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 اسمارتی   

 نازنی   محمد حسین  

 1#پارت_ 

 

؟  بدبخنی یعن  چی

از نظر من بدبخنی یعن  بیست و دو سالت باشه و کیل 

های های خودت نه، بدیهبدیه داشته باشی اونم بدیه

باعرضه ترین بابای دنیا! اونم یه قرون دوهزار که نه! بابا 

 جان من به کم راض  نیست. 

ه و معلوم نیست پوالرو چیکار بله بابام پول نزول کرد

خواد فقط فهمم چی از زندگیش یمکرده. من که نیم

م میشیم! همیشه ما پاسوز خریت  های پدر محیی

 ها دیدین ما هم دیدیم... اگر شما یه قرون از اون پول
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ی معمویل چشم به جهان گشودم. من توی یه خانواده

ام رو های بابخاک بر رسم کی   آخه چرا باید زیر سفته

کردم. بگو دخیی عقلت کمه مگه؟ البته عقلم کم امضا یم

گفت توی مغزت هم عی   هست! خوِد بابام یه وقتا یم

 روی رست هویجه و عقل نیست. 

گشتم که چشمم خورد های مختلف کاریابی یمتوی اگیه

به یه آگیه که دنبال پرستار بچه بودن. به نظرم خییل کار 

احمق و کوچولوبی هسیی   جذابی بود بچه ها موجودای

 که میشه باهاشون خوش بگذرونم. 

ای که توی آگیه ثبت گوشی رو برداشتم و به شماره

 شده بود زنگ زدم. 

 

 بفرمایید...  -

 

با نیش باز همونطور که وسط خونه چهارزانو نشسته 

کشیدم پایی   و بودم و موهای فرم رو با انگشتان یم

 کردم گفتم: باهاش بازی یم
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م. بابت آگهیتون تماس گرفتم. من یه دخیی بیست سل  -

 و دوساله هستم... 

 

 ی معرفیم رو بکنم که یهو گفت: اومدم ادامه

 

یف بیارین اینجا؟یم -  تونی   امروز تشی

 

 انگار که زیرم میخ گذاشته باشن یهو از جام پریدم. 

 

 ببخشید این حقوقی که توی اگیه نوشتی   واقعیه؟ -

 

دادن خییل بیشیی ابت گرفیی  پرستار یمبه نظرم پویل که ب

ها بود. منم رسی    ع تا توی صفحه دیدمش از بقیه آگیه

زدم تو گوشش. فقط دو دقیقه از گذاشیی  آگیه گذشته 

 بود که بهشون زنگ زدم. 
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ایط بچه - ها کنار بیاید حقوق بله، اگر بتونی   با رسی

ی هم براتون در نظر یم یم. بیشیی  گی 

 

کور از خدا چی میخواد دو چشم جون جون قرش بده.  

بینا! بدبخنی مثل من از خدا چی میخواد؟ دو قرون پول 

 که نره زندان! اوف اسمشم ترسناکه. 

موهای سیم تلفنیم رو ول کردم و پاشدم تا حاض  بشم. 

بوی پیاز داغ مامان کل خونه رو برداشته بود. دینا که دید 

ق رسم کنم طبمن دارم از ذوق وسط خونه بیی بیی یم

وع کردیم به  همیشه اومد کنارم وایساد و بشکن زنان رسی

 رقص باسن! 

ی دینا و منحرفا نه از اون رقص باسنا... رقیص به شیوه

 !  دنی  
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 2#پارت_ 

 

 آی بیشور دردم گرفت.  -

 

رو تو بغلم فشار دادم. عی   ب  بغلش کردم و استخوناش

قلیون میمونه اگر فوتش کن  میشکنه! صد و شصت 

نت قد داره چهل کیلو وزن! این چهل کیلو هم وزن سا

کوبم استخوناشه همینم هست که هر وقت باسنم رو یم

یم بعدش یم دوعه به باسنش و رقص مخصوص می 

 دنبالم تا کتکم بزنه. 

ی چهار نفری داریم. دینا از من سه سال ما یه خونواده

تره و همونطور که دشمن خوب  هم هستیم کوچیک

ه میتونیم توی یه لحظه جونمونم بر  ای همدیگه در می 

 ی قتل همدیگه رو بکشیم! نقشه

 

خاک تو رست پوست و استخوب  یه ذره بخور فردا پس  -

دت. فردا هیچکس نیم  گی 
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ی من رو نخور سیم تلفن! نه که حاال خاستگارات غصه -

 صف کشیدن دم در بخاطر گوشتای زیر پوستت! 

 

ین الیه که صبح - تا شب مثل سگ و گربه  ای ذلیل بمی 

 توپی   به همدیگه! یم

 

خونه وایساده بود تا رس  مامان با ملقه جلوی در آشیی 

ه و ملقه رو به سمتمون پرت کنه.  یکیمون رو نشونه بگی 

دزدیم ملقه دونست در نهایت رسمون رو یمخودشم یم

 شکنه. مثل می   های خودش و یمخوره به ییک از وسیلهیم

ن یه ترک بزرگ روش داشت. یادمه یه بار که جلو مبلیمو 

کردیم مامان دمپاییش رو پرت کرد و من رسم رو دعوا یم

مون به فنا بره. بماند که  دزدیم همینم باعث شد می  

ام رس این ترک فحش خورد. مامان چقدر زنده و مرده

ش آخ نشه... راض  بود کله  ی من بشکنه ویل می  
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به همی   بدبخنی دچار قاب عکس ون یکاد روی دیوارم 

شده بود. ُبِرس قرار بود بخوره توی رس دینا که در نهایت 

 به قاب عکس رسید. 

ی ما در سلمت همینم شد که همیشه تمام وسایل خونه

ات نیستیم و کامل به رس یم بردن! اصل هم ما اهل تعمی 

ای لوکس جدید  انقدر پولداریم که بتونیم هر روز چی  

 بخریم! 

اسم مامان روگذاشته بودیم مامان بند زن!  من و دینا 

کنید چون بخاطر بند انداز بودنش نبود که اشتباه فکر یم

یف بند  این اسم رو براش انتخاب کردیم و شغل رسی

اندازیش هیچ ربیط به این مسئله نداشت. تنها دلییل که 

گفتیم بند زن این بود که تمام وسایل رو تا زماب  بهش یم

 کرد. زد و استفاده یم بشن بند یمکه خرد و خاکشی  
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 3#پارت_ 

 

قبل از اینکه ملقه به سمت ما پرت بشه و استخونای 

دینا خرد و خاکشی  بشه و منم سیاه و کبود بشم چشمم 

 رو بستم و جیغ کشیدم: 

 

 کار پیدا کردم!   -

 

خونه ساکت شد. توی این دو سه روزی که عی   یه 

پیدا کردن یه لقمه حیوون چهارپای زحمت کش دنبال 

نون حلل به هر دری زده بودم هیچی نصیبم نشده بود. 

 حق داشیی  اگر باور نمیکردن که کار پیدا کرده باشم. 

ی کار بودن و منم که خداروشکر هیچی همه دنبال سابقه

 بارم نبود... 

دروغه اگر بگم کل هیچ کاری نبود، برای من  که مایه پنج 

خور سیبیلو میدادم حقوق کمیی ملیون باید به اون نزول 

داد. مامان هم اگر صبح تا شب از وزارت کار جواب نیم

انداخت فکر میکنی   چقدر تهش میموند توی بند یم
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جیبش؟ نهایتا مایه دو سه بار یه تیکه گوشت میخوردیم 

یم و  ی وعده ها بی   دمپختک و سیب زمین  بقیهکه نمی 

ش به قید قرعه شد تا یکیآب پز ده بیست ش چهل یم

 ی اون شبمون بشه. مهمون سفره

 

 ها کارم میدن؟به رودخونه -

 

گفت خواست اذیتم کنه بهم یمهر وقت دینا یم

شد دریا ویل اون به مسخره رودخونه. معن  اسمم یم

 گفت رودخونه. یم

 

 تا کور بشه چشم پفک لینا!  -

 

گذاشتم الی دهنم و صدا بی ادبی دراوردم،   زبونم رو 

سنم رو به سمتش هل دادم و بعد براش زبون درازی با

 کردم. 
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ی کار پیدا کردی؟ -  مادرت به عزات بشینه، کدوم قیی

 

ی مامان جان روحم رو نوازش داد! دهنم الطاف گرانمایه

به عرض صورتم کش اومد و دندونام رو برای مامان با 

 ادبم به نمایش گذاشتم: 

 

ی راهت. ممنون قهاینجانب ممنون از دعای خی  و بدر  -

 که منو در این شهر بی در و پیکر تنها نمیذاری. 

 

و ملقه به سوی اینجانب پرتاب شد... یه جاخایل از این 

 بازیکن و تووووی دروازه! دروازه کجاس؟ شکم دینا! 

 

 آی مامان!  -

 

ین با اون پدرتون.معلوم نیست مارو  - هردوتون ذلیل بمی 

 . ستوب   ول کرده رفته کدوم قیی
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خم شدم ملقه رو از روی زمی   برداشتم. آروم زدم تو رس 

دینا که یه در باسن  نصیب خودم شد. اخم کردم بهش و 

 ملقه به دست به مامان گفتم: 

 

 

 

 

 

 

 4#پارت_ 

 

واال شما بی شوهر شدی، از نظر من بی شوهر شدن  -

بهیی از اینه که مایه پنج تومن الی قسط باشی تازه یارو 

 یا زنم شو! سیبیلو بگه ب

 

فرهاد ذلیل شده! الیه به عزات بشینم. کفن پیچت  -

! کنم! مرده و زنده  ات خی  نبیی  
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. مامان عاشق باباس. راستش ما هم اشتباه فکر یم کنی  

دونیم چی شد که انداختمون توی عاشقشیم فقط نیم

 این هچل... 

با وجود اینکه من رو توی این دردرس انداخته بود بازم 

ی این کره خایک ودم که زنده اس و یه گوشهخوشحال ب

 میکنه. من با تموم اخلقای گوهش عاشقش 
ی
داره زندگ

بودم. وگرنه مگه مغز خر خوردم برم سیصد ملیون سفته 

براش امضا کنم؟ کم پولیه؟ نه واال برای ما کم پویل 

 نیست... 

 

 حاال چه کاری هست؟ -

 

ل تلویشونه زیون رو برداشت ام رو انداختم باال. دینا کنیی

و صداش رو کمیی کرد تا بیشیی از این برای رسوندن 

 صدامون به همدیگه توی این یه وجب خونه داد نزنیم. 
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نوشته بود پرستار بچه، پنج تومن میدن! میتونم چهار  -

بدم به سیبیل یه تومنم بمونه جیبم. اون یه تومت 

دوز اضافیشم چهارتا بند بنداز شیش تا لباس برای مردم ب

 جور بشه دیگه. 

 

یهو یه طوری لبش رو بی   دوتا دندونش فشار داد که 

 گفتم االن لبش قلفنی کندن میشه! 

 

؟ -  خاک بر رسم! نکنه ازت بخوان مواد جابجا کن 

 

کردم. ای رنگیم رو بی   دوتا دستم جابجا یمدستبند مهره

کشیدم و یه از این دست به اون دست یه کشش رو یم

 انداختم. یم

 

 تهش میگن جابجا کن دیگه...  -

 

 وای خاک بر رست. نکن  این کارو!  -
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هاش پخش ی مهرهانقدر دستبند رو کشیدم که یهو همه

 زمی   شد. 

 

 ای الیه به عذات بشینم.  -

 

قول میدم زودتر خودم رو خلص کنم شما به عزام  -

. بابا ول کن ننه جان زنده و مردمو ده بار میکشی  بشینی  

 فات. با این حر 

 

 کردم گفتم: خم شدم همونطور که مهره ها رو جمع یم

 

دونم چی به چیه آگهیش توی یه سایت کاریابی منم نیم -

بود. برم ببینم خانمه چی میگه. االن برم زن خیابوب  هم 

 بشم انقدر بهم پول نمیدن! 
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 5#پارت_ 

 

فحش دون مامان حسابی راه افتاده بود. حی   حاض  

 ی بابا رو فحش داد. دهشدنم زنده و مر 

ها گردن بابا بود. همونطور که حقیقتا هم همه ی تقصی 

. گفتم ایشون یه نموره بی  یف داشیی   عرضه تشی

بابا موقعیت های خوبی برای کار کردن و پول درآوردن 

 داد. داشت ویل رفیق بازی همیشه کار دستش یم

وع یم کردن به با سیبیل یه ماشی   میفروخیی  و بعد رسی

ق بازی. حاال سیبیل تا ماشی   بعدی صد تا دیگه رفی

وخت ویل بابا همون یدونه رو تا قرون آخر که خرج فر یم

رفت رساغ بعدی! ما همیشه بدبخت بودیم. کرد نیمنیم

 خوام پول دبیاره بده بهم! یادم نیست بگم مامان اینو یم

 بدبخنی هم عالیم داره دیگه چه کنیم... 
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هم مرخیص گرفته بودم ببینم ترمای حاال فعل از دانشگاه 

ریزم. ترم های آخر و ژوژمانا بعدی چه خایک به رسم یم

ذاشت هم به کار برسم و هم به دانشگاه. اگر کار هم نیم

رفتم زندان پس قطعا دیگه درس کردم باید یمپیدا نیم

 خوندن شدب  نبود! 

ای که بهم آدرسش رو دادن دور بود... در واقع اونا خونه

ون و ما از بخش ا ز باالی نقشه از پونز زده بودن بی 

 جنوبی نقشه خارج پونز بودیم. 

 شدم. خوبی این اول خط سوار شدن اینه 
سوار بی آر بی

که میشین  و نیاز نیست بوهای خوش زیربغل 

ه ی متصل به میله رو کناردستیت که سیع داره دستگی 

ه الی موهای دماغت باشه و بوی خوش استشمام  بگی 

 .  کن 

درسته با هر ترمز اتوبوس یه خانم تپیل قلقیل میوفتاد 

ف روم و من با دستام نگهش یم داشتم ویل سگش رسی

ی زیربغل خانمای از رسکار داره به بوی خوش مام نخورده

 برگشته! 

پلک هفت... حدود نیم ساعت پیاده روی از ایستگاه بی 

ار بی تا روبروی ساختموب  که پلک هفت روش درج 
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شده بود و ساختمان ترنج نام داشت. در ورودی نبود 

های کاخ سعد آباد و کاخ نیاوران و تمام که! اگر سازنده

کاخ های دنیا... که البته من سعادت دیدنشون رو 

نداشتم همی   ها که توی تهران بودنم به زور اردوهای 

شدن دیدن حاض  یممدرسه دیده بودم، این ورودی رو یم

بنا بجای بنابی که خودشون ساخته بودن  خفن بودن این

 ثبت بشه. 

 

 

 

 

 

 6#پارت_ 

 

 ره این همه راهو؟گ یم

کرد ساختمون بود. نما رسم رو گرفتم باال، تا چشم کار یم

 ...  طلبی
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هاس نگو واقعا تو این شهر کردم اینا مال قصهفکر یم

ا وجود داره.   درندشت این چی  

.. من فدای خدا جونم، آخه قربون شکل ماهت بشم. 

ونه! اینا تو  مهربونیات بشم که همه اش برای از ما بهیی

 یم
ی
کی   اونوقت ما زیر پونز صدامونم درنمیاد. قرص زندگ

کن  انصافه خداوکییل؟ نه جون من خودت حال یم

؟  اینطور تبعیض قائل میشی

در رو هل دادم رفتم تو، در نبود طاق بستان بود! بلند!!! 

 ما قد درشون بود.  ی کل ساختموناندازه

 

 بفرمایید. با گ کار دارین؟ -

 

. مگه یه آقای سن دار بود که از پشت پیشخون بلند شد 

 هتله؟ پذیرش دارن؟

 

 ا باید پذیرش بشیم؟ -
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 سلم عرض شد.  -

 

کلهش رو روی رسش مرتب کرد و منم النگو رنگیامو با 

 آستینم دادم باال: 

 

 گرسنه بودم خوردمش، سلم.   -

 

 گ کار دارین؟  با  -

 

 یه نگاه به آبنمای بزرگ روی دیوار انداختم و گفتم: 

 

 یم -
ی
کی   که انقدر چک وزیر و رئیس جمهور زندگ

؟ شیم؟ یمیم خواین از دستگاه اشعه ایکس ردم کنی  

ا نمیخورن  تفنگ مفنگ ندارما! اصل قیافه ام به گانگسیی

 بخدا. 

 بدبخت خنده اش گرفته بود: 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

ارم بدو ورود همه رو راهنمابی کنم. خی  بنده وظیفه د -

اینجا رئیس جمهور ساکن نیست ویل امنینی مجتمع 

طه.   رسی

 لبام رو کشیدم تو و بدون انگشت سوت زدم: 

 

ه این همه راهو. فروهر؟ یه همچی   اسیم دارن.   - گ می 

 خانم فروهر! 

 

 دستش رو به سمت راستش کشید و گفت: 

 

 هم با فروهرا کار دارن! همه -

 

 ابرو باال انداخت و بلند تر گفت: 

 

، بفرمایید طبقه - ی آخر، مادر جناب فروهر هسیی 

 آسانسور از اون طرفه. 
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دستام رو توی جیبای بیچاره ام فرو کردم و سلنه سلنه 

ی از هتل کم نداشت. یه  به آسانسور رسیدم. واال که چی  

دست مبلم اونور چیده شده بود و یه دیوار هم پر از گیاه 

کنارش بود... تازه ویوی مبل یه حیاط جذاب بود که با 

 . ی خییل بزرگ قابل دیدن بود شیشه

نمیشه ییک از همی   مبل رو برای اقامت بدن به من؟ واال 

 هوا که خوب... ویو هم که خوب! 
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 بخدا اگر ناراض  باشم، یه گوشه میشینم موزمو میخورم. 

ی توی کله ام داد زد   : یه چی  
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دخیی جون خدا تومن بدیه داری برو رس کار و بارت  -

فکر اون پنج تومن مادر مرده باش که باید رس ماه بندازی 

 کف دست سیبیلو... 

 

توی آسانسور به خودم نگاه کردم، یه شلوار دمپا کش دار 

، نه که کم رنگ  سیی  سدری پام بود با مانتوی نارنچی

 بهم میاد. هویجم مامان جان هم معتقدن که نارنچی 

هروقت این لباسا رو تنم میکردم دیبا بهم میگفت هوی    ج 

 برعکس! 

یا به تیپامون معروفیم، حاال درسته همه مسخره  ما هی 

 تنم 
ی

 رنیک
ی

مون میکی   ویل من عاشق اینم که لباسای رنیک

. درسته همیشه هشتمون گرو نهمون بوده ویل کنم

ین نعمت زندگیم بود.   خیاط بودن مامان بهیی

خورد و سته که هر بار پرو لباس از دستم حرص یمدر 

رفت ویل بازم از سوزن ته گرد توی گوشت تنم فرو یم

 حق نگذریم راض  بودم... هر روی یه رنگ لباس. 

های گل تازه مامان برام کیف هم میدوخت، تمام کیف

منگلیم کار مادر خانیم بود. ماچ به دستش که هم لباس 
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و تن سالم نداریم  ک رس و کلهمیدوزه هم انقدر سنگینه  

 از دست پرتاب های سه امتیازیش. 

 

دهم. طبقه»   «ی سی  

 

ات بشم مادر، یه ذره از این مدل قربون اون ناز و عشوه -

 . حرف زدنت به ما هم یاد بده خوشگل خانم

 

 بعد با لحن خودش لبام رو غنچه کردم و گفتم: 

 

دهم... ناز بشی الیه. طبقه -  ی سی  

 

 گشاده از خنده و لپابی که همیشه از خندن کک با ده
اب 

شد رفتم سمت واحدی و مک هاش با رسچ  عجی   یم

 که توی آدرس بهم گفته بود. 

دستم رو گذاشتم روی زنگ و منتظر موندم تا در باز 

 بشه. 
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لبم رو تا حد ممکن کشیدم و دندونام رو به نمایش 

ت تا اون گذاشتم. خنده باید واقیع باشه، از این رس صور 

رس صورت. اگر ش و دوتا دندون معلوم نباشه هم باز 

 خندن محسوب نمیشه. 
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در باز شد و همینطور که داشتم یه خانم حدودا چهل 

وع کردم با همون ی خوش پوش رو دید یمساله زدم رسی

 لبخندم حرف زدن: 

 

 سلم، من دنی   ام... دنی   مرادی. برای پ...  -
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ی حرفم رو بزنم. البته اون خانم خوش بقیهاجازه نداد 

پوشه نه! یه توپ تنیس که درست وسط پیشونیم فرود 

 اومد و رسم گیج رفت. 

 

، برو ببی   آبچی چی یم -
 خواد؟آیهان ماماب 

 

و صدای گرومپ و یا اباالفضل گفیی  خانمه که من و در 

 و همه چی   رو ول کرد و دویید توی خونه. 

ز وسط راه پله برداشتم و کفشم توپ تنیس فسفری رو ا

ون در درآوردم.   رو همونجا بی 

پام رو گذاشتم توی خونه و... خونه که چه عرض کنم! 

بازار شام. از همون جلوی در هیچ نقطه ی خایل ای کف 

زمی   نبود. انقدر شلوغ بود که حس کردم وسط باغ  

فرود اومدم که جای چمن از زمینش اسباب بازی 

 روییده! 

ینگول خوش تیپه بچه به بغل برگشت، یه دخیی خانم ج

بچه با موهای کوتاه بهم ریخته، بور. نهایتا دوسال 

ای گرد و نگاه داشت. وقنی چرخید سمتم چشمای تیله
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عصبانیش که انگار اصل راض  نبود توی بغل اون خانم 

ی بود که به چشمم اومد.   باشه اولی   چی  

خانمه رو  یدست انداخت موهای شیتان پیتان شده

چنان کشید که من از دردی که با دیدن این صحنه 

 کشیدم گفتم: 

 

-  ...  آیین 

 

ی شده؟ -  چی  

 

 موهاتون!  -

 

با ملیمت موهاش رو از توی دستای دخیی بچه دراورد و 

یل که الی انبویه از دایناسور و  همونطور خم شد تا کنیی

 حیوون بود رو برداره. 
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؟ ببی   نین  اومد... نین  بینی باس بذارم برات ماماب   -

 کوش؟

 

ای از بغل خانم خوشتیپه و به این شیوه نین  چشم تیله

که دیگه االن موهاش شبیه دخیی بچه بهم ریخته و 

نامرتب بود شده بود و هیچ نشوب  از ظاهر مرتب 

ی اول رو نداشت جدا شد و به سمت تلویزیون لحظه

 دویید. تلویزیون نگم! 
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سینما رو آورده بودن توی خونشون. یه نشیمن رسما 

بزرگ که با یه نما از بقیه ی خونه جدا بود و مبلی 

 سوراخ سوراخ دار مشیک رنگ داشت. پر از دکمه بود! 

 

م. معذرت یم -  خوام دخیی

 

چشم از بررش مبلی سیاه و دخیی هپیل گرفتم و این بار 

رو ای زن رو هدف قرار دادم. موهاش چشمای قهوه

مرتب کرده بود! بسم هللا سه سوته موهاش مرتب شد. 

؟ خونه شون جادوییه؟ اگر جادو بلدن  اچی مچی الترچی

 کاش یه اچی مچی هم کی   خونه مرتب بشه. 

دستش که به سمتم دراز بود رو توی دستم گرفتم که 

 گفت: 

 

 رسور هستم... مادربزرگ بچه ها.  -
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ربزرگشون روبرو ابروهام پرید باال، توقع داشتم با ماد

 بشم ویل نه دیگه انقدر جوون. 

 

 ببخشید اینجا یه مقدار وضعیت مناسنی نداره.  -

 

 زیر لب آروم گفتم: 

 

 نه خواهش میکنم.  -

 

بعد دوباره لبخند گل و گشادمو رو کردم و توی چشماش 

 نگاه کردم: 

 

... دنی   مرادی!  -  دنی  

 

ره دستم رو فشار داد ویل رسی    ع ول کرد. با دستش اشا

کرد که روی یه رسی از مبل که بهمون نزدیک بود 

 بشینم. 
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 مانتوت رو درنمیاری؟ -

 

رسم رو تکون دادم و رسی    ع شال و مانتومو دراوردم.ییک 

نیست بگه دخیی بیا تو راحت باش! دم در بده اینجا 

خونه ی خودته.خب البته این مشکل من نیست... من 

 آدم بی تعارف و راحنی ام. 

 

 !!!!!!! مام   ن   -

 

یه پش بچه با باالترین رسعت ممکن نمیدونم از کجا 

پیداش شد که با شتاب دویید سمت خانیم که خودش 

 رو رسور معرق  کرده بود. 

 یه خانم مو بلوند جذاب و دروغ نگم با ابهت! 

یعن  مامان من از این خانمه پی  تره؟ اونوقت تو این سن 

؟و سال نوه داره؟ نکنه کودک همشی دا  شیی 

 . ناخواسته لبم رو گاز گرفتم و خاک بررسم بلندی گفتم
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 اتفاقی افتاده؟ -

 

ای که توی بغلش بود این جمله اش با من بود ویل بچه

 گفت: 

 

 آرتا کشت!  -
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؟ -  آرتا چی کار کرد ماماب 
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 ی مادربزرگش و گفت: بچه محکم کوبید توی سینه

 

 کشت!   -

 

 میگه. خودش منو زد. مامانیییین  دروغ  -

 

صدای حرص خوردن بچه ای که توی بغل مادربزرگش 

 بود خنده ام انداخت. 

 

. داداشا  - . برین با هم بازی کنی  
عیب نداره ماماب 

... لیمو کجاس؟  همدیگه رو دوست دارن. برو ماماب 

 

ای که داشت شکایت برادرش رو میکرد با این حرف بچه 

ون و رفت. از تو بغل مادربزرگش دویید   بی 
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 با حیوونا که مشکیل ندارین؟ -

 

 با تعجب نگاهش کردم و با چشمای وق زدم گفتم: 

 

 جانم؟ -

 

 میگم با حضور حیوونا که مشکیل ندارین؟ -

 

من عاشق حیوونا ام! کل من با هیچ موجودی مشکل 

ه... شما بگو مورچه!  ندارم بجز سوسک! اصل بجز حشی

 خوره. من حالم ازش بهم یم

 

 باز لبخند سکسیمو زدم و گفتم: 

 

 نه!  -
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 بین  که وضعیت رو؟یم -

 

زدم که بخندم! توی شوک فرو رفته بودم چقدر زور یم

 خنده ام هم زیادی عصنی و تظاهری بود! 

ی درندشتشون رو زیر نظر چشم چرخوندم و خونه

گذروندم. اشتباه نکنم دو دست مبل دیگه هم اونور بود. 

ز اسباب بازی. یه طوری اسباب بازیا تمام خونه پر بود ا

با هم قایط شده بود که نمیشد از همدیگن 

 تشخیصشون داد. 

 

 ان دیگه! بچه -

 

 ان! خداروشکر زلزله -

 

-  !  خداروشکر خودتون میدونی  
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ون.  نه بی  نگاهش کردم که دیدم چشماش داره از کاسه می  

 اوه اوه انگاری بازم هر حرق  رو نباید بلند گفت... 

 

نه یعن  خداروشکر. بچه اگر شیطنت نداشته باشه  -

 بچه نیست. 

 

خودم میدونم چقدر خرابکار و شیطونن ویل به قول  -

 . شما بچه باید شیطنت کنه

 دندونامو نشونش دادم و یکیم با صدا خندیدم. 
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 ساده و خوبی یم -
 رش. به نظر که دخیی
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م رسید. ای آخ که خرکیف شدم. خنده ام تا پشت رسم

 قربون دهنت برم! همینطور تعریف کن من ذوق کنم. 

 و بار دیگر صدای گرومپ! 

 

؟ -  خوبی   ماماب 

 

 صدای اون بچه ای که هنوز ندیده بودمش اومد: 

 

 آره!  -

 

تلویزیون به قدری زیاد بود که گوشم درد گرفته  صدای

بود ویل انگار همون باعث شده بود اون دخیی کوچولوی 

ه بشه و صداشم درنیاد. چشم سیی  ب  ه تلویزیون خی 

 

گفتم! اینکه تو ساده و خوبی کوچیک ترین خب یم -

بخشیه که میتونه مهم باشه... همونطور که میبین  جمع 
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یه  و جور کردن سه تا بچه کوچیک خییل سخت تر از چی  

 .  که بتوب  بهش فکر کن 

 

فکر؟ آقا من با پوست و گوشت و استخونم داشتم حس 

م قراره پاره پوره بشم. استخون درد داشتم همی   کردیم

 اول کاری... 

 

باالی صد نفر برای آگیه هامون زنگ زدن و بیش از  -

بیست نفر اومدن. ما یک مایه هست دنبال یه پرستار 

 تمام وقت برای بچه ها هستیم. 

 

چشمم دست خودش نبود، همینطور میچرخید توی 

هخونه تا قشنگیای شلوغش رو زیر نظر ب  . گی 

ی تزئین  ای توی خونه نبود. حاال اگر مامان وسیله هیچ

من بود، برمیداشت کل خونه رو پر میکرد از کریستال! 

واال با همی   وضع زندگیمون هرچی ظرف و ظروف 

داشت برای عموم به نمایش میذاشت چه برسه بخواد 

 ای داشته باشه. 
ی
 چنی   خونه زندگ
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 منظورم رو متوجه شدی؟ -

 

 رو تکون دادم و گفتم: رسم 

 

 اوهوم!  -

 

رش با این سه تا بچه غذا درست کن  و تمی   قطعا نیم -

کاریارو انجام بدی. یه خانیم دو روز در هفته میاد تمام 

ی گل میکنه البته باید بگم یه آیهان خونه رو مثل دسته

برای اینکه زحمات زهرا رو به باد بده کافیه. فکر نکن 

زهرا تمی   میمونه! غذا رو هم همون دو  خونه بعد از رفیی  

روز درست میکنه بسته بندی میکنه توی یخچال. غذای 

 بچه ها هم مشخصه. 
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از روی صندیل بلند شد و ببخشیدی زیر لب گفت. از 

بی   وسایل پاهاش رو گذاشت و رفت سمت یه دری که 

 توی راهرو بود. رسگ کشید و برگشت: 

 

. نا هم پای تبلت دارن کارتون یمخداروشکر او  -  بیی  

 

من و زبونم جلوی این وضعینی که پیش روم بود کم 

 آورده بودیم. 

 

ها خیی دارم. این بچه ها سه تا من خوب از قیمت -

هسیی  برای همی   قیمت باالتری بهت پیشنهاد دادم. اگر 
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ها هم پیششون کارت خوب باشه و بتوب  بموب  شب

ی  م باالتر... باشی حقوقت رو مییی

 

 مادرشون...  -

 

داد حرف بزنم. فکر کنم جیش داشت خودش اجازه نیم

ترسید من حرف بزنم رشته کلم از دستش در بره و یم

نتونه خودش رو به دستشوبی برسونه! وگرنه این همه 

عجله برای حرف زدن چه دلییل میتونست داشته باشه؟ 

 نه جان من چه دلییل داشت؟

 

هم االن ایران نیست. خییل اوقات  جدا شدن، پشم -

 اصل خونه نمیاد. 

 

 یعن  پدر بچه ها مجرده؟ -

 

 رسش رو تکون داد: 
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 بله...  -

 

شدم توی دلم ریخت... چطور باید پرستار بچه هابی یم

 که پدرشون مجرده؟

 

راستش... خب! نمیتونم. یعن  من یه دخیی مجرد کم  -

 سنم درست نیست با یه مرد توی خونه... 

 

تونم حقوقت رو بیشیی پشم اکیر مواقع اردوعه... یم -

یط که بتوب  اینجا کنار این سه تا دووم بیاری.   کنم. به رسی

 

تونستم بپذیرم با یه مرد مجرد توی یه هیچ مدله نیم

. خونه باشم. اینا هم یه پرستار تمام وقت یم خواسیی 

نم در دونم توانابی اینو دارم که از سه تا بچه او اصل نیم

 این ابعاد وزه، نگهداری کنم یا نه! 
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تونم من هر روزی که بتونم میام کمکت ویل من هم نیم -

 تمام وقت اینجا باشم. پدرشون هم بیشیی اوقات اردوعه. 

 

 ده بیست سه پونزده هزار و شصت و شونزده... 

کردم که ببینم زیر لب داشتم ده بیست ش چهل یم

آره بود و دست چپم نه... قبول کنم یا نه. دست راستم 

زد و از همینطور که اون خانمه رسور جون حرف یم

ایط یم  گفت من به دست راستم رسیدم. رسی

دلم هری ریخت! باید به ده بیست ش چهلم اطمینان 

 کردم. یم

 

 

 ️❤قشنگا این پارت دیروزه امروزم میذارم
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 دارن؟جا اقامت یعن  اگر پدرشون تهران باشن همی    -

 

عجب سوال مسخره ای! خب کجا اقامت داشته باشه؟ 

 رو فرق رس من؟

خندید و پاس رو روی پاش انداخت. لبام ناخواسته جمع 

 شد و متفکر با دندون باالم لپ پایینم رو فشار دادم. 

 

اگر نگران تنها موندن با یه مرد مجردی باید بهت بگم  -

که بخواد با پرستار تر از اینه  جای نگراب  نداره، آریا عاقل

 هاش رابطه برقرار کنه! بچه

ه! نه تورو خدا بیاد اوهو چقدرم بچه اش رو تحویل یم گی 

ابطه برقرار کنه آقای عاقل و بالغ...   با می  

اصل رو دل نکنه یه وقت دخیی جوون ترگل ورگل توی 

 کنه. اش رفت و آمد یمخونه

م توهم حس کردم لباسم داره کشیده میشه. اول فکر کرد

زدم ویل دیدم یکم بعد بیشیی کشیده شدم. چرخیدم که 
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ببینم منبع کشش از کجاس که دیدم دخیی کوچولوعه 

 کشه. پشت مبل وایساده و آستی   من رو یم

 

، خاله رو دیدی؟ -  ماماب 

 

ون. چشمای درشت  رسش رو از پشت مبل آورد بی 

ارت بود. لبش رو با دندونای  خوش رنگش پر از رسی

گرفت و یه عروسک گوسفند سفید گاز یم  کوچولوش

رنگم توی بغلش بود. موهای بور که پایینش یه فر ریز 

خورده بود و باالش صاف بود و لپابی که تنها تپیل 

 رستاپای فسقلیش بود. 

 به سمتش کامل چرخیدم: 

 

، اسمت چیه؟ -  خاله جوب 

 

صورتش نصفه رفت تا پشت مبل و بعد با رسعت میگ 

 گرفت. میگ ازم فاصله  
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کشه، اون دوتای دیگه اینطوری اولش خجالت یم -

ی نیم . آیهان هرچی   خوره، غذاش رو باید رس نیسیی 

هاشون رو ساعت بدی و خودت حواست باشه. تقوینی 

روی بورد نوشتم. دقیق و بدون کم و زیاد باید بدی. 

دن سه تا بچه به یه نفر اصل کار راحنی نیست...   سیی

 

جبور بودم... من زندگیم رو وسط وسط حرفش پریدم. م

ها تصور کارگایه که آرزو داشتم و بوی خوش رنگ

 بود و بومیم
ی

های کردم. دست و صوربی که همیشه رنیک

 مورد علقه
ی
ام باید نقاشیم. من برای رسیدن به زندگ

 شدم. همی   حاال دست به کار یم
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پیشنهاد حقوق وزارت کار نصف این  بود که بهذ من 

تونستم بعدها ازشون درخواست وام شده بود و شاید یم

 کنم و پول سیبیل رو پس بدم. 

ی این فکرا فقط یک دقیقه ازم وقت گرفته بود همه

 فقط رسی    ع گفتم: 

 

کنم. من بچه داری نکردم ویل تمام تلشم رو یم -

ایط طوری باشه که بتونیم با همدیگه  امیدوارم رسی

 همکاری داشته باشیم. 

 

 موندم این حرفا رو از کجام درمیاوردم. یه وقتا یم

 

 فقط یه نکته بهت بگم.  -
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خواستم چشمام حالت عادی درشت بود ویل وقنی یم

کردم و یکیم باالی دقت کنم ناخواسته درشت ترشون یم

 افتاد. پیشونیم خط یم

 

دی پس فردا برای رفع ابروهات رو که اینطور باال یم -

ایجاد شده از همی   سن کم باید خط و خطویط که 

مراقب باش اینکار رو  دست به دامن بوتاکس و ژل بشی 

 انجام ندی. 

 

 خجالت زده دستم رو بردم سمت پیشونیم. 

 

. با این و نکته - ی بعدی اینکه، خییل شبیه مادرشوب 

کرد. هاش با تو فرق یمتفاوت که رنگ موها و چشم

رقرار کی   خییل احتمال اینکه بیشیی باهات ارتباط ب

ه.   بیشیی

 

همی   مونده دیگه! شبیه ننه شون باشم. هوف باباعه 

بیاد خونه بگه جون جون زن سابقمم که اینجاس. ای 
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خدا... ای بابا! مرد مؤمن! چقدرم که بابا مؤمن بود... 

حاال مرد نامؤمن... این چه وضعیتیه برای من درست 

ه ش ب بیاد توی کردی؟ اگر یارو منو با زنش اشتباه بگی 

 اتاق! 

 یهو هی   کشیدم... 

 

 چی شده؟ -

 

ی نشده! سکسکه بود. یم - ... چی   دونی   من ها؟ هیچی

ایط سخت قرار یم م یهو سکسکه یه وقتا که توی رسی گی 

ه. دستم رو گذاشتم روی دهنم و الیک سکسکه ام یم گی 

 کردم. 

 

 بذار برات یه لیوان آب بیارم.  -

 

 الیک دوباره سکسه کردم: 
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 میشه...  -

 

 دوباره سکسکه! 

 

 خودم بردارم؟ -

 

 یه سکسکه دیگه! 

 

خوام از همی   امروز راحت تر با این خونه برخورد یم -

 کنم. 
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رسش رو تکون داد و منم با حرکنی رسعنی پاهام رو به 

خونه راه انداختم.   سمت آشیی 

خونه سلطننی بگو... از لحاظ کامل  خونه نگو! آشیی  آشیی 

ی فضولیم غلبه نکردم و یه کابینت ن میگم. به غدهبود

رو باز کردم. نه که ندید پدید باشما! فقط همچی   

خونه مدرن و جذابی ندیده بودم. من  که یه ذره هم 
اشیی 

ی بارم نبود دلم میخواست برم پای تک تک  از آشیی 

 وسایل موجود و از همه شون استفاده کنم. 

ها و بررش همه چی   یه  با گشت و گذار توی تمام کابینت

لیوان برداشتم و از آبشدکن یخچال آب ریختم. جالب 

خونه سیاه بود و کابینت ها   آشیی 
بود که تمام وسایل برقی

و حنی صندیل ها طوش... اینجا هم مثل تمام خونه هیچ 

تونستم حدس بزنم اگر چی   تزئین  چی   تزئین  ای نبود. یم

 کردن. یمای بود بچه ها با خاک یکسانش 

مامان قابلمه هاشو میذاشت باالی یخچال تا همه 

... حنی کفگی  ملقه اش رو هم تو دید عموم ببیی  

ذاشت! تمام وسایل برقی رنگاوارنگش هم قطعا روی یم

کابینت ها بود و مدیونی   اگر فکر کنی   ما یک بار توی 
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عمرمون از رسخ کن استفاده کرده باشیم! اینا همه 

.  ی تزیی   جنبه  داشیی 

 ام نه سکسکه دارم! دیوانه ام دیوانه... حاال نه تشنه

ون که دخیی کوچولوشون رو  خونه بیام بی  اومدم از آشیی 

خونه رسش رو کشیده  دیدم. حاال این بار جلوی در آشیی 

 بود به سمت تو و عروسکش هنوز توی بغلش بود. 

ی محکم  خم شدم سمتش و تا اومدم حرف بزنم یه چی  

. بچه گیج و منگ تا به خودش بیاد و گریه خورد به رسش

 که دارن همدیگه رو 
ی

کنه داداشاش مثل دوتا جت جنیک

 کردن از جلوی چشمامون رد شدن. دنبال یم

اش توی گوشم بود خم شدم و بغلش کردم، صدای گریه

و از اون طرف صدای داد و بیداد اون دوتا هفت خط یه 

 شد. ی این ییک قایط یموجنی با گریه

 

ا خییل قوی  - ششش... آروم باش خوشگل من، دخیی

ه حنی اگر گریه هم کردن از  ان... وقنی دردشون میگی 

 .  خودشون دفاع میکی  
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اش رو پیشونیش رو به لپم چسبونده بود. کنار شقیقه

بوسیدم. رسم رو بلند کردم که مادربزرگشون رو جلومون 

 دیدم. 
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لبخند چند ثانیه بیشیی  لبخند به لب داشت ویل این

طول نکشید چون ییک از پشا اومد جلوی پام و من فقط 

 از شدت درد چشمام رو بستم و نفسم بند اومد... 

ام یه وجب بچه بود ویل زورش از من با این قد و قواره

 بیشیی بود! 
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زد تنها صدای فریاد مادربزرگشون که آرتا رو صدا یم

ی بود که با دردم قایط شده   بود. چی  

 

آرتا! این کارت خییل زشته... مگه قرار نذاشتیم زدن  -

 ممنوعه؟ خاله دنی   دردش گرفت. 

 

چشمم رو که باز کردم دیدم آرتا روی هوا توی بغل 

کنه. هاشو داره اونجا پرتاب یممادربزرگشه و جفتک

شکمم به قدری درد گرفته بود که همون لحظه اشهدم رو 

 خوندم! 

 

*** 

 

ی رو تو  ی این یک هفته خوب یاد گرفته بودم. یه چی  

تونن بریز و بپاچ کی   ویل ذاشتم بچه ها تا یمباید یم

زد باید همه چی   روزهابی که مادربزرگشون بهمون رس یم

 بود. مرتب و عایل یم
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یه طوری قبل از رسیدن مادربزرگشون خسته شون 

کردم که در آخر مثل سه تا کردم و بعد حمومشون یمیم

 شدن.  جون روی تخت پهن یمعروسک بی 

 آرتا شیطنتش بی حد و اندازه بود. در ا

ی خونه رو روی رس هر چهار تونست همهآن واحد یم

شد مهارش کن  بازی نفرمون خراب کنه. تنها رایه که یم

کردن باهاش بود. پشا پای کارتون خوابشون برده بود و 

دار شد من خونه رو مرتب کرده بودم. آیل که از خواب بی

خونه بردمش تا  رسی    ع بغلش کردم و با خودم به آشیی 

ش رو بدم و از بی قراریش کم کنم. هفت روز هفته  شی 

خونه بمب ترکیده بود و بچه ها مثل کرم توی همدیگه 

میلولیدن ویل عرص پنجشنبه ای که قرار بود رسور خانم 

 ی گل بود! بیاد خونه دسته

 آیل نق زنون گفت: 

 

-  ...  شی 
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. بیا با همدیگه درست ارم برات درست یمد - کنم ببی  

 کنیم. 

 

روی کانیی نشوندمش و مشغول شدم. پاش رو به در 

کرد که مجبور کوبید و رس و صدا ایجاد یمکابینت یم

شدم بلندش کنم. معلومه منم با این دو تا اژدها بزرگ 

ی از اون دوتا کم  بشم خودم یه دیو سه رس میشم! چی  

نمه کوچولو تر بود و کمیی زورش به بقیه  نداشت فقط یه

 رسید. یم
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سیبیل هزار و شصت و شونزده بار زنگ زده بود. 

رسید گوشیم رو حامله کرده خداروشکر دستش بهم نیم

 بود از بس تماس گرفته بود! 

خب فلن فلن شده برو از دوستت پولت رو بگی  زورت 

 به یه دخیی بچه رسیده؟

ستم رسور خانم بیاد و یک ساعت بچه ها رو خوایم

م برم یکم خرید بکنم. تنها وقنی که یم تونستم چند بسیی

م و خرید کنم همی   موقع بود. یه مقدار  لحظه نفس بگی 

پولم همون اول کاری ریخته بودن به حسابم و مشکیل 

 نداشتم. 

زنگ در رو که زد من مانتو و شالم رو پوشیدم و آیل رو 

ش رها جلوی تلو  یزیون با بسته ی پاستیل و شیشه شی 

 کردم و جلوی در پریدم بغل رسور جون! 

 

اخ الیه دورتون بگردم، الیه قربون قد و باالتون برم  -

! خی  ببین  یه ساعت  رسور جون. ایشاال زنده باشی

 اومدی من برم مرخیص... 
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م بغلش؟ خب من  به زور لبخند زد. خوشش نمیومد بیی

 ینی نداره! خوشم میومد اهم

 

 برو زبون نریز!  -

 

زبون نریزم چی بریزم. ریختن  دیگه ندارم! زود  -

 برمیگردم. 

 

 بازم پریدم بغلش و یه ماچ آبدار کردمش. 

عادت داشتم با همه رسی    ع صمییم بشم. روز اول اصل 

 شد. ویل بعد از برخورد اول دیگه یخم آب یم

! نه از آسانسور نیم رسم فقط تاز پله ها دوییدم پایی  

 آسانسور بدبخت توی طبقه پنجم گی  کرده بود. 

برای نگهبان دست تکون دادم و بلند خسته نباشیدی 

 ! ون. آخیییییش آزادیییین   گفتم و از در رفتم بی 
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تونسیی  طول روز بچه ها مغزمو زایل کرده بودن! تا یم

برد من مثل کردن طوری که وقنی خوابشون یماذیت یم

 شدم. ته بیهوش یمیه حیوون نجیب خس

دستم رو گرفتم باالی رسم و بدنم رو کشیدم همونطوری 

 هم اضار داشتم از عرض خیابون رد بشم! 

صدای بوق ماشین  که جلوی پام ترمز زد سه میی پرتم 

 کرد عقب! 

 چشمام رو باز کردم و با عصبانیت جیغ کشیدم: 

 

 هوووووووی حواست کجاس؟ -

 

لو دودی بود. ی جهای ماشینش بجز شیشهشیشه

 عینک سیاه به چشمش بود و خم شدم و باز گفتم: 

 

 با چشم بسته خطر داره حسن! چشماتو باز کن  -
ی
رانندگ

 آقا... 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

؟  -  پریدی جلوی ماشی   طلبکارم هسنی

 

 

 

 

 

 

 18#پارت_ 

 

 نفسش رو فوت کرد و دوباره گفت: 

 

 خوای بزنم بهت خیالت راحت بشه؟برو کنار دیگه! یم -

 

دم به کمرم و پاهام رو باز کردم جلوی ماشینش دستم رو ز 

 وایسادم. 
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بزن ببینم! فکر کردی با پول جون مردمم میشه خرید؟  -

ماشی   میلیاردی سوار شدی فکر کردی جون آدما چرک 

 کف دسته؟

 

ون:   رسش رو از ماشی   آورد بی 

 

 اون که چرک کف دسته پوله!  -

 

! یابو سوار!!!!  -  حاال هرچی

 

گرفتم و خواستم از جلوی ماشینش برم چشمم رو ازش  

 کنار که گفت: 

 

ات کنم تونم بیچارهمیدوب  من کیم؟ با یه اشاره یم -

 دخیی کوچولو! 
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! دامن پفیت کوش پس  - آخ نکنه پرنسس انگلستاب 

... هرگ هسنی جوجو؟ شایدم آقازاده ی هسنی ای چی  

 باش جوجه فوکویل! 

 

نگاه نکردم  بی اهمیت بهش ازش دور شدم و پشت رسمم

 ویل شنیدم که گفت: 

 

 احمق!  -

 

مردمم دیوونه ان. تو محل ما هر نیم ساعت یه دعوا 

میشه و توی محل اینا هم اینطوری! خدا بده عقل... واال 

که االن مطمی   شدم عقل و شعور به خونه و ماشی   و 

 نیست. همی   من! ببی   چقدر با فهم و 
ی
منطقه زندگ

ه بابام ببخشه... قدرت خدارو شعور و درایتم! خدا به نن

 ببی   هرچی خوبیه تو من خلصه شده. 

اولی   کار رفیی  پای عابر بانک بود. شاید اگر یه تومنشو 

زدم یکیم دست از رسم برمیداشت. هیچی هم ته یم
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حسابم نمسیموند... هوف یه روز از دستت خلص 

 میشم سیبیل. 

ن رو شماره حسابش رو از توی گوشیم دراوردم و یه توم

کارت به کارت کردم. بعد هزار و شونصد باری که زنگ 

اش رو گرفتم و همونجا زده بود و جوابش رو ندادم شماره

 کنار خیابون وایسادم تا باهاش حرف بزنم. 

 

 به به... صدای سفید برق  میاد!  -

 

کنم. نیاز نیست روزی هزار بار گفتم پولت رو جور یم  -

 .  زنگ بزب 

 

اش هم رو اعصابم خط ندهصدای کلفتش توی خ

کشید. مرتیکه بوگندوی هی   از بابام هم بزرگ تر بود. یم

معلوم نیست چند تا بچه از این زن و اون زنم داشت! 

 خودم نمیگما بابا میگفت... 
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 19#پارت_ 

 

 انداخت. میگفت یه صیغه میکرد پس یم

با یاداوری حرف بابا زیر لب خاک بر رسشی گفتم که اونم 

 ون طرف شنید: از ا

 

 بی ادب شدی جوجه خانم...  -

 

عوووووووق الل بشی مرتیکه! جوجه خانم؟ از این به 

نم. چندش!   بعد هر جوجه ای ببیی   عق می  

 

؟ -  چی
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 میگم قبل با ادب تر بودی.  -

 

خورد. زیاد دیده بودمش. از لحنش داشت حالم بهم یم

ت شسیه مرد چاق و سیبیل کلفت. از اینا که وقنی یم

روی صندیل از ترس اینکه صندیل زیرش هر لحظه 

کردی و نگاهش ممکنه بشکنه باید چشماتو ریز یم

کردی. آخه انقدر گنده و خرس بود که اگر میوفتاد یم

روی زمیت همی   نیم میی فاصله هم باعث ایجاد زمی   

 لرزه ای به وسعت شش هفت لیشیی میشد. 

 

 قرار نبود قسیط بدهیات رو بدی ها...  -

 

فعل انقدر توی حسابمه. ریختم که بدونی   نیم خوام  -

پولتونو بخورم و فرار کنم. گفتم جورش میکنم روی 

 حرفمم هستم. 
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 ای... بازم خندید! ای که رو آب بخندی خرس قهوه

من ترجیح میدم رودررو باهات صحبت کنم. نه پشت  -

تلفن. آخه اگر صورت ماهت رو ببینم راحت تر رام 

 میشم. 

 

جوشید میومد ی من همینطور یمزد معدهف که یمحر 

باال. چطور یه مرد به این سن و سال و اون هیبت و 

 شد؟زد؟ خودش چندشش نیمهیکل اینطوری حرف یم

 

من باید برم. لطفا انقدر خودت و نوچه هات باهام  -

ین که مجبور بشم خطم رو عوض کنم یا  تماس نگی 

 و هم واریز میکنم. خاموشش کنم. اخر ماه باقی پول ر 

 

! اون روز هم دیر  - باالخره که مجبور میشی مذاکره کن 

 نیست... 
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ی... روی نعش کشیت  الل بشی الیه مردک! الل بمی 

ت که انقدر تن و بدن من رو  بیام تف بندازم رو قیی

 لرزوندی! 

گوشی رو قطع کردم و رفتم توی داروخونه. شنیدن 

ته ی من ییک که صدای نکره اش برای خراب شدن یه هف

 بس بود. 

بت های رس شیشه و پستونک آیل خراب شده بود. رسی

تقوینی شون هم رو به اتمام بود. منم با خودم گفتم حاال 

که تا داروخونه اومدم لوازم بهداشنی بخرم این خریدا رو 

 هم بکنم. 

 

 

 

 

 

 

 20#پارت_ 
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شد، رسم رو همونطور که توی ذهنم یه موزیک پخش یم

دهم خانم خوش و با صدای طبقهتکون دادم  ی سی  

صدای مخف  در آسانسور اداش رو درآوردم و نایلون 

 خریدم رو گرفتم باال و از آسانسور پیاده شدم. 

حتما االن زلزله ها خونه رو تخریب کرده بودن! قطعا اگر 

صد درصد خونه تخریب نشده بود نود درصدش شده 

 بود. 

 

 . رسووووووور جوووووون من اومدم..  -

 

چند ثانیه نشد که آیهان به بغلم پرتاب شد و مشت و 

 لگد هاش نثار رس و کله ام شد. 

 

 چی ناراحتت کرده آیهان جونم؟ بگو خاله ببینم!  -
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دندوناشو روی همدیگه فشار داد و با حرص بیشیی 

 موهام رو توی مشتش گرفت. 

 

 من باید رسی    ع برم تا جابی خوب شد اومدی!  -

 

. ازشون ناراحت های بیچارهاین بچه سوخت برایدلم یم

رسوندن شدم فقط بعیص  وقتا که جونم رو به لبم یمنیم

 خواستم بشینم زار زار گریه کنم. یم

گناه داشیی  اینطوری بدون مادر از این دست به اون 

شدن. بیچاره ها فقط بی مادر نبودن بلکه بی دست یم

 پدرم بودن. 

کلس خصوض ای که یه روزگار! چا فایده هزار و یک  

براشون توی خونه برگزار میکردن وقنی ننه بابا باال 

 رسشون نبود؟

 

 آیهان مواففی با همدیگه دایناسور بازی کنیم؟ -
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یه لحظه دست از کتک زدن من کشید ویل بعد دوباره 

موهام رو توی چنگش گرفت. معموال آیهان از آرتا آروم 

ی حرصش رو در   آورده باشه. تر بود مگه اینکه یه چی  

خونه هیچ شباهنی به خونه ای که یک ساعت قبل رها 

کرده بودم نداشت! بمب ترکیده بود! این سه تا دقیقا 

وشیما و ناکازوگ قدرت  اندازه بمباران هسته ای هی 

 .  تخریب داشیی 

هنوز خریدام توی مچ دستم بود که آروم با آیهان 

 صحبت کردم: 

 

 دوب  که من خییل دوست دارم؟یم -

 

اخماش رو طوری توی همدیگه کشید که حس کردم اگر 

یه چاقو بهش بدن مستقیم توی قلبم فرو میکنه و پخ 

 پخ! 

 

 من دوست نه!  -
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 21#پارت_ 

 

ام شد. یه لحظه دنیا جلوی و یه مشت حواله بین  بیچاره

چشمم سیاه شد. کم مونده بود بیوفتم زمی   ویل 

به  اش ناکارامد بود! ض 

اومد خودش صدابی از جانب آیل و آرتا نیم این که هیچ

شک برانگی   بود. ممکن بود همی   حین  که من داشتم با 

آیهان رس و کله یم زدم و اخم ها و عصبانیت های بی 

کردم آرتا رس آیل رو زیر آب کرده دلیلش رو تحمل یم

تونستم از دست این ییک خلص باشه، ویل باید اول یم

 برسم.  بشم تا به بقیه شون
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همونطور که توی بغلم بود و داشت با رس و صورت من 

فت و هر چند دقیقه یه مشت حواله ام یم کرد و  ور می 

 من سیع میکردم رسم رو بدزدم رفتم رساغ اتاق آرتا... 

ی که دیدم این بود که نشسته بود  عجیب ترین چی  

کشید. پشت می   تحریر پلستیکیش و با آرامش نقاشی یم

قبل از طوفان بود. مرتیکه پیچ کمرش شل  این آرامش

بوده زارت و زورت فقط پس انداخته. آخه ییک نیست 

بگه چقدر فکر کردی انقدر پشت رس هم بچه آوردی؟ 

دقیقا زنه یک سال شی  میداده نه ماه بعد هم حامله 

بوده باز روز از نو روزی از نو... اگر براشون مشکل پیش 

 کشیدن. بچه ی چهارم رو یم نیم اومده قطعا االن انتظار 

گشته یه بچه پس به نظر من هر بار که از تمریناتش بریم

 گشته بی تمریناتش! اانداخته دوباره بریمم

شاید هم واقعا مشکل شل شدن وارسی داشته... چون 

بدون نشنی اصل ممکن نیست همچی   اتفاقی بیوفته 

فت تکنولوژ  ی اونم تو قرن بیست و یکم با این همه پیشی

ی در مسائل خاک بر رسی!   و پیشگی 

چشمتون روز بد نبینه. من تا میومدم یکم به خودم بیام و 

وع یم  با هم رسی
ی

کردن به فقط یکیشون رو آروم کنم همیک
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ی آیل بلند شد و معلوم بیقراری کردن. وقنی صدای گریه

نبود دقیقا چه بلبی به رسش اومده که داره اینطوری 

برای اینکه خودی نشون بده کشه آرتا هم جیغ یم

ی که روی می   جلوش قرار داشت رو توی اتاق  هرچی  

پخش کرد و نقاشی کشیدن آرومش تبدیل شد به انفجار 

 قرن. 

 

 آرتا جونم... بیا با هم بازی کنیم!  -

 

 

 

 

 

 

 22#پارت_ 
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اینو گفتم و موهام با دستای آیهان گرفتار شد. همونطور 

تاش جدا کنم ناله کنان که سیع میکردم موهام رو از دس

 زیر لب گفتم: 

 

 ای بر پدر شل کمرت!  -

 

دویید و خودش رو به آرتا عی   دیوونه ها وسط خونه یم

پرید توی استخر توپشتون که کوبید. یهو یمدر و دیوار یم

همیشه وسط خونه پخش بود و هرچی توی استخر بود 

مام به اینور و اونور پرت میکرد و بعد که این کارش به ات

 رفت توی دیوار. رسید با رس یمیم

آیل رو پیدا کردم و با اون ییک دستم بلندش کردم. سیع 

ون و یم کرد از توی کمد قفل شده یه لباس رو بکشه بی 

تونست. همی   که بلندش کردم آیهان محکم کوبید نیم

 توی رسش! 

این وضعیت هر روز و هر شب ما بود و اگر مربی هاشون 

 تونستم یک لحظه هم از پسشون بربیام. نبودن من نمی
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 نانا...  -

 

آیل با همون زبون نصفه و نیمه اش من رو نانا صدا 

دونم این رو از کجاش در آورده بود ویل باز کرد. نیمیم

خواست من رو صدا شکر خدا مثل داداشاش وقنی یم

 کنه جیغ نیم کشید یا داد نیم زد. 

 

 جون نانا؟ -

 

ی رسش که این بار آیهان مشغول دستش رو گذاشت رو 

کشیدن موهای من شد. خم شدم و گذاشتمش روی 

زمی   که دویید و از دستم فرار کرد. باید قید خونه رو 

دم... به نظرم دیگه تموم  دم! باید قید این شغل رو می   می  

شده بود. باید استعفا میدادم و خودم رو خلص 

 میکردم! 

 

 نانا...  -
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 بغلش کردم. با آرامش بهش گفتم:  موهاش رو ناز کردم و 

 

نانا خوشگلم. ببی   باید بیای من رو صدا کن  بهت بدم.  -

 توب  خودت در کمد رو باز کن  که. تو هنوز کوچولوبی نیم

 

ون  اهن بی  کمد رو باز کردم و با انتخاب خودش یه پی 

کشیدم و تنش کردم. دخیی ناز و خوشگل من... به طرز 

ت آوری آیل توی د ل من جا داشت. یه دخیی ناز و حی 

... ای خاک بر رس ننه ی خرابتون کنم که  لوس و ماماب 

ا  ولتون کرده رفته بی الوایط... الوایط درسته؟ همی   چی  

. ویل خدابی ها! 
 دیگه... ول کرده رفته بی خوش گذروب 

 

 

 

 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

 23#پارت_ 

 

 و سه تا نعمت 
ی
زنه یه تخته اش کم بوده. این خونه زندگ

؟ چی کم داشته؟ مردم فقط خدا رو  ول کرده رفته که چی

نه زیر دلشون وگرنه که مشکیل ندارن.   خوشی زیادی می  

اهن  رفتیم توی پذیرابی و موزیک پیل کردم تا آیل با پی 

قرمزی که تنش داشت کیف کنه و برقصه. مثل فرشته ها 

بود. با لباس قرمز شبیه گوجه گیلش شده بود. صدای 

ه شد با پاشیده شدن آب از توی باز شدن در همرا

ون و صدای جیغ من...   دستشوبی به بی 

 

؟ -  خاک بر رسم... دارین چیکار میکنی  

 

ون.  دوییدم سمت دستشوبی که آرتا از توش اومد بی 

 موهاش خیس بود. 
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 آیهان داره آب بازی میکنه.  -

 

اینو گفت و بدو بدو از جلوی در رفت کنار. نمیدونم کجا 

شار بعدی آب من بودم که خیس شدم. رفت ویل با ف

دیگه صدای هیچ کش رو بجز خنده های آیهان نیم 

شنیدم. فقط دوییدم توی رسویس و شلنگ آب رو از 

ون. اونم که توله رستق... دویید  دست آیهان کشیدم بی 

از زیر دستم فرار کرد. تمام لباس ها و رستاپاش خیس آب 

 بود. 

 

ه؟ -  اینجا چه خیی

 

دوییدم دنبالش. من بدو آیهان بدو. قهقهه  آبو بستم و 

د و میدویید تا دستم بهش نرسه.   می  

ید روی هوا و ذوق میکرد. آرتا هم روی  آیل که مییی

ید و آیهان رو تشویق میکرد.   ترمپولی   مییی

رسید و نیم وجنی مثل قرقی میدویید. من نه زورم بهش یم

مش. نه یم  تونستم بگی 
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د سیاه پوش وسط خونه شوکه یه لحظه با دیدن یه مر 

 مهم تر از گرفیی  آیهان نبود. شدم ویل هیچی 

اونم دویید با من دنبال آیهان و هر دو با هم توی اتاق 

 خود آیهان بهش رسیدیم. 

 بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: 

 

خوری... ببی   چیکار کردی با ای بچه پرو! االن رسما یم -

 خودت. 

 

د و سیع داشت ا ز زیر دستم در بره. آیهان جیغ می  

لباساش رو که از تنش دراوردم مرده هم خوابید روی 

تخت آیهان که یهو آیهان از زیر دستم در رفت و 

ون.   همونطور لخت لخت دویید از اتاق بی 

 من بدو یارو بدو... 
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 24#پارت_ 

 

 باز در رفت!  -

 

هنوز وقت نداشتم برم یه ماهیتابه بیارم بزنم تو رسش 

...  بگم تو این  خونه چه غلیط میکن 

م که پام از من بدو یارو بدو  و باالخره اومدم آیهان رو بگی 

خیش ای که روی لمینت های کف خونه ایجاد شده 

بود رس خورد و چنان با زانو افتادم زمی   و بعد شکل یه 

مارمولک پهن شدم که تمام استخونای بدنم قرچ قرچ 

 صدا داد... 

حس کردم  بود چون یهو  اینجا تازه قسمت خوب قضیه

ی صد کیلوبی محکم روم فرود اومد و من کامل یه وزنه

 ترکیدم! 
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 آی دزززززززد...  -

 

وع به  وع به جیغ زدن کرد و آرتا پشت بند من رسی آیل رسی

 داد زدن: 

 

 . آخ جون دزد بازی! منم دزد میشم -

 

ی داشتم خفه  من زیر آوار یه زلزله ی صد و پنجاه ریشیی

 فکرم پیش آیهان بود. شدم و یم

 

چی بدم؟  آی خاک بر رس شدم. آی جواب رسور رو  -

خاک بر رس بابای بی مغزشون کنم! خاک بر رس ننه ی 

 خرابشون کنم. 

 

 آرتا داد زد: 

 

 . ننه ی خرابشون... ننه ی خرابشون -
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 از اونور آیهان جیغ زد: 

 

 نه نه نه نه نه...  -

 

خوای رو بهت یم اگر بهم تجاوز نکن  قول میدم هرچی  -

بدم. دارم خفه میشم اون وزن قد خرست رو از روی من 

 بردار بی پدر! 

 

یه لحظه هرچی فشار روم بود از روم برداشته شد و روی 

 زمی   قلت خوردم و به پشت خوابیدم. 

با تمام جونم نفس گرفتم و همی   که چشمم بهش افتاد 

 حس کردم زیادی آشناعه! نه امکان نداشت! 

توی سینه حبس کردم و بعد از شدت هوابی که نفسم رو 

 توی ریه ام بود به رسفه افتادم. 

 

 توووووووو!  -
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با انگشت اشاره من رو نشونه گرفته بود.آرتا همونطور 

زد ننه ی خرابش آیهان هم نه نه نه رس داده داد یم

 کند! بود.گروه رسود تقدیم یم

 هر دو دستم رو گرفتم سمت یارو و گفتم: 

 

اک بر رست که با اون دک و پز اومدی اینجا ای خ -

 دزدی! اون ماشینم از دزدی به دست آوردی؟

 

 

 

 

 

 25#پارت_ 
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چشماش رو ریز کرد و یه طوری بینیش رو چی   داد و 

ابروهاش رو با اخم کشید توی همدیگه که با چشمای گل 

ه شدم.   و گشاد بهش خی 

 

 پاشو خودتو جمع کن بی ادب!  -

 

 اش و گفتم: م. زدم تخت سینهرسی    ع از جان پاشد

 

ون ببینم اومدی خونه ی مردم  - ... برو بی 
هوی، خودبی

؟  چه غلیط کن 

 

 جیییییش دارم...  -

 

 صدای آیهان بود. 

رسی    ع خاک بر رسیم گفتم و دوییدم تا آیهان رو پیدا کنم. 

بچه لخت بود و هر لحظه ممکن بود با فشار همه جا رو 

 به استخر جیش تبدیل کنه. 
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وی در دستشوبی پیداش کردم. رسی    ع دستم رو گرفتم جل

. با خنده  جلوی اونجا و بغلش کردم بردم توی دستشوبی

و ذوق قبل این که دستم رو بردارم کارش رو کرد و بعد 

 گفت: 

 

 تموم شد.  -

 

نباید بذاری کش ببینه که. خصوض رو هیچکس  -

 اجازه نداره ببینه. باشه آیهان؟

 

 تو دیدی!  -

 

و کیپ کردن تا فکر کنه چشمم بستس ویل چشمام ر 

 کردم. داشتم نگاهش یم

 

. بدو بریم اس. نگاه نکردمببی   چشمای منم بسته -

 لباساتو بپوشونم خصوض رو هیچکس نبینه! 
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ی یه زن چهل ساله بچه توی یک هفته من به اندازه

داری کردم! سه تا وزه ی تخس که هرکدوم یه سازی 

 زدن. یم

ی زدم زیر بغلم و بردمش توی  آیهان رو مثل یه تپه سیی 

 اتاق خودش. 

 

حداقل بگو اینجا چیکار داری من بدونم زنگ بزنم  -

 پلیس یا خودم مشکلم رو حل و فصل کنم. 

 

 بعد دستم رو زدم به کمرم و گفتم: 

 

 شایدم باید ماهیتابه رو تا االن توی رست کج میکردم!  -

 

هزار و یک مدل  ام بیام؟ این در تونم توی خونهنیم -

ین درب ضد رسقت موجوده! قطعا اگر  قفل میشه. بهیی

 تونستم بیام داخل! کلید نداشتم نیم
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 ی خودت؟خونه -

 

کرد از آیهان زیر بغلم بود و با جفتک پروندن سیع یم

ون و داد یم زد. آیل خودشو چسبونده بود به بغلم بیاد بی 

 یارو و آرتا هم یهو جیغ زد: 

 

من... قول داده بودی وقنی بیای سفینه بازی بابا اول  -

 کنیم. 

 

 بابا؟؟؟؟؟ -
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 26#پارت_ 

 

 باز گفتم: 

 

 تووووو؟ -

 

بله! لباس بچه رو بپوشش تا رسما نخوره بعد بیا  -

 تکلیفتو روشن کنم. 

 

 نگاهش رو ازم گرفت و آرتا رو روی ترامپولی   گذاشت. 

 

ی؟توبیی ببینم چقدر بزرگ شدی چقدر بیشیی یم -  بیی
 ب 

 

آیل هم رسش رو گذاشت روی شونه ی باباش و من گیج 

 و گنگ رفتم توی اتاق. 
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خواست آیهان رو یه جا نگه داشیی  و گوش زور رستم یم

های مقاوم برای اینکه صدای جیغ کشیدن هاشو تحمل 

... حنی نیاز به بدن آهن  هم بود که کتک هاشو  کن 

 طاقت بیاری. 

مون عینک دودی خدای اعتماد ویل این یارو! این یارو ه

زد بهم؟ امکان به نفسه نبود که جلوی در داشت یم

نداره! ویل صداش که عی   خودش بود! حنی موهاش هم 

 شبیه همون کوتاه بود... 

آیهان رو لباس پوشوندم و روی زمی   گذاشتم. قبل از 

اینکه بره یه لگد محکم کوبید به پام و با شتاب فراوون از 

 شد و رفت! در اتاق جیم 

 

 ای ذلیل نشی آیهان!  -

 

زیر لب زمزمه کردم و یه کش و قوض به کمرم دادم و 

 آخیش گویان از اتاق خارج شدم. 

آیل رسی    ع دویید سمتم و کف دستش رو به رون پام 

 چشبوند: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

-  ... ... شی   شی 

 

 شی  میخوای؟ بریم با همدیگه درست کنیم؟ -

 

د. دستم رو دراز کرد یعن  جوابش آره بو وقنی سکوت یم

خونه بریم.   کردم که گرفتش و همراهم شد تا به آشیی 

ش رو توی شیشه ریختم و دادم دستش.   براش شی 

 

 گفنی مرش آیل؟  -

 

 ِمس...  -

 

 کنم خوشگل من. خواهش یم -
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رسم رو بلند کردم که یه صورت عصباب  طلبار رو توی 

خونه هم اسف  خونه دیدم. حنی وضعیت آشیی  درگاه آشیی 

ون ریخته   ار بود و تمام پلستیکای تویب کابینت پایی   بی 

 بود. 

 

خونه اس؟ -  این چه وضع آشیی 

 

 بودم بی 
خودم رو توی آینه ندیده بودم ویل مطمی  

شباهت به انیشتی   نیستم. موهای فرم کامل سیخ سیچ  

یسیته ی حاصل از کشیده شدنش به  شده بود و الکیی

ه بود که بهش سیم تلفن تمام خونه منم شبیه به کله کرد

 های متعدد وصله! 
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 27#پارت_ 

 

 معلومه که توضیح هم نداری!  -

 

؟ -  یعن  چی

 

من هنوز نفهمیده بودم چی شده. اصل این یارو گ اومد؟ 

چی شد که اومد؟ اون پایی   چیکار میکرد پس؟ اصل قرار 

نبود بابای بچه ها برگرده که! هنوز که اردوهاش تموم 

 ... نشده بود 

 

 کنی   اصل؟این چه وضعیتیه؟ شما اینجا چیکار یم -

 

 دستم رو زدم به کمرم و زل زدم توی چشماش... 
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با اجازه تون دارم از بچه هاتون مراقبت میکنم.  -

 پرستارشون هستم. 

 

گ شمارو انتخاب کرده و الیق نگهداری از بچه های   -

با  من دونسته؟ شما خودت نیاز به ش سال تربیت داری

 .  ییک دو روز هم درست نمیشی

 

 آقا لطفا حدتونو نگه دارین!  -

 

ام درمیومد و هم ناراحت بودم که این هم داشت گریه

یارو بابای بچه هاس. از همه بدتر اینکه توی بدترین 

 وضعیت من و خونه و حنی بچه ها رو دیده بود. 

 

 دونم. بنده بهیی از شما حد و حدود خودم رو یم -

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

ونای سفید باالییم رو روی لب پایینم گذاشتم ردیف دند

و به بینیم چی   دادم. چشمام رو چپ کردم و رسم رو 

 تکون دادم که اداشو دربیارم و حرصش دربیاد. 

 

 وای وای حد و حدود... نکشیمون!  -

 

ی وسایلت رو جمع یم - کن  از این خونه همی   االن می 

ون.  ی بی   می 

 

ی که افتاد توی شورتم قطعا از قلبم فراتر بود...  اون چی  

رفیی  از این خونه مساوی بود با خداحافیط  با حقوق 

جذاب... خداحافیط  با پول و سلم به جناب سیبیل! بله 

رفتم مجبور بودم برای راض  کردن سیبیل تن به اگر یم

 هرکاری بدم. 

 . آیل روی کانیی نشسته بود. بغلش کردم و گذاشتم پایی  

اش بخوابه و شی  ت مورد علقهدویید تا توی موقعی

بخوره. من این مدت با آیل انس گرفته بودم ویل پشا به 

هیچ ضایط مستقیم نبودن. آیهان منتظر اشاره بود تا 
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تمام خونه رو روی رسم خراب کنه و آرتا هم منتظر تا 

تمام وسایل خودش رو خراب کنه و بعد با برادرش نقشه 

 کتک بزنن.   و بکشه تا با اسباب بازیا من ر 

 

بنده با رسور خانم قرارداد دارم جناب. طرف حساب  -

 من ایشونه و هرچی ایشون بگه همون کارو انجام میدم. 

 

 

 

 

 

 

 28#پارت_ 

 

-  ...  باباااااایین 
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صدای آیهان با حضور برق آسای خودش توی 

خونه همراه شد و از کنار من که رد شد یه لگد پرت  آشیی 

هاش که به باباش رسید مشت  کرد توی ساق پام و بعد 

 ی شکمش کرد و گفت: رو حواله

 

 بازی بازی! بابا بازی کنیم...  -

 

 برو با داداش بازی کن من لباسام رو عوض کنم بعد.  -

 

حرکت بعدی آویزون شدن از لباسای باباش بود. همی   

بهم فرصت داد تا یکیم روی قد و قامتش زوم کنم. 

 ل
ی

شد فهمید که باسش یمخوش قد و باال بود. از تنیک

اندام خوبی هم داره. مثل سهیل پش صدیق خانم نبودا! 

سور باد کرده بود. این یارو شبیه  اون هر بازوشو با کمیی

 عضله بود شبیه باد نبود. 

قدش هم بلند بود، حداقل دربرابر من که بلند بود. شاید 

رسیدم. البته اگر درست تخمی   زده بودم تا دم بازوش یم

دم.  و این  سگ اخلق رو درست دید می  
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ای خدایا توی این موردم باید بدبخت باشم؟ خداوکییل 

ه خوشحال و شاد و   این دخیی
ی

رحم نمیکن  بهم؟ نباید بیک

خندان داره مث یه گاو کار میکنه بچه داری میکنه تا دو 

قرون بندازه کف دست یارو سیبیل کلفت بذارم دو روز 

 لوش پایی   بره؟ خوش باشه؟ بذارم آب خوش از گ

های تهشو خدا با ملت میشینه چای مینوشه تفاله

ی دل مردم ستاره ی خونهی ما... از پنجرهمیندازه رو کله

هابی که از رو ی دل مام تفالهی خونهمعلومه از پنجره

 .  رسمون ریختیم پایی  

دمش که آیهان از  نفهمیدم چقدر داشتم دید می  

ون رفت.  خونه بی   آشیی 

 

سینمابی تموم شد خانم، برای دیدن قسمت  فیلم -

 بعدی مجاب  امکان پذیر نیست. 

 

 هان؟ -
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. به مادرم گفته بودم یه  - خداروشکر خنگ هم هسنی

ه.   تست هوش هم از پرستار بگی 

 

بطری شی  رو رس کشیدم و بعد که پایی   آوردمش 

 آخیشی گفتم. 

 

 لیوان!!!  -

 

 تاکیدی با صدای بلند رسم داد کشید. 

 

 دوست دارم. بابت خوردنمم باید جواب پس بدم؟ -

 

توی این خونه بابت تک به تک حرکاتت باید جواب  -

 پس بدی. 
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اش رو هم جلوی صورتم زیادی جدی بود. انگشت اشاره

 با تاکید تکون میداد. 

 دوباره اداشو دراوردم و رسم رو تکون دادم: 

 

 چشم عباس آقا!  -

 

 آریا هستم...  -

 

 باشه عباس آقا.  -
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اینکه داشت دندوناش رو روی همدیگه فشار میداد و 

من از ته دل کیف میکردم که تونستم اعصابش رو به 

بردم باعث خورد ترین حالت ممکن تبدیل کنم لذت یم

سم بابت از دست دادم این همه نیم ی از اسیی شد چی  

 پول رو کم کنه. 

 

یلت رو جمع فکر کنم متوجه نشدی که باید بری وسا -

؟  کن 

 

 آقای... آقای عباس خان آریا.  -

 

 آریافروهر هستم.  -

 

 چشمام رو تند تند باز و بسته کردم: 

 

 خب آقا عباس خان آریا فروهر. ببی   منو.  -
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کردم صدام نلرزه تا بعد زل زدم به چشماش. سیع یم

خوام یه جورابی نفهمع چقدر درمونده و بدبختم که یم

ه. بهش التماس کنم کا  ر رو ازم نگی 

 

، من با مادرت قرارداد بستم.  -  ببی  

 

ییک نیست بگه قرار کشکه دوغه! چی دارم چرت و پرت 

 میگم! 

 

ر و زیان این قرارداد  - خب قراردادت رو بیار ببینم، ض 

 چقدره؟

 

، قرارداد یم  خوای از کجا بیاری؟الل بشی دنی  

 

 دست خودشونه.  -
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و بنده بابت تسویه شما جل و پلست رو جمع کن بر  -

م. حساب باهاتون تماس یم  گی 

 

 این پا و اون پا کردم و در آخر گفتم: 

 

درماب  ی پی  دارم، داره شییمببی   دادا... من یه ننه -

 میشه. 

 

لپم، زبونم، تمان نواچ انعطاف پذیر توی دهنم بخاطر 

 شد. گرفتم داشت زخم یمگازهابی که یم

ی به مامان نسبت داده. خدا منو ببخشه که همچی   چی   

ل پرت کردناش توی رسم. اصل الیه  من فدای اون کنیی

ها رو بند بزنه... اصل کاش همیشه موقع همیشه وسیله

شونه کردم موهام یه تو رسی دردناک بزنه. دردش به 

جونم که خدا نکنه خار به پاش بره. خدا جون مرگ من 

 منو ببخش از این زر زرا میکنم. 
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 30_ #پارت

 

بازی کردن توی تاتر و شب زنده داریابی که با بچه های 

کردیم خوب بهم یاد داده بود که چطوری دل دانشگاه یم

یه آدم رو آب کنم. من توی نقش بازی کردن حسابی 

ای بودم. اگر این وضعیت برامون پیش نیومده بود حرفه

 خواستیم برای یه تاتر خییل خوب قرارداد ببندیم. یم

هام روی صورتم اومد. همینطور که دا اشکبدون ص

گرفتم گذشت گوله گوله اشکام میومد. نفس یمزمان یم

 که بتونم صحبت کنم... 

م نیستا ویل مریضه، شکسته شده. هزینه - ی درمانش پی 

خییل باالس. بابام گذاشته مارو رفته من یه تنه باید کار 

 کنم خرج آبجیم و مامانم رو بدم. 
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 برداشتم و با تمام وجود فی   یه دستمال از 
روی کانیی

کردم. پر صدا همه ی انرژیم رو به کار گرفتم تا مثمر ثمر 

 باشم. 

یه عباس آقا... یه انشاهللا خدا مادرت رو نگه داره.  -

ات رو نگه داره... انشاهللا درد انشاهللا خدا این سه تا وزه

 .  بی پویل و نداری و بی پدری نکشی

 رو. بشور اون صورتت  -

صورتش رو جمع کرده بود و منم یه دستمال رو 

 کردم. میکشیدم به صورتم و پاکش یم

هاتو نگه داره که اگر خدا تن سالم بهتون بده. خدا وزه -

. من نباشم فردا کل موهای نداشته ات رو از ته یم کی  

. ببی   قدر حضور گوهر بار  کچل بودی کچل ترم میشی

 منو نمیدوب  دیگه. 

 اش. با ادب ب -

 بینیم رو کشیدم باال و محتویاتش تا مغزم رسید. 

 من با ادب تر از خودم توی این دنیا ندیدم.  -
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ت  - همی   دیگه با آدمای داغون تر از خودت معارسی

اییط هم داشته  کردی که وضعت این شده. شما هر رسی

 باشی بنده نمیپسندم که... 

 دستش رو به سمتم دراز کرد و رستاپام رو نشون داد: 

 همچی   آدیم پرستار بچه هام باشه.  -

 !  یه نگاه به رستاپای خودم کردم. به این خوبی

 از خداتم باشه مگه من چمه؟ -

ی، هرورت یه رنگه! به این میگن  - شبیه قویط اسمارتی  

 خوب؟

 نه مثل تو خوبه شبیه دهه اول محریم...  -
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که هام. همینم شد  من عاشق رنگای شادم، عاشق رنگ

 ی نقاشی رو انتخاب کردم. به نظرم رنگرشته
ی
ها به زندگ

روح میدن. مثل این عباس اگر سیاه بپوشی همش اخمو 

 میشی و نچسب و غی  قابل تحمل. 

 

 خداروشکر شبیه قویط اسمارتی   نیستم.  -

 

 کاری نکردم. بابابی بخدا من هیچ -

 

 یآرتا با ناله اومد توی اتاق و از اون طرف صدای گریه

کشید که من بدو بدو آیهان هم بلند شد. آیهان فریاد یم

ون.  خونه دوییدم بی   از درگاه آشیی 

صداش رو دنبال کردم که دیدم توی اتاق پدرش جلوی 

 های کف هم خون خالیه. تخت نشسته و روی پارکت
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کردم ویل همونطور که هنوز چشمام داشتم سکته یم

م رس جاش ای که کرده بودم نفسخیس بود و از گریه

 نیومده بود آیهان رو بغل گرفتم و بلندش کردم. 

 

 هیش، چی شده خوشگل من... کجا خوردی؟ -

 

دستم رو گرفتم پشت رسش که خیش خون رو حس 

سم ویل کردم. زیر لب یا امام رضابی گفتم و سیع کردم نیی

 واقعا ترسیده بودم. 

دستم رو روی زخمش فشار دادم. نمیدونم چقدر زخم 

 روی زمی   خوب  شده بود. بود که 

 

 یا خدا...  -

 

ون که کشیدمش  خواست بچه رو از توی بغلم بکشه بی 

 عقب و گفتم: 
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یمش بیمارستان.  -  بیی

 

 چی شده؟ -

 

حول کرده بود منم تمام تنم یخ بسته بود ویل باید 

کردم. آرتا هم از اپن سمت بغض خونشدیمو حفظ یم

 بوده. کرد بگه کار اون نکرده بود و سیع یم

 

 آرتا تو هولش دادی؟ -

 

زد روی تخت نه... نه من نزدمش. آیهان داشت منو یم -

 کردیم. بازی یم

 

همونطوری چرخیدم سمت جابی که انگار رسش خورده 

 بود و خوب  شده بود. 

 

 قشنگ به بابا توضیح بده چی شده.  -
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 عباس، برو ماشی   رو حاض  کن.  -

 

 بچه ها!  -

 

 عصباب  جیغ کشیدم: 

 

ات! اینم نمیفهیم؟ اینطوری ی ننهبذارشون خونه -

 خوای سه تا بچه نگه داری؟یم
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خواستم شالمو بندازه روی رسم و مانتومو برداره توی 

فت. یعن   اون وضعیتم باز داشت بهم چشم غره می 

الدنگ که میگن همی   مرتیکه شل کمره! یه کم شعور 

اش ی بچهپاره شده نداره جای چشم غره فکر کله ی

 باشه! 

کرد. چنان ضجه کشید و توی بغلم گریه یمآیهان جیغ یم

گرفت. منم بی جنبه بدتر از اون زد که قلم آدم درد یمیم

سیلب راه انداخته بودم. صورتم خیس خیس بود. یه 

بینیمو میکشیدم باال و یه  جویبار تف هارو به گلو 

 نداخته بودیم. ی گریه راه ابرمیگردوندم! مسابقه

آرتا انقدر ترسیده بود که صداش درنمیومد. در کل آرتا با 

وجود شیطنت زیاد ترسو بود، آیل که گریه ی مادوتا رو 

دید اونم زد زیر گریه. مثل مجلس دور از جون عزا! این 

 ضجه بزن اون ضجه بزن... 

کردن ویل چند دقیقه بعد عباس و پش بزرگه هم گریه یم

 شد! د قشنگ جمعمون جمع یمصداشون نمیوم
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 بسه رسم رو بردی.  -

 

یهو آیل ساکت شد ویل آیهان همونطور به شکل سابق 

کرد و دست منم از خون رسش خیس و داغ بود. گریه یم

؟ باید چه خایک به رسم  اگر یه بلبی رسش میومد چی

 ریختم؟یم

از اون پشت یهو صدای ترکیدن بغض اومد و من یواش 

 زمزمه کردم: 

 

 بچه  -
ی

ای خاک بر رست که یه جمله هم بلد نیسنی بیک

 رو ترسوندی. شعور پدر بودنم نداری؟

 

با حرص بهم چشم غره رفت و یکیم چرخید تا آیل رو 

 نگاه کنه: 

 

؟ میخوای بیای بغل من؟آیل بابا، چرا گریه یم -  کن 
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 عصباب  بینیم رو کشیدم باال و توپیدم بهش: 

 

سوتون خوای هر پنج اگر یم - نفرمون با هم بریم سینه قیی

ش بغلت. بچه نشسته توی صندلیش به زور  بگی 

 خوای بیاریش جلو؟یم

 

 کرد ویل صداش کمیی شده بود. آیل همچنان گریه یم

 

 نیاز نیست تو به من بچه داری یاد بدی.  -

 

فعل که خودتونم هزار ماشاال کم از این سه تا ندارین. تا  -

ای داشتی   که سه تا بچه مشکل دیگهکردم االن فکر یم

رو به امون خدا ول کردین االن فهمیدم مشکلتون اینه که 

هاس. و عقل و فهمتون درست هم اندازه همی   بچه

 !  شایدم کمیی
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 گفتم: در گوش آیهان

 

ای دوست داری مگه نه؟ اگر یکیم تو پاستیل نوشابه -

یی رست خوب بشه درد رو تحمل کن  بریم پیش آقا دک

 خرم. ای یمبرات پاستیل نوشابه

 

 بعد رو کردم سمت آیل: 

 

 برای توام پاستیل خرش میخرم باشه خوشگلم؟ -
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بابای دماغوشونم کم اورد دیگه هیچی نگفت. به خدا که 

عقل و شعورش هم اندازه همی   بچه هاس فقط قد دراز 

 کرده. 

و. رسم حس کردم آرتا اون پشت تکون خورد و اومد جل

رو که چرخوندم دیدم بی   دوتا صندیل نشسته و با نگراب  

 مارو نگاه میکنه. 

شد فهمید که چقدر بزرگ و با درک تر از نگران بود، یم

اس. آرتا نزدیک به شش سالشه و به خوبی دوتای دیگه

 کنه. همه چی   رو درک یم

 

نگران نباش خوشگلم. داداشت زود خوب میشه. تو  -

 ست داری پشم؟جایزه چی دو 

 

 مظلوم کنار گوشم لب زد: 

 

 رسش خون اومده. درد داره؟ -
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ای که بهش تعارف کرده بودم رو نگرفت. اصل بی جایزه

با وجود اینکه کل شب و روز شبیه سگ و گربه بودن و 

کردن ویل با آسیب دیدن قصد کشیی  همدیگه رو یم

 هاش از بی   رفته بود. برادرش تمام کینه

 

م رسش درد میکنه ویل بیشیی ترسیده که گریه آره یک -

کنه. تو اگر بشین  عقب خواهرت رو رسگرم کن  من یم

ی خوشگل بهت قول میدم شب بابابی برات یه جایزه

 خره. یم

 

ی یارو زغایل رو ندید گرفتم و آیهان رو به چشم غره

 خودم فشار دادم. 

کردم توی بد مخمصه ای افتادم، گی  یه آدم حس یم

ون نفهم! البته اگر خییل شخصیت به خرج میداد و زب

ون.   منو توی این وضعیت اسف بار پرت نمیکرد بی 

 ازش اصل بعید نبود. 

 زیر لب غرید: 
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 پشم....  -
ی

 یک بار دیگه بیک

 

خب حاال توام انگار اموالشو مصادره کردم. جلو شیش  -

تا چشمشون واسه من آداب و رسوم صحبت کردن با 

 راه انداخته. فرزندانش رو 

 

آی که چه کیف  میداد شنیدن صدای اعصاب خرد کن 

 دندوناش که به همدیگه ساییده یم شد. 
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تونستم انقدر توی روز اول از یه نفر متنفر چطور یم

بشم. از اون صورت برنزه و اون چال گل گشاد گونه اش 

 داشت حالم بهم یم
ی

خورد! حتما آیهان هم اخم همیشیک

 وی صورتش رو از باباش به ارث برده! ر 

راستش بابای بدی نبودا، البته من این حرف رو بخاطر 

نگرانیش بابت رس آیهان میگم ویل طبق تعریفم از آدما 

 اونم توی دید اول این مرد بیشعورترین آدم روی زمینه! 

 

*** 

 #آریا

 

صدای جیغ آیل با گریه همراه شد و چند ثانیه بعد اومد 

و پرید روی من. خودش رو بهم چسبوند ویل  توی اتاق

صدای گریه اش تمویم نداشت. بوبی که توی بینیم 

ای جالنی نبود! قطعا یکیشون  پیچیده بود نشونگر چی  

ی وسط اتاق خرابکاری کرده بود... اونم از نوع شماره

 یک! 
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دست کشیدم به شلوار آیل و مطمی   شدم که پوشک 

هان با رس باند پیچی شده تنشه ویل چند لحظه بعد که آی

اومد جلوی در و زبونش رو گذاشت بی   لباش و به آیل 

 زبون درازی کرد قشنگ فهمیدم چه اتفاقی افتاده. 

 مامان دست به کمر جلوی در اتاق وایساد و گفت: 

 

 پاشو دست گل آقا پشت رو جمع کن.  -

 

مش  یه دسنی آیل رو بغل گرفتم و خواستم به مامان بسیی

 اش رو گرفت جلوم و گفت: که دست

 

-  .  خودت تنهابی

 

؟ -  یعن  چی

 

 یعن  همی   که شنیدی.  -
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 رو فرستاده 
ی

ه مداد رنیک سه روزی یم شد که این دخیی

ای که اینجا بود بودم بی کارش. حقوق همون یک هفته

رو بهش دادم و خداحافیط  کردیم. در واقع پرتش کردم 

ون...   بی 

ش، تمام بدبخنی های دنیا دقیقا این سه روز بعد از رفتن

روی رسمون آوار شده بود. اول از همه نم دادن سقف 

بود و بعد ترکیدن لوله های فاضلب که البته ربیط به ما 

 نداشت و کوچه رو به گند کشیده بود. 

 همونطور لباس آیل رو از تنش دراوردم و گفتم: 

 

تونم این سه تا رو جمع و جور کنم. من دست تنها نیم -

در من... من یه مردم این کارا کار من نیست از پسش ما

 برنمیام. 

 بیا یه دو روز کمکم کن ییک رو پیدا کنم. 
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دست به کمر وایساده بود و آیهان هم از کنارش جیم 

 فنگ زد. 

 

؟ حنی یک نفر  - چند نفر از دیروز تا االن تماس گرفیی 

 ره. هم حاض  نشده سه تا بچه رو با هم نگه دا

 

 ذارمشون مهد. یم -

 

بایدم بذاری... دو سه شیفت مهد بذار ویل بعدش  -

؟ شب موقع خواب یم ؟ آیهان چی خوای چیکار کن 

خواب رسش میشه؟ اگر ده بیست بار نکوبه توی رس ان 

ه!   بچه آروم نمیگی 
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خواستم بگم شما که دستش رو با تهدید آورد باال و 

 گفت: 

 

 ی کاق  مشکلت دارم. ندازهرو من حساب نکن. من به ا -

 

 . آیل رو گرفتم زیر بغلم و گذاشتمش توی حمام مسیی

آب رو باز کردم تا وان پر بشه و یکیم بازی کنه. تمام 

اسباب بازی های مخصوص حمامش رو ریختم توی وان 

 و خودش رو هم گذاشتم داخلش. 

ون کشیدم و گفتم:  تم رو از رسم بی   تیشی

 

 چیکار کنم؟ -
ی

 مییک

 

 اینا مادر ندارن؟ -
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اسمش که یم اومد اخمام به همدیگه گره یم خورد. سینه 

ام سنگی   یم شد و رگ های عصبیم به درجه ی ترکیدن 

 یم رسید. 

 

 هزار بار گفتم اسم اون رو جلوی من نیار.  -

 

. هر چی باشه باید  - اینا بچه های اون زنم هسیی 

 مسئولیتشون رو قبول کنه. 

 

در گرفتم. زل زدم توی چشمابی  دستم رو به چهارچوب

که شنی به چشمای خودم بود و نگایه که بهش حق یم 

 دادم: 

 بچه هام وجود  -
ی
نیم خوام حنی حضورش هم توی زندگ

داشته باشه. کش که لیاقت مادری نداره اسمش هم باید 

از توی شناسنامه ی بچه هام خط بخوره. حاض  نیستم 

 بیوفته دست اون. هام  حنی رس سوزب  از تربیت بچه
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بخوای نخوای مادر بچه هاته. در ضمن فکر کردی با  -

این وضعیت بچه هات خییل باتربیت میشن؟ مثل خییل 

؟ آریا به خودت بیا. سه تا بچه محبت  باالرسشون هسنی

 یمخوان، عشق یمیم
ی

خوان. تو حنی خوان، رسیدگ

. یدونشم نیم  توب  براشون فراهم کن 

 

 بسه مامان...  -

 

 صداش رو برد باال: 
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بسه و کوفت... بسه و درد! یه نگاه به خودت بنداز. یه  -

ه ی بیچاره رو بدون  نگاه به خونه و زندگیت بنداز. دخیی

دلیل فرستادی رفت. یه هفته اینجا بود بدون اینکه آب 

از آب تکون بخوره. یک بار هم شکایت نکرد. روزی هزار 

... بار این بچه ها یم  پریدن رو رس و صورتش باز هیچی

 

ه نارنچی کله  نذاشتم حرفش رو تموم کنه. من از اون دخیی

هویچی متنفر بودم. از ظاهرش از رفتارش و از اون طرز 

هام رو تربیت کنه حرف زدنش. اگر قرار بود اون بچه

تربیت باشن و اصل کش هم ترجیح میدادم همینطور بی 

 تربیتشون نکنه. 

حظه که کنار بچه های من بود مساوی یم شد هر یک ل

 با تربیت غلطشون و من اصل این رو نمیپسندیدم. 

 

بی تربیته... من خوشم نمیاد بچه هام پرستار بی تربیت  -

داشته باشن. این بچه ها معلم دارن، مربی دارن، هر روز 

 کلس موسیفی و ورزش و هزار کوفت و زهرمار... 
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ندیدم. بچه با پول بزرگ نمیشه من ازش بی تربینی ای  -

خواد. تو مگه بخاطر همی   از بابات آریا بچه محبت یم

؟ چقدر از زندگیت از پدرت راض  بودی که  دور نیسنی

؟خوای به شیوهحاال خودت یم  ی اون پدری کن 

 

به سمت آیل نگاه انداختم. برای خودش مشغول آب 

بازی بود. حمام نقطه ضعف کوچیک ترین عضو 

واده ام بود. هر لحظه از روی میتونسنی با آب بازی خون

آرومش کن  و ساعت ها یم شد اون تو برای خودش 

 مشغول باشه. 

 

 بابابی رسدت نیست؟ -

 

اصل بهم توجه ای نکرد. جلو رفتم و دستم رو زیر آب 

گرفتم وقنی از خوب بودن دماش مطمی   شدم شی  آب 

 رو بستم و اجازه دادم خودش رسگرم باشه. 
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خوشم نمیاد. ازش خوشم نمیاد. از ریختش حالم بهم  -

 میخوره. 

 

یک ماه تموم دنبال پرستار بودم. تهش یم اومدن دو  -

. تو چند روز درماه خونه  روز تحمل میکردن یم رفیی 

؟ من ییک شبیه به این ها بزرگ کردم این سه تا رو  نیسنی

 نمیشه یه جا بند کرد. اون ستاره هم... 

 

 گفتم: جدی و بلند  

 

 اسم اون حروم زاده رو نیار.  -
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رسش رو تکون داد. نفسش رو فوت کرد و نگاهش رو از 

روی صورتم گرفت. مامان با من غصه میپخورد، با من 

 یم
ی
 شد. کرد و با من حالش عوض یمزندگ

شاید همیشه ظاهر جذابش غلط انداز بود ویل اون 

 کرد. هاش رو توی ظاهرش قایم یمغصه

یه جابی وسط قفسه ی سینه ام رو نگاه یم کرد. قبل 

ه بود تتو  چشم هاش همون جابی که مامان بهش خی 

های زب  ام، چشمی سینهشده بود! درست وسط قفسه

 که با نگاه کردن 
ی

که بی نهایت به پشها شبیه بود... رنیک

 ها شد! شد غرقش شد و مسخ اون چشمبهش یم

نقش زده بودم ویل حاال چند  نگاهش رو روی سینه ام

ی داده  مایه میشد که جاش رو به چشم ها و صورت بیی

ون اومده بود.   بود که از وسط سینه ام بی 

درست مثل خشیم که توی این شش ماه از سینه ام 

ون یم اومد. مثل خشیم که میمیک صورتم رو تغیی   بی 
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داده بود و تمام اخلقیاتم رو دستخوش خودش کرده 

 بود. 

 کرده بودم زمی   تا آسمون 
ی

من با آدیم که ش سال زندگ

فرق داشتم. من خودم رو هم نمیشناختم. این آدم 

عبوس جدید که حوصله ی هیچ کس بجز بچه هاش رو 

 نداشت رو نیم شناختم. 

 

تونم بکنم آریا. باید به خودت من هیچ کمیک بهت نیم -

م خونه... مراقب بچه ها باش ه مچنی   بیای. من دارم می 

 خودت. 

 

 پشتش رو به من کرد و رفت. 

دستم همونجا روی چهارچوب در مشت شد. چشم 

بستم و رفتنش رو ندیدم. تنها کش که همیشه و همه جا 

پشتم بود رسور بود که حاال اون هم رفت. مشتم رو 

کوبیدم به چهارچوب و پای دردناکم رو بلند کردم تا برم 

 داخل حمام. 
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براش توی تلویزیون کارتون گذاشتم  آیل رو حمام کردم و 

و شیشه اش رو دادم دستش که بخوابه. تنها سلچ که 

در برابر این دوتا کوچولوها داشتم حمام کردن بود. آرتا 

مشغول پیل استیشن بود که آیهان رو با داد و زور مجبور 

کردم بیاد توی حمام. مشکل اساش رسش بود که نباید 

 آب یم خورد. 

کردم... احساس یم کردم همی   چند روز   خییل صبوری

داد از اندازه ی یک عمر پی  شده بودم. غرورم اجازه نیم

م و در واقع اصل کش  هیچ کش به جز رسور کمک بگی 

 رو هم نداشتم. 
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من آدم توی خونه موندن و نشسیی  نبودم، اگر وضعیت 

 خل همینطور پیش یم
ی
ص رفت قطعا باید از افشدگ

 شدم. یم

شد تمام مراکز نا امیدم کرده بودن و هیچ کش پیدا نیم

که بتونم بهش اعتماد کنم. عمل من مونده بودم و سه تا 

 بچه ها... 

آیهان دقیقا وسط سالن شلوارش رو کشیده بود پایی   و 

لباس آیل رو خیس کرده بود. اینم از تربیت زنیکه! خودم 

 کردم که لعنت بر خودم باد! 

 

*** 

 

 سلم. رسور؟ -

 

؟ -  خوبی
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نفسم رو فوت کردم. رس آیل رو که توی بغلم بود 

 بوسیدم و گفتم: 

 

ه بیاد؟ - ب  اون دخیی  زنگ می  

 

؟ -  دنی  

 

چشمام رو بستم و موهای آیل رو با دستام به بازی 

 گرفتم. 

 

 نمیدونم اسمش چه کوفتیه.  -

 

خودت زنگ بزن ازش عذرخوایه کن و خواهش کن  -

 ه. برگرد
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ناراض  با اخیم غلیظ طوری که انگار از اون سمت تلفن 

ض  ون دادم و معیی یم تونه ببینه و حس کنه نفسم رو بی 

 گفتم: 

 

 مامان!  -

 

آیل تکون خورد و انگشتش رو روی صفحه ی تبلت 

خواستم آرومشون کنم تبلت و موبایل کشید. تا یم

دادم دستشون. انقدر پای تلویزیون و بازی های یم

امپیوتری بودن که خودم هم دلم یم سوخت ویل من یه ک

لشون نبودم.   تنه قادر به کنیی

با این که پشا تا ظهر و حنی بعد از ناهار مهد بودن ویل 

وی کمیک  از پسشون برنیم اومدم. حنی ستاره هم با نی 

 بهشون غالب یم شد. 

 

مامان و کوفت... هر وقت هر غلیط دلت یم خواد  -

 مامان؟ برو درستش کن  به بن بیم
ی

ست که یم رش مییک

 کن. برات شماره تلفنش رو یم فرستم خودت زنگ بزن. 
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 مامان لطفا!  -

 

این مدل عصباب  شدن مامان کامل برام ملموس بود. یه 

دستش رو به کمرش یم زد و وزنش رو یم انداخت روی 

پای راستش. ابروهاش رو توی همدیگه یم کشید و یه 

 ید بیشیی نیمه باز نگه یم داشت. چشمش رو برای تاک
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دوسش داشتم... چندین برابر بابا دوسش داشتم و این 

ام  کامل واضح بود. بی   من و بابا یه رابطه ی مملو از احیی

برقرار بود و هیچ وقت روی حرفش حرف نیم زدم، بابای 
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ی مه فکر کنی   مقتدر خونه  از چی  
 بیشیی

ی
ی ما از بچیک

ین شکل بود. ال  رو برای تک پشش به بهیی
ی
بته که زندگ

کرد. ویل رسور... همونطور که همه توی نگاه فراهم یم

کردن اول خواهرم بود و بعد مادرم! برام اول فکر یم

عزیزه و واقعا جای خواهر نداشته ام رو هم پر کرده. 

زدیم و از ی همدیگه یمحنی اگر هر روز توی رس و کله

 شدیم باز هم پناه همدیگه بودیم. دست هم ناراحت یم

 

آریا به خدا که دیگه به من هیچ ربیط نداره. پاتو کردی  -

ه رو یم خوام. گفتم  توی یه کفش که اال بل من این دخیی

ای نکن. گفتم این شهرتت رو دیده اومده پاپیچت بچه

شده گفنی نه عاشقم. بیا اینم بساط زندگیت بعد از 

 هفت سال. 

 

ش به ستاره؟آخر حرفا -  ت می 

 

دلخور و آروم گفتم. من زخمای تنم از رفیی  ستاره بسته 

نشده بود. بدنم پر از ترکش های بعد از رفتنش بود. 
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رفتن  که تموم شدب  نبود. نبودب  که هیچ وقت عضم 

رفت. نه خریت من توی گذشته از شد و از بی   نیمنیم

 رفت و نه وقاحت اون. بی   یم

ن اون رو با دستای خودم جلوی چشم رفیی  که نه... م

ون انداختم. گوشم رو  سه تا بچه هامون از در خونه بی 

روی التماسش گرفتم و چشمم رو بستم. حقش رفتار 

 بدتری بود. 

 

 نرسم؟ -

 

ه بدم میاد.  -  خودت خوب میدوب  چرا از این دخیی

 

 رسم رو پایی   انداختم و نفسم رو فوت کردم. 

 

. بچه چون شبیه ستاره بود  - ها بهیی باهاش خو یم گرفیی 

 چون شبیه مادرشونه بهیی باهاش کنار میان. 
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پوزخند زدم و از جا بلند شدم. چشمای آیل نشون یم داد 

ه.   که چند دقیقه دیگه خود به خود خوابش مییی

دونست و اون رو توی این خونه راهش داده بود. پس یم

نهیم و راهش  دونست با این کار چقدر بهم آسیب می  

 داده بود. عمده مشکل من همی   بود. 

شباهت بی حد و حرص این دو نفر... شباهنی که با وجود 

تفاوت رنگ مو و چشمشون به وضوح قابل تشخیص 

 بود. 
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انقدر شبیه بودن که من همون روز اول جلوی ساختمون 

وقنی داشت از عرض خیابون رد یم شد فکر کردم ستاره 

مش. اس و یم   خواستم با ماشی   زیر بگی 

 قدر بی رحمانه! 
 آره همی  

 

 چون شبیه ستاره اس ازش متنفرم رسور...  -

 

 تو عاشق اون زن بودی.  -

 

؟ یا بهش زنگ بزن بیاد یا خودم یه  - رسور بس میکن 

 نکبت بارم یم
ی
 کنم. فکری به حال زندگ

 

گوشی رو روش قطع کردم و روی زمی   پرتش کردم. آیل 

ر غرق بازیش بود که خم هم به ابرو نیاورد ویل من انقد

یک وار موهای رسم رو با دستام بهم یم  ریختم. هیستی 

من به یه زن زنگ بزنم و ازش درخواست داشته باشم؟ 

 صد سال! 
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من با لمس چند شماره روی صفحه ی گوشی و وارد 

کردن رمز همراه کارت همه رو به خدمت خودم درمیارم. 

است نیست کافیه اراده کن  تا با پول همه نیازی به درخو 

ات باشن. این دخیی فقط یه مشکل اساش داره و برده

تونه اس که البته بد هم نیست یماونم شباهتش به ستاره

 سیبل خوبی برای پرتاب های من باشه. 

صبح روزبعد من وسط استخری از اسباب بازی ها روی 

شن بود و آرتا زمی   خوابم برده بود. تلویزیون هنوز رو 

دیدم ویل جلوی تلویزیون به خواب رفته بود. آیل رو نیم

ها بود و لپش رو روی زمی   آیهان رسش روی پارکت

 گذاشته بود تا خنک بشه. 

طور رگباری پشت شد. همی   صدای زنگ خونه قطع نیم

رس هم زده یم شد و تمویم نداشت. رسدرد دیوونه 

و گرفته بود از توی ای که از شب قبل گریبانم ر کننده

مغزم سلم داد و بالشت روی پام رو طوری پرت کردم که 

به ام چرخید.   مبل جلوم هم چند درجه ای از شتاب ض 

 

 مگه این ساختمون صاحب نداره؟ -
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موهای کوتاهم رو به سخنی الی انگشتام نگه داشتم و 

کشیدم. زیر لب زمی   و زمان رو به فحش کشیدم و همی   

 ز کردم با عصبانیت داد زدم: که در رو با

 

 مگه این ساختمون صاحب نداره؟ -

 

دونم ویل خونتون خییل بی ساختمونتون رو نیم -

 صاحابه. 
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چشمم رو که کامل باز کردم دیدمش. با اون موهای سیم 

تلفن  که انگار از قصد به اون حالت زشت درشون اورده 

ی های فرفریش روی فریم عینک صوربی رنگ  بود. چیی

اومده بودن و رژ لب زرشکیش صورت بی آرایشش رو 

 نچسب تر کرده بود. 

صورتم رو از انزجار جمع کردم. حالم از ریخت و قیافه 

 اش بهم میخورد. 

ادامسش به اندازه ی یه توپ تنیس باد کرد و بعد که دور 

لباش چسبید با زبون اونو توی دهنش کشید. صورتم رو 

 یدم: توی همدیگه کش

 

 صاحبش جلو روت وایساده.  -

 

دستش رو جلوی صورتم تکون داد. خودش رو کشید 

جلو و طوری که انگار من اونجا حضور ندارم دستش رو 

 توی هوا تکون داد: 
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 من که صاحنی نمیبینم.  -

 

 از کنار بدنم توی خونه رسک کشید و سوبی زد: 

 

ه این همه راهو؟ بازار شامه!   -  گ می 

 

 م صحبت کنیم. باید با ه -

 

ل عصبانیتم اصل راحت نبود. رسم رو چرخوندم تا  کنیی

مطمی   بشم بچه ها هنوز خوابن و دوباره به سمتش 

 برگشتم. 

 

ا صحبت کردنم بلدین؟ من فکر کردم فقط پاچه گرفیی   -

 بلدین. ایک بریم صحبت کنیم. 

 

رو درمیاره که رسم رو انداختم حس کردم داره کفشاش

. یه پاش  رو پشت اون ییک پاش گذاشت ییک از پایی  
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ون بعد اون ییک پاش رو گذاشت  کفشاش رو کشید بی 

 پشت پای دیگه و بعدی رو دراورد. 

یه جوراب زرد ساق بلند پاش بود و شلوار جین  که تا  

وسطای مچ پاش بود. شایدم یکم باال تر... یه جا بی   

ساق و مچ! مانتوش هم که نیم شد اسم مانتو روش 

دقیقا یه بلوز مردونه بود که جلوش رو هم باز  گذاشت

گذاشته بود. تنها تشبیه این بود که شبیه به قویط 

 توی 
ی

ه. رستاپا رنگاوارنگ! یم شد از هر رنیک اسمارتی  

 رو نشون یم 
ی

استایلش یه نشونه پیدا کرد. اوج بد سلیقیک

داد. درست شبیه به جوجه هابی که یم خوان با لباس 

یم!  هاشون بگن ما اهل  هی 

 

تت رو به بچه های من انتقال نده.  -  آداب معارسی

 

 چشم عباس قیل. نکته ی بعدی لطفا...  -
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چه یادداشتم رو دربیارم نکته  فقط یه دیقه وایسا من دفیی

ی حداقل یه چی   داشته  برداری کنم خواسنی امتحان بگی 

 باشم از روش تقل بزنم. 

 

ن راهنماییش کنم که آیل رو خواستم به سمت اتاق مهما

از دور دیدم. قبل از این که عکس العمیل نشون بدم یه 

داد توی بغلم پرت شد کوله پشنی که فقط بوی ادکلن یم

 ویه قویط اسمارتی   مثل قرقی از کنارم رد شد. 

 

اوی من دورت بگردم نازدونه ی من. دردت به جونم  -

 خوشگلم. شی  یم خوای؟
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ویل از لحظه ای که دوباره دیدمش آروم صحبت میکرد 

رسدردم بیشیی شده بود. اول بخاطر این که تمام رفتارش 

روی نروم بود وبعد بخاطر اینکه شباهتش به اون آشغال 

یکم رو بیشیی  هر لحظه دیوونه ترم یم کرد و رفتار هیستی 

 و بیشیی یم کرد. 

خونه برد و منم کوله پشتیش رو  آیل رو با خودش به آشیی 

می   نهارخوری ول کردم. حنی عطر کوفتیش هم به  روی

ی عطر های اون زن حال بهم زن و گرم بود... اندازه

ین. قطعا شیشه ی ادکلنش  دقیقا همونطوری گرم و شی 

 هم بنفش بود... 

 یکیم پیش  رفتم تا رفتارش با آیل رو ببینم. 

بچه رو نشوند روی کانیی و مشغول گرم کردن شی  و 

موقیع که شی  گرم بشه و مکروفر بوق عسلش شد. تا 

بزنه اومد جلوی آیل وایساد و اول موهاش رو مرتب کرد 

و بعد بینیش رو به بین  کوچولوی آیل کشید و آروم 

 باهاش صحبت کرد. 

 شنیدم ویل آیل البته من حرفاش رو نیم

 کنارش آروم بود. 
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در کل آیل بچه ی بیقراری نبود. از اون دوتای دیگه 

ایط بهیی کنار یمروو  اومد. ن تر بود. زود جوش بود و با رسی

دردرس اصیل آیهان بود که چندین نفر هم نیم تونسیی  

 .  مهارش کی  

شیشه شی  رو به دست آیل داد و بغلش کرد. صورتش رو 

بوسید و روی زمی   گذاشتش. آیل هم طبق عادت به 

ش رو روی تختش بخوره.   سمت اتاقش رفت تا شی 

 

 بریم؟خب کجا  -

 

یه تای ابرومو باال انداختم. راه افتادم تا اون هم پشت 

رسم راه بیوفته. زماب  که به این خونه نقل مکان کردیم 

بابت داشیی  سوییت مهمان خوشحال بودیم ویل 

یم.   نتونستیم هیچ بهره ای ازش بیی
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 تا بیایم اینجا جا بیوفتیم اون اتفاقات کذابی افتاد و زند 
ی
گ

مون از این رو به اون رو شد و بعد اردوهای من و حاال 

 گره خورده ی شخصیم 
ی
هم که مصدومینی که به زندگ

 وصل شده بود. 

از دردی که توی پام پیچید یه لحظه وایسادم و بعد 

دوباره راه افتادم. جلوی در کنار ورودی و روبروی اتاق 

بود.  تعویض لباس مهمان دری بود که بل استفاده مونده

از اونجابی که قبل از مستقر شدنمون خونه رو مبله کرده 

بودیم اونحا هم وسایلش تکمیل بود و برای استقرار 

 خدمه و پرستار حاض  بود. 

بر خلف میل باطنیم یم خواستم هم اونجا رو بهش 

ایط رو براش بگم.   نشون بدم و هم رسی
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از کلید رو از جاکلیدی جلوی در برداشتم و قفل در رو ب

 کردم. 

 

 دارین؟ از این طبقه به زیر زمی   وصل  -
راه مخف 

؟ ی هسنی ؟ نکنه قاچاقچی ای چی    میشی  

 

آره قاچاق دخیی میکنم نه که خییل خوش بر و روبی یم  -

ین قیمت تقدیم شیخ های عرب کنم.  مت با بهیی  خوام بیی

 

 خودم جلو تر رفتم و وایسادم تا اونم بیاد داخل. 

 

 حمد! اینجا دیگه کجاس؟یا ابولقاسم الم -

 

 سوییتت.  -

 

زبونش رو گذاشت بی   دندوناش و یه چرچ  وسط 

ی زد و گفت:   سوییت دوازده میی
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ه این همه راهو!   -  گ می 

 

 رفت سمت تخت دو نفره و با باسن

 خودش رو محکم انداخت روش:  

 

زا. نرمه دوسش دارم.  -  مرش عباس می 

 

ندیل وسط اتاق ابروهام رو توی همدیگه کشیدم و به ص

 اشاره کردم: 

 

 بشی   اینجا.  -

 

پاشد وایساد و دستاش رو زد به کمرش. شالش دور 

گردنش پیچیده بود و آستینای لباسش یه وجنی براش 

 بلند بود. 
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وط ضمن عقد قراردادت اینه که تو اتاق  - حتما رسی

 خودمم نمیتونم هرجا دلم یم خواد بشینم. 

 

و بازی دربیار! بیا بشی   بذار جا پات سفت بشه بعد پر  -

 ببینم. 

 

ی کنان عقب کشید.  ی قی   ناراض  اومد و صندیل رو قی 

 

 بفرما جناب فروهر.  -
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تکیه دادم و دست به سینه نشستم. به رستاپاش نگاه 

کردم. نه یک بار بلکه چند بار تمام هیکلش رو رصد 

 کردم. 

خوشم  زیادی جلف و زننده بود! هیچ وقت از موی فر 

نیم اومد. به نظرم در مرتب ترین حالت هم نامرتب بود. 

ی به خودش نبینه.  انگار همیشه کثیف باشه و تمی  

ی موهابی که همیشه توی هم گره خورده باشه. مثل لونه

 کبوتر! 

 

خب... متاسفانه برخلف میل باطنیم باید حضورتون  -

 رو توی این خونه تحمل کنم. 

 

ور نیستیا. فقط جون مادرت من زیاد حال نمیکن  مجب -

رو االف نکن یا بگو بمون یا بگو برو. کم بدبخنی ندارم 

 برم دنبال یه کار و کاسنی زندگیم لنگه... 
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 زیر چونه ام رو خاریدم و گفتم: 

 

؟ داروهای مادرت؟ -  مگه به این کار نیاز نداشنی

 

چونه اش رو چی   داد و خواست جابجا بشه که یهو پاش 

می   و کم مونده بود خودش و می   با همدیگه  گی  کرد به

 .  برگردن روی زمی  

رسی    ع گلدون روی می   رو نگه داشتم و خودش هم بی   

ه و روی زمی    زمی   و هوا تونست می   و صندیل رو بگی 

 ! ای دست و پا چلفنی  نیوفته. متنفرم از دخیی

 

 من از زن دست و پا چلفنی متنفرم.  -

 

یه دخیی خانم جوان  آقا من شوهر ندارم و هنوز  -

 محسوب میشم. 

 

 بهش چشم غره رفتم و ادامه دادم: 
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 برسوب  از حقوقت  -
ی
ری که به این خونه و زندگ هر ض 

 کش میشه! 

 

ه بهش موندم و چشمای ورقلمبیده اش رو  همونطور خی 

 نگاه کردم: 

 

 قبیل.  -
ی

مرخیص فقط یک بار در ماه اون هم با هماهنیک

ودت بیاری اینجا. خودت به داری با خکش رو برنیم

اندازه ی کاق  مانع تربیت صحیح بچه هام هسنی دوست 

 ندارم ییک هم قماش خودت بیاد کنارشون. 

 

 و با پروبی تموم گفت: 
 یهو آرنجش رو گذاشت روی می  

 

آقای آریا فروهر. درسته که رئیس بنده محسوب  -

امتونو  امتون واجبه ویل لطفا شما هم احیی میشی   و احیی

گه دارین. دلیل نمیشه هرکس برای شما کار کرد شما ن
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. هرکش شخصیت داره  اینطوری باهاش برخورد کنی  

 و... 

 

 وسط حرفش پریدم: 

 

خوای هم بنده همینم که هستم. یم خوای بخواه نیم -

 هنوز هیچ قرار و مداری گذاشته نشده. 
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م ناز این به در اشاره زدم که یعن  یم توب  بری. من بیا

ه رو بکشم که بمونه؟ صد سال سیاه هم این کار رو  دخیی

 نیم کنم. 

 

درست میگن آدم معروفا اخلق درست حسابی هم  -

 ندارن. 

 

 زیر لب زمزمه کرد: 

 

 بی شخصیت.  -

 

لبش رو کج کرد و دندون نیش یه سمت دهنش رو به 

نمایش گذاشت. دندوناش که عی   برف سفید بودن با رژ 

ه اش    کامل ضد همدیگه بودن. لب تی 

 

-  
ی
بجه ها ساعت هفت و نیم باید برن مهد. رانندگ

 بلدی؟
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م؟ -  من باید بیی

 

ون زد و اومد جلو  دوتا کره ی بزرگ از توی حدقه بی 

طوری که صورت هامون به هم نزدیک شد و منتظر 

 جواب موند. 

 

م؟ -  انتظار داری بنده بیی

 

بهش نیم  سکوت هم نمیکرد اجازه ی صحبت کردن رو 

دادم. باید زبونش رو کوتاه یم کرد. البته برای زبون 

 درازش برنامه ها داشتم. 

 

ی.  - ی در ارسع وقت گواهینامه میگی  اگر نداری می 

 . یشون و ساعت دو برشون میگردوب  هفت صبح مییی

ی با  ش. آشیی  توی این فاصله هم به کارای خونه می 

در هفته میاد. خودته برای نظافت هم کمیک ییک دو روز 
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در عوض حقوق و مزایای همه ی کارهات رو دریافت 

 .  میکن 

 

 امر دیگه؟ -

 

بهش چشم غره رفتم تا حد خودش رو بدونه ویل انگار 

اصل براش اهمینی نداشت. خییل جلوی خودم رو یم 

ون. خییل  گرفتم که بلند نشم از خونه نندازمش بی 

ی بارش ن کنم ویل جلوی خودم رو یم گرفتم که یه چی  

 داشتم از تو خودم رو داغون میکردم. 

وع کرد به تاب دادن صندیل. دستش رو به می   گرفت  رسی

و صندیل رو روی دوتا پایه ی عقبیش تاب داد. یعن  

روی اعصاب و روان من خط خیط میکرد و هر لحظه 

 هم بیشیی به کارش ادامه میداد. 

 

 داریم صحبت میشینیما!  -
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هر ما صحبت میکنیم. صحبت البته جناب آقای فرو  -

 نشستن  نیست. 

 

از شدت حرص بابت سوبی ای که جلوش داده بودم و 

اونم ریلکس بدون اینکه بخنده مسخره ام کرده بود یم 

کم. مشتم رو روی می   کوبیدم و گفتم:   خواستم بیی
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 دوباره آدامسش رو باد کرد و گفت: 

 

ی نگ - فتم که از حد خارج بشه صحبتتون رو چی  

 تصحیح کردم. 

 

 عمیق نفس کشیدم و گفتم: 

 

 هشت و نیم صبحانه ی من حاض  باشه.  -

 

 پس بگی   برای چهارتا بچه پرستار یم خواین!  -

 

ب گرفتم. صندیل رو  با انگشت اشاره روی می   ض 

متوقف کرد و آدامسش رو پشت دندونش گذاشت و 

 محکم ترکوند. 

 

ج دقیقه برنامه ها تغیی  کنه باهاتون برخورد اگر پن -

 میشه. 
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 چشم.  -

 

 باورم نیم شد از دهنش چشم شنیده باشم. 

 

ی که دکیی بهشون  - برنامه ی غذابی بچه ها طبق چی  

میگه دقیق و مرتب چک میشه. مسائل تربینی شون 

طبق چاربی که مشاور کشیده ریز به ریز رعایت میشه و 

. خرید و با مشاورشون هم یم توب    آنلین در ارتباط باشی

ه میتوب  زنگ بزب  رسایدار برات انجام بده. حقوقت  غی 

 هم یک هفته ی آخر ماه ریخته میشه. 

 انگشت اشاره ام رو با تاکید باال گرفتم: 

 

در ضمن زماب  که من خونه هستم به هیچ عنوان  -

 .  مزاحم خلوت من نمیشی

 

 ! آخه نه که عاشق چشم و ابروتم هستم -
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خب خداروشکر که این تنفر دو طرفه اس و دل به دل 

 حسابی راه داره. 

 

*** 

 

یتیای مملکت همه شون  با دیدن این مرد فهمیدم که سلیی

از باسن مبارک فیل سقوط کردن. دروغ میگم بگو دروغ 

! شاید حاال استثنا داشته باشه و شایدم همی   یه 
ی

مییک

قلم زیادی  مورد خاص توشون اعجوبه باشه ویل این یه

 دیوونه اس. 

بدتر از همه هم اینه که حس خود شاخ پنداریش آسمون 

خدا رو پاره پوره کرده! بابا نکشیمون فوتبالیست 

 مملکت! دخیی کش عالم! 

البته من نیم شناختمش وقنی اسمش رو به دینا گفتم 

همچی   خودش رو به در و دیوار کوبید گفتم برد پینی 

ی از نزدیک دیده. نگو  این آریا عه رو میشناسه دنبال چی  

کننده اش هم هست. گل صفحه ی اینستاگرامش رو با 
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ژستای عجیب غریب و خود خفن پندارانه اش بهم 

نشون داد و قربون قد و باالش رفت. دینای ما هم خل و 

 دیوونه اس! 
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رسپیچی از قوانی   خونه مساویه با جریمه. پس خوب  -

. شب ها هم توی اتاق خودت یم دقت کن چیکار می کن 

. نوع پوشششت هم دقت کن اینطور شلخته  خوابی

 نباش! 
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به تیپ من یم گفت شلخته؟ من کیل برای انتخاب و 

ست کردن لباس هام وقت یم ذارم و جلوی آینه 

اهنای بابام رو که خداروشکر با  وایمیستم. تک تک پی 

ه امتحان یم کنم تا یکیش  باب میلم خودش بار نکرده بیی

 باشه اونوقت این بهم میگه شلخته! 

 

جناب دوست دارین براتون ماکش قرمز بپوشم شب به  -

 شب کاباره راه بندازم؟

 

یه نیم نگاه انداخت و لبش رو با تمسخر باال داد. نه این 

ییک واقعا از باسن اون فیلی خییل خییل گنده افتاده خدا 

 مونو به من ییک صیی بده حداقل. بابا جون ه
ی
مچی   زندگ

قهوه ای کردی با هیچ کاردگ هم جمع نمیشه. خودتم 

نیسنی بیای یه باری برداری من باید جور تورو بکشم. 

 انصاف نیست بخدا. 
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خاموشی شبانه ساعت ده و بعد از ساعت ده هیچ  -

صدابی نباید توی خونه پخش بشه. بچه ها باید عادت 

 .  کی  

 

ی یادش اومده باشه گف  ت: انگار چی  

 

ی پایی   و  - روزهای زوج مربی شنا دارن. باهاشون می 

 حواست بهشون هست. 

 

 آقای فروهر.  -

 

م و نزنم لت و پارت کنم.   مکث کردم تا نفس بگی 

 

من خوب به تربیت و مسائل بچه ها واقفم. نیاز به  -

توضیحات دوباره نیست. خداروشکر یک هفته بدون 

 کردم خییل هم خو 
ی

ب باهاشون مشکل باهاشون زندگ

 انس گرفتم. 
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 با چشماش به گردنم اشاره کرد و گفت: 

 

-  !  قطعش یم کن 

 

 چهار چشیم زل زدم بهش و گفتم: 

 

؟ گردنمو قطع کنم دیگه گ بچه هاتو نگه  - دیگه چی

 داره؟

 

 رابطه ات با اون پشه رو میگم.  -

 

چشمام رو بیشیی گشاد کردم. کدوم پشه رو یم گفت؟ 

 بود؟ پش از کجاش آورده
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ا تو زندگیت بیاد حواست از  - عشق و عاشفی و این چی  

بچه های من پرت میشه. من آدم رس به هوا نیم خوام. 

اینجا هم خونه ی خاله نیست بتوب  وسط روز ول کن  

 ...  بری بی

 

 با عصبانیت نگاهش کردم و صدام رو بردم باال: 
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اینطوری  درست صحبت کن آقا! به چه حفی با من -

؟  صحبت میکن 
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 با چشم به گردنم اشاره کرد: 

 

کش که اینطوری کبودت کرده قطعا اجازه نمیده توی   -

؟ . بهش گفنی  خونه ی یه مرد مجرد کار میکن 

 

دستم رو روی گردنم گذاشتم. ای خاک بر رست دینا که 

 یه بار دعوا کردن با تو باید من رو به این روز بندازه. 

 

پش من از اون موردای خاص و ورژن نه آقا دوست  -

 اروپاییه! 

 

چشت چشمم رو هم براش نازک کردم ویل بعد یهو 

 جدی شدم و گفتم: 

 

. با خواهرم  - ا نزنی  
ی خیی ندارین بیخود افیی وقنی از چی  

دعوا کردم البته به شما ربیط نداره که بخوام بهتون 
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ایطش  توضیح بدم. من وقنی قبول کنم اینجا کار کنم رسی

 رو هم رعایت میکنم. 

 

 رسش رو تکون داد و گفت: 

 

د  - ببینیم و تعریف کنیم. به هرحال باد بهتون اینو گورسی 

خوای میکردم، دنبال دردرس نیستم. اگر این کار رو یم

 روابطت رو کات کن. 

 

 زیر لب زمزمه کردم: 

 

 عجب نفهیم هستیا!  -

 

م به  از روی صندیل بلند شدم و خواستم دستم رو بگی 

ی واکنش ناخوداگاهم گر  دنم که یهو صدای شکسیی  چی  

 رو به همراهش آورد! وای اولی   گند... 
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گفتم از آدم دست و پا چلفنی خوشم نمیاد! در ضمن   -

ان فهم و شعورم هم به شما مربوط نیست، حد  می  

 خودتو از همی   االن بدون! 

 

خواستم چشمامو قیج کنم و زبونمو درارم ادای اون یم

اش رو دربیارم ویل خییل جلوی خودم رو سخرهی مقیافه

 گرفتم! 

من هم اصل دست و پا چلفنی نیستم! فقط هیچ کاری  

رو نیم تونم بدون خراب کاری و رس و صدا فیصله بدم. 

امکان نداره بدون صدا کاری بکنم. هرجا من هستم قطعا 

 جنب و جوش و رس و صدا هم هست. 

دو نصف شده بود برگشتم گلدون بیچاره رو که از وسط 

ون افتاده بود نگاه کردم.  و گل مصنوغ داخلش هم بی 

 گند زدی دخیی جون گند بو دار زدی! 

بدون معذرت خوایه خم شدم تا گلدون رو جمع کنم که 

پاش رو روی تیکه ی بزرگ گذاشت و فشار داد. اجازه 

نداد برش دارم و با فشار اونو به چندین تکه ی دیگه هم 
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به حاال اسلییی پاش بود! کاش اونم نبود تقسیم کرد. خو 

 پاش تکه پاره یم شد من دلم خنک یم شد. 

 

 نشنیدم.  -

 

رسم رو باال کردم و نگاهش کردم. درست جلوی پاهاش 

یه؟  ی داره؟ سادیسیم ای چی   بودم. مرتیکه کمبودی چی  

 شایدم باشه چمیدونم! 

 

 چیو؟ -

 

 معذرت خواهیتو!  -
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 ذارم رسجاش. خرم یملدون؟ خب یمبرای یه گ -

 

رسش رو تکون داد. چرخید که بره من رسی    ع دستم رو 

گرفتم به پاچه ی شلوار گرمکنش و اولی   زهرم رو ریختم. 

 تا تو باشی واسه من شاخ و شوخه نکشی عباس خان! 

داشت با صورت میوفتاد زمی   که خودمو شیدم سمتش 

 تم: و قبل از اینکه بیوفته زیر بازوشو گرف

 

خوب نیست مرد انقدر دست و پا چلفنی باشه، اونم  -

ورزشکار غیور و مشهور مملکت! به نظرم یه تجدید 

 نظری بکنی   عباس جان. 

 

 دستم رو هل داد و با حرص گفت: 
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 من پدر تو ییک رو درمیارم!  -

 

به شیوه ی رقص باسن کمرم رو تکون دادم و لبام رو 

 غنچه کردم. 

 

م آریا خان! اوف صد من بشی   ببی   چه آشی »  برات بیی 

؟ یه کار میکنم  روغن... حاال منو زور زوری تحمل میکن 

!  یه عز و   «جز بیوفنی

 

 داد زد و گفت: 

 

-  !  نچابی

 

 تو ییک چاییدی بسه! خود خفن پندار احمق...  -
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توی چهارچوب در پیداش شد با قیافه ی حق به جانب 

 و ابروهابی که باال داده بود گفت: 

 

 تونم با یه اشاره اخراجت کنم؟دوب  که یمیم -

 

... یم -  دوب  که به من نیاز داری! پس عمرا اخراجم کن 

 

 با حالت بیخیایل ابرو باال انداخت و گفت: 

 

! در ضمن، اتاقت دوربی   داره تمام رفتارت حاال یم - بین 

 ضبط میشه. 

 

چرخوندم ویل دوربین  ندیدم. کل اتاق بیست میی رسم رو 

یی نبود. اسمش رو گذاشته بود سوییت ویل یه اتاق بیش

 یه وجنی بود. 
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ها رودرواش نداشته باش بیا همی   االن جلوت لخت  -

 شم! 

 

ه.  -  بیی
 بدبخنی لختتم قشنگ نیست آدم یه لذبی

 

خم شدم همون تیکه بزرگه ی گلدون رو برداشتم و 

محکم بست  خواستم به سمتش پرت کنم که در اتاق رو 

گلدون با صدای مهینی محکم به پشت در   و تیکه ی

 خورد. 

 

 

 

 

 

 

 49رت_ #پا 
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ذارم لب جوب و بیخ تا بیخ یه روز قطعا رسش رو یم

برم! بچه ها که ننه ندارن بابا هم نداشته باشن عیب یم

گردم! مردک بی کنم دورشونم یمنداره خودم بزرگشون یم

 شخصیت نفهم! 

چرخوندم و دست به کمر وایسادم وسط اتاق. رسم رو 

 ورودی یه دوربی   دیدم.  باالخره باالی در 

دستام رو گذاشتم کنار گوشم و زبونم رو دراوردم. پشتم 

رو کردم و خم شدم باسنم رو تکون دادم و در آخر یه 

خط و نشون بزرگ توی هوا براش کشیدم تا بفهمه با گ 

 طرفه! 

 درسته دارم براش کار میکنم و حق داره از من انتظارابی 

داشته باشه ویل این مردک یالغوز هنوز نیومده برای من 

 شاخ و شونه میکشه! 

کی   تخم ان فکر یمبخدا که این معروف پعروفا دیوونه

مرغ دو زرده یم ؟ شیی  کی  

رواب  بدبخت! بیچاره این سه تا حیوونیک که بابای 

 احمفی مثل تو دارن. خاک بر رست مردک! 
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ی دوربی   رفتم باال. صندیل رو گذاشتم زیر پام و جلو 

آدامس توی دهنم رو دراوردم و کف دستم گردش کردم 

بعد قشنگ صافش کردم تا بزرگ تر بشه. یه زبون درازی 

جلوی دوربی   کردم و شاتاالق آدامس رو چسبوندم 

 روش. 

 

آها حاال بشی   تماشا کن عباس آقا! واسه من شاخ و » 

 «کشه. قزمیت! شونه یم

 

 ایی   و کلفه زیر لب زمزمه کردم: از روی صندیل اومدم پ

 

خداوکییل مردم بابا دارن مام بابا داریم. حیف که » 

 ! هنوزم دوست دارم مرادی جان! حیف که عزیز ترین 

 
ی
ویل اصل درست نبود اینطوری اسهال بزب  به زندگ

ت ها!   «دخیی

 

ه! توی کمد  در کمد رو باز کردم و دیدم اوووووف چه خیی

خونه کوچیک بود. یه گاز دو شعله و   ی خییلیه آشیی 
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شد تازه یم یخچال کوچیک. وقنی اون کمد بزرگ باز یم

 سوییت. 
ی

 شد به این اتاق بیک

همه چی   وجود داشت ویل خییل خییل ابتدابی و در 

جهت رفع نیاز. یه کمد تک درم بود که تونستم وسایلم 

 رو توش جا بدم و از رسی کوله پشتیم خلص بشم. 

یچ تقه ای بهش زده بشه باز شد و در بدون اینکه ه

ل خودش رو کشید توی  متقاعبا سیاه پوش عزادار می  

 خونه! 

 

 آقای فروهر یه سوال دارم.  -

 

 بفرمایید.  -

 

 شما با یابو نسبنی دارین؟ -
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ک  آره جونم رسخ و سفید شو! آره راحت باش اصل بیی

اب رو من راحت بشم خودم این سه تا دسته گل رو اعص

بزرگ میکنم ویل تو ییک بمی  که من از دستت راحت 

 بشم! 

 اتفاقا سوال من از شما همینه!  -

لبام رو جمع کردم و در کمد رو محکم بستم و توی روش 

 وایسادم: 

اگر اینگا اتاق بنده اس حس دارم توی حریم شخیص  -

خودم امنیت داشته باشم! رستونو عی   یابو نندازین پایی   

 خل. و بیاین دا

 اش رو روی پیشونیم گذاشت و فشار داد: انگشت اشاره
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ی منه و من هرطور دلم بخواد وارد اتاقا اینجا خونه -

 شم. آیهان بیدار شده برو بهش صبحانه بده. یم

با حرص وسیله هارو پرت کردم روی زمی   و از کنارش رد 

 شدم تا برم به بچه ی گند دماغ تر از خودش برسم. 

ز کاق  بود تا من بفهمم آیهان به گ رفته. همی   ییک دو رو 

انگار که کنی برابر اصل بودن هردوشون به دنیا اومده 

 بودن تا من رو حرص بدن. 

ببی   گ اینجاس داره بد اخلقی میکنه اول صبچ. آقا  -

 آیهان بخند ببینیم خنده ی گ قشنگ تره؟

آیهان غر غر کنان کف زمی   خوابیده بود و هر چند 

. لحظه ی  ک بار هم پاهاش رو میکوبید به زمی  

! یه ذره تربیت یاد این بچه ها  رسما فقط پس انداخیی 

 ندادن... 

کرد. از زیر بغلش گرفتم و بلندش کردم وبی همکاری نیم

زد که دستام رو از دورش باز خودش رو به هر دری یم

 کنم. 

؟ پنکک  - مگه تو نبودی که پنکک لبخند دوست داشنی

 یهان لبخند نزنه نمیتونه بخورتم. بهم گفت تا آ
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 موندم این زرت و پرتا رو از کجام درمیاوردم!  خودم

سه گذاشتمش روی زمی   و  وقنی دیدم زورم بهش نمی 

ی خونه. روشنش کردم و بهش رفتم سمت اسپیکر گوشه

وصل شدم. شاد ترین موزییک که به چشمم خورد رو پیل 

 کردم. 

 « ...  «دکیی جون دکیی

ذاشتم روی اسپیکر و خودم همونطور که گوشی رو گ

رقصیدم رفتم سمت آیهان. من معتقدم وقنی روزت رو یم

وع کن  اون روز برات فوق  با یه موزیک شاد و جذاب رسی

 العاده قشنگ میشه و کسل نخوایه بود. 
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آیهان یواش یواش اخماش باز شد. دستش رو گرفتم و 

لند شد. بغلش کردم و این بار خودش همرایه کرد و ب

رقصیدم و با زبون کج و معوجش همونطور که باهاش یم

شعری که کلمه های تک و توگ ازش حفظ رود رو 

خونه. یم  خوند بردمش توی آشیی 

روغن ریختم و ین دور باهاش رقصیدم و قر دادم. مواد 

 ی پنکک رو ریختم و باز باهاش قر دادم. آماده

د باباشه دیگه داشت آیهان گند دماغ که الحق خو 

خندید که چشم و لب پنکک لبخندیش رو کشیدم و یم

 براش گذاشتم توی بشقاب. 

برگشتم دیدم یه جوجه کوچولو وایساده جلوی در 

خونه و جوجه بزرگه هم چشماشو میماله و خمیازه  آشیی 

 کشه. یم

رفتم جلو و دستای آرتا رو گرفتم باال مجبورش کردم 

 برقصه. 

تمویم نداشت ویل بعد خودش اولش خمیازه اش 

 همرایه کرد. 
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آیل رو بغل کردم و با خودم بردمش کنار گاز تا با هم 

پنکک درست کنیم. اونم از پیل شدن پشت رس هم 

رقصید ویل من تمام ها خوشحال بود و نشسته یمموزیک

ی یم  کردم. مدت هم قر یم دادم هم آشیی 

شت می   باورش سخته ویل آرتا و آیهان بی رس و صدا پ

نشسیی  و صبحانه شون رو خوردن. بدون اینکه ذره ای 

  این اولی   وعده
ای بود که ی صبحانهمخالفت کی 

 گذشت. داشت با موفقیت یم

 

وع میشه.  -  بدویی   پشا کلس شناتون االن رسی

 

همون لحظه هم صدای موزیک قطع شد و من از حرص 

ل  فقط مشتم رو روی می   فشار دادم که خودم رو کنیی

 کنم و رسش داد نزنم. 

گریه. آرتا هم غر غر   آیهان گند اخلق که زربی زد زیر 

کنان خودشو لوس کرد و صداشو بچگونه تر از این  که 

 هست کرد و خواست باباش موزیک رو وصل کنه. 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

نمیشه بابا جان وقت شناعه. زود باشی   شاهی    -

 منتظره. 

 

ربی بچه شنیدم. حدس زدم ماولی   بار بود اسمش رو یم

 ها باشه. 

 یه نفس عمیق کشیدم و گفتم: 

 

آره بچه ها باباتون راست میگه. اگه گفتی   مایوهای  -

 خوشگلتون کجاس؟
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اولی   بار بود که قرار بود باهاشون کلس شنا برم. هنوز 

نیومدن مردک منو پرت کرده بود وسط گودزیلهاش 

ه.   نتونستم اصل بفهمم چه خیی

 

 تی   کلس شنا دارن. نگف -

 

 روشو ازم گرفت و گفت: 

 

 توجه نکردی!  -

 

 زیر لب غر غر کردم: 

 

خدایا یا اینو بکش من از دستش خلص شم یا منو » 

 «بکش از تمام بدبختیا خلص شم. 
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ی دوم خییل بلند بلند با خدات حرف نزن، گزینه -

 تره، مرگ من یه ایران رو عزادار میکنه. کارامد 

 

هر اعتماد به نفستون بیش از اندازه قشنگه، آقای فرو  -

به نظرم تعارف نداشته باشی   یه چی   و هندم بهش 

ین!   اضافه کنی   نصف جمعیت جهانو بردارین بیی

 

آیهان زودتر از آرتا با مایو و کلهش اومد  و مایوشو داد 

 دستم و خودش سیع کرد کلهش رو بذاره روی رسش. 

ک گنده بک شل کمرم بلوزش رو از رسش دراوردم، مرد 

ی کوفت کنه که یهو آیهان  خونه یه چی   رفته بود تو آشیی 

دستش رو گرفت جلوی بساط خاک بر رسیش و هی   

 کشید. 

 

آفرین پش قشنگم، هیچکس نباید ببینه. حاال پاتو بیار  -

 مایوتو بپوش. 
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بچه حسابی گیج شده بود. اونورم آرتا داشت سیع میکرد 

 مثکه موفقم بود. خودش مایوشو تنش کنه و 

 

 دنیس جون!  -

 

ی شلوارک آبی کاربنیش فرو پاش رو با دقت توی یه پاچه

 کرد و بعد دویم رو هم پوشید. 

 پاشد وایساد و کشیدش باال و گفت: 

 

 آیهان مثل من دودول داره؟ -

 

ای خدا این دیگه چی میگه؟ خب المصب برو از بابات 

س. من نیومده باید جواب این سواالتم ب دم؟ خدا بیی

 لعنت کنه اون بابای کمر شلتو! 

آیهان بند شورتش رو که سفت کرده بودم باز کرد و 

. با همون زبون کج و کوله  رسی    ع شورتش رو کشید پایی  

 اش گفت: 
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-  !  دارم دارم. آره آره ببی  

 

خواستم بکوبم وسط فرق رسم. رسی    ع آیهان رو بغل یم

 کردم و دوباره شورتش رو تنش کردم: 

 

 قرار نبود هیچکس نبینه؟مگه  -

 

 یه نگاه توی چشمام کرد و خندید. 
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خودشم میدونست کارش اشتباه بوده که اونطوری 

 میخندید. 

 

 هیچکس اجازه نداره ببینت باشه؟ -

 

 باز خندید! 

 ای درد چ مرض بچه جون! 

 

 فهمیدم یه دانشمند بزرگ  -
ی
دنیس جون، من به تازگ

 هستم. 

 

کنی   مغز متفکر خونه که مشاهده یمبله همونطور  

. با شیش سال سن همچی   قلمبه سلمبه حرف  هسیی 

زنه آدم فکر میکنه وسط دارالفنون بزرگ شده. شایدم یم

توی شکم مامانش وسط کتابای علیم بوده! تازه 

 عمیل و های تلویزیوب  موردعلقهبرنامه
ی

اش هم همیک

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

شل کمری  فضاییه! ییک نیست بگه بابا توام بچه همی   

 دیگه! 

 

آفرین دانشمند خوشگلم. باریکل که مایوتم خودت  -

. بیا بندش رو برات سفت کنم. یم  پوشی

 

آیهان از زیر دستم قل خورد و خودش رو همونط روی 

زمی   کشید و قل داد و چرخید. یه لحظه این بچه آروم و 

قرار نداره. فقط کم مونده بره کنار دیوار رسش رو بکوبه 

 بهش! 

 د شورتش رو بستم که گفت: بن

 

ی مگه نه؟ مثل آیل؟  -  دنیس جون توام دخیی

 

 رسم رو تکون دادم. 

 

 مثل آیل.  -
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یم رو با انگشتاش به  به موهام نگاه کرد و یه تیکه از چیی

 بازی گرفت: 

 

 خب یعن  توام دودول نداری.  -

 

آخه بچه جون تورو چه به این حرفا؟ این االن حرفه 

؟ اصل از  ب   کجات دراوردی اینو؟  می  

خونه اومد.  یهو صدای شلیک خنده از توی آشیی 

 ! چرخیدم دیدم انگار براش فیلم سینمابی گذاشیی 

وایساده دستش رو زده زیر چونه اش و با آیل دارن مارو 

. ای که خدا بزنه به اون کمر شلت! تماشا یم کی  

همینطور پس انداخنی بیا تحویل بگی  جناب آقای 

ینی مش  هور!!! سلیی

 

ا نقص عضون!  -  نه بابا جون، دخیی
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کردم کل صورتم لبو شده. انقدر خجالت احساس یم

م کشیده بودم که تمام تنم داغ کرده بود. یم تونستم بیی

ی هزارم بندازمش اش رو بچسبم و از همی   طبقهیقه

 !  پایی  

 

 بابا این که خییل بده.  -

 

؟ -  چرا بابابی
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ی و طبق معمول پرت آرتا پاشد  وایساد و آیهان یه چی  

کرد اون رس خونه. خونه نیست میدون جنگه. توپ 

 تانک فشفشه و در نهایت بوووووومب... 

 

-  .  چون مجبورن از پشت جیش کی  

 

وای خدا پش این کشفیات رو از کجات دراوردی آخه! از 

 ...  پشت! ای لعنت بهت یه وجنی

کردم آروم و سیع یم دستام رو گذاشته بودم روی صورتم

ی نگم.   باشم و چی  

شنیدم حنی حضورش وقنی باالی هاشو یمصدای قدم

 رسم وایساده بود رو حس کردم ویل رسم رو باال نیاوردم: 

 

الیک خجالت کشیدن و تظاهر کار خوبی نیست! آدم  -

 باید خودش باشه مثل کف دست. 
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 خواستم بگم آره مثل تو کِف دست چرگ باشم خوبه ویل

زبونم رو گاز گرفتم. از وقنی اومده بودم زیادی به پر و 

پای هم پیچیده بودیم و به نظرم فعل باید غلف 

 کردم. یم

 

، یه نقص عضوه دیگه.  - حاال عینی نداره خانم اسمارتی  

 . متاسفانه خییل از آدمای دنیا دچار نقص عضو هسیی 

 خدا بهتون صیی بده. 

 

 چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: 

 

در ضمن، پنجاه هزار تومان کش حقوق ماه بعد به  -

 دلیل سوزوندن ماهیتابه! 

 

با وحشت از جان پریدم. یه نگاه به قزمیت کردم و بعد 

خونه. بوشم بلند شده  رسی    ع خودم رو رسوندم به آشیی 

 بود ویل من حنی یک ذره هم متوجه نشده بودم. 
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تم و جیغ ماهیتابه رو همونطور با دست از روی گاز برداش

 اش ممکنه داغ باشه... زدم! اصل حواسم نبود که دسته

 

 سوختمممممم!  -

 

آیل زد زیر گریه و ماهیتابه افتاد جلوی پام. دستام بی 

حس شده بود و وقنی برشون گردوندم دیدم نوک 

انگشتام آماده ی تاول زدن هسیی  و داره ذوق ذوق 

 میکنه... 

دم توی دهنم ویل دستم رو تا جابی که جا داشت فرو کر 

ا حل  نوک انگشتام بدجوری سوخته بود با این چی  

 شد. نیم

 

وع اگر لوس بازیات تموم شد برو بچه - ها کلسشون رسی

 میشه. 
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 دهن حرف زدم: همونطور انگشت تو 

 

مشون؟ -  من باید بیی

 

 اون وامونده رو از دهنت دربیار.  -
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ون و خیس خیس ما لیدمش به دستمو کشیدم بی 

کردم. وای سوخت که کل حسش نیمشلوارم، از بس یم

 خدا داشتم میمردم: 
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م؟ -  من باید بیی

 

م؟یم -  خوای من بیی

 

ا این از این کارا هم بلده؟ باشعورم میتونه باشه فقط 

خودش ممانعت میکنه. چه با شعور شده کاش همیشه 

 قدر شعور شخصیت داشت مردک گنده! همی   

زیر شی  آب و خوشحال خپشحال به  گرفتمدستم رو 

 پهنای صورت خندیدم: 

 

آ قربون دستت ببی   فقط حواست به آیهان باشه دور  -

 استخر ندوعه. 

 

 ی تو یه الف بچه ام؟من مسخره -
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چشمامو بزرگ کردم و زل زدم توی چشمای پر از 

تمسخرش و بعد از کشیدن یه هی   محکم و پر قدرت 

 گفتم: 

 

؟نیم ای وااااای یعن   -  دونسنی

 

 ات میشه دویست هزارتومان. جریمه -

 

بدون اینکه آب رو ببندم اصل انگار دستم هیچ اتفاقی 

 براش نیوفتاده و اصل هم نمیسوزه بردمش باال و گفتم: 

 

آقا شاید دویست تومن  پول خوردت باشه ویل من   -

زندگیم به این یه قرون دوزارا وصله. یه میخوای زارت و 

 کن  االن بگوها.   زورت کمش

 

 دستم رو گرفتم به کمرم و خودم آخم درومد: 
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شما فعل خودت رو پاره پوره نکن ، در ضمن خرابکاری  -

 جریمه هم داره. 

 

یهو بگو بهت حقوق نمیدم دیگه. از بس خسیش  -

 بدبخت. 

 

خواست خودش رو بکشه زد و یمآیل از همون دور نق یم

و دویید چسبید به  توی بغل من که باالخره موفق شد 

پاهام. این بچه ها هم فهمیدن باباشون خل و چل و 

دن من تازه وارد رو بیشیی قبول دیوونس دل به دلش نیم

دارن. ویل خدابی منم دلم برای این نیم وجنی فسقیل 

فت...   چشم قلمبه می 

 

گ!  -  الیه بیی

 

گفتم و بچه به بغل خواستم از کنارش رد بشم که بازومو 

 ید: سفت چسب
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ی... یا  - یا درست کارت رو انجام میدی، خوبم پول میگی 

 . تورو بخی  و مارو به سلمت

 

نگاهش روی رس آیل که رو رسشونه ام آروم گرفته بود 

دونست که این بچه ها با من مهار نشست. خودش یم

 میشن ویل بازم سوسه یم اومد! گاو... 
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 رو نگه داشتم و به سخنی با ساعد دستم زیر باسن آیل 

ون که دیدم  شالم رو روی رسم انداختم. راه افتادم برو بی 

 اونم پشت رسم اومد. 

 

یف یم - ون تشی  برین بحمدهللا؟بی 

 

ی آسانسور رو فشار داد و دستاشو توی جیبای دکمه

سوخت شلوار گرمکنش فرو برد. دست چپم خییل نیم

گشتام انگار ویل دست راستم واقعا بی حس بود و ان

 جزوی از دست نبود. 

 

-  .  خی 

 

کمر آیل رو تکیه دادم به دیواره ی آسانسور تا کمیی به 

دستم فشار بیاد و نفسم بند بیاد اونم انگار کک و مکای 

روی صورتم زیادی براش جذاب بود که با انگشت 

 کرد. شمرد و داشت بازی یمکوچولوش اونا رو یم
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ینی تا لب استخرم  اومد ویل انقدر گوزوعه که بابا سلیی

کنه. بینه من راه رو بلد نیستم راهنماییم نیمحنی وقنی یم

عی   گاو فقط وایمیسته تا من خودم پیداش کنم. بابا صد 

رحمت به گاو این به اون بیچاره ی خنگ سیاه سفیدم 

 گفته زگ... 

 

خواستی   شخصا روی  بچه ها جناب شما که یم -

 چی دیگه گفتی   من بیام؟ نظارت داشته باشی   برای

 

با اون یارو که با یه تیکه شورت وایساده بود لب استخر 

ی  ش کرد و دست داد منم سلم کردم. عجب چی   احوالیی

بود المصب! خدابی اگر قراره حوریای بهشنی شبیه این 

م هر روز  وعده نمازم رو  5آقا شاهینه باشن من حاض 

د و زاهد خونم عابرس وقت بخونم نماز شبمم یم

 میشم... 

مون نمیاد شاید خدا دلش  ا تو واقعیت گی  واال از این چی  

 سوخت به ما بدبخت بیچاره ها تو بهشت از اینا داد... 

 زیر لب گفتم: 
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یم! »   «ما لب ساحلم بریم باید با خودمون آفتابه بیی

 

ای مورد پسندش باشی هرچقدرم نگاه فکر نمیکنم ذره -

ه! کن  نچ  که داری بهش مید  ی رو نمیگی 

 

 ها؟ -

 

دست به سینه به بچه ها که داشیی  توی آب دست و پا 

دن نگاه کرد. خدا تمام غرور و خود بزرگ بین  و  می  

های دنیا رو ریخته توی وجود این زغال اعتماد به نفس

 نچسب. 

 

. تلش نکن نیم -  توب  تورش کن 

 

 تازه دوهزاریم افتاد. مغزش معیوبه بخدا! 
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 57#پارت_ 

 

-  .  رست رو بیار پایی  

 

با تعجب بهم نگاه کرد. بریل اینکه مطمی   بشه دوباره 

 گفتم: 

 

-  .  قدت درازه رست رو بیار پایی  
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ابرو کجکیش که ثابت بود. اصل انگار یه ابروشو دوخته 

بود هل داده بود باال. همونطور با ابروی کج و پیشوب  

 جلو.  ای که یه طرفش چی   خورده بود رسش رو آورد 

سوخت رو از تن آیل جدا کردم و حالت دسنی که کمیی یم

خوای در یه جابی رو بزب  جمع کردمش و وقنی که یم

 استخونای پشت انگشتام رو کوبیدم به رسش. 

 رسی    ع رسش رو عقب کشید و بهم توپید: 

 

؟ -  چیکار میکن 

 

 هیچی مطمی   شدم توش خالیه!  -

 

 ا ابروشو هل داد باال: انگشتش رو باال گرفت و این بار دوت

 

چوب خطات داره پر میشه، دعا کن اون روی من رو  -

 نبین  وگرنه برات بد تموم میشه. 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 لبام رو غنچه کردم و زیر لب گفتم: 

 

تونه این روش عی   بولداگه اون روش دقیقا مثل چی یم» 

 «باشه؟

 

کردم و خودم رو داشتم قیافمم برای خودم کج و کوله یم

 دم. کر توجیح یم

 

 تونه شی  باشه. یه مردادی فقط یم -

 

 یهو با صدای بلند خندیدم: 

 

یزه...  -  شی  شی  پاستوریزه سوراخ بشه می 

 

 یهو آرتا از وسط استخر داد زد: 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

کاکائو با تیتاپ دنیس جون من شی  یم - خوام. نه شی 

 خوام. یم

 

آیل هم از خدا خواسته دستاش رو برد باال و پشت رس 

 رد: هم تکرار ک

 

... شی  دیریز) شی  بریز(.  - ...شی   شی 

 

صورتش رو سفت فشار دادم به صورتم و یه بوس محکم 

 از لپش کردم. 

 

 ریزم ناز من. چقدر شی  میخوری؟بریم باال برات یم -

 

 بعد رو به آرتا کردم و گفتم: 

 

کاکائو درست یم  -  کنم. کلست که تموم بشه برات شی 
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رفت قطعا آیهان یه پیش یم به نظرم اگر به همی   شکل

شد. غی  قابل تحمل و خود گوه اخلقی مثل باباش یم

 پسند. اصل هیچی براش مهم نبود. 

کلغ سیاه از دوست جونش خداحافیط  کرد و رفت. 

 خداروشکر با نبودش دنیا رو جای قشنگ تری کرد. 
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؟  -  شما پرستارشون هستی  
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و دیدم به نظرم جذابیتش رو از نزدیک تر که صورتش ر 

از دست داد. البته که مردا فقط با همون هیکل 

ن. ورزشکاری مشنی یم ی رو بیی  تونن دل هر دخیی

چشماش کوچیک بود و پوستشم خییل سفید بود. 

ایییین  من از پوست سفید متنفرم، از اونجابی که خودم 

برنج بودم و عی   یه تیکه یخ سفید بودم  همیشه رنگ شی 

 خورد. پوست سفید حالم بهم یماز 

 

 بله.  -

 

لشون سخت میشه.   -  کنیی

 

دم. رسم رو تکون دادمو آیل رو به دست دیگه ام سیی

کلوم حرف بزنم باهات ببین  چی بهم گذشته حاچی من دو 

. و یم ب  گذره حنی همی   دو کلومم دیگه باهان حرف نمی  

 مثل خیلیا... 
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م  و برای خودم برای همی   سیع کردم ازش فاصله بگی 

 دور استخر راه برم و با آیل شعر بخونم. 

 

*** 

 

ها رو زودتر بخوابون، خودت هم توی اتاق امشب بچه -

 یکیشون بخواب. 

 

یه هفته بدون حضورش گذشته بود. خداروشکر که وقنی 

کردم. وقنی که بود باید نبود فقط باید بچه ها رو مهار یم

پایید یم کلغ رو تمام مدت یه چشمم این کج و کوله ی  

که خدابی نکرده یه بهونه دستش ندم که دو دقیقه بعد 

 ایم کنه یا از حقوقم کش کنه. قهوه

 که ته کابینت پیدا 
ی

دستم هم به زور پمادهای سوختیک

 بستمش بهیی شده بود. کرده بودم و هر روز یم

 

 اگر بخوابن...  -
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؟ -
ی

 در جواب من چی مییک

 

ون چپوندم توی دهن آیهان و یه قاشق دیگه به زور کارت

 ام رو باال انداختم. شونه

 

 چشم.  -
ی

 یاد بگی  فقط بیک

 

 چشم عباس آقا.  -

 

 ممنون.  -

 

باید برم یه تحقیق کنم بفهمم با چه ماده ای میتونم یه 

طوری بکشمش که کش شک نکنه. اخرش یا این منو 

شد من که شک میفرستاد تیمارستان یا خودش کشته یم

 ندارم. 
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عت هشت شب بود که خاموشی زدم. مطمی   بودم سا

ه خوابش نیم
ُ
بره ویل عجیب بود که همه آیهان زودتر از ن

ی اتاق کلغ خان خوابیدیم و با هم روی تخت دو نفره

 بچه ها خییل زود خوابشون برد. 
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 دمر خوابیدم و مشغول گشت و گذار توی گوشیم شدم. 

هاشون رو گذاشته ای ژوژمانهاخر ترم بود و همه عکس

ی بابا رو ی گلوم رو گرفت. شمارهبودن. یهو بغض همه

ی حال بهم زب  که خاموش بودنش رو گرفتم و جمله

کرد بغضم رو پررنگ برای بار هزارم توی گوشم تکرار یم
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تونستم یه کاری شد... کاش یمتر کرد. کاش پیداش یم

 کنم! 

