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با نشستن هواپیما در فرودگاه مهر آباد تهران، نفس آسوده    

 ای کشیدم و کمر بند صندلی ام را از دور کمرم باز کردم.

 مکثی کردم تا مرد مسن صندلی بغل دستم بلند شود.

کرد تا از باالی یا علی گویان برخاست و به زور کمر راست 

 میله ها چمدانش را بردارد.

 سریع برخاستم و اظهار وجود کردم.

به جز این که بزرگ است و جای پدرم را دارد، گرفتن دست 

 پیر و ناتوان امر خدا و پیغبر است.

 

 حاجی اجازه بدین کمکتون کنم... -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
2 

 

دستش را از دسته ی چمدان قهوه ای رنگش کشید و دعایم 

 کرد.

 ز جونیت ببینی پسرم... خدا عمرت بده... خیر ا -

 

چمدان را پایین گذاشتم و چمدان سیاه با نوارهای آبی رنگ 

 خودم را بیرون کشیدم.

 ممنونم حاج آقا... کاری نکردم...  -

 

 برای گرفتن چمدانش دستش جلو آمد.

بده من پسرم... خدا عمری با عزت بهت بده... دعا می کنم  -

 نچشی...هیچ وقت طعم ذلت و 
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 برای عبور کردن راحت خانمی ما بین صندلی ها ایستادم.

 

 حاجی من براتون تا پایین پله ها میارم...  -

 

دست داخل جیب کت طوسی رنگش برد و دستمالی سفید 

بیرون کشید و عرق پیشانی و دور چشمان چروکیده اش را را 

 پاک کرد.

 اشت.زیر لب با گفتن حرف هایی، جلوتر از من قدم برد

اوالد آدم ناخلف باشه... صد رحمت به غریبه... خدایا دم  -

پیری من و می خواستی امتحان کنی... می خواستی تاوان 

 کدوم گناهم و این طوری ازم بگیری...
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از حرف هایش دلم گرفت و یاد حسین خودم افتادم و پشتم 

 لرزید... 

که عمر خیلی سخت است دم پیری تنها رها شوی و فرزندی 

 و جوانی ات را پایش گذاشته ای کنارت نباشد...

 

از مهمان دار هواپیما که کنار در ایستاده بود، تشکری کردم و 

منتظر پشت سر این مرد رنج و مشقت دیده از دست روزگار 

 نامرد، آرام پله ها را یکی یکی به طرف پایین طی کردم.

افتاد و نگاهم به کفش های قهوه ای رنگ و کمی کهنه اش 

 دلم ریش شد... 

 

 امان از روزگار بی وفا... چه قدر بد زات و بی مروت شده بود... 
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موقع پیری است که به یک نفر محتاجی تا دستت را بگیرد و 

کنارت باشد... نه وقتی خودت قوی و محتاج دیگران نیستی 

همه کنارت باشند، حتی اوالدت...  برایت دم تکان بدهند و 

.. امان از روزی که ناتوان شدی و بهشان کیسه بدوزند.

محتاج....دیگه اطرافت خالی می شود و کسی نیست دستت را 

 بگیرد...

 

آن هم این چنین مردی که از خجالت یک قدم یک بار، پشت 

سرش برگشت و با صورتی سرخ شده از خجالت چمدانش را 

 خواست و برایم دعای خیر کرد...

 

 ننده سپردم.جلوی تاکسی چمدانش را به را

 حاجی اگه جایی میرین و کاری دارین کمکتون کنم؟... -
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دست لرزانش را روی بازویم گذاشت و به زور کمی کمر 

 راست کرد تا نگاهش به نگاهم باافتد...

به حق سیدالشهدا... غم نبینی و اوالد ناخلف نسیبت نشه...  -

فس برو به امان خدا... کسی که باال سرمِ کمکم می کنه تا ن

 می کشم زمین گیر نباشم..

 

اصراری نکردم و کنار ایستادم و سوار شدنش را نظاره کردم... 

ترسیدم از دل این مرد پر غرور و با خدا که کرایه ی تاکسی 

 اش را حساب کنم...

جلوی فرودگاه قیامت بود و هر کسی مقصدش  یک نقطه ای 

 از این دنیا....

زد تجریش.... تکان  دستی به تاکسی زرد رنگی که داد می

 دادم...
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 به دالرام ساعت رسیدنم را خبر ندادم تا دنبالم نیاید... 

 دلم برایش پر می کشید.. می خواستم خافلگیرش کنم..

 تاکسی جلوی پایم روی ترمز زد و سریع پیاده شد.

 پسری کم سن و سال، شاید حدوداً بیست سه چهار ساله...

 سمت چمدانم  آمد

 ...آقا بدین به من

خیلی فرز و با عجله کاپوت ماشینش را باال زد و چمدان را از 

 دستم گرفت و داخل کاپوت جاسازی کرد و بست.

 بفرمایین سوار شین... -

 

 در جلویی کمک راننده را باز کردم و نشستم...
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تالطم عجیبی ته دلم انرژی مضاعفی باعث می شد قلبم به 

 باافتد... دیدن وجودم... عشقم... عمرم... دالرامم...

 

 خارج تشریف داشتین؟... -

 

لحن لوتی واری راننده که اصال چنین صحبت کردنی به قیافه 

 ی مظلومش نمی خورد نگاهم را به نیم رخ اش کشاند.

 نه تبریز بودم... -

 

 شوکه شده نگاه از اتوبان شلوغ گرفت و پرسید...

 بریز!...ت
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 لبخندی برای تعجب اش روی لب هایم نشست...

 

 اشکالی داره؟...  -

دنده عوض کرد و دو دستی فرمان را چسبید و همان طور که 

نگاه اش به جلو و جاده بود گفت:  راستش قیافه و تیپتون از 

 خارج اومده رو نشون میده...

 

 خنده ام گرفت و به خودم ولباسم نگاه کردم...

ت سرمه ای رنگ و بلوز یقه هفت خردلی رنگم با کت اسپر

شلوار لی آبی پررنگ که انتخاب و اصرار دالرام برای 

 خریدنشان بود، به لبخندم وسعت بخشید.
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 تا حاال خارج نرفتم...

 به سمت پسره برگشتم تا عکس العملش را ببینم.

سرش را با دست راست خاراند و گفت: منم تا حاال از تهران 

 م...خارج نشد

 

 بعد بلند و سرخوشانه خندید...

 به خنده های بی ریا اش خندیدم.

 

جلوی آپارتمان از تاکسی پیاده شدم و راننده هم هم زمان با 

 من پیاده شد و چمدانم را از کاپوت ماشین اش پایین گذاشت.

 تشکری کردم و کرایه اش را حساب کردم...

 صبر کنین بقیه پولت و رو بدم... -
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 دستم را روی شانه اش گذاشتم.

 نمی خواد زحمت کشیدی... راهم دور بود... -

 

چشم هایش برق زد و بوسه ای روی پول ها گذاشت و روی 

 چشمان اش چسباند...

 

 برکت... خدا زیادترش کنه... -

 سریع ماشین را دور زد و سوار شد.

 

از دسته ی چمدان گرفتم و روی زمین کشیدم و داخل 

 پارتمان شدم... محوطه ی آ



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
12 

 

بوی زندگیم کل تهران را پر کرده بود، چه برسد به آپارتمانی 

که توی محوطه اش هم عطر تنش را احساس کردم و قلبم 

دیوانگی به راه انداخت، طوری که با عجله فقط دستی به 

نگهبان، آقای شیرانی تکان دادم و سریع وارد پلوت آپارتمان 

 م.شدم و مستقیم سمت آسانسور رفت

 دکمه طبقه ی پنجم را فشردم.

تا آسانسور متوقف شود، با نوک کفش اسپرت سیاه رنگم روی 

 سرامیک ها شیری رنگ ضرب گرفتم..

انگار تازه داشتم برای دیدن دختر، و انتخاب زن آینده ام می 

 رفتم... 

 

با دو انگشت دور لبانم کشیدم و باز دمم را با مشت کردن 

 لبانم، داخل مشتم رها کردم...دست چپم و گرفتنش جلوی 
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قلبم داشت سینه ام را می شکافت... وجودم گر گرفته بود... 

احساس گرمای بیش از حد باعث شد قدم به داخل آسانسور 

گذاشته، دسته ی چمدانم را رها کنم و کتم را از تنم بیرون 

 بکشم...

 

آسانسور با ایستادن در طبقه ی پنجم به این سوختن ها، در 

تاب دیدن دالرام خاتمه نداد و بلکه آتش درونم را  تب و

 فوران تر کرد.

سریع از آسانسور خارج شدم و در کریدور طبقه ی پنجم، به 

 سمت واحد خودمان پا تند کردم.

 

زنگ در را نزدنم تا اگر حسین خواب باشد بیدار نشود... چند 

 تقه ای آرام به در زدم...
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 مقطع کرد.. صدای دلنشین دالرام نفس هایم را

 کیه... -

 ناز صدایش همیشه روانی ام می کند...

 الی در را آرام کمی باز کرد و ناباورانه بهم چشم دوخت.

دلم اجازه ی طول کشیدن به این نگاه زیبا و فریب دهنده را 

 نداد.

 

 در را هول دادم تا از پشت در کنار برود و تا بتوانم داخل شوم.

چمدان را جلوی در رها کردم و در را آرام روی هم بستم... و 

 با به آغوش کشیدنش به آتش درونم پر و بال دادم..
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بوسه هایم در جای جای صورت و گردنش به رقص در آمد... 

اما دالرام هنوز در شوک دیدن ناگهانی من نمی توانست 

 عکس العملی نشان دهد.

 

ازش چسباندم که به خودش آمد لبانم را محکم به لبان نیمه ب

 و دست دور گردنم حلقه کرد.

تند و پر عطش... بوسیدم و بوسیده شدم... بوییدم و جان 

 گرفتم...

 

 اصال نمی توانستم آرام شوم... انگار یک 

 قرن بود ندیده بودمش اش... 

با یک حرکت بلندش کردم که حلقه دستانش را دور گردنم 

 م قفل زد...بیشتر و پاهایش را دور کمر
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 سمت اتاق خوابمان قدم برداشتم.

 بدون اینکه رهایش کنم روی تخت افتادم...
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 ۲پارت# 

 

با صدای گریه ی حسین، حلقه ی دستانم از دور کمرش شل 

 شد...

 

را دور گردنم اما برعکس من، دالرام بود که حلقه ی دستانش 

 محکم تر کرد و صدای ملتهبش الله ی گوشم را سوزاند.

 امیر علی... -

 

 سفت تر به سینه ام فشردم و گردنش را بوسیدم.

 پسرمون داره گریه می کنه... -
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نفس های تند و زمزمه های آرامش، دوباره پر از خواستنم 

 کرد.

 

 دم... خیلی...االن آروم میشه... تو نرو امیر...خیلی دلتنگت بو -

 

 لبانم را روی لبانش فشردم... عمیق و پر عطش...

اما انگار حسین آرام شدنی نبود... شدت گریه اش دست هر 

 دویمان را متوقف ساخت...

 دالرام روی تخت ولو شد.
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امیر بلند شو برو خودت آرومش کن... از صبح پدرم و در  -

 آورده...

 

ه اش، بوسه ی خم شدم و روی لبای خوشگل و غنچه شد

 کوتاهی زدم... 

 

 به روی چشم خانم خوشگلم... -

 

گره ابروهایش باز شد و لبخندی به پهنای صورتش، روی 

 لبانش نشاند.

 زود بیای ها.... -
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بینی کوچکش را با دو انگشت کشیدم و لب زیرینم را به 

 دندان کشیدم.

 شیطون شدی ها... -

 

گونه هایش گل گون شد... با دست از روی سینه ام، کنارم زد 

 و رو تختی را سرش کشید. 

 قهقهه ام به هوا رفت و با روتختی محکم بغلش کردم...

 

 صدای شدت گریه ی حسین، اجازه ی تعلل را بهم نداد.

 سریع بلند شدم و سمت اتاقش دویدم.

 

 از در داخل نشده صداش زدم...
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 سر پهلوونم... بابایی فدات بشه... جان دلم...جانم... جانم پ -

 

 لحظه ای گریه اش بند آمد...

نزدیک شدم و رو تختی آبی رنگش که به پایش گیر کرده بود 

 را کنار زدم.

 با چشمان اشکی به صورتم نگاه کرد و دست و پا انداخت.

 اما از گریه ی زیاد، به هق هق تو گلویی افتاده بود...

 ... جانم عمرم... جانم شیر پسرم -

 

 با احتیاط بلندش کردم و پیشانی بلندش را بوسیدم...

 خیسی اشک هایش تا موهای شقیقه هایش رفته بود...
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لب های خوش فرم کوچک و نازک اش را جمع کرد تا دوباره 

 گریه اش را از سر بگیرد.

 بغلم کشیدم و روی دستم تاب دادم.

 هیشششش جان بابا... عمر بابا... -

 

 ستونکش را از روی تخت برداشتم و داخل دهانش گذاشتم...پ

انگار گشته اش شده بود. با زبانش بیرون پرتش کرد و گریه 

 کرد...

 تکانش دادم و سمت اتاق خودمان حرکت کردم.

 مامانیش... مامان خانمی... بچمون گشنشه... -

 

 دالرام روتختی را کنار زد و پفی کشید...
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 از بس مثل باباش شکمویه... -

 

 لبه ی تخت نشستم

من که هنوز چیزی نخوردم... پسرم از من زرنگتر بود و  -

 مجال نداد باباش سیر بشه...

 پشت چشمی برام نازک کرد و بلند شد و نشست..

 

 امیرررر.... -

شاکی شدنش را دوست داشتم... عاشق لج کردناش بودم... 

 عاشق تهدیداش...عاشق سرخ و سفید شدناش... 
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زل زده بودم به شیر خوردن حسین که با ولع داشت شیر می 

 خورد...

 

 امیرعلی همسایه جدید برامون اومده... -

 

 چشم از حسین گرفتم و نگاهم را به برق نگاه دالرام دوختم...

امیر نمی دونی چه دختر خوبیه... تازه ازدواج کردن و هر دو  -

 روبه رویی مون رو اجاره کردن...دانشجوی پزشکی ان...واحد 

 

لپش را با دو انگشت کشیدم و به حس و حال بچه گانه اش 

 لبخند زدم...
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 پس خوش به حال خانم خانم ها شده... -

 

با دست آزادش موهای پخش شده روی صورتش را پشت 

 گوشش زد و لبخندش عریض تر شد.

 ...پس که چی...دیروز برام کیک آورد... خودش پخته بود -

 

 بلند شدم

 نوش جونت خانمم...

 

 سمت در حمام داخل اتاق خوابمان قدم برداشتم.

 تا شما شیر پسرت و سیر کنی من یه دوش بگیرم و بیام... -
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 دستم روی دستگیره ی در حمام سمت دالرام برگشتم.

هیچ جای دنیا خونه ی آدم نمی شه... حتی خونه پدری که  -

 توش بزرگ شدی...

 

سرش را بلند کرد و با اهی گفت: اره واال... دو روز رفتم خونه 

بابا اینا...هم حسین بی تابی کرد، هم خودم نتونستم شبا چشم 

 رو هم بزارم و پا شدیم اومدیم...

 

دستم را از دستگیره برداشتم و شوکه کامال به طرفش 

 چرخیدم و پرسیدم: تنها می موندین تو خونه...

 

 رد و صدایش را کلفت...چشمانش را لوچ ک
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 می تونستیم... -

 

 با لبخند سری تکان دادم و وارد حمام شدم... 

 

از آن روزی که دالرام گروگان گرفته شد، حتی گاهی اوقات 

پیش خودم و کنارم وحشت می کرد و شب ها کابوس می 

 دید... حتی یک ساعتی جرأت تنها شدن را نداشت...
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 ۳پارت#
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کمر حوله ی تن پوش آبی رنگم را دور کمرم محکم کردم، 

همان طور که آب موهایم را با کالهش خشک می کردم 

 بیرون از حمام خارج شدم.

از دیدن تخت خالی، دالرام را صدا زدم و سمت در روانه 

 شدم...

 دالرام... عشقم... -

 

بدو بدو خودش را به اتاق رساند و انگشت اشاره اش را روی 

 نش گذاشت و شروع کرد به هیس هیس راه انداختن...لبا

 امیر... یواش، چرا داد می زنی... حسین و به زور خوابوندم... -
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وسط اتاق ایستادم و از حرص خوردنش تبسمی شیرین روی 

 لبانم نشست.

 چه قدر مامان بودن بهش می آمد...

با آن لباس خواب قرمز و توری اش که تمام بدن سفید و 

ش در معرض دیدم قرار داشت،  هوش از سرم پرید و بلورین

 قدمی جلوتر گذاشتم.

 

دستش از روی لبانش سر خورد و پایین افتاد... نگاهش رنگ 

 باخت و قفل نگاه پر از خواستنم شد...

 گرمایی، مأورای باورم وجودم را پر کرد... تب داغ خواستنش... 

 

تن عشقی که شروع اش با خون گریه کردن و اشک ریخ

شروع شد...پیوستنی که پر از تمنای من و دست و پا زدن 
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های دالرام، پیوند خورد... رابطه ای که با گریه و شیون شروع 

 شد و به عشق عمیقی ختم شد... 

عشقی که لحظه به لحظه، بیشتر و بیشتر می شود و فوران 

 می کند.

  

با قدم دیگرم که قلبم با بی قراری اش به سمت جلو هدایت 

 ی کرد، دالرام را به خودش آورد و پشت چشمی برایم نازک م

 کرد.

تا به خودم بیایم، به سمت حمام پرواز کرد و درش را از داخل 

 قفل زد...

 

از عکس العمل ناگهانی اش خنده روی لبانم آمد و قهقهه ام 

 به هوا رفت.
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با دو ضربه ای که به در حمام خورد، به زور صدای بلند خنده 

ا گزیدن لب زیرینم، خفه کردم و سرم را به طرفین ام را  ب

 تکان دادم.

 

ابن کوبیدن هشدار آمیزش به در حمام، برای بیدار نشدن 

 حسین آقای شرور مان بود.

 

نم موهایم را با کاله حوله ام خشکاندم و سمت کمد روانه 

 شدم.

 دالرام با این کارهایش مجنون تر و دیوانه ترم می کرد.
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ست خانگی که دالرام عاشقش هست پوشیدم... بلوز توسی 

یقه گرد، شلوار سرمه ای... که به سلیقه ی خودش برایم 

 خریده بود.

 

موهایم را با دست به عقب راندم و برای بیدار نشدن حسین 

 سشوار را روشن نکردم.

 

وارد آشپزخانه شدم و سرکی به روی اجاق گاز رو کابینتی 

 کشیدم... 

نهار نبود. به ساعت دیجیتالی نصب شده کنار  خبری از

 یخچال سای بای ساید نگاهی انداختم... 

 ساعت یک ربع مانده به دو ظهر...
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 لبانم به پایین انحنا پیدا کرد و پلک بستم... 

طبق معمول، دالرام وقتی مرا خانه نمی دید، نهار یادش می 

 رفت.

پختن برای فکر کرده است من شب می رسم و راحت از نهار 

 خودش صرفه نظر کرده بود

 

با صدای زنگ تلفن خانه، از ترس بیدار شدن حسین، به 

سمت اپن یورش بردم و بیسم را قاپیدم و بدون این که به 

 شماره اش نگاهی بیندازم... اتصال را برقرار کردم.

 بله بفرمایید... -

 

 صدای مردی ابروهایم را بهم نزدیک کرد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
35 

 

 تباه گرفتم...ببخشید انگار اش -

 

 با بوق ممتد اشکال، تای ابرویم باال  پرید!  

 مشکوکانه گوشی بیسیم را جلوی چشمانم گرفتم!

 از دیدن شماره تلفن همگانی اخم هایم بیشتر در هم شد!...

 احساس نگرانی در دلم نفوذ کرد!...

ناخوداگاه شقیقه هایم نبض گرفت و باز دمم پر تالطم از 

 ..سینه ام خارج شد.

 

بیسیم را روی اپن رها کردم و خواستم این فکر مرموز را با 

 تلقین کردن این که اشتباه گرفته بود، از خودم دور سازم.
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 اما امکان پذیر نبود و ذهنم را آشفته کرد.

 کتری چای ساز را برداشتم و زیر شیر تسویه کن گرفتم.

 

 فکر و خیالم سمت کمیل رفت.

امکانش هست کمیل کینه به دل بگیرد و مزاحم زندگیم 

 شود!...

 

سرریز شدن آب فکر پرت شده ام را معطوف کتری پر شده 

کرد... شیر را بستم و کمی آب کتری را خالی کردم و درش را 

 بستم.
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امکان نداره... کمیل همچین آدمی نبود..ـ فقط یک خواستگار 

اه دالرام بود، باز هم معمولی بود... اگر هم خیلی خواطرخو

شغل و منصبش چنین اجازه ای نمی داد زندگی ام را به هم 

بزند... هیچ گاه از یک مأمور دولت و سروان مملکت چنین 

 کاری بر نمی آید.

 

 چرا باید فکرم با یک تلفن سوی کمیل کشیده شود!؟...

 خودم، خودم را قانع کردم.

 

 چون دشمنی ندارم!... 

من نبود!... با هیچ خُصومتی گذاشت  اما کمیل که دشمن

رفت... هیچ اعتراضی نکرد!... حتی به دالرام هم گالیه نکرد 

 که چرا همچین کاری با من کردی!...
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چگونه فکرم سمت کمیلی رفت که همه گونه کمکم کرد و با 

 خوبی هایش مرا مدیون خودش کرد و رفت!...

تادم و دو به فکر و خیال بی ربط و شیطانی خودم لعنت فرس

شاخه ی چای ساز را به پریز برق زدم و دکمه روشنش را باال 

 زدم.

 

 امیر خان... -

 

 با صدای دالرام نیم چرخی به طرفش زدم.

با حوله ی تن پوش آلبالویی رنگش لبخند به لب، پشت اپن 

 ایستاده بود و آبی های براق و زاللش را به صورتم دوخته بود.
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 نهار سفارش میدی... -

 

 این صورت زیبا این نگاه زیبا دنیایم را تغییر داد...

 

دمی عمیق گرفتم و لبخندم را به لب باز گرداندم... تا بی 

 جهت زندگی ام را تلخ نکنم...
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 ۴پارت#

 

 چرا که نه خانم خانم ها... -
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لحظه ای رنگ نگاهش تغییر کرد و مشکافانه در حال رصد 

 خانه آمد.کردنم، به داخل آشپز

 

 بالخره دختر سرهنگ بود و رشته ی تحصیلی اش، افسری...

 

 امیر!... -

 

لحن متعجب و سوالی اش باعث شد باایستم و به آبی های 

 زالل و پلک های نم دارش چشم بدوزم... 

هیچ گاه دروغگوی قهاری نبودم... الاعقل در مقابل این زنی 

 که زن نبود و هوری بهشتی برایم بود.
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 تو این یک هفته ای که من نبودم، مزاحم تلفنی داشتی؟... -

 

ابروهای کشیده و یک دستش به هم نزدیک می شود و 

چشمانش ریز می شود... یقه ی حوله اش را با هر دو دست 

 بهم نزدیک می کند و می پرسد:

 نه چطور!... طوری شده!؟... -

 

 آب از چتری هایش روی صورتش چکه کرد و باعث شد پلک

به هم بزند و دست باال ببرد و با کاله حوله ی تن پوشش، 

 بخشکاند...

 اما هنوز نگاه سوالی اش را از روی صورتم برنمی داشت.

جلوتر رفتم و دستش را از روی کاله پس زدم و خودم دست 

 به کارِ خشک کردن موهای فریب دهنده اش شدم.
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 دستانش روی سینه ام قرار گرفت.

دیکش کردم و دستانم از روی کاله و بیشتر به خودم نز

 موهای خیسش شل شد و دور تن ظریفش پیچ خورد.

 

احساس نم صورت و موهای خیسش، زیر گردنم قلبم را به 

 لرزه در آورد...

 

تصور مزاحم در وسط زندگیم، وجودم را لرزاند و فشار دستانم 

 را دور تنش بیشتر کرد

 از فکر آسیب دیدنش راه نفسم گرفت...
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دای زمزمه واراش، دنیایم را متحول کرد و دل بی قرارم را ص

 داغون...

 امیر... -

 

بی شک این کارهایم که به اراده ی خودم نیست، موجب 

 وحشتش گشت... 

 اما این لحظه دل پر تالطمم قادر به خودداری نبود...

 فشار کوچکی روی سینه ام آورد تا ازم جدا شود...

 

هایم انتقال یافت... کمی از  احساس داغی صورتم به گوش

 دالرام فاصله گرفتم تا صورتش را به خوبی ببینم.

 گردن باال آورد و نگاهش را در نگاهم قفل کرد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
45 

 

 مردمک های سیاه رنگش بین چشمانم دو دو زد.

 نگران... آشفته و لرزان...

 

 امیر علی... نمی خوای بگی یهویی چی  -

 شد... کسی تماس گرفته بود...

 

لب های کوچک و خیس نیمه بازش که منتظر جواب از من 

 بودند را شکار کردم...

عمیق... نه از روی هوس... از روی خواستن ترس... ترس از 

 دست دادنش... ترس جدایی... 

 انگار بهم الهام شده بود... این تماس دنیایم را متحول ساخت.
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. اگر داغی داخل چشمان بسته ام را نتوانستم ترجمه کنم..

دالرام این اسارت ترس رخنه کرده در وجودم را نمی شکافت 

 بی شک اشک هایم صورت بلورینش را خیس  کرده بود.

 

 امیر داری می ترسونیم...

 

پلک های به هم چسبیده ام را به زور از هم گسیختم تا به 

 لحن ترسان نفسم خاتمه دهم...

 

ده شمرده لب هایم را روی پیشانی نم دارش چسباندم و شمر

 بیان کردم

 تا من و داری... هیچ وقت... هیچ وقت... از چیزی نترس...
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 تقال کرد و بیشتر ازم فاصله گرفت.

 این حرف ها چیه؟... یهویی چت شد!؟ -

 

با دو انگشت دور لبانم کشیدم و سمت یخچال چرخیدم تا 

 بیشتر از این وحشت به دلش نیندازم.

 

 چیز خاصی نیست...  -

 

 را باز کرده ادامه دادم: در یخچال

 

یکی تماس گرفته بود... وقتی گوشی رو برداشتم سریع  -

 گفت: ببخشید اشتباه گرفتم و قطع کرد...
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قوطی شیر را بیرون کشیدم و به طرف سبد ظروف باالی 

 سینک رفتم و لیوانی برداشتم.

 

گفتم بپرسم ببینم این چند وقت چند بار تماس اشتباهی  - 

 شده...

 

شیر سرد برای آتش جگرم، مرهم شد و سوزش چشمانم را  

 بر طرف کرد.

 

خودمم دلیل این فکر شیطانی و منفی را که آتش به جانم 

 انداخت را نفهمیدم...
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لیوان را روی سینک ظرف شویی گذاشتم و به طرف دالرام 

 که هنوز خشکش زده بود و ناباورانه نگاهم می کرد چرخیدم.

 

گهانی ام تأثیر بدی گذاشته بود... باید حرکت و حرف های نا

 تا دلهره به جانش ناافتاده درستش می کردم.

 

 شیر را روی کابینت گذاشته چشمکی حواله اش کردم

 خانم ناز من... گرمش شده و نمی خواد لباس بپوشه... -

 

 به خودش آمد و پشت چشمی برایم نازک کرد...

 پرو... بردار سفارش غذا بده... -
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 م را باز، لحنم را کش دار کردم.دستان

 من که غذام... هی و حاظر مقابلمه... شما هم خو دانی...

 

تا بهش برسم دندان قروچه ای کرد و با عجله از آشپزخانه 

 بیرون زد.

 

آه... عمیقی از سینه ام خارج شد. دستانم را به سوی آسمان 

 گرفتم و توکل به خودش کردم.

 

دو پرس کوبیده ی مخصوص تلفن را برداشتم و سفارش 

 دادم.
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 امیر...-

 با دهان پر، اهمی گفتم و دو تا ریحان داخل دهانم گذاشتم.

 

 عروسی چطور بود خوش گذشت... -

 

غذای داخل دهانم را بلعیدم و لیوان دوغم را برداشتم و جرعه 

 ای سر کشیدم.

 

و تکیه به صندلی ام دور لبانم را با کاغذ دستمالی پاک کردم 

 دادم.
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دالرام همان طور دست از غذایش کشیده، منتظر چشم به 

 لبانم، مشتاق شنیدن نشسته بود.

 

راستش رو بخوای... اون طور که بخوای و فکر کنی، خیلی  -

 خوش نگذشت..

 

خودش را نگران جلو کشید و دستانش را روی میز به هم 

 قالب کرد.

 

 ... چرااا... مشکلی پیش اومد -
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مشکل خاصی نه... اما تا به این سن عروسی، به اون بی  -

روحی ندیده بودم... پدری که فقط نیم ساعت بتونه عروسی 

تنها پسرش شرکت کنه و اونم با زمانت.... بعد برگرده زندان... 

کوبی نداشته ببین چه حالی میشه... فک و فامیلی برای پا 

باشی... خواهر و برادری که جلوت برقصه و شادی کنه... تنها 

آشنای مادریت با خواهش و تمنا یه سر بیاد و با اخم، مجلس 

و ترک کنه... چه حالی میشی... اون عروسی رو چه طوری 

 تعبیر می کنی...

 

فارغ از دختر دل نازکی که مقابلم نشسته... نگاهم به غذای 

 ام یک ریز حرف زدم....نصف و نیمه 
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با سر بلند کردنم، دیدن قطره های مرواریدش که روی گونه 

 های برجسته و سفیدش روان شده، دنیایم ویران شد...

 

دستانم را لب میز گذاشتم و برخواستم و با صدای بلندی که از 

 اعماق وجودم نشعت گرفت، گفتم:

 ای جانممم...  -

 

ا دور گردنش حلقه زدم و پشت صندلی اش رفتم و دستانم ر

 لب هایم را روی پیشانی اش چسباندم...

 

 دلِ آرامم... این اشک ها برای چیه...  -
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 بینی اش را باال کشید و دست روی دستانم گذاشت...

بریده بریده گفت: یاد اون روز ها افتادم... درسته صدرا خیلی 

 زجرم داد اما... دلم به حالش سوخت...

 

ن روزها قلبم ایستاد و دستانم شل شد... از یاد آوری آ 

بزرگترین شکنجه و بیشترین زجر را من بهش داده بودم... 

بدترین عذاب را زیر دست من چشیده بود... اما با خودداری 

 اش تو این یک سال یک کلمه به زبان نیاورد...

 

 کنار گوشش خم شدم و الله گوشش را به دندان گرفتم...

 

 هایش را باال داد تا مانعم شود.. قلقلکش آمد و شانه
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 امیر... نکن قلقلکم میاد... -

 

زمزمه وار زیر گوشش گفتم: زجری که من بهت دادم و 

 تونستی از یاد ببری؟...

 

 شانه هایش شل شدند و صورتم از حصار شانه اش رها شد...

 

 مکث اش طوالنی شد... 

آمدند و از دو تا خواستم کمر راست کنم، هر دو دستش باال 

 طرف صورتم را در بر گرفتند.
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سرش را به پشت خم کرد و با دستانش سرم را پایین تر 

 کشید.

لبانش که روی لبانم نشست، پلک بستم و عمق این عشق را 

 با وجودم بلعیدم.

 

لبانش را با بوسه ای عمیق از لب هایم جدا کرد و نگاه شفاف 

 قصانم قفل کرد.و زالل دریایی اش را در مردمک های ر

 

تو شاید زجر آورترین و کشنده ترین روز را در عمرم برایم  -

رقم زده باشی... اما خوشایند ترین روزها را برایم به ارمغان 

 آوردی... عشق و باهات تجربه کردم...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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چشم هایش را بوسیدم... بینی کوچکش را بوسیدم و لبانش را 

و سریع دستانم را رها به اسارت لبانم کشیدم... دلم خنک نشد 

کردم و با صندلی اش سمت خودم چرخاندم و به آغوشم 

کشیدم... دستانش را دور گردنم حلقه زد... بیشتر به آغوشم 

 فشردم... صدای تپش های قلبمان یکی شد.

 

هیچ کدام تمایلی برای جدا شدن نداشتیم... هرچه قدر بیشتر 

را کرد... انگار به خودم فشردم، قلب بی قرارم  بیشتر تلبش 

 می خواست بشکافت و دالرام را در خودش ببلعد... 

 این دختر هوش از سرم پرانده بود...

 

 آخی گفت و تکان خورد... 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
60 

 

دستانم را باز و کردم که انگشتم به موهای بلندش گیر کرد... 

 صورتش جمع شد و دستش را روی موهایش گذاشت...

 آی... آی.. امیر... کشتیم... -

 

 تم را از مویش آزاد کردم...انگش

 من چه گناهی دارم خوب... می خواستی خواستی نباشی...

 

 دستش جلو آمد تا هولم دهد مه زود از زمین برخواست...

 ای ای ای... دست بزنم که پیدا کردی... -

 

 برایم زبان دراز کرد...

 به هول قوه ی الهی داشتم... -



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
61 

 

 

م تا ببینی زنی گفتن... پس االنه میارم اون گیسات و می بر -

 مردی گفتن...

 

 شانه ای باال انداخت...

 خودت می مونی... وگرنه من راحت می شم... -

 

 می دونست عاشق موهاشم و لج من و در می آورد...

 برگشت و شروع کرد به خوردن نهارش...

هوس بافتن موهایش به سرم زد و صندلی ام را به پشت 

 سرش کشاندم...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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با دهان پر پرسید: چیکار می کنی امیر... بیا نهارت سرد شد... 

 بعد نهار می بافی...

 

می دانست اگر به سرم بزند باید دست به موهایش بکشم و 

آرام شوم... این بافتن ها را خودش برایم یاد داد تا به جای 

 بازی با موهایش برایش ببافم و دلم خنک شود...

 

 

 

 

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
63 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ۶پارت#

 

 موهایش را دو تا بافتم و ولش کردم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
64 

 

 خوب حاال شدی ملوسک خودم... -

 

 چینی به بینی اش داد و به غذای نصفه ام اشاره کرد..

 غذات یخ زد... -

 

پیشانی اش را بوسیدم و رایحه ی خوش موهایش را عمیق 

 نفس کشیدم و به ریه هایم فرستادم..

 

 فدای سرت اشتها ندارم... جمعش کن... -

 

 خواستم آشپزخانه را ترک کنم، لحن متعجبش متوقفم کرد:

 تو که چیزی نخوردی...  -



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
65 

 

 

نیم چرخی زدم و نگاه سوالی اش را مهمان چشمک و لبخندم 

 کردم:

 غذای لذیذتری صرف شد و معده ام را زد... -

 

 ابرو باال انداخت...

 پس معده ات و زده... یادم باشه دیگه ازت پذیرایی نکنم... -

 

 قهه ام به هوا رفت و میان خنده گفتم: مگه دست خودته... قه

 

برایم خط و نشان کشید و سمت میز چرخید و قاشقش را 

 برداشت.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 حاال می بینیم... -

 

 بلند و کش دار گفتم: خواهیم دید...

 

 صدا زنگ در، پاهایم را جلوی آشپزخانه سست کرد.

 دالرام قبل از من، تند از پشت میز برخاست. 

 همان طور که غذایش را می بلعید گفت: فکر کنم سهاست...

 

 سمت در رفت و منم با تعجب به در چشم دوختم.

 سها!... سها دیگه کیه!؟...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
67 

 

دختری تقریبا هم سن و سال دالرام با شادی، بدون تعارف 

وارد خانه شد و بدون این که حواسش به اطراف باشد، دالرام 

 را بغل کشید.

 

 نم... خوبی... چه خبر... شوی عزیزت نیومد...سالم دلی جو -

 

دالرام با لبخند چشم و ابرو آمد و مهمان ناخوانده اش را 

 متوجه من کرد...

دختره سر برگرداند و با دیدن من، ای وای بلندی گفت و شال 

 سفید رنگش را جلوتر کشید.

 سالم... ببخشید ندیدمتون... رسیدن بخیر... -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
68 

 

ه اش گرفتم و با گفتن:  علیک سالم... چشم از ریخت و قیاف

 ممنون... اکتفا کردم و راهی اتاق شدم.

 

بی شک همان همسایه ی جدیدی است که دالرام ازش 

 حرف می زد.

 

 پچ پچ اش را تا در اتاق شنیدم.

 

وای آبروم رفت... دختر چرا زودتر نگفتی شوهرت  -

 برگشته؟...

 

 دادی مگه...دالرام با ته مایع های خنده گفت: فرصت 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
69 

 

 

 در اتاق را بستم و خنده های ریزشان را پشت در گذاشتم.

 

روی تخت دارز کشیدم و دستانم را پشت سرم قالب کردم و 

 به سقف چشم دوختم.

کناف های پیچ دار سقف، چه قدر شبیه زندگی پر پیچ و خم 

 ما آدم هاست...

 

و بی چه قدر تالش برای آسایش یک زندگی بی دردسر 

 دغدغه از هر نظر مشکل شده است..

 دستگیره ی در، آرام پایین کشیده شد.

 گردن چرخاندم تا امید زندگی ام را ببینم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
70 

 

 کنارم آمد و لبه ی تخت نشست...

 به پلو چرخیدم و دستم را روی ران پایش گذاشتم.

 همسایه ی جدیمون این بود!؟... -

 

 به چشمان سوالی و لحنم شاکی شد...

 بود مثاًل...چش  -

 

 تای ابرویم باال پرید

 هیچی... من که چیزی نگفتم... -

 

 گردنش را تاب داد و به رو به رو خیره شد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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این طوری نگاش نکن... خیلی دختر خوب و متینی ی...  -

فکر می کرد هنوز نیومدی... خودش هم طفلک خجالت 

 کشید.

 

 دستم را روی کمرش گذاشتم و باال و پایین تاب دادم.

 چرا ناراحت شدی خانم خانم ها؟... شوخی کردم... -

 

 شروع کرد بازی با انگشتانش...

