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زد تو خیابون راه میخسته از رفتن به این شرکت و اون شرکت، خیس از بارونی که به بدنم شالق وار ضربه می

 !زی داده بودمبارفتم و تو ذهنم صدای برادر کوچکیم بود که دیشب بهش قول اسباب

کردم؛ زدن نگاه میزدم و به مردمی که هر کدوم برای کاری پرسه میتو خیابون پر از آب با نا امیدی قدم می

کردم که اونا هم مثل من درد دارن؟ دغدغشون نداشتن پول افتاد به این فکر میچشمم به هر کدومشون می

 خرید اسباب بازیه؟ یا خریدن نون؟

 بینی؟خدایا توهم داری میسرمو بلند کردم: 

گذاشتن، و آیا اینا هم دردِ کردم که دست یه عده جوون بود و کورس میهای مدل باالیی نگاه میبه ماشین

 نداری کشیدن؟

وقتی رسیدم در خونه به رنگ آبی زشتش نگاهی کردم و بعد کلید انداختم و در رو باز کردم. کلید! هه... با لگد 

 !شد پرید داخلرا؟ از دیوارم میشد! لگد چهم باز می

های کوچیکش اومد طرفم و با صدای بانمکی گفت: آبجی اسباب وارد حیاط شدم، آرشا بدو بدو با اون دست

 بازیام کو؟

کرد. قرار شده فردا واست ها رو دادم به یه بچه تو خیابون بازی کنه اخه داشت گریه میبغلش کردم: اسباب بازی

 بیارتشون.

 !شه فقط گفتی که اونا مال آرشا خانِ، خرابشون نکنه یه وقتآرشا: با

 خوریا.لپشو کشیدم: اره فسقلی بدو برو تو خیس شدی سرما می

لباسای خیسموعوض کردم و رفتم تو آشپزخونه تا چیزی واسه شام درست کنم. در یخچال رو باز کردم اما فقط 

 یک دونه تخم مرغ داخلش بود؛ خالیه خالی!

 مرغ رو درست کردم و برای آرشا بردم و به دروغ بهش گفتم که من سیرم تا اون غذاشو بخوره.همون تخم 

صبح زود از خواب بیدار شدم به سقف زرد رنگ خیره شدم همه قدرتمو تو رون پام ریختم و سرجام نشستم. 

 .دست و صورتمو شستم

 !شکم پر سروصدام یادم آورد که یخچال خالیه
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راه افتادم. تو راه نگاهی به داخل کیف چرم قدیمیم انداختم، کمی پول داشتم، اونم فقط چادرمو پوشیدم و به 

 !برای زنده موندن

چند تا نون خریدم و از سوپری سر کوچه هم یک بسته پنیر گرفتم تا حداقل از گرسنگی نمیریم. آرشا پنیر 

 !دوست داره

هاشو از هم باز کرده نگاهم به شلوار کردی سر کوچه که رسیدم پسر عفت خانوم رو دیدم که نشسته زانو

 !مشکیش بود، چه قدر کثیفه

 !جوییدچرخوند، آدامس تو دهنش هم به شکل بدی میای رنگ هم دور انگشتش مییک زنجیر نقره 

 صداشو شنیدم: م کهخورد، نگاهم رو ازش گرفتحالم داشت از قیافش بهم می پوووف...

 ن وقت صبح؟کجا بودی ای! به به آیه خانوم -

 با مشخص شه. یممحل نذاشتم و رد شدم که چادرم از پشت کشیده شد و باعث شد موهای لختم از زیر روسر

 !نزن دست بیرون کشیدم: به مناز بین مشتش خشم به سمتش چرخیدم و محکم چادرمو 

 خندید: تو که با همه راه میای با ماهم راه بیا دیگه.

فوری در رو  ،تا رسیدم به خونه در رو باز کردم و رفتم تو، کردم م رو بهششتپ ازش گرفتم و م روعصبانی نگاه

 .بهم کوبیدم و پشت در نشستم

 !عوضی انگار مفتش محله ؟خواد دست از سر من بردارهکی می

 

سر سفره و رفتم تا آرشا رو صدا بردم بلند شدم و چادرم رو درآوردم و رفتم داخل. چایی دم کردم و با نون پنیر 

 .کنم

 .مردیمکردم از گرسنگی میگه کار پیدا نمیاپولمم تموم شده بود و ی ته مونده، رفتم دنبال کارباید سریع می

 .آهی کشیدم و بازوی آرشا رو گرفتم و تکونش دادم

گیری خودم باهاشون بازی آرشا خواب آلود سر سفره نشست: آبجی امروز اسباب بازی هامو از اون پسره پس می

 کنم؟
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 و گفتم: خودمو با قالب پنیر مشغول کردم .شدحتی از یک بچه هم به خاطر دروغم شرمم می

آره قربونت برم صبحونه بخور ببرمت خونه مرضیه خانوم با حسین بازی کنی تا من برم اسباب بازیاتو پس  -

 .بگیرم

ام رو با شلوار و مقعنه و چادر مانتوی مشکی کهنهبعد از اینکه صبحانمون رو خوردیم، بلند شدم که حاضر بشم. 

 .دست آرشا رو گرفتم و بردم خونه مرضیه خانومتن کردم و 

 فتادم.بعد از سفارشات الزم خداحافظی کردم و به راهم ا

چندتا روزنامه خریدم ، ی روزنامه فروشی رسیدمگذشتم تا به دکهها میرفتم و از کنا ماشینتو خیابون پیاده می

 .بود رو دادم به صاحب دکه که ته کیفم یو پول

 .روزنامه رو روی پاهام گزاشتمو به طرف پارک راه افتادم و گوشه ای روی نیمکت نشستم  

خورد رو با خودکار تیک گشتم. چند آگهی که بیشتر به شرایطم میگشتم و میها میی نیازمندیتوی صفحه

 .ره اولین آگهی رو گرفتموردم و شماآبیرون از کیفم ام رو تلفن ساده و شکسته. زدم

 م.سال؟ الو -

 ؟بفرمایید،سالم -

 .ببخشید بابت آگهیتون زنگ زدم -

 سابقه کار داری گلم؟ -

 .سابقه کار ندارم ولی کارم خوبه من به کار احتیاج دارم -

 .نه گلم باید سابقه کار داشته باشی -

 .خواستنکار میسابقه  گوشی رو قطع کرد. تک به تک به همشون زنگ زدم اما همه

 خه مگه مردم به دنیا میان سابقه کار دارن؟آ. گرفتاشک هام رو گونه هام راه 

خواست از خیابون رد شه و سبدی زدم. پیرزنی رو دیدم که میاز جا بلند شدم و بی هدف تو خیابون پرسه می

 .هم دستش بود

 .از خیابون ردش کردم رفتم کمکش و سبد رو از دستش گرفتم با اون دستمم دستشو گرفتم و

 .تا در خونش بردمش وقتی رسیدیم گفت خیر ببینی دخترم. ایشاهلل هر چی از خدا میخوای بهت بده
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درخواست رو رد تشکر کردم و اومدم برم که گفت: کجا میری دخترم بیا داخل یه چای بخور من تنهام. هرچی 

 .موفق شد من رو ببره خونشآخر اصرار کرد و کردم، 

 !لوکس و گرون یبا وسایل ،اخل شدیم از بزرگی اون خونه چشام اندازه توپ فوتبال شده بود. بزرگوقتی د

کنارم  با یک سینی شربت از آشپزخونه اومد بیرون و؛ اون خانم هم نگاهم به در و دیوار بود و روی مبل نشستم

 .نشست

 تشکر کردم و گفتم:ای که گذشت، چند دقیقه

 .زحمت رو کم کنم باید برم برادرم تنهاست خب حاج خانوم من دیگه -

زنی تا از تنهایی در کنی هم با من حرف میمن تنهام چند دقیقه بشین کنارم هم خستگی در می کجا مادر -

 .بیام

 .لبخندی زدم و کمی از شربتم رو خوردم. از خنکی شربت تموم تنم سرحال شد

 ؟ساکتی خب از زندگیت بگو دخترم چرا -

 .خه؟ زندگی من چیزی برای تعریف کردن ندارهآگم گفتم: چی ب

 سش کرد.شه حشده که اینقدر تو چشات غمه؟ می چی -

 .ام رو براش تعریف کردملبخند تلخی زدم و بعد از کشیدن نفسی عمیق داستان تلخ زندگی

از . از اشک بودشد و وقتی حرفام تموم شد صورتم خیس گفتم اون زن ناراحت میام میباهر کلمه که از زندگی

 .یادآوری تموم خاطرات تلخ و شیرینی که گریبانم رو گرفته بودند

 ...ی غرییهچه کلمه! بوی مادرم رو زیر بینیم احساس کردم. مادر، نفس عمیقی کشیدم ،پیرزن بغلم کرد

 .از بچگی رنگ مادر به خودم ندیدم

 شه؟صه نخور عزیزم. تو از پس مشکالت برمیای. برادرت چند سالغ -

 .سالشهچهار  -

 تو خونه.دق کردم  ،منم تنها نباشم، امشب اینجا باشین تابرو برادرت رو بیار  -

 نه حاج خانوم مزاحم شما شدم به اندازه کافی. -

 .کلی کار دارم ،: ممنون که به حرفام گوش دادید من دیگه برمادامه دادم ازجا بلند شدم و
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پوشیدم که پیرزنه اومد و دیدم که یک دم در داشتم کفش هامو میهرچی اصرار کرد که بمونم قبول نکردم 

 .پاکت دستشه

 .خواد بخرچی می پاکت رو جلوم گرفت و گفت: بیا دخترم این رو بگیر و برای داداشت هر

 !پاکت رو پس زدم و عصبی گفتم: ممنون حاج خانوم اما من گدا نیستم. با اجازه

صدقه نیست یه هدیه است از طرف من  م،م رو گرفت: نه مادر ناراحت نشو ازدر رو باز کردم و اومدم برم که دست

 .برای برادرت

 .کادو بدیدبهمون ممنون اما شما با ما نسبتی ندارید که  -

 .شت تو کیفم. از شرم سرم پایین بود. بعد از تشکر از اون خونه زدم بیرونذابه زور پاکت رو گ

 .نارم رد شد و باعث شد کمی آب گل آلود رو لباسم بپاشهرفتم که ماشینی از کتو پیاده رو می

 شه؟بینی آدم داره رد میبلند گفتم: مگه کوری نمی

بی اعتنا به حرفم گازش رو گرفت و رفت. با چندش نگاهی به لباسم انداختم و دستمالی از جیبم در اوردم و 

 .سعی کردم کمی تمیزش کنم تا به خونه برسم

هایی کهنه و رنگ و رو رفته که حاال به لطف یک دند. حتماً قیافم خنده دار شده بود. لباسکرمردم نگاه بهم می

 خندیدندنفر گلی هم شده بود. واقعاً بایدم به ریشم می

 .ماشینی کنارم توقف کرد و صدای مردی اومد: بیا باال برسونیمت. لباسم رو تمیز کردم و به راهم ادامه دادم

 .و به سمت یک مسیر دیگه کج کردم که باز هم دنبالم اومدنداعتنا نکردم و راهم ر

 .صبر کن جوجو بیا باال شب درخدمت باشیم -

 .گفتم: گمشو عوضی

 .دیم بهت بدنگذرهتو حرف زدنم بلدی؟ با زبون خوش بیا باال. قول می عه -

سرعت قدم برداشتنم درد  که بیشتر حالت دویدن بود تا راه رفتن. پهلوم به خاطرجوری قدم هامو تندتر کردم 

 .کردمی

 .ومدناها ول کن من نبودند و دنبالم میونولی ا



 

WWW.GHALAM-SIAH.COM 7 

 

 شیرینی گناه
زد با دو رفتم طرفش و لباسش رو کشیدم که با خشم نگاهی بهم پسری رو دیدم که داشت با تلفنش حرف می

 کرد و گفت: چته خانوم؟ با لباس من چیکار داری؟

 ؟دشه کمکم کنیگفتم: اون ماشین مزاحمم شدن می

 .موبایلش رو قطع کرد و رفت سمت اون ماشین

 شی؟ مگه خودتون ناموس ندارین؟رای چی مزاحم ناموس مردم میب -

 به تو چه جوجه فوکلی تو رو سننه تو چیکارشی؟ -

 .کارشم پسره در ماشین رو باز کرد و اون مزاحمه رو کشید بیرون و گفت: االن نشون میدم چی

 !خوردن ولی اونا دو نفر بودنزدن هم میفری افتادن به جون اون پسره. هم مین شد و دوپیاده راننده هم 

 .کننشون شروع کردم به جیغ کشیدن و همه دورمون جمع شدن و سعی کردن از هم جدا

 .منم روی جدول نشستم و به اشکام اجازه باریدن دادم

 گفتن:می هامبعضیرومم کنن و آچند تا خانوم دورم و گرفتن و سعی داشتن با حرفهاشون 

 !گه اون چراغ سبز به پسرای مردم نشون نده که اونا نمیان سمتشاکرم از خود درخته  -

ومد. رفتم اخون می از دماغشداشت ها سوار ماشین شدن و با سرعت از اونجا دور شدن. اون پسره هم مزاحم

 .سمتش و دستمالی بهش دادم تشکر کرد و گرفت و خون بینیش رو پاک کرد

 خواید بریم بیمارستان؟خوام که شما رو تو دردسر انداختم خیلی ببخشید. میگفتم: معذرت می

 !یه*اش*ه من حالم خوبه. شمام از این به بعد تنها تو خیابون پرسه نزنید این شهر پر از آدمای لن -

 .ازم دور شد اون بازم تشکر کردم از کمکش و

 .خواست و من پولی نداشتم برای خریدشتادم که اسباب بازیی مییهو یاد آرشا افروز، های خسته از تنش

دونم قسمتم چیه خدا ولی پولی افتادم که اون خانومه بهم داده بود نگاهی به آسمون کردم و گفتم: نمی عد یادی

 !حکمتت رو شکر

 .ونه رفتماسباب بازی فروشی یک ماشین کنترلی و چندتا عروسک پسرونه خریدم و با تاکسی به سمت خ تو

 .شتم تو اتاق آرشاذاکلید انداختم و در رو باز کردم با پا در رو بستم و اسباب بازی هارو گ
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 .خونه مرفتم در خونه مرضیه خانوم و آرشا رو آورد

 بغ کرده و ناراحت بهم نگاه کرد و گفت: خیلی بدی. اسباب بازی هامو  پس نگرفتی حاال من با چی بازی کنم؟

ی حسین بازی کن تا من فردا برم برات بخرم باشه داداش نم گناه داشت. تو فعالً با دوچرخهگفتم: ببخشید او

 خوشکلم؟

 خوام و رفت تو اتاق و در رو بست.با قهر گفت: نمی

 .تو افکارم غرق بودم که یهو در اتاق باز شد و آرشا با جیغ پرید بغلم .کردم گناه دارهاش اذیتش نمیک

 .بوسیدنم خندیدم و شروع کرد به

*** 

 .ومداآرشا سرما خورده بود تب کرده بود. هرکار کردم تبش پایین نمی

 .شستم ولی فایده نداشتشتم رو پیشونیش. پاهاشو با آب ذادستمال خیس کردم و گ

ش بود. ترسیدم که خدایی نکرده تشنج کنه. سریع لباس پوشیدم و چادرم رو سر کردم. آرشا یتنش مثل کوره آت

 .تام بغل کردم و از خونه بیرون زدمرو رو دس

 رفتم.کرد و من قربونش صدقش میداشت نآله می

 .«گه فراموشم نکردی کمکم کن داداشم طوریش نباشهاخدایا »

 .تاکسی گرفتم و گفتم به طرف بیمارستان بره

 .تم تو بیمارستانسریع کرایه رو حساب کردم و آرشا رو بغل کردم و با دو رف، ترین بیمارستان نگه داشتنزدیک

 بلند گفتم دکتر کجآاااست؟

 شده خانوم؟پرستاری به سمتم اومد و گفت: چی

 .کنم کمکم کنیدگفتم: داداشم تبش قطع نمیشه خواهش می

 برانکارد آوردن و آرشا رو گذاشتن روش و بردن تو اتاق دکتر

معاینه کرد گفت باید بستری شه تا  دنبالش رفتم و گوشه اتاق ایستادم. دکتر چند تا سؤال پرسید و آرشا رو

 چندتا آزمایش ازش بگیریم و هم بتونیم تبش رو کنترل کنیم
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رفتم تو نمازخونه و سر سجاده دعا کردم برای آرشا و اینکه خدا عاقبتمون رو بخیر کنه و فراموشم نکنه. تنهایی 

 .کم آوردم دیگه نمیتونم بار این زندگی رو به دوش بکشم

 .سالمه و هنوز جوونم و برای پخته شدنم زوده 20فقط  مگه چند سالمه؟

داشتم تا به اتاق آرشا رسیدم. در اتاق رو باز کردم رو تختش خوابیده بود نزدیکش تو راهرو آهسته قدم بر می

 .رفتم و روی صندلی کنار تخت نشستم. دستای کوچیکش رو تو دست گرفتم

 شونیش رو بوسیدم و سرمو رو تخت گزاشتمروی دستاش بوسه ای زدم. سرم بهش وصل بود. پی

 ...چشام گرم شده بود که در اتاق باز شد و پرستار با چند برگه آزمایش وارد شد

 :دانیار

توی مهمونی بودم و صدای موزیک بلند بود. گیالسم دستم بود یک نفس سر کشیدم تلخیش زهر خندی روی 

 .لبم آورد

 .نها ایستادی بیا بریم برقصیم از اول مهمونی چشمم به توئهدختری به سمتم اومد و گفت: چرا اینجا ت

درخواستشو قبول کردم و دست تو دست روی سن رفتیم. پر از رقصنده بود ماهم به جمعشون پیوستیم. موزیک 

 .شدآرومی پخش می

دست اون دختر رو گرفتم دست دیگشو روی شونم گذاشت. منم اون یکی دستم رو روی کمرش گذاشتم و به 

 .خوردیمخودم نزدیکش کردم. نرم و ریز باهم تکون می

 .دادخورد و حسی رو در وجودم قلقلک میهای سرخش رو نزدیک گوشم آورد که حرارتش به گردنم میب*ل

 اسمت چیه خوشکله؟ -

 دانیار. تو اسمت چیه خانم زیبا؟ -

 .من اسمم سهیال -

سالن رفتیم وسط راه دو لیوان هم مشروب برداشت و در بعد از اتمام رقص دستم رو گرفت و باهم به انتهای 

 .انتهای سالن ایستادیم و لیوان هامون رو به هم زدیم

تا آخر مشروبم رو خوردم سرم . بود و دستم رو کمرشش رو خورد منم نگاهم بهمحتوای لیوانش با خنده و ناز 

 .کردبای سرخش وسوسم می*داغ بود و ل
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 شیم؟ انگشتش تا روی گلوم ادامش داد و گفت: باهم دوست دستی به ته ریشم کشید و با

 .شتم دیگه نتونستم مقاومت کنمذاگفتم: اره... دستمو رو صورتش گ

اشتم و نرم و آروم بوسیدم. اونم بدنش رو چسبوند ذبای سرخش گ*بام رو روی ل*صورتش رو کشیدم جلو و ل

 .یک کرد*حر*بام من رو بیش تر ت*دن ل*ور*دن و خـ*وسی*بهم و با ب

باش جدا کردم و دستش رو گرفتم به انتهایی ترین اتاق رفتم. داخل اتاق شدیم جفتمون چشامون *بامو از ل*ل

های لباسم برد و اون ها رو دونه به خمار و تب دار بود در رو بستم که دیدم سهیال دستش رو به سمت دکمه

 .کرددونه و با عشوه باز می

دیم همدیگرو به سمت تخت *وسی*بتنم بیرون آورد در حین اینکه می باسمو ازاشتم لذباش گ*بامو رو ل*ل

 ...ش*و*خواب رفتیم خودش رو پرت کرد رو تخت منم خودمو انداختم ر

ی مردونه ی من فعال تر. زیپ زه*کرد و غریاله می*ه و ن*وسیدن همه جاش و اونم آ*شروع کردم به ب

 .هاش پایین کشیدم *هن *ی*س لباسش رو باز کردم و لباسش رو تا زیر

کرد و انگشتش رو تو کشیدم و اون هم دست تو موهام میزبونم رو دور س. ی. ن. ه. های گرد و سفیدش می

 .چرخونددهنش می

گیم سفت شده بود از روش بلند شدم که اونم بلند شد و نشست جلوی پام و زیپ شلوارم رو باز کرد. *مردون

 .زدمیعطش وجودم از درون آتیشم 

لمون فضای اتاق رو پر کرده بود که در اتاق باز شد و یه نفر مست تلو تلو *ه و نا*تو اوج لذت جسمی بودیم و آ

 .کردخوران داشت میومد جلو و خمار نگاه به وضعیت من و سهیال می

 .ی فعال شدم بود گفتم: برو بیرون مردکزه*های سهیال برقی زد. با صدای خشداری که از غریچشم

ی اون مردک مست رو بگیرم که صدای آژیر ی سهیال پاشدم و شلوارم رو سریع پام کردم. رفتم تا یقه*از رو

 .پلیس تو فضای باغ پیچید

ها به داخل خونه اومدند و من به هر سختی که ها به سمت در پشتی رفتم. پلیسبا دو لباس تنم کردم و از پله

 .ماشینم شدم و به سمت خونه رفتمبود از اون مهلکه فرار کردم و سوار 
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 آیه:

دو روزی بود که حال آرشا بهتر شده بود و آزمایشاتش هم مشکلی نداشت. باید تا چند روز آینده کار پیدا 

 .شدیم. کفش هام پاره شده بود و دیگه قابل استفاده نبودکردم وگرنه از گرسنگی هالک میمی

وادم تنگ شده بود دلم برای خواهر کوچیکم تنگ شده بود خیلی نشستم سر سجاده و گریه کردم دلم برای خان

 .سنش کم بود برای پر پر شدن

 .رسیدندام میغلتیدند و به زیر چانهدونه های درشت اشک رو گونه هام می

 کنی؟آبجی داری گریه می -

م: نه عزیزکم گریه نگاهی به سمت راستم انداختم که دیدم آرشا زل زده به صورتم بینیمو باال کشیدم و گفت

 کنمنمی

 اومد جلو و دست کوچیکشو رو ردهای اشک کشید و گفت: پس چرا صورتت خیسه؟

 گفتم: وضو گرفتم صورتم رو خشک نکردم تو کجا بودی ناقال؟

خواست اسباب بازیامو بگیره ولی من ندادم بهش اخه خیلی نو و کردم همش میمن داشتم با حسین بازی می -

 .خرابشون کنه ترسمقشنگن می

 .خرمگفتم: کار خوبی کردی داداشی. باهم بازی کنین ولی دعوا نکنین دلشم نشکن من برات بهترشو می

 .با ذوق بچگونه ای خندید. لپشو بوسیدم بلند شدم تا به دنبال کار برم

 !ها و هیچ و هیچ و هیچباز هم روزنامه و نیازمندی

ولی قبولم نکردند چون مجرد بودم و اینکه به خاطر سر و وضعم بهم خواستند که رفتم چند جا پرستار بچه می

 .کردنداعتماد نمی

 .با ناامیدی اومدم روزنامه رو بیاندازم دور که آگهی نیاز به منشی رو دیدم. سریع شماره رو گرفتم و صحبت کردم

 !د یا نهکنندفتر وکالت بود و نیاز به منشی داشت. یرار شد فردا برم تا ببینم قبول می

 رفتم به همون دفتر وکالت از در داخل شدم که دیدم منشی نشسته و گفت: بفرمایید خانوم؟

 .ببخشید برای آگهیتون اومدم دیروز تماس گرفته بودم. احمدی هستم -
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اها بله خانوم احمدی بفرمایید. نشستم رو تک مبلی که روبروی میز منشی بود که منشی گفت: آقای دادفر االن 

 .ف میارند با خودشون صحبت کنیدتشری

 .تشکر کوتاهی کردم و منتظر نشستم. منشی برام چای آورد زیر لبی ممنونی گفتم

یک ربع منتظر بودم که در دفتر باز شد و یک آقای کت و شلواری وارد شد. منشی از جاش بلند شد و سالم و 

 .خسته نباشید گفت نگاهی به چهره اون آقا انداختم

ردونه مرتب شده بود و چشای عسلی که زیادی شفاف و روشن بود. و با لباسی شیک و رسمی در موهایی که م

 .کل جذاب بود

 .سرم رو انداختم پایین که اومد نزدیک و گفت بفرمایید داخل و خودش به داخل اتاقش رفت

 بنشینید چرا ایستادید؟از جا بلند شدم و به داخل اتاق رفتم. سالم کردم و همونجا ایستادم که گفت: بفرمایید 

 .ممنونی گفتم و نشستم روی مبل و سرم رو به زیر انداختم

 خب بفرمایید که چقدر درس خوندید و اینکه تایپ کردن رو بلدید؟ -

گفتم: من لیسانس مهندسی معماری دارم ولی بیکار هستم. از تایپ هم که یک مقدار دستم کنده ولی با تمرین 

 .بران کنمکنم کاستی هامو جسعی می

 خوبه تا حاال جای دیگه هم منشی بودید؟-

 نه تا حاال هیچ جا سر کار نرفتم و به این کار احتیاج دارم. -

 .شدغم تو چشمم چیزی نبود که بشه پنهانش کرد هرکسی با نگاه مستقیم اون رو متوجه می

ن باقی شرایط رو بگم و فرمی رو جلوم گرفت و گفت: حواستون کجاست خانوم؟ این فرم رو پر کنید تا م

 .وظایفتون

 .عذر خواهی کردم و خودکار روی میز رو برداشتم و فرم رو پر کردم

کشید. دستم رو روش گزاشتم و آخ ریزی گفتم. دادفر زیر گردنم از دیشب تا حاال درد گرفته بود و شدید تیر می

 .چشمی نگاهم کرد ولی چیزی نگفت

 .سال 20رفت و نگاهی بهش انداخت و گفت: خیلی سنت کمه فرمی که پر کرده بودم رو مقابلش گ

 برای چی باید کار کنی؟
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هایی که سر گرسنه روی بالش گزاشتم یاد یتیم شدن من و آرشا. ها و درد هام افتادم یاد شبدوباره یاد بدبختی

 .ی این دردها خنجری شد تو چشمم و غبار اشک روی چشمم رو پوشاندهمه

 ....ی به چشمای اشکیم انداخت و دادفر مستأصل نگاه

 .دستمالی روبروم گرفت. تشکر کردم و اشکام رو پاک کردم و عذرخواهی کردم

 کنند؟دادفر: نیازه که خودت رو خالی کنی؟ چجوری تو این سن لیسانس گرفتی؟ خانوادت چرا کار نمی

من درسم خیلی خوب بود و از خندیدیم گفتم: خانوادم فوت شدند. وضع مالیمون متوسط بود خوش بودیم می

 .ها خوندمسال اول تا سوم راهنمایی رو جهشی به پیشنهاد معلم

همین زود وارد دانشگاه شدم و باعث شد که سریع لیسانس بگیرم اما بابام ورشکست شد و بعدم بخاطر  هواس

 .فشارهای عصبی و مشکالت زندگی معتاد شد

 .کنندکنند و خواهر کوچکم و مادر و پدرم فوت میت تصادف مییک روز که رفته بودند به روستا موقع برگش

ی متحرکم اشکام دوباره راه خودشون رو پیدا کردند و با گریه و بغض گفتم بعد رفتن اون ها منم رفتم انگار مرده

مجبور شدم دنبال کار بگردم گرسنگی و نجات جون برادرم و مشکالت نگذاشت که عزاداری کنم و در به در 

 .ی کمم کار ندادبآل یک لقمه نون بودم اما هرکجا که گشتم کسی با این سن و تجربهدن

دادفر: ببخشید که شما رو یاد گذشته انداختم. همینجا میتونی کار کنی به شرط اینکه کارت خوب باشه و 

 .کوتاهی و خطایی ازت نبینم

 .بهش اطمینان دادم و تشکر کردم

ی کوچه خیابون از فردا بیام سر کار. خوشحال بودم از اینکه دیگه نباید آواره از دفترش اکمدم بیرون. قرار شد

 .باشم

به سمت خونه حرکت کردم و در خونه که رسیدم باز هم جواد پسر عفت خانوم راهم رو سد کرد و گفت: خوب 

 گذره.کنی و کک کسی هم نمیواسه خودت تو خیابونا عیاشی می

 .ی بچه پولدارا قیافه نداریم اما به کارمون واردیماشیم درسته به اندازهبیا یک روزم ما در خدمتتون ب
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دستمو باال آوردم و با تموم قدرت کوبیدم تو دهنش و تو صورتش تف انداختم و وارد خونه شدم. در رو کوبیدم 

 .به هم آرشا خونه نبود

 .ا از خونه ی مرضیه خانوم اومدبرنج درست کردم و یکم مرغ هم دیروز خریده بودم اونا رو هم پختم. آرش

 .خورد بمیرم برا داداش کوچولوم که حتی درست غذا هم نتونسته بخورهکنار هم غذا خوردیم با ولع غذاشو می

 خورم؟کنی آبجی؟ خیلی بد میکردم که گفت: چرا اینجوری نگاه میبا ذوق به غذا خوردنش نگاه می

 .منم دلم خواست تو رو بخورم. روی موهاش بوسه ای زدم خوریگفتم: نه داداش گلم خیلی ناز غذا می

 .گفت خیلی باحاله کلی بازی کرده بود با وسایلشآرشا: کی میتونیم بریم شهر بازی؟ حسین دیروز رفته بود می

 .برمت پارک تو هم بازی کن. شهر بازی هم چند روز دیگه میریمه پسر خوبی باشی فردا میاگگفتم: 

 .آخ جون آخ جون خیلی عاشقتم آیه تو بهترین خواهر دنیایی پرید باال و گفت:

 

 ...چند ماه بعد

 :دانیار

ها مثل کردیم بعضیاشون با دوست دختراشون اومده بودند و بعضیبا رفیقام تو خونه بودیم و پاسور بازی می

 دنیل تنها

 .شم نمیادسهیال گفت: پاشین یک کاری کنیم من که حوصلم سر رفته از پاسور بازی هم خو

 .زنم تو رگها یک دست بازی میها پاشین برقصین منم با بچهگفتم: چیکار کنیم؟ شما و بقیه زوج

 .سهیال: نه دیگه پاشو دنی. اصالً بیاین جرئت یا حقیقت بازی کنیم

 .ها و بعضی از آقایون موافقت کردند و رأی بر این شد که پاسور تعطیل بشهی خانمهمه

ی هم آوردم و گذاشتم وسط. دنیل چرخوند که سرش افتاد به خودش و اون سمتش هم نشستیم و یک بطر

 .سمت سهیال

 ترسی؟سهیال حقیقت انتخاب کرد. دنیل با خباثت پرسید: از ابزار مردها می
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 !همه زدن زیر خنده و بلند گفتن اووو

 .ترسمیال خیلی رک و بدون خجالت گفت: بستگی داره طرف کی باشه. نه نمیسه

 .دوباره چرخوندن که سر بطری اومد طرف من و تهش به لیال

حقیقت انتخاب کرد و گفتم: تا حاال با چند نفر رابطه داشتی؟ نگاهی به مهرداد کرد و گفت: هیچ کس فقط با 

 .مهرداد

 .مهرداد هم با لبخند نگاهش کرد

 .دوباره چرخید و تهش به من افتاد سرش به سهیال. جرئت انتخاب کردم

 ...کردند یهو با چیزی که سهیال گفت وا رفتم به من و سهیال نگاه میهمه 

 .باید با یه دختر جلوی ما رابطه داشته باشی

 کنی؟ها چیه سر هم میوارفته گفتم: یعنی چی این چرت و پرت

تقصیر خودته زود ، کردن و گفتن: اره اره تو خودت جرئت انتخاب کردی پس مرد باشهمه متعجب نگاه می

 بول کن. ق

 .رابطه داشتن مشکل نداشتم ولی جلوی همه واقعاً فراتر از تحملم بود. عصابم از سهیال خورد بودا

 .سهیال: درضمن وحشیانه و خشن باشه نه به میل طرف

 .یه چشمک هم انداخت

 دهنو باز کردم که دنیل گفت.

ودتون بیاد؟ سهیال خانم یه چیز دنیل: خجالت بکشید. خودتون ناموس ندارین؟ خوشتون میاد این بال سر خ

 .دیگه بگو

کنی؟ همه حرفشو تأیید کردند و تا آخر بازی حواسم به ترسی دانیار؟ پس چرا جرئت انتخاب میعلی: می

 .شرطی بود که سهیال گذاشته بود

لبه ها که رفتند تو رخت خواب دراز کشیدم و تو ذهنم در جنگ بودم که انجامش بدم یا نه؟ شیطان بهم غبچه

 .کرد و تو ذهنم به وجدانم دهن کجی کردم

 .شم. پس تقصیر من نیسترسونم و خودم هم آروم میخوان منم اون ها رو به لذتشون میدخترها خودشون می
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 ...با افکار درهم خوابیدم

دم رفتم دستشویی و آبی به صورتم ز از خواب با صدای زنگ بیدار شدم و با چشمای بسته کلید اف اف رو زدم.