سمش اون باال گوشی رو رفرش کردم و با دیدن ا صفحه

رو گذاشتم کنار و رسم رو فرو بردم توی بالشت... لعنت 

 کنم. 
ی

 به من که باید اینطوری زندگ

عکس یه تابلوی بزرگش رو پست کرده بود... تابلوبی با 

. ایده اش برداشت شخیص از فیلم جدابی نادر از سیمی  

 رو من بهش داده بودم! 

 اش باور داشتم. هچقدر عایل شده بود، من به توانابی 

ی  الیکش نکردم. خواستم از عکس عبور کنم که یه چی  

بی اراده باعث شد دستم رو روی اسمش فشار بدم. 

Madi حنی . ... دوست داشت همه مدی صداش کی  

یش استادا هم به مدی یم شناختنش. یه طورابی اسم هی 

 شده بود. 

ه ی گوشی قطع بود برای همی   وقنی اسم دینا باالی وییی

هص  ای زد. فحه اومد نه صدابی از گوشی دراومد و نه وییی

 

 «برگشتش؟» 
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کنه اگر جلوی این کلغ اینم چقدر دلش خوشه! فکر یم

سیاه سیی  بشه اینم یه دل نه صد دل عاشقش میشه و 

تش. خواهر ما یه تختهمیاد یم  اش کمه. گی 

 

 «اره چند ساعنی میشه. » 

 

؟برام لوکیشن یم»   «فرسنی

 

ز قبل اضار داشت که بیاد بهم رس بزنه. وقنی زیر چند رو 

ام آبچی خانم ضفا زبونشو کشیدم فهمیدم من بهونه

خواد به خواهرش جهت دیدن جناب عباس کلغیان یم

قدر خوشبخت و مورد لطف کنه و بیاد دیدنش! همی   

 اهمیتم... 

 

، امروز مدی زنگ زد بهم شماره»  ات رو راسنی دنی  

 «خواست. یم
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 ر اول نبود. گوشی رو دو دسنی گرفتم طاق باز خوابیدم. با

 

 «کاراشو توی اینستاگرام دیدی؟» 

 

فعال کنم همه ی دوستای قبل از اینکه اکانتم رو غی 

شون پیجاشون قدیمیم رو با یه پیج فیک فالو کردم. همه

شون پست بازه و از کاراشون و حال و هوای روزمره

کار رو کردم تا بجای دنی     ذارن ویل محض اطمینان اینیم

یه شخص مجهول دنبالشون کنه. دوست داشتم از دور 

ببینمشون و زیر نظر داشته باشمشون. آرزوهاشون هم 

ردیف آرزوهای من بود... یه مشت بچه نقاش که همه 

 
ی
شون رنگ پاشیدن و غرق شدن توی تابلوهاشونه. زندگ

 کردم مطمی   بودم که دقاگر همی   کار رو هم نیم

 کردم. یم

 

 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار
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گفت یه یاروبی بهش پیشنهاد آره، کفم برید. یم» 

خواد اسپانشینگ داده گفته خییل کاراش قابلیت داره. یم

اسپانشش بشه جاهای مختلف براش نمایشگاه بذاره. 

 «که حسابی نونش توی روغنه... مثل این

 

لبم تلخ خندید. براش خوشحال شدم. اول بخاطر اینکه 

دیگه من  نیستم که بخاطرش پا روی این استعداد 

تونستم به خاصش بذاره و بعد بخاطر اینکه من هم یم

 خییل جاها برسم! 

سوخت. حاال بجای فقط دل خودم به حال خودم یم

ها دستامونو با تیی  بشوریم یا اینکه وسط کارگاه با بچه

یم، وسط سه تا   شدن با قیچی بیی
ی

موهامونو بخاطر رنیک
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ام رو ه خوابیده بودم و حشت روزای نداشتهبچ

 خوردم. یم

 

 « ...  «نگرانته دنی  

 

جوابش رو که ندادم خودش دوباره فرستاد. من هم 

دونستم که نگرانمه ویل واقعا االن هیچ نیازی به یم

بود ازش هیچ نگراب  کش نداشتم. اوب  که باید نگران یم

ی نبود اونوقت باید فکر نگراب  اینا   کردم. رو یمخیی

 

دونم تو ها! خودمونیم یمدنی   خییل دوست داره» 

دوسش نداری ویل به نظرم بهش فرصت بده. آدما باید 

با کش باشن که دوسشون داره نه کش که دوسش 

 «دارن! 

 

واسه من آدم شده! منو نصیحت میکنه... االن اگر کنار 

کرد تا دیگه برای من دستم بود یه پش نوش جون یم

 سوف نشه. فیل
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 خودت باش. » 
ی
 «فیلسوف جان فکر زندگ

 

دلم براش سوخت بخدا. آبچی خدا ازت تقاص » 

هیم  «ها. دلشو نشکون! گی 

گوشی رو خاموش کردم. واقعا اعصاب رسی و ور های این 

دیوونه رو نداشتم. دقیقا االن توی سنیه که به همی   

تر ی مهربان کنه. واسه مدی شده دایهیم مزخرفات فکر 

 از مادر! همینو کم داشتم. 

گفت مدی واقعا مدی خوب بود... دینا هم درست یم

عاشقم بود ویل من فقط به چشم یه دوست خوب 

ترین دوستم بود. کش که همه کردم. صمییمنگاهش یم

ها بهم ی بچهجیک و پوکم باهاش بود و حنی از بقیه

وقت نقشش از یه نزدیک تر بود ویل برای من هیچ

 ست خوب بیشیی نبود و نخواهد بود. دو 
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ی من عشق و ی منه! واسهحاال بگو عاشق و دلداده

 شه یا آرامش زندگیم؟عاشقیش صاف شدن بدهیام یم

آروم از روی تخت اومدم پایی   و پاورچی   پاورچی   از 

تخت دور شدم. آیهان یه چرخ دور خودش زد و یه 

دیگه تکون نخورد مطمی   صدابی هم درآورد ویل وقنی 

 شدم که خوابه. 

 یماگر خودم رو به یخچال نیم
ی

مردم. رسوندم از گرسنیک

البته اشتهای کاذبه چون تنها سلح من دربرار ناراحنی پر 

تونم یه دیگ بزرگ باقایل پلو بذارم خوریه. طوری که یم

جلوم و بدون اینکه یه ثانیه وقفه بی   قاشقا بندازم تند و 

تونم م. حنی توی موقع عصبانیت و ناراحنی یمتند بخور 

دم که رسی    ع ترین غذا خوردن مسابقه هم بذارم و قول یم

 تاری    خ جهان رو رقم بزنم. 
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ون. یه قابلمه ی عدس پلو رو از توی یخچال کشیدم بی 

پاتیل عدس پلو بود... حنی اگر فقط یه پیمونه برنج برای 

 مونه! بعد یمعدس پلو بذاری قطعا یه پاتیل برای روز 

با اینکه غذای مورد علقم نبود و خشک خشک فقط 

خونه و ام کنه ویل نشستم گوشهتونست خفهیم ی آشیی 

وع کردم به خوردن. انقدر که دیگه نفسم باال نیاد.   رسی

ای که قبل میومد خونه رو تمی   کنه هم انگار اون بیچاره

جدیدا زن  نتونسته بود با این کلغ سیاه ارتباط برقرار کنه

رسایدار برج که اسمش مهتاب بود برای پخت و پز و 

کاری یم اومد. خدابی توی تمی  کاری عایل بود ویل 
تمی  

ی بود که توی دنیا وجود داره. یم  تونم بگم بدترین آشیی 

آما! انقدر گشنه بودم که ساچمه پلوی خشکش برام 

تونستم چشمم رو ببندم خوشمزه ترین غذای دنیا بود. یم

ای بزرگ فکر کنم! حنی یم و  تونستم به به یه پییی 

ابی بعد از کلس تو کافهسیب  و پنی 
های دنج انقلب زمین 

 فکر کنم. اوووووم.... 

 

؟ -  تو گ هسنی
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قاشق توی دهنم موند و دستم شل شد. چشمام رو که 

خونه روشن بود و یه مرد تاس ویل  باز کردم چراغ آشیی 

خونه خوش هیکل با یه رکابی و شل وارک کوتاه وسط آشیی 

 وایساده بود! 
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ل زدیم توی چشمای همدیگه و من 
ُ
هردو چند ثانیه ز

قابلمه رو از روی پام پرت کردم زمی   که با صدای بدی 

 خرد شد و به چند تکه تقسیم شد. 
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ون و سیع کردم  قاشق رو به زور از توی دهنم کشیدم بی 

رت بدم ویل پرید توی قو  ی محتوی دهنم رو یهو همه

 گلوم و چشمام سیایه رفت! 

ی محکم خورد وسط کتفم و چشمتون روز بد  یهو یه چی  

ام به جلو پرتاب شد. های باد شدهنبینه تمام محتوی لپ

چشمم رو که باز کردم تصویر کلغ سیاه تنها کش بود که 

 از پشت اشکابی که داشت چشمام رو میسوزوند دیدم. 

 

 شد! داشت خفه یم -

 

 صدا از کنارم گفت: 

 

 حالت خوبه؟ -

 

یه دستم رو بردم باال و با رس تکون دادن فهموندم که 

حالم خوبه. یکم که تاری چشمم خوب شد و تونستم 

ای کلغ سیاه رو دیدم! ترکینی از بهیی ببینم لباس ساچمه
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کلغ و ساچمه پلو جلوم وایساده بود و داشت از شدت 

 شد. حرص منفجر یم

 

ین آریا االن منفجر میشه. کم  -  ی   بگی 

 

 صدابی که کنار گوشم بود اینو گفت و من با 
همی  

خونه  چرخوندن رسم چند نفر دیگه رو هم تو درگایه آشیی 

 دیدم. 

یاقمر بن  هاشم! درسته دیگه؟ مامان همیشه همینو 

 گرفت. گفت جواب یمیم

و باز کردم ویل مثل اینکه قمر بن  هاشم  چشمم رو بستم

ان جواب نداده بود و هنوز یه کلغ سیاه با محتوی ج

 ی له شده جلوم بود. گوجه

 

؟آریا خونتون دخیی قایم یم -  کنی  

 

غضبیه برای خودش.   آریا تکون نخورد. می 
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ونه  ای توی ادامه گفت: صدای ظریف دخیی

 

-  ... ه! موهاشو ببی    چقدرم با نمکه مثل کارتون دلی 

 

م به همدیگه و اونا برای من و کلغ سیاه زل زده بودی

 کردن. خودشون همینطور پشت رس هم اظهار نظر یم

ی  آب دهنم رو  قورت دادم و چرخیدم سمت دوتا دخیی

که اونجا وایساده بودن. اوف همچینم شاش بلند و 

جون بودن! قد و باالی تو رعنا رو بنازم با اون موهای 

 لخت خوشگلت... 
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ای. چه یک بود و اون ییک هم قهوهیکیشون موهاش مش

 شون شبیه هوی    ج گندیده نیستا! حایل میکی   مردم کله

 مشتم رو گذاشتم جلوی دهنم و رسفه کردم: 

 

 اوا سلم، آریا جون منو معرق  نکرده؟ -

 

بهش اشاره کردم که دیدم اوه اوه اگر ترک صحنه نکنم 

جا پر از ترکش میشه. رفتم روی نوک انگشتام و همه

 استم در برم که یهو آریا با تمام وجود داد کشید!!!! خو 

تونستم هر به سمتش یورش بردم و با تمام قدربی که یم

دو دستم رو گذاشتم روی دهنش ویل مگه زورم بهش 

رسید؟ عی   یه کرگدن وحشی شده بود. پیشونیش از یم

ترکید و خط و خطویط که انداخته بود داشت یم

 !  صورتش از شدت رسچ 

 

 خب خب بسه بسه.  -
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دستم رو پرت کرد اونور و با همون صدای بلند این دفعه 

 بدون اینکه فقط یه صدای بلندی رو فریاد بزنه گفت: 

 

 خوری؟اینجا چه گویه یم -

 

لبم رو گاز گرفتم و انگشتم رو بردم سمت لباسش... یه 

تیکه جوییده شده از غذا که روی لباسش بود رو انداختم 

 : گفتم  پایی   و 

 

بینم اسمش عدس پلوعه جناب، اوب  که شما این که یم -

 توی دستشوبی پیدا میشه البته نیمیم
دونستم گی  

 خوردنیه! خوشمزس؟

 

 کنارمون بود با صدای بلند خندید و گفت:   پشه که هنوز 

 

اره؟ -  وای این خییل خوبه. کارتونه چی بود گفنی رسی
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ه جنگجوعه!  -  دلی  دیگه، ندیدی؟ دخیی

 

 اره کنی خودشه.  -

 

 یه نیم نگاه بهشون انداختم و گفتم: 

 

مونو به این موجود عجیب غریبو مهار کنی   تا نزده همه -

اش ُچخ بده! مثل اینکه چی   می   زده مغزش رد داده تغذیه

 عوض شده. 

 

 اومدم رد بشم که محکم گفت: 

 

 کنم. وایمیسنی همی   جا تکلیفم رو باهات روشن یم -
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سمتش و اول با زبونم کل دندونام رو تمی   آروم چرخیدم 

کردم و بعد به پهنای صورت لبخند زدم و هر ش و 

 نمیدونم چند تا دندونم رو فرو کردم توی چشماش: 

 

کنم. زشته مهمون نه عباس جون من رفع زحمت یم -

 دارین من اینجا چیکاره بیدم. 
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پشه دستش خندیدن. سه تاشون فقط وایساده بودن یم

 ی کلغ سیاه و گفت: رو گذاشت روی شونه
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داداش بیا بریم هرگ هست خییل باحاله االن سکته  -

. کنه اینطوری یمیم  کن 

 

 دست پشه رو پس زد و گفت: 

 

 شما برین تا بیام!  -

 

نه مثل اینکه یارو با رفیق رفقاشم همچی   خوش اخلق 

پچ پچ  یمیشناسنش که یه چی    نیست اونام انگار اینو 

 .  کردن و از اونجا رفیی 

 

 ببی   بذار یه چی   بگم بعد اخراجم کن خب؟ -

 

چشماش رو بست و محکم نفس کشید... قبل اینکه 

 چشماش رو باز کنه رسی    ع گفتم: 
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ین صفات مسلمی   است و من هللا  -
خوی نیکو از بهیی

 تو... 

 

توفیقم کامل نشده بود که یه قدم اومد تو سینه ام! من 

دم رفتم عقب و زوری از ترس لبخند زدم. صورتش یه ق

اومد جلوی صورتم و بوی اکالیپتوس پیچید توی بینیم. 

 بینیم رو گرفتم و چشمام رو بستم: 

 

 عوق این چه بوییه میاد؟ -

 

چشماش گشاد شد، یکم عقب رفت همونطور زل زد  یهو 

 توی چشمام. 

 

یقه خوری؟ عوق چقد بد سلاه اه ادامس اکالیپتوش یم -

 ای! 
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چنگ زده شد و من فقط دهنم رو محکم بستم  بازوم یهو 

که از دردی که توش پیچید جیغ نزنم! دستش به 

 استخونم هم رسیده بود. 

 

 آی آی وحشی شکست!  -

 

رز رستم بود... همینطور بازوی نحیف 
ُ
دست نبود که گ

 ی من رو گرفته بود و فشار میداد. فلک زده

 

... مگه آی آی مگه تو ظالیم؟ ول - م کن صدام حسی  

م تری بهت فروختم؟  من چه هی  

 

وای وای خندیدم. ببند دهنت رو دنی   وگرنه یه طوری  -

 .  میبندمش که یک سال تو کف بموب 

 

 لبام رو دادم باال، زیر لبم زمزمه کردم: 
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چطور ممکنه ببنده که یه سال توی کف بمونم؟ حاال » 

 «چرا یه سال؟

 

د. این یارو با دستای من دستم دیگه بی حس شده بو 

 کرد که میخواست از کابرد ساقطش کنه! زیادی حال یم
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پام که آزاد بود پس زانوم رو آوردم باال و به یه جابی 

رسید که رون پاش باشه. اوم کوبیدم. نرمیش به نظر یم

ی داشته باشم ویل عینی نداره همینم یم
شد هدف بهیی

 بسشه! 
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ند دقیقه پیش تصمیم داشتم پرتت کنم تا همی   چ -

ه بموب  و زجر بکشی تا بخوای  ون ویل به نظرم بهیی بی 

 .  بری و راحت بشی

 

مردمک چشمم رو دادم باال و لرزوندمش. بعد یه نفس 

 محکم توی صورتش خایل کردم و گفتم: 

 

 خوب دست منو خوندی...  -

 

با ریتم و آهنگ خوندم و مشتش چند لحظه بعد روی 

 ه فرود اومد. جزیر 

ش یم کردم به فکر کنم در اولی   فرصت باید قل و زنجی 

شک. بی شک چند مایه زور یم بردمش پیش یه روانیی 

یش یم  کردن این یارو زیادی جنیه! بسیی
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، یه شب فقط یه شب بهت گفتم بمون توی  - ببی   دنی  

 اتاق. 

 

شونه ام رو انداختم باال. دیگه ترسم ازش ریخته بود. از 

 خوی وحشیگریش فاصله گرفته بود. اون 

 

 ام بود. گشنه  -

 

کارد بخوره بهش... کاردا! برش دار بیی توی اتاق انقدر   -

ی.   بخور تا بمی 

 

 با ناراحنی گفتم: 

 

اش ریخته زمی   ظرفشم به چی   رفته حاال که همه -

؟
ی

 مییک
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هاش اشاره کرد. صورتش رو یکیم رفت عقب و به لباس

 : توی همدیگه کشید و گفت

 

ان میکنم برات منتظر  - انگار رو هیکلم باال آوردی! جیی

 باش. 

 

 لبامو به سمت راست هلشون دادم و گفتم: 

 

به نظرم این استفراغ نیست بیا حداقل روت باال بیارم  -

 دلم نسوزه. 

 

صورتش حسابی توی همدیگه رفته بود. آخ که چه 

خورد وقنی بهش اینطوری یم گفتم. یه وسواس حرض یم

 حالش عجی
ی

ب غرینی هم داره هر چی   چندشی بهش بیک

 بد میشه. 

 

 جمع کن این گندی که زدی رو!  -
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 من نزدم که تو زدی.  -

 

-  !!!!!  دنی  

 

چشمم رو با آرامش ازش گرفتم و مشغول جمع کردن 

خونه شدم.   وضعیت اسف بار آشیی 

وزمندانه ی که حس پی  ای بهم میداد صورت رسخ تنها چی  

 ی کلغ جان بود... دهو لباسای داغون ش

 

 

 

 

 

 

 66#پارت_ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

*** 

 

 دینا قول دادیا!  -

 

 قول دادم دیگه در رو بزن.  -

 

با ترس و لرز در رو باز کردم تا بیاد باال. عباس کلغ از 

صبح زود رفته بود دنبال درمون درد و مرضاش. نگو من 

 که زدم به پاش کج و کوله تر شده! 

د و منم همونطور زنگ در واحد دوبار پشت رس هم خور 

رفتم اون سمنی زیر لب فحش بارونش که داشتم یم

کردم. آخه دخیی خوب این چه وضع در زدنه؟ یه 

 کوچولو فشارش بده بسه دیگه. 

ی یهو آرتا با اسکوتر از جلوم دور زد و رفت سمت دیگه

سالن و بعد آیل همونطور که روی اسکوتر کوچولوش 

ه. کرد با پا خودنشسته بود سیع یم ش رو به جلو بیی
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آیهاب  که صداش درنمیومد بی شک در حال سوزوندن 

 آتیش بود! 

 در رو که باز کردم صورتش رو دیدم. 

شد اینکه دینا انقدر شبیه به بابا بود بیشیی باعث یم

دوسش داشته باشم. صورتش رو که دیدم خودم رو پرت 

 کردم توی بغلش... برعکس من تو پر و لپ لنی بود! 

 

 شدم خفه شدم. برو کنار روخونه. خفه  -

 

 کوبیدم توی شکمش: 

 

 خییل بی شخصیت و بیشعوری.  -

 

ی من کشید و یه صدای ناهنجاری یه رسگ از روی شونه

 و از تو اومد: 

 

 خوشتیپ کجاس؟ -
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اگر منظورت این قزمیت دوزاریس که رفته بی عشق و  -

 حالش! 

 

اید یم حاال همچینم نرفته بود بی عشق و حال. هر روز ب

. مثل اینکه بخاطر همینم از اردو برگشته  یوترابی
رفت فی  

 بود. وضعیت پاش قاراش میشه انگار. 

 اینو از فضویل توی مکالمات تلفنیش فهمیدم. 

 

 قزمیت؟ حاال برو وای چطوری دلت میاد به بچه -
ی

ام بیک

 کنار بذار بیام تو ببینم. 

توی منو زد کنار و خودش رو به معنای واقیع فرو کرد 

 خونه! 

 

همینطور که هر قدم جلو یم رفت ریز و دقیق همه چی   

کشید. همه جارو با دقت دید و بهشون دست یمرو یم

 بررش کرد و در نهایت وسط سالن وایساد: 
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! با باسن افتادی وسط کندوی عسل!  -  عجب جاییه دنی  

 

 آره اتفاقا میگم چرا شبیه آبکش شدم...  -
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ا هنوز با اسکوتر رسگرم بودن ویل من داشتم به اون دوت

 گرفتم. آیهان فکر میکردم که دیگه باید رساغش رو یم

 

 دینا فقط رسی    ع باید بری.  -
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شالش رو توی مشتش جمع کرده بود. با همون شال 

 گفت:   کوبید توی رسم 

 

ببی   خاک بر رست تو لیاقت مدی رو هم نداری چه  -

 م آخه من تازه اومدم. برسه به این لعبت. کجا بر 

 

 .. لباساتو درنیار. یه لحظه وایسا  -

 

. من فقط توی یه اینو گفتم و رسی    ع رفتم توی اتاق

لحظه آیهان رو دیدم که الی لباسا روی زمی   توی اتاق 

خودش نشسته بود و کشوهای کمد باز بود. و چند ثانیه 

 بعد آیهان زیر کمد بود! 

اده بود زمیت و فقط تونستم جیغ بکشم. کمد افت

دونم چطور هنوز با زمی   یکم فاصله داشت. قلبم نیم

مردم. دست و پام شل شده بود زد و داشتم یمتند تند یم

 و حسشون نمیکردم. 
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 چی شده؟ -

 

. چون دیگه فکر کنم کمد رو دید که یهو سکوت کرد 

 هیچی نگفت. 

خودم رو رسی    ع فرو بردم زیر کمد و با تمام زوری که توی  

 دیدم با کمر زیر تکیه گایه که پیدا کردم وایسادم. دم یمخو 

کردم هیچ جاییش به یه کمد تک در بود که فقط دعا یم

 آیهان نخورده باشه. 

کمد عقب رفت ویل تمام وزنش هنوز روی کمر من بود. 

کردم و تنها به قدری سنگی   بود که به سخنی تحمل یم

قا همینطوری دلگرمیم دیدن آیهان اون زیر اون هم دقی

 که قبل افتادن کمد دیده بودمش بود. 

 

 بیا این بچه رو بیی اونور.  -
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اش اومد! ای هنوز حرفم تموم نشدن بود که صدای نکره

م.   خدا من از دست این ییک دیگه به گ پناه بیی

 

ه؟ -  اینجا چه خیی

 

 بینم؟وای خدای من! دارم درست یم -

 

مد نیوفته روم و آقا زدم کمن همونطور با کمر خم زور یم

طلبکار جلوی در اتاق وایساده بود و فقط به دینا لبخند 

 زد. یم

بعد دینا آیهان رو گذاشت زمی   و دستاش رو گرفت 

 جلوی صورتش و جیغ کشید. 

 

 وای آقای فروهر!!!  -
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فروهر هم برا من رخ عقاب گرفت... بابا نکشیمون 

نی و یه ورزشکار مملکت. از هرجات یه دردرس و یه بدبخ

یزه!   دروغ دغل می 
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 ییک تحویلش گرفته واسه ما چه بادی به غبغب میندازه! 

 

-  !  بیا این گرز رستمو از روی کول من بردار. آییییین 
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جام بد بود. هم فشار روی کمرم بود و هم نگران افتادن 

 کمد بودم. 

 

 خودت رفنی اون زیر؟ -

 

؟میشه بجای پرسیدن اصول دین   -  کمک کن 

 

 خی  خودت از پس خودت بربیا!  -

 

 رفت! انقدر بی شخصیت؟ انقدر نفهم؟

دینا هم رسش دنبال کلغ سیاه چرخید و  و بعد خودشم 

رس کشید و بعد از کیل مقاومت یه نیم نگاه به من کرد و 

زد ی تازه زبون باز کرده حرف یمهمینطور که عی   یه بچه

ون!   رفت بی 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

رای شما هستم، آخه من عاشق من ییک از طرفدا -

فوتبالم...توروخدا خواهرم رو مؤاخذه نکنی   من خییل 

 بهش اضار کردم. 

 

 ساقطتت میکنم. دینا قطعا یم» 
ی
کشمت! قطعا از زندگ

 «فقط دعا کن دستم بهت نرسه! 

 

ون و  تمام زورم رو زدم و از زیر کمد خودم رو کشیدم بی 

 بووووومب! 

. کمرم من بودم و کمدی که محکم اف تاده بود روی زمی  

شکست و انگار یه کوه چندین و چند تن  از داشت یم

روی کمرم برداشته شده بود ویل اثرات سنگینیش هنوز 

 روی کمرم بود. 

 

؟ -  معلوم هست چه غلیط میکن 

 

 دست به کمر فقط وایساده بودم تا حالم جا بیاد. 
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 خرابکاری آقا پشتونو جمع میکنم.  -

 

ی بود که به هیچ وجه از لحن طلبار و  متوقعش چی  

شد. انقدر پرو و حق به جانب بود وجود این مرد جدا نیم

ی  که تمام لحظه ها میگفتم خاک بر رست که حاض 

 !  رفتارای گندشو تحمل کن 

 

 اینطوری؟ -

 

ی اتاق و کمدی که حاال داشت به وضعیت بهم ریخته

 کرد. دیگه قطعا درش هم شکسته بود اشاره یم

 رو با درد صاف کردم و گفتم:  کمرم

 

ات آقای فروهر، بجای تشکرت برای نجات جون بچه -

 باید رفتار زشتت رو تحمل کنم؟
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 یه قدم جلوتر رفتم و ادامه دادم: 

 

. نژادت  - ببی   آقای فروهر، یا هر خر دیگه ای که هسنی

هرچی هست اصل به من مربوط نیست. درسته شما 

ن هسنی بله چشم هرچی بخواین باید درست کارفرمای م

انجام بشه ویل لطفا لطفا بیاین مثل دوتا آدم بالغ به 

خواین بچه هاتون رو نگه دارم مسائل نگاه کنیم. اگر نیم

م دنبال یه کار یم گردم مشکلم رو حل کنه یه کلم بگی   می 

اگرم نه مشکیل ندارین با کارم پس انقدر به پر و پای من 
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من برای پرستاری سه تا بچه اومدم نه چهارتا نپیچی   

 بچه. 

 

حرفم رو به تمسخر گرفته بود که اونطوری پوزخند 

داد. دیدم الل شده یه تنه ی لبش رو به باال هل یمگوشه

ون اتاق.   هم زدم بهش و از کنارش رد شدم و رفتم بی 

گرفت که با دینا داشت لب پایینش رو محکم گاز یم

ه بجای اینکه چشمام براش خط و  نشون کشیدم. دخیی

 بیاد به من کمک کنه دویید دنبال این مردک شل کمر! 

 

-  ...  دنی  

 

اسمم رو صدا زده بود؟ چقدر عجیب. این مردک بلده 

 مثل آدم منو صدابزنه؟

چرخیدم ویل جوابش رو ندادم. آیهان با دوتا اسباب 

کرد البته که بازی های آیهان بازیش روی زمی   بازی یم

ها به همدیگه و در نهایت اش کوبیدن اسباب بازیههم

 خراب کردنشون بود. 
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 بیا اتاق کارم باید صحبت کنیم.  -

 

و خودش رفت سمت اتاق. پشت رسش شکلک درآوردم 

و زبونم رو گذاشتم بی   لبام و ادای دستور دادنش رو 

 درآوردم: 

 

 چشم عباس آقا! -

 

 . قیج کردم و چرخیدم سمت دینا  بعد چشمام رو 

 

 ادای خودت رو دربیار دنی   خانم.  -

 

 دونستم پشت رستم چشم داره. ا نیم -
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سید وایساد و رو  جلوی راهروبی که به اتاقای اونور می 

 بهم گفت: 

 

 حواس جمعم!  -

 

 بعد دستش رو به سمت دینا دراز کرد و پرسید: 

 

 خانم...  -

 

ی سوار بر اسب سفید دیده باشه! دینا انگار شاهزاده

شون راه واهرای سیندرال که آب از لب و لوچهعی   خ

شد داشت به آریا نگاه میوفتاد و چشماشون قلنی یم

 کرد که با شوق گفت: یم
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 دینا...  -

 

تون نیاز دینا خانم من چند لحظه عذرمیخوام به خواهر  -

 دارم. 

 

اصل منتظر جواب دینا هم نمونپ. همی   که در رو 

 کرد. داشت غش یمبست دینا دیگه 

 دستم رو محکم کوبیدم روی شونه اش و گفتم: 

 

. دو دقیقه  - خاک بررست کنم که انقدر هول این احمفی

حواست به این اعجوبه ها باشه تا برگردم. نیام ببینم ییک 

ها! از   پنجره آویزونه ییک دیگه از لوسیی
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 وای نزن بیشعور ندیدی چقدر ناناسه؟ -

 

 تاسف نازک کردم و گفتم: پشت چشمم رو به معن  

 

 خدا شفات بده با اون سلیقه گندت.  -

 

بعد راه افتادم سمت اتاق کارش. این خونه با اتاق من 

دقیقا شش تا اتاق داشت. یه اتاق کار و یه اتاق خواب 

برای آریا بود و سه تای دیگه اتاقای بچه ها. توی یه 

ساختمون کم واحد ویل خاص و لوکسوری! عادت بی   

 و دینا بود که به  الکچری بگیم لوکسوری! من 

اتاق کار و اتاق خواب آریا اون سمت خونه بود و اتاق 

ی خونه. البته همیشه اتاق کارش بچه ها هم سمت دیگه

جیب خودش حنی ندیده  کلیدش هم توی  قفل بود و 

بودم که نه مهتاب و نه اون ییک خانم قبلیه که اسمش 

 دن برن توی اتاق کارش. هم یادم نیست برای تمی   کر 

بدون در زدن در رو باز کردم و همینطور که داشتم کمر 

 مالیدم رفتم توی اتاق. دردناکمو یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

زنن. اینم اس در یمبرای ورود به جابی که درش بسته -

؟  بلد نیسنی

 

 دونسنی دارم میام دیگه. خب یم -

 

. یماگر ادب داشته باشی در  -  زب 

 

ش بود شیکنشستم روی صندیل چرم م ای که جلوی می  

 و گفتم: 

 

 حتما ادب ندارم دیگه. کمال همنشی   در من اثر کرده.  -

 

هابی که روی می   بود توی ییک از ای رفت و ورقچشم غره

 کشوهابی که اون سمت بود و من نمیدیدم فرو کرد. 
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یه دیوار اتاق که روبروم بود یه پوسیی بزرگ از تیم 

آریا هم اون وسط تنها  استقلل زده شده بود و خود 

 شناختم. کش بود که من یم

البته اگر روی لباساشون ننوشته بود استقلل من 

ا یازده نیم فهمیدم که کدوم تیمه. من رو چه به این چی  

 !  نفر یه بدوان دنبال توپ تهشم هیچی
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 اااااا این استقلله؟ -

 

 . جدی لب زد: کوله رسش رو آورد باال با یه ابروی کج و 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

 بله!  -

 

؟ جدی جدی استقلل بازی یم - ؟ااااااا اونم توبی  کن 

 

خودکار رو روی می   گذاشت و هر دو دستش رو به هم 

اش. همونطور طلبکار چسبوند و گذاشت زیر چونه

 گفت: 

 

ام فوتوشاپ کردم عکس رسم رو گذاشتم اینه عقده -

 جای رس ییک از بازیکناش. 

 

کنه ویل انگار که حرفش رو ام یمسخرهدونستم داره میم

 باور کرده باشم نفس عمیق کشیدم و گفتم: 

 

 میگم بابا تو از این عرضه ها نداری!  -
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بعد برای اینکه بیشیی حرصش رو دربیارم خم شدم و یه 

 شکلت از توی شکلت خوری برداشتم و زیر لب گفتم: 

 

نن فکر یم»  کی   شدن دو تا شوت به یه توپ می  

های کوچه راهت تبالیست. تهش تو گل کوچیک بچهفو 

 «بدن. 

 

شکلت رو انداختم باال و پوستش رو گذاشتم روی می   

بعد با یه لبخند مکش مرگمای گل گشاد زل زدم به 

 ترسید صورتش که از حرص داشت یم

آخ جونم به اون صورت قرمز، آخ جونم به اون رگابی که 

یکنه. جون جون یکم ترکه و پیشونیتو متلشی مداره یم

 حرص بخور قشنگ حال بیام! 

 

 قرار نبود کش برای دیدنتون بیاد اینجا.  -
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شکلت رو تند تند جوییدم. چسبیده بود به دندونم، 

انگشتم رو کردم توی دهنم و یه چشمم رو بستم که 

 تمرکزم بیشیی بشه و بتونم بکنمش. 

و  قورتش دادم، انگشتم رو مک زدم همی   که کنده شد و 

 بعد خیسیش رو با شلوارم پاک کردم. 

حاال علوه بر عصبانینی که رسخش کرده بود اعضای 

 صورتش جمع شده بود! 

 

 شما هم قرار نبود انقدر زود برگردین خونه...  -

 

؟ - ون باید از قوانی   رسپیچی کن   من هر وقت برم بی 

 

اگر قوانی   مسخره باشن بله. در ضمن من همینطوری  -

وشانم خواهرمو دعوت نکردم که خونتون برای خوش خ

 پاربی کنیم! کار مهیم باهاش داشتم. 
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*** 

 

خوردم ویل از اینکه اذیتش کنم از ته با اینکه حرص یم

هدلم لذت یم گفنی یه ی پرو هرچی هم یمبردم. دخیی

ی توی آستی   داشت که برات رو کنه!   چی  

خورد که کم مونده  با یه حالت حال بهم زب  شکلت رو 

 بود باال بیارم. 

 

 دوب  که رسپیچی قوانی   کش از حقوق داره؟یم -
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رفت بازم خم شد و یه تاق  دیگه برداشت. از رو هم نیم

 خواست کوفت کنه. باز یم

 

ویل حاال دیگه  تونستم خییل راحت اخراجش کنمیم

بخاطر این نگهش داشته بودم که این روزا که خونه بودم 

وقتش بود که  اذیتش کنم و روحم تازه بشه. دیگه یکم

 منم بتازونم اون زیادی بهش خوش گذشته بود. 

 

سگ خورد، این کشیم بخاطر دینا! به نظرم آخر ماه  -

ی هم دسنی بهت بدهکار   میشم.  یه چی  

 

با دقت خرابکاری هاش رو روی برگه نوشتم و نوک 

 خودکار رو روی برگه نگه داشتم: 

 

ک خرابکاریت نوشته شده. اگر با دقت خونده تک به ت -

اس و اگر قرار باشی قراردادی که امضا کردی شش ماهه

دازی.  ر و زیاد بیی  بر فسخ از جانب تو باشه باید ض 
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این بار انگار دیگه تافیش راحت از دندونش جدا شده بود 

 که فقط یه دور زبونش رو توی دهنش چرخوند. 

 

؟همینا رو یم -
ی

 خواسنی بیک

 

سکوت کردم. توی دلم گفتم بقیه رو عمیل بهت نشون 

 !  میدم کله هویچی

وع به صحبت اگر ساکن و ساکت یم شست و حنی رسی

کردم ستاره جلوم نشسته و دستم کرد فکر یمکردن نیم

 شد که تو شد و خون توی رگام منجمد یمچنان مشت یم

شدم ویل وقنی یه تکوب  لحظه چندین برابر عصباب  یم

زد تبدیل به یه هوی    ج وروره جادو رد و یه حرق  یممیخو 

 شد. یم

خم شد و کمرش رو بازم فشار داد. انگار درد داشت. من 

 ویل بی توجه بهش ادامه دادم: 

 

وقنی دوستام اینجا هسیی  حق نداری پاتو از توی اتاق  -

ون بذاری.   بی 
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چشماش عجیب بود، یه برق عجینی داشت. الی 

شه توی صورتش پخش و پل موهای فرفریش که همی

شد. یه طوری گردشون میکرد که حس بودن گم یم

ون. یم ن بی   کردی االنه که یهو بیی
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 و دستشوبی شما یم -
تونی   یه روز کامل توی اتاق بمونی  

؟کشی   باال تف یمنرین؟ یم  کنی  
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حنی اگر نیاز به باال کشیدن و تف کردن بود همی   کارو  -

 کن. 

 

! به نظرم امتحانش کن ببی   اصل خودت یم -  توب 

 

بعد دستش رو آورد باال و به حالت خاک بر رست 

 گفت: علمت داد و 

 

-  .  خاک بر رست شاش بند میشی

 

 طرز صحبت کردن با کارفرماتم من باید بهت یاد بدم؟ -

 

پاهاش رو آورد باال و روی مبل چهارزانو نشست. کمرش 

 رو صاف کرد و گفت: 
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. من با مادرتون قرارداد  - اوال که شما کارفرمای من نیستی  

امضا کردم. دوما هم که بنده خوب بلدم چطوری باید 

 صحبت کنم. 

ه ی زبون دراز پررو! حاال دستم روی می   مشت شد. دخیی

بهت نشون میدم چطوری اون زبون رسخت رو از توی 

ون. دهنش یم  کشم بی 

 

 شونه. رسنهها گبرو ناهار رو گرم کن بچه -

 

ام نظایم کنار رسش نگه داشت  دستش رو به حالت احیی

 و گفت: 

 

 اطاعت عباس کلغ!  -

 

ذاشت. حقش بود که منم همینطور روی من اسم یم

 !  بهش بگم اسمارتی  
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چند دقیقه بعد که رفتم رس می   ناهار همه چی   حاض  

بود. آیل روی صندیل مخصوص خودش نشسته بود و 

شغول خوردن بود. فقط تنها کش آرتا هم پشت می   م

اومد آیهان بود که اونم کامل که صدای جیغش یم

 طبیعیه. 

 

 آقای فروهر...  -

 

 بگو آریا عزیزم.  -

 

خونه.   دنی   آیهان رو زده بود زیر بغلش و اومد توی آشیی 

 

وای آریا! من اصل باورم نمیشه دارم از نزدیک  -

 بینمت. یم

 

ب بلد بودم. اگر بهش عمیق خندیدم. کاری که خو 

تونستم دل یه زن رو بدست خواستم به راحنی یمیم
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بیارم. حنی اگر شهرتم نداشتم باز هم برام کار سخنی 

 نبود. 

 

 کنه. بخور عزیزم یخ یم غذات رو  -

 

گرفت که و کشنی یم  بعد رو به دنی   که داشت با آیهان

 هزار و یک وعده میداد که غذاش رو بخورن گفتم: 

 

 

 

 

 

 

 74رت_ #پا

 

 برای خواهرت ساالد نیاوردی؟ -
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 گفت:   با حرص دندوناشو روی همدیگه فشار داد و 

 

 . ساالد دوست نداره -

 

 یهو خواهرش پرید وسط حرفش: 

 

 ی خروشان! از کجا میدوب  رودخونهگ گفته! تو   -

 

 با تعجب گفتم: 

 

 رودخونه خروشان؟ -

 

د و با آیهان باالخره کارتون مورد نظرشو پیدا کرده بو 

سکوت داشت قاشق به قاشفی که دنی   میذاشت توی 

 خورد. دهنش رو یم
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اش.معن  اسمش میشه دریا ویل آره دیگه دنی   رودخونه -

 دریا زیادیشه همون رودخونه بسشه. 

 

ی از اون زیر محکم خورد توی زانوم و یه لحظه  یه چی  

نفسم بند اومد. دقیقا زانوی راستم که آسیب دیده 

 بود... 

 

 اوه اوه...  -

 

 دینا با نگراب  گفت: 

 

 چی شده؟ وای -

 

 دنی   با حرص زیر لب گفت: 
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ی دینا! غذاتو کوفت کن پاشو  -  برو خونه.  الل بمی 

 

و نگران داره نگاهم چشمم رو باز کردم دیدم دینا وارفته

کنه. هنوز پام درد داشت ویل اون لحظه خییل شدید یم

 بود. 

 

حت باش غذات رو بخور. هیچی نیست عزیزم شما را -

 عجله ای هم برای خونه رفیی  نکن. 

 

ه دیگه توی همه جاش عروش بود. با چنان ذوق و  دخیی

خورد و یه وسطش از من سوال شوقی داشت غذا یم

ل کنم و با   ام رو کردم فقط خندهپرسید که سیع یمیم کنیی

گرم گرفیی  بیشیی باهاش حرص دنی   رو بیشیی از قبل 

 دربیارم. 

 

خالهآریا، ییک از دوستام یم - اش دوست گفت دخیی

ته. راست یم  گفت؟دخیی
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های زرد امان از شایعه! تا هفته ی پیش که تمام تییی

مجازی شده بود ازدواج من با خانم بازیگر! حاال اصل تا 

 بحال یک بار هم ندیدن بودمش... 

 زدم زیر خنده. بلند خندیدم و گفتم: 

 

 من نیست. نه عزیزم کش توی زن -
ی
 دگ
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دماغش رو چی   داد. برعکس دنی   یه قوز کوچیک روی 

رسید چند سایل از دنی   ی دماغش داشت. به نظر یمتیغه

تر بزرگیی باشه. هم اندام درشت تری داشت و هم ساده

ی که حنی از آیل هم بود. بیشیی شبیه خانم ها بود تا دنی  

 تر لباس یم
ی

 پوشید. رنیک

 

برم بزنم لهشون کنما. تو مدرسه هم همچی   چو  -

تعریف  انداخته هر روزم داره از داستانای عاشقیشون

 میکنه. 

 

ا چه بحث . واقعا خندیدم! دخیی های خنده داری داشیی 

 خصوض من به بقیه چه ربیط داشت. 
ی
 زندگ

 گفت:   دنی   یهو پرید وسط حرفش و 

 

 خواهر من خونه -
ی

کنه ها. ر یماش کاتو پا نشی بری بیک

 مدرسه جای درس خوندنه نه اینجور کارا. 
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ی دینا زیر لب یه گفت و دنی   هم همونطور جوابش   چی  

 رو داد. 

 

 برای خواهرت کش شأنه!  آره عزیزم نگو  -

 

آیهان از روی پای دنی   پرید پایی   و با صدای موتور 

ون رفت. چشمای آرتا هم  خونه بی  دراوردن از آشیی

 شد و گفت:  دنبالش کشیده

 

؟ -  بابا کش شأن یعن  چی

 

 دنی   خم شد و دور دهن آرتا رو هم پاک کرد: 

 

ی که دوست نداری بقیه بدونن.  -  یعن  یه چی  

 

 یکیم فکر کرد و گفت: 
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 منم کش شأنم.  -

 

 کش شأنم میشه.  -
ی

اینطوری که درست نیست. باید بیک

 ویل برای چی کش شأنت میشه؟

 

زد  ویل انقدر آروم حرف نیمرسش رو برد دم گوش دنی   

 که کش نشنوه. 

 

 . آخه یه وقتا تختم جیشی میشه -

 

دنی   آروم، طوری که انگار داره با ییک همسن خودش 

نه گفت:   حرف می  

 

ی بگم.  -  بیا در گوشت یه چی  
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 اونم مثل خود آرتا طوری که بقیه هم بشنون گفت: 

 

تم جیشی بودم، یه وقتا تخ دوب  منم وقنی همسن تو یم -

 شد؟یم

 

دید ها کابوس یمآرتا بعد از ستاره اینطور شده بود. شب

و گایه هم شب ادراری داشت. آیهان هم پرخاشگر تر 

ی آرتا تاثی  نذاشته شده بود ویل روی هیچکدوم به اندازه

 بود. 
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توی این مدت آرتای پر رسی و شور دیگه شبیه به همسن 

خودش فرو رفته بود و همی   مقدارم و ساالش نبود. توی 

کرد که رسپا شده بود و حداقل با دنی   خوب برخورد یم

 رفت. های مدایم بود که یمبخاطر ترابی 

خوشحال از اینکه این فقط مشکل خودش نیست از دنی   

 فاصله گرفت و دنی   ادامه داد: 

 

کنیم که دیگه کمیی شبا بارون ویل ما با هم تلش یم -

 بیاد. 

 

تا دستش رو به معنای بزن قدش باال آورد و با دنی   آر 

دستاشونو کوبیدن به همدیگه و بعد رسی    ع با دو خودش 

ون رفت. آیل هم که سیع داشت از  خونه بی  از آشیی 

 صندلیش پایی   بیاد با کمک دنی    پایی   رفت. 

 

 دنی   عی   مامانا شدی.  -
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 اوم فقط بند زن نمیشم هیچوقت.  -

 

 بهم گفت:  دینا خندید و رو 

 

 آخه مامان من عاشق وسایلشه.  -

 

 خواست یکیم غذا بخوره. دنی   تازه یم

 

ی که توی - قیامت  ی ما خراب میشه تا قیامخونههرچی  

ش کنیم. بخاطر همینم اسم مامان رو گذاشتیم  باید تعمی 

 مامان بندزن! 

 

ه؟ مشکیل ندارین برای تهیه دارو؟ -  مامان حالشتون بهیی

 

؟مامان؟  -  دارو برای چی
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گلوی دنی   پرید اعلم یه خرابکاری دیگت   غذابی که توی

از سمتش بود. دینا به دنی   نگاه کرد که داشت خفه 

کرد به دینا بفهمونه که به من حرق  نزنه شد و سیع یمیم

وسط  ریختویل دینا مثل بلبل داشت همه ویز رو یم

 دایره. 

 

هم خوبه رس و مر و مامان که دارو نیاز نداره. حالش  -

 کنه تو رس من. گنده روزی سیصد بار دمپابی پرت یم

 

 بعد به دنی   گفت: 

 

دنی   خفه شدی، یه ذره نوشیدب  بخور. راسنی سیبیل  -

خواسیی  به زور بیان توی کلفت اومده بود دم خونه یم

ی رو یم ن ویل خونه ببیی   چی   تونن آب کی   بردارن بیی

.  مامان با ماهیتابه کوبید   تو رس یکیشون در رفیی 

 

 گلوش پریده بود گفت:   دنی   که صورتش از غذابی که توی
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 ی اینکوفت کنم بعد درباره  دینا میشه بذاری غذامو  -

؟ ا صحبت کن   چی  

 

 ترسم اومده باشن دنبالم. نه، یم -
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 بلند گفت:  دنی   عصباب  شد و 

 

؟ -
ی

 االن بهم مییک
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 گفت:   رد و دینا لباشو جمع ک

 

گفتم! گفت به اون آبچی قشنگت بگو یه خب گ یم -

نم جای مهرش عقدش...   جواب بله بده این پولو می  

 

قاشق دنی   محکم به سمت دینا پرت شد و وسط فرق 

 رسش فرود اومد. 

 که حسابی خونش جوش   دستم رو 
گرفتم جلوی دنی  

 اومده بود و داشت رس دینا داد میکشید: 

 

 زنیم. باش. بعدا حرف یممیگم ساکت  -

 

 بشی   غداتو بخور.  -

 

 گفت:   دنی   عصباب  توی صورتم نگاه کرد و 
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 من زهرمار بخورم از دست شما مرد جماعت!  -

 

رسش رو توی دستش گرفت و آرنجش رو چسبوند به 

. موهاش شبیه کارتون وروجک رو هوا بود و هرکدوم  می  

 به یه سمت رفته بود. 

ون و بعد رو  به دینا اشاره زدم که خونه بره بی   از آشیی 

 و گفتم: کردم به دنی   

 

. یم -  بینم که دروغگو هم هسنی

 

رسش رو از رو دستاش برداشت و با چشماش رسخ و تر 

اش که سیع داشت گریه نکنه زل زد بهم و انگشت اشاره

 رو باال گرفت: 

 

 تو ییک دم پرم نشو!  -
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 خواست بلند بشه که محکم گفتم: 

 

-  ..  . بشی  

 

ناراض  خودش رو که نصفه و نیمه بلند شده بود روی 

 صندیل کوبید ویل نگاهم نکرد. 

 

مثل ادم بگو ببینم جریان چیه. من دنبال رسی نیستم  -

م.  خانم پرستار   نامحیی

 

س کش به تو  -  کاری نداره. نیی

 

 یمکش نیم  -
ی
 کنم. دونه من اینجا زندگ

 

 با حرص گفت: 
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زنم میگم م یه آگیه یمخب به من چه؟ االن می   -

بشتابید بشتابید فوتبالیست محبوبتون، هموب  که براش 

 یمیقه جرواجر یم
ی

کنه بدویی   بیاین کنی   اینجا زندگ

ین.   باهاش عکس بگی 

 

رسی از تاسف تکون داد و نفسش رو فوت کرد. ندیده 

 بودم اینطوری درمونده باشه. 

 

 چنی   اتفاقی بیوفته از   -
 بینم. یم تو چشم  گفتم بدوب 

 

 ی دنیا که مارو ساییدن توام روش. خیایل نیست. همه -

 

 

 

 

 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 78#پارت_ 

 

 گفت:   بعد خم شد و 

 

فرمایی   از خدمت شما مرخص بشم؟ بچه ها اجازه یم -

شون کنم.   کلس دارن باید حاض 

 

خودم زودتر بلند شدم. اومدم یه قدم بردارم که دیدم پام 

راه برم. لنگ لنگون خودم تونم درست کنه و نیمدرد یم

ون که دینا هی   بلندی کشید:   رو رسوندم بی 

 

؟وای چی شده؟ چرا لنگ یم -  زنی  

 

-  ...  آسیب دیده، توی بازی اخی 

 

 کوبید به لپش و گفت: دستش رو 
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 خاک...  -

 

 دنی   پرید وسط حرفش و نذاشت تمومش کنه: 

 

. االن راه بیوفنی غروب  حاض  شو  - یفت رو بیی تشی

 رش. یم

 

ه ناراحت از اینکه مجبوره بره شونه هاش افتاد پایی   دخیی

 که گفتم: 

 

 دوست داری بیشیی بمون.  -

 

 . د برو دیگه! نه باید بره. امنیت نداره -
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دینا با ناراحنی حاض  شد و دنی   هم بچه ها رو لباس 

 پوشوند تا برن برای شنا. 

روی یکیم که گذشته بود دنی   اومد باال. من همچنان 

کردم. پهلوی چپم خوابیده بودم و داشتم با آیل بازی یم

 کرد. ها رو چیده بود و شبیه به هم ها رو پیدا یمکارت

 

 چرا اومدی؟ -

 

آقا شاهی   گفت ساعت اول من نباشم که بهم وابسته  -

 نشن. 

 

ض بشم.   ابروم رو دادم باال و خواستم معیی

 

مربیشون زنم وسط فرق رست ها! بخدا با همی   یم -

 گفته... 
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و شنیدن صداش به کل من رو فراموش آیل با دیدن دنی   

 کرد. پاشد و رفت بهش چسبید. 

 

-  ... ...شی   شی 

 

ی دنی   خم شد و بغلش کرد. دیگه اون دخیی  اعجوبه

 نبود. صوتش پر از نگراب  و ناراحنی بود.  جیغ جیغو 

سیدم تا رس یه وقت مناسب درست مؤاخذه اش ازش نیی

 م. کن

 ایل رو بغل کرد و بهش گفت: 

 

 خوری ناناز من؟ دلت اوخ میشه ها. شی  یم چقدر  تو  -

 

کنان خودش رو لوس کرد و دنی   هم دل به   آیل غر غر 

 دلش داد. 
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 79#پارت_ 

 

زنه. آیل هم شنیدم که داره باهاش حرف یمصداش رو یم

داد. آروم شده بود و گایه جواب رو با زبون بی زبوب  یم

تونست بگه ویل با همونم چند کلمه رو بیشیی نیم

 رسوند. منظورش رو یم

نشستم و خم شدم روی پام. این لعننی هم برام دردرس 

شده بود. یک ماه تمام تمرینام رو عقب انداخته بود و با 

رسید این دردی که امروز توی پام پیچیده بود به نظرم یم

احت طوالب  تری که بدتر هم شده و اگر دکیی ببینه  اسیی

 بهم میده! 

طاق باز خوابیدم. نصف بدنم روی فرش بود و نصف 

اش روی پارکتا. یه ساعدم رو گذاشتم روی پیشونیم دیگه

 و اون ییک رو صاف کنارم رها کردم. 
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موهای نرمش رو که روی دستم حس کردم با تعحب 

 چشمام رو باز کردم. آیل بود... خودش رو توی بغلم فرو 

ش رو مک یمکرد زد. ه بود و روی بازوم خوابیده بود شی 

 ...
ی

 بود... خود لذت زندگ
ی
 خود زندگ

 

 دخیی بابا کیه؟ -

 

 همونطور که نوک شیشه توی دهنش بود گفت: 

 

 من...  -

 

اش رو بوسیدم. چشمای گردش چشمام رو دنبال شقیقه

 کرد. یم

 

 عشق بابا کیه؟ -

 

 من...  -
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 زد. باز با تمام قوا مک یم

 

 جون بابا کیه؟ -

 

 من...من...  -

 

صدای زنگ گوشیم رو که شنیدم دنی   رو بلند صدا 

 کردم: 

 

-  ... !!! دن    ی    دنی  

 

 هان! چیه ترسیدم!  -

 

 اون موبایل منو بیار.  -
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 یه نگاه به آیل کرد و گفت: 

 

 سیاه! نوکر بابات غلم -

 

 جوابی یمبا اون
 کرد. چشمای ناراحتم باید حاض 

 

 و دستم خوابه. بچه ر  -

 

ای کشید و چند لحظه بعد گوشی رو از پوف کلفه

ی پرت کرد روی شکمم... فاصله  ی یه میی

 

؟  آی! مگه تو  -  گاوی دخیی

 

 دستش رو گذاشن کنار گوشاش و گفت: 

 

 مااااااع... مااااااع...  -
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ش تموم شده بود نشست و اونم ادای دنی    آیل که شی 

 رو درآورد. 

 

 

 

 

 

 

 80#پارت_ 

 

 دونستم بخندم یا از حرص بزنم سیاه و کبودش کنم. نیم

 

 بله...  -

 

 معلومه کجابی مرتیکه آشغال؟ -
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 با شنیدن صدای امید خندیدم و رس جام نشستم. 

 

 چطوری گوساله؟ -

 

های مدرسمون ترین دوستم بود. تمام سالامید صمییم

با همدیگه گذشته بود و بعد که من راهم کامل جدا شد و 

ی تحصیل رفت یم شد فوتبال امید هم برای ادامهزندگ

دیدیم و اومد ایران همدیگه رو یمآلمان. سایل یک بار یم

 منم یک بار برای دیدنش رفته بودم. 

 

صداتو که شنیدم خوب شدم. چه خیی کله خر؟ شنیدم  -

 گفیی  مصدوم شدی. یم

 

ه  پیشونیم رو با دستم فشار دادم. به لطف این دخیی

تونست من رو بیشیی شده بودم. هیچی نیم هوی    ج بدترم

 یم
ی
کردم و تمام از این عصنی کنه. من با فوتبال زندگ
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تونستم پا به هام به همی   دلخوش بودم وقنی نیملحظه

یان اصیل رگ یه ادم رو  توپ بزنم عی   این بود که رسی

 تموم! 
ی
... یعن  زندگ  قطع کن 

 

 شم. هوف دارم رواب  یم -

 

تم این پش تا برگرده تو زمی   خل میشه. اصل شنیدم گف -

 رش؟به این رسی بازیا نیم

 

دستم رو گرفتم به پام. اونم پای راستم! هوف معلومه که 

رسیدم. جایم که بدون من به این چند بازی آخر نیم

 رفت. چقدر براش زحمت کشیده بودم. باالی رسشون یم

 

؟ -  نه. بیخیال خوبی
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ه هست اینجا باهاش آشنا تو بگو ببینم. ببی   یه  - دخیی

شدم. پزشکه مدارکت رو بفرست ببینم میتونه کاری کنه 

؟ ی بگه که زودتر خوب بشی  داروبی بده چی  

 

فرستم ویل دیگه طول درمان داره. فعل دارم برات یم -

یوترابی ویل امروز یه از خدا بی 
م فی   خیی همچی   کوبید می 

وب بشه االن یک زانوم که اگر قرار بود یک ماهه خ تو 

 ساله هم خوب نمیشه. 

 

چشماش  از قصد گفتم. دیدم رس دنی   هم بلند شد و 

چشمام رو هدف گرفت. بی   لباش باز مونده بود و نگاهم 

ی رو یم که   کرد. رسی    ع چشمش رو دزدید ویل من چی  

 خواستم بشنوه شنیده بود. یم
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 ای بابا تو چقدر بدشانش پش.  -

 

امه، مار از پونه بدش ف بدشانس واسه یه لحظههو  -

 میاد در خونش سیی  میشه. زنا فقط مایه دردرسن. 

 

ننی  ی بلندش توی گوشمصدای خنده پیچید. تماس اینیی

 کرد. یکیم صدا رو دیر و زود جابجا یم

 

تقصی  خودته برادر من. رفنی زربی زن گرفنی سه تا قد و  -

کردی بهت جایزه نوبل نیم قدم پشت رس هم آوردی فکر  

 دن؟ یکم عشق و حال کن ببی   دنیا دست کیه. یم

 

 ایشاال از این به بعد.  -
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. دو روز دیگه زنگ یم -  تو مال این حرفا نیسنی
ی

زب  مییک

 دادا عاشق  امید یه چی بگم؟ تا بیام بگم بگو 
ی

زرت مییک

 شدم. 

 

 این بار من خندیدم و گفتم: 

 

ا نیست. زن  - جماعت فقط برای یه دیگه از این خیی

خوره بعدش باید بندازیش توی سطل شب به درد یم

 آشغال. 

 

-  .  برو خودت رو سیاه کن برووو! تو اینکاره نیسنی

 

نفس عمیق کشیدم. کاش همه یادم نندازن چقدر اشتباه 

 کردم و چطور چوبش رو خوردم. 

 

 کوچولوهات خوبن؟ اون فسقیل آخریه خوبه؟  -
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ین -  چه شی 
 زبوب  شده؟ اگر بدوب 

 

اخ خدا الیه من فداش بشم. ده روز دیگه بلیط دارم  -

 بینمت. تو که اینورا نمیای. حتما یم

 

ی بود که اون  ین خیی لبخند روی لبم موندگار شد. بهیی

م. اومدن امید برام یاداور روزای لحظه یم تونستم بگی 

 خوبی بود که کنار هم داشتیم. 

 

ت خوشحال شدم.  -  چقدر از خیی

 

منم شدیدا دلم برات تنگ شده. راسنی اون پیشنهادت  -

برای فصل بعدی چی شد؟ مگه نگفنی ییک از تیمای 

 اینجا بهت پیشنهاد داده؟

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

شد و انگار حواس دنی   پیشم بود چون یهو متوجه آیل یم

 کرد. زد رو پاش و صداش یمپرید یا آیل یمجاش یم از 

 

ابی گفیی  و -
یل قطیع نیست. هنوز قطیع نیست. یه چی  

و مادرمم بیان باید ببینم اوضاع چطوره. از طرق  اگر پدر 

تونیم بیایم وگرنه من یه تنه سه تا بچه رو چطور نگه یم

 دارم؟

 

 

 

 

 

 

 82#پارت_ 

 

حد حرف بود که توی این وضعیت پای یه پیشنهاد در 

دیدیم هنوز پای شد. باید یممن واقعا قوز باال قوز یم
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نه. پیشنهادی که به شدت مانع از حرفشون هسیی  یا 

ای شدنش بودن. از طرق  قراردادم با باشگاه رسانه

ر خودمون خییل مونده بود و اگر یم خواستم برم باید ض 

 دادیم. و زیان یم

 

اونش که درست میشه بابا داری از آلمان حرف  -

 زنه. ها. اینجا حقوق شهروندی حرف اول رو یمزب  یم

 

 لیگ اروپا رویای هر بازیکنیه. لژیونر شدن اونم 

 

تا خدا چی بخواد. پام بهیی بشه بتونم برم رس تمرین،  -

 آلمان کم جابی نیست. 

 

. باشه دادا مزاحمت نیم - کوب  ی مییی شم. ایشاال که می 

 میام پیشت به امید خدا. 
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از شنیدن صداش انرژی گرفته بودم. خداحافیط  کردیم و 

 اد ایران از جام بلند شدم. خوشحال از اینکه امید داره می

 

*** 

 

کردم. یعن  ممکن اش داشتم سکته یماز شنیدن مکالمه

 بود برن؟ ممکن بود کارم رو از دست بدم؟

روم بود و هنوز توی شوک  ی کاق  فشار به اندازه

 خرابکاری دینا بودم که اینم شنیدم. 

فهمیدم آیل چی میگه، تمام حواسم پیش آریا اصل نیم

 کرد. راجع به آلمان صحبت یم بود که

این شغل برای من هیچی هم که نباشه حداقل ضامن 

فهمم مرتیکه اینه که زن اون عوض  نشم. اصل من نیم

خواد چیکار با یه دخیی همسن بچه خودش باشه؟ جز یم

ت  ی وجود داره؟ یا جز خندیدن به غی  عذاب من چی  

 بابام! 
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 آقای فروهر...  -

 

ست بره سمت اتاقش که صداش خواصداش کردم. یم

کردم. آیل رسش گرم بود و کاری به کارم نداشت. از جام 

 بلند شدم و رفتم سمتش. چند قدمیش وایسادم و گفتم: 

 

 خواین از ایران برین؟یم -

 

کشید توی همدیگه. وزنش رو انداخته بود   اخماش رو 

سمت چپش... پابی که بجای دینا اونو هدف گرفته بود 

غونش کرده بود. از طرق  عذاب وجدان داشتم حسابی دا

 گفتم به جهنم حقشه بد اخلق! و از طرف دیگه یم
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بهویل خودمم یم ی من پاش بدتر دونستم که بخاطر ض 

تونست راه بره و لنگ شده چون قبلش راحت تر یم

 زد. نیم

کردم؟ تازه داشتم به من از کجا باید چنی   کاری پیدا یم

گرفتم و بهشون عادت کرده بودم. ه ها خو یمبچ

ناخواسته بود ویل با هرکش چند روز پشت رس هم 

. دمخور باشی بهش عادت یم  کن 

شد برم پایی   داشتم همی   که اونا توی استخر بودن و نیم

خواستم ازشون جوشیدم چه برسه یممثل سی  و رسکه یم

 دور بشم. 

 

 چطور مگه؟ -

 

 ام...  -
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به همدیگه پیچوندم. این ولی   باری بود که دستام رو 

کردیم. من واقعا درست و جدی با هم صحبت یم

 احساس خطر کرده بودم! 

 

 خب آخه با تلفن...  -

 

حبس کردم و  اجازه نداد حرفم رو تموم کنم. نفسم رو 

ی رو بگه که من یم  خوام. خدا خدا کردم اون چی  

 

؟شما مکالمات تلفن  منو شنود یم -  کن 

 

پروییش بهم جرأت داد. دست به کمرم زدم و رسم رو باال 

 گرفتم: 

 

خوام بدونم تکلیف زندگیم نخی  ناخواسته شنیدم. یم -

 چیه اگر باید بگردم دنبال کار اینکارو بکنم. 
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اومد یه کمیک غرور! وجودش غرور بود. انگار زورش یم

ی ازش کم یم  شد درست صحبت کنه. بکنه.انگار چی  

 

شش ماه آینده قرارداد داری و برای بعدش شما تا  -

یم. همون شش ماه بعد تصمیم یم  گی 

 

از وضعیت  دونستنفسم رو فوت کردم. این چه یم

ایط بحراب   و اضطرابی که هر ای که داشتممن؟ از رسی

 کردم؟دقیقه باید تحمل یم

 

 آخه...  -

 

اهمیت بهم راهش رو کشید و رفت. انقدر درد داشت بی 

 پشت قابل قیاص بود. با الککه رسعتش 

 

 پاتون...  -
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احتم چند برابر شده.  -  به لطفت اسیی

 

 نفسم رو فوت کردم و زیر لب گفتم: 

 

 «به درک! » 

 

 

 

 

 

 

 84#پارت_ 

 

ها رو با رفتم و بچهیه نگاه به ساعت کردم، دیگه باید یم

 آوردم باال. خودم یم
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اق که رفتم توی ات رو باز کردم و  بازم مثل رسی قبل در 

کوتاه   خواد ریشاشو ی برهنه وایساده و یمدیدم با نیم تنه

 کنه. 

 

 آدیم؟ -

 

 ام. نه من فرشته -

 

-  !  شبیه چهارپایان خدابی
 بیشیی

 

 کج نگاهش کردم و زیر لب چیش آرویم گفتم... 

 

 حواست به آیل باشه من برم پشا رو بیارم پدر نمونه.  -

 

ماشی   ریش تراش ی می   آرایش و خم شد به سمت آینه

 رو زیر گلوش نگه داشت: 
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 خوش اومدی.  -

 

 آیل...  -

 

 بدون نگاه کردن به من لب زد: 

 

 حواسم هست.  -

 

. شاهی    یه شال الیک انداختم روی رسم و دوییدم پایی  

نفس تنها شنا گفته بود پیش بچه ها نباش که اعتماد به

 کردن رو بدست بیارن. 

ا لب استخر وایسادن و همی   که رسیدم پایی   دیدم پش 

کی   که ببینمشون. با یک، دو و سه گفیی  شاهی   اشاره یم

 بچه ها پریدن توی آب و مشغول شنا شدن. 
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با عشق از همون فاصله نگاهشون کردم. حس دوست 

کردم. بخصوص آرتا و آیل ای باهاشون تجربه یمداشتن  

 کردن. که باهام ارتباط برقرار یم

ون و  های تنپوششون رو تنشون حوله از آب اومدن بی 

شد کرد دیگه نیمکردن. آیهان اگر رسی    ع لباس تنش نیم

نگهش داشت تا لباس بپوشه برای همی   رسی    ع رفتم جلو 

 پشت به استخر نشستم و سیع کردم مهارش کنم. 

 

ی   گفنی گاویبه به آقای فروهر، یم - گوسفندی چی  

یم.   برات رس بیی

 

من داشتم موهای آیهان رو  آرتا منتظر وایساده بود و 

 کردم. خشک یم

 

. این شاه پشای من   -  از ما بوده آقا شاهی  
کم سعادبی

؟ ی یاد گرفیی   چی  
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ام تا شلوارش رو آیهان دستش رو گذاشت روی شونه

بپوشه و من نگاهم سمت آرتا بود که یهو تعادلم بهم 

 خورد... 

تا داد زدم آیهان رو صدا کنم یه حجم عظییم آب توی 

 دهن و بینیم رفت. 

 

 

 

 

 

 

 85#پارت_ 

 

من فقط در حد دست و پا زدن شنا بلد بودم. اگر شوکه 

تونستم تکون شد و نیمشدم دست و پاهام قفل یمیم

 بخورم. 
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سوخت که حس بینیم از شدت آبی که توش رفته بود یم

ون کشیده  کردم یه دست دور تنم پیچید و از آب بی 

 شدم. 

از شدت درد مجرای تنفسیم و چشمم هنوز بسته بود و 

 آبی که انگار توش گی  کرده بود به رسفه افتادم. 

چشمم رو باز کردم که دیدم یه پای لخت جلوی 

صورتمه، یکم که با دقت نگاه کردم یه شلوارک آبی کاربن  

ام و ی سینهتنشه و فهمیدم بله این  که افتاده رو قفسه

ار میدن شاهی   ام رو فشی سینهداره با تمام وزن قفسه

 خانه! 

 

 خداروشکر حالش خوبه.  -

 

 دنیس...  -

 

شنیدم. فقط ی آیل و دنیس گفیی  آرتا رو یمصدای گریه

 اومد و بابای بد عنقش. صدای آیهان نیم
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 ساعدم رو زدم به زمی   و بریده بریده گفتم: 

 

 خوبم، ممنون...  -

 

؟ -  شنا بلد نیسنی

 

کرد. انگار تمام یمنیم خی   شدم. هنوز گلوم و بینیم درد 

گوشمم کمیی از رسم پر بود از آبی که توش رفته بود. حنی 

 شنید. قبل یم

 

 خییل کم.  -

 

 ذاریم یادت میدم. دوست داشنی یه تایم یم -

 

صدای محکم کلغ سیاه هردومون رو از جا پروند. البته 

که من خییل ازش ممنون بودم که حداقل شاهی   رو 

ه. مجبور کرد که یکیم از م  ن فاصله بگی 
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حالت خوبه دیگه پاشو این بچه رو بگی  برم آیهان رو  -

 بیارم. 

 

از حرص این لحن طلبار و دستوریش یه لبخند از اون 

ونه ها به شاهی   زدم و بدون اینکه جواب عباس پر  دلیی

 کلغ  رو بدم گفتم: 

 

، اگر شما نبودید معلوم نبود چی بشه.  -  مرش آقا شاهی  

 

! با تو بود -  م دنی  

 

یکم چشمم رو توی چشمای شاهی   دوختم و بعد از جام 

بلند شدم. چند تا رسفه کردم و آیل رو از بغل غضب 

 خان گرفتم. 
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یه طوری بهم نگاه کرد که یعن  آره دارم برات! انگار مثل 

اس دیگه. اگر چیکار کردم که داره برام... بیشعور حادثه

مردم این مرتیکه عمرا اگر ه باید یماین شاهینه نبود ک

 داد. میومد منو نجات یم

 :  وقنی فاصله گرفت رو به شاهی   گفیی 

 

 بازم ممنون.  -

 

 و دست آرتا رو گرفتم و دور شدم. 
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 دنیس حالت خوبه؟ -

 

 چند تا رسفه کردم و با لبخند بهش گفتم: 

 

 خوبم عزیزم.  -

 

 من خییل ترسیدم. فکر کنم آیل هم ترسید.  -

 

یل از وقنی اومده بود توی بغلم رسش رو گذاشته بود آ

 ام و آروم شده بود. دخیی ناز لوس من... روی شونه

 

دیدی آدما که شنا بلدن چقدر خوبه؟ تو که شنا بلدی  -

 وقت از این اتفاقا برات نمیوفته. دیگه هیچ

 

 رسش رو تکون داد و متفکرانه اوهویم گفت. 
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آسانسور وایساده بودن. اش جلوی آریا و اون ییک وزه

اش لباسای آیهان تو یه دستش بود و با یه دست دیگه

ی ده هم آیهان رو بغل کرده بود. این یدونه بچه به اندازه

 داشت... دوتای دیگه هم حرف 
ی

نفر زحمت و خستیک

شد باهاشون کنار گوش کن تر بودن و هم راحت تر یم

 راه اومد ویل آیهان هر دقیقه ممکن بود یه سونایم

 بندازه! 

 توی آسانسور وایسادیم که گفت: 

 

. اب نیم -  بین  وگرنه شناگر ماهری هسنی

 

 با تعجب گفتم: 

 

؟ -  چی
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با یه نیشخند سیم، از اونا که تا عمق وجود آدمو 

میسوزونه به آرتا نگاه کرد که با دقت به ما چشم دوخته 

 کرد. بود و داشت اسکنمون یم

حرفشو بزنه. آیل انقدر  دست نگه داشتم تا بریم باال 

 ام خوابش برد. گریه کرده بود که روی شونه

 در آسانسور باز شد که آرتا گفت: 

 

برد استخر. من شنا بلد مامان ستاره همیشه منو یم -

کرد با هم شنا کنیم. دنیس میشه توام نبودم ویل بغلم یم

 باهام بیای استخر شنا کنیم؟ االن دیگه من بلدم. 
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قبل از اینکه جواب آرتا رو بدم نگاهم روی دست آریا که 

لباسای آیهان توش بود افتاد. چنان لباسا رو توی مشتش 

ون زده  فشار داده بود که تمام رگای دست استخونیش بی 

 رفت. بود. رنگ دستش داشت رو به کبودی یم

رسم رو یکیم بلند کردم دیدم صورتش هم دست کیم از 

که داره به فکش   اونم از شدت فشاری دستاش نداره و 

 میاره کبود شده. 

خواست منفجر بشه و این راستش یکم ترسیدم. انگار یم

 انفجار مثل تمام عصبانیتاش نبود. 

 

 آره خوشگل من، میام باهات. باید به منم شنا یاد بدیا.  -

 

ون رفت.   آریا قدم تند کرد و جلو تر از آسانسور بی 
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دونسنی تو از مامان ستارم هم یادت میدم. تازه یم -

کرد ویل تو مهربون تری. اون یه وقتا منو دعوا یم

 کردی. وقت دعوام نیمهیچ

 

 بدو آرتا. باید بری حمام.  -

 

انقدر محکم و عصباب  به آرتا توپید که بچه از ترسش 

ون کشید و دویید توی  رسی    ع دستش رو از توی دستم بی 

 خونه. 

ید تا طبق دستور باباش بره آیهان هم دنبال آرتا دوی

 تونست اونو آروم نگه داره. حموم. فقط همی   یم

 

. آروم پشا پاهاتون خیسه یم -  خورین زمی  

 

 جای تذکر دادن خودن برو دنبالشون.  -

 بله ترکشش بعد از آرتا منم گرفت! 
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عباس آقا من هیچی به درک ویل حق نداری عصبانیتت  -

. اون هیچ گنایه نداره که رسش   رو رس بچه خایل کن 

 .  عصباب  میشی

 

 تکون داد:  چشماشو جمع کرد و رسش رو 

 

م؟ -  برای نوع برخورد با پش خودم باید از تو اجازه بگی 

 

 انگشتم رو روی بینیم گذاشتم. آیل گناه 

داشت تازه خوابش برده بود و این مرتیکه واسه من داد و 

 کرد. بیداد یم

 

 خوابه!  -

 

و به سمت حمام اصیل خونه رفت.  نفسش رو فوت کرد 

حمایم که بی   اتاق بچه ها بود و معموال بچه ها رو 

 داشت که دوست داشیی  اچنجا حمام یم
ی

کردم. وان بزرگ
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های حمامشون هم توش بازی کی   و اسباب بازی

 جا بود. همون

 کنه. فهمیدم داره حمام رو براشون حاض  یم
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تونستیم با هم ها جای امن  که یمشد گفت تنتقریبا یم

تنهاشون بذاریم، همون حموم بود چون هرکدوم برای 

کردن. شدن و یک ساعنی بازی یمخودشون مشغول یم

 کلس شنا! 
ی

 حنی بعد از خستیک
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ون.  آیل رو روی تختش خوابوندم و از اتاق اومدم بی 

ی رو که از جلوی در اومده  لباسام خیس بود و تمام مسی 

 یس کرده بودم. بودم خ

 جلوی در حمام رو به بچه ها گفت: 

 

 بازی کنی   تا دنی   بیاد بشورتتون.  -

 

باز هم لحنش دستوری و بی اعصاب بود. آرتا به وضوح 

 ترسید و اون اصل براش مهم نبود! ازش یم

 

 آقای فروهر؟ -

 

ای قصد با یه قدم فاصله ازش وایسادم. بدون اینکه ذره

باشم فقط از رس دلسوزی برای کلکل باهاش رو داشته 

 بچه ها گفتم: 

 

. درست نیست اینطور رس بچه داد یم -  زنی  
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... بیشیی از هر روزی که عصنی بود، بیشیی از هر  وقنی

رفتم لباسم تر دیده بودم. من با وجود اینکه اگر نیمقبل

کنم ممکن بود رسما بخورم همون جا وایسادم   رو عوض

 تا حرفم رو بزنم. 

رای اولی   بار بود که اسم مادرش رو میاورد. تمام آرتا ب

گذروندم بدون اومدن حنی هابی که من باهاشون یموقت

یک بار اسمش گذشته بود. بچه فقط یک بار یاد 

مامانش افتاده بود و این مرد داشت اینطوری اونو از 

 کرد. خودش دور یم

 

؟ -  مادرشی

 

 دید جوابی بهش نمیدم د
وباره با یکم صیی کرد و وقنی

 همون عصبانیت گفت: 

 

؟ -  پدرشی
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رفت. عیب نداره اگر رس من صداش همینطور باالتر یم

د برام قابل قبول تر از این بود که رس اون طفل داد می  

 معصوم داد بزنه. 

 یم
ی

کنه. من  که فقط پش بچه به عشق مادرش زندگ

فهمیدم چقدر روح شد که باهاشون بودم یمچند وقت یم

 ه زخمیه ویل پدرش نفهمیده بود. این بچ

 

؟  -  کس و کارشی
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ل کنم. نه وقت دعوا بود و نه  سیع کردم خودم رو کنیی

 با هم 
ی
وقت کلکل... من  که عاشق بابام بودم، تا ده سالیک

رفتیم حمام و حنی اولی   روزی که پریود شدم، پا به یم

ونه گذاشتم بابام بود که ف همید و رفت دنیای واقیع دخیی

برام پد بهداشنی خرید. بابام برام همه کسم بود و برام 

 دیدم. دردناک بود وقنی بد رفتاری بیجاش رو یم

 

دونم چطور پزشیک فقط نیمشناش؟ شایدم روانروان -

 ! ی هسنی که اومدی از سه تا بچه پرستاری کن   دکیی

 

 آقای فروهر!  -

 

 چطور با چه ربیط داره که به  هان؟؟؟؟ به تو  -
ی

من مییک

 پشم حرف بزنم؟

 

ای نبود. سیع کردم آروم باشم. اصل توی حالت طبییع

این عصبانیتش عجیب و ترسناک بود... یه حس جنون، 

 یه رفتار غی  عادی! 
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م که عاشق پدرشه جونشم براش  - من آدمم! یه دخیی

ه برای اینکه یه لحظه توی بغل  میده. یه دخیی که حاض 

ه جونش باباش باشه، بر  ای اینکه لب باباش بخنده حاض 

 رو فدا کنه. 

 

زل زدم توی چشماش، توی اون سیاهابی که مثل تمام 

وجودش، مثل لباسای تنش، مثل مغزش و مثل روحش 

ه شدم و همه و همه شبیه پر   گفتم: کلغ بودن خی 

 

دوب  چرا؟ چون بابام یک بارم رسم داد نزد. یک بارم یم -

رم دعوام نکرد و صداش رو صدام بهم نگفت تو! یک با

بلند نشد. اینا مادر ندارن تو بجای اینکه هم مادرشون 

 باشی هم پدرشون اینطوری اونا رو از خودت دور 

؟یم  کن 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

خواست رس سکوت کرد بر خلف چند لحظه قبل که یم

ه...  ی عصبانیتش بیی منو بذاره یه لبه و بیخ تا بیخ با تی  

 سیاهش نگاهم کرد. با همون اخم  ساکت شد و 

 

فهه کیو دارن؟ اون بچه رو هرگ ببینه یم  اینا جز تو  -

ای بدون شیطنت ی پنج سالهاس! کدوم پش بچهافشده

 یم
ی
ای گذرونه؟ کدوم پش بچه پنج سالهو بدو بدو زندگ

میشه توی کارتون و نقاشیاش؟ خودت  دنیاش خلصه

مادرش  ز پنج سالت بود شبیه آرتا بودی؟ آرتا قبل ا

 اینطوری بوده؟

 

کرد. کیپ بود و اذیتم یم  صدام گرفته بود، گوشام هنوز 

سوخت ویل باید اول حرفم رو بهش مجرای تنفسیم یم

 زدم. یم
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ی یک ساله آرتا روحش زخمیه! اون پنج سالشه بچه -

 هیچی نیم
ی

فهمه. اون از خود تو بهیی نیست که بیک

ا مادرش بوده و مادرش رو چشیده، فهمه چی شدن. بیم

 طعم مادر داشیی  زیر زبونشه. 

 نفس گرفتم و یه رسفه کردم تا صدام باز بشه. 

 

آرتا رو اینطوری از خودت نرون، اون اگر بیشیی از تو  -

 زخم نخورده باشه کمیی نخورده. 

 

ی بود که بعد از شنیدن این حرفای  غد و مغرور تر از چی  

شد گفت بی بده. شاید یممن یه جواب درست و حسا

ی بود که من فکر یم بیشعور تر از  کردم. شاید هم... چی  

 گشت. ی بچه ها بریمشاید هم همه چی   به مامان ستاره
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! مامان ستاره  ای که به من گفته بود شبیهشی

 

نیاز نیست به من درس اخلق بدی! بجای این حرفا  -

دونم حواست به خودت باشه. من پدرشونم و خودم یم

 چه برخوردی باهاشون درسته. 

 

پشتش رو بهم کرد و لنگ زد. هنوز یه قدم برنداشته بود 

 که برگشت سمتم و گفت: 

 

اگر رفتار و منش درست بلدی، باید اینم بلد باشی که  -

 !  زیر لباس سفید سوتی   نچ  رسخابی تنت نکن 

 

لرز افتاد توی تنم. تمام بدنم از شدت  فکم قفل کرد! یهو 

 لرزیدم. م داغ کرد ویل داشتم یمرسی 

 

ی کردن برای هر پشی راحته، عرضه داری با  - لخت دلیی

 !  چادر چاقچور دل شاهینو بیی
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 من!!!!  -

 

 هام اشاره زد و گفت: به سینه

 

ون یکم از خودت عرضه نشون  - بجای انداختنش اینا بی 

تونه مخ بزنه. در ضمن بذار بهت بده. با اینکارا هرکش یم

و یاداوری کنم!  یه  چی  

 

یکیم مکث کرد و با یه نیشخند تی   که توش پر از حرف و 

 معن  بود گفت: 

 

چهار ساعته باهات و همه مثل من نیسیی  که بیست -

توی یه خونه باشن بلبی رست نیاد. البته شما زنا رس و ته 

! خوشتون میاد رستون بل بیاد.   یه کرباسی  

 م. اکف دستام رو گذاشتم روی سینه
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شدم. اصل گرفته بود. داشتم خفه یم  بغض تمام گلوم رو 

 ی روم بزنه! انتظار نداشتم اینطوری تو 

 

 من... من!!!  -

 

 نیشخندش عمیق تر شد و ازم فاصله گرفت. 

 لباسابی تنم 
لعنت به من! خاک بر رس من که همچی  

 کرده بودم و بعد افتادنم توی آب اصل حواسم نبود که

 ای داره. ی زشت و زنندهچه چهره
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دستم رو گذاشتم جلوی دهنم. تمام روزای زندگیم رو زیر 

ا حساس  سوال برده بود. من احمق انقدر روی این چی  

بودم که حنی یدونه لباس تنگم نداشتم. هیچوقت کاری 

وقت لباس بدن کردم که تنم مشخص باشه و هیچنیم

تیپم بودم همی   بود پوشیدم. یه دلییل که عاشق نما نیم

و این بیشعور اونطوری این مسئله رو توی صورتم تف 

 کرده بود. 

شک نداشتم که مریضه! سادیسم داره... آدم عادی 

تونه انقدر نفرت انگی   باشه و بقیه رو از خودش نیم

ی ارزش نداشته باشه.   برنجونه و حنی براش پشی  

که شانس رفتم توی اتاق تا لباس بردارم ویل از اونجابی  

شد. گی  کرده بود من همیشه تخم مرغیه در کمد باز نیم

 شد. زدم باز نیمو هرچی زور یم

ت مشیک که روی تخت انداخته  بیخیالش شدم و یه تیشی

 بودم برداشتم و رفتم بچه ها رو شستم. 

دونم کدوم گوری رفته بود که وقنی از حمام اومدیم نیم

ون توی خونه نبود.   بی 
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ها رو بردم واسته نفس راحنی کشیدم و بچهمنم از خدا خ

 توی اتاقشون تا بخوابن. 

یک ساعنی خوابوندنشون طول کشید. آیهان زودتر 

 خوابش برده بود که آرتا چسبید به من و گفت: 

 

 دنیس جون، بابام از دستم عصبانیه؟ -

 

 موهاش رو ناز کردم و با لبخند بهش گفتم: 

 

نه برای همی   کنه خوشگل من، یکم پاش درد یم -

 ناراحته. تو ببخشش که رست عصباب  شد. 

 

 گفت: چشمای خوش رنگش رو به سقف دوخت و 

 

شم. مامان بخشمش، از دستش ناراحت نیممن یم -

شد ویل من ناراحت ستاره همیشه از دستش ناراحت یم

 شم. نیم
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خواستم همونجا زار زار برای دل دلم تیکه تیکه شد. یم

ن بچه گریه کنم. چقدر مظلوم بود که با این سنش ای

 کرد ناراحت نشه. سیع یم

ی نیمکنیم بچهما همیشه فکر یم فهمن ویل آرتا ها چی  

شد و به رو متوجه یم انقدر دقیق و با جزئیات همه چی   

د که حس یمخاطر یم کردم توی این سن بیش از سیی

 
ی

 کرد. یمحدی که باید رشد کرده! این بچه باید بچیک

 

 ای؟دوب  تو شبیه مامان ستارهیم -
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دونستم خودم رو متعجب نشون دادم و با اینکه یم

چشمام رو درشت کردم. چشماش یه برق خاض داشت. 

یه برقی که انگار از یاداوری مامانش توی اون چشمای 

 خوش رنگ نشسته بود. 

 

؟ -
ی

 واقعا مییک

 

 با خنده رسش رو تکون داد: 

 

کشوی می   تحریرم ازش یه عکس دارم.   آره، من توی -

بعدا نشونت میدم. فقط مامان ستاره موهاش زرد بود و 

 چشماش شبیه چشمای من. 

 

تونستم تحمل کنم. اشک دیگه طاقت نداشتم. دیگه نیم

ی چشمم اومد پایی   و بغض راه نفسم رو از گوشه

 گرفت. 
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ینو درسته که پدرم برام از مادرم عزیزتر بود و عالم و آدم ا

تونستم نبودن دونسیی  ویل حنی یک لحظه هم نیمیم

 مامانم رو تحمل کنم. 

آرتا خودش چشماش رو بست و چند لحظه بعد خوابید 

کرد داشتم اش تحمل یمویل من از دردی که توی سینه

 مردم! یم

 و خیال...  فکر 

شون. بچه هابی که از یه فکر به این بچه ها و آینده

 بحره بودن... اون بخشی هم بخش از محبت والدین بی 

لنگید که فرقی با نداشیی  که کنارشون داشیی  انقدر یم

 نداشت. 

بچه ها انقدر خسته بودن که از ساعت هفت هر سه 

شون خواب بودن. دوبار برای آیل شی  گرم کردم و یک 

ساعنی هم وسطش بیدار شد ویل دوباره پای کارتون 

 خوابش برد. 

خوابیدن قطعا بعد از ل دیر یمآرتا و آیهان اگر شب قب

. استخر همینطور طوالب  به خواب یم  رفیی 

 بابای گاوشونم که معلوم نیست کجا رفته بود. 
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ی جادوییم! این اسیم بود که مدی روی رفتم رساغ جعبه

مونه کافیه گفیی  مثل چراغ جادو یمکیفم گذاشته بود. یم

کیف پیدا میشه. با این   یه چی   بخوای پس حتما توی اون

تفاوت که عملکردش فقط سه بار نیست بلکه مادام 

 العمره. 

هابی که با هم دلم براشون تنگ بود. برای صبح و شب

 شد. ی روزابی که کنار هم شب یمداشتیم. برای همه

اقاجون خدابیامرز یه ترکیب داشت که مامان خییل بهش 

منم همیشه  آخه آقاجون شکسته بند بود.  ایمان داشت
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توی کیفم یه مقدار از این ترکیبه داشتم چون مامان 

 گفت دوای هر دردیه. یم

وقنی صدای در خونه رو شنیدم فهمیدم سادیسم اعظم 

 برگشته. پماد رو برداشتم و رفتم رساغش. 

درسته که حالم از رس و ریختش و اصل از تمام وجودش 

ویل زده  خواست رس به تنش نباشهخورد و دلم یمبهم یم

بودم دک و پوز یارو رو آورده بودم پایی   باید یه طور 

ان یم  کردم. جیی

 من آدم زیر دین موندن نیستم. 

اگر باعث یه اتفاق بدی شده باشم و بدونم به طرف 

ر یم ان کنم. زنه تمام سعیم رو یمض   کنم که براش جیی

 

 آقای فروهر...  -

 

وقنی  کرد. چشماش قرمز بود. حتما رسش هم درد یم

انداخت و اش رو روی پای سالم ترش یموایمیستاد تکیه

 اورد. به اون خراب خوروبه فشار نیم
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خونه بود که صداش کردم. بجای اینکه یه  جلوی در آشیی 

 ای کنه به طرز عجینی گفت: شلنگ برداره منو قهوه

 

 شام خوردی؟ -

 

 رسم رو به معن  نه تکون دادم: 

 

 گرسنه نیستم.   -

 

 ستم. ویل من ه -

 

خواستم بگم خب کارد بخوره به اون شکمت مردک 

گنده. برو از تو یخچال یه چی   بردار کوفت کن ویل 

 جلوی خودمو گرفتم و لبامو به هم فشار دادم. 

شلوار و لباس زیرم همونطور توی تنم خشک شده بود و 

کرد. دلم هم درد کمرم بخاطر تحمل خیش زیاد درد یم

 ی کمرم. هکرد ویل نه به انداز یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 با تردید رفتم و زودتر از خودش رسیدم به یخچال. 

 

 الویه؟ -
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 رسش رو تکون داد و منم ظرف الویه رو درآوردم. 

ها درست گذاشتم جلوش و دوتا ساندویچم برای بچه

کردم و بردم گذاشتم کنار بالشتشون تا اگر بیدار شدن 

ذاشتم. به یم بخورن. عادت داشیی  براشون گایه خورایک

 شد. شد بدخواب هم یمخصوص آیهان که اگر گرسنه یم
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خورد که کنارش وایسادم. این پا و هنوز داشت غذا یم

اون پا کردم و پماد رو از توی جیبم دراوردم گذاشتم 

 جلوش... 

 

 اینو بزن به پات.  -

 

با دهن پر رسش رو بلند کرد و عاقل اندر سفیه نگاهم 

 کرد. 

 ز جوییدن کشید که گفتم: چند لحظه دست ا

 

درسته خییل آدم مزخرق  هسنی و ازت حالم بهم  -

 خوری... خوره، درسته به درد الی جرز دیوارم نیمیم

 

 ی توی دهنش رو قورت داد. قرمز شد و یهو کل لقمه

 

ویل من گ باشم که بخوام باعث بدتر شدن پات بشم.  -

 کنه درسشو پس داده. بزن به پات خوبش یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

دونم من اینطوری حس وهاش رو انداخت باال. نیمابر 

 کردم یا واقعا چشماش برق زد. 

 خدایا آدم قحیط بود باید اینو تحملش کنم؟

 

حداقل خوب بشی بری سایه نحست توی خونه ات  -

های بدبختت یه نفس راحت نباشه من که هیچ بچه

 بکشن. 

 

 خییل دوست داری من برم نه؟ -

 

 می   و یه وری بهش تکیه داد.  گذاشت روی  یه دستش رو 

 نفسم رو محکم فوت کردم. 

 

ی درب داغونش هم از خدا که پنهون نیس از بنده -

 پنهون نباشه. فقط برو... 
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 دستام رو آوردم باال و چشمام رو گشاد کردم. 

 

 برو من راحت شم!  -

 

 فوتم این بار محکم تر توی صورتش بود. 

 

 آدامس داری؟ -

 

کرد م. ریلکس نشسته بود منو نگاه یمدستم رو زدم به کمر 

 خواست. گاوه گاو! دست خودش نیست. و آدامس یم

 

کوفتیت سالم بشه بعد   این پمادو بمال به اون پای -

پاشو کابینت رو باز کن شیش بسته آدامس توشه کوفت 

 کن غذات هضم بشه. 
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 95#پارت_ 

 

دونم من اینطوری حس ابروهاش رو انداخت باال. نیم

 دم یا واقعا چشماش برق زد. کر 

 خدایا آدم قحیط بود باید اینو تحملش کنم؟

 

ی نحست توی خونه ات حداقل خوب بشی بری سایه -

نباشه من که هیچ بچه های بدبختت یه نفس راحت 

 بکشن. 

 

 خییل دوست داری من برم نه؟ -

 

 گذاشت روی می   و یه وری بهش تکیه داد.   یه دستش رو 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 کردم.   نفسم رو محکم فوت

 

ی درب داغونش هم از خدا که پنهون نیس از بنده -

 پنهون نباشه. فقط برو... 

 دستام رو آوردم باال و چشمام رو گشاد کردم. 

 

 برو من راحت شم!  -

 

 فوتم این بار محکم تر توی صورتش بود. 

 

 آدامس داری؟ -

 

کرد دستم رو زدم به کمرم. ریلکس نشسته بود منو نگاه یم

 خواست. گاوه گاو! دست خودش نیست. و آدامس یم
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کوفتیت سالم بشه بعد   این پماد رو بمال به اون پای -

پاشو کابینت رو باز کن شیش بسته آدامس توشه کوفت 

 کن غذات هضم بشه. 

 

 همونطور ریلکس یه لقمه برای خودش گرفت: 

 

خوب نیست با صاحب کارت اینطوری صحبت  -

 کنیا! یم

 

 دامسم خودت بردار. اصل نزن به درک! آ -

 

کردم، این آدم خوبی کردن بهش نیومده. جون   پشتم رو 

بگو فکر این  به جونش کن  بیشعوره و آدم نمیشه. من رو 

بودم گفتم زدم ترکوندمش حداقل گندی که زدم رو پاک 

 کنم. 
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خوای که جای آدامس رو میدوب  بردار بجو تا یم  تو  -

دهنت بیهوش توی صورت کش فوت کن  طرف از بوی 

 نشه! 

 

لرزید. مو به تنم راست یه لحظه فرو ریختم. نفسم یم

 شده بود. 

ی لبش سیخ شده بود اون نیشخند حال بهم زن گوشه

تونه عی   یه حیوون توی چشمم. وای وای چقدر یم

 باشه؟

؟ آدما ییک دیگه رو خجالت زده آدما از این رفتارا یم کی  

؟ این دیگه اوج انسانیته! یم  کی  

 ه قدم برداشتم که گفت: ی
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 به خودت نگی  خواستم فقط عکس العملت رو ببینم.  -

 

دادم. اگر دروغم گفته دندونام رو به همدیگه فشار یم

 بود از ناراحنی رسدرد گرفتم. 

 

 مهم نیست.  -

 

 تونم پماد بزنم به پام. من نیم -

 

ز جون رواب  کنه! این دیوونه چی اخواست من رو این یم

 خواد؟ من یم

 

 خب نزن!  -
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 برام بزن، من نباید خم بشم بهش فشار میاد.  -

 

خواستم ویل عمرا اگر جلوی چشای این کلغ آدامس یم

 رفتم و برمیداشتم. سیاه یم

 

 نوکر بابات غلم سیاه.  -

 

ه؟زدی ترکوندی یه پماد زدن جونت رو یم -  گی 

 

من باید از چهار تا کرد که به نظرم مادرتون باید قید یم -

 بچه مراقبت کنم. 

 

 ی با صدا تبدیل شد. عجیب بود که نیشخندش به خنده

دوییدم رفتم توی دستشوبی و افتادم به جون دندونام. 

دندون به دندونام کشیدم نیم دونم چقدر مسواک و خمی 
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هام از درد به خون افتاد. طعم خون توی که تمام لثه

 دهنم بود. 

ها که دیدم غذاش رو همونطور آدامس رفتم رساغ کابینت

ول کرده و رفته. ییک هم باید دنبالش راه بیوفته ماله 

 بکشه رو گندابی که از خودش به جا میذاره! 

 جمع کردن شدم. دوتا آدامس خوردم و با بغض مشغول

 

-  ...  دنی  

 

 این قصد ول کردن منو نداره. 

 

 بیا یه دقیقه.  -

 

کنم، صداش از توی   دستم رو شستم و رفتم تا پیداش

اومد. روی تخت نشسته بود و یه شلوارک اتاقش یم

 ورزشی پاش بود. 
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 بله؟ -

 

آدامس رو چسبوندم به سق دهنم که نفهمه حرفش برام 

 مهم بوده. 

 پمادی که بهش داده بودم رو به سمتم گرفت: 

 

 زنیش؟یم -

 

فهمیدم چرا دلم به رحم میاد خییل خوب بود! اگر اگر یم

ستم به خودم حایل کنم که این یارو حنی لیاقت دل تونیم

سوزوندن هم نداره عایل بود! حیف که توی این زمینه 

 نفهم ترین آدم دنیا بودم. 

 

 

 

 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

 97#پارت_ 

 

 دستکش پلستییک داری؟ -

 

به می   آرایشی که توی اتاق بود اشاره کرد. کشوی اولش 

برو شدم. باز کردم که با یه کشو پر از لوازم آرایش رو  رو 

 .  رنگارنگ! انقدر زیاد بودن که حنی نمیدونستم چی هسیی 

 

-   .  کشوی پایی  

 

کردم که یعن  بعد از باالخره پیداش کردم. داشتم فکر یم

ون نریخته؟ یعن  همه رفیی  زنش هیچ وسیله ای رو بی 

چی   به شکل سابقه؟ چقدر دوست داشتم بفهمم چی 

 دربیارم.  خواست از همه چی   رس شده. چقدر دلم یم
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دو زانو جلوش نشستم و بدون اینکه بهش نگاه کنم پماد 

رو روی زانوش ماساژ دادم. وقنی کامل همه جا پخش شد 

 بلند شدم برم که گفت: 

 

 ممنون بابت پماد.  -

 

گذاشتمش روی می   آرایش و بدون اینکه جوابش رو بدم 

 گفتم: 

 

ش مشخص میشه.  -  تاثی 
 دو سه بار دیگه بزب 

 

ون. و از در ر   فتم بی 

به بچه ها رس زدم دیدم همه چی   امن و امانه. اصل 

ومد برای همی   رفتم رساغ گوشیم ویل کاش ا خوابم نیم

رفتم و بدبختیام باز جلوی چشمام رفتم. کاش نیمنیم

 اومد. نیم
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 «بیا به این آدرس...  2ساعت » 

 

خواست من رو ولم ی مرتیکه سیبیل بود. این نیمشماره

 خواست بذاره یه نفس راحت بکشم! کنه. نیم

گوشیم رو خاموش کردم و انداختم پشت تخت. آدرش 

ی خاوران بود! اون رس تهران که که داده بود توی جاده

 حنی جرات نمیکردم پامو بذارم. 

 

*** 

 

شد. یه لباسم توی لباسشوبی بود شد که نیمکمد باز نیم

چه ها رو کردم. بو ییک دیگه هم همین  بود که تنم یم

 گذاشته بودم مهد و عباس کلغم خونه نبود. 

ی که به فکرم رسید کمد عاباس کلغ بود.   تنها چی  

اگر لوازم آرایش زنش هنوز توی کشو بود پس قطعا 

تونستم لباس هم پیدا کنم و امیدوار باشم تنم بشه. یم
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تونستم یه پاتک به لباسای خود کردم یماگرم پیدا نیم

 باسای تنم رو بشورم و بپوشم. آریا بزنم تا ل

ی داشتم جز یه کمد لباس که بیشیی شبیه  انتظار هرچی  

 شد بری توش و دورتادور لباس بود. یه اتاقک بود... یم

 

 

 

 

 

 

 98#پارت_ 

 

حدسم اشتباه نبود چون نصف این اتاق لباس زنونه بود. 

اهن های بلند مجلش پر زرق و برق گرفته تا لباس از پی 

... زیر و روبد  وشامیی

شبیه به شوهای ویکتوریا سکرت! یه روبدوشامر راه راه 

 ای بود. صوربی که ستش هم توی کشوی شیشه
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ی که چشمم رو گرفت همی   بود. برش داشتم  اولی   چی  

ی قدی باریک توی و جلوی خودم نگه داشتم. یه آینه

اتاقک بود که با ذوق خودم رو توش برانداز کردم. حنی 

 محشی بود. تصورش توی تنم 

 ی گیپور. لباس زیر سفید بود با لبه

روبدوشامیی رو همونطور روی لباسام پوشیدم و یه چرخ 

 باهاش زدم. 

اهن کوتاه دکولته تا زیر باسن بود.  لباس بعدی یه پی 

دومی   مدل لباش که عاشقش بودم ویل هم بخاطر بدن 

نما بودن و لخت بودن و هم بخاطر بلاستفاده بودن 

 نداشتم. هیچوقت 

 مهی   خانم و پش 
ما ته عروش رفتنمون عروش دخیی

ی که مامان یم خواست حسن بقال بود! اونم باید هرچی  

 کردیم! تنمون یم

تک تک لباسا رو تنم کردم و برای خودم شوی لباس راه 

انداختم. لعننی هم سایز منم بود فقط حیف که قدش 

یر پام یکم بلند تر بوده و لباس رسهیم مشکیش یکم ز 

. یم  کشید روی زمی  
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 انقدر لباس ریخته بودم که جون نداشتم جمعشون کنم. 

رسی    ع رفتم حمام و موهام رو خشک نکرده همونطور با 

 حوله جمع کردم باالی رسم تا رسی    ع اتاق رو جمع کنم. 

 همی   که رفتم توی اتاق دیدمش... 

دروغه اگر بگم از ترس یک دور نرفتم اون دنیا و 

 برنگشتم! 

و جیغ کشیدم که برگشت سمت من. چند لحظه بدون یه

عکس العمل نگاهم کرد و بعد نگاهش رو از باال تا پایی   و 

 از پایی   تا باال روی بدنم لغزوند. 

 

 س...س...سلم! چی   االن جمع میکنم همه رو.  -

 چشماش تنگ 

 شده بود. یا امام باقرمحمد! یا امامزاده صالح! 

جمع کنم که با صدای دادش تنم  پا تند کردم برو لباسا رو 

ی گوشمم دار فاب  رو وداع که لرزید هیچ، بلکه پرده

 گفت! 
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 99#پارت_ 

 

 به چه حفی اون رو تنت کردی؟ -

 

بی که تنم بود. جلو اومد و دست انداخت به یقه ی تیشی

ت و شلوار ست که به نظر لباس خواب بود  یه تیشی

از اون کمد  برداشته بودم و فقط برای چند ساعت

 قرضش گرفته بودم. 

استخون تی   روی انگشتاش بیخ گلوم رو فشار داد و 

 ی لباس توی مشتش جمع شد. یقه
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 خفه شدم!  -

 

؟ جواب منو بده.  -  به... چه... حفی

 

 نه هرچی از خودم ضعف نشون بدم بدتره. 

 مچش رو محکم گرفتم توی دستم و جیغ زدم: 

 

! دو ساعت از توی - کمدت لباس قرض   دزد که نگرفنی

س میذارمش رس جاش یه خطم روش  گرفتم نیی

 نمیوفته.دستت رو بردار خفه شدم. 

 

؟ با اجازه -  ی گ؟به چه حفی

 

لحنش برزخ برزخ بود! هوا حسابی پس بود این یارو کوتاه 

فتم براش فرق نداشت.   بیا هم نبود. هر مدیل پیش می 

اغ شد هر لحظه هم بیشیی ددستش از یقه ام ول نیم

 کرد. یم
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 صدای جر خوردن لباس رو شنیدم. یهو جیغ کشیدم: 

 

کن  بیشعور؟ تو آدیم؟ آشغال لباس ندارم چیکار یم -

 فهیم؟ لخت بچرخم تا لباسام خشک بشه؟یم

 

همچی   هلم داد که کمرم هورد به دیوار و دستم رو گرفتم 

ون! لباس  جلوی اباس پاره شده تا تن و بدنم نریره بی 

 بود و منتظر بودم تا خشک بشه. زیرم تنم ن

 

 درش بیار!  -

 

اس! یه لباسه دیگه نمیخورمش خب حاال انگار تخفه -

 که. انگار... 

 

 نذاشت حرف بزنم صدای دادش گوشم رو کر کرد: 

 

. حق نداری بی اجازه - ی بزب   ی من دست به چی  
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های رفتم سمت می   آرایش. روش پر بود از ادکلن

هرچی روی می   بود ریختم رنگارنگ. دست کشیدم و 

. صدای شکسیی  شیشه های عطر و به هم خوردن  زمی  

همه شون با داد و بیدادش قایط شده بود. اون فریاد 

ی که روی می   مونده بود رو روی زمی    د و من هر چی   می  

 انداختم. یم

 

تونم بازش کنم. تو آدیم؟ فهیم؟ کمدم باز نمیشه نیمیم -

ی برات مهم نیست. تو یه حیوون بی صفنی که   هیچ چی  
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 با حرص از الی دندوناش گفت: 

 

 حررررررومزاده!  -

 

جلو رفتم و دستم رو گرفتم باال تا بکوبم توی صورتش. 

ون ویل فقط یمباالی سینه خواستم ام افتاده بود بی 

 بکچبم توی صورتش. 

دستم رو توی هوا نگه داشت و مچ دستم رو فشار داد. 

زورش زیاد بود که دستم داشت میشکست ویل کم  انقدر 

 زدم. نمیاوردم و حرفم رو یم

 

! خودبی که ذره ای بلد نیسنی با  - حرومزاده خود آشغالنی

. حقته اگر زنت باهات هرکاری کرده.  یه زن برخورد کن 

. تو یه آدم پست بی وجداب  که  حقته الیق همون رفتارابی

 شخصیت آدما برات مهم نیست. 
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خندید. بی   خشم و عصبانیتش زیر خنده زد و  عصنی 

 دستم رو بیشیی فشار داد: 

 

-  ... بی اجازه اومدی توی اتاقم، رس کمد لباسام رفنی

. حاال دو  ی رو تنت کردی که براش اجازه نگرفنی چی  

؟ براوو خانم  قورت و نیمت باقیه؟ حاال از من گله میکن 

 پرستار! براوو... 

 

مون ولش کرد ویل فاصله دستش از دور مچم شل شد و 

 ی جر خوردم رو توی مشتش گرفت: رو کمیی کرد و یقه

 

-  
ی

لباسای زن سابقم رو که پوشیدی، خودت هم که بیک

... نظرت چیه یه زن و شوهر بازی   شبیهش هسنی
ی

نیک

 ریزم داشته باشیم. هوم؟ به نظر که باید خوشت بیاد. 

 

اره جلوش جلوتر اومد. هیچ راه فراری نداشتم. با لباس پ

هواستم برم شدب  اش. هر جابی یمبودم و توی محاضه

 نبود. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

 ب...برو عقب! برو کنار...  -

 

ام اش گذاشتم، مشتش دور چونهمشتام رو روی سینه

 پیچید و لب زد: 

 

ی که توی تخت خوابمم برات  - انقدر بی ارزش و حقی 

س کوچولو، قرار بود کاری بهت داشته  جابی نیست. نیی

 ا االن از درد دوال دوال بودی. باشم ت

 

تونستم یه سییل جانانه بزنم توی صورتش ویل کاش یم

 خورد. لرزیدم و حالم از قبل بیشیی ازش بهم یمفقط یم

 

 تمام اون ادکلن هابی که شکسنی چقدر ارزش  -
میدوب 

 داره؟
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نگاهش تحقی  داشت، چشماش یه نگاه از باال به پایی   

قدر از وضیع که داشتیم ترسیده انداخت و من انروم یم

 تونستم کاری کنم. بودم که نیم

 

 

 

 101#پارت_ 

 

 دربیار اون سگ مصبو!!!  -

 

ون. دوییدم سمت تراش که لباسام  رسی    ع از اتاق رفتم بی 

توش پهن کرده بودم. لباسا خیس خیس بود. حنی یک  رو 

 ذره هم خشک نشده بود. 

د اگر رسما کردم. مهم نبو مهم نبود همی   رو تنم یم

 چاییدم! خوردم و یمیم

کردم توی صورتش تا بره با بردم پرت یمیم لباسارو 

ه.   خاطراتش بمی 
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ها برداشتم و گرفتم دستم. ازشون لباسا رو از روی نرده

م آب چکه یم کرد. مچاله کردمشون و با حرص بیشیی

 دادم. فشار یم

داده کنه. جن بو یم اومدم توی هال که دیدم داره نگاهم

اس! یه لحظه از وجود این آدم که میگن همی   مرتیکه

 آسایش ندارم. 

با دیدنش یه لحظه ترسیدم و لباسا از دستم افتاد روی 

 .  زمی  

 

گفنی پول بدم بری برای خودت لباس مشکل داری یم -

کنه ی من کار یمبخری. خوب نیست کش که تو خونه

 انقدر بدبخت بیچاره باشه! 

 

بود. بدون نگاه کردن بهش خم شدم و لحنش آروم تر 

 لباسای خیس رو گرفتم دستم. 

 

. ادب و شعور یاد  - نیاز نیست شما برای من کاری کنی  

ین کمکیه که از دستتون برمیاد.  ین بهیی  بگی 
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دوب  که تا اینجا هم زیادی بهت آوانس دادم. زبونت یم -

. که از بیخ قیچی شد یم  فهیم چه حرق  رو کجا بزب 

 

برداشتم و اومدم برم سمت اتاق که پام رفت  س رو لبا

ای که لباسا به جا گذاشته بودن و چشمم روی خیش

 سیایه رفت... 

جای پا و رسم عوض شده بود. انگار پاهام روی هوا بود و 

 که روی زمی   بود و با شتاب
 خورد به زمی   رسم بود.  اوب 

چنان محکم خورد روی زمی   که اشک توی پس رسم

 ام جمع شد و گفتم باید اشهدم رو بخونم. چشم
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دوب  اشهد ان ال هللا ایل هللا... خدا همونا که خودت یم -

 فقط اشهد رو حساب کن برای من. 

 

ی یه قرص برنج میدم بهت بخوری. تا  - نیاز باشه بمی 

 پول ادکلن هارو تسویه نکردی مرگم بهت حرومه! 

 

یدم عی   عزرائیل باالی رسم چشمام رو باز کردم که د

 وایساده. الیه خودم کفن تنت کنم مردک نچسب. 

نفسم رو فوت کردم. همی   که یادم اومد راجع یه بوی 

دهنم چی گفته رسی    ع دهنم رو محکم بستم. انگار فهمید 

 ی لبش گذاشت. اش گوشهکه از اون نیشخندای مسخره

قدر مالیدم ویل مالیدن جوابگو نبود. ان پشت رسم رو 

دردم گرفته بود که گفتم دیگه تموم شد! من باید خودم 

 رو یه مرده فرض کنم! 

 ام بود که گفت: پاشدم نشستم. هنوز دستم پس کله
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. قبل اومدن بچه -  ها کلوزت رو مرتب میکن 

 

 چشممممم عباس آقا چشمممم!  -

 

با حرص بلند شدم. اول یه لحظه رسم گیج رفت ویل 

 خودمو نگه داشتم. 

درم ول کن نبود، برای بار سوم داشت خودش رو زنگ 

 کرد. قطعا مهتاب بود... جرواجر یم

 

 یه کلید به این مهتاب بدی بد نیستا.  -

 

-  
ی

شما به وظایف خودت برس نیاز نیست به من بیک

 چیکار کنم. 

 

ی که  رس راهم موقع رفیی  تا جلوی در فقط تنها چی  

توپ  تونست حرصم رو خایل کنه توپ آیهان بود. یم
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 که کنار پایه
ی

ی مبل شیطونک کوچولوی هفت رنیک

 افتاده بود. 

ی قدرت و توانم به سمت خم شدم و برش داشتم با همه

 ی مرتیکه پرتش کردم. کله

اش خورد سه میی پریدم همی   که شیطونک به پس کله

 هوا و گفتم: 

 

 یثثثثثثث اینهههههه!  -
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و بهم ارث رسونده. پرتاب دخیی مرضیه بودن این یه قلم

ی ای همچون مرضیه خانم. دمت گرم مامان با نشونه گی 

 جان که هرچی زدی حللت باشه. 

همی   که برگشت دندوب  بهش خندیدم و با چشمام 

براش خط و نشون کشیدم. این یعن  بله اقا آریا اذیت 

 کن  منم بلدم اذیتت کنم. 

 

 برو در رو باز کن هوی    ج.  -

 

سمت در ورودی رفتم. به کل رس درد و با یل یل به 

رسگیجه و همه رو از یاد بردم و به یمن این پرتاب برای 

 خودم ذوق کردم. 

هوی    ج بودن بهیی از عباس کلغ بودنه. هوی    ج خیلیم ناز  -

 و خوشمزه و گوگولیه. 

 

؟ -
ی

 چی بیک
ی

 اینو نیک
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ی در رو باز کردم که مهتاب بچه بغل اومد تو. همیشه

زدن بود. از من یکم بزرگ تر بود و دوتا  خدا در حال غر 

 بچه داشت. 

ییک نوزاد بود و اون ییک دو سه ساله که همیشه ور دل 

رفت باباش بود. اینطور که با این سن داشت پیش یم

 انداخت... قطعا تا دو سه سال دیگه یه مهدکودک راه یم

ضا که کوچیکه اش بود کل روز موقع کار کردن علی 

 رفت. بسته شده بود و اینور اونور یم مامانش به کمرش

 

. یم -  خواستم دیگه برم. خشک شدم تا در رو باز کن 

 

ام وقنی هر روز همی   تایم میای دوب  که من خونهیم -

پس حتما هستم. یکم صیی کن تا درو باز کنم دستم بند 

 بود. 

 

اوه اوه یه بچلون این لباسارو چه وضعیه کل خونه لک  -

 شد! 
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 خوبی 
کرد باید تنهاش  بود ویل کل زماب  که کار یمدخیی

 یم
ی
د و گلیک کرد که کلفه میذاشتم چون انقدر غر می  

 شدم. یم

داد. همی   نیومده داشت به چکه کردن آب لباسا گی  یم

 کرد. حس صمیمیتش هم با من داستان رو سخت تر یم
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پشش یه دست انداخت سمت موهام و کشید که با 

تکش مامانش روی دستش مواجه شد. همینو فقط کم ک

 دارم! 
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کلغ سیاه رفته بود چپیده بود توی اتاق کارش منم رفتم 

 تا خرابکاریامو جمع کنم. 

 کل لباسا رو جمع کردم که یهو یه فکر بکر به رسم زد! 

انقدر از دستش حرض و عصباب  بودم که همینم کمش 

کاشتم تا آدم زدم پای چشمش بادمجون یمبود باید یم

اومد و به انداخیی  لباس بشه ویل حیف که دلم نیم

سفیداش قایط لباس قرمزای نو توی لباسشوبی بسنده 

 کردم. 

یادم اومد که سبد لباس سفیدا پر شده و موقع روشن 

کردن ماشی   لباسشوییه، دویدم سمت الندری. یه 

شد و توش ی از حموم اصیل سالن یه دری باز یمگوشه

وبی بود! از این خارچی بازیای مسخره... تازه لباسش

ی اسمشم الندریه! ما هم یه دوقلو گذاشته بودیم گوشه

رفتیم حموم یه فس کتکمون حموم که مامان هر بار یم

 زد که چرا لباسشوبی نازنینش رو خیس کردیم! یم

این یارو شور لوکسوری بازیم درآورده خاک بررسش کنم 

 مرتیکه شل کمر. 
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لباس سفیداشو با دو سه تا از لباسای بچه ها که ی همه

قرمز بود انداختم توی ماشی   و روشنش کردم. تاجابی که 

دونم قرمز باید رنگ بده. تعداد قرمزارم کم نریختم من یم

که ایشاال به نتیجه برسه. امیدوار بودم که خدا باهام یار 

 باشه و دهن مهن این آریاعه صاف بشه. 

هنوز فرصت داشتم. رفتم تا یکم تا اومدن بچه ها 

احت کنم.   اسیی

اصل نفهمیدم چقدر چشمام بسته بود که صدای کوبیده 

شدن در اومد. انگار که بچه ها با شتاب در کمد دیواری 

 .  رو باز کی  

از جام پریدم و رفتم جلوی در. همونجابی که کمد دیواری 

 بود و لباسای منم توش بود. 

ی کمد وی در کنده شدهدیدم کلغ سیاه وایساده جل

 دیواری. 
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 دستامو گرفتم باال و کوبیدم به همدیگه. 

 

باریکل. آفرین آقای فروهر. ممنون از این همه درایت و  -

 هوشتون. 

 

چشمام رو پاک کردم و موهام که جلوشونو گرفته بود 

هل دادم پشت گوشم و رفتم جلو. مو نیست که سیم 

ه فرستلفنه هرچی یم نی اون پشت باز دینگ عی   فی  مییی

جلوی چشمم. خداروشکر که با اینکه دوسشون ندارم 

 مخم نیست.  ویل باهاش کنار اومدم رو 

 

ِد نابغه میخواستم درو بکنم که خودم توش استاد  -

 بودم. مرش در کمدو کندی. 
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 در رو از دستش گرفتم و بلند کردم چسبوندم به دیوار. 

 

تونسنی بشکنیش خب. مرض از بشه یمخواسنی باگر یم -

 خوای منو آزار بدی برای همینه. داری یم

 

 اش وایسادم: سینه به سینه

 

ا فهمیدی؟ خدابی آزار دادنت لذتبخش ترین کار  -

 بالم. دنیاس. وقنی حرص میخوری به خودم یم

 

 بعد دستم رو به سمتش دراز کردم گفتم: 

 

ر زیان مرد ناسلمنی تو همینطوری یه داری  - از من ض 

ی بزنم درم بشکنم که خودمم یمیم ر گی  فروشی جای ض 

یفم زیاد بریم داری. دستت درد نکنه مصدع اوقات رسی
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شدی برو به سلمت که اعصاب ندارم از خواب بیدارم 

 کردی! 

 

 بلند بلند خندید: 

 

کندی انقدر بدیه داری زیاد خوشحال نباش. درم نیم -

 پس بدی.  که با فروخیی  خودتم نتوب  

 

 ام و گفت: یه برگه کوبید توی سینه

 

تا حسابای نوشته شده توی این برگه صاف نشده از  -

ی نیست.   حقوق خیی

 

تونستم عوضش لباس تنم خیس خیس بود و حاال یم

ای کرده بود مردک یالغوز کنم. درسته زده بود درو قهوه

 ویل حداقل لباس داشتم. 
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ون لباس بپوشم. به ل -  طفت سینه پهلو کردم. بفرما بی 
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ون.   برگه رو از دستش گرفتم و اونم خداروشکر رفت بی 

ابی که روی برگه بود. یه 
یه لحظه چشمم خورد به چی  

 لیست بلند باال که به انگلیش نوشته شده بود و بعد... 

 هاشون! همینطور چشمم رفت سمت قیمت

 اپیلسیون شدم! 

 وا رفتم! 
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ودم نشستم روی زمی   و کاغذ رو ول کردم همون جا که ب

کردم؟ و دو دسنی کوبیدم روی رسم. چه غلیط باید یم

ارزون ترین قیمنی که توی لیست بود یک ملیون تومان 

بود و گرون ترینش شونزده ملیون! توووووومان! ریال 

 نه!!!! تومان.... 

یانا دیگه چه زهرماریه؟   تی  

د که یه فاکتور صد شزبونم بند اومده بود باورم نیم

 ملیوب  جلوی رومه و باید پرداختش کنم. 

 بدبخنی از این باالتر نمیشد! 

کردم از من بدبخت گشتم فکر یمروزی که دنبال کار یم

 تر وجود نداره ویل حاال... 

 من!  وای خدای

ها اصل های ادکلندوییدم تا مطمی   بشم تمام شیشه

ون نرفتم. بوده ویل وسط راه وایسادم و از در ا تاقمم بی 

خب معلومه که اصله. این مردک با این همه دک و پزش 

 نمیاد ادکلن فیک بزنه به خودش که. 

 

*** 
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 «آریا»

 

وقنی لباسای ستاره رو توی تنش دیدم داشتم از 

ین تنبیه براش بود. عصبانیت آتیش یم  گرفتم. این بهیی

ی که اصل برام اهمیت نداشت شکسیی  شیشه های چی  

هام بود حنی اگر تک تکشون برام خاطره بود و حنی لنادک

ه ی اگر بعضیاش هدیه بود ویل مهم این بود که دخیی

 نفهم دوزاری حالش گرفته بشه. 

خداروشکر که همی   مسئله باعث شد دو سه روزی به 

 پر و پام نپیچه و کاری به کارم نداشته باشه. 
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هم باهام  ومد حنی یک کلمهارفت و یمی آدم یممثل بچه

 بود. همی   صحبت نیم
ی
فت بزرگ کرد و این خودش پیشی

زد و که صدای جیغ جیغوش توی گوشم زنگ نمس

 مخل آسایش نبود خودش سود بود... 

طبق معمول آیهان توی خونه گم شده بود و قطعا یه 

خرابکاری جدید کرده بود. این بچه روزی حداقل سه یار 

 کرد. وقنی یمیم یه خرابکاری بزرگ
ی

دیدمش یاد بچیک

قت نسبت شد که هیچافتادم و همینم باعث یمخودم یم

 به کارای عجیب غرببش عصنی نشم. 

یوترابی برگشتم با خونه
ای مواجه شدم که وقنی از فی  

هیچ شباهنی با خونه نداشت و حاال هم که آیهان گم 

 شده بود. 

 

 بچه کجاست؟ -

 

 ای همیشگیش گفت: هدنی   آروم و بدون جنجال
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 گردم. منم مثل شما دارم دنبالش یم -

 

آیل شبیه کوآال چسبیده بود بهش و آرتا هم طبق معمول 

مشغول نقاشی کشیدن بود. این روزا دنی   بهش نقاشیای 

جدیدی یاد داده بود و بیشیی روی نقاشی کشیدنش 

 کرد. تمرکز یم

 دخالنی نداشتم ویل از دور حواسم بهشون بود. 

 

ون؟ -  از خونه نرفنی بی 

 

 که شما نیستی   در خونه و تمام پنجره ها و  -
تمام مدبی

ون. در تراس  ها قفله امکان نداره رفته باشه بی 

 

 یهو انگار یه جرقه توی رسش زده باشن بلند جیغ کشید: 

 

 اتاق من!!!!  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

رسید و معموال بدون ی درها یمآیهان دستش به همه

ون یمکمک کش گلیم خودش رو ا کشید. ز آب بی 

درست برعکس آرتا که هنوزم نیاز بود کش برای انجام 

 کارها کمکش کنه یا کنارش باشه تا احساس تنهابی نکنه. 

 

 

 

 

 

 

 

 108#پارت_ 

 

مشخص های نا باقی پد ها روی دیوارای اتاق با فاصله

 چسبونده شده بودن. 

 ی کنجکاو من! ی پدرسوختهپشه
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 دنی   اومد سمتم و گفت: 

 

ون؟ - ی بی   می 

 

 طاقت نیاوردم یهو زدم زیر خنده! 

 

ون.  نخند، برو  -  بی 

 

گذاشتم روی چهارچوب در و با همون خنده   دستم رو 

 گفتم: 

 

تونم این اتاق هیجان انگی   با تزئی   مهندس رو واقعا نیم -

 .  از دست بدم. دمت گرم پش الحق که پش بابابی

 

پفی نخندم و توی هرچی جلوی دهنم رو گرفتم نتونستم 

 صورتش قهقهه نزنم. 
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 پس خودت جمعش کن!  -

 

آیل دست انداخت و یه برگه که روی دیوار بود رو کند و  

مچاله کرد. قبل از اینکه دنی   بتونه کاغذ رو از توی 

ون مشت آیل رو باز کردم و برگه رو  دستش بکشه بی 

 آوردم. در 

 

 بده به من.  -

 

ذ مچاله رو باز کردم. همون ابرومو انداختم باال و کاغ

لیسنی بود که من از ادکلنا بهش داده بودم ویل با این 

های عجیب غریب نقاشی تفاوت که رستارسش با شکلک

 شده بود. 

روی حروف انگلیش و اعداد تک به تک شکلیک کشیده 

 شده بود و شبیه به بازار شام بود... 
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ون که یه  دست انداخت و خواست برگه رو بکشه بی 

 تیکه از رسش کنده شد و باقیش توی دستم موند. 

ام پاش رو بلند کرد زل زد توی چشمام و سینه به سینه

 وایساد. 

 

ازت متنفرم آریا فروهر! حالم ازت بهم میخوره مردک  -

ون حداقل اینجا که اتاق من  مغرور دوزاری... برو بی 

ون.   هست میتونم بگم برو بی 

 

اس و مجبور نیستم خداروشکر که حسم بهش دو طرفه

لوس بازیای یه دخیی رو تحمل کنم. حداقل نفرت دو 

 تونه قابل تحمل باشه. طرفه یم
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آیهان که نظرش به ما جلب شد از روی تخت پایی   پرید 

 و رفت رساغ دیوارا. 

ها دیگه منم مجبور شدم دست به کار بشم و تک تک پد 

بدو بدوهاش هم دست و  رو از دیوار بکنیم و با آیهان و 

 پنجه نرم کنیم. 

خواست همونجا دیگه آخر کار طوری شده بود که دلم یم

وسط اتاق دراز بکشم و یه نفس راحت بکشم. آیهان با 

ی کرد و وقنی من رو پایهمن از همه بهیی ارتباط برقرار یم

 کرد. کرد و کیف یمدید بیشیی بدو بدو یمهاش یمبازی

چهآیل وسط اتاق ر  ی وی زمی   نشسته بود و با دفیی

کوچییک که دنی   در اختیارش گذاشته بود رسگرم بود. اینم 

کرد ویل اش شیطوب  هم یمی آیل بود. به موقعشاخصه

ی رسگرم یمبا کوچیک ها ساکت شد و ساعتترین چی  

 بود. 
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دنی   آیهان رو بغل کرد و روی پاش نشوند. انگار اصل ما 

 وع به حرف زدن با آیهان کرد. اونجا نبودیم که رسی 

 

تو دوست داری من وسایلت رو بردارم؟ مثل من  -

خوشم میاد تفنگ چراغیت رو بردارم باهاش بازی کنم 

؟ م برش دارم ناراحت نمیشی  اگر ازت اجازه نگی 

 

آیهان به شدت روی اون تفنگ حساس بود. حنی اجازه 

لحظه داد که آرتا بهش دست بزنه. شک نداشتم اون نیم

 کشه که مو به تنمون سیخ بشه. یه داد یم

 همونم شد و با جیغ و داد گفت: 

 

 نههههه، منه!!!!  -

 

زنم چون مال توعه. اگرم معلومه که بهش دست نیم -

م. اگر بخوام وسایلت رو بردارم قبلش ازت اجازه یم گی 
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دارم. تو هم نباید به وسایل بهم اجازه بدی برشون یم

 باشه؟ کس دیگه دست بزب  

 

آیهان سیع داشت خودش رو از توی بغل دنی   بکشه 

. با وجود اینکه سه سالش هم تموم شده بود ویل  پایی  

کرد کرد و فقط سیع یمهنوز خوب صحبت نیم

منظورش رو برسونه که توی این موقعیت دنی   خییل بهیی 

فهمید. یادمه که آرتا خییل رسی    ع از من منظورش رو یم

گرفت ویل آیهان کامل با آرتا   صحبت کردن رو یاد 

 متفاوت بود. 

 

 

 

 

 

 

 110#پارت_ 
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آیهان رو رها کرد ویل حرفش رو بهش زده بود. اومد جلو 

چه رو از دستش نگرفت.   و آیل رو زد زیر بغلش ویل دفیی

 

بسه دیگه خوش گذشت عباس جان. باید توله هاتو  -

 بخوابونم. 

 

ی ن گفتم. به نظر از جام بلند شدم نگاهش کردم ویل چی  

...چطور توی وجود یه بیست ساله یم رسید. حنی کمیی

 دخیی بیست ساله یه مادر فهمیده بود؟

من شک نداشتم که اگر ستاره توی این موقعیت قرار 

خورد و آیل هم از زور گرفت آیهان یه کتک حسابی یمیم

افتاد. بعد هم با هم دعوامون گریه به نفس نفس یم

های خیس ناراحت ا گریه و صورتها بشد و بچهیم

 خوابیدیم. برد ما هم حتما جدا از هم یمخوابشون یم

کردم که ستاره مادر خوبیه... تا همی   شاید من فکر یم

چند وقت پیش که بود اصل کمبودهاش رو حس 

دیدم کردم ویل حاال که دنی   و رفتارس رو یمنیم
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ی لیم زده. نگ یمفهمیدم از اول هم توی این خونه یه چی  

ی برای بچه ها عجیب بود ویل دنی   چندین برابر مادر بهیی

 بود! 

کمد روی   کمدش هنوز به دیوار چسبیده بود و محتویدر 

 کار آیهان بود.   زمی   بود. قطعا 

ین همراه اینکه دنی   یم ین پرستار دنیا و بهیی تونست بهیی

 شد تنفرم ازش کم بشه. ها باشه دلیل نیمبرای بچه

خونه با نور صیی ک  ردم تا بچه ها رو بخوابونه. توی آشیی 

گوشی مشغول شدم و خودم رو رسگرم کردم. باید مچش 

ه که  نصف رو یم گرفتم و یم فهمیدم هر شب کجا می 

شب صدای چرخیدن کلید توی قفل در میاد. اصل شاید 

اومد پیشش که در خونه باز و بسته کش شب ها یم

 شد. یم

 خییل کم بود.  البته که احتمالش

 که اینجا بود اولی   باری که بهش مشکوک 
توی این مدبی

ای ازش هیچ رفتار مشکوک دیگهشدم همی   بار بود و 

 ندیده بودم. 
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ها که بیشیی توی خودش بود و بخصوص این روز 

ای نشون کرد اصل رفتار غی  عادیشیطنت هم نیم

 گرفتم. یم نداده بود ویل باید مچش رو 

ه یا نصف شب برای اینکه من حد دیگهشاید به وا ای می 

 نفهمم کار خاض انجام میده. 

 

 

 

 

 

 

 111#پارت_ 

 

پاورچی   پاورچی   راه افتاد و اصل به سمت من نگاه هم 

 نکرد. 

صیی کردم در رو ببنده و بعد برم از توی چشیم نگاه کنم. 

 راه پله ها رو به سمت باال پیش گرفت و رفت. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

تم رو برداشتم و تنم کردم. از همون جلوی در سویشی 

ه این وقت شب باال چیکار یم  تونست داشته باشه؟دخیی

اومد در پشت بوم باز بود و سوز شبونه هم از بینش یم

ون. بخش پشنی دیزاین شده بود ویل جلوی در متعلق  بی 

به تاسیسات ساختمون بود. قطعا دنی   اون پشت رو پیدا 

 ونجا. کرده بود که شبونه راه میوفتاد ا

سیع کردم خودم رو پنهون کنم. شانس باهام یار بود که 

ون  درست جابی نشسته بود که هیچ دیدی به بی 

نداشت. روز زمی   چهارزانو نشسته بود و چند مداد و 

 کاغذ هم جلوش ریخته بود. 

تونستم کف آالچیق رو ببینم ویل جامدادی درست نیم

 آرتا رو دیدم که روی زمی   افتاده بود. 

اش استم برگردم عقب که یهو صدای هق هق گریهخو 

 مانعم شد. 

کرد و بعد انگار نتونه نفسش رو نگه داره یهو بغض یم

 ترکید. یم

یه قدم جلو رفتم تا ببینم چی شده ویل دوباره پا پس 

 کشیدم... 
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*** 

 

 «دنی   »

 

شب قبل انقدر زار زده بودم که صبح موقع بیدار شدن 

 ربی پف  شده بود. چشمام مثل یه مارشملوی صو 

اومد دم در شد یمآیل یاد گرفته بود وقنی از خواب پایم

تونست در رو باز کنه اون پشت گریه اتاقم و چون نیم

 کرد. یم

ش رو حاض  کنم آیل رو بغل گرفتم و داشتم یم رفتم شی 

غضب آریا کل خونه رو پر کرد.   که صدای داد می 

 

!!؟؟؟؟دن        ی    -  !!!!!!! دن        ی  
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 112#پارت_ 

 

راهم رو به سمت اتاقش کج کردم و بدون در زدن در 

 نیمه باز رو هل دادم و پریدم توی اتاق. 

ون اتاق  آیل زد زیر گریه و داشت خودشو به سمت بی 

کشید تا به شی  صبحگاهیش برسه ویل باباعه لعننی یم

خودش از آیل هم بچه تر و کوچیک تره که حالیش 

سه تا توله پس انداخته اون وقت صبح نباید  نمیشه

 بیدارشون کنه. 

 

بلدرچینتم مردک ساعتو نگاه کردی؟ خودت به تخم  -

 نیس اینا تا ساعت بیدار شدنشون باید بخوابن. 

 

 لباس سفیدای من کوش؟ -
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اوه اوه انگار وضعیت خییل خطریه. یدونه لباس 

نوی سفیدشم نذاشته بودم سالم بمونه. لباس قرمزای 

ین عملکرد رو داشیی    . بچه ها بهیی

 

 سی    ر.....  -

 

تونست شی  رو اش شدت گرفت که حنی نیمانقدر گریه

 تلفظ کنه. 

برگشتم برم برای بچه شی  حاض  کنم که صداش رو 

اش رو گذاشت روی رسش، طوریکه آیل از ترس گریه

 قطع کرد و به سکسکه افتاد. 

 

! لباسامو کدوم ق - ؟با توام دنی   ستوب  گذاشنی  یی
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با حرص قدمم رو تند کردم و رفتم توی کلوزتش کل لباس 

سفیداشو که حاال صوربی ابر و بادی شده بودن مچاله 

 اش. کردم توی دستم و بردم کوبیدم توی سینه

 

 ات رو نشنوم. الل بشی به حق عیل فقط صدای نکره -

 

 وایسا ببینم.  -

 

بینیم آتیش  جلوی در وایسادم و همونطور که از توی

ون با حرص از الی دندونام گفتم: یم  زد بی 

 

 بچه رو ترسوندی مرتیکه سادیسیم بیشعور.  -

 

خونه.   بعد راهم رو گرفتم رفتم سمت آشیی 
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 خوشگل من کیه؟ -

 

ی من فشار آیل ُبغ کرده بود و رسش رو روی رسشونه

مراه آیل داد. منم بغض دیشبم هنوز توی گلوم بود و هیم

 بغض کردم و ناخواسته از کنار چشمم اشک رسازیر شد. 

نباید میذاشتم این رفتارای بابای احمق کودنشون توی 

 ذهنشون ثبت بشه. 

 

دوست داری امروز با همدیگه یه چی   خوشمزه درست  -

 کنیم؟
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فت و یه چی   یم کوبید به در و دیوار. مرتیکه راه می 

خونه و یه چی   محکم کوبید وسط  آخرشم اومد توی آشیی 

 جزیره! 

 

 با توام!  -

 

 برگشتم سمتش و تو چشماش زل زدم: 

 

 فقط سکوت کن. بچه رو ترسوندی بی شخصیت.  -

 

 لباسام چرا این رنگیه؟ -

 

 شیشه شی  آیل رو توی دستم گرفتم و تکونش دادم. 

 

 پرش؟من یملباس توعه از  -
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 تو آخریم بار لباسا رو جا دادی توی کمد.  -

 

یافم رو کج کردم انگار که دارم به چی   مهیم فکر میکنم ق

 و گفتم: 

 

 دستشوبی خییل بو یم -
داد نتونستم ا پس بخاطر همی  

 از کنارش رد بشم! چون تو آخرین نفر رفته بودی! 

 

گرفت باال و منم شیشه رو دادم دست آیل ویل لباس رو 

ون نیومد. داشت بابای دیوونه اش رو نگاه از بغلم بی 

 کرد. یم

اگر یه روز بخواد بره خارج قول میدم بچه ها رو بدزدم 

م خونه ی خودمون. این سادیسیم خودش مریضه سه بیی

 رو هم مریض میکنه.  ی بیچارهتا بچه

 

 تمام لباس سفیدام رو صوربی کردی.  -
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و لباش که توی دستش بود رو گرفتم و یکم نگاهش کردم

 بعد گفتم: 

 

 گل شده. آخیییین  چقدر خوش -

 

تازه همی   حی   یه فکر شیطاب  دیگه به ذهنم رسید که 

برای عمیل کردنش نیاز بود یه رسی به خونمون بزنم تا 

 وسایل مورد نیازم رو بیارم. 
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و بادی، مد روز خوشگل تن صوربی شده مدل ابر  -

خورش عالیه آقا عباس. بپوش ببی   چقدر توی تنت 

ی نچسبت رو قابل تحمل قیافهمحشی میشه، قطعا 

 شد. میکنه. فقط کاش قرمز یم

 

اش فقط دهنت رو ببند که صدات رو بشنوم پاره -

 کنم. یم

 

ا لباس خوشگل مشگل باربی پسندت رو؟ قول میدم با  -

این بری توی خیابون از این عضب بودن هم درمیابی یکم 

 .  خوش اخلق میشی

 

 دهنت رو!!!!  -

 

 ها؟؟؟ -
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بهم کرد و منم آیل رو گرفتم باال و  رو  عصنی پشتش

ش رو بخوره و همونطور که داشت سیع یم کرد شی 

 چرخوندم. رفت یه دور توی هوا هیچی توی دهنش نیم

 رس راهش برگشت و گفت: 

 

یم. چمدون بچه قرار  - کاری دارم، برگردم راه میوفتیم می 

 ها رو ببند، لباسای منم... 

 

 نفسش رو فوت کرد و گفت: 

 

اگر فقط یه خط روشون بیوفته دمار از روزگارت  -

 درمیارم. لباسای منم بذار توی چمدون. 

 

وع به یه رقص بندری کنم و برا خودم ِهله  خواستم رسی

ِهله گویان رقص باسن  به لرز دست اضافه کنم که قراره 

 بره و راحت بشم که یهو گفت: 
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لباس درست درمون برای خودت بردار، اونجا دیگه  -

. نداری هم برو مدی نیست که بتوب  دزدی کن  توشک

یم  . بخر فقط وقنی برگشتم حاض  باشید شب می 

 

 من رو بگو چه خوشحال بودم! من دیگه کجا بیام! 

 

نایلون  به لطف شما بنده تا آخر عمر بدهکارم و شده -

نم.   زباله تنم کنم دست به کمد نجس تو نمی  

 

-  .  آفرین کار خوبی میکن 
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ی برای همونطور که الیک کابینتارو باز یم کردم تا یه چی  

 خوردن پیدا کنم زیر لبم زمزمه کردم: 

 

اللم نمیشه راحت بشم. یه راه بره زرزر کنه! یه راه » 

 «بره غر بزنه. 

 

آیل رو گذاشتم روی کانیی که با چشماش همینطور دنبالم 

 کرد. 

 

 «نیست. مردک سیاه سوخته حرف زدن بلد » 

 

دنی   جان، شما حرف زدن بلدی کافیه. بجای این کارا  -

ابی که ازت خواستم رو انجام بده. 
 برو چی  

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

ون رفت ویل وسط راه چرخید  خونه بی  از درگاه آشیی 

 گفت: و 

 

اهن سفید اضافه کن.  - به لیست بدهیات پنج تا پی 

متوسط قیمت یک ملیون. بهت تخفیف دادم زیادی 

 بدبخت بودی. 

 

گاز گرفتم و کندم که   و من از حرص انقدر لبم رو  رفت

 باالخره به خون افتاد. 

خواستم روشنش کنم. گوشیم خاموش بود و اصل نیم

ت باید براشون چمدونم طبق خواسته های واالحرص 

کردم. از طرف دیگه ممکن بود مامان نگرانم حاض  یم

 بشه. 

 کرد. شد بی شک سیبیل پیدام یماگر گوشی روشن یم

گرفت هیچی ازش بعید نیست، اگر یه بار دیگه تماس یم

معلوم نبود من چه عکس العمیل نشون بدم اگر هم 

 انداختم. دادم خودم رو بیشیی توی خطر یمجواب یم
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شاید وقنی رسیدیم اونجا که قرار بود بریم منت کلغ 

گرفتم به مامان سیاه رو میکشیدم و ازش گوشیشو یم

 زدم. زنگ یم

ذاشتم راحت ها هیچ کلش نداشیی  منم یمپنجشنبه

بخوابن. بدترین بخش قضیه این بود که باید پشت 

 یمماشی   این لندهور یم
ی
کردم. البته که شستم و رانندگ

رسید یه ماشی   دم دسنی باشه چون مال به نظر یم

 ای بود. خودش چی   دیگه
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ذاشت م نیماگر یه بلبی رس ماشینش میومد دیگه زند

فروخت تا به پول برسه! تهدید باید اعضای بدنمو یم

 داد. دیگه جواب نیم

 ی کل وجودم بدیه داشتم! همی   حاالشم اندازه

زمین  رسخ کرده بودن. سه تا یه ها عاشق سیببچه

 یم
ی
کردن و وجنی از من خرس گنده بیشیی رو اصول زندگ

زمین  باجازه نداشیی  بیشیی از یک بار توی هفته سی

 . رسخ کرده بخورن

! ما اندازه
ی
زمین  ی اینا بودیم ته سیبیه یه... زندگ

د به رسخ شده کنار قیمه بود که   هایخوردنمون دستیی

به شدیم و از ی قاشق داغ روغن  مواجه یماونم با ض 

 کرد. سوزشش یه هفته دستمون ذوق ذوق یم

 لباسای بچه ها رو توی یه چمدون و لباسای بابای

ام کاق  سیاهشونم یه چمدون کردم. برای خودمم کوله

ها رو با بشقابای پر بود. همه چی   رو حاض  کردم و بچه

زمین  گذاشتم جلوی تلویزیون و خودمم از دور از سیب

 نظارت کردم. 
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خورد و سه تا از دست آیهان یدونه از ظرف خودش یم

بینه کرد داره محبت یمگرفت. آیل هم که فکر یمآیل یم

کرد و شیش تا خودش از این دله دزدی آیهان استقبال یم

. ویل خوردن و کارتون کرد توی دهن آیهان فرو یم

 دیدنشون در نهایت به خی  و خوشی گذشت. 

 

 خواد؟گ جایزه یم  -

 

آرتا و آیل به سمت درگایه که نشیمن رو از سالن اصیل  

اب رو کرد چرخیدن. آیل که از ذوقش کل بشقجدا یم

روی زمی   چپه کرد آرتا هم دویید ویل آیهان ریلکس بدون 

اینکه اصل باباشو نگاه کنه مشغون کارتون دیدن و 

 زمین  خوردن بود. سیب

 

؟آیهان بابا نیم -  خوای جایزتو ببین 

 

کرد. آی داد آیهان باباشم آدم حساب نیمآی کیف یم

 غی  قابل توصیف بود... 
 میچسبید! آخ لذبی
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نار آیهان ویل بازم سگ محل شد و باز هم رفت ک

 هاش  منو مورد اصابت قرار داد! ترکش

 

؟ بدو رسور اینا معطل میشن. وایسادی منو نگاه یم -  کن 

 

ی کلکل با چشماش گشاد نگاهش کردم. اصل حوصله

 ی کاق  ذهنم مشغول بود. باهاشو نداشتم. به اندازه
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 ست آرتا رو هم گرفتم و گفتم: آیل رو بغل کردم و د
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ین؟یم -  خوایم بریم یه جای قشنگ. حاض 

 

 گفت:   آرتا پرید باال و با ذوق

 

رررر!  -  حاض 

 

 آیل هم دست زد و چشماشو از ذوق تنگ کرد: 

 

 یههههههه.  -

 

خوایم کیل خوش پس بریم حاض  بشیم که یم -

 بگذرونیم. 

 

مردای غرغروعه! از لحظ ای که هآریا دقیقا شبیه پی 

ها رو بردم تا حاض  کنم یه بند غر زد و از جای میخ بچه
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روی دیوار تا مدل موهای خودش ایراد گرفت و انداخت 

 گردن من. 

من اصل پاپیچش نبودم و تمام حواسم به بچه ها بود. 

یم ویل مسئولیتم توی چنی   نیم دونستم چجور جابی می 

به بچه ها شد. خییل باید حواسم رو موقعینی بیشیی یم

 کردم. جمع یم

یه آیل زیر بغل داشتم و دو تا چمدونم باید دنبال خودم 

دوییدم دنبال دویم. داشتم بعد یمکشیدم. ییک رو بریمیم

رفت و عن قریب بود که یه آیهان هم مثل قرقی در یم

ان ناپذیر براش بیوفته!   اتفاق جیی

 

 اون ماشی   نه!  -

 

کیلوییش رو با خودم   کیل زور زده بودم چمدون شونصد 

گفت اون نه! الیه سقط بکشم جلوی گاریش بعد یم

 !  شی
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آقای فروهر چمدون خودتو حمل کیم خوبه ها. پرستار  -

 اتم کول بر که استخدام نکردی. بچه

 

بی اهمیت ریموت توی دستش رو فشار داد و یکم اون 

 تر روشن شد. طرف تر چراغای یه ماشیم بزرگ

 زیر لب زمزمه کردم: 

 

کاش خدا بجای این همه پول و ادعا یکم بهت عقل و » 

 «شعور میداد. 
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 دوباره چمدونش رو بلند کردم که اومد از دستم گرفت. 

 

خدایا باورم نمیشه انقدر زود درخواستم رو جواب » 

 «دادی. 

 

، یم -  گرفتم. گفنی یمنیاز نبود به خدا ملتمس بشی

 

رایه برای گرفیی  نفس این آدم کردم چه داشتم فکر یم

ه! سیانور؟ قرص برنج؟ شایدم باید یه  بیشعور بهیی

طناب بردارم و دارش بزنم. اصل چطوره ترمز ماشینش 

م؟  رو بیی

 

م راحت یم - ی؟به نظرت اگر ترمز ماشینت رو بیی  می 

 

زنم و آیل رو روی خییل جدی و سوایل این حرف رو یم

 زمی   میذارم. 
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اش پام میچسبه و دستم رو روی شونهطبق معمول به 

 میذارم. 

 

کنم ناز بذار چمدون رو بذارم توی ماشی   االن بغلت یم -

 من. 

 

خم میشم چمدون رو بردارم که کنار گوشم صداش رو 

 شنوم: یم

 

به نظرم فکر این باش که چجوری خودت رو خلص  -

 !  کن 

 

 کشه. از دست تو ییک که قطعا کارم به اینجا یم -

 

کنم. کم مونده دیگه ی زورم چمدون رو بلند یمهمهبا 

زرتم زورت بشه! انصافا حقم نیست با این قد و قواره و 

 سن و سال چند برابر مامانم کار کنم! 
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آیل و آرتا رو توی صندیل شون نشوندم و فقط مونده 

دوب  بود و آیهان در بود آیهان. پارکینگ دقیقا شبیه مرغ

این سمت به اون سمت  نقش یک مرغ بازیگوش از 

 رسید. رفت و دست هیچکدوم از ما بهش نیمیم

 

 اوناهاش پشت اون ماشینه!!!  -

 

 با ذوق پریدم  باال و موهام ریخت توی صورتم. 

من از یه طرف رفتم رساغش و آریا هم از اون ییک سمت 

 .  ماشی  
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ت  آیهان رو درست جلوی ماشی   گی  انداختیم. یه پلورسی

ای تنش کرده بودم و نارنچی با یقه و رس آستینای رسمه

ای که حسابی خوشتیپ و جنتلمنش شورت کوتاه رسمه

کرده بود. یکیم با ژل مو موهاش رو داده بودم باال و 

ا اگر بدونن این  حسابی دخیی کش شده بود. البته دخیی

پش کنی باباشه و در گند اخلقی رو دست نداره بی شک 

 زن توی صورتش! نداتفم نیم

ی لعننی حنی استایل وایسادنشم شبیه اون سیاه سوخته

طوری که وقنی به موفقیت رسیده و گند دماغه... اون

زنه که دلت منو ضایع کرده یه لبخند حرص درار یم

! یم  خواد سیاه و کبودش کن 

م و به آریا نگاه یمچشم از آیهان یم کنم. اونم به من گی 

یم دومون یمزنه و یهو هر زل یم دوییم که آیهان رو بگی 

 و.... 

 شتتتتتتتلق!!!!!! 
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به یک میی به عقب پرت یم شم و با من فقط از شدت ض 

بوسم! لبابب! خارجیک باسن مبارک محکم زمی   رو یم

 اوف اوف!!! 

 

! آخ!!!! چیکار یم -  کن 

 

بینم آیهان یکیم عقب تر از جای کنم یمچشم که باز یم

خنده. حنی از از ته دل بهمون یمو  قبلیش وایساده

ای که باز اومده دستمون در نرفته فقط از این فاجعه

 زنه. قهقهه یم

انگار واقعا صورتم از این برخورد رس شده بود که فقط 

ام کرد و دستم رو بردم حس گریم کنار لبم وحششت زده

 باال تا ببینم چی باعث این داغ  شده. 

برداشت. باسنم تخت  یهو آیهان قدمش رو به سمت من

شده بود انقدر که با شدت با زمی   مبارک معاشقه 

 داشت! 

آیهان زودتر از من دستش رو آورد جلو و بجای لبم بینیم 

 رو لمس کرد که آخم رفت هوا! 
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 آی آی آی...  -

 

 خون!  -

 

نگاه  از ترس چشمم رو باز کردم و دست خونیش رو 

 کردم. 

 

 

 

 

 

 

 120#پارت_ 

 

 کشتمش!   -
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رنگش ذوق کرد و دندونای مای براق و خوشبا چش

کوچولوش رو روی لبش فشار داد و رسش رو از هیجان 

 تکون داد. 

 

 خوب  شد کشتمش کشتمش...  -

 

دونستم از بامزه بودن حرکاتش بخندم یا از شیطنتش نیم

 کرد.. گریه کنم... ماتحتم رو به چخ داده بود ذوقم یم

وط شده بود به با هیجان و ترش که با همدیگه مخل 

کرد و منم از وضعینی که خون روی دستش نگاه یم

 داشتم کم مونده بود پس بیوفتم. 

شکست! نکنه شکسته باشه و نتونم نفس اگر بینیم یم

بکشم خدا تومنم هزینه این بمونه روی دستم! ای خدا 

 من چقدر بدبختم هرچی سنگه میندازی جلو پام! 

 ها ولو بودم! با باسن  خورده خاکشی  شده همون
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انگار آریا حالش بهیی بود که بلند شد و آیهان رو زد زیر 

بغلش و به زور توی ماشی   جاش داد و با یه بطری آب 

 معدب  برگشت. 

آیهان دیگه خیالش راحت بود که خرابکاریش رو کرده و با 

. البته که هیچ بعید نبود  آرامش نشست توی ماشی  

 ادرش بیاره! اونجا هم یه بلبی رس خواهر بر 

آریا برعکس همیشه که طلبکار و حق به جانب بود فقط 

 جلوی پام نشست و گفت: 

 

 دستت رو بردار ببینم.  -

 

کرد. اصل حسش بینیم به خون افتاده بود و درد یم

کردم... انگار از روی صورتم کنده شده بود افتاده بود نیم

وت فقط همینطور خون یم اومد و خونش انقدر رقیق بی 

 بود که همه جارو به گند کشیده بود. 

 

 شکسته؟ -
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دستم رو کنار زد و با دقت به بینیم نگاه کرد، با اخم و ریز 

ه شد.   خی 

 

 رسه. به نظر که نیم -
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توی مجرای تنفیسم ُپر ُپر بود. بوی خون توش پیچیده 

تونستم نفسم بکشم. انگار توش گوجه سیی  فرو بود و نیم

 باشن! کرده 

آب رو ریخت روی دستش و بینیم رو پاک کرد. وقنی 

 رفت. گرفت و چشمم سیایه یمکشید دردم یمدست یم

 

 شورم. ممنون بدین خودم یم -

 

 دستت رو بردار.  -

 

زدنش دستوری! بی توجه  طبق معمول قاطع بود و حرف

 به درخواستم دستم رو پس زد و به کارش ادامه داد. 

 سمتم و گفت: یه تیکه پنس گرفت 

 

توب  بذارش داخل سوراخ بینیت تا کامل بند بیاد. یم -

؟  پاشی
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معلوم نیست پنس از کجاش درآورده! ممنوب  زیر لب 

گفتم و خواستم پاشم که صدای نق و نوق آیل 

نمابی 
هردومون رو به سمت ماشیت کشوند. قطعا هی 

 بعدی آیهان بود که صدای آیل رو دراورده بود. 

به ب ی تصادف مرگبار درد داشت. انقدر ه اندازهیه ض 

درد داشت که به پس رسمم رسیده بود. حتما آریا هم 

کردم کردم ویل خم مثل من با درد دست و پنجه نرم یم

به ابروش نیاورد. البته که ظاهرشم سالم بود و به نظر 

سید درب داغون شده باشه.   نمی 

که همیشه آریا زودتر از من رسید و عروسک ببیع  آیل  

ور دلش بود رو به دستش رسوند. انقدر این ببیع رو 

بارید حنی توی دوست داشت که همیشه ازش چرک یم

یم. تنها رایه که یمخوابشم نیم شد تونستیم ازش بگی 

ببیع رو شست حموم کردنش با خود آیل بود که بعدشم 

 کرد. خیس خیس میاورد و بغلش یم

و اگر آیهان هم تبلتش رو آرتا مشغول بازی با تبلت بود 

. یم  گرفت دیگه توی ماشی   آزاری نداشیی 

هارو کنار در باز ماشی   وایسادم، آریا داشت جای بچه

کرد و روی کار سیت ثابتشون میکرد! کارسیت محکم یم
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ی بود که خودشون یم   واال ما که همی   صندیل چی  
گفیی

 بچه هم به زور میگیم. 

 

 من چطوری بیام؟ -

 

 کوچه داد بزن بگو مستقیم!   برو رس  -

 

 

 

 

 

 

 122#پارت_ 

 

بعد تبلت آیهان رو هم به دستش داد و با همون نگاه حق 

 در عقب رو بست و گفت: 
ی

 به جانب همیشیک
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 ماشی   هنوز صندیل خایل داره.  -

 

منظورش به جلو بود! بازم این پا و اون پا کردم. جلو 

 شستم؟ کنارش یم

ینش از ایناییه که گردن کشیدم و حس کردم عقب ماش

گفتم اونجا بازم صندیل داره و باز میشه. یعن  باید یم

 بشینم؟ خب کیل وسیله توی صندوق بود! 

همونطور با دهن نفس کشیدم و نگاهش کردم. سیاه 

سوخته اخم کرده بود و پیشونیش دوتا خط نازک رو 

 داد. هیع پی  شدی رفت سیاه سوخته! نشون یم

ِمر اتیوپیهنی   اهل قبیلهحاال میگم سیاه فکر نک
َ
ها! ی ه

 و این سوالر موالر خودشو 
ی

نه بابا در خد افتاب سوختیک

ه نگاهش کنه!   سیاه کرده آدم خوفش میگی 

 

 جلو بشینم؟ -
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نه پس بشی   عقب! دوست داری صندوق عقب جا  -

 .  هسیی 

 

بعد لحنش عصنی تر شد و نفسش رو فوت کرد. منو زد 

 د. کنار و در ماشی   رو باز کر 

 

من شوفرشم بشینه پشت. امر دیگه ای نیست  انگار  -

خوای تشت بیارم پاهاتم ماساژ بدم تا رسکار علیه؟ یم

؟  رسیدن به اونجا خسته نشی

 

رسم رو باال گرفتم و پشت چشمم رو نازم کردم. با همون 

پنش که توی دماغم بود و خوش قیافه و همچنی   خوش 

 گفتم: کرد رس باال گرفتم و  صدا ترم یم

 

 بله لطفا کولر هم روشن باشه.  -
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من راه افتادم سمت در شاگرد ویل صدای زیر لبیش رو 

شنیدم. این بار من بودم که « روشو برم! »گفت چه یم

 لبم کجیک رفت باال و کیف کردم حرسش دادم. 

 خداروشکر بچه ها بد ماشی   نبودن. 
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ا کوچیکا تمام هر سه شون عاشق ماشی   بودن و دوت

 خوابیدن. ساعتابی که توی ماشی   بودن رو یم

کتونیم رو درآوردم و پاهام رو کشیدم زیر بدنم. چهارزانو 

ی که تازه از شهر  ون نگاه کردم. مسی  نشستم و به بی 

 شد. خارج شده بود و هر لحظه زبباتر یم
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ه خودت با زبونت لیس یم - ش یمبوی پا بگی   تمی  
کن  زب 

 خانم! 

 

ی پوک چی میگفت این ردی بدبخت؟ اصل چی توی کله

 گذره؟ داغونش یم

ی بهم بده. خداوند به  منتظره من یه تکون بخورم یه گی 

 راه راست هدایتش کنه! 

 

 . فروهر جان، بیا من یه پیشنهادی برات دارم -

 

ش رو به روم چرخوند. البته که زیر اون  نگاه پر تکیی

دیدم ویل وقنی پیشونیش عینک آفتابی سیاه رنگ رو نیم

تونستم دیدم یمخورد و باال رفیی  ابروهاش رو یمچی   یم

بفهمم که چقدر داره از موقعیت باال و خوفنایک نگاهم 

 میکنه. البته که این جناب فروهر توهیم بدبخته! 
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ون سیاه ترین عینک آفتابی رو هر وقت یم خواد بره بی 

یه وقتا کله لبه  زنه تا یه وقت کش نشناستش، تازهیم

 ذاره. دار هم یم

 سیاه سیاه... 

 مثل دل و پوستش! 

 

 الل شدی؟ -

 

ها نگاه کردم، آرتا رسش توی چرخیدم عقب و به بچه

 دیدن. تبلت بود و دوتای دیگه هفت پادشاه رو خواب یم

 

 زیر لب و با ایما اشاره گفتم: 

 

 کنه. جلوی آرتا با ادب باش! اون همه چیو ضبط یم -

 

! پرواز نکن نیم -
ی

 فهمم چی مییک
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 پرواز؟ -

 

 کردم پرواز کجا بود؟جدی داشتم باهاش صحبت یم

 

! داری بال بال یم -  زب 
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دهنم رو محکم بستم تا باز نگه بوی دهنت فلنه بهمانه 

ون و رسم رو  بعد نفسم رو محکم از توی بینیم دادم بی 
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ه نمیشدم فقط در تکون دادم. من که حریف این مرتیک

 تکاپو بودم که حرفم رو بهش حایل کنم! 

 

 پیشنهادت چی بود؟ -

 

. شک ندارم. تو که با کله قبولش یم -  کن 

زیر چشیم نگاهم کرد، منم لبامو جمع کردم الیک مثل 

 کنم. دارم فکر یم

 

 خب بگو دیگه اسکلم کردی؟ -

 

 نه شنقلت کردم هاااااا هااااا!  -

 

م وقنی خندم تموم شد، اشیک که ای گفت و منمسخره

ای که هیچم خنده نداشت از کنار بخاطر حرف مسخره

ی لبم رسیده بود رو پاک کردم و لبای چشمم تا گوشه

 ام رو جمع کردم: کش اومده
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شناش دالل خواستم ببینم کش رو یمهیچی بابا، یم -

 اعضای بدن باشه؟ از اون خفناش... 