 ناراحت نشدم... اما فکر می کنم تو یه چیزیت هست...  -

 

 پایش را بلند کرد و روی تخت تا زد و به چشمانم زل زد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
72 

 

حاج بابا اینا خوب بودن؟... فاطی چطور بود؟... حرفی  -

 نشد؟...

 

 دلیل نگرانش کرده بودم خودم را لعنت فرستادم. از این که بی

 نیم خیز شدم و به طرف خودم کشیدم.

 کنارم افتاد و محکم بغلش کردم.

لبانم را روی شقیقه اش چسباندم و محکم تر به سینه ام 

 فشردم.

 

من فقط بی خودی چرا خودت و نگران می کنی عمرم...  -

کمی خستم... مامان هم خوبه... حاجی هم سر حاله... فاطی 

هم که دیگه نگو... مثل همیشه رو هوا ملق می زنه... داداش 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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کوچیکه هم طبق معمول در پی در آوردن لج فاطی تالش 

 می کنه...

 

سرش را بلند کرد و نگاهش را به مردمک چشمانم دوخت، 

 م تشخیص دهد.سعی کرد راست بودن حرفم را از نگاه

 

 نوک بینی اش را بوسیدم.

 چیه باور نمی کنی؟... -

 

 سر تکان داد و لبخند زد: ازت دروغ نشنیدم...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
74 

 

همین کلمه کافی شد لبانش را به اسارت لبانم بکشم و بیشتر 

 طعم خوشبختی را بچشم...

 

 غافل روزگاری که خوشبختی را برایم زیاد می بیند.

 

 

 .. فکر کنم مامانه....امیر در و باز می کنی. -

 

راه دور را روی میز گذاشتم و از روی کاناپه ی قرمز رنگ 

 جلوی تلویزیون، برخاستم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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با دیدن مادر شوهر و برادر شوهر گرام پشت در، لبخند مهمان 

 لبانم شد.

 

 سالم خوش اومدین... بفرمایین... -

 

مادر شوهر عزیز دست داخل دستم گذاشت و مهربان گفت: 

سالم... رسیدن بخیر... خوبی... مامانت اینا خوب علیک 

 بودن...

 

 به نرمی فشاری به دستش دادم و رها کردم.

 به مرهمت شما سالم رسوندن... -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 به طرف پذیرایی قدم برداشت.

 سالمت باشن... شکر... -

 

 آرمان داخل آمد و مردانه بغلم کرد.

 سالم داداش... رسیدن بخیر... -

 

 سالم ممنونم خوش اومدین... -

 

 رهایش کردم و در را بستم و پشت سرش وارد پذیرایی شدم.

 

با دست به مبلمان سلطنتی کرم رنگ با تاج های طالیی 

 اشاره زدم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 بفرمایید باال... بازم خوش اومدین... -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 ۷پارت#

 

 

 

کرد و آرمان کت اسپرت قهوه ای رنگش را از تن خارج 

 ننشسته پرسید: پس زلزله کجاست؟....

 

با صدای دالرام از پشت سرم، دهان نیمه بازم برای جواب 

 دادن بسته شد.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 آق دکتر مملکت... اینجام... -

 

دالرام حسین را بغلم گذاشت و سمت مادرش که داشت 

 مانتویش را در می آورد، رفت.

 سالم مامان... خوش اومدی... بده من... -

 

گونه ی حسین بوسه زدم و دستم را پشتش گذاشتم و روی 

 محکم بغلش کردم.

 

 صدای آرمان بلند شد: 

 زلزله احیاناً ما بی دعوتیم... -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 دالرام با خنده شانه ای باال انداخت...

 

 این دو تا هم مثل فاطی و امین درست بشو نبودند.

آرمان جری کتش را مچاله کرد و سمت صورت دالرام پرت 

 کرد.

 الرام با خنده روی هوا قاپید و برایش زبان در آورد.د

 نسوزی... -

 

آرمان دستش را بلند کرد که با گام بلند خودم را بهش رساندم 

 و حسین را داخل بغلش گذاشتم.

 

 با لبخند ابرو در هم کشید.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 فرصت طلب... -

 

افتخار و لبخند پا چشمکی زدم و کنار مادر شوهر عزیز که با 

 روی پا انداخته بود و خانواده اش را نظاره می کرد، رفتم.

 

 آقاجون کجان؟... هنوز نیومدن... -

 

 آهی کشید.

 کی بود که حاال هم باشه... -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
82 

 

نمی توانستم سرزنشش کنم... راست می گفت... زن یک 

نظامی بودن واقعا دل بزرگی می خواهد و عشقی عمیق... 

 ه در نگرانی و تنهایی، کار هر زنی نیست.زندگی هر لحظ

 

 آرمان مشغول بازی با حسین شد و اطراف و از یاد برد...

 

حسین هم قربونش برم عشق دایی داشت... بغل من این 

 طوری نمی خندید.

 

 دالرام با ظرف میوه وارد پذیرایی شد.

 امیر جان زحمت پیش دستی ها رو بکش... -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 زم نیست...دخترم بیا بشین اینا ال -

 

 دالرام سمت مادرش رفت.

 گلویی تازه کنین... -

 

پیش دستی ها را از روی میز بزرگ برداشتم و یکی را روی 

عسلی مبل، برای مادر خانم گرام گذاشتم و کارد و چنگال را 

 داخلش قرار دادم.

 تشکری کرد و میوه برداشت.

 

 آرمان خان نمی خوای بشینی؟ -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 و گونه اش را بوسید. حسین را رو هوا چرخاند

 مگه این شیطون بال می زاره بشینم... -

 

 لبخند زدم و گفتم : پس بشقابت و می زارم اینجا...

 

 اَه اَه... زن زلیل... بزار... -

 

 با پا کنار پایش کوبیدم که بلند خندید...

 

 چیه بگین ما هم بخندیم... -

 

 انداختم... به سوال دالرام سری به معنای هیچی باال 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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اما آرامان با خنده گفت: زلزله خوب راهش انداختی ها... بگو 

 برامون چایی هم بیاره...

 

 لحن مواخذه گر مادر شوهر جان بلند شد: آرمان....

 

دالرام با آب و تاب گفت: از آقایشه داداش.... انشاهلل زن زلیلی 

 تو رو می بینیم...

 

قرمه سبزی، دست پخت  به اصرار من و دالرام شام را دور هم

دالرام را نوش جان کردیم و پدر شوهر عزیز به خاطر 

 مأموریتش از این دور همی بی نصیب ماند.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 دالرام چیزی الزم نداری؟... -

 

 حسین بغلش از اتاق خارج شد..

پدر خونه... مای بی بی... شیر خشک... آب نبات... پفک...  -

 بگه......موز... شفتالو... عاموووو جونم برات 

 

 باز هم دستم انداخته بود. 

خنده ای کردم و دستم را به عالمت بای بای برایش تکان 

 دادم و بیرون زدم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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شوخی های دالرام تمامی نداشت... یک وقت هایی چنان 

خودش را می گرفت و  دستت می انداخت که شصتت هم 

 خبر دار نمی شد.

 

 دکمه آسانسور را فشار دادم منتظر باال آمادنش ایستادم...

 

 شکر که زودتر باال آمد و زیاد منتظرم نگذاشت.

 لبه ی کت کرم رنگم را صاف کردم و داخل آسانسور شدم.

 در آسانسور بسته نشده دختری پرید داخل...

 

 آخشش... شکر بسته نشد.. -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 ش...با بلند کردن سرش هم من شوکه شدم، هم خود

 

 او بود که سریع خودش را جمع و جور کرد...

 اِ شمایین... سالم... خوبین... دالرام جان خوبه؟... -

 

 نگاهم را به دکمه ها دوختم و پارکنیگ را فشردم...

 تشکری زیر لبی گفتم و ناخوداگاه ابرو در هم کشیدم...

 

 دست دراز کرد و با لبخند گفت: میرم پایین پول شارژ و بدم...

 آخه این ماه پرداخت نکردم... 

 

 جوابی از من کسب نکرد و ساکت شد



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
89 

 

از این دخترهای سبک سر و زبان باز، واقعا خوشم نمی آید... 

 اما چی کار کنم که وقتی نبودم با دالرام انس گرفته بود.

 

مانتوی گشاد جلو باز زرشکی، شال سیاه، شلوار لی که مچ 

 پاهایش خودنمایی می کرد...

این دختر متین بود که دالرام با آب و تمام تعریف و کجای 

 تمجید می کرد را نمی دانم.

 

نمی دانم چه احساسی کرد که لبه های مانتویش را گرفت و 

 به یکدیگر چسباند.

 شاید مثل تمام دختر ها از موقعیتم ترسید...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
90 

 

آسانسور اول پلوت توقف کرد و با اجازه ای از آسانسور خارج 

 شد.

 

دستی روی صورتم کشیدم و منتظر ایستادم درش دوباره بسته 

 شود.

 

با ایستادن آسانسور و از بوی شیرین زننده ی عطر پر شده 

 داخل آسانسور به معنای واقعی فرار کردم.

 

 پوفی کشیدم قفل مرکزی ماشین را زدم.

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ۸پارت#



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
92 

 

 

 

رام با سوار شدم و قبل استارت زدن بوی ادکلن مخصوص دال

 دمی عمیق، مهمان ریه هایم کردم.

 

 

 

 )دالرام(

 

با خنده از این که باز هم توانسته بودم امیر علی را گیج کنم، 

 لپ حسین را محکم بوسیدم و سمت روروئکش بردم...
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آخ مامان قربون پسر خوشگل و یکی یه دونش بره... بشین  -

 اینجا منم میز و جمع کنم...

 

 خندید و دستاش و تو هوا تکان داد...

بلوز توسی رنگ عروسکی اش را صاف کردم و جلوی 

 آشپزخانه هولش دادم...

 

روی میز نهار خوری  مدل اپن آشپزخانه، که به سلیقه ی 

 شخیص بنده بود را جمع کردم.

 با صدای زنگ تلفن خانه، بیسیم را از گوشه ی اپن برداشتم. 

 ابروهایم به هم نزدیک شد... از دیدن شماره ناشناس 
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 دکمه ی اتصال را زدم

 بله بفرمایید... -

 

 صدای زمخت مردانه ای گفت: ببخشید انگار اشتباه گرفتم...

 

 با بوق اشکال بیسیم را جلوی چشمانم گرفتم...

 وا...  -

بی خیال بیسیم را سر جایش گذاشتم و استکان ها را داخل 

 ماشین ظرف شویی چیدم...

ن ماشین ظرف شویی ها هم این بود که باید پر می بدی ای

 شد تا روشنش می کردم.

 درش را بستم تا بعد نهار یک دفعه روشنش کنم.
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 نق نق حسین بلند شد... 

چند دقیقه داخل روروئک را تحمل نمی کرد تا من بدبخت 

 هم کارم را انجام دهم.

 جان جان... اومدم... -

 

 سین به طرف در کج کردم.با صدای زنگ در، مسیرم را از ح

 بله... -

 

 صدای سها از پشت در بلند شد.

 باز کن دلی... زود باش... -

 

 لبخند روی لبانم نشست و دستگیره را پایین کشیدم..
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 هر کاری کردم نتوانستم مخفف اسمم را از سرش بندازم... 

 به به سها خانم... سحر خیز شدی... -

 

 له له کنان من و عقب زد و پرید داخل...

 برو کنار دلی... برو که آبروم رفت...

 

 جلوی در، دستم روی دستگیره، خشکم زد...

 چرا؟... -

 

 جلوی حسین زانو زد و گونه اش را بوسید

 آخ جیگر خاله چطوری تپلی من... -
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در را بستم و کنارش رفتم و گفتم: حرف و می پرونی با بچه 

 کنی... چرا آبروت رفته؟بازی می 

 

 برخاست و شالش را از سرش کشید و روی مبل پرت کرد.

به جان خودم دلی، این شوی تو ارشادم می کنه... حاال  -

 ببین کی گفتم... از امروز نمی زاره رنگم و ببینی...

 

دختر مثل فرفره جادو بود و یه جا بند نبود... بازویش را گرفتم 

 ...و مجبورش کردم باایستد

 امیر علی؟.... مگه چیکار کردی... -
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موهای کوتاه و یک دست صافش را تاب داد و گفت: هیچ 

بابا... این حامد ور پریده... صبح مجبورم کرد ببرم پول شارژ 

اول ساختمون و بدم... منم عجله ای این مانتو مجلسی ام را 

تنم کشیدم و پریدم بیرون تا آقا مظفری نرفته پول و بهش 

 ...بدم

 

نفسی گرفت و مانتویش را هم از تنش در آورد و روی مبل 

 انداخت.

از شانسم شوی عزیزت داخل آسانسور بود... طوری پریدم  -

داخل آسانسور که بیچاره کپ کرد... بد نبینی دلی...  با 

چشماش چنان خط و نشانی به روی مبارکم کشید که ناکجا 

دم می سوزن... اما من می آبادم از ترس لرزید... لرزید ها.... مر

 لرزم.... به جان خودم نزدیک بود خودم و خیس کنم...
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 با حرص به عقب هولش دادم..

 خدا نکشتت سها... ترسیدم... فکر کردم چی شده... -

 

 پشت سرم وارد آشپزخانه شد...

هاش نگاه طفلکی حسین گردنش از بس به سها و ادا اطوار 

 کرد و بال بال زد تا از روی روروئک برش دارد، خشک شد.

 

 سها هم انگار نه انگار بی خیال دنبالم پرید آشپزخانه...

 

خبر از این مهمتر... می خواستی داخل آسانسور گردن  -

 مبارکم و بشکنه...
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 در فریزر را باز کردم و بسته ی گوشت را بیرون کشیدم.

 

. مگه چیکار کردی... خوب هر کس مختار چرا باید بشکنه.. -

 لباس پوشیدن خودشه....

 

 از خون سردی ام جری شد...

 اوف دلی.... بی خیالی تو من و می کشه... -

 

در کابینت سفید با طرح یونانی کنار اجاق را گشودم و قابلمه 

 ی کوچک را بیرون کشیدم. 
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 مگه شوهرت پلیس نیست! -

 

 ذاشتم.قابلمه را روی اجاق گاز گ

 خوب که چی!...

 

 حرصش گرفت.

 چه و چمچاره... -

 

تو این یک هفته نیامده چنان خودش را در دلم جا انداخته بود 

 که مثل خواهرم دوستش داشتم...

پوفی کشید: خوب...عقل کل نمی گه زن یک پلیس و چه به 

 ای دوستای قرتی...
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 پیازی برداشتم و مشغول پوست گرفتن شدم..

 ..مگه تو قرتی بودی و من خبر نداشتم -

 

 جیغش هوا رفت.

 دلی... -

 

 من خندیدم و حسین از جیغش ترسید و گریه سر داد.

سها قربان صدقه کنان رفت طرفش... آن هم چه قربون 

 رفتنی... از من مایه می گذاشت...

جان.... مامانت پیش مرگت بشه... عزیز دل خاله مامانت به  -

 دی...قربونت ترسی
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 خنده کنان پیاز را شستم و داخل قابلمه خردش کردم...

مشغول بازی با حسین شد و منم مرغ و برای نهار بار گذاشتم 

 و برنج و خیس کردم...

 

از آشپزخانه خارج شدم و. حسین و تنها تو پذیرایی روی مبل 

 که کوسن ها را محافظ دورش چیده بود دیدم...

 متعجب طرف حسین رفتم...

 پس خاله سها کو... گل پسرم.. -

 

از شنیدن صدایم عروسکش را زمین پرت کرد و دستانش را 

 باال گرفت و صدا در آورد تا بغلش کنم.
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 بغلش کردم و چشمم روی میز افتاد...

 شکمویی نثار سها کردم...
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 ۹پارت# 

 

امیر علی تمام آجیل های داخل آجیل خوری را که دیروز 

 آورده بود و خورده بود...

 

 با صدای در دستشویی، نگاهم سمت سها چرخید..

 

وای دلی... عجب آجیل هایی بود... میگم چرا رفته رفته  -

چاق و چله میشی... خوب شوی به این خوبی داشته باشی... 
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بایدم چاق بشی... شوی من نگو... فقط بزار بگرده و بیاد 

 ی هم بلد نیست...بخوابه... کار دیگه ا

 

یک ریز همان طور که حرف می زد خودش را روی مبل 

 انداخت...

 آخ ترکیدم... -

 

کنارش روی مبل نشستم و حسین را بغلم خواباندم... شیشه 

 شیرش را داخل دهانش گذاشتم...

 

منفجر شی الهیییی... اون همه آجیل و چطوری کوفت  -

 کردی...
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 شکمش کشید... برام زبان در آورد و دستی روی

آخ که چه قدر چسبید... کمی هم ریختم تو جیبم، برای   -

شوی خودم ببرم کوفت کنه... آخه ننه مرده از بس الغر نی 

قلیونه که وقتی کارهای خاک بر سری می کنه... کل بدنم 

 درد میگیره..

 

 با دست آزادم یکی وسط کله اش کوبیدم

 بی حیا... -

 

 خندید..عقب کشید و قاه قاه  
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نه که خودت خیلی با حیایی و اصال کارهای خاک بر سری  -

 هم بلد نیستی...

 

 با صدای پیامک گوشیم قبل من سها از جاش پرید...

دیدی... دیدی گفتم... نرفته برات پیامک های باحال  -

 فرستاده...

 

صدای زنگ و پیامک هایم را از وقتی حسین به دنیا آمد 

چون وقتی گریه می کرد خانه را روی  بلندتر انتخاب کردم...

سرش می گذاشت و منم نمی دانستم گوشی را کجا انداخته 

 ام...
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برای شور و هیجان باور نکردنی سها سر تکان دادم و 

 خندیدم.

 از کیانا هم پر انرژی و شادتر بود.

کیانا گفتم و دلم برایش غنج رفت... بازم رفت سفر و من و 

 دلتنگ خودش گذاشت....

سها تا موبایلم را تا از اتاق خواب بیاورد، چند دقیقه ای طول 

 کشید.

 

تا خواستم صدایش بزنم از دیدن قیافه اش که زل زده بود به 

صفحه ی گوشی ام و چشمانش رنگ تعجب و ترس و 

 نگرانی داشت، لبان نیمه بازم به هم دوخته شد.

 شیشه را از دهان حسین کشیدم.

 ..حسین و بغلم بلند کردم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 سها... کیه!... چیزی شده!؟... -

 

تا بلند شوم و سمت سها و موبایلم بروم، مردم و زنده شدم!... 

دنیا روی سرم آوار شد... دلم پاره شد... از فکر خبرهای ناگوار 

 همیشه می ترسیدم!....

 

هیچ وقت روی گوشی ام رمز نمی گذاشتم... معتقد بودم اگر 

 د، احتیاجی به رمز هم ندارد ...مورد پنهانی داخل موبایل نباش

 

 بغل سها ایستادم و به صفحه گوشی نگاه کردم.

از چیزی که دیدم رنگم پرید و قلبم از کار افتاد... دستانم 

شد!... اگر سها به خودش نمی آمد و حسین را نمی گرفت! 

 االن بچه با سر روی پارکت ها افتاده بود...



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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سها... نگاه بهت زده و لحن آرام و نگران، اما مواخذه گر 

 ناباورم را باال کشاند و روی صورتش متوقف کرد.

 

موبایلم را از دستش قاپیدم و یک دور دیگر پی ام زیر عکس 

 را خواندم...

 

این سورپرایز ها برای این که بهتر شوهر عاشق پیشه ات  - 

 رو بشناسی... تبریز برامون خیلی خوش گذشت....

 

 امیر علی داشت از یک دختر لب می گرفت... 
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پلک باز و بسته کردم تا دوباره عکس را ببینم که عکس 

 ناپدید شد و پشت بندش پی ام آمد...

 

زیاد خودتون خسته نکن... کسی که راحت بتونه موقع  -

عملیات هر کاری کنه... مطمئن باش بیرون می تونه چه 

 هنگ... خیلی زود....کارهایی کنه... زود باختی دختر سر

 

دستانم لرزید بدنم شل شد و زانو هایم بی حس با زانو روی 

 پارکت ها افتادم و موبایل با صدای بدی روی زمین افتاد!

 

 حسین گریه کرد و سها هین بلندی کشید!...

باورم نمی شد!؟ مثل یک کابوس وحشتناک بود!... امیر علی 

 نمی توانست چنین آدمی باشد!....
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 حال خودم را نمی فهمیدم!... چیزی به سنگینی یه کوه، اصال

 راه نفسم را گرفت و اجازه تنفس عادی را ازم گرفت....

دست زیر گلویم بردم و تند تند سعی کردم دم عمیقی بگیرم 

 تا راه نفسم باز شود...

 

اما به جای نفس، درد ناباوری  در راه گلویم سخت تر سفت 

 تر از قبل شد.

 

 یمه حسین بغلش سمت آشپزخانه دوید...سها سراس
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نمی توانستم باور کنم.... غیر ممکن بود!... امیر علی همچین 

 کاری با من نمی کرد!... اصال... اصال...

 

لیوان آب جلوی لبانم گرفته شد... تاری نگاهم را از پشت پرده 

 ی اشک به صورت حسینم دوختم...

 د.بغل سها داشت بال بال می زد، بغلم بپر

 جگرم بیشتر سوخت و آتش گرفت... 

به قول سها.... به جای این که با زندگی متأهلی اخت بشم و 

خصوصیات مرد زندگی ام را بدانم و بهتر بشناسم، نیامده پس 

 دادم که چی بشه...

 

 سها مدام تکانم داد.
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طوری می کنی!؟... چرا این  دالرام!.... آخه چت شده!... -

 شاید دروغ باشه!؟...

 

 دلم پوزخند زهر آلودی زد...

دروغ!؟... چه دروغی؟... عکس به اون واضحی.... آن هم  -

درست در مجلس عروسی صدرا... باغ پدر شوهر خودم!؟.... 

 مگه می توانست دروغ باشد...

 

پایان گریه ی حسین در بغل سها.... شروع گریه های من  

ه هایی که زجر آور و کشنده تر و ناتمام تر از تمام شد... گری

 گریه ها بود...
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سها دست و پایش را گم کرده بود.... نمی دانست حسین را 

بغلش تکان دهد و آرامش کند... یا مرا با حرف هایش دلداری 

 دهد...
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 ۱۰پارت#

 

ی دالرام بس کن... به فکر پسرت باش... اصال بزار هر غلط -

می خوان بکنن.... تو عکس شوهرت و دیدی... من از نزدیک 

ولی وقتی داد و غال راه انداختم و قهر  شوهرم و دیدم...

کردم، گفت راه باز و جاده دراز... مَردم و حق دارم... اصال اگه 

زیاد قشقرق به پا کنی می رم عقدش می کنم... مرد مختار 

 چند تا زن داشته باشه....
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دن های سها به جای این که آرامم کند، بیشتر دلداری دا

 آتشم زد...

 

نمی دانم چه قدر گذشت و چند ساعتی طول کشید که دیگر 

قادر به هق زدن نبودم.... چشمه ی اشکم خشکیده بود و به 

سنگین شده ام سها را نگاه کردم که بغ زور از الی پلک های 

کرده دست زیر چانه، روبه رویم نشسته بود و نگاهم می کرد 

 و هر یک دقیقه، آهی عمیق می کشید...

 

چشات و کور کردی و آروم شدی؟... اون طفل معصوم و  -

خون به جگر کردی، راحت شدی.... بچه بیچاره از زور گریه 

َمرده... اصال لعنت به ما زنا که خوابش برد.... لعنت به هر چی 

این قدر ضعیف و ناچیزیم... ببین به خاطر وجود نحسشون 
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چطوری خودمون رو داغون می کنیم.... اصال به جهنم... به 

درک... می خوان با صد تای دیگه بخوابن... اصال دعا می 

 کنم همشون ایدز بگیرن و بمیرن.....

 

 ...به جلز و ولز کردنش لبخند تلخی زدم

 

چیه... مگه دروغ میگم.... منم مثل تو یه ماه داشتم از زور -

گریه و اعتصاب غذا می مردم.... گفت بمونی و بمیری، من 

 همینم که هستم.... می خوای باش نمی خوای به درک...

 

 نمی دانستم به خودم دل بسوزانم یا به دل شکسته ی سها.... 

ش را در زلزله از دست گفته بود کسی را ندارد و کل خانواده ا

داده است و  بیمارستان با شوهرش آشنا شده است و ازدواج 
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کردند... می دانستم به خاطر بی کسی نمی تواند طالق 

 بگیرد....

 

 اما من چی؟... من خانواده دارم؟... 

 

 دلم حرفم را نهی می کند

تنها خانواده نیست....عشقم به امیر علی را کجای دلم بزارم... 

حسینم و چی کار کنم... به کدامش اشک بریزم و برای  وجود

 کدامش آتش بگیرم...

 

 سها کالفه بلند شد.
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خره دنیا به آخر نرسیده... بلند شو خودت و جمع کن.... اصال 

تا تهش برو ببین کی رو به تو ترجیح داده... بگیم من قیافه 

ی چندانی ندارم و شوهر بدبختم دلش خواسته با یک شاه 

ن بخوابه اما تو چی... تو که شاه پریون رو گذاشتی تو پریو

 جیبت....

 

می دانستم فقط برای دلداری دادن من است... چون در مورد 

قیافه اش داشت اغراق می کرد... چشم های سیاه و بادامی 

 اش با لب و بینی استخوانی و کشیده اش دل می برد....

 

نشدن حسین  یک ریز با ولوم صدای پایین به خاطر بسپار

 ادامه داد.. 
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خله..... شاید براش تور پهن کردن از چنگت در بیارن... بلند  -

شو خودت و جمع کن... تا ته و توی قضیه رو هم در نیاوردی، 

به شوهرت چیزی نگو....االن بیاد تو رو این شکلی بینه انکار 

ازش اتو بگیر  می کنه و دلت و به دست میاره... عاقل باش...

رو کن.... دیدی که اون عکس و گذاشتن و تند هم  بعد

برداشتن... گفت نشونم بده... می خوای چی رو نشون بدی؟... 

میگه خواب نما شدی و نهی می کنه... یه دیوونه هم به 

 پیشونیت می چسبونه که هیچ کس باورت نمی کنه...

 

آن قدر قدم رو رفت و گفت و گفت که سرگیجه گرفتم و 

 شدم...روی مبل ولو 
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از عکس العملم جیغ خفه ای کشید و با دست محکم روی 

 دهانش کوبید تا صدایش حسین را بیدار نکند.

 خم شد و دستم را کشید..

 

بلند شو ببینم من یک ساعته دارم خودکشی می کنم اون  -

وقت این خانم داره غش می کنه.... به روح عزیزانم اگه ننه 

و بیشتر راه رو برای این شوهر بی من غریبم در بیاری 

 وجدانت باز کنی من می دونم و تو...

 

مرا تا اتاق خوابم کشاند و در حمام را باز کرد و داخل حمام 

 هولم داد...
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زود یه دوش بگیر این پوف چشمات بخوابه... زود باش  -

ببینم... حوله برات میارم... کاری می کنیم که این مردا به گه 

 تن صبر کن....خوردن بی اف

 

 گفت و در و بست...

 بی حال شیر آب را باز کردم و زیر دوش ایستادم.

 اجازه دادم دلم خونم از چشمانم ببارند و با آب قاطی شوند...

 

 ... مرد من هر مردی نبود... لهم کرد... اما برام جنگید
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 م...احساس لرز کردم و آب را به جهت گرم چرخاند

با دستان لرزان، بلوز آبی رنگ با خال های سفید رنگم را از 

 تنم بیرون کشیدم...

 بلوز خیس را روی صورتم فشردن و هق زدم

 سوغاتی امیر علی بود و صبح خودش تنم کرده بود...

خاک به سرم... چرا وقتی گفت عروسی نچسبید، باورش 

 کردم...

حتما نچسبیدن عروسی تنها به خاطر باز گشتن دوباره اش 

پیش من بود... شاید این تعبیر برای حرفش، همین باشد... 

شاید زمان کم برای ماندنش پیش عشق جدیدش، این 

 نچسبیدن را بهش القا کرده بود... 

 

 صدای سها مرا به خودم آورد...
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ن از حال دلی... چیکار می کنی یه ساعته... بس کن... اال -

 میری دختر...

 

 نیم رخ ایستادم و فقط سری به معنای باشه تکان دادم...

به قدری داغون بودم که حواسم پی وارد شدن ناگهانی اش به 

 داخل حمام نباشم...

 

بیشتر خودم را گربه شور کرده با حالی نزار از حمام خارج 

 شدم.

 

 سها دستم را گرفت جلوی تخت دونفره یمان کشاند. 

 وای دالرام کور نشدی تو....   -
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 دلم زهر خندی زد.

تخت دونفره... تختی که فرد سومی هم داشت و من غافل 

بودم... پس کور شدنم کمترین کاری برای این شکست درد 

 آورم است... 

 

سها همان طور که بر سرم نق می زد... مشغول خشک کردن 

 د.موهایم با کاله حوله ی تن پوش آلبالویی رنگم ش

 

امیر دلش ضعف می رفت برای رنگ حوله ام... هر لحظه می 

گفت بدن سفید و بلورینت میان این حوله ی قرمز هوس 

 برانگیزه... هوش از سرم می پرونه...
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 خودش جدا از حوله سفیدم، این را برایم خرید...

 

خدایا یعنی این کلمات را برای آن دختر هم گفته؟... تبریز هر 

ه!... چطوری تونسته هم اون و ببوسه هم من روز کنارش بود

 و....

 

با تکان شدیدی که سها به شانه ام وارد کرد از جا پریدم و 

 گنگ نگاهش کردم...

 

 ...با دو دست روی سر خودش کوبید
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موقع اون ای خاک به سر من کنن... چرا تو اتاقت...همون  -

عکس کوفتی رو پاک نکردم... چرا گذاشتم ببینی آخه... 

 روانیم کردی... به خودت بیا...

 

سها چه می فهمید از آتش گداخته ی درونم... من این زندگی 

 را راحت شروع نکرده بودم که راحت ببازم... 

 

وقتی دید حرف هایش کار ساز نیست، کنارم نشست و دستانم 

کرد روی تخت به طرفش بچرخم و به را گرفت و مجبورم 

 چشمانش زل بزنم...
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ببین دالرام... تو جای همه ی اعضای خانواده ی نداشته ام  -

رو برام پر کردی... شدی همه کسم... پس من نمی زارم 

 بشکنی... نمی زارم له شی...

 

هشدار گونه انگشت جلوی صورتم تکان داد و گفت: االن بلند 

و جور می کنی... انگار نه انگار... نه می شی و خودت و جمع 

خانی اومده... نه خانی رفته.... نمی زاری شوهرت چیزی 

بفهمه... چون اگه بفهمه بیشتر خردد می کنه... بیشتر رول 

شوهر خوب و برات بازی می کنه... کم کم برو جلو... به مرور 

زمان اتو ازش جمع کن و منتظر موقعیت مناسبی باش تا به 

د شدن، خردش کنی... االن ضعفت  فقط به ضرر جای خر

خودت تموم میشه... اون پلیسه... راحت می تونه انکار کنه و 

تو رو از میدون به در کنه... روحتم با خبر نمیشه چی شد و 

 چطوری عمرت گذشت و زمین گیر شدی... 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
132 

 

 

صورتم را با دو دست قاب گرفت و مصمم نگاه در نگاه بی 

 روحم گفت:

 کنم انتقام دل شکسته ات و ازش بگیری.... کمکت می

 

 برخاست و دوباره دستم را کشید...

حاال هم پاشو زود لباس بپوش و کمی هم آرایش کن این  -

 سرخی بینی و پف چشمات معلوم نشه...

 

مثل میت، بی روح دنبالش کشیده شدم و به حرف هایش 

 گوش سپردم.
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و هیچ گونه  هنوز مغزم قفل کرده بود و گنجایش هیچ چیز

 حرفی را نداشت.

 

ست بلوز شلواری که سها برایم انتخاب کرده بود و روی تخت 

گذاشته را تن کشیدم و روی صندلی میز آرایش نشستم و 

 خودم را اول دست تقدیر، بعد سها سپردم.

 

سها موهایم را سشوار کشید و خودش دست به کار آرایش 

 کردنم شد.

اما مورد توپ و تشر سها،  هر لحظه چشمه ی اشکم جوشید و

 به بغض تبدیل شد و نریخته خشک شد.
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دالرام به جان خودم... اون کوفتی ها رو ریختی... نریختی  -

 ها... یه ساعته دهنم کف کرد از بس تو گوشت ورد خوندم...

 

منم چه خوش خیاالنه امروز قرار بود امیر علی نهار برگردد... 

داشتم برای عشقم نهار درست می کردم که مردی، شاید هم 

نامردی بر سر خوشی ام آوار شد و پختن غذایم نصفه ماند... 

 عجب احمقی بودم من....

 

کسی که  از ساده لوح و زود باور بودنم بیشتر آتش گرفتم...

.. وحشیانه دخترانگی هایم را تنها برای منفعت خودش گرفت..

 ..چگونه می توانست مرد صادقی باشد

 

 صدای حسین بلند شد و سها رژ را روی میز پرت کرد.
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 وروجکت بلند شد پاشو بیا... -

 

سها بدو بدو اتاق را ترک کرد. من هم به تصویر خودم در آینه 

 کنسول چشم دوختم.
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 ۱۲پارت#
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دونفریمان، باال اما نگاهم به جای صورتم، روی تابلو عکس 

 سر تخت، خشک ماند...

 

 لبخند خودم... خنده ی امیر علی در قاب عکس...

آیا آن شب، شب عروسی، شبی که آرزوی هر دختری است 

عشق زندگی اش با مهر و از دل کنار عروسش باشد، آن روز 

 هم دل جای دیگری بود و خنده اش ظاهری!... 

 

 سها، حسین بغلش به اتاق باز گشت.

دلی.... چرا ماتت برده... بیا بچه تو ببینم... نهارت هم  -

 سوخت.
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 حسین را بغلم گذاشت و دوباره بیرون رفت

 

حسین را به سینه ام فشردم و جگرم سوخت و به جای اشک 

 قطره قطره خون از جگرم چکید.

 

با چرخش کلید در قفل در، سها سراسیمه تنگ آب را روی 

 لش دوید.میز گذاشت و سمت مانتو و شا

 دلی من رفتم... گفته هام یادت نره... -

 

نه از روی صندلی برخاستم و نه گردن چرخاندم برای بدرقه 

 اش...
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به جز آن عکس منفوس و آن پیام ها، چیزی در مغز و دل و 

روحم جوالن نمی یافت که گفته هایش را هم به یاد داشته 

 باشم...

 

 ر علی را نشنیدم...سالم سها را شنیدم... اما جواب امی -

 

با صدای بسته شدن در، پلک های من هم روی هم افتاد تا 

جلو دار اشک هایم باشد... بزاق دهانم را با صدا فرو خوردم تا 

 نترکیدن بغض سنگین راه گلویم باشد.

 

 صدای امیر علی راه نفسم را گرفت...

 عشقم کجایی... -
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فحش سوزنده  بعد یک سال این عشقم گفتنش برایم از صد تا

 تر است.

 

 دستانش از پشت سر، دور گردنم حلقه شد.

اما بر عکس احساس هر موقع، احساس طناب دار را بر گردنم 

 آویخت.

 

سرش که جلو آمد و لبانش روی گونه ام نشست، به جای گر 

 گرفتن از آتش عشق، یخ زدم و لمس شدم...

 

 زیر گوشم زمزمه وار پرسید
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 عزیزم این دختره کار زندگی نداره.... هر ثانیه اینجاست... -

 

الل شده بودم... جوابی برایش نداشتم... زبانی برای چرخاندن 

 نداشتم... چون من عزیزش نبودم... عزیزش تبریز بود... 

 

امیر با مکثی از بی حرفی ام، دستانش را از دور گردنم باز کرد 

 و مقابلم ایستاد.

 

ی یک لحظه دیدنش له له می زدم، قادر به پلک منی که برا

گشودن نبودم.... نمی توانستم به نگاه سیاهش که دلم را برده 

 بود زل بزنم و های های گریه سر ندهم....
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 دالرام.... -

 

 لحن متعجب و نگرانش دلم را لرزاند و وجودم را سوزاند...
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 ۱۳پارت#

 

 جانم های هر روزش را، امروز دیگر نتوانستم بگویم...

 

 حرف سها در گوش هایم زنگ زد.

نزار بفهمه و انکار کنه... نزار رول یک مرد عاشق و برات  -

 بازی کنه... صبر داشته باش سر فرصت گیرش بنداز....
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 عزیزم... خوبی... -

 

لحن متعجب و دست داغش که روی گونه ام نشست، 

 گشودم و از روی صندلی برخاستم....  مظطرب چشم

 کمی حالم بده.... -

 

دلم، دستی که تنِ کسی جز من را لمس کرده بود، را دیگر 

 نمی خواست... 

چشم های متعجبش را پشت سرم تا در دستشویی به خوبی 

احساس کردم... اما با بستن در نگاهش را پشت در جا 

 گذاشتم...

را می گرفتم... نباید اجازه باید جلوی سرریز شدن اشک هایم 

 می دادم امیر علی بوئی از ماجرا ببرد.
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تقه ای که به در دست شویی خورد، جلو قدم برداشتم و شیر 

 آب را باز کردم.

 

صدایش سیلی جانانه ای شد بر روی قلب تپنده ام تا خفه 

 خون بگیرد...

 دالرام.... خانمم.... چت شد!... -

 

 الی در را باز کرد... دستگیره را پایین کشید و

 دالرام!.... -
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مشتی آب سرد را روی صورتم پاشیدم تا از سردی اش، آتش 

خشم قلبم از داخل چشمانم زبانه نکشد و کار را خراب تر 

 نکند.

شیر را  بستم و بدون این که دستی به صورتم بکشم، سمت 

 امیر علی که سرش را از الی در داخل آورده بود، برگشتم.

 

دستی به صورتم نکشیدم تا آرایشی که با هزار زحمت، سها 

پف چشمانم و سرخی بینی و گونه هایم را محو کرده بود، 

 بهم نریزد.