 .مسواک زدم و رفتم بیرون که دیدم

ها تو هال نشستن تا چشمشون به من افتاد همگی نیششون رو باز کردن و از پشتم سرک کشیدند و ی بچههمه

 گفتن سوژه کجاست؟

 ما اومدیم که فیلم خشن ببینیم. دمپاییمو از پام در آوردم و پرت کردم تو صورت مهرداد و گفتم:

 .ها یه شرط دیگه بذارینال شین بچهبیخی .خفه شو لطفاً -

سهیال اومد نزدیک و بغلم کرد. سهیال: نه دیگه عشقم باید عملیش کنی تو که ترسو نبودی. ماشاهلل تو رابطه هم 

 .که ماهری از هر مدلش

 .ام شمام خوش باشین با توهمات فانتزیتونسویچ ماشینم رو برداشتم و گفتم: من که رفتم دنبال کاره

 .منم باهات میام دانیار صبر کن مهرداد:

کردم و به مردم شهر سوار ماشین شدم. مهرداد هم بغل دستم نشست و حرکت کردم. تو خیابون ها رانندگی می

 کردم.نگاه می

 .مهرداد: خب بدو یک دختر پیدا کن که تا شب فقط وقت آری

 ما با یه دختر باشم؟کنید؟ یعنی چی که جلوی شگفتم: بس کن مهرداد شما فکر هیچی رو نمی

سری به معنای به من چه تکون داد. پووووف کالفه ای کشیدم و حرکت کردم. تو خیابون بودیم دختری ساده 

 .رفتکه از لباس هاش معلوم بود فقیره سر به زیر داشت تو پیاده رو می

 .آروم به دنبالش حرکت کردم و نزدیکش که رسیدم شیشه رو دادم پایین

 «میلیون ۴یک شب »بشنوه. طوری گفتم که 

 .دخترک نگاهی با تعجب بهم کرد ولی بی اعتنا دوباره به راهش ادامه داد

 ...گذشتتوقف کردم. مطمئن بودم که برمیگرده. هیچ کس از این پول نمی
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کردم. نگاهی بهم کرد نگاهی که دلم رو لرزوند ولی پای آبرو در میون بود و باید هر طور که شده اجراش می

 .اند که درون خودمم غوغا بودبم

آدرس خونم رو روی برگه ای نوشتم و ماشین رو کنار پاش توقف کردم برگه رو به دستش دادم و گفتم: آگه 

 واحتیاج به این پول داشتی شب بیا به این آدرس

 ...گاز دادم به ماشین و رفتم

 :آیه

 ...آرشا سرطان داشت و من نمیتونستم کاری براش انجام بدم

 .خواست من جای برادر کوچکم این درد رو داشتمگرفت دلم میرم داشت آتیش میجیگ

 خدایا مگه آرشا چند سالش بود برای کشیدن این همه درد و بدبختی؟

 .کردممن چندسالم بود؟ چجوری این یک مشکل رو حل می

پول داشتم و نه آخر ماه بود شد و من نه تا حاال یک بار شیمی درمانی شده بود اما فردا باید شیمی درمانی می

 .که حقوق بگیرم

ریختم زدم و برای بی کسیم اشک میهرچند با حقوق هم باز سه میلیون الزم داشتم... توی خیابون قدم می

 .خوردحالم از این شهر بهم می

و  این شهر، بخاطر پول نداشتن باید گرسنگی بخوریم سختی بکشیم اشک بریزیم، که خانوادم رو ازم گرفت

 .آدماش پدر رو ازم گرفتن

ی ماشینی حس کردم که کنارم توقف کرد نگاهی کردم که دو پسر رو دیدم اونی که پشت فرمون بود و چهره

 .زیبا و دلنشینی داشت نگاهم کرد و گفت: یک شب چهار میلیون

 ...اول متوجه منظورش نشدم اما یهو فهمیدم قضیه از چه قراره و چشام گرد شد 

 کردند؟ارت دختر را قیمت گذاری می*ارزید؟ بکتر فقط چهارمیلیون میتن یک دخ

اشک از چشمم روان شد و  ارتم*من به این پول احتیاج داشتم اما تنها داراییم از این دنیا فقط برادرم بود و بک

 ...قلبم فشرده تر و دردمند تر
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نزدیک تر آمد و برگه ای را به  ...نبود. اما کردم؟ چاره ای همیعنی برای درمان و برای پول باید خودفروشی می

 .دستم داد و گفت اگر موافقم به این آدرس بروم

 ...های باالی تهران بودآدرس را نگاهی کردم از یکی از محله

شدم؟ آن هم با کسی که محرم ی سفید زن میخرند؟ من دختر بودم و باید با شناسنامهارت نیز می*با پول بک

 شد؟هایم میترانگینبود و قاتل دخ

 .هایی افتاده به خونه برگشتم و به آدرس زل زدم و اشکام راه خودشون رو پیدا کردنبا شانه

 ...مردد بودم و به پول احتیاج داشتم برای درمان آرشا

از کلی فکر و گریه و گله از خدا تصمیمم رو گرفتم. لباس هام رو پوشیدم و تصمیم گرفتم که از خودم  دبع

 .تا حال آرشا خوب شه بگذرم

 ،رای زندگیبمن که فرصتی برای زندگی نداشتم الاقل حق زندگی رو از آرشا نگیرم. اون هنوز امیدها داشت 

 .هنوز بچه بود برای مردن و پر پر شدن

فهمیدم تو حال خودم بودم فقط صدای فقط فهمیدم که سوار تاکسی شدم... هیچ چی از دنیای اطراف نمی

 وسی رو فهمیدم که گفت: رسیدیم دختر جانی تاکراننده

این خونه قراره قتلگاه  .کرایه را حساب کردم و پیاده شدم. به خونه ی ویالیی و زیبای روبه روم زل زدم

 دخترانگیم باشه؟

 د.لرزیدست و پام شرو به لرزش کرد. تموم اندام هام می

 .در باز شد زنگ در رو فشردم و

 .بزرگ اون خونه شدم با پاهایی لرزان وارد حیاط

 .حیاطی که با اینکه زیبا بود اما در نظر من منفورترین حیاط بود و از نگاه بهش خودداری کردم

 .در باز شد و قامت اون مردی که اون پیشنهاد رو داده بود نمایان شد

 .ترسیدم اما چهرش مهربون بود برخالف روح و سرشت شیطانیشازش می

 .گفت: سریع بیا باال
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 ...ها و باهم به داخل خونه که کم از قصر نداشتم باال از پلهرفت

 از اون قصر منفور که بگذریم به صحنه ای برخوردم که کپ کردم

 اون من رو کجا آورده بود؟

گذاشت خیلی بی قید و راحت در ستگی هاشونو به نمایش می*هایی که برجپنج تا پسر و شش تا دختر با لباس

 .دنکنار پسرها نشسته بو

 ام فرو کرده بودم و از حرص و عصبانیت پر بودم.سرم رو تو یقه

 ناشناس: بشین چرا مثل اجل معلق ایستادی؟ 

 .آروم و ترسیده روی مبلی نزدیک در نشستم

 .همه با پوزخند بهم خیره شده بودند و سالمی از تمسخر کردند

 .ژه پیدا کردنتیکی از دخترا گفت: اوه دنی چشم بازار رو کور کردی با این سو

 .دیکی از پسرا: ما فقط خواستیم ک شرط اجرا شه. همراه باهم خندیدن

 .زنگ آیفون به صدا در اومد. چه بالیی قراره سرم بیارن؟ خدایا غلط کردم از اومدن به اینجا

قم هم از صاحب خونه در ررو باز کرد و بعد از چند دقیقه در باز شد و با ورود کسی که به داخل اومد آخرین رم

 !تنم خارج شد

 .دنیل دادفر

 ...خدایا چرا اون؟ اینجا چه خبره؟ اون با تعجب به من خیره شده بود و من هم با تعجب و خجالت به اون

 کنی خانوم احمدی؟تو اینجا چیکار می -

 .بالکنت گفتم: من ... م.. من و اشکام شروع به باریدن کرد

 .ین هم برباد رفتآبروم فقط جلوی رئیسم نرفته بود که ا

 کنه؟دانیار الاقل تو بگو اینجا چه خبره؟ این خانوم اینجا چیکار میم؟ ٵبا تو -

 .دانیار: واست توضیح میدم. ایشونم با پای خودش اینجاست برای همون شرط بندی
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اج ؟ بر سر من شرط بسته بودند؟ درونم خورد و آشفته بود. هه چه راحت با پول همه چیزم را به تار!!چی

 .بردندمی

 .با صدای تحلیل رفته ای گفتم: من پشیمون شدم. اینجا چه خبره؟ بگذارید برم داداشم بیمارستانه

 .خکوب شدمهای آروم به سمت در خروجی رفتم که با صدای دانیار میبا قدم

م و کارت رو بهت قولمون چی پس؟ وقتی پاتو اینجا گذاشتی بدون برگشت نداری. االنم برو تو اتاق باال تا بیا -

 .بگم

 دادفر: اون هیچ کجا نمیاد. این مسخره بازی رو هم جمع کنید. همه جرئتت رو دیدند آقای به اصطالح مرد

دانیار: تو دخالت نکن دنیل. یه حرف زدم باید پاش وایسم در ضمن این خانوم خودش اینکاره است وگرنه اینجا 

 .نمیومد

 .کرد و من رو کشون کشون تا اتاق باال برددستم رو گرفت هرچی تقال کردم ولم ن

 .در اتاق رو باز کرد و من رو به داخل هل داد

 .رسید جلوم گرفتاومد تو اتاق و از توی کمد یکدست لباس که پارچه اس به زور به نیم متر می

 .روع کنی بی روحت رو درست کن و بعد بیا پایین کارت رو شاینو بپوش و با وسایل روی میز اون قیافه -

 صدای خورد شدن قلبم رو شنیدم. من تن به این کثافط کاری بدم؟

زود باش پایین منتظرم. بزار به جفتمون خوش بگذره نه که با تن و بدن کبود و درد بخوای بری و نتونی جون 

 .برادرت رو نجات بدی

ا صدای دکتر مثل ناقوس های بدنم مشخص بود چند بار اومدم که پشیمون شم املباس رو پوشیدم تموم قسمت

 .شدمرگ تو سرم اکو می

عیفه و تحمل سرطان رو نداره. ظاهر شما دیر متوجه شدید هرچه زودتر باید شیمی درمانی ضبرادرتون بدنش "

 بشن و بعد هم پیوند

که  کردند. از خجالت سرخ شده و سر به زیر انداخته بودم. تنها کسیها پایین رفتم همه نگاهم میآروم از پله

 .کرد دادفر بودنگاهم نمی
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 .مرفترفتم. با چه رویی میدیگه از فردا سر کار نمی

 .دانیار اومد طرفم و من رو میون جمع برد

 .دیدندهمه مشتاق به ما زل زده بودند انگار فیلم سینمایی می

 .لیوان شرابی خورد ضبط رو روشن کرد و گفت: یاال برقص

 کنم؟ با تعجب گفتم: چ... چی.. چیکار

 .نشنیدی مگه دنی گفت برقصی هرچند مالی هم نیستی -

 .ی این دختره ی عوضی رو بجومخواست خرخرهدلم می

 .گفتم: اما من بلد نیستم برقصم. همه زدن زیر خنده

 .پسرها با نگاهی پر هوس بهم خیره شده بودند

شو گذاشت رو بدنم و صورتش رو آورد هایی خمار و تب دار... حرارت بدنش قابل لمس بود. دستادانیار با چشم

 نزدیک صورتم

 .سرم رو کشیدم عقب که با دستش سرم رو نگه داشت و صورتش رو روبه روی صورتم نگه داشت

 .وت بود. نفسش رو تو صورتم خالی کرد که داغ شدم از هرم نفس هاش*چشاش پر از شه

با خشونت تمام لبم رو دندون گرفت و با کردم که بام گذاشت و نرم بوسید هیچ حرکتی نمی*باشو رو ل*ل

 .ید*وس*بحرص و ولع می

 .زدندشوری خون رو تو دهنم حس کردم اما حالیش نبود. من رو پرت کرد رو زمین که همه دست می

 .خدایا نجاتم بده نگذار که دامنم لکه دار شه. تو رو به هرچه که دوست داری کمکم کن

 .ا داد گفت: بس کن دانیار دارم بهت هشدار میدماومد که لباسامو در بیاره دادفر ب

 .مگه ناموس ندارید شما... به خاطر خوشی خودتون این دختر رو بدبخت کنید -

اومد طرف دانیار و اون رو خیلی راحت از روم کنار زد دانیار هم چون مست بود زیاد توان نداشت. بلند شد و 

ت من رو گرفت و باعجله من رو به اتاق باال برد و با خشم گفت: دنیل دس اومد که با دادفر دست به یقه بشه که

 .سریع لباس کوفتیت رو بپوش بریم. منم برم پایین حساب اون نامردها رو برسم
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کرد اما ازش ممنون بودم که نجاتم داد. سریع لباسام رو پوشیدم و چادر هم سر کردم و صداشون دستم درد می

 .گفت: بی ناموسید مگه... اون چه گناهی کرده که باید تاوان هوس شما رو بدهمیشنیدم که دادفر با داد رو می

اش گفت: چجوری راضیت کرده که اینقدر سینه چاک میدی واسش؟ اون دختره ی همون دختره با صدای نکره

 .غربتی لیاقتش همینه

ته. دستم رو کشید و برد از دنیل مشتی تو دهن دختره زد و با غیظ اومد طرفم و گفت: به چی زل زدی یک ساع

 ساختمون بیرون

 .زدم از سرعت زیادنفس نفس می

 .در ماشینش رو باز کرد و با صدایی دورگه از داد گفت: بشین تو ماشین سریع

 .نمیدونم چرا اما اطاعت کردم و نشستم. خودش هم نشست پشت فرمون و پاشو رو گاز فشرد

ترسیدم و هم پر از بغض بودم. منتظر تلنگری تا پیچید هم می ها تو فضای خیابان خلوتصدای جیغ الستیک

 ...رودخونه ی همیشه در جریانم دوباره به جریان بیوفته

 .هنوز خشمگین بود نمیدونم از چی

اونقدر جسمت بی ارزشه؟ واسه چند  ی کثیفش بدی؟خواستی تن به خواستهواسه چی اومدی اینجا هان؟ می -

 اج کنی؟برگ کاغذ میخوای چیو حر

با بغض و صدایی ضعیف گفتم: مجبور بودم به پول احتیاج داشتم برادرم باید شیمی درمانی شه. از هیچ راهی 

 .نشد که پول جور کنم

کنی؟ حرمت این چادر رو حداقل نگه دار و آگه خواستی چرا به من نگفتی؟ تو مگه چادر سر نمیپول می  -

 نمیتونی از سر بندازش

ی صبرم لبریز بود بدون خجالت و با صدای بلند گریه کردم. گریه از سر بی من هم که سرانهزد و حرف حق می

 .کسیم که به جای مادرم باید یک مرد غریبه نصیحتم کنه

به جای پناه بردن به آغوش پدرم باید تهمت بشنوم و از غریبه حرف بخورم... برای برادرم که به خاطر بی کسی 

 .هبه این حال و روز افتاد
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برد اما هیچ نگفتم. دیگر آب از سر گذشته بود و پبش این وکیل عصبی دیگر آبرویی نمیدونم به کجا من رو می

 .نداشتم. تمام آبرویم امشب بر باد رفته بود

با صدایی آروم تر گفت: دیگه به هیچ چیز فکر نکن. امشب با من بیا به خونه ام فردا باهم به بیمارستان میریم و 

 .دیمادرت رو انجام میکارای بر

 .ترسیده گفتم: من خودم خونه دارم الزم نیست به شما زحمت بدم

نه باهات حرف دارم. در ضمن توی اون خونه و تنها همیشه خطرناکه اونم واسه یک دختر جوان که هیچ راه  -

 .دفاعی هم نداره

ی که امشب از چنگال هوسش نجات تسلیم شدم ولی باز هم ترس داشتم از اینکه این هم پسره از قماش همون

 .پیدا کرده بودم

 .جلوی یک خونه با نمای سنتی اما بزرگ ایستاد. پیاده شد و اومد سمت من

 .اینجا معذبم. شه برم خونه؟ من عادت دارم به تنها بودندر سمت من رو باز کرد شرمنده پیاده شدم و گفتم: می

 .کنند و هیچ خطری تهدیدت نمیکنههم با من زندگی می من کاری باهات ندارم درضمن مادرم و خواهرم -

 .فردا هم که قراره بریم بیمارستان پس نه خودت رو خسته کن و نه زبون من رو به کار بگیر

شاید چون ، دادم؟ یجور اعتماد غیر قابل باوری داشتم بهشچرا در مقابل حرفاش هیچ حرکتی نشون نمی

 .مردونگی کرد و نجاتم داد

کرد. ازش ممنون گه دادفر نبود چه بالیی ممکن بود به سرم بیاد مو بر تنم سیخ میان به اینکه امشب فکر کرد

 .بودم که باعث شده بود خیابونی نشم و خراب نشدم

 .زنگ در رو فشرد

 .صدای زنی اومد که گفت: بفرمایید داخل آقا دنیل

 .دنیل چه اسم قشنگی. واقعاً هم بهش میومد

 .ه به شونش از حیاط پر از گل و گیاهشون عبور کردیم. بوی گل فضای خونه رو پر کرده بوددر باز شد و شون

 .داخل خونه که شدیم با فضایی سنتی برخوردم که در عین گران قیمت بودن بسیار زیبا و چشمگیر بود
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 .دادفضای این خونه بهم آرامش می

عصا و چهره ای مهربون از اتاق اومد بیرون و نگاهی بهم دنیل: مامان خانوم. سرورم بیا که مهمون داریم. زنی با 

 انداخت

 اومد سمت دنیل و گفت: ایشون کیه؟ دنیل از کی تاحاال دختر باز شدی؟

ها چیه عزیزم. این خانوم منشی دفترمه و برادرشون تو بیمارستانه و ایشون امشب مهمون دنیل: این حرف

 .ماست

 .مدی بنشینمادر دنیل: بشین دخترم خیلی خوش او

 ق.دنیل: مامان شما همراه من بیا داخل اتا

مردم از حس مزاحم ی هال نشستم و دنیل به همراه مادرش به اتاق رفتند.... داشتم میمن روی مبل تکی گوشه

 ..کربودن که گریبان گیرم شده بود و بهم دهن کجی می

رداشتم و تشکر کردم تعظیمی کرد و رفت داخل ب خانومی با لباس خدمتکاری اومد و لیوان شربتی مقابلم گرفت.

 .آشپزخونه

 م.شربت خنک رو برداشتم و جرعه جرعه اون رو نوشیدم و همرده با اون بغضم رو فرو داد

مادر دنیل از اتاق اومد بیرون.. اومد کنارم رو مبل دو نفره نشست و گفت: خوبی دخترم؟ بابت رفتارم معذرت 

 .کردممیخوام نباید قضاوت می

کرد ببخشید که مزاحم گفتم: ممنون حاج خانوم. حق داشتید هر کسی هم جای شما بود همین فکر رو می

 .شدم. خیلی به آقای دادفر اصرار کردم که برم خونه ی خودم

 .کنمولی ایشون اصرار کردند که بیام اینجا... فردا زحمتم رو کم می

 .شه دنیل خیلی ازت تعریف کردخوب میمادر دنیل: مراحمی مادر. ایشاهلل حال داداشت هم 

 .گفتم: ایشون لطف دارند

 .بارید با سر و صدا اومد داخلدر هال باز شد و صدای یک دختری زیبا که از قیافش شیطنت می

 .دنیل داداش بیا که قاتل پولت اومده .آی اهل خووونه کجایییین بیاین که دردونه دخترتون اومده -
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زن جدیده داداش دنیله؟ چه  !!!چشش افتاد به من و اول تعجب کرد و بعد گفت: عه میون داد و بیداد کردنش

 .بی خبر عروس آوردین ها چند ساعت خونه نبود

 .بینی مهمون داریمزنی مادر نمیمادر دنیل: بس کن دنیا یک بند حرف می

 دنیل از اتاق اومد بیرون و گفت: سالم جیرجیرک کمتر جیر جیر کن با اون صدات

 .نیا: سالم خان داداش. یکی طلبت بعداً دارم واستد

 .اومد طرفم و گفت: سالم مژه خوبی؟ خوش اومدی

 از تشبیهی که کرده بود خندیدم و دوستانه دستش رو فشردم و گفتم: سالم. ممنون

 .گذارمنشست کنارم که مادرش گفت: من برم بخوابم شما جوونا رو تنها می

 .کن خونه ی خودته مادر اینجا راحت باش دخترم انگار

 .چشامو بستم و باز کردم و با آرامش و قدردانی گفتم: چشم حاج خانوم ممنون

ی منم باالی ی کم جمعیت اما دوستانه و شادی بودند.... یک لحظه در دلم گفتم: کاش خانوادهچقدر خانواده

 .سرم بودن شاید االن اینجا نبودم تا محبت از غریبه ببینم

رشا تنگ شده بود.... کاش زود بگذره و فردا بشه. پول رو چکار کنم؟ خدایا خودت برسون. من که دلم برای آ

 حرکت کردم حال وقت برکتت نشده؟

 دنیا: اسمت چیه؟

 آیه هستم. دنیا: اسم منم که میدونی -

 .ترکمکنی؟ دارم از فوضولی میراستی تو اینجا چیکار می

داشتم که داداش شما لطف کردند و کمک کردند و امشبم قراره اینجا من منشی دفتر داداشتونم. یک مشکلی +

 .باشم تا فردا برم بیمارستان برادرم منتظرمه

 .دستمو گرفت و گفت: من که حس کنجکاویم ارضا نشد پاشو بریم اتاق من تا همه چی رو واسم توضیح بدی

 ...با لبخند من رو برد به اتاقش
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که بدون حرف اضافه ای بدون دخالتی من رو امشب پذیرفته بودند و اجازه  ی خون گرمی بودندچقدر خانواده

 .داده بودند که در کنارشون باشم

دنیا خوابید اما من فکرم درگیر آرشا بود. چجوری خرج عملش رو جور کنم؟ خرج درمونش رو چی؟ همش که 

 نمیتونم از گدایی کنم

 ...فکار خودم غرق بودم و نزدیک اذان بود که خوابم بردکردم. تو اباید یک فکر اساسی برای کار کردن می

 گفت: آخی طفل معصوم. چه دردی کشیده. چجوری کمکش کنیم دنی؟صدای حرف زدن دنیا رو شنیدم که می

 دلم براش میسوزه

 نمیشه پیش خودمون نگهش داریم؟

 ...و صدای دنیل که آروم گفت: هیس بیا بیرون ممکنه از صدای ما بیدار شه

 ..ی بحثی که در مورد من بود رو بشنومهم به بیرون اتاق رفتند و نتونستم بقیه با

 ...از جام بلند شدم کش و قوسی به بدنم دادم و به دستشویی که داخل اتاق بود رفتم

 شه سریع من رو ببرید بیمارستان؟ باید برم دنبال پولرو به دنیل کردم و گفتم: آقای دادفر می

 مدنیل: باشه بری

 ...از مادر و خواهرش خداحافظی کردم و همراه دنیل به بیمارستان رفتیم

 ...سراغ اتاق آرشا رو گرفتم دنیل بیردن اتاق ایستاد و من به داخل اتاق رفتم

 .روی تخت خوابیده بود. خیلی الغر شده بود با چشای اشکی رفتم سمت تخت و دستمو رو دستش گذاشتم

 .یرم برات داداشیدستشو بوسیدم و گفتم: الهی بم

 .چشاشو باز کرد و گفت: کجا بودی آبجی؟ من رو اینجا تنها گذاشتی

 .اینجا رو دوست ندارم.... همش بهم آمپول و قرص میدن

گفتم: الهی قربونت برم داداشی غصه نخور خوب میشی... منم رفته بودم پول بگیرم تا زودتر از اینجا بیارمت 

 بیرون
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 .مف رفت و خم شدم و پیشونیشو بوسیدضعنمکی خندید که دلم براش 

 در اتاق زده شد و دنیل دادفر در چهارچوب در ظاهر شد ... گفت: اجازه هست؟

 د!گفتم: بله بفرمایی

 .اومد داخل کنار تخت آرشا

 دنیل: سالم پسر کوچولوی قهرمان. حالت خوبه؟

 آرشا: آره. شما چیکاره ی آبجیمی؟

هم دوستیم... قراره تو رو خوب کنیم و سه تایی باهم بریم شهر بازی کلی دنیل خندید و گفت: من و آبجیت با

 خوش بگذرونیم. مگه نه آیه خانم؟

 !با شرم نگاهی به آرشا کردم و گفتم: آره داداشی جونم تو فقط زود زود خوب شو

 بری بیرون؟آرشا: واقعاً منو می

 ...دنیل: آره رفیق قول مردونه

 بخورم. دنیل موند کنار آرشا رفتم بیرون تا یک لیوان آب

ی جفتشون میاد و حسابی با آب سرد کن آب خوردم و یک لیوان هم برای آرشا بردم که دیدم صدای خنده از

 .هم رفیق شدن

 .جبران کنمخیلی خوشحال بودم الاقل تو این شرایط تنها نیستم... بعداً باید لطفشون رو 

 هابرداشته گفتم: چه خبرتونه صداتون کل بیمارستان رو

 .آرشا: هیچی موضوع مردونه است خوب نیست خانما بدونن

 !دنیل باز خندید و گفت: حق با آرشا خانه

 .گفتم: اینجوریه آرشا؟ من رو فروختی؟ باشه دارم واست

 ...یک هفته بعد
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روی  مثل میت دنیا زیر دستامو گرفت و از روی خاک بلندم کرد. مجسمه وار زل زده بودم به قاب عکسی که

 .خاک بود

 به معصومیتی که نصیب خاک شد... اخه چرا؟

 ....دو روزه که حرف نزدم... اشک نریختم

 فقط آروم شکستم تو خودم... داغون شدم

 .... زنده به گورمنم همراه اون معصومیت فوت شدم دو روزه که لب به غذا نزدم. دو روزه که

 .اه کنکنی اخه؟ به من نگدنیا: آیه چرا خودتو اذیت می

 کنی؟کشی؟ چرا گریه نمیزنی؟ چرا جیغ نمیآیه چرا حرف نمی

 کنیبخدا از دست میری... اینجوری اون زنده نمیشه.... اونم با کارات اذیت می

 حرف زدن هم یادم رفته بود. هه

 .مثل خیلی چیزای دیگه که خدا ازم گرفته و پوستم کلفت شده

شهر غریب تنها و بی کس چجوری گلیم خودمو از آب بکشم بیرون؟ اما این یکی فرق داشت... حاال تو این 

 چجوری دووم بیارم تنهایی

 صدایی در فضای ساکت خونه پیچید... صدایی که واقعاً بهش محتاج بودم

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

 آدمک آخر دنیاست بخند

 آدمک مرگ همین جاست بخند

 آن خدایی که تو بزرگش خواندی

 نهاست بخنده خدا مثل تو تب

 دست خطی که تو را عاشق کرد

 شوخی کاغذی ماست بخند
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*** 

 فکر کن درد تو ارزشمند است

 فکر کن گریه چه زیباست بخند

 صبح فردا به شبت نیست که نیست

 تازه انگار که فرداست بخند

*** 

 راستی آنچه به یادت دادیم

 پر زدن نیست که درجاست بخند

 آدمک نغمه آغاز نخوان

 ر دنیاست بخندبه خدا آخ

*** 

 .هق هقم تو فضای سرد خونه پیچید دنیا کنارم بود اما ساکت بود

 م.نیاز دارم. تا با خودم کنار بیا فهمیده بود که تنهایی

ی عزیزامو گرفتی هنوز خام بودم واسه این همه آزمایش و امتحان. خدایا با اینکه فراموشم کردی با اینکه همه

 .قلم رو نگیر به جای اون دستم رو بگیرولی با این حال هیچ وقت ع

علیرغم میل شدید جسمانیم نتونستم با سهیال رابطه داشته باشم و از بوسیدن فراتر نرفتم. ذهنم درگیر بود و 

 ...گرفتهمین جلوی غریزم رو می

 سهیال ناراحت گفت: چیشد دنی؟ دلت رو زدم که کشیدی کنار؟

 ...م وگرنه کدوم مردیه که بتونه از تو دست بکشه عزیزمبه افکارش خندیدم و گفتم: نه فقط خست

 .ی ریزی رو گردنم نشوند. چشامو بستم و سعی کردم بخوابماومد بغلم و بوسه
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خورد عذاب وجدان داشتم حسی که تا به خواب بودم اما صورت معصوم اون دختر از جلوی چشمم تکون نمی

 ...ربش نکرده بودمحال با اینکه با دخترای زیادی خوابیدم اما تج

ی ها پررنگ تر شد و صحنهدوست داشتم تصویر اون چشم هارو کنار بزنم و بخوابم شدید نیاز داشتم اما صحنه

 .تزدیک شدن من به اون دختر جون گرفن

تو جهنم بودم انگار. حس خاصی داشتم ناگهان اون دختر اومد نزدیک و  م تنم از حرارت لمس تنش داغ شد.تمو

 .گذرمنزدیک و بلند فریاد زد: ازت نمینزدیک و 

سوخت. سهیال با وحشت و همزمان دنیل سیلی به گوشم زد از خواب پریدم. دهنم خشک خشک بود. تنم می

 نگاهم کرد و گفت: چیشدی دنی چرا اینقدر داغی؟

 خواب بد دیدی؟ دستی به صورتم کشیدم و گفتم: یک لیوان آب میاری برام؟

 .م. از رو تخت اومد پایین و آروم و با ناز از اتاق خارج شدگفت: باشه االن میار

 .دستمو رو صورتم گزاشتم و سعی کردم به هیچ چی فکر نکنم

 .سهیال آب آورد. تشکر کردم و یک نفس آب رو سر کشیدم. مثل آبی رو آتیش حرارت بدنم رو کم کرد

 ی!خوابر شو حوصلم سر رفت. چقدر میداگفت بیاینبار واقعاً خوابیدم و صبح با تکون های سهیال که می

 .دست و صورتم رو شستم و اومدم بیرون. اب بیدار شدم و به دستشویی رفتماز خو

به آشپزخونه رفتم و از تو یخچال کره و مربا و پنیر و گذاشتم روی میز و چای هم که سهیال درست کرده بود 

 .ریختم که سهیال اومد داخل آشپزخونه

 ...روی دوشش ریخته بود و یک تاپ که اندام روفرمش رو به نمایش گذاشته بود پوشیده بودموهاشو آزادانه 

 .سوتی زدم و گفتم: اوه مای گاد چه ناز شدی عروسکم

 لبخند دلبرانه ای زد و گفت: فدات عزیزم. راستی بریم امروز بیرون بگردیم؟ حسابی خسته شدم

 م شرکت و یک سری سفارش به مدیر عامل بکنم و بعد بریمگفتم: باشه صبحانه بخوریم لباس بپوشم اول بر

صبحونه رو خوردیم و از جا بلند شدم و به اتاقم رفتم. شلوار جین آبی و یک تیشرت سفید پوشیدم و با عطر تلخ 

 .و سردم دوش گرفتم و از اتاق اومدم بیرون
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ه پارکینگ رفتیم. سوار شدیم و حرکت سهیال هم آماده بود سوییچ ماشین رو برداشتم و دستم رو گرفت با هم ب

 .کردم

کرد من عالقه ای به خرید کردن نداشتم و حوصلم سر رفته ها میگشت و با ذوق نگاه به مغازهتو پاساژها می

 .بود

 .جلوی یک مغازه مانتو فروشی ایستاد و گفت بریم داخل اینجا مانتو هاش عالیه

 .لبخندی ب اجبار زدم و باهم به داخل رفتیم

فروشنده پسر جوانی بود که با خشرویی استقبال کرد و مخصوصاً سهیال رو خیلی تحویل گرفت. ککم هم نگزید 

 .چون واسم اهمیتی نداشت

سهیال یک مانتوی قرمز رنگ رو پسندید و همراه با یک شلوار جین مشکی برداشت و پولش رو حساب کردم 

 !تأسف گرفت ههفروشنده شمارش رو به سهیال داد و اونم در کمال 

 .تا رو میدیم به دخترا فکر میکنن کی هستن ی مشت آدم عوضیه خیانت کار که غیر السیدن کاری بلد نیستند

ی هیچ کسی رو تر باهاش کات کنم چون دیگه اصالً حوصلهاز مغازه خارج شدیم. بهتره رابطم رو هر چه سریع

 .ندارم

راست به سمت شرکت رفتم جلوی شرکت زدم ترمز که  سهیال رو خونه ی دوستش پیاده کردم و خودم یک

 .دنیل رو دیدم

 .هم دلم براش تنگ شده بود و هم عصبانی بودم از دخالت اون شبش

 .از ماشین پیاده شدم که به سمتم اومد

 .سالم -

 سالم. چطوری جوانمرد؟ -

 تیکه ننداز. نیومدم برای دعوا -

 !عه چه خوب. خب کارت رو بگو آقای فداکار -

 اومدم ببینم واسه شرکتت منشی نمیخوای؟ -
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 منشی؟ نه چطور؟ -

 ...گه الزم داری بگم بیادایک نفر به کار احتیاج داشت گفتم هیچی.  -

 گفتم: کی هست حاال. آشناست؟

 .ها نجاتش دادمآره. همونی که از دست شما بی صفت -

 !!با تعجب گفتم: چی؟

 ...چند ماهی نمیتونم ببرمش اونجا چون خودمم نمیرم دفتر خودم رو باید بکوبن واسه همین یک -

 .گفتم: فکر کنم بهزاد به منشی نیاز داشت

 کدوم بهزاد؟ -

 .بهزاد رستمی یادت نیست؟ تو دانشگاه شاکرد زرنگ بود -

 .میدم تبه آره یادم اومد. باشه خبرآها  -

 .گفتم: بیا بریم تو شرکت یکم باهم حرف بزنیم

گرفتند. منشی لوسم تا چشمش به ما شدند و تحویلم میفتیم همه به احترامم بلند میباهم به داخل شرکت ر

 .افتاد با لبخند چندشی از جا بلند شد و گفت: خوش اومدین آقای مهندس

بدون اینکه بهش محل بدم در اتاقم رو باز کردم و به دنیل تعارف کردم و رفت داخل. پشت سرش داخل اتاق 

 .شدم و در رو بستم

نیل روی مبل نشست و نگاهی سرسری یه اتاق انداخت و گفت: هیچ تغییری ایجاد نکرده که. هنوز دست د

 ؟برنداشتی از اون ماجرا

 خوری یا قهوه؟نفسم رو محکم فوت کردم و گفتم: خب چای می

 .قهوه ممنون -

 .تلفن رو برداشتم و به مش رحیم گفتم دوتا قهوه و کیک واسمون بیاره

 .م فقط از رنگ مشکی و قهوه ای تیره استفاده شده بود. مثل دل خودم که خیلی وقته سیاههتو دکور اتاق

 در مورد اون دختره پرسیدم که اخماشو کشید تو هم و گفت: چیکار به اون داری؟
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 .گقتم: هیچی. ازش خبر داری؟ بدجور عذاب وجدان دارم

 .ه.هو اصالً نباید با تو رو به رو بشیست گیریم خبر داشته باشم. اون اصالً شرایط روحیش مناسب ن -

مثل دخترای  گفتم: فقط در حد معذرت خواهی. اخه معصومیت چشاش داره عذابم میزنه. نگاهش بی پروا نبود.

