدی نگاش کردم

 

 سینا من و تو نمی..._

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

انگشت اشاره ش رو روی لبام به نذاشت جمله م و تموم کنم و 

 معنی هیس گذاشت

 

خوای در حال حاضر من به این فکر نمی کنم که تو من و نمی _

فقط چیزی که جلو چشممه اینه که رها حالش خوب نیست و من 

طاقت دیدن این حالش رو ندارم پس فقط و فقط به عنوان یه 

 دوست می خوام امروز و کنارش باشم

 

 با دستش موهای رو پیشونیم و کنار زدبا بغض نگاش کردم،

 

حتی قول میدم که امروز برای جلب توجهت هیچ حرکتی نزنم و _

 هم نخوام هیچی
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چقدر من در برابر سینا شرمنده بودم،کاش می شد سینا رو دوست 

 داشت کاش به جای ظهیر سینا رو می خواستم...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۲۹_پارت#

 

 )جانان(

 

 ندمکلید رو تو قفل چرخو

 

 سالم_

 

سمت صدا چرخیدم،محمد جلوتر اومد و رو به روم ایستاد،متعجب 

 گفتم:
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 سالم_

 

 حالت خوبه؟_

 

 ممنون خوبم شما خوبید؟_

 

 غمگین نگام کرد

 

 شاید یه روزی خوب شدم_

 

 پرسیدم
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 اینجا چیکار می کنید؟_

 

 به صورتم نگاه کرد

 

مامانم حرف با خبر شدم که راحیل اومده پیشت وقتی داشت با _

 می زد صداشون رو شنیدم

 

 چیزی نگفتم،آروم گفت:

 

یل و اونقدر معذرت می خوام،هم مامانم اذیتت کرده هم راح_

 شرمنده م که حتی نمی دونم باید چی بگم

 

 سریع جواب دادم
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شما کاری نکردید که بخاطرش شرمنده باشید،حساب شما با بقیه _

ندیدم پس نیاز به عذر  جداست من تا حاال جز خوبی چیزی ازتون

 خواهی نیست

 

 لبخند غمگینی زد

 

اونی باشم که می اما انگار خوبی هام به اندازه نبوده که نتونستم _

 خوای

 

 سرم و زیر انداختم،کاش محمد بیخیال می شد

 

 الیق فرصتی برای جبران نیستم؟_

 

 خواستم چیزی بگم که نذاشت
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فقط بخاطر اتفاق اون من حس می کنم تموم نه آوردن های تو _

شب تو مراسم خواستگاری بوده و همین هم باعث شده به این 

 رستش کنمامید داشته باشم که می تونم د

 

 جدی نگاش کردم

 

نه اینطور نیست،شما برای من خیلی قابل احترام هستید اما واقعا _

 فقط به عنوان یه دوست و همکالسی می بینمتون

 

 با اخم پرسید

 

 دیگه ای میونه؟پای کس _
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برای اولین بار بدون اینکه به دل محمد فکر کنم تنها چیزی که تو 

که بینمون شکل گرفته بود،با ذهنم اومد ظهیر بود و احساسی 

 قاطعیت جواب دادم

 

 بله_

 

 وا رفته نگام کرد،نفس عمیقی کشیدم

 

 لطفا بیخیال این قضیه بشید و من و فراموش کنید_

 

 بی حال لب زد

 

 کیه؟_
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 خواستم صادقانه جواب بدم

 

 جانان_

 

با شنیدن صدای ظهیر متعجب چرخیدم،با اخم های درهم بهمون 

 د و گفت:خیره بود،جلو اوم

 

 چیزی شده؟_

 

 شما اینجا چیکار می کنید؟_

 

 با بنیامین کار دارم باشگاه نبود اومدم اینجا_

 

 محمد بی توجه به ظهیر باز پرسید

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 کیه؟_

 

 دظهیر جواب دا

 

 کی کیه؟_

 

 محمد رو بهش گفت:

 

 دارم از جانان می پرسم_

 

 ظهیر چشماش و باریک کرد
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 چی می خوای اومدی اینجا؟_

 

 نگام کردمحمد 

 

 جانان با توام_

 

 ظهیر جلوش وایساد و عصبی گفت:

 

 منظورت خانم فرهادیه دیگه درسته؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۳٠_پارت#
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 محمد کالفه لب زد

 

 قاطی نکن این قضیه بین من و جانانهظهیر خودت و _

 

 ظهیر تک خنده عصبی کرد

 

ته چه غلطا،تو و جانانی وجود نداره تا قضیه ای هم وجود داش_

باشه هر چیزی هم که به جانان مربوط باشه به منم ربط پیدا می 

 کنه

 

 رو بهشون گفتم:

 

 میشه تمومش کنید؟_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 محمد جواب داد

 

 تنها می خوام حرف بزنیم_

 

 ظهیر بهم اشاره کرد

 

 برو داخل_

 

 محمد عصبی به حرف اومد

 

 جانان می خوام حرف بزنیم_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ظهیر داد زد

 

 ست؟زبون آدمیزاد حالیت نی_

 

 محمد هم بلند گفت:

 

تو کار من و جانان دخالت نکن شاید چیزی بین ما هست که تو _

 نمی دونی پس الکی نپر وسط

 

مد یه کم عقب ظهیر با دستاش رو سینه محمد کوبید،مح

 رفت،آروم گفت:

 

 برو پی کارت_
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 محمد داد زد

 

 نرم چه غلطی می کنی؟_

 

صورتش زد،محمد ظهیر عصبی خندید و ناگهان مشت محکمی تو 

 زمین افتاد،ترسیده جیغ زدم،جلوی ظهیر وایسادم گفتم:

 

 هیچ معلومه داری چیکار می کنی_

 

 داد زد

 

 این دیوث رو باید آدم کنم_

 

 خواست به ظهیر حمله کنه که جلوش و گرفتممحمد 
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 بسه تمومش کنید،لطفا برید_

 

 ظهیر بازوم و گرفت تا از جلوش کنار برم که نذاشتم

 

 ا برید آقا محمدلطف_

 

محمد با چشمای سرخ شده نگام کرد و بی حرف سمت ماشینش 

 رفت،ظهیر با خشم گفت:

 

ی حرف میزنی جانان فقط یه بار دیگه ببینم با این مرتیکه دار_

 کاری می کنم که پشیمون بشی

 

 بی حس لب زدم
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 برو_

 

 اخم کرد

 

 کجا برم؟_

 

 جایی که بتونی خشمت و کنترل کنی_

 

 کرد گنگ نگام

 

 چی میگی؟_
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 جدی گفتم:

 

هر وقت فهمیدید که بدون مشت زدن مشکالت رو حل کنید _

 بیاید،االن حرفی برای گفتن نیست

 

 عصبی لب زد

 

 اعصابم راه رفترو _

 

 هر کس رو اعصابتون راه رفت باید بزنیدش؟_

 

 کالفه چشماش و بست

 

 االن به اندازه کافی عصبانی هستم تو هم بدترش نکن_
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 توجه بهش خواستم برم داخل که جلوم وایساد بدون

 

اگه بخاطر اون آشغال اینجوری برام اخم کنی و بری مطمئن _

 باش دیگه از منت کشی خبری نیست

 

سرم و به معنی تأسف براش تکون دادم و بدون اینکه نگاش کنم 

از کنارش گذشتم و داخل رفتم،کوتاه اومدن دیگه بس بود،باید می 

ت هر کاری دلش می خواست انجام بده و منم فهمید قرار نیس

 هیچی نگم...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۳۱_پارت#
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 )جانان(

 

پایین می کردم اما چیزی بی حوصله کانال های تلویزیون رو باال 

برای نگاه کردن پیدا نمی کردم،رو شبکه ای که باب اسفنجی رو 

نشون می داد مکث کردم،صدای تلویزیون رو باال بردم،باب 

ی و پاتریک همیشه سرحالم می کردن و برای مدت اسفنج

کوتاهی از فکر و خیال هایی که داشتم رهام می کردن،با شنیدن 

 ز تلویزیون دل کندم و جواب دادمصدای اف اف ناراضی ا

 

 بله_

 

 آقایی که نمی شناختم به تصویر نگاه کرد و گفت:

 

 سالم خانم بسته دارید_
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 بنیامین چیزی سفارش نداده بودیمتا اونجایی که یادم میومد من و 

 

 آقا برای کیه؟_

 

 خانم جانان فرهادی_

 

 االن میام_

 

رو برداشتم و از خونه سمت اتاق رفتم و لباسام و عوض کردم کلید 

بیرون رفتم و سوار آسانسور شدم،تو آینه به چهره بی رنگ و روم 

ن نگاه کردم،این روزا فشار زیادی رو داشتم تحمل می کردم و همی

،طبقه همکف از کابین هم باعث شده بود چند کیلویی وزن کم کنم

 بیرون رفتم،در و باز کردم پسر سمتم اومد
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 سالم خدمت شما_

 

ه گل بزرگی که پر از رز های قرمز بود رو به همراه بسته ای دست

 دستم داد متعجب پرسیدم

 

 از طرف کیه؟_

 

 پسر لبخندی زد و گفت:

 

 دفرمودن خودتون می دونی_

 

پسر سوار موتورش شد،داخل رفتم همونجور گیج سوار آسانسور 

شدم به گل های قرمز قشنگی که دستم بود خیره شدم و عمیق بو 
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کشیدم،حس خوبی بهم داد،درِ آسانسور باز شد و بیرون رفتم،به 

سختی کلید رو داخل قفل چرخوندم و در و باز کردم و داخل 

ه گل و روی میز رفتم،سمت مبل ها قدم برداشتم و دست

گذاشتم،بسته رو باز کردم،جعبه ای توش بود به همراه کارت 

 پستالی که روش نوشته بود

 

 م کالغکبازم تو بردی،تسلیم_

 

با اینکه خیلی ازش دلخور بودم اما ناخودآگاه لبخندی رو لبام اومد 

معذرت خواهی به سبک ظهیر همیشه عجیب بود،جعبه رو باز 

ی که پالک کالغ بود بلند خندیدم،این آدم کردم با دیدن گردنبند

جدی جدی داشت من و به کالغ تشبیه می کرد،نفس عمیقی 

فهمیده بودم این بود که هر چقدر کشیدم،چیزی که تو این مدت 

هم ظهیر تالش کنه بازم آدم عصبی هست که تو لحظه نمی تونه 

ار خودش و کنترل کنه و این از نظر من وحشتناک بود اما باید چیک
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می کردم؟باید بیخیال می شدم یا...کالفه پوفی کشیدم،کاش دلم 

 باهام ناسازگاری نمی کرد،کاش می شد ازش گذشت...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۳۲_پارت#

 

 )ظهیر(

  

درِ اتاق و باز کردم و بیرون رفتم اونقدر عصبی بودم که می 

تونستم کل باشگاه و رو سر بنیامین خراب کنم هیچ جوره حاضر 

حتی باهام حرف بزنه با چشم دنبال بنیامین گشتم انتهای  نمی شد

سالن مشغول حرف زدن با فرهاد بود صدای موزیک اونقدر بلند 

بود که مطمئن بودم صدام به گوشش نمیرسه با گام های بلند 

 خودم و بهش رسوندم و بازوش و گرفتم سمتم برگشت بلند گفتم:
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 بیا اتاق باهات کار دارم_

 

دن قیافه عصبی من بی حرف از کنارمون رد فرهاد با دی

 شد،بنیامین خونسرد نگام کرد

 

 من نمی خوام باهام کار داشته باشی_

 

 رهاد بلند داد زدمرو به ف

 

 موزیک رو قطع کنید،باشگاه تعطیله_

 

بچه ها اعتراض کردن اما برام مهم نبود،خیره به بنیامین منتظر 

شدن در به اطراف نگاه موندم تا همه برن،با شنیدن صدای بسته 
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کردم خالی بود،دستکش های مخصوص بنیامین که رو زمین 

 ردم و بلند گفتم:افتاده بود و برداشتم و تو سینه ش پرت ک

 

 دستت کن_

 

 گنگ نگام کرد،داد زدم

 

دستت کن و هر چقدر دوست داری بزن تو صورتم،هر چقدر دلت _

 می خواد بکوب و خودت و خالی کن

 

 چیزی نگفت

 

 ر چی تو میگی درست،حتی مخالفتت هم درسته_
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 با تموم توانم داد زدم

 

افتادم،نمی تونم بیخیال بشم نمی اما گیر افتادم بفهم،من گیر _

 تونم همون ظهیری باشم که هیچی براش مهم نبود

 

 مشتم و رو سینه ش کوبیدم

 

 بفهم دردم رو بفهم که دردونه ت ریده به زندگیم_

 

 ش کوبیدم مشت دیگه ای به سینه

 

اینجوری نگام نکن بیا بزن خودت و راحت کن بیا بزن ولی کاری _

 ،بیا بزن ولی ازش نخواه انتخاب کنهنکن جانان بینمون باشه
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جلو اومد و مشت محکمی تو صورتم زد،بهش لبخند زدم،مشت 

بعدی رو تو شکمم کوبید،اخمام درهم رفت اما لبخندم پاک 

باز تو صورتم کوبید و رو زمین  نشد،خیلی ناگهانی مشت بعدی رو

 افتادم،نگام کرد،آروم لب زدم

 

 امشبه رفاقتمون قسم همه جوره می خو_

 

 رو زمین کنارم نشست و به دیوار تکیه داد،غمگین لب زد

 

 وجودمه،دخترمه،یکی ٔ  جانان برای من فقط برادرزاده نیست همه_

 دونمه یه

 

 جان_بی_دل#

 ۳۳۳_پارت#
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 نگام کرد،لبخند زد

 

وقتی کوچیک بود و بغلش می کردم و بهم لبخند می زد حس _

 خندهمی کردم کل دنیا داره به روم می 

 

 با صدای گرفته ادامه داد

 

االنم که بزرگ شده هیچی برای من فرق نکرده وقتی چشماش _

شاد باشه و بخنده بازم حس می کنم کل دنیا داره به روم می 

م انگار دنیا می خواد رو خنده اما وقتی چشماش و غمگین می بین

 سرم آوار بشه
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 بی حرف نگاش کردم،چشماش قرمز بود

 

درد و زخمه،هر کی از راه رسیده یه جوری بهش  جانان پر از_

 آسیب رسونده

 

 مستقیم بهم زل زد

 

می ترسم ظهیر از اینکه باز آسیب ببینه و دیگه نتونم لبخندش _

 رو ببینم وحشت دارم

 

 تو صورتم داد زد

 

از اینکه دخترکم کنارت چشماش اشکی بشه مثل سگ می من _

 ترسم
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 دستی به موهاش کشید

 

ر براش شرط گذاشتم چون زده بود به سرم چون اونقدر منِ بی پد_

ترسیده بودم نمی دونستم باید چجوری مخالفت کنم،منِ احمق هر 

شب برای شرط مزخرفی که گذاشتم دارم خودم و فحش کش می 

 کنم

 

 انداختسرش و پایین 

 

حتی جانان تو رو هم انتخاب می کرد من برای یه ثانیه هم _

 فقط راهی غیر از این به ذهنم نرسیدبیخیالش نمی شدم 
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نیاز به این راه نبود همین که می گفتی مخالفم جانان سمتم _

 نمیومد

 

 دستم و رو شونه ش گذاشتم

 

گاهی بهت حسودیم میشه،جانان جوری دوست داره که حاضره _

 تک لحظه هاش بد بگذره ولی تو کنارش باشی تک

 

 لبخند زد

 

 بنیامین_

 

 روم لب زدمسرش و باال آورد آ
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نترس،اونقدری می خوامش که بخوامم دلم نمیذاره بهش آسیب _

بزنم یه جور خودش و جا کرده که بی سالحم کرده،جدیدا حس 

می کنم خودم نیستم و یکی دیگه داره عقل و دلم و کنترل می 

 کنه

 

 لبخند زدم

 

االن می فهمم چرا همیشه وقتی راجع به جانان حرف میزدی _

 میومدخنده رو لبات 

 

 نگاش کردم

 

 وروجکت بدجور بیچاره م کرده داداش_
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 خندید

 

 توله سگ مثل عموش دل میبره_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۳۴_پارت#

 

 خندیدم،دستش و جلو آورد

 

حاال ندیدم زیر قول می خوام ظهیر،قول مردونه از جنس ظهیر تا _

 قوالت بزنی پس قول بده که هیچ وقت پشیمونم نمی کنی

 

 محکم فشردمدستش و 
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 تا آخرش هستم_

 

از جام بلند شدم و دستش و گرفتم تا بلند بشه،انگشت اشاره ش رو 

 سمتم تکون داد

 

ظهیر اما فقط کافیه حس کنم دیوونه بازی هات و رو جانان پیاده _

شه یا به هر دلیلی حس کنم حالش کردی یا چشماش غمگین با

می کنم این خوب نیست مطمئن باش خودم حکم اعدامت و صادر 

 تهدیدم و جدی بگیر

 

 کالفه نگاش کردم
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می دونی االن چقدر خودم و کنترل کردم تا نزنم تو دهنت؟چقدر _

زن گرفتن سخته،ای لعنت به دلی که برای یه الف بچه اینجوری 

 سرش خودش و ذلیل کرده،خاک تو

 

 خندید

 

به جان خودم اگه نمی فهمیدم جانان هم چقدر می خوادت _

مدی نصفت می کردم اما چیکار کنم که دیوثی و طرفش میو

 دخترم و هوایی کردی

 

 چپ چپ نگاش کردم از کنارش رد شدم

 

 کجا؟_
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 نیشم و باز کردم

 

 میرم کت و شلوار عروسی بخرم_

 

 رد جاخالی دادمدستکش هایی که دستش بوده و سمتم پرت ک

 

 چته وحشی_

 

 اخم کرد

 

به توی گودزیال بدم عصبیم همین که فکر می کنم باید جانان رو _

 می کنه

 

 خندیدم
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 عادت می کنی پدر زن جان_

 

زیر لب فحش داد بی توجه بهش از باشگاه بیرون رفتم و سوار 

 رو جانان ٔ  ماشینم شدم،گوشیم رو از تو جیبم درآوردم و شماره

 داد جواب بوق چند دبع گرفتم

 

 بله_

 

 سالم_

 

 سالم_

 

 چطوری؟_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 خوبم ممنون_

 

 وقت حالم و نپرسی ناراحت میشمیه _

 

 چیزی نگفت

 

 جانان_

 

 آروم جواب داد

 

 بله_
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مثل اینکه مادمازل هنوزم قهره،بابا من یه غلطی کردم یه بار _

گفتم قهر کن تا طرف بدونه اذیتت کرده دیگه نمی دونستم با 

 ودم بیچاره میشمگفتنش خ

 

 قهر نیستم فقط دلخورم_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۳۵_پارت#

 

 

 اش،حداقل االن وقت دلخوری نیست وقت شادیهنب_

 

 پرسید
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 چرا؟_

 

 باالخره از خان عموت رضایت گرفتم_

 

 متعجب گفت:

 

 شوخی می کنید؟_

 

 خیر کامال جدیم_

 

 چیزی نگفت،با شیطنت لب زدم

 

 چی شد؟نکنه از خوشی غش کردی؟_
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 فقط تعجب کردم_

 

 جانان_

 

 بله_

 

 میارم پایین مرتیکه کلی تهدیدم کردیه روزی فک این بنیامین و _

 

 نخودی خندید،بی اراده لب زدم

  

 قربون اون خنده هات_
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 سکوت کرد قطعا باز لبو شده بود

  

 االن شبیه لبو شدی نه؟_

 

 دستپاچه گفت:

  

 من برم دیگه_

  

 بلند خندیدم

  

 ای فرار کنی؟تا کی می خو_

  

فندک روشن کردم پک چیزی نگفت سیگارم و رو لبم گذاشتم و با 

 عمیقی زدم
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 باید بهم عادت کنی با بدکسی طرف شدی_

  

 زیاد سیگار می کشید؟_

  

 می خوای بحث و عوض کنی یا واقعا می خوای بدونی؟_

  

 می خوام بدونم_

 

 آره_

  

 باشه_
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 مشکل داره؟_

  

 یتون ضرر دارهنه فقط برای سالمت_

  

 من چند نفرم؟_

  

 متعجب گفت:

  

 یعنی چی؟_

  

 همه حرفات و جمع می بندی میگم شاید دو نفرم و خبر ندارم_

  

 چیزی نگفت جدی گفتم:
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ترکش کن سعی کن به مفرد بودنم عادت کنی،در ضمن من _

 همین امشب قضیه رو به مامان بابام میگم

 

 متعجب گفت:

  

 خیلی زود نیست؟_

  

 ک دیگه ای زدمپ

  

 دیگه جون به لبم کردینه تازه دیرم هست،بسه _

 

 آروم گفت:
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من باید قضیه ای رو بهتون بگم بهتره تا قبل فهمیدنش چیزی _

 به خونواده تون نگید چون شاید نظرتون عوض بشه

  

 اخمام تو هم رفت

  

 چه قضیه ای؟_

  

 راجع به مامان و بابامه_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۳۶_پارت#

 

 اذیت میشهس عمیقی کشید حس می کردم با گفتنش نف
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 مامان و بابات به من ربطی ندارن نمی خواد چیزی بگی_

 

 آروم لب زد

 

می دونم تا یه جاهاییش رو خودتون می دونید البته نمی دونم از _

 کجا و برامم مهم نیست اما یه چیزایی هست که نمی دونید

 

اذیتت می کنه برای نیاز نیست راجع به چیزی حرف بزنی که _

با و مامانت چیکار کردن و چی شده،فقط همین منم مهم نیست با

 که جانانی برام کافیه

 

 ولی قضیه مهمی هست شاید برای خونواده تون مهم باشه_
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من می خوام زن بگیرم پس همه چی به خودم مربوطه منم دلم _

ال نمی خواد چیزی رو به زبون بیاری که اذیتت می کنه پس بیخی

 م شو االنم قطع کن که کلی کار دار

 

 باشه ببخشید که من زنگ زدم و مزاحم کارتون شدم_

 

 لبخند زدم

  

 اشکال نداره دیگه مزاحم نشو_

  

 با صدای ناراحتی گفت:

  

 باشه خداحافظ_
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 لبخند پلیدی زدم

  

 حاال بعضی وقتا مزاحم بشی اشکال نداره_

  

 ممی گفتن بدجنسید ولی باور نمی کرد_

  

 اوال جمع نبند دوما باور کن_

 

 نفس عمیقی کشیدم

  

 ولی خب چه کنم که مزاحم دوست داشتنی این روزامی_

  

 چیزی نگفت
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 برو عزیزم برو که داره خواستگار میاد_

 

 خندید

 

 مواظب خودت باش خداحافظ_

  

 خداحافظ_

  

گوشی رو قطع کردم و لبخند زدم باالخره داشت همه چی جور می 

 شد...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۳۷_پارت#
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 )رها(

 

روزها و شب هام بی هدف سپری می شد انگیزه ای برای خندیدن 

و تفریح کردن نداشتم دلم برای روزهای خوب زندگیم تنگ شده 

بود همون روزها که برای هر چیزی شوق داشتم همون روزهایی 

که مامان بهم لبخند میزد بابا گاهی بهم محبت می کرد شاید 

بود همون وقتا که حس می خوب زندگیم همون موقعها روزهای 

کردم مثل بقیه بچه ها مورد توجه بابا و مامانم هستم شاید همون 

 وقتا که هنوز جانانی وجود نداشت شایدم بودن با ظهیر بهترین  

روزا حساب می شد شاید هم خودم دوست داشتم که اون روزها رو 

م عاشق باهام برخورد بهترین بدونم ظهیر هیچ وقت مثل یه آد

کرد همیشه سرد بود ولی با تموم سرد بودنش انگیزه ای برای  نمی

گذروندن زندگیم بود پوف کالفه ای کشیدم و از اتاق بیرون رفتم 

مامان رو مبل روبه روی تلویزیون خاموش نشسته بود و طبق 
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معمول به یه نقطه خیره شده بود و حواسش به جایی نبود خونه تو 

شده بود انگار که خیلی چیزا  طلق فرو رفته بود،بی روحسکوت م

کم داشت اصلی ترینشم عشق بود تو این خونه هیچ عشقی وجود 

 نداشت سمت مامان رفتم

  

 مامان_

  

 متوجه نشد بلند تر گفتم:

  

 مامان_

  

یه کم تکون خورد و سمتم برگشت چهره ش رنگ پریده بود البته 

 بی حال جواب داد جای تعجب نداشت چیزی نمی خورد
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 جانم_

  

تلخند زدم جانم های مامان همیشه همینقدر بی جون بود شبیه 

 رفع تکلیف می موند اینکه چون بچه شم باید بهم بگه جانم

 

 چرا نمی خوابی؟دیر وقته_

  

 خوابم نمیبره تو چرا نخوابیدی؟_

  

درِ خونه باز شد متعجب به بابا که وارد پذیرایی شد نگاه کردم 

پیر شده بود مامان فورا از جاش بلند  ش و سیبیل داشت چقدرری

شد بابا نزدیکمون اومد نمی دونستم باید چیکار کنم بعد چند هفته 

بغلش می کردم؟اونم بابایی رو که تنها چیزی که براش مهم نبود 

بچه هاش بودن؟نمی دونم بابا تو چشمام چی دید که دستاش و از 
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اختم موهام و خودم و تو بغلش اند هم باز کرد تا برم تو بغلش

 بوسید

  

 خوبی عزیزم؟_

 

 آروم زمزمه کردم

  

 خوبم_

  

سرم و به سینه ش چسبوندم کاش بابا همیشه بود اون وقت می 

تونستم تو بغلش خودم و آروم کنم می تونستم تموم درد و غمام و 

تو بغلش ببارونم ولی حیف که بابا فقط بعضی وقتا بابا می شد،از 

به مامان نگاه کرد مامان با چشمای  شش بیرون اومدم باباآغو

 اشکی خیره به بابا لب زد
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 خوبی؟_

  

بابا فقط نگاش کرد قطره ای اشک از چشم مامان چکید من فکر 

می کردم مامان از دست بابا عصبانیه،بابا از کنارم رد شد و به 

رد مامان نزدیک شد روبه روش ایستاد مامان با مظلومیت نگاش ک

 چشماش با صدای گرفته ای گفت:بابا خیره به 

  

 محل پسرای ٔ  اونقدر خوشگل و تو چشم بودی که همه_

 بود دنبالت چشمشون

  

 آب دهنش و قورت داد
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با هرکس که راجع بهت حرف می زد دعوا می کردم چون _

 همیشه حس می کردم مال منی

 

 جان_بی_دل#

 ۳۳۸_پارت#

 

 به چشمای مامان خیره شد

  

گوشمون خونده بودن که ما دوتا برای همیم شاید ز بچگی تو ا_

همینم باعث شده بود حس کنم تو مال منی و کسی حق نداره در 

 موردت چیزی بگه

  

 بابا لبخند تلخی زد
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بلد بودی با کارات،با لبخندات دل هر کسی رو به دست بیاری _

 منم کم کم داشتم بهت دل می دادم

  

 ابا آه عمیقی کشیدنگاه کرد بمامان متعجب به بابا 

  

ولی یکی اومد که اونقدر ساده بود بلد نبود حتی دل کسی رو به _

 دست بیاره همین بلد نبودنش دلم و برد

  

 مامان با درد چشماش و بست

  

 دست خودم نبود دلم رفت برای نگاهش_

  

 مامان لب زد
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 بسه_

 

 بابا گفت:

  

 واقعا نمی دونستماری من من نمی دونستم تو تا این حد دوسم د_

  

 صورت مامان خیس اشک شده بود

 

 بابا با عجز نالید

  

 شمیم بد کردی با همه مون بد کردی_

  

 مامان با صدای لرزون گفت:
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من عاشق بودم می فهمی؟من طاقت این و نداشتم تو رو با _

 بهترین دوستم ببینم

 

 بابا آه کشید

  

 و اون و نابود کردیممن و ت فاطمه رو از بین بردی نابودش کردی_

  

 مامان با صدای بلندی گفت:

  

 اونی که نابودش کرد تو بودی تو بهش تجاوز کردی_

  

 بابا داد زد
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اگه تو مجبورم نمی کردی باهات ازدواج کنم این اتفاقا پیش _

 نمیومد

  

 مامان با گریه رو زانوهاش نشست با صدای لرزون داد زد

  

 من بدون تو میمردم_

  

 بابا فریاد زد

  

منم بدون فاطمه مردم تو من و کشتی تا خودت نجات پیدا کنی _

االن حالت خوبه؟تا حاال خوشبخت بودی؟زندگی با مردی که 

 عاشق یکی دیگه ست چه خوشی داره؟
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مامان با دستاش صورتش و پوشوند صدای گریه ش بلند شد بابا 

شیدم هام کرو مبل نشست و چشماش و بست،دستی به گونه 

خیس شده بود داشتم گریه می کردم؟برای چی؟برای عشق مامان 

و بابا؟عشقی که زندگیمون و ازمون گرفت؟محیط اونجا برام خفه 

کننده بود بغض گلوم و گرفته بود وارد اتاقم شدم و رو تخت دراز 

کشیدم و چشام و بستم فقط خواب می تونست از این بحران و 

 آشفتگی نجاتم بده...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۳۹_پارت#

 

 )ظهیر(
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رو مبل روبه روی مامان و بابا و کسری نشستم مامان برای بابا 

میوه پوست می کند و کسری سرش تو گوشیش بود،با سرفه صدام 

 و صاف کردم و بی مقدمه گفتم:

  

 من می خوام برم خواستگاری_

  

مامان با تعجب سرش و باال آورد بابا هم بهم نگاه کرد،مامان 

 گفت: مشکوک

  

 خواستگاری؟اونم تو؟_

  

 بله من_

  

 شوخی می کنی؟ _
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 رو به مامان جواب دادم

 

 کامال جدیم_

 

 مامان با خوشحالی گفت:

  

 دختره کیه عزیز دلم؟می شناسمش؟_

 

 کسری اخماش تو هم بود رو به مامان گفتم:

  

 جانان_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 جانان؟جانان ک..._

  

 و صدای متعجب گفت:ابروهای باال رفته حرفش و کامل نکرد با 

  

 منظورت جانان خودمونه؟_

  

 چشمام و به معنی تایید باز و بسته کردم

  

 مامان با ذوق گفت:

  

 الهی دورت بگردم عزیزم کی از جانان بهتر دختر به این ماهی_

  

 کسری پوزخند زد
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 دختر به این ماهی با شازده پسرت بدبخت میشه مامان خانم_

  

 کشید و رو به کسری گفت: مامان اخماش و تو هم

  

این چه طرز حرف زدنه پسرم چه مشکلی داره که جانان بدبخت _

 بشه؟خیلی هم خوبه

 

 بابا جدی پرسید

  

 ظهیر مطمئنی؟_

  

 به بابا که با اخم نگام می کرد خیره شدم
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 تا حاال رو هیچی اینقدر مطمئن نبودم_

  

بیای تا میدونی که باید با دلش راه بخاطر تفاوت هاتون _

 زندگیتون بگذره؟

  

 می دونم_

  

 اصال خودش راضیه؟_

  

 راضیه_

  

 نمی خوای بیشتر فکر کنی؟_

  

 نفس عمیقی کشیدم
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خیلی وقته دارم فکر می کنم می خوامش پس لطفا برای _

 خواستگاری بهشون زنگ بزنید

  

وارد اتاقم شدم،به  مامان با شوق بهم نگاه کرد از جام بلند شدم و

ره شدم واقعا می خواستم زن بگیرم؟قطعا دیوونه شده آینه خی

 بودم...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۴٠_پارت#

 

 )رها( 
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به بابا و مامان نگاه کردم شاید تنها وقتایی که من مامان و بابا رو 

کنار هم دیدم همین موقع خوردن وعده های غذایی بوده تو 

از رو  بودیم،صدای تلفن بلند شد مامانسکوت مشغول خوردن شام 

صندلی بلند شد و سمت تلفن رفت چون خونه تو سکوت کامل بود 

 صداش واضح میومد

 

 سالم نسترن جون ممنون شما خوبید بچه ها خوبن؟ _

 

 قاشقی برنج تو دهنم گذاشتم 

 

 سالمت باشی ما هم خوبیم،جانم بگو_

 

جب مامان توجهم و لیوان آب رو برداشتم و سر کشیدم صدای متع

 جلب کرد 
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اال نمیدونم چی بگم یه کم شوکه شدم اینجا خونه خودتونه و_

 هروقت که بیاید قدمتون روی چشم

 

 مکث کرد

 

 چشم حتما سالم برسون خداحافظ _

 

 تلفن و قطع کرد و وارد آشپزخونه شد،رو به بابا گفت:

 

 امیر نسترن بود_

 

 بابا نگاش کرد
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 خب_

  

 خواستگاری زنگ زده بودبرای _

  

 د شد به مامان خیره شدم بابا هم متعجب پرسیدضربان قلبم تن

  

 خواستگاری برای کی؟_

  

 جانان_

 

 بابا پرسید

  

 برای کسری؟_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 مامان سمتمون اومد و جواب داد

  

 نه ظهیر_

  

 بابا یه لنگه ابروشو باال داد و با صدای متعجبی گفت:

  

 ظهیر؟مطمئنی؟_

  

 گاریآره گفتن که برای جمعه شب میخوان بیان خواست_

  

بابا از جاش بلند شد و سمت پذیرایی رفت مگه جانان جواب منفی 

نداده بود؟یعنی به همین زودی بنیامین و راضی کرده بود؟ باورم 

 نمی شد به سختی از جام بلند شدم،مامان گفت:
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 کجا میری تو که چیزی نخوردی_

  

 با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفتم:

  

 سیر شدم_

  

رد اتاقم شدم اونقدر گرفته بودم که دلم می خواست با تموم وا

توانم جیغ بزنم چرا باید این اتفاق میوفتاد؟گناه من این وسط چی 

بود؟چرا باید بین این همه آدم عاشق جانان می شد؟خودم و رو 

جا رو تار می دید به اشک ریختنام تخت انداختم چشمام همه 

دم که همه چی تموم شده؟باید عادت کرده بودم باید قبول می کر

منتظر مینشستم تا کارت عروسیشون و دستم بدن؟من طاقتش و 

نداشتم طاقت دیدن جانان و ظهیر رو با هم نداشتم عصبی سرم و 

 به چپ و راست تکون دادم و زیر لب گفتم:
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 ه جانان این کار و نمی کنهنه نمیشه نباید بش_

  

چی دست به دست هم خودمم می دونستم دارم چرت میگم همه 

داده بود تا روز به روز دنیا به کامم تلخ تر بشه سرم و رو بالش 

گذاشتم اشکام مسیر خودشون و پیش گرفتن و رو بالش فرود 

اومدن،مقصد خودشون و خوب بلد بودن دلم برای بی کسی خودم 

دل از خدا خواستم که هیچ وقت ظهیر و جانان مال  سوخت از ته

که خیلی بدم اما بد بودن و به دیدن ظهیر و  هم نشن می دونستم

 جانان کنار هم ترجیح می دادم با گریه و صدای لرزون گفتم:

  

من و ببخش جانان ببخش که نمی تونم برات آرزوی خوشبختی _

 کنم من و ببخش خواهر کوچیکه

 

 جان_بی_دل#
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 ۳۴۱_رتپا#

 

 )جانان(

 

هام رو به تموم تنم درد می کرد صبح زود لیزر داشتم،کبودی 

بهبودی بودن وارد آشپزخونه شدم لیوانی چایی برای خودم ریختم 

و رو صندلی میز ناهار خوری نشستم بنیامین باشگاه بود گوشیم رو 

میز لرزید بابا بود از بعد اون روز دیگه با بابا حرف نزده بودم در 

قع حرفی برای گفتن باهاش نداشتم فاطمه هم که کال غیبش وا

 معلوم نبود کجاست گوشی رو برداشتمزده بود و 

  

 بله_

  

 سالم عزیزم_
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 سالم_

  

 خوبی دخترم؟_

  

 آروم جواب دادم

  

 خوبم_

  

 جانان_

  

 صدای بابا خیلی خسته و گرفته بود
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 بله_

  

 دیشب نسترن زنگ زد_

   

 زودی به خاله گفته بود؟یعنی ظهیر به این 

  

 ریقرار گذاشتن آخر هفته بیان برای خواستگا_

  

 چیزی نگفتم

  

 تو می دونستی؟_

  

 آب دهنم و قورت دادم
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 می دونستم_

  

 تو هم به ظهیر عالقه داری؟_

  

مکث کردم جلوی بابا یه کم سخت بود که از دوست داشتن ظهیر 

 بگم

  

باورم نمیشه جانان می دونی که ظهیر چجوریه؟اون عصبیه _

 زندان رفته و... 

 

 نذاشتم جمله ش رو کامل کنه

  

 می دونم بابا_
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 می دونی و می خوای باهاش ازدواج کنی؟ _

  

 چشمام و بستم

  

خسته شدم بابا از اینکه همیشه دنبال این بودم درست ترین _

خودم برام مهم نبوده خسته شدم می تصمیم رو بگیرم و اصال دل 

خوام برای یه بارم که شده به صداش گوش کنم می خوام تجربه 

ام عشقی رو که تو دلم جوونه زده رو آبیاری ش کنم بابا می خو

کنم تا رشد کنه تا شاید حداقل اون بتونه زندگی رو که همیشه 

 آرزوش و داشتم بهم بده

  

 آه عمیقی کشید
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حداقل تو زندگی مشترکت خوشبخت بشی می  من دلم می خواد_

دونم اونقدر عاقل و بالغ هستی که خودت بهترین تصمیم و 

 میگیری

 

 زدم من مجبور بودم همیشه خودم برای خودم تصمیم بگیرمتلخند 

  

 خوشبختیت آرزومه خوشبخت باشی عزیزم _

 

 ممنون_

 

 کاری نداری گلم؟ _

 

 نه_
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 خداحافظ_

  

 خداحافظ_

  

روی میز گذاشتم حس عجیبی داشتم روز به روز عالقه گوشی رو 

م به ظهیر بیشتر می شد نفس عمیقی کشیدم شاید وقتش رسیده 

 که منم طعم آرامش و بچشم.... بود

 

 جان_بی_دل#

 ۳۴۲_پارت#

 

 )ظهیر(
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بی خوابی زده بود به سرم هر کاری می کردم نمی تونستم بخوابم 

م و وارد تلگرام شدم ساعت دو نصفه شب بود گوشیم و برداشت

 جانان آنالین بود این وقت شب با کی حرف میزد؟براش نوشتم:

 

 ؟این وقتِ شب با کی حرف میزنی_

  

خیلی زود سین کرد حاال خوب بود از اون دخترای افاده ای که دیر 

 سین میکنن و حس میکنن با کالس میشن نبود

  

 سالم هیچکی_

  

 براش نوشتم:

 

 س؟علیک چرا نخوابیدی پ_
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 تایپ کرد

  

 خوابم نمیبره_

  

 شمارش و گرفتم با صدای آرومی گفت:

  

 بله_

  

 چرا اینقدر یواش حرف میزنی؟_

  

 چون بنیامین خوابه_
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اون که مثل خرس می خوابه و با هیچی بیدار نمیشه،چیکار می _

 کنی؟

  

 دارم طراحی می کنم_

 

 طراحی چی؟_

  

 طراحی چهره_

  

 چهره کی هست؟_

  

 بماند_

 

 گفتم:
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 بماند یعنی چی؟_

  

 یعنی نمی خوام بگم_

  

 دستم و زیر سرم گذاشتم

  

 نکنه داری من و می کشی؟_

  

 باید تو رو بکشم؟ چرا_

  

 جذاب تر از من کسی رو سراغ داری؟_
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 نخودی خندید

  

 چه اعتماد به نفسی_

  

 لبخندی رو لبام اومد خندیدنش آرامش خاصی بهم می داد

  

 از اینکه قراره شوهر به این خوشتیپی گیرت بیاد چه حسی داری؟_

  

یاد همون حسی که تو از اینکه قراره یه دختر دسته گل گیرت ب_

 داری رو دارم

  

 خندیدم،پرسید

  

 خاله و عمو چه واکنشی نشون دادن وقتی گفتی؟_
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 خیلی خوشحال شدن_

  

 آروم پرسید

 

 بهشون گفتی؟_

 

 چیو؟_

 

 بابا و مامانم روقضیه _

  

 نه_
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 متعجب گفت:

  

 چرا؟_

  

 چرا باید بگم؟_

  

 اونا حقشونه بدونن از چه خونواده ای دختر میگیرن_

  

نم وقتی من مشکلی ندارم کافیه نیازی نیست اونا چیزی مهم م_

 بدونن

  

 اما آخه..._

  

 نذاشتم ادامه بده و با صدای نسبتا بلندی گفتم
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 راجع بهش بحث کنیمدوست ندارم _

  

چیزی نگفت نفس عمیقی کشیدم همیشه کنترل خودم و از دست 

 می دادم

  

 جانان_

  

 آروم جواب داد

  

 بله_

  

 ون؟کی بریم بیر_
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 نمی دونم_

  

 معلوم بود دلخور شده

  

 قهر کردی؟_

  

 اگه قهر می کردم که االن باهات حرف نمی زدم_

 

 نفسم و کالفه بیرون دادم

 

خوب میشم جانان،مطمئنم کنارم باشی کنترلم بیشتر _

میشه،حواسم هست که گاهی بی دلیل صدام باال میره اما یادت 

 باشه که... 

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پرسید

 

 که چی؟ _

 

 مام و بستم و لب زدمچش

 

 که جونمی_

 

 چیزی نگفت

  

 برو بخواب دختر خوب دیر وقته_

 

 تو هم بخواب_
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باالخره از شما به تو تبدیل راستی پیشرفت چشم گیری داشتی _

 شدم

  

 خندید

  

 شبت خوش_

  

 شب خوش_

  

 گوشی رو قطع کردم سرم و رو بالش گذاشتم و چشمام و بستم...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۴۳_پارت#
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 )رها(

 

به آینه اتاقم خیره شدم تک تک اعضای صورتم و از نظر گذروندم 

داشتم که شاید آرایش کرده بودم مثل همیشه،نکنه هنوز امید 

ظهیر با دیدنم از جانان منصرف بشه؟کالفه پوفی کشیدم چرا حس 

می کردم دیگه جذابیتی ندارم چرا حس می کردم دیگه این 

د زدم چال گونه هام خودشون و صورت دوس داشتنی نیست؟لبخن

نشون دادن لبام و بیشتر کش دادم تا چال گونه م بیش تر به چشم 

 م،در باز شدبیاد دیگه دوسشون نداشت

  

 رها بدو بیا اومدن_

  

بدون توجه به حرف صحرا همچنان به آینه خیره بودم لباس 

مشکیم از هر وقت دیگه ای پوشیده تر بود نفس عمیقی کشیدم و 
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تاق بیرون رفتم جانان هم با من از اتاقش بیرون اومد نگاش از ا

دم کردم دامن و شومیز سفید لیمویی تنش بود به صورتش نگاه کر

روسری لیمویی صورتش و قشنگ تر نشون می داد مثل همیشه 

فقط برق لب زده بود باید به روش لبخند می زدم؟باید االن 

 نداشته باش؟ دستش و می گرفتم و می گفتم خواهری استرس 

لبخند مضطربی زد و سمتم اومد دستم و گرفت دستاش خیلی سرد 

 بود آروم گفت:

  

 نداشتم یه جوریم رها تا حاال اینقدر استرس_

  

انگار لبام و بهم دوخته بودن و نمی تونستم حرف بزنم جانان یه 

 کم نگام کرد

  

 رها حالت خوبه؟_
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کردم طبیعی رفتار کنم به خودم اومدم هر جور شده باید سعی می 

به ناچار لبخندی رو لبام آوردم البته نمی شد اسمش و گذاشت 

 لبخند فقط یه کم لبام و کج کردم

  

 بیا بریم پایین دیر شد_

 

 جانان پرسید

  

 خوب شدم؟_

  

 نگاه دیگه ای به سرتاپاش انداختم

  

 آره بیا بریم_
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ضا وارد همراه هم سمت ورودی رفتیم خاله نسترن و عمو علیر

شدن و با خوشحالی سالم و روبوسی کردن کنار بنیامین وایسادیم 

 با سختی لبام و تکون دادم

  

 اومدیدسالم خوش _

  

 با خاله روبوسی کردم

  

 سالم عزیزم خوبی_

  

 ممنون بفرمایید داخل_

 

 عمو با خوشحالی گفت:
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 عروس خانم ما چطوره؟_

  

 جانان لبخندی زد و سرش و زیر انداخت

  

 ممنون خوبم_

  

خاله جانان و بوسید و با ذوق نگاش کرد بابا خاله و عمو رو سمت 

 مبال راهنمایی کرد

 

 سالم_

  

سمتش برگشتم با دیدنش مات شده فقط نگاش کردم باورم نمی 

شد این ظهیر بود؟موهاش و کوتاه کرده بود اصال انگار یکی دیگه 
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گاه کردم اونم مثل شد بود جذبه ش چند برابر شده بود به جانان ن

من شوک زده فقط نگاش می کرد آب دهنم و قورت دادم دوست 

نم ظهیر دسته گل قشنگی دستش بود داشتم از این محیط فرار ک

 و سمت جانان گرفت جانان به خودش اومد و زیر لب گفت:

  

 سالم ممنون_

  

کسری و کیان هم وارد شدن برعکس همیشه کسری اصال قیافه 

 میشه رو نداشت...شاد و خندون ه

 

 جان_بی_دل#

 ۳۴۴_پارت#

 

 )جانان(
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داد تا  استرس عجیبی داشتم صحرا چایی ها رو ریخت و دستم

ببرم زیر لب بسم اهلل گفتم و سمت پذیرایی رفتم اول سینی رو 

جلوی بزرگترا گرفتم سمت ظهیر رفتم سینی رو جلوش گرفتم 

رد بدون هیچ سرم و باال آوردم چایی رو برداشت و خیره نگام ک

واکنشی سمت صحرا رفتم و رو مبل کنارش نشستم بعضی وقتا از 

اهی اونقدر سرد نگام می کرد که رفتارای ظهیر سر درنمیوردم گ

حس می کردم هیچ حسی بهم نداره گاهی هم اونقدر مهربون می 

شد که باور داشتم عاشق تر از اون وجود نداره،اولش با دیدن 

کردم یه بار بهش گفته بودم که از  موهای کوتاه شده ش تعجب

موی بلند برای پسرا خوشم نمیاد اما اینکه ظهیر به خاطر من این 

ار و کرده یه کم جای تعجب داشت اونقدر غرق افکار خودم بودم ک

که اصال حواسم به حرفای بزرگترا نبود با نیشگونی که صحرا ازم 

 گرفت و به بابا اشاره کرد به خودم اومدم
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 م ظهیر و به اتاقت راهنمایی کندختر_

  

از جام بلند شدم و همراه ظهیر سمت اتاقم رفتیم در اتاقم و باز 

 دم و گفتم:کر

  

 بفرمایید_

 

برخالف محمد که اصرار کرد اول من وارد بشم بدون هیچ حرفی 

جلوتر از من داخل رفت منم پشت سرش وارد اتاق شدم نگاهی به 

رِ باز نگاه کرد سمتش رفت و در و دور تا دور اتاق انداخت به د

 بست رو تخت نشستم اونم به درِ بسته تکیه داد و نگام کرد

  

 بگو_
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 متعجب نگاش کردم

  

 چی بگم؟_

  

 چیزایی که ازم میخوای_

  

 گنگ نگاش کردم

  

مگه نمیان تو اتاق تا از این شر و ورا بگن؟تو هم بگو دیگه چی _

 می خوای

  

کردم چرا اینجوری حرف میزد؟انگار  فقط نگاش کردم درکش نمی

خواستگاریش با که عصبانی بود مگه اصال کسی رو داریم که شب 

 دختری که دوسش داره عصبانی باشه؟
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 چرا چیزی نمیگی؟_

  

 آب دهنم و قورت دادم بهش خیره شدم

  

 شما رو به زور آوردن خواستگاری؟_

  

 اخماش تو هم رفت

  

 یعنی چی_

  

نید که انگار به زور آوردنتون تا براتون زن یه جوری حرف میز_

 ندیده بودمبگیرن تا حاال داماد عصبانی 
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فقط دوست دارم هر چه زودتر این رسم و رسومات مسخره تموم _

 بشه

  

نگاش کردم دلخور بودم از وقتی وارد خونه شد و دسته گل و 

ن دستم داد تا همین حاال دلخور بودم اصال انتظار نداشتم تو همچی

 شبی اینقدر تلخ باشه سمتم اومد و رو صندلی رو به روم نشست

 

 جان_بی_دل#

 ۳۴۵_پارت#

 

 چرا اینجوری نگاه می کنی؟_
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نمی دونم این چه مرضی بود که داشتم هر وقت دلخور یا عصبی 

می شدم سکوت می کردم اما االن وقت سکوت نبود باید حرف 

 می زدم

  

 چرا اومدید خواستگاری؟_

  

 ی خواد؟بازم که داری من و جمع میبندیچرا م_

  

بله چرا می خواد وقتی که اینقدر ناراحتید وقتی که عصبی هستید _

 وقتی که هیچ تمایلی ندارید چرا اومدید؟ 

  

 آب دهنم و قورت دادم
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من معنی این رفتار شما رو نمی فهمم نمی دونم که چرا باید _

 حرفای تلختون و تو همچین شبی بشنوم

  

 پشتی صندلی تکیه داد با خونسردی گفت:به 

  

 خب_

  

واقعا خب داشت؟چرا حس می کردم داره از حرص خوردنم لذت 

میبره می خواست من و عصبانی کنه؟چرا یادم رفته بود که این 

پسر فرق داره و نباید مقابلش کوتاه اومد؟لبخندی رو لبام آوردم و 

 از جام بلند شدم

  

 بهتره بریم پایین_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نگه ابروش و باال دادیه ل

  

 گفتیهنوز که چیزی ن_

  

 نیازی نیست چیزی بگم_

  

خواستم از کنارش بگذرم که آستین شومیزم و گرفت از جاش بلند 

شد و مقابلم ایستاد وقتی کنارم بود گاهی از هیکلش می ترسیدم 

 به چشمام خیره شد

  

 دلخور شدی؟قهر کردی؟_

  

 نباید دلخور باشم؟_
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متعجب نگاش چشمام خیره شد و لبخند قشنگی زد  چند لحظه به

 کردم

  

 این درسته_

  

 چی درسته؟_

  

 اینکه دلخورشدی اینکه قهر کردی_

  

 فقط نگاش کردم

  

چرا حس میکنی نباید هیچ وقت قهر کنی؟چرا حس میکنی نباید _

عصبی بشی؟مگه تو هم آدم نیستی؟چرا همه چیز و میریزی تو 
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باید پاشی بری باید عصبی می شدی خودت؟االن به جای اینکه 

 فحش می دادی نه اینکه سکوت کنی،به من نگاه کن

 

 به چشماش خیره شدم

  

هربار که جوری رفتار کردم که نباید تو گفتی من اهل قهر کردن _

نیستم اما اینجوری نباش همونطور که قبال بهت گفتم اتفاقا بعضی 

ته من از سکوت وقتا خوبه که قهر کنی تا طرفت بفهمه تند رف

د چون خیلی وقتا تند میرم و حقم نیست پس از کردن بدم میا

همین امشب که میریم پایین و تو جواب بله رو میدی و نشون 

کرده م میشی تا آخر عمر میخوام که هر جا مشکل داشتی بگی از 

اینکه بخوای همه چیز و تو خودت بریزی و بخوای خودت حلش 

 خوره؟زبون که داری به چه دردت میکنی بدم میاد پس این همه 

 

 جان_بی_دل#
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 ۳۴۶_پارت#

 

 )ظهیر(

 

متعجب بهم خیره شد قبل از اینکه بیایم خواستگاری با کسری باز 

بحثم شد اما وقتی این رفتار جانان و دیدم بیشتر عصبی 

 شدم،گفت:

  

 االن طلبکارم هستید؟_

  

این حد  بهش نگاه کردم من به خاطر خودش اینقدر عصبی بودم از

بودنش بدم میومد از اینکه همیشه جوری نشون می داد از درونگرا 

که اصال مشکلی نداره خوشم نمیومد چون حس می کردم فشار 

 زیادی روشه
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 آره طلبکارم_

  

 سرم و نزدیک تر بردم

  

طلبکار این چشمای بی صاحابتم که از وقتی اومدم پدرم و _

 درآورده

  

 سرش و زیر انداخت

  

ل نمیدم که سالم از این اتاق بری باز لپ قرمزی بشی قواگه _

 بیرون

  

 به سرفه افتاد سرش و باال آورد و لب زد
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 موی کوتاه بهتون میاد_

  

 باز که جمع بستی_

  

 چرا کوتاه کردی؟_

 

 خونسرد جواب دادم

  

فکر نکن که به خاطر تو کوتاه کردم چون من اصال حرف گوش _

 تنوع بدم کن نیستم خودم دلم خواست

  

 د و زیر لب گفت:لبخند ز
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 بدجنس_

  

 کجاش و دیدی_

  

 چیزی نگفت

  

 جانان_

  

 نگام کرد

  

 بله_

 

 نفس عمیقی کشیدم و بی مقدمه گفتم:
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من آرامش می خوام روزای سختی رو گذروندم می خوام خاطره _

تلخ اون روزا از بین بره می دونم تو هم تو زندگیت خیلی سختی 

دلیل عصبی میشم گاهی بی دلیل ه من گاهی بی کشیدی درست

 گند اخالق میشم اما می خوام یه چیزی رو خیلی خوب بدونی

 

 مستقیم نگاش کردم و جدی گفتم:

  

من تا حاال تو زندگیم کسی رو اینجوری نخواستم پس بفهم که _

 برام با همه فرق داری

  

 نگاهش یه جور خاصی بود جوری که می تونستم عشق و صداقت

 ،آروم گفت:رو توش ببینم
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منم دنبال آرامشم پس قطعا نهایت سعیم و می کنم تا به اون _

 چیزی که می خوایم برسیم

  

 یه کم مکث کرد و ادامه داد

  

 من از دروغ متنفرم هیچ وقت بهم دروغ نگو_

 

 مطمئن گفتم:

  

 از همین لحظه به بعد مطمئن باش هیچ دروغی ازم نمی شنوی_

 

 لبخند زد

 

 خوبه_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 امر دیگه؟ _

 

هر چی مهم بوده قبال راجع بهش حرف زدیم پس فکر کنم _

 حرفی نمونده

 

 سرم و به معنی تأیید تکون دادم

  

 پس بریم بیرون؟ _

  

 بریم_

  

 از اتاق بیرون رفتیم و وارد پذیرایی شدیم،کیان با دیدنمون گفت:
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 داداش شیری یا روباه؟_

 

 بابا هم رو به جانان لب زد

 

 انج_بی_لد#

 ۳۴۷_پارت#

 

 

 دخترم دهنمون و شیرین کنیم یا هنوز زوده؟_

  

جانان به باباش نگاه کرد و سرش و زیر انداخت،مامان با ذوق 

 گفت:

  

 از قدیم گفتن سکوت عالمت رضاست مبارکه عزیزم_
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همه دست زدن،مامان از جاش بلند شد و جعبه انگشتر رو از 

 کیفش بیرون آورد

  

 امیر با اجازه تون عروسمون رو نشون کنیما شمیم جون آق_

 

 شمیم جواب داد

  

 اختیار دارید عزیزم_

  

مامان انگشتری که با سلیقه خودش گرفته بود و از تو جعبه بیرون 

آورد دست جانان و گرفت و انگشتر و دستش کرد بازم دست 

زدن،از ته دل نفس راحتی کشیدم چشمم به رها افتاد مات شده به 

خیره بود قطعا اگه جانان خواهر رها نبود همه چیز  اندست جان
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بهتر می شد،به کسری نگاه کردم هیچ وقت کسری رو تا این حد 

آروم ندیده بودم کنار بنیامین نشستم صحرا شیرینی تعارف کرد 

 بنیامین دستش و رو شونه م گذاشت و زیر گوشم گفت:

 

نیاز داره ی خوشبختش کن اون بیشتر از هر چیزی تو دنیا به یک_

 که از ته دل عاشقش باشه،عاشقش باش ظهیر

  

 لبخند اطمینان بخشی زدم

  

 خیالت راحت رفیق_

 

                      ** 

 )جانان(

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

برای بدرقه تا دم در اومده بودیم اما اینجا هم با هم دیگه حرف 

میزدن قرار گذاشته شد که عقد و عروسی رو با هم بگیریم باید تا 

یگه هم میرفتیم آزمایشگاه چون ظهیر اونقدر عجله د چند روز

داشت که تو جمع رو به بابا گفت من می خوام هر چه زودتر 

مراسم رو بگیریم،کسری کنار ماشین تنها وایساده بود حس می 

کردم امشب مثل همیشه نبود سمتش رفتم سرش پایین بود و 

 حواسش به من نبود

  

 کسری_

  

 سرش و باال آورد

  

 جان_
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 از اینکه قراره زن داداشت بشم ناراحتی؟_

  

 این چه حرفیه_

  

 نگاش کردم

  

 چرا چشمات غم داره؟چرا مثل همیشه نیستی؟_

  

 لبخند زد

  

 چیزی نیست نگران نباش_

  

 خیلی خب نگو ولی من که می دونم یه چیزی هست_
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 چیزی نیست فقط امشب یه کم حسودی کردم_

  

 متعجب نگاش کردم

 

 چرا؟ سودیح_

  

 لبخند زد

  

چون از این به بعد براط این گند اخالق غذاهای خوشمزه میپزی _

 منم باید دست پخت داغون مامان و بخورم

  

لبخند زدم می دونستم که داره قضیه رو می پیچونه وگرنه مگه 

 میشه نفهمید که کسری امشب یه چیزیش هست
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 میکنم هر موقع هر چی خواستی به خودم بگو برات درست _

 

 لبخند زد اما حتی لبخندش هم غمگین بود...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۴۸_پارت#

 

 )محمد(

  

 راحیل بدو بدو سمتم اومد

 

 محمد بیا بریم کوچه پشتی بازی کنیم_
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 نه نمیشه مگه نشنیدی آقاجون گفت نباید برید اونجا_

 

 کردسرش و با ناز کج 

  

 آخه چرا نمیشه؟_

  

 نمی دونم_

  

یم دیگه نمیذاریم کسی بفهمه من همیشه دوست محمد بیا بر_

 داشتم اونجا بازی کنم

  

 با چشمایی که مظلومشون کرده بود بهم خیره شد نتونستم نه بگم
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 باشه فقط زود باید برگردیما_

 

 باال پرید

  

 هوووراااا،باشه قول قول زود میایم_

  

قد آروم و بدون سر و صدا سمت کوچه پشتی راه افتادیم،کلی بچه 

 و نیم قد مشغول بازی بودن،راحیل گفت:

  

محمد ببین من بخاطر اینا اینجا رو دوست داشتم اینجا میتونیم _

 کلی بازی کنیم

  

یکی از بچه ها که به نسبت بقیه درشت تر بود سمتمون 

 بود،عصبی پرسید اومد،هیکلش خیلی از من و راحیل بزرگتر
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 اینجا چی می خواید_

 

 دراحیل آروم جواب دا

  

 اومدیم باهاتون بازی کنیم_

  

 گمشید برید ما با شما بچه سوسوال بازی نمی کنیم_

 

 راحیل با سرتقی لب زد

  

 ولی ما می خوایم بازی کنیم_
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 هی کوچولو حرف حالیت نمیشه؟_

  

 راحیل جلو رفت

  

 بازی کنید چی میشهخب اگه باهامون _

  

نه که با سر پسر عصبی جلو اومد و خواست سمت راحیل حمله ک

رفتم تو شکمش اونم هلم داد و افتادم راحیل سمتش رفت و 

خواست بزنتش که پسره اونم هل داد و راحیل به شدت زمین 

 خورد بلند داد زدم

  

 راحییییل_
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ق بود از جا با شدت از خواب پریدم نفس نفس میزدم تموم تنم عر

شیدم بلند شدم و سمت دستشویی رفتم چند مشت آب به صورتم پا

به ساعت نگاه کردم دو بامداد رو نشون می داد بعد از مسکنایی 

که برای سردردم خورده بودم خوابم برد یه لیوان آب خوردم و 

سمت حیاط رفتم زیر درخت آلبالویی محبوبم نشستم به آسمون 

انگار که آسمون امشب آروم بود با به  نگاه کردم صاف صاف بود

خند زدم این خواب خود واقعیت بود یاد آوردن خوابی که دیدم لب

هیچ وقت اون روز و یادم نمی رفت،با هل پسره راحیل دستش 

شکست چقدر ترسیده بودم همسن بودیم اما از نظر جثه من بزرگ 

 تر بودم اونموقع با هر سختی که بود بغلش کردم و تا خونه

بردمش کلی سرزنشمون کردن راحیل هم دیگه هیچ وقت برای 

چه پشتی اصرار نکرد،نفس عمیقی کشیدم با راحیل رفتن به کو

همبازی بودیم اما وقتی بزرگ تر شدیم دیگه همه چی فرق کرد 

گفتن بزرگ شدید نامحرمید نباید پیش هم باشید اونقدر از هم دور 

ی نداشتیم باهم البته شدیم که دیگه جز سالم و خداحافظی حرف

ی داد،شاید حس اون راحت بود و هیچ وقت به حرف بقیه گوش نم
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دوست داشتنش از بچگی تو دلم بود و وقتی بزرگ شد اینقدر به 

چشمم اومد،حس عجیبی داشتم با رفتنش داغون شدم بیزار شدم 

اما حس االن فرق داشت امشب خواستگاری جانان بود وقتی از 

نشد نمی تونستم قبولش کنم من امشب می  کسری شنیدم باورم

ت دادن راحیل با جانان فرق داشت با تونستم اعتراف کنم که ازدس

رفتن راحیل دلم باخت اما با ازدست دادن جانان همه چیم رو 

باختم همش حس می کردم سِر شدم جانان دنیام و عوض کرد 

گه حتی تمام خاطره هایی رو که با راحیل داشتم و شست و برد م

دیگه تو زندگیم چیزی هم برای از دست دادن داشتم؟من از درون 

ی بودم اونقدر تهی که دلم می خواست فقط بخوابم و از واقعیت ته

فرار کنم،فکر اینکه من جانان و به ظهیر باختم دیوونه م می کرد 

فکر اینکه ظهیر دستای جانان و بگیره من رو به جنون می رسوند 

نون رسیده بودم همین که دیگه هیچی مهم شاید االنم به خود ج

 ی تونست بهم زندگی بده...نبود همین که دیگه چیزی نم

 

 جان_بی_دل#
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 ۳۴۹_پارت#

 

 )جانان(

 

همونجور که رو تختم دراز کشیده بودم گوشیم و برداشتم امشب 

اصال خوابم نمی برد شایدم از هیجان یا استرس بود که نمی 

بخوابم،جواب امشبم قرار بود که آینده م رو رقم بزنه من تونستم 

بودم همین که وقتی با ظهیر بودم امشب با دلم بله گفتم پشیمون ن

ذهنم خالی می شد و می تونستم خوشحال باشم کافی بود،وارد 

صفحه اینستاگرامم شدم خیلی وقت بود نگاش نکرده بودم ظهیر 

بود خیلی زود پیجش باز شد فالوم کرده بود منم فالو کردم جالب 

فقط چند تا پست داشت همه شونم عکسای خودش بود،همه شون 

اشتیاق باز کردم و نگاه کردم رو بعضی هاشونم زوم می کردم و با 

 گوشیم تو دستم لرزید،ظهیر بود جواب دادم
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 بله_

  

می تونم حدس بزنم که االن داشتی تو پیجم به عکسام نگاه می _

 دقه م میرفتیکردی و قربون ص

  

 بلند خندیدم

  

 آره حدس اولت درست بود فقط_

 

 ی و قربون صدقه نمی رفتیآها یعنی فقط نگاه می کرد_

  

 اوهوم_

 

 پرسید
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 چرا نخوابیدی_

  

 نمی دونم خوابم نمی بره_

  

 احتماال از خوشحالیه_

  

 تو چرا نخوابیدی؟تو هم از خوشحالیه؟_

 

 جواب داد

  

ناراحتی خوابم نمی بره گند زدم به زندگی مجردیم این نه من از _

 خوشحالی داره؟
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 االن باید چی بگم؟_

  

 را این جور مواقع چی میگن؟دخت_

  

 نمی دونم_

  

 خندید

  

 جیغ میزنن و میگن خیلی هم دلت بخواد_

  

 خندیدم

  

خب طرف حتما دلش خواسته که اومده خواستگاری حاال جیغ _

 طزدن چی میگه این وس
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 نه مثل اینکه هنوز همجنسات و خوب نشناختی_

  

 مکث کردم آروم گفتم:

  

 همجنسام و می شناسیولی مثل اینکه تو خوب _

  

 چیزی نگفت،پرسیدم

  

 هستی؟_

  

 تیکه بود؟_
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 چی؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۵٠_پارت#

 

 همین حرفی که گفتی_

  

 نه_

 

 جدی گفت:

  

 حتی بهتر از توآره همجنسات و خیلی خوب می شناسم _

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چیزی نگفتم

  

 جانان_

  

 بله_

  

 لیمویی بهت میاد_

  

 لبخند زدم

  

 موی کوتاه بهت میاد_

 

 با پررویی جواب داد
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 می دونم_

  

 یه کم مکث کردم و برای اولین بار صداش زدم

  

 ظهیر_

 

 با تن صدای بم و خاصش جواب داد

  

 جانِ ظهیر_

  

 دادمچشمام و بستم آب دهنم و قورت 
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 هیچی_

  

 مطمئنی؟_

  

 آره برو بخواب_

  

 خیلی خب خودتم بخواب،کاری نداری؟_

  

 نه شب خوش_

  

 شب خوش_

  

گوشی رو قطع کردم چندتا نفس عمیق کشیدم خودمم باورم نمی 

 شد که تا این حد عاشق ظهیر بشم...
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                     * 

 )رها(

 

که ترک برداشته دلدار دلی که تنگ باشه معشوق می خواد دلی 

می خواد اما دلی که بی حس شده باشه چی؟ حس می کنم امشب 

نمی خواد تموم بشه به دور و برم  طوالنی ترین شب ساله انگار که

که پر بود از عکسای خودم و ظهیر نگاه کردم باید پاره شون می 

کردم؟آخه قرار بود شوهر خواهرم بشه،تو عروسیشون چی؟باید می 

و خوشحالی می کردم؟بعد تا خونه شون با بوق و جیغ و رقصیدم 

ونه داد همراهیشون می کردم؟خندیدم بین خنده هام اشکامم رو گ

هام سرازیر شدن من چجوری باید بهشون تبریک می 

گفتم؟چجوری باید دووم میاوردم تا کسی چیزی نفهمه؟اصال باید 

ی از همینجوری دست رو دست میذاشتم نباید کاری می کردم؟یک
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عکسای تکی ظهیر و برداشتم به تاج تخت تکیه دادم و زانوهام و 

 بغل کردم به عکس خیره شدم و زمزمه کردم

  

دیدی باهام چیکار کردی؟می بینی به چه حالی افتادم؟چرا _

 ظهیر؟چرا این کار و باهام کردی؟

  

 قطره اشکی رو عکس افتاد

  

قی هاتم مگه من چی می خواستم ازت؟من حتی به گند اخال_

اعتراض نمی کردم واقعا فکر می کنی جانان میتونه به اندازه من 

ی تونه باهات دووم دوست داشته باشه؟واقعا فکر می کنی م

بیاره؟باز خندیدم دیوونه شدن مگه شاخ و دم داشت؟شاید بقیه هم 

همینجوری دیوونه شدن،دراز کشیدم عکس ظهیر و بغل گرفتم 

 چشمام و بستم و لب زدم
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 دوسِت دارم ظهیر_

 دلِ بی جان:

 جان_بی_دل#

 ۳۵۱_پارت#

 

 )جانان(

 

که راننده نداشتن گفتن یه کم طول میکشه تا آژانس بیاد مثل این_

 حاال تو بشین تا میاد

  

با شنیدن حرف افسانه رو مبل نشستم افسانه امشب تنها بود عمه 

اومده بودم و عمو و آیدا رفته بودن مهمونی و افسانه نرفته بود منم 

 پیشش تا تنها نباشه
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 نیما کجاست_

  

 کنارم نشست

  

ون حرف نمی دونم راستش این روزا یه جوری شده زیاد باهام_

 نمیزنه بیشتر یا تو اتاقشه یا میره بیرون نمی دونم چشه 

 

 شاید مشکلی براش پیش اومده _

 

نمی دونم هر چقدر می پرسیم چی شده میگه هیچی فقط درسا _

 ده درگیر اونام سنگین ش

 

در باز شد نیما سرش و زیر انداخته بود خواست از پله ها باال بره 

 که از جام بلند شدم و گفتم:
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 سالم_

  

 سرجاش ایستاد نگام کرد قیافه آشفته ای داشت آروم جواب داد

 

 سالم_

 

از پله ها باال رفت متعجب به جای خالیش خیره شدم سمت افسانه 

 برگشتم 

 

 چشه  افسان این_

 

 متعجب گفت:
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 اصال باورم نمیشه نیما تو رو دید و فقط سالم کرد _

 

 وا رفته نگاش کردم

 

 صبانیه؟ یعنی از دست من ع_

 

 چیزی نگفت و با ناراحتی نگام کرد 

 

 افسان با توام چرا هیچی نمیگی_

  

 نمی دونم جانان شاید بهتر باشه خودت باهاش حرف بزنی _

 

سمت آشپزخونه رفت کیفم و رو مبل گذاشتم و از پله ها باال رفتم 

 جلوی اتاق نیما وایسادم و در زدم 
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 بله _

 

 می تونم بیام تو؟_

 

 کث کردیه کم م

  

 بیا_

  

بستم در و باز کردم رو تختش نشسته بود و سیگار می کشید در و 

و سمت پنجره اتاقش رفتم پنجره رو باز کردم و بهش تکیه 

 دادم،به نیما که به سیگارش خیره بود نگاه کردم

  

 می بینم که آقای دکتر باز داره سیگار می کشه_
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 چیزی نگفت

  

 نیما_

  

 ارش زدپک دیگه ای به سیگ

  

میشه نگام کنی؟سرش و باال آورد و نگام کرد چرا این چشما _

 اینقدر غمگین بود؟

  

 چی شده؟_

  

 با صدای گرفته ای جواب داد
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 چیزی نیست_

  

 سمتش رفتم و کنارش رو تخت نشستم

  

چیزی نیست و اینقدر سرد شدی؟ چیزی نیست و نگام نمی _

 کنی؟

 

 بی مقدمه گفت:

  

 دتر تبریک می گفتم ولی خب نشدمبارکه باید زو_

  

 نشد؟یه کم عجیب نیست؟_

  

 نگام کرد
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 چی عجیبه؟_

  

اینکه یه نیما داریم تو دنیا که حاضره هر کاری بکنه تا دوستاش _

 و شاد کنه و نشد نداره

  

 چیزی نگفت آروم گفتم:

  

 نشد یا نخواستی؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۵۲_پارت#

 

 )جانان(
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 ردنیما به چشمام نگاه ک

  

 اگه بگم نخواستم بعدش میپرسی چرا؟_

  

 نباید بپرسم؟_

  

وقتی که باید سوال بپرسی سکوت می کنی وقتی که باید خیلی _

چیزا رو بفهمی خودت و میزنی به اون راه االن ازت می خوام که 

 مثل همیشه باشی و سوال نپرسی

  

چی داری میگی نیما؟انتظار داری این رفتار و حال و هوات و _

 ببینم و چیزی نپرسم؟
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 بود خواستم جواب بدمگوشیم تو دستم لرزید نگاش کردم ظهیر 

  

چرا هیچ وقت من و ندیدی؟چرا هیچ وقت نخواستی بدونی تو _

 چشمام چیه؟

  

 یه کم صداش و باالتر برد

  

چرا هیچ وقت نفهمیدی این چشما فقط برای تو مهربون می _

 شد؟

  

 متعجب نگاش کردم

  

 ه مهربونیتو با هم_
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 بلند داد زد

  

 تو مهربون نبودمنیستم منِ لعنتی با کسی مثل _

  

 تماس قطع شد آب دهنم و قورت دادم

  

 چرا واضح حرف نمی زنی؟_

  

از این واضح تر چی باید بگم؟اون موقع که باید حرف می زدم _

 نادیده م می گرفتی دیگه االن حرف زدن به چه دردی می خوره

  

 نادیده گرفتم؟این حرفا چیه میزنی؟ من کی تو رو_

  

 مستقیم نگام کرد
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 من چی از ظهیر کم دارم؟_

 

 فقط نگاش کردم

  

 جواب بده من چی کم دارم که اون و انتخاب کردی؟_

  

 عصبی خندیدم

  

 چرا باید شما رو با هم مقایسه کنم؟_

  

 بلند گفت:
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 چون همون قدر که اون عاشقته منم می خوامت_

  

ش کردم می خواستم اثری از شوخی تو چشماش ببینم فقط نگا

وقت حرفای بنیامین و راجع به حس نیما جدی نگرفتم من هیچ 

چون حس می کردم شوخیه و همچین چیزی وجود نداره اما تو 

 این چشما اثری از شوخی نبود آب دهنم و قورت دادم آروم گفتم:

  

 من چیزی نمی دونستم_

  

 لبخند غمگینی زد

  

 ونستی ولی نمی خواستی باور کنیمی د_

  

 دونستممن واقعا نمی _
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 نمی دونستی چون اصال برات مهم نبود_

  

 تو برای من مهمی_

  

 تک خنده ی عصبی زد

  

 نیستم_

  

 به چشماش نگاه کردم

  

چرا حالت بده؟چون من می خوام ازدواج کنم؟اصال از چی _

 احساست و ناراحتی؟مگه هیچ وقت چیزی بهم گفتی؟مگه تا حاال

 بهم گفتی؟
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 مخواست حرف بزنه که نذاشت

 

 جان_بی_دل#

 ۳۵۳_پارت#

 

من و به چی متهم می کنی؟به اینکه برام مهم نیستی؟به اینکه _

 نادیده ت گرفتم؟تو چی؟اصال من برای تو مهم بودم؟

  

 چی داری میگی_

  

 دروغ میگی_

  

 اخماش توهم رفت
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 چی رو دروغ میگم؟_

  

 ی خوای دروغهاینکه من و م_

  

 نیست_

  

نگفتی؟تو حتی اونقدر شجاع نبودی که بهم پس چرا هیچ وقت _

 بگی می خوای حست و باور کنم؟

  

 می خواستم خودت بفهمی بعد بگم _

 

 یه کم صدام و باال بردم

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 من خیلی وقته می دونم_

  

 تو که گفتی نمی دونستم_

  

 خیلی وقته می دونم که بهم ترحم می کنی_

  

 ا چرت میگیچر_

  

 صدای لرزون و آروم گفتم:آب دهنم و قورت دادم با 

  

اون چیزی که باعث میشه چشمات برام مهربون باشه عشق _

نیست ترحمه تو همیشه اینجوری بودی نیما تو عاشقم نیستی فقط 

 همیشه دلت برای بی کسیم سوخته همیشه خواستی مواظبم باشی
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 و زیر سؤال نبر توهم زدی جانان،بس کن حداقل حسم_

  

 از جام بلند شدم

  

 بعد از خواستگاری محمد من حرفات و با عمه شنیدم_

 

 از جاش بلند شد

  

 کدوم حرفا؟_

  

شنیدم که به عمه گفتی من و خواستگاری کنه گفتی نمی خوای _

دیگه عذاب بکشم گفتی نمی خوای دیگه جلوی کسی بشکنم 

 ار نرسونهگفتی می خوای کنارم باشی تا کسی بهم آز
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 دم و با صدای لرزون گفتم:بغضم و قورت دادم لبخند ز

  

خیلی مَردی خیلی مردی که برای اینکه حال من خوب باشه _

حاضری هر کاری بکنی اما من ترحم نمی خوام نیما سالهاست 

تالش می کنم تا رو پای خودم بایستم من نمی خوام به خاطر 

 ترحم من و دوست داشته باشی

  

دارم حسمم ری که فکر می کنی نیست من واقعا دوست اینجو_

واقعیه نمی دونم چرا اینجوری برداشت کردی اما من واقعا می 

 خوامت

  

 قطره اشکی از چشمام پایین ریخت
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من حس می کنم خیلی خوشبختم خیلی خوشبختم که شماها رو _

دارم خیلی خوشبختم که همه تون دوسم دارید اما نمی خوام کسی 

 طر من اذیت بشهبه خا

  

 جانان_

  

 پاک کردماشکم و 

  

من ظهیر و دوست دارم شاید چون حس میکنم تنها کسیه که _

 هیچ وقت حاضر نیست بهم ترحم کنه و من و مثل بقیه می بینه

  

 یه کم مکث کردم باز گوشی تو دستم لرزید و ظهیر بود
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عزیزی  فقط می تونم بگم که خیلی دوسِت دارم نیما اونقدر برام_

 ش که شاید حتی فکرشم نکنی،ببخ

  

قبل از اینکه چیزی بگه از اتاقش بیرون رفتم با عجله از پله ها 

 پایین رفتم و کیفم و برداشتم

 

 جان_بی_دل#

 ۳۵۴_پارت#

 

افسانه نبود بدون اینکه منتظرش باشم از خونه بیرون زدم سمت 

با نیما  پیاده رو رفتم و شروع کردم به قدم زدن،دلم نمی خواست

ن حرفا رو می گفتم تا اذیت نشه گوشیم تند حرف بزنم اما باید ای

 تو دستم لرزید ظهیر بود
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 بله_

  

 بله و بال کجا بودی؟_

  

 چرا اینقدر عصبی؟_

  

 نباید باشم؟چرا جواب نمیدی؟می دونی چقدر زنگ زدم؟ _

  

داشتم با نیما حرف می زدم نتونستم وسط حرفاش جواب بدم _

 ببخشید

  

 کجا با نیما حرف می زدی؟_

  

 خونه شون بودم تازه بیرون اومدم_
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 آها یعنی خونه اونا بودی و من خبر نداشتم_

  

 من نمی دونستم که باید اجازه بگیرم_

  

 نفس عمیقی کشید

  

این انتظار زیادیه که می خوام هر جا که رفتی بهم بگی؟اصال _

ا بره دلم می خواد هر شاید دوست نداشته باشم زنم تنها خیلی جاه

بدونم تا خبر داشته باشم و اینم معنیش اجازه گرفتن جا میری 

 نیست

 

 آروم لب زدم
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 باشه_

  

یادت باشه که هر جا بودی و با هر کسم حرف می زدی وقتی _

 من زنگ زدم باید برداری وگرنه بد قاطی می کنم

 

 کالفه گفتم:

  

 خیلی خب من که معذرت خواهی کردم_

  

 ار نشهتکر_

  

 امر دیگه؟_

 

 ین بسهفعال هم_
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 ادامه داد

 

راستی زنگ زدم بگم صبح ساعت هشت دم در باش برای _

 آزمایشگاه از اونجا هم اگه خواستی میریم برای خرید حلقه

  

 باشه من ساعت هشت دم در وایمیسم قربان_

  

پس االنم مثل یه بچه خوب تاکسی بگیر و مستقیم برو خونه تا _

 ارام برسممنم به ک

  

 قدم بزنممی خوام یه کم _
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االن وقت قدم زدن نیست هوا داره تاریک میشه کاری و که _

 گفتم رو بکن

  

 لبخند زدم

  

 چشم_

  

 چشمت بی بال،کاری نداری؟_

  

 نه_

  

 مواظب خودت باش رسیدی خونه خبر بده_

  

 باشه تو هم مواظب خودت باش_
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 خداحافظ_

  

 خداحافظ_

  

 دربست گرفتم...کردم سمت خیابون رفتم و  گوشی رو قطع

 

 جان_بی_دل#

 ۳۵۵_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 دم در خونه منتظر جانان ایستادم گوشیم و برداشتم و زنگ زدم
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 بله_

  

 دم درم_

  

 اومدم_

 

گوشی رو روی داشبورت گذاشتم امشب خیلی کم خوابیده بودم 

 شد سرم و به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمام بستم،در باز

  

 سالم_

  

 ز کردم بهش نگاه کردم سرحال بودچشمام و با
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 سالم_

  

 خوبی؟_

  

 آره فقط خوابم میاد،بریم؟_

  

 بریم_

  

 ماشین و روشن کردم و راه افتادم

  

 اگه خوابت میاد تا می رسیم بخواب_

  

 نه خوابم نمیاد_
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پشت چراغ قرمز ایستادم بهش نگاه کردم سرش و به پنجره تکیه 

لبخندی رو لبام اومد داشتنش حالِ خوبی بود ناخواسته  داده

 داشت،بهم نگاه کرد

  

 چیزی شده؟_

  

 نه_

  

 پس چرا اینجوری نگاه می کنی؟_

  

اوال قشنگی ها رو باید نگاه کرد دوما زنمی دلم می خواد نگات _

 کنم
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 وایسا اول عقد کنیم بعد اینقدر زنم زنم کن_

 

 چراغ سبز شد،حرکت کردم

  

هر شرایطی زنمی حتی دیگه خدا هم نمی  قی نمی کنه تحتفر_

 تونه تو رو ازم بگیره

  

 با لبخند بهم خیره شد

 

 اینجوری نگام نکن وگرنه قول نمی دم سالم برسیم_

  

دمِ درِ آزمایشگاه نگه داشتم همراه هم پیاده شدیم و سمت 

 آزمایشگاه رفتیم،بهش اشاره کردم
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 نوبتمون میشهی همینجا بشین تا من ببینم ک_

  

 باشه_

  

 سمت باجه رفتم اسمامون رو گفتم

  

 لطفا بشینید صداتون می کنیم_

  

 ممنون_

  

 سمت جانان رفتم و کنارش نشستم

  

 از آمپول که نمی ترسی؟_
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 نه_

  

 مطمئنی؟_

  

 نگام کرد،لبخند زد

  

 می ترسی به خاطر آمپول کولی بازی دربیارم؟_

  

ترسی هر چقدر دلت خواست می گهنه می خواستم بهت بگم ا_

 کولی بازی دربیار و خجالت نکش

  

 متعجب نگام کرد لبخند قشنگی زد
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 به چی میخندی؟_

  

 یه لحظه دلم خواست از آمپول بترسم_

  

تعارف نکن بگو یه لحظه بعد حرفات پررو شدم دلم خواست _

 کولی بازی دربیارم

  

 خندید و گفت:

 

 اینم حرفیه_

  

 همراه هم سمت اتاقا رفتیم... کردنصدامون 

 

 جان_بی_دل#
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 ۳۵۶_پارت#

 

اگه حس کردی بعد خون گرفتن فشارت افتاده بشین تا بیام از _

 جات بلند نشو

  

 لبخند زد

  

 چشم_

  

 امروز خیلی لبخند میزنی ها_

  

 امروز مهربون شدی_
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سمت اتاق رفت منم سمت اون یکی اتاق رفتم رو صندلی نشستم 

ردم تا بازو بند رو ببنده سوزن رو وارد دستم مشت کدستم و 

کرد،چشمام و بستم با حس اینکه سوزن رو درآورد چشمام و باز 

 کردم

 

 ممنون_

 

 خواهش می کنم_

   

آستین پیرهنم و پایین کشیدم و از جام بلند شدم و از اتاق بیرون 

 رفتم جانان هم همراه من بیرون اومد یه کم رنگش پریده بود

  

 خوبی؟_
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 خوبم تو خوبی؟_

  

 آره بیا بریم_

  

همراه هم سمت ماشین رفتیم و نشستیم ماشین و روشن کردم و 

 راه افتادم

  

 بریم جیگرکی یا رستوران؟_

  

 هیچ کدوم_

  

 نمیشه که باید یه چیزی بخوری_

  

 االن واقعا اشتها ندارم_
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 دم آبمیوه فروشی وایسادم و از ماشین پیاده شدم

 

                     ** 

 )جانان( 

 

 سمت ماشین اومد در و باز کرد و ظرف معجون و دستم داد

  

 بخور_

  

 مرسی ولی واقعا اشتها ندارم_

  

 ماشین و روشن کرد و حرکت کرد
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 مهم نیست به زور بخور_

  

 قاشق و برداشتم و سمت دهنش گرفتم

  

 نمی خورم_

  

 بخورممن این همه رو تنهایی نمی تونم _

  

 ونم بستنی دوست نداری بخاطر مخلفاتش معجون گرفتممی د_

  

 مرسی_
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قاشق و دوباره سمت دهنش بردم سرش و پایین آورد و خورد یه 

 قاشق خودم میخوردم و یکی هم به اون می دادم

  

 داشبورد و باز کن_

  

 داشبورد و باز کردم

  

 جعبه رو دربیار_

  

 درآوردم و پرسیدمجعبه سرمه ای رو 

  

 یه؟این چ_

  

 بازش کن_
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جعبه رو باز کردم به گردنبند ظریف و قشنگی که داخل جعبه بود 

 نگاه کردم پالکش یه قلموی خیلی قشنگ بود به ظهیر نگاه کردم

 

 جان_بی_دل#

 ۳۵۷_پارت#

 

 مال منه؟_

  

 آره_

  

 با شوق از تو جعبه بیرونش آوردم

  

 وای خیلی قشنگه_
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 لبخند زد

  

 مبارکت باشه_

  

 ن خیلی قشنگه مناسبتش چیه؟ممنو_

  

نمی دونم مامانم گفت بعد آزمایشگاه پسر باید برای دختر کادو _

 بگیره مثل اینکه اینم جزو رسم و رسوماته

  

 خندیدم

 

 به چی می خندی؟_
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 به اینکه خیلی واضح میگی که به اجبار رفتی کادو گرفتی_

  

 دروغ بگم؟دلت می خواد _

  

 راستش و میگینه اصال خیلی خوبه که _

  

 ماشین و نگه داشت

  

 پیاده شو_

  

 چرا؟_

  

اینم یکی دیگه از رسم و رسوماته که باید برای عروسی حلقه _

 بگیریم منم ترجیح میدم همین االن انجامش بدیم
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 پرسیدم

  

 از اینم بدت میاد؟ _

  

 دارمنه این یکی رو اتفاقا خودمم دوست _

 

 خیلی شدیم مغازه وارد فتیمر فروشی طال ٔ  همراه هم سمت مغازه

 :گفت رویی خوش با دیدنمون با بود،پسر بزرگ

  

 سالم خیلی خیلی خوش اومدید_

 

 سالم کردیم،پسر گفت:
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 در خدمتم_

 

 حلقه هاتون و به خانمم نشون بدید_

  

 به به مبارکه حاال چه سبکی مورد پسندتون هست؟_

  

 ظهیر منتظر نگام کرد

  

 ف باشهترجیح میدم ساده و ظری_

  

 پسر چندین مدل جلومون گذاشت

  

به این نگاه کنید یکی از بهترین کارامونه درسته زیاد ساده نیست _

 اما واقعا تکه
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 به انگشتری که دستش بود نگاه کردم خیلی شلوغ و بزرگ بود

  

 نه از این مدال دوست ندارم_

  

ی که رو میز گذاشته بود نگاه کردم همه شون یه به حلقه های

جوری بودن خیلی روشون کار شده بود اما دوسشون نداشتم رو به 

 پسر گفتم:

  

 میشه بقیه مدالتون رو ببینم_

  

اینایی که براتون آوردم خیلی تک و خاصن بقیه کارامون تقریبا _

 معمولین
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 اشکال نداره می خوام بقیه رو ببینم_

  

 ید از اینور تا نشونتون بدمبفرمای_

 

چیزی بگه دنبالم اومد به ردیف حلقه ها نگاه ظهیر بدون اینکه 

کردم چشمم به یه انگشتر تک نگین افتاد خیلی ظریف و ساده بود 

 رو به پسر گفتم:

  

 میشه این و بدید؟_

  

 پسر انگشتر و سمتم گرفت،ظهیر لب زد

 

 دستت کن_
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 قشنگ بود، پسر لبخند زدانگشتر و دستم کردم خیلی 

  

 ادقشگه خیلی به دستتون می_

  

ظهیر با اخم نگاش کرد پسر خودش و جمع و جور کرد رو به ظهیر 

 گفتم:

  

 قشنگه؟_

  

 اخماش تو هم بود

  

 قشنگه_

  

 اخمات و باز کن_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 همین و می خوای؟_

  

 آره_

  

 پس بریم_

 

 رو به پسر اشاره کردم

  

 مردونه تونم نشونمون بدیدآقا لطفا رینگ های _

  

 چشم_
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رو روی میز گذاشت رینگ ساده ای رو  سمتمون اومد حلقه ها

 برداشتم و سمت ظهیر گرفتم

  

 دستت کن_

  

 ازم گرفت و دستش کرد به دستای بزرگش خیلی میومد

  

 خیلی قشنگه اگه خودتم دوست داری برش دار_

 

 رو به پسرگفت:

  

 اینم بذار_

  

 چشم_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

غول بسته بندی شد می تونستم از همین االن بگم که پسر مش

دترین آدمی بود که تا حاال باهاش خرید رفتم بی ذوق و ظهیر ب

 اخمو...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۵۸_پارت#

 

 )جانان(

 

خسته از خریدای پی در پی رو مبل نشستم،صحرا و مامانم کنارم 

 نشستن مامان اصرار داشت که تا تموم شدن خریدا پیششون باشم

ه مون هر چند که بنیامین خیلی مخالفت کرد اما باالخره زور هم

بهش چربید،چند هفته بود که هر روز به خاطر خرید جهاز و خرید 
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عروسی بیرون می رفتیم ظهیر دیگه کالفه شده بود و همش غر 

میزد خاله نسترن و مامان قول داده بودن همونجوری که می خوام 

داشتن که من اصال نگران نباشم و خونه رو برام بچینن و تاکید 

 خسته و بی حال گفت: فقط به خریدا برسم،صحرا

  

 وای کمرم خرد شد چند ساعت سرپا بودیما_

  

 منم خیلی خسته م دستتون درد نکنه خیلی زحمت کشیدید_

 

 صحرا معترض لب زد

  

همش تقصیر ظهیره یه دفعه جو گرفت گفت دلم می خواد هر _

بگیریم اگه این تصمیم رو نمی گرفت کلی وقت چه زودتر عروسی 

 ش به خریدامون می رسیدیمداشتیم و با آرام
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 مامان رو به صحرا گفت:

  

 چقدر غر میزنی صحرا شکر خدا دیگه تموم شد همه چی حاضره_

  

 آره همه چی حاضره فقط تا حاضر شدنش دهنمون سرویس شد_

 

 خندیدم صحرا به دور و بر نگاه کرد

  

رها کو؟اونم که کال زحمت به خودش نداد تا برا یه دونه از خریدا _

 ی باهامون بیادحت

  

 یا نبود همیشه مثل رها روزا این کردم نگاه اتاقش ٔ  به درِ بسته

 بود چش دونستم بیرون،نمی رفت می یا اتاقش تو رفت می
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 نمی اما همیشه مثل بود باهام خریدا تک تک برای داشتم دوست

چیزی باعث شده بود که خواهرم تو همچین روزایی  چه دونستم

 شتم خودش و ازم دریغ کنه،مامان گفت:که خیلی بهش نیاز دا

  

بچه ها پاشید یه کم جمع و جور کنید به باباتون و ظهیر و کیان _

هم زنگ بزنید بگید هرچه زودتر بیان باید تا آخرِ شب کارتا رو 

 تموم کنیم

 

