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 (سیپار)

 آن به یمحکم پوک انگشتانم نیماب و زنم یم آتش یگاریس

 وجود نیا با افتم، یم سرفه به شدت به معمول طبق زنم، یم

 یوقت یفرانسو زنان از یبعض مثل دارم اصرار چرا دانم ینم

 !بکشم گاریس ندیآ یم کالب به که

 که زنم یم گاریس به یگرید پوک شود یم باز که نفسم راه

 اتاق رونیب از اش یفرانسو ظیغل لهجه آن با نیراب یصدا

 :دهد یم قرارم خطاب

 داره کالب شو، آماده ،یلعنت اون یبو انداختن راه یجا ربکا؛-

 !شهیم شلوغ

 یم لهش کفشم با و اندازم یم میپا ریز را سوخته مین گاریس

 یصدا دوباره که نیا از قبل تا روم یم لوازمم سمت کنم،

 .شوم آماده د،یایب در نیراب
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 یم نگاه میسرتاپا به و ستمیا یم نهیآ مقابل کارم، اتمام با

 یرو که یسرخ رژلب رسد، یم نظر به خوب زیچ همه کنم،

 رنگم قرمز یبایز لباس با کامال کند، یم ییخودنما میها لب

 یها شانه یرو بر ام خورده چیپ و بلند یموها دارد، یخوانهم

 بر دارم یم بر که یقدم هر با که یطور هستند رها ام برهنه

 .شوند یم معلق هوا یرو

 یرو که ییمو طره تیحساس با و زنم یم رمیتصو به یلبخند

 با اتاق در لحظه نیهم زنم، یم کنار را افتاده ام یشانیپ

 د،یآ یم داخل در یال از نیراب سر و شود یم باز یبد یصدا

 چشم با دو هر دوزم، یم او به نگاه و کنم یم کج سر متعجب

 :میگو یم حرص با که میکن یم نگاه هم به شده گرد یها

 ؟یبزن در یستین بلد -

 :دیگو یم یالیخ یب با و زند یم یلبخند مچهین

 !دختر یشد یچ ا،یخدا یوا-
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 :میگو یم اخم با

 راه اون به رو خودت هات یخوار پاچه با بده، منو جواب-

 !نزن

 .اندازد یم باال شانه و دهد یم در به هیتک

 منو خوب دیبا مدت نیا تو ندارم، زدن در به عادت خب-

 !یباش شناخته

 نیهم شهیهم گفت، یم درست رم،یگ یم او از نگاه کالفه

 یکن خورد اعصاب موضوع واقعا من یبرا نیا و بوده طور

 شدت با را در که بودم لباس ضیتعو موقع کباری یحت! است

 از را بدنم قسمت کدام دیبا دانستم ینم واقعا من و کرد باز

 :زدم داد که بود نیا کردم که یکار تنها پس بپوشانم، او دید

 !احمق رونیب برو-

 ! آمد یم در حرصم واقعا کارش نیا از
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 که کنم یم نگاه او به نهیآ داخل از و رمیگیم فاصله افکارم از

 :میگو یم بهت با کند، یم میتماشا و ستادهیا هنوز

 پس؟ یرینم چرا-

 !داشتم کارت آخه-

 ؟یهست یچ منتظر خب-

 :دیگو یم کالفه و کشد یم شیموها به یدست

 یکنیم پرت حواسمو یدار که یا یشرق چهره نیا با تو-

 !نکن رید منتظرن، همه بگم خواستم آها شه،یهم

 نگاه رود، یم رونیب اتاق از یلیم یب با او و میگو یم یباشد

 .روم یم در سمت و رمیگ یم نهیآ از

 است، ادشیز تیجمع نشانگر کالب یشلوغ و همهمه یصدا

 به پا من حضور یبرا تیجمع نیا که است ندیخوشا من یبرا

 .اند گذاشته کالب نیا
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 یجید کنار که نیراب به و روم یم باال مقابل ی پله چند از

 فوت بدون نیراب هستم، آماده که کنم یم اشاره است ستادهیا

 کند یپل را نظر مورد کیموز که کند یم اعالم یجید به وقت

 و بخوابد همهمه یصدا شود یم باعث او حرکت نیهم و

 قدم با شود، دوخته رقص ستیپ به من انتظار به ها چشم

 یها قیتشو یصدا که رسانم یم گاهیجا به را خود بلند ییها

 لبانم یرو تیرضا سر از یلبخند رود، یم هوا به کننده کر

 به شروع و روم یم جلو کیموز با هماهنگ و ندینش یم

 دستانم و کمر به تمیر با هماهنگ درست کنم، یم دنیرقص

 هستم کار نیا استاد که میگو یم جرات به. دهم یم حرکت

 یم حرکت اندامم به دارم، مهارت یادیز یها رقص در و

 شود یم دهیکش سمتم به یا نندهیب هر چشم که یطور دهم

 یرو نگاهم. کندیم پر را کالب کل سوت و غیج یصدا و
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 و ریپ و زن و مرد از است، یشلوغ شب چرخد، یم تیجمع

 نیراب یخوشحال باعث موضوع نیا قطعا و دارند حضور جوان

 هم نیراب خود یحت است، گرفته دوباره یجان کالبش که است

 معروفش کالب به یادیز یها یمشتر من حضور با داند یم

 کنم یم یکوتاه میتعظ کیموز یصدا انیپا با گذارند، یم پا

 شان گفتن "ربکا ربکا،" یصدا که میآ یم نییپا ها پله از و

 یکیموز با دنیرقص یبرا همه و ردیگ یم بر در را سالن کل

 .لوند یم هم در شود یم پخش که

 :دیگو یم یبزرگ لبخند با و دیآ یم دنبالم به نیراب

 !زمیعز یبود یعال-

 اتاق داخل و دهم یم تکان تشکر ی نشانه به یسر

 عرق و دارم یم بر یدستمال یخستگ با شوم، یم مخصوصم

 یحساب شوم، یم ولو یصندل یرو رم،یگ یم را ام یشانیپ

 یرو از یگاریس دارم، که یغلط عادت طبق و هستم خسته
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 یم لبم ی گوشه کردنش روشن از بعد و دارم یم بر زیم

 ایدن اتفاقات تمام از و کند یم آرامم کشم، یم یگاه گذارم،

 ینیتلق نیا البته است، بخش لذت میبرا! شود یم فراموشم

... ام کرده لج خودم با دیشا کنم، یم وارد ذهنم به که است

 !فرهاد با هم دیشا

 یخوش حال که ییها شب ندارم، را ماندن شتریب ی حوصله

 رقصم، یم شان همراه تیجمع نیماب و مانم یم شتریب دارم

 کدام هر با که نیا ی حوصله هستم، کسل و خسته امشب اما

 و فیتعر حوصله ندارم، را بدهم تکان را خودم یانرژ پر ها آن

 .ندارم را رهیخ یها نگاه و دنیشن دیتمج

 یم زیتم را شمیآرا رمیگ یم دست به که یمرطوب دستمال با

 از نکنم توجه جلب که یطور پوشم، یم یمناسب لباس و کنم

 .میآ یم رونیب کالب
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 وجود از ها ابانیخ هنوز اما است، نمانده شب اواخر به یزیچ

 !آمدند و رفت پر و شلوغ ها ستیتور

 مرا ابانیخ یشلوغ ست، یمشتر از پر بزرگ یها فروشگاه

 خانه به ادهیپ کنم یم هوس وجود نیا با آورد، یم وجد به هم

 که یمن کنند، یم خوشحال هم مرا شاد یها آدم نیا برگردم،

 .دهد یم عذابم ییتنها هاست مدت

 شاپیکاف به چشمم که ام رفته را راه از یکم مقدار هنوز

 پس بنوشم، خنک یدنینوش کی ستین بد افتد، یم محبوبم

 یم دلچسب یدنینوش کی سفارش و شوم یم شاپیکاف وارد

 جوان یپسرها و دختر به و نمینش یم یصندل کی یرو دهم،

 کبارهی دوزم، یم نگاه نوشند یم هم کنار در که یسرخوش و

 یدنینوش حد از شیب هم ظاهرا که جوان پسران از یکی نگاه

 مرا دوستانش به رو رتیح با و افتد یم من به است، خورده

 :دیگو یم و دهد یم نشان
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 که یرقاص همون ست؟ین ربکا اون نمیبب اونجارو، پسرا، یه-

 بلده خوب که همون رقصه؟ یم نیراب کالب تو شب هر

 !کنه یلوند

 کردم ینم گمان چرخانم، یم ها آن مخالف سمت به را سرم

 اصال امشب! دهند صیتشخ مرا هم باز ساده پیت نیا با

 !مست جوان چهار به رسد چه نداشتم، هم مزاحم کی حوصله

 با و کنند یم دییتا را حرفش که شنوم یم را دوستانش یصدا

 .آورند یم در مرا دنیرقص یادا یمسخرگ

   

3 

 حضورشان که خورم یم را ام یدنینوش از یا جرعه یالیخیب با

 یم زل ها آن به یخونسرد با کنم، یم حس کنارم درست را

 :پرسم یم و زنم
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 ش؟یفرما-

 :دهد یم جواب شده شل یشین با ها آن از یکی

 زم،یعز که شیفرما گهینم قرصش پا و پر یطرفدارا به آدم-

 ... گهیم ییرو خوش با بلکه

 :میگو یم و کنمیم قطع را حرفش

 ش؟یفرما گفتم گفتم، یچ یدینشن انگار-

 از گرید یکی اما کند،یم نگاهم شده گرد ییها چشم با پسر

 :دهد یم جواب آنها

 یلیخ که باال اون از آخه! میکن تماشات کینزد از میاومد-

 کینزد از مینیبب میخواست ،یرس یم نظر به خوشگل

 !؟یچطور

 :دیگو یم یطلبکار با ها آن از گرید یکی
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 با چرا کرد، عیضا منو بدجور بار هی اما خوشگله، کمینزد از-

 هان؟ یدینرقص من

 :میگو یم یحرص و دهم یم ام ینیب به ینیچ

 !رقصم ینم مست یمزاحما با من-

 :دهم یم ادامه یجد و اندازم یم باال ییابرو

 !کارت رد برو گهید حاال-

 :شود یم بلند ها آن از یکی مسخره یصدا

 یلیخ ما حرفا نیا با یکرد فکر! زمیعز اخالق بد چه اووووو-

 یم که یکی من مادام نه م؟یدار یم بر سرت از دست راحت

 !ببرم لذت حضورت از و نمیبش جا نیهم خوام

 .ندینش یم ییپررو با و کشدیم رونیب را کنارم یصندل و
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 به لب ریز و شوم یم رهیخ کنه مردک نیا به چشم گوشه از

 عنوان چیه به ها نیا که یطور( یفارس) ام یمادر زبان

 :میگو یم شوند، ینم متوجه

 !لعنت معرکه خرمگس بر-

 :میگو یم یفرانسو به نداشته یاعصاب با بعد و

 رو امشب هی گمشو، چشام یجلو از زود یلیخ و شو خفه-

 اراذلت نیا و تو نشدم یعصبان تا پس ندارم، مزاحم ی حوصله

 !نیگمش

 تمیعصبان بدتر شود یم بلند حرفم یبرا که یا خنده یصدا

 یمرد به رو و شوم یم بلند جا از یتند با کند، یم ور شعله را

 : زنم یم ادیفر است شاپیکاف نیا صاحب که
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 نیا بخوره، بهم نجایا خوشگل ونیدکوراس یندار دوست اگه-

 جادیا مزاحمت من یبرا رون،یب کن پرت نجایا از احمقارو

 !کردن

 نکهیا از قبل اما شنوم، یم را تمسخرشان و خنده یصدا باز

 و دیآ یم جلو جاستنیا دار اریاخت که یمرد دهم انجام یکار

 :دیگو یم ها نیا به خطاب حوصله یب

 زتونیم سر آدم مثل ای د،ینکن درست شر شماها، یآها-

 !االی چاک، به دیبزن ای دینیبش

   

 :دیگو یم یشل لحن با است، نشسته کنارم که یمرد

 چطور کوچولو دختر نیا نمیبب بمونم جا نیهم خوام یم نه،-

 !زهیبر بهم رو نجایا خوشگل ونیدکوراس خواد یم
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 گرید شود، یم بلند دوستانش بلند ی خنده یصدا بالفاصله و

 یم بلند شتاب با ام، شده یکفر شان مزخرفات از یحساب

 خنده دهم اجازه او به کهنیا بدون ستم،یا یم مقابلش و شوم

 یم صورتش ی حواله یمحکم مشت برسد، اتمام به اش

 !کنم

 لیما عقب به اش یصندل نداشته، را مشت نیا توقع که او

 و فشارم یم هم به دندان افتد، یم نیزم به محکم و شود یم

 شیپاها و پهلو به جانانه لگد دو و کنم یم استفاده فرصت از

 یم کنند یم نگاه ما به متعجب که دوستانش به رو و زنم یم

 :میگو

 کنم؟ ییرایپذ ازتون قراره چطور دینیبب دیدار دوست شماهام-

 چه هر گمانم که هستند شوکه من حرکت از آنقدر ها نیا اما

 !دیپر سرشان از بودند خورده
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 که یپسر به رو و زنم یم دارشان خنده افهیق به یشخندین

 :میگو یم است افتاده نیزم کف

 من مزاحم باشه آخرت بار نفهم، زبون پسرک تو، اما و-

 نکنن کارو نیا وقت چیه کن سفارش دوستاتم هیبق به ،یشیم

 !هیچ شون عاقبت یدون یم خودت چون

 متعجب یها نگاه نیب از تامل، یا لحظه بدون حرفم اتمام با

 سمت به تند ییها قدم با و شوم یم خارج شاپیکاف از حضار

 از توانم ینم شوند مزاحمم هم باز اگر دانم یم روم، یم خانه

 .میایب بر نفرشان چهار هر پس

 نیچن اراذل، آن خاطر به نکهیا از دارم، یم بر قدم زنان نفس

 به نقدریا کاش هستم، یحرص بودم انداخته راه یا معرکه

 !کندم ینم دل محبوبم شاپیکاف از تا بودند، دهیچینپ میپروپا

 یرو را خودم و شوم یم کورمان و سوت خانه وارد یخستگ با

 و گذارم یم هم یرو را چشمانم کنم، یم رها مبل نیاول
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 یم آشپزخانه داخل از را فرهاد یصدا کشم، یم یقیعم نفس

 :دیگو یم طعنه با که شنوم

 !شهر رقاص یکرد رید-

 :میگو یم حوصله یب و کنم یم فوت رونیب به را نفسم

 گفتن؟ هیکنا به یکرد شروع آره؟ شد شروع باز-

 یرو را اش یخاکستر نگاه و ندینش یم مقابلم قهوه ینیس با

 .چرخاند یم صورتم

 !یرس یم نظر به کالفه-

 هی یجلو شده، کنواختی برام یزندگ ام، خسته ام، کالفه آره-

 از یبعض ابونایخ یتو ،یکن یلوند و یبد قر یبر آدم عده

 موردت در ناجور فکر و بشن مزاحمت آدما اصطالح به همون

 !یرقص یم واسشون چون فقط کنن،

 :دهم یم ادامه و کشم یم یبلند آه
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 کنه، یم رانویا یهوا دلم بدجور وقتا یگاه فرهاد، یدون یم-

 نسبت یخوب حس اما ندارم، بخاطر ازش یادیز زیچ نکهیا با

! امیبچگ ادی و پدرم ادی ندازه،یم مادرم ادی منو... دارم بهش

 یحت م؟ییتنها چقدر ما یکرد فکر نیا به تابحال فرهاد نمیبب

 چرا ،یبد لیتشک یزندگ هی خودت یبرا ینکرد یسع هم تو

 فرهاد؟ یموند تنها

 :دهد یم جواب و اندازد یم من به ینیغمگ نگاه فرهاد

 تنها که نهیهم خاطر به دیشا دارم، دوست رو ییتنها من-

 !تو... خاطر به هم دیشا و موندم

  

 یمیفه_اعظم_یسندگینو_به#

 :میگو یم بهت با و شوم یم رهیخ او به متعجب
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 بوده؟ من خاطر به واقعا فرهاد، نگو طور نیا! من؟ خاطر به-

 !باشه بوده نطوریا اگه بخشم، ینم وقت چیه خودمو من

 فکر به شود، یم قهوه خوردن مشغول بزند، یحرف که نیا یب

 :کنم یم زمزمه لب ریز و روم یم فرو

 سالته،  فقط تو ،یکن ازدواج یتون یم هنوزم تو که نهیا مهم-

 !یدار وقت هنوز

 :رسد یم نظر به کالفه که اوست حاال

 کتا؟ی یکن تمومش شهیم-

 .کنم یم گرد را چشمانم

 پس ؟یموند تنها من خاطر به یگینم مگه کنم؟ تمومش-

 .یایب در ییتنها از منم خاطر به دیبا

 :دیگو یم یخونسرد اوج در و دوزد یم من به را چشمانش

 !کن ازدواج من با خودت پس-
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 .خندم یم دل ته از و کنم یم گرد را چشمانم کبارهی به

 درخواستت تونم ینم متاسفانه! یمن ی خونده پدر تو! وونهید-

 !کردم یم فکر بهش راجع حتما وگرنه زم،یعز کنم قبول رو

 یشوخ واقعا فرهاد اوقات یگاه خندم، یم اش یشوخ به باز و

 بود، زده را حرف نیا یجد یلیخ اما کند، یم یبیعج یها

 به فکر با باز شود، یم یخوب گریباز او میبگو جرات به دیشا

 یم تکان سر و ردیگ یم ام خنده باشد همسرم فرهاد، که نیا

 :پرسد یم که دهم

 !میبخند هم با بگو ؟یخند یم یچ به-

 :میگو یم دهیبر دهیبر خنده، انیم

 ،یزد حرفو نیا یجد یلیخ واقعا! خندم یم شما حرف به-

 !شدیم باورش حتما بود، من یجا یا گهید کس هر

 :کند یم عوض را حرف و ردیگ یم یگرید رنگ نگاهش
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 ؟یدیکش گاریس بازم-

 سرم یباال و کنم یم جمع اطرافم از را ام خورده چیپ یموها

 :میگو یم و دهم یم چیپ

 !الیخیب فرهاد، ید یم ریگ یدار باز-

 !نبند یاونجور موهاتو گفتم بهت بار صد-

 .کنمیم نگاهش تعجب با

 هی واسه گهید من، به دادن ریگ شده کارت فرهاد ،یوا یا-

 ؟یبد ریگ دیبا هم یالک موضوع

 .کند یم زیر چشم و جودیم را لشیبیس ی گوشه

 !گم یم دارم خودت واسه نکن، کارو نیا خوشگله، گردنت-

 .خندم یم بلند یمسخرگ با

 واقعا! شه در به راه از من، گردن دنید با یکی مونده نمیهم-

 !اس مسخره
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 :دیگو یم و دهد یم تکان یسر تاسف با

 ؟یخورد شام نمیبب نکن، توجه من یحرفا به یه تو حاال-

 .بخوابم رمیم خستم، ندارم، لیم-

 .روم یم اتاقم سمت به من و دهد یم تکان یسر

 یم گرم ام یزندگ اوضاع به فکرم و کشم یم دراز تخت یرو

 فرانسه به که یزمان از اما کتاست،ی من یاصل نام شود،

 شنهادیپ به شدم، کار مشغول نیراب با من و میکرد متیعز

 ر،یبخ روزها آن ادی کردم، انتخاب خود یبرا را ربکا نام فرهاد

 کنم، کار نیراب با دهد اجازه خواستم فرهاد از فراوان اصرار با

 :گفت نیراب یروز که نیا تا کرد، ینم قبول وجه چیه به

 و سالته نوزده تو ؟یا بچه مگه ؟یریگ یم اجازه ازش چرا-

 به ازین که ستین تو هیواقع پدر فرهاد که بدون هم رو نیا

 !یباش داشته اون ی اجازه
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 به دمیشد ی عالقه اما امد،ین خوشم چندان زد که یحرف از

! کنم صحبت دوباره فرهاد با تا داد من به را جرات نیا رقص

 با و ستادمیا مقابلش که یروز رود ینم ادمی وقت چیه

 :گفتم یتخس

 منو مگه ؟یدینم رو اجازه نیا بهم چرا ؟یترس یم یچ از-

 گهید فرهاد نکن؟ چکار بکن، چکار یگیم بهم که یدیخر

 یطور یدار تو اما آزادم، کشور کی تو من شدم، خسته

 یروزا یحت. یکرد خودت ریاس منو انگار یکن یم برخورد

 داشته کامل پوشش یداشت اصرار میاومد نجایا به که یاول

 خواد یم دلم تو، یها یریگ سخت از شدم خسته من باشم،

 یبگ بهم تو همش ندارم دوست برم، جلو هام خواسته طبق

 !ستین تو شان در نکن کارو اون خوبه، بکن کارو نیا

 :کفت بود خورده جا یحساب من رفتار نیا از که فرهاد
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 کتا،ی یکرد رییتغ! یستادیا من یرو تو نمیب یم اوله بار-

 !یکرد رییتغ هم یلیخ

 .بردم باال را میصدا کالفه

 هم تو! نیهم شدم، نیب واقع فقط فرهاد، نکردم رییتغ من-

 نیا بنداز، اطرافت به نگاه هی ،یکن باز شتریب رو چشات بهتره

 یشونیپ گاو یشیم وگرنه ،یکن یزندگ خودشون مثل دیبا جا

 !دیسف

 :گفت و کرد نگاهم یناراحت با

 طبق دیبا هم تو باشم، دیسف یشونیپ گاو خوام یم من آره-

 اجازه من که یخوا یم تو نمیبب ،یکن رفتار من ی خواسته

 یم نویا ؟یبرقص مست و زیه مرد مشت هی یجلو یبر بدم

 کتا؟ی یخوا
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 یمیفه_اعظم_یسندگینو_به#

 :گفتم متعجب و دادم باال را میابروها

 برم ستین قرار که من درضمن! ستنین مست که همشون-

 نیراب تازه ن،ییپا اون اونا باالم اون من برقصم، شون بغل

 اصال کنه، یدراز دست من به یکس دهینم اجازه داره، هوامو

 رو یرزم حرکات من یکرد فراموش مگه صحبتا، نیا از ریغ

 دفاع من به یدار ساله چند خودت تو دم؟ید آموزش خودت از

 از حاال گه،ید بود روزا نیهم واسه خب ،یدیم ادی یشخص

 !کردم ناکارشون زدم جلو، انیب بخوان تا ؟یترس یم یچ

 نه بود ام خواسته به حواسم فقط داشتم، یخام فکر طرز

 :گفت تر کالفه فرهاد ش،یامدهایپ

 !هیفیکث کار یرقاص دختر؟ یفهم ینم چرا-

 :گفتم بالفاصله و دمیخند تمسخر با بلند ییصدا با من و
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 فه؟یکث چون برقص؟ برام پاشو یگیم شهیهم نیهم واسه-

 بذار پس دارم، دوست رو دنیرقص چقدر من یدون یم خودتم

 !فرهاد کنم یم خواهش کنم، امتحانش

 :گفت و شد بلند مبل یرو از یکالفگ با

 اما بکن، خواد یم دلت یغلط هر برو هیچ یدون یم اصال-

 هزارتا ندهیآ در که یذار یم یکار رو دست یدار باشه ادتی

 !کنه یم درست برات مشکل

 :گفتم و کردم فوت رونیب به را نفسم

 نن،یبب هم هیبق رقصمو دارم دوست نشو، یعصبان فرهاد-

 !که داره یحال چه یدون ینم آخه شم، قیتشو دارم دوست

 .کرد میتماشا اخم با

 !گهید یشد یا عقده بگو-

 :گفتم یحرص و فشرد هم به دندان
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 !شدم آره-

 :گفت و انداخت من به یا یعصب نگاه

 !یندار موندنو پاک اقتیل تو -

 و رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند شدم، دلخور زد که یحرف از

 :گفتم بلند طور همون

 معروف که بعد اما کن، فکر موردم در یدار دوست هرطور-

 !بدم بهت امضا هی تا یکن یم التماسم شدم

 تا دادم لشیتحو یبزرگ لبخند و برگشتم سمتش به هم بعد

 .ستمیا یم حرفم یپا من بداند

 ما از کدام چیه کرد، یم برخورد سرد من با ها مدت فرهاد

 گفت یم شهیهم فرهاد م،یبود تنها شهیهم م،ینداشت یدوست

 نیا از یگاه باشد، ارتباط در من جز یکس با خواهد ینم دلش
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 به افکار نیا با دم،یترس یم خودم به اش یوابستگ شدت

 .زد یم ضربه خودش

 یم یغلت رم،یگ یم فاصله افکارم از و کشم یم یقیعم آه

 به سالن داخل از ییصدا که شوم آماده خواب یبرا تا زنم

 .است داریب هنوز فرهاد که دهد یم نشان نیا رسد، یم گوشم

 یب با زد،یخ یم بر نهادم از آه و افتد یم میها لباس به نگاهم

 را نمیآست مین لباس و چسب شلوار و شوم یم بلند یحوصلگ

 زود یلیخ و کنم یم ضیتعو رنگم یصورت خواب لباس با

 .خزم یم تختم یرو

 متوجه که است گذشته دنمیخواب زمان از چقدر دانم ینم

 باز یلیم یب با را چشمانم شوم، یم اتاقم در شدن باز یصدا

 که یشبح دنید با زنم، یم زل اتاق در به خوابالود و کنم یم

 که نیا یب و پرد یم سرم از کامال یجیگ شود یم اتاقم وارد

 نور از کنم، یم نگاه مقابلم شبح به کنم، یحرکت نیتر کوچک
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 اش مردانه اندام توانم یم است افتاده اتاقم داخل که یمهتاب

 یکس چه او کنم، یم فکر تپش پر یقلب با دهم، صیتشخ را

 سمت به افکارم ناگهان! آمده؟ سراغم شب وقت نیا که ست

 بودم، شده ریدرگ ها آن با شیپ ساعت چند که ییها جوان

 !باشد؟ کرده بمیتعق ها آن از یکی نکند! رود یم

 یم نگاه دقت با را است دهیرس سرم یباال حاال که یشبح

 یم جلو را دستش ست،ین دایپ اصال صورتش متاسفانه کنم،

 در تا کنم ینم یحرکت اصال دهد، یم نوازش را صورتم و آورد

 قلبم تپش کنم، رشیغافلگ یا ضربه با مناسب فرصت کی

 در یکس هر قطعا ام، کرده هول یحساب و رفته باال یحساب

 .هراسد یم باشد، من تیموقع

 آورد، یم کینزد را سرش و ندینش یم زانو دو یرو شبح

 بُهت شدت از ایخدا کارد، یم ام گونه یرو نرم یا بوسه

 یم و بود روشن چراغ اگر! آورم در شاخ تا حاالست نیهم
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 یم اش خنده من ی افهیق از حتما ندیبب را ام چهره توانست

 ست؟ یکس چه او واقعا! است مهربان چقدر مرد نیا گرفت،

 هست که هر بزنم، عوق خواهم یم نفسش یبو استشمام با

 !خورده یدنینوش یحساب انگار

 :دیگو یم که شنوم یم را کوتاهش ی زمزمه یصدا

 !...دارم دوستت چقدر یبدون اگه-

 .دهد ینم ادامه گرید و

 دارد؟ دوست همه نیا مرا که ست یکس چه مرد نیا آخر

  

 شود یم بلند جا از ناگهان کوبد، یم تند جانیه شدت از قلبم

 را است میرو که یا ملحفه ند،ینش یم تختم ی لبه آرام و

 با ناگهان که اندازد یم میپا تا سر به ینگاه زند، یم کنار

 نور و دارد من با یاندک ی فاصله حاال که رخش مین دنید

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 یم نگاه حرکاتش به تعجب با افتاده، صورتش یرو مهتاب

 !شده؟ دلتنگم حد نیا تا یعنی! است فرهاد او من یخدا کنم،

 نوازش را بدنم خوابم لباس یرو از و آورد یم شیپ را دستش

 شده چه امشب فرهاد د،یآ یم قلقلکم یحساب که دهد یم

 است؟

 خودم کنم ینم یسع گرید دهد یم انجام که یعمل با ناگهان

 یم تخت یرو و شوم یم بلند عجله با و بزنم خواب به را

 قطعا! بود برده خوابم لباس ریز را دستش فرهاد ایخدا نم،ینش

 !است مست او

 ی چهره به ینگاه اما خورد، یم جا من حرکت از انگار

 :دیگو یم و اندازد یم هراسانم

 زم؟یعز کردم دارتیب-

 :زنم یم ادیفر کبارهی به
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 ؟یکن یم چکار من اتاق تو خبره؟ چه نجایا فرهاد-

 را یکار نیچن توقع او از و ام دهیترس لرزد، یم یحساب میصدا

 !نداشتم

 زبانش از یا کننده قانع پاسخ تا کنم یم نگاهش منتظر،

 از را شانمیپر یموها و آورد یم جلو را دستش او اما بشنوم،

 یم نوازش را میموها که طور نیهم زند، یم کنار صورتم

 مات د،یآ یم جلوتر و ردیگ یم قرار گردنم پشت دستش کند،

 هر او اما بزند، یحرف منتظرم و کنم یم اش نظاره مبهوت و

 یلبها یرو را لبانش کبارهی به و دیآ یم جلوتر و جلو لحظه

 !گذارد یم لرزانم

 انجام توان و شود یم قفل است کرده که یحرکت از تنم تمام

 یم مرا داشت فرهاد ایخدا بسته، خی بدنم ندارم، را یکار چیه

 !دیبوس

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 وصل من به برق که انگار خوابم لباس ریز دستش دنیلغز با

 ترسان دهم، یم هلش شدت با و میآ یم خود به باشند کرده

 یم بر زیخ سمتم یحال یب با که کنم یم نگاهش لرزان و

 :دیگو یم و دارد

 !زمیعز دارم دوستت من-

 :زنم یم داد نفرت با و ندارم یخوش حال لرزم، یم

 یجرات چه با! یگرفت اشتباه ات معشوقه با منو تو ،یعوض-

 اتاقم؟ یتو یاومد

 :دیگو یم یکشدار لحن با و شود یم کینزد

 تونم یم اما مستم، درسته نگرفتم، اشتباه تو با رو یکس من-

 !بدم صیتشخ رو دارم دوسش عمره کی که رو یکس
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 و دست وحشتناک کابوس کی درون انگار ام، آورده کم نفس

 با شوم، داریب تر عیسر چه هر تا کنم یم تقال و زنم یم پا

 :میگو یم لرزان ییصدا

 ؟یگیم یچ یدار یدون یم ،یمست تو فرهاد،-

 !من یکتای... ییکتای تو... دونم یم-

 یصدا با که خورم یم کهی یقدر به شنوم یم که یزیچ از

 :زنم یم داد یبلند

! فرهاد یپست یلیخ تو کثافت، رونیب برو من اتاق از گمشو-

 !دخترت ؟یفهم یم دخترتم من... نجایا از رونیب برو

 تلو کند، یم یا ناله ناگهان و شود یم کج یحال یب با سرش

 .افتد یم نیزم یرو به تخت یرو از خوران تلو
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 دوم یم رونیب اتاق از عجله با و کنم یم نگاه او به وحشت با

 فرود در پشت کرخت و حس یب یبدن با کنم، یم قفل را در و

 ...باشد خواب تمامش کاش است، باور قابل ریغ م،یآ یم

 پدر! بود فرهاد او و دارد قتیحق اما است، سخت میبرا باورش

 یحال یب با بوده، کنارم یسالگ  از که یکس! من ی خوانده

 یم کاناپه به را خودم و کنم یم پاک را اشکم یها قطره

 وحشت با و کنم یم جمع شکمم درون را میپاها رسانم،

 ...کنم ینم باور کنم، ینم باور جوم، یم را لبم پوست

 نداشتم، را یحرکت نیچن توقع فرهاد از ایخدا هستم، کالفه

 از خودش به نسبت را من اعتماد تمام شبه کی دیبا چرا چرا؟

  ببرد؟ نیب

 چرا؟ کرد؟ را کار نیا چرا

 نکهیا تا دادم تاب و گرفتم بغل را خودم آه و اشک با قدر آن

 .رفتم خواب به صبح یکینزد چطور دمینفهم
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 با شوم، یم داریب خواب از چدیپ یم گردنم در که یبد درد با

 یرو که نمیب یم و شوم یم گردنم دادن ماساژ مشغول اخم

 نیا تا کنم یم نگاه اطرافم به گنگ یمدت ام، دهیخواب کاناپه

 !افتاد یاتفاقات چه شبید آورم یم ادی به تازه یوا یا که

 آن هنوز یعنی شوم، یم رهیخ اتاقم ی بسته در به وحشت با

 پس کردم قفل را اتاق در من است ادمی که ییجا تا جاست؟

 !جاست همان هنوز مطمئنا

 یم بر قدم اتاق سمت دودل و شوم یم بلند میجا از درد با

 باز را در قفل آرام و کنم یم نگاه اتاق بسته در به مردد دارم،

 حبس دارم که یاضطراب و جانیه وجود با را نفسم کنم، یم

 تن دنید با و کنم یم باز یکم را در یال اطیاحت با کنم، یم

 باشد؟ افتاده یاتفاق او یبرا نکند گزم،یم را لبم فرهاد هوشیب
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 نبض سمت را لرزانم دست و زنم یم زانو کنارش ینگران با

 نفس نبضش فیضع حرکت احساس با برم، یم دستش

 .است زنده که میگو یم شکر را خدا کشم، یم یراحت

 یلباس برداشتن از بعد و روم یم لباسم کمد سمت استرس با

 .شوم یم خارج اتاق از عجله با مناسب

 یم بر قدم کجاست، مقصدم که نیا گرفتن نظر در بدون

 پارک کی داخل را خودم که نیا تا روم یم جلو قدر آن دارم،

 یم آن یرو و روم یم یمکتین سمت وسانهیما! ابمی یم

 .نمینش

 که ام کرده فکر شبید اتفاق به آنقدر حال، به تا صبح از

 یصدا که بندم یم چشم یحوصلگ یب با! ام خسته هم خودم

 نیا انگار کند، یم جلب خود به را توجهم یجوان دختر فیظر

 چون کند، صحبت یفرانسو لهجه به تواند ینم خوب دختر
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 یسع یسخت به ندارد، یتسلط چیه ظاهرا و زند یم تپق یلیخ

 :دیگو یم مدام و برساند خط پشت فرد به را منظورش داشت

 !انفریک یآقا اتاق... به دیکن وصل... لطفا-

 با یکم فاصله کنم،یم شیتماشا و کنم یم باز چشم متعجب

 با اراده یب ست،ین کشور نیا اهل است مشخص دارد، من

 به کالفه و حوصله یب او اما کنم، یم شیتماشا لبخند

 :دیگو یم خط پشت شخص

 شما... رمیگ یم تماس که بار هر چرا... خانم؟ کجاست پس-

 شماره یحت ستن،ین اونجا دیگیم بار هر... د؟یاریم بهونه

 یمهم کار شونیا با من آخه! دیدینم من به هم همراهشو

 !دارم

 و ختهیر یظرف داخل را یسیانگل و یفرانسو کلمات انگار

 دارد یسع یسخت به که بشیعج لهجه است، زده هم یحساب

 .اندازدیب خنده به مرا شود یم باعث برساند را منظورش
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 سپارد یم گوش خط پشت شخص یها صحبت به یکم

 لبش ریز یزیچ و کند یم قطع را تماس تیعصبان با سپس

 .دیگو یم

 شود، یم نگاهم متوجه ناگهان که کنم یم شیتماشا متعجب

 یم یسیانگل به شکسته پا و دست و اندازد یم باال ییابرو

 :دیگو

 !زدم یم ادیفر طور نیا که متاسفم-

 :میگو یم یفارس به و زنم یم یلبخند

 راحت پس ام، یرانیا تو مثل منم درضمن! نداره یاشکال-

 .باش

 کنارم یخوشحال با که کند یم ذوق چنان ام لهجه دنیشن از

 :دیگو یم و ندینش یم
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 دو تا کشتم خودمو اومدم نجایا به یوقت از خداروشکر، یوا-

 نیا تو ست،ین خوب زبانم اصال بزنم، حرف نایا زبون به کلمه

 ؟یستیتور جا

 :دهم یم جواب لبخند با

 .کنم یم یزندگ نجایا که ساله چند من نه،-

 :دیگو یم ریمتح

 یلیخ من ؟یاریب دووم نجایا یتون یم چطور یوا واقعا؟-

 .دارم یبیغر احساس

 :پرسم یم و خندم یم آرام

 نیا یاومد تازه نمیبب ،یکن یم عادت کم کم ه،یعیطب اولش-

 جا؟

  

 : دیگو یم جواب در و زند یم یکوتاه لبخند

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 نجایا پامو هرگز نبودم مجبور اگه اما روزه، چند فقط آره،-

 .ذاشتمینم

 :پرسم یم متعجب

 مجبور؟ چرا-

 .رود یم هم در اش چهره

 !گردم یم نامزدم دنبال-

 از یا طره که طور نیهم و کنم یم گرد تعجب با را چشمانم

 :میگو یم زنم یم گوشم پشت را میموها

 ؟یدنبالش که شده گم مگه-

 .دهد یم تکان سر

 هی فقط ندارم، ازشون یآدرس چیه من اما نشدن، گم اونا نه،-

 زنم یم زنگ بار هر که دارم خسرو عمو شرکت از شماره
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 شماره یحت ،یکار تیمامور کی به رفته گهیم اونجا یمنش

 !نداره رو اجازه نیا گهیم دن،ینم من به همراهشم

 :پرسم یم کنجکاو

 نامزدته؟ ی چکاره یگیم که خسرو عمو نیا-

 !پدرشه-

 .دهم یم تکان سر

 پسرعموته؟ نامزدت پس آها،-

 وارید ی هیهمسا گذشته در اونا عمو، زنمیم صداش من نه،-

 هم با یمیصم یلیخ ی رابطه ما بودن، رانیا تو ما وارید به

 طور نیهم بودن، برادر مثل خسرو عمو و من پدر م،یداشت

 نیا داشت، دوست خواهرش مثل جونو نینسر که مادرم

 رو حسام و من یبچگ همون از شد باعث نشونیب تیمیصم
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 و سفت خانواده دو هر و میشد هم اسم به ما کنن، هم اسم به

 .بودن قرار و قول نیا یپا سخت

 یم خارج آن داخل از یعکس کشد، یم رونیب را پولش فیک

 :دهد یم حیتوض لبخند با رد،یگ یم مقابلم و کند

 خواهر یهست نمیا حسامه، نیا منم، نیا! نیبب عکسو نیا-

 .حسام

 :میگو یم رتیح با عکس ی رهیخ و اندازم یم باال ییابرو

 د؟یکرد نامزد هم با چرا پس! دیبود بچه یلیخ که شما-

 خودشون قول به ها، خانواده دیشد ی عالقه از که، گفتم-

 یبعض تو زایچ نجوریا کنن، حفظ شونو روابط خواستن یم

 نیا ندهیآ در تا کردن هم اسم به رو ما بود، رسم ها خانواده

 .برسه تیرسم به ینامزد

 :میگو یم و کنم یم نگاه اش شده گلگون صورت به
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 ؟یچ د،یباش نداشته یتفاهم چیه و ینیبب حسامو اگه حاال-

 !بالعکس ای ادین خوشت ازش تو سال، همه نیا بعد اصال دیشا

 :دیگو یم التماس با و کندیم نگاهم دیناام

 و خسرو عمو دِیام به من! نترسون منو کنم یم خواهش-

 .بودم فکرشون به مدت نیا تمام نجا،یا اومدم حسام

 :پرسم یم فکر غرق

 د؟ینداشت هم با یا گهید زیچ ای یتلفن ارتباط چیه-

 شد کمرنگ یکم ارتباطمون نکهیا تا میداشت اول سال چند-

 مادرم و پدر من متاسفانه. میکرد عوض رو خونه ما هم بعد و

 یزیچ چیه به و بودم افسرده واقعا مدت هی دادم، دست از رو

 سفر نیا به منو ادیز اصرار با سهند برادرم کردم، ینم فکر

 رونیب هوا و حال نیا از هم باشم، نامزدم شیپ هم تا فرستاد،

 دانشگاست، استاد آخه اد،یب همراهم تونست ینم خودش. امیب
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 عمو شیپ رمیم نکهیا دیام به منو برادرم! شلوغه سرش یلیخ

 که یآدرس مایهواپ داخل متاسفانه اما فرستاد، نجایا به خسرو

 واقعا! هتل برم شدم مجبور من حاال و شد گم داشتم عمو از

 نجارویا من کنم؟ چکار دیبا نکنم داشونیپ اگه ترسم، یم

 !بمیغر و تنها شناسم، ینم

 شود، یم دایهو رنگش یعسل یها چشم داخل اشک نم

 یم یدلدار او به یدلسوز با آورد، یم درد به را دلم که یطور

 :دهم

 .کنم یم کمکت من نباش، نگران-

 یم و کند یم نگاهم داستیپ چشمانش در که یدیام نور با

 :دیگو

 ؟یگیم یجد نویا-

 .زنم یم لبخند
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 یاتاق هتل برو ه؟یچ یدون یم اصال گم،یم یجد که معلومه-

 !من ی خونه ایب و کن کنسل یگرفت که رو

 :دیگو یم اش یذات تعارف با

 دایپ نامزدمو کن کمکم فقط شم،ینم مزاحمت من نه، نه-

 !کنم

 اصرار که نیا یب پس است تر راحت هتل داخل کنمیم حس

 :میگو یم کنم

 !حتما-

  

 .زند یم لبخند و ردیگ یم دست در را دستانم یخوشحال با

 غرق و دیگو یم خودش از میبرا "سارا" قدر نیا امروز؛

 یم فراموشم شبید موضوع از کل به که ام شده او یزندگ

 نیا م،یخور یم ناهار و میرو یم رستوران کی به هم با. شود
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 باشم داشته یدوست نتوانستم وقت چیه که یمن یبرا ییآشنا

 هم که نیهم و میفهم یم را هم زبان است، بخش لذت

 تا کند، یم شتریب را مان نیب تیمیصم انگار میهست وطن

 سارا که نیا تا م،یکن یم معاشرت یکل و میهست هم با عصر

 یم اصرار با و کنم یم یهمراه دارد اقامت که یهتل تا را

 :میگو

 مبادا ات، گمشده دنبال میبر هم با تا سراغت امیم فردا من-

 .باش منتظرم ا،یبر ییجا من یب

 .فشارد یم را دستم یشاد با

 .منتظرتم صبح من پس کتا،ی ممنونم-

 .شود یم هتل وارد و بوسد یم اش یذات یمهربان با را صورتم

 دارم وقت هنوز که نیا با کنم، یم ینگاه ام یمچ ساعت به

 .بروم کالب به رمیگ یم میتصم اما
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 یم حرکت کالب سمت ادهیپ یپا با پس ستین یادیز راه

 .کنم

 پشت که یحال در ن؛یراب شوم، یم سالن وارد که نیهم

 یم را دستش درون یها اسکناس و است نشسته زشیم

 :دیگو یم دنمید با شمارد

 !یاومد زود چه! یشرق رقاص ی ملکه بر سالم-

 :دهم یم جواب جوم یم را آدامسم که طور نیهم

 !امیب زودتر گفتم بود، شده تنگ برات دلم-

 :دیگو یم و کند یم نگاه صورتم به ینیب زیر با

 یم خوب که من ندونه یک هر ،یبزن حرفارو نیا ادینم بهت-

 نویا شه،ینم تنگ یکی من واسه دلت تو! یمغرور چقدر دونم

 !مطمئنم
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 در طور همان و روم یم مخصوصم اتاق سمت یشخندین با

 :میگو یم جوابش

 !یشناس یم منو قدر نیا که خوبه چه-

 با که دهم یم لیتحو یچشمک و کنم یم کج سر او سمت

 .دهد یم تکان یسر خنده

 با رم،یگ یم یجا شیآرا زیم یرو به رو و شوم یم اتاق وارد

 .شوم یم صورتم کاپیم مشغول آرامش

 نیا از رونیب تر کم تا دهم یم انجام یظیغل شیآرا ها شب

 خودم نظر از تنها اوقات یگاه ظاهرا اما کنم، ییخودنما جا

 مرا هم کالب از رونیب ها یلیخ چون کنم، یم رییتغ که است

 .کنند یم ییشناسا

 شوم، یم بلند و کشم یم لبم یرو یرنگ خوش لب رژ آخر در

 سمت! است امشبم رقص مخصوص لباس انتخاب وقت حاال
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 کنم، یم باز را درش یکنجکاو با و دارم یم بر قدم کمد

 لباس یگاه چند از هر معموال بود، نیراب با ها لباس انتخاب

 دست چند که امروز مثل درست کرد، یم زیآو دیجد یها

 از یکی داده، یجا کمد داخل یعرب رقص مخصوص لباس

 یم نهیآ مقابل کنم، یم براندازش و دارم یم بر را ها لباس

 درست ست،ییبایز لباس رم،یگ یم مقابلم را لباس و ستمیا

 و کنم یم تن را لباس اطیاحت با درختان، یها برگ همرنگ

 کار اش نهیس و کمر قسمت دوزم، یم چشم نهیآ به مجدد

 و خورد یم تکان یحساب شیها شهیر دنیرقص نیح و شده

 .کند یم توجه جلب

  

 همه من نظر از زنم، یم میموها کنار ییبایز و کوچک رهیگ

 قطعا پس برقصم یعرب است قرار امشب است، مرتب زیچ

 .شوم یم خسته یحساب
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 یم خارج اتاق از و کنمیم پا را رقصم مخصوص یها کفش

 :دیگو یم و کشد یم یسوت دنمید با نیراب راهرو داخل شوم،

 !وقت هی یند کشته افهیق و پیت نیا با امشب دختر،-

 دلم به آشوب ییتنها به فکر با باز و زنم یم یتلخ شخندین

 فیتعر من از کردنم دلخوش یبرا نیراب که خوب اندازد، یم

 قدر ان ییتنها تا ندارم را یکس چیه چرا کند، یم دیتمج و

 یم را اعتمادم جواب نیچن دیبا کسم تنها چرا ندهد؟ عذابم

 چرا؟ داد؟

 :دهم یم جواب نیراب به رو

 !فتهینم اتیمشتر واسه یاتفاق نترس،-

 .دهد یم لیتحو یبار طنتیش چشمک

 ؟یچ خودم واسه-
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 افتم، یم فرهاد ادی به ناخودآگاه د،یآ ینم خوشم نگاهش از

 را یحرکت هر انتظار دیبا یهرکس از ام گرفته ادی شبید از من

 کرد؟ کار چه او اما داشتم، کامل نانیاطم فرهاد به من! داشت

 یم یبلند آه! کرد سوءاستفاده من ساله نیچند اعتماد از او

 :میگو یم کند یم براندازم همچنان که نیراب به رو و کشم

 هی! ایکنیم برانداز منو ینطوریا باشه آخرت بار پسر، یه-

 !دتمیند تابحال انگار کنهیم نگام یطور

 :دیگو یم باشد مقابلش یا خوشمزه یغذا که انگار

 !یشد یچ یدون ینم آخه-

 :میگو یم یجد یلیخ و کنم یم اخم

 گفته ذارم، ینم نجایا پامم گهید یکن رفتار ینطوریا یبخوا-

 !باشم

 :دیگو یم عیسر یلیخ و شود یم هول
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 !نشو یعصب باشه، باشه-

 یم یبلند یصدا با طور همان و رود یم یجید سمت به و

 :پرسد

 ؟یا آماده-

 و دهم یم تکان یسر تنها اما است من به پشتش که نیا با

 :میگو یم حضار ی کننده کر یصدا و اهویه نیب

 خوام ینم باشه، داشته ادیز ضرب آهنگش فقط ام، آماده-

 !باشه حالیب

 .دهد یم لیتحو یچشمک و گردد یم بر

 !جور چه داره ضرب-

 یم جلو کیموز یصدا با روم، یم باال مقابلم ی پله چند از

 .کنم یم آغاز میها دست میمال حرکات با و روم

 .ردیگ یم ضرب رفته رفته و است آرام کیموز ابتدا در
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 تکان به کنم یم شروع آهنگ تمیر با سپس رقصم، یم نرم

 .اندامم لرزاندن و دادن

 چرخ شتریب توجه جلب یبرا و کنم یم نگاهمقابلم تیجمع به

 من کار فرستم، یم شان سمت یا بوسه چرخ هر با و زنم یم

 من مسلما شدند، یم کم نیراب یها یمشتر اگر بود، نیا

 یم وجد به را تیجمع نیا دیبا پس نداشتم، یحقوق گرید

 !آوردم

 بود شده شان یشگیهم پاتوق جا نیا گرید که یمردان نگاه

 فیظر حرکات به دقت با است، آمد و رفت در اندامم یرو

 یم دنمیرقص مجذوب چنان یگاه و اند دوخته چشم کمرم

 خشک دست در شان شراب یها جام و ها شهیش که شوند

 !زنند ینم هم پلک یحت یگاه شود، یم

 یم چشم روم، یم عقب و دهم یم کمرم به یتاب و چیپ

 نشسته سالن ی گوشه که یجوان مرد یرو نگاهم و چرخانم
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 کند، یم تمیاذ بدجور الشیخ یب نگاه ماند، یم ثابت است

 یتیجذاب او یبرا چیه من رقص انگار کند یم نگاهم یطور

 نه است، زشیم یرو یشراب جام نه گرانید برخالف! ندارد

 .خورد یم وول کنارش یزن

 که یطور زنم یم یچرخ رقص نیح نگاهش از کالفه

 کیموز من با هماهنگ شود، یم معلق هوا در بلندم یموها

 کنم، یم لیما جلو سمت به را کمرم که رسد یم انیپا به

 .زدیر یم دورم ییبایز به رنگم یمشک یموها که یطور

 میآ یم نییپا ها پله از حضار کننده کر یها قیتشو یصدا با

 یم خدمه از یکی به رو زنم یم نفس نفس که یحال در و

 :میگو

 !باشه نداشته الکل ار،یب برام خنک یدنینوش هی-

 یم اتاقم وارد رود، یم بار سمت به و دهد یم تکان یسر

 .نمینش یم مخصوصم یصندل یرو یخستگ با و شوم
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 مرد، آن نگاه یالیخیب از دیشا هستم، کالفه یبیعج طرز به

 خانه به خواهد ینم دلم فرهاد، ستیناشا رفتار بابت هم دیشا

 او با دیبا چطور آخر ترسم، یم فرهاد با شدن روبرو از بروم،

 یبرا تا دارد یجواب چه م؟یبگو او به چه دیبا شوم؟ رو روبه

 بدهد؟ من به شبید موضوع

 از کاش! بس و نیهم باشد، سوءتفاهم کی دوارمیام فقط

 دارد، سال چهل فرهاد باشد، زده را ها حرف آن یمست شدت

 باشد؟ عشق من به حسش است ممکن چطور

 .گذارم یم لبم گوشه و زنم یم آتش یگاریس تیعصبان با

  

 با ببرم پناه جا آن به که ندارم خانه جز ییجا که ییجا آن ار

 ای عجله چیه روم، یم خانه سمت به سست ییها قدم

 کاش خواهم یم خدا از مدام ندارم، دنیرس زود یبرا یاقیاشت

 !نباشد خانه اصال کاش باشد، خواب فرهاد
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 و خودم مشترک ی خانه ینما به و کشم یم یبلند نفس

 تنها شبید کاش! دارم وهم رفتن از شوم، یم رهیخ فرهاد

 نسبت دمید یشد باعث چرا فرهاد؟ چرا چرا؟ بود، خواب کی

 یناگهان طور نیا چرا شود؟ عوض کسم، تنها به نسبت تو، به

 ؟یکرد رییتغ

 آسمان به ینگاه ندارم، یوانگید تا یراه فکر، همه نیا از

 :میگو یم خدا به دل ته از و کنمیم

 !کن کمکم-

 یم در قفل داخل را دیکل تلخ، حس صدها و دلهره هزار با

 جان یب میپاها و کرده خی دستانم شوم، یم وارد و اندازم

 .است

 شبه کی شوم، یم سالن وارد آهسته افتاده، تپش به یقلب با

 یطور شده، لیتبد سر دو ترسناک وید کی به نظرم در فرهاد
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 دیشا شود کمینزد من به یدراز دست یبرا هم باز اگر که

 .کنم دفاع خودم از یگرید طور شوم مجبور

 داخل یکس شوم یم متوجه یوقت کنم، یم اطراف به ینگاه 

 و کشانم یم اتاقم داخل را خود بلند ییها قدم با ستین سالن

 سرم پشت از درست را شیصدا کنم قفل را در خواهم یم تا

 :شنوم یم

 ؟یاومد-

 که کشم یم یبلند غیج چنان و خورم یم کهی یسخت به

 .ستدیا یم مقابلم هراسان

 !منم نترس،-

 یزیچ اما ،"ترسم یم ،یهست تو چون" بزنم ادیفر خواهم یم

 است اتاقم داخل او ایخدا کنم، یم نگاهش فقط و میگو ینم
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 یدرحال ببرم، پناه اتاقم به و کنم فرار او از داشتم یسع من و

 !بود نشسته منتظرم جا نیهم او که

 با سپس رم،یبگ فاصله او از یکم تا دارم یم بر عقب به یقدم

 :میگو یم لرزان ییصدا

 ؟یکن یم چکار نجایا-

 !بودم منتظرت-

 عذر شبتید رفتار بابت یخوا یم نکنه ه؟یچ انتظارت لیدل-

 ؟یکن یخواه

 :کند یم زمزمه و اندازد یم نییپا را سرش

 !متاسفم-

 کرده که یکار از که نیا از باشند، داده من به را ایدن انگار

 .زنم یم لبخند و کشم یم یراحت نفس است، مانیپش
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 م،یترسوند یلیخ اما ،یگیم چرند یدار و یمست دونستم یم-

 باشه نکن، یرو ادهیز حد اون تا گهید کنم یم خواهش

 فرهاد؟

 .زند یم یتلخ لبخند چشمانم رهیخ و ردیگ یم باال را سرش

 یسع یلیخ کنم، کنترل خودمو نتونستم شبید کتا،ی متاسفم-

 ناز اونقدر دمید یوقت. نتونستم اما نشم، کینزد اتاقت به کردم

 ادمی یزیچ گهید اما دمت،یبوس...  و شدم وسوسه ،یدیخواب

 !ستین

 :میگو یم عجله با

 بتونم منم کاش ست،ین ادتی یزیچ که خوبه یلیخ نیا خب-

 و یکرد عشق ابراز من به تو... بود یبد شب! کنم فراموش

 !یدیبوس منو... 
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 در را میها شانه و دیآ یم جلو که کنم یم نگاهش خجالت با

 .فشارد یم دست

 ؟یداشت یحال چه-

 :میگو یم یفور و اندازد یم تنم به رعشه شبید فکر هم باز

 نسبت انزجار و تنفر حس! بودم زده بهت واقعا من ؟یحال چه-

 که یکس که نیا فرهاد، بود یبد حس یلیخ داد، دست بهم

 اما آوره، زجر واقعا بکنه، باهات کارو نیا پدرته، یجا

 !خداروشکر... بود دروغ همش که خداروشکر

 با که دیآ یم در گردش به چشمانش نیب نگاهم لبخند با

 :دیگو یم تیجد

 دارم، یخاص حس تو به واقعا من نبود، دروغ کتای نه دروغ؟-

 !دونم ینم خودم دختر رو تو وقت چیه من

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 شیتماشا باز یدهان و بهت با و ماسد یم لبانم یرو لبخند

 ست،ین فرهاد دارد قرار من یرو به رو که یکس کنم، یم

 حرف مقابلم قباحت با نیچن که است ناشناس فرد کی بلکه

 یبرا امشب نیهم فرهاد شناسم، ینم را او هرگز من! زنم یم

 !مرد من

 با و زنم یم پس ام شانه یرو از را دستانش تیعصبان با

 :میگو یم نفرت

 فرهاد، دونم ینم خودم ی خونده پدر تورو گهید منم-

 هی برام گهید تو رون،یب برو من اتاق از! حیقب یلیخ... حهیقب

 !یا بهیغر هی تو فرهاد، رونیب برو ،یا بهیغر

 با که شود یم چشمانم رهیخ تمیعصبان حد نیا از رتیح با

 :زنم یم ادیفر و دهم یم هلش اتاق رونیب به دست

 ادیم بدم ازت... ادیم بدم ازت ،یستین من یبابا گهید تو-

 !یلعنت
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 را شیصدا که کنم یم قفلش و کوبم یم هم به را در عجز با

 :شنوم یم در پشت از

 که هیمدت ست،ین خودم دست دارم، دوستت من زمیعز کتای-

 رفتار نطوریا من با کنم یم خواهش شدم، عشق نیا متوجه

 !میبزن حرف بذار کن باز درو نکن،

 :زنم یم ادیفر انزجار با

 گهید ،یکرد ینامرد من حق در تو! متنفرم ازت! شو ساکت-

 !یندار حق ،یبش کینزد من به یندار حق

 یب شب من یبرا شبید ،یمن یکتای تو! نزن حرفو نیا-

 به اونم ببوسمت، باالخره تونستم چون کتا،ی بود یرینظ

 کنم یم خواهش! کن باز درو کنم یم خواهش عشقم، عنوان

 .زمیعز
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 زانو شدن سست با و فشارم یم گوشم یرو را لرزانم دستان

 دانه دانه اشک؛ پاشم، یم هم از و میآ یم فرود در پشت میها

 .زنم یم هق ترس و یچارگیب با و چکد یم ام گونه یرو

  

3 

 اصال زد، حرف و نشست در پشت وقت چه تا فرهاد دانم ینم

 .رفت و شد خسته باالخره اما گفت، ها چه دانم ینم

 ساعت چند نیهم طول در انگار ندارم، یخوش حال  چیه

 .ام شده افسرده

 ای برد یم خوابم مانند برزخ اتاق نیا داخل امشب دانم ینم

 !نه
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 چه نیا ایخدا! رمیبگ دوش و بروم حمام به ندارم جرات یحت

 یم یاتفاق چه حاال دم؟یشن امشب که بود یا مسخره اعتراف

 چطور؟ اورم؟یب طاقت جا نیا چطور گرید افتد؟

 خانه از آرام ام، داده قول سارا به که طور نیهم بعد روز صبح

 نامزد کردن دایپ یبرا تا روم، یم هتل سمت و شوم یم خارج

 خبر سارا به تا خوا یم هتل یمتصد از کنم، کمکش سارا

 .هستم منتظرش که بدهد

 طول یقیدقا و نوشم یم گرم یدنینوش کی شود، آماده سارا تا

 .دیآ یم خندان ییرو با سارا باالخره تا کشد یم

 !کتای یاومد که ممنون سالم،-

 . فشارم یم یگرم به را دستش و زنم یم یحال یب لبخند

 !میدار کار یکل که میبر ایب حاال نزن، حرفو نیا لطفا سالم،-
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 رفتار از دارد، فکر هزار هزار فکرم و است غصه از پر دلم

 یزندگ کجا دیبا حاال کردن، یزندگ جدا به فکر تا فرهاد دیجد

 کنم؟

 یم خارج هتل از سارا همراه و کشم یم یا کالفه پوف

 رو که میگذر یم هتل مقابل شلوغ و ضیعر ابانیخ از م،یشو

 :میگو یم سارا به

 !میکن دایپ عموتو شرکت دیبا همه از اول-

 :پرسد یم یدیناام با

 ؟یطور چه آخه-

 .دهم یم باال شانه

 !یدار شرکتش از که یا شماره توسط معلومه، خب-

 :دیگو یم و زند یم اش گونه به محکم را دستش کبارهی به

 .بردارم اتاقم از کردم فراموش لمویموبا من ،یوا یا-
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 آرامشش یبرا و زنم یم بودنش هول از حد نیا به یلبخند

 :میگو یم

 !میریگ یم تماس من لیموبا با نداره، یرادیا-

 میگوش تو رو عمو شرکت ی شماره که نهیا موضوع نه،-

 !کردم رهیذخ

 .دهم یم باال ییابرو

 هتل؟ یگرد یم بر ؟یکن چکار یخوا یم حاال خب آها،-

 .دهد یم تکان سر یتند به

 .گردم یم بر االن نیهم بمون منتظر جا نیهم آره،-

 .زنم یم لبخند

 !برگرد زود مونم، یم منتظر باشه،-
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 از یاطیاحت یب با دود، یم و دهد یم تکان یدییتا سر سارا

 بوق یصدا که یطور گذرد یم تردد پر و شلوغ ابانیخ

 :زنم یم داد یدلهرگ با رد،یگ یم باال ها لیاتومب

 یم سالم رو تو نامزدت باش، مواظب دختر، نکن عجله-

 !خوادا

 یم تکان هوا در یدست گردد یم بر سمتم سارا خندم، یم و

 .شود یم هتل وارد و گذرد یم ها لیاتومب نیب از دهد،

 ها لیاتومب به توجه یب نطوریا که است ییپروا یب دختر سارا؛

 !دود یم یشلوغ نیا به ابانیخ وسط

 روم، یم نییپا و باال را ابانیخ راسته یکم نهیس به دست

 یم خارج هتل از یبزرگ لبخند با که نیا تا گذرد یم یمدت

 باال را لشیموبا طور نیهم دود، یم ابانیخ وسط باز و شود

 خوشحال یلیخ انگار دهد، یم نشان من به ذوق با و ردیگ یم
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 را زشیعز نامزد ها مدت از بعد است قرار دارد، هم حق است،

 !ندیبب

 خوب است، صبح ده ساعت کنم، یم نگاه ام یمچ ساعت به

 .میدار یادیز وقت اوضاع نیا با است،

 به دلهره با شود یم باعث لیاتومب کی وحشتناک بوق یصدا

 ادیفر وحشت با نمیب یم که یزیچ از ناگهان کنم، نگاه ابانیخ

 :زنم یم

 ...ساااااارررراااااا -

 با و دوم یم خونش در غرق بدن سمت افتاده تپش به یقلب با

 مانند و کشد یم نفس یسخت به زنم، یم زانو کنارش ییرها

 اشک کند، یم بسته و باز را لبانش افتاده رونیب آب از یماه

 داد وحشت با و کنم یم بغل را سرش و کند یم تار را دمید

 :زنم یم
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 ...بزن حرف تروخدا سارا... زمیعز سارا-

  

 بر انداخته روز نیا به را سارا که یلیاتومب سمت به خشم با

 !ایخدا آه رفته، ست،ین اما گردم، یم

 اند شده جمع ما اطراف یک ام دهینفهم که یتیجمع به رو

 :زنم یم ادیفر

 .مارستانیب مشیببر کنه کمک یکی-

 :دیگو یم انیم نیا از یشخص

 !رسه یم آمبوالنس االن گرفتم، تماس-

 دست شوم، یم زنده و رمیم یم من قطعا برسد آمبوالنس تا

 :میگو یم هیگر با و رمیگ یم دستانم درون را جانش یب

 ...سارا! کن باز چشماتو کنم یم خواهش سارا... سارا-
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 ینم یطول و رسد یم گوش به باالخره آمبوالنس ریآژ یصدا

 کنند، یم حمل برانکارد یرو را هوشیب یسارا تا کشد

 داخل از یشخص که نمینش یم آمبوالنس داخل همراهش

 :دیگویم و دود یم جلو تیجمع

 !بود افتاده نیزم یرو خانمه، اون لیموبا نیا-

 اندازم، یم لیموبا شکسته صفحه به ینگاه و کنمیم تشکر

 دیبا مسخره ی لهیوس نیهم خاطر به کشم، یم یدردناک آه

 یم بمیج داخل را لشیموبا! آمد؟ یم دختر نیا سر بال نیا

 با است سرش یباال که یدکتر کنم،یم نگاه سارا به و گذارم

 را الزم اقدامات و کند یم یبررس را تشیوضع دارد سرعت

 .دهد یم انجام

 دلم اش ییتنها یبرا سوزد، یم سارا تیمعصوم یبرا دلم

 دادش به تا ندارد را یکس من مانند هم او رد،یگ یم آتش

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 صورت به غم با و زنمیم پس دست پشت با را اشکم! برسد

 .دوزم یم چشم سارا

 با برند، یم داخل به عجله با را سارا مارستانیب به دنیرس با

 یم ورودم مانع که ییجا تا روم یم شان دنبال یحال یب

 هیتک پشت وارید به را سرم و نمینش یم یمکتین یرو شوند،

 نیهم و بود داده رخ باد سرعت به ناگوار اتفاق نیا دهم، یم

 !باشم شوک هنوز من شدیم باعث

 :آورد یم خود به مرا ییصدا لحظه نیهم

 د؟یهست یتصادف ماریب اون همراه شما-

 :دهم یم پاسخ و نمینش یم صاف

 !طوره نیهم بله-

 !دیایب من همراه لطفا-

 .افتم یم راه پرستار سر پشت و شوم یم بلند هول با
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 را حالش تا مانم یم منتظر سارا، رشیپذ یکارها انجام از بعد

 .شوم ایجو است سرش یباال که یدکتر از

 مخصوص لباس در یمرد نکهیا تا مانم یم منتظر ها ساعت

 :پرسم یم دلهره با و روم یم جلو شود، یم شیدایپ

 دکتر؟ چطوره حالش-

 :دیگو یم زده رتیح و کند یم نگاهم دقت با دکتر

 !ربکا-

 او من، یخدا کنند، یم یخال سرم یرو خی آب پارچ کی انگار

 :میگو یم دکتر ذوق به توجه یب! شناسد یم مرا

 بدونم؟ رو دوستم حال شهیم-

 :دیگو یم من سوال به توجه یب متقابال هم او

 !دختر یرقص یم معرکه یلیخ-

 :میگو یم کالفه
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 چطوره؟ حالش دینگفت دکتر، میبگذر-

 :دهد یم جواب و شود یم اش یکار نقش وارد باالخره

 حاضر حال در شده، وارد سرش به ینیسنگ ی ضربه-

 !هوشهیب

 :میگو یم و زنم یم آزادم یموها به یچنگ یناراحت با

 هست؟ موندنش زنده به یدیام-

 مونو تالش تمام همکارام و من باشه، نظر تحت یمدت دیبا-

 خارج کما از بتونه که ستین مشخص اصال نیا اما م،یکن یم

 زنده اما کنم، دوارتیام یخودیب خوام ینم ر،یخ ای بشه

 !ستین مشخص اصال موندنش

 :میگو یم وحشت با

 بمونه؟ زنده ستین امکانش یعنی-
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 دیام! زنه یم رقم یچ براش سرنوشت دید دیبا نه؟ که چرا-

 !دختر باش داشته

 دکتر که نمینشیم وارید کنار یصندل یرو رمق یب ییپاها با

 :دیگو یم آهسته و آورد یم جلو را سرش

 من اتاق داخل یایب یتون یم ستین خوب حالت اگه-

 !هیخال ممیتا فعال من ،یکن استراحت

 اما کنم، تشکر خواهم یم دهد، یم لمیتحو یپهن لبخند بعد و

 یم مانیپش نم،یب یم خودم یرو به را بشیعج نگاه یوقت

 :دهم یم جواب یدیشد اخم با شوم،

 .راحتم جا نیهم من-

 و خونسرد دارد قصد که یحال در و اندازد یم باال یا شانه

 :دیگو یم کند جلوه الیخیب
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 تصادف بهتره درضمن! آمد خواهم رقصت دنید یبرا بازم-

 !یبد حیتوض سیپل ماموران اون یبرا رو دوستت

 دارند حضور یکینزد نیا در که یمامور دو سمت به نگاهم

 تصادف با رابطه در و ندیآ یم کینزد  دکتر، رفتن با افتد، یم

 و میگو یم را است ازین چه هر پرسند، یم یسواالت سارا

 هم ها آن به گفتم هم مارستانیب رشیپذ به که طور همان

 دانم یم را نیا فقط و ام شده آشنا سارا با تازه که میگو یم

 !داشت هم قتیحق که البته. ندارد را یکس و تنهاست

  

 نم،ینش یم یمکتین یرو و روم یم مارستانیب محوطه به

 را لیموبا و برم یم بمیج در دست سارا لیموبا ادی با ناگهان

 کنم یم تالش کردنش روشن یبرا بار چند کشم، یم رونیب

 ی صفحه شکست با خداراشکر شوم، یم موفق که نیا تا

 ستیل به امده،ین شیپ شیبرا یخاص مشکل لیموبا
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 گردم، یم نظرم مورد ی شماره دنبال و روم یم نشیمخاطب

 یم روشن دلم در دیام نور شیعمو شرکت شماره شدن دایپ با

 .کنمیم لمیموبا وارد را شماره و شود

 لمس را تماس ی دکمه رسد یم ذهنم به که یفکر با

 آزاد بوق چند از بعد که نیا تا مانم یم منتظر و کنمیم

 :دهد یم پاسخ یزن باالخره

 الو؟-

 :میگو یم خودش زبان به

 جاست؟ اون انفریک خسرو شرکت خانم، سالم-

 !درسته بله-

 .گزمیم را لبم جانیه با

 یمهم کار د؟یکن وصل شونیا به کنم خواهش تونم یم-

 .دارم
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 وصل رو یتلفن چیه گفتن و برگشتند سفر از تازه شونیا-

 .نکنم

 شونیا با دیبا حتما من ونه،یدرم یمهم موضوع یپا دیبگ-

 .کنم صحبت

 ...گفتم یچ دیدینشن نکهیا مثل خانم-

 :کنمیم قطع را حرفش عجله با

 یم که کارو نیا د،یبد بهم اونجارو آدرس حداقل باشه، باشه-

 نه؟ دیبد انجام دیتون

 :دهد یم جواب یحوصلگ یب با

 !دیکن ادداشتی  بله-

 کنمیم رهیذخ سارا یگوش داخل را شرکت آدرس سرعت به

 :دیگویم یمنش که
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 انیجر در د،یریبگ وقت قبلش دیبا دیکن مراجعه دیخواست اگه-

 که؟ دیهست

 :میگو یم یالیخ یب با و دهم یم باال شانه

 دیام به گه،ید گرفتم یم وقت ازتون داشتم االن منم خب-

 !خانم دارید

 ...نه-

 یم قطع را تماس بدهم، او به یصحبت فرصت که نیا یب

 !رسانم یم آدرس نیا به را خودم یتاکس نیاول با و کنم

 .شوم یم ادهیپ یتاکس از و رمیگ یم راننده مقابل یاسکناس

 اندازم یم میرو به رو شرکت بزرگ ساختمان ینما به ینگاه

 در که یدربان کمک با شوم، یم انفریک بزرگ شرکت وارد و

 دایپ را نظر مورد ی طبقه توانم یم باالخره دارد حضور آنجا

 .کنم
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 مخصوصش زیم پشت است، ساله یس نسبتا یزن که یمنش

 ییموها و گرد صورت کند، یم صحبت تلفن با و نشسته

 شیها چشم یرو ییطال فرم با ینکیع دارد، یبلوند و کوتاه

 .کند یم ییخودنما

 :میگو یم و روم یم جلو اش مکالمه اتمام از بعد

 !نمیبب رو انفریک یآقا اومدم-

 .دهد یم باال ییابرو

 وقت یکس به چون د،یباش داشته یقبل وقت ادینم نظر به-

 !نشده داده

 .زنم یم یکوتاه لبخند

 .گرفتم وقت شما از شخصا خودم من د،یکن یم اشتباه-

 .کند یم یاخم

 امروز؟ یبرا-
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 !البته-

 .دهد یم تکان سر و کند یم مقابلش دفتر به ینگاه

 وقت یکس به من د،ییشما کنه یم اشتباه که یکس بگم دیبا-

 !ندادم یقبل

 .دهم یم باال ییابرو

 حاال نیهم گفتم و گرفتم تماس شیپ ساعت کی نیهم-

 !ازتون رمیگ یم وقت دارم

 .کند یم ترش رو

 ...من اما-

 :میگو یم و برساند اتمام به را حرفش دهم ینم اجازه

 دیبذار دارم، یمهم یلیخ یلیخ کار من خانم، نیبب-

 .نمشونیبب

 :دیگو یم یپافشار با
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 .ستین امکانش-

 :میگو یم و گذارم یم زشیم یرو را دستانم یحرص

 نم؟یبب شونویا من ممکنه چطور دیبگ شهیم-

 .کند یم نازک یچشم پشت

 شونویا یقبل وقت بدون دارن اجازه خانوادشون یاعضا فقط-

 .ننیبب

 اما شود، یم محسوب عروسش هم سارا خب خانواده؟ یاعضا

 جوم یم را لبم پوست یکالفگ با! ستین نجایا حاال متاسفانه

 که شوم یم ناچار زند، یم سرم به که یفکر با آن کی در و

 :میبگو

 !خانوادشونم یاعضا از یکی منم خب-

 .کند یم یزیآم تمسخر ی خنده

 !جانم یبگ دروغ نداره یلزوم مهندس، دنید یبرا-
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 .شود یم منقبض فکم

 !هستم پسرشون نامزد من نگفتم، دروغ من-

 :دهم یم ادامه مغزم به فشار با و

 !منه نامزد حسام، پسرشون-

 یم بر یجا از یفور و کند یم نگاهم شده گرد ییها چشم با

 .زدیخ

 ؟یکن یم صحبت یجد یدار شما-

 حس نیا با بکوبم، زشیم یرو را سرش تا نمانده یزیچ گرید

 :میگو یم یبلند یصدا با آورده، در را شورش اش یکاراگاه

 شون خانواده یاعضا از یکی من اگه خانم؟ یدار شک مگه-

 یآقا به عیسر لطفا دونستم؟ یم کجا از پسرشو اسم نبودم

 !نجامیا من که دیبگ انفریک
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 دارد، یم بر را تلفن یگوش و کند یم من به ینگاه یدل دو با