 

. خطای یهو عینکش رو از روی چشما ش کشید پایی  

روی پیشونیش زیاد و زیادتر شد و چشماش دیگه داشت 

ون. از کاسه یم  زد بی 

ی بلند بود جیغ با دیدن دست اندازی که قد یه تپه

ای کشیدم و به جلو اشاره کردم. رسی    ع دستم رو خفه

گذاشتم روی دهنم تا بچه ها بیدار نشن ویل آریا خان 

از کرد که تا برگشتم عقب چنان محکم دست انداز رو پرو 

 چشمای هر سه تاشون مثل عقاب باز بود! 

 

 ای خاک بر رست که رانندگیتم صفره صفر!  -

 

خوابن که آریا چرخیدم و دیدم دوتا کوچیکا داره بازم یم

لم داد تا بشینم روی صندیل. 
ُ
 محکم ه
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-  !  چته وحشی

 

خوای چیکار؟ از اولم معلوم بوددیه جای کارت دالل یم -

 لنگه. یم

 

شیطنتم فعال شد. فقط دک و پز و ادا داره یه ذره جرات 

نداره. مثل سگ ترسیده بود. حاال انگار چی گفتما. فکر 

ی هستم! کرده قاچاقچی   ای چی  
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خوام یه شب که خواب بودی بکشمت، اعضای یم -

م بفروشم. اسکیل؟ نه  بدنت رو بذارم تو یخچال بعد بیی

عا یه آدم معروف و با شخصیت این جامعه جدی تو واق

؟ اگر رستو بشکافم شک ندارم فقط یه  محسوب میشی

 نخ دوتا گوشت رو به هم وصل کرده گه نیوفته! 

 

 حرص دادنش انقدر لذت بخش بود که حد نداشت. 

عینکش رو روی چشمش برگردوند. قشنگ فهمیده بود 

م که دستش انداختم. منم خم شدم داشبورت رو باز کرد

 و ادامه دادم: 

 

دوب  ام رو بفروشم، مزنه دستته؟ یمخوام یه کلیهیم -

خرن؟ گروه خونیمم او منفیه فکر کنم چقدر یم

 خریدارش خوب باشه نه؟

 

 
ی

یه دکمه زدم و داشبورتش باز شد. داشتم از گرسنیک

به هم افتاده بود و چشمام یم مردم. فشارم بعد از ض 
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که عی   کف دست پاک!   رفت. داشبورتشمقییل وییل یم

 هیچی توش نبود ذلیل شده. 

 

تا االن شک داشتم مریض رواب  باشی ویل االن مطمی    -

 خوای؟شدم. احمق... اون تو چی یم

 

، داری هر روز به بدهیام یم - ینی ! االن اقای سلیی افزابی

 اگر چشم و ابرومم بفروشم بره پولش درنمیاد. 

 

پنس رو فرو کردم توی  با ناراحنی در داشبورت رو بستم و 

کردم. انگار از شوک بینیم. تازه داشتم دردش رو حس یم

ون اومده بودم.   بی 

 

ی یک مرد کامل چهارصد و هشتاد به عباربی دیه -

 ملیونه، ما خانما نصف! 
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کردم. دست چپمم توی هوا تند و پشت هم صحبت یم

 دادم. تکون یم

 

بگوی بدهیام پس االن به هیچ وجه یه کلیه فسقیل جوا -

نیست. حاال اگر خودم رو بندازم جلوی ماشینت و 

م تو دویست و چهل ملیون به  صحنه سازی کنم بمی 

! اینه! همی   درسته.... خانواده  ی من بدهکار میشی

 

دستش رو آورد جلوی صورتم و اجازه نداد کامل ذوق 

 کنم و دستمو بکوبم به همدیگه. 
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گذاشت روی پیشونیم و پنس لعننی   یهو شتلق دستش رو 

 خونی   و مالی   پرت شد روی پام. 

 

 هوی پنسم افتاد.  -

 

 پنس؟ -

 

ش فرو کردم توی دماغم:   برش داشتم و از سمت تمی  

 

 این دیگه!  -

 

یله!  -  نابغه، اون گاز اسیی

 

 پس پنس چیه؟ -
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اش رو دیدم! جان مرضیه میگما! لبش کشاد بخدا خنده

ه این همه راهو. شد و رسش رو تکون د اد. اووووو گ می 

. یه  ینی زیادی سخاوت به خرج دادی جنان آقای سلیی

 وقت نیاز به پرداخت عوارض نباشه دیدن خندیدنت! 

 

ن اسمش پنسه. فلزیه...   اوب  ک باهاش گاز رو میگی 

 

آهان بلند باالبی گفتم که این بار دستم رو توی هوا 

 ه شوکه شدم. گرفت. انقدر دستش داغ بود که یه لحظ

 

 فشارت افتاده.  -

 

آره، داشبورتتم که مث کف دست میمونه. هیچ کوق   -

ی به ذهنم اومد.   توش پیدا نکردم. میگم عباس یه چی  
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ای ی قهوهیکم خم شد سمت در خودش و یه بسته

گرفت سمتم. رسش رو به معن  اینکه حرفم رو ادامه بدم 

 زیر لنی گفت. « هوم»تکون داد و آروم 

 

-  . یک جرم محسوب میشی   میگم االن تو و پشت رسی

توی این تصادف بزرگ و مرگباری که یه ساعت پیش 

ام. بیا مقدار دیه رو محاسبه داشتیم من آسیب دیده

 کنیم از بدهیام کم کن. 

 

برگردیم کروگ بکشیم شاید تو مقرص شدی. دلیل  -

 نمیشه یه چیکه از بینیت خون اومده مقرص ما باشیم! 

 

ون. شک دوبا  ره اون بیلبیلک رو از تو دماغم کشیدم بی 

 نداشتم که سوراخای دماغم تابتا شده. 

 

هات توش یه چیکه؟ دریای خونه دریا! خودت و بچه -

شو ببین   . بیا یه حساب کتاب کنیم خی  غرق میشی  

 زندگیم رو هواس. 
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 127#پارت_ 

 

 بازم لبش کش اومد. ایش! دو قرون از اون حسابای لعننی 

کم کن تا بیشیی بدبخت نشدم. بجای خندیدن یکم آدم 

 باش مسخره! 

 

ی.  -  بخور یکم پس نیوفنی باز بخوای ازم بابتش دیه بگی 

 

تو دماغیم رو برگردوندم رس جاش. هنوز یه نمه خون 

به مهلک بود به  میومد جرات نکردم کامل درش بیارم. ض 

 شدم. این آسونیا سالم نیم
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... از این ای رو گر ی قهوهبسته فتم باال. جووون اسمارتی  

 خارجکیاش! 

 

 اش رو بخورم؟همه -

 

 تونسنی بخور.  -

 

رسی    ع باز کردم و همون اول کار پنج شش تا با هم ربختم 

. چشمام رو بستم و . طعم بهشت یمتوی دهنم داد لعننی

م. یه از دهنم نفس یم  گرفتم تا نمی 

 

-  .  خفه نشی

 

 نه... نه...  -

 

گه خوردم ویل همچی   دلم سنگی   شده بود یه مشت دی

که از اونور بوم افتادم. انگار نصفش گی  کرده بود وسط 
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خوردم که کردم و حشت یم. یه ته بسته رو نگاه یمگلوم

اش رو بریزم توی دهنم و باهاش عشق تونم بقیهنیم

 بازی کنم. 

بعد از حدود دو ساعت به مقصد رسیدیم. واال 

! هرچی مشهد از این زودتر رسیده بودیمخواستیم بریم یم

 شد. شد که نیمرفت تموم نیمیم

ی اسمارتی   رو بستم و گذاشتم توی در زیر پوسنی بسته

. آریا هم دو تا بوق جلوی در جابی که بهش رسیده 
ماشی  

 بودیم زد و در چند لحظه بعدش باز شد. 

ای که جلوم بود توی ارتفاعات بودیم، یه طوری که خونه

وی چند طبقه و روی کوه ساخته شده بود. یه آقای ت

 مسن هم اومد جلوی در و با نشاط ازمون استقبال کرد. 

 

 خوش اومدی جوون، خوش اومدی پشم.  -
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آریا شیشه رو داد پایی   و براش دست تکون داد. منم 

 لبخند زدم و مرد در رو بست. 

 

 . دلم برات تنگ شده بود بابا نعمت..  -

 

آریا پیاده شد و مردی که بابا نعمت خونده بود بغل کرد 

ش  ام سلم و احوالیی و بوسید. منم پیاده شدم و با احیی

 کردم. 

 

م، این آریا که بی معرفته، نمیگه یه  -
ستاره جان دخیی

ی بگو بابا جان.   رسی به بابا نعمتم بزنم. تو بهش یه چی  
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اشتباه گرفته  ها شوکه شدم از اینکه منو با مامان بچه

بود. آریا که دیگه واضح حالش گرفته شد و رسش رو به 

 اش رو نبینیم. عقب چرخوند تا صورت برافروخته

دستم رو گرفتم جلوی بینیم و تو دماغ  جان رو کشیدم 

ون. خواستم نفس عمیق بکشم ویل خونای خشک  بی 

 شده نذاشت فقط یه لبخند پت و پهن زدم و گفتم: 

 

م. پرستار بچه ها. بابا نعمت، م -  ن دنی  

 

ی نگفت. بعد  بابا نعمت با تعجب نگاهمون کرد و چی  

 زیر لب زمزمه کرد: 

 

ه موهاش این ریخنی نبود، قدشم بلند  - میگم اون دخیی

 بودا! 
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صدای آرتا مجبورمون کرد از اون موقعیت دربیایم. رفتم 

اش کردم که دیدم آیهانم در ماشی   رو باز مردم و پیاده

 . واش یواش بیدار میشهداره ی

 آرتا با ذوق گفت: 

 

 آخ جون ویلی مامان رسور و بابا منصور.  -

 

انگار خوب ب اونجا واقف بود که خودش دویید سمت 

مواظب »پله ها و راه خونه رو پیش گرفت. منم فقط با 

 بهش تذکر دادم که آروم بدوعه. « باش

روبرومون باغ بود و سمت راستمون دوتا ماشی   پارک 

 بود. ییک سفید و بزرگ اون ییک طلبی و کوچیک! 

 بود، مطمئنم اگر دینا اونجا بود تمام مدت 
ی

جای قشنیک

ه ویل من فقط داشتم فکر یم خواست عکس بگی 

ی اونجا نقاشی بکشم جذاب تر کردن از کدوم منظرهیم

 میشه؟
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آیل رو بغل کردم و آیهانم خودش بیدار شد. یه چمدون 

رو گرفتم دستم و به زور کشیدمش پایی   که بابا نعمت 

اومد از دستم گرفت و من رفتم رساغ بعدی. آریا هم عی   

 رفت. ماست وایساده بود با یه درخت ور یم

 

بابا جان امسال بار گیلسمون فراوونه. ببی   چقد بار  -

دادن. کیلو کیلو باید بچینیم. هزار ماشاهللا. خدا روزیتون 

 کنه. رو زیاد  

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

آره واقعا عالیه. ممنون از زحمات شما. ما که کاری  -

 کنیم. مامان زینب چطوره؟ کجاس؟نیم

 

بابا نعمت چمدون بعدیم از دستم گرفت که من با اضار 

 اش رو ول نکردم. دسته

 

 باال پیش رسور خانمه.  -

 

 بعد رو کرد سمت من و گفت: 

 

 اری؟ول کن دخیی جان. بچه بغلته میخوای اینم بی -

 

 آخه سنگینه!  -

 

ها راه ای رفت و با دوتا چمدون به سمت پلهچشم غره

 افتاد. 
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ام که آخرین چی   بود رو برداشتم و قبل اینکه برم کوله

 باال به آریا گفتم: 

 

مرد دوتا چمدون دستشه.  -  یه ذره شعور داشته باش پی 

 

 کن نیاز نیست به  -
ی
تو به تربیت خودت و بچه ها رسیدگ

 یت یاد بدی. من ترب

 

 و بعد ماشی   رو بست و خودش جلوتر از من راه افتاد. 

اگر این المصب بچه نیست پس بچه چیه؟ لجباز 

 مسخره! 

هنوز دوتا پله نرفته بودم باال که دوباره صدای بوق اومد. 

کنم ویل آریا برگشت و از کنارم رد شد فکر کردم اشتباه یم

 تا در رو باز کنه. 

وچیک ویل جذاب و تو دل برو اومد این بار به ماشی   ک

 توی حیاط و موقع ورودشم باز یه بوق زد. 

 ذاشت برم باال؟مگه فضولیم یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

ی درخت نگاه ی دیکه رفتم و از پشت شاخهدوتا پله

تونه از توی اون عروسک آلبالوبی پیاده کردم ببینم گ یم

 بشه. 
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ماشینه و بعد چند دقیقا نکشید که آریا هم رفت سمت 

یه دخیی قد بلند با کت و شلوار خوش دوخت و مرتب از 

 توش پیاده شد. 

تنها بود، قد بلند بود و کفش پاشنه دارشم باعث شده 

ی بود وقنی جلوی آریا وایساد فقط چند سانت فاصله

 . قدی داشته باشن
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کت و شلوارش کریم بود و رورسیش قرمز... زیادی خوش 

 تیپ بود. 

ه رستاپام انداختم، یه لحظه برای اولی   بار حس یه نگاه ب

اهن مردونه دو ایکس کردم چقدر تیپم مسخره اس. یه پی 

زد با کفشای ونس فیک الرژ تنم بود که توی تنم زار یم

که بدون باز و بسته کردن بندش میپوشیدم و درمیاوردم. 

ام. ی خدا یا پشت گوشم بود یا دور شونهشالمم همیشه

ی آبیم با حسن تیپم ست شدن بلوز مردونهفقط تنها 

 . ایم بود والغی  شال رسمه

 

. خوش اومدی رسکار.  -  به به خانم دکیی

 

. چه  بعد هردو خندیدن و توی آغوش همدیگه رفیی 

غلطا! حتما فک و فامییل کسیشه که اونطور شاالپ 

 .  شولوپ همون بوس میکی  

ه کم رفتم باال تا جلب توجه نکنم ویل درست اولی   پل

مونده بود بیوفتم و خودم و بچه رو به فنا پیوند بدم ویل 

 خدا باهام یار بود و رو هوا خودمو نگه داشتم. 
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شد یه محوطه سمت راست بود و یه پله ها که تموم یم

راه باریک سمت چپ. وقنی ییک از چمدونا رو توی اون 

راه باریکه دیدم راهم رو کج کردم سمتش. درستم حدس 

 درست جلوی چمدون ر چوبی قهوهزدم چون د
ی

ای رنیک

 بود. 

کردن رفتم داخل و صدای بچه ها که داشیی  بدو بدو یم

 رو شنیدم. 

وارد یه سالن خییل کوچیک شدم که وسطش می   بیلیارد 

و فوتبال دسنی بود. یه طرفش روی دیوار کیل لیوان و 

. قهوه ساز بود و یه طرف دیگه پر از بطری  های نوشیدب 

 

 

 

 

 

 

 131ارت_ #پ
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ارتا اومد باال و اونم حاض  کردم ویل لباسای آیهان رو با 

خودم بردم که پایی   تعویضش کنم. انقدر توی پارکینگ 

خودش رو به این طرف و اون طرف مالیده بود که لباسا 

 .  نیاز به سطل زباله داشیی 

بینیم هنوز پر از بوی خون بود ویل دیگه بند اومده بود. 

 و بیشیی دهنم باز بود.  کشیدمسخت نفس یم

همی   که رفتیم پایی   با هیاهوی اومدن آریا و دخیی خوش 

گفیی  خانم دکیی ویل در تیپه همراه شدیم. همه بهش یم

 نهایت فهمیدم اسمش نیکیتاعه. 

مودبانه بهم دست داد و خوشبختیشو از آشنابی باهام 

 اعلم کرد منم همی   کارو کردم. 

ش کرده بود. پوست چشم و موهای مشکیش حسابی  دلیی

ه بود و آرایش ماهرانه اش جذابیتش رو چند صورتش سیی 

ی ی روی گونهچالهبرابر کرده بود. از اون بدتر سیاه

اش توی راستش بود که از بس خنده روی لبش بود همه

 رفت. چشمام فرو یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

آریا و نیکیتا که رفیی  باال من بدو ایهان بدو... تا در نهایت 

 ش انداختم و لباساش رو عوض کردم. ای گی  گوشه

 جوشون صمیمانه بود. 

آریا و نیکیتا هم که کل ور دل همدیگه بودن. اینطور که  

فهمیدم دوتا خونواده دوستای قدییم و صمییم بودن 

ویل این مقدار چسبیدنشون به همدیگه دیگه داشت 

 زد. حالمو بهم یم

 

 دنی   جان چند سالته عزیزم؟ -

 

دهن آیل گذاشتم و ییک زدم رس چنگال هندونه رو توی 

 آیهان که خودش بخوره و گفتم: 

 

 شهریور بیست و یک سالم تموم میشه.  -

 

 این بار به جای مامانش نیکیتا جواب داد و گفت: 
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؟ -  عزیزم خییل کم سن و سایل که. دانشجوبی
 آچ 
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حشت... حشت برای اینکه دیگه دانشجو محسوب 

وار اون فضا و اون محیط . برای من  که دیوونهشدمنیم

رو دوست داشتم. برای من  که شاید شاگرد معدل الف 

دانشگاه نبودم ویل تک تک لحظاتم که با رنگ و نقاشی 

ی یم  ها بودن. شد برام لذتبخش ترینسیی

ی شادم رو لبخندم پر از غم بود ویل سیع کردم چهره 

ه! اینطوری شده و من پذیرفتم که شدحفظ کنم، باید یم
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همیشه معتقدم هیچوقت غصه خوردن کاری رو درست 

م. به لحظهنمیکنه فقط باید از لحظه  ی زندگیم لذت بیی

 

 با لبخند رسم رو تکون دادم و گفتم: 

 

 خوندم. ترم پنج انرصاف دادم. نقاشی یم -

 

؟  - ؟ دوسش نداشنی  وای عزیزم. برای چی

 

. م ن هم آدم توضیح سخت بود توضیح دادن همه چی  

دادن نبودم. به نظرم نیاز نیست همه از زندگیت بدونن، 

 فقط گفتم: 

 

 ام. بخاطر یه رسی مشکلت. نه من عاشق نقاشی  -

 

 بعد آریا گفت: 
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 مادرش مریضه، مجبور شده کار کنه.  -

 

وع کردن به  چشم غره ام از چشمش دور نموند و همه رسی

ستم بگم که خوادلسوزی برای من. خب آخه بیشعور یم

 گفتم! قاشق نشسته انگار با این حرف زدن... خودم یم

تف تف! من هر بار دروغ میگم همی   میشه. نه که از 

حرف اون حرض باشن بیشیی از خودم حرض بودم و 

داشتم تو دلم تلفیش رو رس آریا درمیاوردم و اونو مقرص 

 دادم! نشون یم

فهمیدن یم خواستم اینو جمعش کنم؟ اگر حاال چطور یم

 مامانم مریض نیست!!! 

اونجا همه چی   خوب بود بخصوص که من گوشی 

س اتفاقابی که ممکن بود ازش  همراهم نبود و فقط اسیی

 کرد. بی خیی باشم داشت منو خفه یم
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شام رو دور هم خوردیم و بچه هارو رس ساعت 

خوابشون خوابوندم. انقدر دوییده بودن و خسته شدن 

 که با وجود خواب توی ماشی   باز هم خوابشون برد. 

وع صحبت با  دور آتیش نشسته بودیم که باز هم رسی

 مادر نیکیتا بود. 

 خانم میوفتادم. از این ادمابی بود که 
قشنگ یاد شهی  

کشید دیدت تا فیها خالدونتو درمیاورد و یموقنی یم

جلوی چشمت. بابا زن وا بده خب این همه سوال 

س!   نبیی

ش تا رنگ  رنگ شورت زن بابای همکلش دخیی

های مسواک حاج آقای میوه فروش. حاال کافیه تا فرچه
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سیا! شیش دور یم پیچونه و از همی   آدم یه سوال بیی

 فهیم اصل چه سوایل پرسیده بودی. تهش نیم

 

آریا جان سخت نیست؟ چرا حداقل ییک از بچه ها رو  -

 ندادی به مامانشون. 

 

گفتم تا دهنش رو ببنده و دیگه دم چی یممثل من بو 

سه؟ آهان یم ات گفتم اضار داری خودت بچهسوال نیی

خوره! های من... نه این که به درد نیمی بچهرو بده ننه

شدم هرچی انگار من فقط حریف همی   سیاه سوخته یم

کرد برای جواب قلمبه به مادر کردم ذهنم کار نیمفکر یم

 نیکیتا! 

از این سوال ناراحت شد ویل همونطور دست  اریا واضح

به سینه نشست و بدون نگاه کردن به مژده خانم جواب 

 داد: 

 

 بچهحنی نیم -
ی
 ها بیاد. خوام اسیم ازش توی زندگ
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هات حق دارن بدونن گ به دنیا وا پشم، مادره... بچه -

آوردشون. بعدم نمیشه که همینطور بدون مادر 

. حشت به   مونه. دل بچه یمبزرگشون کن 

 

تش دراورد و نیم خی    آریا دستاش رو از توی جیب سویشی

مرغم خاض توی چشماش بود. االن اگر شد، یه به تخم

اومدم. کرد من رسحال یمیه درشت بار این مژده خانم یم

بگو خاله ببینه چقدر کلمات گوهر بار از دهنت درمیاد! 

ش بکن یکم ییک از اون رنگ بازیات با هیکل منو باها

 جیگرم حال بیاد! 
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فعل توی این مدت دنی   خییل بیشیی از ستاره براشون  -

 مادری کرده. ببخشید... 

 

عذرخوایه کرد، رفت و منو توی بهت و ناباوری تنها 

گذاشت و از جمع فاصله گرفت. جا داشت بگم پشمام! 

ای اگر حنی بخاطر چزوندن مژده جون با اون لبای غنچه

کرد خییل نگرانه این ای که با میمیکش ادعا یمو چهره

 شد! حرفو زده بود من توی دلم موزیک قری پخش یم

 نیکیتا زیر لب به مامانش گفت: 

 

 اصل کارت درست نبود.  -

 

بعد خودش پشت رس آریا دویید. من موندم آخه از این 

خاله خان باچی چطور یه کماالت دنیا اومده که بعد 

 ا درآورده. دست و پ
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 وا مگه چی گفتم؟ نمیشه که اصل ازش حرف نزنیم.  -

 

رسور جون پتوبی که روی پاش بود رو مرتب کرد و 

ی که آریا رفته بود گرفت و گفت:   نگاهش رو از مسی 

 

ه نابود اجازه نمیده کش درباره - اش صحبت کنه. دخیی

 ام رو. کرد بچه

 

و همونطور که اش رو از توی جیبش درآورد پدر آریا پیپ

ش یم  کرد گفت: برای کشیدن حاض 

 

خود کرده را تدبی  نیست. از روز اول بهش گفتم این  -

خوره. شهرت و پولت رو دیده دخیی به دردت نیم

چسبیده بهت... باز خداروشکر که زود از دستش خلص 

 شد. 
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انگار جوشون مناسب من نبود. با ببخشید از جا بلند 

های دادم توی بحثیح یمشدم و رفتم باال. ترج

خانوادگیشون نباشم. اصل به من چه که چی فکر 

 کردن؟یم

خواستم برم توی اتاق ویل قبل از اینکه برم تو، رفتم  

ی پشت ساختمون تا ویوی شب اونجا رو ببینم. محوطه

دیوار کناری  کوچییک که نرده کشی شده بود و دقیقا از 

ی   که اومدم قدم ورودی راه بارییک به سمتش بود. هم

جا بردارم دیدم آریا دست توی جیباش کرده و همون

 وایساده. تنها بود... 
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 عجیب بود که نیکیتا کنارش نبود. 

 قدم برداشتم که بدون اینکه به عقب برگرده گفت: 

 

 نیکیتا تنهام بذار...  -

 

ه!  -  ام... چی  

 

اینکه نگفت چرخید و یه نیم نگاه بهم انداخت. بخاطر 

 برو و تنهام بذار جرأت گرفتم و رفتم جلو. 

 

چرخوندش. یه نخ سیگار بی   انگشتاش بود و یه یم

ی نگفتم و فقط به سیگار توی دستش نگاه کردم.   چی  

ی کوچییک که پر از تکیه دادم به نرده و رو به باغچه

ی خوردن بود وایسادم.   سیی 
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؟سیگار یم -  کشی

 

رد و بهش نگاه کرد. از توی حرکت سیگار رو متوقف ک

جیبش یه پاکت سیگار درآورد و درش رو باز کرد گرفت 

 سمتم. 

 

 ُپره!  -

 

پر بود، فقط جای خایل یدونه سیگاری که توی دستش 

 اونابی که توی جعبه بودن قابل تشخیص بود. 
 بود از بی  

 

 . کردم ورزشکارا دودی نیسیی  فکر یم -

 

 منم نیستم.  -
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 اشت توی جیبش و گفت: دوباره پاکت رو گذ

 

 کشم. کشم. همیشه کنارمه ویل نیمنیم -

 

حالش خوب نبود. آریای همیشه نبود که اگر بود سیع 

ه یا یه قویط رنگ قهوهیم ای کرد یه طوری حال منو بگی 

ی کنه.   برداره منو تبدیل به دفیی رنگ آمی  

وقنی منو مثل نیکیتا پس نزده بود و نخواسته بود برم 

کردم. آدما د کنارش وایمیستادم و یکم آرومش یمشاید بای

توی تنهابی دیوونه میشن... هرچقدرم که چشم نداشتم 

دوستیم اجازه ببینمش و ازش متنفر بودم ویل انسان

 داد بیخیال از کنارش رد بشم. نیم

من خودم بخاطر نداشیی  هم صحبت، بخاطر اینکه درد 

کردم سنگی   های نقاشی خایل یمدلم رو شبا روی برگه

ای هم چنی   حایل دادم کس دیگهبودم. نباید اجازه یم

 باشه. 

 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار
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کن  تو شکست خورده ترین آدیم هسنی که چرا فکر یم -

 وجود داره؟

 

سیگار رو کنار لبش گذاشت و نگاهم نکرد. همی   که 

 داد. عکس العمل نداشت بهم جرات یم

 

اگر یه اشتبایه یه استادی داشتیم یه روز گفت،  -

کردی... اگر انتخاب غلط داشنی نگران نباش. مایه رو 

ی تازه اس. انتخاب اشتباه همیشه هر وقت از آب بگی 

تقصی  ماها نیست ویل ادامه دادن اون اشتباه و اضار 

 . بهش اونم وقنی که فهمیدیم اشتباهه تقصی  ماهاس
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ه. انقهیچ در که وقت این حرف استاد جهریم رو یادم نمی 

ا بهم یاد داد و  حنی لحن گفتنش رو هم یادمه. خییل چی  

 هیچوقت فراموشش نمیکنم. 

 

دونم چی بهت گذشته و چی باعث شده به این من نیم -

 حال بیوفنی ویل بکن بنداز دور اون دندون لقو... 

 

دست به سینه شدم. یکم رسدم بود. لباسم آستی   کوتاه 

. کنار آتیش بود و هیچ لباس گریم هم نیاورده  بودم پایی  

خوب بود ویل وقنی پشت ساختمون وایسادیم سوز رسما 

 بیشیی شد. 

دوباره سیگار رو از بی   لبش پایی   آورد. اخماش توی هم 

 نبود ویل حالش هم خوب نبود... 

 

 زن جماعت معموال از جنس خودش دفاع میکنه.  -
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دونم حق با کیه. اگر کنم. نیممن از طرف حق دفاع یم -

داستان رو بدونم شاید بتونم قضاوت کنم ویل من که 

 دونم. االنم دفاغ نکردم... نیم

 

اش چرخید و مثل من پشت به ویوی اونجا وایساد. تکیه

های سفید و دستاش رو گذاشت توی رو داد به نرده

جیبش. فهمیده بودم عادت داره، گایه توی جیب شلوار 

ت. دقیقا کاری که پش  ها از پدرشون و گایه جیب سویشی

 کردن. تقلید یم

 

 اگر یه مرد خیانت کنه بهش چی میگن؟ -
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 مرد و زنش چه فرقی داره؟ -

 

 بگو...  -

 

 کار! میگن خیانت -

 

 دونم چرا اینو گفت. رسش رو تکون داد. نیم

 

 حاال اگر یه مرد خیانت کنه زنش باید چیکار کنه؟ -

 

 گفتم: ام رو انداختم باال و  شونه
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زن و مرد نداره. من اگر خیانت ببینم، بدون اینکه  -

م. اگر رابطه ارزش داشت، اگر مهم بود  توضیح بخوام می 

 رسید. و طرف دوسم داشت، هیچوقت به خیانت نیم

 

 دست به سینه شد: 

 

ون.  -  من پرتش کردم بی 

 

 یکم مکث کرد: 

 

های خودم... منم ی خودم، جلوی بچهتوی خونه -

ون. توضیح ن  خواستم فقط پرتش کردم بی 

 

 هاش!!! گفت؟ جلوی بچهقلبم تی  کشید. چی یم

تونه انقدر بی رحم باشه؟ اصل چطور یه مادر یم

داد. تا اون تونستم تصور کنم! مغزم داشت ِارور یمنیم

گشتم ویل بعد شنیدن این حرف لحظه دنبال مقرص نیم
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المصب  دونستم. خببی برو برگرد اون زن رو مقرص یم

خوای گمشو برو بعد با هرکس خواسنی باش! زندگیتو نیم

 هات آخه؟جلوی بچه

 

 ها؟! بچه -

 

لحنم بغض داشت. اونم گلوش پر بود و صداش خش 

 دار. 

 

داد بهشون. اون خونه اینطوری البی و قرص خواب یم -

دم و دستگاه نداشت. همی   که اومدیم این خونه فهمیدم 

ه.   داره زیرآبی می 

 

آورد و همون چند کم مکث کرد. اینا رو به زبون نیمی

 دقیقه قبلم که ازش پرسیده بودن هیچی نگفت. 
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زودتر از موعد اومدم خونه. پروازمون جابجا شد منم  -

ها خواب بودن. بدون خیی دادن بهشون برگشتم... بچه

مون. توی همون اتاقی که شبا هروی تخت دونفر 

 خوابم... یم
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 سکوت! 

. فارق از تمام بدبی 
هاش... فارغ از من اشکم اومد پایی  

 تمام تنفرم بهش... قلبم براش درد گرفت و اشکام ریخت! 

 یه نفس عمیق گرفت و گفت: 
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هیچکس خیی نداره دقیقا چه اتفاقی افتاده. یارو فرار  -

ون. بدون هیچ  کرد و من همون شب پرتش کردم بی 

ا لباس تنش اومد با لباس تنش ای. همونطور که بوسیله

 هم رفت. 

 

دونستم! یعن  من اولی   کش بودم که از راز زندگیش یم

خواست رس به تنم گفت؟ به من  که یمچطور به من یم

 نباشه. 

 

 خوام هیچ نشوب  از یه مایهنیم -
ی
ی ننگ توی زندگ

 هام باشه. بچه

 

فهمیدم دادم. حاال بهیی یمحق داشت. منم بهش حق یم

چرا از اینکه شبیه همش سابقشم انقدر عصبیه. منم اگر 

مجبور بودم صوربی رو تحمل کنم که منو یاد ییک از 

شد. انداخت همی   طور یمبدترین اتفاقای زندگیم یم

 شاید حنی بدتر... 
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. اومدم خوردم و یمهر ثانیه چند سانت رس یم رفتم پایی  

 شد. خودم رو بکشم باالتر که یهو زیر پام خایل 

م ویل یهو حس  دستم رو دراز کردم که یه وری رو بگی 

ی که منو گرفت و کشید باال دستای  کردم این چی  

 آریاعه... 

 چشمم رو باز کردم که بیخیال گفت: 

 

 مراقب باش.  -

 

ی کوچیک بعد عقب رفت و توی همون محوطه

 مشغول قدم زدن شد. 

 دونستم قلبم رو چجوری نگه دارم و نذارمفقط من نیم

 ام یل یل بازی کنه! توی سینه
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 آریا مامان...  -

 

ی صداش اومد ویل خودش نه... من هنوز درگی  رسگیجه

یل یل بازی کردن دلم بودم ویل آریا خییل معمویل ویل 

 آروم تر از همیشه گفت: 

 

 بله رسور.  -

 

دست به کمر شد و منتظر موند تا مامانش بیاد منم 

فتم و تو جدال با اون المصب احمق که ام رو گر تکیه

کرد داشت تند تند ورزشای مختلف پرشی رو امتحان یم

 ها تکیه ام رو گرفتم. از نرده
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؟ -  شما اینجایی  

 

 من لبخند زدم و آریا رو ندیدم. 

 

 بیاین بریم باقایل بخوریم.  -

 

م یه دوری با ماشی   بزنم بریم - ، من می   گردم. دنی   رو بیی

 

گفت نگفت، حتما حس مادرانه بود که یم رسور هیچی 

نباید رس به رس این بد عنق بد اخلق بذاره! فقط منو با 

 خودش برد تا کنار بقیه باقایل بخوریم. 

 

*** 

 

کردم این آدیم که اون شب دیدم آریای واقیع احساس یم

بود و نه اوب  که هر روز کنارش توی خونه مشغول گرگم 

 به هوا بودیم! 
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د یه آدم فقط مشغول پینی کردن رو من شچطور یم

ی دیگه ازش ببینم؟ قطعا این  که باشه بعد یهو یه چهره

 دیدم خودش بود! 

پدرش هم درست از روز بعد نظرم رو نسبت به خودش 

تغیی  داد و من رو با منصور خاب  مواجه کرد که هیچ 

کردم این اخلق بو شبیه شب اول نبود. فکر یم

نسل اومده و رسبده به آیهان ویل گندوشون نسل اندر 

 دیدم نه بابا، باباهه خوبه! 

داد ویل بی از این مردهابی بود که احساساتش رو بروز نیم

ها بود. رسم مهمون داری رو نهایت حواسش به مهمون

ی توی امور کمک خوب به جا میاورد و پا به پای بقیه

 کرد. یم

شبیه به یه ها بودم ویل با وجود اینکه من پرستار بچه

دوست توی جمعشون پذیرفته شدم. نه مثل یه خدمتکار 

ام داشتم!   و حنی یه کارمند... عزت و احیی
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نیایش اضار داشت که برن سمت چشمه و باالخره 

 تونست همه رو راض  کنه تا بعد از ظهر برن چشمه. 

 کی   و آقا رسور و آقا منصور یم
ی
خواسیی  به باغ رسیدگ

رشید و مژده جون هم چرخیدن توی باغ و میوه چین  ف

 رو به رفیی  تا چشمه که انگار دور هم بود ترجیح دادن. 

به پیشنهاد رسور جون پش و دخیی بابا نعمت و زینب 

. خییل اخلق خانم که دوقلو بودن هم باهاشون یم رفیی 

، انگار اومده بودن پیش این زن و شوهر  جالنی داشیی 

 ...  مهموب 

کردم که رسور داشتم بچه ها رو برای شنا حاض  یم من

 جون اومد باالرسم. 
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-  ...  تو که هنوز اینجابی

 

بازو بند آیل رو توی دستش جابجا کردم و با تعجب 

 گفتم: 

 

 کجا باشن؟  -

 

ا ا ا بدو بچه ها منتظرتن. پاشو ببینم. یاس و یوسفم  -

 .  اومدن یه لنگه پا مناظر تو هسیی 

 

 من؟ -

 

آرتا رو تنش کردم و بندش رو محکم پاپیون زدم که  مایوی

 گفت: 

 

ن چشمه.  -  آره دیگه. دارن می 
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؟من که نیم -  تونم برم. پس بچه ها چی

 

 زیر بازومو گرفت و بلندم کرد و هلم داد: 

 

بریمشون بدو حاض  شو. ما چهارتا آدم گنده اول یم -

یم توی با  د با هم می   غ. استخر بعد هم اگر خوابشون نیی

 

تا اومدم باز بهونه بیارم رسور جون اخم کرد و منم رسی    ع 

ون.   با همون لباسای تنم دوییدم بی 

 

 یه ساعته منتظرتیم.  -

 

بله جناب سیاه سوخته به شخصیت سابق برگشته بود و 

وع شد. البته خودمونیم من با همی    تیکه پرونیاش رسی

خل و چل بیشیی خو گرفته بودم آروم بودنش همچی   

 رفت. اش رس یمسب نبود آدم حوصلهدلچ
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دونستم منم باید بیام. رسور جون ببخشید بچه ها نیم -

 دارن. لطف کردن گفیی  بیام بچه هارو نگه یم

 

 نیکیتا با خوش روبی گفت: 

 

 چه خوب که تو هم اومدی. اتفاقا منتظرت بودیم.  -
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با یاس  لبخند زدم و پشت رسشون راه افتادم. ناخواسته

دخیی بابا نعمت هم قدم شدم. من زودتر پیش قدم شدم 

وع کردم. فهمیدم که کشاورزی  و صحبت رو باهاش رسی

 
ی
خونده و همی   اطراف مشغول کاره. برادرش هم به تازگ

 .  نامزد کرده بود و هردو بیست و پنج سال داشیی 

سوخته و چشماب  کشیده که نشون های آفتابصورت

 مرتب.  هابی تمی   و با لباس داد دوقلو هسیی  یم

های فضول من فهمیدن، بابا نعمت و اینطور که گوش

زینب خانم از زماب  که بچه هاشون چهار پنج ساله بودن 

 یم
ی
کردن و تمام مسئولیت باغ و خونه دست اونجا زندگ

اونا بود. یعن  رسایدار اونجا محسوب میشدن و تمام 

 وقت اونجا بودن. 

نبود! خودش وسعنی داشت و  باغشون هم کم بزرگ

 کردن به اون همه دار 
ی
یش کار رسیدگ و درخت و تر تمی  

ت فیل بود.   حرص 

 نیم ساعنی راه رفته بودیم که نیایش پرسید: 
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 پس گ یم -
ی

رسیم؟ قبل نزدیک تر وای مردم از خستیک

 نبود؟

 

کردم که چرا یه لباس من باز داشتم خودم رو شماتت یم

ه گرم برنداشتم و قرار  ه همینطور که هوا رو به تارییک می 

 منم یخ بزنم قندیل ببندم! 

 

 تنبل خانم یه مقدار مونده.  -

 

ها و کوه رسیدیم به جابی که بهش باالخره از دل درخت

گفیی  چشمه. چند تا چشمه پشت رس هم بود و یه یم

 ی کوچیک درست کرده بود. رودخونه
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دن روی زمی   ویل من هیجان همه خسته و داغون ولو ش

های شلوارم رو دادم باال و پاهامو گذاشتم توی زده پاچه

 آب رودخونه. 

 

 ووی چقدر رسده.  -

 

 یوسف تذکر داد: 

 

 آب چشمه خییل یخه رسما نخوری.  -

 

. عاشق رسم رو به باال هل دادم و با ذوق توش راه رفتم

 بردم. این کار بودم. با اینکه یخ بود ویل لذت یم
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ای باغ که همراهمون   و گوجه سیی 
ی

همه از توت فرنیک

 که اونجا بود نشستم و کردن یم
ی

خوردن و من روی سنیک

 همچنان پامو توی آب یخ گذاشتم. 

دستم رو بردم زیر آب و یه مشت ازش برداشتم پاشیدم 

سمت یاس. حواسش که بهم جمع شد خوردن رو ول 

 کرد و خودشم اومد تا آب بازی کنیم. 

اش همه اومدن بجز آریا که دست به سینه یواش یو 

 کرد. وایساده بود و مارو نگاه یم

 همه که حسابی خیس بودیم نیکیتا رو به آریا گفت: 

 

یم.  - مرد، بیا وایسا یه سلف  بگی   پی 

 

ی ناراض  خودشو آریا هم مجبوری هلک هلک با قیافه

 بهمون رسوند و گفت: 

 

زن خودتم که فقط شش ماه از من کو  -  چیک تری! پی 
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 نیکیتا خندید و گفت: 

 

مرد بودی!  -  تو همیشه پی 

 

آریا پشت رس نیکیتا و کنار من وایساد. نیکیتا هم اومد 

ی آریا خم کرد. از یه طرف عقب و رسش رو روی شونه

 دست آریا و از اون ییک طرفم دست یاس دور کمرم بود. 

 

 بگی   کیوی!  -

 

دوربی   گوشی  همه گفیی  کیوی به جز آریا که با اخم به

 کرد. نیکیتا نگاه یم

 نیکیتا چرخید و با دو دست ابروهای آریا رو صاف کرد. 

 

 حاال شد، این بار بگی   هلووووو! لبا غنچه!  -
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همه گفیی  هلو و آریا این بار اخمالو نبود ویل هلو هم 

نگفت! یعن  اگر نیاز بود هر جمیع یه ضد حال داشته 

ی سه چهار نفر برای بازی کردن ا اندازهباشه این آری

 نقش ضد حال کاق  بود. 

باید اسمش رو کامل کنم، عباس آقا سیاهیان زغالیان 

 ضدحالیان!!! 

فقط حیف که یکیم به خاطر حیطه فعالیتش زیادی 

ام یم ! نمیگن یارو مورد توجه بود و همه بهش احیی ذاشیی 

ام میذارن یه تحویلش ن  جنبه نداره یه بهش احیی میگی 

 یه میکشوننش وسط عکس ایییییش! 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

ن ویل من بچه ها رفیی  تا انرژی بعد از آب بازی رو بگی 

یهو لرز افتاد توی تنم. عاشق رسما بودم ویل این لرز 

م بود. انگار پام  لعننی بعد آب بازی همیشه گریبانگی 

ون. چسبیده بود به کف رودخونه و نیم  تونستم برم بی 

م که یه قدم بردارم ویل یهو یه چی   ی تلشم رو کردهمه

 لزج زیر پام حس کردم و  روی زمی   افتادم! شاتاالاااق!!! 

ون  خداروشکر که توی آب نیوفتادم و با زانو اومدم بی 

تونستم تکونش آب ویل زانوم خییل درد گرفته بود و نیم

 بدن. 

 ی شلوارم رو زد باال یکم معاینه کرد: نیکیتا اومد و پاچه

 

ه راه نری. خدار  -  وشکر نشکسته ویل بهیی

 

 با ناله غر زدم: 

 

-  .  وای حاال چطوری برگردم پایی  
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وع کردن به همدیگه خوردن.   بعد دندونام رسی

 

-  .  وای لرز کردی دخیی

 

همه برای خودشون لباس گرم آورده بودن ویل من طبق 

ت خودمو تو گل پلکونده بودم!   معمول با یه ال تیشی

 و گفت:  بعد رو کرد به یوسف

 

 آقا یوسف میشه کمک کن  دنی   بیاد تا خونه؟ -

 

 من رسی    ع پریدم توی حرفش و گفتم: 
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 تونم. بذار به دقیقه بشینم. نه نه خودم یم -

 

کردم. با اینکه خییل خوش زیر لب خودمو لعنت یم

گذشته بود ویل از دماغ همه درآورده بودم. همینطور 

دیدم. ییک نیست بگه تو که یم پشت همدیگه هم آسیب

؟  جنبه نداری مگه مرض داری آخه دخیی

 بله بله صحیحه بنده یک مرض دار هستم! 

 

 من میارمش شما راه بیوفتی   ما پشتتون میایم.  -

 

صدای آریا بود. کلغ سیاه و این حرفا؟ انگار این دو سه 

روز با خدا عهد کرده بود که یه طور منو اپیلسیون کنه 

ره بهیی  که از  جواب بده. من صیغیل صیغیل  هرچی لی  

 شده بودم! 
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 اش وایساد: نیکیتا ناراض بلند شد و سینه به سینه

 

نمیشه، اگر بغلش کن  ممکنه ربات پات بیشیی آسیب  -

 ببینه. 

 

تش رو درآورد، خم شد و انداخت روی  آریا سویشی

ی من. عطر تلخش مستقیم رفت تا مغزم! الیه که شونه

ی کل   غ سیاه! عطرت هم مثل خودت آزار داره... بمی 

 

م وزب  نداره که بخاطرش بدتر بشم.  - ه، دنی    پام بهیی

 

 نیکیتا رو زد کنار و گفت: 

 

-  .  تا هوا تاریک نشده راه بیوفتی  
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ی لجش کرد ویل آریا روی دندهنیکیتا همچنان اضار یم

اه تونه این پشو راض  کنه کامل اشتببود. اگر فکر کنه یم

 دونم... میکنه! اینو دیگه منم یم

تش و سیع کردم پاشم  دستمو کردم توی آستینای سویشی

 وایسم. 

 

... من خودم یم - . ببینی    تونم بیام دعوا نکنی  

 

ی توی پام تی   خواستم یه قدم بردارم که انگار یه چی  

 کشید و نفسم رو گرفت. 

 

 آخخخخخ!  -
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و این بار با تاکید بیشیی به نیکیتا  آریا زیر بغلم رو گرفت

 گفت: 

 

 راه بیوفتی   دیگه.  -

 

 من رسی    ع گفتم: 

 

، همینطوری بگی  من لنگ لنگون میام.  -  ببی  

 

 زیر لب با دندونای به هم چسبیده غرید: 

 

 ساکت باش خانم دردرس! فقط ساکت!!  -
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اومدم هلش بدم و خودم راه بیوفتم که محکم رسجاش 

 وایساد و گفت: 

 

عاشق چشم و ابروت نیستم که بزنمت زیر بغلم با  -

مت! مسئولیت داری برام وگرنه همینجا ولت  خودم بیی

 کردم سگ و شغال بخورنت. یم

 

چشم ازم گرفت و یه قدم برداشت. من ویل همونطور 

 وایسادم! 

 

 سگ و شغالم داره؟ -

 

مدیونی   فکر کنی   ترسیدم! ترس نیست که!!!! خوف 

 مرتیکه؟ منو با سگ و شغال کردم خوف!! تو آدیم

... نه الیه من سوسک یم ؟ الیه سوسک بشی ترسوب 

بشم بیوفتم توی تمبونت اونوقت من خیالم راحت 

 میشه. 
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 ساس هم خوبه! 

شو فلن کنه!   شایدم باید موریانه باشه و بفرستم چی   می  

 

 د راه بیا مسخره!  -

 

خودت برو نمیام. هیچ مسئولینی هم گردنت نیست  -

 و به خی  و مارو به سلمت. تور 

 

 : عصنی دندوناش رو کشید به همدیگه

 

مت؟ -  راه میای یا به زور بیی

 

 دستش رو هل دادم و گفتم: 

 

 نمیام.  -
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تشم درارم بدم دستش که یهو دستم  دست بردم سویشی

رو محکم نگه داشت و خم شد پامم گرفت. ییه لحظه به 

و من اففی خودم اومدم و دیدم بلندم کرده روی کولش 

 توی هوا دارم از رسگیجه به تهوع میوفتم. 
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-  . آی عباس... آی االن باال میارم. آییین  بذارم زمی  

 عووووق... بذارم زمی   االن... 
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محتوی معدم تا دم گلوم میومد و هر تکوب  که 

شدم. انکار سوار رنجر بودم و هر خوردمم بدتر یمیم

 خورد. خشش بیشیی دلم به هم یملحظه با تکون و چر 

 یهو گفتم: 

 

 آریا توروخدا!  -

وایساد و من روی پای سالمم فرود اومدم. دستم رو 

گرفتم جلوی دهنم ویل نتونستم خودم رو نگه دارم و 

هرچی خورده بودم و نخورده بودم رو با شتاب زیاد به 

ون منتقل کردم!   بی 

تا طعم دهنم کردم دستم رو به رونم گرفته بودم و تف یم

ت بود که یه وقت کثیف  برگرده و چشمم هم به سویشی

 نشه. 

 باره! یه بدبخنی ندارم که همیشه کرور کرور بدبخنی یم

 آریا با یه بطری آب اومد طرفم و درش رو برام باز کرد: 

 

 دستتو بیار.  -
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بدون مخالفت دستم رو بردم زیرش و دهنم رو شستم. 

وجودم بود از بی    دیگه همون یه ذره جونم که توی

 رفت. رسگیجه؟ نگم ازش که خرمو چسبیده بود. 

دم بهش و بینگگگگ درد و مرضای  چی میشد انگشتمو می  

خندیدم؟ اگر شدب  بود شد و یمایم بهش منتقل یملحظه

کردم که ام رو هم بهش اضافه یمقطعا دردای ماهیانه

 خوب از خجالتش دربیام. 

 

 ممنون.  -

 

ی نگفت که گفت  م: چی  

 

توروخدا بذار راه بیام. همینطور ناقیص بلندم کن   -

ندازی گردن من بدبخت ناقص ترم میشی یه دیه هم یم

تر میشم. نه پول دارم، نه کلیه... بخوای کبدم رو میدم 

 های کنونیم رفع و رجوع میشه. ویل با اونم فقط بدیه
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درد رو از یادم درد پام کمیی بود. اصل بهم خوردن حالم 

رفتم انگار تونستم روش وایسم ویل راه که یمبرده بود. یم

ی اون وسط تی  یم  چی  
ی
 کشید. عصب پام یا یه رگ

 

. یم زیر بغلت رو  - م اون پاتو نذار زمی    گی 

 

این بار کوتاه اومدم و همراهش شدم. یکم بعد به بچه ها 

شد یمرسیدیم ویل من از عرقی که روی پیشوب  آریا جمع 
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تونستم بفهمم که چقدر سختشه. خودمونیما دلم یم

 براش سوخیده بود... گناه داشت خب! 

دونم گ ازظ متنفر باشم و گ خدا منو شفا بده که نیم

 دلم براش بسوزه! 

باالخره بعد از جون کندن رسیدیم به ویل. من با کمک 

ی باال و لباسامم عوض کردم بعد زینب خانم رفتم طبقه

 ماد معجزه جان مالیدم به پام تا بهیی بشه. از پ

 هنوز لرز داشتم و نفهمیدم اصل گ خوابم برد. 

 

 

*** 

 

 «آریا» 

 

اومد و پشا هم توی باغ مشغول خوردن صدای آیل نیم

ی گیلس بودن. رفتم دنبال آیل ویل هیچ جا نبود. طبقه
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باال رو گشتم که دیدم کنار دنی   رسش رو گذاشته زمی   و 

 باسن  که توی هوا نگه داشته بود خوابش برده.  با 

جلو رفتم و درست روی زمی   خوابوندمش. دنی   ناله 

کرد. یه لحظه ترسیدم دست گذاشتم روی پیشونیش یم

 سوخت. سوزه. خیس عرق بود و داشت یمدیدم داره یم

های عالم رو بارش کنم. خواست تمام فحشدلم یم

ه زی انداخته بود! ی احمق خودش رو به چه رو دخیی

 برگردیم و جریمه بشه حسابی از دماغش درمیاد و 
وقنی

 فهمه یه من ماست چقدر کره داره! یم

رفتم پایی   و به زینب گفتم براش سوپ بار بذاره و 

پرسیدم ببینم چه داروبی براش خوبه که اونم یه 

جوشونده حاض  کرد و براش بردم. جای اینکه اون 

 رش شدیم!!! پرستار ما بشه ما پرستا
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بی   خواب و بیداری به زور سوپش رو دادم خورد و 

دوباره خوابید. من ییک رو گرفته بودم این بچه هارو 

سامون بده حاال باید یه بچه کله زرشیک رو هم رفت و 

 کردم. روب یم

وقنی سوپش حاض  شد دیگه همه فهمیده بودن دنی   تب 

د و تشخیص داد که رسما کرده. نیکیتا یکم نگاهش کر 

احت کنه و چند تا قرص هم به  خورده. گفت باید اسیی

 خوردش داد. 

 خورد. حضورش همیشه به درد یم

شد فهمید که اونا هم از رس زدن پشا به اتاق دنی   یم

ایط یکم  نگرانشن. صبح زود قرار بود برگردیم و با این رسی

 شد. سخت یم

ی شد. رسو  ر برای آیل شی  برد شام بدون آیل و دنی   سیی

و تصمیم این بود که صبح برگردیم. هرکس یه طرف بود 
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که من به سمت باغ راه افتادم. نیکیتا هم پشت رسم 

ون.   اومد بی 

از وقنی یادمه نیکیتا همراهم بود، کنار هم بزرگ شدیم و 

رشد کردیم. بعد از امید صمییم ترین دوست و همراهم 

 نیکیتا بود. 

کردن حش بینمون هست ویل با اوایل همه فکر یم

ی تصورات از رومون برداشته ازدواج ناگهانیم همه

ین و با وجنات  شد.اگرچه که بابا هنوزم معتقد بود بهیی

 روی زمی   نیکیتاعه... 
 ترین دخیی

 

چی شده مجنون شدی رس به بیابون گذاشنی آقای  -

؟ بنی  سلیی

 

اومد ون یمشونه هام رو دادم باال و بخاری که از دهنم بی  

رو نگاه کردم. هوای شب هنگام ویل حنی وسط مرداد 

 ماه هم رسد بود... 

 

 چطور مگه؟ -
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 قراری! بی  -

 

 که جلوی پام بود شوت کردم و گفتم: 
ی

 سنیک

 

 کنم. دارم به یه تصمیم مهم فکر یم -

 

 دوست داشنی راجع بهش بهم بگو.  -
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ر کنم از درخواست مثل تمام بچگیمون بدون اینکه فک

تیم آلماب  براش گفتم و اینکه مصدومیت چقدر زندگیم 

رو عقب انداخته بود. از طرق  من عاشق استقلل بودم 

 بود. 
ی
 و از طرف دیگه رفیی  به آلمان برام پرتاب بزرگ

 

ابی رسید. بذار زمان خودش  -
زوری که نمیشه به یه چی  

. گایه بهت بگه چیکار کن. زیادم مته به خشخاش نزن

ی به گذر زمان.   باید بسیی

 

کردم. درسته که گفت! شاید نباید بهش فکر یمبدم نیم

من یه رس داشتم و هزار سودا و خودم تنها نبودم سه تا 

دم به بچه هم به تصمیم من وابسته بودن ویل باید یم سیی

 زمان. 

 رسم رو تکون دادم و گفتم: 

 

دی؟ یه خجالت نمیکشی با این سن و سال هنوز مجر  -

دوست پش نباید داشته باشی خی  رست؟ دارم ازت نا 

امید میشم نیکیتا! قد و باالرو ببی   دافیه برای خودش 
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اونوقت نشسته منو نصیحت میکنه. پاشو جمع کن 

 ببینم. 

 

به خوبی بحث رو برگردوندم. دیگه کاق  بود از 

. باید بحث به سمت شوچ  و مشغویلدل های من گفیی 

 شد. خنده کشبده یم

 

 یه خواستگار دارم پنجاه و هفت سالشه.  -

 

 پق زدم زیر خنده و گفتم: 

 

ین گزینه -  اس! به نظرم بهیی

 

 ام و با دلخوری گفت: کوبید توی شونه

 

 گمشو نامرد!   -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

 من بیشیی خندیدم و خودشم زد زیر خنده: 

 

یه طور از ازدواج و دوست پش به من میگه انگار  -

. خودش شیش تا زن داره چ  هارده تا دوست دخیی

 

ییک گرفتم برای هفت پشتم بس بود. تو همون ییک رو  -

 بگی  من ببینم عرضه داری بعدش ولش کن به امون خدا. 

 

 نه که تو خییل عرضه داری!  -
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 دستام رو باز کردم و دو طرفم نگه داشتم: 

 

. من روزی هفت  - عزیز دلم، تو روزای عادی نیسنی

 یه ایل میان  هشت تا 
ی

نم. یه آریا فروهر بیک داف اسیم می  

 .  رس و دست میشکی  

 

 رفتم گفتم: همونطور که راه یم

 

ر...  - ـِ ّی
َ
 مهناز و یاش و نیکا و ن

 

؟ -  نی 

 

 خندید. جدی جوابش رو دادم: 
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قی  - قی رسی چشه مگه؟ خوشگل موشگلم هست. رسی

 چشم و ابرو مشیک... 

 

 اسمش خنده دار بود.  -

 

.  صفورا و  -  سمانه و مه لقا هم هسیی 

 

 از خنده دیگه چشماش خیس شده بود: 

 

 گمشو آریا!   -

 

 واقعا تو فکر کردی من دروغ میگم بهت؟نه -

 

 رسش رو تکون داد: 

 

 کم نه!   -
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 نمایشی زدم توی رسش و گفتم: 

 

 خاک بر رست هوش دکیی مملکت مارو باش.  -

 

؟ -  دنی   چی

 

؟ اگر این که کرد شوکه شدم! چی راجع به من فکر یم

ی یم  یه دوست نزدیکم بود چنی   چی  
ی
گفت بقیه از زندگ

 کردن؟ام چه فکری یمی زنگ زده توی خونهدخیی بچه

 

 منظورت چیه؟ -

 

چشم و ابروشو به  لباش رو به معن  ندونسیی  داد باال و 

 بازی گرفت: 
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ته. نیم -  دونم، گفتم شاید دوست دخیی

 

ه؟ ویل جلوی خودم رو خواستم با انزجار بگم این دخیی 

گرفتم. به هرحال هرچی بود نباید جلوی یه نفر دیگه 

کردم. اون دخیی االن پرستار بچه هام بود و خوردش یم

شد بد نشون دادنش یا نشون دادن تنفرم ازش باعث یم

 اشتباه قضاوت بشم. 

 

م فقط مراقب نه دوست دخیی ندارم - . این دخیی

. بچه  هاس همی  

. او به نظر یم -  مد نگرانش باشی
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 بلند بلند خندیدم: 

 

-  !  نبود کرپلغ 
ی

 شوچ  قشنیک

 

گفتم بخاطر رنگ سیاه موهاش همیشه بهش یم

. به زبون همون بچگیامون که اذیتش یم کردم و کرپلغ 

همی   حاال هم این لقب روش مونده بود. نیکیتا یه دخیی 

شیک با چشم و ای زیبای به معنای واقیع بود... چهره

. هرچی بزرگ تر شدیم نیکیتا زیبا   و بی نظی 
قی ابروبی رسی

 تر هم شد. تر و جذاب

 رفت. عشق اول و آخر بابا! جونش برای نیکیتا در یم

 

-  .  خییل وقت بود بهم نگفته بودی کرپلغ 

 

-  .
ی
ی زندگ  بذار رو حساب درگی 
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 پوزخند واضچ زد و گفت: 

 

ها. نری باز عاشق بشی یتشیش سال گند زدی به زندگ -

. تو نشون دادی اصل جنبه ی عشق و بیچارمون کن 

 . عاشفی نداری

 

وایسادم زیر ییک از درخت ها و دستام رو پشت کمرم قفل 

 هم کردم: 

 

 این آریا شبیه آریای شیش ساِل پیشه؟ -

 

ای تصمیم گرفتنه. دیگه ما عادت کردیم آریا مرد لحظه -

توب  در آِن واحد مغرورترین و به این رفتارات. تو یم

 رسدترین مرد باشی و در همون عی   یه مجنون دیوونه! 
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رسم رو تکون دادم و لبخند زدم. اگر تا صبح هم با 

کردیم باز زمان کم داشتیم. نیکیتا همدیگه صحبت یم

کرد و من جای برادر ی من رو پر یمجای خواهر نداشته

 اون... 

بیدار شدم و چمدونا رو  صبح اول وقت زودتر از بقیه

توی ماشی   جا دادم. شب رو با بچه ها توی اتاق دنی   

خوابیدیم و هر چند ساعت یک بار پاشدم و تبش رو 

چک کردم که خداروشکر بهیی بود. عجیب بود که حنی 

آیهان هم نرفت پیش رسور بخوابه و خودش رو به دنی   

 چسبوند و خوابید. 

رسور وابسته بود، تنها  آیهان از دوتای دیگه بیشیی به

خت بود رسور بود که انگار 
ُ
کش که این بچه باهاش ا

 دنی   هم جای خاض توی دلش باز کرده بود. 
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همه که عزم رفیی  کردن دنی   رو هم بیدارش کردم. انقدر 

منگ بود و شب تب داری رو گذرونده بود که گیج و 

 کرد. مبهوت نگاه یم

 

 ریم تهران. پاشو داریم یم -

 

کرد. نگاهش سوال داشت چشماش رسخ بود و رسفه یم

ی نیم  گفت. ویل چی  

 

 دیشب حالت خوب نبود تا همی   االن خوابیدی.  -

 

 خواست آیل رو بغل کنه که گفتم: 

 

 و صورتت رو بشور صبحانه بخوریم بعد. برو رس  -
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ی آیل رو که رسور حاض  کرده بود گذاشتم دم شیشه

ش رسی    ع با ولع مک زد. بدون اینکه دهنش و خود

چشماش رو باز کنه مشغول خوردن شد و پشها هم 

خییل وقت بود که پایی   بودن و صبحانه خورده بودن. 

جای دنی   باز هم خوابید، دقیقا تا وقنی که ماشی   رو توی

پارک پارک کردم چشماش بسته بود. حنی وقنی ما 

ود. دیگه هوا رو ناهارمون رو خوردیم اون باز هم خواب ب

ه.  ون و گفت که بهیی  به تارییک بود که از اتاق اومد بی 

تونست قدم انداخت ویل یموزنش رو روی پاش نیم

 برداره. 

 

*** 

 

دینا یه لحظه گریه نکن. مرگ من گریه نکن ببینم چه  -

 خایک به رسم شده. 
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ون یم اومد نظرم جلب از صدای بلندش که از اتاق بی 

دیک تر رفتم. سابقه نداشت اینطور شد و پاشدم نز 

ترسیده و با لرز صحبت کنه، حنی سابقه نداشت بلند 

 بلند با تلفن حرف بزنه! 

کرد و رسش داد همچنان داشت با خواهرش صحبت یم

 کشید. یم

 

دینا الل شووووو! انقدر گریه نکن، آروم از اول توضیح  -

 بده ببینم چی شده. 

 

. صداش رو نزدیک تر ساعت از دوازده شبم گذشته بود 

حس کردم رسی    ع خودم رو توی رسویس جلوی در پنهون 

 کردم و شنیدم که در خونه بسته شد. 
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 برای بی رس و صدا بودنم نیم
 کرد. حنی تلشی

کلید برداشتم و دنبالش راه افتادم. صدای پاهاش نشون 

ه روی روف. یم  داد که داره می 

که انگار به زور توی پاش نگه   صدای لخ لخ دمپاییابی 

 کرد. خراشی یمها گوشداشته بود روی پله

شد نمایان وحشت توی تمام کلمابی که از دهنش خارج یم

 بود. 

 

؟ نه!!!! نه!!! نری اونجا. پاشو یه آژانس  - تو کجابی

... ببی   مامان زیر جاقاشفی توی کشو پول قایم   بگی 

گرده . مامان هم بریمکنه. یه آژانس بگی  بیا پیش منیم

 خونه تو فقط تنها نباش. 
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گوشی رو قطع کرد و با صدای بلند زد زیر گریه. بلند بلند 

 هق هق کرد. 

حالش بهیی بود، از روزی که برگشته بودیم چند روزی 

 گذشت و هر شب پناهگاهش همی   باال بود. یم

 خودش و برگه
ی

ها... گایه فقط با های بچهها و مدادرنیک

 بریمغذ و خودکار یمیه کا
ی

داشت. اومد و گایه مدادرنیک

افتاد و گایه هم برچ  اوقات با یه مداد قرمز کارش راه یم

 کرد. ها رو پخش زمی   یممداد 

 

-  ...  دنی  

 

یاد اون شب افتادم، شنی که حال من بد بود و اون اومد 

و حرف زد. شنی که حاض  نبودم با کش حرف بزنم ویل 

 ر بودم حالم رو بهیی کرد. کش که ازش متنف

دوسنی اومد ویل انساندرسته که هیچ ازش خوشم نیم

داد توی اون حال رهاش کنم. همونطور که بهم اجازه نیم

 ترم کنه. اش تونست آروماون منو رها نکرد و چند جمله
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اش قطع شد و من رفتم شوکه از حضور من اونجا گریه

 فت: جلو. صورتش رو تند و تند پاک کرد و گ

 

 

 

 

 

 

 154#پارت_ 

 

 ب...بب...ببخشید.  -

 

دستپاچه شده بود و من سیع داشتم لحنم طوری نباشه 

 خوام مؤاخذه اش کنم. که فکر کنه یم

 

 چی شده؟ -
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باز صورتش رو پاک کرد و یه دست کشید. زیر چشمش 

وقت از وجودش بودبی ای که هیچاز آرایش پاک نشده

ده بودم سیاه بود و لب  نازکش پف کرده بودن. های نیی

 جلوتر رفتم، حسابی دست پاچه بود و لکنت گرفته بود.  

 

! ببخشید نباید میومدم باال.  -  یه...هیچی

 

 ایراد نداره.  -

 

خم شد گوشیش رو که از دستش افتاده بود و قابش ازش 

جدا شده بود برداشت و رسی    ع قابش رو انداخت. 

ت قاب تونسلرزید که حنی نیمدستاش به قدری یم

 گوشی رو چفتش کنه. 

 

-  . م پایی    اااا... االن می 
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 محکم صداش کردم: 

 

-  !  دنی  

 

 بله!  -

 

 وایسا قشنگ تعریف کن ببینم.  -

 

مشتش رو دور گوشی محکم کرد و زد زیر گریه. شدت 

هاش تمام گریه از چند لحظه قبل هم بیشیی بود و اشک

 صورتش رو توی یک لحظه خیس کرد. 

های توی و به سمت ییک از نیمکت بازوش رو گرفتم 

آالچیق کشیدم. مجبورش کردم بشینه و خودم هم 

 کنارش نشستم. 

اومد. انقدر گریه کرد تا اینکه خودش یهو اش بند نیمگریه

 گفت: 
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 من یه کار بدی کردم.  -

 

 نگاهش کردم تا خودش ادامه بده... 

پیچید که گفیی  االناس که چنان دستاش رو به هم یم

نده بشه. صورت سفید و کک مکیش رو به یکیش ک

رفت و چشماش از شدت پف زیاد ریز شده قرمزی یم

 بود. 
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خواهرم داره میاد. یعن  من گفتم بیاد اینجا. بخدا  -

ون ویل جون... نیم  ذارم از توی اتاق بیاد بی 
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 رسم رو تکون دادم... 

 

 . ها بذارین بیاد.. جون بچه ها... جون بچه -

 

 عینی نداره. حاال تعریف کن.  -

 

دوباره زد زیر گریه و باز اشکاش اومد. هق هق گریه 

ای نامفهوم یمیم گفت. من کرد. بی   گریه هاش یه چی  

 فقط چند تا چی   شنیدم. 

گفت که من از توش فقط دروغ، انقدر نافهموم یم

رسطان... بدیه  رو کشف کردم و آخرین چی   واضچ که 

 امانم بود. ی مگفت کلمه

دستش رو گرفتم تا بیشیی توی هوا تکونش نده و عصنی 

ترم نکنه. وقنی از فشار و کندن دستش دست کشیده بود 

داد. یهو و حرف زد یک بند دستاش رو توی هوا تکون یم
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اش رو متوقف کرد و چرخید و نگاه پف کرده و گریه

 خیسش رو بهم دوخت. 

 دستش رو فشار دادم و گفتم: 

 

 گریه تعریف کن. بدون   -

 

وع چشماش این بار بی صدا پر و خایل یم شد که یهو رسی

 کرد: 

 

گفتم گفتم؟ یمخواستم دروغ بگم. آخه چی یمبخدا نیم -

ه که مجبور شدم بیام سفته هام دست یه از خدا بی خیی

 بچه هاتو نگه دارم؟

 

تونستم بفهمم چی شده. نیاز داشتم دقیق و واضح نیم

 پرید. یل از این شاخه به اون شاخه یمبرام تعریف کنه و
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، منو نگاه کن... درست از اول تعریف کن ببینم چی  - دنی  

. شده؟ من اینطوری نیم
ی

 فهمم داری چی مییک

 

 دیدم باز داره گریه میکنه که جدی گفتم: 

 

 ات تموم شد منتظر توضیحم. هر وقت گریه -

 

 یکم که گذشت آروم تر شد. خودش از اول تعریف کرد. 
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های بابام رو امضا کردم. خب یعن  همیشه زیر سفته -

کردم. یادته یه روز گفتم عاشقشم؟ من برای اینکار رو یم

 ریزم. بابام دنیارو به هم یم

نفس عمیفی کشید و ناخناش رو به چوبای روی نیمکت 

د و کشید. به راه چوب ها ناخناش رو توشون فرو مییی

اش رو گار نیاز داشته باشه حال بهم ریختهداد. انفشار یم

 با این کار آروم کنه. 

 

. همه جارو دنبالش  - بابام نیست، نیست شده یعن 

 گشتم ویل نیست. اون یارو سیبیل کلفتم گفت... 

 

 سکوت کرد که گفتم: 

 

؟ -  سفته برای چی

 

 نزول!  -
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 مادرت؟؟؟ -

 

 مامانم سالمه!  -

 

ود. اول فکر کردم مادرش رسطان نداشت و دروغ گفته ب

همه چی   به مامانش مربوطه ویل همی   که از سلمتش با 

 خیی شدم نفس راحت کشیدم. 

دنی   به این پول نیاز داشت ویل نه برای رسطان مادرش 

بلکه گرفتاریش چی   دیگه ای بود. باز خداروشکر کردم که 

ای باشه بهیی از بیماری مادرش مریض نیست، هر بدبخنی 

  پدر و مادره! 

 

گفت بابات گم و گور شده و اصل هم مهم نیست...   -

هابی که دست منه به اسم توعه. مایه میگفت این سفته

 پنج تومن باید برگردوب  تا کل پولو یه جا بهم بدی. 
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 پدر بی فکری وجود داشته باشه. باورم نیم
شد همچی  

تونستم درک کنم یه مرد انقدر بی فهم و شعور اصل نیم

دخیی خودش رو توی چنی   دردرسی انداخته باشه که 

. فکر ای به قد و قوارهباشه. اون هم یه دخیی بچه ی دنی  

ش باید تاوان اون رو پس بده؟  کرده بود دخیی

دنی   اون لحظه برام دخیی اعصاب خردکن  نبود که هر 

خواستم رس به تنش رفت و یمروز روی مغزم رژه یم

 بی دفاع و بیچا
ره ای بود که نیاز به نباشه بلکه دخیی

 کمک داشت. 
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بخشم هیچ فلن شو من پولو که یمیا... یا اینکه زنم -

 زنم به نامت. خونه و ماشینمم یم

 

 زیر لب فحش داد: 

 

 مرتیکه حرومزاده. آشغال جاک...  -

 

شد که فحشاش داشت به جاهای باریک کشیده یم

 گفتم: 

 

 خب بقیش.  -

 

تره. اصل رفیق فابشه از بابامم بزرگ همسن بابامه!  -

بخدا زن و بچه داره. اگه بابام بفهمه زنش شدم رس به 

 ذاره. اصل... اصل... تنم نیم

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

طور اش تا دم دهنش رسیده بود که اونمحتویات معده

باره بسته دست روی شکمش گذاشت و دهن یک

 اش رو محکم روی هم نگه داشت. شده

 دوباره ادامه داد:  چشم بست و باز کرد تا 

 

خوام رو صورتش خوره یماصل حالم از ریختش بهم یم -

 باال بیارم. با اون سیبیلی چرب چندشش. 

 

ا فقط برای داستانا بود.  مخم سوت کشید. انگار این چی  

 تونستم درک کنم. اصل نیم

 گفت؟ شاید تمام ایناصل از کجا معلوم راست یم

 اش بود!!! نهی ذهن کودکاداستان ساخته

تونست خودم به خودم تشی زدم. این گریه و ضجه نیم

دروغ باشه. اون حال خرابی که من دیدم دل سنگ هم 

 کرد. آب یم

ی از درونم نیم دونم چرا، بی دلیل و منطق یه چی  

. این دخیی زیادی نیاز به کمک یم گفت باید کمکش کن 

 م. تونستم کمکش کنداشت و من تنها کش بودم که یم
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هیچ کش رو نداشت؟ هیچ آشنابی نبود که کمکشون 

 کنه؟

 

کردم، اصل هیچی از پرستاری هم کار پیدا نیم  -

کردم هیچ کاری دونستم ویل همه جارو زیر و رو یمنیم

 بذارن کف دستم. 
ی

 نبود که پنج تومن جیلینیک
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 بغضش بیشیی شد: 
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ه به یه دانشجوی بیچاره - که هیچ   آخه گ حاض 

دادم خب. همه تخصیص نداره کار بده؟ منم بودم نیم

رفتم یه جا زیر خواد. یا باید یمچی   تخصص و تجربه یم

سالمندارو میشستم که اونم چندرغاز میدادن با برای یه 

زدم. دیگه از دانشگاه انرصاف دادم. یه قرون سگ دو یم

دونستم هیچ کس کلس نداره و دوستامو روز که یم

بینم رفتم و انرصاف دادم. مدیرگروهمون راض  نیم

کنم کوتاه شد ویل وقنی دید خییل جدی پافشاری یمنیم

اومد. بعدش فقط گشتم دنبال کار. آگیه رسور جون رو 

دیدم ویل خب سخت بود تخصصشم نداشتم. هر بار یم

دیگه رِسی آخر حقوق پیشنهادیشم نوشته بود. اصل از 

یدم. گفتم بذار زنگ بزنم شاید گنجذوق تو پوستم نیم

م پنج شش  تونستم برم کار کنم. کار که عار نیست. می 

ف رو ماه شاید بابام پیداش بشه بیاد اصل پول این بی  رسی

 بده. 

 

 اومد ادامه شو بگه که باز زد زیر گریه. 
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ای بابا. یا درست تعریف کن یا پاشو برو پایی   صداتو  -

 ات رو مغزمه. نشنوم. صدای گریه

 

ابی یم
فهمیدم چی شنیدم و یماز بی   گریه اش یه چی  

 میگه: 

 

یه ماه قسطش رو دادم ویل از ماه دوم دیگه حقوقی  -

 نداشتم که بدم. هم اونور بدیه داشتم هم اینور... 

 

یهو قایط کرد و مشتش رو بلند کرد چرخید سمت من. 

درست شبیه وقتابی که آیهان از دستم عصباب  بود و به 

ی ک رسید. شبیه وقتابی که خواست نیمه یمچی  

 رسوند. های کوچیکش رو به رون پیچام یممشت

دنی   هم تا تونست به بازو و شونه ام مشت زد. طوری که 

استخونای مشتش روی عضله های شونه و بازوم فرود 

به هاش محکم و میومد و تمام زورش رو یم زد تا ض 

 مهلک باشه. 

ب دستش به قد و باالش نیم  اومد! ض 
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تو کردی... همش بخاطر توعه... توی نامرد! معلوم  -

نیست مامانم رفته کجا! دینا تنها توی خونه داشت 

فهیم اون همش هفده فهیم؟ یمکرد. یمسکته یم

سالشه... تو باعث شدی! یارو ریخته هرچی داشتیم و 

نداشتیم برده. کل خونه رو خایل کرده یه مشت آشغال 

 گذاشته مونده. اون بچه رو ترسونده. 
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چرخیدم دستش رو توی دستم نگه داشتم. نفسم بریده 

اومد. کاش از اول راستش رو بهم گفته بود و این بریده یم

 انداخت. ی لعننی رو به جونم نیمعذاب وجدان مسخره

هر دو دستش رو با هم گرفتم و دنی   هم همچنان داشت 

ودم رو کشیدم جلو و دستم کرد. یکم خبی حال گریه یم

رو بردم پشتشش و روی موهاش گذاشتم و کشیدمش 

 ام. روی سینه

ه و  چند لحظه صیی کردم تا نفسش ریتم عادی بگی 

تر بشه. به قدری عصنی و کلفه بود که اش کمگریه

 اومد های سختش باال نیمنفس

اس. تونستم بفهمم چه حایل داره و چقدر بیچارهیم 

م درک کنم که چقدر بی پناهه... اون دقیقا خونه تونستیم

برد رو نداشت! ای که باید توی حال بد بهش پناه یم

. من به خوبی 
دلخوشیاش نبودن که حالش رو خوب کی  

 تونستم درک کنم چه فشاری رو تحمل میکنه... یم

 

 گریه نکن، پاشو بریم پایی   االن خواهرت میاد.   -
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ون و هر دوتا دستش  رسی    ع خودش رو از بغلم کشید  بی 

هاش رو از پشت و از رو روی صورتش کشید و اشک رو 

 شد! پاک کرد. این صورت دیگه صورت سابق نیم

 

؟ -  اخراجم نمیکن 

 

از جام بلند شدم و بدون نگاه کردن بهش دستم رو به 

شلوارم کشیدم و مرتبش کردم. هنوز هم نگران از دست 

 دادن کارش بود... 

ی کنار آالچیق دوختم و ور باکس پژمردهچشمم رو به فل 

 گفتم: 
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تر کردنت برای انقدر بدبخت هسنی که با بدبخت -

 خودم عذاب وجدان اضافه نخرم. پاشو... 

 

کشه ی چشم دیدم که بازم دست به صورتش یماز گوشه

ها تنم رو و دنبالم راه میوفته. ترس از اعتماد به آدم

ر فقط توانابی این رو داشتم که دل یه لرزوند ویل اگیم

ی زمی   گرم کنم و لبخند روی لبش بیارم آدم رو روی کره

ی باشه که من ازش دری    غ نیم کردم. حنی اگر این آدم دنی  

م از همون طبقه ده پرتش کنم بعیص  روزها حاض  ی سی  

 .  پایی  

فکرم فقط و فقط پیش این دخیی بود، کش که برخلف 

وزش یه پناهگاه برای خودش درست رسی و شوری طول ر 

کرده بود و تمام دردای روزای روشن رو میاورد توی 

ی که ادعا یم کرد تارییک شب و سکوت این آالچیق. دخیی

تونه همه کار بکنه و با این قد و قواره سه خییل قویه و یم

داد ویل هر لحظه داشت تا بچه رو با هم رس و سامون یم

 لرزید. اش یماز اضطراب خونواده
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 دوب  بابات کجاس؟نیم -

 

هام رو توی جاکفشی گذاشتم و اونم پشت رسم در دمپابی 

 رو بست. 

 جرات گرفته بود که مثل همیشه گفت: 

 

ا راست میگیا چرا به فکر خودم نرسید برم دنبال بابام  -

 بگردم؟

 

 دست به جیب راه افتادم و گفتم: 

 

-  .  منظورم جای مشکوگ که نرفته باشی

 

 رسه عباس جان! خودم عقلم نیم -
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ی اشک ریخته بود و  انگار نه انگار یه منبع ده لییی

 صورتش از دنی   به مایه بادکنیک تبدیل شده بود. 

 

 جنبه نداری آدم بهت کمک کنه.  -

 

خوام. همی   که تو جیب مارو نزن به خدا کمک نیم -

 بهم یماخراجم نیم
ی
. دعای آمون و کن  لطف بزرگ کن 

اش برا خودت.تک تک مسابقاتو گل بزب  ن همهخدایا

ملجش  اصل بری ور دل رونالدو شوت کن  بخوره تو 

ی.   جاشو هم بگی 
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خواست دعا کنه هم مثل مخ ام گرفته بود. یمخنده

 کرد. گیجش دعا یم

 توی یه لحظه بدون فکر کردن رسی    ع گفتم: 

 

حساب خودمون  زنم براشون واریز کن،حقوقت رو یم -

 کنم. رو به بعد موکول یم

 

نیکیتا بهیی از هرکش من رو شناخته بود، از همه بهیی 

م و دونست که من توی یه لحظه یمیم تونم تصمیم بگی 

 عملیش کنم. 

 

 نه، وایسا یه دقیقه.  -

 

تم کشیده شد و باالجبار وایسادم. قبل از این  پشت تیشی

وم و با اون صورت که من بچرخم و نگاهش کنم اومد جل

 مایه بادکنکیش نگاهم کرد: 
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، نه وایسا یه دقیقه...  -  نه ببی  

 

-  .  دنی   ساعت رو ببی  

 

ام گردن کشید و با ساعت بزرگ روی دیوار از کنار شونه

خونه نگاه کرد.   کنار آشیی 

 

شه نری بخوابی وایسا خب، االن دینا میاد... یم -

 توروخدا! 

 

 بود! اینکه دنی   
ی بخواد... واقعا باورنکردب   از من چی  

خواستم اومد و یمباورم نمیشد اما راستش خوابم هم نیم

راحت بذارمش تا جلوی من اذیت نشه و راحت با 

 خواهرش صحبت کنه. 
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، بیا... بخدا اگر یه نفر توی این دنیا وجود داشت  - ببی  

خواستم. تونستم ازش بخوام فقط نخوابه از تو نیمکه یم

و درست فقط همی   ا مشب، اصل فردا خودم همه چی 

ترسم... بعد کنم. اصل ببی   امشب بیدار بمون من یمیم

 دیگه امشبو یادت نیاد باشه؟

 

تونستم بفهمم از این وضعیت پیش اومده من فقط یم

 توی شوکه و فقط میخواد تنها نمونه. 

 

؟چیکار یم -  خوای کن 

 

ی گشت. کف دستاش رو کشید به بدنش و دنبال یه چی   

 اس!!! یه دور چرخید! انگار رقص باله

باالخره گوشیش رو از جیبش درآورد و همونطور که 

 کرد گفت: انگشت لرزونش رو روی صفحه جابجا یم
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 162#پارت_ 

 

-  ...  زنگ بزنم به اون کهی 

 

 االن؟ چه وقت زنگ زدنه؟ خوبه ساعت رو دیدی...  -

 

 دنیس...  -

 

ن اینکه برای برداشتنش گوشیش از دستش افتاد و بدو 

 خم بشه چرخید سمت صدای آرتا و گفت: 

 

؟ -  جون دل دنی  
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؟کمکم یم  -  کن 

 

. آرتا بعد از  داشت شلوارش رو درمیاورد تا بره دستشوبی

خوابش صبح نکرده ستاره شنی بدون خیس شدن تخت

شد که برای دستشوبی رفیی  از خواب بود! باورم نیم

 بیدار شده. 

!!! انقدر  پذیر بود که کامل بابت کارش مسئولیتدنی  

بیخیال کار خودش شد و حنی وقنی خواهرش هم به 

گوشیش زنگ زد رسش رو برنگردوند تا زنگ گوشی رو 

ی کنه. باورم نیم اش به آرتا بود و شد که تمام توجهپیگی 

 انگار اصل مشکیل نداشت! 

 

چقدر تو آقاتر شدی وقنی شب برای جیش بیدار  -

وب  بابا آریا برات یه سورپرایز داره؟ من دشدی. یم

یواشیک بهت میگم چون گفته بود اگر تخت آرتا خیس 

 خوام سورپرایزش کنم. نشه یم

 

 شلوارم یکم...  -
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آرتا رو همونطور بدون شلوار توی بغلش کشید و زیر 

 گلوش رو بوسید: 

 

کن  اونم خیس االن که عیب نداره بعدش تلش یم -

 که تختت خشکه مگه نه؟  نشه. االن دو شبه

 

آرتا رسش رو تکون داد و با مشتش چشمش رو مالید. 

 دنی   دوباره بوسیدش و بردش توی اتاق... 

 

خورد، خم شدم برش گوشی دنی   هنوز داشت زنگ یم

 داشتم و تماس رو وصل کردم. 

کرد صدای گرفته و لرزون خواهرش همونطور که سیع یم

ملتمس اسم گریه نکنه با وصل شدن تماس فقط 

 خواهرش رو گفت... 

 

-  ...  دنی  
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 دینا خانم؟ -
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ارم، از درگی  مشکلت و آشوب ها شدن من از دردرس بی  

ار...   هم بی  

ی کاق  مشکل و دغدغه دارم! یک نفر خودم به اندازه

 سه نفر دیگه هم جز خودم 
ی
نیستم بلکه باید برای زندگ

م و مسئولیت هر سه تاشون روی دوشمه...  تصمیم بگی 

تونستم بیخیال باشم و اجازه بدم دوتا دخیی فقط نیم

 نداشیی  درگی  باشن و بچه
ی بی پناه که هیچ پشتیباب 

 .  نتونن راه حیل برای مشکلتشون پیدا کی  
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تونستم بکنم شاید توی اون موقعیت کمیک که من یم

داد و بالعکس بیخیال شدن من زندگیشون رو نجات یم

 تر شدنشون بشه. نست باعث بیچارهتو یم

تسویه حسابم با دنی   میمونه برای بعد... فعل وقت این 

 ها نیست. حرف

 

ه... آبجیم نیست؟ -  آقای فروهر، چی  

 

 سلم.  -

 

 رسی    ع انگار یادش بیاد سلم نکرده لکنت گرفت: 

 

 س...س...سلم. ببخشید!!!  -

 

؟  -  کجابی

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

-  !  هان؟ من... چی  

 

شون بود، خودم ممنوعش کرده هی من ممنوعخونه

دونسیی  اومدن دینا خلف بودم و هردوشونم به خوبی یم

قوانی   تعیی   شده از جانب منه که انقدر هر از اومدن 

 دینا به اونجا به هول و وال افتاده بودن. 

ی ممنوعه رایه  و این خصلت ما آدماس که وقنی چی  

 برای دور زدنش پیدا کنیم. 

 

ت آرتا رو برده بخوابونه، هر وقت دینا جان، خواهر  -

 رسیدی بگو که در رو باز کنم. ما منتظر شماییم. 

 

 من... من رسیدم، جلوی درتونم.  -

 

ازش خواستم بیاد باال و خودمم درها رو براش باز کردم. 

ون اومد و گفت:   همی   حی   دنی   هم بی 
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 گوشیم رو ندیدی؟  -

 

موهاش رو  گوشیش که توی دستم بود گرفتم باال و اونم

با سنجاق سیایه که معموال روی رسش بود و تضاد 

زد به عقب ی پرتقالیش توی ذوق یمرنگیش با کله

 سنجاق کرد. 
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 دینا بود؟ -
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 داره میاد باال.  -

 

 جابی که حس کرد یم
تونه بذاره گوشی رو روی اولی  

 گذاشت و رفت سمت در. 

بر اینکه ت چون علوههوا ترین حالت ممکن رو داشرسبه

گوشی همون لحظه روی زمی   فرود اومد و سکوت خونه 

ی  رو شکست خودش هم محکم با شونه رفت توی تی  

 کرد! دیواری که در اتاقش رو از ورودی جدا یم

ی از ته دلم رو گرفیی  اصل کار راحنی نبود. جلوی خنده

ه کمدی حرص دراری بود!   این دخیی

این دخیی آدم بشو نیست...  رسم رو تکون دادم، قطعا 

انگار هرکش که شبیه اون زنه باید یه رسی خصوصیت 

داشته باشه که من رو کفری کنه... این ییک هر جای 

کردی بی شک دردرس خالص بود و وجودش رو نگاه یم

من خودم دردرسای مازادش رو هم با آغوش باز داشتم 

 یم
ی

م ای که همی   حاالش کشیدم توی خودمون و زندگ

 ثبات نداشت. 
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دینا که در رو هل داد هر دوشون زدن زیر گریه و همدیگه 

،  رو نگاه کردن. نه همو  ی گفیی  توی بغل گرفیی  و نه چی  

فقط همون جلوی در وایسادن و زل بدن بن همدیگه و 

ی راه انداخته بودن. مراسم آبغوره  گی 

 

*** 

 

 «دنی   »

 

ته رس  لیوان آبی که به سمتم دراز شد رو گرفتم و تا 

کشیدم. جا داشت شکمم چند گالن دیگه آب توی 

خودش جا کنه... حنی نگاه نکردم ببینم این آب از کجا 

 جلوم قرار گرفت و گ برام پرش کرد. 

 

-  ...  آبچی
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زوری براش غذا گرم کرده بودم و به خوردش دادم. از 

لرزید. منم جاش بودم همینطور ضعف و ترس داشت یم

ها دیده بود و چقدر ترسیده بود چی  شدم. معلوم نبود یم

 که رنگش هیچ فرقی با کاشیاش حموم نداشت! 
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 خواست بدونم مامان کجاست تا... هوف! فقط دلم یم

دونم!!! اونم با ماماب  که دونم تا چیکارش کنم!!! نیمنیم

؟ ترش بیشیی از بچه ها و خونش رو ول کنه!از ترس چی

 اومد؟بی رس دینا یمبچه هاش؟ اگر بل
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-  ...  دنی  

 

 دینا یه لحظه حرف نزن!  -

 

خونه فکرم رو پاره  صدای کشیده شدن صندیل کف آشیی 

 کرد. 

 

 گوشیم کجاست؟  -

 

 صدای آریا باالخره دراومد. 

 

؟ساعت دو صبحه االن یم -
ی

 خوای زنگ بزب  چی بیک

 

 دینا جوابش رو داد: 
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بخدا خییل  گفت اگر صبح بشه بدتر از این میکنم!   -

 ا ز این حرفاس شما اگر خونه بودید... تر حرومزاده

 

دینا ساکت شد و بغضش رو قورت داد. انقدر گریه و 

زاری کرده بودم که دیگه باید سطل مینداخنی ته چاه 

ون.   چشمم تا شاید ییک دو قطره اشک از توش بکشی بی 

از جام پاشدم و دنبال گوشی گشتم. همه طرف رو گشتم 

چرخوندم ویل چ جابی رو خود فقط چشم یمویل بی

 دیدم. نیم

 

 بیا!  -

 

ی مرتیکه گوشی رو گرفت سمتم و رسی    ع دنبال شماره

 یابو علف  گشتم. 

 

-  . ... همه به عزات بشیی    ذلیل بشی
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 بذار روی اسپیکر!  -

 

حرفش رو گوش ندادم خودش دست انداخت گوشی رو 

م که صد ای خاک از دستم گرفت و تا خواستم ازش بگی 

 بررس گاوش از اون سمت گوشی اومد. 

 

ی به به خانم خانما! باالخره اسم زیبات روی صفحه -

گوشی ما افتاد. چطوری مادموازل؟ افتخار دادین به 

. بنده  ی حقی 

 

دندونام رو محکم روی هم فشار دادم. یه فشار به 

ون معده ام میاوردم بی شک تمام محتوی اش به بی 

 پاشیده میشد! 
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تپش قلبم شدید شد. واقعا حالم داشت از صدای 

ی واسه من خودشو لوس هم اش بهم یمنکره خورد. پی 

 میکنه! 

 

 نشنیدم صداتو جوجو...  -

 

داد تا مجبور نباشم توی کاش آریا گوشی رو بهم یم

 حضور اون باهاش صحبت کنم. 

 

 الو...  -

 

ی... ق - ذارم دم یمجون، گنجشک شدی از دستم در می 

اش پری خیی نداری من اون عقابیم که باال رس طعمهیم
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دوب  هرجا باشی دستم بهت چرخه تا بدستش بیاره! یمیم

 رسه؟ مگه نه؟یم

 

م که آریا کشیدش عقب و من  خم شدم گوشی رو بگی 

 عصباب  به سمتش هجوم بردم. 

انگشتش رو گذاشت روی بینیش که تسلیم شدم. فقط و 

ینکه یه وقت صدای این کشمکش اون فقط بخاطر ا

 سمت خط نره و نفهمه که تنها نیستم. 

داد رو رس مرتیکه چرب حرصم از اینکه گوشی رو بهم نیم

 و چییل نکبت خایل کردم. 

 

ای که مرد ریزی تو خونهتو اصل آدیم؟ آدیم که یم -

ف مگه نداره دار و ندارشو بهم یم ریزی؟ آخه بی رسی

ت خدا رس بچهی این یه قرون گشنه ات دوزاری؟ بی غی 

 کنه؟بیاره باز قناری و گنجشک بازیت گل یم

 

 ی توام... نه گنجشک خانم، تشنه -
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جوشید و ای که دینا بهم زنگ زده بود یمام از لحظهمعده

 میومد باال. 

چشمم رو بستم و به زور لبم رو از هم باز کردم. انقدر 

یر دندون خشک شده بود و من هم یه پوستش رو ز 

اش گرفته بودم و کشیده بودم که تمام نقطه به نقطه

 چسبنده و زخیم شده بود. 

چسبید و هر بار باز کردنش بستم به هم یملبم رو که یم

 کرد. دردم رو بیشیی یم
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 خوای؟چی یم -

 

 آفرین، این خوبه...  -

 

ی الی چشمم رو که باز کردم مستقیم مشت گره خورده

آریا توی تی  رسم بود. مشنی که سیع در پنهون کردنش 

 هم نداشت و کنار بدنش مثل یه تیکه سنگ کبود گی  

 افتاده بود. 

چشمم رو باالتر نکشیدم تا چشمم به صورتش نیوفته.  

وقنی اونطوری دستش رو مشت کرده بود و کبود هم 

 تر هم بود. شده بود قطعا وضعیت صورتش وحشتناک

 

 ِگ؟  -

 

وبه، خوبه... چقدر حرف گوش کن شدی! مثل اینکه خ -

دادم اومدم خونتون یه ناز شست نشون یماز اولم باید یم
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 ... تا مثل یه دخیی خوب و حرف گوش کن عمل کن 

! البته من عاشق  خوب نیست انقدر چموش باشی

ای چموشم...   دخیی

 

تونستم خدا رو از نزدیک ببینم؟ قول شد اگر یمچی یم

ای کرات و قراردادم باهاش از مذاکرات هستهدم مذا یم

تر باشه. از اونجابی که خدا ذاتا مهربونه 
موفقیت آمی  

ط یم ذاره بعدش مطمئنم که همون اول کار یکم برام رسی

ه ِ
َ
یی
َ
 ی چرب رو میده! بهم حکم تی  و مجوز کشیی  این ک

خود خدا شاهده که اگر بکشمش دیگه هیچی از خدا 

بامو پیدا میکنم دیگه بعدش حنی از گردم باخوام. یمنیم

 آریا هم متنفر نیستم. 

لت بردارم یا مسلسل... شاید از اون داشتم فکر یم
ُ
کردم ک

لت دوست دارم فرو کنم 
ُ
داندازا دارن! نه ک تفنگا که تک تی 

توی حلقش و بنگگگگ! یه فشار و تموم... خداشاهده 

م ویل این چندش حال بهم زن رو با  م بعدش بمی  حاض 

 دستام بکشم... 
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ی اصل تی  رو فرو یم کردم یه جای دیگه... از تصور چی  

خواستم باال بیارم! اه خاک بر رس که توی ذهنم بود یم

 چروک! 
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 آخ!!!!  -

 

به ای روی ساق پای بدبختم فرود اومد که اصل چنان ض 

عکس العملم دست خودم نبود. آخم تو گلوم خفه شد 

 هوع آورش اومد... وقنی صدای ت
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آخ تو فقط بگو آخ! این صدات رو کنار گوشم  -

 بشنوم... 

 

آریا تو یه لحظه با عصبانیت گوشی رو قطع کرد و توی 

 ام. ی سینهام پرتش کرد. محکم خورد وسط قفسهسینه

 

؟؟؟ خودت فلچی باید منم چیکار یم - ؟ مگه مرییص  کن 

؟ احمق پام کبوده!   فلج کن 

 

 برا یارو آه و ناله کن! بدو... به درک! برو  -

 

کنار   کرد. رگبا عصبانیت به در ورودی اشاره یم

ی یه سیم ضخیم یک ساننی قلمبه شده اش اندازهشقیقه

 بود. 

 ترسیدم. لرزید ویل من از این مرتیکه یمدستام داشت یم

اکیی سگ سیبیل این چه وضعیه برای من درست کردی 

 ه میکنه که من بکنم؟آخه؟ سگ کنار گوش تو آه و نال
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 آریا!  -

 

 مرگ!!!  -

 

 با حرص از الی دندونام غریدم: 

 

 به درک، من خرو بگو از گ کمک خواستم.  -

 

تو یه لحظه قبل از اینکه منتظر عکس العملش بمونم 

ی سگ سیبیل رو گوشی رو برداشتم و دوباره شماره

 گرفتم... 

 اش خورد شده بود. ی صفحهگوشی ای که حاال گوشه

 

مردک بیشعور، فکر کرده همه مثل خودش پولشون از  -

ه.   پارو باال می 
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صدای سیبیل نذاشت باز غر بزنم و مجبور شدم 

ام نبود فرو ای رو که اصل هم برای گوشی بیچارهناراحنی 

 بخورم. 

 

کنم... تا قبل از ظهر بیا آدرش که برات اسمس یم -

زب  چون من نیومدی قید پیدا کردن بابا جونت رو هم یم

وری کار برای رسیدن به خواسته هام گرفیی  جون اون پی  

 سخنی نیست. 
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-  ... وری توبی پف 
وری توبی خرفت... پی  

 پی  

 

ی بی اشکم رو صدای بوقی که توی رسم پخش شد گریه

 راه انداخت. 

 

اره برو... تا قبل از ظهر برو رسویستم بده... فکر کردی  -

 گه؟ داره راست یم این مرتیکه

 

شد و هیچی اومد ویل کاش الل یمیه صداهابی ازش یم

 گفت! نیم

نشستم روی پاهام و کف دستم رو با گوشی به پیشونیم 

ی گوشی روی پیشونیم بود و یه چسبوندم. داغ  صفحه

 میخاروند.  ی تی   از روی صفحش پیشونیم رو تیکه

عا از جای بابام کردم دروغ میگه؟ اگر واقچرا باید فکر یم

؟ اگر من اون رو رها یم کردم اصل خیی داشت چی

 کنم؟یم
ی
 تونستم بعدش راحت زندگ
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شد حنی دوییدم... حنی اگر پاهام زخیم یمباید دنبالش یم

 . رفتاگر کف پام شیشه خرده یم

آریا با حرص و بدون هیچ حرق  توی اتاقش چپید و من 

ف نزد و با بغض موندم و دینا... دینابی که دیگه حر 

دونستیم چی در چشمش رو ازم دزدید. هردومون یم

رفتم هرچی باداباد! هرچی قرار بود بشه انتظارمه! یم

شد و اصل اهمینی نداشت. اگر قرار بود به بابام برسم یم

 رفتم. یم

مهم نبود که قراره کنار اون مرتیکه وه اتفاقی برام بیوفته، 

 رم رو از دست بذم... حنی دیگه اهمینی نداشت که کا

کردم یه تیغ شاید اگر قصدش هموب  بود که فکر یم

کردم تا اگر خواست بهم داشتم و یه جابی قایم یمبریم

 نزدیک بشه شاهرگش رو بزنم! 

 اصل این همه جرات داشتم؟

 اومد؟اصل از من بریم
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ی صوربی گوگولیم من  که یک سال برای جوجه

تونستم چنی   کاری کنم؟ اگر تیغ کردم یمسوگواری یم

دیدم درجا کشیدم خودم از ترس میمردم... خون یمیم

 زدم! سکته یم

ی  تمام احتماالت رو بررش کردم... اون فقط یه چی  

ی رسه با اینکه بردهدونست به پولش نیمخواست. یمیم

ی نداشتیم که در عوض پولش بهش  پول بود ویل ما چی  

 بدیم. 

ها من رو ای بود که فقط با سفته انقدر ادم عوض  اصل 

تونست من رو کرد. شاید پاش گی  بود که نیمتهدید یم

 ها بندازه زندان! بخاطر سفته
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ی یه شبه برای من براش چه سودی داشتم؟ یه رابطه

مردی به اون سن و سال؟ انقدر مهمه؟ شاید هم مریض 

 جنسیه... 

بدنم رو بفروشه و خواست اعضای اصل شاید هم یم

 اونوقت به پول برسه! 

با دینا روی مبلی راحنی کنار هم خوابیدیم و من تمام 

کردم طوری که خورشید مدت احتماالت رو بررش یم

طلوع کرده بود و دینا مچاله توی بغلم خوابش برده بود 

 که خودم چشمام روی هم افتاد. 

 

*** 

 

ام ن افتادهی آیل چشمای دردناک و به خو یهصدای گر 

رو باز کرد. انگار روی پلکم رُسب چسبونده بودن که 

 تونستم بازشون کنم... نیم

کرد و از به تنم از وزن سنگی   دینا که روم بود درد یم

رفته بود! معنای واقیع شست پام توی چشمم فرو 

 خوردن به معنای واقیع رو تجربه کردم. گره
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صدا که آیل رو  کورمار کورمار خودم رو رسوندم به منبع

 نشسته جلوی در اتاق خودم پیدا کردم. 

دورش بگردم نشسته بود و کم مونده بود از گریه غش 

 کنه. صورتش تماما رسخ بود و خیس از اشک... 

تونستم اومد که یمخم شدم بغلش کردم. انقدر خوابم یم

 همونطور ایستاده هم بخوابم... 
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ه توی اش در آن واحد گریه قطع شد و نگاهش خی 

چشمام موند. معلوم نیست چه شکیل شده بودم که 

 کرد. اونطوری عجیب غریب نگاهم یم
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ناز من، چرا گریه میکردی عشقم؟ دیدی آبچی من  -

 اومده... 

 

 به دینا اشاره کردم ویل آیل حواسش فقط به من بود. 

 

 ات. بعدش قراره با دینا بریم شی  خوشمزه بریزم شیشه -

 .  کیل بازی کنی  

 

 خوای بری؟گ یم  -

 

عجیب بود که اون وقت صبح بیدار شده بود. یا کار 

ی دوم اداری داشت و یا فقط فضول بود... اوم من گزینه

 رو انتخاب میکنم فضول سنجم رو بگردم پیدا کنم. 

عسل رو ریختم توی شیشه و گرفتم دستم تا همش بزنم. 

ویل؟ اصل به تو چه؟ تصمیم بر این بود که بگم مگه فض
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بعد چهارتا فحش آبدارم نثارش کنم ویل دهنم رو بستم و 

 به خودم تذکر دادم! 

نباید بی چشم و رو باشم، حاال این هرچقدرم گاوه من که 

 نباید بیشعور بازی دربیارم. 

 

 خوای جابی بری؟یم -

 

 آره کار دارم.  -

 

ون و حواسش پس یم خواست بدونه چه ساعنی بره بی 

بچه ها باشه. چقدر با شعور! ای خاک تو رست کنم  به

 .  دنی   که از پیش قضاوتش میکن 

 

م. ی بچهصبحانه -  هارو حاض  کنم دینا رو بیدار کنم می 

 

یم.  حاض  کن بچه ها رو بسیی به دینا با هم -  می 
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ی شی  توی دستم بی حرکت موند و آیل داشت شیشه

ه  کرد که به سمتم هجوم بیارهتلش یم و شیشه رو بگی 

 کردم. ویل من زل زده بودم به آریا نگاه یم

 

 خشک شدی؟ زود باش!  -

 

پشتش رو کرد به من و راهشو کشید سمت اتاقش. جدی 

 خواست باهام بیاد. جدی یم

ش نشوندم جلوی تلویزیون تا  آیل رو با شیشه شی 

مجبوری دینا هم از خواب بیدار بشه خودمم دوییدم 

 صورتم رو بشورم.  سمت دستشوبی تا 
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یکم خودمو توی آینه نگاه کردم! شبیه دور از جون مادر 

مرده ها شده بودم. شایدم شوهر مرده ها! چشمام باد 

 کرده بود، انگار که گلمژه زده بود! 

 
ی
ابروهامم که طبق معمول پر بود و خودش شوهر مردگ

گچ به همراه داشت! لبام هم خداروشکر همیشه رنگ  

 دیوار! 

بدو بدو حاض  شدم، نه آرایشی و نه لباس خاض. موهام 

رو مرتب کردم و سنجاق زدم و یه شلوار نارنچی با دمپای 

ایم رو ی رسمهکش دار پام کردم. مانتوی چهارخونه

ون.   پوشیدم و از اتاق زدم بی 

ی دکوری بزرگ توی آریا داشت موهاش رو جلوی آینه

رفتم باالی رس دینا جیغ جیغ کرد که پذیرابی مرتب یم

 کنان گفتم: 
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پاشو شلمان! پاشو ببینم... بچه ها رو بیدار کن  -

صبحانه بده. آرتا فقط نیمرو میخوره. بدو ببینم. من 

م پیش اکیی سیبیل.   دارم می 

 

یه کوسنم پرت کردم سمت دینا که تا اومد فحش بده 

 آیل رو جلوی خودش دید. 

 

به حرف زدنت جلوی بچه پاشو دهنتم ببند حواست  -

 ها باشه. 

 

 انگشتم تهدید وار روی هوا بود. 

حقیقتا زیادی اعصابم خراب بود وگرنه روزای معمویل 

 این بی اعصابی و تهدید ازم بعیده. 

 آریا از کنارم رد شد و تشی زد: 

 

 خودت االن بدتری.  -
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برگشتم بهش چشم غره رفتم ویل ندید. رفت سمت جا 

دوییدم. حنی صبحانه پشارو  کفشی و منم پشت رسش

 حاض  نکردم. فقط از دم در داد زدم: 

 

 ای بده بهش. آیهان هم نون پنی  میخوره! خامه -

 

 خووووووب!  -

 

دیگه زهرمار خوبش رو بهش نگفتم. در رو پشت رسم 

اش رو بستم و نصف پامو کردم توی کفشم و نصف دیگه

 به توی آسانسور موکول کردم! 
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 توی آسانسور خم شدم و کفشم رو پام کردم که گفت: 

 

 ی کارات اینطوریه؟ بدو بدو و بی برنامه؟همه -

 

باعث شد خودمم به این مسئله فکر کنم. راست 

تونستم درست برنامه ریزی وقت نیمگفت من هیچیم

 
ی
 کردم. یمکنم. به صورت هرچه باداباد زندگ

 کردن 
ی
برام جذاب تر بود. البته همینطور بادابادی زندگ

چرا باید برنامه.های هر روزم رو بدونم؟ البته که آریا 

 حنی غذا خوردنشم برنامه داشت! 

 

 ترا بله! اینطوری راحت ترم. ی بزرگبا اجازه -

 

خان.  -  بله گفتنت رو نگه دار برا اون اکیی

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

دست به سینه وایسادم، هنوز بندای یه کفشم باز مونده 

 بود. 

 

؟اصل یم تو  -
ی

 خوای بیای اونجا چی بیک

 

خوام مطمی   بشم شوهر میکن  خیالم راحت بشه از یم -

 دستت راحتم. 

 

 زبونم رو گذاشتم الی لبام و صدای گوز درآوردم: 

 

م یه بله ی جانانه  - چشم عباس آقا، رو چشمم... می 

 بهش میدم توام بیا بشو شاهد خیالت راحت بشه. 

 

من یل یل کنان پشت همی   لحظه در آسانسور باز شد و 

کشیدم باال که رسش توی پارکینگ راه افتادم. یه پامو یم

 بندم زیر اون ییک گی  نکنه چپ اندر قیچی بشم! 
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 جای این زحمتا دوال شو ببند اون المصب رو.  -

 

ی.  -  دوالشم واینمیش منتظرم، میذاری می 

 

 نزدیک ماشی   وایساد: 

 

ای؟ اومدم ا! دیوانهتو رسما باال خونه رو دادی اجاره ه -

مت پیش اون یارو بعد بذارم برم؟ بیکارم پاشم خیابونو  بیی

 با تو گز کنم بشم راننده شخصیت؟

 

باال  همونطور خم که بندای کفش دیگمو بستم شونه

 انداختم و گفتم: 
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 174#پارت_ 

 

-  ... ی برمیاد! شاید هسنی  خب ازت هرچی  

 

ماشی   رو باز کرد.  بلند که شدم رسش رو تکون داد و در 

 منم بدو بدو رفتم سمت در ماشی   و سوار شدم. 

 

یه آهنگ شاد بذار توی مسی  حداقل یادم بره چقدر  -

 بدبختم. 

 

 نفسش رو فوت کرد: 

 

سیم.  -  ندارم، دو دقیقه بشی   می 
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 گذاشتم کنار لبم و گفتم: ناراحت انگشتم رو 

 

اعت و خب، از اینجا تا گالری اون مرتیکه دقیقا یک س -

اس. شایدم دو ساعت. در واقع یک ساعت و نیم فاصله

تونم بشکن تونم سوت بزنم، یک ساعت و نیم یمنیم یم

تونم برقصم! این آخری بزنم و یک ساعت و نیم یم

مشکلت منشوری داره آقا پلیسه توی خیابون ببینه 

جریمه میکنه... البته اضار کن  مشکل ندارما! تو باید 

لت اگر مثل تمام مالیاتجریمه بدی،  های حضور در می  

؟نباشه! اوم یم  خوای برات بخونم حال کن 

 

 کلفه گوشیش رو گرفت سمتم و گفت: 

 

خوای دانلود کن فقط حرف نزن اصل هرچی یم -

 اعصاب صدات رو ندارم. 
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س ناشی از تصمیمم کم  در واقع من فقط برای اینکه اسیی

موزیک ناخواسته خواستم آهنگ شاد بذاریم. بشه یم

خوندم و کرد. البته اینکه باهاش یمذهنم رو آروم یم

کشیدم بی تاثی  صدای جذاب و تو دل برومو به رخ یم

 نبود! 

ایست پذیرفت شنیدن صدای من نعمت الیهبله باید یم

 که بر وجودش نازل شده... 

دونم حنی یه چصه صدای خوندن خودمونیما... منم یم

چه خودش بسیی رو فراهم کرد  ندارم ویل خب به من

 بتونم اروم بشم. واال... 

تونست حالم رو فقط و فقط منصور جان جانان یم

 خوب کنه. 

ی دانلود شد. یکم تمرکز کردم که خرابکاری  زدم و ویییی 

غضب خان موبایل  نکنم بدون سوال پرسیدن از آقای می 

 رو به ضبط ماشی   وصل کنم. 
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 175#پارت_ 

 

ی موزیکای مورد علقمم دانلود کردم و ههمی   حی   بقی

 وقنی بدون خرابکاری موزیک پیل شد با ذوق خوندم: 

 

 دیریدیدیدیدیدیدیی   رین!!!!  -

 

ه اش به من  که برای رها شدن از قطعا اون نگاه خی 

س زیاد داشتم بلند بلند یم خندیدم صدا هم داشت! اسیی

گفت شنیدم که یمیعن  من داشتم توی مغزم صداشو یم

ی کردیم این  ه یه احمق روانیه خدایا چه گی  این دخیی

 افتاد وسط زندگیمون؟

 

-  ...  احمق رواب  خودبی
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و با خواننده همراه شدم و با بلند ترین صدای ممکن 

 جیغ کشیدم: 

 

 چیست، عشق و دلداری -
ی
 زندگ

 وقنی با یاری پس چی کم داری

 وقنی با یاری پس چی کم داری

د و من همونطور داشتم بلند بلند صدای ضبط رو کم کر 

 خوندم. آهنگ یم

 

صدای من بیشیی از صدای ضبط بود. خودم از همه بهیی 

دونم که چقدر صدام بده! اگر فقط یه وویس از خودم یم

ام رو باال نیارم مشکلم حل پیل کنم بعدش تا نهایت معده

نمیشه... تازه باید نقاهت بعد از گوش کردن به صدای 

 م! خودمم بکش

کرد! گوش خراشی رو باید تحمل یم  صدای بدبخت چه

... اگر ییک اینطوری بغل گوشم  نهایت فالشی و داغوب 
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دم توی دهنش میگفتم عر عر نکن! واال که یم خوند می  

اش صدای اون چهارپای نازنی   قربون گوشای احمقانه

 برم از من زیباتر و طنی   انداز تره! 

 

 مغزت پاره سنگ داره؟ -

 

شدم، چسبیدم به صندیل و وسط موزیک خوندنم  فس

 رو قطع کردم: 

 

 ذاری مدیتیشن کنم! نیم -

 

خلک بازیه؟ حداقل مدیتیشنت هم به شیوه - ی چی  

 ماشی   رو نذار روی رست. 
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بیشیی کتفم رو به تکیه گاه راحت و پادشایه ماشینش 

هم  ی بی گوشتم از جلو بهتکیه دادم. استخون ترقوه

 نزدیک شده بود و لبام هم آویزون. 

صدای خواننده آروم و یواش با یه حالت ویز ویزک طور 

 اومد. یم

 

 من این مدیل آروم میشم خب!  -

 

! االن یم - ؟ دنی  
ی

خوای بری به اون مردک چی بیک

ه عقدت شناسنامه اتم با خودت آوردی یه راست بیی

 کنه؟ اصل عقل توی رست هست؟ اصل من احمق رو 

 بگو که پاشدم با این اومدم! 
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کف دستش رو به پیشونیش کوبید و با حرص نفسش رو 

 فوت کرد. 

منم مشتم رو بستم و با استخونای روی انگشتم کوبیدم 

 ای که بی شک پوک بود! به کله

 

 صداش میگه توش پره.  -

 

 رسما دادی اجازه.  -

 

احت کنه!  -  نه تعطیل رسمیا بهش گفتم اسیی

 

 بعد خوندم: 

 

،آی نگار نازنی   یک دم پهلویم بشی    -  آی نگار نازنی  

 یک دم پهلویم بشی   آی نگار نازنی   

 خدا هم توی اون لحظه از من قطع امید کرده بود. 
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خم شدم صدای موزیک رو زیاد کردم و با پاهام حرکات 

 و هیپ هاپ به ارمغان آوردم! گایه 
ی
موزوب  همچون لزگ

وی پاهام اجرا هم حرکابی میکس از هرنوع رقیص ر 

ای درشلنگ تخته کردم. فقط متاسفانه رس رشتهیم

ی باله نداشتم! شاید اگر فضا برام انداخیی  به شیوه

ای هم یم رفتم. واال که اسلم فراهم بود یه چرخ ریز باله

ترسیدم یه دست و پای باالتنه رو بسته بود! حنی یم

اکیی سیبیل ی اون ی نکرهسینه لرزوب  راه بندازم تا قیافه

 از جلو چشمم خفه بشه. 

 

 دقیق بلدی؟ -

 

رس اون کوچه، همون نمایشگاه بزرگه که از اینجا  -

 معلومه. 
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اومد جلوم توی اون لحظه حنی اگر خود شماغ زاده یم

اومد. اصل ترومپت بود؟ زد من رقصم نیمترومپت یم

 شیپور نبود؟

کرد و ت! مسموم یماصل فضا سیم بود... درد داش

 خلض ازش شدب  نبود. 

از شهر هوای اون تیکه از شهر سنگی   بود! اون نقطه

 همیشه برای من مهلک بود... 

 

 همی   جا نگه دار.  -

 

شنیدم. قلبم انگار گوشام کیپ بود و صداشو نیم

دونست که با تند زدن فقط خودش رو داره خسته یم
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هام کرده بود. دیگه بره. دیگه ر کنه و کاری پیش نیمیم

ده بود به دست رسنوشنی که اون مردک  خودش رو سیی

 زد. برام رقم یم

در ماشی   رو باز کردم و اصل نشنیدم که آریا حرق  زد یا 

 نه. رفتک پایی   و یه سکندری هم خوردم! 

 فقط توی دلم گفت: 

 

 «خدایا اگر هسنی خودتو بهم نشون بده! » 

 

شاگردش اومد جلوی در و پام رو که توی مغازه گذاشتم، 

 اش گفت: با اون صدای نخراشیده

 

 بفرمایید خانم؟ کمیک از من برمیاد؟ -

 

پش بچه بود...جدید بود. حتما برای دو قرون اونجا 

کرد! من که تاحاال اونجا ندیده بودمش. این چه پادوبی یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

احمفی بود که شده بود پادوی نمایشگاه ماشین  که دقیقا 

ه بستهشبیه رس و کله  ی اون اکیی سیبیل بود. ی کیی

دیوارا تا نیمه کاشی و باالترش هم آینه بود. پوسیی 

 خورد. ها بی   آینه ها به چشم یمماشی   

مردک با این همه مال و منال یه دسنی به رس و روی 

ه؟ اصل محل کارش نیم کشید. با خودش قراره کجا بیی

ه؟ اگر نیم چطور این همه ره مال حرپم از گلوش پایی   می 

 چرخه؟ساله راست راست یم

 

 رین؟خانم کجا یم -
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رفت به های آهن  که یمبی اهمیت بهش رفتم سمت پله

کردم اون لحظه ی باال. جابی که حس یمنیم طبقه

قتلگاهمه! انگار اونجا رو ساخته بود که کش بهش 

ف نباشه!   مشی

س و دخیل بسیی  به دیگه جون نداشتم. داشتم با التما

کشیدم باال که صدای چند ی نامطمی   خودمو یمنرده

 مرد رو شنیدم. 

 

، برم برگشت بزنم یا صیی کنیم؟ -  داش اکیی

 

ام رو باال تونستم همون لحظه تمام محتویات معدهیم

ای که از این بیام. اضطراب، ترس و حس مشمی   کننده

 گرفتم تمویم نداشت... ها یمطور مکالمه

قدر نامرد بودن! چرا باید چک یه بدبخت رو برگشت چ

 بزنی   بیشعورا! 
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... اکیی آقا!!!  - ین؟ آقا اکیی  خانم با شما ام کجا می 

 

انقدر بی عرضه؟ همی   چهارتا صدا کردن؟ خاک بر رس 

 حنی یه پادوی درست درمونم نداشت! 

 باز رو به من گفت: 

 

 خانم خودتون بیاین پایی   آقا ناراحت میشن.  -

 

ها برو بابابی نثارش کردم و خودم رو از سوراچ  که پله

شدن کشیدم باال و چشمام به چهارتا یه جا تموم یمهمون

 القبا افتاد که جلوی می   سیبیل نشسته بودن. 

 تونستم برم باال چه برسه با پاهام ! سینه خی   هم نیم

 

 به به، خانم! قناری خوش آواز...  -
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ی از جاش بلند شد و هیکل  نره غولشو تکون داد. پی 

خوری بشی   که بوی گوهت کل مغازتو برداشته تکون یم

 پیچه! بیشیی یم

 

ی طلب یم - کنم باید به چنگش بیارم! من وقنی یه چی  

 دوب  دیگه دخیی جون؟ یم

 

اش رو مشت باز شده اش رو با شتاب بست و بین  کوفته

 چی   داد. 
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قدر تونای بچگیم بود... دقیقا همونشبیه آدم بدهای کار 

خندید... از وقنی قدر هم زشت یمچاق و کوتاه! همون

کموناومد! با سیبیلیادمه ازش بدم یم  هابی که تو عهد تی 

 شاه گی  کرده بودن. 

هر پنج مرد حاض  توی اتاق نگاهشون به من بود. کاش 

کردن که کردن. یه طور داشیی  رصدم یمفقط نگاه یم

 ار قصد خریدن دارن. انگ

 ذهنیت من از مردا این نگاهای هرزه نبود! 

 

ی باید تو دستای من باشه.  -  خاص ترین نوع هر چی  

 

ی دوم وایسادم شاگرد نمایشگاه همی   که روی نیم طبقه

 هم اومد باال و گفت: 

 

 اکیی آقا بخدا...  -

 

... کرکره مغازه - ! برو پایی   سیف   رم بکش پایی  
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هابی که برداشت پاهام لرزید. فت و با قدمچشم آقابی گ

لرزید. ی دوم یمرفت کل نیم طبقهکه پایی   یم  هر یه پله

 انگار به چص بند بود و به گوز پایبند! 

شد و من ناخواسته یه قدم سگ سیبیل بهم نزدیک تر یم

 عقب رفتم. 

 

... ترسو  -  ای؟ نبودیا!!! قناری نارنچی

 

ی که هرکدوم توی پوزیشن حال  رو کرد به چهار مرد هی  

 بهم زب  نشسته بودن و گفت: 

 

 دین؟چقدر بابتش یم -

 

های تنم همه شبیه ارتش رسخ رسپا وایسادن! منحنی مو 

نگاهم رو به سمت مردا نچرخوندم، هر یک ذره ضعف  

 کرد. دادم همه چی   رو بدتر یمکه از خودم نشون یم
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تونم  یمها! یکم بی جونه ویلدخیی فرهاد خودمونه -

تونه باشه! رام کردنش تصور کنم چه جونوری یم

 لذتبخشه... 

 

شون به قدری مشمی   کننده بود که هیچ صدای خنده

توصیف  براش ندارم. انسانیتشون به کل خاموش بود که 

ش فرهاد رو فرهاد خودمون خطاب یم کردن و به دخیی

 !  نگاه بد داشیی 
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 حیوون صفتا... 

مشت مرد که فقط نر بودن و به خودشون اجازه یک 

دادن اینطور یه زن رو مورد حملت چشیم و زبوب  یم

 جنش قرار بدن! 

از نظر من اینطور بود...کم از دست درازی نداشت! حنی 

 هاشون کم از دست درازی نداشت. چشم

 

 چرا خواسنی بیام اینجا؟ -

 

بهش و اش رو داد ی می   تکیهکف دستش رو گذاشت لبه

جلوتر  آویزون دستش شد... خداروشکر که وایساد و 

شکست و همه جاشو نیومد. الیه که می   فکسنیش یم

 کرد. پت و پاره یم

 

ات؟ مون؟ خوشت میاد برم دم خونهچرا رفنی دم خونه -

ت رو...   با چهارتا غول تشن دخیی

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

اومد جلو اونجای نداشتم راه افتاد سمتم! هر قدیم که یم

 شد. وم پاپیونش سفت تر یمزیر گل

 

 همی   زبون درازیت جذاب ترت خانم خوشگل، یم -
دوب 

 کنه؟یم

 

حنی با وجود نفس نکشیدن بوی تعفنش توی بینیم بود. 

ش هم حساس نبود؟ دلم یم سوخت برای اون روی دخیی

ف بزرگ شده بود... بچه  ای که زیر دست این بی رسی

ه با قهقهه دسنی که به سمتم دراز شد رو پس زدم ک

 گفت: 

 

 ررررر... آروم!  -

 

یه تیکه از موی جلوی صورتم رو بی   انگشتاش گرفت و 

 کشید: 
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 ای؟دوست دارم بدونم زیر منم همینطور وحشی  -

 

با زور یکم آب دهن توی فضای کویری دهنم جمع کردم 

 و با تمام قوا جلوی پاش پرت کردم. 

وی وقنی آب دهنم روی کفش نوک تی   سیاهش افتاد ت

دلم رضایت داشتم! همون یه زده درست به هدف 

 خورده بود ویل توی لحظه برق سه فاز از رسم پرید! 
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کف دستش چنان روی صورتم نشست که یه لحظه 

زمان و مکان از رسم پرید! چند لحظه هم طول نکشید که 
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با یه حرکت بازوم رو الی دو تا انگشتش گرفت و فشار 

اشتم که صورتم رسخ شده و بازوم در لحظه داد. شک ند

 کبود! 

لبام رو روی هم فشار دادم تا صدای آخم باال نره... تا 

ضعفم توی دیدشون نباشه، چشمم رو بستم و نفسم رو 

به های که نه حبس کردم تا تحملم باالتر بره! تحمل ض 

 شد. فقط به جسمم بلکه داشت به روحم وارد یم

رحم یل ندیده بودم! آدما انقدر بی من این دنیا رو این شک

ونه  دخیی
ی

ی من فقط خوبی و مهربوب  نبودن! دنیای رنیک

داشت ویل این آدم... فقط این آدم تونسته بود تمام 

 روزاب زندگیم رو به شک و شبهه تبدیل کنه! 

 

ه -  ی بی پدر مادر! حرومزاده! لیسش بزن دخیی

 

شتم توی همی   که بهم گفت بی پدر و مادر هرچی زور دا

پام جمع کردم و کوبیدم روی اون ییک کفشش که تف  

نشده بود! دلم خنک شد ویل بس نبود... اگر به پام 

 میوفتاد هم بس نبود! 
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به های آهن  ی دستش هلم داد سمت نردهاین بار ض 

 ها!!! پله

یعن  زور بازوش تا حاال چند نفر شبیه به من رو مورد 

دیگه رو توی همچی    عنایت قرار داده بود؟ وند نفر 

 هابی قرار داده بود؟موقعیت

اون وسط فکر خودم نبودم و داشتم برای بدبختابی شبیه 

 سوزوندم! به خودم دل یم

های لق! زمی   کمرم محکم به نرده خورد... همیی  نرده

بوکس بود یا کشنی کج؟ تماشاچی هم داشت و چه کیف  

 کردن از نگاه کردن به این صحنه ها! هم یم

انصاف بود اون غول تشن با اون هیکل خرسیش با من 

بجنگه؟ اونوقت من بی سلح؟ با دستابی که به زور 

 نصف دستای اونم نبود! 
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بدهیش سیصد تومنه! بدم نمیاد خودم نگهش دارم!  -

اگر فرهاد خراب بار نیاورده باشه حتما آک و دست 

ه باالتر بده اس... هرکدومتون سیصد و پنجانخورده

تش! همی   االن یم  تونه بیی

 

د؟ من که یه آدم با عقل و شعور بودم؟  من رو حراج می  

 اس؟داد؟ مگه مزایدهچطور به خودش اجازه یم

ی پیدا نکردم که بتونم باهاش  هرچی چشم چرخوندم چی  

فرق رسش رو جرواجر کنم. اصل توی اون خراب شده 

ی هم بود؟  مگه چی  

ینو داشتم که به هشتاد و یک روش اون لحظه توان ا

ی قاتلی سادیسیم سامورابی بهش تجاوز کنم و به شیوه

 بکشمش! 
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فهمید با چه ی پست فطرت! کاش بابام یمحرومزاده -

 کنه! ای کار یمحروم لقمه

 

 ی دنیا رو زد. چندش آورترین قهقهه

 انقدر خندید که گلوش به خس خس افتاد... 

کردن. بودن که باهاش همرایه یماز اون بدتر اطرافیانش 

ی نمایش بود و من بی خیی از همه جا شبیه صحنه

 بازیگرش بودم. 

 

تت...  -  اون بابای بی غی 

 

 رسش رو به دو طرف تکون داد و حرفش رو ادامه نداد. 

 

تونی   کنم اگر بخواین یمنخواستینش؟ دارم فکر یم -

ین! صحنه ونه تی درد کشیدنش یمخییل بیشیی لذت بیی

 لذتبخش باشه! 
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 لنگون جلو اومد و ادامه داد: 

 

هرگ صد بذاره!  پوالتونو بذارین رو هم یه چی   رس  -

 با هم بخرینش... بدین همه

 

کشیدم و چی در رفت! من انتظار چی رو یمرسم گیج یم

انتظارم بود! جدی بود؟ اصل من به چه دردشون 

؟یم  خوردم؟ چه افکار متعفن  داشیی 

حضور خدا نا امید بودم. من  که تمام مدت دیگه از 

 نبودن بابا صداش کرده بودم... 
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من  که شش ماه تموم دست به هر ریسموب  زدم که پولو 

جور کنم... طلها و یادگاریای بابام رو فروختم و خم به 

ابرو نیاوردم! کاش همون شب قبل خودم رو خلص 

 کردم! یم

اومد حتما کردم! اگر بلبی رسم یم  از این فکرم وحشت

نفر بعدی دینا بود... من بخاطر دینا و مامانم اونجا 

 بودم! 

 

 من صد و پنجاه!  -

 

 نفر بعدی آروق بلندی زد و همه با هم خندیدن... 

 

 صد و پنجاه!  -
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ن  علف خرسه؟ یا اینا انقدر مریض و هرزه ان که حاض 

 چنی   پویل بریزن توی جیب اون حرومزاده؟

 

 بدهیت صاف شد... حاال اگر دوتای دیگه هم بخوان...  -

 

-  !  من میخوام حاج اکیی

 

! چه وصله کردم ی ناجوری! هر طور فکر یمحاج اکیی

 چسبید! اصل کجاش شبیه حاجیا بود؟بهش نیم

کرد؟ این اونوقت بابای احمق من با این ادم رفاقت یم

د!!! شرفتار سادیسمیش رو هم دیده بود؟ باورم نیم

اییط رو دیده بود و حاض  شده بود  اصل نکنه چنی   رسی

ه؟ شم توش قرار بگی   دخیی

شد! رفت هم اعتمادم نسبت به بابام کم نیماگر رسم یم

 امکان نداشت... فکر بهش هم اشتباه بود! 

صدای کوبیده شدن پا روی پله ها حواس همه رو پرت 

 : اومد سمتمکرد. سیبیل حنجره پاره کنان داشت یم
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؟؟؟  - ، مگه نگفتم کرکره رو بکش پایی   هوی سیف 

 درست راه برو حمال! 

 

اومد. یعن  صدا از هیچ کس اصل صدابی از سیف  نیم

اومد باال اومد. فقط یه نفر چنان وحشیانه از پله یمنیم

 زدن! که همه تعجب کرده بودن و غر یم

یه لحظه یه عطر آشنا و بعد حضور کش که اصل 

ی امید کوچیک شد برام و نداشتم یه نقطهانتظارش ر 

 و... 
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دیدم ای که کارم رو تموم شده یممن درست لحظه

 ی امیدی گرفتم که حس کردم توی خواب و رویام! روزنه

کردم یه روز ناجیم از طرف کش که یک درصدم فکر نیم

داد زیر پامو بکشه تا اینکه دستم بشه! کش که ترجیح یم

ه و بلندم کنه...   رو بگی 

مثل فیلمای هندی یه مرد قوی میاد و منو از چنگ 

هاشو به ده و بعدم عاشقانهی آدمای بد نجات یمهمه

سمتم روانه میکنه! اووووف یعن  بوسمم میکنه؟ وسط 

ی خی   و خی   ریزی یه موچ و دیگه تمووووم! صحنه

 اوف... 

قانه منم میگم آه خدای من... راج عزیزم من عاش

 کردی... دوستت داشتم ویل چون تو به من بی محیل یم

ذاره حرفم رو تموم کنم و انگشت  انگشت راج عزیزم نیم

 ده و میگه: اشاره اش رو روی لبم فشار یم
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ساکت شو کارینا! هیچ نگوی در این لحظه فقط  -

هایت را بشمارم و بوی تنت رو در شامه خواهم نفسیم

 حبس کنم! 

 

؟ هو  - ؟ شما؟سیف   ی سف  کدوم گوری هسنی

 

ون نیم اومدم و آریا همون راج کاش از رویای ذهنیم بی 

بود و من هم کارینا! حنی اگر راجم قرار بود آریا باشه 

کردم. واال شوهر نیست! اینو قبول نکنم کیو قبول یم

 قبول کنم؟ شوهرای دنیا تموم بشن گ جواب میده؟

 

کلیفمون با هم روشن تا چند لحظه دیگه پلیس میاد ت -

 شه! یم

 

خواست ییک از مردا از روی صندیل بلند شد. دلم یم

و  گرفتمخودم رو به آریا برسونم. شاید دستش رو یم

اهن تنش یم شدم. اصل باید به دست و شایدم آویزون پی 

کردم من رو از اونجا دور کنه! افتادم و التماس یمپاش یم
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 ذهنیم هزاران کیلومیی از اونجابی که با دنیای واقیع

 کرده بودم 
ی

فاصله داشت! شبیه کشوری که توش زندگ

 نبود... حراچی  بود اونم حراچی من! 

 

ون  - ؟ برو بی  رست رو انداخنی پایی   اومدی اینجا که چی

ون امروز تعطیله...   آقا! بفرما بی 

 

وسط رسش از پشت یه دایره خایل بود و موهای جلوی 

ی توی چندش آور بودن از رسش بلند و پریشون! چ ی  

اکیی سگ سیبیل کم نداشت. قد بلند و خمیده داشت و 

 تنش کرده بود. 
ی

اهن کریم رنیک  پی 
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ییک از اون ییک داغون تر بودن. یه آدم حسابی از توشون 

درنمیومد! البته که اگر آدم حسابی بودن اونجا چیکار 

 کردن؟یم

ضطراب و پریشوب  چه فهمم وسط اون همه امن نیم

 اضاری داشتم اینارو تحلیلم بکنم! 

 

م حتما این لجن - کنم. بیا ببینم زارو ترک یمزنم رو بیی

 !  دنی  

 

ا اینم که فیلم هندی بود! زنم!!! گ زنت شدم کلغ سیاه 

ی کرده  یم چی   قار قارو؟ چقدر هیجان انگی   نکنه هیپنوتی  

 ه؟اس منو بگی  بودتم؟ نه بابا مگه دیوانه

سگ سیبیل جلوم وایساد و سد راه آریا شد. خدابی 

های پر باد و خرابشون هیچ مدله هیبت اینا با اون کله

 قابل مقابله کردن نبود... 
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ن جفتمونو لخت کی   بدبخت شیم! خاک به  نکنه بگی 

 رسم... 

دست آریا که به سمتم دراز بود از جلوی چشمم محو 

وع به تپیدن کرد.   شد و  قلبم رسی

 رم نمیشد... باو 

شد که اومده باشه دنبالم... زنش؟؟؟؟ اصل باورم نیم

این رو از کجاش آورده بود؟ واقعا از کجا دراومد؟ مگه 

 قرار نبود فقط من رو برسونه؟

 

 از گ تاحاال دخیی فرهاد شوهر کرده؟ -

 

 فکر نمیکنم نیاز باشه برای شما توضیح بدم.  -

 

گرفیی  لت تهوع نیممرد قد دراز جلوتر رفت. خودشون حا

لرزید؟ دستم رو وقنی با هر قدم آدما کل این نیم طبقه یم

ون. فشار دادم رو معده  ام تا محتواش نپاشه بی 
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ی سیبیل زیر پاهام رو بلند کردم و خواستم از لب شونه

م نشد. خاک تو گور  ی دست گی  اونورو نگاه کنم ویل چی  

اینور اونورش  شد از ی دوتا در بود! مگه یمعرضش اندازه

ی دید؟  چی  

 

جلوی چشم من زنمو حراج زدید دو قورت و نیمتونم  -

تتون کنم.   باقیه؟ خاک بر رس بی غی 
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کشید دو رگه شده بود. ولوم رو صداش از بس فریاد یم

هزار! صداش رو توی رسش انداخته بود و با هر کلمه که 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

دونم فقط نیمکرد. ی گوشم رو پاره یمگفت پردهیم

زد. من که داشتم جیش چطور اون سگ سیبیل قهقهه یم

 کردم رسجام! یم

 

ی حرومزاده!  -  از سگ کمیی

 

با صدای مهینی که شنیدم جیغ زدم و به رسعت جامو 

عوض کردم و دوییدم سمت جابی که آریا بود. آریابی که 

به کوبیده ی محکم اون مردک دراز توی دیوار حاال با ض 

 . شده بود 

موهام از پشت کشیده شد و من فقط آرنجم رو تونستم 

محکم فرو کنم توی شکم اکیی سیبیل و اون بجای اینکه 

 موهام رو با این حرکت ول کنه بیشیی کشید! 

شالم از رسم افتاده بود. آریا به خودش اومد و خواست 

 حمله کنه که سگ سیبیل تهدید وار گفت: 
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ادعا داری زنته! طوری یه قدم بیای جلو این دخیی که  -

کنم که تا عمر داری ننگش جلوی چشمت بی عفت یم

فهم شد؟  برات بمونه! شی 

 

 کشید با زانو افتادم روی زمی   و  از 
موهام رو که بیشیی

 دردی که توی مغزم پیچیده بود ناله کردم! 

 

چهارصد تومن! نقد... اگر تا یک ساعت دیگه زدی به  -

مات تک تک لباساش حسابم که هیچ نزدی جلوی چش

 و بی اش رو با چشمات یمرو درمیارم! ثانیه به ثانیه
بین 

تیت تا ته عمرت عذابت میده!   غی 

 

آریا خواست هجوم بیاره که این بار یارو کوبید وسط 

ام از درد داشت ی سینهاش. آخ... قفسهی سینهقفسه

شد. چرا اومده بود؟ چرا خودش رو انداخته منفجر یم

 این بازار شام؟بود وسط 
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ف! اسم  - آشغال حرومزاده!!!! سگ صفت بی رسی

 خودت رو گذاشنی مرد؟؟؟

 

صدای بوق ماشی   پلیس ترس به جون کسابی که اونجا 

 بودن انداخت. 
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*** 
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دنی   فقط یه کلمه حرف بزن تا پشت دستم بیاد توی  -

 دهنت و دندونات همون تو خورد خاکشی  بشن. 

 

ی برام با اینک ه قلبم ریتم عادی نگرفته بود و هیچ چی  

حالت طبییع نداشت، لبام رو هل دادم به باال و خم 

 شدم سمتش: 

 

 ببی   پیشونیت رو!  -

 

دستم رو گذاشتم روی خراشی که کنار ابروش بود و 

و عمیق انگشت شستم خوب  شد. آخه زخمش بزرگ

ه بود، یه طوری کوبیده بودنش به دیوار که قشنگ ترکید

بود. البته که خم به ابروش نمیاورد ویل مگه میشه درد 

 نداشته باشه؟

تونست  برای کشیی  من کرد آدیم که یمگ فکرش رو یم

هارو بچینه و ردیف کنه اومده بود و شده تمام صحنه

ای که امیدم از تمام دنیا نا امید بود ناجیم! ناچی لحظه
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رسکوفتش خواست خواست مدیونش باشم؟ یا یمبود! یم

 رو بهم بزنه؟

کردن. یا واقیع بود چشماش آخرین لحظه ها التماس یم

کردم واقعا بخاطر من یا من توهم زده بودم و فکر یم

 اومده. 

کاش واقعا بخاطر من بود، چه حس خوبی داشت اگر 

لحظه هابی  شد. تو کش توی چنی   موقعینی نگرانت یم

خودش یه پا  ای نداشنی و دخیی لوس بابا که هیچ حایم

 مرد شده بود! 

 

-  !  بشی   دنی  

 

دو زانو رفتم روی صندیل. کف رسم داشت از درد 

کردم ترکید، انقدر موهام رو کشیده بود که حس یمیم

تک به تم تارهاش از جا کنده شدن. تمام لباسام از زمی   

خوردن و کشیده شدن روی زمی   اون خراب شده خایک 

اومد و زخمشم شت خون یمبود ویل کنار پیشوب  آریا دا
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اش ی خوب  نبود مه کنار شقیقهباز بود. درد من اندازه

 بود... 

باالخره دستم به دستمال کاغذی رسید و با آخیشی که 

گفتم بدن دردناکمو برگردوندم روی صندیل جلوی 

 .  ماشی  
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 از دردرس خوشت میاد؟ د نمیتوب  حرف گوش بدی؟ -
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ی - ی کچل پوکت درمونگاه همینه. آقا این کله وقنی نمی 

 فهیم؟ داره خون میاد. باید بخیه بخوره یم

 

لش کنم. انگار از اون لرزید ویل سیع یمصدام یم کردم کنیی

ون اومده بودیم نباید درباره زدم و اش حرف یممحیط بی 

 دادم. ها رو ادامه یمنباید حالت اون لحظه

وقنی که اونجا بودیم باال صدای اون ویل یهو چند برابر 

رفت و من برای اولی   بار از دادی که کشید ترسیدم و 

 چسبیدم به صندلیم. 

 

 بهت میگم بشی   رسجات!  -

 

-  !  هوی چته خب! باشه نشییی 

 

آروم طوری که حس کردم فقط خودم شنیدم این جمله 

رو گفتم ویل آریا ماشی   رو کشید کنار بزرگراه و زد روی 

 ترمز. 
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شلوغ بود ویل هیچ کس توی حاشیه واینستاده بزرگراه 

 بود. 

کردن ویل ما وایساده ی ماشینا با رسعت باال عبور یمهمه

 بودیم! 

 

من چمه؟؟؟ د بدبخت اگر نیومده بودم معلوم نیست  -

ارو یا به وضعینی بودی . یم االن توی چه فهیم این چی  

 تخ... 

  

ی حرفش رو فهمیدم ویل خودش نصفه من بقیه

 شت. گذا

 

آخه کودن اونا جز یه شب عشق و حال و دست به -

یم بدونن دست کردن تو چی یم خواسیی  هان؟ اصل گی 

ی بابات بری زیر بابات کجاس باید بخاطر دیدن دوباره

؟ هسنی بگو  ؟ تو همچی   آدیم هسنی مرد غریبه بخوابی

 منم بدونم! 
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گوشیش رو پرت کرد جلوی شیشه و خودش رسی    ع از   

 ده شد. ماشی   پیا

ماشی   کامل بسته نشده بود که برگشت و بست ویل در 

 دوباره فاصله گرفت و به سمت جلو رفت... 

چند قدیم دور شد که منم پیاده شدم. هنوز دستمال 

 کاغذی توی دستم بود. 
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پشت رسش راه افتادم ویل اون بعد از چند قدم فاصله 

 گرفیی  ثابت وایساده بود. 
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ش وایسادم، پام رو بلند کردم. با اینکه زانوم رفتم جلو 

 لرزید ویل سیع کردم محکم باشم. کرد و یمدرد یم

ی پیشونیش و دستمال رو آروم گذاشتم روی گوشه

برداشتم. حنی نگاهم رو به چشماش ننداختم فقط به 

کردم با دستم زخم رو به کردم و سیع یمزخمش نگاه یم

 همدیگه نزدیک کنم. 

 

 . بریم یه داروخونهحداقل  -

 

 بدوش؟ -
ی

 من میگم نره مییک

 

خب ندوش ویل بیا یه کار دیگه کن. نذار بچه هاش  -

ن. براش یه گاو ماده پیدا کنیم بچه هاش هدر نرن.  بمی 

 توام بریم داروخونه... 

 

نذاشت حرفم تموم بشه. دستش رو گذاشت زیر چونه 

 ام و فشارش داد. 
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فهم خودم رو به دردرس من احمق نیستم بخاطر توی ن -

فهیم یا بهت ی تو نیستم! یمفهیم؟ مسخرهبندازم یم

 بهیی بفهمونم؟

 

آره بخاطر من خودش رو به دردرس انداخته بود ومن 

شد؟ ازش ممنون بودم. اصل اگر اون نیومده بود چی یم

ی اتفاقات ممکن رو تصور تونستم لحظه لحظهمن یم

ن وجود نداشتم. اصل کنم! شاید اگر اون نبود من اال

شاید با جنازه فرقی نداشتم! اگر اتفاقی که نباید افتاده بود 

 چه طور دووم میاوردم؟

 

دادن جا ترتیبت رو یمدو دقیقه دیر اومده بودم همون -

ه خواسنی ی احمق! الی دست و پای چهارتا مرد یمدخیی

؟ خوشت میاد آره؟ دوست داری تو چنی    چیکار کن 

اییط باشی   ؟رسی

 

 کشید باال و زل زد توی چشمام. ام رو چونه
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ه تر و چشماش درست رنگ سیایه شب شده بودن. تی 

سیاه چاله تر از همیشه...وسط روز، تو اوج گرما 

ون یم زد زل زده همونطور که داشت از کف رسم عرق بی 

 بودم به چشمابی که از بی حش رنگ شب بودن... 
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زد. چ حش نداشت و هیچ حرق  نیمهیچی نداشت، هی

 که همه چی   رو 
ی

خایل از حس و پر از بی حش! سیاه، رنیک

 کرد! غالب به تمام رنگا... توی خودش حل یم
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؟ ای و رو نیماینکاره  - ؟ خوشت میاد الی مردا باشی کن 

دوست داری تعارف نکن!  اصل چرا اون حال بهم زنای 

قت زیرخواب چندش؟ صبح تا شب توی خونیم اونو 

؟  بقیه بشی

 

ی چشمامون که هیچ، بلکه من نفهمیدم گ این فاصله

هامون به صفر رسید. نفهمیدم چطور شد که زبونش لب

به لبم کشیده شد. رطوبنی که لبم رو تر کرد... درست 

 سوخت. همونجابی که پاره شده بود و یم

نفهمیدم چطور قلبم تند زد و بجای اینکه بکشم عقب و 

بهبکوبو  هام مورد نم توی صورتش و تمام بدنش رو با ض 

اصابت قرار بدم چشم بستم و هیچ عکس العمیل نشون 

 ندادم. 

 حس کردم اوب  ک توی کفشمه پام نیست و قلبمه! 

ی زیر پوستم جریان گرفت و یه حش حس کردم یه چی  

 توی دلم متفاوت از تمام حسای دنیا جا گرفت! 

تهران اونم زیر آفتاب  این کش که من رو وسط شلوغ  

 داغ و تهوع آورش بوسیده بود آریافروهر بود!!!! 
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های کنارهم بودنمون داشتیم آریا فروهری که تمام لحظه

ی هم و حاال ناجیم شده بود... کوبیدیم توی رس و کلهیم

 نجاتم داده بود و وسط شلوغ  شهر لبام رو... 

من  ام و به عقب هلم داد. دستش رو گذاشت وسط سینه

نخواستم جدا بشم و اون بود که من رو اونطور پس زد. 

چسبید و خودش هم من رو به عقب هل خودش بهم

 داد! 

 

؟ خوشت میاد  - خوشت اومد هان؟ دوست داشنی

ذارم توی بغلشون. فکر کردی اونا برمت یمتعارف نکن یم

بوسنت بدبخت؟؟؟؟ فکر کردی دو روز اینطوری یم

 کنه؟دیگه لشت رو کش جمع یم
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ترسیدم لرزید و یمگذاشتم روی دهنم. لبام یم  دستام رو 

 آب دهنم رو قورت بدم. 

دست خودم نبود که اشکام تند و تند پشت رس هم 

کردن. سیل راه افتاده بود از اون صورتم رو خیس یم

 وضعیت! 

وع به پشتم رو کردم بهش و تو حاشیه ی بزرگراه رسی

حنی نرفتم توی پیاده روی بارییک که تعبیه . دویدن کردم

شده بود. همونطور کنار خیابون دوییدم و دوییدم! 

 دونستم توی چه حش غرقم... نیم

 فهمیدم! اصل حالم رو نیم

پشیمون بودم؟ ناراحت از عکس العمل نشون ندادنم 

 بودم؟

 نه نبودم!!! 
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هابی که ازش متنفر فههمیدم چرا مثل تمام لحظهنیم

فهمیدم چرا م نسبت بهش حالت تهوع نداشتم. نیمبود

 تونستم حرصم رو رسش خایل کنم!!! نیم

رس آریابی که بیخود و بی جهت منو بوسیده بود که بهم 

ثابت کنه دم دسنی هستم! بهم ثابت کنه اونا برای چی 

 خواسیی  و بهم بفهمونه... منو یم

 شدم؟من نباید از این عملش عصباب  یم

 فهمیدم؟است بفهمونه؟ مگه خودم نیمخو چی رو یم

 

ی؟؟؟؟ - ه ی خر... کجا می   وایسا احمق!!! دخیی

 

اولش پیاده اومد ویل چند لحظه بعد صدای بوق ماشی   

کردم هرچی بدوام باالخره بعد کنار گوشم بود ویل فکر یم

 رسم. به یه مقصد نامشخص یم

نیاد کردم هرچی بدوام شاید آریا هم وایسه و دیگه فکر یم

شم... دونستم که تهش این منم که خسته یمویل نیم

شینم زار زار گریه ی جدول یمتهش این منم که لبه

 کنم. یم
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صدای حرکت ماشینا اونم با رسعت زیاد روی مغزم بود 

 تونستم متمرکز بشم. و نیم

داد؟ کردم که داشت تمام بدهیم رو یمباید ازش تشکر یم

ترین لذتم رو بهم زدم توی دهنش که باید یم خاطره انگی  

 زده بود؟ 
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 تونستم کاری کنم؟کردم؟ اصل یماصل باید چیکار یم

 اصل من حق داشتم کاری کنم؟
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، پاشو  - جا بریم شکایت کنیم. نشستنت این پاشو دنی  

 هیچ دردی رو دوا نمیکنه! 

 

ویل لرزید. رسدم بود؟ نه زد ویل تن من یمآروم حرف یم

 یه لرزی توی استخونم رفته بود که لمس شده بودم. 

دستش رو گذاشته بود روی زانوهام، زانوهابی که  

ن یا لرزیدن و نیمیم دونسیی  از لمس دستش امنیت بگی 

 ترس و وحشت و حقارت؟

از دستای مردی که دوست داشتم بهم امنیت بدن ویل 

 اون فقط به دید حقارت کنارم بود! 

هام رو به هم نزدیک کردم و کردم. شونهرسم رو بلند ن

بغضم رو قورت دادم. اشکام بی مهابا صورتم رو تر 

 فرستادم. کردن ویل من یه بغضم رو فرو یمیم

 

گریه نکن، پاشو بیا بشی   توی ماشی   هوا گرمه گرما زده   -

 .  میشی
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 لرزیدم! رسدم بود... گرم؟ من داشتم یم

. قبل از اینکه راه دستش رو پس زدم و از جام بلند شدم

 بیوفتم گفتم: 

 

مرش بابت کمکت، مرش اومدی اونجا نذاشنی بل  -

خواد پول رو بزب  رسم بیارن، دمت گرم خییل مردی. نیم

کنم.تو نیاز به حسابش، خودم یه فکری به حالش یم

 .  نیست نگران من باشی

 

بعد پشت دستم رو کشیدم روی صورتم و اشکام رو پاک 

سوخت. پوست صورتم حساس بود مم یمکردم. زیر چش

 شد. کردم اینطوری سوزن سوزن یمو هر وقت گریه یم

 بازوم رو نگه داشت: 

 

ذارم بدون شکایت بچه ها خونه منتظرتن، نه یم -

 ذارم تنهابی جابی بری. برگردی خونه، نه یم
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 چند لحظه مکث کرد و ادامه داد: 

 

ول تصمیم ذارم برای گرفیی  و نگرفیی  این پنه یم -

ی.به تو هیچ ربیط نداره!   بگی 
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ون و مشتم رو  دستم رو از بی   انگشتاش کشیدم بی 

 زار زدم:  اش، جیغ کشیدم و ی سینهکوبیدم وسط قفسه
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؟ که هر روز رسم منت بذاری؟ هر روز بیای یه   - که چی

؟ من تا خشتک  چی   به لیست طول و درازت اضافه کن 

خوای هر دقیقه منو به  و قرض یمرفتم توی بدیه

خودت مدیون کن  و هر لحظه رسم منتشو بذاری؟ ِد 

دردت چیه مرتیکه؟ خی  رست شناخته شده ای نه؟  

ی توجه و دونن انقدر هول و عقدهطرفدارات یم

چسنی به یه دخیی دونن وسط بزرگراه یمالتماش؟؟؟؟ یم

؟ یمبوسیش و تمام ذهنیتش و آرزوهاشو خراب و یم کن 

 دونن؟؟؟؟یم

 

.  این بار محکم گرفتتم و به زور منو کشید سمت ماشی  

منم دیگه جوب  برای مقاومت نداشتم و اونم حسابی 

 کفری شده بود. 

وقنی پلیس رسیده بود اونجا بجز اکیی سیلیل و ما دو نفر 

 های بدبخت دمشون 
ی

هیچکس دیگه اونجا نبود. مفنیک

ون و در رفیی  که انگار رو یه طوری گذاشیی  روی کولش

و  اصل اونجا نبودن. یه طور رفیی  که انگار اکیی

 شناسن! نیم
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وقنی هم مامور وضعیت رو دید و فهمید آریا تماس 

گرفته دستبند زدن به اکیی و بردنش تا بریم شکایتمون رو 

 تنظیم کنیم. 

تونست شکایت البته که به هرحال ازم سفته داشت و یم

 کنه. 

شی   و قبل از اینکه بتونم پیاده بشم در هلم داد توی ما

رو بست. خودشم رفت اون سمت سوار شد و کل درارو 

 قفل کرد. 

 

 فهیم؟ازم سفته داره یم -

 

کن  راجع به سفته؟ دخیی تو عقل توی چی فکر یم -

 دوب  وقنی سفته داره چی میشه؟رسته؟ اصل یم

 

با بغض فقط نگاهش کردم. من فقط تهدیدهای اون 

 دونستم چی میشه؟نه رو شنیده بودم چه یمبوزی
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دونستم داره چه بلبی به ماشی   رو راه انداخت. من نیم

رسم میاد ویل انگار آریا خوب خیی داشت. آریابی که با 

دونستم باید چی رو زد و من نیماطمینان خاطر حرف یم

اید دونست بباور کنم. سناریوی بازی براش رو بود و یم

 چیکار کنه. 

 

؟ بابام -  چی

 

 کنیم. پیداش یم -
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 دونه کجاس مگه ندیدی... اون یم -

 

نداشت حرفم رو ادامه بدم، با حرص انگشنش رو تهدید 

 وار جلوی صورتم تکون داد: 

 

یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه بخاطر تهدیدای اون  -

، بخوای اقدایم  سگ پی  حرومزاده بخوای کاری بکن 

 ..  کنم. رسویس یم . دنی   خودم یه تنه دهنتو بکن 

 

ام از گفت من باز گریهاشکم دم مشکم بود، تا یه چی   یم

شد و بی صدا طوری که فقط یهو نفسم رس گرفته یم

. رفت اشکام یمیم  اومدن پایی  

اومد جای اینکه دلم هزار تیکه شده بود. صداش که یم

 لرزید. ز دلم یمترس و لرز و اضطرابم زیاد بشه یه جابی ا

فهمیدم اشکام از بی   حسام درگی  بودم... اصل نیم

؟ نیم
ی
یزه یا از درموندگ فهمیدم گ صدای بلندشه که می 

 داره راست میگه! 
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هام نبود بلکه گرفیی  دیگه راه گونهرایه که اشکام پیش یم

 شدن. ام هم رسازیر یمبه سمت گلو و سینه

 

 بخشم. ودمو نیماگر بدونه بابام کجاس، من خ -

 

پدرت نباید خودشو ببخشه که تورو توی این دردرس  -

 خوب بشی   رسجات یه بار محض 
انداخته. مثل یه دخیی

رضای خدا جفتک ننداز ببینم چه خایک باید به رسم 

 بریزم. 

 

ی لبم و من توی فکر خیش ای بودم که نشست گوشه

توی  رطوبنی که انگار هنوز زیر زبونم بود. بوی عطری که

 ریه.ام جا خوش کرده بود و دستابی که... 
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دونست هیچ پشی تا این حد به من نزدیک نشده یم

 بود؟ اصل من وحشت داشتم از این نزدیک شدن! 

من اون آدیم بودم که تصورم از روابط زن و مرد خییل 

ده ی بود که همه فکر یمگسیی  کردن! تر از چی  

 خودش رو داشت!  هایمن ذهنم فلسفه

شد و عجیب بود که یک لحظه فکرم ازش دور نیم

خواستم رسبه خواستم کتک بزنمش. نیمبابتش نیم

 خواستم بلبی رسش بیارم! نیمنیستش کنم و 

ترسیدم که دوباره توی خونه با این مرد فقط از این یم

ی نباشه که بعد باشم. یم ترسیدم که این بوسه تنها چی  

ابی که یمچند وقت به وج
ترسیدم ختم ود اومد و به چی  

 بشه. 
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ی نبود. چند  ی از کلنیی کنار خیابون نگه داشت ویل خیی

دقیقه بعد با دو تا نایلون برگشت که توی ییک آبمیوه و 

چسب بخیه. شکلت بود و توی اون ییک هم وازلی   و 

ای دیگه هم بود ویل من زیاد دقت نکردم و اینا  البته چی  

 رو دیدم. 

اختش روی پام و من بعد از کنکاش توشون اول اند

ی مهم چسب بخیه رو برداشتم . زخم پیشونیش از هرچی  

 تر بود... 

این بار وقنی خم شدم سمتش اون هم رسش رو به سمت 

 من کج کرد و اجازه داد زخم پیشونیش رو جمع کنم. 

ی بود که توی دستم یم لرزید. صدای نفساش تنها چی  

ترسیدم دستم خطا بره و بیشیی دردش اومد و یمماشی   یم

ه.   بگی 

بتادین رو روی پنبه ریختم و گذاشتم روی زخمش. یکیم 

ش کردم و بعد با دستم دو طرف زخم بازش رو به  تمی  

هم نزدیک کردم و چسب رو زدم. چند تا چسب زدم تا 

 مثل بخیه عمل کنه. 
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تونستم چنی   اومد توی دهنم. اصل نیمقلبم داشت یم

ابی رو تحمل کنم و اونم زیر دستم ابروهاش رو هصحنه

کردم دردش رو بیشیی کشید توی هم که حس یمیم

 کرد. یم
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 تموم شد؟ -

 

چشمش بسته بود. رسش رو تکیه داده بود به پشت 

خورد. اش از دم و بازدمش تکون یمرسی صندیل و سینه

 رسید. به نظر آروم نیم
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ینمون آروم بود و هیچکس به در کمال تعجب فضای ب

کرد. دل مضطرب یمپرید. همی   یکم من رو اون ییک نیم

 کردم راسته روده نشم! کرد و دعا یممنو آشوب یم

 

 تموم شد.  -

 

و عقب نشستم. در واقع خودم رو از اون  گفتم  اینو 

 حجم گرمابی که تو تنم نشسته بود فراری دادم. 

برداشت و ب  رو فرو کرد نایلون  خودش یه آبمیوه از توی

توی سوراچ  که مخصوص اینکار بود. بدون تعارف و 

 نگاه کردن به من ب  رو توی دهنش فرو کرد. 

من اما درگی  پوست لبام بودم، انقدر خشک شده بود که 

کندم تموم نمیشد. چند الیه پشت رسهم رو هرچی یم

رفتم قطعا توی لبم به نفت کنده بودم. اگر یکم پیش یم

هابی زیر تر با اکتشافات جدیدتر گاز و شایدم الیه  و 

 رسیدم! یم
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فرو کرد توی نایلون روی پام. آخه  دوباره دستش رو 

لعنت بهت مسخره! این نایلون المصب رو بردار هر 

 خوای بکن. غلیط یم

! شاید کن  توش یمیه دستت رو یم مایل به پام که چی

داشت کرد ویل وحشی درونم بدبخت از قصد نیم

زد که من باور کنم از قصد خودش رو به آب و آتیش یم

 کنه! کار رو یماین

خورد نفسم رو حبس هر بار که دستش به رون پام یم

 شمردم تا آروم بشم! کردم. تو دلم برعکس از ده یمیم

زد که یهو یه قویط کوچیک قلبم داشت توی دهنم یم

 گرفت سمتم و گفت: 

 

 وار شده پادگان شده! بزن به لبت شبیه لب دی -
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یه قویط بند انگشنی که توی دستم بود نگاه کردم. کل 

 ی یه بند انگشت و رنگشم بنفش بود. اندازه

 

 این یه چصه رو دو بار بزنم تموم میشه.  -

 

 رسش رو با تأسف تکون داد و گفت: 

 

لیاقت نداری؟ خوش بو بود برات اینم خریدم بزرگش  -

 لونه! توی نای

 

 دستم رو فرو کردم توی نایلون و گفتم: 
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-  !
ی

 ا خب زودتر بگو خسیس فرنیک

 

انگار نه انگار که خاب  رفته و خاب  اومده! من هم اصل 

کنم و لبم دونستم که یک ساعته دارم گریه یمانگار نیم

 جوام! رو یم

 رسما که مغزم رد داده بود! 