 گفتم:

  

 ت هر وقت تموم بشم میامظهیر کار داشت گف_

  

لی کار داریم زود کار دیگه چیه االن وقت کار نیست امشب خی_

 نیاد نمی رسیم
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 صحرا پرسید

  

 ویدا و امین نمیان؟_

  

 چرا اونا هم میان_

  

 از جام بلند شدم،صحرا نگام کرد

  

 کجا؟_

  

 میرم پیش رها_
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 سمت اتاقش رفتم و در زدم

  

 بله_

  

 کردم المپ و روشن نکرده بود و اتاق تاریک بوددر و باز 

  

 المپ رو روشن کنم؟_

  

 نه_

  

صداش گرفته بود در و بستم و سمت تخت رفتم کنارش نشستم 

به صورتش نگاه کردم تو تاریکی چیزی معلوم نبود اما از همین 

 صدای گرفته ش می شد فهمید که حالش خوب نیست
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 جان_بی_دل#

 ۳۵۹_پارت#

 

 خوبی؟_

  

 چیزی نگفت

  

 چی شده رها؟_

  

 هیچی_

  

 ولی صدات این و نمیگه_
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 وردمشاید سرما خ_

  

 شایدم گریه کردی_

  

 چیزی نگفت

  

 چی باعث شده خواهرم تو همچین دورانی نخواد کنارم باشه؟_

  

 دستم و رو دستش گذاشتم

  

 چی باعث شده هیچ ذوقی برای این روزای من نداشته باشی؟_

  

شد متعجب به رها نگاه کردم اشکاش پشت سر هم دستم خیس 

 رو دستام می ریخت نگران گفتم:
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 چی شده عزیزِ من؟داری نگرانم می کنی_

  

 با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفت:

  

جانان به نظرت اگه به اون دختر بگم که عشقم و بهم برگردونه _

 قبول می کنه؟

  

 متعجب گفتم:

  

 کدوم دختر؟_
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همونی که باعث شد کسی که عاشقش بودم و از دست بدم دلم _

که عشقم و ازم نگیره میگن دختر می خواد برم التماسش کنم 

 خوبیه به نظرت قبول می کنه؟

 

 آروم گفتم:

  

جنگیدن برای عشق خیلی خوبه رها اما نه به هر قیمتی جنگیدن _

یه برای عشقی که دو طرفه باشه خوبه اما جنگیدن برای عشق 

 طرفه فقط خودت و از بین می بره

 

 با صدای لرزون گفت:
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می گفت که عاشقه ظهیره اگه یکی اگه االن یکی میومد و _

میومد که می دونستی ظهیر و بیشتر از تو می خواد حاضر بودی پا 

 پس بکشی؟

  

 چیزی نگفتم

  

 جوابم و بده _

  

 نگاش کردم

  

دونم باید چی بگم اما چون تو همچین موقعیتی قرار نگرفتم نمی _

خب به نظرم ربطی به پا پس کشیدن من نداره اگه ظهیر اون 

ر و می خواست نمیومد سراغ من پس وقتی اومده سراغ من دخت

 یعنی چه من باشم و چه نباشم اون دختر و نمی خواد
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 سریع گفت:

  

ولی چون آدم دل رحمی هستی من حس می کنم بخاطر دختره _

 شیحاضر بودی پا پس بک

  

 لبخند زدم

  

جاست وقتی عاشق باشی دل رحمی برای مشکل دقیقا همین_

عنی نداره و حاضر نیستی به هیچ قیمتی ازش دست یکی دیگه م

بکشی اما اگه می فهمیدم که ظهیر خودش به یکی دیگه حس 

 داره سریع پا پس می کشیدم

  

 یعنی من باید پا پس بکشم؟_
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 نفس عمیقی کشیدم

  

نمی دونم اونی که تو ازش حرف میزنی کیه شاید اگه رها من _

 تر بشناسمشدرباره ش بهم می گفتی می تونستم به

  

 چیزی نگفت

  

االنم دیر نشده بگو کیه و ازش حرف بزن شاید کاری از دستم _

 بربیاد

  

 در باز شد،صحرا گفت:

 

 بچه ها بیاید پایین شام حاضره بقیه هم اومدن_
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 باشه االن میایم_

  

 رو به رها گفتم:

  

هر وقت دلت خواست حرف بزنی من هستم االنم پاشو دست و _

 ور و بیا پایینصورتت و بش

   

سرش و به معنی باشه تکون داد،از جام بلند شدم و از اتاق بیرون 

 رفتم،با دیدن حالِ رها واقعا تموم حس خوبم پریده بود...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۶٠_پارت#
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 )ظهیر(

 

 کنارم نشست،به صورتش نگاه کردم،یه جوری بودجانان 

 

 چی شده؟_

 

 نگام کرد

 

 هیچی_

 

 زونه؟پس چرا صورتت آوی_

 

 نفس عمیقی کشید
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 چیزی نیست_

 

 برو کاشت کن_

 

 متعجب پرسید

 

 کاشت چی؟_

 

 عمیق نگاش کردم

 

 کاشت خنده رو لبات_
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 خندید

 

 آ باریکال این خوبه_

 

 چشمک زدم

 

 مادمازل؟کی اذیت کرده عیال ما رو؟چت شده _

 

 لبخند زد

 

 چیزی نیست فقط یه کم نگرانم_

 

 نگرانِ چی؟_
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 حالِ رها_

 

 چشه؟ رها_

 

 غمگین لب زد

 

 حالش خوب نیست،هیچ وقت اینقدر پژمرده ندیده بودمش_

 

 به پشتی مبل تکیه دادم

 

 نگران نباش،هر اتفاقی که افتاده باشه باالخره خوب میشه_
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 چشماش غمگین بود

 

چمنی هات غم داره دخترک،نمیگی اینجوری نگام می کنی ما _

 هم دل داریم؟

 

 سرش و پایین آورد

 

 ه سرخ و سفید شدیباز ک_

 

 آروم گفت:

 

 زشته میشنون_

 

 به اطراف نگاه کردم،ما دورتر از اونا نشسته بودیم
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خودت لِ بهونه نیار کسی چیزی نمی شنوه به جاش اعتراف کن د_

 بی جنبه شده

 

 سرش و باال آورد،با شرم نگام کرد و آروم لب زد

 

 یه درصد فکر کن اعتراف کنم_

 

 خندیدم

 

 ده پدر سوختهچشمات لو می_

 

با سرعت از جاش بلند شد و سمت آشپزخونه رفت،با لبخند به 

 رفتنش خیره شدم...
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 جان_بی_دل#

 ۳۶۱_پارت#

 

 )رها(

 

از شام همه دور هم نشسته بودن و  به جمع جلو روم نگاه کردم،بعد

مشغول دسته بندی و تکمیل کارتا بودن ذهنم بدجور درگیر 

اما یه حسی بهم می گفت که باید بود،نمی دونستم چه م شده بود 

به جانان بگم اون باید می فهمید شاید اگه می فهمید خیلی چیزا 

فرق می کرد شایدم همه چی بدتر می شد نمی دونم فقط دلم 

خواست هیچ وقت این عروسی سر بگیره من جانان و دوست  نمی

داشتم نمی خواستم ناراحتیش و ببینم اما اگه این عروسی سر می 

من دیگه نمی تونستم با جانان مثل قبل باشم،سمت  گرفت
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آشپزخونه رفتم جانان مشغول دم کردن چایی بود کنارش 

 ایستادم،آب دهنم و قورت دادم و گفتم:

  

 خوام یه چیزی رو بهت بگممی _

  

 نگام کرد

  

 بگو عزیزم_

  

 دستام عرق کرده بود

  

 فقط قبل از گفتنش باید یه قولی بهم بدی_

  

 ی؟ چه قول_
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 آروم لب زدم

 

 قول بده چیزی که میگم و به هیچ کس نمیگی حتی ظهیر_

  

 داری نگرانم می کنی_

  

قوالت  نگران نباش فقط قول بده من می دونم تو همیشه رو_

 میمونی پس باید قول بدی تا بگم

  

 خیلی خب قول میدم_

  

 مستقیم به چشمای نگرانش خیره شدم من و ببخش جانان
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 من..._

  

 جانان_

  

 چشمام و بستم جانان نگاه نگرانش و به ظهیر دوخت و جواب داد

  

 بله_

  

 بابات کارت داره_

  

 باشه چند دقیقه دیگه میام_

  

 االن بریگفت همین _
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 جانان نگام کرد

  

 االن برمی گردم_

  

از آشپزخونه بیرون رفت ظهیر با شتاب سمتم اومد یقه م رو گرفت 

ند با چشمایی که سراسر خشم بود بهم نگاه و من و به دیوار چسبو

 کرد از ال به الی دندونای کلید شده ش غرید

  

نه حتی اگه به جون جانان اگه اون به هر دلیلی عروسی رو بهم بز_

تو چیزی هم نگفته باشی و فقط خودش این کار و بکنه من 

آتیشت میزنم رها،به همون خدایی که جانان قشنگ درباره ش 

قسم اگه فقط یه کلمه چیزی بهش بگی دودمانت و به حرف میزنه 

 باد میدم با کسی هم شوخی ندارم
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 ترسیده نگاش کردم

  

ینکه یه بار دیگه هم تجربه من یه بار زندان و تجربه کردم از ا_

 ش کنم ترسی ندارم پس حواست و جمع کن

 

 جان_بی_دل#

 ۳۶۲_پارت#

 

ن رفت از ترس نفس یقه م و ول کرد و با سرعت از آشپزخونه بیرو

نفس می زدم حتی نذاشت یه کلمه حرف بزنم رو صندلی میز غذا 

 خوری نشستم چند تا نفس عمیق کشیدم

  

 رها_
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 گرفتم،جانان نگران نگام کردسرم و باال 

  

 خوبی؟چرا رنگت پریده؟_

  

 خوبم چیزی نیست یه دفعه سرم گیج رفت_

  

 ات بیارمحتما فشارت افتاده وایسا یه چایی نبات بر_

  

 نه نمی خواد بیا بریم پیش بقیه_

  

 قرار بود یه چیزی بهم بگی_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 حاال زیادم مهم نبود بعدا میگم فعال بیا بریم_

  

اینکه چیز دیگه ای بگه جلوتر از اون از آشپزخونه بیرون  قبل از

رفتم وارد پذیرایی شدم و کنار صحرا رو مبل نشستم جانان هم 

حرا سرش و جلو آورد و رو به جانان اومد و کنارمون نشست ص

 گفت:

  

به جان تو اگه هیکل کیان مثل ظهیر بود باهاش ازدواج نمی _

کنه فیل و فنجون و میشه به  کردم واقعا آدم می بینتش خوف می

 شما دو تا نسبت داد

  

 جانان خندید 
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واقعا منم بعضی وقتا که می بینمش می ترسم نمی دونم این به _

 و کسری خیلی متناسبن  کی رفته کیان

 

مامانش که میگه مثل اینکه به پدربزرگش رفته اونم اینجوری _

 بوده

  

بود شلوار و پیرهن  به ظهیر نگاه کردم مشغول حرف زدن با بابا

مشکی تنش بود اون چرا مشکی پوشیده بود اون که حالش خوب 

بود اون که شاد بود کسی که باید مشکی می پوشید من بودم ویدا 

 وبه رومون نشستر

  

 عروس خانم حالش چطوره؟چه حسی داری جانان؟_

 

 جانان جواب داد
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 واقعا نمی دونم یه جوریم حس خاصی دارم_

  

االن اینجوریه حاال چند ماه بعد ازدواجت میگی خدایا این چه آره _

 غلطی بود کردم مگه مجردی چش بود

 

 صحرا گفت:

  

وقتی امین و می بینی چشمات ااا اینجوریه؟به خاطر همینه االنم _

 برق میزنه؟

  

بی حس بهشون نگاه کردم خواهرام به عشقشون رسیده بودن ویدا 

شتن اما برای جانان رو نمیدونم و صحرا زندگی خیلی قشنگی دا

واقعا زندگیش خوب می شد؟با ظهیر خوشبخت می شد؟بابا رفته 
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متمون زد پسرا سبود تو اتاقش و مامان با خاله نسترن حرف می

 اومدن و کنارمون نشستن،امین دستش و رو شونه ویدا گذاشت

  

 خانمم چیزی نمی خوای؟_

 

 صحرا چپ چپ نگاش کرد

  

تو اینقدر لوسش کردی که تنبل شده زن  اه اه چندش همش_

 حامله که همش نباید بشینه و بخوره باید تحرک داشته باشه

 

 امین رو بهش گفت:

  

 حاال چرا حسودی می کنی_
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 به چندش بازی های شما حسودی کنم؟_

 

 ویدا خندبد

  

 آره دیگه چشم نداری محبت بین زن و شوهر و ببینی_

  

 شونه صحرا گذاشتکیان با خنده دستش و رو 

  

عزیزم حسودی نمی خواد که منم می تونم به اندازه امین چندش _

 باشم

  

صحرا نیشش و بازکرد ظهیر کنار امین و روبه روی ما نشست 

 ین رو به ظهیر گفت:ام
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 جان_بی_دل#

 ۳۶۳_پارت#

 

 تو چی داداش تو هم می تونی چندش باشی؟_

 

 کیان خندید

  

 یه درصد فکر کن بتونه_

  

 هیر به جانان نگاه کرد ظ

  

 چندش دوست داری؟_
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 جانان متعجب نگاش کرد

  

 چی؟_

  

 ظهیر به پشتی مبل تکیه داد

  

 شوهر چندش مثل اینا دوست داری؟_

 

 ا با خنده گفت:صحر

 

 االن مثال دوست داشته باشه تو بلدی چندش باشی اصال؟ _

 

 ظهیر یه لنگه ابروش و باال داد
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 میشمجانان بخواد بلد _

 

 صحرا سوت زد و پسرا دست زدن،کیان لب زد

 

پیشرفت کردی داداش اگه می دونستیم زن گرفتن می تونه _

 یماینقدر تأثیرگذار باشه زودتر برات زن می گرفت

 

 با لبخند به جانان نگاه کرد

 

امروز حالم خوبه مهربون شدم می تونی هر چقدر دلت می خواد _

 سو استفاده کنی
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جانان چیزی بگه از جام بلند شدم و سمت اتاقم رفتم  قبل از اینکه

من طاقت شنیدن حرفای ظهیر و جانان و نداشتم از حرفاشون می 

ه می ترسیدم آره من توان ترسیدم از اینکه تو حرفاشون عشق باش

دیدن عشق ظهیر رو به خواهرم نداشتم،رو تخت نشستم،اشکام 

ی هق زدنام بیرون پایین ریخت،دستام و رو لبام گذاشتم تا صدا

نره،کاش زنده نبودم،کاش این روزا رو نمی دیدم،کاش خدا منم 

 می دید...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۶۴_پارت#

 

 )رها(

 

بودم لباس دکلته مشکی رو تنم  به آینه خیره شدم خوشگل شده

قشنگ نشسته بود موهای صاف و اتو کشیده م دورم ریخته بود 
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ه بودم لباس عزاداری لباس عزاداری برای عروسی عشقم پوشید

برای بهترین شب زندگی خواهرم پوشیده بودم گاهی حس می 

کردم خیلی بد و نفرت انگیزم،خیلی بدم که به خاطر خوشحالی 

نبودم اگه جانان جای من بود چطوری رفتار می  خواهرم خوشحال

کرد؟مثل من؟نه قطعا اون بازم برام خوشحال می شد،با شنیدن 

 مدمصدای کتی به خودم او

  

 خیلی خوشگل شدی عزیزم_

  

از جام بلند شدم همون آرایشگاهی بودیم که برای عروسی صحرا 

 هم اومده بودیم،آروم جواب دادم

  

 ممنون_
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 مثل اینکه عروس خانمم کارشون تموم شدهخواهش عزیزم _

  

از اتاق خارج شدم صحرا رو دیدم اونم آماده شده بود اونقدر حالم 

 حواسم نبود که آنالیزش کنم،صحرا گفت:بد بود که 

 

خیلی خوشگل شدی بیا بریم پیش جانان ببینیم اون چه شکلی _

 شده 

 

جامون بی حرف همراه هم وارد اتاق جانان شدیم با دیدنش سر 

 ایستادیم خیلی تغییر کرده بود صحرا با دهن  باز نگاش کرد 

 

 الهی من قربونت بشم ماه شدی ماه _

 

 سمتمون اومد 
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 واقعا خوب شدم؟ _

 

 صحرا جواب داد

 

 عالی شدی حرف نداری _

 

 به من نگاه کرد به سختی لبام و تکون دادم 

 

 قشنگ شدی_

 

 معلوم بود استرس داره لبخند زد 
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 هم خیلی قشنگ شدید شما _

 

 گوشی صحرا زنگ خورد 

 

 جانم _

 

 یه کم مکث کرد 

 

 باشه اومدیم _

 

 عجله گفت:گوشی رو قطع کرد و روبه ما با 

 

 اومدن دنبالمون بهتره بریم دیر شده_
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اول من و صحرا بیرون رفتیم تا برای فیلمبرداری مشکلی نباشه در 

ایستادم قلبم با شدت و باز کردم ظهیر و کیان دم در بودن سرجام 

می تپید کت و شلوار مشکی و پیرهن سفید تنش بود مثل همیشه 

موهای کوتاهش که  حتی تو روز عروسیش کراوات نبسته بود

جذاب ترش کرده بود مرتب بود دسته گل قرمز خیلی قشنگی 

دستش بود برای جانان بود؟من چجوری باید این چیزا رو می دیدم 

 فتیم صحرا با خوشحالی گفت:و دم نمی زدم سمتشون ر

 

 سالم،به به شادوماد مبارکه _

 

 لبخند زد

 

 ممنون _
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 آروم لب زدم

 

 سالم_

 

 آروم و مهربون بود نگام کرد چشماش

  

 سالم_

 

 کیان معترض گفت:

  

 یه کمم ما رو تحویل بگیرید _
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 صحرا جواب داد

 

به جای تحویل گرفتن بهتره بریم داره دیر میشه االن عاقد _

 رسه می

 

 قرار بود اول عقد کنن بعدش برن آتلیه و شب عروسی باشه

 

 کیان گفت:

  

 خیلی خب سوار بشید بریم _

 

همونجور که به ظهیر خیره بودم سوار ماشین کیان شدم و ازش 

 دل کندم...
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 جان_بی_دل#

 ۳۶۵_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 درِ آرایشگاه باز شد فیلمبردار اشاره کرد تا جلو برم جانان بیرون

اومد به صورتش خیره شدم آرایش مالیمی رو صورتش بود خیلی 

 دوست بیشتر و خودش ٔ  ما من صورت سادهتغییر کرده بود ا

 گرفتم سمتش و گل دسته کرد نگاه بهم اونم رفتم طرفش داشتم

 :گفتم و بردم جلو و سرم گرفت ازم لبخند با

 

زشت بودی زشت تر شدی ولی خب من بازم زشت قبلی رو __

 ح میدمترجی
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 اصال فکرش و نمی کردم اینقدر ازم تعریف کنی واقعا مچکرم_

  

 چشماش خیره شدم این چشما آرامش من بودبه 

  

 بریم_

  

در ماشین و براش باز کردم سوار شد دنباله لباسش و دستش دادم 

و در و بستم خودمم سوار شدم و حرکت کردم،فیلمبردار در هر 

به جانان نگاه کردم حس می کردم حالتی مشغول فیلم گرفتن بود 

 مضطربه،پرسیدم

  

 اتفاقی افتاده؟_

  

 طور؟نه چ_
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 قیافه ت شبیه آدمای مضطربه_

  

 فقط یه کم استرس دارم_

  

 چرا؟_

  

 نباید داشته باشم؟_

  

 تا وقتی من هستم نه_

  

 نفس عمیقی کشید
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 همه دخترا تو همچین روزی استرس دارن طبیعیه_

  

و ندارن به خاطر همین استرس دارن اونا هم اگه همه دخترا من _

 ی معنی می شدمن و داشتن استرس براشون ب

  

 خندید

  

 به چی می خندی_

  

 به اعتماد به نفست_

  

 حاال نگفتی چرا استرس داری؟_

 

 نمی دونم یه کم میترسم دلشوره دارم_
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چشماش قرمز بود عصبی نگاش کردم نمی دونستم چرا اما از 

 طراب داشت و چشماش قرمز بود عصبی بودماینکه اض

  

انتخابت اشتباه باشه؟اگه پشیمون شدی از چی میترسی؟از اینکه _

 بگو خجالت نکش

  

 متعجب بهم نگاه کرد صدام و یه کم باال بردم

  

 چیه چرا اینجوری نگاه می کنی؟_

  

 میشه تمومش کنی؟_

  

 دستی به صورتم کشیدم بلند گفتم:
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 اید اینقدر ترس داشته باشه؟چرا این چشما ب_

  

خیابون نگه داشتم به  ٔ  روش و سمت پنجره کرد ماشین و گوشه

 فیلمبردار هم اشاره کردم تا فیلمبرداری نکنن

  

 به من نگاه کن_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۶۶_پارت#

 

 نگام کرد
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اگه حس می کنی انتخابت اشتباست اگه از انتخابت میترسی _

زنم چون میدونی که دلِ تو برام از همین االن همه چی رو بهم می

 هر چیزی مهم تره

  

 قرمزش رو بهم دوخت و با صدای لرزون گفت:چشمای 

  

 اصال دوسم داری؟_

  

 چرا چرت میگی_

  

چرا فکر می کنی همه چیز و با صدای بلند و دعوا باید حل _

کرد؟چرا تو همچین روزی حاضر نیستی یه کم خوددار باشی؟مگه 

 ؟من چی گفتم اصال
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 آب دهنش و قورت داد

  

من رو به دنیا آورده می ترسم من فقط گفتم می ترسم از زنی که _

از اینکه بخواد عروسیم و بهم بزنه می ترسم بقیه ترسمم از 

 هیجانه از خوشحالیه

 

 با چشمای اشکی نگام کرد

  

اگه پشیمون شدی اگه مشکلی باهام داری بگو دیگه چرا دعوا _

 داری؟

  

 ن و باز کرد خواست پاشو بیرون بذاره که بلند گفتم:درِ ماشی

  

 سرجاتبشین _
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با مکث در و بست چند لحظه چشمام و بستم تا آروم بشم چشمام 

 و باز کردم بهش نگاه کردم سرش پایین بود

  

اگه تا حاال نفهمیده باشی که چقدر دوسِت دارم از این به بعدم _

 نمیفهمی

  

 دستاش و بهم قفل کرده بود

  

میدونی که من شاید عصبی بودنم از دوست داشتن زیاده خودت  _

گاهی یه دفعه ای قاطی می کنم،خودت می دونی که آدم نیستم 

که اگه بودم صدام و اینجوری باال نمی بردم که چشمای یه تیکه 

 از وجودم اشکی بشه
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 بازم چیزی نگفت آروم گفتم:

  

 نگام نمی کنی بانو؟_

  

از اینکه من باعث و بانی غم این چشما باشم  سرش و باال آورد

 ر بودممتنف

  

 این همه غم تو چشمات به خاطر منِ دیوونه ست؟_

  

 معلوم بود خیلی دلش پره به خاطر همین چیزی نمی گفت

  

 ظهیرت بمیره ولی غم این چشما رو نبینه_

  

 اخماش تو هم رفت زیرلب گفت:
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 خدا نکنه_

  

 لبخند زدم

  

 بریم دیر شده پس بخند تا_

  

 سرش و زیر انداخت

  

 نخندی نمی رمتا _

 

 بازم چیزی نگفت
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 تو بخند من خریت امروزم و جبران می کنم_

  

 لبخند زد

 

 بیشتر_

  

 لباش و بیشتر کش داد

  

 شدقربون خنده هات،حاال _

  

 ماشین و روشن کردم و راه افتادیم...

 

 جان_بی_دل#
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 ۳۶۷_پارت#

 

 )جانان(

 

و در و  در باغ نگه داشت ظهیر از ماشین پیاده شد ماشین رو دم

برام باز کرد منم پیاده شدم همراه هم راه افتادیم فقط خونواده 

های خودمون و بزرگترای فامیل اومده بودن هم قدم با ظهیر راه 

می رفتم،تو ماشین تا رسیدن به اینجا اونقدر حرف زد تا باالخره 

اتاق عقد شدیم همه شون راضی شدم بیخیال حرفاش بشم وارد 

ه عروس دوماد رفتیم و نشستیم،عاقد رو به دست زدن سمت جایگا

 بابا گفت:

  

ببخشید من باید برم یه جایی اگه اجازه بدید زودتر خطبه عقد و _

 جاری کنم
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 بله بچه ها آماده هستن بفرمایید_

  

قرآنی که رو میز بود و برداشتم و باز کردم،عاقد شروع به خوندن 

 طبه کرد آیات قرآن و زیر لب خوندمخ

  

سرکار خانم جانان فرهادی آیا بنده وکیلم شما رو به عقد دائم _

 آقای ظهیر اعتماد درآورم؟بنده وکیلم؟

 

 افسانه داد زد

  

 عروس رفته گالب بیاره_

  

 برای بار دوم آیا بنده وکیلم؟_
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 ساغر گفت:

  

 عروس رفته گل بچینه_

  

 کیلم عروس خانم؟برای بار سوم بنده و_

 

 بهار خندید

 

 زیر لفظی می خوادعروس _

  

ظهیر جعبه ای از تو جیبش بیرون آورد و رو میز گذاشت،سرم و 

 زیر انداختم،دلشوره داشتم آروم لب زدم

  

 بله بزرگترا و مادرم و پدر و بنیامین ٔ  با اجازه_
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 صدای جیغ و سوت باال رفت

  

 آقای ظهیر اعتماد بنده وکیلم؟_

 

 دی جواب دادج

  

 بله_

  

جیغ و سوت باال رفت حلقه ها جلومون بودن ظهیر بازم صدای 

حلقه رو برداشت دستم و گرفت ضربان قلبم باال رفت حلقه رو 

داخل انگشتم فرستاد پشت دستم و لمس کرد منم حلقه رو 

برداشتم و دستش کردم بهم نگاه کردیم لبخند زد منم لبخند زدم 

 آروم زیر گوشم گفت:
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 باالخره شد_

  

 شدیم،صورتم و بوسیدد،از جامون بلند بابا سمتمون اوم

  

 خوشبخت باشی دختر بابا_

  

 ممنون بابا_

  

 ظهیرم بوسید مامان جلوم وایساد بهم نگاه کرد

  

ببخش من و جانان به خاطر همه اتفاقا ببخش امیدوارم که _

 خوشبخت بشی و از این به بعد با آرامش زندگی کنی
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 خند زدملب

  

ن به خاطر تمام تلخی هایی که من تو هم من و ببخش ماما_

 باعثش شدم

  

 همدیگه رو بغل کردیم دو تا جعبه رو میز گذاشت

  

 از طرف من و بابات و رهاست_

  

 ممنونم مامان_

  

به اصرار دخترا جعبه مامان و بابا و رها رو باز کردم ست گردنبند و 

 دستبند طال بود
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 جان_بی_دل#

 ۳۶۸_پارت#

 

 برای ظهیر بود باز کرد ساعت خیلی قشنگی بوداون یکی هم که 

  

 ممنون خیلی قشنگه_

 

 ظهیر لبخند زد و گفت:

  

 ممنون لطف کردید_

  

 مبارکتون باشه بابا جان_
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 عمو و خاله سمتمون اومدن عمو پیشونیم و بوسید

  

 مبارکتون باشه دخترم_

  

 خیلی ممنون_

  

 دخاله محکم بغلم کر

  

 لم خوشبخت بشیدمبارکتون باشه عزیز د_

  

 ممنون خاله جون_

  

 نگام کرد
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اگه خودتم دوست داشته باشی من دوست دارم مامان صدام کنی _

 مثل صحرا

 

 عمو گفت:

  

منم که قطعا خوشحال میشم یه همچین گل دختری بابا صدام _

 کنه

  

 لبخند زدم

  

 شته باشممنم خوشحال میشم یه پدر و مادر دیگه دا_

  

 ای روی میز گذاشتمامان جعبه 
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 ممنون زحمت کشیدید_

  

 باز کن ببین خوشت میاد_

  

جعبه رو باز کردم سرویس گوشواره و گردنبند و انگشتر طال سفید 

 بود

  

 وای خیلی قشنگه ممنون_

  

 مبارکت باشه خوشگلم_
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هم بنیامین جلو اومد این روزا اینقدر درگیر بودم که حتی بنیامین 

لبخند به جزء به جزء صورتم نگاه کرد به سختی می دیدم،با 

 پیشونیم و عمیق بوسید

  

مبارکت باشه فسقل من هیچ وقت فکر نمی کردم اونقدر بزرگ _

 بشی که بدمت دست پسر مردم تا با خودش ببرتت

 

 ظهیر گفت:

  

 یه عمر پیشت بوده دیگه چی می خوای_

 

 چپ چپ نگاش کرد

  

 زیاد بلبل زبونی کنن هارسم نیست دامادا تو خونواده ما _

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

خندیدم،اونم جعبه ای رو میز گذاشت سمت ظهیر رفت و هم دیگه 

 رو بغل کردن،آروم گفت:

  

 بهت اعتماد دارم رفیق اعتمادم و خراب نکن_

  

 مثل چشمام مواظبشم نگران نباش_

 

 افسانه جلو اومد و گفت:

  

ظی آقا تو هم اول زیر لفبقیه کادوها و تبریکا بمونه برای شب _

 ظهیر و باز کن بعدش پاشید برید دیگه دیرتون میشه

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

با خنده زیرلفظی ظهیر و باز کردم یه دستبند ظریف و ساده بود 

خیلی قشنگ بود بچه ها با مسخره بازی هورا کشیدن رو به ظهیر 

 گفتم:

  

 خرید اینم اجبار بود و از رو رسم و رسومات بود؟_

  

 خندید

  

م پا شدم رفتم خریدم نه اینکه خیلی خرید پس من با میل خودنه _

 کردن دوست دارم

  

خندیدم این بشر هیچ وقت درست نمی شد از رو صندلی بلند 

شدیم به رها و نیما که کنار هم وایساده بودن نگاه کردم هر 

دوتاشون غمگین بودن از اون روز به بعد دیگه نه نیما رو دیده 
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اج بابا و عزیز و دایی ف زده بودم جای حبودم و نه باهاش حر

یونس خالی بود دیشب همراه ظهیر پیششون رفتیم اونا نمی 

تونستن محیطی رو تحمل کنن که بابا توش بود به خاطر همین 

دیشب ازم خواستن ناراحت نشم و درکشون کنم منم بهشون حق 

دادم شاید منم اگه جای اونا بودم همینجوری می شدم،افسانه با 

ت صحرا و رها و بقیه پیشمون بیان چون ر و صدا حتی نذاشس

 معتقد بود خیلی دیر شده و باید بریم...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۶۹_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 آقا لطفا به صورت عروس خیره بشید_
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دستم و دور کمرش حلقه کردم صورتش قرمز شد،حال عجیبی 

خاصی داشتم اینکه برای اولین بار داشتم لمسش می کردم حس 

 دادرو بهم می 

  

 خانم لطفا شما هم همین کار و بکنید_

  

 دستای کوچیکش و دورم حلقه کرد

  

 همدیگه رو نگاه کنید_

  

نگاش کردم اونم نگام کرد چندتا عکس تو همون حالت گرفت 

 همونجور که بهش خیره بودم گفتم:
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 باز که لبو شدی_

  

 چیزی نگفت لبخند زدم

  

 خجالتا رو باید بریزی دور خجالت نکش بچه دیگه_

  

 نگام کرد چقدر این صورت ساده و معصوم دوستداشتنی بود

  

خب حاال آقا دوماد پیشونیش و ببوس عروس خانم شما هم _

 چشمات و ببند

  

پیشونیش رو عمیق و از ته دل بوسیدم چند تا عکس دیگه هم 

 گرفت چشماش و باز کرد با شیطنت لب زدم
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 عالی بود حاال...ه مزه ش بوسیدن پیشونیت ک_

  

 قبل از اینکه حرفم و کامل کنم با عجز نالید

  

 ظهیر_

  

 لبخند زدم

 

 جان ظهیر_

  

 یه کم دیگه حرف بزنی من آب میشما_

  

 خندیدم
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 نگران نباش چیزیت نمیشه_

  

دختره رسما سرویسمون کرد از بس مجبورمون کرد فیگورای 

تنهامون گذاشت،به تر مسخره بگیریم کارمون که تموم شد دخ

جانان نگاه کردم که نشسته بود و سرش زیر بود،کنارش 

نشستم،دستش و گرفتم،سرش و باال آورد،دستش و به لبم نزدیک 

کردم و بوسیدم،بوسه ای از سر عشق و بدون هیچ هوسی،آروم لب 

 زدم

 

 میمیرم برات_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۷٠_پارت#

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 )رها(

 

سادم حوصله جمع رو نداشتم اصال وایدور از بقیه نزدیک به در باغ 

حوصله هیچ کس رو نداشتم دوست داشتم می تونستم همین االن 

از اینجا بزنم بیرون و تا مدتها برنگردم یا حداقل دوست داشتم تا 

مدتها جانان و ظهیر و ر نبینم سینا از دور بهم خیره بود اما نزدیکم 

ماشین عروس دم نمیومد با شنیدن صدای ماشین به بیرون خیره ش

دوماد بود همه سمت در اومدن ظهیر از ماشین پیاده شد و در و 

برای جانان باز کرد جانان پیاده شد یه دستش دسته گل بود و 

دست دیگه ش و دور بازوی ظهیر حلقه کرد به دست حلقه شده 

ش خیره شدم باورم نمی شد که به جای من جانان عروس این 

باید اینقدر دور از ظهیر وایسم در من جشن بود باورم نمی شد که 

حالی که یه دختر دیگه دستش رو دور بازوش حلقه کرده چقدر 

االن به جیغ زدن نیاز داشتم همه خوشحال بودن و جلوشون دست 
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می زدن به لباس عروسی جانان نگاه کردم تا کمر تنگ بود و از 

ن ی مکمر به پایین مدل پرنسسی و پف دار بود باید تو همچین شب

این لباس و می پوشیدم نه اون،سمت جایگاه عروس دوماد حرکت 

کردن حتی توان نداشتم پاهام و تکون بدم سینا کنارم وایساد 

دستم و گرفت و سمت صندلی برد رو صندلی نشستم. لیوان آبمیوه 

 رو جلوم گرفت

  

 دستات یخه حتما فشارت افتاده یه کم بخور تا سر پا بمونی_

 

ون لیوان و ازش گرفتم و چند قلوپ خوردم کنارم لرزبا دستای 

 نشست جدی به چشمام نگاه کرد

  

 هر جور شده امشب باید سرپا بمونی نباید کسی ضعفت و ببینه_
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بهش نگاه کردم چجوری باید بهش می فهموندم که بغض داشت 

 خفه م می کرد؟

  

 باید بهشون تبریک بگی_

  

 آروم لب زدم

  

 نه نمی تونم_

  

د این کار و بکنی تو تونستی تا اینجاش بیای پس قطعا میتونی بای_

 دو سه ساعت دیگه هم دووم بیاری
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به زور سینا از جام بلند شدم با هم دیگه سمت عروس دوماد رفتیم 

چندتا نفس عمیق کشیدم سمت جانان رفتم و بغلش کردم آروم 

 گفتم:

  

 تبریک میگم_

  

 جانان لبخند زد

  

 شاهلل عروسی خودتان ممنون عزیزم_

  

فقط نگاش کردم عروسی خودم؟کسی که باید عروسش می شدم 

حاال شوهر خواهرم بود به ظهیر نگاه کردم اونم بهم نگاه کرد با 

 صدای گرفته گفتم:
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 مبارکه _

 

 چشماش مهربون بود 

 

 ممنون _

 

بدون اینکه حرف دیگه ای بزنم با شتاب دور شدم همه دختر پسرا 

سط و میرقصیدن االن اگه ظهیر اونجا نبود منم می ریخته بودن و

تونستم برای عروسی خواهرم خوشحال باشم اگه دوماد ظهیر نبود 

قطعا از اول تا آخرعروسی به مناسبت خوشبختی خواهرم می 

 رقصیدم...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۷۱_پارت#
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 )جانان(

 

و ما پا شدیم  بعد شام اینقدر که همه اومده بودن و تبریک گفتن و

 نشستیم پام درد گرفته بود به ظهیر نگاه کردم کالفه بود

  

 خوبی؟_

 

 اخم کرد

  

 چقدر من از عروسی بدم میاد اوووف تموم شدنی هم نیست_

  

 کسری سمتمون اومد با مهربونی نگام کرد
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 خوشگل شدی_

  

 لبخند زدم

  

 ممنون_

  

 رو به ظهیر گفت:

  

 مبارکه داداش_

  

 ممنون_

  

بهم خیره شد زیاد سرحال نبود خواست بره که کسری دوباره 

 گفتم:
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چرا امروز عزیزترینام غمگینن؟چرا عروسی ما باید ناراحت کننده _

 باشه؟

  

 کی گفته ما ناراحتیم؟_

  

 نیاز به گفتن نیست از چشماتون معلومه_

  

 لبخند زد

  

 هیچ کس ناراحت نیست توهم نزن دختر_
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نداشتم نیما و رها و کسری  تم اما به حرفش اعتمادچیزی نگف

حالشون خوب نبود این رو می تونستم بفهمم سرجام نشستم ظهیر 

 دستم و گرفت نگاش کردم

  

حتی اگه همه آدمایی که اینجا هستن ناراحت باشن مهم نیست _

مهم اینه که حال ما دوتا خوبه،مهم اینه که از کنار هم بودنمون 

 خوشحالیم

  

 ندی به روش زدملبخ

  

می کنم بی توجه باشم اما تو فکر کن یه درصد اگه حال  سعی_

 کسری خوب بود به زور میومد تو رو می برد تا برقصی

  

 کسی تا حاال تونسته با زور من و وادار به کاری بکنه؟_
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 دلت نمی خواد برقصی؟_

  

 با شیطنت نگام کرد

  

 چیزای دیگه خوشم میادنه از رقصیدن خوشم نمیاد از یه _

  

 دمخندی

  

 باورم نمیشه_

 

 گفت:
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 چی رو باورت نمیشه؟_

  

اینکه من با تو ازدواج کردم هیچ وقت فکر نمی کردم همچین _

 اتفاقی بیوفته

  

 گوشی ظهیر زنگ خورد از تو جیبش درآورد رو به من گفت:

  

 میرم اونور جواب بدم اینجا چیزی نمی شنوم_

  

 باشه_

  

 وسط نگاه کردمدختر پسرایی که ریخته بودن  رفت،به

  

 مبارکه_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 با شنیدن صدای نیما سمتش برگشتم بهش نگاه کردم لبخند زد

  

اونقدر برام باارزشی که با دیدن خوشحالیتم می تونم خوشحال _

باشم وقتی امشب خنده هات و دیدم حالم خیلی خوب شد همین 

 ترین عروس دنیاکه حالت خوب باشه کافیه مبارکت باشه به

  

 لبخند زدم

 

 جان_بی_دل#

 ۳۷۲_پارت#

 

 مرسی که اینقدر خوبی_
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 هر وقت هر کاری داشتی رو من حساب کن_

  

 همیشه روت حساب کردم یه نیما که بیشتر نداریم_

  

بنیامین یه جوری نگات میکنه که آدم دلش براش می سوزه انگار _

 داره دختر خودش و شوهر میده

  

 می کنم بنیامین هم برام پدر بوده هم مادر درکش_

  

 من میرم ببینم دایی کاری نداره_

  

 باشه به خاطر همه چی ممنون_

  

 خواهش_
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نیما ازم دور شد،چشمام و دور تا دور سالن گردوندم بنیامین 

لبخندی به روم زد منم لبخند زدم با دیدن کسی که کنار ورودی 

شدم محمد اینجا چیکار می کرد؟لباساش باغ وایساده بود شوک 

و موهاش ژولیده بود بهم خیره بود از این فاصله هم می نامرتب 

تونستم چشمای قرمزش و ببینم چند نفس عمیق کشیدم من 

 طاقت دیدن داغون شدن کسی رو نداشتم

  

 به چی خیره شدی؟_

  

 ظهیر دستم و گرفت از ترس هینی کشیدم

  

 یخه؟چرا ترسیدی؟دستات چرا _
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 و لبام آوردم و آروم گفتم:آب دهنم و قورت دادم به زور لبخندی ر

  

 چیزی نیست_

  

چیزی نگفت سرم و باال آوردم و نگاش کردم اخماش تو هم بود 

به جایی که خیره بود نگاه کردم وای خدای من محمد و دیده بود 

 دستاش و مشت کرد

  

 من این حروم زاده رو مینشونم سرجاش_

  

 خواست از جاش بلند بشه که محکم دستش و گرفتم

 

 کارش داری ظهیر کاری نکرده که ولش کنچی_
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 کاری نکرده؟مرتیکه چشماش و از رو تو برنمی داره_

  

 خواست باز بلند بشه

  

 تو رو خدا ظهیر مرگ من کاریش نداشته باش_

  

 با اخم بهم خیره شد

  

 نگرانشی؟_

  

 بشه نگران توام نمی خوام چیزیت_

  

د رفت عصبی چشماش و بست کسری رو دیدم که سمت محم

 نفسی از سر آسودگی کشیدم...
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                        * 

 )محمد( 

  

اومده بودم ببینمش نمی دونستم چجوری از اینجا سر درآورده بودم 

فقط می دونستم که اونقدر راه رفته بودم که به اینجا رسیده بودم 

وایساده بودم و بهش خیره بودم خیلی خوشگل  ورودی ٔ  گوشه

عروس شده بود من و دید متعجب بهم خیره شد شده بود عشقم 

این چشما رو باید بیخیال می شدم؟ باید فراموش می کردم؟لعنتی 

اینجوری نگام نکن اینجوری که سخت تر میشه ظهیر دستش و 

تا گرفت دستام و مشت کردم نباید کسی لمسش کنه نباید این دس

 مال کس دیگه ای بشه خنده هاشم برای ظهیر می شد؟

  

 زوم گرفته شدبا
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 اینجا چیکار می کنی؟_

  

 به کسری نگاه کردم چشماش نگران بود لبخند زدم

  

 دیدی عروس شد؟خوشگل شده نه؟_

  

 فقط نگام کرد لبام و بیشتر کش دادم

 

 خنده هاش و دیدی؟خنده هاش دل می بره_

  

 آرومی گفت:با صدای 

  

 بیابریم_
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همه دنیام اینجاست  کجا برم؟کجا رو دارم برم؟مگه نمی بینی_

 من کجا برم

  

کسری بازوم و گرفت و من و دنبال خودش کشوند حس آدمای 

مستی رو داشتم که اصال حواسشون به خودشون نیست و نمی 

دونن دارن چیکار می کنن من امروز بدون مشروب مست شده 

دن عروس یکی دیگه مست شدم کسری من و داخل بودم با دی

وار شد سرم و به پشتی صندلی تکیه ماشینش فرستاد خودشم س

 دادم با صدایی که از ته چاه درمیومد گفتم:

  

 کجا میری_

  

 بدون اینکه جوابم و بده ماشین و روشن کرد و راه افتاد...
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 جان_بی_دل#

 ۳۷۳_پارت#

 

 )رها(

 

اومده بود قیافه ش داغون بود حق داشت مثل به محمد خیره شدم 

حالم خیلی بدتر شد کسری  من که حق داشتم با دیدن محمد

محمد و با خودش بیرون برد به ظهیر و جانان نگاه کردم دست 

هم رو گرفته بودن نمی دونستم تا االن چجوری دووم آورده بودم 

خودم  من باید چیکار می کردم؟از صبح هزار بار این سوال رو از

 پرسیده بودم،سینا کنارم نشست

  

 رها_
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 ،آروم لب زدمنگاش کردم اونم غمگین بود

  

 من و ببر_

  

 کجا ببرم؟_

  

نمی دونم فقط می دونم باید برم نباید بیشتر از این ببینم حالم _

 بده سینا

 

 نمی خوام ظهیر ضعیف بودنت و ببینه_

  

ع که داشتم برای اون خیلی وقته ضعیف بودنم رو دیده همون موق_

 موندنش التماس می کردم
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 با غم نگام کرد،پرسیدم

  

هم فکر می کنی ظهیر حق داشته حق داشته که دختری مثل  تو_

 من رو نخواد؟

  

مشکل اینه که تو فکر می کنی ظهیر همه چیزه بتی که از ظهیر _

 ساختی رو باید بشکونی

  

 با بغض گفتم:

  

 کنممن و ببر سینا خواهش می _

  

 از جاش بلند شد سوویج ماشینش و سمتم گرفت
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خوش نیست بخاطر همین میریم تا  من میرم بگم که تو حالت_

 من میام برو تو ماشین تا به کسی جواب پس ندی

  

سرم و به معنی باشه تکون دادم از جام بلند شدم برای بار آخر به 

ی از ظهیر و جانان خیره شدم می خندیدن شاد بودن قطره اشک

چشمم پایین ریخت نگاهم و گرفتم و با شتاب سمت خروجی باغ 

ینا رو پیدا کردم در و باز کردم و نشستم حالم خیلی رفتم ماشین س

بد بود دلم می خواست بمیرم و دیگه هیچ وقت ظهیر و جانان رو 

با هم نبینم خدا می دونست که هرشب چند تا عاشق به خاطر 

 عروسی عشقش عزادار می شد

 

                       * 

 )جانان( 
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شب بود اما همچنان  همه بوق زنان دنبال ماشین میومدن،نصفه

شادی می کردن و عین خیالشون نبود ظهیر ماشین و دم در خونه 

مون پارک کرد از ماشین پیاده شد و در سمت من و باز کرد کمک 

اومد بغلم کرد تا پیاده بشم بابا و مامان بغلم کردن صحرا سمتم 

 کرد با گریه گفت:

  

ی هایی که از ته دل می خوام که اونقدر خوشبخت بشی که سخت_

 کشیدی رو از یاد ببری

 

 جان_بی_دل#

 ۳۷۴_پارت#

 

 اشک منم پایین ریخت
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 برام دعا کن خواهری_

  

از بغلم بیرون اومد بنیامین سمتم اومد به چشماش خیره شدم 

 ه کردم زیر گوشم گفت:محکم بغلم کرد دستام و دورش حلق

  

میدونی که باید خوشبخت بشی پس خوشبخت باش تا حالم _

 ب باشه خوشبخت باشی یکی یه دونه ی بنیامینخو

  

 از آغوشش جدا شدم با صدای لرزون گفتم:

  

 دوری ازت خیلی سخته_

  

 لبخند زد
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برای من خیلی سخت تره اما یادت نره هر وقت دلت خواست من _

 نمیذارم دلتنگم بشیهستم 

  

 با ظهیر همدیگه رو بغل کردن،بنیامین جدی رو بهش گفت:

  

 دربیاری خونت و درمیارم می دونی که چی میگم؟ اشکش و_

  

 یه امشب و جدیت نمی گیرم حاال هر چی خواستی بگو_

  

 خندیدیم،بنیامین دستش و رو شونه ظهیر گذاشت

  

 مواظب دخترمون باش_

  

 شهستم نگران نبا_
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 خوبه_

  

بابا و مامان ظهیرم بغلمون کردن و آرزوی خوشبختی کردن،کیان 

 فت:جلو اومد و گ

  

هر وقت اذیتت کرد فقط کافیه یه زنگ بزنی خودم و می رسونم _

 هر زمانی که باشه

  

 لبخند زدم

 

 چشم_

 

 بابای ظهیر گفت:
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 باالبچه ها هم خسته ن و دیر وقته باباجان بهتره شما برید _

  

 به دور و بر نگاه کردم رها و کسری نبودن رو به صحرا گفتم:

  

 رها و کسری کجان؟_

  

ا که حالش خوب نبود با سینا زودتر رفت اما کسری رو ره_

 نمیدونم چرا یه دفعه غیبش زد

  

چیزی نگفتم حتما کسری با محمد بود ظهیر دستم و گرفت از 

 آپارتمان رفتیم...همه شون خداحافظی کردیم و سمت 

 

               **** 
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 )محمد( 

  

 کسری بی هدف تو خیابونا دور میزد رو بهش گفتم:

  

 نگه دار_

  

 چرا_

  

 نگه دار_

  

ماشین و گوشه خیابون نگه داشت از ماشین پیاده شدم دیر وقت 

بود و خیابون خلوت بود آروم شروع به قدم زدن کردم،حواسم به 

مستقیم رو می رفتم...نمی دونستم چقدر  هیچی نبود فقط مسیر

رفتم که حس کردم پاهام بی حس شده سمت صندلی کنار خیابون 
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و نشستم کسری کنارم نشست حس می کردم تو فضا دست  رفتم

 و پا میزنم حتی یه ثانیه هم چهره جانان از ذهنم دور نمی شد

  

 داری خودت و داغون می کنی بیا برگردیم خونه_

  

 بی حس لب زدمنگاش کردم،

  

 ظهیر دوسش داره؟_

  

 چیزی نگفت

 

 جان_بی_دل#

 ۳۷۵_پارت#
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 جانان مظلومه یه وقت اذیتش نکنه؟اون عصبیه_

  

 آب دهنم و قورت دادم لرزش صدام غیرقابل کنترل بود

  

 یعنی خوشبختش می کنه؟باعث خنده هاش میشه؟_

  

 با عجز گفت:

  

 محمد_

  

 با بغض خندیدم

  

دانشگاه نباید نگاش کنم اصال با چه انگیزه ای پا تو وقتی بیاد _

 اون محیط بذارم؟
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سعی نکردم جلوشون و بگیرم بی اراده اشکام پایین ریخت حتی 

 دستم و رو قلبم گذاشتم

  

اینجا بد جور درد گرفته اونقدر درد دارم که دلم می خواد سینه م _

 و بشکافم و درش بیارم و بندازم سطل آشغال

  

 هم چشماش قرمز شده بود بلند گفتم:کسری 

  

چرا من و ندید کسری؟چرا پر پر زدنم و برای به دست آوردنش _

 ندید؟

  

 کسری با صدای لرزون گفت:
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 بسه داداش بسه_

  

 سرم و رو به آسمون گرفتم بلند گفتم:

  

میبینی من و؟میبینی به چه حالی افتادم؟چرا؟مگه چی می _

 خواستم؟

  

 زدمبلند تر داد 

  

مگه من تو این زندگی غیر از اون چی می خواستم که ازم _

 گرفتیش؟

  

اونم پایین ریخت یقه  کسری دستش و رو شونه م گذاشت اشکای

 کسری رو گرفتم تو صورتش داد زدم
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 تو بگو االن باید چیکار کنم؟باید به کجا پناه ببرم؟_

 

 محکم تکونش دادم

  

 دور بریزم؟بگو باید کجا برم تا این درد و _

  

اون دیگه عروسی کرده داداش باید قبولش کنی باید محکم _

 وایسی

  

 خندیدم

  

ی؟مگه چیزی هم ازم مونده که بخوام محکم وایسم؟بخاطر چ_

 محکم بمونم؟

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

چندتا رهگذر از کنارمون رد شدن و متعجب نگامون کردن اما 

امشب چیزی حالیم نبود از هیچی هم خجالت نمی کشیدم از 

کسری دور شدم تو خیابون شروع به قدم زدن کردم چند بار 

 نزدیک بود بیفتم پیرهنم از پشت کشیده شد

  

 کجا میری_

  

 بی حال گفتم:

  

 ولم کن_

  

 من و به شدت برگردوند تو صورتم داد زد
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ولت کنم تا یه بالیی سر خودت بیاری؟میخوای چیکار کنی؟تا _

 نخواستت؟کی می خوای عزادار دختری باشی که 

  

 بلند تر داد زد

  

 تا کی می خوای عزادار زن داداشم باشی؟_

  

نوهام خم شدن و رو زمین داشت واقعیتا رو تو صورتم می کوبید زا

نشستم کسری هم جلوم زانو زد،من مرد بودم از بچگی بهم گفته 

پرسیدم مرد عاشق بودن مردا گریه نمیکنن کاش یه بار ازشون می

؟اصال شاید همه اونایی که این حرف رو میزدن هم گریه نمی کنه

تا حاال عاشق نشده بودن شایدم شده بودن و هیچ وقت عشقشون 

ست نداده بودن بدون توجه به اینکه مرد گریه نمی کنه تو رو از د

 بغل کسری زار زدم نالیدم
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 کاش بمیرم_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۷۶_پارت#

 

 )ظهیر(

 

رد بشه داخل رفت منم پشت در و باز کردم و اشاره کردم تا وا

سرش وارد شدم برقا رو روشن کردم خونه تغییر کرده بود و همون 

می خواست همه چی ست سرمه ای چیزی شده بود که جانان 

 زرشکی بود و الحق خیلی شیک شده بود

  

 می بینم سلیقه تم خوبه_
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 لبخند زد

  

 مگه نمی دونستی که سلیقه م خوبه؟_

  

 نزدیکش رفتم

  

 همین که من االن شوهرتم یعنی سلیقه ت خوبه_

  

 خندید

  

 خود شیفته_

  

به چشماش  به دیوار پشت سرش تکیه داد رو به روش وایسادم

نگاه کردم شفاف و زالل بود مثل خودش پایین تر رفتم و رو لبای 
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کوچولوش مکث کردم با دستام صورتش و قاب گرفتم بدون پلک 

بردم و لباش و با لبام قفل کردم  زدن بهم خیره بود سرم و جلو

چشماش و بست هر دوتامون نفس کم آوردیم لبام و جدا کردم 

 و زیر انداخت آروم گفتم:صورتش قرمز شده بود سرش 

  

 فدای اون خجالت کشیدنت_

  

بیشتر قرمز شد سرش و باال آورد و نگام کرد رو پنجه پاهاش بلند 

و رو لبام گذاشت منم  شد و دستش و دور گردنم حلقه کرد و لباش

همراهیش کردم این دختر همیشه با کاراش من و متعجب می کرد 

لقه کردم و سرش و رو لباش و جدا کرد دستم و دور کمرش ح

سینه م گذاشتم نفس عمیقی کشیدم هیچ وقت فکر نمی کردم 

بغل کردن یه دختر اینقدر بهم آرامش بده اونم دستاش و دور 

زیر زانوش بردم و بغلش کردم هینی از کمرم حلقه کرد دستام و 

 ترس کشید
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 چیکار می کنی ظهیر بذار زمین _

 

 با خنده گفتم:

 

 ه ای می کنمدارم کارای کلیش_

  

سمت اتاق رفتم سبک بود و برای من اصال وزنی نداشت وارد اتاق 

 شدم رو صندلی میز آرایش گذاشتمش 

 

 آرایشت و پاک کن چهره طبیعی خودت دلنشین تره_

 

                    * 

 )جانان( 
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آرایش صورتم و با دستمال مرطوب پاک کردم ظهیر روبه روم 

رد به موهام که کلی گیره بهشون وصل نشسته بود و نگام می ک

بود نگاه کردم حاال من این همه رو چه جوری در میاوردم؟دونه 

دونه شروع کردم به درآوردن ظهیر از جاش پا شد و پشت سرم 

آورد و دستم می داد تا آخرش و وایساد گیره ها رو از موهام در می

گذاشت و با حوصله درآورد موهام دورم ریختن لباش و رو موهام 

 عمیق بوسید

 

 برای خودت یه پا گیسو کمندی و من خبر نداشتم_

 

 خندیدم

 

چقدر خوب که حجاب داری و کسی این موها رو نمی _

 بینه،کوتاهشون نکن
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 م لبخند زد

 

 لبخند زدن یعنی چشم؟ _

 

 اوهوم _

 

 خوبه _

 

از جام بلند شدم و سمت کمد رفتم حوله و لباسام و برداشتم و 

 فتمسمت حموم ر

  

 کمک نمی خوای؟ _
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 نگاش کردم شیطنت تو چشماش بیداد می کرد

 

 جان_بی_دل#

 ۳۷۷_پارت#

 

 خیر_

  

وارد حموم شدم و در و بستم به در تکیه دادم و نفس عمیقی 

کشیدم نمی دونم چم بود اما حس می کردم قلبم خیلی تند می 

پو تپید لباسام و با زحمت بیرون آوردم و زیر شیرآب وایسادم شام

رو برداشتم و به موهام زدم،الکی داشتم لفتش می دادم،خجالت 

ار شیرآب رو بستم حوله رو می کشیدم بیرون برم اما خب به ناچ

برداشتم و تنم و خشک کردم به لباس خواب قرمزی که دستم بود 

نگاه کردم واقعا خجالت می کشیدم اما باید کنارش میزدم و مثل 

رو پوشیدم تو آینه حموم به خودم  یه خانم رفتار می کردم لباس
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نگاه کردم لباس قرمز به پوست سفیدم خیلی میومد موهای 

رم ریختم چند تا نفس عمیق کشیدم و در و بازکردم خیسمم دو

 ظهیر رو تخت دراز کشیده 

بود اونم موهاش خیس بود و معلوم بود حموم کرده بود بهم خیره 

 زیر انداختمشد نگاهش جوری بود که ناخودآگاه سرم و 

  

 بیا اینجا_

  

 به کنار خودش رو تخت اشاره کرد آروم گفتم:

  

 موهام خیسه_

  

 مهم نیست بیا_
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سمتش رفتم و رو تخت نشستم چند ثانیه نگام کرد و یه دفعه ای 

دستم و کشید و افتادم تو بغلش عمیق موهام و بو کشید سرم و رو 

همه آغوشایی که  سینه ش گذاشتم و چشمام و بستم این آغوش با

تجربه کرده بودم فرق داشت حتی با بنیامین آروم کنار گوشم 

 گفت:

  

نستی تا حاال هیچ دختری ک نتونسته بود من و از پا می دو_

 دربیاره؟ 

  

 بینیم و بوسید

  

 اما تو داری از پا درم میاری_

  

 خندیدم
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 پس باید بهم مدال افتخار بدن_

  

 گردنم و بوسید

  

 مدال شجاعت بدن که با ظهیر درافتادیباید بهت _

  

بوسه بارون دستاش و نوازش وار رو تنم می کشید کل صورتم و 

کرد به چشمای مشکیش نگاه کردم قبل از اینکه دوباره با بوسه 

 هاش غرقم کنه آروم لب زدم

  

 دوسِت دارم _

 

                   ** 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 )رها( 

  

گاه کردم خلوت بود دستی سینا ماشین و نگه داشت به دور و بر ن

به صورتم کشیدم خیس خیس بود حالت تهوع دست از سرم 

و تا ته حلقم رو می سوزوند با شتاب از ماشین پیاده  برنمی داشت

شدم و سمت جوب رفتم فقط زردآب باال آوردم سینا کمرم و آروم 

مالید بازم باال آوردم اشکامم پایین می ریخت دیگه حتی نای باال 

 نداشتم سینا قوطی آب معدنی روبرام آوردنم 

ه صورتم باز کرد دستام و نگه داشتم و برام ریخت مشتی آب ب

 پاشیدم

  

 یه کم آب بخور بهتر میشی_

  

قوطی رو از دستش گرفتم و یه کم خوردم از جام بلند شدم سرم 

گیج رفت سینا دستم و گرفت و سمت صندلی که اونجا بود برد رو 
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کنارم نشست کمی دورتر از ما دختر و صندلی نشستم خودشم 

بغل هم  پسری بودن که داشتن سلفی می گرفتن و می خندیدن تو

 بودن باز اشکام پایین ریخت

  

 قرار نیست این گریه ها بند بیاد؟_

  

 نگاش کردم اونم حالش خوب نبود با صدای گرفته گفتم:

  

 به خدا دوسم داشت_

  

 چیزی نگفت

 

 جان_بی_دل#

 ۳۷۸_پارت#
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اصال شاید به خاطر اینکه من و دوست داشت از لج من با جانان _

 عروسی کرد

  

 چشماش و با ناراحتی بست بازوش و تکون دادمسینا 

  

 سیناشاید واقعا اینجوریه تو هم بگو که همینجوریه_

  

 چشماش و باز کرد بهم خیره شد

  

 اگه خودت و گول بزنی چی عوض میشه؟_

  

 با صدای لرزون گفتم:
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 نه نه من خودم و گول نمیزنم فقط دارم واقعیتا رو میگم_

  

 بازوهام و گرفت و مستقیم به چشمام نگاه کردهر دوتا 

  

 می خوای واقعیت رو بدونی؟_

  

 سرم و به معنی آره تکون دادم محکم و جدی گفت:

  

واقعیت اینه که ظهیر یه زمانی دوست داشته و بعدش فهمیده _

اشق جانان شده واقعیت اینه که امشب دوست داشتن نبوده و ع

خودشونن واقعیت اینه که دیگه  ٔ  عروسیشون بود و االن تو خونه

 اونا زن و شوهرن و تو نباید به یه مرد زن دار فکر کنی

  

 دستام و رو گوشام گذاشتم و بلند گفتم:
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 بسه...بسه_

  

تمام صورتم خیس شده بود سینا دستام و از رو گوشام برداشت و 

 ند گفت:بل

  

 من و نگاه کن_

  

 گذاشتنگاش کردم دستاش و دو طرف صورتم 

  

 ظهیر یه اتفاق بوده تو زندگیت که االن_

تموم شده تو باید اتفاقی که افتاده رو قبول کنی تو باید باور کنی 

که ظهیر یکی دیگه رو خواسته و عروسی کرده اگه این و باور 

اونایی که ما می کنی حالت بهتر میشه قرار نیست همیشه 
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ون ظهیر قشنگ خوایمشون رو به دست بیاریم شاید سرنوشتت بد

 تر باشه

  

 اشکام بیشتر پایین ریخت با هق هق گفتم:

  

من بدون ظهیر نمی تونم این پنج سالی که نبود نمی دونی چی  _

بهم گذشت همش یه کارایی می کردم تا اون از ذهنم بره اونقدر 

جرأت نداشتم برم مالقاتش حس می  دلتنگش بودم که هیچ وقت

 ین و ندارم ازش خداحافظی کنمکردم بعد دیدنش دیگه توان ا

  

 شدت گریه هام دیگه دست خودم نبود

  

تو بگو سینا از این به بعد چجوری باید زندگی کنم؟اصال چه _

 دلخوشی تو زندگیم مونده؟
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تم بازوهام و گرفت و تو بغلش پرت شدم سرم و رو سینه ش گذاش

 اشکام پیرهنش و خیس کرده بود با صدای گرفته گفت:

  

 روزا هم میگذره باالخره تموم میشهاین _

  

 قبل از اینکه این روزا تموم بشه خودم تموم میشم_

  

 حلقه دستاش و محکم تر کرد

  

 نمیذارم اینجوری بمونی نمیذارم_

  

 با هق هق و عجز نالیدم
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 میمیرم من دق می کنم سینا من بدون ظهیر_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۷۹_پارت#

 

 )جانان(

 

کردم،ظهیر دستاش و دورم حلقه کرده بود نمی چشمام وباز 

تونستم تکون بخورم آروم و به سختی دستش و کنار زدم به 

صورت غرق خوابش خیره شدم تو خواب صورتش آروم بود 

برعکس وقتایی که بیدار بود و معموال عصبی بود از جام بلند شدم 

وم جه به درد خفیفی که داشتم لباسام و برداشتم و وارد حمبی تو

شدم زیر دوش وایسادم و چشمام و بستم از امروز خیلی چیزا تو 

زندگیم عوض می شد حس می کردم با ازدواج کردن مسئولیت 

سنگینی رو دوشم میاد هر چند که االنم همین نظر رو 
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شیدم از حموم داشتم...شلوارک مشکیم و با تاب سفید یه بندیم پو

فتم موهام خیس بود بیرون رفتم ظهیر رو تخت نبود سمت آینه ر

ولی چون هوا گرم بود گذاشتم همونجوری بمونه برق لبم و 

 برداشتم تا به لبام بزنم

 

 نزن_

  

 سمتش برگشتم تو چار چوب در وایساده بود

  

 چرا؟_

  

 بدون اون قشنگ تره_

  

 ،آروم گفتم:لبخند زدم و برق لب و رو میز گذاشتم
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 صبح بخیر_

  

 صبح بخیر،خوبی؟_

  

 دملبخند ز

  

 خوبم_

  

 جاییت درد نمی کنه؟_

  

 سرم و زیر انداختم و آروم گفتم:
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 نه_

  

 خواستم از کنارش بگذرم که دستم و گرفت نگاش کردم

  

 چیزی رو فراموش نکردی؟_

  

 یه کم فکر کردم

  

 چی؟_

 

 سهمیه اول صبح من_

  

 گنگ نگاش کردم
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 سهمیه چی_

  

 اخماش و تو هم کشید و مظلوم گفت:

  

 ماچ می خوام_

  

لبخند زدم رو نوک پنجه هام بلند شدم هر چند که اونقدر بلند تر 

 بود که خودش و یه کم پایین آورد محکم گونه ش رو بوسیدم

  

 اینم سهمیه اول صبح شما امر دیگه ای ندارید؟_
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راه هم سمت آشپزخونه پیشونیم و بوسید،دستم و گرفت و هم

صبحانه که با انواع مخلفات چیده شده رفتیم با دیدن میز کامل 

 بود متعجب به ظهیر نگاه کردم

  

 فکر نمی کردم از این کارا بلد باشی_

  

درست فکر کردی دیشب نسترن پدرم و درآورد بیست بار _

سفارش کرد که همه اینا رو تو یخچال چیده و باید صبح برای 

خاطر اینکه ز بچینم از بس حرفش و تکرار کرد که به خانم می

 دست از سرم برداره بهش قول دادم که این کار و می کنم

  

 خندیدم

  

 پس دست مامان درد نکنه_
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 رو صندلی ها روبه روی هم نشستیم 

 

اما یادت باشه که این اولین وآخرین بارمه که این کار و می کنم _

 از این کارا متنفرم 

 

 مشغول شدم... وجه به لحن تخسش لیوان شیر و برداشتم وبدون ت

 

 جان_بی_دل#

 ۳۸٠_پارت#

 

 )ظهیر( 

  

 از آسانسور بیرون رفتم و وارد سالن شدم دشتی از جاش بلند شد
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 سالم جناب مهندس خوش اومدید_

  

 سالم_

  

برای عروسیتونم تبریک میگم زحمت کشیده بودید همه مون رو _

 اممتاسفانه مشکلی پیش اومد و نتونستم بی دعوت کرده بودید اما

  

اشکالی نداره ممنون،کارایی که مربوط به این مدتی که نبودم _

 هست و برام بیار تو اتاق

  

 چشم_
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وارد اتاقم شدم و در و بستم بعد از یه ماه مرخصی که به خودم 

داده بودم امروز اولین روز برگشتم بعد عروسی بود این مدت رو 

باشم ولی خب به  جانان کنار کار ٔ  تم بدون دغدغهدوست داش

مناسبت پاگشا و از این چرت و پرتا هر روز خونه یکی دعوت 

بودیم،رو صندلی نشستم تواین یه ماه زندگیم خیلی تغییر کرده بود 

تا حاال معنی دلبستگی و دلخوشی رو نمی دونستم ولی تو این یه 

 به در خورد ماه خیلی چیزا رو درک کرده بودم،چند تقه

  

 بفرمایید_

  

از شد کسری داخل اومد و در و بست با نیش باز سمت مبل در ب

 اومد و نشست

  

به به شادوماد چه عجب قدم رنجه فرمودید اومدید شرکت،یه _

 وقت اومدی اینجا جانان جونت و ندوزدن
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 کم چرت بگو_

  

 آخه یه جوری به خونه و زنت چسبیدی که آدم شاخ درمیاره تو_

 ی دونستم اینقدر زن دوستیخود ظهیر باشی جدا داداش من نم

 

 االن اومدی اینجا تا اینا رو بگی؟_

  

نه واال اومدم روی ماه داداشم و ببینم زنت که نمیذاره از روی _

 ماهت لذت ببریم 

  

تا سه میشمرم خودت ناپدید شو وگرنه تضمین نمی کنم سالم _

 بمونی...یک
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 شد با خنده از جاش بلند

  

بگم ساعت پنج حتما باید بریم شرکت خیلی خب بابا اومدم _

 کامیاران یه دفعه جیم نزنی بری خونه ور دل جانان

 

 دو_

  

 یادت نره چی گفتما_

 

 سه_

  

از جام بلند شدم تا سمتش برم که با شتاب بیرون رفت سرجام 

 نشستم ولبخند زدم این بچه هیچ وقت بزرگ نمی شد...
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                      **** 

 )جانان( 

  

کنار صحرا رو مبل نشستم فیلم عروسیمون تازه اومده بود و دو 

تایی داشتیم نگاه می کردیم،امشب دعوتمون کرده بود بقیه بچه 

ها رو هم دعوت کرده بود البته به بزرگترا هم گفته بود ولی خب 

هار ر صحرا بعد ناترجیح داده بودن فقط جوونا دورهم باشیم با اصرا

 ظهیر قبل از رفتن به باشگاه من رو آورد پیشش

  

 وای افسانه رو نگا اینجا هم معلومه با بردیا داره دعوا می کنه_

  

 خندیدم

  

 بیچاره بردیا گاهی وقتا دلم براش میسوزه اصال_
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 آره الهی بچه م خیلی آرومه _

  

 گفت:آخرای فیلم بود که محمد و نشون داد صحرا متعجب 

  

 نان این محمد نیست؟وا جا_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۸۱_پارت#

 

 چرا خودشه_

  

 نگام کرد
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 اون که تو عروسی نبود_

  

آخر شب یه دفعه پیداش شد اگه کسری نمی بردش معلوم نبود _

 چی می شد

  

 قیافه ش چقدر داغونه معلومه حالش بده_

  

 وقتی دیدمش خیلی حس بدی داشتم_

  

 نگام کرد

  

 ش؟دانشگاه می بینیتو _
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 نفس عمیقی کشیدم

  

 انصراف داده_

  

 متعجب نگام کرد

  

 وا چرا؟_

  

نمی دونم هیچ کدوم از بچه ها ازش خبر ندارن ولی خب می _

 دونیم که انصراف داده

  

 به خاطر تو نیست؟_

  

 نمی دونم فقط امیدوارم دلیلش من نباشم_
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 برای عوض کردن بحث گفتم:

  

 ا نشستی فیلم می بینی؟مهمون دعوت کردی ولی اینجتو _

  

 نیشش رو باز کرد

  

کاری ندارم غذا رو که از بیرون سفارش دادم برام می فرستن _

بقیه چیزامم که آماده ست یه ساالد هست که اونم با کمک شماها 

 میشینیم درست می کنیم

  

 صدای اف اف اومد صحرا سمتش رفت و در و باز کرد

 

 کیه؟_
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 رهاست_

  

رو باز کرد رها داخل اومد از جام بلند شدم و صحرا در ورودی 

سمتش رفتم این مدت الغرتر شده بود می دونستم آسیب روحی 

که دیده بود موجب این الغری شده بود،چند باری سعی کردم 

باهاش حرف بزنم تا حداقل بدونم دردش چیه اما هر بار از زیرش 

 رها دیگه اون رها نبوددر می رفت،به معنای واقعی 

  

 سالم_

  

 نگام کرد چشماش مثل قبل شاد نبود بی فروغ بود

  

 سالم_
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 همدیگه رو بوسیدیم

  

 خوبی؟_

  

 خوبم تو خوبی؟_

  

 شکر خوبم_

 

 صحرا نیشش و باز کرد

  

رها جان بدو برو لباسات و عوض کن بعدش بیا ساالد درست _

 کنیم
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 رها گفت:

 

 بهمون میگی زودتر بیاید تا ازمون کار بکشی؟ _

 

 صحرا جواب داد

 

 باهوش کی بودی تو_

 

 خندیدم 

 

 پررو بودن تو ذاتته _

 

 نیشش و باز کرد 
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 می دونم _

 

همراه هم سمت آشپزخونه رفتیم تا قبل از اومدن بچه ها کارا رو 

 تموم کنیم...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۸۲_پارت#

 

 )ظهیر(

 

مبل کنار جانان نشسته بود و دستش و رو شونه ش بنیامین رو 

ه بود سمتشون رفتم و کنار جانان نشستم،رو به بنیامین گذاشت

 گفتم:
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 از وقتی اومدی کنار زن من تلپی چی میخوای از جونش_

 

 جواب داد

  

 فضولیش به تو نیومده_

  

دستم و رو شونه جانان گذاشتم بهش نگاه کردم نگاهش به رها 

 تو فکر بودبود و 

  

 چیزی شده؟_

  

 نگام کرد
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 نه چطور؟_

  

 فکری تو_

  

 لبخند زد

  

 نه چیزی نیست_

 

 بنیامین بلند گفت:

  

 صحرا نمیخوای به ما شام بدی؟مردیم از گشنگی_

 

 االن غذا رو میارن_
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 کسری رو به کیان گفت:

  

داداش دلت خوشه زن گرفتی؟همش که غذای بیرون میده _

 بخوری

 

 لب زدصحرا 

  

 ببند کسری_

  

گیره از بس غذای بیرون  آقا این داداش من داره زخم معده می_

 میخوره پس زن برای چی گرفته؟

 

 افسانه معترض گفت:
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 یعنی چی مگه زن میگیرن برای کلفتی؟_

 

 آرمان به حرف اومد

  

 مگه غذا پختن کلفتیه؟_

 

 افسانه جواب داد

  

 ه میشه کلفتیاگه فکر کنید زن وظیفه ش اینه آر_

 

 کسری با نیش باز گفت:
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 زن تو خونه کار کنه و مرد بیرون خونه اصال از قدیم گفتن_

 

 کیان دستش و به معنی الیک باال گرفت و گفت:

 

 موافقم_

  

 صحرا با جیغ گفت:

  

 کیان_

 

 کیان به کسری اشاره کرد

  

 این پسر یه دفعه حرف درست زد دیگه_
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بوقه که مرد ساالری باشه و دختر از صبح وا یعنی چی مگه عهد _

 و همش به شوهرش برسهتا شب تو خونه بمونه 

 

 کسری گفت:

  

چرا شما دخترا فکر می کنید هرچی ما میگیم مربوط به مرد _

 ساالریه؟

 

 ساغر لبخند زد

  

 چون هیچ منطقی ندارید_

 

 آرمان جواب داد
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 نه عزیزم چون همیشه گفتن زن ناقص العقله _

  

 سانه رو به بردیا گفت:اف

  

 م می بندمشبردیا یا دهن داداشت و ببند یا خود_

  

 بردیا نیشش باز بود افسانه جیغ زد

  

 بردیا_

  

مثل اینکه پسرا امشب قصد کوتاه اومدن نداشتند و بیخودی داشت 

 بحث باال می گرفت،نیما رو به افسانه گفت:
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 چرا اینقدر جیغ جیغ می کنی_

 

 رها نگاه کردساغر به 

  

 رها تو چرا چیزی نمیگی_

  

 ودبه رها نگاه کردم ساکت ب

  

 چی بگم؟مردا اساسا زیاد زر میزنن بهشون توجه نکنید_

 

 نیما جواب داد

  

 اینجوریاست دیگه؟_
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غیر از این نمی تونه باشه یه مشت پسر تحصیل کرده بی سواد _

 اینجا نشستید چرت میگید

 

 زد کسری رو به جانان چشمک

  

 زن داداش ما چرا ساکته و چیزی نمیگه؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۸۳_پارت#

 

به بنیامین و سینا که بیخیال نشسته بودن نگاه کردم قبل از اینکه 

 جانان چیزی بگه رو به بچه ها گفتم:
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 بسه تمومش کنید_

 

چون می دونستم این بحثِ بی خود عاقبت خوبی نداره،صحرا 

 عصبی گفت:

  

ظهیر وایسا من تکلیفم و روشن کنم تا حاال کیان اعتراضی نه _

 یش اینا حرفاشون و تایید می کنهنداشته بعد االن پ

 

 جدی گفتم:

  

 این بحث بی خود و تمومش کن صحرا_

 

 جانان آروم لب زد
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بچه ها بسه این بحث ارزش این و نداره که به جون هم بیفتید _

 یریدپسرا شوخی می کنن شما چرا جدی می گ

  

 کسری نیشش و باز کرد

  

من و سیر کنید ببین همه این بحثا از گرسنگی شروع شد شما _

 من خفه میشم

  

 ساغر رو به کسری گفت:

  

 همه آتیشا از زیر سر تو بلند میشه_

  

 کیان سمت صحرا رفت و محکم گونه ش و بوسید
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حاال کسری یه غلطی کرد تو چرا جدی میگیری اصال تو یه دونه _

 ای

  

 صحرا نیشش و باز کرد،کسری چپ چپ نگاش کرد

  

ود خر شدی باید تا چند روز باهاش خاک تو سرت که اینقدر ز_

قهر می کردی تا حساب کار دستش میومد و دیگه جرأت نمی کرد 

 حرفای من و تایید کنه

  

 بچه ها خندیدن،ساغر گفت:

  

 عجب دیوثی هستی تو اصال معلوم نیست کدوم وری_

  

 عزیزم من همه ورم_
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 به جانان نگاه کردم لبخند زد و رو بهم گفت:

  

 گند میزنه و خودشم درستش می کنه کسری خودش_

  

 کسری که تکلیفش معلومه نمی دونم بقیه چرا جدیش میگیرن_

 

 کیان بلند گفت:

 

 باالخره غذاها رسید_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۸۴_پارت#
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 )رها(

 

ینکه اصال قصد نداشتن برن خونه دیر وقت بود ولی بچه ها مثل ا

رفته هاشون طبق معمول کسری و آرمان مجلس و به دست گ

بودن و از هر دری حرف میزدن به ظهیر نگاه کردم با بنیامین 

حرف میزد اولش فکر می کردم بعد ازدواجشون یا میمیرم یا اینکه 

فراموشش می کنم اما با گذشت زمان فهمیدم قرار نیست هیچ 

ین اتفاقا بیوفته من تو این مدت یاد گرفته بودم عادی کدوم از ا

دی حرف بزنم از همه مهم تر یاد گرفته رفتار کنم عادی بخندم عا

بودم عادی نگاه کنم و کسی متوجه نشه که دختری که اینجا 

 نشسته همچنان عاشق شوهر خواهرشه...

  

 خوبی؟_
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پسرحرف نداشت به سینا نگاه کردم لبخندی به روش زدم این 

 شاید اگه تو این مدت کنارم نبود نمی تونستم سرپا بشم

  

 خوبم_

  

 سرت خلوت بود بگو بریم بیرون خیلی وقته نرفتیمهر وقت _

  

 خندیدم

  

 خیلی وقت منظورت دو روزه دیگه مگه نه؟_

 

 مهربون لب زد

  

 دو روزم نبینمت می تونم دلتنگ بشم_
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دم کسری از جاش بلند شد و چیزی نگفتم به بچه ها نگاه کر

 گفت:

  

شته فکر آقا تو باشگاه یه پسره هست خیلی تریپ ورزشکاری بردا_

می کنه خیلی شاخه هر روزم که میاد باشگاه میگه دخترا برا 

هیکلم و طرز راه رفتنم غش میکنن خداییش من اداش و در میارم 

 ببینم کدومتون غش می کنید برام

 

لو داد و دستاش و باز تر کرد پشت خندیدیم کسری سینه ش و ج

و جر  به ما ایستاد و باسنشم عقب داد عقب دادن باسنش همانا

خوردن شلوارش همانا،منفجر شدیم از پشت شلوارش قشنگ جر 

خورد اونقدر خندیدیم که از چشمامون آب میومد خودشم از خنده 

 پخش زمین شده بود ساغر با خنده گفت:
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گی اینجوری مثل تو راه بره معلومه اگه اون پسری هم که می_

 دخترا از خنده غش میکنن

  

 کسری میون خنده هاش گفت:

  

 دهنتون سرویس از بس چشماتون شوره پاره شدم_

 

 با خنده لب زدم

  

ببین میخوای یه کم دیگه ادا دربیار این بار احتمالش هست کال _

 جر بخوری

 

 آرمان داد زد
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 داداش ریدی که_

  

زیاد دل درد گرفته بودیم کسری از جاش بلند شد و از خنده ی 

 دستش و رو باسنش گذاشت

  

ه شلوار بهم بده تا این ضعیفه ها با چشماشون من کیان داداش ی_

 و نخوردن

  

کیان با خنده از جاش بلند شد وهمراه کسری سمت اتاق رفت بعد 

از مدتها کسری باعث شد از ته دل بخندم چشمم به ظهیر افتاد 

نگاهش محو خنده های جانان بود،چشمام پر شد،لعنت به این که 

 زندگی...

 

 جان_بی_دل#
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 ۳۸۵_پارت#

 

 )ظهیر(

 

آروم درِ خونه رو باز کردم،با دیدن المپ های روشن اخم 

کردم،یعنی تا این ساعت بیدار مونده بود؟در و بستم و وارد پذیرایی 

شدم،رو مبل خوابش برده بود،سمتش رفتم و کنارش 

 م خسته صورت روی رو لبخند خوابش غرق ٔ  م،چهرهنشست

 آروم و بردم جلو و زدم،سرم کنار صورتش روی از و آورد،موهاش

 صدای کرد،با باز رو چشماش و خورد بوسیدم،تکون رو ش گونه

 :گفت گرفته

 

 کی اومدی؟_
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 االن_

 

 رو مبل نشست

 

 چرا اینجا خوابیدی؟_

 

 منتظر تو بودم خوابم برد_

 

 نگفتم بخواب منتظر نمون؟مگه _

 

 ساعت چنده؟_

 

 دو_
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 نگام کرد

 

 چرا اینقدر خودت و خسته می کنی؟_

 

نا همش عواقب یه ماه سر کار نرفتنمه،همه چی رو هم جمع ای_

شده،یه مدت تا کارا رو سر و سامون میدم شاید این شکلی باشه 

 بعد درست میشه

 

 شام خوردی؟_

 

 نه_

 

 شام و برات گرم می کنمتا لباسات و عوض کنی _
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از جاش بلند شد،دستش و گرفتم و کشیدمش تو بغلم افتاد،خسته 

 لب زدم

 

 یه کم همین جا بمون خستگیم رفع بشهفعال _

 

خندید،دستش و دورم حلقه کرد و سرش و به سینه م چسبوند،آروم 

 گفتم:

 

مگه نگفتم شبایی که دیر میام یا بگو یکی بیاد پیشت یا بری _

 ابا؟ب ٔ  خونه

 

 تنهایی مشکلی ندارم_
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من مشکل دارم،اینجوری تمرکزم بهم میریزه،فکر می کردم یکی _

 ونه موندیپیشته که خ

 

دخترای مردم تنهایی زندگی می کنن بعد من یه چند شب نمی _

 تونم تنها باشم؟

 

 سرش و از رو سینه م برداشت و نگام کرد

 

 نمیاد تنها باشیدخترای مردم به من ربطی ندارن،من خوشم _

 

 دستش و به ته ریشم کشید

 

 نکن_
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م بدون توجه بهم دستش و رو صورتم می کشید و تمرکزم و به

 می ریخت،دستش و گرفتم و جدی گفتم:

 

 یه بار دیگه این کار و نکن باشه؟_

 

 نگام کرد اما جوابی نداد

 

 نشنیدم بگی باشه_

 

 زور میگی_

 

د بشه باز دستش و گرفتم،آروم از رو پام بلند شد،خواست از کنارم ر

 لب زدم
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 زور نمیگم،نگرانتم می ترسم قلبت ساز ناکوک بزنه_

 

 و باال دادیه لنگه ابروش 

 

 اینقدر سخت بود گفتن اینکه نگرانمی؟_

 

 خب وقتی می دونی مرض داری منتظری من بگم؟ _

 

 لبخند زد

 

 از زبون تو شنیدنش یه چیز دیگه ست_

 

 تأسف براش تکون دادمسرم و به معنی 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

چه وضعیه برای خودم درست کردم ساعت دو نصفه شب باشه و _

 هم سر و کله بزنی شکمتم گشنه باشه و با یه الف بچه

 

 از جام بلند شدم و گونه ش و محکم بوسیدم و سمت اتاق رفتم

 

 جان_بی_دل#

 ۳۸۶_پارت#

 

 )جانان(

 

پارک نزدیک  همراه بهار از دانشگاه بیرون اومدم دو تایی سمت

 دانشکده رفتیم و رو صندلی نشستیم نگاش کردم
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 خب حاال تعریف کن_

  

خان عموی شما به من پیشنهاد  خب باید خدمتتون اطالع بدم که_

داد منم رد کردم بعد دیگه چون خیلی اصرار کرد دلم سوخت و 

 جواب مثبت دادم

  

ه آخی تو چقدر فداکاری عزیزم اونی هم که با چشماش همیش_

 نزدیک بود عموم و قورت بده من بودم حتما

 

 خندید

  

 من که همچین چیزی یادم نمیاد_

  

 و بردیپس باالخره دل عموی ما ر_
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 پس چی؟فکر می کردی میذاشتم سهم اون ایکبیری بشه؟_

 

 آروم گفتم:

  

بنیامین خیلی خوبه خودتم میدونی که همیشه بار من و تو این _

کشیده،اذیتش نکن بهار اون الیق بهترین دختر و زندگی به دوش 

 بهترین زندگیه

  

 لبخندی به روش زدم

  

 می دونم که تو برا بنیامین بهترینی_

 

 نفس عمیقی کشید
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من عاشق بنیامینم این قضیه هم برای یکی دو روز نیست از _

وقتی تو رو شناختم من هیچ پسری جز بنیامین نمیدیدم نمی تونم 

زه تو عاشقشم چون میدونم که عشق تو به بنیامین بی بگم به اندا

 نهایته ولی مطمئن باش که نمیذارم بهش بد بگذره

  

 لبخند زدم

  

 که همینطور میشهمطمئنم _

  

 گوشیم زنگ خورد از تو کیفم درآوردم ظهیر بود جواب دادم

  

 جانم_
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 کالست تموم شد؟_

  

 علیک سالم_

  

 نه؟جانان کالست تموم شده یا _

  

 معلوم بود اعصاب نداره به خاطر بهار سوال دیگه ای نکردم

  

 آره تموم شده با بهار تو پارک نزدیک دانشکده نشستیم_

  

 ی خب دارم میام دنبالتخیل_

 

 باشه_
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قطع کرد بهار هم با گوشی مشغول حرف زدن بود تماس رو قطع 

 کرد و رو به من گفت:

  

 من باید برم_

  

 ودقیافه ش مضطرب ب

  

 چیزی شده؟_

  

 نه نگران نباش خداحافظ_

  

 خداحافظ_
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 با شتاب سمت خروجی رفت...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۸۷_پارت#

 

 )محمد(

 

بود که دم در دانشکده منتظر جانان بودم وقتی که با خیلی وقت 

بهار وارد پارک شدن دنبالشون رفتم،با دیدن بهار که ازش جدا شد 

تک تک حرکاتش نگاه کردم و سمت خروجی رفت با حسرت به 

 سمتش قدم برداشتم سرش پایین بود آروم گفتم:

  

 سالم_
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له رو صندلی سرش و باال آورد و متعجب نگام کرد کنارش با فاص

 نشستم

  

 سالمم جواب نداشت؟_

  

 به خودش اومد

  

 سالم ببخشید یه دفعه از دیدنتون تعجب کردم_

  

ش بودم این چشما به چشماش خیره شدم چقدر این مدت دلتنگ

 کابوس شب و روزم شده بودن

  

راستش خیلی وقته دم دانشکده منتظرت بودم می خواستم باهات _

 حرف بزنم
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 چه حرفی؟_

 

من فکر می کنم یه مدت خیلی اذیتت کردم البته پشیمون نیستم _

 چون برای عشقم جنگیدم

  

 سرش و زیر انداخت

  

 خواماگه اذیت شدی تو اون مدت معذرت می _

  

 نه شما هیچ وقت آسیبی به من نزدید معذرت خواهی الزم نیست_

  

امیدوارم با ظهیر همیشه حالت خوب باشه همین که بخندی برای _

 من خوشحال کننده ست
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 ممنون_

  

 آب دهنم و قورت دادم

  

من دارم میرم می خواستم قبل رفتن یه بار دیگه ببینمت و _

 حاللیت بگیرم

  

 متعجب نگام کرد

  

 کجا میرید؟_

  

باید یه مدت برم یه جایی که از اینجا دور باشم تا بتونم با خودم _

 و دلم کنار بیام
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 آروم پرسید

  

 ن انصراف دادید؟به خاطر همی_

  

 نگاش کردم و صادقانه جواب دادم

  

محیطی که توش هوای نفس های تو باشه ناتوانم میکنه تحمل _

 دیدنت و نداشتم 

  

 داخت و از جاش بلند شد سرش و زیر ان

  

 ببخشید من باید برم_
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از جام بلند شدم جعبه رو از تو جیب کتم بیرون آوردم و سمتش 

 گرفتم

  

 این چیه؟_

  

 لبخند زدم

  

 کادوی عروسی ببخشید که دیر شد_

  

 ممنون ولی نمی تونم قبول کنم_

  

 به عنوان یه دوست ازم قبول کن_

 

 ببخشید اما_
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 به صورتم خورد جانان از ترس جیغ کشیدبا مشتی که 

 

 جان_بی_دل#

 ۳۸۸_پارت#

 

 )ظهیر(

 

دم در پارک وایسادم گوشیم و برداشتم و بهش زنگ زدم چند تا 

بوق خورد ولی برنداشت باز شمارش گرفتم برنداشت عصبی از 

ماشین پیاده شدم امروز تو شرکت به اندازه کافی اعصابم خرد شده 

دور دیدمش پشت به من وایساده بود یه  بود سمت پارک رفتم از

کم نزدیک شدم باورم نمی شد رو به روی محمد وایساده بود به 

شدم خون جلو چشمام و جعبه ای که محمد سمتش گرفت خیره 
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گرفت بدون اینکه به چیزی فکر کنم دستام مشت شد و با شتاب 

سمتشون رفتم و مشتم ناگهانی تو صورت محمد فرود اومد جانان 

غ زد،محمد تعادلش و از دست داد و جعبه از دستش افتاد و چند جی

 قدم عقب رفت سمتش رفتم و یقه ش و گرفتم

  

 یخوای؟اینجا چه غلطی می کنی چی م_

  

چیزی نگفت و فقط نگام کرد مشت دیگه ای به صورتش 

 زدم،محکم تکونش دادم و داد زدم

  

 با زن من چیکار داری؟_

  

 جانان دستم و گرفت
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 ظهیر تو رو خدا ولش کن_

  

 نگاش کردم

  

 سست هیچی نگو_

  

جعبه رو از زمین برداشتم و درش و باز کردم یه دستبند بود تو 

کردم و دوباره یقه ش و گرفتم و تو صورتش صورت محمد پرت 

 داد زدم

  

 تو کی هستی که برای زن من کادو می گیری؟_

 

 آروم جواب داد
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 نجور که تو فکر می کنی نیستظهیر داری اشتباه میکنی او_

  

 اگه اشتباه می کنم پس تو اینجا چه غلطی می کنی؟_

  

 نیشخند زد

  

 چیه به زنت اعتماد نداری؟_

  

با قدرت تو صورتش کوبوندم از درد آخ گفت جانان جلوم مشتم و 

 وایساد و دستم و گرفت با صدای لرزون گفت:

  

 ات میگم ولش کنتو رو خدا بسه به خدا خودم همه چی رو بر_

  

 بدون توجه به جانان انگشت اشارم و سمتش گرفتم و گفتم:
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من به زنم اعتماد دارم ولی به توی الشی نه خوب گوش کن _

بین چی میگم اگه به هر دلیلی از یه کیلومتری زن من رد بشی ب

 آتیشت میزنم فهمیدی؟

  

 دست جانان و محکم گرفتم و دنبال خودم کشیدم

  

تقصیری نداره اذیتش نکن اون پاک تر از این حرفاست که زنت _

 بخواد پنهون از تو با من حرف بزنه فقط حیف که گیر تو افتاده

  

تم دوباره سمتش حمله کنم که جانان سمتش برگشتم و خواس

 محکم جلوم و گرفت اشکاش پایین ریخت

  

 بیا بریم تو رو خدا فقط بیا بریم_
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ید گردنش و خرد می کردم نفس عصبی چشمام و بستم من با

عمیقی کشیدم شایدم باید گردن جانان و خرد می کردم،دستش و 

کردم و پرتش  گرفتم و با گام های بلند سمت ماشین رفتم در و باز

کردم تو ماشین خودمم سوار شدم و ماشین و روشن کردم و راه 

 افتادم با سرعت از بین ماشینا می رفتم جانان با ترس گفت:

  

 هیر آروم ترظ_

  

 چیزی نگفتم و سرعتم و بیشتر کردم بلند تر گفت:

 

 داری چیکار میکنی آروم تر برو_
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د،اونقدر عصبی بودم دستام و مشت کردم تا تو صورتش فرود نیا

 که هیچی برام مهم نبود داد زدم

  

 خفه شو_

  

 با ترس نگام کرد

  

خفه  یک کلمه حرف بزنی دندونات و تو دهنت خرد میکنم پس_

 شو

  

 با چشمای گریون نگام کرد و چیزی نگفت...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۸۹_پارت#
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 )جانان(

 

ی ندیده بودم ماشین و دم در پارک کرد ظهیر و تا حاال اینقدر عصب

وحشتناک شده بود از ماشین پیاده شد و سمت من اومد در و باز 

کرد و مچم و محکم گرفت و بیرون کشید با گام های بلند سمت 

 آسانسور رفت دستم در حال خرد شدن بود با عجز نالیدم

  

 ظهیر دستم_

  

بدون توجه بهم سوار آسانسور شد و منم دنبال خودش کشید کلید 

زد با ترس نگاش کردم آخرین باری که عصبانیتش و  آسانسور و

دیده بودم همون موقع بود که فهمید فراری دادن سیاوش کار من 

رون رفتیم در و باز کرد و من و هل داد بوده،آسانسور ایستاد بی

داخل خودشم پشت سرم وارد شد سمت اتاق رفتم و چادرم و 
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اش قرمز،رگ گذاشتم ظهیر وارد اتاق شد دستش مشت بود و چشم

گردنش برجسته شده بود آب دهنم و قورت دادم،سمتم اومد یه کم 

عقب رفتم باز نزدیک شد عقب تر رفتم پشتم به دیوار چسبید 

ه راه فراری نبود جلوم وایساد با چشمایی که خون ازش می دیگ

بارید نگام کرد با صدای بم و گرفته و از ال به الی دندونای کلید 

 خورده ش گفت:

  

با اجازه کی جلوی اون مرتیکه وایساده بودی و باهاش حرف _

 میزدی؟تو که گفتی با بهاری بهار همون محمد بود؟

 

 آروم گفتم

  

بعد بهار مجبور شد بره یه دفعه سر و کله ی محمد  با بهار بودم_

 پیدا شد
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 دستاش و بیشتر مشت کرد

  

 اون از کجا می دونست تو اونجایی_

  

 گفت بعد دانشکده دنبالت اومدم به خدا نمی دونم_

  

مشتش و محکم به دیوار کنارم زد از ترس جیغ زدم تو صورتم داد 

 زد

  

نفعته درست جواب بدی اون اونجا چیکار یه بار دیگه میپرسم به _

 داشت؟ چرا باید برای زن من کادو بگیره؟

  

 اشکم پایین ریخت با صدای لرزون گفتم:
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 تو به من شک داری؟_

  

 ی به صورتش کشیددست

  

 فقط سوالی رو که پرسیدم جواب بده_

  

جوابی ندارم براش چون نمی شنوی چون نمی خوای بشنوی _

 ماد نداری چی بگم؟وقتی که بهم اعت

  

 بازوم و محکم گرفت اونقدر محکم که از درد اشکم چکید

  

 می دونی که اگه پات و کج گذاشته باشی زنده ت نمیذارم_

  

 :با گریه گفتم
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مگه تا حاال چی ازم دیدی که اینجوری باهام حرف میزنی؟مگه _

 اصال چیکار کردم؟تقصیر من چیه؟

  

 عصبی گفت:

  

 ه بود؟چرا کادو گرفت_

  

 گفت کادوی عروسیتونه_

  

 دستی به گردنش کشید داد زد

 

 جان_بی_دل#

 ۳۹٠_پارت#
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باید باور کنم که کسی که عاشقته برات کادوی عروسی _

ال چه معنی داره جلوش ایستادی و باهاش حرف زدی آورده؟اص

 وقتی که می دونی من چقدر روش حساسم؟ 

  

 آروم گفتم

  

 چرا بهم شک داری؟_

 

 داد زد

  

چون زنی چون جنستون خرابه چون دختر زنی هستی که معلوم _

 نیست کیه

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کردم کنترل اشکام دیگه دست خودم نبودناباور نگاش 

  

 م محمد چی می خواست؟برای بار آخر میپرس_

  

 نگاش کردم بی حس و با صدای گرفته گفتم

  

گفتی پات و کج گذاشته باشی زنده ت نمیذارم هر کاری می _

 خوای بکن آره پام و کج گذاشتم نمی خواستم اینجوری بشه اما... 