مثل االن من که داشتم سوختنم را پشت نقاب پنهان می 

کردم تا بیشتر از این رو دست نخورم.... سها هم شکستنم را 

 پشت رنگ و لعاب پنهان کرده بود.
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ه را گرفتم و سمت خودم کشیدم که در کامل باز شد و دستگیر

هیکل تمام قد امیرعلی، چهار چوب در را گرفت و سد راهم 

 شد.

 نمی خوای حرف بزنی!... حالت بده... سرما خوردی؟... -

 

 دلواپسم بود... چرا؟...

اون که یکی دیگه رو داشت که اگه من بد بودم باهاش 

 باشه....

 ین مدت، در نقشش فرو رفته بود ...یا باز هم مثل تمام ا

 

دستش که باال آمد برای لمسِ صورتم، کنار کشیدم و راهی 

 آشپزخانه شدم.
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نگاه ازش دزدیم تا بغض درد آلودم را فرو دهم و بتوانم دست 

 به سرش کنم.

 کمی حالم خرابه... فکر کنم مسموم شدم... -

 

 با حرفی که زد پاهایم به زمین چسبید...

 ت و دهانم خشک شد...نفسم رف

 نکنه حامله ای... -

 

 با تعلل و ناباوری گردن چرخاندم...

 

 کتش را از تن کشید و روی مبل پرت کرد.
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 شوخی کردم... -

 

نتوانستم فحش بارانش کنم و بگویم بی جا کردی که شوخی 

کردی... این شوخی کردن نبود... امضای مرگم بود... با 

 وخی هم برایم مرگ آورست...شنیدن واقعیت...  حتی این ش

 

 بی حرف وارد آشپزخانه شدم.

صدای قدم هایش را پشت سرم شنیدم... اما خودم را به 

 نشنیدن زدم تا طوفان دل شکسته ام کار دستم ندهد.

 

صدای نگرانش قبل دستانش که دور کمرم تنیده شد، گوش 

 هایم را پر کرد.
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 می خوای ببرمت دکتر؟... حالت خیلی بده؟... -

 

 مچ هر دو دستش را گرفتم و از دور کمرم باز کردم.

 

برای این که دوباره بغلم نگیرد... سریع دیس را برداشتم و در 

 قابلمه ی برنج را برداشتم... 

بخار برنج پخش شد و عطر خوش برنج ایرانی، مشامم را پر 

 کرد 

ش را که درست کنارم، به نیم رخم زل نگاه بهت زده و حیران

 زده بود را نادیده گرفتم... 

 خودم را مشغول پر کردن دیس نشان دادم...
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می دانستم این حرکاتم غیر قابل باورش هست... اما چه 

کاری می توانستم بکنم، وقتی دلم فریاد می خواست و جیغ 

 کشیدن و های های گریه کردن....

 .. سکوتی که برایم درد آور بود.اما مجبور به سکوت بودم.

 

دیس پر برنج را روی کابینت گذاشتم و رویش را با برنج 

 زعفرانی تزئین کردم.

حتی تزئین بهم ریخته ی روی برنج با دستان لرزان، بی اراده 

و فقط از روی فرار از زیر نگاه های ممتد پرسشگر امیرعلی 

 بود.

 

برداشتم تا  برنج را روی میز گذاشتم و ظرف خورشت را

 خورشت بکشم.
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تا خواستم سمت قابلمه بچرخم ظرف را گرفت و روی کابینت 

 کوبید.

 

 این بار نگاهم باال آمد و روی چشمان سرخش نشست.

بازوهایم اسیر پنجه های قدرتمندش شد و تکان کوچکی به 

 بدن بی حالم داد و غرید...

. حرفی چیزی شده!.. این بچه بازی ها چیه راه انداختی... -

 شده!... کاری کردم!..

 

نگاهم از سیاهی چشمانش که عاشقش شده بودم و دل در 

گرو این نگاه داده بودم، به فک منقبض شده اش منتهی 

 گشت.

 به زور لب تکان دادم 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
153 

 

 مسموم شدم... حالم خوش نیست... -

 

 پوزخند صدا دارش، دلم را سوزاند.

تنها زبونت خوب این چطور مسمومیت و مریضی هست که  -

 بسته شده....

 

کفری شدم و با حرص خودم را محکم عقب کشیدم تا 

 بازوهایم رها شوند.

خوب می خوای برم بمیرم.. این طوری دلت خنک میشه...  -

 راحت میشی...
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چشم هایی که قلب مرا ثانیه به ثانیه تکان می داد، گشاد 

شدند... لب های خوش فرمی که با هر بوسه اش به اوج 

 شبختی می رسیدم و دل و دینم را می باختم، نیمه باز ماند.خو

 

دیدن دالرام جدیدش، واقعا هم شک بر انگیز بود... این 

حرکات و حرف ها که از حس کشنده ی حسادت زنانه نشعت 

 می گرفت... برای خودم هم غیر قابل باور بود.
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 ...مثل بید داشتم از درون می لرزیدم
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اما زیاد آدم خودداری نبودم... از مظلوم نمایی و تو سری خور 

 بودن، بدم می آمد...

 با وجودی لرزان، از زیر نگاه متعجبش فرار کردم.

از کنارش که گذشتم تنم به تنش خورد... اما یک صدم درصد 

هم تکانی نخورد... انگار حرف ها و حرکاتم شوک عجیبی 

یا شاید هم در مغزش دنبال راه حل، یا بهش وارد کرده بود... 

 راه فراری می گشت...

نمی دانم هر چه بود دیگر بد بینی و بد دلی را به دلم 

 انداخت...

 تا عمر داشتم نمی توانستم دلم را باهاش صاف کنم...

تنها راه خنک شدن دلم، فرصت مناسبی بود تا روی واقعی 

 اش را به پدر ساده لوحم نشان دهم...
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157 

 

کس و نوشته امکان پذیر نبود... باید کاری می کردم تا با ع

حضوری، در یک مکانی به زات واقعی این همکار عزیزش پی 

 ببرد.

در اتاق را بدون این که ببندم، رو فرشی هایم را کنار تخت از 

 پایم خارج کردم و روی تخت دراز کشیدم و پلک بستم.

 

و ترحمش دلم نمی خواست به هیچ وجه جلویش اشک بریزم 

 را برانگیزم...

از این که، از روی دلسوزی بغلم کند و بهم محبت کند، متنفر 

 بودم...

پلک بستم تا اشک هایم را پشت زندان پلک های متورمم، 

 حبس کنم.
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به هیچ عنوان حق نداشتند با ریزششان، غرورم را جریحه دار 

 کنن و وجودم را به امیر علی اثبات کنند...

مرا با دل جان می خواست، هیچ گاه بهم خیانت امیر علی اگر 

 نمی کرد... 

اما آن عکس ها سند مستدلی برای مرد و نامرد بودنش برای 

 من کافی بود تا روی واقعی اش را بشناسم...

 

دم عمیقی گرفتم و بازدمم را در شعله ها ی فوران شده، در 

 سینه ام مبحوس کردم...

 

بم اوج گرفت و حضورش با باال پایین شدن تخت ضربان قل

 وحشت زده ام کرد.
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می ترسیدم از محبتش... می ترسیدم از وجودش که خامم 

 کند که دل عاشقم دوباره رامش شود...

 

 آرام و با احتیاط کنارم دراز کشید.

 

 مثل هر روز، ریه هایم با پر شدن عطر تنش مدهوشم کرد.

لش را مثل هر روز بودنش، آتش خواستن و پرواز کردن در بغ

 به اوج رساند...

 

 از داخل لبم را به دندان کشیدم... محکم و محکم...

تا با دردش و خونی که راه گلویم را بد مزه کرد، از این حس 

 رهایی یابم....
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160 

 

 

 امیر علی مال من بود... نیمه ی من بود... وجود من بود... 

 

که به پهلو حسش می کردم... با نفس های داغ و نامنظمش 

چرخیده بود و مستقیم به صورت و گوش چپم می خورد، 

 روانی شدم...

 قلبم بی قرار شد.... دلم هوایی شد... مغزم نافرمانی کرد... 

 

دلم می خواست برگردم و دست دور گردنش حلقه بزنم و 

سرم را روی سینه ی پهنش، پنهان کنم و های های گریه 

 بپرسم...سر دهم و علت کارش را از خودش 
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بپرسم چه طور تونست باهام بازی کنه... چه طور دلش آمد، 

دل شکسته ی مرا دوباره بشکند... چه طور توانست با آن 

 بالی خانمان سوزی که بر سرم آورد، دوباره آتشم بزند....

 

 اما غرورم اجازه شکستن دوباره را جلویش سلب کرد...

بود... اما این بار یک بار شکسته بودم... یک بار خردم کرده 

 دیگر چنین اجازه ای بهش نمی دهم... 

 

نفس عمیق و لرزانش دل پر دردم را بیشتر به درد آورد... اما 

 این راهی بود که خودش انتخاب کرد...
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روزی که در آن اتاق تاریک و نحس، میان آن آدم های رزل، 

بهم قول داد پای کاری که کرد باایستد، نباید باورش می 

 م.... نباید دل به دلش می دادم...کرد

هیچ گاه فکر نکردم امیر علی فقط قول داد، اجباری پای 

کاری که با من کرد و دخترانگی هایم را ازم گرفت و نابودم 

  کرد، باایستد..

من ابلهانه باورش کردم... چون خودش قول داده بود که تنها 

 پای گناهش، کنارم می ماند....

 

را احساس کردم، اما نه چشم باز کردم، نه چرخیدنش به کمر 

 دستم را از جلوی چشمانم برداشتم...
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ساکت و سامت منتظر تلنگری بودم که فغان کنم... اما انگار 

 شانس باهام یار بود و امیر علی حرفی نزد تا آرام شوم.

 

میان نفس های مقطع خودم، نفس های امیر علی را شمردم 

 ه کمر خشک شده ام بدهم.تا با خواب رفتنش تکانی ب

 

بزاق دهانم را تند تند فرو دادم تا طعم تهوع آور خون از داخل 

 دهانم رفع شود...

 

نمی دانم کارم درست بود یا اشتباه... شاید اگر رو راست، 

حقیقت را روی صورتش می کوبیدم از این بهتر می شد... اما 

که فورا برداشته شد، نمی توانستم چیزی را نه...با عکسی 

 اثبات کنم...
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 آرام و با احتیاط به پهلو چرخیدم.

دلم می خواست اگر تنها حق من هم نباشد، باز هم نگاهش 

کنم... آن قدر که دل زبان نفهمم از وجودش سیراب شود و 

 آرام بگیرد.

 

دست زیر سرم گذاشتم و به نیم رخ جذاب و مردانه اش که 

دست چپش را روی پیشانی اش گذاشته و پلک بسته بود،  مچ

 خیره شدم ...

 با نفس های آرام و منظم اش مطمئن شدم خوابیده است.... 
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 با همان لباس های بیرون دراز کشیده بود.

 راحت و بدون ترس، به جای جای صورتش چشم دوختم... 

 م... خواستم با نگاه کردنش سیراب شو

 

امیر یک عشق ساده برایم نبود که زود از یادش ببرم و به 

پس کوچه های مغزم بسپارم... عشق امیر علی مرا به خاک 

 می کشاند... 

می دانم هیچ گاه نمی توانم فراموشش کنم... اما این را هم 

بهتر می دانم که هیچ گاه نمی توانم با خیانتش کنارش بیایم 

راهی که رفته را باز گردد.... با  و صبوری به خرج دهم تا

عشقش خواهم مرد.... اما کنارش دوام نمی آورم... باید می 

 رفتم می رفتم تا آرام شوم...
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 از درون زار زدم

چه طوری از دلم بکنمت... چه طوری رهات کنم... چرا باهام 

این کار و کردی... چرا خردم کردی امیر... یعنی عشقت همین 

من چه نحوی برات داشت... چرا خردم کردی بود... بازی با 

 وقتی می دونستی صادقانه می پرستمت...

 

 از صدای بم و دورگه اش دلم پاره شد...

 

بگو  چی این قدر پریشونت کرده... تو خودت نریز....  -

 خواهش می کنم...
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پلک هایش بسته بود و هیچ تکانی نمی خورد... پلک بر هم 

 تیر رأس نگاهش فرار کنم... زدم و نیم خیز شدم تا از

 

به یک باره دستش دور کمرم حلقه شد و مرا به آغوشش 

 کشید.

 

طوری مرا به سینه اش فشرد و پاهایم را میان پاهایش قفل 

 زد که نتوانستم تکانی بخورم....

 

آغوشی که محتاج اش بودم... اما با گرمی اش بیشتر آتش 

ن را احساس کردم... گرفتم و با هر تپش قلبش زیر گوشم مُردَ

انگار با هر بوم بوم اش زیر گوشم، تبل مرگم نواخته شد.... 
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حس اینکه این آغوش این تپش ها برای دیگری هم 

 هست.... تنها برای من نیست...

 

من قادر نبودم امیر علی را رها کنم... اصال نبودم... نمی 

 توانستم... وجودم با وجودش آجین شده بود.

 

ر گوشم کر کننده بود بغض سنگین وکشنده صدای قلبش زی

ام اجازه محسور ماندن اشک ها ی لعنتی ام را در پشت پلک 

 هایم ازم گرفت.

 ریختم دردی را که دیگر از پایم در آورد...

 

زیر گوشم نفس های داغش روانی ام کرد بیشتر در خودم 

 مچاله شدم و صورتم را به سینه اش فشردم...
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مشت شد و لبم را گزیدم تا حق حقم  دستانم روی سینه اش

 هوا نرود...

 

 من امیرم و می خواستم امیر مال من بود عشق من بود...

 

 گریه ی حسین باعث شد تکانی بخورم...

امیر محکم لبانش را روی پیشانی ام فشرد و بوسه ای عمیق 

 و طوالنی به روی پیشانی ام کاشت.

 با مکثی عقب کشید...

نمی دانم از نگاه کردنش شرم داشتم یا نمی قادر نبودم با 

 خیانتش نگاهش کنم...
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 من آروش می کنم تو کمی دراز بکش... -

 

نگاهم به پیراهن سفیدش درست روی سینه اش که با آرایش 

ها و اشک هایم رنگی شده بود دوختم و لب هایم را به هم 

 فشرم...

 الشت پنهان کردم...با کنار کشیدن امیر صورتم را روی ب

 

 امیرعلی از تخت پایین رفت من گریه سر دادم.

سها می فهمید من و می کشت... ازم قول گرفته بود 

خودداری کنم... اما نتوانستم...  نتوانستم لمسش کنم و خون 

 گریه نکنم...
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باید فکری بکنم و حرفی به این حال پریشانم به امیر علی 

 د می گفتم...تحویل بدهم... یه چیزی بای

 

 با نزدیک شدن صدای حسین گریه ام را در گلو خفه کردم.

 

 تخت باال پایین رفت و گریه حسین بیشتر شد.

 دست گرم امیرعلی که روی بازویم لختم نشست، لرزیدم... 

 

نه از ترس بلکه از خواستن... از اینکه وجودم به وجودش 

 بنده...
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 رخیدم...با فشاری که به بازویم داد به پهلو چ

 

حسین را بغلم گذاشت و خودش بلوزم را باال داد تا شیرش 

 بدهم...

نمی توانستم به صورتش نگاه کنم... چون مطمئن بودم با 

دیدن چشمان سیاهش همه چیز را لو خواهم داد و چراها را 

 قادر به پنهان کردن در قلبم نخواهم بود...

 

ی شیرش را حسین غافل از این دنیای پر از گرگ و دو رنگ

 می خورد.

 

انگشت امیر علی که پای چشمم نشست دیگر نتوانستم خودم 

 را کنترل کنم به چشمانش نگاه نکنم...
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صورت برافروخته و چشمان قرمز شده اش قلبم را لرزاند... 

 نفسم رفت..

 

 با شتاب از کنارم برخاست... 
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لبم را گزیدم و حسین را به خودم فشردم و بوسه ای به 

 موهای کم حجمش کاشتم...

 

کل بدنم احساس کرختی و بی حالی می کردم... اما با این 

حال برای ماست مالی کردن اشک هایم، نیم خیز شدم و 

 بلوزم را انداختم و حسین را بغل کشیدم.

 

که متوجه  داشت ورجه ورجه می کرد و می خندید... بدون آن

 دل آشوب مادرش باشد....

 

 آرام از تخت پایین آمدم و از اتاق خارج شدم.... 
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امیر علی گوشه ی پذیرایی با تلفن همراهش صحبت می 

 کرد.

 پشتش به من بود و طوری صحبت می کرد، من نشنوم...

 

 کمی نزدیکتر رفتم...

 از مکالمه اش گوش هایم زنگ زد...

 

فدات بشم دردونه ی امیر علی... اگه بتونم میام.... اما کمی  -

 سرم شلوغه... 

 

کمی مکث کرد.. انگار به حرف های پشت خط گوش می 

 داد...
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با حرف امیر، دنیا روی سرم آوار شد و پذیرایی دور سرم 

 چرخید...

منم دوست دارم.... نیومده دلم برات یه ذره شده.... حتما  -

 می کنم و میام.... قول....موقعیتی جور 

 

با نق نق حسین، امیر علی، قول دادنش نیمه تمام ماند و 

 سمت ما چرخید...

 

سریع موبایلش را داخل جیب شلوارش انداخت و بهم نزدیک 

 شد...
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 مامان کوچولوی ما حالش خوب شد... -

 

از لبخند نمایشی اش برای الپوشانی کردن حرف هایش، 

 جگرم سوخت...

 

را بغلش پرت کردم و شوکه سریع حسین را بغل حسین 

 کشید...

 

 سمت سرویس دویدم...

داشتم می مردم.... نفسم باال نمی آمد.... تا حاال به من دردانه 

چه کسی جز من در زندگی اش بود که دردانه هم  نگفته بود...

 شد....
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180 

 

 

را تکاند و ویران کرد همه وجودم لرزید... انگار زلزله ای قلبم 

 و هر ویرانه اش به سویی پرتاب شد...

 

 دالرام...سها خانم دم در با شما کار داره... -

 

 پوزخندی در دلم نقش بست... 

انگشت شصتم را محکم گاز گرفتم تا تمام حرص و ضعف 

 شدید در وجودم را، روی انگشتم خالی کنم...

 

 عزیزم.... -
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 ، مجبور به بیرون رفتن شدم.با صدای دوباره ی امیرعلی

 

بدون حتی یک نیم نگاهی به امیر علی و حسین در بغلش، 

 سمت در رفتم...

 

سها با دیدنم چشم غره ای رفت و نگاهی به پشت سرم 

انداخت و با صدای کمی بلند گفت: ببخشید دالرام جان میشه 

بیای ببینی این برنج من چطوری شده.... آخه آبکشی بلد 

 نیستم...

 

تا لبانم از هم فاصله بگیرد برای اعتراض، چشمکی زد و لب 

 گزید...
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 یعنی چیزی نگو و دنبالم بیا...

 

 سمت کمد دیواری کوچک کنار در رفتم و درش را گشودم...

بدون این که حتی به امیر علی بگویم یا اجازه ای بگیرم، 

مانتوی کاربنی رنگ ساده و گشادم را از روی آویز برداشتم و 

 سری تن کشیدم، روسری ام را روی موهایم انداختم.سر

رو فرشی هایم را با دمپایی های طبی جلوی در عوض کردم 

 و بیرون رفتم و در را روی هم بستم.

 

 سها دستم را گرفت و سمت خانه اش کشاند.

 بیا ببینم این چه حالیه... مگه نگفتم به روت نیار.... -
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  این دختر ازم چه انتظاری داشت...

 

وقتی عشقت تمام وجودت... کسی که با دل و جون باورش 

کردی.... خردت کنه.... اما پای عشقت بشینی و قبولش 

کنی.... بیای ببینی تو زرد از آب در اومد چه حالی میشی.... 

نمی شکنی... نابود نمی شی.... خرد نمی شی.... جگرت آتیش 

 نمی گیره.... 

 

تا به خودم بیایم، روی صندلی پشت میز غذا خوردی در 

 آشپزخانه ی خانه ی سها، نشسته بودم....

 سها شربتی دستم داد...

 

 بگیر بخور رنگ به روت نیست... -
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 دستم باال نرفت... 

 سها خودش لیوان را جلوی دهانم گرفت.

ای وای دلی.... تو این همه ضعیف بودی و من نمی  -

 دونستم....

  

مزه ی شیرین شربت آناناس به جای طعم خوشش زهر شد و 

 در گلویم ماند....

 

 لیوان را کنار کشید و روی میز کوبید.

 صندلی را کنارم صندلی ام کشید نشست.
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دالرام به جان خودم این راه اشتباهه.... اگه شوهرت االن از  -

موضوع با خبر بشه همه چیز بهم می ریزه.... باید بلند شی 

... نری خرد می شی... بری، باید دلت و بکنی و بری

 فراموشش کنی... 

 

 دلم قبل چانه ام لرزید...

 

 سها دستپاچه صورتم را قاب گرفت...

نه دلی... مرگ من نه.... شاید پاپوش درست کردن.... اصال  -

 شاید....

 

 سرم را محکم عقب کشیدم و تند تند تکان دادم...
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باه... نیست... االن داشت باهاش... نه پاپوش... نیست... اشت -

حرف می زد... قربون.... صدقش می رفت.... می گفت... 

 دردانه...

 

 صدایم لرزید و گلویم به گز گز افتاد و نتوانستم ادامه بدهم...

 اما اشک هایم نریخت.... 

به جان حسینم قسم خوردم نریزم... قسم خوردم له نشوم.... 

 حتی در تنهایی ام....

 

اما به جای من سها ریخت آن اشک هایی که االن تنها 

 ترمیم این بغض خفه کننده بود.
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 می فهمم... درکت می کنم... من بیشتر از تو خرد شدم...  -

 

خودم محتاج دلداری بودم... اما دست روی شانه ی سها 

 گذاشتم و دلداری اش دادم...

 

 دارن...به قول.... خودت.... ارزش این اشک ها... رو ن -

 

 لکنت گرفته بودم اما می خواستم مثل ..
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 ۱۷پارت#

 

 

 مثل خودش قوی بودن را تجربه کنم...
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 سها تنها بود و جز من کسی را نداشت...

 

هر کاری کردم خودار باشم، اما اعصاب متشنجم چنین اجازه 

 ای بهم نداد

 بس کن سها... من و چرا کشوندی اینجا!؟... -

 

 فین فین کنان دست روی و چشمش کشید 

احساس کردم... با شوهرت دعوات شد... برای همین زود  -

 خودم و رسوندم خونتون...

 

 شوهر.....



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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اسم شوهر برایم سنگین آمد... سنگینی چون یک غده ی 

 بزرگ، روی دلم...

راست نشستم و آرنج هایم را روی میز گذاشتم و سرم را بین 

 ...دستانم محکم فشردم

 

 

بغ کرده با بغضی خفه گفتم: دیگه کار من از دعوا مرافعه 

گذشته.... برای کسی دعوا می کنن که عشقت تو قلبش 

موندگار باشه... نه این که مثل تفاله بعد چند روز ازت سیر 

 بشه و بره پی خوش گذرونیش... 

 

 

 دست سها روی شانه اما نشست...
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 اما دالرام شاید.... -

 

رفش برگشتم که ترسیده دستش را عقب کشید با خشم به ط

 و حرفش نیمه تمام ماند.

اما و اگر نداره سها...فاطمه خواهرش... چند بار و چندین بار  -

سر پوشیده بهم گفته بود امیر علی یکی رو دوست داره و 

عاشق شده... می گفت مامانمم دختره رو می شناسه... از 

د صفت واقعیش رو، رو بچگی همسایمون بوده... امیر علی زو

 کرد... من می دونستم....

 

 نفسی عمیق کشیدم و صدایم باال رفت
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می دونی قبل اومدن تو داشت باهاش حرف می زد و  -

قربون صدقه ش می رفت... بهش می گفت دردونم... 

 دردونه... بفهم سها.... بفهم... من باختم... من نابود شدم...

 

ر دو دستم را گرفت و سها ترسیده هیس هیس کنان مچ ه

 تکانم داد.

 از خشم می لرزیدم. اما گریه نمی کردم.

 

بلند شو دالرام با این حال نمی تونی تا شب دووم بیاری...  -

برو خونه ی مامانت... ازش دور باش... شاید به نتیجه ای 

 رسیدی... نباید بزاری بفهمه... نباید...

 

 به نظرم فکر عاقالنه ای آمد..
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سریع برخاستم و با استرس مانتویم را صاف کردم و شالم را 

 درست کردم...

 میرم... آره باید برم... من میرم خونه مامانم... -

 

 از در خارج شدم و حتی از سها خداحافظی هم نکردم.

حالم دست خودم نبود، حتی نمی توانستم با خودم، حرف ها و 

 چیز های پیش آمده را سبک سنگین کنم...

 

 امیر علی روی مبل مشغول بازی و قلقلک دادن حسین بود.

 لحظه ای با صدای در سر چرخاند.

 اومدی مامان خوشگل... -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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بدون جواب دمپایی هایم را از پام کندم و حتی رو فرشی هایم 

 را پام نکردم، مستقیم سمت اتاق حسین پا تند کردم.

 

 بسته ی کوچک مای بی بی، چند دست لباس و شیشه شیر

 حسین را داخل کیفش چپاندم و سمت اتاق خودم رفتم.

 

انگار کسی دنبالم گذاشته باشد، سراسیمه و دستپاچه شلوار لی 

تیره ام را پایم کشیدم و بدون این که بلوز آستین کوتاهم را 

 عوض کنم، دکمه های مانتویم را بستم.

 

تا برگشتم از در اتاق خارج شوم، امیر علی را با چشمانی مات 

 .و مبهوت و اما پر از نگرانی، تو در گاه در دیدم
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 تنها ثانیه ای نتوانستم به سیاهی چشمانش زل بزنم.

ترسیدم... ترسیدم محو نگاهش شوم و قلبم از مغزم، برای دور 

شدن نافرمانی کند و اجازه ندهد بگریزم و با خودم خلوت 

 کنم.

 

 د.حسین را از بغلش کشیدم که بدون مخالفت رهایش کر

سویچ ماشین را از جا کلیدی ی قلم سیاه، شکل کلید، نصب 

شده روی دیوار کنار در، برداشتم و کفش های راحتی اسپرت 

 سیاه رنگم را پوشیدم.

 در را نبسته سمت آسانسور قدم برداشتم.

 

دکمه ی آسانسور را تند تند و با ضرب، محکم پشت سر هم 

 فشردم و این پا اون پا کردم...
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 قلبم داشت از دهانم بیرون می پرید.

به حدی استرس و خشم در وجودم  فوران کرده بود که طفلی 

 حسین، بغلم به نق نق افتاد و به شالم چنگ انداخت.

 

 سرم را عقب کشیدم و تکانش دادم..

 هیششش.... االن میریم بیرون... -

 

انگار حال بد و مضطرب مادرش، رویش تاثیر گذار بود تا بی 

 بی کند و پنجول بیندازد.تا

 آسانسور با جان کندن متوقف شد و داخل پریدم.
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 به در خانه ی مان که هنوز هم باز مانده بود، چشم دوختم.

امیر حتی به خودش تکانی هم نداد تا علت این حال پریشان 

 و رفتنم را بپرسد یا الاعقل دنبالم بیاید.

 

در حال انتظارم، در آسانسور بسته شد و چشم های امیدوار و 

 با پلک روی هم بستن ناامید گشت.

 

پس ازم دل سرد شده بود!... ناگهانی برگشتنش از تبریز و 

 دروغ گفتنش را بی خودی به فال نیک گرفتم!...

 

آسانسور پارکنیگ متوقف شد. نق نق های حسین به گریه 

 تبدیل شده بود و حتی تکان دادنم، افاقه نکرد.
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 رد، آرامش کنم.زبانم هم کار نمی ک

 

دزدگیر ماشین را زدم و حسین را عقب روی صندلی 

 مخصوصش نشاندم و کمربند های ایمنی اش را بستم...

 وقتی فضای ماشین را دید گریه اش قطع شد...

 عاشق ماشین سواری بود.

 

در را بستم و ساک حسین را از زمین برداشتم و صندلی جلو 

 پرت کردم.

 ر شدم.ماشین را دور زدم و سوا
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آهی از اعماق وجودم کشیدم تا تپش های بی امان قلبم را 

 تسکین دهد، اما بیش از بیش لرزاند و عصبی ام کرد...

 استارت زدم.

حتی به این فکر نکردم، امیر علی اگر کار ضروری داشت، 

 چگونه می خواست بیرون برود...
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 ۱۸پارت#

 

 با سرعت از پارکینگ بیرون زدم...

تمام طول مسیر را که فقط ترافیک سنگین دور می ساخت، 

 فکر کردم و به نتیجه ای نرسیدم..
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مغزم هر چه قدر آن عکس را با مکالمه ی مخفیانه ی امیر 

علی، هم زد و هم زد... جز راست بودن حقیقت سوزناک... 

 نتیجه ای نگرفت....

 

... خانه ی شادی ها و امید هایم روی جلوی در خانه ی پدر

 ترمز زدم...

 

حوصله ی داخل پارکینگ رفتن را نداشتم و بی اعتنا از این 

 که بابا یا آرمان خواهد آمد، جلوی در گذاشتم و پیاده شدم....

 

 پیاده شدم و حسین را بغل کشیدم.

دست روی دکمه ی اف اف گذاشتم... نه یک بار... نه دو بار... 

 ... پشت سر هم فشردم...سه بار
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 لحن معترض مامان در آیفون پیچید:

 دالرام... مگه سر آوردی دختر...

 

از داخل لبم را زیر دندان کشیدم و حسین را کمی باال انداختم 

 تا بهتر بغلم نگه دارم...

 باز کن مامان... دستم افتاد... -

 

 مامان هم انگار نه انگار...

 آخ من قربون نوه ی خوشگلم برم... اون که وزنی نداره... -

 

 توانایی ام ته کشید.
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 مامان باز می کنی یا برگردم؟... -

 

با لحن تندم، صدای تیک در آمد و پشت بندش صدای مامان 

 کوچه را پر کرد...

 ..واه واه... همیشه خدا دعوا داره-

 

 .داخل حیاط شدم و در را با پا روی هم کوبیدم

 از روی سنگ فرش ها گذشتم.

یاد روزی افتادم که دست در دست امیر علی، دل در دل هم 

دیگه، این سنگ فرش ها را به بیرون و خانه ی آرزوهایمان 

 ترک کردیم...

 اما هیچ گاه ندانستم عمر آرزوهایم کم خواهد بود
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مامان با دستانی باز تا پایین پله ها به استقبال نوه ی عزیزش 

 .آمد..

 آخ قربونش بره مامانیش... بده ببینم... -

 

بی حرف بدون هیچ سالم و علیکی حسین را بغلش انداختم و 

 پله ها را باال رفتم...

 

 مامان صدایش برخاست...

 وا.... علیک سالم....-

 

 حتی برنگشتم جواب تعجبش را بدهم...
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و من و این حال مامان هم ادامه نداد چون عشقش بغلش بود 

 داغونم به چشم نمی آمد...

 

تند تند پلها را باال رفتم و خودم را داخل اتاق دخترانگی هایم 

 انداختم...

 

 در را بستم و پشت در آوار شدم....
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 ۱۹پارت#

 

 اجازه دادم بغضم رها شود و پهنای صورتم را بپوشاند.

 

 م، گشت.صدای مامان، مانع شدت گرفتن گریه های
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 دالرام کجا رفتی؟... شوهرت کو؟... -

 

مغز داغ کرده ام از کلمه ی شوهر، سوت کشید... چه قدر 

 مامان تالش می کرد شوهرم بدهد...

 داد... بازم خیالش آسوده نشد!؟...

 

با صدای دوباره اش نتوانستم بر اعصاب داغونم غالب شوم و 

 داد زدم...

مامان خستم تا صبح نخوابیدم... دیگه صدام نزن.... می  -

 خوام بخوابم...
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فکر کنم جلوی اتاقم رسیده بود که صدایش را آشکارا 

 شنیدم...

واه واه... خوبه یه شب و نخوابیدی... این طوری می کنی... -

 قربون گل پسرم برم... خوب کرده نزاشته بخوابی...

 

محکم فشار دادم تا این دست روی گوش هایم گذاشتم و 

 لحن مامان جری ترم نکند...

 آرمان بس نبود... حاال شده حسین....

 

 بلند شدم و خودم را روی تخت انداختم...

 دلم حسابی گریه می خواست.
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اشکم نجوشیده مثل برق گرفته ها بلند شدم و سیخ سر جایم 

 نشستم.

 موبایلم... موبایلم و جا گذاشتم!... 

 

 کوبیدم... محکم روی سرم

اگه یه وقت پیامی چیزی می رسید و امیر علی متوجه می 

 شد... چه خاکی به سرم می ریختم!؟...

 

 از تختم پایین پریدم و قدم رو رفتم...

 به درک بزار بفهمه، بفهمه چه غلطی کرده...

 

 دستی روی صورتم کشیدم و دور خودم چرخیدم...



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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... راست می گه، ه دارهنه نباید بفهمه... سها بیشتر از من تجرب

اگه االن بفهمه انکار می کنه و زود از دلم در میاره... می دونه 

چقدر عاشقشم... مطمئنم زود هم می بخشمش و باورش می 

 کنم... پس باید زود برگردم و نزارم چیزی بدونه...

 

 سریع از اتاق بیرون زدم و پله ها را یکی به دو پایین رفتم.

 مان و ببینم...چشم چرخاندم تا ما

 

 صدایشان از آشپزخانه می آمد.

 سمت آشپزخانه روانه شدم...
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از راه نرسیده با به به و چه چه، موز به خورد حسین می داد و 

 کیف می کرد...

 

مامان گوشیم و تو خونه جا گذاشتم... می رم و زود برمی  -

 گردم...

 

حسین متعجب قاشق کوچک حاوی موز را که به دهان 

 نزدیک می کرد، طرفم برگشت!...

به امیر  وا... خوب مونده باشه!... موبایل می خوای چیکار!؟... -

 علی بگو شب بیاره...

 

حسین تا صدایم را شنید خنده کنان گردن چرخاند و دستان 

 کوچکش را تکان داد تا بغلش کنم...
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ی بی اعتنا به هیجان حسین گفتم: مامان باید برم... زود برم

 گردم...

 

فرصتی برای اعتراض ندادم و از مقابل چشمان حیرانش 

 گذشتم.

 

 صدایش را پشت سرم شنیدم.

استغفراهلل... دختر جن زده شده... اون از اومدنش... اینم از  -

رفتنش... خدایا خودت به داد این طفل معصوم برس با این 

 مادر بی عقل... 

 

 من..... فکر و ذکرش حسین بود... نه دیوانه شدن



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 امیر علی

 

تا صبح دالرام روی بازویم مثل فرشته ها خوابید. اما من هر 

 کاری کردم نتوانستم پلک روی هم بگذارم...

 

آن صدای مردانه که موجی از خنده درش مشهود بود، فکرو 

 ذهنم را مغشوش کرده بود.

 ببخشید انگار اشتباه گرفتم... -
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شاید شمع پلیسی ام مرا دچار وسواس کرده بود و بی اختیار 

شک و شبهه به دلم می انداخت... اما هر چی بود مغزم را 

 وادار به کنکاش می کرد.

 

 دالرام تکانی خورد و بیشتر خودش را به سینه ام فشرد.

 به پهلو چرخیدم و محکم بغلش کردم...

 

بین کند و هیچ کس نمی تونست مرا نسبت به دالرام بد 

 عشقش را در قلبم سردتر ... 

دالرام وجود من است... به صادقی به دستش نیاورده بودم که 

 با یک فکر اشتباه از دستش دهم.

بینی ام را روی موهای خوش رنگش چسباندم و عمیق نفس 

 کشیدم...
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 چند ماه پیش برایم تداعی شد...

 امیر... جان من بزار موهام و رنگ کنم؟.... -

 

وچی کردم که جری شد و با لب و لوچه ی آویزان اعتراض ن

 کرد..

امیر.... خیلی خود خواهی... همه برای وضع حمل، می رن  -

موهاشون و رنگ می کنن و آرایشگاه می رن.... اون وقت تو 

 اجازه نمی دی من برم....

 

 بلند شدم و از پشت سر بغلش کشیدم.
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کم گنده، بغلم جا به قدری چاق و تپل شده بود که با آن ش

 نشود.

 

 تقال کرد...

ولم کن... به خواستم اهمیت نده... بعدم بیا بغلم کن... این  -

 چه دوست داشتنیه... منم می خوام موهام رنگ کنم...

 

لحظه ای دلم گرفت... از بغل، سرم و نزدیک کردم و محکم 

 گونه اش را بوسیدم.

اذیتش می شاید واقعا دلش می خواست رنگ کند چرا باید 

کردم و فقط خواسته ی خودم برایم مهم می شد... دالرام 

وجودش، به هر سر شکلی برایم مهم بود... نه این که با 

 مسئله ی به این کوچکی دلش را بشکنم...
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 بلند شدم و دستش را کشیدم...

 با چشم های آبی و ملوسش، بهت زده نگاهم کرد..

 کجا!؟... -

 

 لبخندی به آبی های زالل و آینه ای اش زدم.

آرایشگاه... مگه نمی خواهی رنگ کنی؟... بلند شو خودم  -

 می برمت...

 

پلک هایش را باز و بسته کرد و مشکوک پرسید: راست می 

 گی؟...
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قلب المصبم... روز به روز دیوانه ترش می شد... خم شدم و 

 بینی کوچکش را بوسیدم...

 ه دوست نداری... بلند شو بریم...دورغم چیه مگ -

 

 لحظه ای مات نگاهش قفل نگاهم ماند...

 دستش را کشیدم تا باور کند و بلند شود..
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 ۲۰پارت#

 

 

شنل گشاد سیاه رنگش را پوشید و شالش را روی موهایش 

 انداخت.
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 سریع کت پاییزی ام را تن کشیدم و سویچ را برداشتم.

 هنوز هم نگاهش روی صورتم خاص بود... 

 انگار باورش نمی شد... 

بهش حق می دهم باورش نشود...این چندمین بار است که 

اصرارش را برای رنگ کردن موهایش را نهی می کنم و 

 اجازه نمی دهم...