 :دیگو یم سپس ماند، یم منتظر یکم ،یا شماره گرفتن با

 شدم، تون استراحت مزاحم که خوام یم عذر مهندس، جناب-

 و نجایا اومدن یخانم اما گرفتم، یم تماس دینبا دونم یم

 جناب الو... ه؟یچ فیتکل هستند، پسرتون نامزد کنند یم ادعا

 !حتما بله بله... مهندس؟... مهندس؟

 :پرسد یم و کند یم من به رو عجله با

 خانم؟ هیچ شما اسم-

 :کنم یم زمزمه پته تته یکم با

 ...سارا-

 یطول و دیگو یم انفریک خسرو به خطاب را اسمم عجله با

 :دیگو یم یپهن لبخند با که کشد ینم

 !سارا خانم داخل، دیببر فیتشر-
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 که ینظر مورد اتاق سمت به و دهم یم تکان یسر بهت با

 !شوم یم وارد و زنم یم در به یا تقه روم، یم کندیم اشاره

  

  

 یراهرو نیا افتد، یم مقابلم یراهرو به نگاهم متعجب

 .شود یم متصل انفریک اتاق به کوچک

 کنم یم فکر خود با بروم، سارا یعمو دارید به که نیا از قبل

 حالش از چطور است؟ مارستانیب سارا میبگو او به دیبا چطور

 دهم؟ اطالع

 را خودم من، که نیا از شود یم یعصبان یلیخ مرد نیا قطعا

 یم فکر که خاطر نیا به فقط مطمئنا! ام کرده یمعرف سارا

 !شوم اتاقش داخل تا کرده قبول هستم عروسش کند
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 مضطرب دارید نیا یبرا قدر آن کشم، یم یقیعم نفس

 !کنم یخنث را یبمب است قرار که انگار هستم

 اتاق داخل که نیهم کنم، آماده یرفتار هر یبرا را خودم دیبا

 یآمادگ که نیا یبرا پس م،یگو یم را قتیحق او به شوم،

 زمزمه را بزنم دیبا که ییها حرف لب ریز باشم، داشته را الزم

 :کنم یم

 دیبا من بگم، راستشو تون یمنش به نشد انفر،یک یآقا سالم-

 االن سارا ستم،ین سارا من کردم، یم مالقات شمارو حتما

 دروغ خواستم ینم من نداره، یخوش حال چیه و مارستانهیب

 رو تون دنید حق صورت نیا ریغ در بودم، مجبور اما بگم،

 .نداشتم

 مطمئنا نبود، نیتمر به یازین اصال زنم، یم سرم به یا ضربه

 نیا با ستم،ین سارا من که شود یم متوجه دنمید با خودش
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 عکس یبرا هم شود یم راحت ینیچ مقدمه از المیخ هم فکر

 .شوم یم مضطرب خسرو العمل

 خبر چطور دیبا دانم ینم دارم، یم بر جلو به یقدم کالفه

 !بدهم او به را سارا تصادف

 به زشیعز پسر نامزد سارا، که شده خوشحال یلیخ حتما او

 یرسم یشکل به سارا سفر نیهم در بود قرار آمده، نجایا

 یحساب حتما بفهمد، را قتیحق یوقت ایخدا شود، عروسش

 که یدروغ بابت کند خیتوب مرا هم دیشا شد، خواهد شوکه

 .ام گفته

 همه دوارمیام ستم،یا یم یاصل در پشت ینگران و استرس با

 !برود شیپ یخوب به زیچ

 را دستم خواهم یم تا و کنم یم وارد در به یا ضربه آرام،

 شدت با اتاق در تعجب کمال در ببرم، جلو در کردن باز یبرا

 نظر از را مقابلم مرد چهره خوب که نیا از قبل و شود یم باز
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 شانه شوم، یم دهیکش آغوش به توسطش شدت به بگذرانم

 :کند یم زمزمه مدام و لرزد یم مرد یها

 ...عمو... جان سارا-

 منع کار نیا از را او توانم ینم یحت که ام خورده کهی قدر نیا

 از مرا گذرد، یم یطوالن یمدت میبرا که هیثان چند از بعد کنم،

 یم دستانش درون را میها شانه محکم و کند یم جدا خودش

 :دیگو یم لرزد، یم یخوشحال از که ییصدا با فشارد،

 عمو که یدون ینم! خوشحالم دنتید از چقدر دخترم،... سارا-

 !ارهیم در بال دنتید از داره خسرو

 چرخد، یم صورتش یاجزا نیب نگاهم شده گرد ییها چشم با

 نگرفته قرار ریتاث تحت قدر نیا فرهاد دنیکش آغوش به از

 !گرفتم رمردیپ نیا آغوش از که بودم
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 نشناسد؟ را عروسش ی چهره شود یم مگر است، بیعج اما

 کرده سالح خلع مرا ها حرف و حرکت نیا با مرد نیا ایخدا

 ذهنم از بودم کرده آماده گفتن یبرا که یزیچ هر! است

 سمت به بدهد یصحبت چیه اجازه من به که نیا یب ده،یپر

 :دیگو یم شعف با حال نیهم در و دود یم اتاقش تلفن

 !بدم خبر ها بچه و نینسر به دیبا-

 ام حنجره از ییصدا چیه اما شوم، مانعش تا کنم یم باز دهان

 :دیبگو او تا شود یم باعث من حرکت نیهم و دیآ ینم رونیب

 زبونت یخوشحال شدت از من مثل هم تو زم،یعز دونم یم-

 !اومده بند

 شده؟ قفل زبانم چرا ام؟ شده چه

 یم خط پشت فرد به که شنوم یم را خوشحالش یصدا

 :دیگو
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 یک یدون یم نینسر... خوبم... خوبم... نینسر الو-

 نینسر... شهینم باورت بگم اگه... کن ولش نارویا... نجاست؟یا

 !اومده زمونیعز یسارا... اومده سارا جان،

  

 عجوالنه حرکات به ریمتح کند، یم قطع را تماس خسرک

 زشیم یرو از برگه چند و لیموبا و فیک کنم، یم نگاه اش

 .ستدیا یم مقابلم شعف با و بردارد

 !تابهیب یلیخ دنتید یبرا نینسر زم،یعز ایب-

 هر از ذهنم کشد، یم خود دنبال به مرا دست بالفاصله و

 یم پته تته با و کنم یم باز دهان یسخت به شده، یخال یزیچ

 :میگو

 ...من... انفریک... یآقا-
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 کند یم قطع را حرفم شود یم آسانسور داخل که طور نیهم

 :دیگو یم و

 خسروئم، عمو من! یشد بهیغر من با چقدر قشنگم دختر-

 دوس یزیچ هر اصال... عمو بگو من به رفته؟ ادتی مگه

 !نکن یبگیغر فقط بگو، یدار

 یم میتماشا یبزرگ لبخند با و کشد یم آسانسور داخل به مرا

 من به زدن حرف ی اجازه یحت است، خوشحال چقدر کند،

 اشتباه بدهم اجازه دینبا کنم، یم باز دهان دوباره دهد، ینم

 .کنم دوارشیام دینبا کند، فکر

 ...یآقا-

 .کند یم قطع را حرفم هم با

 !زمیعز خسرو، عمو بگو ،یزد حرف یرسم که بازم-

 .کنم یم تالش بار نیچندم یبرا و شوم یم کالفه
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 ...من... خسرو عمو-

 :پرد یم صحبتم انیم باز

 بودم، دلتنگ زبونت از اسمم دنیشن یبرا چقدر یدون ینم-

 !زمیعز بشه فدات عمو

 یم نگاهش بهت با بوسد، یم مهربان و گرم را ام یشانیپ و

 نیچن که کنم یم یحسود سارا به یا لحظه یبرا و کنم

 خودم یپناه و پشت یب و ییتنها ادی با دارد، یمهربان یعمو

 و دیآ یم خوش مذاقم به مرد نیا محبت اراده یب افتم، یم

 دیشا زنم، ینم یحرف گرید زنم، یم لبانم به سکوت مُهر

 او لحظه کی باشد، مهربان رمردیپ نیا صداقت پر مهر لشیدل

 نبود، پدرانه من به فرهاد عشق کنم، یم سهیمقا فرهاد با را

 قابل اصال مرد نیا حاال و بود، هوس و هوا یرو از تمامش

 !ستین فرهاد با سهیمقا

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 فرض سارا مرا بدهم اجازه دینبا فشارم، یم هم یرو چشم

 کنم، یم باز لب که نیهم و کشم یم یقیعم آه کند،

 من و میشو یم خارج شرکت از شود، یم متوقف آسانسور

 میبگو است بهتر ای خسرو دنبال یکوک یها عروسک مثل

 !روم یم خسرو عمو

 پارک از را رنگش دیسف یبایز لیاتومب و شود یم لوتیپ وارد

 زند، یم یکوتاه بوق و کند یم توقف مقابلم کند، یم خارج

 !رود ینم کنار لبانش از یا لحظه لبخند؛

 نفس او به رو کند، یم حرکت که رمیگ یم یجا کنارش

 :کنم یم زمزمه یسخت به و کشم یم یقیعم

 !بگم بهتون رو یموضوع هی نیبد اجازه-

 :دیگو یم و فشارد یم را دستم جانیه با
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 دارم، یادیز یحرفا منم جان، سارا گفتن یبرا ادهیز حرف-

 پا یرو یخوشحال از من راستش بعد، یبرا میبذار بهتره اما

 !بزنم سکته ادیز یشاد از مونده کم ستم،ین بند

 ترسم، یم یا لحظه و گزم یم لب سکته ی کلمه دنیشن با

 را چشمانم! چه؟ بزند سکته و بفهمد را قتیحق اگر رمردیپ نیا

 نیا است بهتر دیشا فشارم، یم گریکدی یرو یارگ۰یب با

 !خودش نه کنم مطرح اش خانواده با را موضوع

 :دیگو یم خسرو که گذرد یم سکوت در ریمس از یمین

 !دخترم بگو یزیچ هی-

 .کنم یم نگاهش متعجب

 آخه؟ بگم یچ-

 س؟یپار یاومد یک بگو، خودت از-
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 یب و کنم یم تر را لبم گفتم؟ یم سارا از دیبا دیبا من واقع در

 .روم یم سارا نقش در اراده

 !بودم هتل اومدم، شهیم یروز چند-

 .کند یم میتماشا بهت با

 .خونه میبر بعد و میبردار رو لتیوسا میبر هتل؟ کدوم هتل؟-

 یم اصالح را ام گفته که یزیچ سرعت به! ام زده گند رسما

 :کنم

 یکی ی خونه رفتم بعد بودم، اونجا اولو روز چند فقط نه نه-

 !دوستام از

 .دهد یم باال ییابرو

 آدرسش! میاریب لتویوسا تا دوستت ی خونه میریم خب-

 کجاست؟
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 یم جور ذهنم در یزیچ! ستین بردار دست انگار ایخدا یوا

 :دهم یم جواب و کنم

 دلخور ازم دوستم شم،ینم شما مزاحم که من جون، عمو نه-

 !منزلش نرم شب اگه شهیم

 .دهد یم باال شانه یناراحت با

 میریم حاال نیهم دوستت؟ ای مهمترم من! بشه دلخور خب-

 .میاریم لتویوسا و

 بردارد؟ دست تا میبگو چه دیبا گرید ایخدا

 .شوم یم متوصل دروغ به هم باز

! مشتاقم یلیخ همسرتون دنید یبرا االن من جون عمو-

 .ارمیم لمویوسا خودم بعد اونجا، میبر اول

 :دیگو یم زده ذوق زنم، یم که یحرف با
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 نینسر شون، شیپ ببرم رو تو زودتر چه هر مشتاقم منم-

 !فتهیب پس یخوشحال از بود مونده کم خط پشت

 و کشم یم یراحت نفس است، نینسر همسرش اسم پس آه

 یبرا که یبیعج ی قصه به دوزم، یم رونیب به را نگاهم

 یم خودم شود؟ چه است قرار کنم، یم فکر ام زده رقم خودم

 خسرو مهربان صورت به یوقت اما ام، نکرده یدرست کار دانم

 من کاش که نیا حسرت! خورم یم حسرت کنم یم نگاه

 و مهر نیا و بودم دهینچش محبت طعم بودم، سارا یجا

 !کند یم خوب را حالم بیعج خسرو ی پدرانه عطوفت

 موتیر با خسرو که میرس یم مقصد به یک دانم ینم

 را لشیاتومب و کند یم باز را مان مقابل بزرگ در یمخصوص

 یلیخ! کند یم یزندگ ییجا عجب مرد نیا برد، یم داخل

 یها گل و درخت از پر طرف دو هر! ست ییبایز ی منظره

 دارد قرار باغ وسط در یبزرگ استخر دارد، وجود بایز رنگارنگ
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 از بشود تا شده هیتعب آن یرو یمنحن صورت به یجالب پل که

 !رفت خانه بزرگ ساختمان طرف به و کرد عبور آن یرو

 مرا خسرو یصدا برم یم لذت عمارت نیا از که طور نیهم

 آ یم خود به

 :ورد

 !یاومد خوش خودت ی خونه به دخترم، ایب-

 یم خودم دور یچرخ و میآ یم نییپا لشیاتومب از رتیح با

 هیر به عشق با را درختها یپا ی خورده نم خاک یبو زنم،

 .فرستم یم

 :دیگو یم و آورم یم زبان به را دلم حرف است، رینظ یب

 !قشنگه یلیخ جا نیا-

 :دیگو یم و دهد یم لمیتحو یمهربان لبخند

 !بهتره دوستتم ی خونه از نیبب پس-
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 قدم یصدا دهم، انجام یالعمل عکس بخواهم که نیا از قبل

 نگاه سرم پشت به کنجکاوانه که رسد، یم گوشم به ییها

 .کنم یم

 یخوشحال با و اند ستادهیا مقابلم که ینفر سه دنید از

 نگاه مبهوت و مات و ماند یم باز دهانم کنند، یم براندازم

 .کنم یم شان

 چشم کند یم نگاهم محبت با که یمسن خانم به همه از اول

 !خسرو همسر باشد، نینسر دیبا او دوزم، یم

 و رسد یم اش شانه یرو تا که ییموها با تپل نسبتا یاندام

 یمهربان و نیدلنش ی چهره شده، شیآرا و رنگ ییبایز به

 .دارد

 زنان لبخند که خورد یم سُر یجوان دختر یرو نگاهم او از بعد

 باشد، خسرو دختر دیبا او نظرم به کند، یم نگاهم رانهیمتح و

 با اش چهره است، یهست او نام بود گفته سارا نکنم اشتباه اگر
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 نشانم سارا که یعکس مثل درست زند، ینم مو اش یکودک

 شده بسته سرش پشت که رنگش یا قهوه بلند یموها داد،

 نازک ییابروها و دیسف یپوست کند، یم ییخودنما ییبایز به

 ییخودنما ییبایز به رشانیز که یا قهوه ی لهیت دو همراه به

 یرژلب با که نازک ییلبها اما برجسته، ییها گونه کند، یم

 .دهد یم نشان شان یاصل ظاهر از بزرگتر رنگ یمس

 چشم با که یجوان مرد شود، یم خیم یبعد نفر به نگاهم اما و

 شباهت یب کند، یم میتماشا زیبرانگ نیتحس و متعجب ییها

 فکر نیا به کنم زشیآنال که نیا از قبل ست،ین خواهرش به

... یعنی نیا و سارا نامزد است، حسام حتما او که کنم یم

 !من یفعل نامزد

 به قدم کی ناخوداگاه و خورم یم یمحکم تکان فکر نیا از

 نیا از ام، کرده فراموش یکل به من ایخدا دارم، یم بر عقب

 !شوم رو به رو است قرار هم سارا نامزد حسام، با که
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 :آورد یم خود به مرا خسرو یصدا

 همون ما ی همه کن باور ؟یکرد وحشت چرا جان سارا-

 !میهست میقد یآدما

 یمهربان با و دیآ یم جلو نینسر که زنم یم یجان یب لبخند

 :دیگو یم و بوسد یم را صورتم کشد، یم آغوشم به

 !یکرد حالمون خوش یلیخ قشنگم، دختر یاومد خوش-

 :میگو یم هول و زنم یم یزیآم تشکر لبخند

 !ممنونم-

 .است نیدلنش و مهربان مادرش مثل هم یهست

 از خوشحالم یلیخ سارا، نمتیب یم دارم دوباره شهینم باورم-

 !بودنت

 :میگو یم دروغ به

 !خوشحالم منم ،یمرس-
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 یها نگاه که حسام چرخد، یم حسام یسو به همه نگاه

 یم جلو آرام و زند یم یهول لبخند ند،یب یم خود به را منتظر

 دور را دستانش که دوزم یم چشم او به شده مسخ د،یآ

 :دیگو یم و کند یم قاب صورتم

 از باتریز ،یکرد رییتغ یلیخ نمت،یب یم که خوشحالم... سارا-

 !کردم یم تصور که یزیچ

 ریغافلگ یحساب حرکتش از شود، یم رهیخ چشمانم درون و

 افتد،یب اتفاق بود ممکن هم زهایچ نیبدتر که گرچه ام، شده

 :دهم یم جواب و کنم یم تر را لبانم یخونسرد با

 !یاتیبچگ هیشب یلیخ تو اما طور، نیهم منم-

 .است مانده ادمی بود، داده نشانم سارا که یعکس از

 :دیگو یم و خندد یم طنتیش با یهست
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 به سال چند بعد! یآغوش هی یا بوسه هی ؟یسرد نیهم به-

 نشده؟ تنگ دلتون نا،یدیرس هم

 و من اما خندند، یم یهست حرف نیا به نینسر و خسرو

 .میکن یم نگاه هم به بُهت با فقط حسام

 .ردیگ یم را دستم و زند یم یلبخند حسام

 داخل؟ میبر ستین بهتر شد، خسته سارا-

 الزم اما م،یکن یم حرکت ساختمان سمت به هیبق موافقت با

 ینم رها را دستم یا لحظه حسام م،یبگو که است ذکر به

 به لعنت است، کننده ناراحت یحساب میبرا موضوع نیا و کند

 !ام گرفته یباز به هارا آدم نیا احساسات که من

 زیچ همه م،یشو یم خسرو ساخت تازه و بایز ساختمان وارد

 .است روز به و لوکس
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 یم است، قفل من یبازو دور دستش همچنان که حسام

 :دیگو

 !بدم نشون بهت رو خونه تا ایب سارا-

 به که یحال در و کشم یم عقب را خودم یمحسوس طور به

 :میگو یم روم یم سالن مبلمان سمت

 !بعد یبرا باشه-

 سرم از دست حسام مگر تا رمیگ یم یجا مبل نیاول یرو و

 یبرا نیا شود، کینزد من به ادیز بدهم اجازه دینبا بردارد،

 !باطل الیخ یزه اما است، بهتر هم خودش

 .کند یم براندازم یجانیه پر لبخند با و ندینش یم کنارم

 یم یجا مان مقابل هم یهست نیهمچن و همسرش خسرو،

 :دیگو یم یهست که رندیگ

 ؟یگذاشت خبر یب مارو چرا ؟یاومد یک زمیعز سارا-
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 سوال خودم از یا لحظه و اندازم یم جمع نیا به ینگاه مین

 ؟یلعنت یکن یم چکار جا نیا تو کتای: کنم یم

 !یبزن حرف سارا یها گفته طبق دیبا حاال

 :میگو یم یهست جواب در

 اما کنم، داتونیپ کردم یسع یلیخ اومدم، شیپ روز چند-

 کمک به نکهیا تا کردم، گم فرودگاه داخل آدرسو متاسفانه

 .کنم داتونیپ تونستم عمو شرکت شماره

 :پرسد یم رتیح با خسرو

 ؟ینداشت همراهمو شماره مگه زمیعز-

 دانم یم که ییجا تا همراه؟ شماره کنم، یم زیر را چشمانم

 :میگو یم پس داشت، را او شرکت شماره فقط سارا

 بتونم تا دیکش طول یلیخ داشتم، شرکتو شماره تنها من-

 .نیتیمامور شما گفت یم مدام تون یمنش آخه کنم، داتونیپ

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 ینم اما د،یآ ینم خوشم چیه بافم یم بهم که ییها دروغ از

 انگار م،یبگو را قتیحق مشتاق ی خانواده نیا به چطور دانم

 را نقشم طور نیا که کرده نفوذ من جسم در گرید یشخص

 !کنم یم یباز خوب

 :دیگو یم نیدلنش یلبخند با نینسر

 یبور یموها یبود که کیکوچ زدلم،یعز یکرد رییتغ چقدر-

 !یشد قشنگتر برابر هزار و شدن یمشک االن اما ،یداشت

 موها هم حاضر حال در سارا است، درست

 لبخند! ییتابلو موضوع عجب است، بور یکم شیابروها و

 :دهم یم پاسخ زنان

 .نیدار لطف ممنون،-

 :نینسر
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 فراموش اتیبچگ از ن،ینسر بگو بهم میقد مثل زمیعز-

 افتاد؟ ینم دهنت از جون نینسر که یکرد

 :دیگو یم خسرو به رو و خندد یم

 .بود زبون سر پر چه ماشاهلل خسرو؟ ادتهی -

  

 :دیگو یم و خندد یم آرام خسرو

 شهیم بشه، باز خشی بذار طوره، نیهم االنم باش مطمئن-

 .میقد یسارا همون

 میقد یها حرف مبحث از است بهتر ندارم، گفتن یبرا یحرف

 لبخند تنها پس دانم، ینم سارا از یادیز زیچ چون بمانم دور

 .دهم یم لیتحو

 :بزند یحرف تا است حسام نوبت حاال انگار
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 داشتم اصرار کرد، یم صحبت تو با یتلفن بابا که بار هر-

 داد، ینم رو اجازه نیا بابا اما بشنوم، صداتو و رمیبگ رو یگوش

 !بوده یچ لشیدل فهمم یم حاال

 :پرسم یم کنجکاوانه و اندازم یم باال ییابرو

 داشته؟ یلیدل چه مگه-

 :دهد یم جواب و پاشد یم میرو به را عاشقش نگاه حسام

 واسه دمیشن یم خط پشت از صداتو اگه که بوده نیا لشیدل-

 .شدیم یسپر سخت برام سالها و روزها و شدمیم تابیب دنتید

 ینم یحرف چرا کنم، یم نگاه حسام به شده گرد یچشمان با

 زمان گذشت با ؟یکن یم کتمان را قتیحق چرا کتا؟ی یزن

 ؟یکن یم دوارشانیام چرا شود،یم بدتر زیچ همه
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 مرا دهم اجازه دینبا است، احساس هزاران یایگو حسام نگاه

 یم خسرو به رو و رمیگ یم را ممیتصم رد،یبگ اشتباه سارا با

 :میگو

 ازتون قبلش اما بگم، بهتون رو یمهم موضوع هی خوام یم-

 !نگفتم زودتر که خوامیم عذر

 است، قتیحق گفتن وقت کنند، یم دنیلرز به شروع دستانم

 :دیگو یم و شود یم بلند یجا از نینسر اما

 .زدلمیعز ناهار از بعد واسه بذار پس-

 .ردیگ یم را دستم و دیآ یم سمتم به

 نه؟ ،یا گرسنه یحساب حتما-

 :دهم یم جواب و شوم یم دهیکش دنبالش به ناخواسته

 !جون نینسر ستمین گرسنه نه-

 :دیگو یم و کند یم نگاهم متعجب
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 !گذشته هم ناهار وقت از ن،یبب ساعتو نداره، امکان-

 :میگو یم ناچار به و دهم یم لشیتحو یاجبار یلبخند

 !نطورهیهم بله-

 شوند، یم جمع یناهارخور زیم دور همه که کشد ینم یطول

 یگلو از یزیچ اما م،یشو یم غذا خوردن مشغول استرس با

 به رو و کشم یم سر یدنینوش وانیل کی رود، ینم نییپا من

 :میگو یم نینسر

 .بود ذیلذ یلیخ جون، نینسر ممنونم-

 :دیگو یم و کند یم نگاهم زده ذوق نینسر

 تو پختم؟ خودم امروزو یغذا یدیفهم کجا از زدلم،یعز یوا-

 !برم قربونت یاله ،ینکرد فراموش منو یغذاها ی مزه هنوز

 که شوم، ینم منظورش متوجه و کنم یم نگاهش متعجب

 :دیگو یم خسرو
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 خودش خدمتکار، نبودن خاطر به نینسر امروز درسته،-

 .دهیکش رو غذا پخت زحمت

 هر خدمتکار پس! ام شده متوجه حاال دهم، یم باال ییابرو

 !پزدیم را غذا روز

 :میگو یم و کشم یم یراحت نفس

 خوشمزتونو؟ یغذاها بره ادشی سارا شهیم مگه-

 :دیگو یم ذوق با نینسر

 یغذا حتما ؟یخورد کم نقدریا چرا پس زم،یعز یدار لطف-

 اره؟ ؟یدار دوست شتریب یرونیا

 .دهم یم باال شانه

 !شماهاست دنید شوق از دیشا نداشتم، لیم فقط اصال، نه-

 ستین قرار مگر ؟یده یم کش را هیقض چرا کتا،ی یشو الل

 ؟یکن آشکار را زیچ همه
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 :دیگو یم یخوشحال با نینسر

 !میا زده ذوق یحساب دنتید از هم ما شم، فدات یاله-

 :دیگو یم و دیآ یم حرف به حسام

 تنگ ما از یکی کدوم واسه همه از شتریب دلت سارا، یراست-

 بود؟ شده

 میبگو دارد توقع البد کنم، یم نگاهش چشم ی گوشه از

 یم را نیهم حتما بود، جا نیا یواقع یسارا اگر قطعا! تو یبرا

 :دهم یم جواب و زنم یم یکوتاه لبخند! گفت

 !تون همه واسه خب-

 :دیگو یم رسد ینم نظر به یراض چندان که حسام

 .زمیعز بود شده تنگ تو یبرا هم ما دل-

 :دیگو یم من به رو خسرو
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 دوستت ی خونه از رو لتیوسا برو حسام با عصر جان، سارا-

 .اریب و بردار

 :میگو یم تنها نیبنابرا بدهم یجواب چه دانم ینم

 !چشم-

 دهد یم قرار من پشت را دستش خسرو ناهار، خوردن از پس

 یمبل یرو کنارش یدودل با برد، یم ییرایپذ سالن به مرا و

 :دیگو یم یمهربان لحن با که رمیگ یم یجا

 زم؟یعز یبگ یداشت اصرار که بود یمهم موضوع چه-

 و نیا شود، یم دیسف گچ مثل رنگم

 بتوانم کن کمک ایخدا شوم، یم متوجه بدنم شدن خی از را

 :میگو یم و کنم یم باز لب م،یبگو را قتیحق

 ...سارا من، نیبخوا راستشو-

 :دیگو یم و رسد یم سر حسام موقع نیهم در
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 !کردن خلوت خوب پدرشوهر و عروس-

 سارا است خوب حاال زند،یم حرف پروا یب چه جوان مرد نیا

 !اوست نامزد اسما فقط

 یب که یطور هستم، یکفر یحساب حسام، موقع یب آمدن از

 :میگو یم جوابش در حرص با و هوا

 !یبذار یعالجناب اگه-

 در اما شود، دلخور دهیشن که یجواب از حتما کنم یم فکر

 یم دستم یرو را دستش و ندینش یم کنارم یناباور کمال

 .گذارد

 خوام ینم داره؟ یاشکال چه باشم داشته حضور منم اگه خب-

 !شم غافل هم لحظه هی دنتید از

 ریز از را دستم خورد، یم چیپ حسام لوس یها حرف از دلم

 :میگو یم و کشم یم رونیب دستش
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 !نداره یاشکال چیه بودنت نه،-

 من به رو است ما زدن دید مشغول لحظه نیا تا که خسرو

 :دیگو یم

 همراهت چرا خبر؟ چه مادرت و پدر از جان، سارا یراست-

 ومدن؟ین

 از را ها آن بود گفته سارا مادر؟ و پدر کنم، یم نگاه خسرو به

 ندارند؟ خبر اش خانواده و خسرو مگر! داده دست

 :میگو یم و کنم یم یاخم

 !دادم دست از اونارو که مدته هی من د؟یندار خبر مگه-

 ام زده که یحرف از خسرو دهم، یم نشان ناراحت را خودم و

 با و شود یم گرد چشمانش

 :دیگو یم شوک
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 معلومه، خب بود؟ نیا یبگ بود قرار که یمهم موضوع پس-

 ینم باور اصال من یخدا باشه؟ تونه یم یچ نیا از مهمتر

 !است کننده ناراحت واقعا مردن؟ رضا و میمر یعنی! کنم

 نیا دنیشن از اند شده ما جمع وارد تازه که یهست و نینسر

 یم چشم من به ناباورانه و شوند یم خکوبیم درجا حرف

 .دوزند

 :دیگو یم تاسف با نینسر

 !نداره تیواقع که بگو جان، سارا بگو نداره، قتیحق نیا نه-

 :میگو یم یناراحت لحن با و اندازم یم نییپا را سرم

 چه سارا دیدون ینم جون، نینسر داره قتیحق متاسفانه-

 افسرده یمدت شون یناگهان مرگ یبرا ده،یکش یسخت یروزا

 .نداشت یدرست حال و بود شده
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 از من بفهمانم ها نیا به داشتم یسع زدن حرف طرز نیا با

 متوجه یکس اصال انگار اما خودم، از نه زنم یم حرف سارا

 !شود ینم

  

 به متعجب رد،یگ یم قرار ام شانه دور یدست لحظه نیهم

 :دیگو یم تاسف با که دوزم یم چشم حسام

 !گمیم تیتسل بهت متاسفم، واقعا زمیعز-

 نگاه باشم، خونسرد اش مانهیصم حرکت نیا از کنم یم یسع

 :دهم یم جواب کوتاه و رمیگ یم او از

 !ممنونم-

 اند، دهیشن که یبد خبر از انفریک ی خانواده یاعضا همه

 از را همه اند، رفته فرو فکر در کدام هر و هستند متاثر یحساب

 و پدر دادن دست از ادی مرا نیسنگ جو نیا گذرانم، یم نظر
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 که یاشک قطره و کشم یم ینیغمگ آه اندازد، یم خودم مادر

 .کنم یم پاک را افتد یم ام گونه یرو

 یم زمزمه گوشم ریز و کند یم وارد ام بازو به یفشار حسام

 :کند

 !افتاده که هیاتفاق هرحال به زم،یعز نکن هیگر-

 ردیبگ راه اشکم گذاشت یم الاقل کنم، یم نگاهش رفته وا

 از بود نییپا سرش که او اصال! کرد یم احساسات ابراز بعد

 !د؟یفهم کجا

 یم نینسر به رو و کند یم من به نیغمگ ینگاه خسرو؛

 :دیگو

 !کنه استراحت تا دیبد نشون بهش رو سارا اتاق جان، نینسر-

 :دیگو یم من به رو و شود یم بلند یجا از نینسر

 .دخترم ایب حتما، آره-
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 دیبا نمانده، یزیچ شب تا برگردم، دیبا کنم، قبول خواهم ینم

 نمیب یم نابسامان را یفعل اوضاع یوقت اما بروم، کالب به

 یفکر رفتن یبرا عصر تا کنم استراحت فعال دهم یم حیترج

 .بکنم

 یم ها پله سمت به نینسر همراه پس ام، داشته یسخت روز

 یم باز میبرا را اتاق نیآخر در م،یرو یم باال که ها پله از روم،

 به یلبخند که کنم یم تشکر نینسر از و شوم یم وارد کند،

 :دیگو یم و پاشد یم میرو

 تو بعد به نیا از اما دخترم، یدیکش یسخت یلیخ دونم یم-

 پس ،یهست ما زیعز عروس تو ،ییما ی خانواده از یعضو

 !بدون مادرت مثل منو و نکن یبیغر

 :کنم یم زمزمه و زنم یم یتلخ لبخند

 .جون نینسر یمرس-
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 اتاق زنم، یم اتاق در یچرخ شوم یم که تنها که نیهم

 .است یقشنگ

 همان چرا کنم یم فکر نیا به و کشم یم دراز تخت یرو

 شیپ را یاصل موضوع دادم، را سارا نیوالد فوت خبر که موقع

 در دانم یم دند،یشن یم هم با را خبر دو هر الاقل دم؟ینکش

 هم یحساب که حاال خصوصا م،یبگو را قتیحق ستین توانم

 !شده رید

 گرفته تماس بار چند فرهاد کنم، یم ینگاه همراهم تلفن به

 یم گریکدی یرو را ام خسته چشمان و دهم ینم یتیاهم که

 .گذارم

 کنم، عجله دیبا شوم یم داریب دلهره با که است پنج ساعت

 !باشم کالب دیبا هفت ساعت

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 یط را مقابلم بزرگ یراهرو و شوم یم خارج اتاق از عجله با

 ست،ین یکس کنم، یم نگاه نییپا به ها پله یباال از کنم، یم

 . شوم خارج خانه از توجه جلب بدون تا بود یمناسب فرصت

 به اضطراب با م،یآ یم نییپا ها پله از نیپاورچ نیپاورچ

 در سمت به ست،ین یکس ظاهرا خب کنم، یم نگاه اطراف

 ترس با شود یم باعث حسام یصدا که روم یم یخروج

 .ستمیبا

 سارا؟-

 یم سمتش به و گذارم یم قلبم یرو جانیه با را دستم

 :میگو یم اخم با چرخم،

 ؟یشیم ظاهر ییهوی ارواح، مثل چرا دم،یترس-

 .دیآ یم جلوتر و زند یم لبخند

 .متاسفم ترسوندمت؟ واقعا-
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 :پرسم یم و کنم یم اطراف به ینگاه کالفه

 کجان؟ هیبق ؟ییتنها-

 .کند یم براندازم خاصش نگاه با

 تو االنم کرد، نشیمعا اومد دکتر نبود، خوب حالش بابا-

 رفته هم یهست ششه،یپ باال مامانم کنه،یم استراحت اتاقش

 .کالس

 :پرسم یم تعجب با

 شده؟ بد حالش پدرت چرا-

 .کند یم کج لب یناراحت با

 !شد ناراحت یلیخ مادرت، و پدر فوت خبر دنیشن خاطر به-

 :پرسم یم و پرد یم باال متعجب میابروها

 چطوره؟ حالش االن-
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 براش بشه، وارد شوک بهش دینبا گفته دکترش بهتره، یکم-

 !ستین راه به رو چندان قلبش اوضاع خطرناکه،

 او به روز و حال نیا ام نگفته او به را موضوع اصل هنوز ایخدا

 اگر! بشود من دروغ متوجه که یزمان حال به یوا داده، دست

 حال و است مارستانیب تخت یرو زشیعز یسارا بفهمد

 یم من گردن خونش و کند یم سکته حتما دارد، یمیوخ

 یوا! شد دهیچیپ قدر نیا موضوع چرا دانم ینم ایخدا! افتد

 شود؟ یم چه حاال کردم، یاشتباه عجب

 خوشگله؟ خانم یکن یم فکر یچ به-

 جواب و میآ یم خودم به لرزد، یم و شده خی اراده یب دستم

 :دهم یم

 شون؟ نمیبب تونم یم-
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 کرد سفارش درضمن بودم، کنارش االن نیهم ده،یخواب بابا-

 .میاریب دوستت منزل از رو چمدونت میبر

 :میگو یم مهلکه از یخالص یبا و دهم یم تکان سر یفور

 به بازم فردا مونم، یم دوستم کنار امشبو من ست،ین الزم نه-

 .زنمیم سر شما

 .کند یم اخم

 ازت یحساب بفهمه بابا اگه یدون یم ؟یزن یم هیچ حرفا نیا-

 دور من از زمیعز نامزد دمیم اجازه من مگه تازه شه؟یم دلخور

 باشه؟

 .کنم یم نگاهش یدستپاچگ با

 آخه ست،ین من یجا نجایا ترم، راحت اونجا من حسام نیبب-

 ...یدون ینم که تو

 :دهم یم ادامه و کنم یم شیتماشا مستاصل
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 .امیب بازم فردا دمیم قول برم، بزار-

 :دیگو یم رتیح با

 وقت اون ،یبیغر کشور هی یتو تو سارا؟ یگیم یدار یچ-

 نجایا مگه ه؟یک دوستت نیا اصال بذارم؟ تنهات یدار توقع

 ؟یداشت یدوست

 :دهم یم حیتوض اضطراب با

 بهت زویچ همه بعد برم بذار حسام، دارم عجله االن من-

 .دمیم حیتوض

 :دیگو یم و اندازد یم یمشکوک نگاه حسام

 ال سارا، ارمینم در سر که من-

 .برسونمت کن صبر اقل

 :میگو یم یفور

 .ستین یازین برم، تونم یم خودم نه-
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 شده قلنبه رتشیغ رگ یحساب انگا و اندازد یم باال ییابرو

 .است

 ییآشنا روز چند نیا طول در نجایا یابونایخ به حد نیا تا-

 !؟یکرد دایپ

 :میگو یم پس شود مشکوک دادم یم اجازه دینبا

 .بلدن که اونا رم،یم یتاکس با که نهیا منظورم نه-

 !برسونمت خودم دمیم حیترج حال هر در-

 او و رمیپذ یم اجبار به بروم؟ کالب به چطور حاال ایخدا یوا

 .بپوشد یمناسب لباس تا رود یم

 مانم، یم حسام منتظر و روم یم محوطه به یمغشوش افکار با

 تیموقع که حاال نیهم که شوم یم وسوسه دارم کم کم

 حسام که کنم فرار شیها آدم و خانه نیا از است مناسب

 .رسد یم سر آماده و حاضر
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 یجا حسام لوکس یخودرو داخل استرس با و گزم یم لب

 :پرسد یم و شود یم خارج عمارت از رم،یگ یم

 برم؟ دیبا کجا خب-

 به خدا دهم، یم را کالب از تر نییپا ابانیخ کی آدرس ناچار

 امدهین نیراب کالب به حال به تا حسام که کرده رحم من

 !کند ییشناسا مرا توانست یم یراحت به حاال وگرنه است،

  

 از دست را امشب تا کنم یراض را حسام دیبا چطور دانم ینم

 شب تا بکشم یا نقشه دیبا بزنم، حرف او با دیبا بردارد، سرم

 چند یبرا تا شوم خارج خونه آن از یا بهانه به بتوانم ها

 .برسم کارم به آزادانه ساعت

 ینگاه هم یگهگاه و است یرانندگ مشغول که حسام به رو

 :میگو یم کند، یم من به
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 بکنم؟ ازت یخواهش تونم یم حسام-

 .کند یم نگاهم یکنجکاو با

 !البته-

 :میگو یم و کنم یم سیخ را لبم

 اون که نهیا خاطر به بمونم، دوستم کنار دارم اصرار من اگه-

 تمام من بمونه، کنارش شبا ستین یکس تنهاست، ماره،یب

 ساعت چند دوستم، شیپ امیم شبا فقط هستم، شما کنار مدت

 !گردم یم بر بعد مونم یم

 .کند یم اخم یشکاک با

 نیا اصال ؟یبزن حرف دوستت نیا به راجع شتریب شهیم سارا-

 شد؟ داشیپ کجا از هوی دوست

 باهم را سارا و من یجا! میبگو و کنم هم سر یدروغ دیبا باز

 :میگو یم و کنم یم عوض
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 باهاش رم،یبگ تماس عمو شرکت با داشتم یسع که یروز-

 حرف باهم شدم، خوشحال یلیخ هیرانیا دمیفهم شدم، آشنا

 به خواست ازم کنه، کمکم کردنتون دایپ یبرا داد قول م،یزد

 دنبال میخواست که یاول روز نکردم، قبول اما برم، اش خونه

 پاهاش دو هر کرد، یدیشد تصادف دوستم م،یبگرد شما

 رو گرفتم هتل تو که یاتاق نیهم بابت ونشم،یمد من شکسته،

 و ادیم پرستار هی روز هر رفتم، اون ی خونه به و دادم پس

 از مونه، یم ششیپ عصر تا فقط اما کنه، یم مراقبت ازش

 گردم یم بر بعد و مونم یم کنارش من شب آخر تا عصر

 دیبا نداره، رو یچکسیه آخه داره ازین من کمک به اون خونه،

 !دیکن درکم

 :دیگو یم و کند یم فوت رونیب به را نفسش

 دونم ینم اما متاسفم، افتاده دوستت یبرا که یاتفاق بابت-

 !نه ای یبمون دوستت کنار ساعتو چند نیا کنهیم موافقت بابا
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 :میگو یم یفور

 قبول حتما داره ازین کمک به و تنهاست دوستم بدونه اگه-

 .کنم یم صحبت عمو با برگشتم که شب خودم من کنه، یم

 من با یبرگرد یخواست باش، خودت مراقب یلیخ فقط باشه،-

 .دنبالت امیم ریبگ تماس

 :دیگو یم و ردیگیم مقابلم یکارت و

 !منه ی شماره نیا-

 که ییجا درست را لشیاتومب که رمیگ یم دستش از را کارت

 لشیاتومب از و کشم یم یراحت نفس کند، یم متوقف ام گفته

 :کند یم سفارش که شوم یم ادهیپ

 ؟یندار ازین من کمک به یمطمئن ،یبیغر جا نیا تو سارا-

 .بندمیم چشم نانیاطم با

 !حسام نمتیب یم شب
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 یدل دو با حسام شود، دور و افتد راه به تا مانم یم منتظر و

 دیناپد دمید از که نیهم آورد، یم در حرکت به را لشیاتومب

 .رسانم یم کالب به را خودم بلند ییقدمها با شود یم

 شوم یم وارد که نیهم ام، کرده رید یحساب است، 3: ساعت

 یم و دیآ یم جلو تیعصبان با که شنوم یم را نیراب یصدا

 :دیگو

 لتیموبا به بار چند یدون یم ؟یکرد رید چرا ؟یبود کجا-

 زدم؟ زنگ

 :دهم یم جواب کالفه

 سر من ؟یهست یچ نگران تو بود، اومده شیپ برام یکار-

 برو راهم سر از حاالم کنم، یم شروع کارمو و ام آماده ساعت

 .شده رمید کنار
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 اتاق وارد و زنم یم پسش اش کالفه نگاه به توجه یب

 یم صورتم کاپیم مشغول عجله با شوم، یم مخصوصم

 با مرا نجایا از رونیب یوقت تا کنم یم یرو ادهیز یکم شوم،

 ام ییشناسا نتوانند نندیب یم شیآرا بدون و ساده یا چهره

 توانند یم یراحت به و هستند نیب زیر واقعا هاا یبعض اما کنند،

 داخل اراذل آن ای! سارا دکتر نمونه کی دهند، صیتشخ مرا

 !کافه

 یحال چه ستین معلوم چارهیب دختر افتم، یم سارا ادی باز آخ

 ایجو حالش از و رمیبگ تماس مارستانیب با دیبا حتما دارد،

 .شوم

 تنم یرو یحساب کنم یم تن که یرنگ یا نقره یبایز لباس

 نیراب ی قهیسل به شود یم باعث نیهم کند، یم یدلبر

 !میبگو نیآفر
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 بلند ام عالقه مورد کیموز یصدا شوم یم خارج که اتاق از

 !ییایاسپان کیموز کی رسد، یم گوش به

 مشغول کیموز با هماهنگ و روم یم رقص ستیپ به آرام

 کیموز که نیهم و دهم یم تاب و چیپ را دستانم شوم، یم

 رقص نیا یبرا یحساب که را لباسم دامن شود یم تندتر

 ی چهره باز نیح نیهم رم،یگ یم یباز به است، برازنده

 به رهیخ و نشسته کالب ی گوشه که جوان مرد آن متفاوت

 .کند یم جلب را توجهم کند، یم نگاه من

 میبرا مرموزش نگاه دارد، یا کننده رهیخ و جذاب ی چهره

 !دیآ یم رازآلود

 .شوم یم رقصم متمرکز و رمیگ یم او از نگاه

 آخر در و خوردند یم هم به و ندیآ یم باال یدنینوش یها جام

 !شوند یم خورده من یسالمت به
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 را توجهم رایگ و مرموز یها چشم آن باز و زنم یم یچرخ

 از و کنم یم یکوتاه میتعظ کیموز انیپا با کنند، یم جلب

 یم اتاق وارد کنم، عجله دیبا شوم، یم ریسراز نییپا به ها پله

 با م،یشو یم را صورتم آخر در و کنم یم پاک را شمیآرا شوم،

 یرو رنگ یعسل لنز کی افتاده سرم به خوره مثل که یفکر

 یم آتش یگاریس کنم، یم عوض لباس و گذارم یم چشمانم

 اتاق از گذارم یم لبم ی گوشه را گاریس که طور نیهم زنم،

 .شوم یم خارج

 یشلوغ همه نیا نیب را میصدا و ستمیا یم نیراب زیم یروبرو

 :برم یم باال

 !خوام یم پول مقدار هی من-

 یم دهد، یم تکان کیموز با را خودش که یحال در نیراب

 :دیگو

 .ارمیب برات بمون باشه،-
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 نیراب گذرد یم یقیدقا تا ستمیا یم سالن داخل افراد به پشت

 .ستدیا یم مقابلم اسکناس یا دسته با

 .ماهته نیا یبرا پول نیا ایب-

 یم یجا فمیک داخل را ها اسکناس و دهم یم تکان سر

 :میگو یم و زنم یم گارمیس به یپوک دهم،

 .یبا رم،یم گهید من-

. کنم آماده یچمدان و بروم خانه به دیبا شوم، یم خارج بار از

 که نیهم و کنم یم یط بلند ییها قدم با را ریمس طول تمام

 شوم، یم خانه وارد و اندازم یم دیکل رسم، یم یقیدقا از بعد

 مقابلش مشروب یخال یها شهیش و نشسته کاناپه یرو فرهاد

 !کند یم ییخودنما

 مشروب اهل اصال فرهاد خورم، یم جا صحنه نیا از یحساب

 ...حاال اما بزند، لب آمدیم شیپ کم یلیخ نبود،
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 یم مقابلم خوران تلو تلو و شود یم بلند یجا از من دنید با

 .ستدیا

 !...بود شده تنگ برات دلم ؟یاومد-

 یم پسش که کند نوازش را صورتم تا آورد یم جلو را دستش

 :میگو یم و زنم

 !یزن یم بهم کارات با حالمو یدار کن، بس -

 لباس و کنم یم باز را کمد در روم، یم اتاقم سمت عجبه با

 .اندازم یم تخت یرو را است تر مناسب نظرم به که ییها

 کردنش پر مشغول و کشم یم رونیب تختم ریز از را چمدان

 .شوم یم

 یم نگاه حرکاتم به و شود یم اتاقم وارد مبهوت و مات فرهاد

 :پرسد یم بعد یکم کند،

 ؟یکن یم چکار یدار-
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 :میگو یم شتاب با

 یم ترک تورو نطوریهم و خونه نیا دارم ست؟ین مشخص-

 !کنم

 !یبکن کارو نیا یندار حق تو-

 :میگو یم و زنم یم زل او به نیخشمگ

 وارد یداشت حق ؟یبش ات خونده دختر عاشق یداشت حق تو-

 حرف حقوق و حق از ؟یکن یباز عشق باهاش تا یبش اتاقش

 ادامه رفتارو نیا یوقت تا!فرهاد یمون ینم جواب یب که نزن

 در تو ترس از شب تونم ینم بمونم، نجایا تونم ینم من یبد

 نم،یبب کابوس و باشم داشته استرس همش و کنم قفل اتاقمو

 !بفهم نویا تونم، ینم ؟یکن یم درک ؟یفهم یم

 شوم خارج اتاق از خواهم یم و رمیگ یم دست به را چمدان

 ...شود یم راهم سد و کند یم علم قد مقابلم که
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 نگاه شده، سد مقابلم درست حاال که اش نهیس به زنان نفس

 .فشارم یم هم به دندان و کنم یم

 !برم خوام یم کنار برو-

 :کند یم زمزمه

 !ذارم ینم من اما-

 :میگو یم یکفر

 دونستم، یم خودم پدر یزمان هی رو تو... ههه ؟یذار ینم-

 حاال یول دادم، یم تیاهم هات گفته به که بود اونجا فقط

 !یندار یتفاوت چیه بهیغر هی با برام

 میها لب یرو و گذراند یم نظر از را صورتم کل نگاهش

 .شود یم متوقف

 جلو که نیهم و ردیگ یم دستش دو هر با را صورتم ناگهان

 را چمدان خشم با دهد، انجام را زشت حرکت آن باز تا دیآ یم
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 و فشارم یم اش نهیس یرو را دستانم نفرت با و کنم یم رها

 حرفها نیا از تر یقو اما کنم، دور خودم از را او کنم یم یسع

 لیما خودش سمت مرا و گذاشته گردنم پشت را دستش ست،

 خواهد یم لبانش که نیهم و رسد ینم او به زورم کند، یم

 که کنم یم کج سر و زنم یم غیج ردیبگ قرار میها لب یرو

 خشم با چنان رد،یگ یم یجا ام گونه یرو سوزانش یها لب

 یم بهم دارد حالم که زند یم بوسه گردنم و صورت به ولع و

 !است آور عذاب هم موضوع نیا به کردن فکر یحت خورد،

! شود دهیبوس طور نیا پدرش توسط دختر کی بکن را فکرش

 ام هیگر تا نمانده یزیچ است، زیانگ نفرت واقعا تصورش

 را دستانم و زنم یم شیپا به یمحکم لگد کفشم با که ردیبگ

 و شود یم جدا من از باالخره تا کوبم یم اش نهیس به فشار با

 نفس که یحال در کند، یم برخورد سر پشت وارید به محکم

 :زنمیم ادیفر بغض و نفرت با زنم یم نفس

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 بدم اد،یم بدم ازت دم،ید که یهست یآدم نیتر آشغال تو-

 !جهنم به برو... ادیم

 خانه از هم بعد و اتاق از و رمیگ یم دست را چمدانم هیگر با و

 .کنم یم فرار

 نیتر رحم یب با داشتم که یکس تنها! بد یلیخ است، بد حالم

 تنها واقعا گرید حاال افتاد، چشمم از کرد حقم در که یکار

 .هستم

 از لنزم تا نمانده یزیچ چون زمینر اشک گرید کنم یم یسع

 یم بر را ام گذاشته بمیج داخل که یکارت د،یایب رونیب چشمم

 شیرو که شوم، یم رهیخ نیا به نمناک ییها چشم با و دارم

 :است نوشته

 !انفریک حسام
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 رمیبگ تماس ترسم یم فرستم، یم شماره نیا به یاس ام اس

 شیبرا پس شود، کردنم هیگر متوجه میصدا یگرفتگ از و

 :کنم یم پیتا

 !سارا دنبالم، یایب ستین یازین ام،یم خودم من-

 حسام خورد، یم زنگ لمیموبا که نگذشته یا قهیدق هنوز

 :دهم یم جواب ناچار و کنم یم صاف را میصدا است،

 الو؟-

 ؟ییکجا تو دنبالت، امیم دارم من زمیعز سارا-

 .امیم خودم ستین یازین-

 .راهم تو باش منتظر-

 :میگو یم ناچار به و کنم یم یپوف

 .شدم ادهیپ که همونجا ایب پس-

 .امیم دارم یاوک-
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 یکم رسانم، یم بودم گفته که یمکان به را خود یناخوش با

 را چمدانم رسد، یم حسام یخودرو که نیا تا کشم یم انتظار

 یم جلو یصندل خودم و دهم یم یجا عقب یصندل یرو

 :دهد یم جواب که دهم یم سالم نم،ینش

 چطوره؟ حالت سالم،-

 :میگو یم روراست و رک

 خونه؟ میبر لیدل دنیپرس بدون شهیم ستم،ین خوب-

 خودم به حسام نگاه متوجه اما شوم، یم رهیخ رو به رو به

 :پرسد یم و کند یم حرکت یآرام به هستم،

 افتاده؟ یاتفاق دوستت واسه-

 و شود یم منظورم متوجه که کنم یم نگاهش یطلبکار با

 :دیگو یم یفور

 .زنم ینم یحرف گهید باشه د،یببخش اوه-
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 سوزد، یم حالش به دلم دوزد، یم مقابل به را نگاهش دلخور

 و کنم هم سر دروغ شیبرا بخواهم که ستمین یتیموقع در اما

 که شده، تموم گران قدر آن میبرا فرهاد حرکت بتراشم، لیدل

 !زند یم سوز قلبم درون بد حال نیا ها مدت تا

 خانه به زند، ینم یحرف گرید بود داده که یقول طبق حسام

 دستم از که رمیبگ دست را چمدانم خواهم یم میرس یم که

 متعجب افتد، یم راه به یحرف چیه بدون و کشد یم

 چشمانم شوم، یم خانه وارد همراهش و کنم یم شیتماشا

 حرکت طور نیهم و گناه بار از قلبم و سوزد یم یحساب

 .کند یم ینیسنگ فرهاد ستیناشا

 سالم یآرام به که هستند منینش سالن داخل یهست و نینسر

 .دهم یم
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 چمدانم دنید از و دهند یم را جوابم باز ییرو با دو هر

 یم و کنم یم تشکر ند،یگو یم آمد خوش من به مهربانانه

 :میگو

 .ریبخ شب بخوابم، رمیم اجازتون با ام، خسته د،یببخش منو-

 ام زده که یحرف و ناراحتم ی چهره از دو هر یهست و نینسر

 :دهند یم جواب لبخند با اما کنند، یم تعجب

 .باش راحت هیحرف چه نیا-

 حسام به خطاب را نینسر یصدا که روم یم باال ها پله از

 :شنوم یم

 د،یرس ینم نظر به خوب سارا حال جان؟ حسام شده یزیچ-

 افتاده؟ یاتفاق

 :دهد یم جواب حسام
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 ستین خوب بابا حال دیشن که عصر از دونم،ینم یادیز زیچ-

 تنها دیبذار بود، ناراحت نمیماش یتو شد، دپرس مقدار هی

 !افتاده اش خانواده ادی به حتما باشه،

 :دیگو یم یدلسوز با یهست که ستمیا یم ها پله یرو تعلل با

 !براش رمیبم یاله سخته، یلیخ داره، حق-

 ریز را لبم و ردیگ یم بغضم خانواده نیا یمهربان از اراده یب

 .کنم یم له دندان

  

3 

 یم هم به را در و روم یم اند داده من به که یاتاق به بغض با

 یم یرونیب را لمیموبا و نمینش یم تخت از یا گوشه کوبم،

 یم پاسخ که نیهم و رمیگ یم تماس مارستانیب با آورم،
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 یچند پرسم، یم را حالش و دهم یم را سارا مشخصات دهند

 :رسد یم گوشم به پرستار یصدا تا گذرد یم

 !هستند کما تو هنوز نکردند، یرییتغ صبح از-

 با خورد، یم اتاق در به یا تقه که زدیخ یم بر نهادم از آه

 سپس کشم، یم یقیعم نفس و کنم یم قطع را تماس هول

 :میگو یم

 !دییبفرما-

 :دیگو یم و شود یم اتاق وارد چمدانم با حسام

 !آوردم چمدونتو-

 !ممنونم-

 !ریبخ شب ذارم، یم تنهات گه،ید خب نکردمو یکار-

 :کنم یم زمزمه و بندم یم چشم

 !کن صبر لحظه هی-
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 شوم یم بلند دوزد، یم من به را نگاهش و گردد یم بر سمتم

 .ستمیا یم مقابلش و

 یلیخ حتما ،یشد دلخور رفتارم بابت دونم یم حسام-

 نه؟ بود، شده چم یبدون یکنجکاو

 :دهد یم جواب و دهد یم تکان یسر

 !نیهم شدم، نگرانت فقط من زم،یعز نه-

 :میگو یم و زنم یم یحال یب لبخند

 شد باعث اومده شیپ برام که یاناتیجر ،یبد حق بهم دیبا-

 بد دوستم، تصادف نم،یوالد مرگ باشم، گرفته یکم امشب

 پر تمیظرف کنم یم احساس راستش خسرو، عمو شدن حال

 !شده

 و کند یم باز را آغوشش رانهیغافلگ یلیخ و دیآ یم جلو حسام

 کنم، ینم یحرکت چیه فشارد، یم خودش به مرا محکم

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 کنار را شیصدا بود، ینیب شیپ قابل ریغ یحساب حرکتش

 :شنوم یم گوشم

 دلت تو آب ذارم ینم گهید کنارتم، من دم،یم حق بهت-

 !بخوره تکون

 را خودم عجله با رد،یگ یم بر در را وجودم کل وجدان عذاب

 .روم یم تخت سمت او به پشت و کشم یم کنار

 !کن خاموش چراغو لطفا خوابم، یم گهید من-

 با شده، ریغافلگ یحساب من حرکت نیا از انگار که حسام

 یم میتنها سپس کند یم را گفتم که یکار تعلل، یکم

 .گذارد

 تماس است یبستر سارا که یمارستانیب با مجدد بعد روز صبح

 .شنوم یم را گذشته شب یها حرف همان باز و رمیگ یم
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 مخمصه نیا از او کمک به تا دیایب هوش به زودتر سارا کاش

 ...اما م،یایب رونیب

 گفتن ییتوانا من لرزد، یم پشتم کنم یم فکر که عواقبش به

 !ندارم هم سارا به را قتیحق

 نامزد عنوان به را خودم که شد خواهد متنفر من از چقدر

 من حرکت از باشد او یجا یکس هر مسلما! زدم جا حسام

 یم مشکلتر برابر هزار کارم لحظه هر کند، یم نفرت احساس

 کنم؟ نگاه شان صورت به توانم یم طور چه شود،

 گفتن با فقط هم آن ساختم، خودم یبرا یمشکل عجب آه

 !قتیحق نگفتن ای و دروغ کی

 چه هر ندارم، یزندگ یبرا را ییجا گرید که من چه؟ خودم اما

 نیهم تنها پرداختم، مارستانیب به داشتم انداز پس پول

 .است فمیک داخل گرفتم نیراب از شبید که یمقدار
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 میپا نکند رییتغ قبل شکل به تا گفتم فرهاد به شبید نیهم

 .گذارم ینم آنجا را

 نیا یبرا دارم دوست ایخدا هستم، پناه یب دختر کی من حاال

 .زمیبر اشک ها ساعت مزخرفم حال

 !ام چارهیب چقدر

 یم نهیآ به را ام نشسته اشک به چشمان و کنم یم بغض

 یرو را لنزم بد حال نیهم با گذاشتم، یم لنز دیبا دوزم،

 میصدا خورد، یم اتاق در به یا ضربه که گذارم یم چشمانم

 :دهم یم جواب و کنم یم صاف را

 بله؟-

 یم وارد دارد، لب یرو یحال یب لبخند که یحال در خسرو

 یم فرو را بغضم نشده، روبراه حالش کامال هنوز انگار شود،

 .روم یم استقبالش به و خورم
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 !تون دنید امیب بود من ی فهیوظ-

 دارد قرار اتاق در که یا کاناپه یرو و کند یم نگاهم مهربان

 :پرسم یم و رمیگ یم یجا کنارش ند،ینش یم

 ن؟یبهتر-

 یم جواب و کشد یم بلندم یموها یرو را نوازشش دست

 :دهد

 چندان حالت شبید دمیشن ؟یبهتر ؟یچ تو زم،یعز خوبم-

 !نبوده خوب

 خسرو که یحال در و اندازم یم نییپا را سرم عذاب احساس با

 :دهم یم جواب دانم، یم کینزد خودم به اریبس را

 شما فهمم یم یوقت اما گفتم، دروغ خوبم بگم دونم، ینم-

 .شهیم گرم دلم د،یقائل ارزش برام نقدریا

 :زنم یم شیصدا بار نیاول یبرا
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 ن؟یدیم من به یقول هی... خسرو عمو-

 :دهد یم پاسخ تعلل یا لحظه بدون

 !زمیعز حتما-

 درون و رمیگ یم دست در را اش دهیچروک یها دست

 :میگو یم لرزان ییصدا با زنم، یم زل چشمانش

 نیدیم قول ن؟یباش داشته هوامو یطیشرا هر در نیدیم قول-

 !دخترتونم منم نیکن فکر ن؟ینذار تنهام

 :دهم یم ادامه لرزد یم بغض از ام چانه که یحال در

 !تنها یلیخ خسرو، عمو تنهام یلیخ من آخه-

 به مرا یسخت به که چکد یم ام گونه یرو یاشک قطره

 :دیگو یم یمهربان با و کشد یم آغوش

 !یدار رو برادرت ،یدار مارو دخترم، یستین تنها تو-

 برادر؟: پرسم یم خودم از متعجب هیگر انیم
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 !بودم کرده فراموش کامال داشت، هم برادر کی سارا آه

 :دهد یم ادامه خسرو

 !دمیم قول بهت ،یهست من دختر یطیشرا هر در تو درضمن-

 نیا چقدر کنم، یم شیتماشا مهر با و زنم یم لبخند اراده یب

 !ست یداشتن دوست چقدر ند،ینش یم دلم به مرد

 به خسرو عمو یجا به ظاهرا نبود، حسام از یخبر امروز

 عمو با حسام گفت یم نینسر که طور نیا است، رفته شرکت

 .کند یم کار

 با است شکسته هم شیپا که ام یالیخ دوست با رابطه در

 دختر لقب و کند یم موافقت او  کنم یم صحبت خسرو

 یم من به را مهربان

 نیا یبرا دروغ چقدر ایخدا شوم، یم شرمنده یحساب که دهد

 !بافم یم خانواده
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*** 

 رسانم، یم کالب به را خودم یتاکس کی با که است عصر

 :دیگو یم نیراب شوم اتاقم وارد که نیا از قبل

 همونو ده،یجد گذاشتم، کمد داخل برات یعرب لباس هی-

 !بپوش

 کمد در یکنجکاو با شوم، یم اتاق وارد و دهم یم تکان سر

 یم رهیخ کند یم یدلبر مقابلم که یلباس به و کنم یم باز را

 .شوم

 !ام گفته کم میبگو یچ هر است، معرکه

 رنگ یمشک براق یها پولک از پر که یرنگ یمشک لباس

 یلیخ باست،یز یلیخ دارد، بلند دامن کی و تنه مین کی است،

 !ادیز
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 پلک پشت شوم، یم مشغول و نمینش یم شمیآرا زیم یپا

 یباق کمک با و کشم یم یمشک یا نقره ی هیسا را میها

 یکیبار خط کنم، یم تر بلند و یمشک را میها مژه ها ابزار

 یم میها لب یرو سرخ لب رژ کی و کشم یم پلکم پشت

 یم نشان تر برجسته و دهم یم رنگ را میها گونه کشم،

 .دهم

 کفش کنم یم تن را لباس اطیاحت با است، لباس نوبت حاال

 یم یقد نهیآ مقابل خرامان کنم، یم پا را براقم یمشک یها

 .زنم یم لبخند خودم دنید از و روم

 .ام شده تر جذاب گذشته یشبها از میبگو جرات به دیشا

 خارج اتاق از و کنم یم رها شانه یرو را ام خورده فر یموها

 .شوم یم
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 اش شانه یرو که است من به پشتش روم، یم نیراب سمت

 نیتحس روحش، یب نگاه گردد یم بر که نیهم زنم، یم

 :میگو یم که شود یم زیبرانگ

 !یا قهیسل خوش نقدر یا دونستم ینم-

 ی ضربه با را اش مانده باز دهان کنم، یم اشاره لباس به و

 :میگو یم و بندم یم دستم

 !یشد ها وونهید نیع بابا، ببند-

 :دهد یم جواب است مبهوت من ی ضربه از که یحال در

 !نیبب حاال شن،یم وونهید من نیع همه امشب-

 :میگو یم طنتیش با

 کنم؟ شون وونهید شتریب نیا از یدار دوست-

 .زند یم برق چشمانش

 !شهیم شلوغتر و معروفتر کالبم چون ،یلیخ که من-
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 .دهم یم تکان سر یلوند با

 !باش زمیسورپرا منتظر بگم دیبا پس باشه،-

 .روم یم گاهیجا سمت خرامان و زنم یم یچشمک

  

 با هماهنگ شود، یم پخش کیموز من، کوچک ی اشاره با

 روم، یم جلو و دهم یم کمرم به یزیر لرزش کیموز ضرب

 .کنم یم یدلبر میموها با یگاه و دهم یم حرکت را دستانم

 افتد، یم افهیق خوش و مرموز جوان مرد همان به چشمم

 از کند، یم نگاهم تفاوت یب و زده اش چانه ریز را دستش

 دنمیرقص نوع نیا یبرا همه رد،یگ یم حرصم الشیخیب نگاه

 ...او اما کردند یم شلوغ جانیه با

 !کند یم تماشا را ساده و یمعمول ی برنامه کی که انگار
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 کتم تو نگاه نیا که که ییجا آن از و فشارم یم هم به دندان

 به و میآ یم نییپا مقابل پله چند از رقص حالت با رفت، ینم

 کارم نیا با روم، یم است تیجمع از پر که ییزهایم انیم

 اقیاشت با ن؛یراب کند، یم کر را گوشم سوت و قیتشو یصدا

 هر کنار آمده، خوشش کارم نیا از حتما و کند یم نگاهم

 با ها نگاه رقصم، یم یلوند و عشوه با روم، یم که یزیم

 یبرا را شان دست ها یبعض اند، شده دوخته من به جانیه

 رمیگ یم فاصله رقص حالت به که آورند یم جلو کردنم لمس

 .روم یم یگرید زیم سمت و

 نیهم به متعلق که یزیم رسم، یم زیم نیآخر به باالخره

 !است بیعج مرد

 یم و دهم یم حرکت موج حالت به بدنم کنار را دستانم

 کمرم خیم نگاهش که یحال در و ستمیا یم کنارش چرخم،

 ییها تکان تا کنم یم خرج را ام ییتوانا تمام است شده
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 باال یآرام به کمرم از نگاهش. بدهم کمرم به بایز و منظم

 رهیخ نگاه به یچشمک ماند، یم ثابت چشمانم یرو و دیآ یم

 ما سمت به ها نگاه ی همه زنم، یم لبخند و زنم یم اش

 سرم یرو اسکناس یا دسته و دیآ یم جلو یمرد که دهیچرخ

 یم خم آهنگ با هماهنگ مرد، حرکت به توجه یب زد،یر یم

 با زد،یبر صورتم یرو شدت با میموها شود یم باعث که شوم

 صورت به میموها نوک که رمیگ یم باال را سرم حرکت کی

 یم شانیپر سرم پشت سپس و خورد یم جذاب مرد نیا

 موقع ماند، یم ثابت گردنم یبرهنگ یرو ماتش نگاه شوند،

 نگاهش بود، شده دهید بدنم لباسم بودن باز لیدل به شدن خم

 از رقصم یم که طور نیهم که دوزد یم چشمانم به باز را

 .گردم یم باز گاهیجا یرو به و گذرم یم زهایم نیب
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 صورتش نم،یبب را  حالتش تا دوزم یم مرد به مجدد را نگاهم

 ینم بر من از نگاه جذاب ییها چشم با و شده سرخ یحساب

 !است گرفته گر درون از یحساب که است مشخص دارد،

 زنم یم یچرخ گرفته قرار رمیتاث تحت که نیا از خوشحال

 .رسد یم انیپا به کیموز که

 طرف به و میآ یم نییپا ها پله از بخش تیرضا یلبخند با

 :دیگو یم اقیاشت با و دیآ یم دنبالم به نیراب که روم یم اتاقم

 زمیسورپرا واقعا بود، رینظیب ربکا، یترکوند سالنو یوا-

 !یکرد

 من که برو حاال! زنم ینم رو یحرف یخودیب من که، گفتم-

 .دارم عجله

 :میگو یم ذوق با و ستمیا یم نهیآ مقابل نیراب رفتن از بعد

 !نمیبب مغرورش یچشا تو نویتحس برق تونستم باالخره-
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 از طور آن یوقت داشت، یبرنم من از چشم آنطور یوقت

 !بود شده داغ جانیه

 لباس نیا شدت به کنم، یم نگاه ام چهره به و زنم یم لبخند

 .دارم دوست را بایز

 محکم که یطور شود، یم باز شدت به اتاق در لحظه نیهم

 وارد که یشخص و در به وحشت با کند، یم برخورد وارید با

 ماند، یم باز تعجب شدت از دهانم و کنم یم نگاه است شده

 کند؟ یم چکار نجایا او

 یم گر شود، یم یتداع میبرا بد خاطرات هم باز دنشید با

 و شود یم مشت دستانم دوزم، یم نگاه شیپا سرتا به و رمیگ

 :زنمیم ادیفر تیعصبان و خشم با

 ؟یکن ینم ولم چرا من؟ از یخوا یم یچ ؟یاومد چرا-
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 یم میتماشا مبهوت و مات شنود، ینم را میصدا اصال انگار

 :دیگو یم آخر در و کند

 !یشد قشنگ چه-

 :میگو یم قبل از تر یجر

 از که یومدین راهو همه نیا مسلما ؟یدار چکار نجایا گمیم-

 نه؟ ،یکن فیتعر من

 گرید نه، یوا بندد، یم سرش پشت را در و دیآ یم جلو

 جلو مانع دستم با شود، تکرار ها صحنه آن ندارم دوست

 :زنم یم داد و شوم یم آمدنش

 !این جلو-

 :دیگو یم هراسانم نگاه ی رهیخ

 برگردونمت اومدم شده، تنگ برات دلم من زمیعز کتای-

 .خونه
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 .زنم یم زل شیها قدم و او به ترس با

 ذارم، ینم اونجا پامو من ندارم، خونه اسم به ییجا گهید من-

 ،یبد عذابم کارات و حرفا با تو خوام ینم گهید بسه، گهید

 سپرد، تو به منو نیهم واسه بود کرده نانیاطم تو به من مادر

 !یکرد ینامرد فرهاد، یکرد ینامرد تو ؟یکرد چکار تو اما

 خوشبختت من م،یکن یزندگ هم با ایب کتا،ی نزن حرفو نیا-

 !کنم یم

 :زنم یم ادیفر انزجار با

 یزیچ خوام ینم شو خفه خوام، ینم رو یخوشبخت اون من-

 هم لحظه کی یحت خوام ینم گهید برو، نجایا از بشنوم،

 !فتهیب بهت چشمم

 .شود یم اتاق وارد نیراب و شود یم باز اتاق در لحظه نیهم

 شده؟ یزیچ خبره؟ چه-
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 :میگو یم ملتمسانه

 !ببرش کنم یم خواهش ن،یراب رونیب ببرش-

 یم فرهاد به رو یدودل با و کند یم نگاهم متعجب نیراب

 :دیگو

 !یبذار تنهاش بهتره فرهاد، است خسته االن اون-

 یم من به ینگاه فرهاد است، خبر یب فرهاد موضوع از نیراب

 :دیگو یم و اندازد

 تو ،یبد ادامه کارات نیا به ذارم یم نکن فکر اما رم،یم من-

 !من شیپ یبرگرد دیبا

 یم جا ختهیر بهم یاعصاب با را من و رود یم رونیب اتاق از

 :پرسد یم تعجب با نیراب گذارد،

 ؟یرینم خونه تو مگه-
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 یب با پس ندارم، را نیراب یکنجکاو حوصله نیب نیا

 :میگو یم یحوصلگ

 ؟یبذار تنهام شهیم-

 نیهم شود، یم خارج اتاق از و کند یم ینگاه یدلخور با

 کنم، یم نگاه اش صفحه به خورد، یم زنگ لمیموبا لحظه

 .است حسام

 !بشر نیا ردیگ یم تماس موقع یب عجب

 :دهم یم جواب و کشم یم یقیعم نفس یحوصلگ یب با

 حسام؟ بله-

 !یکرد رید ؟ییکجا جان، سارا سالم-

 :دهم یم جواب و کشم یم یقیعم نفس

 .شد رید دیببخش ام،یم دارم سالم،-

 !دنبالت امیم-
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 !بعد تا ام،یم دارم ست،ین الزم نه-

 کنم، یم ضیتعو را لباسم عجله با و کنم یم قطع را تماس

 یم میها چشم یرو را لنزم و میشو یم را صورتم شیآرا

 .گذارم

 مرموز مرد همان به نگاهم میآ یم رونیب کالب از که نیهم

 انگار و زده هیتک ییبایز رنگ اهیس لیاتومب به که افتد یم

 .کشد یم را یکس انتظار

 یم نگاهم یکم چرخد، ین من طرف به نگاهش لحظه نیهم

 نگاهش دوباره اما چرخاند، یم مخالف سمت را سرش و کند

 کرده زیر را چشمانش شود، یم دوخته من سمت به تعجب با

 نیا که شده رمییتغ متوجه انگار کند، یم میتماشا دقت با و

 .کند یم میتماشا دقت با طور

 راه به و شوم یم میتسل من آخر در که میا رهیخ هم به هردو

 احساس هم سر پشت از یحت را نگاهش ینیسنگ اما افتم، یم
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 را یلیاتومب حضور که ام نرفته شتریب قدم چند هنوز کنم، یم