 ود.دور و برم بی حیا نب

کنی؟ تا کی قراره انتقام بگیری از دخترا؟ تا کی میخوای تو همه مثل اون عوضی نیستن. چرا فراموش نمی -

 جن دست و پا بزنی دانیارل

گیرم. اونایی پوف کالفه ای کشیدم و گفتم: تمومش کن. نمیخوام باز یاد چیزی بیوفتم. من از کسی انتقام نمی

 .هم که پاشون به تخت من باز شده خواست خودشون بوده من اجبار و زور تو کارم نیست

 ....درگیرمکالفه گفت: باشه. خب دیگه من برم خونه که کلی کار دارم و 

 .گفتم: کجا؟ بودی حاال

 .نه برم تو بیا سری بهم بزن. تا هم یخورده اخالق گنرت تغییر کنه هم باهات کلی حرف دارم از این چند روز -

 ...یه اتفاقی هم افتاده که ذهنم به کل درگیرشه

فتاده و حساب ی عقب ااش کردم. تا شب فقط تو شرکت مشغول کاراباشه ای گفتم و تا در خروجی بدرقه

 .مها بودکتاب

هایی درهم به خونه رفتم. تو راه از بس تو فکر بودم که اصالً حواسم به جاده نبود و شب خسته و عصبی با اخم

 .نزدیک بود بزنم به یک ماشین

به خونه رسیدم و همون دم در لباسام رو در آوردم و روی مبل پرت کردم و خودم رو روی کاناپه انداختم و 

 .و بستمچشام

 ار:انید

فهمیدم چی میخوام و تو شرکت بودم اما اصالً حواسم به کارم نبود. چند روزی بود که آشفته بودم. خودمم نمی

 .دردم چیه

کالفه دستی تو موهام کشیدم. خداروشکر که هیراد تو شرکت بود و حواسش به همه چی بود و آگه من چند 

 .خوردسالم نبودم آب از آب تکون نمی
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اد و دنیل از سال اول دانشگاه که با هم رفیق شدیم مردونگی رو در حقم تموم کردند. خانوادم که همیشه هیر

 .مشون بودند و وقتی برای من نداشتنهای خوددنبال کارها و خوشی

کرد. اما تحمل کردم تا کارای شرکت رو انجام بدم. هنوز چند ساعتی مونده بود تا کارم تموم دلم بی قراری می

 !شه دیگه نشد یه حالت کالفگی خاص

 .کتم رو برداشتم و از شرکت زدم بیرون ضبط ماشین رو روشن کردم شاید کمی از حال درونم رو عوض کنه

*** 

 یه عمره از تو با خودم دروغ میگم

 تویی که خیلی آرومم ترجیح میدی

 صد بار گفتم بی تو میمیرمو رفتی

 شه بگو که نشنیدیمن باورم می

*** 

 ...ی صحبت این آهنگ به کی بود که اینقدر به ذائقم خوش اومد رو

 ....افتادمشاید به مهتاب که در عین تنفر هنوزم به یادش می

 آخر یه روزی پای تو از دست میرم

 میرمو یکبارم منو ندیدیمی

 شاید یکم زود دست من رو شد که هر بار

 گفتم بهت حالم خرابه دیر رسیدی

*** 

مو، پاش ریختم. زندگیام قمار کرد.... من که همه چیمو به د براش رو شده بود که روی زندگیآره دست دلم زو

 و، آبرومو...آیندم

*** 
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 دلتنگتم حضورتو نیاز دارم

 این فاصله سزای این وابستگی نیست

 با التماس من آگه هم چیزی میگی

 حرفای تو اون چیزی که باید بگی نیست

 دیهایی که ازم دریغ کرجز خنده

 این زندگی هیچ چیزی جز عذابی نداره

 دلتنگ نیستیو نمیدونی چه سخته

 یه خاطره تو جمع اشکتو دراره

 آخر یه روزی پای تو از دست میرم

 میمیرمو یکبارم منو ندیدی

 شاید یکم زود دست من رو شد که هر بار

 گفتم بهت حالم خرابه دیر رسیدی

 دلتنگیه من با همیشه فرق داره

 بودنت تغییر کردهترس من از ن

 با اینکه یک عمر میگذره که نیستی اما

 هر شب جای خالیت میگه که دیر کرده

ماشین رو متوقف کردم. حالم با شنیدن این آهنگ خراب شده بود و تموم خاطرات تلخ گذشته به ذهنم هجوم 

 .آورده بود

ال بود پا به اینجا نگذاشته نج سنگاهی به اطراف کردم که خودم رو جلوی خونه ای دیدم که شاید بیش از پ

 .بودم

 .سوخت و سر درد دوباره به سراغم اومده بودچشام داشت می
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 .مام رو آروم کنی این روزهآشفته شدم تا کمی بتونم ذهنباید از این شهر دور می

 .کرد. گذشتم درد میداز درد بو نوجودم م ؛آرومم کنه هیچ دکتر و هیچ قرصی نمیتونست

 .شدم از دانیار این روزهابرداشتم و خاموشش کردم. باید چند روز دور میتلفنم رو 

 .مقصدم معلوم بود. جایی مربوط به گذشته

 م.شد تا ذهنم آرامش پیدا کنلوم میباید تکلیف خیلی چیزها مع

حرکت در  االن ازت جواب نمیخوام. اجبار هم نیست. فعالً بهش فکر نکن اول بریم بیمارستان.... و ماشین رو به

 .آورد و به سمت بیمارستان حرکت کرد

فکرم رو شدید درگیر خودش کرده بود اما سعی کردم این افکار رو کنار بزنم و فقط به برادرم فکر کنم.... از این 

 .خونه هم چند روز دیگه میرم تا نیاز به این مشکالت هم نباشه

تاری رو در راهروی بیمارستان دید و به سمتش رفت: رفتیم داخل بیمارستان. دنیل همراه من اومد و سریع پرس

 ببخشید خانم ایشون قلبش درد گرفته دکتر تشریف دارن؟

 .پرستار گفت بله هستن فقط باید صبر کنید چون االن بیمار داخل اتاقه

 .یک خانم مسن از اتاق دکتر اومد بیرون دنیل از جا بلند شد و برگشت سمت من

 !پاشو دیگه -

به مطب رفتیم. دکتر چند تا سؤال پرسید و بعدم نوار قلب به اصرارهای اعصاب خورد کن دنیل  بلند شدم و

 .گرفت

تشخیص داد که مشکلی ندارم و بخاطر فشار زیاد و استرس این حالت بهم دست داده بوده.... دنیل خیالش جمع 

 .شیم شد و رضایت داد که از بیمارستان خارج

 .زهرابعد از دو ساعت رسیدیم بهشت 

های لرزون و آروم به سمت قبر برادرم رفتم... چشام پر اشک شده بود... از دلتنگی بود یا از فشار روحی با قدم

 .پیچیدتو فضای خلوت بهشت زهرا میهای عصبیم بود که نمیدونم فقط صدای جیغ
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م. کنار برادرم. کنار خواست تا ابد همینجا بمونندنیا هرکار کرد من رو از خاک جدا کنه نتونست. دلم می

 .خانوادم

 .دنیل گفت: ولش کن بزار راحت باشه. تو و مامان برید خونه من آیه رو میارم

 دنیا: میخوای منم بمونم؟

 دنیل: نه

 ...اشتنذاز کنارم دور شدن و من رو تنها گ

من رو تنها دست لرزونم رو روی سنگ سرد کشیدم و با بغض گفتم: سالم داداشی. دلم برات تنگ شده. چرا 

 کرد که همتون من رو تنها گذاشتین؟گذاشتی. اینقدر با من بودن اذیتتون می

یه بلند ریختند...حدود یک ساعت گریه کردم تا خالی شم.... دنیل اومد و گفت: آغلتیدند و روی قبر میکام میشا

 ا!شو بریم دیگه بسه شب شده

 .از جا بلند شدم وگفتم: بریم

 .و گفت: بریم خت و اشک تو چشاش جمع شد سرش رو به شدت تکان دادنگاهی به چشام اندا

 ...تو ماشین سکوت بود و سکوت

 :دنیل

سکوت کرده بود و سخت تو فکر بود. یه جور کشش نسبت به این دختر مظلوم کنارم داشتم. این روزها میل 

 .مهمون خونم بود عجیبی به بغل گرفتن و آروم کردنش داشتم و این تا وقتی که نامحرم بودیم و

شد آیه از بی غیر ممکن بود و با اون پیشنهاد امیدوار بودم که بتونم به خودم نزدیک ترش کنم. هم باعث می

 .رسیدمپناهی و تنهایی بیرون بیاد هم من به سامان می

فت. منم تو با تک بوقی سرایدار در رو باز کرد و به داخل رفتم. آیه پیاده شد و تشکر کرد و سریع به داخل ر

 .حیاط موندم تا کمی قدم بزنم و بتونم فکر کنم

ها اعتقاد نداشتم و حسم نسبت به آیه دوست داشتن و احترام بود اما عشق نبود و من به این چرت و پرت

 .ی محرمیت دل آیه رو هم پایبند کنممیتونستم بعد جاری شدن صیغه
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به گذشتم. شهری که خیلی سال پیش ازش فرار کردم. بعد از چند ساعت رانندگی بی وقفه باالخره رسیدم 

 .شهری که خیلی چیزا رو ازم گرفت در عوض بهم غرور داد

 !های بی ریای ما بودند حرکت کردم. بروجردبه سمت خونه ای که چند سال پیش در و دیوارش شاهد خنده

ی شدید تری بر اندامم وارد زهشد و لرشدم نفسام سنگین و سنگین تر میهر چه به اون خونه نزدیک تر می

 .شدمی

لرزید. موهای تنم سیخ شده بود و نفسام به خس خس افتاده فکم از شدت استرس و هجوم خاطرات تلخ می

 .بود

ه ی کذایی و چشم لرزید. خیره شده بودم به اون خونام میاز دور خونه رو دیدم... از ماشین پیاده شدم. دسته

 .مداشتازش بر نمی

کیلویی وصل بود نمیتونستم تکونشون بدم... هیچ کسی هم همراهم نبود تا کمکم  ۱۰۰ی به پاهام وزنه انگار

 .کنه

هایی لرزان به سمت خونه رفتم. به نفس نفس افتاده کردم. مرگ یک بار شیونم یک بار... با قدم زمعزمم رو ج

 .بودم و تموم تنم برای ذره ای اکسیژن به تقال افتاده بود

 .کردکشید و اسید معدم حالت مرگ رو برام تداعی میفه افتاده بودم. معدم تیر میبه سر

 .. مسخ دیوارها شده بودم. چشام تا آخرین حد باز شده بودموارد خونه شد

دادم... از خدا خواستم کمکم خواست برگردم من امشب در اینجا جون میداشتم. دلم میقدم هام رو سست برمی

 .کنه

 .تموم خونه رو خاک گرفته بود. اما وسایل هنوز همونطور چیده شده و دست نخورده بودداخل شدم. 

 .می دیگه ای نداشتاون مسئله. چارهشدم با باید رو به رو می

 .به سمت اتاقی که شب و روز باهاش خاطره داشتم رفتم

تی در رو باز کردم بپره جلو و بگه با تردید و انزجار در رو باز کردم. انتظار داشتم هنوز داخل اتاق باشه و وق

 ؟چطوری خنگول
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 .اما وقتی در رو باز کردم اتاق خالی از اون بهم دهن کجی کرد

 .رو زمین افتادم دیگه پاهام تحمل وزنم رو نداشت

 دم.واسش خریدم و بعد رفتنش پاره کر . حتی اون جامدادی که روز آخردبو ی وسایلش اونجاهمه

 .ه باید باشههمه چی بود اال خودش ک

 .بعد از چند سال گریه کردم... از ته دل... برای نبود عزیزترینم

 ...اشک بود و نبودش .ام. اشک بود و خس خس کردن سینهدشریختم و اکسیژن کمتر میشک میا

 .دیوارای خونه از حجم دلتنگی و خراش صدام به لرزه در اومدن .زدمزدم و اسمشو صدا میچنگ می به زمین

شد و رنگ مشکی پیش چشام پر رنگ کم اکسیژن کم و کمتر شد تا جایی که فضای اطراف برام تیره تر میکم 

 ر...ت

 .امچشام روی هم افتاد و همه چی سیاه شد...مثل لباس اون روزه

 :آیه

 .م آوردم. اما فقط جسمم دوام آورده. روحم همراه آرشا دفن شدویک هفته است که بدون آرشا دو

. واسه مش. دلم واسه لمس دستاش تنگ شدهببوس ؛نمکرده. دوست دارم تو بغل بگیرم و بوش ک هواشو مدل

 .آبجی گفتناش

 .دنیا: آیه بیا بریم بهشت زهرا. دنیل منتظره

 .تن بی حسم رو از روی زمین بی رحم بلند کردم و چادرم رو سرم کردم. دلمم مثل رنگ لباسام سیاه شده

 .بود. من و دنیا از در بیرون رفتیم. دنیا کنار دنیل نشست و منم عقب دنیل منتظر تو ماشین نشسته

 .دنیل حرکت کرد

 ی وسایل رو برداشتی؟دنیا همه -

 .آره برداشتم داداش -

 .گردونمکنید وگرنه برتون میآیه خانوم شماهم خواهشا اونجا رفتیم زیاد خودتون رو اذیت نمی -
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شلوغ بودم با صدایی گرفته گفتم: تهدید نکنید. گفتم که بگذارید برم من که تا حاال ساکت خیره به خیابون 

 .خونه ی خودم تا مزاحم شما هم نباشم

دنیا: عه این چه حرفیه. دنیل منطورش این نبود. اون فقط میخواد که خودت رو اذیت نکنی. آرشا هم راضی 

 .نیست عزیزم

های نبود برادرم پر از اشک شد و دونه دونه رو گونهباز چشم سرخمو دوختم به خیابون های تهران و چشام از 

 .ام نشستن و طعم شوری اشک رو روی لب هام حس کردمیخ زده

. دستمو رو سینم مشت کردم که از نگاه تیز بین درد گرفته بود برای چی نمیدونمبه بهشت زهرا رسیدیم قلبم 

 دنیل دور نموند و سریع آوند کنارم و گفت: چیشد آیه؟

د گفتم: چیزی نیست یهو قلبم درد گرفت.... به راهم به سمت مزار برادرم ادامه دادم که اومد جلوم و چادرم با در

 .رو گرفت

 .وایسا ببینم. بیا تو ماشین باید بریم دکتر -

گفتم: ولم کنین من چیزیم نیست.. اومدم برم که چادرم رو محکم تر نگه داشت و گفت: آیه تا به زور متوصل 

 .ین تو ماشیننشدم بش

عصبی شدم از زورگوییش و بلند گفتم: چته ولم کن تو چیکارمی که زور میگی بهم. دست از سرم بردار ممنون 

 .جبران کار دوستتون شد راحتم بذارید

 ....گردیمایندفعه با حرفام انگار آتیشش زده بودم که کفت: دنیا تو برو سر خاک ما االن برمی

 .دستمو گرفت و من رو کشون کشون برد تو ماشین و در رو بست در مقابل چشای متعجب دنیا

 .فهمی باید به زور متوصل شدخودش هم نشست پشت فرمون و گفت: وقتی بازبون خوش نمی

دادم. ماشین رو متوقف کرد. وا اینجا که بیمارستان نیست واسه رومو کردم سمت پنجره و به حرفاش جواب نمی

 !چی زد کنار؟

 !به سمت خودش و گفت: تو چشام زل بزن آیهو چرخوندش  رسم که دستشو آورد سمت صورتماومدم ازش بپ

 .تقیم به چشاش خودداری کردم اما بلندتر گفت: با توأم به چشام نگاه کنساز نگاه م



 

WWW.GHALAM-SIAH.COM 41 

 

 شیرینی گناه
 .های سیاه چشماشآروم نگاهم رو زوم کردم توی گودال

 آیه تو به من اعتماد داری؟ -

 .آره مکث کردم و بعد آروم گفتم:

خوام اینجوری خوام کمکت کنم. نمیبخدا قصد بدی ندارم. می اری؟ذا وقتی میخوام بهت نزدیک شم نمیچر -

 .ببینمت

 .نهایی که واسم کشیدینونم از زحمتجا هم مم گفتم: من به کمک هیچ کسی نیاز ندارم تا همین

 .راحت ترید خوام از این به بعد برم تو همون خونه. اونجا راحت ترم. شماهممی

 .کنید وقتی بیاید که من یا خواب باشم یا تو اتاقدیدم که روزها زیاد نمیاید تو خونه. سعی می

به خدا اینجوری نیست. من ناراحت نیستم از بودنت تو خونه. اونجا خونه ی خودته. جای من رو که تنگ  -

 .نکردی تازه مادرمم کلی خوشحاله از بودنت

 : پس دلیل این رفتارهاتون چیه؟پریدم وسط حرفش و گفتم

گه اگه خواستی قبول کن اما چند روز وقت داری که فکر کنی گم شمن دلیلم رو می ،جوری بگمه چ، راستش -

 .تو اون خونه قدمت همیشه رو چشم ماست هم نه که اشکالی نداره.

 .زدج میکنجکاو و منتظر به دهانش چشم دوختم. نفس عمیقی کشید اما تو صداش ناامیدی مو

ی محرمیت خواهر برادری خونده بشه؟ آخه من ر تا بین من و شما صیغهضشه خواهش کنم که بریم محمی -

 .یکم معذبم از اینکه شما به من نامحرمید خودتونم اونجوری راحت ترید

 ت!؟ونده بود. این.. این االن چی گفدهانم از پیشنهادش باز م

 من و دنیل؟ صیغه!

 

 

 .نرت فکر نداشتم جه برسه به حرف زددری بود که قدشوک حرفاش به ق

 ی!ی خواهر برادرم فقط محرمیت سادهآیه بخدا منظور بدی نداشت آیه ناراحت شدی؟ ؟آیه -

 :راوی
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 .دانیار بیهوش در اتاق افتاده بود و کسی از حال او خبر نداشت

گرفت خاموش بود و دلشوره او را می یدنیل که دلش آشوب بود و کار واجبی هم با دانیار داشت هرچه شماره

 .ی او بیشتر شده بود

هایش از یک ساعت شد و دنیل مدام یک فکر در ذهنش بود و آن هم حال این روزهای دانیار بود و حرف

 .گذشته

چرخید وحشت داشت. االن وقت این کار نبود و هزار بار این را گفته بود. باید از فکری که در ذهنش مدام می

 .کردشروع میکم کم 

کرد که به در دل دعا مید. ی قدیمی دانیار بروه به خانهی یکی از دوستان خود را گرفت و از او خواست کشماره

 .آنجا نرفته باشد

 .هشد آنهم کوتاا دنیل رو به رو میآیه نیز سکوت کرده بود و کمتر از حد معمول ب

خراب دنیل بیشتر اثر گذاشت و سردرد به سراغش  های ساعت بر اعصابنیم ساعت گذشته بود صدای عقربه

 .آمد

ی خاصی به دانیار داشت با وجود اینکه با کارهایش مخالف بود و . عالقهدمنتظر چشم به موبایل دوخته بو

 .دانست که دانیار اهل قید و بند نیست اما دلش شدید برای دانیار تنگ بودمی

 .ر روی صفحه نقش بستتلفن همراهش به صدا در آمد و اسم دوستش ب

 :سریع جواب داد

 چیشد علی؟ -

 .هیچی تو خونه بیهوش افتاده بود بردمش بیمارستان -

 یا صاحب الزمان. چی شده بود؟ -

 .گم منتقلش کنن تهرانناراحت نباش حالش خوبه می -

 !ممنون داداش دمت گرم. یاعلی -

 .ید اتفاقی برای عزیزترینش افتاده باشدترسدید میتر او را میحدسش درست بود. باید هرچه سریع

 .دنیل به اتاق آیه رفت. آیه مشغول نماز خواندن بود و صورتش در حین عبادت زیباتر از همیشه بود
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آیه سنگینی نگاهی را حس کرده بود و نمازش که تمام شد به سمت  ؛ب در تکیه زد و نظاره گر او شدبه چهارچو

 .نگاه خیره برگشت

 ؟شده آقا دنیل؟ با من کار داشتید نیایی دیگر بود و حواسش نبود. آیه سرفه ای کرد و گفت: چیزیدنیل اما در د

 .دنیل به خود آمد و با لبخند گفت: قبول باشه

 و با تردید گفت: در مورد حرف اون روزم فکر کردید؟

رید به تحمل من که این آیه با تردید گفت: من حاضر نیستم که شما خودتون رو تو دردسر بیاندازید آگه مجبو

 .شرط رو گذاشتید من میرم

هایی محکم داخل اتاق شد و کنار آیه برزمین نشست و با دست چادر دنیل رنجیده به او نگاه کرد و بعد با قدم

 .آیه را گرفت

از فت... ترسید که او را قسم خورد به نمازی که آیه خوانده و به این چادر که او مزاحم نیست اما از حسش نگ

 .هایش را از دست بدهد. اقا دنیل گفتنش را هم. همین بودنددست بده

 .کرددنیل خوشحال بود اما اول باید تکلیف دانیار را مشخص می .آیه قبول کرد که محرم دنیل شود

ای زنگ زد و گفت که دانیار در کدام بیمارستان است. دنیل پرواز کنان به سمت چند ساعتی گذشته بود که علی

 .مارستان رفتبی

داد... دانیار روی تخت غرق تصمیم داشت دانیار را تنبیه کند و سرزش برای این کارهای بی فکری که انجام می

 .کشیدخواب بود و با سختی نفس می

 .داند چه بر دانیار گذشت. دوساعتی که فقط خدا میوداو سوخت. نزدیک دو ساعت بیهوش بدلش به حال 

به سرفه افتاد و آب طلب کرد... دنیل لیوان آبی به دستش داد...دانیار با سختی با دنیل چشم هاشو که باز کرد 

 .کردزد و دنیل او را سرزنش میحرف می

 

های .یک روزی که تنها مرور خاطرات بود و تنگی نفس و بودنار بیمارستان بود و بعد مرخص شدیک روز دانی

 .دنیل
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 :آیه

 

 .ی محرمیت خوانده بشه تا معذب نباشیمو دنیل صیغه استرس داشتم. قرار بود بین من

نمیدونستم خدا چه سرنوشتی رو برام رقم زده... رو به آسمون کردم و از خانوادم خواستم تا برام دعا کنند. و 

 .حواسشون به من باشه

 ؟دنیا: آیه

 ؟هوم -

 دنیا: چه باحال نه؟

 چی باحاله؟ -

 .کارا از دنیل بعیده که تن به همچین چیزی بدهدنیا: داری جدی جدی خواهرم میشی. این 

 .شن خدایی نکردهنمیدونم چیکار کنم. ایشونم پاسوز من می -

 !دنیا: اینا چیه. خان داداشم میدونه کار درست چیه. حتماً عواقبش رو سنجیده

ار برادر کوچکم دنیا از جا بلند شد و گفت زود حاضر شو تا بریم محضر.... سرتا پا مشکی پوشیدم. هنوز عذاد

 .بودم

 از اتاق خارج شدم. حاج خانوم نگاهی بهم انداخت و گفت: خوبی دخترم؟

 .هم اذیت کردم به آرومی گفتم: ممنون حاج خانوم. ببخشید شمارو

به صورتش زد و گفت: این حرفا چیه دختر قشنگم... تو نعمتی واسه ما. اینجوری میتونیم تو رو پیش خودمون 

 .بهت عادت کردیم نگه داریم ههمون

داد. انگار تموم مادرا یک بوی بوی مادرم رو می ؛از سر قدردانی لبخندی زدم و دستش رو بوسیدم. بغلم کرد

 .خاصی دارند. با استشمامش آرامشی به وجودم تزریق شد

آرامش سر  شد... مثلمثل اون آرامشی که با نوازش موهام توسط پدرم به سرم و از اونجا به تموم تنم تزریق می

 ...گذاشتنم تو دامان مادرم و دردودل کردن با اون
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 تلفنم زنگ خورد. نگاهی به صفحه کردم دیدم دنیله... با خجالت تماس رو وصل کردم و گفتم: بله؟

 ...بیا دم در منتظرم+

و بسته های قهوه ای رنگش رو باز بدون هیچ حرفی تلفن رو قطع کرد.... حاج خانوم با لبخند و آرامش چشم

 ...کرد

 .دنیا هم موذیانه و خوشحال بهم خیره بود و گفت: خوش بگذره آبجی

 .جویدمم رو میدادم و لبدور بند کیف فشار میدست هام رو  شدم. با خداحافظی از خونه خارج

 دنیل به ماشین تکیه زده بود. من رو که دید به سمتم اومد و گفت: سالم آماده ای؟

 .گفتم: سالم. بله بریم

 ...اومد بره سمت ماشین که گفتم: فقط

 برگشت و نگاهی به صورتم و بعد به دست هام انداخت و گفت: فقط چی آیه؟

 گفتم: از این کار مطمئنید؟ بعداً براتون دردسر نشه؟

خوام بکنم. این یک محرمیت ساده و موقته برای اینکه شما و من داخل خندید و گفت: کار خالف شرع که نمی

 ه راحت باشیم همیناین خون

زد تا من رو به حرف بیاره. با اطمینان حرف هاش سوار شدم و دنیل هم سوار شد... تو راه از هر دری حرف می

 .دام بوبیشتر به فکر عاقبت زندگیدادم و اما من کوتاه پاسخ می

داخل محضر رفتیم. اونم  دم محضر نگه داشت... از ماشین پیاده شد و اومدم در سمت من رو هم باز کرد... با هم

 .انگار حالش رو به راه نبود

 .یمو به مدت شش ماه به هم محرم شد ی بین من و دنیل خوندنبعد از نیم ساعت خطبه

 .غافل از چرخش روزگار
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داشتن برادر  تم داشتن یک خانواده رو حس کنم.تونسمی تجاری شدن صیغه خجالت من هم ریخانگار با 

 .و حتی مادر داشتنبزرگ و خواهر رو... 

 یم.حاج خانوم خرید راینیا و یک هدیه بد رای. یک هدیه بیدرار برایم لباس خربا دنیل در بازار گشتیم و به اص

 .ش..بی غل و غ ،صاف بود. پاک بود ،دنیل مهربون بود

 ...تا شب همه جا من رو برد. بازار. شهر بازی. سرخاک خانوادم. سر خاک آرشا

اشک و  و هر اتفاقی خودم بودم. خندیدم روز برام بهترین روز بود. چون فارغ از هر حسیون اپا به پام اومد. 

 .ریختم

در کنار دنیا و  شب که به خونه برگشتیم. دنیل شام گرفت. با عشق در کنار هم شام خوردیم. حس خوبی بود

 .زد. عشق و صمیمیت بینشون موج میحاج خانوم بودن

 .رفتیم مجبورم کرد کل ماجرا رو براش تعریف کنم. و بعد رضایت داد که بخوابیمآخر شب با دنیا به اتاق 

 .اومدم بخوابم که صدای پیام گوشیم بلند شد

 .گفتم حتماً پیام تبلیغاتیه بازش نکردم. اما بعد صدای زنگ خوردن تلفنم بلند شد و بعد از ده ثانیه قطع شد

... پیام هم از طرف اون بود... اما برای چی باید به من پیام بده گوشیم رو برداشتم و دیدم تماس از طرف دنیله

 .وقتی یک دیوار با من فاصله داره

 :پیام رو باز کردم که نوشته بود

 ...نیک می دانم کِی بود»

 اولین تند تپیدن قلبم را دیدم

 وجودم لرزید

 صورتم حیران ماند

 «...چشمانم خشکید
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این پیامش یعنی چی؟ به چه منظوری همچین پیامی  .ب باز مونده بودخیره بودم به گوشی و دهانم از تعج

 .اهمیت ندادم و چشامو بستم تا بعد از یک روز پر تنش بخوابم .داده

 :دانیار

کنم آرومترر حس می دن سنگین بود اما بهتر بودم.. هنوز نفس کشیمارستان مرخص شدم و به خونه اومداز بیم

 .شدم

زد اما دیروز تو اون شهر هنوز قلبم داشت اون اتفاق رو پس می ،سخت بود. باور کردمو نبودش رچند سال  بعد از

 .باور کردم

 .همن چم شددونستن که . هیچ کس غیر از دنیل و امیر نمیی دوستا و کارمندا اومدن عیادتهمه

 .خواست بدونم کیهدنیل دیروز بهم گفت که با یک نفر محرم شده... خیلی دلم می

 .گرفتمکردم و هم آدرس خونه ی اون دختر رو میم از دنیل تشکر میباید ه

 .و هم ازش عذر بخوام شمش تو شرکت تا کمک خرج باشه برابرای جبران اشتباهم بیار

ها تنگ شده بود... یه حس ناب داخل چشم هاش بود که من رو به سمتش حقیقتش دلم برای اون چشم

 .کشندم رو به داخل میمیکشوند... مثل دو گودال عمیق که آ

 .نهند و هم به کارهای شرکت نظارت کپدرم زنگ زد و گفت که برای سفر میان ایران تا هم من رو دیده باش

 .هم خوشحال بودم هم ناراحت

گوشیم رو برداشتم و داخل تلگرام یک چرخ زدم و وقتی چیزی عایدم نشد کالفه به سهیال زنگ زدم... شاید 

 .سر حالم بیارهحرف زدن باهاش یکم 

 با چهارمین بوق جواب داد: سالم عشقم

 سالم خوبی؟ -

 آره عزیزم. چیشده یادی از من کردی؟ -

 .هیچی حوصلم سر رفته بود خواستم چند کلمه باهات حرف بزنم -
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صدای مردی که گفت: بیا دیگه تحمل ندارم به گوشم رسید و بعد صدای به ظاهر خونسرد سهیال: عشقم من 

 ت.کار دارم فردا میام پیش باید برم

 

 .من خودمم ختم این کارام !. هه مثالً من رو خر کردهداین رو گفت و بعد قطع کر

 .به دنیل زنگ زدم و ازش خواستم تا بیاد دنبالم و هوایی عوض کنیم

 .ی سورمه ای رنگ پوشیدملباسام رو عوض کردم و ییک شلوار جین مشکی با بلوز مردونه ی سفید و جلیقه

 ...ادکلن سرد و تلخ محبوبم رو به گردنم زدم

 .پنج دقیقه نشد که زنگ آیفون به صدا در اومد و دنیل رو دیدم

 ...با دنیل دست دادم و احوال پرسی کردیم که چشمم به داخل ماشین افتاد

یل گفت دنیا خواهر دنیل بود و یک دختر دیگه که زیاد چهرش مشخص نبود... احتمال دادم همونی باشه که دن

 .محرمش شده

 .شدنیل: بشین بریم دادا

 .سوار ماشین شدم برگشتم سمت عقب که احوال پرسی کنم چشام قفل شد روی اون شخص

 ...هاهمون چشم

 .نمیدونم چرا سرشو انداخت پایین و از ماشین پیاده شد

 :دانیار

 خونه ام رخ داد چند روزی بود که دنیل پیدا نبود و عجیب ذهن من درگیر ماجرایی بود که در

 .ی بازی بشه و من به خوشیماون دختری که قرار بود بازنده

 .خواست ببینمش. چهرش معصومیت خاصی داشت سرم رو تکون دادم از افکارم اومدم بیروندلم می

 تلفنم رو جواب دادم: بله بابا؟

...... 
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 سالم ممنون شما خوبی؟ مامان خوبه؟

....... 

 ان بمونمنه من نمیام. میخوام ایر

....... 

 .نترسین مراقب اوضاع هستم

....... 

 .شرکت هم خوبه رو به راهه

....... 