 

دستش را گرفتم و برای مطمئن کردنش که ناراحت نیستم و 

وشی قلب کوچکش به با رضایت قلبی خودم، فقط برای دلخ

 آرایشگاه می برم، فشار کوچکی به دستش دادم....

 

لبخند نزد... خوشحال هم نشد... فقط طول مسیر را نگاهم 

 کرد...
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جلوی آرایشگاه دستش را باال آوردم و بوسه ای پشت دستش 

 کاشتم.

 تموم که شدی تماس بگیر بیام دنبالت... -

 

گرفت و برگشتم از یادآوری لحظه ای که دالرام تماس 

دنبالش، دلم غنج رفت و بیشتر به سینه ام فشردم و صورتم را 

 در گودی گردنش فرو بردم...

 

 بشاش و سرحال با لبخندی پت و پهن سوار شد..

 بریم... -

 دستم را سمت شالش بردم...
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222 

 

 بزار ببینم خانم خوشگل من چطور شده؟... -

 

 سرش را عقب کشید و مانع شد..

 بریم خونه... اینجا نه... -

 

صدای خواب آلود و معترض دالرام، افکارم را از هم 

 گسیخت...

 نصف شبی زده به سرت استخونام شکست... امیر... -

کمی فشار دستانم را کم کردم و نرم الله ی گوشش را به 

 دندان کشیدم...

 ...آخی گفت و بیشتر بغلم جمع شد
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دم موهایش زیاد روشن آن روز تا به خانه برسیم... خدا خدا کر

یا زشت نشده باشد، از رنگ متنفر بودم، اما به خاطر دل 

 دالرام، قبول کرده بودم...

 

 جلوتر از من با آن وزن سنگینش طرف اتاقمان پا تند کرد.

 امیر صبر کن بیام... -

 

 لبخندی زدم و سرم را به طرفین تکان دادم...

 سویچ را روی اپن انداختم و کتم را در آوردم.

بی شک داشت آرایش می کرد تا رنگ بیشتر بهش بیاید... 

 نمی دانست من هر جور هم که باشد عاشقشم...
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 صدایش پشت سرم مانع ورودم به آشپزخانه شد.

 عشقم... -

 

عقب گرد کردم که از دیدن موهای صاف و سشوار کشیده 

در رنگش ایجاد نشده و بود،  اش که هیچ گونه تغییری

 برعکس آزاد و زیبا دورش ریخته بود، نفسم بند آمد!...

 متحیر به موهای رنگ نشده اش بهش نزدیک شدم...

دستم را باال بردم و نگاهم قفل آبی های درخشانش،  تاری از 

موهای روی شانه اش را بین دو انگشت گرفتم و به لبانم 

 رساندم.

 پس!؟.... -
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ش رنگ و کمی باد کرده اش بر اثر حاملگی، که با رژ لبان خو

 جگری هم جال داده بود، غنچه شد.

 مگه می تونم کاری رو که عشقم نمی پسنده، انجام بدم... -

 

 به جنون رسیدم و از خوشحالی لبانش را شکار کردم...

 

با روشنی هوا و تکان خوردن دالرام بین بازوانم، از فکر و 

 ام دستم را از زیر دالرام بیرون کشیدم.خیال در آمدم و آر

 کمی ابروهایش جمع شد به پهلو چرخید... اما بیدار نشد...

 

رویش را با روتختی کامال پوشاندم و بی سر و صدا وارد حمام 

 شدم... 
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 این حال نامساعدم، فقط به یک دوش آب گرم محتاج بود...

 

 امروز باید سری به اداره و بچه ها بزنم...

م میز صبحانه را برایم چیده بود و با آن لباس خواب دالرا

 قرمزش، منتظر دست زیر چانه به در اتاق زل زده بود.

 

تازه امروز حُسن خوب، این اپن میز غذاخوری شکل را 

 فهمیدم...

 

چه خوب بود که چشمت صبح به لبخند زیبای عشقت منور 

 شود و قلبت را چندین باره به لرزه در بیاورد...
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حوله ی سرم را پشت صندلی انداختم و قبل نشستن بینی 

 کوچکش را بین انگشتانم گرفتم.

 صبح بخیر خانم کوچولو.... سحر خیز شدی!... -

 

 چینی به بینی اش داد و با دست نوک بینی اش را مالید.

 امیر تو این بینی بدبخت من چی دیدی آخه تو...  -

 

 خیلی تو چشمه.... -

 پشت چشمی برایم نازک کند... لحن خاصم باعث شد

 

 دلبری هایش حد اندازه نداشت.
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 استکان چایی را جلویم گذاشت...

 امیر نهار میای؟... -

 

لقمه ی کره مربا را داخل دهانم گذاشتم و با چشمان ریز شده 

 پرسیدم: می خوای از زیر پخت و پز در بری...

 

 کمی چایی اش را مزمزه کرد

ی چسبه.... خوب تنها باشم یه بدون تو نهار مفصل نم -

چیزی پیدا می کنم و خودم و سیر می کنم... آما شما آقاهه... 

 اژدها رفته تو شکمت... سیر نمی شی که...

 

 تصمیم داشت نگذارد صبحانه بخورم.
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229 

 

دستانم را لب میز گذاشتم و نیم خیز شدم که صدای حسین 

 مانع بلند شدنم گشت...

 رایم زبان در آورد...دالرام با خنده برخاست  و ب

 بای بای.... -

 

 بر می گردی که.... -

 

 بلند خندید... 

 آره جون عمت بشین اومدم.... -

 

 سری تکان دادم و صبحانه ام را خوردم...

 اما نمی دانم چرا لحظه ای ته دلم خالی شد...
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 حس مبهمی بهم می گفت، این خوشی دوامش کمتر است...

 

بی اعتنا به داغی چای برای رهایی از این حس شوم و چایی 

 را سر کشیدم و بلند شدم.

 

حاضر و آماده از در اتاق نیمه باز حسین سرکی به داخل 

 کشیدم.

 دالرام مشغول عوض کردن پوشک حسین بود...

 

 خانمی من رفتم... -

 

 بدون این که کمر راست کند گفت: امیر صبر کن اومدم...
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انی توسی رنگم را به تن کشیدم و بلندتر گفتم: کت تابست

 عجله نکن...
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232 

 

 

    

 

 

 ۲۱پارت#

 

 این پا و اون پا کردم تا دالرام از اتاق بیرون بیاید.

 

 حسین بغلش بیرون آمد.

 امیر جان نهار میای؟... -

 

 برای بار دوم پرسیدنش متعجبم کرد.
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 چه طور! شاید بیام... -

 

 لبخندی زد چشمکی حواله ی نگاهم کرد.

 هیچی همین طوری... -

 

به شیطنتش لبخندی زدم و سمت جا کلیدی چرخیدم و سویچ 

 را از روی جا کلیدی برداشتم.

 

کفش هایم  را از جا کفشی برداشتم و جلوی در انداختم و 

 پایم کردم.
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لبه های کتم را گرفتم و کمی به پشت هدایت کردم و دوباره 

 دالرام چرخیدم سمت

 چیزی الزم نداری؟... -

 

آبی های شفافش، رنگ شیطنت به خود گرفت و شروع کرد 

 دست انداختنم.

 

بای بای کردم و از در خارج شدم که قهقهه اش تا پشت در، 

 بدرقه ی راهم شد.

 

کردم و پشت چراغ قرمز با صدای پیامک گوشیم تبسمی 

 موبایل را از جیب بغل کتم، بیرون کشیدم...
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 دالرام بود و می خواست سر به سرم بگذارد...

 

 ..نیم نگاهی به ثانیه های چراغ قرمز انداختم

 سه... دو...

 

فوراً انگشتم روی صفحه ی لمسی لغزید و صفحه کلید باز 

 شد.

 تصویر ناز حسین، خوشی زندگی را زیر دلم دواند...

 

ق ماشین پشت سری، سرم را بلند کردم، با دیدن چراغ با بو

 سبز، مشغول رانندگی شدم.

 با یک دست رانندگی کردم و با دست دیگر روی پیام ها رفتم.
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شماره ی ناشناس خیلی پیچیده، پیامش را نخوانده، لبخندم را 

 از روی لبانم پر داد و اخم را مهمان صورتم کرد.

 

 روی پیام به گردش در آمد. چشمم به خیابان و رانندگی،

 

سالم عرض شد جناب سرگرد... ببخشید سرهنگ تازه به  -

 دوران رسیده...

 رسیدن بخیر... 

 

 فکم منقبض شد و نفسم گرفت..

 تا خواستم روی شماره کلیک کنم، پیامی دوباره رسید:
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237 

 

 

کاش کمی هم تبریز می موندی... خوب داشتیم با دالرام  -

 .عشق و صفا می کردیم..

 

 پایم روی ترمز شل شد و لحظه ای داخل چشمانم سوخت.

 با بوق وحشتناک سرم را باال گرفتم و پا روی ترمز فشردم.

 اگر به موقع ترمز نمی زدم، تصادف کردنم حتمی بود.

ماشین سفید پرشیا با راننده ی پسر جوان، دست روی بوق 

 فشرد.

نثارم کرد، را با دستی که برایم تکان داد فحش هایی که 

 نشنیده گرفتم.
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چون مغز و گوش هایم داغ کرده بود و چیزی را جز آن پیام، 

 قادر به کنکاش نبود.

راهنما زدم و گوشی داخل دستم، فرمان را سمت چپ پیچیدم، 

 ماشین را کنار کشیدم.

 

 یک بازی جدید و کثیف...

 

بدون این که ماشین را خاموش کنم دوباره شماره را چک 

 .کردم

 

 پوزخندی صدا دار زدم.. 

 کورخوندی... دالرام همه ی وجود منه...
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 شماره ی ایرانسل... باز هم نوشت.

سرهنگ... امروز و چی میشه نهار میای... آخه دالرام دلش  -

 برام تنگ شده...

 

 مغزم سوت کشید. 

فرمان را طوری داخل مشتم فشار دادم که استخوان های 

 دستم به درد آمد.

 

بدون تعلل انگشتم را روی شماره گذاشتم و گوشی را سریع 

 کنار گوشم گرفتم.
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 مشترک مورد نظر خاموش می باشد...

 

 با کف دست محکم روی فرمان کوبیدم.

  لعنتی.... لعنتی... -

 

بدون فوت وقت، پوشه ی مخاطب های کاری ام رفتم و 

 شماره ی مسعود را لمس کردم...

 

 با دومین بوق، صدای مسعود در گوشم پیچید.

 الو... -
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تک سرفه ای کردم و بدون سالم و احوال پرسی گفتم: 

مسعود این شماره ای که برات می فرستم و زود پیدا کن... 

 زود... جا و مکانش...

 

 بدون ذره ای فکر یا سوال، جواب داد:

 به روی چشم... -

 

داغی کله ام به اوج انفجار  شیشه را کامال پایین دادم تا بلکه

 نرسد.

سریع شماره را برای مسعود فرستادم و موبایل را روی 

 داشبورد انداختم.
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دست روی صورتم کشیدم و بازدم خفه کننده ام را از پنجره 

 بیرون فرستادم.

 

داشتم دیوانه می شدم... هر سختی در دنیا برایم قابل تحمل 

 است...

 م را ندارد. اما این شوخی، گنجایش مغز 

کسی که حساسیتم را می داند... کسی که بد ماجرایی را 

 شروع کرده است.

 

با دو انگشت دور لبانم کشیدم و با دست دیگر روی فرمان 

 ضرب گرفتم.
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رفت آمد، با هر چشم به ماشین های در حال گذر...مردمان در 

قد و قواره ای... با هر گونه ظاهری زیبا و معمولی... کوچک و 

 بزرگ... پیر و جوان... خندان و گریان... می دوزم....

تماماً در این زندگی، شاید تلخی و خوشی داشته باشند... اما 

هیچ گاه در زیر این تلخی که به ناموست، چه زن و چه مرد، 

نی دوام بیاوری... کمرت خم می شود، انگ بچسبانند، نمی توا

می میری و مردن  سر افکنده می شوی... دیوانه می شوی...

 تنها انتخابت می شود.

 

 صدای گوشی افکار موذی را در مغزم پاره کرد.

شتابزده گوشی را چنگ زدم و از دیدن نام مسعود، انگشتم 

 روی صفحه لغزید و کنار گوشم گرفتم.

 بگو... -
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سرهنگ... شماره ایرانسل دزدیه... از تهران.... مال جناب  -

 زنی بوده که همراه کیفش زدن...

 

بزاق دهانم را با صدا بلعیدم و از آینه، همان طور که به بیرون 

نگاه می کردم، گوشی را دست به دست روی گوش چپم 

 چسباندم و باالجبار گفتم: مسعود موبایل من و کنترل کن... 

 

نگرانی پرسید: ببخشید جناب سرهنگ... مکثی کرد و با 

 اتفاقی افتاده؟....

 

برایم سخت تر از مردن است لب بگشایم و بگویم، به زنم 

 تهمت زدند... به عشق و عمر زندگی ام انگ چسباندند...
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 هر کاری کردم نتوانستم حقیقت را بازگو کنم...

 

مشکل خواصی نیست، فقط کسی قصد یه شوخی بی جا رو  -

 ..داره.

 

 سوال دیگری نپرسید: چشم جناب سرهنگ ... امری نیست..

 

نگاهم چرخ خورد و در پیاده رو، روی مردی که با خشم و 

صورتی برافروخته، دختر تقریبا هفده، هجده ساله اش را 

 کشان کشان می برد، مکث کرد.
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 ...ممنون مسعود جان... فعال خدانگهدار -

 

دختری که مانتوی جلو باز زرد، آرایش غلیظ و شال نیم وجبی 

اش... پدری که به  تیپ و قیافه اش چنین اوالدی نمی خورد، 

 افسوس خوردم.

 

دیدن چنین جوان هایی در ایران عزیز واقعا شرم آور و درد 

 آورست...

 

 استارت زدم و با فکری داغون به راه افتادم...

 

 ی است... چه کسی پشت پرده این باز
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 ۲۳پارت#

 

 

 دلم نمی خواست فکرهای شیطانی به مغزم خطور کند.

 

 انگشتم روی دکمه رادیو لغزید.

 صدای شاد و پر انرژی گوینده رادیو جوان، در ماشین پیچید

 

 جوان ایرانی سالم..... -
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که آن را هایی به روزهای سختی که پایش ایستادی، و به فردا

خواهی ساخت، که هر روز برای تو صبح است؛ روشن و مومن 

 و آغاز گر. جوان ایرانی سالم...

 

پرسه زدن در خیابان ها را بهترین گزینه دانستم تا با این حال 

 ادراه نروم.

 

 درست کنار دکه ی روزنامه فروشی، ماشین را کنار کشیدم.

 ار بود.تنها چاره ی این اوعضا روحی ام، دو تخ سیگ

 خسته نباشی، دو نخ سیگار لطفا... -
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پسری جوان و الغر اندام که مشغول جاسازی کردن مجله 

های روی پایه ی فلزی جلوی دکه بود، گردن چرخاند و با 

 لبخندی گفت: ممنون، یه لحظه االن میام..

 

 دست داخل جیب شلوارم بردم و اسکناسی بیرون کشیدم.

 

 ارم.شرمنده، االن براتون می -

 

سری به عالمت خواهش تکان دادم و منتظر نگاهی به 

 اطراف چرخاندم.

 

 لحظه ای از دیدن موتوری آن طرف خیابان، مشکوک شدم.
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252 

 

 

با انگشت اشاره، عینکم دودی ام را روی چشمانم باال دادم تا 

 بهتر ببینم.

کاله کاسکت روی سرش، هر دو دستش روی فرمان، 

 مستقیم نگاهش این سمت بود.

 با صدای فروشنده: دو نخ سیگار، خدمت شما...

 

سریع پول را سمتش گرفتم و با تشکری سیگار ها را تحویل 

 گرفتم.

 آقا بقیه ی پولتون... -

 

 چشمم روی موتوری، دستی تکان دادم.
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 باشه برای خودتون... -

 

 با گامی بلند ماشین را دور زدم و سوار شدم.

 از آینه ی بغل، موتوری را زیر نظر نگه داشتم و استارت زدم. 

دو نخ سیگار را روی داشبورد انداختم و با دو دست فرمان را 

 چسبیدم.

 هم زمان با من حرکت کرد.  اولین محله را بی هدف پیچیدم.

 کامال با فاصله ی چند ماشین، از ماشین من دنبالم آمد.

 

 ی کشیده شد.تنها ذهنم به این مزاحم تلفن

 اما چرا! -
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با کالج ترمز، آرام از محله خارج شدم و خیابان فرعی یک 

 طرفه را راندم.

 

ماشینی از بغلم سبقت گرفت و لحظه ای حواسم را پرت کرد. 

اگر به موقع فرمان را جابه جا نکرده بودم االن با ماشین رو به 

 رویی، یکی می شدم.

 

ی دور می زد و به صورت تمام خون در بدنم به طرز وحشتناک

 و گوش هایم می رسید.

 

فرمان را داخل پنجه هایم فشردم، رانندگی کردم تا کوچه 

 خلوتی پیدا کنم.
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 راهنما زدم برای پیچیدن به محله ای خلوت تر.

 نپیچیده متوجه حرف زدنش با موبایل شدم.

 

تا بتوانم تصمیمی بگیرم با سرعت وحشتناکی از بغل ماشینم 

ا الیی کشیدن از بین ماشین ها، در انتهای خیابان گذشت و ب

 ناپدید شد.

 

سریع موبایل را از روی جا موبایلی نصب شده کنار سیستم 

 صوتی بر داشتم و شماره ی نادری را گرفتم.

 

 سالم سرهنگ... کم پیدایی.... -
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 حوصله و وقت خوش و بش کردن را نداشتم. 

سالم، زود تمام دوربین های چهار را ولیعصر و اطراف خونه  -

 ما رو چک کن...

 

 صدای نگرانش در گوشی پیچید

 چی شده امیر علی!... -

 

کیف دستی ام را از روی صندلی برداشتم و روی پاهایم 

گذاشتم با سر شانه، موبایل را روی گوشم نگه داشتم و هم 

حم تلفنی داشتم و االن زمان با گشودن در کیف گفتم: یه مزا

هم یه موتوری تعقیبم می کرد.... فکر کنم مربوط به پرونده 

 ی آلفا باشه...
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 مطمئنی؟... آخه چرا تو!... -

 

پرونده  را از کیفم بیرون کشیدم و موبایل را از روی سرشانه 

 ام، برداشتم روی گوش دیگرم سپردم.

 

 فکر کنم برادرش دست به کار شده.  -

 

 ر نکنم جرأت درافتادن با یه سرهنگ و داشته باشه...اما فک -

 

برگه ی اول و کنار زدم و روی مشخصات برگه دوم چشم 

 چرخاندم.

 نمی تونم دست کمش بگیرم...-
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 حرف هایش باعث شد از کاغذ ها چشم بگیرم.

بله سرهنگ درست حدس زدین! اولین دو راهی نزدیک  -

 خونه شما، شروع کرده تعقیب کردنتون.

 

 حرصم را با فشردن دندان هایم روی کنترل کردم.

 

 پالکش؟ -

 

 مکث طوالنی اش صبرم را لبریز کرد.

 چی شد؟... -
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 امیر علی پالکش و گل زده، اصال مشخص نیست. -

 

 با کف دست محکم روی فرمان کوبیدم

 اه لعنتی... -

 

 چند کلمه برای تسکین دل آشوبم کافی نبود.

 نگران نباش پیداش می کنیم.  -

 

دستی روی صورت گر گرفته ام کشیدم و با صدای محزونی 

 از عصبانیت گفتم:

 می دونم گیرش میارم... اما نگران خانوادمم...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
260 

 

 بد به دلت راه نده. طوری نمیشه. االن میری اداره؟ -

 

لحظه ای دالرام با آن لبخند جذابش جلوی چشمانم نقش 

 بست.

 ر می گردم خونه.نه ... ب -

 

 باشه به زنداداش سالم برسون. -

 

از آینه ها به اطراف چشم چرخاندم. دیگر خبری از کسی نبود. 

 کالفه بازدمم را بیرون فرستادم. 

 ممنون... هر خبری شد زودتر بهم اطالع بده . فعال. -
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 .به زور با صدای گرفته ای خداحافظی کردم: خدانگهدار

 

 تماس را قطع کردم.

پرونده را داخل کیف جمع کردم و بدون بستن درش، روی 

 صندلی گذاشتم.

 

 با هزار و یک فکر پریشان سمت خانه راندم.

کلید انداختم که صدای نفر دیگری، دستم را روی دستگیره 

 شل کرد!

 یادت نره چی گفتم. -
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 ۲۴پارت#
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همان طور که در را کامل باز نکرده، این همسایه جدید 

سرسری مانتویش را به تن می کشید و شال روی موهایش 

 می انداخت جلویم ظاهر شد.

 

 سالم سرسر ی داد که جوابش را نتوانستم بدهم.

 بیرون رفت و لحظه ای مرا مات رفتن هراسانش گذاشت.

این چه مدل پوشش بود من نمی دانستم... اگر از من غریبه، 

ت چرا مقابل چشمانم شال می قصد پوشاندن موهایش را داش

 بست.

 پوفی کشیدم و کیفم را روی میز گذاشتم .

دیگه زمانه طوری شده بود که از آدم ها هم نمی شد سر در 

 آورد.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
264 

 

 دالرام را صدا زدم و جوابی نشنیدم.

خواستم دوباره صدایش بزنم که داخل آشپزخانه نشسته روی 

 صندلی دیدمش.

 

 حلقه زدم.جلوتر رفتم و دست دور گردنش 

 خانمم.. -

 

 نه جوابم را داد، نه حرکتی کرد.

 جا خوره مقابل چشمانش چرخیدم.

 پلک بسته بود! 

 تا دستم روی گونه اش نشست، هراسان پلک گشود.
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 آبی های زاللش سرخ سرخ بود و دلخور...

 غم عظیم در نی نی چشمانش نگرانم کرد.

 عزیزم خوبی!.... -

 

 شتاب زده از روی صندلی برخاست.  

 کمی حالم بده... -

 

 لحن بغض دارش دلم را زیر رو کرد.

 

 از پشت سر به قدم های تندش چشم دوختم

 چش شده بود! چرا گریه کرده بود؟... -
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دلواپس با قلبی کوبنده خودم را پشت در دستشویی رساندم و 

 تقه ای به در زدم.

 دالرام خانمم!...-

 

 بی سر و تهش داغونم کرد.جواب های 

هر چه قدر پشت سرش کشیده شدم، بیشتر دلهره به جانم 

 ریخت.

 

 بغلم اشک ریخت، اما علتش را ندانستم 

 دلخوری نگاهش را نفهمیدم.

 

 با صدای زنگ در حسین بغلم برای باز کردن در حرکت کردم.
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 باز هم این دختره...

در این اوعضا چی می دلم می خواست فریاد بزنم و بگم  

 خوای؟...

 سالم ببخشید. میشه دالرام و صدا کنین... -

 

 نتوانستم جواب سالمش را بدهم، به ناچار عقب گرد کردم.

 حسین داشت بغلم ورجه ورجه می کرد.

 از روی شانه ام، به عقب برگشت و نق زد.

 

 عجیب بود، این بچه هم به این دختره عادت کرده بود.
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 زدم تقه ای به در

 دالرام؟ سها خانم دم در با شما کار داره. -

 

لحنم را مودبانه کردم تا این دختر بداند که الاعقل، من با 

 حضور دم به دقیقه اش معذبم و خوشم نمی آید.

 

 سریع از دستشویی خارج شد و پشت در رفت.

نمی دانم چی گفت و چی شنید که دالرام بدون این که 

مانتویش را از جا لباسی برداشت و  چیزی بگوید و سوالی کند،

 به تن کشید و همراش بیرون رفت.

 

 حسین بغلم از از رفتن دالرام، گریه سر داد.
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 مات و مبهوت از حرکات دالرام حسین را تکان دادم.

 

 اصال نمی فهمیدم چی شده و این رفتارش به خاطر چیه!

 

 با صدای تلفن، حسین بغلم سمت تلفن رفتم.

 الو... -

 

 فرد پشت خط با تن صدای باالیی گفت:

 اَه این که بازم خونه ست...
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صدای مردانه و  پشت بندش بوق اشکال، تالطمی به جانم 

 انداخت.

 گوشی داخل دستم خشکم زد.

حسین سعی در گرفتن گوشی بیسیم کم بود خودش را از بغلم 

 پایین پرت کند
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 ۲۵پارت#

 

 

گرفتن گوشی از دستم بی نتیجه  وقتی حسین تالشش برای

 ماند؛ جیغ کشید و گریه سر داد.
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گوشی را روی اپن رها کردم و برای آرام کردنش پذیرایی را 

 دور زدم. 

 

نبض کل بدنم را در شاه رگ گردنم و شقیقه هایم احساس 

 می کردم،

 حتی نمی توانستم حرف بزنم و این طفل معصوم را آرام کنم.

 

کالفه حسین را روی مبل نشاندم و اسباب بازی هایش را 

 جلویش ریختم.

حسین بچه ی زگ زگویی نبود. سریع گریه اش بند می آمد و 

 اذیت نمی کرد

تا صدای باز شدن در را شنیدم و سریع روی مبل نشستم و 

 خودم را به کوچه ی علی چپ معروف زدم.
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 اومدی مامان خوشگل؟ -

 

رمش من برای این موقعیت پیش آمده نه انگار زیاد هم ن

 درست نیست.

بی تفاوتی امروز دالرام، داشت عصبی ام می کرد؛ وقتی 

 حاضر و آماده جلوی در دیدمش هنگ کردم.

 

حسین را با صورتی دلخور و چشمانی قرمز از بغلم کشید و 

 بدون هیچ حرفی خانه را ترک کرد.

 

دیگر به دور از حتی نتوانستم حرفی بزنم یا سوالی کنم! این 

 باورم بود!
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دالرام هیچ گاه بدون اجازه گرفتن از من جایی نمی رفت! 

 االن این طرز برخورد و رفتنش را نمی توانستم هضم کنم.

 

با پاهای زمین چسبیده و فکی منقبض، روی پاشنه ی پا 

 چرخیدم و ناباوارنه به در باز مانده چشم دوختم.

 

 انگار خواب بودم.

 

 ایل داخل جیبم، تکان شدیدی خوردم.با لرزش موب

 

دست مشت شده و افتاده کنارم را باز کردم و موبایل را بیرون 

 کشیدم.
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صفحه کلید را لمس کردم که شماره ی ناشناس ضربان قلبم 

 را افزایش داد.

 

 حسم یک ویرانی را ندا می داد و داغونم می کرد.

 با انگشت سبابه پیامک گوشی را لمس کردم.

 

جناب سرگرد عزیز، بهانه گیری ها و قهر های عشق  -

 کشکی خودت و می بینی...

 

 استیکر خنده انتهای پیامک دیوانه ام کرد.
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مشتی که بی هدف برگشت و به دیوار مابین اتاق ها خورد، 

استخوان های دستم را به درد نیاورد؛ بلکه درد عمیقی در 

 قلبم به وجود آورد.

 

 م سخت تر از مرگ بود.تحمل چنین چیزی برای

 

توطئه ای که علتش را نمی دانستم مسبب اصلی اش برایم 

 مجهول بود.

 

 این دو روز عذاب جهنم را جلوی چشمانم آورد.

 

 چنگی به موهایم زدم و به عقب راندم.
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 دوباره شماره را از نظر گذراندم.

 ایرانسل، یک شماره با اعداد کامال بهم ریخته و متفاوت.

 

قدم برداشتم تا با برداشتن سیگاری که صبح سمت کتم 

نتوانسته بودم بکشم، به نبض سرعت گرفته روی شقیقه هایم 

 تسکین دهم.

 

گوشی داخل انگشتانم در حد شکستن بود اما وجود خرد شده 

 ام اجازه ی فکر کردن به گوشی موبایل را نمی داد.

 

 دستی که بی هوا می لرزید را داخل جیب کتم فرو بردم.

 قتی چیزی عایدم نشد جیب دیگرش را گشتم.و
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 باز هم نبود.

 

از فرط عصبانیت کتم را چنگ زدم و با فریاد مچاله کرده 

 روی پارکت ها کوبیدم.

 

انگار کوه کنده باشم، داشتم نفس نفس می زدم. این دیگر 

 ورای بد شانسی ام بود.ٔ  ما

 

 با عجله سمت در رفتم تا سراغ ماشین بروم.

احتیاج مبرمی به سیگار داشتم، الاعقل برای آرام کردن این 

قلبم پر تپنده که حتی کوبشش تا زیر گلویم رسیده بود و 

 دیوانه ام می کرد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 خالی بودن جا کلیدی، آه از نهادم بلند کرد!

 

 دالرام با ماشین من رفته بود این دیگر قابل تحملم نبود.

 داشتم می مردم.

 ام چنین دختری باشد و بهم خیانت کند!باور نمی کردم دالر

اما این فرد ناشناس که با زندگی ام در افتاده بود و نقش  

 اصلی اش هم خود دالرام بود، روانی ام می کرد.

 

 دور خودم چرخیدم که موبایل دوباره داخل دستم لغزید.

 

 به قدری پریشان بودم که در را بستن یادم رفته باشد.
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 پیام را باز کردم.

جناب راستی... عشق آبکی و اجباری زود از بین می ره...  -

زیاد آتیش نگیر...چون دالرام از اول هم من و می خواست تو 

 مجبورش کردی....

 

هر کاری کردم دیگر نتوانستم دم عمیقی بگیرم و راه نفسم را 

 باز کنم.

 

 باید کاری می کردم.

 

 م.سمت آشپزخانه پا تند کردم و لیوان آبی سر کشید
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 صدای پایی لیوان را جلوی لبانم خشکاند.
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 ۲۶پارت#

 

 

برگشتم و از دیدن دالرام که پاورچین پاورچین سمت اتاقمان 

 قدم بر می دارد؛ هنگ کردم!

 

 دزدکی داشت چیکار می کرد!

 

را آرام روی کابینت آب را نخورده با چشمانی گرد شده، لیوان 

 گذاشتم و از آشپزخانه خارج شدم!
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انگار خواب نما شده باشم، پلک هایم را باز و بسته کردم تا از 

 آمدن ناگهانی دالرام مطمئن شوم!

 

بله... حقیقت محض بود و دالرام داشت به اتاق نزدیک می 

 شد. 

  

 کردنم چرخ خورد و نگاهم به در باز مانده خیره شد.

ام قصد برگشتن را داشت که نیامده در را برای پس دالر

 بازگشتش؛ باز گذاشته بود!

 

 دندان روی هم سابیدم تا دل داغونم به فریاد تبدیل نشود.
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دستانم را در جیب شلوارم فرو بردم تا مشت شدنش را از دید 

 دالرام مخفی کنم!

جلوی در اتاق ایستادم تا علت آمدن ناگهانی اش، آن هم 

 را بفهمم!بدون حسین 

 

 داشت با عجله روی تخت و پایتختی ها چشم می گرداند!

انگار دنبال چیزی می گشت! چیزی که این گونه مضطربش 

 کرده بود.

 

با عجله جلوی آینه کنسول رفت و گوشی موبایلش را چنگ 

 زد.

یعنی تنها برای برداشتن موبایلش با عجله برگشته بود!  این 

 دیگر غیر قابل باور بود!
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آخه چرا؟ از کی گوشی دالرام این قدر برایش مهم شده بود 

که به خاطرش نرفته برگردد! آن هم رفتنی که به قهر شباهت 

 داشت!

 

بدون این که حواسش پی من باشد با عجله موبایل را داخل 

 جیبش انداخت.

 

سر به زیر نیم چرخی زد و با عجله دو قدم به سمت در 

ر اتاق؛ هین بلندی کشید و برنداشته، از دیدن من جلوی د

 چشمانش گشاد شد!

 

انگار انتظار دیدن من و نداشت. یا این قدر بی حواس بود و 

 عجله داشت که وجود مرا در خانه فراموش کرده بود!
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هر چه بود، دل پر تپشم اجازه ی معادالت زیاد در مغزم را 

 منع کرد و قدم هایم را جلو کشاند.

می مردم؛ چه برسد این که  حتی لحظه ای از دور بودنش

 نبینیش!

 

جلوی چشمان بهت زده اش درست مقابلش ایستادم و دست 

 داخل جیب مانتویش فرو بردم.

 

خواست تکانی به خود دهد که چشمان پر غضبم را که علتش 

 را نمی دانستم؛ به نگاه ترسیده و لرزانش دوختم.
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 ساکت و صامت ایستاد اما با رنگی پریده نگاهم کرد!

 

از واکنشش نفسم گرفت و وحشت به دلم افتاد! بیشتر مصمم 

شدم نگاهی به داخل گوشی اش که این قدر پریشانش کرده 

 بود بیندازم!

ناخودآگاه ابرو در هم کشیدم و با مکثی در مردمکهای دو دو 

زنش، موبایل را جلوی چشمانم گرفتم و بی معطلی روی 

 پیامک ها رفتم!

 

های مشابه اش؛ که برای من هم شماره ناشناس و نوشته 

ارسال شده بود  و ذهن مرا هم، به هم ریخته بود را در گوشی 

 دالرام دیدم!
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از گوشه ی چشم، چشمان قرمز شده و به اشک نشسته اش 

 دیوانه ام کرد.

 

وجودم، فرمان بدون این که بفهمم و دست خودم باشد؛ تمام 

 قلبم را اطاعت کرد و قلبم را روی قلبش چسباند.

 بین بازوانم گرفتم و محکم به سینه ام فشردم.

پس عمر و تمام زندگی من؛ به من شک کرده بود و نمی 

 توانست باز گو کند؟

 

 بی وقفه بوسیدمش، تند و پر عطش...

 

 مخالفتش را با دوختن لبانم روی لبانش خاموش کردم.
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خودش بیاید و عکس العملی نشان دهد؛ از روی جنون  تا به

عشقی که در قلبم طوفان راه انداخته بود؛ روسری اش را از 

 سرش کشیدم و با یک حرکت روی دستانم بلندش کردم!

 از ترس جیغ خفه ای کشید و دستانش را دور گردنم حلقه زد.

 

 موبایل از ما بین انگشتانم روی تخت افتاد.

 ام کرده بود. دالرام دیوانه

 

کل بدنم روی ویبره بود. داشتم از نفس هایش جان می 

گرفتم و از اشک های که از گوشه چشمان بسته اش روی 

 شقیقه هایش سر می خورد؛ به جنون می رسیدم.

پس دالرام این قدر مرا می خواست که با یک پیام این گونه 

 داغون شده بود!
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خانه را ترک کرده  آن هم بدون این که لب از لب باز کند،

 بود.

اشک هایش را با لبانم، یکی پس از دیگری گرفتم و هزاران 

 بار قربان صدقه اش رفتم؛ اما دلم آرام شدنی نبود. 

 

 .کنارش افتادم و تن ظریفش را بغلم کشیدم

برای این که سردش نشود؛ پتو را با دست آزادم تا زیر گردنش 

 کشیدم.

 

ده بود؛ اما نمی توانست هق صورتش را زیر گردنم مخفی کر

 هق های ریزش را مهار کند.

موهای بهم ریخته و پریشانش که مسببش خودم بودم، بیشتر 

 صورت ماهش را پوشانده بود.
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 کمی موهایش را کنار زدم و صورتم را کنار گوشش بردم.

 

 ...با صدای دورگه و خفه ای گفتم: دیونه ام نکن

 

 غلم مچاله شد.بیشتر خودش را جلو کشید و در ب

 از باعث بانی این اتفاق نمی گذشتم! هرگز نمی گذشتم!

 

به زور، با گلویی که از خودداری بیشتر به درد آمده بود؛ زیر 

 گوشش زمزمه کردم:

و به زور به با این که می دونستی تو همه ی دنیای منی  -

دستت آوردم... بازم حرف یه آدم بیمار و باور کردی!... اونم 

 بدون این که به من بگی!...
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انگار قصد بلند کردن سرش و نشان دادن آن آبی های 

زاللش که برای غرق شدن در دریایی هایش جان می دهم را 

 ندارد.

 

 نمی خوای نگام کنی؟ -

 

 خت.برای حالت لحنم، دلم برای خودم سو

جای دلسوزی هم داشتم. کاری نکرده بودم که مستحق چنین 

 زندگی و باشم!

دل هر دویمان داشت با تهمت ناروایی؛ از طرف مقابل چرکین 

 می شد.
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 ۲۷پارت#

 

 

من هیچ گاه به دالرام که با وجودم می پرستمش، حتی ذره 

 ای شک نمی کنم. اما دالرام چی؟

 پلک روی هم بستم و دم عمیقی گرفتم.

 

نه انگار با حرف زدن قانع نمی شد. تکانی به خودم دادم و 

 آرام بازویم را از زیر سرش بیرون کشیدم.

از تکان خوردنم سریع به پشت چرخید و سرش را زیر پتو 

 مخفی کرد.

 سری به طرفین تکان دادم و بلند شدم!
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ود. پیراهنم را از روی زمین واقعا مغز و قلبم در حال انفجار ب

 برداشتم و به تن کشیدم.

 بدون این که دکمه های پیراهنم را ببندم سمت پذیرایی رفتم.

 

 باید دالرام را از وضعیت پیش آمده مطلع می کردم.

نباید اجازه می دادم یک سوءزن بی مورد، عشقم را، مادر بچه 

 ام را، از من دور کند.

 

 باال هدایت کردم. با دست موهایم را به سمت

نگاه جستجو گرم را برای پیدا کردن موبایلم، روی اپن و میز 

 ها به حرکت در آوردم.
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دیدن وضعیت روی اپن که شامل میز غذاخوری هم بود؛ 

پوخند روی لبانم آورد! غذا، ساالد و بشقاب های دست 

 نخورده از ظهر روی میز باقی مانده بودند.

 چاله شده روی زمین افتاده بود .کتم که جلوی در آشپزخانه م

 

با یاد آوری اینکه قبل ورود غیر منتظره ی دالرام آشپزخانه 

 بودم؛ پاهایم سمت آشپزخانه کشیده شد.