 کنم، یم نگاهش یکنجکاو با کنم، یم احساس کنارم در

 :دیگو یم یفرانسو به که است خودش

 !برسونمت تونم یم شو، سوار ایب-

 یم لطف حقم در دارد انگار دهد،یم هم دستور! یغرور عجب

 !کند

 :شنوم یم را شیصدا باز که رمیگ یم رو یدیشد اخم با

 شد؟ یچ حاال ،یزدیم له له واسم که کالب داخل-

 :میگو یم( یفارس)ام یمادر زبان به حرص با

 من واسه اونوقت مرد، یم واسم داشت خودش مردک! له له-

 !هست یک که انگار! ذارهیم کالس

 کند، یم میتماشا باز دهان با نمیب یم که کنم یم نگاهش

 !زدم حرف که است یزبان چه نیا دیگو یم خودش با حتما
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 نیا و بزنم حرف یفارس زبان به توانم یم که است خوب چه

 !کنم متعجب را ها

 مرد به رو یفرانسو زبان به و زنم یم یزیآم تمسخر لبخند

 :میگو یم

 رد برو ،یزن یم له له من واسه یدار تو که حاضر حال در-

 !مردک کارت

 :دیگو یم و کند یم من به یا یجد نگاه

 به ا،ین که یاینم زنم، ینم له له هرکاره دختر هی واسه من-

 !درک

 مثل و رود یم هوا به شیها کیالست غیج یصدا چنان و

 یم گرد ینعلبک کی قدر چشمانم که گذرد یم مقابلم از جت

 .شود
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 یم مشت را دستانم تیعصبان با و فشارم یم هم به دندان

 :زنم یم ادیفر حرص با کنم،

 !کنم یم نابودت نرسه، بهت دستم مگه ،یعوض آشغال-

 و بد یکل خانه تا که شده تمام گران میبرا حرف نیا یحد تا

 .کنم یم مرد آن نثار راهیب

** 

 یخوشحال با و دیآ یم استقبالم به حسام رسم، یم که خانه به

 :دیگو یم

 !زمیعز یاومد خوش-

 :میگو یم و زنم یم لبخند اجبار به

 .شد رید اگه ببخش ممنونم،-
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 پشت از محکم را چشانم و ردیگ یم قرار سرم پشت کبارهی به

 گذارم یم دستانش یرو را دستم و شوم یم شوکه رد،یگ یم

 :پرسم یم و

 ؟یکن یم هیچ کارا نیا حسام-

 :دیگو یم و خندد یم پروا یب

 .یفهم یم خودت جلو برو-

 از بردار دستتو نم،یب ینم رو ییجا که من ؟یگیم یدار یچ-

 .چشام یرو

 یم یشاد با یخونسرد نیع در او و هستم یکفر یحساب من

 :دیگو

 !دارم هواتو من جلو برو خوب، دختر نکن یلجباز-

 شب یلیخ ندارم، را ها یباز لوس نیا ی حوصله اصال ایخدا

 !شده من ی لهیپ طور نیا هم حسام که ام داشته یخوب
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 جلو یکم کند، یم تمیهدا حسام و افتم یم راه به یلیم یب با

 ناگهان م،یا شده منینش داخل که شوم یم متوجه م،یرو یم

 :کند یم زمزمه گوشم کنار و ستدیا یم حسام

 ...سه... دو... کی کن، باز چشماتو من شمارش با-

 با را چشمانم رود، یم کنار چشمم یرو از دستانش که نیهم

 یم را خانه دست و غیج یصدا ناگهان که کنم یم باز حرص

 .ترکاند

 درون که یبادکنک یهست شوم، یم رهیخ مقابلم به تعجب با

 :دیگو یم یخوشحال با و ترکاند یم را دارد دست

 یلیخ م،یگرفت جشن خودمون شیپ حضورت یبرا ما سارا-

 !یهست نجایا تو که میخوشحال

 هم خسرو و نینسر رد،یگ یم بغلم دیآ یم جلو یمهربان با و

 .کنند یم یم نگاهم زنان لبخند
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 آدم کی یبرا! اند گرفته جشن من یبرا ها نیا من، یخدا

 !بهیغر

 :میگو یم و زنم یم ینیغمگ لبخند رتیح در

 !ممنونم تون همه از ن،یکرد رمیغافلگ یلیخ-

 گونه هم حسام که شان بوسم یم یکی یکی و روم یم جلو و

 :دیگو یم و آورد یم جلو را اش

 ؟یچ من پس-

 یم خود منتظر را ها نگاه یوقت و کنم یم پا آن و پا نیا یکم

 به را اش گونه و ستمیا یم میپا پنجه یرو باالجبار نم،یب

 .بوسم یم ینرم

 .دوست کی مثل من، یبرا بود نیراب مثل حسام

 شود یم خم هم او ناگهان و دهد یم لمیتحو یلبخند حسام

 که یکار از اول رد،یگ یم ام گونه از عیسر ی بوسه کی و
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 یصدا با همه که کشد ینم یطول اما کنم یم تعجب کرده

 .میخند یم حرکتش نیا به بلند

 حضور اما گذرانم، یم انفریک خانواده کنار در را یخوب شب

 مدت کوتاه را یخوش نیا ادمی و دل در سارا لحظه به لحظه

 .زند یم جوانه قلبم ی گوشه در پنهان یغم و کند یم

 نظر در یا هیهد میبرا کدام هر و پخته کیک میبرا نینسر

 .لرزد یم شان یمهربان نیا بابت دلم ته واقعا که اند گرفته

 از دلم هم باز اما اند کرده سارا یبرا را ها نیا تمام دانم یم

 .شود یم شاد شان قشنگ حس نیا

 است، گرفته جواهر یبایز ست کی میبرا خسرو عمو

 دهد، یم هیهد من به بایز ساعت کی ن؛ینسر همسرش،

 که بزرگ باکس کی دارم، دوست یلیخ را یهست یکادو

 و است، رنگارنگ و خوشگل یها خواب لباس از پر داخلش

 !شوم پکر یحساب شود یم باعث که حسام یکادو اما
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 یرو قرارم یب نگاه و کنم یم باز را کیکوچ ی جعبه

 ...ماند یم ثابت شیمحتوا

 ...است انگشتر کی

 داد؟ یم یمعن چه نیا

 !حسام به گرمید چشم و است انگشتر به چشمم کی

 :میگو یم لرزان ییصدا با

 ه؟یچ نیا-

 :دهد یم جواب و زند یم یخجل لبخند حسام

 !زمیعز نامزد واسه ینامزد ی حلقه هی-

 !است فاجعه اوج گرید نیا ماند، یم باز دهانم اراده یب

 متعلق حلقه نیا ،یبود نگرفته را حلقه نیا حاال کاش حسام

 حلقه نیا شود، سارا انگشت داخل دیبا نیا ست،ین من به
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 پست قدر نیا که یمن یبرا نه! من یبرا نه ساراست، یبرا

 !ام گرفته یباز به را شما یتمام که یمن هستم،

 :آورد یم خودم به مرا نینسر یصدا لحظه نیهم

 !دستش بنداز جان؟ حسام یهست یچ منتظر-

 شود، من انگشت وارد حلقه نیا ندارم دوست عنوان چیه به

 به را چپم دست لبخند با حسام کنم، چکار دیبا دانم ینم

 انگشتم درون را حلقه خواهد یم که نیهم و گرفته دست

 بد حالم رقصد، یم چشمانم مقابل سارا نزار ی چهره اندازد،یب

 .فشارد یم را میگلو بغض و شود یم

 یم و کشم یم پس حسام دست از شدت با را دستم ناگهان

 :میگو

 !کنم قبول رو حلقه نیا تونم ینم من-
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 ییابروها با خورده، کهی من العمل عکس از یحساب که حسام

 :پرسد یم متعجب نینسر که کند یم نگاهم رفته باال

 زم؟یعز چرا-

 یم منتظر، یچشمان با همه بدهم، یجواب چه دانم ینم ایخدا

 آوردن ادی به با ناگهان که بدانند را مخالفتم لیدل خواهند

 :میگو یم یموضوع

 آخه بشناسم، حسامو شتریب دمیم حیترج من جون، نینسر-

 االن م،یدونست یم همو اخالق یبچگ زمان فقط حسام و من

 یوقت هی واسه دیبذار ستین بهتر م،یکرد رییتغ م،یشد بزرگ

 داشته حضور بتونه برادرم... هم میبشناس شتریب همو ما هم که

 باشه؟

 !بود؟ چه سارا برادر اسم ایخدا

 :دیگو یم حرفم بند پشت یهست
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 !شهینم که برادرش بدون ساراست، با حق-

 :کند یم دییتا هم خسرو

 همو اخالق مقدار هی ها بچه بهتره گه،یم درست سارا-

 .بشناسن

 یم دستانش درون را دستم و دیآ یم جلو لبخند با نینسر

 .ردیگ

 تر راحت میخواست فقط ما زم،یعز یراحت تو که طور هر-

 !نیهم ن،یباش

 :دهم یم جواب سپس بزنم، لبخند کنم یم یسع

 برادرم حضور در دمیم حیترج من اما جون، نینسر ممنونم-

 .بشه دستم حلقه نیا

 .دهد یم تکان سر نینسر

 .نداره یاشکال چیه زم،یعز باشه-
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 !گذشت ریخ به خداراشکر کشم، یم یراحت نفس

 به و برده ماتش کنم، یم نگاه حسام به و گزم یم لب مردد

 هزار با هم او است؟ کرده یگناه چه او آخر است، رهیخ من

 !بود کرده هیته را حلقه نیا دیام

** 

 نیا دیبا شوم، یم اتاق وارد و میآ یم باال میکادوها با همراه

 هوش به سارا زمان هر که بگذارم یمناسب یجا را ها کادو

 کمتر را دلم عذاب دارم یسع افکار نیا با بدهم، لشیتحو آمد

 !کنم

 یم وارد و خواهد یم اجازه حسام که ام نبسته را اتاق در هنوز

 .شود
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 یمناسب یجا بعد تا گذارم یم شیآرا زیم یرو را کادوها

 یم و کنم یم نگاه حسام به سپس رم،یبگ نظر در شانیبرا

 :پرسم

 ؟یداشت یکار-

 ردیگ یم مقابلم را است دستش در هم هنوز که حلقه ی جعبه

 :پرسد یم یناراحت با و

 بندازم؟ دستت ینذاشت چرا-

 :دهم یم جواب و زنم یم یاجبار یلبخند

 !گفتم که علتشو خب-

 :دیگو یم یتند به

 بشه معلوم مون فیتکل که نیهم خاطر به تو کردم یم فکر-

 !جا نیا یاومد راهو همه نیا

 :میگو یم پته تته با و شود یم خی دستانم اراده یب
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 !بشناسمت شتریب تا اومدم... درسته... خب-

 .ردیگ یم جا شیابروها نیماب یظیغل اخم

 !یریگ ینم لمیتحو گهید سارا، یشد بهیغر-

 :میگو یم اضطراب با

 هیقض االن م،یبود بچه ما زمان اون ؟یگیم یدار یچ حسام-

 اون گهید ما شدم، عوض من ،یشد عوض تو کرده، فرق

 رییتغ م،یشد بزرگ... میستین گوشیباز و ساده یها بچه

 !یبد حق بهم دیبا... میکرد

 :دیگو یم طلبکارانه

 از که یکن درک نویا دینبا ؟یبد حق من به دینبا ؟یچ تو-

 نیب موضوع تر عیسر چه هر دارم آرزو دمتید دوباره یوقت

 دوست ،یبش خودم مال تو دارم دوست من بشه؟ یرسم مون

 تو اما ،یباش مهربونتر دارم دوست ،یباش راحت من با دارم
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 بابا خاطر واسه فقط تو نظرم به! سرد یلیخ سارا، یسرد یلیخ

 یم برخورد من از تر مهربون بابا با چون ،یاومد نجایا به

 به یوقت اما ،یهست با مامان با! همه با بگم دیبا اصال ،یکن

 !خی کوه هی یشیم ،یرسیم من

 ینم انتظار آرام حسام آن از راستش رود، یم باال میابروها

 .بکند خودش از یدفاع نیچن رفت

 :دهم یم حیتوض یقرار یب با

 ؟یدار یتوقع چه من از تو ،یکنیم اشتباه یدار تو حسام-

 از من یکرد فراموش کنم؟ معاشقه باهات یدار توقع

 ریغ برام تیمحرم از قبل تا زایچ طور نیا که اومدم یکشور

 !ممکنه؟

 دیبا اما زنم، یم و آورم یم کجا از هارا حرف نیا دانم ینم

 به من چون باشد، داشته من از یادیز توقع دینبا کنم، قانعش

 !بکنم سارا به یانتیخ ندارم دوست وجه چیه
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 :دیگو یم و زند یم زل چشمانم به حسام ناگهان

 رفتارا نیا و یاومد رانیا از تازه که ییتو چرا دونم ینم فقط-

 !یبکن لباسات و یروسر از دل یتونست چطور سخته، برات

 سرش پشت محکم را در و رود یم رونیب اتاقم از یناراحت با و

 .کوبد یم هم به

 یم میها لباس به ینگاه کبارهی به و مانده باز رتیح با دهانم

 چرم یمشک تنه مین آن یرو که یا قهوه تاپ کی کنم،

 رسد، یم نهیس ریز تا اش یبلند و است نیآست مین ام، دهیپوش

 یحساب که میبگو دیبا ،یا قهوه چسب و چرم شلوار کی با

 !ام زده گند

 !بودم نکرده توجه موضوع نیا به اصال گفت، یم راست او
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 داخل را یکس روم یم نییپا ها پله از یوقت بعد، روز صبح

 با یخانم که کشمیم سرک اطراف به متعجب نم،یب ینم خانه

 :دیگو یم افتد یم من به چشمش تا رنگ یگلبه یشنبدیپ

 !حاضره تون صبحونه دییبفرما-

 :پرسم یم لبخند با پس جاست، نیا خدمتکار او که فهمم یم

 ست؟ین خونه یکس-

 .دییبفرما گذاشتن، ادداشتی براتون خانم اما نه،-

 یم بازش و رمیگ یم دستش از که ردیگ یم سمتم یکاغذ

 :خوانم یم را نینسر خط دست کنم،

 از اومد، شیپ برام یکار گذاشتم، تنهات ببخش جان، سارا-

 .برگردم زود کنم یم یسع ر،یبگ یداشت ازین یزیچ هر زایال

 :میگو یم زایال به رو و گذارمیم زیم یرو را کاغذ

 د؟یاریب من یبرا یچا فنجون هی شهیم-
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 :دیگو یم و دهد یم تکان سر زایال

 د؟یدار لیم یچ ناهار یبرا حاال، نیهم چشم-

 :میگو یم و دهم یم باال شانه ریمتح

 !کن آماده یدار دوست یزیچ هر دونم، ینم-

 .رونیب دینر گرسنه د،یکن لیم صبحونه دییبفرما پس-

 :میگو یم کوتاه

 .امیم االن باشه-

 یمقدار خوردن از بعد پس بروم، سارا دنید به دارم میتصم

 به پوشم، یم یمناسب لباس و گردم یم بر اتاق به صبحانه

 .شوم یم خارج خانه از و دهم یم اطالع زایال

* 
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 او به که ییها دستگاه به و ستمیا یم یا شهیش درب پشت

 یم دگانمید به اشک اوضاعش از کنم، یم نگاه است، متصل

 :کنم یم زمزمه لرزان ییصدا با و ندینش

 !بمون زنده لطفا سارا؛-

 یم دعا شیبرا دلم در و کنم یم نگاهش اتاق در پشت یمدت

 .خوانم

 یم سارا تیوضع از و رمیگ یم را دکترش سراغ یساعت از بعد

 با که یحال در و دهد یم لمیتحو یزشت لبخند که پرسم

 :دهد یم جواب کند، یم براندازم یحساب چشمانش

 با قهوه هی نیبش ز،یعز یربکا ایب نکرده، یرییتغ تشیوضع-

 !میبخور هم

 :دهم یم جواب و اندازم یم او به یبد نگاه

 !جون دکتر یدار یخوش دلِ-
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 .شوم یم خارج اتاقش از عجله با و

 یم کز ادهیپ را خسرو ی خانه تا مارستانیب ریمس طول تمام

 چرا رد،یگ یم آتش دلم است، مشغول سارا به فکرم و کنم

 تا یعنی گفتم؟ دروغ چرا کشاندم؟ مخمصه نیا به را خودم

 هستم؟ خانواده نیا نیدروغ محبت ی تشنه من حد نیا

* 

 قهوه و میهست جمع منینش سالن داخل هم دور و است عصر

 .مینوش یم

 بابت است مشخص و رفته فرو خودش درون یحساب حسام؛

 آورم در دلش از دارم یسع است، دلخور من از شبید موضوع

 :پرسم یم و دارم یم بر را شکر ظرف پس

 کنم؟ نیریش تو قهوه یخوا یم-

 :دهد یم جواب کند نگاهم که نیا بدون
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 !خورم یم تلخ-

 آورد یم جلو را فنجانش خسرو که کنم یم رصدش نگاهم با

 :دیگو یم و

 !خورم یم نیریش من اما-

 :میگو یم و زمیر یم فنجانش داخل شکر یقاشق لبخند با

 !جون عمو دارم دوست شتریب نیریش منم-

 یم باال یا شانه که اندازد یم من به یمند گله نگاه حسام؛

 :میگو یم گوشش کنار و دهم

 ؟یکرد قهر ها بچه مثل-

 :دهد یم جواب آهسته من مثل

 ای یتون یم نمیبب ،یبکش نازمو کمی خوام یم کردم، قهر آره-

 !نه

 :میگو یم و اندازم یم باال ییابرو
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 االن؟ نیهم-

 !اتاقم ایب خواب وقت نه،-

 لحظه نیهم زنم، ینم یحرف و کنم یم گرد را چشمانم

 یم بلند ییصدا با نینسر که شود یم بلند تلفن زنگ یصدا

 :دیگو

 !بده جواب تلفنو لطفا زایال-

 یصدا که آورم در حسام دل از است قرار چطور کنم یم فکر

 .کنم نگاه او به متعجب شود یم باعث زایال

 !دارن کار شما با خانم سارا-

! ندارم را یکس که من رود، یم باال تعجب شدت از میابروها

 یم سارا اسم به مرا که است خط پشت یکس چه یعنی

 شناسد؟

 !شناسد ینم نام نیا به مرا یکس نفر چند نیا از ریغ آخر
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 :پرسم یم فراوان یتعجب با

 من؟ با-

 :دهد یم جواب زایال

 !هستن برادرتون خانم، بعله-

 :پرسم یم بلند ییصدا با

 برادرم؟-

 :دیگو یم من به رو خسرو که آورم در شاخ تا مانده کم

 تماس شرکت با سهند امروز زم،یعز بگم شد ادمی کل به اوه-

 بهش رو نجایا ی شماره منم شد، احوالت یایجو و گرفت

 .کنه صحبت باهات بتونه تا دادم

 :دیگو یم پدرش یها صحبت ادامه در حسام

 اما گرفته، تماس همراهتم تلفن و هتل با گفت یم سهند-

 !خاموشه لتمیموبا و زده بتیغ روزه چند گفته هتل
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 پس شده، وارد من به که یشوک شدت از تا نمانده یزیچ

 زوم من یرو همه منتظر نگاه کنم؟ چکار دیبا حاال افتم،یب

 !کنم صحبت زمیعز برادر با و بروم تا شده

 یم بلند سست ییپاها با و زده خی یحساب دستانم ایخدا یوا

 حسام به رو که شده ریکو هیشب یخشک شدت از میگلو شوم،

 :میگو یم

 لممیموبا و دادم پس رو هتل اتاق من کنه، یم اشتباه حتما-

 !روشنه

 :دیگو یم لبخند با یهست

 !ها شهیم قطع االن تلفنش منتظره، سهند زمیعز برو-

 !شود قطع تماس نیا تا است میخدا از من اتفاقا

 .رمیگ یم زایال از را یگوش و روم یم جلو لرزان ییها قدم با
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 یم فر انیک خانواده جمع به ینگاه دست به یگوش و مردد

 .کنند یم میتماشا لبخند با همه کنم،

 کنار را یگوش اجبار به لرزد، یم میصدا استرس شدت از

 :میگو یم آرام یلحن با و رمیگ یم گوشم

 الو؟-

 صحبت آهسته توانم یم تا پس کند، شک سهند خواهم ینم

 .ندهد صیتشخ سارا از را میصدا رنگ تا کنم یم

 :شود یم دهیشن جوان یمرد یصدا

 ؟یخودت سارا الو-

 .باشد مانهیصم برخوردم تا کنم یم تالش

 جان؟ سهند یخوب خودمم، آره-

 !کرده رییتغ صدات چقدر زم،یعز خوبم-

 !طوره نیهم هم تو یصدا آخه ،یشنویم ینجوریا تو نه نه-
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 ؟یراحت اونجا نمیبب بگو الیخیب خب-

 !دارن هوامو یلیخ اش خانواده و خسرو عمو آره،-

 امیم سفر هی و کنم یم کارامو منم نباش، نگران اصال-

 .شتیپ

 :میگو یم عجله با و شوم یم هول

 !ستین الزم نه، نه-

 و تو یبرا تا امیب گفت صبح خسرو عمو ؟یگیم یدار یچ-

 !میکن مشخص تونو فیتکل و میریبگ جشن حسام

 :میگو یم آهسته صحبتم، رجوع و رفع یبرا

 حسامو تا بگذره کمی دیبا من نکن، قبول تو یول گن،یم اونا-

 .بشناسم شتریب

 :شود یم متعجب لحنش

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 مگه کرده، رییتغ دتیعقا اونجا یرفت سارا؟ خوبه حالت-

 تونو ینامزد تا امیب و بکنم کارامو تر عیسر من ینگفت خودت

 م؟یکن یرسم

 با کنم، خراب را زیچ همه تا نمانده یزیچ گرید ایخدا یوا

 :میگو یم و رمیگ یم را ام یشانیپ یرو عرق اضطراب

 یم برات بعد شو لیدل حاال کرده، رییتغ نظرم... خب... خب-

 ؟یندار یکار جان سهند گهید خب گم،

 !کنم یم صحبت بهیغر آدم هی با کنم یم فکر دارم سارا-

 :پرسم یم ترس با

 به؟یغر چرا-

 !دتیعقا هم لحنت، هم کرده، رییتغ یلیخ صدات هم چون-

 :میگو یم جانیه با

 !خودمم خود من کن باور-
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 تاب مخت نساخته، بهت اونجا یهوا و آب زم،یعز دونم یم-

 !اول روز مثل یشیم ینیبب که منو! برداشته

 در دنیخند یادا اجبار به هم من خندد، یم بلند ییصدا با و

 :دیگو یم که آورم یم

 ؟یندار یکار شد، یطوالن تلفنم گهید خوب-

 :دهم یم جواب خواسته خدا از

 .خداحافظ نه-

 .خداحافظ باش، خودت مراقب-

 یزیچ که یحال در و گذارم یم شیجا سر را تلفن یگوش

 .کشم یم یراحت نفس افتم،یب پس تا نمانده

 !کردن یباز نقش یکس یجا است سخت چقدر

 منتظر یها چشم به ینگاه عرق سیخ و گلگون یا چهره با

 :میگو یم تند و کنم یم
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 !رمیبگ دوش رمیم-

 .گذرم یم شان نگاه مقابل از عجله با و

** 

 گاهیجا در رقص یبرا یوقت روم، یم کالب به شب هر مثل

 یم مرموز مرد آن که ییجا به اراده یب شوم یم حاضر

 کرده قهر البد! ستین او از یخبر انگار کنم، یم نگاه نشست،

 یم هم یرو دندان شبشید رفتار یاداوری با د،یآ ینم گرید و

 :میگو یم دل در حرص پر و فشارم

 !یراض خود از مردک! بهتر

 یدردسر عجب درون را خودم است، مشغول یحساب افکارم

 !نه بهتر و شود یم بدتر تیوضع روز به روز ام، انداخته

 شده، ینگران و استرس از پر میروزها افتاده، دلم در یبد ترس

 یم اما کنم، خالص تیوضع نیا از را خودم دارم دوست
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 نیا ها، محبت نیا گرید قتیحق دنیفهم با ترسم یم... ترسم

 از یکی که کنم یم باور دارم من شود، تمام ها یمهربان

 !ام خانواده نیا یاعضا

 من از هنوز حسام شوم، یم خانه یراه یکالفگ با شب اواسط

 !دهم؟ یجا دلم یکجا گرید را او است، دلخور

 را منتش یحساب و بروم اتاقش به خواب وقت دیبا بود گفته

 ؟یطور چه اما بکشم،

 دارد یحساب گرید دارم، یم بر قدم کالفه و کنم یم یپوف

 ینارنج نازک ها بچه مثل واقعا! کند یم لوس را خودش

 !پوف است،

 صحبت او با و برمم اتاقش به شام از بعد رمیگ یم میتصم

 .باشد ناراحت ندارم دوست کنم،

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 هم من روند، یم شانیها اتاق به خواب یبرا همه یوقت

 .روم یم حسام اتاق سمت

 یرو باز طاق حسام؛ شوم، یم وارد و زنم یم در به یا تقه

 یم یجا در یفور ند،یب یم مرا تا که دهیکش دراز تختش

 :دیگو یم و ندینش

 !یایب کردم ینم فکر-

 .دهم یم باال شانه

 !نکنم یکار و یدلخور ازم نمیبب تونم ینم-

 :میگو یم و رمیگ یم یجا تخت یرو کنارش و روم یم جلو

 نه؟ ای یکن یم یآشت بگو برام حاال خب-

 .شود یم رهیخ یا گوشه به و ردیگ یم بغل را شیها زانو

 !کنم ینم یآشت ایراحت نیا به شکست، دلم رفتارت بابت من-
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 طرف دختربچه کی با انگار دارد، هم یناز چه ایخدا یوا

 !هستم

 :میگو یم و زنم یم یلبخند حرص با

 ؟یکن یآشت تا کنم چکار دیبا خب-

 لبش یرو را اش اشاره انگشت و کند یم نگاهم طنتیش با

 یم رفته باال ییابروها با که زند یم ضربه چند و گذارد یم

 :پرسم

 ؟یچ یعنی نیا-

 !یدرار دلم از بوسه هی با دیبا... یعنی-

 .شود یم گرد تعجب شدت از چشمانم

 :میبگو او به حرص شدت نیا با توانستم یم کاش

 !!بشر برم تو رو

 :دیگو یم و آورد یم جلوتر را صورتش
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 !منتظرما-

 از را نگاهم بعد یکم شوم، یم رهیخ لبانش به مبهوت و مات

 :میگو یم و دهم یم سوق شیها چشم به لبانش

 ؟یکن یم یآشت راه هی نیهم با فقط-

 :دیگو یم یدواریام با

 !یدار راهو هی نیهم فقط آره،-

 .دهم یم باال ییابرو

 !ینکرد انتخاب رو یخوب راه-

 چرا؟ بدونم شهیم-

 :میگو یم و کنم یم یدیشد سرفه

 !یشیم ضیمر هم تو خوردم، سرما من چون-

 .کنم یم خودیب ییها سرفه دوباره و
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 شخین

 سمت مرا و ردیگ یم را دستم مچ کبارهی به و زند یم یند

 .کشد یم خودش

 !یستین یخوب یدروغگو-

 و کشم یم عقب را سرم وحشت با که ببوسد مرا خواهد یم

 :میگو یم

 !نکن کارو نیا کنمیم خواهش-

 :دیگو یم و دهد یم باال را شیابروها

 !سارا ینامزدم تو چرا؟ آخه-

 :میگو یم پته تته با

 !ندارم شویآمادگ... من... من-

 :دیگو یم هیسف اندر عاقل
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 ؟یندار شویآمادگ که یکن چکار قراره مگه-

 :میگو یم کالفه و مضطرب

 تونم ینم من بده، فرصت من به کنم یم خواهش حسام-

 !ببوسمت االن

 :دیگو یم یکالفگ با است شده قبل از تر تابیب یحال در

 !دهیبع تو از فکر طرز نیا سارا، نکن تیاذ-

 :میگو یم و شوم یم یجر

 تو؟ ای کنم یم تتیاذ دارم من-

 :دیگو یم و گذارد یم گردنم پشت را دستش

 !ببوسمت بذار پس ؟یندار دوسم مگه-

 !ببوسد مرا خواهد یم زور به شده، وانهید او قطعا ایخدا یوا
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 به یکول کی من کند الیخ بگذار اصال زنم، یم آخر میس به

 !ببوسد مرا دهم اجازه که است آن از بهتر نیا ارم،یع تمام

 :میگو یم و رمیگ یم لبانم مقابل را دستم

 یجلو آبروت وقت اون زنم، یم غیج جلو یایب اگه حسام-

 !رهیم نایا عمو

 :دیگو یم و کند یم میرها یعصب

 ازت؟ خواستم یچ مگه سارا؟ یکن یم رفتار ها بچه مثل چرا-

 :میگو یم جانیه با و خورم یم فرو را دهانم آب

 ازم رو یزیچ نیهمچ توقع بودم گفته بهت هم قبال من-

 ها بچه به شباهت یب هم تو خود درضمن باش، نداشته

 یزیچ به یخوا یم اجبار و زور به و یکن یم قهر که یستین

 !یبرس یخوا یم که

 :دیگو یم یکالفگ با
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 !...اتاقم از رونیب برو... سارا برو-

 .فشارم یم هم به لب

 !یکن یم رفتار ها بچه مثل درست یدار نیبب-

 تیعصبان با و ردیگ یم دستش با محکم را ام چانه ناگهان

 :دیگو یم صورتم درون

 دوست که یکار یبمون شتریب اگه برو، برو، گمیم یوقت-

 !برو و نکن وونمید نیا از شتریب پس! دمیم انجام رو یندار

 به و ترسم یم که کند یم انیب را "برو" ی کلمه بلند چنان

 .شوم یم بلند تختش یرو از سرعت

 اتاقش از تپد، یم جانیه پر که یقلب با و روم یم در سمت به

 .میآ یم رونیب

 یکس با محکم بروم اتاقم به خواهم یم تا راهرو یکیتار در

 به یکیتار در و شوم یم شوکه شیپ از شیب کنم، یم برخورد
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 تعجب و ترس از لحظه هر چشمانم و کنم یم نگاه اندامش

 !شود یم ینعلبک کی اندازه

 به یقدم هستم، شخص نیا رهیخ متعجب که طور نیهم

 :کنم یم زمزمه و دارم یم بر عقب

 !دزد-

 به را دستش بزنم، ادیفر تا و کنم یم باز را دهانم که نیهم و

 حلقه تنم دور را گرشید دست و فشارد یم لبانم یرو سرعت

 .افتد یم راه است، من به متعلق که یاتاق سمت به و کند یم

  

3 

 یم شدت با قلبم افتم،یب پس ترس شدت از تا نمانده یزیچ

 .کوبد

 .کند یم پرت اتاق داخل به مرا م،یشو یم اتاق وارد که نیهم
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 :زنم یم ادیفر و کنم یم استفاده فرصت از

 ...دز یآ-

 لهجه با یحرص و آهسته و ردیگ یم را دهانم مقابل دوباره

 :دیگو یم گوشم کنار اش یفرانسو

 نه؟ ای یشیم ساکت-

 :آورم یم در صدا خودم از فقط بزنم واضح را حرفم توانم ینم

 ...اووووووووم-

 ؟یهست یک تو نمیبب بگو اد،ین در صدات شو، ساکت-

 !هستم؟ که دیگو یم من به! ییپررو دزد عجب

 با و کنم یم جمع را ام ییتوانا دارم او از که یحرص تمام با

 از را دستش درد با که زنم یم اش زانو به یمحکم ضربه میپا

 :نالد یم و دارد یم بر دهانم یرو

 !یوحش-
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 :برم یم باال یکم را میصدا

 !یعوض دزد ،ییتو یوحش-

 .دارم یم نگه پشتش و رمیگ یم را دستانش عجله با

 اگر کنم، روشنش توانم ینم دارم، فاصله یلیخ برق دیکل از

 حرف یجلو و چسبد یم دهانم به باز کنم رها را دستانش هم

 .ردیگ یم را زدنم

 :میگو یم حرص با

 هان؟ ؟یکن یم یغلط چه ما ی خونه-

 :دیگو یم متعجب

 تو؟ ی خونه ؟یچ-

 به مرا محکم و کشد یم دستم از دارد که یزور با را دستانش

 یم نگاه مبهمش چهره به درد با چسباند، یم سر پشت وارید

 :دیگو یم خشم با که کنم
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 ؟یهست یک تو اصال هان؟ یکرد یم چکار حسام اتاق تو-

 :میگو یم یپ در یپ دهم نشان یتوجه سوالش به که آن یب

 یگفت تو... ؟یگفت یچ تو نمیبب... یهست ییپررو دزد عجب-

 هان؟ ،یشناس یم کجا از حسامو تو... حسام؟

 :غرد یم حرص پر صورتم درون

 ؟یداشت چکار اتاقش تو گفتم نداره، یربط چیه تو به-

 :میگو یم تیعصبان با

 !نامزدمه اتاق چه، تو به-

 هستم من نیا بعد یکم شود، یم فرما حکم مان نیب سکوت

 :میگو یم حرص با که

 ؟یکن یم یغلط چه نجایا بگو حاال ؟یگرفت جوابتو شد؟ یچ-

 :رسد یم گوشم به متعجبش یصدا
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 ؟یحسام نامزد تو-

 :میگو یم خشم پر

 ؟یشناس یم کجا از حسامو تو! ایهست یدزد عجب-

 دیکل و روم یم جلو سرعت با که کند یم رها مرا یکالفگ با

 یم او رهیخ و گردم یبرم مرد سمت یفور زنم، یم را چراغ

 که یکم اما شوند، یم تیاذ اتاق یروشن با چشمانم اول شوم،

 .خورد یم گره نگاهش در نگاهم گذرد یم

 با را دستم آورم، در شاخ تا نمانده یزیچ نمیب یم که یزیچ از

 :میگو یم پته تته با و رمیگ یم دهانم مقابل بهت

 تو؟... ت-

 باز دهان با فقط مبهوت و مات ندارد، من از یکم دست هم او

 .کند یم نگاهم

 !ام نگفته دروغ ام، شده چارهیب ام، شده بدبخت میبگو اگر
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 من به که است، کالب مرموز مرد همان... همان مرد نیا

 :بود گفته

 !یاینم که درک به

 لقب من به او شوم، یم یعصب اضطراب، و ترس انیم ناگهان

 خواهم یم تا و کنم یم مشت را دستانم! بود داده هرکاره

 ی قهی محکم چنان دهم، انجام یاقدام کردنش خفه یبرا

 چشمانم درد از که کوبد یم وارید به و مرا و ردیگ یم را لباسم

 .ندینش یم اشک به
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 :شنوم یم گوشم کنار را اش یعصب یصدا

 ؟یکن یم یغلط چه جا نیا تو بگو، راستشو-

 :توپم یم او به یعصب اما دارم درد که نیا با

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 !لندهور کن ولم اه ؟یکنیم یغلط چه نجایا خودت-

 :دهم یم ادامه آمده سراغم درد از که یحرص با بعد

 زبون با بلدم، یشخص دفاع کردم، کار یرزم من منو، نیبب-

 !نکردم لهت تا کن ولم خوش

 .زند یم یا مسخره شخندین

 !نمیبب کن، لهم-

 شوم یم رهیخ چشمانش به شده فشرده هم به ییها دندان با

 و کنم دورش خودم از یحرکت چه با تا کنم یم فکر و

 :دهد یم ادامه که برسم را حسابش

 ؟ok بخوره، افتیق و ختیر به که بگو یزیچ هی-

 تمام حرکت کی با! رود یم راه اعصابم رو دارد یادیز گرید

 یم رونیب دستش از را دستم مچ و رمیگ یم کار به را قدرتم

 ضربه میپا با و رمیگ یم مشتم درون محکم را فکش کشم،
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 و شود یم قرمز درد زور از که کنم یم شکمش ریز نثار یا

 یرو و کنم یم باز هم از را میپاها افتد، یم نیزم یرو

 یعصب اما است، یبد یلیخ ی صحنه نم،ینش یم شکمش

 با را اش چانه باز کنم، ینم فکر یگرید زیچ به اصال و هستم

 یم صورتش درون تیعصبان و حرص با و دارم یم نگه دستم

 :توپم

 ؟یدار چکار نجایا و یهست یک بگو اومدم، کوتاه یلیخ گهید-

 ؟یخوایم یچ نجایا بگو االی! یباش دزد ادینم بهت

 :غرد یم یعصب و سرخ یصورت با

 !کاره همه رقاص یباش جوابگو دیبا تو حاضر حال در-

 :کشم یم داد و زنم یم صورتش به یمحکم مشت

 نیا که باره نیدوم نیا رسم، یم حسابتو آشغال، شو خفه-

 !یعوض کشمت یم! یزن یم من به حرفو
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 در کنم، صورتش نثار را یبعد مشت خواهم یم که نیهم

 .شود یم باز شدت با اتاق

 هم او است، فرود ی آماده که یمشت با مرد، تن یرو من

 من ی ضربه یبرا که یا افهیق با من ینیسنگ ریز درست

 .میزن یم زل اتاق در به هم با دو هر است، شده جمع

 ها آن کنم، یم نگاه انفریک خانواده یاعضا به مبهوت و مات

 صحنه نیا دنید از شدت به و ندارند ما از یکم دست هم

 !اند متعجب

 جمع به رو که شنوم یم دستم ریز از را مرد یصدا ناگهان

 :دیگو یم

 خبره؟ چه نجایا بگه من به یکی-

 بزنم، کتکش بود قرار که افتد یم ادمی تازه شیصدا دنیشن با

 :میگو یم تیعصبان با پس
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 کنم یم تیحال خبره؟ چه یپرس یم اونوقت ،یدزد یاومد-

 !کهیمرت

 غیج  ناگهان بکوبم، صورتش یرو را دستم خواهم یم تا

 :شود یم بلند نینسر و یهست

 !نه-

 کند یم استفاده فرصت از مرد که کنم یم شان نگاه متعجب

 به کند یم رو سپس دهد، یم هلم نیزم یرو شدت با و

 :دیگو یم و خسرو

 ه؟یک زن نیا بابا؛-

 یم منقبض فکم و کنم یم نگاهش شده گرد یچشمان با

 نیبدتر انگار برد یم کار به را "زن" ی واژه یطور شود،

 !دهند یم من به را عالم فحش

 !بابا؟ گفت خسرو به او نم،یبب کن صبر
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 گند! شدم چارهیب ایخدا یوا کنم، یم جمع به ینگاه یجیگ با

 !زدم

 ربکاست، من اسم که دیگو یم همه به حاال نیهم مرد نیا

 یم میآبرو ایخدا یوا کنم، یم یرقاص من که دیگو یم حاال

 !رود

 :دهد یم جواب خندد یم که یحال در خسرو

 !دیشد سوءتفاهم دچار شما یدو هر-

 :دیگو یم مردک نیا به رو بعد

 !حسام نامزد ساراست، گل، دختر نیا-

 :دهد یم حیتوض من به رو بعد و

 عمو مگه ستین ادتی هومن، هم یعصب و جوون مرد نیا-

 جون؟

 !بود نزده مردک نیا از یحرف سارا کنم، یم هنگ کل طور به
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 :دیگو یم شتاب با نینسر

 بود؟ خوب سفرت ؟یاومد خبر یب چرا آخه جان هومن یوا-

 یوا! بوده؟ کجا سفرش بود، کالب داخل مدام که او اما سفر؟

 !افتاد ادمی باز! کالب

 ...ایخدا یوا! دیگو یم را زیچ همه االن

 که میشو یم رهیخ گریکدی به تعجب با هومن هم من، هم

 :دیگو یم یهست

 !بابا بخوابم رمیم من شده، یچ گفتم حاال اوه-

 لبخند حسام که شوند یم خارج اتاق از هم خسرو و نینسر

 :دیگو یم زنان

 سارا بذار بخواب، برو هومن ن،یبود انداخته راه یدوئل عجب-

 !کنه استراحت هم

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 یبلند یصدا با هومن شود یم خارج اتاق از حسام که نیهم

 :دیگو یم

 !نمیبب کن صبر! نیگ یم نیدار یچ گه،ید هیک سارا-

 تنها حسام ندیب یم یوقت اما کنم یم نگاهش اضطراب با

 نگاه خشم با رود، یم اتاقش به و دهد یم تکان هوا در یدست

 میکن یم باز دهان دو هر زمان هم دوزد، یم من به را تندش

 !میشو یم مانیپش هم دنید با اما م،ییبگو یزیچ تا

 آخر کند، یم نگاهم نشسته خون به ییها چشم با هومن

 :دیگو یم یفارس به و اورد ینم طاقت

 گنیم مردم که ربکا ربکا پس آره؟ ییسارا تو که ؟ییسارا تو-

 هان؟ ه؟یک معروف رقاص اون پس ه؟یک
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 با یفارس زبان به من شب آن! فهمد یم یفارس او ایخدا یوا

 را همه نگو ده،ینفهم که کردم ذوق یکل و زدم حرف او

 !است شده متوجه

 را یموضوع ناگهان که بدهم یحیتوض خواهم یم پته تته با

 .آورم یم ادی به

 و یگذرون خوش ای یبود سفر تو نمیبب اصال... من... من-

 رفتن؟ کالب

 از یضعف نقطه حاال است، خوب آهان، پرد، یم رنگش ناگهان

 .آمده رمیگ او

 :میگو یم و رمیگ یم شگونین را اش گونه حرص با

 یدروغگو ،ینبود مسافرت که بگم همه به یخوا یم-

 ف؟یکث

 :دهد یم جواب و زند یم پس خشم با را دستم
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 و کن صبر فقط! رسم یم حسابتو نگو، یچیه و ببند دهنتو-

 ساده منو ی خانواده! دروغگو ادیش ن،یبب

 ؟یآورد ریگ

 فاصله هم از دو هر شود یم باعث حسام یصدا لحظه نیهم

 :میریبگ

 ؟ینرفت هنوز هومن-

 خواهد یم و کند یم خیم چشمانم درون را اش یعصب نگاه

 ام دهیترس یحساب که نیا با کنم، یم علم قد مقابلش که برود

 :میگو یم و دهم یم نشان شجاع را خودم اما

 که نره ادتی هم نویا ست،ین یکن یم فکر تو که یزیچ اون-

 نفع به! نکن شلوغش یخودیب پس دارم، یخوب یآتو ازت

 !هست خودتم

 .کند یم نگاهم شده فشرده هم به ییها دندان با

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 !کنم ینم ولت ارم،ین در کارت از سر تا-

 .شود یم خارج اتاق از شتاب با و

  

3 
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 امروز شوم، یم داریب خواب از یحال یب با بعد روز صبح

 اما ندارم، را رفتن نییپا حوصله نکهیا با هستم، کسل یحساب

 .رود یم ضعف یگرسنگ از دلم

 طبقه به و پوشم یم لباس گرم، آب دوش کی گرفتن از بعد

 .روم یم نییپا

 :دیگو یم افتد یم من به چشمش تا نینسر

 .بخور صبحونه ایب زم؟یعز یاومد-
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 یم هومن به چشمم که شوم یم آشپزخانه وارد زنان لبخند

 تمام کاش! بودم کرده فراموش کل به را او من یوا یا افتد،

 !بود خواب کی شبید

 حسام به متعجب رد،یگ یم قرار سرم پشت یدست موقع نیهم

 :دیگو یم که کنم یم نگاه

 ؟یشد داریب یک زم،یعز ریبخ صبح-

 :دهم یم جواب یهول لبخند با

 !شهیم یا قهیدق چند ر،یبخ صبح-

 .کشد یم میموها یرو یدست

 ؟یبود حمام سه،یخ موهات-

 .دهم تکان سر توانم یم تنها هومن غضب پر نگاه دنید با

 :دیگو یم و فشارد یم را میها شانه حسام

 ؟یستادیا چرا ز،یم سر نیبش-
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 !بود قهر که شبید شده، مهربان عجب امروز

 مشغول افتاده نییپا یسر با و رمیگ یم یجا زیم پشت

 را کنم نگاه هومن به نکهیا یرو اصال شوم، یم خوردن

 .است بدتر هم زهر از میبرا صبحانه نیا قطعا ندارم،

 :اندازد یم اندامم به لرزه هومن یصدا لحظه نیهم

 ربکا؟-

 یم شیتماشا شده گرد ییها چشم با و افتد یم تپش به قلبم

 :دهد یم ادامه یمعنادار لبخند با که کنم

 ؟ینشناخت منو چطور شبید گمیم سارا، دیببخش یوا یا-

 را حالم یحساب است قرار بفهماند من به حرفش با دارد قصد

 !اوردیب جا

 و کنم یم صاف را میصدا افتاده، جانم به که یجانیه تمام با

 :میگو یم
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 مطلق یاهیس جا همه ؟ییتو دونستم یم دیبا کجا از من-

 !بود

 یحساب که جانبش به حق چهره آن با و اندازد یم باال ییابرو

 :دیگو یم آورد یم در را حرصم

 !داره وجود هم یهومن هی یبود کرده فراموش کل به انگار-

 آرامش از پر رونیب از اما هستم خشم و استرس از پر درون از

 :دهم یم جواب

 یم برخورد دزدا مثل و یگرفت دهنمو جلو یاومد یشب نصفه-

 بشناسمت؟ یداشت توقع اونوقت ،یکن

 به خطاب و گذارد یم مقابلم یچا یفنجان رتیح با نینسر

 :دیگو یم هومن

 ؟یگرفت رو سارا دهن یجلو تو جان هومن مرگم، خدا یوا-

 !که یکرد زهرترک بچمو
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 :دهد یم جواب یخونسرد با هومن

 زد،یم ادیفر کردم ینم یکار اگه! نداشتم یا گهید ی چاره-

 !کنه داریب رو شما خواستم ینم

 :دیگو یم و شود یم آشپزخانه وارد یهست

 بود، بهتر که میدیفهم یم موقع اون اگه جون داداش خب-

 !یخورد ینم کتک یجور اون هم تو گهید

 ریز یپق هم من یهست ی خنده از زند، یم خنده ریز به و

 شده سرخ تیعصبان از که یحال در هومن زنم، یم خنده

 :توپد یم یهست به است،

 منو بتونه نشده دایپ یکس هنوز خوردم؟ کتک من گفته یک-

 !بزنه کتک

 :میگو یم و اندازم یم باال را میابروها

 ن؟یزم یرو بود افتاده درد زور از بود یک شبید پس-
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 دیتهد آن در که یلحن با و دوزد یم من به را اش یعصب نگاه

 :دیگو یم زند یم موج

 من که نهیا اومده شیپ برام که یسوال یول دونم، ینم اونو-

 !زنه یم آشنا ات چهره یادیز آخه دم؟ید کجا رو تو

 زده رونیب حدقه از ییها چشم با و افتم یم سرفه به شدت با

 که شوم خفه سرفه زور از تا نمانده یزیچ کنم، یم نگاهش

 نفس کی دهد، یم دستم را پرتقال آب وانیل عجله با حسام

 نگران یچشمان با همه کشم، یم سر را وانیل اتیمحتو

 !هومن از ریغ البته کنند، یم نگاهم

 :پرسد یم دلهره با یهست

 جان؟ سارا یخوب-

 .زنم یم لبخند

 .زمیعز خوبم-
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 :دیگو یم و شود یم بلند شیجا از حسام

 ؟یا خونه تو هومن شرکت، رمیم من-

 :دهد یم جواب هومن

 کنسل قرارامو گفتم یجِس به کارام، دنبال رمیم فردا از آره،-

 .کنه

 .دهد یم تکان سر حسام

 من با زمیعز سارا نمونه، تنها بابا که برم من پس باشه،-

 ؟یندار یکار

 :میگو یم و زنم یم یحال یب لبخند

 !باش خودت مواظب نه،-

 شوم، یم سرخ که بوسد یم نرم را ام گونه و زند یم یلبخند

 .کند یم یخداحافظ همه از سپس

 :دیگو یم است خوردن مشغول یدولپ که یحال در یهست
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 ؟یکن یم آماده چیساندو هی واسم مامان شده، رمید یوا-

 :دهد یم جواب نینسر

 .شو آماده برو تو زم،یعز آره-

 درست از بعد هم نینسر رود، یم باال طبقه به عجله با یهست

 و من فقط یوا شود، یم خارج آشپزخانه از چیساندو کردن

 شوم بلند زیم سر از هم من خواهم یم م،یهست زیم سر هومن

 هول با رد،یگ یم محکم را دستم مچ و دارد یم بر زیخ که

 یم زل چشمانم به خشن و یجد یلیخ که کنم یم نگاهش

 :دیگو یم و زند

 یچطور دمیشن مامان از ربکا؟ خانم سرته تو یا نقشه چه-

 پهن یتور چه من ی خانواده یبرا شده، دایپ ات کله و سر

 نقشه تمام نه؟ ،یشد شوکه خونه نیا تو من دنید از ؟یکرد

 شد؟ آب بر نقش هات

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 :دهم یم جواب و کشم یم پس را دستم حرص با

 خودت؟ واسه یکن یم هم سر داستان چرا ؟یزد تَوَهُم-

 از شود، یم آشپزخانه وارد نینسر که دیبگو یزیچ خواهد یم

 به رو شوم، یم بلند یجا از یفور و کنم یم استفاده فرصت

 :میگو یم نینسر

 !جون نینسر ممنون-

 یم جواب و ردیگ یم دست به را میها شانه یمهربان با نینسر

 :دهد

 !زمیعز جونت نوش-

 :دیگو یم و کند یم هومن به رو بعد

 پ ی هیروح چقدر اومده سارا یوقت از یدون ینم-
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 از منم چرخه، یم جون سارا دور پروانه مثل شده، عوض درت

 یزندون خودشو اتاقش تو کمتر هم یهست اومدم، در ییتنها

 !دهید نامزدشو گرفته جون بچم نگو، که حسامو کنه،یم

 :میگو یم و کنم یم نگاه نینسر به شده گرد ییها چشم با

 !جون نینسر نیدار لطف شما-

 !دمیشن مردک نیا یجلو دیتمج و فیتعر چقدر

 کرده جمع یچندش زیچ از را صورتش انگار که یحال در هومن

 :دیگو یم باشد

 از یخوب د،یگیم شما که هیزیچ همون درست خانم سارا بله-

 !بارهیم روش و سر

 حرص با کرده، جمع کشمش نیع را اش چهره چرا بگو پس

 :میگو یم جوابش در

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 صبحونه بابت جون نینسر! خان هومن خودتونه از یخوب-

 .ممنون

 :نینسر

 .زمیعز جونت نوش-

 :میگو یم مجدد یموضوع یاداوری با

 .بشورم ظرفارو من دیبد اجازه ست،ین زایال امروز یراست-

 :دیگو یم و زند یم یزیآم تمسخر شخندین هومن

 توئه؟ با فشیوظا زا،یال نبود در پس عه-

 جا حالش تا کنم لهش لگدم و مشت ریز چنان دارم دوست

 :دهد یم جواب اخم با نینسر د،یایب

 سارا داره، جا ما چشم رو سارا جان؟ هومن هیحرف چه نیا-

 .شوره یم ییظرفشو نیماش ذارم یم ظرفارو برو تو جان
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 تحمل را مردک نیا نحس وجود یا لحظه توانم ینم گرید

 :میگو یم لب ریز پس کنم،

 !اجازه با د،یکن خبرم دیخواست کمک صورت هر در-

 .شوم یم اتاق وارد و روم یم باال ها پله از سرعت به

 پسر دیبا مردک نیا درست فرستم، یم نینفر بدم شانس به

 آمد؟ یم در آب از خانواده نیا

*** 
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 (هومن)

 کنم، یم فکر ربکا به و نمینش یم منینش داخل مبل یرو

 کجا از او است، راز و رمز از پر وجودش است، بیعج یلیخ

 مطمئنم من کرده؟ یمعرف سارا را خودش چرا شده؟ شیدایپ
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 یرقاص کالب آن داخل که هاست مدت چون ست،ین سارا او

 دارد؟ چکار ما ی خانه داخل رقاص کی اصال کند، یم

 وگرنه شده، ما ی خانواده وارد یاخاذ و یدزد یبرا مطمئنم

 باشد؟ داشته تواند یم یلیدل چه

 دیبا ستم،یا یم شیکارها تمام مقابل دهم، ینم اجازه من اما

 در یا نقشه چه ستین معلوم ست،ین سارا او که میبگو همه به

 !پروراند یم سر

 یم لبخند و میآ یم رونیب فکر از کنارم در مادر نشستن با

 :دیگو یم و دهد یم یگرم به را لبخندم جواب مادر زنم،

 !جان هومن یزدیم حرف یاونجور سارا با دینبا-

 :میگو یم و اندازم یم پا یرو پا

 شد؟ داشیپ کجا از کهوی سارا نیا مامان نمیبب سارا؟-

 :دیگو یم و کند یم نگاهم تعجب با مادر
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 حسامه، نامزد یبچگ از سارا رفته؟ ادتی مگه جان هومن وا-

 بشه، عروسش ندهیآ در سارا خواست "سارا پدر"رضا از پدرت

 یم همه به داشت، دوست یهست مثل رو سارا اول از پدرت

 !خودمه عروس سارا گفت

 :پرسم یم و کنم یم اخم

 س؟یپار اومد هوی دختر نیا که شد یچ خب-

 ییتنها خاطر به اونم مادرش و پدر فوت با براش رمیبم یاله-

 رضا و میمر میدیشن یوقت میشد ناراحت یلیخ نجا،یا ادیم

 !شدن فوت

 .پرد یم باال یشگفت با میابروها

 مردن؟ اونا که گفت ربکا-

 ه؟یک گهید ربکا-

 :میگو یم و دهم یم تکان یسر کالفه
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 !ساراست منظورم-

 !گفت خودش خب آره-

 حتما شدند؟ فوت ها آن داند یم کجا از او است بیعج

 هیقض اما ،یماهر گریباز عجب! گفته و کرده هم سر یدروغ

 .کنم یم تیرسوا خودم! جان دختر ماند ینم یباق نطوریا

 :پرسم یم و کنم یم مادر به رو

 کرد؟ دایپ رو شما یچجور-

 تو آدرسو نکهیا مثل س،یپار اومده بوده روز چند یطفل-

 شرکت رهیم داشته، شرکتو شماره فقط و کرده گم فرودگاه

 شدم، خوشحال یلیخ داد خبر من به بابات یوقت بابات، شیپ

 !باشه اومده خبر یب نطوریا سارا شدینم باورم

 :میگو یم و شوم یم قبل از تر کالفه لحظه هر

 آره؟ دیکرد قبول شماهام سارام، من گفت اومد یعنی-
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 معلومه خب ؟یدار شک دختر نیا به نقدریا چرا تو هومن وا-

 بگم دیبا ساراست اون یکن ینم باور اگه تازه م،یکرد باور که

 .کرد صحبت هم برادرش سهند با ما چشم یجلو روزید نیهم

 یعنی شود، یم گرد یادیز حد به تعجب شدت از چشمانم

 !لنگدیم هیقض نیا یجا کی! است دهیچیپ چقدر موضوع چه؟

 !است؟ ممکن چطور آخر

 :میگو یم مادر به رو کنم، حل را مسخره یمعما نیا دیبا

 ن؟یدار یعکس سارا از نمیبب-

 چکار؟ یخوا یم عکسشو نجاسیا خودش-

 .اشهیبچگ عکس منظورم نه-

 .میدار یمیقد آلبوم تو خب آره-

 نمش؟یبب شهیم-
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 هم خاطرات مرور هی ارم،یم برات آلبومو االن زدلمیعز آره-

 .همه واسه شهیم

 را آلبوم بعد یکم و رود یم باال ی طبقه به یخوشحال با مادر

 دنبال زنم، یم ورق و گذارم یم میپا یرو را آلبوم آورد، یم

 و بور ییموها با یا بچه دختر که هستم سارا از یعکس

 یم نشان مادر به را عکس رسد، یم نظرم به یعسل یچشمان

 :پرسم یم و دهم

 خودشه؟-

 نه؟ بوده، خوشگل اولم از ینیب یم ساراست، آره-

 .شوم یم رهیخ عکس به بدهم، را مادر جواب که نیا بدون

 دختر نیا شده باورشان من ی ساده ی خانواده چطور آخر

 !دارند فرق باهم آسمان تا نیزم نفر دو نیا ساراست؟
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 باشد پست دیبا یلیخ افتاده، دلم در دختر نیا از یدیشد نفرت

 !باشد کرده خودش ی سخره را آدم عده کی که

 یزیچ مطمئنم داشت، زاغ یمشک و درشت ییها چشم ربکا

 چشمانش رنگ امروز اما است، درست ام دهید کالب در که

 هم شیموها کند، یم استفاده لنز از مطمئنم بود، یعسل

 خودش از شیموها فر دانم ینم است، درشت فر با یمشک

 سارا اما دارد، متناسب ییها لب و ینیب ،یگودیب کار ای است

 روشن، ییموها ست،ین درشت هم ادیز که یعسل یچشمان

 !داشت نازک ییلبها و دهیکش ینیب

 کنم یم باز را تراس در برم، یم اتاقم به خودم همراه را آلبوم

 است بغل اتاق به مربوط که یدر به ناگهان بخورم، ییهوا تا

 هر است داخلش ربکا که یبغل اتاق و من اتاق شوم، یم رهیخ

 دارد حاال بدانم کنجکاوم یحساب دارد، راه تراس نیا به دو

 که در کنار و روم یم جلو آهسته و اراده یب کند، یم چکار
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 ینم گوش به ییصدا برم، یم کینزد را گوشم رسم، یم

 یآرام به و گذارم یم در ی رهیدستگ یرو را دستم آرام رسد،

 اتاق داخل را سرم بعد مانم یم منتظر یکم کنم، یم بازش

 ناخن به و نشسته شیآرا زیم کنار یصندل یرو برم، یم

 کند، یم زمزمه خودش با یآهنگ لب ریز زند، یم الک شیها

 یم هول خورد، یم که یتکان با اما کنم یم شیتماشا اخم با

 عجله با و گذارم یم هم یرو را تراس در سرعت به و شوم

 !شوم یم اتاقم وارد
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 (کتای)

 عالقه مورد آهنگ زنم یم الک را میها ناخن که طور نیهم

 تراس در شدن بسته یصدا که کنم یم زمزمه لب ریز را ام

 !کند یم جلب خودش به را توجهم
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 :پرسم یم یکنجکاو با

 اونجاست؟ یکس-

 کنم، یم باز را تراس در و شوم یم بلند د،یآ ینم ییصدا اما

 به نکردم یسع وقت چیه نم،یب یم را نجایا که است بار نیاول

 از اطیح کل یوا است، خبر چه نمیبب و بکشم سرک نجایا

 تاللو آفتاب نور کنم، یم نگاه استخر به دارد، دید نجایا

 از خواهد یم دلم چقدر کرده، جادیا سطحش یرو یخاص

 امتحانش روز کی دیبا حتما بزنم، رجهیش داخلش باال نیهم

 .کنم

 که یگرید در به توجهم که برگردم اتاق داخل به خواهم یم

 و روم یم جلو یکنجکاو با شود، یم جلب دارد راه جا نیا به

 که بزنم دید را داخلش تا کنم یم در به کینزد را سرم

 قرار مقابلم اند، زده زل من به متعجب که چشم دو ناگهان

 رم،یگ یم فاصله در از و کشم یم ینیه ترس با رد،یگ یم
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 با هومن و شود یم باز در که گذارم یم قلبم یرو را دستم

 :دیگو یم و کند یم نگاهم شده زیر ییها چشم

 اتاق به یکن یم جرات چطور! نداره حد ماشااهلل که تمیفضول-

 هان؟ جون؟ دختر یبکش سرک من

 !باشد او اتاق نجایا کردم ینم فکر ام، شده هول یحساب

 :میگو یم پته تته با

 !...توئه اتاق... نجایا... دونستم ینم... من... من-

 که دیآ یم جلو شده، رهیخ چشمانم درون که طور نیهم

 یصدا با ناگهان بردارم، عقب به قدم چند من شود یم باعث

 :دیگو یم یبلند

 ...وگرنه! رونیب بکش خانوادم و من یزندگ از پاتو-

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 دستم! کند یم نگاه ترسناک چقدر کنم، یم نگاهش زده بهت

 در شوم، یم اتاقم وارد سرعت با و گذارم یم دهانم یرو را

 .کشم یم را پرده و کنم یم قفل داخل از را تراس

 الک تمام آه کنم، یم نگاه دستانم به و نمینش یم تخت یرو

 .است شده خراب میها ناخن

 هم نهار خوردن یبرا یحت مانم، یم اتاقم داخل عصر تا

 از گرید اما نم،یبب را مردک نیا ندارم دوست روم، ینم نییپا

 تخت، یرو دنیکش دراز از شوم، یم خسته یکاریب و ییتنها

 که یمختلف یموها مدل از الک، مدل صد کردن تست از

 نه،یآ داخل خودم با زدن حرف از کنم، یم درست خودم یبرا

 یم را مهربان ی خانواده نیا با زدن حرف من ایخدا یوا

 !شد شیدایپ کجا از کبارهی به مزاحم موجود نیا خواهم،

 یم خارج اتاق از آورد، یم فشار من به دارد یگرسنگ گرید

 از دستم ناگهان که روم یم نییپا آهسته ییها قدم با و شوم
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 که شوم، یم رهیخ حسام به متعجب شود، یم دهیکش پشت

 :دیگو یم و کشد یم آغوشش درون مرا کبارهی

 چطوره؟ من یسارا-

 یصدا که بکشم رونیب آغوشش از را خودم خواهم یم

 .بمانم خشک حسام بغل درون شود یم باعث هومن یحرص

 !من برادر ستین ترکوندن الو یجا ها پله وسط-

 :دیگو یم جوابش در حسام که چرخانم یم سمتش به را سرم

 !مشخصه قشنگ... ها شهیم تیحسود-

 :دیگو یم و دهد یم شیابروها به ینیچ هومن

 میحسود داشتنش به که داره یچ هرکاره رقاص هی آخه-

 بشه؟
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 نگاهم اضطراب پر ستد،یبا قلبم تا نمانده یزیچ ا،یخدا یوا

 دهد یم باال ییابرو حسام که دیآ یم گردش به برادر دو نیب

 :پرسد یم و

 ؟یگیم یدار یچ-

 :دیگو یم هومن که نیهم

 ...که داره یچ گفتم -

 را حرفش کالفه روم یم او به که یا غره چشم با یفور

 :کند یم حیتصح

 !بابا یچیه-

 :دیگو یم من به رو و کند یم میرها حسام

 دوستت؟ شیپ یریم امشبم-

 :میگو یم دل دو و چرخد یم هومن یرو نگاهم

 مگه؟ چطور آره-
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 .برمت یم خودم یچیه-

 را دستم حسام که کند یم نگاهم رفته باال ییابرو با هومن

 .میرو یم نییپا ها پله از هم با و کشد یم
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 یم سالم اند، نشسته سالن داخل یهست و نینسر خسرو،

 :میگو یم و نمینش یم خسرو عمو کنار و دهم

 ن؟یخوب جون عمو-

 :دهد یم جواب و دوزد یم من به را مهربانش نگاه

 باشم؟ بد و نمیبب رو تو شهیم مگه-

 :دیگو یم یهست که کنم، یم تشکر و زنم یم یلبخند

 م؟یدار یزیچ عصرونه واسه مامان-

 :دهد یم جواب نینسر
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 که یکیک و قهوه برو شدم، خسته یحساب من نبود امروز زایال-

 !اریب و کن آماده رو پختم

 :دیگو یم و کند یم رها مبل درون شتریب را خودش یهست

 .ندارم حوصله اصال مامان یوا-

 و ندینش یم من یرو به رو قیدق هومن موقع نیهم درست

 هیشب یزیچ دستش درون دوزد، یم من به را اش رهیخ نگاه

 .است آلبوم کی به

 با شود، یم آشوب دلم نمیب یم را مرد نیا یوقت ایخدا یوا

 :میگو یم و شوم یم بلند میجا از سرعت

 !ارمیم من-

 :دیگو یم نینسر

 .رمیم خودم نیبش تو؟ چرا زمیعز نه-

 :میگو یم و رسانم یم آشپزخانه به را خودم بلند ییها قدم با
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 ینوبت نزدم، دیسف و اهیس به دست روزه چند نیا تو گهید نه-

 .کنم آماده رو عصرونه که منه نوبت باشه، هم

 را دستم و نمینش یم یصندل نیاول یرو آشپزخانه به ورود با

 .گذارم یم قلبم یرو

 یغلط چیه اون ؟یکن یم یقرار یب چرا شده؟ چت یلعنت-

 !باش آروم بکنه، تونه ینم

 (هومن)

 رو قایدق و روم یم جلو عمد از شوم یم منینش وارد که نیهم

 هول که انگار ندیب یم مرا تا رم،یگ یم یجا ربکا یرو به

 یم افاده هزار با و شود یم بلند شیجا از یفور باشد، شده

 به عجله با و کند آماده را عصرانه تا است حاضر که دیگو

 .رود یم آشپزخانه
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 یشخندین اندازد، یم دستم داخل آلبوم به ینگاه رفتن موقع

 :میگو یم دل در و زنم یم

 امشب آلبوم، نیهم توسط اما نه، ای یشد متوجه دونم ینم-

 !یبش رسوا امشب قراره

 پدر و مادر ست،ین یخبر او از اما گذرد، یم یا قهیدق چند

 در و دیآ یم خودش به مادر ناگهان که اند زدن حرف مشغول

 :دیگو یم کند یم نگاه آشپزخانه یورود به که یحال

 ام؟یب یخوا یم کمک جان سارا-

 :رسد یم گوشمان به شیصدا تا کشد یم طول هیثان چند

 .ارمیم االن دیببخش نه نه-

 نشنوند گرانید که یطور لب ریوز فشارم یم هم به دندان

 :کنم یم زمزمه
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 هاشو نقشه داره البد! کنه یم یغلط چه داره ستین معلوم-

 !کنه یم یبررس

 :میگو یم زند یم موج میصدا درون که یحرص با و

 خانم؟ سارا برده خوابت نکنه-

 :دیگو یم و کند یم مادر به رو حسام که دهد ینم یجواب

 ؟ینرفت تو چرا یهست اصال کنه، کار دینذار رو سارا مامان،-

 !ها مهمونه سارا

 اش ییکذا نامزد نیا یهوا عجب کنم، یم نگاهش چپ چپ

 ییابرو گرفته، حرصم دختر نیا از چقدر که آخ دارد، هم را

 :میگو یم حسام به رو و دهم یم باال

 !نشد کم ازش که یزیچ حاال-

 :دیگو یم حسام از یطرفدار به مادر
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 طفل اون آخه رفتم یم خودم دیبا جون، مامان گهیم راست-

 دنبال یکل دیبا نداره، ییآشنا ظروف و ظرف به که معصوم

 کممی خب ،یآورد رو نوبرش هم تو یهست کنه، دایپ تا بگرده

 .ستاین بد یکن کار تو

 بداند مقصر را خود که یطور و کند یم جمع را لبانش یهست

 :دیگو یم

 بلند من یجا سارا نرم اگه دونستم یم کجا از من آخه یوا-

 !شه؟یم

 نیا که کرده چکار دختر نیا اند؟ من ی خانواده ها نیا ایخدا

 دارد؟ خواه هوا قدر

 را خودم یطور به و کنم یم مشت حرص با را دستانم

 تا نمانده یزیچ گرید پدر حرف با اما دهم، یم نشان لکسیر

 :دهم نشان را تمیعصبان
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 !قشنگم عروس کمک رمیم خودم اصال-

 شود یم فرما فیتشر باالخره ربکا شود، بلند خواهد یم پدر تا

 :دیگو یم لوسش یصدا آن با و

 !دیباش راحت جون، عمو اومدم من-

 .خندد یم آرام پدر

 !بشم قشنگم، دختر قربون-

 :دهد یم جواب لبخند با ربکا

 .دینزن حرفو نیا نکنه خدا-

 .کنم یم نگاه حرکاتش به کالفه و فشارم یم هم به را دندانم

 چانمیبپ دستم دور را بلندش یموها آن دارم دوست شدت به

 .شود کم حرصم از یکم مگر تا بزند غیج درد از او و
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 به را موضوع حاال نیهم دانم ینم و کنم یم نگاهش مردد

 به رو یادیش آدم چه با بدانند ام خانواده دیبا نه، ای میبگو همه

 .هستند رو

 (کتای)

 یم تشکر همه که گذارم یم زیم یرو را قهوه و کیک ینیس

 .میشو یم خوردن مشغول و کنند

 نگاه متوجه رمیگ یم دهانم مقابل را قهوه فنجان که نیهم

 و زند ینم هم پلک یحت شوم، یم خودم به هومن ی رهیخ

 .دیآ یم یعصبان نظر به

 کنم یم یسع و شوم یم خوردن مشغول آرام شده؟ چه یعنی

 شود؟ یم مگر اما باشم، اعتنا یب او به

 دهم یم قرار زیم یرو را فنجان کالفه کرده، خی دستانم باز

 .شوم یم خندش شین متوجه که
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 یم و گذارد یم مقابلم را است دستش که یآلبوم ناگهان

 :دیگو

 نشده؟ تنگ اتیبچگ واسه دلت خانم، سارا خب-

 است؟ سرش در یا نقشه چه کنم، یم نگاهش استرس با

 ست؟یچ کارها نیا از قصدش

 !کند رو مرا دست خواهد یم گرید است معلوم خب

 و تفاوت یب کن یسع تنها باش، آرام و نترس کتای نترس

 .یدیترس بفهمد دینبا ،یباش خونسرد

 :میگو یم او به رو و کشم یم یقیعم نفس

 !شده تنگ دلم که معلومه-

 یراست بکن، گذشته از یادی هی نیبب آلبومو نیا ایب پس-

 نه؟ گهید یدار خاطر به تیبچگ از یزیچ

 پس استرس شدت از دارم ایخدا یوا
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 :میگو یم لرزان ییصدا با افتم، یم

 !ادیز نه-

 ست؟ین ادتی چطور عه-

 د؟یدار من از یتوقع چه بودم، بچه موقع اون من خان هومن-

 !ارهیم خاطر به رو شیزندگ از دوره هی تا یکس هر مسلما

 چند شما پرسم یم االن دیببخش وقت اون نطور،یا که آها-

 سالته؟

 یجواب چه دیبا حاال است، ساله چند سارا دانم ینم من ایخدا

 بدهم؟

 :میگو یم اما کرده عرق استرس شدت از دستم کف

 ه؟یچ یبرا سواال نیا... خب-

 ؟یبد جواب یخوا ینم گه،ید سواله سوال،-

 :دیگو یم هومن به رو حسام

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 سارا که یدون ینم نویا تو واقعا گه،ید سالشه پنج و ستیب-

 تره؟ کوچک من از سال پنج

 :دیگو یم حرص با هومن که کشم یم یا آسوده نفس

 جان؟ حسام دمیپرس سوال تو از من-

 :دهد یم جواب حسام

 !سالشه چند سارا میدون یم ما ی همه خوده،یب سوالت آخه-

 انگار شود، یم رهیخ من به و کند یم مشت را دستانش هومن

 از شدت به که من شده، قرمز چشمانش است، یعصب یحساب

 شده من الیخیب اوضاع نیا با کنم یم فکر ترسم، یم او

 :دیگو یم چون کردم، یم اشتباه واقع در اما باشد،

 !یباش ساله ستیب ای نوزده خوره یم بهت ا،یموند خوب اما-

 از دست چرا ایخدا یوا است، سالم نوزده من است، درست

 دارد؟ ینم بر سرم
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 :دهم یم جواب لرزان ییصدا با

 !گنیم نویهم همه-

 :دیگو یم و زند یم یزیآم تمسخر لبخند هومن

 !متفاوته اتیبچگ با چقدر ات چهره یراست-
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 :میگو یم و کشم یم داغم یها گونه به یدست کالفه

 ه؟یچ منظورت-

 :دهد یم جواب و ردیگ یم خود به یخاص ژست

 یلیخ االنت با ن،یبب اتویبچگ عکس واضحه، یلیخ منظورم-

 ؟یداد انجام ییبایز عمل نمیبب داره، فرق

 !اصال نه-
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 یبچگ عکس من زنم، یم ورق تند و رمیگ یم دستم را آلبوم

 که یعکس به نه، ای مانده ادمی دانم ینم اما بودم، دهید را سارا

 کنم، یم نگاه بادقت اند ستادهیا هم کنار بچه دختر چهار

 از خوشحال دهم، صیتشخ شان نیب را سارا توانم یم باالخره

 :میگو یم ام کرده که یکشف

 !ریبخ ادشی یوا-

 :دیگو یم و دهد یم باال ییابرو هومن

 شون؟ یشناخت-

 !گهید منم نیا خب-

 .گذارم یم سارا عکس یرو را دستم و

 یم بعد یکم اما شود، یم گرد متعجبانه هومن یها چشم

 :دیگو

 ؟یچ هیبق-
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 سرک آلبوم داخل آورد، یم جلو را سرش یهست لحظه نیهم

 :دیگو یم و کشد یم

 !میبود یهمباز درسا و گلناز با سارا؟ ادتهی یوا-

 .زنم یم یا روزمندانهیپ لبخند و کنم یم دعا یهست جان به

 !بود یخوب یروزا چه آره،-

 :میگو یم و کنم یم ینگاه هومن به

 ؟یندار یا گهید سوال شما-

 :دهد یم جواب کند یم نگاهم یعصب که یحال در

 !دارم چرا-

 یم که کنم یم نگاهش کالفه و شود یم بسته کامال شمین

 :دیگو

 یموها کرده؟ رییتغ حد نیا تا ات چهره ستین بیعج برات-

 !رهیت و یمشک شده روشنت و بور
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 :میگو یم دروغ به