 

-  .  الحق که آدم نمیشی

 

 قات... ها مخلو فرشته -

 

 نذاشت حرف بزنم و گفت: 

 

 ی عزرائییل! آره قبول تو فرشته ای اما بچه -
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ی ام رو انداختم باال و قویط بزرگه رو باز کردم. آینهشونه

 سایه بونم رو بازش کردم و گفتم: 

 

دیگه کاریه که از دستم برمیاد. عزرائیل بنده خدا هم  -

امش فرشته واجبه. ی خداس بچه رسرایه نیست که احیی

 تازه مثل جد تو از بهشت رونده نشده... 

 

 یه روز همی   زبونت رست رو به باد میده!  -

 

آخه من اصل آدم زبون دراز و پروبی نیستم. اتفاقا 

 معموال توی حرف زدن و جواب دادن به آدما کم میارم. 

همیشه دوست دارم رسی    ع جواب بدم یا حق به جانب 

ه همیشه مورد عنایت باشم ویل متاسفانه در این زمین

م. انگشت وسط قرار یم  گی 

دونم این آقای مشهور چه فرقی با آدمای دنیا نیم

بخصوص جنس مذکرش داره که من انقدر باهاش 

کنم! تا همی   امروز که کل کرد حسابش متفاوت عمل یم
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کردم ها هم حسابش نیمکردم، حنی بابای اون بچهنیم

 ویل امروز... 
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گفت جلب نداره! یعن  واقعا قرار نیست بیوفتم یم

 کردم. زندان. البته که باور نیم

ی رو دیدم حس کردم رسم  همی   که در سیی  رنگ کلنیی

ه و نیم تونم نفس بکشم. وحشت تمام داره گیج می 

وجودم رو گرفته بود. ماشی   رو دورتر پارک کرد ویل من 

ی که گشتم عقب و دنبال دهر چند لحظه بریم ر کلنیی
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تر کردم و قلبم تند حاال دیگه توی دیدم هم نبود دنبال یم

 زد. یم

ی  یادم نمیاد از چه زماب  ویل یادمه که همیشه از کلنیی

 وحشت داشتم. 

 

؟ -  چرا پیاده نمیشی

 

 با بغض گفتم: 

 

 تونم! نیم -

 

در رو باز کرده بود و کنارم وایساده بود ویل من از شدت 

 تونستم حرف بزنم. نیمام سنگین  سینه

خواست دستم رو بکشه و مجبورم کنه پیاده بشم که 

 حرفش نصفه موند... 

 

 مگه من مسخ...  -
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 نگه داشت و گفت:  دو دستش دستم رو 

 

 لرزی احمق! داری یم - 

 

انگار وسط قطب جنوب لخت وایساده بودم. وسط 

لرزیدم. بار اولم نبود که گرمای خرداد داشتم از رسما یم

 داد. شدم این حالت بهم دست یمنی شوکه یموق

در رو بست و اومد نشست پشت فرمون و رسی    ع بخاری 

 ماشی   رو روشن کرد و تنظیمش کرد روم. 

 گذاشت روی پیشونیم و گفت:   دستش رو 

 

 چت شده!  -

 

دستام رو مشت کردم. چشمم رو باز و بسته کردم و 

 گفتم: 
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 میشه بریم خونه؟ -

 

سید. ماشی    ی نیی راه انداخت و بدون خاموش  رو  چی  

ین رسعت ممکن به سمت خونه  کردن بخاری با بیشیی

 روند. 

گرفت و دمای بدنم رو هر از گایه دستش رو به دستم یم

کرد. خودش داغ بود... عی   یه کوره و منم داشتم چک یم

 رسیدم. به دمای طبییع یم
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واست پیاده جلوی درمونگاه ترمز کرد ویل همی   که خ

 بشه دستش رو محکم گفتم و نگهش داشتم: 
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 توروخدا بریم خونه، من حالم خوبه.  -

 

 ی نعش کشی ندارم. من حوصله -

 

صورتش خیس عرق بود. با دقت تر که نگاه کردم باالی 

اهن مردونه هپی   تر شده بود. اش هم خیس بود و رنگش تی 

 

ه! فقط... فقط نیم - ی   تونم فضایمن حالم بهیی کلنیی

 رو تحمل کنم. االن خوبم. 

 

نرفتم که نرفتم. آریا هم از مقاومت من عصباب  شد و با 

 قهر نشست توی ماشی   و دیگه هیچ حرق  نزد. 

 

*** 
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وقنی رسیدم خونه آیل با اون قدمای کوچیکش دویید 

سمتم و خودش رو برام لوس کرد تا بغلش کنم. آرتا هم 

 که تا باباش رو دید گفت: 

 

ابا پس کجا بودی؟ تو به من قول دادی امروز با هم ب -

 کنیم. فوتبال بازی یم

 

 موهای پریشون آیل رو صاف کردم و آرتا رو نگاه کردم: 

 

اس یکم قربونت برم، تقصی  من شد. االن بابا خسته -

احت کنه بعد باهات فوتبال  خودمون بازی کنیم بابا اسیی

 . کنهبازی یم

 

که شبیه جنگ زده ها بودیم نگاه دینا با نگراب  مارو  

 کرد و منتظر بود که حرق  بزنیم. یم

آریا دسنی به رس آرتا کشید و بدون اینکه جوابی بهش بده 

 های بلند خودش کشید. نگاه بچه رو دنبال قدم
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 آرتا میای با من و خاله دینا بازی کنیم؟ -

 

 فوتبال بلدین؟ -

 

زور از پام گرفتم به دیوار و کفشام رو به دستم رو 

 درآوردم: 

 

 پس چی فکر کردی؟  -

 

ین!  -  آخه شما دخیی

 

کفشم رو مرتب توی جاکفشی گذاشتم و بعد دست آرتا 

 رو هم گرفتم و گفتم: 
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ا هم یمفرقی نداره - . . دخیی  تونن فوتبال بازی کی  

 

 آرتا که انگار چی   عجینی شنیده باشه با تعجب گفت: 

 

 ؟پس چرا ندیدم -

 

اومدن شتابان آریا بهم اجازه نداد جواب آرتا رو بدم. 

ام گی  کرد و بدون هیچ حرق  کفشار رو اش به شونهشونه

 ... پوشید و رفت
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؟مگه توی مهد با شادی و نیکو بازی نیم -  کن 

 

. خب اونا بچه -
ی
.تو بزرگ  ان. بزرگ نیسیی 

 

 اش گرفتم و به خودم فشارش دادم: دستم رو دور شونه

 

تونیم بازی کنیم ویل کنیم ببی   ما هم یمبا هم بازی یم -

یم  اول باید با آبچی و داداشت ناهار بخورین بعد می 

 بازی... 

 

آیهان با اسکوترش رسعت گرفت و البی کشون خودش 

 مبل عبور داد و بی اعتنا به همه
مون رد شد و رو از بی  

 رفت. 

ب  غذاشون رو  و زور  گرم کردم و آیهان رو هم به ض 

وعید نشوندم رس می   و بهشون  کارتون و هزارتا وعده و 

 غذا دادم. 

 در حقیقت اگر پنج تا دست هم داشتم باز کم میاوردم. 
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 کن  پس؟چرا تعریف نیم -

 

 تونه من رو بندازه زندان. هیچی نشد! آریا میگه نیم -

 

دینا منتظر بود تا حرفم رو کامل کنم. اونم مثل من 

 . تعجب کرده بود 

 

تونن بریزن خونمون دار و ندارمون رو مصادره فقط یم -

 .  کی  

 

های مامان هم چقدر به دردشون اره چین  بندزده -

 خوره! یم

 

 نوشابه ریز نوخورم...  -
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ین و بامزه بود،  آیهان و اون زبون هچل هفتش انقدر شی 

انداخت. گایه گفت آدمو به خنده یمای که یمهر کلمه

س یدم تا بفهمم چی من ویل اون بود که بارها ازش مییی

 کرد. خسته میشد و دیگه توی کرف زدن همکاری نیم
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بابا گفته اگر آیهان غذاشو بخوره براش نوشابه میارم.  -

 االن نوشابه تموم شده. 

 

یه لحظه نفهمیدم چطوری پاشد روی صندیل غذاش 

 . وایساد و با صدای یا اباالفضل من روز زمی   پرید 

رسی    ع در یخچال رو باز کرد و این بار نوبت باال رفیی  به 

 های یخچال بود. ی نردبویم از طبقهشیوه
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 شکنه! آیهان وایسا... وایسا االن یم -

 

یه دست آیل به بغل که مثل کوآال چسبیده بود بهم و یه 

 دستمم آیهان رو روی هوا بغل کردم. 

رو با گذاشیی  یه لحظه دنیا دور رسم چرخید ویل تعادلم 

 آیهان روی زمی   حفظ کردم. 

اش رو باز کرد و مثل با خیال راحت نشست و نوشابه

 همیشه من موندم و ظرف غذابی که خایل نشده! 

همه غذاشونو خورده بودن بجز من بدبخت فلک زده که 

ی خوردم و هیچی به معدهباید بجای بقیه هم غذا یم

 رسید. خودم نیم

 

 !! خاله دینا توام بیا. دنیس بریم فوتبال!  -

 

 آرتا پر انرژی دویید و بلند بلند آیهان رو صدا کرد : 

 

 . خوایم فوتبال بازی کنیمآیهان بیا یم -
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؟تو هر روز انقدر با اینا بازی یم -  کن 

 

ی شونه ام رو باال انداختم و باالخره تونستم یه چی  

 بخورم. 

ه ویل کردم منظورم رو بفهمبا تکون دادن رسم سیع یم

 دینا شیک نیست. اصل مغزش به 
ی

خب متاسفانه در خنیک

 جاهابی قد نمیده. 
 همچی  

 جوییده، نجوییده غذامو قورت دادم و گفتم: 

 

 خواد. اکیر وقتا دلشون بازی یم -

 

 پاشدم و آیل رو هم گذاشتم زمی   تا بره پیش بچه ها و 

.  بازی رو  وع کی    رسی

ه پوشیده بود جلوی لباس رونالدینیوبی کآرتا با توپش و 

 منتظر ما دو نفر. کانیی وایساده بود و 
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وع کنه. پر هیجان و انرژی...   تا باز رو رسی

آرتا آقا بود، فهمیده و با شخصیت. با دقت همه چی   رو  

 داد. ها رو گوش یمکرد و با دقت حرفبررش یم

ت به فهمید ویل نیاز داشاین پش خییل بیشیی از سنش یم

 کنه و من یماندازه
ی

تونستم با این بازیابی که ی سنش بچیک

 کرد این فرصت رو بهشون بدم. انرژیشون رو تخلیه یم

حال خودم هم جا اومده بود ویل یه شکلت برداشتم 

 مشکیل پیش نیاد. ی دهنم تا هیچگذاشتم گوشه

پشک از این رس سالن به اون رس سالن رو زمی   

وع یمفوتبالمون اعلم ک کردیم رد و قطعا اگر بازی رو رسی
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طبق معمول بازیای دسته جمعیمون آیهان هم بهمون 

 شد. اضافه یم

های کوچیک پلستیکیش رو هم دو طرف آرتا دروازه 

خونه گذاشته بود و خودش هم دروازه رو خوب پشتیباب  

 اومد جلو. کرد هم با توپ یمیم

 

 بگی  آیهان... بگی  ازش!  -

 

ن  از طرق  دینا تلش یمهر دوشون  کردن توپ رو بگی 

 کرد. هم  به آیهان کمک یم

اومدن آریا بعد از یک ساعت عرق ریخیی  ما هیچ سودی 

 نداشت. 

انقدر غرق بازی بودیم که توجیه بهش نداشتیم. حنی 

 نگاهش نکردیم ببینیم کجاست و کجا نیست. 

 ی مینیاتوریش توپ رو انداختهآیهان با اون قد و قواره

رفت. رسی    ع بود جلوی پاش و به سمت دروازه یم

چرخیدم تا از رس راهش خودم رو بکشم کنار که بتونه گل 

 بزنه ویل چشمتون روز بد نبینه! 
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هیچی ندیدم فقط حس کردم از گردن به پایی   توس آب 

 جوش فرو رفتم! 

ام چشمم رو بستم و با وحشت از دردی که توی سینه

 پیچید نفسم رو حبس کردم. 

ی لباسم گرفتم و دوییدم سمت رسویس ستم رو به یقهد

 ...  بهداشنی
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 تف به روحت!  -
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شد. قفل رسویس بخاطر بچه ها شکسته بود و باز نیم

انقدر باهاش بازی کرده بودن که به طرز عجینی خراب 

 شده بود. 

 چپیدم توی اتاق آریا و در رو پشت رسم بستم. 

زدم و صدای دینا و آریا از یماز شدت سوزش نفس نفس 

 شد. پشت در به صورت قر و قایط توی گوشم شنیده یم

لباسم رو از تنم در آوردم و ابر سوتینم رو که از شدت 

خیش محتوی پاتیل چابی به تنم چسبیده بود با دستم از 

 بدنم جدا کردم. 

 

 ای لعنت بهت مرد... ای تف بهت مرد!  -

 

شد کرد. اینطوری نیمیمام داشت گزگز ی سینهقفسه

 باید درش میاوردم. 

 

زدم و دست به قزن سوتی   همینطور با خودم حرف یم

ی رفتم سمت رسویس توی اتاقش. واقعا حوصلهیم
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خواست عصباب  اعصاب خوردیش رو نداشتم. قطعا یم

بشه و داد و بیداد کنه که چرا رفتم توی رسویس اتاقش؟ 

 ن غر نزنه؟خب بذار بکنه من بسوزم که ایشو 

 گفت واسه خودش؟این وسط قلبم چی یم

سوتی   رو انداختم جلوی در رسویس و خودمم رفتم 

جلوی روشوبی دستم رو خیس کردم و کشیدم به باالی 

 ام. سینه

 و ماشی   ریش تراشش 
چشمم افتاد به مسواک برقی

افتاد. وسط سوزش و فضویل توی وسایلش گی  کرده 

 بودم. 

 داشت. حتما بوی شامپوش بود.  یه بوی خاص و خوبی 

زیرهاش رو با دست  هیچوقت دقت نکرده بودم که لباس

شد میشوره! اینو از حوله خشک کن توی حموم یم

 فهمید... 
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ی صاف و سفیدم نگاه کردم ی سینهتوی آینه به قفسه

که حاال به یمن پاشیده شدن چابی روش دیگه سفید 

گرفت و به سمت ز هم فاصله یمنبود و داشت از قرم

 کرد! رسخابی میل یم

ی شاید یم  ای چی  
ی

تونستم توی وسایلش یه پماد سوختیک

 پیدا کنم. 

ون که با دیدنش درست  خواستم از در حموم بیام بی 

همونجا جلوی در زل زدم توی چشماش و زبونم بند 

 اومد. 

کنما! یه کار بدون رس و صدا حاال همیشه داد و قال یم

برنمیاد ویل این سیاه کچل از رس ظهر روانم رو بهم  ازم

 ریخته بود. 
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اون ویل رسی    ع چشمش رو از صورتم گرفت و با اخم 

. دستش رو که به طرف قفسه ی رسش رو آورد پایی  

سینه ام باال آورد انگار تازه فهمیدم چه طوری لخت و 

 پنی جلوش وایسادم! 

 ذاشتم. هام گرسی    ع دستم رو کشیدم باال و دوی سینه

 

 بذار ببینم چی شده!  -

 

 ب.. برو اونور.  -

 

 ام برداشت و گفت: دستک رو از روی سینه

 

ی اون بچه هابی وایسادی وسط مگه هم قد و قواره -

؟خونه فوتبال بازی یم  کن 

 

ی بدون اینکه کاری کنهدفقط زل زده بود به قفسه

 زد. ام و داشت دید یمسینه
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م و تکونش خواستم دست بندازم زبون یم المصبم رو بگی 

 بدم. 

خواستم جیغ بکشم ویل فقط دستش رو زدم کنار و یم

کردم با یه دست جلوی سینه ام رو همونطور که سیع یم

م خم شدم:   بگی 

 

 برو عقب...  -

 

ی بلند یه پام رو گذاشتم توی رسویس و اون ییک روی لبه

 رسویس بود که یه لحظه حس کردم روح از تنم جدا شد! 

دلم رو از دست دادم ویل قبل از اینکه ملجم به یه تعا

وری بخوره و جان به جان آفرین تسلیم کنم آقای نجات 

 دهنده زیر بغلم رو گرفت و کشید باال. 
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مرتیکه هی   چشمتو درویش کن! لخت و پنی وایسادم  -

. جلوت زل زل نگاهم یم  کن 

 

! یم - االن ولت کنم کتلت خوای همی   ای روتو برم دخیی

؟  بشی

 

چشمم رو توی کاسه چرخوندم و موقعیتم رو سنجیدم. 

ون و ییک تو! توی  رسم توی رسویس بود و پاهام ییک بی 

هوین وضعیت گره خورده دست آریا زیر تنم بود و 

 ی لختم! نگاهش رو رس و سینه

دست پیش گرفتم پس نیوفتم ویل انگار بدتر شد. یه ذره 

 شدم! ته پته یمکرد من ششل یم
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نه نه جون مادرت نکن. کتلت شم قتل میوفته گردنت.  -

 سوزه! فقط چشاتو درویش کن داره میسوزه المصب یم

 

حاال اینکه دقیقا کدوم داره میسوزه که مهم نیس. فعل 

 سوختنش مهمه که داره انجام میشه! 

ام باشه یا پام که خرت خرت ی سینهمیتونه قفسه

 ورودی حموم یا قلبم!  یکشیده شد به لبه

 المصب نامرد آخه وقت سوختنه؟

 

این عدسات خییل دیدن داره من دید بزنمش؟ راجع به  -

خودت چی فکر کردی؟ دوبار آدم حسابت کردم فکر 

یه؟  کردی خیی

 

تونم جای پام رو سفت کردم و همی   که حس کردم یم

کوبیدم توی شکمش وزن خودم رو تحمل کنم آرنجم رو 

عی   یه سنگ چند تن  سفت بود و بعد با که دقیقا 

 حرص گفتم: 
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آره معلوم بود! فکر کنم تو هرکش رو توی خیابون  -

بوش بعدم میای اتاق لختش ببین  ادم حساب نمیکن  یم

. رو دید یم  زب 

 

صورتش از دردی که تو شکمش پیچید توی همدیگه فرو 

رفت خواستم از جلوش برم که با همون صورت برزچ  

 سمتم و من رو بی   خودش و دیوار قرار داد. اومد 
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گفتیم آریا یه طرف نون ساندویچی و دیوار طرف اگر یم

گرد یم  شدم یا کاهو! دیگشه من یا باید همیی
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های نون باگت بودم!   البته اونطوری بی لباس شبیه خمی 

ام همونطور یه دستش رو آورد باال و گذاشت روی شونه

هلش داد. دیگه قشنگ چسبیده بودم تنگ و به عقب 

 دیوار. 

ای قرار داشتم بی اگر توی این موقعیت با هرکس دیگه

کردم قصد تجاوز بهم رو داره ویل این اقاهه شک فکر یم

 کرد! کردم خودش اینکارو نیماگر منم بهش تجاوز یم

 

ه - دوب  ی احمق، خودت بهیی از هرکس یمببی   دخیی

یزه و همی   االن اراده کن  از زمی   و زمون برام می 
م دخیی

نیاز به دوتا دونه عدس تو برای تحریک شدن ندارم! 

ثانیا... فکر کنم توی اتاق شخیص من هسنی پس خودت 

با پای خودت اومدی توی این اتاق و خودت لخت شدی 

من خطابی نکردم که اینطوری برای خودت داستان رسابی 

! یم  کن 

 

یوه.ی سامورابی شته پته اش وقت کلکل فقط باید به ش

ام هم زیادی کردم. دیگه قلبم که هیچ حنی دل و رودهیم
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کردم تا بقیه از بوهای کردن اونارم رها یمزرت و پرت یم

 زیادی خوب مستفیض بشن! 

 

وای وای آقای فوتبالیست مشهور... بخاطر همینم رس  -

ظهر وسط خیابون از فرط چسبوندن آمیی لباتو گذاشنی 

 بای پرستار بچه هات؟رو ل

 

کف دستم رو چسبوندم به سینه اش و هر نفش که 

 شد. سوخت و پوستش کشیده یمکشیدم سینه ام یمیم

چشماش تنگ تر از همیشه شده بود و داشت با دقت 

 کرد که گفت: نگاهم یم

بوش... ویل متاسفانه از حق نگذریم خوب هم یم -

وب بوسیدنت ات میوفته خچشمم که با ریخت و قیافه

 ار جلوی چشمم محو میشه. 
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 ساقط بشه 
ی

پام رو آوردم باال تا بزنم اونجا که از مردونیک

ویل زودتر از من عکس العمل نشون دادم خودش رو 

 کشید عقب. 

تم رو پیدا کردم و تنم از زیر دستش در رفتم و رسی    ع تیشی

 کردم. 

وع کردم غر غر کردن. نیم م نشنوه! اتفاقا گفتزیر لبم رسی

 گفتم که بشنوه. یم

 

بیشعور، خودش بی بند و باره فکر کرده همه مثل  -

ترکونمش تا دیگه هیچی نداشته زنم یمخودشن. یه روز یم

 اش کنه. باشه به عنوان مرد بودن عرضه
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 زد زیر خنده و من با حرص گفتم: 

 

 رو آب بخندی! هی   بدبخت!!  -

 

تم رو رسی    ع گذاشتم روش یه چی   تی   خورد پس رسم و دس

 و همونطور که میمالیدم چرخیدم سمتش: 

 

 مرض داری!  -

 

 ات هم بزنپماد سوختگیه. به نظرم جای دیگه -

 

با قهقهه رفت توی رسویس و من با حرص پماد رو 

ون.   برداشتم و از اتاقش رفتم بی 

 

*** 
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ی از سیبیل نچسب نبود و منم خیالم راحت بود که  خیی

 یگه کاری به کارم نداره. حداقل فعل د

دینا همون روز بعد برگشت خونه و با مامان هم تلفن  

حرف زدم. حرفاش دلیل و منطق درست حسابی نداشت 

اس و دونسته دینا توی خونهکرد که یمویل انکار یم

 اونطور بیخیال رهاش کرده. 

ش نشدم. فهمیده بودم ما باید خودمون فکر  خییل پیگی 

 . خودمون باشیم

ی بیشیی از همه عذابم یمف  داد حضورمقط این وسط چی  

 کنار آریا بود! 

ت عباسش رو باور کنم یا دم  نمیفهمیدم باید قسم حرص 

 خروسش رو.وو

حاال بشی   صبح تا شب با خودت حرف بزن بگو این یارو 

ت کنه بگه تو هیچ  از تو بدش میاد بوست کرده تحقی 

داری قلبت یمُپچ  نیسنی باز نشسنی واسه من دست رو 

 ! ل میکن   و هیجاناتتو کنیی

 در نیمه باز اتاقش رو بازتر کردم. 
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ین  صدای رسی رسی آب توی گوشم بود. زمان بندیم به بهیی

خواستم آخرای حموم کردنش برسم و همه شکل بود. یم

م  چی   رو دقیق تنظیم کنم کن سورپرایز هیجان انگی  

 اجرابی بشه

نارنجیم روی تخت انقدر دندونام رو به  با دیدن سوتی   

 همدیگه فشار دادم که دیگه به درد افتاده بود! 

کردم هر بار اومدن بودم توی اتاقش لباسم رو پیدا نیم

ویل با دیدن بنداش از جلوی در دیگه مطمی   شدم 

 جاست! همی   
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تونستم با گرفیی  انتقام ازش دل خودم رو خنک فقط یم

داد که من رو هوابی اری انجام یمکرد یه ککنم. غلط یم

کنه! تقصی  من چیه؟ خودش باعث شده بود کل هفته 

 بهش فکر کنم! 

اوب  که سیع در انکار واقعیت و احساسش داره کیه؟ 

 حتما منم دیگه!!! 

سوتینم رو زدم زیر بغلم و سس کچاپ رو چند بار تکون 

اش قشنگ بیاد باال و بعد سمت بهم دادم تا محتوی

خوابید رو نشونه جابی که آریا یمتخت، همون یریخته

 گرفتم و حاال نریز گ بریز. 

ی سفید روتخنی و بعد قشنگ سس رو مالیدم به ملفه

پتو رو همونطور که قبلش بود مرتب کردم. البته مرتب 

کردی باید دستشوبی هم دنبالش که نبود، ولش یم

! رفنی و ماتحتش رو یمیم  شسنی

ی توی یکیم چشم چرخوندم  ویل چی   هیجان انگی  

اتاقش پیدا نکردم. بچه ها هم قطعا خواب بودن ویل 

 باید زود بیدار میشدن تا برن مهدکودک. 
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صدای آب که قطع شد خودم رو طبق نقشه خم کردم و 

سوتی   رو طوری زیر بغلم جا دادم که قشنگ چشمش 

 بهش بیوفته. 

مدم پتوش رو بلند کردم و یه تابی بهش دادم بعد که او 

بندازم روی تخت و مرتبش کنم صدای در حموم به 

 گوشم خورد. 

 

-  !!!!!!!  هیییییییی  

 

چند قدم پریدم عقب و طوری که انگار واقعا شوکه شدم 

 و از حضورش ترسیدم دستم رو گرفتم باال. 
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سوتی   پرتقایل که خطای رنگارنگم روش داشت از زیر 

خای احماء و احشارم عروش بغلم افتاد و منم توی انت

کردم ویل نباید به روی کرفته بودم و داشتم ذوق یم

 های حادی دارم! اوردم. خلصه که گرفتاریخودم می

 

؟ -  تو اینجا چیکار میکن 

 

های آب روی پوست موهای کوتاهش خیس بود. قطره

ی یمبرنزه کرد و چشمای هی   منم یه هفته اش داشت دلیی

 رفت تا دیدش بزنه. نش همه جا یمبود که دنبال باس

حیف که یکم زیادی گند دماغه وگرنه خودمو همچی   

 مینداختم بهش! فقط خییل آدم مسخره و مزخرفیه... 
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ی اخلق بعد توی دلم یکم فقط یکم قربون صدقه

تونست هاپو هاپوییش رفتم! از هیچکس توی دنیا نیم

تر باشه. حقیقتا راس امتیاز دو تر   یه قرار داره! پاچه بیگی 

حقیقتا قبول دارم که بی جنبه ترین آدم روی زمینم. البته 

اییط قرار گرفته  منم تازه فهمیدم چون تازه توی چنی   رسی

ی بودم و قبل آقایون پش فرقشون برام فقط نوع شیوه

مخ زب  بود و اصل هم برام مهم نیست من که قرار 

 به جابی برسم به قول خو 
دش صد تا نیست با این رواب 

ون داره ویل حداقل این مدت یکم شادماب  کنم!   از ما بهیی

 

م برای باال تنه - ی اومدم یکیم دیدت بزنم دل ضعفه بگی 

سکسیت بعد برم تو اتاقم به کارای بدم فکر کنم! نه که 

زیادی خفن و معروق  گفتم بذار به افتخارات زندگیم یه 

ی اضافه کنم!   چی  

 

دخیی بودم قطعا خودمو قالب  دیدنم داره واال اگر  -

 کردم... یم
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 این ییک رسما رد رد بود! 

من سکوت کردم و فکر کردم سس رو کجا گذاشتم؟ 

 آهان پرتش کرده بودم زیر تختش. 

گرد کرده بودم خیالم که راحت شد چند قدیم که عقب

 به سمت جلو برداشتم و گفتم: 

 

 

 

 

 

 

 210#پارت_ 

 

ین کوفت و زهر مارا ما مثل شما اتاق لباس و از ا -

نداریم. لباس اضافه هم نداریم وسط مهموب  جایگزین 

کنیم! دوتا دونه لباس زیر داریم حموم به حموم بهشون 

نوبت میدیم. اینم جنابعایل گرو نگه داشته بودی. اون 
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م اگر  ییک کپک زد انقدر که تنم کردم! اومدم برش دارم بیی

م. رس   ب  به خودم بدم. و سامواجازه بدین یه دوشی بگی 

 

نه که خییل استفاده کردن و نکردنش برای تو فرق داره!  -

 هارو نداره! یه تیکه عدس که این حرف

 

کردا! بابا ولم کن مسخره بیشعور چه تضعیف روحیه یم

عدس و هندونه چه فرقی داره! واال من که باهاش 

 مشکیل ندارم راضیم! 

 

محافظ مگه من بهت میگم پنج شش گرم نیاز به  -

نداره؟ واال من همی   عدس رو دوست دارم خیلیا هم در 

حشتشن آقای با اعتماد به نفس! خر چه داند قیمت 

ف داره به پنج شش گرم.  نقل و نبات... همی   سگش رسی

ی البته فکر میکنم توام نداری پس باید با من مسابقه

 ی لغزنده بذاری! عدس و جاده 
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ی تر افتاد به سینهیم خداشاهده که هر یه ثانیه نگاهم

مرتبش که بوی حموم رو هم همراه خودش  تمی   و 

گرفتم. آخه کجای این قد و باال داشت. دل ضعفه یم

 بهش یم
ی

چسبید؟ تقصی  خودمه وقنی توی چنی   انیک

کردم وقنی نبودم کرم داشتم بغلش بودم جفتک پرت یم

 بهش نزدیک بشم. 

حرف داستان خدابی خوش میگذشت! البته اگر آقای من

 گذره. رو به انحرافات اخلقی نکشونه همیشه خوش یم

منم که رسم درد میکنه برای دردرس... حاال از اخلقای 

 گند و گوه اینم خوشم اومده یه بهش باید کرم بریزم. 

اومد دیگه مطمی   بودم بوی اون روزم بوی با بوبی که یم

و شامپوشه! و جالب تر اینکه قشنگ بوی تن یه مرد ر 

 داشت. نه که خییل بوی تن مردا رو بلدم! 
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 ای هم نبود شما اظحوقت دیگه -

 !  ها نظر کن 

 

خم شدم و سوتینم رو باز زدم زیر بغلم و همونطور که 

 کردم رفتم سمت تختش. داشتم نچ بلند باالبی یم

کردم. ای که کشیده بودم غش یمخودم داشتم از نقشه

  دیدن داشت. اش حسابی قیافه

همون جا وسط اتاق دست به سینه وایساده بود و حس 

ی فسقلیه کردم تنها پوششی که داره همون یه ال حولهیم

که پیچیده دور کمرش. منم که کم نذاشته بودم! یه 

 طوری سناریو چیده بودم که قشنگ شوکه بشه. 
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اومد. خدا باید کمک ویل خودمونیما داشت نفسم بند یم

 که تخمی   زده بودم  کرد کهیم
ان وزب  یهو نخواد برای می  

 دست به یه خرابکاری بد بزنه! 

انگار ذهنم از حضور اون خاک بر رس دور شده بود که 

 کنم و کرم بریزم. اصل وقنی اکیی یم
تونستم بازم شیطوب 

سیبیل نبود من آروم بودم. حالم خوب بود. اصل اینکه 

برام مهم نبود فقط کجا بود و چرا گم و گور شده بود 

 تونم نفس بکشم. همی   مهم بود که نیست و یم

از طرف دیگه یه مدت همه چی   آروم بود، این اریا هم به 

گرفت. حاال که دلم پر و پام نپیچیده بود حرصم یم

خواست ببینمش و هر روز قبل از ورزش کردنش یم

زدمش هیچ کردم الی درز در و دید یمچشمم رو فرو یم

 . ای نداشتیم باهم در بیوفتیمبهونه

ای هم دونم! دست رو چی   سادهکرم از خود درخته یم

نذاشته بودم. ویل خب تقصی  خودشه چرا سوتی   منو 

 نگه داشته؟

خب اون نگه نداشته بود منم نرفته بودم دنبالش فقط 

و گردن اون بندازم.   دنبال این بودم که تقصی 
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غرق رویاهام بودم این روزا دست خودم نبود، یه تنه 

 گفتم یه تنوغ ایجاد بشه تا شاد بشیم. 
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ای نیستم. آدم احمفی هم نیستم که من ادم غی  منطفی 

های جدیدی که داشتم دست برای دل دادن به این حس

ی دادم همینطور به شیوهبه هرکاری بزنم. ترجیح یم

ی از احسا  کنم نیاز نبود اون چی  
ی

سات من خودم زندگ

بفهمه! اصل شک نداشتم اگر بفهمه ممکنه ازم سو 

 استفاده کنه! 
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پتو رو زدم باال تا مرتبش کنم. یهو پتو رو پرت کردم عقب 

و یه طوری نقشم رو اساش و بدون ایراد بازی کردم که 

 انگار واقعا خودمم خیی ندارم چی شده! 

دو قدم عقب رفتم و دستام رو گرفتم جلوی دهنم و بعد 

یع  که کشیدم از ترس بیدار شدن بچه ها صدامو خفه جی

 کردم. 

 

 ای؟؟؟؟خاک بر رسم کنم!!! دوجنسه -

 

تر تو چشماش زل زدم و همونطور که گردی چشمم بزرگ

شد دستام رو این بار از روی صورتم برداشتم و به یم

 هام کوبیدم. لپ

 

آریای معروف دوجنسه بوده و خیی نداشتیم؟؟؟  -

ی؟ نکنه تغیی  جنسیت طرفدارهات یم دونن؟دخیی

 ...  دادی؟ پس چرا چی  
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با انگشتم که چسبیده بود به سینه ام و به زور به سمتش 

 نشونه گرفته بودم گفتم: 

 

 نداری! برا همی   سوتینمو دزدیده بودی؟ -

 

دندونای باالمو گذاشتم روی لبای پایینم و طبییع 

عا توی چشمام رو بزرگ کردم. ابروهام قطفشارش دادم و 

 همدیگه گره خورده بود. 

 

م، روند تغیی  جنسیت سخت بود؟ دکیی بهت  - الیه بمی 

 نگفته بود عمل کن  دیگه نیاز به این نداری؟

 

داغونم اشاره زدم که با چشمم به سوتی   نارنچی درب

 گفت: 

 

نم دخیی پرو!  - مم اینو تنم نمی    من بمی 
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کردی؟   شخصیت اعلمی میگم خدابی توی صفحه -

بگو دیگه... به کش نمیگم فوتبالیست کشورشون 

اس! میگم نکنه اصل پات آسیب ندیده بخاطر دوجنسه

 همی   قضیه خونه نشی   شدی! 

 

دونستم دو دوجنسه درسته یا چی   دیگه! الیک اصل نیم

 گفتم. برای خودم یه چی   یم

ییل پتو رو با ادای اینکه انگار خییل وحشت کردم و خ

ی سفید با اون نگرانم از پایی   کشیدم که فقط ملفه

 ی بزرگ قرمز نمایان شد. لکه
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بودم. سازی کردهخدابی کم نذاشته بودم قشنگ صحنه

 شدم! واال... سازی جرم استخدام یمباید برای صحنه

 

ها از پریود شدی؟ یا قمر بن  هاشم! پس این بوه -

 اومدن؟کجاتون در 

 

کوبیدم به لپام، بغض کردم و باز دستم رو لبم رو گزیدم و 

 با ناراحنی گفتم: 

 

! حتما بعد وای من فکر یم - کنم حتما دوجنسه هستی  

 از این همه سال مشخص شده. میگما... 

 

 دندوب  خندیدم و گفتم: 

 

ه! قراره اندامتون عوض بشه؟ میگممممم!  -  یعن  چی  
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و باز چشمامو گرد کردم و زل زدم تو چشمای برزخیش 

صوربی که هر لحظه داشت بیشیی به انفجار نزدیک 

 شد: یم

 

 کرده! میگم نکنه زنت از اول خیانت یم -

 

دنی   یه دقیقه ساکت شو تا نزدم دهنتو پر خون کنم و  -

 خودم ساکتت کنم! 

 

پشت چشمم رو نازک کردم و روم رو ازش گرفتم. زیر لب 

یه وحشی نثارش کردم و رفتک سمت در حموم و اونم 

 فت سمت تختش. ر 

بله فکر اینجاشم کرده بودم. شلوارکشم قشنگ سش 

 ی جرم رو تکمیل کرده بودم. کرده بودم و صحنه

کنه؟ برات وای شلوارتم خوب  شده. دلتم درد یم -

؟ اصل پد بهداشنی داری؟  دمنوش درست کنم آروم بشی
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تت دنی   اگر فقط یه کلمه دیگه صحبت کن  طوری ساک -

 کنم که نفهیم از کجا خوردی. یم

 

 آخ برزخ اآلریا! 

ت بده آریا خوش داشتم یم ترکیدم از خنده. خدا خی 

 نبودی من این دلخوشی رو از کجا میاوردم؟ تیپه! اگر تو 

شلوارکش رو انداختم روی زمی   و دستام رو گرفتم جلوی 

دونستم چیکار کردم و چطوری این دهنم. فقط خودم یم

راش افتاده ویل الحق که بازیگر ماهریم حنی شکم اتفاق ب

 نکرد که کار من باشه. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 سوپر استارا باید بیان پیشم دوره بگذرونن! 

 

-  .  اقا آریا، به نظرم رسی    ع برین دکیی

 

یکیم مکث کردم... پشتش به من بود و دستاش رو زده 

 بود به کمرش. 

 

نه به  - آخه اگر هورموناتون قر و قایط بشه یهو می  

زتون و از این  که هستی   غی  عادی تر میشینا! از ما مغ

 ...  گفیی 

 

خم شد روی تخت و ملفه رو حرکت داد. خوبه پشتش 

دم روی دید چطوری دستم رو فشار یمبهم بود و نیم

 دهنم که یهو پق نزنم زیر خنده. 

 

 دنی   هیس!  -
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من تا حاال یه دوجنسه از نزدیک ندیدم. میشه دقیق  -

؟بهم بگی   چه   حش دارین؟ االن مردین یا زنی  

 

یه طوری عصنی چرخید سمتم که گرخیدم. دستش رو 

اش و با حرص قایط عصبانیت برد سمت کمربند حوله

 غرید: 

 

 بیا خودت ببی   مردم یا زنم! بیا دیگه...  -

 

 ...
ی

 آقا منو مییک

دوتا پا داشتم دوتا دیگه قرض کردم و ِد برو که رفتیم. 

ام تو فضا پخش بشه و با خیال خندهدادم دیگه اجازه یم

خندیدم. کرمم رو ریخته بودم و راحت غش غش یم

عجیب کیف داده بود. دیگه کارم در اومده بود، از این به 

بعد برنامه همینه. جز اذیت و آزار آریا هیچی دیگه کیف 

 نداره! 
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خواستم برم حموم ویل خودمو رسوندم به اتاقم و یم

وی و وول وول درونیم گفت اول برو گوشیتو چک کنجکا

 کن و بعد برو رساغ نظافت االیمان و این حرفا! 

 شد خیی یه پیام رو داشت. اون چراغ  که باالش روشن یم

 

، فقط خودت رو گم و گور کن، مامان یم»  خواد دنی  

شوهرت بده ول کنم نیست. یا بلکش کن یا اصل 

 «جوابشو نده. 

 

 «. اب بدی میکشمتدنی   بخدا جو » 
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 شوهر کم داشتم! این ییک چه دل 
ی
وسط هی  و ویر زندگ

ای داره. واسه خودش رفته بود گم و گور شده خجسته

ده بود اونوقت یمبود بچه خواست هاشم به باد هوا سیی

 من رو شوهر بده. 

ها رو بدم همی   که اسم بیخیال بدون اینکه جواب پیام

کردم اپن طرف و رفتم مامان روی گوشی افتاد پرتش  

م. رساغ لباس  هام که یه دوشی بگی 

 یم
ی

کردم یا مامانم زیادی یا من توی یه دنیای دیگه زندگ

 رسخوش بود. 

من تهش بند کنم به دوجنسه بودن آریا. چیکار به کار این 

؟  مردا دارم خدابی

رقصیدم و به خوندم و یمواسه خودم زیر دوش سندی یم

بوی خوشی بعد از حمومش به  کردم. چهآریا فکر یم

 مشامم خورده بود! 

شد... اخه هرکس دیگه جای زن راستش حسودیم یم

چسبید. اینطور که یماحمقش بود دو دسنی زندگیش رو 

فهمیده بودم زیادی عاشق و شیداشم بوده.خدابی آدم 

 به این خوبی رو ول کنه و بره. 
ی
 باید دیوونه باشه زندگ
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یختم کف دستم و الی موهام شامپو رو برای بار دوم ر 

ی سه چهار فرو کردم. شسیی  این لونه کبوتریا به اندازه

 بار حموم کردن آریا زمان بر بود. 

بردم شهربازی چون بهشون قول ها رو یمباید حتما بچه

داده بودم که بخاطر حرف گوش کن بودنشون حتما 

ن و وقنی آرتا درخواست شهربازی داد دوتای  جایزه میگی 

 ه هم کیف کردن. دیگ
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دونم که برای دونم بابا خودم یممن خییل خرم نه؟ یم

 رو دادم اجاره! اولی   باز توی عمرم اینطوری باال خونه
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تونه ذهنیتم کردم هیچ مردی نیمقبل از این روزا فکر یم

رو راجع به احساسات و عواطف بی   زن و مرد تغیی  بده. 

ام با اسب سفید خره شاهزادهکردم باال خب فکر یم

ه دیگه. تازه بعد از پیتیکو پیتیکو میاد دستمو یم ه مییی گی 

ک شدن با کش اومده بودم  جریان بدیه کل از فکر مشیی

ون. دیگه تجربه ثابت کرده یا باید بابای پولدار داشته  بی 

باشی یا خودت خییل خفن باشی که مردم دنبالت باشن 

یه القبا تر از خودت عاشقت  وگرنه تهش مثل من ییک

 شه! یم

البته مخالف نیستما، اگر دو طرف همدیگه رو دوست 

 داشته باشن با همون یه ال قبابی هم خوشبخت میشن! 

چلش علقمند  حاال عی   احمقا زربی اومدم به یه خل و 

شدم؟ هیچکسم نه عباس کچل! عقل توی رسمه؟ نه 

ش اصل اگر واقعا نیست... خدابی تا همی   ده روز پی

گفیی  یه روز ممکنه هی   بازی دربیاری و قد و باالی آریا یم

پاچ یم کرد ویل االن وسط حموم رو اسکن کن  مغزم گی 

اش غش وایمیستادم و از یادآوری اون کمر حوله پیچ شده

 کردم؟یم
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ام و ذوق زده لبم رو ی سینهدستم رو گذاشتم رو قفسه

 ااابه! گاز گرفتم! چقدر پوست برنزه جذا

خدا جونم من ییک رو شفا بده که دیگه خودمم از دست 

 خودم به ستوه اومدم! 

یهو صدای کوبیده شدن در طوری شوکه ام کرد که ش و 

 رست نخورد به سقف؟ واال 
ی

پنج میی پریدم هوا! مییک

 همچی   شوک بودم که اگرم خورد دردی حس نکردم! 

 

 . ها دیرشون میشهحموم عروسیه مگه؟ بدو بچه  -

 

دی تا وای احمق جون تقصی  خودته که به من بهونه یم

 اذیتت کنم. 

ای که همون لحظه توی چشمامو تنگ کردم و به نقشه

 رسم بود خندیدم. خودم رچ به در نزدیک کردم و گفتم: 

 

ی؟  من کارم داره تموم  - آره دوماد جان شما حاض 

نه!   میشه، دیگه بریم عقد کنیم که دلم برات له له می  
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ام که اگر یکم دیگه دنی   چرت نگو! انقدر ازت کفری -

 پیش بری دهنت آسفالته! 

 

آخ که چقدر کیف میده حرص دادنت عباس خان 

 جانم... 

 

تو بی احساش، توی وصیت نامم نوشتم که اگر مردم  -

همه بدونن باعثش بودی... باعث ندیدن احساسات 

 من! 
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 صداش نیومد که گفتم: 

 

عیب نداره، دیگه از این به بعد نیستم که بتوب  دهنم  -

م که همه از دستم راحت بشن.  . می   رو آسفالت کن 

 

 توی رستم مثل روش هوی    ج پر شده.  احمق!  -

 

 یهو بغض کردم و گفتم: 

 

آریا، وقنی بچه ها بزرگ شدن بهشون بگو عاشقشون  -

های خودم بودن. من تورو بدون اونا بودم. عی   بچه

 زنم. خواستم. من... من االن دارم رگمو یمنیم

 

یه طوری وانمود کردم که انگار ترسیدم و ترس توی 

صدام بود. حاال که موقعیتش بود باید حسابی امروزم رو 

 خوابوندم! کردم و کرم و وول وولم رو یمکامل یم
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گم ویل پرت یم فهمید که دارم چرت و اگر عاقل بود یم

عقل توی رسش نیست ، بدتر از من مطمئنم این دیوونه 

خودم مغز نداره! الیک نیست که ازش خوشم اومده... 

فقط صد و هشتاد و هشت سانت غرور و تکیی جمع 

 ی همی   غرور مسخره شدم!!!! کرده. اخ که من دیوونه

 دوباره با صدای لرزون گفتم: 

 

 وای آریا توروخدااااااا! غلط کردم. کمکم کن....  -

 

وم رو گرفتم دستم و رفتم جلوی بعد رسی    ع دوش حم

سه در  در... پشت در وایسادم و مطمی   بودم زورش نمی 

 رو باز کنه. 

خواست اقدام به باز کردن کنه خودم اصل اگر یم

 کردم. آچمزش یم

 

؟ مسخره بازی درنیار چرت و پرت نگو. بدو بچه ها  - چی

 دیوونم کردن. 
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سه. آب همونطور باز  بود و  هیچی نگفتم که بیشیی بیی

 منم پشت در وایساده بودم. 

 

-  ...  دنی  
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بعد دستش درست کوبیده شد به اونجابی از در که کنار 

 گوشم بود. پرده مرده برای گوشم نموند خداوکییل! 

حاال نکوب گ بکوب... من موندم چطوری شد که در 

به خورد قطعا دار فاب  ها به من یمنشکست... اگر این ض 

 گفتم. وداع یمرو 
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!!!! چرت گفنی نه؟ -  دنی  

 

ه رو   بود دستگی 
بکشه پایی   ویل مغز  در قفل نبود. کاق 

 کرد در رو باز کنه. زد نیمفندقی یه داشت در یم

یکم طول کشید عقلشو به کار بندازه و در رو باز کنه که 

منم رسی    ع دوش رو از الی در گرفتم و اصل نگاه نکردم 

 خیس میشه فقط پاچیدم بهش.  ببینم کجاش داره

چند لحظه که گذشت در رو بستم و این بار قفلش کردم. 

 خودمو آب گرفتم و حوله پیچ شدم. 

ی نباید یم زد؟ یه چرا صداش نمیومد؟ یعن  یه دادی چی  

... عجیب بود!   دعوابی قایط کردب 

 شایدم اصل خیس نشده بود... 

و آروم باز بیخیال لباس پوشیده ویل با موهای خیس در ر 

ون که یه لحظه حس  کردم و خواستم پام رو بذارم بی 

 بهم دست داد! 
ی

 خفیک
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ون فوت یم ابی توی هرچی نفسم رو به بی 
کردم باز یه چی  

 شدم. مجرای تنفسیم بود و باز داشتم خفه یم

شد و من یه خر خر یه دسنی محکم به پشتم کوبیده یم

 کردم. یم

هم که به خودم اومدم طول کشید تا به خودم بیام وقنی 

 رو داشتم ویل خییل گلوم یم
ی

سوخت و هنوز حس خفیک

 کمیی بود. 

های آب رو دیوار روبروی حموم که هنوز خیش قطره

داشت. فرش جلوی حموم هم مملو از ملبی از آرد و آب 

 بود. اصل یه وضیع که قابل توصیف نیست. 

ز حموم ام بود که با سه شبانه رو انقدر آرد روی رس و کله

 شدم. کردن و آب کشیدن پاک نیم

همی   که چرخیدم سمت آریا و نیشخند موفقیتش رو 

دیدم دندونامو روی هم فشار دادم و قبل اینکه حرق  

 بزنم گفت: 
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 هنوز خییل عقبم ویل حقته...  -

 

رستاپاش خیس بود. یه طوری خیس بود که گفتم االن 

 رسما میخوره. 

کردم. حاال این کردم و رسفه یمنگاهش یم دهن باز داشتم

وسط بجای اینکه نگران گلو و دل و رودم باشم نگران آقا 

 بودم که رسما نخوره! 

 

 با لباس خیس؟ -

 

 گ خودم رگت رو بزنم از دستت راحت شم!   -

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

گفتا! شوچ  توی کارش نبود.همچین  قشنگ از ته دل یم

وزمندانه نگاهم یم وا کرده. قزمیت کرد انگار آپولو هپی 

 خند؟ام کردی یمزدی خفه

 

بی مغز، گلوی من به درک... مهتاب بدبختم باز به درک  -

که باید اینجارو تمی   کنه. االن رسمابخوری من باید ازت 

 نگهداری کنم؟

 

 من دوجنسه ام؟ -

 

پشت دستم رو کشیدم به بینیم و چشمام ویل مگه پاک 

 شد؟یم

 

 ینطوری رد دادی. اره االنم مغزت پریوده ا -

 

م.  زد زیر خنده و من باز پشتم رو کردم که برم دوش بگی 

 کردم؟حاال چطور باید این بساط رو پاک یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 در رو پشت رسم بستم و داد زدم: 

 

، شی  آیلرم بده  - لباست رو عوض کن مریض میشی

 بهش گرسنشه. 

 

 صداشو شنیدم که گفت: 

 

راقبت کنه هام مخی  رسم پرستار گرفتم که از بچه -

 خودش نیاز به مراقبت داره! 

 

آخ عباس آقا آخ...یعن  میشه یه روزی من ببینم تو با من 

؟  ؟ یعن  میشه ببینم انقدر کمر به قتل من نبسنی مهربوب 

 حاال دیوونه برو لباست رو عوض کن دیگه... 

با هزار و یک بدبخنی خودم رو تمی   کردم و دوباره رفتم 

ون. باید زنگ یم مهتاب بیاد جلوی حموم رو تمی    زدمبی 

کنه وگرنه واویل بود. حاال خوبه تمی   کاری گردنم 

سیدم بس بود.   نمینداخت همی   که به بچه ها می 
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وقنی کارامو کردم دیدم پدر نمونه با دوتا کوچیکا لم دادن 

. آیل رسش رو جلوی تلویزیون و برنامه کودک یم بیی  

پاهای آریا و آیهان پاهاش باالی تکیه گذاشته بود روی 

 گاه کاناپه بود و رسش روی نشیمن. 

 این بچه هیچوقت تو حالت عادی نبود! 

رفیی  مهد اونوقت نشسته بود باهاشون کارتون اینا باید یم

 دید. یم

کرد؟ خدابی اگر من نبودم بچه هاشو باید از کجا جمع یم

 اونوقت از من کیل توقع داشت. 
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خونه رو برای وسط می   بود و همهبساط صبحانه  ی آشیی 

یه صبحانه بهم ریخته بود. آرتا هنوز خواب بود اونوقت 

 تا نیم ساعت دیگه باید راه میوفتادیم. 

رسی    ع آرتا رو بیدار کردم و لباسای آیهان و آیل رو هم 

بردم تا جلوی تلویزیون تنشون کنم. باز خوبه یه ماشی   

ا  در اختیارم گذاشته بود با پای پیاده و تاکش و این چی  

 کردم. گز یم  نباید خیابون رو 

به زور لباس تنشون کردم و بی   جیغ و داد و غر غراشون 

 های آرتا رو هم بهش دادم. لقمه

ی کبوتر شده بودن یکیم موهام رو که دقیقا شبیه لونه

 آب زدم و شال انداختم رسم د برو که رفتیم. 

رفتم ویل امان از آیهان آیل به بغل، دست آرتا رو هم گ

 برد. که قد یه جی   بچه کار یم

 آخرشم آریا بغلش کردم و اومد دم در: 

 

-  .  میام با هم بریم بعدش میگم کجا پیاده ام کن 
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خب خداروشکر مثل اینکه راننده شخیص جناب آقا هم 

 شدیم. 

 

خوای به جات غذا بخورم، به جات امر دیگه؟ یم -

 ات کاریتم حضور پیدا کنم؟دستشوبی برم به جات جلس

 

داد آرتا هم آیهان با دقت داشت به حرفمون گوش یم

رسش رو باال گرفته بود و یه بی   صورت من و آریا در 

 گردش بود. 
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 آریا دستش رو کشید به بینیش و گفت: 
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-   .  کاش یکم فقط شعور داشنی

 

 اره مامانمم بهم میگه.  -

 

 خداروشکر.  -

 

ور باز شد و من جلوتر رفتم توی پارکینگ و در آسانس

 گفتم: 

 

 چطور!  -

 

 کنم بیشعوری. که فقط من فکر نیم  -

 

 بیشعوری از خودتونه آقای فروهر.  -
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تونست جوابم داد حرف کم میاورد و نیمانقدر کیف یم

شد و کیف اومد. روحم تازه یمرو بده. اصل حالم جا یم

 کردم. یم

شست و باید من یمقطعا اوشون پشت فرمون ن

ها دو رسی صندیل ماشی   داشیی  ییک توی شستم. بچهیم

این ال نودی که به من داده بود و حکم رسویس بچه 

هارو داشت ییک هم توی ماشی   باباشون که معموال توی 

. واال مایه داریه، اگر ما بچه داشته باشیم همی   یم شسیی 

یم بغلم  ون. همون یکیشم نداریم تهش بچه رو میگی 

 البته اگر ماشین  داشته باشیم. 

دونم اگر از این وضعیت خلص بشم یه روزی ویل من یم

رسم که آرزوهامو خاطره کنم. فقط باید خدا به جابی یم

 اینوری نگاه کنه وگرنه تمومه! 

مردک خوشتیپ خر با وجود اینکه لباس ورزشی تنش 

رسید. زیر چشیم که دید بود زیادی خوب به نظر یم

زدم یه بیشیی بهم مستویل میشد و بیشیی به این یم

 بردم. واقعیت بی یم
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جلوی مهد جای پارک پیدا نکردم و وقنی یه کوچه اونورتر 

ماشی   رو گذاشتم به روی مبارکشم نیاورد که کمک کنه 

م. البته وقنی اون نبود این مسئولیت  سه تا بچه ها رو بیی

 روی دوش خودم بود دیگه. 

دم گوشهاول آرتا رو پ ی مانتوم رو یاده کردم و بهش سیی

ه و بعد آیل رو بغل کردم در آخرم دست آیهان  بگی 

 گرفتم که یه وقت به رسش نزنه بدو بدو کنه. رو 

 

 

 

 

 

 222#پارت_ 

 

ون رفیی   حاال باز خوب بود، آیهان عاشق گردش و بی 

شد بود، حنی عاشق مهد و خرید کردن. اینجاها یم

ل کرد و ز   شد. یاد یاغ  نیمدرست کنیی
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های بدی نبودن، هرکدوم رو هرکدومشون به تنهابی بچه

ل کرد ویل من به هیچ عنوان نیمیم تونستم هیچ شد کنیی

مشون چون قطعا یه بلبی رس  جابی به غی  از مهد بیی

 یکیمون میومد. 

 

خاله دنیس، میشه بعد از مهدکودک برامون بستن   -

 بخری؟

 

-  ...  من بستن 

 

شت بند آرتا به پام کوبید و درخواست بستن  آیهانم پ

داد. خوب بود هر روز بعد از مهد بهشون بستن  میدادم 

؟دادم یماگر نیم  خواسیی  چیکار کی  

یه لحظه وایسادم و آیل رو توی بغلم جابجا کردم و 

 گفتم: 

 

. مثل همیشه یم -  برمتون بستن  فروشی
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به گوشم  ایهنوز حرفم تموم نشده بود که صدای زنونه

 رسید: 

 

 آرتا مامان...  -

 

آرتا خشک شد و همون جا وسط پیاده رو وایساد، آیهان 

ام دستش توی دستم شل شد و آیل رسش رو روی شونه

 گذاشت. 

زن کشیده و الغری با مانتوی بلندی که نییم سیاه و نیم 

 بود با صدای تق تق پاشنهدیگه
ی

هابی که توی اش پلنیک

 رو آزاد میاد جلو اومد. پیاده رو صداش گوش 

ای به چشم داشت و کیف عینک دودی باریک و کشیده

دسنی براقی زیر بغلش بود. موهاش به قدری محکم بسته 

کردی همی   االناس که کل پوست شده بود که حس یم

 رسش کنده بشه. 
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 ما...مان ستاره...  -

 

اش رسوند. و آرتا خودش رو با دو به مامان ستاره

برای به آغوش کشیدن پشش روی زانو ای که ستاره

 نشسته بود و اون رو توی بغلش قفل کرده بود. 

آیهان دستم رو ول نکرد و همون جا وایساد. یه دستش 

ی روبروش رو نگاه توی دماغش بود و داشت صحنه

 کرد. یم
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آرتا دستشو به صورت مامانش که به نظرم خیس بود 

 کشید و گفت: 
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اش دنبالت نکن مامان، کجا رفته بودی؟ من همهگریه   -

 اش منتظر بودم بیای پیشم. گشتم. همهیم

 

 بوسید. زد و فقط رس و صورت آرتا رو یمستاره حرف نیم

 

کنم؟ خاله دوب  دیگه توی تختم جیش نیممامان یم -

 دنی   میگه آقا شدم... 

 

س برای مامانش حرف  آرتا همونطور داشت تند و با شیی

زد. صدای لرزون و حرکات تند و بدون فکرش نشون یم

 داد که چقدر مضطربه. یم

 

مامان رسور میگه بابا هم وقنی بچه بوده توی جاش  -

 کرده من نباید ناراحت باشم. جیش یم
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رس ستاره به سمت من چرخید. هنوز همونطور نشسته 

های بود و بازوهای آرتا رو توی دستش گرفته بود. ناخن

داد که حسابی به اش نشون یم و پوست برنزهبلند صوربی 

خودش رسیده. عینکش رو که برداشت صورتش برام 

 قابل تشخیص شد. 

های غی  طبییع صورتش رو نادید اگر تمام افکت

شد گفت گرفتیم یمگرفتیم و قد بلندش رو فاکتور یمیم

ای به من شبیه هست ویل اینطوری به هیچ یه ته چهره

 شت. وجه شباهنی ندا

هاش چند ابروهاش به سمت باال شونه شده بود و لب

ه شده بود.   ش ش ای ژل توشون ذخی 

من عاشق اینم که یکیم به این لباب الغر بی جونم ژل 

 بزنم ویل یکیم که اصل مشخص نشه و فقط پر تر بشن. 

 

مامان خاله دنیس هر روز مارو میاره کلس. خاله صبا  -

گوش نمیده. بیا خاله دنیش هم گفته آیهان اصل حرف  

 .  رو ببی  
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گایه دنی   بودم و گایه دنیس... هر وقت طرطور دوست 

کرد ویل من هر بار قربون اون زبونش داشت صدام یم

 کرد. رفتم که سی   رو گی  یمیم

دست آرتا رو به دست گرفت و دو قدیم که بینمون بود 

 رو پر کرد. 

 رفت و بدون لبخند گفت: دست آزادش رو به سمتم گ

 

 ستاره...  -
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من اصوال آدیم هستم که توی برخورد اول آدما رو 

کنم. من هیچ دیدگاهس از ستاره نداشتم ویل قضاوت یم

 همی   برخورد اول یه پوزحند توی دلم نشوند. 

 لب زدم: 

 

-  ...  دنی  

 

؟ -  پس دوست دخیی جدیدش توبی

 

 آرتا به پای مامانش کوبید و گفت: 

 

 ت دخیی گ؟دوس -

 

ستاره دوباره خم شد و آرتا رو بوسید. احساسابی که 

. یه  بینشون بود یه طوری بود... یه طور دوست نداشتن 

مدیل که انگار آرتا از دیدن ستاره از ذوق رس از پا نشناسه 

 ویل ستاره همچی   براش مهم هم نباشه. 
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قربون پشم برم که مرد شده، هیچکس مامان. تو  -

؟مراقب خوا  هر و برادرت هسنی

 

کردم که ستاره اصل از کجا منو من داشتم فکر یم

شم؟   میشناسه؟ اصل گ گفته من دوست دخیی

کردم اگر کلغ حس خوبی از حضورش نداشتم. حس یم

سیاه بفهمه این اومده دم مهد بچه ها حسابی غار غار 

 کنه. میکنه و همه رو دیوونه یم

 

قط آیهان خییل اذیت مامان من مراقبشونم خب! ف -

 کنه. اش خرابکاری یممیکنه خییل، همه

 

زبونش باز شده بود و داشت چوقویل داداشش رو 

 کرد. یم

گشت و منتظر رفت اینطوری دنبال پناه یمدلم ضعف یم

 بود ییک تاییدش کنه. 
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 وقنی من نیستم تو باید خییل حواست بهشون باشه.  -
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 انداخت پایی   و با بغض گفت:  آرتا غمگی   رسش رو 

 

-  !  تو که هیچوقت نیسنی

 

؟ -  اگر بهت قول بدم همیشه بیام ببینمت چی
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، من دلم یم - خواد بیای خونمون، همیشه باهامون باشی

 مثل قبل. 

 

ی اونو داشت  آرتا با مامانش بزرگ شده بود. روزای بیشیی

ی باهاش گذرونده بود. مشاورشون و خاطره های بیشیی

گفت سیع نکنم براش مادری کنم، باید سیع شه یمهمی

کنم یه دوست خوب باشم چون اون مادر داره و محبت 

ای رو مادرش رو چشیده. اون حاض  نیست کس دیگه

 توی جایگاه مادرش قرار بده. 

 

-  ...  به چه حفی

 

ی حرف رو بزنه رسی    ع چرخیدم همی   گه اومد بقیه

و عکس العمل  شد سمتش! نباید جلوی آرتا عصباب  یم

داد بچه ها وسط دعوا و داد. نباید اجازه یمنشون یم

ا باشن...   بحث بزرگیی
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دست آیهان رو ول کردم و دستم روی دهن آریا فشار 

دادم. آیل هنوز توی بغلم بود و من زیر لب التماس 

 کردم که هیچی نگه. یم

 

 آریا توروخدا، آریا جون بچه ها.  -

 

نار زد. دوباره دوییدم جلوش دستم رو پس زد و خودمم ک

 و جیغ کشیدم: 

 

 میگم جون بچه ها...  -

 

 بعد لب زدم: 

 

مشون توی مهد بعد...  -  توروخدا بذار بیی

 

های من بی اجازه داشیی  یه نفس عمیق کشید. اشک

ل هم نیمیم  شدن. اومدن و کنیی
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آریا فقط رفت جلو و دست آرتا رو گرفت ویل هنوز یه 

ه خم شد و آرتا رو به آغوش قدمم برنداشته بود ک

 کشید. 

آیهان بدو بدو پشت رسشون دویید و من هم چند دری 

 که تا مهد فاصله مونده بود با رسعت یط کردم. 
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کردم. همونطور گشتم عقب و یه نگاهش یمیه بریم

کرد. یه اعتماد دست به سینه ایستاده بود و مارو نگاه یم

خواست لهش کنم. دلم یم به نفس عجینی داشت که

خورد متنفر بودم یه نفر اینطوری نگاهم کنه. حالم بهم یم
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یه نفر فکر کنه خییل ازم باالتره. حاال هسنی که هسنی به 

 درک! 

آریا هر سه شون رو بوسید و تحویل مربی مهد داد و 

آخرین لحظه دست منو کشید و از حیاط مهد با خودش 

ون اورد.   به بی 

 قدم برمیداشت که من باید میدوییدم!  ببی   یه طوری

 

. آریا وایسا خب االن یم -  خورم زمی  

 

فت و من میدوییدم باز یم  گفتم: دوباره دوتا قدم می 

 

 بابا دستم له شد!  -

 

جلوی ستاره وایساد و دستم رو ول کرد. شک ندارم که 

اگر یکم دیگه دندوناشو فشار میداد تموم ش و 

یخت توی یم ایش توی دهنش خرد خورده شد و می 

 گلوش! 
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دستشو گرفتم و کشیدم عقب. ستاره پرو پرو وایساده 

 خورد. بود و تکون نیم

به چه حفی پاتو گذاشنی اینجا؟ اینجا رو چطوری پیدا  -

 کردی؟

گرفتم. مگه کشید و باز من دستشو یمیه دستش رو یم

 رسید؟زورم بهش یم

ی بکنه. انقدر کمن یم ه عصنی بود ترسیدم سکته.ای چی  

 خورد. و انقدر که داشت حرص یم

حرص خوردب  که با تموم وقتا فرق داشت. پیشوب  ای 

که دیگه تخمل فشار رگاشو نداشت و دستابی که انگار 

شد چون به رسدی قالب یچ  بود خون توش پمپاژ نیم

 که همون لحظه از فریزر در اومده باشه. 

 

ن میگه هاشو به اون حفی که اسم توی شناسنامه -

 مادرشونم. 
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 صدای فریاد آریا تک به تک آجرهای خونه هارو لرزوند: 

 

-  .  خفه شو... خفه شو زنیکه بی همه چی  

 

خیش اشکام تا زیر گلوم اومده بود و لرز به تنم انداخته 

 بود. 

چرا یه لحظه آسایش نداشتیم؟ داشتم از دردی که توی 

لرزیدم. از دردی شده یماش باعث این حال خرابش سینه

 لرزیدم. که باعث اون فریاد اون عصبانیت شده یم

 

 ا اون فوتبالیسته نیست؟ -
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آریا کله داشت ویل عینکش رو از روی چشماش برداشته 

 بود. با وحشت گفتم: 

 

 آریا همه میشناسنت واست بد میشه.  -

 

 ستاره زد زیر خنده: 

 

وای آقای به اینم گفنی بشناسنت برات بد میشه؟  -

! اگر مهمونیای شبونه ینی  اش رو بفهمن چی میشه؟سلیی

 

آریا دندوناشو طوری به همدیگه سایید که من صدای 

کشیده شدنشون روی هم رو شنیدم و موهای تنم 

 راست شد. 

 

کن  و کارای خودتو به بقیه نسبت نده. گورت رو گم یم  -

. دیگه دور و ور بچه  های من آفتابی نمیشی
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خندید؟ من داشتم سکته ت که اونطوری یمجنون داش

 خندید. کردم اون زن یمیم

 

_ آریا بیا بریم. ولش کن، من مراقبم. بیا بریم نمیذارم 

 ها ببیننش. بچه

 

 ام نشست و گفت: دستش تخت سینه

 

ه -  ی خراب؟تو گ باشی دخیی

 

 که مثل بی دست و 
دیگه مخاطب ستاره من بودم. من 

کردم. زبونم فقط نگاهش یمپاها الل شده بودم و 

 چرخید جوابش رو بدم. نیم
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کیه که بدش بیاد یارو پولدار نیست که هست، خوش   -

اونم یه غربنی شبیه تو که از رس  بر و رو نیست که هست

 و شکلت معلومه از کجا اومدی! 

 

تونستم بزنم دندوناشو توی دهنش خرد کنم و با کاش یم

کو  نم. بعد بشینم دونه به خرده هاش بزنم ژل لباشو بیی

هاش چسبونده بود با دستام هابی که روی مژهدونه مژه

 بکنم و هر لحظه زجر کشش کنم. 
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ی جوب و پامو اصل کاش یم.تونستم بخوابونمش لبه

 بذارم بیخ گردنش! 
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، کاش آریا یم زد دک و دهنشو میاورد پایی   اصل اینا هیچی

 اونم بخاطر من! 

ن چقدر خوش خیایل دخیی اون ازت متنفره دنی   جا

بخاطرت یه قاشق جابجا نمیکنه چه برسه بزنه زن 

 سابقشو به چخ بده. 

همی   که داشتم وسط گریه و زاری به رویلهام فکر 

ی کردم و دست آریا رو هم ول کرده بودم قفسهیم

زذم یهو صدای کوبیدن کف سینهوی خونم رو چنگ یم

ه انگار آب رسدی بود که دست آریا توی صورت ستار 

 !  وسط خواب عمیق روی صورتم ریخیی 

 

ببند دهن کثیفت رو! ببند که ازش بجز لجن و تعفن  -

 هیچی درنمیاد! 

 

ستاره کف دستش رو روی دهنش گذاشته بود و با 

کرد. آریا عینکش رو گذاشت روی ناباوری به آریا نگاه یم

 چشمش و دست منو محکم توی دستش گرفت: 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

م که صلحیت دیدن نذار  -  اقدام کنم و حکم بگی 
قانوب 

بچه هارو نداری! این همه وقت کجا بودی که حاال یادت 

ت خورده ته دیگ یا افتاده بچه ؟ کفگی  های تو هم هسیی 

 گردی؟دنبال هیجان جدید یم

 

 عاشق شدی نه؟ -

 

از الی انگشتاش با صدای گرفته اینو پرسید و آریا با لحن 

 صدا داری زد و گفت:  پر تمسخر پوزخند 

 

 هه! آره عااااااشق شدم مشکلیه؟ -

 

! بهت نیم -  اومد گری گوری پسند باشی

 

آریا بلند بلند خندید. شانس آورده بود که محلهوی مهد 

خلوت بود و اون لحظه هم کش که ها خییلبچه

شناختش توی ماشی   بود ویل هرکش که سواره و پیاده 
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زد تا بفهمه داستان از ه زل یمشد چند لحظاز اونجا رد یم

 چه قراره. 

 زور داشت ییک بهت بگه گره گوری... زور داشت! 
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یه نگاه به ظاهر خودم و یه نگاه به ظاهر اون کردم و 

پرتقال توی گلوم به طالنی تبدیل شد. تقصی  من بود که 

 داد چنی   حرق  بزنه. اون به خودش اجازه یم

 

گره گوریه... البته به چشم تو چون من خداروشکر که   -

 همی   ساده بودنش رو دوست دارم. 
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انگار با این حرفش سیفون کشید رو گلوم! طالنی و پرتقال 

و بقیه فرو رفت و من جرات پیدا کردم یه کلمه حرف 

 بزنم. 

 

گره گوری بودن بهیی از اینه که مار خوش خط و خال   -

، ظاهرت یه چی   نشون بده و باط نت چی   دیگه. من باشی

ی دست گلم ترجیح میدم گره گوری باشم ویل سه تا بچه

رو ول نکنم یه امون خدا! ترجیح میدم انسان باشم ویل 

 گره گوری باشم. 

 

کرد. یهو خندید چشماش گشاد شده بود و من رو نگاه یم

 و گفت: 

 

 بود، یاد اون تاتر هملت افتادم یادته با  -
ی

نمایش قشنیک

. هم رفتیم؟ دقیق  ا مثل اونا دیالوگ میگی  

 

شکست مجبور بود دندون وای که دندونای آریا یم

 ذاشت؟ها دندونشو کجا یممصنوغ بذاره! شب
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 کفاره داره.   بیا برو، هر ثانیه اضافه تر دیدن تو  -

 

 دستشو کشیدم و آروم گفتم: 

 

 بیا بریم ولش کن.  -

 

 انگشتامو الی انگشتاش گی  داده بود. 

یا اولی   نفریه که اینطوری دستای منو الزمه بگم آر 

 دعوابی که یم
ه؟ الزمه بگم من توی همی   دونستم میگی 

اس داشتم گرفتم دست من فقط برای حرص دادم ستاره

 کردم؟کردم و برای خودم رویاپردازی یمرو ابرا سی  یم

 

 بیا بریم لطفا، آریا بخاطر من!  -
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توی چشمای دونم چرا این حرف رو زدم و زل زدم نیم

آریا! آریا هم نگاهش به من بود و من رسی    ع رومو 

 برگردوندم و آریا رو با خودم کشیدم. 
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ه - فهیم ، فکر کردی عاشقته؟ دو سه روز دیگه یمدخیی

آریا عاشق هیچکش به غی  از من نیست. اگر عاشقم 

 شد! نبود اینطوری عصنی نیم

 

عصبانیت و دعوا عکس آریا چرخید و بدون اینکه با 

العمیل نشون بده آب دهنش رو انداخت جلوی پای 

 ستاره و گفت: 
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مم میشه که یه روز دوست داشتم!  -  رسی

 

 آره برو خدمتکارتو دوست داشته باش!  -

 

 آریا نچرخید و باز صدای ستاره اومد: 

 

هامو ببینم دهنت رو رسویس میکنم آقای نذاری بچه -

 فروهر! 

 

 ده که من گفتم: آریا خواست برگر 

 

 تورو خدا... توروخدا برنگرد!  -
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ون و بقیه ی مسی  دستم رو از توی دستش کشیدم بی 

بدمن حرف به سمت ماشی   راه افتادیم. با این حالش 

 رفت؟خواست بره؟ اصل دیگه جابی یمکجا یم

خواستم روی صندیل راننده بشینم که اومد اون سمت و 

ینم. سوییچ هم دست اشاره کرد که اون ییک سمت بش

خودش بود.پشت فرمون نشست و ماشی   رو روشن 

 کرد. 

ه، خییل هم تند نیم سیدم کجا می  رفت و عصنی نیی

 نیم
ی
 کرد. کرد. عادی داشت مسی  خونه رو یط یمرانندگ

ماشی   رو توی پارکینگ پارک کرد و خودش هم پیاده 

شد. فکر کردم یم خواد ماشینش رو عوض کنه ویل انگار 

 رفیی  منرصف شده بود.  از 

با هم رفتیم باال و هیچکدوم حرق  نزدیم. آریا کفشاش رو 

نامرتب جلوی ورودی که بهم ریخته و آشفته بود و هنوز 

تمی   نشده بود رها کرد و داخل شد منخ پشت رسش به 

ون  خونه رفتم و همونطور با لباس بی  سخت آشیی 

بت گلب شدم.   مشغول درست کردن رسی
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 خوام. ابی که شنیدی معذرت یمبخاطر حرف -
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بت رو جلوش گذاشتم.   تلخ خندیدم و لیوان رسی

 

 مهم نیست.  -

 

ه به لیوان مشغول هم زدنش شد.   تشکر کرد و خی 

ون و تنهاش بذارم تا راحت  خونه برم بی  خواستم از آشیی 

 باشه ویل حرفش بهم این اجازه رو نداد: 
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 نیست. میشه نری؟ بمون حالم خوش  -

 

تونستم رس کم موش رو توی نیم حالش خوش نبود و من

م و نوازشش کنم. نیم تونستم ببوسمش و بهش بغلم بگی 

 بگم نگران نباش من کنارتم... 

 کردن نه؟همی   کار ها رو یم

 همینطوری باید مردها رو آروم کرد؟

 بوسید و بهشون از بودن خودت اطمینان خاطر داد؟

گم چقدر باهاش هم دردم و چقدر تونستم بهش بکاش یم

کشم. که چقدر حالش داره زجر یماز دردی که توی سینه

 تونستم یک کلمه هم حرف بزنم. کنم ویل نیمرو درک یم

خونه ی دستهلبه ی مبل نشسته بود که به اپن آشیی 

خونه  اف داشت. منم صندیل می   نهارخوری توی آشیی  ارسی

تش روبروش قرار رو کشیدم به سمت کانیی و از اون سم

 گرفتم. 

ام محکم به این طرف و اون طرف قلبم توی سینه

 ی دو و میداب  بود! . مسابقهدویید یم
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 گفت! سکوت کرده بود و هیچی نیم

بت رو یه لبش رسوند و گفت:   رسی

 

 کردی؟حالت بد بود اون باال چیکار یم -

 

 رسم رو کج کردم و نگاهش کردم. 

 ریز بی   ابروش دا
ی

شت که از چشمم دور یه شکستیک

 مونده بود. 

 چطور ندیده بودم؟

 

 من با نقاشی حالم بهیی میشه!  -

 

 من چطور؟ -

 

شدم ام رو باال انداختم. من با نقاشی آروم آروم نیمشونه

 
ی
ویل از این دنیا خارج و توی دنیای موازیش زندگ
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ها بود. متعلق به من کردم. دنیابی که متعلق به رنگیم

 خته بودم. بود و خودم سا
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از جام بلند شدم و از توی اتاق آرتا چند برگه با 

 و برگه
ی

های مدادرنگیاش آوردم. یه قویط پر از مداد رنیک

 باطله که پشتشون پرینت داشت. 

جلوی آریا گذاشتم و خودم هم رس جام نشستم. مدادها 

هم روی همدیگه  رو روی کانیی خایل کردم و برگه هارو 

 کردم.   مرتب
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. فقط سیع کن روی کشیدن  - بکش... نمیخواد بلد باشی

ی که یم . مهم نیست چی   کشی معنا و مفهوم تمرکز کن 

 داشته باشه، مهم اینه که ذهنت رو روی کاغذ بیاری. 

 

آریا یک راست رساغ رنگ نارنچی رفت. یه جا خونده 

بودم که ذهن پشا نسبت به رنگ نارنچی واکنش نشون 

ابی که رنگ نارنچی دارن میده و معم
وال جذب تمام چی  

میشن. همینم خنده به لبم آورد و خودمم با مداد سیی  

 مشغول کشیدن شدم. 

مشغول کشیدن صوربی که پر از خط و خطوط بود و 

دونستم این سمت برگه رخ چه کش و فقط خودم یم

 اتود زدم. 

با تک مداد سیی  رنگ نقش صورتش رو کشیدم ویل نه 

ودش بلکه خطوط درهیم بود که از صورتش شبیه به خ

 گرفته بودم. 

های کوچیک کشید. دایرهاون سمت کاغذ آریا دایره یم

کرد که از کرد و دقت یمنارنچی رنگ. هرکدوم رو رنگ یم

ون نزنه.   خظ بی 
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ی پنج پر. بعد بعد مشغول کشیدن گل شد... یه گل ساده

 .  از اون هم ماشی   کشید. یه پیکان نارنچی

 

این نقاشی بچگیمه. تمام امتحانای نقاشی اینو  -

 کشیدم. یم

 

 بی استعداد بودی!  -

 

 بعد بلند خندیدم! 

 

شو  - ویل آرتا خییل توی نقاشی استعداد داره. دفیی

 دیدی؟

 

رسش رو تکون داد. آرتا خودش هر شب نقاشیای 

 داد. جدیدش رو با پدرش نشون یم

 

 آیهان به من رفته.  -
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 ش! حنی گند اخلقی -
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 خندید و گفت: 

 

 حنی گند اخلقیش.  -

 

بعد از جاش بلند شد و بی هدف راه رفت نفسش رو 

 فوت کرد و راه رفت. 
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شد گفت که خوش اخلق شده بود. درست وسط نیم

کرد! فکر کن ب اخلقیش داشت با من خوش اخلقی یم

ار ذاشت! یه کام یمگفتم کند اخلقی زندهیه درصد من یم

 کرد به معنای واقیع دهن مهن برام نمونه. یم

 

 دونم باید چیکار کنم. نیم -

 

ها فقط لیوانش رو برداشتم بدون جمع کردن برگه و مداد 

 و گذاشتم توی سینک: 

 

گایه نباید کاری کنیم. همی   که کاری نکنیم خییل کار   -

 کردیم. 
ی

 بزرگ

 

و دنبال ها ویل همیشه وقنی پیگی  نمیشیم دونم نمیشهیم

یم موفقیت باحال تری میاد رساغمون. البته  کار رو نمیگی 

هابی که اضطراب به وجود به نظر فقط توی موقعیت

اومدن موقعیت بدی رو داریم این صادقه! ولش کن 

 خودش درست میشه زیاد دم پرش نشو... 
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م شما هم باهام بیاین کیش!  -  بلیط میگی 

 

 کیش؟  -

 

م رو با شلوارم خشک متعجب چرخیدم سمتش و دستا

ی کیش داره. زنه دونستم که برنامهکردم. اصل حنی نیم

 اومده بود مغز این بچه رو مختل کرده بودا. 

اگر یه فیلم ترگ عاشقانه بود قطعا توی این موقعیت 

ه یم رفت دست مینداخت گردن پشه و با ذوق و دخیی

 اشتیاق فراوون همو میبوسیدن! 

بست کرد و چشماشو یمایزش یمنه شایدم پشه سورپر 

 کرد. توی کیش بازشون یم

 

خواستم تنها برم ویل اینطوری خیالم راحت تره. یم -

 چمدوناشونو حاض  کن بلیط اظافه میخرم براتون. 
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من متوهم بدبختم ویل دوست دارم توی همی   توهماتم 

ش بدم. تهش یا واله و  غرق بشم و دلدادگیمو گسیی

سه یا شکست عشفی شی دام و کارم به تیمارستان می 

 خورم کنج ازلت برمیگزنیم و شاعر میشم. یم

خندیدم و آریا توی توی دلم به افکار خنده دار خودم یم

ی خونه فکر فرو رفته بود. خودم رو به اسپیکر گوشه

رسوندم و روشنش کردم. فلشی که بهش وصل بود پر از 

دییم بود. یه طوری که آهنگای قری و رقیص جدید و ق

. وقنی بتونیم هر روز با بچه ها کیل خوش بگذرونیم

وع شد دوییدم و دستش رو گرفتم کشیدم  موزیک رسی
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. مجبورش کردم باهام برقصه و بلند  وسط سالن پذیرابی

 بلند شعر رو خوندم. 

 

 شب، شب شعر و شوره -

 شب، شب ماه و نوره

 با یار قرار گذاشتم

 دیر کرده راهش دوره

 

دستاشو ول کردم و دستای خودمو به کمرم گرفتم و یه قر 

درشت دادم. انقدر شعر قدییم و نوستالژی بود که منم 

وع کرده بودم به شیوه رقصیدم و جفتک ی قدیم یمرسی

 کردم. پرت یم

 

 شب، مثل همچی   امشب -

 تو زندگیم نداشتم

 پرستمبا اوب  که یم

 آخر قرار گذاشتم
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اولی   بار بود که اون رو این طور  خندید و منآریا یم

اش دیدم. با چشمای تنگ شده و خندان. انقدر چهرهیم

شد این همون آریابی رو عبوس دیده بودم که باورم نیم

 کنم. باشه که تمام مدت باهاش در ارتباطم و یکه بدو یم

 

؟ -  بخون دیگه، یعن  اینم بلد نیسنی

 

 میون خنده گفت: 

 

 بامزه تره! بلدم ویل خوندن تو  -
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نه. شاید جدی جدی باورم نیم  می  
شد داره همچی   حرق 

تب داشت. باید حتما بعد از رقص جذابم تبشو چک 

کردم یهو چهل درجه نشه تشنج کنه بیوفته رو دستم یم

اونوقت خودم به درک که بعدش پس میوفتم جواب 

 رسور رو چی بدم؟

 رو بدم؟خودم دق کنم نیاز نیس جواب رسو 

برای فرار از تخیلت در هم و برهمم عروسک یه چشیم 

که یه دستشم کنده شده بود از روی زمی   برداشتم و 

 ی موزیک رو با میکروفون عروسکیم ادامه دادم: بقیه

 

 شب، شب شعر و شوره -

 شب، شب ماه و نوره

 با یار قرار گذاشتم

 دیر کرده راهش دوره

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

یدم. وقنی آریا وارد عمل باز برای خودم قر دادم و چرخ

شد اونطوری ادای رقص شد اپیلسیون شدم! باورم نیم

جوادی دربیاره و با پاهای باز و دستای پشت گوشش 

وع به رقصیدن کنه.   رسی

وع  با صدای زنونه و ادای جلف  که از خودش درمیاورد رسی

 ی موزیک رو خوندن: کرد بقیه

 

 حاال با هر صدای پابی  -

 لرزهم یمدل تو سینه

 دلواپسیم قشنگه

 ارزهبه عالیم یم

 عشق که میگن همینه

 چه شادی آفرینه

ینه  وای غمش هم شی 

 چقده به دل میشینه
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رفت عقب. من دیگه انقدر اومد جلو و یمسینه لرزون یم

ی آهنگ رو بخونم. تونستم بقیهخندیده بودم که نیم

اومد و به حرکات مسخره و ی چشمم یماشک از گوشه

 خندیدم. ی آریا یمانهاحمق

 آریا دقیقا شبیه به بچه
ی
ای از هاش بود. هرکدوم یه ویژگ

شد شبیه وقتابی که باباشون گرفته بودن ویل دقیقا یم

 . کردم اون رو هم رسگرم کنمآیهان رو رسگرم یم

کف زمی   نشستم و دیگه نتونستم از جام بلند شم. 

یی  قهوه عروسک کنار دستم بود که آریا شبیه به نشس

خونه ای نشست و  عروسک رو از کنارم برداشت و 

 ی موزیک شد: مشغول خوندن بقیه

 

 حاال ای دل من خدا خدا کن -

 صدای پاش میاد یارم و صدا کن

 بپا فرصت و از دست ندی ای دل

 بیا من و تو دلش یک جوری جا کن
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ی   کردی پخش زمدیگه از خنده غش کرده بودم و ولم یم

هابی که اومده بود شدم. آریا هم خسته از قر و قمزهیم

نشست کف زمی   و هیچکدوممون هم برای خاموش 

 کردن اسپیکر اقدام نکردیم. 

خندیدیم. طوری که هر دو نشسته بودیم روی زمی   و یم

ه شد.   آریا دراز کشید و رو به سقف خی 

 

 گایه باید به سبک تو دیوونه بود!   -

 

! منم وقتابی گایه چیه باب  -
 نمیکن 

ی
ا تو خیل که دیوونیک

 نمیکنم خلم... ندیدی چند روز غم و غصه 
ی

که دیوونیک
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چطوری داغونم کرد؟ مگه مریضیم بخاطر هیچ و پوچ 

 رو به خودمون زهر کنیم؟
ی
 زندگ

 

رسش رو به سمتم چرخوند. آب  لبخندش کمرنگ شد و 

 جدی گفت: 

 

گه میشه وقنی یه نفر تونست زهر مارش کنه دیگه م -

؟ زهر مار زهر ماره...  زهر مارو برای خودت عسل کن 

کشه دیگه واینمیسته تو پادزهر ماری که سیم باشه یم

 .  کشف کن 

 

پاشدم موزیک رو خاموش کردم و چهارزانو کنارش 

ی بعدی دپ و نشستم. یعن  یه ثانیه آروم و خوب ثانیه

کرد. اگر خودش داغون. واال که خودش اینطوری یم

 تونست حالش خوب تر از هرکش باشه. خواست یمیم

 

 دوب  خیلیا آرزو دارن جای تو باشن؟یم -
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خودش هم از نظر اجتماغ و ورزشی جایگاه خودش رو 

خواد قبول داشت. نود درصد پشای ایران دلشون یم

فوتبالیست بشن و اون بود. توی یه تیم مطرح بازی 

مه آرزوشو کرد و توی جایگایه قرار داشت که هیم

برد و داشیی  ویل خوشحال نبود. نه از جایگاهش لذت یم

 هاش... نه از لحظه

 

ایط کاریم راضیم.  -  من از رسی

 

اندازی. مگه ویل اینطوری پیش بری اونم به خطر یم -

 فقط خوب بازی کردن با قوای بدنیت به دست میاد؟
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 فهمید. به فکر فرو رفت. بی شک حرفم رو یم

 

تو نیاز داری حال دلت خوب باشه وگرنه همه میتونن  -

به ظاهر آدم موفق و شادی باشن ویل یک ذره توی 

 .  موقعیتشون احساس آرامش نکی  

 

 رسجاش نشست: 

 

ی که با چشم دیدم رو فراموش کنم؟ -  چطوری چی  
ی

 مییک

 

دستم رو به سمتش دراز کردم و با حالت تاسف کجیک 

 نگاهش کردم: 

 

ابا تو ییک خییل ول معطیل هنوز فکر اون پوف برو ب -

سلیطه خانیم؟ منو شست و پهن کرد االن تا قبل اینکه 
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اسمش بیاد یادم رفته بود اونوقت تو بعد این همه مدت 

 .  عزای اون رو گرفنی

 

از جام پاشدم و یه فکر بکر به رسم زد. گوشیم رو به 

اسپیکر وصل کردم و یه چند تا موزیک خارچی از اون 

 که باهاش باید بیی بیی کن  پشت رس هم توی پیل مدال 

 لیست چیدم و دست آریا رو گرفتم و بلندش کردم: 

 

 اولی   هدف!  -

 

؟چیکار یم -  کن 

 

-  !!!  کن 
ی

 قرار شد دیوونیک

 

دستشو کشیدم سمت اتاق خوابش و اصل برنگشتم 

نگاهش کنم چون هزار و یک فکر به رسش زده بود. توی 
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قطعا داشت راجع به من فکرای خندیدم چون دلم یم

 کرد. بدی یم

ی بگه که کشیدمش سمت کلوزت و در  خواست یه چی  

 رو باز کردم. 

دادم دستشو ول کردم و رفتم رساغ همونطور که قر یم

ای که انگار حنی یک عدد هم از اونها کم لباسای زنونه

 هابی که ستاره همانطور رها کرده بود. نشده بود. لباس

اهن ا ز روی چوب لباش درآوردم و پرت کردم توی یه پی 

 ی آریا و گفتم: سینه

 

! باید همه شونو پاره کنیم!  -  بگی 
 پاربی
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 با تعجب اخماشو کشید توی همدیگه و گفت: 

 

 دوب  چقدر پول پای اینا دادم؟ دیوونه شدی؟ یم -

 

ی لباش که خودم برداشته بودم و دستم رو گرفتم به یقه

یه لبخند عریض و طویل زل زدم توی چشمای آریا و  با 

 لباس رو با تمام زورم کشیدم و پاره کردم: 

 

 این پوال برات پولیه؟ -

 

ه شد. پولک های سیاه با تعجب به لباس پاره شده خی 

رنگش روی زمی   ریخته بود و من با آرامش توی هوا 

 دادم. تکونش یم

 

بسوزوب  و به هیچ چند تا از این کمد میتوب  بخری و  -

 جاییت بر نخوره؟
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ی لباس رو دور انگشتم انداختم و اونو توی هوا حلقه

چرخوندم. به دیوار و کیف و لباسا گی  میکرد و درست 

 زدم که بچرخهچرخید ویل تمام زورم رو یمنیم

 

 بگو دیگه!  -

 

اهن نقرهلباش رو روی همدیگه فشار داد و یقه ای ی پی 

 سنی جرواجر کرد. رو با صدای دلچ

 

 اینطوری فایده نداره.  -

 

ون رفت و چند دقیقه بعد دوتا قیچی آورد و  از کلوزت بی 

ای که تمویم هم نداشیی  رو پاره چند تا از لباسای زنونه

ها و مانتوهارو ها پالتو کفشکردیم و لذت بردیم. کیف و 

 کردم که آریا گفت: توی یه چمدون فرو یم

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

؟چیکار یم -  کن 

 

کن  من انقدر بیشعور باشم که بگم کل اینا رو فکر نیم -

پاره کنیم! کیل آدم نیازمند باشن و من و تو با این لباسا و 

 حروم کردنشون عشقو حال کنیم؟

 

قانع شده بود که همراهم اقدام به جمع کردن لباسا کرد. 

همه رو توی چمدون و نایلون های بزرگ ریختیم و 

قط لباسای آریا مونده بود که کلوزت رو خایل کردیم. ف

 اونا هم بخش خودشون رو اشغال کرده بودن. 
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ی به ذهن آریا رسید که خم شد و کشوبی رو باز 
انگار چی  

های کرد و با عشق مشغول قیچی کردن لباس زیر 

متعددی شد که خوشگل موشگل اونجا به نمایش 

 گذاشته شده بود. 

یم و به مهتاب و شوهرش ها رو جمع کردتمام لباس

دیم. ازشون خواستیم تا به هرکش که میشناسن و  سیی

 .  نیازمنده برسونن تا اونا هم بتونن استفاده کی  

کردم حال آریا خوبه. آریابی که برای برگردوندن حس یم

بچه ها از مهد با من همراه شد و خودش پشت فرمون 

 نشست. البته این بار با ماشی   خودش. 

ها تا ته زیاد کرد و با خواننده خوند تا به بچه موزیک رو 

رسیدیم. یک راست به سمت رستوران روند و با اینکه 

ای نبود ویل ها توی رستوران کار سادهمهار کردن بچه

 با خنده و رسخوشی 
ی

تونست خوشحالشون کنه و همیک

 ناهارمون رو خوردیم. 

 

*** 
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ولیت آقای فروهر اینطوری که نمیشه، برای من مسئ -

 داره. 

 

کن  یه اتاق جا زوجتک نفش بخونم قبول یممن همی    -

احت کنیم؟  بدی ما بریم اسیی

 

زد و البی من با لبخند همونطور که با دستاش حرف یم

 حسابی حرص درمیاورد گفت: 

 

ی... نامهفقط عقدنامه، یا صیغه -  ی محرص 

 

یک
ُ
 ای گفت و همونطور که آیل رو توی بغلش گرفتهآریا ا

 بود چرخید و گفت بریم. 

 

خوای کجا کجا بریم؟ وسط شهر غریب با سه تا بچه یم  -

؟ خب دوتا اتاق یم  گرفتیم دیگه. هتل پیدا کن 
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 مرتیکه میگه پره. نشنیدی مگه؟ -

 

فیسم خوابید. وسط گرمای ذوب بازار کیش آالخون 

 دادن. واالخون شده بودیم یه اتاقم بهمون نیم
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 ات پیشته؟ناسنامهش -

 

با تعجب آیهان رو توی بغلم جابجا کردم. دیگه دستم 

شکست. انگار خودم چقدر بودم که آیهانم داشت یم

 بغل کنم. 
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 آیهان رو بده بغل من.  -

 

-  .  راستش باورم نمیشه انقدر با شعور شده باشی

 

بهم چشم غره رفت و با یه دست آیل رو بغل گرفت و با 

ی بغل وقت بهونهرو. آیهان هیچدست دیگه آیهان  گی 

اش کرده کرد ویل انگار گرمای هوا به شدت کلفهرو نیم

 بود. 

 

سیم دنیس...  -  پس گ می 

 

احت یمیکیم تحمل کن پشم زود یم -  کنیم. ریم اسیی

 

آریا آیل رو به سمتم گرفت و اونم از خدا خواسته 

هاشو به سمت خودش رو پرت کرد توی بغلم. قدم

 بان برداشت و گفت: نگه
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د  - اینجا جابی که بشه یه دو ساعنی بچه ها رو سیی

 بهشون ندارن؟

 

ب  فقط خدا میدونه چی توی رسش بود که به زور و ض 

یه مرکز خریدی پیدا کرد که توش شهربازی داشت و 

ه. تونست بچهیم ها رو دو سه ساعنی بهشون بسیی

و آرتا ی خودشم در اختیارشون گذاشت و آیهان شماره

هابی که همسن و سال رو که با دیدن وسایل بازی و بچه

 کامل 
ی

خودشون بودن گل از گلشون شکفته بود و خستیک

 از یادشون رفته بود اونجا تنها گذاشتیم. 

آیل همچنان بغل من بود. آریا ماشین  که اجاره کرده بود 

هم تحویل گرفت و من عی   عروسک کوگ فقط دنبالش 

 دوییدم. یم

 

 ات رو آوردی دیگه؟شناسنامه -

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

اش رو توی جیب شورتش بابا آدم مسافرت شناسنامه -

داره. پیشمه دیگه. مگه خونه بخوای اجاره کن  به نگه یم

 ی من نیازه؟ خونه که عی   هتل نیست. شناسنامه

 

 

 

 

 

 241#پارت_ 

 

همونطور که با ژست مخصوص خودش پشت رل 

 د باال: نشسته بود چرخید سمتم و ابروشو دا

 

 شورتت انقدر قابلیت داره؟ -

 

 هان؟ -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

ل یمخنده کرد ویل من از حرفاش اش رو داشت کنیی

؟ ی رسدرنمیاوردم. چه قابلینی  چی  

 

-  ...
َ
د
َ
...د

َ
...د

َ
د
َ
د
َ
 د

 

آیل رو توی بغلم فشار دادم و تا میوتونستم چلوندمش. 

خندید و رس و صورتش رو محکم بوس کردم و اونم یه یم

روی صندیل کودک نبود و داشت جلو توی بغل از اینکه 

ون نکاه یم  کرد ذوق زده بود. من از شیشه به بی 

 

من فدای تو بشم؟ من قربوت قد و باالت بدم؟ من  -

 بخورم تورو؟

 

گرفتم با ی قندکش رو آروم گاز یمهمونطور که چونه

ین زبوب  باباشو صدا زد.   شی 
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 بابا!!!!  -

 

 زنه. صدا یمهوی کله پوک داره تورو  -

 

 آریا به سمتم چشم غره رفت و آیل رو مخاطب قرار داد: 

 

جون بابا... عمر بابا، بابا دور چشمای ناز گردالیت  -

 بگرده. نفس بابا کیه؟

 

آیل با شوقی که یکم مخلوط خجالت داشت و صداشو 

 کرد گفت: جیغ جیغو تر یم

 

 َمن...  -

 

 ناز بابا کیه؟ -
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و خجالنی که باعث شد رسش رو  این بار با شتاب بیشیی 

 ی من فرو کنه گفت: توی شونه

 

 من... من...  -

 

 لوس باباش کیه؟ -

 

 من...  -

 

؟ آخ من قربون لوس خودم بشم. یه  - آخ تو لوس بابابی

دخیی دارم شاه نداره، صوربی داره ماه نداره. از خوشگیل 

 تا نداره... 

 

 کشید. کرد و جیغ یمآیل هم ذوق یم

خندیدیم و از حرکات لوس و دوست داشتن  آیل یم با آریا 

 به هم نگاه میکردیم. 

 جلوی یه ساختمون ماشی   رو نگه داشت و گفت: 
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ات رو بده ببینم از توی اون شورت جادوییت شناسنامه -

 چی برای من داری مارکو؟

 

 

 

 

 

 242#پارت_ 

 

ن  توی شورتت؟ بابا با ات رو یمپیف! تو شناسنامه -
ُ
ک

 ی من چیکار داری؟ مهشناسنا

 

 پیف؟  -
ی

مگه هر لحظه باد در میدی که به شورت مییک

تشون! 
 بعدم خودت گفنی میذارن توی جیب رسیُ
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ل یمخنده دیدم چطوری کرد ویل من که یماش رو کنیی

نه نفهمم داره یم  خنده! داره زور می  

 

آره بابا من بیس چاری در میدم. ولم کن دیگه برو  -

 و گرو بذار بی کس و کار گی  آوردی؟ی خودتشناسنامه

 

آیل خم شده بود و سیع داشت با همه چی   بازی کنه. 

آریا هم عینکش رو گذاشته بود باالی رسش و چشمای 

 سیاهش رو بدون کینه بهم دوخته بود. 

اش با من عصباب  نباشه؟ این گ یاد گرفته بود همه

فتشم جای شکر داشت!   پیشی

 

نه کرایه کنم؟ هتل پنج ستاره خوام خو من گفتم یم -

گرفیی  برام من برم خونه کرایه کنم رس هر شام و نهار 

 بدبخنی بکشم؟ 

لبامو مایه کردم و چشمام رو به یه سمت کشیدم. پس 

 چیکار میتونست داشته باشه؟
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آیل که لبامو دید خودشو به سمتم پرت کرد و خواست 

آیل ببوستم که خودم گرفتم و چلوندمش. همونطور که 

 دادم و میچلوندم گفتم: رو قلقلک یم

 

 خوایش چیکار؟خب پس یم -

 

 ات کنم مغز متفکر! خوام صیغهیم -

 

های آیل خشک شدم. وسط قلقلک بازی و خنده

 ات کنم! گفت میخوام صیغهریلکس نشسته بود یم

یه نگاه چرخوندم دیدم جز آیل هیچی دم دستم نیست و 

یارم. از خی  چشماش تونم باهاش چشماشو دربنیم

 ی بازوش کردم. گذشتم و مشت دست چپم رو حواله
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به نزده بودم که مشتم رو گرفت و گفت:   هنوز یه ض 

 

، یه صیغه نامه  - عاشق چشم و ابروت نیستم دنی  

یم بدیم اون بی صاحاب بذارن بریم باال. یم  خوایم بیی

 

یاه رو نگاه من با چشمای گرد و قلمبه داشتم کلغ س

خواد کردم کور از خدا چی یمکردم و توی دلم فکر یمیم

خوام دو تا دو چشم بینا! مِن دنی   پرستار از خدا چی یم

نظر نگاه عباس کچل خان کلغ سیاه! اونوقت داشت 

 گفت صیغه کنیم... یم

 

َوزن، مگه من از این دخیی صیغه -
َ
ایام برم داری مرتیکه گ

ی محرص  صیغم کن    خواد؟؟ اصل مگه اذن پدر نیمبیی
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مت عروست کنم  - دنی   منم همچی   دوس ندارم بگی 

شی بموب  توی دبه ترشیای مامانت... یم خوام دو روز نیی

 هام کنارم باشن هرگ تو یه اتاق نباشه! اومدم سفر بچه

 

آقا من اصل از صیغه خوشم نمیاد. یه حس بدی 

م. حس این زن خرابا که روی خرایم ب بازیاشون اسم گی 

ستانم که یم گفیی  با محرمیت میذارن. یا دوستای دبی 

دوست پشمون صیغه خوندیم محرم بشیم! خب چه 

یم اتاقای جدا...   کاریه می 

 

 راجع به من چی فکر کردی؟ -

 

کنم. اصل توی دنی   بخدا من راجع به تو اصل فکر نیم -

جایگایه نیسنی که برای فکر کردن بهت وقت ضف 

 ات رو بده مسخره بازی درنیار. نم. شناسنامهک

 

م با تردید شناسنامه ام رو درآوردم ویل قبل از اینکه بگی 

 سمتش از دستش دور نگه داشتم و گفتم: 
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-  ...  بخدا اگر ازم سوء استفاده کن 

 

 تو به من تجاوز نکن  من کاری به کارت ندارم!  -

 

 پید. ی قرمزم رو توی هوا قاو خم شد و شناسنامه

 

 

 

 

 

 244#پارت_ 

 

س  آی خدا این وسط اسهال شده بودم... انقدر اسیی

داشتم که خودمو سفت کرده بودم یه وقت خدابی نکرده 

خرابکاری بار نیارم. از اون طرف هم آیل بچم انگار به 
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درد من دچار بود که حسابی خوشبو کننده زده بود توی 

 کرد. فضای ماشی   و من رو مستفیض یم

ت بگه تو ماتحتت انقدر عروسیه که منجر به ییک نیس

این مصیبت شده! خودمونیما توی رویاهام زنش شدن 

دیدم چه برسه واقعیت. حاال باید بشینیم رس رو نیم

 ی عقد؟سفره

بعد من چند تا عکس از خودمون توی فضاب مجازی 

پخش کنم و شایعه سازی کنم اوف... چقدر لذتبخش. 

 منم بشم شاخ مجازی! 

 میدونم باید چیکار کنم،  برم عکسش رو روی اصل 

ام خالکوبی کنم همه جا هم پخشش کنم بعدش سینه

 ای آریا فروهر! بنویسم خودکشی زن صیغه

کنم از خودم عکس ی خودکشی درست یمیه صحنه

م. دیگه معروف میشم تامام! اونوقت دیگه  میگی 

 تونم رسم رو بخارونم. انقدر پول درمیارم که عشقنیم

 کنم. یم

 

-  .  بیا پایی  
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م پریدم  در ماشی   باز شد و هم من از رویای هیجان انگی  

ون هم آیل مجبور بود از محیط خنک و خوب ماشی    بی 

ون منتقل بشه و ذوق بشه.   به بی 

 

 جا بخونه... گفنی بیاد همی   گرممونه! یم  -

 

آریا چشم غره رفت و آیل رو بغل گرفت. منم خسته و 

 اشی   پیاده شدم. کوفته از م

هنوز شوک اولی   پرواز زندگیم هضم نشده بود که باید 

 شدم! ی آقا یمرفتم توی محرص  و صیغهیم

ای خدا چی میشه یدونه از اون بوس فرانسویا هم بذاری 

برام؟ یه شبم توی بغلش بخوابم..و نه از اون بغل ها 

قول میدم با لباس اسلیم و چادر باشه فقط بغلم کنه! 

 شد واقعا؟یین  خدا چی یمآیی
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 پیس پیس...  -

 

 با چشم غره نگاهم کرد و در ماشینم بست. 

 

 گم االن زنت میشم؟یم -

 

 رو ابرابی نه؟ -

 

اوووووف چه جورم، فقط تو آسمون رویای تو بوی  -

؟توالت میاد. حس نیم  کن 
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جلوی آسانسور محرص  وایساده بودیم و من هم که 

 نگار نه انگار کهبیخیال ا

 خوام برم محرص  زن این یارو بشم. یم

بینی آیل رو کشید عقب خم شد و از پشت شورت و مای

 که هردومون شیمیابی شدیم! 

 

کنم باید بابا جان من دارم یه خل دیوونه رو عقد یم -

م تو چرا رگباری زدی؟  اسهال بگی 

 

 بعد یه پیف بلند باال گفت. 

 

 بینی داری؟مای -

 

الیف الزیم خوای که متاسفانه ایزیاگر برای خودت یم -

بینی نهایتا جواب آیل و آیهان رو بده ویل برای آیل مای

 دارم منتظرم برم باال عوضش کنم. 
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در آسانسور رو کشید عقب و در عجبم که وایساد اول 

من برم تو و بعد خودش وارد شد. انقدر با شخصیته که 

 ه! این کاراش برام تعجب آور 

 

گفتم شاید برای خودت ایزی الیف داشته باشی ات   -

م  . قرض بگی 

 

 ی آسانسور و گفتم: تکیه دادم به دیواره

 

نه ویل برات میخرم همیشه میذارم کیفم الزم میشه.  -

 میگماااااا... 

 

حرفو عوض کردم و آیل رو توی بغلم جابجا کردم چون 

روز بزرگ  خییل دستم درد گرفته بود. آیل هم ماشاال هر 

 ام در مقابلش توان نداشت. شد و کم کم جثهتر یم

 پرسشی نگاهم کرد که گفتم: 
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؟ -  عی   این خارجیا بعد عقد باید بوسمم بکن 

 

 دست به سینه زد زیر خنده! 

 

خوای تخت سفید هم بگم برامون ها! یمخوشت اومده -

آماده کی   رویچش با حوله دوتا قوی سفید عاشق 

گای رز قرمز...  درست کی   با یه  قلب قرمز بزرگ از گلیی

 

 

 

 

 

 246#پارت_ 

 

با حالت چندش طور دستم رو زیر باسن آیل نگه داشتم 

 و گفتم: 
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ت بده برو اون قلب و قو و فلن رو  - نه داداش خدا خی 

 .  با ییک دیگه بکش... مرتیکه هی  

 

 کنم. حاال چون بوس دوست داری بوست یم -

 

ره رفتم که با خنده در رو جدی نگرفتمش و بهش چشم غ

باز کرد و خودش داخل شد. یه محرص  کوچیک که درش 

هم باز بود. ُمخش چطوری کار کرده بود که باید همچی   

 کاری کنه؟

از آقابی که همون جلو نشسته بود آدرس دستشوبی رو 

گرفتم و رفتم آیل رو بشورم. حاال توی اون وضعیت 

 ض کنم! خواستم دوباره پوشکشو عو چطوری یم

کرد تو اون هوای گرم زیر شی  آب داشت آیل که کیف یم

 اومد. شد صداشم درنیمخنک یم

ی با هزار بدبخنی شستمش و روی دوتا صندیل که گوشه

اش رو تنش بینی محرص  بود و دور از دید نشستم و مای

 کردم. 
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انقدر رسحال شده بود که با کفشار سوت سوتیش که از 

بودم راه افتاد وسط محرص  و رس و  توی ساکش پیدا کرده

کرد که یه صداشونو صدا به پا کرد. انقدرم ذوق یم

 درمیاورد. 

روی صندیل کنار هم نشستیم و من یه چشمم به آیل 

نشسته بود  بود که خرابکاری نکنه. مردی که پشت می   

 گفت: 

 

هللا الرحمن رحیم. انشاهللا که خوشبخت باشی   و بسم -

 ی آقا زیر سایه
ی
. اقای امام زمان زندگ وع کنی   تون رو رسی

فروهر بنده خییل خوشحالم که من رو قابل خودتون 

 تونم این عقد فرخنده رو ثبت کنم. دونستی   و یم

 

خواد عقدمون کنه. بابا دو روز گفت انگار یمیه طور یم

یم. صیغه  مون کن بریم هتلمونو بگی 

ویل  دادمباید یه ساعتم صحبت کردنشون رو گوش یم

یهو وسط حرفاشون که اصل بهش توجیه نداشتم یه 

ی شنیدم که کرک و پرم ریخت!   چی  
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؟ -  که گفتی  
اب   مهریه همون می  

 

 بله نوشتی   دیگه؟ -

 

رسید و مرد محرص  دار که حدودا پنجاه ساله به نظر یم

اهن آبی   اش پوشیده بود گفت: یه کت طوش روی پی 

 

 یک ساله...  -
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 چرخیدم سمتش.  ای گفت و من شوکهآریا بله

 

گردن و ایشاال توی این یک سال پدر خانمم هم بریم -

 کنیم. دائمیش یم

 

 ی زهرا. ی خانم فاطمهانشاهللا. زیر سایه -

 

 یک سااااااال! 

کوبیدم توی پهلوش که اونم یه نیشگون ریز از پهلوم 

 گرفت. 

 خواستم یه چی   بگم که آقاهه گفت: 

 

ان سیصد و پنجاه ملیون تومان، نقدا... و  - مهریه به می  

 نامه یک ساله. همچنی   مدت صیغه
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من همچنان کرک و پر ریزون آرنجم توی پهلوی آریا بود 

تونستم بکوبمش بهش. سیصد و ویل شوکه بودم و نیم

 دادم. ای که باید به اکیی یمی بدیهپنجاه ملیون به اندازه

شم؟ البته ترش یمکنه من عاشقگفت اینطوری یمنیم

 دونست! که اون نیم

کردم توی شد مثل من پش بودم بهش تجاوز یمکاش یم

کردن عقدش ی تجاوز یم گرفتنمون و مجبورم یمصحنه

 !  کنم! هیع چقدر هیجان انگی  

ا نیمچه مسخره  تونیم تجاوز کنیما... اس ما دخیی

توی دلم جا تو دلم گفتم احمق اینطوری خودتو بیشیی 

تونم ازت دل بکنم که. حاال هرچقدرم از کن  نیمیم

تونم حس نکنم واقیع یک صیغه و اسمش بدم بیاد نیم

 !  ساله شوهرم میشی

 

خونم و شما باید بگی   قبلُت تزوی    ج لموکلنی بنده یم -

 آریا... 
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ی کچل عباس کلغ  آخ من قربان این کله قرمه سیی 

اش وسط یه عالمه داشتهبشم... دردش به رسم که مغز ن

ی گی  کرده بو گرفته! قرمه  سیی 

رسم رو که تکون دادم آیل به پام چسبید. نگاه متعجبش 

 رو دیدم ویل نتونستم عکس العمیل نشون بدم. 

 

به نام خدا، زوجت موکلنی دنی   موکیل آریا ق  المدة  -

 المعلومه عیلی مهرالمعلوم... 
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ای که برام تعیی   کرده م یا مهریهکردبه مدتش فکر یم

 بود؟ 
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زد که انگار دنبالش کرده باشن! قلبم انقدر تند یم

ی یک ساله، محرم آریا فروهر... همون کش که صیغه

ا براش رس و دست به ادعای خودش همه ی دخیی

. یم  شکسیی 

 لب زدم: 

 

 قبلت تزوی    ج لموکلنی آریا...  -

 

ن. حنی یادم دیگه نشنیدم که چی گفیی  و چی شنید

ی صیغه نامه رو گرفتیم و از نیست گ بود که برگه

ون زدیم. آیل رو هم من بغل نگرفتم و آریا  محرص  بی 

 بغلش کرد. 

ی صیغه نامه و برداشیی  کمیی از دو ساعت گرفیی  برگه

ی داد و تموم پشا طول کشید. نیم دونم چقدر زیرمی  

ویل آریا با  شد!البته پشا خییل هم مشتاق نبودن که بیان

ی استخر اونا رو راض  کرد تا بریم هتل و یکم دادن وعده

احت کنیم  . اسیی
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اتاقمون رو گرفتیم و نرسیده آریا خودش رو روی تخت 

 دو نفره انداخت. 

ی بزرگ نگاهمو توی اتاق چرخوندم و رفتم سمت پنجره

اتاق. فضا بزرگ بود ویل فقط یه تخت دو نفره داشت 

ها باید واقع من و بچهالش کرده بود. در که خود آریا اشغ

 خوابیدیم. نشسته یم

آیهان و آیل هم انقدر خسته بودن که رفیی  کنار آریا و 

ی کرم رنگ دراز کشیده خوابشون برد ویل آرتا روی کاناپه

 کرد. بود و با موبایل باباش بازی یم

ون نیومده بودم. منظره ی جلوی روم هنوز از شوک بی 

خواست کاغذ و قلم بردارم و با بود که دلم یمبه قدری زی

 اتود بزنم. 

ای که ساحل زیبا و دریای بی عیب و نقص جنوب. آبی 

خورد و من  اتنها نداشت و با خط افق در هم گره یم

که... همی   چند دقیقه قبل قبلُت گفته بودم و محرم اوم 

مرد روی تخت شده بودم. فقط برای اینکه بتونیم توی 

 اق بمونیم! این ات
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ی صیغه اش شده بودم احمقانه بود که بخاطر چنی   چی  

زدم و گول یم  تر اوب  بود که انگار خودم رو ویل احمقانه

 . خواستم از این موقعیت خوشحال باشمیم

تونستم واقیع به این احساسم پر و بال بدم من  که نیم

گول بزنم که شد دلم رو خوش کنم و خودم رو  حداقل یم

 االن زنش شدم! 

واقعا زنش شده بودم. نه چک و نه چونه! نه تورو خدا 

میخوای این کوه غرور چک و چونه هم بزنه! ندیدی 

خواست بزنه دک و دهن ستاره رو فرش مگه چطوری یم

کنه... عشق و عاشفی رسش نمیشه ادعا میکرد عاشق 

 اون بوده. 
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 نه خب اون خیانت کرد... 

گی  بودم و گیج و منگ یه ملفه برداشتم روی با افکارم در 

اون ییک کاناپه دراز کشیدم ویل ملفه همونطور تا شده 

 روی پهلوم موند و من خوابم برد. 

اومد و ملفه هم چشمم رو که باز کردم هیچ صدابی نیم

 تا زیر سینه ام کشیده شده بود روم. 

کردم حاال خودم شده من همیشه همه رو مسخره یم

کردم. هموب  اوب  که برای خودم داستان رسابی یم بودم

ی روش رو به اهمیت داشیی  برای که یم.خواست ملفه

تونه آریا ربط بده و اصل هم براش مهم نبود که آریا یم

مغزش خایل کنه و تنها دلیل  تی  خلص توی 99هر ثانیه 

ی جذاب فقط و فقط حضورش کنارشون توی این جزیره

 فروهر بودن!  های آریا بچه

ها همونطور خیس و در اتاق با صدای بوق باز شد و بچه

مایو پوش اومدن توی اتاق. یه لحظه از جام پریدم. اصل 

 ذاشیی  اینطوری با حوله بیان باال؟مگه یم

هاش. آیل آریا لباس تنش بود و حوله هم روی رسشونه

خوشحال با چشمای قرمز شده دویید کنارم و آرتا هم 
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وع به تعریف از برنامهمثل ه ی ساعت قبلشون میشه رسی

 کرد. 
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آیل رو خیس خیس بغل کردم و دست آیهان هم گرفتم 

 بردمشون سمت حمام. 

 

یم ویل اون گفت  - دنیس من به بابا گفتم خاله دنیسم بیی

 . احت کن   تو خوابی خسته شدی. باید بذاریم یه وقتا اسیی
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این یابو علف  کچل کلچه  واال که تقصی  من نیست

 اومد. زیادی مهربون شده بود اصل هم بهش نیم

 داد زدم: 

 

 هاپو بودن بیشیی بهت میاد.  -

 

 هرچی به وقتش.  -

 

ها رو کردم توی حموم و نذاشتم لباساشونو دربیارن. بچه

 خودمم با همون لباس رفتم توی حموم. 

 نشوندمشون توی وان و اونا هم که عشق آب بازی اصل 

انگار نه انگار االن از استخر اومدن بازم مشغول بازی 

 شدن. 

 

 آریا...  -
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صداش زدم ویل بدون جواب دادن اومد جلوی در 

 حموم. 

 

 در رو باز کنم؟ -

 

ا هم این پخمه داشت اجازه یم گرفت؟ کودن این چی  

 حالیش میشه؟

ل کنم. ام گرفته بود نیمخنده  تونستم خودمو کنیی

 

 فروهر! من لختمممم.  وااااای آقای -

 

 خاله دنیس لخت نیسنی که لباس داری.  -

 

شونم با دقت به لباسام نگاه کردن و من از دوتا دیگه

 و بچگیشون غرق لذت شدم. فداشون شم که 
ی
سادگ

 ان. انقدر پاک و کوچولو 
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دورت بگردم با اون خاله دنیس گفتنت. داشتم با بابات  -

 کردم. شوچ  یم

 

نموند و در حموم رو باز کرد ویل تو رو  دیگه آریا منتظر 

 نگاه نکرد. 

 

 چیکارم داری؟ -

 

 خواستم بگم بیا بشورمت... هیچی یم -

 

خدایا این مغزم داره؟ بخدا اگر مغز داشت که درسشو 

اش از اون چمنا که روش خوند. جای مغز توی کلهیم

 دوعه ریخیی  و پرش کردن یه وقت کش شک نکنه. یم
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 درارم لباسامو؟ -

 

 رسخوش! درو باز کن ببینمت!!!!  -

 

 توی یه دستم بود که زل زدم بهش:  شامپو بچه

 

ون خشکشون کن لباس  - دونه دونه میدمشون بی 

 تنشون کن. 

 

؟ -  خودت مگه کچی

 

 نالون غر زدم: 
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 آریا!!!!  -

 

 جانممممم...  -

 

االغ بیشعور! رسی    ع رومو گرفتم که از چشمام حال دلمو 

ون. چرا اونطوری یم کن  آخه نامرد؟ جانم و نکشه بی 

 زهر مار. واسه من مهربون بازیش گرفته. 

 صدای تلفن مجبورش کرد که بگه: 

 

 پشت رس هم نفرستشون. آیهان آخری باشه.  -

 

آرتا خندید و همینطور که آیهان داشت من رو مستفیض 

 پاشید گفت: کرد و هرچی آب بود روم یمیم

 

 کنه! میده آیهان حرف گوش نیمبابا هم فه -

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

، هر  آرتا نیاز داشت هر لحظه و هر زمان تاییدش کن 

ین پش دنیابی و همه ی دقیقه بهش یادآور بشی که تو بهیی

کارای خوب رو تو انجام میدی و ما به شدت ازت راض  

 هستیم. 

 

ی تو بشه از تو آیهان کوچولوعه هنوز، اونم اندازه -

ه. ی کارای خوب رو یهمه  اد میگی 

 

 و این شده بود دیالوگ هر روز من... 

آرتا رسش رو تکون داد و من شامپو رو اولی   نفر روی رس 

خودش ریختم و شستمش. انقدر خسته بودن که خییل 

 .  هم به آب بازی اضار نداشیی 

ون  آرتا رو اول و بعد آیل و در آخر آیهان رو فرستادم بی 

  و خودم یه دوش جزب  گرفتم تا برم
ی
به آیهان رسیدگ

 . کنم

ی من اینکه انقدر آریا فهمیده و با شعور شده بود و حوله

رو گذاشته بود روی در یه طرف و اینکه داد و قالم راه 

 انداخت ک بدو بیا یه طرف دیگه. نیم
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یحس میکنم کله  ایش یه وری خورده بود. ی قرمه سیی 
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هرچی جون میکندی باز رو یه طور پیچیده بودم که حوله

شد. حجابش از چادر رس کردنم کامل تر بود. انقدرم نیم

هزار هللا و اکیی قد و باالم بلنده که قشنگ به قوزک پام 

ترسیدم زمی   بخورم. رسید و هر بار قدم برمیداشتم یمیم

از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون که خودم حوله 

ی  هم مال جناب فروهر نداشتم این حوله روبدوشامیی

 بود. 

دونی   یا باید بازم بگم که داشتم وسط بوی تنش یم

 کردم؟عشقو حال یم
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اش تنمه که هیچی آقا من انقدر خرکیف بودم حوله

بیخیال لباس پوشیدن دوییدم و آیهان رو زدم بغلم. 

انقدر قلقلکش دادم و خندیدم که اونم غش و ضعف 

ی لباسا  شو تنش کردم. کرد و من در حرکنی گانگسیی

کردی. وسط بازی شدی و بازی یمبا آیهان باید همراه یم

ی ازش بخوای. و کارتون یم  تونسنی هرچی  

 

 اس؟اینا رو بپوش ببی   بهت اندازه -

 

یه لحظه از جام بلند شدم و به سمنی که آریا اشاره 

کرد نگاه کردم. چند تا ساک دسنی سفید رنگ روی یم

 کاناپه بود. 

 

 ه؟اینا چی -

 

لباس و خرت و پرت. با مهد هتل صحبت کردم امشب  -

 باید بریم کنشت یه دو ساعنی بچه ها رو نگه دارن. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

ش چی باید بگم. من و نیم دونستم باید از شوک خیی

کرد. زبونم از مغز آریا... کنشت... اصل ذهنم یاری نیم

 پوکم بدتر بود. 

 

 من؟ -

 

ایط ای اینجا هست که و کس دیگه  جز تو  - اجد رسی

 کنشت اومدن باشه؟

 

چرخیدم و پشت رسم رو نگاه کردم. نه واقعا کش به جز 

من نبود! اونوقت این میخواست با من بره کنشت! یا 

مغز خر گاز زده بود یا واقعا واقعا دیوونه شده بود باید به 

 کردیم. امی   آباد معرفیش یم
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کش بخواد با من جابی اوال که من خودم لباس دارم،   -

بره نیاز نیست برام لباس بخره آقای فروهر. شما آقابی 

ی ممنون منو همراه خودتون اوردین سفر واقعا تجربه

خوبیه. نیاز نیست مهد هتل زحمت بکشن من خودم 

 ها هستم. کنار بچه

 

اومد پازل چوبی آیل رو رها کرد و از کنارش بلند شد. یم

اومد تا دقیقا اال تر و باال تر یمنزدیک و من قلبم یه ب

وقنی فاصله مون کمیی از یک میی شد قلبم درست پشت 

 دندونام بود. 

 

برات لباس نخریدم که غرورتو خرد منم. قطعا لباسابی  -

هاس. دقت که شب باید تن خودمم بکنم توی همی   پک
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شون یک مارک زده شده. انقدر بین  که روی همهکن  یم

 ن برای چیه؟جبهه نسبت به م

 

گفت! جبهه گرفته بودم اونم بخاطر چند واقعا راست یم

دست لباس که حنی بازشون هم نکرده بودم. ویل من 

تمام ذهنم برام یه پیش نوشته داشت و دیفالت فکر 

م کنه و بگه تو کردم که آریا یمیم هیچی نیسنی  خواد تحقی 

 ه! ات کردم فقط بخاطر گرفیی  این اتاقاگر االن صیغه

 

پوشیم تا یه برندی لباس فرستاده و ما طبق معمول یم -

ی  دیده بشه. فکر نکنم دعوت به کنشت معی   ملک چی  

باشه که هرکش حاض  به رد کردنش باشه. دعوت بودم 

 . احت میکن  یم یه شب هم اسیی  گفتم با هم می 

 

گرفتم و بیشیی بهم نزدیک   ام رو بی دلیل جلوی حوله

شده بودم. آریا چنی   قصدی  کردم. حسابی ضایع

 نداشت و من اینطور برداشت کردم. 

 چشمم رو ازش دزدیدم و گفتم: 
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 ممنون ویل فکر نکنم درست باشه با شما بیام کنشت.  -

 

 چرا؟ -

 

ی شناخته شده هستی   و به هرحال شما یه چهره -

 حضور من کنارتون فکر نکنم درست باشه. 
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د که حرف الیک و بیخود بزنه و یا داصداش نشون نیم

گفت و ازم بخواد تعارف کنه. انگار واقعا داشت جدی یم

 خواست همراهش بشم. یم

 

اتفاقا دقیقا همی   االن وقتیه که من نیاز به حاشیه  -

کشونه سمتم و بیشیی دیده دارم. حاشیه نظر مردم رو یم

میشم. در ضمن، فکر کنم کامل قابل اثبانه که زنم 

... مگه نه؟هس  نی

 

یک خندیدم و لبم به طرز احمقانه ای کج شد. هیستی 

 فرو کردم.  موهام رو توی کله حوله

 

آهان، میگم جناب فروهر براش سود نداشته باشه  -

هاش توی عموم دیده بشه. حاض  نمیشه با پرستار بچه

 البته دلییل هم نداره دیده بشه. 

 

زدم ته گلوم تا راهش خوردم. باید تلمبه یمبغضمو فرو یم

 !  باز بشه و بغضا یه پشت رس هم گی  نکی  
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من به دنی   درونم نیاز داشتم که ساعنی چند بار یاداور 

بشه من در حد این مرد نیستم. این مرد ممکن نیست من 

 رو بخواد. 

فت؟  چرا بازم یادم می 

 

 کنم. لباسام رو بپوشم بعد میام بازشون یم -

 

-  ...  دنی  

 

ادم و رفتم رس چمدونم. چمدوب  که توش جوابش رو ند

هاش لباسای خودم بود و یادم میاورد فقط پرستار بچه

هستم و توی عموم حاض  شدنم باهاش فقط و فقط 

 بخاطر حواشی مورد پسندشه! 

از اینکه دیگه صدام نکرد و دیگه بحث رو کش نداد باید 

خواست صحبت شدم. واقعیتش دلم نیمازش ممنون یم

هش و من اوب  باشم که از رس ناتواب  سکوت کنیم و ت

 کنم. یم
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رفتم توی حموم و لباسام رو تنم کردم. موهای خیسم رو 

سشوار کشیدم و صافش کردم. عادت نداشتم هر روز 

شدم و هر روز موهام رو صاف کنم چون واقعا اذیت یم

رفیی  باال خوردن و یمشد فر یموقنی یه ذره گرمم یم

 دم. شحسابی کلفه یم
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ره خوره یمحاال یه بلند کن این موها رو... انقدر فر یم

 باال که انگار نه انگار. 

وقت گذاشیی  برای صاف کردن موهام فقط برای این 

بود که یکم بیشیی از چشم آریا دور بمونم و همینم شد. 

ون دیدم تمام پاکتای لباس ها وقنی از رسویس رفتم بی 
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د دست لباس زنونه و چند دست هم خایل شده و چن

 ها ولو افتادن. مردونه روی کاناپه

ها بجز کرد و بچهآریا نشسته بود و با گوشیس بازی یم

 آیل هرکدوم یه طرف غش کرده بودن. 

شون رو داشیی  عجیب بود که دومی   خواب روزانه

 کردن. یم

ه  آریا یه نگاه بهم انداخت و من دوست داشتم دلیل خی 

ایش فقط خودم باشم! فقط حیف که لحظه شدن چند 

 من اوب  نبودم که نظرش رو جلب کنه. 

ها! نه شاهزاده و گدا فت و فراوونه ویل من نمیگم نمیشه

و آریا نشدب  ترینشونیم چون به نظر اون من هیچوقت 

ه! من یه هوی    ج  گدابی نیستم که دل شاهزاده رو بیی

ی ام... همینو میگه دیگه نه؟  اسمارتی  

یموه هامم بازیگوشی ام رو پشت گوشم فرستادم و چیی

ون. رفتم سمت لباسابی که روی مبل بود  کردن اومدن بی 

و اولیو برداشتم. یه تاپ حریر که با بندای نازک و دوتا 

بودن حریرش زیبا شده بود. به نظرم ساده بود و جذاب. 
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ی  درسته که شبیه به من نبود و هیچوقت چنی   چی  

 داشتم.  نداشتم ویل دوسش

 

؟نیم -  پوشی

 

یه نگاه به بنداش کردم. زیادی باز بود. درسته که من 

کردم و  حجابی هم نداشتم ویل نه آستی   کوتاه تنم یم

 . اینجور بندی که بندای لباس زیرم رو به نمایش بذاره

 

دوب  که به چشم خریدار نگاهت نمیکنم پس نگران یم -

 نباش. 

 

میدم تو به چشم  شد بهش گفت من ترجیحکاش یم

! واال درد من همی   بود. وگرنه که اگر  خریدار نگاهم کن 

غ هم یم  خواسنی هیچ ایرادی نداشت! از نظر رسی
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ای کرم رنگ هم بود که ستش کت یه شلوار پارچه

داشت. کفش مشیک مدل ساده و یه کفش کریم پاشنه 

 بلندم بود که من ترجیحم بدون پاشنه بود. 

 شون داشتم و دوباره رفتم توی رسویس. بر 

 دروغه اگر بگم بغض نداشتم... 

 دروغه اگر بگم هزار بار خودمو لعنت نکردم... 

 دروغه که بگم آه نکشیدم! 

با هر لباش که پوشیدم غم بدبختیام به گلوم چنگ زد. با 

ای که تنم کردم دردام بهم کج نگاه کرد و با هر هر تکه

ت جلوه میداد نفس حبس مردم و متفاو کدوم که دنی   رو 

 بغضم رو فرو خوردم. 
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درسته من این آدم نبودم. این آدم با لباسای شیک و 

خوش دوخت نبودم... درسته من دوست نداشتم عوض 

 تونستم انتخاب کنم. بشم ویل بد هم نبود اگر یم

شد گفت گشاد. کک و مکابی ام بود و حنی یملباسا اندازه

ای که شد با تاپ بندیدیده یمام هم که روی رسشونه

 رخ نمابی کردن و پوستم انقدر سفید بود 
پوشیدم بیشیی

ای به ی دوست داشتن  که رنگ سفید خییل هم جلوه

 داد. بدنم نیم

 شدم! ی دست این مرد یمخداروشکر باز هم ملعبه

ون اومدم و بدون اینکه بهش نگاه کنم  از توی حموم بی 

 پوشم. رفتم تا کت رو بردارم و ب

 

 بهت میاد انصافا!  -

 

کردم. چه غلطا! از این کارا هم باید تعریف قلمدادش یم

 بلدی. 
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حقیقتا باور کردنش سخته ویل من این حرفت رو  -

 کنم. برعکس برداشت یم

 

ی آخر دیدم که گوشی رو نگاهم رو ازش گرفتم ویل لحظه

ون اومد.   گذاشت کنار و از اون حالت لم داده بی 

 

ات رودرواش ندارم. شک نکن اگر برعکس من باه -

 باشه انقدر رک هستم که بهت بگم. 
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به آیل نگاه کردم و بدون جواب به آریا کت کوتاه رو تنم 

کردم. دیده بودم که چقدر این سبک کت و شلوار مد 
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شده ویل الحق که انقدر خوش دوخت و قشنگ بود که 

 کردم. حس کردم یه برند اروپابی تنم  

 

 کارشون قشنگه.   -

 

 اش هم خوب بود. آره مردونه -

 

اهن سفید و شلوار کریم پیله دار مردونه نگاه کردم.  به پی 

شک نداشتم که توی تنش خییل قشنگ تر از تصور هم 

خواست ازش درخواست کنم شه ویل اصل دلم نیمیم

 بپوشتش. 

 

 رسم رو تکون دادم و خواستم برم درش بیارم که از جاش

ی که روی کاناپه بود رو به  بلند شد و اون ییک شومی  

 سمتم گرفت و گفت: 

 

 اینم بپوش دیگه.  -
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 بود و این هم رنگش کرم بود.  ساده

ای هم داد بهم و منم تن مخالفت نکردم که شلوار مشیک

زدم. این بار هم با نگاه تحسی   برانگی   و رسی که تایید 

 میکرد مواجه شدم. 

 

*** 

 

از ماشی   پیاده شدم و همی   حین  که  vipه توی جایگا

دونستم دنی   داره با زیپ کیفش و جلوی لباس حریرش یم

ه رفتم سمت در اون سمت و در رو براش باز کردم  . ور می 

همون حی   زیپ از لباسش جدا شد و چشماش قد توپ 

ه شد.   تنیس به من خی 

 دستم رو نگه داشتم تا با کمکش پیاده بشه و بعد بازوم

ه ویل خنگ تر از این حرفا بود که متوجه بشه. رو بگی 

 جلو رفتم و زیر گوشش گفتم: 
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ی.  -  باید بازومو بگی 

 

خواست مخالفت کنه ویل صپای نگهبان اجازه نداد 

 اظهارنظری بکنه. 

 

 آقای فروهر... خوش آمدید.  -

 

 تعظییم کرد و ادامه داد: 

 

ی شما درسته پرسپولیس قهرمانه ویل ما از هوادارا -

 هستیم! 
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خندیدم و دستم رو براش دراز کردم.  سلیم دارم و با 

دن سوی    چ ماشی   به دستش به  راهنماییش بعد از سیی

 سمت جایگاه ویژه راه افتادیم. 

ی جاها فقط این بود که ردیف اول جایگاه فرقش با بقیه

 شستیم. یم

 همه چی   طبق برنامه بود، اول اصل چنی   قراری

ومند، مدیر برنامه هام نداشتیم ویل با یاداوری حرف نی 

تونم دنی   رو برای چنی   کاری با خودم یادم اومد که یم

ی سالم داشتم، همراه کنم. این روزها نیاز به یه حاشیه

های گردوند و تمام ایراب  هم نظرها رو از روی من بریم

نکه کردن که من یه زن باز قهارم و هم ایدنیا فکر نیم

افتاد و این مصدومیت کوتاه ها یماسمم بیشیی رس زبون

 کرد. کم نیم  شد محبوبیتم رو که دیگه داشت تموم یم

 

 دیر اومدیم که.  -
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ها دیده بودمش معی   از دوستای خوبم بود. تو جمع بچه

م دعوتم کرده  و وقنی فهمیده بود برای جلسه به کیش می 

سم اینطور بود که بود تا توی کنشتش باشم. معموال ر 

شد و گایه حنی جایگاه ویژه دیرتر از باقی صندلیا پر یم

 چند موزیک خوانده شده بود. 

ایم که یم رفتیم و توی ذاشتیم یمبیشیی به هوای احیی

کت یم کردیم. اون هم نه زیاد، در کنشتای دوستامون رسی

 حدی که به چشم بیاد! 

 

 مگه شام میدن که دیر بشه بهمون نرسه؟ -

 

 خونه آخه! خب داره یم -

 

برای اینکه صداش با صدای معی   قایط نشه رسش رو 

میاورد نزدیک گوشم. درست صندلیمون وسط بود و 

دیدمون به استیج خوب. همی   که نشستیم موزیک تموم 

 شد و منم زیر گوش دنی   گفتم: 
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س پرتقال دان زات دان بهت نرسید یم - برمت برات نیی

 خرم. یم

 

ه معی   که موزیکش تموم شده بود با صدای همون لحظ

 بلند گفت: 
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امشب یه میهمان افتخاری داریم که قدم رنجه فرمودن  -

، آریا جان فروهر...  و پا روی تخم چشم بنده گذاشیی 

 دوست عزیز بنده که امشب به همراه خانمشون... 

مردم اجازه ندادن حرفش رو تموم کنه، یهو چنان جیغ و 

وبی فضا رو پر کرد. مردها ییک بعد از دیگری شعارهای س
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های استقلل پرسپولیش استادیویم رس دادن و کری

وع شد.   شون رسی

از جام بلند شدم و دو دسنی برای معی   بوس فرستادم و 

 بعد تعظییم برای حضار کردم. 

از قبل باهاش هماهنگ بودم که باید دنی   رو خانمم 

مردم این دنی   بود که توی شوک معرق  کنه ویل بیشیی از 

بود و عی   یه جوجه تییع  ترسیده خودش رو توی صندیل 

 فرو برده بود. 

 

ام و هیچی حاال خودمونیم همه میدونی   من پرسپولیش -

ین و با  قرمز نمیشه ویل آریا بلشک ییک از بهیی

 های کشوره. ترین فوتبالیستاخلق

 

حالت خجالت ام گذاشتم و به دوباره دست روی سینه

 کشیدن عرق روی پیشونیم رو پاک کردم. 

صدای درام و در ادامه موزییک که معی   به من تقدیم 

 کرد: 
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 راه این گلو رو میبندی -

 کل وقت هابی که میخندی

 میشه
ی

 مثل ماه گرفتیک

 وقنی که چشم هات رو میبندی

 

موزیک جدیدش بود و هواداراش با انرژی موزیک رو 

 . زدنباهاش فریاد یم

زد و زد ویل فقط با موزیک لب یمچشمای دنی   برق یم

 همراه بود. 

 

 تو گذشته ها مو فهمیدی -

 حال و روزمو خودت دیدی

 کیل مهربوب  کردی که

سیدی  از با من بودن نیی

 جون دلم

 فقط با دست تو وا میشه گره ام
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 من رو از نقطه تاریک دلم

ون بکش چشم خوشگلم  بی 
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روی دستش گذاشتم، قبل از اینکه با شوک بهم دستم رو 

ه بشه زیر گوشش با لبخند گفتم:   خی 

 

 دوربینا!!!  -

 

 جون دلم -

 بشو یه امشب رو مهمون دلم

 راه بیا یه بار با قانون دلم جون دلم
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 من میخوام مال تو باشم

 روز رو به عشق تو پاشم

 یه چشم هام تو رو ببینه

 

 

دستاش یخ بسته. حق لب زدنش توقف کرد و حس کردم 

کرد. داشت. شاید فکر خونواده و آشنا و فامیل رو یم

ترسید اون اوی رسانه شاید هم کش رو داشت که یم

 ببنتش و براش دردرس بشه. 

 

 من میخوام گی  تو باشم -

 وصل به زنجی  تو باشم

 راز گردنبند همینه

 آره مگه چشم های تو چی داره

 ارهکه بخاطرش چشم هام تا صبح بید

 جون دلم
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 فقط با دست تو وا میشه گره م

 من رو از نقطه تاریک دلم

ون بکش چشم خوشگلم  بی 

 

ون یم کشه که دیدم داره دستش رو از توی دستم بی 

 محکم نگهش داشتم و گفتم: 

 

 . دنی   خرابش نکن -

 

لحنم تهدیدوار بود که اون از تقل دست کشید و من از 

دم که انگار زیر قصد بهش چسبیدم و طوری نشون دا

ی یم  گم. گوشش دارم چی  

 از الی دندوناش صداش رو شنیدم: 

 

خواد از یه آریا فقط بذار برسیم هتل اونوقت دلم یم -

 بیوفنی و هم دردش 
ی

جابی دارت بزنم که هم از مردونیک
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 دنی   جان غلط 
ی

انقدر زیاد باشه که خودت هر لحظه بیک

 کردم دنی   جان بیجا کردم! 
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کرد دنی   کم کم یخش آب شد و بیشیی با موزیکا همرایه یم

 و منم تمام نقشی که باید رو ایفا کردم. 

گرفتم و همونطور که قرار بود دستش رو بی هوا یم

بوسیدم... انگار که واقعا به اون صیغه نامه باور یم

 داشتم و این نمایش رو جدی گرفته بودم. 

ای که کامل هم ا حواشی نیاز بود تا توی این موقعیت ب

ین گزینه  اخلقیه دیده بشم و دنی   در حال حاض  بهیی

 بود! 
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هر لحظه که حس سو استفاده کردن ازش توی ذهنم 

کشیدم و خودم رو مجبور گرفت نفس عمیق یمشکل یم

کردم بهش فکر نکنم! من دینم رو هم به دنی   ادا کرده یم

 گرفتم. بودم، پس نباید عذاب وجدان یم

ین شکل به اتمام رسید. پایان ط بق انتظار کنشت به بهیی

کنشت همراه معی   و خانم طلعت ییک از بازیگرای 

مشهور کشور که اون هم مثل ما میهمان ویژه بود پشت 

 صحنه مشغول عکاش شدیم. 

هابی که تماما اصل ماجرا تمام شده بود و حنی عکس

 شد.  نزدییک من و دنی   توشون مشهود بود هم گرفته

هابی که ما داشتیم کار رو اصل قصه همی   بود ویل برنامه

 کرد. محکم تر یم

ها طبق بعد از ساعنی عکاش، تحت مراقبت نگهبان

ومند قرار داشتیم بعد از کنشت به  همونطور که با نی 

 حسابی 
 که رزرو بود رفتیم که دنی  

سمت رستوراب 

 سورپرایز شد. 

 

 اینجا دیگه کجاس؟ -
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 به آرزوت برسونمت.  آوردمت -

 

حرفم کنایه داشت و اون هم که گیج عالم اصل 

ای که داشتم باید دقیق گرفت چی دارم میگم. برنامهنیم

 رسید. بی نقص به پایان یمو 

 

 تو از کجا میدوب  آرزوی من چیه؟ -

 

 شونه باال انداختم و گفتم: 

 

به هرحال من هم راه خودم رو برای براورده کردن  - 

 ا بلدم. آرزوه
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راستش دیگه برام اون دنی   روی اعصاب نبود. به قدری 

این روزها فارغ از دشمن  و بدی و مشکلبی که با هم 

تونستم با وجود تمام داشتیم کنارم بود که یم

اندازیاش روش به عنوان یه دوست خوب حساب جفتک

 . باز کنم

ایط رو درست زماب  که نیاز داشتم یه نفر باش ه تا این رسی

پشت رس بذارم اون بود. من هنوز نتونسته بودم کار 

تونستم به حضور ستاره رو هضم کنم و هنوز هم نیم

 توی زندگیم فکر کنم ویل دنی   با بودنش جای یه 
زب 

رفیق رو برام پر کرد... رفیفی که هیچی رو نزنه توی رسم و 

 فقط من رو به خودم بیاره! 
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ره اومد و کم مونده بود کارم به جنون حنی موقیع که ستا

بکشه آرومم کرده بود و من ازش ممنون بودم. ازش 

ممنون بودم که کاری رو انجام داده بود که هیچ کس 

 نتونسته بود... 

ای مختلف... نه شب  های صبح شده با دخیی

 های غرق الکل! نه شب

های تیم به اصطلح هابی که بی   رفقا و بچهو نه شب

 برنامه میکردیم... خودمون 

نگارهابی   بود ویل نه تنها با ما بلکه با خیی
رستوران خلوبی

 که میخواستیم هم هماهنگ شده بود. 

ن بخصوص که نیاز داشتیم عکس  های خوبی ازمون بگی 

 ی مهیم داشتم! بعد از شام برنامه

ی تییی زرد ها باید تا صبح اول وقت پس زمینهتمام عکس

 شدن. ید اینستاگرام یمرنگ شایعات پر بازد

 

؟ -  غذای دریابی
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ون: بینیش رو   گرفت و زبونش رو آورد بی 

 

ی؟ حالم بد میشه.  -  عوق! نه اصل میشه تو هم نگی 

 

 خندیدم و منوی دریابی رو بستم. 

 

میخواستم همی   رو سفارش بدم. البته میتوب  نخوری  -

! دقیقا سورپرایزم همی     بکشی
ی

خوشحالم میشم گشنیک

 خداروشکر که به هدفم رسیدم. بود. 
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 مریض!  -

 

چشماشو تنگ کرد و نگاهشو ازم گرفت. قطعا داشت 

 کرد تا بهم بگه! های دنیا رو کنار هم ردیف یمفحش

 

 شوچ  کردم هرچی دوست داری سفارش بده.  -

 

 زیر لبش زمزمه کرد: 

 

! اه اه... لجن دریا رو میخورن کیفم یم -  کی  

 

ه شد. حنی منو زیر چونه دستش رو   اش زد و به دریا خی 

دیدم که از نفس رو برنداشت که نگاهش کنه. ویل یم

 پایی   میشه.  هابی که میکشه شونه اش باال و عمیق

ی ها راحت بود و یمخیالم از بچه خواستم فارغ از هرچی  

یه شب خوب و راحت رو بگذرونم. البته راحت از نظر 
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ه. درست اینکه مطمی   باشم هم  به خوبی پیش می 
ه چی  

 طبق برنامه. 

 

 «وای اون فوتبالیسته نیست؟» 

 

یم. »   آخ آریا! کراش منه... بیا بریم باهاش عکس بگی 

 

ه؟ »  هیس، این خز بازیا چیه؟ مگه نمیبین  با دخیی

شه نه؟  «دوست دخیی

 

و اولی   عکش که ازمون گرفته شد! کامل بی برنامه بود 

  شد. ویل بد هم نیم

حنی لقب دوست دخیی که به دنی   داده بودنم هموب  بود 

 خواستم. که یم

به سمت دست دنی   بردم و لبخند زدم.برق  دستم رو 

ی نزدییک با تونستم باور کنم هیچ تجربهگرفتش! نیمیم
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پشی رو نداشته باشه. توی قرن بیست و یک ادعا 

 کرد اولی   کش هستم که بوسیدمش! یم

اض گفتم:  کرد و   با تعجب نگاهم  قبل از اعیی

 

 لبخند بزن.  -

 

ه که گفتم:  خواست رسش رو   بچرخونه ببینه چه خیی

 

 منو نگاه کن لبخند بزن!  -

 

 بهم نشون داد گفت:  دندوناشو با خنده

 

اگر ییک از آشناها عکسابی که از ما گرفیی  رو به مامانم  -

 نشون بده یا اینکه حنی من رو با شما ببینه و عکسارو 

؟  نشونم نده، مامانم جرم میده! میدوب 
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دستش رو به لبم نزدیک کردم که چشماش بیشیی قلمبه 

ی آروم از زیر   می   خورد به پام.  شد و یه چی  

 

اه اه حالم رو بهم زدی. همینه نمیتوب  یه رابطه درست  -

حسابی داشته باشی دیگه. یا مثل هاپو خیابوب  پاچه 

ی یا به چندشناک ترین شکل ممکن دست رو بوس  مگی 

. عووووق!   میکن 

 

دنی   احمق! من کارم رو خوب بلد بودم... میدونستم 

ی حساسن...  ا دقیقا روی چه چی    دخیی
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به - م ویل اینو بدون من اگر اراده ض  ات رو نادیده میگی 

کنم همی   االن توی همی   رستوران جلوی همه تک به 

 . تک لباسات رو برام درمیاری

 

دست آزادش رو گذاشت کنار صورتش و زبونش رو بی   

 لباش گرفت و صدا درآورد. 

 

 خدای جذابیت. نکشی مارو!  -

 

 چشماشو قیج کرد و ادامه داد: 

 

فقط خدارو شکر کن که دلم نمیاد پات آسیب ببینه  -

زدم نتوب  راه یم همینطوری علیل هسنی وگرنه یه طور 

 بری. 

 

شه؟تو هم فکر میکن  دوست »   «دخیی
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 «ایشاال که نباشه! من شکست عشفی میخورم... » 

 

ها همی   باشه! من همی   رو  و قرار بود تییی خیی

ای و بعد... بمب اصیل تازه خواستم نه هیچ تییی دیگهیم

گ...   با خیی بعدی مییی

ی دوست دخیی جدیدم تمام نظرهارو به سمتم شایعه 

 زدن. کرد و همه از فساد اخلقی حرف یمجلب یم

ومند پیشنهادش رو داد خودم هم با اینجای  اول که نی 

کار مشکل داشتم ویل حاال که به راحنی در جواب تمام 

تونستم بگم که دنی   همشمه خیالم راحت ها یمرسانه

 بود. البته از دید اونا قرار بود که بشه... 

 دنی   رسش رو به سمت دریا چرخوند و غر غر کرد: 
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ن  - وای خدا این همسایه های فضول ما همی   فردا می 

 به مامانم میگن. بیچاره میشم... حاال باید چیکار کنم؟

 

زد. ناله کنان زد و پیشونیش رو گره یمزیر لب غر یم

 گفت: 

 

ی خوبه؟ آخه بوزینه من که نمیگم  - بگم الیه بمی 

ی! انقد پست نیستم ارزوی بی پدر شدن نفسامو  بمی 

خوای همه جا یشعور این چه کاریه آخه؟ یمبکنم! ب

پخش کن  یه دخیی بدبخت رو آوردم گرفتم زیر بال و پرم 

؟ منم بدبختدحق ندارم زر بزنم.   که بهت توجه کی  

 

؟ کار اشتبایه کردم؟ میفهیم موقت و  تو  - چته دنی  

دائیم نداره االن زنیم چه توی عموم و چه توی خلوت! 

 چی بگن؟زنیم چه فرقی داره بقیه 
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اه نیم  گفتم! بی 

 

 چته روشنت کنم.  به من بگو  -

 

نگاهشو از دریا گرفت و به صورت جدی من زل زد. 

 همونطور متعجب گفت: 

 

 من؟ -

 

ه؟ -  مگه جز تو کش اینجا اسمش دنی  

 

کامل توی کاسه چشماش رو یه دور لبش رو داد باال و 

 چرخوند: 

 

سیدم اسمشون چیه! نیم -  دونم از همه نیی
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؟میگم چته که اینطوری داری فکر یم -  کن 

 

 زل زد توی چشمام و بدون تفره رفیی  گفت: 

 

ایه بابا تو ییک مگه غی  اینم ممکنه؟ زن کدوم صیغه -

 باورت شده؟ اسکلمون کردی خودتم اسکل شدی؟

 

 دهنشو کج کرد و گفت: 

 

، هوی    ج! جز  - ، نارنچی ، زنگ زده! مش! اسمارتی  
ی

زنیک

نفرو با این القاب تحقی  کن  چه دلییل  اینکه بخوای یه

؟  ون و رس تییی رسانه ها بشی داره که باهاش بیای بی 

رستوران هر  همی   کنشت بس نبود؟ االن بشینیم توی

ن  ننه قمری اجازه اظهار نظر به خودش بده؟ فردا هم می 

ن   منو پیدا میکی   و ازش عکس و فیلم میگی 
ی
خونه زندگ

ن!   آبروت رو مییی
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ی که بود رو مایه مش نیمهیچوقت چی   دونست. از ی رسی

ی  دنی   زدن این حرف بعید بود... در واقع من چنی   چی  

گفت. شاید ای یمازش ندیده بودم ویل حرفاش چی   دیگه

 هم واقعیت ذهنش همی   بود که میگفت. 

 

ا شخصیت یه آدم رو تعیی   میکنه؟ -  مگه این چی  

 

. توی دید عموم ب -  له ویل در واقعیت خی 
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این بی اعتنا بودنش، بی اهمیت بودن همه چی   براش! 

 کرد. اینکه خودش رو محکوم میدید عصبیم یم

با عذرخوایه گارسون مجبور شدم سفارش بدم و دنی   

هم فقط ساالد درخواست کرد. وقنی گارسون نوع ساالد 

 دونستم دنی   حنی منو رو نگاه نکردهرو پرسید من که یم

 ساالد اسپشال رو براش سفارش دادم. 

 

-  !  من رو ببی  

 

کلفه نگاهم کرد. درسته که دنی   تایپ من نیست و حنی 

تونه باشه ویل این شبیه به دخیی مورد علقمم نیم

ذهنیتش به کل اشتباهه. این تفکری که پیش گرفته نباید 

ه. اجازه  کردن درست رو ازش بگی 
ی
 ی زندگ

من دنبال درست ترین جمله ها  منتظر بود حرف بزنم و 

ای که جوابش پوزخند نباشه... که قانعش بودم. جمله

 کنه! 
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این رو یاد بگی  که شخصیت یه انسان رو نه از روی  -

 نمیشه قضاوت کرد. 
ی

 خونواده و نه از روی محل زندگ

 

 تر کردم و ادامه دادم:  لبم رو 

 

توبی که با رفتار، منش و شخصینی که برای خودت  -

میسازی برخورد دیگران رو در مقابل خودت از پیش 

ا ربیط به محل زندگیت نداره.  . پس این چی    تعیی   میکن 

 

 که روز اول تراکتور سواریت فهمیدم.   این رو  -
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یعن  زبونش کار نکنه میگن الله! داشت به روز اویل که با 

 زد. من  که عصنی از ر هم برخورد کردیم اشاره یم
ی
انندگ

 اعصاب خرد کن مردم توی تهران بودم و بهش توپیدم. 

 

 زبون نیس که نیش عقربه...  -

 

کردم. داره وگرنه من دق یم باز خوبه همی   قابلیت رو  -

اینطوری میدونم جوابتو میدم جیگرم خنک میشه یکم 

م.   آروم میگی 

 

اش. حالش خوب نبود، از کوبید روی سینهمشتش رو 

هارو تنش کنه اینو خواست لباسهمون موقع که یم

 فهمیده بودم. 

تونستم به خوبی درکش کنم چون از وقنی یادمه شاید نیم

ایط خوبی داشتم و حنی بخاطر تک فرزند بودنم هم 
رسی

دیدم که شده هیچ وقت سخنی رو نچشیده بودم ویل یم

نن و  بچه ها چطور برای دیده شدن به آب و آتیش می  
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اومدن و به کجاها ز کجا یمکشن. اچه سختیابی یم

سیدن.   می 

 

کردن من پر از آدماییه که یه روزی فکرشم نیم دور  -

اییط هسنی که  توی این جایگاه باشن. اگر تو درگی  رسی

باعثش دیگران بودن نباید خودت رو بخاطرش رسزنش 

 .  کن 

 

 حرفای خودمو به خودم تحویل میدی؟ -

 

م و خندیدم. گفت! دستم رو جلوی دهنم گرفتراست یم

یه نیم نگاه کرد و اون هم خندید. اگر همیشه مثل امشب 

 شد! رسید چقدر متفاوت یمبه خودش یم

تازه دیده بودمش، وقنی که خندید و چشماش تنگ شد. 

قبل از اون لحظه اصل نه به چشماش نگاه کرده بودم و 

نه صورتش رو که حاال یه کیم آرایش شده بود... و نه 

 برعکس همیشه صاف بود!  حنی موهاش که
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-  
ی

تاثی  گذار بودن حرفات، توبی که خودت اینارو مییک

 قبولشون نداری؟

 

 ابروشو داد باال و گفت: 

 

تو از این آدمابی هسنی که حرف توی دهن آدم  -

 ذاری! یم

 

 

 

 

 

 268#پارت_ 

 

 نوبت من بود که ابرومو بدم باال! بخندم و بگم: 
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 من؟  -

 

 م قبول ندارم حرفمو؟آره دیگه. من گ گفت -

 

غذامونو آوردن باعث شد یکیم وقفه بی   حرف زدنمون 

بیوفته بخصوص که گارسون درخواست عکس سلف  کرد 

 و چند لحظه به گرفیی  عکس مشغول شدیم. 

 

وقنی رس لباس ها اونطور ناراحت میشی یا اینکه حس  -

ی کم داری یا باید رفتار  میکن  وقنی کنار من اومدی چی  

. لعادهخارق ا  ای داشته باشی

 

. آرنجش رو  چشماش رو گرد کرد و خم شد روی می  

گذاشت دو طرف ظرف ساالدش که خودم جلوش هل 

 داده بودم و گفت: 

 

ی گفتم؟ -  من گ همچی   چی  
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 نیاز به گفیی  نیست.  -

 

 نفسش رو محکم فوت کرد و گفت: 

 

ی  - من از اینکه تحقی  بشم متنفرم. اینکه برام لباس بگی 

نه لباس  که لت آدیم که کنارت قدم می   در شان و می  

 بپوشن من رو خرد میکنه. 

 

ی بود که شناخته بودم.  نه خوشم اومده بود. همون دنی  

با اعتماد به نفس و محکم. خم به ابرو نمیاورد و بی 

د.   رودرواش حرفش رو می  

ی صیغه نامه یکیم دنی   رو اجبار محرمیت و گرفیی  برگه

ی توی توی خودش برده  بود ویل نه انگار تغیی 

 شخصیتش ایجاد نشده بود و من اشتباه میکردم. 
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من از افکار تو و امثال تو راجع به خودم متنفرم نه از  -

جایگایه که دارم. واقعیت اینه که من به هرچی هستم 

ترین لحظه هم به خودم افتخار میکنم. حنی تو سخت

 افتخار میکنم. ویل میدوب  چیه؟

 

کردم که بخوره ویل وسط حرفش بود و میخواست اشاره  

 کامل حرف بزنه: 

 

ایراد از من نیست که اگر من و امثال من بهت بگن  -

ب  زیر خنده و مسخره . تصور کن عاشقتم می   شون میکن 

 اگر چنی   اتفاقی بیوفته برخورد خود تو چیه! 
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گرفتم   ام گرفته بود. دستم رو زد و خندهفلسف  حرف یم

 ام به چشمام نقل مکان کرد. جلوی دهن پرم و خنده

 

! پس وقنی خودت قبول داری برای من موعظه  - ببی  

 ردیف نکن. 

 

افتادم. دنی   ازم چشم گرفت و من دست و دهنم  به رسفه

 رو با دستمال پاک کردم. 

 

 جاست! اشتباهت همی    -

 

کنم. اقای آریا فروهر بنده خب باشه من اشتباه یم -

؟  عاشقت شدم. با من ازدواج میکن 
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همی   لحظه وقتش بود.وقنی که حضور دوربینا رو از 

ون متوجه شدم و دنی   هم توی فلسفه باقیش غرق  بی 

 بود. 

 کردم. دقیقا همی   لحظه باید تصمیم رو عمیل یم

ای رو ی مخمیل رسمهدست توی جیبم بردم و جعبه

 درآوردم. 

کرد. بی و رو یمساالد رو زیر رسش پایی   بود و با چنگالش 

 هدف و بدون اینکه از ساالدش بخوره. 

جعبه رو باز کردم و جلو بردم، چنگالش رو توی ظرف 

 رها کرد و چشماش بی   جعبه و چشم من چرخید. 

 

؟ -  با من ازدواج میکن 

 

هابی که سالها قبل گذرونده بودم افتادم. اون یاد لحظه

و ستاره نوزده سال موقع فقط بیست و سه ساله بودم 

 داشت. 
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مشهوریت و حساب پر پول بهم این اعتماد به نفس رو 

 تونم تشکیل خانواده بدم. داده بود که یم

گشتم هرگز به ازدواج و تشکیل خانواده اگر به عقب بریم

های با ارزش باقیمونده از اون فکر نیم کردم. تنها چی  

 فقط بچه
ی
 . ها بودنزندگ

اش خارج شد. ز اون جلد شوکهدنی   پوزخندی زد و ا

 انتظار نداشتم ویل باور نکرده بود. 

 

 مسخره بازی جدید! به قول خودت االن هم زنتم...  -

 

 انداخت. منم جدی و بدون شوچ  گفتم: یم تیکه 

 

 مگه من شوچ  دارم؟  -

 

دستم رو توی دستم گرفتم و انگشیی رو از جاش درآوردم. 