 

روی کابینت کنار یخچال، گوشی موبایلم را دیدم و برای 

 .برداشتنش وارد آشپزخانه شدم

ن تنها راه چاره برای برطرف کردن این سوءتفاهم، فقط نشا

دادن پیام ها و شماره های ناشناسی که ذهن مرا هم منقلب 

 ساخته بود؛ است.
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شاید من این مزاحمت ها را بی ریشه و فقط برای تهدید 

بپندارم، اما دالرام هیچ گاه باور نمی کند! چون یک زن است. 

 مثل تمام  زن ها... زود خرد می شود و سریع وا می دهد. 

 

 ابم داشته باشم، اتاق برگشتم.بی آنکه توجهی به حال خر

فین فین کردن های بی صدایش زیر پتو، جانم را به لب 

 رساند و نفس کشیدن را برایم تنگ تر ساخت.

 

 خیلی بعد به قاضی رفته بود!

امیدم را نا امید کرده بود! آن هم با یک بار حرف بی سر و 

 ته...
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فکر می کردم مثل هم بیشتر از این ها، از دالرام توقع داشتم! 

جنسان خودش نیست . ضعیف و سست پایه نیست! اما انگار 

 اشتباه کرده بودم!

 

 ایستادن و بی صدا تماشا کردن را جایز ندانستم.

 تخت را دور زدم و کنارش لب تخت نشستم.

 حضورم را احساس کرد و بیشتر در خودش جمع شد.

 همیدم.این را از حرکتش، در زیر پتو و جمع شدن پتو ف

 

نفس لرزانم را بیرون رهانیدم و دست لرزانم را از روی پتو، 

 روی سر شانه اش گذاشتم.

 به زور بزاق دهانم را بلعیدم و به حرف آمدم.
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اصال انتظار نداشتم این قدر بی اعتماد باشی... فکر می  -

کردم همون قدر که من عاشقانه می پرستمت.... هر حرفی را 

م نبینم باور نمی کنم... تو هم نصبت به راجبت بزنن تا به چش

 من همون طور باشی!....

 اما انگار اشتباه کردم و نتونستم اعتمادت رو جلب کنم.

 

راه گلویم را یک چیز گردی گرفته بود و اجازه نمی داد درست 

 نفس بکشم!

 

شتابزده پتو را از سرش کنار زد و چشمان خیس از اشکش و 

را به نگاه دلخور و صورت بغ آبی های به خون نشسته اش 

 کرده ام دوخت.
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لحن دلگیر و اما مواخذه گرش میان هق زدن های درونش؛ 

 دنیایم را ویران کرد و قلبم را به درد آورد.

 

من با یک پیام باور نکردم... عکست و دیدم... تو باغ  -

پدرت!... بازم زیاد باور نکرده بودم که مکالمه ی یواشکیت رو 

 !...شنیدن

 

صورت سفید و بینی کوچکش سرخ شده بود و تارهای زیبای 

 موهایش جای جای صورت خیسش چسبده بود. 

 نگاهم ناباورم را روی صورت عصبی پرخاشگرش خشکاند!
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بینی اش را باال کشید و با پشت دست اشکش را پس زد و 

لحنش آرام و گرفته تر شد: چه قدر هم دردونه دردونه می 

 کردی...

 

چشمانم داشت از حدقه بیرون می زد! من با کی حرف  این بار

 زده بودم! کدوم عکس؟ کدوم مکالمه ی یواشکی؟...

 

از طرز نگاه شوکه شده ام خودش را تکان داد. هر دو دستانش 

 مشت شدند و روی پتو فرود آمدند.

 

خودت نزن به اون را... سعی نکن قانعم کنی... که بد می  -

 بینی!...
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 دیگر دور از باورم بود! دالرام چی داشت می گفت.

 موبایل داخل دستم خشکم زده بود !
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 ۲۸پارت#

 

 ابروهایم ناخودآگاه به هم نزدیک شدند.

 

خواست دوباره زیر پتو بخزد که سریع به بازوی لختش چنگ 

 زدم.

 

 ناخواسته از خشم درونم و آتش قلبم لحنم تند شد.
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 و... کدوم عکس.. کدوم تلفن!چی می گی ت

با جمع شدن صورت پر اشکش، به خودم آمدم و فشار 

 انگشتانم را روی بازویش کم تر کردم.

 

دالرام حرف بزن؟... من نبودم کسی مزاحمت شده!... اتفاقی 

 افتاده؟..

 

 سری تکان داد و تند بازویش را از داخل دستم بیرون کشید.

 

نه از وقتی تو برگشتی فهمیدم چرا رفته بودی... فهمیدم چی 

 تو سرته... چیکار می کنی...
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تمام خون بدنم در رگ هایم روی دور تند می رود و داخل 

 چشمانم نفوذ می کند.

 دندان هایم را روی هم سابیدم و موبایلم را سریع باز کردم.

 ود... دلم نمی خواست احترام و عشق میانمان جریحه دار ش

 انگار دالرام قصد داشت چشم ببندد و دهان باز کند. 

 

 حرفی نزن که بعد پشیمون شی و نتونی جمعش کنی! -

 

نمی دانم لحن دلخورم مسبب زبان به دهان گرفتنش شد یا 

 حقیقت حرفم.

 

 اما هر چی هست، لرزش دستانم را از برآشفتگی کم کرد.
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 پیام اول را باز کردم.

لغزاندم تا کلماتش بزرگتر و خوانا تر دیده انگشت روی صفحه 

 شوند.

 

اصال دلم نمی خواست دالرام را نگران کنم و از این اتفاقات 

 مطلع سازم.

 

اما این مشکل، یک مشکل ویران گر بود. مجبور بودم برای 

بر طرف کردن شک و شبهه ای که دالرام دچارش شده بود، 

 نشانش دهم و حقیقت را بازگو و کنم.
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ی چمبره زده روی گلویم را به زور با آب دهانم پایین  غده

 فرستادم و صفحه گوشی را جلوی چشمانش گرفتم.

 

برای یک مرد زجر آور ترین، سخت ترین و کشنده ترین 

اتفاق دنیا، وقتی است که مقابل عشقت، زن زندگیت بنشینی 

چیز دیگری که به ناموست زده شده و تهمت یا حقیقت، یا هر 

 را بازگو کنی؛ اما خفه نشی فرو نریزی و ویران نشوی.

 

در بد مخمصه ای گیر افتاده بودم! چه بسا دروغ بود؛ اما 

 صدای ترک ترک خرد شدن غرورم را حس کردم!

 

 دالرام دهانش نیمه باز مانده بود.
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از گشاد ماندن چشمان اشک آلودش نیشخندی زدم و با 

دای خفه و دورگه ای گفتم: اما من باور نکردم، هیچ وقت، ص

 باور نمی کنم...

 

داشتم خفه می شدم و به زور گریه ام را پشت پلک هایم 

 محسور کرده بودم.

 

این دومین بار بود که ناخواسته دلم جلوی دالرام گریه می 

 طلبید. خالی شدن می خواست و شکستن می خواست.

 

 رایی بود که در قلبم بهش داشتم.تنها علتش هم عشق ماو
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 چون از تمام وجودم... عاشقتم و باورت دارم... -

 

 نگاه اشک آلودش قفل چشمان تر شده ام، چانه اش لرزید.

 

 ناگهان پتو را پس زد بغلم پرواز کرد.

 دستانم را دور تن سفید و بلورین و ظریفش حلقه کردم.

 گریست. دستانش دور گردنم حلقه شد و با صدای بلند

 این بار درد گریه ی بی امانش مرا هم به گریه وا داشت.

 

اشک هایی که با منقبض شدن فکم سعی در مهار کردنش 

 داشتم تا شدت نگیرد.
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 بالخره مرد بودم غرور داشتم.

تنها باعث آتش گرفتن قلبم و گریه خواستن دلم به خاطر 

 دالرام و اشک های بی امانش بود.

ثل یک مرد مغرور، هیچ گاه نمی خواست دالرام مثل من، م 

خرد شدنش را نشان دهد، شکستنش را کسی ببیند، حتی من 

که مرد زندگی اش هستم. همیشه، از وقتی که شناخته 

 بودمش سعی در نشکستن و مغرور بودن داشت.

 این حالش به خاطر من، دلم را به درد آورد. قلبم را شکست.
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 ۲۹پارت#
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صدای موبایلِ دالرام این اسارت آغوش سخت را از هم 

 گسیخت.

 دالرام بینی اش را باال کشید و دنبال گوشی اش گشت.

 امیر موبایلم؟ زود پیدا کن! االن مامانم نگران میشه. -

 

پتو را کنار زدم که گوشی از الی پتو روی زمین افتاد و قطع 

 شد.

. خم شدم و گوشی را قبل این که دالرام از تخت پایین بیاید..

 برداشتم.

با دیدن شماره ی منزل مادرش، صفحه را لمس کردم و 

 تماس را دوباره برقرار کردم.
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دستم را چرخاندم برای دادن گوشی به دالرام که از دیدن 

 .وضعیتش خنده ام گرفت

آستین تاپ قرمزش را سرش پوشیده بود و داشت کلنجار می 

 .رفت

شی پیچید، لب گزیدم تا قهقه ام با صدای مادرش که در گو

 هوا نرود.

 

چشم غره ی دالرام از زیر موهای پخش شده روی صورتش، 

 دلم را تکاند.

گوشی را دستش دادم و با یک حرکت تاب کج دور گردنش را 

 از سرش بیرون کشیدم.

 الو مامان... -
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از فرصت حرف زدن با مادرش سوءاستفاده کردم و از پشت 

 بغلش کشیدم.

 

 تکان خورد و چشم غره ای رفت.

 مامان االن میام... دارم برای حسین لباس برمی دارم. -

 

دلم غوغایی بود آرام نشدنی... اما به خاطر دالرام، به خاطر 

 روح لطیفش باید بازی می کردم.

بازی که یک شوهر وضیفه اش ایجاد  آرامش در خانه است... 

 دلگرمی و خوشحال کردن همسرش است.  

ید این حال بغرنج را از هر دو، علل خصوص دالرام دور می با

کردم. از ذهن دالرام پاک می کردم و به زندگیمان دلخوشی 

 می آوردم.
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از قصد و اذیت کردنش که نمی تواند هیچ صدایی در بیاورد، 

 بازویش را گاز گرفتم.

 لب زیرینش را به دندان کشید و تند گفت:

 .. مامان دستم بنده. خدانگهدار

 گوشی را که قطع کرد دیگر نتوانستم قهقهه ام را مهار کنم.

 دستت به چی بنده عروسکم؟... -

 

 برگشت به جانم افتاد.

 حاال میگم به چی بنده... -
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جای دندان هایش را در جای جای گوشت تنم به یادگار 

گذاشت و عشقش را بیش از بیش به قلب و روح عاشقم 

 .تزریق کرد

 

 

 ا این شربت ها رو ببر پایین!امیر بی -

 

دستانم را با هوله خشک کردم و سمت دالرام که سینی پر 

شربت آلبالو منتظرم جلوی در روشویی ایستاده بود؛ نیمچه 

 لبخندی زدم.

خانم خانم ها... از بس چای و شربت به  خورد بیچاره ها  -

 دادی، ترکیدن...
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 پشت چشمی برایم نازک کرد.

بیچاره هایی که می گی... از صبح تو این  تو کاریت نباشه.. -

گرما، اون قدر کار کردن کل آب تنشون تا االن تبخیر شده... 

 هر چی هم بخورن بازم منفعته...

 

قبل این که سینی را از دستش بگیرم با دو انگشت لپ 

 سفیدش را کشیدم.

 شیطون نشو که بد می بینی... -

 

 لم را می برد.چشم غره هایش هم د

 به ناچار سینی را از دستش گرفتم.

 حسین و برو از خونه همسایه ی. زیاد نمونه بهتره... -
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 پشت سرم آمد و شال آبی رنگ طرح دارش را مرتب کرد.

تو نگران حسین نباش... بزار یکی دو ساعت هم پیش سها  -

 بمونه، منم برم کمی به نفس کمک کنم... 

 

 کامل، با پایم هول دادم.در را برای باز شدن 

خوب بیار ببر پایین پیشت، اونجا بازی می کنه دیگه... این  -

 طوری خودتم حواست بهش هست.

 

 دست پشتم گذاشت و بیشتر سمت بیرون هولم داد.

کم نق بزن... ببرم پایین؛ یه چیزی بیفته دست پاش خدایی  -

 ناکرده، تو جواب می دی؟



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
319 

 

 

 کنار آسانسور ایستادم.

 انسور رو بزن ننه بزرگ...آس -

 

پشت چشمی برایم نازک کرد و مشت کم جانی روی بازویم 

 زد.

 نه بابا... گل پسر... -

 

از حرص خوردنش خنده ام تشدید شد. میان خنده سربه 

 سرش گذاشتم.

 اصال بیا برگردیم خونه... حسینم که نیست... -
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کلید شده اش چشمانش لوچ شد و شاکی از میان دندان های 

 خروشید:

 امیر....

 

 لبانم را غنچه کردم و با لحن خماری گفتم:

 ای جون... جان امیر... تو هم دلت می خواد.

 پایش را روی زمین کوبید و داخل آسانسور رفت. -

 واقعا که... -

 

 از حرص دادنش نهایت لذت و می بردم.
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بسته داخل آسانسور شدم و سینی را کنار کشیدم. در آسانسور 

شد و منم از فرصت استفاده کرده کمی به طرفش گردن 

 کشیدم.

 پس یه بوس بده... -

 

 پایش را روی پایم گذاشت و محکم فشار داد.

 چون دمپایی طبی پایش بود پایم درد نگرفت.

 

با چشم ابرو به دوربین گوشه ی آسانسور اشاره کرد و دندان 

 قروچه ای رفت.

 امیر علی زده به سرت... -
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طمئن بودم نگهبان االن در لعابی و جلوی مانتور ها نیست و م

جلوی در ایستاده و مراقب اسباب کشی صداراست برای 

 همین راحت این اداها را در می آوردم.

این روزها واقعا خودم  وگرنه من و چه به این دیوانه بازی ها..

 هم خودم را نمی شناختم! شخصیتم، غرورم...

دیگری شده بودم! دوست داشتم فقط  کال پیش دالرام آدم

سربه سرش بزارم بخندانم و محکم بغلم بگیرم تا این دل 

 تشنه از وجودش سیراب شود.

 

 بیشتر بهش نزدیک شدم.

 خوب زنمی... االن من دلم بوس می خواد! -
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گونه های سفیدش این بار رنگ لبو شد و بیشتر به دیوار 

 آسانسور چسبید.

امیر به جان خودم برگردیم خونه می دونم باهات چیکار  -

 کنم ها...

 

 

 

 

 

 

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
324 

 

 

 

 

    

 

 ۳۰پارت#

 

 

 لبانم را غنچه کردم و چشمکی هواله اش کردم.

 چیکار می کنی عزیزم؟... -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
325 

 

باز شدن آسانسور، باعث شد سریع راست باایستم و تک سرفه 

 ی مصلحتی بکنم.

 

 ت.دالرام لب گزید و سر پایین انداخ

 

برای این که خنده ام را مهار کنم دسته ی سینی را داخل 

 دستم کمی فشردم و لب پایینی ام را به دهان کشیدم.

 

کریدور طبقه ی دوم همهمه ای بود که نگو و نپرس... اسباب 

 می آوردند.

 جلوتر از دالرام آسانسور و ترک کردم.

 ...آقایون بیاین شربت
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زیر چشمی از دیدن دالرام که سر به زیر خیلی نامحسوس 

داشت از دستم فرار می کرد لبخندی از اعماق وجودم روی 

 لبانم نقش انداخت.

 

 رو آب بخندی... -

کف دست صدار که با ضرب روی سر شانه ام فرود آمد 

لبخندم پر کشید و با غضبی نمایشی به طرفش برگشتم و 

 سینی را به دستش دادم.

 زهرمار... بگیر... -

 

 چشمکی زد و سینی را از دستم گرفت.
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با خنده ی معناداری گفت: زنداداشم و چیکارش کرده  

 طفلکی رنگ گوجه شده بود. بودی؟...

 

 آرام کنار گوشش خم شدم و گفتم: به تو چه مگه مفتشی...

 

 با خنده ازم دور شد و شربت ها را به کارگر ها تعارف کرد.

 .. گوارای وجودتون... ن همتونبخورین نوش جو

بلند تر از قبل... از قصد رو به من، مخاطب بقیه را قرار داد و 

 گفت:

دست زنداداش گلم درد نکنه... وگرنه این امیر علی گاگول از  

 این کارا بلد نیست که...
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داخل آشپزخانه شدم تا خنده ای که همه سعی در پنهان 

 کردنش را داشتند، راحت باشند.

نفس خانم؟ من نمی دونم شما سرتون ضربه خورده بود یا  -

 چی که عاشق این بی عقل شدین؟

 

بشقاب های چینی را از دست دالرام گرفت و داخل کابینت 

قهوه ای رنگ با طرح پوست گردو گذاشت. تبسمی خجل زد 

 و چیزی نگفت.

 متانتش واقعا تحسین برانگیز بود.

 

قاب دیگر از کارتون بیرون دالرام کج خندی زد و دسته ای بش

 کشید.

 همون طور که من عاشق جنابعالی شدم... -
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 مزاح دالرام باعث خنده ی ریز نفس شد.

با چشم برایش خط و نشانی کشیدم و بیرون رفتم تقریبا 

 چیدمان خانه داشت تمام می شد.

 

 باز با دیدن نگاهش ابرو هایم در هم می شود.

پسر تقریبا بیست و بیست و دو ساله ای، وقتی فهمید من 

سرهنگم، مدام به صورتم خیره می ماند و دستپاچه می شد! 

طوری که نزدیک بود ال ای دی را زمین بیندازد. به زور 

 خودش را کنترل کرد و با داد همکارش مواجه شد.

 

با خودم می اندیشم! شاید مثل بعضی از کسانی که وقتی 

 ، باشد؟می بینند چنین عکس العملی نشان می دهند پلیس را
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اما مکالمه ی آرامش پشت پله ها، مرا به شک انداخت و 

 باعث شد تعقیبش کنم.

 

 وارد مجتمع بزرگی شد و منم به دنبالش.

 

 تنها فکرم هول وهوش مزاحم تلفنی پرسه زد.

 

 با دیدن صباغ داخل زرگری ابروهایم در هم شد! 

ا با انگشت باال فرستادم و دم نیمه عمیقی عینک دودی ام ر

 کشیدم و پشت دیوار ما بین بوتیک ها پیچیدم.
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 دستی به گردنم کشیدم.

یعنی پرورنده ی صباغ، و خود صباغ قصدش از فرستادن این 

پسر در آپارتمان من چی بوده؟... می تونست ربطی به مزاحم 

 تلفنی های من داشته باشد!

 

ب توجه نکنم راه پله برقی را در پیش برای این که بیشتر جل

 گرفتم.

 شلوغی مجتمع قدم هایم را کندتر کرده بود.

 

 با ویبره ی گوشی از جیب بغل کتم بیرون کشیدم.

عینک دودی ام را در آوردم و به چشماره ی ناشناس که روی 

 صفحه ی موبایل چشم دوختم.
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اسی که انتهای پله برقی پایین رفتم. انگشتم برای برقراری تم

 تپش های قلبم را برده بود، لغزید.

تنه ای که بهم زده شد را نادیده گرفتم... چون تمام تمرکز و 

 فکرم پیش مخاطب ناشناس پشت خط بود.

 

 الو... -

 

قبل حرفش خنده اش خون تمام رگ هایم را به صورتم 

 دواند.
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مجبور بودم به سمت در خروجی مجتمع قدم بردارم تا سد 

 معبر نکنم.

اما از خشم گوشی را محکم روی گوشم فشردم و دسته ی 

 عینک دودی ام را مابین انگشتان دست چپم به بازی گرفتم.

 

صدایی که در گوشم پیچید، صدای مردانه ای بود که با برنامه 

ها ی نرم افزار موبایل به صدای مردانه ی کلفتی تغییر کرده 

 بود.

 

یک الف بچه معتاد سرهنگ ازت انتظار نداشتم... دنبال  -

 افتادی که چی بشه؟...

 

 خیلی نامحسوس نگاهم را در اطراف چرخاندم.
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 پس تمام رفت و آمد و حرکات من و زیر نظر داشت... 

 من این بازی تازه شروع شده را خیلی دست کم گرفته بودم.

 

تو این شلوغی میان زن و مرد، کوچک و بزرگ، یقیناً چشم 

 ممکن است. چرخاندنم؛ مزحک ترین کار

 

امیر علی اون پسر کوچیک صباغِ... از دیدن تو ترسیده  -

بدبخت... یه معتاد ساده منفنگی... تو کالهه خودت و بچسب 

باد نبره... االن زنت داره با معشوقش می ره بیرون دَدَر 

 دودور...

 

خنده بلندش و پشت بندش صدای بوق اشغال، نفس کُند شده 

 ام را کندتر کرد.
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بزرگ شیشه ای مجتمع بیرون زدن و بدون این که به  از در

اطراف نگاه کنم مستقیم پله ها را به سمت ماشینم پایین 

 رفتم.

احساس می کردم قلبم از کار افتاده و ریه هایم از بی هوایی 

 منقبض شده اند.

همان طور که گام هایم را بلند و پشت سر هم بر می داشتم، 

 گوشی را دست دیگرم دادم.

 ت داخل جیب کتم فرو بردم سویچ را بیرون کشیدم.دس
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 لبریز شدن کاسه ی صبرم را به وضوح احساس کردم.

چنان در ماشین را به هم کوبیدم که از صدای بد اش راه 

 نفس به ریه هایم برگشت.

 این بازی کثیف داشت از درون نابودم می کرد.

 

عینک دودی ام را روی داشبورد پرت کردم و انگشت شصتم 

 را روی دکمه بغل موبایل فشرم. 

 شماره ی ناشناس جلوی دیدگانم ظاهر شد.

 

 تمام نبض بدنم زیر گلو و شقیقه هایم می زد.

 داغی گوشها و چشمانم را نمی توانستم انکار کنم.
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عاجز  تحمل این بازی در توان من نبود. من در این مورد عاجز

 بودم.

 پلک روی هم بستم و گوشی را بین انگشتانم تاب دادم.

 

دهانم خشک شده و دم و بازدمم نامنظم رفت و آمد. طوری 

که احساس خفگی بهم دست داد و مجبور با پایین کشیدن 

 شیشه های هر دو طرف شدم.

 باید کمی آرام می شدم.

 

شک کنم و باهاش نمی توانم با حرف یک راوانی، به دالرام 

 تماس بگیرم!

 دالرام همه ی زندگی منه... دالرام پاکه...
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داشتم خوره ی جانم را به زور آرام می کردم که لرزش موبایل 

 میان انگشتانم، تمرکزم برای ریلکس شدن را از هم پاشید.

 

 نفسم را محکم بیرون فرستادم.

 با دیدن مخاطبم که )آرامش دلم( سیو کرده بودم، مسرور

 جواب دادم.

شاید این لبخند از بی تابی و شددت هیجان نامتعادل و 

ناخوانای قلبم بود، اما آب و تابی به لحنم دادم تا نگرانش 

 نکنم

 

 جان دلم... -
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حتی نامش، صدایش، یادش تمام خستگی ها و درگیری های 

فکری  و درد هایم را پراکنده می ساخت و وجودم را پر از 

 ی کرد.نشاط و شادمانی م

 جانت بی باال آقا... کجایی؟  -

 

 نگاهی به اطراف و ورودی مجتمع انداختم و جواب دادم:

 خیابون...امری داشتی بانو؟

 

خنده ی ریزش دست نوازش روی قلبم کشید و پشت بندش 

حرفش دست نوازشگر را محکم پس زد و غوغا به دلم 

 انداخت.
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و یکی دو  سرورم، حسین و دادم سها دارم میرم بیرون -

 ساعته برمی گردم.

 

گوشی را دست به دست کردم. نگاهم از شیشه ی جلو به 

خنده ی بلند و جلف دختری که دست دور بازوی پسری حلقه 

 زده بود و داشت سوار ماشین مدل باالیش می شد، افتاد.

شاید چنین رفتارها و چنین آدم هایی مغزها را متشنج می کرد 

 لی ها می گشت.و باعث بد بینی ها و بد

عقلم از منطق نافرمانی کرد و صدای نحسی در مغزم اکو 

 شد... زنت داره با معشوقش می ره بیرون... .

 

 الو امیر... -
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صدای دالرام مرا از لب دره ی بدبینی فاصله داد، اما نتوانست 

 زیاد دورم کند!

 با تک سرفه ای گلوی خشک و تلخ شده ام را صاف کردم. 

 این قدر واجبه که حسین و گذاشتی خونه در و همسایه! -

 

 شاکی شد.

در و همسایه چیه امیر!... سها بهتر از من ازش مواظبت می  -

 کنه. کارمم؛ آره خیلی واجبه...

 

دستم را پس گردنم گذاشتم و محکم فشاری به رگ گردنم 

 وارد کردم.
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روحی و  نمی توانستم نپرسم... العقل امروز را با این وضعیت

 روانی ام نمی توانستم خوددار باشم.

 کجا میری؟ -

 

 اعتراض کرد

 خداحافظ... وا امیر... چه قدر سیم جیم می کنی!... -

 

 هنوز دستم همراه گوشی، کنار گوشم خشک شده بودم. 

 

رفتارهای دالرام همین طوری بود خواسته هاش، حرف هاش 

 ی دانستم!اما این بار چرا برایم سنگین می آمد را نم
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 با مکثی گوشی را از گوشم جدا کرده داخل جیبم گذاشتم.

 دستی روی صورت گر گرفته ام کشیدم و استارت زدم.

 هر کاری کردم قروپ قروپ صدای قلبم آرام نشد.

 

دوباره صدای گوشی بلند شد و من را به بد و بیراه گفتن وا 

 داشت.

 

ایل را از با یک دست فرمان را گرفتم و با دست دیگر موب

 جیبم بیرون کشیدم.

 

با دیدن همان شماره ی ناشناس، نزدیک بود دندان هایم 

 داخل دهانم خرد شوند.
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 برای امروز تکمیل تکمیل بودم!

 باالجبار پاسخ دادم.

 چیه لعنتی...-

 

 باز همان خنده ی چندش آورش گوشم را آزرد.

مونده به اوج چیه سرهنگ عصبانی شدی... هنوز زوده... -

انفجار برسی... می خوای عشقت و ببینی؟  برو تجریش 

 مجتمع تجاری....

 

 عربده ای که کشیدم با بوق اشکال مواجه شدم...
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زیر لب غرشی از جنس غرور و غیرت مردانه ای کردم و دو 

 سه ضربه محکم و پشت سر هم روی فرمان کوبیدم.

 عوضی گیرت میارم... -

 

دستی را با بوق های ممتد برای طرز  گذر ماشین های بغل

 رانندگی آرامم، نشنیده گرفتم.

 

 بدون اراده و فکر به سمت آدرسی که گفت راندم.

 پلیس بودم که بودم... خوب منم مرد بوم مثل تمام مردها... 

باور نمی کردم... اما نمی دانم چرا می رفتم.. می رفتم تا 

 خیانت نمی کند.مطمئن شوم... تا بدانم دالرام به عشقم 

 طول مسیر را مردم و زنده شدم.
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 نفسم رفت و برگشتنش ثانیه و دقیقه ای طول کشید. 

 وجودم انکار کرد احساسم باور کرد...

 

صدای دالرام روزهای گذشته چندین و چند بار جلوی 

چشمانم مثل یک فیلم نمایش داده شدند و مرا مرز تصادف و 

 مرگ کشاندند.

 

امم و ازت می گیرم... من خردت می کنم... امیر علی من انتق

 من دلت و می شکنم... با این کارت هرگز نمی بخشمت...

 

دالرام من مجبور بودم من پای خطبی که کردم می ایستم 

 من عاشقتم به موال عاشقتم...
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 پوزخندش دلم را قلبم را تمام غرورم را به آتش کشید.

ردی غرورم و عاشقمی...چه عشقی، چه کشکی... نابودم ک

 شکستی باهام بازی کردی
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 ۳۲پارت#

 

 

با رسیدن به چهار راه و پشت چراغ قرمز با انگشت استرس 

 وار روی فرمان ضرب گرفتم.

 

 نگاهم روتین وار در آینه ها و چراغ قرمز به گردش در آمد. 
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 آشوب دلم مثل موریانه مغزم را می خورد.

یعنی ممکنه بعد یکسال، دالرام فقط برای لجبازی بخواهد 

انتقام بگیرد! یعنی می تونست اون اتفاق فراموش نکنه و با 

 نقشه ای وارد زندگیم بشه!...

آن هم تنها به خاطر یک لجبازی... یا شاید هم مجبور شد 

 باهام ازدواج کنه!... اونم به خاطر آبروش!...

 

 از فشردم.با سبز شدن چراغ پا روی گ

 

خودم مجبورش کردم... خود احمقم به خاطر دل خودم، زبان 

نفهم شدم... وگرنه اون رفته بود ترمیم کنه... اون می خواست 

با کمیل ازدواج کنه... واقعا من و نمی خواست، من مجبورش 

 کردم!
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روبه روی مجتمع تجاری این طرف خیابان  ماشین را پارک 

 کردم.

 نفسم باال آمدنش طول کشید!

 نمی توانستم پیاده شوم و داخل مجتمع بروم!

گوشه ی مغزم این حرف ها را نهی کرد و بخش عظیم مغزم 

 این ریشه ی سرطانی افتاده به دلم را پرورش داد.

 

دستم برای چند دقیقه ای مشت گره کرده ای شد و روی ران 

 پایم محکم و بی وقفه فرود آمد.

ش می کنم... می دونم دروغه.. می دونم دالرام خدایا خواه

باهام همچین کاری نمی کنه... پس این فکر شیطانی و منفور 

رو ازم دور کن... به دلم آرامش بده.. من نمی تونم دنبال همه 
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کسم باافتم و بهش بدبین باشم... اصال نمی خوام شک کنم، 

 نباید هم شک کنم!...

 

ست محکم روی صورت و دم عمیقی گرفتم و با هر دو د

 چشمانِ آتش گرفته ام کشیدم.

 

نباید قول این بازی را می خوردم! اصال نباید تا اینجا می 

 آمدم و به گسترش این بازی کثیف دامن می زدم!

 

 دستم روی استارت رفت و ماشین را روشن کرد.

اشتباه کردم، اشتباه! کسی که پشت این ماجراهاست االن داره 

  و به ریشم می خنده..نگاهم می کنه 
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با تمام حرف هایی که خودم، برای خودم موعظه می کردم و 

خودم هم بعضی حرف هایش را نهی می کردم، فرمان را 

پیچیدم و خواستم ماشین را راه بیندازم که نگاهم به سمت 

 خروجی مجتمع کشیده شد.

از دیدن دالرام لبخند به لب و کمیل، تمام دنیا به یک باره 

 ی دیدگانم تیره و تار شد!جلو

 نفسم رفت! قلبم ایستاد و در سیاه چالی عمیق فرو رفتم!

 کمیل! اینجا چیکار می کرد؟ اون که رفته بود... کی برگشت..

 چرا برگشت!

 

 پلک زدم تا این توهم را جلوی چشمانم دور کنم.
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اما کیسه ی خرید دست کمیل که دست دالرام داد و 

 کرد! لبخندش کش آمد، ویرانم

انگشتان دست چپم بی حس و کرخت از دور فرمان باز شدند 

 و  دستم روی پایم افتاد.

 سمت چپ بدنم از کار افتاد!

 تا انتهای پله ها، دیدنشان کنار هم ویرانم کرد.

برای این که سوزش شدید داخل چشمانم را مهار کنم، بی 

حال و بی رمق پلک روی هم نهادم و گردن خشک شده ام را 

 خاندم و به پشتی صندلی تکیه دادم.چر

 

دیگه نمی خواستم نابود شدنم را، شکستنم را از این بیشتر 

 تماشا کنم.
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دالرام بازی سنگینی باهام شروع کرده بود! اصال فکرش را 

نمی کردم این طوری بخواهد انتقام بگیرد! بعد یک سال، آن 

 هم با وجود یک بچه!...

 

 بغض نشسته در راه گلویم نفس تنگم را تنگ تر کرد.

 

بلعیدم، قورت دادم اما نتوانستم مهار کنم جوشیدن آن قطره 

 آب سنگینی که نباید از حبس چشمانم بیرون درز می کرد.

ریخت از گوشه ی چشمم آن قطره ای که نشان دهنده ی  

 غرور شکسته و نابود شده ام بود.

تقام روی قلبم، درست جایی که به تیزی برنده ی خیانت و ان

اشتباه تپید؛ فرو رفت و دردی عمیق را تا مغز استخوانم 

 کشاند.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
356 

 

 

دستم باال آمد و انگشتانم از روی پیراهنم روی قلبم چنگ 

 شد.

 انگار می خواستم با پنجه قدرت مند قلبم را از سینه در بیاورم.

 لب گزیدم و محکم چشمانم را به هم فشردم. 

 سه، چهار .... یک، دو، 

به زور خودم را کنترل کردم و با کشیدن دمی، آرام آرام درد را 

 از روی قلبم دور کردم.

سکته کردنم داخل ماشین آن همه وسط خیابان در این 

 شلوغی، شرم آورترین اتفاق برایم می بود...

دشمنی که در صدد نابودی و بردن آبرویم دنبالم می آمد تا 

زنامه ها کند. کسی که نقطه به نقطه ی شکستم را تیتراژ رو

 اتفاقات گذشه ام را ازبر بود! 
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با ضربه ای که به شیشه خورد کمی الی پلک هایم را باز 

 کردم و  گردن خشک شده ام را سمت شیشه چرخاندم.

 

مردی جوان، با دست به جلو اشاره کرد و با صدای بلندی 

 پرسید:

 آقا ببخشید حرکت می کنین؟

 

 دنبال جای پارک می گشت.فکر کنم 

 سری به عالمت بله تکان دادم.

اما نگاه نگران و سوالی اش را به حالت نشستنم یا شاید هم 

 رنگ صورتم، نادیده گرفتم.
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پایم را روی گاز فشردم و به زور فرمان را با دو دست محکم 

 چسبیدم.

 

طول مسیر را به صورت مارپیچ با شنیدن بوق هایی که بد و 

 ثارم کردند، رانندگی کردم.بیراه ن

 باورش برام سخت بود! سخت تر از مرگ..
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2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
360 

 

 خودم کردم... خودم باعث این اتفاق شدم

 

 

به زور و اجبار به خاطر دل بی صاحب خودم اجازه ندادم 

دالرام با کمیل ازدواج کنه... انتخاب دالرام کمیل بود نه من... 

من نفهمیدم... من مانع شدم، نه به خاطر خطبی که نفهمیدم، 

کردم...  فکر می کردم با عشقم نصبت بهش می تونم جبران 

کنم... اما نفهمیدم دالرام انتخابش و کرده و با آن اتفاق باز 

هم دوست دارد با کمیل باشد. نگاه های لبخند هایش را برای 

 کمیل باور نکردم،  اشتباه کردم اشتباه محض....

نباید مانع ازدواجش می شدم نباید به زور خودم را بهش 

تحمیل می کردم باید اجازه می دادم دنبال زندگی خودش 

 برود و خودش انتخاب کند.
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نمی دانم چند ساعتی را بی هدف خیابان ها را دور زدم و 

 سمت اداره راندم.

معصومیت یک بچه، یک بچه ای که نداسته پا به زندگی ما 

 می گذارد. بزرگتر ها

دالرام می تونست از حسینم بگذره... از جگر گوشش.. آن هم 

 فقط به خاطر یک خودخواهی یک انتقام یک کینه...

 

با صدای موبایل از برهوت، از کویر خوف ناک روبه رویم 

 بیرون پرت می شوم.

 راهنما می زنم و آرام  ماشین را کنار می کشم.

با این روحیه ی داغون حال خراب به زور رانندگی می کنم 

 چه برسد که پشت فرمان هم با موبایل حرف بزنم.
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 بله نادری...

 

 سالم جناب سرهنگ خسته نباشید..

 

 پشت گردنم را می فشارم تا به خودم مسلط باشم.

 سالم ممنون.. -

 

 از حرفش قلبم ایست کامل می کند.

 شدم.  جناب سرهنگ ببخشید مزاحم

 رد شماره امروز رم گرفتم... از آپارتمان و منزل خود شما بود...
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 بدون این که بخواهم ولوم صدایم باال رفت.

 معلومه چی داری میگی نادری...  -

 

خیلی ریلکس بدون هیچ تغییری در لحنش گفت: جناب 

سرهنگ مطمئن مطمئنم... امروز مکالمه ای که داشتین 

 ش رو زدیم...طوالنی بود و کامال رد

 

 با کف دست محکم روی پیشانی آن زدم.

 این امکان نداره اشتباه شده اصال غیر ممکنه...-

 

 دستم زیر گلویم رفت تا احساس خفگی را ازم دور کند.

 نادری اصال نمی فهمم... -
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 لحنش آرام و دلسوزانه شد.

امیر علی واقعاً متاسفم... نمی دونم چی بگم... کال یه کسی  -

کامال به خونتون و زندگی تون آشنایی داره... داره باهاتون که 

 بازی می کنه...

 

تلخ خنده زهر آگینی روی لبانم نشست و دل پر دردم را به 

 درد آورد.

 بازی نه... داره نابودم می کنه...  -

 

سکوت نادری نشان از تعجبش را داشت تعجبی که برای 

 خودم هم قابل هضم نبود.
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 امیر... چی شده...  -

 

نتوانستم بگویم زن خودم عشق خودم کسی که جلوی 

چشمانت برایش جنگیدم برایش مُردم و زنده شدم؛ بازی 

 کثیفی باهام شروع کرده و داره ذره ذره نابودم می کنه...

 

 بعدا تماس می گیرم نادری.. -

 

بدون این که پاسخش را بشنوم تماس را قطع کردم و گوشی 

 صندلی جلو پرت کردم. را روی
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توانایی رانندگی هم نداشتم. دستانم را دور فرمان پیچیدم و 

 پیشانی ام را روی دستانم گذاشتم.