  

صورتم خورد خفه شدم یه ور صورتم بی حس شد با سیلی که به 

 محکم چونه م و گرفت:

  

 نگو فقط بگو محمد چی می خواست؟ چرت_
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 تلخند زدم

  

 قرار داشتیم_

  

 چونه م و فشار داد

  

 تو این کار و نمی کنی_

  

 با گریه گفتم:

  

 خودت گفتی چون دختر اون زنم خودت گفتی جنسم خرابه_

  

 بلند داد زد
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 من یه گهی خوردم ولی تو حق نداری چرت و پرت بگی_

  

وهام و بغل کردم همونجور که اشکام رو زمین سر خوردم و زان

 پایین میومد گفتم:

  

گفت می خواد بره اومد بود خداحافظی کنه گفت که ببخشمش _

 بقیه چیزا هم همونی بود که گفتم

 

 با بغض لب زدم

 

ونم بهش ظلم شده اون زنی هم که میگی جنسش خرابه ا_

بود،چیزی که می خواستم بهت بگم در موردش همین بود اما 
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شتی و االنم همون رو کوبوندی تو صورتم،به مامانمم یه مرد نذا

 ظلم کرد

 

نگام کرد اونقدر حالش بد بود که بی توجه به حرفام با گام های 

بلند از اتاق بیرون رفت سرم و رو زانوهام گذاشتم من می دونستم 

یر یه آدم عصبیه می دونستم تو عصبانیت اصال نمیدونه چی ظه

،دستی به لبام کشیدم دستم یه کم خونی شد میگه و چیکار میکنه

تو زندگیم خیلی سختی کشیده بودم اما تا حاال مردای زندگیم هیچ 

وقت روم دست بلند نکرده بودن اما این دومین باری بود که از 

با شنیدن حرفای ظهیر  ظهیر سیلی می خوردم،حس می کردم

 یکی دلم رو مچاله کرده،آروم و بی صدا هق زدم...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۹۱_پارت#
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 )ظهیر(

 

نمی دونستم چند ساعت بود که رو مبل نشسته بودم و به تلویزیون 

خاموش خیره بودم فقط میدونستم که هوا تاریک شده بود و جانان 

سیگاری رو میز نگاه کردم پر هم از اتاق بیرون نیومده بود به جا 

ه هر پر بود نمیدونستم چند تا سیگار کشیدم اما می دونستم ک

چقدر می کشیدم آروم نمی شدم چشمام و بستم و به پشتی مبل 

تکیه دادم وقتی به حرفایی که بار جانان کرده بودم فکر می کردم 

دوست داشتم سرم و به دیوار بکوبونم به دستام نگاه کردم من با 

این دستا به صورتش سیلی زده بودم؟به صورتی که قرار بود فقط 

باشه؟دستام و مشت کردم و با تموم توانم جای نوازش و بوسه هام 

 شد خرد میز ٔ  محکم رو میز کوبوندم با درد چشمام و بستم شیشه

 مجازات باید دست این کشیدم عمیقی نفس ریخت زمین رو خون

ار نبود جانان و برنجونم با همون قر بشه اینجوری نبود قرار شد می

دم دستا سیگاری بیرون کشیدم و روشن کردم،پک عمیقی ز

چشمام و بستم صدای باز شدن در و شنیدم بدون توجه به صدا تو 
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همون حالت موندم صدای قدماش و شنیدم که سمت آشپزخونه 

رفت بعد چند دقیقه سمتم اومد حضورش و کنارم حس کردم 

ام بیرون کشید و دستم و گرفت چشمام و باز سیگار و از بین لب

ی گریونش خیره شدم کردم جلوم رو زانوهاش نشسته بود به چشما

 سیگار و تو جا سیگاری خاموش کرد با صدای لرزون گفت:

  

 چرا اینکار و با دستت کردی؟_

 

فقط نگاش کردم جای دستم رو صورت سفیدش خودنمایی می 

بود بعد ازاون حرفا بعد از اون  شده پاره کم یه لبشم ٔ  کرد گوشه

خت دستم سیلی بازم نگرانم بود؟همونجور که اشکاش پایین میری

 و پانسمان کرد

  

 باید بریم دکتر شاید عمیق باشه عفونت کنه_
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بدون حرف بازم نگاش کردم می دونست که چقدر برام عزیزه؟می 

 فهمید که چقدر عاشقشم؟ 

  

 چرا این کار و کردی؟_

  

 م با صدای گرفته گفتم:نگاش کرد

  

 دستی که باعث کبود شدن صورتت شده باشه حقش همینه_

  

 ه این کار و نکن دیگه به خودت آسیب نزندیگ_

  

 خواست از کنارم رد بشه که دستش و گرفتم

 

 ظهیر آدم بشو نیست نه؟_
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 چیزی نگفت،اشکاش حالم و بد می کرد،گرفته لب زدم

 

دونم هر چی گفتم چرت و پرت بود،می می دونم چقدر پاکی،می _

 دونم باز گند زدم

 

 دستش و بوسیدم

 

 اضافه ممنوع از این به بعد غلط_

 

لبخند تلخی زد بدون اینکه چیزی بگه وارد اتاق شد،دستم و رو 

صورتم کشیدم وقتی چیزی نمی گفت و فقط با نگاهش بهم می 

میومد عصبی لب فهموند که باهاش بد کردم بیشتر از خودم بدم 

 زدم
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 لعنت به ذات کثیفت ظهیر_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۹۲_پارت#

 

 )رها(

 

سینا رو از دور دیدم سمتش رفتم سرش تو وارد کافی شاپ شدم 

 گوشی بود و حواسش به من نبود

  

 سالم_

  

 سرش و بلند کرد و نگام کرد لبخند زد
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 سالم_

  

 رو صندلی روبه روش نشستم

  

 چطوری_

  

 ؟خوبم خوبی_

  

 اوهوم_

  

 نگاهی به دور و بر انداختم
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 جای با حالیه از کجا پیداش کردی؟_

  

 دانشجویی با بچه ها همیشه اینجا میومدیم از اوایل دوران_

  

 پس میشه گفت یه جور پاتوق بوده براتون_

  

 آره_

 

 گارسون سمتمون اومد

  

 خیلی خوش اومدید چی میل دارید؟_

  

 اسپرسو_
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 اسپرسودو تا _

  

 چشم میارم خدمتتون_

  

 به چشمای عسلیش خیره شدم چقدرخوب که کنارم بود

  

 مهم بهم بگیخب قرار بود یه خبر _

 

 جواب داد

  

 حاال وایسا میگم_
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خب همین االن بگو دیگه میدونی که من عالقه ای به صبر _

 ندارم

  

 حدس بزن_

  

 خبری که می خوای بگی من و خوشحال می کنه؟_

  

 آره_

  

 بدون فکر گفتم:

  

 ظهیر و جانان با هم به مشکل خوردن؟_

  

 نگام کرد شرمنده سرم و زیر انداختم
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 هم ریختن زندگی خواهرت خوشحالت می کنه؟ب_

  

 چیزی نگفتم نفس عمیقی کشید

  

به خاطر ظهیر داری همه چیز و نادیده میگیری رها حواست _

 هست جانان خواهرته؟

  

 دادم و لبخند بی معنی زدمآب دهنم و قورت 

  

 حاال یه چیزی گفتم بیخیال خبرت و بگو_

  

 آورد و جلومون گذاشت با غم نگام کرد گارسون سفارشامون و
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 جان_بی_دل#

 ۳۹۳_پارت#

 

 امر دیگه ای ندارید؟_

  

 نه ممنون_

  

 قهوه م و جلو کشیدم و مشغول شدم

  

 تا چند وقت دیگه کنسرت دارم_

  

 باال بردممتعجب سرم و 
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 شوخی می کنی؟_

  

 نه_

  

 یعنی باالخره داری به آرزوت میرسی؟_

  

 فکر کنم_

  

 بلند گفتم:

  

 عالیه_

  

 آروم تر دختر زشته_
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 وای نمی دونی چقدر خوشحالم_

  

از ته دل شاد بودم سینا لیاقتش و داشت به بیرون نگاه کردم 

ولی بارون با شدت امسال سال عجیبی بود هنوز تا پاییز مونده بود 

 بارید رو به سینا گفتم:می

  

حاال به مناسبت خبر خوبی که دادی باید شیرینی هم بدی اونم _

 زی که خودم میخوامچی

  

 چشم هر چی که بخوای_

  

االن میریم بیرون و تا جایی که توان داشته باشیم پیاده روی می _

 کنیم
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 متعجب گفت:

  

 زیر بارون؟_

  

 بارونآره زیر _

 

 لبخند زد

  

 موافقم_

  

 از جام بلند شدم
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 پس پاشو بریم تا بند نیومده_

  

 ودی ها بند نمیاد نگران نباشبارونی که من دارم میبینم به این ز_

  

از جاش بلند شد و سمت صندوق رفت منم از کافه بیرون رفتم 

عمیق نفس کشیدم مردم تند راه میرفتن تا به یه جایی برسن و 

 ن بعضی ها هم چتر داشتنخیس نش

  

 بریم؟_

  

 نگاش کردم

  

 بریم_
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دستش و جلو آورد دستم و تو دستش گذاشتم و هم قدم با هم به 

راه افتادیم شدت بارون خیلی زیاد بود و ما مثل دیوونه ها آروم 

آروم قدم میزدیم و از هر دری حرف میزدیم گاهی هم اشکام با 

اینکه سینا بفهمه با اشک می خندیدم بارون مخلوط می شد بدون 

حرف می زدم شوخی می کردم اما فقط خدا می دونست تو دلم 

 چه خبر بود

  

اهش پای خودته اگه منم سرما خوردم باید اگه سرما خوردی گن_

 بیای پرستاری و بکنی

  

 خندیدم

  

مثال یه جوری سرما بخوری که به اولین کنسرتت نرسی اگه _

 می کنی؟ اینجوری بشه چیکار

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 وایساد منم وایسادم نگاش کردم خیس خیس بود اونم نگام کرد

  

م حتی اگه اینجوری هم بشه پشیمون نمیشم همین که بتون_

کاری کنم که تو رو خوشحال کنه برای من کافیه حاال اگه اون 

کار باعث بشه مریض بشم و به اولین کنسرتی که خیلی وقته 

 منتظرشم نرسم بازم مهم نیست

 

 چرا این کار و با من می کرد؟چرا تا این حد شرمنده م می کرد

  

 اینقدر خوب نباش سینا من لیاقت خوب بودنت و ندارم_

  

 دلبخند ز

  

 تو لیاقت بهترینا رو داری_
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دستش و رو شونه م گذاشت و راه افتادیم قطره اشک دیگه ای 

 پایین ریخت ظهیر تو باهام چیکار کردی که قلبم جایی برای

همچین پسری نداره؟تو باهام چیکار کردی که نمی تونم کسی رو 

 ببینم...

 

 جان_بی_دل#

 ۳۹۴_پارت#

 

 )ظهیر(

 

تکیه دادم و پاهام و رو میز دراز کردم،بی بی حال و کسل به مبل 

هدف شبکه ها رو باال پایین می کردم،بی حوصله از جام بلند شدم 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پختن غذا بود،آروم و سمت آشپزخونه رفتم،پشت به من مشغول 

 صداش کردم

 

 جانان_

 

 بدون اینکه برگرده جواب داد

 

 بله_

 

 بله یعنی همون جانم؟_

 

 چیزی نگفت

 

 عصر بریم بیرون؟_
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 جواب داد

 

 نه_

 

نفسم و کالفه بیرون دادم،سه روز بود که بهم جواب سر باال می 

داد و داشتم دیوونه می شدم،همه چی عادی بود،پیش هم می 

با هم غذا می خوردیم اما جانان نادیده م می گرفت،وارد خوابیدیم 

آشپزخونه شدم و دستش و گرفتم و سمت خودم 

 ز دلخوری بودبرگردوندمش،نگام کرد،نگاهش پر ا

 

 سه روز مثل سه سال گذشته،بس نیست؟_

 

 جوابی نداد
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 چه حقیر ٔ  مثال االن باید چیکار کنم که خانم یادش بره این بنده_

 کرده؟ غلطی

 

چه فرقی می کنه؟اگه االن باز یه اتفاق دیگه مشابه این بیوفته _

 بگیری؟نمیای و طرف ٔ  تو کارت و تکرار نمی کنی؟نمیری یقه

  بکوبی؟ صورتم تو و هام ضعف

 

 دستی به صورتم کشیدم

 

 بیخیال نمیشی نه؟_

 

بدون اینکه جوابم و بده از آشپزخونه بیرون رفت،دستام و مشت 

فهمید من به خاطرکاری که کرده بودم هر شب کردم،چرا نمی 
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خودم رو لعنت می کردم،چند تا نفس عمیق کشیدم و سمت اتاق 

 م گفتم:رفتم،مشغول مرتب کردن اتاق بود آرو

 

 تو که جمعه ها دوست نداشتی خونه بمونی پاشو بریم بیرون_

 

 غذا پختم_

 

 بذار تو یخچال برای فردا_

 

ده بود اما بازم رد کمی ازش پیدا نگام کرد،کبودی صورتش بهتر ش

 بود

 

 حوصله ندارم_
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 اخم کردم

 

 ندارم رو تو ٔ  راحت باش بگو حوصله_

 

 م گفت:سمتم اومد و رو به روم ایستاد،آرو

 

 تو میاد این داره همش چون ندارم رو خودم ٔ  نه اتفاقا حوصله_

 باشه،چیکار تو حرفای باید جوابم که کردم چیکار من که ذهنم

صورتم باید کبود باشه و یک روز کامل به خاطر محکمی  که کردم

 ضربه ش سر درد بگیرم

 

 جان_بی_دل#

 ۳۹۵_پارت#
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 اخمام بیشتر شد،غمگین لبخند زد

 

کی بهم رسید گفت ظهیر نه،اما می دونی چیه؟برای اولین بار  هر_

تو زندگیم قلبم برای یکی می تپید،برای اولین بار با دیدن یکی 

دردام از ذهنم می رفت،بنیامین می گفت ظهیر عصبیه نکن تموم 

 اما من دلم حتی با اون آدم عصبی هم خوش بود

 

 آب دهنش و قورت داد

 

خیلی بیشتر از سیلی که به ناحق زدی  اذیتم کردی ظهیر،حرفات_

 درد داشت
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دندونام و رو هم فشار دادم،دیدن مظلومیت نگاهش و صدای 

گینش آخرین چیزی بود که می لرزون و چشمای اشکی و غم

خواستم،دستم و جلو بردم تا بغلش کنم که عقب رفت،دستام مشت 

ن شد،بدون اینکه چیزی بگم لباسام و برداشتم و از اتاق بیرو

 رفتم...

 

                        * 

 

 )جانان(

 

نگران به ساعت نگاه کردم،یک بامداد رو نشون می داد،از ظهر که 

 ته بود،گوشیم و برداشتم و براش نوشتمرفت دیگه برنگش

 

 می خوام بخوابم کلید داری؟_
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پاهام و با استرس تکون دادم،کجا بود؟نکنه اتفاقی براش افتاده 

م نگاه کردم،پیامی روش نبود،گوشیم و برداشتم و باشه؟به گوشی

 شماره ش رو گرفتم بعد چند بوق جواب داد

 

 جانم_

 

 کشیدمبا شنیدن صداش نفس آسوده ای 

 

 من می خوام بخوابم کلید داری؟_

 

 نمیام تو بخواب_

 

 اخم کردم
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 کجایی؟_

 

 رو به روی دختری که تموم قشنگی ها رو با هم داره_

 

 بغض کردم

 

 بخواب دیر وقتهبرو _

 

بدون اینکه چیزی بگم قطع کردم عصبی از جام بلند شدم،صدای 

 پیامک گوشیم اومد،ظهیر بود نوشته بود

 

 تراسبیا دم _

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

درِ تراسی که رو به کوچه بود رو باز کردم،به رو به رو نگاه کردم،رو 

کاپوت ماشینش نشسته بود و یه شاخه گلم دستش بود،گوشیم تو 

 جب جواب دادمدستم لرزید،متع

 

 چرا اونجایی؟_

 

 همونجور که نگاهش بهم بود جواب داد

 

 راستش و بگم؟_

 

 آره_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۹۶_پارت#
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 خوام دلت به حالم بسوزه باهام آشتی کنیمی _

 

 آروم گفتم:

 

 زشته این کارا چیه بیا باال_

 

 و کوچه ٔ  زشت دختریه که به همچین جنتلمنی رو نمیده و آواره_

 کرده خیابونش

 

به اطراف نگاه کردم،یکی از همسایه ها بیرون اومد تو دستش 

 دمآشغال بود،با ظهیر سالم و احوالپرسی کرد،با حرص لب ز

 

 ظهیر آبرومون رفت بیا باال_
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 نوچ،تا نگی بخشیدی نمیام_

 

 همسایه باز طرف ظهیر رفت،صداش و شنیدم

 

 مهندس اتفاقی افتاده؟_

 

 نه جناب منتظر خانمم_

 

 فکر کردم کلید ندارید،با اجازه آها_

 

 به سالمت_
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 نالیدم

 

 ظهیر بیا باال تا بقیه هم ندیدن_

 

 بخشیدی؟_

 

 بیرون دادمنفسم و کالفه 

 

 آره بیا باال_

 

 با خنده گفت:

 

 بیام باال ماچم میدی؟_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

تا سه میشمرم اومدی که اومدی نیومدی در و قفل می کنم _

 همون پشت در بمون

 

 شروع کردم

 

 یک_

 

 از جاش بلند شد

 

 دو_

 

 خیلی خب بابا اومدم_
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 شکلی این ظهیر ٔ  تماس رو قطع کردم،خندیدم،واقعا دیدن قیافه

بود،وارد پذیرایی شدم،در زد،سمتش رفتم و در و باز  دار خنده

کردم،با دیدنم لبخند زد و شاخه گل رو جلوم گرفت،ازش گرفتم و 

ه دستم و گرفت از جلوی در کنار رفتم،خواستم سمت اتاق برم ک

 نگاش کردم

 

 قرار بود بیام باال ماچم بدی_

 

 من همچین قراری نذاشتم_

 

 اخم کرد

 

واقعا زشت نیست من به این گندگی جلوی خونه زشت نیست؟نه _

بشینم تا زنم یه نیم نگاه خرجم کنه؟اصال از کجا پیدات شد 
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اومدی ریدی به ظهیر با ابهتی که بقیه ازش حساب می بردن حاال 

 کشه می رو وجبی نیم ٔ  مون ظهیر داره مثل خر منت یه کوتولهه

 نگاه؟ یه ماچ؟برای یه برای

 

روم که مثل پسر بچه های تخس داشت یه متعجب به مرد رو به 

 نفس حرف می زد نگاه کردم

 

برو یه وقت لپت و ندی من ببوسما برو بذارش رو بالش اون _

بگیر یه وقت  بالش پدر سگ لذتش و ببره،پتو رو هم تو بغلت

 کمبود محبت نگیره

 

 جان_بی_دل#

 ۳۹۷_پارت#
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 نتونستم خودم و کنترل کنم خندیدم،اخمش بیشتر شد

 

 بخند بخند،باالخره که روز منم می رسه_

 

خواستم برم که از پشت بغلم کرد،چونه ش و رو موهام گذاشت و 

 دستش و دور شکمم حلقه کرد

 

ون اتفاق تکرار می خوام باورم کنی که دیگه هیچ وقت ا_

نمیشه،می خوام باورم کنی که با وجود تموم بدی هام و بد دهنی 

مقابلش ضعف دارم خودتی،هر هام و سگ بودنام بازم کسی که 

 جور می خوای حالم و بگیر اما نگاهت و ازم نگیر

 

 بغض کردم
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تنها چیز باارزشی که تو زندگیم دارم تویی،اگه نگاها و خنده های _

 که دیگه باید برم بمیرمتو هم نباشه 

 

 آروم لب زدم

 

 خدا نکنه_

 

موهام و بوسید،فقط خودم می دونستم که چقدر دلتنگ آغوشش 

بودم،دستش و باز کردم و رو به روش وایسادم،صورتش خسته 

بود،دلخور بودم اما عاشقی چه می فهمید این حرفا رو؟جلو رفتم و 

لقه سرم و رو سینه ش گذاشتم و دستام و دور کمرش ح

 کردم،محکم بغلم کرد،نفس عمیقی کشید

 

 آخیش_
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اونقدر محکم بغلم کرده بود که حس می کردم دارم مچاله 

میشم،تو یه حرکت ناگهانی من و رو کولش انداخت،از ترس جیغ 

زدم،بدون توجه به دست و پا زدنم سمت اتاق رفت و من و رو 

 تخت گذاشت،خودشم کنارم دراز کشید،لباش و رو گونه هام

گذاشت و بوسید و باالتر رفت،دماغم،چشمام،پیشونیم هیچ کدوم رو 

 هش بهم بود لب زداز بوسه هاش محروم نکرد،همونطور که نگا

 

اینجوری نگام نکن توله،به اندازه کافی پدرم و درآوردی یه کم _

 انصاف داشته باش

 

 خندیدم

 

 ای جان،تو فقط بخند_
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 اشت و با حرص گفت:سرم و رو بازوش گذاشتم،دستش و دورم گذ

 

 دوست دارم یه جوری بچلونمت که تو خودم حلت کنم_

 

 فعال که داری مچاله م می کنی_

 

 بم و رو گردنش گذاشتم،آروم دم گوشم زمزمه کردل

 

 بخشیدی دلبرکم؟_

 

 لب زدم
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 اوهوم_

 

 لپم و محکم گاز گرفت جیغ زدم،با خنده گفت:

 

 جیغاتم دلم و می بره فسقل_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۹۸_پارت#

 

 )جانان(

 

 کنار صحرا نشستم امشب خونه مامان و بابای ظهیر دعوت بودیم
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 سینا میپلکه؟خبر داری رها با _

  

 متعجب به صحرا نگاه کردم

  

 واقعا؟_

  

 آره برای منم جالبه_

  

 چه خوب سینا خیلی پسر خوبیه_

  

 آره خیلی خوبه_

  

 صحرا_
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 نگام کرد

  

 جانم_

  

 ابطه شون چطوره؟مامان و بابا ر_

  

واال چی بگم با رها که حرف میزنم میگه کال کاری بهم ندارن _

حال و هوای خودش غرقه و مامانم سکوت طبق معمول بابا تو 

 کرده،جانان راستی از فاطمه خبری نیست؟

 

نه واقعا نمی دونم هدفش چی بود که اومد و اون کار و کرد و _

 االنم کال ناپدید شده
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 برام جالبه که بدونم می خواد به چی برسه منم واقعا_

  

 خب خب حواسا اینجا جمع باشه می خوام یه مطلب مهم بگم_

  

 به کسری نگاه کردیم نیشش و باز کرد

  

 می خوام زن بگیرم_

  

 متعجب نگاش کردیم،مامان گفت:

  

 چی میگی بچه_

  

 فکر نکنم چیز عجیب غریبی گفته باشم می خوام زن بگیرم_
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 واب دادبابا ج

  

 چیز عجیبی نیست ولی اینکه تو بگی عجیبش می کنه_

  

 کسری بیخیال رو مبل نشست

  

 من دل ندارم؟چرا مگه _

 

 کیان گفت:

  

 دل داری ولی عقل نداری_
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 سیب بزرگی برداشت و گاز زد

  

حاال چون چند دقیقه ازم بزرگتری احترامت و نگه میدارم و _

 چیزی بهت نمیگم

 

 رسیدصحرا کنجکاو پ

  

 حاال کی هست؟_

  

 باز نیشش و باز کرد قبل از اینکه چیزی بگه گفتم:

  

 راضیه ست؟_

  

 متعجب نگام کرد
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 تو از کجا می دونی؟_

  

 از رفتاراتون می شد فهمید_

 

 جان_بی_دل#

 ۳۹۹_پارت#

 

 زن داداش باهوش خودمی_

 

 مامان لب زد

  

 راضیه کیه؟_
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 ظهیر پرسید

  

 شتیه؟راضیه منظورت همون د_

  

 آره_

  

 اخمای ظهیر تو هم رفت،مامان باز پرسید

  

 دشتی کیه؟_

 

 کسری جواب داد
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 تو شرکت منشیه_

 

 بابا گفت:

  

 چجور دختریه؟_

  

 نیشش و باز کرد و به من و صحرا اشاره کرد

  

 از این دوتا ماه تره خیالت راحت_

 

 صحرا چپ چپ نگاش کرد

  

 عجب بیشعوری هستی_
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 ظهیر پرسید

  

 از کی باهاشی؟_

  

 سه سالی میشه_

 

 مامان جواب داد

  

 سه ساله بعد االن داری میگی؟_

  

راستش اون زیاد موافق این رابطه نبود به خاطر همین دوست _

 نداشت علنی بشه

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ظهیر گفت:

  

 چرا موافق نبود؟_

  

 می گفت سطح خونواده هامون یکی نیست_

  

 وضع مالیشون بده؟_

 

 ب دادکسری رو به بابا جوا

  

 آره باباش مرده و خودش و مامانش و یه خواهر کوچیک داره_

  

 دم اخماش تو هم بود،کیان رو به من گفت:به ظهیر نگاه کر
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 دختر خوبیه؟_

 

 لبخند زدم

  

 تا اونجایی که من شناختمش خیلی خانمه_

  

 مامان لبخند زد

  

قل من که از خدامه با یه دختر خوب ازدواج کنی بلکه یه کم سرع_

 بیای

  

 خندیدیم
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 دستت درد نکنه مامان مرسی از اینکه این همه بهم لطف داری_

 

 صحرا رو به کسری گفت:

  

ولی من باورم نمیشه تو زن بگیری دلم برا دختره میسوزه که با _

 تو قراره بدبخت بشه

  

باید خیلیم خوشحال باشه شوهر به این خوبی می خواد از کجا _

 گیر بیاره؟

 

 کسری اشاره کردظهیر به 

  

 درمورد خونوادش تحقیق کردی؟_
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 آره _

  

 تحقیق کن یه بار دیگه هم با دقت_

  

 ظهیر از جاش بلند شد،کسری اخم کرد

  

 چرا؟تو چیزی میدونی؟_

  

 ظهیر نگاش کرد

  

 برای محکم کاری میگم_

  

 سمت در رفت
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 کجا میری مامان جان؟_

  

 سیگار می کشم_

  

یر مشکوک بود انگار که چیزی از در بیرون رفت ظه

 میدونست،صحرا لب زد

  

 بگیرهوای فکر کن این دیوونه زن _

  

 خندیدم

 

 جان_بی_دل#

 ۴٠٠_پارت#

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 فکر کنم فقط راضیه بتونه جمعش کنه_

  

 خوشگله؟_

  

 آره_

  

 دوست دارم ببینمش_

 

 کسری جواب داد

  

 به زودی میبینیش_
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 خانواده درستی هستن؟_

  

 سید پدر من،آره درستنچندبار می پر_

  

 از جام بلند شدم،صحرا گفت:

  

 کجا؟_

  

 میرم پیش ظهیر _

  

•  

 )ظهیر( 
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با صدای قدم هایی که بهم نزدیک می شد می تونستم حدس 

 بزنم جانانه

  

 هوا سرده چرا اومدی بیرون_

  

 کنارم وایساد

  

 از کجا فهمیدی منم؟_

  

 پک عمیقی به سیگارم زدم

  

 اسمقدمات و می شن_

  

 خوبی؟_
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 خوبم_

 

 ظهیر_

  

 نگاش کردم

  

 جانِ ظهیر_

  

 چرا با راضیه مخالفی؟_

  

 کی گفته مخالفم؟_
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 قیافه ت که این و میگه_

  

 فقط می خوام که کسری درست انتخاب کنه_

  

 راضیه دختر خوبیه_

  

 همه چیز فقط به خوب بودن نیست_

  

 تو چیزی می دونی که ما نمی دونیم؟_

  

 ردمنگاش ک

  

 قبال فضول نبودی ها_
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 منظور؟_

  

 گفتم که حواست باشه از زن فضول خوشم نمیادهیچی فقط _

  

نیشگونی از بازوم گرفت بیشتر برای من نوازش بود تا نیشگون 

 خودش آخ گفت:

  

 چقدر سفته دستم داغون شد_

  

 خندیدم

  

 تو هم یادت باشه از مرد پررو خوشم نمیادا_
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ه هستی فضولم هستی پس کو اون دختر ببین وحشی هم ک_

 ج؟مظلوم قبل ازدوا

  

 اگه مقابل تو مظلوم باشم که بدبخت میشم_

  

نگاش کردم نوک بینیش و گونه هاش قرمز شده بودن دقیقا شبیه 

دختر بچه ها شده بود بدجور هوس گاز گرفتنش به سرم زده بود،با 

 دستم اونور رو نشون دادم

 

 جان_بی_دل#

 ۴٠۱_پارت#

 

 اونجا رو_
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ع جلو بردم و گاز صورتش و سمت اونور برگردوند سرم و سری

 محکمی از گونه ش گرفتم جیغ زد

  

 آخ_

  

 با خرسندی نگاش کردم چپ چپ نگام کرد

  

 حیف که اینجاییم_

  

 دستش و برداشت

  

 االن اگه جاش بمونه که آبروم میره_

  

 چرا آبروت میره؟_
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 م؟بگن این جای چیه چی باید بگ_

  

 بگو جای دندون شوهرمه_

  

 نفس عمیقی کشید

  

 من از دست تو چیکار کنم آخه؟_

  

 بیخیال نگاش کردم

  

 بیا بریم تو تا یخ نزدی_
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همراه هم وارد خونه شدیم مامان همین که جانان رو دید با نگرانی 

 گفت:

  

 ای وای صورتت چی شده دخترم؟_

  

 جانان با عجز نگام کرد،کسری خندید

  

 انگار که گربه گازش گرفته_

  

 نگرانی گفت:صحرا با 

  

 چی شده جانان_

 

 جانان خواست چیزی بگه که نذاشتم و جواب دادم
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 گازش گرفتم_

  

همه متعجب نگام کردن جانان صورتش قرمز شد و سرش و زیر 

 انداخت کسری با خنده گفت:

  

 بابا به این بچه رحم کن این چه طرز گاز گرفتنه_

  

 م خندیدن جانان زیر لب گفت:بقیه ه

  

 و بردی آبروم_

  

سمت مبال رفتم و نشستم جانان هم کنارم نشست،بابا رو به جانان 

 گفت:
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 بابا جان درد نداری؟_

  

 جانان آروم جواب داد

  

 نه_

 

 مامان غر زد

  

ببین چی سر صورت این طفل معصوم آورده آخه این چه کاریه _

 مظلوم گیرآوردی؟

  

 بیخیال ما بشهزنت و یه بار گاز بگیر بلکه  بابا این_
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 مامان اخم کرد

  

 خجالت بکش_

  

به جانان نگاه کردم از شدت شرم عرق کرده بود،بابا با شیطنت 

 گفت:

  

 خانم فکر بدی هم نیست ها منم یه بار باید امتحان کنم_

  

 خندیدیم

  

 وا علیرضا خجالت بکش_

 

 صحرا لب زد
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الغرتر میشه از بس که اهر من روز به روز همینه می بینم این خو_

 حتما تو گازش میگیری الهی بمیرم نگا صورتش و چیکار کرده

  

دستم و رو شونه جانان گذاشتم سرم و نزدیک گوشش بردم و آروم 

 گفتم:

  

 بسه دیگه داری آب میشی_

 

می دونی االن دوست دارم به خاطر این حجم از پررو بودنت جیغ _

 بزنم؟

  

 زن راحت باشجیغ ب_
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چشماش برام خط و نشون کشید بهش لبخند زدم اذیت کردنش با 

 برای خودش عالمی داشت از من اینقدر شیطنت بعید بود...

 

 جان_بی_دل#

 ۴٠۲_پارت#

 

 )جانان(

 

درِ اتاق پرو رو یه کم باز کردم و بهار رو صدا زدم،جلوی در اومد با 

 دیدنم یه لنگه ابروش و باال داد

 

 یش و این لباس خوردنی میشیبا یه کوچولو آرا جوووون_

 

 خوبه؟_
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 نیشش و باز کرد

 

 این و دیگه باید آق ظهیر تشخیص بده_

 

 دیوونه_

 

 ولی خب جدا از شوخی برای مراسم خواستگاری خیلی قشنگه_

 

 خیلی خب پس همین و بر می دارم_

 

 اوکی_
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یدم و از در و بستم و لباس و از تنم در آوردم،لباسای خودم و پوش

ون رفتم،بهار مشغول صحبت با گوشیش بود،سمت اتاق بیر

صندوق رفتم و حساب کردم و به بهار هم اشاره کردم تا بیاد 

 بیرون

 

 باشه فعال خداحافظ_

 

 تماس رو قطع کرد

 

 بنیامین بود اینجوری نیشت باز بود؟_

 

 چپ چپ نگام کرد

 

 کجا نیشم باز بود؟_
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خوشحالی نیشت باز میزنی از اصال همیشه وقتی باهاش حرف _

 میشه

 

 خندید

 

 بهار چرا به فکر عروسی نیستید؟بنیامین سنش داره میره باال_

 

 کالفه نفسش و بیرون داد

 

 این و باید از عموت بپرسی_

 

 از پاساژ بیرون رفتیم
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 یعنی بنیامین نمی خواد؟_

 

 غمگین نگام کرد

 

دیگه نمی دونم دردش چیه،دوسم داره دوسش دارم با هم _

ون خوبه اما هر وقت بحث ازدواج میاد می پیچونه و میگه به حالم

 وقتش راجع بهش حرف می زنیم

 

چیزی نگفتم،سر از کارای بنیامین در نمیاوردم دیگه منم مجرد 

 نبودم که به خاطر من تو تنگنا باشه

 

 راستی کی برای کسری میرید خواستگاری که لباس خریدی؟_
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حتی قول و قراری هم نذاشتن فقط اصال  واال هنوز معلوم نیست_

دیگه من گفتم داریم میایم بیرون یه چیزی بگیرم اونموقع گیر 

 نباشم

 

 دم پاساژ وایسادیم،بهار رو بهم گفت:

 

 همینجا وایسا من برم آب بگیرم_

 

 باشه_

 

بهار سمت دکه رفت،صدای زنگ گوشیم بلند شد،از تو کیفم 

 ادمدرآوردم،شماره ناشناس بود جواب د

 

 بله_
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 گوشی از دستم کنده شد و....

 

 جان_بی_دل#

 ۴٠۳_پارت#

 

 )ظهیر(

 

با شتاب و قدم های بلند خودم و به اتاق رسوندم و در و باز کردم،با 

زد دیدن جانان که رو تخت دراز کشیده بود و با بنیامین حرف می

نگران سمتش رفتم،به صورتش نگاه کردم،خراش برداشته بود،از 

 می زدم،بی حال پرسیدمس نفس نگرانی نف

 

 چی شده؟خوبی؟_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 سرش و از رو بالش بلند کرد و نشست،متعجب گفت:

 

 من خوبم چیزی نشده چرا اینقدر نگرانی؟_

 

دستم و به صورتش کشیدم،دستش و باال آوردم و با دقت نگاه 

 کردم تا ببینم چیزیش نشده باشه،آروم صدام زد

 

 ظهیر خوبی؟_

 

با دیدن حالِ خوبش بغلش کردم،سر و م و آب دهنم و قورت داد

صورتش و بوسیدم،متعجب بهم خیره بود،بنیامین دستش و رو 

 شونه م گذاشت
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 آروم باش رفیق چته،دیدی که سالمه_

 

 بی توجه به حرفای بنیامین نگران پرسیدم

 

 مطمئنی خوبی؟جاییت درد نمی کنه؟چیزیت نشده؟_

 

 خوبم_

 

 داد زدم

 

 شتنت دااگه خوبی پس چرا نگه_

 

 بنیامین جلوم وایساد
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ظهیر آرومتر،چیزیش نیست فقط چون وقتی موتوریه گوشی رو _

گرفته بود و هلش داده بود ترسیده بود فشارش پایین بود گفتن یه 

 چند ساعت بمونه تا مطمئن بشیم حالش خوبه

 

دستی به صورتم کشیدم،هیچ وقت تا حاال همچین نگرانی رو 

به جرم حمل مواد دستگیرم کردن  وقتیتجربه نکرده بودم حتی 

 اینقدر نگران نبودم،دکتر داخل اومد رو به جانان لبخند زد

 

 بهتری عزیزم؟_

 

 بله خوبم_

 

 معاینه ش کرد و رو بهش گفت:
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سرمت تموم شد می تونی بری،شکر خدا بخیر گذشته برای _

 خراش های روی پوستت هم پماد بگیر بزن حتما

 

 چشم خیلی ممنون_

 

 دکتر گفتم:به رو 

 

 نیاز به چکاپ نداره؟_

 

 نه نیازی نیست_

 

 مطمئنید نیاز نیست؟_
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 دکتر اخم کرد

 

 شما حالتون خوبه؟چرا چشماتون اینقدر قرمزه؟_

 

 خوبم_

 

 لبخند زد

 

 شوهرشی؟_

 

 بله_

 

پسر خوب زنت هیچ مشکلی نداره نگران نباش ولی معتقدم حال _

 هبگیرتو خوب نیست،بشین پرستار فشارت و 
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 نه خوبم نیازی نیست_

 

 لجبازی نکن بشین_

 

ناچار نشستم،نگاهم به جانان بود که با نگرانی نگام می _

 کرد،پرستار فشارم و گرفت و رو به دکتر نگران گفت:

 

 خانم دکتر_

 

 دکتر جلو اومد و به دستگاه نگاه کرد،با اخم گفت:

 

 فشارت نوزده شده و میگی خوبم؟_
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 جان_بی_دل#

 ۴٠۴_پارت#

 

 )جانان(

 

بهار و بنیامین از اتاق بیرون رفتن،رو تخت کنارش نشستم،نگران 

 پرسیدم

 

 خوبی قربونت برم؟_

 

 لب زد

 

 تو خوب باشی خوبم_
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چرا اینقدر نگران شدی بنیامین که پشت گوشی بهت گفت حالم _

 خوبه

 

 دستش و باز کرد،سرم و رو بازوش گذاشتم،پیشونیم و بوسید

 

 م و رسوندمدونم چجوری خودنمی _

 

 به چشمای مهربونش نگاه کردم

 

 بمیرم برات که اینقدر اذیت شدی_

 

 اخم کرد و دستش و رو لبام گذاشت
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غلط می کنی به خاطر من بمیری،باید تا وقتی من زنده م بمونی _

 برام و تحملم کنی

 

 لبخند زدم

 

 آره لبخند بزن تو که نمردی و زنده بشی_

 

 دم،آروم گفت:گردنش و بوسی

 

 وقتی کسی رو دوست نداری همه چی بهتره_

 

 االن یعنی من و دوست داری اذیت میشی؟_

 

 جدی نگام کرد
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 رو اعصابی،اینکه اینقدر می خوامت رو اعصابمه_

 

 تو بغلش مچاله م کرد

 

 یواش ظهیر سوزن سرم درمیاد_

 

 آروم دم گوشم زمزمه کرد

 

مواظب مواظب خودت باش نه به خاطر خودت بلکه به خاطر من _

 باش تو نباشی هیچکی نمی تونه جمعم کنه 

 

 خندیدم
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 اینجوری که باید گفت تو بیشتر نگران خودتی_

 

 نگام کرد

 

 تو هم اگه خودت و داشتی دردم و می فهمیدی_

 

بی حرف به چشماش خیره شدم،این همون ظهیری بود که جز 

ر گفتن چیزی بلد نبود؟این چشما جز مهربونی و عشق قلدری و زو

 یزی توش نبود،تموم احساسم رو تو نگاهم جمع کردم و لب زدمچ

 

اگه می دونستی ممکنه بنده با دیدن این نگاه غش کنم هیچ _

 وقت اینجوری نگام نمی کردی
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لبخند زد،لبخندی که برای بار چندم دلم رو لرزوند و این اطمینان 

 ...ظهیرم عاشق وجود ٔ  داد که من با همهرو بهم می 

 

 جان_بی_دل#

 ۴٠۵_پارت#

 

 )محمد(

 

دم در خونه از تاکسی پیاده شدم راننده چمدونم و بیرون آورد 

سمت خونه قدم برداشتم ساعت دو نصفه شب بود و قطعا همه 

خواب بودن در و باز کردم و داخل رفتم چمدون و دنبال خودم 

آلبالوی محبوبم وایسادم اینجا جایی بود که کشیدم کنار درخت 

برای رسیدن به جانان ثانیه شماری می کردم زیر  بافتم وخیال می

درخت نشستم فکر می کردم برای آروم شدن دردم باید از این 

شهر،از این کشور،ازاین محیط دور باشم اما با رفتنم فهمیدم اشتباه 
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ه باشه دلی که تنگ کردم دلی که شکسته باشه دلی که درد داشت

دور شدن این چند وقتی  باشه با هیچی نمیتونه آروم بگیره حتی با

که دور بودم برام چند سال گذشت رفتم که تنها باشم می خواستم 

دنیا رو ببینم کشورهای مختلف،شهرهای مختلف اما نشد نتونستم 

فهمیدم که بعضی چیزا نه فراموش شدنیه نه قراره تموم بشه فقط 

باهاش زندگی کنی جانان رو نداشتم ولی می تونستم که با باید 

ه ای که از عشقش داشتم به زندگیم ادامه بدم دستم و آروم خاطر

رو درخت کشیدم من با دیدن این درخت یاد روزهایی برام زنده 

می شد که ظهیری وجود نداشت و من با خیال راحت می تونستم 

کنم جانان تو این  تو ذهنم برای بودن با جانان خیال بافی

مبینا ممنون بودم که خونه،تواین حیاط نفس کشیده بود چقدر از 

باعث شد پای جانان به اینجا باز بشه و من االن بتونم عمیق نفس 

بکشم از جام بلند شدم در و باز کردم و داخل رفتم بدون توجه به 

 اتاق ٔ  دور و بر سمت اتاقم رفتم و در و بستم چمدونم و گوشه

تم و لباسام و با لباسای خونگی عوض کردم رو تخت دراز گذاش

 به سقف خیره شدم،در باز شد کشیدم
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 داداش_

  

 به مبینا نگاه کردم راحیل هم کنارش بود رو تخت نشستم

  

 چرا بیداری_

  

 مبینا متعجب گفت:

  

 کی اومدی؟اصال قرار نبود بیای پس چرا به ما نگفتی؟_

  

 همینجوری_
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 حکم گونه م و بوسید منم بوسیدمشسمتم اومد و م

  

ب که اومدی دلم برات یه ذره شده بود الهی قربونت برم چقدرخو_

 به خدا اگه راحیل نبود که کال از نبودت دیوونه می شدم

  

به راحیل نگاه کردم لباس خواب تنش بود و موهاشم دورش 

 ریخته بود،سرم و پایین انداختم،آروم گفت:

  

 سالم_

  

 سالم_

 

 مبینا لب زد
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 چیزی نمی خوری برات بیارم؟_

  

 نه برو بخواب_

  

دوست داشتم کلی سوال ازت بپرسم ولی می دونم که خسته ای _

 بمونه برای فردا فعال شب خوش

  

 شب خوش_

  

 از اتاق بیرون رفت راحیل همونجور سرجاش ایستاده بود،پرسید

  

 خوبی؟_

 

 جواب دادم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 برو بخواب_

  

 اومدنزدیکم 

  

و چرا اینقدر سرسنگینی باهام؟تا کی باید تاوان اشتباه بچگیم _

 بدم؟

 

 راحیل برو االن وقتش نیست_

  

 با ناراحتی گفت:

  

وقت چی نیست؟مگه من چی ازت چی خواستم؟فقط میگم _

 حداقل مثل یه پسرعمه باهام حرف بزن
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 بی حال نگاش کردم

  

 برو بیرون_

  

 اشکش پایین ریخت

  

وقتی اومدم اینجا عمه گفت رفتی دنیا رو سرم خراب شد فکر _

دستت دادم بیشتر شبا اینجا می موندم حداقل کردم دوباره از 

 اینجوری آروم می گرفتم

  

 چیزی نگفتم

  

 اون دختر لیاقتت و نداشت که عروسی کرد_
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 بلند گفتم:

  

بسه اون دخترلیاقت هرچیز خوبی رو داره مواظب باش چی از _

 هنت بیرون میادد

  

 متعجب نگام کرد

  

 کرده سرم داد میزنی؟به خاطر دختری که با یکی دیگه عروسی _

  

به خاطر دختری که با همه فرق داره و اهل نامردی نیست سر _

 هرکسی که در موردش بد حرف بزنه داد میزنم 

  

 رو تخت دراز کشیدم و به راحیل پشت کردم
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 برق و خاموش کن و در و ببند_

  

بعد چند لحظه برق و خاموش کرد و از اتاق بیرون رفت چشمام و 

تونه هیچ جایی تو قلبم داشته  راحیل نمی فهمید که نمیبستم چرا 

 باشه؟

 

 جان_بی_دل#

 ۴٠۶_پارت#

 

 )جانان(

 

سر قابلمه رو برداشتم نگاهی به قورمه سبزی خوش رنگم انداختم 

کامل جا افتاده بود سرش و گذاشتم و زیر شعله رو کم کردم،از 
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هیر آشپزخونه بیرون رفتم وارد اتاق شدم امروز جمعه بود و ظ

مجبور بود یه سر بره باشگاه و به بعضی کارا شرکت نداشت اما 

رسیدگی کنه وارد حموم شدم و دوش سریعی گرفتم...با حوله آب 

موهام و گرفتم و سشوار و به برق زدم موهام که خشک شد شونه 

زدم خواستم ببافمشون که یادم اومد ظهیر دوست داشت همیشه 

بیرون  کلته بنفش خوشرنگم وباز باشن سمت کمد رفتم پیرهن د

کشیدم و پوشیدم تو آینه به خودم نگاه کردم راضی بودم رژ بنفشم 

و برداشتم و رو لبام کشیدم می دونستم باز ظهیر غر میزنه که چرا 

آرایش کردم ولی خب دوست داشتم یه کم تنوع بشه خط چشمم 

و با دقت کشیدم همه ش می ترسیدم کج بشه ولی خب این دفعه 

میز کشیدم ریمیل رو به مژه های پرپشت و س باهام یار بود و تشان

بلندم زدم به خودم نگاه کردم و لبخند زدم با ادکلنم تقریبا دوش 

گرفتم صندل های مشکیم و پا کردم و از اتاق بیرون رفتم بیرون 

رفتن من با باز شدن در یکی شد ظهیر وارد خونه شد و در و بست 

 سمتش رفتم
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 اومدی خسته نباشیسالم خوش _

  

سرش و بلند کرد با دیدنم یه لنگه ابروش و باال داد رو نوک پنجه 

 هام بلند شدم و گونه ش و بوسیدم فقط نگام می کرد نگران شدم

  

 چیزی شده؟_

 

 جواب داد

  

 خودت نمی دونی چی شده؟_

  

نگاش کردم حتما از آرایشم بدش اومده بود بدون اینکه ناراحتیم و 

 گفتم: نشون بدم
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م با آرایش تا این حد زشت میشم که حتی تحویلمم نمی دونست_

 نمیگیری

  

 خب از این به بعد بدون_

  

ناباور نگاش کردم بی اراده بغض کردم از این همه دل نازک شدنم 

بدم میومد چیزی نگفتم تا نفهمه که ناراحتم خواستم سمت 

ند جدی آشپزخونه برم که بازوم و گرفت و سمت خودش برگردو

 بهم نگاه کرد

  

چند بار گفتم که وقتی ناراحتی وقتی عصبی میشی سکوت نکن _

 چون ازش بیزارم؟

  

 چیزی نگفتم بلند گفت:
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 با توام چند بار گفتم از سکوتت بیزارم؟_

  

 چشمام و بستم و آروم لب زدم

  

 سر من داد نزن_

  

 :تکونم داد چشمام و باز کردم چشماش مهربون بود آروم گفت

  

 که آدمایی ٔ  برابر من حق اعتراض داری تگ مقابل همهتو در _

 من عزیز نکن سکوت پس داری اعتراض حق کنن می اذیتت

  

 چیزی نگفتم لبخند زد
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خره جدیدا چرا اینقدر دل نازک شدی حاال؟هنوز که هیچی نگفته _

 بودم الکی بغض کردی

 

 چیزی نگفتم

  

 حاال بهت بگم چی شده؟_

  

 کردممنتظر نگاش 

  

تو فکر کن یه دفعه وارد خونه بشی بعد بوی قورمه سبزی به _

مشامت بخوره و یه فرشته خوشگلم بیاد استقبالت به نظرت 

اونوقت چی میشه؟خب آدم یه دفعه شوک میشه کنترلش و از 

 دست میده و شل می کنه
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 چیزی نگفتم پیشونیم و بوسید

  

 هنوزم معتقدم بدون آرایش بهتری اما_

  

 ام کردنگ

  

 خوشگل شدی توله_

  

 آروم گفتم:

  

چرا برای هر چیز کوچیکی عصبی میشی؟من کاری نکردم که _

 تاوانش داد زدن تو باشه
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دستش و دور شونه م حلقه کرد و به طرف خودش کشید سرم و رو 

 سینه ش گذاشتم

 

 جان_بی_دل#

 ۴٠۷_پارت#

 

خوب  دنبو خوب زیاد دنیا این تو خودته خاطر به اینا ٔ  همه_

نیست خوب که باشی بیشتر آسیب میبینی تو حتی وقتی هم که 

حق باهاته اعتراض نمی کنی وقتی که اذیت میشی گله نمی کنی 

این خوب نیست جانان به جای اینکه بغض کنی و نشون بدی که 

 حالت خوبه و اتفاقی نیوفتاده حرف بزن

 

 نفس عمیقی کشیدم
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ارم باید به جای اینکه بذ همین االن که من خواستم سر به سرت_

بغض کنی و بری تو آشپزخونه بچپی تا برای من نره خر غذا 

بذاری باید می گفتی از رفتارم ناراحت شدی،اینقدر مقابل من خوب 

نباش،من هارم جانان،حداقل یه کم جلوم دربیا که بعضی وقتا 

بشینم سرجام اینجوری عذاب وجدان هم ندارم دیگه میگم دختره 

 دربیاد مقابلم تونه می کافی ٔ  به اندازه ازهزبون در

  

 سرم و از رو سینه ش برداشتم

  

از بچگی یاد گرفتم سکوت کنم یاد گرفتم سکوت کنم تا آروم تر _

 زندگی کنم

 

 گونه م و بوسید
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 فدای اون صدای پر بغضت بشم،لبات و کش بده خنده ت و ببینم_

 

 به خاطرش یه کم لبام و کش دادم

 

 ل دبیشتر جانِ_

 

 لبخند زدم

 

 آها این شد_

 

 چشمک زد

  

 باهم این عادت بد و تغییر میدیم_
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 لبخند زد

  

 تا من لباسام و عوض می کنم غذا رو بکش که بدجور گشنمه_

  

سمت اتاق رفت وارد آشپزخونه شدم و میز و چیدم رو برنج زعفران 

ریختم و رو میز گذاشتم ظهیر وارد آشپزخونه شد و رو صندلی 

ست قورمه هم کشیدم و رو میز گذاشتم خودمم رو صندلی روبه نش

روی ظهیر نشستم کفگیر و برداشتم و برای ظهیر برنج کشیدم 

 برای خودمم کمی ریختم ظهیر بدون حرف مشغول شد

  

 بنیامین اومده بود باشگاه؟_
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آره اتفاقا می خواست چتر بشه اینجا که نذاشتم گفتم خلوتمون و _

 نریزبهم 

  

 اا ظهیرچجوری دلت اومدا_

  

 نگام کرد

  

 اگه به اون باشه که هر روز اینجا تلپ میشه_

  

چشم غره ای بهش رفتم گوشیم زنگ خورد رو اپن بود دستم و 

 دراز کردم و برداشتم

  

 حالل زاده ست_
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 جواب دادم

 

 جانم_

  

 سالم خوشگله_

  

 سالم عزیزم_

  

 چطوری_

  

 خوبم تو خوبی؟_

  

 خوبم_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 یی؟کجا_

  

 خونه_

  

 ناهار خوردی؟_

  

نه حال نداشتم بخورم بیشتر دلم می خواد بخوابم االنم می _

 خواستم بخوابم گفتم اول یه کم با تو حرف بزنم

  

 خیلی خب پس هر وقت بیدار شدی بیا اینجا قورمه پختم_

  

 این شوهر بی شرفت می دونست قورمه پختی و نذاشت بیام؟_
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 فتم:با غم گ

  

 بمیرم برات حتما بیا الهی_

  

خدا نکنه حاال که اینجوری شد من حال ندارم بیام به اون شوهر _

 یالقوزت بگو برام بیاره

  

 مؤدب باش عموجان خیلی خب میارم برات_

  

 من میرم بخوابم کاری نداری؟_

  

 نه عزیزم خداحافظ_

  

 خداحافظ_
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 گوشی رو قطع کردم

 

 ریالشخور می خوای بمیچرا برای اون _

  

لبخند زدم نمی دونستم چرا این دو تا بهم حسودی می کردن 

 طرفش رفتم و بوسیدمش

  

 می خوای برای تو هم بمیرم؟_

  

 نخیر الزم نکرده بشین غذات و بخور_

  

 سرجام نشستم و با خنده مشغول شدم....
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 جان_بی_دل#

 ۴٠۸_پارت#

 

 )جانان(

 

لپ تاپش  کنار ظهیر نشستم باچایی رو روی میز گذاشتم و 

مشغول بود کنترل تلویزیون رو برداشتم و یه کم شبکه ها رو باال 

پایین کردم ولی چیزی برای نگاه کردن نداشت خاموشش کردم به 

ظهیر نگاه کردم اصال حواسش بهم نبود چایی رو برداشتم و 

 سمتش گرفتم

  

 سرد شد_

  

 چشماش و مالیدنگام کرد چایی رو از دستم گرفت یه کم 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 ه خسته ای برو یه کم بخواباگ_

  

 نه خوبم_

  

 روز جمعه ای هم نمی خوای به خودت استراحت بدی؟_

  

 مجبورم باید خودم به کارا رسیدگی کنم_

  

 میون کارات یه کمم به خودت رسیدگی کن_

  

 چشماش و ریز کرد
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 منظورت این بود به تو رسیدگی کنم_

  

 ستراحت نداریش کار می کنی اصال انه منظورم خودته هم_

  

این یه جور اعتراض حساب میشه؟ داری غر میزنی که از این _

 وضعیت راضی نیستی؟

  

 نگران خودتم مواظب خودت نیستی_

 

 مهربون نگام کرد

  

 همین که تو مواظبمی بس نیست؟_
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نه باید خودتم مواظب باشی همه ش چند ساعت می خوابی _

 میشیاینجوری اذیت 

  

 تا برم تو بغلش سرم و رو سینه ش گذاشتمدستش و سمتم گرفت 

  

این چند وقته کارم زیاد بود از این به بعد اینجوری نمیمونه نگران _

 نباش

  

 خوبه _

  

 تلفن زنگ خورد بی سیم رو میز بود برداشتم صحرا بود

  

 جانم_
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 سالم خوبی؟_

  

 صداش خوشحال بود

  

 خوبی؟سالم خوبم تو _

 

 با ذوق گفت:

  

 ا داره فارغ میشه خودت و برسونجانان وید_

  

 با خوشحالی گفتم:

  

 واقعا؟_
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 آره_

  

 کدوم بیمارستان؟_

  

 لوکیشن می فرستم_

  

 باشه میام خداحافظ_

  

 خداحافظ_

  

 تماس رو قطع کردم با خوشحالی رو به ظهیر گفتم:
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 میرم آماده بشم_

 

 ظهیر برگشتماز جام بلند شدم سمت 

  

 استراحت کن خسته ای ظهیر تو می خوای نیا_

  

 از جاش بلند شد

  

 میام برو آماده شو_

  

 بدون حرف با خوشحالی سمت اتاق رفتم...

 

 جان_بی_دل#
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 ۴٠۹_پارت#

 

 )ظهیر(

 

جانان در اتاق و باز کرد و داخل رفتیم ویدا رو تخت دراز کشیده 

 بود،جانان جلو رفت و سالم کرد

  

 سالم_

  

ینی رو دست امین دادم و رو جواب سالممون رو دادن گل و شیر

 بهش گفتم:

  

 قدم نو رسیده مبارک_
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 ممنون ظهیر جان زحمت کشیدید_

  

 مبارکه آقا امین انشاهلل پا قدمش خیر باشه_

  

 ممنون جانان جان_

  

بابا و مامان جانان نشسته بودن و صحرا و رها و جانانم کنار هم 

 ه بودن،جانان ویدا رو بوسیدوایساد

  

 ن مبارکه عزیز دلمویدا جو_

  

 ویدا لبخند زد

  

 ممنون عزیزم_
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 منم بهش تبریک گفتم کیان کنارم ایستاد

 

 داداش تو نمی خوای پدر بشی؟_

  

 فکر کنم تو اول باید پدر بشی شرایطش و دارید_

  

 شما چرا شرایط ندارید؟_

  

 دوختمنگاه عاقل اندر سفیهم و بهش 

  

دش بچه ست می خوای بچه زنم تازه میره تو بیست سالگی خو_

 بزرگ کنه؟
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داداش جان تو داری پیر میشی به خودتم فکر کن بعدشم جانان _

 خیلی بیشتر از سنش می فهمه

  

نمی تونم خودخواه باشم جانان فعال برای مادر شدن مناسب _

 نیست

 

 زددستش و رو شونه م گذاشت نگاش کردم لبخند 

 

ر یکی رو بخوای که به هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی اونقد_

 خاطرش یادت بره قبال چجوری بودی،تغییر کردی داداش

 

 حاال این تغییر خوبه یا بد؟ _

 

 صد در صد خوب،باالخره یکی تونست تو رو به خودت برگردونه_
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چپ چپ نگاش کردم دیگه چیزی نگفت جانان بچگی نکرده بود 

بود رو می یی رو که باید کودکی می کرد ولی نتونسته حسرت روزا

تونستم ببینم می خواستم اونقدر خوشی به پاش بریزم تا اون روزا 

 رو از یاد ببره،جانان پرسید

  

 پس چرا بچه رو نمیارن دلم آب شد براش_

  

 رو به کیان گفتم:

  

 من میرم تو حیاط سیگار بکشم_

  

 باشه_
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 جان_بی_دل#

 ۴۱٠_پارت#

 

 )جانان(

 

 رها رو به مامان گفت:

 

ر با عجله اومدم که گوشیم و خونه جا گذاشتم میرم یه من اونقد_

 سر خونه گوشیم و میارم چیزی نمی خواید براتون بیارم؟

  

 نه عزیزم برو_

  

 رها صورت ویدا رو بوسید
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 زود برمیگردم_

 

 م گفت:از در بیرون رفت چند دقیقه نگذشت که مامان رو به

  

نه با عجله اومدم جانان برو دنبال رها بهش بگو به گاز نگاه ک_

 میترسم یه وقت یادم رفته باشه شیرش و ببندم

  

 چشم_

  

از اتاق بیرون رفتم با عجله از پله ها پایین رفتم و وارد حیاط شدم 

 ظهیر روی روبه دیدمش حیاط ٔ  به دور و بر نگاه کردم گوشه

فتم نزدیک شدم به من دید نداشتن همین ر سمتشون بود وایساده

 کنم صدای عصبیش رو شنیدمکه خواستم صداش 
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خیلی پستی ظهیر خیلی پستی که داری با خیال راحت با جانان _

 زندگی می کنی

  

 سرجام وایسادم رها چی داشت می گفت؟

  

 اگه قرار به پست بودن باشه که تو خیلی از من پست تری_

 

 دادرها با حرص جواب 

  

میشه؟فکر فکر می کنی اگه جانان واقعیت بین ما رو بفهمه چی _

میکنی اگه بفهمه شوهرش با خواهرش رابطه داشته چه حالی 

 میشه؟

 

 شوک شده نگاشون کردم،مغزم سوت می کشید
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تو چی؟فکر می کنی اگه بفهمه خواهرش چند بار برای خراب _

که دوستش کردن زندگیش برای خراب کردن رابطه ش با کسی 

رم پس داشته تالش کرده چه حسی پیدا می کنه؟من دوسش دا

هیچ وقت نمی خوام بفهمه خواهری که اینقدر دوسش داره چقدر 

 کثیفه

  

حرفایی که می شنیدم و باور نمی کردم نه نه واقعیت نداشت رها 

 کوبید ظهیر ٔ  با دستش رو سینه

 

 یه روز تاوان دل شکسته من و پس میدی مطمئن باش _

 

 دستش رو پس زد
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 بهتره گورت و گم کنی _

 

هایی که اونجا پارک بود رفت و سوار شد ماشین رها سمت تاکسی 

حرکت کرد اونقدر شوکه بودم که حتی توان این رو نداشتم دنبالش 

برم به سختی چند قدم سمت ظهیر برداشتم ظهیر با دیدنم سمتم 

 اومد

 

 چرا اومدی پایین؟_

  

این قضیه برام قابل هضم نبود حتی تصور  فقط نگاش کردم اصال

ی شد دست و پام بلرزن ظهیر نگران دستم و رابطه شون باعث م

 گرفت

  

 چی شده چرا رنگت پریده؟_
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با سرعت دستم و از دستش بیرون کشیدم به سختی لبام و تکون 

 دادم

  

 تو و رها با هم رابطه داشتید_

  

 ناباور نگام کرد

  

 چی داری میگی_

  

 بریده بریده جواب دادم

  

 شنیدم...و حرفاتون...ٔ  شنیدم...همه_
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چشماش و بست پس حقیقت داشت باید با رها حرف میزدم با 

شتاب سمت یکی از تاکسی ها رفتم و گفتم که حرکت کنه ظهیر 

چند بار صدام زد و دنبال ماشین دوید ولی به راننده گفتم که نگه 

تو گلومه که هر آن ممکنه  بزرگ ٔ  نداره حس می کردم یه غده

تونستم باور کنم حقیقت  خفه م کنه سرم گیج می رفت اصال نمی

و ازم مخفی کردن حرفای رها اومد تو ذهنم عشقی که ازش حرف 

زد سؤاالی عجیب غریبی که می پرسید ناراحت بودنش تو می

 یه مثل چشمام جلو ها صحنه این ٔ  خواستگاری و عروسی همه

 م به زور باال میومد،من چیکار کرده بودم؟...شد،نفس تکرار فیلم

 

 جان_بی_دل#

 ۴۱۱_ارتپ#

 

 )جانان(
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ماشین دم در خونه ایستاد از ماشین پیاده شدم و سمت خونه رفتم 

زنگ رو زدم در باز شد وارد شدم حتی حال نداشتم در و ببندم فقط 

هر جور که بود خودم و داخل خونه کشیدم رها با دیدنم متعجب 

 گفت:

  

 وا من داشتم میومدم تو اینجا چیکار می کنی؟_

  

 اخماش تو هم رفتنزدیکش شدم 

  

 چیزی شده؟_

 

نگاش کردم دلش می خواست زندگیم خراب بشه؟مسخره بود با 

 صدای گرفته گفتم:
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 عشقی که ازش حرف میزدی ظهیر بود؟_

  

 شوک شده نگام کرد قطره اشکی از چشمام پایین ریخت

  

 خاطرش اشک می ریختی ظهیر بود؟کسی که به _

  

 قطره دومم پایین ریخت

  

که می خواستی التماسش کنی تا عشقت و بیخیال بشه  دختری_

 من بودم؟

  

با چشمای گشاد شده فقط نگام کرد در با شدت باز شد ظهیر 

 داخل اومد نفس نفس میزد سمتم اومد
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 برات توضیح میدم جانان_

 

 با گریه خندیدم

  

ضیح میدی؟رابطه خودت و خواهرم رو؟چیزی رو که چی رو تو_

 ی دادی رو االن می خوای توضیح بدی؟باید قبال توضیح م

  

 دستی به صورتش کشید

  

 آروم باش حرف می زنیم_

  

 گریه م شدت گرفت
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خودت همیشه میگی سکوت نکن حرف بزن گالیه کن عصبانی _

خواهرم و  شو االن می خوام حرف بزنم می خوام بدونم چرا باید

د شوهرم همچین چیزی رو مخفی کنن؟می خوام بدونم چرا بای

خواهرم دلش بخواد زندگیم خراب بشه؟می خوام بدونم چرا باید 

 خواهرم تو بغل من برای مردی گریه کنه که شوهرمه؟

  

 زانوهام سست شدن و رو زمین نشستم

 

                        * 

 )رها(

 

نمی تونستم باور کنم همه چیز و فهمیده جانان رو زمین نشست 

 و زمین نشستم با گریه گفتم:بود من باید چیکار می کردم ر
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نمی خواستم اینطوری بشه نمی خواستم یه همچین روزی برسه _

اما خودت می دونی عشق چجوریه من فقط عاشق بودم جانان 

عاشق کسی که یه روزی ادعا می کرد دوسم داره عاشق کسی که 

 ه خودم اومدم دیدم عاشق خواهرم شدهتا ب

  

 بی حال پرسید

  

 اشتید؟چقدر رابطه د_

  

 صادقانه جواب دادم

  

قبل از زندان با هم بودیم اما اونموقع هم یه چند وقت قبل زندان _

سر یه موضوعی دعوامون شد جدا شدیم ولی اگه زندون نمی رفت 

 قطعا آشتی می کردیم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 جاش بلند شد به من و ظهیر اشاره کردبا درد چشماش و بست از 

 

 ه جوابم این بود؟ من چه بدی در حقتون کرده بودم ک_

 

 ظهیر نزدیکش شد

 

 آروم باش حرف می زنیم_

 

 جانان با تموم توانش جیغ زد

 

 اون خواهرمه می فهمی؟خواااهرمه_
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 با گریه رو بهم لب زد

 

 من خواهرت بودم_

 

 ظهیر گفت:عقب عقب رفت،با بغض رو به 

 

 مگه جانانت نبودم؟مگه قرار نبود باهام رو راست باشی؟ _

 

 ت چیزی بگه که نذاشتظهیر خواس

 

 نمی خوام بشنوم هیچی نمی خوام بشنوم_

 

 به سختی سمت در قدم برداشت
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 جانان_

  

 وایساد ولی برنگشت

  

اگه قبل عروسی بهت می گفتم که ظهیر و دوست دارم ازش _

 دست می کشیدی؟

  

 ی حال جواب دادب

  

 دیگه واسه این سؤال خیلی دیره_

  

کردم بدون حرف به جای خالی  سمت حیاط رفت به ظهیر نگاه

جانان خیره بود رنگش پریده بود به خودش اومد و دنبال جانان 
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دوید بدون اینکه برای کنترل اشکام تالش کنم با تموم توانم زار 

مردی خواهر و زدم جانان جلوی چشمام شکست خواهرم از نا

 شوهرش شکست...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۱۲_پارت#

 

 )جانان(

 

به روم نگاه کردم،هوا تاریک شده بود،اونقدر حالم به آپارتمان رو 

بد بود که تنها چیزی که می خواستم فقط آغوش امن ترین آدم 

زندگیم بود دستم و رو زنگ فشار دادم در باز شد،با هر جون کندنی 

واحد رسوندم،در باز بود،کفشام رو درآوردم و داخل بود خودم رو به 

 دیدنم اخم کردرفتم،از آشپزخونه بیرون اومد با 
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 خوبی؟_

 

بی حرف نگاش کردم،جلو اومد دستم و گرفت اخماش عمیق تر 

 شد

 

 چرا یخی دختر؟_

 

بدون اینکه جواب بدم دستم و دور کمرش حلقه کردم و سرم و رو 

نداشتم که خودم و کنترل سینه ش گذاشتم،توان این رو 

 کنم،اشکام پیرهنش و خیس کرد،با نگرانی گفت:

 

 ن؟چی شده جانا_
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سعی کرد سرم و از سینه ش جدا کنه اما محکم تر گرفتمش با 

 گریه لب زدم

 

 هیچی فقط دلم برات تنگ شده بود_

 

 پیرهنش و چنگ زدم

 

 دلم خیلی برات تنگ شده_

 

 صدای گریه م بلند شد

 

بهم سر نمی زنی؟چرا دیگه مثل قدیما روزی پنج بار  چرا زود زود_

 زنگ نمی زنی؟
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 کردم،با نگاه اخموش ٔ  ش برداشتم،به قیافه سرم و از رو سینه

 زدم لب گریه و حرص

 

 تو هم دیگه دوسم نداری نه؟_

 

 از ال به الی دندونای کلید شده ش غرید

 

 ظهیر چه غلطی کرده؟_

 

بیشتر شد،شونه م رو گرفت و جدی با شنیدن اسم ظهیر گریه م 

 گفت:

 

یرم،پنج من هر روز اگه نتونم بهت سر بزنم تصویری تماس می گ_

بار زنگ نمی زنم چون شوهر کردی و مثل قبل آزاد نیستی ولی 
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سه بار رو زنگ می زنم چون باهات حرف نزنم و مطمئن نشم که 

 حالت خوبه آروم نمی گیرم اما اینکه اومدی و داری اشک می

 ریزی و بهونه میاری فقط یه دلیل می تونه داشته باشه

 

 مکث کرد

 

 ظهیر اذیتت کرده_

 

 ه گفتم:با گری

 

 نه_

 

 کرده غلطی بمیرم،چه برم باید که نشناسم و خودم ٔ  من اگه بچه_

 آورده؟ جوش به رو ایوبت صبر که
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 به سختی جواب دادم

 

 به اون ربطی نداره،قضیه یه چیز دیگه ست_

 

 مبگو بشنو_

 

 شدت گریه م بیشتر شد

 

 بغلم کن_

 

 نگران نگام کرد،با التماس نالیدم
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 تو رو خدا_

 

سمتم دراز کرد و تو بغلش رفتم،مثل بچه ها تو آغوشش  دستش و

 خودم و جمع کردم سرم و بوسید با صدای گرفته گفت:

 

 من ٔ  گریه نکن زندگی بنیامین،گریه نکن یکی یه دونه_

 

کمرم کشید،تنها چیزی که تو ذهنم تکرار دستش رو نوازش وار رو 

 کرده چیکار من بود،با رها و ظهیر ٔ  می شد فقط رابطه

 :گفتم بود ش سینه رو سرم که ودن؟همونطورب

 

 هیچ وقت تنهام نذار_

 

 خُل شدی؟من بمیرمم روحم ولت نمی کنه_
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با تصور مرگ بنیامین تموم تنم لرزید،پیرهنش و محکم تر چنگ 

 ون لب زدمزدم،با صدای لرز

 

 دیگه نگو،هیچ وقت راجع به مردن نگو_

 

شد با بیچاره ترین نگاش کردم،لبام و بهم دوختم و اشکام جاری 

 حالت ممکن زمزمه کردم

 

 نگو_

 

 چشمای بنیامین سرخ بود،با ناراحتی گفت:

 

 چیکار کردن باهات؟ _
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 می شدم،کاش خیره بود زندگیم ٔ  بی حرف به مردی که انگیزه

باهام چیکار کردن،کاش می تونستم بگم خواهرم و  بگم تونستم

 عشقم چجوری روحم رو کشتن،کاش...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۱۳_پارت#

 

 )رها(

 

با هر بدبختی که بود نبود خودم و جانان رو ماست مالی کردم 

گفتم که جانان حالش بد شده و منم پیش اونم کالفه رو مبل 

باید چیکار کنم گوشیم و نشستم حالم خیلی بد بود نمی دونستم 

 داد جواب بوق چند بعد گرفتم رو سینا ٔ  برداشتم و شماره
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 جانم رها_

  

 دای گرفته گفتم:با ص

  

 سینا چرا نرسیدی_

 

 دارم می رسم _

 

گوشی رو قطع کردم کاش این اتفاق قبل عروسیشون میوفتاد  

اصال چرا اون موقع کاری نکردم تا جانان خودش قضیه رو 

صدای زنگ اف اف به خودم اومدم اونقدر غرق بودم که  بفهمه؟با

سرجام نشستم اصال حواسم به ساعت نبود در و باز کردم و باز 
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سینا با شتاب در و باز کرد نفس نفس میزد نگران نگام کرد سمتم 

 اومد و کنارم نشست

  

 تا برسم مردم و زنده شدم،چی شده؟_

  

 نگاش کردم

  

 همه چیز و فهمید_

  

 همه چیز رو فهمید؟کی _

  

 جانان_

  

 متعجب نگام کرد
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 فهمید من و ظهیر رابطه داشتیم_

  

 چشماش و بست

  

و چشمم شکستنش و دیدم سینا جانان همیشه مقابل مشکالت جل_

محکم بوده هر چقدر درد داشت همیشه خودش و جمع می کرد اما 

 امروز فرق داشت امروز داغون شدنش رو دیدم

  

 اشکام پایین ریخت انگار قرار نبود این اشکا بند بیاندوباره 

 

 چجوری فهمید_

  

 حرفامون و شنیدبا ظهیر تو بیمارستان حرف می زدیم،_
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 داد و بیداد کرد؟_

  

 پوزخند زدم

  

 جانان اهل داد و بیداد؟_

 

 سینا ناراحت گفت:

  

 نگرانشم_

  

 چیزی نگفتم اخماش تو هم رفت
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 وشحال نیستی نه؟تو که از این وضعیت خ_

  

 بازم چیزی نگفتم

  

 من و نگاه کن رها_

  

 نگاش کردم

  

 تیبگو که االن به خاطر خواهرت ناراح_

  

 من نمی خوام خواهرم حالش بد باشه_

 

 عصبی جواب داد
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 نمی خوای ولی االنم مهم نیست برات دیگه_

 

 داد زدم

  

قبول چرا مهمه نمی خواستم این جوری بشه من عوضی هستم _

 اما هیچ وقت نمی خوام که خواهرم جلو چشمم بشکنه

  

 باید باور کنم حرفت رو؟ _

  

 عصبی گفتم:

  

 ور کن نمی خوای نکنمی خوای با_
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 گریه هات برای چیه االن؟_

  

 نگاش کردم

 

 سینا ظهیر واقعا عاشقه جانانه من امروز این و فهمیدم_

  

 گونه هام خیس شده بود

  

 که این و فهمیدی؟امروز چی شد _

  

ترس از دست دادن جانان و تو چشماش دیدم اون هیچ وقت _

 نقطه ضعفشه ضعف نشون نمیده اما امروز فهمیدم جانان
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تمومش کن رها اگه اینجوری پیش بری داغون میشی اگه _

عاشقش نبود که باهاش ازدواج نمی کرد این و هر روز با خودت 

 قط شوهر خواهرتهتکرار کن که ظهیر عشقت نیست و ف

  

سرم و رو سینه سینا گذاشتم مدتها بود که تموم دردام و رو این 

م دلم همین آغوشا بود چقدر سینه می ریختم مدتها بود که مره

من شرمنده ش بودم شرمنده صبوری کردناش شرمنده زجر 

 کشیدناش کاش قبل ظهیر قلبم مال سینا می شد...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۱۴_پارت#

 

 )ظهیر(
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تیک تاک ساعت سکوت بین من و خونه رو می شکست نمی 

دونستم ساعت چنده اما حس می کردم که ساعت هاست جانان رو 

فهمیده بودم پیش بنیامینه پیش تنها کسی که مطمئن بودم ندیدم،

جانان اون رو بیش تر از همه مون می خواد،سیگار بعدی رو روشن 

د،برقا خاموش بود و کردم چندمی بود؟حسابش از دستم در رفته بو

تنها چیزی که فضا رو روشن می کرد فیلتر سیگارم بود،سرم و به 

بودم خونه همین جا دقیقا همین دیوار تکیه دادم،از وقتی اومده 

گوشه روی زمین نشسته بودم و تنها چیزی که از جلوی چشمام رد 

 نباید شد می اینجوری بود،نباید جانان ٔ  شکسته ٔ  می شد قیافه

د نباید جانانم له می شد،دستام و مشت کردم بازم فهمی می

اشکاش دراومده بود،بازم چشماش غمگین شده بود،مشتم و به 

 بیدم و داد زدمدیوار کو

 

 لعنت بهت ظهیر،لعنت به وجودت،لعنت به مردونگیت_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ٔ  دستام و رو سرم گذاشتم،گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره

 دادم جواب نگران بنیامین

 

 بله_

 

 مسال_

 

 سالم_

 

 چطوری؟_

 

 آروم جواب دادم

 

 خوب_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 صدای جدیش تو گوشی پیچید

 

قتی اومده اینجا ببین چی میگم ظهیر،این دختر از و گوش کن_

عادی نیست من می دونم یه چیزی شده من می دونم دلش و 

شکوندن که مثل ابر بهار اشک میریزه نمی خوام بهش فشار بیارم 

بگم اگه غلط اضافه کردی خودت بگو تا یه با سؤاالم اما زنگ زدم 

 راست بیام سر وقتت الکی زمان رو هدر ندیم

 

 جانانم پیشش اشک ریخته بود؟

 

 توام مرتیکه با_
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خواستم جواب بدم و بگم که آره بیا سر وقتم االن به شدت نیاز 

 دارم مشت هات و بچشم

 

 بنیامین _

 

صدا تموم با شنیدن صداش لبخند تلخی رو لبام نشست این 

 آرامشم بود

 

 جانم_

 

 با کی حرف میزنی؟ _

 

 با ظهیر دارم بهش می گم اگه کاری کرده خودش بگه_
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 اومدصداش نزدیک تر 

 

 گوشی رو میدی بهم؟از عصر ندیدمش دلم تنگ شده براش_

 

 صدای متعجب بنیامین رو شنیدم

 

 یعنی ظهیر کاری نکرده؟ _

 

دلم برات تنگ شده بود الکی نه بابا چیکار کرده گفتم که خودم _

 بهونه گرفتم

 

گوشی رو میدم به جانان،مثل اینکه این بار بی گناهی،فعال _

 خداحافظ
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 شدن در اتاق اومد،آروم لب زدمصدای بسته 

 

 جانان_

 

 صداش گرفته و بی حال بود

 

چیزی به بنیامین نگو،به اندازه کافی همیشه کل بدبختی ها و _

 نمی خوام دیگه به خاطر من اذیت بشهدردام رو دوشش بوده 

 

 بیا خونه حرف بزنیم_

 

بدون اینکه چیزی بگه قطع کرد،نفسم و کالفه بیرون دادم،تو این 

ل هم نگران بنیامین بود؟به عکسش تو گالری گوشیم نگاه حا

 کردم و رو بهش گفتم:
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دمت گرم همیشه حواست به حالِ عزیزات هست حتی اگه تو _

 یبدترین شرایط باش

 

 زمزمه کردم

 

 کوفتش بشه بنیامین که پیششی_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۱۵_پارت#

 

 )محمد(
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مراه با راحیل آورده به دور و بر نگاه کردم به خاطر اصرار مبینا ه

بودمشون شهربازی اما خودم حال و هوای هیچ کاری رو نداشتم 

مبینا مثل بچه ها به خاطر اومدن به شهربازی ذوق کرده بود 

 لبخندی به روش زدم دنیای قشنگی داشت

  

 راحیل بیا بریم سفینه_

  

 مبینا واقعا حس می کنم بیام حالم بد میشه_

  

 ده بیا بریمنه بابا اینقدر حال می_

  

 راحیل دو دل گفت:

  

 خیلی خب_
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 مبینا بهم نگاه کرد

  

 داداش تو نمیای؟_

  

 نه عزیزم برید تو صف تا منم براتون بلیط بگیرم_

  

سمت باجه بلیط فروشی رفتم و دو تا بلیط گرفتم بلیطا رو دست 

مبینا دادم و خودم سمت صندلی رفتم و نشستم حواسم به مبینا و 

راحیل این روزا مثل عضوی از خونواده مون شده بود  راحیل بود

چون همیشه خونه ما بود خیلی تغییر کرده بود دیگه خبری از اون 

ای عجق وجق نبود نفس عمیقی دختر شر و شیطون با لباس

کشیدم مبینا و راحیل سوار سفینه شدن برام دست تکون دادن 

حیل حرف زدم بهشون لبخند زدم بعد از اون شب که با تندی با را

دیگه سمتم نیومد بهم نزدیک نمی شد و از این بابت خیلی 
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خوشحال بودم چون دلم نمی خواست با حرفام اذیتش کنم اما 

ی شد دست خودم نبود و ناخواسته بعضی حرفا از وقتی نزدیکم م

دهنم خارج می شد،گوشیم زنگ خورد از جیبم بیرون کشیدم 

ش حرف نزده بودم جواب کسری بود از بعد از شب عروسی باها

 دادم

  

 بله_

  

قدیما یه دوست داشتیم که گاهی احوالمون رو می پرسید ولی _

حتی حال نمی کنه حاال به جرم برادر بودن با یه بنده خدایی 

 صدامون و بشنوه

  

 چرت نگو کسری_
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من چرت میگم؟مرتیکه یالقوز خجالت نمی کشی؟میدونی چند بار _

 زنگ زدم خاموش بودی؟

  

 می دونی که روبراه نیستم_

  

 تا کی قراره اینجوری بمونی؟_

  

 نمی دونم_

  

 بیخیال محمد دیگه تموم شده به خودت و زندگیت برس_

  

 پرسیدمآروم 

  

 حالش خوبه؟_
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 مکث کرد

  

 خوبه_

  

 خوشبخته؟_

  

 خوشبخته_

  

 آب دهنم و قورت دادم

  

 ظهیر باهاش خوب رفتار می کنه؟_
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 میرهجونش براش در_

  

 چیزی نگفتم

  

هر دوتاشون با هم حالشون خوبه محمد پس تو هم حالت و _

 خوب کن

  

 لبخند زدم

  

 خوشحالم که حالش خوبه_

  

 صدا خیلی زیاده کجایی؟سر و _

 

 جان_بی_دل#
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 ۴۱۶_پارت#

 

 مبینا و راحیل رو آوردم شهربازی_

  

 یه فکری به حال راحیل خانم بکن_

  

 رو می دونست کسری ماجرای من و راحیل

  

 فکر نمی خواد باالخره خودش خسته میشه و بیخیالم میشه_

  

 به نظرم بهتره بهش فکر کنی ضرری نداره_

  

 ست نداشتماین بحث رو دو
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 کسری من باید برم بعدا حرف میزنیم_

  

 باشه داداش برو خداحافظ_

  

 خداحافظ_

  

نگ به رو گوشی رو قطع کردم مبینا و راحیل سمتم اومدن راحیل ر

 نداشت و مبینا دستش و گرفته بود از جام بلند شدم

  

 چی شده؟_

 

 مبینا جواب داد
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 فکر کنم فشارش افتاده_

  

 صندلی نشستراحیل رو 

  

 همین جا بشینید برم یه چیز شیرین براش بگیرم_

  

با شتاب سمت بوفه رفتم و چند تا آبمیوه و کیک و شکالت گرفتم 

رش و رو شونه مبینا گذاشته بود و پیششون برگشتم راحیل س

 چشماش و بسته بود

  

 بیا بخور _
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 آبمیوه رو سمتش گرفتم دستاش می لرزید خودم نی رو براش تو

سوراخ آبمیوه فرو کردم و دستش دادم کنارشون نشستم و بقیه 

 خوراکی ها رو دست مبینا دادم

  

 اگه حالت خوب نیس پاشو ببرمت درمونگاه_

 

 جواب داد

 

 خوبم نه_

  

 یه کم رنگ و روش بهتر شده بود رو به مبینا گفتم:

  

 اگه می خوای چیز دیگه ای سوار بشی پاشو_
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 نگاهش و به راحیل داد راحیل لبخند زدمبینا نگران 

  

برو عزیزم من خوبم تو یکی دیگه سوار شو تا من یه کم حالم _

 بهتر بشه و بیام

  

 باشه_

  

باجه رفت و بلیط گرفت بعدشم حواسم به مبینا جمع شد سمت 

 رفت تو صف به راحیل نگاه کردم نگاهش به من بود

  

 خوبی؟_

  

 لبخند زد
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 لم و نپرسیده بودیخیلی وقت بود حا_

  

 چیزی نگفتم

  

 محمد_

  

 منتظر نگاش کردم تا حرفش رو بزنه

  

 از اینکه کنارتم اذیت میشی؟_

  

 اگه کاری به کارم نداشته باشی مشکلی ندارم_

  

 باید چیکار کنم تا از گناهم بگذری؟_
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من خیلی وقته از گناهت گذشتم درست از وقتی که جانان رو _

 یه لحظه هم به کاری که باهام کردی فکر نکردمدیدم دیگه حتی 

  

 قطره اشکی از چشماش چکید

  

 یعنی حتی یه گوشه از قلبت نمی تونه من و بپذیره؟_

 

از این حرفا بودم که بخوام کس با غم نگاش کردم من ویران تر 

 دیگه ای رو دوست داشته باشم

  

فکر کنم اما می تمام قلبم پراز یه نفره یه نفر که حق ندارم بهش _

 تونم با عشقش زندگی کنم
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 ناباور نگام کرد

  

برو به زندگیت برس راحیل من دیگه اون محمد گذشته نیستم _

 چیزی ندارم که بهت بدم

  

م و بد می کرد من نمی خواستم اذیتش کنم نگاه گریونش حال

 ٔ  فقط می خواستم بدونه که نباید هیچ امیدی به برگشت دوباره

 شه....با داشته من

 

 جان_بی_دل#

 ۴۱۷_پارت#

 

 )جانان(
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تنهایی تو تراس نشسته بودم و به نقطه ای نامعلوم خیره بودم 