ست چپش قرار دادم و ی دانگشیی رو توی انگشت حلقه

 گفتم: 
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 ویل حلقه نداشتیم.  -
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*** 

 

. جلوتر کشید و لبش رو پشت دستم گذاشتدستم رو 

 گرفت. بوسید و من تمام تنم نبض یمیم

نفهمیده بودم چطور اسی  این مرد شده بودم و حاال هم 

 کردم و هم انگار که واقعا زنش بودم! نقش بازی یم
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عا زنش بدون هیچ ز  مینه و هیچ اصول و قاعده ای رسی

 بودم. 

 

 نبود!  -
ی

 شوچ  قشنیک

 

 بوسید لب زد: همونطور که دستم رو یم

 

 خرابش نکن خودتو هیجان زده نشون بده.  -

 

کفشم رو محکم روی پاش کوبیدم و دندونامو با لبخند 

 پر حرص نشونش دادم و گفتم: 

 

سه.  -  نوبت منم می 

 

یا هر لحظه صورتش رسخ تر ابرومو باال انداختم و آر 

تونست عکس العمیل نشون بده و شد و اینکه نیمیم

 کرد. کرد روحم رو ارضا یمظاهر رو حفظ یم
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ام رسوند و من یکم رسم رو پایی   دستش رو به گونه

 گرفتم. 

دم و از تصور واقیع بودن باید خودم رو به دستش یم سیی

 بردم. همه چی   لذت یم

کردم و از موقعیتم استفاده یم باید بجای حرص خوردن

 کردم. همی   چند روز که بهم نیاز داشت کمکش یم

کرد منم دستم رو روی دستش که صورتم رو نوازش یم

 گذاشتم و از ته دلم گفتم: 

 

ایه که ترین حلقهمرش بابت سورپرایزت، این قشنگ -

 دیدم. 

 

 جلوی صورتم گرفتم و گفتم:  بعد دست چپم رو 

 

 . اصل باورم نمیشه. خییل لذتبخشهتعهد بهت  -
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چشمام تر شده بود و آریا از این تغیی  عملکرد متعجب 

 بود. 

الحق که بازیگر خوبی هستم! الحق که حنی خود آریا رو 

 هم شوکه کردم. 

 

 آقای فروهر مبارک باشه.  -

 

 رستوران خلوت بود ویل نه اون قدر که هیچکس نباشه. 

و  یک مرد گارسون همه رسی یک گفیی  کردن و با تیی ع به تیی

آریا هم از جاش بلند شد. دستم رو گرفته بود و من هم 

 همراهیش کردم. 

ی رو داشتم بجز اینکه اینطور در لحظه  انتظار هرچی  

 ام کنه! جلوی عموم شوکه
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خودش رو بهم نزدیک کرد و توی یه حرکت ناگهاب  زیر 

 شد.  ام رو نگه داشت و روی صورتم خمچونه

 عمیق بوسید... 

 مرطوب و با لذت بوسید... 

زبونش رو به لبم کشید و من با قلب لرزون حنی 

 همراهیش هم نکردم. 

کردم چقدر چشمام پر از اشک شده بود و فکر یم

بوسیده شدن از طرف کش که قلبت رو در اختیارش 

 تونه قشنگ باشه. گذاشنی یم

ام رو هطعم خوش اکالیپتوس دهنش و بوی ادکلنش شام

پر کرده بود و غرق لذت و رطوبت بزاق دهنش بودم که 

 آروم عقب کشید. 

لبش این بار روی پیشونیم نشست و من خودم رو به 

 اش رسوندم و تکیه زدم. سینه
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گرفت. هورمون های خواستنم رسجاشون قلبم آروم نیم

... نیم  شسیی 

 

 مرش فوق العاده بود.  -

 

 گفت! نمایش رو یم

خواستم با یاداوری نمایش بودن رفتار و باید ازش یم

 اتفاقات حس من رو کم نکنه! 

خیسم رو با انگشت اشاره پاک هایعقب کشیدم و چشم

 کردم. 

فضای آروم رستوران به آشوب افتاده بود و هرکس یه 

 گرفت. گوشی توی دستش بود و ازمون فیلم یم

 

ین.  - یکاتون. لطفا فیلم و عکس نگی   ممنون از تیی

 

اشاره کرد که من رسجان بشینم و بعد خودش  و اول

 نشست. 
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 شد چقدر دوست داشتن  تر بود! اگر آریا عاشق یم

محبتش خاص و خالص بود. اگر همینطور که توی 

داد ورزید توی واقعیت علقه نشون یمنمایش عشق یم

 بی شک طرف مقابلش بی نیاز بود. 

 

 ساعت چنده؟ -

 

اون سمت شنیدم جلوی صورتش گرفت و از  ساعتش رو 

ن که  ها می  که مسئولیت رستوران تک به تک رس می  

 . های مارو پاک کی   فیلم و عکس

 

 چیکار داری؟ کیف کن.  رس شب عاشقیه! ساعت رو  -
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ون رفیی  از رستوران دوباره تذکر داد که فیلم ها موقع بی 

رو پاک کی   و یک لحظه هم دستش رو از دست من 

ون نک  شید. بی 

اش از زیر زبونم نره و من غذا نخوردم تا طعم بوسه

 خودم رو با اون حال احمقانه گول بزنم. 

 

*** 

 

 .  آریا درخواست داده بود اتاقمون رو عوض کی  

یه سوییت دو خوابه بهمون داده بودن و وسایلمون رو 

جابجا کرده بودن. بهیی از هیچی بود. حداقل از اون 

 د. وضعیت اشف بار بهیی بو 

پشا رو روی تختای تک نفره ی اتاق دیگه گذاشتیم و 

 ی اون ییک اتاق. آیل هم روی تخت دو نفره

 من آالخون واالخون بودم! 
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ی تا خواستم دمم رو بذارم روی کولم و به خودم دعده

یه کمردرد برای خوابیدن روی مبل رو بدم که آریا ریلکس 

 گفت: 

 

ش من نهایتا روی همی   جا بخواب دیگه. کنار آیل با -

 زمی   یا مبل میخوابم. 

 

 این همه شعور و شخصیت ازش بعیده ها! 

 هللا و اکیی مغزت با کجا اصابت کرده؟

 

 مغزت کجا خورده؟ سالیم؟ -

 

قرار بود از یه جابی آویزونش کنم ویل نه تنها آویزونش 

نکرده بودم بلکه الل شدم و کل گوشیم رو خاموش کردم 

. که یه وقت مامان و   دینا زنگ نزنن سوال پیچم کی  

 من جای آریا بودم میگفتم هه خوشش اومده ها! 

 خندید و بدنش رو کشید: 
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 اوف سالم! دمتم گرم.  -

 

 نه مثل اینکه مغزش رد داده بود. 

شد و من دوتا این سفر دو سه روزمون به زودی تموم یم

از اولی   ها رو توی این سفر کنار مردی تجربه کرده بودم 

به جینگیلش هم نبودم ویل اون کل زندگیم رو  که من

 تسخی  کرده بود. 

که توی روی تک مبل توی اتاق نشست و گوشیش رو 

شارژ بود به دست گرفت. یه پتو و بالشتم توی بغلش 

 بود. 

 اومد روی تخت میخوابید چی میشد؟اگر یم
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به  ی کاری فکر میکنم! به یه ض 

یه تکون شدید بخورم. زانومم بی مثل خواب باشه و من 

 قید و بند فرو بره یه جابی که نباید بره. 

 قشنگیش میدوب  چیه؟

اصل از قصد و قرض نیست ویل تمام حرصم رسش خایل 

 میشه. 

 نه فقط حرصم از آریا بلکه از زمونه و بدبختیای خودم. 

بندم ویل میدونم کنم و چشمام رو یمپشتم رو بهش یم

ی که نم  یتونه رساغم بیاد خوابه! تنها چی  

اومدن آریا و خوابیدنش بغلم برام قابل تصور تر از اینه 

 که به خواب برم. 

خاک بر رس من که تمام ذهن و خیاالت و واقعیتم تبدیل 

شده به آریا! همه چی شده این مردک سیاه سوخته ی 

 کلغ! 
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های ساعت آیل هر نیم ساعت در جهت عقربه

ت و منم همونطور که تصور رفچرخید و پایی   یمیم

 اومد. کردم خواب به چشمم نیمیم

هام منجمد شد و نفسم با پایی   رفیی  تخت خون توی رگ

 رو حبس کردم! 

تونست انقدر وزن داشته شد... بجز آریا گ یمباورم نیم

 باشه که تخت رو به این شدت تکون بده؟

 !  توبه توبه یا ربی

م؟حاال باید صلوات بفرستم یا ختم قر   آن بگی 

بان قلب  شایدم باید متوصل چهارده معصوم بشم تا ض 

 یهوییم به حالت عادیش برگرده. 

از الی چشمم به زور یه روزنه باز کردم و نگاهش کردم. 

 به پهلو و دقیقا به سمت من خوابیده بود. 

اش هم روی یه دستش زیر بالشت بود و دست دیگه

 پهلوش. 

چشمام رو باز کردم یکیم که گذشت و حس کردم خوابه 

 و یه دل سی  نگاهش کردم. 
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 عباس کلغ بی اخلق دوست داشتن  من! 

راستش داشتم مطمی   میشدم که یه دنی   مازوخیسم 

 درون دارم که دلش میخواد ازار ببینه! 
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اخه پش قحیط بود؟ اون مدی بدبخت چه گنایه 

و  داشت که من فقط پسش زدم و حاال خودم رو اسی  

 عبی  این مرتیکه سیاه سوخته کرده بودم؟

ی وافری به آزار دادن خودم دارم بجز اینکه من علقه

 دلییل هست؟
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ا یکم بی مغزیم... دور 
شایدم دلیل اصلیش اینه که ما دخیی

ا! کسابی که مثل خودم هسیی  رو 
از جون همه ی دخیی

 میگم... 

هیچوقت پش خوبا رو دوست نداریم. میگردیم و 

دیم ییک رو پیدا کنیم تا ازمون بدش بیاد و بدترین میگر 

 . پش ممکن باشه و ما زربی عاشقش میشیم

 دیدم که میگما! 

 من خی  رسم قرار بود اینطوری نشم. 

جنگیدم و به نفس عماره داشتم با مازوخیسم درونم یم

بود لوامه بود چی بود به اون غلبه میکردم که آیل خانم 

شت تا من غلبه رو بیخیال شم و کامل فضا رو باز گذا

 بکشونم سمت آقای پدرش.  خودم رو 

 حق ندارم بغل طلب کنم؟

 واال حق دارم! 

 مگه االن زنش نیستم؟

 واال که هستم... 
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میدونم که بی شک مغزم وارسی رس سیلندر سوزونده! 

وگرنه یه مغز عادی و بی اشکال نمیاد خودشو اینطوری 

 بندازه تو دام! 

 ش بره اس! دام چیه این خود

رسم رو گذاشتم روی بالشت آریا و خودم رو کشیدم 

 ای وارد نکنم. سمتش. دقت کردم که به آیل صدمه

واکنش خود آریا بیشیی ترغیبم کرد چون اصل عقب 

 نکشید و بلکه دستش رو هم دور تنم گره زد. 

از شدت گرمای تنم زیر باد خنک اسپیلت هم داشتم 

 اومد. بخار پز ازم دریمپختم. صبح قطعا یه دنی   یم

کردم اگر آریا بیدار بشه و من رو توی اون داشتم فکر یم

 موقعیت چسبیده به خودش ببینه چی میشه؟
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ام میکنه و اصل چرا باید کردم چه فکری دربارهفکر یم

ه؟  فکر کنم آریا از حدش فراتر نمی 

نشون داده  نه من چنی   فکری نمیکردم... آریا به حد کاق  

بود که شناگر ماهریه و اصل دنبال آب دیدن نیست... 

 خودش آب رو فراهم میکنه. 

 

ت یوسف باشه؟ -  از یه مرد عادی نمیخوای که حرص 

 

صدای خمار بود و خوابالود. مشخص بود که خواب 

 بوده و یه محرک بیدارش کرده. 

خواستم عقب برم و یا چشمم رو ببندم که دستش 

ور تنم حلقه بود پشت گردنم رو لمس همونطور که د

 کرد. 

 

 دوب  که دست به مهره حرکته؟یم -
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 صداش خش داشت. عباس کلغ جذاب من... 

ت تنش بود ویل من بارها تن برهنه اش رو دیده تیشی

 بودم. 

ت تنش بود ویل من میتونستم عضلت زیر اون یه  تیشی

 رو برای خودم یاداوری کنم.  ال پارچه

ترسوند؟ من و دست به مهره بودن یم من رو از حرکت

 خودم تباه بودم! 

من  که قید همه چی   رو زده بودم و دلم رو باخته بودم 

ا رسم نیم  شد. دیگه این چی  

 عاشقیه و حماقت! 

گذاشت حماقت... اون هم اصل باید اسم عاشفی رو 

ی شبیه به حس و حال من  . عشق یک طرفه رو. یه چی  

کش رو قضاوت   کاش حداقل توی دل خودمم

قضاوت  کردم... بابا همیشه میگفت هیچکس رو نیم

نکن چون رس خودت میاد و اونموقع ییک هم تورو 

 قضاوت میکنه. 
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ذهنم رو خایل کردم، از تمام فکرای منف  و تمام تصورابی 

 که داشتم پرورش یم دادم. 

انگشت شصتش رو روی لبم گذاشت و به سمت پایی   

 چند لحظه بعد... کشید. چشمم رو بستم و 

 

 

 

 

 

 276#پارت_ 

 

 با چشمای بسته بوسیدنش لذتبخش تر بود. 

غرق شدن وسط دریابی که لبامون ساحل و کشتیش 

 گاه و آرامش محض! بودن... برخورد کشنی به لنگر 

اس و تونستم تصور کنم این یه آغوش عاشقانهاینکه یم

م جذاب ترش هم یم کرد. اینکه من انقدر ازش لذت بیی
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ی آغوشش رها و آزاد بودم که تمام وجودم لذت بود تو 

 بی نهایت لذتبخش ترش میکرد. 

گذاشتم پشت گردنش و خودم رو کیم جلوتر دستم رو 

 خدابی کشیدم. اسمش بوسه
اس... ویل تو دیوان عاشفی

 کنه! یم

 اسمش آغوشه ویل تو رسم عاشفی پادشایه میکنه! 

ودم که چند لحظه لباش حرکت نکرد و من تنها کش ب

بوسیدم. ترس، دلهره... پس زده شدن! وحشت تمام یم

 ها بود که به رساغم اومد. این

چشمم رو باز کردم دیدم داره به آیل نگه میکنه. خیالم 

هاش راحت شد... یکم عقب کشید و من خمار لب

نگاهش رو باز دنبال کردم و به آیلی غرق توی خواب 

 چشم دوختم. 

کم دمر خوابیده ب هاش بخاطر عادِت ود و بی   لبدخیی

 خوردن پستونک، باز بود ویل پستونیک توی دهنش نبود. 

آریا از روی تخت پایی   رفت و من شبیه به یه لشکر 

 شکست خورده طاق باز خوابیدم و چشمام رو بستم. 
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زد و هنوز دمای تنم به قدری باال بود قلبم هنوز تند یم

 کشیپ. هام سوت یمکه گوش

عد بالشت زیر رسم تکون خورد و صدای چند لحظه ب

 آروم آریا رو شنیدم: 

 

-  .  بیا پایی  

 

ام رو باال کشیدم و به جابی که نشسته بود نگاه نیم تنه

کردم. کنار تخت روی زمی   پتو پهن کرده بود و وقنی من 

هم برداشت و کنار اون ییک بلند شدم بالشت زیر رسم رو 

 بالشت گذاشت. 

ی تخت خودم رو به سمت دیگهبا تردید روی زانو، 

 کشیدم و پاهام رو پایی   گذاشتم. 

ام نبود بلکه توی دهنم بود. با پای قلبم دیگه توی سینه

رفتم توی تخت آریا و اینکه این مسئله خودم داشتم یم

 ی خودم بود عجیب تر بود... خواسته
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شاید تخت نبود و روی زمی   بود ویل من با تمام وجود 

طلبیدم که برای اولی   بار قلبم رو یم آغوش کش رو 

 براش به حراج زده بودم. 

ناخوداگاه بود که حرکاتم و تمام تکون هابی که به اجزای 

 و ظرافت بود.  بدنم میدادم با عشوه
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ذهنیتم این بود که یه روزی به وقتش با کش که دوست 

 دارم به اوج برسم و با نشسیی  دستش روی گردی باال 

 ام نفسم حبس شد... تنه

 !  اوج خواسیی 

 اوج لذت... 
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 مگه همینطوری نبود؟

 

 خوای؟یم -

 

کلیم جوابش رو ندارم، خودم رو یکم نزدیکش بردم و 

ها بلکه آروم و با لبش رو بوسیدم. نه از اون طوالب  

 آرامش! 

محض چشمم رو زد.  برق چشمای کلغیش توی تارییک

ون برق رس به بیابون هم حاال من کلغ بودم و دنبال ا

 میذاشتم... 

من چشم هام رو باز هم بستم که با فشار دستش تمنای  

 . ییک شدن آغوشمون بیشیی بشه

کرد من بیشیی دلم هرچی بیشیی تنم رو وحشیانه نوازش یم

خواست دستم رو به کش گرمکنش برسونم ویل یم

 کردم. مقاومت یم

دستم رو روش  ام رو که رها کرد ناخوداگاه خودمسینه

ام رسید من هم با گذاشتم و دست اون که به پایی   تنه
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لمس خودم از روی لباس، هرچند ناشیانه سیع کردم 

م.   لذت بیی

ی این آغوش توی ذهنم دوست داشتم ثانیه به ثانیه

اش رو یادآور بمونه و هر بار چشم بستم بتونم هر لحظه

 بشم. 

م توسط دستای از کشیده شدن زبونش به لبم تا لمس تن

ی فوتبالیست مشهوری که به قول خودش همه مردونه

 !  آرزوی یک ساعت خوابیدن باهاش رو داشیی 

ار بودم... من  که از عاشق ادم  های مشهور شدن بی  

ای اینچنین  رو ضعیف من  که قضاوت یم کردم و دخیی

 کردم! النفس خطاب یم

 من  که اجازه نداده بودم پشی ببوستم... 

 ی آغوش آریا فروهر بودم! حاال تو 

 مردی که هم مشهور بود... 

 هم معروف بود... 

 کرد بدون اینکه مانعش باشم! و هم تنم رو لمس یم
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ذاشت! مثل ها رو برام به یادگار یممردی که داشت اولی   

اولی   بوسه... اولی   آغوش... اولی   رابطه! و اولی   به اوج 

 رسیدن. 
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نم چقدر تنم داغه و چقدر حرارت بی   تونستم حس کیم

 هامون جاریه. تن

 خواست؟یعن  اون هم من رو یم

 باورنکردنیه! 

 ی جنش بود و شاید هم... شاید فقط یه جاذبه

 خواست! شاید واقعا یم
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 من ترجیح میدادم دویم باشه... 

دستش که از کش شلوار راحتیم گذشت دیگه فکر رو 

اون هم آروم هیشی  ردم و کنار گذاشتم. ناخواسته ناله ک

 زیر لب گفت! 

اییط ترین نقطعهلمس ممنوعه ی بدنم اون هم توی رسی

 که اوج خواستنم بود تنم رو منقبض کرد... 

کرد که من نفسم رو انگشتش درست جابی رو لمس یم

داد و من صدای ناله ام رو حبس کنم. آروم ماساژ یم

 کردم که آیل بیدار نشه. خفه یم

اش فرو بردم و انگشتش که توی بدنم سینه رسم رو توی

 فرو رفت به لباسش چنگ زدم. 

 صدای آرومش رو کنار گوشم شنیدم: 

 

-  ...  دخیی
ی

 جون، چقدر تنیک
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صدای تپش قلبم توی رسم بود. صدای قشنگ آریا ویل 

روی دلم... انگار تعریف کرده باشه. چشمام رو بستم و 

 آروم نالیدم. 

فرو فرستاد و من بیشیی نفس دوباره انگشتش رو بیشیی 

 حبس کردم و چنگ زدم. 

برای آروم کردن صدام لباشو روی لبام گذاشت و من بی   

 کرد! نالیدم و اون با دستش پادشایه یمها یمبوسه

ون آورد تمام تنم نبض داشت  دستش رو که از شلوارم بی 

و حرارتش بی اغراق بیشیی دمای سطح خورشید هم شده 

 بود! 

رو که باز کرد، این بار هر دو لباسم رو با هم  قزن سوتینم

هارو از تنم خارج باال داد و من همراهیش کردم تا لباس

 کنم. 

تش بود و اشاره به  اولی   اقدام من بردن دستم زیر تیشی

 اینکه اون هم لباسش رو دربیاره. 

کردم بغل کردنش، بدون لباس خییل داشتم تصور یم

 میتونه جذاب تر باشه... 
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هامون دو الیه پوست باشه! گرمای تن  که تنها مانعزماب  

 تنمون متصل به هم و... 
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هامون با وقنی تنم رو به سمت خودش کشید و داغ  بدن

دو الیه پوسنی که مانع بودن ادغام شد فهمیدم که 

 کردم. درست فکر یم

 توی آغوش عضلنیش... 

 بی   دستای کار بلدش... 

شار و وحشیانه، چند لحظه آروم و چند لحظه با ف

 عاشقانه! 
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فراموش کرده بودم که این آغوش بجز لذت، رسیدن 

نداره! فراموشم شده بود که فقط منم که توی این لذت 

هم آغوشی عشق دارم و لمس محتاطانه اش رو از رس 

 کردم. عشق قلمداد یم

 روی تنم خم شد و مجبورم کرد طاق باز بخوابم. 

شست و من نیم خی   شدم ببینم چه خودش روی زانو ن

 کاری میکنه. 

دستش باز روی کش شلوارم نشست و من همی   که دو 

 دستش پایینش کشید دیوونه شدم. 

رسوند و بعد باز هم دستش بود که من رو به عرش یم

ای روی تنم که وحشت زده دوباره کشیده شدن خیش

م کرد.   نیم خی  

و من دیگه  زبونش راه شکمم رو به پایی   پیش گرفت

 تونستم جونم رو بدم! یم

 خداحافیط  کنم... 
ی
 جونم رو بذارم و از این زندگ

پرستیدم خواستم جز اینکه مردی که عاشقانه یمچی یم

 رسوند؟تنم رو به اوج یم
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چی میخواستم جز اینکه توی آغوشش ناله کنم و اون 

 اینطور ماهرانه تنم رو لمس کنه؟

 اریا بلد بود و من... 

 بردم! بلد بودنش لذت یممن از 

هابی ها این عمل رو فقط در برابر زنشنیده بودم مرد 

. یم تونستم به این حس انجام میدن که عاشقشون هسیی 

 امیدوار باشم؟

 بردم. نه باید فقط لذت یم

ی نبود که  صدای پایی   کشیدن شلوارش هم چی  

بردم از بخاطرش چشمام رو باز کنم. من باید لذت یم

 داشتم!  آغوشی که
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دارم، وقنی یه جسم کنم. هوا رو نگه یمنفس حبس یم

شینه و تن عضلنیش روی بدنم داغ روی پایی   تنم یم

 جسمم تا شکمم کشیده میشه!  میاد و اون

کنم و برای بوسیدنش ناخواسته شکمم رو منقبض یم

 آماده میشم. 

 هاش... برای گریم لب

 تنش.  برای لذت چشیدن عطر خاص

 و برای آغوشی که گرماش میسوزونه! 

 های این مرد... لعنت به جذابی   

لعنت به من  که منتظرم تا لذتم تکمیل بشه. من  که 

وع رو تموم کنه و کنار هم نره!   میخوام این رسی

بره. لباش رو روی تنم خیمه زده و یه دستش رو پایی   یم

 کنه و خمار زمزمه میکنه: از لبام جدا یم

 

 ی؟حاض   -

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

اوهوم رو انقدر آروم میگم که خودم هم نمیشنوم ویل 

سه.  یه که به نظر می   اون تی   تر از چی  

 اول آروم... 

 فقط یکم! 

 یواش... 

و بعد تمام گرمابی رو توی وجودم با یه درد لذتبخش 

 کنم که تنم سوزن سوزن میشه. حس یم

ذارم روی دهنم که اشک و لذت و آهم با هم دستم رو یم

نشه و صدام درنیاد و آریا نوازش وار تنش رو به  قایط

 کشه... تنم یم

 ادغام دو تا تن! ادغام دو بدن... 

ادغایم که قلب من شبیه به توپ فوتبال وسطش 

 و سینه ام رو درد میاره.  شهپاسکاری یم

باورم نمیشه که کنار کش خوابیدم که عاشقانه دوستش 

کار دادم و لذبی دارم. باورم نمیشه با عشق تن به این  

 تجربه کردم. فراموش نشدب  رو 

 مهم نیست بعدش چی میشه. 
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 ام رو به دنیا نمیفروشم... من حال این لحظه

میاره و دست من رو از روی دهنم  دستش رو جلو 

برمیداره. لباش رو میذاره روی لبم و لب پایینم رو بی   

ه.   دندونش میگی 

 

 درد داری؟ -

 

... یا به این طرف و اون طرف آروم رسم رو تکون میدم. 

بلده که دردم تموم شده یا بدن من درد  کارش رو خوب

 . زیادی رو تحمل نمیکنه

 

 تموم بشه؟ -

 

نم:   لب می  

 

 نمیدونم...  -
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شاید برای همه مون ارزش باشه، برای من و تمام 

ای رسزمینم...   دخیی

ه برای کش این دست نخورده بودن و بکر بودن... اینک

 !  که دوستش داری قفلت رو باز کن 

شاید فکر کنیم باید برای کش حراجش کنیم که تا اخر 

 عمر همدممون باشه! 

 اما من... 

اما نداره! من هم برای کش نگهش داشتم که دوستش 

 دارم. 
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ه! میدونم این میدونم که این عشق لحظه ای از یادم نمی 

عمر دارم با لبخند  اولی   من باید کنار کش باشه که تا 

 ازش یاد کنم. 

من کنار اریا پا به دنیابی گذاشتم که همیشه برام مجهول 

 بود. 

دنیابی ناشناخته که فقط شنیده بودم. دردش رو، لذتش 

 رو وحال و احوالش رو. 

گرمابی رو حس کردم که هر وقت بهش فکر کرده بودم 

 برام گنگ و دور بود. 

قم رو داخل بدنم حاال زب  بودم که گرمای تن معشو 

 داشتم و اونو با عشق به آغوش کشیده بودم. 

اش پشیمون نیست و لذتش زب  که ذره ای از کرده

 وصف ناپذیره. 

 بوسه که باور کنم حس داره! اریا طوری یم

طوری لمس میکنه که من رو به دنیای ماورابی متصل 

 ها! کنه... دنیابی ورای کهکشان

اش ترین معاشقهر لذتطوری معاشقه میکنه که انگار پ

 رو داره. 
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ام دارم. انگار آریا هم حس احساس خیش توی پایی   تنه

 کنه که دستش رو از زیر روی بدنم میکشه. یم

 

 

 پریودی؟ -

 

کنم. بی خجالت، بی چشمام چند برابر میشه و نگاهش یم

دغدغه! واقعا فکر نمیکنه این خونریزی چه دلییل میتونه 

 داشته باشه؟

واد اون لحظه بزنم توی پرش و یه جواب دندون دلم میخ

شکن بدم ویل حال خودمو تغیی  نمیدم و فقط آروم رسم 

 رو تکون میدم. 

 یعن  نه! 

ه و خودش رو از بدنم  دستش رو جلوی صورتم میگی 

ای که محبوب ترین کنه. من شبیه به دخیی بچهجدا یم

 زنم: عروسکش رو ازش گرفیی  لب یم

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

!؟  -  کجا رفنی
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ه. با جعبه ی دستمال کاغذی برمیگرده بغض گلومو میگی 

 و من انقدر گلوم بغض داره که نمیتونم هیچی بهش بگم. 

. بغضم دلیل مشخیص نداره.   نه از ناراحنی

شوکه نگاهم میکنه. دستمال رو به پایی   تنم میکشه و 

 . من روی آرنجم بلند میشم

 

؟ جلو نندا - ؟ یا عقب؟مطمئن  پریود نیسنی  خنی
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بغضم رو قورت میدم. بینیم میسوزه وقنی هوا رو توی 

 . مجرام میکشم

 

 ی پیش شدم. هفته -

 

 باکره که نبودی؟ -

 

کنم. چشماش تغیی  حالت میده و خودش هم نگاهش یم

 توی رفتارش عجله و شتاب هست. 

 

 جوابش رو نمیدم که با ترس میگه: 

 

-  !  دنی  

 

 بودم.  -
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ش خراب میشه که چشماش یه رنگ انگار دنیا روی رس 

ه.   دیگه میگی 

اش من نگاهم رو از روی صورتش به عضلت سینه

 میدوزم و لبم رو تکون میدم. 

 

 دیگه نیستم.  -

 

خوابم. آریا هم روی کنم و به پهلو یمپاهام رو جمع یم

 خزه. پهلو به سمت من کنارم یم

نه نفسش  یه دستش رو میذاره زیر رسش و وقنی حرف می  

 روی صورتم پیاده میشه: 

 

؟ -  چرا نگفنی

 

 انتظار نداری کش بار اولش باشه؟ -

 

 ضی    ح و قاطع حنی محکم و کوبنده گفت: 
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 نه!  -

 

، برات یه  تا وقنی خوابیدن کنارش و لذت تنش رو نچشی

 رویاس! یه محال... 

ویل وقنی اون محال رو به حقیقت و اون رویا رو یه 

 . .. دیگه نمیتوب  ازش دل آرزوی به دست اومده میبین 

 .  بکن 

 من احسای کردم که هزار برابر سابق دوستش دارم! 

حس کردم با این لذت بارها بیشیی عاشقش شدم و حس 

کردم هیچوقت نمیتونم کنار کش به غی  از آریا به این 

 لذت برسم. 
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 دخیی ندیدی؟ -

 

 نه!  -

 

 گه. ای نمیروی نه گی  کرده و هیچ چی   دیگه

برخلف انتظارم دستش رو روی کمرم میذاره و نوازش 

 میکنه. 

 

 مطمئن  درد نداری؟ -

 

م، حس مورد اهمیت بودن... حس ارزشمند  لذت مییی

م خییل خوبه.   بودن و حس آرامشی که میگی 

خوبه که اهمیت میده و نمیذاره من حس بدی داشته 

 باشم. 
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 اوهوم ویل تو...  -

 

 من خوبم!  -

 

ویل تو به اوجت نرسیدی که زبون به دهن میخوام بگم 

م.   میگی 

میخوام کمک کنم که اون هم به لذت برسه ویل لبم رو 

م که سکوت کنم.   گاز میگی 

شه فرو رسم رو توی بالشت یه جابی که نزدیک سینه

 میکنم. 

 

 ستاره...  -

 

 خودش میفهمه چی میخوام بگم. 
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 نه نبود.  -

 

ای زیادی رو میش ناسم که قبل از تعجب نمیکنم. دخیی

 کسابی رو رساغ دارم ازدواج رابطه
ی جنش دارن و حنی

که ییک از معیارهای اصیل ازدواجشون رابطه قبل از 

 ازدواجه. 

معتقدن که رکن اصیل ازدواجه و اگر دو نفر توش تفاهم 

ان ناپذیره  . نداشته باشن مشکلتش جیی

ری کردم آریا از اون دسته باشه ویل بود. به قدفکر نیم

ها اصل  که دخیی توی دست و بالش بود و این چی  

 . اهمینی براش نداشت

کمرم رو که مالش میداد انگار چای نبات معتدیل میخورم 

ه. انگار تنم تازه میشه و قلبم ریتم  و جونم آروم میگی 

ه.   منظم میگی 
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 284#پارت_ 

 

 
ی
من دنیای جدیدی رو تجربه کردم... دنیابی که برام تازگ

 . داشت

ایط  من آریابی رو تجربه کردم که توی سخت ترین رسی

 مثل یه ناچی بود. مثل بابا لنگ دراز ویل بد اخلق. 

 من عاشق ناجیم شدم و تنم، وابسته بهش. 

انقدر خوشحال بودم که این خوشحایل به بچه ها هم 

منتقل شد. وقنی به خونه برگشتیم یه کیف و حال 

 جدیدی توی خونه راه افتاده بود. 

احت یمآ کرد. حالش خوب ریا از وقنی که رسیدیم اسیی

 ای که کرده بود رس کیف بود. بود و از شایعه پراکن  

ی که بهش اهمیت نمیدادم شایعه بود. من با  تنها چی  

 ی توی دستم خوشحال بودم. همی   حلقه
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 دنیس...  -

 

 من رو رس 
ی
 و خوابالودگ

ی
این فسقیل که در نهایت خستیک

 بود. کیف میاورد و نمی
ی
 ذاشت انرژیم افت کنه خود زندگ

بغلش کردم و توی هوا چرخوندمش. پشا از اینکه به 

 .  اسباب بازیاشون رسیده بودن ذوق داشیی 

من از خوابیدن توی بغل باباشون اونم دقیقا دو شب 

 پشت رس هم ذوق داشتم. 

ده بود  دیشب که توی بغلش تا صبح از هیجان خوابم نیی

 یدن به تخت بیهوش شده بود. و خودش از لحظه ی رس

کردم شاید هیجان جنش بود که هر بار فکر فکر یم

م صورتم گر میکردم غرق لذت یم شدم و از ذوق و رسی

گرفت ویل وقنی شب دوم فقط دستش دور تنم بود و یم

خوابش برد و هیچ لذت جنش ای نچشیدیم فهمیدم که 

 من واقعا عاشقشم. 

رقصید و اسمم رو داد و یمآیل دستاشو توی هوا تکون یم

 کرد. صدا یم
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گفت دنیس و من حنی این مدل به تقلید از آرتا بهم یم

 صدا شدن اسمم رو از دنی   بیشیی دوست داشتم. 
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 بچه ها یه بازی کنیم؟ -

 

پشا با وجود بازیگوشی زیاد عاشق بازی دسته جمیع 

 بدم و بودن. امکان نداشت پیشنهاد بازی دسته جمیع

 .  اونا استقبال نکی  

 

 دنیس میشه بدو بدو بازی کنیم؟ -
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 آیهان تفنگش رو آورد و به سمت من نشونه گرفت. 

 

 جنگ دوکونیم.  -

 

 
ی
به زبون فضابی اش خندیدم. توی یه کهکشان دیگه زندگ

 کرد که جنگ رو نمیکردن بلکه دوکردن! یم

 

 به نظر من یه بازی جدید کنیم.  -

 

تفنگش رو روی مبل گذاشت و من آیهان بازیگوش 

 مطمی   بودم از بازی جدید خییل هم ذوق زده اس. 

 

آیهان و آرتا بدویی   مانع هاتونو بیارین. بعدشم بولینگ  -

 رو بیارین. 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 که مخصوص بولینگ پلستییک و 
ی

مانع های نارنچی رنیک

فوتبال شبیه سازی شده ی کولوشون بود. هردوشون 

بگردن. برای اینکه آیل رو  میدونسیی  باید کجا دنبالش

 هم توی کار مشارکت بدم گفتم: 

 

 عشق من میتونه گوشی دنیسو بیاره؟ -

 

میدونست که باید از دسته ی مبل بذه باال و با اون 

پن و یه پاشم آویزون 
ُ
ه باالی ا  یه پاشو بیی

ی
ژست همیشیک

 باشه. بعد دست بندازه تا گوشی رو بیاره. 

کم اومدن. اول در اتاق آریا هر سه شون با اختلق زماب   

 رو بستم تا مزاحم خوابش نشم و بعد موزیک پیل کردم. 

موزیکای مخصوض که به بچه ها یاد میداد تا با ریتم 

 .  بازی کی  

نت میچرخیدم تا اصول بازی با بچه  من انقدر توی اینیی

م.   ها رو یاد بگی 
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موانع رو با فاصله مناسب توی ردیف چیدم و بهشون 

کاری من میکنم انجام بدن فقط نباید هیچ مانیع گفتم هر 

 رو بندازن، اگر موانعشون بیوفته ازشون امتیاز کم میشه. 
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دست و پا شکسته بازی رو انجام میدان. منم خوشحال 

از همکاریشون سیع میکردم توجه آیهان رو بیشیی به بازی 

 جمع کنم که یهو صدای آریا اومد: 

 

 کنی   دیگه؟یمتنها بازی  -
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من و آیهان که داشتیم بند شلوارش رو سفت میکردیم 

یهو نگاهمون بلند شد و آرتا و آیل دوییدن سمت آریا و 

 .  اون صورت خوابالودش تا بغلش کی  

دیگه فضا برای بازی مناسب نبود و اگر یه کار جدید 

نمیکردم آیهان ارتباطش از آریا گرفته میشد و رسیعا روی 

 اثی  میذاشت. روحیاتش ت

موزیک رو عوض کردم و روی یه موزیک پر انرژی قر دار 

 پیل کردم و بلند گفتم: 

 

 وقنی بابا هست باید همه با هم برقصیم.  -

 

آیل عاشق رقصیدن بود و طبق معمول اولی   کش که قر 

وع کرد.   دادن رو رسی

ی نبود که  من از آریا چشم گرفتم ویل برق چشمش چی  

 ه. از نگاهم دور بمون

چشمم باهاش تلقی کرد و با خوشحایل همراه آیل شدم. 

اض به اینکه مانع  آیهان رو هم وسط آوردم و بدون اعیی
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ها و بولینگ هارو به این طرف و اون طرف شوت میکی   

 مشغول بیی بیی و رقص شدم. 

 دست آریا رو کشیدم وسط و گفتم: 

 

 بیا وسط، برو با آیهان برقص. بغلش کن بچرخون.  -

 

ل یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت و من توی او 

د  بحث تربیت بچه ها هرچی از تو عشقم به اریا فوران می  

ی بسازم.   ویل خودم رو نگه میداشتم تا ازش بابای بهیی

 پنج یم
ی
رقصیدیم و میخندیدیم. این تصور من از زندگ

نفریمون بود و هست. حاال که منچی من میخندید و 

 و 
ی

با بچه هاش بودن علقه نشون  خودش به زندگ

میداد، حاال که از شایعات پراکنده شده خوشحال بود 

 پس باید دست جمیع خوشحایل میکردیم. 

من تصوراتم چی   دیگه ای بود ویل... انتظار نداشتم از 

ی بشنوم!   آریا چنی   چی  
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بچه ها انقدر رقصیدن و بازی کردن که هرکدوم یه سمت 

 آیهان خودش روی تختش رفت و خوابش برد.  خوابیدن. 

 کرد 
ی

آیل بغل آریا روی تختش خوابید و آرتا ابراز خستیک

و چند لحظه بعد با بغل کردن عروسک اژدهاش به 

 خواب رفت. 

 همه رو رسجاشون گذاشتم و رفتم دوش گرفتم. 

 یه دوش آب گرم یم
ی

چسبید و بعد بعد از سفر و خستیک

 خواب! 

م به این فکر میکردم که باید تنها تمام مدت حمام کردن

میخوابیدم.عادت نبود ویل اینکه دو شب کنار بابا لنگ 
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درازم خوابیده بودم برام سخت بود که بخوام برم توی 

 اتاقم. 

اسمش رو گذاشته بودم بابا لنگ دراز ویل شاید برای 

کش معن  نداشته باشه. من این لقب رو دادم چون آریا 

 بی کش...  ناچی من بود توی اوج

حس نمیکردم یک ذره از کمیک که به من کرده بود بخاطر 

 سودی بود که ممکن بود بهش برسه. 

اصل من مریض بودم که حس نمیکردم ازم سو استفاده 

 شده! 

ی که  حوله رو دور خودم پیچیدم. یه حوله ی نیم میی

بخاطر فراموشکار بودنم مجبور بودم ازش استفاده کنم. 

 ود حوله ی خودم رو بردارم. چون یادم رفته ب

 توی همون حمویم که آریا رو جلوش خیس کرده بودم! 

بچه ها زودتر از موعد خوابیده بودن ویل انقدر خسته 

یخت عینی  بودیم که ساعت خوابمون هم بهم می 

 . احت داشیی   نداشت. بچه ها نیاز له اسیی

با فکر به آریا و آغوشی که نمیدونستم چطور دوباره 

ون. یمتجربه اش   کنم از حموم رفتم بی 
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ی رسوبی ها ی مهمان توی همهشانس اوردم که حوله

هست وگرنه که باید لخت و سگ لرز زنون خودم رو 

سوندم به لباسام.   می 

هنوز در رو باز نکرده بودم که تیوی روم روشن شد و من 

 درجا خشک شدم. 
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میدونستم  ام نشسته بود. اگر چشماش دقیقا روی سینه

 بردمش! انقدر محرکه بیشیی به کار یم

های لباسام هم میوفتادم. شاید باید به فکر بریدن یقه

اصل جلوی مردای دیگه میپوشیدم تا بیشیی تحریک 

 مربی شنای بچه ها! 
 بشه. مثل جلوی شاهی  
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نگاهش که پایی   تر کشیده شد ناخوداگاه دستم رو به 

بردم و اومدم رسی    ع چاک باز شده بی   دو سمت حوله 

 برم توی اتاق که صداش توی گوشم زنگ زد: 

 

ی! قایم کردنیه؟  -  چرا در می 

 

لحنش شیطنت داشت. انگار میخواست من یه چی   بگم 

 و تا ته قضیه رو بره. 

 بعد از شب قبل انتظار نداشتم شیطنت کنه. 

 

؟ -  اونوقت اتاق خودت میخوای بخوابی

 

ه ی ذوق زده ام روی نزدیک شد و من سیع میکردم خند

 لبام نشینه و همونجا توی دلم بمونه و گفتم: 

 

 فکر کردم برات یه هیجان گذرا بوده.  -
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ام رسوند و با یه لحن خمار دستش رو به خیش ترقوه

همونطور که دستای گرمش رو روی تن خیس و رسدم 

 میکشید گفت: 

 

-  .  داره که تو چطور باشی
ی

 بستیک

 

ن ه! از اینکه من دلم میخواد نمیدونم از چی حرف می  

 باهاش باشم یا اینکه برای منم هیجان گذرا بودن؟

 شاید هم از اینکه من چه حش توی دلم هست میگه! 

 

؟ -  ی...یعن  چی

 

ی خودت با من به لذت رسیده باشی نه یعن  با خواسته -

 به زور صیغه نامه. 

 

م. یعن  دوست دارم با اعتماد به نفس  جرات میگی 

ی و توی صورتش بگم. همچی   چ  ی  
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 من از با اون بودن خجالنی نمیکشم. 

 

ی ام که بخاطر یه صیغه نامه اولی   تجربهمگه بچه -

 زندگیم رو بسوزونم؟

 

ی از علقه ام ابروشو میندازه باال که بازم بدون اینکه چی  

 بهش مشخص باشه میگم: 

 

کار بلدی، دوست داشتم اولی   بار با یه کار بلد بخوابم   -

 خوشحالم که تصورم اشتباه نبوده.  و 
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سه. اون میخواست من رو بازی بده و  راض  به نظر می 

ی از علقه نگه و من برام مهم بود که کنار کش که  چی  

عاشقش بودم و پادشایه قلب و مغزم رو به عهده گرفته 

بود و مقر فرماندیه راه انداخته بود هیجانات زندگیم رو 

 نم. تجربه ک

 

 های دوستیه. دوسنی با مزایا بهیی از مزیت -

 

یاد فیلم دوسنی با مزایا میوفتم. دوتا دوسنی که نیاز 

ی جنسیشون رو با هم برطرف میکردن ویل توی رابطه

 احساش نبودن.یعن  همی   رو از من میخواست؟

ی که مهم بود آریا و  البته که بدم نبود. من برام تنها چی  

 حال خوبش بود. 

 میذاشتم حماقت ویل االن میگفتم عشق! بل اسمش رو ق

ه چطور بابت دوسنی  ی دوستام های احمقانهیادم نمی 

شماتتشون میکردم و خودم افتاده بودم وسط رابطه ای 

 ورای اون رابطه ها. 
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 یعن  ما دوستیم؟ -

 

م. انقدر بهم نزدیک هست و  لبم رو از گوشه گاز میگی 

که میتونم چند ثانیه بعد   لمس انگشتاش با تنم قویه

 حوله رو رها کنم. 

 

 میتونیم صلح داشته باشیم مگه نه؟ -

 

کشه و از هرم نفس کشیدنم انگشتش رو به لبم یم

 فهمه. جوابم رو یم

یه که راجع بهش فکر یم  کردم. آریا باهوش تر از چی  

 همونطور هم بلده کار! 

مل روی ام کارسونه پایی   تنهدستش رو که به زیر تنم یم

ه و من رو توی بغلش بلند یم  کنه. دستش قرار میگی 

 هردومون میدونیم که مقصد تخت آریاس... 

 دونیم که قراره چه لذبی رو تجربه کنیم. هردومون یم
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همونجا من رو به دیوار تکیه میده و من پاهام رو دور 

نم که نیوفتم. حوله رو ول میکنم ویل  تنش حلقه می  

 نمیده که روی زمی   بیوفته.  چسبیدن تنمون اجازه

 بوسه! لبام شکار میشه و گرم یم

انگار دو شب قبل اصل بوسیدن حساب نمیشده... انگار 

 زیادی ملیم رفتار کرده بوده. 
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کردم، انگشت شصتش روی تحریک آمی   اشتباه نیم

های خاصش ترین قسمت بدنم بود و من غرق بوسه

 بودم. 

 هام رو بهم میشناسوند... ببوسه هابی که ل
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 انگار عضوی متفاوت کشف کرده بودم. 

تا رسیدن به تختش میون راه بیش از یک ساعت این 

 طرف و اون طرف شدیم. 

کردم چقدر خوشبخته کرد و من فکر یمتنم رو طواف یم

 زب  که مردش انقدر به رابطه اهمیت بده! 

ه و چقدر قشنگه کنار مردی زن شدن رو تجربه کن  ک

 انقدر به جزئیات وارد باشه. 

قبل از اینکه گرمای وجودش رو توی تنم حس کنم 

 همونطور که روی تنم خم شده بود لب زد: 

 

ی؟ -  چرا نگفنی دخیی

 

خندید. همشم حساب میشد چشمام خمار بود. لبم یم

 مگه نه؟

ای باید میگفیی  توی تخت برای همشت از هر روسنی 

... همونق در بی پرده و همونقدر بدون اغواکننده تر باشی

 خجالت. 
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مم شدم.   مانع رسی

 جلوی افکار منف  رو گرفتم و فقط گفتم: 

 

، نه دنبال شهرتم و نه دنبال  - من مثل خیلیا که بهم گفنی

 اینکه بگم فروهر بکارتمو گرفته! اینا همه بچه بازیه. 

 

 گفتم؟چی باید یم

خاطر کردم که عاشقشم؟ اقرار میکردم که بباید اقرار یم

ام بهش بود که میخواستم کنار اون همه چی   رو علقه

 تجربه کنم؟

میخواستم حنی اگر اشتباه ویل توی اشتباهم غرق بشم تا 

 لذتش زیر دندونام بمونه؟

برای خودم میگفتم ناچی شدی و من برای همیشه از تو 

 یه بت پرستیدب  ساختم؟

 

... فکر نیم -  کردم انقدر هات و خواستن  باشی
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 نظورش به من بود؟م

 از نظرش من هات و خواستن  بودم؟

د و یم ی توی گوشم زنگ می   گفت مردا ویل باید یه چی  

 توی تخت همه عاشقن! 
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ای به فکر دستم رو پیش بردم و همون حی   دیگه اجازه

 کردنش ندادم. 

با لمس نریم تنش همونجابی که بی شک نبضش رو فعال 

 ه شد. میکرد چشماش بست

 رسش رو باال گرفت و ناله کرد. 
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محکم گزیدم که چشم باز کرد و بهش حمله ور لبم رو 

 شد. 

 

تونم بهت قول بدم با این لوندیات که هیچ شبیه نیم -

م و کار  ی نیست بتونم جلوی خودم رو بگی  دخیی اسمارتی  

 دستت ندم. 

 

 با پروبی توی چشماش زل زدم و گفتم: 

 

 ؟کار دستم دادن چطوریه  -

 

، بدون ذره ای تامل... تمام بدون هیچ وسیله ی مقاربنی

، درد، و لذت!   تنم پر شد از داغ 

 

*** 
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ی بهشت میداد؟ یک ماه توی بهشت بودم. خدا وعده

ایط رو داشتم چه طور وعده ای میتونست من  که این رسی

 ام کنه؟وسوسه

ها به ما پرداخته بودن و دینا معتقد بود که تمام رسانه

شوشکر مامان پیش خالهخدار  ای به اشه و هیچ دسیی

نت نداره.   تلفن و اینیی

کردم. البته نه برای زمی   گی  شدن من هم خداروشکر یم

 اش. ی بیچارهخاله

فعل قش در رفته بودم ویل معلوم نبود وقنی که بیاد 

 تهران و داستان رو بشنوه چه آشوبی بپا بشه! 

وخونه بینی چک و قرص هارو که گذاشتم مهد، از دار بچه

ضد تهوع گرفتم. در واقع دو سه روز بود که تمام حواسم 

 پرت بود. 

میجوشید و باال میومد که خودم هم  امانقدر معده

 شده بودم که اتفاق خوبی توی راه نیست... 
 مطمی  

اهن  شنی نبود که کنار آریا رس نکنم، صبچ نبود که پی 

نچینم و روزی شب قبلش رو تنم نکنم و می   صبحانه 

 نبود که آریا بعد از تمرین با ما دسته جمیع بازی نکنه! 
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ین شکل چیده شده بود ویل من میدونم  همه چی   به بهیی

ی میلنگه...  که همیشه همی   جاست که یه چی  

 همینجابی که همه چی   خوبه! 
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یو جدی نگرفته بودم و االن داشتم بهش  انگار یه چی  

 رسیدم! یم

گفت من باباتو نگاه کنم حامله میشم امان همیشه یمم

 اون قرمساقم که ولش کن  میخواد نگاهت کنه... 

 دور بابام بگردم که انقدر دلم براش تنگ شده بود. 

نگو منم همی   ژن رو از مامانم داشتم... ژب  که نگاه کن  

. حاال من همچی   نگاهم نکرده بودم ویل  و حامله شی
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بریم رو نوک برج میلد زارتان زورتان فقط کم مونده بود 

 کنیم! 

دو تا خط قرمز یعن  یه فروهر دیگه... چهارمی   فروهر از 

 آریا فروهر. 

تونستم خودم احساساتم به قدری متناقض بود که نیم

رو توجیح کنم. نه میتونستم خوشحال باشم و از حضور 

جنین  که پدرش آریاعه خوشحال باشم و نه از اینکه پدر 

 ام من رو رفیق خودش میدونه ناراحت! بچه

اره تمام این یک ماه من رفیق آریا بودم. تمام روز با من 

کرد. شبیه دوسِت پشش و من عاشقانه عادی برخورد یم

ستیدمش.   مییی

یه روز توی همون اتاق جلوی در خوابیدم و آرزو کردم 

کاش یه شب تو خواب غلت بزنم، تنم بخوره به تنش 

بغلم کنه و ادامه ی خواب ویل یادم رفته بعد تو محکم 

 بود وسط این حال خوش عشق رو هم طلب کنم. 

گوشی تلفنم زنگ خورد ویل بخاطر ناشناس بودن شماره 

حواب ندادم. چند دقیقه طول نکشید که تلفن خونه هم 

 زنگ خورد و من مطمی   شدم اتفاق بدی افتاده. 
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ت تلفن بینی چک رو توی کیفم فرو کردم و رسی    ع به سم

رفتم. صدای آشنای زن مضطرب بود ویل وقنی دلیل 

 اضطرابش رو فهمیدم غم عالم روی رسم خراب شد. 
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دنی   جان عزیزم، من نخواستم پدر آرتا رو نگران کنم.  -

یف بیاری اینجا؟  میشه بی زحمت شما تشی

 

یه لحظه فکم قفل شد. تمام دهنم خشک شد و بدنم 

 لمس... 

فاقی برای آرتا افتاده باشه باید چه خایک به رسم اگر ات

 بریزم؟ اصل جواب آریا رو چی بدم؟
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... چی شده؟ -  چی

 

 هیچی عزیزم نگران نباش فقط بیا اینجا.  -

 

نفهمیدم چطور تلفن به دست دوییدم که شال رسم کنم 

 و مانتوم رو تنم بزنم. 

 

. بگو  - چی شادی جان اینطوری بیشیی داری نگرانم میکن 

 شده بدونم. 

 

 کیم من و من کرد ویل در نهایت به حرف اومد: 

 

ی می   یه مقدار پیشونیش آرتا رسش خورده به لبه -

شکسته. حالش خوبه نگران نباش فقط آیل یکم بی 

 قراری میکنه. 
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در خونه رو باز کردم و همونطور گوشی به دست رفتم 

ون. دکمه  ی آسانسور رو فشار دادم و گفتم: بی 

 

 گوشی رو بدین به آیل بهش بگی   دنی   کارت داره.   -

 

د. آیل به قدری به برادراش  قلبم داشت تند تند می  

وابسته بود و دنبالشون میدویید که بی شک تمام صحنه 

 رو با چشم دیده بود. 

 حالم خراب بود، نمیدونستم نگران کدومشون باشم. 

زد و بعد صدای شادی رو شنیدم که آیل رو صدا یم

 کرد. دای خانم طراوت که با آیل صحبت یمص

 

 ا ببی   آیل خانم، خاله دنی   زنگ زده!  -

 

وارد آسانسور شدم، هنوز آیل گوشی رو نگرفته بود چون 

هرچی صداش کردم حواب نداد و بعد... هیچ صدابی از 

 اون طرل نیومد. 
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 چند باری الو الو کردم ویل فقط دلم آشوب تر شد. 

 

 

 

 

 

 294#پارت_ 

 

م جلوی صورتم و خ واستم گوشیمو مثل همیشه بگی 

فحشش بدم، فکر کردی میخوام پرتش کنم؟ نه آقا ما 

 گوشی بیچارمونو روی رسمون میذاریم. 

واال که آریا هم با این حجم دک و پز گوشیشو روی رسش 

 میذاره. گرونه اقا گرون! 

که  اون مال فیلماس که گوشیو پرت میکی   میشکنه مییی

 ن... هارهار میخند

گوشیو که آوردم جلوی صورتم تا اومدم فحش بدم دیدم 

 اس! ااااا ان که تلفن خونه
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ه ی دیوانه... عقل که نباشد جان در ای دنی   احمق! دخیی

 عذاب است. 

ون آوردم و شانش که داشتم این  زبونمو برای تلفن بی 

بود که حی   برداشیی  کیفم گوشیمم از کنارش گذاشته 

 بودم.  بودم توش و نفهمیده

 خنگ منم یا من خنگم؟

تند و تند موبایل طراوت رو گرفتم که صداش جیغ و داد 

 پیچید توی گوشم. 

 

 دنی   جان...  -

 

های از ته دلش داشت قلبم رو از صدای آیل و گریه

ون. دخیی کوچولوی من عادت نداشت  سینه میکشید بی 

س بکشه... آیل فقط باید من رو میدید تا  اینطوری اسیی

 م بشه. آرو 

 

 بذارین روی آیفون.  -
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داد زدم که صدامو بشنوه حتما رسی    ع اطاعت کرد که 

 چند لحظه بعد آیل آروم شد. 

 

 ناز من کیه؟ -

 

 گرده. طراوت گفت: مطمی   بودم داره دنبال صدام یم

 

 ا آیل... خاله دنی   زنگ زده.  -

 

کردم. باید ذهنش از آرتا دور باید حواسش رو پرت یم

 شد. یم

 

 آیلی من دلش پاستیل خرش میخواد؟ -

 آیل آروم شد... 
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رگ خواب هر سه تاییشون دستم اومده بود. حنی آیهان 

 شد. بد قلق! حنی آیهان هم توی بغلم آروم یم

 

 آتا...  -

 

 

 

 

 

 295#پارت_ 

 

دلم رفت که اینطور حواسش به داداشش بود. اینطور 

 نگرانش بود که میخواست برای من توضیح بده. 

 

 اوخ جون.  -
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آیل پر از احساسات بود، دخیی دوست داشتن  

 کوچولوی خونه... محبتش برای همه مون پهن بود. 

 

مش دکیی خوب میشه عشق من.  -  من میام زود مییی

 

گایه فکر میکردم با دو سال تفاوت سن   بی   بچه ها، 

آیهان هنوز کامل صحبت نمیکرد ویل این دخیی انگار تخم 

 که انقدر زود زبون باز کرده بود. کفیی خورده بود  

گفت ویل به سبک و سیاق البته که آیهان همه چی   یم

 خودش و اونطور که دلش میخواست. 

کرد و هر وقت هر وقت میخواست صحبت یم

 نمیخواست نه. 

یش نشده بود و فقط یه خراش  خداروشکر که آرتا چی  

کوچیک بود که مجبورا چهارتا بخیه کنار پیشونیش 

 خورد. 

ی آخر که آرتا توی ماشی   بخوابه و دنبال دوتای تا لحظه

 دیگه برم به آریا خیی نداده بودم. 
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 نه که نخوام... 

 نه! 

آریا تلفنش رو جواب نمیداد و من هم مجبورا خودم 

 ی کارها رو کردم. همه

 

-  ...  الو دنی  

 

 آریا...  -

 

پیامم رو دیده بود که اونطوری هراسون زنگ زده بود و 

 کردم. د اونم آروم یممن بای

 

نگران نباش اتفاقی نیوفتاده، پیشونیش رو چند تا بخیه  -

 زدن حالشم خوبه خداروشکر. 

 

 پوف!  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

احساس میکنم این همه مسئولیت براش زیاده. این همه 

 مسئولینی که داره باز هم بهش اضافه میشه. 

ه...   دلم میگی 

اینکه خودش از اینکه باید خودم رو رسبار آریا ببینم، از 

انقدر دردرس و بدبخنی داره که اصل حضور من براش 

 شوچ  حساب میشه. 

 

؟  -  کجابی
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آرتا خوابه، گفیی  مشکیل نداره میتونه بخوابه، االن بچه  -

یم خونه.   هارو برمیدارم می 

 

کلفه اس. از صداش میفهمم. من آریا رو بهیی از هرکش 

ی بگه میگم: میشناسمش. قبل از اینکه   چی  

 

 تو به کارت برس نگران نباش فقط هول کرده بودم.  -

 

 من تهران نیستم، ویل سیع میکنم زود برگردم.  -

 

ی از بچه ها نمیگه! آریا خییل زود پدر شده و این  چی  

 رو به خوبی مدیریت کنه. 
 باعث میشه نتونه همه چی  

هاش... پدر شدن اون هم بدون بلد بودن مسئولیت

ینکه بتوب  از پسش بربیای. اون هم نه ییک بلکه بدون ا

 سه تا! حاال هم چهاریم! 
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 شون کنار بیان که همه چی   
ی
ادما زماب  میتونن با زندگ

ه نه که یهو بذارنش وسط یه  رفته رفته شکل بگی 

 زندگیبگن مدیریتش کن! 

 البته که من دست و پا شکسته تونسته بودم بربیام... 

 

شی   میخوابیدن دیگه وقنی هر سه شون توی ما

مشون. طبق معمول رسایدار  نمیتونستم تنهابی بیی

یم  ساختمون رو صدا کردم و اومد تا با هم بچه ها رو بیی

 باال. 

بیشیی از حالت عادی توی مهد مونده بودن و خسته 

 شده بودن. 

ی کارام برسم. آریا بچه ها که خوابن من میتونم به همه

ل انبوه لباسا رو جمع هم که خونه نیست پس میتونم سی

 کنم... 

لباسای هر کش رو جدا توی اتاقش گذاشتم تا مرتبشون 

 کنم. اول رفتم رساغ لباسای آریا. 

امکان نداشت آریا نامرتب باشه ویل اگر لباساش رو بعد 

د!   از شستشو مرتب نمیکردی عمرا بهشون دست می  

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

هاشو آویزون کردم و بخشیش رو تا زدم. نوبت لباس

 ای اسلیپش رو دیدم... راش بود که شورت رسمهلباس زی

 وقنی میپوشیدش خییل خوشم میومد! 

 

 شومبول طلی من  آخه خره!  -

 

 

 

 

 

 297#پارت_ 

 

ایش یه قر به کمرم دادم و همونطور با شورت رسمه

چرخیدم. ییک از شورتاشو تنم کردم و یکیشو جای کله 

 گذاشتم روی رسم. 
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دستم رو شکل ی توی اتاق لباساش جلوی آینه

میکروفون گرفتم و جلوی لبم براب خودم خوندم و 

 رقصیدم: 

 

آمامیووووووو! یه شومبول طل! آمامیو دوم دوم داروره  -

 عااااااااااا! شومبووووول! 

 

و یه چرخ و انگار که کلهم رو میدم باال رسم رو گرفتم 

 باال! 

 

 آمامیوووووو...  -

 

 

که هرکدوم یه   همه چی   جمع شده بود به جز شورتاش 

 پوششی برای من ایجاد کرده بودن. 

آمامیو انقد سخت بود که بیخیالش شدم و به شعر 

 کودکانه رجوع کردم. 
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 شومبول طلعه... آریا طلعه! شومبول طلعه...  -

 

همونطور برای خودم کنشت راه انداخته بودم. ییک 

 اینوری! ییک اونوری! رقص از نوع دیوونه بازی. 

 

 مبولم طلعه؟ک من شو   -

 

وسط رقص باسنم رو داده بودم باال و پشتم به در اتاق 

بود، قشنگ یه باسن قلمبه توی دید کش که میومد توی 

 اتاق! 

هرکار کردم نتونستم تکون بخورم. مثل مجسمه خشکم 

زده بود. شوکه شده بودم، از ترس اینکه واقعا صدای 

 خودش باشه وایسادم و تکون نخوردم. 

 طرح دارش که پام بود و بقیه شونم روی یه شورت آبی 

 ...  رس و دست و اقسار نقاط رسزمی   پهناور دنی  
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؟ شاید نقره باشه؟ هوم؟ یم خوای؟ -  بکشم پایی   ببین 

 

انگشتش رو زد به باسنم که من سلیطه گونه از جام 

پریدم! انگار سیخ داغ فرو کرده باشه که سه میی رفتم باال 

ن در جا هم صد و هشتاد درجه و این پا و اون پا کرد

 چرخیدم! 
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من بدو آریا بدو... از اینور اتاق به اونور... از اونور به 

 اینور! 

 

 وایسا یه طلبی نشونت بدم.  -
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 زبونمو براش دراوردم و دست به کمر گفتم: 

 

نه مال تو طل نیست شومبوله! روغن طلی خراطیان  -

 عا طلبشه. میخرم برات بزب  بهش واق

 

نت برام تبلیغش اومده بود! میگفت روغن  توی اینیی

 طلی خراطیان بزن جون بشه! 

 

 روغن طلی خراطیان دیگه چه کوفتیه؟ -

 

با فاصله از هم وایساده بودیم هردومون از دوییدن 

 خسته شدیم و یکم صیی کردیم تا انرژی کسب کنیم. 

ابی نفس نفس زنان انگشتام رو گرفتم باال تا همه
ی چی  

ح بدم:  نت نوشته بود رو براش رسی  که توی اینیی

 

... داستان!  -  افزایش ضخامت و سفنی اون چی  
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 چشمامو دادم رو به باال و لبام رو جمع کردم: 

 

ی... این ییک دیگن خوراک خودته  - درمان قطیع زود چی  

 ! ! بهبود اینطوری هوا رفیی   خدابی

 

که یعن  انگشت اشاره ام رو بینگ نشونش دادم  

 اینطوری بیاد باال! 

 

ی ای نشونت بدم!  -  آخ دنی   یه زود چی  

 

تازه طلت کوتوله و الغر و بدبخت بی جونه فقط باید  -

! واال 
ی

ازینا بمالونیش! رضایت جنش استحکام زندگ

 بخدا... 

 

 با شیطنت گفت: 
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ا برای خانما رساغ نداری؟ -  از این چی  

 

ی دارن یا الغر و  - چمبله خیارن؟ واال دوتا  خانما زود چی  

قلمبه دارن چه جوش باشه چه هندونه برای مردا هیچ 

 فرقی نداره! 

 

کرد که خم ها نمیدونم وسط اتاق آریا چیکار یمتوپ بچه

 شد و تو یه حرکت برش داشت پرتش کرد سمت من... 

 

؟ وحشی بشی بهت نمیگم  - بیشعور چرا وحشی میشی

 ها! مرصفش برای خانما چیه
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پشت چشمم رو نازک کردم ویل دیدم داره از خنده 

که.   مییی

 باز دستام رو گرفتم باال و شمردم: 

 

افزایش سفنی و افزایش دائیم حجم سایز سینه ها و  -

 باسن. 

 

ون. سینه هامو دادم  لبامو اردگ کردم و باسنمو دادم بی 

 جلو و گفتم: 

 

 این شکیل میشی باهاش!  -

 

اد سمتم بازم جیغ کشیدم و دوییدم وقنی حرکت کرد بی

که این بار دیگه در برم و از اتاق خارج بشم. ویل 

چشمتون روز بد نبینه! آدم با آفتابه بره لب دریا ویل 

 اینطوری ضایع نشه. 
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یه چصه فرش وسط اتاقه پای من باید گی  کنه به لبه اش 

 !  و با صورت برم توی زمی  

 وی من! آریا هم با اون وزن خرسیش بیوفته ر 

البته که من دستامو زیرم نگه داشتم و حنی به شکمم 

به نخورد. شکمم روی هوا بود و اونجای آریا محکم به  ض 

باسنم خورد و آخش درومد در نهایتم ولو شد روی زمی   

س بچه ای که احتمال داشت توی شکمم ویل من از اسیی

 باشه داشتم خفه میشدم! 

ند شدم.خواستم برم رسی    ع دستمو زدم زمی   و از جام بل

 که نالون گفت: 

 

ی؟ بابا خسته و کوفته اومدم خونه جا اینکه   - کجا می 

ی؟  یکم انرژی بدی زدی ناکارم کردی حاال هم داری می 

 حداقل وایسا این که کج کردیو صاف کن! 

 

 دستپاچه گفتم: 
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شنی داره...من تو اتاق خودم میخوابم...!   -
َ
نگت ن

َ
تو شیل

اح ت کنم از صبح همش دنبال کارای چی   میخوام اسیی

 بچه ها بودم. 

 

هنش رو ییک ییک باز آریا رسجاش نشست و دکمه های پی 

کرد و انداختش اونور. من حاال چرا عی   کودنا وایسادم 

 نگاش میکردم نمیدونم! 

ون کشید و  بعدم زیرپوشش رو با یه حرکت از رسش بی 

 ی اتاق! پرتش کرد یه گوشه
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شنی چه صیغه اییه؟ همی   االن بیا _ُمز 
َ
خرف نگو ِدنی   ، ن

 اینجا ببینمت...! 

 

 موهام رو که عی   جنگلیا شده پشت گوشم دادمو گفتم: 

 

شنی داری دیگه...حنی من مطمئنم اون بادبادکای 
َ
_ِد ن

م همه سوالخن...! آخه نبود این همه بچه 
َ
توی کشوت

سال  نمیاوردی که. اگر به همی   شیوه ادامه میدادی

... یه تیم فوتبال با دو تا  2040 ده تا بچه داشنی باید سی  

ه!   ذخی 

 

ه دوست ندارم ویل خونواده - ام تیم فوتبایل باشه نه ذخی 

 دوست دارم. 

 

ه. حس میکنم اگر بفهمه خوشحال میشه.  دلم غنج می 

یو نفهمه  میام بحث رو عوض کنم که از تغیی  ظاهرم چی  

 کنهویل اون خودش بحث رو عوض می
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وت گی   از جاش بلند میشه و میاد سمتم. من که توی هیی

کردم و داشتم به تغییی نکردن حالتای ظاهریم فکر 

میکردم یهو چشمم میخوره به عضله های پیچ در پیچ 

 شکم و سینه اش. 

آقا من جلوی این مرتیکه اللم! اصل دست و پا بسته و 

 الل... 

نمیذاره  نه که بگم جلوی جسمش! نه بخدا عشقم بهش

 خییل جولون بدم... 

ی  لباسم رو که آب دهنم ذو قورت میدم و اونم یقه

ه.  نه، هر چهارتا انگشتش زیر لباسم می   چنگ می  

صورت به صورتم وایمیسته و نفسای داغش رو روی 

 لبام فوت میکنه: 

 

 جفتمون حال میکنیم با همدیگه... این ادا اطوارا چیه؟ -
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نه که پاهام از زمی   جدا آنقدر کمرم رو محکم چنگ م ی  

 میشن... 

 

خم ِجن رو گ َپس 
ُ
شنی نداشنی اون سه تا ت

َ
_اگه ن

 انداخته...؟

 

لبهام که روی لب پایینش تکون میخورن  با دندوناش 

اسی  میکند دستش رو به گردی محرک باال تنم 

سونه...   می 
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گر به زور قرص ضد تهوع حالمو خوب میکردم. یعن  ا 

 خوردمش هر پنج دقیقه دلم به هم میخورد. نیم

ی یم  اومد باال! کاش یه چی  

 اون حس المصبش از خودش بدتر بود... 

 

آرتا انقدر بازی کرده بود که خیس عرق بود، آریا هم 

 کرده بود.   شب رسخود مهمون دعوت

کرد تا آیل رو خوابوندم و آیهان هم برای خودش بازی یم

 د از آرتا حمومش کنم. وقنی نوبتش بشه بع

 

 خاله دنیس منم بزرگ بشم برام سوتی   میخری؟ -

 

ون رو  با خنده سوتین  که از بی   لباس چرکا کشیده بود بی 

ی لباسا گذاشتم. همیشه از توی دستش گرفتم و زیر همه

ترسیدم توی چنی   موقعینی گی  کنم. اصل نمیتونستم یم

 حبت کنم! درست راجع به مسائل جنش با بچه ها ص
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حنی نمیدونستم درسته باید از جنسیت و زن و مرد بودن 

 بهشون بگم یا نگم! 

ویل اینگا هیچی جز پش بودنش نمیشد مانع سوتی   

 پوشیدنش بشه! 

 

ا و پشا یکوچلو  - تو پشی پشا که سوتی   نمیپوشن. دخیی

ا موهاشون بلنده  با هم فرق دارن، مثل اینکه بیشیی دخیی

 هاشون کوتاه. و بیشیی پشا مو 

 

تش رو  با جدیت میخواست نقض حرف منو بیاره. تیشی

 از تنش درآورد و توی سبد لباس چرکا انداخت: 

 

 ویل شهراد موهاش بلنده، پشم هست.  -

 

میگم که بیشیی پشا موهاشون کوتاهه ویل عیبم نداره  -

 بلند باشه. 
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 با ناراحنی گفت: 

 

رای خودم پس عیب نداره منم سوتی   داشته باشم. ب -

 باشه... 

 

 داشت نشون 
ی
نه مثل اینکه ایشونم در همی   شش سالیک

میداد که به باباش رفته! قسمت جذاب بانوان فقط دوتا 

 !  طالبیه والغی 

 آخه من چی بگم به این بچه؟
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آخه تو که میمیات بزرگ نمیشن! آقاها همی   شکیل  -

 میمونن. 

 

ا هم مییم دارن. نه من خودم دیدم، بعیص  آقاه -

 .  اینجوری وایمیسیی 

 

بعد ژست ورزشکاری گرفت و لپاشم باد کرد. مثل فیگور 

 بادیبیلدینگ کارا! 

شدم، یعن  اگر یه ذره تکون داشتم از خنده منفجر یم

شد هیچ! بلکه خوردم باد از اقسار نقاط بدنم خارج یمیم

 رفت. صدای خندم هم تا اون رس دنیا یم

که توی حموم شورتاشون پاشون   یادشون داده بودم

باشه برای همینم درش نمیاورد. همونطوری که سیع 

ل کنم بغلش کردم و لپشو بوسیدم یم کردم خودم رو کنیی

 و بعد گذاشتمش توی وان. 

 

 اونا ورزشکارن.  -
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 خب اونا هم میتونن سوتی   بپوشن!  -

 

 شی  آب رو باز کردم و گفتم: 

 

 نه عریزم نمیپوشن!  -

 

خییل دوست دارم. هم دوست دارم بپوشم هم  ویل من -

دوست دارم داشته باشم. تازه خودم دیدم یدونه نارنچی 

 رنگیه!  تازه ممه هات هم خییل نرمه 
ی

شو داری.رنیک

 دوست دارم روش بخوابم. 

 

کردم االنه که همونجا بهم تجاوز کنه! باید حتما حس یم

کردم و راه درست رو پیش با مشاورش صحبت یم

 رفتم. گیم

 

 خب دیگه چی دوست داری آقا آرتا!  -
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 یا استوخودوس! 

وع کردم به صلوات فرستادن و تند تند فوت کردن به  رسی

سمت دری که باز شده بود و یه مرد گندن وایساده بود 

 جلوش. 

 

استغر هللا ربی و اتوب و اینا... خدا من رسی حاسد اذا  -

 حسد!!! هللا هللا! 

 

شماموبستم و هرچی از از حضور آریا شوکه شدم. چ

وسط دعا و آیه هابی که بلد بودم به ذهنم یم اومد تند و 

 گفتم! تند یم

 

اش رو روی خودم حس کردم اومده بود باال سنگین  سایه

سمو رو بیشیی کرد.   رسم و نزدیک شدنش اسیی

رسم رو برنگردوندم که اومد پشتم وایساد و من آب رو 

 روی رس آرتا باز کردم. 
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 م رو کنار زد و لبشو گذاشت پشت گردنم: آریا موها

 

هوی هوی آقا! همینم مونده به ممه های زن من  -

 ...  چشم داشنی باشی
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 قلبم قلبم قلبم! 

 زنم!!! 

واقعا من رو با همی   نسبت میشناخت؟ نسبنی که عموم 

اش فهمیده مردم شناخته بودن. نسبنی که یه ایران درباره

 امان من! بودن البته بجز م
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 اون هم فقط به لطف بی آنیی  بودن داهات... 

خودشو بهم چسبوند و دستش رو از همون پشت 

 گذاشت روی شکمم. 

کرد که چشماش رو زیر دوش ی سعیش رو یمآرتا همه

باز نگه داره ویل طاقت نمیاورد آب توی چشمش بره و 

 دوباره میبستش. 

 زدم روی دست آریا که داشت قشنگ جلوی بچه منو 

 کرد. میمالوند! حاال بچه نمیدیدا ویل نباید اینکارو یم

 از الی دندونم غر زدم:  

 

 بچه نشسته آریا!!!!  -

 

بابا جون، ممه های خاله دنی   مال منه، نری و سفتیش  -

هم مال منه... تو هر وقت بزرگ شدی برای خودت ممه 

 .  پیدا میکن  شبا روش میخوابی
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دا کردم. حاال این وسط نفسم بند اومد و اسم آریا رو ص

 بازیش گرفته! وای که ول کن نبود. 

ون آرتا آب هابی که توی دهنش یم رفت رو فوت کرد بی 

 و همونطور وسط دوش گرفیی  گفت: 

 

 ویل منم ممه میخوام.  -

 

شنیدم و صداش آریا آروم طوری که فقط من داشتم یم

 رسید گفت: به آرتا که زیر دوش بود نیم

 

 توی شورتت داری پشم، با اون میتوب  تو یه چی   بهیی  -

. خودم یه دخیی خوشگل همه ا رو داشته باشی ی دخیی

 برات پیدا میکنم خودش مال تو مامانش مال من! 

 

 جیغ زدم: 

 

؟؟؟ -  پرووووووو دیگه چی
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ابروهاشو باال انداخت و دستش از همون زیر به جابی 

 رسید که آرتا بهش چشم داشت و یه فشار داد. 

 

ی ازت بخوام ویل - . اگر من چی    هسنی
 تو بابای مهربوب 

 های خاله دنی   مال من! برام میخری. پس ممه
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 آریا جدی شد و دست کشید. 
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؟ واسه من با یه سانت قد  - هوی دیگه چی پدر صلوابی

نه!   چه حرفابی می  

 

 آرنجم رو فرو کردم توی شکمش و گفتم: 

 

اس، هر وقت آرتا بزرگ شد بعیص  مسائل مال بزرگ تر  -

 خودم بهش یاد میدم. 

 

 آریا ناراض  زیر گوشم گفت: 

 

 حاال توام! دوتا دونه جوش این حرفا رو نداره!  -

 

میام بهش بگم خیار چمیی پلسیده ویل برای جمع کردم 

 موضوع مجبورم زیر لب غر بزنم: 

 

ون شوتت یم - ون! اگر همی   االن نری بی   کنم بی 
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فت ارد ی اینطوری بی حیابی یاد کاش می 
وبی تمرین  چی  

 داد! مرتیکه بی حیا! این بچه ها نیم

آخه بره اردو گ به من بگه زنم من دلم غنج بره غش 

 کنم؟

 

 دنیس، قول دادیا!  -

 

 قول میدم که بهت بگم.  -

 

آرتا راض  شده بود ویل آریا ول کن نبود. وقنی گفتم برو 

تش رو در  ون تازه یادش اومد تیشی بیاره. اون هم رفته بی 

بود باشگاه و نیاز به دوش گرفیی  داشت ویل خونه بجز 

 این حموم سه چهارتا حموم دیگه هم داشت! 

 

 حاال که راه نمیای منم باید بشوری!  -
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ون این خونه ده تا حموم داره بذار بچه  - آریا بیا برو بی 

 رو حموم کنم! 

 

 م! ی هر نوع کلکیل بوددوش توی دستم بود و اماده

آریا هم هنوز لباساشو کامل درنیاورده بود. داشتم موهای 

کردم و رس آریا هم پایی   بود و اصل آرتا رو آبکشی یم

 گوشش بدهکار نبود. 

دوش رو رسی    ع گرفتم سمتش و اون هم شوکه توی یه 

 لحظه تمام لباساش خیس شد. 

فکر نمیکردم دوش برگرده سمتم و خودمم به همون روز 

هرچی بود داشت حسابی به آرتا خوش دچار بشم ویل 

 گذشت. یم
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 305#پارت_ 

 

 کشمت! آریا یم -

 

شد کاریش کنیم. آرتا هم دیگه خیس آب بودیم و نیم

ک. تماشاچی ما هم دلقک  های سی 

 

ای که همیشه زاپاس بود دوییدم سمت در حموم و حوله 

رو از توی کمد درآوردم. جلوم گرفتم که بیشیی خیسم 

حوله همچی   خیس شده بود که بیشیی شبیه  نکنه ویل

 دوش حموم بود تا حوله! 

 

 بچه رو خوب بشور خوش بگذره بهتون.  -

 

حوله پیچ همونطور با لباس لرزون رفتم سمت یه حموم 

 دیگه و خودم رو آب کشیدم. 
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دونم اونا در چه حایل بودن ویل من چند دقیقه بعد نیم

 دم. کر روی آیینه موهام رو شونه یمروبه

پوشونه بهش. دونستم خودش لباسای آرتا رو هم یمیم

تونه سه تاشونو با هم هندل بابای خوبیه ها! فقط نیم

 تونستم! کنه. خب حقم داره من خودمم نیم

 موهام رو باز یمگره
ی

کردم. فقط میشد حی   های همیشیک

 خیش شونه شون کرد وگرنه به لونه کفیی تبدیل میشدن. 

 

 عشه؟_خانوم، چه وض

 

در اتاق همچی   با شتاب باز شد که گفتم یا ابرفرض! 

 ام افتاد باید توی شورتم دنبالش بگردم! بچه

ویل قربونش برم جاش سفت بود و فقط دل منو بهم 

 ام رو باال میکشید... زد و محتوی معدهیم

با ترس از جام پریدم. مردک قرومساق در زدنم بلد 

 نیست! 

 م به کمرم: اخم کردم بهش و دستمو زد
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اصل دست خودت نیست تو فاز عباس کلغیت که  -

 
ی

ون اومدنت با خداس... یه وقت نیک ی دیگه بی  فرو می 

در بزنم شاید خواب باشه ها. اصل شاید کون لخت 

وایسادم برا خودن قر میدم عی   االغ عزیز رستو بنداز 

 پایی   بیا تو! دم در بده بیا تو راحت دید بزن! 

 

. خب  جووون دلم - تنگ شده بود اینطوری وحشی بشی

 ی خودم جوابتو بدم. صیی کن منم باید به شیوه
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صداشو صاف کرد و یه دسنی توی موهای خیسش 

 کشید و گفت: 

 

کشی خانم؟ این چه وضعیتیه توی خجالت نیم -

؟خونه  ی من راه انداختی  

 

 بازم چند تا رسفه کرد و سیع داشت جدی باشه. اصل 

 فهمیدم اوضاع ترموستات بدنش خرابه! هم من نیم

 ی احمقش برم نمیتونه جدی باشه! قربون قیاقه

توی نقشم فرو رفتم و با ترس و لرز و دستابی که توی هوا 

 میلرزوندم گفتم: 

 

 _چی شده آقای فروهر؟

 

دستش رو بلند کرد و مات سوتی   توی دستش شدم. ا 

 احمق! اینو از کجا آورده؟ خوشش هم میاد 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 _این مال شماست؟

 

تصنیع و با اغراق آب دهنم رو قورت دادم و ترسون 

م که  نزدیک شدم و سوتی   رو خواستم از دستش بگی 

 پسم زد. 

 

خجالت نمیکشی پش من اینو بیاره ببنده دور بدنش؟  -

 خوام. گفت بابا منم یمبسته بود یم

 

 لبمو گاز گرفتم. اخه مگه میشه نخندم؟

 

 ه بچه اینو بگه؟_چرا باید ی

 

ام نیاد دو قطه اشک بریزم هام لرزید. حاال مگه گریهلب

 احساسابی بشه! 

سم بغلش کنم ماچش کنم بگم  آخ که االن دلم میخواد بیی

... عاشقتم اسکل رواب  شل کمر!  وای عاشقتم لعننی
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عاشقتم که پیچ اون کمرت چفت و بست نداره من رو با 

که دلم میخواست ش   این همه عقاید مزخرف دقیانوش

 حامله کردی 
ی
 بچه دار بشم توی بیست و دو سالیک

ی
سالیک

 اسکل جان! 

 ویل نقشم رو حفظ میکنم و میگم: 

 

 . دونمنیم -

 

سوتی   رو توی صورتم پرت کرد و دادی زد که گوشام 

 سوت کشید. 

چه جدی هم گرفته مردک! داد و هوار خونش کم شده 

 جیغ میکشه! 

 

ونه، بابا فهمیدم چون شما همش سک و س - ینت بی 

، بسه بس، من زن ندارم اینقدر جلو من 
ی

سینه قشنیک

نه باال، مغز این بچه هم از دستت  لخت نگرد، یه می  

 خراب شده! نرمه فلنه! اون از کجا میدونه نرمه؟
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 چی زده باال؟ - 

 

ل کنم. زدم زیر خنده و عقب  دیگه نتونستم خودمو کنیی

 عقب رفتم. 

 به خشتکش اشاره کرد: با اعصاب داغون 

 

-  !  این لعننی اینننی  

 

 همه -
ی

 اش دوتا جوشه! تو که مییک
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م یم دونستم نمیتونم از دستش فرار کنم. باالخره گی 

 میاورد ویل تلش رو که میتونم بکنم. 

 

ون واسه من اسمشم  - آره دیگه یه میلیمیی زده بی 

 گذاشته َم... 

 

خودکار پرت کردم سمتشو  خواست ادامه بده که یه

 جاخایل داد. منم گفتم: 

 

؟ زود به  -
ی

! چرا جلوی بچه اونطوری مییک خییل بی حیابی

سه آریا!   بلوغ جنش می 

 

ه... بچه  -  ی منه ها باید یاد بگی 

 

 میشناختمش که گ لحنش شوخیه و گ جدی. 
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خییل خری. نگو جلوش. در ضمت هفتاد و پنج هشتاد  -

وش به اوب  میگن که قد مال همچینم جوش نیس ج

 خودت باشه. 

 

 ناراض  لباشو داد باال و گفت: 

 

 حاال همچی   فرقیم با من نداری.  -

 

 خییل بیشعوری!  -

 

چشمامو گرد کردم و زل زدم بهش که اونم  دری    غ نکرد و 

تنشو بهم چسبوند. موهاشو سشوار نکشیده بود و تنش 

 گرمای حموم رو داشت.   هنوز 

 

یگم، نگو اینجوری جلوشون. اونا بچه به خدا جدی م -

 ان! 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 شیش تای من و تورو حریفن!  -

 

 لبم رو بوسید و گفتم: 

 

-  .
ی

 باشه حریف باشن ویل نباید جلوشون بیک

 

خوبه هستیا! حداقل از سفلیکس و زیگیل و کوفت و  -

زهرمار در امانم. یادم باشه از این به بعد خواستم کسیو 

دمت براش بذارم. تورو استخدام کنم اماده باش ضمن خ

 اشتباه کردم دیر اقدام کردم. 

 

این بار نمیتونستم بفهمم جدی میگه یا داره شوچ  

 میکنه ویل قلب من از وسط به دو تکه تقسیم شد... 

انقدر واضح ناراحت شدم که دستپاچه از تو بغلش 

ون و گفتم:   اومدم بی 
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آریا خجالت بکش صدای بچه ها داره میاد یهو در رو  -

 .  باز میکی  
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لباسام رو مرتب کردم و ازش فاصله گرفتم. صداشون 

اومد ویل حق داشتم برم توی بغل آیهان بخوابم و نیم

 دلم از باباشون پر باشه! 

 

*** 

 

آریا با بچه.ها رفته بود استخر. هرچی به من اضار کرد 

 مو آوردم و امتناع کردم. ی ماهانهبهونه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

ی خیی نداشت. من بودم که دو اون که هنوز ا ز چی  

ی توی شکمم انس گرفته بودم نه ی تموم با نطفههفته

 اون. 

 مه... پس میتونست باور کنه که تایم ماهانه

نمیدونم خدا خواست که گوشیشو جا بذاره باال یا شانس 

بد من بود... گوشی روی می   آرایش اتاق خودش بود و 

با بچه.ای که حنی منم روی تخت دراز کشیده بودم و 

 کردم. دونستم قلبش کار میکنه یا نه درد و دل یمنیم

زدم و انگار یه مونس پیدا کرده بی صدا باهاش حرف یم

 بودم. 

من از اولم انتظار نداشتم آریا برام یه عشق بشه ویل حق 

 داشتم که ناراحت بشم... 

از اولم همه چی   رو میدونستم که پام رو توی تختش 

خواستم پشیمون نشم. میخواستم طعم گذاشتم، می

کنارش بودن رو بچشم. حاال که ازش یه یادگاری داشتم 

 میخواستم از خودمم بیشیی مراقبش باشم. 
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گوشیش که زنگ خورد اول به روی خودم نیاوردم ویل 

وقنی صداش روی مخم رفت برای خفه کردنش به باسن 

 مبارک تکون دادم. 

وندم که کاش کمرم رو گرفتم و خودم رو بهش رس

وقت اون عکس وقت نرسونده بودم. کاش هیچهیچ

لعننی رو روی گوشیش نمیدیدم و نمیفهمیدم که چه 

 کش پشت خطه. 

آریا بود که لباش رو روی لبای دخیی مو بلوندی گذاشته 

بود و معلوم بود که عمیق بوسیده. میشد از همون 

ه اس و... من عکس فهمید که زبونش توی دهن دخیی

 نستم دقیقا چطور میبوسه! میدو 
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ه شده شکم رو به یقی   تبدیل کرده بود. من   اسم ذخی 

 زن توی عکس رو میشناختم. 

با دستای لرزونم گوشیشو نگه داشتم تا صفحه خاموش 

 بشه. 

من تا دنیا دنیاس اون عکس رو با اسیم که میم مالکیت 

ه.   پشتش گذاشته بود از یادم نمی 

 روزا خوشحال بود... آریا این 

 پس دلیلش همی   بود! 

شد... پس حتما آریا این روزا خنده از روی لبش پاک نیم

 دلیلش همی   بود. 

 گوشی توی دستم بود که پیامکش هم رسید: 

 

های با تو بودن تنگ شده... عشقم، دلم برای لحظه» 

 «سفر مالدیو رو... 
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یم باقی پیام روی صفحه مشخص نبود ویل اسیم که به م

 زد. مالکیت چسبیده بود حالم رو بهم یم

دیگه قرص ضد تهوع هم تاثی  نداشت. من دلم بهم 

 میخورد و تا رسحد مرگ باال آوردم. 

نمیدونستم از گ گله داشته باشم. نمیدونستم کجای 

راهم رو باید تغیی  میدادم! آخه من هنوزم از راهم راض  

 توی چشم بودم. از اینکه آریا رو کمک کردم تا بیشیی 

ی کردم رسانه ها بیاد و از اینکه شبامو توی بغلش سیی

 راض  بودم. 

برای اون یه رفاقت با مزیت بود و برای من آغوش مردی 

 بود که عاشقشم. حنی اگر کره خر ترین مرد دنیا باشه! 

 پیام بعدی از وکیلش بود: 

 

؟ مبلغ رو باالتر بردن به »  آریا جان تصمیمت رو گرفنی

 «ن پیشنهاد... نظر من ای

 

 و بازهم باقی پیامش مشخص نبود. 
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 گوشیش قفل نبود ویل دلم نمیخواست بازش کنم. 

رس و صداشون که اومد فهمیدم باید برم و بهشون 

ین بچه. همه شون   کنم. از پدر بگی  تا کوچیکیی
ی
رسیدگ

 .  میخواسیی 
ی
 رسیدگ

شد. تصمیمم رو آریا که اینطور وقتا خودش هم بچه یم

م. آیل بغلش بود و پشا با موهای خیس پا به گرفته بود

توپ شده بودن. جلوتر رفتم و جلوی پاهاش وایسادم. 

آیل رو گذاشت زمی   و من با لبخند پامو بلند کردم و لبام 

 رو گذاشتم روی لباش. 

 

 عافیت باشه.  -
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 بابا چرا خاله دنی   رو بوس کردی؟ -

ما وایساده بود. دستای آریا آرتا بود که با تعجب جلوی 

 کرد. دور کمرم بود و اون با تعجب نگاهمون یم

 بغض توی گلوم بود... 

 

 وقتابی که مامان رو بوس یم -
 کردی بوسش کردی! عی  

 

آه...خدایا من! کاش آرتا داغ دل منو تازه نکنه و یادم 

 آریا 
ی
نندازه گ به اریا زنگ زده بود و گ توی زندگ

 پررنگه... 

ش همراهم شده بود و وسط سالن منو بوسیده بود خود

وع کردم.   ویل من بودم که این بوسه رو رسی

آرتا همونطوری که مچ مادوتا رو موقع بوس خاک بر 

 اومد. رسی گرفته بود منتظر جوا بود و کوتاهم نیم

ون ویل نگهم  خواستم رسی    ع از الی دستای آریا بیام بی 

تنش با هم داشت. بوی کلر استخر و بوی مخصچص 
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رسید و ادغام شده بود. دستش از دور کمرم به شکمم یم

 کرد. تر یمام رو قوینبض شقیقه

رسم رو بوسید و رهام کرد، روی پا نشست و شاره کرد که 

 آرتا بیاد توی بغلش... 

 

 مگه تو خاله دنی   رو دوست نداری؟ -

 

کردم توی آرتا فقط رسش رو تکون داد و من سیع یم

شد نکنم. نباید انقدر توی روابط ما ریز یم چشماش نگاه

ویل ما هم نباید همه چی   رو دور از چشمشون نگه 

 میداشتیم. البته که عاقل تر از این حرفا بود. 

 

 خب دوست نداریش؟ مگه مثل مامانت نیست برات؟ -

 

آرتا یه نگاه به من کرد و منم مثل آریا کنارش نشستم. 

که دوست دارم تونستم حرفاشو اونظور  کتش یم

 برداشت کنم. 
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 نه فقط برای قانع کردن آرتا!  

صدای آرتا پر از ذوق بود و کف هر دو دستش رو به 

 همدیگه کوبید: 

 

 

 

 

 

 311#پارت_ 

 

؟ آخه من  - هورااااا یعن  میشه تو دیگه مامانمون بشی

تورو حنی از مامان ستاره هم بیشیی دوست دارم. آخه تو 

 ام دوست داری. تارههم من رو بیشیی از مامان س

 

 بهش لبخند زدم و آریا گفت: 
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؟ - ین مامان دنیاس به نظر تو چی  به نظر من که بهیی

 

آرتا خم شد و توی بغل من پرید، دستاش رو دور گردنم 

وع به بوسیدنم کرد. منم محکم به خودم  حلقه کرد و رسی

 فشارش دادم و بوسیدمش. 

 

-  . ین مامان دنیابی
 خاله دنی   تو بهیی

 

 ها بازی کن من دنی   رو کار دارم. خب دیگه برو با بچه -

 

 مصنوغ به آریا اخم کردم: 

 

 چیکارش داری بذار بچه راحت باشه.  -

 

آرتا دستای کوچولو و خوشگلش رو با گفیی  هورا باال برد 

 و گفت: 
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م به آیل و آیهان بگم که خاله دنی   دیگه  - من می 

 مامانمون شده. 

 

ون رفت و دویید تا به آبچی و رسی    ع از توی بغلم بی  

داداشش بگه چه کشف جدیدی داشته که من نازاض  

 گفتم: 

 

 برای چی همچی   حرق  بهش زدی؟ -

 

 گفتم؟ مگه حرف غلیط زدم؟باید چی یم -

 

خونه تا براشون معجون دست کنم. اریا  رفتم توی آشیی 

 هم پشت رس من اومد و دوباره پرسید: 

 

در ضمن تورو از  بچه هست ویل عقل که داره.  -

 مادرشون بیشیی دوست دارن. 
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 وابسته میشن دو روز دیگه که من نباشم  -
ی

ویل نباید بیک

 اذیت میشن. 

 

کردم ویل حواسم صندیل رو عقب کشید. نگاهش نیم

 بهش بود: 

 

؟  -  کجا قراره باشی

 

ام رو باال دادم و موزهای سیاه شده رو از پوستش شونه

 . یختمجدا کردم و داخل مخلوط کن ر 

 

قرار نیست تا اخر عمرشون پیششون باشم. آدم از  -

 فردای خودش خیی نداره. 

 

ب گرفت و گفت:   با انگشتش روی می   ض 
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-  .  فعل که هسنی
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 ها رو هم توی مخلوط کن ریختم و گفتم: بستن  و مغز 

 

 خدا میدونه.  -

 

ی یه لیوان بزرگ برای آریا ریختم و گذاشتم جلوش. برا

هاشون ریختم. آرتا لیوان بچه ها هم توی شیشه

شون بردم و وقنی مخصوص در دار داشت. برای هر سه

 . برگشتم دیدم آریا برای منم یه لیوان جداگونه ریخته
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 . دستت درد نکنه نمیخواستم بخورم -

 

 دیگه من ریختم مجبوری!  -

 

ای رفتم که ته لبش کج خندید و من قربون اون گوشه

 نداشت!  ریش هم

 

 بشی   یه مشوربی باهات بکنم.  -

 

ی صندیل روی زمی   چشم صدای کشیده شدن پایه

هردومون رو تنگ کرد و وقنی نشستم آریا دستم رو 

 گرفت و گفت: 

 

ین فرصتمه که لژیونر بشم - و توی  ببی   من االن بهیی

کنم نیازه که یه موقعیت خوبی هم قرار دادم ویل فکر یم

 . مگذاری بکنرسمایه
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ابروم باال پرید. این اولی   باری بود که آریا با من اینطوری 

 کرد. ی مسائل کاریش صحبت یممشورتانه درباره

 

 خب چه کاری از من برمیاد؟ -

 

تکیه اش رو به پشنی صندیل داد و کنار لبش رو خاروند. 

گرفت. آریابی که عجیب بود که اینطوری ازم مشورت یم

 اصل منو قبول نداشت. 

 

، به نظرت االن چه شغیل میتونه یه درامد تضمی    - ببی  

 کننده داشته باشه؟

 

 شونه ام رو انداختم باال و با قاطعیت گفتم: 

 

 هیچ شغیل!  -
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باریکل منم میخوام به همی   برسم. هیچ شغیل تضمی    -

نداره ویل من نباید همیشه یه فوتبالیست بمونم، حاال یه 

ی باید ای رستو برند لباش... کافه کنی چی   ! اصل رسی راب 

 داشته باشم که فردا روزی یه جابی باشه. 

 

معجونش رو خورد و انگار خوشمزه بود که رسش رو با 

 باال دادن ابروهاش تکون داد و ازم تشکر کرد. 
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 رویای بچگیاتو بساز.  -

 

 رویابی ندارم که بهش نرسیده باشم.  -
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باشی که هیچ ر خوشبختمگه میشه... مگه میشه انقد

؟   رویابی نداشته باشی

ی کنج دلت نمونده باشه که بخوای بهش برش؟  چی 

ی حشت گذشته  ات نباشه؟چی  

 یعن  فقط زندگیش فوتبال بود و بس! 

 خدا اینه؟
ی
 پس چقدر ما گناه داشتیم... بزرگ

 

سیع کردم نفهمه چقدر از این حرفش حشت به دلم 

بودم ویل برای اینکه خییل  نشسته. نمیدونم چقدر موفق

 هم تابلو نشم گفتم: 

 

. االن میخوای پیشنهاد شغل بدم؟ -  تو صد هیچ جلوبی

 

 اره چیکار کنم؟ -

 

 ام رو میندازم باال: شونه
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به نظر من اصل نیاز به فکر کردن نداره، یه باشگاه به  -

اسم خودت راه بنداز. حتما انقدر رسمایه داری که یه 

. یا اصل یه ساختمون رو بخر  ی و تماما باشگاهش کن 

 جابی اختصاض بسازی. 

 

دستش رو گذاشت زیر چونه اش و با دقت بهم نگاه کرد. 

 باید بهیی توضیح میدادم تا منظورم رو بفهمه. 

 

ببی   تو یه ورزشکاری. جدا از اینکه یازده تا اسکل دنبال  -

ه تهشم نمیفهمی   چی شد،  توپ میدویی   رستون گیج می 

 توی همی   زمینهمیتو
. ب   ی ورزش فعالیت کن 

 

پاهام رو کشیدم باال و جمع توی شکمم نگه داشتم. 

 ام رو جلوی ذهنم بردم و بهش گفتم: لیوان نصف شده
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فتم دنبال  - من اگر میخواستم رویاهامو دنبال کنم می 

هموب  ک توی بچگیم میخواستم حنی اگر بهش رسیده 

باالخره توی همون  بودم برای بقیه فراهمش میکردم. 

 حوزه فعالیت میکردم. 
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 انگار خوشش اومده بود. مشتاق ازم پرسید: 

 

 باشگاه بدنسازی؟ -

 

نگاهم رو ازش گرفتم. سیع داشتمدبه گریه نیوفتم. تلش 

م. کردم عکس دو نفرهیم  اش با ستاره رو از یاد بیی
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نی آریا من شک ندارم خدا جای عقل توی رس تو پی -

، یه جای خفن برای  گوسفند ریخته. باشگاه همه چی

آقایون. از این قربی بازیای مسخره هم داشته باشه. 

ا   به پوست و این خزعبلت. همی   چی  
ی
ماساژ و رسیدگ

 که خودتم خوشت میاد میمالوب  به رس صورتت. 

 

 متفکر یکم از معجونش رو خورد و گفت: 

 

 چرا به فکر خودم نرسید. ایول...  -

 

وع کرد برام از ایده هابی که میتونست توی بعد رسی

باشگاهش پیاده کنه گفت. منم گوش میدادم و تاییدش 

 میکردم ویل خدا میدونه که حواسم اصل رس جاش نبود. 

کردم اگر بخوام هرکاری کردم نتونستم بهش بگم، حس یم

بهش حرق  بزنم جوابش مشخصه. شاید میخواست 

 بخشه... نمیدونم! برگرده به ستاره و اونو ب
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موقع خواب انقدر صیی کردم که آریل به خواب بره و 

ک رفتم. بعد به تخنی که یم  شد بهش گفت تخت مشیی

ی تخت نشستم تکون خورد و صداش همی   که لبه

 گرفته به گوشم رسید: 

 

 اومدی؟ -

 

 آره، بیدارت کردم؟ -

 

 بدنش رو با صدا کشید و گفت: 

 

 منتظرت بودم.  -

 

اش رو غ خواب رو روشن کنم که هرچی دکمهاومدم چرا 

زدم کار نکرد. چرخیدم سمتش که از چسبیدن تنم به 

وع به کوبیدن کرد.  تنش شوکه شدم و قلبم تند تند رسی
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دستش روی شکمم نشست و آروم و ماهرانه نوازش کرد، 

 با لجبازی یکیم ازش فاصله گرفتم : 

 

 _عمدا زدی این چراغ خوابو قطع کردی که من رو 

سوب  که بهت بچسبم....که یِه باهام َور بری و منم  بیی

 جابی واسه فرار نداشته باشم... 
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لباش روی گردنم نشست و همونظور که لباش پوست 

 کرد گفت: تنم رو رصد یم

 

 هوم؟ -
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نفس گرمش گوشم رو داغ کرد و آروم ییک از دستاُش 

 روی پهلوم رُس داد: 

 

میکن  پرستار کوچولو...فکر کردی  _داری از ترس سکته

 عاقبت بازی کردن با آقا آریا به چی ختم میشه...؟

 

... از چی حرف یم -  زب 

 

 از اینکه انقدر لوندی!  -

 

ی بگم دست  آب دهنم رو قورت میدم و تا میخوام چی  

ه.   رسکشش از کمرم پایی   تر می 

 

خورد توی دلم غوغا لعنت به من  که تنم به تنش یم

 . لعنت به من  که جلوش سست و بی اراده بودم. شد یم
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گفتم... شاید اگر حس و حالم رو میفهمید باید بهش یم

فهمید داره باز هم پدر شد. شاید اگر یمهمه چی   بهیی یم

 شد. میشه حال من بهیی یم

 

 آریا...  -

 

 کن  دوست دارم! اینطور که خمار صدام یم -

 

ذاشتم روی منو کشید توی بغلش و منم رسم رو گ

اش. خواستم حس کنم مثل تمام زن و مردای دنیا سینه

هستیم. مثل تمام آدمابی که توی دنیا عاشق میشن و با 

 ی عاشقانه دارن. هم رابطه

 

واقعا برات مهم نیست کش که باهاش میخوابی گ  -

باشه؟ فقط... یعن  فقط نیاز جنسیت اهمیت داره؟ 

 جای من هرگ بود مهم نبود؟
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ه. یکم طول میکشه که بگه: حس م  یکنم توی فکر فرو می 

 

خانوم کوچولو... روز اویل که اومدی گفتم آب من با  -

ه... مخصوصا تو! یادته؟ گفتم  زنا توی یه جوب نمی 

 اذیتت میکنم...حق داشنی نری پول الزم بودی. 

 

مانه اش نفسم رو میخوام تکون بخورم اما لمس بی رسی

ه.   میگی 

 

 نه کارت به این تخت برسه نه؟میدونسنی ممک -
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انقباض اندامهای اون داره منو ضعیف تر از قبل 

میکنه...من یک احمقم که دل به این مرد دادم. من عقل 

دم!   ندارم که دلم رو دست این مرد سیی

 

؟ -
ی

 چرا اینا رو مییک

 

من برای اینکه با یه زن شب رو صبح کنم نیاز به دلیل  -

 ندارم. 

 

نه و با هوم خفه ت یغه ی بینیش یقه ی لباسمو کنار می  

نه:   باال تنه م ، پچ پچ وار لب می  
ی

 ای ، روی برجستیک

 

 _ندارم چون تو...با پاهای خودت میای اینجا... 

 

 آریا من...  -
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ه و همونطور از البلی لب خودش و  وسط حرفم مییی

 بدن من خمار میگه: 

 

تا 3رم خودم قرص که میخوری؟ من حوصله بچه ندا -

 دارم... 

 

کنم و بغضم رو فرو میدم. این چه لب رو جمع یم

 وضعیت وحشتناکیه که من توش گی  کردم؟

 

هیچی نمیگم ویل و اون با شیطنت که توی صداش 

 نشسته بود گفت: 

 

 دار شدنش موافقم ! ویل با مراحل بچه-

 

 اش کوبیدم و لب زدم: با مشت بی جونم به سینه

 

 اه !فکر خودبی فقط ! بی شعور خودخو -
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هاش رو رسم گذاشت و در اش چسبوند لبمنو به سینه

 گوشم گفت: 

 

حاال مواففی مراحلش رو انجام بدیم ویل تو قرص -

 بخوری ها. 

 

ی بهت بگم.  -  آریا میخوام یه چی  

 

دلم میلرزه. میخوام باهاش حرف بزنم و این بار دیگه 

 تهش به کارای خاک بررسی نرسه. 

 ام بذارم توی دستاش... دلم رو میخو 

 کشه و میگه: یکم عقب یم

 

 حرف؟ -
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 اوهوم... آریا؟ -

 

 هوم؟ -

 

بیشعوره نه؟ باید بگه جانم، بگه عزیزم... بگه جون 

قربونت برم عوووووق! نمیخوام قربون صدقه بره ویل 

 یکم ملیم باشه. 

 

؟ منظورم چند تا  - چند نفر بجز من توی زندگیت هسیی 

 زنه! 
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ه و من توی تارییک جدی میشه. بیشیی ازم فاصله یم گی 

 میتونم یکیم تشخیصش بدم. 

چشمام به تارییک اتاق عادت کرده و آریا شبیه یه علمت 

سواله! یه طور نگاهم میکنه انگار دنبال یه چی   غی  عادی 

 از توی صحبتام میگرده. 

 

 چطور مگه؟ چه اهمینی داره؟ -

 

ه، قطعا تشخیص داده چون بغض صدامو تشخیص داد

دیگه نمیتونم نگهش دارم. نمیتونم وانمود کنم که حالم 

 خوبه. 

 

 خب میخوام بدونم.  -

 

ی ما کامل مشخصه فکر چه فرقی برای تو داره؟ رابطه -

 نمیکنم مهم باشه. 
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 چهارزانو روی تخت میشینم و میگم: 

 

 ستاره زنگ زده بود بهت، بعدم پیام داد.  -

 

 خب؟ -

 

ید بگم؟ چی بگم که حالم بدتر نشه؟ چی بگم که چی با

 آروم بشم؟

 

ه... من نمیتونم تحمل کنم کش توی  - آریا من، یعن  چی  

 زندگیت باشه و شبا فقط تختت رو گرم کنم. 

 

ی نمیگه جرات پیدا میکنم و ادامه میدم:   وقنی چی  
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دست خودم نیست که میخوام فقط من توی زندگیت  -

 باشم. 

 

لند شد و چراغ باالی تخت رو روشن کرد. از روی تخت ب

 لباسش رو مرتب کرد و گفت: 

 

 پاشو گمشو برو توی اتاق خودت بخواب.  -

 

لبم لرزید...چشمام خیس شد. این همون آریابی بود که 

چند لحظه قبل برای به آغوش کشیدن من میخندید و 

د!  ه می    حرف از قرص و غی 

ست این هموب  بود که مراحل بچه دار شدن دو 

 داشت... 

هموب  که یک ماه بود که با من مهربون بود و اثری از 

 اون مرد غی  قابل تحمل گذشته نبود. 

 

؟ - ؟! چرا اینطوری صحبت میکن   ی...یعن  چی
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عقب داد. رفت سمت آینه و  خونشد موهاش رو 

خودش رو توش نگاه کرد. موهاشو شونه زد و من پاهامو 

 کمم و دهنم قفل شده بود. جمع کردم توی ش

 

اینکه جایگاهت رو هنوز نفهمیدی نه؟ نفهمیدی مثل -

م با گ میام؟ گ به  به تو هیچ ربیط نداره که من با گ می 

نه و گ زنگ نیم زنه؟ نشسنی منو چک من زنگ می  

؟ ؟ به چه حفی  کردی؟ گوشی منو چک میکن 
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قلبم داشت میومد توی دهنم! من ِچکش نکرده بودم! 

شون رو دیده بودم و من فقط ناخواسته عکس عاشقانه

ی ستاره رو... من فقط حسادت کرده لحن صمیمانه

شد که عشقم، همه کسم با زن بودم و دلم راض  نیم

 ای در ارتباط باشه! دیگه

 

من... من چکت نکردم! من اصل دست نزدم به  -

 گوشیت... 

 

مع کن گوه نخور هرزه خانم! گمشو جول و پلستو ج  -

یه!   برو اتاق خودت. دو روز بهش رو دادم فکر کرده خیی

 

لبم رو الی دندونم گرفتم. حس کردم تمام تنم بی حسه، 

تمام وجودم بی جونه... حس کردم همون لحظه تموم 

 شدم. 

دونستم شه... یمدونستم آریا برای من شوهر نیممن یم

و یمآریا منو نیم به دونستم و پا خواد... من همه چی  
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تختش گذاشتم ویل... ویل اون خییل بی رحمانه داشت 

 کرد. ام یمتکه تکه

 

من زنتم آریا! حق دارم بدونم چرا با زن سابقت در  -

 ارتبایط یا نه؟

 

تونم ام روون شده و نیماشکام همینطور روی گونه

لش کنم. حالت تهوع امونم رو بریده بود و نیم تونم کنیی

 ه پاره کرده... حرف بزنم. آریا من رو تک

 

زن؟ من گ گرفتمت که خیی ندارم؟ آهان!!!! از اون  -

؟ من خیلیا رو صیغه میکنم!  ب   صیغه نامه حرف می  

 

 زیر لب با بغض و آه گفتم: 

 

-  !  خییل پسنی
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خودت با پای خودت اومدی توی تختم انتظار نداری  -

 بسازم؟
ی
 که باهات زندگ

 

 

 

 

 

 319#پارت_ 

 

با اشک و دیل که شکستگیش با  از روی تخت بلند شدم. 

هیچ جارو و خاک اندازی جمع نمیشد زل زدم توی 

 چشماش: 

 

-  ....  پشیمون میشی

 

کردم؟ چیکار تکه پاره های خودمو چجوری باید جمع یم

 شدم؟کردم که آروم یمیم
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خودمو به سخنی رسوندم به اتاقم و پشت در پاهامو 

و  توی شکمم جمع کردم و یه دل سی  برای خودم

 بدبختیم اشک ریختم. 

رفتم؟ با این همه بدیه و بدبخنی چه خایک کجا باید یم

 کردم؟چیکار یم ی توی شکمم رو ریختم؟ بچهبه رسم یم

 شد اوب  که به من گفت هرزه آریا بود... باورم نیم

من  که تنها مردی که به خلوتم راه پیدا کرده بود آریا 

این مرد گذاشته  ی وجودم رو پایبود... من  که همه

 بودم هرزه خونده شدم! 

 اونم بخاطر ستاره! 

 واقعا انقدر ارزش داشت؟

زب  که تا چند وقت قبل میخواست رس به تنش نباشه و 

 حاال! 

 خدای من... 

 خدای من خودت کمکم کن... 
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ی زیاد همونجا نمیدونم چی شد ویل از ضعف و گریه

تنم و پشت در خوابم برد. فقط با درد بدن و ضعف توی 

 حالت تهوع صبحگایه از خواب بیدار شدم. 

ام شد ویل میخواستم باال بیارم. معدهدهنم باز نیم

 تونستم صاف وایسم. جوشید و نیمیم

بردمشون و بعد به بردم مهد... باید یمباید بچه ها رو یم

دم و از ام... بچه هاشو بهش یمگفتم که حاملهآریا یم سیی

 رفتم. این خونه یم

 ری ازش دل بکنم! چجو 

 ها دل بکنم؟چجوری از بچه

قرص ضد تهوع رو گذاشتم ته گلوم و بدون اب سیع  

کردم قورتش بدم ویل طوری چسبیده بود به گلوم که 

 شدم. داشتم خفه یم

 راه نفسم رو گرفته بود... 
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دونم چند وقت بود توی یه کیم از بطری آبی که نیم

 ردم و تونستم یکم بهیی نفس بکشم. اتاقم مونده بود خو 

دونم آریا کجا بود، خواب بود یا جابی رفته بود. بچه نیم

 خوردن. ذاشتم مهد و همون جا صبحانه هم یمها رو یم

خوردیم و با آریا توی این یک ماه پنج نفری صبحانه یم

شوندمشون توی رفتیم... حاال باید تنها خوابالود یمیم

 مهد.  بردمشونصندیل و یم

سیع کردم آروم و بدون رس و صدا کارم رو بکنم ویل 

انقدر حالم بد بود که مهتاب که برای کمک بهم اومده 

 بود هم صداش دراومد: 

 

 دنی   خانم صورتت ورم کرده!  -
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ی نیست، دیشب بد خوابیدم.  -  چی  

 

دید که توی اونم از صمیمیت من و آریا با خیی بود. یم

و برخوردمون چطوریه. شک خونه چطور با هم گرمیم 

دونست یه ها رو دیده بود و یمهم نداشتم خیی رسانه

امش بهم بیشیی شده بود.  ابی هست که احیی  خیی

 

 آقای فروهر خوبن؟ -

 

، آرتا بیدار میشه خودش  - ببی   مهتاب، تو آیهان رو بیی

 میاد منم آیل رو میارم. 

 

یم خواد جوابش رو بدم. دسنی زیر بینفهمید دلم نیم

ها رو توی کیفشون کشیدم و ازش دور شدم. وسایل بچه

 کشید نگه داشتم. چپوندم و زیر دلم رو که تی  یم

ی مهد رو دادم و قلبم تی  کشید چون در گوش آرتا وعده

 ممکن بود دیگه نبینمش... 
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آیل رو بغل کردم و آرتا هم کورمار کورمار حاض  شد و 

ی آسانسور چسبید همراهیم کرد. دستش رو بهم داد و تو 

 به آینه و چشماشو بست. 

 سنگی   شده بود و من نمیتونستم بغلش کنم. 

فکر به اینکه ممکن بود دیگه هیچوقت نبینمشون نفسم 

کندم رو بند میاورد. فکر به اینکه باید از اینجا دل یم

 جونم رو درمیاورد. 

یه دل سی  بوسشون کردم، یه دل سی  بوشون کردم. 

د یک ساعنی کنارشون موندم و به وقنی رسیدیم مه

 خودم فشارشون دادم و اشکامو پاک کردم. 
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تونستم راحت وسایل خداروشکر آریا خونه نبود و من یم

ای که روز اول باهاش مورد نیازم رو بریزم توی کوله

دونستم کجا اومدم و دمم رو بذارم روی کولم و برم. نیم

 رفتم. ویل باید یم

فتم... هیچ   جا رو نداشتم ویل باید می 

برای اینکه مطمی   بشم جواب آزمایشم رو میبینه یه فکر 

خوب داشتم. آریا بی شک قبل از نشسیی  توی ماشی   

ی که پشت شیشه گذاشته باشن رو با دقت چک  هرچی  

 میکنه. 

همیشه ییک از ماشیناش توی پارکینگه پس میتونم پاکت 

 کن هرکدوم که بود. آزمایش رو بذارم پشت برف پاک  

تمام مدت گریه کردم و تمام مدت اشک ریختم... هر 

دقیقه به خودم و بدبختیام فکر کردم و اینکه چطور باید 

 پویل که بجای من داده بود به سیبیل رو تسویه کنم. 

نمیتونسیی  به زور و اجبار بمونم توی این خونه و فقط 

فتم و شاید یه رو  ز میتونستم از دلیلم بدیه باشه. باید می 

ون.   زیر دینش بیام بی 
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اگر آریا میخواست من رو اینطور تحقی  کنه چرا باید اون 

کرد؟ چرا باید خودشو توی موقع بدهیم رو پرداخت یم

 کرد؟دلم جا یم

 یعن  فقط و فقط دلش به حالم سوخته بود؟

شد. هرچی کردم داغ دلم تازه تر یمهرچی بیشیی فکر یم

م فکر نکنم بیشیی همت چی   جلوی کردبیشیی سیع یم

 چشمم بود... 

 مهربونیاش... 

 شبابی که کنارش صبح شد! 

 محبتاش! 

ی اینا رو محبت برداشت شاید هم مِن بیچاره همه

کردم... انقدر ندید پدید بودم که اینا رو محبت یم

 میدیدم. 
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اصل من که محبت برداشت نمیکردم. من میدونستم 

هیچوقت منو نمیخواد. من خودم احمقم که تهش آریا 

 جلوش وا دادم و حاال برای دلم مرثیه رسابی میکردم. 

 نه پشیمون نیستم... 

و  قرارم نبود که پشیمون بشم. من خودم این مسی 

انتخاب کردم و اشتباه وقتیه که بیشیی از این بخوام توی 

 این مسی  ادامه بدم. 

ی  اشتباه اینه که کنار مردی بمونم که برای من پشی  

 ارزش قائل نیست و من رو هرزه خطاب میکنه. 

تو و در رو بستم...  در خونه رو بستم... جونمون گذاشتم

هابی که اونجا گذرونده بودم رو ی خونه و ثانیهذره ذره

 توی رسم ثبت کردم و بستمش. 

رسم رو به دیوار آسانسور چسبوندم و گریه کردم. دستم 

و به حال خودمون دوتا که از این رو روی شکمم گذاشتم 

 به بعد جز خودمون کش رو نداشتیم گریه کردم. 
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بابا کجا بود که برم توی بغلش و اونم بگه غمت نباشه 

 تهش یه چی   میشه دیگه! 

کردم و حداقل کاش میدونستم کجاس... کاش پیداش یم

 شد. یه درد از روی دوشم کم یم

ل تلوی زیون پرت کنه مامان کجاس که غر بزنه و کنیی

 سمتم؟

دینا کجاس که همو اذیت کنیم و فارغ از مشکلی دنیا 

 ی همدیگه؟بزنیم توی رس و کله

هیچی دیگه مثل قبل نیست! حنی مثل اولی   روزی که 

 پامو توی این خونه گذاشتم نیست. 

ی نیستم که یه روز اومدم اینجا و  منم شبیه اون دنی  

م شبیه اون موقع ها امونم رو بریدن... بچه ها هبچه

 . . یکم رس و سامون گرفیی   نیسیی 

 معلوم نیست بعد من چه بلبی رسشون میاد! 

پامو به سمت ماشی   آریا میکشم، هردو ماشینشم 

همونجا پارکه. ماشین  که دست من بود جای پارکش 

اش همیشن کنار هم فرق داشت ویل دوتا ماشی   دیگه

 شد. پارک یم
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 شی   روشنه... حس میکنم یه چراغ از توی ما
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انگار چراغ داخل ماشینه که خییل بی جون روشنه. حتما 

 یادش رفته خاموشش کنه. 

م و پاکت آزمایش توی دستمه... یعن  دیگه  جلوتر می 

نمیبینمش. روزابی که خیلس رسی    ع تموم شدن همه شون 

جلوی چشممه و دوست دارم برگردم عقب و فقط یه بار 

که کنار این چهار تفر که عزیزترینام شده   دیگه حال خوبی 

 بودن رو تجربه کنم. 

خرابکاریای بچه ها... اذیت کردنای آریا! پرو بازیاش و 

 ترموستات خرابش... 
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آه کشیدم و یکم که نزدیک تر شدم حس کردم کش توی 

فتم نور بیشیی میشد و من  ماشینه. هرچی جلوتر می 

که خم شده بود   تونستم ببینم. یه زن بود واضح تر یم

اش افتاده بود. سمت صندیل راننده و شالش روی شونه

یه شال رسخابی رنگ که حتما روی موهای بلوندش 

 شد. قشنگ تر هم دیده یم

آریا بود! چه کش جز آریا میتونه باشه؟ گ میتونه پشت 

 فرمون ماشینش باشه؟

 کاش حداقل این دم رفیی  جونم رو به لبم نرسونده بوده. 

ستم بهش خیی بدم که بازم داره بابا میشه... میخوا

 میخواستم برم و دیگه نباشم. 

ی خوب از هم خداحافیط  کاش حداقل با خاطره

 کردیم. کاش بهم نگفته بودی هرزه آریا فروهر... یم

ی انرژیم دستم رو مشت کردم و رسم رو باال گرفتم. همه

رو جمع کردم که راه برم و پاکت رو توی صورتش پرت 

 نم. ک

اولی   قدم رو که برداشتم صدای کشیده شدن الستیک 

ماشین  روی زمی   رو حس کردم. چشمم به ماشی   آریا 
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ی که لحظه ی آخر که به سمتم بود و حواسم به دخیی

چرخید، بازی یقه اش رو دیدم و آریابی که روی صندیل 

 راننده بود. 

 ستاره بود... 

 خود ستاره بود! 

همیده بودم جایگاه مادر من چقدر احمق بودم که نف

 هاش براش همیشه خاص و همیشگیه... بچه

کرد و صدای بوق یه لحظه تمام گوشم پاهام حرکت نیم

 رو پر کرد و بعد صدای آریا که محکم فریاد زد: 

 

-  ....  دنیییییییی  
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*** 

 

شد این تن بی لرزید. خدای من... باورم نیمتمام تنم یم

ه که بردم سمت اورژانس. باورم روی دستام یم جون دنی  

جا پخشه و بوش توی مغزمه شد این خوب  که همهنیم

ه...   خون دنی  

لباسام خون خایل بود و رس و صورت دنی   به قدری خوب  

بود که هیچ نشوب  از صورت کک میک و پوست بی 

ای نداشت که خوب  روحش نبود.لباسای خودش ذره

 جون روی دستام افتاده بود. نشده باشه و بدنش... بی 

کردم! لعنت بهت مرد... داشتم از ترس شونه خایل یم

 لعنت بهت! اسم خودت رو هم میذاری مرد؟

 اگر بلبی به رسش بیاد... 

 

 آریا وایسا!  -
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های کفشش توی راهروی دویید و صدای پاشنهدنبالم یم

 شد. بیمارستان اکو یم

 

 اورژانس این خراب شده کجاس؟ -

 

س عرق  داد  زدم و دنی   رو به خودم چسبوندم. از اسیی

 کردم همه چی   تمومه! رسد کرده بودم و هر لحظه فکر یم

یه نفر با تخت اومد سمتم و کمکم کرد دنی   رو بذارم روی 

 تخت. همونطور که به سمنی هدایتش میکرد پرسید: 

 

 چی شده؟ -

 

دستام خوب  بود. چقدر خون ازش رفته بود؟! چقدر 

 ته بود که تمام وجود هردومون خوب  بود؟خون رف

ون زده بود. کتوب  از کنار پاچه ی شلوارشم خون بی 

 سفیدش قرمز بود و چشماش از همون اول بسته بود. 
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 تصادف کرده!  -

 

توی سالن  که چندین و چند تخت دور تا دور چیده شده 

 بود دکیی اومد باالی رسش و همه چی   رو چک کرد. 

های مختلف بردنش و دیگه و آزمایشرسی    ع برای عکس 

 اجازه ندادن ما توی اتاقای بعدی بریم. 

 

 چه نسبنی باهاش دارین؟ -

 

زد. دستم رو به لبم کشیدم. بوی خون حالم رو بهم یم

دم. هر بار که دستم به صورتم نزدیک یم  شد عوق می  

 

 آقا شما چه نسبنی باهاش دارین؟ شما زدین بهش؟ -

 

ه کنه که خودم پیش دسنی کردم، ستاره خواست مداخل

 رسم رو به معن  نف  تکون دادن و گفتم: 
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 خانممه.  -
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فهمیدم دارم چه جوابی کردن و من اصل نیمسوال یم

 کردم. میدم. گیج و مبهوت نگاه یم

دنی   غرق خون بود... جلوی چشمای خودم صورتش 

ت محکم خورد به کف پارکینگ! اون هم بخاطر رسع

باالی ماشین  که از رمپ پایی   اومده بود و حواس پربی 

ی که بی شک من و ستاره رو توی وضعیت مناسنی 
دنی  

 ندیپه بود. 

ای که صبح حنی کردم و دخیی بیچارهبه شب قبل فکر یم

 واینستاده بود بیدار بشم. 
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چطور تونسته بودم باهاش اونطور صحبت کنم و خودم 

 روی هم نذارم!  از عذاب وجدان تا صبح چشم

معلوم نیست بچه ها رو چجوری برده بود پایی   و چه 

 رفتم. حایل داشت... کاش حداقل رساغش یم

لمو از دست دادم. لعنت به  لعنت به من که دیشب کنیی

 باعث و بانیش که... 

توی همون حال داغون و خراب بودن کن ستاره دستم 

رو کشید، عصباب  چرخیدم سمتش. هجوم بردم سمتش 

 و مجبور شد چند قدم بره عقب. 

 صدامو بردم باال و توی صورتش داد زدم: 

 

خوای؟ چی از جونم میخوای هان؟بس چی از جونم یم -

 نیست؟ گمشو... ِهرررری! 

 

ه که پسش زدم. دنبال ییک  باز خواست دستم رو بگی 

سم ویل هرکش از اتاق  بودم که حال دنی   رو ازش بیی

ون یم  ا صیی کنم. خواست تاومد یمبی 
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 خوری! نگران نباش تو که نزدی انقدر حرصش رو یم -

 

ل کنم. زنیکهنیم ی بیشعور چطور تونستم خودم رو کنیی

م... یم تونست فکر کنه من ناراحت تصادف کردن دنی  

 ناراحت اینکه من زده باشم!!! 

 دندونامو به همدیگه فشار دادم و رخ به رخش وایسادم.  
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ه رخ زب  که هرچی الیقش بود رو شب قبل به دنی   رخ ب

ی که... هرچی برای توصیفش  بیچاره گفته بودم! به دخیی

 خواستم بگم کم بود. یم
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 و آشوبی حس یم -
کنم یه عزیز از دست انقدر نگراب 

دادی!پرستار بچه هاس دیگه یه طور رفتار نکن که فکر 

 کنم خدابی نکرده خواهری کسیته! 

 

ختیار من نبود که توی کمیی از چند لحظه دستم تحت ا

 باال اومد و با تمام وجود روی صورت ستاره فرود اومد. 

 با تمام قدرت... 

 با تمام توان! 

انقدر محکم زدم که رسش کامل چرخید و وقنی گیج و 

ی لبش رو دیدم که پاره منگ رسش رو برگردوند گوشه

 شده بود. 

 همی   حی   یه نفر صدام زد و گفت: 

 

؟ -  شمایی  
 همراه بیمار تصادق 

 

 شتابزده خودم رو بهش رسوندن و گفتم: 
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ی شده؟ -  چی  

 

یمشون اتاق عمل - . ممکنه مادر و بچه هر باید رسیعا بیی

 دو از دست برن. 

 

 گیجم... 

 منگم! 

 بچه... 

 ...  دنی  

 خدایا خدایا! 

 

خانم حتما اشتبایه شده، ما همراه اون خانیم هستیم  -

 که تصادف کرده. 
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بکوبم توی خواستم مشتم رو زد یمتاره حرف که یمس

شوبی نثارش کنم و  خواستم خفهدهنش تا الل بشه! یم

ون...   پرتش کنم بی 

 پرستار رو به ستاره میگه: 

 

 ی همون خانم صحبت میکنم. بله منم درباره -

 

 من فقط زیر لب زمزمه میکنم: 

 

 بچه...  -

 

 داره. جون هر دوشون در خطره خونریزی داخیل  -
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یادم نیست آخرین باری که خدا رو صدا زده بودم گ بود 

ی که به زبونم میاد اسم  ویل چسبیده به دیوار تنها چی  

 خداس... 

دونم زنم و رضایت عمل رو میدم. نیمملتمس صداش یم

چه وضعینی داره و اصل چه عمیل باید روش انجام بشه 

خوام! من دنی   رو زنده ه یمدونم من دنی   رو زندفقط یم

 از خدا میخوام... 

ام یا فهمم که زندهگذره. نیمفهمم که چطور زمان یمنیم 

 کشم. فقط نفس یم

رُس میخورم و میشینم روی زمی   و رسم رو توی دستام  

م.   میگی 

 خواست بهم بگه! یم
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ی بچه بهش گفته بودم قرص بخور چون حوصله

 ...  ندارم... دنی  

 دخیی چیکار کرده بودم؟من با این 

 

 آریا!  -

 

صداش گوشم رو درد میاورد. کاش بره... فقط بره که 

نزنم جمجمه اش رو خورد کنم. بره که نزنم و قاتل بشم! 

 توی اون لحظه اقدام به هرکاری از جانبم شدب  بود. 

 

 ستاره!  -

 

ام. نگاهش نکردم. دستش رو گذاشت روی شونه

که هنوز هم مونده بود. نمیدونم چطور انقدر رو داشت  

ای که بهش زدم نرفت و چی از جون من چطور با سییل

 خواد! یم
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 جانم عزیزم.  -

 

 برو، اصل حوصلتو ندارم.  -

 

دستشو آورد پایی   تر و دستمو نوازش کرد. داشت دلم رو 

لم رو از دست میدادم!   زد. دیگه داشتمبهم یم  کنیی

 

ی نباش.  -  من کنارتم... نگران چی  

 

 تشو محکم پس زدم و با صدای بلند گفتم: دس

 

 خوام ریخت نحست رو ببینم! برو ستاره، نیم -

 

-  . ل کنی  
ه؟ اینجا بیمارستانه خودتونو کنیی آقا چه خیی

. اگر نیم یف داشته باشی   ون تشی  تونی   بی 
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دستمو جلوم گرفتم و زیر لب عذرخوایه کردم. بعد 

 همونطور آروم به ستاره گفتم: 

 

 م کن! گورتو گ  -
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 این زن فتنه بود. دیر فهمیدم و این کابوس اخی  منه... 

هر بار با اومدنش، با ظاهر شدنش با تمام رفتاراش این 

 کرد و من... خاک بر رس من! رو بهم ثابت یم

ی من به خودش سو تمام این سالها فقط از علقه 

اده ی خودش قرار داستفاده کرده بود و من رو بازیچه

 مرفه! زب  که برای داشیی  
ی
بود. پول، شهرت و زندگ
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هاش تلشی نکنه و دنبال گرفیی  حضانت نباشه، بچه

چطور میتونه بعد از یک سال همچنان ادعای مادری 

 کنه؟

 حاال هم یم
ی
خواست به هر ترفندی دوباره به این زندگ

خواست از خودم ها جواب ندادن و یمبرگرده! بچه

 استفاده کنه! 

 

ه ی گوشی و بعد اسم و عکس رسور روی اون یادم وییی

ی از دنی   انداخت که بچه ها مهد هسیی  و هنوز هم خیی

 نبود. 

ترس از اینکه نکنه ستاره همون لحظه با جدا شدن از من 

ه ها به قدری رسی    ع توی ذهنم شکل یمبره رساغ بچه گی 

 که با اضطراب جواب رسور رو میدم. 

 

 جانم؟ -

 

 ، سلم... مامان جان -
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چشمام رو بستم و رسم رو به دیوار پشت رسم تکیه 

س و کلفه  دادم. بیمارستان خلوت بود و فصای پر اسیی

 ریخت. اش بیشیی بهمم یمکننده

 خداروشکر که ستاره رفت! 

 

؟ از مهد زنگ زدن میگن  - معلوم هست شما دوتا کجایی  

 ها. کش نیومده دنبال بچه

 

 ی که فکر میکردم! وای وای وای... همون چی   

 کجاست؟ دکمه
ی
 ی غلط مردم زندگ

؟ اون کجاست؟ بچه... بچهدکمه  ها! ی بیجا کردمش چی

تونستم یک لحظه نبودنشون رو تصور کنم ویل کاش نیم

 شناختم! اول مادر رو یم
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 توب  بری دنبالشون؟مامان یم -

 

ی متوجه شد م که انگار از لحن خسته و داغونم چی  

 گفت: 

 

 اتفاقی افتاده؟ -

 

 دنی   تصادف کرده.  -

 

گوشی پیچید و بعد نگران صدای هی   کشیدنش توی

 پرسید: 
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خدا رحم کنه! چطوری؟ وای خدای من! حالش  -

 چطوره؟

 

. منتظرم دکیی بیاد. میشه شما دونمدونم، هیچی نیمنیم -

 ها؟برین دنبال بچه

 

ت که این اخبار و دونسدونست. یمرسور واقعیت رو یم

جریانات فقط برای دیده شدنم توی فضای مجازی بود 

ی من و دنی   یه تغیی  و تحوالبی دونست که رابطهویل نیم

 داشته! 

ه نیم دونست چند وقتیه که از هرچی دورهیم و دخیی

 دونستم. بریدم. البته که خودمم نیم

دونست، البته کش جز خودمون دو نفر واقعیت رو نیم

کردم و اوب  که انگار ذهنینش شبیه به من که انکار یممن   

 نبود. 
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م دنبالشون. آره آره، آریا تو باید به من خیی یم -  دادی! می 

 

دم. لبام خشک شده و رس دردم داره جوابش رو نیم

 دیوونم میکنه. 

 از جواب من نا امید میشه و میگه: 

 

اونجا، ذارن شب بموب  خودتم خونه نرو بیا اینجا. نیم -

 ی ما از حال دنی   هم بهم خیی بده. بعدش بیا خونه

 

ای برای از رس باز کردن و تموم شدن مکالمه فقط باشه

 گفتم و تلفن رو قطع کردم. 

 

؟ -  شما همراه خانم مرادی هستی  

 

و پر از دردم رو به  رسم رو باال گرفتم و چشمای خسته

ت و صورت زن پرستار دوختم. صدای نازک و آرویم داش

عینک مستطیل شکیل روی صورتش بود. لباس سفید تا 
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ای اش هم سفید و رسمهای رنگ... مقنعهخطوط رسمه

 بود. 

هام رو هم مرتب نکردم. رسی    ع از جا بلند شدم و لباس

اصل چه اهمینی داشت من رو بشناسه؟ چه اهمینی 

 داشت اگر لباسام خایک باشه؟

 

 بله چی شده؟ -

 

 بود رو جابجا کرد و گفت:  ای که توی دستشتخته

 

 تونی   ببینینش ویل هنوز بیهوشه. یم -

 

با تردید یه قدم کوچیک به جلو رفتم و به سخنی تونستم 

 بگم: 

 

 بچه...  -
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متاسفم جناب، بچه رو از دست دادین ویل حال  -

 عمویم مادر بچه خوبه. 

 

همی    ام درمیارن. انگار که قلبم رو یک جا از توی سینه

فهمیدم که حاال که از وجودش با خیی شده بودم باید یم

 دیگه نیست! 

 

درست و  از وقنی یادم میاد تنها بودم و هیچ همبازی

ای نداشتم. طول روز من بودم و رسور... رسور حسابی 

 همه کسم بود و همینم شد که برای من رسور موند. 
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ام از ی علقهنه که اجتماغ نباشم! اتفاقا به واسطه

همون اولوسط زمی   چمن بودم ویل خواهر و برادر 

 حشت زندگیم بود. 

 

شد به کلس و مدرسه و دوستام... بازی هام خلصه یم 

با اینکه اهل درس خوندن نبودم ویل مدرسه رو بخاطر 

 دوستام دوست داشتم. 

 

از همون موقعا تصمیم گرفتم خودم بیشیی از سه تا بچه 

ی شلوغ با چندین و تم یه خونهداشته باشم. دوست داش

 چند بچه داشته باشم! یه خونه پر از عشق... 

 

اش سن کم با اینکه ستاره اصل راض  نبود و بهونه

 هردومون بود ویل از همون اول بهش گفته بودم... 

ه وقنی اولی   سییل رو توی گوشش  هیچوقت یادم نمی 

خوابوندم چی گفت! تو من رو با بچه اسی  کردی و 

.... خو   دت بی غشق و حالنی
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اوج سالهای کاریم رو حروم  اممن  که بخاطر خونواده

 کردم... 

 

اون هم ییک از دلیلی محکمش برای خیانت همی   بود و 

کنم! سییل دوم رو برای معتقد بود که بهش توجیه نیم

ام همی   خورد... من تمام توجه و هم و غمم خونواده

ی ها کامل به خواستهبچهبود! با این حال هر سه تا از 

 خودمون اومدن. 

ی من... که دیگه االن وجود خارچی ی ناخواستهو بچه

 نداشت! 
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ی که حاال روی تخت بیمارستان بچه ی من و دنی  

فهمیدم چه عکس دونم اگر اینطور نیمخوابیده بود! نیم

دادم ویل از عذاب وجدان حایل که به العمیل نشون یم

منده بود. دن  ی   القا کرده بودم تمام وجودم رسی

یشو انجام  vipرسیعا اتاق  هماهنگ کردم و کارای بسیی

دادم. همی   که با تخت نزدیک اتاق دیدمش بغض گلوم 

شد این کش که روی تخت رو چنگ زد. باورم نیم

 خوابیده بود دنی   باشه! 

توضیحات الزم رو دادن و ما دوتا موندیم... من و دخیی 

یاس ای که زیر چشماش گود رفته بود و صورت کک مارتی  

 و مکیش بی حال و زخیم بود. 

هاش توی اش پانسمان داشت و ییک از دستروی گونه

 آتل بود. 

 کشیدم... ازش خجالت یم

های روی صورتش خجالت از نگاه کردن به کبودی

 کشیدم. یم

خم شدم و لبم رو گذاشتم روی پیشونیش و اولی   

 مم روی صورتش فرود اومد. ی چشقطره
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کنارش نشستم و دستش رو گرفتم. دسنی که آنژوکت 

های روش رو سوراخ کرده بود و انگشتای ظریف و ناخن

وقت با دقت ندیده بودم. چند خال ریز گردی که هیچ

 هاش هم بود... درست شبیه به صورتش. روی دست

 

 چجوری توی چشمات نگاه کنم؟ -

 

هام رو مم. بوسیدم و اشکدستش رو گذاشتم روی چش

خواستم توی صورتش نگاه کنم؟ من رها کردم. چطور یم

 امید این دخیی رو ناامید کرده بودم! 

 

برای اینکه خودم رو شماتت کنم هزار و یک دلیل 

داشتم! هزار و یک دلیل که از به زبون آوردنشون هم 

مم یم  شد. رسی

 خراب کرده بودم! خراب... 

ود، بی شک بخاطر همی   هم من و ستاره رو دیده ب

ی  حواسش پرت شد و نه صدابی از ماشی   شنید و نه چی  

 از اون دید. 
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ون کشیده شد و انقدر هوشیار  دستش از توس دستم بی 

چشمام روی هم افتاده بود که رسی    ع بیدار شدم. اصل 

 نفهمیده بودم که چقدر خوابیدم. 

 

فقط چند ثانیه بهم  چشمای خونیش قلبم رو مچاله کرد. 

نگاه کرد و چشم دزدید. همونطور که صورتش از درد 

توی هم کشیده شده بود رسش رو چرخوند و به سمت 

 مخالف من نگاه کرد. 

 

-  !  دنی  
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 دستش رو گرفتم ویل دوباره دستش رو کشید. 

 

 عزیزم، رسمت کنده میشه.  -

 

توجیه نکرد. سیع کرد تکون بخوره ویل رسی    ع پیشقدم 

 نذاشتم.  شدم و 

 

بخواب، با این وضعیت کجا میخوای بری؟ باید  -

 . احت کن   اسیی

 

 شد دید. خورد درد رو توی صورتش یمبا هر تکوب  که یم

 من اما روی نگاه کردن بهش رو نداشتم! 

 

ی که دیدی...  -  چی  
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ی ندیدم!  -  من چی  

 

-  !  دنی  

 

نفس کشیدن برام سخت بود. دیدنش روی تخت 

 که برامون افتاده بود همه چی   بیمارستان و باور 
اتفاقابی

 کرد. رو سخت ترم یم

 

 کن  نیست. اونطوری که فکر یم -

 

جلو رفتم و موهای نارنجیش رو لمس کردم. خم شدم و 

تکه موبی که با دستام گرفته بودم رو به لبم نزدیک کردم 

 و گفتم: 

 

 قصاص قبل از جنایت نکن.  -
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سیروزه ده بود که حال بچه ی سکوت گرفته بود. حنی نیی

 چطوره! شاید خودش هم خیی نداشت... 

 

... تو یم -  دونسنی

 

 اره!  -

 

آب دهنم راه پایی   رفیی  نداشت. گی  کرده بود، همون 

وع راه گی  کرده بود و داشت حکم خار رو اجرا  حوایل رسی

 کرد. یم
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ریختم. دنی   رسشار از کرد بیشیی بهم یمنگاهم که نیم

رژی مثل یه تیکه گوشت بی جون، اون هم خراشیده و ان

 زخیم روی تخت خوابیده بود. 

درحایل که فقط چند ساعت بود که بچه مون از بدنش 

 جدا شده بود... 

 

؟ -  چرا بهم نگفنی

 

جوابم رو نداد. انگار توی این چند ساعت باهام غریبه 

شد. حنی اگر شده بود. این دخیی زن من محسوب یم

 ای بود! غهموقت و صی

 

 من حق نداشتم بدونم؟ -

 

زنه. زخمش کم عمقم صدای نیشخندش زخم به تنم یم

یه که فکر   میکنم. نیست عمیق تر از چی  
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ون.  -  لطفا برو بی 

 

 باید بمونم.  -

 

دستش رو گذاشته بود روی شکمش و من از لحنش حس 

 کردم داره گریه میکنه: 

 

. نیم -  خوام بموب 

 

 رو کنار چشمش کشیدم:  رسی    ع خم شدم و دستم

 

 گریه نکن!   -

 

با عصبانینی که هیچوقت ازش ندیده بودم چرخید 

 سمتم: 
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 گردوب  توی شکمم؟ هان!!!! مو بریمبچه -

 

 دونست که بچه زنده نیست؟اصل از کجا یم

 

؟از کجا یم -  دوب 

 

ای که هیچ ترسم از این خندهخنده. یمبلند بلند یم

اق هر عطوفنی نداره. هیچ نشوب    از دنی   رسحال و قیی

 ترسم از خشوننی که توی جونش افتاده. روز نداره... یم

 

برو بی عشق و حالت، کش اینجا بهت نیاز نداره. من  -

 ام عزاداری کنم. دلم میخواد تنها برای بچه
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 من شوهرتم.  -

 

بیحاله، چشماش، نگاهش و صورت بی رنگ و روش این 

نه ویل انقدر داغون و عصبیه که دست از ز رو داد یم

 طعنه زدن نمیکشه! دنی   اهل کنایه نبود... 

 

، شوهر صیغه - ای! جمع ای! شوهر رسانهشوهر قلبی

کن بساطت رو. من نیاز به هیچکس ندارم. فکر کنم 

حاال دیگه بی حسابیم، از دست اون مرتیکه نجاتم دادی 

 ها کمکت کردم. و من هم بابت رسانه

 

چی جون نداره حرف بزنه ویل تلشش رو میکنه تا من هر 

 رو زخیم کنه: 
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... من یه هرزه ام برای چی توی اتاق بچه - مو هم گرفنی

 یه هرزه موندی؟ 

 

نه و میگه:   باز پوزخند می  

 

 آهان حواسم نبود چون هرزه ام!  -

 

 دنی   بسه...  -

 

ون.  -  آره بسه برو بی 

 

دونم باید بهش آب کنه. لباش خشکه و نیمو رسفه یم

 بدم یا نه! 

 

 خوام. معذرت یم -
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جوابم رو نمیده و من تمام غرورم رو زیرپا میذارم تا منو 

 ببخشه: 

 

 منو ببخش بابت حرف اون شب.  -

 

ه.   من رو از بی   مییی
باز هم جوابش سکوته و این بیشیی

یزه.   بیشیی داغونم میکنه و بیشیی روانم رو بهم می 

ات میده تا براش تعریف کنم. جواب ندادنش بهم جر 

 تمام واقعینی رو که باعث این اتفاقا شده بود. 

 

-  .  ستاره روان منو بهم ریخته، درکم کن دنی  

 

ی که تو سختباز هم سکوت یم ایط کنه. دنی   ترین رسی

مرهم حالم بود کش که رفاقت با مزایاش برای من 

های درموب  شده بولد که تونستم با ارامش به برنامه
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زندگیم برسم و همه چی   رو بعد از یکسال رس و سامون 

 بدم. 

ی که برای بچه  کرد و برای من... های من مادری یمدنی  

هم دوست بود و هم... سخت بود که قبول کنم همشم 

 بود. 

ی شبیه به ستاره بود و دوست  همش برای من چی  

ابی رو نداشتم با اومدن چنی   لقنی روی رابطه ی ما تغیی 

 قبلیم دیدم. ببین
ی
 م که توی زندگ
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دونم دقیقا از گ توی پارکینگ دونم چی دیدی، نیمنیم -

فهمیدی که هیچ بودی ویل اگر تمام مدت اونجا بوی یم

 اتفاقی نیوفتاده. 

 

 آریا!  -

 

کنه. چشماش رو گرده و توی چشمام نگاه یمبریم

اش رو دوزه به چشمام و من حنی رنگ چشممستقیم یم

ای خالیص که هیچ ربیط به مشیک بینم. رسمهتازه یم

 نداره. 

 

 جان آریا؟ -

 

ی بشنوم! نیم -  خوام چی  

 

-  ...  حقته بدوب 
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 نمیخوام.  -

 

تونم دیگه براش بنده. نیمبا حرف آخرش دهنم رو یم

توضیح بدم. نمیخواد که من رو بشنوه و من لحظه به 

و توی رسم مرور اش ر های بی حد و اندازهلحظه محبت

 کنم. یم

 

ی نیاز نداری؟ -  چی  

 

تونم دیگه فقط با صدای آرویم میگه نوچ و من نیم

 فضای اتاق رو تحمل کنم. 

م و به رسور از حالش خیی یم ون می  دم. خیالش رو بی 

شینم تا مزاحمنی براش کنم و پشت در اتاق یمراحت یم

 نداشته باشم. 

 

*** 
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کنم، از صحبتش با پرستار   تنشاجازه نمیده لباساش رو 

 فهمیدم که خونریزی داره و این خونریزی هم طبیعیه. 

دم تا وقنی   که بهم گفیی  رو خوب به ذهنم سیی
نکابی

 کنم. 
ی

 رسیدیم خونه بتونم بهش رسیدگ

نزدیک کانیی پرستاری رسیدیم که رو به ییک از پرستارا 

 گفت: 

 

 ببخشید اینجا آژانس هست؟ -

 

 اصیل بیمارستان.  باید بری جلوی در  -

 

 بازوش رو گرفتم و به سمت خودم کشیدم: 

 

 خوای چیکار؟آژانس یم -
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ون  تلش میکنه دست سالمش رو از الی انگشتام بی 

ل  بکشه ویل عصبانیتم در حدی نیست که بتونم کنیی

 کنم. 

 

 قطعا وقنی اینجا هستم با ماشی   اومدم!  -
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راه بیوفته. دستش  جوابم رو نمیده و سیع میکنه

م و رسم رو محکم تر یمرو  م کنار گوشش:  گی   مییی
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،مسخره بازی رو کنار میذاری و  - ی آدم مثل بچهدنی  

یم. نمیتونم اجازه بدم هرجابی دلت  میای با هم می 

 میخواد بری. 

 

 ات نیاز ندارم. من به اجازه -

 

 پس همینجا میمونیم و تکون نمیخوریم.  -

 

 لم خوب نیست. بریم آریا حا -

 

خوب  حال جسمیش رو بدتر هم کرده. دکیی تاکید کم

کرده بود که قرص اهن ویتامیناش اصل نباید فراموش 

 بشه. 

هارو ندیده بودم... دنی   هم اونا رو دو روز بود که بچه

 ندیده بود! 

 

-  .  بچه ها دلتنگیی 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

دونستم باید باز هم حرق  نزد و سوار آسانسور شد. نیم

 از کجا حرف بزنم؟ چی بگم. 

تا رسیدن به آسانسور پارکینگ حرق  بینمون رد و بدل 

 نشد ویل همی   که آسانسور باز شد! 

هاشون با وجود تعداد کمشون سیل عظیم فلش دوربی   

 هردومون رو شوکه کرد. 

 

هاتون آقای فروهر، این شایعه درسته که پرستار بچه -

 رین؟ازتون بارداره؟ برای این خیی توضیچ دا

 

دستش رو محکم گرفتم و با خودم کشیدم ویل اضار به 

تونستیم رد بشیم. هیچ گرفیی  جواب داشیی  و نیم

پوششی برای شناخته نشدن نداشتم و این کار رو سخت 

 کرد. ترم یم

 

 . لطفا برین کنار االن وقت مناسنی نیست -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

 دنی   رسش رو انداخته بود پایی   تا صورتش دیده نشه. 

نگار دیگه گفت: دوباره ی  ه خیی

 

؟ایشون همون پرستار بچه -  هاتون هسیی 

 

 یه نفر دیگه پرسید: 

 

جناب فروهر مگه شما از همش سابقتون جدا نشدید؟  -

 توضیچ برای این رابطه دارین؟
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ندازه پایی   و نگاه دستاش مثل یه کوه یخه، رسش رو یم

 نمیکنه. 

 

 آریا توروخدا بریم.  -

 

این دو روز اولی   بار بود که با این لحن ازم  توی

کرد. تمام این دو روز از من طلب داشت و درخواست یم

 کرد. دستم رو محکم فشار داد. این دو روز من رو انکار یم

 

وعتون رو چطور توضیح آقای فروهر، رابطه - ی نامشی

دید؟ این درسته که اعلم ازدواج دومتون فقط بخاطر یم

 انمتونه و اصل با هم ازدواج نکردید؟بارداری خ

 

رسجام وایسادم و رسم رو بلند کردم و دست دنی   رو ول 

 نکردم. 
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نگارا که دستم رو دور شونه ی دنی   بردم و رو به ییک از خیی

 آخرین سوال رو پرسیده بود گفتم: 

  

ی روابط شخیص و بنده نیازی نمیبینم که درباره -

حبت کنم. دنی   جان همش زناشوییم در انزار عمویم ص

ی نمیبینم!   بنده هسیی  و نیاز به توضیح بیشیی

 

لرزه یا نه ویل توی ماشی   نمیدونم واقعا تن دنی   یم

م.   میشونمش و بعد خودم سمت دیگه می 

نگارای عادی نیسیی  چون اینطوری توی خفا  شبیه خیی

ی خاص قطعا به صورت خصوض اون هم یه عده

 اومدن. 

ی یمتنها حدسم رو  ون نزده از پیگی  کنم و هنوز بی 

م.  ی ستارهپارکینگ شماره  رو میگی 

بیشیی از دو بوق طول نمیکشه که صداش از بلندگوهای 

 ماشی   بلند میشه. 

ون چرخونده  کنم به دنی   که رسش رو نگاه یم به سمت بی 

 اس. و چشماش بسته
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 من، و زن و بچه -
ی
هام ستاره، پات رو از توی زندگ

ون. نمیخوام حنی اسم نحست رو ببینم یا کیم شی بی 

 بشنوم! 

 

 عشقم... اتفاقی افتاده؟ -

 

دندونامو روی همدیگه فشار میدم و از حزص صدام پر 

 از خش میشه. 
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 بابا تو دیگه شور بی ناموش رو درآوردی زنیکه!  -

 

گلوم از شدت عصبانیت گرفته و صدای بیشیی هم دو 

 رگه شده. 

 

چرخه و از روی مانیتور ماشی   نی   توی آرامش کامل یمد

 زنه و میگه: ی قطع شدن تماس رو یمدکمه

 

 تنهابی صحبت کن. رسم درد لطفا تلفن -
هاتو وقنی

 میکنه. 

 

 ای بزنم. بنده... اجازه نمیده حرف دیگهرو یمدهنم

هارو نگه داشته تا مامانم خواستم ییک دو روزی بچه از 

ایط برای اون هم حال دنی   بهیی   بشه. میدونم که رسی

جز من نداره و باید سخته ویل مجبورم. دنی   هیچکش رو 

 ی خودم درست کنم. دربارهذهنیتش رو 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

اصل اجازه نداد ازش درخواست کنم روی تخت 

خودمون بخوابه، خودش رفت اتاقش و قبل از اینکه در 

 رو قفل کنه بدون اجازه وارد شدم. 

 

 . در رو قفل نکن -

 

نگاهم نکرد و مانتو و شایل که براش برده بودم روی زمی   

 انداخت و رفت تا روی تخت دراز بکشه. 

ی تخت کز جنی   وار توی خودش مچاله شد و گوشه

 کرد. 

 

ی نیاز نداری؟ -  چی  

 

بوسیدم. مقاومت موهاش رو نوازش کردم و پیونیش رو 

 نکرد ویل هیچ عکس العمیل هم نشون نداد. 
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ون تردید داشت م برم یا بمونم ویل در نهایت از اتاق بی 

ی جلوی تلویزیون کاناپه  رفتم و بعد از تعویض لباس روی

 خوابیدم. 

 خواستم به نمی   نزدیک تر باشم. یم

ده بودم براش یه غذای مقوی درست کنه  به مهتاب سیی

چند روز میخواستم چشم  و خودم هم باالخره بعد از 

 روی هم بذارم. 

چند دری عمیق بود که حس کردم چندین و خوابم به ق

بار صدای زنگ رو حس کردم ویل نفهمیدم که باید بیدار 

 . بشم

دلهره و تپش قلب رسی    ع اومد رساغم و با گیچی رفتم تا 

 در خونه رو باز کنم... 
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 صدای مهتاب زودتر از تصویرش اومد: 

 

لفن خونه رو و یک راه رفت. حنی ت آقا سلم. دلم هزار  -

جواب نمیدین. دنی   خانم که خاموشه شما که  هم

 هیچوقت جواب نمیدین... 

 

از  زنه و من هنوز هم یه تک حرف یمپشت رس  همینطور 

 خواب کامل بیدار نشدم. 

 

برای دنی   خانم کاچی درست کردم، بیا و ببی   چه کاچی  -

گذاشتم از ای شده آقای فروهر... آب قلم هم براش بار 

بلم یکم داشتم ریختم توی سوپش. بخوره نوش جونش ق

 بشه. 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

چطور ممکن بود دنی   با این همه زنگ زدن مهتاب نیاد و 

در رو باز نکنه؟اصل امکان نداشت، انقد خوابش سبک 

 زد. ها رس یمبود که شنی چندین و چند بار به بچه

 

 دنی   کجاس؟ -

 

 روی جزیره گذاشت و گفت:  مهتاب ظروف رو 

 

 خونه نبودن؟ مگه -

 

شورن بجای کم شدن اضطرابم انگار رخت توی دلم یم

که میدوام سمت اتاقش. درست حدس زدم. کش توی 

 اتاق دنی   نیست. 

تختش نامرتبه و لباساش هنوز همونطور روی زمینه. دنی   

اصل شلخته نیست و این وضعیت اتاق بی شک حال 

 بدش رو نشون میده. 

ی که خشک شده و   دیگه دنی   نیست!  حال بد دنی  

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

-  !  دن   ی  

 

تمام نقاط خونه رو میگردم ویل مطمئنم که نیست، تنها 

جابی که میتونم پیداش کنم روی روفه و مطمئنم دنی   به 

ه...   اونجا پناه مییی

ی به مهتاب بگم قدم تند یم م بدون اینکه چی   کنم و می 

باال تا پیداش کنم. شک ندارم دنی   و مداد رنگیا وسط 

 چیق مرثیه ترتیب دادن. آال 
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خدا رسور رو برام نگه داره، نه فقط برای من بلکه برای 

 ها هم نگه داره. بچه

ایط هم کمک حاله... اگر  دمش گرم که تو بدترین رسی

رسور رو نداشتم معلوم نبود رس بچه ها چه بلبی 

ایط... یم  اومد! اونم توی این رسی

 

حدسم رو به یقی   تبدیل  در پشت بوم که باز مونده

کنه. با وجود گرمای تابستون فضای آزاد اطراف یم

 ساختمون باعث میشه باد بپیچه. 

 

چراغای آالچیق روشنه و منم قدمام رو به سمتش تند 

های دنی   بدون حضور خودش کنم ویل با دیدن وسیلهیم

 چرخونم تا شاید پیداش کنم. رسم رو به اطراف یم

 

بینمش، یه بلوش گشاد تنش کرده نم یمتا میام صداش ک

 هاش ریخته. و موهاش نامرتب روی شونه
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... چرا بی خیی اومدی باال؟ -
 دنی  

 

ی نمیگه و دوباره حرکت میکنه به  برمیگرده سمتم. چی  

 ی پشت بوم. سمت لبه

اهمیت ندادنش به صدا کردنم یه حال غرینی توم ایجاد 

 ه. میکنه. یه حش که داره گواه بد مید

 

، بیداری؟ -  دنی  

 

کنم خواب نما شده. انگار صدامو گرده. فکر یمبرنیم

 شنوه. نیم

 

 دنی   با توام! صدای منو میشنوی؟ -

 

ه.   برمیگرده سمتم و این بار عقب عقب می 
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-  .  برو پایی   آریا! قرار نبود خلوت منو به هم بزب 

 

 کنم و میگم: متعجب قدمام رو تند تر یم

 

 فهیم؟یم نگرانتم دنی    -

 

نه زیر خنده. تلخ یم ی که جلومه رو می   خنده. دنی  

 شناسم. رفیق این روزام انگار صد پشت غریبه شده! نیم

ی که شبیه اون دخیی خنده  نیست. کش دنی  
ی

رو همیشیک

زد و ی من یمی مشکلت تو رس و کلهکه با وجود همه

د.   برای حرص دادنم دست به هرکاری می  

 

؟ -  من اصل گ هستم؟ تو نگران من 

 

کنم. لبام به همدیگه دوخته میشه و هیچی سکوت یم

 نمیگم. 
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 نه؟ خب کش نیستم! فقط پرستار  -
ی

ی نداری بیک چی  

هام... یه پرستار احمق بدبخت که نفهمیده دلشو به بچه

 گ باخته. 
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 رو... دلش

 

ی ارزش قائل نیست و بهش  - به کش که براش پشی  

ام... اگر هرزه نبودم هرزه. آره آریا من هرزهمیگه 

ی یه نمیومدم تو بغل تو! اصل اگر هرزه نبودم تو خونه

 مرد مجرد چه گویه میخوردم؟

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

گفت. دنی   اصل حسم دروغ نمیگه که ای کاش دروغ یم

حالت طبییع نداره. زیر چشماش گود رفته و صداش 

 جون نداره. 