 !گذاشتم رنگ موهامو چون ست،ین بیعج نه،-

 که نیهم و کند یم نگاهم شده فشرده هم به ییها دندان با

 مجبور خورد، یم زنگ همراهش تلفن بزند یحرف خواهدیم

 .کند ترک را منینش تماس، دادن پاسخ یبرا شود یم

 یم سر کبارهی را ام قهوه فنجان و کشم یم یراحت نفس

 .کشم

** 

 (هومن)

 ابانیخ دو بایتقر رانم، یم اطیاحت با حسام نیماش پشت درست

 بعد یکم و شود یم ادهیپ ربکا کند، یم توقف کالب به مانده

 یم خاموش را لمیاتومب چراغ. کند یم ترک را ابانیخ حسام
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 وارد که نیا تا روم یم جلو وار الکپشت سرش پشت و کنم

 .شود یم کالب

 داخل چندان هنوز شوم، یم کالب وارد ل،یاتومب پارک از بعد

 پشت که یجوان مرد کنار و روم یم جلو نشده، شلوغ سالن

 :پرسم یم است، نشسته زیم

 د؟یهست نجایا مسئول شما-

 .کند یم نگاهم و آورد یم باال را سرش

 د؟ییبفرما بله،-

 !داشتم خواسته هی-

 !دییبفرما امر-

 امکانش برقصه، یشرق تون، رقاص امشب خوام یم من-

 هست؟

 :دیگو یم و اندازد یم باال ییابرو
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 د؟یدار درخواستو نیا چرا بدونم شهیم-

 پرداخت هم یمبلغ حاضرم من البته ه،یشخص کامال لشیدل-

 !ام خواسته بابت کنم

 :دیگو یم و زند یم یبرق چشمانش

 شما چون یمحترم مرد ی خواسته به هم من مسلما خب-

 !ذارم یم احترام

 ام یشگیهم یجا به و گذارم یم زشیم یرو اسکناس چند

 .روم یم

 مطمئن خواهم یم دیشا کردم، را درخواست نیا چرا دانم ینم

 !است یشرق دختر کی او که شوم

 است بهتر اما زند یم حرف خوب یلیخ را یفارس است درست

 !است حد چه در رقص نیا در مهارتش نمیبب
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 یم پخش که یرانیا کیموز یصدا با که گذرد یم یمدت

 و دستها مهارت با و شود یم ظاهر صحنه یرو ربکا شود

 یم انجام یخوب به را کارش قدر آن دهد، یم تکان را اندامش

 یرقص هر پس از خوب یلیخ است، رقص ی ملکه انگار دهد

 یم یعال یلیخ شده، نیعج رقص با اندامش انگار د،یآ یم بر

 .رقصد

 خیم را کس هر که دارد یخاص یطناز طور کی حرکاتش

 .کند یم خودش

 .خورد یم تاب و چیپ رقص با هماهنگ که دارد ییبایز اندام

 .کند یم ییخودنما کمرنگ لبخند کی با صورتش

 .کنند یم شیتماشا باز دهان با دارند حضور نجایا که یمردان

 یا معشوقه نیچن کی دارند آرزو ها نیا ی همه مطمئنم

 .باشند داشته
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 یم انجام را کارش رینظ یب او بردارم، او از چشم توانم ینم

 .رقصد یم کیموز با هماهنگ یلیخ دهد،

 که نیا بدون اما شود، یم من متوجه که است رقصش اواسط

 یم ادامه مهارت با را کارش شود جادیا رقصش در یرییتغ

 .دهد

 یموها که کند یم یکوتاه میتعظ ک،یموز شدن تمام با

 .شود یم پراکنده اطرافش یقشنگ به بلندش

 یم دیتمج و فیتعر رقصش از و کنند یم قشیتشو همه

 کنم یم فکر او به ام رهیخ زیم به که طور نیهم من اما کنند،

 !ستین خودم دست اصال یلعنت فکر نیا و

 (کتای)

 یم نگاه زمیم یرو یها اسکناس به بوده، هومن کار پس

 .کنم یم شان پرت آشغال سطل داخل حرص با و کنم
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 ست؟ین بردار دست چرا داشته؟ یمنظور چه کار نیا از

 یها پول سمت نگاهم که شوم خارج اتاق از خواهم یم

 بر را ها اسکناس و روم یم جلو مردد افتد، یم سطل داخل

 :میگو یم لب ریز و دارم یم

 نجا؟یا شون بندازم چرا نه،-

 دنید یبرا شوم، یم خارج اتاق از و گذارم یم بمیج داخل و

 نه؟ ای کرد یم پرداخت یزیچ دیبا رقصم

 :دیگو یم ندیب یم مرا تا نیراب شوم، یم خارج اتاق از

 قشنگ داشتم، دوس منم رقصتو، داشتن دوست همه امشب-

 !وروجک یرقص یم

 :میگو یم بدهم حرفش به یتیاهم نکهیا بدون

 رفت؟ اروی اون نمیبب-

 کدوم؟-
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 !برقصم واسش بود داده باج که همون-

 مگه؟ چطور! رفته خب آره آها،-

 .یبا رفتم، من یچیه-

 !افتد یم او به چشمم که شوم یم خارج کالب از

 لیعزرائ حکم من یبرا من؟ جان از خواهد یم چه خدا یوا

 !دارد را

 داده هیتک لشیاتومب به

 کند یم کج را سرش زده، شلوارش بیج داخل را دستانش و

 .کند یم نگاهم و

 که دهم یم ادامه راهم به ام دهید را او که انگار نه انگار

 :شنوم یم سرم پشت از را شیصدا

 قشنگتر چه! برقصه واست نفر هی و ینیبش جا هی قشنگه-

 دیدیم که شدیم قشنگتر چه و بود نجایا حسامم اگه شدیم
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 دهیم دست بهش یحال چه نظرت به! رقاصه هی شییکذا نامزد

 هان؟ نه؟یبب نجایا تورو یوقت
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 گردم، یم بر سمتش و کنم یم مشت حرص با را دستانم

 کنم یم نگاهش که خوب شوم، یم رهیخ چشمانش درون

 :میگو یم

 سر قصه من واسه حاال ،یبرد ضیف یحساب نجایا یاومد-

 ؟یکن یم هم

 :میگو یم رخش به رخ و شوم یم کشینزد شتریب

 نینسر اگه یبگ من به تو اول بهتره خان، هومن جناب نیبب-

 به رفتن یجا به و گفته دروغ بهش زشیعز پسر بفهمه جون
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 یحال چه بوده یگذرون خوش و یاشیع مشغول جا نیهم سفر،

 ده؟یم دست بهش

 :دیگو یم یفور و خورد یم گره هم در شیها اخم

 !ندارن هم به یربط چیه موضوع تا دو نیا-

 کار تو دارن، ربط خوب تو یدایتهد به اما ندارن، ربط آره-

 !کارت یپ برو نکن، دخالت من

 خودت ی مسخره منو ی خانواده که نکنم دخالت کارت تو-

 ؟یبد شونیباز که ؟یکن

 :زنم یم داد صورتش درون و شوم یم یجر

 با اونقدر من یبرا یزن یم حرف ازش که یا خانواده نیا-

 چرا؟ یدون یم بکنم، یکار هر واسشون حاضرم که ارزشن

 :دهم یم ادامه که کند یم نگاهم رتیح و یکنجکاو با
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 به چون کردن، محبت من به چون دادن، پناه من به چون-

 نیا داشتم یا گهید راه اگه باش مطمئن دارن، نانیاطم من

 ختنیر نمک یجا به هم تو انداختم، ینم راه رو یلعنت یباز

 !بذار خودم حال به منو من، زخم رو

 :دیگو یم لجوجانه و دیآ ینم کوتاه

 !دارم یبرنم سرت از دست من! ذارم ینم-

 نیا از منم اتفاقا بکن، یدار دوست یهرکار باشه باشه-

 !شدم خسته تیوضع

 درون هم من کند، یم صورتم به یاجمال ینگاه متعجب

 یها چشم که شوم یم متوجه تازه و هستم رهیخ چشمانش

 !من ی عالقه مورد رنگ یخاکستر دارد، یقشنگ

 یم گر میها گونه دن،یکوب به کند یم شروع قلبم کبارهی به

 و رمیگ یم فاصله او از ناشناخته حس نیا از متعجب و ردیگ
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 یم حرکت ابانیخ یراستا در او، جهت خالف بر سرعت به

 .کنم

 دوره عالف مرد عده کی که ام نرفته شتریب یقدم چند هنوز

 .کنند یم ام

 وحشت ییها چشم با که است شان لبان یرو یزشت لبخند

 .کنم یم شان نگاه زده

 :دیگو یم و دیآ یم جلو ها آن از یکی

 من مال اگه ،یرقص یم یمامان یلیخ دارم، دوس رقصتو-

 !دادم یم قورتت درسته یبود

 :میگو یم و کنم یم نگاهش نفرت با

 !کنم ناکارت نزدم تا گمشو بردار، دهنت اندازه لقمه-

 حرف و هومن حرص که ردیگ یم باال شان خنده یصدا

 :زنم یم داد و کنم یم یخال ها نیا سر را شیها
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 !کنمایم لهتون زنمیم ن،یش خفه-

 !دارم دوس زدنتم کوچولو، نمیبب بزن-

 مشت و ردیبگ اوج چندشش خنده یصدا باز دهم ینم فرصت

 که زنم یم اش زانو به لگد چند زنم، یم صورتش به یمحکم

 .افتد یم نیزم یرو به و خورد یم هم به تعادلش

 :میگو یم هیبق به رو

 مزاحمت برام دیبخوا! رسم یم هم رو شما حساب دیایب جلو-

! کنه قدغن کالب به ورودتونو گمیم نیراب به دیکن جادیا

 گم؟یم یچ نیدیفهم

 یلیخ دارم، یم بر عقب به قدم چند که کنند یم نگاهم یکم

 !شوم ینم ها نیا همه فیحر قطعا هستند، ترسناک و یکلیه

 سمتم تیعصبان با افتاده نیزم یرو که یمرد همان ناگهان

 ژستش همان با افتد، یم هومن به چشمم که دارد یم بر زیخ
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 که نیا از قبل کند، یم نگاه تنها و داده هیتک لشیاتومب به

 یم و دوم یم هومن سمت به دوان دوان برسد من به مرد

 :میگو

 ینیب ینم ؟یکن یم نگاه منو بر بر یدار یکش ینم خجالت-

 کنن؟ یم تمیاذ دارن

 :دیگو یم و دهد یم باال یا شانه تفاوت یب

 خودت از یبلد خوب ظاهرا که تو نداره، یارتباط من به-

 ؟یهست یچ منتظر گه،ید اریب دخلشونو برو خب ،یکن تیحما

 شوم، یم اراذل نیهم به متوجه که کنم یم نگاهش حرص با

 ترس با و شود یم گرد چشمانم ند،یآ یم ما طرف به دارند

 .رمیگ یم را هومن دست مچ

 !انیم دارن کن، یکار هی-
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 کند یم ها نیا به ینگاه سپس و دستم به ینگاه اول هومن

 شلوارش بیج داخل همچنان دستانش ستد،یا یم صاف و

 :دیگو یم ها نیا رهیخ دارد، که یا جذبه با و است

 ون؟یآقا اومده شیپ یمشکل-

 (هومن)

 ینم ام، شده صورتش محو هم من و شده رهیخ چشمانم به

 .ردیگ یم فاصله من از سرعت به که افتد یم یاتفاق چه دانم

 یم اش دوره چهارشانه مرد چند شود یم دور که یقدم چند

 شتریب شان خنده یصدا که بروم تر جلو خواهم یم کنند،

 .کند یم ام یحرص

 یلیخ توانم ینم اما دارم دل به نهیک ربکا از که است درست

 هم من اورند،یب سرش خواهند یم ییبال هر تا بمانم راحت

 ها نیا انیم را او دهد ینم را اجازه نیا رتمیغ و دارم وجدان
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 به شروع و زند یم داد سرشان ربکا ناگهان کنم، رها تنها

 .کند یم ها آن از یکی زدن کتک

 بر پسش از کردم ینم فکر شود، یم گرد رتیح با چشمانم

 !کرده کار یرزم که گفت یم راست پس! دیایب

 مورد برنامه که انگار و زنم یم هیتک لمیاتومب به راحت الیخ با

 یزیچ هنوز شوم، یم تماشا محو کنم، یم نظاره را ام عالقه

 .کند یم کمک یتقاضا و دود یم سمتم که نگذشته

 یمغرور دختر بخواهد، کمک من از کردم ینم هم را فکرش

 باال سر جواب دهم حرصش نکهیا یبرا یالیخ یب با است،

 .دهم یم

 با و ردیگ یم را دستم ناگهان و کند یم نگاهم حرص با

 :دیگو یم است، مشهود شیصدا درون که یترس

 !انیم دارن کن یکار هی -
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 کنم، یم نگاه ند،یآ یم جلو اراذل نیا که یسمت به متعجب

 یعصب ناگهان

 نقش ام یشانیپ یرو که یاخم با ستم،یا یم صاف و شوم یم

 :میگو یم ها نیا به رو بسته،

 ون؟یآقا اومده شیپ یمشکل-

 :دهد یم جواب ها نیا از یکی

 !میدار کوچولوخانم نیا با کیکوچ کار هی فقط نه، که مشکل-

 .کنم یم زیر را چشمانم و کنم یم کج سر

 وقت؟ اون یکار چه-

 :دیگو یم و کند یم یا مسخره ی خنده

 تو البد ،یداد شنهادیپ بهش بابتش هم تو که یکار همون-

 !هان؟ سمتت، اومده که یبود تر خوشگل
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 داد و رمیگ یم گر ناگهان که خندند یم نفرشان چند هر و

 :کشم یم

 !بزن بعد کن، مزه مزه و حرف اول یعوض-

 .ردیگیم مشتش درون را ام چانه و دیآیم جلو

 با تونم یم راحت ندارم؟پس یبیرق که باشم خوشحال یعنی-

 هان؟ باشه ارمیاخت در تا ببرمش خودم

 اما زدنش، کتک به کنم یم شروع و آورم ینم طاقت گرید

 حساب دانم ینم که یطور دارند، یم بر زیخ سمتم شان تمام

 ها آن از یکی با و دیآ یم جلو هم ربکا که برسم را شان کدام

 .شود یم ریدرگ

 خورده که یادیز کتک از بعد را زانندیآو من از که ینفر دو

 .کنم یم نیزم پخش اند،
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 ور حمله سمتش شدت به مردها از نفر دو روم،یم ربکا سمت

 به که کند یم دفاع خودش از یسخت با ربکا و اند شده

 گرچه م،یآ یم بر یخوب به هم دو نیا پس از د،یآ یم کمکش

 .شد یم من نثار هم یلگد و مشت یگاه از هر

 ناله با و گرفته دست با را شیبازو که کنم یم نگاه ربکا به

 .ندینش یم
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 ده،ید بیآس انگار شوم، یم رهیخ دستش به و روم یم جلو

 :پرسم یم آرام و نمینش یم کنارش

 ؟یشد یزخم-

 :دهد یم جواب نفس نفس و یخستگ با

 !داشت چاقو شون یکی-
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 :میگو یم یبلند یصدا با و شود یم گرد چشمانم

 ؟یچ-

 یقرمز به چشمم و زنم یم کنار شیبازو یرو از را دستش

 یم شیر دلم صحنه نیا دنید از اراده یب افتد، یم که خون

 .شود

 شیزانو ریز را دستم بپرسم، یسوال او از که آن یب عجله با

 تا دستانم یرو کاه یسبک به کنم، یم بلندش و برم یم

 دوزد یم صورتم به را بازش مهین چشمان برمش، یم لمیاتومب

 کی به سرعت با و خوابانمش یم عقب یصندل یرو که

 .رسانمش یم کینیکل

 برسد، اتمام به کارش دکتر تا منتظرم که گذرد یم قهیدق چند

 بود، داده دست از که یخون دیشا ای و یخستگ شدت از گرید

 .میدیرس جا نیا به که شدیم هوشیب داشت
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 :پرسم یم شود یم خارج اتاقش از که دکتر

 شد؟ تموم-

 خوبه، حالش شد، پانسمان و خورد هیبخ تا چند زخمش بله-

 .دشیببر دیتون یم شد تموم که سرومش

 دراز تخت یرو ربکا شوم، یم اتاق وارد و کنم یم تشکر

 :دیگو یم و افتد یم من به روحش یب نگاه که دهیکش

 نگو یول بشن، نگران ترسم یم ؟یبد اطالع عمو به شهیم-

 امیم تر رید ستین خوب دوستم حال بگو شدم، یزخم من که

 .خونه

 است بیعج میبرا رود، یم باال زند یم که یحرف از میابروها

 .است من خانواده ینگران فکر به طیشرا نیا در که

 خانه با شوم، یم خارج اتاق از و دهم یم تکان یسر تنها

 :دهد یم جواب مادر که رمیگ یم تماس
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 الو؟-

 !هومن منم مامان، سالم-

 !گذشته دوازده از ساعت ؟ییکجا معلومه زم،یعز سالم-

 تماس من با سارا یعنی... ربکا... بگم گرفتم تماس من-

 اد،یم تر رید یکم ست،ین خوب دوستش حال گفت گرفت،

 !دنبالش رمیم خودم د،ینباش نگران شما

 شده؟ شیطور دوستش-

 ...کنم قطع دیبا من مامان خب دونم، ینم من-

 :چدیپ یم تلفن یگوش داخل حسام یصدا ناگهان

 هومن؟ الو-

 :میگو یم لب ریز

 جانم؟-
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 نگرفت؟ تماس خودم با سارا چرا-

 !ستیچ دنبال حسام انیم نیا حاال کنم، یم یپوف

 :دهم یم جواب کالفه

 حاال دونم، یم چه نبوده، دسترس در لتیموبا گفت یم-

 ؟یندار یکار بپرس، خودش از شیدید یوقت

 دنبالش؟ یریم تو نمیبب-

 .یبا گهید خب آره، آره-

 .گردم یم بر اتاق به و کنم یم قطع و تماس

 (کتای)

 .شوم یم رهیخ سقف به و ام کشده دراز تخت یرو

 چه نبود معلوم نبود هومن اگه کنم، یم فکر شیپ یساعت به

 زیخ هومن سمت مرداها آن دمید یوقت. آمد یم سرم ییبال

 .رفتم کمکش به و کنم تحمل نتوانستم برداشتند،
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 رونیب ییچاقو بودم ریدرگ ها آن از یکی با که طور همان

 .کرد فرو میبازو داخل درست و دیکش

 .دیرس دادم به هومن که کردم احساس دستم در یدیشد درد

 نیا به مرا و گرفت بغلم ینگران با شدم یزخم دیفهم یوقت

 .رساند کینیکل

 !کنم تشکر کرده، من به که یلطف از دیبا

 .دیآ یم داخل و شود یم باز یا ضربه با اتاق در لحظه نیهم

 ؟یبهتر-

 .دهم یم تکان سر

 !خوبم-

 یم و کنم یم صاف را میصدا که رود یم پنجره کنار به

 :میگو

 هومن؟-
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 :دهم یم ادامه که کند یم نگاهم تعجب با

 ییبال چه نبود معلوم ینبود تو اگه ،یکرد کمکم که ممنونم-

 !اومد یم سرم

 یکمرنگ لبخند که زند یم موج تعجب چشمانش درون هنوز

 :دیگو یم و ردیگ یم یجا لبش یرو

 ارن،یب سرت ییبال تا ستمیوا که ستمین رحم یب اونقدرم-

 !یکن دفاع خودت از یبلد خوب تو درضمن

 دوزم یم سقف به را نگاهم و دهم یم لیتحو یجان یب لبخند

 :پرسد یم که

 ؟یستین گرسنه-

 یزیچ نجایا بخورم، یزیچ خونه برم دمیم حیترج اما هستم،-

 .رهینم نییپا گلوم از
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 یم گره هم در مان نگاه هیثان چند یبرا که دهد یم تکان سر

 .خورد

 سمت به و نیشو یم خارج کینیکل از بعد ساعت کی حدود

 !میرو یم خانه

 یخواه عذر همه از آمدنم رید بابت میشو یم خانه وارد یوقت

 :دیگو یم خسرو عمو که کنم یم

 شد؟ بهتر دوستت حال زم،یعز سرت یفدا-

 !بهتره بله-

 ییجا همان درست رد،یگ یم را میبازو و دیآ یم جلو حسام

 کنم، حس یدیشد درد تا شود یم باعث نیهم است، زخم که

 نگاهم تعجب با که زنم یم پس شدت با را دستش اراده یب

 :پرسد یم و کند یم

 سارا؟ خوبه حالت-
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 :دیگو یم دوباره که شود یم جمع درد زور از صورتم

 !اومد دردت اگه ببخش یول! نکردم وارد یفشار که من-

 :میگو یم اخم با

 !بخوابم رمیم من اجازتون با ست،ین مهم-

 یم مقابلم یدختر بروم، ها پله سمت به خواهم یم که نیهم

 .دهد یم سالم و ستدیا

 :میگو یم متعجب و کنم یم نگاهش رفته باال ییابروها با

 !سالم-

 است خسرو فرزندان از یکی هم او نکند کنم یم فکر خودم با

 ؟!شده دایپ اش کله و سر که

 :دیگو یم و دهد یم گردنش و سر به یقر دختر

 !نمتیب یم که خوشحالم جون سارا-
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 یم را دستش یکنجکاو با کند، یم دراز طرفم به را دستش و

 :دهم یم جواب کوتاه و فشارم

 !طور نیهم منم-

 عیضا باز باشد آشنا اگر چون ،یهست یکس چه تو پرسم ینم

 !شوم یم

 .کند یم جلب را توجهم هومن یصدا لحظه نیهم

 ؟یاومد یک ؟ییجا نیا تو نیکاتر-

 .شود یم کینزد هومن به و زند یم یجذاب لبخند دختر

 که دنت،ید امیب گفتم یبرگشت سفر از دمیشن نجام،یا من بله-

 او رید یلیخ هم تو

 !یمد

 .داشتم کار بودم، رونیب خب آره-

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 مبهوت و مات که من به و شود یم خارج آشپزخانه از نینسر

 :دیگو یم هستم، رهیخ دختر نیا به

 ما یخانوادگ دوستان از یکی نیکاتر شونیا جون، سارا-

 !هستن

 :میگو یم راحت یالیخ با و زنم یم یلبخند

 !تییآشنا از وقتم خوش یلیخ بله، اوه-

 :دهد یم جواب نیکاتر

 .طور نیهم منم-

 اجبار به من و میرو یم مبلمان سمت به همه عمو ی گفته به

 .کنم یم نظر صرف ییتنها و باال طبقه به رفتن از

 :پرسد یم و ندینش یم هومن کنار نیکاتر

 گذشت؟ خوش سفر خب-

 .دهد یم تکان سر هومن
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 !بود یعال آره-

 .کند یم نگاه من به چشم گوشه از و

 !دیگو یم دروغ فقط من، به هیشب درست هم او سفر؟ کدام

 عالقه طور کی نیکاتر و هومن نیب است، معلوم که طور نیا

 .دارد وجود

 !دیفهم نگاهشان از شودیم کامال را نیا

3 

 خواب یحساب مسکن خاطر به و کند یم درد یحساب دستم

 .هستم آلود

 :میگو یم هیبق به رو و دانم ینم زیجا را ماندن گرید

 !ریبخ شب بخوابم، رمیم ام خسته من دیببخش-

 یم یهست به رو نینسر که دهند یم را جوابم یگرم با همه

 : دیگو
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 اتاق ببرش مونه، یم ما شیپ نیکاتر امشب جان، یهست-

 !باشه تو شیپ امشبو خودت،

 :دهد یم جواب یلیم یب با که کنم یم نگاه یهست به

 !باشه راحت یکت تا سارا، شیپ رمیم من پس باشه-

 :میگو یم لبخند با من که کند ینم یتعارف چیه نیکاتر

 !باشه کنارم یهست شمیم خوشحال منم اتفاقا-

 :دیگو یم و دهد یم لمیتحو یلبخند یهست

 شب دخترونه، یدال درد واسه هیمناسب تیموقع که میبر پس-

 !ریبخ یهمگ

 تعلق من به که یاتاق وارد و میرو یم باال ها پله از دو هر

 .میشو یم دارد،

 و پوشم یم را خوابم لباس من و ندینش یم تخت یرو یهست

 :دیگو یم که نمینش یم کنارش
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 ؟یبست دستتو چرا-

 خواب لباس یرو از یوا کنم، یم دستم به ینگاه عجله با

 .شود یم دهید یراحت به نازکم

 :میگو یم و کنم یم یهست نگران یها چشم به ینگاه

 ؟ینگ یزیچ یکس به یدیم قول-

 .گمینم یزیچ نه خوبه، حالت بشم مطمئن اگه-

 به خورد دستم بودم که دوستم ی خونه خوبم، خب آره-

 .دیبر و شهیش

 :پرسد یم کند، یکنجکاو شتریب نکهیا بدون

 ؟یندار درد-

 .شمیم خوب بخوابم نه-

 .امیب و ارمیب خوابمو لباس اتاقم از برم من باشه،-
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 .شود یم خارج اتاق از او و دهم یم تکان یسر

 یم تماس مارستانیب با و روم یم تراس به دیایب یهست تا

 هنوز فهمم یم یوقت اما شوم، ایجو سارا حال از تا رم،یگ

 تخت یرو و گردم یم بر اتاق به یدیناام با نکرده، یرییتغ

 کنارم هم یهست تا کشم یم کنار را خودم کشم، یم دراز

 .ردیبگ یجا

 با را در و شود یم اتاق وارد یهست تا گذرد یم قهیدق چند

 یجلو را خوابش لباس یکالفگ با کوبد، یم هم به تیعصبان

 نه انگار رود، ینم هم رختکن داخل یحت و پوشد یم من

 .دارم حضور من که انگار

 یم درهم ییها اخم با که کنم یم نگاهش یکنجکاو با

 :دیگو

 خفه دارم دوس که یوا! کنه قالب خودشو خواد یم فقط-

 !کنم اش
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 :پرسم یم متعجب

 !یا یعصب چقدر دختر؟ شده چت ؟یهست-

 رهیخ سقف به که طور ننیه و کشد یم دراز کنارم کالفه

 :دیگو یم است، شده

 !شرمه یب یلیخ-

 ؟یک-

 !نیکاتر دختره نیهم-

 کرده؟ چکار مگه ؟یچ واسه آخه-

 :پرسد یم و چرخد یم من سمت به

 صبح به شبو حسام کنار شده ،یاومد که یوقت از تو سارا-

 ؟یبرسون

 یم یفور شود، یم گرد چشمانم و رمیگ یم گر کبارهی به

 :میگو
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 ؟یپرس یم نویا چرا نه، که معلومه-

 :پرسد یم باز بدهد را جوابم که نیا یب

 ش؟یببوس شده تابحال-

 !آره خوب-

 آره؟-

 رفته؟ ادتی مگه دمش،یبوس شماها یجلو معلومه، خب-

 !دهیبوس منو حسامم

 .اس عاشقانه ی بوسه منظورم نه، اوه-

 .دهم یم باال ییابرو

 یربط چه ؟یپرس یم نارویا چرا حاال وجه، چیه به نه آهان،-

 سواال؟ نیا داره نیکاتر به

 :دیگو یم و چرخد یم سمتم
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 نیکاتر وقت اون ن،ینکرد کارو نیا نینامزد هم با که شما-

 یلبا بعدم! بمون کنارم شبو گهیم هومن به یشرم یب با

 شه؟یم باورت د،یبوس هومنو

 :میگو یم و کنم یم یاخم

 که تو دارن، عالقه بهم اونا دمیفهم من که نطوریا ؛یهست-

 واسط زایچ نیا دیبا گهید یکرد یزندگ رانیا از خارج هیمدت

 !فهمم ینم تویناراحت لیدل باشه، یعاد

 .شود یم زانیآو اش لوچه و لب

 هومن به ندارم دوست اد،ینم خوشم نیکاتر از اصال سارا-

 !واسش فهیح هومن بشه، کینزد

 :میگو یم و بندم یم چشم

 یمکیقا یداشت هم تو حتما نده، نشون تیحساس یهست-

 نه؟ یزد یم دشونید
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 !دمیشن صداشونو بشم اتاقم وارد خواستم که نیهم خب-

 !نباش یبد شوهر خواهر بخواب،-

 :دیگو یم و کند یم بغلم هوا یب

 !ام تو شوهر خواهر فقط من-

 واقعا را امشب یعنی کنم یم فکر خودم با و زنم یم یلبخند

 هوشیب یخستگ از که کشد ینم یطول اما گذرانند؟ یم هم با

 .شوم یم

 (هومن)

 :دیگو یم من به رو یکت ربکا، و یهست رفتن از بعد

 ؟یاینم تو بخوابم، رمیم منم-

 .دهم یم تکان سر

 .میبر چرا-
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 پله از هم همراه و مییگو یم ریبخ شب حسام و مادر پدر، به

 .میرو یم باال ها

 :میگو یم و ستمیا یم یهست اتاق یروبرو

 ؟یندار من با یکار ،یبخواب خوب دوارمیام خب-

 داخل خودش همراه مرا و کشد یم خودش سمت را دستم

 :دیگو یم سپس برد، یم اتاق

 ؟یا خسته-

 وقت از کن، نگاه ساعت به خستم، یلیخ امشب خب آره-

 !گذشته هم خواب

 :دیگو یم یملوس با

 بره؟ در تیخستگ بدم ماساژت یدار دوس-

 :دهم یم جواب و خندم یم بلند

 !ممنون نه، اوه-
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 :دیگو یم و کشد یم را دستم هم باز

 .بدم ماساژت تا بخواب تخت یرو ایب نشو لوس-

 .کشم یم پس را دستم

 !خودم اتاق رمیم من ،یکت ستین یاجیاحت نه-

 :دیگو یم یلوند با و شود یم مانعم

 ؟یمون ینم من شیپ شبو چرا-

 اما است، یا کننده وسوسه شنهادیپ کنم، یم نگاهش متعجب

 نیکاتر هم و ستین یمناسب مکان هم کردم، یم قبول دینبا

 شکل مان نیب یاتفاق ندارم دوست ماست، یخانوادگ دوست

 :میگو یم پس شود، یمانیپش باعث بعد که ردیبگ

 !یکت نزن حرفشم-

 :دیگو یم و کند یم حلقه گردنم دور را دستش ناز با

 چرا؟ آخه-
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 رنگ یآب چشمان رهیخ

 :میگو یم ش

 !فتهیب مون نیب یاتفاق ندارم دوست-

 تا شهیم بمینص افتخار نیا وقت اون شه؟یم یچ مگه خب-

 !یبش من مال شهیهم یبرا

 .کنم یم کج سر

 یلیخ من م؟یکن صحبت موضوع نیا به راجع بعد شهیم یکت-

 .خستم

 !کن مهمونم خوشمزه بوس هی حداقل پس عشقم، باشه-

 .فشارد یم میها لب یرو را لبانش یفرصت دادن بدون و

 یهمراه خواهم ینم اول بوسد، یم مرا یکت که است یاول بار

 یگرم به و دهم یم دست از را ارمیاخت ناخواسته اما کنم، اش

 .بوسمش یم
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 ی دکمه نیاول یرو و رقصد یم ام نهیس یرو دستانش

 یکاف گرید رم،یگ یم را دستانش مچ که ندینش یم شرتمیت

 و ستین بردار دست اما شوم، یم جدا او از اجبار به پس است

 .کند یم نگاهم خمارش یها چشم با

 !کنم یم خواهش بمون، شمیپ هومن-

 یمشکل خوام ینم نکن، اصرار کنم یم خواهش منم یکت-

 .بخواب برو حاال باشه؟ ادیب شیپ

 ...هومن-

 .برو... زمیعز بخواب برو سیه -

 معلوم بمانم اگر چون شوم یم خارج اتاق از سرعت به و

 !دیآ شیپ یعواقب چه ستین
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 با کنم، یم برخورد یهست به میآ یم رونیب اتاق از که نیهم

 :دیگو یم و کند یم نگاهم یعصبان ییها چشم

 !هومن یاحمق یلیخ-

 :توپم یم او به یعصب و شود یم گرد تعجب با چشمانم

 حرف نطوریا ترت بزرگ برادر با باشه آخرت بار ؟یگفت یچ-

 گفتم؟ یچ یدیفهم ،یزن یم

 :دیگو یم حرص با و فشارد یم هم به لب

 !نداره تورو اقتیل اون ؟یخورد گولشو چطور هومن-

 :میگو یم و کشم یم هم به را میها اخم

 !بخواب برو و شو ساکت نکن، دخالت من یکارا تو یهست-

 :میگو یم قبل از بلندتر که کند یم نگاهم بر بر

 !برو گفتم-
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 !بردارم لباسمو خوام یم طرف اون برو! خوام ینم-

 .رود یم اتاق داخل به و شود یم رد کنارم از حرص با

 به کراستی و رسانم یم اتاقم به را خودم بلند ییها قدم با

 .بفرستم هیر به را محوطه زیتم یهوا تا روم یم تراس

 از یهست یصدا که کشم یم میموها به یدست یکالفگ با

 در کینزد یکنجکاو با خورد، یم گوشم به ربکا اتاق داخل

 .ستمیا یم گوش ناخودآگاه و شوم یم

 :یهست

 با نیکاتر وقت اون نینکرد کارو نیا نینامزد هم با که شما-

 هومنو یلبا بعدم! بمون کنارم شبو گهیم هومن به یشرم یب

 شه؟یم باورت! دیبوس

 :ربکا
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 تو دارن، عالقه هم به اونا دمیفهم من که طور نیا ؛یهست-

 زایچ نیا دیبا گهید یکرد یزندگ رانیا از خارج هیمدت که

 !فهمم ینم تویناراحت لیدل باشه، یعاد واسط

 : یهست

 هومن به ندارم دوست اد،ینم خوشم نیکاتر از اصال سارا -

 !واسش فهیح هومن بشه، کینزد

 :ربکا

 !نده نشون تیحساس یهست-

 کف را زیچ همه احمق یهست رم،یگ یم فاصله در از کالفه

 که ستیچ بوسه کی فهمم ینم من آخر! گذاشت ربکا دست

 !شوند؟ دار خبر دیبا خانه کل یزود نیا به

 !ام دهیند عمرم به یهست از تر لق دهان که الحق

 (کتای)
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 است یهست کنم، یم باز چشم یدست یها تکان با بعد روز

 :دیگو یم الود خواب که

 !سارا خوره یم زنگ لتیموبا-

 .رود یم خواب به دوباره شود یم تمام حرفش که نیهم

 و شوم یم رهیخ لمیموبا ی صفحه به باز مهین ییها چشم با

 :کنمیم زمزمه کالفه

 !!فرهاد-

 یالیخ با و کنم یم خاموش را لمیموبا! محل یب خروس

 .روم یم خواب به راحت

 یم داریب یکس توسط دوباره که است چند ساعت دانم ینم

 .نمیب یم را زایال و کنم یم باز چشم شوم،

 !داره کار شما با نفر هی خانم؛-
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 خواهم یم است، خواب مست که کنم یم نگاه یهست به جیگ

 :شنوم یم را زایال یصدا دوباره که بخوابم هم من

 گفتم؟ یچ نیدیشن خانم سارا-

 :دهم یم جواب جیگ

 شده؟ یچ هان؟-

 !داره کار شما با در یجلو نفر هی-

 !ندارم رو یکس من ،یکن یم اشتباه من؟ با-

 !دادن رو شما مشخصات خانم چرا-

 .دهم یم تکان سر حوصله یب

 .رمیم االن باشه-

 صورتم، شستن از بعد و میآ یم نییپا تخت از یحال یب با

 یم خارج اتاق از آهسته و کنم یم ضیتعو را خوابم لباس

 .شوم
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 .ندارد حضور خونه داخل یکس

 یم در یجلو را خودم بلند ییها قدم با و شوم یم اطیح وارد

 .رسانم

 زمزمه کالفه نم،یب ینم را یکس اما کنم یم نگاه را اطراف

 :کنمیم

 !کنه داریب نازم خواب از منو بود بلد فقط مزاحم؛-

 .شود یم مانعم یکس که ببندم را در خواهم یم تیعصبان با

 ...که رمیگ یم باال را سرم

 :شنوم یم را شیصدا که است، مانده باز تعجب از دهانم

 !کردم داتیپ باالخره-

 :میگو یم لکنت با

 ؟یکن یم چکار... نجایا... تو... تو-
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 !خونه برگردونمت اومدم معلومه خب-

 از بذار، خودم حال به منو ؟یستین بردار دست چرا فرهاد-

 !نهیبب تورو یکس دینبا برو، نجایا

 نن؟یبب منو دینبا چرا-

 !کنم یم خواهش فرهاد برو-

 !خونه میبر یایم من با حاال نیهم رم،ینم نه-

 !تونم ینم االن-

 را ما یکس مبادا تا کنم یم نگاه باغ داخل به اضطراب با و

 .ندیبب

 یچ یدیفهم خونه، یگرد یم بر خودت یپا با خودت کتای-

 ؟یکن یم یغلط چه نجایا تو کجاست؟ نجایا اصال گفتم؟

 .شوم یم یجر
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 که کجا هر نجایا خونه، اون به برگردم نمیب ینم یلزوم من-

 !بهتره یلیخ یلعنت ی خونه اون از باشه

 که زنم یم هیتک آن به و کوبم یم هم به را در سرعت به

 :رسد یم گوشم به فرهاد یعصب یصدا

 دیبا و یمن مال ینخوا یبخوا تو نکن، یلجباز کتای-

 !گهید روز چند چه حاال، چه ،یبرگرد

 :زنمیم ادیفر یعصب

 پدرم یجا تو! بکش خجالت سنت از ستم،ین تو مال من-

 .بفهم نویا! یلعنت یبود

 !امیم بازم ؟یدیفهم سراغت امیم بازم من-

 !خوره یم بهم ازت حالم درک، به برو-

 .دوم یم ساختمان سمت به عجله با و

 :دیگو یم من به رو لبخند با شده داریب تازه که نینسر
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 ؟یبود رونیب زم،یعز ریبخ صبح-

 :دهم یم جواب دهیبر را امانم که یقلب تپش با

 گرفته اشتباه منو یکی ظاهرا نه جون، نینسر ریبخ صبح-

 انگار اما نه،یبب منو بود خواسته زایال از و در یجلو اومده بود،

 !گرفته اشتباه یکس با منو داشت، مشکل آقا اون

 :دیگو یم نینسر که زنم یم لبخند یخودیب و

 !صبحونه میبر ایب شن،یم دایپ ادیز افراد نیا از-

 .امیم کنم، داریب هم رو یهست برم چشم-

 طرف به که نمیب یم را یهست که روم یم باال ها پله از

 .رود یم اتاقش

 !میبخور صبحونه ایب ؟یشد داریب یهست-

 .نییپا امیم بپوشم لباس باشه-

 :دیگو یم یکالفگ با شود یم اتاقش وارد که نیهم و
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 !نجاستیا هنوز نکهیا اه-

 لهجه با که رسد یم گوش به نیکاتر خوابالود یصدا

 :دیگو یم اش یفرانسو

 ؟یهست یگفت یزیچ-

 :دهد یم جواب یهست

 !ریبخ صبح کردم عرض بله-

 .روم یم نییپا ها پله از و دهم یم تکان یسر خنده با

 !اند رفته شان سرکار انیآقا ظاهرا

 .کند یم رفتن عزم باالخره نیکاتر صبحانه، خوردن از بعد
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 دستگاه است، خوشحال یحساب نیکاتر رفتن از که یهست

 .برد یم باال را شیصدا و کند یم روشن را پخش

 سپارم، یم گوش است گذاشته که یشاد کیموز به لبخند با

 و نمینش یم مبل یرو هستم، کیموز به دادن گوش عاشق

 بلند، ییصدا با یهست که کنم یم زمزمه خواننده همراه

 :دیگو یم بشنوم که یطور

 !میبرقص ایب سارا-

 !کنم تماشات من برقص، تو-

 .میبرقص هم با ایب نه-

 :زند یم داد بعد و

 !میبرقص ایب مامان-

 :دیگو یم و شود یم خارج آشپزخانه از نینسر

 کرد؟ گل اتیباز وونهید باز-
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 دنیرقص یبرا تا ردیگ یم را دستم و خندد یم بلند یهست

 .کنم اش یهمراه

 یم فایا را تماشاگر نقش و ندینش یم کاناپه یرو هم نینسر

 .کند

 ام یهمراه یکم اول ؛یهست رقصم، یم یهست با تعارف یب

 یم من رهیخ و ستدیا یم یا گوشه بهت با بعد اما کند یم

 .شود

 :پرسم یم رقصم یم که طور نیهم

 ؟یرفت چرا شد؟ یچ-

 هنرتو یدار االن! تو یرقص یم خوشگل چقدر سوخته پدر-

 !؟یکن یم رو

 میبرا و کند یم میتماشا جانیه با هم نینسر که خندم یم

 .زند یم دست
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 و میگو ینم چیه اما رد،یگ یم ام خنده شان زده بهت نگاه از

 .دهم یم ادامه

 یم که زنند یم دست میبرا دو هر شود، یم تمام که کیموز

 :میگو

 !ممنون-

 :دیگو یم ذوق با نینسر

 !یرقص یم قشنگ یلیخ جان، سارا-

 :کند یم اضافه بندش پشت زین یهست

 !معرکه بگو مامان؟ هیچ قشنگ-

 .دهم یم تکان سر خجالت با

 .نیند خجالتم ممنون-

 :پرسد یم یکنجکاو با یهست
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 ؟یرفت رقص کالس-

 .دهم یم تکان سر ناچار

 .آره مدت هی-

 !یدار ولیا ،یرقص یم شرفتهیپ یلیخ-

 از من که دانند ینم ها نیا. دهم یم لیتحو لبخند تنها من و

 !آورم یم در پول هنر نیهم

** 

 روم، یم سارا دنید به روز هر گذرند، یم هم یپ از روزها

 !نکرده یرییتغ هنوز

 و یهست با شتریب روزها و روم یم نیراب کالب به ها شب

 .هستم سرگرم نینسر

 هومن و شود کینزد من به شتریب دارد یسع همچنان حسام؛

 !است من تیشخص کشف یپ در همچنان
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 کشم یم برس را میموها و ام نشسته نهیآ مقابل یصندل یرو

 .خورد یم زنگ همراهم تلفن که

 :دهم یم جواب و اندازم یم ناشناس شماره به ینگاه

 الو؟-

 یم یفرانسو به که رسد یم گوشم به یجوان خانم یصدا

 :دیگو

 گان؟یشا کتای خانم الو،-

 :دهم یم جواب متعجب و کنم یم اخم

 !هستم خودم بله-

 !دیکن مراجعه)......(  مارستانیب به عتریسر هرچه لطفا-

 :میگو یم یناباور و جانیه با و افتد یم تپش به قلبم

 افتاده؟ سارا دوستم، یبرا یاتفاق... ؟یچ-
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 !مارستانیب دیایب عتریسر چه هر... ندارم صداتونو... خانم؟ الو-

 لمیموبا صفحه به لرزان ییها لب با شود، یم قطع تماس

 :کنم یم زمزمه و شوم یم رهیخ

 !افتاده؟ سارا یبرا یاتفاق چه-

 شوم، یم آماده عجله با و دوم یم لباس کمد سمت سرعت به

 و شوم یم خارج باغ از نم،یبب خانه داخل را یکس که نیا یب

 .رسانم یم مارستانیب به را خود شتاب با

 از اما روم، یم است یبستر سارا که یقسمت به دوان دوان

 !ستدیا یم قلبم نمیب یم که یزیچ

 ...است یخال سارا تخت

 میزانوها کنم، یم گرد عقب و گذارم یم قلبم یرو را دستم

 ...لرزد یم و شود یم شل
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 افتد، یم که یپرستار نیاول یرو نگاهم چرخانم، یم چشم

 زنم، یم نفس نفس که یحال در و دارم یم بر قدم سمتش

 :پرسم یم

 بود، کما یتو بود، نجایا اون ن؟یبرد کجا دوستمو... دوستم-

 !هیخال تختش... ستین االن اما

 قطعا و زنم یم حرف لکنت با که من به تعجب با پرستار؛

 :دیگو یم یخونسرد با و کند یم نگاه ده،یپر رنگم

 !ایب من همراه-

 را میصدا که یبغض با روم یم دنبالش به که طور نیهم

 :میگو یم است کرده لرزان

 دیام یعنی شه،یم خوب حالش که بود داده قول من به دکتر-

 حسامو جواب ایخدا یوا کنم؟ چکار من حاال داد؟ بهم یالک

 بدم؟ یچ
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 :دیگو یم و ستدیا یم پرستار

 !نجایا ایب ،یخورد سرمو ،یزد حرف چقدر-

 یاتاق به کند، یم تیهدا جلو به مرا و ردیگ یم را میها شانه

 :میگو یم ترس با و کنم یم نگاه است مقابلم که

 ست؟... خونه... سرد... جا... نیا-

 .دهد یم هُل داخل به مرا و شود یم باز پرستار توسط اتاق در

 پرستار اما بندم، یم چشم شده وارد من به که یاضطراب از

 :پرسد یم و کند یم تیهدا جلو به مرا همچنان

 ؟یبست چشاتو چرا حاال-

 سارا کنم، یم نگاه مقابلم به وحشت با و کنم یم باز چشم

 !ست یواقع ست،ین خواب! یواقع یسارا! است سارا اون است،

 که است تخت یرو روح یب یصورت و باز یچشمان با سارا؛

 .افتم یم پرستار دست یرو و کشم یم یغیج
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 یم پرستار همان به چشمم باز که کنمیم باز چشم یجیگ با

 :دیگو یم لبخند با که افتد

 ینجوریا ینیبب سالمت و سالم دوستتو یوقت کردم ینم فکر-

 !یکن غش

 :میگو یم و نمینش یم اطیاحت با

 !نمشیبب خوامیم-

 !ششیپ برمت یم خوبه حالت اگه باشه،-

 !خوبم که معلومه-

 از سارا شود ینم باورم شوم، یم سارا اتاق وارد پرستار همراه

 !باشد شده خارج کما حالت

 محکم ییها قدم با و شود یم ریسراز ام گونه یرو اشکم

 .ستمیا یم تختش کنار

 .گذارد یم تنها را ما پرستار که است بسته شیها چشم
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 :زنم یم شیصدا بغض با و رمیگ یم دستم به را دستش

 ...سارا-

 .کند یم بازشان آرام و خورد یم تکان شیها پلک

 .فشارد یم را دستم و کند یم نگاهم قیعم

 :میگو یم عجله با

 اد؟یم ادتی منو سارا-

 :کند یم زمزمه خمار یحالت با و زند یم یجان یب لبخند

 !کتای-

 :میگو یم یخوشحال با و رود یم هوا به غمیج

 دیشا کردم یم فکر ایخدا... یشد خوب تو سارا... سارا یوا-

 !شکرت ایخدا! یباش داده دست از حافظتو

 :دیگو یم یجیگ با

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 ؟یگیم یدار یچ کتای-

 شدت از دونم ینم فقط ست،ین مهم اصال ،یچیه یچیه-

 !کنم چکار دیبا یخوشحال

 که یکس تنها گفت یم پرستار ،یینجایا که خوشحالم کتای-

! ندارم رو یکس که من آخه! یبود تو اومدهیم دنمید به

 !خداروشکر شدم، آشنا تو با که خداروشکر

 یم را دستش یاشک یچشمان با و دهم یم تکان سر تند

 .فشارم

 !دنتید امیب زود زود کردم یم یسع من آره،-

 :پرسد یم مکث یکم با و زند یم یزیآم تشکر لبخند

 ؟یهست حرفت سر... هنوزم... کتای-

 ؟یحرف چه-

 !یکن یم کمکم نامزدم کردن دایپ یبرا یداد قول-
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 یسارا ا،یخدا ماند، یم باز دهانم شنوم یم که یحرف از

 !من ی چارهیب

 .ام کرده پر خانه آن داخل را شیجا من که داند ینم او

 یم دستش یرو را ام یشانیپ و ردیگ یم اوج شتریب ام هیگر

 .زنم یم زار دل ته از و گذارم

 گوشم به شیصدا و ردیگ یم قرار میموها یرو سارا دست

 :رسد یم

 یلیخ حالم من کن باور ؟یکن یم هیگر چرا شده؟ یچ کتای-

 !بهتره

 :میگو یم یمرتعش یصدا با و رمیگ یم باال را سرم

 !سارا کنم، یم هیگر خودت و خودم بخت واسه-

 چرا؟ آخه-

 :میگو یم کنم، یم پاک را میها اشک که طور نیهم
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 دکترتو رمیم االن. میزن یم حرف هم با بعد زم،یعز یچیه-

 .شتیپ گردم یم بر بعد نم،یبب

 :دیگو یم که شوم خارج اتاقش از خواهم یم

 کتا؟ی-

 جانم؟-

 ؟یهست قولت سر هنوزم ،ینداد جوابمو-

 :میگو یم نانیاطم با و فشارم یم هم به لب

 دمیم قول برسونم، نامزدت به رو تو دمیم قول من سارا-

 !نباش نگران زم،یعز

 با یزیچ هر از میبرا بندد یم نقش لبانش یرو که یلبخند

 !است تر ارزش

 یم پرستارها از را دکترش سراغ و شوم یم خارج اتاقش از

 .رمیگ
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 دنمید با دکتر شوم، یم وارد و زنم یم اتاق در به یا تقه

 :دیگو یم و زند یم یچندش لبخند

 !یداد افتخار ز،یعز یربکا اوه-

 !بپرسم ازتون سارا تیوضع به راجع اومدم-

 .میزن یم حرف هم با ن،یبش ایب-

 چطوره؟ تشیوضع دیبگ بهم فقط دارم، عجله نه-

 :دهد یم جواب لیم یب

 روز چند دیبا فقط مساعده، حالش خوشبختانه سارا خب-

 .میبش مطمئن تشیوضع از کامال تا بمونه ما شیپ گهید

 نداره؟ وجود یجد مشکل چیه یعنی-

 !وجه چیه به-

 .کشم یم یراحت نفس
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 !ممنونم هم شما از خوشحالم، واقعا خوبه،-

 !بوده فهیوظ زمیعز-

 !یچاپلوس هم باز

 .برگردم سارا اتاق به یفور و کنم یم تشکر

 :میگو یم و ستمیا یم کنارش لبخند با

 !سارا یشیم مرخص گهید روز چند-

 !ندارم دوست مارستانویب طیمح اصال ،یعال چه-

 .امیم دنتید به بازم اما برم، دیبا من زمیعز خب! یدار حق-

 !ونمیمد تو به یلیخ من کتا،ی ازت ممنونم-

 :کنم یم زمزمه عجله با

 !منم ونهیمد که یکس ،یستین ونیمد تو سارا، نه-

 کتا؟ی یزن یم حرفو نیا چرا-
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 یوقت فقط ،.میزن یم حرف هم با ست،ین وقتش االن-

 باشه؟ ،یشد مرخص

 از و بوسم یم را اش شده یچیپ باند سر دهد، یم تکان یسر

 .شوم یم خارج مارستانیب از هم بعد و اتاق

  

3 

 در یکس شوم یم متوجه سکوتش از شوم یم خانه وارد یوقت

 .ندارد حضور خانه

 !یهمانیم هم نینسر و است کالس یهست حتما

 تراس در شوم، یم اتاق وارد و روم یم باال سالن یها پله از

 یرو سپس شود، اتاق وارد یا تازه یهوا تا کنم یم باز را

 نهیآ داخل خودم عکس به و نمینش یم شیآرا زیم یصندل

 .شوم یم رهیخ
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 گرید روز چند او م؟یبگو سارا یبرا را قتیحق دیبا چطور

 را زیچ همه تا دارم وقت روز چند فقط من و شود یم مرخص

 !میبگو او به

 !ادیز یلیخ قرارم،یب یلیخ رند،یگ یم ضرب زیم یرو انگشتانم

 یم پخش را ام عالقه مورد آهنگ لمیموبا با معمول طبق

 کمد کنار کنم، یم زمزمه خواننده با که طور نیهم و کنم

 یم رونیب رنگ قرمز شلوارک و تنه مین کی و روم یم لباسم

 کرده بشاش را ام چهره یحساب لباس نیا زنم، یم تن و کشم

 .است

 کار رقص؛ دن،یرقص به کنم یم شروع کیموز همراه اراده یب

 میبرا برم، یم لذت شهیهم انجامش از و است من یشگیهم

 .داشت آرامش حکم

 .غم و یناراحت چه و یشاد چه رقصم، یم حال همه در
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 یم یحساب هم آن با که دیآ یم یعرب کیموز کی نیا از بعد

 یبرا و ستمیا یم نهیآ یروبرو یخستگ با آخر در و رقصم

 زدن دست یصدا با ناگهان که کنم یم یکوتاه میتعظ خودم

 .گردم یبرم عقب به وحشت با و شوم یم هول یشخص

 (هومن)

 رفتم شرکت به که صبح از ندارم، یخوش حال چیه امروز

 .شده رمیگ بانیگر یبد سردرد

 به الزم سفارشات از بعد و اوردمین دوام شرکت داخل گرید

 .برگشتم خانه به یجِس

 و آرامش با حاال بهتر، چه است، کور و سوت یحساب خانه

 .خوابم یم یراحت

 یم دراز تخت یرو لباس، ضیتعو بدون و شوم یم اتاقم وارد

 .کشم
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 داخل به یخنک و میمال یهوا است، باز تراس در صبح از

 کیموز یصدا شود یم گرم چشمانم که نیهم د،یآ یم اتاق

 .رسد یم گوشم به یفیضع

 بلند تعجب با کجاست؟ از صدا نیا کنم، یم باز چشم متعجب

 یم نگاه است باز که بغل در به روم، یم تراس به و شوم یم

 .کنم

 است؟ خانه ربکا یعنی

 گرد چشمانم نمیبیم که یزیچ از روم، یم جلو یکنجکاو با

 .شود یم

 معرکه اندام عجب دختر نیا است، لباس ضیتعو مشغول او

 !دارد یا

 یم دنیرقص مشغول و کند یم تن شلوارک و تنه مین کی

 .شود
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 .ندیبب مرا مبادا تا روم ینم جلو چندان

 به قلبم اراده یب افتد یم که تنش تاب و چیپ یرو نگاهم

 یم قلبم یرو را دستم کند، یم دنیکوب به شروع یتند

 فراموشم سردردم کل به و دارم ینم بر او از چشم. گذارم

 !شده

 .رقصد یم محشر او است، العاده فوق

 !باشد داشته طرفدار همه نیا دارد حق دختر نیا

 .کند یم یکوتاه میتعظ نهیآ یجلو شود، یم تمام که رقصش

 قشیتشو تک و خاص رقص نیا یبرا که است یمعرفت یب

 وارد کامل و زدن دست به کنم یم شروع ناخودآگاه نکنم،

 .شوم یم اتاقش

 .شود یم رهیخ من به ترس با و گردد یم بر سرعت به
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 یدختر تنها او لوند، و بایز چقدر است، زیانگ وسوسه چقدر

 !است کرده قراریب نطوریا مرا که است

 بهت با روم، یم جلو که میهست رهیخ هم به یحرف چیه یب

 :دیگو یم

 !باشه خونه یکس کردم ینم فکر-

 :میگو یم زده که یحرف به توجه یب

 ؟یدونست یم نویا ،یجذاب یلیخ تو-

 .شوم یم شیها گونه انداختن گل متوجه

 از من کنم، امتحانش دارم دوست ام، شده جذبش حد از شیب

 !خواهم یم را نیا وجودم عمق

 شود یم حلقه کمرش دور دستم بزنم، یحرف چیه که نیا یب

 !بوسم یم را لبانش قرار یب و
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 (کتای)

 نیچن! باشد کرده خطاب جذاب مرا هومن شود، ینم باورم

 !است دیبع مغرور هومن نیا از یحرف

 گرما احساس شود یم باعث زده که یحرف و نگاهش حالت

 .ردیبگ رنگ میها گونه و کنم

 دنید با چرا فهمم ینم کوبد، یم نهیس در جانیه با قلبم

 !شوم یم خود یب خود از حد نیا تا هومن

 به که کنم یم نگاهش مبهوت تنها د،یآ یم تر جلو و جلو

 خودش به مرا چنان و شود یم قفل کمرم دور دستش کبارهی

 فرصت که کند یم مُهر لبانم یرو را شیلبها و چسباند یم

 .ندارم را یالعمل عکس چیه
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 ندارد، من با یا فاصله چیه حاال که صورتش به یناباور با

 .کنم یم نگاه

 یبو هستم، آغوشش در یحرکت چیه بدون آمده، بند نفسم

 چقدر کند، یم باز را نفسم راه زده که ییبو خوش ادکلن عطر

 !دارم دوست را بو نیا من

 ینم داد سرش فرهاد مثل چرا ستم؟یا ینم مقابلش چرا اما

 به که یزیانگ نفرت حس چرا شود؟ ینم چندشم چرا زنم؟

 ندارم؟ هومن به دارم فرهاد

 او به کامال شود یم باعث که دهد یم یفیخف فشار را کمرم

 .بچسبم

 انیپا به اش بوسه تا ام ستادهیا تنها کنم، ینم اش یهمراه

 !برسد
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 تمام و گرفته جان حاال کنم سرکوبش داشتم یسع که یحس

 .است کرده ملتهب را تنم

 آمده؟ وجود به یکِ  حس نیا د؟یآ یم خوشم هومن از من چرا

 دیشا شدم، اش یخاکستر یها چشم به رهیخ که یشب دیشا

 داخل که یلبخند دیشا داد، نجاتم اراذل آن دست از که یشب

 !بود زده من به کینیکل

 تند تند و است بسته چشمانش شوم، یم رهیخ او به مجدد

 !کند تمامش ندارد قصد انگار کشد، یم نفس

 هلش عقب به یآرام به و گذارم یم شیبازوها یرو را دستانم

 .دهم یم

 است بسته چشمانش هنوز اما شود، یم جدا من از یسخت به

 !زند یم نفس نفس و

 (هومن)
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 !م؟یبگو چه دارم دنشیبوس وقت که یحس از دانم ینم

 .برم یم لذت نیچن است بار نیاول که دانم یم را نیا فقط

 !است طور نیا که من یبرا حداقل است، یخاص دختر او

 یوقت اما برسانم، انیپا به را بوسه نیا ندارم قصد اصال

 یم دور خودش از مرا و ردیگ یم قرار میبازوها یرو دستانش

 !کنم تمامش شوم یم مجبور کند،

 تمام را نیریش حس نیا و کنم باز را چشمانم ندارم دوست

 !نمیبب شده

 که او به و کنم یم باز چشم اراده یب که گذرد یم یکم

 .شوم یم رهیخ انداخته، نییپا را سرش

 کس هر است، بیعج میبرا نیا نکرد، یهمراه و مرا او

 !شد یم همراه من با حتما بود او یجا یگرید

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 من دیشا کنم، یم سهیمقا او با را نیکاتر لحظه کی یبرا

 !باشد کاره همه تواند یم رقاص کی که کردم یم اشتباه

 پس را بودند شده مزاحمش که یاراذل آن بود، کاره هر اگر

 نیا اگر یحت ای و کرد یم یهمراه مرا بود هرکاره اگر زد،ینم

 نیا نه داد یم جواب حسام یازهاین به مدت نیا در بود طور

 باز خودش سر از را او یترفند هر به و کند یدور او از که

 !کند

 شود، یم رهیخ میها چشم به و ردیگ یم باال را سرش ناگهان

 ...که بزنم لبخند جذابش صورت به خواهم یم

 ...زند یم صورتم به یمحکم ی دهیکش

 یم صورتم یرو تعجب با را دستم و کنم یم نگاهش ناباورانه

 یم شیصدا که یحال در که شده گرد یحساب چشمانم گذارم،

 :دیگو یم لرزد
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 همه ،یندار برام یفرق چیه اراذل اون با یبدون که زدم نویا-

 !تون همه! دیگر سوءاستفاده تون

 رهیخ متعجبم یها چشم به زندیم نفس نفس که طور نیهم

 .شده

 !!!!!زد؟ یلیس من به کرد؟ چکار او کنم، یم داغ ناگهان

 درون حرص با را اش چانه و برم یم جلو را دستم تیعصبان با

 .فشارم یم دستم

 هی ینبود قشیال اگه ،یبود قشیال که دادم انجام رو یکار-

 شد؟ یچ یدیفهم ،ینبود رقاص

  

 (کتای)

 درون نگاهم خواهم ینم دهم، یم سوق ریز به را سرم

 .افتدیب اش یخاکستر چشمان
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 دارد؟ هیبق با یفرق چه او مگر ببوسد؟ و مرا دادم اجازه چرا

 کاره همه انگ و ستینگر صورتم درون چطور رفته ادمی مگه

 زد؟ من به را بودن

 کند؟ یم یفکر چه خودش با حاال

 !است نیهم من کار کند یم فکر چون دیبوس مرا او

 رم،یگ یم باال را سرم و کنم یم مشت را دستانم تفکر نیا با

 ...نگاهش اما

 !بخورم را نگاهش گول دینبا نه

 نیا مال من کند یم فکر چون بود، کرده سواستفاده من از او

 !دهم ینم را اجازه نیا من اما هستم، کار

 برم یم باال را دستم اراده یب که افتد یم یاتفاق چه دلنم ینم

 .کوبم یم صورتش یرو قدرت با و
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 محکم یادیز است مشخص رسد یم گوشم به که ییصدا از

 !ام زده

 .لرزد یم اش، خورده کهی نگاه یبرا دلم

 او به که یلیس بابت خواهم یم ام، کرده که یکار از مانیپش

 :میگو یم لرزان ییصدا با اما بزنم، زار زدم

 همه ،یندار برام یفرق چیه اراذل اون با یبدون که زدم نویا-

 !دیگر سوءاستفاده تون

 خشم رنگ نگاهش ناگهان اما کند، یم نگاهم تعجب با اول

 :دیگو یم تیعصبان با و ردیگ یم

 ینبود قشیال اگه ،یبود قشیال که دادم انجام رو یکار -

 شد؟ یچ یدیفهم ،ینبود رقاص هی

 ستین اولش بار چون کنم، ینم تعجب شنوم یم که یزیچ از

 !زند یم یحرف نیچن که
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 !کند یم ام خفه دارد بغض چرا دانم ینم فقط

 لرزد، یم میها لب شود، یم خارج اتاقم از تیعصبان با هومن

 یم ام خفه دارد یلعنت بغض فشارم، یم میگلو یرو را دستم

 .کند

 یفضا درون را ام هیگر و بغض بلند ییصدا با و زنمیم زانو

 .شکنم یم اتاق ی بسته

 حرف نیا یشگیهم تحمل است سخت یلیخ است، سخت

 !ها

 دیبا شغل نیا خاطر به است، بودنم رقاص من گناه نیبزرگتر

 !کردمیم تحمل را ها حرف یلیخ

* 

 .ام گرفته بغلم درون را میپاها و ام نشسته تخت یرو
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 و شودیم باز شدت به اتاق در که هشتم افکارم غرق قدر نیا

 :شود یم داخل سروصدا با یهست

 !دارم خوش خبر هی سارا یوا-

 که میبگو چطور زنم، یم یتلخ شخندین سارا نام دنیشن با

 ستم؟ین سارا من

 یم باعث که کند یم پرت یفنر تخت یرو را خودش یهست

 به خوشحال چقدر کنم،یم نگاهش بپرم، نییپا و باال شود

 !رسد یم نظر

 :دیگو یم و دهد یم تکان مقابلم یدست

 کنه؟یم ریسِ کجا ما خانم سارا-

 :کنم یم زمزمه ناخودآگاه

 !مارستانیب-

 :دیگو یم و خندد یم بلند یهست
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 منه؟ با گوشِت سارا یآ نکنهش خدا وونه،ید-

 :دهم یم جواب و میآ یم خودم به

 .بگو آره-

 :دهد یم حیتوض یخاص ذوق با

 !افتاد خوب اتفاق هی امروز-

 ؟یاتفاق چه خب-

 :دیگو یم و زند یم برق چشمانش

 !داد ازدواج شنهادیپ بهم عالقم مورد مرد-

 حالتش از کند،یم میتماشا ذوق با و شود یم شل ششین

 .ندینش یم لبم یرو یلبخند

 !گمیم کیتبر بهت واقعا؟-

 :دیگو یم و کندیم بغلم یخوشحال با
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 م؟یشد آشنا یچجور بگم زم،یعز یمرس-

 :زنم یم حدس و دهم یم باال ییابرو

 !تهیهمکالس البد-

 !استادمه نه-

 .یعال چه واقعا؟-

 !بابا به بزنه تلفن قراره سارا، ارمیم در بال دارم-

 .زنم یم لبخند

 .زمیعز برات خوشحالم-

 .کند یم اخم

 !گهینم نویا ات چهره اما-

 !ستین خوش ادیز حالم ببخش، منو-

 آخه؟ چرا-
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 !شمیم خوب کنم استراحت ست،ین یطور-

 تو یراست ،یکن استراحت که ذارمیم تنهات پس زم،یعز باشه-

 !گفتما بهش موضوعو نیا که یبود ینفر نیاول

 :پرسم یم و کنم یم نگاهش مات

 بودم؟ نفر نیاول چرا بدونم شهیم-

 دوستت نداشتم خواهر مثل دختر، خوامت یم یلیخ چون-

 !دارم

 .گذارد یم میتنها و بوسد یم را ام گونه سرعت با با

 محبت نیا من ند،ینشیم چشمم به اشک نم یهست محبت از

 کس یب و تنها باز و دهمیم دست از گرید روز چند تا را ها

 !شوم یم

!... شان همه یبرا شود، یم تنگ ها نیا همه یبرا دلم

 ...یحت
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 !هومن

 !زند یم شمین شهیهم زشیت زبان با که یکس

* 

 روز و است بهتر یلیخ حالش روم، یم سارا دنید به بعد روز

 .شود مرخص تا کند یم یشمار

 یبرا اش خانواده همراه به یهست خواستگار است قرار امشب

 .ندیایب خسرو عمو منزلبه شتر،یب ییآشنا

 .کنم شرکت مراسم نیا در ندارم دوست

 همه به را قتیحق بعد روز چند تا من باشد قرار اگر چون

 !نشناسند سارا اسم به مرا د،یجد افراد است بهتر میبگو

 کالب یحت امشب. مانم یم اتاقم داخل سردرد ی بهانه به

 .شوم حاضر امشب توانم ینم بودم گفته نیراب به ام، نرفته هم

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 یم سرگرم لمیموبا با را خودم و کشم یم دراز تخت یرو

 .کنم

 بدون اتاق در که نیا تا گذرد یم بیترت نیهم به قهیدق چند

 !شود یم باز یا ضربه چیه

  

 شرکت یبرا تا آمده باز و است یهست حتما که نیا الیخ به

 یم زیم یرو را لمیموبا کند، اصرار اش یخواستگار مراسم در

 سرعت به هومن دنید با که دوزم یم چشم در به و گذارم

 .مانم یم رهیخ او به و نمینش یم تخت یرو

 :دیگو یم یبیعج لحن با و کند یم زیر و چشمانش

 ره؟یگ یم رو تو سراغ که در یجلو هیک مرد نیا-

 :پرسم یم مبهوت

 ؟یچ-
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 ه؟یک مرد نیا گمیم-

 مرد؟ کدوم ؟یگیم یدار یچ-

 از کشد، یم تراس سمت مرا و ردیگ یم را دستم حرص با

 یم را محکمش یصدا دارد، دید یورود در یخوب به نجایا

 :شنوم

 !گمیم مردو اون-

 برگشته، دوباره او شود، یم شل میپا و دست فرهاد، دنید با

 !برنداشته سرم از دست بود، زده که یحرف طبق درست

 :میگو یم و زنم یم یچنگ میموها به

 !نهیبب نجایا اونو یکس خوام ینم بره، که کن یکار هی-

 ...هیک اون نفهمم تا من-

 :میگو یم و کنم یم قطع را حرفش یتند به
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 یکار فقط! گمیم بهت زویچ همه! گمیم بهت باشه، باشه-

 !ادین من سراغ گهید کن

 :دیگو یم و کند یم نگاهم موشکافانه

 ؟یکار چه مثال-

 !کردم ازدواج من... بگو... بگو مثال... دونم ینم-

 سرت از دست حرف نیا دنیشن با اون یکن یم فکر! ههه-

 ست؟ین پدرت اون مگه داره؟ یم بر

 :زنم یم ادیفر اراده یب

 !نداره رو یگاهیجا نیچن اقتیل اون ست،ین پدرم! نه -

 ه؟یچ منظورت-

 :میگو یم کالفه شده، دمیعا که یسردرد با

 !دمیم حیتوض برات من بره، کن ردش برو تو-
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 .شود یم خارج اتاق از کالفه و کند یم من به یگنگ نگاه

  

 (هومن)

 ییآشنا یبرا مادرش و پدر همراه به یهست خواستگار امشب

 .اند آمده ما منزل به

 !ربکا از ریغ میهست منینش داخل همه

 او و دمشیبوس که شیپ روز دو از ست،ین خوب حالش ظاهرا

 یسع دارم یلیخ بودمش، دهیند گرید زد، من به را یلیس آن

 !شود ینم اما نکنم، فکر او به کنم یم

 قهیدق چند رود، یم در کردن باز یبرا زایال در، زنگ یصدا با

 غرق را همه یوقت کند، یم جمع به ینگاه و دیآ یم جلو بعد

 تنها که من یرو نگاهش ند،یب یم بش و خوش و صحبت
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 و دیآ یم جلو افتد، یم اوست، به حواسش که هستم یفرد

 :دیگو یم گوشم کنار

 نجایا گمیم یچ هر اومده اشتباه ظاهرا دره، یجلو نفر هی آقا-

 راه دادیب و داد و کنه ینم قبول م،یندار کتای اسم به یکس

 !ندازهیم

 اسم کی نیا کتا؟ی! کنم یم تعجب شنوم یم که یزیچ از

 !است یرانیا

 :میگو یم و شوم یم بلند میجا از

 !یبگ یزیچ یکس به ستین الزم ه،یک نمیبب رمیم-

 .آقا بله-

 نسبتا مرد کی ستم،یا یم در مقابل و شوم یم اطیح وارد

 است کیش و افهیق خوش ستاده،یا در یجلو ساله پنج و چهل

 :پرسم یم که
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 آقا؟ دیدار کار یکس با-

 :دیگو یم و دیآ یم جلو من دنید با

 !دارم کار کتای با من! درسته-

 !میندار اسم نیا به یشخص ما-

 :دیگو یم و کشد یم صورتش به یدست کالفه

 !ربکاست منظورم-

 :پرسم یم و دهم یم باال ییابرو ربکا نام دنیشن از

 د؟یدار باهاش ینسبت چه شما-

 دیبا اون بزن، صداش باش زود نجاست؟یا هنوز پس اوه-

 !خونه برگرده

 د؟یدار باهاش ینسبت چه دینگفت اما زنم،یم صداش-

 !اش خونده پدر! پدرشم-
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 :میگو یم و دهم یم تکان یسر

 !گردم یم بر دیبمون منتظر-

 یب شوم، یم خانه داخل و فرستم یم رونیب حرص با را نفسم

 اتاقش در و روم یم باال ی طبقه به شود متوجه یکس که نیا

 .کنم یم باز را

 :میگو یم تیعصبان با که دهیکش دراز تخت یرو الیخیب

 ره؟یگ یم رو تو سراغ که در یجلو هیک مرد نیا-

 مجدد برود کنم رد یطور به را مرد آن که دیگو یم یوقت

 :میگو یم مرد به رو و ستمیا یم یورود در یجلو

 !نداره شما دنید به یلیتما معلومه که طور نیا-

 :کشد یم ادیفر بایتقر و شود یم یعصب

 ؟یچ-

 !دینیبب اونو شما نداره یلیتما همسرشم نکهیا مثل د،ینزن داد-
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 :کند یم تکرار یجیگ با

 همسرش؟-

 !کرده ازدواج ربکا د؟یدون ینم مگه بله-

 :دیگو یم و شود یم گرد تعجب شدت از چشمانش

 !نداره قتیحق نیا-

 !گفتم شما به قتویحق من اما-

 :دیگو یم لرزد یم شیصدا که یحال در یسخت به

 خوام یم اد،یب بگو همسرش به یگیم رو قتیحق یدار اگه-

 !نمشیبب

 یم رونیب را نفسم گفتم؟ یم دیبا چه کنم، یم فکر یکم

 :میگو یم کبارهی به و فرستم

 !همسرشم من د،یبگ من به دیدار یحرف-
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 .شود یم رهیخ من به و ردیگ یم باال سرعت با را سرش

 به شود، یم حلقه میبازو دور یدست لحظه، نیهم در درست

 :دیگو یم یمصنوع یلبخند با که کنم یم نگاه ربکا

 !همسرمه شونیا درسته-

 کند یم وارد میپهلو به یا ضربه که کنم یم نگاهش متعجب

 :دیگو یم و

 نه؟ مگه-

 :دهم یم جواب سرعت به

 !درسته کامال بله-

 غم نگاهش درون کنم یم احساس شوم، یم رهیخ مرد به و

 .زند یم موج یبیعج
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 ربکا زبان از را قتیحق تر عیسر چه هر تا هستم کنجکاو