ودم پاهام و تو شکمم جمع کردم پتویی که دورم بود و بیشتر به خ

 می حس بودم من،گیج دل ٔ  چسبوندم هوا سرد بود اما نه به اندازه

م تا یکی بیدارم بود منتظر لحظه هر و بینم می خواب دارم کردم

کنه نه دلم می خواست دیگه اشک بریزم نه می خواستم حرف 

بزنم فقط دوست داشتم سکوت کنم وقتی به این فکر می کردم 

رفت چرا من نفهمیده بودم که رها چه دردی کشیده نفسم می گ

چرا هیچ وقت به حرکات بینشون توجه نکرده بودم چرا وقتی بعد 

عوض شده بود من نفهمیدم که  از آزادی ظهیر رها اونقدر

خبریه؟حالم بد بود خیلی بد ازاینکه خواهرم چقدر زجر کشیده حالم 

بد بود از اینکه خواهرم و شوهرم همچین قضیه مهمی رو ازم 

بودن حالم بد بود از اینکه...نمی دونستم چی باید بگم  مخفی کرده

ناه اونقدر سوال داشتم که نمی تونستم از کی بپرسم و به کی پ

ببرم من بازی خورده بودم،عزیزترینای زندگیم بازیم داده بودن و 

این داشت دیوونه م می کرد،با چیزی که از ذهنم می گذشت 

بود دیگه؟نبود؟همین که بغض بیشتر گلوم رو چنگ زد،خیانت این 
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همچین چیز مهمی رو مخفی کردن اسمش خیانت نبود؟من باید از 

د از کاری که در حقم کرده بودن این به بعد چیکار می کردم؟بای

می گذشتم؟باید ببخشم و فراموش کنم تو گذشته چه اتفاقی 

افتاده؟من می دونستم ظهیر با دخترا رابطه داشته اما رها....دستام و 

 کردم زیر لب زمزمه کردممشت 

 

 خواهرم بودی،تو خواهرم بودی_

 

 با حرص و بغض لب زدم

 

 خواهر_

 

شد،بنیامین با سینی پر از انواع خوراکی و چایی وارد درِ تراس باز 

 شد،کنارم نشست
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 خلوت کردی دیگه ما رو تحویل نمی گیری_

 

چیزی نگفتم و نگاش کردم،به چشمای مهربونش خیره شدم،چقدر 

می شد اگه با بنیامین می تونستم یه گوشه به دور از تموم خوب 

مر فقط من بودم آدما زندگی کنم چقدر خوب می شد که تا آخر ع

 و بنیامین و بس،چشماش و ریز کرد

 

 جان_بی_دل#

 ۴۱۸_پارت#

 

 

 چیه خوشتیپ ندیدی داری قورتم میدی؟_
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 آروم جواب دادم

 

 ندیدم_

 

 خندید

 

 ال که خوشتیپ ندیدیحق داری تو به غیر گودزی_

 

 لبخند غمگینی زدم،همیشه به هیکل ظهیر گیر می داد

 

 بنیامین_

 

 جون_
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 بهار ازدواج نمی کنی؟چرا با _

 

چایی رو برداشت،من می خواستم بنیامین هر چه زودتر سر و 

سامون بگیره نمی خواستم دیگه هیچ وقت به خاطر مشکالت من 

 غمگین بشه

 

 دالیل خودم رو دارم_

 

 دالیلی؟ چه_

 

 چایی رو تو سینی گذاشت و جدی نگام کرد

 

 خیالم از تو راحت نیست_
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 گنگ نگاش کردم

 

 چی یعنی_

 

یعنی اینکه تا وقتی مطمئن نشم زندگیت خوبه و می تونی با _

 ظهیر خوشبخت باشی نمی خوام کسی وارد زندگیم بشه

 

 اخم کردم

 

 چی داری میگی بنیامین_

 

نشم که ظهیر آدم شده آروم نمی دارم می گم که تا مطمئن _

 گیرم
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 ناباور نگاش کردم

 

 کنی؟فدای زندگی نکبتی من؟بازم داری خودت و فدا می _

 

 اخم کرد

 

 نکبتی؟_

 

 با بغض جواب دادم

 

 تا کی بنیامین؟تا کی می خوای به خاطر من از خودت بگذری؟_
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 لبخند زد

 

 من اینجوری حالم خیلی خوبه و راضیم_

 

 دمبی اراده داد ز

 

من راضی نیستم،من اینجوری حالم بده،چرا اذیتم می کنید؟بسه _

 خدا بسهبنیامین تو رو 

 

 متعجب نگام کرد

 

 چته آروم تر_

 

 از جام بلند شدم و بی توجه به بنیامین از تراس بیرون رفتم...
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 جان_بی_دل#

 ۴۱۹_پارت#

 

 )ظهیر(

 

جره به چراغ روشن اتاقش خیره شدم،چند ساعتی می شد که به پن

چشم دوخته بودم فقط به این امید که برای چند لحظه 

ببینمش،گوشیم رو در آوردم و شماره ش رو گرفتم می دونستم که 

جواب نمیده اما بازم امید داشتم،جواب نداد،با کنار رفتن پرده 

اتاقش و باز شدن پنجره با شتاب از ماشین پیاده شدم،با دیدن 

از قاب گرفته شده بود لبخند داشتنیش که با چادر نمصورت دوست

ی تونستم صورتش و تصور کنم،دستش زدم دید خوبی نداشتم اما م

و رو لباش گذاشته بود،چشمام و ریز کردم نکنه حالش خوب 

نبود؟سمت خونه قدم برداشتم اما با فکر به اینکه ممکنه با دیدنم 
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اذیت بشه سرجام ایستادم،با حرص لگدی به ماشینم زدم،عصبی 

 و رو سرم گذاشتم و چشمام رو بستم،منِ لعنتی چیکار کردهدستام 

بودم که حتی نمی تونستم پیشش باشم،چه غلطی کرده بودم که 

محکوم به ندیدنش بودم،سرگردون و بالتکلیف رو پله ها 

 نشستم،آروم زمزمه کردم

 

 باختی ظهیر_

 

 با حرص ادامه دادم

 

 حقته مرتیکه،هر چی سرت بیاد حقته_

 

 صورتم گذاشتمدستم و رو 
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فت دلش پر می زنه از غرور ظهیر اعتماد کم می شد اگه می گ_

 برای یه لحظه تو آغوش کشیدن یه دختر نیم وجبی؟

 

 تلخند زدم

 

 گور بابای غرور و خاندانش_

 

 سرم و باال گرفتم و رو به آسمون گفتم:

 

می شنوی؟اون بنده ای که دوست داره و به خاطرت حاضره هر _

 یر یه عوضی مثل من افتاده،چرا؟کاری بکنه گ

 

 بلند تر ادامه دادم
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 بیوفته؟مگه من گیر گذاشتی نیست؟چرا خوبت ٔ  مگه بنده_

 دیوار و در به و خودش باشی راضی ازش اینکه برای همیشه

 که آدمم من نکردی؟آخه جبران براش ندیدی؟چرا چرا نزده؟پس

 شدم؟ قسمتش

 

 داد زدم

 

کرده؟دیگه باید چجوری عبادتت دیگه باید چیکار می کرد که ن_

 می کرد که نکرده؟

 

 دهنم و قورت دادم،بی حال لب زدمآب 

 

 بهت نیاز داره،حالش بده،آرومش کن،مواظب قلبش باش_
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 دندونام و رو هم فشار دادم،با بغضی که تو گلوم بود گرفته گفتم:

 

 به خودت قَسمت می دم نذار با اشک بخوابه_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۲٠_پارت#

 

 جانان()

 

 اتاق باز شد،تکون کنار پنجره نشستم و سرم و بهش تکیه دادم درِ

 نخوردم،سمتم اومد و کنارم نشست

 

 چه ت شده که با کوچک ترین حرفی بغض می کنی؟_
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 آروم جواب دادم

 

 کم کم دارم از خودم متنفر میشم_

 

 اخم کرد

 

 چه غلطا_

 

 لبخند تلخی زد

 

 در حالت خوب بود؟می دونستی اگه من نبودم االن چق_

 

 فقط نگام کرد
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خیال راحت هر کاری دوست داشتی انجام بدی می تونستی با _

بدون اینکه به این فکر کنی چجوری می تونی من و جمع و جور 

 کنی

 

 بازم چیزی نگفت،پاهام و تو شکمم جمع کردم

 

 یادته بچه بودم رها کتکم زد بعد تو اومدی دعواش کردی؟_

 

 تام گذاشتم و سرم و سمتش کج کردمچونه م رو روی دس

 

اونقدر ازم متنفر بود که برگشت گفت کاش بمیری  اون موقع رها_

 کاش دیگه نباشی
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 بغضم و قورت دادم

 

 با گریه بهم گفت اگه تو نبودی همه مون حالمون بهتر می شد_

 

 پشت سر هم پلک می زدم تا اشکام پایین نریزه

 

 ر حق می گفتاالن که فکر می کنم می بینم چقد_

 

 صدام لرزید

 

اومدنت حتی بنیامین رو هم ازمون دزدیدی جوری می گفت تو با _

 که دیگه به غیر تو کسی رو نمی بینه

 

 نگاش کردم
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حس می کنم با به دنیا اومدنم به همه ظلم کردم بیشتر از همه _

 هم به تو

 

 چشماش و ریز کرد

 

من مست کردی سرت به جایی خورده؟یا رفتی سراغ بار و بساط _

گی؟شایدم دلت چند تا سیلی بنیامینی که تا که داری هذیون می 

 حاال طعمش و نچشیدی می خواد؟

 

 سرش و تکون داد

 

 هوم؟کدومش؟_
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 نفسش و کالفه بیرون داد

 

شایدم از اثرات هم نشینی با شوهرته،قاطی کردی نمی دونی چی _

 میگی

 دلِ بی جان:

 جان_بی_دل#

 ۴۲۱_پارت#

 

 زدم با بغض لب

 

زندگی خودت و فدا نکن،به خدا وقتی  نکن بنیامین،به خاطر من_

می بینم تموم نگرانی ها و دغدغه های زندگیت منم از خودم شرم 

 می کنم،از به دنیا اومدنم متنفر میشم
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 دستش و رو لبام گذاشت تا ادامه ندم،جدی بهم نگاه کرد

 

تی و غم می دونی مشکل تو چیه؟می خوای هر چی بدی و ناراح_

رو به وجود خودت ربط بدی اینکه رها  اتفاق افتاد یه گوشه ش

بچگی هاش چرت و پرت زیاد می گفت تقصیر مامان بابای 

خودش بود،اینکه با وجود تو اونا دعوا می کردن گند کاری 

 خودشون بود،شونه هام و گرفت

 

از کی تا حاال اونقدر احمق شدی که به این فکر می کنی اگه تو _

 دی حالم من بهتر بود؟نبو

 

 عصبی ادامه داد
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تو کی هستی؟عقل کی؟چیکاره ای که به جای من حرف می _

 زنی؟

 

 اخماش عمیق تر شد

 

هر چقدر چرت و پرت تحویلم دادی و آه و ناله کردی بسه،به _

جون خودت اگه یه بار دیگه این حرفا رو بشنوم همچین می زنم 

 تو دهنت که نفهمی از کدوم ور خوردی

 

 خودش گرفتانگشت اشاره ش رو سمت 

 

می دونی چرا من می تونم بخندم؟می دونی چرا حالم خوبه و به _

 زندگی ادامه میدم؟
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 چیزی نگفتم،عصبی خندید

 

 نمی دونی دیگه اونقدر خری که نمی دونی_

 

 داد زد

 

اونقدر احمقی که نمی دونی تو این زندگی تنها کسی که دلم به _

 ورتیبودنش خوشه خود بیشع

 

 بلند تر داد زد

 

اونقدر نفهمی که نمی دونی روزی چند بار فقط به خاطر داشتنت _

 خدا رو شکر می کنم
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 اشکام پایین ریخت،صداش می لرزید

 

مگه من کی رو دارم به غیر تو؟داداشا و خواهرم کدومشون می _

 تونن برای من مثل تو باشن؟

 

 ا حرص داد زداز جاش بلند شد،دستی به موهاش کشید،عصبی و ب

 

 جان_بی_دل#

 ۴۲۲_پارت#

 

 

وقتی من مریض شدم همیشه کی باال سرم بوده؟وقتی خسته _

 بودم که پاهام و ماساژ داده؟وقتی هوس غذا کردم کی برام پخته؟
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 با تموم توانش داد زد

 

وقتی خیلی جاها تو زندگی کم آوردم کس باعث شده به خاطرش _

 نگم؟بج مشکالت ٔ  سر پا بمونم و با همه

 

لند شدم،جلو اومد و انگشتش و به نشونه تهدید جلوم از جام ب

 تکون داد

 

می دونم از یه جایی پری می دونم باز اذیتت کردن،از وقتی _

اومدی چندین بار پرسیدم جواب درست حسابی ندادی و منم بهت 

فشار نیوردم اما بدون که هیچ کدوم از اینا نباید باعث بشه حرفایی 

ن چقدر کم گذاشتم که تو داری اینا خودم فکر کنم مبزنی که با 

 رو میگی
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 آروم لب زد

 

وقتی اینجوری حرف میزنی تحریکم می کنی که دستت و بگیرم _

و ببرمت یه جایی که دست هیچکی بهمون نرسه تا شاید اونموقع 

 بفهمی غیر تو هیچکس اونقدرا برام مهم نیست

 

 :سمت درِ اتاق قدم برداشت،با گریه گفتم

 

 ببخشید_

 

سرجاش ایستاد اما برنگشت،سمتش رفتم و جلوش ایستادم،صورتم 

 خیس شده بود

 

 نمی خواستم ناراحتت کنم،ببخشید_
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 با اخم نگام کرد و چیزی نگفت،دستم و دور گردنش گره کردم

 

 غلط کردم،تو ازم دلگیر نباش فقط_

 

 گونه ش رو بوسیدم،چپ چپ نگام کرد

 

 دیگه از این غلطا نکن_

 

 پیشونیم و بوسید

 

حاال هم که از این غلطا کردی جبران کن،فیلم کمدی دان _

 کردم،مخلفات رو فراهم کن
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از ته دل لبخند زدم،خدا همیشه با وجود بنیامین بهم یادآوری می 

کرد که هر چقدر بقیه باهام بد کنن بازم من یکی رو دارم که به 

تموم سختی شکر بودنش می تونم بخندم و بگم دنیا با وجود 

هاش بازم می تونه زیبا باشه به شرطی که بنیامین توش نفس 

 بکشه...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۲۳_پارت#

 

 )جانان(

 

چشمام و باز کردم،با کرختی از رو تخت بلند شدم،ساعت رو نگاه 

کردم،ده صبح رو نشون می داد،هم سردرد داشتم هم گرسنه بودم 

کاغذی که رو میز بود چون دیشب چیزی از گلوم پایین نرفته بود،

 توجهم رو جلب کرد کاغذ رو برداشتم نوشته ای روش بود
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ببین این شوهر بیشعورت صبح یهویی به سرش زده برای من _

بلیط برای شیراز گرفته برم مأموریت،خواب بودی دلم نیومد 

 بیدارت کنم،مواظب خودت باش

 

ه با نفسم و کالفه بیرون دادم،از اتاق بیرون رفتم،همونجور ک

دستام چشمام و می مالیدم وارد دستشویی شدم،آبی به دست و 

صورتم زدم،به آینه نگاه کردم،زیر چشمام گود افتاده بود،بی توجه 

 وارد و رفتم بیرون دستشویی از م رفته رو و رنگ ٔ  به چهره

 روش صبحونه برای مخلفات انواع که میز دیدن شدم،با آشپزخونه

بام اومد،بنیامین به فکر همه چی ل رو کردم،لبخندی تعجب بود

بود،رو صندلی نشستم و مشغول شدم،احساس ضعف می کردم 

لقمه ای کره و عسل گرفتم و داخل دهنم گذاشتم،به سختی قورت 

دادم انگار راه گلوم بسته شده بود و نمی تونستم چیزی 

بخورم،لیوان شیر رو برداشتم و کمی خوردم تا راحت تر لقمه پایین 
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دوم رو گرفتم اما اشتهایی نداشتم کالفه از وضعیتی که  بره،لقمه

توش بودم لقمه رو روی میز گذاشتم دستام و رو میز گذاشتم و 

 سرم و بهش تکیه دادم

 

 بخور ضعف می کنی_

 

با شنیدن صدا بی اراده جیغ زدم،جلوم وایساد،با نگاهم کل 

صورتش رو رصد کردم،بدون اینکه به این فکر کنم که چقدر 

 نگ مرد روبه روم هستم از جام بلند شدم،آروم گفت:دلت

 

 ببخشید نمی خواستم بترسونمت_

 

 اینجا چیکار می کنی؟_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 باید حرف بزنیم_

 

 حرفی ندارم_

 

 خواستم از آشپزخونه بیرون برم که جلوم رو گرفت

 

اما من حرف دارم،تنها راهی که برای حرف زدن پیدا کردم این _

 مأموریت ستمبود که بنیامین رو بفر

 

 چجوری اومدی تو؟_

 

 کلید اینجا رو دارم_

 

 برو ظهیر می خوام تنها باشم_
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 تا حرف نزنم جایی نمیرم_

 

 مستقیم به چشماش زل زدم

 

 مگه حرفی مونده؟مگه چیزی برای گفتن وجود داره؟_

 

 به صورتم نگاه کرد

 

وقتی آره مونده،اینکه بفهمی این قضیه قبل تو بوده،اینکه بفهمی _

 ت تو اومدم دیگه رهایی وجود نداشت،اینا رو باید بشنویسم

 

 جان_بی_دل#

 ۴۲۴_پارت#
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چه فرقی می کنه ظهیر؟دختری که باهاش بودی خواهرمه می _

فهمی این رو؟می فهمی که خواهرم به خاطرت تو بغلم گریه می 

 کرد بدون اینکه من بدونم

 

 عصبی گفت:

 

ا خواهرش رابطه قبال ب گناه من چیه که عاشق کسی شدم که_

 داشتم؟مگه عمدی بوده؟

 

دستام مشت شد،هر بار فکر اینکه با هم رابطه داشتن داشت 

 دیوونه م می کرد

 

 باید بهم می گفتی باید می گفتی_
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 از کنارش رد شدم،داد زد

 

 اگه می گفتم زنم می شدی؟_

 

 سر جام ایستادم،با قدم های بلند جلوم ایستاد

 

 زنم می شدی؟ فهمیدی بگو دیگه اگه می_

 

 نگاش کردم،آروم جواب دادم

 

 نه_
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 خب پس چی میگی؟چرا باید لگد می زدم به زندگی خودم؟_

 

 رها چی؟به زندگی اونم فکر کردی؟_

 

 نه فکر نکردم چون لیاقت فکر کردنم نداشت_

 

 سرم و به معنی تأسف تکون دادم

 

 خودخواهی_

 

 دستت بدمآره خودخواهم چون نمی خواستم از _

 

نقدر خودخواهی که حتی به منم فکر نکردی به اینکه اگه او_

 روزی بفهمم چی میشه
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 با تموم توانش داد زد

 

 بفهم بفهم بفهم که با گفتنش از دستت می دادم_

 

 با بغض لب زدم

 

 االنم از دست میدی_

 

مات شده نگام کرد،آب دهنم و قورت دادم،بهم نزدیک شد آروم 

 پرسید

 

 چی؟_
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 تکونم داد زی نگفتم محکمچی

 

 یعنی چی از دستت میدم؟_

 

 نمی تونم ظهیر نمی تونم ببخشم نمی تونم هضمش کنم_

 

 حلش می کنیم،دو تایی می گذریم ازش_

 

 برو ظهیر_

 

 اخم کرد

 

 کجا برم؟_
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 بلندتر گفت:

 

 کجا رو دارم برم وقتی تو اینجایی؟_

 

 جدی لب زدم

 

 کنه،راحتم بذاردیدنت اذیتم می _

 

 ندونای کلید خورده ش غریداز البه الی د

 

حق داری حالت بد باشه،حق داری ازم دلخور باشی اما حق _

 نداری به چیزایی فکر کنی که نباید
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 چونه م رو گرفت مستقیم به چشمام نگاه کرد

 

 جان_بی_دل#

 ۴۲۵_پارت#

 

دستت بیارم  به تا وسط بذارم رو زندگیم ٔ  من حاضر بودم همه_

م،حق نداری به چیزای بد فکر پس مطمئن باش از دستت نمید

 کنی جانان که اگه بفهمم داری فکر می کنی که اگه بفهمم...

 

 غمگین گفتم:

 

چیکار می کنی؟تهدید می کنی؟زندگیم و جهنم می کنی؟یا تو _

 خونه حبسم می کنی؟
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 نگام کرد آروم و گرفته جواب داد

 

غلت می کنم که هیچ وقت نتونی برای یه بغلت می کنم،جوری ب_

 ثانیه هم ازم جدا بشی

 

قطره اشکی از چشمام پایین اومد با دستاش دو طرف سرم و 

 گرفت و شمرده شمرده گفت:

 

من می دونم اشتباه کردم که همچین چیزی رو ازت مخفی کردم _

اما پشیمون نیستم و اگه بازم به اون موقع برمی گشتم نمی گفتم 

اشم و من تنها گفتنش دیگه امکان نداشت تو رو داشته بچون با 

چیزی که از این زندگی می خوام تویی پس بدون که هیچ وقت 

 پشیمون نمیشم چون االن تو رو دارم
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 قانع کننده نیست_

 

 بریم خونه راجع بهش حرف می زنیم_

 

 چند قدم عقب رفتم

 

 من جایی نمیام_

 

 کالفه پوفی کشید

 

ل خونه میشینیم با حرف زدن همه چی رو ح برو بپوش بریم تو_

 می کنیم

 

 نمی خوام،ترجیح میدم تنها باشم_
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 بنیامین هم خونه نیست تنهایی می خوای چیکار کنی؟_

 

 برو ظهیر_

 

 بدون تو جایی نمیرم_

 

 سرم و زیر انداختم و آروم گفتم:

 

 نمی خوام کنارت باشم،دلم نمی خواد تو یه خونه باشیم_

 

 خندیدعصبی 
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می کنم و سگ میشم خوبه که می دونی من یه دفعه ای قاطی _

 و نباید زیاد رو اعصابم راه رفت و بازم لجبازی می کنی؟

 

سمت در رفتم،در و باز کردم و اشاره کردم تا بره،جلو اومد رو به 

روم وایساد،چهره ش پریشون بود با عصبانیت خواست چیزی بگه 

 که با دیدن نگاهم مکث کرد

 

 ف که...حیف حیف که این چشما همیشه تسلیمم می کنه،حی_

 

از در بیرون رفت،در و بستم و همونجا رو زمین نشستم،سرم و رو 

زانوهام گذاشتم،از خودم خجالت می کشیدم که دلتنگش شده 

بودم،منی که تا سر حد مرگ ازش دلخور بودم با دیدنش بیشتر 

 دلتنگش شده بودم
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ظهیر،باهام چیکار کردی که تو بدترین مواقع هم چیکار کردی _

 برای بودنت می لرزهبازم دلم 

 

 جان_بی_دل#

 ۴۲۶_پارت#

 

 )رها(

 

 وارد سالن شدم،دشتی با دیدنم گفت:

 

 مهندس گفتن کسی رو راه ندم_

 

بدون توجه بهش سمت در رفتم و بازش کردم،به کسری گفته 

بعد چند روز باالخره بودم وقتی ظهیر اومد شرکت خبرم کنه و 
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آورد،در و اومده بود،با شنیدن صدای در سرش و باال 

بستم،صورتش خسته و بی حال بود،رو به روش رو مبل 

 نشستم،سیگارش رو تو جا سیگاری خاموش کرد

 

 چی می خوای؟_

 

 جدی نگاش کردم

 

 جانان جواب تماسهام و نمیده_

 

 خب؟_

 

تون اونجا هم کسی  خب؟میگم جانان جوابم و نمیدم،رفتم خونه_

 در و باز نکرد
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 خونسرد جواب داد

 

 ش نمی خواد صدات و بشنوهحتما دل_

 

 عصبی گفتم:

 

اینا تقصیر کیه؟مگه من نگفتم قبل عروسی باید بهش بگیم؟کی _

 نذاشت بگم ها؟اگه می گفتم االن تو این شرایط نبودم

 

 سرش و جلو آورد

 

خیلی دلت می  تو که باید خوشحال باشی باالخره چیزی که_

 خواست اتفاق افتاد جانان فهمید
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 غمگین لب زدم

 

 نمی خواستم اینجوری بفهمه_

 

 پوزخند زد

 

ادای آدمای غمگین و ناراحت رو درنیار من که می شناسمت چه _

 جونوری هستی

 

 بدون توجه به حرفای تلخش پرسیدم

 

 حالش خوبه؟_
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 کی؟_

 

 جانان_

 

 جواب دادسیگار دیگه ای روشن کرد و 

 

ه این عالیه از این بهتر نمیشه،آدم شوهر به این خوبی و خواهر ب_

 دلسوزی داشته باشه دیگه چرا باید بد باشه؟

 

 از جام بلند شدم،حرف زدن با ظهیر بی فایده بود،سمت در رفتم

 

 رها_
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سر جام ایستادم،خیلی وقت بود اسمم و صدا نزده بود،سمتش 

 ن نگام کردبرگشتم،از جاش بلند شد،غمگی

 

 خواد می دلت و هستی عصبی ازم خودت ٔ  اگه به دالیل مسخره_

 از اما بکن باهام خوای می کاری هر نیست حرفی بگیری انتقام

 مواظب باش حرفات مواظب فهمیده جانان که بعد به لحظه این

 آزار رو جانان که بفهمم اگه ازت گذرم نمی باش،رها نگاهت

 اب با منه،می فهمی چی میگم؟حس اون داری حسابی دادی،اگه

 

 با بغض گفتم:

 

که میرم با حرفام خواهرم و می  فکر می کنی اونقدر پستم_

 چزونم؟من و اینجوری شناختی؟
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 دستی به صورتش کشید

 

االن شناخت تو مهم نیست فقط و فقط جانان مهمه،جانانی که به _

من خاطر من و تو چشماش اشکیه،این چند روزی که گذشته برای 

مثل یه سال بوده،دیگه نمیذارم کسی اذیتش کنه اولین نفرم 

 خودمم

 

 ت اشاره ش رو سمتم گرفت و جدی گفت:انگش

 

اگه نمی تونی زبونت و کنترل کنی و پیش جانان چرت و پرت _

 میگی سمتش نرو چون بد میشه برات

 

 نزدیک تر اومد و با تهدید لب زد
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تی با خودم،این و یادت من سر جانان با هیچ کس شوخی ندارم ح_

 نره

 

من از مردی که از اتاق بیرون رفت،مات شده سر جام ایستادم،

 همیشه من رو بدترین می دید چی می خواستم؟

 

 جان_بی_دل#

 ۴۲۷_پارت#

 

 )ظهیر(

 

مثل چند روزی که گذشته بود هر وقت کم میوردم دم خونه منتظر 

ه پشتی صندلی می موندم انگار اینجا خیالم راحت تر بود،سرم و ب

،حق تکیه دادم،نمی دونستم باید چیکار کنم تا جانان بیخیال بشه
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داشت که اینقدر عصبی باشه اما...با دیدن جانان و بهار که 

چمدونی داخل تاکسی گذاشتن از ماشین پیاده شدم،خواستن سوار 

 بشن که با دو جلو رفتم و نذاشتم،بهار با دیدنم لبخند زد

 

 سالم آقا ظهیر_

 

 رو به جانان گفت:

 

 پس چرا گفتی قبل رفتن نمی تونه بیاد؟نگفتم هر جور شده_

 خودش و می رسونه

 

 گنگ نگاشون کردم،رو به جانان گفتم:

 

 بیا کارت دارم_
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 از ماشین دور شدم،سمتم اومد

 

 کجا میری؟_

 

 جواب نداد،با حرص گفتم:

 

 جواب بده،کجا میری؟_

 

 خونسرد جواب داد

 

 مسافرت_
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 عصبی خندیدم

 

 کی؟ ٔ  اون وقت با اجازه_

 

 نیاز به اجازه ندارم_

 

 ره که دستش و گرفتم،با خشم لب زدمخواست سمت ماشین ب

 

 سوار و پیچونی می رو بهار میری آدم ٔ  همین االن مثل بچه_

 قسم شناسیش می که خدایی همون به وگرنه میشی ماشین

باشه بهار اینجاست به  مهم برام اینکه بدون و گیرم می و دستت

 زور سوارت می کنم

 

 با حرص گفت:
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ینمت،بذار آرامش داشته من می خوام برم چون نمی خوام بب_

 باشم،به این سفر نیاز دارم تا از تو و اینجا دور باشم

 

 دستام و مشت کردم

 

 میری سوار بشی یا ببرمت_

 

 عصبی لب زد

 

 ظهیر_

 

 درد و ظهیر،زود باش_
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فت،چند تا نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم،می عصبی سمت بهار ر

کل داره به دونستم دلش نمی خواد هیچ وقت کسی بفهمه که مش

خاطر همین با لبخند داشت یه چیزایی به بهار می گفت،فکر اینکه 

اگه اینجا نبودم معلوم نبود کجا میره داشت دیوونه م می کرد،سوار 

رامون دست تکون ماشین شدم،سمت ماشین اومد و سوار شد،بهار ب

داد،ماشین و روشن کردم و راه افتادم،دستم و دور فرمون فشار می 

 از عصبانیتم کم کنه اما فایده نداشت،آروم گفت:دادم تا 

 

 نگه دار_

 

 چیزی نگفتم،بلند تر گفت:

 

 نگه دار_
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 سرعتم و بیشتر کردم،لب زدم

 

 چیزی نگو_

 

دیگه چی می چرا چیزی نگم؟کارت و کردی دیگه نذاشتی برم _

 خوای

 

 داد زدم

 

من چیم؟چغندرم؟بدون اینکه به من بگی با یه دختر دیگه می _

 تی بری چه گورستونی؟ها؟خواس

 

 جان_بی_دل#

 ۴۲۸_پارت#
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 خواست چیزی بگه که نذاشتم،انگشتم و رو لباش گذاشتم

 

قهری؟عصبی؟باشه گفتم که حق داری اما به این معنی نیست _

 ی و من چیزی نگمکه هر غلطی خواستی بکن

 

 درست صحبت کن ظهیر_

 

 پام و رو پدال گاز فشار دادم

 

خواستی همینجوری پاشی بری؟به این فکر اگه نمیومدم چی؟می _

 نمی کردی که من بی خبر بمونم باید چه گوهی بخورم؟
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وارد پارکینگ شدم،ماشین رو پارک کردم،پیاده شدم و در سمت 

 اون و باز کردم،با بغض گفت:

 

 بنیامین ٔ  ی خوام بیام،میرم خونهنم_

 

 دستام و بیشتر مشت کردم،آروم گفتم:

 

 ینعصبیم نکن،بیا پای_

 

پیاده شد،خواست سمت در بره که دستش و گرفتم و دنبال خودم 

 کشیدم،با گریه گفت:

 

 داری اذیتم می کنی_
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سوار آسانسور شدم و اونم دنبال خودم کشیدم،کابین ایستاد،بیرون 

باز کردم،دنبال خودم کشیدمش و در و بستم،وسط  رفتم و در و

 پذیرایی ایستادم،نگاش کردم

 

،می خوای قهر باشی می خوای حرف نزنی می می مونی همینجا_

 خودت ٔ  خوای لج کنی هر کاری می خوای بکن اما اینجا تو خونه

 

 جلوش وایسادم

 

هی خواستم آدم باشم بهت فرصت بدم تا حالت خوب بشه _

 ور باشم سمتت نیام تا راحت باشی اما نمیذاریخواستم با شع

 

 داد زدم
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 نمیذاری لعنتی_

 

 یدمدستم و به سرم کوب

 

تو مخم نمیره که زنم می خواست تنهایی پاشه بره بدون اینکه _

 من خبر داشته باشم،من و چی فرض کردی؟بی غیرتم؟

 

 با گریه خندید

 

 گفتنات؟غیرت اینه؟غیرت؟غیرت به چیه؟به داد زدنات؟به زور _

 

 سرش و تکون داد
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غیرت اینا نیست،غیرت اینه که نذاری اشک از چشمام بیاد که به _

 طفت هر روز داره میاد غیرت...ل

 

 نذاشتم ادامه بده

 

ببین این چرت و پرتایی که داری میگی تو فضای مجازی دارن _

منتشر می کنن و به خورد ملت میدن من این چیزا حالیم 

نیست،دنیا عوض شده دخترا با هم میرن سفر و هر چیزی به من 

ل کنم،تو هم ربط نداره تو کت من نمیره من نمی تونم اینا رو قبو

 وقتی بهم بله گفتی می دونستی من با پسرای این دوره فرق دارم

 

 غمگین گفت:

 

 وقتی بله دادم نمی دونستم عشق خواهرمی_
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 با حرص نگاش کردم

 

 انتمومش کن جان_

 

 با گریه گفت:

 

 نمی فهمی من و نمی فهمی_

 

 زدمبا دو وارد اتاق شد،دستام و رو سرم گذاشتم،با تموم توانم نعره 

 

من نفهمم من نفهمم چون دارم برای یه لحظه بودنت،برای _

نگاهت،برای صدات بال بال می زنم،من نفهمم چون هیچی حالیم 

 نیست و فقط می خوام باشی
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 ر لب زمزمه کردمرو زمین نشستم،زی

 

 نفهم نبودم اما شدم..._

 

 جان_بی_دل#

 ۴۲۹_پارت#

 

 )ظهیر(

 

ایستاده بود و بیرون و نگاه می درِ اتاق و باز کردم،رو به پنجره 

کرد،به موهای پریشونش که دورش ریخته بود لبخند زدم حتی 

 دلم برای این موها هم تنگ شده بود،آروم گفتم:
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 شام گرفتم بیا بخور_

 

 نمی خورم_

 

با من مشکل داری با خودت که مشکل نداری می خوای گرسنه _

 بمونی

 

 با صدای گرفته جواب داد

 

 ه با خودم مشکل دارمبیشتر از هم_

 

 سمتم برگشت
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اگه چشمام و باز می کردم و بیشتر به رها و آشفتگی هاش _

 اهمیت می دادم شاید همه چی عوض می شد

 

 پوزخند زدم

 

همه چی عوض می شد،تو االن زنم نبودی و  آره راست میگی_

پیش بنیامین خوش و خرم زندگی می کردی،رها هم همچنان به 

امه می داد،منم همون الشی که بودم می هرزه بازی هاش اد

 موندم

 

 اخم کرد

 

 راجع به رها درست حرف بزن_
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 بلد نیستم راجع به آدمی که هرز می پره درست حرف بزنم_

 

 ه همچین واژه ای می چسبونی بهش؟مگه چیکار کرده ک_

 

 بدون اینکه جواب سؤالش رو بدم جلو رفتم و رو به روش ایستادم

 

ناسم و نفهمم تو مغزت چی میگذره که ظهیر من اگه تو رو نش_

نیستم،حتما االن داری برای رها هم دلسوزی می کنی که چقدر 

مقصری زجر کشیده با ازدواج تو و خودت و سرزنش می کنی که 

 اما یه چیزی بهت میگم خوب گوش کن

 

 انگشت اشاره م و نشون دادم
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د من حاضر اگه تو این دنیا فقط یه دختر وجود داشت که رها بو_

نبودم باهاش ازدواج کنم،من وقتی اومدم سراغت که رهایی وجود 

 نداشت که برای من همه چی تموم شده بود

 

 صدام و یه کم باال بردم

 

آشغال نشدم که با دو تا خواهر بپرم،از شانس بدِ من هنوز اونقدر _

تو خواهر رها بودی،باید چیکار می کردم؟به خاطر اینکه با رها 

 اشتم ازت می گذشتم؟رابطه د

 

 جواب داد

 

 باید می گفتی_
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 عصبی خندیدم

 

 رها ارزش این و نداره به خاطرش تو این حال و روز باشیم_

 

ی بود؟اون که همیشه ادعا می اصال چرا جدا شدید؟مشکل رها چ_

 کرد عاشق یکیه و حاضره براش هر کاری بکنه

 

 داد زدم

 

دیدی عاشق باشه ولی  بابا این فیلمشه،به وهلل فیلمشه،کی رو_

خیانت کنه؟کی رو دیدی همین که چشم عشقش و دور دید بره با 

 یکی دیگه؟

 

 اخم کرد
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فکر می کنی رها خواهرته دوسش داری قبول اما اونی نیست که _

 اون توهم عاشقی داره

 

 جان_بی_دل#

 ۴۳٠_پارت#

 

 

 متعجب گفت:

 

 یعنی رها بهت خیانت کرده؟_

 

 ون دادمسرم و به معنی تأیید تک
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بیا تمومش کنیم،بیخیال گذشته شو،می دونم سخته اما دیگه _

 نمیشه کاریش کرد

 

به همین راحتی؟اصال از کجا بدونم چیزای دیگه ای هم وجود _

 ه که من ازش بی خبرمنداشت

 

 چونه ش و گرفتم و به چشماش نگاه کردم،جدی گفتم:

 

 می دونی که چقدر می خوامت؟_

 

 چیزی نگفت،تکونش دادم

 

 جواب بده_
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 قطره اشکی از چشمش پایین ریخت

 

 گریه نکن،جواب می خوام_

 

 آروم جواب داد

 

 نمی دونم،دیگه چیزی نمی دونم_

 

 کردم،ناباور نگاش کردمچونه ش رو ول 

 

 تو به خواستن من شک داری؟_

 

چیزی نگفت،چند قدم عقب رفتم خواستم از اتاق بیرون برم که 

 صداش و شنیدم
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 شک ندارم_

 

 رجام ایستادم،نفس حبس شده م رو بیرون دادمس

 

 اما می ترسم_

 

 سمتش برگشتم

 

 از چی می ترسی؟_

 

 با گریه نگام کرد،دو طرف سرش و گرفتم
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 ز چی می ترسی جانِ دلم؟ا_

 

 از اینکه نتونم تحمل کنم،از اینکه وقتی تو و رها رو می بینم..._

 

 ادامه نداد

 

 من و نگا کن ببینم_

 

 نگام کرد

 

یزی برای ترس وجود نداره من اصال رها رو به جز خواهر تو به چ_

هیچ عنوانی نمی بینم حتی به اینکه رابطه ای هم بوده فکر نمی 

 کنم
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 اگه رها خیانت نمی کرد چی؟باهاش ازدواج می کردی؟_

 

 سریع و بدون اینکه فکر کنم جواب دادم

 

 نه_

 

 چرا؟_

 

 لبخند زدم

 

بگیرم،من بگیر نبودم اینکه ازت چون اصال دلم نمی خواست زن _

می خوام درکم کنی و بفهمی که چقدر می خوامت فقط به خاطر 

ی،ازم انتظار نداشته باش همینه،اومدی تموم معادالتم و بهم ریخت

وقتی به جایی رسیده بودم که می خواستم ازدواج کنم با گفتن 
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ا اتفاقی تو گذشته خرابش می کردم،نمی تونستم از دستت بدم لطف

 با وجود تموم اشتباهام این و درک کن

 

 با بغض لب زد

 

حالم خوب نیست،دلخورم انگار یه وزنه چند کیلویی رو سینه م _

 یذارن درست حسابی نفس بکشمگذاشتن و نم

 

 دستم و رو موهاش گذاشتم

 

 میگذره گیسو کمندم،اینم میگذره_

 

دستم و جلو بردم تا بغلش کنم که عقب رفت دستم تو هوا 

 ند،مشتش کردم آروم گفت:مو
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 میشه تنهام بذاری_

 

 کالفه نفسم و بیرون دادم و از اتاق بیرون رفتم...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۳۱_پارت#

 

 )جانان(

 

با شنیدن صدای زنگ گوشیم تکون خوردم،به شماره نگاه کردم 

 بنیامین بود جواب دادم

 

 جانم_
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 صدات چرا گرفته؟_

 

 علیک سالم_

 

 ه؟سالم صدات چرا گرفت_

 

 نمی دونم شاید سرما خوردم،کجایی؟_

 

 تازه رسیدم خونه دیدم نیستی،رفتی خونه؟_

 

 دنبالمآره ظهیر اومد _

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بهتر تعریف کرد گفت سفرتون کنسل شده البته یه سری چیزا _

گفت که باور نکردم و تنها نتیجه ای که گرفتم این بود اون 

 گودزیال نذاشته بری

 

ه شده سعی می کردم بخندم تا خندیدم،انگار حتی الکی هم ک

 بنیامین نفهمه حالم رو

 

دفعه ای مگه قبال بهش نگفتی می خوای بری؟چرا یه _

نذاشت؟هر چند اون ظهیری که من می شناسم برام عجیب بود 

 بذاره بری

 

 بیخیال بنیامین _
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باشه،من اونقدر خسته م به زور چشمام و باز نگه داشتم،میرم _

 بخوابم،خداحافظ

 

 افظ عزیزمخداح_

 

تماس و قطع کردم،نفس عمیقی کشیدم،به ساعت نگاه 

بلند شدم در و باز کردم المپ  کردم،دوازده بود،تشنه م بود از جام

ها خاموش بود،با دیدن ظهیر که رو کاناپه دراز کشیده بود و 

چشماش بسته بود و دستش و روی پیشونیش گذاشته بود سر جام 

ما می خورد چی؟از تو اتاق پتو رو ایستادم،چیزی روش نبود اگه سر

 برداشتم و آروم سمتش قدم برداشتم،پتو رو روش انداختم،چرا حس

می کردم صورتش عرق کرده؟اخم داشت یه کم تکون خورد و 

 آهی از دهنش بیرون اومد،نگران نگاش کردم،آروم صداش زدم

 

 ظهیر خوبی؟_
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 زمزمه کرد

 

 سرم_

 

نه،از جام بلند شدم و لیوان فهمیدم باز میگرنش داره اذیت می ک

آب و به همراه مسکن براش آوردم،کمکش کردم تا بخوره،تو 

عی همیشه سرش و ماساژ می دادم می گفت آرومتر همچین مواق

میشم،دستام و رو پیشونیش گذاشتم و آروم شروع کردم به ماساژ 

دادن،زیر لب ذکر می گفتم دستم و گرفت و به لباس نزدیک کرد 

 ش کردم به بازوش اشاره کرد و با صدای گرفته گفت:و بوسید نگا

 

هر بمون حرفی تنها مسکنی که االن بهش نیاز دارم خودتی،ق_

 نیست ولی بیا
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چرا حس می کردم تو اون لحظه خودم بیشتر از ظهیر به آغوشش 

نیاز دارم؟چرا حس می کردم باید تو بغلش برای تموم دلخوری هام 

اشتم،دستش و دورم حلقه کرد و گریه کنم؟سرم و رو بازوش گذ

موهام و بوسید،اشکام آروم پایین ریخت همونطور که سر و صورتم 

 ی بوسید لب زدو م

 

 جانِ دلم_

 

 دم گوشم زمزمه کرد

 

یه جوری می خوامت که خدا هم نمی تونه ازم بگیرتت چه برسه _

 خدا ٔ  به بنده
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شدت گریه م بیشتر شد،محکم تر بغلم گرفت،عطر تنش و بو 

 شیدم،فقط خدا می دونست چقدر دلتنگش بودم...ک

 

 جان_بی_دل#

 ۴۳۲_پارت#

 

 )جانان(

 

بستم،یه ساعت می شد که روی دو صفحه گیر کالفه کتاب رو 

بودم و فکرم یه جای دیگه بود،چند شبی می شد که به بهانه های 

مختلف خودم و سرگرم می کردم و تو اتاقم نمی خوابیدم،ظهیر هم 

ود که هنوز نتونستم با خودم کنار بیام به همین دلیل انگار فهمیده ب

ت حسابی نداشتم چیزی نگفته بود،چشمام و مالیدم،خواب درس

 می دیگه ٔ  خسته بودم،از ذهن درگیرم که از یه شاخه به شاخه

 بودم خسته پرید
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دیوار چیز جذابی داره بهش خیره شدی؟اگه جذابه بگو ما هم _

 ببینیم

 

 خوردم،موهاش آشفته بود،آروم گفتم:با شنیدن صداش تکون 

 

 چرا نخوابیدی؟_

 

 جواب نداد،پرسیدم

 

 خوبی؟_

 

 پوزخند زد
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 آره خیلی خوبم می خوای از خوشحالی بندری برات برقصم؟_

 

 برد باال و صداش کم کردم،یه نگاه اخموش و شاکی ٔ  به قیافه

 

تو اتاق هیوال و جک و جونور هست که مادمازل چند شبه _

 نمیاره؟ تشریفش رو

 

 اگه می خوای داد و بیداد کنی االن وقتش نیست مردم خوابن_

 

 گذاشتدستش و رو مبل 

 

پس کی وقتشه ها؟میرم سرکار خوابی میام خونه یا سرت تو _

کتابه یا میری آشپزخونه الکی خودت و مشغول می کنی،مگه اصال 

 میذاری که باهات حرف بزنم که برام وقت و بی وقت می کنی؟
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نگفتم،کتابم و باز کردم با یه حرکت کتاب رو از دستم کند و  چیزی

 دسمت دیوار پرت کرد،داد ز

 

 دارم باهات حرف میزنم_

 

نفس عمیقی کشیدم،از جام بلند شدم روبه روش ایستادم،آروم لب 

 زدم

 

 چرا داد میزنی_

 

چون نمی فهمی چون به زور بهم نگاه می کنی چون برای اینکه _

 ب داری یه بهانه میاریپیشم نخوابی هر ش
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چشماش قرمز بود،دستاش مشت شده بود و رگِ دستش بیرون زده 

 بود

 

 حالم خوب نیست_

 

 چیکار کنم حالت خوب بشه؟فقط بگو چیکار کنم؟_

 

 لبخند غمگینی زدم

 

نمی دونم،هر روز دارم با خودم کلنجار میرم که از وضعیتی که _

 توش هستم خالص بشم

 

 جدی نگام کرد
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 ازم فرار می کنی؟چرا _

 

می دونی مشکل چیه؟نمی تونی درک کنی که چقدر از نظر _

آسیب دیدم،نمی تونی درک کنی که اونقدر تو زندگیم درد روحی 

کشیدم که وقتی یه زخم جدید به زخمام اضافه میشه انگار قبلی 

 ها هم سر باز می کنن و عفونتشون درونم رو پر می کنه

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

ا فکر می کنی به عمد دارم ازت فرار می کنم؟من خودمم این چر_

اما دست خودم نیست بی دلیل وقتی شبا  وضعیت رو دوست ندارم

 می خوام پیشت بخوابم بغض می کنم

 

 سرم و زیر انداختم
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 خسته م ظهیر،خیلی خسته_

 

 بدون اینکه چیزی بگه از کنارم رد شد و وارد اتاق شد...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۳۳_پارت#

 

 )جانان(

 

 نگاه بودم چیده ظهیر برای کاملی ٔ  به میز که صبح صبحونه

چیزی لب نزده بود شاید چون خودم باهاش سر میز نبودم  کردم،به

باز عصبی شده بود،پوف کالفه ای کشیدم،به اطراف خونه نگاه 

کردم حس می کردم نیاز به تمیز کاری هست،موهام رو گوجه ای 
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ه جمع کردن میز و آشپزخونه همزمان بستم و اول شروع کردم ب

 ش می خوندمآهنگی هم از گوشیم پلی کردم و زیر لب باها

 

چجوری با دلم کنار بیام چجوری میتونم تورو نخوام چجوری » 

 « میتونن فراموشت کنن چشام

 

 شیر و باز کردم و ظرف ها رو زیرش گرفتم

 

هست هرجا برم ازت یه خاطره اس تو از من و دلم چی یادت » 

 « نمیدونی چقدر بدون تو دلم شکست

 

 زباله ها رو داخل سطل ریختم
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دیوونه توعه دل من یکی رفتی آخه بگو سر حرف کی وقتی » 

نیستی حرفام و بگم بکی عشقم کاشکی من و توی دلت حبس 

کنی با همه بخاطر من بحث کنی چی میشه که این دوری و بس 

 « کنی عشقم

 

میزها کشیدم،هر کدوم رو چند بار تمیز دستمال رو برداشتم و روی 

 ی هام و رو میز خالی می کردممی کردم انگار که داشتم ناراحت

 

خستم چشام و رو همه بستم دلم که مونده رو دستم ازت خبر » 

ندارم خستم همه درا به روم بستن تموم عاشقا رفتن ازت خبر 

 « بیارن

 

 ه دادمتلفن خونه زنگ خورد بی توجه بهش به کارم ادام
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باید دیگه چی بشه که تموم بشه تنهاییم کم مونده که ماه و » 

فقط واست بیارم پایین نمیدونی من این روزا چقدر باهات حرف 

 دارم چشمات که هست ماه و میخوام از آسمون بردارم

 

 )خستم(بهنام بانی

 

با صدای زنگ گوشیم آهنگ قطع شد،کالفه سمتش رفتم،کسری 

 بود جواب دادم

 

 هبل_

 

 جانان کجایی؟_

 

 با شنیدن صدای مضطربش نگران گفتم:
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 چی شده کسری؟_

 

 سریع جواب داد

 

 خودت و برسون شرکت_

 

 چرا چی شده؟ظهیر خوبه؟_

 

نمی دونم جانان انگار دیوونه شده امروز چند تا از مهندسا سر _

یکی از طرحا یه کوچولو اشتباه کردن،اشتباهشون اینقدر ناچیز بود 

حالت عادی بود اصال ظهیر توجه نمی کرد بعد االن به که اگه در 

اشتباهی نه فقط اون مهندسا بلکه کل بچه های خاطر همچین 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 رو طرح تونه همه تقصیر میگه کنه اخراج خواد می رو دوم ٔ  طبقه

 نفهمیدید و دیدید تون همه

 

 خب من باید چیکار کنم؟_

 

آرومش  به خدا نمی دونم فقط این و می دونم که یکی باید_

کنه،زده به سرش هیچ کس حریفش نیست،کسی جرأت نداره حتی 

زدیک اتاقش بره ببین اینا رو اخراج کنه بدبخت شدیم،هم این ن

بدبختا از نون خوردن میوفتن هم خودمون بیچاره ایم،به غیر تو 

فکر نکنم کسی بتونه آرومش کنه،نگران خودشم هستم خیلی 

 فشار عصبی روشه نمی دونم چشه

 

 یع گفتم:سر
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 باشه کسری االن آماده میشم میام_

 

پس فعال من برم نذارم اینا برن حسابداری کار خوبی می کنی _

 برای تصویه

 

 باشه خداحافظ_

 

 خداحافظ_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۳۴_پارت#

 

 )ظهیر(
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پک عمیقی از سیگار گرفتم،سرم درد می کرد،چند شب بود که 

بدون اینکه نگاه کنم خواب درست حسابی نداشتم،با باز شدن در 

 ببینم کیه داد زدم

 

 ره بیاد تو؟مگه نگفتم کسی حق ندا_

 

 در بسته شد سرم و باال آوردم،با دیدن جانان متعجب گفتم:

 

 اینجا چیکار می کنی؟_

 

چادر و کیفش رو روی مبل گذاشت و نزدیکم اومد،جلوم ایستاد و 

 به صورتم نگاه کرد،آروم پرسید

 

 خوبی؟_
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 نیشخند زدم

 

 مهمه برات؟_

 

 کالفه نفسش رو بیرون داد

 

 برام مهم نیست؟چرا فکر می کنی _

 

 پک دیگه ای به سیگارم زدم

 

 چرا اومدی اینجا؟کاری داری؟_
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 چی شده که تو شرکت غوغا کردی؟_

 

 یه لنگه ابروش و باال داد

 

آها خب از اول بگو کسری غلط اضافه کرده آمار داده تو هم اون _

ه باال اومدی بگی بیخیال اینا شو اما نه اینا رگ مهربونیت زد

باید تاوانش رو بدن تو هم دلسوزیت و نگه دار برای  اشتباه کردن

 خودت

 

 اخم کرد

 

 به خاطر اونا نیومدم به خاطر تو اومدم_

 

 اون وقت چرا؟دعوتت کرده بودم و خبر نداشتم؟_
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 به چشمام نگاه کرد،آروم پرسید

 

 سردرد داری؟_

 

 رو روشن کردم سیگار بعدی

 

 برو خونه_

 

خواست برداره که دستم و روش دستش و رو سیگار گذاشت 

 گذاشتم

 

اینم می خوای ازم بگیری؟شرمنده فعال همین یکی مردونه پام _

 مونده
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 به جا سیگاری اشاره کرد

 

 دیگه جا نداره،بسه_

 

 بدون توجه بهش به برگه هایی که جلوم بودن نگاه کردم

 

 ظهیر_

 

صداش چشمام و بستم،چند روز می شد که اینجوری  با شنیدن

نزده بود؟نگاش کردم،سیگار رو از دستم کند و لباش و رو  صدام

لبام گذاشت و دستش و دور گردنم حلقه کرد،چشمام و بستم 

دستام و رو کمرش گذاشتم و به خودم چسبوندمش جوری که 

،نفس انگار می خواستم تو وجودم حلش کنم تا مبادا ازم جدا بشه
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 ٔ  همه ٔ  نفس می زدیم اما نمی خواستم ولش کنم،من تشنه

 وقت هیچ کردم می حس و بودم،نگاهش،صداش،دستاش وجودش

 مهربونش چشمای برد،به عقب و بشم،سرش سیراب نیست قرار

 :گفت کردم،آروم نگاه

 

 با خودت اینجوری نکن_

 

 لب زدم

 

 وقتی باعث حالِ بدت میشم خودم بیشتر تاوان میدم_

 

 ه اشکی از چشمش پایین ریختقطر

 

 کنمکمکم کن فراموش _
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چشمای خیسش رو بوسیدم،پیشونیم و رو پیشونیش گذاشتم،عمیق 

 بو کشیدم عطر تنش رو

 

همه چی رو درست می کنم فقط ازم رو برنگردون،فقط باش من _

 هر چی که بخوای رو درست می کنم

 

 سرت درد می کنه؟_

 

 با یاد آوری سردردم لبخند زدم

 

 چرا می خندی؟_

 

 مثل اینکه مسکنم خوب عمل کرد_
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خواست عقب تر بره که نذاشتم،رو پاهام نشوندمش،سرش و رو 

 سینه م گذاشت،محکم فشارش دادم،معترض گفت:

 

 ظهیر له شدم_

 

 حرف نباشه_

 

و همونجور که دستم و دورش محکم تر می کردم چشمام و 

می خواستم به بستم،آرامشی که به وجودم تزریق شده بود رو ن

 هیچ قیمتی از دست بدم

 

 ظهیر_
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 جانِ ظهیر_

 

 اخراجشون نکن خب؟_

 

 بغل و ماچت برای این بود اونا رو اخراج نکنم_

 

 سرش و باال آورد،صادقانه جواب داد

 

 من هیچ وقت به خاطر هیچی باج نمیدم_

 

 داشتنیش نگاه کردم،آروم تکرار کردبه صورت دوست

 

 اخراجشون نکن خب؟_
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 س عمیقی کشیدمنف

 

 ؟می دونی از چی دارم می سوزم_

 

 پرسید

 

 از چی؟_

 

از اینکه ذلیل شدم،از اینکه ظهیر رو ذلیل کردی که این همه نره _

خر اینجان بعد توی نیم وجبی رو خبر کردن تا بیای پا درمیونی 

 کنی،تازه از همه داغون تر که موفق هم میشی

 

 خندید،از ته دل گفتم:
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چی نده هات،تو فقط بخند و حالت خوب باشه هر قربون اون خ_

 بگی

 

 سرم و جلو بردم و دم گوشش لب زدم

 

 دربست نوکرتم_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۳۵_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 راننده میرسونتت_
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 لبخند زد

 

 نمی خواد خودم میرم_

 

 دختر خوبی باش و حرف گوش کن_

 

 باشه_

 

 تلفن رو برداشتم و دشتی رو گرفتم

 

 بله مهندس_
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 ٔ  کارشون دوم هم به رانندهاول اینکه به بچه ها بگو برن سر _

 اتاقم بیا خودت بعدشم برسونه رو جانان بگو شرکت

 

 چشم_

 

 جانان از جاش بلند شد

 

 پس من برم دیگه_

 

 برو عزیزم_

 

 خداحافظ_

 

 خداحافظ_
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 از اتاق بیرون رفت،.تقه ای به در خورد

  

 بیا تو_

  

 در باز شد دشتی داخل اومد

  

 با من امری داشتید مهندس_

  

 بهش نگاه کردم تا حاال چیز بدی ازش ندیده بودم

  

 بشین_
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 رو صندلی نشست

  

 قرارمون چی بود؟_

  

 متعجب نگام کرد

 

 کدوم قرار؟_

  

یادت رفته روزی که اینجا استخدامت کردم چه قولی به هم _

 دادیم؟

  

 نه یادم نرفته_
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یادآوری اید باید دوباره بهت ولی من فکر می کنم یادت رفته ش_

 کنم

  

از جام بلند شدم و سمتش رفتم رو مبل روبه روش نشستم و 

 مستقیم بهش نگاه کردم

  

قرار گذاشتیم هیچ کس تو شرکت نفهمه که تو بیوه ای تا ازت _

سواستفاده نکنن و اذیت نشی در عوض تو هم قول دادی که 

 شهکارات و درست انجام بدی و سرت تو کارات با

  

 اشتباهی مرتکب شدم؟من _

  

خودت چی فکر می کنی؟چطور به خودت اجازه دادی با دروغ _

 وارد زندگی برادرم بشی؟
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 جان_بی_دل#

 ۴۳۶_پارت#

 

  

 با ترس نگام کرد

 

 من_

  

 نذاشتم حرفش و بزنه

  

من ازت توضیح نمی خوام چون هیچ توضیحی نمی تونه قانع _

 کننده باشه
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از رو میز برداشتم و دستش دادم برگه رو رگه رو از جام بلند شدم ب

 گرفت با دیدنش با بغض گفت:

  

این کار و باهام نکنید شما که وضعیتم و می دونید چرا می خواید _

 اخراجم کنید؟

  

من وضعیتت رو می دونستم و دلم سوخت و بهت کار دادم تو _

چی؟چیکار کردی؟کسری رو عاشق خودت کردی اونم با 

همه چیز و بهش میگی بعدشم از اینجا  میری و دروغ؟خودت

 میری

  

 با گریه گفت:
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به خدا نمی خواستم اینجوری بشه کسری خیلی پاپیچم شد کم _

 کم باهام کاری کرد که عاشقش بشم

 

 پوزخند زدم

  

 عاشق؟عاشقش شدی؟عشقت می دونه که بچه داری؟_

  

 سرش و زیر انداخت و با گریه لب زد

  

 شهنجوری بنمی خواستم ای_

  

 نفس عمیقی کشیدم

  

 برو همه چیز و به کسری بگو بعدشم برو تسویه حساب_
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 خواست باز چیزی بگه که گفتم:

  

نمی خوام چیزی بشنوم نمی خوام کسری دیگه اینجا ببینتت و _

داغون بشه با یکی ازدوستام حرف زدم تا بذاره تو شرکتش منشی 

 باشی

  

 کارتی رو روی میز گذاشتم

  

 باهاش حرف زدم برو پیشش و خودت و معرفی کن_

  

 از جاش بلند شد و کارت و برداشت

  

 معذرت میخوام به خدا من آدم بدی نیستم فقط..._
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 سرش و زیر انداخت

 

 به خاطر این مدت ممنون_

  

سمت در رفت در و باز کرد و بیرون رفت منم می دونستم دختر 

همید و اون موقع می می فبدی نیست اما کسری باید حقیقت رو 

 تونست تصمیم بگیره...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۳۷_پارت#

 

 )رها(
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از آسانسور بیرون رفتم،درِ واحد باز بود و جانان منتظر ایستاده بود 

 سمتش رفتم

  

 سالم_

  

 نگام کرد

  

 سالم_

 

از جلو در کنار رفت وارد خونه شدم و در و بستم سمت مبال رفتم و 

درآوردم جانان با سینی چایی و کیک رو  نشستم شال و مانتوم

سمتم اومد و رو به روم نشست نگاش کردم چهره ش مثل همیشه 

نبود می تونستم غم چشماش و ببینم کلی با خودم کلنجار رفته 

 بودم تا بیام و باهاش حرف بزنم
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 خوبی؟_

  

 نگام کرد

  

 خوبم_

  

 بهت حق میدم که دلخور باشی_

  

 چیزی نگفت

  

م قبل از عروسی بهت بگم اما ظهیر نذاشت باور خواستمن می _

 کن نمی خواستم اینجوری بشه
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 باید میگفتی رها_

 

چیزی نگفتم،باید بهش می گفتم ظهیر تهدیدم کرده بعد نمی 

 پرسید برای چی تهدیدت کرده؟ترجیح دادم چیزی نگم

  

 چرا جدا شدید؟_

  

 آب دهنم و قورت دادم

  

 تفاهمبه خاطر یه اشتباه و سو_

  

 دقیقا از کی باهم بودید؟_
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قبل از اینکه بره زندان با هم بودیم اما یه سال قبل اینکه بره _

زندان با هم بحثمون شد و یه کم جدایی افتاد بینمون بعدشم که 

 اون اتفاق باعث شد بره زندان اما من منتظرش بودم

  

د تو که تو اون مدت که ظهیر زندان بود دوست پسر داشتی بع_

 ری منتظرش بودی؟چجو

  

 تلخند زدم

  

اونا دوس پسر نبودن فقط یه وسیله بودن که بتونم دردی رو که _

 تو خونواده می کشیدم و آروم کنم یه نوع سرگرمی همین

  

 از من بدت میاد؟_
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 نگاش کردم چقدر چشماش غم داشت

  

مامان آره بدم میاد چون دقیقا همونجور که مامانت بابام و از _

 هم ظهیر و از من گرفتیگرفت تو 

  

 ناباور نگام کرد قطره اشکی از چشمام پایین ریخت

  

 گرفتی ازم و زندگیم ٔ  بدم میاد چون تموم انگیزه_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۳۸_پارت#

 

 لخ خندیدم
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می دونم خیلی پستم که دارم این حرفا رو میزنم اما تو چیزی رو _

 ا کنمگزینی براش پیدازم گرفتی که نمی تونم هیچ جای

  

 با صدای گرفته گفت:

  

 من از هیچی خبر نداشتم_

  

باید می فهمیدی جانان باید نگاه های من و به ظهیر می _

 فهمیدی

  

من هیچ وقت فکر نمی کردم یه همچین چیزی رو ازم مخفی _

کنید من باید از کجا می دونستم رها؟شما هیچ وقت جوری رفتار 

 نکردید تا بفهمم
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شتن ظهیر خیلی تالش کردم از غرورم گذشتم من برای نگه دا_

اما اون بهت دل بسته بود غیر تو هیچ کسی رو نمی دید درست 

 مثل بابا که غیر مامانت هیچ کدوممون رو ندید 

  

 آب دهنم و قورت دادم

  

ظهیر دوسم داشت مطمئنم اگه تو نبودی بازم می تونست از _

 اشتباهاتم بگذره

  

 شحال میشی؟گیم خراب بشه خواگه زند_

  

عمیق به چشماش نگاه کردم و در کمال ناباوری حرفی از دهنم 

 بیرون اومد که خودمم نمی دونستم باید باورش کنم یا نه
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 آره_

  

 گونه هاش خیس شدن

 

باور نمی کنم باور نمی کنم خواهرم از بهم ریختن زندگیم _

 خوشحال باشه

  

 درجه رسیده باشمکنم که به این  منم باور نمی کنم باور نمی_

  

در باز شد ظهیر وارد خونه شد و سمتمون اومد متعجب بهمون 

 نگاه کرد

  

 چی شده چرا گریه می کنید؟_
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از جام بلند شدم مانتوم و پوشیدم و شالم و سر کردم کیفم و 

 برداشتم و به جانان نگاه کردم

  

اراحت باشی اما من دوسِت دارم جانان هیچ وقت دلم نمی خواد ن_

 ببخش که در مورد ظهیر نمی تونم خواهر خوبی باشم

  

چیزی نگفت و فقط شوک شده بهم خیره شد سرم و نزدیک 

 گوشش بردم و آروم زمزمه کردم

 

حالم خیلی بده اما دروغ گفتم با خراب شدن زندگیت هیچ وقت _

 خوشحال نمیشم 
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به ظهیر نگاه کردم که اخماش تو هم بود از کنارش رد شدم و  

بوی ادکلنش رو نفس کشیدم،از خونه بیرون زدم و با درد  عمیق

 جدیدی که رو سینه م بود آروم قدم برداشتم زیر لب گفتم:

  

 جانان ببخش که خواهرت تا این حد عوضیهمن و ببخش _

 

 جان_بی_دل#

 ۴۳۹_پارت#

 

 )جانان(

 

رها از در بیرون رفت حرفایی رو که شنیده بودم باور نمی کردم 

باور کنم خواهرم به خاطر ظهیر من و نادیده می نمی تونستم 
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گیره،ظهیر کنارم نشست چونه م و گرفت و سرم و باال آورد به 

 اش چقدر خسته بودچشمام نگاه کرد چشم

  

 چی شده؟_

  

فقط نگاش کردم اگه رها قبل از عروسی بهم حقیقت و می گفت 

ن من می تونستم از این چشما،از این دستای حمایت گر بگذرم؟م

 می تونستم از مردی که عشق و باهاش تجربه کرده بودم بگذرم؟

  

 چرا چیزی نمیگی؟رها چرا اومده بود؟_

  

استش و میگی؟قبال پرسیده بودم اما بازم اگه یه سوالی بپرسم ر_

 می خوام بپرسم چون رها نظر تو رو نداشت
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 مگه تا حاال بهت دروغ گفتم؟_

  

 دروغ نه ولی پنهان کاری کردی_

  

 اخماش تو هم رفت

  

 بپرس راستش و میگم_

  

اگه من نبودم اگه از من خوشت نمیومد یه فرصت دوباره به رها _

 امکان و داشت که با اون ازدواج کنی؟می دادی؟این 

  

 بدون فکر کردن سریع گفت:
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برای بار دوم میگم نه چون من از کسی که بهم خیانت کنه نمی _

 گذرم و نمی بخشم مطمئن باش

  

 چیزی نگفتم

  

اگه عذاب وجدان این و داری که اگه تو نبودی االن با رها خوش _

این فقط یه توهم تو  و خرم زندگی می کردیم باید بهت بگم که

ذهن رهاست و حتی اگه تو هم نبودی هیچ وقت همچین اتفاقی 

 نمی افتاد پس الکی اوقاتمون رو تلخ نکن

  

 رها از من بدش میاد_
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دشه تو کار بدی نکردی هیچ تقصیری نداری این مشکل خو_

جانان مطمئن باش رها هم کم کم به خودش میاد و این و می 

 فهمه

  

کشیدم و سرم و رو پاش گذاشتم دستش و رو موهام  رو مبل دراز

 گذاشت و نوازش کرد

  

 دلم برای حاج بابام تنگ شده_

  

 هر وقت که بخوای میریم پیششون یا تو دعوتشون کن_

 

 هباش_

 

 پرسیدم
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 برای شام چی می خوری؟_

  

 مگه ناهار درست نکردی؟_

  

همین چیزی چون تو نبودی حال نداشتم ناهار بخورم به خاطر _

 درست نکردم

  

 پس درست نکن شام بریم بیرون_

  

 حال ندارم_

  

 چون حال نداری میگم بریم یه کم هوا خوری بد نیست_
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 سرم و باال گرفتم و نگاش کردم

  

 شرط اینکه بعد شام قدم بزنیمبه _

  

 هوا سرده ممکنه سرما بخوری_

  

 مهم نیست_

  

 با دستش دماغم و کشید

  

 جوجه کالغ هر چی تو بگیباشه _

  

 لبخند زدم دستم و به ته ریشش کشیدم
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 ته ریشت و دوست دارم_

  

 عمیق نگام کرد

  

 منم تو رو دوست دارم_

  

بودم و حتی ثانیه ای به روش لبخند زدم من عاشق این مرد 

 نبودنش آزارم می داد...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۴٠_پارت#

 

 )ظهیر(
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 کردمبه غذای جانان نگاه 

 

 چرا نمی خوری؟_

 

 زیاد میل ندارم_

  

 چند روزه درست حسابی غذا نخوردی_

  

 نمی دونم ولی کال چند وقته اشتها ندارم_

  

 برات وقت میگیرم بریم دکتر_
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ه خاطر فشار این مدته یه کم سیستم نه نمی خواد شاید ب_

 گوارشیم بهم ریخته

  

ره سمتم اومد و به گارسون اشاره کردم تا صورت حساب رو بیا

 صورت حساب و رو میز گذاشت کارت کشیدم و دستش دادم

  

 ممنون قربان_

  

از جام بلند شدم جانانم بلند شد سمت در رفتیم در و باز کردم و 

سرش بیرون رفتم هوا سرد بود کنار  جانان بیرون رفت منم پشت

رستوران پارک بود سمت اونجا رفتیم دستش و گرفتم و آروم قدم 

 اشتیمبرد

  

 هوا خیلی خوبه کاش بارون میومد_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 به نظرم که بهتره بارون نیاد چون برمی گردیم تو ماشین_

  

 ولی من دوست دارم بارون بیاد و زیرش قدم بزنم_

  

 تزی همه دختراست که زیر بارون بموننفکر کنم این کال فان_

  

 لبخند زد

  

 من برفم دوست دارم_

  

 چهره م و جمع کردم
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 نه برف دوست دارم نه بارون_

  

 از بس بی ذوقی_

  

 تو به اندازه هر دوتامون با ذوقی کافیه_

 

توپی جلو پامون افتاد پسر و دختر کوچولویی با دو سمتمون اومدن 

 و توپ و برداشتن

  

 ی عزیزم چقدر بامزه نآخ_

  

به جانان نگاه کردم با ذوق به اون بچه ها که داشتن ازمون دور 

 یره بودمیشدن خ
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 بچه دوست داری؟_

  

 آره خیلی کال از بچه ها خوشم میاد خیلی با نمک و شیرینن_

  

 یعنی آمادگی مادر شدن و داری؟_

  

 سرجاش ایستاد و نگام کرد

  

 چرا می پرسی؟_

  

 دگیش و داشته باشی می تونی مامان بشیاگه آما_

 

 آروم جواب داد
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 نه آمادگیش و ندارم_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۴۱_پارت#

 

 چیزی نگفتم و دوباره راه افتادیم

  

 ظهیر_

  

 جانِ ظهیر_

  

 بچه می خوای؟_
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 تا وقتی تو نخوای نه_

  

 یعنی حتی اگه تا چند سال دیگه نخوام تو مشکلی نداری؟_

  

 نه_

  

 نت باال میره از این بابت ناراحت نمیشی؟آخه س_

  

 کردمسمت صندلی رفتیم و نشستیم نگاش 

 

 یعنی می خوای بگی پیرم دیگه؟ _
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 خندید،لبخند زدم

  

 نه نمیشم_

  

 مظلوم نگام کرد

 

 ولی اینجوری حس می کنم خودخواهم_

  

 لبخندی به روش زدم

  

این  دلم می خواد زندگی کنی و خوش بگذرونی نمی خوام به_

 زودی این همه مسئولیت رو دوشت بذارم 

 اگه من االن بچه بخوام خودخواهم
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 لبخند قشنگی زد

  

هیچ وقت فکر نمی کردم ظهیر اعتماد اخمو و بداخالق تا این حد _

 با درک باشه

  

 به دور و بر نگاه کردم آش و لبو می فروختن

  

 آش می خوری یا لبو؟_

  

 نسکافه رو ترجیح میدم_

  

 مم نخوردی معده ت خالیه نسکافه رو با معده خالی نباید خوردشا_

  

 بگیرپس آش _
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 از جام بلند شدم و سمت دکه رفتم

  

 لطفا دو تا آش_

  

 چشم آقا_

  

 حواسم و به جانان دادم

  

 بفرما آقا_

  

 کارت و دستش دادم و رمز رو گفتم کارت رو کشید و دستم داد
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 خدا بده برکت_

  

اشتم و سمت جانان رفتم دستش دادم و کنارش آش ها رو برد

 نشستم

 

 جان_بی_دل#

 ۴۴۲_پارت#

 

 ظهیر کی قراره برید خواستگاری راضیه؟_

  

 قاشق و داخل دهنم گذاشتم

  

 احتماال هیچ وقت_
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 چرا؟مشکل تو با راضیه چیه؟_

  

 من مشکلی باهاش ندارم _

  

 پس چرا نمی رید؟_

  

 چون راضیه به کسری دروغ گفته_

  

 متعجب نگام کرد

  

 چه دروغی؟_

  

 سرد نشده میگم بهتآشت و بخور تا _
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 چند قاشق داخل دهنش گذاشت

  

راضیه وقتی سنش خیلی کم بوده به خاطر بدبختی با یه پسر _

ازدواج کرده و بچه دار شده ولی بعد چند مدت پسره معتاد میشه و 

نگفته و راضیه هم طالق میگیره هیچ کدوم از اینا رو به کسری 

 ظاهرا می خواسته تازگیا بهش بگه

  

 نگام کرد متعجب

  

 باورم نمیشه آخه چرا این کار و کرده_

  

نمی دونم اما خب کسی که با دروغ وارد یه رابطه بشه نمی تونه _

 آدم مناسبی برای ازدواج باشه البته تصمیم نهایی با کسری ست

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 دلم برای کسری می سوزه_

  

 بیادباید باهاش کنار _

  

 غمگین نگام کرد

  

 دارهراضیه هم گناه _

 

باید راستش و می گفت شاید اون موقع هم کسری بازم قبولش _

 می کرد

  

 این امکان هست که کسری ببخشتش؟_
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 نمی دونم_

  

 قاشق آخرم دهنم گذاشتم جانان هم آش رو کامل خورد

  

 آفرین دختر خوب همیشه همینجوری غذا بخور_

  

 ی چسبید مرسیتو سرما خیل_

  

 نوش جان پاشو بریم_

  

از جاش بلند شد ظرفا رو تو سطل آشغال انداخت و بازوم و گرفت 

 و قدم زنان سمت خروجی پارک  راه افتادیم

  

 سردت نیست؟_
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 نه_

  

دستش و از رو بازوم برداشتم و به لبام نزدیک کردم و 

تم و بوسیدم،دستم رو تو دستش قفل کردم و داخل جیب کتم گذاش

 افتادیم...هم قدم با هم سمت ماشین راه 

 

 جان_بی_دل#

 ۴۴۳_پارت#

 

 )رها(

 

کنار آیدا و نیما و افسانه تو تراس نشستم،خونه حوصلم سر رفته 

 بود و ترجیح دادم بیام اینجا یه کم حال و هوام عوض بشه
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 بچه ها من از االن نمی دونم برای کنسرت سینا چی بپوشم_

 

 ن جواب دادآیدا رو به افسا

  

 خری بازم نمی دونی چی بپوشی؟تو هر روز لباس می _

  

 وا من کجام هر روز لباس می خرم؟_

 

 گفتم:

  

 منم معتقدم تو خیلی لباس می خری_
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 ببین داره کی این و بهم میگه_

  

 به نیما نگاه کردم که سرش تو گوشی بود

 

 نیما مشکوک میزنی خبریه؟_

 

 افسانه جواب داد

  

 ابا اینم ظاهرا گرفتار شدهآره ب_

 

 نیما چپ چپ نگاش کرد

  

 ببند افسان_
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 به به حاال طرف کیه_

 

 افسانه با شیطنت گفت:

  

 مبینا_

  

 متعجب به نیما نگاه کردم

  

 مبینا کیه؟_

  

 خواهر محمد دوست کسری و هم دانشگاهی جانان_
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اون  اوه اوه داداشش که االن احتماال از جانان و هر چیزی که به_

 ربط داره بدش میاد

 

 نیما آروم گفت:

  

نه بابا اینجوری نیست مبینا میگه هر کس بد جانان رو بگه _

 محمد جرش میده

  

 پس هنوزم عاشقه حاال تو چطوری با مبینا ریختی رو هم؟_

  

چند بار که هم و دیدیم حس می کردم بدش نمیاد باهام گرم _

داییش اونجا ئاتر اونم با دختر بگیره یه روز با اصرار بچه ها رفتیم ت

 بود دیگه شماره رد و بدل کردیم
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 تو و تئاتر؟_

  

بچه ها به زور بردن وگرنه من واقعا از تئاتر خوشم نمیاد خیلی _

 مسخره ست

  

 حاال رابطه تون جدیه؟_

  

 فعال که آره_

 

 افسانه لب زد

  

 دختر خوبیه من ازش خوشم میاد_

 

 آیدا تأیید کرد
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 نظر منم دختر خوبیهآره به _

  

لبخندی بهشون زدم کاش منم می تونستم با سینا کنار بیام و االن 

 مثل نیما شاد بودم،کاش می تونستم...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۴۴_پارت#

 

 )جانان(

 

 وارد کوچه شدیم دم در کسری رو پله ها نشسته بود،متعجب گفتم:

  

 ظهیر کسری این وقت شب اینجا چیکار می کنه؟_
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ماشین رو دم در پارک کرد از ماشین پیاده با دیدن کسری  ظهیر

 شدیم و سمتش رفتیم آروم گفتم:

  

 کسری_

  

 سرش و باال آورد این چشمای قرمز برای کسری بود؟ظهیر پرسید

  

 چی شده چرا اینجا نشستی؟_

  

 کسری رو به ظهیر لب زد

  

 رفت_
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 ظهیر اخماش تو هم رفت

  

 کی رفت؟_

  

 راضی رقت_

  

بود ظهیر بازوش و گرفت و از رو پله ها بلندش کرد اش گرفته صد

همراه هم داخل رفتیم سمت آسانسور رفتیم و سوار شدیم با غم به 

کسری نگاه کردم یاد محمد افتادم اونم تو عروسی تا این حد 

داغون بود چرا باید همیشه تو عشق یکی قربانی می شد؟آسانسور 

کردم و همراه کسری داخل در و باز ایستاد ظهیر کلید رو دستم داد 

رفتن منم پشت سرشون وارد شدم در و بستم و کفشام و در آوردم 

کسری و ظهیر رو مبل نشستن وارد آشپزخونه شدم و یه لیوان آب 

برای کسری ریختم سمتش رفتم و لیوان و رو میز جلوش گذاشتم 
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م ظهیر کنار کسری نشسته بود منم رو به روشون نشستم،ظهیر آرو

 پرسید

  

 نمی خوای حرف بزنی؟_

  

 با صدای گرفته جواب داد

 

دیروز بهم پیام داد یه چیزای عجیبی نوشته بود باورم نشد رفتم _

 دم خونه شون

  

 آب دهنش و قورت داد

  

 یه پسر بچه در و باز کرد بهش گفتم راضیه رو صدا کنه_
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 مکث کرد چشماش و با درد بست

  

دارن مُردم داداش تو اون لحظه ات کار بچه بلند گفت مامان باه_

مُردم اون این همه وقت بهم دروغ گفته بود چرا من که واقعا می 

 خواستمش چرا این کار و باهام کرد؟

  

ظهیر دستش و رو شونه ش گذاشت و بغلش کرد از جام بلند شدم 

دلم نمی خواست گریه هاش و ببینم اتاق مهمون رو براش آماده 

م لباسام و عوض کردم گوشیم زنگ خورد قمون شدکردم و وارد اتا

 نگاش کردم نیما این وقت شب چیکار داشت؟

 

 جان_بی_دل#

 ۴۴۵_پارت#
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 )ظهیر(

 

 کسری سرش و از رو شونه م بلند کرد نگاش کردم

  

می دونم سخته می دونم زمان میبره تا بتونی فراموش کنی اما _

بیای ش کنار تو تقصیری نداری پس سعی کن سرپا بمونی و باها

 ما هم کنارتیم

 

 سرش و زیر انداخت

 

فقط نمی خوام بقیه چیزی بفهمن من خودم بهشون میگم که به _

 مشکل برخوردیم

  

 باشه هر چی تو بخوای االنم پاشو برو بخواب درست میشه_
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 از جامون بلند شدیم

  

 تو میدونستی؟_

  

 آره_

  

 چرا بهم نگفتی؟_

 

نگاه کردم،عادت نداشتم کسری  ش درمونده و پریشون ٔ  به چهره

 رو غمگین ببینم

 

 می خواستم خودش بهت بگه_
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 تلخ خندید

  

یعنی اگه تو وادارش نمی کردی خودش نمی گفت؟می خواست _

 تا کی به این دروغ ادامه بده؟

  

 نمی دونم شاید اگه منم بهش نمی گفتم خودش می گفت_

  

رو شونه ش تی آه عمیقی کشید همراه هم سمت اتاق رفتیم دس

 گذاشتم

  

 برو داداش برو بخواب_
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وارد اتاق شد و در و بست پوف کالفه ای کشیدم می دونستم 

آخرش اینجوری میشه سمت اتاقمون رفتم در باز بود جانان پشت 

 به من با گوشی حرف میزد

  

 خب تو باید باهاشون حرف می زدی قانعشون می کردی_

  

 مکث کرد

  

ون ندارم نیما هرکاری دلشون می خواد رفتنشمن مشکلی با _

 میتونن انجام بدن

  

 سمتم برگشت با دیدنم یه دفعه رنگش پرید مشکوک میزد
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باشه نیما ممنون که گفتی ظهیرم سالم می رسونه تو هم سالم _

 برسون خداحافظ

  

 تماس رو قطع کرد در و بستم دکمه های پیرهنم و باز کردم

  

 اشت؟چبکار دنیما این وقت شب _

  

 پیرهنم و از تنم بیرون کشیدم

  

 در مورد یه موضوعی باهام مشورت کرد_

  

 کمربندم و باز کردم و شلوارم و بیرون کشیدم

  

 چه موضوعی؟_
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 جورابمم درآوردم و خودم و رو تخت انداختم

  

 حاال بعدا میگم_

 

چیزی نگفتم اما قطعا داشت یه چیزی رو پنهون می کرد چون 

برق رو خاموش کرد و کنارم دراز کشید به پهلو دراز چه بود دستپا

 کشیدم و نگاش کردم

  

 می دونی که نباید چیزی رو ازم پنهون کنی؟_

  

 آروم گفت:

  

 میدونم_
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 خوبه_

  

سرش و رو بازوم گذاشت چشمام و بستم فقط امیدوار بودم که 

 واقعا چیزی رو پنهون نکرده باشه...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۴۶_پارت#

 

 ان()جان

 

سینی شیرموز و کیک رو برداشتم و سمت اتاق کسری رفتم،در 

 زدم
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 بله_

 

در و باز کردم،کنار پنجره رو صندلی نشسته بود و نگاهش به 

بیرون بود،سینی رو روی میز گذاشتم و رو تخت نشستم،چند روزی 

قط موقع که پیشمون بود کال تو اتاق خودش و حبس کرده بود و ف

وادارش می کردیم بیاد بیرون که اونم بیشتر از  ناهار و شام به زور

 چند قاشق نمی خورد،آروم گفتم:

 

شاید االن تنها چیزی که بهش نیاز داری تنهایی باشه شاید از _

اینکه صدای آدمای دور و برت رو بشنوی اذیت بشی اما میشه از 

 راضیه متنفر نشی؟

 

 ت:فروغ بود،با صدای گرفته گف نگام کرد،چقدر چشماش بی
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 چرا نباشم؟می دونی چند وقته داره بازیم میده؟_

 

راضیه دختر خوبیه،قبول منم نمی تونم قانع بشم که چرا راستش _

رو نگفته اما جای اون نبودیم،موقعیت بدی داشته کسری،تو و 

خونواده ت رو خیلی باالتر از خودش دیده شاید ترسیده با گفتن 

 ماجرا تو بیخیالش بشیاصل 

 

 پوزخند زد

 

 می دونی دارم از چی می سوزم؟_

 

 منتظر نگاش کردم
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از اینکه نفهمید چقدر دوسش داشتم اگه می فهمید هیچ وقت _

 این کار رو نمی کرد

 

 با بغض نگام کرد

 

چرا نفهمید؟چرا نفهمید که اونقدر می خوامش که حتی اگه می _

 مشکلی نداشتم؟چرا نفهمید جانان؟دونستم بچه هم داره بازم 

 

 م پایین ریخت،صورتش قرمز شده بوداشکا

 

 من داشتم می رفتم خواستگاریش،کی می خواست بگه؟کی؟_

 

 دستاش رو مشت کرد
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 حالم از هر چی عشق و عاشقیه بهم می خوره_

 

 از ال به الی دندونای کلید شده ش غرید

 

 حالم از خودمم بهم می خوره که بازی خوردم_

 

 اشکاش پایین ریخت،زیر لب زمزمه کرد

 

 میمردم براش_

 

از جام بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم،وارد اتاقم شدم و رو تخت 

 داداشم مثل همیشه دادم،کسری باریدن ٔ  نشستم،به اشکام اجازه

 ...بود دهنده آزار برام حالش دیدن و بود
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 جان_بی_دل#

 ۴۴۷_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 اتاق شدم،المپ ها روشن بود اما خونه تو سکوت بود،درِوارد خونه 

و باز کردم،صدای آب از حموم میومد،لباسام رو درآوردم درِ حموم 

باز شد،جانان با حوله ای که دورش بود بیرون اومد،با دیدنش 

 لبخند زدم و جلو رفتم رو به روش ایستادم

 

 سالم خوش اومدی_

 

 ملبام و رو پیشونیش گذاشتم و بوسید
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 سالم،عافیت_

 

 مرسی_

 

 ختمموهاش و پشت گوشش اندا

 

 خانم ببخشید من یه سؤال بپرسم؟ _

 

 لبخند زد

 

 بفرما آقا در خدمتیم_

 

 چشمام و ریز کردم
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 شما چیکار می کنید هر روز از دیروز خوشگل تر میشید؟ _

 

 راستش رو بگم؟ _

 

 بله_

 

 با شیطنت گفت:

 

نازم و می خره آب زیر پوستم یه آقایی هست که از بس هر روز _

 میره خوشگل تر میشم

 

 خندیدم
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 باشه بسه دیگه چندش تر از این نشیم_

 

 اونم خندید،سرم و جلو بردم و بازوش رو گاز گرفتم

 

 آخخخ،ظهیر_

 

 نگاش کردم

 

 بود هفتگیم ٔ  اعتراض نداریم،سهمیه_

 

 چپ چپ نگام کرد

 

 گشنمه_
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پوشم و شام رو می  تا دست و صورتت رو بشوری منم لباس می_

 کشم

 

 باشه_

 

 سمت دستشویی رفتم

 

 ظهیر_

 

 نگاش کردم

 

 کسری رو هم صدا کن،حالش اصال خوب نیست_
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 سرم و به معنی تأیید تکون دادم

 

 جان_بی_دل#

 ۴۴۸_پارت#

 

جانان سینی چای رو روی میز گذاشت،به کسری نگاه کردم 

 حواسش به من نبود و به دیوار خیره بود

 

 کسری_

 

 جواب نداد،بلند تر گفتم:

 

 کسری_
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 نگام کرد

 

 ا شرکتفردا بی_

 

 آروم جواب داد

 

 حال ندارم_

 

 اونجا بهت نیاز هست_

 

 برام مهم نیست_

 

 اخم کردم
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 پس چی برات مهمه؟_

 

 بی حس جواب داد

 

 هیچی مهم نیست_

 

 از جاش بلند شد

 

 کجا؟_

 

 میرم یه هوایی بخورم_
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 بیرون اومد جانان رو بهش گفت:چیزی نگفتم،لباس پوشیده 

 

 مواظب خودت باش_

 

معنی باشه تکون داد و از خونه بیرون رفت،جانان کنارم  سرش و به

 نشست،چایی رو برداشتم و دستش دادم

 

 نگرانشم،تا حاال کسری رو اینقدر داغون ندیده بودم_

 

 نگاش کردم

 

 اگه االن یکی دو سال پیش بود و کسری رو اینجوری می دیدم_

یه پس گردنی میزدم بهش می گفتم خجالت بکش پاشو خودت و 

ع کن عشق دیگه چی میگه اما حیف که االن دستم کوتاهه جم
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نمی تونم هیچی بگم چون هر چی بگم یادم میندازن برای رسیدن 

 به مادمازل چیکارا کردم

 

 خندید

 

 آره بخند،بخند که با همین خنده هات از راه به درم کردی_

 

 خنده گفت:با 

 

تا یه  من اصال تو رو نمی دیدم که از بس جلوم رفتی و اومدی_

 کوچولو توجهم بهت جلب شد

 

 یه لنگه ابروم و باال دادم
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ا اینجوریه؟یعنی تو اصال و ابدا با دیدنم آب دهنت و قورت نمی _

 دادی؟

 

 بلند خندید

 

 چه خودتم تحویل می گیری،معلومه که نه_

 

 نفس عمیقی کشیدم

 

اشه اعتراف نکن که از همون روز اول دلت رفت برام ولی من ب_

 ونمکه می د

 

 دستش و رو ته ریشم گذاشت
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هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی حتی بتونم رو به روت بشینم _

 باهات درست حسابی حرف بزنم چه برسه به اینکه...