 یکذره هم حس هاش حنی صورتش یخ زده و تو کلمه

 براش ارزشی نداره. 
ی
 نیست. انگار زندگ

 

ای هرزه نبودم نیم - ذاشتم عالم و آدم عکسامو توی خیی

ننی ببیی   و عی   خیالم نباشه. 
 اینیی

 

ی  ی گلوم رو فشار میده. یه چی   بغض میکنه! منم یه چی  

 ام رو گرفته و ول نمیکنه. یقه

 

ودی من اسمشو گذاشته بودم عشق تو گذاشته ب -

. آره درست فکر میکن  هرزگیه! هرزگیه که با 
ی
هرزگ

خودم میگفتم عاشقشم هرچی هم بشه از عشقم 

دونستم در ی خوب برام میمونه! آره هرزگیه که یمخاطره

حدت نیستم و هیچوقت  نخواستم تورو به خودم 
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ی اینا مجبور کنم! هرزگیه آقای آریا فروهر... همه

 هرزگیه. 

  

نم: با صدای بلند فر   یاد می  

 

نیست دنی   نیست... من تو حال خوبی نبودم ازت  -

 حرف رو زدم.  خوام اونمعذرت یم

 

 یه کلمه توی بدترین حالت من... 

خودم کردم که لعنت بر خودم باد. دنی   واقعا عاشق من 

بود! دنی   نه دنبال شهرت بود و نه دنبال موقعیت من. 

 تم! اصل براش مهم نبود من گ هستم و چی هس

غرور همیشگیم انتظار داشت اونم دنبال موقعیتم باشه 

 ویل نبود. 

 من بودم که اونو شکونده بودم. 

 

 آریا من عاشقت بودم، عشق بلدی؟ -
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وایساد دستاشو با اشاره به ایستادن گرفت جلوش و 

 گفت: 

 

-  .  جلو نیا! یه قدم بیای جلو خودمو میندازم پایی  
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سم. اون وایساده و منم توی چند از لحن قاطعش م ییی

 قدمیش وایمیستم. 

 

 باشه باشه، وایسا حرف بزنیم!  -
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شنوم دلم خاک بر رس من کی   که هنوزم صدات رو یم -

 از جاش کنده میشه. 

 

ی اشکش رو ببینم صداش میلرزه و من بدون اینکه قطره

 میفهمیم که از چشمش بجای اشک خون میچکه! 

 

، عزیز دلم...  -  منم تورو دوس...  دنی  

 

نه، با بغیص  که به گریه تبدیل شده داد میکشه و  داد می  

 میگه: 

 

 نداری! نگو... به من دروغ نگو!!!  -

 

-  ...  بهت دروغ نمیگم! دارم... دارم لعننی
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یک میخنده و یه دور کامل دور خودش میچرخه.  هیستی 

میشینه کف پشت بوم و دستاشو میذاره پشت رسش 

 رو بلند میکنه.  روی زمی   و رسش

منم همونجا میشینم میخوام باهاش حرف بزنم توی 

 ای که خودش تعییی  کرده. همون فاصله

 

تو تنها کش بودی که من رو آروم کردی... حالم رو  -

خوب کردی. من کنارت آرامشی رو تجربه کردم که 

 هیچوقت توی زندگیم نداشتم. 

 

مال  ی قلبم رو هه! آقای فروهر عزیز، درسته همه -

خودت کردی... درسته جسمم هم مال خودت کردی! 

ام رو... تکه ی وجودمو، یادگاری تنها عشقم درسته بچه

... همه ی اینا درسته! ویل توی دنیا رو ازم گرفنی

هیچوقت ازم نخواه باور کنم حنی یه اپسیلون علقه به 

 من توی وجودت هست! 

 

 علقه! 
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دم هیچوقت خودم بهش اینطور نگاه نکرده بودم. خو 

 چنی   اسیم رو روش نذاشته بودم. 

 

اسم حسم روی کش که زندگیم رو از این رو به اون رو 

 کرده بود. 

کش که از ترس دوری ازش حاض  نبودم برگردم باشگاه و 

حاض  نبودم پای مذاکره بشینم. کش که من رو از دنیای 

یم دور کرده بود...   خاکسیی
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 . اینطوری نیست -
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و براش نیم تونم بیشیی بگم، زبونم نمیچرخه که همه چی  

ی برای توضیح دادن نیست چون  توضیح بدم. اصل چی  

 خودمم نمیدونم دقیقا وسط چه گردبادی گی  کردم. 

 

 توام  -
ی

مرش که حنی اگر دروغ  هم شده داری بهم مییک

 دوسم داری. 

 

لبخند غمگینش چند لحظه روی صورتشه و بعد محو 

 میشه. 

 

کاش ستاره لیاقت این زندگیو داشته باشه. بچه ها گناه   -

 دارن، مامانشون کنارشون باشه منم خوشحال میشم. 

 

 میشه اسمشو نیاری؟ -

 

ی آتیشا از گور از شنیدن اسمش دلم بهم میخوره. همه

ی بدبختیام از همون هفت سال اون بلند میشه. همه
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توی بدبختیم  پیش بخاطر اونه و حاال... باز هم ستاره

 اسمش وجود داره! 

 

؟ من فقط کش که  - چرا؟ مگه عاشقش نیسنی

کنم و عکس دو عاشقشم رو با میم مالکیت سیو یم

اش... فقط کش که امون رو باهم میذارم روی شمارهنفره

بوسم و چشمام رو از روی بدنش عاشقشم رو یم

ام با کسیه که برنمیدارم. هرزه منم نه؟ من  که معاشقه

 عاشقشم! 

 

اش با عمود کفش پاش نیست، پاهای برهنه  

ون. گذاشتنشون از زیر پاچه نه بی  های گشاد شلوارش می  

اش میکنه. دستشو میذاره روی زانوهاش و تکیه گاه چونه

ه میشه به  صورت بی حسش رو میذاره روی دستش و خی 

 من. 

 لرزه! به من  که از حرفاش وجودم یم

کاش لبای نازکش بخنده تا دلم چقدر قشنگ نگاه میکنه،  

 ایش بخنده تا حالم خوب شه... باز شه، چشمای رسمه
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کاش یه چی   دم دستش بیاد و پرت کنه سمتم و در بره 

 منم برم دنبالش تا حالم خوب شه، تا حالش خوب شه... 
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اش رو بلک حق داری تقصی  من بوده که فقط شماره -

 سشو برنداشته بودم. کرده بودم و اسم و عک

 

 پوزخند زد: 

 

 بلک!  -
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ی اونروز جلوی مهد از بلک دراوردمش بخاطر قضیه -

ها رو حل کنیم. دیگه اصل ی بچهتا مسالمت آمی   مسئله

توجه نکردم اسم و عکسش چیه! اونروزم اومده بود 

 ها حرف بزنیم. ی بچهدرباره

 

لبخندی ک رسش رو کج کرد و بهم نگاه کرد. مستقیم و با 

 شد. انقدر محو بود دیده نیم

 چشمام خیس بود... دست خودم نبود! 

 

خواد این فاصله از بی   بره و فقط بغلت کنم دلم یم -

 .  دنی  

 

صدای هه میشنوم ویل تکون نمیخوره و باز نگاهم 

 میکنه. 

 

خواد بهت بگم دیگه فکر نکن، همه چی   تموم دلم یم -

وع کنیم و  شده، گذشته رو بریز دور بیا با  هم رسی
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زندگیمونو بسازیم. بریم آلمان و اصل یادمون بره اینجا 

 چیکار میکردیم و چه اتفاقابی افتاده! 

 

از جاش بلند میشه و منم رسی    ع وایمیستم. دستاشو 

ه توی بغلش و خودش رو به آغوش میکشه.   میگی 

 

یاد گرفتم خودم خودمو بغل کنم، حنی اگر له له  -

 دستاتو بزنم. 

 

د چیکار کنم؟ کاش مغزم فرمون دست بده، کاش قفل بای

محکم پاهام باز بشه و حرکت کنم. برم جلو و بغلش کنم 

یم.   تا هردومون آروم بگی 

 

 آریا...  -

 

 جون دل آریا؟ -
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چقدر مظلوم اسمم رو صدا میکنه و چقدر دلم میخوام 

نفس بکشمش. چقدر بیشیی از هر وقت نیاز دارم که 

 ش از من هم داغون تره! آرومم کنه ویل خود

 

؟ میشه نذاری حشت به دل میشه مراقب بچه - ها باشی

 بشن؟
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ه:   قلبم درد میگی 

 

، من نمیتونم... خودت  - خودت باید مراقبشون باشی

 چیکار کنم! 
ی

 باید بیک
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 دستاشو میذاره روی شکمش و میگه: 

 

، بهش گفته بودم شاید هیچوقت خواهر و برادرتو نبی - ن 

 فهمیدی میذاشنی نگهش دارم؟اگر یم

 

سواالش حالم رو بد و بدتر میکنه، چشمام رو دردناک تر 

 و گلوم رو گرفته تر! 

 

ی منم بود. بیشیی از تو نه ویل کمیی از تو ، بچهاون بچه -

 هم دوسش ندارم! مگه میتونم بخوام بلبی رسش بیاد؟

 

م از از ته دلم میگم، زود بود برام ویل نمیتون

 هیچکدومشون بگذرم! 

 

، فکر یم - کن  اگر حش تو وجودم نبود تو زن من  دنی  

 کردم؟ات یمیک سالع صیغه
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ه باال و به آسمون شونه هاشو میندازه باال. رسش رو میگی 

 ای نگاه میکنه. رسمه

 

اگر برام عزیز نبودی اون بدیه رو بدون اینکه بفهیم  -

ی اون نامه رو اندازهی یه صیغه میدادم و بعد مهریه

؟  تعیی   میکردم ک فکر نکن  بهم مدیوب 

 

نم و انگار صدای منو نیم شنوه! انگار با دیوار حرف می  

وته.   اون توی هیی

 

حق داری من اشتباه کردم، تورو ندیدم... به وقتش  -

حسم رو بهت نگفتم. تقصی  منه که اون حرف رو زدم و 

... نمیگم کاش الل میشدم! ویل من دوست دارم د نی  

عاشقتم چون حیفه عشق همه چیو خراب میکنه ویل تو 

 
ی
ییم از عزیزترین آدما و با ارزش ترینای من توی زندگ

 هسنی اینو باور کن. 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 رسش رو میاره پایی   و میگه: 

 

اگر پش بود میخواستم اسمش رو بذارم آروین و اگر  -

 دخیی بود آوین... به اسم شماها میومد نه؟

 

 ی زهرمارش میخندم: یندهتلخ به خ

 

 ی بعد. آره، ایشاال دفعه -

 

اش به قدری این بار بلند بلند میخنده. صدای خنده

 ام میکنه. بلنده که شوکه

 

م پیشش. دوست دارم آریای   - کدوم بعدا؟ منم دارم می 

 فروهر... 

 

-  !  چرت و پرت نگو دنی  
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ه عقب و من تنم میلرزه!   دو قدم می 

! میتونه باعث هر اتفاقی بشه، ممکنه می گن جنون آب 

ی رو پیش بیاره ویل...   هرچی  

 

!!!! بهت  - دنی   وایسا صیی کن... تورو خدا صیی کن لعننی

 میگم وایسا دخیی خوب. 

 

م این تو حالتیه که قدم هاشو تند میکنه و منم تند تر می 

 سمتش. 
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االن دنی   بی   دستام حتو با زور و اجبار... تنها جاییه ک 

 باید اونجا باشه. 

 

م!  -  اگر بلبی رست بیاد من میمی 
 دنی  

 

 یکیم مکث میکنم و باز میگم: 

 

ها باش، من نمیتونم به من فکر نمیکن  فکر بچه -

 کنارشون بمونم. تو نباشی از پس هیچی برنمیام. 

 

ذاره روش ی پشت بوم خییل کوتاهه، کف دستشو یملبه

اش دو ترس حرکت انتحاری و رو به من وایمیسته. از 

م.   قدمیش ترمز میکشم و جلوتر نمی 

 

_ چی شده آقای آریا فروهر؟؟؟ چی شده دلت برام 

 بدبخته گناه داره! یم
ی

سوزه نه؟ حتما توی دلت مییک

خییل هم گناه داره! بذار یکیم ترحم کنم وجدانم راحت 
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بشه. بذار یکم دروغ و دغل ببافم وجدانم راحت بشه. 

ه گناه داره بذار فکر کنه  حداقل این دم آخری این دخیی

هات عاشقش شدم! یا اصل شایدم فقط دلت برای بچه

 سوزه؟ هان؟یم

 

دستش رو گرفت روی شکمش، شکم تخنی که زیر لباس 

گشادش سنگر گرفته بود. جابی که جای خایل جنینمون 

 کرد. رو حس یم

 

ای هسوزه!؟ این بچشایدم دلت به حال این ییک بچه یم -

 که دیگه نیست. 

 

سم از دستش  خودش رو به عقب خم میکنه... من مییی

ی رو که تازه به دست آوردم و نمیخوام از  بدم، دنی  

 دستش بدم. 

 ای رو ندارم. تحمل باخت دیگه
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-  !  دیوونه نشو لعننی

 

شده. تمام بدنم میلرزه و اگر یه ذره دیگه بره دیوونه

 عقب کار تمومه... میوفته و من... 

 

، بخاطر من تکون  - بهت میگم وایسا دیوونه! وایسا دنی  

 نخور... مرگ آریا! 
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دونم براش انقدری ارزش دارم که با مرگ من دست نیم

از تصمیمش بکشه یا نه. قسیم بهیی از این نمیتونم 

 بخورم. 
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لبش عمیق تر میخنده، چشمای خیسش غمگی   تر 

 نتظار افتادنش رو دارم. کنه و من هر لحظه انگاهم یم

 

؟ البته تو که از خداته! بگن ترش رسانهیم - ای بشی

ه از عشق به آریا خان فروهر خودکشی کرد...   دخیی

 

 بلند میخندن: 

 

نگارا دم در جمع بشن، تا االنم رسانههمه - ای ی خیی

ایش خودکشی کرده بگو شدی رفت! اگر گفیی  زن صیغه

داشت ویل من پسش جنون داشت!!! جنون عشق منو 

 زدم مثل یه آشغال انداختمش اونور... 

 

 جیغ کشید: 
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اش کردم که نیاز زیر شکمم رو براورده کنه... بگو صیغه -

بگو... بگو بهش گفتم هرزه چون با عشق اونم توی تختم 

دونست ی حلل توی شکمش رو حاصل عشق یمو بچه

 .
ی
 نه مثل من حاصل هرزگ

 

، اینطوری ن - گو... دلمو آتیش نزن. با چه زبوب  نگو لعننی

 بگم غلط کردم؟

 

سم یکم غفلت   کنه، مییی
ی

سم جلوتر برم و دیوونیک مییی

 کنم و کار دستم بده. یواش یواش رفتم جلو و که جیغ زد: 

 

 پرم!!! نیا جلو! یه قدم دیگه بیای یم -

 

انقدر کوتاه هست که بدون تلش فقط با یه اشاره 

 ت رو سقوط کنه. واژگون بشه و تمام طبقا

نم:   داد می  
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گور پدر رسانه و گوفت و زهر مار!!!! وایسا احمق    -

... دنی   من دوست دارم به خدا که دوست دارم. به 
رواب 

؟  تمام مقدسات قسم دوست دارم! چرا باور نمیکن 

 

 اون بهم میخنده و من بازم داد میکشم: 

 

ام خو چقدر بهت بگم تا بفهیم من تورو برای خودت یم -

 ای؟؟؟نه هیچ چی   دیگه
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؟ همهترش رسانهیم - نگارا دم در جمع ای بشی ی خیی

ای شدی رفت! اگر گفیی  زن بشن، تا االنم رسانه
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ایش خودکشی کرده بگو جنون داشت!!! جنون صیغه

عشق منو داشت ویل من پسش زدم مثل یه آشغال 

نیاز زیر شکمم اش کردم که انداختمش اونور... بگو صیغه

رو براورده کنه... بگو... بگو بهش گفتم هرزه چون با 

ی حلل توی شکمش رو عشق اونم توی تختم و بچه

 .
ی
 حاصل عشق میدونست نه مثل من حاصل هرزگ

 

، اینطوری نگو... دلمو آتیش نزن. با چه زبوب   - نگو لعننی

 بگم غلط کردم؟

 

 یواش یواش رفتم جلو و که جیغ زد: 

 

 پرم!!! جلو! یه قدم دیگه بیای یمنیا  -

 

انقدر کوتاه هست که بدون تلش فقط با یه اشاره 

 واژگون بشه و تمام طبقات رو سقوط کنه. 
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گور پدر رسانه و گوفت و زهر مار!!!! وایسا احمق    -

... دنی   من دوست دارم به خدا که دوست دارم. به 
رواب 

؟ تمام مقدسات قسم دوست دارم! چرا باور نمی کن 

خوام چقدر بهت بگم تا بفهیم من تورو برای خودت یم

 ای؟؟؟نه هیچ چی   دیگه

 

نم.از وحشت افتادنش نمیدونم برم  از ترس تند حرف می  

 جلو یا دست روی دست بذارم! 

 

یک یم  خنده! هیستی 

 

چرا هنوزم با  حرفات دلم حایل به هویل میشه؟ چرا  -

م؟  هنوز برات میمی 

 

م جلو...   قلبم داره از جاش کنده میشه.  آروم می 
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... هیچ کس نیم  - ... تا ابد مال من  تونه تو رو تو مال من 

... بخاطر  ه... اون شب رو فراموش کن دنی   از من بگی 

 من! اون دو روز لعننی رو فراموش کن. 

 

ه توی بغلم.  م  سمتش که بیی  دستامو میگی 

 

 خداحافظ آریا...  -
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واکنش من  ه کشیدمش توی بغلم! کهخدا خواست ک

 رسی    ع تر بود و میون راه گرفتمش... 
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 خدا دنی   رو به من برگردوند! 

بی   دستام به بدنم فشار  تن بی جون و بی حسش رو 

 اومد. میدادم و نفسم باال نیم

گفتم. اصل گرفته بودم و هیچی نیم  بغلم دنی   رو تو 

 تونستم واکنشی نشون بدم. نیم

 کردم هیچ رمفی نداره. بدتر بود و حس یم اون از من

 به سخنی لب زدم: 

 

ی؟ -  خودتو از من بگی 
 تو یه دیوونه ای! چطور میتوب 

 

های امید رو برای من روشن کرده بود... دنی   دنی   نشونه

دنیا رو برای من روشن کرده بود و حاال! با رفتنش فقط 

 من بود که خاموش یم
ی
 شد. چراغ زندگ

 

 افتاد... گر یه اتفاقی برات یممیدوب  ا  -
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؛گریه نمیکنه! ویل من تمام کنم. مرد کهسکوت یم

 بینم... شکسته یم وجودم رو 

 مرد! اسم منم میذارن مرد... 

م.   از خودم جداش یم کنم و صورتش رو بی   دستام میگی 

کنم. از چشمام خیسه و با وحشت دنی   رو نگاه یم

های نارنچی ههاش تا مژ های ریز روی گونهخال

هاش تا جوش زیر روی کوتاهش... از خشیک لب

 اش... از رسدی پوستش تا گرمای نفش که از چونه

 بینیش خارج میشه. 

هام رو جای جای کنم. لبصورتش رو غرق بوسه یم

ذارم تا مطمی   بشم واقعیه... تا مطمی   بشم صورتش یم

 تونم ببوسمش. خودشه و یم

 

 من بی تو هیچی  -
! دنی    نیستم... هیچی

 

نگاهم نمیکنه. زورش نمیکنم ویل توی دلم به خدا قول 

میدم که حالش رو خوب کنم. که دیگه نذارم غصه توی 
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ی ناراحتش  دلش بشینه. کنارش باشم و اجازه ندم چی  

 کنه. 

 

ه، بهم مهلت بده بذار حالتو  -  دنی   مرگ من... این تن بمی 

 تم عزیز دل آریا! تر از تو داغون نیسکنم. منم کم  خوب
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*** 

 

 تمام شب رو بیدار بودم ویل خودم رو به خواب زدم. 

 کرد. ی تخت نشسته بود و نگاهم یمتمام شب آریا لبه
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تمام شب من بودم و کابوش تو بیداری و آریابی که با 

 تونستم کنارش باشم. پرستیدمش ویل نیمتمام وجودم یم

کردم! من این مرد هم نیممن به بخشیدن حنی فکر 

 کردم. پرستیدم ویل به بخشیدن فکر نیمیمرو 

ی قدییم دستم رو به بند کوله پشنی گرفتم و زنگ خونه

رو فشار دادم. هنوز زود بود برای باز شدن کافه ویل 

 ها قطعا باال بودن. بچه

ها و بعد صدای صدای لخ لخ دمپابی روی موزاییک پله

 ی آشنا! گرفته

 ر بودم که تنها باشه... امیدوا

ی که کوچیک سیی    در  رنگ خونه باز شد و من اولی   چی  

دیدم عینک گرد و موهای فرش بود که از چند ماه قبل 

 بلند تر هم شده بود. 

 همونطور الغر اندام و همونطور مهربون. 

با دیدن من شوکه شد و چند لحظه بدون حرف نگاهم 

 کرد. 

 لبم رو کش دادم و سختم بود بهش بخندم ویل زورگ 

 گفتم: 
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 خوای صابخونه؟مهمون نیم -

 

؟ -  خودبی

 

جام بهت نه بدلمه! ییک رو استخدام کردم بیاد خودشو  -

 معرق  کنه. 

 

چشماش تازه باز شده بود. بی شک دو سه ساعت بود 

های تنش هم به شد از لباسکه خوابیده بود. این رو یم

 . خوبی فهمید 

 

 ! خییل بی معرفنی دخیی  -

 

بی معرفنی که منو اینطوری یه لنگه پا نگه داشنی فعل تو  -

 اینجا! 
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ی بزرگ در کنار رفت. به خودش اومد و از جلوی لنگه

ه.  هیچوقت روزی که قرارداد اینجا رو نوشتیم یادم نمی 

ش و  خودم انتخابش کرده بودم. عاشق نرده های سیی 

 اش بودم. دیوارای نیمه روغن  
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هارو باال رفتم و لوتر رفتم، بدون هیچ توضیچ پلهج

 ی دوم رو هم گذروندم. طبقه

 

 هنوزم ناردون اینجاس؟ -
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ی سوم یط ها رو به سمت طبقهاوهویم شنیدم و پله

 کردم. 

هنوز تنم کوفته بود و هنوز درد داشتم. جای بخیه روی 

 کشید. ام بود و زیر دلم تی  یمگونه

ها کفافم رو داشت و پوشک بچههام تمویم نخونریزی

 داد. نیم

با وجود آسینی که به تنم وارد شده بود همچنان جلوی 

 درد مقاومت میکردم و سیع میکردم به روی خودم نیارم! 

 درد روچ از جسیم وحشتناک تره. 

 

 کش باال نیست؟  -

 

. یانا هم قرار بود ده یازده  - میلد بهرایم و سارا هسیی 

 ه نمیدونم میاد یا نه. خودشو برسونه دیگ
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تونستم کنارشون این مدت ناخوداگاه لبم کشیده شد. یم

تونستم برگردم به روزابی که دیگه رو فراموش کنم؟ یم

 نبودن؟

 

ش اینجا چیکار یمداری یم - کنم ویل تا ترگ ازم سوال بیی

 خودم نگم لب از لب باز نمیکن  نه؟

 

ی نگفت ویل من خوب یم واحد شناسمش! در چی  

ی سوم رو باز کرد. بوی رنگ و تیی  و علف و سیگار طبقه

 یه جا توی بینیم رفت و همه با هم مخلوط شد. 

رسم رو زودتر از تنم بردم تو و همه چی   همون شکیل 

 بود... 

اس و می   و تمام های بی مبل جلوی تیوی، دسته

 ها. ها و رنگپایهسه

رده ای در تراس باز بود و مثل همون موقعا هیچ پ

 ی رستارسی گالری رو نپوشونده بود. پنجره
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های نشسته توی سینک تلمبار بود و قطعا ظرف

ی نودل هم تنها محتوی غالب های تموم شدهبسته

 سطل زباله... 

 

 الل بشی پش! بذار دو دقیقه بخوابیم...  -
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سه؟ -  هنوزم زورت به کش جز مدی نمی 

 

ه رو با چند لحظه طول کشید  تا یه دخیی مو کوتاه سیی 

ون  تاپ بندی و شلوار گشاد پاچه کش دار از اتاق بیاد بی 

 بماله و با دهن باز نگاهم کنه. و چشمای خوابالودش رو 
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 جن دیدی مگه؟ -

 

 پشمام!  -

 

 بازم چشماشو مالید و با دهن باز نگاهم کرد: 

 

 پشمااااام!  -

 

ومد جلو. یکم به سمتش قدم برداشتم و اونم با تردید ا

 نگاهم کرد و بعد هردومون همدیگه رو بغل کردیم. 

 

-  !!!!  آشغال رواب 

 

 عزیزم منم دوست دارم...  -
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عقب کشید و چند تا با کف دستش کوبید به بازوم و 

 آخرشم یه نیشگون از بازوم گرفت و گفت: 

 

 ازت متنفرم. همینطور بی خیی باید بری  -
خییل بی معرفنی

ازدواجتو اینور اونور بشنویم؟ چی  کش  بعد چند ماه خیی 

خواسنی عروش دعوت کن  به درک نباید به ما نیم

؟یم  گفنی

 

 بردی! وای سارا رسمو  -

 

از صدای میلد بهرایم و ادا درآوردن سارا انتظار دارم تا 

دو دقیقه دیگه همدیگه رو بزنن بکشن و بعد از اینکه 

یزم هاشون و عز زنده شدن شاهد در آغوش کشیدن

 جونم کردناشون باشیم. 

 مدلشونه... 

ان ویل در حقیقت به قصد کشت هم ی همدیگهدیوونه

 .  با همدیگه دعوا میکی  

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

، پاشو بیا خودتو ببینیم.  -  آقا میلد صبح بخی 

 

 بعد آروم به سارا گفتم: 

 

 میشه بشینم؟ -

 

ی ورای  ید. این خونریزی یه چی   درد داشت امونم رو مییی

 واقعا طاقتم طاق شده بود.  پریودی بود و من

 گفت: انگار حالم از صورتم مشخص بود که سارا ترسید و 

 

 وای چی شدی تو؟ -
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؟  -  باز کیو آوردی رس صبچ خواب مارو زهر مار کن 

 

 اه میلد کم غرغر کن دنی   اومده.  -

ی برهنه اومد میلدم طبق عادت پشمام گویان با نیم تنه

ون.   بی 

 

رچشیم زل زده بود بهم که حاال روی چسیی قدییم چها

نشسته بودم و سارا میخواست شکلت بچپونه توی 

 دهنم. 

 

 بپوش.  مرتیکه برو لباستو  -

 

 گفت:   میل اصل به حرف سارا توجیه نکرد و 
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؟ -  اینجا چیکار میکن 

 

خونه و صدای سود و  جیغ و تلق مدی رفته بود توی آشیی 

دن چایساز بود. خندم گرفت که روشن کر تولوق نشون از 

 هنوز با اون ابوقراضه آب جوش میارن. 

 صدای زنگ اومد که سارا گفت: 

 

ی یا برم؟ -  مدی می 

 

م باز میکنم.  -  یاناعه خودم می 

 

یانا! خوشحال بودم که میدیدمش ویل مطمئنم اون زیاد 

 از دیدن من خوشحال نباشه. 

 بعد رو کرد به میلد و گفت: 
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 یه چی بپوش ِا زشته! میلد برو  -

 

میلد دوست صمییم مدی بود و سارا هم دوست 

ش. یانا هم از تمام بچه های دانشگاه به من نزدیک  دخیی

های دانشگاه نبودن ویل تر بود... البته میلد و سارا بچه

 با راه اندازی گالری اونا هم پای ثابتش شده بودن. 

بود  از همون روزابی که سهم من توش فقط چند هفته

 همی   پنج نفر بودیم. 

های میلد چرخ سفالگری سارا توی بالکن بود و مجسمه

تو اتاقی که دیگه انگار متعلق به خودش بود. از همون 

ییک بدیم و هرکس اول هم قرار بود اجاره ی کارگاه رو رسی

 ازش استفاده کرد یه سهیم داشته باشه! 

 

؟ چرا گوشیتو  - جدی جدی اومدی به ما رس بزب 

 اموش کرده بودی؟خ

 

تونستم دراز بکشم. همی   که این همه راه خودمو کاش یم

 کشوندن بودم تا اونجا کار شاقی بود. 
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 صورتت چی شده اصل؟ -

 

 تصادف کردم!  -

 

اقا صاف بشی   تعریف کن ببینم دقیقا چی شده! جدی  -

 جدی شوهر کردی؟
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دون قضیه تونستم طفره برم. سارا تا فیهاخالنیم

 درنیاره بیخیالت نمیشه. رو 
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 االن حالم خوش نیست بذار بعد برات توضیح میدم.  -

و  وراجاز جاش بلند بشه باورم نمیشه این دخیی خنگ و 

ازم بخواد دراز بکشم. شایدم حال من خییل بده که اون 

 میفهمه باید بخوابم. 

 چشمام رو هم کشم و همونطور کهمبل دراز یمروی

میشنوم ویل حالم اصل صدای سلم یانا رو  میوفته

 نیست که بتونم پاشم. خوب

*** 

بوس کنی   بهش بگی   چقدر  بدویی   برین خاله دنی   رو  -

 دلتون واسش تنگ شده بود. 

 

آیل رو هم از بغلم میارم پایی   و با شنیدن اسم دنی   از 

 خود بی خود میشه و میدوعه سمت اتاق. 

 
ی
ش برگردونم. من سه تا همکار و رو به من میتونم زندگ

رو مثل روز  رفیق دارم که میتونن با کمک مردن بهم دنی   

 .  اولش کی  
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؟ -  خاله دنیس! کجابی

 

ی   که هیچ چی  
حنی آیهان هم مشتاق دیدنشه. آیهاب 

 براش مهم نیس میچرخه تا دنی   رو پیدا کنه. 

 

 جانم کجابی عزیزم؟دنی    -

 

کمیی از یک ساعت طول   ی مامان اینا رفیی  تا دم خونه

 کشید. احتمال نمیدادم از خواب بیدار شده باشه. 

وقنی هیچکش جوابم رو نداد و آیهان با زبون بی زبوب  

 گفت: 

 

م جوده...   -
ُ
 گ

 

 من بیشیی نگران شدم. 

 گشتم ویل اثری از آثار دنی   نبود.   همه جارو 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

شدم. بچه ها گذشت بیشیی نگران یمهر لحظه که یم

کردن و من نمیدونستم باید کدوم سمت رو یمقراری بی 

 کنم. 
ی

 حفظ کنم و بهش رسیدگ

 دنبال دنی   بگردم؟

 هارو آروم کنم؟بچه

س این رو   اسیی
ی
بکشم که نکنه بلبی رس  یا با بیچارگ

 خودش آورده باشه! 
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ون  رسی    ع زنگ زدم تا رسور بیاد، وقنی از خونه زدم بی 

 داشتم. جابی برای گشیی  نهیچ
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ی اون نزول خور از بیمارستان و آگایه گرفته تا محله

ف رفتم. نبود که نبود... آب شده بود رفته بود توی  بیشی

 .  زمی  

اش گوشیش خاموش بود و هیچ نشوب  از خونواده

 نداشتم. 

 خاک بر رس من! 

ی ناشناس که روی گوشیم افتاد رسی    ع جواب شماره 

آگایه ها گذاشته بودم ی خودم رو توی تمام دادم. شماره

 که بهم خیی بدن. 

 

 بله بفرمایید.  -

 

 جناب فروهر، بنده حاتیم هستم.  -

 

. همه ی امیدم انگار سوزن زده باشن و بادم رو خایل کی  

؟ خدایا!   نا امید شد.اگر دنی   رو پیدا نکنم چی
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 جانم آقای حاتیم؟ سلم عرض شد.  -

 

اید یه قانوب  احوال پرش حوصله رس برترین کار دنیاس، ب

های اعصاب خرد تصویب کرد و برای این مقدمه چین  

 کن جریمه گذاشت. 

م  ش گذشت میخواستم بیی  که به احوالیی
تمام این مدبی

ی از دنی   نداری؟ اگر گفت نه بگم  توی حرفش و بگم خیی

 پس فعل خداحافظ و تلفن رو روش قطع کنم! 

 رن! آدما همیشه در بدترین موقعیت تورو گی  میا

 

 راستش غرض از مزاحمت...  -

 

کنار اتوبان نگه میدارم. رسم رو به تکیه گاه میچسبونم. 

 بنال مردک بنال! 

 

ی آینده قرار مصاحبه گذاشته و باید باشگاه برای هفته -

تر بریم مونیخ. خواستم زودتر اطلع رساب  کنم و رسی    ع
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طلب مژدگوب  داشته باشم. قیمت پیشنهادیشون عالیه. 

 چی   فوق العاده بوده.  همه

 

 ی آینده! باشگاه... هفته

 هرچی سنگه مال پای لنگه. 

 

 

 

 

 

 356#پارت_ 

 

 و اگر بخوایم عقب بندازیم؟ -

 

حاتیم به حول و وال افتاد. انگار آبی شد که توی روغن 

 جوشیده بریزی و جلز و ولزش قابل رویت باشه! 
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دیگه آقای فروهر! فرصت نهاییه... اگر از دستش بدیم  -

تمومه. نه تنها االن بلکه هیچوقت نمیتوب  باهاشون 

قرارداد ببندی. نون توی روغنو میخوای با دسنای 

خودت دربیاری بدی دست گربه؟ میدوب  چند نفر صف 

کشیدن یکم شل بیای خودشونو جا کی   توی این 

 موقعیت؟

 

کنم. با اینکه صداش داره مغزمو چند لحظه سکوت یم

 یچی نمیگم. به گا میده ویل ه

مستطیل سیی  و لباس قرمزی که هرکش آرزوشو داره، 

، خونه ها... همه ی بهم ریخته و بچهصورت بی جون دنی  

ن.   جلوی چشمم رژه می 

زندگیم مثل یه رسیال بی رس و ته برام پیل میشه و 

م و این رشته رو  نمیدونم باید چیکارش کنم. از کجا بگی 

 به انتها برسونم! 

 ی تلشمون رو ر این روز بودیم. همهمون منتظهمه

 کردیم که رس زبونا بیوفتیم تا نوبت مصاحبه بدن. 
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کردم و چی شد! من  که برای رفیی  با دنی   چی فکر یم

 برنامه ریخته بودم و حاال اون نبود. 

 

 صدای منو دارین جناب؟ -

 

فهمیدم، ویل موقعیت شغلیم! من توی کاش حداقل نیم

ه. مثل اوجم هستم و این او  ج با یه اشتباه رو به تبایه می 

خیلیا که حنی تاری    خ فوتبال هم یادش نمیاد که توی 

 مستطیل آرزوها توپ زدن. 

 

 کنم. آره دارم فکر یم -

 

بابا فکر کردن نداره که، ویزاتم اکیه فقط برو چمدونتو  -

 جمع کن. 

 

 اگر قبل رفیی  نتونم دنی   رو پیدا کنم؟ 
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تر میشه. وقنی لفظ تنگ و تنگگلوم گره میخوره. نفسم 

ی رو میای...   یه چی  

 هنوز مرددم که برم یا نه، هنوز نمیدونم باید چیکار کنم. 

هنوز جوابی به حاتیم نداده بودم که یادم اومد چند وقت 

 قبل دنی   با گوشی من به خواهرش پیام داده بود! 
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ع کردم نفهمدم چه جوابی به حاتیم دادم و گوشی رو قط

ب و  ویل فقط رسی    ع رفنم توی واتس اپ و به هر ض 

اش رو پیدا ها شمارهزوری بود بعد از گشیی  بی   تمام پیام

 کردم. 
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اولی   بار که زنگ زدم جواب نداد. براش نوشتم که آریا ام 

 رسی    ع جواب بده و دوباره گوشیش رو گرفتم

 باز هم جواب نداد! 

 کمر همت بسته بودن که من
ی

 رو دق بدن!  خانوادگ

شد و هنوز دنی   رو پیدا نکرده بودم. هوا داشت تاریک یم

ی نداشیی  پ دلم مثل سی  و رسکه  هنوز ازش خیی

 میجوشید. 

 ی دینا رو گرفتم. ماشیت رو راه انداختم و بازهم شماره

 خوابالود بود! اون وقت از روز چه موقع خوابه! 

 

 الو!  -

 

؟ -  الو دینا خودبی

 

ی بود که اصل مهم نبود! فلش دوربی   بزرگ راه تنها چی  

حداکیر رسعت نودتا بود پ من داشتم با صد و ش تا 
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 ماشینا البی یم
کشیدم تا یکم بتونم به اعصابم مسلط بی  

 باشم. 

 

؟ -  بله خوبی  

 

 نه، از دنی   خیی نداری؟ -

 

کرد. اسم دنی   رو زیر لب زمزمه کرد. داشت کلفه ام یم

 کردن! کلفه یم  همه داشیی  امروز من رو 

 

 چند روزه باهاش حرف نزدم. مگه پیش شما نیست؟ -

 

 آشنابی کش رو رساغ نداری که ممکن باشه دنی    -
دوسنی

 بره پیشش؟

 

 یکم فکر کرد و با مکث گفت: 
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نه، من که خونه نیستم خوابگاه دوستمم. میخواین  -

 آدرس خونه رو بدم؟

 

-  . م اون سمنی  بگو همینطوری می 

 

 شفایه آدرس رو ازش گرفیی  و گفتم:  همونطور 

 

 ای باشه که بره بهم بگو. اگر احتمال میدی جای دیگه -

 

. با دوستاشم که در ارتباط نه آخه دنی   کش رو نداره -

 نیست. 

 

 !!!  من از دنی   هیچی نمیدونم! رسما هیچی

 هوف... 
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وقت ندیده بودم با کش حرف بزنه یا به کش اصل هیچ

کرد که اونم به ندرت ا با دینا صحبت یمپیام بده. نهایت

 اومد. پیش یم

 

 شناش بسیی ببی   ازش خیی دارن یا نه! به هرکش یم -

 

 چ...چرا آخه مگه چی شده؟ -

 

 دونم دینا! نیست... باید پیداش کنم. نیم -

 

 لرزید. انگار اونم ترسیده بود. صداش داشت یم

 

 بذار زنگ بزنم مدی...  -

 

 مدی کیه؟ -
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تلفن رو قطع کرد و من بیشیی از ده بار رفتم پشت 

 خطش! 

ش  م تا حداقل بهش دسی  نکردم یه آدرش ازش بگی 

 داشته باشم. 

ون.   حنی یه لحظه هم نمیتونستم از فکر دنی   بیام بی 

خود دینا بهم زنگ زد و اون لحظه میتونستم هرچی از 

 م. دهنم درمیاد بارش کنم ویل جلوش خودمو گرفت

 

 آقا آریا دوستاشم ازش خیی ندارن.  -
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 نفسم رو فوت کردم و گفتم: 

 

ی دوستشو بهم میدی؟ اصل دوستش کیه؟ چرا شماره -

 شناسم؟من نیم

 

لرزید ویل نه مثل کش که از خواهرش صدای دینا یم

ی نداره و نگرانشه فقط گفت:   هیچ خیی

 

این مدت هیچ کس ازش خیی نداشته، دوستاشم  -

سیی  کجاس. اگر نخواد پیداش کنیم یه طوری نمیدون

 خودشو گم و گور میکنه که هیچ کش نتونه پیداش کنه. 

 

*** 

 

. پاشو یه لب  - آریا، نیومدی شمال که یه گوشه بشین 

. دریابی بریم بچه  ها بازی کی  
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بیست و هشت روز! بیست و هشت روزی که توی بی 

ی بودم و حوصله  کس رو نداشتم. ی هیچخیی

کردم بدترین روزی که توی عمرم تجربه یشه فکر یمهم

ون کردن ستاره ها فرق اس ویل جنس غمکردم روز بی 

 داشت. 

من آدیم شده بودم که حنی خودمم نمیناختم. رسور 

بدون هیچ حرق  کنارم بود و حنی برای این سفر اجباری 

 بابا رو هم مجبور کرده بود باهامون بیاد. 

ورزش و فکر... ورزش و بی  کار هر روز من شده بود 

ه شدن به یه کنج.   حوصگیل... ورزش و خی 

 

احت یم -  کنم. مامان واقعا حال ندارم شما برین منم اسیی

 

احت فکر یم -  اسیی
ی

کنم از صبح داری یه طور مییک

، کوه یمآهنگری یم ، شاید هم از کار معدن کن  کن 

 اومدی. 
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م و بیشیی کنبی اهمیت به حرفش رسم رو به غقب خم یم

 دم. روی مبل یک نفره لم یم

. این روزا حنی بچه ها رفیی  تا با بابا توی حیاط بازی کی  

 بابا هم جنس رفتارش عوض شده. 
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 گذره. دیدی که قبلیا هم گذشت. آریا این روزا هم یم -

 

ی لبم دیگه همونجا موندگار شده. دیگه پوزخند گوشه

 اش هوون جاس.  جاشو پیدا کرده و خونه
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بابا المصب! بس نیست؟ پشت رس هم؟ دایرکتم پر از 

قربون صدقه باشه و هیچ احدی توی زندگیم وفا نداشته 

 باشه؟

 آخه اینطوری هم میشه؟

اصل برام قابل هضم نیست! درست من اشتباه کردم 

ویل این حقم نیست که بی خیی بره. بذاره بره و هیچ 

ی ازش نباشه.   خیی

تونم از فکرش خلص ه قدری تنگه که نیمدلم براش ب

بشم. دلم برای کش تنگه که یه روز میخواستم رس به 

 تنش نباشه. 

 

 فقط پیداش کنم!  -

 

ی درست میشه؟ -  پیداش کن  که چی بشه؟ چی  
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نه ویل من باهاش رودرواش ندارم.  رسور جدی حرف می  

هیچوقت مثل مادر و پشی نبودیم که االن بخوام تو چنی   

 اییط مراعاتش رو بکنم. رسی 

 

گوشیم رو از روی می   عصیل پرت کردم روی زمی   و با 

 عصبانیت گفتم: 

 

میکشه پایی    تا میام خودمو جمع کنم ییک شلوارشو  -

 فهیم؟؟؟؟میشاشه روم. خسته شدم رسور یم

 

گوشای خودم از صدای پیچیده شده توی گوشم درد 

ه. رسور مثل همیشه همراه من صداشو م ه باال میگی  ییی

 ویل فقط میخواد یکم صداش بلند تر باشه. 

 

 جمع کن، تو سه تا بچه داری.  پاشو خودت رو  -
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خواستم باهاش بحث کنم ویل از جام بلند شدم. نیم

ی رو به زبون آوردم که با  عصبانیتم تمویم نداشت. چی  

 نهایت بی رحیم ناراحتش کرد: 

 

. نهایت - ا یه ماه دیگه آره دمت گرم مرش هواشونو داشنی

م آلمان شما هم به عشق و حالتون یم . ما میمی  رسی  

 دمت گرم رسور جان. 

 

وع به دست زدن براش کردم.   و رسی
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، مادر بزرگ نمونه.  -  بابا تو خوبی

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

 با عصبانیت خییل جدی تو روم زل زد و گفت: 

 

ی خودم حرف زدم؟ تا اینجا عسل کنم توی من درباره -

ی! بس کن آریا. همی   رفتار زشتت گلوت  بازم گاز میگی 

 باعث این وضعیته. یکم خودتو جمع و جور کن. 

 

برو بابابی نثارش کردم. پشتمو بهش کردم و راهمو کشیدم 

 رفتم سمت حیاط. 

کردن و آیل هم برای خودش پشا با بابا فوتبال بازی یم

 گشت. نشسته بود و دنبال مورچه یم

یک بار هم با هم فوتبال بازی نکرده بود با بابا! بابابی که 

 کرد. هاش بازی یمنوه

ون. رسور راست یم گفت باید یکم به از حیاط رفتم بی 

 خودم بیام. 
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ام خورد برگشتم توی خونه و زیر یکم که باد به رس و کله

لب بدون عذرخوایه به رسور که روی مبل نشسته بود و 

 با کتاب میخوند گفتم: 

 

 بریم ساحل.  حاض  شی    -

 

نگاهش نکردم ویل راه رفته رو برگشتم و جلوی در به 

 سمت حیاط داد زدم: 

 

 ها بیاین حاض  بشی   بریم دریا. بچه -

 

پشا ذوق زده شدن ویل آیل که این روزا بیشیی از همیشه 

ی نا مفهومم دیگه توی خودش بود و همون چند کلمه

 گفت فقط به من نگاه کرد. نیم

 

م فقط یه چی   توی با نگاه کرد ن به چشمای غمگی   دخیی

 رسم زنگ زد... 
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رو بزنم! من... یاد ندارم اون وقت من یاد نگرفتم حرفام

 که باید حرف بزنم. 

بلد نیستم اون وقت که باید دهنم رو ببندم. رسزنش 

کردن آریا فروهر چه اهمینی داره؟ گفیی  این حرفا چه 

عکس المعل اهمینی داره؟ وقنی دوباره که پاش برشه 

 همونه؟

 

! چرا؟ به چه جریم این ها رو نه پدری کردم و نه عاشفی

 محکوم کردم؟ 

هام وایسم! تو این سن و سال یاد نگرفتم پای خواسته

سه تا بچه... بگو المروت اون کریس رونالدوعه میخواد 

نسلشو نگه داره! تو از پس خودت بربیا بعد بچه دار 

 شو... 
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هدلم یم ی خل دیوونه بیاد صدای موزیکو زیاد خواد دخیی

 کنه هرچهارتامونو مجبور کنه برقصیم. 

ه سمتم خیسم کنه منم دلم یم خواد دوش حموم رو بگی 

 برای تلفیش هر بلبی از دستم برمیاد انجام بدم... 

 خواد... دلم یم

اصل دلم میخواد فقط باشه! من خودم حالش رو خوب 

 کنم. یم

خواست ی رسمه، هر دقیقه و هر لحظه ازم یمصداش تو 

ها به توجه و محبت گفت بچهپدر خوبی باشم! بهم یم

 پدر نیاز دارن نه موفقیت پدرشون... 

رفتم توی حیاط و آیل رو بغل کردم. چند وقت بود که 

 بغلش نکرده بودم؟
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به خودم فشارش دادم و زیر گلوش رو بوسیدم. از بازی 

چی تابستونای شمال خیس زیر آفتاب اونم تو ه وای رسی

 شده بود. 

 

 بابابی دریا دوست نداری؟ -

 

 شناسه. منو نگاه کرد. انقدر با تعجب که انگار من رو نیم

 حق هم داشت... 

 

 عسل باال کیه؟ -

 

 باز هم منو نگاه کرد... 

 گفت من! همیشه با ذوق یم

چیکار کرده بودم باهاش؟ یک ماه بود بغلش نکرده بود؟ 

شده بود؟ چند روز بود که اینطوری خودشو چند روز 

 شد. کشید و بهم نزدیک نیمعقب یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

پریشون فقط سیع کردم باهاش حرف بزنم و نازش کنم. 

بهش قول بستن  بدم. حرفای دنی   رو یادم اومد... 

 اش آب ریختم! بردمش کنار یخچال و براش توی شیشه

 

یواش یواش یخش آب شد و وقنی داشتم بهش لباس 

 . پوشوندم اون غرینی اولیه رو نداشتیم

مامان براشون لباس مناسب آورده بود، فقط بهشون 

تذکر دادیم که نزدیک دریا نرن و توی ساحل بشیی   بازی 

 .  کی  

ی درخت نشستم و منم یکم عقب تر روی یه کنده

نگاهشون کردم. هرکدوم یه بیلچه و یه کامیون کوچیک 

 کرد. ا یمهارو جابجدستش بود و شن و ماسه

 آرتا اومد کنارم و گفت: 

 

 بابا، اسم تو هم آ داره؟ -

 

 آره مثل اسم تو...  -
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 چند لحظه فکر کرد و گفت: 

 

 آرتا، بابا آریا، آیل... آیهان هم آ داره. آآآآ...  -

که. پف و رسخیش رو زیر چشمام از درد یم خواست بیی

 عینک دودیم پنهون کرده بودم. 

 

 لب زدم: 

 

 هتون یاد دادن؟توی مهد ب -

 

آره خاله سوگل بهمون یاد داده ویل خاله دنی   قبل بهم  -

 گفته بود. بابا خاله دنی   و مامان ستاره اسمشون آ نداره؟
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رفت کلس شد. سال بعد باید یمپشم داشت بزرگ یم

گرفت. یاد روزای اول اول و خوندن و نوشیی  یاد یم

 که با ذوق و شوق مامان همراه دبستانم افتادم. روزابی 

تونم بیشیی بود و با ناراحنی من... وقنی فهمیدم اونجا یم

خت شدم. 
ُ
 فوتبال بازی کنم تازه یکم باهاش ا

اش رو بوسیدم. ازم به خودم نزدیکش کردم کنار شقیقه

 فاصله گرفت و گفت: 

 

 تونم انگلیش اسم خودمو بنویسم. تازه بابا من یم -

 

 نشون دادم: خودمو متعجب 

 

 واقعا؟ -
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ها یه آرتا کج و بیلش رو برعکس کرد و خم شد روز شن

 کوله نوشت. 

 براش دست زدم و گفتم: 

 

؟  -  باریکل خودت یاد گرفنی

 

ها دو زبانه باشن. انقدر تلش ستاره اضار داشت بچه

کرد تا تونست دوزبانه بارشون بیاره ویل هر سه، البته 

. آیل هم که کمیی  بیشیی آیهان تو حرف زدن مشکل داشیی 

 از پشا با ستاره بود کمیی از اونا یاد گرفت. 

 

خودم بلدم حرف بزنم. اون روز توی مهد به بردیا گفتم  -

ِشت خاله سوگول دعوام کرد. بابا ِشت مگه خییل بده؟ 

 نباید میشنوید؟
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سیع کردم نخندم و جدی باشم. البته خنده نداره باید 

. یی نداشتم بچهگریه کنم! اصل خ  ها تو چه حایل هسیی 

 

. خب بابا جان نباید هرچی یم - شنوی رو استفاده کن 

 ِشت معن  پینی میده. 

 

 چشماشو گشاد کرد و با اطمینان خاطر گفت: 

 

! وقنی  - نههههه، برات متاسفم بلد نیست. پینی میشه بی

 !  ماست بی
ی

 پینی داری باید بیک

 

ل کنم.   زدم زیر خنده و گفتم: دیگه نتونستم خودمو کنیی

 

 ویل اون هم یه معن  دیگه -
ی

 شه. اره درست مییک

 

 اش رو باال داد و بعد گفت: یکیم رفت توی فکر شونه
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باشه پس دیگه توی مهد نمیگم. ویل بابابی توی خونه  -

 که عیب نداره؟
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-  ...
ی

ه توی خونه هم نیک  بهیی

 

ه بخش از حواسم یه چشمم پیش آیهان و آیل بود و ی

هم پیش آرتا. رسور و بابا روی تخت نشسته بودن و از 

ها پاستیل میاورد و کردن. رسور برای بچهدور تماشا یم

 رفت. بعد خودش یم
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خواست بهم کمک کنه تا کنارشون باشم و انگار یم

بهشون بودن خودمو نشون بدم. خودشو کمرنگ کنه تا 

. بچه  ها من رو ببیی  

م پدر شدم خییل بهیی میتونم درکشون کنم. از وقنی خود

 البته اگر اسمم رو بشه پدر گذاشت! 

 

و کردم وقنی بزرگ بشن همه چی   بهیی میشه. پدر فکر یم

کی   به امید اینکه بعدها خیالشون مادرها بچه بزرگ یم

فهمم که با بزرگ بینم یمراحت باشه ویل وقنی خودمو یم

 میشه. ها خستگیای منم بیشیی شدن بچه

 

یهو صدای غر غر آیل اومد که نظر هردومون به سمتش 

جلب شد. آرتا رفت سمتش و منم از جام بلند شدم 

ببینم غر غری که داره به گریه تبدیل میشه برای چی 

 هست. 

اش رو توی زمی   فرو کنه ویل کرد بیلچهداشت سیع یم

زد و دیگه داشت به گریه تونشت. برای همینم غر یمنیم

 شد. ل یمتبدی
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ی پلستیکیش زد توی هنوز نرسیده بهش آیهان با بیلچه

 رس آیل و اونم در کشی از ثانیه جیغش رفت هوا. 

شد. آیهان که این صحنه کشید و آروم نیمفقط جیغ یم

رو دید دوباره اومد بکوبه توی رس آیل که کشیدمش 

 عقب. حاال آیهان جیغ آیل جیغ!!! 

 کردن. ل گریه یمهردوشون غی  قابل کنیی 

 اومد. یهو داد زدم: آرتا صداشم درنیم

 

آیهان خییل کار زشنی کردی خواهرت رو زدی! آیل  -

 تونه از خودش دفاع کنه. هنوز خییل کوچولوعه نیم

 

 آیلی من...  -

 

قلبم از حرکت وایساد! آیهان ساکت شد... آیل ساکت 

تمام شد... نمیدونم آرتا کجا بود ویل اونم ساکت بود! 

 دنیا ساکت شد. 
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شنید. توهم زده بودم. دوست داشتم گوشام اشتباه یم

 بشنوم ویل مطمئنم توهم بود. 

 

انقدر بهش فکر کرده بودم که خیاالبی شدم. انقدر 

تصورش کردم که خیاالبی شدم... انقدر بهش گله کرده 

 دیدم. بودم که توی بیداریمم داشتم خوابشو یم
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 اومد.  ترکید. صدا از هیچ کس دیگه درنیمبغض آیل 

 یهو صدای یه پش جوون چشمم رو دنبال خودش کشید: 
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-  ! ، کجا رفنی  دنی  

 

و نگاهم با نگاهش تلقی کرد... بیست و سه چهار ساله به 

ت سیاه گشادی به تن داشت و یه نظر یم رسید. تیشی

 لیوان پلستییک با محتوی خاکشی  هم توی دستش بود. 

 ه دنی   رو صدا نزد و من هم چشم از اون نگرفتم. دیگ

 

کنه؟ بیا بوست کنم خوب خوشگل من چرا گریه یم -

 .  بشی

 

صدای خودش بود. بدون شور و اشتیاقی که ازش 

شناختم، بدون انرژی... ویل خودش بود. دنی   بود که یم

موهاش رو از روی صورتش داده بود باال و صورتش از 

 بود.  همیشه بی رنگ و رو تر 

 

 خاله دنیس!  -
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صدای آرتا بغض داشت. با حشت صداش کرد و من... 

 کردم. من داشتم با حشت نگاهس یم

اش اش دورهبه صوربی که دیگه موهای فر و بهم ریخته

ی قدیمیش که قبل هم نکرده بودن. به مانتوی ساده

 توی تنش دیده بودم... 

 

 ن. دنیس قربونت بره، بیا بغلم ببینمت قهرما -

 

اش رو برای آرتا باز کرد. اصل نگاهم و دست دیگه

کردم. به کرد ویل من داشتم یه دل سی  نگاهش یمنیم

های کم رنگ روی گونه اش... به خالهاش... به گونهلب

تای ریز زیر چشمش. به لبخندی که لباش رو به و خط

 زور از هم باز کرده بود... 

زدم! گود رفته کردم از چشماش چشم بدفقط سیع یم

ایش چاه عمیفی کنده شده بود... زیر اون چشمای رسمه

 بود. 
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کردم دیگه مارو دوست نداری خاله دنیس من فکر یم -

 .  که تنهامون گذاشنی

 

دنی   آیهان رو که کنارش ایستاده بود بعد از آرتا توی 

ون نیم  اومد. بغلش کشید ویل آیل از توی بغلش بی 

 

 من. فقط من تا قیام قیامت ع -
ی
اشق شماها هستم زندگ

 نیم
ی
 کنم. دیگه پیشتون زندگ

 

 خوای بیای خونمون؟یعن  دیگه نیم -

 

 

 

 

 

 365#پارت_ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

 دنی   نگاهش کرد و لبخند زد. 

کردم. به انگار داشتم به تراژدی ترین فیلم تاری    خ نگاه یم

های ای که تا ماه قبل داشتم و االن شبیه تیکهخانواده

 ی پازل بود. مچالهو  متلشی شده

نمیدونستم چطور زخماش رو ترمیم کنم و شبیه روز 

اولش کنم. فقط داشتم بهشون و عشفی که بینشون بود 

ی بگم کردم و جلوی خودم رو یمنگاه یم گرفتم که نه چی  

 و نه جلو برم. 

 

یم  - یم می  میام پیشتون توی مهد، یه وقتا هم اجازه میگی 

 خوش گذروب  

 

، دروغ یمآریا یمویل بابا  - گفنی گفت تو مامانمون میشی

 بابا؟
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آیهان آستی   مانتوی گشاد دنی   رو توی مشتش گرفته 

کشید. دنی   با حوصله قبل از اینکه اصل بتونم بود و یم

 حرف بزنم گفت: 

 

ا  - میدوب  که باباها دروغ نمیگن؟ یه وقتا فقط بزرگیی

. ویل اونا تما م سعیشون نمیتونن به قوالشون عمل کی  

. فقط گایه نمیشه.   رو میکی  

 

آرتا قانع نشده بود و توی فکر بود. آیهان بیشیی دنی   رو 

کشید و اسمش رو صدا زد. نمیخواستم برگردم و اون 

 پش رو ببینم. وقت شک نبود! 

ی که توی ذهنم  وقت هیچی جز عمیل کردن همون چی  

 بود نبود. 

برد و اون هم اش آیهان دنی   رو به سمت وسایل شن بازی

کنارشون مشغول شد. بدون باال زدن مانتوش نشست 

 روی زمی   و دل به دلشون داد. 

ای ی روبروی من تعریف خوشبخنی بود... صحنهصحنه

 دیدم خود خود خوشبخنی بود. که یم
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، اینجا چیکار یم - ؟اااااا دنی    کن 

 

ی های باال زده داشت از لبهیه دخیی باریک اندام با پاچه

کرد. کله نقاب داری شد و با تلفن صحبت یمب رد یمآ

گذاشته بود و دنی   بهش اشاره کرد که بره و بعد توضیح 

 بخواد. 

 

 باشه، مدی رو ندیدی؟ -

 

ذنی   رسش را به معنای نه باال داد و من فقط اسم مدی 

 بود که تو رسم زنگ زد! 

 مدی... 

 شت! دینا به من دروغ گفته بود و حتما از دنی   خیی دا
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رنگ و روی دنی   پرید. شاید انتظار داشت من عکس 

العمیل نشون بدم و حرق  بزنم. شاید هم منتظر بود 

 عصباب  بشم. 

ویل من با دیدنش آروم بودم... همی   که بعد از این همه 

 روز دیده بودمش معجزه بود. 

 ساحل نور، دنی   کجا و من کجا! 

 یم
ی

نتونستم پیداش کنم و حاال کردیم همونجا که زندگ

 دیدمش. کیلومیی ها دورتر بعد از چندین روز یم

ها بازی چقدر زمان گذشت و چند ساعت دنی   و بچه

کردن و خندیدن... چند دقیقه و چند ثانیه گذشت که 

ه بودم و از خنده شون لذت بردم ویل تو  من بهشون خی 

 همی   زمان تصمیمم رو قطیع گرفتم. 

 که از کنارشون بلند شد و گفت:   هوا تاریک بود 
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 من عاشق هر سه تابی شماها هستم.  -

 

؟ -  خاله دنیس، بابا آریا چی

 

باالخره منو نگاه کرد. بدون لبخند و بدون هیچ حش. 

ه شد.   جواب آرتا رو نداد و فقط به من خی 

ای که با هم ساخته بودن آیل به گریه افتاد و آیهان قلعه

 رو خراب کرد. 

غ آرتا بلند شد و یادش رفت که چه سوایل از صدای جی

بند متصل چشمای مات و تاریکش  دنی   پرسیده بود و 

 زودتر از انتظار از چشمام جدا شد. 

 بلند شدم و آیهان رو عقب کشیدم: 

 

-  .  برو به مامان رسور بگو گوشیشو بده بازی کن 
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دعواش نکردم. مثل دنی   که بعد از چند دقیقه براش 

کردم و د. نگاهش رو روی خودم حس یمتوضیح میدا

 شنیدم. هارو هم یمصدای بوسیدن رس و صورت بچه

بغل کردم و دست آرتا رو مانعش نشدم و حنی آیل رو 

 . گرفتم و بدون حرف ازش دور شدم

رسور و بابا منتظرمون بودن و دیگه روی تخت هم 

 ننشسته بودن. 

 دقیقا طبق انتظار من از جاشون بلند شدن. 

 

 من برین، بابا بی زحمت سوییچتو بده.  -
 شما با ماشی  

 

 پشا با مامان و بابا.  تمام مسی  مسافرت آیل با من بود و 

هاشون رو توی ماشی   خودم گذاشتم و ازشون صندیل

 خداحافیط  کردم. 

 

 آریا...  -
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رسور نگران بود. نگراب  نداره! من آرومم... نمیدونم چه 

 تصوری از پشش داره. 

 

 گران نباش. ن -
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توی ماشی   نشسته بودم و آینه رو طوری تنظیم کردم که 

هر وقت اومدن ببینمشون. ویل قبل از اینکه خودشون 

 بیان صداشونو شنیدم. 

 

ای! حاچی پشمام! خود آریا فروهر بود. دنی   تو رواب   -

 خاک تو رست کنم اومدی ور دل ما چه گویه بخوری؟
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... پوزخند همه شون تقریب ا شبیه به هم بودن بجز دنی  

 زدم! من رو میگفت... 

رفت. این بخش ساحل فقط دنی   دست به سینه راه یم

 همی   پارکینگ رو داشت و شک نداشتم که میان اینجا. 

 

خواد حرف میلد برو ماشینو بیار کم اذیتش کن. نیم -

؟  بزنه ول نمیکن 

 

بود!!! به اگر اون میلد بود پس صاحب صدا هم مدی 

حسم شک نداشتم. از سمت این پش بوهای خوبی 

 اومد. نیم

 

در ماشی   رو باز کردم. قبل از اینکه پیاده بشم صدای 

ا رو هم شنیدم:   ییک از دخیی

 

 وای آخه چطوری ممکنه اونم اینجا باشه؟ -
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-  !  دنی  

 

، انگار ماشینشون دم در  باهام دو سه قدم فاصله داشیی 

 دوستشون رو فرستادن.  ورودی محوطه بود که

همه خشک شدن و به سمت من چرخیدن. دست و 

 .  پاهاشونو گم کردن البته همه بجز دنی  

 

 چند لحظه بیا.  -

 

ویل دنی   از جاش تکون نخورد. میاد... میشناسمش. نیاز 

به اضار نیست خودش با پای خودش میاد. اگر نیاد زور 

 رو بلدم ویل با پای خودش میاد. 

 

 قه دوستتون رو ازتون قرض میگیم. چند دقی -
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ا به دنی   نگاه یم کردن و بعد همه شون ساکت بودن. دخیی

 کردم. به من. ویل من فقط داشتم دنی   رو نگاه یم

 

دنی   به سمتم راه افتاد. همونطور که انتظار داشتم 

 خودش اومد: 

 

نگران نباشی   پشتتون میایم هر وقت کارم باهاش تموم  -

 کنار میفرستمش پیشتون. شد میگم بزنی    
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داد نگران بودن، صورت همه شون نگراب  رو نشون یم

 کرد. ویل همی   که دنی   آروم بود مشکل رو حل یم

ترجیح میدم مشکلت رو بدون خشونت حل کنم، 

ن. خشونت رو همه یم  تونن به کار بگی 

 

در ماشی   رو براش باز کردم و وقنی نشست بستم. از 

 رک در اومدم و منتظر موندم تا دوستاشم سوار شن. پا

نگاه نگرانشون روی ما بود ویل با صیی کردم اطمیمانشونو 

 جلب کردم. 

 

دنی   آروم نشسته بود... لعنت به دل بی صاحابم که 

ه!   وقنی از مدار خارج میشه اصول و قواعد رو از یاد مییی

ی که امروز ترکینی از   اسمارتی  
رسمه ای  لعنت به این دخیی

 برد. یم و نارنچی شده بود و بیشیی دلم رو 
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شکنم! قرار بود لعنت به من که قوالم رو به خودم هم یم

ی توی چهارچوب و دلم پررنگ نشه و دنی   شده  دخیی

 بود تییی زندگیم! 

ای اونا سوار شدن و ما پشت رسشون. کسی  طوالب  

پشتشون بودیم. دقیقا چسبیده به همدیگه. یکم که 

ذشت دو ماشی   بینمون فاصله افتاد و چند دقیقه بعد گ

 من توی فرغ پیچیدم. 

 صداش لرزید: 

 

ی؟  -  کجا داری می 

 

جوابش رو ندادم. مثل خودش که جوابم رو نداده بود. 

 این همه روز جواب من رو نداده بود. 

 

ی!!!  -  آریا بهت میگم داری کجا می 
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تونم م. یموارد جنگل میشیم. جابی که عی   کف دستم بلد

 شناسم. یمادعا کنم که عی   بومیای اینجا منطقه رو 

 رونم تا برسم به خایک. یمماشی   رو 

خوره، از کیفش درمیاره ویل تو یه گوشی دنی   زنگ یم

م و خاموشش میکنم.   حرکت از دستش میگی 

چند لحظه بعد گوشی به صندیل عقب پرت میشه و 

ه.  م دنبالش می   چشمای دنی  

 

 یگه: با وحشت م

 

؟ دیوونه شدی؟ من به تو اعتماد  - داری چیکار میکن 

 کردم سوار شدم! 
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لرزه و تکه تکه های قلب من هم با صداش بیشیی یم

 لرزه! صداش یم

 

 گن دزدی. به این کارت یم -

 

طاقت نمیارم سکوت کنم. دستم رو دور فرمون محکم تر 

ل  یم  کنم. کنم تا بتونم خودم رو بهیی کنیی

دم تا بهیی روی اعصابم مسلط روی گاز فشار یم پام رو 

 . باشم! موفق هم میشم

 

عیم صحبت کنم اسمش اینکه یم - خوام با همش رسی

 دزدیه؟

 

سونمش. ترسیده، کاش یم  مردم و مجبور نبودم اونطور بیی
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 من... من با تو هیچ نسبنی ندارم.  -

 

مدت یک سال  ی بینمون بهنیاز به یاداوریه که صیغه -

 جاری شده؟

 

دندوناشو به همدیگه فشار میده. فکش منقبض شده و 

کنم که اختیارم رو من دستم رو بیشیی دور فرمون قفل یم

م. چونهاز کف ندم و دست زیر   اش نگی 

 

 آریا بزن کنار...  -

 

ه ی در رو گرفته و فشار یه نیم نگاه بهش میندازم. دستگی 

 میده. 

س ونمش ویل بیست و هشت روز بی من دلم نمیخواد بیی

ی... بیست و هشت روز دوری... بیست و هشت  خیی

روز کز کردن یه گوشه و فکر و خیال، یادم که میوفته 

خیی گذاشته و رفته حنی در مقابل دنی   که حاال چطور بی 
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جایگاهش برام از عزیز ترین افراد زندگیم هم باالتره بی 

 رحم میشم. 

 

ب  که نخوام کاری رو انجام بدم دنی   بشی   رسجات میدو -

ی نمونده برسیم.   انجام نمیدم. پس بشی   چی  

 

 با بغض میگه: 

 

چرا دست از رس من برنمیداری؟ بابا برو بی زندگیت.  -

آخه من چه گنایه دارم باید اینگا ببینمت؟؟؟؟ چه 

ضعفم باشه و  ی آیل نقطهگنایه دارم باید صدای گریه

 نم! نتونم وایسم عقب و نگاه ک

 

بغض صداش دلم رو مچاله میکنه ویل بیشیی از اون 

نه.   اینکه نمیخواد من رو ببینه و کنار من باشه آتیشم می  

ل کنم، صدام رو باالتر از حد  نمیتونم خودم رو کنیی

 برم: معمول یم
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... بیست و هشت دنی   تو زن من  یم - فهیم؟ زن من 

ستوب  بودی!!!   روزه معلوم نیست کدوم قیی
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من زنت نیستم!!! من زنت نیستممممم!!! من هیچیت  -

 نیستم. بزن کنار! 

 

لرزه. تارهای صوتیش رعشه لرزه و دل منم یمصداش یم

ه و رگ  های قلب من منقبض میشه. میگی 
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م. شاید االن بلد نباشم ویل باید بهم من دنی   رو یاد یم گی 

زور این فرصت بده. حاال که فرصنی ندارم باید به 

م.   فرصت رو ازش بگی 

 

. بخوای نخوای زنیم، خودت هم اینو خوب یم -  دوب 

 

ه جلوی دهنش و هق هق گریه یم کنه. من دستاشو میگی 

ام خارج نشه و کنم تا از ارادهدستمو دور فرمون محکم یم

 .  نره سمت دنی  

 ...  دنی   لعننی

؟  گ اینجای زندگیم قرار گرفنی

 

 مدی کیه؟ -

 

ییل آرومم. میخوام در کمال آرامش ازش جواب آرومم، خ

م. من دنبال دعوا و مرافه نیستم. من میخوام خییل  بگی 

 آروم و بدون دردرس مشکلمون رو حل کنم. 
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، ببی   دارم باهات حرف یم - زنم، درست و بدون دنی  

دعوا و بحث. ندزدیدمت، االن بخوای نخوای زن من  و 

 که گذاشته و رفته توبی نه 
 من پس اذیت نکن. اوب 

 

دست به سینه نشست و خودشو به صندیل کوبید. عی   

 ی لجباز! یه بچه

تر رفتم هوا تاریکروندم و هرچی جلو یممیون جنگل یم

 شد. یم

 

ی؟ بیا برگردیم. بچه ها نگران میشن.  -  آریا کجا داری می 

 

ام ی سینهنفس عمیق کشیدم. دست چپم رو روی قفسه

نفس گرفتم. نگران همه بود بجز  فشار دادم و باز هم

 من! 

 

؟ مهم نیست؟ -  بیست و هشت روز نگراب  من چی
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 دوباره تاکید کردم: 

 

؟ -  مهم نیست دنی  

 

رسیدیم. یه مسی  فرغ کاق  بود تا وارد روستا داشتیم یم

ای که یه روزی اولی   بشیم و برسیم به کلبه. کلبه

عدتر شد هامون با ستاره رو توش ساختیم و بعاشقانه

 محیل برای رفع خستگیای من. 

 

دنی   کجا بودی؟ این مدی کیه که حنی خواهرتم  -

 اش به من دروغ میگه؟درباره
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کنه. این سکوت وقنی حرف این پش میاد دنی   سکوت یم

تونه دیوونم کنه و چشمم میتونه منو تا جنون برسونه. یم

 رو روی همه چی   ببنده! 

هابی که دیده بودم مثل یه فیلم بود. یه فیلم تمام صحنه

هاش قرص خواب از ژانر وحشت. مادری که به بچه

ک با شوهرش تو بغل یه مرد  میداد و روی تخت مشیی

 خوابید. دیگه یم

ی جز خیانت نیم  تونه من رو رواب  کنه. هیچ چی  

ی رو توی یه رابطه تحمل میکنم ایل خیانت!   هرچی  

 

دوب  که چی شد که کن! خودت یمدنی   منو دیوونه ن -

 گوه من به اینجا رسید. خودت یم
ی
دوب  چقدر زخم زندگ

خوردم و چه زخم عمیقیه! پس نکن... درست بهم 

 جواب بده نذار رواب  شم. 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

انگار داغ دلش تازه شده باشه یهو چرخید سمتم و با 

 عصبانیت گفت: 

 

 تونی   زنا حق ندارن با کش باشن ویل شما مردا یم -

رنگارنگ دخیی پهلوتون باشه؟ میخوای چهارتا هم من 

 بیارم ییک پاهاتو بماله ییک رستو ماساژ بده ییک... 

 

چرخونم سمتش و باهاش چشم توی چشم رسم رو یم

میشم ویل همی   لحظه صدای پاشیده شدن آب توی 

های ماشی   نگاه هردومون رو از این قفل جدا شیشه

 میکنه. 

 

فهمم که توی چاله یشه و یمماشی   به سمت من کج م

 افتادیم. 

: کنم و باز یمهوف محکیم یم  چرخم سمت دنی  
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من به تو خیانت نکردم، من زخیم خیانتم و خیانت  -

 کنم! نیم

 

ون نمیاد. ما  انگار نه انگار که هرچی گاز میدم ماشی   بی 

ای قرار نیست قطع بشه و بحثمون با وجود چنی   چاله

 باید به نتیجه برسیم. 

نه زیر خنده و میون گریه  اش میگه: و خنده دنی   می  

 

؟من احمقم یا تو من رو احمق فرض یم -  کن 

 

دم و صدای چرخیدن چرخ ماشی   توی گل و بازم گاز یم

ها به ماشی   امیدم رو به الی و پاشیده شدن بیشیی گل

ه.   دراومدنش از بی   مییی

 

. بهت گفتم هیچی اونطور نیست که فکر یم - تو حنی  کن 

 حاض  نمیشی من حرف بزنم! گوش کن بفهم چی شده. 
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گوش دادی ستاره رو؟ بعد خودت دقیقا همون   مگه تو  -

ینی  ای، تو مردی... کارو با من کردی؟ البته که تو یه سلیی

 تو مشهوری! تو هرکاری بکن  عیب نداره عزیزم. 

 

 

 

 

 

 372#پارت_ 

 

دنی   کنم و نگاه متعجب عصنی ماشی   رو خاموش یم

همراه لحنش که ترس و تعجب با هم قایط شده میاد 

 سمتم: 

 

ی؟ -  چرا نمی 

 

 نمیبین  گی  کردیم؟ -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

با وحشت خم میشه و میخواد جلو رو نگاه کنه ویل از 

ی مشخص نیست.   اونجا چی  

بینم کامل آنتم رفته ویل تا کنم و یمگوشیمو چک یم

 رسیدن به کلبه رایه نیست. 

 

یم صبح از اهایل روستا پیاده شو دو قدم - و پیاده می 

 .  میخوام کمکمون کی  

 

 تاریکه آریا.  -

 

 میگم:  یه نیم نگاه بهش میندازم و 

 

 رسیم. پاشو عزیزم. راه رو بلدم، نهایتا صد میی دیگه یم -

 

ه ی؟عزیز من، گ شدی عزیز من دخیی  ی اسمارتی  
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فهمم که ناشی از دندوناشو روی همدیگه میکشه و من یم

 عزیزمیه که بهش گفتم.  همی   

 

عزیزیم، زنیم، برام مهیم... شده هر لحظه اینا رو میگم  -

ی وجودت بره. تا توی ذهنت، قلبت، مغزت و همه

 فهمیدی؟

 

ه و از ماشی   پیاده میشه. این دنی   لجباز و روشو یم گی 

 غد و یه دنده به طور عجینی برام جذابه. 

ی رو  ف کنم و یه کشاینکه میخوام تو وجودش یه چی  

ه و من  هدق  دارم برام جذابه. اینکه اینطوری ازم رو  میگی 

 حسش رو به خودم تو لجبازیاش میبینم برام قشنگه! 

 

، دستش رو ماشی   رو قفل یم م سمت دنی   کنم و می 

ون.  م ویل اون سیع میکنه دستشو بکشه بی   میگی 

 

 خودم بلدم راه بیام.  -
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م. بگمن بلد نیستم باید دستت رو  -  ی 

 

همون جا وسط جاده وایساد و هرکار کرد نتونست 

 دستشو از توی دست من دربیاره. 

 

فهمم. واقعا این مسخره آریا واقعا رفتارت رو نیم -

فهمم. هزار و صد بار بهم گفنی دوسنی با بازیات رو نیم

مزیت! هزار بار گفنی ما فقط دوستاب خوب همیم. ایک 

عیص  دوستیا باید تموم ما دوستای خوب هم بودیم ویل ب

 . فهمیدنش سخته؟شه. من نمیتونستم تحمل کنم رفتم

 

ابروهام رو باال دادم، یکم جلو رفتم و یه تیکه از موهاش 

 که از باالی رسش اومده بود پایی   دادم باال و گفتم: 

 

بهت نگفتم اینطوری که موهاتو دادی باال خییل خییل  -

 خییل خوشگل تری؟
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نه زیر خنده، به عقب خم  یهو  ایبه طرز مسخره می  

یک...   میشه و میخنده. با صدای بلند و هیستی 

 

 خوشگل! جوک سال!!!  -

 

بینم خنده و سیع داره عصبیم کنه. من دقیق یمباز هم یم

 شینه! اش یمی بارون روی گونهکه قطره

 

 

 

 

 

 373#پارت_ 
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ایستم و دستامو میذارم دو طرف صورتش. جلوش یم

ارون تعدادشون بیشیی میشه و من از بوی های بقطره

م.   نیم که داره بلند میشه آرامش میگی 

... بوی خاک بارون خورده و من که بعد از  حضور دنی  

 بیست و هشت روز دربدری پیداش کرده بودم. 

 

 احمفی دیگه! احمق...  -

 

کشه زنه. شالش رو از روی شونه باال یمدستم رو کنار یم

صاف میکنه. دنی   خانم شده، موهاش رو زیر شالش 

ی نیست که با هم هر روز توی  آروم شده. این اون دخیی

 کوبیدیم. رس همدیگه یم

 

 دونم بگم، حنی اگر گوش نده. برم دستش رو الزم یم

مش حنی اگر مقاومت کنه.  م و با خودم بیی  بگی 

 

 آریا گوشیم!  -
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 لبم واضح میاد باال و میخندم: 

 

 خداروشکر جا موند.  -

 

 اه!  -

 

اون روز ستاره اومده بود با تحریک من خودشو  -

 برگردونه توی زندگیم. 

 

بدون این که برگرده و نگاهم کنه رسش رو گرفت سمت 

 آسمون و چشماشو بست: 

 

 ازت توضیح نخواستم.  -
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آره درست تو وضعیت مناسنی نبودیم ویل به جون هر  -

 هام قسم که از طرف من هیچی نبوده. سه تا بچه

 

ی نمیگه همینم باعث میشه تا بیشیی جرات دن ی   چی  

م و حرفم رو کامل بزنم. رسش باالس و من هدایتش  بگی 

 میکنم. چشِم دو نفرم! 

بارون هر لحظه تندتر میشه و ما فقط خودمونیم با 

لباسای تنمون. بارون وسط تابستون اگر بعد از بیست و 

هشت روز یکم آروم گرفته باشی لذتبخش ترین بارون 

 زندگیت میشه. 

 

 تو این مدت دیدی من چیت کنم؟ -

 

. بهم توجیه  جوابم رو نمیده ویل رسش رو میاره پایی  

نمیکنه و این بار زیر پاشو نگاه میکنه. کفشامون هر 

ی رو دور خودش جمع یم  کنه. لحظه گل و الی بیشیی
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قسم میخورم که بهت خیانت نکردم. حنی اگر فقط به  -

 . به رابطه مون نگاه کرده باشمچشم دوسنی مزیت دار 

 

کف رسم از شدت بارون خیس بود و شال دنی   هم 

سنگی   شده بود روی رسش. دیگه موهاش پف هم 

نداشت که شالش رو باالتر نگه داره. انگار صافشون 

 کرده بود. 

شد کلبه رو از باز سد راهش شدم و جلوش وایسادم. یم

 همونجا هم دید. 

 گرفتم و گفتم: این بار هر دو دستش رو  

 

 ی وجودم درده، از ته دل وجودم برات دلتنگم. همه -
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ی که زیاده دخیی برای آریافروهره. اراده کن چهارتا  - چی  

 بور و پنج تا سیاه میان. 

 

 انگشت شصتم رو میذارم رو لب پایینش و میگم: 

 

 ویل من یه نارنچی لجبازو میخوام.  -

 

 و میگه: کشه رسش رو کنار یم

 

ات اوه آقای فروهر، از شما بعیده فشار پایی   تنه -

مغزت رو جابجا کنه. باید بهت بگم این دخیی هالو دیگه 

 خر نمیشه. مرد! اون احمق هالو مرد... 
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از تصورش دندونام رو روی همدیگه فشار میدم. جوابش 

رو نمیدم و تند تر از قبل راه میوفتم و مجبورش میکنم 

 . دنبالم بیاد 

 

ی حل یم - خوای حرصم رو دربیاری؟ فکر کردی تا چی  

 نشده قراره از اینجا بری؟

 

 توب  زوری نگهم داری. میدوب  که نیم -

 

 وقنی زوری نگهت داشتم میفهیم میتونم یا نه.  -

 

م سمت گلدونای بزرگ کنار پله. این کلبه ی روستابی می 

ستاب  بودم که از  یه اول ورودی روستاس و یادمه دبی 

زن پی  خریدمش. شب امتحان زدم به جاده و  پی 

 ناخواسته رسیدم اینجا. 

انقدر عاشق محیط شدم که دنبال یه جابی گشتم و اون 

ای ها تازه خودم پول درآورده بودم و داشتم حرفهموقع
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کردم تونستم اونجا رو بخرم. خییل ارزون تر از بازی یم

 تصور... 

 

اتاق کوچیک بود به یه ی پایی   رو که فقط دو تا طبقه

عروس و دوماد از همی   روستا داده بودم و اونا به ازای 

 هم یم
ی
کردن. در واقع نگهداری از اینجا توش زندگ

 ی اونا بود و من همیشه مهمان! خونه

های آبی فلزی کلید رو از زیر گلدون برداشتم و از روی پله

 موش آب کشیده. باال رفتیم. هوا تاریک بود و ما هم

ون کشید، با  صدای قدمامون طاهر رو از توی خونه بی 

 ها. یه کت که گرفته بود روی رسس دویید سمت پله

 

-  !!!!  ای وای آقا آریا شمایی  

 

انتظار دیدنم رو نداشن چون همیشه بهش اطلع 

 میدادم. 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 سلم، خوبی طاهر؟ برو تو رسما میخوری.  -

 

براتون شام نه آقا خوش اومدید، االن به هاجر میگم  -

 حاض  کنه. 

 

 

 

 

 

 375#پارت_ 

 

آخ دمت گرم طاهر، ماشی   گی  کرده تو ِگل، نمیخوتد  -

 مرغ بدی ممنونم. زحمت بکشی فقط دو سه تا تخم

 

 ای به روی چشم، میارم خدمتتون.  -
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در رو باز کردم و عقب وایسادم تا دنی   که ذهنش پر از 

 بود بره توی خونه.  سوال

 

. چراغ رو روشن کردم و ر رو بستمپشت رسش رفتم و د

 های خونه رو کنار زدم. پرده

ی باال از پایی   یکم بزرگ تره و فضای پارکینگ هم طبقه

 جزو ساختمونه. 

یه اتاق تقریبا بزرگ به عنوان اتاق خواب و یه اتاق 

ق  . ایوون هم رستارس رسی چهارگوش به عنوان پذیرابی

 ساختمون رو به جنگل... 

 

 وعه؟اینجا مال ت -

 

کف خونه قایل قرمز رنگ پهنه، همونطور که خونه رو 

خونه احتیاج   موند. من باال به آشیی 
خریدم گذاشتم باقی

نداشتم. همون گاز پیکنییک که توی ایوون قابل استفاده 

 بود جواب گهگاهم رو میداد. 
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 آره.  -

 

همه جا رو نگاه کرد. از قایل های کف خونه گرفته تا 

 ب اسفند. پشنی ها و دیوارکو 

 

 گرسنته؟  -

 

 نه.  -

 

 گفت. امکان نداشت گرسنه نباشه. دروغ یم

 

 روشن کردم و گفتم:  بخاری برقی رو 

 

، زیر بارون بودیم رسما میخوری.  -  بیا اینجا گرم بشی

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 به حرفم توجیه نکرد. 

 

 دنی   خانم!  -

 

 رسدم نیست.  -

 

یه پتوی مسافربی از توی اتاق آوردم و روی بلند شدم و 

 اش انداختم. خودم کنار پشنی نشستم تا طاهر در هشون

 رو زد. 

 

 سین  گردی به سمتم گرفت و گفت: 

 

زا قاسیم درست کرده.  -  آقا آریا، هاجر براتون می 

 

ین مازنیش لبخند به لبم میاره و به سین  ای لهجه ی شی 

که با وجود رسی    ع آماده شدن با سلیقه چیده شده نگاه 

 میکنم و تشکر میکنم: 
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 دمت گرم، خییل مردی.  -

 

ای میگه و خداحافیط  میکنه. من سین  رو با اجازه

میذارم وسط خونه و دنی   بدون گفیی  من خودش میاد 

 کنار سین  مش میشینه
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وع به  بدون اینکه من تعارف کنم و اصل حرق  بزنم رسی

ه! خوردن میکنه. خنده ه. دنی   همون دنی    ام میگی 

ی بخورم یا پیاز و یا منم با  اشتها نمیدونم غذامو با سیی 

 !  ترشی
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ه روی ایوون. منم سین   دنی   تشکری زیر لب میکنه و می 

م پیشش. وارد ایوون نمیشم همونجا  رو میذارم کنار و می 

 توی درگاه وایمیستم و میگم: 

 

؟نیم -  خوای منو ببخششی

 

م جلو و از پشت دستم رو میذا م می  رم جوابی که نمیگی 

لرزه. خم میشم هاش. کس میکنم تنش یمروی شونه

 اش رو میبوسم. استخونه رسشونه

 میچرخه سمتم: 

 

؟ -  میشه بهم دست نزب 

 

ترش سد مقاومتت با احساست همخوب  نداشته یم -

 باشه و با نزدیک شدنم بهت مقاومت تو هم بشکنه؟
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های جوابم پوزخنده و دوباره برگشتنش به سمت نرده

 .  چوبی

 

 اولی   کش که دینا  -
ی

 مدی کیه؟ چرا نمییک
ی

چرا بهم نمییک

ه و دقیقغ درستم میگه کیه.   اسمشو مییی

 

بارون تند تر از قبل شده ویل آروم نه! شاید من با ستاره 

توی این کلبه خاطره داشتم. البته من اسمش رو گذاشته 

ی روستابی اصیل بود. یه مامن بودم کلبه و یه خونه

 حال خاطره ای از اون روزها آزارم نمیداد.  آرامش. با این

نه یاد ستاره و خاطرات بودم و نه روزهابی که گذشته 

 بود. 

 

حق ندارم بفهمم چرا اسم یه پش باید اولی   شک  -

 خواهرت باشه؟

 

 آروم میگه: 
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 چی میخوای بشنوی؟ -

 

 واقعیت رو!  -

 

از نظر توبی که من هرزه ام چه فرقی به حالت داره  -

وست من باشه، دوست پشم باشه یا یه پش توی مدی د

ا براشون مهم نیست. کار  خیابون؟ هرزه ها که این چی  

. خودشونو یم  کی  
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کنم. اش رو لمس یمبرم باال و کنار شقیقهدستم رو یم

اش و مک روی گونهکشم روی ککانگشت شستم به یم

 گم: و با پشیموب  یم

 

؟اشتباه کردم. نیم -  خوای ببخشی

 

گردونه و پشت به من وایمیسته. اگر صورتش رو بریم

دنی   شوچ  کنه و برای کشیی  من دست به هرکاری بزنه... 

اگر بدترین و دیوونه کننده ترین و حرص درار ترین رفتارو 

 ازش بی محیل 
بکنه... برام انقدر سخت نیست که وقنی

 تونم تحمل کنم. بینم نیمیم

 

 دنی   جان.  -

 

تنش رو بغل کرده، دستاش رو دور بدنش پیچیده و 

 شونه هاشو به همدیگه نزدیک میکنه. 
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 بیا بریم داخل رسدت میشه.  -

 

 رسدم نیست.  -

 

 میارم. تا برگردم دنی   
م و یه پتوی نازک مسافربی می 

 همونطور اونجا وایساده. 

م پتو رو دور شونه اش اش میپیچم و روی رسشونهجلو می 

 بوسم. رو یم

 

 تونم باشی و نداشته باشمت. تونم تحمل کنم... نیمنیم -

 

چسبه. زل ها یمگرده و این بار کمرشه که به نردهبریم

 زنه توی چشمام و میگه: یم

 

 من آریا، داری آب توی هاون یم -
ی
. دیگه توی زندگ کوبی

جایگایه نداری. پس این مسخره بازیا رو زودتر تمومش 

 دارم. کن واقعا حال و حوصله ن
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طاقتم طاق میشه. قبل از اینکه از کنارم رد بشه و بره تو، 

 کنم. ام رو باهاش کم و کمیی یمنگهش میدارم و فاصله

م و به سمت خودم بازوشو از همون الی پتو یم گی 

فهمم که چقدر دردش کشم. از تغیی  صورتش یمیم

ه ویل دست خودم نیست که اینطور عصنی میشم:   میگی 

 

.  االن این بحث مسخره رو بس یمیا همی    - کن 

ی خودم اینکارو کنیم یا با شیوههامون رو حل یمکدورت

 میکنم. 

 

کنه و با پروبی و اعتماد به نفس توی چشمام نگاه یم

 میگه: 

 

ی مش غلومرضا شمشاچ  کدورت االن داشنی با شیوه -

 کردی؟ براوو چقدر هم کارساز بود. تموم یم
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 378#پارت_ 

 

نه: زوشو از توی دستم یمبا ون و پوزخند می    کشه بی 

 

آب که از رس بگذره، دیگه یه وجب و صد وجبش مهم  -

زن رو از تاکش خایل یم ؟ وای نیست. آقا آریا پی  ترسوب 

 وای ترسیدم. 

 

 با تمسخر ازم دور شد و رفت توی خونه! 

واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. نمیدونم چجوری باید از 

بیارم. چجوری باید بهش بفهمونم حرفام از قصد دلش در 

 خواستم ناراحتش کنم. نبوده و نیم
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در خونه رو قفل کردم در ایوون و پنجره هارو هم بستم. 

بالشنی برای خودم برداشتم و همونجا کف خونه گذاشتم 

 تا بخوابم. 

 

احت کن.  - ه. برو توی اتاق اسیی  پتو و بالشت ها تمی  

 

م. ساعد دستم رو گذاشتم منتظر نموندم جوابی  ازش بگی 

 روی چشمام ویل قصد خوابیدن نداشتم. 

همی   شب اول نمیتونستم زودتر از دنی   بخوابم. باید 

کردم بخوابه و تا صبح کشیک یم دادم تا از صیی یم

 دستم فرار نکنه. 

های خودم شک ندارم. مطمئنم میتونم بهش به گوش

ط اینکه خوابم ن ه. اعتماد کنم ویل به رسی  یی

ی از  وقنی آدم چشماشو روی همدیگه میذاره جلوگی 

 . خوابیدن کار سخنی میشه
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کنم رسم داره سنگی   میشه یهو صدای همی   که حس یم

رو خوره. بعد انگار کش بخواد پنجرهراه رفیی  به گوشم یم

ی میاد و رسی    ع از جا بلند میشم.   باز کنه صدای قی 

 

-  !  دنی  

 

م میشم و یه دور یمصدا یهو قطع میشه. بلند  چرخم. می 

بینم روی تخت نشسته و دستاشو توی توی اتاق و یم

 همدیگه گره کردن. 

 

م کنارش میشینم و میگم:   نگاهم نمیکنه. می 

 

ون رفیی  از این خونه کار سخنی نیست ویل از این  - بی 

ون. روستا به هیچ وجه نیم  بری بی 
 توب 

 

 توشون موج با ابروی گره خورده و چشمابی که درمو 
ی
ندگ

ه شد و گفت: یم  زد بهم خی 
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ه. بیا آریا من یم - ترسم. صدای شغال میاد خوابم نمییی

 برگردیم شهر. 
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سه. با این حال بهش نزدیک تر  ی بیی محاله دنی   از چی  

 کنم. اش حلقه یممیشم و دستم رو دور شونه

 

پات  روزی که بفهیم من نمیتونم حنی یه خار هم به -

فهیم وقنی هستم ببینم اونروز بهم اعتماد میکن  و یم

ش. نباید از  ی بیی  چی  
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جفت دستاشو میذاره کنار هم و یکم که ازم فاصله 

ه سمتم. با کف دست انگار میخواد  ه دستاشو میگی  میگی 

یو نف  کنه.   چی  

 

-  .  آقای فروهر، اصل بهت نمیاد اینطوری صحبت کن 

 

م توی د ستم و یکیش رو میکشم سمت دستش رو میگی 

کنم و تک تک لمسشون خودم. به انگشتاش نگاه یم

 کنم. یم

شم. کنم و بهش نزدیک تر یمی بینمون رو پر یمفاصله

ون ویل من اجازه نیم دم و میخواد دستشو بکشه بی 

 کنم. دستش رو به لبم نزدیک یم

 بوسم: آروم یم

 

 چجوری؟ -

 

 ... زب  دیگه داری حالم رو بهم یم -
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کنم. شم سمتش و دستش رو باز هم رها نیمخم یم

صورت نزدیک صورتشه و نگاهم تک به تک اجزای 

 صورتش رو رصد میکنه. 

 زیر چشمش گود شده... 

 

 بوسم. لبم رو میذارم همونجا، زیر چشم چپش و یم

 لرزه: کشه و صداش یمرسش رو عقب یم

 

 برو عقب.  -

 

ه دلت برام تنگ ذارم به حساب اینکلرزش صداتو یم -

 شده. 

 

شم. یه زنه و من بیشیی روی تنش خم یمپوزخند یم

شه برای فرار از دستم روی پهلو کج طوری که مجبور یم

 بشه. 
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 دلم براش تنگه... 

 کرد. 
ی

 رو برام رنیک
ی
 برای شبا و روزابی که با حضورش زندگ

هابی که با وجودش زندگیم رو قابل تحمل و برای لحظه

 زیبا کرد. 

ثانیه هابی که با بودنش قاب خونوادمونو پنج نفره  برای

 کرد. 

 

 بوسم. ی لبش. آروم یمذارم گوشهکنم و یملبم رو تر یم

 

 آریا... نکن.  -
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من به تو گفته بودم لبخندت به طرز عجیب و غرینی  -

 بوسیدنیه؟

 

اش رو هم شنوم. نبض روی شقیقهصدای قلبشو دارم یم

از آب دهنش هم که قورت میده توی  ن قطرهبینم. او یم

 زنه. گوشم زنگ یم

همینا کافیه تا حس کنم توی دلش جا دارم. همینا بسه که 

 حس کنم هنوز نزدییک من بهش حالشو دگرگون میکنه. 

کافیه تا جلوتر برم و اینبار مجبورش کنم دراز بشه و 

 ی بعدیم روی نوک بینیش بشینه. بوسه

 

 ؟مگه زن من نیسنی  -

 

ترسه. از دونم از چی یمزنه. یمبا ترس توی چشمام زل یم

اش وارد حریمش بشم. حرییم که مال اینکه بی اجازه

 هردومونه و خودمون ساختیم. 
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؟مگه زن -  کی  
ی

 ها نباید به نیازای شوهراشون رسیدگ

 

ی نیست. از اولم نبوده. ا...اگر اگر  - آ...آریا. بی   ما چی  

 محرم شدیم فقط... 

 

 بوسم و میگم: بی   ابروشو یم

 

 همون موقع که محرم شدیم تنمون  -
ی

؟ مییک فقط چی

 همدیگه رو صدا نکرد؟

 

باز هم آب دهنش رو قورت میده. من باز هم صورتمو 

 نزدیک صورتش نگه میدارم. 

 میدونم اشتباه بیشیی مساویه با نابودی کامل این رابطه. 

شتم کامل میدونم اگر فقط یه خطای دیگه بکنم راه برگ

 نشدب  میشه. 

 این بار لبم روی پیشونیش میشینه و میگم: 
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اگر فقیط در کار بود یک ساله بود؟ اگر فقط داشت  -

 ای بخونیم؟تونستیم یه هفتهنیم

 

م کنار چشمش و گوشه ی چشم خیسش رو این بار می 

ذارم روی پلکش و چشمش رو بوسم. لبم رو آروم یمیم

 بوسم. یم

 

 و عقب لطفا. آریا... بر  -

 

 چرا؟ -

 

خمار و مست عطرشم. خمار بوبی که بیست و هشت 

 روز ازم دری    غ کرده. 

 

تو دلت تنگ نشده؟ چطوری بیست و هشت روی  -

 تحمل کردی؟
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چسبونم به پیشونیش. بینیم مماس پیشونیم رو یم

 زنم: بندم و لب یمبینیش. چشمامو یم

 

ل کردی؟ ِد المصب چجوری بیست و هشت روز تحم -

سنگم بودی بعد اون همه روی کنار هم بودن وابسته 

 شدی. یم

 

 داره. اش میلرزه و سفت نگهش یمچونه

 

 آریا برو کنار.  -
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 فهیم؟ چرا؟ چرا برم کنار؟ من مردم یم -

 

ه میان عقب و نگاهش یم کنم. جدی توی چشماش خی 

 میشم و میگم: 

 

، نیازت دارم. بعد  - از بیست و هشت روز  من مردم دنی  

نبودنت میخوام بغلت کنم، ببوسمت. کنارت بخوابم. 

؟  اونوقت تو میخوای فرار کن 

 

ی چشمش لباش رو به هم فشار میده و اشکاش از گوشه

یزه.   می 

 به سخنی لباشو باز میکنه و بغض دار میگه: 

 

آدم دلش برای کش که براش مهم نیست تنگ نمیشه.  -

 برو کنار... 
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ک دوست داشته باشه هرکاری میکنه تا بدستت   آدیم -

جنگه که بهت برسه. دوست داشیی  بیاره، با دنیا یم

 بلدی؟

 

نه به سینه ام و  همونطور میون گریه کف دستشو می  

لم بده. سیع یم
ُ
 کنه ه

 

. من کش دوست ندارم، آریا فروهر من دوست ندارم -

ش که بهم بگه هرزه رو دوست ندارم! کش که وقنی از 

خوام خیی حاملگیم رو بدم، بهم ام و با ذوق یمحامله

میگه هرزه دوست ندارم!! من مردی رو که شبا کنارمه و 

جای ییک دیگه رو رصد میکنه دوست روزا تو ماشی   همه

 ندارم!!! 

 

گفتم بذار توضیح بدم، گفتم صیی کن حرف بزنم...   -

؟ قبل این مسائل دوسم  صیی کردی؟ دوسم داشنی

؟  داشنی
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بوسم. جوابم رو نمیده. خم میشم و اشک چشمش رو یم

 ییک این چشم و ییک اون ییک چشم. 

 

ی ول نیم - کی   برن!!! آدمابی که دوست دارن با هرچی  

ش کنار میای چون دوسش  اگه ییک رو بخوای با همه چی  

 داری! 
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ای ی امید و آرزوم بچهدیگه مرد... دنی   مرد! من همه -

ترین عشق دنیا داشتم. از عشفی که توی که از پاک  بود 

... اون بچه دلم بود و لحظه ای نذاشتم ازش با خیی بشی

 سهم من از این عشق کوفنی نبود؟ 
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شد و من هر چند کرد. چشماش پر و خایل یمگریه یم

 بوسیدم. لحظه چشماش رو یم

 

؟ -  سهم من چی

 

 جیغ کشید: 

 

ی از عشق یم - ؟ من از اول قبول کردم فهیممگه تو چی  

 خوای. که تو منو نیم

 

ام. لبم خندید و با حشت مشتش رو کوبید به سینه

نگاهش کردم. دم نزدم از مشتاش! صدام درنیومد و 

هیچی بهش نگفتم. گذاشتم گریه کنه و مشت بکوبه. 

 تونست آروم بشه. شاید اینطوری راحت تر یم
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عاشقت بودم و  مگه تو اصل عشق حالیته؟ من تو دلم -

 تو بهم گفنی هرزه. هرزه میفهیم؟ من هرزه ام؟

 

م کنار و پاهاشو میارم باالی تخت. خودم  از روی تنش می 

ذارم یه کشم و کف دستم رو یمبغل دستش دراز یم

 سمت صورتش: 

 

میشه کش رو نخوای و هر شبت رو کنارش صبح  -

؟  کن 

 

 ما  -
ی

دوتا  آره میشه، میشه هر روز به این آدم بیک

ان. دوستیم. دو تا دوست خوب... دوسنی و عشق جدا 

تونن باهم باشن ویل هرکدوم برای دوسنی و عشق یم

 خودشون جایگاه دارن! 

 

کشم به موهاش. چقدر موهاش فرق کرده. دست یم

چقدر دلم برای رنگ نارنچی دوست داشتنیشون تنگ 

 شده بود. 
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ادماییو دوست ندارم، دیگه ندارم چون تصمیم گرفتم  -

دوس داشته باشم که دوسم دارن... بیست و هشت روز 

خودمو حبس کردم که دلتنگ نشم. دلم تنِگ بوی 

 برات با چشم خیس 
ی

عطرت نشه و هر شب با دلتنیک

نخوابم. آخه من باید دلتنگ آدمابی بشم که اونا هم 

 شن. دلتنگم یم
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ه خودش بیاد کشه برای اینکدلم براش تنگه، دلم پر  یم

بوسم اش رو یمسمتم نه که من با زور بیارمش...رسشونه

 و با دلخوری میگم: 
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؟کنار یه پش دیگه سیع یم  -  کن  فراموش کن 

 

شینم و کشه کنار و نیم خی   میشه. منم یمخودشو یم

 میگه: 

 

تر میشه فراموش کرد. آره، کنار یه نفر دیگه راحت -

خوام قدر بی ارزشه. یمراحت تر میشه آدم یادش بره چ

 به کش ارزش بدم که عاشقمه نه کش که من عاشقشم. 

 

ه. خونم به جوش میاد و نیم تونم از روی تخت پایی   می 

ل کنم! دیگه خودم رو   کنیی

 

؟ -  چی گفنی

 

هنوز چشماش خیسه و صداش هم گریه رو به خوبی 

 نشون میده. 
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هرزه ها  اممدی عاشقمه، بله آقا فروهر... من یه هرزه -

یتیابی مثل شما نیم خورن. میخوام با اون به درد سلیی

خوام ببینم لذت بودن با کش که عاشقمه باشم. یم

 چطوریه. این روزا حالم خوب بود. چون کنار اون بودم. 

 

ل  آروم قدم برمیدارم چون نمیتونم وزنم رو روی تنم کنیی

ل کنم م جلو چون نمیتونم خودم رو کنیی و  کنم. آروم می 

 نزنم دندوناشو توی دهنش خورد نکنم!!!!! 

 

 دهنت رو ببند!  -

 

ولم کن، زورگوی بی خاصیت!!! فکر کردی گ هسنی  -

؟ فکر کردی گ هسنی که منو  که به من امر و نیه میکن 

کن  و میخوای به تن و بدنم تجاوز میاری اینجا زندوب  یم

؟ گ هسنی که منو مثل یه تیکه   بین  و گوشت یمکن 

 رو توی سکس؟
ی

 دلتنیک
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کنم. از تعجب کم مونده چند تا شاخ چشمامو درشت یم

 روی رسم سیی  بشه. 

 

 رو توی سکس یم -
ی

 بینم؟؟؟؟من دلتنیک

 

 دستاش داره میلرزه، به تخت اشاره میکنه و میگه: 

 

 بوش! یم همی   االن زوری منو خوابوندی و  -

 

زیر  کنم و با حرص و عصبانیت تمامکم یم  فاصله رو 

م: چونه  اش رو میگی 

 

خوای بگم تجاوز میخوای بهت بگم زوری چیه؟ یم -

؟ چیه؟؟؟؟ یم
ی

دوب  خط قرمزامو باز از یه مرد دیگه مییک

 میخوام برم با اون جوجه؟
ی

ب  مییک  تو چشمای من زل می  
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خوام با کش باشم که آره، آره میخوام برم با اون... یم -

و با ییک که بتونه تحمل کنه تو عاشقمه. تو بر 

 هرزه! تخت
ی

 خواب بهش بیک

 

برم باال که بکوبم توی صورتش ویل همون جا دستم رو یم

 دارم. توی هوا نگه یم

 

؟بزن، بزن دیگه! چرا نگام یم -  کن 

 

ه و با پوزخند میگه:   بعد نگاهش رو ازم میگی 
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 همی   یه قلم رو نکردی دیگه اینم بکن.  -

 

ه پشت گردنش و خم دستم بجای رو  ی صورتش می 

ی تمام دلتنگیام بوسمش... به اندازهمیشم روی لباش. یم

 بوسمش. یم

ی ی لباش که نداشتمشون. تشنهان. تشنهلبام تشنه

 حضورش که نبود. 

خوام... اینم بخشی از خواستنمه من فقط بدنش رو نیم

ای دیگه. ویل در کنار همه . در کنار چی  
ی
 ی ابعاد زندگ

ام یعن  خودش و ی   که برای بوسیدنش تشنههم

جایگاهشه که برام خاصه! وقنی علقه باشه برای 

 ...  بوسیدن طرف هم دلتنگ میشی

اونم یواش همراهیم یم کنه ویل سیع داره به عقب هلم 

نه و با پا پیش میکشه ها و . لببده. با دست پس می  

دستاش با هم هماهنگ نیسیی  و همی   رسعتش رو کم 

 نه. میک

م و دم و لب پایینش رو بی   لبام یمگردنش رو فشار یم گی 

 بعد لب باالشو... 
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ی بگه باز سلحم میشه یکم میام عقب و تا یم خواد چی  

 های شور شده از اشکش... شکار لب

 

همونجا بی   لبامو باز میکنم و میون نفس نفس زدناش 

 میگم: 

 

؟ چرا وقنی خودتم یم - ای خو چرا من رو عصنی میکن 

 سیع میکن  آزارم بدی؟ 

 

بوسه. حاال دیگه راحت بوسمش و دنی   با گریه یمباز یم

ام مشت کنه و دستاش روی سینهتر همراهیم یم

 ام. ی سینهکوبه و کف دستاشو گذاشته روی قفسهنیم

 چند ساننی میام عقب و میگم: 

 

 چرا هردومون رو آزار میدی؟ -
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صدای بیشیی گریه صورتش رو میذاره روی دستاش و با 

میکنه. هق هق میکنه و من دستامو بیشیی دور تنش 

 محکم میکنم. 

 

 هیش... دنی   من!  -

 

 لبم رو میذارم روی موهای صافش و میگم: 

 

 چرا موهاتو صاف کردی؟ مگه سیم تلفن چشه؟ -

 

 کنم. بوس یم خنده و من رسش رو بی   هق هقش یم

 

  من اشتباه کردم بهت اون حرف رو زدم.  -
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چسبونم. بوسم و بیشیی به خودم یمرسش رو بازهم یم

مش و خواد ساعتدلم یم ها همینطور توی بغلم بگی 

 زمان نگذره. 

 همه چی   توقف کنه و م اباشیم. 

کشم الی چسبونه به بدنم و منم دست یملپش رو یم

موهاش. فکر میکنم دیگه همه چی   درست شده. همه 

 با من رو چی   خوب شده 
ی
و دنی   برگشته کنارم. دنی   زندگ

 انتخاب کردن! 

 

 این روزا بدترین روزای زندگیم بود.  -

 

هیچی نمیگه. صدای باال کشیدن بینیش تنها صداییه که 

 ازش خارج میشه. 
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بوی عطر تنش با نم بارون مخلوطه و من یم.تونم مدغ 

 بشم هیچوقت از این لحظه بیشیی آرامش نداشتم. 

 

 خشیدی؟منو ب -

 

صدابی نمیاد. این که هیچی نمیگه من رو به اضطراب 

 میندازه. 

تونه با همی   سکوت من رو به تنگنای تارییک قشنگ یم

بکشونه که پر از اضطراب بشم. جابی که آشوبم کنه و 

 رایه برای خلض نداشته باشم. 

کنم. رسش رو برمیگردونه و جای دیگه از خودم دورش یم

نه و سکوت تنها جوابیه که  کنه. رو نگاه یم حرف نمی  

 برای من داره! 

 

-  !  دنی  
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از من درمونده ترم هست؟ از من بیچاره تر کجا پیدا 

میشه؟ رس به کدوم بیابون بذارم و ازش پناه بخوام؟ 

 اصل بیابون میتونه گنجایش پناه خستگیام باشه؟

 

 من باید برم مونیخ.  -

 

ی کوچیک رهدستاشو میپیچه دور بدنش و رو به پنج

ی نمیگه.   اتاق که نیمه بازه وایمیسته و چی  

 

 خوای باورم بشه برات مهم نیستم؟یم -

 

گردونم اش و برش یمدستم رو میذارم روی رسشونه

سمت خودم. باید نگاهم کنه. باید توی چشمام زل بزنه و 

 بگه منو نمیخواد تا برم و پشت رسمو نگاه نکنم. 

م  و یه بالشت از روی تخت باز هم جوابی ازش نمیگی 

 ی اتاق دراز میکشه. برمیداره و گوشه

م رو از پشت نگاه میکنم  . میشینم نگاهش میکنم. دنی  
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مشکل از منه... من  که نمیتونم یه نفر رو درست نگه 

 دارم! یا از اینور بوم محبت کردن میوفتم یا از اون ور... 

م سمتش و...   بلند میشم می 
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کشم سمت خودم تا روی دستم دراز اش رو یمشونه

م و میذارم زیر بکشه. از اون ییک دستم هم کمک یم گی 

 کنم. بدنش و از جا بلندش یم

یه دستم زیر باسنشه و یه دست دیگم پشت کتفش. 

 برمش. چسبونم به خودم و تا تخت یمرسش رو یم

 صورتش خیسه، کامل مشخصه که گریه کرده. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

کشم. بوسم و روی تنش پتو یمی چشمش رو یمگوشه

کشم. انقدر خسته هستم که تو خودمم کنارش دراز یم

ه. فهمم چطور یمزماب  که حنی نیم  گذره خوابم بیی

 کنم. شنوم و الی پلکامو باز یمای یمصدای مکالمه

 

خانم جان، پایی   سفره چیدم بیاین دورهم باشیم.  -

ساعت دیگه طاهر اجاق باال گاز نداره. حاال تا  ییک دو 

ه دنبال کپسول براتون میاره.   می 

 

 آریا هنوز خوابه.  -

 

ین شمایل شناسم. با اون لهجهیم صدای هاجر رو  ی شی 

و اون لحن با نمک و حرف زدن تند تندش به دنی   مهلت 

 نمیده. 

 

عینی نداره، شما بیا بخور آقا آریا بیدار میشه میاد.  -

 داریم. براش نگه یم
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 چی بود؟اسمتون  -

 

 

 . هاجر هستم خانم -

 

تونم احساس کنم دنی   با چشمای پف و صورت رسخ یم

نه و میگه:   شده بهش لبخند می  

 

چقدر هم اسمت قشنگه. هاجر شما چجوری از اینجا  -

ون؟ ین بی   می 

 

نه انگار دنی   میخواد من رو رواب  کنه! میخواد بره... چرا 

ه؟ چرا فکر میکردم وق نی اونطور بغلم فکر میکردم نمی 

 کرد و بوسید همه چی   تموم شده؟

حنی شب هم توی بغلم بود و هر بار چشم باز کردم 

 شبیه روزای خوبمون کنارم خوابیده بود. 
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یم ویل اهایل وسیله دارن.  - واال خانم جان ما زیاد نمی 

اس. طاهر قراره بره ماشی   االن که بخاطر بارون راه بسته

 آقای فروهر رو بیاره. 

 

 صدای دنی   گرفته. نگرانشم که نکنه رسما خورده باشه. 

 از طرق  میتونم بکشمش و از طرق  نگرانش بشم! 

 

از جان بلند میشم و بدون مرتب کردن تخت راه میوفتم 

ون.  م بی   می 

 

، حالتون چطوره؟ -  سلم آقا جان رسیدن بخی 

 

؟ خداروشکر.  -  سلم هاجر، خوبی
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اول صبچ رسدرد بدی رو  شد. عصبانیتمچشمام باز نیم

همراهم کرده بود و بی شک تا شب قرار بود همونطور 

 اخمالود باقی بمونم. 

 

ی شما. خداروشکر بیدار شدید خداروشکر، زیر سایه -

بفرما پایی   سفره صبحانه چیدم شی  و رسشی  تازه هم 

 داریم نوش جان کنید. 

 

 به دنی   نگاه نکردم و از هاجر تشکر کردم. 
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هاجر که رفت باز هم با دنی   صحبت نکردم. صورتم رو 

 با دنی   
توی سینک روی تراس شستم و بدون هیچ حرق 

 .  همراه شدم و رفتیم پایی  

هاجر با سلیقه روی تخت چوبی سفره پهن کرده بود، 

نون محیل و شی  و رسشی  با پنی  و خیار گوجه. یه 

. هر وقت اسفره  دوست داشتن 
ی

ینجا بودم زحمت ی رنیک

غذام گردن هاجر بود و من عجیب حال و هوای اینجا رو 

 دوست داشتم. 

ی نخورده بود که چند تا رسفه کرد. دستش  دنی   هنوز چی  

هابی رو گرفت جلوی دهنش و بعد از تموم شدن رسفه

 اش رو مالید. رسید سینهکه به نظر چرگ یم

ه چشماش پف کرده و معلومه شب قبل کم اشک نریخت

 که به این حال افتاده. 

 

 دنی   خانم گلو درت داری؟ -

 

 اش رو میماله و میگه: دنی   بازهم سینه
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 ای هاجر. یکیم، چی   خاض نیست. چقدر با سلیقه -

 

 بینه خانم. چشماتون با سلیقه یم -

 

 خنده و به سمت هاجر خم میشه و میگه: دنی   یم

 

 خانم حس میکنم شاهزاده -
ی

ی ای خاب  بهم مییک چی  

 هستم. دنی   خایل مگه چشه؟

 

ی اهایل روستا باالی رسش هاجر رورسیش رو مثل همه

 هاش بعیص  روی پیشونیش ریخته. بسته و ریشه

 با کف دست میکوبه به صورتش و میگه: 

 

 خاک بر رسم!  -
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ی تهران غذا خدا نکنه!!! دیوونه... من تو خونه -

میداشتم. هاشو نگه ذاشتم جلوی آقای فرویه و بچهیم

رفت  به اش به حساب بدهیام یمتازه حقوقم هم همه

 خانم حس میکنم جز پرستار بچه چی   دیگه ای 
ی

من مییک

 هستم؟

 

نگاه هاجر و طاهر با هم به سمت من میاد و دنی   یه 

 . لقمه نون و پنی  میذاره توی دهنش

اون دوتا منتظر توضیحن و منم با چشم و ابرو میگم که 

 حرق  نزنن. 

خوام یه تیکه نون بردارم که دنی   برم و یمدستم رو جلو یم

یهو تکون میخوره و لیوان شی  داغ  که جلوی دستشه 

 برمیگرده روی تخت و میپاچه به دست من! 

ه ویل   شدید شکل بگی 
ی

انقدری داغ نیست که سوختیک

ه مطمئنم میکنه که از قصد  لحن  که بعدش به کار میگی 

 اینکارو کرده. 
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ای! ریخت رو دست شما! بابا جلوتونو نگاه کنی   ای و  -

ین که جلوی لیوان  آقای فروهر دستتون رو از سمنی بیی

 شی  نباشه بسوزین. 

 

 

 

 

 

 388#پارت_ 

 

لیوان نیمه روی تخته که رسی    ع برش میدارم و پاشیدم 

 سمت دنی   و متقابل میگم: 

 

 اوا میخواستم بریزم پایی   ریخت رو شما!  -
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ل نیمام رو کنخنده ترکم. دنی   کنم و با دهن بسته یهو یمیی

. قربون  ه رو به رسچ  فکش منقبض میشه و صورتش می 

 اون کک و مکاش برم که انقدر با نمکه! 

هاجر جلوی دهنش رو گرفته و طاهر هم رسش رو 

 اش رو نبینه. برگردونده اونور که کش خنده

ه و یه عطسهیهو دنی   یه نفس عمیق یم ال ی بلند باگی 

نه! هنوز اویل تموم نشده دویم میاد و بعد سویم...   می  

 خوره. نه انگار جدی جدی هوا پسه و بچم داره رسما یم

 هاجر رسی    ع پامیشه و میگه: 

 

 درست کنم.  -
ی

م براتون دمنوش رسماخوردگ  می 

 

نه و طاهر میگه: دنی   عطسه  ی بعدی رو می  

 

م آتف رو بردارم با هم ماش - ینتوتنو آقا جان من می 

 بیاریم شما صبحانه تونو بخورین. 
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ه دنبال برادرش که ماشینو  ازش تشکر میکنم و طاهر می 

 بیارن. 

 

خوابیدی اینطوری رسما نمیخوردی. شب تو بغل من یم -

 گرم میشدی... 

 

واال جنابعایل زور زوری منو بردی رو تخت طلبکارم  -

؟   هسنی

 

خوره. یم خندم بیشیی حرصبه نگاه طلبکارش که یم

های باقی میکنه و قطره صورتش رو با پشت دست پاک

مونده از شی  که روی ساعد دستشه رو میکشه به 

 شلوارش. 

هاش. دنی   خودمه... خنده ام گرفته از عکس العمل

. از اون دنی   
ی

 با خرابکاریای همیشیک
ی

همون دخیی همیشیک

ی ی داغون که یمافشده خواست خودشو بکشه خیی

 میدونم باید این دخیی رو مدیون گ باشم! . ننیست
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ی مثل موریانه توی جون منه که از ذهنم   فقط یه چی  

... اسمش برعکس خودش جدا نمیشه اونم مدی عه

ونه و تیتیشه! گ یه پش رو مدی صدا میکنه که اینا  دخیی

؟صدا یم  کی  

تونم. خوام یادم بره یک ماه تمام دنی   نبوده نیمهرچی یم

که دینا بهم گفت و نبودن دنی   هردوشون تهش   دروغ  

سه به مدی...   می 

 

وع میشه؟ یم -  دوب  مشکلت آدما از کجا رسی

 

بیخیال تکیه میده به تخت و یه لقمه رسشی  و عسل 

 میذاره توی دهنش. اگر گلو درد داره نباید رسشی  بخوره! 

 

 گلوت چرک داره رسشی  نخور. یه چی   دیگه بخور.   -

 

ون: و یمچشماش  چرخونه و با حرص نفسش رو میده بی 
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 به خوردن منم کار داری؟  -

 

 اگر به سلمتیت مربوط بشه بله.  -

 

پشاشو قیج میکنه و با صورتش ادای حرف زدن منو 

درمیاره. حضورش انقدر مشت بخشه که این کاراشم 

نمیتونه عصبانیم کنه. فقط منو جری میکنه تا بیشیی رس 

 به رسش بذارم. 

کنم. سیع یم کنم دیگه باهاش بحث نمیکنم. سکوت یم

م تا حرفم رو بهش بزنم.   نفس عمیق بگی 

  

اگر من و تو حرف و خواسته هامونو به همدیگه بگیم  -

ا پیش نمیاد.   دیگه این چی  
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 جوابم رو که نمیده، من ادامه میدم: 

 

ابی که پیش اومده تقصی  منه.  -
تو رو به میدونم این چی  

کردم اشتباه انداختم. نباید باهات اونطوری برخورد یم

ی جدید وحشت اشتباه کردم ویل دنی   من از رابطه

 ای؟داشتم متوجه

 

وقنی جواب نمیده کار برای من راحت تره. وقنی هیچی 

نمیگه من راحت تر میتونم حرف بزنم و مطئنم نشسته 

 حرفام تموم بشه تا یه جواب درشت بده. 

نداره حنی اگر جواب درشت بده بهیی از اینه که  عیب

 نذاره هیچی بگم. 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

ببی   اون سه تا طفل معصومو گذاشتیم پیش رسور و  -

بابا، خودمون تو این وضعیت تخیم داریم با هم لج 

کنیم. ما که همدیگه رو دوست داریم چرا نباید بشینیم یم

 حرف بزنی   به یه نتیجه برسیم؟

 

من نمیدونم شما منو دوست دارین  جناب آریا فروهر، -

 یا نه و اصل هم برام اهمینی نداره ویل بنده شما رو 

 دوست ندارم. 

 

نم و قهوه خونه ای یم میدم رو و تکیه امشینمپوزخند می  

های پر رس و صدای تخت. پوزخند روی لبم تا به چوب

 میاد بره دوباره برمیگرده رسجاش! 

 

ی بگو بتونم باور کن -  م. یه چی  

 

 شونه هاشو میندازه باال و میگه: 
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 مشکل از خودتونه که باورتون نمیشه. دیگه -

 

م حرق  نیم زنم. از روی تخت بلند میشم و چند قدیم می 

ون و من از همون جا  جلو. هاجر با دوا درمونش میاد بی 

 کنم. یم و نگاهشون ایستمدست به سینه یم

تونم طور یمواقعا نمیدونم تو این نقطه از دنیا چ

 دونم باالخره حل میشه! حل کنم ویل یم رو  مشکلتمون

 

میده دست دنی   و یکیم خم میشه.  هاجر لیوان رو 

ه به لبه دستش رو   ی تخت. میگی 

 

 خوبی هاجر؟ -

 

نه پشت گوشش و  چشمای دنی   نگرانه. موهاشو  می  

 :  لیوان رو میذاره زمی  

 

؟ -  چی شدی دخیی
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 خانم. خوبم -

 

 اش. چهمیکنه سمت خونه کجمیگه و راهشو  اینو 

 ! دنی   عطسه و رسفه! هاجرم که اینطور. شد  وضعینی 

م باال که رسی    ع  م بیی م جلو و میخوام بازوی دنی   رو بگی  می 

. از تر   روی تخت میاد پایی  

 

ی؟  -  کجا می 

 

چشماش یکیم تب داره. حالت خمار پیدا کرده. میدوعه 

 ه: میگ و ی هاجر سمت خونه

 

 چه! به تو  -
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 390#پارت_ 

 

منم دنبالش راه میوفتم. صدای ُعق زدن هاجرو میشنوم. 

چقدر سخته که نمیتونم ذوقم رو از حدش که زدم 

 نشون بدم. 

 و به ستون زیر خونه تکیه میدم.  یکیم عقب وایمیستم

 

ی میخوای برات بیارم؟ -  خوبی هاجر جان؟ چی  

 

ه نمیتونه جواب صدای بعدی که میشنوم نشون مید

 میده. دنی   رو بده و لحن دنی   قلبم رو بیشیی فشار 

 های هاجرو مثل من دلیل این عق زدن… اونم فهمیده

 فهمیده که صدای اینطور میلرزه. 
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حساسیتش هنوز هم که هنوزه کم نشده. خوشحالم برای 

مهاجر  که اینطوری توی و طاهر ویل ناراحتم برای دنی  

ه و ان خودش فرو  قدر پاک و صافه که همه چی   توس می 

 صداش قابل تشخیصه. 

ون من راهم رو  میکنم تا خودشون  کج  هاجر که میاد بی 

گردونم تا اوضاع یم راحت باشن. هر از چندگایه چشم

 زنم. بررش کنم ویل باز رسیعا خودم رو به اون راه یمرو 

اگر قرار باشه بریم آلمان باید از همی   اول مقدمات رو 

اهم کنیم. دوست ندارم دنی   توی این وضعیت باشه و فر 

 حس نا امن  کنه. 

شاید فقط با احساس امنیت بتونم حالش رو بهیی کنم و 

 ای کمک نکنه. هیچ چی   دیگه

ی بلند صدای ماشی   زودتر از خودش میاد و عطسه

 باالی دنی   هم پشت رسش. 

 یکیم عقب میکشه و  از هاجر دور میشه. 

 

م بهش بده. میگم بیاد خو  -  دت خیی
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سه بهمون و  و اتف طاهر  هم پیاده میشن. دنی   می 

ی شنیدن های بعدی اجازهکنه و عطسهیمبهشون سلم 

 جواب سلم رو نمیده. 

 

 هاجر کارتون داره.  اقا طاهر  -

 

 میگه:  پا میکنه و بعد با یه حالت نگراناین پا و اون

 

 …تنها برین لطفا. نگران نشینا -

 

س کلمات رو یه طو  پشت رس هم ردیف میکنه  ری پر اسیی

سم.   و برای خودش ادا و اصول درمیارن که منم مییی

 

 وای االن چقدر ذوق کنه!  -

 

بعد بدون اینکه به حضور آتف توجیه کنه گردن میکشه 

 نفرو زیر نظر داشته باشه. وضعیت اون دو تر تا دقیق
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 ای! لهوای دخیی بگو دیگه، حاال خوبه مطمئن  حام -

 

 آتف یهو با صدای بلند گفت: 

 

 حامله!؟!؟ -

 

 

 

 

 

 391#پارت_ 

 

کشید توی دهنش و گازش گرفت. دنی   یهو لبش رو 

 به سمت بازوی اتف انداخت و گفت: مشتش رو 
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 خودش به شوهرش بگه! بچه! بذار  الل شی  -

 

دنی   کلفه به ورودی … اخمام از همدیگه باز نمیشه

 کنه و یه پوست لبش رو یم و طاهر نگاهی هاجر خونه

 ها از خجالت چپیدن توی خونه. میکنه. بیچاره

 

 آتف جان دستت درد نکنه زحمت کشیدین.  -

 

 ی اونا برنمیداره. آتف هم از ما بدتر چشم از خونه

 

-  .  خواهش میکنم شما رحمتی  

 

ش بشه. دنی   باز  ی دستگی  باز گردن میکشه تا یه جی  

نه روی شونه همونطور شوک زده از حرکت اش و اونم می  

ه.   دنی   یه نیم نگاه بهش میندازه و رسی    ع چشم میگی 
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فکر میکنم هفده هجده سالش باشه. آخرین باری که 

نه  دیدمش یه ذره بچه بود و االن قدش از  منم داره می  

 باال! 

مدست دنی   رو  و میکشم تا همراهم بیاد باال. داغ   میگی 

 ام کنه. شوکهکه   هست دستش به قدری

 

ی منو؟  -  کجا مییی

 

لمس کنم تبش رو اندازه  میکنم تا پیشونیشو  ول دستشو 

م:   بگی 

 

مت باال که بیشیی از این حرص منو درنیاری.  -  مییی

 

وای چشم عباس آقا من منتظر یودم شما دستور بدین  -

 ! ت همایوب   بیام باال واال حرص 
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ای خوبیه ها ویل اینکه با کارای بخو  اد منو روان اینا خیی

 پریش کنه اصل خوب نیست. 

 

 رفتارت رو  جمع کن. من اصل  ایندنی   حواست رو  -

 پسندم! نیم

 

میکشه ببینه سمت  رسک راه میوفته سمت پله ها و یه

ه و باز یه قدم دیگه  طاهر و ی هاجر خونه چه خیی

 برمیداره. 

 

 ویل چشم عباس رو  دونم چه رفتاریبا اینکه نیم -
ی

 مییک

 ؟ بنده منتظر فرمایش شما بودم!  آقا امر 

 

 میبندم. دنی   رو  میذارم قشنگ بره باال و وقنی در رو 

 میگرده.  میبینم که دنبال پتو 

 

 رسدته؟ -
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 مسخره بازی درمیارم.  نه گرممه دارم -

 

 وایسا ببینم تب داری؟ -

 

ه جلوم و خودش خم میشه پتو رو  دستشو  میگی 

 برمیداره: 

 

 کردم.   جر نین  داره؟ انقدر ذوقدیدی ها -

 

ه باید با من خندم. به ذوقی تلخ یم که میکنه و یادش می 

 لجبازی کنه. 

 رو تکون میدم که باز میگه:  رسم

 

شکمشون گرد وقنی  ام بخصوصزنای حامله من عاشق -

 قلمبه میشه!  و 
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به  میپیچهو دنی   پتو  زنممن همچنان تلخ لبخند یم

 تراس رو باز میکنه.  در  و  خودش

 

.  رسما خوردی - ون نشی    بی 

 

ه.  - ون بهیی  بیخیال بی 

 

 شینه روی موکت و تکیه میده به دیوار: یم

 

اسکلم  رس رفته اگر جدی جدی اممن واقعا حوصله -

 گرم بشه .   یکیم رسم کردی برم با زنای روستا دوست شم
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 به مسخره یم گم: 

 

ی هم بچینی   بشینی   حرف بزنی   و پاک  چند کیلو  - سیی 

. حرف امون شوهرهاتون باشه ما هم از کنی   ها پی 

 کبودتون کنیم. بشنویم بیایم سیاه و دور 

 

 با یه لحن  که من ازش حشت برداشت میکنم میگه: 

 

 میکردم و هیچوقت شهر و  -
ی
آره کاش تو روستا زندگ

نمیگرده دغدغه هاشو نمیدیدم. همینه مامانم رفته بر 

 دیگه. تو روستا رو دوست نداری؟

 

مون همراهمون نیست کلیشههایاین که دعوا و بحث

 حس خوبی برام به همراه داره. 
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 قبل از اینکه بخوام جواب بدم خودش میگه: 

 

 کنه سوال  -
ی

البته برای کش که بخواد آلمان زندگ

 ایه معلومه که روستا رو دوست نداره! مسخره

 

مدیگه نزدیک میکنه. با یه لحن  که شونه هاشو به ه

توی مغزم زده ایو یه جرقهمیگهطعنه و کناره داره اینو 

 میشه. 

 

 

یم.  - م قرار باشه بریم با هم می   من که تنها جابی نمی 

 

ه سمت  خنده. حنی صورتشو یم به حرفم یواشیک میگی 

 دیگه که من نبینم. 

 من باهات تا وسط بهشتم نمیام.  -
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میکنه توی شکمش و دستاشو میذاره رو  پاهاشو جمع

چرخونه و زانوهاش. رسش رو به سمت مخالف من یم

 میذاره روی دستش. 

 خودمو زوری میکشم زیر پتوش و میگم: 

 

، میدوب  که نیم -  تونم. دنی  

 

 کنه. رو نمیده و به جابی نامشخص نگاه یمجوابم

 

فت شغلیم - توی این مهاجرته. اگر نرم خییل من پیشی

قب میوفتم. تمام این سالها بخاطر رفیی  پا به توپ ع

روش شدم و حاال که به خواسته ام رسیدم نمیتونم پا 

 بذارم. 

 

 میده باال و میگه: توی همون حالت شونه اش رو 

 

-   !  کش نخواست اینکارو بکن 
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 و بهم بی محیل یم -
کن  وقنی اینطوری رفتار میکن 

 ای؟نمیتونم تحمل کنم متوجه

 

 میگه: اش رو توی همون حالت میده باال و شونه 

 

من جوری رفتار نمیکنم! هرگ خریزه میخوره پای  -

 لرزشم میشینه! 

 

کش میده تا من هم عصباب  بشم. رو انقدر این مسئله

 مجبورش میکنم رسش رو بلند کنه و میگم: 

 

حل میکنیم یا بیخیال درست  یا همی   االن مشکل رو  -

شیم.   کردن همه چی   می  
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سم توی این  چشماش کامل تب رو بهم انتقال میده. مییی

روستا تب کنه و دستم به جابی بند نباشه. امیدوارم 

بده و قلبم مثل قبل روی ریتم  داروهای هاجز جواب

ها تنگه ویل باید این مشکل رو کامل بزنه. دلم برای بچه

 حل کنم و بعد از اینجا بریم. 

 رم روی رسش که اخمالود رسش رو میذاباز دستم رو 

 عقب میکشه و میگه: 

 

 کن. الزم پدر دلسوز به بچه -
ی
هات اینطوری رسیدگ

!  رو بزرگ نیست یه آدم   جای بچه مداوا کن 

 

میومد شم به همدیگه. کاش دلمبا حرص دندونامو میک

مثل روزای اویل که ازش متنفر بودم یه تنبیه جانانه 

ه دلم آرومکردمش و یم ی لعننی نمیذاره میشد ویل دخیی

 توله سگ!!! من یه ذره خشونت به خرج بدم! آدم شده 
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ده شدن و تو ولشون کردی، دم از  ها به تو بچه - سیی

دلسوزی نزن خانم خانما من از اولم پدر خوبی نبودم ویل 

؟تو   چی

 

 میگه:  نازک میکنه و پشت چشمش رو 

 

یم باهاشون عادت کی   به نبودن کش که هیچ صن -

ه. مادرشون که باشه خوشبخت ترن.   نداره خییل بهیی

 

دنی   یه اسم اون نکبت رو نیار من رو بیشیی از این  که  -

ل میکنم. هستم عصنی نکن! ببی   چقدر دارم خودمو  کنیی

. میدوب  افسار گرفنی دستت و  همینطور داری میتازوب 

 که من چقدر کم طاقتم! 

 

ای حرف زدنمو درمیاره. من که روشو ازم برمیگردونه و اد

 دنی   رو میشناسم میدونم اینا بخاطر اهمیت داشتنه

ه توی خودش و مثل همون روزای بعد از  وگرنه می 

 ساکت میشه.  بیمارستانش بی حرف و 
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 بیا یه قراری بذاریم!  -

 

آقای فروهر، شما واقعا فکر کردین منو زوری بغل  -

؟ کردین بوسیدین زوریم میتونی   نظرا تونو بهم بفهمونی  

ی کردیم بیام بشینم  نه جانم! بیخیال شو  دیگه عجب گی 

باهات حرف بزنم که چی بشه؟ خیانتت برمیگرده عقب؟ 

بچم برمیگرده توی شکمم؟ بابام میاد پیشم؟ عی   قبل 

 عاشقت میشم؟

 

ه باال و به چشماش پرو  ه  لبم کجیک می  و طلبکارش خی 

 میشم: 

 

!؟ -  عاشقم نیسنی

 

نه توی چشمام، چشمای رسمهزل م ایش درشت تر از ی  

همیشه اس و کک و مک صورتش بی   رسچ  لپاش محوه. 
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دلم برای موهای فرفریش تنگه و حاال از اون صاق  یکیم 

 دور شده. 

 

؟ یعن   - معلومه که نیستم. راجع به من چه فکری میکن 

م عی   برده س حلقه به گوشت باشم!؟  من انقدر حقی 

 بازم برات جون بدم؟ زیه خیال باطل!  کردیهرکار 

 

 بگو مرگ آیل!  -
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ی بیچاره رو قسم واست متاسفم که جون بچه -

 میخوری! خی  رست پدری؟
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م. لبم  کنم که جلو مشت یملرزه و من دستم رو تنش یم نیی

 عمیق تر میخنده. میدونم دنی   فقط به یه دلیل قسم

حرف دروغ نزنه! حساسیتش و اونم اینه که نمیخوره 

 به هیچ وجه قسم دروغ نمیخوره. … میدونمرو 

 

با رسعت خم میشم روی گونه اش و رسی    ع میبوسمش. 

تا میاد سییل بخوابونه زیر گوشم میکشم عقب و به 

 حرص خوردنش میخندم: 

 

! بهت خشونت نمیاد!!!  -
ی

 آروم باش اسمارتی   رنیک

 

!! یه نفس کنم! کشمت، خاکت یمآریا همی   جا یم -

مراحت   بی زندگیم! میکشم و می 

 

دیگه حنی نفس عمیق نمیتونه جلوی عصباب  

ه! رو نشدنم  بگی 
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 که بری ور دل عشقت!!!!   -

 

 میگه: رسش رو به معن  تایید به پایی   میکشه و 

 

؟ -  آرهههه اینطوری راحت میشی

 

پتو رو هل میده سمت من و خودش از جاش بلند میشه 

ه توی خونه هاش میاد که از جام بلند . صدای رسفهو می 

 میشم. 

 

-  !  دنی   دارس دیوونم میکن 

 

 دیوونه تر از اون شب!؟ دیوونه تر از اون روز تو  -

 جدیدت 
ی

پارکینگ؟؟؟ چی ازت ندیدم که با دیوونیک

زنتو بگی   کن دست بچه هاتو بخوای نشونم بدی؟ ولم

. دست از رس  بردار برو آلمان عشقو   بردار. من حال کنی  
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م توی دستم و  پرت  گلدون کوچیک لب پنجره رو میگی 

 میکنم وسط اتاق. داد میکشم: 

 

؟؟؟ تو  -  زنیم میفهیم؟؟؟ احمفی

 

ایتم!! صیغه صیغه میفهیم؟؟؟ عی   آره زن صیغه -

 زنای خراب! عی   خیابونیا!!! 

 

لم دست خودم نیست:   دیگه کنیی

 

ب  به خریت یا یه - به تمام  خر  دنی   خری!!!! خودتو می  

؟؟؟ بس کن خودتو جمع کن! میام یه داد بلند  معنابی

نگاه میکنم و باز برمیگردم بزنم که یه سمت دیگه رو تر 

 سمتش: 

 

احت کن فردا صبح برمیگردیم سمت شهر!  -  اسیی
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 االن بریم!!!  -

 

ون تند یم  کنم. جوابشو نمیدم و قدمام رو به سمت بی 

 

 آریا!!!!  -
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ه ی احمق لجباز! نمیخواد دیگه! چقدر التماسش دخیی 

نخواد؟ اگر بخواد یه  اونکنم؟ چقدر بگم میخوامت و 

 قدیم برمیداره. 

انقدر از دستش کفری هستم که برنگردم و نگاهش نکنم. 

م پایی   و یکم برای خودم قدم یم  زنم که صدای طاهر می 

یک یم رو  شنومه تو تمام وجودش عروسیه! بهش تیی

 م: میگ
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وع  - آقا طاهر مبارکه اومدی به جمع عیال وارا. رسی

های بی خواب، روزهابی به دنبال پوشک و لحظابی شب

یک یم  گم. به همراه وق و ووق بگه رو بهت تیی

 

سیم آقا!  -  هرچی بدوییم به شما نمی 

 

 بهش میخندم و میگم: 

 

من که  جا داشته باشه سه چهارتا دیگه هم دوست  -

 ها کوچیکن.  دارم. فعل بچه

 

 که زدم میخندم. تو همی   سه تاش 
خودم به حرق 

زاییدم! البته که از دست رفیی  بچه مون به اندازه دنی   

ویل من رو هم ناراحت کرد. شاید همینم هست که نه

 کنم. کرد من درکش نیمفکر یم
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ایط خودم من عاشق خونواده ی پرجمعیتم.  بخاطر رسی

ها صبح تا شب توی  یه خونه ی بزرگ با حیاط که بچه

 حیاط بزنن توی رس و کله ی همدیگه.  

من بازهم خر یه زن شدم و باز هم دارم تمام رفتارای 

گذشتمو تکرار میکنم. میدونم دنی   ستاره نیست ویل این 

که من خر هستم رو عوض نمیکنه.  با اینکه حاال میگم 

کنم ویل میدونم این بیخیالش میشم و دیگه زورش نیم

 مه. یک لحظهتصمیم 

من تعادل برقرار کردن توی احساساتم رو بلد نیستم. 

ه خط جدا کننده بکشم.   نمیتونم بی   روابط عاطف  و غی 

ت میکنم و برمیگردم باال. نگران حال  کیم با طاهر معارسی

م.   دنی  

سم حالش بدتر بشه و تب و لرز کنه. کاش مثل دوتا  مییی

دارم که  زدیم. قبولشستیم و حرف یمآدم عاشق یم

انداختم، خودم خودم بد کردم و اول من این آتیش رو 

هارو یادش دادم ویل و سگ محیلبودم که این رفتار 

 کنه. داره زیاده روی یمدیگه
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ی خونه توی بینم بازم گوشهشه وقنی یمدلم کباب یم

ذارم روی یمخودش جمع شده و دراز کشیده. دست که

 کنه. یم پیشونیش ناله

 داره. لرز و و تبخوردهخییل داغه، بی شک رسما 

 

م بههر بار   چک  صورتش تا  گرمای تنش رو  دست میگی 

 میشم. ار کنم نا امید 

وایمیسته. تنش آروم بلندش میکنم بی حال روی پاهاش

ترسونه. انقدر یمخیس عرقه و هر لحظه بیشیی من رو 

 کنه. بیحاله که فقط زیر لب ناله یم
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مش روی تخت و چند تا پتو میکشم روی تنش و  مییی

ی که  کامل تا زیرگلوش میکشم باال. تو این روستا تنها چی  

میتونم برای مداواش پیدا کنم دمنوش هاییه که اهایل 

 .  ازش استفاده میکی  
ی
 برای رفع رسماخوردگ

 

دسنی به رس و روش میکشم. من اصل بلد نیستم 

یادم نمیاد باید توی  مداواش کنم. هرچی فکر میکنم

چنی   موقعینی چیکار  کنم. گوشی رو برمیدارم به رسور 

زنگ بزنم ویل نداشیی  آنیی  عصبیم میکنه. انقدر 

برای کنم و ی اتاق آنیی  پیدا یمچرخم که گوشهیم

 پیام میذارم. رسور 

دنی   به قدری تب داره که توی خواب هذیون میگه. حنی 

شبیه به گریه درمیاره. نگران  زنه و صدابی صدا یماسمم رو 

نم:  م توی ایوون و داد می    و ترسیدن می 

 

 هاجر... هاجر خانم؟ -
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هاجر بدو بدو میاد جلوی تراس و همونطور که رورسی 

 بزرگش رو دور رسش یم بنده میگه: 

 

ی شده؟ -  جانم آقا؟ جانم... چی  

 

وزنم رو میندازم روی دستام و یکیم به سمت پایی   خم 

 میشم: 

 

 دنی   تب داره. چیکارش کنم؟ -

 

 خاک بررسم. بیدارن یا خوابیدن؟ -

 

اش. تکیه ام رو از نرده روی گونهکوبهیممحکمدستش رو 

م و میگم:   های چوبی میگی 

 

 خوابه هذیون میگه.  -
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گزه. صورت و حنی لحنش نگراب  رو یماین بار لبش رو 

 نشون میده: 

 

هم میارم باال هر  میوهبراشون دمنوش دم میکنم. آب -

 وقت تونستی   بدین بخوره. بیام پاشویه شون کنم؟
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 یادم بده خودم انجام بدم.  -
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 االن میام باال آقا جان.  -

 

م  تی  و فرز میدوه تا به خواسته هام عمل کنه. منم یه می 

 باالی رس دنی   و چک میکنم تا حالش بدتر نشده باشه. 

 

لگن آورده. بهم میگه که یه خیس  هاجر یه دستمال و 

 کنم و بذارم روی پیشوب  و شکمش و یه دستمال رو 

 خیس کنم که گرماش بره. 

اش میخوام به خودم بگم آوردن دنی   اینجا اونم توی همه

این موقعیت اشتباه بود ویل نمیتونم به خودم بقبولونم 

که اشتباه کردم. من باید دنی   رو میدیدم و باید از دلش 

 رمیاوردم. د

درموندگیم چیکار کنم. باز هم میخوام  دونم با ایننیم

 مقابل خواسته نشدن باشم! 

ه تا برای دنی   سوپ هاجر  درست کنه. منم کنارش می 

شینم و خم میشم روی صورتش. عرق صورتش رو با یم

م و لبم رو میذارم روی پیشونیش.  نوک انگشتام میگی 
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اش از شدت تب و اینطور که مظلوم خوابیده و چشم

نه.   بیحایل میلرزه دلم رو آتیش می  

ی میذارم روی لبه رو  میارم پایی   رسم یکیم که تبش رو 

 تخت و چشمام گرم میشه. 

 

*** 

 

فرو  کنه. گلوم  با هر قطره از بزاق دهنم کهتنم درد یم

 خواد سوراخ بشه. یمدم انگار یم

وشه. کنم دستم خواب رفته و یه چی   سنگی   ر حس یم

بینم آریا با دو تا دستاش دست منو کنم یمنگاه که یم

 گذاشته روش.   و  رسشم گرفته

چشمام میسوزه ویل میخوام بیدار شم. هرچی بیشیی 

 بخوابم بیشیی کلفه میشم. 

 این
ی
 وسط اصل مناسب نبود! رسماخوردگ
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برام  هنوز هم باورم نمیشه آریا بهم ایراز علقه کنه. انقدر 

ی و غریبه که نیمعجیب  تونم باورش کنم. انگار یه چی  

توی وجودم مانعم میشه که باورش کنم. آریا بت باورای 

 …منو شکونده و نمیتونم بپذیرم

 

کنم یکیم کنم و فکر یمهمینطور که به موهاش نگاه یم

پره و خوره. رسی    ع از خواب یمبلند شده گوشیش زنگ یم

 واب. کنم خودمو بزنم به خیم منم سیع

 میگه:  گوشمه که  صدای خوابالودش پر خش تو 

 

 …الو -

 

تپه؟ چرا هنوزم با چرا هنوزم قلبم برای صداش محکم یم

م براش؟وجود همه  ی اتفاقا میمی 

 

ی شده؟ -  چی  
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؟ -  دینا االن کجابی

 

 شکونم و رو یم لرزونه. مقاومتمیماسم دینا تنم رو 

 کنم. چشمامو باز یم

 

 

 

 398#پارت_ 

 

 آروم باش. آره دنی   پیش منه.  -

 

دست میکشه به پیشونیش. من قلبم داره از جاش کنده 

و یک  خوام هزار خوام بهش فکر کنم. نیممیشه. حنی نیم

 مرور کنم.  ذهنم توی اتفاق بد رو 

رو هم دیگه  اصل لبام به هم دوخته شده و دندونام

 چفت شده. خدایا خودت کمکم کن. 
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 ه نکن. یه لحظه گری -

 

بیچاره شدم. وای خدا … دینا گریه میکنه! بدبخت شدم

 خدا!!! 

این سالهای زندگیم صدا  خدارو صدا میکنم که تو  انقدر 

ام و نفس خس میدم روی سینه رو فشار  نکردم. دستم

 ام. کشونم توی ریهام رو به زور یمخس کننده

 

؟  - دنی   حالش خوبه، حواسم هست. االن کجا هستی  

 جا چرا؟ اون

 

 میگه:  آریا عصباب  میشه و 

 

خوای بری؟ صیی کن ما میایم دنبالت. دینا یم چجوری -

چشم خودت  اگر بیام و خونه نباشی هرچی دیدی از 

 دیدی. بشی   خونه تا چند دقیقه دیگه میایم. 
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من اصل نفسم در نمیاد.  آریا نفس عمیق میکشه و 

نابسامان بدتر میکنه. از وضعیت  اضطراب حالمو 

 آشفته
ی
ام! از همه از خونواده… مونخونمون. از زندگ

چی شد که این شکیل شدیم؟ ما خوب بودیم. … امکلفه

ما مشکیل نداشتیم. جز دعواهای گاه و بیگاه مامان و بابا 

 مشکیل نداشتیم. 

دلم برای خونه مون تنگ شده. حنی اگر قرار باشه 

خونه بیاد تو ملقه ی رو  پذیرابی  ی مامان از آشیی   یه چی  

 شوهرای بزنه و  بشکونه! حنی اگر بخواد رس بابا غر 

منم  عرضهتوی رسش بکوبه و حنی بهش بگه بی  مردمو 

 داد بکشم بگم بابام بی عرضه نیست! 

 بابام!!! 

 

؟ خب - … مامانت کجاست؟ نتونسنی بهش زنگ بزب 

 …خب

 

داره خدا!!! بچه تنها  مامان دینارم ول کرده به امون

خشک میکنه. تو این سن که بیشیی از  و خودشو تر 
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منم درگی  کارای  هرکش به خونواده نیاز داره حنی خود 

 خودمم. 

 

یم. خطرناکه.  -  نه با ماشی   نمی 

 

یادم نیست گوشی آریا کجا بود! اصل مگه خاموشش 

 نکرد؟ توی ماشی   نبود؟ چی شد؟ گوشی خودم کجاس؟ 

 

خونه مامانم  پاشو یه تاکش بگی  برو  کارا   دینا بجای این -

اونجا ما هم  دیشب برگشیی  تهران. تنها نمون… اینا. آره

ی نباش.  داریم راه  میوفتیم نگران چی  

 

 

 

 

 

 399#پارت_ 
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رو میچرخونم  لحظه بیشیی میشه. رسمطعم بد دهنم هر 

 تا یه چیکه آب پیدا کنم. 

 

؟ -  خوبی

 

جلوم وایمیسته.  گوشی رو میندازه روی تخت و میاد 

ی ام فشار میدم. میسوزه. انگار همهدستم رو روی معده

 دردای دنیا یه جا تو وجودم ریخته شده. 

ه توی دستش و  جلوی پام میشینه و نگران رسم رو میگی 

 من دندونام از درد فشار زیاد تکون نمیخوره. 

 
ی
 چشمابی که میسوزه میگم:  و به سخنی با درموندگ

 

 …آب -

 

ون. چند لحظه  پرهیم از جاشعی   جت  ه بی  و از اتاق می 

ه جلوی لبم.  بعد با یه لیوان آب میاد و   میگی 
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 درد داری؟  -

 

میذاره روی  چشمامو میذارم روی همدیگه و دستش رو 

 پیشونیم. 

 

 باید بریم تهران. تبت کم شده. بخور  -

 

. آب گلومو خراش  سم برای چی من جون میدم ویل نمییی

سم چرا. همون دو سه قلپ هم راه گلومو  میده ویل نمییی

 گرفته. 

 

یزه روی دستش و  لیوان رو  میکشه عقب یکیم از آب می 

 کنه. یم صورتمو تر 

پس  کنه. چشمای آریا ویل داره از نگاهم بهش التماس یم

نه.   لبخند می  
 نگراب 
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 میدی حالت بهیی بشه؟ بهت یه خیی خوب بدم قول -

 

یه. چش بغضم مام تو یه لحظه خیس میشه و لبام میگی 

 میدم.  رو روی هم فشار 

میذاره روی لبم و آروم نوازش میکنه. آریا این  دستشو 

اصل شبیه آریابی … روزا شبیه رویاس. شبیه آرزوها

 شناختم. نیست که یم

روزی که  آریا با اینکه دلمو تیکه پاره کرد ویل این دو 

رابر انتظارم ازش نیمه کنار هم بودیم هزار ب نصفه و 

 محبت دیدم. 

خودش … هم درده هم مرحمش… آریا هم درده هم دوا

 خودش مرحم میذاره رو زخمابی که از  آتیش میکشه و 

 سوختناش ایجاد شده. 

 

کن  با خودت؟ تو اینطوری عروسک. چیکار یم… خانم -

ی درست میشه؟  چی  
 به خودت آسیب بزب 
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 400#پارت_ 

 

 میگه:  کنه و پاکشون یم اشکام که میاد آروم

 

؟ خوببهت خیی  -  بدم خوش اخلق میشی

 

کنم. چقدر اش رو نگاه یمکنم. چشمای خستهنگاهش یم

کنم آریای کن چقدر توی چشماشه. فکر یم غم

تحمل کرده و چقدر غصه  فشار  اس. چقدر خسته

 خورده. 

کنم. به خودم که یک ماه به خودخوایه خودم فکر یم

و  گذاشتمش و  اونظور توی رفتم. به خودم که همه چی  
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ی که   ذهنم تصور  کردم که دلم میخواست نه اون چی  

 توی واقعیت بود! 

 

نه پشت گوشمچشمامو یم و  بوسه. موهام رو می  

ه توی دستش و  ی لبم رو میبوسه. دستامو گوشه میگی 

ه سمت لبش. من همینطور اشکام صورتم رو خیس  مییی

 میکنه. 

 

ش پیدا میشه اینطوری گریه میکنه؟ باید آدم بابا -

 برقیص فدات شم. 

 

 …ترسم زبونم اللاز شوک نمیتونم لبامو باز کنم. یم

 کنم. نه نمیخوام حنی بهش فکر 

 

یم  پاشو عزیز دل - من. پاشو باید بریم جنوب. می 

 دنبالش. 
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گلودرد و گریه   کنم و با صدابی که از به سخنی لبامو باز یم

 یگم: دو رگه شده م

 

؟ -
ی

 دروغ که نمییک

 

بوسه. چشمام رو تک یم یکیم بلند میشه و پیشونیم رو 

 کنه. پاک یم بوسه و اشکامو تک یم

 

گم؟ پاشو قربون شکلت مجبوریم با دروغ یم من به تو  -

 . یم دکیی  این حالت بریم تهران. رس راه می 

 

 نه بریم تهران. حالم خوبه.  -

 

خودمم دستمو میذارم کنار لمس میکنه. بازم پیشونیم رو 

 گم: یم دستش و 

 

 داغ نیستم. بریم.  -
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 جام بلند میشم که آریا هم مجبور میشه دستشو برداره. از 

 

دیشب مامان اینا رفیی  خونه. دینا رو فرستادم اونجا  -

دادم. نگران نباش حال باباتونم شکر خدا  بهش آدرسم

 خوبه. 

 

کر کنم حرفش خوام فخوام بهش اعتماد کنم. یمیم

واقعیه حنی اگر نباشه. نمیدونم چرا انقدر اضطراب دارم 

 کنم یه اتفاقی افتاده. یمو فکر 

نه که از هاجر و طاهر   کنیم و خداحافیط  یم نم بارون می  

زنیم و ازشون میگه حتما بهشون رس یم آریا بهشون

ی نو میخواد برای بچه هیچی نخرن چون یه رسی وسیله

 کنه به دردشون بخوره. داریم که مم

چرخیدن. من مثل پروانه دور آریا یم طاهر  هاجر و 

به آدما کمک کنه.  کردم آریا انقدر هیچوقت فکر نیم

روز دیدم کنم یه بخش جدیدی از آریا رو این دو یم حس

 کردم وجود داشته باشه. که حنی فکر نیم
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 401#پارت_ 

 

 خم میشه و در داشبورت رو 
ی
کنه. باز یمحی   رانندگ

ه سمتم و   میگه:  گوشیمو میگی 

 

 خاموش کردم شارژت تموم نشه.  -

 

م. بدون اینکه زیر لب ازش تشکر یم کنم و گوشیمو میگی 

و چشمام  دارم. گلومروشنش کنم تو دستم نگهش یم

 سوزه. یم

 

 …آریا -
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کنه ویل خییل گذرا. کنم. اونم نگاهم یمبهش نگاه یم

 میگه:  دستم و  دستش رو میذاره روی

 

 جان؟ -

 

 ترسم! یم -

 

میده حس میکنم حایم دارم. یه نفر که  دستمو که فشار 

همراهمه. یه شخیص که براش مهمم. احساسات بدم، 

ای که از آریا دیده بودم بچمون و حنی صحنه… ناراحتیام

ه فقط  و حرق  که بهم زده بود برام محو  میشه. یادم نمی 

کوچیک میشه که با وجود اینکه   انقدر برام بی اهمیت و 

 کنم آزارم نمیده. یم بهش فکر 

 

 ترس داره خره؟ -

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

میشه ویل ما از بخش خراب  نم نم بارون رسعتش بیشیی 

راه عبور کردیم و افتادیم تو جاده دیگه نگراب  اینو نداریم 

 که نکنه بمونیم توی راه. 

 

 نمیدونم.  -

 

دت نره که من هرچی بشه، هر اتفاقی بیوفته، اینو یا -

 همه جوره کنارتم. 

 

نیاز دارم اینا رو بشنوم. اینا رو از زبون آریای بداخلقی 

 بشنوم که هیچوقت تصورشم نداشتم بهم اینارو بگه. 

برای آریابی که … خواد مهم باشم. نه برای هرکشدلم یم

یک ماه تموم توی نبودش با عکساش رس کردم و 

ابی که خواستم ازش کردم ازش متنفر بشم. از آریسیع

فرار کنم ویل وقنی دیدمش پاهام یاری نکرد که به 

 ی آیل نرم جلو. بهونه
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 باشه؟ -

 

رسم رو با بغض تکون میدم. وقنی حرف بابا میشه من 

شکننده ترینم. باور اینکه پیداش کردیم برام عی   

 اس. معجزه

 

؟یم -  توب  مامانتو پیدا کن 

 

 دونم. نیم -

 

گوشیتم میاد روشنش   ک پیل کنم بعد آنیی  بذار یه موزی -

؟ ش داشته باشی  کن ببی   میتوب  بهش دسیی
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کنه. موزیکو رو روشن یم آریا پخش دم و رسم رو تکون یم

ین موزیکیه که تو عمرم شنیدم. همدم روز یم شناسم. بهیی

 هاشو از برم. و شبانه و تک تک کلمه

ی ماشی   و آریا دست منو پیچه تو صدای معی   ملک یم

کشه سمت خودش که مجبور میشم گوشی رو با یه یم

م.   دست بگی 

 خونه: کنه و یمخودم با صدای معی   ملک همرایه یم

 

بندی، کل وقت هابی که میخندی، مثل راه این گلورو یم -

 میشه، وقنی که چشم هات رو میبندی
ی

 ماه گرفتیک

 

انگشتام عبور بوسه و انگشتاشو از الی دستم رو یم

 ده. یم
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تو گذشته ها مو فهمیدی، حال و روزمو خودت دیدی،  -

سیدی.   کیل مهربوب  کردی که، از با من بودن نیی

 

خونه و ی بعدی رو  نیمدستمو نگه میداره و تیکه 

 به تنهابی از پخش ماشی   به گوش
 رسه: یم صدای معی  

 

 جون دلم»

 فقط با دست تو وا میشه گره ام

 از نقطه تاریک دلممن رو 

ون بکش چشم خوشگلم  «بی 

 

س خوشگلم، گره -  …هامو وا کناز با من بودن نیی

 

ی کنه؟ مگه یمیمبغض لعننی مگه گلومو ول تونم چی  

 بگم؟ مگه امون میده چشمام چند لحظه خشک باشه؟
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 جون دلم»

 بشو یه امشب رو مهمون دلم

 «راه بیا یه بار با قانون دلم جون دلم

 

کنه تا توی بارون بتونه درست شو جمع جاده یمحواس

 
ی
 کنه: رانندگ

 

من میخوام مال تو باشم، روز رو به عشق تو پاشم، یه  -

 چشم هام تو رو ببینه

 

 ی موزیکیه نیم نگاه بهم میندازه و بدون اینکه به بقیه

 کنه میگه:   توجه

 

خوام مال من باشی روزا به عشق من پاشی یه من یم -

 …ببینه چشات منو 
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ه. شعر وسط بغض خنده  رو برای خودش عوضام میگی 

 کنه: یم

 

 جون فقط بخند.  -

 

نه:   داد می  

 

من میخوام مال تو باشم، روز رو به عشق تو پاشم، یه  -

چشم هام تو رو ببینه، من میخوام گی  تو باشم، وصل به 

 زنجی  تو باشم، راز گردنبند همینه

که بخاطرش چشم هام آره مگه چشم های تو چی داره،  

 تا صبح بیداره

 

 خندم: خونه و من بلند تر بهش یمیم آروم آخرشو 

 

 خب داد نزن.  -
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 کنه. آهنگو کم یم
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ه توی دستش و میگه:   دستمو میگی 

 

یکم بخواب حال نداری به درمونگاه رسیدیم بیدارت  -

 کنم. یم

 

 بیحال لب زدم: 

 

 ها رو ول نکن به امون خدا. خوابم نمیاد، آریا بچه -
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ه. فقط صورت بابا  وقنی اینو بهش میگم بغضم میگی 

 
ی

جلوی چشممه. دوباره دیدنش برام آرزو شده. از دلتنیک

 خوام پرواز کنم سمتش. یم

 

تونم باشم. تو باشی هام نیمتو نباشی من کنار بچه -

، هرچی بخوای، هرطور بخوای یم
ی

 تونم. هرچی بیک

 

کنم و کنه. صافش یمگلوم هم درد یم  سوزهچشمام یم

 آب دهنم رو سخت قورت میدم. 