 

 دلم تضرع سر داد.

چی کار می کنی خدا... من توانایی این امتحان سختت و 

ندارم... من وجود این بحران و ندارم... من تحمل خیانت 

 دالرام و ندارم...

  

 موبایل هم قصد دیوانه کردنم را دارد.انگار 

دلم نمی خواست تیکه ی سرم را از روی فرمان بردارم و 

 چشمم به این دنیای پر از نیرگ باافتد... 
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دلم می خواست محکم چشمانم را به هم بفشارم و مغزم را از 

تمام اتفاقات تهی کنم، به خودم بقبوالنم که همه ای اتفاقات 

 و رویاست...دروغ است، خواب است 

 

 اما خودکشی کردن موبایل اجازه نداد به آرزوی دلم برسم...

باالجبار سرم را از روی دستان جدا کردم و بی رمق با حالی 

 نزار گوشی را چنگ زدم.

 دیدن مخاطبم دنیایم را متحول ساخت.

 

دل آرامم... نامش هو برایم آرام دهنده بود، بی خودی در 

 ش نکرده بودم... مخاطب هایم دل آرامم سیو
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اما االن با دیدن نامش دلم می خواهد مثل یک زن های 

های گریه سر دهم و جیغ بکشم تا این قلب لعنتی ام کمی 

 آرام بگیرد سبک شود و منفجر نشود.

 

امروز برای اولین بار در طول زندگی ام با دالرام با مکث و به 

 اجبار پاسخ تماسش را دادم.

 بله... -

 

 الو امیر جان... کجایی؟...  -

 

نگاهم را به بیرون و هوای گرگ و میشی که واقعا دلگیر 

 کننده از هر روز است انداختم.
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 تو راهم... -

 

 میای خونه؟ -
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 آره...-

 

 متعجب شد

 

 امیر علی خوبی! -
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جانم و قربان صدقه حقم داشت تعجب کند.. تا حاال به غیر از 

 اش رفتن طور دیگری باهاش حرف نزده بودم.

 

 خوبم میام... -

 

 صدایش آرام و دلگیر شد.

 مراقب خودت باش. زود بیا.. -

 

 ناراحتی اش خون به جگرم کرد و دلم را به آتش کشید.

نتوانستم از سنگینی بغض نشسته در راه گلویم خداحافظی 

 کنم و حرفی بزنم.
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مام توانم داخل مشتم فشردم که صدای خرت گوشی را با ت

خرت اش احساس کردم گردن کمیل را بین انگشتانم خرد 

 می کنم

دمی عمیق گرفتم. تا بتوانم آرامشم را حفظ کنم العقل برای 

یک مدت کوتاه تا ببینم چه بر سر زندگی و غرور و غیرتم می 

 آید.

ک گوشی را روی داشبورد انداختم و از دیدن شیشه ی تر

 برداشته اش زهر خندی روی لبانم جا خوش کرد.

مقابل این ترک جزئی، قلب من خرد شده بود... این که چیزی 

 نبود.
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کلید انداختم و سر به زیر داخل خانه شدم که بر عکس 

همیشه که احساس آرامش می کردم حس تلخ خفگی بهم 

 دست داد.

 

هر  دالرام خندان با آن پیراهن آبی دکلته و آرایش ملیح

 روزش به استقبالم آمد.

 سالم عشقم... خسته نباشی...

 

دلم قلبم تمام وجود گر گرفته ام تلب گریه و فریاد کرد... 

 فریادی از جنس یک مرد...

دستانش که دور گردنم حلقه شد برای یک لحظه یک ثانیه 

 کمیل جلوی چشمانم جان گرفت..

 خدایا یعنی کمیل و بغل کرده.
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 وی کمرش گذاشتم و از خودم جداش کردم.دستان لرزانم را ر

 

 امروز کمی خستم...

 

بیش از این سه کلمه چیز دیگری نتوانستم بگویم.. یعنی 

 توانی گفتن را نداشتم.

 داشتم خفه می شدم.

 از کنارش گذشتم و سمت اتاق مشترکمان رفتم.

اما این نگاه نگاه شوکه شده اش را پشت سرم احساس کردم. 

 سنگین متحمل شدم و در را پشت سرم بستم.
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نفسم باال نیامد دست بردن و دکمه های باالی پراهنم را 

 کشیدم و از هم بارچز کردم.

 با شتاب خودم را به بالکن رساندم.

 پرده ی حریر سفید رنگ را با شتاب کنار کشیدم.

 باز شدن در بالکن با باز شدن در اتاق هم زمان شد.

 ی اعتنا قدم به بالکن گذاشتم.ب

می دانستم نگرانم است... اما دلیلش را فقط از رو شدن دست 

 خودش  پیشم می دانستم.

 

 قدم هایش به جای این که خوشحالم کند سوهان روحم شد.

پلک روی هم بستم و دستانم را لبه ی دیواره های ایوان روی 

 سنگ مرمر ها  گذاشتم.
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ار... چطور بگم دارم خفه میشم... چطور بگم برو و تنهام بز

 چطور به چشم هایی که مجنون و دیوانه ام کرد نگاه کنم

 

 امیر جان... -

 دستش که روی سرشانه ام نشست لرزیدم.

 

نتوانستم جواب بدهم... نتوانستم مثل هر روز برگردم و تنگ 

 بغلم بگیرم و محکم به جای جای صورتش بوسه بکارم.

 

ویم وارد کرد مجبورم کرد برگردم و با فشاری که روی باز

 پلک از هم فاصله دهم.

 بابام خوبه...  امیر جان... اتفاقی افتاده... چیزی شده.. -
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 روی دلم نیشتری زده شد که تا عمق وجودم را سوزاند.

 نگران باباش بود! دلواپس خانوادش بود...

 

 تک سرفه ای کردم و آه عمیقی کشیدم 

 چیزی نشده نگران نباش... خودم فقط خستم. -

 

 باور نکرد. قانع نشد.

اما همین قدر هم که توانسته بودم رو در رویش باایستم و 

 نگاهش کنم شاهکار کردم.

 فغان دلم چیز دیگری بود
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 ۳۵پارت#

 

از کنارش گذشتم. همان طور که دکمه های پیراهنم را باز 

 حسین کجاست؟ می کردم پرسیدم:

 

خواستم فکرش را منحرف کنم تا این همه مشکوکانه زیر 

 نظرم نگیرد.

 

 تنها یک کلمه می گوید؛ آن هم پر از دلخوری تردید.

 خوابه...
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 پیراهنم را از تنم خارج کرده، روی تخت انداختم.

ذهنم فقط و فقط روی حرف های نادری چرخ می خورد و در 

 آخر حرفش روی تکرار می زند.

کسی که کامال به خونتون و زندگی تون آشنایی داره داره  -

 باهاتون بازی می کنه...

 

 کی می خواست با من و زندگیم بازی کنه!... کی!..

 صدای در خانه اعصاب متشنجم را داغون تر کرد.

 

 دالرام با شتاب سمت در رفت.
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نمی دانم خون چطوری به مغزم هجوم آور شد که با تن 

 د؛ گفتم:صدای کمی بلن

 اگه این دختره باشه من از خونه می رم...

 

با حرف تندم،  قدم های دالرام جلوی در اتاق متوقف شد و با 

 شتاب طرفم برگشت.

! حقم داشت! امروز انگار باور نداشت من همچین حرفی بزنم

 واقعا آدم دیگه ای شده بودم و خودم هم از خودم نگران بودم.

 

نگاه متعجب و نگرانش نباشم به دروغ برای این که بیشتر زیر 

 متوسل شدم.

 نمی تونم چند دقیقه تو خونه خودم راحت باشم... -
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به زیر پیراهنی رکابی سفید رنگم اشاره کردم و سگگ کمر 

 بند شلوارم را باز کردم.

 

صدای دوباره ی در فرصت کنکاش کردن راست و دروغ 

 حرفم را بهش نداد و از در اتاق خارج شد.

 خی دور خودم زدم و پر قدرت پنجه الی موهایم انداختم.چر

 

 صدای خوش و بش صدرا انگشتانم را الی موهایم خشکاند.

 

 چطوری زن داداش ، این داداش سرهنگ ما کجاست؟... -
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 صدای آرام و غم محزون در لحن دالرام دیوانه ام کرد.

 تو اتاقشه...  -

 

 قدرت انگشتانم برای کشیدن تارهای موهایم بیشتر شد.

 

 زندگیم داشت تو کسرایی از ثانیه نابود می شد.

 

 امیر علی؟... جناب سرهنگ... -

 

آهی کشیدم و دستانم را از داخل موهایم تا صورتم امتداد دادم 

 تا برای گر گرفتی ام تسکین باشد.

 بی فکر سمت در رفتم.
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 رام جون؟...با زحمت های ما دال -

 

 شنیدن صدای همسر صدرا قدم هایم را سست کرد!

 عقب گرد کردم تا پیراهنم را بپوشم.

 

 تو این اوضاع روحی فقط همین را کم داشتم.

چطور می خواستم با این حال مهمان نوازی کنم! آن هم 

مهمانی که همین امروز، برای اولین بار، همراه همسرش پا به 

 خانه ی من گذاشته است.

 

 پیراهنم را پوشیدم و دکمه هایم را بستم.
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کمربندم را دوباره کیپ کردم و پیراهنم را روی شلوارم 

 انداختم و با دست صافش کردم.

 

 ؟... آقا صدرا و خانونش تشریف آوردن.امیر علی -

 

لحظه ای از فکر پوشش دالرام که با همان پیراهن باز، برای 

در رگ هایم منجمد می  باز کردن در از اتاق خارج شد؛ خون

 شود!

شتابزده سمت دالرام چرخیدم و از دیدن مانتو و شال روی 

 سرش، تبسمی پر مهر از اعماق وجودم روی لبانم نشست.

 

 لحظه ای ترسید اما زود خودش را جمع و جور کرد!
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 دالرام من خانم بود متین و با وقارِ....

من پا به در اما این چه شیطان رجیمی بود که برای نابودی 

 خانه ی مغزم نهاده بود.

 

 امیر!... -

 

سری تکان دادم و دستی برای درست کردن موهای بهم 

 ریخته ام کشیدم.

 

عروس خانم کجایی... بیا بابا همون طوری هم مورد قبول  -

 ماییی...
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حتی شوخی صدرا با صدای بلند لبان دالرام را به خنده باز 

 نکرد.

 ن انداخت و بیرون رفت.مردد نگاهی گذاریی به م

درکش می کردم کسی که نیم روزه رفتارش صد و هشتاد 

 درجه تغییر کند جای تعجب هم دارد.
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هنوز صدرا سر پا با لباس های خانگی ست توسی رنگ، وسط 

 هال  دور خودش می چرخید.

 

 سالم خوش اومدین. -
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 صدرا ایستاد و با لبخند جواب داد.

علیک شازده پسر... خوش باشی... تو دهات شما این طوری -

 مهمون و تحویل می گیرن! بعد یک ساعت...

 

با لبخند پشت چشمی برایش نازک کردم و بی اعتنا به 

اراجیفش سمت همسرش چرخیدم که به احترامم از روی مبل 

 برخاسته بود.

 سالم نفس خانم خوبین! خسته نباشین... -

 

 لبانش نشست.تبسم متینی روی 
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سالم ممنون... شما خسته نباشید که همه ی زحماتمون  -

 روی دوش شما و دالرام جون افتاد... واقعا ازتون ممنونم.

 

 صدای صدرا بلند شد.

 اوه... کم تعارف تیکه پاره کنین...

 

سمت مبل سه نفره ی روی به روی صدرا که ایستاده بود 

شستن می کشیدم؛ رفتم. همان طور که دست صدرا را برای ن

مخاطبم را نفس قرار دادم و گفتم: این چه حرفیه... وضیفه 

 ست.

 

 صدرا کولی بازی در آورد و تقال کرد.
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 وای ننه... دستم شکست... آخ آخ... -

 

 با آرنج آرام روی شکمش زدم.

 آرام زیر گوشش گفتم: االغ جون بچه خوابه...

 

 اش انداخت. لب زیرینش را گزید و صدایش را بیشتر پس کله

بی حیا به من فوش میدی... وای ننه بیا ببین این پسره ی  -

بی حیا چی به پسر تر گل و ور گل و چشم و گوش بسته ات 

 می گه...

 

به دالرام که با چشمان غمگین به ادا های صدرا نگاه می 

 کرد، چشم دوختم.
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 پس با این سر و صدا چرا حسین بیدار نمی شد!

نگاهم به خنده های ریز ریز نفس که به دلقک بازی های 

 شوهرش می خندید کشیده شد.

 

وقتی صدرا نگاه دوران گرفته ام را از صورت یک به یکشان 

 در حال گذر کردن  دید! مشتی روی کتفم زد!

 خله حسین خونه نیست که داری جن زده می شی.. -

 

 انگار برق هزار ولتی مرا گرفت!

 ا را کنار زدم و برخاستم!با شتاب صدر

 کجاست!.. -
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از حرکت من خنده ی نفس قطع شد و دالرام ترسیده نگاهم 

 کرد.

 

 صدرا هم زمان با من بلند شد و آرام گفت: چه مرگته...

 

 بی اعتنا به لحن متعجب صدرا رو به دالرام پرسیدم:

 بچه کجاست! -

 

ه راه دالرام خیلی آرام از روی مبل بلند شد و همان طور ک

 آشپزخانه را در پیش می گرفت گفت:

 پیش سها خوابش برده بود، نیاوردم. -
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 پوفی کشیدم و پشت سرش رفتم.

 نگاه حیران صدرا و نفس را ندیدم. نخواستم که ببینم.

 

 دالرام با توام! -

 

 با اخم و تندی وسط آشپزخانه سمتم برگشت!

 یه جوری شدی!چیه امیر... معلومه چته! از وقتی اومدی -

 

دستانش را که روی هوا تکان داد؛ بیشتر عصبی شدم و با 

ولوم صدای کم از الی دندان های به هم چسبیده غریدم: 

معلومه تو چه مرگته... از وقتی برگشتم مدام سها سها می 
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کنی!... حتی حوصله ات نمی کشه بچه ی خودت و نگه 

 .. عمشه....داری... همش پیش سهاست... مگه مادرشه خالشه.

 

دستش معلق شده اش روی هوا باال رفت و روی لبانش 

 نشست متحیر با چشمان گشاد فقط نگاهم کرد.

 

دستی روی صورتم کشیدم که صدای صدرا از  جلوی در مرا 

 به خودم آورد:

 امیر علی... -

 

احساس می کردم و صورتم میان کوره می سوزد و نیز کل 

 ویم می زند.بدنم روی شقیقه هایم و زیر گل
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دالرام سمت سینک ظرفشویی رفت و با دستان لرزان شیر 

 آب را باز کرد و لیوان را زیر اب گرفت.

 

 به زور بزاق دهانم را فرو خوردم و سمت صدرا چرخیدم.

 

ابروهای به هم نزدیک شده و نگاه شکاک صدرا پلک بستم تا 

 چیزی نپرسد.

 

ه سر بریم درک کرد و به جای سوال کردن گفت: میای ی

 پایین می خوام محوطه و نگهبان و ببینم.
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 ۳۷پارت#

 

از جلوی نگاه بهت زده ی نفس گذشتم و سر پایین سمت در 

 رفتم.

 

 خودم هم احساس می کردم مغزم نیاز به هوای آزاد دارد.

 مستقیم سمت پله ها پا تند کردم.

کوچک نفس تنگ شده و مغز گر گرفته ام تحمل اتاقک 

 آسانسور را نداشت.

 

 صدای صدرا هم مانع مانع تند تند پایین رفتنم نشد.
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امیر علی العقل بیا با آسانسور... مرد حسابی من خستم  -

 کمرم داره میشکنه...

 

 جوابی ندادم چون حوصله ی جواب دادن را نداشتم.

 خودش هر طور دلش می خواست می آمد. 

عمیقی برای تسلی درون پر سرم را باال گرفتم و چند بار دم 

 دردم گرفتم.

امام محوطه و چراغ برق های پایه بلند روشن، چند چشمی 

که بی شک از اطراف زیر ذربینم داشت لرزش درونم را التیام 

 نداد.

 

 دست صدرا روی شانه ام نشست و نگران پرسید:
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 امیر چی شده... -

 

را  حرکت کردم که دستش از روی شانه ام افتاد، گام هایم

 بلند برداشتم تا به خیابان و بیرون و هوای آزادتر پناه ببرم.

 

چه می توانستم در مقابل سوال و نگرانی صدرا بگویم وقتی 

خودم در بیراه ای گیر کرده بودم که فقط نتیجه اش دور 

 خودم چرخیدن بود.

 

 صدرا بازویم را چنگ زد و وادارم کرد باایستم.

 کجا با این ریخت و قیافه... -
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به لباس های خانگی خودش و وضع آشفته ی خودم اشاره 

 کرد. 

 

 اما برای من مهم نبود. 

 می تونی بری باال من کمی قدم می زنم میام. -

 

 بی اعتنایی ام اخم هایش را در هم کرد.

برگشتم راهم را برای قدم زدن ادامه دهم که راهم را سد 

 کرد.

 عصبانیت پره های بینی اش باز و بسته شد. این بار از

 د المصب بگو چه مرگته تا بدونم چرا دنبالت میام. -
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زور زد تا هوار نکشد. صدرا بیش از بیش محبت و دوستی اش 

 را بهم ثابت کرده بود. 

نگاهم از روی سرشانه صدرا گذر کرد و به زوج جوانی افتاد 

لبانی خندان که دست در دست هم آن صرف پیاده رو با 

 مشغول قدم زدن بودند.

 

 صدرا مسیر نگاهم را گرفت و به پشت سرش چرخید.

 خیلی زود با پوزخندی دوباره به سمت من برگشت.

هههه... کسی این نگاهت و ببینه فکر می کنه دل شکسته  -

ای و به زور زنت و بیخ ریش بستن... حسرت یک زندگی 

 عاشقونه رو می خوری...
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، به جای پوزخند تلخ خند جا خوش کرد، تلخی روی لبان من

 که طعم زهر می داد.

 از کجا مطمئنی شکست نخوردم؟ ق -

 ع

 

 لبانش نیمه باز ماند و چشمانش گشاد شد.

 راه افتادم تا زیر نگاه های سوالی همسایه و نگهبان نباشم.

 این بار متحیر، اما بدون اعتراض کنارم قدم برداشت.

 

اری من و می ترسونی...  یادت رفته به امیر علی واقعا د -

خاطر زنداداش داشتی تا لب مرز مرگ می رفتی! این اراجیف 

 چیه پشت پشت هم می بافی!...
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دستم را داخل جیب شلوارم فرو بردم و با غم محزون در 

 صدایم گفتم: االن هم جونم و بهش می دم...

 

نمی رفت حرف های ضد و نقیضم گیجش کرد اما تا تهش 

 ول کن نبود.

 اصال نمی فهمم... یک روزه چی به سرت اومده! چی شده! -

 

 یکی داره با زندگیم بازی می کنه. -

 

 لحظه ای پاهایش متوقف شد و حیران پرسید:

 یعنی چی ! -
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مثل یک مرده ی متحرک فقط قدم برمی داشتم و جلو می 

 رفتم.

 خودم نمی دونم. -

 

 خودش را بهم رساند

مردی امیر علی... خوب درست و درمون حرف بزن  گیجم -

 ببینم...

 

 کمیل برگشته...  -
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مثل زن ها با هر کلمه حرفم لحظه ای ایستاد و بعد نفس 

 زنان خودش و بهم رساند.

 یعنی چی!... -

 

گیج بازی و سوال های بی سر ته صدرا هم داشت کم کم 

دق و دلیم دیوانه ام می کرد. دندان هایم را به هم فشردم تا 

 را سر صدرا خالی نکنم.
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 ۳۸پارت#

 

 عصبی شدم.
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خنگی یا خودت و زدی به خنگی... میگم کمیل برگشته و  -

 داره زندگیمو بهم می ریزه.

 

 چشمانش گشاد شد.

 غیر ممکنه... کمیل همچین کاری نمی کنه.  -

 

 پوفی کشیدم و محکم  پنجه الی موهایم فرو بردم.

 خودم با چشم های خودم امروز کنار دالرام دیدمش... -

 

با گیجی سرش را تکان داد و با انگشت چانه اش را خاراند و 

 گفت: پیش زندادش چرا اومده بود! چی می گفت!.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
409 

 

 از فرط عصبانیت، نه زیاد محکم، اما تخت سینه اش کوبیدم.

 کارم غیر ارادی بود و از روی قصد و قرض نبود.

ی دونستم که دیوانه نمی شدم. خبر نداشتم... بدون م اگه -

 این که به من بگه رفته دیدنش...

 

 این بار دستش رو هوا خشک شد و دهانش نیمه باز ماند.

 حرکت کردم تا شکستنم را بیشتر نبیند.

 

 به دنبالم راه افتاد.

اصال تو مغز من غیر ممکنه امیر علی... سوءتفاهم شده...  -

 نمی گنجه... زندادش خیلی خیلی دوست داره...
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این کلمه برای خودمم هم درد شده بود معضل و غیر قابل 

 باور.

دوست داشتنی که شک و تردید توش موج بزند به هیچ  -

 دردی نمی خورد.

 

 بازویم را گرفت مجبورم کرد باایستم.

ش بپرسی چه شکی... چه تردیدی... عوض این که بری از -

 فورا شک کردی... آفرین به تو... مثال...

 

 اجازه ندادم حرفش را تمام کند.

چی داری می گی تو... از روزی که از عروسی تو برگشتم،  -

دالرام از این رو به این رو شده.. اخالقش... رفتارش... زنگ 

زدن های مشکوک، یکی هر روز تماس می گیره و قطع می 
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همون شماره ناشناس بهم خبر نمی داد  کنه...  امروز هم اگه

برم دنبال دالرام، اصال متوجه کمیل نمی شدم... مثل یک 

االغ، یک کپک سرم زیر برف؛ زندگی می کردم و امیدوار 

 بودم دالرام عاشق من و زندگیشه...

 

 نگاهش غم گرفت و صورتش قرمز شد.

دست روی بازویم گذاشت تا بلکه آرام بگیرم و این لرزش کل 

وجودم را از مرض دید یکی دو نفر از عابران که نیم نگاهی به 

 ما می انداختند و از کنارمان می گذشتند مهار کنم.

 باشه آروم باش بریم یه جاییی صحبت کنیم..-

 

 نمی توانستم آرام باشم اما باید خودم را کنترل می کردم.
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 برو سر خیابون برم ماشین و بیارم؛ تو ماشین حرف بزنیم. -

 

 فکم منقبض می شود و قلبم تیر می کشد. 

 بدون آنکه جواب دهم سر کوچه قدم برداشتم.

 

اصال دلم نمی خواست به صدرا بگویم اما دل در حال انفجارم 

 نتوانست خودداری کند.

 

نمی دانم من در حال خودم نبودم یا صدرا پرواز کرد و ماشین 

 را خیلی سریع آورد.
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 ۳۹پارت#
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 بی معطلی درجلو را باز کردم و روی صندلی نشستم.

 نیاز به سکوت و فکر داشتم. 

صدرا درکم کرد و چند دقیقه ای سوال پیچم نکرد تا خودم را 

 پیدا کنم.

 خوب!... -

 

 انگار صبوری اش همین قدر بود. 

بدون این که چشم از تاریکی آسمان روبه رویم بگیرم، دهان 

خواست چشمم بچرخد و به آدم های  باز کردم. چون دلم نمی
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هزار رنگ این کره ی خاکی باافتد، برای همین نگاهم را زوم 

 تاریکی آسمان کرده بودم.

 

دو سه روزه پیام های ناشناس و غیر قابل باور داشتم. دادم  -

بچه ها موبایل تلفن خونه رو کنترل کنن... اما هر بار یک 

 ..شماره جدید و یه حرف جدید پیش اومد.

 

صدرا چیزی نمی گوید؛ اما نفس های سنگین شده اش خبر از 

 حال گرفته شده اش را می دهد.

صدرا را تمام و کمال باور کرده بودم معرفت و پاکی اش، چه  

آن زمان که از روی اجبار تابع مادرش بود؛ چه این یک سالی 

 که همه گونه خودش را اثبات کرد! برایم ثابت شده بود.
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 ندم تا عکس العملش را بعد حرف هایم ببینم.گردن چرخا

امروز دالرام بهم نگفت کجا می رم! امروز اگه ناگهانی از  -

طرف یه ناشناس دنبال دالرام نرفته بودم نمی دیدمش؛ نمی 

 فهمیدم چه بازی باهام شروع کرده...

 

حتی از نیم صدرا دم عمیقی گرفت و با زبان لب تر کرد، 

 رخش هم حال دگرگون شده اش هویدا بود.

نمی تونم باور کنم امیر... غیر ممکنه... دالرام چنین دختری  -

 نیست.

 

 تلخ می خندم.

منم باور نمی کردم االن هم باور نمی کنم کاری کرده  -

باشه . فقط فکر می کنم داره یک انتقام کوچک اونم از سر 
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بگیره؛ دست به چنین کاری  غرورش که قسم خورده بود ازم

 زده...

 

 متعجب سر چرخاند اما خیلی زود چشم به خیابان دوخت.

واقعا که... عقل کل، می خوای بگی این یک سال و با  -

 وجود پسرتون دنبال یه انتقام ناچیز بوده... 

 

 عصبی با کف دست روی داشبورد کوبیدم.

چی به دارم خل می شم... نمی دونم... اصال نمی فهمم  -

 روزم اومده... چی  به چیه...

 

 راهنما زد و ماشین را کنار خیابان کشید و خاموش کرد.
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یک دستش روی فرمان دست دیگرش را روی صندلی من 

 گذاشت و کامال سمت من چرخید.

تا مطمئن نشدی نباید باور کنی... شاید یهویی با کمیل  -

 روبه رو شده... اصال شاید کمیل حرفی داشته...

 

دندان هایم را روی هم سابیدم و برای آتش درونم فقط نفس 

 عمیقی کشیدم.

 

خودم هم نمی دانستم با خودم چند چندم که بتوانم جواب 

صدرا را بدهم. این شاید ها را هزاران بار با خودم سبک 

 سنگین کرده بودم و چیزی عایدم نشده بود.

بود حرف های صدرا فقط در حد روضه خواندن در زیر گوشم 

 و هیچ کمکی برایم نکرد.
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 نا امید تر از چند ساعتی قبل، خانه باز گشتیم.

 صدرا داخل نیامد از جلوی در همسرش را صدا زد و رفت.

دالرام بدون این که نگاهم کند دلخور و ناراحت حسین را بغل 

 کشید و اتاق حسین رفت و در را پشت سرش بست.

 

 لکن رفتم.داخل اتاق راهی شدم و مستقیم روی با

 خسته از فکرهای منفی به سیاهی آسمان زل زدم.

انگار تاریکی مطلقی، درست شبیه این آسمان بزرگ که چند 

تایی ستاره ی چشمک زن به زور دیده می شد، قلبم را فرا 

 گرفته بود! 
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دل عاشقم را هر کاری می کردم و زور می زدم تا خودم را، 

قانع کنم برای بیشتر شدن این روشنایی ها؛ نمی شد! همش 

 تاریکی بود و سیاهی...

علتش را نمی دانستم؛ اما فقط فقط حرف های دالرام در 

 مغزم جوالن یافت و کلمه انتقام از ذهنم دور نشد.

با دو انگشت چشمانم را که احساس می کردم خشک و قرمز 

 ه ساعت روی دیوار نگاهی انداختم.شده اند ماساژ دادم و ب

 ده دقیقه به یک مانده!

 

ناخودآگاه نگاهم روی تخت کشیده شد. دیدن جای خالی 

 دالرام اخم هایم را در هم کرد.

تا به امروز نشده بود دالرام بی من، آن هم داخل اتاق دیگه 

 ای بخوابد! 
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پس یک بهانه برای شروع یک قهر، یک دوری، یک 

 شکستن..

 

 س کرختی و لمس شدن در کل وجودم سرازیر شد. احسا

حس حقارت... حس بی وجودی... حس رودست خوردن و 

 پوچی... یک زندگی نمایشی.. 

 

یکی یکی دکمه های پیراهنم را باز کردم و با قدم های 

 نامتعادل و زیگزالی خودم را روی تخت انداختم.

 وجودم از درون می لرزید، قلبم درد می کرد.

برای این فضاحت خیلی خیلی کم بود. من این درد  تحمل من

را نمی توانستم تحمل کنم. نمی توانستم تودار باشم و منتظر 

 واقعیت بودن و نبودن این اتفاق باشم.
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دستم را روی سینه ام که پر شتاب از روی درد و عصبانیت 

 باال پایین می شد گذاشتم.

م و به درد نور چراغ چشمم را زد و مجبورم کرد پلک ببند

 عمیق وجودم بنگرم و ببینم کجای کار را اشتباه رفتم.

 

صدای در پلک راستم را پراند، اما باز نکردم و منتظر زنی 

ماندم که عاشقانه پرستیدم و ناعادالنه سعی در خنجر زدن 

 کوشید.

 با باال پایین شدن تخت وجودش را کنارم حس کردم.

 باز هم عکس العملی نشان ندادم. 

 ترسیدم از واکنشم! از رفتارم!... از دالرام از حرف هایش... می 
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با تعللی کوتاه دستش روی سینه ام درست جایی که یقه ی 

باز زیر پیراهنی نتوانسته بود برهنگی و تپش قلبم را بپوشاند 

 جا خوش کرد.
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 ۴۰پارت#

 

 دست سرد و یخ زده اش یخ بندان را به  وجودم تزریق کرد.

 لرزیدم اما چشم باز نکردم.

صدای نفس های آه مانندش قبل از صدای اندوگینش گوشم، 

 قلبم، وجودم را آزرد.

 امیر علی... از من ناراحتی... من کاری کردم! من... -
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 بغض اجازه نداد ادامه دهد.

 لرزیدم و احساس خفگی کردم. 

 سرش روی سینه ام نشست و دیوانه ام کرد. 

ر شانه هایش حلقه زدم و محکم به سینه بی معطلی دست دو

 ام فشردم.

سیبک گلویم از شدت بغض باال پایین شد، اما نتوانست از 

 چشمانم فرو بریزد و آرامم کند.

چشم باز کردم از دیدن آبی های قرمز و پف کرده اش که 

 همچنان می باریدند به جنون رسیدم.

را پس این چند ساعت را که من فکر می کردم قهر اول 

 شروع کرده است؛ فقط اشک ریخته بود!

مسبب این اتفاق را لعنت فرستادم و در دل برایش خط و 

 نشان کشیدم.
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دالرام من نمی توانست بد باشد؛ اگر خودش هم می خواست 

 این مظلومیتش اجازه نمی داد بد باشد.

س نگاهم مخفی کرد و روی ٔ  هق زد و صورتش را از تیرا

 سینه ام فشرد.

به پهلو چرخیدم و با خودم چرخاندم. مثل تشنه لبان که به 

 آبی رسیده باشند، بوسیدم و بوسیدم و جان گرفتم.

 

 دستانش را دور گردنم حلقه زد و سرش را باال گرفت.

بینی اش را باال کشید و با ته مانده ی گریه پرسید: نمی 

 خوای بگی یهویی چت شده بود... چرا ...
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روی لبان غنچه شده و خیسش فشردم. نمی  لبانم را با شتاب

خواستم دوباره اتفاق را یاد آوری کند. دلم می خواست در 

 آغوشم بفشارم و شبم را با وجودش به صبح برسانم.

 

 فهمید دلم نمی خواهد چیزی بگویم و بحثی شروع کنم.

با مکثی سرش را عقب کشید و چیزی نگفت. بی حرف 

 و پلک بست. خودش را در آغوشم مچاله  کرد

تا صبح پلک روی هم نگذاشتم و فقط خیره به نقطه ای 

نامعلوم به کمیل و آمدن ناگهانی اش، به این که چرا پیش 

 دالرام آماده بود و قصدش چی بود اندیشیدم!

 

 چند تقه ای به در زدم و الی در را باز  کردم.
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 اجازه هست... -

 

 د.نادری سریع برخاست و از پشت میزش بیرون آم

 سالم جناب سرهنگ خوش اومدین. -

 

احترام افسری اش را با جلو رفتن و دست روی شانه اش 

 کذاشتن و پاسخ دادم.

 بازم که لوس شدی...

 

دستش را از کنار شقیقه اش انداخت و برای دست دادن جلو 

 آورد.

 ما کوچیک شماییم... -
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 محکم و پر محبت دستش را فشردم.

 فیه...شما عزیز مایی این چه حر

 

 دست چپش را روی سینه اش گذاشت و کمی به جلو خم شد.

 خجالتم ندین.. -

 

 دستش را رها کردم و جدی شدم.

 چه خبر!

 

دستی روی ریش های بلند شده  و سفید شده اش کشید و 

 حالت متفکرانه به خود گرفت.
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که خوب و چی عرض کنم!.... یکی پشت این ماجراهاست  -

به موقع می تونه در وقت معین و به موقع مهره هاش و 

 حرکت بده و بازی رو بی نقص ادامه بده.

 

سمت مبل روبه روی میز کار محمود نادری رفتم و با دست 

 اشاره زدم بشینه و خوب توضیح بده.

 

 همیشه چایی اش تازه دم و آماده بود.

اما همیشه  با این که هشت، نه سالی از من بزرگتر است.

 احترام خاصی برایم قائل می شد.

سمت میز گوشه ی اتاقش رفت و با دو فنجان چای که 

ریختن و آوردنش یک دقیقه هم طول نکشید، سمت من 

 برگشت.
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 سینی کوچک چایی ها را روی میز وسط مبل ها گذاشت.

 

سرهنگ، یه نفر هیچ وقت نمی تونه هم زمان تو چند شهر  -

مزاحم شما شده از دو سه شهر مختلف  باشه... کسی که هم

تماس گرفته که موضع و نیت مزاحمتش هم یکیه... پس 

کسی از دور داره پیغام می رسونه و این مهره ها رو هدایت 

می کنه... تنها نیتش هم شما نیستین... صدرا خان هم 

 هستن...

 

چشمانم گشاد شد و ابروهایم در هم شد. تکیه ام را از مبل 

اال تنه ام را جلو کشیدم انگشتانم را در هم پیچیدم گرفتم و ب

و با تعجب به چشمان مصمم محمود زل زدم و پرسیدم: یعنی 

 چی!
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 خم شد و فنجان چایی اش را برداشت.

یکی داره صدرا رو تعقیب می کنه. داخل موبایلش هم  -

ردیاب گذاشته. صدرا خودش نمی دونه، اما موقع اسباب کشی 

 ریز تا اینجا یکی دنبالش بوده...که داشته؛ از تب

 

 دستی روی صورتم کشیدم.

 غیر ممکنه... صدرا چرا؟  -

 

چایی اش را مزه مزه کرد و گفت: نمی دونم... هر کی هست 

یا از هر دو تاتون کینه داره یا می خواد از طریق صدرا به زیر 

 بم زندگی شما برسه... 
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پررنگتر می لحظه ای وجود کمیل و دالرام جلوی چشمانم 

 شود.

 

 می دونی کمیل برگشته تهران... -

 

 این بار نادری شوکه شد.

فنجان چایی اش را از جلوی لبانش فاصله داد و متعجب 

 پرسید: کی! چرا برگشته! پس چرا اداره نیومده؟

 

جوابی نداشتم بدم. چی می توانستم بگم... بگم برگشته و 

ام دست به یکی مخفیانه زن من و دیده... یا بگم با دالر
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کرده... یا بگم خودم هم گیجم و جرأت پرسیدن چرایش را از 

 زن خودم هم ندارم.

 

وقتی دید پاسخی ندادم فنجان چایی اش را داخل سینی 

 گذاشت و از روی مبل برخاست.

اصال نگران نباش... من سه سوته ته و توی قضیه رو در 

 میارم... االن می فهمم کمیل چرا برگشته...
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 ۴۱پارت#

 

 

 دست روی زانوهایم گذاشتم و بلند شدم.
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دلم نمی خواست پدر دالرام از ماجرا بوئی ببرد. اول باید خودم 

 می فهمیدم پشت این ماجرا چه کسی است.

 

 محمود، یه خواهشی داشتم! -

 

 دستش روی تلفن متوقف شد و سمت من چرخید. 

 شما امر بفرما... -

 

الله ی گوشم را بین دو انگشتم فشردم و سر پایین گفتم: دلم 

نمی خواد پدر زنم چیزی از این ماجراها بفهمه... می خوام 

 خودم حلش کنم.
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پلک روی هم فشرد و با اطمینان گفت: نگران نباشین. چیزی 

نیست که مصدع اوقات ایشون بشیم. دو سه روزه پیداش می 

 کنیم.

 

روی لبانم نشاندم و با یک خداحافظی  تبسمی از روی قدردانی

 اتاقش را ترک کردم.

 

 با دیدن خانم سروان قوامی قدم هایم را سست کردم.

خانم قوامی وسط راه رو احترامی افسری آرامی گذاشت و یک 

 قدم دیگر بهم نزدیک شد.

سالم جناب سرهنگ... ببخشید مزاحم شدم ... پرونده کلبه  -

 نقطه ی مشکوک دیده شده؟ رو میشه یه برسی کنید! یه
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 سری تکان دادم پرونده را از دستش گرفتم. 

الی پرونده را باز کردم که حرفش دستانم را برای ورق زدن 

 خشکاند.

قربان کسی که شما رو تعقیب می کرده یکی از دار و دسته  -

 ی این بانده.

 

 گره ابروهایم بیشتر شد و الی پرونده را بستم.

 مگه گرفتینش! -

 

ا تمانینه لبه های چادر سیاه رنگش را بیشتر بهم نزدیک کرد ب

و گفت: خیر قربان دستگیر نکردیم. فقط روزی که شما رو 

تعقیب می کردن، دوباره در چهار راه ولیعصر دیده شدن؛ 

 تعقیبشون کردیم و فهمیدیم یکی از آدم های کبیری هستند.
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 سری به عالمت فهمیدن تکان دادم.