 باشه سالم برسونید خداحافظ

 

 گوشی رو قطع کردم و به منشی که منتظر تو چهارچوب در ایستاده بود با لحنی خشک گفتم: کاری داشتی؟

 !باید برم سریع منشی: اومدم که واسم مرخصی رد کنید اخه حال مادرم بد شده

ماشاهلل چقدرم  !پیچونیدی شما و مسائل خونوادگیتونه که هر روز مییعنی چی؟ مگه این شرکت مسخره -

 .بهونه داری واسه رو کردن

 .بار. قول میدم دیگه تکرار نشه منشی: آقای مهندس بخدا همین یک

 .با دست به بیرون اشاره کردم و گفتم باشه

ی کارمندا الس میزنه اونوقت شد. حسابی کفرم باال اومده بود زنیکه هرجایی با همهتشکر کرد و از در خارج 

 .گیرهخودشو مظلوم می

 .زدمکتم رو برداشتم و شرکت رو سپردم دست هیراد و از شرکت زدم بیرون. باید سری به دنیل می

 .مثل برادر بود واسم کم نگذاشته بود از مرام و لوطی گری

 .کردمشد زمزمه میروندم و همراه با آهنگی که پخش میبه سمت خونشون می
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 ره برگردتو که فکرت از سرم بیرون نمی

 میرم، برگرداز تب دورى توردارم می

 ها یاد من از یادت رفترو تن ثانیه

 رفته آرامش من بى تو عزیزم، برگرد

 دل سپردم توى این راه دل بریدى از من

 دونه نکن بى تو مریضم، برگریمنو د

 اتمن که بنده نفسم به نفسه ثانیه

 ی روزاى جنونم برگردبى تو هم پرسه

 ببین سرده دستام، انگار عمرى تنهام، من تورو میخوام

 ببین سرده دستام، انگار عمرى تنهام،

 من تورومیخوام لعنتى تورو میخوام

*** 

 منه دیونه این روزا چشام هم درد بارون

 قلب تو مهمونهبا این حالى که من دارم کى تو 

 بهم گفتى که باید رفت، که راهو بى تو برگردم

 بهم گفتى با بى رحمى باید عادت کنى کم کم

 باید عادت کنم کم کم

 دل سپردم توى این راه دل بریدى از من

 منو دیونه نکن بى تو مریضم، برگرد

 اتمن که بنده نفسم به نفسه ثانیه
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 ی روزاى جنونم برگردبى تو هم پرسه

 .ین رو پارک کردم و پیاده شدم. زنگ در رو فشردم و چند دقیقه موندم اما کسی جواب ندادماش

 .موبایلم رو بیرون آوردم و به دنیل زنگ زدم. چند بوق خورد اما رد تماس زد

 پیام دادم: سالم رفیق من جلوی خونتونم کجایی؟

 ام قهر کرده؟شدم. نکنه سر ماجرای اونشب باهاما جوابی نداد داشتم کالفه می

 .دونستم اما اون شب مست بودم و از دنیای اطراف جداکارم اشتباه بود و این رو خودم می

 .پرسیدمها و تلفن رد دادنش رو میباید هرطور شده دلیل غیبت

 .تو خیابون بودم که سهیال زنگ زد. جواب دادم که گفت قراره شب بیاد خونه

 کردورایی فکر به اندامش تحریکم میخواست اما خب یک جدلم حضورش رو نمی

 

 

 

به سمت فالفلی محبوبم روندم و برای شام فالفل گرفتم. به سمت خونه حرکت کردم چون ترافیک بود یکم دیر 

 .رسیدم

باز کردم و ماشین رو به داخل سهیال منتظر ایستاده بود ماشین رو که دید دستشو تکون داد. در رو با ریموت 

 م.برد

اه با شلواری تنگ پوشیده بود که اندامش رو بی قید به نمایش گذاشته بود موهاشم که آزادانه از زیر مانتویی کوت

 .شال کوچکی که سر کرده بود بیرون ریخته بود

 .ی ریزی روی لبام نشونداومد جلو و دست دور گردنم انداخت و بوسه

 !گفتم: سالم خوبی؟ چه خوشکل شدی

 .ممنون عشقم تو هم خوشکل شدی :و گفت ذوق زده از تعریفم دستمو گرفت
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 .باهم به داخل خونه رفتیم. شام رو روی اپن گذاشتم و به اتاقم رفتم

 .صداشو شنیدم که گفت: وای من عاشق فالفلم ممنون

 .لباسام رو با تیشرت و شلوار آبی نفتی عوض کردم و از اتاق خارج شدم

 .رو دو آوردهدیدم سهیال داره میز رو میچینه و مانتو و شالش 

 .از پشت بهش چسبیدم و سرم رو تو موهاش بردم و بو کشیدم

 !وم چه بوی خوبی میدیا -

 .دست هام رو شستم و سر میز نشستم

 سهیال اومد و روی پام نشست دستمو دورش حلقه کردم

 ؟دنی -

 گفتم: جانم

 تو من رو دوست داری؟ -

 .گه نداشتم االن اینجا نبودیاگفتم: آره 

 

 

 کنی؟بریم بیرون بگردیم. راستی من رو به خانوادت معرفی نمی فردا -

 !از سوالش جا خوردم. دلیلی نداشت که بخوام به خانوادم معرفیش کنم

 .فعالً بیا شام بخوریم که حسابی گرسنمه .اما ساکت موندم و گفتم: به وقتش

خسته بودم و نیاز به آرامش و باهم به سمت اتاق رفتیم. ؛ های سهیال شام رو خوردیمدر سکوت و شیطنت

 ....استراحت داشتم

*** 

 دنیا با تعجب گفت: وا چرا اینجوری کرد؟

 .دنیل نگاهی به من کرد و از ماشین پیاده شد



 

WWW.GHALAM-SIAH.COM 53 

 

 شیرینی گناه
 !ی دنیل شده؟آیه صیغه

 .شد تشخیص داد که جو خوبی نیستها میدنیل و آیه مشغول صحبت بودند و از چهره

 .اعصابم خورد بود نمیدونم برای چی .فتماز ماشین پیاده شدم و کنارشون ر

 .تند گفتم: من میرم نمیخوام مزاحم گردشتون بشم

 !پشتم رو بهشون کردم و اومدم برم که دنیل مچ دستم رو گرفت و گفت: صبر کن دانیار

 .کرد. به من با تنفر و به دنیل مهربونزد و فقط نگاه میآیه اصالً حرف نمی

 !باید برای من باشه؟حسودیم شد چرا اون نگاه ن

 .یک حس خاصی به این دختر داشتم اما تو مرامم نبود به ناموس رفیقم چشم داشته باشم

 .دنیل پیشونی آیه رو بوسید و گفت: فراموشش کن

 .تموم تنم گر گرفت. آیه از خجالت سرش رو پایین انداخت و رفت سوار ماشین شد

 دنیا: چه خبر بود؟ واسه چی رفتی پایین؟

 .هیچی حالم خوب نبود آیه:

 .دنیا: بچه که نیستم واسه منم توضیح بدین خب

 .دنیل: بعداً توضیح میدم فعالً وقتش نیست

 تا برسیم دربند کلی تو ماشین دنیا و دنیل مسخره بازی در آوردن و کلی حرف زدن

 .بودم منم که کالً کم حرف .زد و بیشتر ساکت بودشد حرف میآیه که فقط وقتی ازش سوالی می

 .داداز ماشین پیاده شدیم.. فضای سرسبز و زیبایی که واقعاً روح رو نوازش می

 .خیلی شلوغ بود وسایل رو برداشتیم و به سمت باال حرکت کردیم ،نفس عمیقی کشیدم

 .سعی کردم از دل آیه در بیارم تا فاصله نگیره

 .عی داشتم بیخیال باشمدنیل خیلی هواشو داشت و رگ گردن من هم برجسته شده بود اما س
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 .کردروی تخت نشستیم زیرش آب بود و صدای آب حس خوبی رو القا می

 .خوندنهایی که آواز میصدای پرندهدرخت بود و 

 .زدیم و آیه و دنیا باهم. من و دنیل باهم حرف میتی رو اونجا بودیم و غذا خوردیمچند ساع

ه رو هم بگردیم. واقعاً حالم رو بهتر کرده بود. سوار تله کابین تا عصر اونجا بودیم و بعد رفتیم تا جاهای دیگ

 !خندیدیمدادیم و میدنیا و من الکی جو می .ی دنیل مخفی کرده بودرسید و سرش رو تو سینهتآیه می. شدیم

 .روز خیلی خوبی بود

 .وقتی که دنیل و دنیا رفتن تا خوراکی بخرن فرصت رو مناسب دیدم تا با آیه صحبت کنم

 .رفتم نزدیکش نشستم که کمی فاصله گرفت

زنم اما من واقعاً گفتم: نمیدونم چجوری شروع کنم و چی بگم. زیاد اهل حرف زدن نیستم و همیشه گند می

 .بابت اون مالقات اول و اون پیشنهاد از شما عذر میخوام

 .آیه: فراموشش کنید

خوام از من شما زن رفیقم هستین و نمی مل کنید؟گفتم: شما فراموش کردید که هنوز هم نمیخواید من رو تح

 .کنمکینه ای به دل داشته باشین. هر جوری که بگید جبران می

 .آیه: من زن دنیل نیستم. فقط محرمیم تا تو یک خونه معذب نباشیم وگرنه خواهر و برادریم

خشیده واقعاً یک بار از خوشحال بودم که من رو ب .از این حرفش خوشحال شدم اما تو صورتم نشونش ندادم

 .دوشم برداشته شده بود

 ...تقریباً هوا تاریک بود که همگی دل از اونجا کندیم و راه خونه رو پیش گرفتیم

 !دونستم سرنوشت چه بازی رو پیش گرفته و هدفش از دوباره قرار دادن من و اون دختر تو یک مسیر چیهنمی

ون رو دادیم به صدای خواننده و هرکدوم تو دنیای خودمون غرق دنیل ضبط رو روشن کرد و هر چهار نفر ذهنم

 .شدیم

*** 
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 ها میادوقتی میای صدای پات، از همه جاده

 انگار نه از یه شهر دور، که از همه دنیا میاد

 شه، لحظه دیدن می رسهتاوقتی که در وا می

 ده ست رو زمین، به سینه من می رسهر چی که جا

 ...آه

 کسمای که تویی همه، 

 بی تو می گیره، نفسم

 آگه تو رو داشته باشم

 رسمبه هرچی می خوام، می

 رسمبه هرچی می خوام، می

 وقتی تو نیستی قلبمو واسه کی تکرار بکنم

 گلهای خواب آلوده رو، واسه کی بیدار بکنم؟

 دسته کبوترای عشق، واسه کی دونه بپاشه؟

 مگه تن من می تونه، بدون تو زنده باشه؟

 ویی همه، کسمای که ت

 بی تو می گیره، نفسم

 ه تو رو داشته باشماگ

 

 رسمبه هرچی می خوام، می

 رسمبه هرچی می خوام، می
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 ...آه

 عزیزترین سوغاتی غبار پیراهن تو

 عمر دوباره منه، دیدن و بوییدن تو

 نه من تو رو واسه خودم

 نه از سر هوس می خوام

 ی، منیعمر دوباره

 تو رو واسه نفس می خوام

 ای که تویی همه، کسم

 بی تو می گیره، نفسم

 آگه تو رو داشته باشم

 رسمبه هرچی می خوام، می

 رسمبه هرچی می خوام، می

*** 

 :راوی

 .روندها باشد رفت اما قبلش به آیه گفته بود که شب را با هم به بیرون میدنیل به شرکتی که قرار بود وکیل آن

 .کردندپزی برای ناهار بودند و خانه را تمیز میآیه با دنیا و حاج خانوم مشغول آش

 " !شودشود خانواده داشت... میشود شاد بود... میمی"

 .ها رو جابه جا کنیم؟ یکم خونه دلگیر شدهآیه: حاج خانوم این مبل

 .کنم پیرم بهم بگو مادرحاج خانوم: آره دخترم. درضمن حاج خانوم میگی احساس می

 ...چشم مامان آیه لبخندی زد و گفت:



 

WWW.GHALAM-SIAH.COM 57 

 

 شیرینی گناه
 "مادر"! دشو پر کرد حسی که قابل وصف نبودحس شیرینی تموم وجو

پس من  !که خوب جای منو پر کرده واستونبینم دنیا سریع اومد و دست انداخت گردن مادرش و گفت: می

 چی؟

 حاج خانوم ادای بو کشیدن رو در آورد و گفت: آیه مادر به نظرت بوی دماغ سوخته نمیاد؟

 .خندید و گفت: موافقم انگار یه نفر بدجوری دماغش سوخته آیه نمکی

 .فقط دعا کن دستم بهت نرسه آیه خانوم !دنیا گفت: عه که اینطو

حاج خانوم روی مبل  .دوید و دنیا هم با خنده به دنبال او بودآیه که خطر رو حس کرده بود دور خانه می

 .ها بودنشسته بود و نظاره گر آن

و گاهی  دادها نرسیده بود را انجام میبود و کارهای عقب افتاده ای که این روزها اصالً به آندانیار در شرکت 

 .رفت به سمت آیهذهنش هرز می

 ...کرد یایا فراموشش می کردش میباید فکری به حال خود و احساس

 .شب شده بود و خانه زیبا و تمیز با دکوری متفاوت منتظر دنیل بود

 .ی رفتن با دنیله ای و شلوار سفید و شالی فیروزه ای پوشید و آمادهآیه مانتوی فیروز

ی او بودند و با خباثت و لبخندی دنیل وارد خانه شد و از بدو ورود تغییرات را حس کرد... سه چشم خیره

 .کردندموذیانه او را تماشا می

 راستشو بگین چه خوابی واسم دیدین؟ .با حالتی تدافعی گفت: سالم

 یم.بشین تا ما خوابمون رو واست بگ انوم: سالم به روی ماهت. اول بیاحاج خ

 دنیا: اره داداش بشین که فکر کنم دارن واست یه کارایی میکنن

 !خرم دخترم بگوواست قاقالیلی می؟گذرهدنیل: دنیا جونم بگو تو سر این دوتا موذی چی می

 .دمی نیستم من تیمم رو لو نمیدنیا ابرویی باال انداخت و با خنده گفت: نچ من خریدن

 !دنیل رو کرد به آیه با برق چشمانش و گفت: آیه تو بگو. ازت توقع نداشتم با اینا دست به یکی کنی



 

WWW.GHALAM-SIAH.COM 58 

 

 شیرینی گناه
 

 .آیه: حقیقتش من شما رو به مادر جون فروختم دیگه کاریش نمیشه کرد شما تنهایی

 .میرمدنیل: چه خوابی واسم دیدین؟ دارم از فضولی می

 !نشست کنار دنیل و دستش رو گرفت و گفت: باید زن بگیری حاج خانوم

 م!؟د به مادرش کرد و گفت: چیکار کندنیل به سرفه افتاد و اول نگاهی به آیه و بع

گم باید زن بگیری تا آخر همین هفته هم وقت داری وگرنه خودم دست می .حاج خانوم: آروم تر گوشم کر شد

 .شمبه کار می

 .مامان؟ چه وقته زن گرفتنه به این عجله دنیل: ازم خسته شدی

 .مامان میخواد زنت بده راحت شه شیجدیداً داری مفسد فی االرض می دنیا: دیگه

گن دیگه وقتشه زن بگیرید و از تنهایی در بیاید هم برای خودتون آیه نگاهی به دنیل کرد و گفت: راست می

 .خوبه هم خانوادتون

 زنیم.های زنانتون حرف مینقشهراجع به این قضیه و  دنیل: پاشو بریم بیرون برگشتم

 .: بیرون منتظرتم آیهادامه داد خندید و

باران شروع به باریدن کرده بود و نم  .آیه از دنیا و حاج خانوم کسب اجازه و خداحافظی کرد و از خانه بیرون زد

تا آیه را از آن خود کند. تمام و  دنیل قصد داشت امشب راز دل خود را برمال کند .شدنم بر زمین پخش می

 !کمال

 آیه با سرعت سوار شد تا خیس نشود. دنیل گفت: کجا بریم؟

 .کنهدونم هرکجا که دوست دارید برای من فرقی نمیآیه با خجالت: نمی

به سمت جایی رفت تا بتونه راحت تر با آیه صحبت  .دنیل پاشو روی پدال گال فشرد و گفت: فهمیدم کجا بریم

 .ه و فضا هم مناسب باشهکن

تو  درضمن ببخشید که! خوانانوادت که بد شما رو نمیکنی؟ خآیه: شما چرا در برابر ازدواج کردن مقاومت می

 .کنمدخالت می این موضوع
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 ازدواج شوخی نیست. ،دلمو بلرزونه و گرم کنه کنم که او گفت: من باید اون شخصی رو پید دنیل لبخندی زد

 !و اساس باشه. بازی خاله زنکی هم نیست نباید با قانو

*** 

 !؟ختی سهم او نبودشد. و آیا اندکی خوشبها گذشت آیه به دنبال کار بود و باز با در بسته مواجه میروزها و هفته

دنیل به دنبال دلی بود که در گرو آیه بود و هنوز شرم داشت که به او بگوید و محکوم شود به بی حیایی یا 

 !ز جانب خانوادهسرزنش شود ا

دانیاری که دلش سریده بود و آیا با آن همه طنازی حقش نبود؟! هر مردی بود در برابر آن چشمان طناز و آن 

 ؛ بود؟باخت مرد نبوداخت و اگر نمیبرفتارهای خانمانه دل می

ق بارها های حقوقی که الحدنیل وارد شرکت شد و با پرستیژ خاص خود پشت میز نشست و سرش را در کتاب

 .قسم خورده بود عاشقشان است فرو برد و از دنیای اطراف فارغ شد

خانوم یوسفی منشی پر شرم و حیای شرکت با دیدن دنیل غرق در کتاب لبخندی زد و به او سالم کرد اما او در 

 .دنیای خود غرق بود و متوجه نشد

هایی رنگ گرفته گفت: بفرمایید با گونه منشی برای او قهوه ای ریخت و رو به روی او قرار گرفت و آرام و

 .قهوتون

دنیل از دنیایش به این عالم پرت شد و نگاهی به منشی منتظر انداخت و گفت: ممنون خانوم ببخشید حواسم 

 .پرت بود

عکسی از آیه و دنیا و خودش که در رستوران  شد؛سی از گالری آورد و به آن خیره اش را چک کرد و عکگوشی

 .گرفته بود

 

 گرددرود و برمیدستم به سمت تلفن می"

 اندمانند کودکی که به او گفته

 " !هاستشیرنی روی میز برای مهمان
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تواند بی رحم ن دنیا نیز میغرق در تصویر آیه ای شد که حاضر بود برایش جان دهد اما کسی خبر نداشت که ای

 !باشد

اش برود ان کند و بعد به سراغ آخرین و آخرین گزینهآیه سوار تاکسی شد تا آخرین شانسش را برای کار امتح

 .ی زیادی مهربان این روزهایش باشدخواست بیش از این زیر دین و منت این خانوادهنمی

 ! داشت؟سی نداشت غیر خواهر برادریهای دنیل به خود شده بود اما او که حمتوجه نگاه

رکت سما رفت برای منشی گری... نگاهی به آسمان تیره از تاکسی پیاده شد و کرایه را حساب کرد و به سمت ش

 !شود گاهی ذره ای شیرینی بچشانی به منانداخت و خدا می

ممکن  ،ی به زور مدرسه رفته از نداریاین جا هم گفته بودند تایپ سریع و بلد بودن چند زبان که برای آیه

 !نبود

 های یک سیب را بشماردتواند دانههر کسی می"

 اما

 "های یک دانه را بشماردا خداوند میتوانه سیبتنه

 !از خدایی که چندسالی است شدیداً او را فراموش کرده تشکر کرد و در دل گفت: حتماً حکمتی است

شود ظهر بود و گرمای هوا باعث شد که آیه به خانه برگردد تا عصر به چند آموزشگاه نیز سر بزند تا ببیند می

 !استعدادش را تعلیم دهد

عاشق سفالگری بود و چند مدتی هم آن را دنبال کرد آن هم در زمانی که هنوز خدا او را فراموش نکرده و ناز 

 .پرورده بود

 اش بود نبود؟ها از عرش به فرش می افتند حکایت او و خانوادهگویند بعضیمی

از حمام بیرون  هد؛د توانست کمی او را تسکینه میتنش را به آب سرد حمام بخشید و فقط آب سرد بود ک

 .آمده تن زیبایش را که مادرش بارها گفته بود زیباست خشک کرد و لباس پوشید

اش پیچید تا آبش خشک شود و جلوگیری کند از سرماخوردگی که اگر به حوله ای به دور موهای افسار گسیخته

 ...شد ومیشد یه هفته مهمان تخت آن گرفتار می
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هایی که به خاطر دوز باالی قرص. مد و با تنی کوفته از کار و فشار روحی به خواب رفتدانیار از دفتر به خانه آ

 .فشخواب بود و بی خبر از عالم اطراکرد تقریباً مصرف می

خواست از جنس چند وقتی بود که با دوستانش تفریح نکرده بود و عجیب کسل شده بود و دلش تفریح می

 .داد و ذهنش را آزادا جال میدریای بی پایان کویر روحش ر !کویر

در راه به دنیل زنگ زد و گفت که به همراه خواهرش و آیه به کویر  .با دوستانش هماهنگ کرده و حرکت کردند

 !این کارش خودخواهی که نبود، بود؟. بیایند اگر دوست دارند تا کمی خوش بگذرانند

کند ممنون بود از کسی که این د و فراموش میشورود و حال دلش خوب میآیه راضی از اینکه به تفریح می

 .کردپیشنهاد را رقم زده خوشحال و با انرژی وسایلش را جمع می

های زیر چشمی به او تنگ شده بود و عجیب بود که دیگر خبری از دنیا به امید دیدن طاها که دلش برای نگاه

 .شان نبودهای گاه و بی گاه طاها به خانهآمدن

 !؟مشترک برادرش و دانیار نرفته بودرای رفیق دل دنیا که ب

چند ساعت بعد همگی در جلوی کاروانسرایی سنتی که ظاهر زیبایی داشت ایستاده بودند و مشغول گپ زدن 

 .بودند

دانیار رو به جمع کرده گفت: از همتون ممنونم که دعوتم رو مثل هر سال قبول کردید. فعالً بریم داخل اتاق 

 .نیم تا عصر بریم سراغ تفریح کردنهامون استراحت ک

ی آیه گذراند با سقلمههای مرد رویایش را از نظر میدنیای غرق در نگاه که لیکن کل وجودش چشم بود و بودن

 .به خودش آمد

 . راستی هرسال میاید اینجا؟میکم استراحت کنیم که حسابی خست آیه گفت: خوردی پسر مردم رو بیا بریم اتاق

زد و گفت: آره این جمع قرار گذاشتن که هرسال چند روزی رو بزنن به دل کویر و با هم باشند.!! دنیا لبخندی 

 .بیا بریم تو اتاق همه رفتن

 !ها حاضر و آماده خارج شدنز اتاقعصر بعد از یک چرت لذت بخشی که به همه و بیشتر به آیه چسبید ا
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دلبر شده بود نگاهی انداخت برخالف ندای عقلش که  ی معصوم که در این مانتو زیادیدانیار نگاهی به آیه

اش گوش داد و بودن معشوق قلبش را با نگاه گفت به ناموس رفیقت چشم ندوز به ندای دل دلتنگ شدهمی

 !بلعید

شان گذاشت و از های قفل شده. دانیار لحظه ای چشمش به دستادت آیه را گرفت و کنار دنیا ایستدنیل دس

 !فروبست و ترجیح داد که فعالً به چیزی جز کویر و آرامشش فکر نکندخشم و غیرت چشم 

هایی که در فضای کاروانسرا بود نشستند و سفارش عصرانه دادندگارسون ها برای آوردن هر کدام روی صندلی

 .سفارشات رفتند و بقیه مشغول صحبت با همراهان خود شدند

شد و بی ها غرق لذت میخوردن آنگذاشت و از حرص دو می کرد و سر به سر آندنیل با آیه و دنیا صحبت می

 .خندیدروا میپ

 !؟وردشان زده بود و کی بهتر از آیههایی در مدنیا تا به حال اینگونه دنیل را ندیده بود و حدس

 شه تا آومدن سفارشمون من یکم بیرون کاروانسرا بگردم؟آیه: می

 .ه کرد و گفت: آره بریم تا تنها نباشی و خودم حواسم بهت باشهدنیل با لبخند از فرصت پیش آمده رو به آی

 .اش رفت و دنیل و آیه به بیرون کاروانسرا رفتنددنیا هم برای آنکه آن دو را تنها بگذارد کنار دوست قدیمی

 .مردی کمی آن طرف تر زیر دیوار کاروانسرا خوابیده بود و شتری هم کنارش بسته شده بود

 مرد خوشحال به طرفش رفت. مرد پارچه را از صورت خود برداشت و گفت چیشده آبجی؟آیه با دیدن آن 

 شه من چند لحظه سوار شترتون بشم؟آیه: می

 .مرد گفت: باشه دخترم

 ترسی؟خوای سوارشی و نمیها آمده و گفت: مطمئنی میدنیل به سمت آن

 !.تهآیه لبخندی از این تجربه زد و گفت: آره. ترس کجا بود همش لذ

دنیل کرایه را حساب کرد و آیه با کمک او سوار بر شتر بزرگ شد دنیل در یک حرکت سوار شتر شد و خود را 

 .به آبه نزدیک کرد و دستانش را دور شکم آیه حلقه کرد و مرد افسار شتر را گرفته و حرکت کرد

 .زیاد داشت در زندگیشد و این دخترک کمبود غرق در حس حمایت برادرانه ای بود که خرجش می هآی
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هایش برای این دخترک زود بزرگ شده..! کمبود زنی برای مادرانه خرج کمبود مردی برای خرج کردن پدرانه

 کردن دل دخترک که اینگونه از بی مادری به فغان آمده

 " !کردکاش تنهایی پرنده بود.! گاهی اوقات هم به کوچ فکر می"

تا با آیه صحبت کند اما وقتی چشمان مغموم و اشکبار او را دید لب فرو بست از شتر پایین آمدند. دنیل خواست 

 .و تصمیم گرفت او را تنها بگذارد

کرد. دنیا از آیه را درک نمی یکرد دلیل اشک و غم چهرهداد و هرچه فکر میدر مغزش افکار زیادی جوالن می

 .او سراغ آیه را گرفت که او اظهار بی اطالعی کرد

اما االن وقتش نبود و باید از خیلی  گفت به کسی تا خالی شودکه دل باخته بود و باید از احساسش می دانیاری

 !اش به اودوست صمیمیش و حس دخترک مورد عالقه ها حسترین آنشد مهممطمئن می چیزها

را متوجه  د ساعته ی آیهی کاروانسرا بودند گرم مشغول صحبت و کسی نبود چنکه شد همگی در محوطه دش

 .نشده بود

زد و با خود حرف کویر قدم می آیه که دلش گرفته بود و عجیب میل به تنهایی و دیدن شب کویری را داشت در

 .زد اما حواسش بود که زیاد از کاروانسرا دور نشودمی

 !خواهد از جنس نا کجا آباددلم رفتنی می"

 !خواهد از جنس رهاییدلم جسارتی می

 !خواهد از جنس آغوش گرم مادردلم آرامشی می

 !های پدرخواهد از جنس دستای میدلم پشتوانه ای

 " !خواهد از جنس خودمدلم سکوتی می

کاروانسرا او را دید و خواست به طرف  دانیار متوجه نبود آیه شد و بی صدا به دنبالش رفت... باالخره در فاصله از

 .کرده داشت از همه شکایت میاش را شنید کاو برود که صدای هق هق و گریه

 .زدند. دوست نداشت اشک او را ببیندی اشک او نیشتری بر قلب بیمار دانیار میبا هر دانه
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هایش را با دست ی دانیار نگاهش رنگ تعجب و ترس گرفت و سریع اشکبه سمت او رفت. آیه با دیدن چهره

 .زدود

 نی تو؟کدانیار: یک ساعته نگران شدیم. اینجا چیکار می

 .آیه با صدایی که خش داشت گفت: هیچی اومده بودم یکم تنها باشم

 .هادانیار: ببخشید که خلوتت رو بهم زدم. بریم کنار بچه

 .داشتندآیه و دانیار در کنار هم قدم برمی

 !صدای تپش بی امان قلب دانیار او را نگران کرد از اینکه آن صدا به گوش آیه برسد و او را رسوا کند

 .ها افتاد سریع به سویشان قدم برداشتدانیار و آیه وارد کاروانسرا شدند. دنیل چشمش به آن

 .زدم این اطرافآیه با شرم گفت: ببخشید ناراحتتون کردم داشتم قدم می

 .شیب رفتی اینجا کویره و ممکنه گمگفتی. تنها نباید میدنیل مهربانانه لبخند زد و گفت: خب قبلش بهم می

 چشمش به سرخی چشمان آیه افتاد نگاهی به دانیار انداخت و گفت: چرا چشم هات قرمزه آیه؟دنیل 

 ...آیه گفت: هیچی دلم برای خانوادم تنگ شده بود

 .سه نفری به سمت اتاقشان رفتند

 .کرد از نگرانی دنیل گفت آیه سر به زیر عذرخواهی ده؛کرد تا بفهمد که او کجا بوم میدنیا مدام آیه را سین جی

داند که آیه چقدر محتاج خواهرانه هایی بود که خرجش یک ساعتی با یکدیگر خواهرانه صحبت کردند و خدا می

 .نکردند و نشد

 .آخر شب بود. همه خواب بودند. آیه از اتاق خارج شد بی خوابی به سرش زده بود و میل خوابیدن نداشت

 " !سکوت کنمو  نبینم ،نشنوم، ر نباشمخوابم که بیدافقط می ،آیداین روزها خوابم نمی"

 .ها بودندی باالی کاروانسرا مشغول دیدن ستارهچند پسر تلسکوپی برداشته و در طبقه

 !ها بود اما هیچ ندیده بود. فقط با چشم دیده بود که آن هم صفایی نداشتاز بچگی عاشق دیدن ستاره

 .ها ایستاد و به آسمان خیره شدآنآرام آرام به سمت آن گروه رفت و در فاصله ای نزدیک 
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دقایقی گذشت. یکی از آن پسرها متوجه دخترکی شد که زیر نور ماه صورتش درخشان شده بود و چشمانش 

 !.حالت خاصی داشت

ها خوای بیا کنار ما ستارهبه سمت آن دخترک رفت و او هم مانند آن دخترک به آسمان خیره شد و گفت: می

 .ها هم منتظرنی پرنور قراره عبور کنه و بچهرهامشب یک ستا .رو ببین

آیه رو کرد به سمت پسری با اندامی ورزیده و صورتی استخوانی و روشن با چشمانی مشکی که در چندقدمی او 

 .گفتایستاده بود و با او سخن می

 تونم ببینم؟آیه: ممنون. می

 پسرک گفت: با کمال میل. راستی اسم شما چیه؟

 آیه. شما چی؟ آیه گفت: اسمم

 .اسم منم طاها ه اسم زیبایی درست مثل چهرتون.پسرک گفت: چ

آیه به سمت گروهشان رفت که طاها برای دوستانش توضیح داد. پسرکی که روی صندلی نشسته بود از جای 

 .است تا آیه روی صندلی بنشیندوبرخ

با وجد نگاه  .ها شدآسمان و ستارهی آیه با هیجان و لبخند روی صندلی نشست و از تلسکوپ مشغول مشاهده

 !کردمی

ناگهان دستش کشیده شد با ترس نگاه به دستی که دستش را اسیر کرده بود انداخت و کم کم نگاهش به سمت 

 .باال کشیده شد

چشمانش ثابت شد در چشمان برزخی دانیاری که فکش منقبض شده بود از این نزدیکی محبوبش به آن 

 .پسران

 !ا سخنی بگوید اما دانیار با داد گفت: برو پایین تا بیامآیه لب گشود ت

کردند و طاها ار نگاه میین گروه منجم خونسرد به آیه و دان. آانش رابست و دقایقی بعد باز کردآیه از ترس چشم

 .لبخندی بر لبانش بود

 .دانیار دستش را باال برد تا بر صورت طاها فرود آورد که دستی دستش را در هوا گرفت
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 .اش در دستان ظریف آیه افتاد و سعی کرد دستش را آزاد کندنگاهش به دست مشت شده

 .ها پایین آوردآیه تشکری کرد و از طاها و گروهش عذرخواهی کرد و دست دانیار را سفت گرفته از پله

اشق از این نگاه گر دانیار ع ،چشمان برزخی دانیار زل زده بودآیه رو به روی دانیار ایستاده بود و بی پروا در 

 .های آیه شدی لبگرفت و خیره

 .. چشمانش از فرط تعجب تا آخرین حد باز شده بوددهایش اسیر شرا توجیه کند که لب آیه لب باز کرد تا خود

 !های آیه قرار گرفته بود و چشمانش را بسته بودخورد فقط روی لبهای دانیار تکان نمیلب

 .نیار گذاشت و عقب کشید و سیلی محکمی بر صورت دانیار کوباندی داغ داآیه دست روی سینه

هایش را نبست تا تأثیر بوسه را در صورتم نگاه کند. بدجنسی کرده بود. اگر از ید دیگر چشم*وقتی مرا بوس"

 " .گفتم چه احساسی دارمپرسید خودم میمن می

ها کرد و مشتی بر دیوار کند و پشت خود را به آنها بود اما توان نداشت تا آخر مشاهده ی آندنیل شاهد بوسه

 .دانیار از کاروانسرا بیرون زد و سوار ماشین خود شد .کوباند

ی دانیار و بدتر از آن قلبی که بی متعجب بود از کار ناشایست و احمقانه اتاقش پناه برد و بی صدا گریست.آیه به 

 .کوباندتاب بر سینه می

 ...رفترفت و میمی رفت ودانیار با سرعت می

 وبایلش را برداشت و با کالفگی تایپ کرد: اگر بیداری بیا تو محوطه کارت دارممدنیل 

 .مزی اش کمتر شود و اشک چشمانش را دنیل نبیندرواند و دستی بر چشمانش کشید تا قآیه پیام را خ

 .دنیل رفت دنیل که از اتاق خارج شد همزمان آیه نیز از اتاق بیرون آمد و به نزدیکی

 ی چشمان سرخ آیه شد. آیه سر بر زیر انداخت و گفت: با من کاری داشتی؟دنیل خیره

ولی امشب حس کردم که  کردم وقتش نیستخواستم چیزی رو بهت بگم اما حس میدنیل: چند وقتیه که می

 .دقیقاً وقت گفتنش االنه

 .دنیل: بیا بریم قدم بزنیم تا منم حرفای ذهنم رو جمع و جور کنم
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 .رفتآیه مطیعانه به دنبال دنیل که مانند آتش فشان در حال فوران بود می

کمی که از کاروانسرای خفقان آور دور شدند دنیل صبرش لبریز شد و با صدایی بلند کلماتی که بر زبانش جاری 

 !گفتشد را میمی

چرا ! د حرف بزن تو مگه محرم من نیستی؟ زدی هان؟نیار چه نسبتی داری که امشب باهاش حرف میتو با دا -

 آیه چرا؟ دستاتو گرفت؟

گناه بود و آن اتفاق ناخواسته از جانب او  زد بر غرور این دخترکی که بیدنیل عصبی بود و با کلمات تازیانه می

 .نبود

 ...ن نبود ایشوندنیل کرد و گفت: ببخشید ولی تقصیر مآیه بغض کرده و با چشمان اشکی نگاهی به 

 !دنیل: ساکت باش فقط یک لحظه

 .شد آن هم پیش چشمان دنیل. نباید متهم میدکرباید این سو تفاهم را حل می خواست اوآیه سکوت نمی

ا دانیار اومدن و که یهو آق دیدمها رو میآیه: داداش بخدا من تقصیری نداشتم فقط من داشتم با تلسکوپ ستاره

 ...بعدم

 اش شده و چشمانش قرمز است.خواست ادامه بدهد که دید دنیل خیره

 شه دیگه به من نگی داداش. هان؟دنیل: آیه می

 !گفت یا نه؟باید می؛ راه رفت و کالفه دستی داخل موهایش کشید

 دوست داشتن را هم باید گفت"

 و هم باید ثابت کرد

 سور نکنیدهیچ وقت احساستان را سان

 شاید کسی بی تاب شنیدنشان باشد

 شاید روزی برای گفتنشان دیر شود

 " ت!دوستت دارم ها را باید گف
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 ؟رو به سمت آیه کرد و گفت: آیه

 ؟آیه آرام گفت: بله

ها را مرتب کرد و چشمانش را بست: آیه یک چیزی بهت میگم اما برداشت اشتباه از حرفم دنیل در ذهن جمله

 .پرسم تو صادقانه جراب بده تا بتونم حرفای بعدیم رو بزنمانه مینکن من صادق

 .آیه کنجکاوانه چشمی گفت

 دنیل دست در جیب شلوار خود کرد و کمی راه رفت و رو به آیه گفت: حست به من چیه؟

 گفت؟حال چه باید می خدا قصدت چیه از این کار؟ ،از برخورد این دو شخص در این شبآیه جا خورد 

 قا دنیل؟آاین سؤال برای چیه ن، کر کرد و گفت: ایکمی ف

 .ی حرفم رو بگم دختر خوبدنیل گفت: قرارمون یادت رفت؟ جواب بده تا بقیه

 ...راستش من شما رو دوست دارم و شماآیه: خب... 