 

 نگاش کردم

 

 که برسه به اینکه چی؟_

 

 لبخند زد و آروم جواب داد

 

 ه برسه به اینکه عاشقت بشمچ_

 

ش رو آروم بوسیدم،دستاش نیشم باز شد،سرم و نزدیک بردم و لبا

رو دور گردنم حلقه کرد،هرم نفسهاش به گردنم می خورد،نفس 

 عمیقی کشیدم
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 االن فوتبال داره توله نکن_

 

خندید،دستی به موهام کشیدم،لباش رو روی گردنم گذاشت و 

 شد،با حرص گفتم:بوسید،فوتبال شروع 

 

 بازی حساسه_

 

خاموش کردم و عصبی  بازم خندید،کنترل تلویزیون رو برداشتم و

 گفتم:

 

 گور بابای فوتبال_
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با خنده از جاش بلند شد و پا به فرار گذاشت،از جام بلند شدم و داد 

 زدم

 

 نذاشتی فوتبال ببینم یه درصد فکر کن بذارم راحت در بری_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۴۹_پارت#

 

 )رها(

 

نشسته همراه افسانه و بردیا و نیما و مبینا و سینا دور هم تو کافه 

بودیم همه مون با مبینا خیلی زود صمیمی شدیم دختر خیلی خون 

 گرمی بود
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 خب ما می خوایم یه خبری بدیم_

 

 به بردیا که با نیش باز نگامون می کرد نگاه کردم

  

 چی؟_

  

 افسانه نگاه کرد و لب زدبه 

  

 عقدمونه دیگه ٔ  دو هفته_

  

 متعجب بهشون نگاه کردم

  

 کردید که میگید دو هفته دیگه عقدمونه؟ شما کی کاراتون رو _
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 نیما بلند گفت:

  

 وایسید ببینم برادر عروس پس چرا بی خبره؟_

 

 بردیا جواب داد

  

و همون  نداشتی تشریف شما و بودیم شما ٔ  چون ما دیشب خونه_

 دیشب همه تصمیمات گرفته شد

 

 پرسیدم

  

 حاال چرا اینقدر عجله کردید؟_
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 افسانه گفت:

  

 ی خوایم عروسی بگیریمما نم_

  

 یعنی چی؟_

  

 یعنی ترجیح میدیم یه مهمونی خودمونی باشه و بریم ماه عسل_

  

 لبخندی به روشون زدم

  

 پس مبارکه_

  

 مرسی عزیزم_
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گفتن قهوه م رو برداشتم و مزه کردم همه ش بقیه هم تبریک 

 حس می کردم مبینا استرس داره

  

 ترس داریمبینا مشکلی داری؟حس می کنم اس_

 

 جواب داد

  

راستش مامانم فکر می کنه با دوستم بیرونم االنم یه کم دیر _

 شده داره هوا تاریک میشه

 

 نیما گفت:

  

 پس پاشو برسونمت_
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 جاش بلند شدمبینا همراه نیما از 

  

 خیلی خوش گذشت ممنون از همگی خداحافظ_

 

 به سالمت_

  

جامون بلند شدیم و چهار  همراه نیما از کافه بیرون رفتن ما هم از

تایی بیرون رفتیم افسانه و بردیا ازمون خداحافظی کردن و رفتن 

 همراه سینا سمت ماشینش رفتیم و سوار شدیم

  

 افسانه لباس بخری؟دلت می خواد بریم برای عقد _

 

 نگاش کردم و جواب دادم
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 آره چرا که نه_

  

 ماشین و روشن کرد و راه افتاد...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۵٠_پارت#

 

سینا با حوصله و بدون اعتراض هرجا میرفتم دنبالم میومد دستم و 

 گرفت نگاش کردم

  

 حس می کنم این لباس تو تنت می تونه محشر باشه_
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کرد نگاه کردم یه ماکسی طالیی رنگ خیلی  به لباسی که اشاره

شیکی بود که رو سینه ش خیلی ظریف کار شده بود و از کمر به 

 ه بودپایین ساد

  

 می بینم که سلیقه تم خوبه_

  

 اگه خوب نبود که تو رو انتخاب نمی کردم_

  

لبخند زدم و دوتایی وارد مغازه شدیم فروشنده لباس رو دستم داد 

شدم لباس و پوشیدم و به آینه خیره شدم لباس  و وارد اتاق پرو

آستین نداشت و با چند بند به دور گردنم وصل می شد در و باز 

 سینا جلو اومد و نگام کرد لبخند زد کردم

  

 همونجور که فکر می کردم عالیه_
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 یعنی خوبه؟_

  

 مگه میشه تو یه چیزی بپوشی و بد باشه؟ _

  

 لبخند زدم

  

 برمی دارمپس همین رو _

 

 مبارکه_

  

در و بستم و لباس رو عوض کردم از اتاق پرو بیرون رفتم و لباس 

ش رو روی میز گذاشت آروم دم و دست فروشنده دادم سینا کارت

 گوشش گفتم:

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 این چه کاریه سینا لطفا بردار_

  

 این یه هدیه ست از طرف من_

  

کیسه رو چیزی نگفتم چون می دونستم فایده ای نداره فروشنده 

 دستم داد

  

 مبارکتون باشه_

  

 ممنون_

  

 از مغازه بیرون رفتیم رو بهش گفتم:

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 مرسی_

  

 مبارکت باشه_

  

 رو گرفت و همراه هم سمت خروجی رفتیم... دستم

 

 جان_بی_دل#

 ۴۵۱_پارت#

 

 )ظهیر(

 

لباسام و پوشیدم امروز باشگاه کلی کار عقب افتاده داشتم ادکلنم و 

خالی کردم از تو آینه جانان رو پشت سرم دیدم لباس رو خودم 

 بیرون تنش بود سمتش برگشتم
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 جایی می خوای بری؟_

  

 ن و برسونی خونه عمه؟آره میشه سر راه م_

  

 خونه عمه چه خبره؟_

  

 خبر خاصی نیست فقط می خوام برم پیششون_

  

 خیلی خب بریم_

  

دیم و حرکت کردم همراه هم از خونه بیرون رفتیم سوار ماشین ش

 خونه شون زیاد دور نبود،پرسید

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 میری باشگاه دیگه؟_

  

 آره_

  

 از کسری خبر داری؟_

  

 تقریبا می تونم بگم به خودش اومده آره یه کم بهتر شده_

 

 خدا رو شکر_

  

 ماشین رو دم در نگه داشتم

  

 ممنون_
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 از باشگاه اومدم میام دنبالت_

  

 خودم میام نیازی نیست_

  

 جدی نگاش کردم

  

 میام_

  

 باشه خداحافظ_

  

 خداحافظ_
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در و باز کرد و بیرون رفت منتظر موندم تا وارد خونه بشه در باز 

داخل رفت پام و رو پدال گاز گذاشتم و حرکت کردم یاد  شد و

مکالمه ش با نیما افتادم ماشین رو نگه داشتم از اینکه این حس بد 

برگشتم داخل کوچه و ماشین رو دورتر نگه تو دلم بود عصبی بودم 

داشتم به در خیره شدم جانان حتی امروز هم دستپاچه بود نمی 

واستم تو فکر رفتم نیما می دونم منتظر چی بودم و چی می خ

تونست چه کاری با جانان داشته باشه؟جانان می خواست نیما کی 

رو  رو قانع کنه؟پنج دقیقه گذشت کالفه پوفی کشیدم و ماشین

روشن کردم همین که می خواستم راه بیوفتم ماشین نیما از خونه 

بیرون اومد با دقت نگاه کردم جانان جلو نشسته بود پشت سرشون 

فاصله حرکت کردم دستام و رو فرمون مشت کردم زیر لب  با

 زمزمه کردم

 

وای به حالت جانان وای به حالت اگه چیزی رو مخفی کرده _

 باشی
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 د جواب دادمگوشیم زنگ خور

  

 چی میگی فرهاد_

  

 آقا قرار بود زود بیای پس چرا نرسیدی؟_

  

 من امروز نمی تونم بیام فرهاد_

  

 به... آقا امروز قرار بود_

 

 نذاشتم جمله ش رو کامل کنه داد زدم
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 گفتم نمی تونم بیام خودت یه کاریش کن_

  

ماشین رو دم تماس رو قطع کردم عصبی بودم خیلی عصبی نیما 

یه آپارتمان نگه داشت منم با فاصله ازش نگه داشتم همراه جانان 

از ماشین پیاده شدن و سمت آپارتمان رفتن زنگ در و زدن در باز 

شد و داخل رفتن عصبی از ماشین پیاده شدم اینجا دیگه کجا بود 

یه آقا وارد آپارتمان شد نذاشتم در و ببنده منم دنبالش داخل رفتم 

آسانسور رفتم رو طبقه پنج ایستاده بود منتظر نموندم تا سمت 

آسانسور پایین بیاد از پله ها باال رفتم طبقه پنجم تک واحدی بود 

وندم صدایی نمیومد دستم و رو چشمی در گوشم و به در چسب

گذاشتم تا من و نبینن زنگ رو زدم منتظر موندم تا در باز بشه در 

شوک زده نگاش کردم جانان که  باز شد با دیدن فرد رو به روم

 پشت سرش بود با دیدن هینی کشید داد زدم

  

 اینجا چه خبره؟_
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 جان_بی_دل#

 ۴۵۲_پارت#

 

 )جانان(

 

 اینجا چه خبره؟_

  

ترسیده به ظهیر نگاه کردم چجوری اومده بود اینجا؟محکم 

سیاوش رو هل داد و داخل اومد ضربان قلبم باال رفت سمتم اومد 

ک شده بود از ال به الی دندونای کلید شده ش چشماش وحشتنا

 غرید

  

 اینجا چه غلطی می کنی؟_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 آب دهنم رو قورت دادم با تته پته جواب دادم

  

 من...م_

  

 ا جلو اومد و گفت:نیم

  

 من توضیح میدم_

 

ظهیر مشت محکمی تو صورت نیما زد جیغ زدم دستش و 

 گرفتم،داد زد

  

 با زن من اومدی اینجا؟تو یکی زر نزن به چه حقی _
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 بلند گفتم:

  

 به خدا تقصیر من بود نیما هیچ گناهی نداره ولش کن_

  

 عصبی نگام کرد

  

 اینجا چه خبره یکیتون دهنتون رو باز کنید بگید_

  

درِ اتاق باز شد سونیا بیرون اومد و متعجب به ظهیر خیره 

 شد،سیاوش رو به ظهیر گفت:

  

خواهرم لطف کرد نذاشت زندگیمون تباه بشه ما خانومت به من و _

رو نجات داد آقا نیما هم لطف کردن این خونه رو در اختیارمون 

 گذاشتن تا آواره نمونیم
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 رو به روی ظهیر ایستادسیاوش جلو اومد و 

  

می خواستی ما رو به چه جرمی مجازات کنی؟به جرم بد کردن _

 داداشمون؟انصاف کجا رفته پس؟

  

 به سمت سونیا گرفت: دستش و

  

می خواستی با احساسات یه بچه چیکار کنی؟انتقام بگیری؟اگه _

 انتقام می گرفتی دلت خنک می شد؟

  

 ه گفت:اشکای سونیا پایین ریخت و با گری

  

 خیلی نامردی_
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 با دو وارد اتاقش شد ظهیر با عصبانیت داد زد

  

 سعید باید تاوان بده_

  

خواستی با ما بکنی به دور از انسانیت بود اینکه کاری که می _

کاری باهاش ندارم اما خدا خیلی دوست داره که همچین زنی بهت 

 داده

 

 پوزخند زد

  

 زنم با این کارش تو دردسر افتاد_

  

 به نیما نگاه کردم سمتش رفتم و دستمالی دستش دادم
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 شرمنده م نیما _

  

 چرت نگو دختر_

  

 رو گرفت رو به سیاوش گفت:ظهیر سمتم اومد و بازوم 

  

باالخره یه روزی سعید پیداش میشه و اون موقع هست که به _

 خاک سیاه میشونمش مطمئن باش

  

ز خونه بیرون کشید نیما بدون توجه به نیما من رو دنبال خودش ا

 دنبالمون اومد

  

 چیکارش داری ظهیر؟اذیتش نکن_
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 بلند گفت:

  

 به تو ربطی نداره_

  

 ماشین پرت کرد از ترس ضربان قلبم باال رفته بود...من رو تو 

 

 جان_بی_دل#

 ۴۵۳_پارت#

 

در واحد رو باز کرد داخل رفتم در و بست و پشت سرم اومد وارد 

و عوض کردم اونقدر استرس داشتم که حس  اتاق شدم و لباسام

می کردم فشارم افتاده بود ظهیر روبه روم به دیوار تکیه داده بود 
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آوردم و نگاش کردم چشماش اونقدر قرمز و عصبی بود  سرم و باال

 که واقعا نمی تونستم ترسم رو پنهون کنم آروم گفتم:

  

خواستم  من نمی خواستم آسیبی به تو و بنیامین برسه من نمی_

به دست شماها زندگی دو نفر تباه بشه سونیا حالش خیلی بد بود 

ه ازت پنهان نمی خواستم آهش دامن گیرمون بشه می دونم اینک

کردم اشتباه بوده اما باید چیکار می کردم؟باید میذاشتم اون کاری 

که می خواستید رو انجام بدید؟باید میذاشتم خودتون و اونا رو تباه 

 کنید؟

 

 م لب زدآرو

  

 خفه شو_
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 ظهیر_

  

 بلند داد زد

  

 گفتم خفه شو_

  

موهام رو با چیزی نگفتم با بغض نگاش کردم سمتم اومد یه دفعه 

 شدت کشید

  

 آخ_

  

 همونجور که موهام تو دستش بود خشمگین گفت:
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من بی غیرتم؟من بی غیرتم که زنم با پسر عمه ش میره خونه _

 فرض کردی؟داداش یه بی ناموس؟من و چی 

  

 موهام و بیشتر کشید دستم و رو دستش گذاشتم

  

 من هیچ راهی نداشتم ظهیر به خدا که نداشتم_

  

دستش رو بلند کرد چشمام رو بستم اما اتفاقی نیوفتاد چشمام رو 

 باز کردم دستاش رو مشت کرده بود بلند گفت:

 

خاک تو سرت ظهیر،خاک تو سرت که دستات رو باال می بری _

 ش رو می بندهچشما

 

 مشتش رو تو دیوار کوبید،جیغ زدم،داد زد
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سعید تو اصال چی می دونی؟تو اصال می فهمی درد من با _

 چیه؟تو هیچی نمی دونی،هیج کس دردم رو نمی فهمه

 

 با گریه لب زدم

 

 بگو بدونم بگو بفهمم_

 

 پوزخند زد

  

 گور خودت رو کندی جانان _

  

 گرفته بود دستش رو جلو آوردموهام رو ول کرد پوست سرم درد 
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 گوشی_

  

 متعجب نگاش کردم بلند داد زد

  

 کری؟میگم گوشی_

  

تو کیفم درآوردم و دستش دادم،انگشت اشاره ش رو گوشیم رو از 

 باال آورد

  

 حق نداری پات رو از خونه بیرون بذاری فهمیدی؟_

 

 به چه جرمی قراره زندونی بشم؟_
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م که می تونم کاری کنم نتونی از ببین من االن اونقدر عصبی_

جات تکون بخوری چه برسه به بیرون رفتن پس دهنت رو ببند و 

 چیزی نگو 

  

از اتاق بیرون رفت صدای بسته شدن در و شنیدم رو زمین سر 

خوردم پاهام رو تو بغلم جمع کردم اشکام پایین ریخت من اشتباه 

چسبوندم و چشمام کرده بودم اما چاره ای نداشتم سرم رو به دیوار 

رو بستم ظهیر من رو نمی بخشید خدایا خودت میدونی نیتم چی 

 ..بود خودت ظهیر رو آروم کن.

 

 جان_بی_دل#

 ۴۵۴_پارت#

 

 )ظهیر(
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در و باز کردم و وارد خونه شدم ساعت دو نصفه شب بود نمی 

دونستم چقدر تو خیابونا چرخیده بودم همه جا تاریک بود وارد اتاق 

رو سجاده نشسته بود و قرآن دستش بود با دیدنش شدم جانان 

آروم عصبانیتم بیشتر شد هر چقدر تالش می کردم تا خودم رو 

کنم نمی شد نمی تونستم بدون توجه بهش لباسام رو عوض کردم 

قرآنش رو روی میز گذاشت و از جاش بلند شد چادرشم درآورد با 

 صدای گرفته گفت:

  

 سالم_

  

 زد جوابی ندادم آروم لب

  

 شام خوردی؟_
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 بدون توجه بهش سمت تخت رفتم و دراز کشیدم

  

 شام رو برات گرم کنم؟_

  

یره شدم سمتم اومد رو تخت نشست دستش رو روی به سقف خ

 بازوم گذاشت

  

 ظهیر_

 

 بدون اینکه نگاش کنم گفتم:
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وقتی یکی جوابت رو نمیده یعنی دوست نداره باهات حرف بزنه _

اره باهات حرف بزنه یعنی نمی خواد صداتم وقتی هم دوست ند

 بشنوه درک این قضیه اینقدر سخته که الل نمیشی؟

  

نگفت می تونستم االن تصور کنم چشماش چقدر مظلوم چیزی 

 شده چشمام رو بستم

  

 چراغ رو خاموش کن_

  

 از جاش بلند شد و چراغ رو خاموش کرد آروم گفت:

  

 برم بیرون بخوابم؟_
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استم مظلوم باشه دلم می خواست رو اعصابم راه بره االن نمی خو

 بلند گفتم: تا همه عصبانیتم رو روش خالی کنم در و باز کرد

  

 پات و از اتاق بیرون نمیذاری_

  

مطیعانه در و بست و سمتم اومد رو تخت دراز کشید چشمام رو 

دوباره بستم بیشتر از هر چیزی به خواب نیاز داشتم شاید خواب 

 ت آرومم کنه جانان آروم گفت:می تونس

  

 بغلم نمی کنی؟_

  

اش رو دور پشت بهش خوابیدم و توجهی بهش نکردم از پشت دست

 شکمم حلقه کرد و صورتش رو بهم چسبوند با بغض لب زد
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 تو بغلم نکنی من که می تونم بغلت کنم_

  

چیزی نگفتم چشمام رو بیشتر روی هم فشار دادم دستام رو مشت 

ودم و نقطه ضعفم متنفر بودم،از اینکه این صدای پر کردم از خ

بیشتر به بالش  بغض کنترلم رو ازم می گرفت بیزار بودم،سرم رو

 چسبوندم و سعی کردم بخوابم تا دلم کم نیاره...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۵۵_پارت#

 

 )جانان(
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لباس پوشیده از اتاق بیرون رفتم،ظهیر مشغول خوردن صبحونه 

وی آینه مقنعه م رو صاف کردم و آروم بود بی توجه بهش جل

 گفتم:

 

 خداحافظ_

 

 کجا؟_

 

 سمتش برگشتم

 

 دانشگاه_

 

 پوزخند زد
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مطمئنی میری دانشگاه؟کس دیگه ای نیست بخوای بری _

 ناجیش بشی؟

 

 چیزی نگفتم،جدی به صورتم نگاه کرد

 

 نمیری_

 

 اخم کردم

 

 چرا؟_

 

 جواب داد
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یت از بدبخت بیچاره ها می ترسم از خونه بری بیرون ستاد حما_

بزنی آخه نه که عادت داری تو هر چیزی خودت و بندازی وسط 

 برای این میگم

 

 نفس عمیقی کشیدم،سمت در رفتم که بلند گفت:

 

 پاتُ از خونه بیرون نمیذاری_

 

 کالفه سمتش برگشتم

 

 امتحان دارم نمی خوام دیر برسم_

 

 نمی خوام بری_
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؟مگه چیکار کردم که اصال چرا باید به خاطر حرف تو نرم_

 اینجوری می کنی؟

 

 ایستاداز جاش بلند شد،سمتم اومد رو به روم 

 

 تا وقتی یاد نگرفتی تو هر ماجرایی نباید دخالت کنی وضع همینه_

 

 عصبی خندیدم

 

چند روزه باهام حرف نمی زنی چیزی نگفتم با اینکه هر کاری _

ه اما بازم گفتم جانان که انجام دادم فقط به خاطر تو و بنیامین بود

حق داره عصبی باشه پس هیچی نگفتم و دووم آوردم،هر چی 

ستی بهم گفتی گفتم جانان بیخیال فقط عصبیه حالش بده خوا

 چیزی نیست به دلیل نگیر
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 دستم و رو قلبم گذاشتم و با بغض گفتم:

 

قلبم درد گرفت نصفه شب اومدم تو پذیرایی تا فکر نکنی دارم با _

 ایی ازت محبت و توجه گدایی می کنممظلوم نم

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

ازدواج کردیم کم ازت توهین و تحقیر نشنیدم،کم از وقتی با هم _

به خاطر کارا و حرفات بغض نکردم و اشک نریختم ولی هر بار هر 

 چی شد بخشیدم چون عاشق بودم

 

 صدام و باالتر بردم
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اوتم کرد،زهر از وقتی یادم میاد هر کی بهم رسید قض_

 نبودن ریخت،اذیتم کرد اما مهم نبود چون اونا اونقدرا برام با ارزش

 

 دستم و رو سینه ش کوبیدم

 

 جان_بی_دل#

 ۴۵۶_پارت#

 

اما تو فرق داری اجازه نمیدم کسی که عاشقشم تحقیرم کنه،من _

حاضرم برات جونمم بدم اما نمی تونم قبول کنم تو هم یکی از 

رم داده نمی تونم قبول کنم که کسی که دنیام آدمایی باشی که آزا

ذاره و باهام مثل عروسک کوکی شده بخواد شخصیتم رو زیر پا ب

 رفتار کنه
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 با اخم خیره بهم نگاه می کرد،جدی و شمرده گفتم:

 

من زندانی نیستم تو هم زندان بانم نیستی که بخوای برای _

هی هم مرتکب بیرون رفتنم اجازه صادر کنی،اگه از نظر تو اشتبا

 شده باشم دارم با دیدن بی توجهی هات تاوانش رو میدم

 

رفتم دستم و رو دستگیره گذاشتم نذاشت در باز بشه و سمت در 

 بست،جلوی در ایستاد همونجور که سرم زیر بود با اخم گفتم:

 

 برو کنار_

 

 توجهی نکرد سرم و باال گرفتم آروم گفت:

 

 می دونی که می تونم نذارم بری؟_
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 با صدای لرزون لب زدم

 

کلفت داری،دستاتم آره می تونی،چرا نتونی؟زور بازو داری، صدای _

که سنگینه خیلی راحت می تونی نذاری برم،اینا که هیچ می تونی 

با یه دست بازوم رو بگیری و بندازی تو اتاق درم ببندی آب و غذا 

 هم ندی و بمیرم،غیرت داری دیگه غیرت این شکلیه

 

 الی دندوناش غرید از ال به

 

 بسه_

 

 با بغض خندیدم
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که کار بدی کرده باشم چند روزه تو چرا بس باشه؟وقتی بدون این_

خونه آدم حسابم نمی کنی چرا باید بس کنم؟نیستی اصال،فقط شبا 

برمی گردی خونه اونم به خاطر همون غیرتی که هی می چسبونی 

م؟خفه تنگ جمله هات این کارم می کنی،می خوای چیزی نگ

 بشم؟چشم هیچی نمیگم

 

چشمم پایین ریخت،با  در و باز کردم،بازوم رو گرفت،قطره اشکی از

 بغض گفتم:

 

 جون ندارم صدای داد زدنات رو بشنوم بذار برم_

 

 گوشی رو جلوم گرفت،با صدای گرفته گفت:

 

 بدون گوشی هیچ وقت بیرون نرو_
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دستاش و رو از شدت فشاری که روم بود به سکسکه افتادم،دو تا 

 صورتم گذاشت و اشکام رو پاک کرد آروم لب زد

 

 می رسونمت_

 

 با صدای تو دماغی گفتم:

 

 نمی خوام_

 

دستش رو کنار زدم و از خونه بیرون رفتم،سمت پیاده رو راه 

افتادم،عصبی دستم و رو صورتم کشیدم دلم نمی خواست سوار 

گوشیم تاکسی بشم،حس می کردم با قدم زدن حالم بهتر میشه،

 زنگ خورد بهار بود با سرفه صدام رو صاف کردم و جواب دادم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 جان_بی_دل#

 ۴۵۷_پارت#

 

 جانم_

 

 صدای سرحالش تو گوشی پیچید

 

 سالم عشقم_

 

 سالم_

 

 چطوری عزیزم؟_
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 خوبم گلم تو خوبی؟_

 

 عالی_

 

 خدا رو شکر_

 

جانان زنگ زدم بگم نمیرسم برای امتحان بیام بببن با بچه ها _

 ید لغو کنید امتحان رو؟می تون

 

 چرا نمی تونی بیای؟_

 

 جاده چالوس با بنیامین اومدم_
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 لبخند زدم،چقدر خوب بود که بنیامین با بهار حال خوبی داشت

 

به سالمتی،منم هیچی نخوندم بچه ها هم گفتن استاد اومد _

 بهش میگیم بندازه هفته بعد حاال نمی دونم چی میشه

 

 ن رو بکنید منم خوشحال میشماوکی عزیزم،شما سعی تو_

 

 صدای بنیامین اومد

 

 فسقلِ من؟چطوری _

 

 از ته دل گفتم:

 

 قربون صدات برم_
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 اووووه خدا نکنه حاال چی شده خانم اینقدر مهربون شده؟_

 

چیزی نگفتم،نمی دونم چه م شده بود چند روز بود که کمر درد 

 فتم:داشتم،سر جام وایسادم و به دیوار تکیه دادم سریع گ

 

 بچه ها من باید برم بعدا زنگ می زنم،فعال_

 

خداحافظی اونا نشدم و قطع کردم،سرم و زیر انداختم با منتظر 

دیدن دو جفت کفش که مقابلم بود سرم رو باال گرفتم،ظهیر 

 نگران گفت:

 

 خوبی؟_
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 تعقیبم می کردی_

 

 چیزی نگفت

 

 واقعا داشتی تعقیبم می کردی؟_

 

 اخم کرد

 

 تعقیبت کنم نمیذاشتم از خونه بیای بیرونمی خواستم _

 

 جوابش رو بدم که آروم گفت:خواستم 

 

 گفتی قلبم درد گرفته ترسیدم تنهایی حالت بد بشه_
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 نگاش کردم

 

 حالم بد بشه برات مهمه؟_

 

 نفسش رو کالفه بیرون داد،درد کمرم کمتر شده بود

 

ت به جای اینکه سؤاالی چرت و پرت بپرسی بگو چی شده؟کجا_

 درد می کنه؟ 

 

 چیزیم نیست_

 

 به ماشین اشاره کرد
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 سوار شو می رسونمت_

 

 خواستم مخالفت کنم که دستش و رو لبام گذاشت و جدی گفت:

 

 می رسونمت_

 

چیزی نگفتم،از ترس اینکه ممکن بود درد کمرم بازم شروع بشه 

 مخالفتی نکردم و همراهش سوار ماشین شدم...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۵۸_پارت#

 

 جانان()
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نگاه کردم ماکسی سرمه ای با رو به روی آینه ایستادم و به خودم 

حاشیه های زرشکی تو تنم قشنگ نشسته بود روسری زرشکیم رو 

هم رو موهام تنظیم کردم برق لبم و رو لبام کشیدم یه کمم 

ریمیل به مژه هام زدم ظهیر وارد اتاق شد نگاش کردم کت و 

توجه بهم با ادکلنش دوش گرفت  شلوار سرمه ای تنش بود بدون

ردم دو هفته بود که درست حسابی همدیگه رو با غم نگاش ک

تحویل نمی گرفتیم همه چیز مثل گذشته بود پیش هم می 

خوابیدیم با هم غذا می خوردیم ولی نمیذاشت تنهایی بیرون برم 

خودش من و می برد دانشگاه و برمی گردون ولی همین  که بهم 

د اخم برای من درد بود سرش و باال آورد و نگام کرتوجه نمی کرد 

 کرد

 

 فکر نمی کنی برق لبات تو چشم میزنه؟ _

 

 جواب دادم
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 نه همچین فکری نمی کنم چون خیلی کم زدم_

 

 مژه هاتم که رفته رو ابروهات چه خبره؟پاک کن_

 

 دیر شده الکی بهونه نگیر_

 

 خواستم از اتاق بیرون برم که دم در وایساد

 

 ا پاک نکنی جایی نمیریمت_

 

کردم واقعا مثل همیشه بودم و ظهیر هیچ وقت به آینه نگاه 

 اعتراض نمی کرد متعجب نگاش کردم
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 صورتم مثل همیشه ست_

 

 نه امروز یه جوری شدی_

 

 چه جوری شدم؟ _

 

 کالفه گفت:

 

 باهام بحث نکن پاک کن_

 

زی پاک نمی کنم چون فقط بهونه میاری دوست داری به هر چی_

 گیر بدی

 

 اخم کرد
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 نمیاماینجوری _

 

 خب نیا_

 

 از کنارش رد شدم،سمت در رفتم تا کفشم رو بپوشم

 

 جانان_

 

 جواب ندادم،کنارم وایساد و باز صدام زد

 

 جانان_
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سمتش برگشتم با ریختن لیوان آب رو صورتم جیغ زدم،شوک 

شده سرجام ایستادم،سرم و باال آوردم با نیش باز نگام می 

 جیغ زدمکرد،

 

 ظهییییر_

 

 :با خنده گفت

 

 جاااانم_

 

 عصبی نگاش کردم،لبخندش رو جمع کرد و جدی گفت:
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اینکه از دستت عصبیم به جای خود ولی قرار نیست وقتی اینقدر _

خوشگل و خواستنی شدی بذارم بری مهمونی پس از این به بعد 

 به جای بحث کردن خودت پاک کن که دیگه آب مصرف نشه

 

 خواست فقط جیغ بزنم...وارد اتاق شدم،دلم می با حرص 

 

 جان_بی_دل#

 ۴۵۹_پارت#

 

زنگ رو زدم در باز شد داخل رفتیم عمه و عمو رضا با دیدنمون 

 سمتمون اومدن و با هم روبوسی کردیم،عمه مهربون نگامون کرد

  

 خیلی خوش اومدید عزیزم_
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 ظهیر جواب داد

  

 ممنون مبارکشون باشه-

  

هم جمع بودن سمت ویدا  پرسی کردیم بچه ها دوربا همه احوال

رفتم کوچولوی قشنگم رو دستاش بود با دیدنش دلم ضعف رفت 

 کنارش نشستم دستای کوچیکش رو تو دستام گرفتم

  

 وای عزیز دلم من قربونت برم کوچولوی من_

  

 به ویدا نگاه کردم

  

 چطوری عزیزم؟نیکان کوچولوی من چطوره؟ _
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 وسیدمدستای تپلش رو ب

  

 ویدا لبخندی به روم زد 

 

 تو خوب باشی ما هم خوبیم_

 

 گونه ش رو بوسیدم

 

 قربونت برم،من برم پیش بقیه _

 

 برو گلم_

 

 بنیامین با دیدنم معترض لب زد

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 ازمون خبر نداری خوش میگذره؟_

  

 به بهار اشاره کردم

  

 تو که با بهار خانم سرگرمی دیگه چیکار به من داری؟_

  

 بهم رفت،گونه ش رو بوسیدمه ای چشم غر

 

 فدای چشم غره های عمو جان_

 

 لبخند زد
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 بازم خر شدم_

 

 گونه م رو بوسید

  

 سالم_

  

 سمت رها برگشتم آروم جواب دادم

  

 سالم_

  

 کنار بچه ها ایستاد سینا هم کنارش ایستاد و رو بهم گفت:

  

 خوبی؟ _
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 لبخندی به روش زدم

 

 ممنون خوبم_

  

ون دور شدم و سمت بابا و مامان رفتم کنار بابا ایستادم ازشیه کم 

 با لبخند نگام کرد

  

 چطوری عزیزم؟از زندگیت راضی هستی بابا؟_

  

 لبخند زدم

  

 راضیم بابا بیشتر از هر وقت دیگه ای از زندگیم راضیم_
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 خوشحالم برات_

  

مامان نگام کرد از وقتی که پیش بنیامین رفته بودم بین من و 

ان فاصله افتاد فاصله ای که مامان تالشی برای بهتر شدنش مام

 نمی کرد

  

 مامان خوبی؟_

  

 لبخند زد

  

 خوبم عزیزم_
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افسانه و بردیا هنوز نیومده بودن سمت مبال رفتم و نشستم درد 

کمرم اذیتم می کرد دستم و رو کمرم گذاشتم و آروم ماساژش 

 دادم ظهیر کنارم نشست نگام کرد 

 

 ت پریده؟چرا رنگ_

  

 چیزی نیست باز کمرم درد می کنه_

  

 باید حتما بریم دکتر اینجوری نمیشه_

  

گذاشت و آروم ماساژ داد اخم داشت حرصم دستش و رو کمرم 

گرفت نمی دونم چه م شده بود اما زود زود بغض می کردم من 

 واقعا اینجوری نبودم دستش و از رو کمرم کنار زدم
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 اگه برات مهمم اخمات و وا کننوازشت رو نمی خوام _

  

بی حرف نگام کرد بدون توجه بهم به رو به رو خیره شد عصبی از 

شدم و سمت ساغر رفتم همین که کنار ساغر ایستادم  جام بلند

صدای جیغ و سوت بلند شد افسانه و بردیا داخل اومدن با 

 خوشحالی سمتشون رفتیم افسانه رو بغل کردم

  

 ماه شدی عزیز دلم_

  

 لبخند زد

  

 قربونت برم من_

  

 رو به بردیا گفتم:
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 تو هم خوشتیپ شدی_

  

 خندید

  

 خوشتیپ بودمقبال هم _

  

سمت جایگاهی که براشون چیده بودن رفتن و نشستن عاقد هم 

نشست تا زودتر خطبه عقد رو جاری کنه با لبخند بهشون نگاه 

 کردم از ته دل براشون آرزوی خوشبختی کردم...

 

 جان_یب_دل#

 ۴۶٠_پارت#
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 )رها(

 

چراغا رو خاموش کرده بودن و همه مشغول رقصیدن بودن بزرگترا 

 ونور سالن بودن و دیدی به ما نداشتنهم ا

  

 بهم افتخار نمیدی بانو؟-

  

لبخندی به روی سینا زدم و دستم و تو دستش گذاشتم رفتیم 

وسط و هماهنگ با هم شروع کردیم به رقصیدن ظهیر و دیدم که 

تنها یه گوشه نشسته بود دست خودم نبود با دیدنش غمگین می 

ینا جمع کردم و سعی کردم شدم حواسم رو به نگاه عاشقونه س

حداقل تو این لحظه ظهیر رو از ذهنم دور کنم... اونقدر رقصیده 

بودیم که دیگه هیچ کدوممون توان سرپا موندن رو نداشتیم سمت 

 برداشتیم و سر کشیدیم مبال رفتیم و نشستیم دو تا گیالس
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 کسی بهت گفته بود محشر می رقصی؟_

 

 ته بودبغض گلوم رو گرفت آره ظهیر گف

  

 خوبی؟_

  

 نگاش کردم سعی کردم لبخند بزنم

  

 واقعا محشر می رقصم؟_

 

 لبخند زد

  

 حرف نداری_
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به افسانه و بردیا نگاه کردم افسانه اصال حاضر نبود یه دقیقه 

 بشینه

  

 نقدر با انرژی تا حاال ندیده بودمعروس ای_

  

 خندید

  

عروسیش چقدر افسانه ست دیگه باید تصورش می کردی که تو _

 شیطنت می کنه

  

 طفلکی بردیا پدرش و درآورده نمیذاره بشینه_

 

 سینا جواب داد
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 انتخاب خودشه دیگه باید فکر اینجاهاشم می کرد_

  

 از جام بلند شدم

  

 کجا میری؟_

  

 کم هوا بخورم میرم یه_

  

 هوا سرده یه چیزی بپوش_

  

 باشه_
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دم عمیق نفس کشیدم کتم و برداشتم و تن کردم،وارد حیاط ش

ظهیر یه گوشه ایستاده بود و سیگار می کشید سمتش قدم 

برداشتم کنارش ایستادم به رو به رو خیره شدم دستم و سمتش 

 دراز کردم

  

 خواهر زنت قرض بدی؟به اندازه چند پک میتونی سیگارت و به _

  

 سیگار رو بدون حرف تو دستم گذاشت پک عمیقی کشیدم

  

 کشیحرفه ای می _

 

 تنهایی حرفه ایت می کنه_

  

 نگاش کردم سیگار دیگه ای برای خودش روشن کرد
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 زیاد روبراه به نظر نمیرسی_

 

 جواب داد

  

 تنهایی دکترتم کرده؟_

  

 عواشون شدهقیافه مردایی رو داری که با زناشون د_

  

 پوزخند زد

  

 از کی تا حاال قیافه شناس شدی؟_
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 به چشماش خیره شدم

  

 وقتی عشق و شناختماز _

  

 پکی به سیگارش زد

  

خوبه اما باید بیشتر رو خودت کار کنی چون اونقدرا هم قیافه _

 شناس نیستی

 

 خواستم چیزی بگم که جدی گفت:

 

نان اذیت بشه و این همیشه خواهر زن بمون رها،کاری نکن جا_

رو یادت نره که من اونقدر عاشق زنم هستم که تو هر حالتی چه 
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دعوا کرده باشیم و چه نه حواسم بهش هست که کسی اذیتش 

 نکنه پس تو هم حواست باشه

  

 ظهیر_

  

هر دوتامون سمت جانان برگشتیم نگامون کرد رو به ظهیر آروم 

 گفت:

  

 و بردیا تبریک بگیم اگه می خوای بیا بریم به افسانه_

  

ظهیر سیگارش رو خاموش کرد و بدون توجه بهم سمتش رفت 

ن به سیگار تو دستم خیره شد روم رو برگردوندم و به سیگار جانا

 کشیدنم ادامه دادم...
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 جان_بی_دل#

 ۴۶۱_پارت#

 

 )ظهیر(

 

درِ خونه رو باز کردم جلوتر از من داخل رفت در و بستم سمت اتاق 

رو عوض کردم و وارد دستشویی شدم دست و صورتم  رفتیم لباسام

اق بیرون رفتم رو مبل نشسته بود رو شستم،جانان تو اتاق نبود از ات

و پاهاش و تو شکمش جمع کرده بود و نگاهش خیره به فیلمی 

بود که از تلویزیون پخش می شد وارد آشپزخونه شدم شیشه آب و 

 یرایی شدماز یخچال بیرون آوردم و سر کشیدم وارد پذ

  

 فردا وقت می گیرم بریم دکتر_
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 آروم جواب داد

  

 نمی خوام_

  

 باش آماده فردا ندارم کشی ناز و ادا ٔ  حوصلهمن _

  

 نمی خوام_

  

 بلند گفتم:

  

 به درک_

  

 خواستم سمت اتاق برم 
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آره بگو به درک چه فرقی به حال تو می کنه من هر چقدرم حالم _

 آخرشم میری با رها سیگار می کشی بد باشه تو مشکلی نداری

  

 متعجب سمتش برگشتم،با پرخاش گفت:

  

ینجوری نگام می کنی؟االنم میتونی بری بخوابی و بگی به چرا ا_

 درک

  

دیگه از این بیشتر نمی تونستم تعجب کنم واقعا انگار یه جای کار 

 می لنگید جانان و پرخاش؟

  

 مشکلت چیه؟_
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 اشکاش پایین ریخت 

  

کار به مشکل من داری؟مگه برات مهمه من مشکل دارم؟چند چی_

 حالم و دیدی؟اصال برات مهم بود تو وقته اصال من و دیدی؟اصال

چه شرایطی هستم فقط به خاطر یه اشتباه باید این همه مجازات 

 بشم؟اونم اشتباهی که هر کس جای من بود انجامش می داد

  

 برای چی بود؟ به چشمای گریونش نگاه کردم این همه اشک

 

با رها بیشتر بهت خوش می گذشت که وسط مهمونی رفتی _

 پیشش...

 

 نذاشتم ادامه بده و داد زدم
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 بسه_

 

 انگشت اشاره م رو سمتش گرفتم

 

 بفهم چی از دهنت بیرون میاد_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۶۲_پارت#

 

اونقدر از من بدت میاد که حتی حاضر نبودی کنارم باشی و رفتی _

ح می دادی با رها سیگار بکشی تا اینکه کنار من حیاط؟ ترجی

 باشی؟

  

 منطقی از جانان بعید بوداین حجم از بی 
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اگه اونقدر خر باشی که تو ذهنت این چرت و پرتا رو ردیف کرده _

باشی دیگه هیچ حرفی ندارم،بشین همینجا توهم های تو ذهنت 

 رو مرور کن و زار بزن آفرین

 

 و نمیدی االنم درست حسابی جوابم_

 

 داد زدم

 

گار بکشم آره همه چیزایی که گفتی راسته حال کردم با رها سی_

 حرفی هست؟

  

دوباره اشکاش پایین ریخت داشت عصبیم می کرد اینکه به خاطر 

 رها داشت اینجوری اشک می ریخت حالم رو بد می کرد
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می خوام بخوابم گریه هم می کنی بی صدا باشه نمی خوام بد _

 خواب بشم

  

مظلوم نگام کرد بی توجه بهش وارد اتاق شدم برق و خاموش 

 عصبی شد بلند جانان ٔ  خت دراز کشیدم صدای گریهکردم و رو ت

 ش قطره هر با چون بودم متنفر هاش گریه از بستم رو چشمام

 از و کشیدم پوفی شد نمی اما بخوابم کردم سعی دادم می جون

 سرش ها بچه مثل و بود هنشست رفتم بیرون اتاق از شدم بلند جام

فتم و کنارش ر سمتش کرد می گریه و بود گذاشته زانوهاش رو و

 نشستم با دستم سرش و باال گرفتم،جدی گفتم:

 

چی شده االن؟این گریه ها برای چیه؟برای سیگار کشیدن من با _

 خواهرت؟
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 با گریه لب زد

 

 چرا باهاش سیگار کشیدی؟_

 

 نفسم رو کالفه بیرون دادم

 

 حیاط بودم اون اومد سیگار خواست من_

 

 زدید،چی می گفتیدداشتید با هم حرف می _

 

 بهش نگاه کردم

 

 دردت چیه که اینجوری زار میزنی؟_
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 با گریه گفت:

 

 خسته شدم_

 

 از چی؟_

 

 از اینکه بغلم نمی کنی_

 

دلم لرزید،داشت برای بغل نکردن من اینجوری اشک می 

 ریخت؟با صدای لرزون گفت:

 

 نمی بینی من و_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 جان_بی_دل#

 ۴۶۳_پارت#

 

 صورتش گذاشتم،اشکاش و پاک کردمدستام و دو طرف 

 

 من غلط کردم،شکر خوردم خوبه؟_

 

 این چشما داشت دیوونه م می کرد،آب دهنم و قورت دادم

 

فقط حالم بد بود،نمی خواستم نزدیکت بشم چون می ترسیدم _

لت ممکن اذیتت کنم بحث ندیدن نیست،من تو عصبی ترین حا

 میگی بچه؟هم برای تک به تک نفس هات جون میدم تو چی 

 

 لبام و رو چشمای ترش گذاشتم و بوسیدم،گرفته گفتم:
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 هیچ وقت به خاطر منِ االغ اینجوری اشک نریز_

 

دستم و دور تنش حلقه کردم و سرم و رو سینه ش گذاشتم،آروم 

 زیر گوشش زمزمه کردم

 

بعد هر چی تو بخوای همون ببخش برای همه چی از این به _

 باشه فقط گریه نکن

 

 باال گرفت سرش و

 

 هر چی بخوام؟_

 

 لبخند زدم
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 هر چی بخوای_

 

 دیگه کاری نکن حس کنم من و نمی بینی_

 

 چشم،دیگه چی؟_

 

جوری دوسم داشته باش که هیچ وقت به خاطر اشکایی که _

 ریختم پشیمون نشم

 

 عمیق نگاش کردم

 

ثانیه دارم بیشتر غرقت میشم پس اینم چشم  روز به روز ثانیه به_

 حلهبسته 
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 سرش و رو سینه م گذاشت

 

 حق نداشتی اینقدر باهام بد رفتار کنی به خاطر سیاوش و سونیا_

 

 نفس عمیقی کشیدم

 

من در برابر تو حق هیچی ندارم چرا؟چون نقطه ضعف دارم،نقطه _

ین ضعفم چیه؟اشکای خانم،تو هم که قشنگ حال می کنی با ا

 قضیه و تا می تونی سواستفاده می کنی

 

و مشت کردم،حالم بد بود،از اینکه اینقدر اذیتش می کردم دستام 

عصبی بودم،از اینکه اینجوری برای من اشک می ریخت از خودم 

 متنفر می شدم،لعنت به اعصاب نداشته م...
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 جان_بی_دل#

 ۴۶۴_پارت#

 

 )جانان(

 

تم بشه چند روز پیش با ظهیر رو صندلی منتظر نشسته بودم تا نوب

عالئمم رو بهش گفتم و اونم برام چند تا رفتیم دکتر و تموم 

آزمایش نوشت که باالخره امروز صبح جواب آزمایشا اومد تو 

شرکت یه کار مهم پیش اومده بود که ظهیر من و اینجا گذاشت و 

مجبور شد بره،به ساعتم نگاه کردم دیر بود و کلی کار داشتم امروز 

 سالگرد ازدواجمون بود

  

 تخانم فرهادی نوبت شماس_
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با شنیدن صدای منشی جام بلند شدم و سمت اتاق دکتر رفتم در 

 زدم

  

 بفرمایید_

  

 در و باز کردم و داخل رفتم

  

 سالم_

  

 سالم عزیزم_

  

 سمتش رفتم و آزمایشا رو روی میز گذاشتم
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 دو ساعت قبل جواب آزمایشا اومد_

 

کرد رو برداشت و رو چشماش گذاشت آزمایشا رو باز دکتر عینکش 

 و با دقت بررسیشون کرد رو بهم گفت:

  

 قبال گفته بودی که قاعدگیت منظمه درسته؟ _

  

 بله _

  

 عینکش رو در آورد و لبخندی به روم زد

  

به خاطر همین منظم بودن هم تا حاال متوجه نشدی ولی خب _

 کوچولو برای بعضیا پیش میاد،مبارکه مامان
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 م:متعجب نگاش کردم مامان؟ناباور گفت

  

 یعنی چی؟_

  

 یعنی چی نداره بارداری عزیزم_

  

 آخه چطور ممکنه من اصال..._

  

 نذاشت حرفم و تموم کنم

  

عزیزم بعضی وقتا ناخواسته پیش میاد و نمیشه کاریش کرد بهتره _

حتما خودت و به یه متخصص زنان نشون بدی به خصوص که 

 سته ستناخوا
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 آزمایشا رو برداشتمبا سستی از جام بلند شدم 

  

 ممنونم_

  

 خواهش می کنم_

  

 خداحافظ_

  

از مطب بیرون رفتم باورم نمیشد قدم زنان خودم و به صندلی های 

ایستگاه بی ار تی رسوندم و نشستم دستم و رو شکمم گذاشتم 

اما یعنی االن یه جنین توش بود؟ناخواسته اشکام پایین ریخت 

نستم من آمادگی مادر شدن و االن وقتش نبود من االن نمی تو

 نداشتم،دستام یخ زده بود...
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نمی دونستم چند ساعت رو اون صندلی نشسته بودم با صدای 

 گوشیم به خودم اومدم از کیفم بیرون آوردم

 

 جان_بی_دل#

 ۴۶۵_پارت#

 

 ظهیر بود چند بار سرفه کردم تا صدام صاف بشه

  

 جانم_

  

 را تلفن خونه رو برنمی داری؟چ_

  

 هنوز نرسیدم_
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 می دونی چند ساعته اونجایی؟_

  

 شب برات تعریف می کنم_

  

 صدات چرا گرفته؟_

  

 چیزی نیست_

  

 نگران پرسید

  

 دکتر چی گفت؟_

  

 چیز خاصی نیست نگران نباش_
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 بگو جون ظهیر_

  

 قطره اشکی پایین چکید

  

 به جون ظهیر چیزی نیست_

  

 یه خورده دیر برسم به،من اینجا خیلی کار دارم شایدخو_

  

 باشه عزیزم_

  

 مواظب خودت باش رسیدی پیام بده_
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 چشم_

  

 فعال_

  

 خداحافظ_

  

تماس رو قطع کردم خانمی که بچه کوچیکی دستش بود جلوم 

 ایستاد

 

خانم تو رو خدا یه کمکی بکنید به خدا بچه م مریضه پول دوا _

 به خاطر این بچه کمک کندرمونش رو ندارم 
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 نمکش با ٔ  بچه نگاه کردم یکی از دستاش قطع بود به چهرهبه 

 کیفم از پول لرزید،مقداری معصومش نگاه برای دلم کردم نگاه

 دادم دستش و درآوردم

  

 انشااهلل هر چی از خدا می خوای بهت بده_

  

 آب دهنم و قورت دادم زیر لب زمزمه کردم

 

 کردم من ناشکری نمی کنم غلط کردم خدا غلط _

 

ام و پاک کردم خدایا بچه م سالم باشه همین با فکر ظهیر اشک

بازم اشکم راه افتاد ببخش ظهیر ببخش برای وجود جنینی که از 

 و من عشق ٔ  جنس تویه گریه کردم لبخندی رو لبام اومد ثمره
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 دربست دادم می ظهیر به که شد می خبری ترین خوش باید ظهیر

 ...شدم وارس و گرفتم

 

 جان_بی_دل#

 ۴۶۶_پارت#

 

 )ظهیر(

 

در و باز کردم و داخل رفتم متعجب به زمین نگاه کردم المپا 

خاموش بود و کلی شمع رو زمین چیده شده بود و بین شمعا انگار 

راهی برای قدم برداشتن من بود آروم گام برداشتم جلوتر که رفتم 

ه بود وسط به جز شمع کلی گل به شکل قلب رو زمین ریخت

به رو به رو نگاه کردم جانان پشت میز وایساده پذیرایی وایسادم و 

 تنش قشنگی زرشکی ٔ  بود و با لبخند نگام می کرد پیرهن دکلته

 از تر داشتنی دوست ش بود،چهره پریشون دورش موهاش و بود
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 رو کیک به ایستادم کنارش و رفتم سمتش بود ای دیگه وقت هر

ود ب نوشته روش و بود کیک کنار یا برگه کردم نگاه میز

 بابا،مشکوک به جانان نگاه کردم

  

 چه خبره؟_

 

 نمی دونی؟_

  

 نگاش کردم

  

 نه_

  

 اخمو نگام کرد

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اذیت نکن_

  

 االن تو داری اذیت می کنی بگو چه خبره_

  

چیزی نگفت و فقط نگام کر به سر تا پاش نگاه کردم زیادی 

لبخندی به ر از این اذیتش کنم خواستنی شده بود دلم نیومد بیشت

روش زدم و لبم و به لباش نزدیک کردم و عمیق بوسیدم اونم 

 همراهیم کرد دم گوشش گفتم:

  

 سالگرد یکی شدنمون مبارک_

  

لبخند زد جعبه ای از تو کتم بیرون آوردم و دستش دادم با ذوق 

 جعبه رو گرفت و باز کرد به انگشتر ظریف و تک نگین نگاه کرد
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 گهوااای مرسی خیلی قشن_

  

 مبارکت باشه_

  

جعبه ای رو که با روبان پیچیده بود رو سمتم گرفت جعبه رو باز 

 کردم ساعت مشکی خیلی شیکی بود

  

 سلیقه ت رو تحسین می کنم_

  

 کاغذی که رو میز بود رو برداشت و سمتم گرفت

 

 باز کن_

 

 ردمبرگه رو باز کردم و متعجب به متن نوشته شده نگاه ک
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 باباییسالم _

 

 کردم،ناباور نگاه بود چسبونده برگه رو که هم آزمایشی ٔ  به برگه

 لباش رو وسیعی لبخند جانان کردم بلند و سرم خوندم رو متن باز

 بود

  

 چطور ممکنه؟_

  

 نمی دونم_

 

 پس دردی که داشتی به خاطر این بود؟_

  

 آره_
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 فقط نگاش کردم لبخندش جمع شد آروم گفت:

  

 اراحت شدی؟ن_

  

 میرم لباسام و عوض کنم_

  

خواستم از کنارش رد بشم که بازوم رو گرفت به چشماش نگاه 

 کردم غمگین گفت:

  

 چرا ناراحت شدی؟تو که بچه دوست داشتی_

  

 آب دهنش رو قورت داد
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 مشکلی داری؟_

  

 االنم بچه دوست دارم_

  

 پس چرا قیافه ت شبیه آدمای خوشحال نیست؟_

  

نگران توام نمی خواستم به این زودی همچین اتفاقی قط من ف_

 بیوفته نمی خوام اذیت بشی

  

 مظلوم نگام کرد

  

وقتی فهمیدم گریه کردم اصال حالم خوب نبود اما اتفاقیه که _

افتاده می خوام به خاطر مادر شدنم شاد باشم خدا اینجوری 

 خواسته پس من حرفی ندارم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 لبخند عمیقی زدم

  

تو خوشحالی و مشکلی با این قضیه نداری پس  ونماگه بد_

مطمئن باش من االن خوشحال ترین مرد روی زمینم که بچه ای 

 از جنس خودمون تو وجودته

 

 عمیق نگاش کردم

 

 مطمئنی می خوایش؟مطمئنی خوشحالی؟ _

 

 لبخند زد

 

 مطمئنم_
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دستم و دور کمرش گذاشتم و بلندش کردم و چرخوندم با خنده و 

 تم:بلند گف

 

 خدایا شکرت_

  

 پیشونیش رو بوسیدم

  

 تا لباسام و عوض می کنم شام و بکش که بدجور گشنمه_

  

 چشم_

 

 چشماش رو بوسیدم
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 فدای چشمات_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۶۷_پارت#

 

 )ظهیر(

 

جانان با سینی چایی سمتم اومد و کنارم نشست دستم و رو 

 شکمش گذاشتم و با ذوق گفتم:

  

 میمونه یا لوبیا؟ااالن این قد نخود _

  

 خندید
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 فکر کنم نخود_

  

 نگام کرد

  

 ظهیر_

  

 جانِ ظهیر_

  

 من می ترسم_

  

 از چی می ترسی؟_

  

 غمگین لب زد
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 حس می کنم نمی تونم مامان خوبی باشم_

  

 چرا همچین حسی داری؟_

  

چون خودم هیچ وقت درست حسابی مامان نداشتم یعنی گاهی _

فقط این و میدونم که مامان داشتن من  نداشتمداشتم و گاهی هم 

 با بقیه بچه ها فرق داشت

  

 آب دهنش و قورت داد

  

می ترسم همین باعث بشه نتونم به بچه م محبت کافی بدم _

تموم زندگی من با بنیامین گذشته اگه محبتی بهم شده از طرف 
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اون بوده مامان و بابا فقط گاهی یادشون میوفتاد که بچه هاشون 

 ت نیاز دارنبه محب

  

سرش و رو شونه م گذاشت دستم و رو شونه ش گذاشتم و به 

 خودم چسبوندمش

  

من مطمئنم که تو بهترین مامانی میشی که تا حاال دیدم شک _

 نکن،مگه از تو هم مهربون تر داریم فسقل مامان؟

 

 لبخند زد

 

دستام و دور شکمش حلقه کردم و چونه م رو روی موهاش 

 رو شکمش به حرکت در آوردم،آروم  زمزمه کردمتام و گذاشتم،دس
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اونقدری حالم خوبه و خرسندم که حس می کنم دیگه هیچی _

نمی تونه لبخند رو از رو لبام پاک کنه،حس عجیبی دارم،انگار 

 هنوزم باورم نشده که دارم بابا میشم و رو شوکم

 

 دستاش و رو دستام گذاشت،گردنش و بوسیدم

 

 یتت کنه به خصوص خودمنمیذارم کسی اذدیگه _

 

نگام کرد،چشمای زاللش صادق ترین چشمایی بود که تو زندگیم 

 دیده یودم لب زد

 

 چقدر خوبه که دارمت_
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لبخند زدم،چشمام رو بستم و عطر موهاش رو نفس کشیدم،من 

 این دختر رو،این چشما و این صدا رو می پرستیدم...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۶۸_پارت#

 

 )رها(

 

می خوام آخرین آهنگم رو تقدیم کنم به کسی که خب دوستان _

 کنید همراهی شده دنیام ٔ  خیلی وقته همه

  

صدای جیغ و سوت بلند شد با لبخند به سینا نگاه کردم همه 

فامیل اومده بودن و صندلی های ردیف اول نشسته بودیم تا 

ی خواست اینجای کار سینا عالی بود می دونستم این آهنگی که م
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من بود خودش بهم گفته بود که آخرین آهنگش برای  بخونه برای

 منه،همه سکوت کردن و سینا شروع کرد

  

من و زمین زد اون چاله ی گونه ات آرامشم شد چشمای بی » 

 « نمونت

  

 انگشت اشاره ش رو سمتم گرفت لبخند زدم

  

م به تو هر روز و هر شب تو رو آرزو می کردم مثل خوابه برام دار» 

 دم شهرو می گر

 همه دنیا بدونن این زیبای دیوونه مال منه 

 « وجودش آرامشمه دلیله خوبیه حاله منه

  

 همه با هم تکرار کردیم
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 همه ی دنیا بدونن عشقش فقط مال منه » 

 آخه همه دنیای منه دلش فقط جای منه 

 همه دنیا بدونن این زیبای دیوونه مال منه 

 وجودش آرامشمه دلیله خوبیه حاله منه

 

 همه ی دنیا بدونن عشقش فقط مال منه 

 « آخه همه دنیای منه دلش فقط جای منه

  

با لبخند نگاش کردم من تو تموم زندگیم شرمنده این پسر بودم با 

هیر بازم تنهام همه بد بودنام با همه گریه ها و ناله هام برای ظ

نذاشت و با آرامشش منم آروم کرد مطمئن بودم بیشتر دخترایی 

نجا بودن و با شوق نگاش می کردن آرزوشون بود برای یه که ای
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دقیقه جای من باشن و سینا عاشقشون باشه اما حیف که سینا 

 عاشق دختری مثل من شده بود...

  

ی دنیا شد  دوست دارم بیشتر از عشق احساسم چشمای تو همه» 

واسم ای دیوونه نمیدونی چقدر روت حساسم  هر شب هر شب 

 میذاری تویه خوابم پا 

 رویای تو نمیشه اصال تکراری 

 « دلتنگ میشم تا ازم چشم بر میداری

  

به ظهیر و جانان نگاه کردم لبخند به لب داشتن حالشون خوب بود 

ن تو نفس عمیقی کشیدم و نگاهم و به سینا دوختم حداقل اال

 کنسرت سینا حق نداشتم به ظهیر فکر کنم

  

 ه مال منه همه دنیا بدونن این زیبای دیوون» 
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 وجودش آرامشمه دلیله خوبیه حاله منه 

 همه ی دنیا بدونن عشقش فقط مال منه 

 آخه همه دنیای منه دلش فقط جای منه 

 همه دنیا بدونن این زیبای دیوونه مال منه 

 بیه حاله منه وجودش آرامشمه دلیله خو

 همه ی دنیا بدونن عشقش فقط مال منه

 « ی منهآخه همه دنیای منه دلش فقط جا

  

 )چال گونه ات( بیوسا سهرابی

 

 جان_بی_دل#

 ۴۶۹_پارت#
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از جامون بلند شدیم و براشون دست زدیم دخترا یک صدا جیغ 

 زدن

 

 سینا دوست داریم سینا دوست داریم_

  

احترام دستش و رو سینه ش گذاشت و خم  ٔ  سینا به نشونه

م شد،سالن روشن شد با دسته گلی که دستم بود سمت سینا رفت

بادیگاردا جلوی دخترا رو گرفته بودن و نمیذاشتن طرف سینا 

 برن،از بین جمعیت رد شدم و رو به روش ایستادم لبخند زدم

  

 عالی بودی_

  

 دسته گل و سمتش گرفتم خیره به چشمام گفت:
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 همین که رو به روم نشسته بودی کلی بهم انرژی داد_

  

 دسته گل و ازم گرفت

  

 ممنون_

  

 ن همه مون بیایم من به نمایندگی از بقیه اومدمنمیذاشت_

  

 سینا داره دیر میشه بجنب_

  

 سینا رو به پسر گفت:

  

 باشه االن میام_
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 بهم نگاه کرد

 

 فکر کنم باید برم،برنامه دارن_

  

عزیزم،امشب به مناسبت کنسرت تو میخوایم بریم بیرون با برو _

 ولی خودت نیستیبچه ها فقط نمیدونم چرا به مناسبت تو هست 

  

 خندید

 

اونا فقط دنبال یه بهونه هستن تا دور هم جمع بشن چه بهونه _

 ای بهتر از من

  

 امیدوارم بازم بترکونی من دیگه میرم_
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 مواظب خودت باش_

  

 طور خداحافظتو هم همین_

  

 خداحافظ_

  

از بین جمعیت رد شدم و خودم و به بیرون رسوندم عمیق نفس 

واست جدی تر به سینا فکر کنم بچه ها یه گوشه کشیدم دلم میخ

ایستاده بودن و منتظر من بودن ظاهرا بزرگترا رفته بودن اونا هم 

قرار بود امشب خونه عمو صادق جمع بشن سمتشون رفتم،آرمان با 

 نم گفت:دید

  

 رها هم اومد بشینید بریم_
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 به دور و بر نگاه کردم

  

 پس کسری کو؟_

  

 یام بیرون رفتگفت حال ندارم ب_

  

 متعجب نگاش کردم

  

 کسری حال بیرون اومدن نداشته باشه؟این دیگه واقعا عجیبه_

 

 آرمان گفت:
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 رها تو راه هم می تونی فکت و تکون بدی بشین_

  

 بهش رفتم و سوار ماشین بنیامین شدم....چشم غره ای 

 

 جان_بی_دل#

 ۴۷٠_پارت#

 

 )جانان(

 

یاد،طبق معمول اومده بودیم دربند و آرمان گارسون رو صدا زد تا ب

 بچه ها حتی بعد شام هم رضایت نمی دادن بریم

 

 بفرمایید_
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 آرمان رو به گارسون گفت:

 

 چهار تا قلیون با مخلفات برامون بیارید لطفا_

  

 چشم_

 

 بنیامین گفت:

  

آفرین می بینم که یه بار درست عمل کردی االن واقعا قلیون _

 می چسبه

 

 نیما لب زد

  

 این یه بار و منم موافقم_
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 ساغر نگاش کرد

  

واقعا تو چجور دکتری هستی؟آخه باید قلیون بکشی و بعد به _

 مردم بگی ضرر داره؟

 

 نیما جواب داد

  

میگم هر چقدر دوست داری بکش عاقبت نه هر کس بیاد پیشم _

 همه مون مرگه دیگه سخت نگیر

 

 داد تکون براش تأسف ٔ  رها سرش و به نشونه

  

 واقعا هر چیزی بهت می خوره به غیر دکتر_
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 به دور و بر نگاه کردم و حرفم رو به زبون آوردم

  

 جای افسانه و بردیا خالیه_

 

 آرمان معترض گفت:

  

این سلیطه خانم نباشه خوبه آدم یه کم  بابا چی چی رو خالیه_

 آرامش داره

  

 حتما یادم باشه برگشت این و براش تعریف کنم_

 

 :گفت بهم رو و برد باال تسلیم ٔ  به نشونه دستاش و
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 غلط کردم آقا من و با اون طرف نکن،بدبخت داداشم_

 

 رها رو شونه ش زد

  

 هووی خیلی هم دلش بخواد_

 

 صحرا هم لب زد

  

 ظاهرا هم که دلش خواسته_

  

 قلیون ها رو آوردن ظهیر دستم و گرفت و گفت:

  

 پاشو بریم_
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 نیما نگامون کرد

  

 کجا_

 

 ظهیر جواب داد

  

 میریم یه کم راه بریم_

 

 کیان گفت:

  

 خب بشینید بعدا با هم میریم_
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 ظهیر دستم و کشید

  

 دود قلیون برای جانان ضرر داره_

 

 معترض لب زدم

  

 ظهیر_

 

 نیما مشکوک نگامون کرد

  

 اونوقت چرا ضرر داره؟_

 

 ظهیر جواب داد
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 اونش رو دیگه تو دکتری باید بفهمی_

  

 ا متعجب نگام کردنیم

  

 حامله ای؟_

  

 سرم و زیر انداختم صحرا جیغ زد

  

 آره جانان حامله ای؟_

  

 کیان با تلفن حرف می زد ولی حواسش به ما بود صحرا بغلم کرد
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 مبارکه عزیز دلم_

  

 ساغرم بغلم کرد

  

 ممنونم_

  

پسرا هم تبریک گفتن به رها نگاه کردم شوکه شده بهم زل زده 

 م نگاهش کردم،بنیامین جلوم ایستاد لبخند قشنگی زدبود با غ

  

 فسقل من بزرگ شده و داره مامان میشه_

  

 لبخند زدم

  

 نمیشهفسقل تو برای تو همیشه فسقل میمونه و بزرگ _
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 محکم بغلم کرد

  

 قربون خودت و بچه ت بشم من_

  

 ااا خدا نکنه_

 

 بهار کنارم ایستاد

  

 میشه هابنیامین دیگه داره حسودیم _

 

 جان_بی_دل#

 ۴۷۱_پارت#
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 از بغلش بیرون اومدم بهار بغلم کرد

  

 مامان خوشگله مبارکه_

  

 مرسی عزیز من_

 

 ظهیر رو بهم گفت:

  

 بریم؟_

  

 بریم_
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از بچه ها دور شدیم و آروم شروع به قدم زدن کردیم با دیدن آلو 

 ترش و لواشک و این همه ترشی های خوشمزه دهنم آب افتاد

  

 ظهیر_

  

 جانم_

  

 آلو می خوام_

  

دستم و گرفت و سمت مغازه رفتیم از هر نوعش رو برام برداشت از 

 ردمدستش گرفتم و قاشق و دهنم گذاشتم با لذت مزه ک

  

 نمی خوری؟_
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 نه _

  

بی حرف مشغول شدم و در کوتاهترین زمان ممکن تمومش کردم 

خوردم ظهیر اصال حواسم به جایی نبود و تا آخرش رو با لذت 

 متعجب نگام کرد

  

 همه ش رو خوردی؟_

  

 آره_

  

 فکر نمی کنی خوردن این میزان ممکنه ضرر داشته باشه؟ _

 

 نیشم رو باز کردم
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 یه دفعه خیلی هوس کردم واقعا هم چسبید_

 

 سرش رو به معنی تأسف تکون داد

  

باید حتما به دکترت بگم که چقدر ترشی جات میخوری ولت _

 بح تا شب از این آت و آشغاال میذاری دهنتکنن از ص

  

 تمبازوش رو گرف

  

 دست خودم نیست خب دلم می خواد_

 

 دستش رو دور شونه م گذاشت

 

 قربون دلت برم_
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 خدا نکنه_

 

 اگه خسته شدی بشینیم_

 

 نه خوبم_

 

 صداش زدم

 

 ظهیر_

 

 جانِ دلم_
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 دوسِت دارم_

 

 سرجاش ایستاد،نیشش رو باز کرد

 

نستم حاملگی می تونه تا این حد مهربون ترت کنه که اگه می دو_

 زودتر اقدام می کردم

 

 چپ چپ نگاش کردم،دستش رو دورم حلقه کرد و گفت:

 

 من و این همه خوشبختی محاله_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۷۲_پارت#

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 )ظهیر(

 

 پیش بچه ها برگشتیم آرمان با دیدنمون گفت:

  

 بزنید دست قشنگه رو به افتخارشون_

  

 ها دست زدن رو بهشون گفتم:بچه 

  

 میرم دستام و بشورم_

  

سمت دستشویی رفتم دستم و شستم و آبی به صورتم زدم و 

بیرون اومدم رها دم در ایستاده بود نگام کرد غمِ چشماش معلوم 

 بود،روبه روم ایستاد آروم گفت:
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 خوشحالی؟خوشحالی داری بابا میشی؟_

  

 نباید باشم؟_

  

شی و یکی اون بالیی که تو سرم آوردی سر اگه دختر دار ب_

 بیاره چیکار می کنی؟دخترت 

  

 اخمام تو هم رفت

  

تو همیشه توهم این رو داشتی که من ولت کردم در حالی که من _

پنج سال زندان بودم و تو اصال وجود نداشتی این حرفا رو تموم 

 کن رها اینجوری خودتم بهتر می تونی زندگی کنی
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ر دادی اگه همچین اتفاقی برای دخترت بیوفته چیکاجوابم رو ن_

 می کنی؟

  

یه جوری بزرگش می کنم که مثل تو نشه که اگه یکی رو _

 دوست داشت بهش  وفادار بمونه

 

 چشمام رو ریز کردم

  

 نکنه دوست داری همچین اتفاقی براش بیوفته؟_

  

 پوزخند زد

  

 نه دوست ندارم امیدوارم آهم دامن اون رو نگیره_
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صورتم کشیدم کی از کنارم رد شد و وارد دستشویی شد دستی به 

 می خواست بفهمه همه چی تموم شده و باید بیخیال بشه؟

 

                 ** 

 )محمد( 

  

کنار کسری نشستم،هر وقت دلمون تنگ می شد اینجا پاتوق بود 

بام تهران آرامش خاصی بهم می داد یه چند وقتی بود کسری بهم 

 ه بود،نبود راضیه داغونش کرده بودریخت

  

 تونی ببخشیش؟نمی _

  

 نگام کرد
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 کی رو؟_

 

 راضیه_

 

 نفس عمیقی کشید

  

 می خواستم ببخشم_

  

 خب پس دیگه مشکلت چیه؟_

  

 غمگین نگام کرد
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خونه ش رو عوض کرده انگار آب شده رفته تو زمین بهش زنگ _

ام ببینمت،نیست زدم جواب نداد فقط پیام داد که دیگه نمی خو

 کسری،رفته

  

 مآه عمیقی کشید

  

نمی دونم حکمت این همه دل شکسته چیه چرا باید عاشق _

 آدمایی بشیم که تهش نرسیدنه

  

هیچ وقت فکرش رو نمی کردم راضیه این کار و باهام بکنه اون _

باهام بد کرد محمد اما منم بد کردم من حتی بهش فرصت توضیح 

 ندادم

  

 رد از تو جیبش بیرون آوردگوشیش زنگ خو
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 بله_

  

 رو به رو نگاه کردمبه 

  

 سالم خوبم خوبی_

  

 گوشیم رو درآوردم یه تماس از دست رفته از راحیل داشتم

  

 اونجا چه خبره کیان؟_

  

 به کسری نگاه کردم
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 داری شوخی میکنی؟_

  

 لبخند زد

  

 از طرف منم تبریک بگو نه نمی تونم بیام_

  

 شدم از جام بلند

  

 باشه خداحافظ_

 

 کرد نگاش کردمتماس رو قطع 

  

 خوشحالی خیر باشه_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج
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 نگام کرد

  

 جانان حامله ست_

  

 فقط نگاش کردم جانان حامله بود داشت مامان می شد؟

  

 محمد_

  

 از جاش بلند شد

  

 تموم شده داداش نباید خبر بارداریش اذیتت کنه_
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 لبخند تلخی زدم

  

داره مامان گه چرا این و میگی؟از اینکه تو که عاشق شدی دی_

میشه ناراحت نیستم من با خوشبختی جانان هیچ وقت ناراحت 

نمیشم فقط دست خودم نیست هر لحظه دلم براش می لرزه نمی 

 خوام اینجوری باشه اما واقعا دست خودم نیست

  

 دستش و رو شونه م گذاشت

  

 هم تموم میشهباالخره میگذره رفیق این روزای تلخ من و تو _

  

د اما فقط خدا می دونست که تا تموم شدنش جونی آره تموم میش

 برامون باقی می موند یا نه...
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 جان_بی_دل#

 ۴۷۳_پارت#

 

 )محمد(

 

ماشین رو داخل پارکینگ پارک کردم وارد حیاط شدم راحیل رو 

 دیدم که زیر درخت آلبالویی نشسته بود سمتش رفتم

  

 چرا اینجا نشستی؟_

  

شماش یه جوری بود انگار که ش رو باال آورد و نگام کرد چسر

 گریه کرده بود

  

 منتظر تو بودم_
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 منتظر من؟چرا؟_

  

 میشه بشینی؟_

  

 کنارش نشستم

  

 اتفاقی افتاده؟_

  

 این هفته قراره برگردم_

  

 به سالمتی_
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 به چشمام نگاه کرد

  

ای آخرین می دونم رفتنم برات اهمیتی نداره اما می خواستم بر_

 بزنمبار حرفام رو 

  

 منتظر نگاش کردم

  

من خیلی باهات بد کردم بارها هم به خاطرش معذرت خواهی _

کردم اما می خوام بدونی که این بار من صادقانه جلو اومدم من با 

تموم وجودم دوسِت دارم محمد و واقعا اگه بدونم یه درصد می 

 براش تونم تو دلت جا باز کنم قطعا تالش می کنم

  

 شمش چکیدقطره اشکی از چ
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خیلی سخته خودت کسی رو که االن عاشقشی یه زمانی ترک _

کرده باشی من دوسِت دارم محمد حتی اگه همین االن بهم یه 

فرصت دیگه بدی من برنمی گردم چون اصال اومدم تا بمونم 

 اومدم اینجا تا بهم بگی نرو اومدم تا بازم شانسم رو امتحان کنم

 

 گفتم: آروم

  

خوام بری راحیل من خیلی وقته بخشیدمت بیخیال من می _

گذشته شدم اما واقعا االن روبراه نیستم من دیگه اون محمد 

 گذشته نیستم نمی تونم هیچ عشقی بهت بدم

  

 لبخندی به روش زدم
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می دونم تغییر کردی خانم تر شدی پخته شدی اما منم تغییر _

 کردم دلم برای کسی جا نداره

  

 م اشکاش پایین ریخت مهربون نگاش کردمنفس عمیقی کشید

 

خوشحال شدم که می خوای بری چون مطمئن باش اینجا بمونی _

فقط خودت آسیب می بینی نمی خوام اذیتت کنم برو دنبال 

 زندگیت و مردی رو پیدا کن که از ته دلش بهت عشق بده

  

 با صدای پربغض گفت:

  

که یه روزی  ونم من امید دارمباشه میرم اما منتظرت می م_

 باالخره درِ قلبت و به روم باز می کنی
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 از جام بلند شدم

  

 کار خوبی نمی کنی منتظر موندنت دیوونگیه_

  

 گاهی باید دیوونگی کنیم تا زمان بگذره_

  

 لبخند زدم

  

اینم حرفیه،امیدوارم سفر بی خطری داشته باشی مواظب خودت _

 خل دیر وقتهباش االنم پاشو بریم دا

  

 ی خوام یه کم دیگه بمونمم_

  

 هوا سرده سرما می خوری_
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 اشکالی نداره_

  

 کتم و در آوردم و رو دوشش انداختم بهم خیره شد لب زدم

  

 شب خوش_

  

 از کنارش رد شدم

  

 محمد_

  

 سرجام ایستادم سمتش برگشتم با چشمای اشکی گفت:
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 عاشقتم_

  

گفته بودم چند بار گفته و به جانان چشمام رو بستم چند بار این 

بودم که با جون و دل می خوامش؟داشت مامان می شد؟چشمام 

 رو باز کردم با صدای گرفته گفتم:

 

کسی که همیشه این حرف و بهش میزدم داره مامان میشه،برو _

 پی زندگیت تا مثل من نشی

  

بدون توجه به صدای گریه هاش با شتاب سمت خونه گام 

 .برداشتم..

 

 انج_بی_دل#

 ۴۷۴_پارت#
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 )جانان(

 

ساعت سه نصفه شب بود و هر کاری می کردم خوابم نمی برد رو 

به روی تلویزیون نشستم روشنش کردم و بی هدف کانال ها رو 

باال و پایین می کردم به تبلیغاتی که پخش می شد نگاه کردم مرد 

داشت با لذت قاشق بستنی رو تو دهنش میذاشت و از 

دهنم و قورت دادم بدجور هوس کردم  ش می گفت،آبخوشمزگی

که می تونستم من به جای پسره اون قاشق بستنی رو بخورم 

شبکه ک رو عوض کردم خودم و سرگرم فیلمی که نشون می داد 

کردم اما هیچ جوره شکل و رنگ اون بستنی از ذهنم بیرون نمی 

پزخونه رفت تلویزیون و خاموش کردم و از جام بلند شدم وارد آش

و درِ یخچال رو باز کردم چون من بستنی دوست نداشتم و شدم 

 نا با خرید نمی وقت هیچ نداشت بهش خاصی ٔ  ظهیرم عالقه

 اصال چون سرم به بود زده که انگار بستم رو یخچال در امیدی
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 رفتم کلنجار خودم با بگذرم،کلی بستنی خوردن ازفکر تونستم نمی

ش رفتم و رو تخت سمت بود وابخ ظهیر شدم اتاق وارد آخرشم و

نشستم دلم نمیومد بیدارش کنم اما چاره ای نداشتم من تا بستنی 

 نمی خوردم نمی تونستم آروم بگیرم آروم صداش زدم

  

 ظهیر_

  

 تکون نخورد یه کم بلندتر گفتم:

  

 ظهیر_

  

 بازم تکون نخورد خوابش خیلی سنگین بود بازوش رو تکون دادم

  

 ظهیر_
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یه کم خودش و تکون داد و بدون اینکه هم رفت  اخماش تو

 چشماش رو باز کنه با صدای گرفته گفت:

 

 هوم_

 

 ظهیر پاشو_

 

 یکی از چشماش و به سختی باز کرد

  

 چرا؟_

  

 تو پاشو میگم_
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 اون یکی چشمشم باز کرد

  

 خیلی خوابم میاد چی می خوای_

  

 بستنی می خوام_

  

 با اخمای درهم نگام کرد

  

 چنده؟  ساعت_

 

 سه و نیم_

 

 متعجب گفت:
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این ساعت بستنی برات از کجا بیارم اصال تو که بستنی دوست _

 نداشتی پس چی میگی؟

  

آره دوست نداشتم ولی االن دلم می خواد تا نخورم نمی تونم _

 بخواب

  

 چشماش و بست،ضربه ای به بازوش زد

  

 بیا بخواب صبح میگیرم برات _

  

 م بگیرم االن می خوامصبح خودمم می تون_

  

 به سختی رو تخت نشست اخمو بهم نگاه کرد
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 اصال چرا تا االن بیداری که این ساعت هوس بستنی کنی؟_

 

 با بغض لب زدم

  

 خیلی خب اصال نمی خورم بخواب_

  

ش بلند شد خواستم رو تخت دراز بکشم که دستم و گرفت و از جا

 و غر زد

 

بغض کن،خانم چه ناز نازی شده هر وقت من مُردم برای بستنی _

بهش بگی باال چشمت ابرویه بغض می کنه بیا لباس بپوش تا منم 

 آبی به صورتم بزنم
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 با لبخند از جام بلند شدم و سمت کمد رفتم...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۷۵_پارت#

 

 )ظهیر(

 

جلوش گرفتم،با شوق از دستم سوار ماشین شدم و بستنی رو 

یه جا رو پیدا کردم که باز بود،قاشق  گرفت،بعد کلی گشتن باالخره

رو داخل بستنی گذاشت و سمت لباش برد اما وسط راه دستش 

 متوقف شد و به بستنی خیره شد

 

 چرا نمی خوری؟_
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چیزی نگفت،دستش شروع به لرزیدن کرد،اخم کردم و دستم و رو 

ق رو داخل ظرف گذاشتم،سرش رو سمت دستش گذاشتم و قاش

 اشکی بود نگران گفتم:خودم چرخوندم،چشماش 

 

 چی شده؟_

 

 با صدای لرزون گفت:

 

 نمی تونم_

 

 چی رو نمی تونی؟_

 

 نمی تونم بخورم_
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 یعنی چی؟چرا؟_

 

 دستاش رو مشت کرد،دستم و رو دستاش گذاشتم،یخ بود

 

 چی شده قربونت برم؟هوم؟_

 

 کردماشکاش رو پاک 

 

از من  وقتی بچه بودم خواهر مامان اومده بود خونه مون،همیشه_

 بدش میومد چون معتقد بود من زندگی خواهرش رو بهم ریختم

 

 آب دهنش و قورت داد
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وقتی اومد با خودش بستنی آورده بود از همون بستنی هایی بود _

 که من خیلی دوست داشتم

 

 باز اشکش پایین ریخت

 

 و به دخترا داد منتظر بودم به منم بده اما...وقتی بستنی ها ر_

 

 اما چی؟_

 

ما وقتی منم بستنی خواستم گفت باید به تو زهر داد به جای ا_

بستنی یه باز دیگه از من همچین چیزی بخوای زهر می ریزم تو 

 حلقومت

 

 با گریه گفت:
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من اونقدر بچه بودم که فکر می کردم دیگه حق خوردن بستنی _

کردم اگه بگم بستنی می خوام بهم زهر میدن،من  ندارم،حس می

 ز نگاهش،از حرفاش می ترسیدمفقط از خشمش،ا

 

 تموم بدنش می لرزید

 

من به خاطر همچین چیز احمقانه ای دیگه بستنی _

 نخوردم،من...من چقدر احمقم

 

 دو طرف صورتش رو گرفتم

 

 آروم عزیزم،آروم باش_
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 با لبای لرزون گفت:

 

ترسیدم،من همیشه از اون زن،از حرفاش،از داد من خیلی می _

 زش می ترسیدم اون به من...به منزدناش من از همه چی

 

دستم و رو لباش گذاشتم،داشتم دیوونه می شدم،دلم می خواست 

 اون زن مریض االن جلو دستم بود و گردنش رو خرد می کردم

 

باهات بیین نگام کن من اینجام این فقط یه ترسه که از بچگی _

 مونده دیگه تموم شده

 

 با اون نگاه معصومش خیره تو چشمام گفت:
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کسی رو نداشتم بهش بگم،فقط بنیامین رو داشتم،اگه به اونم می _

گفتم میرفت دعوا،من همیشه وقتی بستنی می دیدم دلم می 

 خواست

 

آب دهنم رو قورت دادم،به زور خودم و نگه داشته بودم تا داد 

م رو خالی نکنم،چرا این دختر باید اینقدر زجر نزنم،تا تموم خشم

 می کشید؟چرا؟

 

ه روانپزشکمم نمی تونستم بگم،حتی می ترسیدم به اونم حتی ب_

 بگم،من تو ترس سه سالگیم مونده بودم

 

سرش و رو سینه م گذاشتم و محکم به خودم فشارش دادم،سرش 

 و بوسیدم
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ینم من همه چی تموم شده آروم باش،من اینجام قشنگ تر_

 اینجام دیگه کسی قرار نیست اذیتت کنه

 

امین دستام مشت شد بهم گفته بود گاهی با یادآوری حرفای بنی

جانان با به یاد آوردن خاطرات بچگیش بهش حمله دست میده و 

بدنش می لرزه،لبام و نزدیک گوشش بردم و اونقدر زیر گوشش 

گفتن یه حرف زدم تا آروم شد و باالخره اشکاش خشک شد،گاهی 

جمله به بچه ای که بی پناهه چقدر می تونست به روح و روانش 

 آسیب بزنه و ما خبر نداشتیم...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۷۶_پارت#

 

 )ظهیر(
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از دستشویی بیرون رفتم و با حوله صورتم رو خشک کردم،ساعت 

هفت و نیم بود و دیرم شده بود،وارد اتاق شدم جانان رو سجاده 

تسبیح دستش بود و ذکر می گفت،سمتش رفتم نشسته بود و 

نتونستم بگذرم کنارش  چهره ش اونقدر دوست داشتنی بود که

نشستم و بهش خیره شدم چشماش بسته بود سرم و رو پاش 

گذاشتم و طاق باز دراز کشیدم چشماش و باز کرد با دستش آروم 

موهام و نوازش کرد من برای این دستا برای این چشما جون می 

 م لبخندی به روم زدداد

  

 نبود ببخشید نمی خواستم بد خوابت کنم ولی اصال دست خودم_

  

 لبخند زدم دستم و رو شکمش گذاشتم

  

 فدای یه تار موی خودت و این کوچولو_
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 پرسید

  

 دلت می خواد دختر باشه یا پسر؟_

  

 پسر_

  

 متعجب نگام کرد

  

 ومدمی خوشت بیشتر دختر ٔ  ولی تو که همیشه از بچه_

  

 االنم دختر دوست دارم_
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 پس چرا میگی پسر؟_

  

 تمدستم و رو صورتش گذاش

  

دختر داشتن خیلی سخته حس می کنم خیلی از پسر دار بودن _

سخت تره دختر خیلی لطیف تر و حساس تره یه کم از دختر 

 داشتن می ترسم

  

 لبخند زد

  

 سخته ولی شیرینه_

  

 به خصوص اگه مثل تو باشه_
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 سرش و پایین آورد و لباش و رو چشمم گذاشت و بوسید

  

اشه یا پسر همین که سالم باشه و برای من مهم نیست دختر ب_

 باباش تو باشی کافیه

  

سرم و بلند کردم و لباش و بوسیدم داشتن جانان قشنگ ترین 

 اتفاق زندگیم بود...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۷۷_پارت#

 

 )رها(
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صندلی پارک نشستیم چند ماه از اولین با سینا کنار هم رو 

انواع شهرها  کنسرتش گذشته بود و بعد از اون کنسرتای دیگه تو

برگزار کرد و االن دیگه میشه گفت برا خودش معروف شده بود به 

قیافه ش نگاه کردم امروز از بس اصرار کردم که بیایم بیرون قدم 

ابی بزنه و بزنیم به خاطر طرفداراش مجبور شده بود عینک آفت

 کالهم سرش بود با خنده گفتم:

  

 تهسینا اصال آفتاب نیست عینکت و دربیار زش_

  

به نظرت اگه دربیارم می تونیم همینجوری آروم کنار هم _

 بشینیم؟

  

 معروف شدن زیاد هم خوب نیست آدم و محدود می کنه_
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 لبخند زد

  

معروف  آره واقعا بعضی وقتا پشیمون میشم که چرا کاری کردم_

 بشم و نمی تونم راحت تا سرکوچه برم

  

 نگاش کردم

  

ثل قبل باهام هر جایی بیای بدم میاد از اینکه دیگه نمی تونی م_

اما از اینکه معروف شدی نه تو لیاقت این حجم از دوست داشته 

 شدن و از طرف طرفدارات داری

  

 دستم و گرفت
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از دوست داشتن تو طرفدارا مهم نیستن مهم اینه که این حجم _

 دل تو باشه

  

از  لبخندم جمع شد من سینا رو دوست داشتم اون خیلی خوب بود

هر لحاظ ایده آل بود اما یه چیزی مانع نزدیک شدنم بهش می 

شد نمی تونستم بذارم از یه حدی بیشتر بهم نزدیک بشه و این 

اصال دست خودم نبود چند بار حتی در مورد خواستگاری حرف زده 

د اما من نمی تونستم واقعا فعال شرایطش رو نداشتم من با نبود بو

ا با اینکه بخوام با یکی دیگه ازدواج کنم ظهیر کنار اومده بودم ام

هنوز مشکل داشتم من همیشه تو رویاهای دخترونه م ظهیر و به 

عنوان شوهرم می دیدم و پاک کردن اون رویا و جایگزین کردن 

 ن می برد...یه رویای دیگه واقعا زما

 

 جان_بی_دل#

 ۴۷۸_پارت#
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نگاه کردم به دختر و پسرایی که اون طرف مشغول آب بازی بودن 

 برای اینکه حال و هوامون عوض بشه گفتم:

  

 سینا میای بریم آب بازی؟_

  

 شوخیت گرفته؟_

  

 نه اونا رو نگا خیلی حال میده پاشو بریم_

  

 جاجانان بیام من و بشناسن گیر میوفتیم این_

  

 نه تو پاشو اتفاقی نمیوفته_
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 مدستش و گرفتم و به زور بلند شد سمت دختر پسرا رفتی

  

 سالم برای دو نفر دیگه تو بازیتون جا دارید؟_

 

 پسر جواب داد

  

 چرا که نه خیلی هم خوبه_

  

دو تا شیشه آب دستمون دادن و به دو گروه تقسیم شدیم با سوت 

کردیم تا اونجایی که می تونستیم همدیگه یکی از بچه ها شروع 

شه رو خیس می کردیم حواسم نبود و یکی از پسرا از پشت ک شی

رو روم خالی کرد جیغ زدم و ک سمتش برگشتم منم آب و به 

صورتش پاشیدم سینا گروه مخالف من بود سمتم اومد شیشه آب 

من خالی شده بود چاره ای نداشتم و شروع کردم به دویدن اونم 
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پشت سرم دنبالم می کرد از پشت مانتوم و گرفت و رو چمن افتادم 

داشت و شیشه رو روم خالی  با یه دستش دستام و باال سرم نگه

کرد جیغ زدم اونقدر دست و پا زدم تا کالهش افتاد منم نامردی 

کردم و عینکش رو در آوردم همین که سرش و باال گرفت چند تا 

 دختر جیغ زدن

  

 سینا فرهادی_

  

 سینا با خشم نگام کرد نیشم و باز کردم و گفتم:

  

 هیچ وقت با من در نیوفت_

 

 

 دندخترا سمتش اوم
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 آقای فرهادی یه امضا میدید؟یه عکس میگیرید باهام؟_

  

 :لبخند بدجنسانه ای زدم و گفتم

  

 من میرم خونه آقای فرهادی خوش گذشت بای_

  

اون وسط مونده بود نیشم اخمو نگام کرد دورش رو گرفته بودن و 

و باز کردم و از کنارش رد شدم لبخند زدم حقش بود تا اون باشه 

 اینجوری خیس نکنه...دیگه من و 

 

 جان_بی_دل#

 ۴۷۹_پارت#
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 )ظهیر(

 

دکتر دستگاه و رو شکم جانان گذاشت کنارش ایستادم امروز برای 

 تعیین جنسیت اومده بودیم دکتر لبخند زد

  

 شیطونیچه بچه های _

 

 گنگ نگاش کردم

 

 بچه ها؟ _

 

 جواب داد

 

 بله یه آقا پسر و یه دختر خانم شیطون،مبارکه_
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 ناباور پرسیدجانان 

  

 دوقلو؟_

  

 خندید

  

 بله_

  

 از خوشحالی نمی تونستم باید چیکار کنم

  

 می خواید صدای قلبشون رو بشنوید؟ _
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 سریع جواب دادم

  

 بله_

  

 صدای قلبشون پخش شد جانان ناباور بهم نگاه کرد و گفت: 

 

 یعنی قراره دو تا بچه داشته باشیم؟_

 

م و لبخند زدم،جانان چشماش رو سرم و به معنی تأیید تکون داد

 بست و گفت:

 

می تونم اعتراف کنم این صدا قشنگ ترین صدایی هست که _

 شنیدم
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 دکتر جواب داد

  

 ای هر مادر و پدری قشنگ ترین باشهقطعا این صدا میتونه بر_

 

 از رو تخت بلند شد

  

 ممنون خانم دکتر_

  

 خواهش میکنم_

  

سر کنه شکمش بزرگ شده کمکش کردم تا مانتو و چادرش رو 

 بود و چهره ش رو با نمک کرده بود
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من یه سری چیزای مقوی و ویتامین و...نوشتم اینا رو حتما بخور _

گفتم رو هر روز انجام بده تا زایمان راحتی و ورزشهایی که بهت 

 داشته باشی به هیچ عنوانم نباید بهت استرس وارد بشه

  

 رو به من گفت:

  

ه وظایفت و خوب انجام دادی شوهر خوب چون تا حاال معلوم_

خانومت آرومه و بچه هاتم سالم هستن از این به بعدم تا موقع 

 شهزایمان همینجوری بمون تا مشکلی ایجاد ن

  

 ممنون نگران نباشید نمیذارم مشکلی ایجاد بشه_

  

 خوبه_
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 جانان لبخند زد

  

 ممنون با اجازه_

  

 خداحافظ_

  

 به سالمت_

  

 بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم،جانان نگام کرداز مطب 

  

 باورم نمیشه قراره دو تا بچه داشته باشیم_

  

 موجودهزیادم جای تعجب نیست ژنش تو خونواده ما _
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 من یه کم میترسم_

  

 از چی می ترسی؟ _

  

فکر اینکه چجوری دو تا بچه رو باید بزرگ کنیم من و می _

 ترسونه

  

 شیم چون باید دو تا گودزیال بزرگ کنیمخب قطعا بیچاره می_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۸٠_پارت#

 

 خندید
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 بچگیات شیطون بودی؟_

 

 جواب دادم

  

 راست باال می رفتیمامانم میگه از دیوار _

  

اوه پس امیدوارم بچه هامون به من برن من از جام تکون نمی _

 خوردم

  

 یعنی اونقدر آروم بودی؟_

 

 اب دادچشماش غمگین شد و آروم جو
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 آره _

 چیزی نگفتم،سرش و سمت پنجره چرخوند و ادامه داد

  

من مجبور بودم آروم باشم تو همون بچگی هم این و درک می _

کردم که حق ندارم صدام دربیاد چون اونموقع تو اون خونه کسی 

 دوسم نداشت

  

اخم کردم،چرا اینقدر این بچه رو اذیت کرده بودن؟سرش رو سمتم 

 لبخند تلخی زدبرگردوند و 

  

شوخی کردم امیدوارم بچه هامون مثل تو از دیوار راست باال برن _

ر بلند بخندن که ولی محکوم به سکوت نباشن دلم می خواد اونقد

 صدای خنده هاشون رو همه بشنون
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 دستم و رو دستش گذاشتم

  

خاطره های بد و دور بریز چون قراره از این به بعد فقط اتفاقای _

 فته و در آینده هم خاطره های خوبی برات میمونهخوب بیو

  

 لبخند زد

  

 آره قطعا بهترین خاطره های من بعد از دیدن تو شروع شد_

 

 چشمک زدم

 

 نگفته بودی شیطون_

 

 خندید
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 پررو نشو دیگه_

 

 دستش و باال آوردم و بوسیدم،خیره به چشماش گفتم:

 

 ٔ  تم،گذشتهمن آدم خوبی نبودم،تو زندگیم اشتباه زیاد داش_

 خوب خیلی کار یه جایی یه کنم می حس اما نداشتم هم قشنگی

 دادم انجام

 

 چرا این حس و داری؟_

 

 نیشم و باز کردم

 

 چون پاداشم تو بودی_
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 لبخند قشنگی زد،ماشین و روشن کردم و راه افتادم

 

 میشه من و برسونی پارک ملت؟_

 

 اونجا چرا؟_

 

 جواب داد

 

 قرار دارم_

 

 نگاش کردم

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 با کی؟_

 

 رها_

 

 اخمام تو هم رفت

 

 چرا؟_

 

 می خواد باهام حرف بزنه_

 

چرا الکی نمی خواد حرف بزنه می خواد اعصابت و خرد کنه _

 میری پیشش که بعدا وقتی اومدی چشمات اشکی باشه؟

 

 دلم می خواد برم،می خوام حرفاش و بشنوم_
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 نمیری_

 

 معترض لب زد

 

 ظهیر_

 

 درد_

 

 نگاش کردم

 

یه چیزی میگه اذیت میشی مگه دکتر نگفت نباید بهت میری _

 استرس وارد بشه؟
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 جواب داد

 

 نمیشهنگران بچه هات نباش چیزیم _

 

 جدی و برگشتم داشتم،سمتش نگه خیابون ٔ  ماشین رو گوشه

 :گفتم

 

من قبل اینکه نگران بچه هام باشم نگران مادرشونم،اونا خیلی _

سرشون نیاد و به سالمت به برام مهمن،اینکه سالم باشن و بالیی 

دنیا بیان اما چیزی که برام مهمتره تویی،مهم اینه تو چیزیت 

از همین االن بدون که هر چقدر بچه هام برام نشه،تو آسیب نبینی،

عزیز باشن تو دو برابر عزیزی من بچه هام و بعد تو می خوام نه 

 قبلِ تو پس بفهم وقتی چیزی میگم اول و آخرش نگران خودتم
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 سرش و جلو آورد و محکم گونه م رو بوسید

 

 من قربون نگرانی هات بشم_

 

 بااخم گفتم:

 

 خدا نکنه_

 

 میدم اذیت نشم لطفا بذار برمقول _

 

 چپ چپ نگاش کرد

 

 به شرطی که قول بدی اگه چرت و پرت گفت زود برگردی_
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 باشه_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۸۱_پارت#

 

 )رها(

 

رش پایین بود نگاه کردم،از به جانان که کنارم نشسته بود و س

وقتی اومده بود طی یه قرارداد نانوشته سکوت کرده بودیم و فقط 

 رو صندلی نشسته بودیم،آب دهنم و قورت دادم و گفتم:کنار هم 

 

چند وقته دارم با خودم کلنجار میرم،گاهی از خودم متنفر میشم و _

 گاهی هم با کمال وقاحت حق رو به خودم می دادم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 دمنگاش کر

 

من نمی خواستم به اینجا برسیم،من نمی خواستم بینمون این _

 اتفاقا بیوفته

 

 ه با هم بازی می کردن نگاه کردمبه دو تا دختر بچه ک

 

وقتی بچه بودم دوسِت نداشتم نمی تونستم مثل صحرا و ویدا _

نسبت بهت بی تفاوت باشم شاید چون منم کوچیک بودم همیشه 

ه که بابا تو رو برداره و ببره یه جای دلم می خواست یه روز برس

 دیگه و هیچ وقت برنگردی

 

 لبخند غمگینی زدم
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تر شدیم خیلی چیزا عوض شد حتی از صحرا و  اما وقتی بزرگ_

ویدا هم برام عزیزتر شدی،شاید خیلی وقتا نشون ندادم اما من 

 واقعی و از ته دل اونقدر دوست داشتم که...