 

. باهات لج نیمداری اذیتم یم - کنم جدی دارم بهت کن 

م تو باید بچهیم هاتو ول گم. فکر کن من االن بیوفتم بمی 

؟ بخاطر منم شده  …کن 

 

ه و میگه: پره. دستم رو محکموسط حرفم یم  تر میگی 
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 خوب نیست. به زبون آوردنشم  -

 

باهاش بحث نکردم. االن موقعش نیست. شاید یه وقت 

 دیگه تونستم بهش بفهمونم ویل االن وقتش نیست. 

بتم برام  دوتا آمپول نوش جان کردم و چندتا قرص و رسی

 بود و دکیی گفت چی   خاض 
ی
تجویز شد. رسماخوردگ

 نیست. 

گوشیم رو برداشتم که مامان رو پیدا کنم و خیی رو بهش 

ش پیدا کنیم.  بدم.   باالخره یه طوری باید بهش دسیی

نتم بعد از ده بار قطع و وصل کردن وصل شد و  اینیی

انگار مامان کف دستشو بو کرده بود که بهم پیام داده 

 بود! 

ها اصل از دیدن اسمش رو صفحه شوکه شدم. مدت

 …بود که باهاش حرفم نزده بودم. گفته بود آنیی  نداره

یم هر روز  ما از محبت مادری یزیم! اصل داریم رس می  لیی

 انقدر که بهمون عشق میده! 

ی که برام  همی   که قفل گوشی رو باز کردم اولی   چی  

 فرستاده بود تمام تنم رو خشک کرد. 
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خدایا االن وقت این … عرق رسد روی کمرم نشست

 مسخره بازیای مامان نیست! 

ییی یه عکس از من و آریا کنار هم همون شب کنشت و ت

 که روش زده شده: 
ی
ی بزرگ  خیی

 

وع دوست دخیی آریافروهر بازیکن مشهور » بارداری نامشی

 «تیم میل فوتبال
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های زرد. از همونا که آریا یم خواست از همون تییی

باهاشون بیوفته توی زبونا. البته برای من مهم نیست من 

 باشه!!!  خییل بی خانواده تر از اوب  هستم که برام مهم
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یعن  ماماب  که توی این وضعیت تنهامون گذاشته و رفته 

بی نگهداری فک و فامیلش نظرش برام مهم نیست فقط 

 ی اعصاب خردیشو ندارم. اصل حوصله

وقنی پیامشو باز کردم آنلین بود برای همی   دوباره برام 

 یه عکس جدید فرستاد. 

ته ی لخت از من و آریا! البیه عکس فتوشاپ شده

 منظورم بی حجابه! با مایو و شلوارک! 

ی که مامان برام فرستاده بود با جای خایل  با دیدن خیی

ی که ازش پخش شده بود و حاال باالخره بچه مون، خیی

 ترسیدم رسیده بود. اون روزی که ازش یم

و برخورد هرچقدرم بگم برام مهم نیست ویل از رفتار 

م اهمینی نداشته کنم. هرچقدرم توی دلمامان سکته یم

مش.   باشه ویل توی واقعیت نمیتونم نادید بگی 

چند لحظه طول نکشید که تلفنم زنگ خورد و صدای 

فریاد مامان از اون سمت گوشم رو پاره کرد. اصل عادت 

داره قبل از اینکه توضیح بخواد رسم داد بکشه و شماتت 

 منه. از بچگیمم همی   بود. 
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کرد و بعد اگر سوال یم درست برعکس بابا که اول ازم

کرد. همینم میشه که انقدر برای بچه نصیحنی هم بود یم

 شون عزیز تر میشن! 

 

م از دست شماها  - ... الیه بمی  الیه بی مادر بشی دخیی

راحت بشم! آبروم رو بردی... آبروم رو توی در و 

یک میگه! ای که  همسایه بردی! شهی   خانم زنگ زده تیی

 .  .. الیه نعشم رو بکشی

 

کنه. یعن  هزار و یک جواب تو شیش میی زبونم قفل یم

آستینم حاض  دارما ویل این زبون خاک بر رس گی  کرده 

 خوره! چسبیده به سق دهنم تکونم نیم

به خودم توی همی   موقعیت قول میدم حتما برم پیش 

ی که رفتارای مامانمو با بچم نداشته  شیک چی   روانیی 

 باشم! 
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م هنوز گیجم. نه که ندیده باشما! هزارتا شبیه این خود

خیی دیدم ویل هر بار مواجهه با مامان یه ترومای جدید 

نه!   رقم می  

مون فقط یه یادگاری نیست. از بچه ایحداقل دیگه بچه

 ام و جوابمونده اونم بینی چک استفاده شده

 سونوگرافیمه! 

 

 مامان، داد نزن! وایسا بذار حرف بزنم.  -

 

ه یمآریا گوشیو از  دستم یم ذاره روی آیفون و یه گی 

کنم داره. با التماس نگاهش یمگوشه ماشی   رو نگه یم

سم مامان یه چی   بگه و ناراحتش کنه ویل نگاه آریا  مییی

 منتقل کنه. ناراحت نیست سیع داره به من آرامش رو 
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س وارد کردن هیچی برام نداره!   خیی نداره مامان بجز اسیی

 

 هان؟ انقدر بی پدر مادری؟ حامله چی یم -
ی

خوای بیک

 دروغه؟ کجاس اون خراب شده؟ شدی؟ یم
ی

خوای بیک

 کجاس اون مرتیکه بیناموس که آبرومونو برده؟

 

نگاهمو با خجالت از صورت آریا گرفتم و یه نفس عمیق 

خوام داد نزنم و جلوی آریا با مامانم آروم کشیدم. یه یم

انگار رس آورده! تند تند جیغ  حرف بزنم ویل مامان

 کشه و امون نمیده! یم

 

مامان بذار بهت توضیح بدم. اونطور که فکر میکن   -

 نیست! 

 

هان پس چطوره؟ چطوره؟ زیرخواب این و اون شدی؟  -

 ننه بابا نداری؟
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لمو از دست یم  زنم: دم و داد یمکنیی

 

د نه ندارم!!! ندارم!!! داشتم که ننم اون رس دنیا نبو  -

 …گذره! داشتم کهیم هاش چی ندونه به بچه

 

آریا دستم رو گرفت و گوشیو از من دور کرد. آروم گفت 

هیس و نذاشت ادامه بدم. دستمو آروم به لبش نزدیک 

 کرد و زیر لب گفت: 

 

 آروم باش!  -

 

بغضمو قورت ندادم و احازه دادم اشکم صورتم رو خیس 

 کنه. 

 

 اونطور با شناسنامه سفید شکمت باال  -
ی

اومده مییک

نیست؟ پس چطوره؟ کجاس اون بابای بی ناموست که 
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ش اینطور منو رسوا کرده؟ من باید انگشت نمای  دخیی

 دوست و آشنا بشم؟ باید بقیه بهم بگن؟

 

اریا انگشتش رو جلوی بینیش نگه داشت که من سکوت 

 کنم: 

 

 خانم مرادی، سلم...  -
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 و داد: مامان با مکث جوابش ر 
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 سلم!  -

 

اومد. مامان در سکوت! من که میدونم ی هیچی نیمصدا 

 رسه و جیغ جیغاش مال منه! فقط زورش به من یم

م جلوی بینیم و چند بار محکم به اینور دستمال رو  میگی 

ه و با اخم آروم میگهاونور یم » کشم که آریا دستمو میگی 

 مخاطب قرار میده.  و بعد مامان رو « یواش

 

 آریا هستم خانم مرادی.  -

 

 بله متوجه شدم.  -

 

هات ی من بیا باال رس بچهبیا از اینم طلب داره. خب ننه

 
ی
کی     مجبور نشن ول و ویلون بشن خونه این و اون زندگ

 تهشم صیغه مردم بشن شکمشون باال بیاد! 
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کار همیشگیشه. یعن  …  بی موقع، اعصاب خرد کن

رو در مقابل بچه ام انجام ممکنه من مادر بشم و این کارا 

ی من از دستم کلفه ندم؟ ممکنه یه روزی بشه بچه

 نباشه؟

من بعد از سقط حالم بد بود چون یه تیکه از وجودم 

متعلق به عشقم بود کهوجودمکنده شده بود. یه تیکه از 

تونستم و یادگاریش بود رو دیگه نداشتم. عشفی که نیم

اصل عشفی که به خودشو داشته باشم و میخواستم ح

 آریا داشتم رو همیشه کنارم داشته باشم. 

ی مادر من از مادر شدن خوشحال نبودم. اصل من آماده

های مهم تری داشتم که بچه  شدن نبودم. انقدر چی  

فت تو اخرین مرحله. ویل عبور از این  داشیی  برام می 

 ی روچ برام اصل شدب  نبود. مرحله

 

م که زودتر باهاتون صحبت خوامن ازتون معذرت یم -

وغ وجود نداره. قطعا من از همه  نکردم. چی   نامشی

 بیشیی حواسم به زندگیم هست. 
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ی هم براتون مهمه؟ -  شما مردا مگه چی  

 

دونم ویل برای من مهمه. باید بنده مردای دیگه رو نیم -

تون رو ازتون خواستگاری  رسیدمزودتر خدمت یم و دخیی

اییم ط اینطور ایجاب کرد که شما هم کردم ویل رسی

 .  حضور نداشته باشی  

 

مامان انگار از این ادب و شخصیت آریا جرأت گرفته 

 میگه: 

 

مادره؟ و رسویم داره! مگه این بچه بی پدر  هرچی آداب -

 خوای برو زن بگی  بچه دار شو! بچه یم
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 ای در کار نیست. خانم مرادی بچه -

 

ام؟ هنه جا نوشیی  دنی   دی من بچهحتما فکر کر  -

؟ اس! فردا شکمش بزرگ شه باز یمحامله توب  پنهون کن 

 . تون رو گذاشیی   همه جا عکس و خیی

 

م که آریا با اخم مانعم میشه. یم خوام میخوام گوشیو بگی 

؟ اصل  بگم بجای اینکه فکر بابام باشی فکر بچه من 

ه به معلوم نیست فکر بچمه یا فکر سیسموب  ای ک

 …گردنش میوفته

 

ما زیر نظر رسانه هستیم. همه روی زندگیمون زومن.  -

ی مینویسن راست باشه.   دلیل نمیشه هرچی  
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البته این بار که راسته و من واقعا حامله بودم. فکر 

ه. یعن  آیل خواهر دار میشد؟ یم  کردم دخیی

 

 زد بگی   دامادم بعد به  -
لطفا به هرکس که بهتون حرق 

سه! خدمتت  ون می 

 

چقدر عجیب بود. پذیرش … دامادم! چقدر غریب بود

ترین اتفاقی بود که باید آریا با این شخصیتش عجیب

 کردم. باورش یم

سم. از این شیک که از این جمله ها توی دلم میوفته مییی

و کرد و من هزار این آریابی که داشت برای دلم سیع یم

 ترسم. یمیک فکر میومد توی رسم

س ای که همه چی   خوبه باز پای م باز همون لحظهمییی

سم آریا فقط برای دلخوشی من  ستاره باز بشه. مییی

 اینطور ادا دربیاره. 

 

 چی بگم واال شما جوونا روی ماهارو سیاه کردین.  -
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 دیگه حرصم درومد، رسم رو بردم جلو و گفتم: 

 

 و مامان جان روی کش سیاه نیست من یه دخیی عاقل  -

م به شفیی بالغم  ی  میتونم برای زندگیم تصمیم بگی  و کیی

 و گل باقایل و عمه داییاش هیچ ربیط نداره! 

 

 باز ادامه دادم: 

 

االن جای اینکه فکر بابا باشی که پیدا شده! نشسنی  -

مثل نگران من و زندگییم؟ مرش مامان جان نگران 

آبروتون نباشی   بگی   تردش کردم کاراش به من ربط 

 نداره. 

 

گوشیو قطع کردم و جلوی نگاه متعجب آریا چرخیدم 

 .  سمت شیشه و اشکام گوله گوله اومد پایی  
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بچرخونه سمت خودش و مجبورم کنه  سیع کرد رسم

کنم نگاهش کنم. من فقط سیع دارم آروم باشم، سیع یم

 مغزم پر از فکرای ناجور و دردناک نباشه. 

 

 و بشه ها! کک میک! نبینمت دماغت اینطوری شیش کیل  -
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ه که میگه: بغضم شدت یم  گی 

 

ک زدی! خودتو  - جمع کن  اه اه انقد بدم میاد غمیی

. صد سال جلومونه ها. 
ی

 اسمارتی   رنیک
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 صد سال دیگه یم -
ی

؟خوای زندگ  کن 

 

 باال و میگه:  اندازهیم اش رو شونه

 

-  .  مگر بیشیی

 

-  !  فسیل میشی

 

 میگه: و اونم جدی  خندمبه پی  شدنش یم

 

مرد رسحایل میشم. از اینا که تو  - . یم ثبتگینس پی   کی  

 

ه و   چسبونه به لباش: یمدستمو میگی 
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میگه من میخوام کنار من باشی که من پی  بشم  شاعر  -

 تو پی  زن گوشام سنگی   بشه اما باز بگم ساز دلتو بزن

 

 زنم و میگم: با تردید بهش لبخند یم

 

 م نکن. پشیمون -

 

نه و دستم رو میذاره روی چشماش.   لبخند می  

 

*** 

 

جوشه. سوار یه وانت دو کابینه دلم مثل سی  و رسکه یم

ریم. دینا تمام میشیم و به سمت آدرش که دینا نوشته یم

مدت سکوت کرده و چشماش از شدت گریه پف کرده 

کرد. انقدر پوست لباشو  بود و هر چند لحظه فی   فی   یم

 افتاده.  که دیگه به خون  کنده
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دونیم بابا پیش یه خانم دقیقا نمیدونیم چی شده. یم

مسنه و فقط تونسته به خونه زنگ بزنه. اونم خودش 

شماره تلفن خونه رو داده و از شانس بعد از چندین … نه

و چند بار تماس گرفیی  یه بارشو دینا خونه بوده چونکه 

 خواسته وسیله برداره. یم

ه اون روستابی که بهمون آدرس داده بودن تو تا رسیدن ب

 بغل آریا چشمامو بستم. 

دونم فکرم باید کجا باشه! پیش بابا، مامان، دینا، آریا نیم

ها! حنی به دوستامم خیی ندادم که کجا یا اصل بچه

هستم. کسابی که یک ماه بدون هیچ چشم داشنی کنارم 

 بودن و برای حال خوبم تلش کردن. 

گذشتیم و افکار های خایک و بی آب و علف یماز جاده

 داد به یه هدف مشخص برسم. ی من اجازه نیمپراکنده

 

 آرتا امسال کلس اویل میشه.  -

 

کنه. این فکر جدید آریا دم گوشم با اوهوم آروم تایید یم

 کنه. بیشیی از قبل. ذهنمو مشغول خودش یم
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 ثبت نامش نکردی؟ -

 

 کنیم. ی آرتا فکر یمعد به مدرسهبذار به پدرت برسیم ب -

 

 گم: با بغض یم

 

؟ -  تورو هم اسی  کردم. کار نداشنی
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اس. انگار فکرش مشغوله و من به زور دارم صداش گرفته

 کشم. ازش حرف یم
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 مهم تر از تو نه.  -

 

توضیح نمیده. کاش زودتر برسیم به بابا و یکیم آروم 

نداشته باشم آریا یه باهام  بشیم. برسیم که من انتظار 

ه.   حرف بزنه و وقنی کوتاه جوابمو میده دلم بگی 

ونو نگاه یم کنه و با کنار نگاهمو میگردونم سمت دینا. بی 

ه. خواهر حساس من دینا به روی … ناخنش ور می 

خودش نمیاره ویل تو چنی   موقعینی معلوم میشه که 

 چقدر عاشق باباعه. 

خییل … حس بی رسپنایه حس بچه یتیم بودن دارم،

 .  سخته خونواده داشته باشی و نداشته باشی

 

 ترسم! یم -

 

؟ -  از چی
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کنه و من تو اوج گرما اونم جابی آریاس که ازم سوال یم

 لرزم. مثل جنوب که حنی بادش هم گرمه به خودم یم

 

 دونم. ترس توی وجودمه. نیم -

 

 …دنی    -

 

 هوم!  -

 

میذاره کنار صورتم و همونطور که توی بغلشم دستشو 

کشه کنه. پشت دستشو یمموهامو زیر شالم مرتب یم

 کنار صورتم و میگه: 

 

چی   درست میشه. به خودت میای یکیم صیی کن همه -

 رفته. ی اضطرابت یهو میبین  همه
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سیم جلوی در یه خونه ای که جلوی درش با باالخره می 

های اونجا یه ی خونهحصی  پوشونده شده. همه

از همدیگه قرارداره. دیوارا فکر کنم  و با فاصلهاسطبقه

 ها همه کوچیک و نقیل. گله و خونه  از خشت و 

 

 رسیدیم؟ -

 

ی خییل قشنگ داره سوال آریا از راننده که یه لهجه

 کنه و اونم میگه: یم

 

 کنم مطمی   بشیم. جاست. من صیی یمآره همی    -

 

الن داشتم حرص خود مرد هم پیاده میشه. من  که تا ا

دم رسی    ع تر برسیم از شدت اضطراب نیم تونم می  

 خودمو تکون بدم. 
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ه پایی   و من به سخنی دنبالش راه میوفتم.  آریا هم می 

سم اشتباه شده باشه و بابا اینجا نباشه. یم ترسم مییی

 امیدم ناامید بشه و همه چی   بدتر از این  که هست بشه. 
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 بهم اطمینان میده و بهم این جرات رو  آریا با چشماش

 حرکت بدم و باهاش برم. میده که پاهام رو 

لباسای خوشگل که به  یه خانم پی  با صورت چروکیده

 حصی  رو کنار زده. و  نظرم محیل میاد اومده جلوی در 

ی بلند به تنشه و رورسیش به قدری بزرگه که با یه جامه

لوتاش تا روی شکمش وجود اینکه انداخته پشت ویل ج

 رسیده. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

ی به پا نداره و روی دستاش نقش حنا مشخصه.   چی  

موهای سیاهش کیم از زیر رورسی اش مشخصه و رنگ 

 داره. 
ی

آبی لباسش با سوزن دوری های قرمز ترکیب قشنیک

های روی ها و رنگبه قدری زیباس که محو لباس

 شم. لباساش یم

 جابی و کاش اولی   
ی باریه که میام چنی   تو موقعیت بهیی

م. تونستم از زیبابی بودم و یم  هاش لذت بیی

 

م داخل و بعد دینا و آریا. وقنی  با تعارف زن اول من می 

ش رو یمگوشه بینم دلم ی خونه تن مریض توی بسیی

تونم همی   فاصله هم یم هزار هزار تیکه میشه. من از 

بابامو تشخیص بدم. حنی اگر صورتش مشخص نباشه. 

 خودمه! بابای 

من کی   و دینا زودتر از اشکام بی مهابا صورتم رو خیس یم

ه سمتش.  میدوعه و   می 

 

پشم اطراف کوه پیداش کرده بود. غرق خون بود وقنی  -

 …اومد اینجا
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برنگشتم ببینم اون خانم داره چی میگه. رفتم و دوزانو 

کنار بابا نشستم. صورتش هنوز زخیم بود. به پاش یه 

سته شده بود و زیرش هم بالشت گذاشته چوب ضخیم ب

 بودن. 

دینا که همون اول زد زیر گریه ویل من داشتم آروم آروم 

 کردم. گریه یم

ی بابا رو گرفتم توی دستم و خم دست کثیف و خراشیده

شدم روش. بوسیدم و بوسیدم. دستاش زخیم بود. انگار 

رسید های درخت گی  کرده باشه. به نظر یمبه شاخه

اش میون خاک و هاس حمام نکرده و این مدت همهمدت

 بوده. خل 

 

 کش نبود؟  هیچ نشوب  از  -

 

نه شاید راهزنا کتکش زدن رهاش کردن اونجا. خییل  -

 خطرناکه. نباید همینطور راه بیوفنی وسط جاده. 
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گوشم اونجاست ویل هیچی جز پیدا شدن بابام برام مهم 

ها وام ساعتخنیست. دلم براش انقدر تنگه که یم

 بشینم و نگاهش کنم. 

کنم. خوره و رسی    ع نگاهش یمدستش توی دستم تکون یم

هاش موهاش سفید شده. خییل بیشیی از قبل. ریش

بابا هیچوقت روی صورتش ریش نداشت ویل … درومده

 هاش درومده. حاال قشنگ ریش

 

الیه قربونت برم کجا بودی نصف جونم کردی؟ کجا  -

 بودی فدات شم؟
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دونم خوابه یا بیهوشه. هزار و یک سوال توی ذهنمه. نیم

 …اسزخمای بدنش تازه

 اس! های بدنش تازهخراش

که خییل وقت   خون روی دست و صورتش نشون میده

 نیست این بل رسش اومده! 

پس این همه وقت کجا بوده؟ کجا بوده که ازش خیی 

 نداشتیم؟ چه بلبی رسش اومده؟

 ید باور کنم که بابا دخیی عزیز دردونهیعن  با

 اش رو با اون همه بدیه ول کرده وبود و رفته بود؟

تر از این فکر رساغ نداشتم. من هنوزم اصل نشدب  

 …مطمئنم بابا مجبور شده وگرنه

کنه من و دینا هول همی   که الی چشمش رو باز یم

اش قطع میشه و من بدون هیچ توجیه میشیم. دینا گریه

م روش و بغلش یممی بوسم و دست کنم. صورتش رو یمیی

هاست شونه زده کشن روی موهاش که انگار مدتیم

 نشده. 
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 مرگت بشه توی این حال و روز نبینتت. دنی   پیش -

 

کنه. لبش کشم چشماشو کامل باز یمیکیم که عقب یم

خواد نیم خی   بشه که بهش خنده و به رسفه میوفته. یمیم

 . اجازه نمیدم

 با صدای گرفته میگه: 

 

 کردم زنده بمونم روی ماهتون رو ببینم. فکر نیم -

 

انگار یه خنجر فرو کردن توی قلبم. دلم براش هزار تیکه 

شد. چه بلبی رست اومده بابا جون من که چنی   حرق  

؟ ب   می  

 

 بلت به جونم.  درد و  -

 

ه. دستشو یمگریه م توی دستمو ام شدت میگی  گی 

 بوسم. یم
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ی نیم -  خوام. خداروشکر دیگه از خدا چی  

 

ریختم و دینا سکوت کرده مثل همون قدیما. من زبون یم

ی یم کردم دینا هم درونگرا بازی درمیاورد و از بابا دلیی

ه ویل سکوت یم کرد. آخرشم همه میگفیی  بابا عاشق دنی  

 من شک ندارم هردومون رو به یه اندازه دوست داره. 

 بابای عزیزم. … بابا فرهاد من

 

 کجا بودی بابا؟  -

 

 میگه:  بنده و چشماشو با همون لبخندش یم

 

و بهتون میگم.  -  رس فرصت همه چی  

 

است برامون چای نواز که اسمش سلیمهخانم مهمون

کنه رسجاش بشینه. احساس میاره و بابا هم سیع یم
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نشسته ویل راض  به  کنم خییل درد داره و به سخنی یم

 نیست. خوابیدنم 

 

ن. بابا که از عشقش یم آریا و بابا خییل زود با هم خو  گی 

شناخت با دیدنش گل از گلش یم به فوتبال آریا رو 

 شکفت. 

 

 دوب  تمام بدیه رو آریا داده؟بابا یم -
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 زنه: یم آریا تشی 
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-  !  دنی  

 

پرسم ببینم این کنم. با چشمام یمبا تعجب بهش نگاه یم

 اش مواجه میشم. زدنش برای چیه که با چشم غرهتشی 

 دروغ که نگفتم خب! 

 

 کدوم بدیه؟  -

 

بابا انگار اصل روحشم از این ماجرا خیی نداره. من هر 

 لحظه دارم بیشیی متعجب میشم. انگار از غار درومدم! 

 هارو امضا زدم. خوبه جلوی خودش سفته

 

 دیگه. بابا همون بدهیت که من بخاطرش سفته دادم  -
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ه توی همدیگه. چایش رو میذاره توی نعلبیک  اخماش می 

 کشه. هاش یمو دسنی به ریش

 

 چی شده؟ -

 

یعن  اکیی اومده رساغت که بدیه رو دادی؟ یا پلیس  -

 فرستاده؟

 

کنه و لنگه! اینجا دیکه دینا مداخله یمیه جای کار یم

 میگه: 

 

 ارو بده. هکرد که بتونه بدیهدنی   شبانه روزی کار یم -

 

خوره ذاره روی رسش. یکم تکون یمبابا کف دستش رو یم

 و بعد میگه: 

 

 خام بر رس من.  -
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!!! خدا نکنه! این چه حرفیه یم -  زنی  

 

بابا توی فکره رسش رو گذاشته روی دستش و به جلو 

ای نامفهمون میگه و آریا کنار  خم شده. زیر لب یه چی  

 زنه: دستم لب یم

 

ی رو بیان کردی!  اصل کارت درست -  نبود چنی   چی  

 

 مگه دروغ گفتم؟ -

 

 از الی دندوناش میگه: 

 

ی این مسئله من و تو جدای از همیم؟ بعد درباره -

 کنیم. صحبت یم
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بره. خب اونموقع که بدهیم یمفرو  حرفش منو توی فکر 

رو داد هیچ صنیم باهام نداشت. حنی این محرمیت 

ی نداشت توی صنم داشتنمون.  چرت و پرت هم تاثی 

 کردم صنیم پیدا کردیم! من ییک دو روز بود که حس یم

 

من بخاطر اون بدیه کوفنی این بل رسم اومده اونوقت  -

این نامرد بی همه چی   از شما پول گرفته؟ جلوی خود من 

 پارت کرد! شما هم راحت بهش پول دادین؟ هارو سفته
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یم. بابا از عصبانیت و دردی کنمن و آریا گیج نگاهش یم

 کنه. پیچه صورتش رو جمع یمکه تو تنش یم
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 بابا جونم حرص نخور. درد داری؟ -

 

زنه. بابا دستشو روی پای دینا میذاره و نیمچه لبخند یم

های پازل داره کنار هم آریا اخمش رفته تو همدیگه. تیکه

 چیده میشه و یه دید کیل بهمون میده. 

 ی دست یه احمق بودیم. بازیچهانگار همه مون 

ه بگم بازیگه  ی دست خودمون. شایدم بهیی

وع میکنه به تعریف کردن انگار یه سطل آب  بابا که رسی

 یخ روی رس من خایل میشه. 

 

 دقیقا داستانتون چی بوده؟ -

 

 مخاطبش قرار میده: بابا این بار آریا رو 

 

مرتیکه حرومزاده منو فرستاد دنبال جنساش.  -

کنه ویل قرارمون این بود که چند ستم خلف یمدونیم
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روز جای خودش باشم برگردم تهران چون خیلیا بهش 

. کارشونم قاچاق شکلت و این مزخرفاته از  شک داشیی 

 بندر میاد. 

 

بابا صداش گرفته، قربونش برم که عصنی شده و حرص 

 میخوره. قلبم داره از جاش درمیاد. 

 

 معامله صد رس سود داشته!  -

 

ابا محکم پوف کرد و دست از خوردن کشید. قشنگ ب

 بهم ریخته بود. 

 

 عیب نداره آقا فرهاد. همی   که سلمتی   مهمه.  -

 

 خی  ببین  جوون.  -
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شاد من شکسته شده. این مدبی که  بابای رسزنده و 

 و سالش.  ندیدمش قشنگ ده سال اومده روی سن

جنوب به همون قشنگیه که انتظار دارم. 

 وست داشتن  و همونقدر گرم و صمییم. دهمونقدر 

ی کوچیکش یه روزی که میمونیم پیش سلیمه و خونواده

مردمش میکنه. حیف که  من رو عاشق جنوب و 

 مجبوریم برگردیم ویل شکر که دیگه بابام رو دارم. 

 

*** 

مامان که فهمیده بود بابا پیداش شده خودشو رسوند به 

هم اومدن پیش ما و تهران. به اضار آریا بابا و دینا 

هیچکدوم نرفیی  خونه تا مامان هم بیاد و برای خونه یه 

 فکری بکنیم. 

محل شده بود و اون سگ  هابی که تویبخاطر آبروریزی

سیبیل حیثیت نذاشته بود بابا دوست داشت خونه رو 

 کنیم.   عوض
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کشون میشمنیم  مشیی
ی
نگران … دونم چرا نگران زندگ

اگر جای بابا بودم هیچوقت اش با مامان. من رابطه

 شدم زندگیمو با مامان ادامه بدم. حاض  نیم
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 …دنی    -

 

ان. حنی ها از شلوغ  خونه و حضور من هیجان زدهبچه

آیهان که همیشه توی خودشه و کاری به کار من نداره 

 شور و شوق داره. 

هر چند دقیقه یه بار وساییل که توی نبود من خریدن رو 

 چسبونن. یارن بهم نشون میدن و خودشونو بهم یمم
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کنه. یه آیل که دقیقا شبیه چسب دوقلوعه و منو ول نیم

چسبونه که انگار قراره برای بهم یمطوری خودشو 

 همیشه برم. 

چشیده نه یک بار بلکه ام حق داره. طعم رفیی  رو بچه

انگار دوبار مادرش رو از دست داده. یک بار ستاره و یک 

 ار هم من. ب

 

 جانم؟ -

 

 چند لحظه میای؟ -

 

کنم یه یمبینم. حسنگاه سنگی   بابا رو روی خودم یم

ی که سختشه  ی توی نگاهش هست. یه چی   چی  

 اش باهام صحبت کنه. درباره

م سمت  بوسمش و همونطور که آیل بهم چسبیده یم می 

اتاق خواب. اتاق خوابی که با ناراحنی و دیل شکسته ازش 

ون ویل توش پر از خاطرات خوب بود. اومد  ه بودم بی 
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 خوام ببندم که آریا میگه: در رو پشت رسم یم

 

پیدا کن بیار به خاله دنی    آیل بابا برو دفیی نقاشیتو  -

 نشون بده. 

 

نه مثل اینکه رگ خواب آیل رو هم یاد گرفته. یه چی   

 .  میگه که خودش بخواد از بغلم بیاد پایی  

ون. ببندم یم رو  قبل از اینکه در   و ذارمش زمی   یم  ره بی 

 

 حاال ببند.  -

 

… کنه! لعننی بندم منو پشت در خفت یمرو که یمدر 

 خر! … دوست داشتن  

این بار متفاوت … بوسه! این بار با خندهلبم رو عمیق یم

ذاره پشت گردنم و که بوسیدتم. دست یماز هر باری

 ده. یمموهام رس انگشتاشو از همونجا الی
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پامو میذارم روی پاش و این لذت هیجان انگی   و قلبای 

کشه عقب و کنم. با خنده یمدامبویل مونو قطع یم

 میگه: 

 

 یک ماه ازت طلب دارم.  -
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کنم تا یکم بهش نزدیک تر بشم. این بار من پامو بلند یم

پیش قدم میشم ویل نه برای بوسیدنش برای گرفیی  لباش 

 دندونام: الی 
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ون. شوت یم پس بگو چرا بچه رو  -  کن  بی 

 

مانع گاز گرفتنم میشه. این  دهنش و  کشه تویلبمو یم

 زنم از دستش خلص بشم. و پا یم منم که دست

 

 کارت داشتم خره!   -

 

 کارات خاک بررسیه دیگه.   -

 

کشه یل عقب نیمخنده و این یه بوس آروم میکنه و یم

 میسته. توی همون فاصله وای

 

تا مامانت بیاد برو هرچی توی اتاق خودت هست بیار  -

ات. اگر کمک اینور، اونجا رو آماده کن برای خونواده

 خوای بگم مهتاب بیاد. یم
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ه. یه رسی از وسایلم توی  دلم اتاقه. یه نفس عمیق میگی 

 میگم: کشم و یم

 

 زشت نیست؟ -

 

 چی زشت باشه؟ -

 

 با تردید بهش میگم: 

 

ام اینجا باشن. حتما منم باید پیش تو نکه خونوادهای -

 بخوابم. 

 

و میگه و خییل  رسش رو به معن  نف  به باال میده

 میگه: جدی

 

ا رو خوام پیش زنم باشم دیگه بقیهواال من که یم -  ی چی  

 دونم. نیم
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ه بی   دوتا انگشتاش یم کنم که لپم رو یم پروبی نثارش گی 

 کشه. یم و 

 

 کندی بیشعور!   آی آی -

 

 خودمه.  دنی    آهاااااا  -

 

 اداشو درمیارم:  کنم و چشمامو چپ یم

 

 خودمه دنی   خودمه! مسخره کندی! دنی    -

 

خنده. چشماش دیگه غم نداره. از آریابی که یم از ته دل

 
ی
ی حرکاتش همهتک اجزای صورتش و تکاز درموندگ

ی نیست. یم  ریخت خیی
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 دمه حرفیه؟آخ خدایا شکرت. مال خو  -

 

 مال خودمه انگار سند شیش دنگ زدی.  -
ی

یه طور مییک

 حاچی یه رهن یه ساله که این حرفا رو نداره. 

 

ه توی دستش و میگه:  ام رو چونه  میگی 

 

من اون زبونتو بخورم دیگه نتوب  بلبل زبوب   آخ آخ -

 .  کن 

 

دونستم خوای؟ یمای خاک بر رست زن رهن  الل یم -

یای عجیب غریب پیدا کردی به یه نحوی فرار  فانیی 

 کردم. یم
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ه و میگه: گاز یم  لپم رو   گی 

 

م.  -  غذا نذار من میگی 

 

و بیدار شدیم دیگه  همه مون چند ساعنی خوابیدیم

ه و من  کنه و ی راهم نیستیم. آریا عذرخوایه یمخسته می 

 ها. مونم با بچهیم

 
ی

میارن و نقاشیشون رو  فیی د و  هر سه تاشون مداد رنیک

کی   منم اول اتاق رو برای جلوی تلویزیون پهن یمهمه رو 

مبابا اینا آماده یم  شینم. پیششون یم کنم بعد می 

 

شینه و مشغول بیی   آرتا میاد پایی   پام یمکه منو یم  همی   

ی نشونم میده و ازم نقاشی یم شه. هر چند لحظه یه چی  
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ون زدن از خط  خواد. نقاشیشنظر یم رو که بدون بی 

 های هندش که یاد گرفته. رنگ کرده و شکل

 

 پش خوبیه.  -

 

دزدم. اینجای کنم و ازش چشم یمیه لحظه به بابا نگاه یم

 کار سخته! حاال نمیشه از این مرحله عبور کنیم؟ 

 

 زیر لب اوهویم میگم که دینا به جام جواب میده: 

 

 هه. خییل بابا خیلیا! انقدر ما -

 

و  م که حداقل جریان این یه ماه اخی  بهش چشم غره می 

نریزه براش روی دایره! دینا هم حول میکنه یهو ساکت 

 میشه. 

 

 دوسش داری؟ -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

اض میگم:   با اعیی

 

 ای نداری؟ا بابا! حرف دیگه -

 

 میخنده و میگه: 

 

 نه واقعا.  -

 

 این بار همه مون با هم میخندیم که بابا میگه: 

 

 بینم. ام و عروس شدنتو یمکه زنده  خداروشکر  -

 

بوسه که آرتا در کشه سمت خودش و یمرس دینا رو یم

 نقش قاشق نشسته ظاهر میشه: 
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تونم یم خاله دنیس بابام گفته دوست داشته باشم -

 بهت بگم مامان. 

 

 ببینم چی کشیدی؟ -

 

میان. خندن. آیهان و آیل هم جلوتر بابا و دینا واضح یم

چسبه به مبل و آیل هم آویزون تر از قبل روی آیهان یم

 من لم میده. 

 

خوای عروس بشی برای همی   من دنیس بابام گفت یم -

 تورو کشیدم که عروس شدی. 

 

نه این بچه قصد داره منو رسوا کنه! دیگه بابا و دینا غش 

. ها هم یه بهشون نگاه یمکردن از خنده و بچه  کی  

 

 . بذار برم نقاشیمو بیارم -
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ره سمت اتاقش که یه نفس راحت آرتا بدو بدو یم

 کشم و بابا میگه: یم

 

 گ خرس گنده شدی؟!   -
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 ا بابا!  -

 

وع یم کنه آرتا با یه نقاشی به سبک خودش برمیگرده. رسی

 به تحلیل کردن. یه مرد قد بلند رو نشون میده و میگه: 
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 …این باباعه -

 

ه دست آریا به سمتش درازه س کوچییک کبعد دخیی بچه

خطویط که کشیده کامل نشون میده. با همون خط و رو 

کوچولو هم کشیده. این دخیی   مشخصه که خودشون رو 

 بی شک آیلعه. 

 

 …آیل و اینم تو -

 

 … کنارشون هستممن هم

 

وقنی نبودی خییل دلم برات تنگ شده بود. خانم  -

. من بهش کننقاشی  تون رو مربیمون گفت خونواده ی  

امون این گفتم دنیس پیشمون نیست ویل خونواده

 شکلیه. 
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م توی بغلمهر سه تاشونو یم میکشم. به دنیا  و بو  گی 

نیاوردمشون ویل معن  زندگیمن. مادرشون نیستم ویل 

بیشیی از ستاره دوسشون نداشته باشم کمیی ندارم  شک

 ندارم. 

 

؟من عاشقتونم یم -  دونی  

 

 م. منم عاشقت -

 

میکنه و از توی بغلم خودشو  ابراز  عشقشو آیهان با اخم

ون دستاشو دو یم  میگه:  کنه و یم باز  بدنشطرف کشه بی 

 

 ام! من هباپیما  -

 

 و ویژ به ضعت یه هواپیمای واقیع میدوعه! 

 

*** 
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بیشیی … بینم! دلم براش تنگهها یمبعد از مدت مامان رو 

ی ناراحتیام رو یادم کنه همهیم از تصورم. وقنی بغلم

ه. انقدر گریه و  کنیم که آیل رو هم به گریه یم زاری می 

 کنه. یموامیداریم و آیهان هم با تعجب نگاهمون 

 

خونه و یم چای رو  ذارم روی می   نهارخوری توی آشیی 

 میگم: 

 

 میشه بیاین اینجا چای بخورین.  -

 

خونه و   میگه:  آیل اولی   نفر میدوعه سمت آشیی 

 

 من چای.  -

 

و آیهان هم با حرکنی انتهاری خودشو لی    آرتا پشت رسش

خونه و درخواست چای  میده.  میده کف آشیی 
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 زنن رو به دینا میگم: رو که یم زنگ در 

 

؟ یا مهتابه یا آریا. باز یم -  کن 

 

 مامان میگه:  میشه و  بدون حرف دور 

 

 هزار ماشاال چقدر انرژی دارن.  -

 

تون ریختم صیی کنی   رسد بشه صداتون کنم برا -

 بخورین. 

 

 خواد. من االن دلم چابی یم -

 

 سوزه. ببی   چقدر داغه. نمیشه که خوشگلم دهنت یم -
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م دستم و خم میشم جلوی آرتا. یه فنجون میگی 

مش جلوش و میگم:   میگی 

 

 سوزی. یم لبت بهش بخوره -

 

-  !  دنییییی  

 

 

 

 

 

 418#پارت_ 

 

کنم و بابا به اوضاع و احوالم دستم جابجا یمآیل رو توی 

 خنده: یم
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 ببی   خودشو تو چه دردرسی انداخته!  -

 

ی که مامان میگه تشتک  پرونه! هامونو یمچی  

 

عوضش با باسن افتاده وسط دیگ عسل. کل دنیا رو  -

شد. از وسط یالغوز گشت همچی   بخنی نصیبش نیمیم

 یم
ی
 رهاد خان. کنه فتپه اومده زعفرانیه زندگ

 

دونم چرا وسط جیغ کشیدن آیل و چای خواسیی  آرتا نیم

باید مغزم بره بیِ طعنه و تیکه دار بودن حرف مامان! 

ای نکنم چی مثل االن من همچی   برداشتای احمقانه

 میشه؟ آسمون به زمی   میاد؟

 

 دنی   جان عزیزم با شما هستم!  -

 

ی داده ها! میبی نه بچه ها خدایا آریا این وسط چه گی 

کی   باز اضار داره برم جلوی در. دارن خودشونو پاره یم
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ی جدیدش رو باید از رسش بندازم این عادت مسخره

 کاری کنم. تونم هیچچون اینطور مواقع من نیم

 

 تونم. تونم عزیزم نیمنیم -

 

میدم دستش و چای آرتارم که رسد شده ی آیل رو شیشه

ن. میدم بهش تا باالخره یکم آرو   م بگی 

ه که یه مامان بلند میشه و یم خواد آیل رو از بغلم بگی 

 کنه. کشه مامان هم عقب نشین  یمجیغ بنفش یم

تونم خودمونیما وقنی خودم تنها باشم چقدر راحت تر یم

 کنم، وقنی کش هست بچه
ی
ها واقعا از بهشیر  رسیدگ

لم خارج میشن.   کنیی

 

م بینم آریا هنوز نیومده هموقنی یم ونطور بچه به بغل می 

ون و چشمم رو میندازم سمت در ورودی.   بی 

بینم که قطعا یه آریا پشتش یه سبد گل خییل بزرگ یم

 پنهونه! 
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 دینا هم مثل مجسمه وایساده اون سمت ترش. 

 

ه مگه؟ -  چه خیی

 

یف فرما شدن.  -  چه عجب عروس خانم تشی

 

 دقیقا درست حدس زدم صداش از پشت سبد میاد. 

 

. زنه نیمزیزم آیل غر یمع -  تونم بذارمش زمی  

 

ام آیل لعننی همچی   سفت بغلم میکنه که خودم خنده

ه. یمیم . خواد مطمی   بشه که نیمگی   ذارمش زمی  

 

دیگه آریا رضایت میده و دو دسنی سبد گل رو میاره توی 

 خونه. 
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 دینا جان اونم بیار داخل.  -
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کنم از سنگین  سبد گل داره د حس یمآریا که جلوتر میا

های رز قرمز خییل کنه. یه سبد بزرگ پر از گلهن هن یم

ه.   تی 

 ناخوداگاه لبخند روی لبم میاد. انقدر زیباس که

 

 خوش اومدی.  -
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ذاره روی زمی   و خم میشه دیگه جون نداره. سبد رو یم

 روی صورتم. 

بابا از کنم که مامان و یهو شوکه میشم و خدا خدا یم

ون.  خونه نیومده باشن بی   آشیی 

 

 خوام. بابا منم بوس یم -

 

چسبه به رسونه و یمپشت بند آرتا آیهان هم خودشو یم

 پاهای آریا! 

ان. حنی اگر تا االن خداوندا اینا دیگه نهایت آبرو ریزی

ی ندیده بودن االن دیگه فهمیدن  …چی  

 

دیگه هم  کنه و با دستآریا با یه دست ءیهان رو بغل یم

 آرتا رو. 

 

؟چابی  -  تونو کجا گذاشتی  
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 هرکدوم به یه سمنی اشاره کردن که بهشون گفتم: 

 

 بدویی   بردارین یا بدارین روی می   یا بخورین.  -

 

خداروشکر حداقل از من ییک حرف شنوی دارن. هرچی 

. رسی    ع از بغل آریا میان پایی   و  بگم اطاعت میکی  

 میدوئن سمت چابی هاشون. 

ش مامان و بابا رو یمبعد  شنوم و توجهم سلم و احوالیی

ین  توی دست دینا جلب میشه. به جعبه  ی شی 

 

ه؟ -  چه خیی

 

پرسم ویل آریا یه طوری بلند جواب میده آروم از آریا یم

که جای اینکه جواب من باشه مشکلت ذهن  همه رو 

 حل کنه! 

 

 ی خواستگاریه دیگه! جلسه -
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 خواستگاری؟ -

 

 روم در گوشم میگه: آریا آ

 

ین نه پس یم - خوای اول ختنه رسون پش بعدیمونو بگی 

 بعد بریم رساغ خواستگاری. 

 

ی بابا و دینا نگاه متعجبم رو سمتشون صدای خنده

ه بغل برمیگردونه و آیل هم سیع یم کنه از بغل من بیی

 باباش. 

 

 خسته نشدی شیش تا پش داری؟ -

 

خوام. اگر قول میدی  یمچرا اتفاقا سه چهارتا دخیی  -

 باشه همی   االن عقد کنیم شبم اقدام. 
 دخیی
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دونم وایسادیم خنده. مریضیم یماین بار مامان بلند یم

ا انتظارم داریم هرچی میگیم نشنون.   وسط بزرگیی
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 کشمت. آبرومو بردی! آریا بخدا یم -

 

 خنده و میگه: آریا یم 

 

م! اجازه میدین؟با اجازتون اومدم د - تونو کل بیی  خیی

 

 خنده و جوابش رو میده: بابا یم
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 دیگه مگه ما مگه جرأت نه گفیی  داریم؟  -

 

-  .  شما اختیار دارین. رسور یم هستی  

 

ای شما که برداشنی بردی آقا آریا دیگه چه اجازه -

 خوای؟یم

 

آریا خم میشه سبد گل خوشگل رو از روی زمی   برمیداره 

های کلسیک خونه و  زنه به سمت مبلو تعارف یم

 میگه. 

 

بفرمایید بشینید وایسادیم وسط راهرو قولنامه  -

 بنویسیم مگه؟
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ها خیالم رو های بچهصدای خایل شدن سبد بزرگ لگو 

کنه. تا زماب  که یه اتفاق ناگوار نیوفته و رسش راحت یم

 دعواشون نشه یم

ون دربیاد تونم با آرامش بشینم. مگر اینکه جیغ یکیش

 !  چون بعدش دیگه اصحاب فیلم کمیک نمیتونن بکی  

 

خونه و دینا هم پشت رسم میاد:  م سمت آشیی   من می 

 

 خورین یا فقط برای آریا بریزم؟همه چای یم -

 

ین  خواستگاریه ها. من  - نه عزیزم برای همه بریز شی 

م.   زوری هم شده باید بله رو بگی 

 

با ادا و اطواری که لحنمو زبونمو براش درنیارم و زیر لب 

 مسخره کردم میگم: 

 

 وای وای تو گ انقدر بامزه شدی؟ -
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 لپمو میگشه و برنیگرده سمت مامان و بابا: 

 

 بودم حسود خانم!  -

 

م و نیم دونم چرا حسود خانم رو بهم نسبت میده ویل می 

 زنم. دیگه حرق  نیم

یزم  چیدن ظرف رو به دینا میسپارم و خودمم چای می 

ی چای هست. چو   ن هنوز توی قوری و کیی

. ظرف  ین  من با سین  چای میام و دینا هم با ظرف شی 

 اس که دینا باید زحمتش رو بکشه. میوه هم آماده

 

 مرش بابا جان زحمت کشیدی.  -

 

-  .  دورت بگردم شما رحمنی
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 همه چایشون رو برمیدارن و آریا میگه: 

 

ک پا ممنون دنی   خانم خییل زحمت کشیدین یه  -
ُ
ت

 اومدیم خودتونو ببینیم! 
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 ذارم روی پاش و فشار میدم: پامو یم

 

 میگم قرارداد رو فسخ کنه ها!  نمکدون شدیا! به بابام -
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ویل شک  زدم که کش صدامونو نشنوتآروم حرف یم

. نداشتم همه دارن چهار چشیم نگاهمون یم  کی  

درمیاره که آخ دردم  داره و الیک ادا بریم آریا چابی رو 

 گرفت: 

 

 میکنیا.  به مامان بابات میگم ادیت -

 

! چقدر  -  پروبی

 

که یه نموره حرص قاطیشه ازش فاصله   ایبا خنده

م و سین  رو یمیم . گی   دارم روی می  

 

جدی اومده خواستگاری که دست میکنه آریا انگار جدی

ای جازهبا ا جیبش و یه جعبه درمیاره. بلند میشه و  توی

میگه و میاد سمت من که تازه نشسته بودم روی مبل و 

کردم که دردرس جدیدی درست ها رو نگاه یمداشتم بچه

 .  نکی  
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 این حلقه متفاوته.  -

 

 شینه و میگه: جلوی پام یم

 

؟با من ازدواج یم -  کن 

 

درست کرده که بتونه هم منو یه آش شله قلمکار 

به جا بیاره. یعن   سورپرایز کنه و هم هرچی مراسمه

ده کاری. حاال چه اضاریه یم خوام بزنمش از این همه فشی

 بخواد خواستگاری این مدیل بکنه! 

 

 پاشو دیوونه زشته.  -

 

م چشم.  -  بله رو بگی 
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 احمق من هنوز زنتم.  -

 

ه و یمدستم رو یم کشه سمت خودش که صدای گی 

ل نیمی بقیه بلند یمخنده ه شونو کنم خندشه. دیگه کنیی

 خندن. و با صدا یم

 

 خوام عقدت کنم. یمبیشعور  -

 

ون و میگم:   زبونمو براش میارم بی 

 

ه.  خواد  زنیم چه کار مهیم! پرنس چالز  وای وای -  بگی 

 

 میگه:  آروم

 

 خاک تو رست بی لیاقت.  -
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ی دست چپم و انگشیی رو توی انگشت خایل حلقه

ابراز علقه اس اندازه. خاک تو رستش فقط از رس یم

چون همون لحظه پشت دستمو میبوسه و همچین  

گوله کنه که اشکای دم مشکم گولهیم احساساتیم

 .  صورتمو خیس کی  
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ه سمتم. صورتم  دستمال رو  از روی می   برمیداره و میگی 

یکای مامان و بابا جواب میدم رو خشک یم کنم و به تیی

 که آریا میگه: 
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ای رو باهاتون درمیون خواستم یه مسئلهیم راستش -

 بذارم. 

 

قرض نه تنها مامان و بابا بلکه خودمم چند تا گوش

ی یم م که بهیی بشنوم چه چی   خواد بگه که اینطور میگی 

 جدی شده. 

 

 خی  باشه.  -

 

 بابا هم بعد از مامان میگه: 

 

 ایشاال که به خوشیه.  -

 

 آریا این بار فقط رس تکون میده. 
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استش خود دنی   میدونه که من چقدر برای این ر  -

موقعیت تلش کردم و زحمت کشیدم. این تاییم هم که 

 دنی   نبود مجبور شدم یه سفر کوتاه برم آلمان و برگردم. 

 

تونم حدس بزنم چی توی رسشه. سختشه بگه ویل من یم

ی که من از بعد شمال همه شه. تنها چی   ی ذهنم درگی 

ی که دیر یا زود  زدیم ویل انگار اش حرف یمباید دربارهچی  

خوام یادم نیاد که خوام برای خودم انکار کنم. یممن یم

 ای وجود داره. همچی   مسئله

راستش آرزوی تمام همسن و ساالی من مهاجرته، هرگ 

خواد بره یا رفته. همه دنبال نداشته شناسم یا یمرو یم

ا همه هاشونن و همه مون دوست داریم بریم ویل این

 …حرفه

ی مثل … اولش فقط حرفه سخته عمیل کردن چی  

مهاجرت و من وقنی انقدر نزدیک خودم دیدمش شونه 

 خایل کردم. 
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دعوت من برای بازیکن تیم معروف آلماب  موقعیتیه که  -

 ممکنه برای هیچ فوتبالیست ایراب  پیش نیاد. 

 

 بابا با هیجان خطاب قرارش داد: 

 

 حال شدم. مبارک باشه، خییل خوش -

 

شینه. دندونابی که این ی واقیع روی صورتش یمخنده

حسابی از بی   رفته از بی   لباش دیده میشه و من  مدت

خورم بابت اینکه بابام یط چند ماه چقدر غصه یم

 بی جون شده.  اینطوری شکسته و 

 

کنه و من لبخند آریا عمیق نیست. من رو گذری نگاه یم

 منتظرم حرفش تموم بشه. 

م رو با شصت به بازی یم م و سیع یمانگشیی کنم یه گی 

ی پیدا کنم که باهاش آشوب دلم رو آروم کنم.   چی  
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ه آرتا که جیغ یم کشه دینا رسی    ع از جاش بلند میشه و می 

ه سمت بچه ها و تا یم خوام اقدام کنم دستش رو میگی 

 سمتم که تکون نخور. 
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 ی   زیاد موافق رفیی  باشه. کنم دننیم ممنون، فکر  -

 

منتظره جواب بدم. اون اول  کنه و نگاهم یم زیر چشیم

کنه ویل ی رفیی  حرف زد فکر کردم شوچ  یمکه درباره

 خواستم برم. بعد ترش بخاطر بابا بود که نیم
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رفتم معلوم نبود چه اتفاقی برای بابا میوفته ویل اگر یم

دیگه نیاز نیست نگرانش حاال بابا کنارموه. من اینجاییم و 

 باشم. 

 

 …خواستم بهتون بدمو یه پیشنهادی یم -

 

کنه ویل باالخره حرفش رو بیان آریا این پا و اون پا یم

 کنه: یم

 

اش قبل از این جریانات که شما هم کم و بیش درباره -

ی ورزشی دونی   و نبودن دنی   ما استارت یه مجموعهیم

وایم بریم به کمکتون برای رو راه اندازی کردیم. اگر بخ

گردوندن این مجموعه نیاز داریم. البته که مجموعه مال 

ه و من فقط هر  فتش ازم بربیاد انجام دنی   کمیک برای پیشی

 میدم. 
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خوام حرف مونه. یمیه لحظه شوکه میشم. دهنم باز یم

ی که بهش پیشنهاد  بزنم ویل زبونم بند اومده. دقیقا چی  

 …داده بودم

 …م سه مجتمع بزن و گفته بود

 

 آریا!  -

 

 …جانم -

 

 باورم نمیشه.  -

 

 ی قبله: لبخندش این بار عمیق تر از لبخندای ترسیده

 

 سورپرایز خودت بود.  -

 

 باورم نمیشه!!  -
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م و لبم اشک چشمام رو با همون دستمال قبیل یم گی 

 کشم توی دهنم. یمرو 

 

یم یم - جا فاصله بینیمش. یکیم با اینحاال همه با هم می 

ی دنی   داره. و اینکه خب من معتمدتر از خانواده

م.   نمیشناسم که اینجا رو بهشون بسیی

 

ه. بغضم نفسم یم زنه! من که رو  چنگ یمگلوم گی 

من که … خواد غرور بابام جریحه دار بشهفهمم نیمیم

خواد براش کار جور کنه و دستش رو بند کنه. فهمم یمیم

وع کنه. االن بابا هیچ کار  ی نداره و باید از صفر رسی

 اس که اونم ول شده رسجاش. اش فقط یه خونهرسمایه

 

. این خونه و ازتون درخواست یم - کنم بهمون کمک کنی  

 مجتمع و از همه مهم تر من و دنی   به شما نیاز داریم. 
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مامان یه نگاه معنا دار به بابا میندازه و بابا هم از همون 

ش میاد یم ینا رسکنگاها به مامان. د ی گی  کشه ببینه چی  

 یا نه. 

 

واردین. سالن  مسائل آرایشگری گفت شما تو دنی   یم -

یم و آقا فرهادم اگر قبول کی   به ما  زیبابی رو به شما بسیی

 افتخار بدن مدیریت بخش ورزشی باهاشون باشه. 
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غیی  هنوز گیجم. گیج از اینکه تغیی  بزرگ زندگیم به ت

 میشه! خییل خییل بزرگ داره تبدیل 
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درسته خییل مدت طوالب  از خونواده دور بودم و یه 

ویل رفیی  به  جورابی میشه گفت به این مسئله عادت دارم

ات فاصله داره خییل فرق ها با خونهجابی که کیلومیی 

 کنه. یم

اش بود و ما تهران بودیم حنی وقنی مامان پیش خاله

توی یه کشوریم و مرزا بینمون فاصله میدونستیم که 

دونم شاید باید به آرزوی نیم… ننداخته ویل حاال

 کردم. قدیمیم که سفر خارج بود اینطوری نگاه یم

 

 چی بگم!  -

 

 اگر شما اینطوری بخوابن من حرق  ندارم.  -

 

ی بعدی رو. من چی بگم رو بابا میگه و بعد مامان جمله

سه آریا هم دقیقا حال هزار و یک فکر دارم و به نظر  م می 

 منو داره. 

ین  تعارف یم کنه دینا هم از آریا بلند میشه و به بقیه شی 

 اونور میگه: 
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یط یم -   حلل نیستا. ببی   به رسی
توب  دنی   تنها خارج رفیی

 !  بری که مایه یه بار برام سوغابی بفرسنی

 

 آریا میخنده و مامان تذکر میده: 

 

 خجالت بکش!  -

 

  خودمون رو راه میدن بعد خودتو بنداز. ببی   اصل  -

 

 کشه و میگه: دینا رسک یم

 

شمارو راه میدن ویل قطعا منو راه نمیدن. یدونه از هم  -

تیمیاتونو نمیشه برای من سوا کنی   بیام زنش شم که 

م؟ سیاه آفریقابی هم بود قبوله مشکل ندارم  اقامتم بگی 

 فقط خارچی باشه. 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

ان که مطمئنم اون لحظه دلش بعد یه نیم نگاه به مام

ی پیدا منه پرت کنه سمت یم یل چی   خواد دمپابی یا کنیی

 دینا میندازه و میگه: 

 

 خداروشکر رو درواش داری!  -

 

میشه این مدت رسور جون و زنیم زیر خنده. قرار همه یم

تر ها باشه تا ما بتونیم رسی    عمامان حواسشون به بچه

یم.   همه چی   رو پیش بیی

یه رو بیان وقنی  کنه آریا  هم بابا خواست بحث جهی  

ی بگه و گفت:   نذاشت چی  

 

تونیم خونه مبله داشته باشیم. اینجا هم که اونجا یم -

ی جدید نداریم. اگر دنی   دوست هست، ما نیاز به وسیله

کنیم پیدا یم تر گردیم جای مناسبداشت رس فرصت یم

 و تغیی  میدیم. 
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اینکه روز به اصطلح … یکیم عجیب غریبه برام

یم توی یه اتاق یم خوابیم و خواستگاریم با هم می 

 … ی من موقنی توی اتاق من میموننخونواده

من انقدر ساکت و آرومم  اصل همی   که کنار همیم و 

 برام جای سوال داره! 
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شینم جلوی آینه که نیمچه کنم و یمیملباسام رو عوض

 ک کنم که میاد پشت رسم. رو پا  آرایشم

ام دست ذاره روی شونهیم وقنی دستش رو  خم میشه و 

 کنم . آینه نگاهش یمکشم و از توی از کارم یم
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کشه. آروم و بره توی گردنم و عمیق نفس یمیم رسش رو 

 …عمیق

 

 موهات رو اینطوری خییل بیشیی دوست دارم.  -

 

ا تمرین هفقط مدل شده بودم تا ییک از دوستای بچه

کنه. ویل راستش خودمم از صاف شدنش راض  بودم. 

 تر بودم. شده بود و  اکیر وقتا مرتب خوشگل تر 

 

 …آریا -

 

ون و خمار از توی آینه یم گردنمتوی از  رسش رو  کشه بی 

 کنه. نگاهم یم

 

 جانم؟ -

 

 حرف بزنیم؟ -
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 دونم این چشای خمار چی انگار ناراضیه، من که یم

ویل اگر حرفامون به بعد موکول بشه ممکنه  خواد یم

 عمل انجام شده.  فراموش بشه و بمونیم توی

 

 بزنیم.  -

 

کنم و پاک یم ی آرایشم رو من باقیمونده بلند میشه و 

م سمت تخت  خواب. می 

مرد واقیع که به  خوایم مثل یه زن و ما اولی   باره که یم

حبت کنیم. روشون میاد با هم ص زودی اسم زن و شوهر 

ی مهم ترین مسائل زندگیمون حرف بزنیم و درباره

یم.   تصمیم بگی 

یه حس عجیبیه، رسیدن به کش که روزهای زیادی یه 

طرفه دلم براش تپیده و االن با وجود تمام اتفاقابی که 

افتاده بود هنوزم با حضورش، با اسمش، با وجودش 

ه.   رسعت تپش قلبم باال می 
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ده و همونطوری پلوخوری اومده لباساش رو عوض نکر 

 روی تخت نشسته. 

 

؟عوض نیم تنبل لباستو  -  کن 

 

تا روی بالشتش کشه تو همدیگه و بدنش رو یمصورتشو 

 کشه: یم

 

 حال ندارم! میشه یه لباس بدی؟ -

 

 عباس آقا امر دیگه؟ چشم -

 

ت  - ممنون شهی   خانم خودتون بیاین بشینی   معارسی

 کنیم. 

 

کنم و تا من برگردم توی رکابی پرت یم و براش یه شلوارک 

 کنه میذاره کنار تخت. یمتخت شلوارشو عوض
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ه!  -  من موندم چجوری خونه انقدر تمی  

 

 بوسن دیگه. ها دست مهتابو یمکثافت  -

 

م که دستم رو  کشم و خنده. دراز یمیمبهش چشم غره می 

 رسم:  میذارم زیر 

 

 افتاده. من فقط یه ماه نبودم چقدر اتفاق  -

 

بینم دستش روی کشه و من که یمرو به سقف دراز یم

 کشه برم توی بغلش. یم پر  بالشت من دراز شده دلم

 

 نبودی. یه ماه سخنی رو  -
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کشونم توی بغلش و جامو توی بغلش محکم یم خودم رو 

 کنم. یم

 گم: کنم ویل یمنیم نگاهش

 

! یم -  ترسم از رفیی 

 

! من  -  رو ببی  

 

م باال رسجام با نارضاینی یم چرخم سمتش و رسم رو میگی 

کنم و که راحت بتونم صورتش رو ببینم. رسم رو کج یم

 کنم. تصور یه کشور دیگه هم برام سخته. لبامو جمع یم
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بشناسم.  بدون اینکه زبان بلد باشم، بدون اینکه اونجا رو 

 . تونم تصور کنماون هم آلمان! اصل حنی نیم

 

فکر … دونم سخته، دوست نداری، ادیت میشی یم -

دونم. برام دوری، زبان، دست تنها بودنت! همه رو یم

راحت نیست ازت بخوام راحت پا بذاری روی 

ایم مگه خودت و بیای ویل ما یه خونواده هایخواسته

 نه؟

 

دونم گلومه. نیمرسم رو براش تکون میدم. بغض توی 

س  ه همه چی   سخت تره. چرا وقنی به عمل می 

کردم ویل حاال بود انقدر بیتابی نیم اگر فقط حرف رفیی  

 برو که رفتیم.  توی هواپیما و د  خوایم بشینیمانگار فردا یم

 

ها. برای من این دوری برای همه مون خوبه. برای بچه -

و تو و زندگیمون. برای منم راحت نیست. اگر تنها بودم 

ه.  ویل من نگرانیام چی گفتم گور بابای همه یم  از تو بیشیی
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 شکست بخورم مقرص خودمم. اگر 
ی
من اگر توی این زندگ

دم به خود  دوباره آریا من رو بشکونه مقرص منم. من سیی

 خوبی برام رقم بزنه و نگران نباشم ویل دست 
خدا که چی  

 خودم نیست که ته دلم آروم نمیشه. 

 

ید هر لحظه باشه من نگراب  حال تو رو دارم، حواسم با -

ی  ی کلس، می  که بهمت نریزم. دوست داشنی اونجا می 

که دوست داشنی فعالیت   ایکالج! اصل هر حیطه

. بچهیم ن مدرسه ها بزرگکن  تر شدن تا عرص هم می 

 منم هرکاری ازم بربیاد انجام میدم. 

 

 باشه.  -

 

زیر لب میگم ویل آریا اصل انتظار نداره اینو بشنوه که 

 رسجاش میشینه و با تعجب میگه:  یهو 

 

 باشه؟ -
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 اوهوم!  -

 

ه میشه بهم و من میچرخم طاق باز یم  خوابم. خی 

 

 یعن  بریم؟ -

 

 اوهوم.  -

 

ه و محکم خم میشه روی صورتم و لبام رو هدف یم گی 

ه. یم امبوسه. وسط بوسیدنش خندهیم زنم روی میگی 

 میگم:  و  اششونه

 

 ه! مغزت پاره سنگ برداشت -

 

 چرا؟ -
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 …از این رو به اون رو شدی. چند وقت پیش اینجا بهم

 

با اخم دوباره خم شد لبامو قفل کرد. این بار دندونشو 

 گرفت: گاز   گرفت به لبم و آروم

 

م یا بس یم محکم تر  - ؟بگی   کن 
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 کنه. یم ساکت که میشم میکشه عقب و آروم بوسم
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دلت تکون بخوره قول بیجا دادم  یدارم آب تو بگم نیم -

دلت  تویرو برای اینکه ندارم آب ی سعیمویل همه

 کنم. بخوره یم تکون

 

 زندگیمون قشنگ بشه!  -

 

 میشه. هم  تر قشنگ هست قشنگ -

 

ه. بعد از این همه خوابه و من رو توی بغلش یمیم گی 

آرامش کنار هم  فاصله، بعد از این همه روی توی

وابیم. بعد از این همه دغدغه که قشنگ یک عمر خیم

روی دوش خودش داشت همدیگه رو  تجربه و اتفاق رو 

خورن هامون به هم گره یمی شب تنو تا نیمه بوسیمیم

 خندیم تا مزاحمنی برای کش نداشته باشیم. ریز ریز یم و 

 

*** 
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م و بلند یمدامنم رو دو دسنی یم کنم. با اینکه خییل گی 

 چی   چین  نیست ویل خودش عذاب الهیه!  ف  و پ

 بازیسوسول لوس بازی و گرفتیم   جفتمون با هم تصمیم

داری توی باغ و این صحبتا نداشته باشیم  عکاش و فیلمیی

برای کلیپ  و بعدا اگر دلمون خواست بریم یه جابی و 

داری داشته باشیم.   جدا فیلمیی

ون یم هن کنان از در آرایشگاه که میامهن بینمش. بی 

شه همونجا وایمیستم. چشمم که توی چشماش قفل یم

 زنه. زنم و اونم زل یممن زل یم

کنم و قربون نگاه یم پوشش شلوار قامت کت و و به قد 

م. مدلاش یمصدقه  رم. قربون تیپش و سادگیش می 

 دسته گل نگه داشتنش و ایستادنش. 

 

ی عروس شوماخر نیم -  سمت مراسم؟خوای مارو بیی

 

 من؟ -
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کنه و به سمتم تند یم زودتر به خودش میاد. قدماشو اون 

 وایمیسته خم میشه روی پیشونیم رو  میاد جلوم

 بوسه: یم

 

 ترین عروس دنیا. خوشگل -

 

و  موهای کوتاهمو خییل با مهارت جمع کرده بودن

ی اصلیم تغیی  و یواشه که چهره ملیح آرایشم انقدر 

 انگار یه آدم دیگه ام. میدوب  چی میگم نه؟ نکرده ویل

 

 گردنش و میگم:   دستامو میندازم دور 

 

ترین نباشم پس گ بر منکرش لعنت. من خوشگل -

 باشه؟

 

 خنده و زیر لب میگه: یم
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 پدر سوخته!  -

 

گرفته یه تیکه جواهر از   واال مگه دروغ میگم؟ زن -

 خداتم باشه. 
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ه این  -  همه راهو!  گ می 

 

 کنم و میگم: پشت چشمم رو نازک یم

 

 من دیگه!  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

 قربون تو که جواهری.  -

 

م میشینم پشت فرمون. با همدیگه یم خندیم و من می 

 پشت فرمون ماشین  که هیچوقت ننشسته بودم. 

تنها تزئی   ماشی   سیاه رنگمون یه ردیف رز قرمز جلوی 

ی آریا رو هشیشه بود. من نظری نداده بودم ویل سلیق

 خییل دوست دارم. 

جور داریم و بخاطر از اونجابی که فقط یه مهموب  جمع و 

ا رو رعایت کنیم کل زیاد  ایط آریا مجبوریم خییل چی   رسی

 بپاش نکردیم. بریز و 

مهمونای من دوستام بودن و خونواده و مهمونای آریا 

 همکارا و چند تا از خونواده. 

ضیحات الزم رو بهم میده کنم که تو ماشی   رو روشن یم

 که میگم: 

 

؟یم -  خوای خودت بشین 
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 چرا؟ -

 

با نگراب  از این که پشت ماشی   گرون قیمتش نشستم 

 میگم: 

 

-  .  خب، امن تره. نگران ماشینتم نیسنی

 

بنده. اگر توضیحم نده من اش دهنمو یمچشم غره

 یم
ی
 نو نمیارم.  کنم دیگه نه و رانندگ

 

 و تو نداره! دیگه از امروز من  -

 

-  
ی

داره آریا من اذیت میشم. دو روز دیگه میشین  مییک

 هیچی نداشنی هرچی داری از منه. 
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تونم دو دقیقه کنه. نه انگار نیمفوت یم نفسش رو 

یو  کونم آروم آرامشو تحمل کنم! باید حتما بزنم یه چی   بیی

م.   بگی 

کله و گذره. یا باید بزنیم توی رس نیمبدون دعوا خوش

 مدیگه یا دعوا کنیم. ه

 

ی رو بدست بیارم - ، من اگر تلش کنم یه چی    …ببی  

 

بابا دنی   چه ربیط داره؟ وقت گی  آوردی قبل از  -

 مراسم؟

 

 بعد زیر لب میگه: 

 

 خواد. دلش دعوا یم -

 

 نه بخدا!  -
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ک. دو طرف دارن  -  اسمش روشه مشیی
ی
عزیزم، زندگ

. پس دو طرف هم برداشت یمکشن و توش زحمت یم کی  

 سوار ماشینت نشم؟
ی

ه میای مییک  فردا کار و بارت بگی 

 

 آروم تر میگم: 

 

 نه خب اونا هم مال توعه!  -

 

مثل اینکه حسابی تونستم عصبیش کنم. بله آقا آریا به 

ی وسط گاوبازی تبدیل شده و از اون نفس آقا گاوه

 کشه. صدادارا یم

اره ذام گرفته از حالتش ویل عصنی بودنش نیمخنده

 بخندم. 

 

همه چی   مال هردومونه تا زماب  که سو استفاده ای  -

 نباشه. 
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شه. من دنبال یه جمله میگردم که سکوت برقرار یم

وع کنم که میگه:   حرفم رو باهاش رسی

 

 کنیم. اش صحبت یمحاال راه بیوفت توی راه درباره -

 

م به سمت خونه بماشی   رو راه یم اغ  که اندازم و می 

رو  مراسم خواستیممیشه. یممراسممون داخلش برگزار 

توی باغ پدر آریا برگزار کنیم ویل چون یکیم ریخت و 

کنیم مطمی   پیدا یمکاریه یه جای   پاش داشت گفتیم چه

یم. و همونجا مراسم یم  گی 
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خواد حس بدی به خودم منتقل ببی   آریا، من دلم نیم -

یه روزی یه جابی تو بزب  توی بشه. به هرحال ممکنه 

 …رسم

 

-  !  قرار بود دیگه یادآوری نکن 

 

ویل ناخواسته ناراحت کردم. من قصد یادآوری نداشتم

حاال عینی نداره چون باید حرفم رو بهش بزنم و اینطوری 

 نمیشه. 

 

منظورم این نیست اشتباه برداشت نکن. ببی   به  -

اده.   هرحال آدمی  

 

. دنی   تو چند دقیقه د - یگه زن رسیم و دائیم من میشی

ا اذیت کنیم.  نیاز نیست انقدر خودمونو بابت این چی  

 یم
ی
کنیم نباید این مسائل انقدر فکرت داریم با هم زندگ

 رو مشغول کنه. 
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اش بحث کنم دم. انگار نباید دیگه دربارهرسم رو تکون یم

چون یه گفتگوی ساده ممکنه به دعوابی تبدیل بشه که 

 رو به هم بریزه. هردومون 

 

 دوستات میان؟ -

 

 اگر نیان خونشون حلله. غلط کردن نیان.  -

 

نه یمدستم رو  نم که آریا می   ذارم رو بوق و بوق عروش می  

 زیر خنده. 

 

 حالت خوبه؟ -

 

 با آرامش ازم یم
ی
پرسه. توی دلم بخوام به حالم رسیدگ

ام رو خوبم بخصوص که جلسات مشاوره… کنم خوبم
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اندازم. به خصوص که آریا شدیدا همکاری عقب نیم

 خوام که خوب باشم. کنه و منم خودم یمیم

خوبم چون دارم برمیگردم به دنی   سابق، به کش که از 

تونه شاد باشه. با رنگا عشق بره و یمهمه چی   لذت یم

گذرونه. آدمای دورش رو بیشیی کنه و روزشو یمیم

هاش مسئولیت دوست داره و مهم تر از همه با وجود 

 ها از روی دوشش برداشته شده. فشار نگهداری از بچه

خواد بیشیی به خودم برسم. حضور مامانا هم مزید آریا یم

آورده  بر علته. بابا خونه رو مرتب کرده و وسایلشونو 

دیم تا راحت خونه ی ما و اتاق آیل و من رو بهشون سیی

  بتونن در 
ی
. نبود ما زندگ  کی  
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 دونم چی شد که اینطوری شد ویل خوبم. نیم -

 

؟ -  راض  نیسنی

 

خونم. هر شب و هر روز من ترس رو توی چشماش یم

 هابی داره. بینم که چه نگراب  یم

 
ی
ای که هنوز جون میبینم چطور برای رسپا شدن زندگ

نگرفته ویرون کرده بود چقدر زحمت میکشه و تلش 

 کنه. یم

دم بتونم ببخشم، رها کنم و به کر هیچوقت فکر نیم

 ادامه بدم. همیشه فکر یم
ی
کردم سه جابی از دلم زندگ

مونه و ناراحتیم با هر بار دیدنش خرد و خاکشی  باقی یم

ه ویل نشد. اونطوری مه فکر باز توی ذهنم شکل یم گی 

 کردم نشد. 
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ام. عجیبه که این آریا رو از اون روانیه بیشیی راض   -

 دوست دارم. 

 

؟ -  حاال خدابی دوسم داشنی

 

 کنم: کنم و یه لحظه نگاهش یملبامو جمع یم

 

خدابی انقدر که مزخرف بودی خودتم باورت نمیشه  -

 ها عاشقت شده بودم. عی   دیوونه

 

من حاال رسما دارم مادر سه تا بچه میشم. دیگه براشون 

دنی   یا خاله دنی   یا هیچ چی   دیگه نیستم. جدا از آریا من 

هابی که کامل از این نعمت مادری کنم. برای بچه باید 

 محرومن باید مادر باشم. 

راستش شاید هیچوقت نتونم براشون مادر خوبی باشم 

 کنم. ی تلشم رو یمویل همه
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ی که تصور تر و سادهجشن عروش ما دوستانه تر از چی  

میشه برگزار شد. انقدر خودموب  که حنی دوستای آریا 

هسیی  از بازیگر و خواننده بگی  تا که همه مشهور 

 کردن. فوتبالیست همه احساس راحنی یم

ترین عروس دنیا باشم چون کنم من متفاوتفکر یم

مامان و بابام موقع خداحافیط  باهام گریه نکردن و فقط 

 گفتم مراقب باشی   توی جاده! 

ساعت سه صبح … آخه حنی ماه عسلمونم خاص بود

که رزرو کرده بودیم و قرار بود ای  راه افتادیم سمت کلبه

 …شب بعد برگردیم خونه

 

*** 

 

یم. یک روز  از رس شب نتونستیم با هیچکس تماس بگی 

بار به طرز عجینی برامون ها اینکامل بدون بچه

 اضطراب و دل نگراب  همراه داشت. 
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از ساعت هفت شب هرکدوممون چند باری با 

م تماس ای که ازشون داشتیها و هر شمارهخونواده

 گرفتیم. 

 

 خوای برگردیم؟یم -

 

 کرد. آریا دیگه از اضطراب داشت کلبه رو میی یم
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از جام بلند شدم و هرچی وسیله با خودمون آورده بودیم 

جمع کردم که برگردیم. قشنگ میتونم بگم دو ساعتم 

 نتونستیم آرامش داشته باشیم. 
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سمن که سیع یم رو انتقال ندم  مکردم حرف نزنم و اسیی

دونستم یه اتفاقی افتاده که جوابمون رو نمیدن. ویل یم

ی نشده باشه و هیچکس تلفنش رو مگه یم  شد چی  

 جواب نده؟

 

پاشو عزیزم اینطوری هم اینجا زهرمارمون میشه هم  -

ه.   دلمون آروم نمیگی 

 

من فقط اون روزابی که آریا اومد دنبالم این حالش رو 

زد قا همون وقتا که داشت به هر دری یمدیده بودم. دقی

 که من بپذیرمش. 

ابی که ها و تونم بفهمم. نگراب  اوج درموندگیش رو یم
چی  

 کنم. پیچه رو درک یمتوی رسش یم

 

کردم فضا رو عوض کنم. هر دقیقه یه بحنر پیش سیع یم

 اش صحبت کنیم و حواس آریا رو کشیدم که دربارهیم

کنم چون من که این آقا ر بیهوده یمپرت کنم ویل واقعا کا

ی ذهنش رو مشغول میکنه رو  میشناسم وقنی یه چی  
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ی که  خیچ مدله حواسش پرت نمیشه. تا به اون چی  

 تونه آروم بشینه و فکر نکنه. انتظار داره نرسه نیم

مون گذشته میگه:   بعد از یک ساعنی که از مسی 

 

 ترسم بابام اتفاقی افتاده باشه. یم -

 

ای میگم و دستم رو از زیر شال ب بهش خدا نکنهزیر ل

 ام. ذارم روی سینهیم

هاس. از ترسم اونم بچههم یمحقیقتا من از یه چی   دیگه

 ترسم. ها نیمخطر بودن بچهی در هیچی به اندازه

 

 زنن. اگر اتفاق بدی افتاده باشه قطعا بهمون زنگ یم -

 

که   همی   حالتهاشتباهت همی   جاست، فقط در  -

 زنن. بهمون زنگ نیم
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ی
کنه که یمفکرمون کامل یکیه و آریا کلفه طوری رانندگ

های جاده ازمون عکس دوبار پشت رس هم دوربی   

 اندازن. یم

 

 آریا لطفا آروم برو.  -

 

کنه. کلفه ترم یمشه عصنی همی   لحظه موزییک که پیل یم

 و ناراحت بلند تر میگم: 

 

 ببی   یم -
ی
! بابا توب  اول زندگ  بزب  جفتمونو ناقص کن 

ن.   آروم برو اه مردشورتو بیی
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ه و یهو ماشی   با صدای بدی به سمت گوشه  ی جاده می 

رسخ لحظه رسخ و وایمیسته. آریا میچرخه سمتم و هر 

 میشه. تر 

ون که رسی    ع رومو عصبانیت داره از چشماش یم زنه بی 

م. یمازش  گی 

 : زنمیمزیر لب غر 

 

 واسه من.  رس آورده -

 

سونه.  عصبانیتش حرفماین رو به حد اعل می 

و روانم  حدس روی اعصابی موزیکم در خوانندهصدای

ه که دلم یم خواد بزنم کل سیستم ماشی   رو از زیر راه می 

کونم. اصل اعصاب ندارم.   تا بمش بیی

 

 چته! معلومه چت شده یهو؟ -
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وصله ندارم براش توضیح کنم. حکج کج بهش نگاه یم

 با مدل رانندگیش خط خیط کرده.  بدم واقعا اعصابمو 

جوابم که نمیدم دیگه واویل واویل! حکم قتل خودمو 

باید امضا کنم و هنوز همینطور موزیک داره برای خودش 

 میخونه. 

 

ته مگه اینجا پیست یممگه داری رس  - بری؟ چه خیی

 است؟مسابقه

 

ه چرا اینجاییم و اصل اون لحظه هردومون یا دمون می 

وز بشیم و  چی شده. میخوایم فقط به خودمون پی 

یم. نتیجه  ی این اعصاب خردی رو بگی 

ه میشه و میگه:   آریا با نگاه کجش بهم خی 

 

 رم. مشکلیه؟بتونم با رسعت چهارصد تا هم یم -

 

مندتم که ستاره داشتمو»  رسی
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 دنبال اون یم گشتمو

 منشایک از این بودم که 

 «ستاره ای ندارم

 

میکشن به همدیگه داد توی دلم همونطور که دندونام رو 

زنم لعنت به هرچی اسم سناره و امثال اونه. لعنت به یم

 اسیم که براش آهنگ خوندن و انقدر مشهوره!!! 

 

مون بشه این همه ادم  - باشه برو به جهنم بذار ما یه چی  

 ها هم به درک. نگرانمون بشن، حتما بچه

 

 رسی نگو! …اه بس کن ک -

 

دیگه به ستوه میام و بدون توجه کردن به اینکه دارم چه 

 کشم: زنم جیغ یمای رو روی پخش یمدکمه
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اه حالم بهم خورد ستاره بود تو مشتم و درد بود و  -

 کوفت بود. 

 

بعد با حالت قهر تکیه میدم و رومو برمیگردونم به سمت 

ون.   بی 
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ط این همه درد و اعصاب خردی مشکلت این االن وس -

 سگ مصبه؟

 

نه که صدای نمیبینم ویل انگار دکمه ی خاموش رو می  

لعننی خواننده قطع میشه. جالبیش اینه که من قبل 
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عاشق این موزیک بودم. عاشق صدای خواننده و سبک 

ایط چقدر آدمو تغیی  میده و چقدر به  آهنگش ویل رسی

 م. مسائل مسخره حساس میشی

م. همهدست خودم نیست. اصل نیم اش تونم از یاد بیی

یه جابی از ذهنم منتظره که داستان زو برام یاداوری کنه. 

بگه هر … یه بخشی نشسته تا بهم بگه آره تو اولی   نیسنی 

 لحظه ممکنه ستاره بیاد بختک زندگیت بشه. 

 

 کن. تو اصل منو نیم -
ی
 فهیم آریا. بیخیال! آروم رانندگ

 

ه که به سمت خودش برگردونه ویل من باز  ومو میگی 

دارم که نچرخم. صدای فوت کردن خودمو سفت نگه یم

 کشه. شنوم و بعد با زور بیشیی دستمو یمنفسشو یم

 

-  .  منو ببی  

 

 آریا اعصابم خرده ولم کن.  -
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 کنه و ول کن نیست: بازم اضار یم

 

-  .  میگم منو ببی  

 

کنم. خود نگاه یمچرخم سمتش و بهش با اکراه یم

ه. بیشعورشم یم دونه نگاهش کنم همه چی یادم می 

 کنه. کنه و دلم رو نرم یمدونه چشماش بیقرارم یمیم

به نظر کن هیچوقت نمیشه یه آدم کامل پیدا کرد. 

همیشه آدما توی چشم ما نقص دارن ویل بعضیا وقنی 

کی   انقدر عزیز میشن که نقصاشونو توی دلت جا باز یم

.  به  یدونه خوبیشون ببخشی

انقدر عزیز که جزوی از خودت میشن و به نظر من 

. ییک رو اندازه ک یعن  همی  
 مشیی

ی
ی خودت دوست زندگ

 .  داشته باشی

 

 اه خییل بدی آریا.  -
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ه و یمدستمو یم بوسه. خودشم باورش نمیشه این گی 

همه تغیی  رو. خودشم انتظار نداشت یه روزی اینطوری 

ک باشیم.  کنارم بشینه  و توی یه مسی  مشیی

 

 به چی قسم بخورم باور کن  عزیزترینیم؟ -

 

 گم: تکون میدم و یمبه شوچ  رسم رو 

 

. آره بقیه عزیزن من عزیزترین! رو دلم که نیم -  کن 

 

نه زیر خودش همونطور که ماشی   رو  خنده راه میندازه می  

 و میگه: 

 

 …کرم داری دست خودت نیست. دیوانه  -
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. با اینکه نگران برام 
ی
ینه این دعوا، این بحث اول زندگ شی 

هاییم ویل بازم این دعوامون به دلم ها و خونوادهبچه

دوب  انگار بهم نشون میده برای آریا مهمم، شینه. یمیم

انقدر مهم که وسط بحث بخنده و دستم رو ببوسه. 

انقدر با ارزش که حاض  نباشه بخاطرش جنجال بپا کنه 

که نه یه … نهو کلکل ک  مشیی
ی
یادم میندازه که این یه زندگ

 محرمیت ساده که بخاطرش دلم بلرزه و غصه بخورم. 

 

س دارم آریا.  -  اسیی

 

س داری منو پاره یم - . عزیزم یه چی   آره دیگه اسیی کن 

ی؟ی دیگه پیدا کن چرا منو هدف یمپاره شونده  گی 

 

 گم: با شیطنت یم

 

 راه دست تری!  -
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 434#پارت_ 

 

 عقل که نباشه جونم تو عذابه. زن گرفتیم خی  رسمون.  -

 

 پشیموب  پیاده شم!  -

 

 اینو با شوچ  ویل با لحن جیغ جییع  میگم و دستم رو 

ه.  م به دستگی   میگی 

 

دنی   مرگ آریا بگی  بشی   رسجات اعصابم ضعیفه دیگه  -

 کشش اعصاب خردی بیشیی از اینو ندارم. 
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 خاب نشستم.  -

 

شدیم و چند به خونه چند دقیقه ساکت یم تا رسیدن

شد و باز کردیم. باز سکوت برقرار یمدقیقه بحث یم

س زیاد و … بحث داد حرق  از اجازه نیمنگرانیمون  اسیی

ای به همدیگه گی  عزیزامون بزنیم ویل رس هرچی   مسخره

 دادیم تا برسیم خونه. 

راحت  ماشینا همه رسجاشونن و همینم خیالمون رو 

 جابی نرفته ویل کنه که همه خونهیم
ان و کش با ماشی  

حضور ماشی   بابای آریا دل من ییک رو که به تاپ تاپ 

 …میندازه

هامون رو از توی ماشی   برداریم بدون اینکه وسیله

ریم باال. در خونه که بازه اضطراب من رو مه همونطور یم

ه توی خو کنه ویل آریا رسی    عبیشیی یم نه و تر از من می 

 کاش من اون صدای لعننی رو نشنوم! 

 

! سلم جناب  - باالخره آقا از خوش خوشانش برگشیی 

 …آریا خان
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 من برداشته کاش سایه
ی
ی نحس این زن از روی زندگ

بشه. کاش دیگه نشنوم صداش رو و نبینم ریخت و 

ای که وقنی توی آینه هم نگاه قیافشو! ریخت و قیافه

وندا این چه رسنوشت کنم یادش میوفتم. خدایم

 بود برای من رقم زدی؟ای مسخره

 

ه؟ -  اینجا چه خیی

 

، مامان من اللم! الل!!! هیچی نیم تونم بگم. همه هسیی 

 …رسور جون و پدر جون! حنی آرتا و آیهان… و بابا و دینا

ه میشم به آیهان و گردونم ویل نیمچشم یم بینمش. خی 

. آیهان به طرز شنومرو نیم صدای جیغ و داد ستاره

کنه. رو نگران نگاه یم ی مبل کز کرده و بقیهعجینی گوشه

مامانش رو که اونطوری افتاده به جون آریا و کتکش 

کنم قلبم داره از جاش کنه و من حس یمزنه نگاه یمیم

 درمیاد. 
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تونم تجزیه و قدرت تفکرم رو از دست میدم. اصل نیم

 آیل کجاست؟ چرا فهمم چی شده. اصل تحلیل کنم. نیم

باید آیهان انقدر مظلوم یه گوشت کز کنه و اصل ستاره 

 کنه؟اینجا چیکار یم

 

 

 

 

 

 435#پارت_ 

 

خوامم به هیچی گذره. نیمچی یم فهمم دور و اطرافمنیم

فکر کنم. تا میام به خودم بیام و برگردم سمت بقیه رسم 

ه و دیگه هیچی یادم نیست.   گیج می 

 

*** 
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شنوم چشم از ستاره رسور و دینا رو که یم صدای جیغ

م و دنی   رو یمیم  بینم که وسط سالن روی زمی   افتاده. گی 

برم سمتش دروغه اگر بگم قلبم از کار نمیوفته! هجون یم

شینم و زنم. روی دوتا زانو کنارش یمو همه رو کنار یم

م توی بغلم. خدا خدا یم کنم که به هیچ رسش رو میگی 

 ورده باشه و حالش خوب باشه. جابی نخ

 

 ییک آب بیاره.  -

 

کنم و مانتوشو از تنش گردنش باز یمشالش رو از دور 

دونم لیوان از کجا دستم داده میشه ویل درمیارم. نیم

ریزم توی مشتم و صورتش رو اش رو یمبخشی از محتوی

 کنم. خیس یم

 

-  . م دو دقیقه بشی  
 دخیی
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ی بچمو تحویل فردا جنازهبشینم که چی بشه؟ بشینم  -

م؟ این آقا اگر جای عشق و حال و دامبول دیمبول  بگی 

م اینجا بود. هاش فکر یمیه ذره به بچه  کرد االن دخیی

 

 محکم فوت یم نفسم رو 
ی
کنم که پانشم بزنم از زندگ

ون که حرصم رو رسش  ساقطش کنم. نفسم رو میدم بی 

این حرصه نکنم. با اینکه خودش باعث و باب   خایل

 خوام اعصاب خردیم رو رسش خایل کنم. نیم

ی نحس این زن قرار نیست از روی دنی   حق داره. سایه

 ما برداشته بشه. به هرحال اون مادر بچه
ی
 …هامهزندگ

 

 کجاست؟ آیل کجاس؟  -

 

م که ام خس خس یمسینه کنه. اصل صدام درنمیاد. دنی  

 کنه مزید علته. چشماش رو باز نیم

 

 هیچکس تلفنش رو جواب نمیداد؟؟؟؟ چرا  -
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گردم سمت جمعینی که پشت رسم با عصبانیت بریم

 زنم: وایسادن و داد یم

 

 داد؟نیم ام! چرا هیچکس جواببا شما  -

 

 رو میده:  مادر دنی   اولی   نفره که با رنگ پریده جوابم

 

 گفتیم نگرانتون نکنیم.   -

 

 بلند میگم: کنه که من باز دنی   الی چشماش رو باز یم

 

المصبا بچم نیست! خودکار و مداد گم نشده که بچمه د  -

؟یم  فهمی  
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ه و من مشتم رو دور دستش دنی   دستم رو آروم یم گی 

 کنه: یمکنم. صدای ستاره روی نروم خط خیط محکم یم

 

کنه انگار بیست و چهار ساعت همچی   بچم بچم یم -

 باالرسشونه! 

 

 توی دهنت خورد کنم.  الل شو تا نزدم دندوناتو  -

 

م سمتش و از بی   دندونام با حرص دست آزادم رو یم گی 

 گم. اینو یم

 

دادی بهشون رو یادت اون روزا که قرص خواب یم -

 کنه! رفته؟ آدم شده بچم بچم یم
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زنه توی زنه به کمرش و زل یمبا پروبی تمام دستشو یم

وی وجود این زنه؟ چشمام. چجوری این همه وقاهت ت

 کنم و هیچی 
ی

چجوری تونستم چند سال باهاش زندگ

ل کنم و آروم باشم؟   نگم؟ چجوری خودم رو   کنیی

ی پشاس که بهم فقط وجود دنی   و چشمای ترسیده

دلگریم میده. فقط نکاه نگرون امن دوتاس که ترسیده 

دونم وحشت دارن از اینکه صدای داد و قایم شدن و یم

 خونه بشنون. بیداد توی 

 

بین  حاال واسه من ادعای ات رو نیمسال به سال بچه -

پدری داری؟ تف بهت؟ اصل مگه میدوب  من چی 

 قرص خواب میدادی؟
ی

 کشیدم که مییک
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دم. تحمل خییل کار دندونامو به همدیگه فشار یم

م توی اون وضعیت یم خواد بلند شه و زیر سختیه. دنی  

 کنه. لب ناله یم

 

زنم دندوناتو اگر یه کلمه دیگه از دهنت دربیاد یمستاره  -

 توی دهنت خورد میکنم. 

 

کنم به یم قبل از اینکه فرصت حرف زدن داشته باشه رو 

 زنه: کنم ببینم داره چه زری یمرسور و اصل گوش نیم

 

ین خونه -  ی خودتون اینجا نباشن. پشا رو بیی

 

پشت ستاره به سمتم هجوم میاره. با مشت میکوبه 

گردنم و من توی یه حرکت دستش رو از پشت رسم 

م و قفل میکنم.   میگی 

 

. … آخ -  آخ دستم رو شکسنی
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پشت رسم با  سلیطه بازی رو خییل خوب بلده. بابا از 

کنه. برای اولی   بار عصبانیت میاد و ستاره رو دور یم

نه:   توی این مدت حرف می  

 

حرمت ها نگه  ر از این گندابت رو هم نزن زن. بذا بیشیی  -

 داشته بشه. 

 

 بابا جون مگه دیگه حرمنی مونده؟ -

 

یزه و خودش رو برای بابا لوس میکنه.  اشک می 

خداروشکر که بابا هیچوقت با این حرکاتش خام نشده و 

نمیشه. هیچوقت موافق وجود ستاره نبوده و نیست 

 مطمئنم االنشم داره حرص میخوره. و 

 

 …آریا! آیل -

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

یزه و دستم رو فشار میده. میدونم دنی   آروم ا شک می 

اس همونطور که آیل عاشقشه. چقدر به آیل وابسته

میدونم چقدر بیشیی از پشا دوسش داره و جونش به 

جونش وصله. میتونم حالش رو درک کنم. خودمم دست 

ی تنم. اصل پاره… ام نیستکیم از دنی   ندارم. بچه

 ش بگردم. دونم کجاست و کجا باید دنبالنیم

 

 

 

 

 

 437#پارت_ 

 

 کنم. نگران نباش. آروم باش جونم. پیداش یم -

 

تونم روی کنم چقدر یمبوسم و فکر یمپیشونیش رو یم

این حرفم باشم. اگر اتفاقی برای آیل بیوفته من خودم رو 
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دار شده و بخشم. اصل نمیدونم ستاره از کجا خیی نیم

 چطور خودش رو رسونده اینجا. 

سم چی به چیه فقط یمحنی بر  خوام ام مهم نیست بیی

 تر پیداش کنم. رسی    ع

 

تونم برم دنبال آیل من چطور یمتو توی این حایل  -

پاشو یه آبی به صورتت بزن … دلمبگردم؟ پاشو عزیز 

یکیم از این دوغ  که مامان آورده بخور بهیی شی بتونم 

 برم. 

 

. اشکدستشو یم ه و کنهاش رو پاک یمزنه کف زمی  

ه و یه قلپ ازش یم  خوره. میشینه. دوغ رو از دستم میگی 

 

 منم باهات میام؟ -
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کنم. حجم مسئولیت روی دوشم درمونده نگاهش یم

تونم هندل کنم. نیاز دارم هرکس یه انقدر زیاده که نیم

ه تا منم بتونم از پسش بربیام.   بخشش رو به عهده بگی 

 

، من تورو با این حالت کجا بیی  -  م؟ اذیتم نکن. دنی  

 

هاش به قدری تند و پشت رسهم میاد روی اشک

ه. درد داره یمگونه … فهمماش که قلبم بیشیی درد میگی 

 فهمم. خودمم بهیی از دنی   نیستم. کامل یم  ناراحته

م جلو و میذارم روی موهاش:   رسم رو مییی

 

م. نگران نباش  - هرکاری از دستم بربیاد انجام میدم دنی  

 …خاطر منباشه؟ ب

 

 آریا!  -
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ی ی حرفش رو بزنه. یهو صدای گریهبغض نمیذاره ادامه

چرخه سمت درگایه که ی رسها یمآیهان میاد و همه

 آیهان توش وایساده. 

ستاره میدوعه سمتش و میخواد بغلش کنه ویل آیهان 

ی تن و کشه و مشتاش رو روونهپشت رس هم جیغ یم

 کنه. بدن ستاره یم

 

، آر  -  …وم باش. نزن مامانوماماب 

 

نه و نه پرخاش میکنه. فقط سیع  اولش آرومه، نه داد می  

داره دستای آیهان رو نگه داره تا کتک نخوره ویل چند 

ه و میگه:   لحظه بعد صداش باال می 

 

 نکن!!! … وایسا آیهان! ا -
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دنی   هول و گریون از جاش بلند میشه. همی   که میخواد 

خوره و انگار رسش گیج یمرسپا وایشه تعادلش به هم 

م میگه:  ه. تا میخوام زیر بغلش رو بگی   می 

 

 خوبم.  -

 

م سمتش و میگم: بقیه   ی لیوان رو میگی 

 

 اول اینو میخوری.  -

 

مقاومت نمیکنه. میاد دوغو بخوره که زیر بغلش رو 

سونه دستم رو از  م ویل وقنی لیوان رو به اتمام می  میگی 

ه سبازوش جدا یم ی دعوا و کتک مت صحنهکنه و می 

 کاری. 
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 438#پارت_ 

 

زنه کنار. مشخصه که فشارش افتاده و دنی   ستاره رو یم

 کنه. بند یم به سخنی خودش رو به دیوار 

ابی میگه ویل من اصل 
مامانش از این سمت یه چی  

م پیششون. آرتا از الی در اتاقش بهمون  نمیفهمم و می 

ه شده و آیهان همچنان داد م نه و گریه یمخی   کنه. ی  

 

 قربونت برم من پش خوشگلم.  -

 

و رس دنی   آروم و با گریه بهش میگه و تکیه میده به دیوار 

. آیهان که گریهیم بینه یه لحظه ی دنی   رو یمخوره پایی  

 کنه. ساکت میشه و بهش نگاه یم

 

 کنیما. ی ما هم گریه یمببی   اگر تو گریه کن  همه -
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زنه صورت آیهان و موهاش رو یم کشه کنار دست یم

کنه و عقب. صورت خیس از اشکش رو پاک یم

 همونطور میون گریه میگه: 

 

اگر دوست داری گریه کن  عینی نداره ویل نباید داد  -

بزب  چون وقنی ما داد بزنیم هیشیک حرفمون رو گوش 

 نمیده. دوست داری منم داد بزنم باهات حرف بزنم؟

 

گه. آرتا هم در رو کنه. هیچی نیمآیهان بازم نگاهش یم

ون. چند قدم میام عقب که باز یم کنه و میاد بی 

کنه ویل مزاحمشون نباشم. آرتا هم یه نگایه به بقیه یم

نه یم  دزده. چشمش رو از ستاره که بهش لبخند می  

ی ما، بی   قلبامون، بی   دنی   طوری خودش رو توی خونه

من عزیزه بلکه برای آغوشمون جا کرده که نه فقط برای 

 ها هم عزیزه. بچه
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ای که چندین برابر سن و سالش دخیی بیست و سه ساله

 رو به هر چهار نفر ما یم
ی
ی که زندگ فهمه. دخیی

 …برگردونده

 

حاال بشی   بغلم با همدیگه صحبت کنیم. آرتا هم  -

 میخواد بیاد پیشمون. 

 

و آیهان تکون نمیخوره ویل آرتا بهشون نزدیک میشه و د

ه توی  زانو میشینه پیش دنی   که دنی   رسش رو میگی 

 بغلش. 

 

اصل نظرتون چیه بریم با همدیگه یه کیک خوشمزه  -

 درست کنیم. 

 

 …ویل آیل نیست -

 

 خنده و رو به آرتا میگه: دنی   غمگی   یم
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ه آیل رو بیاره پیشمون.  -  خب بابا آریا می 

 

 کنه به آیهان: رو یم

 

 ی چیا باید بریزیم توی کیک؟باشه آیهان؟ تو بلد -

 

ده. دنی   نفس عمیق آیهان رسش رو به معن  نه تکون یم

 کشه و میگه: یم

 

 خب من بهت یاد میدم. به نظرت آرتا بلده؟ -

 

 بازم رسش رو تکون میده. که آرتا میگه: 

 

 من بلدم اون دفعه با هم دیگه پختیم.  -
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 پس بریم به آیهان هم یاد بدیم نظرت چیه؟ -

 

 

 

 

 

 439#پارت_ 

 

درسته که میگن بچه ها قدر محبت رو خییل خوب 

میدونن! اینو میشه از رفتار دنی   و بچه ها و همچنی   

رفتار بچه ها با اون فهمید. دنی   از یه مادر واقیع بیشیی 

کنه. تمام حواسش جمع های من مادری یمبرای بچه

کنم خودش از کنه که حس یمهاس و طوری رفتار یمبچه

ز اول توی بغلش بزرگشون کرده و زن باباشون حساب رو 

 نمیشه! 

 .  محبت خالص رو بچه ها به خوبی درک میکی  
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دنی   انقدر بهشون عشق میده که اونا هم همیشه 

ه. تمام وجود دنی   پر از عشق برای  انتخاب اولشون دنی  

ی آدما عشق داره و کساییه که دوسشون داره. برای همه

همینش من رو اینطور بدی توی وجودش نیست. 

 کنه. محبت دامن آدم رو گرفتار یم… اش کردهوابسته

 

کنم. با هر بار نگاه کردن از طرق  به انتخابم افتخار یم

بهش با هر بار حرف زدنش و هر بار برخوردش با بچه 

به دنی   خییل افتخار میکنم که تونسته بچه ها رو … ها

یگه دلم ی خودش بکنه و از طرف داینطوری وابسته

ه از اینکه بچه هام انقدر مظلومن و ما به عنوان  میگی 

 پدر و مادر نتونستیم دینمون رو به خوبی ادا کنیم! 

کاش عقل االنم رو داشتم و هیچوقت انقدر زود بچه دار 

شدم. حنی اویل رو هم نمیاوردم چه برسه دویم و نیم

سویم. زن و مرد تا وقنی به کمال توی رابطه نرسیدن 

  برای چی باید بچه دار بشن؟اصل 
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عزیزم حالت خوش نیست حاال بذار بعدا یه فکری به  -

. االن چه وقت حال این یم کنیم برین بشینی   بازی کنی  

یه؟  آشیی 

 

ی نیست یکم قند خونم افتاده.  _نه من حالم خوبه چی  

 نگران نباش شما برو به کارات برس. 

 

ویل انقدر  تونم از زنگ صداش بخونمیمناراحتیش رو 

خانمه که جلوی بقیه اصل با من بد برخورد نمیکنه بلکه 

 
ی
امم میذاره. ازش خواستم که اول به خودش رسیدگ احیی

 کنه بعد رس بچه هارو گرم کنه. 

از گوشه و کنار صدای پچ پچ مامان هامون رو هم 

میشنیدم که چطوری از رفتار دنی   با بچه ها خوشحالن. 

کنه و بابای خودش که به یمبابا که با لذت نگاهش 

 کنه. داشیی  این دخیی افتخار یم
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ن  ه با هم می  دینا هم میاد کمک دنی   و دست آرتا رو میگی 

خونه.   سمت آشیی 

 

کنه و خودش هم میاد سمتم هردومون بابا صدام یم

یم توی اتاق کار من تا برنامه ریزی کنیم. یم دونم باهم می 

ی آیل حرف بزنیم ویل ها دربارهی بچهکه نمیخواد جلو 

 جوشه. رسکه یمدل من داره مثل سی  و 

 

در اتاق رو که پشت رسم بستم،بابا به حرف در اومد و 

 گفت: 

 

ون.   _آریا فقط این دخیی رو از اینجا بیی بی 
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 کنه و دست به کمر میگه: نفسش رو فوت یم

 

دم تا پیگی  آیل باشن نگ  - ران من هم به دوستام سیی

کنیم. فعل بریم بیمارستانا دنبالش. نباش پیداش یم

 ایشاال که اتفاقی نیافتاده. 

 

بندم. دخیی من هنوز دو اسم بیمارستان که میاد یخ یم

تونه هیچی رو اون بچه اصل نیم… سال بیشیی نداره

 درست تشخیص بده. 

وع کنم نمیدونم رسدرگمم اصل نیم دونم از کجا باید رسی

 …ب  باید چنگ بزنم؟! بیمارستان! نه اصلبه چه ریسمو

 بچم گم شده و هیچ رایه ندارم برای پیداکردنش! 

 

شناسم زنگ بزنم،باید برم رساغ باید به هرکش که یم

ی کرده باشه!  پلیس،حنی کش نیست که ازم طلب چی  

نه نه نباید به کش بگم!!! اگر حنی کار دزد بود و ازم 

ی یم خواست کار برام راح ت تر بود ویل االن دستم چی  

 به هیچ جا بند نیست. 
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 تونه انتخاب کنه. طوری گیجم که ذهنم نیم

 

یدونم باید چیکار _نمیدونم بابا اعصابم خورده اصل نم

ی این کار رو کرده؟! چرا باید  کنم.کدوم از خدا بی خیی

 بچه دو ساله بیمارستان باشه؟؟؟؟

 

م به رسم و همونجا وسط اتدستم رو یم اق روی ییک از گی 

 شینم. مبلها یم

شینه.کلفگیش رو به خوبی میبینم! توی بابا رو به روم یم

 تونم حس کنم که چقدر نگرانه! صداش هم،یم

یم،همه نیم وع کنیم! همه درگی   دونیم که باید از کجا رسی

 اصل این اتفاق کامل پیش بین  نشده افتاده

 یک هفته ی دیگه بلیط داریم و...  

میاد یک هفته ی دیگه بلیط داریم یک  یادم همی   که 

 جرقه توی رسم زده میشه! 
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دونم باید افکارم رو به زبون بیارم یا نه. این همه شک نیم

نم به  و یه دل نبودنم نمیدونم از کجاس ویل دلم رو می  

 دریا و میگم: 

 

 بابا ما هفته ی دیگه بلیط داریم.  -

 

 خب؟ -

 

ی که هیچی دیگه ه - فته ی دیگه بلیط داریم،تنها چی  

 میتونه به ذهنم بیاد اینه که ییک نخواد بذاره ما بریم! 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

و این خوشبینانه ترین فکریه که من بابت نبودن آیل 

 دارم. امیدوارم که فکرم درست باشه! 

ی صحت داشته باشه مطمئنم که آسینی  اگر چنی   چی  

سه و فقط برای تهدید من برد نش. اصل به آیل نمی 

 نمیدونم گ دوست نداشت من برم! … نمیدونم گ

ه،خودمم همینطور.   بابا به فکر فرو می 

اصل گ میتونه باشه که دلش نخواد ما از ایران بریم؟ من 

این مدت اصل با کش دمخور نبودم. انقدر خودم 

 مشکل داشتم که وقت نکنم کنار بچه ها باشم. 

نه. شاید هم همه راضی   و رفیی  من به کش آسی نی نمی  

م! اصل نمیدونم.   جای کش دیگه دارم می 

م که بابا میگه:   گیج و منگ به فکر فرو می 

 

_شاید ییک از همکارات باشه،شاید ییک باهات رقابت داره 

 خواسته این کار رو بکنه. 
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کنم . وقنی این فکر به ذهنم خودمم همی   فکر رو یم

را باشه، ویل فکر رسید حدس زدم که ممکنه ییک از همکا

نمیکنم کش حاض  باشه با این حرکت آبرو خودش رو به 

 خطر بندازه! 

 یعن  انقدر بچه ان؟

مردم جامعه ی ما انقدر بی فکر شدن؟یا انقدر راحته که 

 یه نفرو بی رس و صدا بدزدی؟

 دونم اصل نمیدونم باید به گ رو بزنم! نیم

 

 اصل شاید دزدی نباشه.  -

 ی باشه! امیدوارم دزد -

 

رسی    ع گوشی رو برمیدارم؛ نباید کش از این جریان با خیی 

 بشه! 

اگر رسانه ها متوجه این جریان بشن ممکنه برامون بد 

 دونم... شاید هم باید با خیی بشن! بشه. نیم
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سم بعد  م. اول باید از اون بیی مدیر برنامه هام تماس میگی 

 پای وکیل رو بکشم وسط. 

 بابا میگه: 

 

؟ _چیکار دا  ری میکن 

 

 

 

 

 

 442#پارت_ 

 

 بهش توضیح میدم: 

 

_یم خوام زنگ بزنم به سعیدی ببینم برنامه چیه باید 

چیکار کنم؟ نمیدونم االن برم پیش پلیس کار درستیه یا 
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نه؟! اگر برم پیش پلیس ممکنه خییل رسی    ع  روزنامه ها و 

اخبار متوجه این قضیه بشن. اصل ممکنه یارو لج کنه 

 ام بیاره. بچه سه بلبی رس 

 

 بابا میگه: 

 

_خوب این که عالیه!اگر پای رسانه بیاد وسط رسی    ع تر 

سن و خودشون بچه  میتونیم بهشون برسیم.شاید حنی بیی

رو تحویل بدن! مگه فیلم هالیوودیه که بلبی رس بچه 

 .  بیاره؟ باید با پلیس هماهنگ کن 

 

اید _بابا ما اصل نمیدونیم بچه رو کش دزدیده یا نه؟!ش

 آیل گم شده،شاید توی جمعیت جابی رفته! 

 

حنی بعد _نه عزیزمن،آیل تا لحظه ی آخر پیش رسور بود 

از خداحافیط  هم آیل پیش رسور بود.االن معلوم 

 نیستش بچه یهو کجا رفته! 
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 _نمیدونم بابا فقط بذار کار درست رو انجام بدیم

 

دا _من میذارم کار درست رو انجام بدی ویل خودم هم ج

ی میکنم خداروشکر به اندازه ی کاق  دوست و  از تو پیگی 

 آشنا دارم. 

 

م.  رسم رو برای بابا تکون میدم و شماره سعیدی رو میگی 

خوام دعوامون بشه و با هم بحث کنیم. واقعا مهم نیم

 نیست چی میشه فقط بچم پیدا شه. 

وقنی تلفن رو جواب میده خییل شاد و شنگوله ویل با 

ه. من،تمام شنیدن صدای  انرژیش به رسعت از بی   می 

 تونم ذهنم رو یه جا متمرکز کنم. مضطربم. اصل نیم

 

 ببی   یه دقیقه آروم باش بهم فقط بگو چیکار کنم.  -

 

 چی شده؟… چی  -
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ه. نمیدونه اونم یم ترسه ویل خیی نداره توی دل ما چه خیی

 ما چه وضعینی داریم. 

 

 ببی   آیل گم شده.  -

 

 آیل؟!  -
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کلفه و عصنی همی   یه ذره موم رو میکشم و نفسم رو 

 کنم و میگم: محکم فوت یم
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م گم شده.  - م. آیل دخیی  دخیی

 

یه لحظه سکوت برقرار میشه. فکر و خیال تپش قلبم رو 

های بد جلوی چشممه. ی صحنهتند و تندتر میکنه. همه

موقعیت  کنم و آیل رو تویبرای خودم صحنه سازی یم

کنم. همش داره گریه میکنه! اگر بلبی های بد تصور یم

 به رسش بیاد باید چه خایک به رسم بریزم؟

 

 کجاست؟  -

 

-  
ی

ش کجاس؟ زنگ زدم تو به من بیک مرتیکه از من مییی

 ی پلیس. خوام برم ادارهچیکار کنم! یم

 

 نه! وای -

 

 چی وای نه؟ بچم گم شده.  -
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زدم! من به چه کش هم رو  کنم. مشت دستم رو جمع یم

دیوانه تر از من خودمم. دندونامو روی همدیگه فشار 

 …ترکمترکم یمفریاد نزنم! یم… میدم. داد نکشم

 

 مسخره.  -

 

ی کنم. میام بلند شم برم ادارهو تلفن رو روش قطع یم

نه. دیگه نیم تونم آروم باشم یه پلیس که تلفنم زنگ می  

 کشه: ودمم سوت یمزنم که گوش خطوری داد یم

 

 قطع کنم. اگر یم -
ی

 خوای مزخرف بیک

 

 نه وایسا، پاشو بیا با هم بریم نباید کش باخیی بشه.  -
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ی اهمیت دیگه اصل برام مهم نیست. تو این لحظه همه

ه برام صفر شده. نه آلمان و نه اینجا و  کار و فوتبال و غی 

مو یم  خوام. نه هیچی برام مهم نیست. فقط دخیی

بدون اینکه جوابشو بدم فقط برای اینکه همه چی   رو 

م برم دنبالش و گوشی رو روش  بدتر نکنم تصمیم میگی 

 کنم. قطع یم

 چند لحظه بعد یه اسمس میاد: 

 

ماشی   ساده معمویل بیار پانشی با یه ماشی   تابلو » 

 «بیای! 

 

 …این وسط فکر چیه واقعا! اه

 

دونم چجوری یاد. نیمبه بابا میگم که اونم پامیشه با من ب

ستاره رو دک کنم. درست فردار عروسیم درگی  چه 

بسایط شدم. دنی   قطعا از حضور ستاره خوشحال 

 نیست و من گیج و مبهوتم. 
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 صدای به هم خوردن قاشق و چنگال توی خونه پیچیده. 

خونه میاد و مامانصدای خنده ها ی پشا از توی آشیی 

 یسادن و تا مارو میبیی   یه صدا میگن: دوتابی رسپا وا

  

 چی شد؟ -

 

یم دنبالشون.  -  می 

 

 رسور میگه: 
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 میدونی   کجاس؟ -

 

ندازه ستاره کامل شبیه به قاشق نشسته خودش رو یم

 وسط و میگه: 

 

 منم میام.  -

 

کنم. بلند شدن صدام مستقیم توی چشماش نگاه یم

لم نیست.   دیگه توی کنیی

 

 ن. تو فقط گورتو گم ک -

 

ه و ی بچهصدای خنده ها که قطع میشه بابا بازومو میگی 

 میکشه عقب. 

از یه جابی به بعد دوست نداری آدمای زیادی تو 

! من  زندگیت باشن یا با آدمابی زیادی ارتباط داشته باشی

. خود اونابی که 
میگم باعث و بانیش خود آدما هسیی 
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جابی به  تورو از همه دور کردن و به انزوا کشوندن. از یه

بعد هر گ که بگه میخوام از زندگیت برم با لبخند بهش 

! اتفاقا  ! نه که خودت ناراحت باشی  هر طور راحنی
ی

مییک

 رفیی  اوناس که راحتت میکنه. 

مثل این لحظه که دلم میخواد ستاره اینو بگه و بهش بگم 

 بهیی ویل نمیگه! 

 

. … آروم -  آروم باشی  

 

و بچه - ؟ ازت شکایت ی منو گم کردی منم بی  ن میکن 

 میکنم. 

 

کنم. محکم فشار میدم که نزنم دستمو بیشیی مشت یم

 سیاه و کبودش کنم. 

 

 تو فقط برو هر غلیط که میخوای بکن.  -
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*** 

 

ی کنیم؟ -  ستاره، میای با ما آشیی 

 

چرخن و با نه فقط ستاره بلکه همه توی اون بلبشو یم

. تعجب من رو نگاه یم  کی  

خوام صدای هیچکس رو اد ندارم. نیماعصاب داد و بید

کی   و گوش بشنوم. بچه ها با هر رس و صدابی سکوت یم

 میدن ببیی   داره چه اتفاقی میوفته. 

ی حالیشون نمیشه. اینا  نباید فکر کنیم بچه ان و چی  

. هرچقدر ما بهشون  توی حساس ترین سنشون هسیی 

بیشیی توجه کنیم و درست عمر کنیم باعث میشه از 

ی بشه. اتفا  قات بد آینده شون جلوگی 
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صدای ستاره همراه با تته پته میاد، میفهمم که چقدر 

ای برای قبول این پیشنهاد من مردده! من هیچ علقه

ندارم که حضورش رو تحمل کنم. اگر با من باشه پرتش 

ون ویلیم  …کنم بی 

رف من دونم از این حدازم چون یمنگاهم رو به آریا نمی   

قطعا عصباب  شده و اگر نگاهش کنم از حرفم پشیمون 

 میشم! 

دونم که بچه ها به مادرشون احتیاج دارن حنی اگر من یم 

ین آدم باشم هیچ وقت نمیتونم جای مادرشون رو من بهیی

م.   براشون بگی 

 

 _عینی نداره؟! 
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خونه  رسم رو به معن  نه تکون میدم و ستاره هم به آشیی 

کردم که همش آریا بشم پس باید حضور   میاد. من قبول

ای این زن به عنوان مادر بچه ها رو بپذیرم ویل نه ذره

 .  بیشیی

یه کیم آب قند که خوردم حالم بهیی شد ویل انگار یه 

 تیکه از وجودم کنده شده! 

 تونم اصل درک کنم چه اتفاقی افتاده. نیم

 همه چی   در پس ابهامه. 

اصل نمیدونم باید چیکار کنم انگار توی خواب و بیداریم،

 و از گ،چی بخوام! 

فقط توی اون لحظه یم خوام خودم رو با بچه ها رسگرم 

 کنم تا یادم بره چه اتفاقابی افتاده. 

 هرچند که نمیشه...! 

 

ستاره که میاد همه باهم مشغول کیک درست کردن 

 میشیم. 
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ی رو به ییک یم شون خوام همرایهسپارم و خودم یمهرچی  

ها ازم سوال میکی   و با حوصله جواب میدم و . بچهکنم

نم که ستاره  یزن روی می   اشاره می   حنی وقنی آرد رو می 

ی نگه.   چی  

پشها با اینکه خرابکاری میکی   ویل مهم اینه که رسگرم 

 شدن! 

 

آریا انگار احساس میکنه که همه چی   مرتبه دم در 

خونه میاد و میگه:   آشیی 

 

 _با من کاری ندارین؟

 

من از جام بلند میشم که برم راهیش کنم و چند دقیقه 

 هم بچه هارو با مادرشون تنها بذارم. 

 رو به بچه ها میگم: 

 _شما کیک هاتونو هم بزنی   تا من زود برگردم. 
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ی نمیگن.   انگار خودشون هم براشون عجیبه ویل چی  

 

 

 

 

 446#پارت_ 

 

ش رو من که حالم هم جا اومده،راه میوفتم تا آریا و بابا

 راه بندازم. 

فکر میکنم باباش احساس میکنه ما یم خوایم باهمدیگه 

ه.   صحبت کنیم که جلوتر خداحافیط  میکنه و می 

دم در جلوی در اتاق قبیل من وایمیستم که آریا به حرف  

سه:   میاد و حس میکنم سوایل که توی دلشه رو ازم مییی

 

 _برای چی نذاشنی بفرستیمش بره خونه؟
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وقتش نیست اونم مادره درکش کن!این همه  _آریا االن

تنش اصل برای این دوتا بچه خوب نیست. اگر آیل 

 دخیی توی دخیی اونم هست. 

  

 _ویل تو... 

 

دونم که ناراحته یه اجازه نمیدم حرفش رو تموم کنه.یم

وقت من اذیت بشم!خب حقم داره من واقعا اذیت 

 میشم! 

 کنم. من حضور ستاره رو اصل نمیتونم تحمل  

تمام خاطرات بدی که این مدت برامون افتاده رو یادم 

 میاره! 

هنوز یک روز هم از عروش مون نگذشته که باید دوباره 

 سایه ش رو توی زندگیمون حس کنم. 

یه طورابی همه چی   رو برای من سخت تر میکنه ویل االن 

 واقعا اینطوری صلحه! 
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ی
 شدی… من یه زنم، زندیه زندگ

ی
دا فشار مرد این زندگ

اس. درسته که روی دوششه. مرد این خونه خییل خسته

ا رو اشتباه رفته درسته که نباید این  که  خییل از مسی 

ایطه من باید  هست میشده ویل االن که توی این رسی

کنارش باشم. من باید همراهش باشم و نذارم یه تنه همه 

 چی   رو تحمل کنه. 

 

دور گردنش و زیر  روی دو پا بلند میشم دستم رو میندازم

بوسم. چند لحظه توی همون حالت کوشش رو آروم یم

ه ویل تحمل یم کنم. وایمیستم. با اینکه یکیم رسم گیج می 

کنه یکم خیالم راحت دستش رو که دور تنم حلقه یم

ه نه ترس و دلهره  …میشه. آریا باید از من آرامش بگی 

 همونطور که باید برعکسش صادق باشه. 

 

مون دوست دا - رم. نگران هیچی نباش میدونم که دخیی

 پیدا میشه. 
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صدای نفس کشیدنش رو میشناسم. من این مرد رو مثل 

آریا حنی بیشیی از … کف دستام بلدم. حنی بهیی از اونا

هاش به محبت نیاز داره و حضور من توی این بچه

 لحظه ها تنها کمکیه که از دستم برمیاد. 

 

فقط حواست باشه که ما  به هیچی جز آیل فکر نکن.  -

یم.   اینجا چشم انتظار خیی

 

ی نمیگه. یکیم عقب یم کشم روی رسم رو میبوسه و چی  

هاش و یه کنم. دستم رو میذارم روی گونهو نگاهش یم

نم.   لبخند آروم بهش می  

 

 برو به سلمت.  -

 

ه باال و روی پیشونیم  این بار رسم رو  با دوتا دستاش میگی 

نه و چشمام رو یم رو میبوسه. قلبم  بندم. محکم می  
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 مرش که توی این موقعیت هم کناریم.  -

 

جز لبخندی که به زور لبامو از دو طرف میکشونه و لب 

 خشکم رو حالت میده هیچی ندارم بهش بگم. 

ول کنه و بره گوشیش زنگ میخوره.  تا میاد دستم رو 

نه و گوشی رو با چند لحظه تردیدکمه د ی آسانسور رو می  

 جواب میده. 

 

 بفرمایید.  -

 

اش رو میبینم و وضوح تغیی  رنگ چهره پره. بهرنگش یم

میکنه. هرچی برای رسپا وایسادن تلش کردم  دستام یخ

ه.   انگار به قهقرا می 

 

 شما!  -
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ی از آیل باشه. توی دلم خدا خدا یم کنم که یه خیی

ی بگه خیالم چشمام میخ شده به دهن آریا تا یه  چی  

 بینم. راحت بشه ویل من فقط رنگ گچی صورتش رو یم

 های پیشونیش توی همدیگه میپیچه و عصنی میگه: رگ

 

 گوشی رو بده بهش.   -

 

نفسم بند میاد. نمیدونم چرا مطمئنم که این تلفن به آیل 

 ربط داره. 

 

 مرتیکه میگم تلفن رو بده بهش صداشو بشنوم.  -
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ه یاال و با فریاد میگه: این بار صدای آریا م  ی 

 

 ترسه. بی ناموس اون بچه فقط دو سالشه. یم -

 

 نفس گرفتم و قلبم کنم دارم فرو یمحس یم
ی

ریزم. تنیک

 ام رو هدف گرفته. ی سینهمحکم قفسه

 

کنه و با چند لحظه بعد آریا گوشی رو از گوشش دور یم

 حرص میگه: 

 

 ناموس! زاده بی حروم -

 

 گ بود؟  -

 

 ن آستینش میشم. آریا عصنی میگه: آویزو 
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 دزد!  -

 

 آریا مرگ من بگو چی میگن آخه.  -

 

زنه و این بار بدون ملیمت باهام حرف دستمو پس یم

ه.  نه. این بار عصبیه و قلبم از لحنش میگی   می  

 

 دنی   صیی کن توروخدا. اه اعصابم خورده.  -

 

میخوام بگم ببخشید ویل کاش بفهمه من فقط نگران آیل 

م تا یه لحظه ببینمش. هیچ بلبی رسش نیاد  ام. دارم میمی 

ترسم. آیل اگر از هر اتفاقی یم… ترسمو سالم باشه. یم

سه همه جارو روی رسش یم ذاره. بچم اگر به گریه بیی

 بیوفته هیچکس نمیتونه آرومش کنه. 

 

ی کرد. شماره -  اش مجازیه. نمیشه پیگی 
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ه باهامون اینکارو میکنه؟ وضعیتیه؟ گ دار  چه خدایا این

 مطمئنم هیچ ربیط به ستاره نداره. من نگراب  رو تو 

 وجود ستاره دیدم. امکان نداره کار خودش باشه. 

 

 خواد؟چی یم -

 

 پول!  -

 

 چقدر؟ -

 

بینم. با یه یم نگاه آریا بهم طوریه که ناامیدی رو توش

 حال بدی میگه: 

 

 ده ملیارد.  -
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کنم. ده کشم. وحشت زده نگاهش یمندی یمهی   بل

ملیارد تومن میخوان که آیل رو بدن. چقدر میشه بی 

 وجدان بود که برای پول چنی   کاری با یه بچه کرد. 

دونم آریا این پول رو داره یا نه. هیچوقت من اصل نیم

موجودی حساب بانکیش برای من مهم نبوده. اون رو 

ید نمیدیدم که این مثل شاهزاده سوار بر اسب سف

مسائل برام مهم باشه. برای من فقط یه عشق 

 دستنیافتن  بود که دست یافتن  شد. 

 

ی آریا؟  -  کجا می 
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کنم میکشم. انگار با این حرکتم التماسش یم آستینش رو 

که نره. که قبل رفتنش باهام حرف بزنه و اینطوری 

کنم نگهش دارم ویل وقنی وایمیسته رسی    ع نره.سیع یم

 کنم. ول یمآستینش رو 

 

ونیم درست با هردومون یه حالنی هستیم که نمیت

چرخه. همدیگه صحبت کنیم. یعن  اصل زبونمونن نیم

نمیاد که بگیم! نه فقط با هم یگه بلکه اصل با کش 

تونیم صحبت کنیم. انگار فقط توی رس خودمون نیم

نیم و انتظار داریم طرف  داریم با خودمون حرف می  

 ابل حرفامون رو بشنوه. مق

 

م پول جور کنم.  -  می 

 

 خوای بدی؟یم این همه پول -

 

از شدت تعجب ابروهام رو میدم باال و بلند ازش 

م و تعادلم یم ه در رو میگی  کنم حفظ یم رو پرسم. دستگی 
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س آریا هم دوباره چند بار محکم میکوبه روی دکمه

 آسانسور. 

 

 برو پیش پلیس.  -

 

 فهیم؟ر خطره دنی   یمجون بچم د -

 

ترسم براش اتفاقی بیوفته ویل دادن ترسم. یمخودمم یم

رسیدن بهش از این همه پول به آدمای عوض  که بخاطر 

 کی   خییل ظلمه. بچه به این کوچییک استفاده یم

 تونم راض  بشم همچی   پویل بهشون بدیم. نیم

 

 ی؟خوای به دزد پول بدی! اصل این همه پول دار یم -

 

 نه!  -
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ه من آریا بدون خداحافیط  در آسانسور رو یم بنده و می 

ی  میذاره.  رو توی بی خیی

 

 

 

 449#پارت_ 

 

ی بدترین حالیه که آدم یم تونه داشته باشه. بی بی خیی

خیی از اتفاقی که دلت رو آشوب کرده و تمام زندگیت رو 

 تحت الشعاع قرار داده. 

ی نیست زنیم که ی یمبه هر در … شب میشه باز خیی

 .  پیداشون کنیم ویل بابا و آریا آب شدن رفیی  توی زمی  

دونم بچم آیل دیگه نا و رمیع  برای هیچکس نمونده. نیم

 کشه! اصل کجا هست؟ داره تنهابی چی یم

دونم باید نگران گ باشم؟ نگران آرتا و آیهان باشم یا نیم

 باشم! نگران آیل؟! اصل شاید باید نگران بابا و آریا 
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م. همه بیدارم و این  مثل مرغ رسکنده وسط پذیرابی راه می 

ها هرکدوم یه طرف اش. البته بچهتو خونمون بی سابقه

ا بیدارن.   خوابشون برده ویل بزگیی

 

م دنبالشون.  -  من می 

 

پرم بابا یهو از جاش بلند میشه ویل منم مول فشنگ یم

واد بره و خشم. از رس شب بار بیستمه که یمآویزونش یم

 ذارم. نیم

 

. بخدا اعصاب گشیی  دنبال یه نفر  - مرگ دنی   بشی  

ی!   دیگه رو ندارم. تازه پیدا شدی داری می 

 

 با نشسیی  من چی درست میشه؟ -

 

 حداقل ییک به غمام اضاف نمیشه.  -
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گردونم مطمی   بشم کنم و چشم یمنفسم رو فوت یم

 پشا خوابیدن. 

شدن من به شیوه آدامس  بابا با کیل التماس و آویزون

فروشی میشینه رسجاش. واال بخدا همینم مونده غصه 

 آدم اضافه تری رو بخورم! 

 

ساعت از پنج صبح گذشته و همه مون غرق خوابیم. 

شون رو گذاشیی  روی دستشون و چرت یم زنن همه رسی

ی ویل سیع یم کنم هوشیارم باشن. همه منتظریم یه خیی

 بشه. 

 

یت نگه داشتم. خمیازه چشمم رو به زور با چو  ب کیی

 امونم رو بریده. از بس گریه کردم بیشیی خوابم گرفته! 

 

خونه یه لیوان یمبدنم رو  کشم بلند میشم برم سمت آشیی 

آب بخورم که صدای چرخیدن کلید توی قفل در 

 ده. ام یمسکته

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

ه یه طور وسط پذیرابی جفت یم کنم که خودمم یادم می 

 کردم. داشتم چیکار یم

ینو کم داریم این وقت صبح ییک در ضد رسقت رو باز هم

 کنه! 

 

 ا ضد رسقته!؟

ون و با  دوزاریم خونه میام بی  میوفته. میدوام از توی آشیی 

زنم زیر ی صوربی تو بغلشه پفی یمدیدن آریا که یه گوله

 گریه. 

 

 

 

 

 

 450#پارت_ 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

ی رسونم انگار آیل از صدای گریهخودمو که بهشون یم

به معن  سکوت سمتم میشه. آریا انگشتش رو من بیدار 

ه ویل مگه من یمیم  تونم تحمل کنم؟گی 

کشمش توی بغل دست میندازم دور بدن آیل و یم

 خودم. 

بوسم. یم میکشمش. رس و صورتش رو کنم و بو گریه یم

انگار به هوش نیست. شایدم خییل … آیل انگار منگه

 خوابش میاد که این طوریه. 

 

 ینجا کشی بیدار نشه. بیارش ا -

 

خوام بگم همه بیدارن ویل وقنی رسم زو سمت سالن یم

سه که کش یم گردونم با وجود فاصله بازم به نظرم نمی 

 بیدار باشه. 

یم داخل. بابا شب بخی  باز یم رو  در اتاق سابقم کنه و می 

ه ویل ما سه تابی تازه عشق بازی شبانه مون  میگه و می 

وع شده.   رسی
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خوابونم روی تخنی که چند ماه زندگیمو، یمرو آیل 

 های یواشیک مو به خودش دیده. … عاشقیمو
ی

دلبستیک

روی تخنی که من رو به این خونه وابسته کرده. تخنی که 

 آریا فروهر رو شب و روز توی خوابم دیده. 

 

 الیه مامان دورت بگرده. کجا بودی خوشگل من؟ -

 

یزه اشکام اختیارش دستم نیست. همینطو  ر گوله گوله می 

 .  پایی  

تونستم خودم رو اگر بلبی رسش میومد چطور یم

تونستم عذاب وجدان نداشته ببخشم؟ چجوری یم

شدم؟ اونم درست نیم باشم؟ اصل چجوری دلتنگش

وقنی که خودم پیشش نبودم و این اتفاق براش افتاده 

 بود. 

 

 …ماما -
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کنم. یل نگاه یمیه نگاه رسی    ع به آریا میندازم و بعد به آ

زنه. آیلی منه که من اشکام میاد پایی   و قلبم تند تند یم

 زنه. رو مامان صدا یم

 

 درد و بلت به جونم. جون مامان؟ عمر مامان؟ -

 

کنم. این پتو پتوی کوچیک صورتیش رو از دورش باز یم

شب عروش دورش بود که رسدش نشه. کثیف و چرک 

 کجا بوده!   شده و اصل معلوم نیست بچم

 

کجا رفته بودی دورت بگردم؟ کجا بودی مامان دلش   -

 برات تنگ شده؟

 

 گم: کشمش توی بغلم و یمیم

 

 خوای دوتابی اینجا بخوابیم؟یم -
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ه که آریا با  یه نگایه به آریا میندازه که ازش برام تایید بگی 

 میده و میگه: لبخند تاییدش رو 

 

؟ -  پس من چی

 

 ابی قبوله! اگر روی زمی   میخو  -
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اس. لبخندش از چشماش هم خسته آریا چشماش خسته

تره ویل همی   که اون برق رو ته چشماش میبینم لبخند 

 خودمم قوی تر میشه. 
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 ترها کلمش زهر نداره. آریابی که مثل قبل

آریابی که تو چشماش یه حش به سمت قلبم میاد که 

 ارم. تونم اسمش رو دوست داشیی  بذیم

 

گ باورش میشه؟ اصل نیاز نیست کش باورش بشه! 

کنم که این مرد همون آدمه. هموب  خودم اصل باور نیم

خواست رس به تنم باشه ویل االن با نگاهش که نیم

تونه طوری بهم تونه بهم آرامش رو منتقل کنه. یمیم

 …عشق بده که ببخشمش

 

 رو یادت رفت؟دستت درد نکنه دنی   خانم. آیل اومد ما -

 

م. نیمآیل رو مثل نوزاد توی بغلم یم دونم چی شد که گی 

 آیل عادت کرد اینطوری توی بغلم بخوابه. 

خوابید و هنوزم از همون روزای اول روی دستم یم

ام و دستم رو همینطوره. رسش رو میچسبونه به سینه

ه.   میگی 
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من میگم نباید همخون بود، نباید خودت بچه رو دنیا 

بیاری و نیاز نیست نه ماه تموم توی شکمت پرورشش 

 .  بدی و بزرگ کن 

های آریا دارم کم از حش نیست که حش که من به بچه

 ی خودم داشتم. ی از دست دادهبه بچه

ی خودم و آریا رو ببینم. زنم بچهدرسته که له له یم

کشه برای بغل کردن و بوسیدنش ویل درسته دلم پر یم

ی از عل  کنه. ام به این سه تا بچه کم نیمقهچی  

 

 حسود!  -

 

ها. واقعا درسته آریا اخمش رفته توی همدیگه. مثل بچه

. که میگن مردا مثل بچه  ها هسیی 

ی هرچقدرم که ناز کشیدن بلد باشن تهش مثل بچه 

 کوچییک هسیی  که نیاز به توجه دارن. 

 

 …باشه دیگه خانم. باشه -
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ا حالت قهر رو برمیگردونه و کنم. بدستمو سمتش دراز یم

 کشم سمت خودم. من به زور دستشو یم

چشمای آیل بسته شده و خوابیده برای همی   آروم 

 میگم: 

 

-  !  کله هویچی
ی

 دلم لک زده بهم بیک

 

کنه. منم مطمی   میشم آیل خوابیده یه نگاه چپ بهم یم

 .  تا بذارمش زمی  

بی ی خوش قلقیه که باعث میشه حساآیل انقدر بچه

توی دل همه جا باز کنه. نه اذیت و آزار داره و نه ادا و 

 اطوار. 

من مطمئنم اگر حنی آرتا رو دزدیده بودن خودشون با 

دادن و اصل اومدن تحویلمون یمکمال میل یم

 تونسیی  چند دقیقه نگهش دارن. نیم
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ارتبایط که همیشه با هم برقرار کردیم وابستگیمونو هر 

م کرده.   روز بیشیی

کی   من از پشا بیشیی دوسش دارم ویل همه فکر یم

حقیقت اینه که فقط بخاطر برقراری ارتباطشه که انقدر 

 به هم گره خوردیم و خودشو توی دلم جا کرده. 

. نوبت منه کنم و آیل رو یمدست آریا رو ول یم ذارم زمی  

نوبت منه که آریا تنهابی و دردش رو … که مرحم باشم

 …ت منه که زن باشم. یه زن واقیعنوب… بیاره پیشم
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فرستم و لبخند رو مهمون لبم موهام رو پشت گوشم یم

 کنم. یم
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ی تخت نشسته و من وقنی پامیشم چشمش آریا لبه

 دنبالم میاد. 

بخاطر حضور مامان اینا توی این اتاق لحاف و تشک 

ابی که توی اتاقا دادیم هنوز   داشتیم ویل بعد از تغیی 

 .  لحاف تشکا توی کند دیواری هسیی 

م و دوتا تشک نازک رو برمیدارم.   می 

 تا آریا به خودش بیاد میندازم رو زمی   و میگم: 

 

کمون اینطوری پر خاطره -  مشیی
ی
تر اولی   روزای زندگ

 میشه. 

 

 …برق رضایت توی چشماشه. پش حسود من

لباسای توی تنش از صبح عوض نشده. همونطور که 

 دیدمشه.  آخرین بار 

 

م برات لباس راحنی میارم.  -  می 
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ه و روی  از جاش بلند میشه میاد سمتم. دستم رو میگی 

 ها میشونه: تسک

 

م عوض یم -  کنم. بشی   یه دقیقه. اگر اذیت شدم می 

 

با گیچی رسم رو تکون میدم. خطر از بیخ گوشمون 

 گذشته. خدا آیل رو دوباره بهمون برگردونده. 

و آریا چهارزانو درست روبروم میشینه. شینیم با هم یم

دستشو میذاره کنار صورتم و بعد موهام رو دوباره میده 

 عقب. 

 

، من عاشقتم خب؟  -  کله هویچی

 

 فقط دوسم داشته باش خب؟… عباس کچل -
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آریا دیگه مثل اونموقع ها موهاش کوتاه نیست. 

اونطوری که کف رسش معلوم بود. دیگه اجازه میده 

 اش دربیاد. یکیم از موه

 

 تنگ شد. دلم برای اونوقتامون  -

 

نمت صدا هاپو کومار بدیا!  -  آریا یه طور می  

 

؟دلت فیتیله بارانداز یم -  خواد سیم تلفن 

 

زبونمو از دهنم درمیارم و با تمام قوا بهش زبون درازی 

 کنم: یم

 

 ها ها دیگه سیم تلفن  نیستم.  -

 

ه و فشا  ر میده: بینیم رو با دوتا انگشتش میی 
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مهم ماهیتشه ببیع جانم. تو هزار مدل کار روش بکن   -

 تهش ببیع خودیم. 

 

م ویل تو یه دستمو دراز یم کنم که از بازوش نیشگون بگی 

 !  حرکت دستامو نگه میداره. اونم یه دسنی

 اش رو میذاره روی دهنم: تا میام جیغ بزنم دست ده

 

 هیس! … بچه خوابه -

 

چرخونه و و یه حرکت منو یمانگار دزد گرفته باشه ت

 ! ه. شاخ به شاخ شدیم حسابی  دستامو محکم میگی 

خواد منم دل به دلش بازیش گرفته. انگار دلش کشنی یم

ی آیل حواسم رو پرت میدم و یه لحظه صدای ناله

کنه که کمرم میچسبه زمی   و آریا نفس نفس زنان روی یم

نه.   تنم خیمه می  
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ه کردم که بینیم کامل کیپ شده. یه به تک انقدر گری

کنم و یه اشکام میاد روی صورتم. این دو تکشون نگاه یم

 کردیم و ده نفری همه
ی

ی روزامونو هفته که کنار هم زندگ

م کرد.   منو بیشیی
ی

 شب کردیم وابستیک

خواستم مامان رو بزنم له انگار نه انگار که یک ماه قبل یم

 … کنم

خواستم رس به تن آریا ک ماه قبل یمانگار نه انگار ی

 نباشه! 

ی تلخیا و ناراحتیا برام تموم شده و فقط این حس همه

 و عادت به بودن همه
ی

مون کنار هم داره لعننی وابستیک

 کنه. ام یمدیوونه
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کنه که اشکش نیاد. بیشعور واسه من آریا اخم یم

کنه دو قطره اشک بریزه زشت سیاه غرورش رو ول نیم

 واره! بد ق

واال حق ندارم به شوهرم فحش بدم؟ اصل شوهر 

خواد خواد فحش بارونش کنم! دلم یمخودمه دلم یم

 ی فحشای دنیا رو بدم بهش. واال مال خودمه! همه

 

، جا یم -  مونیم. بریم دنی  

 

کنم و باز هم جلوی چشمام با بغض و التماس نگاهش یم

 پر میشه از خیش اشک. 

 م عررر! اون میگه پق! من میگ

 زنم! اون میگه ِاهن! من یه ساعت نعره یم

البته اینم باید در نظر گرفت که مصادف شدن این سفر 

تونه همه چی   رو هزار برابر اس بنده یمامگوهر بار با بی 

 تر کنه. فاجعه
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 …در حد مرگ

 

ه کنه و نفسش رپ فوت یمنوچ یم کنه. حرصم میگی 

ان پشت بازوشو کنم همونطور شیون کندستمو دراز یم

م:   نیشگون میگی 

 

 خییل گاوی. ولم کن اصل تنهابی برو.  -

 

ها. یعن  عنقریبه منو با یه مکهخون خونش رو یم

 فیلیپین  چپ و راست کنه! 

 

 دنی   قندهار نیست. دوروز دیگه برمیگردیم.  -

 

 قول میدی؟ -

 

 کلفه میگه: 
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 آره عزیزم.  -

 

کنه و بریم باال نگاه یم ای که باید ازشبرقی برمیگره به پله

 گم: کنم رو به همه یممن دست دینا رو ول یم

 

-  .  قول داده بیارتما شماها شاهد باشی  

 

م بغل همه ویل اینبار سیع یم کنم ییک ییک باز مییی

ها خودش شوهرجان رو کمیی حرص بدم چون بردن بگه

 ای که باید جمع و جورشون کنم. یه ره صد ساله

 

 آیهان زیر بغل آریا که یهو آرتا میگه: … منآیل زیر بغل 

 

م؟ -  دنیس من دست تورو بگی 
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م:   آریا میخواد بهش بتوپه که چشم غره می 

 

 آره عزیزم.  -

 

 دنی   نه مامان!  -

 

 کنم. لب یمچشمامو تنگ یم

 زنم: 

 

 دارم برات.  -
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دزدم و دست آرتابی که آروم میگه چشم رو چشم ازش یم

م  . میگی 

چمدون کوچیک دم دستیمونم با خودش میکشه و من 

م دنبالش که صفحه ی به عیال وارترین شکل ممکن می 

جدید زندگیمونو ورق بزنیم و بریم فصل جدیدشو با هم 

وع کنیم.   رسی

 

 همیشه اونطوری نیست که ما ازش انتظار یم
ی
دوب  زندگ

داریم. شاید عاشق مرد زندگیمون باشیمو براش جونمونم 

 ما ویل یه روزابی بخوایم رس به تنش نباشه. بدی

 

اون روزا ازش متنفر میشیم! مثل امروز من! یعن  دلم 

خواد وقنی هواپیما تو باالترین موقعیتش قرار گرفت یم

. آریا رو از پنجره  اش بندازم پایی  

به ام بابا میدونم پنجره نداره ویل خب انقد میتونه ض 

 رو بشکنه! ی نشکنش مهلک باشه که پنجره
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دونم که به هیچ وجه این مردک کلغ سیا از اون حنی یم

 پنجره رد نمیشه ویل همی   ک له و لورده بشه بسه! 

 کشتش من راحت میشم. واال جو اون باال خودش یم

 

شونم و نفری یه تبلتم میدم دستشون که هارو یمبچه

ه.   عشق کی   تا خوابشون بیی

. منم زودتر ی زیاد باز نچشمام از شدت گریه میشه لعننی

ه چشمم رو یم بندم که قبل از پاشدن این طیاره خوابم بیی

 سکته نزنم در موقعیت رنجر سواری. 

 

 خوابیدی؟ -

 

سیدن از  و من  که فقط بخاطر دعوت نکردن با آریا و نیی

بلند شدن این ماسکاسک چشمامو بستم تا زوری خوابم 

ه یه میلیمیی الی پلکمو باز یم  کنم. بیی

دم که فحش ندمش ویل یه هوم آروم دهنم رو فضار یم

 گم. زیر لنی یم
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؟ -  خوبی

 

 اوهوم.  -

 

 ببینمت؟ -

 

کنم ویل همچنان لبامو فشار به زور الی چشمم رو باز یم

 میدم که باز نشه. 

 

. اونطوری یم چرا لباتو  -  کن 

 

؟آریا ولم یم -  کن 

 

ه توی همدیگه کامل جهنمو یم نم. اوه بیاخماش که می 

 اوه این بده! این خییل بده! 
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هفته همش با هم بودیم بخدا حالم خوب نیست. دو  -

االن معلوم نیست بریم گ برگردیم. من حنی زبونشونم 

 بلد نیستم اخم پخن کاخن کوخن! 
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توی دلم یه غلط کردم نثار میگم ویل به روش نمیارم که 

 یه گوه خوردم خاض توی چشمامه! 

 

کم محلیشو واال بخدا اعصاب ناراحنی و عصبانیت و 

ندارم. یه ماچش کنم قضیه تموم شه بهیی از اینه ک 

. قهر 
ی
 کنیم اول زندگ
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 عباس کلغ!  -

 

یه لبخند مکش مرگما میارم رو لب و لوچم و خودمو زور 

 کشم سمتش: زوری یم

 

 دوست دارم سیاه سوخته.  -

 

 آره جون عمت!  -

 

 میگم:  و لبامو میدم باال 

 

 گ دیدمش!   یادم نیست آخرین بار  -

 

 کنه. ای نثارم یمو دیوانهرسش رو تکون میده
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ی آریا برای رسیعیی رفیی  به بخاطر وضعیت ما و عجله

آلمان مجبور شدیم شکایت دزدیده شدن آیل رو به 

یم.   وکیل بسیی

سید ویل همی   ک آیل صحیح و سالم  شاید به جابی نمی 

 یه. کنارمونه کاف

 

سن آریا مطمئنه کار کیه، میگه شک ندارم واسطه ها می 

ی برای اثبات نداره.   به خودش ویل هیچ چی  

 قطعا یه دزدی برای پول نبود و یه انتقال رفیق نما بوده! 

 

 ام. دنی   خییل کلفه -

 

 نباش.  -

 

به پشنی صندیل تکیه میده. من اصل هلک این ژست 

ه میداره که عصباب  عصبیشم. یعن  یه طوری خودشو نگ
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خوام از شدت خنده در و نشه و بدجور قایط نکنه یم

 دیوار طبیاره رو گاز بزنم. 

 

 نویسیم! مارو بگو رو دیوار گ یادگاری یم -

 

 این یادگاری نبود واال درد و دل بود.  -

 

خدایا شکرت که یه آریا دارم اعصاب خورد و این 

خدایاشکرت  هورمونای لعننی منو بتونه رسجاش بشونه. 

 ییک هست حرصمو رسش خایل کنم. 

 

 میگم:  هنوز حرص میخوره که یهو 

 

 آریا اگر دیگه بچه دار نشیم چی میشه؟ -

 

؟  - دنی   واقعا خل شدی؟ یا میخوای فقط اذیت کن 

 تکلیفمو روشن کن بدونم باید چیکار کنم. 
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اش از بفهمم. همهی دهنش رو مزه اولش فقط میخوام

هستم ویل انگار خییل جدی میخوام  این حرفا فراری

 ی دهنش چیه. بفهمم مزه

 

 جوابم رو بده!  واقعا میگم آریا. تو  نه -

 

خوام این بحث مسخره رو دنی   من واقعا بچه نیم -

 بیخیال شو االن وقتشه؟
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دزدم. آخه خانم ورمیچینم و چشمامو ازش یم لبامو 

وع کرده این حرکات موزونا انجام  از  خوشگله اون جلو رسی

یم بریم خاک غریب!   میده که دیگه بیی

 

بندم و دستامو اصل گوش نمیدم چی میگن. چشمامو یم

م توی سینه کنم ویل خییل ذهنم ام. خودمو بغل یممیگی 

 مشغول حرف آریاست. 

 

*** 

 

و سات شیکان پیکاب  هم میان دنبالمون! گ با چه سور 

ه این همه راهو!   می 

واقعا پر مرم ریخت وقنی دیدم با پلکارد یعن  

ینی مملکت بودنم عالیم داره  منتظرمونن. خدابی زن سلیی

 ها. 

ا برام مهم نیست و ازش  درسته من اصل این چی  

 رسدرنمیارم ویل باحاله. 
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 هرجا بشناسنش یه جیغ بنفشی کشیده میشه. 

 

 ایستیم. جلوی یه ساختمون با نمای سفید یم

ی ی شهره و یه محلهه خونه توی حاشیهآریا گفته بود ک

 خییل آروم و دور از هیاهوی شهره. 

 دقیقا هم همینطوریه، یه پش بچه با دوچرخه از توی

رد میشه و محیط شبیه به شهرکه. حنی ماشی    خیابون

 خیابونا رد نمیشه.  زیادی از توی

 

زیاده که اگر به چشم  های کشور جدید انقدر جذابیت

 اینووو چقدر سفر بهش نگ
َ
 ا
ی

اه کن  تو هر لحظه اش مییک

مجبورم اینجا باشم برام عی   باتلق   خفنه ویل من انگار 

 وحشتناکه. 

 

ی که میتونه یکیم منو رس ذوق بیاره اون پنجره ی تنها چی  

وونیه خونه اس که دلم میخواد زودتر برم و اون زیر شی 

 باال رو یه اتاق نقاشی دوست داشتن  بکنم. 
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 ها بتونم برم و به نقاشی برسم. اگر به لطف بچه البته

 

یم توی خونه، همه چی   فراهمه. یه خونه ی کامل با می 

 وسایل نو که کامل مناسب این جمعیته. 

توی که طبق معمول وسط خونه و آیل رو  وایمیستم

.  بغلمه  میذارم زمی  

آیل میدوعه با داداشاش بازی کنه. وایمیسته جلوی 

وع به پریدن یممبلی ر  ن باال و رسی . احنی ویل پشا می   کی  

 من نمیدونم این همه انرژی از کجا میاد! 

کنم اونم وایسه روی مبل و نق نقش به آیل کمک یم

 قطع میشه. 

 

 چطوره؟ -

 

 خوبه.  -

 

 میگه:  کنه و موهام رو نوازش یم
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 نمیذارم بهت سخت بگذره.  -

 

ناراحتم. به روش خندم. از حرفاش رس بچه هنوزم تلخ یم

کنه من بخاطر این یم نمیارم اینطوریه و اونم فکر 

 مهاجرت اجباری اینطور شدم. 

ام از این مهاجرت و یه البته که همینم هست من کلفه

هرچی میاد جلوم چند برابر برای خودم آزاردهنده اش 

 کنم. یم

 

ی مبل رس ها رو ببینم که پای آیل روی لبهچرخم بچهیم

 ه. خور یم
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کشم. قبل از اینکه آیل بیافته زمی   این منم که جیغ یم

… تمام بدنم سست میشه. اون لحظه هر احتمایل میدم

 اشکشم و زندهتوی ذهنم دور از جونش صد بار یم

 کنم. یم

دوام سمتش ویل آیل با یک حالت کله پا از رسی    ع یم

 پشت روی زمی   فرود میاد

 کنه. ونه برخورد یمو محکم با کف خ

یه صدابی میده که من میگم متلشی شد و باید با کاردک 

 جمعش کنیم! 

 

قلبم دیگه تو دهنمه اومده مجرای تنفسیمم اشغال کرده 

 واال بخدا. 

من مات و مبهوت همونجا وایمیستم. اونطوری که صدا 

تونم تکون بخورم کنم که نیممیده دیگه انقد وحشت یم

ه ویل زل زل به آی ل که حنی صداش هم در نمیاد خی 

 میشم. 
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ونم حنی یه سانت هم تکون بخورم، آریا از ترس نمیت

سه، انگار جلوی چشمم داره فیلم  زودتر از من بهش می 

 سینمابی پخش میشه! 

بینه که چقدر هول شده و وحشت همینکه آیل باباشو یم

نه زیر گریه  …زده بغلش میکنه می  

 

ن از ترس اینکه اتفاقی برای آیل پشا میان سمتمون و م

 افتاده باشه و قرار باشه ببینم این جریانو همونجا میخ

! دیوونه فقط من حاال اگر آریا نباشه … میشم به زمی  

همچی   شجاع میشم! وقنی یه مرد هست خودمو نبازم؟ 

 …ببازم دیگه

 

 صحبت یم
ی

کنم یعن  دور از شوچ  وقنی از وابستیک

 …همی   

هابی 
 …مثل بچه ها و آریا یعن  چی  
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البته که اینارو االن کنارم دارم ویل انقدر حساس شدم که 

س  از ترس اینکه خار به پای یکیشون بره همش دارم اسیی

 کشم. یم

کنم این ترس و وحشتمه که باعث میشه احساس یم

 بیشیی اتفاقات بد بیوفته و یه بگم دیدی اینطوری شد؟

 انگار دنبال دلیل میگردم! 

اش توی تشویشم، اصل اتفاق خوبی نیست و همه و این

گردونم تا مطمی   بشم همه چی   اش دارم چشم یمهمه

 …روی رواله

 

االن که اینجاییم از همون لحظه ی که  رسیدیم من فکرم 

 ام در چه حالن؟! اینه که خانواده

بابام حالش خوبه؟ مامانم حالش خوبه؟ اصل اینا دارن 

فکر رسور و باباجون هم نن؟ حنی به چیکار میک

 …هستم

دیدمشون عی   اونموقعا حنی سال مایه یه بارم نیم

 خیالم نبود ویل حاال انگار همه چی   فرق داره. 
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ینم به خودم وقنی چشم های آیل رو روی خودم میب

هامو به سمتش کشون کشون جرات میدم و قدم

 کشونم! یم

 

ی خواد که گرده. انگار یمیم توی صورت من دنبال یه چی  

 جلو برم و مطمی   بشه که کنارشم. 

ی آدما دخیی باشه یا پش، مهم به نظرم مهم نیست بچه

مهم اون حسیه که … نیست از خون خودت باشه یا نه

 اوی قلبا به وجود میاد. 
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خواد یه بچه، از وجود من و آریا باشه، اینکه دلم یم 

سه تا زمی   تا آسمون  بحثش با احساساتم نسبت به این

فرق داره. من مطمئنم هرچهارتاشونو به یه اندازه دوست 

 دارم. 

 

م سمتش، سمت دخیی کوچولوی ترسیده انگار … اممی 

دیدنش باعث میشه که مطمی   بشم اتفاقی واسش 

من آیل … کنه یعن  حالش خوبهنیوفتاده. وقنی گریه یم

 شناسم. رو از همه بهیی یم

میده که فاصله رو کم و کمیی کنم و همینم بهم جرات 

 بتونم قدم هام رو به سمتش بردارم. 

 

سم خودش رو سمتم یم کشه تا بیاد همی   که بهش می 

 توی بغلم. 

تش سمتم و شینم. آریا یممنم روی دو زانو کنار آریا یم گی 

 کنه. آیل خودش رو توی بغلم پرت یم

ک لوس من تا میاد بی   دستام رسش رو یم اره روی ز دخیی

 کنه. شونه م و آروم گریه یم
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تر از هر اش توی گوشمه ویل خییل آرومصدای گریه

 میکنه.  ای بغض دار گریهبچه

 

 جانم مامان جانم عزیزم چی شده؟ عینی نداره -

 کجات درد میکنه؟

 

از روی شونه م بلند میشه و باالی کتفش رو بهم نشون 

 میده. 

م به کتفش و آروم م  اساژش میدمدستم رو میگی 

 از اینکه هیچ اتفاقی براش نیافتاده خدارو شکر میکنم. 
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ویل هنوز نگرانشم منتظرم یکم آروم بشه تا از آریا بخوام 

 . یمش دکیی  بیی

به محکم به رسش خورده باشه و خدابی یم ترسم ض 

 نکرده اتفاقی افتاده باشه. 

 

؟بیاین یم خوایم با همدیگه -  بازی کنیم.  داداشا کجایی  

 

. تر آروم وایسادن و نگاهمون یمپشا یکیم عقب کی  

بغض توی چشمامون نشون میده اونا هم نگرانن. آرتا 

 جوه! عادت جدیدی پیدا کرده و ناخوناشو یم

ش همینم اضطرابش رو  نشون میده. باید حتما با دکیی

 صحبت کنم. 

 

 بچه به بغل راه میافتم سمت پشا و همینطوری با آیل 

 کنم. هم صحبت یم
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 …خوشگل ماماب  … دخیی لوس ماماب   -

 

ام فشار میده. همیشه وقنی اش رو روی رسشونهچونه

م خودش رو بیشیی بهم میچسبونه.   قربون صدقش می 

 

 عروسک من کیه؟ -

 

 …زنه و میگه منآروم کنار گوشم لب یم

 با اون صدای ملوس دلنشینش لبخند روی لبم میاره. 

 

خوام یه یم… ش پرت بشه ویل نه کاملیم خوام حواس

 کیم ذهنش از افتادنش دور بشه

 و کامل هم موفق میشم. 

 

 ناز مامان کیه؟ -
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 …من من -

 

 آریا بلند میگه: 

 

؟ -  پازل بزرگتون رو کجا گذاشتی  

 

هاشون رو گذاشته بودم دم دست که رسی    ع بتونیم پازل

پنج  رسگرمشون کنیم. چند تا پازل بزرگ دارن که همیشه

 تابی درستش میکنیم و هر سه تاشون عاشقشن. 

 

ن با همدیگه همکاری کی   و پشا هم  باعث میشه یاد بگی 

ن آیل رو توی جمعشون راه بدن  …یاد بگی 

 تنهابی بازی حنی این پازل
هاشون باعث شده آیهان کمیی

کت کنه.   کنه و توی بازیای جمیع بهیی رسی

 

شن که حنی آیل بچه ها توی لحظه به قدری رسگرم می

ه که چند دقیقه قبل چشماش پر از اشک بوده!   یادش می 
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کنیم و با دقت پازل بزرگ شهر لگوبی رو درست یم

 خندونیم. وسطش همدیگه رو هم یم

 

 آریا میگه: 

 

 ا آیهان اینجات چی ریخته؟ -
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کنه. آیهان خییل به کثیف ی لباسش اشاره یمبه یقه

خوره و آخه یکیم کثیف غذا یم… سهشدن لباسش حسا

کنم قبل یا مادرش یا پرستار و مربی مهد من حس یم

 خییل بهش تذکر دادن که انقدر حساس شده. 
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ه پایی   آریا که  همی   که آیهان با ترس رسش رو میگی 

نه به دستش روی یقه ی آیهانه با انگشت اشاره می  

 بینیش و میگه: 

 

 هیچی نریخته!  -

 

ن. صدای و پشا انقد ر میخندن که دل درد میگی 

ی جدیدی که هنوز هاشون خونه رو پر کرده. خونهخنده

 گرمای خونواده رو به خودش نگرفته! 

 

 خونه مونم
ی

 من عاشق این همبستیک

ایط و حس خوبی که یم تونیم به همدیگه عاشق این رسی

 بدیم. 