 م.برسیش می کن -

 

 امری ندارین. -

 

 سری تکان دادم و تشکری کردم.

 سرم داشت از این همه فکر منفجر می شد.

گره خوردن این پرونده ی پیچیده و بزرگ با زندگی من واقعا 

 غیر قابل تحمل بود.
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با صدای زنگ موبایل پرونده را زیر بغلم زدم و گوشی را از 

 جیبم خارج کردم.

 شماره ی ناشناس.

ضربان قلبم برای شنیدن یک حرف ناخوشایند و یک اتفاق 

 غیر قابل باور به اوج انفجار رسید.

 اما مجبور به شنیدن بودم.

اتصال را زدم. فرصت لب باز کردن را نداد و گفت: جناب 

سرهنگ عجب پسر نازی داری خیلی شبه خودته... نه فکر 

 ت...کنم کمی هم به مامانش رفته... خیلی هم خوش خنده س

 

 صدای خنده و بوق اشکال قلبم را شکافت.
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 دستانم لرزید و نفسم رفت! حسین! 

انگشتانم تا شماره خانه را بگیرد چند بار روی شماره ی 

 دیگری سر خوردند و بالخره موفق شدن تلفن خانه را بگیرم.

سومین بوق داشتم از استرس نگرانی می مردم که دالرام 

 جواب داد.

 جانم عشقم... -

 

آشفته و دلواپس بدون این که جانمش را با بی باال پاسخ دهم 

با صدای لرزان پرسیدم: حسین کجاست! چرا دیر جواب 

 دادی!...

 

 لحنش نگران شد.
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 پیش سهاست... چطور...

 

لب گزیدم تا مرادی که احترامی گذاشت و از کنارم گذشت 

 داخل اتاقش برود.

 باال رفت.در اتاقش که بسته شد ناخودآگاه صدایم 

 چرا... پس تو چیکار می کردی! -

 

 امیر جان باز چی شده! -

 

دندان هایم را روی هم سابیدم تا هوارم را که از ته دلم در 

 حال غلیان بود را مهار کنم.
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 پرسیدم تو چیکار می کردی. -

 

 سریع گفت:

 داشتم دوش می گرفتم حسین دادم به سها... -

 

نگرانی ام بیشتر شد و موبایل کنار گوشم سمت در خروجی 

 اداره روانه شدم با تحکم گفتم:

 دالرام... همین حاال برو بیارش... همین االن...
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سراسیمه چشم گفت، اما گوشی را قطع نکرد. صدای کوبیده 

 شدن گوشی را شنیدم و هم زمان صدای در...

 

از رفتنش دنبال حسین خیالم آسوده شد اما آرام نشدم. قلبم 

 داشت منفجر می شد.

پله ها را یکی به دو پایین رفتم. طوری اداره را ترک کردم که 

چشم تمام همکارانم حتی نگهبان را شوکه شده، پشت سرم 

 جا گذاشتم.

 

ویبره ی موبایل داخل دستم پاهایم را برای دویدن و رسیدن 

 توقف کرد.به خانه م
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 بی معطلی بدون این که به شماره نگاه کنم جواب دادم.

 بله... -

 

 امیر علی هول نکن، چیزی نشده فقط خواستن بترسوننت... -

 

سمت در برگشتم دست آزادم را روی لبانم فشردم و به ادامه 

 ی حرف نادری گوش سپردم.

... می خوان بازیت بِدن... امیر علی همین حاال برگرد اداره -

 شماره از شیراز بود.

 

 گنگ و عصبی انگشتانم را الی موهایم فرو کردم و گفتم:

 میام باال محمود. -
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 موبایل را داخل جیبم انداختم دوباره وارد اداره شدم.

از خودم واقعا ناامید شدم. رفتارم غیر قابل باور بود از این که 

م وسط کشیده شده بود؛ نمی توانستپای حسین و دالرام 

 تصمیم درستی بگیرم و رفتارم حساب شده باشد.

با اولین اشتباه به خاطر نگرانی ام، آتویی بزرگ و نقطه ضعفم 

 به دستشان آمد.

 این واقعا برایم تاسف آور بود.

 

با نفسی که یک در میان می آمد و می رفت، خودم را اتاق 

 محمود رساندم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
448 

 

و  هدفون بزرگ سیاه رنگ را از روی گوشش برداشت

دستانش را لبه ی میزش گذاشت و نیم خیز شد تا به احترامم 

 بلند شود که دستم را باال گرفتم.

 بشین محمود...  -

 

 در را آرام بستم و کنارش رفتم.

می دانستم رنگ قرمز و کبود شده ام احوال درونم را نشان 

 داده است! پس نیاز به توجیح و انکار نبود.

 

امیر علی می دونم خانواده و فرزند هیچ چیزی نمی شناسه  -

و عقل و منطق حالیش نمی شه... اما نباید با یک تلفن این 

طوری بهم بریزی... کسی که پشت این ماجراست، فقط قصد 

 دلهره انداختن به زندگیت و داره.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
449 

 

 

خودم را کنارش روی صندلی انداختم و سرم را بین دستانم 

 گرفتم.

 

 ای خفه ای گفتم: محمود مطمئنی از شیراز بود.با صد

 

 به صندلی اش چرخ داد و کامال به سمتم چرخید.

 کامال... یکی از اینجا آمار می رسونه اونم آمار خونتونو... -

 

لحظه ای یاد اون دختره سها افتادم و با شتاب سرم را بلند 

 کردم!

 یکی تازگیا همسایه مون شده...  -
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 به چشمان سوالی محمود زل زدم و گفتم:کمی مکث کردم و 

 نمی دونم...  حدس می زنم...

 

 سریع سمت لب تاپش برگشت.

 اسم، فامیل...  -

 

 علی کریمی... حدودا بیست و شش ساله دانشجو... -

 

محمود مشغول کامپیوترش شد و منم پیامی را که از طرف 

 دالرام رسید نگاه کردم.

 االن بغلمه...امیر جان چی شده بود... حسین  -
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سریع نوشتم:  هیچی کمی نگرانش شدم. می دونستم  -

 میری حموم گفتم تنها نباشه.

 

دروغ مصلحتی به قول بعضی ها... اما نمی توانستم جز این 

 توضیح دیگری بدهم و دلشوره به جانش بیندازم.

 

طرز حرف جوابی ننوشت. می دانم االن تا موقع برگشتنم، 

زدنم را با خودش سبک سنگین خواهد کرد تا به نتیجه ای 

 برسد.

 

 صدای محمود مرا از فکر بیرون کشید.
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علی کریمی، فرزند سعید کریمی. پدر و مادرش مردن و یه  -

خواهر داره. هر دو دانشجو... بدون هیچ سوء سابقه... 

همسرش سها درخشان، فرزند صمد درخشان که در زلزله بم 

 نشون رو از دست دادن. اونم بدون هیچ سوء سابقه ای...جا

 

پوفی کشیدم و اما دلم آرام نشد. در دلم گفتم: موند کمیل... 

 اما چطوری بگم... باید خودم دست به کار می شدم.

 

 برخاستم که محمود متعجب به طرفم برگشت.

 کجا؟.. -
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 باید برم جایی...  -

 

 د.اشاره ای به پرونده ی زیر بغلم ز

 پرونده کلبه ست... -

 

پرونده را از زیر بغلم بیرون کشیدم و گفتم: نمی دونم چطوری 

به موضوع من و صدرا گره خورده باید خودم پی این پرونده 

 رو بگیرم...

 

 نمی خوای بسپری به سرگرد کاظمی؟... -
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نه... باید خودم این و به سرانجام برسونم.. این پرونده باید  -

 تموم بشه...هر چه زودتر 

 

نه گفتنم به قدری پر تحکم و مطمئن بود که لبخندی بزند و 

 سری تکان دهد:

 موفق باشین... می دونم هم که مثل هر بار موفق می شین. -

 

تبسمی پر محبت به دوستی چندین ساله یمان روی لبانم 

 نشست.

 نادری واقعا یک دوست و همکار واقعی برایم بود.
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با تشکری اتاقش را ترک کردم و با فکری داغون اول سراغ 

 پرونده رفتم.

 

 دو سه روز خودم را درگیر پرونده کردم.

اما تمام حواسم پی دالرام و گهگاهی تلفن های یواشکی و 

 حرف زدن های قایمکی اش رفت و خوره به جانم انداخت.

کم کم داشت تمرکزم را به هم می ریخت که تصمیم گرفتم 

 قیبش کنم.تع
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 ۴۳پارت#
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 از دیدن کمیل آن هم برای بار دوم کنار دالرام، هنگ کردم!

 قدرت جلو رفتن و کوبیدن در دهانش را نداشتم. 

 آن هم در کافی شاپ بدون این که من بدانم!

 

 یک حس، یک درد عمیق سراسر وجودم را در برگرفت.

 

به اطراف و مردم در حال گذر چشم چرخاندم. برای این که در 

س نگاه ها نباشم، سر خورده و دل شکسته سمت ٔ  تیررا

 ماشینم برگشتم. 
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هر کاری می کردم نمی توانستم باور کنم دالرام این گونه با 

 من بازی کرد.

اما باورش آن هم با دیدن چشم های خودم، زیاد هم سخت 

 نبود.

  

لو بروم و رو دررو دالرام را غافلگیر کنم! یا نمی دانم ج

 صبوری کنم و منتظر پایان این بازی باشم.

یا گردن کمیل را بشکنم و از این بازی که راه انداخته، 

 بیرونش کنم! اصال قید دالرام را بزنم!

دلم برای این فکرم پوزخند زد: مگه می تونی؟ مگه قدرتش و 

 و جون براش جنگیدی؟  داری قید کسی رو بزنی که با دل 
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اما موریانه های سوالی مغزم اجازه نمی دهد به ضربان قلبم 

که پر تپش به قفسه سینه ام می کوبد کاهش دهم. احساس 

می کنم سرم در حال انفجار و گوش هایم در حال سوختن 

 هستند.

 

یعنی واقعا دالرام به خاطر یک کینه این کار را با من با 

 نه واقعا عاشق کمیله!  زندگیش می کنه! یا 

خوب اگه عاشق شده چرا می خواست آبروی خودش و من و 

 ببره... راحت می گفت طالق می خوام!

 

 خودم خودم را قانع کردم:

مگه تو مغزت فرو می رفت! مگه باور می کردی! مگه  -

قبول می کردی! اون گفت؛ گفت نمی خوادتت... تالش کرد! 
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انتقام می گیره... گفت همون تو احمق باور نکردنی... گفت 

طور که زجرش دادی و بی آبروش کردی، بی آبروت می 

 کنه... گفته بود میشکنتت آن هم به هر نحوی شده...

 

کالً هر کدام از این فرضیه ها اعصابم را متشنج کرد و مغز در 

 حال متالشی شدنم را ترکاند، اما به نتیجه ای نرسید.

می توانستم حس درونم را نهی  نه می توانستم باور کنم! نه

 کنم.

 

 با صدای زنگ موبایل، سرم را از روی فرمان برداشتم.

 دیگر به این تماس ها و مزاحمت ها عادت کرده بودم. 

با صبوری طرف مقابل را به حرف می گرفتم و از درون آتش 

 می گرفتم و می سوختم.
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بدون حرف گوشی را کنار گوشم چسباندم و منتظر حرفش 

 م.شد

 

امیر خان... داداش به جان خودم دیگه عادت کردم به   -

 صدات... یه روز نمی شنوم راحت نمی تونم بخوابم.

 

دستی روی صورتم کشیدم. نگاهم به در کافی شاپ با تلخ 

خندی گفتم: منم همین طور... چون می خوام به زودی جلوی 

 هم و رو در روی هم، هم صحبت بشیم...چطوره!...
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قهقه اش گوشی را پر کرد و میان خنده گفت: اعتماد به 

بمیری از اون تو بمیری ها نفست من و کشته امیر... این تو

 نیست... دیگه نمی تونی پیدام کنی... 

 

 متقابال، به زور و برای کش دادن به این مکالمه خندیدم.

 حاال می بینی... اما بد جور صدات برام آشناست... -

 

و گفت: می خوای یه دستی بزنی... ولی این  کمی مکث کرد

بازی ها دیگه کهنه شده امیر خان... پخته تر شدم... راستی تو 

 مراقب زنت باش... به قول بعضی ها نکنه خواجه ای...

 

 با خنده ی بلند تماس را قطع کرد.
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 لحظه ای خشکم زد!

 حرف هایش در مغزم جوالن یافت!

 

 دیگه نمی تونی پیدام کنی. -

 مگه یه بار پیداش کرده بودم!

 

 پخته تر شدم!  -

 کی بود که پخته تر شده!

 

 یه دستی می زنی؟

 من و میشناخت خوب هم میشناخت!
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خواجه... تنها کلمه ی که کامران برای در آوردن حرصم؛ 

 استفاده می کرد!

 اما این امکان نداره غیر ممکنه... کامران!

 غیر ممکنه اون قصاص شد.

 پس کیه... این کیه که من و خوب میشناسم!

چشم می دوزم به در کافی شاپی که قلبم اونجاست و اما قلب 

 اون برای یکی دیگه...

گذر زمان را نمی دانم و فقط نگاهم به جلو و نقطه ای نامعلوم 

 خشک می ماند.  

 

 دالرام و کمیل از کافی شاپ بیرون آمدند.
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 دلم فغان کرد و قلبم ایستاد.

رمان را میان پنجه هایم آن قدر فشردم و دندان هایم را رو ف

 هم سابیدم که نزدیک بود خرد شوند.

 

دالرام با لبخند، دستی برای تاکسی زرد رنگ جلوی کافی 

 شاپ اشاره زد و سوار شد.

 کمیل سمت پیاده رو رفت و قدم زنان به راه افتاد.

 .نمی دانستم چی کار کنم. واقعا عقلم قد نمی کشید

 

 چشمم به بیرون و دور شدن کمیل جواب تلفنم را دادم.

 

 بله بفرمایید؟ -
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 سالم جانب سرهنگ خسته نباشین؟ -

 

آهی که از اعماق وجودم بلند شد را با به هم دوختن لبهام در 

 داخل سینه ام مدفون کردم و جواب سالم نادری را دادم.

 سالم ممنون تو هم خسته نباشی... چه خبر؟ -

 

 حنم به حال درونم پی برد.از ل

چون هر ثانیه مکالمه ام را شنود می کرد و خوب می دانست 

 درد درونم و آتش قلبم به وسعت کل دنیاست.
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نگران و ناراحت گفت: امیر علی امروز خروجی تهران ردش و 

زدیم. بچه هایی که به اونجا نزدیک بودن فرستادیم دنبال 

 شهر داری انداختند. سوژه... گوشی رو داخل سطل زباله 

دارن میارن برای انگشت نگاری اما مطمئنم هیچ اثر انگشتی 

پیدا نمی کنیم. خودشم درست منطقه ای ایستاده و حرف زده 

 که چند کیلومتر اطرافش هم هیچ گونه دوربینی نیست...
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 ۴۴پارت#

 

 

 

دست به دست نفسم را پر صدا بیرون فرستادم و گوشی را 

 کردم.
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با صدای دورگه ای که سنگین از گلویم بیرون می آمد گفتم: 

محمود یکیه که تو اون ماموریت کنارم بوده... یکی هست که 

کامال من و میشناسه... اما هر چی فکر می کنم یادم نمی 

 افته!

 

مطمئن گفت: اگه میان اون باند بود یکی یکی پرونده ها رو 

 داش می کنم.بیرون می کشم و پی

 

پشت خطی آمد و قبل این که من حرفی بزنم محمود گفت: 

 امیر علی خودشه... جواب بده...
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تو این چند روز فهمیده بودیم مزاحم تلفنی که مکالمه اش با 

من طوالنی می شود یک نفره، اما پیام های و تماس های بی 

 .پاسخ، شخص دیگه ای که مسیرش تغییر می کند

 .الوووووو.. -

 

 سالم داداش بی معرفت خودم... -

 

از صدای فاطمه پشت خط، شوکه شده موبایل را جلوی 

 چشمانم گرفتم!

 این که شماره ی فاطمه نبود؟

ابروهای گره خورده ام بیشتر به هم نزدیک شد و سریع 

گوشی را کنار گوشم بردم و نگاهم به جلو و بیرون؛ بدون این 
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 فاطمه شماره ی کیه!.. -را بدهم پرسیدم: که جواب سالمش 

 کجایی؟...

 

گله مند گفت: داداش بازم شمع پلیسیت به کار افتاد! سالمم 

 جواب نداشت؟..

 

 سرم را به طرفین چرخاندم.

از شنیدن صدای بوق ماشینی که از پشت تلفن آمد، نفسم را 

 پر استرس بیرون فرستادم!

 علیک سالم. این خط کیه؟-
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د و میان خنده گفت: ول کن که نیستی آق پلیسه... پوفی کشی

 خط دوستمه گوشیم و تو خونه جا گذاشتم.

 

 چون مغزم پر از چراهاست، با این حرفش بیشتر نگران شدم.

 دوستت... کدوم دوستت! تو االن کجایی؟.. -

 

 شاکی شد.

داداشه من و باش... زنگ زدم حالت و بپرسم... دلم  ای بابا.. -

 ره شده...برات یه ذ

 

از دلهره ای که بیخ گلویم جا خشک کرد عصبی صدایش 

 زدم.
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 فاطمه... -

 

مکثی کرد و با لحن آرام و دلخوری گفت: داداش دانشگاه 

بودم، چون پام شکسته زحمتم افتاد گردن مریال جان  و 

خواست من و برسونه خونه... داشتم ازت تعریف می کردم که 

 ریال زنگ زدم.دلم برات تنگ شد و با گوشی م

 

صدای دختری از پشت خط، حواس ششگانه ام را به خودش 

 جلب کرد.

 نه عزیزم رفیق خاص منی... این چه حرفیه... -

 

 داشت به حرف فاطمه تعارف می کرد. 
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داداش اگه کاری نداری میرم خونه تماس می گیرم حرف  -

 می زنیم؟

 

 تازه دوهزاریم افتاد که فاطمه گفت پام شکسته! 

دستم را از فرمان رها کرده مضطرب پرسیدم: فاطمه تو چت 

 شده! کجات شکسته!

 

هیچی. نگران نشو... چند روز پیش افتادم تو جوب پام  -

 االن خیلی بهترم! شکست...

 

 اصال زبانم بند آمده بود و نمی دونستم چی بگم و چی بپرسم!
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 مراقب خودت باش فاطمه زود برو خونه زنگ می زنم. -

 

 می گفت و زود قطع کرد.چش

 

 منتظر محمود نشدم و فوراً شمارش را گرفتم.

 محمود... -

 

سوالم را نپرسیده گفت: با دانشگاه تبریز هماهنگ کردم نیم 

 ساعته جوابش و براتون می رسونم نگران نباشین...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
476 

 

ممنونم محمود.. خیلی اعصابم بهم ریخته، نمی دونم چی  -

ا، نمی تونم خوب متمرکز شم و به چیه... اصال نمی دونم چر

 !فکر کنم

 

امیر علی اونا هم قصدشون بهم ریختن توعه.... دست رو  -

. نباید اجازه بدی به خانوادت گذاشتن که نتونی تمرکز کنی..

 خواستشون برسن...

 

 چشمانم را محکم مالیدم و نفسم را پر درد بیرون فرستادم.

 

 ش در گوشی پیچید.قبل این که خداحافظی کنم دوباره صدای

راستی پدر خانمت و دلواپس کردی امروز سراغت و می  -

 گرفت.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
477 

 

 

آه از نهادم برخاست. هنوز دلم نمی خواست پدر دالرام چیزی 

از این مزاحمت ها بفهمد! دلم می خواست خودم این مشکل 

 را حل کنم. چون پای غرورم و دالرام وسط بود .

 

محمود فعال از این تماس ها چیزی به کسی نگو، می خوام  -

 خودم حلش کنم.

 امشب می رم خونشون، دیدنش...

 

 باشه نگران نباش. کسی چیزی نمی فهمه. -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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محمود درک باالیی داشت می فهمید چه قدر من به غرورم و 

 ناموسم حساسم.

 

 خداحافظی کردم و استارت زدم.

 

ا نگاه کردم تا نیم ساعت که تا پارکینگ چند بار ساعت ر

هزاران فکر و خیال ناجور وجودم را در بر گرفته بود به پایان 

 برسد و من بتوانم با خانه تماس بگیرم.

 ماشین را خاموش کردم و پیاده نشدم.

باید از صحت و سالمتی خانواده ای که وجودم به وجودشان 

 بند بود اطمینان حاصل می کردم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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تم. سومین بوق و چهارمین بوق، نا امید شماره منزل را گرف

دستم روی صفحه ی موبایل لغزید تا تماس را قطع کنم که 

 صدای مادرم، امیدم، همه کسم، در گوشی پیچید.

 الو... -

گوشی را دوباره کنار گوشم گذاشتم و لبخندی روی لبانم 

 نشاندم.

 سالم حاج خانم...خوبی.... -

 

 لحنش شاد شد.

دوالنیم... سن نجورسن؟ نوه ام  علیک سالم باشوا-

 نجوردی؟... گلینیم یاخجیدی...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 لبخند دندان نمایی زدم.

آخ چه قدر دلم برای لهجه مون تنگ شده بود. برای دستای 

چروکیده ی مادری که همیشه ی خدا دلنگران تک تکمون 

 بود.

تند تند و خوشحال حال نوه و عروسش را پرسید و با مهربانی 

 م را آرام کرد.اش دل نا آرام

 ما خوبیم شما چی کار می کنین؟ حاجی خوبه...  -

 

 شکر السون ُاغلوم...  -

 

 شکر می کند و من بیشتر دلم برای دیدنش ضعیف می رود.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 مامان فاطمه کجاست؟ پایش چرا شکسته؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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  ۴۵پارت# 

 

گفت؟ گفته آهی پر صدا کشید و گفت: ورپریده آخرش بهت 

 بودم بی خودی نگرانت نکنه!

 

. تاکید وار گفتم: حاج خانم مگه پس نگرانی ام دلیل داشت

نسپردم هر چیزی پیش اومد من و در جریان بزارین... چه 

 نگران بشم چه نشم فوق فوقش پا میشم میام تبریز...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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آخه پسرم تو هم زندگی داری زن و بچه داری دلم نمی یاد  -

 زابرات کنم.

 

 در و باز مردم و پیاده شدم.

مادر من این چه حرفیه... این طوری که من بیشتر نگران  -

 میشم.

 

خدا حاجتی و حفظ کنه. تا حاجیت هست و امین هست، تو  -

  نمی خواد نگران باشی..

 

 قفل مرکزی ماشین و زدم و سمت آسانسور راه افتادم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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حاال فاطمه بر منکرش لعنت حاج خانم حاجی بزگ ماست... 

 پاش چرا شکسته...

 

نوچ نوچ کرد و گفت: چی بگم... دختره بی حواس موقع 

برگشتن از کالس، افتاده بود جوب... بردیم شکسته بندی 

پاش و بستن. االن هم خیلی خوبه، رفته دانشگاه... دیگه کم 

 کم پیداش میشه...

 

 دکمه ی آسانسور را فشردم و منتظر پایین آمدنش ایستادم.

مامان فاطمه برگشت بگین باهام تماس بگیره! می خوام  -

 حالش بپرسم...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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باشه دورت بگردم تو هم به زنت سالم برسون و صورت  -

 ماه نوه ی خوشگلم و ببوس... 

 

 در آسانسور باز شد و داخل رفتم.

 قربونت برم... شمام سالم برسونین...

 

 سالمت باشین خدا پشت و پناهتون... -

 

روزها محتاج این دعا بود. دعای مادری که اگر چه قدر این 

 نبود هیچ بودم و به اینجا نمی رسیدم.

 

 آسانسور متوقف شد و بیرون رفتم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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مان برمی با هر قدمی که در کریدور به سمت در واحد خانه

 داشتم نفسم تندتر می شد!

 

یاد آور دیدار دالرام با کمیل، شادی حرف زدنم با مادرم را 

 را دوباره مهمان قلبم کرد. پراند و درد

 

لحظه ای پشت در ایستادم و پلک روی هم فشردم تا رفتارم 

 عادی شود و ریلکس وارد خانه شوم!

 

از درون داغون بودم و در حال انفجار، اما نمی توانستم تا به 

 واقعیت نزدیک نشده، چیزی از دالرام بپرسم.

انش را قدرتش را نداشتم. قدرت شکستن آن هم مقابل چشم 

 نداشتم!



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 کلید را روی در چرخاندم و وارد خانه شدم.

 بزاق دهانم را فرو خوردم و خواستم لحنم هم عادی شود

 دالرام.... -

 

 صداش از آشپزخانه آمد. 

 جانم.... -

 

جانم هایش دیگر دلم را به جای لرزاندن متوقف می کرد و 

 نفسم را بند می آورد.

 نزدیک در آشپزخانه شدم. 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 داشت برنج را آب کشی می کرد.

 حسین از دیدنم خنده کنان روروئکش را سمتم حرکت داد.

 

برای دزدیدن نگاه خسته ام از چشمان تیز بین دالرام که هنوز 

مشغول آشپزی بود، خم شدم و شیرینی زندگی ام را بغل 

 کشیدم.

 

 بیا بغلم ببینم شیر پسر خودم... -

 

قابلمه را روی اجاق برمی  دالرام همان طور که با دستگیره

گرداند نگاه گذارایی لبخند به لب به من انداخت و گفت: 

 خسته نباشی آقا... زود برگشتی!...



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 همان طور که سمت هال برمی گشتم سوالش را جواب دادم.

 کار زیادی نداشتم. -

 

بوسه ای روی گونه ی حسین که بغلم می خندید و بال بال 

 وانه شدم.می زد کاشتم و سمت مبل ر

 

 تا خواستم بنشینم موبایل دالرام را روی میز دیدم.

 

 نگاهم سمت آشپزخانه چرخید.

 دالرام هنوز با عجله مشغول آشپزی بود.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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در طی این یک سال تا به حال یواشکی و دزدکی موبایلش را 

برنداشته بودم اما امروز با تمام این یک سال و این ماه ها 

آرام شدن این خوره ی افتاده به جانم باید فرق داشت و برای 

 یه سری به گوشیش می زدم.

 

 موبایل را برداشتم و سمت اتاق روانه شدم.

 

حسین در تالش گرفتن گوشی از دستم، مدام خودش را به 

 جلو می انداخت و جیغ جیغ می کرد.

 

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 ۴۶پارت#

 

 

 دکمه ی روشنش را فشردم.

 

نداختم... برای رفتن به مخاطب ها و نگاهی به سمت در ا

 مدیر برنامه ها انگشتم روی صفحه نمایش گر لغزید.

 

دلم نمی خواست دالرام بفهمد یواشکی دست به گوشی اش 

 زده ام!

رمزی که برای گوشی اش گذاشته بود، انگشتم را روی 

 صفحه لمس کرد!



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 نگاه حیرانم روی صفحه خشک ماند!

دالرام روی گوشی اش رمز گذاشته! چرا! چه لزومی داشت 

 بعد این همه مدت برای گوشی اش رمز بگذارد!

 

 امیر جان... کجا رفتین شماها... -

 

 سریع گوشی را روی تخت انداختم و سمت در چرخیدم.

اصال دلم نمی خواست تا مطمئن نشدم چیزی بفهمد و انکار 

 کند.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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ه در ایستاد و گفت: شما پدر و پسر با لبخند پر محبتی تو درگا 

 اینجایین؟...

 

هر کاری کردم نتوانستم برای ظاهر سازی هم که شده، 

 لبخندی بزنم.

 

 جلوتر رفتم و حسین را بغلش دادم.

 بگیرش من لباس عوض کنم. -

 

 لبخندش محو شد و بهت زده حسین را بغل کشید! 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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همان طور برای اینکه رفتارم زیاد متعجب و کنجکاوش نکند، 

که برمی گردم و دکمه های پیراهن را باز می کنم گفتم: 

امروز زنگ زدم خونه... فاطمه پاش شکسته بود، خیلی ناراحت 

 شدم.

 

با خنده ای که کرد این بار من بودم که بهت زده سمتش 

 چرخیدم:

 حاال فکر کردم باز چی شده...

 

گفت باز...  باز!... مگه چندین بار این اتفاق افتاده بود که می

چه حس کرده بود که این گونه حرف می زد و می گفت باز... 

 مگه من در عادی بودن رفتا رم تالش نکرده بودم!

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 جلوتر آمد.

حسین که چشمش هنوز روی گوشی دالرام بود، آنقدر خودش 

را در بغل دالرام به جلو انداخت که دالرام خم شد و حسین را 

 روی تخت گذاشت.

 

مقابل چشمان شوک زده ام ایستاد و گفت: نگران نباش چیز 

 مهمی نبود یه شکستگی، که مصلحت خدا بوده...

 

 چیزی از حرف هایش نمی فهمم.

 انگار خودش هم فهمید و بلندتر قهقهه زد.

 امیر تعجب که می کنی خنده دار می شی... -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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دندان هایم را روی هم سابیدم و مشغول عوض کردن لباسم 

 .شدم

سنگینی نگاه حیرت زده اش را از رفتار غیر عادی ام حس می 

 کردم. اما چیزی نگفتم.

 

 امیر ناراحت شدی!... -

 

تمام حاالتم را ازبر بود. اصال نمی توانستم ناراحتی ام را 

 مخفی کنم.

 وقتی جوابی از طرفم نشنید گفت:

 امیر تو چند وقتیه یه جوری!... -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 برای عوض کردن بحث پرسیدم:

 تو از کجا فهمیدی پاش شکسته؟... -

 

انگار توانستم حواسش را معطوف حرف های متفرقه غیر از 

 احوال خودم کنم.

 

خوب روزی یه بار با شوهر خواهر گرام حرف نزنم که روزم  -

 شب نمی شه...

 

بلوز یقه گرد سفید آستین کوتاهم را تن کشیدم و شلوار راحتی 

 ام را پام کردم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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خواهر شوهرت نگفت حواسش کجا بوده و چرا حاال این  -

 پاش شکسته؟...

 

حسین را بغل کشید. گوشی اش را از دست حسین که بالخره 

به مراد دلش رسیده بود و برداشته بود و می خواست دهانش 

 ببرد، گرفت و گفت: بده ببینم وروجک... 

 

زرد رنگش با کمی مکث گوشی را داخل جیب شلوار کتان 

گذاشت و همان طور که حسین را بغل می کرد گفت:  بیا 

بغلم ببینم عشق مامان.... اصال موبایل من اینجا چیکار می 

 کنه!...

 

 بی تفاوت برگشتم سمت در!



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 نگفتی چرا پاش شکسته؟.. -

 

 پشت سرم آمد.

 مگه خودش بهت نگفت!... می گفتی باهاش حرف زدی... -

 

 سمت سرویس رفتم.برای شستن دستانم به 

 زیاد نتونستم باهاش حرف بزنم. بیرون بود... -

 

 برای این که صدایش را بشنوم بلندتر داد زد.

هیچی دیگه... مردم با ماشین تصادف می کنن... خواهر  -

 شما، با انسان تصادف کرده...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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پشت بندش بلند خندید و این بار، با لحن آرام تری گفت: آن 

 هم چه انسانی...

 

ز حرف آخرش متعجب در آینه روشویی به خودم نگاه کردم ا

 اما نتوانستم حرفش را برای خودم، خرده کنم!

 

مایع دستشویی را داخل مشتم ریختم و دستانم را به هم 

 مالیدم.

 یعنی چی... درست و حسابی بگین ببینم چی شده... -

 

 متقابال مثل من داد زد

 خوب بیا بیرون بگم...



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
502 

 

 

 ه صورتم زدم و شیر آب را بستم.چند مشتی آب ب

حوله ی آبی رنگ خودم را برداشتم و همان طور که صورتم را 

 می خشکاندم بیرون رفتم.

 

با صدای در دالرام حسین بغلش سمت در رفت و از چشمی 

 به شخص پشت در نگاهی انداخت.

 

از فکر این که دوباره این دختره ی فضول همسایه ست فکم 

 منقبض شد.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
503 

 

اما در کمال ناباوری دالرام سمت من برگشت و گفت: 

 بابامه....

 

یک لحظه احساس کردم زیر پایم خالی شد. اصال دوست 

 نداشتم جلوی دالرام چیزی از مزاحم تلفنی گفته شود.

 

 دالرام با لبخندی توام با تعجب در را برای پدرش گشود.

 سالم بابا... چه عجب؟... -

 

 اخل خانه گذاشت.یااهلل گفت و قدم به د

سالم دختر گلم... عجب به جمالت... گفتم شما نمیاییم من  -

 بیام...



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
504 

 

 

 هنوز مرا که وسط هال ایستاده بودم نمی دید.

 دستانش را برای گرفتن حسین از بغل دالرام باز کرد.

 بده ببینم نوه ی پهلونم چیکار می کنه... -

 

 تر رفتم.حوله را روی مبل پرت کردم و برای عرض ادب جلو

 سالم.... خیلی خیلی خوش اومدین. -

 

با شنیدن صدایم حسین بغلش سمت من چرخید و دستش را 

 داخل دست دراز شده ام گذاشت.

 کم پیدایی... علیک سالم آقا داماد.. -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 ۴۷پارت#

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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دالرام لبخند تصنعی و نگاهی که مضطرب شد و سمت 

چرخید، باعث شد فشار کوچکی به دستم وارد کند و مرا از 

 دلهره نجات دهد.

 

دلم نمی خواست دالرام از مزاحم تلفنی با خبر شود. بیشتر 

خودم را امیدوار می کردم که این حرف ها دروغ باشد. با این 

که به چشم خود دیده بودم اما عشقم وادارم می کرد گزینه ی 

ای مثل دروغ و سوء تفاهم را جایگزین امیدوار. کننده 

 فکرهای منفی ام کنم تا بتوانم صبوری کنم.

 

 دالرام حسین را از بغل پدرش گرفت.

 بابا، مامان کجاست؟... پس چرا نیومد؟. -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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پدر جان لبخندی زد و همان طور که دستی به محاسنش که 

تارهای سفید داخلشان بیش از بیش سفیدتر شده بود؛ کشید و 

 لبخندی گفت: شیرین اومده...با 

 

 دالرام ذوق زده حسین را بغل من پرت کرد

 جان من... راستی می گی بابا؟ کی اومده! -

 

 پدر جان لبخند بر لب تسبحش را چرخاند و سمت مبل رفت.

.. االن هم دارن برای خان جانت بی بال... صبح رسیده -

 داداشت نقشه می کشن...

 

 کوبید.دالرام دستانش را به هم 
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 آخ جون... پس جای من نمی زارم خالی بمونه... -

 

 سمت اتاق روانه شد که شوک زده صداش زدم.

 دالرام!... -

 

 پدر جان با خنده دست روی بازویم گذاشت.

 چیه بزار بره... -

 

لحنش طوری بود که سکوت کنم و از درون دلهره به جانم 

 باافتد.
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پس دلش می خواست تنها باشیم که این وقت روز آمده است 

و از قصد خواهرش را به دالرام گفت تا دالرام را راهی خانه 

 شان کند!

 

دالرام به دقیقه نکشیده ساک حسین دستش حاظر آماده از 

 اتاق خارج شد.

شما داماد و پدر زن که همیشه خدا صحبت هاتون کاریه....  -

 دو دل کنین. پس راحت بشینین و در

 

 پدرجان سری تکان داد و روی مبل نشست.

دالرام سوشرت توسی رنگ حسین را تنش کرد و  رو به من 

 گفت:

 امیرعلی غذای بابا رو زیاد چرب نکشی...
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 سرم را به طرفین تکان دادم و چشمی گفتم.

 

 با چرب زبانی سمت پدرش برگشت

 ه....... با اجازبابا جونم، خونه خودته راحت باش -

 

 قهقهه ی پدر جان بلند شد.

 ای بال... برو به سالمت... -

 

دالرام چشمکی حواله ام کرد و با یک خداحافظی خانه را 

 ترک کرد.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
511 

 

ماندم این دختر، بالی جان من که هر روز بیشتر از دیروز دلم 

را این گونه به تالطم می اندازد، چگونه می تواند چنین کاری 

 با من کند.

 

ودت و درگیر نکن... این دل بزرگ و بچه گانه ی زیاد خ -

دالرام فقط یک نعمته بزرگه... سعی کن همیشه درکش 

 کنی...

 

 سمت پدر جان برگشتم و به زور لبخندی زدم.

 اما تلخی اش فقط در دلم نشست.

پس چرا من و درک نمی کرد. چرا سعی داشت خردم کنه... 

 آن هم با کمیلی که خواستگارش بود.
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 وارد آشپزخانه شدم تا زیر برنج را خاموش کنم.

 

امیر علی من زود می رم و نهار هم نمی مونم... یه موردی  -

 هست که باید بدونی...

 

 پایم جلوی آشپزخانه متوقف شد.
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 ۴۸پارت#

 

 دالرام
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 داخل آسانسور شدم و دکمه ی پارکنیگ را فشردم.

 با بسته شدن در آسانسور، خنده از لبانم پر کشید.

 

 بعد این چند روز بابا چرا این گونه خانه ی ما آمده بود! -

 

چه مشکلی پیش اومده! چرا آشکارا مرا از سرشان باز کرد! چه 

 موضوعی می تونست باشه که بابا رو به خونه ی ما بکشونه!

 

ال که داشتم دم عمیقی کشیدم و یاد چند روز پیش، با آن ح

 دیوانه می شدم؛ برایم تداعی شد.
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چه قدر آن روز قلبم در اوج انفجار بود. از فکر این که امیر 

علی دست کسی را به غیر از من لمس کرده باشد؛ مردم و 

 زنده شدم.

 به نیت برداشتن موبایلم آمدم و گیر امیر علی افتادم.

 

 گیر صداقت و حقیقت چشمانش....

ا قرص کرد. باورش کرده بودم اما بیشتر حرف هایش دلم ر

 برایم ثابت شد، عشقش نسبت به من، به پسرش...

 

حسین را روی صندلی مخصوصش گذاشتم و کمربند ایمنی 

 اش را بستم. 