 و ردیگ یم را ربکا دست مرد که هستم افکار نیهم در بشنوم،

 :دیگو یم خشم با کشد، یم خودش سمت

 مرد نیا با یندار حق! من مال ؟یفهم یم یمن مال تو-

 !یکن ازدواج

 با را ربکا مرد؛ شود، یم گرد چشمانم شنوم یم که یزیچ از

 .دهد یم تکانش و گرفته دستانش انیم خشم

  

 (کتای)

 با و ردیگ یم را میبازوها شود، یم دهیکش فرهاد توسط دستم

 :دیگو یم خشم

 مرد نیا با یندار حق! من مال ؟یفهم یم یمن مال تو-

 !یکن ازدواج
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 :زنم یم داد که دهد یم تکانم انهیوحش

 !وونهید هی فرهاد یا وونهید هی تو کن، ولم-

 یحساب که هم فرهاد شده، رهیخ ما به تعجب و بهت با هومن

 و کشد یم لشیاتومب طرف به مرا و داده دست از را عقلش

 :دیگو یم طور نیهم

 یکس دست دمینم اجازه من ،یبود خودم مال اول از تو-

 !برسه بهت

 :میگو یم هومن به رو عجز با

 خوام ینم من! کن یکار هی کنمیم خواهش هومن-

 !برم همراهش

 مقابل سرعت به و دیآ یم خودش به من یصدا با تازه هومن

 :دیگو یم و ستدیا یم فرهاد
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 گفتم گفتم، یچ یدینفهم انگار ؟یکن یم یغلط چه یدار-

 !رسم یم حسابتو بخوره بهش دستت! منه همسر ربکا

 :دیگو یم و شود یم رهیخ هومن چشمان به فرهاد

 ندارم عادت منم بوده، من مال بشه تو همسر نکهیا از قبل-

 !گهید کس به بدمش منه به متعلق که یزیچ

 تابحال که یخشم با و کشد یم را فرهاد دست اخم با هومن

 :دیگو یم بودم دهیند او از

 هان؟ کنم خبر سویپل یدار دوست نکنه-

 .بود ها حرف نیا از تر پررو فرهاد اما

 ازم رو کتای ذارم ینم من اما بکن، خواد یم دلت یکار هر-

 !یریبگ

 و ردیبگ را فرهاد ی قهی هومن تا است یکاف حرف نیهم فقط

 :دیبگو خشم با
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 برسم؟ حسابتو یا گهید جور ای یکن یم گم گورتو-

 من به ینیغمگ نگاه و شود یم کنده میبازو از فرهاد دست

 .کند یم

 !نبود من حق نیا-

 :میگو یم بغض با

 اعتماد به طور اون نبود منم حق فرهاد، نکن یینما مظلوم-

 قتیحق در یول یبود پدرم یجا تو ،یکن انتیخ مادرم و من

 هم گهید و برو نجایا از داشتم، رو یا گهید گاهیجا برات من

 !این من سراغ

 سمت به آهسته ییها قدم با و شوم یم خانه وارد بغض با

 .ستمیبا شود یم باعث هومن یصدا که روم یم ساختمان

 !کن صبر-

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 یم جلو که دوزم یم او به را نگاهم و چرخم یم سمتش به

 :دیگو یم و دیآ

 !داخل یبر یندار حق ینگفت قتویحق تا-

 هم خودش نشاند، یم مکتین یرو مرا و کشد یم را دستم

 .ردیگ یم یجا کنارم

 :دیگو یم و شود یم رهیخ صورتم به سکوت در

 ؟یکرد چکار نمیبب بگو... بگو برام... فهمم ینم من-

 : پرسم یم و کند یم النه چشمم درون اشک؛

  ؟یبدون یخوا یم رو یچ-

 :دهد یم جواب یفور

  ؟یهست یک تو-

 : میگو یم سپس و کنم یم شیتماشا سکوت در یکم
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 ربکا اسم به منو همه نجایا اما گانم،یشا کتای... من-

 مرد، و کرد یدیشد تصادف پدرم که بود سالم دو! شناسنیم

  یسالگ هفت به دل و جون با منو مادرم

 که یضیمر خاطر به مادرم بود، مادرم پسرخاله فرهاد رسوند،

 و موند یماریب بستر تو مادرم روز هی سپرد، اون به منو داشت

 فرهاد گذاشت، تنهام پدرم مثل اونم نشد، بلند جاش از گهید

 ربکا، گذاشت اسممو و نجایا آورد منو شد، ام خونده پدر

 شدم، بزرگتر داد، آموزش رو یرزم حرکات بهم رفتم، مدرسه

  هی شدم داشتم دوست یلیخ رقصو که ییاونجا از

 یوقت گشتیم یکی دنبال رقاصش رفتن از بعد نیراب رقاص،

 دید که کارمو کنم، ثابت بهش مهارتمو تا و رفتم دمیفهم نویا

 هی همه که یمعروف رقاص شدم من و اومد خوشش یلیخ

  هی منو هم تو یحت دونستنش، یم بدکاره

 !یدون یم بدکاره
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 به یتوجه چیه یب دهم، یم او به را نگاهم و کنم یم سکوت

 : دیگو یم آخرم جمله

  ؟یشناسیم رو سارا تو-

 !شناسم یم-

 :ردیگ یم خود به تعجب رنگ نگاهش

  ؟یبشناس اونو ممکنه چطور-

 گشت،یم شماها دنبال داشت که دمید یزمان رو سارا من،-

 ..... اما موندم، حرفم سر منم کنم، کمکش که گرفت قول ازم

  ؟یچ اما-

... اون... اون میایب شما دنبال میخواست که زمان همون قایدق-

 !کرد تصادف

 :کشد یم ادیفر وحشت با

  ؟یچ-
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 :دهم یم ادامه هول با

 و بود شده وارد سرش به یبد ضربه مارستان،یب مشیرسوند-

 !کما تو... رفت

 .زند یم رونیب حدقه از چشمانش

 !نداره امکان نیا نه-

 :میگو یم عجله با

 !اومد هوش به روزید خوبه، حالش اون نباش، نگران-

 : پرسد یم و کند یم نگاهم ینگران با

  ؟یگیم راست یدار-

 !بگم دروغ ندارم میتصم گهید من اهوم،-

  ؟ییسارا که یگفت همه به چرا... تو... تو پس-

 !نشد اما بگم، خواستم یم یعنی بگم، قتویحق نتونستم... من-
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 دیام به کنم یم فیتعر او یبرا را افتاده که ییها اتفاق تمام

 با او اما م،یبگو هم هیبق به را قتیحق تا کند کمکم نکهیا

 : دیگو یم و شود یم بلند شیجا از تیعصبان

 !یکن یباز من خونواده با ینداشت حق تو-

 :میگو یم هیگر با و شوم یم بلند میجا از او مانند

 فرهاد شدم، مجبور اما بدم، یباز اونارو خواستم ینم من-

 رو ییجا گهید من کنه، یدراز دست من به داشت قصد

 من نداشتم، تیامن احساس خونه اون تو گهید نداشتم،

  چکسویه

 هی واسه کنم حس من بود شده باعث خانوادت محبت نداشتم،

 !زمیعز عده

 : میگو یم کنان هق هق و رمیگ یم دهانم مقابل را دستم
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 من... من دم،یچش شدنو داشته دوس طعم مدتها از بعد من-

 از یدختر کدوم آخه! دونستم یم خودم خانواده مثل اونارو

 کنه؟یم سواستفاده خودش خانواده

 با که کنم یم نگاهش نشسته اشک به ییها چشم با

 داخل بلند ییها قدم با و شود یم رد کنارم از تیعصبان

 .شود یم ساختمان

 نجایا یرو گرید روم، یم یخروج در سمت و زنم یم هق

 !کشم یم خجالت هومن از ندارم، را ماندن

 . روم یم مارستانیب به کراستی و شوم یم خارج خانه از

  

 و کند یم تعجب یحساب شب وقت نیا هم آن دنم،ید از سارا؛

 : پرسد یم

  ؟یکن یم چکار نجایا کتای-
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 یصندل یرو و روم یم سمتش به لرزد، یم بغض از میلبها

 یب و کنم یم نگاه صورتش به رم،یگ یم یجا تختش کنار

 یم و گذارم یم صورتم یرو را دستانم شکند، یم بغضم اراده

 :نالم

 !کردم بد شما حق در من... ببخش منو ببخش، منو سارا-

 : پرسد یم و ردیگ یم قرار دستم یرو هول با سارا دست

  ؟یگیم یدار یچ شده؟ یچ کتای-

 .زنم یم هق

 ببخش منو سارا... کردم دایپ نامزدتو خانواده من... من... سارا-

 یسارا شدم ساده دروغ هی با که شد یچ دونم ینم اما

  نینسر دختر شدم... خسرو عمو ی دردونه زیعز شدم... یدروغ

 جون یبال و حسام نامزد شدم... یهست خواهر شدم... جون

 !هومن
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 یها چشم خواهم ینم دارم، یبرنم صورتم یرو از را دستم

 !نمیبب خودم به نفرت از پر را سارا مهربان

 یبان و باعث ها نیا تمام اما ندارم، را یسخت نیا طاقت من

 . هستم خودم اش

 : دیگو یم رتیح با که رسد یم گوشم به سارا یصدا

  کتا؟ی یگیم یدار یچ تو... تو-

 دهم، یم میها ناخون به را نگاهم و دارم یبرم آرام را دستم

 : میگو یم عذاب احساس با

 نیبدتر مستحق دونم یم بوده، اشتباه کارم دونم یم-

 یول ر،یبگ نظر در برام یخوا یم یهیتنب هر سارا ناسزاهام،

 دوست تنها تو بذارم، تنهات نخواه نباشم، دوستت گهید نخواه

 !یهست من

 : دیگو یم و شود یم رهیخ صورتم به سکوت در
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 !؟یکرد چکار نمیبب بگو... بگو برام... فهمم ینم من-

 که یزیچ هر کنم، یم بازگو سارا یبرا را ماجرا تمام ندامت با

 چشمانش به دوباره که نیا یرو اما م،یگو یم را بوده مهم

 .ندارم را کنم نگاه

 :دیگو یم یآرام یصدا با رسد یم اتمام به حاتمیتوض یوقت

 ؟یدید حسامو تو پس-

 :دهم یم جواب کوتاه

 !دمید-

 کرد؟ عالقه ابراز بهت مدت نیا تو-

 :میگو یم یتند به و خورم یم کهی پرسدیم که یسوال از

 من م،ینداشت هم با یا رابطه چیه حسام و من کن باور سارا،-

 د یفکر بخواد اون ای شم کینزد بهش ندادم اجازه خودم به

 یسارا نداره، وجود نفر دو ما نیماب یحس چون بکنه، باره نیا
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 باهاش شهیهم ارزشه، با حسام یبرا تو عشق ،یخودت یواقع

 !کنم دوارشیام مبادا تا کردم یم برخورد سرد

 !نمشیبب خوام یم-

 بزنم؟ زنگ بهش االن یخوا یم! حتما-

 !نهیبب منو تیوضع نیا تو ندارم دوست نه نه-

 :دهم یم جواب و کنم یم اش یچیباندپ سر به ینگاه

 هم هیبق زود یلیخ مطمئنا گفتم، هومن به قتویحق من باشه،-

 باشه، داشته وجود یبخشش یجا دوارمیام فقط فهمن،یم

 !وقتچیه بخشم، ینم چوقتیه خودمو وگرنه

 است، همراهم لمیموبا کنم، یم سر مارستانیب داخل را شب

 حاال تا حتما نگرفته، من از یسراغ چکسیه ساعت نیا تا اما

 دارند؟ یحال چه یعنی اند، دهیفهم را قتیحق

 !باشد نشده بد حالش خسرو عمو دوارمیام
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 شبید از دهد، یم را سارا صیترخ اجازه دکتر بعد روز صبح

 خواسته برخالف نکردم مجبورش هم من و نزده من با یحرف

 احساس بابت نیا از هم من و داشت حق او کند، رفتار اش

 .کنم یم ندامت

 :میگو یم افتاده نییپا یسر با و شوم یم اتاقش وارد

 !یشیم مرخص امروز گفت دکتر-

 ؟یانداخت نییپا سرتو چرا-

 !کنم نگاه چشات تو تونم ینم ترم، راحت ینجوریا-

 به نهیک که ستمین یآدم من یول ،یکرد یاشتباه کار درسته-

 هر آدم با یکس یب و ییتنها دم،یم حق بهت کتای رم،یبگ دل

 حاال ،یکرد کارو نیا اجبار یرو از که دونم یم کنه،یم یکار

 !دمتیبخش من چون باش، نداشته وجدان عذاب هم
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 محکم یخوشحال با و روم یم جلو کنم، یم نگاهش رتیح با

 .کنم یم بغلش

 !ادیز یلیخ ،یمهربون یلیخ تو سارا-

 :دیگو یم و زند یم یلبخند

 تو از من کنه اعتراف حسام که بخشمت یم یزمان البته-

 !ترم یداشتن دوست و خوشگلتر

 کنم یم نگاهش و شوم یم جدا او از شده گرد ییها چشم با

 :دیگو یم و خندد یم که

 چشمش به من گهید تو دنید با حسام یگینم دختر آخه-

 ام؟ینم

 :میگو یم و زنم یم اش شانه به یا ضربه حرص با

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 مدت نیا تو قدر اون درضمن نه؟ نهیآ تو انگار یدیند خودتو-

 تا کنم یم شنهادیپ بهت ست، تشنه خونم به که دهیکش زجر

 !یکن مهمونش آبدار بوس هی سرعت به شیدید

 :دیگو یم و شود یم اتاق وارد پرستار که میخند یم دو هر

 نه؟ یشیم مرخص یدار یخوشحال یلیخ نکهیا مثل-

 جواب لبخند با که کنم یم ترجمه سارا یبرا را پرستار زبان

 :دهد یم

 !ادیز یلیخ البته-

 :میگو یم و کنم یم وارد اش شانه به یفشار

 .امیم زود بدم، انجام رو صتیترخ یکارا رمیم من سارا-

 :دیگو یم و کند یم نگاهم

 ؟یکن پرداخت یخوا یم چطور داره، الزم یادیز پول حتما-
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 اندازم پس از کردم، پرداخت رو نهیهز از یمین نباش، نگران-

 .کنم یم استفاده

 .دهد یم تکان سر و کند یم من به یزیآم تشکر نگاه

 با و گردم یم بر اتاق به ص،یترخ یکارها انجام از بعد

 :میگو یم یشرمندگ

 یبر یخوا یم اما اونجا، ببرمت که ندارم رو ییجا من سارا-

 خسرو؟ عمو شیپ

 لمیوسا من هتل، میر یم هم با ایب کتا؟ی هیحرف چه نیا-

 !هتله داخل هنوز

 .دهم یم باال یا شانه و فشارم یم هم به لب

 .میبر ه،یخوب فکر باشه-

 ال تا البد بزنم، زنگ برادرم به دیبا حتما کتای گمیم-

 !شده نگرانم یحساب ان
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 .گزم یم یشرمندگ با را لبم

 با تو یجا به خسرو، عمو خونه بار کی من سارا، یوا یا-

 !زدم حرف برادرت

 راجع سهند خوام ینم آخه کنم، تشکر ازت دیبا پس واقعا؟-

 یعنی نیا زده حرف تو با یوقت بدونه، یزیچ تصادفم به

 !راحته من بابت از الشیخ

 :میگو یم یشرمسار با

 !ریبگ تماس باهاش حتما اما-

 .تنگشه دلم یلیخ آره-

 یم انجام را هتل رشیپذ یکارها که قهیدق چند حدود از بعد

 .میشو یم یا دوتخته اتاق وارد باالخره م،یده

 :میگو یم سارا به رو
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 منم ،ینشد خوب کامل هنوز تو ،یکن استراحت بهتره سارا-

 !رمیبگ دوش رمیم

 !کرده خستم یلیخ کوتاه ریمس نیا انگار آره -

 .بندد یم چشم و خزد یم تخت یرو و

  

 از خواهم یم و بندم یم چشم ستم،یا یم گرم آب دوش ریز

 میها پلک پشت هومن ی چهره که ببرم لذت آرامش نیا

 .بندد یم نقش

 یا لحظه اما کنم، مرتب را افکارم تا کشم یم یقیعم نفس

 .رود ینم کنار خاطرم از جذابش چهره

 دارند؟ یحال چه االن یعنی

 .کنند یم نفرت احساس من به نسبت ها، آن همه مطمئنم

 ...فشارد یم را میگلو یبد بغض فکر نیا از
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 (هومن)

 حق او هستم، یعصبان شدت به کتای یها حرف دنیشن از

 یباز به را ما ی همه نداشت حق! دیبگو یدروغ نیچن نداشت

 .ردیبگ

 یبرا مادر اصرار از یحت شوم، یم اتاقم وارد یکالفگ با

 .کنم یم امتناع هم یهست خواستگار حضور در نشستن

 .زنمیم چنگ را میموها و نمینش یم تختم یرو

 کی تا کردم کنترل را خودم یلیخ گفت میبرا را قتیحق یوقت

 .نزنم صورتش به جانانه یلیس

 به دختر نیا وقت آن بود مارستانیب تخت یرو چارهیب یسارا

 !بود کرده پر را شیجا یراحت

 کند؟ یباز حسام احساسات با توانست چطور

 !کتاستی مطمئنم شود، یم باز یا تقه با اتاق در لحظه نیهم
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 :میگو یم تیعصبان با

 !رونیب برو-

 او به تعجب با شود یم باعث او، یجا به یهست یصدا اما

 .شوم رهیخ

 شده؟ یچ هومن؟-

 ؟یداشت یکار. نشده یزیچ-

 .میبخور شام نییپا ایب. رفتن مهمونا آره-

 .ندارم لیم من-

 .ینموند هم مهمونا شیپ شده؟ چت چرا؟ آخه-

 .بذار تنهام ندارم حوصله یهست-

 تو که نیمعرفت یب یلیخ سارا و تو باشه ادتی یول باشه،-

 !نینبود میخواستگار مراسم
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 :میگو یم یجر سارا، نام دنیشن با

 ...سارا... ههه... سارا-

 تو؟ یگیم یچ-

 .کنم یم جبران برات بعد! برو یهست برو-

 سقف به و کشم یم دراز تخت یرو مجدد ،یهست رفتن با

 .شود یم باز اتاقم در دوباره که شوم یم رهیخ

 کجاست؟ سارا یدون ینم هومن-

 :میگو یم ناخوداگاه

 !مارستانیب مارستانه،یب چارهیب یسارا-

 :شود یم بلند یهست غیج یصدا

 ؟یچ-
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 یم نگاه من به تعجب با که یهست به رو و میآ یم خودم به

 :میگو یم کند

 ست؟ین اتاقش تو مگه-

 نه آخه؟ بود یا مسخره یشوخ چه! هومن منو یترسوند-

 .ستین

 .اونجاست حتما اط،یح برو-

 پدر و شود یم باز اتاقم در که گذرد یم قهیدق چند دانم ینم

 .دیآ یم داخل به

 ؟یندار یخبر سارا از هومن،-

 :میگویم و نمینشیم کالفه

 یم دنبالش دیدار ستین که بچه ندارم، خبر! من زیعز نه-

 !دیگرد

 رفته؟ کجا خبر یب آخه-
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 !کالب رفته البد-

 ؟یچ-

 .خورمیم کهی کشد، یم پدر که یادیفر با

 :دیگو یم که

 یجا اونجا اونجا؟ باشه رفته سارا دیبا چرا کالب؟ یگفت-

 !ستین دختر هی واسه یمناسب

 .زنم یم یشخندین

 !نهیهم کارش ههه-

 :پرسد یم بهت با پدر

 ؟یگفت یچ-

 :میگو یم ناچار و زنم یم میموها به یچنگ کالفه
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 رفته حتما کنه؟ چکار بره آخه کالب من، زیعز زدم مثال-

 .دوستش همون شیپ

 .بره ییجا خبر یب نداشت عادت آخه-

 :دیگو یم و شود یم اتاق وارد هم حسام موقع نیهم

 !بزنم زنگ بهش کن صبر ن،یزم تو رفته شده آب-

 :میگو یم ردیبگ را اش شماره خواهد یم که نیهم

 !نزن نه-

 چرا؟-

 !بدانند را قتیحق هم ها نیا تا است وقتش

 !بگم بهتون رو یموضوع هی دیبا-

 :دیگو یم حوصله یب پدر

 !کجاست نیبب ریبگ تماس حسام م،یزن یم حرف بعد حاال-
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 :میگو یم یفور

 .ساراست به مربوط موضوع! من پدر نه-

 :پرسد یم مادر که شوند یم اتاقم وارد هم یهست و مادر

 ؟یموضوع چه-

 ...دیدون یم... خب بگم؟ چطور-

 :غرد یم یاعصاب یب با حسام

 !رمیبگ تماس من یگینم اگه بابا یا-

 .کشم یم دستش از را تلفن و شوم یم بلند حرص با

 !بگم تا دینیبش-

 چشم و رندیگ یم یجا اتاقم مبلمان یرو یکنجکاو با همه

 .دوزند یم من دهان به
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 سر وقت فوت یب و گذارم ینم انتظارشان چشم نیا از شیب

 :روم یم مطلب اصل

 !نبود سارا... کرد یزندگ ما با مدت هی که یدختر نیا-

 یم کالفه که شود یم بلند یهست و حسام ی خنده یصدا

 :میگو

 !گمیم قتویحق دارم من د؟یباش یجد شهیم-

 یم لیتبد صاف خط کی به یکشش حالت از شانیها لب

 :دهم یم ادامه که کنند یم نگاه هم به متعجب و شود

 هی از ریغ نداره، چکسویه رقاصه، هی! کتاستی اسمش-

 و شهیم عاشقش کنه یپدر براش نکهیا یجا که پدرخونده

 یم ما دنبال سیپار ادیم سارا بشه، کینزد بهش کنهیم یسع

 کردن دایپ تو رهیگ یم قول ازش و شهیم آشنا کتای با که گرده

 ییتنها به کتای. کنهیم تصادف متاسفانه اما کنه، کمکش ما
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 یم یمعرف سارا یلیدل هر به حاال خودشو و بابا سراغ ادیم

 !کنه

 من به سکوت در و شده گرد ینعلبک کی قد همه یها چشم

 .اند زده زل

 .هستند منگ هنوز انگار

 :پرسد یم یناباور با و دیآ یم خودش به یهست همه از اول

 نبوده؟ سارا اون... یعنی-

 !نبوده نه-

 :کوبد یم دستش پشت مادر

 باورم ایخدا یوا... ممکنه چطور اون... اون... نداره امکان نیا-

 !شهینم

 .اند رهیخ نیزم به یحرف چیه بدون حسام و پدر
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 یم خارج اتاق از درهم یا چهره با حسام که گذرد یم یکم

 .شود

 :دیگو یم وار زمزمه و دیآ یم خودش به پدر

 دخترم مثل یطیشرا هر در گرفت قول ازم چرا بگو پس-

 به رو یموضوع خواست یم وقتا یلیخ اون... اون بدونمش،

 !مینذاشت ما اما بگه، من

 :دیگو یم مادر به رو بعد

 بعد یبرا بذاره یگفت تو بگه خواست تا ن؟ینسر ادتهی-

 شرکت تو ای بگه، که نشد و اومد حسام ناهارم بعد ناهار، از

 مانعش احمق من... من اما بزنه، حرف داشت یسع یلیخ اون

 !شدم یم

 :میگو یم حرص با

 !دیننداز خودتون گردن اونو راتیتقص جون، بابا-
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 :دیگو یم رتیح با مادر

 کجاست؟ پس سارا... سارا اما شدم، شوکه فهمم، ینم من-

 االن گفت کتای اما کما رهیم کنه، یم تصادف که نیا از بعد-

 !اومده هوش به و خوبه حالش

 .شود یم بلند عجله با پدر

 !مارستانهیب کدوم میبفهم دیبا م،یکن دایپ رو سارا دیبا ما-

 .میگرد یم دنبالش فردا شب؟ وقت نیا-

 :دیگو یم مصرانه پدر

 !میپرس یم کتای از خب م؟یبگرد دنبالش چرا-

 در اون د،یریبگ تماس باهاش دیندار حق! بابا نزن حرفشم-

 !کرد بد شما حق

 .کنند یم هم به ینگاه مادر و پدر
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 رود یم رونیب در از که طور نیهم دمق یا چهره با ؛یهست

 :دیگو یم

 نویا فقط! ست چکاره و هیک دختر اون ستین مهم برام-

 یخوب دختر یلیخ اون داشتم، دوسش خواهرم مثل من دیبدون

 !بود

 ...شود یم خارج اتاق از و

  

 را دستانم روم، یم تراس به کالفه د،یآ ینم چشمم به خواب

 استخر آب داخل که ماه نور به و دهم یم هیتک ها نرده به

 .کنم یم نگاه افتاده

 او نه اما رفته؟ اش خوانده پدر شیپ کجاست؟ االن یعنی

 مرد آن داشته، را او به یدراز دست قصد اش خوانده پدر گفت
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 نگاهش امشب! کند خودش یبرا را کتای زور، با خواست یم

 .شد ینم برداشته هم لحظه کی کتای یرو از

 کجاست؟ پس اما رود، ینم مرد آن شیپ کتای مطمئنا

 را یکس که گفت خودش رساند؟ یم صبح به کجا را شب

 بدهند؟ آزارش کاریب تشن غول مشت کی هم باز نکند! ندارد

 را سراغش ام گفته همه به شوم، یم وونهید دارم ایخدا یوا

 !ام شده نگرانش خودم حاال رند،ینگ

 یم کتای اتاق به چشمم که برگردم اتاقم به خواهم یم کالفه

 .افتد

 را خودم است، کیتار جا همه شوم، یم اتاقش وارد اراده یب

 .کنم یم روشنش و رسانم یم برق دیکل به

 از را اتاق کل کند، یم عادت ییروشنا به چشمم که نیهم

 ...که گذرانم یم نظر

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 !بسته چشم و گرفته بغل را کتای بالشت حسام... ایخدا

 :رسد یم گوشم به اش گرفته یصدا ناگهان

 چکار؟ نجایا یاومد هومن؟ یخوا یم یچ-

 دلم میبگو م؟یبگو دیبا یچ نم،ینش یم تخت یرو کنارش

 مان تمام حق در که یدختر یهوا کرده؟ را دختر نیا یهوا

 کرد؟ ظلم

 :دهم یم جواب آرام

 !نه ای برده لشمیوسا نمیبب اومدم... اومدم... یچیه-

 !برده احتماال و مدارکش و لیموبا اما نه، لباساشو-

 به و گذارم یم اش شانه یرو را دستم! گشته را جا همه پس

 :میگو یم یسخت

 ؟یداشت دوسش-
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 کامال دختر هی بود، بینج بود، سالم! داشت فرق همه با اون-

 هی دیشا باشه، کرده یزندگ نجایا دیشا بود، خوشگل! یشرق

 کینزد بهش نداد اجازه هم بار کی یحت اما باشه، رقاص

 تیرسم و مراسم واسه گفت یم کرد،یم یدور ازم اون بشم،

 یواقع یسارا اون دونستم یم چه من اما زوده، مونینامزد

 !بستم دل! هومن بستم دل بهش من ست؟ین

 !دیآ ینم خوشم چیه شنوم یم که یزیچ از

 زور از است مشخص و شده رگه دو یحساب حسام یصدا

 یم برادرم تنها یبرا دلم زند، یم حرف یسخت به بغض

 !سوزد

 دارد، حق هم او اما امده،ین خوش مذاقم به حرفش که نیا با

 .دارد حق هم ادیز یلیخ

 (کتای)

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 .شوم یم آماده کالب به رفتن یبرا و شده شب

 موضوع نیا به یخوب حس ست،یچ من کار دهیفهم تازه سارا

 !ستین یا ستهیشا کار یرقاص دارد، حق ندارد،

 یم کالب به و گذارم یم شیتنها او احساس نیا از ناچار

 .روم

 .شوم یم شدن آماده مشغول و شوم یم مخصوص اتاق داخل

 از بعد و کنم یم تن را کرده آماده میبرا نیراب که یلباس

 .شوم یم خارج اتاق از ظاهرم، از نانیاطم

 یم باال مقابلم پله چند از نظر مورد کیموز انتخاب از بعد

 یم که یزیچ از کنم، شروع خواهم یم که نیهم اما روم،

 !...زند یم خشکم نمیب

 عمو! اند زده زل من به و اند نشسته یزیم سر نفر سه هر

 !میگو یم را هومن و حسام خسرو،
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 شدن کوچک تا اند آمده ها نیا... است افتضاح یلیخ نیا... نه

 !کنند تماشا خودشان چشم با مرا

! توانم ینم نه کنم، یرقاص ها نیا چشم مقابل توانم ینم من

 !ستین من توان در

 یم متعجب کارم نیا از همه که کنم یم گرد عقب سرعت به

 .شود یم پا بر همهمه یصدا و شوند

 یکس را ام هیگر یصدا تا گذارم یم دهانم یرو را دستم

 .نشنود

 :دیگو یم تیعصبان با و ستدیا یم مقابلم ن؛یراب

 ن؟ییپا یاومد چرا شهیم پخش داره کیموز ؟یکن یم چکار-

 :میگو یم هیگر با

 !تونم ینم من تونم، ینم-

 :برد یم باالتر را شیصدا
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 ؟یتون ینم که یچ یعنی-

 :دهم یم حیتوض و زنم یم هق

 برقصم، جلوشون تونم ینم که دارن حضور عده هی اونجا-

 ینم نیا از شتریب گهید نن،یبب فیخف و خوار منو خوام ینم

 !خوام ینم بشم، زده خجالت خوام

 :کشد یم ادیفر سرم نیراب

 یباز یدار امشبم کالب، یومدین شبمید توئه؟ دست مگه-

 !بده انجام کارتو و برو االی ،یاریم در

 :زنم یم ادیفر هیگر انیم خودش مثل

 ؟یفهم ینم نویا برم، تونم ینم گفتم-

 اما بکوبد، ام گونه یرو تا کند یم بلند حرص با را دستش

 :دیگو یم حرص با و شود یم مانیپش راه انیم

 !گهید برو دِ! توئن منتظر همه یلعنت-
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 اشکم دوزم، یم به را ام یعصب نگاه و کشم یم یسخت نفس

 وارید یرو که یا نهیآ داخل و زنم یم پس حرص با را

 .کنم یم چک را خودم شده یطراح

 یم مقابلم نیراب که یدستمال با که خورده بهم یکم شمیآرا

 .کنم یم مرتبش ردیگ

 .روم یم باال ها پله از یسخت با و کشم یم یقیعم نفس

 تیموقع چیه که نیا با شود، یم پخش نو از مجددا کیموز

 !هستم مجبور اما ندارم، یمناسب

 سه آن به چشمم کنم یم یسع یلیخ کنم، یم شروع را کارم

 .ندهم دست از را تمرکزم تا فتدین نفر

 یم انیپا به کیموز که نیا تا گذرد یم یسخت به قهیدق چند

 وارد و میآ یم نییپا صحنه یرو از سرعت به من و رسد

 .شوم یم اتاقم

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 .شوم یم رهیخ مقابلم به زنان نفس و نمینش یم در پشت

  

 هومن

 دایپ به موفق اما زند یم سر مارستانیب نیچند به پدر بعد روز

 .شود ینم سارا کردن

 : دیگو یم من به رو گردد یبرم خانه به که ظهر

  کرد؟ داشیپ شهیم کجا یدون یم تو نم،یبب رو کتای دیبا من-

 یخواه عذر یبرا خودش دیبذار نش؟باباینیبب نیخوایم چرا-

  سراغش؟ دیبر شما چرا اد،یب

 یم فقط من کرده، چکار دختر اون ندارم یکار من هومن،-

 !نیهم رمیبگ ازش رو سارا سراغ خوام

 : دیگو یم و ندینش یم ما کنار حسام

 !امروز نیهم نمش،یبب خوام یم منم-
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 : میگو یم و کشم یم صورتم به یدست کالفه

 !سراغش میریم شب باشه،-

 بود نیا یبرا فقط کارم نیا لیدل البته نمش،یبب ندارم دوست

 شود، پرشور دنشید با دارم او به که یحس خواهم ینم که

 !کنم یم یشمار لحظه دنشید یبرا وگرنه

 . کنم چکار یلعنت حس نیا با دانم ینم است یبد تیموقع

 بود نکرده یمعرف سارا را خودش هنوز که یزمان از را او من

 غرورم اما دارم، او به نسبت خاص کشش کی! خواستم یم

 .شوم کشینزد داد ینم اجازه

 مشتم درون کنم اراده وقت هر که دمیدیم رقاص کی را او

 شود لمیاتومب سوار دادم شنهادیپ او به که یشب نیاول اما است،

 . برگرداند من از را صورتش و نکرد قبول تعجب کمال در او
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 را رفتار نیا یوقت اما کند،یم قبول راحت یلیخ کردم یم فکر

 گفتم یگرید اصرار چیه بدون و برخورد غرورم به دمید او از

 . "یشینم سوار که درک به"

 مانیا او به که یدرصورت دادم بدکاره لقب او به بار نیچند من

 . ستین نطوریا که داشتم

 . کرد خودش مجذوب مرا داشت که ییبایز رقص با او

 د،یرقص من کنار و گذشت زهایم تمام نیب از که یشب خصوصا

 یب را خودم اما شدم، یم وانهید کارش از داشتم لحظه آ

 ...دادم جلوه تفاوت

 .  میرو یم کاباره به حسام و پدر همراه به که شده شب

 مدام و ندارد قرار و آرام حسام م،یریگ یم یجا زیم کی دور

 یرو از چشم دهد، یم تکان یعصب صورت به را شیپا

 . ندیبب را کتای زودتر چه هر تا دارد ینم بر صحنه
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 منتظر و است کالفه رسد، ینم نظر به خوب چندان هم پدر

 . دوخته رقص گاهیجا به چشم

 ...من اما و

 لحظه دنشید یبرا و کوبد یم ام نهیس در شدت به قلبم

 . کنم یم یشمار

 یم سر کبارهی به و کنم یم پر را مشروب جام بار نیاول یبرا

 . کشم

 . دهم ینم تیاهم که کند یم نگاهم تعجب با پدر

 نواختن به شروع کیموز که نیا تا گذرد یم یسخت به قیدقا

 . کند یم

 یم جلو یرو خرامان کتای که میزن یم زل صحنه به سه هر

 .دیآ
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 یرو یظیغل نسبتا شیآرا و دارد تن به ییبایز راهنیپ

 . کند رییتغ یحساب شده باعث که بسته، نقش صورتش

 یم نفر سه ما به چشمش کند، شروع را کارش خواهد یم تا

 . شود یم خشک جا در و افتد

 جا نیا از را اش چانه لرزش توانم یم کند، یم مان نگاه یکم

 . دهم صیتشخ

 نییپا صحنه یرو از ناگهان دارد، بغض یحساب است مشخص

 . شود یم بیغ نظرها از و رود یم

 !آمد در اعتراضشان یصدا همه

 نیا که رمیبگ لگد و مشت ریز را شان تک تک دارم دوست

 !زنند یم له له رقصش دنید یبرا طور

 . هستند مبهوت و مات دو هر کنم، یم نگاه حسام و پدر به

 .  هستند متعجب جا، نیا در هم آن کتای دنید از
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 . ستین کتای از یخبر اما است پخش حال در کیموز

 : دیگو یم من به رو پدر

  رفت؟ ما دنید با چرا-

 : دهد یم جواب من یجا حسام

 !دیکش خجالت چون-

 با کتای و شود یم نواخته کیموز دوباره تا گذرد یم قهیدق چند

 .دیآ یم صحنه یرو شده، سرخ ییها چشم

 شروع را کارش یسخت به و کند ینم نگاه ما زیم به گرید اما

 . کند یم

 و کوبد یم زیم یرو را اش شده مشت یها دست حسام

 : زند یم ادیفر

  چرا؟... چرا؟-

 : کنم یم زمزمه و رمیگ یم را دستش
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 !آروم پسر، باش آروم-

 یدون یم دونستم، یم خودم همسر اونو ست،ین خودم دست-

  ؟یچ یعنی نیا

 : میگو یم دل در و کشم یم یقیعم آه

 خودت وونهید رو همه چرا کتا،ی یکرد بد ما همه با تو-

  چرا؟ آخه؟ یکرد

 : دیگو یم حرص با حسام

 !دادینم یتیاهم من به اونکه وگرنه خودمم، مقصر-

 دوست را وجودش ما که ستین مقصر کتای تنها است، درست

 !میدار

 !میگرفت قرار رشیتاث تحت که مییما مقصر

 . دارم مقابلش در من که یسست نفس نیا به لعنت

 ! لعنت
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 .رود یم نییپا صحنه یرو از سرعت به کارش اتمام از بعد

 : میگو یم که شود یم بلند شیجا از پدر

  کجا؟-

 !نمشیبب رمیم-

 !نیبزن حرف باهاش رونیب نجا؟یا چرا-

 . ارمینم طاقت نه-

 ...شود یم دور ما از بلند ییها قدم با و

 کتای

 !ندارم گرید را نیراب حوصله خورد، یم اتاق در به یا ضربه

 : میگو یم یبلند یصدا با

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 دم،یرقص و رفتم خواستت طبق جونم؟ از یخوا یم یچ-

 نیبدتر تو منو بودن زیعز برام که یکسان ؟یخواست یم نویهم

 !بذار تنهام شد؟حاال راحت التیخ دن،ید ممکن طیشرا

 دوباره در اما کنم، یم هق هق و گذارم یم میزانوها یرو سر

 .شود یم زده

 یم کنم، یم باز شدت با را در و شوم یم بلند حرص با

 لز دهانم خسرو عمو دنید با که کنم نثارش راهیب و بد خواهم

 . ماند یم باز رتیح شدت

 . شود یم اتاق وارد و کند یم من به ینگاه عمو

 : پرسد یم و ستدیا یم من به پشت

  ؟یگرفت آبغوره چرا-

 : دیگو یم باز که افتم یم هیگر به یشتریب شدت با

 بهت نجایا اومدم-
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 دلت چطور بگم تا اومدم ،ینکرد یخوب کار بگم کنم، گله

 یوقت شرمه، چشات تو دمید یوقت... دمتید یوقت اما اومد،

 برات ما یگفت در پشت از دمیشن یوقت ،یا زده خجالت دمید

 یچ بهم ادتهی بودم، داده بهت یقول هی افتاد ادمی م،یزیعز

 ؟یباش داشته هوامو یطیشرا هر در یدیم قول" یگفت ؟یگفت

 یلیخ من آخه دخترتم، منم کن فکر ؟ینذار تنهام یدیم قول

 دادم؟ بهت یجواب چه ادتهی "!تنها یلیخ خسرو، عمو تنهام

 ،یدار برادرتو ،یدار مارو دخترم، یستین تنها تو" گفتم

 "دمیم قول بهت یهست من دختر یطیشرا هر در تو درضمن

 نه و یداشت مارو نه ،یبود تنها واقعا تو کردم یم اشتباه اما

 من یسارا چه تو گفتم، دلم ته از آخرو جمله اما ،یبرادر

  چه یباش

 یخواهش هی ازت حاال دونم، یم خودم دختر رو تو من ،ینباش

 کجاست؟ سارا بگو دارم،
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 یخوشحال شدت از دانم ینم خسرو عمو یها حرف دنیشن از

  یلیخ! بغض و یناراحت شدت از ای کنم هیگر

 :میگو یم هیگر انیم اد،یز یلیخ است پر دلم

 ! هتله االن... شده مرخص... سارا-

 . دیگو یم خداراشکر و بندد یم چشم خسرو عمو

 یم را هتل آدرس یکاغذ یرو و رمیگ یم دستم با را اشکم

 .رمیگ یم عمو مقابل و سمینو

 من د،یببخش منو کنم، دور هم از شمارو نداشتم قصد من-

 !نیهم... ستمین تنها گهید شماها با کردم حس فقط

 از یفور و دهد یم تکان یسر و ردیگ یم دستم از را کاغذ

 . شود یم خارج اتاق

 یبرا و رمیگ یم دهانم مقابل را دستم لرزد، یم بغض از لبانم

 . دهم یم سر هیگر از یسوزناک هق هق باز دردم پر دل
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3 

  

 هومن

 پکر یحساب که حسام به رو رود، یم کتای سراغ پدر یوقت

 : میگو یم است

 کن باز! نیبب شو افهی؟قیشد ها چارهیب بدبخت نیا مثل چرا-

 !شده یچ کنه یم فکر ندونه کس هر اخمارو، اون

 :دهد یم جواب کند من به ینگاه که نیا یب

  مگه؟ شهیم یچ کنم اخم تو یجا من بار هی بذار حاال-

 : میگو یم و زنم یم یشخندین زده که یا طئنه از

 بهت چیه بازه شتین مدام چون تو اما اخموئه، افمیق من-

 !یکن اخم ادینم
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  ؟یفهم یم دادم دست از دمویام ؟یگیم یدار یچ هومن-

 پس؟ هیچ سارا نادون، یاریم دست به یدار تازه دتویام اتفاقا-

 !تیاصل نامزد شیپ یریم

 !شدم کتای عاشق دهیند رو سارا هنوز من اما-

 زیم به یمشت رن،یگ یم گر کبارهی به شنوم یم که یزیچ با

 : میگو یم حرص با و کوبم یم

 گوش به اگه یدون یم شنوم، یم حرفو نیا باشه آخرت بار-

 اومده رانیا از تو کردن دایپ دیام به شه؟اونیم یچ برسه سارا

 تو، خاطر به فقط ،یکس هر ای من شخص خاطر به نه جا، نیا

  ؟یفهم یم نویا

 کرد؟ شهیم چه گهید دله اما فهمم، یم-

 :میگو یم اندازمیب چشنش از را کتای نکهیا خاطر به
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 زنت رقاص هی دهیم اجازه بابا یکن یم فکر رقاصه، هی کتای-

  بشه؟

 !بوده متنفر کارا نیا از شهیهم اون ده،ینم اجازه نه-

 که بود یحرف چه نیا رم،یگ یم دندون ریز را لبم حرص با

  زدم؟ من

 بلند یجا از د،یآ یم مان سمت به که نمیب یم را پدر دور از

 : پرسم یم عجله با و شوم یم

  نش؟یدید-

 یم دستش هردو با را سرش و ندینش یم یصندل یرو پدر

 : دهد یم جواب و ردیگ

 !ختیریم اشک داشت بهار ابر مثل آره،-

 چشم آن پس د،یآ یم درد به قلبم پدر ی جمله دنیشن با

 !بوده نیهم دهنده نشان سرخ یها

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 : پرسم یم و کشم یم یقیعم آه

  داشت؟ سارا از یخبر-

 که مردم من مگه آخه هتله، االن و شده مرخص گفت آره،-

 . دیش بلند دنبالش، میریم حاال نیباشه؟هم هتل دختر اون

 : دیگو یم حسام که شوم یم بلند میجا از

 !نمیبب رو کتای خوام یم من دیبر شما-

 یم پدر که میشو یم رهیخ حسام به تعجب با پدر هم من هم

 :دیگو

 وقت ؟یاین تو و میبر ما شهیم ؟یگیم یچ معلومه حسام-

 خوش حالش اون تره، واجب سارا االن هست کتای دنید یبرا

 !بشه مراقبت ازش دیبا شده مرخص تازه ست،ین

 : دیگو یم گرفته ییصدا با حسام

 !نمیبب رو کتای اول دیبا رمیبپذ رو سارا بخوام اگه-

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 چرا آخر دارد؟ یمعن چه حسام کار نیا اورمینم در سر چیه

 زنم یم را حرف نیا حسادت از که ند؟البتهیبب را کتای دیبا

 ! باشد او با حق است ممکن وگرنه

 : دیگو یم کالفه پدر

 !بزن حرف باهاش اومد یوقت میمون یم منتظر خوب، یلیخ-

 : دیگو یم و شود یم بلند حسام

 ! ششیپ رمیم من نه-

 :میگو یم و اندازم یم باال ییابرو

  اتاقش؟ تو یبر ذارنیم راحت یلیخ یکن یم فکر-

 !بره گذاشتن رو بابا چطور آره،-

 : میگو یم حرص با

 !امیم همراهت منم پس-
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 !باشم تنها باهاش خوام یم نه-

 یم شده مشت ییدستها با خت،یرینم خونم یزدیم کارد گرید

 : میگو

  ن؟یباش تنها دیبا که داره یلیدل چه-

 : دیگو یم من به رو پدر

 !گهید ادیم و رهیم زود یخور یم حرص چرا هومن-

 : کند یم دیتاک حسام به رو بعد

 !برگرد زود برو-

 یصندل یرو تیعصبان با من و دهد یم تکان یسر حسام

 : دیگو یم پدر که رمیگ یم یجا

  ؟یا یعصبان یچ از هومن؟ چته-

 میبرس رید... ترسمیم... ستمین یعصب ست،ین یزیچ... نه-

 !هتل
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 : دیگو یم و اندازد یم موشکافانه ینگاه بابا

 ! توئه نوبت حسام بعد درضمن، که، نداره ترس-

  ؟یچ-

 !خانواده لیتشک-

 ی ادامه با اما زند یم پدر که یحرف با رمیگ یم جان ییگو

 : شوم یم دپرس حرفش

 تو کنم فکر کردم، انتخاب برات خوب خانواده هی از دختر هی-

 !ادیب خوشت هم

  ؟یک-

 !نیکاتر-

 کتای

 نهیآ یجلو یصندل یرو ام، ختهیر اشک که یریس دل از بعد

 . نمینش یم
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 ختهیر هم به حاال که را شمیآرا مرطوب دستمال کمک به

 . کنم یم پاک شده،

 . شود یم باز یآرام به در که کنم ضیتعو را لباسم خواهم یم

 یم را حسام که دوزم یم چشم وارد تازه شخص به متعجب

 . نمیب

 .شوم روبرو او با ندارم دوست چیه کوبد، یم شدت با قلبم

 . ستدیا یم مقابلم آهسته ییها قدم با و شود یم اتاق وارد

 سالم آرام و اندازم یم نییپا را سرم که است چشمانم خیم

 . دهم یم

 که یحال در و گذارد یم ام چانه ریز را دستش و دیآ یم جلو

 : دیگو یم است رهیخ چشمانم به

 !کنم نگات خوب بذار آخر لحظات نیا حداقل-
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 لب یرو را دستش که کنم یم باز لب و کنم یم نگاهش

 : دیگو یم و گذارد یم میها

 من اما... یبگ یخوا یم یچ دونم یم... نگو یچیه سیه-

 !دارم االنم متاسفانه و داشتم دوستت من... نبود خودم دست

 : دیگو یم که ندینش یم چشمانم به اشک دوباره

 مال تو فته،یب اتفاق نیا داشتم دوست یعنی... دمتیدیم دیبا-

 !...بستم دل بهت قتیحق دانستن بدون من اما ،ینبود من

 تا خوام ینم.. تره سخت یلیخ کارم بکنم دل بخوام که حاال

  دلم یوقت

 اما ه،ینامرد درسته کنم، خودم به دواریام رو سارا توئه ریدرگ

 خودش مال قلبمو که کنم ازدواج باهاش یزمان دمیم حیترج

 ! متنفرم انتیخ از... باشه کرده
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 یم کند یم نگاهم که خوب شود، یم من رهیخ سکوت در باز

 : دیگو

 ؟یهست یخوب دار راز-

 دوباره که فهمم ینم را منظورش کنم، یم نگاهش تعجب با

 : دیگو یم

 !لطفا بده جواب-

 : میگو یم و دهم یم تکان یسر

 !باشم کنم یم یسع-

 : دیگو یم و ستدیا یم رخم به رخ و دیآ یم جلوتر

 ینم اما... سارا یبرا یحت و تو یبرا خودم، یبرا متاسفم،-

 !ببخش حاال نیهم از منو! کنم تجربش دارم دوست... تونم

 یرو را لبانش سرعت به یوقت اما شوم ینم منظورش متوجه

 !بوده چه منظورش شوم یم متوجه تازه... گذارد یم لبانم
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 ...بوسد یم مرا حرص با و گذاشته سرم دور را دستش

 ...زدیر یم ام گونه یرو دانه دانه اشک؛

 شود، یم باز شدت به یا ضربه چیه بدون در لظه نیهم

  شده گرد یها چشم به دو هر و ردیگ یم فاصله من از حسام

 .میکن یم نگاه زند یم موج درونش سرخ یها رگه که هومن

  اتاق از سرعت به هومن دنید با حسام

 .. نگاه فقط... کند یم نگاه مرا تنها هومن اما شود یم خارج

 !دهید را حسام دنیبوس او

  

  

  هومن
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 نیکاتر او شوم، یم خشک یجا در زند، یم پدر که یحرف با

 !گرفته نظر در میبرا را

 یباق طور نیهم لحظه چند یحرف چیه بدون و بندم یم چشم

 . مانم یم

 . ستین حسام از یخبر هنوز اما گذشته قهیدق چند

 : میگو یم پدر به و شوم یم بلند میجا از یدودل با

 !ادیب کنم صداش رمیم کرد، رید چقدر-

 پشت را خودم بلند ییها قدم با من و دهد یم تکان یسر پدر

 حس نیا تا کنم باز را اتاق در دارد قصد رسانم، یم اتاق در

 یا ضربه چیه یب خاطر نیهم به شود، سرکوب ام یکنجکاو

 ... که کنم یم باز را در

 !کردم ینم را فکرش یحت که نمیب یم چشم به را یا صحنه

 !دندیبوس یم را گریکدی دارند ها نیا
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 به من به ینگاه از بعد و شود یم جدا کتای از عجله با حسام

 . ام شده کتای خیم من اما گذرد، یم کنارم از سرعت

 و مشت دستانم شده، تند نفسم م،یهست رهیخ هم به دو هر

 ...قلبم

  دارد؟ یمعن چه نیا ست، یاشک چشمانش

 !است؟ حسام از شدن جدا غم از

 یا صحنه نیچن با که نبود نیچن اگر... است طور نیا حتما

 با یحرف چیه بدون و کشد یم ریت سرم! شدم ینم مواجه

 به یتوجه نیتر کوچک بدون و کنم یم عقبگرد تیعصبان

  از حسام و پدر

 . شوم یم خارج کالب

 کشیالست به یلگد با را حرصم رسم، یم که لمیاتومب به

 !ستین یکاف اما کنم، یم یخال
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 . ستین خودم دست حالم نم،ینش یم رُل پشت

 !زمیبر بهم را ایدن دارم دوست

 بزنم، کتک ریس دل کی بار نیاول یبرا را حسام دارم دوست

 یها مشت و کنم یم یخال نیماش سر باز را حرصم اما

 .کوبم یم فرمان یرو را محکمم

  

 . ندیآ یم حسام و پدر تا گذرد یم یمدت

 و حال در انگار اما کنم، یم حسام به بار نفرت ینگاه نهیآ از

 . است خودش یهوا

 !کندیم فکر یچ به است معلوم بله خب

 یم ریس خودم یهوا و حال در االن بودم او یجا هم من

 !کردم

 : گفتم میگو یم به و فشارم یم گاز پدال یرو پا
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 !من به دیبد هتلو آدرس-

 به حواسم که طور نیهم دهد، یم دستم به یکاغذ پدر

 . کنم یم نگاه آدرس به است یرانندگ

 با اما شوم یم منقلب کتاستی خطدست نوشته نیا که نیا از

 یم دندان به حرص با را لبم شان دنیبوس لحظه یادآوری

 .رمیگ

 ما بدهد اطالع سارا به تا میکن یم درخواست هتل یمتصد از

 . میهست منتظرش یالب داخل

 . میکش یم انتظار و مینینش یم زیم کی دور

 نییپا را نگاهش او اما ام زده زل حسام به مدام نیب نیا در

  یتیاهم و انداخته

 ! دهد ینم
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 هر حسام و من است، سارا راه به چشم ما نیب از پدر تنها

 . میهست غرق خودمان افکار در کدام

 یم خودش متوجه را ما پدر یصدا ناگهان که گذرد یم یمدت

 : کند

 مو اشیبچگ با حسام نیبب... ساراست اون مطمئنم... اومد-

 !زنه ینم

 نگاه دیآ یم مان سمت راه یسخت به که سارا به حسام و من

 . دارد را اش یکودک چهره همان است درست م،یکن یم

 دنید با سارا رود، یم استقبالش به و دیآ یم خودش به پدر

 : دیگو یم و ردیگ یم اش هیگر پدر

 !جون عمو-

 . اندازد یم پدر آغوش در را خودش و

 . زندیر یم اشک هم آغوش در دو هر
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 هیگر دارد هم او شوم یم متوجه که کنم یم نگاه حسام به

 !کند یم

 ! ستین مشخص اصال اش هیگر لیدل

 سارا و پدر به رو روم، یم جلو و شوم یم بلند مبلمان یرو از

 :میگو یم

 ! دیباش خوشحال دیبا د؟یکن یم هیگر چرا د،یکن بس-

 یم لبخند با و کنم یم سارا به ینگاه شوند، یم جدا هم از

 : میگو

 !نمتیب یم که خوشحالم سارا، سالم-

 : دهد یم جواب یکمرنگ لبخند با و ردیگ یم را اشکش

 !ممنونم هومن، آقا سالم-
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 یم بلند شیجا از حسام که کنم یم تشیهدا زیم سمت به

 حسام به یکمرنگ لبخند با سارا شود، یم رهیخ سارا به و شود

 .دهد یم سالم و کند یم نگاه

 یم را سارا دست که یحال در و برد یم جلو را دستش حسام

 : دیگو یم فشارد

 ! نمتیبیم که خوشحالم جان، سارا سالم-

 ! نطوریهم منم-

 . شوم یم رهیخ حسام به و اندازم یم باال ییابرو

 رهیخ طور نیا چرا  است؟ بیعج قدر نیا حسام حرکات چرا

  چه حاال! خواست یم را کتای که او ست؟ سارا به

  شده؟

 .مینینش یم مبلمان یرو همه پدر یصدا با

 کتای
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 یم هتل به را خودم یتاکس کی با و شوم یم خارج کالب از

 . رسانم

 افتد یم سارا به چشمم شوم، یم هتل یالب وارد که نیهم

 او به را خودم بلند ییها قدم با رود، یم آسانسور طرف به که

 : میگو یم و رسانم یم

 ! یکن استراحت دیبا تو دختر ؟یکن یم چکار نجایا تو سارا؟-

 ذوق با را دستم خندان ییها لب با و چرخد یم سمتم به سارا

 . ردیگ یم

 !من دنید اومدن نجان،یا نایا عمو ن،یبب اونجارو کتای-

 . چرخانم یم دهد یم نشان سارا که یسمت به را سرم

 . کنند یم نگاه من به و اند نشسته یزیم دور سه هر

 . دوزم یم چشم سارا به و دهم یم تکان یسر خجالت با

  اتاق؟ داخل ومدنین چرا خب-
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 برم کنم جمع لمویوسا خواست ازم عمو کتای دونم، ینم-

 !ششونیپ

 : میگو یم و زنم یم ینیغمگ لبخند

 ! میبر ایب ،یکن جمع لتویوسا کنم یم کمکت من خوب، چه-

 آسانسور در که طور نیهم م،یشو یم آسانسور وارد هردو

 . خورد یم گره هومن نگاه در نگاهم شود یم بسته

 یم بسته آسانسور درب چون کشد یم طول هیثان چند فقط اما

 . شود

 دهیرس اش خانواده به سارا نکهیا از م،یشو یم اتاق وارد

 را فشارد یم را میگلو که یبغض لیدل اما هستم خوشحال

 !فهمم ینم

 یم یجا داخلش را لشیوسا تمام و کنم یم باز را چمدانش

 . دهم
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 : دیگو یم لباس دنیپوش حال در سارا

 !بذارم تنهات ندارم دوست-

  

  

 .زنم یم ینیغمگ لبخند

 بهبود فکر حاضر حال در نباش من فکر به. ستمین تنها-

 .باش حسام با تیخوشبخت فکر هم بعد و حالت

 :پرسد یم و ندینش یم تخت یرو

 ؟یکن یم چکار تو-

 ی خونه هی دنبال بعد. مونم یم نجایا مدت هی... خب من-

 .گردم یم اجاره یبرا ینقل

 !یایب ما همراه دارم دوست-
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 را خودم اجبار به شود، ریسراز اشکم تا نمانده یزیچ گرید

 :میگو یم لرزان ییصدا با و کنم یم کنترل

 .کمکت ادیب نفر هی دمیم خبر االن چمدونت، نمیا ایب-

 یم در صدا به اتاق در بعد یکم و زنم یم تلفن رشیپذ به

 .دیآ

 یم تشیهدا در طرف به و بوسم یم را سارا صورت عجله با

 .سپارم یم در پشت جوان پسر به را چمدان. کنم

 یم بزند یحرف خواهد یم تا و کند یم نگاهم غم با سارا

 :میگو

 .باش خودت مراقب جان، سارا برو-

 اجازه و زنم یم زانو در پشت. بستم یم سرعت به را اتاق در و

 .زندیبر صورتم یرو گرمم یها اشک دهم یم
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 که یحال در و شوم یم بلند در پشت از زدن هق یکم از بعد

 .روم یم حمام سمت به کشم یم دست را سمیخ صورت

 یم اتاق در به یا ضربه شوم واردش خواهم یم که نیهم اما

 .خورد

 گذاشته؟ جا یزیچ سارا نکند

 در نم،یب ینم سارا از یا لهیوس اما کنم، یم نگاه اطرافم به

 یم جا یحساب خسرو عمو دنید از و کنم یم باز را اتاق

 .خورم

 .شود وارد تا روم یم کنار

 :دیگو یم و کند یم صاف را شیصدا

 ینم گفت سارا. یهست سارا شیپ هتل تو دونستم ینم -

 درسته؟. یبرگرد ت خونه به یتون

 :دهم یم جواب و اندازم یم ریز به را سرم
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 داشته نظر بهم خوندم پدر که یا خونه به گهید من بله،-

 یمهم موضوع اصال نیا البته گردم، ینم بر هرگز باشه

 .امیبرب پسش از تونم یم من ست،ین

 :دیگو یم یکوتاه مکث از پس

 که یاتاق... اما. یدار یا خونده پدر نیهمچ که متاسفم-

 !کشه یم انتظارتو هنوز یداشت ما منزل داخل

 یم جواب سرعت به و کنم یم نگاه چشمانش به متعجب

 :دهم

 ه؟یچ منظورتون-

 !هتل نه بمونه خودم ی خونه دیبا من دختر که نهیا منظورم-

 :لرزد یم بغض از لبانم
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 نیا تونم ینم من اما خسرو، عمو یا بخشنده یلیخ شما-

 که یمرس. ستین من یجا اونجا. کنم قبول شمارو محبت

 .نیدار هوامو

 میبش خارج هتل نیا از هم با تا نمیش یم جا نیهم من اما-

. نازکم دل یلیخ من. کن پاک اشکاتم اون. ارین بهونه پس

 .گرفت م هیگر منم یدید هوی

 :میگو یم و زنم یم لبخند هیگر انیم

 .ترم راحت نجایا من. ارمینم بهونه من-

 !بخشمت ینم هرگز یایب ما همراه ینکن قبول اگه-

 :دیگو یم و ستدیا یم مقابلم. شود یم گرد تعجب از چشمانم

 زنه؟ یم... زنه ینم حرف پدرش حرف رو آدم-

 هیگر ریز به بلند ییصدا با و کنم یم بغلش محکم اراده یب

 :شنوم یم گوشم کنار را شیصدا که زنم یم
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 .یآورد در منم اشک. یدار یپر دل چقدر دختر یوا-

 .شوم یم جدا او از خجالت با

 :میگو یم کنم یم پاک را اشکم که طور نیهم

 !متاسفم زیچ همه خاطر به-

 .میمنتظرت نییپا ما. شو حاضر باش زود حاال. نداره یاشکال-

 توانم ینم هم یطرف از اما ندارم، را خانه آن به برگشتن یرو

 را دارم که یلیوسا اندک پس کنم رد را خسرو عمو درخواست

 .شوم یم خارج اتاق از و دارم یم بر

 خسرو عمو شوم، یم خارج هتل از صندوق یکارها از بعد

 سمت به و ردیگ یم را دستم لبخند با و ستادهیا منتظرم

 .کند یم تمیهدا هومن لیاتومب

 :دیگو یم و ردیگ یم بغلم ذوق با سارا

 !یاومد که خوشحالم کتای یوا-
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 چشمم دهم، یم نوازش را پشتش و زنم یم یکمرنگ لبخند

 .کند یم نگاهم خشن و یجد افتد، یم هومن به

 :دیگو یم که دوزم یم چشم حسام به و رمیگ یم او از نگاه

 !میدار هم گهید خواهر هی یهست از ریغ ما حاال-

 .شود یم تعجبم موجب که کنم یم نگاهم لبخند با و

 !زد که یحرف نیا به نه گرفت من از که یا بوسه آن به نه

 سارا من از بعد رم،یگ یم یجا عقب یصندل و کنم یم تشکر

 :دیگو یم سارا که نندینش یم حسام بعد و

 مارستانیب نهیهز د،یکش زحمت من یبرا یلیخ کتای مدت نیا

 .ونشمیمد دارم عمر تا واقعا بود، کتای با تمامش هتل و

 :میگو یم یفور و فشارم یم را دستش

 !نزن حرفو نیا گهید-

 .است گرفته یجا کنارش عمو و فرمان پشت هومن
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 !برد یم خانه آن به مرا باز سرنوشت،

 !نه ای باشم خوشحال موضوع نیا از دانم ینم

 هم من تا ببخشند مرا بتوانند خانواده یاعضا ی همه دوارمیام

 .کنم فراموش را بدم احساس

 نینسر و یهست مقابل سارا، همراه میرس یم خانه به یوقت

 .میستیا یم کنند یم مانیتماشا یخوشحال با که

 :دیگو یم ذوق با و دیآ یم خودش به نینسر

 !یبرگردوند ما به رو فرشته تا دو نیا که شکرت ایخدا-

 ریز و بوسم یم را صورتش رد،یگ یم بغل را ما یدو هر و

 :کنم یم نجوا گوشش

 !دیببخش منو دوارمیام-

 .فشارد یم یمهربان با و ردیگ یم را دستم
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 بعد د،یگو یم آمد خوش او به و کند یم بغل را سارا یهست

 چشمانش اشک نم که یحال در و ردیگ یم مرا یها دست هم

 :دیگو یم کرده پر و

 !شمیپ برگشته خواهرم که خوشحالم-

 کنم یم شکر را خدا جان عمق از و رمشیگ یم بغل محکم

 جز ستین یزیچ آن و است کرده حقم در که یلطف بابت

 !خانواده نیا با ییآشنا

 .دارند میبرا را جواهر حکم خانواده نیا

 مهربان یلیخ

 !ادیز یلیخ ند

 و خوب رفتار همه. است شده آغاز خانه نیا داخل من یزندگ

 چشمش تا که هومن از ریغ البته دارند من به نسبت یمهربان
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 یم رو و کند یم اخم ده،ید را دشمنش انگار افتد یم من به

 .ردیگ

 نروم، کاباره به گرید تا کرده درخواست من از خسرو عمو

 .کندینم قبول ها یراحت نیا به نیراب مطمئنم

 کی است قرار و داده مثبت جواب خواستگارش به یهست

 .شود برپا بزرگ ینامزد جشن

 اش ینامزد لباس یبرا را یهست ی اندازه تا آمده اطیخ امروز

 .ردیبگ

 :دیگو یم و شود یم اتاقم وارد سارا

 جون نینسر. بدوزه اطیخ نیا میبد لباس هم ما ایب کتای-

 .ندارم جشن یبرا یمناسب لباس من. هیعال کارش گهیم

 کی آخه شه،یم یعال که کنه آماده جشن روز تا بتونه اگه-

 !میدار وقت فقط هفته
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 !مینیبب ژورنالشو میبر ایب پس -

  

 ستادهیا اتاق وسط یهست م،یرو یم یهست اتاق به سارا همراه

 کند یم نگاه ما به لبخند با. ردیگ یم را شیها اندازه اطیخ و

 :دیگو یم و

 !بشه شما قسمت ها برنامه نیا دوارمیام -

 :میگو یم و کنم یم نگاهش لبخند با

 مدل م،یکن انتخاب میخوا یم هم ما گهید شده قسمت-

 ؟یکرد انتخاب

 منظورم درضمن! کردم انتخاب نویهم بازه، ژورنال آره، -

 !بود ازدواج برنامه

 یم رهیخ کرده انتخاب که یلباس به و میخند یم سارا و من

 .میشو
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 .است بایز و کیش یپرنسس لباس کی

 :دیگو یم و زدن ورق به کند یم شروع سارا

 باشه، دهیپوش یکم دارم دوست خوام، ینم باز لباس من کتای-

 عادت. بپوشم باز لباس هی مرد همه اون نیب سخته برام آخه

 .ندارم

 یبگ یتون یم یکن یم انتخاب که یلباس هر ،یدار حق-

 .بدوزه برات تر دهیپوش

 .کنم کارو نیهم دیبا آره-

 :پرسد یم زدن ورق یکم از بعد

 کتا؟ی چطوره نیا-

 کلوش، یدامن با بلند راهنیپ کی کنم، یم نگاه انتخابش به

 یبلند و دارد قرار لباس یرو کلفت نسبتا یمشک کمربند کی

 .رسد یم آرنج تا شیها نیآست
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 .است کیش و ساده

 !اس دهیپوش و قشنگ-

 من مقابل را ژورنال بعد کند یم نگاه لباس به لبخند با سارا

 :دیگو یم و گذارد یم

 .کن انتخاب تو حاال ایب-

 .کنم یم آن به ینگاه و گذارم یم میپا یرو را ژورنال

 نظرم به ها آن از یکی اما هستند، دیجد و بایز ها مدل همه

 .دیآ یم باتریز

 نهیس یرو و است یگردن پشت دار، دنباله و بلند راهنیپ کی

 .شده کار ییبایز به بلندش دامن یانتها و

 :دیگو یم و آورد یم جلو را سرش سارا

 !خوشگله چه-

 .دمیپسند نویا من آره،-
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 .تنت تو باشه یعال دیبا واقعا-

 از بعد ما و ردیگ یم هم را ما یها اندازه یهست از بعد اطیخ

 از دست باالخره پارچه مدل و رنگ انتخاب و الزم سفارشات

 .میدار یم بر سرش

 .ام کرده انتخاب لباسم یبرا را یمشک رنگ

 !بشود بایز خواهم یم که طور آن دوارمیام

  

*** 

 !است یهست ینامزد جشن امروز

 .شود برگزار یخوب به جشن تا هستند تکاپو در همه

 و سر به دنیرس از بعد دیبا حاال شده، فرستاده مانیها لباس

 .شده چطور نمیبب کنم، تنم صورتم
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 را خودم کالب داخل نقدریا ندارم، شگریآرا به یازین که من

 .دارم مهارت کار نیا در که ام کرده شیآرا

 ینم قبول من که میبرو شگاهیآرا به دارد اصرار جون نینسر

 .رود یم شگاهیآرا سالن به یهست همراه نینسر و کنم

 به کارش من که خواهد یم ساده شیآرا کی فقط هم سارا

 .رمیگ یم عهده

 .روم یم خودم سراغ سارا، کردن آماده از بعد

 .شوم یم مشغول و ستمیا یم نهیآ یروبرو

 آخر در و شیآرا گرید همراه به یمشک یا نقره ی هیسا کی

 .کشم یم لبانم به یسرخ لب رژ

 .کنم یم جمع سرم یباال را میموها
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 و کشم یم سیبابل را گوشم ی کناره یموها از یقسمت

 باترمیز و دیآ یم من به یلیخ مدل نیا. کنم یم شانیرها

 .کندیم

 یم که زند یم نهیآ یجلو یچرخ و دهیپوش را لباسش سارا

 :میگو

 !سارا یشد قشنگ یلیخ-

 !یحساب یشد گریج! یگیم یچ خودتو پس-

 یلیخ است، رها اش شانه یرو و ام کرده لخت را سارا یموها

 .شودیم تابیب یحساب دنشید با حسام مطمئنا شده، ناز

 :دیگویم که خندم یم فکرم به

 شدم؟ دار خنده شد؟ یچ-

 فکر حسام العمل عکس به داشتم. یشد ناز هم یلیخ نه نه-

 .کردم یم
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 :دیگو یم و خندد یم شرم با سارا

 مجرد یمردها تمام ؟یچ تو دارم، حسامو هی من حاال-

 !شنیم عاشقت

 :کشم یم را میصدا خنده با

 نیا تو یا گهید دختر من ریغ مگه! حد نیا تا نه اووووو-

 جون؟ دختر ستین جشن

 حسام یصدا و خورد یم اتاق در به یا ضربه موقع نیهم

 :شود یم دهیشن

 نشد؟ تموم کارت سارا؟-

 :میگو یم و کنم یم سارا نثار یچشمک

 .دنتید واسه تابهیب یحساب که برو-

 .شود یم خارج اتاق از و زند یم یلبخند
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 یرنگ یمشک یها کفش و کنم یم تنم یسخت به را لباسم

 .ستمیا یم نهیآ مقابل زنم، یم پا را ام گرفته که

 انتظار به تخت یرو. ببندم توانم ینم و است باز لباس پیز

 .دیایب کمکم به تا نم،ینش یم سارا

 یحساب ام حوصله. ستین او از یخبر اما گذرد یم قهیدق چند

 .رود یم سر

 شوم، یم خارج اتاق از و رمیگ یم دستم با را لباس پشت

 .کنم یم نگاه را اطرافم

 بزنم در خواهم یم. روم یم سارا اتاق طرف به ست،ین یکس

 :شنوم یم اتاق داخل از را حسام یصدا که

 مگه؟ شهیم یچ حاال-

 :سارا
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 یرو چقد کتای یدون یم! شهیم خراب لبم رژ حسام، یوا-

 ده؟یکش زحمت صورتم

 .زنم یم خنده ریز به و رمیگ یم فاصله در از سرعت به

 !داشت یشانس عجب هم چارهیب حسام نیا

 مقابل که افتد یم هومن به چشمم خندم یم که طور نیهم

 کرده فکر البد کند یم نگاهم تعجب با و ستادهیا اتاقش در

 که دارد تن به ییبایز یمشک شلوار و کت! ام شده وانهید

 .است کرده جذابش یحساب

 .دهم یم سالم یفور و کنم یم جمع را ام خنده

 .دهد یم جواب آهسته و ردیگ یم من از را نگاهش

! رفته فرو هم در شیها اخم و است نیسنگ سر من با هنوز

 !نیبب را ابروانش گره ایخدا
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 یموضوع آوردن ادی به با که شود اتاقش وارد خووهد یم

 :میگو یم عیسر

 !کن صبر لحظه هی-

 چشم با که شوم یم کشینزد کند، یم نگاهم و گردد یم بر

 .زند یم زل من به رشیمتح یها

 خیر نیا با من متوجه تازه انگار

 !شده افهیق و ت

 یرو نگاهش یوقت. شود تمام نگاهش تا مانم یم منتظر

 :پرسم یم ماند یم ثابت چشمانم

 ؟یببند لباسمو پیز شهیم-

 :دیگو یم رتیح با و رود یم باال ابروهاش

 کنم؟ چکار-

 :دیگو یم و ستمیا یم او به پشت
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 !ببند لباسمو پیز لطفا-

 یم احساس کمرم یرو را دستش یگرم یکوتاه مکث از بعد

 سمتش به. شود یم بسته پیز آخر در و دیآ یم باال که کنم

 .کنم یم نگاهش لبخند با و چرخم یم

 شدم مجبور کرد رید دمید بودم سارا منتظر ببخش ممنون،-

 .بگم تو به

 :دهد یم جواب دارد ینم بر من از چشم که طور نیهم

 !خواهش-

 چیه اما د،یبگو یزیچ دارم دوست کنم، یم نگاهش یکم

 .کند یم نگاهم تنها د،یگو ینم

 را آرامش یصدا که برگردم اتاقم به خواهم یم یلیم یب با

 :شنوم یم

 ...یشد قشنگ-
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 را در و رود یم اتاقش داخل نمیب یم که گردم یم بر ذوق با

 .گذارد یم هم یرو

 زده که یپیت به راجع هم من دیبا رد؛یگ یم عمق لبخندم

 یحال در و کنم یم باز هوا یب را اتاقش در پس بزنم، یحرف

 :میگو یم کنم یم نگاه پشیت به که

 !یشد قشنگ ام تو یراست-

 یم خارج اتاقش از زنان لبخند ماتش نگاه به توجه یب بعد

 را خودش دارد آخه گذارم، یم قلبم یرو را دستم و شوم

 حس کی اول بار یبرا. کوبد یم ام نهیس به وار وانهید

 !داد نشون کوچک

 .ستمیا یم نهیآ مقابل و شوم یم اتاقم وارد یخوشحال با
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 یم و آورد یم داخل را سرش سارا و شود یم زده اتاقم در

 :دیگو

 .گهید ایب اومدن مهمونا کتای-

 در پشت که ییحرفاها یادآوری با و کنم یم او به ینگاه

 :میگو یم طنتیش با و زنم یم یمرموز لبخند ام، دهیشن

 !نمیبب نجایا ایب-

 .دیآ یم جلو متعجب

 شده؟ یچ-

 .کنم یم زیر را چشمانم

 کو؟ لبت رژ-

 ست؟ین زیم یرو مگه لبم؟ رژ-

 کو؟ بود لبت یرو که یرژ نه،-
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 یم لبش یرو را دستش و اندازد یم گل شیها گونه ناگهان