 

ادامه بدم،پلک هام رو تند تند تکون بغض گلوم و گرفت،نتونستم 

م دادم تا اشکام پایین نریزه،نگاش کردم،اونم با غم نگام کرد،آرو

 ادامه دادم

 

من متأسفم،متأسفم که هیچ وقت نتونستم برات خواهری کنم،از _

وقتی فهمیدم حامله ای دارم دیوونه میشم،همه ش با خودم میگم 

به خواهرت گفتی دلش چی داری باز خاله میشی اما تا حاال اصال 

می خواد؟اصال ازش پرسیدی ویار چی داره؟بهش گفتی که کمک 

 ؟نمی خوای بیام پیشت
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 خیره به چشماش لب زدم

 

من نمی خوام مامان باشم،نمی خوام زندگی کسی رو بهم بزنم _

من فقط نمی دونستم باید حسم رو چیکار کنم،من دلم می 

 خواست می تونستم خواهر باشم

 

 و رو دستام گذاشت،نگاش کردم،آروم گفت:دستش 

 

بود،نمی هستی،خواهری،خیلی از دستت ناراحت بودم،حالم بد _

 بازم تو اینا ٔ  تونستم قضیه رو هضم کنم اما با وجود همه

 خواهرمی

 

 اشکام پایین چکید
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من خیلی بد بودم،حتی گاهی تو ذهنم میومد که زندگی شما _

 خراب بشه من خوشحال میشم من...

 

 دستش و رو لبام گذاشت

 

خودت داری میگی بودم پس یعنی االن نیستی،من عشق و _

درک می کنم رها،و این قضیه در مورد تو خیلی  دوست داشتن رو

برام آزار دهنده ست چون به ظهیر ربط پیدا می کنه،اما ما 

خواهریم،هر چی که بشه بازم خواهریم،نه ظهیر و نه هیچ کسی 

 هم دور بشیم نباید باعث بشه ما از

 

 با دستم اشکام و پاک کردم
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گفته و خیلی وقتا سینا از وقتی کنارمه همیشه واقعیت ها رو بهم _

 راه رو بهم نشون داده تا اشتباهاتم و جبران کنم

 

 دستم و رو شکمش گذاشتم و آروم نوازش کردم

 

 خوبی ٔ  گفت نتونستی خواهر خوبی باشی ولی می تونی که خاله_

 اشیب ش بچه برای

 

 لبخند زد

 

 بچه ها_

 

 پرسیدم
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 چی؟_

 

 بچه ها،دو قلو هستن_

 

 متعجب نگاش کردم

 

 واقعا؟_

 

 آره_

 

باز اشکام چکید،من عاشق بچه های دو قلو بودم من همیشه با 

فکر به اینکه با ظهیر ازدواج کنم و دوقلو....عصبی فکرام و پس 

اید بهش زدم من باید یاد می گرفتم که ظهیر دیگه تموم شده و نب

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فکر کنم من فقط حق داشتم به این فکر کنم که دارم خاله میشم 

 گفتم: همین،رو بهش

 

 میشه بیام بغلت؟مثل قبل؟_

 

دستاش و از هم باز کرد،سرم و رو شونه ش گذاشتم و محکم 

 بغلش کردم،آروم زمزمه کردم

 

 چقدر دلم تنگ شده بود_

 

 منم_

 

م بود جانان هم صورتم خیس شده بود،شالمم خیس بود و معلو

 گریه می کنه،چشمام رو بستم و برای اولین بار لب زدم
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 عشق گور بابای_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۸۲_پارت#

 

 )جانان(

 

از دانشکده بیرون رفتم به دور و بر نگاه کردم ظهیر هنوز نرسیده 

 بود سمت پیاده رو رفتم و زیر سایه ایستادم

 

 سالم_

  

 ند زدمسرم و چرخوندم و با دیدن وحید لبخ
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 سالم_

  

 خوبی؟_

  

 ممنون شما خوبی_

  

 لبخند زد

  

 خوبم ممنون_

  

بهار هم کنارمون وایساد و سالم کرد وحید و دو تا دوست دیگه 

ش واقعا به من ثابت کردن که نمیشه آدما رو از رو ظاهرشون 

قضاوت کرد با اینکه تو دانشکده همه ازشون بد می گفتن ولی 
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ستی داشتن و همین هم باعث شده بود منم واقعا با من رفتار در

 بهشون احترام بذارم

  

 سرپا اذیت نمیشی؟چرا نرفتی؟_

 

 رو به بهار جواب دادم

  

 ظهیر هنوز نرسیده_

  

 به وحید نگاه کردم یه کم اخماش تو هم بود پرسیدم

  

 اتفاقی افتاده؟_
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نه فقط من با اسم ظهیر خاطره بدی دارم هر وقت این اسم و می _

 نوم یاد یه آدم میوفتمش

  

 اون آقا ظهیر نیست؟_

  

اشاره کرد نگاه کردم ظهیر از ماشین پیاده شد و به جایی که بهار 

سمتمون اومد اما به جای من به وحید خیره شد به وحید نگاه 

کردم شوکه شده ظهیر رو نگاه می کرد یه دفعه به خودش اومد و 

 و گرفت و داد زدبا شتاب سمت ظهیر قدم برداشت و یقه ش ر

  

 می کشمت حرومزاده_

  

 ه دیوار چسبوند بلند داد زداز ترس جیغ زدم ظهیر رو ب
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 می دونی چقدر دنبالت گشتم پدر سگ؟باالخره پیدات کردم_

   

خواست مشتی به صورتش بکوبه که ظهیر دستش و گرفت و 

 هلش داد سمتشون رفتم و جلوشون وایسادم ترسیده گفتم:

 

 اینجوری می کنید؟ چی شده؟چرا_

  

 وحید چشماش سرخ شده بود بلند گفت:

 

 انج_بی_دل#

 ۴۸۳_پارت#

 

  

 این آشغال شوهرته؟_
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 رو به ظهیر لب زد

  

خواهر بدبخت من و ول کردی بس نبود می خوای اینم بدبخت _

 کنی؟

  

ناباور بهش نگاه کردم چی داشت می گفت؟خواست دوباره سمت 

 کاوه رسیدن و مانع شدن داد زدظهیر حمله کنه که پارسا و 

  

می کشتمت نباید میذاشتم زنده ولم کنید من باید همون موقع _

 بمونی عوضی

  

ظهیر بدون اینکه چیزی بگه دستم و گرفت و دنبال خودش کشید 

 وحید بلند داد زد

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 تجاوز کردن شغلته؟حتما به این دخترم تجاوز کردی_

  

ت و مشت محکمی به سرجام یخ زدم ظهیر با شتاب سمتش رف

 صورتش زد و داد زد

  

نمیگم اگه دندونات و خرد نمی کنم و خفه شو عوضی اگه چیزی _

میذارم هر چرت و پرتی رو بگی فقط به خاطر اینه که نمی خوام 

 دعوا بشه،نمی خوام زنم اذیت بشه پس ببند

  

سمتشون برگشتم آب دهنم و قورت دادم جلو رفتم رو به روی 

 ماغش خونی بود ایستادم لب زدموحید که که د

  

 چی میگی؟_
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 اشکاش پایین ریخت

  

اینی که باهاش ازدواج کردی یه حرومزادست یه آشغاله که به _

خواهر بدبخت من تجاوز کرد خواهرم نامزد داشت قرار بود به 

زودی عقد کنن اما همین نامرد شش سال پیش نذاشت بدبختش 

 کرد بی حیثیتش کرد

  

گوشام درست نمی شنوه نه قطعا من خواب بودم حس می کردم 

شت به ظهیر که نگاهش بهم بود خیره شدم این حرفا حقیقت ندا

ظهیر نمی تونست این کار و باهام بکنه اون نمی تونست انقدر بد 

باشه توان این و نداشتم رو پاهام بایستم ظهیر زیر بغلم و گرفت و 

شتیم من و داخل از بین جمعیتی که دورمون جمع شده بودن گذ

و به پنجره ماشین گذاشت و خودشم سوار شد و راه افتاد سرم 

تکیه دادم اونقدر شوکه بودم که نمی دونستم باید چی بگم و 
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چیکار کنم انگار الل شده بودم من حرفاش و باور نداشتم ظهیر 

 هیچ وقت نمی تونست این کار و بکنه...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۸۴_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 رفته جانان بودیم برگشته وقتی از کردم نگاه اتاق ٔ  بستهبه درِ 

اتاق و چیزی نمی گفت از شدت نگرانی نمی دونستم باید  تو بود

چیکار کنم نباید بهش استرس وارد می شد گوشیم زنگ خورد 

 جواب دادم

  

 بله_
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چطوری داداش؟پس چرا نیومدی؟ قرار بود جانان رو بذاری خونه _

 یه ساعت دیگه شروع میشه و برگردی شرکت جلسه

 

 با صدای گرفته گفتم:

  

 تونم بیام کنسلش کننمی _

 

 کسری پرسید

  

 چرا صدات گرفته؟اتفاقی افتاده؟_

  

 چشمام و بستم
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 جانان فهمید_

  

 چی رو فهمید؟_

  

 رو الهام ٔ  قضیه_

  

 مکث کرد

  

 یا خدا آخه چجوری؟_

  

شد همه چیز و وحید همکالسی جانانه امروز من و دید و وحشی _

 گفت

 

 نگران پرسید
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 جانان چطوره؟_

 

 کالفه به موهام دست زدم

  

نمی دونم کسری از وقتی اومدیم از اتاق بیرون نیومده خیلی _

 نگرانشم استرس براش سمه

  

 من االن خودم و می رسونم نگران نباش_

 

تماس رو قطع کردم،بی رمق رو مبل نشستم،انگار داشتم خواب 

 م تو شوک بودم،چرا باید این اتفاق میوفتاد؟چرا کلمی دیدم،خودم

زندگیم رو به خاطر یه اتفاق که هیچ ربطی به من نداشت باخته 

بودم؟آب دهنم رو قورت دادم،دستم و رو گردنم گذاشتم حس 
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خفگی داشتم فکر به اینکه این اتفاق حتی ممکنه جانان رو هم ازم 

عصبی تکون دادم بگیره داشت من و به جنون می رسوند،سرم و 

نه قرار نبود من بازم به خاطر  نه نه نمی تونست این اتفاق بیوفته

گناه نکرده مجازات بشم،دندونام و رو هم فشار دادم و دستام رو 

 مشت کردم من اجازه نمی دادم جانان رو هم ازم بگیره،نمیذاشتم...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۸۵_پارت#

 

 )ظهیر(

 

ها پایین اومد به سختی سمتم اومد و  درِ اتاق باز شد جانان از پله

ست با دیدنش و همین که سالم بود باعث شد نفس رو به روم نش

 عمیقی بکشم با صدای گرفته گفت:
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 می خوام بشنوم همه چیز و از اول_

  

 نگاش کردم 

  

 اگه قول بدی آروم باشی میگم_

 

 جدی گفت:

  

 بگو_

  

 می گفتم نمی دونستم از کجا باید شروع کنم اما باید
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با هم دوست بودیم مثل من و سعید و بنیامین خیلی وقت بود _

برادر بودیم فقط هیچ وقت با سعید رفت و آمد خونوادگی 

نداشتیم،سعید برعکس من و بنیامین خجالتی بود و روش نمی شد 

 بیاد خونه مون اما بازم اینا از صمیمیتمون کم نمی کرد

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

 ومد بهمون گفت عاشق شده با بنیامین کلی مسخره شیه روز ا_

کردیم که تو رو چه به عشق و عاشقی اما انگار اون واقعی عاشق 

شده بود جوری که کم کم تموم زندگیش شده بود اون 

 دختر،خونواده هاشون در جریان بودن و نامزدکردن

 

سرم و زیر انداختم،تعریف کردن این ماجرا کل روانم و بهم می 

 ت،آروم لب زدریخ
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 خب_

 

 ادامه دادم  

 

ماه قبل عقد کنونش یه شب کسری بهم زنگ زد و  تا اینکه یه_

گفت ماشینش خراب شده و رفته خونه یکی از دوستاش و اون 

 وقت شب ماشین گیرش نمیاد من برم دنبالش

  

 دستی به صورتم کشیدم منتظر نگام می کرد

  

م دیدم همون خونه ای منم رفتم دنبالش اما وقتی دم در رسید_

بود و گفته بود قراره زندگی  هست که سعید بهم نشون داده

مشترکشون رو توش شروع کنن،برام عجیب بود که دوست کسری 

هم اونجا زندگی می کرد در آپارتمان باز بود و منم متعجب وارد 
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 می بهم حسی یه اوناست ٔ  شدم سعید گفته بود طبقه اول خونه

 پام دفعه یه که برم باال ها پله از شد باعث همینم باال برم گفت

چ خورد به هر سختی بود خودم و به طبقه اول رسوندم با فکر پی

اینکه ممکنه سعید اونجا باشه و می تونستم حاال که تا اونجا رفته 

 بودم ببینمش در واحدشون رو زدم 

 

 دستم و مشت کردم

 

ری نامزد کسری در و باز کرد و متعجب نگام کرد پشت سر کس_

 سعید بود

 

 جان_بی_دل#

 ۴۸۶_پارت#
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 و باال گرفتمسرم 

  

وقتی دیدمش باورم نمی شد لباس خیلی بازی تنش بود کسری _

رو هل دادم و داخل رفتم نمی تونستم باور کنم نامزد سعید دختری 

که سعید اونجوری عاشقش بود بهش نارو زده کسری هم از 

ره نامزد داره و یه مدت هیچی خبر نداشت اصال نمی دونست دخت

 بودبود باهاش دوست شده 

  

 به چشماش نگاه کردم تکون نمی خورد و فقط بهم خیره بود

  

همین که خواستیم از اونجا بریم بیرون در واحد و زدن پلیس بود _

انگار یکی پلیس خبر کرده بود اما نمی دونم کی واقعا نمیدونم چه 

ده بود،راه فراری نداشتیم و کسی این کار و کرده بود و گزارش دا

بود در و باز کنن،به کسری گفتم که از بالکن فرار هر آن ممکن 

کنیم اما چون پای لعنتیم پیچ خورده بود نمی تونستم درست راه 
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برم چه برسه به اینکه بخوام از بالکن بپرم کسری رو راضی کردم 

گه تا اون بره و یه فکری به حال خودم می کنم،می دونستم که ا

داره حداقل نمی خواستم یه دختر و پسر رو تنها بگیرن بدبختی 

 کسری تو دردسر بیوفته به اندازه کافی بچه و خام بود

 

 پوف کالفه ای کشیدم و به سختی ادامه دادم

 

سمت نامزد سعید برگشتم تا بگم که باید یه دروغی سر هم کنیم _

 که با دیدنش شوکه شدم

  

م طاقت شنیدنش رو داشت؟با صدای به چشمای قرمزش نگاه کرد

 امه دادمگرفته اد
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لخت جلوم ایستاده بود و در کمال وقاحت گفت که اگه می _

دونست کسری برادرمه زودتر بهم نزدیک می شد گفت وقتی برای 

اولین بار با سعید من و دیده از من خوشش اومده نذاشتم به چرت 

باساش و تنش کنم و پرتاش ادامه بده و سمتش رفتم تا به زور ل

 شد و مأمورا همراه سعید وارد شدن اما دیر شده بود در باز

  

 چشمام و بستم،پام و عصبی تکون دادم و با عجز نالیدم

  

ما رو با هم گرفتن و به زور عقد کردن سعید ازم متنفر شد و تو _

ذهنش شدم دزد ناموس و باالخره هم انتقام گرفت،پسری که مثل 

 باور نکرد و به جرم گناه نکرده شدم آدم داداش بود من و

بده،برادرم االنم باور نمیکنه من بی گناهم و فکر می کنه اونقدر 

 هوس باز بودم که تو اون شرایط به دختره ناخنک زدم
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چشمام و باز کردم صورتش خیس شده بود و ناباور نگام می 

 کرد،بی حال گفتم:

  

کارا رو درست کردم اما به چند ماه اسمش تو شناسنامه م بود تا _

می پرستی قسم حتی ناخونمم تا حاال بهش  همون خدایی که

نخورده غیر از کسری هم هیچ کس از این قضیه خبر نداره سعید 

 نارفیق بود که بهم اعتماد نکرد

 

 جان_بی_دل#

 ۴۸۷_پارت#

 

اون دختره اونقدر آشغال بود که با گریه هاش و مظلوم نمایی 

 ردن من انداختهاش همه چیز و گ
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 پوزخند زدم

  

گفته بود قبال بهش تجاوز کردم و تهدیدش کردم که اگه حتی _

صداش دربیاد فیلمش و پخش می کنم وقتی هم معاینه شد دختر 

 نبود

  

صورتش سفید شده بود ولباش می لرزید نگران نگاش کردم زنگ 

 در و زدن در و باز کردم کسری داخل اومد و به جانان نگاه کرد

 ن گفت:جانان از جاش بلند شد با صدای لرزو

  

تو کی هستی؟شناسنامه ت سفیده ولی زن داشتی شناسنامه ت _

رو عوض کردی چرا نگفتی؟چطور تونستی یه همچین چیزی رو 

 نگی؟
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 کسری لب زد

  

 جانان من..._

  

 نذاشت ادامه بده با گریه گفت:

  

چطور  تو هیچی نگو کسری من و مثل خواهرت می دونی؟پس_

ازدواجمون برای همین تونستی چیزی نگی؟ناراحتی قبل 

 بود؟عذاب وجدان داشتی ولی چیزی بهم نگفتی؟اینه رسم برادری؟

 

 بهم نگاه کرد

 

دیگه چیا مونده که نگی؟بگو راحت باش دیگه چیکارا کردی؟بچه _

 هم نداری؟یا این سورپرایز بعدیه؟ 
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 آروم لب زدم

 

 هدیگه چیز پنهونی وجود ندار_

 

 با گریه بلند خندید

 

ئن نیستم،نمی شناستم،حس می کنم هیچ وقت ولی من مطم_

 نشناختمت

 

 دستاش می لرزید،کسری گفت:

 

همه چی تقصیر منه،اگه من پام به خونه ش باز نمی شد هیچ _

 کدوم از این اتفاقا نمیوفتاد
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 جانان سرش و تکون داد

 

 نه نه،اتفاق میوفتاد_

 

 ن گرفتانگشت اشاره ش و سمت م

 

اتفاقی میوفتاد،تو هیچ کدوم از اتفاقا هم اصال برای این حتما یه _

 مقصر نیست

 

 مشت محکمی به سینه ش زد و با گریه داد زد

 

مقصر همه چی منم،من مقصرم که بدون اینکه بشناسمش _

 بشه زندگیم ٔ  گذاشتم همه
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باز خواست مشت دیگه ای بکوبه که با شتاب سمتش رفتم و 

 رفتم با گریه لب زددستاش رو گ

 

ینکارا رو باهام می کنی؟از من بدت میاد؟دوست داری اذیتم چرا ا_

 کنی؟ 

 

برای اولین بار دندونام و رو هم فشار دادم تا اشکام پایین نریزه،با 

 مظلومیت گفت:

 

 بسمه،به خدا بسمه_

  

دستاش و از دستم بیرون کشید و بدون توجه به ما دستش و به 

 ناراحتی گفت:ت اتاق رفت،کسری با دیوار گرفت و سم
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 ببخش داداش ببخش که به خاطر من اون اتفاق افتاد_

 

 بی رمق نگاش کردم

  

تو که فکر می کردی من واقعا این کار و کردم پس چرا معذرت _

 خواهی می کنی؟

 

 سرش و زیر انداخت

  

 من یه زری زدم_

  

 نفس عمیقی کشیدم،ناباور لب زدم
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 و از دست دادم حس می کنم جانان_

  

 چی میگی؟اون دوسِت داره اتفاقی نمیوفته_

  

کالفه رو مبل نشستم و سرم و به پشتی مبل تکیه دادم نگران 

خودش و بچه ها بودم چرا تو همچین موقعیتی باید این اتفاق 

میوفتاد؟کاش قبل ازدواج آدم بودم کاش اونقدر آدم بودم که همه 

روزا ازدواج ظهیر این  چیز رو بهش می گفتم کاش قبل از

 بودم...کاش

 

 جان_بی_دل#

 ۴۸۸_پارت#

 

 )جانان(
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پشت پنجره ایستادم و به جمعیتی که با عجله رد می شدن خیره 

شدم،نفس عمیقی کشیدم چند روز بود که با ظهیر حتی یه کلمه 

هم حرف نزده بودم و فقط برای غذا خوردن بیرون می رفتم اونم 

می گرفت حتی پیش  ر غذا رو از بیرونفقط به خاطر بچه هام،ظهی

هم نمی خوابیدیم اتاق روبه رویی می خوابید اونم چیزی نمی 

گفت انگار که این تنهایی روحق خودم می دونست این چند روز 

برام به اندازه چند سال گذشته بود حس می کردم ظهیر و نمی 

 شناسم اونقدر حالم بد بود که حتی به خیلی چیزای دیگه هم فکر

که شاید بازم ظهیر چیزی ازم پنهون کرده باشه کرده بودم به این

دستم و رو شکمم گذاشتم چند روز بود که بچه هامم آروم نبودن و 

 لگد میزدن دستم و نوازش وار رو شکمم حرکت دادم

  

ببخشید عزیزای من ببخشید که این چند روز اینقدر سخت _

 گذشت
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 اشکام پایین ریخت

  

میمی می گرفتم حتی نمی دونم شما نبودید چه تص نمی دونم اگه_

 که...

  

 اشکام به هق هق تبدیل شد

  

اون نمی تونه بد باشه قطعا خیلی دوستون داره من نمی تونم اون _

 و بد ببینم

  

اشکام بند نمیومد رو زمین نشستم و به دیوار تکیه دادم پاهام و 

 دراز کردم دستم همچنان رو شکمم بود
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 دونم اون فقط...دوست داره می اون منم _

  

 لگدی به شکمم خورد اشکام و پاک کردم

  

 چیزی نیست عزیزم آروم باشید_

 

چشمام و بستم و همونطور که دستم و رو شکمم حرکت می دادم 

 زیر لب آروم خوندم

  

 وقتی که ظلمت می کشه رو صورت خورشید نقاب » _

 « پلکاتو روی هم بذار دنیای من آروم بخواب

  

 ایین ریختاشکام باز پ
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 فردا اگه مال تو بود خورشیدکم آزاد بتاب» 

 «  شب میگذره غمگین نباش دنیای من آروم بخواب 

  

 )ثمین و بهین بلوری(

 

 جان_بی_دل#

 ۴۸۹_پارت#

 

 )ظهیر(

 

دستگیره در و باال پایین کردم مثل چند وقت اخیر قفل بود رو 

 دادمزمین نشستم و سرم و به در اتاق تکیه 

  

 جانان_
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 صدایی نیومد

  

 تا کی می خوای من و از شنیدن صدات محروم کنی؟_

  

 آب دهنم و قورت دادم

  

حتی اگه هیچ کس حرفم و باور نکنه تو باید باور کنی من واقعا _

 تو اون ماجرا هیچ تقصیری نداشتم من فقط...

  

 در و باز کرد از جام بلند شدم با صدای گرفته گفت:

 

 چیزا رو ازم پنهون کردیط خیلی تو فق_
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 چیزی نگفتم اشکاش پایین ریخت با بغض گفت:

  

فقط به خاطر بچه هام دارم تحمل می کنم سمتم نیا ظهیر _

 حرفات و دیدنت حالم و بد می کنه

  

ناباور نگاش کردم این جانان بود که داشت این حرفا رو بهم می 

 گفت؟

  

اون گذشته  وض نشدهچی داری میگی؟منم ظهیر هیچ چیزی ع_

 من بود

  

گذشته ای که پنهونش کردی گذشته ای که اگه وحید چیزی _

 نمی گفت تا آخر پنهون می موند
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 داد زدم

  

اون فقط چند ماه اسمش تو شناسنامم بود هیچ ارتباطی باهاش _

نداشتم اون درست نبود آدم نبود از وقتی هم طالقش دادم هیچ 

 هیچ معنی نداشتمن  خبری ازش ندارم الهام برای

  

 با گریه گفت:

  

چرا قبل ازدواج نگفتی؟چرا فکر کردی اگه صادقانه بهم بگی من _

 پَست می زنم؟

  

 بلند گفتم:
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منِ لعنتی اون موقع این نبودم،من اصال آدم نبودم،تو من و اینی _

 مجازات نحس ٔ  که االن هستم کردی،من و به خاطر اون گذشته

 نکن

 

 بلندتر داد زدم

 

 می ترسیدم از دستت بدم من_

  

 آروم گفت:

  

 از حاال به بعدم از دستم دادی_

  

 آب دهنم و قورت دادم
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 چرت نگو_

  

 دیگه بهت اعتماد ندارم ظهیر_

  

 خواست در اتاق و ببنده که بازوش و گرفتم

  

 حق نداری اینجوری بشی تو نمی تونی خودت و ازم بگیری_

 

 جان_بی_دل#

 ۴۹٠_پارت#

 

 و از دستم بیرون کشید بازوش
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 بهم دست نزن_

  

 چیکار کنم حالت خوب بشه؟_

  

با چشمای اشکی بهم خیره شد باور نداشت که من برای هر بار 

 نگاه کردنش جون می دادم؟

  

 نباش نمی خوام ببینمت_

  

شوک شده سرجام ایستادم در اتاق و بست خیره به در سرجام 

تش می کرد؟ قدم های م اذیخشکم زد نمی خواست باشم؟دیدن

سست شده م رو سمت در کشوندم سوییچ رو برداشتم و بیرون زدم 

سوار ماشین شدم روشنش کردم پام و رو پدال گاز گذاشتم و بدون 
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توجه به سرعت زیادم فقط گاز می دادم چشمای اشکی جانان از 

 جلو چشمام کنار نمی رفت مشتم و رو فرمون کوبیدم و داد زدم

  

 لیاقت حقته آره هر بالیی سرت بیاد حقتهل بی آشغا_

  

 داشتم آتیش می گرفتم،صدای جانان تو ذهنم تکرار می شد

  

 نباش نمی خوام ببینمت_

  

 بلند تر داد زدم

  

حقمه ولی نباید اینکار و باهام بکنی جانان نباید مجازاتم نبودن _

 خودت باشه
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دن بچه ها تنهام ا اومفکر نبودن جانان فکر اینکه بخواد بعد به دنی

بذاره داشت دیوونه م می کرد گوشیم رو برداشتم شماره فرهاد و 

 گرفتم سریع جواب داد

  

 به به چه عجب شما به ما زنگ زدی_

  

 از همون مارکای قبلی می خوام داری؟_

  

 تو که خیلی وقته مشروبات الکی رو بیخیال شدی_

  

 داد زدم

 

 داری یا نه؟_
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لی خفن دعوت شدم جات خالی پر از انواع مهمونی خیداداش یه _

نوشیدنی درجه یک و دافه االن نمی تونم به دستت برسونم مگه 

 اینکه آخر شب بیای خونه م

  

 مهمونی کجاست؟_

  

 می خوای بیای؟_

  

 آره نمی تونم تا آخر شب صبر کنم_

  

 جان داداشمون باز افتاده تو خط_

  

 زر نزن آدرس بفرست_
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دم باید هر جور شده خودم و آروم می کردم تماس رو قطع کر

 صدای پیامک گوشیم اومد آدرس و فرستاده بود...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۹۱_پارت#

 

 )ظهیر(

 

ماشین رو دم در نگه داشتم،بهش پیام دادم تا بیاد پایین،سرم و به 

پنجره تکیه دادم تموم گذشته م مثل یه فیلم از جلو چشمام رد می 

بودم االن داشتمش؟یا از دستش می  شد،اگه با جانان صادق

دادم؟تقه ای به پنجره خورد،پنجره رو پایین کشیدم فرهاد با نیش 

 باز گفت:
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 سالم داداش چرا اینجا نشستی؟پاشو بریم باال_

 

 بی حال گفتم:

 

 نمیام باال،سوار شو بریم_

 

 کجا؟_

 

 ا بریممگه نگفتی آخر شب می تونم به دستت برسونم؟بی_

 

ل نزن دیگه،دوست دخترم باالست نمی تونم داداش ضد حا_

 تنهاش بذارم بیام

 

 کالفه گفتم:
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 پس االن چه غلطی بکنم؟_

 

 بیا بریم باال بابا تو که اینجوری نبودی_

 

 نمی خوام دیگه پام و اینجور جاها بذارم_

 

 تو پاشو بیا برو تو یکی از اتاقا قول میدم نذارم کسی سمتت بیاد_

 

ه شدم،حالم خوب نبود و باید حواس خودم رو کالفه از ماشین پیاد

 هر جوری که شده پرت می کردم

 

                    *** 

 )جانان(
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مات شده رو تخت نشستم چرا اون حرفا رو به ظهیر زدم؟من که با 

وجود همه ناراحتی ها با وجود تموم دلخوری ها بازم برای هر 

گفتم؟رو تخت  میزدم پس اون حرفا چی بودلحظه دیدنش له له 

دراز کشیدم،من هنوز قضیه رها رو کامل هضم نکرده بودم و این 

اتفاق افتاد،من باید چیکار می کردم؟بی حال آهنگی از تو گوشیم 

 پلی کردم تا شاید یه کم بتونم ذهنم رو آروم کنم

  

 تو آه منی اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویم  » 

 «وز از تو میگویمفر نیمه راه منی چگونه هنتو همس

 

 جان_بی_دل#

 ۴۹۲_پارت#
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 به قاب عکس خودم و ظهیر نگاه کردم،هر دو لبخند به لب داشتیم

  

 پناه منی تکیه گاه منی که زمزمه ات مانده در گوشم  » 

 گناه منی بی گناه منی که بار غمت مانده بر دوشم 

 « لم گریه میخواهمبهانه ی من بغض خانه ی من گرفته د

  

دای بلند زار زدم برای خودم برای بچه هام برای ظهیری که با ص

گذشته ش نمی خواست راحتمون بذاره دلم درد گرفته بود و حالت 

 تهوع داشتم

  

 خیال خوش عاشقانه ی من همیشه تویی آخرین راهم » 

 بهانه ی من بغض خانه ی من گرفته دلم گریه میخواهم  

 رین راهمشقانه ی من همیشه تویی آخخیال خوش عا
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 با گریه گفتم:

  

 چرا این کار و با من و خودت کردی ظهیر؟چرا؟ _

  

 صدای توام پا به پای توام تو میبری ام رو به خاموشی» 

 غریبه ترین آشنای توام که میشکدم این فراموشی 

 تمام منی نا تمام منی چه بغضی بدی در گلو دارم  

 « دارم بیا و بگو فکر حال منی ببین که هنوز آرزو

  

سرم و به بالش فشار دادم من بدون ظهیر نمیتونستم حتی یه 

لحظه هم زندگی کنم من باید چیکار می کردم بچه هام نا آروم 

بودن مثل بودن و لگد میزدن اونا هم از باریدن اشکام خسته شده 

 خودم...
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 بهانه ی من بغض خانه ی من گرفته دلم گریه میخواهم  » 

 ه ی من همیشه تویی آخرین راهم خیال خوش عاشقان

 « بهانه ی من بغض خانه ی من گرفته دلم گریه میخواهم

  

 )خیال خوش(علیرضا قربانی

 

 جان_بی_دل#

 ۴۹۳_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 مینداختم اما اونقدری نمی دونستم چندمین پیکی بود که باال

مست بودم که حواسم به هیچی نبود،سر و صدا از بیرون میومد،به 
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خودم و به تختی که تو اتاق بود رسوندم و روش پهن سختی 

شدم،صدای درِ اتاق اومد توان این و نداشتم چشمام رو باز 

کنم،حس کردم کسی کنارم نشست،به سختی چشمام رو باز کردم 

نای روبه روم ناخواسته لبخند زدم،می دونستم با دیدن چشمای آش

برونه آروم طاقت نمیاره می دونستم نمی تونه من و از خودش 

 صداش زدم

 

 جانان_

 

 لبخند زد،غرق چشماش لب زدم

 

 می دونستم میای_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دستش رو نوازش وار روی موهام کشیدم،چشمام رو بستم،کنارم 

 دراز کشید آروم گفتم:

 

 عاشقتم_

 

بغلم جمع کرد،عمیق موهاش و بو کشیدم،جانان خودش و تو 

 شامپوش رو عوض کرده بود؟

 

                    *** 

 )جانان(

 

نمی دونستم چند ساعت بود که دراز کشیده بودم و به سقف خیره 

بودم اشکام دیگه خشک شده بود دیر وقت بود و ظهیر برنگشته 

،صدای زنگ بود و همین هم باعث شده بود دلشوره م بیشتر بشه
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اف اف اومد به سختی از جام بلند شدم و سمتش رفتم کسری بود 

می کرد؟نگران در و باز کردم حال  این وقت شب اینجا چیکار

نداشتم لباسام و عوض کنم چادر سفیدم و سر کردم درِ واحد رو 

هم باز کردم با دیدن کسری که زیر بغل ظهیر رو گرفته بود 

 متعجب سرجام ایستادم

  

 شده؟ چی_

  

 به سختی ظهیر رو داخل آورد و رو مبل درازش کرد نگران گفتم:

  

 شده؟چی شده کسری؟ظهیر چش _

  

 ظهیر زیر لب نامفهوم حرف میزد کسری غمگین نگام کرد
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 چیزی نیست_

  

 آروم گفتم:

  

 مست کرده؟_

 

سرش و به معنی تایید حرفم تکون داد سرجام رو مبل نشستم به 

تی رو این قولشم نموند دیگه اشکی برام نمونده ظهیر نگاه کردم ح

 بود تا به خاطر وضعیت االن بریزم

  

ش صبح بیدار بشه حالش خوب میشه من می برمش تو نگران نبا_

 اتاق
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چیزی نگفتم کسری باز بلندش کرد و سمت پله ها رفت به 

رفتنشون خیره شدم لگدی به شکمم خورد دستم و روش گذاشتم 

نقدر استرس و ناراحتی بهم وارد شده بود که اصال این چند روز او

از اتاق بیرون  حواسم نبود من باید مواظب بچه هام باشم کسری

 اومد

  

 من دیگه میرم کاری داشتی بهم زنگ بزن_

 

 گرفته پرسیدم

  

 کجا بود؟_

  

 فقط نگام کرد
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 راستش و می خوام بشنوم کسری_

  

 سرش و زیر انداخت

  

 مهمونی،فرهاد بهم زنگ زد گفت حالش خوب نیست_

  

 چشمام و بستم

  

 خداحافظ_

  

را زندگیمون به اینجا بدون اینکه جوابش و بدم بیرون رفت چ

 رسیده بود؟

 

 جان_بی_دل#
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 ۴۹۴_پارت#

 

 )ظهیر(

 

پشت پنجره اتاقم ایستادم قهوه ای که دستم بود رو یه کم مزه 

فراری بود دقیقا از وقتی که کردم خیلی وقت بود که آرامش ازم 

جانان دیگه مثل قبل نبود اونقدر آروم و بی صدا شده بود که 

نه تنها زندگی می کنم تو این چند وقت گاهی فکر می کردم تو خو

فهمیدم که اگه یه روز جانان نباشه من دلیلی برای زندگی کردن 

چ ندارم مهم نبود که باهام حرف نمی زد دیگه برام نمی خندید هی

کدوم مهم نبود مهم این بود که هست که دارمش که می تونم 

 ببینمش و تو هوایی که توش نفس می کشه زندگی کنم خودم

خرابش کرده بودم پس خودمم درستش می کردم،گوشیم زنگ 

 خورد از رو میز برداشتم صحرا بود
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 بله_

 

 هراسون گفت:

  

 ظهیر کجایی؟_

  

 شرکت چطور مگه؟_

  

جانان بودم یه دفعه دردش گرفت آوردمش بیمارستان من پیش _

 دیگه نتونستم بهت خبر بدم

  

 با شوق ادامه داد

  

 ا میان خودت و برسونبچه ها دارن به دنی_
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 شوکه شده و دستپاچه گفتم:

 

 جانان خوبه؟ _

 

 ظهیر خوبه فقط بیا_

  

 اومدم_

  

تماس رو قطع کردم نمی دونستم باید از کدوم طرف برم،هول 

کرده بودم کتم رو برداشتم خواستم از اتاق برم بیرون که یادم اومد 

ا شتاب از کیفم رو برنداشتم سمتش رفتم و کیفم رو برداشتم و ب

اتاق بیرون رفتم بی توجه به منشی که صدام زد سوار آسانسور 

 شدم،به آینه نگاه کردم،رنگم پریده بود،آروم لب زدم
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 جانانم چیزیش نمیشه_

 

بیرون رفتم و سوار ماشین شدم و حرکت کردم خوشحال از شرکت 

بودم که باالخره بچه هام داشتن به دنیا میومدن اما نمی تونستم 

 سم برای سالمتی جانان رو کنترل کنم...استر

 

 جان_بی_دل#

 ۴۹۵_پارت#

 

وارد بیمارستان شدم سمت بخش زنان و زایمان رفتم صحرا و 

 قدم برداشتم و سریع پرسیدمکیان رو از دور دیدم سمتشون 

  

 جانان کجاست؟_
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 کیان جواب داد

  

 فعال تو اتاق زایمان،نگران نباش هر سه به سالمت بیرون میان_

  

 نگران رو صندلی نشستم صحرا کنارم نشست آروم گفت:

  

 تو و جانان مشکلی دارید؟_

  

 نگاش کردم

  

 نه چطور؟_
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زیاد روبراه نبود گفتم هیچی فقط این چند روز که پیشش بودم _

 شاید مشکلی داشته باشید

  

 نه مشکلی نیست_

  

 خوبه_

  

 درِ اتاق باز شد دکتر بیرون اومد و گفت:

  

 دو قلوها کیه؟ بابای_

  

 از جام بلند شدم

  

 منم_
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 لبخند زد

  

 صاحب دو تا جوجه خوشگل شدید تبریک میگم_

  

 همسرم چی؟حالش خوبه؟_

  

 انتقالش میدیم بخش میتونی بری پیششاونم خوبه _

  

 از ته دل لبخند زدم

  

 ممنون_
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 خواهش می کنم_

 

 کیان گفت:

  

 تبریک میگم داداش_

  

 بغلم کرد

  

 ونممن_

 

 صحرا لبخند زد

  

 مبارکه ظهیر جان_
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ممنون که به موقع رسوندیش بیمارستان و این مدت حواست _

 بهش بود

 

 صحرا جواب داد

  

 حرفا چیه من خواهرشماین _

 

 با شوق گفت:

 

 دلم می خواد هر چه زودتر این کوچولوها رو ببینم_

  

می  لبخند از رو لبام پاک نمی شد امروز روز خیلی قشنگی بود

 تونستم بگم امروز قشنگ ترین روز زندگیم حساب می شد...
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 جان_بی_دل#

 ۴۹۶_پارت#

 

د سمتش رفتم و آروم درِ اتاق و آروم باز کردم داخل رفتم خواب بو

پیشونیش رو بوسیدم کنارش رو  صندلی نشستم دستم و رو 

دستش گذاشتم و آروم نوازش کردم رنگش پریده بود و لباش ترک 

 چشماش رو باز کرد و نگام کردخورده بود 

  

 سالم_

  

 آروم جواب داد

  

 سالم_
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 لبخند زدم

  

 خوشگل ترین مامان دنیا حالش چطوره؟_

  

 چشمام خیره شد و چیزی نگفتبه 

  

 خوبی؟جاییت درد نمی کنه؟_

  

 خوبم_

  

روش رو برگردوند غمگین نگاش کردم قبال گفته بود که نمی 

 خواد باشم آروم گفتم:
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 رم بیرون تا با دیدنم اذیت نشیمی_

 

از جام بلند شدم و پیشونیش رو بوسیدم خواستم برم که دستم و 

 ره شد لب زدگرفت نگاش کردم اونم بهم خی

  

 بمون_

  

 با خوشحالی سرجام نشستم

  

 شما امر بفرما_

  

 بچه ها رو دیدی؟_
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قبل از اینکه چیزی بگم در باز شد دو تا پرستار با دو تا تخت 

چیک وارد شدن از جام بلند شدم تختا رو کنار جانان کو

 گذاشتن،پرستار گفت:

  

 اینم از بچه هاتون_

  

و رو سینه جانان گذاشت اون یکی بچه یکی از بچه ها رو برداشت 

هم سمت من گرفت با شوق ازش گرفتم چشماش بسته بود سرم 

و جلو بردم و دستای کوچولوش رو بوسیدم پرستارا تنهامون 

تن دوباره کنار جانان نشستم با لبخند نگام کرد بعد مدت ها گذاش

 لبخند و رو لباش دیدم،با ذوق گفت:

  

 وای چقدر کوچیکن_
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 خندیدم

  

 باید کوچیک باشن دیگه_

  

 ظهیر_

 

 عمیق نگاش کردم

  

 می دونی چند وقته اینجوری صدام نزدی؟_

  

 بحث رو عوض کرد و گفت:

  

قرار بود تو اسم دخترمون رو انتخاب براشون اسم انتخاب نکردیم _

 کنی منم پسرمون رو،هنوزم رو قرارمون هستم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 اسمشون رو چی بذاری؟خیلی خب تو بگو می خوای _

 

 جان_بی_دل#

 ۴۹۷_پارت#

 

 کرد نگاه بغلش تو ٔ  به بچه

  

 آتش_

  

 متعجب نگاش کردم

  

 یه کم خشن نیست؟_
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 لبخند زد

  

وشنایی باشه دلم می خواد آتش همیشه که بد نیست می تونه ر_

 پسرمون به دل بقیه روشنایی بده مثل اسمش

 

 سرم و به معنی فهمیدن تکون دادم

  

 تو چی؟_

  

 به دختر کوچولوم نگاه کردم با لبخند گفتم:

  

 قشنگ_
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 متعجب لب زد

  

چی میگی؟قشنگ؟کی رو دیدی رو بچه ش اسم قشنگ رو _

 بذاره؟

  

پس دلم می خواد اسم دخترم امروز قشنگ ترین روز زندگیمه _

 قشنگ باشه و زندگی خیلیا رو قشنگ کنه

  

 خندید

  

اگه بقیه بشنون قطعا ازمون ناامید  دو تا اسم انتخاب کردیم که_

 میشن،اصال به نظرت میذارن همچین اسمی تو شناسنامه باشه؟ 

 

 من درستش می کنم نگران نباشه_
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 نگاش کردم

  

 من و بخشیدی؟_

  

 نگام کرد

  

 بخشیدم_

 

 به خاطر بچه ها؟_

  

 به خاطر خودم به خاطر خودت به خاطر بچه ها_
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 فدای هر سه تاتون_

  

 ظهیر_

  

 جانِ ظهیر_

  

 بهم قول میدی دیگه چیزی رو پنهون نکنی؟_

 

یاد شبی که مست بودم افتادم حتی فرداش با اینکه جانان باهام 

بود رو براش گفته حرف نمی زد هر اتفاقی رو که افتاده بود و یادم 

 بودم چون به خودم قول داده بودم دیگه هیچی رو پنهون نکنم

  

 قول میدم_
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 ب زدآروم ل

  

 عاشقتم_

  

 گونه ش رو بوسیدم

  

 من بیشتر_

  

صدای گریه بچه ها بلند شد دوتایی و هماهنگ با هم گریه 

میکردن کمکش کردم تا بشینه لباسش و باال داد و نوک سینه ش 

ن آتش گذاشت به شیر خوردنش نگاه کردم جانان بلد رو تو ده

نبود درست بچه رو بگیره اما خب داشت تالشش رو می کرد واقعا 

و یه کم تکون دادم دیدن این لحظه برام لذت بخش بود قشنگ ر
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تا گریه نکنه آتش که سیر شد از دستش گرفتم و قشنگ رو 

 دستش دادم  

 

 لبخند زد

  

 م بودن بچه هامونخدایا شکرت به خاطر سال_

  

به تصویر زیبای روبه روم نگاه کردم سه تا از عزیزترینام روبه روم 

 بودن...

 

 جان_بی_دل#

 ۴۹۸_پارت#

 

 )جانان(
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ن و بابا و رها و مامان و بابای ظهیر و کیان اتاق شلوغ بود ماما

وصحرا و کسری و بنیامین اومده بودن بچه ها دست به دست می 

 ه شون می رفتن،صحرا گفت:چرخیدن و قربون صدق

  

 الهی من فداشون بشم چقدر خوشگلن_

 

 کسری معترض لب زد

  

 بده من بابا بچه رو خفه کردی از بس چلوندیش_

 

 مین نگاش کردمبا شنیدن صدای بنیا

  

 قشنگ خیلی شبیه بچگی های جانانه_
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 نگام کرد،با دیدن چشمای اشکیش متعجب لب زدم

 

 بنیامین_

 

 خت،بچه ها ناباور نگاش کردن،رو بهم گفت:اشکاش پایین ری

 

 چقدر خوبه که این روزا رو می بینم_

 

 اشکام پایین ریخت،با گریه لب زد

 

 دخترکم بچه دار شده_
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 گفتم:با بغض 

 

 گریه نکن قربونت برم_

 

جلو اومد و رو تخت نشست،دستاش و دورم حلقه کرد تو بغلش 

دگی وقتی هیچی چشمام رو بستم چقدر خوب بود که تو این زن

نداشتم بازم بنیامین بود،دستاش و از دورم باز کرد،با لبخند نگام 

 کرد،کسری گفت:

 

 بابا بیخیال بنیامین،مرد گنده خجالتم نمی کشه_

 

گونه م رو محکم بوسید،به چشمای مهربونش نگاه کردم،بنیامین 

یه جور عجیبی عزیز بود برام جوری که می تونستم بگم از تموم 

که کنارم بودن و دوسشون داشتم بنیامین از همه شون  آدمایی
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عزیز تر بود،بچه ها باز داشتن سر این موضوع که بچه هامون به 

 ن گفت:کی شبیه هستن بحث می کردن،کیا

  

واقعا روز اولی شما چی میگید؟بچه هنوز درست شکل نگرفته بعد _

 شما تعیین می کنید شبیه کیه؟

 

  گذاشت ظهیر ٔ  کسری دستش و رو شونه

 

خدایی داداش هدفت از انتخاب اسم قشنگ چیه؟حاال اومد و فردا _

روزی دخترت به تو رفت و زشت شد فکر نمی کنی پسرای مردم 

 مسخره ش می کنن؟

 

 جان_بی_دل#

 ۴۹۹_پارت#
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 مشتی به بازوش زد 

 

غلط می کنن مگه من مُردم بذارم دخترم و مسخره کنن در _

 مثل اسمش قشنگ هم هست ضمن دخترم به مامانش میره و

 

 صحرا گفت:

 

 ولی خدایی قشنگ؟اسم تولید کردیا_

 

 رها لبخند زد

 

 اتفاقا خیلی هم خوبه،اسم خاصیه_
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کردم،غمگین بود اما اصال به ظهیر نگاه نمی به چشمای رها نگاه 

کرد،انگار واقعا رو حرفایی که بار آخر بهم زده بود مونده بود و می 

کنه،بچه ها همچنان داشتن رو اسم خواست شرایط رو قبول 

 قشنگ بحث می کردن آروم بابا رو صدا زدم

  

 جانم_

 

 رو بهش گفتم:

  

گوش بچه ها اون اذان راستش حاج بابا قراره بیاد می خوام تو _

 بخونه

  

 لبخند زد

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 باشه باباجان می دونم چی می خوای بگی_

 

 لبخند زدم

 

 ممنون که درک می کنی_

 

 مهربون نگام کرد

 

من که هیچ وقت نتونستم برات پدری کنم اما می دونم که حاج _

آقا و مونس خانم هیچ وقت برات کم نذاشتن در حالی که همیشه 

بودن و می دونستن که من موجب بدبختی دخترشون از من متنفر 

 بودم
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چیزی نگفتم در واقع چیزی برای گفتن نداشتم اینکه بابا زندگی 

رو همه مون می دونستیم،رو به بقیه  فاطمه رو بهم ریخته بود

 گفت:

  

 فکر کنم بهتره دیگه بریم_

 

 بابای ظهیر هم تأیید کرد

  

 راحت کنهآره بهتره بریم تا دخترمون هم است_

  

 رها دست آتش و بوسید

 

 قربونت برم من_
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بچه رو تو تخت گذاشت کسری هم قشنگ رو بوسید و تو تخت 

 ...گذاشت ازم خداحافظی کردن و رفتن

 

 جان_بی_دل#

 ۵٠٠_پارت#

 

حاج بابا و مامان رعنا و دایی یونس وارد اتاق شدن به سختی رو 

 دتخت نشستم،ظهیر با حاج بابا و دایی دست دا

  

 سالم خوش اومدید_

 

 لبخند زدم و گفتم:

 

 سالم_
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 حاج بابا سمتم اومد

  

 سالم دخترم_

  

 گونه م رو بوسید،مامان با مهربونی کنارم اومد

  

 سالم به روی ماهت عزیز دلم_

  

 بغلم کرد،دایی رو بهم لبخند زد

  

 سالم عزیزم قدم نو رسیده مبارک_
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 لبخند زدم

  

 ممنون دایی جان_

 

 سمتم اومد و بغلم کرد،مامان رعنت مهربون لب زد

  

 الهی قربونشون بشم نگا چه قشنگ خوابیدن_

  

 خدانکنه مامان جان_

 

 پرسید

  

 ییت درد نمی کنه؟ مامان جان خوبی؟جا_
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 خوبم مامانم_

 

 حاج بابا گفت:

  

 اسم این نو رسیده های ما چیه باباجان؟_

  

 آتش و قشنگ_

  

 دایی خندید

  

 اینا رو دیگه از کجا پیدا کردید_

 

 خندیدم
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 یه دفعه ای شد_

 

 مامان پرسید

  

 کدوم بزرگتره عزیزم؟_

  

 قشنگ رو اول بیرون آوردن پس آتش بزرگتره_

  

 نگام کرد متعجب

  

وا مامان جان خودت میگی قشنگ زودتر بیرون اومده بعد میگی _

 آتش بزرگتره؟
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 خندیدم

   

کنن بچه ای که زودتر به دنیا میاد بزرگتره خیلیا به اشتباه فکر می_

 در حالی که 

اینطوری نیست بچه ای که دیرتر به دنیا میاد اول تو شکم مادرش 

همینم دیرتر به دنیا میاد پس نطفه ش به وجود اومده به خاطر 

 اون بزرگتره

  

 واال من همیشه فکر می کردم اونی که زودتر به دنیا میاد بزرگتره_

  

بابا آتش رو برداشت تا تو گوشش اذان بخونه با عشق حاج 

 نگاشون کردم این مرد همیشه من و مثل دخترش دوست داشت...

 دلِ بی جان:

 جان_بی_دل#
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 ۵٠۱_پارت#

 

 )جانان(

 

ه بچه ها که غرق خواب بودن نگاه کردم،تو دلم قربون صدقه ب

و شون رفتم،با  حلقه شدن دستای ظهیر دورم سرم رو باال گرفتم 

نگاش کردم،لباش رو روی گونه م گذاشت و بوسید،آروم زیر لب 

 گفت:

 

بیا بریم بیرون تا اینا باز بیدار نشدن با گریه هاشون خفه مون _

 نکردن

 

ه م گذاشت و همراه هم از اتاق بیرون رفتیم دستش رو روی شون

خودش و رو مبل انداخت و دست منم کشید و کنارش 
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شبا به خاطر بچه ها نمی تونست نشستم،چشماش قرمز شده بود،

بخوابه و صبح زود هم که باید می رفت سرکار بازم به خاطر اینکه 

نگران بود نکنه دست تنها از پس بچه ها برنیام زودتر بر می 

 شت،بهم خیره بود،پرسیدمگ

 

 چرا اینجوری نگام می کنی؟_

 

 دوست دارم نگات کنم زنمی موردی داری خانم؟_

 

 لبخند زدم

 

 آقا هر چقدر دوست داری نگاه کنخیر _

 

 سرش و رو پاهام گذاشت و پاهاش رو روی مبل دراز کرد
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 جانان_

 

 جانم_

 

 دیدی چی شد؟_

 

 دستم و نوازش وار روی موهاش کشیدم

 

 ی شد؟چ_

 

 اخم کرد
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باید زنم و به زور از چنگ اون دوتا دربیارم از بس که یا دارن شیر _

 می خورن یا عر می زنن

 

 معترض گفتم:

 

 ا ظهیر_

 

 واال راست میگم دیگه،رسما صاحبت شدن ول کنم نیستن_

 

 زدم لبخند تخسش ٔ  به قیافه

 

 داری حسودی می کنی؟_

 

 با اخم نگام کرد
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 حسودی چیه_

 

 خندیدم

 

 باورم نمیشه،داری به بچه هات حسودی می کنی؟_

 

 چپ چپ نگام کرد

 

درآوردن،قبول هم نمی کنی پرستار خیلی خسته میشی پدرت و _

بگیرم کمکت کنه،اینا هم که کال ولشون کنی دوتایی در حال زار 

زدنن منم میام خونه می خوای به منم برسی،بسه دیگه،یه کمم به 

ت نیست درست حسابی غذا نمی خودت برس،حواست به تغذیه 

 خوری همش نگرانم نکنه مریض بشی
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ت سر هم داشت نگرانی هاش رو به مرد اخموی رو به روم که پش

می گفت خیره شدم،وسط حرفاش نذاشتم ادامه بده و سرم و 

نزدیکش بردم و لبام رو روی لباش گذاشتم،بی حرف همراهیم 

ردم و سرم رو کرد،دستاش و دو طرف صورتم گذاشت،نفس کم آو

عقب بردم اما باز لباش رو جلو آورد سرش رو از رو پاهام بلند کرد 

دور تنم حرکت می داد دستش رو سمت تیشرتم برد  و دستاش رو

و خواست دربیاره که با شنیدن صدای گریه بچه ها دستش 

وایساد،بی اراده خنده م گرفت،لبام رو گاز گرفتم تا صدای خنده م 

 کنار رفت و بلند گفت:بلند نشه،با حرص 

 

 بر پدرتون لعنت که چشم ندارید خوشیش رو ببینید_

 

کنترل کنم و بلند خندیدم،عصبی نگام کرد قبل نتونستم خودم رو 

 از اینکه مورد عنایت قرار بگیرم با دو سمت اتاق بچه ها رفتم...
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 جان_بی_دل#

 ۵٠۲_پارت#

 

 )رها(

 

 جب گفتم:سینا ماشین رو نگه داشت و خاموش کرد متع

  

 چرا اینجا وایسادی؟_

  

 نگام کرد
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حرف بزنیم که آرامش باید حرف بزنیم دلم می خواد یه جایی _

داشته باشیم و کسی مزاحممون نشه پس فکر می کنم تو ماشین 

 حرف بزنیم بهتره

 

 پرسیدم

  

 اتفاقی افتاده؟_

 

 جدی گفت:

  

 ممی خوام یه چیزی بگم که همین االن جوابش رو می خوا_

 

 چی؟_
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به چشمام نگاه کرد دستش رو داخل جیب کتش فرو کرد و جعبه 

 جعبه رو باز کردای درآورد 

  

 باهام ازدواج می کنی؟_

  

 شوکه شده به انگشتر داخل جعبه نگاه کردم

  

 سینا ما قبال با هم حرف زدیم_

  

قبال منظورت چند ماه پیشه؟رها گفتی بهم زمان بده گفتم باشه _

ود راجع بهم فکر کنی ولی تو به جای فکر کردن به من ولی قرار ب

 خودت و ظهیره ٔ  همچنان فکرت درگیر گذشته

  

 من به ظهیر فکر نمی کنم_
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 بلند گفت:

  

 دروغ میگی بهش فکر می کنی_

  

 اون دیگه تو زندگیم جایی نداره_

  

 خیلی خب پس جوابم رو بده باهام ازدواج می کنی؟_

  

 آخه ببین سینا_

  

شت حرفم رو بزنم انگشت اشاره ش رو روی لبام گذاشت نذا

 پوزخند زد
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 جان_بی_دل#

 ۵٠۳_پارت#

 

چیزی نگو نمی خوام هیچ بهونه ای بشنوم اگه بهم بگی دلت _

 باهام نیست خیلی بهتره تا اینکه هر بار یه بهونه بیاری

  

 سرم و زیر انداختم با صدای گرفته گفت:

  

 می خوام از ایران برم_

  

 و باال آوردم و ناباور نگاش کردم غمگین نگام کرد سرم

  

 می تونم کلی پیشرفت کنم برای هفته دیگه بلیط گرفتماگه برم _
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 بلیطش رو درآورد

 

اومدم تا ازت جواب بگیرم تا اگه قبولم کنی همین االن بلیط رو _

 پاره کنم

  

 فقط نگاش کردم

  

نوبت خودته اگه من برا داشتنت خیلی تالش کردم رها،این بار _

بخوای به پات می می تونی دوسم داشته باشی تا آخر عمر هر چی 

ریزم اما اگه هنوزم جایی تو قلبت نداشته باشم همون بهتر که برم 

 شاید با رفتن بتونم با نداشتنت کنار بیام حاال هم تصمیم با تویه

  

قطره اشکی از چشمم پایین ریخت من دوسش داشتم اما مثل یه 

 دوسش داشتم نه یه مردحامی 
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 آروم گفتم:

  

 هستم تنها ترم می کنهنبودنت از اینی که _

  

 اشک اونم پایین ریخت

  

 این یعنی برو؟یعنی حتی نمی تونی تحملم کنی؟_

  

 با گریه گفتم:

  

 خیلی دوسِت دارم سینا خیلی،من و ببخش_
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از  محکم گونه ش رو بوسیدم و با شتاب از ماشین پیاده شدم با دو

ریخت  ماشین دور شدم،تو خیابون قدم می زدم و اشکام پایین می

گناه من چی بود؟من باید چیکار می کردم تا دلم بفهمه که سینا 

 مناسبه؟که سینا می تونه خوشبختم کنه...

 

 جان_بی_دل#

 ۵٠۴_پارت#

 

 دو سال بعد...

 

 )جانان(

 

سته به آینه نگاه کردم کت و دامن فیروزه ای تو تنم زیبا نش

دن صدای بود،روسری فیروزه ای با حاشیه زردم رو سر کردم،با شنی
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جیغ بچه ها از اتاق بیرون رفتم با دیدن قشنگ که موهای آتش و 

تو دستش گرفته بود و می کشید و ظهیر هم بیخیال رو مبل لم 

داده بود و نگاشون می کرد سرجام وایسادم آتش هم دستش و رو 

قشنگ شروع کرد به جیغ زدن با موهای قشنگ گذاشت و کشید 

به زور از رو موهای آتش  شتاب سمتشون رفتم دست قشنگ و

کنار زدم آتشم موهای قشنگ رو ول کرد،قشنگ طبق معمول 

خودش و به مظلومیت زد و با دهن باز گریه کرد هر دوتاشون از 

 دیوار راست باال می رفتن رو به ظهیر گفتم:

  

 نگاشون می کردی؟واقعا من نمیومدم همینجوری _

  

 خندید
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برمیان به خصوص اون وروجک حیله گر که اینا از پس خودشون _

همیشه همه آتیشا از زیر سر خودش بلند میشه بعدم خودش و 

 میزنه به مظلومیت

  

از جاش بلند شد و سمتم اومد قشنگ رو که هنوزم گریه می کرد 

 بغل کرد و محکم گونه ش رو بوسید

  

 حیله گریت بشم من  قربون اون همه_

  

 ظهیر بهم نگاه کرد

 

این به تو نرفته ها،تو حیله گری بلد نیستی تمی دونم این ولی _

 پدر سوخته به کی رفته
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 چپ چپ نگاش کردم

 

تقصیر خودته از بس هر وقت آتش و اذیت کرده تشویقش کردی _

 اینجوری شده

 

 نیشش رو باز کرد و سرش رو پایین آورد و پیشونی آتش رو

 بوسید،کنار گوشم گفت:

 

باشه تا اگه یه وحشی مثل من اومد سر  دلم می خواد دخترم هار_

راهش مثل تو خوب نباشه باهاش بالعکس بزنه با خاک یکسانش 

کنه،پسر مردم که مثل من نمیشن قدر خوب بودن زنشون رو 

 بدونن

 

 اعتماد به نفست و قربون_
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دستش و گرفتم تا  لبخند زد،موهای آتش و یه کم مرتب کردم و

به باباش رفته بود برعکس بلند بشه،مرد کوچولوم چهره ش 

 قشنگ که بچگی خودم بود ظهیر گفت:

  

 بریم؟_

  

 آره بریم دیر شد_

  

از قبل بچه ها رو آماده کرده بودم به ظهیر که کت و شلوار مشکی 

تنش بود نگاه کردم مثل همیشه خوشتیپ بود ظهیر قشنگ رو 

تش سمت قشنگ رفت و لباش و رو گونه ش پایین گذاشت آ

 گذاشت،با دیدن این صحنه بلند گفتم:
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 جان_بی_دل#

 ۵٠۵_پارت#

 

 

 الهی من قربون مهربونیت بشم_

 

 ظهیر گونه م رو بوسید و آروم گفت:

 

 خدا نکنه شما حق نداری قربون کسی بشی _

 

 رو بهش لبخند زدم

 

 دیر شد بریم_
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من از خونه بیرون رفت،منم  دست بچه ها رو گرفت و جلوتر از

کفشام رو پوشیدم و بیرون رفتم،امروز نامزدی نیما و مبینا بود 

براشون خیلی خوشحال بودم هر دوتاشون خیلی خوب بودن و واقعا 

هم بهم میومدن،سوار ماشین شدم،ظهیر بچه ها رو داخل جای 

مخصوصشون گذاشت و سوار شد و حرکت کرد،به گوشیم نگاه 

 ه داشتمتماس از دست رفته از افسان کردم چند تا

  

 نامزدی بنیامین و بهار کی هست؟_

 

 جواب دادم

  

 دو ماه دیگه_
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 اینا نزدیک به سه ساله با هم هستن چرا اینقدر طولش میدن_

  

نمی دونم،قبال بنیامین بهونه میاورد بعد االن بنیامین موافقه هر _

دلیلش رو هم  چه زودتر برن سر زندگیشون بهار طولش میده و

 ر بنیامین نیستنمی دونم،تقصی

 

 ماما شیل_

 

به قشنگ نگاه کردم،دیگه وقتشون بود که از شیر 

بگیرمشون،دستم و دراز کردم و بغلش کردم کتم و باز کردم و 

سینه م رو بیرون آوردم با روسری روش و پوشوندم تا معلوم نباشه 

 به جای شیر خوردن بازی می کرد

  

 رت و بخورمامان جان شی_
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 آتش بلند شدصدای معترض 

  

 ماما شیر_

  

 ظهیر خندید مشتی به بازوش زدم با نیش باز گفت:

  

خدایی اینجوری که اینا اذیتت می کنن دشمنت هم نمی کنه _

 رسما سرویست کردن

 

چپ چپ نگاش کردم چیزی نگفت و لبخند زد قشنگ و رو پاهام 

 نشوندم

  

 ره عزیزمعقب بشین تا داداشتم شیر بخو_
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 اخم کرد

  

 ه قشنگ شیل دوستن_

 

 آتش با بغض گفت:

  

 ماما شیر_

 

 به چشمای همرنگ چشمای خودم نگاه کردم و آروم گفتم:

  

 عزیزم داداشتم گشنه شه گناه داره_
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 اشکاش پایین ریخت و جیغ زد

  

 نه قشنگ شیل_

  

 صدای گریه آتشم بلند شد

  

 ماما شیر_

  

چیکار می کردم واقعا؟قشنگ با اینا باید  درمونده نگاشون کردم من

شیر نمی خورد و فقط اذیت می کرد اما پسرکم خیلی شکمو بود 

ظهیر قشنگ رو از دستم گرفت و رو پاهاش نشوند تا ساکت بشه 

 و من بتونم به آتش شیر بدم...

 

 جان_بی_دل#
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 ۵٠۶_پارت#

 

 )محمد(

 

 محمد جان برو ببین کم و کسری نباشه_

 

 گفتم: رو به مامان

  

 چشم_

  

جمع خودمونی بود فقط فامیالی خودمون و فامیالی نیما بودن 

سمتشون رفتم و تک تک خوش آمد گفتم با دیدن جانان پاهام 

سست شد یرای چند ثانیه نفس کشیدن یادم رفت دقیقا دو سال 

بود که ندیده بودش یعنی یه جورایی فراری بودم ازش چون می 
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هم اینکه ظهیر از من بهم می ریزم و دونستم با دیدنش باز هم 

خوشش نمیومد و نمی خواستم به خاطر من آسیبی به زندگیش 

بخوره،سمتش رفتم تنها نشسته بود و یه دخترکوچولو هم رو 

 پاهاش بود و داشت باهاش حرف می زد

  

 سالم_

  

سرش رو باال آورد با دیدنم از جاش بلند شد چقدر دلتنگ این 

 نگاهای مهربون بودم

  

 سالم_

  

 خوش اومدید_
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 ممنون،تبریک میگم_

  

 ممنون_

  

به بچه تو دستش که با چشمای درشت سبز رنگش خیره نگام می 

 کرد نگاه کردم لبخند زدم

  

 چقدر شبیه خودتونه این خوشگل خانم اسمش چیه؟_

  

 لبخند زد

  

 قشنگ_

  

 متعجب نگاش کردم
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 اسم جالبیه_

  

نگام می کرد  بود و متعجبدخترک چشماش رو درشت کرده 

 دستی رو موهای طالییش کشیدم

  

 تبریک میگم_

 

ُُظهیر جلو اومد و دستش رو دور کمر جانان گذاشت مثل همیشه با 

 دیدنم اخم کرد،جواب دادم

  

 ممنون_

  

 به همه اینقدر خوش آمد میگی؟_
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 خونسرد نگاش کردم

  

 نه همکالسی قدیمی فرق می کنه_

  

 قبل از اینکه فوران کنه گفتم:م رفت اخماش بیشتر تو ه

  

 با اجازه_

  

از کنارشون رد شدم و وارد دستشویی شدم به آینه نگاه کردم دیگه 

داشت حالم از خودم بهم می خورد منِ احمق نباید با دیدن یه زن 

شوهردار سست بشم مشتی آب به صورتم پاشیدم چشمام و بستم 

م به خاطر مبینا میاوردچند تا نفس عمیق کشیدم من باید دووم 

 باید امشب رو دووم میاوردم...
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 جان_بی_دل#

 ۵٠۷_پارت#

 

 )ظهیر(

 

کسری بچه ها رو بغل کرد و سمت بقیه رفت به جانان که ساکت 

 نشسته بود نگاه کردم

  

 چرا ساکتی؟_

  

 نگام کرد
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این چه کاریه ظهیر؟چرا به طرف اخم می کنی؟مگه چیکارت _

 رشی خواهکرده؟مثال اومدی عروس

  

 اخمام تو هم رفت

  

 نبینم به خاطر اون تن لش با من تند حرف بزنیا_

  

من کاری به اون ندارم مشکلم تویی اینکه چرا باید دیدنش _

 بهمت بریزه

 

 چون چشماش مشکل داره چون چشماش هنوزم دنبالته_

  

 تمومش کن ظهیر به پسر مردمم الکی گیر نده_
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 نمیاد بعد جلوش لبخند میزنی؟تو می دونی من ازش خوشم _

  

 متعجب نگام کرد

  

 لبخند زدن ایراد داره؟_

  

 اگه طرفت اون یالقوز باشه آره_

  

 کم کم دارم برات متاسف میشم_

  

 نمیدونم چرا ولی همیشه با دیدن محمد عصبی می شدم

  

 تا آخر شب یه بار دیگه سمتت بپلکه من می دونم و اون_
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 کرد عاقل اندر سفیه نگام 

 

اینجوری نگام نکن من صد سالمم بشه بازم با این بشر مشکل _

 دارم

 

 آروم گفت:

 

 دو تا بچه داری اما بازم نمی خوای بیخیال بشی؟_

 

 جدی جواب دادم

 

 خیر_
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 خندید

 

 کوفت،حرص خوردن من خنده داره؟ _

  

 قربونت برم که اینقدر حرص می خوری_

  

 خدا نکنه_

  

 واکن اخمات و_

  

 ردم،لبای خندونش برای باز کردن اخمام کافی بودنگاش ک

  

 خوشگل شدی_
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 خندید

  

 یه کم دیر نفهمیدی آقا؟_

  

 لبخند زدم

  

 بچه ها که حواس نمیذارن برا آدم_

  

نه اینکه خیلی درگیرشونی جلو چشمات همدیگه رو بکشن هم _

 میگی ولشون کن دارن بازی می کنن

 

 جان_بی_دل#

 ۵٠۸_پارت#
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 خندیدم

  

 این یعنی پدر نمونه_

 

 سرش و به معنی تأسف تکون داد و گفت:

  

 پاشو بریم پیش بقیه بشینیم_

  

 از جامون بلند شدیم

  

 جانان جان_
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 با شنیدن صدای مامان محمد سر جامون ایستادیم جانان جواب داد

  

 بله_

  

 سمت جانان اومد و بی حرف بغلش کرد زیر گوشش لب زد

  

واستم بیام پیشت اما روم نمی شد،حاللم کن خیلی وقته که می خ_

 دخترم حالل کن که در حقت بد کردم

  

 جانان لبخند زد

  

نیازی به حالل کردن نداره گذشته ها دیگه گذشته من ازتون _

 دلخور نیستم
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 لبخند زد

  

 این از خانمی و مهربونیته عزیزم_

  

 رو به من گفت:

  

 ظهیر جانخوش اومدی _

  

 میگمممنون،تبریک _

  

 ممنون پسرم،من برم به بقیه مهمونا برسم فعال با اجازه_

 

                    * 
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 )رها( 

  

عاقد خطبه عقد رو جاری کرد و سالن پر شد از صدای دست و 

جیغ و سوت،نیما و مبینا خیلی بهم میومدن لپای آتش و محکم 

 بوسیدم

  

 اینقدر شیرینی من فدات بشم آخه تو چرا_

  

ه بنیامین نگاه کردم که قشنگ تو دستش بود و دوتایی خندید،ب

می خندیدن و خوش بودن با هم کسری به زور  قشنگ رو از 

 دست بنیامین گرفت و معترض گفت:

  

 یه دقیقه اینا رو به آدم نمیدید تا بچلونمشون و گازشون بگیرم_
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دستای تپلش رو  قشنگ با ناز سرش و رو شونه کسری گذاشت و

حلقه کرد کسری رو از همه ون بیشتر دوست  دور گردنش

داشت،ظهیر و جانان بعد اینکه به نیما و مبینا تبریک گفتن 

سمتمون اومدن و کنارمون نشستن آتش و دست جانان دادم و از 

 جام بلند شدم سمت نیما و مبینا رفتم مبینا رو بغل کردم

  

 مبارکتون باشه عزیزم_

  

 زد خوشگل شده بود لبخند

  

 ون رها جونممن_

  

 نیما رو هم بغل کردم
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 مبارکت باشه امیدوارم که با زن گرفتن باالخره آدم بشی_

  

 نیشش و باز کرد

  

 تو کی قصد داری با شوهر کردن آدم بشی؟_

  

 چشم غره ای بهش رفتم

  

به مرد جماعت نزدیک نشم قطعا می تونم حال بهتری داشته _

 باشم

  

 بودم رو میز گذاشتم،مبینا گفت:هدیه ای رو که براشون خریده 

  

 چرا زحمت کشیدی رها جون،ممنون_
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 جان_بی_دل#

 ۵٠۹_پارت#

 

 زحمت نیست عزیزم امیدوارم خوشتون بیاد_

 

 نیما لبخند زد

  

 ممنون_

  

 خواهش می کنم_

  

مامان و بابا هم سمتشون اومدن من کنار رفتم تا اونا هم تبریک 

خواست یه کم هوا بخورم بگن سمت حیاط قدم برداشتم دلم می 
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وارد حیاط شدم و یه گوشه ایستادم جای سینا خیلی خالی بود دلم 

براش تنگ شده بود دو سال بود که حتی یه بارم باهاش حرف 

نزده بودم یعنی روم نشده بود که بهش زنگ بزنم و اونم که قطعا 

باهام نداشت گوشیم رو بعد جواب من دلیلی برای حرف زدن 

می خواست صداش و بشنوم شاید گستاخی حساب  درآوردم دلم

می شد اما واقعا گاهی دلتنگش می شدم،شمارش رو گرفتم اما 

قبل از اینکه بوق بخوره قطع کردم من اون و از خودم رونده 

بودم،دلش رو شکسته بودم پس حق نداشتم با زنگ زدنم اذیتش 

ر استم برم داخل که محمد رو دیدم زیکنم آه عمیقی کشیدم خو

درخت آلبالو وایساده بود سمتش رفتم و کنارش ایستادم معلوم بود 

 که اصال حواسش به دور و بر نیست و تو خیاالتش غرقه

  

 خیلی وقته ندیدمتون_

  

 از جا پرید نگام کرد
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 ببخشید نمی خواستم بترسونمت_

  

 به خودش اومد

  

 حواسم نبودنه مشکلی نیست ببخشید _

  

ن بودید که فکر کنم حتی متوجه صدای قدم اونقدر غرق افکارتو_

 هامم نشدید

  

 لبخند دست و پا شکسته ای زد
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آدمیزاده دیگه گاهی با یک حرف با یک نگاه با یه اتفاق میشه _

ساعتها و روزها و ماه ها و سالها تو افکارت غرق بشی و صدای 

 چیزی رو نشنوی

 

 کردم جذاب بود به نیمرخش نگاه

  

 ش کنید؟تونستید فراموش_

  

 چی رو؟_

  

 جانان_

  

 نگام کرد
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 مگه آدم می تونه بهترین اتفاق زندگیش رو فراموش کنه؟_

  

 متعجب نگاش کردم

  

 یعنی هنوزم دوسش دارید؟_

  

 نفس عمیقی کشید

  

من تو خلوت خودم عاشقی می کنم با خاطراتی که ازش دارم اما _

زبونش بیارم  شوهر و بچه داره نمی تونم وقیح باشم و بهوقتی 

اون تا ابد تو دل من جا داره شاید هیچ وقت دیگه نتونم تو زندگیم 

عاشق بشم اما از ته دل امیدوارم خوشبخت ترین زن روی زمین 

 باشه
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 لبخند زدم

  

 خوش به حالت که می تونی تا این حد خوب باشی_

  

قه کسی که عاشق باشه فقط براش این از خوبی نیست از عش_

قش حالش خوب باشه حتی اگه بره و با یکی دیگه مهمه که عش

 باشه

  

فقط نگاش کردم این یعنی چی؟یعنی من عاشق ظهیر نبودم؟منم 

دلم می خواست ظهیر شاد و خوشبخت باشه اما فقط می خواستم 

اونی که این خوشبختی رو بهش میده من باشم همین اما بازم 

 وقت بود که خوشبختی جانان رو می خواستمخیلی 

  

 ببخشید من باید برم داخل_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 بفرمایید_

  

محمد از کنارم گذشت لبخند غمگینی زدم شایدم حق با محمد بود 

 عاشق باید خوشبختی معشوقش رو می خواست...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۱٠_پارت#

 

 )جانان(

 

 بنیامین دستش و رو شونه م گذاشت و گفت:

 

 چطوره؟ من ٔ  دونهیکی یه _
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 لبخند زدم

 

 منم خوبم تو خوب باشی_

 

 چشماش و ریز کرد

 

 اما انگار یه کم گرفته ای_

 

نفس عمیقی کشیدم،همونطور که نگاهم به رقص بچه ها بود 

 جواب دادم

 

 یه سری سؤاال تو ذهنمه که اصال نمی تونم جوابش رو پیدا کنم_
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 چه سؤاالیی؟_

 

 نگاش کردم

 

دو  بابا بودیم،مامان رعنا حال خوبی نداره از حاج ٔ  دیشب خونه_

سال پیش که فاطمه اومد تا همین حاال چشماش رو به در دوخته 

 تا فاطمه برگرده

 

 سرم و زیر انداختم

 

اصال چرا فاطمه اومد؟چرا راجع به اینکه این چند وقت کجا بود _

چیزی نگفت؟چرا باز رفت بدون اینکه کسی خبر داشته باشه که 

 کجاست؟
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 سرم و باال آوردم با بغض گفتم:

 

 قط اومده بود حال دخترش رو بد کنه و بره؟یعنی ف_

 

 بنیامین دستام و گرفت و آروم نوازش کرد،لبخند تلخی زدم

 

فکر می کردم اومده جبران کنه،فکر می کردم قراره مامان باشه _

 برام

 

 آب دهنم و قورت دادم،بنیامین غمگین نگام کرد

 

وقتا که به بچه ها محبت می کنم یا می بوسمشون بعضی _

 دیم میشهحسو
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 قطره اشکی از چشمم پایین ریخت

 

 حسودیم میشه که مامانی نبود تا من و ببوسه_

 

 بنیامین دستاش و دور شونه م حلقه کرد و آروم گفت:

 

من قربون تک تک اشکایی بشم که به خاطر مامان بابای بی _

 لیاقتت ریختی

 

 لب زدم

 

 دا نکنهخ_

 

 گفتم:
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 جان_بی_دل#

 ۵۱۱_پارت#

 

تم ببخشم بنیامین،اگه فاطمه می موند اگه می خواست می خواس_ 

جبران کنه حتی با وجود اون آبروریزی تو خواستگاری بازم می 

بخشیدم اما داغ این رو دلمه که حتی یه بار هم تالش نکرد تا 

 بخوامش تا مامان صداش کنم

 

چقدر تو دلت پر بود بچه و چیزی نمی گفتی باید یه شب بچه ها _

ر بذاری بعد بیای پیشم تشکا رو تو حال پهن کنیم و برای ظهی رو

 تا صبح بشینیم حرف بزنیم
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با دیدن ظهیر که داشت سمتمون میومد زود اشکام و پاک 

 کردم،کنارمون ایستاد با ریز بینی نگام کرد

 

 چی شده؟_

 

 جواب دادم

 

 هیچی_

 

 چشمات یه جوریه_

 

 بنیامین گفت:
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با هم گپ می زنیم تو  بود داریمدلش برای عموش تنگ شده _

 این وسط چی میگی؟

 

 چپ چپ نگاش کرد

 

تو که کال چسبیدی به زنِ ما اصال هم ول کن نیستی دو دقیقه _

 ازت غافل میشم می بینم باز خودت و بهش رسوندی

 

 بنیامین نیشش و باز کرد

 

 حسود هرگز نیاسود_

 

 پاشو جمع کن خودت و برو اونور بشین_
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 رو بوسید ظهیر داد زدبنیامین محکم گونه م 

 

 هووووو یواش تر دردش اومد_

 

 بنیامین با خنده ازجاش بلند شد و رو به ظهیر گفت:

 

ببین شازده باال بری پایین بیای نمی تونی ما دو تا رو از هم جدا _

کنی پس به تقدیرت که دومین مرد دوست داشتنی جانان هستی 

 راضی باش

 

 کردشد،ظهیر با اخم نگام از کنارش رد 

 

 دومیم دیگه؟_
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 لبخند زدم

 

 خجالت بکش ظهیر_

 

 کنارم نشست

 

 نقاشیم خوب نیست_

 

 نگام کرد

 

 جان_بی_دل#

 ۵۱۲_پارت#
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 خوبی؟ _

 

 جواب دادم

 

 آره_

 

 اشک ریختی فکر نکن نفهمیدم_

 

 کردم نگاه اخموش ٔ  به قیافه

 

 من کاری کردم که اذیت شدی؟_
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 نه_

 

 ه؟باعث شده نفسِ ما غمگین بشپس چی _

 

 جانان_

 

 با شنیدن صدای افسانه سرم و برگردوندم،سمتم اومد و گفت:

 

پاشو بریم می خوایم دخترا دسته جمعی یه عکس یادگاری با _

 مبینا بندازیم

 

 پرسیدم

 

 قشنگ و آتش کسری رو اذیت نمی کنن؟_
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 جواب داد

 

 نه بابا اون دو تا با کسری حال می کنن_

 

 ظهیر گفتم: از جام بلند شدم و آروم رو به

 

 من حالم خوبه عزیزم خیالت راحت_

 

جوری که انگار حرفم و باور نداشت نگام کرد،همراه افسانه سمت 

 و ایستادیم هم کنار بودن جمع دورش دخترا ٔ  مبینا رفتیم،همه

 و ایستاد کنارم گرفتیم،افسانه مختلف های حالت تو عکس تا چند

 :گفت
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 ینا خبر داری؟از س_

 

 نگاش کردم

 

 اهرا وضعیت خیلی خوبی داری و به شدت معروف شدهظ_

 

 آره بایا اصال فکرش و نمی کردیم اینقدر کارش بگیره_

 

 دستم و گرفت و یه کم از بچه ها دور شدیم پرسید

 

جانان سینا هنوزم یه جورایی انگار منتظر رهاست،ساغر میگه _

که رفته اونجا و حتی با یه  خودش چیزی نشون نمیده اما همین

 خواد می رو رها هنوزم اینه ٔ  خترم در ارتباط نیست نشون دهندهد
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 چیزی نگفتم

 

واقعا رها چشه؟سینا دو سال پیشم حاضر بود به خاطرش نره اما _

رها قبول نکرد،همه مون سینا رو می شناسیم از بچگی با هم 

 بزرگ شدیم دیگه بهتر از اون مگه پیدا میشه؟

 

 بهش گفتم: رو

 

،شاید رها هم دالیل خودش و داره،من نمی تونم نمی دونم افسانه_

 تو زندگیش دخالت کنم

 

چیزی نگفت،اما چیزی که این وسط برام آزار دهنده بود فکر به 

این بود که شاید خواهرم هنوزم به خاطر ظهیر نمی تونست به 

 سینا فکر کنه...
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 ��سالم عزیزان شبتون بخیر

نن وارد کانال بشن و دوستان زیادی به من پیام دادن که نمی تو

دلیلش رو پرسیدن که چرا نمیشه،واقعیتش اینه که منم نمی 

به همین دلیل گفتم این رو بذارم تا اگه بقیه دوستان می ��دونم

دونن که چجوری میشه مشکل رو رفع کرد لطفا اینجا توضیح 

 ��❤بدن

 

 جان_بی_دل#

 ۵۱۳_پارت#

 

 )جانان(
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فتم ظهیر همچنان خواب میز صبحونه رو کامل چیدم،سمت اتاق ر

 بود آروم صداش زدم

  

 ظهیرجان_

  

 تکون نخورد دستم و رو بازوش گذاشتم و تکونش دادم

  

 ظهیر عزیزم پاشو دیرت میشه_

  

 یکی از چشماش و به زور باز کرد و با صدای خواب آلود گفت:

  

 ساعت چنده؟_

 

 فته_
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 دستش و گرفتم و رو تخت نشست با چشمای بسته لب زد

  

 یه کم شونه هام و ماساژ بده_

  

رو تخت نشستم و آروم شروع کردم به ماساژ دادن شونه هاش کم 

 کم داشت تو همون حالت خوابش می برد شونه ش رو بوسیدم

  

 صبحونه رو چیدم پاشو عزیزم نخواب_

  

وارد دستشویی شد از اتاق بیرون به سختی از جاش بلند شد و 

ه فنجون قهوه براش آماده کردم و رو رفتم و وارد آشپزخونه شدم ی

میز گذاشتم لباس پوشیده از اتاق بیرون اومد شلوار پارچه ای 
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طوسی و پیرهن جذب مشکی کت طوسی رنگش رو با کیفش رو 

 مبل گذاشت و سمت میز اومد

  

 صبح بخیر_

  

 صبح بخیر_

  

نشست منم روبه روش نشستم قهوه ش رو برداشت و رو صندلی 

نون تست رو برداشتم و شکالت صبحونه رو،روش  یه کم مزه کرد

مالیدم و گاز زدم به ظهیر که اخماش تو هم بود نگاه کردم 

لبخندی رو لبام اومد دقیقا مثل بچه ها وقتی از خواب بیدارش می 

 کردی اخمو می شد

 

 اخمات و واکن اول صبحی_
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 ام کردنگ

  

 اریمن نمی دونم تو صبحا این همه انرژی رو از کجا می_

  

من هیچ وقت شب و دوست نداشتم کال از تاریکی خوشم نمیاد _

 به خاطر همین هر وقت آفتاب طلوع کنه من انرژی می گیرم

  

از خواب بهتر تو دنیا وجود نداره اگه می تونستم به جای تو با _

 خواب ازدواج می کردم

  

 دمخندی

  

 ی دیگه؟آها یعنی االن از اینکه باهام ازدواج کردی راضی نیست_
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 لقمه ای که تو دهنش بود رو قورت داد

 

 جان_بی_دل#

 ۵۱۴_پارت#

 

 

 اینی که تو پرسیدی بیشتر شبیه تهدید بود نه سوال_

  

 لیوان شیرم و برداشتم و کمی خوردم

  

 نه فقط سوال بود_
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 االن دوست داری بگم نه قطعا ازدواج با تو بهترین اتفاق زندگیه؟ _

  

 د تکون دادم خندیدسرم و به معنی تایی

  

ولی خب متاسفم قطعا زن گرفتن و بچه دار شدن نمی تونه _

 بهترین اتفاق باشه

  

 خندیدم متعجب نگام کرد

  

 انتظار هر حمله ای رو داشتم به جز خنده_

  

مهم نیست که چی به زبون میاری مهم اینه که آخه عزیزم اصال _

 خودم می دونم اون تو چه خبره
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کردم از رو صندلی بلند شد کتش رو پوشید و  به قلبش اشاره

کیفش رو برداشت سمتم اومد و محکم گونه م رو بوسید رو نوک 

انگشتام بلند شدم و بوسیدمش لبخند زد دستش و رو قلبش 

 گذاشت و گفت:

  

 کنم که حرفای اینجا رو خوب فهمیدیاعتراف می _

  

 لبخند زدم

  

 برو تا دیرت نشده_

  

 در و باز کرد رو بهم گفت: کفشاش رو پوشید و

 

 امروز کالست کنسل شد نمیری دیگه درسته_
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 آره کنسل شد_

  

 خوبه پس مواظب خودت باش،خداحافظ_

  

 تو هم مواظب باش به سالمت_

 

 آورد تو و گفت:خواستم در و ببندم که سرش و 

 

 می دونستی؟_

 

 متعجب پرسیدم
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 چی رو_

 

 اینکه میمیرم برات؟_

 

 و رو لباش گذاشتم و کوتاه بوسیدم،آروم گفتم:لبخند زدم،لبام 

 

 تو چی می دونستی؟_

 

 چشماش و ریز کرد

 

 چی رو؟_

 

 لبخند زدم
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 ٔ  اینکه ساعت هفت و چهل و پنجه و تو ساعت هشت جلسه_

 داری؟ مهم

 

 ساعتش نگاه کرد و با حرص گفت:به 

 

 ای تو روحت که حواس برا آدم نمیذاری_

 

 و با عجله سوار آسانسور شد... بلند خندیدم،چپ چپ نگام کرد

 

 جان_بی_دل#

 ۵۱۵_پارت#
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با شنیدن سر و صدای بچه ها از آشپزخونه بیرون رفتم و وارد 

قشنگ اتاقشون شدم با دیدنشون تو دلم قربون صدقه شون رفتم 

رفته بود رو تخت آتش و کنار هم دراز کشیده بودن و مثل آدم 

بین حرفاشون بعضی از بزرگا داشتن با هم حرف می زدن اما از 

کلمه هاشون رو نمی شد درست متوجه شد اما فکر کنم خودشون 

زبون هم و می فهمیدن گوشیم و از تو جیبم در آوردم و چند تا 

 م:عکس ازشون گرفتم با لبخند گفت

  

 سالم به عزیزترینای خودم_

  

 با دیدنم خندیدن،آتش دستش و تکون داد

  

 سالم ماما_
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 قشنگ هم لب زد

  

 سرام_

  

آتش بر عکس قشنگ بیشتر کلمات رو درست می گفت سمتشون 

رفتم و رو تخت نشستم دستم و دور هر دوتاشون حلقه کردم و 

 لپای نرمشون رو بوسیدم

 

 ماهتون خوب خوابیدید خوشگالی مامان؟سالم به روی _

 

 قشنگ جواب داد

  

 آله_
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و وسطشون دراز کشیدم و دستام رو باز کردم،آتش سرش و ر

 بازوی چپم و قشنگ هم رو بازوی راستم گذاشت

 

 عشقای مامان دلشون می خواد امروز با هم کجاها بریم؟ _

 

 قشنگ زود جواب داد

 

 شرباز)شهربازی( _

 

 نگاشون کردم

 

س اینجوری باشه که اول بریم شهربازی و بعدشم بریم پبتزا پ_

 بخوریم؟ 
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 دو تایی بلند گفتن

 

 هوووووالااا_

 

ای من پاشن بریم صبحونه خوشمزه بدم بهشون خب پس نفس_

 بعدشم لباس بپوشیم و بریم

 

رو تخت نشستم به قیافه هاشون که مثل باباشون تنبل بودن و 

تم و سمت گردنشون بردم و حال نداشتن پاشن نگاه کردم،دس

شروع کردم به قلقلکشون،صدای خنده هاشون اتاق و پر کرده 

اشون دنیام بود،دستاشون رو گرفتم بود،لبخند از ته دلی زدم،خنده ه

 و کمکشون کردم از جاشون پا بشن

 

 من قربون اون خندیدناتون برم یکی یه دونه های مامان_
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 سالم

 شب بخیر

دوستان متأسفانه برای تلگرام نویسنده مشکل پیش ادمین هستم، 

اومده و نگران شما بود که منتظر بمونید به همین دلیل بهم پیام 

اطالع بدم که ممکنه نتونن پارت بذارن و قطعا هم  داد و خواست

اگه مشکلشون رفع بشه گفتن که نصفه شب هم باشه حتما پارت 

 میذارن براتون.