زد بر  ه*های گرمش را بر روی لبان آیه گذاشت و نرم و آرام بوسی حرفش را بگوید که دنیل لبهنوز آمد ادامه

 .دهد و تا به حال برای خود ممنوعش کرده بودآن لبانی که طعم گیالس می

 ...ه ای پر از حس و گرم*بوس .ه عنان از کف داد و همراهی کرد.آی

دنیل صورت خود را عقب کشید و نفس خود را در ! بوسه ای که دل دنیل را گرم کرد و آیه را ترساند از کارش

 .ایی گرفته و آرام گفت: دوستت دارم آیهصورت آیه رها کرد و با صد

 مگر آن دو قرار نبود خواهر و برادر باشند؟ ف سریع دنیل و نخواست باور کند.آیه مات شد از اعترا

 کنی دیگه مگه نه؟آیه با خجالت و سری افکنده به دنیل گفت: شوخی می

 !این دخترک چه داشت؟ ...صدایش ارتعاش داشت و دل دنیل را لرزاند

 :یل صدایش را صاف کرد و شعری که در آن لحظه به ذهنش آمده بود را بر زبان آورددن

 تو بگو دل! که به آهنگ دلت ساز کنم

 تو بگو عشق! که من عاشقی آغاز کنم
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 تو بگو راز! که من بشکنم این قفل سکوت

 سرصحبت! به تو ای محرم دل باز کنم

 بگیرم از شب« ماه»تو بگو ماه! که من 

 دلبر من به آسمان ناز کنمپیش تو! 

 تو بگو غم! که من از درد سر ریز پرم

 از کدامین غم دل! آگه این راز کنم

 تو بگو شوق! که من پر بکشم به سوی تو

 هر کجا هست دلت! سوی تو پرواز کنم

 تو بگو بخت! که من ز بخت خود دلگیرم

 با تو شاید! گره از فال سیه باز کنم

 امور غصهتو بگو صبر! که من سنگ صب

 با تو حتماً گل من! زندگی آغاز کنم

*** 

 .آیه فوراً به اتاقش پناه برد و در را محکم به هم کوبید و پشت در بر زمین فرود آمد

 .غلتیدندهایش میآمدند و بر روی گونههای گرمش یکی پس از دیگری فرود میاشک

 !یشد و تصمیم بگیرداند توانست بزرگ بیبه طور مستقل نمیاو تنها بود و هنوز 

 ...خواست و حل شدن در آغوش بی منتش رادر این شرایط فقط مادرش را می

ی صمیمی و گرم که به آن و صاحبانش دل بسته بود درست کرد؟ دیگر ماندنش در آن خانهحال چه باید می

 !!کرد؟کرد و تظاهر به عادی بودن میچگونه باید در چشمان دنیل نگاه می .نبود

 .کردندگیج بود و چشمانش خواب را طلب میپاک 
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 .از جای برخاست و خود را بی رمق بر روی تخت انداخت و با ذهنی درگیر و روحی خسته به خواب رفت

لرزید و دقایقی بعد از حرارت تنش سرد بود و خیس از عرق انگار که دوش گرفته باشد! از سرما بر خود می

 !سوختمی

دنیا با صدای جیغ آیه از خواب پرید و خود را  .کشیدفت و گاهی هیستریک جیغ میگمدام در خواب هزیان می

 !به تخت آیه رسانید

 .وقتی او را در آن رنگ و حال دید سریع دنیل را خبر کرد تا او را به بیمارستان ببرند

 !دنیل فوراً به اتاق آمد و آیه را چون جنازه ای لرزان بر تخت دید قلبش فشرده شد

 .ود را بر پیشانی آیه گذاشت دستش از شدت حرارت سوختدست خ

ریم و ازشون عذرخواهی کن. ماشین رو هم روشن کن تا بریم ها بگو داریم میدستپاچه به دنیا گفت: بدو به بچه

 !بیمارستان

جدا موهایش نشاند و او را از تخت  دنیا رفت و دنیل جسم لرزان دخترک را در آغوش کشید و بوسه ای بر خرمن

 .کرد و در آغوش خود فشرد

دستی بر صورت خیس از عرق او کشید و گره روسری او را باز تر کرد  آیه را روی صندلی عقب ماشین خواباند و

 .و درب ماشین را بست

ماشین جای گرفت دنیل  ی تیم عذرخواهی کرد و تقریباً به حالت دو به سمت ماشین آمد. وقتی دردنیا از همه

 .ست و پایش را روی پدال گاز فشردپشت فرمان نش

 .به بیمارستان که رسیدند دنیل ماشین را متوقف کرد. حال آیه اصالً خوب نبود و لرزش بدنش بیش تر شده بود

 .ی نیمه هوشیار کمک کرد تا راه بروددنیا از ماشین پیاده شد و به آیه

 .آورد دنیل به سمت بیمارستان رفت و همراه با دو پرستار برانکارد را

 .پرستاران آیه را روی برانکارد خواباندند و به بیمارستان بردند

دکتر معاینات الزم را انجام داد و دستور داد آیه را بستری کنند تا تحت نظر باشد. تبش قطع نشده بود و باید 

 .ماندندمنتظر می
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 .ن داغ او را در دست گرفتت و دستادنیا روی صندلی کنار تخت آیه که رنگش مانند گچ سفید شده بود نشس

 .خیلی با این دخترک ساده و معصوم دوست شده بود و جای خواهر را برای دنیا پر کرده بود

 .شده بود و از این بابت بسیار خوشحال بودی برادرش به آیه ها هم متوجه حس عالقهتازگی

 هستم کهخواهم برایت بنوسیم ولی این روزها آنقدر مشغول داشتنت هاست میمدت"

 ام پر شده از خندهمجالی برای نشستن و نوشتن نمانده. این روزها زندگی

 "گرفتار زمین نشده -بگذار نگویم آلوده -های کودکی که هنوز 

 .فهمید که چرا آیه به آن حال و روز افتادهدنیل به داروخانه رفت تا داروهای آیه را بگیرد... نمی

و دستانش را داخل موهایش فشرد. سرش را به دیوار سرد بیمارستان  روی صندلی راهروی بیمارستان نشست

 .تکیه داد و نفسی عمیق کشید

 .بوی الکل و دارو به مشامش خورد. خسته بود. چند ساعت رانندگی کرده بود

 ی دیشب جلوی دیدگانش تداعی شد. دانیار و آیه؟چشمانش را بست. صحنه

 .ذایی و فکش منقبضی کدستانش مشت شد از یادآوری آن صحنه

 .حیف که بهترین دوستش بود وگرنه بلد بود چه بالیی بر سرش بیاورد

 .کرد البته بعد از بهبود حال آیه ای که شکه بود از اتفاقات اخیرباید با دانیار هم صحبت می

ی خانه بر هصدای زنگ موبایلش در راهروی بیمارستان پیچید. موبایلش را از جیب شلوارش بیرون آورد. نام ملک

 .روی آعن نقش بسته بود

لبخندی از دلتنگی زد و تماس را وصل کرد. خوب نبود مادر بیش از این منتظر پشت خط بماند. هر چه بلد نبود 

 شناختشناخت. حرمت میاحترام می

 ...کنمبه این فکر می"

 هایم جامانده؟!دام بالشتک کودکیهای مادرم زیر کالالیی
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 "...سوده خوابیدشاید هنوز بشود آ

 .جانم سرورم -

 .نگرانتون شدم ؟سالم پسرم. خوبی؟ کجایین -

 گردیم. شما خوبی قربونت برم؟ها اومدیم گردش. تا فردا برمیمان جان. با بچهاهیچی م -

 مواظب خودتون باشید ها. دخترم آیه حالش خوبه؟ -

 .ستبا تردید گفت: خوبه مامان جان شما نگران نباش برات خوب نی -

 ظ.بگذره پسرم. سالم برسون. خداحاف ایشاهلل بهتون خوش-

 .ی از راه نرسیده بزندتماس را که قطع کرد از روی صندلی بلند شد تا سری به آن دردانه

اش غرق ی رنگ پریدهدر اتاق را باز کرد. دنیا سرش را روی دست آیه گذاشته بود و خواب بود. آیه نیز چهره

 .خواب بود

سرش را برگرداند اما ؛ آیددر راه برگشت به خانه بود که حس کرد کسی از پشت سر به دنبال او میظهر دنیا 

 .کسی را ندید

ترسیده به سمت ماشین خود رفت و سوار شد. کیفش را بر روی صندلی عقب انداخت و نفسی از سر آسودگی 

 .کشید

 .برای او بود. دو دادگاه و بعد هم دفتر دنیل نیز ظهر با خستگی تمام به خانه رسید. امروز روز پرکاری

 اش را نوازش دادخواست. درب خانه را باز کرد و بو کشید عطر قرمه سبزی حاج خانوم بینیذهنش استراحت می

 .شهم بر اهالی خونه. سرورم کجایی بیا که پسرت از گرسنگی داره تلف میالـــس -

گفت: چته مگه سر آوردی. اخه تو و دنیای زلیل مرده به کی  حاج خانوم با غرولند از آشپزخانه بیرون آمد و

 تید اینقدر اهل جیغ و هوار هستینرف

 .دنیل دست مادر خود را گرفت و بر آن بوسه ای نشاند و گفت: عشق شما ما رو دیوونه کرده حاج خانوم

 .اش کرد و به آشپزخانه بازگشتمادرش استغفراللهی زیر لب نثار عزیزکرده

رفت از این همه خورد و دلش غنج میقی بر دست داشت و خیره به گاز داشت حسرت زندگی آنان را میآیه قاش

 !صمیمیت و عشق
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 .دانیار وسایلش را جمع کرد تا مدتی برای انجام کارهای شرکت و استراحت به آلمان برود

 !...دادی دنیل و آیه را بفهمد. باید زمان میشد تا تکلیف رابطهباید دور می

 ؛ذردگبه ری کاذگر بااگیک فرصت ر"

 "ن این زما "

 ...."ن ان زمآ "شود می

 روی میزی کردهی یخ چان ابسشود می

 عشقا به ک

 ه،دت رفتابودی و یه دم کرد

 قند و شکالتیچ یا هال باو ح

 ..آیدنمیطبعی خوش چ یهق امذه ب

 شود،ه نمیکشود ه نمیخورد

 "فرصت  "

 ذردگری باذگبه کا ر

 یاهمگ بِ تنآمثل ود شمی

 وقتش عوض نشوده به ک

 ...شود نمیی اهم، مهی اهن مآر گنوقت دیآ

 .نیمابدا ر "ت الحظ "قدر 

 "...ماند نمی _کس چیه _منتظر _ی گزند



 

WWW.GHALAM-SIAH.COM 74 

 

 شیرینی گناه
در فرودگاه در صف انتظار نشسته بود. موبایلش را از جیب شلوار جین قهوه آیش بیرون آورد و دستش را بر روی 

 !مس کردی دنیل لشماره

 وق پنجم دنیل با سنگینی گفت: بله؟ببا 

میرم آلمان. زنگ زدم دانیار علت این برخورد را متوجه نشد و گفت: سالم رفیق من دارم یه چند مدتی رو 

 م.خداحافظی کن

 .دنیل خداحافظی کرد و دریافت که علت رفتن بی موقع دانیار ورای این دالیل است

 .آوردی خرابش در میکه زیادی به او اعتماد داشت با وجود کارنامهباید سر از کار این رفیق خود 

 .عصر بود. دنیا خواب بود. آیه وسایلش را جمع کرده بود

 

به نزدیکی دنیا رفت و بوسه ای بر سر او نشاند. نامه ای که از قبل نوشته بود را کنار دنیا گذاشت و با بغض از 

 .اتاق خارج شد

 .ردن داروهایش به خواب رفته بود. صورتش در خواب نورانیت زیبایی داشتحاج خانوم هم بعد از خو

 .بی صدا از در خانه بیرون زدو  ی او را به مشام خود فرستادآیه باالی سر او رفت و با بغض عطر مادرانه

 .دهنددانست که اگر بخواهد باخبرشان کند هرگز به او این اجازه را نمیمی

 .ریختداشت و اشک میم برمیدر کوچه آهسته آهسته قد

 .عادت کرده بود به آن خانواده ولی او متعلق به آنجا نبود

 .دنیل از خانه بیرون زد تا هوایی تازه کند

 .دختری را با چمدان دید که در انتهای کوچه پیچید و رفت

 .جرقه ای در ذهنش زده شد و به درون خانه رفت. در اتاق دنیا را باز کرد

 .کردبه او و افکارش دهن کجی می جای خالی آیه

 .اعصابش خورد شد. از خانه بیرون زد تا قبل از آنکه از آنجا دور شود جلوی او را بگیرد
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 .به انتهای کوچه دوید اما عصری از آن دخترک چمدان به دست نبود

 .اش کشید و موبایلش را از جیبش بیرون آوردکالفه دستی درون موهای آشفته

 !ا لمس کرد اسمش را آرامش سیو کرده بودی آیه رشماره

 .تا آخر زنگ خورد اما جواب نداد

دستگاه مشترک مورد نظر "اش را گرفت تا اینکه برای آخرین بار زنی از پشت خط گفتها و بارها شمارهربا

 "...باشدخاموش می

دیمی که آیه در آن ی قبه سمت خانه .عصبانی موبایلش را به داخل حیبش هدایت کرد و سوار ماشینش شد

 .کرد رفتزندگی می

ی قبلی بود بدون آن آیه به خانه ای که اجاره کرده بود رفت. در پایین شهر با تفاوت اینکه کمی بهتر از خانه

 .ی مزاحمپسر همسایه

 کشیدکلید انداخت و درب را باز کرد. چمدانش را بی رمق به دنبال خود می

 .بهترین کار را کرده بود اما ناراحت بود از دل کندن از کار خود ناراحت نبود به نظرش

 ...دل کندن اگر حادثه ای آسان بود"

 "...کندفرهاد به جای بیستون دل می

 .اش نبوددنیل تا شب تمام شهر را زیر و رو کرد اما اثری از آیه

 .گرفتفهمید آرام نمیدلیل این کارش را نفهمیده بود و تا نمی، دلخور بود از او

 .خسته به خانه برگشت. دنیا و حاج خانوم جلوی در منتظر ایستاده بودند تا دنیل خبری از آیه بیاورد

حاج خانوم هم دلش تنگ شده بود  .دنیا بعد از بیدار شدن نامه را دیده بود و بعد از خواندنش گریه کرده بود

 !برای آن دخترک زیادی عزیز

 .خواهد به سر کارش بروددانست با کدام رو مینمی .کشیدیآیه با استرس پاهایش را به دنبال خود م

 !شاید تا به حال کسی را به جای او آورده باشد در این چند روز غیبتش
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دانست که قرار است سالخی شود از هجوم کلمات و می ،اش را خارج کردسید نفس حبس شدهدر دفتر که ر

 !خشم دنیل

 .گفتدستی بر مانتوی خود کشید و بسم اهلل 

 .های محل کارش باالرفتاز پله

هایش بود و در فکر رفتار دنیل بعد از مواجه شدن با او که غیب شده بود بود روی آخرین پله نگاهش به کفش

 !که به کسی برخورد کرد و بر زمین فرود آمد

 تو چه کسی هستی که بخواهی زندگی مرا قضاوت کنی؟"

 خواهم باشممن بی عیب نیستم و نمی

 قبل از اینکه شروع کنی با انگشت مرا نشان بدهی فقط

 "مطمئن شو دستهای خودت پاک است

نگاهش تالقی پیدا کرد با نگاه متعجب و ناباور دنیل که خیره و بی پروا به  .سرش را باال آورد تا عذرخواهی کند

 !آن دخترک ناباور رو به رو زل زده بود

طاقتش را از دست داد و همانطور که بر زمین نشسته بود آیه را به  آیه شرم زده سرش را پایین انداخت که دنیل

 !آغوش کشید

 ...آغوش تو گناه نیست"

 ام که هیچ گناهی با آرامش مأنوس نیستمن در آغوش تو آرامش یافته

 "ام که در هیچ گناهی امنیت محسوس نیستمن در آغوش تو امنیت را احساس کرده

 .ی از آغوش اجباری خود را بیرون کشید و گفت: معذرت میخوامآیه گیج بود و شرمزده و ناراض

 .دنیل چشمانش را روی هم گذاشت تا بر خشمش مسلط شود و گفت: بیا بریم داخل

 !!!اش را کم کندآیه مطیعانه به دنبال دنیل راه افتاد تا در اتاق او به گفت و گو بپردازند و کمی از التهاب چهره

 ...زبانش تر کرد و گفت: من تو نامه ااش را بهای خشک شدهلب
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 دنیل: تو چی؟ کجا بودی؟ نگفتی بالیی سرت بیاد؟ نگفتی چه بالیی سر ما میاد؟

 .آیه گفت: باورکن من دلیلم

 دنیل به میان حرفش پریده و گفت: دلیلت چی بود؟ نامحرم توی اون خونه بود؟ باهات بدرفتاری کردیم؟

هایش گفت: من به یک دلیل از اونجا رفتم چون حس کردم که ن از حرفآیه نفسی عمیق کشید و با اطمینا

 !موندن من و شما در زیر یک سقف اشتباه محضه

 .دنیل متعجب از دلیل آیه با گیجی گفت: منظورت چیه آیه؟ ازم خطایی سر زده؟ من و تو که محرمیم به هم

 ...ب کند که بگذارد او در آن خانه بماندآیه حدود یک ساعت دلیل آورد و حرف زد تا توانست دنیل را مجا

 !!!به شرط سرزدن های حاج خانوم و دنیا و گاهی نیز خودش 

*** 

 .ظهر بود و دنیل و آیه غرق در کار

 .گذشته بود که صدای شکم دنیل به یادش آورد که وقت رفتن است 1ساعت از 

 .که سرش در برگه ایست و غرق در کارش استآیه را دید  .آخرین پرونده را هم بررسی کرد و از اتاق خارج شد

 !آرام به سمتش قدم برداشت و به نزدیک او که رسید گفت: به به منشی وظیفه شناس

آیه هینی کشید و از جایش با شتاب بلند شد. چشمش که به لبخند دنیل خورد دستش را بر روی قلبش 

 کنی؟گذاشت و گفت: شما اینجا چیکار می

 .دخترک و گفت: معذرت میخوام که ترسوندمت. وسایالت رو جمع کن بریم خونهدنیل خندید از ترس 

 .آیه گفت: نه مزاحم نمیشم باید برم خونه. خیلی به هم ریخته اس

 .رهدنیل اخمی کرد و گفت: حرف اضافه نزن اون خونه در نمی

اش تنگ شده بود نه و اهالیآیه به ناچار به همراه دنیل از دفتر خارج شد. هرچند خودش نیز دلش برای آن خو

 !ترسیدها میاما آ برخورد آن

 ...ای خوبی هست؟ پولش روداخل ماشین بودند که دنیل گفت: کی وقت کردی اون خونه رو پیدا کنی؟ ج
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های اونجا هم خوبن و کارشون به کار کسی نیست. آیه به میان حرفش پرید و گفت: اره جای مناسبیه همسایه

 !باشید از پسش برمیامنگران هزینش هم ن

 !آیددنیل در دل اعتراف کرد که از چموشی و عزت نفس این دخترک کم سن بالغ خوشش می

 شوممن رام نمی"

 …تو باید باشی

 شوممن خام نمی

 "…تو باید باشی

 

 .دادشد و روح را نوازش میی راه در سکوت بود و آهنگی بیکالم و آرام در فضای ماشین پخش میبقیه

آیه از ماشین پیاده شد و چنگی بر  .از ماشین پیاده شد و به سمت درب طرف آیه رفت و آن را باز کرد دنیل

 .لباسش زد

 .دنیل با کلید در را باز کرد و دوتایی شانه به شانه طول حیاط را طی کردند و به در ورودی رسیدند

 .دنیل در زد و وارد شد

 .اش را بوسیدبا دستانش دو طرف صورت او را گرفت و پیشانیحاج خانوم به استقبال دردانه پسرش آمد و 

 خوای حاج خانوم؟دنیل نیز بر سر مادرش بوسه ای زد و گفت: مهمون عزیز کرده نمی

 .را نگفتی مهمون داری مادر. بگو بیاد داخل مهمان حبیب خداستچمادر دنیل گفت: 

 ....دنیل به آیه گفت: بفرما داخل منزل خودته

 .وارد خانه ای شد که همین چند روز پیش آن را ترک کرده بودآیه آرام 

حاج خانوم تا آیه را دید به سمتش پرواز کرده و او را در آغوش کشید و گفت: آیه که مهمون نیست پسرم 

 ت.صاحب خونه اس

 .اشآیه با چشمان اشکی حاج خانوم را در آغوشش فشرد و معذرت خواست بابت رفتن ناگهانی
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 .که به رویش نیاورده بود این مادر زیادی مهربان چه خوب بود

 .حاج خانوم دست آیه را گرفت و او را برد و روی مبل در کنار خودش نشاند

 .ی مادرش زد و به اتاقش رفت تا خستگی را از تنش به در کنددنیل هم لبخندی به شادی چهره

 .کندت و چرا خود را از دنیا مخفی میدانست کیسدید و عجیب بود که نمیدنیا هنوز هم آن فرد را می

 .به سمت خانه به راه افتاده بود که باز حس کرد کسی به دنبال اوست

 .سرش را به عقب برگرداند که دید پسری در فاصله ای تقریباً دور از دنیا ایستاده

 پس چرا باز غیبش نزد؟ اوکیست؟

 .اش برای دنیا آشنا نبودچهره

 کنید؟تعقیب می دنیا گفت: برای چی من رو

 !فرد ساکت بود. دنیا گفت: با شمام آقای محترم

 .پسرک گفت: باید باهاتون حرف بزنم

 ...های غریبه ندارم و راهش را کشید و رفتدنیا گفت: من حرفی با آدم

 دانیار در سفر یک هفته ای خود به آلمان فقط به کارهای شرکت و قراردادش با چند شرکت خارجی رسیدگی

 .کرد

کشید اما مقاومت کرد او آمده بود تا فراموش کند و با خود کنار هایش بودن در ایران را فریاد میتمام سلول

 .بیاید

آدما هرچی بیشتر بخوان عشقشون رو فراموش کنن و اون حس رو از بین ببرن بیشتر تو عشق دست و پا "

 "میزنن

 !یاد با هم برخوردی نداشتندی دنیل و آیه نیز در سرکار خوب بود و تقریباً زرابطه

 .آیه وسایلش را جمع کرد. دستی بر روی گردنش گذاشت و کمی گردنش را ماساژ داد
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کشید و باید تا شب در دفتر دنیل از اتاقش خارج شد تا برود و برای خودش چای بریزد. کارش امروز طول می

 !!!کردها کار میماند و روی پروندهمی

 .رفتن است. به او خسته نباشیدی گفت یآیه را دید که آماده

 ...ها بیزار بودخواست آیه را برای خود داشته باشد. از این دوری کردندلش می

 .آیه در راه بازگشت به خانه وسایل پیتزا را گرفت تصمیم داشت امروز دلی از عزا در آورد و برای خود شاد باشد

تواند با آید. آیه خوشحال بود که یک خواهر دارد و میی او میهدنیا هم نیم ساعت پیش پیام داده بود که به خان

 !!!او حرف بزند

 ..به خانه رسید کلید انداخت و در را باز کرد

 .هایش را عوض کرد و به آشپزخانه رفتداخل خانه شد. لباس

ی را حدود نیم ساعت مشغول درست کردن پیتزا شد وقتی آن را درون فر گذاشت دستانش را شست و کتر

 .روشن کرد

بود که رسید به آدرسی که آیه داده بود.. در زد بعد از دو دقیقه آیه با لبخند در را باز کرد که دنیا  ۱دنیا ساعت 

 ..خود را در آغوش او انداخت و گفت: چطوری بی معرفت

 .است آیه لبخندی به پهنای صورت زد و گفت خوش اومدی عزیزم. ببخشید که یکم کوچیک و به هم ریخته

 .ی بازوی آیه کرد و گفت: الل بمیر بابا بیا برو داخل که حسابی دلم برات تنگ شدهدنیا مشتی حواله

اش رفت و چای ی کوچک خانهآیه رسم مهمان نوازی را به جای آورد و به آشپزخانه .با هم به داخل خانه رفتند

مشغول دید زدن خانه است و با وسایل اندک و با سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد و دنیا را دید که  .ریخت

 .رودقدیمی ور می

 .صدایش زد که دنیا به سمت آیه چرخید و تشکری کرد

 ترسی اینجا؟دنیا: تنهایی نمی

 .. جاش آمنهیه گفت: نه عادت دارم به تنهاییآ

 .هر دو حرف برای گفتن زیاد داشتند
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 .گفت تا سبک شودا آن پسرکان روز را باید میهم آیه دلش پر بود و نیاز به مونس داشت و هم دنی

 تا شب دنیا کنار آیه ماند. آنقدر حرف داشتند که متوجه گذر زمان نشوند

 .آمد تا با هم به پارک بروند و هوایی عوض کنددنیل شب به پیشنهاد دنیا به دنبال آنان می

ها کار برای دنیل راحت و با محرمیت آندانست که گلوی برادرش پیش این دخترک زیبا گیر کرده است دنیا می

 .شدتر می

 .دنیل ماشین را پارک کرد و پیاده شد

 .اش را قاب گرفته بود در را باز کرددر زد که بعد از پنج دقیقه آیه با چادر سفید که صورت زیبا و آرایش کرده

 .سرش را پایین انداخت و در را تا آخر باز کرد و کنار رفت

 .ایستاده بود بدون کالمی گفت: خیلی خوش آمدید آقا دنیل بفرمایید داخل به دنیل که هنوز

 .دنیل به خود آمده تشکری کرد و داخل شد

 .احوال پرسی کردند و آیه او را به داخل خانه راهنمایی کرد

 دنیا از آشپزخانه خارج شد و گفت: به به خان داداش. چیشده چشم ما به جمال جناب وکیل منور شد؟

 !گفت: مزه نریز فسقلی. بیا پیش داداش ببینم چی میگی فوضولدنیل 

 .آیه آن دو را تنها گذاشت و به آشپزخانه رفت تا چای بیاورد

 .اشدنیل به نزدیکی آیه رسید. دست مرددش را باال آورد. شک داشت از حرکت بعدی

 .ام شودخواست تا ارترسید دخترک معصوم را بیدار کند. اما دلش لطافت او را میمی

 دستم را بگیر"

 شاید امشب آخرین شبی باشد

 کنمکه لمست می

 شاید دگر نباشم در این دنیا تا
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 باز ببینمت

 تا باز غرق نگاهت خیسِ بارانی شوم

 باردکه از چشمم می

 "...تا بار دگر صدایم کنی و

ها و روزهایش احساس بر عقلش نهیب زد و دستش را نرم و با احساس بر صورت دخترک محبوب این شب

 .کشید

 .آیه با حس حرکت چیزی بر صورتش از خواب بیدار شد

 .اش را گشود و دنیل را دید که در حال نوازش صورت اوستچشمان تب دار و خمار شده

دنیل وقتی چشمان باز آیه را دید دستش را سریع کنار کشیده و آرام طوری که دنیا از خواب بیدار نشود لب زد: 

 بهتری؟

 گیجی سری تکان داد. دستی بر صورت ملتهبش کشید و گفت: من کجام؟ آیه با

 .دنیل گفت: بیمارستانی خانوم کوچولو. حالت خوب نبود

 .آیه به یاد آورد دلیل حال خرابش را و دستی بر روی سرش گذاشت و آخی از درد گفت

 کنه؟دنیل وقتی او را در این حال دید سریع گفت: چیشده؟ سرت درد می

 ه معنی اره سرش را تکان داد و گفت: داره گیج میره سرم. سنگین شدهآیه ب

 .دنیل گفت: تو استراحت کن من میرم دکتر رو خبر کنم عزیزم

 !آیه متعجب شد از عزیزمی که از دهان او خارج شده بود. سرخ شد و سر به زیر انداخته باشه ای گفت

... دنیا هم از سر و صدای آنجا بیدار شده بود و با سؤاالت دکتر باالی سر آیه آمد و او را دوباره معاینه کرد

 .مداومش آیه را کالفه کرده بود

ی خود بر روی تخت نرم دو نفره اش که تا به حال تعداد زیادی این تخت را با او شریک شده دانیار در خانه 

 !.بودند دراز کشیده بود
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 .آوردشد و بالیی بر سر خود میه میگذراند وگرنه دیوانامشب را باید در عالمی دیگر می

 .توانست منکر لذتش شوداز دست خود و حرکت بی موقعش عصبی بود اما نمی

تا به حال زنان زیادی را با میل بوسیده بود اما این بوسه چیز دیگری بود. اکسیر عشق را در رگ و پی دانیار 

 .تزریق کرد

 شودبوسیدمت که ببینم چه می"

 شوددینم چه میهای تو با بوسه

 بوسیدمت که ببینم زمان عشق 

 شودتکلیف شک و یقیینم چه می

 این پل که بین مجاز و حقیقت است

 شوددر آسمان و زمینم چه می

 شودبا دست عقل که چیزی نمی

 "!شود؟پای دلم بنشینم چه می

 

 

 

گذراند تا از فکر و خیال او می ی ساره را گرفت. شب را باموبایلش را از روی میز کنار تخت برداشت و شماره

 .بیرون بیاید

بعد از دو روز در بیمارستان ماندن ؛ خواست و بی شک وقتش نبودی آن صحنه را میعجیب دلش تکرار دوباره

 .برگشتند آیه را مرخص کردند و با دنیا و دنیل به خانه

 .کشیدندسفر عجیبی بود برای همه البته با پایانی که هیچکدام انتظارش را نمی

 .چند روزی زندگی بر روال عادی گذشت. نه کسی حرفی از آن ماجراهای پیش آمده در سفر زد نه چیز دیگری
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های حاج خانوم و دنیلی که های دنیا. توصیهآیه در این چند روز مورد لطف بیش از حد اهالی خانه بود. مراقبت