 .کند یم نگاه نهیآ به زود و گذارد

 یم زبون لبامو قدر اون مونه، ینم لبم رو رژ... من یدون یم-

 !شهیم پاک زنم

 :میگو یم جوابش در و انداز یم باال ییابرو

 حسام؟... ای یزد زبون تو-

 .فشارد یم را میبازو حرص با و شود یم سرخ صورتش 

 ؟یستادیا گوش فال نمیبب-

 یم و کشم یم لبش یرو یرژلب مجددا و خندم یم بلند

 :میگو

 !نیزن یم حرف بلند بلند یوقت چه من به-

 .کشاند یم در سمت به را دستم و خندد یم
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 م،یرو یم نییپا ها پله از و میشو یم خارج اتاق از هم با

 .اند آمده ها مهمان از یتعداد

 سونیجِ نامزدش و یهست که نیا تا کشد یم طول یقیدقا

 .شوند یم سالن وارد

 یم هومن کنار زنم یم دست که طور نیهم خندان یلب با

 .ستمیا

 من حضور با که است رهیخ یهست به یجذاب لبخند با هومن

 .کند یم نگاهم کنارش، در

 که یهست به و رمیگ یم او از نگاه و زنم یم یکمرنگ لبخند

 .کنم یم نگاه است شده ها فرشته هیشب لباس نیا در

 یم نواختن به شروع ارکستر گاه،یجا در شان نشستن از بعد

 .کند

 .شوند یم سالن وارد نیکاتر ی خانواده همراه به خسرو عمو
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 گردنش از و دود یم هومن سمت به ورود بدو در نیکاتر

 .شود یم زانیآو

 نیکاتر ی شانه یرو از هم هومن و کنم یم نگاهش متعجب

 یم حلقه نیکاتر کمر دور را دستش و کند یم من به ینگاه

 .کند

 است؟ مند عالقه نیکاتر به او یعنی

 بود؟ الیخ اش همه حرف؟ آن نگاه؟ آن پس

 طرف به تیعصبان با و شود یم دایپ میابروها نیب یظیغل اخم

 .روم یم سالن گرید

 که کنم یم نگاه هامهمان به و نمینش یم یصندل کی یرو

 :رسد یم گوشم به ییآشنا یصدا

 !یقالب خانم سارا به به-

 .کند یم میتماشا تمسخر با که شوم یم رهیخ نیکاتر به
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 :دهد یم ادامه و زند یم یخودیب لبخند

 ه؟یچ تیواقع اسم-

 :دهم یم جواب حوصله یب

 !کتای-

 .دهد یم لمیتحو یشخندین

 ؟یبگ دروغ داشت یلیدل چه-

 شیدایپ یک ستین معلوم که سارا بدهم جواب خواهم یم تا

 :رسد یم دادم به شده

 !کنه یمعرف سارا خودشو بودم خواسته من-

 :دیگو یم و کند یم سارا به یمتعجب نگاه نیکاتر

 ؟یزیچ نیچن داره امکان مگه زمیعز اوه-

 :دهد یم جواب سارا
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 !بزنم تست حسامو خواستم داره، امکان زمیعز بله-

 :دیگو یم من به رو بعد

 م؟یبرقص میبر کتای-

. شود یم دور ما از و کند یم نازک یچشم پشت نیکاتر

 یم محکم کشم، یم خودم سمت به و رمیگ یم را سارا دست

 :دیآ یم در خنده با شیصدا که بوسمش

 !موند رژت رد! کتای یآ-

 :میگو یم و کنم یم نگاه رژلبم رد به زنان لبخند

 !من از یادگاری نمیا بود، یقدردان خاطر به-

 .خندد یم که دهم یم لشیتحو یچشمک و

 نگاه کند، یم یدلبر هومن کنار در حاال که نیکاتر به سارا

 :دیگو یم و کند یم

 !کشهیم سرک کارا همه تو ازش، ادینم خوشم چیه-
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 :دیگو یم و کند یم نگاه من به بعد

 !ایب میبرقص میبر-

 :میگو یم و کشم یم را دستش

 بهت پیخوشت یآقا هی یبمون منتظر دیبا نجایا کجا؟-

 یم دارن دو به دو همه ینیب ینم مگه بده، رقص شنهادیپ

 رقصن؟

 :دیگو یم و کند یم ینگاه ها رقصنده به سارا

 !کنم یم درخواست ازت خودم اصال داره؟ یرادیا چه-

 را گرشید دست و زند یم کمرش پشت را دستش کی بعد

 یم و کند یم کلفت را شیصدا و ردیگ یم من سمت به

 :دیگو

 د؟یدیم افتخار خانم زهیدوش-
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 یم دستش درون را دستم خندم یم حرکاتش به که یدرحال

 :میگو یم و گذارم

 !پیخوشت یآقا البته-

 هم با میکن یم شروع و میرو یم رقص گاهیجا به دو هر و

 اول بار انگار کنند، یم نگاه ما به تعجب با همه دن،یرقص

 یکم دست هم ما خود! رقصند یم تانگو هم با دختر دو است

 .میا شده سرخ خنده از و میندار

 .کنند یم مان قیتشو و کنند یم نگاه ما به خنده با همه

 .میستیا یم یا گوشه و میدار یم بر رقص از دست خندان

 به توجهشان هم هستند ما یکینزد که نیکاتر و هومن حسام،

 :دیگو یم لبخند با حسام که شده جلب

 دوست که تو جان سارا! یطراح نیا به نیآفر بود جالب-

 ؟ینگفت خودم به چرا یبرقص یداشت
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 :دیگو یم و کند یم نازک یچشم پشت سارا

 ،ینداد نشون یالعمل عکس موندم منتظر چقدر هر من واال-

 !بدم رقص شنهادیپ کتای به مرد هی مثل خودم گرفتم میتصم

 را دستش و دیآ یم جلو حسام که کنم یم شان نگاه لبخند با

 :دیگو یم و ردیگ یم سارا سمت به

 !دیبرقص هم بنده همراه دیبد افتخار-

 .روند یم رقص محل به و ردیگ یم را حسام دست ناز با سارا

 :دیگو یم بشنوم من که یطور هومن به رو نیکاتر

 م؟یبرقص دور هی یدیم افتخار چطور شما-

 یجوان مرد یصدا بدهد، جواب خواهد یم هومن که نیهم

 .شود دهیکش من سمت به هومن نگاه شود یم باعث

 با؟یز خانم دیدیم افتخار-
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 و میآ یم خودم به بعد کنم یم نگاه مقابلم مرد به بُهت با اول

 :میگو یم زنان لبخند هومن از کردن کم رو یبرا

 !البته بله-

 یبرا و ردیگ یم را یکت دست و کند یم ما به ینگاه هومن

 .روند یم جلو رقص

 حلقه سالن وسط یا رهیدا صورت به دو به دو زوجها ی همه

 .دندیرقص یم و اند بسته

 .کنم یم نگاه است همراه من با لبخند با که یمرد به

 و لب برنزه، نسبتا پوست ،یمشک یموها ره،یت یآب یها چشم

 !متناسب ینیب

 شود یم باعث که دارد یا کننده رهیخ و جذاب چهره

 .یشو اش رهیخ ناخودآگاه
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 تحول هیبق رقص در است، تند نسبتا که کیموز از یقسمت

 یم عوض یگرید خانم با شانیجا ها خانم و کند یم جادیا

 .رقصند یم را یکوتاه مدت مردها تمام با و شود

 را یآب چشم پسر دست که یحال در رقص با هماهنگ هم من

 و رمیگ یم را یکنار مرد دست و زنم یم یچرخ ام، گرفته

 به تا کند یم رییتغ رقصم یم آنها با که یافراد طور نیهم

 نیهم و ردیگ یم را دستم لبخند با حسام. رسم یم حسام

 :دیگو یم کند یم ام یهمراه که طور

 !یهست یواقع رقصنده هی واقعا ،یرقصیم بهتر هیبق از تو-

 !نهیهم کارم خب-

 یکنار مرد به مرا و خندد یم حسام که زنم یم یچشمک و

 .سپرد یم اش
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 لبانم از لبخند روم، یم فرو یگرم آغوش در و زنم یم چرخ

 .شوم یم اش یخاکستر یها چشم محو و رود یم کنار

. شود یم کیتار جا همه که میهست رهیخ هم چشم در چشم

 یم هیتک ام یشانیپ به را سرش و چسباند یم خودش به مرا

 یم زمزمه میهست رهیخ هم به کینزد از که یحال در دهد،

 :کند

 !بود نشده داتیپ میزندگ تو وقت چیه کاش-

 فاصله او از رقص حالت به شنوم، یم که یزیچ از متعجب

 باز را خودش است ماهر هم یحساب که او اما رم،یگ یم

 : دیگو یم وار زمزمه گوشم ریز باز و کند یم کمینزد

 !یلعنت یدار مار ی مهره انگار-

 باز که رمیگ یم فاصله او از رقص حالت به باز و شوم یم داغ

 :دیگو یم و چسباند یم من به را خودش
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 خودمو تونم ینم... تونم ینم که وجودته تو یخاص زیچ هی-

 !کنم کنترل

 یم گوشم کنار و دیآ یم باال و کشد یم گردنم به را لبانش

 :دیگو

 از بدون فقط... ادین شیپ لحظات نیا وقت چیه گهید دیشا-

 لذت تو با یهمراه از فقط دنیرقص من با که یکسان تمام

 !...تو فقط... بردم

 ستیپ از عجله با و سپارد یم اش یدست کنار مرد به مرا بعد

 فیتوص لحظه نیا در من حال اما... شود یم دور رقص

 ...ست ینشدن

 کلماتش تک تک از که دانم یم تنها کنم، ینم درک را حالم

 !تکشان تک از... ام برده لذت
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 که ییاهویه پر رقص از خسته و نمینش یم یصندل یرو

 مقابلم یکس که گردم یم هومن دنبال چشم با ام، داده انجام

 .ردیگ یم یجا

 !هستم الکس من م،یش آشنا هم با شتریب نشد وقت-

 و فشارم یم را دستش لبخند با است، یآب چشم پسر همان

 :میگو یم

 !هستم کتای منم وقتم،خوش-

 نجایا اهل اصالتا. خوشحالم دنتید از یلیخ یلیخ منم-

 !مشخصه اسمت از یستین

 .هستم یرانیا من درسته-

 !یندار لهجه اصال خوبه، یلیخ اووووه-

 .هستم نجایا یسالگ هفت از چون-
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 ؟یا ساله چند االن و-

 .سال نوزده-

 .زدم یم حدس-

 که شوم یم سالن زدن دید مشغول دوباره و زنم یم لبخند

 :پرسد یم

 ؟یهست یکس دنبال-

 .کنم یم نگاه دارم فقط نه، اووووووم-

 ؟یبرقص من با کنم درخواست دوباره تونم یم من-

 .کنم یم نگاهش متعجب

 بازم؟-

 ،یهماهنگ رقص تو یلیخ بود، یکم مدت یلیخ اول بار آخه-

 .بردم لذت واقعا
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 !اند برده لذت من رقص از انگار همه امشب

 :دهم یم جواب

 !دنمیرقص عاشق من-

 ؟یکرد قبول یعنی نیا-

 یم ها رقصنده به هم همراه و ردیگ یم را دستم که خندم یم

 .میوندیپ

 زده هیتک وارید به که افتد یم هومن به چشمم رقص انیم در

 .زده زل ما به است دستش یدنینوش وانیل که یحال در و

 .شوم یم جدا الکس از کیموز انیپا از بعد

 تا کند یم اشاره ارکستر به و ستدیا یم سالن انیم خسرو عمو

 !دارد گفتن یبرا یحرف انگار شود، قطع کیموز

 :دیگو یم ها مهمان جمع به رو خسرو عمو
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 شما یتمام به ییگو آمد خوش از بعد انیآقا و ها خانم-

 ،یهست زمیعز دختر ینامزد جشن در خوام یم زان،یعز

 پسرم ینامزد اون و کنم اعالم هم رو یا گهید ینامزد

 هست، میداشتن دوست و زیعز دوست دختر نیکاتر با هومن

 من تا داد مثبتشو جواب امشب زیعز نیکاتر که شد یعال چه

 !کنم اعالم رو ینامزد نیا جا نیهم بتونم

 از را کنترلم من که کند یم پر را سالن ها زدن کف یصدا

 .افتم یم یصندل یرو و دهم یم دست

 یم هامهمان به رو هم دست در دست نیکاتر و هومن یوقت

 .ستدیا یم تپش از هم من قلب ستند،یا

 ...او اما کنم، یم نگاه هومن به التماس با

 .اندازد یم نیکاتر دست به ییبایز اسارت ی حلقه
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 و ستدیا یم پا ی پنجه یرو جمع، مقابل نیکاتر یوقت

 چیه نم،یب ینم چیه گرید بوسد یم را هومن ی گونه یطوالن

 ...روم یم فرو یکیتار و خلسه از ییایدن به شنوم، ینم

 یم خودم به یدست یها تکان با که گذشته چقدر دانم ینم

 :پرسد یم ینگران با که است سارا... میآ

 ؟یخوب کتای-

 .دوزم یم چشم تیجمع وسط به و دهم یم تکان سر فقط

 در دست یمیمال کیموز با سونیج و یهست ن،یکاتر و هومن

 .رقصند یم هم دست

 یم بدتر را حالم بسته نقش نیکاتر لبان یرو که یلبخند

 ...کند

 به یکس به توجه یب و شوم یم بلند میجا از سرعت به

 .روم یم محوطه
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 یم هیگر ریز به صدا یب و ستمیا یم ها درخت انبوه انیم

 .زنم

 .ماند نافرجام اش زده جوانه تازه عشق که یدل یبرا

 یم اگر را، یرحم یب نیا ندارم دوست است، یبد حس

 زد؟ را حرفها آن چرا باشد نیکاتر با خواست

 چرا؟ کرد؟ ییهوا را قرارمیب دل چرا

 یم پنهان یکیتار در و کنم یم پاک را اشکم ییپا یصدا با

 است سارا مطمئنا ند،یبب تیوضع نیا در مرا یکس دینبا شوم،

 ...اما... گردد یم دنبالم که

 :شنوم یم را الکس یصدا

 ؟ییاونجا کتا؟ی-

 ست،ین سارا که کنم یم خداراشکر و کشم یم یقیعم نفس

 .کنم یم صاف را میصدا و کشم یم یدست را صورتم

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 !نجامیا آره-

 .ستمیا یم مقابلش و روم یم جلو و

 :پرسد یم و کند یم صورتم به ینگاه

 افتاده؟ یاتفاق-

 .اصال نه-

 ه؟یچ یبرا هیگر پس-

 .هوی شد تنگ دلم... یچیه اوووووم-

 :پرسد یم و کند یم نگاهم مشکوک

 ؟یک یبرا بدونم شهیم-

 ...مادرم... پدرم 

 !(هومن و... )زنم یم دل در را حرفم ی ادامه

 :میایب خودم به شود یم باعث صدابش
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 شدن؟ فوت-

 .شیپ سال یلیخ آره-

 .متاسفم-

 .ممنون-

 یبرا یموضوع دنبال انگار کند، یم باغ اطراف به ینگاه

 یم رهیخ من به یطوالن نسبتا یمکث از بعد گردد، یم صحبت

 :دیگو یم یلبخند همراه به و شود

 برگزار ینامزد تا دو امشب جشن انگار داخل؟ میبر یاینم-

 !شد

 خودم ست،ین یادآوری به الزم میبگو او به توانستم یم کاش

 زخم یرو نمک پس ام، دهید را شان ینامزد خودم چشمان با

 !نپاش من

 :میگو یم و زنم یم یحال یب لبخند اما
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 !شد یزیانگ خاطره شب. آره-

 را هومن با رقصم قسمت البته بود، یبد ی خاطره هم یلیخ

 !بود عمرم لحظات نیبهتر لحظه آن. رمیگ یم فاکتور

 ...گذشت خودیب خواب کی مثل که افسوس اما

 نیا وقت چیه گرید دیشا گفت یم چرا فهمم یم حاال

 هرگز گرید ها لحظه نیا است درست د،یاین شیپ لحظات

 !زشیعز نیکاتر با مگر دیآ ینم شیپ

 یم نگاهش درون نگاهم رد،یگ یم قرار ام شانه یرو یدست

 .افتد

 .است صورتم یبررس حال در ینیب زیر با

  داخل؟ میبر یندار دوس کتا؟ی یناراحت چرا-

 :دهم ین جواب ناچار و کشم یم یقیعم نفس

 !میبر-
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 .افتم یم راه به او از جلوتر و

 :دیگو یم و دیآ یم جلو سارا شوم، یم سالن وارد که نیهم

 !گشتم اتاقتم یحت کردم رو و ریز سالنو کل کتا؟ی ییکجا-

 رمیم من سارا کنهیم درد سرم. بخورم ییهوا هی رفتم-

 !بخوابم

 وقت االن نشده تموم جشن هنوز کجا؟-

 .شامه

 .ندارم لیم-

 ؟یبخواب گرسنه ذارمیم مگه-

 :شود یم بلند سرم پشت از جون نینسر یصدا

 .شام زیم سر دیبر د؟یستادیا چرا دخترا-

 :دیگو یم جون نینسر به رو سارا
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 .ستین خوب حالش کتای-

 سرعت به پس افتد یم هومن نافذ نگاه به چشمم موقع نیهم

 :میگو یم

 !میبر گرسنمه هم یلیخ اتفاقا خوبم، نه نه-

 .هستم ناراحت کنم وانمود دینبا روم، یم غذا زیم سمت به و

 مطمئنم کرد، یم یتالف داشت او داد، یباز مرا هومن

 .ستین یگرید زیچ یتالف جز قصدش

 یسع اش ینامزد با بعد و دارد دوست مرا کرد یم وانمود او

 یم در سرم را کردم که یکار یتالف دارد. دهد عذاب مرا کرد

 ...آورد

 یم کنترل را خودم اما زند، یم چنگ میگلو به بغض دوباره

 شوم، یم خوردن مشغول تند تند یکس به توجه یب و کنم

 .دادینم من به را غذا دادن فرو ی اجازه بغض یول
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 به باز چشمم که فرستم یم نییپا را لقمه یدنینوش کمک به

 .افتد یم هومن

 باشد؟ آنها زیم یروبرو من زیم دیبا چرا آه

 .رمیگ یم او از را نگاهم و کشم یم سر اجبار به را یدنینوش

 .افتدیب لرزه به دلم نگاه کی با دینبا است، یکاف گرید

 ...خواهم ینم را احساس نیا! خواهم ینم من

 چقدر داند یم خدا. رسد یم انیپا به یلعنت جشن نیا باالخره

 در چقدر داند یم خدا. دادم هیبق لیتحو یزورک و یالک لبخند

 .ام کرده یحسود نیکاتر به دل

 را یلعنت بغض نیا داشتم دوست چقدر داند یم خدا... و

 !بشکنم

 نگاه هر با ندارم دوست. فتدین آنها به چشمم دارم یسع یلیخ

 .است زانیآو هومن از که نمیبب را نیکاتر
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 .کنم یم احساس دلم در نفرت حس من چقدر

 نه اما... گرفت من از را هومن یبدجنس با که یدختر به نفرت

 !کرد انتخاب را نیکاتر خودش هومن

 ...باشد نیکاتر اش یزندگ کل کیشر داشته دوست او

 شده زیانگ نفرت میبرا اسم نیا چقدر... نیکاتر... نیکاتر

 !...بود

 رمیگ یم باال را لباسم دامن سرعت به ها مهمان رفتن از بعد

 .ندارم را ماندن نجایا طاقت گرید. روم یم باال ها پله از و

 .افتم یم تخت یرو یپژمردگ با شوم، ین اتاقم وارد

 غرورم اما زم،یبر اشک ها ساعت زارم حال یبرا دارم دوست

 .دهد ینم را اجازه نیا

 .کنم یم یتالف حتما را کارش نیا اما باشم، فیضع دینبا من

 !...کنم یم یتالف یآر
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 فرو یقیعم خواب به دارم شک افکارم به یحساب که یحال در

 .روم یم

  

 .پرم یم خواب از خورد یم اتاق در به که ییها ضربه با

 .دارم درد گلو احساس و است نیسنگ سرم

 :دهم یم جواب یا گرفته یصدا با

 ...دییبفرما-

 .شود یم وارد سارا و شود یم باز در

 .یشد داریب عجب چه. خوابالو سالم-

 :میگو یم کسالت با و اندازم یم تخت یرو را خود دوباره

 سرم اس، کوفته بدنم خوردم، سرما انگار ست،ین خوش حالم-

 !نهیسنگ
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 را دستش. ندینش یم کنارم و اندازد یم باال ابرو تعجب با

 :دیگو یم و گذارد یم ام یشانیپ یرو

 یزیچ هی برم تا بخواب ریبگ. یدار تب! یداغ چقدر یوا-

 .برات ارمیب

 .شد خارج اتاق از سرعت به و

 سرما جا همان حتما رفتم اطیح به رقص یکل از بعد شبید

 !خوردم

 .برد یم خوابم مجدد و افتد یم هم یرو چشانم یجیگ با

 جون، نینسر و عمو. کنم یم باز چشم یحال یب با یهرازگاه

 با باز من و هستند سرم یباال ینگران با یهست و سارا یگاه و

 .گذارم یم هم یرو چشم تب، و یالودگ خواب حس

*** 
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 زند یم لبخند. نمیب یم مقابلم را یهست که کنم یم باز چشم

 :پرسد یم و

 ؟یخوب-

 !کردم نگرانتون دیببخش بهترم،-

 !بود نیراب. خورد زنگ یکل تیگوش فقط ه؟یحرف چه نیا-

 چنده؟ ساعت یوا یا-

 .صبحه ده-

 .شود یم گرد چشمانم

 ام؟ ینطوریا یک از من ؟یچ-

 !روزید صبح از-

 .زنم یم ام یشانیپ به یا ضربه

 .نرفتم شبید که هیعصبان یحساب نیراب پس یوا-
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 !بزنه حرف باهاش هومن دادم تویگوش نباش، نگران-

 را یهست دست. زدیر یم دلم به عالم غم اسمش دنیشن از

 :پرسم یم و رمیگ یم

 نه؟ییپا یک یهست نمیبب-

 .مامان-

 کجان؟ هیبق-

. شرکتن حسام و بابا. بود سرت باال شبید چون خوابه سارا-

 .دیخر رفته نیکاتر با هومنم

 :پرسم یم یوقت رود یم لیتحل میصدا

 ؟یچ یبرا دیخر-

 حساب رفته دارن فیتشر زرنگ خانم نیکاتر دونم، یم چه-

 !ادیب و کنه صفر بدبختمو برادر
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 یم را کرده مشغول خودش به را ذهنم یحساب که یسوال

 :پرسم

 کردن؟ نامزد هم با... هوی که شد یچ-

 .کند یم اخم

 هومن و بابا فقط وصلت نیا از ظاهرا! شدم شوکه خودمم-

 !داشتن خبر

 شه؟یم مگه-

 !کرد کارو نیا بابا چرا دونم ینم. شده که فعال-

 !داره دوست نویکاتر هومن، که نیا خاطر به معلومه خب-

 !آخه؟ داره دوسش هومن چطور. کنم درک تونم ینم اصال-

 .دوزم یم وارید کنج به را فروغم یب نگاه

 دلت تو ینیب یم هوی شه،ینم سرش زایچ نیا که عشق-

 !نشسته
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 !بگم یچ آه-

 کجاست؟ سونیج-

 .راهه تو. نجایا ادیم داره-

 .واسش کن خوشگل خودتو برو باش زود پس-

 ؟یندار ازین یزیچ ؟یخوب تو-

 .برس نامزدت به برو نه-

 .شود یم خارج اتاق از و زند یم یلبخند

 شده خسته یحساب خواب و استراحت از گرید که است عصر

 یآهستگ به و شوم یم خارج اتاق از یگرسنگ احساس با ام،

 .میآ یم نییپا را ها پله

 .است کرده پر را خونه کل نیکاتر یها خنده یصدا

 .شوم یم آشپزخانه وارد و اندازم یم آنها به یسرسر نگاه
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 :پرسم یم که است یآشپز مشغول زایال

 هست؟ خوردن یبرا یزیچ-

 .کنم یم آماده براتون االن نیهم بله-

 بعد قهیدق چند. رمیگ یم یجا یصندل یرو و کنم یم تشکر

 یصدا که شوم یم مشغول رد،یگ یم قرار مقابلم یسوپ ظرف

 :شنوم یم سرم یباال از را هومن

 !اتاقت داخل ارنیب غذارو یگفت یم خب-

 :میگو یم یریدلگ با اما ام، شده هول

 !باال رمیم االن دیببخش نه؟ شدم شما مزاحم-

 دستانش که شوم بلند خواهم یم و رمیگ یم دستم را ظرف

 :دیگو یم و ردیگ یم قرار میها شانه یرو

 !نداشتم یمنظور گفتم، خودت حال خاطر به من-
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 مشغول و زنم یم پس ام شانه یرو از را دستش حرص با

 است، زایال به خطاب که را شیصدا مجدد که شوم یم خوردن

 :شنوم یم

 !بخوره بده هم داروهاشو-

 :زایال

 .آقا چشم-

 :میگویم و کنم یم او به رو

 !نبود شما یادآوری به الزم-

 :پرسد یم و دهد یم چشمانم به را نافذش نگاه

 ؟یزن یم حرف من با طور نیا که یناراحت یزیچ از-

 :میگو یم پته تته با و شوم یم هول

 باشم؟ ناراحت دیبا... چرا... چ-
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 !نطورهیا انگار که یزنیم حرف یطور آخه دونم، ینم-

 !دارم که هیکسالت بابت فقط، نه-

 :شود یم بلند نیکاتر یصدا

 هومن؟-

 :میگو یم و دوزم یم صورتش به را نگاهم

 !ششیپ برو نذار، منتظر نیا از شیب نامزدتو-

 :دیگو یم و برد یم فرو بشیج داخل را دستانش تیاهم یب

 ...گرفت یم سراغتو الکس... بگم نرفته ادمی تا-

 :پرسم یم حرص با

 ه؟یک گهید الکس-

 صورتم درون شود، یم خم و گذارد یم زیم یرو را دستانش

 :کند یم یاداوری
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 ادتی یزود نیا به... یدیرقص یم باهاش مدام که یکس-

 رفت؟

 .رود یم رونیب و فشارد یم هم یرو دندان بعد

 !ام کرده فراموش الکس از کل به

 عمو که برگردم اتاقم به خواهم یم داروها، خوردن از بعد

 به خواهم یم و دهم یم سالم شود، یم خانه وارد خسرو

 :دیگو یم که بروم باال طبقه

 زم؟یعز چطوره حالت-

 !عمو بهترم-

 !ایب م،ینیبش هم دور نجایا ایب-

 یم عمو کنار لمیم برخالف اما کنم، قبول ندارم دوست

 به را نگاهش و کند یم نازک یچشم پشت نیکاتر. نمینش
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 یباز میها ناخن با و اندازم یم نییپا را سرم. دوزد یم من

 .کنم یم

 :دیگو یم هومن به رو عمو

 خوام یم. بزن صدا رو ها بچه و مامانت برو جان، هومن-

 .بزنم رو یمهم حرف

 یم بلند شیجا از هومن

 .رود یم باال ها پله از و شود

 همه دیبا که دیبگو خواهد یم یموضوع چه عمو دانم ینم

 .باشند داشته حضور

 .میریگ یم یجا هم دور همه که گذرد یم یکوتاه قیدقا

 :دیگو یم حسام و سارا به رو خسرو عمو

 از واجبتر شما بندازم، راه رو شما یعروس خوام یم ها بچه-

. دیموند نامزد هیادیز مدت و دیبزرگتر. دیهست هومن و یهست
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 یم جشنتونو گهید ماه کی حدود. دیبکن کاراتونو بگم خواستم

 .میریگ

 به یگرم لبخند با. کنم یم نگاه حسام و سارا به یخوشحال با

 :دیگو یم حسام که کنند یم نگاه هم

 !هیعال یلیخ بابا، منه یآرزو نیبزرگتر نیا-

 لحن با نیکاتر که دهد یم تکان یسر زنان لبخند عمو

 :پرسد یم یلوس

 خسرو؟ بابا شهیم یچ ما جشن پس-

 :خسرو

 !رسهیم هم شما نوبت گلم، عروس نکن عجله-

  

 درون ادیز یکینزد شدت از انگار که نیکاتر به رو هومن

 :دیگو یم نشسته، حلقش
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 !میبمون نامزد مدت هی شد قرار ه؟یچ یبرا عجله-

 با و شود یم رهیخ هومن یها لب به یشرم یب با نیکاتر

 :دیگو یم یکشدار لحن

 !ندارم طاقت-

 تک جون نینسر. فشارم یم دستم درون را دامنم حرص با

 میدار حضور هم ما بفهماند نیکاتر به تا کند یم یا سرفه

 !نده قورت نگاهت با را هومن طور نیا پس

 یم من به رو زایال که دیآ یم در صدا به در زنگ موقع نیهم

 :دیگو

 !شما دنید اومدن الکس یآقا خانم،-

 به که ست یکس چه الکس مگر شود، یم گرد چشمانم

 !کند؟ یم آمد و رفت خانه نیا داخل یراحت
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 حالت با افتد، یم هومن به چشمم که دهم یم تکان یسر

 به را کفشش دار تمیر صورت به و کند یم نگاهم یخاص

 .کوبد یم نیزم

 .کنند یم استقبال او از یگرم به همه الکس ورود با

 که دهم یم را اش یپرس احوال جواب یجان یب لبخند با

 :دیگو یم و ردیگ یم یجا کنارم

 !یشد ماریب دمیشن چطوره؟ حالت-

 :دهم یم جواب هیبق نگاه از معذب

 !ساده یسرماخوردگ هی خب، آره-

 :جون نینسر

 .یکرد مون خوشحال ،یاومد خوش یلیخ جان الکس-

 :الکس

 !نمشیبب تا اومدم شده ماریب کتای دمیشن یوقت ممنونم،-
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 :دیگو یم طنتیش با یهست

 !یبزن سر ما به کتای خاطر به مگه گهید بله-

 .دوزد یم من به را نگاهش و زند یم یجذاب لبخند الکس

 !ستین منظور یب دارید نیا کنم یم احساس

 یم الکس به رو یطناز با و ردیگ یم فاصله هومن از نیکاتر

 :دیگو

 !آشناست یلیخ من یبرا تو ی چهره-

 :دهد یم جواب الکس

 منو ممکنه بگم دیبا هست، جشن شب از ریغ منظورتون اگه-

 !دیباش دهید کمیبوت داخل

 :نیکاتر

 یوا ؟یهست)...(  کیبوت صاحب تو... درسته من، یخدا اوه-

 !مارکه تمامش. خرمیم اونجا از لباسامو تمام من... محشره
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 شودینم باورم دوزم، یم چشم الکس به رفته باال ییابروها با

 یلیخ دیبا پس باشد، لیشک و بزرگ کیبوت آن صاحب الکس

 !باشد پولدار

 :دیگو یم من به رو و زند یم یلبخند الکس

 ؟یبزن کمیبوت به یسر یبد افتخار شهیم کتای-

 کشد یم رخ به را ام یماریب ی نشانه که یدار خش یصدا با

 :دهم یم جواب

 یبرا حتما ست، سارا ازدواج جشن کینزد اتفاقا معلومه،-

 !امیم دیخر

 .خودته به متعلق اونجا افتخاره، باعث-

 :دیگو یم و زند یم یزورک لبخند هومن

 غیتبل و یباش مدار مشتر نطوریا بودم دهیند تابحال الکس اوه-

 !یبکن کارتو
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 :دهد یم پاسخ یخونسرد با الکس

 ی اندازه به من کیبوت. ستمین کارا نیا اهل ابدا نه، یمشتر-

 منو کیبوت تا کردم خواهش کتای از من. داره یمشتر یکاف

 !برم یم لذت حضورش از چون نه،یبب

 هیبق بماند، باز دهانم ام دهیشن که یحرف از تا نمانده یزیچ

 .اند شده متعجب یحساب هم

 یم بدل و رد سارا و یهست نیب که یخاص لبخند انیم نیا

 !ماند ینم دور نگاهم از هم شود

 یم رفتن قصد یقیدقا از بعد و ندینش یم ما شیپ یکم الکس

 .کند

 :دیگو یم من به رو و کند یم یخداحافظ همه از

 ؟یکن میهمراه در یجلو تا شهیم-

 .شوم یم بلند ناچار
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 !البته-

 .شوم یم محوطه وارد دنبالش به و

 در مقابل که نیا تا میدار یم بر قدم هم کنار در یآهستگ به

 .میرس یم

 :دیگو یم یگرم لحن با و ستدیا یم مقابلم الکس

... کردم احساس دمتید که شیپ شب دو از من... کتای-

 دوسش عمرم آخر تا تونم یم که کردم دایپ رو یکس باالخره

 من اما زوده، یلیخ حرفا نیا یبرا دونم یم... باشم داشته

 ادامه دارمونید یدیم اجازه اووووم... اومده خوشم تو از واقعا

 م؟یبشناس شتریب همو تا باشه داشته

 هومن فکر اگر باشد، زده یحرف نیچن الکس شود ینم باورم

 یم چه دلم... اما کردم یم قبول مطمئنا نبود ام یزندگ در

 شود؟
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 پس م،یبگو نه دیآ ینم دلم که است یخاص طور الکس نگاه

 :دهم یم جواب

 دمیم حیترج و... تو وجود با کردم دایپ یخوب دوست من-

... فقط باشه، داشته ادامه یگفت تو که طور همون دارمونید

 عشق به من حاضر حال در چون... بدم دیام بهت خوام ینم

 !کنم ینم فکر

 :دیگو یم یجذاب لبخند با و ردیگ یم دستش درون را دستانم

 نظرت تا کنم یکار داراید نیهم در دمیم حیترج من... یاوک-

 !بشه عوض

 ینم میبگو خواهم یم دهم، یم تکان یسر و خندم یم

 :دیگو یم که یتوان

 .مطمئنم! تونمیم من-
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 یم نگاهش فقط و  زنم یم لبخند! است خوانده را ذهنم انگار

 .کنم

 و کند یم یط را است مان نیب که یا فاصله قدم کی

 هر که یلحن با کشد، یم میموها یرو وار نوازش را دستش

 :دیگو یم کند خود یب خود از تواند یم را یکس

 !یبر یم شتریب دلمو... نکن نگام یجور نیا-

 یگرم ی بوسه و آورد یم باال است دستش درون که را دستم

 :دیگو یم چشمک کی همراه به زند، یم دستم یرو به

 !خوش شب نمت،یبب کیبوت تو دارم دوست فردا-

 ...گذارم یم قلبم یرو را دستم شود، یم خارج در از و

 ینم حاال زند،یم وار وانهید هومن دنید با که طور آن... نه

 ...زند

 .روم یم ساختمان داخل و کشم یم یقیعم آه
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 شود یم بلند شیجا از نیکاتر شوم یم سالن وارد که نیهم

 .شود یم خارج خانه از یسرسر یخداحافظ کی با

 یم یخواب لباس شوم، یم اتاقم وارد همه به ریبخ شب از بعد

 یم برس را بلندم یموها نم،ینش یم نهیآ مقابل و پوشم

 .کشم

 ف فکرم

 یا لحظه شود ینم چرا دانم ینم است، هومن شیپ قط

 !کنم فراموش را ادشی

 سمتش به مرا دل که دارد یقو یربا آهن کی عشقش انگار

 !کشد یم

 کم او با ام فاصله چقدر کنم، یم نگاه تراس در به اراده یب

 !است

 .تپد یم یادیز جانیه با قلبم فکر نیا از
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 به مختلف فکر هزاران از بعد و کشم یم دراز تخت یرو

 .روم یم فرو یقیعم خواب

*** 

  

 م،یرو یم الکس کیبوت به یهست و سارا همراه بعد روز صبح

 .کند یم استقبال ما از باز ییرو با الکس

 یم فاصله ما از کم کم و هستند اجناس غرق سارا و یهست

 .رندیگ

 الکس یصدا که کنم یم نگاه ها لباس رگال به طور نیهم

 :شنوم یم گوشم کنار را

 !یاومد که خوشحالم یلیخ-

 :میگو یم و زنم یم لبخند
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 نیا داشتن، دیخر هم دخترا! نمیبب جارو نیا داشتم دوست-

 .میاومد که شد

 یبرا یزیچ هی بگم من یبنداز نایا به ینگاه تو تا پس خب-

 .کنن آماده خوردن

 یها لباس رگال از یانبوه انیم و دهم یم تکان یسر

 سمتم به پر ییها دست با سارا و یهست. روم یم راه رنگارنگ

 :میگو یم تعجب با که ندیآ یم

 ن؟یخوا یم لباسو همه نیا-

 :یهست

 !خوام یم هنوزم تازه ن،یعال جنساشون یلیخ آره-

 :دیگو یم و خندد یم سارا

 !هیکاف نایهم من واسه اما-

 :میگو یم و خورد یم سر دستانشان یرو متعجبم نگاه
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 !نیهم خوام، یم لباس هی سارا جشن یبرا فقط من-

 :دیگو یم من به رو شده ملحق ما به تازه که الکس

 !هیمجلس یها لباس از پر باال ی طبقه میبر-

 یم تمیهدا که طور نیهم و گذارد یم کمرم پشت را دستش

 :دیگو یم کند

 هی خودم ی قهیسل به اما دارم، ادیز تک و برند یها لباس-

 عاشقش مطمئنم کن امتحانش گرفتم، نظر در برات دونه

 !یشیم

 و رود یم من از تر جلو. میرو یم باال چیمارپ یها پله از

 .ردیگ یم مقابلم و کشد یم رونیب یلباس

 !باستیز یلیخ لباس نیا است درست

 .شل یا قهی با رنگ، زرد و کوتاه لباس کی

 :دیگو یم و دهد یم هل پرو اتاق سمت به و مرا
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 .بپوشش باش زود-

 رهیخ نهیآ داخل خودم به و پوشم یم را لباس یحرف چیه یب

 ...ادیز یلیخ است، قشنگ یلیخ شوم، یم

 !گفت نیآفر الکس ی قهیسل به دیبا واقعا

 .بدهند نظر هم دخترها و الکس تا میآ یم رونیب پرو اتاق از

 طور الکس اما کنند، یم فیتعر یلیخ لباس از یهست و سارا

 .کند یم نگاهم تنها یخاص

 را لباس نهیهز دهد ینم اجازه وجه چیه به الکس آخر در

 :دیگو یم فقط کنم، پرداخت

 !کن قبول ناقابل یکادو هی عنوان به نویا-

 .کند ینم قبول باز اما کنم، یم اصرار یلیخ
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 از و کنند یم حساب باالخره دیخر یکل از بعد یهست و سارا

 یم الکس به رو هم من کنند، یم یخداحافظ و تشکر الکس

 :میگو

 ینم هرگز کنم، پرداخت یمبلغ ینذار قراره دونستم یم اگه-

 !اومدم

 هستن؟ یتعارف یلیخ ها یرونیا که داره قتیحق نیا کتای-

 .دهم یم تکان یسر و خندم یم

 :دیگو یم و فشارد یم یگرم به را دستم

 .باش خودت مراقب-

 :دهم یم جواب و زنم یم لبخند

 .تو نیهمچن یمرس-

 یم بر قدم یهست و سارا سمت به و شوم یم خارج کیبوت از

 .دارم
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 .هستند نیماش داخل لوازمشان یجاساز مشغول 

 گذارد یم سرم به سر یکل یهست نیماش داخل نشستن از بعد

 !ام گرفته یمتیق گران ی هیهد عجب که

 .میکن یم یسپر را یخوب روز و میخند یم و میگ یم خانه تا

 رستوران به شام یبرا مرا و دیآ یم دنمید به یگهگاه الکس

 .کند خودش جذب مرا دارد یسع یلیخ. کند یم دعوت

 شان یعروس جشن یبرا شدن آماده مشغول حسام و سارا

 .هستند

 یم کمکش و میرو یم دیخر یبرا سارا همراه روزها یبعض

 .میکن

 ...گذرد یم ماه کی نیا باالخره که نیا تا

*** 
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 جانیه روز نیا یبرا قدر نیا است، سارا یعروس جشن فردا

 .ندارد حد که است زده

 و کیش آپارتمان کی یعروس ی هیهد عنوان به خسرو عمو

 خدمتکار چند کمک به که کرده هیته شان یبرا خوابه دو

 .میدیچ را خانه لیوسا

 .است زده ذوق واقعا سارا و رسدیم امروز سهند سارا، برادر

 را فردا ام توانسته اجبار و زور به و شده ریسختگ یلیخ نیراب

 .رمیبگ یمرخص او از

 مطلع من به الکس ی عالقه از همه است مشخص که نطوریا

 یم تنها هم با که نیا محض به جون نینسر چون اند شده

 :دیگو یم میشو

 هومنه، ساله چند دوست اون هیخوب پسر الکس جان، کتای-

 !زمیعز کن فکر بهش شتریب
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 نامزد نکهیا با کنم؟ چکار را هومن پسرت میبگو خواهم یم

 ...دارم دوستش هنوز اما دارد،

 :میگو یم تنها اما

 !جون نینسر کنم ینم فکر ازدواج به من-

 ...رسانم یم اتمام به را بحث نیا حرف نیا با و

 شگاهیآرا به یهست همراه رمیگ یم میتصم بعد روز صبح

 پس ندارم، کنم، آماده را خودم نکهیا ی حوصله بار نیا بروم،

 .میشو یم شگاهیآرا یراه یهست با همراه

  

 (هومن)

 شلوار و کت و دهم یم حالت سشوار با را سمیخ یموها

 .کشم یم رونیب میها لباس نیب از یدوخت خوش
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 در به یا تقه مادر که هستم راهنمیپ قهی کردن مرتب مشغول

 .شود یم وارد و زنم یم

 جان؟ هومن-

 جانم؟-

 یم بهتر ما از الکسو تو کن، صحبت کتای با الکس به راجع-

 دوست رو کتای الکس بزنه، لگد بختش به کتای فهیح. یشناس

 !داره

 .زنم یم زل مادر به باز رتیح با

 خواهد؟ یم یچ من از مادر

 نیح دهد، یم قرار کراواتم یرو را دستش و دیآ یم جلو

 :دیگو یم و زند یم لبخند بستنش،

 ؟یکن یم کارو نیا-

 :دهم یم جواب و کشم یم یپوف بدهم؟ دیبا یجواب چه
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 کارو نیا... باشه اما مامانم، شناسم ینم الکسو چندان من-

 ...کنم یم

 .شود یم خارج اتاق از و دهد یم لمیتحو یمهربان لبخند مادر

 دهم؟ انجام را کار نیا توانم یم چطور

 چطور حاال شوم یم یعصب ها آن برخورد نیتر کوچک از من

 کند؟ ازدواج الکس با بخواهم او از

 یم دستانم درون را سرم کالفه و نمینش یم تختم یرو

 .فشارم

 (کتای)

 ومد؟ین سونیج چرا یهست-

 .زنمیم زنگ بهش دارم دونم ینم-
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 به سرم یباال میموها. ستمیا یم شگاهیآرا ی نهیآ یروبرو

 بسته نقش صورتم یرو یحیمل شیآرا و شده جمع ییبایز

 .است

 . کنم تنم را لباسم تا بروم خانه به دیبا

 :آورد یم خودم به مرا یهست یصدا

 !اومد سونیج ا،یب کتای-

 .روم یم اتاقم به سرعت به شوم یم خانه وارد که نیهم

 یم مقابلم را جواهرم ست و پوشم یم اطیاحت با را لباسم

 کنم یم زیآو گوشم به را میها گوشواره که طور نیهم گذارم،

 گوشم به در پشت از یهست یصدا که شوم یم رهیخ نهیآ به

 .رسد یم

 ؟یحاضر کتای-

 !تو ایب آره-
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 یم کند یم براندازم که طور نیهم و شود یم وارد یهست

 :دیگو

 ا،یب یکت و هومن با هم تو. رمیم سونیج و بابا مامان با من-

 باشه؟

 :میگو یم و کنم یم یپوف

 نجان؟یا اونا مگه-

 .شگاستیآرا هنوز یکت یول هست هومن-

 !دیبر شما باشه-

 !دهیم قورتت درسته نتتیبب الکس ا،یشد ناناز یلیخ یراست-

 :میگو یم جوابش در و خندم یم

 !باش چارهیب سونیج فکر به برو... طونیش برو-

 .شود یم خارج اتاق از و خندد یم
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 مراسم برخالف و شودیم برگذار لیشک تاالر کی داخل مراسم

 !ستین خسرو عمو عمارت داخل یهست عقد

 .شوم یم خارج اتاق از و پوشم یم را کفشم

 ...تپد یم شدت به قلبم م،ییتنها هومن و من که نیا فکر از

 .روم یم نییپا ها پله از و کشم یم یقیعم نفس

 .است ستادهیا پنجره به رو من به پشت... نمشیب یم

 متعلق اون اما بکشمش، آغوشم به پشت از دارم دوست چقدر

 !است یگرید شخص به

 :میگو یم و کنم یم صاف را میصدا

 !میبر ام، آماده من-

 .کند یم نگاهم قیعم و چرخد یم سمتم به

 .بود شده تنگ نگاهش یبرا دلم چقدر
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 به مشتاقانه بزنم، یحرف خواهدیم انگار د،یآ یم جلو قدم چند

 :دیگو یم مقدمه یب که دوزم یم چشم دهانش

 ؟یدار عالقه الکس به تو-

 :دهم یم جواب اما خورم، یم جا دهیپرس که یسوال از

 ؟یپرس یم چرا-

 نه؟ ای یدار بده، جواب-

 دوست اونو که شهیم دایپ یکس کمتر ه،یخوب مرد الکس-

 !باشه نداشته

 !یدار دوسش پس-

 .دهم یم باال شانه

 !...دیشا-

 شه؟یم یچ نظرت به یکن یم یرقاص بفهمه اگه-
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 .کنم یم اخم

 ؟یبگ بهش نویا یخوا یم تو که نهیا منظورت-

 !یکن ازدواج الکس با دینبا تو-

 :میگو یم متعجب و رود یم باال میابروها

 چرا؟ ههه د؟ینبا-

 :دیگو یم تحکم با

 !گمیم من چون-

 دست در را لباسش ی قهی اراده یب و روم یم جلو حرص با

 :زنم یم ادیفر و رمیگ یم

 یم نداره یربط چیه هم تو به کنم، یم بخوام یکار هر من-

 ؟یفهم
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 کنم، یم نگاه اش زده رتیح چشمان به د،یلرز یم میصدا

 زار یحال با و کنم یم شیرها که زدیبر اشکم تا نمانده یزیچ

 .شوم یم خارج خانه از

  

3 

 .رسانم یم جشن سالن به را خودم یتاکس کی با

 نیهم ورود بدو در درست اند، آمده ها مهمان از یادیز تعداد

 دایپ را یهست و جون نینس تا بچرخانم چشم خواهم یم که

 .شود یم دهیکش یکس توسط دستم ناگهان کنم،

 !تو یرینظ یب چقدر من یخدا یوا-

 :میگو یم و کنم یم نگاه او به مبهوت

 ؟یاومد یک ،یترسوند و من الکس-

 !دنبالت امیب یبد خبر بودم منتظر ش،یپ ی قهیدق پنج-
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 م؟ینیبش میبر ستین بهتر نبود، یازین-

 .میبر البته، بله-

 حسام و سارا و شود یم نواخته ییبایز کیموز لحظه نیهم

 .شوند یم سالن وارد هم دست در دست

 دست ورودشان یبرا یگرم لبخند با و ستمیا یم الکس کنار

 .زنم یم

 ها آن از نگاه اخم با که شوند یم سالن وارد هم یکت و هومن

 .رمیگ یم

 دخالت ی اجازه خودش به چطور است، خواه خود واقعا هومن

 دهد؟ یم مرا یزندگ در

 و سارا به و روم یم جلو و باشم تفاوت یب کنم یم یسع

 .میگو یم کیتبر حسام

 :دیگو یم و ردیگ یم بغلم یخوشحال با سارا
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 که یکس با نم،یبب تیموقع نیا تو هم رو تو دوارمیام زمیعز-

 !یباش داشته دوسش واقعا

 !...یقشنگ یآرزو چه

 نیا اما ،یکن یم من یبرا ییآرزو نیچن که ممنونم تو از سارا

 !افتد ینم یاتفاق نیچن وقت چیه... ستین ریپذ امکان

 :میگو یم و بوسم یم را اش گونه ینرم به

 و یمن دوست نیبهتر تو کنم،یم یخوشبخت یآرزو برات منم-

 !خوام یم برات رو نهایبهتر

 :شود یم دهیشن کنارم از هومن یصدا موقع نیهم

 !دیبش خوشبخت دوارمیام سارا بهت، گمیم کیتبر حسام-

 بدون من اما کنند، یم تشکر او از باز ییرو با حسام و سارا

 .گذرم یم کنارش از توجه نیتر کوچک

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 یم گریکدی دست در دست سارا و حسام ک،یموز نواختن با

 .رقصند

 یزیم سر تنها من و است سونیج ی خانواده کنار یهست

 :ردیگ یم یجا کنارم الکس که ام نشسته

 زم؟یعز ینشست تنها چرا-

 یکس خسرو عمو ی خانواده از ریغ من خب ،یجور نیهم-

 !شناسم ینم رو

 هستم؟ یچ من پس-

 .خندم یم اجبار به

 !کردم فراموش رو تو اوه-

 :دیگو یم و کند یم نگاهم یدلخور با

 !گزارمسپاس واقعا-

 !نداشتم یمنظور... یدون یم نه-
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 با که شوند یم ملحق ما زیم به یکت و هومن موقع نیهم

 .کنم یم نگاهشان تعجب

 یم و ندینش یم من یروبرو درست یعنی الکس کنار هومن

 :دیگو

 پسر؟ چطوره حالت الکس یه-

 :دهد یم جواب لبخند با الکس

 بود؟ بد شهیم مگه کتای حضور در ،یعال-

 هم به ییها دندان با هم من که شود یم رهیخ من به هومن

 ...هیثان چند فقط اما کنم، یم نگاهش شده فشرده

 .دزدم یم او از را نگاهم بعد

 به مدت تمام در شوند، یم صحبت مشغول الکس و هومن

 کند، یم نگاه الکس به اخم با که هستم رهیخ هومن صورت

 !است شده صحبت هم او با اجبار به انگار
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 :دیگو یم من به رو الکس گذرد یم که یکم

 م؟یبرقص-

 طرفم به را دستش و شود یم بلند که دهم یم باال یا شانه

 که کند یم نگاهم دارد که یاخم همان با هومن. ردیگ یم

 .میرو یم رقص ستیپ به هم با و رمیگ یم را الکس دست

 نگاه هومن به رقصم یم الکس با هماهنگ که طور نیهم

 .است شده رهیخ ما به که کنم یم

 پلکد؟ یم من اطراف قدر نیا امشب چرا

 دارد؟ ینم بر من از چشم چرا

 کند؟ ثابت را زیچ چه خواهد یم

 :شنوم یم را الکس یصدا که رمیگ یم او از نگاه کالفه

 کنم؟ صبر دیبا هنوزم-

 :پرسم یم یکنجکاو با
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 ؟یچ بابت-

 !منتظرشم ماهه کی که یجواب خاطر به-

 !یباش جوابم منتظر که ینکرد یدرخواست من از هنوز که تو-

 زدم؟ بهت ماه کی نیا یط بود یچ حرف همه اون پس عه-

 !نبود درخواست بود، حرف اونا خب-

 ...طونیش خانم باشه-

 :کند یم زمزمه و آورد یم گوشم کنار را سرش

 ؟یکنیم ازدواج من با-

 مشروب خوردن با دارد افتد، یم هومن به دوباره چشمم

 ...کند یم خفه را خودش

 حد از شیب دیشود؟نبا جلودارش تا کجاست نیکاتر پس

 !بخورد
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 .کوبد یم نهیس به را خودش شدت به دارد قلبم

 م؟یبگو دیبا چه

 ینم بر سرم از دست ادتی چرا... چرا؟... یلعنت هومن... هومن

 دارد؟

 رود؟ینم رونیب دلم از عشقت چرا

  

 کنم؟ چکار دیبا مثال ندارم، یا چاره گرید

 !...ستین من مال هومن باالخره نه، چه کنم قبول چه

 ...کنم یم زمزمه لب ریز را اسمش... لرزد یم میلبها

 !...پرستمش یم وار وانهید خدا اسم از بعد که یاسم

 .زنم یم زل الکس یآب چشمان به و کشم یم یقیعم آه

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 آن به یاقیاشت چیه اما ست، ایدر رنگ به که ییها چشم

 !ندارم

 د؟یآ یم وجود هم عشق ازدواج از بعد ندیگو ینم مگر

 کتا؟ی یمعطل چرا پس

 ؟یکن دایپ است قرار کجا نیا از بهتر

 ...کن خالص را خودت و بله بگو

 ...بگو... بگو

 :آورد یم خودم به مرا شیصدا

 ای ؟یدیم جواب رید قدر نیا سواال تمام به تو کتای یوا-

 !گهید بگو! منو یکشت ؟یشد طور نیا که منه شانس

 :دهم یم جواب یلرزان یصدا با

 !کنم یم قبول-

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 کند یم نگاهم یکم. درخشد یم ادیز جانیه از چشمانش

 :دیگو یم سپس

 نیا باالخره... یشد خودم مال گهید... شد راحت المیخ آه -

 !دیرس انیپا به انتظارم

 موضوع نیا از که حالت به خوش! الکس حالت به خوش

 !یخوشحال

 کنم ینم دایپ گردم، یم یشاد یا ذره دنبال دلم در چقدر هر

 .کنم ینم که

 ...مرا حال یدان یم خوب خودت تو من، یخدا

 ...باشد ریخ عاقبتم که کن یکار پس

 .چرخد یم هومن سمت به نگاهم باز

 ...من عشق... هومن. کند یم نگاهم دارد هم او ایخدا یوا
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 هم عشق... یکس یبرا اجبار به من و یگرید آنِ از تو///

 ///دارد یتیحکا عجب

 .زند یم حلقه چشمانم درون اشک

 نهیس به را نفسش را، عطرش را، وجودش دارم دوست چقدر

 !بکشم

 .شوم یم وانهید دارم ایخدا

 دوستش تیایدن قدر به ایخدا... خواهمش یم تیایدن قدر به

 انصاف خودت یخداوند به... ستین انصاف نیا... دارم

 !...ستین

 از یحرف چیه بدون. دهم ادامه دنیرقص به توانم ینم گرید

 .روم یم هومن سمت به ناخودآگاه و شوم یم جدا الکس

 و کشم یم رونیب دستش از را شراب جام ستم،یا یم مقابلش

 :کنم یم زمزمه

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 !...نباش اهلشم... ینبود اهلش-

 را دنشید طاقت زند، یم دو دو چشمانم نیب متعجبش نگاه

 یجا سالن یصندل نیآخر یرو و گذرم یم کنارش از ندارم،

 .رمیگ یم

 !است پر دلم قدر چه

 کنم؟ ازدواج الکس با ستین قرار مگر ستم؟ین خوشحال چرا

 ست؟ین لبانم یرو لبخند سارا و یهست مثل چرا

 اما کردند ازدواج شان عشق با آنها چون! است ساده جوابش

 چه؟ من

 کجاست؟... کجاست؟ عشقم

 .میآ یم خودم به که خورد یم تکان چشمانم مقابل یدست

 یم خود به یمتعجب ی چهره است، الکس کنم، یم نگاهش

 .ردیگ
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 :دیگو یم آمده شیجا سر حواسم ندیب یم یوقت

 .زدم صدات بار صد دختر؟ ییکجا-

 :دهد یم ادامه طنتیش با بعد

 آره؟ ازدواجمون به ؟یکرد یم فکر یچ به یداشت-

 !دارد یخوش دل عجب

 .ردیگ یم دست درو را دستانم و ندینش یم کنارم

 که خوشحالم واقعا من کتای. دارم فرشته هی که شهینم باورم-

 !بدونم خوام یم رو یزیچ هی فقط ،یکرد قبولم

 :پرسم یم و کنم یم نگاهش

 ؟یچ-

 نه؟ ای یکرد قبولم که یشد مند عالقه من به تو-

 .کنم ینم فکر عشق به که بودم گفته! نه یبخوا راستشو-
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 :دهد یم جواب و کشد یم یقیعم نفس

 من مثل خواد یم دلم فقط... یشیم مند عالقه زمان مرور به-

 !یباش داشه دوستم وار وانهید

 وارش وانهید نوع از دمیم قول داشتم، دوستت روز هی اگه-

 خوبه؟ باشه

 ؟یدیم خبر هیبق به یک خب. هیعال-

 !فردا واسه ذارم یم... ستین یخوب وقت امشب-

 رقص از دست هوی چرا یراست. یبگ تو یهرچ باشه-

 .بردم یم لذت داشتم تازه ؟یدیکش

 :میگو یم زده که یحرف به توجه یب

 !پرسم یم تو از سوال هی من حاال... الکس؟-

 .بپرس-

 ه؟یچ ها رقاص به راجع نظرت-
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 ه؟یسوال چه گهید نیا... فهممینم... اووووم-

 !بده جواب لطفا-

 !نیهم گذروندنن وقت واسه... ادینم خوشم ازشون خب-

 چه رقاصم کی من بفهمد اگر یعنی... ههه! د؟یآ ینم خوشش

 م؟یبگو او به حاال نیهم ستین بهتر شود؟ یم

 :چدیپ یم فضا در ارکستر یصدا لحظه نیهم

 برامون قراره یزیعز دوست! میدار زیسورپرا هی انگار-

 !برقصه ییایاسپان

 قرار که است یکس چه او کنم، یم نگاه تیجمع به متعجب

 برقصد؟ است
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 کنم یم احساس کنم، یم نگاه تیجمع به که طور نیهم

 که است یهست کنم، یم نگاهش. ستدیا یم کنارم یکس

 :دیگو یم گوشم ریز و زند یم لبخند

 ییایاسپان دیبا که یکس. شو آماده پاشو ؟یهست یچ منتظر-

 !ییتو برقصه

 گفت؟ یم چه یهست. شود یم گرد تعجب شدت از چشمانم

 :زند یم پچ گوشم ریز دوباره ندیب یم را متعجبم نگاه یوقت

 !منتظرن همه کتا،ی گهید پاشو-

 .کنم یم نگاهش مبهوت

 برقصم؟ من دیبا چرا بود؟ یک شنهادیپ نیا آخه-

 جون پاشو، ننداز نیزم منو یرو باش، نداشته یکار نایا به تو-

 !من
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 با و است اطالع یب موضوع از او کنم، یم الکس به ینگاه

 .کند یم مانیتماشا یکنجکاو

 :میگو یم دوباره و کنم یم یهست به رو

 حوصلشو نه و رقصه نیا مناسبه لباسم نه تونم، ینم من-

 !دارم

 :دیگو یم حرص با یهست

 !نخور لباسو ی غصه ایب تو-

 :پرسد یم و فشارد یم را دستم الکس

 افتاده؟ یاتفاق-

 .گردم یم بر من باش جا نیهم. نه نه-

 .باشه-

 یاتاقک وارد مرا م،یرو یم سالن سمت آن به یهست همراه به

 :دیگو یم و کند یم
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 !لباس نمیا بفرما-

 کجا از گرید نیا شوم، یم رهیخ مقابلم رنگ یزرشک لباس به

 !است قشنگ هم چقدر آمده؟

 :دیگو یم دهم ینم نشان یالعمل عکس ندیب یم یوقت یهست

 !گهید بپوشش-

 !!خبره چه فهمم ینم اصال برقصم؟ دیبا من چرا آخه-

 .ردیگ یم دست به را میها شانه

 !بپوش تو ام، ییایاسپان رقص عاشق من چون-

 نییپا و است بلند کنم، یم تنم یهست اجبار به را لباس

 مناسب اریبس رقص نیا یبرا که دارد نیچ یکم دامنش

 .است

 .زند یم لبخند و کند یم میپا تا سر به ینگاه یهست

 :دیگو یم و کند یم تمیهدا اتاق در سمت به
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 !شد رید گهید برو ه،یعال-

 ارکستر سمت به یهست همراه شوم، یم خارج در از زده بهت

 .میرو یم

 .شود نواخته کیموز تا کند یم اشاره یهست

 انجام یخوب به را رقص نیا توانم یم استرس نیا با دانم ینم

 نه؟ ای دهم

 یم ارکستر سمت به هومن که شود یم بلند کیموز یصدا

 .کند یم زمزمه گوشش ریز یزیچ و رود

 است؟ خبر چه نجایا

 هومن دست به را کروفونیم و دهد یم تکان یسر ارکستر

 .دهد یم

 !آورم در شاخ تا نمانده یزیچ
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 مرا که یزیچ. ردیگ یم بر در را سالن کل کیموز یصدا

 زبان کهبه است هومن یصدا کند یم متعجب شیپ از شیب

 ...کند یم خواندن به شروع ییایاسپان

 .ست رایگ و نیدلنش یواقع یمعنا به! دارد ییبایز یصدا چه

 .برقصم که نیا ای زمیبر اشک شیصدا دنیشن از دانم ینم

 کیموز با هماهنگ است، کرده تار را دمید اشک که یحال در

 .کنم یم دنیرقص به شروع

 .است گرفته بر در را سالن کل سوت و غیج یصدا

 لذت یخوانندگ در هومن و رقص در من یهماهنگ از همه

 .برند یم

 از یشگفت و تعجب. است شده یدنید واقعا الکس ی چهره

 !بارد یم شیرو و سر
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 مشغول زده ذوق و شده جدا گاهشانیجا از حسام و سارا

 .هستند ما یتماشا

 چشم یوقت و است خواندن مشغول بسته ییها چشم با هومن

 .شود یم رهیخ من به فقط و فقط کند یم باز

 هم یبرا که نشد هومن... هومن یوا. است غم از پر نگاهش

 !شد تمام... هومن شد تمام زیچ همه گرید... میباش

 به کیموز که نیهم و رقصم یم آهنگ انیپا تا یسخت به

 شود یم بلند ها مهمان ی کننده کر یصدا و رسد یم انیپا

 .دوم یم اتاقک همان داخل به

 .کنم یم هیگر یها یها و نمینش یم در پشت

 یم نگاهم طور آن چرا چرا؟. دارم دوست را نگاهش قدر چه

 ؟یکن یم ییهوا را دلم چرا ؟یلعنت یکن

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

... کرده شهیر دلم در که است یزخم نیبدتر عشق خدا... خدا

 یریگ ینم اگر ای ر،یبگ من از را عشق نیا ای!... زخم نیبدتر

 ...برسان من به را خودش

 است؟ ساخته خودت از فقط یکار هر ییگو ینم مگر

 چرا؟ خدا؟ چرا شود؟ باورم تا یکن ینم یکار چرا پس

 در به که ییها ضربه یصدا یحت که کنم یم هیگر قدر آن

 .کنم ینم حس هم را خورد یم اتاق

 .شوم یم بلند میجا از و کنم یم پاک را اشکم یقیدقا از پس

 .پوشم یم را خودم لباس و کنم یم ضیتعو را لباسم

. کنم یم نگاه صورتم به دارد قرار جا آن که یا نهیآ داخل

 خارج اتاق از و کنم یم مرتبش که ختهیر هم به شمیآرا یکم

 .شوم یم

 .ستین من به حواسش یکس و است غذا سرو وقت
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 .رمیگ یم یجا دنج یا گوشه و گذرم یم زهایم نیب از

 (هومن)

 !شد ناراحت یلیخ او و یکن ازدواج الکس با دینبا گفتم او به

 !کند یم بخواهد دلش یهرکار گفت

 .یلیخ!... بایز یلیخ... شده باتریز شهیهم از امشب

 ینم من. بپلکد برش و دور ادیز الکس دادم یم اجازه دینبا

 به را حرف نیا... خواهم ینم... کند ازدواج الکس با او خواهم

 م؟یبگو یکس چه

 کنار نمیب یم را الکس که است زونیآو میبازو از مدام نیکاتر

 :میگو یم یکت به رو و دیآ یم جش به خونم نشسته، کتای

 !الکس شیپ میبر-

 چرا؟ اونجا-

 .ایب دمش،یند وقته یلیخ-
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 تعجب و بهت از پر کتای نگاه. دیآ یم همراهم یلیم یب با

 یم چشمش به چشمم یاتفاق فقط دهد ینم یتیاهم و است

 .افتد

 مشغول کتای با کمتر تا زنم یم حرف یموضوع هر از الکس با

 رقص شنهادیپ کتای به که شد چه کبارهی دانم ینم اما باشد

 .شوم یم وانهید دارم دهد، یم

 حساس یدختر یرو من وقت آن و نشسته کنارم نامزدم

 !دارم دوستش شتریب جانم از که هستم

  

 .زند یم بشیغ کجا و دیگو یم چه یکت دانم ینم

 .شنوم یم یزیچ نه و نمیب یم کتای جز یزیچ نه اصال
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 را همه و کنم یم پر یمشروب جام و زنم یم هیتک یستون به

 قشنگ چقدر شوم، یم رهیخ کتای به کشم، یم سر کبارهی به

 !رقصد یم الکس آغوش در

 یم من به نگاهش. کشم یم سر و کنم یم پر را دوم جام

 .افتد

 درون از دارم داشتنت یبرا بودنت، یبرا چقدر یبدان اگر کتای

 !یکن ینم یطناز آغوشش در طور نیا شومیم خُرد

 .رمیگ یم لبم کنار را سوم جام

 یم حرف هم با یگهگاه ده،یپر رنگش است، نگران نگاهش

 ...نگاه و است سکوت شتریب یول زنند،

 ...دیآ یم سمتم به... شود یم جدا الکس از ناگهان

 یآرزو که یقشنگ دختر... من یکتای نم،یب یم خواب انگار

 سمتم به ست، همتا یب واقعا اسمش مثل که یکس است، من
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 نشیدلنش یصدا با و کشد یم دستم از را شراب جام د،یآ یم

 :دیگو یم

 ...نباش اهلشم... ینبود اهلش-

 ...رود یم و

 و مات را الکس یوقت اما بوده، ایرو واقعا کنم یم فکر اول

 ستادهیا رقص ستیپ انیم تنها و کهی که نمیب یم مبهوت

 !بوده یواقع که شود یم باورم

 !...است من شیپ فکرش او!... است من فکر به کتای

 بهتر؟ نیا از یزیچ چه

 یم خودم به یوقت اما هستم، خودم حال در یک تا دانم ینم

 .نمیب یم کتای کنار را الکس باز میآ

 بردارد؟ کتای سر از دست تا کنم چکار دیبا ام، کالفه

 ...زند یم جرقه ذهنم درون یفکر ناگهان
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 شود؟ یم چه است رقاص کتای بفهمد اگر

 ینم است، من قلب دخترِ او اما است، مردانه ناجوان دانم یم

 !بگذرم تفاوت یب مورد نیا از توانم

 !...شدم یم مانعش دیبا کند، ازدواج الکس با اگر رمیم یم

 ماهر یادیز نکهیا مگر برقصد ییایاسپان ستین بلد یکس هر

 !باشد

 .است ییایاسپان رقص عاشق او افتد، یم یهست به چشمم

 :میگو یم گوشش ریز و روم یم کنارش

 ؟یهست-

 هومن؟ شده یچ-

 داره؟ مهارت یادیز ییایاسپان رقص تو کتای یدار خبر گمیم-

 ؟یگیم یجد ؟یچ-
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 .هیچ دروغم-

 .برقصه برام بار هی بگم دیبا. یعال چه یوا-

 یجانیه و شور هی امشبم جشن به نرقصه؟ حاال چرا... خب-

 !دهیم

 !کنه یم قبول نمیبب بذار. یگیم راست آره-

 بهتره. ارهیب بهونه ممکنه یبگ بهش االن اگه. کن صبر نه-

 دهیخر برات لباس هی درضمن. یکن هماهنگ ارکستر با اول

 ش،یبپوش یخوا یم یمهمون آخر یگفت... بود یزرشک بودم،

 که؟ ادتهی

 چطور؟. بپوشمش قراره هنوزم. گهید آره خب-

 اگه. برقصه تونه ینم تنش کوتاه لباس اون با مطمئنا. خوبه-

 !بده بهش اونو گرفت لباسشو ی بهونه

 .یگیم راست آره-
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 .گهید برو یهست یچ منتظر خب-

 گوشش کنار یزیچ و رود یم ارکستر طرف به ذوق با یهست

 .کند یم زمزمه

 اعالم ها مهمان به رو یشادمان با ارکستر که گذرد ینم یزیچ

 :کند یم

 برامون قراره یزیعز دوست م،یدار زیسورپرا هی انگار-

 !برقصه ییایاسپان

 گرد یا بامزه طور به و چشمانش دوزم، یم کتای به چشم

 یحساب که کند یم نگاه تیجمع به تعجب با چنان و شدهد

 .شده بامزه

 !برقصد است قرار که گردد یم یآن دنبال دارد البد

 .دیگو یم ییزهایچ گوشش ریز و رود یم کتای کنار یهست

 .روند یم سالن ته اتاقک به هم با یکوتاه مدت از بعد و
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 اگر شدیم خوب چقدر کنم یم فکر نیا به و زنم یم یلبخند

 ...بخوانم را آهنگ ارکستر یجا من

 وجود به کتای و خودم یبرا ییایرو یا لحظه دارم دوست

 ...اورمیب

 نه؟ که چرا خب

 ...دارم خاطر در را آهنگ نیا من

 تا مانم یم منتظر و روم یم جلو ،یهست و کتای آمدن با

 ریز و ستمیا یم ارکستر کنار سپس شود نواخته آهنگ

 :میگو یم گوشش

 کنم؟ اجرا من رو قطعه نیا من شهیم-

 .دییبفرما البته-

 .سپارد یم دستم به را کروفونیم و
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 یم گریکدی یرو را چشمانم است، متعجب کامال کتای نگاه

 و آورم یم خاطر به را داشتم او با که یدارید نیاول و گذارم

 .قطعه خواندن به کنم یم شروع

 جلب را نظرم تا کنارم آمد یوقت کالب، داخل رقصش ادی

 ...کند

 از داشت یسع و بود گرفته اشتباه دزد با مرا که یزمان ادی

 !..کند دفاع خودش

 ...بود نیریش یلیخ میبرا که یا بوسه نیاول ادی

 ...بد یلیخ... بود یبد حس... حسام توسط شدنش دهیبوس ادی

 .یهست مراسم در مان دونفره رقص ادی

 ....برم ینم ادی از وقت چیه که یحس

 نیریش عشق ابراز هزاران از میبرا که یحرف نیآخر ادی به و

 ...بود تر
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 ...چشمانش ینگران ادی... دستم از شراب جام گرفتن ادی

 کنم، نگاهش من تا شده دهیآفر فقط انگار کنم، یم باز چشم

 با و گرفته دست به را لباسش دامن. رقصد یم ییبایز به

 .دهد یم تکانش بایز یحرکات

 در داشت او حاال کند، یم یدلبر آسمان درون که ماه مثل

 .دیدرخش یم همه نیب مراسم نیا

... نگاهش... زشیچ همه... ست یداشتن دوست چقدر

 ...لبخندش... حرکاتش

 ...است رینظ یب من یبرا او

 !اوست برازنده اسمش که واقعا

 چرا؟ اما... است نمناک شیها چشم

 شده؟ غم از پر نگاهش چرا

  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 :میبگو و رمشیبگ آغوشم در توانستم یم کاش

 استیدن ایدن تا که یدار منو تو آخه... ایبخور غصه نمینب-

 !...پشتتم... مواظبتم

 را صحنه یمعطل یب کتای شود، یم تمام کیموز که نیهم

 .رود یم اتاقک همان داخل و کند یم ترک

 کردم ینم فکرشم. ردیگ یم باال ها مهمان قیتشو یصدا

 .بخوانم احساس با طور نیا بتوانم

 .بود کتای حضور یبرا مطمئنا

 .زنم یم ضربه و ستمیا یم اتاق در پشت

 الکس که زنم یم ضربه بار چند. شود ینم دهیشن یزیچ

 :دیگو یم و کند یم صورتش یچاشن اخم و ستدیا یم کنارم

 ؟یبذار تنها کتای با منو شهیم-
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 از چه ،یهست تو است مزاحم که یکس میبگو خواهم یم

 ؟یخواه یم جانش

 :میگو یم تنها اما

 !میبذار تنهاش هردومون بهتره. کنه ینم باز درو-

 از نیکاتر یها زدن صدا به توجه یب و رمیگ یم فاصله در از

 .شوم یم خارج سالن

  

 (کتای)

 !کجاست دانم ینم نم،یب ینم را هومن جشن، انیپا تا

 یرو را دارد دست به که ییغذا ظرف ند،ینش یم کنارم الکس

 :پرسد یم و گذارد یم زیم

 ؟یستین گرسنه-

 .ندارم لیم. نه-
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 یب یداشت رقص در که تیفعال همه اون از بعد شهیم مگه-