 

 جان_بی_دل#

 ۵۱۶_پارت#

 

 جانان()
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در و باز کردم،قشنگ و آتش جلو تر از من بیرون رفتن،خواستم در 

سته رو و ببندم که چشمم به پاکت سفیدی که دم در بود خورد،ب

برداشتم روش نوشته بود برای جانان عزیزم،صدای قشنگ باال 

 رفت

 

 مام بلیم_

 

نگاشون کردم،ذوق داشتن تا هر چه زودتر به شهربازی 

ز کردم به فلشی که داخلش بود متعجب نگاه برسن،پاکت رو با

کردم نمی دونستم چرا اما الکی دلشوره گرفته بودم،رو به بچه ها 

 گفتم:

 

کار کوچولو داره که باید انجام بده بعدش میریم مامان یه _

شهربازی،تا شما یه کم بازی کنید کار منم تموم میشه باشه 

 نفسای مامان؟ 
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 با بی میلی جواب دادن

 

 باش_

 

وارد خونه شدیم،سمت تلویزیون رفتم و فلش رو بهش وصل کردم 

آب دهنم و قورت دادم و فیلمی که داخلش بود رو پلی 

تاریک بود و سر و صدا میومد بعد...چیزی که می کردم،اوالش 

دیدم رو نمی تونستم باور کنم صداهایی که تو خونه پخش شد 

دن نگاه انگار قصد کر کردنم رو کرده بودن بدون پلک ز

کردم،نفسم باال نمیومد کنترل تلویزیون از دستم افتاد دستم و رو 

کشیدن  سینه م گذاشتم و محکم فشارش دادم برای ذره ای نفس

به تقال افتاده بودم با شنیدن حرفی که زد خشک شده سرجام آروم 

گرفتم صدای گریه بچه ها بلند شد جلوم نشسته بودن و صدام می 

نداشتم پاهام قفل شده بود خودم و رو زمین  زدن قدرت هیچ کاری
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انداختم و با هزار بدبختی دستم و به کنترل رسوندم و فیلم رو نگه 

هام نشنون،نبینن،رو زمین دراز کشیدم قشنگ بلند داشتم تا بچه 

 گریه می کرد و آتش دستم و گرفته بود و تکون می داد

  

 ماما...ماما_

  

دم قطره اشکی از چشمام دستم و به سختی رو صورتشون کشی

پایین ریخت دیگه جونی نداشتم تا برا نفس کشیدن تقال 

 کنم،نامفهوم لبام و تکون دادم

 

 فاط..._

 

کردم روح داره از تنم خارج میشه به عکس خودم و  حس می

 ظهیر که رو دیوار بود نگاه کردم
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 اشهد..._ 

  

 سیاه شد...قبل از اینکه بتونم چیز دیگه ای بگم جلو چشمام 

 

 جان_بی_دل#

 ۵۱۷_پارت#

 

 )ظهیر(

 

از آسانسور بیرون اومدم عصبی کلید و از جیبم بیرون آوردم یادم 

رو بردارم و مجبور شده بودم برگردم خونه،در  رفته بود مدارک الزم

و باز کردم با شنیدن صدای گریه بچه ها در و بستم و سمت 
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فتاده بود و بچه ها پذیرایی رفتم با دیدن جانان که رو زمین ا

 کنارش گریه می کردن شتاب زده کنارش رو زمین زانو زدم

  

 جانان،جانان چی شده_

  

ود با عجله بچه ها رو بغل کردم و رنگش پریده بود و دستاش یخ ب

از خونه بیرون رفتم زنگ واحد کناریمون رو زدم خانم احدی در و 

 باز کرد با دیدنم گفت:

  

 قدر آشفته ای؟ چی شده پسرم؟چرا این_

 

 نفس نفی می زدم
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خانم احدی جانان حالش بد شده باید ببرمش بیمارستان میشه _

 بچه ها رو نگه دارید؟

  

 چرا که نهآره پسرم _

  

 بچه ها رو دستش دادم

  

 ممنون_

  

وارد خونه شدم و جانان رو بغل کردم با دو از خونه بیرون زدم و 

دادم تا هر چه زودتر به بیمارستان سوار ماشین شدم فقط گاز می 

 شده اینطوری کردم،چرا نگاه روش و رنگ بی ٔ  برسم به چهره

 دو با و کردم بغل و جانان داشتم نگه بیمارستان دم رو بود؟ماشین

 زدم داد و شدم بیمارستان وارد
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 دکتر کجاست؟ _

 

سمتم اومدن و با عجله جانان و رو تخت گذاشتن دنبال تختش 

 م،دکتر با دیدنم پرسیدقدم برداشت

  

 چی شده؟_

 

 جواب دادم

  

 نمی دونم من خونه نبودم وقتی رسیدم دیدم افتاده رو زمین_
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د خواستم دنبالشون برم که نذاشتن در و دکتر با عجله وارد اتاق ش

بستن نگران رو صندلی نشستم،گوشیم زنگ  خورد بنیامین بود 

 بود یکی در جریان باشه خواستم برندارم ولی به خاطر بچه ها بهتر

  

 بله_

  

 سالم چطوری؟کجایی؟_

  

 بیمارستانم_

  

 صداش نگران شد

  

 بیمارستان برای چی؟_
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 دستی به صورتم کشیدم

  

 نمی دونم چی شده وقتی رسیدم خونه جانان رو زمین افتاده بود_

  

یعنی چی رها االن پیشمه میگه صبح با جانان حرف زده حالش _

 خوب بود

 

 آروم جواب دادم

  

نمی دونم بنیامین بچه ها رو گذاشتم پیش واحد کناریمون اگه _

 مشکلی پیش اومد برید از خانم احدی بگیرشون

 

 سریع گفت:
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 م میام بیمارستان دار_

  

تماس رو قطع کرد،سرم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم یعنی چه 

یچ خبری اتفاقی افتاده بود؟مدام ساعتم و چک می کردم اما ه

نبود،چند بار درِ اتاق رو زده بودم اما همچنان جواب درستی نمی 

 دادن... 

ه نمی دونم چه مدت بود که به در اتاقی که جانان توش بود خیر

 شده بودم

  

 جانان کو؟ _

  

به بنیامین که رها کنارش بود نگاه کردم اونم نفس نفس می زد 

 چهره هر دو نگران بود
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 تو اتاقه_

 

 ه؟حالش خوبه؟ چی شد_

 

 نمی دونم دکتز هنوز بیرون نیومده_

  

با تموم شدن حرفم دکتر از اتاق بیرون اومد با شتاب سمتش رفتیم 

 دکتر نگام کرد

  

 تون مشکل خاصی داشتن؟خانوم_

  

 قلبش مادرزادی مشکل داشت_

 

 ناراحت نگام کرد و گفت:
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رسیدن متاسفم خانومتون در اثر حمله قلبی به علت عدم __

 اکسیژن کافی به مغز به کما رفتن

  

 شوک زده نگاش کردم به زور لب زدم

 

 کما؟ _

 

 بنیامین وا رفته نگام کرد،رو به دکتر گفت:

  

 رای چی؟مگه آدم می تونه یهویی بره تو کما؟ یعنی چی؟چرا؟ب_

 

 دکتر جواب داد
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به احتمال زیاد یه شوک خیلی قوی بهشون وارد شده البته _

رو از دست ندید انشااهلل که حالش خوب میشه ما االن  امیدتون

 انتقالشون میدیم بخش مراقبت های ویژه

  

اه کردم تخت جانان رو بیرون آوردن به چهره رنگ و رو رفتش نگ

 بنیامین دستش و گرفت و با بغض گفت:

  

چی شده یکی یه دونه م؟تو اینجا چیکار می کنی؟باید پاشی نباید _

 اینجا باشی

  

ا با گریه کنار تختش ایستاده بود نگاهم میخکوب تختی بود که ره

جانان روش افتاده بود باورم نمی شد تخت و از کنارمون رد کردن 

وا رفته رو صندلی نشستن حرف دکتر تو و رفتن بنیامین و رها 

 مغزم تکرار شد
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متاسفم خانومتون در اثر حمله قلبی به علت عدم رسیدن اکسیژن _

 ز به کما رفتنکافی به مغ

  

 بود؟ رفته کما به جانانم...کما...شد پررنگ ذهنم تو کما ٔ  کلمه

 

 جان_بی_دل#

 ۵۱۸_پارت#

 

 )رها(

 

جام بلند شدم و سمتش  ظهیر سرجاش انگار خشکش زده بود از

 رفتم بازوش رو گرفتم

  

 بیا بشین ظهیر_
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باور به زور رو صندلی نشست انگار هنوز چیزایی رو که شنیده بود 

نکرده بود یا شایدم تو شوک بود اشکام بدون وقفه پایین می 

ریخت این دیگه چه بالیی بود که سرمون اومده بود من تازه با 

ه سر عقل اومده بودم و می خواستم تموم خودم کنار اومده بودم تاز

این چند سالی رو که با جانان بد بودم رو از بچگی تا حاال جبران 

 ای گرفته لب زدکنم بنیامین با صد

  

 چرا باید بهش شوک وارد بشه؟_

  

قطره اشکی از چشماش پایین ریخت ظهیر هیچ واکنشی نشون 

 داد و بلند گفت: نداد انگار که نمی شنید بنیامین بازوش و تکون

  

با توام،تو کاری کردی؟اذیتش کردی چرا باید بهش حمله قلبی _

 بشه؟
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قطه خیره بود و چیزی نمی دست بنیامین رو گرفتم ظهیر به یه ن

 گفت

  

 بنیامین آروم باش با داد زدن چیزی درست نمیشه_

 

 اشکاش پایین ریخت و از ال به الی دندونای کلید شده ش غرید

 

 شم؟جانانم یه گوشه افتاده و آروم باشم؟میگن رفته تو کماآروم با_

 

 با بغض گفت:

 

 کما،جانانِ من رفته تو کمامی شنوی رها؟اینا میگن رفته تو _
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ظهیر دستاش و رو سرش گذاشت و عصبی سرش و چند بار تکون 

 داد پرستاری سمتمون اومد

  

ریش لطفا مدارک مورد نیاز مریضتون رو بیارید تا کارای بست_

 کامل انجام بشه

 

 سرم و به معنی باشه تکون دادم رو به ظهیر گفتم:

  

 شتی؟مدارک جانان رو تو خونه کجا گذا_

  

 گنگ نگام کرد چشماش قرمز قرمز بود باز سؤالم و تکرار کردم

 

 ظهیر جواب بده مدارک جانان الزمه کجای خونه گذاشتی؟ _
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 ادبا صدایی که انگار از ته چاه میومد جواب د

  

 تو اتاق داخل میز کار_

 

 بنیامین به سختی بلند شد دستش و دراز کرد

  

 کلید خونه رو بده بریم بیاریم_

  

کلید و از جیبش بیرون آورد و دست بنیامین داد نگران به صورت 

رنگ پریوه ش نگاه کردم،نگاهش همچنان به درِ جایی بود که 

رفتیم،برای هیچ  جانان بود همراه بنیامین از بیمارستان بیرون

کدوممون قابل باور نبود که جانان یه دفعه ای به این حال و روز 

 بیوفته...
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 جان_بی_دل#

 ۵۱۹_پارت#

 

 )ظهیر(

 

رو صندلی کنار تختش نشستم به دستگاههایی که بهش وصل بود 

 نگاه کردم دستم و رو دستش گذاشتم و آروم لب زدم

  

 چی شده جانانم_

 

 آب دهنم و قورت دادم

  

 چی باعث شده اینجا باشی_
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دندونام و رو هم فشار دادم و با بغض رو به صورت رنگ پریده ش 

 گفتم:

  

دونی که حق نداری اینجا بمونی اصال می دونم خوب میشی می _

فقط می خوام که زود خوب بشی از منتظر موندن خوشم نمیاد 

 میدونی که

  

من عادت نداشتم منتظر نگاش کردم امید داشتم که جوابم رو بده 

 چشمای بسته ش رو ببینم

  

تو که هیچ وقت نمیذاشتی ناراحت باشم ببین این بار خودت _

داری ناراحتم می کنی پاشو و این ناراحتیم رو مثل بقیه ناراحتی 

 هایی که از بین می بردی از بین ببر
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دستم و رو گونه ش گذاشتم و آروم نوازشش کردم،بغضم رو قورت 

نداشتم اشک بریزم حق نداشتم برای جانانی که می دادم من حق 

 دونستم زود خوب میشه گریه کنم

  

 چی ازم پرسیدی؟یادته امروز صبح _

  

 دستم و پایین تر آوردم و لباش و نوازش کردم

  

 آره تو درست فهمیدی بهترین اتفاق زندگیم فقط داشتن تو بوده _

 

 پاهام و عصبی تکون دادم

 

 اتفاق زندگیم رو بهم پس بدهپس پاشو و بهترین _
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اینکه داشتم باهاش حرف می زدم ولی تکون نمی خورد و 

 دیدم داشت دیوونم می کردچشماش رو نمی 

   

تا همین امشب حق داری بخوابی فردا صبح باید بیدار شده باشی _

 باید چشمات و بهم نشون بدی باید لبات خندون باشن

  

بغض لعنتی دست بردار به مژه های بلندش نگاه کردم،چرا 

نبود؟چرا وقتی جانانم داشت نفس می کشید بازم بیخیالم نمی 

 شد؟به زور لب زدم

  

 فهمیدی جانان؟فقط تا امشب وقت داری _

  

سرم و رو دستش گذاشتم و بوسیدم چند بار پشت سر هم کارم و 

 تکرار کردم،جانان خوب می شد،حتما خوب می شد...
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 جان_بی_دل#

 ۵۲٠_پارت#

 

 رها()

 

همراه بنیامین وارد خونه شدیم سمت اتاق رفتم کشو میز رو باز 

د برداشتم از اتاق بیرون رفتم به کردم و هر مدارکی که الزم بو

بنیامین که رو به روی تلویزیون ایستاده بود و داشت نگاش می 

کرد نگاه کردم جلوتر رفتم و کنار بنیامین ایستادم دختری رو از 

که رو تخت نشست ظهیر رو تخت دراز پشت نشون می داد 

کشیده بود متعجب نگاش کردم حرفایی که بینشون رد و بدل می 

عجبم رو بیشتر کرد چرا ظهیر به دختره می گفت شد ت

جانان؟دختره خودش و تو بغلش جا کرد،چهره ش رو نمی دیدم 
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ظهیر لباش و سمت موهاش برد اما مکث کرد با صدای کشیده و 

 بی حال گفت:

 

 وووی جاانان نیییست...ب_

 

اما دختر نذاشت ادامه بده و لباش رو روی لبای ظهیر گذاشت 

یر دختره رو هل داد اما انگار جونی تو تنش نبود هینی کشیدم ظه

دختره زیر گوشش یه چیزایی گفت که صداش معلوم نبود دختر 

شروع کرد به درآوردن لباسای ظهیر همینجوری داشتن پیشروی 

ا دیدن چهره دختر وحشت زده به تلویزیون نگاه می کردن که ب

که انجام  کردم این امکان نداشت ضربان قلبم باال رفت با کاری

دادن چشمام رو بستم و دستام و رو گوشام گذاشتم دیگه طاقت 

نداشتم نه نمی تونستم درک کنم مغزم گنجایش درک چیزی رو 

د زد انگار که نداشت،چشمام رو باز کردم جلوی دوربین اومد و لبخن

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ظهیر اونقدر مست بود خوابش برده بود دستام و از رو گوشام 

 گهبرداشتم تا ببینم چی می

 

می بینی؟شوهرت خیلی دوسِت داره ها که تو مهمونی هم فکر _

 کرد تویی که اومدی پیشش

 

 با خنده پرسید

 

 با دیدن این فیلم چه حسی بهت دست داد؟هوم؟ _

  

 لبخند زد

  

جر کشیدن تو کافی نیست اصل کاری پدرته یه نسخه البته فقط ز_

از همین قراره به دست اونم برسه دلم می خواد له شدن دخترش 
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رو با چشماش ببینه و بفهمه وقتی داشت من و له می کرد حاج بابا 

 چه حسی داشت 

 

 با نفرت و از ال به الی دندوناش غرید

 

دم و دخترش داد و بهش ب می خوام زجری که این همه سال بهم_

 ذره ذره جلو چشمش آب بشه

  

 با خشم ادامه داد

  

من به خودم قول داده بودم یه روز انتقامم رو بگیرم و باالخره _

 اون روز رسید به خاطر یه همچین روزی خیلی تالش کردم

  

 مثل دیوونه ها خندید
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البته پیشنهاد می کنم هیچ وقت به هیچ دوستی اعتماد نکنی _

دوستت کمکم نمی کرد کارم خیلی سخت تر می  چون اگه بهار

شد،کمک کرد از مراسم خواستگاریت با خبر بشم و همه چی رو 

بدونم،اونم برای تو دوست خوبی نیست خیلی راحت فروختت مثل 

 شمیم

  

ناباور به بنیامین نگاه کردم چشماش وحشتناک شده بود،از جاش 

 ،آروم گفت:بلند شد و به دوربین نزدیک تر شد

 

به دنیا اومدنت بدترین اتفاق زندگیم بود،چند وقته سراغت نیومدم _

چون منتظر این بودم بچه دار بشی و ببینم می تونی به خاطر بچه 

هات بمونی پای شوهر خیانت کارت؟اون وقت شاید من و درک 

 کنی که به خاطر بچه نمی تونستم یه عوضی رو تحمل کنم
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موم شد،دهنم خشک شده زد و فیلم ت بازم لبخند چندش آوری

بود،بنیامین دستهاش و مشت کرد و با گام های بلند سمت در رفت 

با دو دنبالش رفتم سوار ماشین شد خودم و بهش رسوندم و سوار 

شد مدارکی که دستم بود و عقب ماشین گذاشتم بنیامین با سرعت 

 رانندگی می کرد قیافه ش وحشتناک و خشمگین شده بود بدون

ه ماشینا فقط گاز می داد داشتم آتیش می گرفتم کدوم توجه به بقی

مادری می تونست با بچه ش این کار و بکنه؟حتی حیوونم این کار 

و نمی کنه،بهار عوضی چجور تونست با دوستی که این همه 

دوسش داشت این کار و بکنه؟اصال چرا باید همچین کاری 

 بکنه؟پرسیدم

  

 کجا میری؟_

  

 رو فرمون کوبید و نعره زد نگفت و مشت محکمیچیزی 
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 می کشمتون عوضی ها می کشمتون_

  

اشکام پایین ریخت،آخ جانان چی کشیدی چی کشیدی با دیدن 

این فیلم چی کشیدی که قلبت نتونست تحما کنه،بنیامین اصال تو 

حال خودش نبود حق داشت منم اصال حالم خوب نبود حالت تهوع 

گه داشت از ماشین پیاده شد دم در خونه بهار نداشتم ماشین رو 

دنبالش رفتم در و باز کردن با شتاب سمت خونه قدم برداشت 

 داخل رفتیم مامان بهار لبخند زد

  

 سالم بنیامین جان خوش اومدی_

  

 با دیدن بنیامین متعجب نگاش کرد،بنیامین غرید

  

 بهار کجاست؟_
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 افتاده؟گفت میرم رو پشت بوم،چی شده اتفاقی _

  

بدون توجه به مامانش سمت پله ها رفت منم دنبالش رفتم  بنیامین

وارد پشت بوم شدیم بنیامین رو به روی بهار ایستاد بهار متعجب 

 گفت:

  

 چیزی شده؟_

  

 بنیامین سیلی محکمی تو صورتش زد بهار جیغ زد

 

 جان_بی_دل#

 ۵۲۱_پارت#
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 همونطور که دستش رو صورتش بود داد زد

 

 ی داری چیکار می کنی؟نه شدی؟هیچ می فهمدیوو_

  

 بنیامین یقه ش رو گرفت و داد زد

  

عوضی چرا این کار و با جانان کردی مشکلت با جانان چی بود _

 آشغال؟مگه اون هیچ وقت بهت بد کرده؟

  

 ترسیده به بنیامین نگاه کرد با صدای لرزون گفت:

  

 چی میگی؟_

  

 بازم جیغ کشیدبنیامین سیلی دیگه ای بهش زد 
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ف می زنی یا همین جا چالت کنم جانان رو تخت بیمارستان حر_

افتاده به خاطر کار تو و مادر بی شرفش پس حرف بزن وگرنه به 

 وهلل که زنده ت نمیذارم

  

 بهار با گریه گفت:

  

 به خدا نمی خواستم اینجوری بشه_

 

 بنیامین داد زد

 

 حرف بزن و فقط بگو چرا_

 

 :با گریه گفت
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اشق همدیگه بودن بابای جانان عقدشون رو بهم فاطمه و بابام ع_

زده بود مامان و بابام می خواستن از هم جدا بشن چون مامانم می 

خواد بره خارج و بابام فاطمه رو پیدا کرده بود و به خاطر اون 

 حاضر بود از مامانم جدا بشه

  

 با هق هق ادامه داد

  

بابامم  پاشید من عاشق مامان وزندگیمون داشت از هم می _

طاقت دوریشون رو نداشتم می دونستم اگه فاطمه نباشه بابام 

دوباره با مامانم خوب میشه یه روز رفتم سراغ فاطمه گفتم که 

دست از سر زندگیمون برداره اونم انگار قبال همه چی رو بررسی 

کرده بود که گفت شرط داره شرطشم این بود که اطالعاتی که از 

بدم و گفت اون موقع من میرم و شما  جانان می خواست رو بهش

 دوباره به زندگیتون می رسید
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دستای بنیامین از رو یقه ش شل شد مامان بهار جلو اومد و ناباور 

 گفت:

  

 تو چیکار کردی بهار؟_

 

 بنیامین با بغض داد زد

  

 تو آدم نیستی یه عوضی آشغالی،آشغال تر از فاطمه_

 

 گریه نالید:بهار با 

 

ر می کردم فقط چند تا سؤال ساده ازم می پرسه نمی به خدا فک_

 دونستم قراره چیکارا کنه،اصال جانان چش شده؟کجاست؟ 
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بنیامین با خشم چند قدم به بهار نزدیک شد بهار هم از ترس یه 

 کم عقب رفت از بین دندونای کلید شده ش غرید

  

از  تقامش رو از جانان بگیرهتو کاری کردی تا اون زن بتونه ان_

 جانان معصوم من که هیچ تقصیری نداره

  

بازم جلو رفت بهار وحشت زده عقب رفت بنیامین سرش و جلو برد 

 و تو صورتش داد زد

  

 باید لجنایی  مثل تو و اون زنیکه رو زنده زنده سوزوند_

  

بنیامین خواست بهش نزدیک تر بشه که بهار از ترس عقب رفت 

ت بومه صدای جیغش و پرت از اینکه پاش رو لبه پش بی خبر
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شدنش با هم همزمان شد جیغ زدم بنیامین خواست دستش و 

بگیره که دیگه خیلی دیر شده بود وحشت زده رو زمین سر خوردم 

بنیامین سر جاش خشکش زد مامان بهار با جیغ و داد رو سر و 

 صورت خودش و بنیامین می کوبید و داد زد 

 

 چه م و کشتیبچه م،ب_

  

شت دور سرم می چرخید ما داشتیم تاوان چی رو پس همه جا دا

 می دادیم؟

 

 جان_بی_دل#

 ۵۲۲_پارت#

 

 )ظهیر(
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کیان کنارم رو صندلی نشست همه اومده بودن حتی حال نداشتم 

بهشون نگاه کنم صدای گریه های مامان و مامان جانان و صحرا 

گم از اینجا برن اصال و ویدا رو مخ بود دوست داشتم به همه ب

ای چی گریه می کردن؟جانانم که زنده بود چه معنی داشت بر

 گریه کنن؟کیان پرسید

  

 داداش خوبی؟_

  

 چیزی نگفتم،امیر جلوم ایستاد

  

 ظهیر چه اتفاقی افتاد؟همین جوری الکی که حالش بد نشده_
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بازم چیزی نگفتم وقتی خودمم چیزی نمی دونستم باید بهشون 

 د جواب دادمی گفتم؟ گوشی امیر زنگ خورچی 

  

 کجایید رها؟چرا هنوز مدارک و نیاوردید؟_

 

 یه کم مکث کرد

  

 چرا گریه می کنی درست حرف بزن ببینم چی شده_

  

 سرم و باال گرفتم و نگاش کردم با وحشت گفت:

  

 یا خدا...یا خدا_

  

 تماس رو قطع کرد شمیم پرسید
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 امیر چی شده؟_

 

 نگران جواب داد

  

چه اتفاقی افتاده بنیامین رو بردن اداره آگاهی  باید برم نمی دونم_

 بهارم از پشت بوم افتاده زمین

  

 صحرا بلند گفت:

  

 چرا؟بهار چرا افتاده؟چه اتفاقی براش افتاده؟_

  

 نمی دونم بردنش بیمارستان فعال باید برم_

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شونه م گذاشتاز بیمارستان بیرون رفت کسری دستش و رو 

  

 نگران نباش همه چیز درست میشه جانان خوب میشه داداش_

  

 کاش دقیقا همین جوری می شد که کسری می گفت آروم گفتم:

  

 بچه هام_

 

 کیان لب زد

  

من میرم دنبالشون بهتره اینجا رو خلوت کنیم دلیلی نداره همه _

 اینجا بمونن بهتره االن به بچه ها بیشتر برسیم

 

 أیید کردبابا ت
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 ها برید خونه من و ظهیر اینجاییمکیان درست میگه پاشید شما_

 

 شمیم با گریه گفت:

  

 من دلم طاقت نداره از اینجا برم_

 

 کیان سمت صحرا رفت

  

 صحرا جان تو بیا بریم بچه ها بهت نیاز دارن_

  

 صحرا با گریه جواب داد
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 استرس دق می کنمچجوری تنهاش بذارم تو خونه بمونم از _

 

واظب بچه هاش باشی بیا بریم جانان وقتی خوشحال میشه که م_

 اون طفلی ها گناه دارن

  

صحرا با زور بلند شد و دنبال کیان رفت سرم و به دیوار تکیه دادم 

و چشمام و بستم هوا تاریک شده بود و جانان هنوز چشماش و باز 

 نکرده بود...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۲۳_پارت#

 

 ()رها
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ست سه هفته بود به پشتی صندلی تکیه دادم باورم نمی شد که در

که جانان کما رفته بود تو این روزا هیچ کدوممون دل و دماغ هیچ 

کاری رو نداشتیم دکترش می گفت سطح هوشیاریش هیچ فرقی 

نکرده و همین نگران ترمون کرده بود،ظهیر از صبح تا شب و از 

خورد ریشاش بلند شده بود حتی شب تا صبح از اینجا تکون نمی 

م ببینه به خصوص از وقتی همه چیز و نمی خواست بچه هاش

براش تعریف کردم اون واقعا نمی دونست اون شب چه اتفاقی 

افتاده بود حتی به جون جانان قسم خورد که همه چیز و برای 

جانان از اون شب تعریف کرده اینکه حالش خیلی بد بوده و رفته 

تا خرخره خورده،می گفت امکان نداره من همچین تو یه اتاق 

طی بکنم اما این نشون می داد که اونقدر مست بوده که هیچ غل

کدوم از اتفاقات اون شب یادش نبود باورش نمی شد که فاطمه تا 

این حد عوضی بوده که به خاطر انتقام با شوهر دخترش رابطه 

یشتر به چشم میومد داشته،آه عمیقی کشیدم نبود بنیامین این روزا ب

لج شده بود نمی تونست جاییش رو نخاع بهار آسیب دیده بود و ف

تکون بده بنیامین بازداشت شده بود مامان بهار ادعا می کرد 
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تقصیر بنیامین بوده و بهار رو هل داده درسته تقصیر بنیامین بود 

بهار رو ترسوند اما من شاهد بودم که هلش نداد ولی نمی تونستیم 

ن کاری براش انجام بدیم همه شواهد برعلیه بنیامی فعال

بود،کسری کنارم نشست نگاش کردم برخالف همیشه کسری هم 

نامرتب بود حتی اونم دیگه حال نداشت با شوخی هاش حال و 

 هوامون رو عوض کنه

  

چرا اینجوری شد کسری؟ جانان،بنیامین،بهار،چرا به این روز ک _

 افتادن؟این وسط کی مقصره؟

 

 فسش رو کالفه بیرون دادن

  

ونم االن تنها چیزی که می خوام اینه نمی دونم هیچی نمی د_

 جانان حالش خوب بشه و بعد بیوفتیم دنبال کارای بنیامین
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اتفاقاتی که افتاده بود رو همه فهمیده بودن حتی خانواده ظهیر که 

از چیزی خبر نداشتن اونا هم همه چیز و فهمیده بودن بابا کال 

اما با  زدیک کسی نمی شد شاید از شرمندگی بیش از حد بودن

چشمام می دیدم که کمرش زیر بار این اتفاق خم شده بود،کسری 

 نگام کرد

  

ظهیر اصال حالش خوب نیست عادی نیست با اینکه از دستش _

 عصبانیم ولی نگران اونم هستم

  

 لبخند تلخی زدم

  

دونم باید نگران کی باشم به جایی رسیدیم که من واقعا نمی _

 همه مون داغون شدیم
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 اش بلند شداز ج 

  

 میرم بیرون یه هوایی به کله م بخوره دارم دیوونه میشم_

  

 باشه_

  

صحرا و مامان و و کیان یه کم از ما دورتر نشسته بودن خاله 

نسترن و عمو علیرضا هم طول راهرو رو قدم می زدن بابا تو حیاط 

کدوم دل این و نداشتیم بریم خونه فقط ویدا رو به زور تو بود هیچ 

ه نگه داشته بودیم تا مواظب بچه ها باشه،به دور و بر نگاه خون

کردم ظهیر نبود حتما باز رفته بود  پیش جانان چشمام و بستم 

خدایا خودت جانان و بهمون برگردون بچه ها بی تابی می 

روی خودش و بهمون  کنن،فقط باید جانان خوب بشه تا آرامش

 نشون بده...
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 جان_بی_دل#

 ۵۲۴_پارت#

 

 د()محم

 

وارد بیمارستان شدم تهران نبودم و به همین دلیل مبینا بهم خبر 

نداده یود اما همین که خبر رو از مبینا شنیدم با دو خودم و رسوندم 

 اینجا از دور کسری رو دیدم سمتش رفتم

  

 چی شده کسری؟ _

  

 دبا دیدنم تعجب کر

  

 تو اینجا چیکار می کنی؟_
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 نگران گفتم:

 

 اده کسری؟چرا جانان رفته تو کما؟چه اتفاقی افت_

  

 کسری غمگین نگام کرد

  

 فقط دعا کن محمد دعا کن چیزیش نشه_

  

 کسری رو صندلی نشست کنارش نشستم

  

 چی باعث شده به این حال بیوفته؟_
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 تلخند زد

  

نمی تونست برای جانان مناسب باشه حق با تو بود محمد ظهیر _

 هیچ کدوم از این اتفاقا نمیوفتادشاید اگه باهاش ازدواج نمی کرد 

  

 یعنی ظهیر باعث این اتفاق شده؟_

  

 کسری چشماش و بست

  

 نمی دونم محمد هیچی نمی دونم_

  

 بغضم و قورت دادم و از جام بلند شدم

  

 کجا؟_
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رفتم که همه بودن،ظهیر به بدون توجه به کسری سمت جایی 

ش و گرفتم داد  دیوار تکیه داده بود با خشم سمتش رفتم و یقه

 زدم

  

تو مگه قرار نبود خوشبختش کنی؟ مگه قرار نبود نذاری آب تو _

 دلش تکون بخوره؟پس چی شد؟جانان چرا اینجاست؟

  

برخالف همیشه که گستاخ نگام می کرد این بار بی حس فقط 

ر عصبی بودم که اصال حواسم به کارام نبود مشت نگاه کرد اونقد

کون نخورد بازم فقط بهم خیره شد محکمی تو صورتش کوبیدم ت

 اشکام پایین ریخت داد زدم

  

عوضی اگه لیاقت نداشتی تا خوشبختش کنی چرا ازم _

 گرفتیش؟چرا کاری کردی االن همه مون به این روز بیوفتیم؟
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وقت ندیده بودم،چشمای ظهیر پر از تو نگاهش چیزی بود که هیچ 

 قب کشیدترس بود کسری دستام و از رو یقه ش کند و ع

  

 هیچ معلومه داری چیکار میکنی؟_

  

 کیان هم دستم و گرفت

  

 اینجا بیمارستانه چه خبرتونه_

  

 به چشمای قرمزش نگاه کردم با گریه گفتم:

  

 حیف جانان،حیف جانان_
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کردن رو صندلی بشینم رو به کسری  کسری و کیان به زور وادارم

 گفتم:

  

 می خوام ببینمش_

  

 کیان انداختکسری نگاهی به 

  

 کسری میخوام ببینمش_

 

 کیان با اخم گفت:

  

 خیلی خب پاشو_
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از جام بلند شدم بقیه اعضای خانواده ش نگام کردن سرم و زیر 

 انداختم و همراه کیان رفتم لباس مخصوص و پوشیدم و وارد اتاق

شدم کیان باهام داخل نیومد با دیدن جانان باز اشکام پایین ریخت 

ی رو خودم نداشتم کنارش رو صندلی نشستم تک تک اصال کنترل

 اجزای صورتش و از نظر گذروندم با صدای گرفته گفتم:

  

قرار نبود اینجوری ببینمت،من می خواستم همیشه خندون باشی _

استم فقط حالت خوب اصال مهم نبود کنار ظهیری من می خو

 باشه

  

 آب دهنم و قورت دادم

  

خوب بشی باید سرپا بشی من به جانان همه منتظرتند باید _

دیدنت از دور هم راضیم من به اینکه از دور خوشبختیت و ببینم 
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راضیم تو فقط بیدار شو اصال قول میدم دیگه هیچ وقت من و 

 نبینی تو فقط پاشو

 

 با گریه لب زدم

 

خاطر ظهیر خوب شو،نیستی ببینی ظهیری که هیچی براش به _

 نت و فریاد میزنهمهم نبود چشماش ترس از دست داد

 

سرم و رو تخت گذاشتم گریستم برای زنی که ممنوعه بود اما فقط 

می خواستم خدا برش گردونه،خدایا تو فقط حالش و خوب کن من 

 ش کن...دیگه به زنی که شوهر داره فکر نمی کنم تو فقط درست

 

 جان_بی_دل#

 ۵۲۵_پارت#
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 )ظهیر(

 

وضو گرفتم و وارد  برای اولین بار بعد وضوهای اجباری مدرسه

نمازخونه شدم سجاده ای رو پهن کردم و چشمام و بستم و شروع 

 کردم... 

سالم دادم و بی حال به رو به رو خیره شدم،نمازخونه خلوت بود و 

 کسی نبود،آروم لب زدم

  

این اتفاقام،من بدم چرا باید جانان به این روز من مقصر همه _

 بیوفته؟

 

 دستام و باال بردم
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 و بهم برگردون به جاش من و ببر من و مجازات کن اون_

  

 بغضم و قورت دادم

  

جانان می گفت کافیه ازت یه چیزی بخوایم کافیه فقط دعا کنیم _

جوابش به می گفت خدا به تک تک دعاهات جواب میده اما شاید 

 دلخواه ما نباشه ولی این و بدون که حتما بهترین جواب و میده

 

 نام به سختی گفتم:از ال به الی دندو

 

من االن ازت جواب می خوام هیچ جوابی نمی تونه بهتر از خوب _

 شدن جانان باشه

  

 سجاده رو چنگ زدم،بی اراده اشکام پایین ریخت
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جانان به همون اندازه خوب بود اون هر چقدر من بنده بدی بودم _

که خالصانه عبادتت می کرد خالصانه دوست داشت پس باید 

بشه،جانان همیشه دلش به تو خوش بود می گفت هر  حالش خوب

اتفاقی هم بیوفته بازم خدا هست و مواظبمه،االن وقتشه خدا االن 

 باید مواظبش باشی و حالش و خوب کنی

  

ه جانان دعا می خوند رو پاهاش دراز می با به یاد آوردن زمانی ک

تو کشیدم شدت اشکام بیشتر شد،رو سجاده دراز کشیدم و پاهام و 

شکمم جمع کردم،لبام و رو بازوم گذاشتم و با تموم توانم گاز 

گرفتم تا صدای فریاد دلم نلرزونه سقف اینجا رو،بی پناه خودم و 

 بغل کردم سرم و باال بردم و لب زدم

  

 قَسمت میدم جانانم رو برگردون به خودت_
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 با گریه صورتم و به سجاده چسبوندم و دستام و مشت کردم

  

می کنم التماست می کنم جانانم و برگردون اون و یه خواهش _

بار دیگه بهم برگردون قول میدم دیگه آدم بشم قول میدم همونی 

بشم که تو و جانان می خواید من قول میدم تو فقط جانان و 

 دونبرگر

  

 با گریه داد زدم

  

 جانان و به بچه هام برگردون_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۲۶_پارت#
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مراه رعنا خانم از بخش بیرون اومدن رعنا خانم حاج احمد ه

دستش و به دیوار گرفته بود و راه می رفت حاج احمد به سختی رو 

صندلی نشست با دیدنشون گریه ما هم شروع شد رعنا خانم با 

 لیدگریه نا

  

بمیرم برای دختر دسته گلم بمیرم برات مادر که بی جون رو _

 زا رو نمی دیدمتخت افتادی کاش می مردم و این رو

 

 مامان گفت:

  

 رعنا خانم تو رو خدا دعا کنید دعا کنید خدا بچه م و برگردونه_
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انگار مامان تازه یادش افتاده بود برای جانان مادری کنه،اصال 

مون تازه فهمیده بودیم جانان چقدر برامون باارزش انگار همه 

ن از جام بلند بوده،چند تا دکتر و پرستار با شتاب از کنارمون گذشت

 شدم و پرسیدم

  

 چی شده؟_

  

بدون اینکه جوابم و بدن همه با شتاب وارد بخش شدن دلشوره 

گرفتم دعا کردم ربطی به جانان نداشته باشه ظهیر از رو صندلی 

و سمتم اومد اونم مثل من به در خیره شده بود،دستای  بلند شد

بود که با عرق کرده م رو مشت کردم...نمی دونستم چند دقیقه 

 ظهیر به در خیره بودیم که در باز شد دکتر بیرون اومد نگامون کرد

  

 همراه جانان فرهادی کیه؟_
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 ظهیر سریع جواب داد

 

 من_

  

د می تونستم صدای تپش نگامون کرد ضربان قلبم باال رفته بو

 قلب ظهیر رو هم بشنوم دکتر آروم گفت:

  

م،متأسفم،روحش شاد هر کاری از دستمون بر اومد انجام دادی_

 باشه

  

رو زمین سر خوردم صدای گریه بلند شد انگار که رو زمین نبودم 

اشکام پایین ریخت جانان رفته بود؟ظهیر با شتاب بدون توجه به 

از جام بلند شدم و دنبالش رفتم وارد اتاق  پرستارا وارد بخش شد
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جانان شد داشتن دستگاهها رو جدا می کردن با خشم سمتشون 

 ت و داد زدرف

  

چرا دارید دستگاهها رو ازش جدا می کنید شما حق ندارید بهش _

دست بزنید اون هنوز زنده ست اون نمی تونه تنهام بذاره اون 

 خوب میشه

 

 جان_بی_دل#

 ۵۲۷_پارت#

 

  

 با گریه بازوش و گرفتم 

 

 بسه ظهیر تمومش کن_
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ت و بازوش و از دستم بیرون آورد سمت جانان رفت دستش و گرف

 تکونش داد مثل دیوونه ها شده بود

  

 جانانم،جانان پاشو جانان بچه ها منتظرتن جانان پاشو_

  

 محکم تکونش داد و بلند داد زد

  

حق نداری تنهام بذاری تو حق نداری پاشو لعنتی بلند شو تو _

 اینجوری مجازاتم کنی

   

 دو تا پرستار دستاش و گرفتن یا تموم توان داد زد

  

 نید ولم کنید جانان پاشوولم ک_
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به هق هق افتادم به صورت سفید جانان نگاه کردم مثل فرشته ها 

 شده بود سمتش رفتم دستش و گرفتم و آروم تکون دادم

  

میگه پاشو جانان اینجوری تنهامون نذار بدون تو ظهیر راست _

زندگی سخت میشه پاشو خواهرکم پاشو عزیز دلم پاشو نازدونه ی 

نیامین بدون تو نمیتونه جانان تو که به خاطرش هر کاری بنیامین،ب

 می کردی به خاطر بنیامین پاشو

   

ظهیر رو زمین نشسته بود و کیان و کسری بازوهاشو گرفته بودن 

مت جانان نیاد،به زور از اتاق بیرون بردنش،بی حال دنبالشون تا س

د نگاه بیرون رفتم بابا تو شوک بود به محمد که رو زمین نشسته بو

کردم به دیوار تکیه داده بود و با صدا گریه می کرد بقیه هم وضع 

بهتری نداشتن صحرا و مامان و ویدا جیغ می زدن،نیما دستاش و 

اشک می ریخت کسری مثل بچه ها زار رو سرش گذاشته بود و 
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میزد حاج احمد و رعنا خانم داشتن پس میوفتادن بی حس شده 

رو زمین زانو زده بود و گریه می کرد  بودم نگاهم به ظهیر افتاد 

چرا این اتفاق افتاد؟چرا جانان رفت چجوری بدون جانان می 

رار تونستیم شاد باشیم؟سرم گیج می رفت خواهرم رفته بود،دیگه ق

نبود ببینیمش دیگه نمی شد باهاش حرف زد همه از ته دل داشتن 

ترین برای نبودنش اشک می ریختن آخه جانان رفته بود معصوم 

دختری رفته بود که تا حاال دیده بودم فرشته خاندانمون رفته 

بود،کجایی بنیامین؟کجایی ببینی اینایی که اینجا نشستن همه 

یزن کجایی تا بیای و با اومدنت شون دارن برای عزیزت اشک میر

جانان و برگردونی؟االن باید اینجا می بودی باید اینجا می بودی 

 بنیامین...

 

 نجا_بی_دل#

 ۵۲۸_پارت#
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ظهیر رو زمین نشسته بود جانان و با آمبوالنس آوردن به بنیامین 

که مثل ظهیر رو زمین نشسته بود نگاه کردم هنوزم فریاداشون تو 

اجازه داده بودن بیاد سر خاک،جانان و از ماشین گوشم بود بهش 

بیرون آوردن بنیامین رو زانوهاش سمت جانان اومد انگار توان راه 

 زد لب حال بی کرد نگاه روش پیش ٔ  نداشت ناباور به جنازهرفتن 

  

 جانان_

  

 بنیامین مات شده گفت: 

 

شوخیه؟پاشو عزیزم،پاشو من که همیشه گفتم شوخی های _

 اینجوری نکن

 

 دستش و رو جایی که صورتش بود کشید
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 پاشو بریم خونه مون،مثل قدیما_

 

 چشماش و درشت کرد

 

 ه جای دور،جایی که کسی نباشهنه نه پاشو اصال میریم ی_

 

 صدای گریه جمع بلند شد،بنیامین با گریه گفت:

  

 پاشو قربونت برم،پاشو یکی یه دونه م_

 

 داد زد
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 م بی معرفت؟بدون تو چیکار کن_

 

ظهیر سمت جانان اومد کنار بنیامین نشست بهش خیره شد چیزی 

ته بود نگفت و فقط نگاه کرد بنیامین سرش و رو سینه جانان گذاش

و گریه می کرد،خواستن جنازه رو بلند کنن ظهیر سرش و رو جنازه 

 جانان گذاشت و آروم گفت:

  

 کجا می برینش؟_

  

بلندش کنن که محکم جانان و  کسی چیزی نگفت خواستن دوباره

 بغل کرد

  

 نمیذارم ببرینش جانان تاریکی دوست نداره ولش کنید_
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 عمو با چشمای گریون گفت:

  

 باش پسرمآروم _

  

 نه...نه من نمیذارم ولش کنید_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۲۹_پارت#

 

 کسری بازوش و گرفت تا بلندش کنه محکم تر به جنازه چسبید

  

 داداش آروم باشقربونت برم _
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 ظهیر با گریه داد زد

  

 ولم کن نمیذارم ازم جداش کنید نمیذارم_

  

شکاش با دیدن حال ظهیر دیگه هیچ کس نمی تونست ریختن ا

رو کنترل کنه عمو علیرضا و کسری بازوش و گرفتن محکم جنازه 

 رو گرفت و داد زد

  

 ولم کنید ازم نگیرینش من بدون اون نمی تونم_

  

م سمتش رفت و با زور از رو جنازه بلندش کردن تقال می کیان ه

 کرد تا ولش کنن جانان و بلند کردن با گریه رو به عمو گفت:
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نذار ببرنش بابا التماست می کنم نذار بابا من بابا تو رو خدا _

 میمیرم نذار ببرنش

  

عمو دیگه طاقت نیاورد با صدا زد زیر گریه ظهیر مثل دیوونه ها 

می زد و همه رو التماس می کرد تا نذارن جانان و ببرن فقط داد 

بنیامین دستاش و رو سرش گذاشته بود و از ته دل زار می زد 

اشتن هر بار که خاک و روش میریختن ظهیر جانان و داخل قبر گذ

از ته دل نعره میزد و می خواست که جانان و در بیارن محمد یه 

رد،همه جانان و دوست گوشه نشسته بود و از ته دل گریه می ک

داشتن تا حاال اصال آزارش به یه مورچه هم نرسیده بود کاش 

سرنوشت جور دیگه ای می شد یا کاش حداقل زمان به عقب 

برمیگشت و باهاش درست رفتار می کردم اما حیف که دیگه نمی 

شد چیزی رو درست کرد رو زمین نشستم،ظهیر به پای عمو افتاده 

ردونن،عمه با مشت رو سینه ش می کوبید و بود تا جانان رو برگ

عموها دستاشون رو به چشمشون گرفته بودن و گریه می کردن 
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حال خودشون نبودن با هق  افسانه و بقیه دخترا جیغ میزدن و تو

 هق لب زدم

 

 خواهرک مظلومم_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۳٠_پارت#

 

 )ظهیر(

 

عکسی که کنار جایی که جانانم رو توش گذاشته بودن نشستم به 

روش بود خیره شدم لبخند داشت با اون چشمای پاک و مهربونش 

 حس می کردم داره نگام می کنه،لب زدم
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 شدم باید به جای تو من می رفتم من کشتمت من با کارام قاتلت_

  

 دستم و رو عکسش گذاشتم

  

اون خدایی که ازش حرف می زدی کو کجاست؟چرا تو رو _

 برنگردوند؟

  

 اکش گذاشتمدستم و رو خ

  

 از من بدت میاد؟متنفر شدی ازم؟_

  

 خندیدم

  

 من قاتل عشقمم_
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 بلند تر خندیدم

  

 من قاتل زنمم_

  

 و سرم و روش گذاشتم دستام و دورش حلقه کردم

  

بغلم می کنی؟می دونم از من بدت میاد اما بغلم کن مثل همون _

 وقتا که عصبی بودم مثل همون وقتا که حالم بد بود

 

 اشکام پایین ریخت،با صدای لرزون گفتم: 

  

تو که همیشه دوسم داشتی بد بودم دوسم داشتی خوب بودم _

یشه من آشغال و دوسم داشتی عوضی بودم دوسم داشتی تو هم
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دوست داشتی بخشیدی بیا  االنم ببخش بیا ببخش و بغلم کن 

 ببخش و برگرد

 

 با گریه التماس کردم

 

یستم پوچ پوچم اینجوری تنهام نذار جانان من بدون تو هیچی ن_

 اینجوری شکنجه م نکن

  

 کسری بازوم و گرفت

  

 داداش پاشو بریم هوا تاریک شده همه رفتن_

  

 جانان تاریکی دوست نداره باید پیشش بمونممن که گفتم _
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 کسری با گریه گفت:

  

جانان رفته داداش باور کن که دیگه نیست داری با این کارات _

 زار میدی پاشو قربونت برمروحش و آ

  

سرم و بلند کردم به کسری که منتظر نگام می کرد نگاه کردم 

 صورت جانان جلو چشمام پر رنگ شد،ناباور پرسیدم

  

 بر نمی گرده؟_

  

با درد چشماش و بست منتظر نگاش کردم چشماش و باز کرد و 

 بازوم و گرفت و کمک کرد بلند بشم دوباره پرسیدم

  

 گرده؟بر نمی _
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 بیا برو تو ماشین کیان منتظرته اون بهت میگه_

  

 به زور سوار ماشین شدم کیان ماشین و روشن کرد و حرکت کرد

  

 من و ببر خونه_

  

 تو... نه_

  

 نذاشتم ادامه بده

 

 من و ببر خونه_
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چیزی نگفت و سمت خونه راه افتاد سرم و به پنجره تکیه دادم 

قاتی که افتاده بود و هضم کنم فقط این قدرت این و نداشتم تا اتفا

 و می دونستم که همه چیز تقصیر خودم بود همه چیز...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۳۱_پارت#

 

 )محمد(

 

 ه همراه کیان رفت نزدیکش رفتم،کنارش نشستمبا دیدن ظهیر ک

  

 سالم_

  

 به عکسش نگاه کردم،به سختی لب باز کردم
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ت حداقل اینجا که می تونم منتظر بودم تا ظهیر بره و بیام پیش_

 پیشت باشم؟

  

 اشکای لعنتی انگار دست بردار نبودن با صدای گرفته گفتم:

  

با عشقی که بهت  همه ش این مدت خودم و قانع می کردم تا_

دارم زندگی کنم و هیچ وقت مزاحم زندگیت نشم من داشتم برای 

چی رو نادیده گرفتنت تو قلبم تالش می کردم اما تو بازم همه 

 بهم ریختی

  

دستم و رو چشمام گذاشتم با غم رفتنش و ندیدنش باید چیکار می 

 کردم؟
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 من حداقل دلم خوش بود که می تونستم ببینمت حتی این_

 دلخوشی رو هم ازم گرفتی

  

 دستی رو شونه م نشست سرم و باال گرفتم کسری کنارم نشست

  

 ر این قبر شدمانگار که امشب من مسئول جمع کردن آدمای کنا_

  

 دستی رو عکس جانان کشید

  

وقتی داشتن روش خاک می ریختن حس می کردم دارن قلبم و _

واهر نداشته م بود از سینه م درمیارن،جانان همیشه درست مثل خ

وقتی به اینکه دیگه نداریمش و دیگه قرار نیست پیشمون باشه 

ون همه فکر می کنم دلم آتیش می گیره وقتی به بچه هایی که ا

 دوسشون داشت فکر می کنم دلم می خواد بمیرم
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 هیچ کدوممون تالشی برای نریختن اشکامون نمی کردیم 

  

هری که همیشه می شد آره منم مثل شما عاشقشم عاشق خوا_

روش حساب کرد منم عشقم و خواهرم و از دست دادم حاضرم هر 

طر اینکه کاری بکنم تا یه دقیقه دوباره چشماش و ببینم و به خا

اونقدر به ظهیر عشق داد و دوسش داشت اینکه ظهیر یکی دیگه 

شد تشکر کنم اما می بینی که دیگه نیست رفته قرارم نیست 

 م گرفتن اینجا هم هیچی عوض نمیشهبرگرده پس با مات

 

 آه کشیدم

  

دیگه هیچی معنی نداره کسری من بریدم حس می کنم قرار _

 نیست هیچ وقت حالم خوب بشه
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 نگام کرد

  

پاشو برو خونه از این لحظه به بعد فکر کن جانانی وجود نداشته _

 پاشو و برو دنبال زندگیت جانان قطعا اینجوری خوشحال میشه

 

 اب دادمتلخ جو

  

 خیلی راحت حرف از فراموشی میزنی_

  

آدما یا باید فراموش کنن و به نبودن طرف عادت کنن یا اینکه _

 باید دسته اول باشیدیوونه میشن قطعا تو 
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از جاش بلند شد دستش و سمتم دراز کرد دستش و گرفتم و بلند 

شدم برای بار آخر به عکسش نگاه کردم،خداحافظ بهترین رویای 

 ندگیم...ز

 

 جان_بی_دل#

 ۵۳۲_پارت#

 

 )رها(

 

به دور و بر نگاه کردم،اونقدر شلوغ بود که جای سوزن انداختن 

نان اینجوری بود این چند روز نداشت چند روزی بود که همچ

اونقدر گریه کرده بودم که چند بار فشارم افتاد و نزدیک بود غش 

ت صداش کنم وارد حیاط شدم کسری رو دیدم که سمت در می رف

 زدم
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 کسری_

  

 سمتم برگشت و نگام کرد جلو رفتم

 

 جایی میری؟_

 

 بی حال جواب داد

  

 میرم خونه ظهیر_

  

 حالش چطوره؟_
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 مثل دیوونه ها شده اصال حالش خوب نیست_

  

 صبر کن منم لباس بپوشم باهات بیام_

  

 بهتره نیای_

 

 پرسیدم

  

 چرا؟_

  

 اصال تو حال خودش نیستبا دیدنش قطعا حالت بد میشه ظهیر _

  

 مهم نیست،وایسا االن میام_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

سمت خونه رفتم زود مانتو پوشیدم و از خونه بیرون رفتم کسری 

 منتظرم بو سوار شدم و حرکت کرد رو بهش گفتم: تو ماشین

  

 چرا اینقدر میگی طبیعی نیست؟مگه چیکار می کنه؟_

  

یزنه با جانان نمی دونم چی بگم انگار توهم زده با خودش حرف م_

 حرف میزنه

  

 یعنی چی؟_

  

نمی دونم با چند تا دکتر حرف زدم می گفتن که حتما باید _

یر اصال قبول نمی کنه پاش و از ببرمش پیش روانپزشک ولی ظه

 خونه بیرون بذاره
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دم در خونه نگه داشت از ماشین پیاده شدیم کلید داشت و در و باز 

مثل من نامرتب و ژولیده بود  کرد سوار آسانسور شدیم کسری هم

آسانسور ایستاد بیرون رفتیم و در و باز کرد اشاره کرد برم تو،داخل 

شد و در و بست با دیدن رو به رو  رفتم کسری هم پشت سرم وارد

متعجب سر جام ایستادم همه جا پر بود از سیگارای خاموش شده 

یه دستش ظهیر رو زمین نشسته بود و به دیوار تکیه داده بود تو 

قاب عکس بود و تو اون یکی سیگار همه جا رو دود برداشته بود 

 به سرفه افتادم

 

 جان_بی_دل#

 ۵۳۳_پارت#

 

پنجره ها رفت و بازشون کرد جلو رفتم و کنار ظهیر کسری سمت 

نشستم چشمام پر از اشک شد این خونه بدون جانان معنی نداشت 
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بود عکس جانان  بدون اینکه نگامون کنه فقط به قاب عکس خیره

بود تو عکس لبخند داشت چقدر دلم براش تنگ شده بود،صداش 

 زدم

  

 ظهیر_

  

 تجوابی نداد کسری هم کنارمون نشس

  

 ظهیر داداش_

  

بازم توجهی نکرد موها و ریشش خیلی بلند شده بود تا حاال ظهیر 

رو انقدر آشفته ندیده بودم کسری یه کم تکونش داد بی حال 

 آروم پرسیدنگامون کرد و 
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 جانان اومد؟_

  

 متعجب نگاش کردم

  

 چی؟ _

  

 داره شب میشه چرا هنوز نیومده؟_

  

ر بود؟چه اتفاقی افتاده بود آروم درمونده نگاش کردم این ظهی

 جواب دادم

  

ظهیر به خودت بیا جانان دیگه نیست این و قبول کن تو رو خدا _

 به بچه ها فکر کن
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 اخماش تو هم رفت

  

 ؟پس کجا رفته؟چرا نیست؟نیست_

 

 نالیدم

  

 اون مرده_

  

 با شتاب سمتم اومد و گلوم و فشار داد و داد زد

  

 شو اون نمردهخفه شو عوضی خفه _

  

بیشتر دستش و فشار داد داشتم خفه می شدم کسری به زور ازم 

جداش کرد به سرفه افتادم عمیق هوا رو نفس کشیدم به ظهیر که 
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گاه کردم قیافه ش وحشتناک  شده بود چشماش قرمز شده بود ن

واقعا نزدیک بود خفه م کنه کسری ظهیر و رو مبل نشوند یه لیوان 

 داد رو به من گفت:آب ریخت و دستش 

  

 خوبی؟_

  

 خوبم_

  

 ظهیر مضطرب رو به قاب عکس جانان گفت:

  

معذرت می خوام معذرت می خوام قرار بود دیگه دعوا نکنم یه _

 خشید دیگه تکرار نمیشهدفعه عصبی شدم بب

 

 قاب عکس رو برداشت و ترسیده نگاش کرد
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 تو که به خاطر یه دعوا ول نمی کنی بری نه؟ _

 

 نگامون کرد با بغض گفت:عصبی 

 

 اگه ازم دلگیر بشه و بره چی؟ _

  

با کسری درمونده بهم نگاه کردیم اصال فکرش و نمی کردم ظهیر 

 تا این حد حالش بد باشه 

  

 اشو بریم بیرون یه هوایی بخوریمداداش پ_

 

 جواب داد
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 نمیام_

  

 چرا؟_

  

 جانان حوصله نداره_

  

واقعا حالش خوب نبود و همین هم کسری چشماش و بست ظهیر 

 باعث وحشتمون شده بود...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۳۴_پارت#

 

 )محمد(
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 مامان کنارم رو تخت نشست

  

 محمد_

  

 نگاش کردم

  

ت حسابی غذا میخوری نه حرف میزنی خیلی وقته دیگه نه درس_

 بس نیست عزیزم؟ 

  

 حالم خوب نیست مامان احساس پوچی می کنم_

  

که جانان و وقتی ازدواج کرد از دست دادی نمی دونم عزیزم تو _

 چرا باید تا این حد بهم بریزی؟
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حتی اون موقع هم من این حس و نداشتم که جانان و از دست _

مان اولش خواستم از اینجا فرار کنم و برم دادم من امید داشتم ما

یه جای دیگه تا نبینمش چون فکر می کردم با ندیدنش حالم بهتر 

میشه اما فهمیدم که اشتباه می کنم من به دیدنش معتاد شده بودم 

 همین که می دیدمش خوب بود

  

تا کی میخوای بشینی و عزاداری کنی اگه همینجوری اینجا _

 ه؟بشینی چیزی عوض میش

 

 نالیدم

  

مامان حقش نبود اینقدر زود بره حاال تکلیف بچه هاش چی _

 میشه؟
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 بچه هاش بابا دارن_

  

ری میگه ظهیر اونقدر حالش بده که از وقتی جانان رفته حتی کس_

 یه بارم بچه هاش و ندیده

  

 اون طفل معصوما رو پس چیکار می کنن؟_

  

 پیش مادر ظهیرن_

  

 مامان آه کشید

  

ونم عزیزم از دست دادن عزیزامون خیلی سخته ولی باید می د_

 باهاش کنار بیایم تا بتونیم زندگی کنیم
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 مپوزخند زد

 

 اما همین تو از عزیزم جدام کردی_

 

 با بغض لب زدم

 

شاید اگه من زودتر پا جلو میذاشتم شاید اگه تو اذیتش نمی _

ان کردی االن جانان رو داشتم،مامان حس می کنم تو مرگ جان

 همه مون مقصریم،منِ احمق نتونستم کاری بکنم،نتونستم مامان

  

 پایین ریختسرم و رو سینه مامان گذاشتم اشکام 

  

 دلم می خواد برم مامان تحمل اینجا خیلی سخته خیلی_
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 جان_بی_دل#

 ۵۳۵_پارت#

 

 )رها(

 

رو به روی کیان و صحرا رو مبل نشستم،خاله نسترن رفته بود 

م بچه ها رو با خودشون آورده بودن اینجا،به پیش ظهیر اونا ه

جانان  قشنگ که تو بغل کیان آروم نشسته بود نگاه کردم از وقتی

نبود بچه ها هم خیلی آروم شده بودن انگار که می دونستن یه 

اتفاقی افتاده و باید آروم باشن موهای آتش و که سرش و رو پاهام 

 گذاشته بود نوازش کردم رو به کیان گفتم:

  

 می خواید ظهیر رو چیکار کنید؟_
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 جواب داد

  

ر باید تو یه با چند تا دکتر حرف زدم نظرشون اینه که هر چه زودت_

مرکز بستریش کنیم چون امکان داره هم به خودش آسیب بزنه 

 هم به بقیه

  

 صحرا با گریه گفت:

  

این بچه ها چه گناهی کردن که پدر و مادرشون به این روز _

 افتادن

  

 کیان اخم کرد
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صحرا قرار بود پیش بچه ها خودت و کنترل کنی و اشک نریزی _

ه این چند وقت به اندازه کافی بغلشون رو روحیه شون تاثیر میذار

 کردید و گریه کردید بسه دیگه

  

 صحرا اشکاش و پاک کرد،پرسیدم

  

خب چطوری می خواید بستریش کنید؟ظهیر که خودش پاش و _

 ارهاز در بیرون نمیذ

  

با یه مرکز حرف زدم گفتن خودشون فردا نیرو می فرستن _

 نداریممجبوریم با زور ببریمش چاره ای 

  

بابا از اتاقش بیرون اومد به کمر خمیده ش نگاه کردم سمتمون 

 اومد،کیان پا شد

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 سالم_

 

 صحرا هم به بابا نگاه کرد و سرد گفت:

  

 سالم_

  

 بابا آروم جواب داد

  

 سالم_

  

قشنگ خیره شد دستش و جلو برد و قشنگ و از کیان گرفت به 

ندی بود که بعد از مرگ بهش نگاه کرد و لبخند زد این اولین لبخ

جانان ازش دیده بودم محکم قشنگ و بغل کرد و بوسید مطمئن 
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بودم چون قشنگ شبیه جانانه بابا اینجوری با عشق نگاش می 

وقتایی که قشنگ کرد چون از بعد فوت جانان کارش همین بود 

اینجا بود ساعتها بغلش می کرد و قشنگ عزیزم این روزا آروم تر 

بخواد اعتراض کنه بابا همین بود یه عمر به خاطر  از این بود که

 زنده وقتی تا بود قرار حتما االنم بود جانان عاشق لعنتی ٔ  فاطمه

 پوشید و کتش کیان باشه قشنگ عاشق جانان خاطر به ست

 پرسید صحرا

  

 کجا؟_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۳۶_پارت#

 

 کیان جواب داد
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 میرم یه سر به ظهیر بزنم _

 

 صحرا گفت:

 

 خیلی خب_

 

کیان خداحافظی کرد و رفت،به قشنگ که مظلوم نگام می کرد 

خیره شدم،چقدر این چشما برام یادآور جانان دو ساله بود اما با این 

دوسش نداشت تفاوت که جانان بی پناه بود،غیر از بنیامین کسی 

ولی ما همه مون برای قشنگ جونمون رو هم میدیم،بابا همونطور 

 بود سمت حیاط رفت،صحرا درمونده گفت: که قشنگ تو بغلش

 

 واقعا اینا نمی خوان به بنیامین رضایت بدن؟_
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 بی حال جواب دادم

 

 نمی خوان قبول کنن که بنیامین تقصیری نداشته_

 

 صحرا نالید

 

 دهبهار که خودش شاه_

 

 کالفه جواب دادم

 

وقتی نمی تونه حرف بزنه و جاییش رو تکون بده چجوری می _

 و ثابت کنه؟تونه این 
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 با گریه لب زد

 

بنیامین به اندازه کافی داغون شده حالش خوب نیست اون تو _

 بمونه دیگه بدترم میشه

 

 نفس عمیقی کشیدم

 

قع بشه باید یه کم بگذره مامان باباش آروم بشن شاید اون مو_

 باهاشون حرف زد

 

 بمیرم برای بنیامین_
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پاهام خوابش برده بود نگاه سرم و پایین آوردم به آتش که رو 

کردم،رو مبل گذاشتمش و کوسن رو زیر سرش گذاشتم،صحرا 

 همونجور که گریه می کرد آروم گفت:

 

دلم داره می ترکه رها،دارم دیوونه میشم دلم اونقدر برای جانان _

 نمی دونم باید چیکار کنم تنگ شده که

 

و دستاش و رو دهنش گذاشت تا صداش باال نره سمتش رفتم 

بغلش کردم،اشکام پایین ریخت محکم لباسم و چنگ زد،ما بدون 

 جانان چجوری باید دووم میاوردیم؟...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۳۷_پارت#
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 )رها(

 

 خاله نسترن در خونه رو باز کرد همره کیان وارد شدیم بغلش کردم

 و همدیگه رو بوسیدیم

  

 سالم_

  

 سالم عزیزم_

 

 کیان پرسید

  

 مامان؟ظهیر کجاست _

  

 با ناراحتی نگاش کرد
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 رفته تو اتاق نشسته یه گوشه و قاب عکس جانان دستشه_

  

 اشکای خاله پایین ریخت

  

 یه کاری بکن کیان بچه م داره از دست میره_

  

م کرد جوابش و دادیم کسری از اتاق بیرون اومد با دیدنمون سال

 کیان پرسید

  

 پیش ظهیر بودی؟_
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ساعته دارم براش حرف میزنم انگار نه انگار کال نمی دونم آره یه _

اصال صدام و نمی شنوه یا نمی خواد بشنوه مرتب داره با همون 

 قاب عکس حرف میزنه

 

 کیان کالفه گفت:

 

اتی احتماال کم کم میرسن،فقط مامان خواهش می کنم احساس_

ه تا نشو ممکنه داد و بیداد زیاد باشه اما بدون که اون نیاز دار

 بستری بشه تا بتونه به حالت طبیعی برگرده

  

به زور همراه کیان اومده بودم تا ظهیر رو قبل از رفتن ببینم،در 

خونه رو زدن کسری در و باز کرد همراه خاله یه گوشه وایسادیم 

و همراه کسری و کیان سمت چند تا مرد درشت هیکل وارد شدن 

 بلند شد داد میزد اتاق رفتن صدای داد و ناسزا گویی ظهیر
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 ولم کنید،ولم کنید_

  

خاله گریه می کرد منم اشکام پایین ریخت ظهیر رو به زور از اتاق 

 بیرون آوردن با دیدن ما بلند داد زد

  

 مامان بهشون بگو ولم کنن من نمی خوام برم_

  

اش و بست دستاش و بسته بودن و به زور سمت خاله گریان چشم

 ددر بردنش بلند نعره ز

  

رها...رها بیا نذار من و ببرن نذار من و از جانان جدا کنن،رها _

 جانان تنها می مونه،رهاااا
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دستام و رو گوشم گذاشتم و از ته دل زار زدم باالخره با زور از 

م اون اشک خونه بردنش بیرون با خاله همدیگه رو بغل کردی

ریخت برای مرگ عروسش و حال پسرش منم اشک ریختم برای 

 مرگ خواهرم و حال مردی که بچه هاش بهش نیاز داشتن...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۳۸_پارت#

 

 )ظهیر(

 

 با چشمای گریون نگام کرد مات شده گفتم:

 

 گریه نکن دردت به جونم_
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دستم و  این چشما چرا اینقدر غمگین و دلخور بود؟جلو تر رفتم و

رفت،دنبالش دراز کردم تا صورتش و لمس کنم اما رو برگردوند و 

دویدم ولی هر کاری که می کردم نمی تونستم بهش برسم داد 

 زدم

 

 جاناااان_

 

از خواب پریدم نفس نفس می زدم تموم تنم عرق بود خانومی 

 داخل اومد با دیدن دستام که به تخت بسته شده بود گفتم:

  

 کندستام و باز _

  

 لبخند زد
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 هر وقت آروم شدی باز می کنم_

  

 گفتم:عصبی 

  

 دستام و باز کن من باید برم_

  

 کجا می خوای بری؟_

  

 زنم تو خونه منتظرمه باید برم ازم دلخوره باید برم پیشش_

  

 محکم خودم و رو تخت تکون دادم و داد زدم

  

 واکن این لعنتی ها رو من باید برم_
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 مردی با روپوش سفید داخل اومد در اتاق باز شد

  

 چه خبره؟_

 

 دختره گفت:

  

 میگه می خوام برم زنم منتظره_

  

 می تونی بری_

  

 دختر از اتاق بیرون رفت و مرد سمتم اومد و رو صندلی نشست
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 چرا من و آوردید اینجا؟تو کی هستی؟ _

 

 من دکترتم_

 

 من مریض نیستم_

 

 جواب داد

  

قط غم از دست دادن زنت روحت و درسته تو مریض نیستی ف_

 اینجایی تا با کمک هم حالت و خوب کنیم اذیت کرده و تو

 

 جان_بی_دل#

 ۵۳۹_پارت#
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 با خشم غریدم

  

 زن من زنده ست اون نمرده پس خفه شو_

  

 خونسرد نگام کرد

  

ولی شواهد نشون میده تو با چشمای خودت دیدی که اون و _

 خاک کردن

  

 داد زدم

  

 بسه_
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عزاداری کردی تی قبل خاکسپاری بغلشم کردی تو به خاطرش ح_

 پس اون مرده

  

 باز داد زدم

  

 بسه...بسه...خفه شو_

  

انگار اسمش جانان بوده خیلی هم همدیگه رو دوست داشتید دو _

 تا بچه هم دارید،یادته چه زمان عاشقش شدی؟

  

م حرفای دکتر رو نمی شنیدم فقط اینکه گفت جانان مرده تو ذهن

 پررنگ شد

  

 جانان کجاست؟_
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 کردنگام 

  

 اون فوت شده،نزدیک به یک ماهه که فوت شده_

  

 بدون پلک زدن نگاش کردم و باز پرسیدم

  

 جانان کجاست؟_

  

 دوباره خونسرد جواب داد

 

 اون مرده_
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 نعره زدم

  

 دروغ میگی...بسه...برو بیرون_

  

ام و آزاد کنم دکتر محکم خودم و تکون می دادم تا بتونم دست و پ

آمپولی که آماده کرده بود رو بهم زد از تقال افتادم سمتم اومد و 

 آروم گفتم:

  

 جانانم غمگینه جانانم بهم نیاز داره جانا..._

  

 کم کم جلو چشمام سیاه شد...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۴٠_پارت#
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 )رها(

 

 به تک تک اجزای صورتش نگاه کردم با غم گفتم:

 

 آوردی؟چرا صورتت اینقدر کبوده؟ چی به روز خودت_

 

 بی حال نگام کرد،به زخمی که بین ابروش بود نگاه کردم

 

 داری چیکار می کنی با خودت؟_

 

 بی جون گفت:
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 چرا اومدی؟_

 

 متعجب جواب دادم

 

 نباید میومدم؟_

 

 جدی به چشمام نگاه کرد

 

اومدی کی رو ببینی؟من؟من که با رفتن جانان تموم شدم دیگه _

 برای دیدن نموندهچیزی 

 

 از چشمم پایین ریخت،نالیدمقطره اشکی 

 

 بنیامین_

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 بلند گفت:

 

 ندارش و دار ٔ  مُرد،بنیامین بی وجودی که نتونست مواظب همه_

 شد تموم مُرد باشه

 

به دستای مشت شده ش نگاه کردم از ال به الی دندونای کلید 

 خورده ش غرید

 

 زندگیم ٔ  انگیزه نهات وجودم ٔ  جیگر گوشه م رفته،دخترم،همه_

 تالش دارن اون بیرون زندگی می کننقا و رفته

 

 مشتی به میز زد از جا پریدم
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 خوابیده خاک مشت یه زیر من ٔ  یکی یه دونه_

 

 اشکاش پایین ریخت،با نفرت لب زد

 

 اونقدری اذیت شد که حتی به خاطر بچه هاشم نتونست بمونه_

 

 با بغض نگام کرد

 

وجود پیشش انانم چی کشیده و منِ بی دخترکم چی کشید رها،ج_

 نبودم

 

 سرش و رو میز گذاشت و نالید

 

 نتونستم مواظبش باشم،نتونستم_
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 با گریه گفتم:

 

جانان تو رو از همه مون بیشتر دوست داشت حتی مطمئنم از _

ظهیرم بیشتر،تو همیشه بودی قربونت بشم چرا اینجوری داری 

 خودت و زجر میدی

 

نگاه کردم از  ه چشمای بی فروغ و خسته شسرش و باال آورد،ب

 جاش بلند شد گفتم:

 

 باالخره رضایتت رو می گیریم نگران نباش_

 

 پوزخند زد و جدی گفت:

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نمی خوام،اون بیرون برای من حکم اعدام رو داره_

 

در و باز کردن و رفت بی حس به جای خالیش نگاه کردم چرا تا 

بودنش نعمت بزرگیه؟چرا  وقتی جانان بود نمی دونستیم که چقدر

ا رفتنش باید این واقعیت تو صورتمون کوبیده می شد که بدون ب

 جانان هیچی نمی تونه سر جای خودش باشه...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۴۱_پارت#

 

 )رها(

 

بچه ها رو آماده کردم دو هفته ای بود که پیش خودم بودن،کامال 

دشون کردم باهام انس گرفته بودن،گونه هاشون رو بوسیدم و بلن
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پیشنهاد داده بود تا بچه ها رو ببریم پیشش دکتر می دکتر ظهیر 

گفت کم کم ظهیر داره قبول می کنه که جانان مرده می گفت که 

ظهیر هم به خاطر رفتن کسی که عاشقش بوده به این روز افتاده 

هم اینکه عذاب وجدان داره اون احساس گناه می کنه و فکر می 

 خورد کسری بودقصیر اونه گوشیم زنگ کنه که مرگ جانان ت

  

 کسری داریم میایم_

  

 دم درم_

  

گوشی رو قطع کردم شالم و سر کردم و کیفم و برداشتم دست 

بچه ها رو گرفتم و بیرون رفتیم درِ عقب و باز کردم و کمک کردم 

تا تو جای مخصوص که کسری براشون گذاشته بود بشینن خودمم 

 جلو سوار شدم
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 سالم_

  

 سالم_

   

 برگشت و رو به بچه ها گفت: کسری به عقب

 

 سالم به عشقای خودم_

 

 قشنگ آروم جواب داد

  

 سال_

 

 آتش به کسری نگاه کرد
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 سالم_

 

 کسری رو بهم گفت:

 

 نیازی نبود زحمت بکشی بیای خودم بچه ها رو می بردم_

 

 زحمت نیست دلم می خواست ظهیر رو ببینم_

 

 غمگین نگام کرد

 

 ظهیر دیدن ندارهحالِ _
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 جدی گفت:

 

لطفا اینقدر نخواه بچه ها رو بیاریم اینجا،اینجوری وضعیت بدتر _

میشه که مثل آواره ها زندگی کنن،بذار همون پیش مامان بمونن 

تا بهش عادت کنن چون وقتی ظهیر مرخص هم بشه قطعا بچه 

 ها پیش مامان می مونن

 

 آروم گفتم:

 

 ش باشهبابا دلش می خواد قشنگ پیش_

 

 پوزخند زد
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دقیقا مشکل اینجاست،همین که بابات دوسش داره از کجا معلوم _

پس فردا اون زنیکه نمیاد به خاطر انتقام از بابات یه بالیی سر 

 قشنگ هم بیاره؟ 

 

 خواستم جواب بدم که نذاشت

 

رها من به اندازه کافی حالم بده حوصله بحث کردن ندارم،در _

بشه تا این بچه  واد ظهیر حالش خوبحال حاضر فقط دلم می خ

 ها یه کم رنگ آرامش ببینن همین

 

چیزی نگفتم ماشین و روشن کرد و راه افتاد هیچ وقت کسری رو 

اینقدر تلخ ندیده بودم اما وقتی حرفاش حق بود دیگه چیزی برای 

 گفتن نداشتم...
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 جان_بی_دل#

 ۵۴۲_پارت#

 

چیزای کنید در مورد با لبای خندون و حال خوب برید داخل،سعی _

خوب باهاش حرف بزنید اگر با دیدن بچه ها آروم شد و تمایل 

داشت تا بچه ها رو بغل کنه بچه ها رو،رو پاهاش بذارید و اجازه 

بدید که بچه هاش رو ببوسه دستاشم بسته ست آسیبی به بچه ها 

 نمی رسونه نگران نباشید

 

 رو به دکتر پرسیدم

  

 نید؟چرا دستاش و باز نمی ک_
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ی تونم تضمین بدم که با باز کردن دستاش چه اتفاقی من نم_

 میوفته شاید یه مدت دیگه این کار و بکنم اما فعال زوده

  

سرم و به معنی تأیید تکون دادم،کسری درِ اتاق و باز کرد رو تخت 

 دراز کشیده بود و به سقف خیره بود

  

 سالم به داداش خودم ببین کیا رو برات آوردم_

  

 روم گفتم:نگامون کرد آ

  

 سالم_

  

 با دیدن بچه ها اخماش تو هم رفت،کسری لبخند زد
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ببین بچه هات بزرگ شدنا فقط تو رو کم دارن زود خوب شو تا _

 بزرگ شدنشون رو با چشمای خودت ببینی

  

آتش تو بغل کسری بود و قشنگ تو بغل من چشمای ظهیر سرخ 

 شد نزدیک تر رفتیم بلند داد زد

  

 جلو نیاید_

  

 سر جامون ایستادیم گفتم:

 

 بچه هات اومدن تو رو ببینن_

  

 نعره زد
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 برید بیرون نمی خوام ببینمشون_

  

بچه ها به گریه افتادن ظهیر محکم خودش و رو تخت تکون می 

 داد و فقط داد میزد

  

 برید بیرون بچه هامم با جانان مردن بدون جانان بچه ای ندارم_

  

 سریع گفت:اومد و دکتر داخل 

  

 برید بیرون_

  

با عجله از اتاق بیرون رفتیم صدای داد ظهیر هنوز میومد بچه ها 

هم گریه می کردن منم گریه م گرفت قشنگ محکم لباسم و 

 چنگ زد زیر گوشش گفتم:
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 تموم شد عزیز دلم،تموم شد قربونت بشم_

 

ود اشکاش و پاک کردم،کسری سمتم اومد آتش رو که آروم شده ب

 داد و قشنگ رو گرفت و چشماش و بوسید دستم

 

 ببین دیگه کسی داد نمیزنه قشنگم،نترس عزیزم من پیشتم_

 

 ٔ  قشنگ دستاش و دور گردنش حلقه کرد و آروم شد،به درِ بسته

 ...نخواد رو هاش بچه بود قرار کی شدم،تا خیره اتاق

 

 جان_بی_دل#

 ۵۴۳_پارت#
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 )رها(

 

سکوت بهم خیره بودیم،آرمان ون تو به بچه ها نگاه کردم همه م

که همیشه باعث خندیدنمون می شد بی صدا نشسته بود،افسانه 

 مشغول ما به پشت بود،نیما گذاشته بردیا ٔ  سرش و رو شونه

 اونجوری بود محمد پیش مامانش ٔ  خونه بود،مبینا کشیدن سیگار

 :گفت نداره،ساغر خوبی حال اونم گفت می نیما که

 

 صل شدبچه ها بیاید و_

 

 تصویر بودیم عمه ٔ  تبلت و وسط رو میز گذاشت،تو حیاط خونه

 دلتنگش اومد،چقدر لبام رو تلخی لبخند دیدنش شد،با واضح سینا

 زد لبخند بهمون رو بودم
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 سالم بر و بچ_

 

 همه مون سالم کردیم

 

 چقدر دلم براتون تنگ شده بود_

 

 بی اراده گفتم:

 

 ما هم_

 

 دستم دلخور باشه اما لبخندی به روم زد نگام کرد انتظار داشتم از

 

 احوال رها خانم؟_
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 غمگین نگاش کردم

 

 سعی می کنم خوب باشم تو خوبی؟_

 

 نفس عمیقی کشید

 

نیستم،یه جورایی انگار تو شوکم،شاید اگه اونجا بودم راحت تر _

 کنار میومدم

 

 سرم و به معنی تأیید تکون دادم،آروم گفت:

 

 لو چشممه جای جانان خالیهجچقدر تو این قابی که _
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بغض کردم،به افسانه که اشکاش پایین ریخت نگاه کردم،انگار 

همه مون فقط منتظر یه جرقه بودیم تا کنترلمون رو از دست 

بدیم،سینا با انگشتاش چشماش و فشار داد معلوم بود اونم گریه 

 می کنه،افسانه با بغض گفت:

 

 ونخبخون برامون سینا،به یاد اون روزا ب_

 

 سینا با چشماس سرخ شده آب دهنش و قورت داد

 

 صدا بزن منو بگیر ازم غمو شانه به شانه پا به پا

 بیا بگیر دستِ مرا ببر تو رویایِ شبونت

 

 نوازشم کن و دوباره عاشقم کن و

 برای روییدنه خنده رو لبات دلم میخواد خودم بشم بازم بهونت
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 نیست بجز هوایه تو در سرم

 ای همه باورم با تو خوشم

 آرام جان من تویی بمان کنار من همیشه

 

 اشکام پایین ریخت

 

 منو از این شبای نیلوفری از خواب خوش تا به کجا میبری

 نفس تویی و بس فقط بمان کنار من همیشه

 

 نیما غمگین نگام کرد

 

 چشمانت مرا سپرده دست رویا
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 یادربیا بشین در بَرِ من تا خیره بشم به موجه گیسوی چو 

 

 مُژگانت شرر زند بر دل و جانم

 ماه تمامِ آسمانم تمامِ زندگیم شدی بی تو دگر من نتوانم

 

 اشکای سینا پایین ریخت،افسانه طاقت نیاورد و با گریه گفت:

 

لبخنداش،صورتش،نگاهش هیچ کدوم از جلو چشمام نمیره دارم _

 دیوونه میشم

 

و رو صورتش ش سینا گیتارش و زمین گذاشت و ادامه نداد،دستا

 گذاشت نیما با صدای گرفته لب زد

 

 می خندید حتی وقتی حالش بد بود_
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 آرمان مثل بچه ها با بغض گفت:

 

 یعنی واقعا دیگه جانانی نیست؟_

 

با شنیدن حرف آرمان دیگه هیچ کدوم سعی نکردیم جلوی 

خودمون رو بگیریم و از ته دل زار زدیم برای جانانی که بی صدا 

 رفت...

 

 جان_بی_لد#

 ۵۴۴_پارت#

 

 )رها(

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خانم تأکید می کنم که فقط باید حرفایی بزنید که باعث بشه این _

به یادش بیاد که آدم خوبی بوده و به خیلیا کمک کرده،به هیچ 

 عنوان نباید چیزایی بگید که اذیت بشه

 

 چشم آقای دکتر_

 

 امیدوارم که از پسش بربیاید_

 

 سعیم رو می کنم_

 

فتم و سمت اتاق ظهیر قدم برداشتم،کسی خبر بیرون راز اتاق 

نداشت که اومدم دیدن ظهیر شاید برای اولین بار تو زندگیم داشتم 

بی منظور برای ظهیر تالش می کردم این مدت تنها چیزی که تو 

ذهنم وجود داشت فقط بچه ها بود اینکه ظهیر حالش خوب بشه و 
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ی نیومد،در و باز دم،صدایبرگرده پیششون،جلوی اتاق وایسادم در ز

کردم و داخل رفتم،رو تخت دراز کشیده بود و به پنجره ای که 

کنار تخت بود خیره شده بود،در و بستم و سمتش رفتم،رو صندلی 

 کنارش نشستم آروم گفتم:

 

 سالم_

 

 هیچ واکنشی نشون نداد

 

 حالت خوبه؟_

 

مزه مزه حتی تکون هم نخورد،حرفایی رو که می خواستم بزنم رو 

م و با صدایی که می خواستم جدی بودن رو به نمایش بذاره کرد

 گفتم:

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ظهیر نمی خوای از اینجا پاشی؟نمی خوای بیخیال ماتم گرفتن _

 بشی؟اصال به این فکر کردی که بچه ها چقدر بهت نیاز دارن؟

 

 چیزی نگفت

 

داری خودت و به خاطر چی تنبیه می کنی؟چرا فکر می کنی تو _

 ی از دستت برمیومد کردی،به خودت بیاو که هر کارمقصری؟ت

 

مکث کردم،این سکوت ظهیر حتی دکتر رو هم کالفه کرده بود،از 

 ته دل لب زدم

 

 جان_بی_دل#

 ۵۴۵_پارت#

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ظهیر حتی من تا ابد مدیون توام،می دونی اگه تو نبودی ممکن _

بود چه بالهایی به سرم بیاد؟می دونی اگه تو اون شب من و نمی 

 شت االن یه دختر فراری معتاد باشم؟دیدی امکان دا

 

 چشماش و بست،غمگین گفتم:

 

اون شب وقتی از خونه بریده بودم وقتی یه دختر هفده ساله بودم _

و فقط می خواستم دیگه به اون خونه برنگردم تو بهم امید 

دادی،وقتی اون عوضی ها داشتن با وعده های دروغشون یه دختر 

 تو بودی که رسیدی م می کردن اینمدرسه ای رو خا

 

سرم و پایین آوردم،یادآوری اون روزا برام زجر آور بود اینکه چقدر 

احمق بودم،همیشه ترس این و داشتم که بنیامین بفهمه می 

 خواستم چه غلطی بکنم،آروم لب زدم
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تو من و تو خونه خودت پناه دادی فقط به خاطر اینکه سالم _

ار سعی نکردی از موقعیت سو اما حتی یه ب بمونم،باهام تنها بودی

استفاده کنی،ظهیر تو خیلی مردتر از چیزی هستی که بقیه می 

 دونن

 

 اشکام پایین ریخت

 

ظهیر تو باید خوب بشی،بچه هات به وجود همچین بابایی نیاز _

دارن،لطفا خودت و اینجوری مجازات نکن،به جای مجازات پاشو و 

ونی جانان رو ی بچه ها می تجبران کن،با پدری کردن برا

 خوشحال کنی

 

 برو بیرون_
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با شنیدن صداش نگاش کردم،تکوم نخوردم،سرش و سمتم 

 زد لب حس شدم،بی خیره رنجورش و الغر ٔ  برگردوند،به چهره

 

 برو بیرون_

 

 ظهیر... _

 

 نذاشت ادامه بدم

 

 برو_

 

از جام بلند شدم،حتی حال نداشت صداش و باال ببره،با بغض ازش 

 رون رفتم...شم گرفتم و بیچ
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 جان_بی_دل#

 ۵۴۶_پارت#

 

رو صندلی داخل حیاط نشستم،به پنجره اتاق ظهیر خیره شدم،حتی 

حرفای منم هیچ تأثیری نداشت،اون موقع که هفده سالم بود باز 

مامان و بابا دعوا کرده بودن و من خسته شده بودم تو فضای 

ردن مهمونی دعوتم کمجازی با یه عده دوست شده بودم و به یه 

از اون موقع اینقدر تو گوشم خوندن که برای رهایی از حال و 

هوای بدم شیشه بکشم که امتحان کردم تا اینکه بعد چند وقت 

گفتن یه سری از دخترا رو می فرستن دبی برای کار و پول خوبی 

توشه منم ساده تر و احمق تر از این بودم که بخوام فکر کنم 

 لعنتی ٔ  دلم می خواست از خونهکاری باشه فقط ممکنه برای چه 

 که مهمونی تو رفتن قبل روز یه باالخره تا کنم فرار بودم توش که

 از یکی با دید،ظاهرا و من بدی خیلی وضعیت تو ظهیر بودم من
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 بود اومده و داشت کار بود مهمونی اون تو که دوستاش

ه و نمیر یادم و زد صورتم به که ای کشیده وقت پیشش،هیچ

 گوشم زمزمه کرد حرفی که تو

 

ناموس بنیامین ناموس منم هست پس االن توان این و دارم _

 همین جا گردنت و خرد کنم

 

و اون شب دستم و گرفت و از مهمونی بیرون برد،از دوستش آمار 

گرفته بود و فهمیده بود که می خواستن من و بفروشن و گولم زده 

ساده رو  دخترای جوون و بودن چون اصال کارشون این بود که

گول بزنن،من و برد خونه ش و باهام حرف زد،چون مدت خیلی 

کمی بود که مصرف می کردم کمک کرد تا ترک کنم،از اون وقت 

دیگه ظهیر برای من همه چیز شد،پسری که مردونه کنارم 

بود،پسری که بهم توجه کرد و براش مهم بود حالم خوب باشه،من 
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ه بهم زندگی دوباره داد م،من به مردی کبا ظهیر بد کرده بود

 خیانت کرده بودم،اشکام پایین ریخت آروم زمزمه کردم

 

 کاش آدم بودم ظهیر،کاش..._

 

 گوشیم زنگ خورد،صحرا بود جواب دادم

 

 جانم صحرا_

 

 کجایی رها_

 

 بیرونم چطور_

 

 صداش و پایین آورد

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ای یه سر اومدم پیش بچه ها،آتش خیلی بی تابی می کنه بر_

ها رو می برم پیش رها این کسری نمی دونم چش  تو،میگم بچه

 شده میگه نمی خوام

 

 اخمام تو هم رفت

 

اونم دیگه شورش و درآورده،یعنی چی نمی خواد،منم خاله شونم _

 مگه بیان پیشم چی میشه

 

نمی دونم لج کرده،میگه نمی خوام برن اونجا،ولی من باهاش _

ولی عمرا قط آتش رو ببر حرف زدم آخرش گفت اگه میبری ف

 نمیذارم قشنگ بیاد اونجا
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 نفسم و کالفه بیرون دادم

 

خیلی خب پس حداقل آتش و بیار پیشم گناه داره تا تو برسی _

 منم میرسم خونه

 

 باشه عزیزم پس فعال_

 

 خداحافظ_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۴۷_پارت#

 

 )ظهیر(
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برگردوندم،کسری در و باز تقه ای به در اتاق خورد بی حال سرم و 

 داخل اومد،با دیدنم لبخند زد کرد و

 

 سالم به خان داداش خودم_

 

انگار که براش عادی شده بود حرف نزدنم که بدون اینکه منتظر 

 جوابم بمونه ادامه داد

 

چطوری؟نمی خوای کم کم یه تکونی به تنت بدی؟بد عادت _

 شدیا همه ش که خوابی

 

 نشسترو صندلی کنارم 
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ت می کنه از بس که از حاال ظهیر این قشنگ بزرگ بشه بدبخت_

سلیطه بازی درمیاره یعنی فکر کنم فقط خودت می تونس از 

 پسش بربیای

 

چشمام و بستم اسم قشنگ تو ذهنم پررنگ شد قطره اشکی از 

 چشمم پایین ریخت کسری آروم گفت:

 

هم براشون داداش بچه ها بابا می خوان،کسی رو می خوان که _

ی که از پسش برمیاد خودتی،من پدری کنه هم مادری و قطعا کس

 مطمئنم وجود تو برای بچه ها کافیه

 

 چیزی نگفتم،آه کشید،چند لحظه مکث کرد

 

 زنیکه برای آزادی بنیامین شرط گذاشته بهار و عقد کنه_
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 چشمام و باز کردم،بهم نگاه کرد

 

رضایت بدن،اصال انگار  شاید باورت نشه ولی بنیامین نمی خواد_

 زاد بشهبراش مهم نیست آ

 

 دستم و گرفت

 

داداش تو باید سرپا بشی شاید اگه با بنیامین حرف بزنی دست از _

 لج کردن با خودش برداره هر چی نباشه شما با هم داداش بودید

 

 رو تخت نشستم آروم گفتم:

 

 گوشیم و می خوام_
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 متعجب نگام کرد

 

 برای چی؟_

 

 شونش دادمدستام و ن

 

رایط نرمالیم پس حق این و دارم از وقتی دستام بازه یعنی تو ش_

 گوشیم استفاده کنم

 

 لبخند زد،از جاش بلند شد و صورتم و بوسید و با خوشحالی گفت:

 

تو فقط نرمال باش چشم چاکرتم هستم،از دکتر اجازه می گیرم _

 برات میارم
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 نگاه کردم هوا چقدر ابری بود...با شتاب از اتاق خارج شد،به پنجره 

 

 جان_بی_دل#

 ۵۴۸_پارت#

 

در باز شد یکی از پرستارا داخل اومد سمتم اومد و گوشی رو دستم 

 داد

  

 آقای دکتر گفتن این و بهتون بدم_

  

گوشی رو گرفتم،از اتاق خارج شد به گوشی خیره شدم دکمه 

ن روشن شدنش و زدم آب دهنم و قورت دادم دستام می لرزید

خرین آهنگی صفحه رو باز کردم اول وارد قسمت موزیک شدم آ
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که جانان یه روز قبل رفتنش برام فرستاده بود و گفته بود نمی 

دونم چرا وقتی این آهنگ و می شنوم یه جوری میشم رو پلی 

 کردم و وارد گالری شدم

  

 بمیرم من واسه عشق دوتامونو » 

 «واسه تنهایی بی انتهامونو

  

ضربان رو باز کردم با خنده به دوربین خیره شده بود  عکس اولی

 قلبم باال رفت سینه م درد گرفت

  

 بعدی رو باز کردم...