 !گذاشت حتی آیه از جایش تکان بخوردنمی

 .ه تصمیمی که قرار بود بگیردآیه فکر کرد ب

 !.گذاشت.. بین بد و بدتر بد را برگزیده بوداش تأثیر میتصمیمی که شاید بر آینده

 ...ترین لحظه زمانی است کهسخت"

 ....ندانی باید بروی 

 " !یا بمانی

 .همه چیزخودش نیز از این فکر حال خوشی نداشت. عادت کرده بود به  .کردفردا باید تصمیمش را مطرح می

 !!!های زیادی گرم و مهربانبه این آدم

کرد تا بتواند در آن زندگی با پس اندازی که جمع کرده بود از کار در دفتر دنیل باید خانه ای محقر اجاره می

 .کند

 !.شب را با ذهنی خسته به خواب رفت

رفته بود و دنیل هم طبق معمول در  دنیا به دانشگاه .فردای آن روز با عذاب وجدان و ناراحتی از خواب بیدار شد

 !آیه نیز به ویروسی که به جانش افتاده بود مرخصی داشت .دفتر بود

ی او را مهربان از اتاق بیرون آمد. حاج خانوم در حال خواندن کتاب بود و عینکی بر چشمانش زده بود که چهره

 !دادتر و دلنشین تر نشان می

 !ما آدما خیلی عجیبیم"

 ..کنیمی یکی فرار میهااز محبت

 "..کنیم زیر غرور یکی دیگهخودمونو پرت می

 .وقتی چشمش به آیه خورد لبخند زیبایی زد و گفت: بیا اینجا دخترم

 .دخترک گفت: صبح بخیر ببخشید مزاحم خلوتتون شدم



 

WWW.GHALAM-SIAH.COM 85 

 

 شیرینی گناه
 ت...قشنگم. بیا که کلی حرف دارم باهاحاج خانوم لبخندی زد و گفت: صبح تو هم بخیر دختر 

 .در کنار او نشست. حاج خانوم از خاطرات ازدواجش با پدر دنیل را گفت آیه

 !از زندگییشان. از عشق بینشان که حتی مرگ هم آن را نتوانسته است از بین ببرد

اش. از زندگی سختی که داشت. مانند مادرش این زن را دوست آیه نیز حرف زد تا خالی شود. از مرگ خانواده

 .کردا تکرار میداشت و بارها و باره

 .شان به آیه دست دادحس خوبی بعد از دردودل دونفره

 !سرش را بر زانوان حاج خانوم گذاشت و او نیز برایش چند بیتی از لیلی و مجنون را با صدایی دلنشین خواند

 .خیس است اندنیل که وارد خانه شد مادر و خواهرش را دید که چشمانش

 .دریافتند که آیه را نتوانسته است که برگرداندتا چشمشان به دنیل داغون خورد 

 شده که گذاشت رفت؟ دنیا: آیه کجاست؟ چی

 .دونمدنیل مکثی کرد وگفت: نمی

 .دههرکجا که بگید دنبالش رفتم اما غیب شده. جواب تلفن هام رو نمی

 .حاج خانوم: بیاید بنشینید فکرهامون رو روی هم بریزیم ببینیم چکار باید بکنیم

 !کرده بودیم بهش. دختر خیلی خوبیه عادت

خواست تا او را محصور کند میان دانست و االن فقط آن دخترک را میها را میی این حرفدنیل همه

 !!!بازوانش

 "...دستگاه مشترک مورد نظر"دنیا موبایلش را برداشت و به آیه تلفن زد اما صدای آن زن در گوشش پیچید

از زحماتی که برای او کشیده بودند تشکر کرده  .تواند تا آخر عمر سربار آنان باشدمیآیه در نامه نوشته بود که ن

 !!.ی او بگذارند و از دلیلی محکم نیز حرف زده بودبود و خواسته بود که تصمیم را بر عهده

 !کند اش دردودلها رفت تا امشب را کنار برادر کوچکش بگذراند و کمی با او و خانوادهآیه با همان لباس

 .کنار قبر کوچک برادرش نشست و با یک دنیا حسرت و غم دستی بر سنگ سرد کشید
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 !ی مرواریدهای چشمش چکیدآرشا را لمس کرد و اولین قطره اسم

 !.اش که پرپر شدندهایی که آورده بود را پرپر کرد. مانند خانوادهقبر برادرش را با گالب شست و گل

 !فت. چرا زنده مانده بود؟رکاش اونیز همراه با آنان می

 .آمدهوا تاریک شده بود و سوز سردی می

 !...اش پاک کردهای سرما خوردههایش را از روی گونهاز جای برخواست و دستی به چشمان خود کشید و اشک

 .اش از ماشین پیاده شدتاکسی گرفت و جلوی خانه

 .به دنیا بدهد اش راتصمیم داشت تا چند روز تنها باشد و بعد آدرس خانه

 .اش را با آن خانواده قطع کند فقط با آن وضع ماندنش را صالح ندیدقرار نبود که رابطه

رنگ  .های بیرونش را درآورد و شلوار و بلوزی ساده بر تن کردلباس؛ به خانه رسید. درب را باز کرد و داخل شد

 .ست سفیدش داشتبخشید و هارمون خاصی با پواش میصورتی زیبایی خاصی به چهره

 .اش را بیرون آورد و ورق زد تا صفحه ای خالی پیدا کرددفترچه

 .ی اسرار نزده بود و امشب هوس نوشتن داشتها بود که دست به این دفترچهخودکارش را بیرون آورد. مدت

 کنم،ام را پنهان میهایم تنهاییدر نقاشی"

 ام را،در دلم دل تنگی

 م را،ادر سکوتم حرفهای نگفته

 هایم را،در لبخندم غصه

 دل من چه خردسال اس

 نگردساده می

 خنددساده می

 پوشدساده می
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 دل من

 از تبار دیوارهای کاه گلی است

 افتدساده می

 شکندساده می

 میرد ساده می

 " ...خیلی ساده

 .کارهایش برسددانیار به آلمان رسیده بود و در هتلی اقامت کرده بود تا بتواند بعد از استراحت به 

دستی بر ته ریش جاخوش کرده بر  .شست صبح با صدای موبایلش از خواب بیدار شد و دست و صورتش را

 صورتش کشید

 .ی آشفتگی حالش بود و او هیچگاه اینگونه نبودته ریشی که نشانه

 کردیک دوش حالش را درست می .همیشه صورتش صاف بود و مرتب

 !اش را برداشت و به حمام رفتی سفید اتاق انداخت و حولهفرههایش را بر روی تخت دونلباس

 .اش مورد هجوم قطرات آب قرار گیرددوش را باز کرد و اجازه داد که تن ورزیده

 دستی بر بازوانش کشید. به یادش آمد که تابه حال دست چند دختر بر این پوست لغزیده بود؟

 !کرد خارج بودگ سرگرم میحسابش از دست او که خود را با دختران رنگارن

 .بعد از اتمام حمام حوله لش را دور کمرش پیچید و از حمام زیبای اتاق خارج شد

 .ی سفید و جلیقه ای مشکی و براق پوشیدشلوار جین مشکی و بلوز مردانه

 !اش بر نبض دستان و گردنش زداز عطر خوش بو و تحریک کننده

 ...آدرسی که گفته بود بردسوار ماشین هتل شد. راننده او را به 

 !کرددادش را با شرکت آلمانی محکم می وارد شرکت که شد به سمت اتاقش به راه افتاد باید تا اینجا بود قرار
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 این روزها"

 عجیب دلم

 خواهدتماسی می

 از مشترک مورد نظری،

 که با گرمای صدایش

 خنده را بر روی 

 "..لبانم بیاورد

 ...دنیا به محل کارش رفت

پسری را دید اما پسرک  خواست داخل شود با حس نگاه کسی سرش را به سمت چپ برگرداند کهقتی که میو

 .با دیدن نگاه دخترک رویش را برگرداند و به سرعت دور شد

 را آوردنـت خاطـــــر ھبـ"

 ...دوســــــــــت دارم 

 زیبـــــا ھچـ

 "!ےپاشـــــــــ ےمـرا از هـم م

دنیل به دنیا و آیه گفت که از ماشین پیاده شوند تا او هم وسایل را بردارد و پشت سر . ندشب را به پارک رفت

 .ها بیایدآن

 .دنیا و آیه پیاده شدند و دست هم را گرفتند

 .آیه مانتوی فیروزه ای خوش رنگ. شلوار سفید و شال فیروزه ای ساده ای پوشیده بود

 ...نگش و شالی نقره ای پوشیده بوددنیا هم مانتوی لی خاکستری و شلوار لی همر

 .در کل هر دو بسیار زیبا شده بودند

 .در جایی خلوت ایستادند تا دنیل حصیری بیاورد و روی آن بنشینند
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آیه کنار دنیل رفت تا وسایل دستش . ها رفتها را پیدا کرد و کنار آندنیل با حصیر و وسایل خوراکی و چای آن

 !او برخورد کردرا بگیرد که دستش با دستان 

 .آیه سریع دستش را عقب کشید و گفت: وسایل رو بدید به من دستتون درد گرفت

 .دنیل تشکری کرد و گفت: نه خودم میارم. باعث افتخاره که همراه شما دو بانوی زیبا تشریف آوردم گردش

 !دنیا سوتی زد و گفت: اوه مای گاد

 .ها که فقط تعارفهینآیه با شرم سری به زیر انداخت و گفت: ممنون ا

 .دنیل هم نشست، هایش را در آورد و نشستدنیا با کمک دنیل حصیر را پهن کرد و کفش

 .ها را برداشت و در کنار آن دو نشستآیه به سمت سبد رفت و فالسک چای و استکان

و گفت: به به  دنیل چایش را برداشت و بو کشید .ها را روی زمین گذاشت و چای ریختبا صبر و آرام استکان

 !این چای خوردن داره

 !گی چای مامان خوردن نداره؟دنیا خندید و گفت: یعنی می

 .رسههای خوش عطر و طعم حاج خانوم نمیآیه خندید و گفت: به پای چای

 ...بعد از اتمام جای دنیا با شیطنت به سوی وسایل بازی رفت

 .دنیل: باز این وروجک چشمش به وسایل افتاد

 .یم منم خیلی وقته تخلیه نکردم خودم روآیه: بر

 دنیل بلند شد و دست آیه را گرفت و گفت: بریم

 !تر شدن آن قفل بوداش محکمآیه معذب بود و تالش کرد دستش را خارج کند اما نتیجه

 .کشیدندرفت و آنان جیغ میدنیا جلوی کشتی بزرگ ایستاده بود که جوانان زیادی سوار بودند و باال می

 .کرد که دنیل و آیه هم به او رسیدندذوق آنان را تماشا می با

 .دنیل رفت و سه بلیط گرفت

 .بعد از توقف دستگاه همگی پیاده شدند و گروه دیگری سوار شدند
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 .دنیا و دنیل و آیه هم رفتند و در باالی کشتی نشستند

 .همگی شروع کردند به جیغ زدن دستگاه که شروع به حرکت کرد اول آرام بود و بعد حرکاتش تند تر شد و

 .زددنیل اما مردانه نشسته بود و لبخند می، کردزد و خود را تخلیه میدنیا هم همراه با بقیه جیغ می

 !کشید اما دنیا را که دید شروع کرد همراه با بقیه جیغ زدن و خندیدنآیه اول خجالت می

 .یستریک و عصبی تبدیل شدهای ههایش به جیغکم کم سردردی به سراغش آمد و جیغ

 .دنیل متوجه نشد اما بدن آیه که شروع به لرزیدن کرد

 !خانومم حالش بد شده نگه دار نگه دار :زدداد یل با ترس دن

دستگاه بعد از پنج دقیقه توقف کرد. دنیل سریع آیه را در آغوش کشید و به دنیای ترسیده گفت: بدو ببینیم 

 .چش شد

 .لرزیدآیه در آغوش دنیل می .ها پایین آمدنداز پله

 !گفت: نــــــــــه من رو ببرید از این جاخوردند از زور ترس و مدام میهایش به هم میدندان

 .ها ترسیده بودندهر دوی آن

 دنیا: آیه که حالش خوب بود. چرا یهو اینجوری کرد؟

 !با دو به سمت ماشین رفتند دانم تکان داد ودنیل گیج از برخورد امشب آیه سرش را به معنای نمی

 !کشیدآیه باز توهمات و خاطرات به سراغش آمده بود و هیستریک جیغ می

دنیا سر آیه را در آغوش گرفته بود و او را نوازش  !دنیل رانندگی که سهل است ماشین را به پرواز در آورده بود

 ید؟ترسهای آیه چه بود؟ یعنی اینقدر از ارتفاع میدلیل جیغ .کردمی

 .به بیمارستان که رسیدند دنیل پیاده شد و باز جسم بی جان آیه را در آغوش کشید و به اورژانش برد

 .دکتر دستور داد از او نوار مغز بگیرند .بعد از توضیحات اتفاقی که برای آیه افتاده او را بستری کردند

ه ماشینش را برداشت و به سمت خانه رانندگی در فرودگا. دانیار بعد از تقریباً دو هفته مسافرت به ایران برگشت

 .کرد
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 .کم کسی نبود برای خودش.کرد حالش بهتر است و این سفر به او آرامش و اعتماد به نفس داده بودحس می

 .گرفت اما گذاشت بعد از استراحتباید برای چند کار حقوقی که در رابطه با شرکت داشت با دنیل تماس می

 ...اش به خوابی گرم فرو رفتیشرت مشکی به تن کرد و روی تخت مشکیشلوار ورزشی مشکی و ت

 موزیک،"

 تا یه جایی موزیکه، از یه جایی به بعد 

 "!!!...شه مجموعه ای از تصاویر و خاطراتمی

 .دانیا با صدای آهنگی از خواب بیدار شد

 .ست و صورت خود زدسردرد داشت بخاطر خواب بی موقعش. با گیجی از خواب بیدار شد و آبی به د

 .هنوز صدای آهنگ نی آمد. از اتاق خارج شد که صدا واضح تر شد

*** 

 هنوزم توو قابِ عکس رابطمون نفس داره

 واسه من چی مونده جز کاغذای پاره ماره

 اینجور که پیش میریم عذاب من ادامه داره

 میخوام فراموشت کنم گذشته نمیذاره

 .کندزیون لم داده و با آهنگ زمزمه میمهال را دید که روی مبل جلوی تلو

*** 

 منو یه قلب ساده با رنگو روی زرد

 عذابه رفتنت منو رها نکرد؛ منو رها نکرد

 رهدیوونه بازیات از یاد من نمی

 توأم که مطمئنی جاتو کسی نمیگیره
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*** 

 .اینقدر صدای تلوزیون زیاد بود که متوجه حضور دانیار نشده بود

 !کنی؟ورگه از خواب گفت: اینجا چیکار میدانیار با صدایی د

*** 

 اینقدر غمام زیاده اشکام نمیشه جاری

 سوالم آینه که منو هنوز دوست داری

 منو یه قلب سرد با رنگو روی زرد

 ...عذابه رفتنت منو رها نکرد؛ منو رها نکرد

*** 

 .جب من رو شناختیچه ع !مهال پرید و دانیار را در آغوش کشید و گفت: وای دانی چه بزرگ شدی

 کنی مهال؟دانیار: گفتم اینجا چیکار می

*** 

 گفتم باشه تنهام بزارو

 بشکن له کن تو قلب مارو

 عِب نداره عشق من

 آینه سرنوشت من

 اسم مارو خط بزن

 از گذشته دل بکن

 عِب نداره عشق من

 عِب نداره عشق من
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*** 

 .دلم برات تنگ بود گفتم بیام یک مدت پیشت مهال کنف شده از این همه تحویل گرفتن پسر عمویش گفت:

 .دانیار عصبی گفت: بیخود کردی برگرد همونجا که بودی

 !. توقع این رفتار را از دانیارش نداشتهایش آویزان شدمهال لب

*** 

 کشه یادگاریا عذاب آوره این جداییامنو می

 دونم االن تو کجاییاشه بازم تو بیاییا نمیچی می

 ادگاریا عذاب آوره این جداییاکشه یمنو می

 دونم االن تو کجاییاشه بازم تو بیاییا نمیچی می

 چند ساعته که رفتی من، با خودم درگیرم

 نمیتونم حرفی بزنم یهو اَکوره در میرم

 شه الغرزدم به سیم آخر داره هر روز صورتم می

 شه آخرتو فکر اینکه نکنه نباشی اونی که مال من می

 فترا از همه حرف زدنا تا اومدنا و رفتناپُر خاطرست د

 ات خندیدنات از غماتاز همه شیطونی

 ات هست االنتو که پیچیدی رفتی ولی این یادگاری

 دیگه نیست حدو مرزی بین مرگو زندگی

 همش لَم دادم رو کاناپه آ خستگی

 دارم دیوونه میشم از افسردگی

 نمیدونم یعنی چی زندگی
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 روی زرد منو یه قلب سرد با رنگو

 عذابه رفتنت منو رها نکرد؛ منو رها نکرد

 صدات قطع شده دیگه نمیاد

 چقدر بده منو دلت نمیخواد

 چقدر بعده تو دیگی نیستیو

 نخواستی بدونی چی شد بعد تو

 منو یه قلب سرد با رنگو روی زرد

 عذابه رفتنت منو رها نکرد

 منو رها نکردی تو هیچوقت

*** 

 !نکردی هیچ وقت دانیارمهال: بگو که من رو رها 

 .دانیار پوفی عصبی کشید و خود را روی مبل پرتاب کرد و به مهال گفت که بنشیند

 .گفت که او را دوست ندارددانست که با چه زبانی باید به او میدانیار نمی

 ...دانیار: اوم ببین مهال. تو دختر خیلی خوبی هستی ولی

 فت: پس مشکل کجاست دانی؟مهال دستان دانیار را در دست گرفت و گ

دانیار مکثی کرد و گفت: من تو رو دوست ندارم دیگه مهال. اون دوران رو فراموش کن و به زندگیت برس تو 

 .ها رو داریلیاقت بهترین

تو من ! ونی دوروغ بگی اما به من نمیتونیتمهال با چشمان اشکی به دانیار خیره شد و گفت: دانیار به خودت می

 .بندماری شرط میرو دوست د

های از سر عشقمون. دانیار لب باز کرد تا حرفش را قطع کند که مهال گفت: یادت بیار اون خنده هامون. بوسه

 .ی نصف و نیمه ای که اونشب با هم داشتیماون رابطه
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دیگه دانیار عصبی سری تکان داد و گفت: مهال با این حرفا میخوای چی رو ثابت کنی؟ حسی که از بین رفته 

 !برنمیگرده

 .مهال از جای خود برخاست و رو به روی دانیار نشست

 !تر کرددستانش را دو طرف صورت او گذاشت و صورت خورد را نزدیک و نزدیک

هایشان ب*دانیار وحشت زده از اتفاقی که در حال رخ دادن بود صورتش را به عقب کشید که مهال مانع شد و ل

 .در هم قفل شد

 ...ی عمیق و طوالنی مهال خود را جدا کردسهبعد از یک بو

ی دانیار بیدار شده بود و این اصالً خوب نبود. او به خود قول داده بود که دیگر زنی را لمس های خفتهحس

 .نکند

 ...قدم شد نتوانست و اینبار او بود که پیش

اش را سرکوب کرد و سریع از جایش نهروی تخت بودند و هنوز اتفاقی بینشان نیوفتاده بود که دانیار غرایز مردا

 .بلند شد و خود را به حمام پرت کرد

 .بخشید تا فروکش کنندباید تنش را به آب سرد می

 .فرستاد همان گورستانی که بودکرد و او را میرسید. باید تکلیفش را روشن میبعد به حساب مهال می 

 .هایش را پوشید و به خارج از اتاق رفتاساز حمام بیرون آمد و دید که مهال در اتاق نیست. لب

 .کردمهال در آشپزخانه بود و گریه می

 !دانیار روی مبل نشست و سرش را در دستانش گرفت

 .دهند با دیدن یک دختردر دل خود را مانند نوجوانان احمق دید که عنان از کف می

 .ا بر سر خود گرفتداد. دستش رسرش سنگین بود و دهانش طعم گس می .آیه به هوش آمد

 .نگاهی به اطراف خود کرد و فهمید که در بیمارستان است

 .انددستش را تکان داد که سوزشی احساس کرد. نگاهی به دستش انداخت که دید سرم به او وصل کرده
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 !!!ی دنیا را گرفتموبایلش را روی میز کنار تختش دید. آن را برداشت و شماره .هیچکس در اتاق نبود

 .رد تماس زد و در اتاق را باز کرد و داخل شد دنیا

گفتی خوابت گفت: به به خانوم جیغ جیغو... چه عجب رضایت دادی از خواب ناز بلندشی. آخه دختر خوب می

 !بردیمت خونه بخوابی دیگه جیغ زدنات از چی بود؟میاد می

 .خندیدزد و آیه میدنیا یک نفس حرف می

 !.: دنیا بازش نکن اون فک مبارک رو مثالً تازه به هوش اومده هادنیل در زد و داخل شد و گفت

 .ی دردسرمآیه گفت: شرمنده که شما رو تو زحمت انداختم و ناراحتتون کردم. ببخشید همیشه مایه

 دنیل نگاهی به دنیا انداخت و گفت: این چی میگه؟

 !!!تره ی لوسدنیا سری باال انداخت و گفت: چرت و پرت داداش من. کارش همینه دخ

 دنیل گفت: حالت بهتره االن؟

 شم؟آیه تشکری کرد و گفت: آره خوبم. کی مرخص می

 .دنیل گفت: دارم میرم به دکتر بگم بیاد معاینه کنه یک بار دیگه بعد مرخصت کنه

گفتی از دنیا روی تخت کنار آیه نشست و گفت: چرا اینجوری شدی دختر خوب؟ می .دنیل از اتاق خارج شد

 گرفت دنیلترسی بلیط نمیایل شهربازی میوس

کردند زیرا که از نظر جسمانی خوب بود و از آیه مرخص شد و به دستور پزشک باید با روانشناس صحبت می

 .کردندنظر روحی باید او را بررسی می

ش خوب است و چند ساعتی کنارش ماندند که گفت حال؛ ی خودش بردندنیا آیه را به خانهبه اصرار آیه دنیل و د

 .ها را به کارشان فرستادآن

آن جوانک . او خیلی خوشحال بودترین استادش بود و دنیا به دانشگاه رفت یک ساعت دیگر کالسش با مهربان

 .همیشگی را دید

 .شدبه حضورش عادتت کرده بود دیگر کالفه نمی
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 !در ذهن گفت این پسر کار و زندگی نداره همیشه اینجاست؟

عصر بود که کالسش تمام شد و با چند نفر از هم  5ساعت حدود  .ورش نداد و داخل دانشگاه رفتمحلی به حض

 !هایش از دانشگاه خارج شددانشگاهی

 .دوستانش از او خداحافظی کردند و به راه خود ادامه دادند

سکوت کردن را  دیگر توان .کردآن پسرک زیادی بیکار پشت سر دنیا راه افتاد. امروز باید با او صحبت می

 .نداشت و از این وضع خسته شده بود

 !؟مگه نگفتم دیگه اینجا نبینمتون! دنیا برگشت به پشت سر خود و گفت: باز که شمایید

پسرک دستانش را در جیب کتش فرو برد و گفت: باید باهاتون صحبت کنم خانوم. بعد از شنیدن حرف هام اگر 

 .گفتید برو میرم

 .حرفش گوش کند و از شرش خالص شود یا گوش ندهد و به راهش ادامه دهد دنیا مردد بود که به

 .پسرک گفت: فقط چند لحظه خانوم تهرانی

 .دنیا گفت: باشه فقط سریع چون من باید برم خونه کار دارم

 .پسرک گفت: از این طرف. و به سمت ماشینی حرکت کرد

 دنیا هم پشت سر او راه افتاد.

 !رفی کن بفهمم کی هستی شمادنیا: حداقل خودت رو مع

 !کنمپسرک گفت: بریم میگم بهتون که چه کسی هستم و اینجا چکار می

 .سفید بود شد و پسر نیز سوار شد و حرکت کرد 206دنیا سوار ماشینش که 

دنیا از ماشین  .به سمت دنیا رفت و درب سمت او را نیز باز کرد .جلوی کافه تریا ایستاد و از ماشین پیاده شد

 !پیاده شد و در دل گفت: چه خوب که حداقل شعور و ادب داره

 .باهم وارد کافه شدند
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ی خیلی زیبایی بود و دنیا از آنجا خیلی خوشش آمد دنیا به سمت میزی خالی رفت و روی صندلی نشست. کافه

 !و حس خوبی پیدا کرد

 .موسیقی مالیمی در کافه پخش شده بود

 .رو بشنوم. اگر حرفی ندارید من برمدنیا: خب اینجام تا حرف هاتون 

من. !  م راستی من اسمم امیر علی هستش. امیر علی رستگارمهایش را مرطوب کرد و گفت: امبپسرک با زبان ل

 .راستش اولین بار شما رو تو دانشگاه دیدم و در یک نگاه از شما و حیای دخترانتون خوشم اومد

 .دنیا نگاهش رنگ تعجب گرفت

مه داد: دفعات بعدی که در دانشگاه دیدمتون رفتم و در موردتون تحقیق کردم از دانشجوها و همگی امیر علی ادا

 .از شما تعریف کردند

رفت که گفت: شما حق این کار رو نداشتید. به چه حقی در مورد باال می دنیا لحظه به لحظه ابروهایش بیشتر

 !من تحقیق کردید؟

 .و گفت: اول گوش بدید بعد کتک بزنید وقت بسیاره خانوم امیر علی چشمانش را بست و باز کرد

 !شدمی رت هوایم داشت رفته رفته خراب"

 !اشک درچشمانم بیشتر و بیشتر و

 درونم شروع به باریدن کرده بود، گمانم! شباهنگام چیزی شبیه تو، به

 نویسم،دست خودم می که با شعرهایی رسد! حتی درنمی توه دستم ب

 ها بمان،رارتفاع دورترین استعارهپس! همچنان د

 مبادا! دست کسی بتو برسد،

 !!تو عطر کدام خوشبوترین گل جهانی؟ بامن بگو،

 دهی!؟نویسمت، شکوفه میکه هرکجا می

 تمام شعرهای عاشقانه جهان، شبیه تو هستند، 
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 !تو، اما

 "!!پشت استعاره ای ایستاده ای که به ذهن هیچ شاعری نخواهی رسید 

 .های امروز امیرعلی خارج از تصوراتش بودحرف؛ ز کافه بیرون زد تا ذهن مشغولش را آرام کنددنیا ا

تا شب دنیا در شهر قدم زد تا ذهنش را خالی کند و با آرامش به خانه برود. تا به حال تنها تا این ساعت بیرون 

 .نمانده بود و همین دنیل را نگران کرده بود

ب نداد تا اینکه برای آخرین بار ناامیدانه زنگ زد که بعد از دو بوق تماس برقرار به تلفنش هر چه زنگ زد جوا

 .ی دنیا به گوش رسیدشد و صدای خسته و ترسیده

 .سالم خان داداش ببخشید نفهمیدم زنگ زدین -

 دنیل با عصبانیت گفت: کدوم گوری هستی تا این وقت شب؟ این خونه مرد نداره؟؟

رامش گفت: بیام خونه آداشتن است پس به دل نگرفت و با  داد و فریادها از سر دوستدانست که این دنیا می

 !کنم خان داداشبراتون تعریف می

 .تماس که قطع شد دنیا منتظر ماند تا تاکسی پیدا کند و به خانه برگردد

از خانه ، طاقت بیاوردهر چه تعلل کرد نتوانست  .کالنش دعوا کرده بود و عصبی بوددنیل امروز با چند نفر از مو

 !بیرون زد و سوار ماشینش شد

 .خواستدر فکر بود و متوجه نبود که مقصدش کجاست فقط دلش رانندگی می

کرد؟ چطور سر از این خانه در آورده او اینجا چه می یه نگاه کرد.ی آماشین را که توقف کرد با تعجب به خانه

 !بود؟

 .کرد و دید که برق خانه روشن است و فهمید که آیه بیدار استی قدیمی از درب کوتاه نگاهی به خانه

 در یک تصمیم آنی از ماشین پیاده شد و بعد از پنج دقیقه معطل کرد در زد

کرد که چه کسی این وقت شب در میزند او که آیه ترسیده و سراسیمه به سمت درب دوید و به این فکر می

 !کسی را نداشت

 .ی دنیل شدی دنیل را در چهارچوب در مشاهده کرد و با تعجب خیرهی آشفتهچهره با سرعت در را باز کرد که
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 دنیل: سالم. خواب بودی؟

 آیه با تردید جواب داد: سالم. چیزی شده اتفاقی برا حاج خانوم افتاده؟

 بیام داخل؟ تونموردم میآزدم که سر از اینجا در پرسه می خیابون دنیل سرش را به معنی نه تکان دادو گفت: تو

آیه دودل بود اما ترسش را کنار گذاشت او به دنیل اعتماد داشت تعارف کرد که دنیل داخل شد و پشت سر آیه 

 .به خانه رفت

 هــر وقت احساس کـردی"

 میــــــــتــــــونـــی فـــــقــــط

 مــــــــال مـــــــــن بـــــاشـــی

 .....پا پیش بزار

 ......حبشیتا تمام دنیـام رو صا

 "...من مال ســـرگــــرمــی نیــــــســتم

دنیل سرش را باال آورد و دید که  .آیه ساکت نشست و خیره به دنیل ساکت شده بود .ی آیه شددنیل وارد خانه

 .آیه با حالت بانمک و مظلومی خیره به اوست

 آیه سرش را به زیر انداخت و گفت: حاج خانوم خوبه؟

 شده!گته. بی تاب ف کرد و گفت: آره سالم رسوند. خیلی دلتندنیل صدایش را صا

 !زنمآیه سری از شرمندگی تکان داد و گفت: منم دلتنگ ایشونم. ایشاهلل فردا میام بهشون سر می

 .خواستم باهات حرف بزنم آیهدنیل لب باز کرد: می .باز سکوت بین آن دو حکم فرما شد

 .گوشم آیه: بفرمائید سراپا

 .هایش نداشتیدی در گفتن حرفدنیل ترد

 .دنیل: من از اون روزی که تو خونه ی دانیار تو رو دیدم و برخوردت با دانیار بهت عالقه پیدا کردم

 .کنهچشمات یه حالت خاصی داشت و تو نگاه اول هر مردی رو جذب خودش می
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 !ها رو نزنید آقا دنیلها داغ کرد و گفت: این حرفآیه از این حرف

 .دادما آمده بود تا حرف بزند. دیگر سکوت جواب نمیدنیل ا

تر شم تا بتونم درون تو هم یک دنیل: بهت عالقه دارم اون پیشنهاد صیغه هم برای این بود که بهت نزدیک

 .هایی به وجود بیارمحس

 .کنم ازتون ساکت باشیدها اصالً زدن ندارند خواهش میآیه: اقا دنیل این حرف

 واقعاً بهت عالقه دارم آیه... من  .مو بزنم آیهدنیل: بگذار حرف

 .ا در دست گرفت و گذاشت روی قلبشدستان آیه ر .نزدیک آیه نشست

 بینی از نزدیک بودن به تو چه به روزش اومده؟ببین آیه. می -

 !آیه اومد که دستش را پس بکشد که دنیل محکم نگه داشت. دستش را قفل کرد در دست آیه

 .نزدیکی ناراضی بود. دنیل را دوست داشت اما تا به حال به عنوان شوهر او را تصور نکرده بودآیه از آن همه 

 ...های جوانی نیستدنیل: آیه به دلم نه نگو. قول میدم خوشبختت کنم. باور کن حسم از روی هوس

د و سرش را باال آورد اش برسرش را به زیر انداخت. دنیل دست به زیر چانه .آیه سرخ شده بود از گرما و خجالت

 و گفت: قبول؟

 .کوبید و صدایش او را کالفه کرده بودخواست او را امیدوار کند. قلبش بی وقفه خود را به دیوار میآیه نمی

 !کنه جوابتونیست قلبت بیان می نبه زبانیاز دنیل: 

 .لغزید بر لبهای آیهحساس میهایش با الب .آیه اومد که بگه نه اما دنیل بود که او را وادار به سکوت کرد

خواست حتی یک لحظه هم از او جدا شود. حس ی آیه فشار داد و او را خواباند. نمیی سینهدستش را بر قفسه

 .هایش را بدون میل جدا کردلب .قوی او به آیه و میل شدیدش به خواستن تمام و کمال این دختر

 !اشی آیه از زیر روسریش لغزید بر روی موهای بیرون آمدهخیره شد به آیه و دست د.هایش خمار شده بوچشم

 .آیه ساکت بود و چشمانش را بسته بود کشید.بر روی خرمن موهای آیه میدستانش را نوازش وار 

 دنیل: آیه خانوم...
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 !های دنیل را اسیر خود کرد و هر دو پر از تمناآیه بدون آگاهی لب

 دنیل: بله؟

 .ترسمام. میگفت: نمیدونم. تاحاال تنهایی تصمیم نگرفته بودم برای زندگی آیه از شرم لبخندی زد و

 ...دانست دلیل تأیید او راآیه به دنیل عشق نداشت اما نمی .امشب هر دو در حال و هوای خود نبودند

 .شه تا آخر صیغه بودنمون بهم مهلت بدی فکر کنم؟ اون موقع جوابتو میدمآیه: می

 !خوای باشه مشکلی نیستی دیگه؟ آگه تو اینجور میهدنیل: یعنی سه هفت

 ...شه موندن بیش تر از اینمدنیل از جای برخاست و گفت: من برم که برای جفتمون بد می

 .آمد از رک گویی این بشرآیه ساکت شد واقعاً شرمش می

 شبی"