 ؟یباش لیم

 :دیگو یم که دهم یم لیتحو شخندین فقط

 ؟یگرفت ادی کجا از نارویا ،یرقص یم خوب یلیخ تو-

 .کشم یم یسخت نفس

 فوق رقص تو استعدادم چون. رفتم کالس مدت هی-

 .رمیگ یم ادی زود العادست،

 !یبرقص برام دیبا روز هر پس ه،یعال یلیخ-

 !یحرف نه و دیآ یم لبم یرو لبخند نه

 یکس با او از قبل من اما است، ینقص یب مرد ظاهر در الکس

 .است تمام زیچ همه میبرا که ام شده آشنا

 خوشحالم من و شود یم عاشق بار کی یزندگ در یکس هر

 .هستم عاشقش که که است یکس هومن که
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 .ندارد وجود من یبرا او از بهتر مطمئنم

 بود من یجا یدختر هر مهربان، هم و بود بایز هم الکس

 !...نداشت وجود یهومن اگر اما شدیم عاشقش

 :آورد یم خودم به مرا یهست یصدا

 رون؟یب یومدین میزد صدات یچ هر چرا ؟یخوب زمیعز کتای-

 .دیکش طول کمی کردنم عوض لباس جان، یهست خوبم-

 یعروس تو بده قول. بردن لذت همه. یدیرقص یعال تو یوا-

 !یبترکون منم

 :میگو یم اراده یب و خندم یم

 !داره ییبایز یصدا هومنم-

 هر. خوند یعال واقعا کردم، تعجب خواهرشم که من آره-

 الکس؟ ستین نطوریا. نیبود یعال دوتون

 :دهد یم جواب الکس
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 بودم ریمتح رقصش یبرا قدر اون. همتاست یب و تک کتا،ی-

 !نکردم یتوجه چیه هومن یصدا به که

 :یهست

 !ینشد هومن یصدا متوجه که داره تعجب یجا! واقعا؟-

 بود؟ لج هومن با یعنی. دهد یم باال یا شانه انهیموز الکس

 ستند؟ین دوست هم با مگر چرا؟ آخر

 .شوم یم ناراحت حرکتش نیا از ناخودآگاه

 (هومن)

 مرا یبیعج یروین گردم، یم بر خانه به یکس به اطالع بدون

 ...کشاند یم کتای اتاق سمت به

 .شوم یم اتاقش وارد کامال و کنم یم روشن را چراغ

 .کشم یم آغوشم در را بالشتش نم،ینش یم تختش یرو
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 .دهد یم دست من به یخاص آرامش حس

 که یشرتیت افتد، یم است تخت یرو که یلباس به چشمم

 !بود تنش صبح

 .کنم یم نگاهش و دارم یبرم

 .کشم یم یقیعم نفس و رمیگ یم ام ینیب مقابل

 .کشد یم جنونم به عطرش یبو

 .کشم یم هیر به را شیبو ولع با

 ...سوزد یم اشک یاریاخت یب وجود از چشمانم

 تعلق نفر کی به تنها که یعطر هستم، عطرش یبو عاشق

 ...داشت

 ...کتای فقط
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 یم تختم یرو باز طاق و روم یم اتاقم به لباسش همراه

 حال مشروب یادیز نسبتا مقدار خوردن خاطر به. خوابم

 .ندارم یدرست

 .خورد یم زنگ بار نیچندم یبرا لمیموبا

 که طور نیهم و کنم یم خاموشش... ندارم را یکس حوصله

 .برد یم خوابم ام، گرفته بغل را کتای لباس

  

 دراز کنارم یکس کنم یم احساس که است شب یها مهین

 را کتای یناباور کمال در و کنم یم باز چشم آرام کشد، یم

 .نمیب یم

 :دیگو یم و زند یم یقشنگ لبخند

 کردم؟ دارتیب-

 !...من کنار کتای... شود ینم باورم
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 :دیگو یم و دهد یم یباز میموها انیم را دستش

 ؟یناراحت دمیخواب شتیپ که نیا از-

 :دهم یم جواب سرعت به

 ؟ینر که یدیم قول... باشه؟... بمون شمیپ... اصال نه-

 ...دمیم قول-

 ها چشم نیب نگاهش... چسبد یم من به کامال و دیآ یم جلو

 نم؟یب یم خواب دارم ایخدا است، حرکت در لبانم و

 به کنم یم شروع ولع با که گذارد یم میها لب یرو را لبانش

 ...دنشیبوس

 ...ستین دارم جلو یزیچ چیه که دارم دوستش قدر آن

 ...بوسمش  یمیا انهیوحش شک به و کنم یم بغلش محکم

 فشار است گردنم پشت که را دستش با و کند یم ام یهمراه

 ...آورد یم
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 ...دهم یم نوازش را پشتش و برم یم لباسش ریز را دستم

 .آورم یم در بال یخوش از دارم

 ...کشم یم دست اش ییطال یموها به و کنم یم باز چشم

 ...؟ییطال

 کرده؟ رییتغ شیموها رنگ چرا

  

... کند یم باز را چشمانش که... کشم یم دنشیبوس از دست 

 به کتای یچشمها رنگ... دوزد یم من به را خمارش چشمان

 !...روشن یلیخ یعسل حاال اما... است شب یاهیس

 ...زنم یم پلک هم سر پشت بار چند

 :دیگو یم کشدار یلحن و خمار ییها چشم با نیکاتر

 ...یکن تمومش زوده یلیخ هنوز-
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 چه به دانم ینم که کشد یم سمتم به را خودش دوباره و

 نییپا که دهم یم هلش چنان حرص یرو از دیشا خاطر،

 :زند یم غیج و پرد یم سرش از یخمار و افتد یم تخت

 ؟یوحش یکنیم چکار-

 ؟یکن یم یغلط چه جا نیا تو-

 ؟یبود خواب موقع اون از ؟یشد وونهید-

 :زنم یم داد حرص با

 .بده منو جواب-

 باشم؟ کجا یخواست یم پس-

 ینم درک را علتش هم خودم که یتیعصبان با و شوم یم بلند

 داد و فشارم یم حرص با و رمیگ یم دست به را شیبازو کنم

 :زنم یم
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 پدر ؟یندار یزندگ خونه تو مگه نجا،یا یایم یکن یم غلط-

 ؟یندار مادر ؟یندار

 !هومن یشد یروان تو... وونهید کن ولم یآ-

 یم یآخ و خورد یم وارید به که دهم یم هلش محکم

 ...دیگو

 یم را دستش که شود خارج اتاقم از سرعت به خواهد یم

 :میگو یم و رمیگ

 کجا؟-

 :میگو یم دوباره که کند یم نگاهم ترس با

 کجا؟ گمیم-

 :دهد یم جواب و کند یم بغض

 !خونه معلومه خب-

 .بخواب جا نیهم ریبگ ،یبرگرد یشب نصفه نکرده الزم-
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 ...یاومد که یکرد غلط یگفت خودت-

 !بخواب ریبگ برو گفتم-

 :پرسد یم و ندینش یم تخت یرو

 ؟یچ تو-

 !بخواب باش، نداشته یکار من به-

 .کشد یم دراز تخت یرو و کند یم نازک یچشم پشت

 ...کشم یم دراز و روم یم کاناپه سمت به

 اشتباه کتای با را یکت که من به لعنت است، مشغول فکرم

 !...گرفتم

 .است شب مهین سه کنم، یم نگاه ام یمچ ساعت به

 ...بخوابم کنم یم یسع و گذارم یم چشمانم یرو را ساعدم

 چرا؟ باشد؟ نجایا دیبا چرا یکت فهمم ینم من اصال
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 :دیگو یم که شنوم یم را شیصدا

... ینر بده قول یگفت خودت... بخوابم کنارت اومدم فقط من-

 ...خودت

 :میگو یم و کنم یم قطع را حرفش

 !یکت نرو راه اعصابم رو بخواب، ریبگ کردم، غلط من-

 :دهم یم ادامه حرص با بعد

 !من به لعنت-

 شد چت هوی کردم؟ چکار من مگه هومن؟ یا یعصبان چرا-

 آخه؟

 ؟یش خفه یتون یم یکت-

 ...شنوم ینم را شیصدا گرید

 .برد یم خوابم باالخره یطوالن یقیدقا گذشت از بعد
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*** 

 باز شین با حسام. کنم یم باز چشم یدست یها تکان با

 :میگو یم یا گرفته یصدا با. کند یم نگاهم

 نه؟ تو یایم پنجره از رونیب متیبنداز در از-

 :دیگو یم و خندد یم یبلند یصدا با

 ...من برادر یکرد یدلتنگ ابراز چه یوا-

 یم طور نیهم دهم، یم بدنم به یکشش و شوم یم بلند

 :میگو

 ؟یکن یم چکار جا نیا یجد-

 !نجایا میایب ناهار واسه گفت مامان-

 تازه نیا باشن خوش باهم بذار... خوشه دلش مام مامان-

 آخه؟ یدار چکارشون... دوماد عروس
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. میش تلپ نجایا شام و ناهار مدت هی تا ختمیر برنامه بابا، نه-

 .داره خرج یزندگ باالخره

 تونو ییتنها قدر نکهیا یجا که سرت بر خااااااک یعنی-

 !نجایا یایب یپاش زرت و زرت ،یبدون

 :دیگو یم و شود یم یجد کبارهی یول خندد یم حسام

 ؟یدیخواب کاناپه یرو چرا یراست-

 نازل کجا از دونم ینم نیکاتر یشب نصفه هوی دونم یم چه-

 .بخوابم نجایا شدم مجبور. شد

 :دیگو یم آهسته و کند یم نگاهم یخاص حالت با

 سارا ما، ینامزد دوران. باشه خداتم از هومن، چقدر یکودن-

 ؟یکن یم ناز تو وقت اون. ذاشت ینم من اتاق تو پاشو

 ...اما دیداشت دوست همو شما. داشت فرق شما ی هیقض خب-
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 م،یگو یم دارم چا شوم یم متوجه و میآ یم خودم به ناگهان

 :میگو یم خنده با که کند یم نگاهم گرد ییها چشم با حسام

 یجد شبهید مشروب خاطر به نه؟ گمیم پرت و چرت دارم-

 !رینگ

 ...رمیبگ دوش تا روم، یم اتاقم حمام داخل به سرعت به و

 .شوم یم خارج حمام از گرم، آب دوش کی گرفتن از بعد

 از است مرطوب هنوز میموها که یحال در و پوشم یم لباس

 .روم یم نییپا را ها پله و شوم یم خارج اتاق

 .است دهیچیپ منینش یفضا در ام خانواده شاد یصدا

 .ستین اما... گردمیم کتای دنبال چشم با اراده یب

 .نمینش یم مبلمان یرو و دهم یم سالم همه به

 د؟یآ ینم چرا پس... است پله راه به چشمم
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 کار با رابطه در یکم آورد، یم خودم به مرا پدر یصدا

 .میکن یم صحبت

 که من یبرا اما کند، یم نگاهم یدلخور با نیکاتر انیم نیا

 !نداشت یتیاهم

 یم طنتیش با یگهگاه و زنند یم حرف هم با سارا و یهست

 .خندند

 .کنند یم پچ پچ هم با هم مادر و حسام

 یزیچ من اما د،یگو یم میبرا شرکت تیوضع از دارد پدر

 .شوم ینم متوجه

 و است آور تعجب میبرا کتای نبودن آمده، سراغم یبد حس

 .کرده ام کالفه

 :پرسم یم یهست از و آورم ینم طاقت باالخره

 کجاست؟ تون گهید قُل پس-
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 :دیگو یم و کند یم نگاهم یهست

 .اتاقشه داخل ؟یگیم رو کتای-

 ما؟ شیپ ادینم چرا-

 :دهد یم جواب کوتاه

 !ادیم-

 .شود یم مشغول سارا با دوباره و

 پله از را شیپا یصدا نکهیا تا گذرد یم ییفرسا طاقت قیدقا

 ...شنوم یم ها

  

 ...دوزم یم چشم او به

 به یبلند یها گوشواره و بسته پشتش را بلندش یموها

 .دارد گوش
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 و است ربع سه نیآست کرده، تن به رنگ یا روزهیف لباس کی

 قسنت اما است شل و افتاده لباس یباال دارد، یشل ی قهی

 زانو یرو تا. دیآ یم او به و است قشنگ یلیخ چسب، کمرش

 یم شینما یخوب به را تراشش خوش و دیسف یپاها و است

 .دارد پا به هم یدیسف یها صندل. دهد

 !کنم زیآنال را نفر کی قیدق نقدریا بود نشده تابحال

 یم قفل نگاهم درون نگاهش رسد یم ها پله نییپا به یوقت

 .شود

 .کند یم قالب هم در را دستانش وار استرس یحالت با

 :دیگو یم پدر به رو و ردیگ یم من از را نگاهش

 بگم؟ یزیچ هی شهیم... جون عمو-

 :دیگو یم یمهربان با پدر

 .دخترم بگو-
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 :دیگو یم معذب و فشارد یم هم به لب

 ...کرده یخواستگار من از... الکس... راستش... اوووم-

 یم سرم دور ایدن یا لحظه یبرا و شود یم گرد چشمانم

 .چرخد

 ...بگو بوده یمنف جوابت که بگو کتای شنوم؟ یم چه

 :دیگو یم یخوشحال با مادر

 زم؟یعز یداد یجواب چه تو... یعال چه-

 .زند یم زل من به دوباره کتای

 زدن حرف کنم یم احساس... لرزد یم چشمانش ین ین

 !...کن راحتم و نه بگو... کتای بگو... شده سخت شیبرا

 !دادم مثبت جواب... درخواستش... به... من-

  

 (کتای)
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 .رومیم کلنجار خودم با و دارمیب وقته یلیخ

 !است یسخت کار اما م،یبگو را الکس موضوع دیبا امروز

 :دیگو یم و شود یم اتاقم وارد یهست

 ن؟ییپا یاینم اومدن حسام و سارا-

 .جان یهست امیم-

 .میباش هم دور ایب زودتر پس-

 .شود یم خارج اتاق از و

 یقیدقا از بعد و کنم یم یط استرس با را اتاق عرض و طول

 یم نییپا یکی یکی را ها پله شوم، یم خارج اتاق از باالخره

 نیهم کنم، یم حس خودم یرو را ینگاه ینیسنگ که روم

 درون و رمیگ یم باال را سرم رسم، یم ها پله نییپا به که

 .مانم یم رهیخ هومن یها چشم

 .شده تر سخت میبرا موضوع گفتن واقعا گرید حاال
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 :میگو یم و کنم یم قالب هم درون را دستانم

 بگم؟ یزیچ هی شهیم... جون عمو-

 :دهد یم جواب اش یذات یمهربان با عمو

 .دخترم بگو-

 .زنم یم را حرفم یسخت به و کشم یم یقیعم نفس

 نگاهم مبهوت و مات هومن اما شود، یم زده ذوق همه نگاه

 .کند یم

 :دیگو یم یخوشحال با جون نینسر

 زم؟یعز یداد یجواب چه تو... یعال چه-

 .زنم یم زل هومن به دوباره

 چقدر کنم، یم احساس چشمانم درون را اشک نم لحظه کی

 یخواستگار از و یبزن زل عشقت یها چشم به است سخت

 !یبزن حرف گهید کس
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 :دهم یم جواب اما لرزد، یم میصدا

 !دادم مثبت جواب... درخواستش... به... من-

 .شود یم بلند یهست و سارا یخوشحال غیج یصدا

 .زنند یم لبخند تیرضا با هم عمو و جون نینسر حسام،

 ...هومن یول است تفاوت یب نیکاتر

 ...شده سرخ سرخ چشمانش

 اما شوم، یم دهیکش آغوش به یهست و سارا توسط ناگهان

 .است دوخته هومن به هنوز نگاهم

 .دارند یخوشبخت یآرزو میبرا و کنند یم بغلم دو هر

 آغوش در مرا مهربانانه و شود یم بلند شیجا از جون نینسر

 .دهد یم یجا اش مادرانه

 یدرست انتخاب که خوشحالم زم،یعز هیخوب پسر الکس-

 !یکرد
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 :دیگو یم زنان لبخند و دیآ یم سمتم به عمو

 !رمیگ یم بزرگ یعروس جشن هی قشنگم دختر یبرا خودم-

 .بوسد یم نرم را ام یشانیپ و

 :دیگو یم یشاد با است نشسته که جا همان حسام

 !دیبش خوشبخت دوارمیام کتا،ی یکرد یدرست انتخاب-

 :دیگو یم کوتاه و کند یم نازک یچشم پشت یکت

 !مبارکه-

 ...هومن اما

 قدم سمتم به و ستدیا یم افروخته بر یصورت و سرخ چشان با

 ...میدار فاصله هم با گرید قدم کی تنها. دارد یم بر

 یحساب که را دستم اراده یب کند، یم دراز سمتم به را دستش

 :دیگو یم که دهم یم دستش به لرزد یم
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 ...تو یول... نه ای هیخوب مرد الکس دونم ینم... باشه مبارکت-

 .بزنم زل چشمانش به شود یم باعث که کند یم مکث یکم

 !نشسته اشک براقش نگاه در شودینم باورم

 یم صورتم یرو دانه دانه اشکم و کنم یم بغض دنشید با

 :دیگو یم بغض و لرزش با را حرفش ی ادامه که زدیر

 !یمن دوست نیبهتر... تو یول-

 یم من به دارد عشقم ایخدا... هستم دوستش دیگو یم او

 !...هستم دوستش دیگو

 فشارم یم انگشتانم انیم را دستش و کشم یم باال را ام ینیب

 :میگو یم یسخت به و

 !...یهست یخوب دوست تو-

 ینم شود، یم طاق کبارهی به طاقتم شود، یم چه دانم ینم

 یا لحظه یبرا را سرم و کنم یم بغلش کنم، تحمل توانم
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 یم هیر به را عطرش یسخت به گذارم، یم اش شانه یرو

 .کرد یم شک یکس دینبا کنم، یم شیرها زود یلیخ و کشم

 :پرسد یم و کند یم من به ینگاه و ستدیا یم کنارم یهست

 ه؟یچ یبرا هیگر-

 :دیگو یم و شود یم رهیخ هومن به بعد

 ؟یانداخت هیگر به عروسمونو تازه چرا هومن؟-

 یم چشمانش یرو را دستش بزند، لبخند کند یم یسع هومن

 کند، یم پاک نگاهش از را اشک نم که طور نیهم و ردیگ

 :دهد یم حیتوض

 !شد من ریتقص... دیببخش-

 ...رود یم باال ها پله از سرعت به و
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 (هومن)

 با داشت کتای. دمید را خودم به عشق کتای نگاه در امروز

 !کرد یم یباز اش یزندگ

 !کردم یباز ام یزندگ با من که طور نیهم

 .کرد بغلم و گرفت اش هیگر دید را میها چشم یوقت

 چه نیبب حاال اما کرد، ینم را نکاریا وقت چیه که یکس

 آغوش در مرا کوتاه یا هیثان یبرا که کرده تحمل را یفشار

 .شود کم اش یدلتنگ از تا گرفت

 اما رمش،یبگ میبازوها انیم محکم و سفت داشتم دوست

 .شد جدا من از زود یلیخ

 .بود گرانید حضور یبرا دانم یم
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 در هم آن زم،یر یم اشک یکس یبرا که است بار نیاول یبرا

 !خودم ییتنها

 .شودیم کنده جا از دارد قلبم

 ست؟ یسرنوشت چه نیا

 خدا؟ یسرنوشت چه

 ازدواج نیکاتر با دیبا گفت من به پدر که یروز است ادمی

 ...کردم مخالفت کنم،

 در و گفت نیکاتر پدر به را موضوع من به توجه یب پدر اما

 .کرد اعالم نامزد را ما همه چشم مقابل یهست ینامزد جشن

 :گفت و داد دستم بود کرده هیته خودش که یا حلقه

 !یکت دست بنداز- 

 شیپ دلم من مخالفم، من میبگو همه چشم مقابل خواستم

 .ست یکس
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 ریز چون بود شده کتای به من یها نگاه متوجه پدر انگار

 :کرد زمزمه گوشم

 سرت از رقاصه که رمیبگ رو یدختر پسرم یبرا نکهیا فکر-

 گن؟یم یچ گرانید. رونیب بنداز

 .ببلعد مرا و کند باز دهان نیزم داشتم دوست

 !بود شده یجد حاال بودم گفته حسام به یروز که یحرف

 :گفتم حسام به که یزمان

 ؟یکن ازدواج رقاص هی با بذاره بابا یکن یم فکر-

 .کرد یم منع موضوع نیا از را من خود داشت پدر حاال

 !ندارد که ییها یباز عجب یزندگ

 حوصله چیه شوم، یم خارج فکر از اتاقم به نیکاتر آمدن با

 .ندارم را اش

 م؟یبگرد میبر. رفته سر حوصلم من هومن-
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 !رفته سر تو اومدن موقع یب از حوصلم منم-

 !خونه رمیم من اصال ؟یکن یم یاخالق بد چرا وا-

 .برو خوبه-

 !است یسمج عجب ند،ینش یم میپا یرو و دیآ یم جلو

 :پرسم یم و کنم یم نگاهش

 ؟ینرفت چرا پس؟ شد یچ-

 قدر نیا چرا تو هومن. باشم تو شیپ دارم دوست آخه-

 هالک نگام هی واسه خودشونو پسرام دوست تمام من ؟یسرد

 ...تو اما کردن یم

 یم دهانش یتو بود زده را حرف نیا او یجا کتای اگر قطعا

 داشت؟ من یبرا یتیاهم چه دختر نیا اما زدم،

 ظاهر به مقابل کشد ینم شعورش و شده بزرگ آزادانه او

 !بزند را حرف نیا دینبا نامزدش
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 :دیگو یم که کنم یم نگاهش و کشم یم یقیعم نفس

 ؟یکن یم نگام یطور نیا چرا-

 باشم؟ گرم باهات من یدار دوست تو-

 !معلومه خب-

 نه؟ نداره؟ یفرق چیه ینامزد و یعروس واست-

 !نداره نه-

 در کامال من دیگو یم من به راحت یلیخ دارد خودش او ههه

 !هستم ارتیاخت

 :میگو یم و فشارم یم هم به دندان

 !یخواست خودت باشه-

 .دهم یم هلش تخت یرو و رمیگ یم دستم درون را شیبازو

 .کند یم نگاهم لبخند با
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 سمتش به و کشم یم رونیب تنم از حرکت کی با را لباسم

 .روم یم

 تا کشد یم باال را خودش زنم، یم مهیخ تنش یرو که نیهم

 .کشم یم عقب را سرم که ببوسد را لبم

 :دیگو یم و کند یم خمار را شیها چشم

 ؟یکن یم درنگ چرا... هومن ام تو مال من-

 !نیکاتر یستین من مال تو-

 ...گهید ایب. یکن یم تمیاذ یدار ه؟یچ منظورت-

 هنوز دونم ینم یکن یم فکر ،یپسرات دوست همون مال تو-

 ؟ییهمونا با

 :دیگو یم پته تته با و شود یم گرد چشمانش

 من... جان هومن یگیم ونیهذ یدار... دا ؟یچ... چ... چ-

 .بود مونینامزد قبل مال... اونا! دارم دوست رو تو فقط
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 نهیهم خاطر به مطمئنم. یکن یباز نقش واسم ستین الزم-

! من گردن یبنداز تویکار گند تا... سمتت امیب یخوا یم که

 نه؟

 :دیگو یم و رود یم نییپا تخت از حرص با و زند یم کنار مرا

 آخه... تو یباز شب مهیخ عروسک شدم... فهمم ینم من-

 ؟یندار دوسم مگه اصال ؟یدیم عذابم چرا

 .کنم یم نگاهش و کنم یم بدنم گاه هیتک را دستم

 !ندارم نوچ-

 :دیگو یم یحرص و کند یم نگاهم تیعصبان با

 !پست یلیخ! یپست یلیخ تو-

 کارات تمام از. یکن اصالح خودتو اول بهتره! تو از شتریب نه-

 برمت یم خودم وگرنه یباش رفتارت مواظب بهتره. خبرم با

 .دونم یم زویچ همه که شه باورت تا زنان پزشک هی شیپ
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 .ندارم قبول رو ینامزد نیا گهید گمیم بابا به! یا وونهید تو-

 به خودم ؟یبد جلوه بَده آدم منو یخوا یم... من یخدا یوا-

 همه یکن باز زبون. گمیم همه به بلکه بابا به تنها نه وقتش

 حاال. یهست یکثافت چه بدونن تا دستشون، کف ذارمیم زویچ

 .رونیب گمشو هم

 از و دارد یم بر کاناپه یرو از را فشیک تیعصبان و حرص با

 .شود یم خارج اتاق

 (کتای)

 زور به را نیراب. روم یم کالب به که است یآخر شب امشب

 .بکشد خط را من دور تا ام کرده یراض اجبار و

 کرده انتخاب خودم را آخرم رقص شوم، یم آماده اتاق داخل

 .ام

 .باشد یشرق رقصم نیآخر خواهم یم
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 .ام دهیپوش کوتاه رنگ قرمز لباس کی

 .ام داده انجام لباسم رنگ با مطابق را شمیآرا

 یم خارج اتاق از و کنم یم پا را ام یسانت هفت پاشنه کفش

 .شوم

 !زند یم موج سالن داخل یسکوت چه

 !بود قلقله کالب ساعت نیا معموال کنم، یم تعجب

 طور نیا است، شب نیآخر دانند یم که نیا خاطر به حتما

 !اند نشسته ساکت

 !ردیگ یم ام خنده فکرم از

  

 .هستم آماده که کنم یم اشاره نیراب به

 :دیگو یم و دیآ یم جلو
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 !باال برو شده، انتخاب کیموز-

 :پرسم یم و دهم یم باال ییابرو

 ه؟یرونیا-

 ؟یبرقص یرونیا یخوا ینم مگه گه،ید آره خب-

 بذار ،یارینم در سر یرونیا یقیموس از که تو اما خوام یم-

 .کنم انتخاب خودم

 !نده ریگ آخره شب برو برو، شده انتخاب-

 ...تو آخه ؟یراب سرت به زده وا-

 :دیگو یم و کند یم قطع را حرفم

 !منتظرن همه باال برو-

 یمزخرف کیموز خواهد یم دلم فقط! هست یشق کله عجب

 سرش به ضربه کی و کنمیم رها را دنیرقص وقت آن باشد

 .زنمیم
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 .شود یم نواخته کیموز که روم یم صحنه یرو حرص با

 !دیآ یم رقص به کامال! آمد خوشم نه

 ...افتدیم سالن کل به چشمم کنم، یم شروع که نیهم

 !...است یخال که نجایا اما

 ست؟ین کالب داخل کس چیه چرا

 که نشسته جا آن نفر کی فقط افتد، یم سالن ته به چشمم

 .است نییپا سرش

 .کنمیم نگاهش تعجب با آورد یم باال که را سرش

 !...هومن... جز ستین یکس شخص نیا

  

 (هومن)

 .کتاستی ینامزد جشن گرید روز چند
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 یم کالب به که باشد یشب نیآخر امشب دارد میتصم او و

 .رود

 .شوم یم خارج خانه از و پوشم یم لباس اریاخت یب

 جا آن رقصش نیآخر دنید یبرا تا روم یم لمیاتومب سمت به

 .باشم داشته حضور

 !بود شده ما ییآشنا باب که ییجا همان

 رقاص یربکا رقص دنید یبرا مردم تا بود زود یلیخ هنوز

 مخصوص یصندل یرو و زنم یم یتلخ شخندین... ندیایب

 .شوم یم رهیخ سن به و نمینش یم خودم

 دوست... ندیبب را او رقص من جز یکس خواهد ینم دلم اصال

 یم تماشا را رقصش امشب که باشم یکس تنها من دارم

 ...کند
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 سمت به و شوم یم بلند زده سرم به که یفکر از ناگهان

 .روم یم نیراب

 .میشناس یم را هم کامال گرید او و من

 جز یمشتر چیه خوام ینم ،یببند تو کالب درِ خوام یم-

 !باشه نجایا من

 هام یمشتر امشب اتفاقا! ه؟یدرخواست چه گهید نیا ؟یچ-

 ربکا که شبه نیآخر که زدم کالب در سر آخه. شنیم دوبرابر

 .نجاستیا

 یم پرداخت هاتیمشتر تمام یجا امشبو مبلغ برابر دو من-

 !کنم

 :میگو یم که ماند یم باز زدم که یحرف از دهانش

 !کنم پرداخت برابرشو چند حاضرم یحت قبوله؟-

 .دهد یم تکان سر یدل دو با
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 :میگو یم و گذارم یم زشیم یرو را ام یبانک کارت

 !تو مال داره یچ هر-

 و کنم یم ادداشتی را رمزش دارد رو شیپ که یدفتر یرو و

 :پرسم یم

 بده؟ انجام خواد یم یرقص چه-

 !یرونیا گفته-

 کنم؟ انتخاب من کویموز تونم یم! یعال چه-

 .البته بله بله-

 به نظرم مورد کیموز انتخاب از بعد و ستمیا یم یجید کنار

 .گردم یم بر ام یقبل یجا

 یم چشم سن یرو به منتظر و رمیگ یم یجا یصندل یرو

 .دوزم
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 یرو کتای ک،یموز شدن نواخته با... ساعت کی حدود از بعد

 به چشمش کند شروع را کارش خواهد یم تا و دیآ یم سن

 .افتد یم یخال سالن

 .ماند یم ثابت من یرو و چرخاند یم چشم تعجب با

 (کتای)

 .هستم رهیخ هومن به تعجب با و ام ستادهیا سن یرو مات

 .میا زده زل هم نگاه درون دو هر

 :دیگو یم نیراب به رو و دیآ یم خودش به من از زودتر هومن

 ستهیبا طور نیهم قراره اگه رقصه؟ ینم یدیلِ نیا چرا پس-

 !رمیگ یم پس دادمو که یپول بزنه زل من به و

 که فهماند یم من به چشم ی اشاره با و دیآ یم جلو نیراب

 .برقصم

 .هستم یعصبان برقصم تا نخواست خودم از هومن نکهیا از
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 :میگو یم او به رو و

 ن،یراب به یداد پولو برقصم، نفر هی یبرا ندارم عادت من-

 که رسهیم یچ من به... برقصه برات بخواه همون از پس

 برقصم؟ برات بخوام

 :دیگو یم یمحزون لحن با و شود یم خاص نگاهش

 ه؟یکم زیچ... س شکسته دل هی نگاه رسهیم بهت که یزیچ-

 قرار نشیغمگ لحن ریتاث تحت داشته، قصد که طور همان

 .رمیگ یم

 :میگو یم بود کرده قطع را کیموز که یجید به رو

 !بذار اول از آهنگو-

 نگاه هومن به نکهیا بدون من و کند یم را کار نیهم یجید

 ...رقصم یم کنم
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 توانم یم و است قشنگ یلیخ اما است، یکالم یب کیموز

 .کنم هماهنگ آن با یخوب به را حرکاتم

 .کنم یم حس یبدجور خودم یرو را اش رهیخ نگاه

 !کنم نگاهش دینبا اما شوم، یم وانهید دارم

 !میهست دوست دو مثل هم یبرا گفت خودش او

 تیوضع نیا با دیبا پس شدمیم الکس یبرا بعد روز چند من

 .دهم وفق را خودم

 .ستین یگرید ی چاره... اما است سخت یلیخ دانم یم

 ...اما رمیم یم هومن بدون دانم یم

 شود؟ یم چه الکس شود؟ یم چه نیکاتر

 .هستند هم به نفر دو ما دنیرس راه سد دو نیا

 چرا! هومن خود مثال! باشد نداشته وجود یگرید سد اگر البته

 حرف اما دارد دوسم که کند یم وانمود یطور کارش با
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 شیر را دلم ز،یت کارد کی مثل یگاه شیها حرف... شیها

 !کرد یم شیر

 !...باشد نیهم من سرنوشت دیشا

  

 به بلندم یها مژه. شوم یم رهیخ ام چهره به نهیآ داخل

 پشت ییبایز دار دنباله چشم خط و خورده فر ییبایز

 .پوشانده را میچشمها

 .شده دهیکش چشمم پشت ییبایز هیسا

 و خورده پودر کرم یکدستی و صاف شکل به صورتم پوست

 لبانم یرو یخوشرنگ لب رژ آمده، در یمس رنگ به میها گونه

 و شده مرتب کامال ام یمشک یابروها کند، یم ییخودنما

 ییبایز به میموها اند، گرفته خود به رهیت یا قهوه رنگ
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 که دارم تن به یرنگ یصدف ی دکلته لباس و شده ونینیش

 .است کننده رهیخ و بایز یحساب

 !...است من ینامزد روز امروز

 یکس با بلکه دارم دوستش وجود تمام با که یشخص با نه اما

 .است شده انتخاب یناچار یرو از که

 .ردیگ یم مقابلم ییبایز گل دسته و دیآ یم دنبالم الکس

 را مان لباس خودش دارد، تن به یرنگ یصدف شلوار و کت

 .میباش ست هم با تا کرده انتخاب

... خواند ینم هم با اصال که است مان قلب مهم نظرم به اما

 !اصال

 یم لشیاتومب سمت به و رمیگ یم دستش از را گل دسته

 .میرو
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 و ردیگ یم دست به را ام چانه. میشو یم سوار که نیهم

 .گرداند یم خودش سمت به را صورتم

 :دیگو یم که میشو یم رهیخ هم یها چشم به

 ...بایز پرنسس هی یشد-

 !منتظرن همه گهید میبر. یمرس-

 .ندارم را احساساتش ابراز ی حوصله

 !نمیبب را هومن تا ستین دلم تو دل

 !...گرید است دل اما ست،یچ لشیدل دانم ینم

 !...ردیگ یم را عشقش ی بهانه

 دهید تدارک مان ینامزد یبرا یکوچک جشن الکس پدرِ

 .شود برپا یسادگ به جشن نیا تا بود من خواست البته است،

 در البته ندارم، را یکس خسرو عمو ی خانواده جز که من

 کل به حاال که داشتم یا پدرخونده دور چندان نه یا گذشته
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 نمش،یبب هم باز ندارم دوست چیه و افتاده چشمم از

 سرم از دست و ام کرده ازدواج کرده باور ظاهرا خداراشکر

 !برداشته

 یکل است مشخص که! الکس یها مهمان ماند یم فقط

 !کرده دعوت مهمان

 یم باال ها زدن کف یصدا میشو یم سالن وارد که نیهم

 .ردیگ

 کل که میرو یم مان گاهیجا سمت به الکس دست در دست

 !نمیب ینم را هومن اما گذرانم، یم نظر از را سالن

 ...نه هومن اما هست نیکاتر

 .رمیگ یم یجا الکس کنار یناراحت با

 ندیآ یم مان سمت به یخوشحال با جون نینسر و خسرو عمو

 .روم یم فرو جون نینسر آغوش در و شوم یم بلند که
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 :دیگو یم و فشارد یم را الکس دست خسرو عمو

 !کن خوشبختش پس داره، رو یخوشبخت اقتیل کتای-

 :دیگو یم خسرو عمو جواب در الکس

 !کنم یم کارو نیهم حتما-

 من زد،یبر میپا به هم ارایدن کل اگر م؟یبگو یکس چه به آخر

 ینم... شوم ینم... شوم ینم خوشبخت هومنم وجود یب

 ...شوم

 .بوسد یم را ام یشانیپ و ردیگ یم آغوش به مرا خسرو عمو

 !دخترم پشتتم شهیهم من-

 من به که ییها لطف تمام خاطر به. جون عمو ممنونم-

 .ممنون د،یداشت

 ندیآ یم مان سمت به سونیج و حسام همراه به سارا و یهست

 .ندیگو یم کیتبر یمهربان با و
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 :پرسم یم گوشش کنار سارا توسط شدنم دهیبوس نیح

 کجاست؟ هومن پس-

 :دهد یم جواب و کند یم اطراف به ینگاه سارا

 !اومد تنها هم نیکاتر آخه. انگار ومدهین هنوز-

 .زنم یم لبخند سارا به و دهم یم تکان یسر

 رقص مشغول ها تر جوان و است پخش حال در کیموز

 .هستند

 .کنم یم شانیتماشا نیغمگ

 .دارد فرق یروز نیچن در سنم هم دختران تمام با حالم

 !باشد نداشته مرا یعشق سرنوشت چکسیه دوارمیام

 یباش تو اگر دیشا نمت،یبب تا ایب... ایب کنم یم خواهش هومن

 .ردیبگ آرام داغانم دل نیا
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 :شود یم بلند ارکستر یصدا لحظه نیهم

 !مون قشنگ دوماد و عروس افتخار به-

 .کند یم اشاره رقص ستیپ به و

 رقص ستیپ سمت به و شود یم گرفته الکس توسط دستم

 .میرو یم

  

 (هومن)

 لمیاتومب داخل کتاستی ینامزد جشن که یسالن یروبرو

 .ام نشسته

 شد یم سالن داخل  الکس دست در دست یوقت... دمشید

 !دمشید

 .است شده ماه مثل

 .ندارم را کنم شرکت شان جشن در که نیا ییتوانا
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 نیکاتر هم باز کنم یم فکر شود، یم بلند لمیموبا یصدا

 .افتد یم صفحه یرو سارا نام اما است،

 :دهم یم جواب تعجب با

 سارا؟ الو-

 ؟ییکجا تو معلومه هومن-

 مگه؟ چطور ستمین یدور یجا-

 ؟یاینم چرا. رنیگ یم سراغتو همه-

 داره؟ یتیاهم چه جمع اون تو من حضور-

 شو بلند گرفت، ازم سراغتو هم کتای یحت ؟یگیم یدار یچ-

 !نداره رو یکس ما جز که کتای ا،یب

 گرفته؟ مرا سراغ کتای

 یم سارا به و زنم یم را موتیر و میآ یم نییپا لیاتومب از

 :میگو
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 !امیم االن... امیم-

 ینم نه بخواهد، جان من از کتای کنم، یم قطع را تماس

 !میگو

 نروم؟ شدیم مگر است، من منتظر که حاال

 !اس سخت یلیخ که هرچند

 و رفته فرو یکیتار در سالن یفضا کل. شوم یم سالن وارد

 شده هیتعب رقص یبرا که ییفضا اطراف یمیمال نور فقط

 .شود یم دهید است،

 !دیرقص یم الکس با داشت کتای

 برابر چند که افتاده صورتش یرو یمیمال یصورت نور

 .است کرده باترشیز

 ...شوم یم شیتماشا محو و زنم یم هیتک وارید به
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 (کتای)

 را حلقه ی جعبه الکس رسد، یم انیپا به کیموز نکهیا از بعد

 .کند یم بازش و کشد یم رونیب بشیج از

 .شود یم بلند حاضران غیج و دست یصدا

 انگشتم به را حلقه لبخند با و ردیگ یم دستش درون را دستم

 .اندازد یم

 جلو را سرش دنمیبوس یبرا الکس که کنند یم قیتشو همه

 مجبور او و کنم یم کج را صورتم اراده یب من اما آورد، یم

 .بزند بوسه را ام گونه یرو شود یم

 افتد یم هومن به چشمم شود یم جدا من از الکس که نیهم

 !دنیتپ به کند یم شروع ام جنبه یب قلب و
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 را دستم الکس که میهست رهیخ هم یها چشم در هیثان چند

 .کشد یم مان گاهیجا سمت به و ردیگ یم

 :پرسد یم حرص با مینینش یم که نیهم

 ؟یکرد بود یکار چه نیا-

 ده؟ید را هومن به نگاهم یعنی کنم، یم نگاهش هول

 کار؟ کدوم-

 !یبرد مهمونا یجلو آبرومو ببوسمت، ینذاشت که نیهم-

 :آورم یم بهانه و کشم یم یقیعم نفس

 !شدیم خراب شمیآرا خب-

 :برد یم باال را شیصدا

 یم چکار گهید ی؟عروسایکن یم شیآرا که ییتو فقط مگه-

 کنن؟
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 :دهم یم جواب کالفه و رمیگ یم دندان به لب

 !کننیم چکار اونا ستین مهم برام ایثان تر، آروم اوال-

 سمت به را صورتم اخم با که کند یم من به یبد نگاه

 .چرخانم یم مخالفش

 !یندار مرا دنیبوس حق تو اصال میبگو توانستم یم کاش

 !متنفرم امشب از چقدر

 .شود تموم زودتر کاش

 دایپ انزجار حس الکس به نسبت برخورد نیا با چرا دانم ینم

 !کردم

 !دارد تعجب یجا واقعا

 نم،یب یم او به را یمختلف یها نگاه حاال نیهم دارم خودم

 .دهند یم قورتش دارند شان چشمان با جوان دختران
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 گوشه کی که است هومن مهم دارد؟ یربط چه من به اصال

 !است زده زل من به و ستادهیا

 زانیآو ییها لب با و رود یم سمتش به نیکاتر لحظه نیهم

 .است من به نگاهش هنوز هومن اما زند، یم حرف او با

 و شوم گم آغوشش در دارم دوست کندیم نگاهم که نطوریا

 .کنم بارانش بوسه

 !...ادیز چقدر... دارم دوستش چقدر من آخر

  

 .شود یم تمام هم مزخرف جشن نیا یساعات از بعد باالخره

 .کنند یم ترک را سالن یخداحافظ و کیتبر از بعد ها مهمان

 :دیگو یم من به رو الکس

 میبر بعد بردار، عموت ی خونه از میبر یدار الزم یزیچ اگه-

 .من ی خونه
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 دوران من یعنی گفت؟ یم چه او شود، یم گرد چشمانم

 کنم؟ یزندگ او شیپ را ینامزد

 ...ندارد امکان نیا... ایخدا نه

 ...بروم خسرو عمو منزل به خواهم یم من

 ...باشم هومن کنار خواهم یم من

 !...کشد یم نفس و هست او که ییجا

 :میگو یم یجد یا چهره با

 ما از کدوم چیه ،یندار خبر ما رسومات و رسم از معلومه-

 فقط. میکن ینم یزندگ تنها نامزدمون با رو ینامزد ی دوره

 !یزندگ یبرا نه اما م،یهست هم شیپ یگاه

 .کند یم اخم

 !میبر ایب نزن، خودیب حرف کتای-
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 که کشد یم یخروج در سمت به و ردیگ یم را دستم مچ

 نیزم نقش کفشها نیا با است کینزد و خورم یم یسکندر

 .کنم کنترل را خودم توانم یم و کند یم رحم خدا اما شوم

 !...برد یم خودش همراه مرا دارد یجد یجد

 یم حرف هم با دارند که نمیب یم را یکت و هومن در مقابل

 :میگو یم هومن به رو و شمارم یم متیغن را فرصت که زنند

 !ما جشن به نیاومد خوش یلیخ ها بچه-

 یم جواب ریتاخ با است کرده تعجب من رفتار از که هومن

 :دهد

 !گمیم کیتبر ممنون،-

 و خوش هومن با اجبار به ستد،یبا است شده مجبور که الکس

 .کند یم بش
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 دست از را دستم و کنم یم استفاده فرصت از فاصله نیا در

 لب ریز و دهم یم ماساژ را دستم مچ کشم، یم رونیب الکس

 :کنم یم زمزمه

 !دستم آخ... یوحش-

 دستم به هومن ی رهیخ نگاه متوجه آورم یم باال که را نگاهم

 .شوم یم

 .کنم یم یمخف پشتم را دستم سرعت به

 به کفشم با که زنندیم حرف هم با دارند نیکاتر و الکس حاال

 .زنم یم یا ضربه هومن یپا

 جلو کنم یم اشاره که کند یم نگاهم رفته باال ییابروها با

 .دیایب

 .زند یم موج تعجب چشمانش درون

 نه؟ ای گرفتم یم کمک یکی از دیبا آخر
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 اریاخت یب و است نییپا نگاهش اما آورد، یم جلو را سرش

 .شود یم قفل لباسم باز ی قهی یرو

 طور نیهم اما دیایب خودش به تا رمیگ یم دندان به را لبم

 لباسم یرو را دستم شوم یم مجبور. است مانده ثابت نگاهش

 باال نگاهش و دیآ یم خود به تا بگذارم اش قهی باز قسمت و

 هم به چقدر که یوا. شود یم قفل چشمانم درون و دیآ یم

 !میهست کینزد

 :میگو یم اما زندیم شهیهم از تندتر قلبم

... خوام ینم من اما... برم همراهش من خواد یم الکس-

 منصرف بردنم از کن یکار هی ؟یشیم که منظورم متوجه

 !...گهید بگو یزیچ هی... دهینم اجازه عمو بگو... بشه

 :دیگو یم و کند یم اخم
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 ...ببره رو تو کنه یم غلط... اشتها خوش چه-

 آن که رود یم نیکاتر و الکس سمت به و گذرد یم کنارم از

 .زنند یم زل هومن به و کنند یم قطع را شان صحبت ها

 :دیگو یم و کند یم ینگاه من به هومن

 رسونتت؟ یم الکس ای یایم ما همراه کتای-

 :دیگو یم الکس که کنم یم نگاهش مات

 !من ی خونه میریم. شما شیپ نه اما اد،یم من همراه-

 :دیگو یم و زند یم یا یعصب شخندین هومن

 شب؟ موقع نیا خبره چه تو ی خونه-

 :الکس

 !مونه یم خودم شیپ. شهینم شما مزاحم کتای گهید-

 :هومن

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 رسم ما دوما ه؟یچ مزاحمت کتاست،ی ی خونه اونجا اوال-

 شد تنگ دلت م،یکن یزندگ هم شیپ رو ینامزد دوران میندار

 !ما خونه ایب

 :دیگو یم یعصب و دهد یم کف از اریاخت الکس

 باش نداشته زایچ نیا به یکار پس تو، نه منه، با کتای اریاخت-

 !هومن

 دستم که کنم یم نگاه شده سرخ تیعصبان از که هومن به

 .شود یم دهیکش الکس توسط

 :شود یم بلند سرم پشت از خسرو عمو یصدا ناگهان

 پسرم؟ شده یزیچ-

 :دیگو یم و کند یم نگاه عمو به الکس

 .من ی خونه میریم میدار. ستین یطور-
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 الکس ی شانه یرو را دستش و دیآ یم جلو زنان لبخند عمو

 :دیگو یم آهسته و گذارد یم

 مدت نیا تو بذار. شتیپ ادیم شهیهم یبرا یعروس از بعد-

 !بمونه ما شیپ تون ینامزد کوتاه

 دست که کشد یم خجالت انگار عمو مهربان لحن از الکس

 :دیگو یم و کند یم رها حرص با مرا

 !باشه خودم شیپ خواستم فقط نداره یاشکال-

 :عمو

 من به اونو فعال بهتره پدرشم مثل من. منه دختر کتای-

 دنشید یایب یتون یم خواست دلت وقت هر یراست. یبسپر

 .حیتفر دیبر باهم یحت ای

 :دیگو یم و گردد یبرم من سمت به الکس

 .نمتیب یم امیم فردا برو، عموت با تو-
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 یم خسرو عمو اما زنم، یم لبخند و کشم یم یراحت نفس

 :دیگو

 !دیزن یم حرف یکم هم راه تو بهتره، شیبرسون خودت-

 مخالفت که شود ینم اما ندارم تیرضا عمو حرف از چندان

 الکس لیاتومب سمت به و میکن یم یخداحافظ عمو از! کنم

 .میافت یم راه

 .نمینش یم لشیاتومب داخل و رمیگ یم باال را لباسم دامن

 نیماش و ندینش یم رل پشت کند، کمکم که نیا بدون الکس

 .آورد یم در حرکت به را

 !حاال به نه جشن، از قبل رفتنش صدقه قربان آن به نه

 .است باال یلیخ سرعتش

 در را حرصش نکهیا یبرا و بندم یم را کمربندم یخونسرد با

 :میگو یم اورمیب
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 یدیم فشار گاز یرو پاتو یدار من دادن حرص یبرا اگه-

 .ترسم ینم هم اصال. سرعتم عاشق من بگم دیبا

 فشرده هم به ییها دندان با و کند یم من به یحرص ینگاه

 :دیگو یم

! عموت ی خانواده کل هم تو، هم ؟یاُمل یلیخ یدونست یم-

 الس داره نیکاتر با مدام!... باش رو یعوض هومن اون ههه

 ...کنه یم نییتع فیتکل من یبرا وقت اون زنه یم

 قطع را حرفش و آوردم جوش شنوم یم که یزیچ از ناگهان

 :کنم یم

 تو ؟یکن یم صحبت یطور نیا یجرات چه به ؟یگفت یچ تو-

 برات واقعا! یکن نیتوه خسرو عمو خانواده به یندار حق

 !یداد نشونم رو مزخرفت العاده فوق تیشخص الکس، متاسفم

 !دیاُمل و ذهن ُکند که واقعا ها یرونیا شما گم؟یم دروغ مگه -
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 صورتش یتو را گلم دسته حرص با اما شود یم چه دانم ینم

 ...کوبم یم

  

 کند یم برخورد چشمش به گل دسته یها برگ از یکی یزیت

 از لیاتومب تیهدا چد،یپ یم نیماش در بلندش آخ یصدا و

 یم توقف ابانیخ ی گوشه عجله با و شود یم خارج کنترلش

 .کند

 :زند یم داد است گذاشته چشمش یرو را دستش که یحال در

 !یکرد کورم... احمق ی دختره-

 دادم یم اجازه او به دینبا اما ترسم، یم زند یم که یداد از

 :میگو یم پس کند، فکر طور نیا

 !ینکن یادب یب قدر نیا یباش تو تا-
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 به و ردیگ یم دست به را میبازو و کند یم نگاهم تیعصبان با

 درون یادیز العاده فوق تیعصبان با کشد، یم خودش سمت

 :زند یم داد صورتم

 !چموش ی دختره کنم یم آدمت خودم-

 کنم یم یسع و شود یم یاشک چشمانم میبازو دردِ زور از

 :میگو یم زمان هم و بکشم رونیب دستش از را میبازو

 !یوحش دستم، یآ-

 و زند یم لبخند تمام، یرحم یب با آمده دردم فهمد یم یوقت

 اراده یب و دیآ یم در اشکم که کند یم شتریب را دستش فشار

 دستش که زنم یم صورتش به یمحکم یلیس گرمید دست با

 ...شود یم شل

 نشیماش از سرعت به و کنم یم استفاده آمده شیپ فرصت از

 .دنیدو به کنم یم شروع جهت برخالف و میآ یم نییپا
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 لیاتومب کی که دوم یم یسخت به کفش و لباس نیا با

 ...زند یم ترمز مقابلم

 مقابل را دستم بغض با که افتاده چشمم درون چراغش نور

 در که شوم رد کنارش از خواهم یم و رمیگ یم چشمانم

 یم مقابلم د،یآ یم رونیب یکس و شود یم باز راننده سمت

 ...کنم یم نگاهش زار یحال با کند، یم نگاهم و ستدیا

 ...است هومن او

 ریسراز اشکم باشم، دهیرس یامن یجا به که انگار دنشید با

 :پرسد یم خودش خاص ی جذبه با که شود یم

 شده؟ یچ-

 که الکس رفتار ترس از ای است ادیز یدلتنگ زور از دانم ینم

 یم یها یها و کنم یم پرت آغوشش به پرت را خودم
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 را دستانش یگرم که زنم یم زار جان عمق از چنان م،یگر

 .کنم یم احساس کمرم دور

 یم گوشم کنار را شیصدا که روم یم فرو بغلش درون شتریب

 :شنوم

 ...شمیم وونهید دارم نکن هیگر شده؟ یچ بگو کتای-

 فهمم یم دارم تازه شوم، جدا آغوش نیا از ندارم دوست چیه

 !دمشیند که سالهاست انگار! بوده تنگ شیبرا دلم چقدر

 مقابل دینبا کنمیم فکر نیا به و کشم یم باال را ام ینیب

 !شد بد یلیخ یوا کردم، یم را کار نیا نیکاتر چشم

 یم نگاه لشیاتومب داخل به و شوم یم جدا او از سرعت به

 !نست یکس انگار اما کنم،

 :پرسم یم و زنم یم پس را اشکم

 ؟ییتنها-
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 .تنهام-

 کجاست؟ یکت پس-

 .برسونتش راه سر خواستم حسام از-

 ش؟ینبرد خودت چرا-

 ای یگیم شده؟ یچ حاال. بهتره امیب شما پشت گفت یم دلم-

 نه؟

 !هیعیطب که شد بحثمون کمی. ستین یزیچ-

 ؟یختیر یم اشک نطوریا که هیعیطب-

 !بود یا گهید زیچ واسه اون نه-

 ؟یچ واسه-

 است؟ تو خاطر به میبگو م؟یبگو دیبا چه

 :دهم یم حیتوض تنها
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 شوق اشک ستم،ین تنها که شدم خوشحال دمتید یوقت-

 یلیخ خوبه، یلیخ مواقع جور نیا تو داشتن یحام هی... بود

 ...خوب

 :دیگو یم سپس کند، یم نگاهم یکم

 !نیماش تو نیبش-

 یم جمع را لباسم دامن زنم، یم دور را نیماش یحرف چیه یب

 .رمیگ یم یجا جلو یصندل و کنم

 کنم، یم نگاهش. ستدیا یم نیماش از رونیب هیثان چند هومن

 .کشد یم قیعم نفس یپ در یپ و بسته را چشمانش

 .شود یم سوار تا گذرد یم یکم

 .ردیگ یم آرام قلبم کنارم در حضورش از

 :پرسد یم و کند یم نگاهم

 برم؟ کجا-
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 :میگو یم تعجب با

 !خونه معلومه خب-

 شه؟ عوض حالت که ییجا ببرمت یخوا یم-

 !ببوسمش بار هزاران دارم دوست! است مهربان چقدر

 یم باشم کنارش شتریب نکهیا یبرا و زنم یم یکمرنگ لبخند

 :میگو

 !خوام یم آره-

 :دیگو یم و دهد یم تکان یسر

 ؟یبگ برام موضوعو کل یدیم قول فقط برمت، یم-

 :دهم یم جواب اریاخت یب

 !دمیم قول-

 .اندازد یم حرکت به را لیاتومب و زند یم یمهربان لبخند
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 !یفرار عروس کی هیشب ام شده

 رفته فرو خودش درون یحساب. دارم ینم بر هومن از چشم

 .است

 .ستین جا نیا اصال انگار

 رفته فرو خودش در قدر نیا که کند یم فکر چه به دانم ینم

 .است

 یم و زند یم ترمز که نیا تا هستم راه در قهیدق چند حدود

 :دیگو

 !نییپا ایب-

 .افتد یم مقابلم ی دره به چشمم که روم یم رونیب نیماش از

 یخوب به اما است، رفته فرو یکیتار و ظلمت در جا همه

 !باشد یقشنگ و یدنید یجا دیبا روز در که است مشخص

 .روم یم راه میها کفش با یسخت به د،یآ یم طرفم به هومن
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 یم کند را حرکتم و رود یم فرو خاک داخل کفشم ی پاشنه

 .کند

 .کند یم کمکم و ردیگ یم را دستم هومن

 .روم یم تر جلو همراهش و رمیگ یم باال را لباسم دامن

 .شود یم دهید یخوب به دره حاال

 و کشم یم یقیعم نفس. خورد یم صورتم به یمیمال مینس

 .کنم یم قیتزر وجودم به را آرامش

 :میگو یم و کنم یم صاف را میصدا

 !قشنگه یلیخ نجایا-

 :دیگو یم که است دستش درون دستم هنوز

 ؟یشد آروم-

 .یلیخ آره-
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 .نیبش نجایا ایب-

 منگاهینش که کند یم تیهدا یبزرگ سنگ تخته سمت به مرا

 .است یخوب

 ...شوم یم رهیخ هومن به و نمینش یم

  

 :دیگو یم و زند یم هیتک لشیاتومب به هومن

 ؟یبگ یخوا ینم-

 !دادم قول چون... گمیم چرا اوووم-

 یم شیبرا بود داده رخ الکس نیماش داخل که یموضوع از

 .کنم یم نگاهش و گیگو یم را همه. میگو

 :دیگو یم و کند یم فوت رونیب به را نفسش
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 حاال ،ینداد یدرست جواب اما دم،یپرس ازت سوال هی روز هی-

 جواب دیبا بار نیا اما بپرسم، رو سوال همون دوباره خوام یم

 قبول؟ ،یبد

 :پرسم یم کنجکاوانه

 ؟یسوال چه-

 یها قدم با و برد یم فرو شلوارش بیج داخل را دستانش

 .دیآ یم کمینزد آهسته

 ؟یدار عالقه... الکس به تو-

 .میبگو دیبا چه دانم ینم کنم، یم نگاهش

 یم لباسم دامن یرو را دستانش و ندینش یم زانو یرو مقابلم

 :دیگو یم و گذارد

 !مهمه یلیخ برام بگو، کنم یم خواهش-

 :میگو یم یلرزان یصدا با و کند یم پر را چشمانم اشک
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 شه،یم محسوب من همسر االن اون ؟یبدون داره یتیاهم چه-

 !نامزدشم من باالخره! عشق یب چه عشق، با چه

 نه؟ ای یدار دوسش نشد، من جواب نیا-

 :شنوم یم را شیصدا باز که کنم یم نگاهش مات

 !نه ای آره بگو ؟یکن یم نگام یجور نیا چرا-

 عالقه نیکاتر به بپرسم من خوبه اصال ؟یپرس یم نویا چرا-

 نه؟ ای یمند

 !ندارم بهش یا عالقه گفتم خودشم به من بپرس، آره-

 :دیگو یم ادامه در که کنم یم نگاهش باز دهان با

 !توئه نوبت حاال-

 :پرسم یم زند، یم که یحرف به توجه یب

 ؟یندار دوسش چرا-
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 در برام بابا اونو چون. ست گهید نفر هی من انتخاب چون-

 !ستین خوام یم که یدختر چون. گرفت نظر

 بود؟ یک... خودت انتخاب پس... پس-

 .بگم تونم ینم نشنوم رو تو جواب تا-

 :میگو یم یکالفگ با و کشم یم یپوف

 !من نه بده، جواب تو نه اصال باشه، اوه-

 :میگو یم و شوم یم بلند

 !میبر بهتره-

 اریبس یا فاصله از کند، یم نگاهم و ردیگ یم را دستم ناگهان

 !کینزد

 :میگو یم اما زد،یر یم نگاهش طرز نیا با دلم

 ؟یکن یم نگام یجور نیا چرا شده؟ یچ-
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 ؟یدینم جوابمو-

 !بدم جواب نداره یلیدل نه، خب-

 به نفسش که یطور به. دیآ یم جلوتر و شود یم بلند هم او

 .کند یم منقلب را حالم و خورد یم بر صورتم

 :کند یم زمزمه آهسته

 دوسش من که یکس... دمیم جواب تو سوال به من اما-

 ...کردم تحمل هارو یدلتنگ یلیخ خاطرش به که یکس... دارم

 که افتد یم تپش به قلبم اراده یب و کنم یم نگاهش منتظر

 :شنوم یم را شیصدا

 !ییتو-

! کرد اعتراف من به را عشقش او ایخدا شود، یم گرد چشمانم

 !شنوم؟ یم درست دارم
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 دور را دستانش که کند یم دایپ شیافزا قلبم ضربان شدت

 :دیگو یم و کند یم قاب صورتم

 ...رو تو فقط... کتای دارم دوست رو تو من-

 یم یتلخ به هیگر انیم و خورد یم سر ام گونه یرو اشکم

 .خندم

 !...رید یلیخ... هومن رهید حرفا نیا واسه یلیخ-

 عشق ابراز واسه... ستین رید چوقتیه قتیحق گفتن واسه-

 نوبت حاال. کردم اعتراف عشقم به من... ستین رید چوقتیه

 ه؟یچ من بعد و الکس به حست بگو. توئه

 اشکم و آورد یم باال را دستش کنم، یم نگاهش سکوت در

 .کند یم پاک را

 !بزن حرف... نده دقم کتای-

 :میگو یم بغض با
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 !نداشتم بهش یحس اولم از... الکس؟-

 :پرسد یم لب ریز و زند یم برق منتظرش نگاه

 ؟یچ من-

 :میگو یم لرزان و فشارم یم هم به لب

 !دمیفهم رید یول داشتم دوستت... اول همون از... تو؟-

 را دستم هر رد،یگ یم یجا لبش یرو یقشنگ لبخند ناباورانه

 .زند یم بوسه را هردو یرو و ردیگ یم دستانش انیم

 یم لبخند یاشک چشمان با که شود یم رهیخ میها چشم به

 بازوانش انیم و کشد یم خودش سمت مرا ناگهان که زنم

 .فشارد یم خودش به مرا محکم کند، یم رمیاس

 یم حلقه کمرش دور را دستانم اقیاشت با و زنم یم لبخند

 و من... دره نیا یکیتار در... است ینشدن وصف حالم کنم،
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 به ما دو هر که شود ینم باورم ایخدا! هم آغوش در! هومن

 !میباش کرده اعتراف هم عشقِ

 کینزد ی فاصله همان از م،یهست حالت همون در قهیدق چند

 یم من به را عشقش از پر نگاه هومن. میشو یم رهیخ هم به

 :کند یم زمزمه و دهد

 ...یدون ینم... کتای خوامت یم چقدر یدون ینم-

 لبم یرو لبش کبارهی به و خورد یم سر لبانم یرو نگاهش

 ...اما شوم یم شوکه اول شود، یم مُهر

 یآرام به پس بگذارم جواب یب را گرم ی بوسه نیا توانم ینم

 ...کنم یم اش یهمراه

 !است یخوب شبِ آخرِ

 نیچن امشب کرد یم را فکرش یکس چه... هومن همراه من

 !بدهد؟ رخ یاتفاقات
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 اما اد،یز یلیخ ام، خسته یلیخ م،یهست خانه به برگشت راه در

 میرو به را مهربانش لبخند او و کنم یم نگاه هومن به یوقت

 .شود یم فراموشم یخستگ پاشد، یم

 .است محض یکیتار جا همه م،یشو یم خانه وارد یآرام به

 را هیبق شیصدا تا رمیگ یم دستم به و آورم یم در را کفشم

 .نکند داریب

 از هومن همراه خواهم یم که نیهم و رمیگ یم باال را دامنم

 یجد یصدا و شود یم روشن منینش چراغ بروم، باال ها پله

 :رسد یم گوشمان به خسرو عمو

 د؟یبود کجا شماها-

  

 سمت هومن اما زند، یم خشکم جا در خسرو عمو یصدا با

 :دهد یم جواب او به رهیخ و گردد یم بر پدرش
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 د؟یداریب هنوز چرا بابا، مینبود ییجا-

 یم ما هردو به ینگاه و دارد یم بر قدم مان سمت به عمو

 .کند

 کجان؟ الکس و نیکاتر پس-

 :دهد یم جواب هومن

 خونه معلومه خب! بابا؟ باشن خوان یم کجا شب وقت نیا-

 !هاشون

 :عمو

 ن؟یهم با نفر دو شما چرا شب وقت نیا وقت، اون-

 باال طبقه به تا کند یم اشاره و اندازد یم من به ینگاه هومن

 .بروم

 با هومن که شوم یم رهیخ هومن به بعد و عمو به یدودل با

 :دیگو یم نانیاطم
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 !کن استراحت برو... نباش نگران برو-

 زمزمه یشرمندگ با عمو به رو و دانم ینم زیجا را ماندن گرید

 :کنم یم

 .ریبخ شب-

 .دوم یم باال ها پله از و

 .نمینش یم تخت یرو ینگران با و شوم یم اتاقم وارد

 چرا؟ اما بود، یعصبان خسرو عمو

 !است بیعج میبرا بودمش، دهیند طور نیا حال به تا

 .شوم یم رهیخ سقف به و کشم یم دراز تخت یرو ینگران با

  

 (هومن)

 :دیگو یم تیعصبان با پدر کتا،ی رفتن از بعد
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 ؟یکرد یم چکار کتای با تو-

 :میگو یم و کشم یم میموها به یدست کالفه

 ...من... بود کرده رفتار کتای با بد یلیخ الکس... بابا-

 تکان مقابلم را دستش حرص با و کند یم قطع را حرفم پدر

 :دیگو یم و دهد یم

 یشد داره؟ بهت یربط چه هان؟ داره؟ یربط چه تو به آخه-

 سپر یشد تو وقت اون نامزدشه الکس کتا؟ی یمخف مامور

 دخالت شونیزندگ تو گهینم الکس گهید روز دو کتا؟ی یبال

 تو که داره یربط چه تو به بگه بهت یدار دوست ؟ینکن

 ؟یخوا یم نویا تو آره؟ ؟یکن یم دخالت ما یکارا

 :میگو یم و دهم یم تکان یسر
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 کتای کرده فکر. کنه رفتار کتای با یطور نیا نداره حق اون-

 نشون خودشو طور نیا یکار اول نیهم که کاره و کس یب

 داده؟

 نمینب گهید. باشه خودت یزندگ تو سرت نباش، احمق هومن-

 ؟یدیفهم یبپلک کتای بر و دور

 که بواستد خاطر نیا به اش یسخت است، یسخت ی لحظه

 .میبگو یزیچ او به توانم ینم و است پدرم

 :شود یم بلند دوباره پدر یصدا

 به شیسپرد خونه، شیبرسون یببر رو نیکاتر که نیا یجا-

 ایب خودت به کمی ت؟یباز کاراگاه دنبال یرفت خودت و حسام

!... کتای نه نهیکاتر باشه مهم تو یبرا دیبا که یکس. هومن

 ...بفهم... هومن بفهم
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 با و دهم یم تکان یسر شود، یم تمام دارد تحملم گرید

 :میگو یم حرص

 .ریبخ شب بابا، خستم من-

 در و شوم یم اتاقم وارد سرعت به و روم یم باال ها پله از و

 .کنم یم قفل داخل از را

 (کتای)

 یم بلند میجا از هومن، اتاق در شدن بسته یصدا دنیشن با

 .شوم

 .کنم یم نگاه هومن اتاق به و کنم یم باز را تراس در

 به کامال شود یم باعث نیا و نشده دهیکش در پشت ی پرده

 .باشم داشته دید اتاقش

 که است نشسته تختش یرو کالفه زنم، یم در به یا ضربه

 .ردیگ یم باال را نگاهش ضربه یصدا دنیشن با
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 .دیآ یم در سمت به و زند یم یمهربان لبخند دنمید با

 :دیگو یم رتیح با و کند یم باز را در

 !یداریب هنوز که تو-

 :دهد یم ادامه و کند یم میپا تا سر به ینگاه

 !ینکرد عوض که لباستم-

 :میگو یم ینگران با و شوم یم اتاقش داخل

 هومن، بدم؟ انجام یکار تونستم یم مگه استرس شدت از-

 بهت؟ گفت یچ عمو

 :دیگو یم و فشارد یم دستانش درون را ام برهنه یها شانه

 ندارم دوست شتمیپ من یوقت تا زم؟یعز یهست یچ نگران-

 نگفت، یخاص زیچ هم بابا کوچک، هرچند باشه، غم دلت تو

 !کرد یکنجکاو کمی فقط
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 به خواد ینم دلم من بود؟ ساده یکنجکاو هی باشم مطمئن-

 !یفتیب دردسر تو من، خاطر

 نیبزرگتر تو حاضرم تو خاطر به! خواد یم دلم من اما-

 .فتمیب دردسرا

 .گذارم یم اش گونه یرو را دستم و زنم یم یکمرنگ لبخند

 .یمهربون یلیخ تو-

 و گذارد یم ام گونه یرو را دستش و آورد یم در مرا یادا

 :دیگو یم

 !ینفس یلیخ هم تو-

 :دیگو یم ینیدلنش لبخند با که خندم یم آرام

 !کن قفل رو اتاقت در برو-

 چرا؟-
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 لباستم کنه، شک یستین اتاقت تو نهیبب ادیب یکس ممکنه-

 لباس؟ نیا تو ینشد خسته... کن عوض

 !ریبخ شب پس. شدم خسته یلیخ آره-

 :دیگو یم رفته باال ییابروها با و ردیگ یم را دستم

 تازه ؟یبخواب امشب ذارمیم من مگه! ر؟یبخ شب ویچ یچ-

 !یشد خودم مال

 با. شوم یم داغ کبارهی به و شود یم گرد چشمانم حرفش از

 :میگو یم پته تته

 ؟یکن چکار... یخوا یم... مگه-

 :دیگو یم و زند یم یزیآم طنتیش لبخند

 ؟یکن یم فکر یچ تو-

 :میگو یم و گذارم یم داغم یها گونه یرو را دستانم

 !نداشتم توقع ازت اصال هومن یوا-
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 را دستم ترس با که ردیگ یم باال اش خنده یصدا کبارهی

 :میگو یم و گذارم یم دهانش یرو

 !سیه-

 :دیگو یم و بوسد یم ینرم به است، دهانش یرو که را دستم

 بود نیا یبخواب ذارم ینم که نیا از منظورم ،یخجالت خانم-

 تماشات ریس دل هی من و میبزن حرف هم با یکل خوام یم که

 !شمیم ترم تشنه بلکه دنت،ید از شمینم ریس آخه. کنم

 یطانیش لحن با که کشم یم خجالت بودم کرده که یفکر از

 :دهد یم ادامه

 اتفاقات صحبتا و نگاها نیا نیب یدار دوست تو اگه البته-

 !کنم یم قبول لیم کمال با من فته،یب هم یا گهید

  

 :میگو یم و رمیگ یم شیبازو از یشگونین خنده و حرص با
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 !گردم یم بر من پس-

 :پرسد یم طنتیش با

 گفتم؟ که یآخر مورد یبرا-

 :دهم یم جواب حرص با

 !رییینخخخخخ-

 .کند یم نثارم یا بامزه چشمک و خندد یم دل ته از

 را اتاق در گفت هومن که طور همان و گردم یم بر اتاقم به

 .کنم یم قفل

 کی آن یجا به و کشم یم رونیب تنم از یسخت به را لباسم

 .پوشم یم یعروسک شلوار و بلوز

 دهیپوش لباسم است بهتر باشم هومن شیپ است قرار چون

 !که ندارد طنتیش کم آخر باشد،

 !الیخ و فکر هزار و است ییتنها باالخره

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 با یخستگ با روم، یم میموها سراغ و کنم یم پاک را شمیآرا

 یم سرم پشت از را هومن یصدا که روم یم کلنجار ها آن

 :شنوم

 کنم؟ کمکت-

 خواسته خدا از و کنم یم براندازش نهیآ داخل از لبخند با

 :دهم یم جواب

 !لطفا-

 یم میموها یرو را دستش د،یآ یم جلو و زند یم لبخند

 داخل درشت و زیر یها پنس کردن باز مشغول و گذارد

 .شود یم میموها

 یم خم سپس کند یم نگاهم نهیآ داخل از کارش اتمام از بعد

 :دیگو یم و بوسد یم نرم را گردنم و شود
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 واقعا گهید کس با دنید رو تو برام، بود یسخت شب یلیخ-

 !فرساست طاقت

 .رمیگ یم دستم درون را دستش و زنم یم یکمرنگ لبخند

 !دارم حسو نیهم تو به نسبت خودمم چون. کنم یم درک-

 .کند یم نگاهم یمهربان با و کند یم نوازش آرام را ام گونه

 .میرو یم تخت سمت به هم با و کشد یم را دستم

 .میشو یم رهیخ هم به و مینینش یم دو هر

 .شوم ینم ریس دنشید از بگذرد هم گرید سال هزار اگر

 اگر م،یبرس هم به ما کن یکار! دارم دوستش چقدر ایخدا

 .کنم یم دق من نشود

 دوست را گریهمد چقدر میدان یم دو هر که حاال خصوصا

 .میدار

 :آورد یم خود به مرا شیصدا
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 ؟یکن یم فکر یچ به-

 .کردم یم دعا داشتم-

 ؟ییدعا چه-

 .خودمون یبرا دعا-

 بگم؟ رو نشیآم منم تا یبگ بلند شهیم-

 :میگو یم خجالت با و کنم یم نگاهش لبخند با

 خواستم ره،ینگ هم از وقت چیه رو تو و من خواستم خدا از-

 دق که یکی من نشه طور نیا اگه چون برسونه، هم به رو ما

 !دونم ینم رو تو کنم، یم

 نکهیا دوم. گمیم نیآم قشنگت یدعاها یبرا همه از اول-

 ...البته!... دمیم قول. کنم یم خودم مال تورو شده هرطور من

 :میگو یم ینگران با که رود یم فرو فکر به و شود یم ساکت

 شد؟ یچ-
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 من واسه ها یسخت نیا البته م،یبکش یسخت ممکنه کمی-

 تو اما کنم، یم تالش دارم تو به دنیرس واسه چون نهیریش

 .یکن تحمل بده قول

 :میگو یم دیترد بدون

 !دمیم قول-

 !میبزن حرف خوب یزایچ از ایب ناز ی فرشته خب-

 ؟یچ مثال-

 آخه؟ داره وجود تو از تر خوب یزیچ چه... تو... از مثال-

 :میگو یم و خندم یم

 هومن؟ گمیم. نکن یچاپلوس-

 جونم؟-

 م؟یکن چکار رو نیکاتر و الکس-
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 حل زیچ همه زمان مرور به. نکن فکر زایچ نیا به فعال-

 .شهیم

 .نگرانم یلیخ! سخته آخه-

 اما ،یبکش یسخت ندارم دوست اصال. زمیعز نباش نگران-

 ستین یسخت یب که عشق. یکن تحمل مدت هی دیبا خب

 .قشنگم

 .شهیم تر نیریش وصال یطور نیا. درسته-

 هم به دوباره مان نگاه و شود یم حاکم مان نیب سکوت

 .شود یم دوخته

 نگاه. است ینیریش لحظه واقعا م،یدار لب به لبخند دو هر

 یهست یایدن در که است یزیچ نیباتریز معشوقت به کردن

 !دارد وجود

 :دیگو یم یمهربان لبخند با هومن
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 !یا خسته یلیخ دارم، نگهت داریب ادینم دلم-