  

 کی باید جم کنه این قلب داغونو » 

 «تو رفتی و غمت یه شبه آبم کرد
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تو این عکس داشت گونه من و می بوسید و فقط نیمرخش معلوم 

ن آهنگ و برام فرستاده بود بود قطره اشکی پایین ریخت انگار ای

 چین روزی میاد رفتم بعدیچون می دونست یه هم

  

 ببین دنیا منو بی تو جوابم کرد » 

 تو رفتی حرف این مردم خرابم کرد

 تو رفتی زندگیمون رفت 

 یه عاشق زیر بارون رفت 

 « دیدی آخر یکیمون رفت ، کجایی؟؟؟

  

لباش بود دستاش و تو این یکی چشماش و بسته بود و لبخند رو 

 پایین ریخت رد شدم لب دریا باز کرده بود قطره بعدی
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 بمیرم بهتر از اینه ، غمت مونده تو این سینه » 

 « تموم شهر غمگینه کجایی؟

  

تو این یکی با بچه ها هر سه تاشون به دوربین خیره بودنو لبخند 

گذاشتم با رو لبشون بود دیگه طاقت نیاوردم و گوشی رو،رو تخت 

 گریه نالیدم

  

 رفت؟کجا رفتی جانان؟کجا رفتی بی مع_

  

 بلند گریه میکردم و به تخت مشت می زدم 

  

 نه میتونم برم از خونه بیرون » 

 نه از فکر توئه دیوونه بیرون 

 تو نیستی و هنوز بارونه بیرون 
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 تو نیستی و هنوز اسمت عزیزه 

 رفیق قلبی که بی تو مریضه 

 « بی همه چیزه همین تنهایی

  

 بلند داد زدم

  

 دون تو نمی تونم جانانمن بدون تو نمی تونم ب_

  

 تو رفتی زندگیمون رفت » 

 یه عاشق زیر بارون رفت

 « دیدی آخر یکیمون رفت ، کجایی؟؟؟

  

آخرش تو رفتی تو رفیق نیمه راه بودی تو تنهام گذاشتی تو که _

 می دونستی بی تو نمی کشم
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 زدمبلند داد 

  

 خوام تو که دیدی التماسام و تو که دیدی غیر از تو هیچی نمی_

 

 دستام و رو گوشم گذاشتم و نالیدم

 

 بدون تو نمیشه جانان،نمیشه..._

  

 بمیرم بهتر از اینه ، غمت مونده تو این سینه » 

 « تموم شهر غمگینه کجایی؟

  

 )بی انتها( فرزاد فرزین
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 جان_بی_دل#

 ۵۴۹_پارت#

 

 )رها(

 

از دانشگاه بیرون اومدم خسته سمت پیاده رو قدم برداشتم می 

استم یه ترم مرخصی بگیرم تا یه کم اوضاع روبراه بشه خودمم خو

اصال حال دانشگاه و درس خوندن نداشتم این مدت تموم زندگیم 

فقط با قشنگ و آتش می گذشت بهم عادت کرده بودیم اونا باعث 

بهتربشه وقتی باهاشون بودم شده بودن تا حال همه مون یه کم 

ین که ازشون دور می شدم گذر زمان و احساس نمی کردم اما هم

تموم فکرم سمت ظهیر میرفت کسری همچنان مخالف این بود 

بچه ها بیان پیش ما به خاطر همین من مجبور بودم هر روز برای 

دیدنشون برم پیش خاله نسترن،خاله هم خودش و با یچه ها 
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ا دوری ظهیر رو تحمل کنه ولی امید داشت می سرگرم می کرد ت

حالش خوب میشه،خیلی وقتا میرفتم دیدن گفت مطمئنم بچه م 

ظهیر و سعی می کردم باهاش حرف بزنم اما اون اصال چیزی نمی 

گفت دکترش معتقد بود یه کم حالش بهتر شده و به خودش اومده 

ه هاش و دیگه وقتش رسیده مرور خاطرات کنه و قبول کنه که بچ

بهش نیاز دارن،نفس عمیقی کشیدم من حاضر بودم هر کاری 

کنم تا ظهیر مثل قبل بشه گوشیم زنگ خورد صحرا بود جواب ب

 دادم

  

 جانم_

  

 صدای گریه ش تو گوشی پیچید

  

 رها_
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 سرجام ایستادم با نگرانی گفتم:

 

 چی شده صحرا؟چرا گریه می کنی؟ _ 

  

 بدبخت شدیم_

  

 بلند شد داد زدمصدای گریه ش 

  

 چی شده_

  

 ظهیر_

  

 منفسم بند اومد با ترس پرسید
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 ظهیر چی؟_

  

با شنیدن حرفاش پاهام سست شد قبل از اینکه بیوفتم دستم و به 

دیوار گرفتم حالت تهوع داشتم و وسط پیاده رو باال آوردم نه من 

 دیگه طاقت این و نداشتم...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۵٠_پارت#

 

 )رها(

 

پاش و رو گاز گذاشته بود و دستش رو بوق بود تا بهش راه  کسری

 خاموش اما گرفت می و ظهیر ٔ  پشت سر هم شماره بدن،کیان
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 نمی استرس شدت از چهارتامون هر گرفت و دستم صحرا بود

 کنیم،نالیدم چیکار باید دونستیم

 

 شما از کجا فهمیدید رفته پیش فاطمه؟_

 

 کسری جواب داد

 

لعنتی گوشی رو براش نمی بردم اول که از مرکز زنگ کاش منِ _

م فرهاد بهم زنگ زد گفت مبارکه ظهیر زدن گفتن فرار کرده بعد

مرخص شده گفتم چی؟گفت بهم زنگ زده آدرس فاطمه رو 

خواسته،فرهاد اون شب با ظهیر مهمونی بود همونیه که تو باشگاه 

سه منم از این هم کار می کنه انگار یه مدتیه فاطمه رو هم میشنا

طریق فهمیدم وقتی آدرس فاطمه رو خواسته حتما رفته سراغش 

 یگهد
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 عصبی گفتم:

 

اونجا که مواظب ظهیر بودن خیلی هم سخت می گیرن چجوری _

 ظهیر تونسته فرار کنه

 

 کیان با حرص لب زد

 

مثل اینکه یادت رفته اون ظهیره کاری که بخواد بکنه رو می _

ت که چجوری فرار کرده فقط مهم اینه کنه االن اصال مهم نیس

 که قبل از اینکه دیر بشه بهش برسیم

 

به صحرا نگاه کردم،اونم مثل من نگران بود انگار تو ذهن همه 

مون فقط یه چیز پررنگ شده بود اونم اینکه ظهیر برای انتقام 
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رفته و همین هم داشت لحظه به لحظه بیشتر ما رو می 

 کوبید ترسوند،کسری عصبی رو فرمون

 

 با این ترافیک چجوری برسیم؟_

 

 کیان نگران لب زد

 

 م بالیی سر فاطمه بیاره چی؟اگه تا می رسی_

 

هر چهارتامون سکوت کردیم،ظهیر هنوز حال خوبی نداشت می 

 تونست به کسی آسیب بزنه؟...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۵۱_پارت#
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 )ظهیر(

 

 داد زد

 

 دستام و باز کن وحشی_

 

 ایستادم با ترس نگام کرد آروم گفتم:رو به روش 

 

ه یا من که من وحشیم؟یا تو؟کسی که بچه ش و می کشه وحشی_

 دست یه لجن و بستم؟

 

 جیغ زد
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 چی می خوای ازم؟_

 

 پوزخند زدم

 

 جونت و می خوام_

 

اشکاش پایین ریخت،به چشماش خیره شدم چقدر شبیه چشمای 

بود،بغضم و قورت جانانم بود با این تفاوت که چشمای اون پاک 

دادم،جلوتر رفتم و با حرص یقه ش رو گرفتم،از البه الی دندونای 

 ید شده م غریدمکل

 

چطور تونستی این کار و با دخترت بکنی؟مگه اون چیکارت کرده _

 بود؟مگه اصال آزارش به کسی می رسید؟
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 تکونش دادم و داد زدم

 

 چطور تونستی لعنتی_

 

رفتم دستام و به سرم گرفتم،با  یقه ش و ول کردم،چند قدم عقب

 گریه گفت:

 

م باباش زجر بکشه من نمی خواستم اون بمیره فقط می خواست_

 باباش اذیت شدن دخترش و ببینه

 

 سمتش برگشتم داد زدم

 

می رفتی از خود نامردش انتقام می گرفتی چیکار به جانان من _

 داشتی
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 بلند تر از من داد زد

 

دونی؟چی می دونی که اومدی اینجا تو اصال از من چی می _

کردم  داری بازجوییم می کنی اصال می دونی تو چه لجنی زندگی

 می دونی چه بالهایی سرم اومده؟

 

 بلند گفتم:

 

 نه نمی دونم برامم مهم نیست بدونم_

 

 سرش و به چپ و راست تکون داد
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تو می دونی دختری که تازه زایمان کرده و تو خیابون آواره ست _

میاد سراغش؟تو می دونی برای اینکه شکم گرسنه ش و سیر کی 

 تا زنده بمونه؟کنه باید به چند نفر سرویس بده 

 

 بلند تر داد زد

 

تو می دونی دختری که به پاکیش قسم می خوردن بره جلوی _

هزار تا چشم کمرش و تکون بده تا ببینه کدومش برای یه شب 

 پول بیشتری بهش میدن یعنی چی؟

 

جیغ زده بود که صورتش قرمز شده بود،نفس نفس می اونقدر 

 زدم زد،نزدیکش رفتم بدون توجه به حرفاش لب

 

 گناه جانانم چی بود؟_
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 داد زد

 

گناهش این بود با به دنیا اومدنش روحم مرد مریضم کرد _

گناهش این بود باباش یه عوضی بود که همه چیزم و گرفت 

 دگناهش این بود تنها نقطه ضعف باباش بو

 

 با گریه ادامه داد

 

 جان_بی_دل#

 ۵۵۲_پارت#

 

له بشه اما نمی خواستم می خواستم کمر امیر زیر بار غم دخترش _

 بمیره
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 بی حال گفتم:

 

 ولی کشتیش،منم همراهیت کردم،دو تایی کشتیمش_

 

 جلوش رو زمین رو زانوهام نشستم با حسرت گفتم:

 

کاش ازش کمک می جانان می گفت بابابزرگش خیلی آدم خوبیه _

 خواستی کاش اینقدر مریض نمی شدی کاش...

 

 م تا اشکام پایین نریزهسرم و باال آوردم چند بار پلک زد

 

 ولی با کاش که جانانم بر نمی گرده،بر می گرده؟_
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فقط نگام کرد،مشتی به صندلیش زدم که از ترس جیغ کشید،بلند 

 تر گفتم:

 

 بر می گرده؟_

 

ریه نگام کرد،چرا چشماش مظلوم شده بود از جام بلند شدم،با گ

لوم جانانم وقتی داشت درد می کشید هم اینجوری چشماش مظ

 شده بود؟

 

 با بغض لب زدم

 

می دونی جون کی رو گرفتی؟یکی که هیچ وقت در موردت بد _

نگفت،تنهاش گذاشته بودی،مادری ندید اما یه بارم نگفت فاطمه 

 بده
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 مشتی به سرم کوبیدم

 

تو سر من،خاک تو سر من که به جای خوشبختی سیاه خاک _

 بختش کردم

 

ر گذاشته بودم رفتم،درشون با حرص سمت چند تا بطری که کنار د

 رو باز کردم و رو خونه پاشیدم،فاطمه ترسیده گفت:

 

 داری چیکار می کنی؟_

 

 خالی خونه تو یکی یکی رو ها بطری ٔ  بدون جواب دادن همه

ت گرفتم و نزدیکش رفتم نصف بطری دس به رو آخر کردم،بطری

رو روش خالی کردم،جیغ زد خودش و تکون داد و به سرفه افتاد 
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لوش ایستادم،نصف باقی مونده هم رو خودم خالی کردم،ترسیده ج

 با دهن باز نگام کرد

 

این کار و نکن ظهیر ببین بیا با هم حرف میزنیم من معذرت می _

 خوام...

 

 ذاشتمانگشت اشاره م و رو لباش گ

 

هیسس هیچی نگو،جانانم بی صدا رفت،فرصت نکرد بیاد تو _

 د...صورتمون تف بندازه حتی فرصت نکر

 

آب دهنم و قورت دادم،اشکام با بنزینی که رو خودم ریخته بودم 

 قاطی شد
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 باید چرا دیگه کشتیم و وجودم ٔ  کشتیمش،عزیزم و کشتیم،همه_

جونور بشن و من  و جک سهم ماهش صورت باید بمونیم؟چرا زنده

 و تو نفس بکشیم؟هوم؟

 

ردم،جیغ از ترس به سکسکه افتاده بود،جعبه کبریت و از جیبم درآو

 کشید

 

 نههه،تو رو خدا نههه_

 

 با بغض لبخند زدم

 

 جانانم حتی برای زنده موندن التماس هم نکرد_
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کبریت و در آوردم محکم خودش و تکون داد و جیغ می 

خورد که صندلی افتاد سرش و رو زمین گذاشته کشید،اونقدر تکون 

رون بود و با گریه التماس می کرد،کبریت و روشن کردم صدای با

 تو خونه پیچیده بود،جانم بارون دوست داشت آروم لب زدم

 

 دلِ بی جان تموم شد_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۵۳_پارت#

 

 شش سال بعد...

 

 )محمد(
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دور مامان و بابا و نیما و از پله برقی های فرودگاه پایین اومدم از 

مبینا رو با پسرکوچولوشون دیدم سمتشون رفتم مامان جلو اومد و 

کرد،دستم و دورش حلقه کردم،بی حرف تو بغلش  محکم بغلم

موندم،سرش و از رو سینه م برداشت صورتش خیس بود با بغض 

 گفتم:

 

 سالم_

  

 سالم عزیز دلم خوش اومدی پسرم_

  

 چشمای اونم اشکی بود لبخند زدممبینا جلو اومد 

 

 نمی خوای یه بغل به داداشت بدی خوشگل خانم؟ _
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 ب زدتو بغلم خزید زیر گوشم ل

 

دلم برات یه ذره شده بود بی معرفت می دونی چقدر منتظر _

 موندیم تا برگردی

 

از بغلم بیرون اومد چیزی نگفتم به جاش بابا و نیما رو بغل کردم 

 وسیدم بابا گفت:مانی کوچولو رو هم ب

  

 حاال بیاید بریم تو خونه هم میشه همدیگه رو بوسید_

 

اشین شدیم،مامان از هر دری از فرودگاه بیرون رفتیم و سوار م

حرف میزد اونقدر خوشحال بود از برگشتنم که حتی یه لحظه هم 

لبخند از رو لباش نمی رفت،با حس غریبی به خیابونا نگاه می 

که پام و اینجا نذاشته بودم انگار یه نیرویی کردم،شش سال بود 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مانع می شد تا برگردم شایدم خودم شجاعتش رو نداشتم،نیما 

و جلوی در خونه نگه داشت،پیاده شدیم،بابا در و باز  ماشین

کرد،وارد حیاط شدیم سرجام مکث کردم به اطراف نگاه کردم همه 

ند رو لبم چیز مثل قبل بو با دیدن درخت آلبالویی محبوبم لبخ

 اومد،مامان گفت:

 

 محمد جان مامان چرا نمیای تو؟ _

 

 شما برید من یه کم اینجا بمونم میام_

 

ن داخل رفتن سمت درخت آلبالویی گام برداشتم و به یاد همه شو

قدیم زیرش نشستم سرم و به درخت تکیه دادم و خاطرات 

خودشون رو به نمایش گذاشتن،بعد مرگ جانان انگار روحم رو 

گرفته بودن،توان و حوصله هیچ کاری نداشتم،از این شهر و 

ه نتونستم آدماش متنفر بودم حتی از مامان هم بدم میومد که دیگ
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اینجا دووم بیارم و رفتم استانبول جایی که یکی از دوستامم 

بود،داغ از دست دادن جانان برام خیلی گرون  تموم شد تا یه سال 

ک مشاوری که پیشش می رفتم کم مثل افسرده ها بودم اما با کم

 کم سر پا شدم

 

 جان_بی_دل#

 ۵۵۴_پارت#

 

 نگو که به خاطر این درخت اومدی ایران_

  

با شنیدن صدای مبینا لبخند زدم کنارم نشست و سرش و به شونه 

 م تکیه داد دستم و دور کمرش حلقه کردم

  

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هروقت خوشحال یا ناراحت می شدم میومدم زیر این درخت و _

 ها فکر می کردمساعت

  

 نگام کرد

 

 منظورت وقتایی هست که به جانان فکر می کردی؟_

 

 آه عمیقی کشیدم

 

 آره_

 

 رار بود سال پیش بیای چرا نیومدی؟تو که ق_
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نمی دونم،خیلی با خودم کلنجار رفتم تا بیام اما نشد یه جورایی _

 می ترسیدم

 

 غمگین گفت:

 

همیشه بهش فکر می کنم اینه تو این چند سال تنها چیزی که _

 که چجوری اشتباه یه نفر می تونه زندگی چندین نفر و بهم بریزه

 

 چیزی نگفتم

 

 محمد_

 

 کردم نگاش
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 راحیل داره ازدواج می کنه_

 

 لبخند زدم

 

 مبارک باشه_

 

خودتم می دونی تا همین یه ماه پیش منتظرت بود،حتی بهم _

 ما مثل همیشه گفتی نهگفت که اون بهت پیشنهاد ازدواج داده ا

 

خوشحالم که باالخره دست برداشته و می خواد بره دنبال _

دیگه چیزی ندارم تا  زندگیش،از من شوهر خوب درنمیاد مبینا

 بخوام خرج دخترا بکنم

 

 چپ چپ نگام کرد
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 حیف پسر به این خوشتیپی نیست که تنها بمونه؟_

 

 این بحث رو دوست نداشتم،آروم پرسیدم

 

 بچه ها چطوره؟حال _

 

 لبخند زد

 

باورت نمیشه محمد اونقدر بچه های تو دل برو و شاد و سرحالی _

 یشههستن که آدم از دیدنشون سیر نم

 

 لبخند زدم
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خوبه،همینکه اونا حالشون خوب باشه قطعا روح جانان هم تو _

 آرامش خواهد بود

 

 جان_بی_دل#

 ۵۵۵_پارت#

 

 )بنیامین(

 

ریختم،گالیی رو که آورده بودم پرپر گالب و رو سنگ قبر 

 کردم،به عکس خیره شدم

 

 چطوری دخترکم؟_

 

 نفس عمیقی کشیدم
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بهتره،هر وقت میای به خوابم  یه حسی بهم میگه اون ور حالت_

 لبخند داری،خوشحالی دیگه ریخت ماها رو نمی بینی؟ 

 

 دستام و مشت کردم

 

ختر اونقدر که شاید حال تو خوب باشه اما من بدجور دلتنگتم د_

 گاهی نمی دونم باید چیکار کنم

 

 دستم و رو عکسش کشیدم،قطره اشکی پایین ریخت

 

 باباااااا_
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ام و پاک کردم،سرم و باال آوردم با دو با پشت دست زود اشک

 سمتم اومد اخماش تو هم بود نفس نفس می زد،با بغض گفت:

 

اینجوری آتش میگه دماغت گنده ست باید عملش کنی وگرنه _

 هیچ پسری نمی گیرتت

 

 آتش حق به جانب نگام کرد

 

 خب راست میگم دیگه دماغش شبیه کوفته ست_

 

 قشنگ جیغ زد

 

 دماغم زشت نیست_
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 دستش و گرفتم

 

 دماغ به این خوشگلی چشه مگه؟_

 

 آتش با شیطنت خندید

 

 الکی بهش دلداری بده خوبه_

 

 چپ چپ نگاش کردم،قشنگ با اخم رو به آتش گفت:

 

 همین االنشم پسرا برام جون میدن تا چشمت دراد_

 

 جان_بی_دل#
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 ۵۵۶_پارت#

 

 متعجب گفتم:

 

 جان؟چی شد؟_

 

 پشت چشمی برام نازک کرد

 

 ختر خوشگل داشتنم این دردسرا رو داره دیگه بنی جونمد_

 

 اینجوریاست؟_

 

نیشش و باز کرد،از جام بلند شدم و از کمر گرفتمش و یه دور تو 

 چرخوندمش،صدای جیغش باال رفتهوا 
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 بچه پررو خجالتم نمیکشه_

 

 پایین آوردمش با خنده گفت:

 

 نقاشیم خوب نیست خجالت بکشم_

 

ن نیم وجبیم نگاه کردم،لپش رو بوسیدم آروم با عشق به بلبل زبو

 پرسید

 

 واقعا دماغم زشته؟ _

 

 دماغش و بوسیدم
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 دماغت مثل اسمت قشنگه قربونت بشم_

 

 دستای کوچولوش رو دو طرف صورتم گذاشت

 

 خدا نکنه من قربونت بشم_

 

بغلش کردم دستم و سمت آتش دراز کردم موهاش و 

 بوسیدم،قشنگ رو به آتش گفت:

 

 ی بابا هم گفت دماغم خیلی قشنگهدید_

 

 آتش جواب داد

 

 آره شنیدم برات نوشابه باز کرد_
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در رفت و  قشنگ انگشت وسطش و نشونش داد و از زیر دستم

 دوید عصبی داد زدم

 

 این و از کی یادت گرفتی؟ _

 

 بلند جواب داد

 

 کسری_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۵۷_پارت#

 

 زیر لب زمزمه کردم
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ه یه بار نشده یه چیز به درد بخور یادشون ای تو روحت کسری ک_

 بدی

 

 آتش خواست دنبالش بره که دستش و گرفتم،اخمو نگام کرد

 

 دخترا آسیب نمیزنهشیر پسر من که به _

 

 نالید

 

بابا تا حاال ببست بار بهم گفتی این و به خدا هیچ وقت نمیزنمش _

 اصال دلم نمیاد

 

 لبخند زدم
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 وری گفتممی دونم پهلون فقط جهت یادآ_

 

 حواسم هست که نه بزنمش نه مچ دستش و تند فشار بدم_

 

 چشمک زدم

 

 خیلی مردی_

 

 مثل من چشمک زد و جواب داد

 

 اباممپسر ب_
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با دو سمت قشنگ رفت،با لبخند بهشون نگاه کردم اینکه آتش 

شیطون و بدجنس بود به جای خود اما قشنگ اعجوبه ای بود که 

 عکس ظهیر نگاه کردم هیچ کس از پسش برنمیومد،به

 

 ازت دلخورم نبودم،هنوزم اینجا االن من نبود تو ٔ  اگه اون برگه_

ردی دلم تا حد زیادی خنک ک فاطمه با که کاری با چرا دروغ اما

 شد

 

 نگاهم و به جانان دادم

 

صورت قشنگ اونقدر شبیه تو هست که بعضی شبا به یاد تو _

 ی کنمساعتها میشینم به صورت غرق خوابش نگاه م
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دستای کوچیکش دور گردنم حلقه شد،معلوم بود زیاد دویده چون 

 نفس نفس میزد،معترض گفت:

 

 جان_بی_دل#

 ۵۵۸_پارت#

 

 دیگه داری زیادی به عکس دختره نگاه می کنی خوشم نمیادا_

 

 دستش و گرفتم و رو به روم ایستاد

 

 دختره؟ _

 

 لباش و کج کرد
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 خیلی خب،برادرزاده ت_

 

 کردم نگاه اراضیشن ٔ  به قیافه

 

 حسود کوچولو_

 

دستش و گرفتم و از جام بلند شدم آتش هم سمتمون اومد دست 

 برای آخرین بار به عکس جانان نگاه کردم و لب زدماونم گرفتم و 

 

 خداحافظ_

 

 همراه بچه ها سمت ماشین حرکت کردیم قشنگ گفت:

 

 بابا برای مهمونی امشب موهام و باز بذارم_
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 خودش به که داشت این به عجیبی ٔ  ن بچه عالقهنگاش کردم ای

 داد جواب من قبل آتش برسه

 

موهات باز بود اومد جلو چشمت داشتیم نه،اون سری یادت نیست _

 بازی می کردیم افتادی زمین

 

 قشنگ گفت:

 

 حواسم هست دیگه نمی خورم زمین_

 

 آتش زیر لب غر زد
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اید هی میگی حواسم هست و می خوری زمین من همه ش ب_

 نگران بشم

 

قشنگ سرجاش وایساد،نگاش کردیم،چشماش و مظلوم کرد و 

 ردنش حلقه کرد و آروم گفت:سمت آتش اومد دستاش و دور گ

 

 الهی بمیرم که اینقدر به خاطرم اذیت میشی_

 

با دیدن این صحنه دلم به معنای واقعی ضعف رفت قدش خیلی از 

بود،آتشم دستش  آتش کوتاه تر بود و خودش و بهش آویزون کرده

و دورش حلقه کرد،این روی قشنگ هم عجیب از منی که دیوونه 

 ش بودم دل می برد...

 

 جان_بی_دل#
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 ۵۵۹_پارت#

 

 )رها(

 

کنار افسانه نشستم،خاله نسترن مهمونی بزرگی ترتیب داده بود بعد 

از مرگ ظهیر خاله خیلی پیر شده بود و حال و حوصله هیچی رو 

چیزی که همه مون رو سرپا نگه داشت وجود  نداشت اما انگار تنها

 آتش و قشنگ بود،افسانه نگام کرد

 

 هنوز؟ بنیامین چرا نیومده_

 

 جواب دادم

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فکر کنم ماها زود اومدیم مهمونی شبه بعد هنوز هوا آفتابیه همه _

 مون تلپ شدیم اینجا

 

 نگاش کردم

 

 البته بنیامین همیشه آخرین نفر می رسه با وجود قشنگ خانم_

 مگه زود اومدن معنی داره؟

 

 خندید

 

حساسه وای اونقدری که این بچه به خودش میرسه و رو خودش _

 من نیستم

 

 سرم و به معنی تأیید تکون دادم
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اونجوری که بنیامین با عشق و حوصله پا به پای خواسته هاش _

 جلو میره منم بودم همینجوری می شدم

 

 آه عمیقی کشید

 

گذاشته واقعا خودش و وقف بچه ها  ولی بنیامین سنگ تموم_

 کرده

 

 غمگین نگام کرد

 

 دیروز یاسمن و دیدم_

 

 پرسیدم
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 یاسمن کیه؟_

 

همونی که تو دانشگاه دوست بهار و جانان بود،از طریق جانان دو _

 باری دیده بودمش قبال

 

 خب_

 

 می گفت بهار اونقدر پژمرده و داغونه که ببینیش نمی شناسیش_

 

 اخم کردم

 

 عوضی ٔ  ،دخترهحقشه_
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 به افسانه نگاه کردم

 

 یعنی اصال بهتر نشده؟_

 

تونه حرف بزنه همین البته کلماتم درست نه فقط یه کم می _

 حسابی نمی تونه بیان کنه

 

 :گفتم حیرت با پنجره پشت ٔ  با دیدن صحنه

 

 وای_

 

 افسانه سمت پنجره چرخید بلند گفت:

 

 ه؟اگه االن بگم ممکنه قلبم دیگه نزنه طبیعی_
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 جان_بی_دل#

 ۵۶٠_پارت#

 

کت و شلوار  از جام بلند شدم،در باز شد،بنیامین همراه بچه ها با

ست وارد شدن هر سه تاشون دقیقا مثل هم و عینک دودی 

هاشون رو از چشمشون درآوردن،با عشق به سر تا پاشون نگاه 

کردم،اونقدر خوشتیپ و قشنگ بودن که نمی تونستم ازشون چشم 

هم با دیدن این صحنه شروع کردن به سوت زدن،کت  بردارم بقیه

وهای جو گندمی بنیامین نگاه و شلوار مشکی و پیرهن سفید،به م

کردم،بعد جانان روز به روز تعداد سفیدی هاش بیشتر می شد اما 

چهره ش جا افتاده تر و جذاب تر شده بود کسری اولین نفر سمت 

 بچه ها رفت و بغلشون کرد،افسانه گفت:

 

 ین لعنتی ها چرا اینقدر جذاب ست می کننا_
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 بنیامین و بچه ها رفتملبخند زدم،جلوتر از افسانه سمت 

 

 سالم_

 

 نگام کرد

 

 سالم رها خانم کم پیدایی_

 

 گونه ش رو بوسیدم،پیشونیم و بوسید

 

 درگیرم ببخشید_
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 بله بله خانم دکتر می دونم شما درگیر دکتری هستید_

 

م سمتم اومد،دستام و باز کردم و تو بغلم لبخند زدم،آتش با دیدن

 خزید،موهاش و بوسیدم

 

 طوره؟عشق من چ_

 

 دموشکافانه نگام کر

 

 من که عالیم اما صورتت چرا پف کرده خاله؟_

 

 چپ چپ نگاش کردم

 

 اثرات بارداریه_
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 لبخند شیطنت آمیزی زد

 

 چاقاله ای شدی برای خودت خاله جون_

 

کسری باال رفت با چشمام براش  پا به فرار گذاشت،صدای خنده

نگام می کرد به قشنگ خط و نشون کشیدم بنیامین هم با لبخند 

 که تو بغل کسری بود نگاه کردم

 

 به به سالم به قشنگ خانم خودم_

 

 بی میل جواب داد 

 

 سالم_
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 چطوری خوشگله؟ _

 

 آروم جواب داد

 

 خوبم مرسی_

 

عکس آتش  نفس عمیقی کشیدم،قشنگ همیشه اینجوری بود بر

که باهام خیلی اوکی بود قشنگ اصال نمی خواست باهام ارتباط 

 بگیره و همیشه بی حوصله جواب سؤاالم و می داد...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۶۱_پارت#
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 )محمد(

  

 کسری کنارم ایستاد

  

 خوش اومدی رفیق_

  

 لبخند زدم

  

 دلم برات تنگ شده بود_

  

 من بیشتر_

 

 نگاش کردم

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 فتن بهت ساخته انگار که زن گر_

 

 خندید سینی آبمیوه رو جلومون گرفتن

  

 خورمممنون نمی _

 

 کسری آب پرتقال برداشت پرسید

  

 اومدی که بمونی؟_

  

 نمی دونم هنوز تصمیم نگرفتم_
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 همینجوری مجردی داری اوقات و میگذرونی؟ _

  

 آره_

  

 کسری جونی _

 

کردم اونم به دختر ریزه میزه ای که کنار کسری ایستاد نگاه 

چشماش و ریز کرد با دیدن چشماش حدس زدم که باید بچه 

 ان باش،همونجور که بهم خیره بود پرسیدجان

  

 من تا حاال شما رو جایی ندیدم؟_

  

 دستی به موهای طالییش کشیدم
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 خیر خانم کوچولو_

  

 ولی قیافه تون آشناست_

  

 لبخند زدم

  

 فکر می کنی کجا من و دیدی؟_

  

م اما فکر می کنم شبیه یکی از بازیگرای خارجکی نمی دون_

 هستید

  

 رو لباش گذاشت و با شرم خندید و گفت:دستش و 

  

 البته به چشم برادری خوب تیکه ای هم هستید_
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 صدای قهقهه ی من و کسری باال رفت،کسری گفت:

  

 پدر سوخته تو آخرش با این حرفات کار میدی دستمون_

  

 جواب دادهمونجور که می خندید 

 

 دستتونشما برو ببین بابام چیکارت داره تا کار ندادم _

 

 کسری سرش و به معنی تأسف تکون داد و رو بهم گفت:

 

 بر می گردم داداش_
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از کنارم رد شد قشنگ همون جور بهم خیره بود رو مبل نشستم و 

 دستم و سمتش دراز کردم

  

 میای تو بغل عمو بهش بوس بدی؟_

  

 وس باشه اشکال ندارهاگه فقط یه ب_

  

 باشه بیا_

  

سنش نشون می داد رو پاهام نشست و گونه ش قیافه ش کمتر از 

و بوسیدم به چشمای قشنگش خیره شدم چقدر به جانان شباهت 

 داشت نگام کرد

 

 عمو چشمات چه خوش رنگه_
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 لبخند زدم

 

 به پای چشمای تو که نمی رسه_

 

 لباش و نزدیک گوشم آورد و آروم پرسید

 

 زن داری؟_

 

 جواب دادم

 

 نه چطور؟_
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 ین پرید و چشمک زداز رو پاهام پای

 

 زن می گرفتی حیف می شدی_

 

با خنده ازم دور شد،بی اراده خندیدم و متعجب به جای خالیش 

 نگاه کردم،این بچه واقعا هشت سالش بود؟...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۶۲_پارت#

 

 )رها(

 

 وای رها بیا من حریف این بچه نمیشم_
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حواسم به افسانه جمع شد به آتش که حق به جانب جلوش 

 ایستاده بود و اخم داشت نگاه کردم 

  

 مگه چی میگه؟_

 

 آتش جدی جواب داد

  

 چیز خاصی نگفتم فقط میگم خاله افسانه بچه ت خیلی بیشعوره_

  

 خندیدم افسانه هم خندید

  

بعدم ه حاال خوبه اومده کلی بار بچه م کرده ازش نیشگونم گرفت_

 میاد میگه بیشعوره
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 عصبی جواب داد

 

من دست رو دخترا بلند نمی کنم اونی که نیشگونش هم گرفت _

 من نبودم تازه بچه ت دروغگو هم هست

  

 عزیزم مگه چیکار کرده که میگی بیشعوره؟_

 

 نگام کرد

  

تو بازی من رئیسشونم خیلی گستاخ و رو اعصابه جوابم و نمیده _

 ریختهنظم بازی رو بهم 

  

 گونه ش رو بوسیدم
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 اذیتش نکن اون از تو کوچیک تره باید مواظبش باشی_

 

 اخماش و بیشتر کرد و جواب داد

 

 فقط چون خیلی مَردم بیخیالش میشم _

 

 با افسانه خندیدیم و محکم گونه ش و بوسیدم و گفتم:

 

 من قربون اون قد و باالت برم که اینقدر مردی_

  

 سمت حیاط رفت افسانه غمگین نگام کرداز کنارمون رد شد و 

 

 چقدر شبیه ظهیر شده_
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 لبخند از رو لبام رفت

 

 چقدر جاشون خالیه_

 

 چی شده؟_

  

با شنیدن صدای کسری سرم و باال آوردم همراه بردیا کنارمون 

 نشستن،جواب دادم

  

 چیزی نیست_

 

 بردیا رو به افسانه گفت:
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زنگ زده بهت جواب  چقدرافسانه آیدا بهم زنگ زد گفت هر _

 ندادی

  

 شارژ گوشیم تموم شده بعدا بهش زنگ میزنم_

 

 پرسیدم

  

 راستی آیدا چطوره؟چیکار می کنه؟_

 

 هیچی داره شوهر داری می کنه_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۶۳_پارت#
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آیدا با پسر دوست عمو رضا ازدواج کرده بود و چون شوهرش تو 

 جا شیراز استاد دانشگاه بود رفته بود اون

 

 سالم_

  

 با دیدن ساغر و سام از جامون بلند شدیم و باهام دست دادیم

  

 سالم چطوری_

  

 خوبم تو خوبی؟_

 

 سام نگام کرد

  

 سالم عرض شد_
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 سالم خوش اومدید_

  

ساغر دو سال پیش با سام پسر عموی افسانه ازدواج کرد اما نمی 

تونستم واقعا نمی دونم چرا هیچ جوره از این پسره خوشم نمیومد 

 ساغر رو درک کنم که چرا باهاش ازدواج کرد،ساغر گفت:

  

 قبل از اینکه بیایم با سینا حرف زدم به همه تون سالم رسوند_

  

سینا معروف شده بود و ترجیح می داد برنگرده ایران همونجا با یه 

دختر ایرانی ازدواج کرده بود و اونجوری که ساغر می گفت دختره 

زد وقتی فهمیدم می خواد ازدواج کنه خیلی تو گروهشون ساز می

براش خوشحال شدم چون سینا برام خیلی عزیز بود وقتی خبر 

زنگ زد و تبریک گفت و آخرین ازدواجم و با کسری شنید بهم 

جمله ای که ازش شنیدم این بود که چقدر خوب که باالخره 
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تونستی با خودت کنار بیای،سینا منطقی ترین و درست ترین 

بود که تو زندگیم دیده بودم،کسی که هیچ وقت بدم رو پسری 

 نخواست،آرمان سمتمون اومد و رو مبل ولو شد 

  

مهمونی پیدا نمیشه باهاش سرگرم یه دختر درست حسابی هم تو _

 بشم

 

 ساغر چپ چپ نگاش کرد

  

تو از زن گرفتنم سنت گذشته االن وقت بابا شدنته بعد دنبال _

 دختر می گردی؟
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ه که اونم جوون مونده بقیه ش مهم نیست االن فکر مهم دلم_

می کنی سام از اینکه تو رو گرفته راضیه؟شرط می بندم هر روز 

 بود کردم میگه این چه غلطی

  

بدون توجه به بحث بچه ها سمت آشپزخونه رفتم رو به خاله 

 نسترن گفتم:

  

 کمک نمی خواید؟_

  

 لبخند زد

  

 آماده ستنه عزیزم کاری ندارم همه چیز _

 

 آتش با دو وارد سالن شد و داد زد
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 بابا قشنگ_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۶۴_پارت#

 

دنبالش رفتیم،قشنگ و نیاز بنیامین با دو سمت حیاط رفت ما هم 

دختر افسانه رو زمین نشسته بودن و هر دو گریه می کردن،بنیامین 

سمت قشنگ دوید و افسانه هم طرف نیاز رفت،ظاهرا همدیگه رو 

 ه بودن،افسانه نیاز و از رو زمین بلند کرد و عصبی گفت:هل داد

 

ا چند بار بگم اینجوری ندو؟ها؟مگه نگفتم یه بار آروم بگیر ت_

 بالیی سرت نیاد؟
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صدای گریه نیاز بلند تر شد،بنیامین قشنگ و رو پله ها نشوند و 

 نگران صورتش و نگاه کرد

 

 جاییت درد نمی کنه عزیز دلم؟_

 

 واب دادقشنگ با گریه ج

 

 پام می سوزه_

 

بنیامین شلوارش و باال زد،خراش کمی برداشته بود،لباش و رو 

 خراش گذاشت و بوسید

 

 بشم ببین چیزی نیستمن قربونت _
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 لباش و رو چشمای قشنگ گذاشت و بوسید

 

 اینجوری اشک نریز که بنیامین دق می کنه_

 

 دستای کوچولوش و دور گردن بنیامین حلقه کرد

 

 ی کنی؟بغلم م_

 

 بنیامین لبخند زد

 

 تو جون بخواه بغل چیه_
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قشنگ رو بغل کرد و از رو زمین بلند شد افسانه همچنان داشت 

نیاز و دعوا می کرد چون بچه ها گفته بودن اون قشنگ و هل 

 داده،بنیامین سمت افسانه رفت و با اخم گفت:

 

 ولش کن بچه رو_

 

 ت:قشنگ سرش و به سر بنیامین تکیه داد و گف

 

 خاله نیاز من و هل نداد دعواش نکن_

 

 آتش با اخم گفت:

 

 چرا دروغ میگی خودم دیدم هلت داد_
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 قشنگ هم اخم کرد

 

 نخیر هلم نداد من بهتر می دونم_

 

 بنیامین دستش و رو موهای نیاز کشید و گفت:

 

 عمو جون گریه نکن بازیه دیگه_

 

 رو به افسانه هم جدی گفت:

 

 ر کنیه کم رو اعصابت کا_
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به قشنگ که تو بغل بنیامین آروم بود و خبری از گریه هاش نبود 

بود،دنبال بنیامین وارد سالن نگاه کردم،بنیامین بابای بی نظیری 

 شدم باید باهاش حرف میزدم...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۶۵_پارت#

 

 )بنیامین(

 

همونطور که قشنگ تو بغلم بود رو مبل داخل سالن نشستم،رها 

،به چشمای قشنگ که به خاطر گریه هاش یه هم کنارم نشست

 کم قرمز شده بود نگاه کردم پرسیدم

 

 نمیگه چرا گفتی نیاز هلت نداده؟آتش هیچ وقت دروغ _
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 آروم جواب داد

 

 آخه گناه داشت خاله دعواش می کرد_

 

 لبخند زدم

 

 قربون توله ببر خودم برم که ابنقدر مهربونه_

 

 کرد سرش و بلند کرد و به چشمام نگاه

 

 بابا چرا اینا آهنگ شاد نمیذارن_
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 آهنگ شاد می خوای چیکار؟_

 

 ناراضی لب زد

 

 یه کم قر بدمخب برم _

 

 خندیدم

 

 پاشو برو به کسری بگو یه آهنگ شاد بذاره_

 

 گونه م رو محکم بوسید و از رو پاهام پایین پرید

 

 بنیامین_
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 سرم و سمت رها چرخوندم

 

 جانم_

 

 ت بگم فقط قول بده عصبی نمیشیمی خوام یه چیزی به_

 

 نگاش کردم

 

گی که وقتی اینجوری حرف میزنی یعنی می خوای یه چیزی ب_

 نباید

 

یه کم مکث کرد انگار می خواست حرفایی رو که قراره بزنه سر و 

 سامون بده،جدی نگام کرد
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ببین من می دونم چقدر بچه ها رو دوست داری و چقدر براشون _

بچه ها اصال تو زندگیشون نبود مادر و  زحمت کشیدی جوری که

ا حس نمی کنن اما خودت چی بنیامین؟کل زندگیت شده بچه ه

 اصال به خودت فکر می کنی؟تا کی می خوای تنها بمونی؟

 

 تا آخر حرفاش و خوندم که می خواد چی بگه

 

 تمومش کن رها،می دونی که از این بحث خوشم نمیاد_

 

 دستم و گرفت

 

می کنم بیشتر داری خودت و فدا می کنی،از روز به روز حس _

 اولش که همیشه خودت و گرفتار جانان کردی
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 جان_بی_دل#

 ۵۶۶_پارت#

 

 با اخم دستم و به معنی سکوت باال بردم و جدی لب زدم

 

مواظب حرف زدنت باش،من هیچ وقت گرفتار جانان نبودم من _

نت باهاش جون می گرفتم و زندگی می کردم پس بفهم چی از ده

 بیرون میاد

 

 آب دهنش و قورت داد

 

میشه خودت باشه اصال من معذرت می خوام،ولی قبول کن که ه_

و فدا کردی،اولش جانان و االنم بچه هاش،ما همه مدیون تو 
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هستیم که بچه ها رو با جون و دل بزرگ کردی اما االن وقتشه 

 یه کم به خودت برسی،بچه ها بزرگ بشن باز تنها میمونی قربونت

 برم،یه کم به خودت فکر کن

 

 با پخش شدن یه آهنگ شاد و صدای جیغ و دست نگاهم به وسط

سالن کشیده شد،قشنگ با ناز و مهارت داشت می رقصید و خنده 

رو لباش بود بی اراده با دیدنش لبخند رو لبام اومد،رها خواست 

چیزی بگه که از رو مبل بلند شدم و سمت حیاط قدم 

ت بود و همه رفته بودن داخل و مشغول برداشتم،حیاط خلو

رم سرم و باال رقصیدن بودن،رو پله ها نشستم با نشستن رها کنا

 آوردم نفس عمیقی کشیدم

 

زندون که بودم هر روز آرزوی مرگ می کردم حتی دلم نمی _

 خواست رضایت بدن و بیام بیرون چون وحشت داشتم
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 نگاش کردم

 

تم،اینکه برم تو خونه ای من از زندگی بدون جانان وحشت داش_

ت که جانان توش نفس کشیده و به این فکر کنم دیگه جانانی نیس

تا بیاد،جانانی نیست که حواسش به خورد و خوراکم باشه جانانی 

 نیست که...

 

 آب دهنم و قورت دادم،منتظر نگام می کرد

 

چرا فکر می کنید فقط من حواسم به جانان بود؟من کی رو _

و مادری که آخر عمری بچه زاییدن و چیزی از داشتم رها؟پدر 

برادرایی که سنشون دو برابر من بچه داری حالیشون نبود و خواهر 

بود و همه شون سر خونه زندگیشون بودن،تنها کسی که من 

 داشتم جانان بود
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 غمگین نگام کرد،با بغض لب زدم

 

وقتی بچه بود وقتی می دید ناراحتم می دونی چیکار می _

 لم می کرد می گفت ناراحت نباش من هستمکرد؟بغ

 

 جان_بی_دل#

 ۵۶۷_پارت#

 

 دمبا بغض خندی

 

باورت میشه یه بچه همیشه بهم یادآوری می کرد که هست؟و _

من دلخوش بودم به بودناش،من لحظه به لحظه زندگیم رو با 

 شدم فدا نگو وقت هیچ دیگه پس گذروندم جانان داشتن ٔ  انگیزه

 شدم می کوفتی زندگی این فدای من شتندا وجود جانانی اگه
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 اشکاش پایین ریخت

 

ود،اگه نمی گفت که حضانت بچه ها باید نب ظهیر ٔ  اگه برگه_

دست من باشه من بازم امیدی نداشتم،دختری که دوسش داشتم 

به جانانم رحم نکرد،پسری که داداشم بود جانانم رو گرفت،من از 

ین بچه ها من و سر پا خودم و همه آدما متنفر بودم فقط وجود ا

 نگه داشت

 

 خواست چیزی بگه که نذاشتم

 

ه مامان ظهیر راضی نبود بچه ها ازش جدا بشن خودت خوب یادت_

خوب یادته چون زندان رفته بودم چقدر اذیت شدم تا بچه ها رو 

گرفتم،اگه بهار برای اولین بار به خودش فشار نمیاورد و نمی گفت 

اسم اونم تو شناسنامه م بود چون که من هلش ندادم االن حتی 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مت گرفتن بهار،اما من برای بچه ها هر کاری می کردم حتی به قی

 تنها جایی که شانس آوردم همین بود که بهار لب باز کرد

 

 سرم و پایین انداختم و دستام مشت شد

 

از اینکه بچه ها نمی دونن مامانشون چه فرشته ای بود اذیت _

کسری که جونش برای بچه ها در میره  میشم،از اینکه نمی دونن

بزرگ و بابا بزرگشون رو یه عموشونه پریشونم،از اینکه مامان 

 به ٔ  غریبه دوستداشتنی می دونن داغونم،اما آخرین خواسته

 گذشته از هیچی وقت هیچ ها بچه که بود رفیقم اصطالح

 ها بچه از تونست ش بچه حرف خاطر به فقط ندونن،مامانشم

 بگذره

 

 دنالی
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 بنیامین_

 

پارتی بازی ها و وایسا،وایسا برای آخرین بار بگم،بگم که با چه _

رشوه دادنا و چه کارایی تونستم به صورتی صوری اسم یه زن رو 

بذارم تو شناسنامه تا بچه ها شک نکنن و براشون دروغ سر هم 

 کنم که همه عکسای مامانتون سوخته و هیچی ازش ندارم

 

 جان_بی_دل#

 ۵۶۸_پارت#

 

 با غم نگاش کردم

 

ا حالشون خوب باشه تا می بینی؟من دارم به بچه ها دروغ میگم ت_

ندونن مامان دسته گلشون چجوری رفت تا ندونن باباشون 
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چجوری جزغاله شد تا ندونن یه مامان می تونه اونقدر پست و 

کثیف باشه که بچه ش رو نابود کنه،می خوام دنیای بچه هام 

ز اتفاقات خوب پر از خنده و شادی،دیگه چیزی رنگی باشه رها،پر ا

م غیر از حال خوب بچه هام و آروم بودن روح از زندگی نمی خوا

 دخترکم

 

 دستش و گرفتم،صورتش خیس شده بود

 

می دونم به فکرمی اما من تنها نیستم،به کسی نیاز ندارم رها،من _

با بچه ها حالم خوبه،قشنگ اونقدر حساسه که وقتی به عکس 

ان نگاه می کنم اخم می کنه چون فکر می کنه تنها دختری جان

زندگیمه باید اون باشه،من با وجود یه زن آرامش بچه هام و که تو 

بهم نمی ریزم و از همه مهم تر دلم برای هیچ کس جایی نداره 

 رها،من حالم خوبه نگران نباش
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 رها آروم لب زد

 

 ن حرفا رو بزنیببخش،نمی خواستم تا این حد اذیتت کنم که ای_

 

 به روش لبخند زدم

 

 اینجا رو زمین نشین برات بده مهم نیست،پاشو بریم داخل_

 

از جام بلند شدم و دستش و گرفتم و بلندش کردم،بغلم کرد،دستم 

و دورش حلقه کردم و موهاش و بوسیدم،از بغلم اومد بیرون نگاش 

 کردم آروم پرسیدم

 

 شمیم چطوره؟_
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 لبخند غمگینی زد

 

لی بد،از وقتی طالق گرفتن تنهایی تو خونه ست،حتی دوست خی_

نداره شبا بریم پیشش بمونیم اونقدر خودش و مقصر تموم اتفاقاتی 

که پیش اومده می دونه که انگار اینجوری می خواد خودش و 

 مجازات کنه

 

 آروم لب زدم

 

 از امیر خبر داری؟_

 

 سرم و به معنی نه تکون دادم
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بنیامین،از بعد مرگ جانان یه مدت دلش به امیری وجود نداره _

خونه می موند بعد اینکه کسری قشنگ رو قشنگ خوش بود 

گرفت رفت،فقط نامه دادگاه برای طالق اومد خونه،انگار دیگه هیچ 

بچه ای نداره،می دونست تو ببینیش حتی تو روش نگاه نمی کنی 

 شاید به خاطر همینه که با آزاد شدنت کال دیگه نموند

 

فس عمیقی کشیدم،امیر دیگه تو زندگی هیچ کدوممون نقشی ن

 داشت حتی بچه هاش...ن

 

 جان_بی_دل#

 ۵۶۹_پارت#

 

 )رها(
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با دیدن خونه که در حال سوختن بود کسری ماشین و نگه 

داشت،از ماشین پیاده شدیم،با ترس به صحنه رو به روم خیره 

به زور  شدم،ماشین آتش نشانی و آمبوالنس دم در بودن،پاهام و

 یکی بلند شدحرکت دادم،مردم دورمون جمع شده بودن صدای داد 

 

 زنه زنده ست بجنبید_

 

زنه زنده ست؟یعنی چی؟با دیدن چیزی که بیرون آوردن با تموم 

 توانم جیغ زدم

 

 نهههه_

 

 رها،رها_
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با شنیدن صدا از خواب پریدم،نفس نفس میزدم،به کسری که 

دم،لیوان آبی رو که کنار تخت بود نگران کنارم نشسته بود نگاه کر

 آورد،آب و خوردم،آروم گفت: برداشتم و نزدیک لبام

 

 خواب بد دیدی؟_

 

 اشکام پایین ریخت

 

 بازم همون کابوس همیشگی بود_

 

سرش و رو سینه م گذاشت و دستاش و دورم حلقه کرد،با گریه 

 گفتم:
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مونده چرا  چرا فقط فاطمه زنده موند؟چرا اونی که باید میمرد زنده_

 باید ظهیر اینجوری می رفت؟

 

 آروم لب زد

 

زنده بودن فاطمه به چه دردی می خوره وقتی هر روز آرزوی _

مرگ داره؟وقتی خودش نمی تونه چهره خودش و تو آینه تحمل 

 کنه

 

 سرم و بیشتر به سینه ش فشار دادم،موهام و نوازش کرد

 

اینجوری هر روز  فاطمه اگه میمرد راحت می شد از این دنیا ولی_

راش این بود که خدا نخواست داره میمیره،قطعا بزرگترین مجازات ب

 بمیره
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 سرم و بلند کردم

 

 اگه ما زودتر می رسیدیم چی؟بازم اینجوری می شد؟_

 

 نفس عمیقی کشید

 

دیگه تموم شده رها،فکر کردن به گذشته چیزی رو عوض نمی _

 کنه

 

 جان_بی_دل#

 ۵۷٠_پارت#
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ینش نگاه کردم،هر وقت بحث اون ماجرا پیش به چشمای غمگ

کسری بهم می ریخت،رو تخت دراز کشید و اشاره کرد که میومد 

 سرم و رو بازوش بذارم،تو بغلش خزیدم،آروم گفتم:

 

حس می کردم بعد اون ماجراها دیگه قرار نیست هیچ وقت حالم _

 خوب بشه

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

 و نبودی دووم نمیاوردماما تو اومدی تو زندگیم،اگه ت_

 

 چیدصدای گرفته ش تو فضا پی
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یادته جانان همیشه می گفت خدا بزرگه،می گفت ته ته تموم _

ناامیدی ها و پریشونی ها خدا یه دری رو برات باز می کنه و بهت 

نشون میده که باز هم می تونی زندگی کنی باز هم می تونی 

بد و دلتنگی ها بخندی،اون درست می گفت وسط تموم حال های 

ن بار به چشم دیگه ای همدیگه خدا کاری کرد من و تو برای اولی

 رو ببینیم

 

 سرم و باال آوردم و به چشماش نگاه کردم،لبخند کمرنگی زدم

 

هیچ وقت فکر نمی کردم حتی برای یه ثانیه هم بتونم تحملت _

 کنم

 

 خیره به چشمام گفت:

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 االن چی؟می تونی تحملم کنی؟_

 

 ز ته دلی زدم و با عشق لب زدملبخند ا

 

 هم بدون تو تحمل نمی کنماالن یه ثانیه _

 

 نیشش و باز کرد و آروم گفت:

 

ولی من االنم دارم به این فکر می کنم که این چه گوهی بود _

 خوردم گرفتمت

 

 چشمام و ریز کردم

 

 چی؟_
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 خنده ش بیشتر شد

 

شکستم  هی دارم فکر می کنم دل کدوم یکی از دوس دخترام و_

 بگیرمکه تاوان مجازاتم این بوده تو رو 

 

 جان_بی_دل#

 ۵۷۱_پارت#

 

خواستم بالش و تو سرش بکوبم که با شتاب از رو تخت پرید،با 

خنده سمت در رفت بالش و پرت کردم و جا خالی داد و از اتاق 

 بیرون رفت بلند گفتم:

 

 جرأت داری یه بار دیگه بگو چی گفتی_
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 با شیطنت گفت:سرش و داخل آورد و 

 

 ،جنبه داشته باشچیزی نبود که حرف دل بود_

 

 جیغ زدم

 

 بگیرمت کشتمت کسری_

 

صدای خنده ش از دور اومد معلوم بود رفته دستشویی،ناخودآگاه 

لبخند زدم کسری دست از کاراش برنمی داشت و از حرص دادنم 

لذت می برد،یاد اون وقتا که یه جورایی کسری به خاطر بابا حتی 

ظهیر نمی دونستیم ا منم خوب رفتار نمی کرد افتادم،بعد فوت ب

باید بچه ها رو چیکار کنیم،خاله نسترن که اصال جونی نداشت تا 
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مواظب بچه ها باشه،کسری عصبی و پرخاشگر شده بود و منم 

مدام تو رفت و آمد بین خونه خودمون و کسری بودم،اون موقع از 

بیشتر از همه داغون بودیم  برگه ظهیر خبر نداشتیم،من و کسری

بودیم که فقط بهم دلداری می دادیم همون موقع  به جایی رسیده

بود که کسری ازم خواستگاری کرد گفت مهم نیست من و تو چی 

می خوایم بچه ها بهمون نیاز دارن و اینجوری نمیشه گفت اگه به 

خاطر بچه ها حاضری بیا ازدواج کنیم و نذاریم یچه ها اینجوری 

وشحال بودن قرار پناه بمونن،قبول کردم،همه از تصمیممون خ بی

بود بریم محضر عقد کنیم اما درست یک هفته قبل عقد از مرکز 

زنگ زدن و گفتن که یه برگه از ظهیر تو اتاق جا مونده و قرار بود 

بهتون بدن ولی ظاهرا مسئول اینجا سهل انگاری کرده و یادش 

ایی که ظهیر نوشته بود مجبور رفته،بعد دیدن اون برگه و چیز

سته ش عمل کنیم،به کسری گفتم که عقد و بهم شدیم به خوا

بزنیم اما در کمال ناباوری گفت که نه،اون مدت اونقدر با هم در 

ارتباط بودیم و دردامون مشترک بود که انگار حتی با چشمامون با 

هم حرف می زدیم و همدیگه رو می فهمیدیم من و کسری تو 
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ه بهم دلبسته ن شرایط زندگیمون بدون اینکه حواسمون باشبدتری

بودیم و قطعا بودن کسری کنارم بهترین اتفاق زندگیم بود درست 

وقتی که حس می کردم قرار نیست دیگه هیچ وقت از کسی 

 خوشم بیاد...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۷۲_پارت#

 

 )بنیامین(

 

 با نگرانی در زدم

 

 بفرمایید_

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

صندلی شدم با چشم دنبال قشنگ گشتم رو در و باز کردم و وارد 

نشسته بود و اخماش تو هم بود با شتاب سمتش رفتم و صورتش 

 و بوسیدم

 

 خوبی عزیزم؟چیزیت نشده؟_

 

 خواست جواب بده که مدیر مدرسه گفت:

 

آقای فرهادی ایشون چیزیش نشده شاهکاری که انجام داده _

 پشت سرتونه

 

ه همراه مامانش رو صندلی به پشت چرخیدم دختر تپل و درشتی ب

بود دماغش خراش برداشته بود و رو گونه هاش جای نشسته 

 چنگ بود،خانمی که کنارش بود از جاش بلند شد و رو بهم گفت:
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 ؟چجوری بچه تون و تربیت کردید که نتیجه ش این شده_

 

 اخم کردم رو به خانم سعادتی مدیر مدرسه پرسیدم

 

 چی شده؟_

 

 مسن و جدی بود جواب داد خانم سعادتی که زن

 

شنگ دعواشون شد و متأسفانه قشنگ این بال رو سرش با ق_

 آورده

 

 متعجب به قشنگ که هنوزم اخم داشت نگاه کردم آروم پرسیدم
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 تو این کار و کردی؟_

 

 سریع جواب داد

 

 آره_

 

 رو به روش نشستم

 

 من و نگاه کن_

 

 دسرش و باال آورد،تو چشماش اثری از پریشونی نبو

 

 چرا این کار و کردی؟_
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 بهم فحش داد و اولم اون بهم حمله کرد نباید دفاع می کردم؟_

 

 چه فحشی داد؟_

 

 سرش و نزدیک گوشم آورد و آروم گفت:

 

 مادر ج ن د ه_

 

 سرش و عقب کشید و با اخم لب زد

 

 جان_بی_دل#

 ۵۷۳_پارت#
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مگه نمیگی مامانم آدم خیلی خوبی بوده؟پس کسی حق نداره _

 ش فحش بدهبه

 

موهاش کشیدم،مقنعه ش تو گردنش بود و موهاش آزاد دستی به 

 دورش ریخته بود،از جام بلند شدم و رو به خانم گفتم:

 

شما چجوری بچه ت رو تربیت کردی که فحشای این شکلی _

 میده و به دخترم حمله می کنه؟

 

 با اخم گفت:

 

 دروغ میگه دختر من اهل فحش دادن نیست_
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 محکم گفتم:

 

گه بیشتر رو بچه ت کار کن تا دیگه سر و دختر من دروغ نمی_

 صورتش این شکلی نشه

 

 خواست چیزی بگه که نذاشتم و روم و سمت خانم سعادتی کردم

 

دخترم از خودش دفاع کرده پس کار بدی نکرده و به جای اینکه _

اینجا بشینید و بچه من و مثل یه مجرم رو اون صندلی بذارید 

ا باشه که دیگه این اتفاقا تر به مدرسه و بچه هحواستون بیش

 نیوفته

 

 اخم کرد

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آقای فرهادی االن به جای اینکه دخترتون رو متوجه اشتباهش _

 بکنید از ما طلبکارید؟

 

 رو به قشنگ و دختری که اونجا بود گفتم:

 

 شما برید بیرون تا ما حرفامون و بزنیم_

 

 تم:از در بیرون رفتن رو به خانم سعادتی گف

 

دخترم افتخار می کنم که تونسته از خودش دفاع کنه این من به _

شمایید که باید مواظب رفتارتون با بچه ها باشید تا از نظر روحی 

آسیب نبینن،من بلدم چجوری با دخترم رفتار کنم تا کسی رو اذیت 

نکنه اما در عوض بهشم این حق رو میدم که از خودش دفاع 

کرد و قشنگ همینجوری نگ حمله نمی کنه،اگه اون بچه به قش
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کتکش می زد مطمئن باشید متوجه ش می کردم که کارش اشتباه 

 بوده اما در حال حاضر من هیچ اشتباهی نمی بینم

 

 خانم سعادتی که انگار نمی دونست باید چی بگه با اخم گفت:

 

 جان_بی_دل#

 ۵۷۴_پارت#

 

وش معلم قشنگ هم حتی از دستش شاکیه،میگه سر کالس گ_

 رس نمی خونهنمیده و د

 

 نفسم و کالفه بیرون دادم

 

 من باهاش حرف میزنم دیگه چی؟_
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 همین_

 

 می تونم با خودم ببرمش؟_

 

 بله کم کم دیگه زنگ می خوره_

 

 بدون توجه به خانمی که همچنان با اخم نگام می کرد گفتم:

 

 پس با اجازه_

 

ترک تپل به از در بیرون رفتم،قشنگ رو پله ها نشسته بود و دخ

یوار تکیه داده بود،قشنگ با دیدنم از جاش بلند شد و سمتم د

اومد،کیفش هم دستش بود،دستش و گرفتم و کیفش رو هم به 
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دست گرفتم،همراه هم از مدرسه بیرون رفتیم،در ماشین و باز 

کردم و کمکش کردم سوار بشه خودمم سوار شدم و راه افتادم،تو 

 سکوت رانندگی می کردم

 

 ی می خوای دعوام کنی؟ام حرف نمیزنباه_

 

بهش نگاه کردم چشماش مظلوم بود دستام رو فرمون مشت شد 

نقطه ضعف من همین چشمای مظلوم بود چون به جانانم شباهت 

 داشت،آروم جواب دادم

 

 مگه تا حاال هیج وقت دعوات کردم؟-

 

 نه_
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 داره؟ دعوا به نیاز من ٔ  مگه بچه_

 

 کردرو دعوا  آخه اون زنه اومد بچه ش_

 

 االن چشمات و اینجوری مظلوم کردی که دعوات نکنم؟_

 

 با بغض گفت:

 

 نمی خوام هیچ وقت دعوام کنی_

 

 این بچه  نمی دونست من با بغض کردنش دیوونه میشم؟

 

 بغض نکن قشنگ_
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 آخه..._

 

 جدی گفتم:

 

 دیگه به خاطر چیزای مسخره بغض نمی کنیا_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۷۵_پارت#

 

بررسی حساب کتاب ها بودم،سه سالی می شد که باشگاه  مشغول

رو خیلی بزرگ تر و با امکانات تر کرده بودم و کارام خیلی بیشتر 

 شده بود
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 بابا_

 

 با شنیدن صدای آتش و سرم و باال آوردم

 

 جانم_

 

 برگه ای که دستش بود و نشونم داد

 

 ببین همه رو درست جواب دادم_

 

گرفتم و تو بغلم کشیدمش و محکم  برگه امتحانی بود دستش و

 بوسیدمش

 

 آفرین شیر پسرم همینجوری ادامه بده_
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 با ذوق گفت:

 

 دلم می خواد دکتر بشم_

 

 لبخند زدم

 

 به به آقای دکتر هم بهت میاد_

 

قشنگ سمتموم اومد و خودش و بین بغل من و آتش جا کرد و غر 

 زد

 

دخترک  یادتون رفت من و بغل کنید،اون یکی دستم و دور_

حسودم پیچیدم آتش هم با مهربونی موهاش و بوسید از دیدن این 
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میزان از درک و شعور آتش نسبت به قشنگ کیف می کردم،با 

اینکه واقعا قشنگ خیلی اذیتش می کرد اما آتش همیشه مواظبش 

 بود،از بغلم بیرون اومدن قشنگ رو به آتش گفت:

 

د بهش بگب بره آمپول بایاه اه دکتر چیه خیلی بده هر کی اومد _

 بزنه

 

 به فکر بچگانه ش خندیدم،رو بهش گفتم:

 

درسات و خوب می خونی؟هر شب با هم کار می کنیم گوش _

 میدی اصال؟

 

 صادقانه جواب داد
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 نه_

 

من عاشق این میزان از راستگویی بچه ها بودم اینکه ترسی از 

 بیان واقعیت نداشتن بهم آرامش می داد

 

 چرا؟_

 

 نالید

 

 ب درس دوست ندارمخ_

 

 پس چی دوست داری؟_

 

 نیشش باز شد
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 فقط دلم می خواد قر بدم_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۷۶_پارت#

 

جلوی خودم و گرفتم تا نخندم،از پنج سالگی فرستاده بودمش 

 کالس رقص و واقعا عاشقش بود و هم خیلی استعداد داشت

 

 اون وقت دلت می خواد بی سواد بمونی؟_

 

 گفت:ناراضی 

 

 ولی حوصله م سر میره این همه تو مدرسه بمونمنه _
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بر عکس آتش که عاشق کتاب خوندن و درس بود،قشنگ فقط 

 دنبال شیطنت بود

 

 یعنی میگی پرونده ت و بگیریم و دیگه نری مدرسه؟_

 

 ترسیده نگام کرد

 

 نه نه_

 

مگه نمیگی حال نداری بری چرا الکی اذیت بشی؟دوست ندارم _

 بده که ناراحتش کنه ی رو انجامدخترم کار

 

 اصال شوخی کردم می خوام برم مدرسه_
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به چهره ناراحتش نگاه کردم،لبخند زدم دستش و کشیدم و رو به 

 روم ایستاد

 

هیچ کس نمی تونه تو رو مجبور به کاری بکنه که دوست نداری _

اما درس خوندن اونقدری که فکر می کنی بد نیست،خیلی چیزا 

اگه واقعا مدرسه رو می خوای با عشق و د گرفت،پس میشه ازش یا

 عالقه برو،نذار اذیتت کنه،باشه گل دختر؟

 

 یعنی نمره هام بد بشه ناراحت نمیشی؟_

 

فعال که نمره نداری جوجه ظاهرا هم فقط داری قابل قبول می _

گیری،اما چیزی که من و ناراحت می کنه نمره هات نیست،نمره 

تو بخند و خوشحال باش حال خوبت، بره به درک،مهم خودتی و

 اون موقع من هیچ وقت ناراحت نمیشم
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 نگاهم و سمت آتش گردوندم

 

تو هم همینطور شیر پسر،یادتون نره که سالمتی و خوشحالیتون _

 برای من از همه چی مهم تره

 

 قشنگ لباش و رو گونه م گذاشت و بوسید

 

 چقدر خوردنی میشیبنی جونم وقتی اینقدر مهربون حرف میزنی _

 

 با شنیدن حرفش قهقهه زدم،این دختر عجیب دلبری می کرد...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۷۷_پارت#
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 )امیر(

 

در باز شد،یونس بی حس بهم نگاه کرد بدون اینکه چیزی بگه از 

جلوی در کتار رفت انگار دیگه هیچ کدوم جونی برای جنگیدن 

دیدنم می پرید بهم نداشتیم،یونس هر وقت دیگه ای بود قطعا با 

اما این روزا انگار همه عوض شدن،حاج خانم و حاج آقا با دیدنم 

روشون رو برگردوندند و داخل خونه رفتن،چقدر پیر شده 

 بودن،صدای یونس به گوشم رسید

 

 تو راهرو آخرین اتاق_

 

از کنارم رد شد،با سستی سمت اتاق قدم برداشتم،در زدم،صدایی 

از کشیده بود،در و شت به در رو تخت درنیومد،در و باز کردم،پ

 بستم و رو صندلی که کنار تخت بود نشستم
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 سالم_

 

 جوابی نداد

 

کلی با خودم کلنجار رفتم تا بیام،بیام دیدن زنی که قاتل _

دخترمه،منم قاتلشم،همیشه فکر می کردم مقصر همه چی 

شمیمه،اگه شمیم اون کار و نمی کرد ما به هم می رسیدیم و هیچ 

 نمیوفتاددوم از این اتفاقا ک

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

اما اشتباه می کردم،مقصر من و تو بودیم،منی که باید وقتی زن و _

بچه داشتم حتی به اشتباه بازم پیششون می موندم و اون کار و 
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نمی کردم تا تو به این روز بیوفتی و مقصر تویی هستی که ادعای 

ت خیانت من و باور نکردی که بهعاشقی می کردی اما اون موقع 

نکردم و همه جی زیر سر شمیم بود،شاید اگه باورم می کردی 

 اونقدر ازم متنفر نمی شدی که به جنون برسم

 

 بغضم و قورت دادم

 

اما االن هیچ کدوم از اینا مهم نیست،مهم اینه که دخترم نیست _

دختری که هیچ وقت به روم نیاورد که چقدر در حقش بد کردم 

 نیست

 

 تاشکام پایین ریخ
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روزی هزار بار خودم و لعنت می کردم به خاطر کاری که باهات _

کردم اما چرا جانان؟چرا نیومدی من و بکشی و راحتم کنی؟مگه 

 اون دختر چه گناهی داشت که باهاش این کار و کردی؟

 

 جان_بی_دل#

 ۵۷۸_پارت#

 

 بدون اینکه سمتم برگرده گفت:

 

 ه چی بشه؟بعد شش سال اومدی ک_

 

قبل مرگم بپرسم گناه دخترم چی بود که االن زیر اومدم که _

 خاکه؟
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 برو بیرون_

 

من همیشه شرمنده کاری که باهات کردم میمونم اما این و بدون _

 زجر روحت کردی که کاری خاطر به روز هر مرگت ٔ  که تا لحظه

 و کنی درست رو هیچی تونی نمی دیگه که وقتی درست کشه می

 ش برگردونیاول به

 

متم برگشت با دیدن صورتش سرم و سمت راست با شتاب س

 چرخوندم بلند داد زد

 

چیه چرا نگام نمی کنی؟نمی تونی؟من هر روز دارم تاوان _

 میدم،دیگه چی می خوای از جونم؟هر شب دارم خوابش و می بینم

 

 جیغ زد
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 دخترتم مثل خودته،ولم نمی کنه_

 

 بالشش رو سمتم پرت کرد

 

 ریدچرا دست از سرم بر نمی دا_

 

سرم و پایین آوردم و سمت در اتاق رفتم،با شنیدن صداش مکث 

 کردم

 

 تو خواب بهم گفت مامان_

 

 دستم رو دستگیره خشک شد،با گریه گفت:
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 بهم گفت مامان بخشیدمت_

 

 هق زد

 

 هر شب داره میاد،هر شب_

 

 اشکام پایین ریخت،نالید

 

 من چیکار کردم امیر؟_

 

اشتم،در و باز کردم و بیرون ی نگفتم،هیچی برای گفتن ندچیز

رفتم،با عجله از حیاط گذشتم و از خونه بیرون رفتم،سرم گیج می 

رفت،حال خوبی نداشتم،رو جدول کنار خیابون نشستم،به اشکام 

اجازه پایین اومدن دادم،گوشیم زنگ خورد،بهش نگاه کردم،با 
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روز وقت دارم اما برای دیدن شماره قطع کردم می دونستم که ام

چرا باید می رفتم شیمی درمانی؟مگه دیگه چی داشتم که به چی؟

خاطرش بخوام بجنگم؟به گوشیم که تصویر جانان روش بود نگاه 

 کردم،دستم و رو صورتش کشیدم و لب زدم

 

 من و نبخش بابا،هیچ وقت نبخش_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۷۹_پارت#

 

 )بنیامین(

 

ا یه کم شده بود نگاه کردم،حساب کتاب هبه چیزایی که نوشته 

بهم ریخته بود،گردنم خشک شده بود،به ساعت نگاه کردم،سه 
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نصف شب و نشون می داد،با باز شدن در متعجب سرم و 

چرخوندم،قشنگ با عروسکی که دستش بود سمتم اومد،به 

 چشمای اشکیش نگاه و کردم و نگران پرسیدم

 

 ی؟چی شده عزیز دلم چرا گریه می کن_

 

 با بغض جواب داد

 

 دیدم خواب بد_

 

 بغلش کردم و رو پاهام نشوندمش،صورتش و بوسیدم

 

 چه خوابی دیدی فندقم؟_
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 نگام کرد،اشکاش باز پایین ریخت،به سکسکه افتاده بود

 

 خواب دیدم تو مُردی بعد تنهامون گذاشته بودی_

 

 با گریه ادامه داد

 

خوبی میشم،دیگه اذیتت نمی تو رو خدا تنهامون نذار،به خدا بچه _

 کنم

 

 دای گریه ش بلند شد سر و صورتش و بوسیدمص

 

هیششش قشنگم،من هیچ وقت تنهاتون نمیذارم فقط خواب بوده _

 عزیزم چیزی نیست
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 از جام بلند شدم و قشنگ رو که تو بغلم بود رو تخت گذاشتم

 

 نظرت چیه امشب و با هم بخوابیم؟_

 

کردم بشینه و بخوره،تموم تنش می براش آب ریختم و کمکش 

د،اخم کردم،رو تخت دراز کشیدم و قشنگ و به خودم لرزی

 چسبوندم دستاش و دور گردنم حلقه کرد با بغض گفت:

 

 بابا من می ترسم_

 

 از چی می ترسی جیگرِ من_

 

 با گریه گفت:
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 اگه بمیری چی؟_

 

 این میزان از نا آرومی قشنگ عجیب بود،چشماش و بوسیدم

 

گه میشه شما رو تنها روم باش نفسم،من هیچ جا نمیرم،اصال مآ_

 بذارم؟

 

 به تیشرتم چنگ زد

 

 قول بده_

 

 چشمام و بستم

 

 قول_
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 سرش و باال آورد با بغض نگام کرد

 

 خیلی دوست دارم_

 

لبخند زدم،با عشق از پاهاش تا پیشونیش رو بوسه زدم،من میمردم 

 برای این فندق دختر

 

 جان_بی_دل#

 ۵۸٠_پارت#

 

 )محمد(

 

 پر کردم،به عکسش نگاه کردمگال رو روی سنگ قبر پر
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تا همین االن شجاعت این و نداشتم که بیام،می ترسیدم بیام و _

 مثل شش سال پیش دیگه نتونم خودم و کنترل کنم

 

 آب دهنم و قورت دادم

 

گی تا وقتی بودی با عشق به اینکه می تونم به دستت بیارم زند_

بینمت بازم می کردم بعد ازدواجت با شوق اینکه هنوزم می تونم ب

حالم خوب بود االنم با عشق به اینکه می تونم با یادآوری صورت 

 زیبا و صدای دلنشینت روزام و بگذرونم دارم ادامه میدم

 

 لبخند زدم
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یاد گرفتم چجوری تو سختی ها ادامه بدم،انگار تو فقط عشق _

 گ برای کل زندگیم بودینبودی،یه درس بزر

 

 نفس عمیقی کشیدم

 

رگردم،می خوام همینجا بمونم به پیشنهاد مبینا یه نمی خوام ب_

کافه رستوران باز کردم که گاهی چند ساعت میشینم و به زوج 

 های عاشقی که میان و میرن نگاه می کنم

 

 مکث کردم

 

 می دونی اسمش چیه؟_

 

 آروم لب زدم
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 جانان_

 

 چشماش گفتم:خیره به 

 

ب میشه،من با وقتی میرم و اسمت و رو اونجا می بینم حالم خو_

 دیدن هر چی که متعلق به تو باشه خوشحال میشم

 

 با حسرت لب زدم

 

 اینجوری می تونم ساعتها تو کافه ای بمونم که اسم تو رو داره_

 

 از جام بلند شدم،لبخند زدم
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نجا که نمی تونی پسم از این به بعد زود به زود میام،حداقل ای_

 بزنی،امیدوارم از دستم خسته نشی

 

 بار آخر به عکس خیره شدمبرای 

 

 خداحافظ_

 

 جان_بی_دل#

 ۵۸۱_پارت#

 

 )رها(

 

کنار بنیامین که آروم نشسته بود نشستم،بردیا و افسانه به یاد قدیما 

دورهمی گذاشته بودن تا همه مون دور هم جمع بشیم و گفته بود 
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بذاریم پیش ویدا چون معموال امین زیاد حوصله که بچه ها رو 

 تر میومدن تو جمعمونشلوغی نداشت کم

 

 به چی فکر می کنی؟_

 

 سرش و باال آورد

 

 بچه ها زیاد دوست نداشتن برن_

 

 چرا؟اونا که نیکان و دوست دارن با هم بازی می کنن_

 

چون پنجشنبه ست،همیشه پنجشنبه شبا میبرمشون بیرون،اگه _

 اصرار بچه ها نبود قطعا نمیومدم
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 دستم و رو شونه ش گذاشتم

 

 امشب و بیخیال،بذار یه کم کنار هم حالمون خوب باشه بابا یه_

 

چیزی نگفت،بنیامین چند سال بود که از دورهمی هامون فراری 

بود چون جای خالی جانان اذیتش می کرد و هنوزم باهاش کنار 

 رو به بنیامین گفت: نیومده بود،کسری کنارمون نشست و

 

 دیروز باشگاه بودم سعید اومد_

 

 نگاش کردبنیامین متعجب 

 

 سعید؟ _

 

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


 سیما احمدی                                                        ان   دل بی ج

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کسری سرش و به معنی تأیید تکون داد

 

اومده بود یه پیغام بهت برسونه گفت روم نمیشه دیگه هیچ وقت _

 به چشماش نگاه کنم 

 

 بنیامین گفت:

 

 چی می خواست؟ _

 

ظاهرا فهمیده که ظهیر هیچ گناهی گفت بهت بگم حاللش کنی _

اون کار و باهاتون نداشته و می گفت که شرمنده تو و ظهیره که 

 کرد
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بنیامین پوزخند زد و چیزی نگفت،کسری قضیه الهام و کینه سعید 

رو براش تعریف کرده بود بنیامین وقتی شنید چقدر حرص خورد 

کرده،نیما  سر اینکه ظهیر با این مخفی کاری چقدر جانان رو اذیت

 بلند گفت:

 

ید سفره خب جوجه ها و کباب ها هم دیگه آماده ست،بردیا بچین_

 رو تا سرد نشده

 

بردیا سفره رو همون داخل حیاط رو میز پهن کرد و بچه ها هم به 

کمک هم سفره رو چیدن،آرمان شیشه ها رو روی سفره گذاشت و 

 گفت:

 

 ترکونیمخب امشب مثل قدیما به سالمتی هم می تونیم ب_
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آرمان یکی از بطری ها رو برداشت و خواست باز کنه که بنیامین از 

ستش گرفت و با شتاب سمت دیوار پرت کرد جیغ زدیم،به قیافه د

وحشتناکش خیره شدم صورتش سرخ شده بود و رگ های گردنش 

 برجسته داد زد

 

من و کشوندید اینجا تا این کوفتی ها رو بذارید جلو روم و یادم _

 ازیت به خاطرش چیا رو از دست دادیم؟بند

 

 همه مون تو شوک بودیم بلند تر داد زد

 

یادتون رفته ظهیر با خوردن همین زهرماری چیکار کرد؟یادتون _

 رفته جانان به خاطر چی مرد؟یادتون رفته چرا ظهیر جزغاله شد؟

 

 با خشم نگامون کرد
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یگه جایی گفتم دیگه این لعنتی ها رو جلوی من نذارید،گفتم د_

 که اینا هست من نیستم

 

 بلند داد زد

 

 نگفته بودم؟_

 

حرف زدن نداشتیم،به سختی و با حرص از ال به  هیچ کدوم جرأت

 الی دندونای کلید شده ش غرید

 

بچه هام رو با ناراحتی تنها گذاشتم که بیام مشروب خوردناتون _

اینجام که رو ببینم؟بچه هام دلگیر شدن بعد اون وقت منِ احمق 

 شما بگید به سالمتی بخوریم؟
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که چه اشتبایی کسی چیزی نگفت،انگار همه مون می دونستیم 

کردیم،با دیدن اشکای بنیامین اشکای من و افسانه هم پایین 

 ریخت،نالید

 

نخورید لعنتی ها،من جونم و به خاطر این آشغاال از دست _

 دادم،نذارید کس دیگه ای رو از دست بدم

 

 مون رد شد،با گریه صداش زدماز کنار

 

 بنیامین_

 

رون رفت،به همدیگه بدون توجه بهم در و باز کرد و از خونه بی

 نگاه کردیم،چشمای همه مون اشکی بود،افسانه با گریه لب زد
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 حق داره_

 

 وقتی از اما بود ها نوشیدنی تموم ٔ  این همون بنیامینی بود که پایه

ب نزد و حالش از هر چی ل هیچی به وقت هیچ دیگه رفت جانان

نوشیدنی الکلی بود بهم می خورد،نفس عمیقی کشیدم،انگار هر 

چقدر سعی می کردیم بازم قرار نبود هیچی مثل قدیم بشه فقط 

 نمی خواستیم این و قبول کنیم...

 

 جان_بی_دل#

 ۵۸۲_پارت#

 

 )بنیامین(
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بی هدف تو خیابونا قدم می زدم،ماشین رو دم در خونه بردیا جا 

ذاشتم اصال حالم خوب نبود،نبود جانان تو اون جمع و دیدن اون گ

یز رو برام یادآوری کرد،اشکام قصد بند بطری ها انگار همه چ

اومدن نداشت به جایی که مردم دورش جمع شده بودن و یه پسر 

جوان داشت آهنگ می خوند نگاه کردم،نزدیک تر رفتم و رو پله 

اونقدر با سوز می خوند که  های دم یکی از خونه ها نشستم،پسر

 ناخودآگاه باعث می شد صورت جانان جلوم شکل بگیره

 

 بر داری دلم تنگه وقتی چشماتو ندارمخ» 

 خبر داری آخ دلم تنگه وقتی دستاتو ندارم

 خبر داری بی خبر از تو تا خود صبح بیدارم

 « خبر داری از غم دوریت من شب و روز بیدارم

 

 صدای خنده هاش تو گوشم پیچید
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 من دلم بارون میخواد» 

 با تو دنیای آروم میخواد

 دکاشکی باز امشب بارون بیا

 « بی تاب این دل

 

چشمای معصومش،گریه های یواشکیش همه و همه مثل یه فیلم 

 از جلو چشمام رد می شد

 

 رو هم میذارم درو» 

 هی نگاه میکنم کوچه رو

 غم گرفته گل باغچه رو

 « ای وای ازین دل
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بغضم شکست،بدون توجه به آدمایی که نگام می کردن اشکام 

 پایین ریخت

 

 ی صدا موندمبا یه عالم بغض ب» 

 از همه دنیا من جدا موندم

 چشم به راه موندم

 فکر تو برده خوابو از چشمام

 یخ زده دستامدور از آغوشت 

 « بی تو من تنهام

 

از جام بلند شدم،به سختی پاهام و دنبال خودم کشوندم،دستام و 

 مشت کردم

 

 من دلم بارون میخواد» 
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 با تو دنیای آروم میخواد

 رون بیادکاشکی باز امشب با

 بی تاب این دل

 رو هم میذارم درو

 هی نگاه میکنم کوچه رو

 غم گرفته گل باغچه رو

 «ازین دلای وای 

 

 )خبر داری( امید نصیری

 

 داخل خونه رفتم،ویدا معترض گفت:

 

 بنیامین بچه ها خوابن ولشون کن همینجا بمونن_
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بی توجه بهش سمت اتاق رفتم،آتش و با دست راستم بغل کردم و 

 قشنگ رو هم با دست چپم ویدا آروم گفت:

 

 سنگینن یکیشون رو بده امین تا پایین بیاره_

 

 سنگین نیستنبرای من _

 

 نگران گفت:

 

 مطمئنی حالت خوبه؟_

 

 آره،ممنون که مواظبشون بودی_
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این حرفا چیه،تنها یادگاری جانان اینا،از جونمم بیشتر دوسشون _

 دارم

 

سمت در رفتم،وارد آسانسور  از امین هم خداحافظی کردم و

شدم،خواب بچه ها سنگین بود،به آینه نگاه کردم،چشمام سرخ بود 

موهام به هم ریخته بود،از آسانسور بیرون رفتم و به سختی در و و 

باز کردم و وارد کوچه شدم،هر دوتاشون سرشون رو شونه م 

 بود،قشنگ یه کم تکون خورد و بو کشید،آروم زمزمه کرد

 

 ی باباستبابا،بو_

 

با بغض لبخند زدم،حتی بوم و می شناخت،دستام و دورشون محکم 

دم برداشتم،قشنگ سرش و بلند تر کردم،سمت خیابون ق

 کرد،چشماش و مالید،گیج گفت:
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 کجاییم؟_

 

 بخواب عزیزم_

 

 دوباره سرش و رو شونه م گذاشت خوابالو لب زد

 

 فردا بریم شهر بازی؟_

 

 آره زندگیم میریم_

 

که انگار با صدای قشنگ بیدار شده بود با صدای گرفته  آتش هم

 و پر از خواب گفت:

 

 بریم باغ وحش؟ _
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 جواب دادم

 

 آره شیرپسرم،اونم می ریم_

 

انگار خیالشون از بابت قول هایی که گرفته بودن راحت شد که باز 

رو شونه هام به خواب رفتن،نمی دونم چقدر راه رفته بودم اما انگار 

م تا ساعتها هر دوتاشون رو در آغوش بگیرم و عطر نیاز داشت

ی شدیم آروم تنشون رو بو بکشم،ما سه تا با هم خوشبخت م

 زمزمه کردم

 

 قول میدم جانان،قول میدم که بچه هات تو خوشبختی غرق بشن_

 

 )پایان(
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 باالخره هم ما ٔ  سالم عزیزای دل شبتون بخیر،خب قصه

 که ،امیدوارمها خوشی و ها تلخی تموم با شد تموم

 برده لذت خوندنش از و باشید داشته دوسش

به هر حال  و داشته زیاد ضعف رمان باشید،قطعا

نقدهای زیادی بهش وارده و من هم که تازه کارم،اما 

 که کردم رو تالشم تموم اینا ٔ  با وجود همه

 سر تونستم که شکر رو خدا و باشم پذیر مسئولیت

 تکتون تک برسونم،از پایان به رو رمان و بمونم قولم

 اگر دادید،و انرژی بهم و بودید همراهم که ممنونم

دید و ناراحت شدید هم حالل خور حرص دستم از هم

همین االن می دونم تعداد زیادی لفت ��کنید

و قطعا کانال افت می کنه ولی بچه ها ��میدن

بالفاصله نمی خوام رمان جدید رو شروع کنم،اکثر 
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ینکه کانال افت نکنه بالفاصله نویسنده ها به خاطر ا

رمان جدید رو شروع می کنن ولی خب من برام مهمتر 

تونم با تمرکز بیشتر بنویسم و یه رمان اینه که ب

درست حسابی تحویلتون بدم به خصوص که واقعا یه 

مدت نیاز به استراحت دارم.رمان جدید تو راهه و ان 

م شااهلل داخل همین کانال شروعش می کنم،نمی دون

دقیقا از کی شروع می کنم به خاطر همین هیچی 

کنم  نمیگم که بد قول نشم اما نهایت سعیم رو می

که زود شروع کنم و مطمئنم که از خوندنش لذت 

خواهید برد و از االن هم بگم که پایان خوش هست بعد 

خالصه که دمتون گرم و ��❤��نگید نگفتیا

 ��عاشقتونم
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