 "...لرزیده وسـز یک بادم ابنی 

آیه در خانه نشسته بود و به دیوار سفید  .اب نه آیه را تغییر دهددنیل خوشحال بود از اینکه موفق شده است جو

 .روبه رویش زل زده بود

 دانست نام احساسش بر دنیل را چه بگذارد. عشق؟ عادت؟ دوست داشتن؟نمی

 .دوست داشتن بود !در ذهن کلمات را حالجی کرد. یقین داشت که نام احساسش عشق نبود

 !گرفتکرد. نباید با عجله تصمیم به این مهمی را میشود. اما باید فکر میدانست که با دنیل خوشبخت میمی

 .دانیار از شر مهال راحت شد و او را به آمریکا فرستاد تا به همان جایی برود که بخاطرش دانیار را پس زد

 .روز گذشته بود 21دو روز از 

اما دنیل بلد بود. پیله  گذاشتسر او می هایی که سرش خلوت بود سر بهآیه مشغول کار بود و دنیل هم وقت

 .دادکرد و ذره ذره آیه را به وجود خود عادت میفقط زیرکانه محبت خرج می .کردنمی

 .خواست مسبب این وضع کارخانه را پیدا کندی در حال ورشکست شدنش بود و میدانیار مشغول کارخانه

 .زدپدرش مدام به او سرکوفت می
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ها از شماره ای ناشناس بود. کنجکاو باز نگاه به موبایلش انداخت و سه پیام داشت. پیام .ر شددنیا از خواب بیدا

 !کرد

 خواستتم بپرسم چی شد؟سالم دنیا خانوم. شرمنده که شمارتون رو از دوستتون گرفتم. می -

 تصمیم نگرفتید؟ -

 .من امیرعلی هستم -

 !دنیا نوشت: سالم. هنوز نه

هنگی گذاشت و مشغول آشپزی کردن شد! آ .هایش را عوض کرد و برای خود تیپ زدلباس .آیه به خانه برگشت

 !کرداین کار او را آرام می

 .هایش بوددنیا نیز همیشه در حال رد کردن هدیه .بردامیر علی هر روز برای دنیا گل می

توانست به کسی اعتتماد نمیفهمیده بود که امیر علی نیت بدی ندارد و فقط عاشق دنیاست اما در این زمانه 

اش باید مادرش را اش گفته بود و برای اثبات عشق حقیقیامیر علی به مادرش در مورد دختر مورد عالقه !کند

 !فرستادبه دیدار آن دخترک چموش می

 .گفتمادرش از دور این دخترک ساده و مهربان را دیده بود و به انتخاب پسرش احسنت می

برای پدر شهیدش بود و با وجود این که از کودکی پدر نداشت اما یک تنه هوای مادر خود  امیر علی پسر خلفی

 !کردرا داشت و کار می

ده دقیقه ای بود که در پارک نشسته  .دنیا به همان جایی آمد که امیر علی گفته بود بیاید و کار واجبی با او داد

 .کردبود و به مردم نگاه می

 .رش وارد پارک شد و اندکی آن طرف تر دنیا را دید که روی نیمکت نشسته استامیر علی به همراه ماد

 .امیر علی کنار نیمکت که رسید آرام و با متانت سالم کرد

حجاب را در کنار امیر  دنیا با شنیدن صدای امیر علی از جای بلند شد و به سمت او برگشت که زنی مهربان و با

 !!علی دید

 .ردهول شد و سالمی ارام ک

 .زن با خوشرویی سالم کرد و روی نیمکت نشست
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 .نشستشان دنیا هم کنار

 !امیر علی گفت: مادر با اجازت من میرم همین اطراف چندتا کار دارم انجام بدم. کاری داشتی باهام تماس بگیر

 .مادر امیر علی گفت خدا ب همراهت پسرم. برو

تا به حال در چنین موقعیتی قرار نگرفته بود و هول  .هایش عرق کرده بودکشید و کف دستدنیا خجالت می

 .شده بود

 مادر امیر علی: اسمت چیه دختر قشنگم؟

 .دنیا گفت: اسمم دنیاست

 .هزار ماشاهلل اسمت هم مثل خودت قشنگه دخترم -

 !کرد دنیا تشکر

حدود یک سال هست که  و االنون تنها فرزند منه افاطمه است. مادر امیر علی هستم. مادر امیر علی: من اسمم 

 !ه من معرفی کردهب روشما 

 .دنیا با شرم سرش را به زیر انداخت

 .خواست هرچه زودتر این فرشته رو ببینمفاطمه خانوم گفت: اینقدر از خوبی شما تعریف کرد که دلم می

که این احساسش کردم راستش اوایل فکر می !!!چند باری از دور دیده بودمت اما این دیدار یک چیز دیگه است

پدری هم نداره که بتونه راهنماییش کنه اما خودش  .از سر جوانیه اما بعد دیدم نه پسر من اهل این کارها نیست

 .برای خودش یک مرد شده و حسابی هم با منطقه

 ؟ای شما گفتندنیا: از من چی بر

 .آیه از سرکار برگشت

 .د و او هم وسایلش را جمع کند و آماده شوددنیل پیام داد که فردا قرار است همگی به مشهد برون

چندسالی بود که به پابوس آقا نرفته بود و با آمدن نام مشهد دلش هوایی  .خواستآیه خیلی دلش مشهد را می

 !شده بود

 !خواستپیامی با این متن نوشت: سالم. ممنون دنیل خیلی خوبی. واقعاً دلم مشهد می
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 .گذرهفهمیم تو دل بعضیا چی میندی زد و نوشت: ما اینیم دیگه میدنیل نیز با خواندن این جمله لبخ

 .آیه فحشی نثارش کرد و گفت: بعضیا عمته پسره ی پررو

کرد های گاه و بیگاهش به آیه دل او را قرص میاین روزها دنیل خوب بود از آقا دنیل شده بود دنیل خالی و پیام

 !ک هستکه هنوز امیدی برای تصرف قلب پاک این دختر

 !آیه آهنگی را از پوشه موزیک خود انتخاب کرد و ولوم صدای موبایلش را باال برد

*** 

 یکی میگه با یه فریاد / راه میندازه داد و بیداد

 بچه مو آقا شفا داد / تو صحن گوهرشاد

 یکی که دلش شکسته / گوشه صحنت نشسته

 دخیل درداشو بسته / عاشق دل خسته

*** 

 !!اش چکیدی اشک از چشمان دریاییقطره دلش شکست و اولین

*** 

 نشون به این نشونه / صدای نقاره خونه

 رسونه / ببین دلم خونهمنو به تو می

*** 

 !!دلش خون بود از نبود خانواده و دلتنگی اش برای امام رضا

*** 

 دونم رو سیام / من آگه بی وفاممی

 ولی عشقم آینه / عاشق این آقام
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 م / هر چی که دارم بذارمامنتظر یه اشاره

 دلمو زیارت بیارم / منی که آوارم

 دلم آگه بیقراره / چشام آگه هی می باره

 ولی دلم غم نداره / آقام دوسم داره

 شه شاهی کنی / منو راهی کنیمی

 شه به منم / یه نگاهی کنیچی می

 هرکی که حاجت روا شد / گدا اومد پادشاه شد

 دم آقام شدعاشق آقام امام رضا شد / خا

 منم اومدم گداشم / کفتر گنبد طالشم

 ایشااهلل حاجت رواشم / خادم آقاشم

 خوردم آب و دون ات / که شدم دیوونه ات

 !آب زمزم کجا / آب سقا خون ات

 !!شان رفتند تا مادرش و دنیا را نیز بردارندصبح بود که دنیل از دفتر به دنبال آیه آمد و با هم به خانه 9ساعت 

آرام به طوری که هیچکس نفهمد ماجرای  .دنیا با آیه مشغول پچ پچ و حرف زدن بودند؛ شین نشسته بودنددر ما

 !امیرعلی و مادرش را برای آیه تعریف کرد

 !خواست هرچه زودتر او را ببیندکرد و دلش میی او شده تعریف میآیه نیز با ذوق از این جوان ندیده شیفته

 .ها خانومازنید؟ غیبت اصالً کار خوبی نیسترتونه یک بند دارید فک میدنیل: شما دوتا موش چه خب

دنیا شیطون خندید و گفت: محض اطالع شما آق داداش دید زدن یک خانوم جوان که از قضا زیبا هم هستند و 

 !هابعضیا دل باختن اصالً کار خوبی نیست

 .خندیدحاج خانوم ریز ریز به شیطنت این سه می

 بندی یا به آقاتون بگم ببنددش؟؟د. آیه با آرنج در پهلوی دنیا کوبید و گفت: میدنیل ساکت ش
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 .دنیا ساکت شد

*** 

کرد و با دست با یک دست رانندگی می .دنیل سریع سویچ ماشین را برداشت و با عجله پایش را روی پدال فشرد

 ت.گرفی آیه را میدیگرش شماره

 !!نیفتاده باشدکرد که اتفاقی در دل خدا خدا می

داد که چشمش به چند پسر افتاد که دور دختری جمع شده راند و به شماره گرفتنش ادامه میها میدر خیابان

 !بودند

 !ها رفتدعا کرد که آن دختر عزیزش آیه نباشد از ماشین پیاده شد و با دو به سمت آن

 .زوی ناموسشهای آیه به گوشش خورد و دستی که حلقه شد دور باصدای التماس

 .هایش را گرفتخون جلوی چشم

 !به چه حقی دست هرزشان تن محبوبش را لمس کرده بود؟

 ...ی صورت کسی که به آیه دست زده بود کردجلو رفت و مشتی حواله

 .هایش نمایان شد و جیغی کشیدآیه با دیدن دنیل برق شادی در چشم

 همیدی؟دنیل: آیه برو تو ماشین تا نگفتم هم پایین نیا ف

 .دونفرشان ریختند سر دنیل و سعی داشتند او را بزنند .آیه اطاعت کرد و به سمت ماشین رفت

 خوای بری؟ کجا دختره رو برداشتی؟ی عمو دیر اومدی زودم میهو -

 !دنیل مشتی فرود آورد و گفت: ببند اون حلقت رو تا نبستمش

 ...شد ن ها مشتی بر شکم دنیل زد که دنیل از درد خمآیکی از 
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 !!!آیه جیغی کشید و از ماشین پیاده شد

 !ن فرد زدآی را باال گرفت و لگدی به چانه دنیل سرش

 !یکی از مردم به پلیس زنگ زد و ماجرا را گفت ...ها را از هم جدا کردندمردم دورشان جمع شدند و آن

 !با آمدن پلیس دنیل از آن ارازل شکایت کرد

 .کندها رسیدگی میها تعریف کرد و پلیس گفت که به جرم آنبرای آنآیه نیز مو به موی ماجرا را 

 وقتی درر ماشین نشستند آیه با لحن مظلومی گفت: چیزیتون که نشد آقا دنیل؟

 .ونیل فقط آیه را تماشا کرد و جواب سوالش را نداد

 

 !؟لباستونو بدین باال ببینم چی شدهشه آیه: چرا ساکتی؟ می

 تو اخه دختره ی خیره سر؟ دنیل: من چی بگم به

 !دانست چه حماقتی کرده که تنها و بدون اطالع جایی رفته است. خودش هم میآیه سرش را پایین انداخت

ببخشید. میدونم اشتباه کردم اما دلم گرفته بود فقط خواستم هوایی بخورم نمیدونستم قراره همچین اتفاقی 

بار باید از یک سوراخ گزیده بشی تا بفهمی که این جامعه پر از دنیل ماشین را روشن کرد و گفت: چند  .بیفته

 گرگه و میتونن تو یک چشم به هم زدن تیکه تیکت کنن؟

 !دنیل هم سرزنشش را تمام کرد آیه عذرخواهی کرد و تشکر از اینکه او را نجات داد...

آیه با دست آن را لمس  .ه بودجای مشت آن عوضی بر شکم دنیل نقش بست .آیه لباس دنیل را گرفت و باال برد

 .کرد که دنیل اخی گفت

 !آیه دستش را کشید و گفت: بیا بریم دکتر

 !دنیل: وای وای چه زخم شمشیری هم هست. االنه که بمیرم

 !فت خوبی به جنابعالی نیومده اصالًی بازوی دنیل کرد و گفت: کووالهآیه مشتی ح

 .دیدن آن دو لبخندهای مشکوک زدند یا و حاج خانوم باهر دو به داخل رفتند که دن .به ویال رسیدند
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 د.هایشان خشک شلبخند بر روی لبوقتی سر و وضع دنیل را دیدند 

 حاج خانوم سریع به کنار آن دو آمد و با نگرانی گفت: چی شده پسرم؟

 .دنیل دستشو آورد باال و گفت: هیچی مامان جان

آیه آب گلویش را فرو داد و گفت: چند نفر  .شده این که آدم نیستدنیا رو به سوی آیه کرد و گفت: تو بگو چی 

 .مزاحم من شدند آقا دنیلم باهاشون درگیر شد

 !!!هرچی میگم بریم دکتر لج کردند و گوش نمیدند

 حاج خانوم گفت: تو خوبی دخترم؟ چیزیت نشد؟

 !!!د برن دکترآیه: نه مامان من خوبم ولی آقا دنیل شکمشون ضربه خورده شما راضیشون کنی

دنیا دست دنیل را گرفت و کشان کشان به سمت درب خروجی برد که دنیل گفت: ولم کن خواهر من برو یک 

 .شهتیکه یخ پیدا کن بزارم روش خوب می

خوری! الاقل برو دکتر یک بنده دنیا گفت: سرتق خان الزم نیست فردین بازی دربیاری وقتی میدونی کتک می

 .خدایی نگرانته

 !دهداش برای او نگران است و به او اهمیت میل دلش آرام گرفت از اینکه آیهدنی

توانست بدون گناه او را در آغوشش اش؟! چقدر شیرین بود که آیه مال او بود.! که االن محرمش بود و میآیه

 !بکشد

م نگران من دنیل با لبخندی که زیبایی به صورتش بخشیده بود زد و گفت: من رفتم استراحت کنم شماه

 !نباشید بابا ضرب شمشیر که نبوده

آیه و حاج خانوم و دنیا به  .گذشت آیه لجبازی نثارش کرد که دنیل لبخندش پررنگ تر شداز کنار آیه که می

 !آشپزخانه رفتند تا فکری برای شام بکنند

 دنیا گفت: آیه رانندگی بلدی؟

 آیه سرش را تکان داد و گفت: آره چطور؟

 !!خوایم بگیریما بر سر آیه کوباند و گفت: خانوم باهوش بریم برای شام هرچی میدنیا دستش ر
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 ...آیه و دنیا رفتند و در ماشین آیه تمام ماجرا را تعریف کرد

 !!کرد برادر شیربرنجش از این کارها بلد باشددنیا دهانش باز مانده بود فکر نمی

 !و شوخی خوردندماکارونی برای شام درست کردند و دور هم با خنده 

هایش عشوه کرد و آیه هم به یاد چندسال پیش شیطنتش گل کرده بود و با حرفدنیا زیادی شیطنت می

 !ی دنیلریخت برای دل بی جنبهمی

 !آخر شب همگی رفتند تا استراحت کنند و فردا به گردش خود ادامه دهند

دنیل روی مبل دراز . ته بودند سریع خوابشان بردحاج خانوم و دنیا به اتاق رفتند و به خاطر اینکه زیادی خس

 .دیدندکشیده بود و آیه هم نشسته بود و تلوزیون می

 .اش را از سرش برداشتدنیل دستش به سمت آیه رفت و روسری

 !آیه گفت: روسریمو بده عه

 !ترش هان؟دنیل گفت: هیس تو فیلمت رو ببین بچه رو چه به حرف زدن رو حرف بزرگ

 .اش شدخندید و مشغول تماشای سریال مورد عالقهآیه نمکی 

 !کرد به قلب دخترکخورد بین موهای طالیی رنگ آیه و آرامش را سرازیر میدنیل دستش پیچ می

 .امآیه از جای برخاست و به دوروغ گفت: خب دیگه من برم بخوابم خسته

 !دنیل گفت: عه؟ که خوابت میاد صحیـــــح

 !!!ی دنیل شد و پرت شد به آغوش دنیلهای مردانهر دنیل گذشت که دستش اسیر دستآیه تأیید کرد و از کنا

 !گه مامانت اینا ببینن چی؟ ولم کناکنی؟ آیه: ولم کن دنیل چیکار می

دنیل: هیـــــس تو یکم به دل منم فکر کن خانوم. وقتی سر شام عشوه میومدی فکر من رو نکردی حاال چی 

 !میگی این وسط؟

 !کشید اما بخاطر دنیل سکوت کرد. محرمش بود مگر نه؟لت میآیه خجا

 ...کرددنیل آیه را میان بازوانش اسیر کرد و او را نوازش می
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 !اش بود به خواب رفتی کودکیهای ارام ماشین که مانند گهوارهبا تکان .آیه به خواب رفت

 .رودت که چند روزی به مشهد میدنیا هم سرش را با موبایلش گرم کرد و به چندنفر از دوستانش گف

کرد زیرا که خوشحال بود از اینکه توانسته آیه را با پیشنهاد اش رانندگی میدنیل با وجود خستگی جسمانی

 !!!رفتن به مشهد خوشحال کند

گفت و قران کوچکی که همیشه همراه داشت را باز کرد و آرام و با عشق تالوت حاج خانوم با تسبیح ذکر می

 !کرد

 .دنیل: مامان خانوم

 ؟حاج خانوم: جانم پسرم

 دنیل: میخوای اول بریم شمال این دوتا فسقلی هم آب و هوا عوض کنن؟

 .دونم پسرم اگر کار نداری و موافقین بریمحاج خانوم: نمی

 .حدود چهارساعت دنیل در حال رانندگی بود که به آمل رسیدند

 .هایش درد گرفته بوداز خستگی کتف

 !!!جاره کرد تا امشب را اینجا اقامت کنند و فردا به بابلسر بروندویالیی ا

 !!!وسایلشان را که از ماشین پیاده کرد و داخل اتاق گذاشت بالشی برداشت و روی تخت خوابید

 !حاج خانوم هم تصمیم گرفت تا یک ساعتی را استراحت کند و بعد شام درست کند

 .رفتکرد و همه جا میهایی که بی دغدغه خرج میاد. آن سالآیه با دیدن آمل به یاد چندسال پیش افت

 .گذراندندهایی که ویال داشتند و هر تابستان با دوستانش آنجا بود و خوش میآن سال

 .روزهایی که هنوز از عرش به فرش کشیده نشده بودند

 .دنیا خوابید

آمد و عاشق رطوبت وجود ی شمال خوشش میاز آب و هوا .آیه از ویال خارج شد و رفت تا این اطراف قدم بزند

 .داشته در هوای آن مناطق بود
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او این همه . خواست بقیه را نگران کندترسید و هم نمیهم می؛ گشتهوا کمی تاریک شده بود و آیه باید برمی

 !راه آمده بود؟؟

 !دزدند.. از صداهایشان مشخص بود که مست هستنچند جوان نشسته بودند و باهم حرف می

ها با صدایی کریح گفت: کرد شنید که یکی از آنهایش کمی سرعت داد از کنارشان که عبور میآیه به گام

 و!ها ببینین این عروسکجووون بچه

 ...آیه در دل بسم اهلل گفت و سریع شروع به دویدن کرد

 .ی آن دخترک بی فکر را گرفتموبایلش را برداشت و شماره .دنیل نگران آیه بود

 !خورد و بعد صدای ترسان آیه که گفت: دنیل کمکگوشش می های آیه بهای نفس زدنصد

 .و تماس قطع شد

 !به بابلسر که رسیدند به ویالی پدری دنیل رفتند

 های زیباهای سرسبز و گلی زیبایی داشت با آن درختویالیی زیبا و بزرگ که رو به دریا بود و منظره

 !ت تا خوراکی و وسایل مورد نیازشان در چند روز اقامتشان بگیردوسایل را داخل بردند دنیل رف

 ....اش شد که جای جایش پر بود از خاطرات با همسرشحاج خانوم مشغول تمیز کردن خانه

 !دنیا هم آیه را برد تا خانه را به او نشان دهد و کمی هم با هم حرف بزنند

 دانیار

 ..!ت رسیدگی کنند و دلشان هم برای پسرک تخصشان تنگ شده بوداش به ایران آمدند تا به وضع شرکخانواده

پدرش درگیر شرکت  .کشیددانیار زیاد شاد نبود از آمدن این به اصطالح پدر و مادر که فقط نامشان را یدک می

 .اش نبودهای پر افادهو کارهایش شد و مادرش هم که بیش از دوست

های نبود آن چشم .کالفگی سردرد هجوم خاطرات خوب و بد .شددانیار روز به روز بیشتر عصبی و خسته می

 !زیبا و محصور کننده

 :شمال



 

WWW.GHALAM-SIAH.COM 113 

 

 شیرینی گناه
 !!دنیل و آیه و دنیا رفتند لب دریا تا هم تنی به آب بزند دنیل و همان دو دختر روحشان را به آب بسپارند

 

 اگر شاد بودی آهسته بخند"

 تا غم ناراحت نشود و

 اگر غمگین بودی آرام گریه کن

 "...ا شادی ناامید نشودت

های داد و ضربههمیشه شنا کردن بهش آرامش می؛ دنیل لباسش رو در آورد و رفت قسمت آقایون و پرید تو آب

 !!!کردقوی آب اون رو از غفلت بیدار می

ا دریا او ر. آیه شنا بلد نبود و همیشه از دریا واهمه داشت .دنیا هم در قسمت خانوم ها مشغول شنا کردن شد

 !!!ها و یاد تنهایییاد پس زدن، انداختها مییاد نبودن

 !تونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟پسری اومد سمت آیه و گفت: می

 آیه: برای چه کاری؟

 پسرک: دیدم تنها ایستادید گفتم باهاتون صحبت کنم. ایرادی داره؟

ی آیه گذاشت و گفت: بله ایراد داره. روی شانهی برهنه در کنار آیه قرار گرفت و دست خیسش را دنیل با باالتنه

 !امرتون؟

دنیل هم با آرامشی وصف نشدنی از این موجود دوست داشتنی که زیادی سعی در مستقل شدن داشت به 

 !!!خوابی عمیق رفت

 !صبح آیه با صدای خنده و پچ پچ از خواب بیدار شد

 !کنندند و به او نگاه مینگاهی کرد که دید دنیا و حاج خانوم در حال خندیدن هست

 !گفتند؟خندیدند و در گوش هم چیزی میها میچه بود که آن

 !وای چه گندی زده بودند .نگاهی به وضعیت خود کرد و هیـــــع بلندی گفت و با دو به سمت دستشویی رفت
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 ...دادیچگونه این افتضاح را توضیح م !دنیل آیه را در آغوش خود گرفته بود و هر دو خواب بودند

 !ها رو به رو شوددانست چگونه با آناز خجالت نمی

 ...لعنـــــت بهت دنیل

حاج خانوم و دنیل و دنیا در آشپزخانه مشغول صبحانه  .آبی به دست و صورتش زد و از دستشویی خارج شد

 .خوردن بودند

 .حاج خانوم با دیدن آیه گفت: بیا دخترم بنشین صبحانه بخور

 !!ی بعدی بازجویی داریمخترم بیا صبحانه بخور باید جون بگیری که جلسهدنیا: آره آره د

 .شو برات بکشمبندی یا زحمتدنیل چشم غره ای رفت و گفت: دنیا جان عزیزم می

زنی. انرژیت رو هدر نده بگذار دنیا: نه داداش گلم شما زحمت بستنشو دیشب انگار کشیدی که االن شاد می

 !!!برای عروست

 

 

 

 

 .به اتاق پناه بردآیه 

 !دنیل به دنبال دنیا افتاد تا حساب زبان درازش را کف دستش بگذارد

. ی عاشقانه سخنی جلوی آیه به زبان نیاوردهای دنیل آرام گرفت و تصمیم گرفت فعالً از آن صحنهدنیا با حرف

 دنیل نفس عمیقی کشید و به اتاق رفت

! کوفت :گفتکوبید و میستبر دنیل میی ی وقفه بر سینهآیه با دیدنش به سمتش هجوم برد و با مشت ب

 !کشمت آبروم رفتمی

 !دنیل جلویش را نگرفت. این کارهایش نیز شیرین بود و دنیل هم که بی جنبه

 م تموم نشد؟دنیل: خان
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 م و کوفت. حاال چی بگم به خانوادت؟آیه: خان

 !ی دوست دارم بغلت کنم حرفیه؟دنیل: شما زحمت نکش خودم واسشون توضیح میدم درضمن محرمم

 !آیه: مگه نگفتم تا پایان محرمیت باید فکر کنم؟ شاید جوابم نه باشه

 .گهی ریزی روی پیشانی آیه زد و دستش را روی قلب آیه گذاشت و گفت: این دوروغ نمیدنیل بوسه

بعد بریم بابلسر اونجا چند از اتاق خارج شد و گفت: مامان وسایل رو جمع کنیم بریم یکم داخل شهر بچرخیم و 

 !روزی بمونیم

 .اش را خورد و دوباره سوار ماشین شدندآیه صبحانه

 .حاج خانوم: دخترم خجالت نکش از من دنیل برام توضیح داد

 !!!آیه با خجالت سرش را به زیر انداخت

 ..ـرفــتـ و ــردڪ ےعــذرخــواه مــؤدبــانــه ڪپــســر

 شــب تــا صــبــح بــخــوام ــهڪ ــنڪیــنــقــدر جــلــب تــوجــه نــدنــیــلــ: شــمــامــ ا

 !ــنــمــڪ ےبــاز فــردیــن

 مــجــبــورتــون درضــمــن. ــردمڪ تــوجــه جــلــب ــجــاڪه: تــقــصــیر مــن بــود؟ منــ آیـ

 ..وســطــ پــریــدیــد یــهو خــودتــون ــنــیــدڪ ےفــردیــن بــاز بــیــایــد ــردمڪنــ هڪ

 خــانــوم دیــگــه کنهمی تــوجــه جــلــب خــوشــگــلــیتــ گفت: و ردک ےا دهخـنـ تکدنـیل 

 !خــانــومــا

ــه هیــچ جــا بــر نــمــیــخــوره ب ےــنــڪ تــر ــوتــاهڪ ےدرضــمنــ ایــن زبــون دراز رو قــدر

 !!!ها

 ..ــردڪ زدن قــدم بــه شــروع ســاحــل ے ــنــارهڪ در و گــفــت ےدآیه آیش بــلــنــ

 !دنــیلــ لــبــاســش را از دســت آیــه گــرفــت و پــوشــیــد

 ...هایش را پــوشــیــده و بــه ســمــت دنــیــل و آیــه آمــددنــیا هم لباس
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 جــا؟ـڪدنــیــلــ: بــریمــ 

 مــیــده آرامــش ےها بــخــوابــم و مــوج بــزنــه بــهم. خــیــلــــواد رو ماسهآیــه: دلمــ مــیــخ

 ..بــهمــ

 هســت هم تــر خــلــوت ــهڪ ــنڪدنــیــلــ: بــاشــه. پــس بــیــا همــیــنــجــا اجــراش 

 !راحــتــیــمــ

 ــنــه؟ڪ ــارڪچــیــ ــهڪدنــیــا: آدمــ مــیــاد دریــا 

 عــزیــزم ےها ــودنــڪ: گــفــتــ دنــیــا ــهڪ ــردنــدڪ نــگــاه ےدنــیلــ و آیــه بــه او ســوالــ

 !دیــگــه ــنــهڪ جــمــع ےمــاه گــوش و صــدف ــهڪ مــیــاد

 !.بــگــذارد تــنــها نــیــز را دو آن و ــنــدڪ جــمــع صــدف تــا آب ڪرفــت نــزدیــ و

 .خــوابــیــد هاماسه ےرو آیه

 !گــذاشــتــ آیــه ســر زیــر را دســتــش و ــشــیــدڪ دراز ــنــارشڪدنــیلــ هم 

 .مــوجــ آب را بــه زیــر آن دو فــرســتــاد

 گفتمی بــهم همــیــشــه بــابــام. بــودم ــارڪه بــودم همــیــشــه عــاشــق ایــن ــڪآیــه: بــچه 

 !!!کردمــمی رو خــودم ــارڪ مــن ےولــ آخــه چــیــه ــارڪ ایــن خــتــرد

آرامــش رو  مــیــتــونــه هم انــدازه همــون بــه مــیــده آرامــش ــهڪدنــیــلــ: آبــ همــونــقــدر 

 !بــگــیــره

 اســت ےشتــ دریــاها شــهرپـ

 .اســتــ بــاز ےجــلــتــ بــه رو هاپــنــجــره آن در ــهڪ

 بــه ــهڪ اســت، ےــبــوتــرهایــڪ ےهاجــابــامــ 

 ".نــگــرنــدمــیــ ےبــشــر هوش ےفــواره

 ...دریــا بــودنــد و بــعــد بــه ویــلــا بــازگــشــتــنــد ــنــارڪ در ســاعــت ڪحــدودیــ
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 درســتــ ےمــاه بــا پــلــو ےســبــز دخــتــرش دو ڪــــمڪبــرایــ نــاهار حــاج خــانــوم بــا 

 بــودنــد! آن عــاشــق ےهمــگــ ــهڪ ــردنــدڪ

 ڪها دنــیــا گــفــتــ: منــ حــوصــلــم ســر رفــتــه بــیــایــد یــبــعداز نــاهار و شــســتــن ظرف

 ــنــیــمــڪ ےــارڪ

عــت قــبــل مــگــه بــیــرون نــبــودیــ؟ سرو تــهت رو بــگــیــرن بــاز دنــیــلــ: بــچه تــو دو ســا

 !بــگــردیــ؟ ےمــیــخــوا

 !بــزاریــم بــرقــصــیــمــ آهنــگ نــےبــیــا ;دنــیــا

 ــهڪ زد ےخــبــیــثــ و زیــبــا ےبــعداز گــفــتــن ایــن جــمــلــه لــبــخــنــد دنــدان نــمــا

 !چـــــــیــ؟: گــفــتــنــد مــانــنــد جــیــغ دو هر آیــه و دنــیــل

 .شــدمــ ــرڪدنــیــا: هوووویــ چــتــونــه 

. رفــتــه ســر حــوصــلــم ےــیــلــڪخــداو. دیــگــه تــفــریــحــه نــوع ڪخبــ ایــنــم یــ

 مــامــانــ ےداور بــا یــمبــزار رقــص ے مــســابــقــه بــیــایــد

 هاحــاج خــانــوم خــنــدیــد و گــفــتــ: امــان از دســت شــمــا بچه

 در شــب آخر بــاخــتــنــد ــهڪ ــدامڪهر و بــگــذارنــد رقــص ےســابــقــه مــ ــهڪقــرار شــد 

 !ــنــدڪ ےانــ آب دریــا

 ...حاج خانوم روی یک صندلی نشست

ل برای خنده گفت: وایسا طبیعی جلوش بدم... و به دنبال گفتن این حرف رفت و میزی جلوی مادرش دنی

 !!!گذاشت

 .همه خندیدند

 کنه؟دنیا: کی اول شروع می

 ..حاج خانوم: خودت که اول پیشنهاد این مسابقه رو دادی دختر بی حیا

 !وتا بی عرضه چه میفهمن رقص چیهدنیا: ما که مشکلی نداریم تاج سر. مطمئنم که اول میشم این د



 

WWW.GHALAM-SIAH.COM 118 

 

 شیرینی گناه
 .کنی خانوم ادعادنیل: برو داخل گود ببینیم چه می

دنیا آهنگ آرامش را پلی کرد و صدایش را زیاد کرد و همزمان با شروع شدن آهنگ آرام بدن خود را تکان 

 !دادمی

 کردین؟ با تمام شدن آهنگ دنیا لبخند دندان نمایی زد و نفسش را بیرون فرستاد و گفت: کف

 دنیل: اخه رقص بریک هم شد رقص خواهر من؟

 !دنیا: خودت برو ببینم چند مرده حالجی داداش پر ادعای خودم

 ...دنیل گفت: حاال نشونت میدم رقص یعنی چی

 .حاج خانوم خنده ای کرد و گفت: آفرین به من با این بچه بزرگ کردنم

 !ببینم من شما رو رقاص بزرگ کرده بودم؟

 !...ها شب بزنش اوخ شهپروروندی حاج خانوم جونم. من که بلد نیستم این دخترت بلدهتو آستین می دنیل: مار

 !.هر چهار نفرشان از لحن دنیل خندیشان گرفت و بلند خندیدند

 .دنیل آهنگ حامد پهالن را گذاشت و شروع به رقصیدن کرد

 !کردنگ او نیز حرکاتش را با ریتم هماهنگ میداد و همزمان با تغییر ریتم آهماهرانه بدن خود را تکان می

 .خندید خیره شده بودنددنیا و آیه با دهانی باز به او که می

 !دانست که برادرش بلد است و حتی بهتر از خود او نیز رقصیده بوددنیا نمی

 ..ی آن دو که ماتشان برده بود کرددنیل در پایان رقص بوسی فرستاد به مادرش و چشمکی حواله

 

 

 .کنهدنیا: خب خب خب حاال نوبت این آیه خانومه که ببینیم چه می

 !دنیل: آیه به نفع من میکشه کنار چون بلد نیست آبروش میره بچم

 .حاج خانوم: توی گیس بریده زبون به دهن بگیر بیا کنارم ببینم
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 !ه ای روی موهایش زدها من رفتم االنه که توبیخ کنه و به کنار مادرش رفت و بوسدنیل: اوه اوه بچه