تونیم کنار هم حال همدیگه رو عوض کنیم و با یم

یم. فهموندن حضور   مون به همدیگه آرامش بگی 
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هات کسابی هسیی  که کنارتن، اینکه بدوب  تو لحظه

 
ی
کسابی که دوست دارن و حواسشون بهت هست، زندگ

 کنه. رو برات با ارزش و قشنگ یم

 

 …شمکنم غرق لذت یموقنی بهشون نگاه یم

 از داشتنشون خوشحال ترینم. 

ه داره و کنار خوام که همیشه عزیزام رو برام نگاز خدا یم

 هم خوشحال باشیم. 

 

زنم. باید کنیم که به آریا اشاره یمدوتا پازل رو کامل یم

به  . میگن اگر به رس بچه ض  یم دکیی آیل رو حتما بیی

 …بخوره نباید بخوابه و چشمای آیل هم خوابالوده

شناسیم و نه اطلغ راجع بهش داریم. نه این شهر رو یم

تونستم یکیم دست و پا  من فقط توی این ده روز 

م ویل اضطراب  شکسته مفاهیم اولیه زبانشون رو یاد بگی 

 برقراری ارتباط دیوونم میکنه. 
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انقدر اینجا رو بلد نیستیم که نمیدونیم حاال باید آیل رو 

یم!   کجا بیی

تونم بفهمم که و من اون لحظه درست توی بدو ورود یم

هیچ کش رو  چقدر توی این شهر تنهاییم... میفهمم که

 بجز خودمون نداریم. 

 انگار غم عالم بهم رسازیر میشه. 

 

 _حاال باید چیکار کنیم آریا؟
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 کنم. ناخواسته بغض یم
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بچه ها یه پازل دیگه رو باز کردن تا بازی کی   و دوتای 

 .  قبیل رو همونطور درست شده کف زمی   گذاشیی 

.  دوست دارن همه شون رو کامل شده کنار   هم ببیی  

 

یم؟ من خییل یم -  ترسم. اصل بچه رو کجا بیی

 

م به دندونم و همونطور سیع یم کنم پوست لبم رو میگی 

حرف بزنم ویل نمیشه. رسی    ع پوست لبمو که از دردش 

 آخم بلند میشه! 

 

 نباید بذاریم بخوابه، نباید بذاریم خسته بشه.  -

 

 ا با لبت چیکار داری.  -

 

ون و چند لحظه به  با اخم لبمو از توی دهنم میکشه بی 

ه میشه و سکوت میکنه ویل بعدش  نقطه نامشخیص خی 

 آروم میگه: 
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 بد به دلت راه نده...  -

 

کنه منو از وقنی نگرانه اینطوری میگه، اینطوری سیع یم

 نگراب  دربیاره. 

 

 هیچی نشده،بچه حالش خوبه نگران نباش -

م ببییم . صیی کن تماس میگی 
نم کجا باید بریمش دکیی

یمش.   بیی

 

ترسم اتفاقی براش افتاده منکه واقعا ترسیدم واقعا یم

زنه و بازی باشه. حاال آیل رس و مر و گنده داره قهقهه یم

 کنه حنی اثری از دردم توی وجودش نیست. یم

 

حی   بازی هرچند لحظه یه بخشی از بدنش رو معاینه 

 کنم. یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

م بغلم بوسش یم الباسشو میدم  کنم یه جاییه میگی 

 کنم. جلو و چکش یم

نمیشه بینشون فرق گذاشت که یه باید رسلغ اون دوتا 

 هم برم. 

 

یم خوام مطمی   بشم ویل دانش خاض ندارم که بتونم 

بابت معایناتم به نتیجه ای برسم. فقط هیچ اثر کبودی 

 
ی

 ای نداره. و کوفتیک

 

ه کیم دورتر با تلفن صحبت یم نه. کآریا بلند میشه و می 

کنم ببینم چه اتفاقی داره میوفته ویل تا من یه نگاهش یم

ی نیم  فهمم. وقنی بیاد پیشم چی  

 

 بپوشونشون بریم.  -

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

شون ی پازل جدید راض  بعد از چند دقیقه با وعده

ه و یم ون. آریا با ییک از دوستاش تماس میگی  کنیم بریم بی 

یم.  ه تا آیل رو برای چکاپ بیی  ازش کمک میگی 
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رسیم همینکه به بیمارستان کوچیک اون بخش شهر یم

 شم. یکیم آروم تر یم

اش انتظار داشتم هیچ جا رو پیدا نکنیم. من همه

فهمم چرا باید چنی   فکری توی رسم باشه! ییک نیم

ش؟ ی مییی  نیست بهم بگه اومدی اروپا از همچی   چی  

ابون به یه بیمارستان ساکت و آرومه که از داخل خی

 ای داره. اورژانس در شیشه
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ل میکنم.   تپش قلبم زیاده ویل خودم رو کنیی

هرچی اظطراب داشته باشم بیشیی خودم رو عذاب 

 میدم. 

 

وع به لی   خوردن یم کنه و آرتا که میبینه کف زمی   رُسه رسی

 چند قدم میدوه و پاش رو  روی زمی   رس میده. 

س بکشن! ها به دنیا میان تا مامان باباها بچه  فقط اسیی

م.   زیر لب یا ابوالفضل میگم و لبم رو گاز میگی 

ه ه تا برای آیل وقت بگی   همون لحظه آریا می 

ل کنم.   و من باید پشا رو کنیی

همیشه هرجابی که یم خواستم برم ییک بود که کمکم کنه، 

م.  نیاز نبود هرسه تا بچه ها بجز مهد بردن با خودم بیی

ها رو سه تابی با هم باید بچه فقط مهد بود که همیشه

ل یم  کردم. کنیی

 

 جاهای دیگه ییک بود که بچه ها رو نگه داره. 
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ویل حاال اولی   باریه که باید خودم حواسم به همه چی   

 باشه. 

 

حاال باید حنی برای اینکه روزها  چجوری با بچه ها کنار 

م و کجا بذارم برنامه ریزی  بیام و کدومشون رو کجا بیی

ن و برنامهکنم چو  هاشون ن حاال هر سه تاشون مهد نمی 

 با هم فرق داره. حنی آیهان هم باید بره مدرسه! 

 

م و اجازه نمیدم که خییل  پا میشم همراهشون راه می 

رسعنی این کار رو انجام بدن. خودم همراهشون میشم و 

 میگم: 

 

 ببی   یکیم آروم بدوبی باحال تر لی   میخوری.  -

 

ن حرف من، آیهان هم بهش اضافه آرتا کم بود با ای

 میشه! 

 ییک نیست بگه زن تو عقل توی رست نیست؟
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وع به شیطنت و  البته خودمم کرم دارم سه تابی با هم رسی

 آتیش سوزوندن میکنیم. 

یل از خودتونه
ُ
ا ا ببخشید یعن  آره میدونم خلم! … خ

سم رو کاهش میدم.   دارم اسیی

 

 …دنی    -
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و که میشنوم به رسعت به سمتش صدای آریا ر 

 گردم. بریم
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 کاهش اضطرابمم مثل آدم نیست! 

 

 کنه: نزدیک تر میشه و با چشم به آیل اشاره یم

 

برم _با هم دیگه برین برای معاینه، من بچه هارو یم

ون که اینجارو بهم نریزن.   بی 

 

 کنم و یه نگایه هم به دوستش. یه نگایه به آریا یم

 و به آریا میگم: با رس سلم میدم 

 

 دونم باید چی بگم. _نیم

 

 اصل من زبونشون رو هم  درست و حسابی نمیفهمم. 

 آریا به دوستش اشاره میکنه و میگه: 

 

 کنه نگران نباش_کایم به جات صحبت یم
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. فقط حواست باشه که دقیق معاینه  اش کی  

 

 شد خودشم بیاد. کنم. کاش یمنفسم رو فوت یم 

تونم لی   بازی کنم موندم اونجا یمتو اتاق دکیی که ن

دازم.   چجوری به کاهش اضطراب بیی

 رسم رو تکون میدم و میگم: 

 

 _نگران نباش،مراقبم. 

 

وع میکنم تند و تند پشت رس هم ، زیر لب  بعد رسی

 فرستم. این کار کامل غی  ارادیه! صلوات یم

 

ی از قدیم االیام توی ذهنمه که باید حی    انگار یه چی  

 ا اینطور مسائل صلوات بفرستم. مواجهه ب

و خییل ناباورانه همیشه این جریان من رو آروم میکنه! 

 مثل لی   بازی! 

 کنم برای خودم! در لحظه راه حل پیدا یم
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همیشه وقنی توی حال بدی هستم و تند و پشت رس هم 

صلوات میفرستم حالم بهیی میشه! البته این عادت 

 باتامه. 
ی

 جدید نیستا از بچیک

 ش آیل هم همی   صلوات هارو زمزمه میکنم. در گو 

 

قرار نیست. انگار یک داروی آرامبخش آیل اصل بی 

 خورده و از همیشه هم آروم تره. 

 با اینکه آیل همیشه بچه آرویم بوده و هست. 

 

نه که برم  کایم در اتاق دکیی رو باز میکنه و بهم تعارف می  

 داخل . 

ینی کش مثل کنم که توی همچی   موقعخداروشکر یم

 کایم وجود داره که یکیم از اضطرابم کم بشه. 
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مدبی که دکیی آیل رو معاینه میکنه چشم ازش  تمام

دوب  مسئولیت و جایگاه آدما که تغیی  دارم. یمبرنیم

 هاشونم تشدید میشه. کنه انگار ترسیم

من نه زماب  که پرستارشون بودم و نه حنی قبل از 

ها احساس مسئولیت ن انقدر دربرابر بچهعقدمو 

کنم یه تیکه از اش فکر یمکردم ویل االن همهنیم

 وجودمن که باید تمام حواسم بهشون باشه. 

 

سم از این همه نگراب  و  نگرانیم تمویم نداره. من حنی مییی

 …هادلهره برای بچه

 ترسم! از اینکه این همه به هم وابسته ایم هم یم

وقت باعث بشم بیشیی بهم وابسته بشن و نگرانم که یه 

 بدون من نتونن از پس خودشون بربیان. 

 ها خییل وحشتناکه! 
ی

 این وابستیک
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همه مون ترسم که یه روزی خدابی نکرده کار دست یم

 بده. 

 

 از در کشوبی بیمارستان خارج یم
شیم من تازه وقنی

تونم بزنم زیر گریه. هیچوقت انقدر حساس نبودم، یم

انقدر فشار روم نبود که بخاطر زمی   خوردن  هیچوقت

 ها زار زار گریه کنم. شبانه روزی بچه

 

ه   دست خودم نیست که اینطوری یهو بغض گلومو میگی 

که. وقنی و چند لحظه بیشیی طول نیم کشه تا بغضم بیی

 ترکم. شم و یمخیالم از سلمتش راحت میشه منفجر یم

 

 یست. این حال و احوالم اصل دست خودم ن

ل کردم که گریه نکنم ویل دیگه  تمام مدت خودم رو کنیی

انقدر فشار بهم میاد که اشکام با رسعت زیاد میان روی 

 خورن. صورتم قل یم
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دونه باید آریا وسط راه بی   بچه ها و من وایستاده نیم

کشم و چشمام رو بیاد کدوم سمت. نفس عمیق یم

ابلوی راهنمابی و ی تذارم روی میلهبندم. دستم رو یمیم

. وزنم رو میندازم روش و اشکام صورتم رو خیس 
ی
رانندگ

 میکنه. 

 

دونه باید من و آروم کنه یا حواسش به اون بنده خدا نیم

 بچه ها باشه. 

خواد همش خوبی باشه دلم براش میسوزه که دلش یم

ایطش اجازه نمیده اونطور که باید و شاید برای  ویل رسی

 من مثل یه تازه دوما
ی
د باشه. موقعیت و وضعیت زندگ

 کنه. 
ی
 اجازه نمیده رویاهاشو زندگ
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ه براش که اونطوری وسطمون گی  کرده. نه  دلم میگی 

 هارو رها کنه نه من رو. تونه بچهیم

م و دستم رو به میله  میگی 
ی
ی تابلوی راهنمابی رانندگ

 بهش تکیه میدم. 

و گرفته و محکم فشار بغض لعننی ولم نمیکنه! بیخ گلوم

 میده. 

 

کنه. با فارش دست و پا تر یمدوستش کارمون رو راحت

 ی نامربوطه میگه: ای که فقط چند تا کلمهشکسته

 

 ها. بچه… آریا خانمت، تو -

 

 رسونه. کنه و منظورشو یمو به خودش اشاره یم
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کشم. تپش قلبم بندم و یه نفس عمیق یمچشمامو یم

ه و رسم ی تابلو کف دستم رو ای فلز پایترسعت میگی 

 کنه. یخ یم

کنم و بعد اول بوی تنش رو البلی پرزای بینیم حس یم

 دستای مردونش رو دور بدنم. 

زنه و صورتش از پشت توی دستش دور شکمم حلقه یم

ه.   گودی گردنم فرو می 

تونه آغوشش فقط یم… کنم. رسدمهچشمامو باز نیم

 بخشی از رسما رو کم کنه. 

 

 ترسم. ریا من واقعا یم_آ

 

گم همونطور با چشمای بسته و گلوی پر از بغض بهش یم

 و اونم یه بوس آروم بی صدا میشونه روی گردنم. 

 

 دوب  که منو داری؟یم -
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ترسم! دلم نمیاد اینو بهش بگم و میدونم ویل بازم یم

فقط بغضمو قورت میدم و میگیم اوهوم!ویل من واقعا 

سماز این همه تنهابی  از غربنی که هواش هم … اینجا مییی

 با اونجابی که توش بررگ شدم فرق داره! 

 

؟ -  اگه یه وقت خدابی نکرده بلبی رسمون بیاد چی

 

م و با صدابی که بیشیی یمزبونم رو گاز یم لرزه ادامه گی 

 میدم: 

 

 افتاد... اگه خدابی نکرده اتفاقی واسه آیل یم -

 

دم. منو به سمت خودش اجازه نمیده حرفم رو ادامه ب

برمیگردونه و شدت اخمش تن من رو میلرزونه. چشمان 

بینمش ویل اخمش به قدری بزرگ خیس و تار شده و نیم

 و غلیظه که از پس اون تاری هم به خوبی دیده میشه. 
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 با اخم نگاهم میکنه و میگه: 

 

 _زبونت رو گاز بگی  خداروشکر که اتفاقی نیافتاده. 

 

ه طرف صورتم و همونطور اخمالود ذاره یدستشو یم

 میگه: 

 

 

ی نشده دخیی خوب!  - س برای چیه؟ چی    انقدر اسیی

 

ی نشده ویل این روزا من خییل  خودمم میدونم چی  

 … حساس تر از همیشه ام

ه  …این روزا فکر و خیاالم بیشیی

 این روزا حالم خییل خراب تره! 
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توی دلم به خودم  هارو فقطمن این حرفا و این زمزمه

 میگم. 

من آدم توداری نبودم ویل این روزا اخلقم خییل عوض 

 شده. 

 خودم نباید احساس یم
ی
کنم یه نفر نیستم. فقط زندگ

ی خودم برام مهم باشه و خونوادم هم برام به اندازه

 ارزش دارن. 

این افکار رو اصل به زبون نمیارم. دوست ندارم با بیان 

 افکار آریا کردنشون حنی یک ذر 
ی

ت باعث بهم ریختیک

 بشم، 

 …ی کاق  ذهنش آشوبهمرد من به اندازه
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فهمه. فکر کنم آریا حال من رو اصل نیماز طرق  حس یم

کنم اون متوجه نمیشه که من چه حایل دارم و فقط یم

 خودمم که میتونم خودم رو درک کنم! 

همینم دلیل مضاعف  میشه تا تمام احساساتمو ازش 

 نم و هر لحظه بیان نکنم. مخف  ک

 

رسم رو تکون میدم و تاییدش میکنم. این تایید اصل 

معن  تایید واقیع رو نداره، ویل باعث میشه اون فکر کنه 

من واقعا دارم تاییدش میکنم و بحث رو ادامه نده. دیگه 

 …نخواد بدونه و نخواد براش رد و دل کنم

 

 ه. دست روی صورتم میکشه و اشکام رو پاک میکن

نه کامل تصنیع، … منم نگاهش میکنم و تصنیع میخندم

 چون فقط این مرده که دلگریم من میتونه باشه. 

 

_آریا این بچه خییل اتفاق براش میافته من خییل 

 نگرانشم.  
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 گزم و ادامه میدم: لبم رو یم

 

سم این مسائل روی - آیل هنوز خییل کوچولوعه و مییی

 روحیه ش تاثی  بذاره. 

 

 رو کنار صورتم نگه میداره و با لبخند بهم میگه:  دستش

 

 _چقدر خوشحالم که آیل مامان مهربوب  مثل تو داره . 

 

نمیدونم این حرف باید من رو خوشحال کنه یا ناراحت! 

 توی برزخ جهنیم گی  کردم و همه… واقعیتش نمیدونم

 …چی   برام دردناکه

 راحت! یه جورابی هم خوشحال میشم و یه جورابی هم نا

خوشحال از اینکه میتونم مادر خوبی براشون باشم و 

ها حتما به مادر واقیع خودشون ناراحت از اینکه این بگه

 …هم احتیاج دارن
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ویل خب االن نباید ناراحت نبودن ستاره باشم. االن باید 

 به فکر بچه ها باشم. 

 کردنشون از همه 
ی

درست تربیت شدن و درست زندگ

ی چی   مهم تره. من ب رای اینکه بتونم انسانهای بهیی

 ای پیش رو دارم. تحویل جامعه بدم خییل راه طوالب  
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نم و میگم:   لب می  

 

امیدوارم واقعا بتونم از پسشون بر بیام. این روزا ترسام  -

 هزار برابره. 
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ا میشم و میگم:   بهش خی 

 

حساس شدم. انگار هیچکس جز … مسئولیتام زیادتره -

 ون نیست. خودم

 

لبخند آریا همیشه معنیش اینه که تو کارت درسته. لباش 

که کش میاد برق چشمان رسی    ع و بدون معطیل 

سونن. مرد صاف و ساده ی من انقدر خودشون رو می 

 دلش پاکه که توی چشماش میشه حرف دلش رو خوند. 

 

 شناسم. من این لبخندش رو خییل خوب یم

 تاییدم میکنه. دونم که با این لبخند حسابی یم

 

ی نگرانیام بهش لبخند منم لبام کش میاد و با وجود همه

نم ویل این بار جواب لبخندم فقط یک جمله اس:   می  
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_تو کارت خییل درسته من خییل قبولت دارم. گفتم که تو 

 . ین مادر دنیابی
 بهیی

 

ه. فقط دلم یم خواد ازش  ته دلم از این حرفش قنج می 

سم که اگر واقعا من ین مادر دنیا ام پس چرا دلت  بیی بهیی

نیم خواد که مادر واقیع بچه بعدیت بشم! اصل چرا 

؟نیم  خوای پدر بشی

چرا دلت نیم خواد و راجب این مسئله اینطوری صحبت 

؟ ؟ و حاض  نیسنی حنی بهش فکر کن   میکن 

کنه. ای لبخندم رو از رو صورتم جمع یمهمی   فکر لحظه

یفهمه تغیی  حالت دادم. کنم و آریا هم نمسکوت یم

ذارم تا شاید موقعیت درستش پیش دندون روی جیگر یم

 بیاد. 

موقعینی که من بتونم درست درباره این مسئله با آریا 

 …صحبت کنم

 

دیگه برگردیم خونه. خییل کار داریم همه چی    -

 همونطوری مونده. نرسیده ببی   کارمون به کجا رسید. 
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ا کایم از چند قدم اون ور صدای خنده و شوچ  بچه ها ب

تر میاد. از خنده هاشون لبخند روی لب ماهم میاد. 

م و زیر لب بهش میگم:   دست آریا رو میگی 

 

وع سخنی بود...   _آره واقعا رسی
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*** 

 

 عادته یه جابی خوندم وقنی یک کاری رو چهل 
همه چی  

 روز پشت رسهم انجامش بدی برات عادت میشه. 

 کردی و  به هرچی که حنی فکرشم نیمکن  عادت یم

همه چی   اولش سخته اولش درد داره! اولشه … کن  نیم
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 دنبال یه راه چاره یمکه گیج و 
ی

گردی و به هر دری منیک

وع میشه که یم . من میگم این چهل روز از وقنی رسی زب 

غصه نخوری، خودتو اذیت نکن  و … دیگه ولش کن  

 خودتو نخوری! 

 ؟دوب  چی میگمیم

 

 کردن توی کشور غریب اگر چهل روز 
ی

حنی بنظرم زندگ

 پشت رس هم انجام بشه اون هم عادت میشه. 

وحشت و اضطراب بگذره که  اگر این روزا بدون درد و 

 …دیگه همه چی   عالیه

 

عادبی که برای من اصل خوشایند نیست و هنوز بعد از 

… هاگذرهگذشت یک ماه نتونستم بپذیرمش. درسته یم

 یمدر 
ی
م. کنیم ویل من نیمسته داریم زندگ تونم لذت بیی

 تونم آروم باشم. نیم

کنم کمیی با انگار یه تشویش بی دلیل توی دلمه. سیع یم

عزیزام حرف بزنم، کمیی به رسور جون و مامان باباها زنگ 

بزنم که به اینجا عادت کنم ویل هنوز نتونستم. نتونستم 
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 و  با نبودنای آریا کنار بیام
ی
تنهابی به همه چی   رسیدگ

 کنم. 

 

من همون آدمیم که بچه ها رو با یه انگشت 

میچرخوندم! همونیم که اونجا از پس همه چی 

 اومدم ویل حاال! بریم

تونم ام و نیمحاال از خودم بدم میاد که انقدر بی اراده

 خودمو وفق بدم! 

 

گفت باید تغیی  کردم یمدیشب که با آریا صحبت یم

ابی جدید باشه که من حالم خوب ایجاد ک
نیم. یه چی  

ابی که دوست دارم، کارابی که دوست دارم. 
بشه. چی  

ی ایجاد  همینم شد که امروز تصمیم گرفتیم که یه تغیی 

 کنیم یه تغیی  بزرگ برای روحیه من! 

 

براش برنامه ریزی کردیم، همی   امروزی که آریا خونه 

خوام همه باشه یم تونه کمکم کنه. اگر به خودماست و یم

ها و خودمو غرق خونه و بچهچی   رو پشت گوش بندازم
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ون نرم ها رو و یه کنج بشینم بچه کنم. اصل از خونه بی 

 نگاه کنم و غصه بخورم. 

و بدون اینکه کاری کنم وقت  حنی وقنی نیسیی  بشینم

 بگذرونم! 
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اگر بود  ای که از دست دادم، فکر کنمفکر کنم به بچه

 االن شکمم بزرگ شده بود یا نه! 

حنی از قبل بیشیی بهش فکر میکنم و میدونم این اصل 

 طبییع نیست! 
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از وقنی اومدیم آریا رو خییل کمیی از قبل هم میبینم. آریا 

تمام مدت رسش شلوغه. وقنی … همیشه تمرینه

اس یه بخش از وقتش به خوندن زبان اختصاص خونه

 برای ما وقت داره.  داده میشه و کمیی 

 

ما تقریبا فقط شب ها کنار همیم. البته که همی   شبا هم 

غنیمته! میگه شاید قرار باشه برن شهرای دیگه و گایه 

هر شب هم پیشمون نباشه! البته اینجا انقدر تمریناتش 

سنگینه که همون شب ها هم خسته است. خسته و 

من حرف  کنه کنارمون باشه. با کوبیده ویل بازم سیع یم

 کنه. ها بازی یمزنه و با بچهیم

 کمه! …  دوب  ویل یم

 روحیه من خییل کمه!  برای این

 

کنیم. درسته که میگم ویل با این حال همدیگه رو درک یم

ترکه از و دلم یمدرسته غصه دارم … کاش بیشیی بود

ایطم ویل به خودم یاداوری یم کنم که خودم قبول رسی
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گم دوسش نی به خودم یمخودم خواستم و ح… کردم

 کنم تا بگذره و روزای خوب برسه. دارم، باید تحمل 

 

فقط تنها مشکیل که وجود داره روحیه خراب منه که با 

 نبودن های آریا خراب تر هم میشه! 

 کشم و نفسای عمیفی که یم… عذابابی که به خودم میدم

 گذره. کنم تا زودتر بگذره ویل نیمتاریخابی که نگاه یم

 

 _من اصلدوست ندارم توی این حال ببینمت. 

 شبا خسته و کوفته میام اینطوری بی حال و افشده 
وقنی

، نیم تونم خودم رو ببخشم که مجبورت کردم اینجابی

 باهام بیای اینجا! 

 

کنم. از حرفاش میشه فهمید که دارم آریا رو هم اذیت یم

 چقدر اذیت میشه. 

حنی … نمیدونم  نمیدونم واقعا! مجبور بودم؟ اصل 

ای، ویل هرجور دونم فقط برای عشقه یا چی   دیگهنیم
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کنم من فقط بخاطر عشقه که اومدم توی که فکر یم

این شهری که حنی زبونشون برام سخت ترین زبون 

 دنیاست! 

اومدم توی کشوری که راه رفیی  توی خیابون هاش رو 

ی دوست ندارم. انگار همه چی   برام رسده، همه

 ش برام یخ و نچسبه! قشنگیا
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من اومدم جابی که اصل نیم تونم باهاش ارتباط برقرار 

هیچ دوسنی … کنم. نه با محیطش و نه حنی با آدماش

خواد یه نفر باشه ندارم، هیچ هم زبوب  ندارم. دلم یم
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بتونم باهاش فارش حرف بزنم، ویل حنی از خونه درست 

م که بتونم چن ون نمی   ی   شخیص رو پیدا کنم. بی 

 

اصل نمیگم جای بدیه شاید برای کسابی که آرزوی اینجا 

اومدن رو دارن خییل هم خوب باشه ویل من  که اینجا رو 

 دوست ندارم هر لحظه برام بیشیی شبیه به زندان میشه. 

 

 …من خوبم آریا -

 

کمون  و   مشیی
ی
ین دروغیه که یط مدت زندگ این بزرگیی

گم و هر شب که هر شب بهش یمبهش میگم. دروغ   

فهمه که من اصل خوب نیستم. دیگه انقدر این جمله یم

ه و رسش  رو به زبون آوردم که با گفتنش چشم ازم میگی 

 رو تکون میده. 

کی   ویل انگار تا   ها برام جادو خوام بگم خوبم تا کلمهیم

 که باورش نداشته باشم هیچ جادوبی درکار نیست. 
 زماب 
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دونم که چقدر برای این جایگاه از هرکس یممن بهیی 

فتش بشم. یم بینم زحمت کشیده و نیم خوام مانع پیشی

هاش کنه تا همسطح هم تییمچقدر هر روز تلش یم

ه نباشه.   بشه و روی نیمکت ذخی 

ی تلشش هستم. خودم لحظهخودم شاهد لحظه

فتش رماب  محقق میشه که پا به پاش یم دونم این پیشی

 باشم. 

حنی شده به قیمت از دست رفیی  … کنممن تحمل یم

خودم ویل تحمل میکنم. تا جابی که بتونم تحمل میکنم 

فت  فت کنه. تا آریا توی شغلش پیشی تا زندگیمون پیشی

 کنه و هرروز خوشحال تر از قبل باشه. 

شاید این خوشحایل باعث بشه تا منم احساس آرامش و 

این روزا تموم  خوشبخنی کنم. شاید باعث بشه زودتر 

 بشه و منم کنار بیام. 

 

 آریا ناراحت نگاهم میکنه و میگه: 
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. دیگه نیم - تونم اجازه بدم بیشیی از این توی خونه بموب 

فعل تا کارگاهت درست بشه باید بری کلس. دیشب به 

 همی   نتیجه رسیدیم. 
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رسم رو تکون میدم و خودم رو مشغول مرتب کردن 

زنه و همونطور کنم. آریا موهاشو شونه یم یمروتخنی 

 ادامه میده. 

 

باید حتما بری یه کلش جابی ثبت نام کن  .اگه حنی  -

نیم خوای دانشگاه بری عینی نداره ویل باید رست گرم 

 بشه. اینجوری من هم خوشحال ترم. 
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باز هم رسم رو برای تایید حرفش تکون میدم. فقط 

 ا نه. بینه ینمیدونم داره یم

 

ای که این روزا مقاالت و کتابای روانشناش یهمه

کنم نوشته که ورزش حداقل دو روزی یدونه تموم یم

ی از افشدگیه و تنها پیشنهاد من  ین راه برای جلوگی  بهیی

 همینه. 

 

کنم _دلم یم خواد برم باشگاه یکم ورزش کنمژ حس یم

 هم ذهنم و هم بدنم به ورزش کردن نیاز داره. 

 

نه، آخه خودشم خییل دیشب روی چش مای آریا برق می  

کردم. انگار ورزش اضار داشت ویل من تاییدش نیم

خوشحال میشه از این پیشنهاد من که با ذوقی که تلشی 

 برای پنهون کردنش نداره میگه. 
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 این که عالیه. منم از دیشب دارم همینو بهت میگم.  -

 

 اوهوم فکر کردم دیدم بهیی از هیچیه.  -

 

پیاده روی. انتظار دارم بهم پیشنهاد بده صبح ها بریم

 نمیدونم چرا همیشه انتظاراتم رو توی دلم میگم! 

اگر بتونم این المصبا رو به زبون بیارم که دیگه دق 

 ی درد نمیشه. گلوم! دیگه غده  نمیشه بمونه توی

 

تونم ازش درخواست داشته باشم. چون خودم هزار و نیم

برای اینکه نپذیره. چون خودم قضاوت یک دلیل میارم 

م. همینم کنم و تهشم نتیجه یمداوری یم… کنمیم گی 

 مونه توی گلوم. میشه که حرفم یم

نمیتونم خییل رک و واضح همه توقعاتم رو بهش بگم. 

خوام ذهنمو بخونه و رسی    ع توقعاتم رو عمیل کنه. یم

 بدون اینکه درخواست کنم! 
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ابی 
اصل کل سختمه که … سختمه بیان یک چی  

 درخواسنی ازش داشته باشم! 

 

 صبح یم خوای بری بدوبی 
دلم یم خواد بهش بگم وقنی

 من رو هم بیدار کن. 

ه و ورزش  آریا هر روز صبح ساعت شش اینطورا می 

کنه. دلم کنه. یا میدوعه و یا دوچرخه شواری یمیم

 …خواد منو صدام کنه. بهم بگه بیا با هم بریمیم

 

نم. نگاهش   میکنم و فقط یک لبخند ملیم می  

البته از وقنی که یه پرستار نیمه وقت برای کمک بهم میاد 

بچه ها هنوز تمام  خییل کارم سبک تر شده ویل باز هم

اس از این بابت اذیت نیستم و کارهاشون به من وابسته

دوست دارم باهاشون وقت بگذرونم. حنی نگرانیم بابت 

 زیادشون به م
ی

ن کمیی شده چون مدرسه و مهد وابستیک

ن و با آدمای دیگه در ارتباطن.   می 

 

 شمره و میگه: آریا فرصت رو غنیمت یم
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سیم  - پاشو بریم همی   االن این اطراف یه باشگاه دیدم بیی

ایطش چطوره.   ببینیم رسی
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من … آریا هوش زبانش خییل خوبه، دقیقا برعکس من

م. از هیچ درش هم اندازهکنم یه کلمه یاد جون یم ی بگی 

اومد ویل آریا همی   یک ماه و فقط با زبان بدم نیم

تمرینابی که قبل از اومدنمون داشت باعث شد که یکیم 

ه.   رو یاد بگی 
 زبان آلماب 
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درسته که خییل دست و پا شکسته صحبت میکنه ویل 

ون و حنی  حداقل میتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بی 

باط برقرار کردنش با بچه های تیم راحت تر عمل برای ارت

 کنه. 

  من همی   زبان 
ون نرفیی واقعیتش ییک از دلیلی بی 

 لعنتیه که همش میگن اخن اوخن کیخن پاخن! 

 

بخاطر خلوت بودن این بخش از شهر که تقریبا خارج از 

شهر هم قرار داره حنی باشگاه ورزشیش هم خلوته. خییل 

ش انقدر قشنگه هم با خونه فاصله ندا ره، حنی این مسی 

 که آدم دوس داره پیاده روی کنه. 

 البته آدم عادی ها نه من  که فراری ام! 

 

وع فهمم چی میگن ویل تا یمبا اینکه نیم رسیم آریا رسی

کنه به صحبت کردن با مردی که خودشم داره ورزش یم

کنه که اونجا هست و من حین  که اونا دارن صحبت یم

 رو میچرخونم تا محیط باشگاه رو ببینم. میکی   رسم 
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 دوست داشتن  
ی

دیوار بخش تردمیل زرد … یه باشگاه رنیک

 رنگه و پر از انرژی. 

حنی محیطش هم حال آدم رو بهیی میکنه. به قدری 

 و مرتبه که خوشم میاد همه جارو نگاه کنم. تمی   

 

هام رو به سمت وسط باشگاه چرخونم و قدمیه رسی یم

کنم. هیچکس توی باشگاه همه جارو نگاه یمدارم بریم

 نیست. 

 

ها یه گوشه روی هم چیده شده و از دیدن محیط استپ

 باشگاه لبخند روی لبم میشینه. 

نم خم میشم ییک از دمبل   با دقت که همه جارو دید می  

 که کنار زمی   هست رو برمیدارم که حی   
ی

های زرد رنیک

ی برخورد میکنم.   بلند شدن به یه چی  

فهمم آدمه و تو اون خلوبی باشگاه کامل سکته رو یم

 زنم! یم
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چرخم و با دیدن آریا که داره با خنده نگاهم ترسیده یم

 کنه منم وحشتم به خنده تبدیل میشه. یم

آخه ببی   توروخدا مرتیکه کلغ سیاه چه جوری خودشو 

 توی دلم جا کرد! احمق خر. 

ام به نمایش نم از خندهش و نمیدونم چند تا دندو 

 گذاشته میشه: 

 

 …جان تو فقط بخند -

 

کنه چشمم رو تی   میکنم و فاصله ش رو باهام کمیی یم

کنم که کش نزدیک نباشه. دیدی این نوجوونا که نگاه یم

های تنگ و اول عشق و حالشونه چجوری توی کوچه
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؟ باریک واسه خودشون یواشیک عشق و حال یم کی  

 رم اون لحظه! همچی   حش دا

 
ی
وقنی فقط خودمون دوتا هستیم و سختیای زندگ

ها حریصه نیست. وقنی شیطون میشه و مثل پش بچه

ه.   دلم قییل وییل می 

 

آخه من که مطمئنم اینطوری نزدیک شدن آریا به یک  

 بوس کوچیک ساده ختم نمیشه،

حداقل یه بوس فرانسوی طوالب  انتظارم رو میکشه! 

س که یه  دقیقا همونطور پر  طور و هیجان و اسیی

 کشه. نوجوون انتظارش رو یم

 

کن  چه دارم تصور میکنم وقنی داری اینجا تمرین یم -

 !  شکیل میشی

 

توب  چشماش یه برقی داره که فقط وقنی حالش خوبه یم

. یه برق توی اون دوتا فنجون قهوه ی خوش حالتش ببین 

ی که یم… حال خوب کن  یه چی  
ی
  بده. تونه به من زندگ
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چقدر سکش و … چقدر تو دل برو تر و جذابیی  -

 …خوشگل تر

 

فاصله صورتش با صورتم فقط چند سانته. هرم 

زنه و کنه. قلبم تندتر یمهاش روی پوستم گزگز یمنفس

 دستام خیس عرق میشه. 

م و شیطون بهش اینبار منم که از چشماش جرات یم گی 

 گم: خندم و یمیم

 

؟نمیدونم که! تو  -  چجوری تصور میکن 

 

کنم _من دارم با یه نیم تنه و شلوارک جذب تصورت یم

 که خییل سکش شدی. 
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یرم و همون طوری که میگ لب پایینم رو بی   دندونام

دونم آریا رو حایل به هویل انگار این روزا یاد گرفتم و یم

ی یم  کنم! دلیی
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لت عادیه و آریابی که با چشمابی که یه کیم خمار تر از حا

 تونه حنی من رو بدون لباس تصور کنه! با چشماش یم

های تلخش که چند وقتیه برای من شکر دار شده قهوه

تر از حالت عادیه و با رس کج شده نگاهم یکیم بسته

 کنه. یم
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ام و لب پایینم رو از زیر گره به چونهانگشتش رو یم

ون! دندونام یم  کشه بی 

 

 افتم که یه شب گفت: اش یمهیاد یه جمل

 

م نه تو! »   «من باید گازشون بگی 

 

دزدم. تر میشه و چشم ازش یمام عمیقاز یاداوریش خنده

م الی دندونم که دستش و  یم خوام دوباره لبم رو بگی 

تر میکنه لبم رو بی   داره و رسش رو نزدیکهمونجا نگه یم

ه و مک عمیفی یملباش یم  زنه! گی 

 

؟_یعن  چق  در از اینکه هسنی خوشمزه تر میشی

 

ام رو جرواجر کشه و سینهقلبم دیگه داره خودشو یم

کنم و کنه. همونطور نزدیک به صورتش چشم تی   یمیم
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گردونم ویل آریا خمار لب یکیم رسم رو به اطراف یم

نه:   می  

 

 نگران نباش کش اینجا نیست!  -

 

رم! منم خندیم. حالشو خریداهردومون باهم دیگه یم

 بهش میگم: …دقیقا به همون حال انداخته آخه

  

 فیلمای آمریکابی بهم  -
ستاب  حس دخیی و پشای دبی 

 دست داد! 

 

 خنده و میگه: یم آریا هم آروم

 

 اومدیم کشور مردم بذار یه کیم خارجیک رفتار کنیم!  -

 

 خندیم: این بار هردومونیم که سبکبال با همدیگه یم
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 فیلماس! _دیوونه اینا برا 

 

ی های من تو ذهنمه مال فیلما نیست. اصل تو  _نه فانیی 

 از کجا میدوب  که چی تو رس منه؟

 

ه یم ی که به کار مییی  
خندم خییل بامزه اینو به کلمه فانیی

 میگه آخه. یه حالنی بی   خواسیی  و و تمنا! 

 

؟ - ینی یات چیه آقای سلیی  
 اون وقت فانیی

 

ینی گفتنت تنگ - شده بود جوجه نارنچی دلم برای سلیی

 من. 

 

 خندم که باز میگه: ریز یم
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حنی دلم واسه این طوری خندیدنت هم تنگ شده  -

 بود. 

 

تر میشه، همی   اول کار که برای یه ذره لبخندم عمیق

ات روحیه رو حس  وع ورزش اقدام کردیم میشه تغیی  رسی

 کرد! 

 

ه و میگه:   دوباره یه کام از لبم میگی 

 

یام   …اینه که حی   ورزش کردن نگاهت کنم_ییک از فانیی 

 

کنم و بعد از چند ثانیه نگاه کردن چشمام و گشاد یم

 گم: بهش یم

 

 فقط نگاه؟ -

 

 افته. خنته و کنارشون خط یمچشماش با لباش یم
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_آقای فوتبالیست عجیب غریب شدی فیلمای مثبت 

 هیجده زیاد دیدی؟
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 بینم. نهابی نیمنه من فیلم مثبت هیجده رو ت -

 

 ابروشو میندازه باال و ادامه میده: 

 

 هرچی دیدیم باهم دیگه دیدیم!  -
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فهمم اصل دزدم. نیمپروبی نثارش میکنم و چشمم رو یم

چرا هنوز باید از این حرفاش خجالت بکشم..: حق 

ندارم؟ چرا بابا حق دارم اخه همچی   یهو واسه من داغ 

 کنم! کنه هنگ یمیم

 

 پرو انگار االن اینجا تو مألعام یا توی  _یه طور 
ی

مییک

 زنم! رسانه دارم این حرفارو یم

 

 کشه توی همدیگه و میگه: ابروهاشو یم

 

بابا المصب خودمون دوتاییم دیگه. زنیم زن غریبه که  -

! زنیم زنم!   نیسنی

 

کنم. یکم گه زنیم منم ذوق یمیه طور با حس مالکیت یم

 هم عالیم داره! دونم بابا دیام یمدیوونه
ی

 وونیک
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زنم و با اعتماد به کنم. دست به کمرم یمخودمو گم نیم

 نفس جوابشو میدم: 

 

-  !  پرو بودن که به جا و مکان ربط نداره تو کل پروبی

 

 ندازم و میگم: بعد ابروهامو براش باال یم

 

تازه یه کلغ سیاه سوخته زشت هم هسنی که توهم  -

ینی بودنم داره و تازه یه دخیی خوشگل تور با خودش  سلیی

 آورده پیش این اخن اوخن ایخن  ها! 

 

فهمم که چقدر منتظر زدن این قبل از اینکه بگه خودم یم

 حرفا از طرفمه. 

فهمم ویل این تغیی  روحیه از تغیی  روحیه مو خودمم یم

 …ایگذروندن چند ساعت کنار آریاس نه هیچ چی   دیگه
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ی که با گفیی  سیاه و کل  غ به آریا و نسبت دادن تغیی 

ندازه که دنی   شاد و رسزنده همچی   لقنی بهش یادمون یم

 همیشه چطوریه! 

 

_اون وقت توی کک میک نارنچی کله هویچی که شبیه 

 کلغ سیاه؟
ی

 قویط اسمارتی   یم موب  داری به من مییک

 

 ام! _نه َپ حتما من با این پوست بلوریم کلغ سیاه

 

ل کنم و اخمم رو ام رو هزنه. سخته خندقهقهه یم کنیی

 حفظ کنم. 

 

 _پوست بلوریت و قربون. 

 

 خمار میگمااا! … چشماش خماره
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_واال بایدم قربون پوست بلوری من بری خودت نداری 

 حسودیت میشه دیگه. 

 

 خم میشه یه بوس کوچیک روی لبم میذاره و میگه: 

 

 _آره واال من خییل حسودم معلومه حسودیم میشه. 
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اجازه نمیده من عکس العمیل نشون بدم. همون لحظه 

 هم شوکه میشم. کنه که خودمیه طوری لبام رو شکار یم
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کشه و برخورد زبونش لب پایینم رو با ولع توی دهنش یم

 بهش بدنم رو به تکاپو میندازه. 

 

مونم آخه حرکت یماش چند لحظه بی از شوک بوسه

رو ببینه! قلبم اصل ترسم که یه وقت کش ماهنوزم یم

ه کنه که سینهداره خودشو پاره پوره یم ان رو بشکافه و بیی

ون! اصل نمیدونم چجوری این هیجان المصبمو  بی 

 توصیف کنم! 

 

دونم ترسم آخه!اصل این ترس لعننی نیمحاال چرا یم

برای چی توی وجودمه! اصل بگو خب ییک ببینه مگه 

ا مگه چیه؟ زنشی دیگه! خلف که نکردی ! البته این چی  

تو مملکت خودمون نیاز نیس؟ اینجا یکیو تو خیابونم 

ت یا کیت! اصل به  ببوش نمیگن زنته یا دوست دخیی

 کش چه! 
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یش جذابه منم خوشم میاد! وسط  از حق نگذریم فانیی 

باشگاه ورزشی اونم با ورزشکار مملکت! اوف شوهر 

 سکش شیش تیکم! 

شدیما! چه ترکیب واقعا جدی جدی زن و شوهر 

 …ای. هنوز باورم نمیشه. شاید جدی جدی خوابمسیم

 

گذره و بدنم بیشیی واکنش ش یموقنی چند ثانیه از بوسه

نشون میده و زبونش توی دهنم برای خودش راه باز 

کنم اونجابی زنه دیگه اصل فراموش یمکنه و چرخ یمیم

 نه. که هستیم یه مکان عمومیه و ممکنه کش مارو ببی

اصل گ به کیه چند چنده! خودمونو عشقه! شوهر 

 سکش سیکس پیک رو عشقه! 

ینی مملکت تو این وضعیت فیلم  آخ آخ فکر کن از سلیی

ن پخش کی     چه شود! … بگی 

یش حال میکنه که دیگه حنی فکر  آریا هم زیادی با فانیی 

 رسواییشم نیستا! 
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صب بیخیال همه چی   میشم و منم همراهیش میکنم. الم 

بوسه که سنگ آب میشه و به جلز ولز یه طور یم

 میوفته! زبون لعنتیش! 

کنم بی   زمی   و اصل تو یه وضیع هستیم که حس یم

نه  آسمونم! یه طوری که از گوشام انگار داره آتیش می  

ون  …بی 
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کشه ویل بیشیی از یک سانت از آریا یکیم عقب یم

ه. فقط  کنه و لبش رو از لبام جدا یمصورتم فاصله نمیگی 

 اجازه میده تا نفس بکشیم! 
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من بعد از چند وقت دارم … هاش هم حریصهریتم نفس

 کنم. این حس رو دوباره تجربه یم

ینه ویل من این روزها یم تونم بگم آریا تو این زمینه بهیی

 ی در از لذت رو تجربه کنم. تونم یه رابطهاصل نیم

یشم. حش که اون روزای اوایل حاال دارم کامل آروم م

مثل همون روزای اویل که … مون تجربه کرده بودمرابطه

عاشقش بودم و رقص انگشتاش رو زیر پتو روی پوست 

 کردم. تنم حس یم

  

 دوب  چند وقت بود که این شکیل ندیده بودمت؟یم -

 

انگار آریا هم فهمیده! اونم فهمیده که من اصل حالم 

مون ل خرابم توی روابط جنشخوب نیست و این حا

 هم تاثی  گذاشته. 

 اگر نفهمه احمقه! 

کنم برگشیی  به آدیم که یه روز گایه با خودم فکر یم

کنم و ترکش کردی اشتباهه ویل وقنی به چشماش نگاه یم
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تونستم کنم هیچ وقت نیمکنم فکر یمبه دلم رجوع یم

م. تصمیم دیگه  ای بگی 

نباشه که من توی عشق  مون اوب  حنی اگر لذت رابطه

یک طرفه باهاش داشتم. حنی اگر اون شور و حال 

 روزهای اولو نداشته باشیم. 

 

کنه. کنم ویل اون نگاهم نیممن توی چشماش نگاه یم

 چشماش پایی   تر از چشمام رو هدف قرارداده. 

رو شکار کنه حریصه و من بیشیی برای اینکه دوباره لبام 

 دم پیش قدم میشم. هم وقنی این و میبینم خو 

 

 …خوامتیم -

 

ی پام رو از روی زمی   بلند میکنم و گم و پاشنهیه کلمه یم

 چسبونم. این بار منم که لبام رو به لباش یم

 حرارت و تب داغ  که جفتمون داریم فضا رو گرم کرده. 

 ایماصل انگار نه انگار که توی یه محیط عمویم
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 یکنم هیجان دارم ! از اینکه دارم یه چی   جدید تجربه م

 از اضطرابی که بخاطر دیده نشدن دارم هیجان دارم! 
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ه. من  حنی از … آریا هم کم از من نداره منم حالش بهیی

 آریا رو از برم! 

یش بود برام جالبه و اینکه دارم خودم هم ازش  اینکه فانیی 

 برم برام جالب تره! لذت یم

 التماس. کی   و لباش انگشتاش پرستش یم

 زنن و لبام تمنا! انگشتای من چنگ یم
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نمیشه که لباسامون رو در نمیاریم ویل این مانع از این 

خواد و لذت یم بریم وجود بتونیم اونجوری که دلمون یم

 همدیگه رو بچشیم. 

بود گایه  نیاز نیست بدون لباس توی بغل هم

 همینطوری هم میشه به اوج رسید و لذت برد. 

 

ت نداره وسط سکس صحبت کنه و من هم هیچ آریا عاد

م چون  علقه ای ندارم که از این موقعیت کمیی لذت بیی

بودن برای  اگر حنی یک ذره صحبت کنیم لذت این باهم

 تونم تمرکز کنم. من کمیی میشه و نیم

دونم باید به حرفامون فکر کنم یا از آخه گیج میشم نیم

م  …فراز و فرود رابطه لذت بیی

 

هاش احساس میکنم که داره به اوج دای نفساز ص

نه رسه و قلب منیم  …هم تندتر می  

ی که توی رسمه همینه! ناخواسته ناخواسته  تنها چی  

بنده. درخواسنی که آریا درخواستم توی ذهنم نقش یم
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اش صحبت کنیم و به بعد موکولش حنی نذاشت درباره

 کرد. 

مای وجودش رو کوبه و منتظرم گر قلبم هزاربار بیشیی یم

 توی بدنم احساس کنم. 

ی داشته باشه!   منتظرم توی این موقعیتش نخواد جلوگی 

دقیقا این یادآوری ذهن و تصورات من مواجه میشه با  

مانع درخواست من شدن از سمت آریا! چون همون 

ه و من دیگه از لحظه که باید از من فاصله یم گی 

ون فوت  بندم و نفسم رو بهاستیصال چشمام رو یم بی 

 کنم. یم

 

 خونه! شاید ذهنم رو یم

روی تصمیمش ها شاید هم خییل بیشیی از این صحبت

 ثابت قدمه. 

 

ی اونجوری که من دوست دارم نیست آریا … نه هیچ چی  

حنی توی این موقعیت هم حاض  نیستش که به من بچه 

 بده. 
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ی  حنی اینطوری هم حواسش هست که یه وقت ناپرهی  

 نکنه. 

 

 

 

 

 

 479رت_ #پا

 

کنم دونم چند دقیقه طول میکشه، اصل نگاه نیمنیم

 کنه. ببینم داره چیکار یم

 کشه! فهمم گ زیپ شلوارشو باال یمنیم

 

که آریا برام درست کرده. انگار من توی اغمابی فرو رفتم

ون  تمام حس خوبی که این چند دقیقه و از زمان بی 

 …ه هوااومدن از خونه داشتم همه دود میشه و می  
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و دنبال  دست خودم نیست که اینطوری حساس شدم

 گردم. البته که اصل به نظرم بهونه نیست. بهونه یم

ابی که از رس 
این بهونه نیست که بعد از تمام چی  

ی که از دست دادیم تلش  گذاشتیم دلم بخواد برای چی  

 کنیم! 

ی که من رو دیوونه کرد و ازم یه آدم دیگه ساخت  …چی  

 

کنم که چقدر داشت حالم خوب اصل فراموش یم انگار 

شد، که خندیدم و با هر بار لمس تن و بدنم به دنیای یم

 دیگه ای سفر کردم. 

یش یم ه چه لذبی داشتم از فانیی   بردم! انگار اصل یادم می 

 

ه  این عقب کشیدنش درست وقنی که من فکرم می 

 خوشایند نیست.  سمتش اصل برام

کنم آریا م پس زده میشم، حس یمکنم دار احساس یم

خواد.  تو یه لحظه که از وجود من باشه رو نیم  ایبچه

 غم عالم
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 … تمام ناراحنی هام و غصه هام توی لحظه میاد رساغم

 

م و دستم رو یمازش فاصله یم برم زیر لباسم تا سوتی   گی 

 میشنوم: رو ببندم که صدای آریا رو  امباز شده

 

 …ببندم پشتت و بکن من  -

 

رسم رو براش تکون میدم و بدون اینکه جوابی بهش بدم 

 مشغول بسیی  میشم.  خودم

بغضه دیگه! بغیص  که دارم پنهونش … لرزهباالی دلم یم

 کنم. یم

اونم  توی حالیه که اصل متوجه نمیشه من چقدر حالم 

ی!اصل ازم نیم پرسه و این گرفته شده! نه اضاری نه چی  

 توی گلوم میکشونه و میاره.  تا بیشیی بغضمو 
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قرار بود باشگاه ثبت نام کنیم که حال من بهیی بشه ویل 

همی   اول کاری یه طوری زده تو برجکم که دیگه کیل باید 

 تلش کنم تا مشکل حل بشه. 
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آریا انقدر رسحال اومده که تازه برای خرید و 

ی چینه و من اصل حوصلهخوشگذروب  برنامه یم

کاری رو ندارم ویل فقط برای اینکه توی برجکش هیچ

شم و نزنم و مقابله به مثل نکنم باهاش همراه یم

مونو به سمت جابی که خودش دوست داره کج  مسی 

 کنیم. یم
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*** 

 

ای میشه که پیشمون نیست و رس تمرینه. آریا یک هفته

 تره! که از روزای این مدت مسخرهاییک هفته

م  و نتونستم باهاش درست صحبت کنم. هنوز دلگی 

 کنه. تره و بیشیی از قبل داره تلش یمرسش از قبل شلوغ

 

کنم رس خودم رو گرم کنم تا بیشیی این یک هفته سیع یم

ون  از این که هستم افشده نشم. همی   باشگاه رفیی  و بی 

 …رفیی  از خونه خودش کمک بزرگیه

 

همون اول توی باشگاه با یه خانیم دوست شدم و از 

 باهم ارتباط خوبی برقرار کردیم. 

جالبیش اینه که اهل افعانستانه و توی ایران بزرگ 

رفتم دوست افغان زیاد من موقیع که مدرسه یم… شده

داشتم. همیشه توی کلسمون حداقل دو تا از دوستام 

 اهل افغانستان بودن. 
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فهمیم خدابی هیچی از این نعمت باالتر زبون همو یم

 نیست. 

همی   باعث میشه بهیی بتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار   

کنیم. آمنه مثل چیی نجاتمه، اصل انگار خدا آسمونشو 

 من تا از این وضعیت 
ی

پاره کرده انداختتش وسط زندگ

ون.   مسخره بیام بی 

 

ه که از خودم تقریبا شش یه خانم الغر اندام و ریزه می  

ه با بدبخنی تونسیی  یدونه بچه داره و … هفت سال بزرگیی

 بیان آلمان. 

کرد چجوری و با چه مصیبنی زمین  وقنی برام تعریف یم

با پای پیاده و یه بچه قاچاقی از مرز ایران رد شدن و با کیل 

 بدبخنی باالخره رسیدن اینجا. 

، من عاشق موندن! البته حقم دارن،  اونا عاشق رفیی 

 اینو کی   آخه توی ایران خیلیا باهاشون خوب رفتار نیم

 من به چشم دیدم. 

به هرحال خاک خودشون نیست و به چشم بیگانه 

. نگاهشون یم  کی  
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یکیم …دیگه بعد از اینکه با آمنه آشنا شدم تنها نیستم

 کنم. کمیی به بدبختیام فکر یم

کنه همش آمنه توی سوپر مارکت نزدیک خونمون کار یم

شم بیشیی اوقات کنار ماست . البته بجز وقتابی که و دخیی

 …میایم باشگاه

 

دیگه آخرای ورزشمه و این ست که تموم بشه منم 

 تونم حاض  شم که برم خونه. یم

آمنه هم ورزشش تموم شده و کنارم وایساده خاطره 

 …کنهتعریف یم
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؟ مگه نیمچرا دانشگاه ثبت نام نیم -  ایران کن 
ی

گ

 دانشجو بودی؟

 

که نزدیک ش سالشه ویل خونه، با اینخودش حقوق یم

وع کرده به درس خوندن.   از وقنی اومده رسی

 

سم نرسم.  -  حوصلم نمیشه، دوست دارم ویل مییی

 

تا مجبور نباشیم  همیشه منتظر همدیگه وایمیستیم

 مسی  رو تنهابی بریم. 

 

به همشت بگو دانشگاه ثبت نام کن. تو که پرستار بچه  -

. من ب ا بدبخنی نصف داری میتوب  بری درس بخوب 

م ویل بازم یم  خونم. کلسامو نمی 

 

 آره باید باهاش صحبت کنم. خودشم اضار داره.  -
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ای دیگهدیگه بهش نیم اس. گم من ذهنم درگی  خییل چی  

ی قدیمیا نیم گم وقنی توی موقعیت جدید قرار میگی 

 مونن. فقط بخشی از زندگیت باقی یم

دلم نمیخواد نقاشی برای من از اون حالت درومده، 

م، به اندازه فهممش و میتونم ی کاق  یمبیشیی یاد بگی 

 درکش کنم. 

 

توب  بری حیفه اگر اقدام کن  وقتشم برات باز میشه. یم -

 ها هم نقاشی یاد بدی. توی مهد به بچه

 

 بدم نمیاد از این پیشنهاد. باید بهش فکر کنم. 

 

 کنم. حتما بهش فکر یم -

 

 تت تموم شه. تا این س wCمن برم  -
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دم. دیگه کنم و رسم رو براش تکون یمنفسم رو فوت یم

 آخرش حسابی خسته شدم. 
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نم دوال میشم که بطری آبم رو  اخرین ست رو که می  

م باال با یک جفت کتوب   بردارم، همی   که رسم رو میگی 

 نایک طوش رنگ جلوم مواجه میشم! ا آریاعه!!! 

ی    ع بلند میشم و با ذوق نگاهش شوکه از دیدنش رس 

 میکنم! 

… انتظار ندارم بعد از یک هفته اینجا ببینمش خب

 چقدر خرکیفم. 
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چشمام اندازه یه توپ بسکتبال درشت میشه و میخوام 

ن بغلش کنم از گردنش آویزون شم که حس یم کنم بیی

 زیادی نامهربونه. 

یه تای ابروش رو میده باال و نگاهش یه جوریه که برام 

 …ییل عجیبهخ

 هیچوقت من نگاه آریا رو اینطوری ندیدم. 

م تف مالیش کنم با لکنت سلم میدم و  بجای اینکه بیی

 صداش رو میشنوم که میگه: 

 

 علیک سلم خانم ورزشکار!  -

 

شوهر ردی داریم! فروشی دو قرونم نمیارزه! مودی ترین 

! … شوهر بازار  حراجش مثکردم بردار بیی

 

سم   برای چی اینطوری یاغنیم خوام ازش بیی

کنه! اخلق مخلق نداره دیگه ای نگاهم یمیالغوزان تپه

 من نمیفهمم به چیش دلمو خوش کردم آخه!فقط میگم: 
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تو اینجا چیکار میکن  مگه قرار نبود که سه روز دیگه  -

؟  تمرین باشی  

 

اح  حاال وسط حرف من نمیدونم آمنه چرا باید از مسیی

 تر میومدی زن! برگرده! پنج ثانیه دیر 

کنم که آمنه با روی باز ناراض  به هم معرفیشون یم

دستشو دراز میکنه ویل آریا اصل استقبالش خوب 

 نیست. 

ه جلو و سلم میده و  خییل رسد و خشک دستشو مییی

 بعد رو به من میگه: 

 

 بپوش بریم خونه.  -

 

اصل این واکنشش انقدر واسم عجیب و تازه هست که 

 با چشمای گشاد شده نگاهش میکنم. چند لحظه شوکه 

 دونم باید بهش چی بگم! به قدری هنگم که نیم
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رسش رو برام تکون میده منظورش اینه که خوب که چی 

زنم. طلب داره ازم مرتیکه ویل من حرق  جلوی آمنه نیم

 گوساله! 

کنم و وسایلمو برمیدارم و از آمنه خداحافیط  یم 

 یگم که ناراحت نشه. ببخشیدی بهش م

 

کشم که خون خونمو میخوره ها ویل یه نفس عمیق یم

 یهو جیغ نکشم عصباب  شم رسش! 

 گم: کنم و یمشیم رو به آریا یمیه کیم که از باشگاه دور یم
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این چه طرز برخورده بیشعور!؟ اولی   بار که یک نفر  -

؟ خی  رست یه آدم رو یم بین  باید اینجوری صحبت کن 

 ای باید گوساله بودنتو نشون بدی؟ته شدهشناخ

 

ام که هرچی از دهنم درمیاد بهش میگم. انقدر عصباب  

اس و من که باهاش اینطوری آخماش توی همدیگه

نم بیشیی قایط یم  کنه. حرف می  

 

تم رو باز میکنم که هوا بخورم و  یه کیم زیپ سویشی

قیقا تر بشه که نگاه آریا دگرمابی که حاصل از ورزشه کم

 میاد همون وسط گی  میکنه. 

اصل انقدر عجیب غریب نگاه میکنه که من شوکه میشم 

 ! 

 

ی و میای؟ -  هر روز اینطوری می 
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نه و به اصل جواب منو نمیده ها! برای خودش حرف می  

کنه و من مات و مبهوت فقط نگاهش رستاپام اشاره یم

 میکنم!! 

 

دقیقا بعد از  برام خییل عجیبه این تغیی  رفتار اون هم

کنه نه یک هفته دوری که معموال آدما رو دلتنگ یم

 !  وحشی

اصل به مزاجم خوش نمیاد! اصل بعد از ازدواج انتظار 

اون مال سگ و گربه بودنمون … این مدل رفتاراشو ندارم

 گرفتیم! ی همو یمبود که پاچه

انتظار دارم حداقل بعد از این همه وقت یکم دلش تنگ  

و به جای اینکه چنی   حرق  بزنه اول رفع شده باشه 

 کنه ویل آریا طوری رفتار میکنه که من گیج میشم. 
ی

 دلتنیک

 

؟ - ؟ یعن  چی ب   این حرفا چیه می  

 

واقعا منظورش لباسامه؟ هرگ جای من بود از شوک 

 زد! رو یم ناگهاب  این مدل رفتارش سکته
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ش ادامه میده قا آ… بدون اینکه من رو نگاه کنه به مسی 

 اش کمه! دیوانه!!! این شوهر من واقعا یه تخته

ه ویل من وایمیستم و دیگه کنارش حرکت  اون می 

کنم. واال در باسن این دیوونه راه بیوفتم اخم و نیم

! … تخمشم تحمل کنم؟ جای ذوق و شوقشو  رواب 

 

چند لحظه بعد اونم وایمیسته برمیگرده من و نگاه میکنه 

 و با طلبکاری میگه: 

 

 را وایستادی؟ چ -
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مرتیکه کلغ سیاه نچسب دیگه نوبرشو آورده! ایین  بزنم 

 لهش کنم! 

خودش نگفته بود اینطوری بپوشم؟  مگه این اسکل رواب  

داشت برای لباسای نیم وجنی و جذب واال اونروز که

 زد! ورزشی له له یم

 

گفت کنم! خودش یمبه عشق و شعورش شک یم

این لباسا براش جذابه و اینکه اینجاییم و تصورم توی 

میتونم اینطوری بپوشم و ورزش کردنم رو ببینه رسحالش 

 میاره. 

م مغرشو به مغزشناش نشون بدم زیادی مشکل  باید بیی

 داره دیگه دارم ازش نا امید میشم به وهللا! 

 

! من اصل نیم -  فهمم! یعن  چی

 

یک نیم زنم ییک داره باز خوبه خیابونامون خلوته من فی 

کنه و اینطور رفتار توی خیابون چهار چشیم نگاهمون یم

 زشته! 
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؟خنگ شدی یا خودتو یم -
ی

 زب  به خنیک

 

خوره. حقیقتا جا با این حرفش که زیادی هم بهم بریم

داره شیش تا بارش کنم هشت تا هم چک بخوابونم زیر 

گوشش ویل از اونجابی که چشمم بیوفته به چشمش لبام 

کنم و ازش هامو تند یمی دروازه غار کش میاد قدمزهاندا

 افتم. جلو یم

 

دوست دارم بیاد دنبالم ویل نمیاد! اصل چه توقعابی از 

پر داشته این مردک دارما! کش که بعد یه هفته توپ

باشه و جیگرم عسلم نبنده به ناف آدم تازه براش قیرص 

ه؟  ازش می 
 الدوله بشه دیگه چه انتظارابی

ه بکشه! اوف ان  تظار دارم بدوعه دستمو از پشت بگی 

تونم عشقم! گوه و فیلم هندی بازی، نرووووو بی تو نیم

 ماست خوردم نوش جونم ویل تو نرو! 
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تازه اینجای قصه منم ییک بخوابونم زیر گوشش تا دلم 

خنک بشه! اوف چقدر لذتبخشه. اونم دستشو بذاره 

 روی صورتشو اشک در چشمانش حدقه بزنه. 

ویل متاسفانه اون آریا خان کله شقه و منم یه دنی    

 کصخل! این هندی بازیا مال شاهرخ خان ایناس! 

نم! البته تو رویاهام  نه اون میاد و نه من بهش سییل می  

 کنم تا جیگرم حال بیاد! اینکارارو یم
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اش کنم تونم توی خیاالتم بزنم له و لوردهباز خوبه یم

ه تو واقعیت اونم وقنی اینطوری حرض شدم وگرنه ک
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تونم قدرتمو بریزم توی پاهامو همونطور که فقط یم

 صورتم پر از اشک میشه خودمو برسونم به خونه. 

 

حاال زار نزن گ زار بزن! انگار شوهره مرده منم عزای 

مردنشو گرفتم ییک نیس بگه احمق جان مرتیکه رس و مر 

ونه حنی دنبا  لتم ندوییده! و گنده اون بی 

 

که و یه  گ که اسمش فقط مشیی م توی اتاق مشیی می 

 ها توش خوابیدم. اس تنهابی و گایه با بچههفته

 زایید. ترسم وگرنه که گاوم دیگه چند قلو یمباز خوبه نیم

 

م. هیع پناه یم برم به کنج تنهاییام و برای دلم مرثیه میگی 

 …روزگار غریب گوزو

ی خواد، حنی دلم محلهتهرانو یمدلم کوچه و خیابونای 

خواد ویل این خراب شده رو تخیم خودمونو یم

 خوام. نیم
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های اسکل موس موس اصل میخوام راه برم پش بچه

کی   و جون آبدار بگن منم یه خفه شو نثارشون کنم 

 بخندن! 

ی آریارم ی لوکسوری و شیکان پیکان خونهاصل محله

 رو بدین من برم یه نمیخوام سگ خورد همون گوه دوب  

 اش ماستمو بخورم. گوشه

 

 درو باز کن.  -

 

جوابشو نمیدم. نمیخوام ببینمش. نمیخوام صداشو 

 بشنوم. 

 اصل بره گمشه بیشعور االغ! 

 بی شخصیت! 

 رسور به این با شخصینی این ازگل چیه تربیت کرده آخه؟

 

 میگم درو باز کن.  -
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به کشم و یمهاش به در محکم تر میشه. نفس عمیق ض 

کنم از حرص خوردنش. آره حرص بخور کلغ کیف یم

ها نیسیی  از سیاه حرص بخور االغ! باز خداروشکر بچه

ن.   بابای با ادبشون شعور شخصیت یاد بگی 

 

م. لعنت یمفرو رسمو  کنم توی بالشت و گوشامم میگی 

بهش، لعنت به من که باهاش اومدم! لعنت به این دل 

 ه. که دیوونشبی صاحبم 

 کوبم به بالشتش و میگم: مشتمو یم

 

 «سوسک بشی آشغال ازت بدم میاد. » 
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 گم باز کن تا درو نشکستم. با توام یم -

 

میشه. خشم هر لحظه هم داره عصنی تر … عصنی شده

 آریا! یا ابالقاسم المحمد! 

 کشم: میشینم رسجام و جیغ یم

 

 که یه هفته بودی  برو همونجابی … خوام. گمشو برونیم -

اعصاب خوردیاتو برای من آوردی. اصل برو نمیخوام 

 ببینمت. بیشعور! 

 

خواد صدامو بشنوه تا لحنشو اروم کنه. مریض انگار یم

رواب  دیوونه! منو گریه بندازه بعد خودش آروم شه! آخه 

 میشه. کشم آرومیی همی   که من جیغ یم
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توی همی   چند لحظه کوبه. زنه و به در نیمدیگه داد نیم

گلوم درد گرفته. تو دلم فحشش میدم   انقدر گریه کردم

کم از حرص!   ویل دیگه دارم مییی

 
ی
ک بدم میاد از این حسم بدم میاد که از زندگ مشیی

 مجبورم میکنه جلوی آریا کوتاه بیام. 

آخه ییک نیست دست و پامو ببنده بگه احمق خر گاو 

از کن  آسمون نری درو ب… بشی   رسجات دیگه دخیی 

 زمی   نمیادا! 

 

 باز کن میخوام باهات حرف بزنم.  -

 

تونه جلوی آریا وایسه و باید از این حس لعننی که نیم

 کنه! پاشه رسیعا اطاعت

خاک بر رس … خام بر رس شوهر ذلیلم کنم خب

 احساساتم کنم! 
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م روی بدون اینکه نگاهش کنم از جلوی در  میام کنار و می 

 شینم. تخت یم

دونامو به همدیگه میسابم که مشتمو نزنم توی دن

تونه صورتش البته جرات نداشتنم دلیل محکم تری یم

 باشه! 

م توی بغلمو کتابی که روی پاتختیه  زانوهامو میگی 

 دارم تا الیک خودمو باهاش رسگرم کنم. بریم

اش همچی   فاز مادرانه گرفتم برای خودم که همه

 کنم. مطالعات مادرانه یم

 

 خشید. بب -

 

 کنم. بی لیاقت چندش! نگاهش نیم

 خواد میگه اونوقت زربی میگه ببخشید! هرچی دلش یم

آخه اگر نگاهش کنم از اینم که هست بیشیی وامیدم. 

کنم که لبام شونصد کیلومیی کش میاد و همچی   غش یم

 قلبم گوب گوب میکوبه! 
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 یم
ی

پرم توی بغلش و حاال خر اگر نگاهش کنم از دلتنیک

 کن. اقایل بار بیار ب

 بی جنبه ترین آدم دنیا منم بقیه ادامو درمیارن. 

 مرتیکه نچسب آشغال! ایش پیف پیف پیف بوگندو! 
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شینه و زنم که میاد جلوی پاهام یمالیک کتابو ورق یم

کنه. لوس چندش! دستشو میذاره خودشو سمتم خم یم

 روی شکمم و میگه: 

 

 . دلم برات تنگ شده توله -
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میدزدم که کنم و رسی    ع چشمم رو کوتاه بهش یمیه نگاه 

 یادم نره چجوری رسم داد زده و چیا بهم گفته. 

 اینابی که میگن به شوهرم محل نمیدم دروغ میگن؟ 
یعن 

مگه میشه آخه اینطوری بیاد مسخره بازی دراره آدم 

 نشون نده؟ روی خوش

 من میتونم! باید بتونم! 

 

کنم همه ناراحتیای قدیمیمو سیع یمندم  واسه اینکه ول

 کنم! نبش قیی 

گفت هرزه و چجوری یادم میاد که اون شب چجوری بهم

اس شکست. بیشعور االغ اصل خودش هرزهدلم رو 

ف.   بیشی

 کاش حداقل دستشو پس بزنم! 

ی گذشته رو یادم کنم همهنه اینکه برای نرم نشدن سیع 

 …نشوستاره رو! دستاش روی ت… موبچه… بیارم
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ابی که بخشیدم و یی خود آزارم همهمن یه دیوونه
چی  

یادم رفت رو برای عصباب  تر شدن برای خودم یه طوری 

 کنم که انگار همی   لحظه داره اتفاق میوفته. موشکاق  یم

 

شدن پر  آدما دلشون برای هرزه ها فقط بخاطر  -

 تختشون تنگ میشه. 

 

ل درنمیاره کشه دستشو اصی پرو خجالتم نیمپشه

 زنه. رو آب بخندی خب! لبخندم یم

 

-  !
ی

 رنیک
ی

 تلخ نشو رنیک

 

تم همون نیم تنه تنمه. آریا دستشو ی ورزشیم زیر سویشی

 کشه روی شکمم و با یه دست دیگه کتاب رو ازمیم

ه یم  ندازه اونور. میگی 

 

-  .  منو ببی  
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 اتو ندارم. برو اونور حوصله -

 

نفس کشیدنش تغیی  دلخور که میشه تن صداش و 

 کنه. یم

 با همون حالت صدا به همراه کیم خنده میگه: 

 

؟بعد یه هفته اینطوری ازم استقبال یم -  کن 

 

 طلبکار بهش میگم: 

 

؟ -  بعد یه هفته اینطوری به من میتوبی
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 عذرخوایه کردم.  -

 

 زنم توی چشماش و میگم: زل یم

 

 ویل من نبخشیدم.  -

 

ی لوس که دنبال توجهه! آره بابا بایدم یه بچهدقیقا عی   

 برات ناز کنم خر باقایل بوگندوی چندش! 

 میشه؟مردم انقد خر 

ره! ویل اخماشو با یه حالنی آخه بدبخنی از رو هم نیم

ای که با لوس شدن قایط میشه تو شبیه پشیموب  

 کشه و میگه: همدیگه یم
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لباسا همه  آمیی چسبوندم وقنی دیدم اونطوری با اون -

ون، داری تمرین یم . همه ممه، باسنچیو ریخنی بی  … کن 

 …جون

 

کنه و لحنش حی   ای غنچه یملباشو به یه حالت مسخره

تره! میخواد بخندونتم ویل گفیی  جون از قیافشم مسخره

شم از خنده جلوی خودمو نگه من که دارم منفجر یم

 میدم:  کنم و جوابشو دارم تازه یه اخم مشنی هم یمیم

 

ت شدی برا من؟ شاید با قیرص  - از گ تاحاال اصغر غی 

میرص رس و رسی داری! حداقل تو چاله میدون اینطوری 

بی یم  شدی نه تو خیابونای مونیخ! غی 

 

وای خدا این دیگه چه خریه انداخنی وسط دامن من؟! 

ه! خدا جون نوکرتم خنده  ام نگی 

خلع سلحم! کنه دیگه کل اینطوری که خودشو لوس یم

م که وا ندم ویل مگه میشه اخه؟یه لبمو از تو گاز یم  گی 
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کم از خنده، آریا هم از من  دیگه اصل طاقت نمیارم و مییی

 بدتر. 

 

تمو میده باال و شکمو قلقلک میده. وای که اصل  سویشی

 تونم ریسه نرم! دیگه نیم

 خوام از دستش در برم. کشم و یممنم جیغ یم 

که وزنشو میندازه روی پاهام و دست از پرونم  یمجفتک

 کشه. قلقلک دادن نیم

 

که بسه!!! اگر زهله… توروخدا… آبی بسه! مردم - ام بیی

 !!!  چی

 

 اس! زهره -

 

 گم: زنم و یمجیغ یم

 

 آین  ولم کن. کوفنی هر  -
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کی   باد آریا ها که دارن اسممو صدا یمصدای جیغ بچه

که چقدر حال میده این سه تا با من   رو میخوابونه. آخ

. جهت عمل یمهمسو و هم  کی  

 آخیش اصل ارضای روچ رواب  شدم! 

 

من راض  از این اتفاق زبونمو تا اخرین نقطه از توی 

ون، چشمامو چپ یمدهنم یم  کنم و میگم: کشم بی 

 

 من اینجاااااام!  -
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و از اش دیدن داره. عی   مایه بادکنیک شده وای که قیافه

کنه یه فوت حرص لپاش گل انداخته. یه لپاشو باد یم

 …کنه. آخ که چقدر لذتبخشهیم

 میاد. آیهان و آرتا اومدن ویل آیل دیرتر 

بیی   ها با ذوق میان توی اتاق و وقنی باباشونو یمبچه

 شناسن. دیگه رس از پا نیم

هیچکدوم انتظار اینطور یهوبی اومدنش رو نداشتیم. 

. غ و بیی بیی خودشونو توی بغل آریا پرت یمپشا با جی  کی  

ن روش و مشغول همونطور با کاپشن و کوله هاشون مییی

 شن. بازی یم

وز از جام بلند یم شم و با حس قهرماب  رو با یه قیافه پی 

 به آریا میگم: 

 

م. مراقب بچه -  ها باش من یه دوش بگی 
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ه میکشم تازه ابرومم براش باال میندازم. توی فکرم نقش

م. اصل باید یه طوری  که چجوری حال آریا رو بگی 

ت  دهنشو صاف کنم که یادش نره! واسه من چص غی 

 شده! 

تونم حساسیتش رو بیشیی باید دقت کنم که چجوری یم

 قلمبه کنم و چجوری توجهشو به خودم بیشیی جلب کنم. 

ابی حساس میشه بعد آخه دیوونه
ی مودی یه وقتا رو چی  

 دیگه رو اون مسئله حساس نیس!  عی   اسکل 

 

. فقط شنوم که توی اتاق دارن بازی یمصداشونو یم کی  

تونه خل و چلنه ترین بازیا رو با بچش کنه و یه پدر یم

 همراهش بشه. 

این آریا خانو من خوب میشناسما! باید حسابی با 

حساسیتاش بازی کنم. از اون وقتا که روی مخش راه 

م خییل حال میده!   می 
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*** 

 

ا از ازدواج توی ذهنمون یه رویای دست نیافتن   ما دخیی

ساختیم. از همشامون یه مرد سوار بر اسب سفید که 

ها میاد و صبح تا شب قراره حواسش بهمون شبیه قصه

 باشه! 

 خوش
ی

خوشان نیست. ییک نیست بیاد بگه احمق زندگ

نیست به من ایراد نیست. اصل ییک و بی  روز قشنگهر 

مون چطوری بود! ویل یاداوری کنه قبل از عقد رابطه

 خب هرچی هم باشه من باز ناراحتم. 

 

های بچگیمونه یا یه رسی دونم باعثش کارتونا و قصهنیم

خیاالت که دوست داریم به واقعیت تبدیل بشه. شایدم 
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 یم
ی
تونم واقعیت کنم و نیمفقط منم که توی رویام زندگ

دوب  چیه رچی که هست خییل بده آخه یمرو بپذیرم. ه

بینیم یم خوره توی هارو یمماها بعد از اینکه واقعیت

 ذوقمون. 

 

 ما بد باشه
ی
… ها! نه اصل اینطوری نیستنه که زندگ

ا آرزوشو دارن جای من باشن.   شاید خییل از دخیی

که خیلیا هم دوسش دارن و   همش یه فوتبالیست مشهور 

زوی خیلیاس! تازه شوهرم به روش کراشن، قطعا آر 

 ی خودش خییل هم عاشقمه! منم که عاشقشم. گفته

 

ها مشکل ندارم. با اینکه انگار یهو اصل من حنی با بچه

ک ی یه زن با چند سال سابقهاندازه  مشیی
ی
ی زندگ

 ها. بچهکنم کنار یم دوشم ویل کیف مسئولیت افتاد روی

نده. هر روزی که انقدر دوسشون دارم که جونم بهشون ب

ی من هم بیشیی میشه و میشن این علقه تر دارن بزرگ

 میشیم.  تر بهم وابسته

 …دوب  مشکل من خود آریاعهویل یم
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 مونه! رابطه

ابی که من یم
 …خوام واهمیت ندادن به چی  

رو  هامشاید هم دلیلش اینه که من اصل بهش خواسته

 نمیگم. 

 

خوام؟ چی انتظار یمنباید خودش بفهمه من چی  مگه

 دارم؟

   

 آریا!  -

 

ها رو کنه و دکمه  استیشن بازی یمهمونطوری که پیل

ه فشار میده  ای چشم از بدون اینکه لحظه تلویزیون بگی 

 میگه: 

 

 هوم؟ -

 

 کشه: بدون توجه به من داد یم زنه که یهو انگار گل یم
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 ی     س!!!! ای        ن    ه!  -

 

ه اصل بهش حرق  بازم مشغول بازی م یشه و یادش می 

 زدم. 

م و وایمیستم جلوی  دیگه دارم کفری میشم که می 

 تلویزیون و اجازه نمیدم قشنگ نگاه کنه. 

 ها!!! دلم خنک میشه

 

 دنی   برو کنار.  -

 

ه. یه عصباب  یه اخماش بیشیی توی همدیگه فرو   تر می 

 منم حرص میخورم دندونامو به هم فشار میدم و  میشه و 

م.   کنار نمی 

 

 کنم. یم دارم بازی کنار   دنی   این مسخره بازیا چیه برو  -
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م.  -  نمی 

 

 بره باال: کنه و صداشو یمدسته رو روی مبل پرت یم

 

 شو دراوردی. این کارا چیه وسط بازی من؟؟؟اه مسخره -
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 زنه: یم از جاش بلند میشه و عصباب  زیر لب غر 

 

ن ونهیه روزم که خ - ایم اینطوری! چه وضعیه؟ گل بگی 

 زندگیو! 

 

 من مهم تره دیگه!  بازیت از  -
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وسط راه وایمیسته. برمیگرده و با چشمای گشاد شده 

 کنه. نگاهم یم

م و تند تند حرف یممنم بل یم  زنم: گی 

 

بینمت! پیش ویل من که اصل نیم ایآره یه روز خونه -

ه باید بشین  پ ای این سگ مصب! من حوصلت رس می 

کنم؟ اصل فکر فکر کردی من از صبح تا شب چیکار یم

؟   من هسنی

 

زنه. وای که میده باال و نیشخند یم یه لطف لبش رو 

و دردنایک که  ی تی   نقطههر  خوام رسشو بکوبم توییم

 تونه باعث مرگش بشه. یم

 بیشعور گاو! 

 

 نیست.  بیخیال! حالت خوب -
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 خرت به چند من؟ خییل هم حالم خ -
ی

وبه. اصل مییک

 ذاری؟برای من وقت یم کنم؟ چقدر اصل مهمه چیکار یم

 

کنه که فوت یمزنم به کمرم و آریا هم نفسشو دستامو یم

ل کنه:   خودشو کنیی

 

؟ خجالت نکش بابا داد چیه یم - ل کن  خوای خودتو کنیی

ی هم بدهکار شدیم.   بزن. یه چی  

 

 گ پریود شدی؟  -

 

م از حرفش! فکر آتیش یمآخ که  کنه بخاطر یم گی 

دونه که این چند وقت هورمونامه که قایط کردم نیم

اض  نکردم.  خییل خودمو نگه  داشتم و بهش اعیی

 

 گ پریود شدی؟ عوض -
ی

 اینکه به حرفام توجه کن  مییک
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دیگه باال رفیی  صدام دست خودم نیست. عصبانیم 

ه کنه و با این حرفا بیشیی توج خواد به حرفامکنه. نیمیم

 کنه. یم عصبانیم

 

 چی شده؟ -

 

 تازه میگه چی شده!  -

 

ترین شکل ممکن فوت نفسم رو با قدرت به محکم

 کنم. یم

 

 هوف لییل زن بود یا مرد؟ -

 

 جنسه بود. دو  -

 

 ای! خییل مسخره -
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کنه. آریا کل همینه، زود عصبانیتش یکم فروکش یم

میشه و زودم آروم میشه ویل امان از روزی که عصباب  

عصباب  میشه گایه هر چی از دهنش درمیاد میگه و هیچ 

 میگه:  ای نداره! میاد سمت من و ملحظه

 

 چی شده عزیزم؟ باهام حرف بزن.  -

 

بغضمو قورت میدم. نه نباشد اصل بغضم باعث بشه 

 حرفام نصفه بمونه. 
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ی نشده فقط خسته - به من توجه کن  ام! اگر چی  

زدم انقدر بهت  فهیم. این همه باهات حرفخودت یم

 چی شده! گفتم باز یم
ی
 گ

 

ام. ذاره روی گونهرسه بهم و با لبخند دستشو یمیم

خوام رسمو بکشم کنار و بیشیی بدقلفی کنم ویل به یم

حاال که عصباب  نیست  خودم میگم بچه بازی درنیار 

 ه نتیجه رسیدی. بشی   باهاش حرف بزن شاید ب

 

 بگو. بازم بهم  -

 

. مگه دیوونهبگم تو هم یه بی  من یه -  ام؟توجیه کن 

 

رو  امکنه و گونهکنه. چشماشو ریز یمغنچه یم لباشو 

 بوسه: یم

 

 بگو دیگه!  -
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م. دلمچشم ازش یم که با ها ویل انقدر ناراحتملرزهیم گی 

فقط ط و شه. من فقیه بوس کوچولو مشکلتم حل نیم

 ام برسم. خوام به خواستهیم

 

! تو به نیازای من توجه نیم -  کن 

 

 کنم آآآ آه! االن میام توجه یم -

 

ه بغلمشه یمخم یم کشم کنه که یم  خواد زیر باسنمو بگی 

 کنم. بهش اخم یم عقب و 

 

اییه که تو  ادبی نیاز خییل بی  - ؟یم فکر  مگه فقط چی    کن 

 

 و لباش رو با همدیگه میده باال:  و صاف وایمیسته و ابر 
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. خب نیازات چیه؟ اوم -
ی

 راست مییک

 

گردونم. دست به سینه وایمیستم مو بریمدلخور ازش رو 

کنم وقنی که با مشاورم صحبت نیم کنم. از و بغض یم

 این دلخوریام بیشیی هم شده. 

 

دوب  من هرچی هم اصل مهم نیست. وقنی خودت نیم -

 همینی داره؟بگم دیگه چه ا

 

ه و یمدستمو یم کشونه سمت کاناپه. خونه ساکته و گی 

ی سیی  رنگ حال ی تلویزیون روی همون صفحهصفحه

 بهم زن مونده. 

شینه کنه و دوباره یمخم میشه تلویزیون رو خاموش یم

 روی کاناپه: 

 

 حاال قشنگ باهام حرف بزن ببینم چی شده.  -

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 گم: با بغض یم

 

 ای؟ن راض  تو از زندگیمو  -
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 میده:  رو  قیافش متفکره ویل رسی    ع جوابم

 

 چرا نباید راض  باشم.  -

 

م و میگم: ناراض  ازش چشمامو یم  گی 
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 حس واقعیت چیه؟… اینطوری نه، واقیع -

 

 کنه: یم تر چشماشو درشت

 

خب آقا راضیم دیگه! چی کم دارم؟ زن به این خوبی  -

 خوب
ی
ه. چی نیاز دارم شغلمم که … زندگ خوب پیش می 

 که ندارم؟

 

 ویل من راض  نیستم.  -

 

انتظار نداره اینطوری بگم. خب حقم داره چون اون از 

 همه چی راضیه ویل من راض  نیستم. 

 اش کردم. کنه. شوکهچند لحظه مکث یم

 

 خب مشکل چیه؟ -
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 ام رو میندازم باال و بغضمو قورت میدم. شونه

 

ترکه. خب بگو چی شده؟ لم یماینطوری بغض نکن د -

 کنه؟چی اذیتت یم

 

ا!  -  خییل چی  

 

دونم االن باز عصباب  میشه. خوره. داغ کرده یمحرص یم

 ام و میگه: زنه به شونهیم

 

 یا بیخیال شم؟ -
ی

 مشکلت رو مییک

 

 برم! من تو رابطه باهات لذت نیم -

 

ر نفسم رو فوت یم کنم. حاال خر بیار و باقایل با میگم و 

برم خییل هم لذت یم… کن! اصل منظورم این نیستا
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 تونه حال منو خوبیم کیف میده اصل آریا خییل خوب

 کنه. 

 

مگه قرار نبود هر مشکیل داشتیم با هم صحبت کنیم؟  -

 چرا تا االن نگفته بودی؟

 

نگه دارم. اشکام میاد پایی   و آریا  تونم بغضم رو دیگه نیم

 کنه. یمخودش رو بهم نزدیک تر 

 

کنه؟ من کاری کردم؟ از من خوشت چی اذیتت یم -

 نمیاد؟

 

 زنم به بازوش: کنم و یمبهش اخم یم

 

 نه احمق!  -

 

 ازم زده شدی؟ -
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شه. چقدر این مرد احمقه! چرا واقعا یم چشمام بیشیی پر 

 کنه؟چنی   فکری دربارم یم

 

 خییل احمفی آریا.  -

 

ه زیر ذاره زیر بدیم میاد جلوتر و پاشو   نش. دستشو میگی 

 ام و میگه: چونه

 

 باهام حرف بزن.  -

 

ه… ببی    -  …چی  

 

 کنم: چشمامو میبندم و یهو بازش یم
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کن  خوای به اوج لذتت برش خودتو ازم دور یمتو تا یم -

 .  و پامیشی
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کنم دستمو کنه که حس یمیم ببی   یه طوری هنگ

سکوبی وصف ناپذیر در  ی پاز! جهاندکمهگذاشتم رو 

هفرو  اصل شایدم … دارم میپاشم از خندهیعن  ! وایمی 

برنارد شدم از این ساعت متوقف کننده های زمان 

 …دارم
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اصل برنارد بود؟ یه خری بود دیگه منم رفتم توی 

جلدش انگار زمانو متوقف کردم آریا رو با دهن  باز ول 

 کردم اینجا! 

 

 دهن رو ببند مگش نره!  -

 

به خودش میاد و تکون یم خوره. مثل این که خودشو زده 

 بود به توقف زمان. 

 

؟ -  یعن  چی

 

س.  -  ا حاال یه سوال بیی

 

ه یمخوام بلند شم که دستمو یمیم ذاره تکون کشه نیمگی 

 بخورم. 

 

 زنیم. بشی   دو دقیقه داریم حرف یم -
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 بسه دیگه مشکلمو گفتم.  -

 

خوام بزنم توی ابه یمسدندونشو که به هم دیگه یم

 دهنش. ایین  موی تنم سیخ شد خب. 

 

 ذارم برات؟نه قشنگ بگو ببینم دردت چیه. مگه کم یم -

 

 میگم:  زل یم زنم توی چشماش و 

 

کن  زربی   ترس اینکه نکنه حامله امذاری. از آره کم یم -

ون. من که احمق نیستم. پشیمون شدی  یم کشی بی 

من ازدواج کردی حاال  دیگه. پشیمون شدی که با 

 …دوب  چجورینیم

 

 و اخمالود میگه:  دستشو جلوی صورتم تکون میده
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؟تند نرو! تو اصل یم… وایسا وایسا -
ی

 فهیم چی مییک

 

 فهمم. نفهم که نیستم. یم فهمم چی یمکه   معلومه -

 گم. خوام و چی یممیگم. توبی که نیم فهیم من چی یم

 

ه. دستمو با آرامش یم سیع داره توی خوشی و بدون  گی 

 مشکلو حل کنه. دعوا و خی   و خی   ریزی

 

 …خانمم -

 

 بوسه. یمدستمو میاره باال و 

خر نشو دنی   خر نشو!!! تو یم توب  … یک دو سه چهار

 …خر نشو. باریکل

چقدر سخته مقاومت. دهنم صاف میشه تا هر بار هوف

 جلوش کم نیارم. 

 

 دل من. عزیز  -
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دادنش چقدر لذتبخشه. همی   که جوابشو آخ که حرص 

نمیدم یه رسخ میشه یه عصنی میشه یه سیع میکنه 

ل کنه. یم دونم قراره تهش با خشم اژدها  خودشو کنیی

مواجه بشما ویل خییل کیف میده اینطوری حرص 

 کشه. منت یم خوره و یم

 

م وازکنتویم - کنم هردومونو   یم خوام برم وقت بگی 

 خلص کنم. 
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 کنار خودم تحمل کنم. دستمو   تونم حضورش رو نیم

م به یقهیم  ام و از جام بلند میشم. گی 

 

 کنیما. زنیم گل لگد نیمداریم حرف یم -

 

زنم توی زل یم گردم سمتش و بدون هیچ نرمشی بریم

 میگم:  چشماش و 

 

 ما حرق  با هم نداریم.  -

 

 میگه: بره باال و اونم بلند میشه صداشو یم

 

. دو  -  زنم. دقیقه بشی   دارم زر یماخ دنی  

 

ابی که باید یم -
 شنیدم.  شنیدم رو چی  
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اتاق. دارم فکر یم کنم و برای  سمت برم میوفتم راه

نم که یهو میچرخم سمتش. با   خودم توی ذهنم حرف می  

انگشت اشاره به وسط سینه ی خودم اشاره یم کنم و 

 بلند میگم: 

 

 اطر توی نامرد، از خودم گذشتم. من بخ -

 

م سمتش و ادامه میدم:   انگشت اشاره ام رو میگی 

 

-  !  ویل توی نامرد، بچمو ازم گرفنی

 

م و اجازه میدم اشکام برای خودشون عمیق نفس یم گی 

 :  گوله بشن و بریزن پایی  

 

 … من بخاطر تو اومدم اینجا، ویل تو -

 

ه. قورتش میدم و میبغض گلوم رو یم  گم: گی 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

 

ی که از  - من گرفنی رو به من  ویل تو حاض  نیسنی چی  

 بدی. 

 

باورم نمیشه انقدر پرو باشه. اصل نیم تونم بفهممش. 

چرا نیم فهمه من چه دردی کشیدم و اگر االن رسپا 

 هستم شنی نیست که خواب بچه مو نبینم. 

خواب آینده ای که قرار بود باهاش بسازم. خواب 

 
ی

آن مردی سفید پوش قربان یه در هابی که گامادرانیک

 ی ما یم رود. صدقه

 

-  .  تند نرو دنی  

 

 پیشونیم رو چی   میدم و طلبکارانه یم پرسم: 
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تحمل بس نیست؟ یه میگم تند؟؟؟؟ این همه صیی م -

درست میشه خودش میفهمه داره باهام چیکار خودش

 میکنه ویل تو انگار نه انگار. 

 

ی کنار هم موندن باید یادم یاد یه جا خونده بودم برا

 و زنده بودنه. 
ی
ارو بخشید. این خصلت زندگ خییل چی  

گرفت   باید خییل حرفارو نشنیده گرفت. قشنگ گوشارو 

و  بیخیال شد. باید از خییل کارها عبور کرد. برای کنار هم 

موندن باید بخشنده ترین و قوی ترین بود نه زیباترین و 

 باهوش ترین. 

 

ه حدی دارن یه مرزی دارن. یه نقطه ویل من میگم آدما ی

تونن بخشنده ترین ای دارن که از اون به بعد دیگه نیم

، وقنی همیشه باشی و  بمونن. وقنی خودت رو فدا کن 

 پس نکشی بودنت وظیفه میشه. 

 

؟یم -  خوای بحث تکراری کن 
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ما اصل در این مورد بحث کردیم؟ اصل اجازه دادی 

ون  ؟حرف از دهن من بیاد بی 

 

 عصنی نفسش را فوت یم کنه: 

 

 خوام صد بار نگفتم؟دنی   من بچه نیم -
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آدما وقنی میتونن مدت های طوالب  کنار هم بمونن که 

ن چطور باهم کنار بیان. تا وقنی این یاد گرفیی   یاد بگی 

هات چشم پوشی مجبورت نکنه از خودت و خواسته

 .  کن 
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، من یه خل دارمیم خل نطفه ای که یه روز  …دوب 

فهمیدم هست و چند روز بعد گفیی  رفته. نه دیگه ستاره 

 من یه خل … ایو اموالش آزارم میدن و نه هیچ چی   دیگه

دارم که االن فکر یم کنم فقط با تجربه ی دوباره ی اون 

 احساسات تونم پرش کنم. 

 

 

 ویل حرف اون روزات این نبود! یادت نمیاد؟ -

 

نه عصباب  ام نه داد یم زنم. آحه تکلیفم  دیگه آرومم. 

باهاش روشن شده. خییل واضح حرفش رو زده و یم 

 دونم چی یم خواد. 

 

 …ببی   عزیزم -
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ی رو ببینم. دیدنیا رو دیدم. نیم - خوام نیاز نیست چی  

 برام دلیل و منطفی رو کن  که فقط توجیحت کنه. 

 

ن اگه گایه تو حال خوب هم رسی  یک کاش آدما یاد بگیی

نمیشن دسنی هم به حال بد هم نکشن. هیچ حال بدی 

 
ی

موندگار نمیمونه همونطور که حال خوب هم، همیشیک

 نیست. 

کردم دائمیه. فکر یم مثل روزای قشنگ ما که فکر یم

 
ی
کردم حاال که چشم بستم و دنبال دلم رفتم دیگه زندگ

 بهم نشون میده.  روی خوشش رو 

 

 دنی   ما سه تا بچه داریم.  -

 

ه. هر لحظه که داره میگذره  پوزخند روی لبم کنار نمی 

بیشیی مطمی   میشم که حاض  نیست حنی بحاطر من تن 

 به بچه دار شدن بده. 
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حنی اگر مادرشون رو هیچوقت نبیی   و من هم … تو آره -

براشون بهیی از یه مادر واقیع مادری کنم بازم نمیشه 

 تم. خودمونو گول بزنیم! من مادر واقعیشون نیس

 

. روی یمدنی   داری زیاده -  کن 

 

به جای این که به سمت اتاق بردارم و این بحث  قدمامو 

رو تموم کنم به سمت آریا برمیدارم. نه نیم خوام کوتاه 

 مونو حفظ 
ی
بیام. نیم خوام سکوت کنم و با سکوتم زندگ

ی نگم و نخوام آریا که از تمام  کنم. دیگه نیم خوام چی  

 دارم ناراحت بشه.  دوسشدنیا بیشیی 

 

 ناراحت نشدن آریا مساویه با خورد شدن من. به تباه

 من
ی
و  ناراحت نشدن اون… کشیده شدن روح و زندگ

 کوتاه اومدن من یعن  حشت تا ته عمر. 

 

 کنم؟من زیاده روی یم -
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توی دلم به خودم دلگریم میدم. دنیا که به آخر نرسیده! 

شاید همی   امروز مشکلمون حل … شاید هم حل شد

 شد. اصل شاید آریا ازم خواست صیی کنم. 

 …به خودم میگم،  لطفا غمگی   نباش

 

کن  نکنم مشکلمون حل میشه؟ اقدام یم رویاگر زیاده -

 دار شدن؟برای بچه
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… گویم خوب فکر کنبا خودم یم… کندسکوت یم

… دهکن که انگار اتفاقات خوب هنوز نیفتااینطوری فکر 

 هنوز وقتش نشده! 

به مسی  های سیی  و روشن  که بن بست … میگم فکر کن

ها یه مسی  خوب برای این دو نیستند! شاید این وسط

 نفره پیدا کردی. 

 

 …دنی   جان عزیزم -

 

م باال و  محکم به سمتش قدم برمیدارم. رسم رو میگی 

 میگم: 

 

؟ جانم؟ -  جان دنی  

 

، بلك  و یهوبی
اد نه ناگهاب  هابی رو ه ذره ذره يه آدمی  

چی  

ابی که یهدور یم
 کرد. روز حنی تصور هم نیم اندازه. یه چی  
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کمیی میشه. دوسش دارم. خییل   ام با آریا کم و فاصله

رو دوست دارم  این کلغ سیاه کله خر … دوسش دارم

ویل، نیم خوام یه زن افشده باشم که چند وقت بعد به 

خوام کردم. نیم  تحملخودم لعنت بفرستم که برای چی 

 …چند وقت بعد غصه اینو بخورم که چرا موندم

 

 …عزیز دل من -

 

 . بحث بینمون یه طوریه که نه دعواست و نه مهربوب 

 هردومون هلک و داغونیم. 

 شون یم
ی
گذرن حنی از عشقشون هم آدما از زندگ

گذرن. یه وقتابی حاض  حنی عشقشون رو بذارن و یم

 باشه ها! نه راحت نیست.  نه که راحت… کی   ول

از قلبت که به اون ایکه کنار بذاری اون تیکه  عشقت رو 

متعلقه کنده میشه و میمونه پیشش. میدوب  که دیگه 

 ترمیم هم نمیشه نه؟
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.   دیگه آدیم… اگر نگذری دیگه تو نیسنی  که هسنی نیسنی

خوره. مثل یه چی   نیممیشی یه آدیم که به درد هیچ

 کنه! یمرسگرم  ب بازی که فقطخیمه شعروسک

 

کنم. من این مرد رو دوست و بغلش یم پیش قدم میشم

تونم رو دوست نداشته باشم نیمدارم ویل اگر خودم 

 بهش عشق بدم. 

 

نمیدم و  فرو  چسبونم. بغضم رو اش یمرسم رو به سینه

 میگم: گرفته   همونطور با صدای

 

 صیی کن تا موقنیم -
ی

 خوای بهم بیک
ی

عش بشه؟ فقط مییک

 بچه نیم خوام؟
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 عاشقشم! … دوسش دارم… دوسش دارم

 عاشفی کافیه؟

دونم که من حنی مطمئنم که آریا هم عاشقمه. یم

زندگیمونو دوست داره و حاض  نیست به هیچ قیمنی از 

داشتنش  دستش بده ویل انگار که حاض  نیست بخاطر 

 چه بره. هم زیر بار مسئولیت چهارمی   ب

ی که نیازم دارم وقفه ی پاز برای اس، یه دکمهتنها چی  

 و یه پروژکتور که فیلم آینده رو پیل کنه
ی
 …زندگ

دوب  گایه سخته توی اون لحظه فکر کن  و تصمیم یم

. یم ی و عمل کن  بین  چقدر زمان نیازه و تو فقط یه بگی 

 لحظه زمان داری! 
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های ساعت راه نرن  خوای شبا روز نشه عقربهوقتا یمیه

. صبح نشه و نور خورشید خودشو از البلی  و استپ کی  

 تار و پود پرده مرصانه نیاره توی خونه! 

 

االن من اینطوریم! اگر یه لحظه هم زمان بگذره مساویه 

ی که نیم خوام بشنوم!   با جواب آریا! مساویه با چی  

 

 … دنی   من -

 

زم دنبال اینم که  خونم ویل هنو لرزه.  تهش رو یمسینم یم

تر از این  که هستم نشم. اگر صیی کردم بخاطر من خسته

امیدی بود که توی دلم داشتم. اگر بی حس نشدم بخاطر 

ه ؟ مگه نمیگن آدم به انگی   ای بود که داشتم. حاال چی

 اس. امید زنده

 

-  .  چشماتو باز کن منو ببی  
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لحظه یادم  کنه.  صداش هر صداش دلم رو نوازش یم

 میاره که چقدر همدیگه رو دوست داریم. 

 

 تونم. نیم -

 

؟چرا نیم -  توب 

 

نمیشه همه چی همینجوری بمونه؟ نمیشه همه چی اینجا 

 
ی
مون تموم؟ مثل خدا تو این لحظه کات قفل بشه و زندگ

س و ترس و همه چی   یهو تموم شه  …بده و اسیی

تمون مثل … بعدش هرجابی که خودش دوست داشت بیی

اب عمیق طوالب  که وقنی بیدار میشم یادم نیاد گ یه خو 

 …هستم

 

ه. تونم ببینمت و گریهنیم -  ام نگی 

 

 کنه گریه کن. اگر گریه آرومت یم -
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هنگاهش یم ی آریا کنم. با چشمای خیش که صورت سیی 

 کنه: رو برام تار یم

 

 کنم؟حرفت همینیه که فکر یم -
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 …عزیز دلم -

 

 کنم و مابی   اشک و تاری دیدم میگم: نگاهش یمقاطع 
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ی - که توی دلت هست رو   حرف رو نپیچون. اون چی  

 بگو. من ترجیح میدم امید الیک نداشته باشم. 

 

گایه نیازه تا امید الیک داشته باشیم. آدما یه وقتابی ویل

دوب  اگر خییل خییل عزیز باشن شکونن. یمدلتو یم

یم اگر بر … بخشهدلمون یم امون فرق داشته باشن حاض 

یم و اونوقته که دل شکستمونو بند یم زنیم. ما نادیده بگی 

آدما خییل قوی تر از اینیم که ریشه مون از توی زمی   

 دربیاد. 

. همهی باوراتو خراب یمیه وقتا این آدما همه ی کی  

 ا این منم؟ من … دیدگاهتو
ی

به خودت میای و مییک

 یزم پا روی باورم گذاشتم؟ هموب  هستم که بخاطر عز 

شاید بذاریش یه گوشه … اون اولی   بار شاید شدب  باشه

 دلتو میگم! … نازش کن   و فقط گایه بری

اگر دومی   بار بشه! اگر بازم دلت بشکنه! … ویل دویم

 فهیم چی میگم نه؟دیگه نمیشه کاریش کرد. یم

 

-  .  ما سه تا بچه داریم دنی  
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م و یم ام رو باال انگشت اشاره  میگم:  گی 

 

قیامت  تو! تو سه تا بچه داری! من تا قیام… ما نه آریا -

 نامادریشونم. همش پدرشونم. 

 

 !  کاش آدما باورامونو خراب نکی  

باید حواسمون باشه بخاطر گ داریم از چی و کجا و چه 

اییط یم روی چی داریم پا گذریم. به خاطر رسی

 ذاریم. هامون یمخواسته

دادم از امون ترجیح یمی هستم که بعد بچهمن اون دنی   

م پایی   و آریا نذاشت. من همون ادیم  پشت بوم بیی

 هستم که جنون گرفته بود. 

 

بهم گفنی … دار شدن داریمبه من گفنی ما فرصت بچه -

گفنی یه دخیی شبیه غصه شو نخور. یادته؟ یادته یم
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بح گفنی دوس دارم نارنچی باشه و صخودت برام بیار؟ یم

 اش برم؟تا شب قربون موهای زنگ زده

 

باید حواسمون باشه تا وقنی به خودمون اومدیم و دیدیم 

ی که داریم آیه نباشه که  از چیا گذشتیم تنها چی  

 سوزونه. مونو یمسینه

 

ایطمون اینطور نبود.  -  دنی   اونموقع رسی

 

چطور؟ االن چطور هستیم؟ من توی این خونه تنهام؟  -

 خل دارم! من اینجا یه 

 

ذاره ادامه بدم و بغلم ذارم روی گلوم. نیمدستمو یم

 کنه. یم
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 500#پارت_ 

 

ه که بتوب  بدون ی واقیع وقنی شکل یممیگن رابطه گی 

ترس از دست دادن، بدون ترس قضاوت شدن و بدون 

! … ایترس از هیچ چی   دیگه  تموم حرفات رو بزب 

 رو فقط رابطه اونجابی قشنگ میشه که دو نفر 
ی
یه زندگ

برای خودشون نخوان بلکه برای خوشی همدیگه زحمت 

 بکشن. 

 

من کنار تو آروم ترینم، دنی   من دوست دارم. زندگیمون  -

ی خراب بشه. رو دوست دارم. نیم خوام با این حرفا چی  

کنم. به اینکه برگردم خونه و من تمام مدت به تو فکر یم

 رو نفس بکشم. رسم رو الی موهات فرو کنم و عطرت 
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وقنی توقعت از آدمای اطراف باال بره اوب  که نابود 

دونم چرا و چی شد که توقعم ازش باال نیم… میشه توبی 

 رفت! 

ام هم نباید این یعن  از خونواده… خب خونواده شدیم

آخه وقنی توقعت براورده نمیشه … توقع داشته باشم

یزه توبی  ین حرکت به هم می   … اوب  که با کوچکیی

 میشی مثل من! مثل من  که انتظار دارم توقعم رو بفهمه! 

 

کنم. زیر گوشم زنم. صدای آریا رو گوش یمحرف نیم

ی نیمی عاشقانه یمزمزمه  شنوم. کنه ویل من واقعا چی  

 

*** 

 

 …دو سال بعد
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ی پدریم های فرودگاه میشم و آدرس خونهسوار تاکش

کردم و دارم از   رو میدم. باالخره این کابوس رو تموم

 کشم که انگار به زور ازم گرفته بودنش. هوابی نفس یم

دیگه تموم شد. دیگه قرار نیست نگران دوری ها باشم. 

هام بمونم و زندگیم رو داشته جا کنار بچهتونم همی   یم

 باشم. 

 

بره و با صدای مسی  به قدری طوالب  هست که خوابم یم

 میشم: راننده بیدار 

 

 ه رو درست اومدم؟جناب کوچ -

 

دو سال تمومه که از این جاها دورم. نه که نتونم بیام، 

تر نشم. نیومدم تا بیشیی خودمو آزار نیومدم تا دلتنگ

 ندم. 

 

 …98بله پلک  -
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ای که تمام زندگیم جلوی خونه چند لحظه بعد ماشی   رو 

کنم و از ماشی   داره. حساب یمتوش بزرگ شدم نگه یم

که به سخنی هابی نده خدا میاد و چمدونپیاده میشم. ب

 کنه. رو در برگرفته درمیاره و ازم خداحافیط  یم وسایلم

بهشون نگفته بودم که … کشونمشون تا جلوی دریم

دونه و قطعا همه رو سورپرایز قراره برگردم. هیچکس نیم

 کنم. یم

 

 

 

 501#پارت_ 

 

 کردنشفلزیه که راه باز  ساختمون یه در درودی اصیل در 

 رو خوب بلدم. 

و کاربرد  واقع فقط برای زیبابی ظاهر ساخته شدهدر 

 نداره.  ایدیگه
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ایستم تا نفس برم باال و چند لحظه یمرو یم ها چمدون

م.   بگی 

رو  ذارم روی زنگ صدای پاهاشوندستم رو که یم

و دلم  شنوم. حدود یک مایه میشه که ندیدمشونیم

 تونم بیان کنم. که نیمهبراشون به قدری تنگ شد

 

صلح بود که اینجا باشن. اگر اینجا نبودن من 

 ها رو بگذرونم. و روز  تونستم طاقت بیارمنیم

 

 …آیل جان آروم -

 

 روزا که آرتا بزرگ تر  زنه. اینرو کتک یم حتما داره آیهان

 دوتا کوچیکا بیشیی با همدیگه میجنگن. شده این

 

 …!! خییل آشغایل هسنی کناااااال!   آبی بلو  -

 

 مامان رسور، آیل بهم گفت آشغایل!  -
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خواد بغلش کنم و یه نیشگون از که چقدر دلم یموای

م. پشه  ! رستق یاون باسن نرمش بگی 

 

 آیل حرف زشت!!  -

 

باال گرفته و تهدیدش  قطع به یقی   مامان انگشتش رو 

 کنه. یم

 

 …آشغایل آشغایل آشغایل آشغایل -

 

 فر و رساییده. با قر  موزیک ی آشغایل برای خودشلمهبا ک

خونه و حرص آیهان رو هم درمیاره. توله سگ واسه یم

 من آدم شده. 
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ه و باز شدن قفل  ی در صدای پایی   کشیده شدن دستگی 

یه که بی   در  و میاد و چند لحظه بعد رسور تنها چی  

 بینم. چهارچوب یم

 

 باز و  رو چند بار چشماش بینه. انگار که داره خواب یم

سیاه خرگوشی  با موهای کوچولو کنه. یه رس یم بسته

ونیم خودشو  شده منم به رسعت  و نگاه کشونه بی 

 چرخه روش: یم

 

 عروسک بابا کیه؟… اینجاس ببی   گ -

 

 زنه کنار: یمرو  کشه و رسور جیغ یم

 

 ام. لوس بابابی  من -
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کنه و به من جا یم بغل ویمیاد خودشو ت دوعه و یم

تحلیل  هیچکس مهلت نمیده حنی اومدنم رو تجزیه و 

 کنه. 

 

ه و تا یم  سلم خوام به رسور دو طرف صورتم رو میگی 

 بدم میگه : 

 

 راستیک اومدی ؟ بابابی  -

 

م و میگم: نوک بینیش رو آروم بی   دندونام یم  گی 

 

 پدر سوخته اینجا ام دیگه!  -

 

 گه: با ذوق یم میده ر فشا لپام رو 

 

 …عاشخت… بابابی من عاشختم -
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 502#پارت_ 

 

بوسم. دخیی یه حس عجینی تونم یمصورتش رو تا یم

یه طور دیگه برای پدر عزیزه و محبتش به دل … داره

 شینه. یم

شاید دلیلش اختلف جنسیت باشه و شاید هم فقط 

 آیل اینطوره. 

 

 بابابی برام چی گلیدی؟ -

 

ی دوست ورش اینه که چی خریدم! پدر سوختهمنظ

 داشتن  من. 
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 چلونمش و میگم: یم

 

 چی دوست داری گلیده باشم فسقیل؟ -

 

چسبونه و با کیل ادا و لوس بازی خودشو بیشیی بهم یم

 گه: یم

 

خوام. ویل اگر برام کودت رو یم…  کودتو کودتو کودتو  -

 کفش نارنچی گلیده باشی خییل خوشال میجم. 

 

ه به لب پایینش و دندو  من برای اون دندونای  نشو میگی 

 کنم. فسقلیش ضعف یم

. به آیهان اخمیم شینم روی پاهام و آیل رو یم  ذارم زمی  

 کنم و میگم: یم

 

؟چیه وایسادی اونجا؟ خجالت نیم -  کشی
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بعد از اون همه توی رس و … کنهآیهان شوکه نگاهم یم

 کنه. منم نگاه یم ی همدیگه کوبیدن وایساده عقبکله

 

 نمیای بغلم؟ -

 

پره باال. توله سگ هر روز بیشیی داره شبیه من ابروش یم

 میشه. کاراش رفتاراش اخلقاش همه شده عی   خودم. 

پره توی بغلم. پشم انقدر بزرگ شده که میاد سمتم و یم

 غرورش کامل به وضوح حس میشه. 

 

 آخ که دلم براتون یه ذره شده.  -

 

 گه اومدی پیش ما؟بابا دی -

 

به سوال پر هیجان آیهان که دنبال جواب مشخصیه 

 مثل خودش پرهیجان جواب میدم: 
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 ی همیشه. ی همیشههمیشه -

 

کشن و هورا هورا کنان میدوان وسط بچه ها جیغ یم

کنم. هنوز خونه. از جام بلند میشم و به رسور نگاه یم

م. نیمشم و دستش رو یمهیچی نگفته. خم یم خواد گی 

ب و زوری شده دستش رو  اجازه بده ویل به هر ض 

 بوسم. یم

کنم اون هم یه دل سی  اشک بلند میشم و بغلش یم

یزه.   می 

 ها تموم شده باشه. امیدوارم این کابوس

 

م داخل و آرتا هم به کنه تا چمدونکمکم یم هارو بیی

کنم باورم ها اضافه شده. وقنی به رستاپاشون نگاه یمبچه

ب و زوری گذشته و ن میشه که این دو سال به هر ض 

 هستیم.  حاال دیگه کنار همدیگه
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 503#پارت_ 

 

ها توی کمیی از چند دقیقه درست وسط سالن باز چمدون

ها رس تک به تک وسایلشون با هم میشن و بچه

 جنگن. یم

 

 بابابی برا ایلدا هیچی نگلیدی؟ -

 

… ثانیه به ثانیه… ها محبت رو لحظه به لحظهاین بچه

 .  خط به خط، از دنی   یاد گرفیی 

شاید یه وقتابی همدیگه رو تا رس حد مرگ کتک بزنن و یا 

ای که بخوان رس به تن اون ییک نباشه ویل تو هر لحظه

حس کی   ییک شون مورد ظلم واقع شده یه طوری پشت 

 همدیگه درمیان که اصل نمیشه حنی تصورش کرد. 
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 یلدا هم خریدم. چرا خوشگلم برای ا -

 

اییط رو تحمل نکنه ویل من  شاید هیچکش چنی   رسی

هنوز هم باورم نمیشت ویل تونستیم … کردم. ما کردیم

 انجامش بدیم. 

 

 خوام این ماشینم رو بدم به ایلدا. من یم -

 

 پشت بند آیهان بلفاصله آرتا میگه: 

 

 من هم لگو جدیدم رو.  -

 

 آیل برای این که عقب نمونه میگه: 

 

 من هیشی ندالن بدم.  -
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 آیهان خودشو میندازه وسط: 

 

 چرا این عروسکت رو بهش بده.  -

 

 نه آخه بابابی گلیده عاشخشم.  -

 

م که از مکالماتشون که هر لحظه  جلوی خودم رو میگی 

کم.   ممکنه تبدیل به جنگ جهاب  بشه مثل بمب نیی

 

برای ما هم بابابی خریده ویل اگر ایلدا اسباب بازی  -

 خوره. اشته باشه غصه یمند

 

م برم که با آخ که فقط یم خوام قربون حسادت دخیی

 هاش بگذره. تونه از دارابی ی زیاد بازهم نیموجود علقه

اش رو بهش ای بود با کله وسیلهی دیگهاالن اگر هر بچه

 میداد. 
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گم کنه و منم هیچی نیمآیل ناراحت به آیهان نگاه یم

 بشه یا نه که یهو میگه:  ببینم تهش قراره راض  

 

 پس این تیف گشنگم رو بهش میدم.  -

 

کیف  که اول از همه ذرش آورد و با ذوق انداخت پشتش 

و هر لحظه هم گفت کیفم رو از همه بیشیی دوست 

 دارم. 

 

خواد قشنگای من. برای شما هم خریدم برای ایلدا نیم -

 هم خریدم. 
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 یعنی تیفم مال خودم ؟ -

 

دم. تونم فشارش یمکشمش سمت خودم و تا یمیم

 دم و میگم: دندونامو روی همدیگه فشارش یم

 

 تو گ انقدر زبون دراوردی؟ -

 

ون و با ذوق میگه:   زبونشو میاره بی 

 

 داچتم!  -

 

کی   و رسور هم با یه واسه خودشون عشق یم پشا که

 زنه. نگاه ناراحت وایساده و لبخند یم

م سمت رسور و میگم: یمآیل رو رها   کنم و می 
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؟ - ک گرفنی  چیه غمیی

 

 شدیم. دادی همه دور هم جمع یمخیی یم -

 

 ناراض  میگم: 

 

 بذار عرقم خشک بشه.  -

 

با اینکه حرفم از ته دلم نیست و دوست داشتم همه چی   

شبیه حرف رسور باشه ویل خودم رو حریص و مشتاق 

 نشون ندادم. 

 

؟ -  باالخره که چی

 

ی که صلحه همون پیش میاد. ب -  االخره هرچی  
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کنم یعن  یه روزی میشه که مثل گایه با خودم فکر یم

هامو نگاه کنم؟ جنس نگراب  من رسور انقدر نگران بچه

 چطور میشه؟ اصل توی این دو سال چقدر تغیی  کردم؟

م و وقنی تهش به نتیجه نیم رسم خییل با خودم کلنجار می 

 فکر نکنم ویل شدب  نیست.  کنم بیشیی سیع یم

 

 دونم چطور ازتون تشکر کنم. نیم -

 

تشکر الزم نیست. تلش کن تا االن همه چی   حل بشه.  -

 دقیقا داره یک سال و نیم میشه. 

 

آره، چند وقت دیگه یک سال و نیم میشه که 

 وضعیتمون اینطور آالخون واالخونه. 

 

 رسم رو براش تکون میدم و میگم: 
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م. یه دوش بگی   -  م می 

 

نه و یه حالتیه که انگار  نگاهش هنوز نگرانه. حرف ننی  

 سنجه. داره جوانب رو یم

 

-  .  برو دوش بگی  بیا تا ببینم کجا هسیی 

 

کشم و چمدوب  که با دیدن محتویات نفس عمیق یم

ون  توش دیگه خییل به هم نریخته و وسایلش نیومده بی 

م تا رو به سمت اتاق خودم که االن اتاق سه تاش ونه می 

 لباسم رو تعویض کنم. 
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*** 

 

ما با هم این تصمیم رو گرفتیم. شاید اون تصمیم گرفت 

و من هم اطاعت کردم. اصل شاید اون خواست و من 

دونم از چه دیدی بهش نگاه کنیم هم پذیرا شدم. نیم

 تره ویل هرچی که هست این تصمیم دوتامون بود. مثبت

یک سال و نیم اومدم تا ببینمش. یم خوام حاال بعد از 

ش کنم.   برم و غافلگی 

م. ماشی   رو جلوی گلفروشی پارک یم ون می   کنم و بی 

کنم که های گلفروشی هستم که به این فکر یمروی پله

 دونم دنی   دقیقا چه گیل دوست داره؟چرا نیم

داد واقعا چرا؟ اگر آریای بیست ساله هم بود اهمیت نیم

ی دوست داره؟پارتی    ش به چی علقه داره یا چه چی  

 

 در خدمتم جناب بفرمایید.  -
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ونم هنوز نگاهم به گل وت بی  هاس که فروشنده از هیی

شک فحش میاره. اگر جلوی خودم رو نگرفته بودم بی 

 کردم! کشش یم

 

 سلم.  -

 

 سلم عرض کردم شما متوجه نشدید.  -

 

منده رسم رو نمایشی میارم پایی   و  کنم. عذرخوایه یمرسی

پرسم و دارم تحلیل یم های گلشون رو یمقیمت باکس

کنم کدوم رو بخرم که چشمم میوفته به دسته گل بلندی 

که چند شاخه گل رز کنار هم هسیی  و با کنف دورش 

 پیچیده شده. 

 

؟اون گل رو میشه یکم بزرگ -  ترش کنی  

 

 کنم. ترش رو درست یماالن برات بزرگ -
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صدای بیم داره که از لحنش خوشم میاد.  فروشنده یه

ه. لبم یم سم کنار می   خندت و بخشی از اسیی

یک سال و نییم که … یک سال و نیم زمان کیم نیست

پشت رس گذاشتیم اصل برای هیچ کدوم از ماها راحت 

 نبوده و نیست. 

 

ی گل رو که شامل ش شاخه گل رز براق قرمز رنگه دسته

م وکارت ب م. بینیم رو از دستش میگی  انکیم رو بهش میسیی

بهش نزدیک یم کنم و بوی مصنوغ عطری که بهش 

 کشم. پاشیده رو باال یم

 مهم اینه که قشنگ شده و امیدوارم که پسند هم بشه. 

میدونم که زمان ممکنه آدما رو تغیی  بده. حنی یم دونم 

ممکنه هیچ حش باقی نمونده باشه و هیچ بخششی هم 

این روزیه که مطمئنم دنی   هم تمام این  درکار نباشه ویل

 یک سال و نیم انتظارش رو کشیده. 
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برای دنی   خودم! دنی   قبل از … دلم برای خودش تنگه

 قبل از این روزابی که … هاتمام اون روزا و اون لحظه
دنی  

 حنی گایه یک ساعت هم با هم صحبت نکردیم. 
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که طبق معمول جلوش رسونم به مهدکودگ  خودم رو یم

هیچ جای پارگ نیست. رسور گفته که کلس مادر و 

کودک دارن و هنوز نیم ساعنی تا تموم شدن زماب  که 

 بهم داده فرصت دارم. 

ی قفل روی ریموت رو از ماشی   پیاده میشم و وقنی دکمه

فشار میدم اپتیمای خودم رو میبینم که چند تا ماشی   

 جلوتر پارکه. 
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و یک ماشی   مدل باال هم جلوش بذاری و  حنی اگر هزار 

اجازه داشته باشه سوار تک به تکشون بشه اوب  رو 

هانتخاب یم  …کنه که راحت باشه نه اوب  که از همه بهیی

 فقط و فقط جابی معن  پیدا 
 دنی  

ی
بهیی بودن توی زندگ

کنه که اذیت نشه. جابی معن  میده که آرامش داشته یم

 …باشه

 

کنه براش اصل ی   بد و بدتر انتخاب یمحنی زماب  که ب

خوان اصل اهمینی نداره که بقیه چی میگن یا چی یم

کی   و چی رو بهیی براش مهم نیست که چه فکری یم

ی دونن. مهم اینه که خودش کجا یمیم تونه حال بهیی

 داشته باشه. 

 

 عجینی فکر 
ی
چند لحظه کنار ماشی   وایمیستم و به زندگ

تش. ککنم که هیچیم  ش حاض  نیست مثل ما پیش بیی

ای جای دنی   بود انتخاب دیگه ای شاید اگر هرکس دیگه

ای جای دنی   بود من انتخاب کرد و حنی اگر کس دیگهیم

 کردم. ای یمدیگه
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ون نمیاد. یاد روزابی میوفتم که با  صدابی از داخل مهد بی 

ام رسوندیم. یاد روزی که با ستاره دعو ها رو یمدنی   بچه

 …شد و دنی   چطور آرومم کرد

های زندگیمون از اون پرستار شیطون یاد تمام لحظه

گرفته تا این زن بالیع  که حاال از هر لحظه بیشیی دلتنگش 

 هستم. 

 

م. رس و صدا که زیاد میشه یکیم از در مهد فاصله یم گی 

م رس کوچه ای که جلوتره تا یه نگاه به عقب میندازم و می 

 ینه. من رو رسی    ع نب

ام کنم و قلبم توی سینهدسته گل رو پشتم قایم یم

 واینمیسته. 

یکیم خم میشم زاغ سیاشو چوب بزنم. بار اول 

بینم که چطوری مثل آهو قدم بینمش ویل بار دوم یمنیم

 برمیداره. 
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ای رنگش رو از پشت حنی با وجود اینکه موهای قهوه

 بی کیفیت تماس تصویری دیدم  ویل االن 
فهمم یمدوربی  

 که چقدر عوض شده. 

میاد روی دستای دنی   که یه دست … نگاهم میاد پایی   

 کوچولو رو گرفته. 

 …جرات ندارم خودش رو نگاه کنم
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پاهام سست میشه. به زور حرکتشون میدم. انگار چندین 

م. تن وزنه بهشون وصله و نیم  ذاره قدمامو به جلو بیی

ام حفظ کنه که غرور مردونهچشمام یاری نیم… چشمام

 بشه. 
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 نباید عصباب  باشم؟

 …باید عصباب  باشم

 

به سخنی خودم رو میارم توی نگاهش. ویل اون لحظه 

وایمیسته و میشینه جلوی پای ایلدا. من مجبورم نگاهش 

 کنم. 

 یه نگاه! 

 …یک نظر

فق و فقط یک ثانیه کافیه تا دلم فرو بریزه. قبل از اینکه 

ه و صداش رو بشنوم با دیدن موهای دنی   حرف بزن

 ریزه. حالت دار نارنچی ایلدا دلم فرو یم

 

، میشه لطفا بیای بغلم تا بتونیم زودتر برین پیش  - ماماب 

؟   آبچی

 

ه ی که برای صحبت کردن با … دنی   همون دنی   همون دنی  

ذاشت. همون ها زمان یمهر کدوم از بچه ها دقیقه
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ی که برای آرامش بچه ها کشید و بچهزحمت یم ها دنی  

 عاشقش بودن. 

 

کنه و من نگاهم از برم. ایلدا نگاهش یمقدمام رو جلو یم

 رو ایلدا کنده نمیشه. 

؟ مگه اگر کنار هم بودیم چی 
ی
چیکار کردم با این زندگ

 شد؟یم

تونستم اولی   قدیم که برداشت رو ببینم و شاهد من یم

 این یک سایل بشم که بزرگ شد. 

 

، یمآخه شم - خواد دونم دلت یما االن خییل کوچولوبی

ریم راه بری ویل بیا بغلم تا زودتر برسیم بعد با آبچی یم

. باشه مامان؟  شهربازی تا بازی کنی  

 

یکیم پر شده. حنی از پشت رس میفهمم. با اینمه یه 

تونم احساس مانتوی کرم رنگ گشاد تنشه ویل قشنگ یم

 منم که کیم چاق شده. 
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و نیمه که از دیدنش به این وضوح  من یک سال

محرومم. خودم باعثش شدم و هیچ کش جز من مقرص 

 نیست. 

 

همونطور که نشسته جلوی پای ایلدا ییک از مادرا از 

 کنارش رد میشه و قبلش یه نگاه متعجب به من میکنه: 

 

 خداحافظ دنی   جون.  -

 

 خداحافظ عزیزم.  -

 

ه سمت اون خانم یم رشون و کنار رسم کنانگاهش که می 

ای براق زنم به چشمای سورمهدست دنی   میشینم. زل یم

یای نارنجیش پنهونن و یه لبخند آروم  ایلدا که زیر چیی

 زنم. ویل با بغض یم
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کنه. زنم و اونم با تعجب نگاهم یمتوی چشماش زل یم

ی اون روزا میاد جلوی توی همی   چند لحظه همه

 …چشمم

یک لحظه آرامش نداشتیم. روزابی که صبح تا روزابی که 

ون تا کرد و من هم از خونه یمشب دنی   گریه یم زدم بی 

های دنی   رو تحمل کمیی فضای خونه و فشار مخالفت

 کنم. 

 …حرف من ییک بود

 حرف دنی   هم ییک! 

 

 ه            ی            ن!!!!!!! -
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ان یهو ایلدا رو کشید سمت خودش و تو یه حرکت چن

اش کرد توی بغلش که گفتم آخ استخون مچاله

 مستخوناش پوکید. 

 

دوتا چشم داشت چهارپنج تا دیگه هم قرض کرد تا بتونه 

ه و هم چشاشو گشاد تر کنه و هم زل بزنه بهم  کمک بگی 

 تر ببینه. و دقیق

 

 

س دزد نیستم خانم نقاش.  -  نیی

 

زنه بهم. صدام از بغض توی گلوم لرز همونطور زل یم

ون و  داره. ایلدا بیقراره تا از تو بغل زوری دنی   بیاد بی 

 …من

 کنم. من فقط با یه لبخند نگاهشون یم

 

 …اینجا… ای…ای -
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م جلوی بینیم و با دست دیگم دسته گل  انگشتم رو میگی 

 بزرگ رو که کنار بدنمه میارم باال: 

 

 بفرمایید.  -

 

کنه. تپش نگاهش رو بی   گل و صورت من جابجا یم

خواد بهم دید قلبم دست خودم نیست. انگار دلم یمش

بفهمونه که تمام این مدت جای چی کم بوده و چی رو 

 نداشتم. 

اش نگاهم الی پیچ و تاب موهای ایلدا که روی شونه

ه. دنی   تو رهاس گی  یم کنه. موهابی که دقیقا شبیه به دنی  

 ابعاد یک ساله! 

 …باورنکردنیه
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اس تصویری بارها دیدمش هاش رو دیدم، توی تمعکس

وقت نتونستم حس واقیع پدری رو نسبت بهش ویل هیچ

 داشته باشم. 

 …ویل حاال

 

… تونم باور کنم که یک بار دیگه عاشق شدماصل نیم

ی شدم که با دنی   قبیل بیست و  یک بار دیگه عاشق دنی  

 پنج سال اختلف سن  داره! 
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کشه و از ه نفس عمیق یمتو یه لحظه به خودش میاد. ی

جاش بلند میشه. دوباره خم میشه و چشماشو ازم 

 کنه. دزده و برای بغل کردن ایلدا اقدام یمیم

انگار ایلدا به هیچ رسایط مستقیم نیست چون اصل 

ذاره دنی   حنی باهاش حرف بزنه. با بلندترین صدای نیم

 کنه. ممکن گریه یم

 

 …عسلم… مامان -

 

-  .  اینو بگی 

 

دسته گل رو که هنوز توی دستمه زوری میدم دستش و 

 میگم: 

 

 بذار بیاد بغل من.  -

 

 نه نه االن آروم میشه.  -
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ارادی انگار یه طناب محکمیه که من رو بهش … کامل غی 

م زیر بغلش و بلندش یموصل کرده. دستامو یم  کنم. گی 

 

اش لبم عمیقا با زل زدنش توی چشمام و قطع شدن گریه

 ه. خندیم

دیدی میگن مهر یه نفر درجا افتاد توی دلم؟ من دقیقا 

همون لحظه است که مهر که نه عشق ایلدا میوفته توی 

 دلم. 

 

 ی بی مورد آورده بودم و تا همی   چند روز هرچی بهونه

ه توی هوا و منم که  قبل بهش پایبند بودم دود میشه می 

 کوچولوبی رو یم
گاه بینه که با تعجب بهم نچشمان دنی  

 کنه. یم

 

؟ -  برگشنی
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لرزه. سیع هم نداره لرزشش رو از من پنهون صداش یم

دستای … لرزه. لبام، چشمامکنه. من تمام وجودم داره یم

 …امیخ زده

چسبونم به صورتم و صورت ناز کوچولوی رو یم

 بندم: چشمامو یم

 

 آره برگشتم.  -

 

ه  یه دخیی کوچولوی الغر که از توی عکسا هم ریزه می  

مخلویط از بوی بدن دنی   و … تره. بوی دنی   رو میده

 بوی پودر بچه! 

آروم بدون اینکه حنی یک ذره از گریه و بی قراری چند 

ی باشه صورتش بهم چسبیده و من دارم  لحظه قبل خیی

 کشمش. بو یم

 

 وسط خیابون وایسادیم.  -
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ذارم کنم. دستم رو یمبه خودم میام و از خودم دورش یم

دارم. لذتبخش ش و  روی یه دست نگهش یمزیر پوشک

ذاره روی ترین حش که دارم وقتیه که دستش رو یم

کنه ویل من غرق ام. اون ناخوداگاه این کار رو یمشونه

 فهمم. احساسابی میشم که دلیلش رو نیم

 ذارم زیر گلوش و میگم: لبام رو یم

 

 …بابابی  -
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دستم رو به سمت دنی   کشم و عطر خوشش رو نفس یم

 کنم. دراز یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

فهمم همچی   مییل نداره که اندازه پایی   یمرسش رو که یم

 بعد از یک سال و نیم بیاد توی بغلم! 

 …حق داره

 

 کجا بریم صحبت کنیم؟  -

 

اندازه وقت دارم تا بهیی نگاهش اش رو که باال یمشونه

تونم روش احساس مالکیت نداشته نیم… کنم. دنی   من

داد و شم. تمام این مدت فقط و فقط یه چی   آزارم یمبا

اون هم شکسیی  دل دنی   بود. تحمل اینکه از هم دوریم 

برام خییل راحت تر از این بود که هر لحظه و هر دقیقه 

شدم که با دیوارای ساکت و رسد خونه به خودم یاداور یم

 …دنی   نیست

 

 ایلدا چه جابی رو بیشیی دوست داره؟ -

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

بینم. ماشو حی   جواب دادم به سوالم یماشک چش

 دزدت تا پاکشون کنه. چشمابی که خیس میشه و از من یم

 

 بریم شهربازی؟ -

 

 با بغض جوابم رو میده: 

 

 …برای شهربازی رفیی  خییل کوچیکه. بریم خونه -

 

ی خودمونه! جابی که قبل از رفیی  اونجا منظورش خونه

 یماش او بودیم و االن دنی   با خونواده
ی
 کنه. نجا زندگ

 

 …اتخونواده -

 

 ی خودشونن. خونه -
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! دنی    انگار که یک عمر دور بودم. یک عمر بی خیی

ی بدونم. اجازه نیمنیم داد رسور هم بهم خواست چی  

دونستم دقیقا چیکار حرق  بزنه. من حنی این مدت نیم

! یم  کی  

 

 یم -
ی
؟تنها زندگ  کن 

 

کنم که بریم. اشاره یمبا رس جوابم رو میده. و من هم 

ه ویل مانع دستشو سمتم دراز یم کنه که ایلدا رو بگی 

 میشم و میگم: 

 

 خوبه عزیزم.  -

 

کنه و بعد نگفیی  حرق  تردید یم یه لحظه بی   گفیی  و 

 داره. توی دلش نگهش یم
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قرارمون همی   بود. قرار گذاشتیم که بعد از این زمان 

ونیم. قرارمون اینطور برگردم و اگر شدب  بود کنار هم بم

هر دو روز آخر راض  بودیم و فقط من بودم که … بود

 لجبازی کردم. 

 

لجبازی توی بغلمه و با دقت اجزای  حاال دلیل اون

 زنه. صورتم رو دید یم

خواد هزاران یه تیکه از بهشت رو توی بغلم دارم و دلم یم

بار در روز به خودم لعنت بفرستم که باعث و باب  این 

 تفاق بودم. ا

 

 ماشی   داری؟ -

 

 نه من امروز رسیدم.  -
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یم سمت ماشی   و  ه دنی   یم می  خواد ایلدارو از بغلم بگی 

کنه. روی صندیل خودش بشونه که ایلدا بیقراری یم

زنم که بذاره توی بغلم باشه ویل دنی   با بهش اشاره یم

 تاکید میگه: 

 

 بد عادت میشه.  -

 

کنم. دوست ندارم از بغلم جدا حبت نیمروی حرفش ص

بشه ویل دوست هم ندارم نیومده خلیل توی تربیتش 

 ایجاد کنم. 

 کنم: با ایلدا صحبت یم

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

اگر مامان میگه روی صندلیت بشی   باید حرفش رو  -

گوش کن  باشه؟ بریم خونه اسباب بازیاتو بهم نشون 

 میدی؟

 

بوسم و یم کنه و منم صورتش رو بدون واکنش نگاهم یم

 بی قراره. همهروی صندیل یم
خواد اش یمشونمش. دنی  

کنه خودش کارای ایلدا رو انجام بده و یه طوری رفتار یم

 که انگار ترس داره. 

 

 بلدم ببندم. بعدش چک کن محکم بسته باشم.  -

 

ی صحبتم میشه که یهو رنگش سفید میشه. متوجه کنایه

 با لکنت میگه: 

 

 مت ندم. خوام زحنه نه. یم -

 

 درسته نبودم ویل ایلدا دخیی منم هست.  -
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سه که ناراحت بشم یا واقعا بهم نیم دونم از این مییی

اعتماد میکنه که میشینه پشت فرمون و یه عروسک 

 کوچولوی درب داغون میده دست ایلدا. 

 

 عروسک بچگیای منه. … عاشقشه، اسمش نازنینه -

 

ست ایلدا نگاه ای تو دلبم کش میاد و به عروسک پارچه

کنم. انگار یادش رفته که چند لحظه قبل داشت برای یم

 کرد. درنیومدن از توی بغل من بیقراری یم

 

ای دو جلسه کلس مادر و کودک داریم. دو تا پش هفته -

ن. همه همسن و سال باهاشون از … و شه تا دخیی

 های آخر آشنا شدم. ماه

 

سیدم ویل دنی   داره تمام ناگ ی نیی های این مدت فتهچی  

 .  رو میگه. امید دارم به درست شدن همه چی  
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تر شده. انگار یه زن پخته باهام کنم عاقلاحساس یم

کنه نه یه مادر بیست و پنج ساله! دلم صحبت یم

لرزه! این دخیی چهار ماه گریه و زاری کرد و برای داشیی  یم

 ایلدا مقاومت کرد. 

 

ه محکم باشه که تونچه بلبی رسش آوردم؟ چقدر یم

 حاال لبخند بزنه و از توی آینه به ایلدا نگاه کنه؟

ی به زبون بیارم. یه حال عجیب بدی اصل نیم تونم چی  

دارم. فشار تمام این یک سال و نیم روی گلومه و 

 تونم سنگینیش رو تحمل کنم. نیم

 

 سخت بود؟ -

 

کنه تا کنم داره سیع یمکنه حس یملباشو که جمع یم

کنه بعضش فرو بره و هیچی رو اش نیاد. سیع یمگریه

ون نریزه.   بی 
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ینیا آسون بدست نمیان.  -  شی 

 

 آخر هم با بغض حرفش رو یم

 یم
ی
 کنه. زنه و با احتیاط رانندگ
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وارد پارکینگ که میشه یک دنیا خاطره از جلوی چشمام 

و بهم ر خواد اشتباهاتم ها یمدونم یاداوریرد میشه. نیم

د کنه یا چی   دیگه  کنه. ای داره بهم دهن کچی یمگورسی 
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بست، بهم گفت روزی که داشت با چمدونش در رو یم

یه رایه پیدا کن برای اومدن و همیشه موندن. من آدم 

هام توی غربت و بی هم زبوب  نیستم. دوست ندارم بچه

ها ویل غربت بزرگ بشن. نمیگم ایران خوبه و گل و بلبله

 تونم تحملش کنم. خواد ازش برم نیمدلم نیم وقنی 

 

از سکوتش! از … راهمو پیدا کردم و اومدم. از بوی خونه

ه. بی نوریش دلم یم  گی 

دونم که زنه. یمخونه بهیی از هر وقت دیگه داره برق یم

 یمدنی   با بچه
ی
کنه و اونا فقط یه روزابی پسش ها زندگ

دلم رو آتیش  رسور هسیی  ویل این سکوت خونه بدجور 

 زنه. یم

 

ایلدا توی ماشی   خوابش برده بود و هرکار کردم ندادش 

 ی بیدار شدنش رو آورد. بغلم و بهونه

اس چون دستپاچه بودن دنی   رو دونم که بهونهیم

 شناسم. یم
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 ببخشید من ایلدا رو بذارم اتاقش.  -

 

. احساس  خیی نداشتم که مامان و باباش کنارشون نیسیی 

ول کرده   مسئولیت رو دارم که تمام زندگیش رو یه آدم بی 

 گرده. و حاال بعد سالها برگشته دنبال نشونیا یم

 یمدونستم که بچهحنی نیم
ی
! هام دارن چطوری زندگ  کی  

 

ی متصل دلمون پاره بشه من به هر در زدم که این رشته

 خواستم که بشه. ویل نشد! آخه از ته دلم نیم

 

کنم نزدیک فقط وقنی حس یم شم. متوجه اومدنش نیم

مون وایسادم و دارم شده که جلوی قاب عکس پنج نفره

 
ی
کنم. قاب عکش که با لباس عروس مون فکر یمبه زندگ

 ده. ها نشونمون یمو داماد کنار بچه

فهمم اومده شنوم یمصدای به برق زدن چایساز رو که یم

ون و یم  چرخم سمتش: بی 
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 مسخره تر از اون -
ی
 یه که فکرشو بشه کرد. زندگ

 

 بی نهایت آروم و 
جوابمو نمیده. حقیقت اینه که دنی  

خانم شده. بی نهایت آرامش داره و انگار از هر تنشی 

 کنه. دوری یم

 

خییل سیع کردم به حرفام پایبند باشم و فراموش کنم  -

تونستم دوب  که خواسیی  از ته دل چیه؟ نیمویل نشد. یم

 که بخوام. 

 

ترسه اگر نگاهم کنه بغضش که نگاهم کنه. یمچرخه  نیم

که. نیم ی که بینما! نیمبیی دونما! ویل تمام اینا رو از دنی  

 شناسم و مطمئنم عوض نشده رساغ دارم. یم

 

یهو به خودم اومدم دیدم گند زدم. دیر به خودم اومدم  -

ویل با خودم گفتم مایه رو حنی از آب گیل هم میشه 

 گرفت. 
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از پشت رس بهش نزدیک میشم. بی هدف وایساده جلوی 

 کنه. چایساز و هیچ حرکنی نیم

بوسم. چقدر دلم برای اش و یمذارم روی شونهلبم رو یم

 بوی تنش تنگ شده! 

 

؟ -  یادته بهم چی گفنی

 

کنم تا خودم کامل رو که نمیده من جرات پیدا یم جوابم

 حرفم رو بهش بزنم. 
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رای برگشیی  پیدا کن. یه رایه پیدا کن که گفنی یه رایه ب  -

 طنابمون پاره نشه. 

 

کنم. جراتم بیشیی میشه که یه دستم رو رسم رو بلند یم

کنم تا هیجاب  که باعث ذارم روی پهلوش و سیع یمیم

ل کنم.   باال رفیی  تپش قلبم شده رو کنیی

 

تونه عشق رو بهم یاد بده. نیم کش مثل تو هیچ -

دونم دوب  که یمتونه ببخشه! یمنیم هیچکسم مثل تو 

؟ ین و مهربون ترین   بهیی

 

اش. یادم میاد دارم روی پهلوی دیگهاون ییک دستم رو یم

 کردن یادم داد. عاشفی کردن یادم داد. 
ی
که چطور زندگ

شاید زود بود و شایدم من یه پش لوس زبون نفهم بودم 

 آروممون آورد! 
ی
 که این بل رو رس زندگ
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ار روزی که از همهیه  - بودم اومدی. پاورچی   ی زنا بی  

پاورچی   صاف اومدی و نشسنی تو قلبم. یه طوری که نه 

من فهمیدم و نه خودت!تا به خودم اومدم دیدم دارم با 

کنم این توی قلبم نشستنت رو خودم روندنت سیع یم از 

م!   نادیده بگی 

 

گ نه ویل لرزش مشیی  می  
که   نه گریه میکنه و نه حرق 

 هامون داره بغض گلومونو یاوادوری میکنه. بدن

چجوری تونستم دووم بیارم؟ چجوری صداش درنیومد و 

 هیچی نگفت؟ 

 

م  - م کرد! اشکات نمک گی  چشمات شب آخر نمک گی 

کرد نتونستم. صورت خیست هر لحظه جلوی 

چشمامه! هر روز برات دلتنگ میشم و این غرور لعننی و 

 ذاره بیانش کنم. ام نیمحرفای قاطعانه

 

این بار چشمامو میذارم روی شونه اش و بهش تکیه 

 کنم: یم
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مگه نمیگن نبودن آدما که طوالب  بشه به نداشتنشون  -

 کنیم؟ چرا نبودنت برام تکراری نشد؟عادت یم

 

ترکه. یهو تمام بدنش میلرزه و با صدا یهو بغضش یم

نه زیر گریه.   می  

 

ذارم کنار. اجازه میدم یم ام رو غرور مسخره و احمقانه

چشمای منم خیس بشه و نگاهم اشیک. یاد روزی میوفتم 

گفت گریه کن. وقنی دردت گرفت گریه که به آیهان یم

ه. کن چون اگر گریه نکن  بدنت بیشیی درد یم گی 

خواست بهش بفهمونه فرقی نداره دخیی باشی یا پش یم

 شناسه! گریه کردن زن و مرد نیم
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 نبودنت بای منم تکراری نشد.  -

 

پیچه که دستام رو دور اش توی گوشم یمهمی   جمله

زنم و از پشت رس توی خودم حلش شکمش حلقه یم

 کنم. یم

دلم برای بودنش، به آغوش کشیدن، بوی تنش و حنی 

 لحن صداش تنگ شده. 

 

 بهت حسودیم میشه.  -

 

توی میون گریه و هق هق میگه و من با اشیک که 

 خندم و میگم: چشمامه یم

 

 به من ؟ -
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آره چون یه احمفی انقدر دوست داره که با وجود این  -

تونه ازت شنوه نیمیک سال و نیم بازم وقنی صداتو یم

ه.   کینه به دل بگی 

 

ه زیر موهاش و  گردن نرمش رو   اینکه لبام این بار می 

کنه لذت حضورش و این وجودش رو برام نوازش یم

 کنه. یم بیشیی 

 

 خب دیگه چی ؟ -

 

چسبه به کنه به من. کمرش یمچرخه و روش رو یمیم

 کابینت و دود جوشیدن چایساز از پشت رسش باال میاد. 

ای رنگش و نگاه خیسش با هم چشمای سورمه

ترین تابلوی نقاشی دنیا رو ساخته، قبل از این که قشنگ

 حرق  بزنه میگم: 
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-   
ی

این چشماتو نقاشی کاش من نقاش بودم و قشنیک

 کردم. یم

 

 بنده فشار میده. یم تر میشه و دهنش رو بغضش سنگی   

 کنم و میگم: اخم یم

 

گنده. بذار فعل ناز اینا رو خوبه خوبه آبغوره هامون یم -

 بخرم بعد. 

 

 میگه:  کشه باال و یم دماغشو 

 

 تو خییل نامردی!  -

 

 دزدم. از غمش یمنگاهمو از چشمای پر 
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رسم به که گوش میدم، تهش یمای گ عاشقونههر آهن -

ه راست میاد، رفتارشو به تو شباهت … تو آیهان چپ می 

 میدم! 

 

 کنه و مخلوط با گریه میگه: بغضش رو ول یم

 

بینم با خودم میگم کاش من حنی وقنی دارم فیلم یم -

کردم ذاشتم محکم بغلت یماینجا بودی فیلم ترسناک یم

سم، بعدم دعو  کردم. وقنی شد قهر یمامون یمکه نیی

نداخت زمی   یم گم کاش آریا بود منو کنم یملباس پهن یم

 خدید بیشعور زبون نفهم خر! هار هار یم

 

زنم زیر خنده و چشماشو بوس من که وسط گریه یم

 کنم: یم

 

. چقدر نمک یم -  خوری لعننی
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کنه و با تعجب کشم چشماشو برام گشاد یمعقب که یم

 گه: یم

 

 هان؟ -
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 آخه خییل اشکات شوره!  -

 

… که میاد قلبم میوفته توی شورتم! خدایا  صدای گریه

 صدای ایلدای منه! 
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زنه کنار و بدو اش آتیش گرفته که منو یمدنی   انگار خونه

ه سمت اتاق. منم به خودم میام میبینم توی اتاق  بدو می 

 کنم. ه یمنیمه تاریک وایسادم و دارم بهشون نگا

 

ه و ایلدا با دنی   ایلدا رو بغل کرده و قربون صدقه اش می 

ایشو باز نگه درشت ترین حالت ممکن چشمای سورمه

 ای نداره که دوباره بخوابه. داشته و هیچ علقه

 

کنه کنه ناامید چراغ اتاق رو روشن یمیکیم که تلش یم

ه میشه. چشمامو تنگ یم نم ککه ایلدا با تعجب بهم خی 

 کنم: و با خنده اخم یم

 

 …سلم عرص بخی  قشنگ بابا -

 

کنه. موهاش بهم ریخته و چشماش هنوز بازم بهم نگاه یم

 خوره. توش خواب به چشم یم
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 بیا بغلم ببینمت.  -

 

ه سمت من و دنی   که اشکش خشک شده ایلدا رو یم گی 

 ایلدا خودش میاد توی بغلم. 

برمش سمت . یمبوسمروی شقیقه و کنار گوشش رو یم

کمدی که قبل برای آیل بود و عروسک پولیشی فیل 

 میگم: صوربی رو نشون میدم و 

 

 این مال کیه؟ -

 

 هنوزم بی   خواب و بیداریه. دنی   میگه: 

 

ش رو بیارم.  - م شی   می 

 

رسم رو براش تکون میدم و همونطور که فیل رو با اون 

م یم رو هم شینم روی زمی   م ایلدا ییک دستم میگی 

 شونم روی پام. یم
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 ام؟دوب  من گیم -

 

زنه به رس اش رو یمکنه. انگشت اشارهاصل نگاهم نیم

 آقا فیله و فشار میده. 

 

ین و تو دل بروبی یه لحظه هم اگر یم - دونستم انقدر شی 

 تونستم مقاومت کنم. نیم

 

 بخشه؟به نظر تو مامانت منو یم -

 

کنه که با ام یمشوک زدهصدای دنی   اون لحظه به قدری 

 گردم سمت در که میگه: وحشت بریم

  

تر نبخشیدن فقط باعث میشه قلب آدما کوچیک -

کی   ممکنه بشه! بخشیدن مال آدمابی هست که درک یم

 .  بعضیا خطا کی  
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 رنگه. انگار ترس توش وجود داره. لبخندش خییل خییل کم

 

ط داره!  -  فقط یه رسی
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طش رو بگه. روی موهای نارنچی منتظر یم مونم تا رسی

م رو یم ط مامانشم. دخیی  بوسم و منتظر رسی

دونم ی عمر پدره! من نیمدرسته که میگن دخیی شیشه

تونم خودم رو درک کنم که تونستم فهمم! اصل نیمنیم

 این مدت نبینمش و نبوسمش و بوش نکنم. 
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ود ی وجها با همهتو توی تک تک لحظهمن نبودن -

من این روزابی که تورو نداشتم، یعن  … حس کردم

داشتما فقط در حد یه تماس تلفن  اون هم چند وقت 

ش داشتم، نبودتو ضجه زدم!  یک بار در حد احوالیی

م رو یم خواستم و بغل کردنش پشیمون نیستم چون دخیی

 برام خییل خییل با ارزش بود. 

 

ه. جدی حرف یم  زنه و نگاهشو از من میگی 

 

گشنی پشیمون نبودم که برای اومدن ایلدا اگر هم برنیم -

خواسته باردار شدم و حنی با تو هم جنگیدم. درسته که نا 

ین اتفاق زندگیم بود.   ایلدا اومد ویل بهیی

 

ه. دلم یمدلم یم پوسه از اینکه قبل از ایلدا من بودم گی 

ین اتفاق زندگیش بودم و حاال هم منم که باعث  که بهیی

  تلخ شدن این روزاشم! و باب  
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 خوای اشتباهاتمو ُپتک کن  توی رسم؟یم -

 

 نگاهش روی ایلداعه ویل چشماشو میاره باال و میگه: 

 

ی کاق  گرز رستمن نیاز نه واقعیتا خودشون به اندازه -

 نیست من پتک و چکش و اینا کنمشون! 

 

لرزه. حاال که به دیگه نه چشماش خیسه و نه نگاهش یم

ی تونیم صحبت کنیم. توی خونهومدیم یمخودمون ا

مون که من از داشتنش محروم بودم.   خودمون کنار دخیی

 

کردن   ببی   من نبودتو، نداشتنت رو، بی پدر بزرگ -

خوادش به جون خریدم. ای رو که حنی باباشم نیمبچه

؟ یم دونم که شاید االنم حنی بهش حش نداشته توچی

 .  باشی

 

م وسط حرفیم  گه: ش که یمخوام بیی
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 نمیگم که نداری. … شاید-

 

تونم دوسش داشته باشم. وقنی دیدم کردم نیمفکر یم -

ه و انگار خودتو جادو  کردن و   اونطوری کنارت داره راه می 

 انقدری شدی درجا دلمو باختم. 

 

 بی 
خنده و نگاه متعجب ایلدا رو به خودش اختیار یمدنی  

 کنه: جلب یم

 

 ات نیست؟جونم مامان. گرسنه -

 

ه ایلدا رسی    ع شیشه ی شی  رو که به سمتش یمشیشه گی 

. یمرو یم خوام کمکش کنم برداره که کشه و میوفته زمی  

 زنه کاری انجام ندم. دنی   اشاره یم

ی تپلش خوابه روی زمی   و به سخنی شیشهخود ایلدا یم

ه دستش و مشغول خوردن یمرو یم  شه. گی 
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کنه که روی روی ایلدا پیاده یم ون تربینی رو دارهدنی   هم

 های من پیاده کرد. بچه

حال مطالعه بود و من  تمام روزابی که با هم بودیم در 

 کنه. شک ندارم همی   االنشم به روز مطالعه یم

 

کنه. انگار توی ذات این زن مادر خوشحالم که مادری یم

چون به  بودن چیده شده. براش این شکیل نوشته شده

ین شکل اجراش یم  کنه. بهیی
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ه. ایلدا شه که نگاه ازش یمخیالش از ایلدا راحت یم گی 

چسبونه به من تمام وجودم پر از وقنی خودش رو یم

 دوست داشیی  میشه.  عشق و 

 

 شناسه؟من رو یم -

 

سختمه پرسیدن این سوال ویل لبخند دنی   برام راحتش 

 کنه. یم

 

… بینههات رو یمبینه. ویدیو هر روز صبح عکست رو یم

م پدر حنی صدات رو یم شنوه. خودت نیسنی ویل دخیی

 داره بی پدر نیست. هویت داره بی هویت نیست. 

 

؟ -  خییل سخت گذشت دنی  

 

خنده. چشمای خیسش غم داره. انگار این سوالم تلخ یم

 روزای سختشو یادش میاره. 
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، فهمید - ن اوالش سخت تر بود. اولی   سونوگراق 

جنسیتش، اولی   تکوناش! همه شون اولش سخت بود. 

گرفتم. سیع کردم به خودم ثابت کنم هرچی گذشت خو 

 تونم. که یم

 

 مگو کرده بودیم. دنی   یکگفت باردارم که با هم بگو   وقنی 

ماه تموم بود که دیگه مثل قبل نبود و اون شور و اشتباه 

 رو نداشت و من هم خییل درگی  بودم. 

 

اونجا راحت نبود. نزدیک محل تمرین ها و  بودنمون

 نبود و ما مجبور 
ی
محل اردوهامون هیچ جابی برای زندگ

خونه دور باشیم. اینکه من  بودیم چند وقت یک بار از 

خواستم هم مزید علت بود که دنی   اصل بچه نیم

 تر بشه. شکستن  

 

وقنی بهم گفت بارداره من بی برو برگرد گفتم توی 

اییط نیست م که بتونم بچه رو بپذیرم دنی   هم اضار رسی
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پس مسئولیتش برمیاد و الحق  داشت که خودش تنها از 

 هم بر اومد. 

 518#پارت_ 

شستم توی اتاقمون به جای خالیت نگاه اولش فقط یم -

دادم، تک تک خاطره یم کردم. صدای بارونو گوشیم

کردم. یادته رسما خورده بودی یه هفته هامونو مرور یم

توی خونه خوابیدی؟ اونموقع هشت ماهم بود. مامانم 

گفتم االن کردم به خودم یماینا هنوز اینجا بودن. گریه یم

 … رسه؟ اونجا گ نیستگ بهش یم

تونم خییل تکون ایلدا که اینطوری چسبیده به پام نیم

کشم جلو و اشکش رو پاک بخورم ویل یکیم بدنم رو یم

 کنم: یم

 شد. نباید اینطوری یم منو ببخش. … هیش -

گفتم حق نداری ببخشیش یه صدابی   هر بار به خودم -

 از درونم بهم گفته خفه شو. 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 نازنین محمدحسینی                                            اسمارتیز

 EXCHANGE GROUP از  یکار

زنم زیر خنده و ایلدا دست خودم نیست که اینطوری یم

ون و قطرهیهو شیشه رو از دهنش یم ش کشه بی  های شی 

 پاشه به ما دوتا. یم

 

 خنده: همراه میشه و یم

 

 خندی؟به چی یم اسمارتی   کوچولو  -

 

زنه. چون ذارم رو شکمش دیگه قهقهه یمدستم رو که یم

ش مونده دست از  کشم بازی کردن یمهنوز خییل از شی 

 میگم: و 

 

 پس هموب  که خودت گفنی بشو و ببخش.  -

 

 کنه و با اخم میگه: ی بازوم یممشتش رو روونه

 

-  .  خییل پروبی
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. پرو نباشم مثل مایه از دستم لی   یم -  خوری دلیی

 

عی   پرتقال خوب  از تو ترمیدم و خوب  شدم حنی  -

 کبودیای تنم رو هم نذاشتم کش ببینه. 

 

 گم: کشونم توی همدیگه و یماخمامو یم

 

؟… هوی هوی -  دیگه چی

 

ون و میگه:   زبونشو برام میاره بی 

 

 قول باید بدی!  -

. حاال فعل بیا تو بغلم بعد ازم قول آهان راست یم -
ی

گ

 روی چشمام. هبگی  
ی

 رچی بیک

ه باال و میگه:   انگشت تاکیدش رو میگی 
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؟ -  هرچی

 …هرچی  -

 خودشو میندازه توی بغلم و میگه: 

ات دوست ی دیگهقول بدی ایلدارم مثل سه تا بچه -

 .  داشته باشی

 تونم. نه نیم -

ون. آخه زیادی جدی و با یم خواد از توی بغلم بیاد بی 

کنم بیچاره طوریه که حس یماخم بهش گفتم و لحنم یه 

 تا مرز سکته رفته. 

 ولم کن.  -

 دارم و دستاشو با دستام مهار یم کنم: زوری نگهش یم

 چموش خانم، وایسا ببینم واسه من جفتک میندازی.  -

. اصل نباید یم -  بخشیدمت. ولم کن. خییل بی لیاقنی

کنم الی موهاش که بیشیی رسم رو همونطوری یم

 حرصش بدم. 
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تونم چون به اندازه ی این دو سال اول که کنارش نیم -

نبودم باید بیشیی دوسش داشته باشم و برام عزیز تر 

 باشه. 

 تنش توی بغلم شل میشه. 

 آروم میشه اون هم فقط توی چند ثانیه. 

 زنه. حرف نیم

تنها صدابی که توی اتاق حاکمه صدای قورت قورت 

 …خوردن شی  ایلداست

 

20/10/1400 

 پایان
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