 .اصال تو وجود با حاال اما بودم، خسته-

 اش شانه یرو را سرم که کند یم حلقه کمرم دور ررا دستش

 .گذارم یم

 :شود یم دهیشن گوشم ریز شیصدا

 !میزندگ بخواب... زمیعز بخواب-

 به که طور نیهم و گذارم یم هم یرو آرام را چشمانم

 فرو یقیعم خواب به سپارم یم گوش اش عاشقانه ینجواها

 ...روم یم

 (هومن)

  

 .ست یداشتن دوست دختر نیا چقدر
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 خوابش م شانه یرو یخستگ از. شوم یم رهیخ او به عشق با

 .دیخواب باالخره که ام زده حرف شیبرا قدر آن برده،

 .خوابانمش یم تخت یرو آرام

 و ست یعروسک طرحش که دارد تن به یدیسف شلوار بلوز

 .است کرده بانمکش یلیخ

 یم زانو تختش کنار و کشم یم باال گردنش ریز تا را ملحفه

 .زنم

 .شوم یم شیتماشا غرق و رمیگ یم دستم در را دستش

 یم خوابم یک شوم ینم متوجه که کنم یم نگاهش قدر آن

 .برد

 .شوم یم داریب یدست یها تکان با

 .است تخت یرو سرم ریز میها دست و نیزم یرو نشسته

 :دیگو یم خوابالود که کنم یم نگاه کتای به
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 .یشیم تیاذ یجور نیا اتاقت، تو برو ؟یدیخواب نجایا چرا-

 .زنم یم لبخند شیرو به و کشم یم چشمانم به یدست

 .ندارم را بروم اتاقم به که نیا حوصله

 بندم یم چشم و خوابم یم تخت یرو کنارش و شوم یم بلند

 .دهم ینم یتیاهم تعجبش از شده گرد یها چشم به و

 .خورد ینم یتکان چیه اما گذرد، یم طور نیهم هیثان چند

 .خورد یم سر میبازو یرو که کشم یم را دستش

 :میگو یم و کشم یم آغوشم در محکم

 دختر بخواب ستین تعجب واسه یخوب موقع شب وقت نیا-

 !اتاقم برم ندارم حوصله خستم یلیخ خوب،

 شه؟یم یچ نهیبب مارو نفر هی اگه یدون یم... هومن-

 .دهم یم فشارش خودم به و چرخم یم سمتش به
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 .بخواب قفله، اتاقا در-

 .دیگو ینم یزیچ گرید که زنم یم شیموها یرو یا بوسه

  

 (کتای)

  

 باعث خورد، یم اتاق در به یپ در یپ که ییها ضربه یصدا

 .افتد یم هومن نگاه در نگاهم یول کنم، باز چشم شود یم

 .کند یم نگاهم و دهیخواب کنارم

 هومن به ترس با. شود یم بلند دوباره در یها ضربه یصدا

 :دیگو یم که کنم یم نگاه

 !بده جواب-

 و استرس یکل با آهسته کند، یم در به یا اشاره سر با و

 :میگو یم ترس
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 !باش زود اتاقت، تو برو-

 :میگو یم در پشت شخص به بلند یصدا با بعد

 بله؟-

 :شود یم بلند در پشت از زایال یصدا

 !ننیبب رو شما اومدن الکس یآقا خانم؟-

 یم هم به دندان حرص با هومن. شوم یم رهیخ هومن به

 :دیگو یم لب ریز و فشارد

 !نجایا بذاره پاشو شده روش چه ،یعوض مردک-

 :میگو یم زایال به خطاب

 !نییپا امیم بپوشم لباس باشه،-

 :شنوم یم در پشت از را الکس یصدا موقع نیهم

 !زمیعز شتیپ اومدم من ،یبکش زحمت تو ستین الزم-
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 :میگو یم هومن به رو ترس با

 !دره پشت-

 ...و کن برخورد باهاش یعاد یلیخ نباش، نگران-

 :دهد یم ادامه تیعصبان با

 خورده هی هیکاف اتاقمم تو من شد یزیچ! بذار باز اتاقتم در-

 !سراغت امیم و شنوم یم وقت اون. باال یببر صداتو

 راه از و زند یم یتند بوسه را ام گونه. دهم یم تکان سر تند

 .رود یم اتاقش به تراس

 .روم یم در سمت به و کشم یم قیعم نفس چند

 یم یبررس مرا نییپا تا باال از نگاهش کنم، یم باز که را در

 .کند

 .گذارم یم باز را در هومن ی گفته طبق که شود یم وارد

 :دیگو یم و بندد یم را اتاق در و گردد یم بر سمتم به الکس
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 !خواب ساعت به به-

 ؟یکن یم چکار نجایا بودم، خسته-

 :دیگو یم تیعصبان با

 از زد؟ بتیغ کجا شبید نمیبب بگو. نداره یربط چیه تو به-

 هان؟ یکن یم فرار من دست

 :میگو یم یخونسرد با که کند یم نگاه من به منتظر

 !نداره یربط چیه هم تو به-

 کی به و نمینش یم تخت یرو. زند یم زل من به تعجب با

 به حرص با را ام چانه و ستدیا یم مقابلم. شوم یم رهیخ نقطه

 به را دستش د،یبگو یزیچ خواهد یم تا رد،یگ یم دست

 :میگو یم و زنم یم پس شدت

 با طور نیا که ستمین تو ی برده من. دار نگه خودتو احترام-

 با جواب ادب یب هی به رهینم کتم تو! یکن یم برخورد من
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 همون قایدق یبکن که یکار هر بدون نویا پس. بدم پس ادبانه

 واسه بذار بازوتم زور درضمن. گرده یم بر خودت به رفتار

 !رو یرزم حرکات بلدم خوب یلیخ من چون خودت

 کی با دیآ یم خودش به یوقت. کند یم نگاهم باز دهان با

 به را گرشید دست و میموها به را دستش کی عیسر حرکت

 :غرد یم شیها دندان انیم از حرص پر و ردیگ یم دستانم

 یدون یم. ادینم خوشم اصال تو مثل یدراز زبون یدخترا از-

 زبون یبخوا! سگ جلو بندازم بکنم زبونتو نکن یکار هیچ

 که کنم یم برخورد باهات یطور یبپرون لگد و یکن یدراز

 !یکن هز

 یرو را دهانم آب و کنم یم نگاه صورتش به حرص با

 .کنم یم توف صورتش

 گمشو. رونیب برو گمشو الکس، یهست یروان ضیمر هی تو-

 .نکردم دادیب و داد تا برو
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 :دیگو یم و کشد یم شتریب را میموها

 واست یاتفاق چه بعد یدون یم خوب چون! یندار جراتشو-

 !فتهیم

 لگد حرص با زند، یم حلقه چشمم درون اشک درد از

 :زنم یم ادیفر و کوبم یم شیپا به یمحکم

 !رونیب گمشو ،یخوا یم جونم از یچ یعوض-

 سرعت به که کند یم آزاد را میموها و ها دست وحشت با

 .کنم یم پرت صورتش درون و آورم یم در را دستم ی حلقه

 !ییایدن آدم نیتر فیکث تو متنفرم، ازت-

 بعد و هومن اول. شود یم باز شدت به اتاقم در موقع نیهم

 .شوند یم وارد یهست و جون نینسر و عمو

 یا چهره با که هومن از ریغ است مبهوت و مات همه نگاه

 .کند یم نگاه الکس به یعصب العاده فوق
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 الکس ی قهی و دیآ یم جلو تیعصبان با که کشد ینم یطول

 سپس کوباند یم سر پشت وارید به و ردیگ یم مشت درون را

 :زند یم ادیفر

 ...یلعنت کشمت یم... کشمت یم ؟یکرد چکارش یعوض-

 یم ادیفر با خسرو عمو که زند یم صورتش به یمحکم مشت

 :دیگو

 !هومن کن بس-

 :دیگو یم غیج با نینسر و کند یم هیگر ترس با یهست

 !کن ولش جان هومن-

 الکس ی قهی که طور نیهم هومن ام، شده خشک من اما

 .کند یم نگاهش خشم با دارد است دستش درون

 .است برده ماتش من مثل هم الکس

 :دیگو یم و کشد یم کنار را هومن عمو،
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 !باش آروم پسر؟ شده چت-

 :دیگو یم و کند یم الکس به رو بعد

 زد؟یم ادیفر طور نیا که یکرد چکار کتای با خبره؟ چه نجایا-

 یم تیعصبان با و کند یم مرتب را لباسش ی قهی الکس

 :دیگو

 هر! نامزدمه کتای د،یکن دخالت من کار تو دیندار حق شماها-

 !کنم یم باهاش داشتم دوست یکار

 :زند یم ادیفر و رود یم جلو خشم با دوباره هومن

 ...آشغال ببند دهنتو-

 :دیگو یم الکس به رو و ردیگ یم را دستش عمو که

 فقط ،یبرداشت دور که ومدهین ات شناسنامه تو هنوز کتای اسم-

 هم با ندهیآ در قراره شما بدونن همه که بود ساده ینامزد هی

 ...وگرنه کن رفتار باهاش آدم ی بچه مثل. دیکن ازدواج
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 :زند یم داد الکس

 ؟یچ وگرنه-

 یم جواب یطوالن یمکث از بعد و کند یم نگاهش فقط عمو

 :دهد

 دستت، سپردم دخترو نیا که یباش یقیال آدم کردم یم فکر-

 !بشه برخورد بد باهاش دمینم اجازه امانته، من دست اون

  

 گذراند یم نظر از را همه نشسته خون به ییها چشم با الکس

 :میگو یم لرزان ییصدا با که شود یم رهیخ من به آخر در و

 !برو بردار تو حلقه نمت،یبب خوام ینم گهید-

 .ماند یم ثابت افتاده، اتاق وسط که حلقه یرو نگاهش

 .دارد یم بر را منفور حلقه آن و شود یم خم

 :دیگو یم و کند یم آن به ینگاه
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 مطمئن نویا! دارم ینم بر سرت از دست ایسادگ نیا به من-

 !باش

 یجلو از را یهست سرعت به و کند یم من به یترسناک نگاه

 .رود یم و زند یم کنار در

 افتم، یم تخت یرو و کشد یم ته بدنم یانرژ کل کبارهی

 یم سر هیگر خفه ییصدا با و گذارم یم میپاها یرو را سرم

 .کنم یم حس سرم یرو را یدست نوازش که دهم

 .است جون نینسر آورم، یم باال را سرم

 هنوز دهم، یم سر هیگر یسودا و روم یم فرو بغلش درون

 !سوخت یم میموها شدن دهیکش خاطر به سرم مغز

 به شده مشت ییها دست با و ستادهیا پنجره کنار: هومن

 .است شده رهیخ رونیب

 .زدیر یم اشک من همراه و ندینش یم کنارم یهست
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 .کشد یم آه و کند یم نوازش آغوشش در مرا نینسر

 .است رفته رونیب اتاق از الکس رفتن از بعد هم خسرو عمو

*** 

 یم فکر امروز اتفاقات به و ام نشسته اتاق داخل تنها و تک

 !بد یلیخ. بود یبد روز. کنم

 به و دارم یم بر را پوشم تن حوله. شوم یم بلند یکسل با

 .روم یم حمام

 .کند یم بهتر یکم را حالم گرم آب حمام

 یم و دیآ یم سرم پشت یهست شوم یم اتاقم وارد که نیهم

 :دیگو

 یایب همراهمون یخوا یم. رونیب میریم میدار سونیج با-

 شه؟ عوض حالت

 :میگو یم و زنم یم لبخند اش یمهربان به
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 .نیباش راحت. زمیعز نه-

 هم سارا دنبال ؟اصالیکن چکار یخوا یم ییتنها. گهید ایب-

 .میریم

 رو گردش حوصله واقعا. گهید وقت هی واسه بذار زمیعز نه-

 .ندارم

 :دیگو یم و دهد یم باال یا شانه زانیآو ییها لب با

 .خداحافظ ا،یبخور غصه ینینش فقط. یراحت طور هر باشه-

 یم گوشش کنار و کنم یم بغلش پشت از که برود خواهد یم

 :میگو

 .یمهربون قدر نیا که برم قربونت-

 یم و دهد یم نوازش را ام گونه و آورد یم باال را دستش

 :دیگو

 !یندار یفرق چیه نداشتم خواهر با تو-
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 نیهم با یهست رفتن از بعد

 .بندم یم چشم و کنم یم رها تخت یرو را خودم حوله،

 و مهربان شان همه! بودم دهیند یمهربان نیا به خانواده واقعا

 !اند محبت با

 .برد یم خوابم و شود یم تر نیسنگ و نیسنگ چشمانم

 شاخه کی. کنم یم باز چشم صورتم یرو یزیچ احساس با

 ...شود یم دهیکش ینرم به صورتم یرو که رز گل

 :دیگو یم یگرم لبخند همراه که کنم یم نگاه هومن به

 !نازم عشق به عشق با میتقد-

 :میگو یم و رمیگ یم او از را گل لبخند با

 نیا فهمه یم یکی یگینم ؟یکرد یاطیاحت یب که باز-

 ؟ییجا

 .کند یم نگاهم یخاص حالت با و شود یم خم میرو به
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 !ستین مهم-

 و دیآ یم نییپا طور نیهم و بوسد یم را ام یشانیپ یرو و

 .زند یم بوسه را گردنم و ها لب... ینیب... ها چشم یرو

 سرعت به دارم، تن به حوله کی تنها که دیآ یم ادمی ناگهان

 :میگو یم و شوم یم بلند میجا از

 !حوله نیا با اونم. برد خوابم یک دمینفهم یوا-

 یم یقیعم نفس و برد یم فرو نمناکم یموها داخل را سرش

 .کشد

 !بود شده تنگ برات دلم-

 :میگو یم و چرخم یم سمتش به

 ؟یبود کجا! منم-

 .شرکت-

 .ینباش خسته-
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 .اصال تو دنید با-

 .دیآ یم نییپا و چرخد یم صورتم یرو چشمانش

 .است رفته کنار یکم که کنم یم نگاه ام حوله به

 :میگو یم و کنم یم مرتبش سرعت به

 ؟یچرون چش یلیخ یدونست یم-

 .خندد یم مهابا یب

 !دونم یم آره... تو به نسبت فقط-

 :میگو یم و خندم یم

 !بپوشم لباس رون،یب برو-

 برم؟ کجا. نشده کم میدلتنگ از هنوز من-

 :دیگو یم که کنم یم نگاهش شده گرد ییها چشم با

 .بندم یم چشامو خب-
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 چرون؟ چش توئه ؟یببند چشاتو تو؟-

 :دیگو یم و خندد یم قبل از بلندتر

 .ستمین حدم اون تا نکن، یانصاف یب-

 .برو و باش یخوب پسر پس-

 :دیگو یم و گذارد یم هم یرو را چشمانش

 ...امایم بازم اما چشم،-

 یم تکان یسر و خندم یم آرام. رود یم اتاقش به تراس از و

 .دهم

  .بپوشم یمناسب لباس تا روم یم لباس کمد سمت به

 (هومن)

 مشغول آشپزخانه داخل یهست و مادر. روم یم نییپا ها پله از

 .هستند عصرانه خوردن
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 :دیگو یم مادر که نمینش یم کنارشان

 زم؟یعز کنم آماده واست یخور یم یچ-

 ست؟ین زایال مگه. قهوه فقط ممنون-

 :یهست

 .ددر رفته نوچ،-

 :میگو یم و کنم یم یا خنده تک

 !رفته در دستم از رفتناش ددر آمار-

 !خب داره دل اونم-

 .گهید برسه کارشم به دیبا اما داره، شم گنده هی. بله که دل-

 :دیگو یم و ندینش یم کنارم قهوه فنجان کی با مادر

 اون به نه! هیجونور عجب الکس گفتم، یم یهست به داشتم-

 .حاال به نه ینامزد قبل رفتارش
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 :میگو یم و کنم یم اخم اریاخت یب

 دمینم اجازه من دستش، کف بذارم حقشو نیذاشت یم دیبا-

 !بندازه چپ نگاه کتای به یکس

 :دیگو یم و کند یم نگاهم رفته باال ییابروها با یهست

 چطور؟ نیکاتر به وقت اون-

 !ستین مهم که اون-

 به دل که کنند یم میتماشا باز دهان با یهست هم و مادر هم

 :میگو یم و زنم یم ایدر

 !زدم بهم یکت با موینامزد من مامان،-

 ؟ییییچ-

  

 ام خنده نمیب یم متعجب طور نیا را یهست و مادر که نیا از

 :دهم یم حیتوض و ردیگ یم
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 همه از اول. ستین من مناسب اون خوام، ینم رو یکت من-

 داره رابطه نفر هزار با که نیا دوم. ندارم بهش یا عالقه چیه

 .کنم یپوش چشم رو مورد هی نیا تونم ینم اصال و

 :دیگو یم و زند یم دستش یرو مادر

 مناسب دختر نیا گفتم چقدر نیبب. خسروئه سر ریز همش-

 تو یکت پدر قراره گفت. داشت پا هی مرغش. ستین هومن

 .کنه یگذار هیسرما شرکتش

 :میگو یم و جوم یم حرص با را لبم

 تا بود نمونده یزیچ بابا شرکت نیبخوا راستشو درسته،-

 تمام بود، نکرده یگذار هیسرما یکت پدر اگه بشه، ورشکست

 قول از دونمینم موند، یم جهینت یب بابا سال چند نیا زحمات

 نکهیا بدون یهست ینامزد تو اما گذاشتن هم با که ییقرارا و

 بابا داد، قرار شده انجام عمل تو منو بخواد نظر من از یحت

 من گفت یم اون کنم، قبول ازدواجو نیا تا کرد التماس یلیخ
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 نیا داشت دوست یلیخ پدرش هستم، یکت پدر ونیمد

 جمع اون تو نتونستم سوخت بابا یبرا دلم ره،یبگ سر ینامزد

 هیسرما هی خاطر به نداشتم توقع بابا از واقعا کنم، کنفش

 که حاال گه،ید شد اما! بکشه وسط منو یزندگ یپا یگذار

 نیا به یازین گهید کنم ینم فکر گرفته بال و پر شرکت

 !باشه ازدواج

 با حاال اند بوده خبر یب اناتیجر تمام از که یهست و مادر

 :دهم یم نانیاطم که کنند یم نگاه من به تعجب

 !گذشت ریبخ د،ینباش نگران-

 :دیگو یم و کند یم غنچه را لبانش یهست

 !افاده یایدن اون بود یچ. یزد بهم یکت با که بهتر-

 :مادر
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 غوغا بشنوه بابات جان هومن اما بهش، نبودم یراض منم-

 .کنه یم

 کم خودت ؟یستین بابا یسوگل مگه ؟یهست یچ شما پس-

 .قربونت بگو بهش کم

 :مادر

 .بهتره یبگ خودت نه نه من؟-

 :میگو یم و کنم یم زیر چشم

 مربوط من به گهید دیکش بحث و دعوا به کار فقط... باشه-

 !ستین

 :دیگو یم و کند یم قطع را حرفم سرعت به مادر

 بابات قلب سر ییبال هی. بهتره بگم خودم نکرده، الزم-

 .وقت هی یاریم

 .کشم یم را را اش گونه و زنم یم یلبخند
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 .بهتره یبگ بهش نوازش و ناز با خودت زمیعز آره-

 خنده ریز به یهست همراه که رود یم من به یا غره چشم

 .میزن یم

 یم سرعت به یهست رود، یم رونیب آشپزخانه از که مادر

 :دیگو

 ؟یهوم یه-

 :میگو یم و کنم یم نگاهش متعجب

 .بگو اسممو درست قه؟یسل یب هیچ یهوم-

 گمیم سونیج به مثال. زنمیم صدا مخفف رو همه من آخه-

 .یسیجِ

 مخفف همسرت یوقت. کرد اثر تو در نیهمنش کمال بله-

 چکارم الیخیب حاال. اون مثل یشیم هم تو خوب بزنه حرف

 ؟یداشت
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 :پرسد یم آهسته و شود یم خم سمتم

 ؟یدار یحس کتای به تو گمیم-

 آهسته و کشم یم جلو یکم زیم یرو از را تنم خودش مثل

 :میگو یم

 !دارم دوسش-

 به و شود یم تر بزرگ و بزرگ جانیه از کم کم چشمانش

 :دیگو یم و کشد یم یغیج کبارهی

 .زدم یم حدس یوا-

 .شود یم خارج آشپزخانه از صدا و سر با هم بعد

 :میگو یم و کنم یم نگاه او به

 زودتر یشیم خوشحال دنشیشن از قدر نیا دونستم یم اگه-

 .گفتم یم بهت

 .رود یم باال ها پله از عجله با حرفم به تیاهم یب
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 (کتای)

 باز هوا یب اتاقم در که کنم یم جمع سرم یباال را میموها

 .کند یم بغلم سروصدا پر و دوان دوان یهست و شود یم

 :پرسم یم که است زدن رونیب حال در تعجب از چشمانم

 ؟یهست شده یچ-

 :دیگو یم و کند یم بوسم یپ در یپ

 .یوا یشیم خودم داداش زن تو-

 یم نگاه او به ها وانهید مثل. چرخد یم و ردیگ یم را دستم

 .کنم

 گفت؟ یم داشت چه او

 :میگو یم و دارم یم نگاهش

 !نمیبب بگو درست ؟یگیم یچ-
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 :دیگو یم باز یشین با و ردیگ یم را میها شانه

 هومن ی قهیسل به واقعا. یشیم هومنم داداش زنه تو گمیم-

 یم. ست قهیسل خوش یلیخ دونستم یم. گمیم نیآفر

 .نبود اون انتخاب که یکت آخه! دونستم

 داند؟ یم هارا نیا کجا از یهست. ایخدا یوا

 نهیس به دست و ستدیا یم در چارچوب در هومن موقع نیهم

 .شود یم رهیخ من به خندان و

 !اوست کار پس

 :دیگو یم که ند،یب ینم را هومن و است در به پشتش یهست

 هم تو ؟یچ تو نمیبب. داره دوستت گفت خودش هومن-

 ؟یدار دوست هومنو

 یم نگاهم وار طنتیش و منتظر که افتد یم هومن به چشمم

 .کند
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 :میگو یم طنتیش با هم من

 .ادینم خوشم هومن از اصال من نوچ،-

 .رود یم وا یهست ی چهره

 .است شده یدنید واقعا هم هومن

 .خندم یم شانیدو هر افهیق به و شود یم شل شمین کم کم

 :دیگو یم و دیآ یم جلو نهیس به دست هومن

 خانم؟ کتای میداشت-

 :دیگو یم خنده با افتد یم که هومن به چشمش یهست

 .زد حرفو اون که بود تو دادن حرص واسه پس-

 را اش اشاره انگشت که شوم یم رهیخ هومن به خنده با

 نشان و خط میبرا ابرو و چشم با و دهد یم تکان وار دیتهد

 .کشد یم
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 (هومن)

  

 یم اتاقم وارد پدر که هستم مشغول تاپم لپ با اتاق داخل

 :میگو یم اش یناگهان ورود از متعجب. شود

 شده؟ یطور بابا، سالم-

 .ردیگ یم یجا مقابلم یصندل یرو و دیآ یم جلو

 ؟یزد هم به نیکاتر با که بفهمم دیبا حاال من-

 متعجبم یناگهان صحبت نیا از قدر آن و خورد یم تکان لبانم

 :میگو یم جیگ که

 ...یکت... دیدون یم... بابا-
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 اگه من. گفت زویچ همه مامانت. یبگ یزیچ خواد ینم-

 در پدرش که بود نیا خاطر به کن، ازدواج یکت با گفتم

 یم دامادش تو که کرد یم یگذار هیسرما شرکت تو یصورت

 شرکت اما نشن، نگران تا نزدم یحرف یکس به من. یشد

 اجیاحت نیکاتر پدر ی هیسرما به من. بود یشکستگ ور درحال

 نیا میتونست حسام و سونیج کمک به خداروشکر اما داشتم،

 رو نیکاتر پدر ی هیسرما تمام و میکن دور شرکت از خطرو

 .میبرگردوند بهش

 :میگو یم و کنم یم نگاهش متعجب

 و من کبارهی به یوقت نه ن،یگفت یم بهم اول همون کاش-

 نینزد یحرف من به زودتر چرا! نیکرد اعالم نامزد رو نیکاتر

 .کنم تون کمک تونستم یم من بابا؟

 :دهد یم حیتوض و کشد یم یآه پدر
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 هم بعد. یکرد یم معطوف خودت کار به فکرتو دیبا تو نه-

 با تون ازدواج یبرا لیدل چه به یبش متوجه خواستم ینم

 !بودم مُسِر نیکاتر

 :پرسد یم پدر که زنم ینم یحرف و اندازم یم ریز را سرم

 ه؟یچ ندهیآ یبرا برنامت-

 یم دلم اما کند، یم داغ بشنود کتای از یحرف تا پدر دانم یم

 نیهم به پس شود، یجد ما نیب ی هیقض زودتر هرچه خواهد

 :میگو یم او به رو و کنم یم جزم را عزمم لیدل

 !دارم دوسش که یکس با ازدواج-

 .ردیگ یم یقیعم دم

 !باشه یک دختر اون زنم یم حدس-

 .کنکاش را صورتش و کنم یم زیر را چشمانم

 ه؟یچ نظرتون... خب-
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 :دیگو یم یآرام لحن با و کشد یم یقیعم نفس

 !خودته با میتصم-

 .رود یم در سمت به و شود یم بلند جا از و

. بگذرد موضوع نیا کنار از راحت قدر نیا پدر شود ینم باورم

 :زنم یم شیصدا شود خارج اتاق از که نیا از قبل

 !بابا؟-

 :پرسم یم که کند ینمنگاهم اما ستد،یا یم

 ن؟یگفت نویا قلبتون ته از-

 :شنوم یم ریتاخ با را شیصدا

 کتای من! زایال یحت. دارن دوست رو کتای همه خونه نیا تو-

 که بودم مخالف کارش با فقط. دارم دوست پدر هی مثل رو

 !کنار گذاشت هم اونو

 .شود یم خارج اتاقم از یفور و دیگویم را نیا
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 .بندد یم نقش لبانم یرو آرام آرام لبخند؛

 :میگو یم خدا به دل ته از و رمیگ یم باال را سرم

 !موال به یتک یلیخ-

 عشق تنها اتاق سمت به و کنمیم رها تخت یرو را تاپ لپ

 ...بدهم او به را مان وصال خبر تا روم یم ام یزندگ

 تراس وارد افتاده تپش به یقلب با و کشم یم قیعم نفس چند

 .شوم یم

 (کتای)

  

 تا شده باعث شود یم پخش لمیموبا از که یشاد کیموز

 .کند رییتغ میهوا و حال یکم

 .است شده تنگ دنیرقص یبرا دلم چقدر
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 گونه هر و ام نشسته نهیآ مقابل یصندل یرو یکاریب از

 یم گوش کیموز و کنم یم ادهیپ صورتم یرو را یشیآرا

 .دهم

 .است نامزدش منزل یهست

 داخل شدم خارج اتاق از که بار نیآخر هم عمو و جون نینسر

 .کردند یم پچ پچ منینش

 .بود کاش! کجاست ستین معلوم هم هومن

 و شود یم قیتزر وجودم در جانیه و یانرژ یکل ادشی با باز

 .کشم یم یقیعم نفس اراده یب

 و شوم یم زده جانیه نمشیب یم ای افتم یم ادشی گاه هر

 !ستین خودم دست چیه نیا

 به شیآرا نیا چقدر. کنم یم نگاه نهیآ داخل ام چهره به

 .ندینش یم ام چهره
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 !رمیبگ یسلف چند و کنم تنم هم خوشگل لباس کی خب

 .کنم یم باز را لباس کمد در

 یم دارد، یمشک یها خال که دمیسف دامن و تاپ به چشمم

 .افتد

 پر کمربند کمرش یرو که دارد یکوتاه دامن و تنه مین تاپش

 .بسته نقش یرنگ یمشک قطر

 یم اتاقم یقد نهیآ مقابل که نیهم و پوشمش یم یمعطل یب

 که گردم یبرم عقب به ترس با شود، یم باز تراس در ستم،یا

 .برد یم ماتم هومن دنید با

 !رفت یم میآبرو بود آمده زودتر قهیدق دو اگر

 تنم لباس به ینگاه اراده یب و کشم یم خجالت فکرش از

 !است دهیپوش چقدر لباس نیا انگار حاال! کنم یم

 !دارد ینم بر چشم و من به زده زل حاال یوا
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 کنم یم نگاه هومن به که طور نیهم شده گرد ییها چشم با

 :پرسم یم

 ؟یزن ینم در چرا تو هومن-

 یم و زند یم یجذاب و کننده رهیخ لبخند د،یآیم خودش به

 :دیگو

 نیباتریز با تا بزنم در خوام ینم اصال گهید بعد به نیا از-

 !شم مواجه ها صحنه

 لمیموبا سمت به و گذارم یم داغم یها گونه یرو را دستانم

 یم مانعم هومن که کنم قطع را کیموز یصدا تا روم یم

 .شود

 سپس گذارد، یم زیم یرو و ردیگ یم دستم از را یگوش

 :پرسد یم و ردیگ یم مرا یها دست

 م؟یبرقص هم با یدیم افتخار-
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 .کنم یم اش یهمراه خجالت با و زنم یم لبخند

 :دیآ یم حرف به هومن که میهست رهیخ هم یها چشم به

 کتا؟ی-

 جونم؟-

 بکنم؟ ازت یدرخواست هی تونم یم-

 !البته-

 با چشمم در چشم و چسباند یم ام یشانیپ به را اش یشانیپ

 :دیگو یم یجذاب لبخند

 ؟یکن یم ازدواج من با-

 دست که شوم یم زده جانیه قدر آن شنوم یم که یزیچ از

 .مانم یم ثابت یجا در و کشم یم دنیرقص از

 ...زند یم زانو میپا مقابل که کنم یم شیتماشا رتیح با

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 ممنوع_رمان_یپارتها_نشر_و_یکپ#

  

 کی بشیج داخل از که کنم یم نگاه هومن به جانیه با 

 :کند یم زمزمه و ردیگ یم مقابلم و آورد یم رونیب جعبه

 از و کنم خوشبختت یدار اقتشویل که طور همون دمیم قول-

 !کن ازدواج من با لطفا... زیلبر محبت و عشق ابراز

 حاال ایدن ی منظره نیباتریز. ندینش یم چشمم به اشک نم

 .است چشمانم مقابل

 :میگو یم زده ذوق و رمیگ یم دهانم مقابل را دستم

 !کنم یم ازدواج که معلومه-

 کوچکش ی جعبه داخل از را حلقه. شود یم پررنگ لبخندش

 یطوالن یا بوسه اندازد، یم انگشتم داخل و آورد یم رونیب
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 یم میرو روبه و شود یم بلند سپس زند یم دستم یرو به

 .بوسد یم نرم را ام یشانیپ و ردیگ یم دست به را سرم. ستدیا

 خوامت یم یلیخ دم،یرس عشقم به باالخره شهینم باورم-

 !زمیعز یلیخ... کتای

 :کنمیم زمزمه و کنم یم نگاهش عشق با

 !یلیخ... دارم دوست یلیخ منم-

 فشارد یم لبانم یرو محکم را لبانش و کند یم بغلم تابیب

 .کنمیم اش یهمراه عشق با که

 یم عکس لحظات نیا تمام از و بود نجایا عکاس کی کاش

 .کرد یم ثبت را ها خاطره و گرفت

 و شد یم محسوب عمرمان اتفاقات نیباتریز که ییها لحظه

 !شهیهم یبرا هم آن... شد یم ماندگار خاطرمان در دیبا
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 کنم، یم نگاه کند یم ییخودنما دستم یرو که یا حلقه به

 .ست بایز چقدر

 حرف واقعا اش قهیسل اما کرده، اش هیته یک هومن دانم ینم

 .نداشت

* 

 یم اند، شده خبر با هومن و من موضوع از همه گرید حاال

 .نمیبب تکشان تک چشم در را نیتحس و تیرضا برق توانم

  

 یم کمک من به ام نداشته خواهر دو مثل واقعا سارا و یهست

 .رمیبگ شگاهیآرا وقت و دهم انجام را میدهایخر تا کنند

 .شود برگزار زودتر یعروس دارد اصرار هومن

 تا هومن مثل اما دارم، دوست را موضوع نیا هم من مسلما

 .ستمین عجول حد نیل
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 یریگیپ با اما کرد، یم جادیا مزاحمت میبرا هم باز الکس

 خبر که طور نیا شد، کنده سرم از شرش خسرو عمو و هومن

 قرار و دارد را گرید کشور کی به مهاجرت قصد الکس دارم

 .بزند دوم شعبه و کند افتتاح آنجا در یبزرگ کیبوت است

 یم اول از که کرد داد و غیج یکل و آمد روز کی هم نیکاتر

 ی خواسته به فقط اما دارد، یاحساس من به هومن دانسته

 و یآزاد عاشق او که چرا داده، تن ازدواج نیا به پدرش

 به وفادار توانست ینم نایقی و بود رنگارنگش یپسرها دوست

 به مردها همان از یکی تفاوت یب یلیخ هم بعد! باشد نفر کی

 یخوشبخت یآرزو مان یبرا یالیخ یب نیع در و آمد دنبالش

 ! کرد

 دنید به باز مهاجرت از قبل شیها یبد تمام با اما الکس،

 داشته هومن با که یخصومت یبرا فقط کرد اعتراف و آمد مان

 بوده مطلع من به هومن ی عالقه از او ظاهرا! آمده من سمت
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 شد، کینزد من به شده که هم هومن به زدن زخم یبرا و

 حیتوض میبرا ها بعد هومن خود اما نزد، خصومتش از یحرف

 مند عالقه یدختر به الکس شان ییدانشجو زمان که داد

 رفته هومن سمت به الکس به یتوجه یب با دختر آن که بوده

 نیا الیخ با الکس و داده بودن هم با و یدوست درخواست و

 هومن از زمان همان از رفتهیپذ را درخواست نیا هومن که

 من که هومن عشق به یتالف یبرا حاال و گرفته دل به نهیک

 چیه هومن داشته، یتالف قصد و شده کینزد من به باشم،

 خسرو عمو از هم الکس. نداد نشان الکس به یخوش یرو

 دارد طیبل شب یبرا گفت و بوده بد رفتارش که خواست عذر

 .برود دیبا و

* 

 .میا شده مزون یراه هومن با عروس لباس دیخر یبرا
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 یم دایپ را دارم دوست که یلباس باالخره زدن دید یکل از بعد

 .کنم

 کسیف. است یگردن پشت که بایز اریبس عروس لباس کی

 زانو یباال قسمت تا شده، کار آن یرو ییبایز به و است تنم

 یم دار دنباله و کلوش نییپا به زانو از و است چسب و تنگ

 .شود

 یم لذت انتخابم از واقعا نمیب یم نهیآ داخل را خودم یوقت

 .برم

 به ثانهیخب فکر کی با که است دنمید منتظر در پشت هومن

 است، بهتر ندیبب تنم را لباس نیا یعروس روز که منظور نیا

 دیتاک و کنم یم خارج تنم از را لباس فروشنده کمک به پس

 :کنم یم

 .خوام یم نویهم من-

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 یم بر سمتم به سرعت به هومن. شوم یم خارج اتاق از و

 باال ییابرو متعجب ندیب یم مرا رونیب لباس با یوقت و گردد

 :پرسد یم و دهد یم

 ؟یدینپوش چرا پس-

 :میگو یم و زنم یم شیرو به یلبخند

 یم همونو گفتم. اومد خوشم. بود یعال زشیچ همه. دمیپوش-

 .خوام

 :دیگو یم و کند یم یا بامزه اخم

 ؟یچ من پس-

 .کنم یم مرتب را لباسش ی قهی لبخند با و روم یم جلو

 ؟یخوا یم عروس لباس هم تو ؟یچ تو-

 .کشد یم را ام گونه و زد لبخند

 آره؟ گهید منه شدنه ریغافلگ هیقض-
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 .دهم یم لشیتحو یچشمک

 .بهتره ینیبب یعروس روز. آره-

 ،یبد ام سکته ییهوی یخوا یم پس. خانم عروس باشه آه-

 آره؟

 :میگو یم اخم با و زنم یم شیبازو به یمشت

 .نکنه خدا-

 !یزیر یم زبون نقدریا که شم فدات من. جونم یا-

 .خندم یم

 ؟یکن حساب یخوا ینم. شماست منتظره صندوق-

 :دیگو یم لب ریز مخصوصش نگاه با و کند یم کج سر

 !میر یم که خونه باالخره کن، یدلبر طور نیا حاال-
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 نگاه با او و رمیبگ را ام خنده مقابل تا فشارم یم هم به لب

 .گذرد یم کنارم از یجذاب
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 و میریگ یم یجا هومن لیاتومب داخل ها دیخر اتمام از بعد

 .میرو یم خسرو عمو خانه سمت به

 :میگو یم هومن به رو ،یموضوع یادآوری با برگشت راه در

 هومن؟-

 :دهد یم جواب یمهربان با

 دلم؟ جان-

 جون نینسر ،یدید تیپدر ی خونه تو منو که اول بار ادتهی-

 کردم دیتهد من و دیپر رنگت تو و ؟یبرگشت سفر از یکِ گفت
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 کالب داخل همش و ینبود سفر تو گم یم منم یبد لو اگه

 ؟یبود

 :دهد یم جواب خنده با

 طور؟ چه. ادمهی آره-

 ؟یگفت دروغ چرا یبگ یخوا ینم حاال خب-

 ی لهیپ م خانواده داشتم، اجیاحت ییتنها به خب اوووووم-

 بره داشت قصد اجبار به مامان یحت و بودن شدنم متاهل

 دروغ به نیهم خاطر به دوستاش، از یکی دختر یخواستگار

 یم شبا که شد نیا و دارم مهم یکار سفر هی فعال گفتم

 ...تو رقص دنید و کالب اومدم

 :میگو یم فکر غرق و دهم یم تکان یسر متعجب

 !کرده مشغول فکرمو هم گهید زیچ هی-

 ؟یچ-
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 ست؟ین فرهاد از یخبر گهید چرا که نیا-

 :دیگو یم و زند یم یلبخند

 و شدم مانعش و گرفتم جلوشو من اما سراغت، اومد بازم-

 رو کتای یبرا مزاحمت حق تو و میکرد ازدواج ما گفتم بهش

 تو یخوشبخت یبرا که کرد قبول حرف، یکل از بعد. یندار

 به بگم بهت خواست ازم و رهینگ سراغتو گهید شده که هم

 .شیببخش کاراش ی همه خاطر

 کنار در که ییها سال بابت و کنم یم نگاه هومن به غم با

 :کنم یم زمزمه لب ریز شدم بزرگ فرهاد

 ...دمشیبخش من-

*** 

 .است من یزندگ روز نیبزرگتر امروز اما و
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 تجربه را ام یعروس روز خوب حس توانم یم هم من باالخره

 .کنم

 .هستم شگرمیآرا دست ریز صبح از

 از یکی کمک به میموها ونینیش و شیآرا اتمام از بعد

 .پوشم یم را کفشم و لباس شگاهیآرا یشاگردها

 .زنند یم میموها ریز به را است لباسم مخصوص که یفونیش

 .دارد لباسم یرو ییبایز نقش که بلند تور کی

 .ام کرده رییتغ چقدر ایخدا ستم،یا یم یقد ی نهیآ مقابل

 هستم؟ من نیا یعنی

 و بلند یها مژه و شده دهیکش باال سمت به میابروها ی دنباله

 ها گونه ،یمشک و یا نقره ی هیسا با،یز چشم خط فرخورده،

 .است شده رمییتغ باعث یحساب ام گرفته رنگ یلبها و

 .ست بایز زیچ همه... ست بایز
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 ذوق هومن آمدن با و کنم یم تشکر شگریآرا به رو تیرضا با

 .ستمیا یم سالن در مقابل زده

 .میشو یم رهیخ هم به میریگ یم قرار هم مقابل که نیهم

 .است شده تر برازنده و باتریز یداماد لباس درون چقدر

 به هم یسرخ گل دسته و آمده در ییبایز طرز به شیموها

 .دارد دست

 تکان مقابلش یدست لبخند با که میدار ینم بر هم از چشم

 :دیگو یم که دهم یم

 کنم؟ نگات طور نیهم و نمیبش من تا هیآتل مینر شهیم-

 زل بهت ها ساعت خوادیم دلم منم جان، هومن نشو لوس-

 .شد رید میبر دیبا. رهید یول بزنم

 :دیگو یم و ردیگ یم سمتم به را گل دسته یجذاب لبخند با

 .قشنگم عروس دییبفرما-
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 :میگو یم و رمیگ یم دستش از را گل لبخند با

 !پمیت خوش دوماد یمرس-

 .نخوردمت تا میبر ایب. گهید یخودم زبون نیریش-

 .میرو یم نییپا ها پله از و میریگ یم را هم دست خنده با

 :دیگو یم ناگهان میرس یم که در یجلو به

 !دارم برات زیسورپرا هی ببند چشاتو-

 تا ستین دلم تو دل. گذارم یم هم یرو چشم جانیه با

 .نمیبب را زشیسورپرا

 یم تمیهدا رونیب به آهسته و ردیگ یم قرار کمرم دور دستش

 :دیگو یم گوشم ریز و کند

 !یکن باز خوشگلتو یچشا یتون یم حاال-

 نمیب یم که یزیچ از و کنم یم باز سرعت به را چشمانم

 .ماند یم باز دهانم
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 یم حمل اسب  چها کمک به که یسلطنت ی کالسکه کی

 .شود

 را یچ درشکه حکم ،یمشک کاله و لباس در که مرد کی و

 .دارد

 یب واقعا منظره نیا و است دیسف رنگ به کالسکه و ها اسب

 .است رینظ

 گردنش از ذوق با و چرخم یم هومن سمت به زده جانیه

 :میگو یم گوشش ریز و شوم یم زانیآو

 !هومن یرینظ یب تو-

 :دیگو یم یا خنده پر لحن با گوشم کنار

 نیا گفتم بار صد کنن، یم نگامون دارن همه خوشگله خانم-

 !خوابمون اتاق واسه بذار حرکاتو

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 خنده با که یافراد به و شوم یم جدا هومن از خنده با

 .زنم یم زل کنند یم مانیتماشا

 .رندیگ یم فاصله ما از کیتبر گفتن از بعد ییتا چند

 !تماشا به اند ستادهیا مطلق سکوت در هم ییتا چند

 خودش بعد و شوم کالسکه سوار تا کند یم کمکم هومن

 .ردیگ یم یجا کنارم

 با من و آورد یم در حرکت به را ها اسب یچ درشکه مرد

 یحال در کنم، یم نگاه اطراف به هومن دست در دست ذوق

 ...دارد ینم بر من از چشم قشنگش لبخند با هم هومن که
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 برگزار را ما مراسم بایز و بزرگ باغ کی داخل خسرو عمو

 .است کرده
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 به ییبایز یها عکس و میرو یم هیآتل به باغ به رفتن از قبل

 .میکشیم ادگاری

  

 .زنند یم کف ورودمان یبرا همه میشو یم که باغ وارد

 گل یها گلبرگ دارند، دست در که ییسبدها از بچه دختر دو

 .کنند یم معلق هوا یرو را

 لحظات تمام از است، آمده هیآتل از مان همراه که بردار لمیف

 .میبده انجام ییکارها چه دیگو یم یگاه و ردیگ یم لمیف

 با هومن و من و زندیم موج همه صورت درون ،یخوشحال

 .میهست زده ذوق مان یزندگ یها زیعز دنید

 .میرو یم است، شده نیتزئ ییبایز به که مان گاهیجا سمت به

 .است انداخته دلم به را رقص یهوا بدجور کیموز بلند یصدا

 .هستند مشغول رقص ستیپ در یا عده
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 خوشگل هم یحساب و اند گذاشته تمام سنگ سارا و یهست

 .اند شده

 .رسد یم ما دونفره رقص به نوبت

 .میرو یم رقص گاهیجا به هم با و ردیگ یم را دستم هومن

 .شود یم نواخته یمیمال کیموز

 را کمرم هم هومن کنم، یم حلقه هومن گردن دور را دستانم

 یم رقص مشغول م،یمال ییها تکان با و ردیگ یم سفت

 .میشو

 یم زمزمه و شود یم دوخته صورتم به هومن عشق پر نگاه

 :کند

 ؟یبریم در به من دست از سالم جون امشب نظرت به کتای-

 ه؟یچ منظورت-
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 مثل که امشب بعدم! دارم دوستت ادیز نقدریا که من آخه-

 دستم ریز از سالم که دمینم دیام بهت واقعا. یشد ها فرشته

 .یبر

 ؟یبزن کتکم یخوا یم وا-

 !آره هام بوسه با-

 منو بدتر هم تو دارم استرس کم من. کن بس. هومن یوا-

 !یترسون یم

 داره؟ ترس من، توسط شدن خورده مگه عشقم نترس-

 خنده با که روم یم شیبرا یا غره چشم یخجل لبخند همراه

 :دیگو یم گوشم ریز

 امشب ینخوا یبخوا. نرو غره چش ،یشد خودم مال گهید-

 !رسهیم راه از

 :دیگو یم دوباره که زنم یم لبخند طنتشیش پر ی چهره به
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 یلزوم م؟یشد هم مال شهیم باورت. یشمیپ شهیهم گهید-

 ...دنتید واسه امیب تراس از یمکیقا نداره

 :میگویم و دهم یم تکان باال سمت به را سرم

 هومن، دارم دوست تراسو اون یلیخ من اما! شهینم باورم نه-

 !برامون نداشت که یجانیه چه

 :میگو یم که دهد یم تکان سر لبخند با هومن

 یم دار قر آهنگ هی دلم من آخه؟ آهنگه نمیا هومن گمیم-

 !خواد

 خانمم عروس سفارش شه، تموم یکی نیا بده اجازه حاال-

 !بخواه جون شما شه،یم اجرا

 !برقصما یتک خوامیم-

 !روشن چشمم-

 ؟یندار دوست-
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 تنها که شب آخر باشه یتک. یرقص ینم شوهرت بدون شما-

 !برقص خودم واسه میشد

 .شود یم بلند ها قیتشو یصدا کیموز اتمام با موقع نیهم

 و ندیآ یم رقص ستیپ به ها زوج همه یبعد شاد کیموز با

 .کنند یم مان یهمراه

 .برقصم یگرید کس با مبادا تا دهیچسب من به مدام هومن

 یکس چه با خواهم یم او از ریغ آخر! است گرفته ام خنده

 برقصم؟

 .میرو یم مان گاهیجا سمت به خسته یبدن با یقیدقا از پس

 .است غذا سرو وقت

 .کنند یم زده خجالت را ما شان یکادوها با همه غذا، از بعد

 است قرار که داده هیهد ما به ییالیو ی خانه کی خسرو عمو

 .میکن یزندگ آنجا
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 و دمانیچ زحمت زایال طور نیهم و جون نینسر سارا، ،یهست

 .بودند گرفته عهده به را نیزاید

  

 ترک را باغ یخداحافظ از بعد ها مهمان جشن شدن تمام با

 .میکن یم تشکر و یخداحافظ همه از که کنند یم

 یآرزو با و شوند یم جدا ما از جا نیهم عمو ی خانواده

 .گذارند یم مانی تنها یخوشبخت

 خودمان ی خانه سمت به مان ییایرو کالسکه بر سوار دوباره

 .میرو یم

 یگرید چکسیه هومن و من از ریغ ساکنانش که یا خانه

 .نبود

 !است بخش لذت چقدر نیا و
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 یم رهیخ هومن به که خورد یم صورتم به یمیمال مینس

 مان منزل مقابل کالسکه که میهست هم یتماشا محو. شوم

 .کند یم توقف

 یم وارد خودش بعد و من اول. کند یم باز را اطیح در هومن

 .میشو

 کنار هم هستم عاشقش من که یزیچ و دارد یا معرکه اطیح

 نشستن یبرا که بایز و بزرگ تاب کی است، موجود اطیح

 .کنم یم یشمار لحظه حاال نیهم از آن یرو

 .میشو یم خانه وارد هومن دست در دست

 .کیش و یعال یینما با بایز و بزرگ ی خانه کی

 سیسرو ها آن از یکی داخل که خواب اتاق سه یدارا

 من خواب اتاق درست یعنی. دارد قرار مجزا حمام و یبهداشت

 !هومن و
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 :دیگو یم و گردد یبرم سمتم به هومن

 اتاق ببرمت و کنم بغلت دیبا من داستانا و لمایف مثل االن-

 !میباش متفاوت همه با ما بذار اما مون،

 :میگو یم خنده با

 م؟یباش متفاوت که میکن چکار یعنی-

 :دیگو یم طنتیش با

 !خواب اتاق ببرم کن بغل منو تو خب-

 خودم نم،یب یم را اش خنده تا و زنم یم زل او به تعجب با

 :میگویم و ردیگیم ام خنده هم

 !ها داره وجود بودن متفاوت یبرا هم یا گهید یها راه-

 :پرسد یم جانیه با

 ؟یچ مثال-
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 :میگو یم و رمیگ یم خودم به یمتفکر حالت

 متفاوت یلیخ ها؟. میبخواب جدا امشبو میتون یم مثال-

 .مایشیم

 :دیگویم و اندازد یم باال ییابرو

 یعنی. ادینم خوشم لوس یشنهادایپ نیا از اصال نه نه نه-

 و کنم بغلت دیبا خودم نکهیا مثل اصال م؟ینباش هم کنار یچ

 !نه ببرمت،

  

 بغلم خواهد یم تا و دیآ یم سمتم به یزیآم طنتیش لبخند با

 .دوم یم مان خواب اتاق سمت و کنم یم فرار دستش از کند،

 .دارم یم نگاه را در و شوم یم اتاق وارد خنده با
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 هم من خود د،یآ یم در پشت از هومن ی خنده یصدا

 یم اتاق وارد و دهد یم هل را در که گرفته ام خنده یحساب

 .شود

 !شده طونیش من وروجکِ-

 .بوسد یم نرم را گردنم و کند یم بغلم

 :میگو یم خنده انیم

 !لباس نیا تو شدم خسته. کنم عوض لباسمو بذار هومن-

 .کشد یم نییپا را لباس پیز و گذارد یم پشتم را دستش

 .دیآ یم قلقلکم بدنم با دستش تماس از

 !زمیعز نداره غصه. ارمیم درش تنت از خودم-

 .هومن شمیم آب خجالت از من. نه نه نه-

 ؟یکش یم خجالت یچ از. گهید نکن تیاذ-
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 !کن خاموش چراغو الاقل-

 .کند یم خاموش را چراغ و دهد یم تکان یسر خنده با

 نییپا تنم از لباس که کند یم باز هم را گردنم پشت قسمت

 .افتد یم

 گوشم کنار و کنم یم حس بدنم دور را گرمش یها دست

 :کند یم زمزمه

 .عشقم خوامت یم یلیخ-

 نهیس درون شدت به قلبم کند، یم تمیهدا تخت سمت به و

 .کوبد یم

 یم رونیب تنش از را بلوزش و کت و کند یم شل را کراواتش

 .کشد

 .شوم یم رهیخ یکیتار در اندامش ی هیسا به

 .کشد یم دراز کنارم و دیآ یم سمتم به
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 .دنمیبوس به کند یم شروع و ردیگ یم آغوش در مرا

 یایدن از یتیاذ نیکوچکتر بدون که کند یم نوازشم قدر آن و

 پر آغوش به را خودم و کنم یم یخداحافظ ام یدخترانگ

 .سپارم یم مهرش

 !ادیز یلیخ دارم دوسش یلیخ

 یهمسر نیچن که خوشحالم. است یا العاده فوق مرد هومن

 !شده بمینص

 نیا از و شده آغاز هم کنار در هومن و من مشترک یزندگ

 .میهست خوشحال ما یهردو موضوع

 نینسر که را یا صبحانه ،یحساب حمام کی از بعد صبح،

 .میخور یم را آورده جون

 یم بغلم پشت از هومن که هستم ها ظرف شستن مشغول

 :دیگو یم و کند
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 خوبه؟ حالش عشقم-

 مگه؟ چطور اهوووم-

 !ستین نرمال حالشون خانما ،یعروس بعد روز معموال آخه-

 !خوبم ستم،ین دسته اون از من-

 :میگو یم نانشیاطم یبرا و

 .ندارم دردم-

 تا کنم چکار دونستم ینم واقعا من چون. خداروشکر خب-

 !رهیبگ آروم دردت

 با و زنمیم لبخند شیرو به و کنمیم خشک را دستانم

 :میگو یم نانیاطم

 !یکن رفتار چطور یبلد خوب یلیخ اتفاقا-

 :دیگو یم جانب به حق و اندازد یم باال ییابرو
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 !میبر ایب ،یخوب که حاال خب البته، صد که اون بله-

 کجا؟-

 :زنم یم غر که کند یم اتاق به اشاره چشم با

 !دارم درد من اصال نشو، پررو هومن نه-

 :میگو یم که برد یم اتاق سمت را من و کندیم بغلم خنده با

 و فکر بعد شه خشک یقبل حموم از موهام بذار هومن یوا-

 .داره برت الیخ

 :کند یم زمزمه گوشم کنار

. گذشت خوش یلیخ شبمید. ادهیز عشق از کنم، چکار خب-

 شه؟یم! که کرد یپوش چشم شهینم

 قدر آن و نشاند م تخت یرو مرا که کنمیم نگاهش حرص با

 یم مشیتسل که کند یم بارانم بوسه و زدیر یم مزه میبرا

 .شوم
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 (بعد ماه )

 ؟ییکجا هومن الو-

 ؟یدار یکار. شرکتم. عسلم سالم-

 .ستین خوب اصال حالم. آره-

 زم؟یعز شده چت-

 ...تازه... دارم جهیسرگ و تهوع روزه چند که بودم گفته-

 :دهم یم ادامه خجالت با

 !افتاده عقب انممیماه-

 !کمدت تو گذاشتم واست که انتویماه-

 :میگو یم و خندم یم حرفش از

 !انسیماه یکی اون منظورم وونهید-
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 :دیگو یم و زند یم خنده ریز به بعد و کند یم فکر یکم

 ییطال یها فرصت بهمون داره خدا!... بهتر خب. جونم یا-

 .دهیم مون بودن باهم شتریب یبرا

 یمعن چه یدون یم نیا ه؟یشوخ وقت االن هومن یوا-

 ده؟یم

 من؟ زرنگ خانم دهیم یمعن چه-

 نهیا... که نهیا شیمعن... باشم زده حدس درست اگه... خب-

 ...که

 .منو یکشت. دختر گهید بگو-

 !باردارم من که نهیا شیمعن-

 یم شیصدا بار چند هول با که شود یم قطع شیصدا ناگهان

 :زنم

 الو؟ ؟یرفت کجا جان؟ هومن هومن؟-
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 بشم؟ بابا خوام یم یعنی کتای ا،یخدا یوا-

 .دکتر میبر ایب... که ستمین مطمئن-

 .اومدم یش حاضر تا. امیم االن نیهم نترس... زمیعز باشه-

 .یبا منتظرم پس-

 با شیآزما گرفتن از بعد و سدینو یم شیآزما میبرا دکتر

 :دیگو یم لبخند

 !یشیم مامان یدار... گمیم کیتبر-

 نگاه هومن به و شود یم ریسراز چشمم از شوق اشک

 .کنمیم

 :دیگو یم و کند یم نگاهم یمهربان لبخند با

 !کوچولو مامان باشه مبارکت-
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 دکتر حضور به توجه یب که اندازم یم نییپا را سرم لبخند با

 و دکتر به خجالت غرق من و زند یم بوسه را میموها یرو

 .کنم یم نگاه هومن بعد

 .میرویم خسرو عمو ی خانه به ینیریش بزرگ بسته کی با

. کنند یم مان نگاه تعجب با ینیریش دنید با که هستند همه

 :دیگو یم لبخند با هومن

 بگم؟ اول کدومو بد، خبر هی دارم، خوب خبر هی-

 است؟ یزیچ چه بدش خبر کنم،یم نگاهش متعجب

 نگاهم لبخند با هومن که کنند یم انتخاب را خوب خبر همه

 :دیگو یم و کند یم

 !دهیم پرورش وجودش تو نازو ین ین هی داره من عشق-
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 با و گزم یم لب که کنند یم نگاه من به تعجب با همه

 :دیگو یم دوباره هومن که اندازم یم نییپا را سرم خجالت

 !زنمو نشیخورد چشاتون با یآ-

 داد و غیج و یخوشحال با و ندیآ یم خودشان به همه ناگهان

 .ندیگو یم کیتبر و کنند یم بغلم

 :دیگو یم یبلند یصدا با هومن

 !ها داره دل هم بچه یبابا-

 یم و رودیم هومن سراغ من دنیبوس از بعد جون نینسر

 :دیگو

 !بوده عجول قدر نیا که من برم بچه یبابا یفدا-

 :دیگو یم سارا که خندندیم همه

 !زدن جلو هم ما از تازه-

 :یهست
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 !شمیم عمه دارم یوا-

 :حسام

 !دارم کارت خونه میبر سارا-

 که خندند یم سارا ی غره چشم و حسام حرف به همه

 :دیگو یم سونیج

 بود؟ یچ بدت خبر هومن یراست-

 :دیگو یم و کند یم نگاهم هومن

 !هیخصوص بدم خبر-

 *** 

 :پرسم یم که میهست خانه به برگشت راه در

 بود؟ یچ بدت خبر هومن-

 ؟یدون ینم واقعا یعنی-
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 بدونم؟ کجا از نه-

 .میندار ییایرو یشبا گهید که نیا-

 :میگو یم و زنمیم شیبازو به یمشت

 دیبا ایثان کنه، یم نییتع دکتر اونو اوال. شده یچ گفتم حاال-

 !گهید یکن تحمل

 .یبد لمیتحو ناز ین ین هی که ارزه یم تحملش به. بله-

... 

 از و دیشد تهوع کنم،یم تحمل را یسخت نسبتا یباردار دوران

 !ییاشتها یب بدترهمه

 عاشق که یمن. گذرانمیم یسخت به را اول ماه چهار واقعا

 و زنم یم عوق عطرش یبو و شدنش کینزد از هستم هومن

 حرف من با و کند یم نگاهم یفرسخ صد از چارهیب هومن
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 باز سر هم محبوبش عطر زدن از یحت من خاطر به زند، یم

 !زده

 یم است یا یسخت هر به هم اول ماه چهار نیا خب اما

 .گذرد

 .میشو یم یسنوگراف یراه بچه تیجنس یبرا هومن همراه

 :دیگو یم نهیمعا از بعد دکتر

 !دختره گمیم کیتبر-

 .ندینش یم هومن و من یلبها رو لبخند

 را بچه اسم انتخاب و یسمونیس دیخر ی دغدغه گرید حاال

 .میدار

 به تخت یرو ها شب و میرو یم بازار هومن همراه عصرها

 .میهست اسم انتخاب فکر

 .گذرد یم هم آخر ماه چند نیا باالخره

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 .ام شده بانمک یلیخ هومن ی گفته به و شده بزرگ شکمم

 کرده خوشحال را ما همه هم سارا یباردار خبر اواخر نیا

 .است

 .ستین سخت شیبرا ادیز من مثل و است اش یباردار لیاوا

 .برندیم سر به عسل ماه در هم سونیج و یهست

*** 

 .پرم یم خواب از یادیز درد با و زنم یم تخت یرو یغلت

 .زمیر یم اشک صدا یب و زنم یم چنگ ملحفه به

 .است خواب کنارم هومن

 به تمیوضع دنید با و کند یم باز چشم که دهم یم تکانش

 :پرسد یم و پرد یم جا از سرعت

 زم؟یعز شده یچ کتای-
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 :میگو یم اجبار به

 !هومن دارم درد یلیخ-

. کند یم تنم هم مرا لباس و پوشد یم لباس مهیسراس هومن

. نکند فراموش را بچه ساک کنم یم یاداوری اوضاع نیهم در

 .میشو خارج خانه از تا کند یم کمکم

 حال نیا با اما چمیپ یم خودم به درد زور از نیماش داخل

 .نمیب یم اشک سیخ را هومن صورت کنم یم باز که چشم

 :میگو یم زحمت به و فشارم یم را دستش

 !من خوبم... جان هومن نباش ناراحت-

 .کند یم اضافه سرعتش به و زند یم بوسه دستم به تند تند

 و سپارد یم پرستارها دست مرا هومن مارستانیب به دنیرس با

 .ندینش یم یکالفگ با در پشت
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 (هومن)

 .کنم یم نییپا و باال را مارستانیب یالب عرض و طول

 !است سخت انتظار چقدر

 .آمده همسرم سر ییبال چه دیبگو یکی ها یلعنت

 پشت از را مادر یصدا که کنمیم پاک یکالفگ با را اشکم

 :شنوم یم سر

 !جان؟ هومن-

 .نمیب یم سارا و یهست همراه به را پدر مادر، و گردم یم بر

 .روم یم جلو و زنم یم یکمرنگ لبخند

 :دیگو یم و کند یم بغلم پدر

 کردنته؟ یخوشحال یجا کنه،ینم هیگر که مرد-

 :میگو یم و کشم یم باال را ام ینیب
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 !بود سختش یلیخ... نداشتم دردشو دنید طاقت-

 :مادر

 .کنن یم تحمل دردو نیا مادرا شتریب. زمیعز نباش نگران-

 :یهست

 !کتای چارهیب یوا-

 :سارا

 نیا منم بعد ماه چند وضع یعنی. نیند استرس منو تروخدا-

 شه؟یم

 یم و شده دیسف گچ مثل رنگش که کنم یم نگاه سارا به

 :میگو

 دختر؟ یاومد حالت نیا با چرا تو-

 :سارا
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 .نباش نگران خوبم من ام؟یب یک واسه امین کتای واسه وا-

 اتاق از نوزاد تخت کی با پرستار یطوالن ساعت چند از بعد

 .دیآ یم رونیب

 یم پرستار به که شوند یم جمع بچه روان تخت دور همه

 :میگو

 چطوره؟ خانمم حال-

 .کرد تحمل رو یادیز درد اما د،ینباش نگران. خوبه-

 که زنم یم میموها به یچنگ شنوم یم که یحرف از کالفه

 یا بچگانه لحن با و دهد یم یجا بغلم درون را نوزاد مادر

 :دیگو یم

 ...تیاحساسات یبابا از نمیا زمیعز ایب-

 .است ناز چقدر. کنمیم نگاه ام بامزه و کوچک دختر به

 !ام نگفته دروغ است بغلم درون کوچک یکتای کی میبگو اگر
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 .دارد کتای به یادیز شباهت

 .زنمیم لبخند هیگر انیم

 یداشتن دوست و نیریش چقدر ایخدا است، بسته چشمانش

 !مادرش نیع درست ست،

 (کتای)

 .کند یم نگاهم لبخند با هومن که کنم یم باز چشم آرام

 یم نوازش را اش خسته صورت و زنم یم یکمرنگ لبخند

 .دهم

 :پرسد یم و بوسد یم را دستم

 زم؟یعز یخوب-

 به بچه ی هیگر یصدا با که کنم یم بسته و باز را چشمانم

 .کنم یم نگاه ام یکنار تخت

 :میگو یم هومن به رو
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 !بغلم تو بذارش-

  

 بغلم درون و دارد یم بر تخت داخل از را بچه لبخند با هومن

 .گذارد یم

 بچه به کردن نگاه درد، یکل تحمل از بعد... ینیریش حس چه

 .دارد یفیک عجب است خودت به متعلق که یا

 یم هیگر و است باز کوچکش دهان. است کوچک و ناز چقدر

 .کند

 .کنم تجربه را دادنش ریش تجربه خواهم یم بار نیاول یبرا

 یم ساکت که شوم یم دادنش ریش مشغول پرستار کمک به

 .زدن مک به کند یم شروع تند تند و شود

 دخترمان بعد و مرا اول هومن که کنم یم نگاه او به لبخند با

 .بوسد یم را
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 :میگو یم او به رو

 باالخره؟ میبذار یچ اسمشو! پدر یآقا خب-

 :دیگو یم و کند یم نگاهم عشق با

 اسمشو من ظلمه یدیکش یسخت همه نیا زم،یعز بگو تو-

 !کنم انتخاب

 :کنم یم زمزمه و زنم یم زل بچه به لبخند با

 !رسه ینم نظرم به یزیچ واقعا-

 .میذار یم نویهم اومد خوشت اگه دمیم شنهادیپ من پس-

 .بگو. حتما باشه-

 به و شهیم شروع ه با اولش هم چون همتا، میبذار گمیم من-

 چه. ادیم کتای به و داره تا آخرش که نیا هم و ادیم هومن

 طوره؟

 :میگو یم و زنم یم یلبخند

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 .قشنگه آره-

 .میکن یم نگاه مان کوچک یهمتا به لبخند با دو هر و

 .شود یم باز ضربه چند با اتاق در

 .شوند یم وارد یهست و سارا جون، نینسر خسرو، عمو

 یم کیتبر را همتا وجود و بوسند یم مرا لب به لبخند همه

 .ندیگو

 خوردن ریش مشغول که همتا به و آورند یم جلو را سرشان

 .ندیگو یم یزیچ کدام هر و کنند یم نگاه است

 :خسرو عمو

 یم ریش داره چطور نیبب. من بشم شکموم ی نوه نیا قربون-

 .خوره

 :دیگو یم و آورد یم رونیب یا جعبه بشیج از و

 .ناقابله دخترم ریبگ-
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 :میگو یم لبخند با

 !ن؟یدیکش زحمت چرا ممنون-

 پالک همراه به بلند ریزنج کی. کند یم باز را جعبه هومن

 یم تشکر عمو از دوباره. دارد یا العاده فوق طرح که ییبایز

 .کنم

 .اندازد یم گردنم به را ریزنج هومن

 :گفت و ردیگ یم مقابلم جعبه کی هم جون نینسر

 .من برم ام نوه و خوشگلم عروس قربون-

 !نیکرد لطف. جون مامان یمرس نکنه، خدا-

 نینسر که آورد یم رونیب یکوچک و بایز یها گوشواره هومن

 :دیگو یم جون

 .گوشش نیبنداز نیکرد سوراخ که گوششو-

 :هومن
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 واسه زیچ هی! جواهر و طال به چه رو یفسقل نیا جون مامان-

 .یاوردیم باباش

 :دهد یم جواب و خندد یم جون نینسر

 .پسر یرینگ بال یا-

 :پرسد یم است رهیخ همتا به که طور نیهم سارا

 ؟یکرد انتخاب اسم کتا؟ی-

 .همتا میذار یم پدرش ی گفته به اسمشو. آره-

 !هیداشتن دوست خودت مثل. قشنگ چه یوا-

 .جون سارا ممنون-

 :یهست

 !ها خودته یکپ کتای. کوچولو همتا نیا یفدا به عمه آخ-

 واقعا؟-
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 .مامانش مثل یداشتن دوست و ناز سارا قول به. آره-

 :هومن

 !زشته و چلغوز زیچ هی ش چارهیب یبابا انگار حاال-

 یم و فشارم یم را هومن دست لبخند با که خندند یم همه

 :میگو

 !باحاله و پیخوشت چقدر باباش دونن یم همه-

 :دیگو یم و بوسد یم را ام یشانیپ

 !میرفت خودت به همتا و من کال. جونم یا-

 یهست به را همتا و شوم یم رهیخ او به عشق با و خندم یم

 .سپارم یم

 (بعد سال )

 همتا؟-
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 .جون یمام بله-

 ؟یدیپوش لباستو-

 .کردم ریگ کمک، یمام-

 یم ام خنده تیوضع نیا در دنشید با. شوم یم اتاقش وارد

 .آورد رونیب لباسش ی قهی از توانست ینم را سرش. ردیگ

 :میگو یم و زنم یم زانو مقابلش

 !بره سرت داخل راحت تا یکن باز دیبا لباستو پیز زدلمیعز-

 جمع اشک چشمانش درون و داده دست او به یخفگ حس

 .کنم یم شیرها تیوضع نیا از که شده

 یم بغلش که شود یم رهیخ چشمانم به یاشک یها چشم با

 :میگو یم لذت با و رمیگ

 یم دقت اگه. زمیعز شد تموم من، برم نازت یچشا قربون-

 !شدینم یطور نیا یکرد
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 :دیگو یم و بوسد یم را ام گونه

 .شدم یم خفه داشتم ،یمام دمیترس-

 :میگو یم و کنم یم نوازش را بلندش یموها

 .ها رسهیم بابا االن ؟یا آماده حاال. کن فراموشش-

 .میبر. ام آماده ی آماده-

 .میرو یم سالن داخل به هم با

 .میکن رشیغافلگ همتا با است قرار. است هومن تولد امشب

 به را کنترل و گذارم یم پخش داخل را نظرم مورد فلش

 .کنم پخش را کیموز آمد هومن که نیهم تا رمیگ یم دست

 .دارد دنیرقص استعداد خودم مثل همتا

 .رقصد یم یعال و ام کرده نیتمر او با ست یمدت
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 تا برد زمان یلیخ. ام کرده نیتمر او با امشب یبرا را یرقص

 با هماهنگ تواند یم یخوب به حاال اما شد، هماهنگ من با

 .برقصد من

 .ام کرده هیته شیبرا خودم لباس مثل هم را لباسش

 سرعت به را چراغ در، قفل داخل دیکل چرخش یصدا با

 .ستمیا یم خندد یم زیر زیر که همتا کنار و کنم یم خاموش

 یم و کند یم روشن را چراغ. شود یم وارد هومن که نیهم

 :دیگو

 شما؟ نییکجا ؟ییبابا همتا؟ اومدم، من زم؟یعز-

 او با که طور آن قایدق همتا همراه و کنم یم پخش را کیموز

 یم ظاهر هومن مقابل درست و میرو یم جلو ام، کرده نیتمر

 .دنیرقص به میکن یم شروع تمیر با و میشو
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 کم کم و کند یم مان نگاه مبهوت و مات در مقابل هومن

 .نشاند یم لبانش یرو را جذابش لبخند

 با و زند یم دست مانیبرا هومن رقصمان، شدن تمام با

 :دیگو یم جانیه

 .براووو-

 یم همزمان همتا دست گرفتن با و میکن یم میتعظ دو هر

 :مییگو

 !مبارک تولدت-

 ممنوع_یکپ#

  

 :دیگو یم و شود یم دوخته ما به جانیه با چشمانش

 !من یخوشگال یمرس یوا -

 :دیگو یم و ردیگ یم بغلم محکم و دیآ یم جلو
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 یکپ شتریب گذره یم یچ هر. یکرد تیترب یوروجک عجب-

 !شهیم خودت

 یم من کمر دور را دستش و ردیگ یم بغلش هم را همتا

 .میرو یم منینش سمت به و گذارد

 داخل از تا روم یم نندینش یم مبلمان یرو که هومن و همتا

 .اورمیب را ییرایپذ لیوسا و کیک خچالی

 .میخوان یم را مبارک تولدت آهنگ همتا همراه

 .خندند یم را شب کل هومن یها چشم و ها لب

 .میده یم را مانیها کادو و میریگ یم عکس هم با

 .است لبخند مان سه هر یلبها یرو و است یخوب شب

 را خدا و است شده مان بینص که یخوشبخت نیا از خوشحالم

 .هستم شاکر بار هزاران
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 به که طور نیهم. مینینش یم همتا تخت کنار هومن همراه

 :میگو یم کنم یم نگاه است خواب که همتا صورت

 نه؟ مگه گذشت زود چقدر هومن؟-

 .دمتید اول بار واسه بود روزید نیهم انگار آره-

 :میگویم و کنمیم نگاهش

 ؟یدار دوسم قبل مثل هنوز-

 !نوچ-

 قهقه که رمیگیم او از را نگاهم قهر حالت به و کنم یم اخم

 اتاق به مرا که طور نیهم و ردیگیم بغلم کهوی و زندیم یا

 :دیگویم برد یم مان

 یک به نویا. خوامت یم شتریب قبلم از من آخه من عشق-

 شه؟ باورت تا بگم
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 یم عشق با که گذارد یم لبانم یرو را لبش یفور و

 .بوسمش

 :پرسد یم طنتیش با و کشد یم عقب را سرش

 نداره؟ ازین برادر ای خواهر به همتا نظرت به گمیم-

 :میگو یم و کوبم یم اش نهیس به یآرام مشت

 سرته؟ تو یا نقشه چه باز-

 !خوب خوب یها نقشه-

 هم خودش و گذارد یم تخت یرو مرا و زندیم یچشمک

 :میگو یم و روم یم فرو آغوشش در لذت با. خوابد یم کنارم

 روزا اون از شتریب یحت من یول نشه باورت دیشا هومن-

 !دارم دوستت

 به مرا محکم و شود یم باران نقره اش یخاکستر چشمان

 :کند یم زمزمه گوشم کنار و فشارد یم خودش
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 ...میخوشبخت هم کنار ما استیدن ایدن تا-

 ...انیپا

 :سندهینو

 یمیفه اعظم

  

 .شد تموم هاش حُسن و ها نقص تموم با منم داستان

 .کنم جلب رو زیعز خوانندگان شما نظر باشم تونسته دوارمیام

 زهیانگ بهم کردن، یهمراه منو که دوستانم تمام از تشکر با

 .برسونم اتمام به داستانو نیا بتونم تا دادن
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