 دنیا: آیه چه آهنگی بگذارم؟

 !آیه: عربـــــی

 !!!دنیا آهنگ عربی گذاشت و آیه مشغول رقصیدن شد

 .با تمام شدن آهنگ آیه ایستاد و تعظیم کرد

 !هر سه با تعجب به آیه نگاه کردند و دنیا گفت: تو معـــــرکه ای دختر

 !آیه: مرسی عزیزم تو که بهتر از من رقصیدی

 .دنیل: بنده هیچ سخنی ندارم

 !ها رو اعالم کنمحاج خانوم: حاال برید آب بخورید بیاید که من رأی

 .حاج خانوم: به نظر من نفر اول این مسابقه آیه است چون از شما دوتا بی استعداد عالی تره

 !هادنیل: حاج خانوم قشنگ واردی بزنی دهن آدمو صاف کنی

 !جدیداً همه کاره شدین ها .زدنه دنیل حاج خانوم: این چه طرز حرف

 .دنیا: الیـــــک به وجودت مامی جونم

 .آیه: من اول شدم و به دنبال گفتن این حرف زبانش را بیرون آورد

 دنیل: بیام کوتاهش کنم اون رو آیه خانوم؟

 !!!دنیا خندید و گفت: اوه اوه آیه بگو غلط کردم وگرنه خان داداشم خوب بلده کوتاهش کنه

 !بینم اینجاحریف نمی .آیه پشت چشمی نازک کرد و گفت: آگه زورش رسید و تونست بیاد

 .حاج خانوم: نفر دومم دختر عزیزم دنیا که رقصش سخت بود

 !دنیل: منم که پرورشگاهی دیگه

 .همه به این حسادت دنیل خندیدند
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 !!!بینم اینجا کهمیدنیل: باشه اقا ما اعتقاد به بازی جوانمردانه داریم ولی مـــــرد ن

 !آیه: خموش باش تا نریخیم سرت آقای بازنده

شان گفت: پاشین بریم من قولمو اجرا کنم شب که شد دنیل بعد از خوردن شام از جای برخاست و رو به همه

 .براتون

 !هر چهار نفرشان حاضر شدند و به ساحل رفتند

 .ارش کرددنیل لباسش را از تن بیرون آورد که دنیا بی حیایی نث

 !بینم اینجا که حیا کنم عشقمدنیل: نامحرم نمی

 !خوری ها مادر نکن اینکار روحاج خانوم: دنیل سرما می

 .دنیل: نه مادرم من بادمجون بمم

 !کرددنیل پرید تو آب و ماهرانه شنا می

 .خواست که کم بیاوردوزید اما دنیل نمیآب سرد بود و باد می

 .آمدد اما کوتاه نمیخورهایش به هم میدندان

 !آیه: دنیل بیا بیرون دیگه بسه

 !خوری هادنیا: راست میگه داداش بسه دیگه بیا بیرون االن سرما می

 .دنیل: چیزیم نمیشه نترسید

 !لباسش را پوشید و سریع به ویالیشان بازگشتند. بعد از نیم ساعت شنا کردن رضایت داد بیرون بیاید

 :دانیـــــار

 

 

 

 .به احترام از جای بلند شدم و دست دادم. م بودم که آقای امینی و برازنده وارد شدندتوی اتاق
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های معمول آقای امینی گفت: خب دانیار جان برای چی گفتید که ما به اینجا نشستند بعد از احوال پرسی

 !بیایم؟

ها به شتیماما یهو برنامههمه چی خوب بود و کلی سود دا .دانیار: راستش خودتون از اوضاع شرکت مطلع هستید

 !هم ریخت

هایی داشتید. ما به اعتبار چه ضعف آقای برازنده: بله درست و شما به عنوان مدیر اون شرکت باید بدونید چرا؟

 !پدرتون توی اون شرکت سرمایه گذاری کردیم

 .دنیل خواب بود

 !اندی آتش انداختهکرد... انگار که او را در کورهدر خواب احساس گرما می

 !دنیا بزن کنار -

 !دنیـــــا نه-

 !!نــــــــــه -

 .کردگلویش خشک بود و احساس عطش شدیدی می .اب پریدخواز 

 در اتاق باز شد و دنیا نگران گفت: چیشده؟

 !شه یک لیوان آب بیاری؟می .دنیل: چیزی نیست خواب دیدم

 ...دنیا چشمی گفت و رفت

 .د و از جای بلند شددنیل دستی به صورت پر حرارتش کشی

 !به سمت بالکن رفت و در را باز کرد

 !!!باد سرد به داخل اتاق هجوم برد و صورت دنیل را نوازش داد

 .به تختش پناه برد و پتو را روی بدنش کشید .بعد از پنج دقیقه دنیل احساس سرمای شدید کرد و به داخل آمد

آب را به دست دنیل داد و با تماس دستش با دست او متوجه شد  .دنیا در را باز کرد و با لیوانی آب به داخل آمد

 .که دنیل تب دارد

 .دستش را روی پیشانی دنیل گذاشت که دستش سوخت
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 .سوزیدنیا: داداش داری تو تب می

 !شمدنیل: سردمه فقط چیزی نیست یک قرص بیار بخورم استراحت کنم خوب می

 !!و گفت: چرا بیداری دنیا چیزی شده؟دنیا از اتاق خارج شد که آیه او را دید 

 .دنیا: دنی تب داره دارم میرم قرص بیارم براش

 !دهدآیه فوراً به اتاق دنیل رفت و او را دید که مانند جنین دور خود پیچیه است و پتو را به تنش فشار می

 !زود ،پاشو حاضر شو ببرمت دکتر پاشو! وری لجبازخآیه: گفتم سرما می

 !ل کن من... من خوبم قرص بخورم ردیفهدنیل: ول... و

 .آیه: جون خودت پاشو بهت میگم

 .دنیل: جیغ نزن بچه بیا اینجا ببینم

 !آیه کنار دنیل رفت و گفت: چیه؟

 !دنیل بی حرف آیه را در آغـــــوش کشید و با سرفه گفت: تو همینجا باش من خوب شم

 ...آیه: ولم کن دنیل زشته االن دنیا میاد

 .محرممی آیه !.ت پیر زنه که شلوار جین بپوشهدنیل: زش

 ی رو به رو استغفراللهی گفت و با خنده گفت: کی حالش بددنیا در را باز کرد و داخل شد اما با دیدن صحنه

 د!؟بو

 .دنیل: بیا ببینم جوجه

ا خوب نیست! ی مجرد این کاردنیا قرص کلداکس را با لیوانی آب به دست دنیل داد و گفت: من برم جلوی بچه

 گید یک وقت دلش بخواد؟نمی

 .ی مجرد و لبخندی به دنیا تحویل داددنیل: غلط کرده اون بچه

 !!دنیا از اتاق بیرون رفت که دنیل خوابید و آیه را نیز در آغوشش خواباند

*** 
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در به  !بانکعصبی بود از کارمند حراف و دوروغ گوی  .تبانک خارج شد و به سمت ماشینش رفاز  دانیـــــار 

 !شد انگاردر دنبال وام بود تا شرکت را نجات دهد اما جور نمی

 !!!به چند نفر از رفقایش زنگ زد اما نتوانست آن مبلغی که الزم است را جمع کند

 !شرکت را تعطیل کرده بود تا بفهمد دلیل ورشکستگی یهویی آن را

 !اندبه سمت شرکت ر .با چند نفر از کارکنان شرکت قرار داشت

اش گفت که به آن چند داخل اتاقش شد و روی صندلی ریاستش نشست و کلید تلفن را فشار داد و به منشی

 !!!نفر بگوید به اتاقش بروند

*** 

 .بعد از چند روز خوش گذرانی و گشت و گذار در شمال به سمت مشهد روانه شدند

اشک یکی پس از دیگری غلتیدند و از هم سبقت ی های مروارید گونهچشم آیه که از دور به گنبد افتاد دانه

 !گرفتند

 .دنیا که به خواب عمیق فرو رفته بود .فرستادحاج خانوم مدام صلوات می

 !دنیل: اول بریم هتل وسایل رو بگذاریم بعد بریم حرم برای زیارت

 .به هتل رفتند

 !دنیل یک اتاق گرفت برای یک هفته و وسایلشان را در اتاق گذاشتند

 ل: بریم حرم؟دنی

 .همگی موافقت کردند

را روی صحن رضوی به جماعت نماز مغرب  !وارد صحن رضوی که شدند سالم دادند و به سمت حرم رفتند

 د.خواندن

 .باران شروع به باریدن کرد

 !ی زیبایی بود باریدن باران روی سر نمازگزاران در تکه ای از بهشت زمینیچه صحنه
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 .ه هتل رفتحاج خانوم بعد از زیارت ب

 !خواهد شب را همینجا بماند و تا صبح دردودل کندآیه گفت که می

 !توانست او را تنها بگذارد در کنارش مانددنیل هم که نمی

 ..!آیه تا صبح در کنار پنجره فوالد نشست و دعا کرد و گریه کرد و حاجت خواست

 .یک هفته ای که در مشهد بودند آیه بسیار آرام و شاد بود

 !با راستی که آنجا تکه ای از بهشت بود .اجبار از آن گنبد و آن حرم زیبا دل کندندبه 

به تهران که رسیدند آیه: ممنون ازتون. ببخشید که زحمت دادم آگه امکان داره من رو ببرید خونه ی خودم 

 !میخوام استراحت کنم

 .ی آیه حرکت کرددنیل به سمت خانه

ی خود راحت تر است و فردا هم باید سر کار حرف خود را زد و گفت: در خانه چه حاج خانوم اصرار کرد آیه هر

 .برود

 

گذشت که دنیل گفت: دانیار گفته بری در مورد یک کار سبک با درآمد خوب چند روزی از مسافرتشان می

 !باهات حرف بزنه

 آیه اخمی کرد و گفت: تو هم میای؟

 .ر دارم باید برم وگرنه همراهت میومدمدنیل دستی میان ابروانش کشید و گفت: من کا

 .آیه: پس من نمیرم

 !بگو هر کاری داره به تو بگه تو به من بگو حرفاشو

 .دنیل: نمیشه که آیه خانوم

 !شه. در ضمنک به اشتباهش پی برد و معذرت خواهی هم کردناراحت می

 !ل به دنبال آیه بیایدقرار شد عصر به آنجا برود و هروقت حرفشان تمام شد دنی .آیه قبول کرد
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 .آیه عصر مانتوی سورمه ای بلند با شلوار جین تنگ مشکی و شالی سورمه ای پوشید

 !هایش زدکرم پودر که الزم نبود چون زیبایی خدادادی داشت فقط کمی رژ لب هم رنگ لب

 !ی کذایی نگه داشتتاکسی گرفت و ده دقیقه بعد جلوی همان خانه

کرد و آیه از آن حس ترس به او القا می .هیچ وقت از آن ساختمان خوشش نیامده بود .نگاهی به ساختمان کرد

 !!!حس تنفر داشت

 !آیه داخل شد و در را بست .زنگ زد بعد از پنج دقیقه در باز شد

به داخل خانه رفت که زنی جلو آمد و به او خوش آمد گفت و گفت: بفرمایید آقا بیرون هستند االن تشریف 

 !میارند

 !آیه برداشت و تشکری کرد. دمتکار به آشپزخانه رفت و با لیوانی شربت خنک برگشتخ

 !بعد از نیم ساعت نشستن دانیار هنوز نیامده بود !آن زن نسبتاً پیر عذرخواهی کرد و به کارهایش مشغول شد

 !هوا تاریک شده بود و آیه عزم رفتن کرد که زنگ به صدا در آمد

ابروهایش در هم تنیده بود و جذابیت خاصی به آن صورت مهربان بخشیده  .خانه شد آیه نشست که دانیار داخل

 !بود

آیه آب دهانش را با صدا قورت داد و . سالمی بدون نگاه کرد و به اتاقش رفت... به آیه گفت: تشریف بیارید اتاقم

 !با شک پا به اتاق دانیار اخمو گذاشت

ه به آن دخترک لوند و زیبا افتاد که الحق در این مانتو زیباتر شده دانیار سرش را باال آورد که چشمش دوبار

 !بود

 .ی آتش بودبه خاطر مستی سردرد وحشتناکی به سراغش آمده بود و کل تنش کوره

 !هایش زوم شدهای سرخش جای جای بدن آیه را کاویو و روی لبچشم

چه زودتر بفرمایید دیر وقته باید  ره .ف داریدآیه معذب سر به زیر انداخت و گفت: آقا دنیل گفتند با من حر

 !برم

 !!دانیار: شما بشین من االن براتون میگم
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 ...دانیار: راستش

 !عذرخواهی کرد و پاسخ داد .صدای موبایلش کالم او را قطع کرد

 !!!کنیم شازدهگه زیادی بخوای پیگیر قضیش باشی خودت و زندگیتم تعطیل میاشرکتت رو تعطیل کردیم!  

 !ق نشان از قطع شدن این تماس نا به هنگام بودار خشمگین لب باز کرد که صدای بودانی

 !دانیار عصبی موبایلش را به زمین کوباند

 !امروز روز بدی بود پشت سر هم خبرهای بد شنیده بود و ظرفیتش تکمیل بود

 !کردباید یکجور عصبانیتش را خالی می

 !ک وقت دیگه مزاحمتون میشم االن وقت مناسبی نیستآیه از جای برخاست و گفت: من میرم ی

به نزدیکی در که رسید دانیار با صدایش او را متوقف کرد: این همه پیش دنیل موندی بس نیست!؟ بگذار باهات 

 ...از بعد اون شب و اون بوسه .حرف بزنم

 .ها درست نیست. من دیگه باید برمآیه سریع به میان حرفش پرید و گفت: این حرف

یک عمر ! گذارم از این در بیرون بریدانیار با داد گفت: صبر کن. من باید باهات حرف بزنم تا حرف نزنم نمی

 .تو این یک مورد حرف نزدن به نفع من نیست .حرف نزدم به نفع دیگران شد

 !آیه در را باز کرد که دانیار دستش را کشید و او را به داخل اتاق پرت کرد

 !ش را کشید و گفت: این چه کاریه اقای محترم؟آیه نفس زنان دست

 !های آیه را اسیر کردهای او شد و ناگهان لبی صدا و لبدانیار با چشمانی سرخ خیره

 !آیه پس کشید که دانیار سرش را محکم نگه داشت و دوباره حرکتش را تکرار کرد

 .های آیه باشدجه تقالها و اشکاشک از چشمان آیه سرازیر شد اما دانیار مست تر از آن بود که متو

 !های معشوقش عنان از کف داد و آیه را با خود به سمت تخت کشاندی طعم لبدانیار با چشیدن دوباره

ی های آیه جان داد در برابر هوس زبانه کشیدهدخترانگی ...بستهای او را میکشید اما دانیار لبآیه جیغ می

 !دانیار
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 .ی روبرو بودی منظرهت جمع شده بود و دانیار با اشک خیرهآیه بیهوش و برهنه روی تخ

 !کردی رنگ شده از مظلومیت آیه به دانیار هوشیار دهن کجی میمالفه

 !اشک از چشمان دانیار فرو ریخت

 !مستی پریده بود و حال او مانده بود و جسمی نیمه جان و پشیمانی که دیگر سودی نداشت

 ..!اش سخن بگویدفقط قرار بود در رابطه با عالقه .اش رارک دوست داشتنیخواست که نابود کند دختنمی

 !موبایل آیه به صدا در آمد

 !نام دنیل مانند ناقوس مرگ در ذهن دانیار حک شد

 !خوام بخوابم شرمندهتماس که پایان یافت بعد از نیم ساعت دانیار نوشت: من رفتم خونه. خستم می

 .داز خواب بیدار ش اس کوفتگی و دردآیه با احس

 !نگاهی به اطراف کرد و نشست که همزمان جیغـــــی از سر درد کشید

 !کندی تخت کز کرده و گریه میدانیا با شنیدن صدای جیغ به اتاقش آمد که دید آیه به گوشه

 نزدیکش رفت و با شرم و پشیمانی گفت: حالت خوبه آیه؟

 ...انیار کرد و گفت: اسم من رو با دهنت نجس نکنی صورت دآیه با نفرت و انزجار سیلی روانه

 !هنوز احساس درد در ناحیه شکم و کمر خود داشت .از جای بلند شد

 !گریستکرد و آرام آرام مینگاهی به دانیار و آن قربانگاه و آن تخت منفور نمی

 !مننگاه کن به ؟ آیه خانوم؟ از در اتاق خارج شد که دانیار به سمتش رفت و گفت: آیه

خواد صداتون رو بشنوم زنگ بزنید آژانس باید برم لرزید: دلم نمیآیه با صدایی که از شدت بغض و گریه می

 ...خونه

 ...دانیار مظلومانه گفت: بابت دیشب

بهت اعتماد کردم که پامو  .آیه با خشم به سمت دانیار برگشت و گفت: خیلی پستی. من محرم دوستت بودم

 !گذاشتم تو این جهنم
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 تو زن دنیلی؟، دانیار: چــــــــــی؟! تو

 !رهخوحالم ازت بهم می ...بخشمت هیچ وقتنمی !آیه: به لطف شما دیگه همه چی تموم شد

دانیار از نفرت شعله کشیده در چشمان این دخترک مظلوم و زن شده که دیگر شباهتی به آن چشمان معصوم 

 !!نداشت وحشت کرد

 .دانیار: آیه من دوستت دارم

 ت!خت کلمه خالصه شد: آیه: دوست داشتنتون توی یک

کرد و خود را درون  به خانه که رسید بی رمق در را باز. در را به هم کوباند و به هر سختی که بود با خانه رفت

 .خانه پرت کرد

 !ها دوش را باز کرد و شروع به گریه کردن کردبه حمام رفت و با همان لباس

 سهم دلم شدهای ذهن تو پس مانده"

 !این نو عروس حجله نرفته چرا زن است؟ 

 مردی پسر شده است مبارک چه خوب شد

 "حاال دلیل بکارت من نیز روشن است

 !تمام بدنش بی حس شده بود. درست شبیه خودش !های خیس از حمام خارج شدبا همان لباس

 !طلق بودهایش را تعویض کرد و بی حال فقط تنها چیزی که حس کرد سیاهی ملباس

 .اش کرده بودکرد و همین کالفهگرفت پاسخی از جانب او دریاب نمیدنیل هر چه آیه را می

 !!!ی دانیار رفته بود دیگر خبری از او نداشت و این بی سابقه بود هاز دیروز عصر که به خان

 !رو جویا شود ی آیه برود و علت پاسخ ندادن آ و سرکار نیامدن امروزشدنیل لباس پوشید تا به خانه

 ...ی آیه رسیدبعد از نیم ساعت به خانه

 !هر چه زنگ زد کسی جواب نداد و همین دنیل را بیش از پیش نگران آیه کرد

 !..دو روز مانده بود به اتمام محرمیتشان و جواب آیه برای محرمیت ابدیشان
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 ..هایش را تکانداز دیوار باال رفت خود را به داخل حیاط انداخت و لباس

 

ی سرخوش و پا که درون خانه گذاشت چشمش زوم شد روی جسم نحیف و نیمه جانی که بی شباهت به آیه

 !زیبایش بود

 !!آیه پاشو ؟آیه !آیه بیدار شو؟ اش گفت: آیهنزدیک او شد و با ترس و نگرانی رخنه کرده در صدای مردانه

 !ل آمدبه آشپزخانه رفت و فوراً لیوانی آب قند آماده کرد و به حا

 .ی آیه نزدیک کرد و لبانش را تر کردلیوان را به لبان سفید شده

آیه با سردرد و ضعف چشمانش را باز کرد که دنیل آب قند را باز به لبان آیه نزدیک کرد و او را مجبور کرد تا 

 .نصف لیوان را بخورد

ریش تر از دیدن وضعیت  دل دنیل نیز ریش؛ وباره دشک مهمان چشمان زیبایش شدآیه با دیدن دنیل د

 !اشمجهول آیه

 ؟دنیل: بهتری

 .آیه سرش را تکان داد به معنی آره

 دنیل: چی به سر خودت آوردی قربونت برم؟

 !آیه: چیزیم نیست خسته بودم غذا هم نخورده بودم فشارم افتاده بود

 !باهات حرف دارم .مونم تا حالت خوب شهدنیل: پاشو برو تو اتاق بخواب من می

هایش های دروغ به اتاقش پناه برد و سرش را روی بالش گذاشت و به اشکیا برای پنهان شدن از توضیح دادنآ

 .ی باریدن داداجازه

 ...دنیل به اتاق آمد و کنار آیه نشست

را برداشت که دنیل آرام  یه سرش. آهایش را پاک کرد که دنیل سرش را بلند کرد و روی پایش گذاشتآیه اشک

 .ار باشهذگفت: ب
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 !ی سیاهی که با وجود این اتفاق شوم سیاه تر شده بودآیه ساکت خیره بود به آینده !جفتمون بهش نیاز داریم

 خوای حرف بزنیم آیه؟دنیل: می

 !فقط ممنون که اینجایی و همیشه بودی. از این به بعد نباش .آیه: حرفی نیست که بزنم

 فهمی آیه؟نباشم؟ خودت می دنیل جا خورد و با تعجب گفت: منظورت چیه

 .فهممآیه: آره خوب می

 !با بغض ادامه داد: بودنت اینجا و در کنار من قرار نیست به هیچ کدوممون کمکی بکنه

 !زنی؟ چت شده بعد صحبت با دانیار؟ها چیه میاین حرف .من دوستت دارم .دنیل: آیه تو قراره زنم بشی

هایش در آن شب نحس ها و جیغانش نشست و یادش آمد آن التماسآیه از شنیدن آن نام حالت ترس در چشم

 !های این دختر غمگین راکه به لجن کشید دخترانگی

 .هیستریک از یاد آوری شب قبل جیغ کشید و اشک ریخت

 ...ی بیچاره رای آیههایش هم نتوانست تسکین دهد درد تازههایش و بوسهحتی آغوش دنیل و نوازش

 ...عادت"

 شهام به اینکه همیکردهعادت 

 های زندگی خودم هوای خودم را داشته باشمدر بحران

 های بخوابی خودم برای خودم الالیی بخوانمدر شب

 کنم خودم را دراغوش بگیرم ودلداری بدهموقتی بغض می

 بینی؟؟؟می

 بار آورده"مرد"تنهایی با همه دردی که دارد مرا

 "هایمدخترانگی"انقدر که باهمه

 به خودم تکیه کنم "دانهمر"
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 دهندمی "وت*شه"ها بوی وقتی خواستن

 دارند "نیاز"ها طعم وقتی بودن

 شودبه هرسو روانه می"زه *هر"ها وقتی نگاه

 دهداحساس را پوشش می"زه *غری "وقتی

 شودوقتی انسان بودن ارزویه دست نیافتنی می

 "خواهمنه دیگر چیزی نمی "

 .از خانه بیرون زد

اش ر از او گرفت و دلش به دختر بودن و پاک بودنش خوش بود که آن هم شدم خدا خانوادهخفه میداشت 

 !کردفدای هـــــوس مردی شد که ادعای عشق می

 !خواست به بهشت زهرا بروددلش هوای آرشا را کرده بود و می

اهش را آرام آرام باال آورد که با پا سنگ ریزش را همراه کرده بود که چشمش به یک جفت کفش مردانه افتاد نگ

 !چشمش به دانیار افتاد

 !از کنارش عبور کرد که دانیار دستش را کشید و باعث شد آیه از تماس با این مرد جیغ بکشد

 !خوامتدانیار: آیه من می

 .آیه با تنفر لب زد: ازت متنفرم

درسته اون  .ایستم چون عاشقتمدم میدانیار غمگین گفت: اشتباه کردم غلط کردم ولی مردونه پای غلطی که کر

 ...کنم کهلحظه خودم نبودم اما اعتراف می

خواد مردونگیتون رو به رخ بکشید. مردونگیتون همون شب به ی دانیار کرد و گفت: نمیی گونهآیه مشتی حواله

 !باد رفت

 !شما زن منیدانیار: تا آخر عمر با حرفات من رو بزن. حق داری ولی این رو بدون اول و آخر 

 !ی سرد و مات شده عبور کرد و سوار ماشین مدل باالیش شد و رفتو از کنار آیه
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 .آیه سر قبر کوچک برادرش نشست و سالم کرد

اش درست عین خانواده ،گلی که خریده بود را پرپر کرد با بطری آبی که آورده بود قبر برادرش را شست و شاخه

 !که پرپر شدند

دلش آغوش مادر  !کرد از اینکه چگونه دوام آورده بودتعجب می؛ تمام وجودش درد بود، زداشکی نداشت که بری

 !خواسترا می

 !!هایش سنگین شدسرش را روی قبر گذاشت و الالیی خواند! آرام خودش را بغل زد و کم کم پلک

 !را نیز نداشتتوانست در چشمان دنیل نگاه کند طاقتش نمی .تصمیم گرفت به دنبال کار دیگری بگردد

توانست دردش را بگوید جز اینکه با دردش کنار بیاید و بشود خود درد تا بتواند کار کند و زنده به هیچ کس نمی

 !!!بماند

*** 

ساله  40محیط کاری خوبی بود و رئیسش هم مردی حدوداً  .به عنوان منشی در جای دیگری شروع به کار کرد

 !بود

 .ی آیه بودهدنیل در فکر رفتار تغییر کرد

 !با دنیا ماجرا را در میان گذاشت و از او خواست تا با آیه صحبت کند و او را از این تنهایی بیرون کشد

 !ی سهیل شده رفت تا اوضاع او را بسنجد و بعد راه را برای هرگونه قضاوتی باز کندی دانیار ستارهدنیل به خانه

 !وست امسال آشنا جناب وکیلد لپارس .دانیار: به به چه عجب تشریف اوردی

 !خوبی رفیق؟ رفتی حاجی حاجی مکه؟ مرد حسابی من درگیر بودم تو چرا خبر ازم نگرفتی؟. دنیل: سالم

 ...دانیار تعارف کرد

 !!!به رسم پذیرایی به آشپزخانه رفت و دو لیوان آب پرتقال برای مهمانش و خودش آورد

 دنیل: اوضاع کار و شرکت چطوره؟

 !هایی که اتفاق افتاده زیر سر خودم رشد کردهد روز پیش فهمیدم تموم این گند کاریدانیار: چن
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 !!!نیم ساعتی در مورد شرکت صحبت کردند و دنیل کم کم بحث را به خارج از کار و به آیه کشانید

 دانیار شلوار جین سبز لجنی با تیشرت جذب همان رنگی پوشید که باعث شد رنگ چشمانش از خاکستری به

 !سبز تیره تغییر کند

 .ی آیه رفتبا ادکلن سرد و محرکش دوش گرفت و به سمت خانه

 !توانست دوری همسرش را تحمل کندنمی اش به او وابسته تر شده بود و دیگراش با معشوقهاز آن شب و رابطه

 .به درب خانه که رسید آرام و موقر در زد و منتظر ماند

 !ی دانیار را دید نفسش گرفت از عطر تلخ و تیپ دانیارد و وقتی چهرهآیه با چادر رنگی در را باز کر

 شه بیام داخل؟دانیار: سالم خانومم. می

 !ی خانومم کرد و گفت: چیکار دارید بفرمایید برید من تو در و همسایه آبرو دارمآیه اخمی از واژه

مسر منی و خودم بلدم چجوری شما ه .ددانیار کم نیاورد و گفت: در و همسایه غلط کردند بخوان حرفی بزنن

 !ببندم شونوانده

 !آیه عصبی گفت: من مجردم و همسر هیچ بنی بشری نیستم. به سالمت

کسی  .که پای دانیار مانع از آن شد و دانیار گفت: آیه خانوم شما اول و آخر زن منی دآیه خواست در را ببن

 !ه ازدواج کنهی سفید زن شدحاضر نمیشه با دختری که با شناسنامه

خودم  .خوره آقای محترمآیه: شما ازم گرفتیش. منت سر من نگذار و از جلوی چشام گمشو حالم ازت به هم می

 !دونم با بدبختی هام چطور روزگار بگذرونمیم

ن دونم غلط زیادی کردم و باید تاوانشم بدم اما از کارم به هیچ عنوامنت نگذاشتم خودم می .دانیار: اشتباه نکن

 !پشیمون نیستم

 .ی ریختن دادهایش اجازهآیه در را بست و به اشک

 .ی آیه رفت و با قسم و التماس کردن خواست تا دلیل رد شدنش را بفهمددنیل به خانه

 !کنم دلیل بگو تا یک عمر نمونم تو حسرت نفهمیدنشدنیل: آیه التماست می
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 .آیه سکوت کرده بود و به فرش خیره بود

 !شه هاپرسم که اونوقت بد میخانوم تو رو جان من بگو دلیلت رو وگرنه میرم از خود دانیار میدنیل: آیه 

 !خوام ازدواج کنمآیه: دلیلی وجود نداره. من نمی

 .ی دانیار را گرفتدنیل موبایلش را برداشت و شماره

 ؟دانیار با سومین بوق جواب داد: جانم

 ...گمآیه: قطع کن می

 !حرف قطع کرد و به آیه که استرس گرفته بود خیره شد دنیل تلفن را بی

 ...آیه: اونروز که رفتم خونه ی رفیقتون

 ؟دنیل: خب

 د.آیه: وقتی اوم

 ...به اینجای حرفش که رسید بغض کرد و گفت: مست بود و

 !داشتدنیل تا ته ماجرا را خواند اما باورش ن .آیه به گریه افتاد و سرش را روی زانوانش گذاشت و گریست

 !با ناباوری به آیه زل زد و گفت: بگو که اتفاقی نیوفتاده

 !اش بیشتر شد و جوابی ندادآیه گریه

 "یک ماه بعـــــد"

 .دانیار در این یک ماه از دست دنیل کتک خورد اما کالم نکرد

 !فحش خورد بد و بیراه شنید اما سکوت کرد

در این یک ماه کارش التماس و عذر  !داده نشان میاش را آشفته و خستهایش بلند شده بود و چهرهریش

 ...هر راهی را امتحان کرد اما آیه همچنان از او نفرت داشت !خواهی و گل خریدن بود

میلیونی برای بیماران  500آخرین تیرش را یک هفته پیش پرتاب کرده بود و آن هم این بود که یک چک 

 !!!اران سرطانی داده بودسرطانی نوشته بود و به انجمن حمایت از بیم
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 !خواست که باورش کندآیه وقتی این خبر را شنیده بود دلش اندکی نرم تر شده بود اما نمی

به اصرار آیه به خاستگاری رفته بود  !دنیل هم حسش به آیه را سرکوب کرد و قول داد برادرانه از او حمایت کند

 !و نامزد داشت

 ی مقابل آیهطهسارا دختری شر و شیطون بود درست نق

 !دنیا هم با امیر علی همان پسر عاشق پیشه در محضر عقد کردند تا چند ماه دیگر عروسی بگیرند

با خستگی از جای برخواست و در را باز کرد و  .اش به صدا در آمدکرد که زنگ خانهآیه به این ماجراها فکر می

 "دانیار"ی این یک ماه اخیر را مشاهده کردچهره

 !باید یک جایی رو نشونت بدم ؟شیاش التماس ریخت و گفت: آماده میدر چشمان تیله ایدانیار 

دونی اول و آخر زن کشاند و گفت: خودت می هور متوصل شد و او را به داخل خانآیه مخالفت کرد اما دانیار به ز

 .منی پس بگو چشم

 !آیه با حرص حاضر شد و با دانیار به بیرون رفتند

 !تورانی شیک که از قبل رزرو کرده بود رفت و درب طرف آیه را باز کرد و گفت: بفرمایید بانودانیار به رس

 !آیه نگاهی به رستوران زیبای روبرویش انداخت و با دانیار به داخل رفتند

 !اش رفتبا ورودشان آهنگ آرام و زیبایی در رستوران پخش شد و دانیار به سمت میز انتخابی

اما  گم شرمندتم تا آخر عمردانیار گلویش را صاف کرد و گفت: من برای بار هزارم هم میبعد از سفارش غذا 

 !خوام جبرانش کنم. میخوام من رو ببخشی. میخوام تا آخر عمر تو رو داشته باشمتمی

 .ی حرفهای تکراری را نداشتآیه از جای برخواست. حوصله

 !کنم آیهش میی او گذاشت و گفت: خواهدانیار دستش را روی شانه

من بدون تو  .آیه که نشست دانیار باز ادامه داد: به قرآن حقم نیست واسه یک خطا تا آخر عمر از دستت بدم

 !تونم زنده بمونمبدون آرامش چشمات نمی

ی ساده و زیبایی که خریده بود را جلوی آیه گرفت و از جای برخواست و جلوی پای آیه زانو زد و با لبخند حلقه

 !کنی خانومم؟با من ازدواج می گفت:
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 !خواست زود تسلیم شودآیه خود دلش سریده بود برای این عاشق خطاکار اما غرور داشت و نمی

 !ام؟ی زندگیکنی که بشی همهدانیار: قبول می

 ...آیه با اشک به دانیار خیره شد و گفت: چجوری من

 !نوم آره یا نهکنم فقط االن این رو بشدانیار: هیس همه جی رو حل می

 !آیه با مکث سرش را به معنای آره تکان داد که صدای دست زدن کارکنان رستوران بلند شد

 !هایش فرود آمد بر پیشانی آیهدانیار دست آیه را گرفت و از جای بلندش کرد و خیره شد در چشمانش و لب

 "ـــناهــرینی گش"

 96اردیبهشت  11آغاز:

 96شهریور  19پایان:

 

 دانلود رمان های بیشتر به سایت برای

siah.com-www.ghalam 

 مراجعه کنید.
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