 بوسه ای روی گونه ی تپل و خندانش کاشتم و در را بستم.
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 امید زندگی من، دلیل آرامشم تنها امیر علی و حسینم است.

 

دم و به اخالق تغییر کرده ی امیر علی که داشت استارت ز

 قلبم را به درد می آورد؛ نگریستم!

 

مسبب سلب آرامش زندگی ام سها نبود. سها تنها بهانه ی 

 امیر علی شده بود تا از جواب دادن طفره رود.

تا صبح نخوابیدن هایش، گه گاهی آمدن بوی سیگار از لباس 

ما نمی دانستم چگونه دلیل هایش؛ واقعا دیوانه ام می کرد. ا

 رفتارش را بپرسم!

 

با صدای زنگ موبایل سرعتم را کم کردم و پشت چراغ قرمز 

 توقف کردم.
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از دیدن شماره کمیل لبخند روی لبانم آمد و دکمه ی اتصال 

 هندز فری را زدم.

 سالم آقا کمیل. خوب هستین؟ -

 

خوب خنده ای کوتاهی کرد و گفت: علیک سالم. شمام 

 هستین؟ چه خبر!

 

 و ماشین عقبی انداختم.نگاه گذرایی به بیرون 

 ممنونم. هنوز هیچی...  -

 

 یعنی نتونستی کاری کنی... -
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 نه بابا... شما هم من و سوپر من، فرض کردیم ها... -

 

 خنده ی بلندش در گوشی پیچد.

 

 ثانیه های پایانی چراغ قرمز را که دیدم میان خنده اش پریدم.

راستی پشت فرمونم... االن هم چراغ سبز میشه... کار  -

 مهمی داشتی؟..

 

خنده اش را خورد و با ته مانده ی خنده اش گفت: می 

 خواستم ببینمت.
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 چراغ سبز شد و دنده را عوض کردم و آرام به راه افتادم.

 مشکلی پیش اومده... -

 

 نه چه مشکلی... فقط یه خواهشی داشتم! -

 

کردم و گفتم: اما شرمنده امروز عمم اومده... با زبان لب تر 

 می رم خونه مامانم... 

 

 خنده ی کوتاهی کرد.

 دشمنت شرمنده... این چه حرفیه... سالم برسون. -

 

 ممنونم. سالمت باشین. -
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 .خدانگهدار -

 

هندزفری را از گوشم کشیدم و از آینه نگاهی به حسین 

 انداختم.

 

 وای قربونش برم خوابش برده بود.

 نمی دونم این همه خواب آلو بودنش به کی رفته آخه...

 امیر علی! اون که خواب ندارن بیچاره.

 

با فکری  سریع شماره ی موبایل مامان را گرفتم و هندزفری 

 را روی گوشم گذاشتم.
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 دومین بوق جواب داد.

 الووو -

 

یا دم در! حسین مامان مراقب باش عمه شیرن نفهمه. ب -

 ماشین خوابش برده االن می رسم.

 

 مامان پشت تلفن نچ نچی کرد و گوشی را قطع کرد.

 

 لبخند زنان به راهم ادامه دادم. 

طفلکی به دیوانه بازی هایم عادت کرده بود و همیشه هم 

 سرزنشم می کرد.

 می گفت کی میخوای بزرگ شی؟ خانم شی! 
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 . چون من خانم نمی شوم!منم با خنده می گفتم: هیچ وقت..

چشم غره ای می رفت که منم نمایشی با زویی بیرون می 

 کشیدم و می گفتم:  من مَردم...مرد...
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 ۴۹پارت#

 

جلوی در روی ترمز زدم که مامان چادر به سر با ابروهای گره 

 خورده از در بیرون آمد.

 در را باز کردم و زود پایین پریدم.

 

تو هیچ وقت نمی تونی مثل آدم بیای بری... مردم هم  -

 دختر دارن منم دارم... آخه...



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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بدو بدو راهی خانه شدم و اصال ناایستادم تا توپ و تشر مامان 

 را بشنوم.

 

به در ورودی که نزدیک شدم، ایستادم و دست روی قلبم 

 گذاشتم تا نفس هایم را منظم کنم.

و الی در را گشودم و داخل چند دم و بازدم آرام کشیدم 

 پذیرایی شدم.

 

 پاورچین پاورچین جلو رفتم و در کل خانه چشم چرخاندم.

 وا پس عمه کو!... -
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 به آشپزخانه نگاهی انداختم.

 نه انگار نبود.

 

 از اتاق آرمان صداهایی آمد.

 پس پیش آرمانه!...

 

 چی کنم و چیکار کنم!

قبل سر رسیدن مامان که می دانستم مانع شوخی های خاله 

خرسی ام می شد، تنگ آب را از روی میز برداشتم . سمت 

 اتاق آرمان روانه شدم.

 

 آرام از الی در داخل اتاق سرک کشیدم.
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عمه لبخند زنان جلوی پنجره ایستاده بود و دستانش را برای 

 بغل کردنم باز کرد.

 دالرام ... -

 

ش آن قدر ذوق زده شدم که آرمان عوضی و تنگ آب از دیدن

 دستم یادم رفت.

 

 در را هول دادم تا بغلش پر بکشم.

لیز خوردنم روی پارکت و خالی شدن آب کفی روی سرم به 

 ثانیه نکشید. 
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بدبختی اینجا بود که دسته ی تنگ انگشتم را شکست و کل 

 آب تنگ هم روی خودم خالی شد.

 

پشت در بیرون آمد آتشم زد! دلم می قهقه ی آرمان که از 

 خواست بلند شوم و گردنش را بشکنم.

 

داشت گریه ام می گرفت که با دیدن کیانا پشت سر آرمان به 

 سکسه افتادم!

 

 عمه شیرین همان طور که قهقه می زد بهم نزدیک شد.

 دورت بگردم... دست باالی دست بسیار است... طوریت شد. -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 از فرط خنده قرمز شده بود؛ بودم!هنوز مبهوت کیانا که 

 

 این اینجا چی کار می کرد! اونم کنار آرمان!
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 ۵۰پارت#

 

داشت از سر و صورتم آب کف چکه می کرد اما من روی 

 صورت کیانا مسن مانده بودم.

 عمه شیرین بازویم را چسبید و با خنده بلندم کرد.

 پاشو فضول خانم.... بعدا متوجه میشی.. -
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با آخ  آخ بلند شدم... آرمان هم دستش و می بریدی خبر دار 

نمی شد قاه قاه می خندید و دستانش را روی زانوهایش می 

 کوبید..

 عمه مرا داخل همان بهت داخل حمام هول داد.

با خنده تمسخر گفت: دورت بگردم بد جور خوردی... برو آب 

 کن رو سرت هوشت بیاد سر جات. گرم باز

 

 عمه هم دستم انداخته بود وبه ریش نداشته ام می خندید

 به ناچار تمام لباس هایم را از تنم کندم و زیر دوش ایستادم 

 انگشتم داشت ذوق ذوق می کرد.

 با صدای مامان کف چشمانم را گرفتم و 

 جواب دادم.
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 بله-

این چه شوخب های لباسات و گذاشتم اینجا... من نمی دونم 

 مسخره ای که می کنین آخه...

 

بلند داد زدم: از دردونه ت بپرس... مگه نیام بیرون... کچلش 

 می کنم که بمونه رو دستت... منم کیف کنم.

 

متقابال با صدای بلند گفت: خودت یادش دادی... وگرنه پسرم 

 آقاست...

 

 جیغ زدم.

 آقاییش بخوره فرق سر من... می دونم باهاش چیکار کنم -
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 مامان توام با خنده گفت:

حاال هم زود باش بیا بیرون... مگه چند هفته ست حموم 

 نرفتی... امیر علی چهار بار زنگ زده...

 

خندم گرفت طفلی نمی دونست صبح حموم بودم. اما وسواس 

خودم و خوب می داشتم و هر چند بار هم حموم می رفتم باید 

 شستم.

 

زنگ زدن امیر آن هم چها بار دل نگرانم کرد و دستانم روی 

 موهام خشک شد.
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 نکنه باز هم به شک کنه! این رفتار اخیرش  دیونم کرده بود.

 

زیر دوش آب ایستادم یاد روزی افتادم که جلوی صدرا و نفس 

 بهم بی احترامی کرد.

ش ناراحت شوم، از وضع اما بیشتر از این که از بی احترامی ا

 آشفته اش قلبم گرفت.

 حوله را روی موهایم بستم و آرام از حمام بیرون اومدم.

 دیگه می ترسیدم دوباره گیر نقشه ی آرمان باافتم

نه انگار خبری نبود. سریع بدون اینکه پایین بروم، سمت تلفن 

 رفتم.

 

 با اولین بوق جواب داد.
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 الو..

 

 . زنگ ز....سالم جون جونی خودم... -

 

 مجال نداد حرفم تمام شود.

دالرام معلومه چه غلطی می کنی... تو که صبح حموم  -

 بودی... بچه کجاست!

 

الل شدم! نفسم رفت! دستم خشم شد و از روی حوله سرم 

 که داشتم موهایم را خشم می کردم افتاد
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 ۵۱پارت#
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صدای بلند و مواخذه گرش هم باعث نشد بتوانم لب از لب باز 

 کنم.

 دالرام... با توام ... مگه کری... -

 

 نه امکان نداشت!

این لحن، این صدا، این توبیخ و توهین ها نمی توانست کار 

 امیر من باشد.

 دالرام... -

عربده اش انگشتانم را بی حس، قدرت استحکام بازویم را 

 .ز بین انگشتانم روی زمین افتادکاست و تلفن ا
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عقب عقب رفتم و روی تختم که یک سال پیش مامن 

 آرامشم و فکرهای شبانه ی عاشقانه ام بود، افتادم.

 

 گوش هایم آژیر می کشیدن کل وجودم لمس شده بود.

دستی روی شانه ام نشست و با تکان مرا از بهت حرف های 

 امیر علی بیرون کشید.

 دالرام... چی شده؟ ... رنگت چرا پریده! -

عمه شیرین حیران کنارم نشست و دستم را داخل دستش 

 گرفت.

 یخ زدی دختر!... چته... آخه!

 

 احساس سرما نمی کردم اما می لرزیدم.
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 ترس در نی نی چشمان عمه نشست.

 فشارت افتاده... یه چیزی بگو دالرام داری می ترسونیم....

 نیم خیز شد.

 ر زندادش و صدا کنم.بزا

دستم را روی دستش گذاشتم و سری به عالمت نهی تکان 

 دادم.

دلم نمی خواست مامان چیزی بفهمد. باید این موضوع را 

 خودم حل می کردم. 

 عمه دوباره روی تخت نشست و نگاه به چشمانم دوخت.

 لحظه ای فکرم سمت کمیل و دیدار پنهانی ام کشده شد.

 ی من و دیده و بهم شک کرده؟خدایا نکنه امیر عل
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 دالرام..

 عمه تکانم داد که رشته ی افکارم از هم گسیخت.

عمه دلم می خواست... امروز فقط به خاطر اومدنت... خوش  -

 بگذرونیم... اما االن دارم خفه میشم....

بغض نشسته در راه گلویم صدایم را خفه و کلماتم را بریده 

 گ نگاه عمه را نگران تر...بریده از گلویم خارج کرد و رن

 

 اینبار واقعا داری من و می ترسونی...

 

 قطره اشکی زور زد و از گوشه ی چشمم بیرون چکید.

 خیلی تالش کردم گریه نکنم.

 صدای در باعث شد بلند شوم و اشکم را پس بزنم.
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 جان من کسی چیزی نفهمه بلند شو بریم بیرون.

 

 پچ پچ آرامم را عمه شنید، اما میان هیاهوی آرمان گم شد.

 

موش موشی... خاله سوسکه...  کجایی... نکنه ترسیدی و تو 

 سوراخ قایم شدی.

سمت کمد راهی شدم تا آرمان از صورتم پی به حال درونم 

 نبرد.

چقدر امروز آرمان شاد بود برعکس تمام روزها که همیشه من 

 ن پکر.پر انرژی بودم و اراما
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در کمد را باز کردم و بی اعتنا به آرمان مانتوی سرمه ای 

 رنگ ساده ام را بیرون کشیدم.

 همیشه چند دست لباس تو کمد داشتم برای چنین مواقعی...

لحظه ای صدایش قطع شد. اما صدای زنگ موبایلم هم 

صدای آرمان را بلند کرد هم متن مثل سکته زده ها سمت 

 آرمان چرخیدم.

 

 ان بهت زده قدمی جلو آمد .آرم

 بیا خودت جواب بده شوهرته.

تا این حرف را بزند خنده از لبانم پر کشید و ابروهایش به هم 

 نزدیک شد.

دستم را جلو بردم برای گرفتن گوشی که لرزش دستم بیشتر 

 شک به دل آرمان انداخت.
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 چی شده... چرا می لرزی.

 

 عمه به دادم رسید.

ده بک. سرما خورده... اینم شوخی می خواستی چی بشه گن

 بود که کردی.

 

حواس و نگاه آرمان سمت عمه رفت و توانستم با عجله دکمه 

 ی قطع را بزنم و داخل جیبم بیندازم.

عمه جان دست پرورده ی همین استادم نوش جونش خودش 

 با دل و جون بهم آموخته...
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عمه خنده ای کرد  که مصنوعی بودنش را با دل و جان 

 همیدم، با مشت کم جانی روی شکم آرمان کوبید.ف

 ای ناقال...

 

 باید زود می رفتم بیرون و به امیر زنگ می زدم

 

 دلم نمی خواست جلوی آرمان حرف بزنم 

 

برای این که دوباره به خانه زنگ نزند با عجله شالم را روی 

 موهایم انداختم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
544 

 

کرده... که اصال حاال کجا می ره این خال گزی... نکنه قهر 

 باور نمی کنم!

 

بی اهمیت به حرف آرمان از اتاق بیرون زدم. بزار فکر کند 

 نمایشی قهر کردم.

 

شکر که مامان سر راهم قرار نگرفت از کیانا هم خبری نبود 

 راحت بدون هیچ سوال و جوابی بیرون رفتم.

 گوشی داخل جیبم لغزید.

 بی معطلی جواب دادم.

 

 تو!... امیر علی چت شده -
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 فریادش باعث شد گوشی را از گوشم فاصله دهم.

 من... من چم شده یا تو که نمی دونم چه مرگته.... -

 

 بغضم شکست.

دختری ضعیف نبودم، اما مقابل امیر علی کم می آوردم و نمی 

 توانستم مغرور باشم.

 

 مگه چیکار کردم! -

 صدای بغض دار و گریانم هم نتوانست آرامش کند.
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ه می خواستی چیکار کنی.... داری نابودم می کنی... دیگ -

دالرام داری باهام بازی می کنی... من نمی زارم با این فکر 

 احمقانت زندگیم و شخصیتم و به گند بکشی...

 

 وسط حیاط خشکم زد.

 ناباور صداش زدم.

 امیر چی داری میگی! -

 

انگار کوه کنده باشد صدایش نفس نفس زنان در گوشم 

 پیچید.

خودت و به اون راه نزن خوب می دونم چی میگم... نمی  -

زارم اون عوضی به مراد دلش برسه... شده تو رو می کشم 

 نمی زارم با ابرو حیثیتم بازی کنین....



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
547 

 

 بوق اشغال شوکه ام کرد.

 

 بوق اشغال شوکه ام کرد.

 

حیاط اصال جای مناسبی برای این اشک های سرعت گرفته 

 ده نبود.و به هق هق تبدیل ش

 با قدم های بلند که بی شباهت به دویدن نبود بیرون رفتم.

سوار ماشین شدم. بدون این که منتظر عمه باشم و استارت 

 زدم و از جلوی خانه دور شدم.

نیاز به خالی شدن و فکر داشتم. باید این حرف ها و این رفتار 

 های امیر حالیم می شد.

 ی کرد... اصال!امیر بی دلیل چنین رفتاری باهام نم
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فکرم به همه جا چرخید مزاحم تلفنی... سها... رفت و آمد 

 مخفیانه ام آخر سر روی کمیل متوقف شد.

چون مزاحم تلفنی را با امیر علی حل کردیم و به این نتیجه 

رسیدیم که کسی از هم پاشیدن زندگیمان را دارد. از همه 

 مهمتر امیر مرا قانع کرد. 

 دیده. پس بدون شک کمیل را

سریع شماره ی کمیل را گرفتم و گوشی را روی گوشم 

 چسباندم.
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 ۵۲پارت#

 

 دومین بوق جواب داد.

 سالم دالرام خانم خوب هستین.
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چه خوبی داشتم می مردم. اما به زور با فرو دادن آب دهانم 

 گفتم: سالم ممنونم شمام خوبین؟

 

 بلعکس صدای پر غم من، لحنش شاد بود و بشاش.

به لطف شما.... از این خوبتر نمی شم؛ نمی دونی امروز با کی 

 حرف زدم... انگار همه چی کم کم داره درست می شه.

 

نه حوصله ی رانندگی داشتم نه قادر بودم در این اوضاع خوب 

 رانندگی کنم. راهنما زدم و ماشین را کنار خیابان کشاندم.

می دانستم چه کسی را می گوید! خوشحالی اش را درک می 

کردم اما من خوشحال نبودم. من نمی توانستم خوشحال 

 باشم.

 آقا کمیل...  -
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انگار لحن مغموم و گرفته ام کار ساز می شود کمی سکوت 

 کند و به حرف من هم گوش دهد.

 بله... اتفاقی افتاده! -

 

را با دو انگشت مالیدم تا نگاهم را اطراف چرخاندم. چشمانم 

بلکه بتوانم هوای سنین شده در داخل ریه هایم و بغض گلویم 

 را با پایین دادن بزاق دهانم فرو برم.

راستش تماس گرفتم بگم باید زودتر به این بازی خاتمه 

بدیم... مثل این که امیر علی بوهایی برده و اعصابش بهم 

 ریخته....

ید: فهمیده. چطوری مگه قرار متعجب و ترسیده تند تند پرس

 نبود قانعش کنیم بعد... نکنه دیگه...
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درد قلبم را از حرف های امیر علی با پوفی بیرون فرستادم و 

 دستی روی شالم کشیدم.

نگران نباشین بحث این حرف ها نیست... فقط فکر می کنم 

کمی بهم شک کرده و اعصابش به هم ریخته... دلم نمی 

 خواد بیشتر....

 

 تند تند گفت: فهمیدم، فهمیدم... 

 

اشک هایی  که زور زده بودم برای خشک شدنشان، دوباره 

راهی گونه هایم شدند. برای این که بیشتر خرد نشوم سریع 

 خداحافظی کردم و موبایل را روی صندلی انداختم.
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با صدای پیامک اشک هایم را پس زدم و گوشی ام را 

 برداشتم.

 

 امیر علی! با دستان لرزان روی پیامک ها رفتم.

 من می رم ماموریت، چند روزی خونه مامانت بمون. -

 

 قلبم ریخت و دلم بیش از بیش به درد آمد!

این چنین خداحافظی اش آن هم برای رفتن به ماموریت واقعا 

 غیر قابل هضم بود.

 سابقه نداشت امیر بدون دیدن من جایی برود آن هم ماموریت

 کاری!

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
554 

 

 اشک هایم را پس زدم تا تاری دیدم از بین برود.

دستم شماره اش را لمس کرد تا صدایش را بشنوم و علت 

کارش را بفهمم. اما نه یک بار، نه دو بار، صد بار تا شب زنگ 

 زدم و بی پاسخ دستم همراه گوشی کنار گوشم خشک ماند.

 

ماس را ناامید خواستم برای آخرین بار دکمه ی برقراری ت

 لمس کنم که اسم عمه شیرین مانع برقراری تماس شد.

 جانم عمه...

 

 کجا رفتی با اون حالت من و نگران گذاشتی!... -

 

 بیرونم عمه... می تونی بیای پیشم؟ -
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 دالرام داری گریه می کنی! -

 

حق داشت تعجب کند! منی که اگر هم کتک می خوردم، 

 اور نکردنی بود!گریه نمی کردم؛ این اشک ها برایش ب

 

عمه، خواهش می کنم... مواظب باش مامان چیزی  -

 نفهمه....

 

سریع پرسید: من تو حیاطم... جات و بگو کسی چیزی نمی 

 فهمه...
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 عمه، بیا سر کوچه میام دنبالت... زیاد دور نشدم. -

 

 

 استارت زدم و دنبال عمه همان مسیر را برگشتم.

 

 عمه تا من و دید سمت ماشین پا تند کرد.

همان طور که نزدیک می شد با سر اشاره زد روی صندلی 

 کمک راننده بروم تا خودش رانندگی کند.

 حالم هم برای رانندگی مساعد نبود.

بدون این که پیاده شوم. اول پای راستم را رد کردم و بعد پای 

 .چپم و خودم را روی صندلی کمک راننده کشاندم
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  ۵۲پارت#

 

 داشتم از دلواپسی می مردم.

امیر نه به موبایلش جواب می داد، نه به پی ام هایم پاسخ می 

 داد.

 

نمی توانستم از بابا چیزی بپرسم. بابا هم چیزی بهم نمی 

گفت. فقط یک کلمه گفت تعدادی از بچه ها مأموریت رفتند 

 و امیر علی هم همراهشون رفته...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
559 

 

امان از صبح با عمه رفته بود خرید، از شور و شوق داماد م

 کردن آرمان، تو پوست خود نمی گنجید.

 

 سری به حسین زدم. خواب خواب بود. 

 یاد پریروز افتادم. 

را بهش گفتم؛ اول وقتی با عمه در دو دل کردم و تمام ماجرا 

خیلی عصبی شد و توبیخم کرد. اما وقتی دالیلم را فهمید، 

آرام شد و سعی کرد. آرامم کند. اما نتوانستم آن روز کیانا را 

 ببینم.

 تا من برگردم رفته بود.

تو حال خودم هم نبودم که بفهمم چطور توانسته بود ،آرمان را 

آرمان وابسته ی خودش کند و خودش چطوری دلبسته ی 

شده بود! آن ها که مثل موش و گربه به جان هم می افتادند 
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و سایه ی هم را با تیر می زندند ؛ حاال چی شده که تصمیم 

 به ازدواج گرفتند را نمی دانم!

فکر و خیال امیر علی و زندگی به هم ریخته ام اجازه نمی 

 داد، به چیز دیگری حتی فکر کنم.

 

 با صدای در، سمت در دویدم.

 

 آرمان از دیدنم شوکه شد.

 کجا شال و کاله کردی! -

 

 کتونی هایم را از جا کفشی برداشتم و جلوی پایم انداختم.
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باید برم خونه چند دست لباس برای حسین بیارم... مامان  -

 خونه نیست حواست به حسین باشه.

 

می دانستم اگه تعللی کنم، مانعم می شود و می گوید بزار من 

 ی بهش ندادم و از خانه بیرون زدم.بروم؛ پس فرصت

 

فقط دلم می خواست بعد این دو روز با آن جروبحث با امیر 

علی که رنگ خانه ام را ندیده بودم و داشتم تو تب و تاب 

عشقم، امیرم می سوختم، به خانه ام برگردم و الاعقل با 

 بوییدن و بوسیدن لباس هایش جان بگیرم.

 

رفته بود بله کل وجودم می نه تنها قلبم تالطم عجیبی گ

 لرزید.
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تا آسانسور طبقه ی باال برسد چندین بار نفسم رفت و 

 برگشت.

 داشتم خانه ام می رفتم اما این حالم را درک نمی کردم! 

 احساس می کردم اتفاقی در حال رخ دادن است.!

 کمی شالم را از دور گردنم شل کردم و از آسانسور خارج شدم.

 

ایستادم. قلبم داشت زیر گلویم می زد و جلوی در واحدمان 

 قصد بیرون پریدن از دهانم را داشت!

آب دهانم هم خشک شده بود و نمی توانستم ببلعم و این 

 حس نامربوط را از خودم دور کنم!

 

 دستم دیگه چرا می لرزید را نمی دانستم!
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 دم عمیقی گرفتم و کلید را از داخل جیبم بیرون کشیدم.

 

 آرام کلید را روی قفل انداختم و به سمت چپ چرخاندم.

در را باز کردم. قدم اول را به خانه گذاشتم و از دیدن امیر 

 علی با حوله تن پوش نزدیک در با خواهر شوهر سها.... 

 

 قلبم از کار افتاد. 

 نفسم رفت! به معنای واقعی سنگ کوپ کردم! الل شدم!
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 ۵۳پارت#
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ه حیران و سردرگمم در نگاه متعجب و هراسان امیر علی نگا

 گره خورد!

 

کل بدنم لمس شده بود، نه می توانستم جلو بروم و حرفی 

 بزنم، نه می توانستم عقب بکشم!

انگار در کابوسی وحشتناک و درد آور دست و پا می زدم و 

 نمی توانستم بیدار شوم!

 لبانم از هم فاصله می گرفت، اما صدایی ازم برنمی خواست!

 امیر علی به خودش آمد و الهه را به عقب هول داد.

 

اما من قادر به هیچ واکنشی نبودم! کال تمام حس هایم را از 

 دست داده بودم!
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الهه روسری افتاده روی شانه هایش را باال روی سرش کشید 

 !و سمت من دوید

رویم مکثی کرد و با لحن بغض داری گفت: لحظه ای  روبه 

 من بی گناهم...

 

 مغزم قادر به هالجی نبود که بفهمم چی به چیه! 

الهه پرشتاب دستم را از روی دستگیره عقب زد و با عجله 

 بیرون دوید..

 تعادلم را با دستی که به چهار چوب در تکیه دادم، حفظ کردم.

 امیر علی بهت زده قدمی جلو گذاشت.

 ل...آرام...د -
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 انگار انتظار مرا نداشت.

صورتش به جای سرخی یک لحظه پیش به سفیدی زد، 

 سفیدی که رنگ میت هم این چنین سفید نمی شد.

 قدمی عقب گذاشتم.

نیاز به هوا داشتم... نیاز به نفس کشیدن... نیاز به بیدار شدن 

 از این خواب... 

 

 عقب رفتم و امیر علی جلو تر آمد.

 . بی نفس... بی صدا... بی حرف..

 

دوئل پر حرف و ناباوری چشمانمان تنها نظار گر نابودی 

 عشقمان بودند!
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عشقی که با آتش عشق شروع شد و قصد خاموش شدن به 

 یک باره اش را هویدا می کرد.

 

هر قدمم را امیر علی بی جواب نگذاشت و دور شدنم را از 

 نگاه رنگ باخته اش، پر کرد.

رز پوشش که جگرم را به آتش کشید، اجازه اما جلوی در ط

 نداد پا فراتر بگذارد و بیرون بیاید!

 

 نمی توانستم برگردم و داخل آسانسور شوم.

اما باید به این گره محکم و سخت، نگاه پر گالیه و پر درد، 

 پایان  می دادم.

 با زانوهای لرزان سمت آسانسور برگشتم.
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برگرداندن سرم و پاره کردن زنجیر محکم نگاه های لرزانمان، 

 قفل گشای زبان امیر علی شد.

 دل... آرامم.... -

 

 پلک های خشک شده ام زور زدند و روی هم نشستند.

 صدایش، لحن پر تمنای کالمش خاکسترم را بر باد داد.

 این کلمه را برای خودم مرده و نابود شده گماشتم... 

لش بودم، پس چرا باهام چنین معامله ای کرد!.... اگر آرام د

 چرا نابودم کرد!

 پس نتوانسته بودم دلش را به دست بیاورم. 
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سرم به دوران افتاد و حالت تهوع شدیدی به سراغم آمد... 

زانوهایم شل شد برای افتادن که دلم نمی خواست جلوی 

را چشمانش زمین بخورم تا مبادا برای گرفتنم بیاید، دستم 

 باال آوردم و روی دیوار گذاشتم.

 

 دالرام.... -

 صدای ترسیده اش بیشتر ویرانم کرد.

 بعد شکستنش، ترسیدنش برای چه بود!

 

 البد می خواست دوباره قانعم کند.

 دستم را روی دیوار کشیدم و روی دکمه ی آسانسور گذاشتم.

 درهای آسانسور مثل جهنمی داغ برایم باز شد.
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 آمد.نفسم باال نمی 

 خودم را داخل آسانسور کشیدم و مقاومت را از دست دادم.

 کف آسانسور دو زانو افتادم.

 فریاد امیر علی هم زمان شد با بسته شدن درهای آسانسور....

 

با صدایش احساس سرما کردم و کل وجودم لرزید، اما صدای 

 شکستن قلبم ماورای لرزش دلم بود.

 

نمی خواستم جلوی چشمانش ویران شوم... دلم نمی خواست 

 دنبالم بیاد... اما نتوانستم مقاومت کنم... 
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بدون شک تا من پایین برسم خودش را بهم می رساند و من 

این را اصال نمی خواهم... باید از اینجا و این حس خفقان دور 

 می شدم.

 در آسانسور پایین نرسیده باز شد

یر علی پی من آماده، به زور پلک هایم را از با فکر اینکه ام

 هم فاصله دادم و سرم را باال گرفتم.

 

 دالرام... -

 

 از دیدن نفس نمی دانستم خوشحال باشم یا خجالت زده...

 

 شوکه شده و ترسیده داخل آمد و جلوی پایم زانو زد.
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573 

 

 چی شده دالرام خوبی... چرا رنگت پریده... -

 

 .نمی توانستم چیزی بگویم

 با عجله برخاست.

 صبر کن به آقا  امیر علی زنگ بزنم. -

 

 دستم را بلند کردم و مانتویش را کشیدم تا مانع تماسش شوم.

 

 با نگاهی سوالی دوباره روبه رویم نشست.

 چی شده! حرفی بزن! -
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هر کاری کردم نتوانستم راه گلویم را باز کنم... آبی در دهانم 

 ه حرف بیایم.نمانده بود که قورت دهم و ب

 زود زدم به زور گفتم: من... و... ببر.... بیرون...

 

 با هر دو دست صورتم را قاب گرفت.

 باشه باشه... االن به شوهرت می گم می ریم بیمارستان... -

 

کلمه ی شوهر بیشتر جزغاله ام کرد و صدایم از آتش درونم 

 باال رفت...

 نه...  -

 

 نفس از صدای فریادم ترسید و برخاست!
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 در های آسانسور در هم کف باز شد.

دستم را گیر نرده ی فلزی داخل آسانسور گرفتم و به زور 

 خودم را باال کشیدم.

سویچ را با انگشتانی لرزان از جیبم بیرون کشیدم سمت نفس 

 گرفتم.

 زود باش... من و برسون... خونه ی مامانم.... -

 

لی لباس بپوشد و خودش را پایین برساند باید از اینجا تا امیر ع

 دور می شدم.

مقابل رنگ تعجب نگاه نفس، پر خواهش گفتم: زود باش... 

 باید از اینجا دور شم... دارم خفه می شم...
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چنگی به بازویش زدم که زیر بغلم را گرفت اصال قادر نبودم 

 سرپا باایستم.

بیرون  سینه ام می شکافتند و  انگار داشتن با پنجه قلبم را از

 می کشیدند.
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 ۵۴پارت#

 

 

 

 انگار نفس دو هزاریش افتاد و حالم را فهمید.

سریع  زیر بغلم را گرفت و با گام هایی بلند و از در خارجم 

 کرد.
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هوای آزاد به صورتم خورد اما نفسم را برای بلعیدن هوا 

 سخت تر کرد.

 

احساس می کردم یک توده ی بزرگ راه گلویم نشسته و 

 نفس کشیدن را برایم سخت کرده است.

 نفس کمی مکث کرد که متقابال قدم های منم متوقف شدند.

فهمیدم دنبال ماشینم است. با سر به آن طرف خیابان اشاره 

 زدم و به زور لب زدم.

 پژوی نقره ای... -

 

انه خارج شدم که مهلت چنان با عجله به خاطر آرمان از خ

نکردم ماشین بابا را که همیشه جلوی ماشین ما پارک می 

کرد جابه جا کنم و با ماشین خودم بیایم. همیشه هم کلید را 
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داشبورد می گذاشت تا ما برای بیرون آوردن ماشین اذیت 

 نشویم.

 

نفس با قدم هایی تند مرا به ماشین رساند و در عقب را برایم 

 باز کرد.

و صندلی پشت دراز بکش من االن می رسونمت کلینیکی ت -

 اورژانسی... 

 

 اصال رازی نبودم دکتر بروم.

 سرم را به عالمت نهی تکان دادم.

 ابرو در هم کشید و سری در را به رویم بست.

 با عجله پشت رول نشست و استارت زد.
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 داری خفه می شی و اونوقت نه هم میاری...  -

 

 آورد و مثل باد از آن مکان گذشت. ماشین را به حرکت در

 

 مکان. دلم برای خودم پوزخند زد.

جلوی خانه ام، خانه ی آرزوهایم شیرنی و تلخی زندگی یک 

ساله ام، االن با کار امیر علی برایم فقط یک اصطالح را 

 داشت. مکان.

 

نفهمیدم کی به کلینک رسیدم و چطوری به دستم سرم وصل 

 شد.
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پلک هایم را که از هم فاصله دادم. سفیدی سقف برایم دهن 

 کجی کرد.

رویایی که در مغزم می خواستم یک خواب باشد با دیدن 

 مهتابی سفید رنگ باالی سرم به تحقق پیوست.

 

 دستی روی دستم نشست.

 دالرام عزیزم... -

 

 آرام گردنم را برای دیدن صورت نفس برگرداندم.

 بود حتما برای من اشک ریخته بود.چشمانش کمی قرمز شده 
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لبخند کم جانی زدم تا خیالش را از نفس کشیدن دوباره ام 

 مطمئن کنم.

 حتما از حال رفتنم تو ماشین خیلی ترسانده بوداش...

 

 آرام با گلویی خشک شده پرسیدم: به کسی... خبر...

 

حال نامساعدم اجازه نمی داد بتوانم حرف ها را مثل بلبل کنار 

 بچینم و سوالم را بپرسم.هم 

 

 دستی روی سرم کشد.

 نه به کسی نگفتم تو آروم باش...  -
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 خواستم اول خودت بیدار شی بعد به کسی چیزی بگم.

 

 ازش ممنون بودم از درک باالیش خوشحال شدم.

 نگاهم را به طرف سرمم دادم.

 از نصف پایین تر بود. پس زود تمام می شد.

 وست نداشتم.اصال همهمه ی کلینک را د

 دلم می خواست هر چه سریعتر از اینجا بیرون بروم.

 

 پلک بستم تا کمی به ذهنم متمرکز شوم.

دلم می خواست بخوابم فقط بخوابم آن قدری بخوابم که 

 وقتی بلند می شوم تمام أین حرف ها و اتفاقات کابوس باشد.
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  ۵۵پارت#

 

دالرام؟... نمی خوای حرفی بزنی؟ نمی خوای بگی چی  -

 شده؟

 

به لحن پر گالیه ی نفس آرام تکیه ی سرم را از شیشه 

گرفتم و به جلو و ماشین های پر تردد که هر کدام برای 

 هدفی پشت فرمان نشسته بودند؛ دوختم.

 

نمی دانستم چی بگم! بگم بهم خیانت کرده! بگم باهام بازی 

دم کرد! بگم تمام غرورم را زیر پایش برای کرد! بگم خر

دومین بار له کرد! بگم با آن که باورش کردم و بعد از آن 

 اتفاق درد آور؛ ازش گذشتم، اما باز هم با نامردی نابودم کرد!
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 دالرام؟... -

 

صدای نفس کاسه ی چه کنم چه کنم را از دستم گرفت و 

واست بفهماند محکم به دیوار سیمانی کوبید تا خرد شود. خ

دیگر فکر کردن و چیدن جور چین کنار هم را ندارد، تا این 

اتفاق را بتوانی فراموش کنی؛ فقط یک کالم... باز هم رو 

 دست خوردی و باورش کردی!

 

آرام سرم را چرخاندم و نگاه بی رمقم را به نفس که یک 

 چشمش به خیابان و چشم دیگرش به من بود دوختم.

 دلم نیامد امیر علی را جلوی نفس خرد کنم. 

 کمی با امیر علی بحثم شد. -
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 کمی متعجب نگاهم کرد و به رانندگی اش ادامه داد.

 .قانع نشد، اما سوالی هم نکرد

 

دلم نمی خواست از امیر علی بد بگویم. هنوز هم قلبم برایش 

می تپید، هنوز هم عاشقشم، امیدوار بودم این اتفاق فقط یک 

 کابوس باشد، یک سوءتفاهم...

اول باید خودم قانع می شدم. باید خودم دلیل کار امیر علی را 

 می فهمیدم. نباید شخصیتش را خورد می کردم!

با این که امیر علی به وجود من بی اهمیت بود، شخصیتم را، 

غرورم را، دخترانگی ام را، وجودم را خرد و نابودم کرد، اما من 

 خودم بقبوالنم شخصیتش را زیر سوال ببرم.نمی توانستم به 
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 مامان با دیدنم دستپاچه شد.

چی شده خدا مرگم بده!... نفس جان دخترم؛ دالرام چش  -

 شده! کجا بودین!...

 

نفس با آرامش کامل دروغی سر هم کرد که خودم شاخ در 

 آوردم!

نگران نباشین خاله، تو راه تصادف وحشتانی شده بود...  -

راننده رو که مرده بود دید و حالش بهم خورد...  دالرام هم

 فکر کنم فشارش افتاده.... کمی استراحت...

 

در اتاقم را بستم و ادامه دروغ مصلحتی و حرفه ای نفس را 

 نشنیدم.
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اما از ته دل ازش ممنون بودم. چون خودم هیچ حرف و 

 دورغی نمی توانستم سر هم کنم.

 

امیر دنبالم بیاید و سراغی ازم دو روز چه راحت، بدون این که 

 بگیرد؛ گذشت. 

نگاهم از البه الی درخت ها گذشت و روی در خشک مانده 

 بود. 

این دو روز چندین و چند بار در باز شد و یکی داخل آمد و 

بسته شد؛ اما امیر نیامد! نیامد الاعقل کارش را نهی کند؛ 

 گناهش را انکار کند!

 

 دالرام...  -
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های پر بغض و نگران مامان در این دو روز این صدا زدن 

چند صد هزار بار گوشم را؛ دل داغونم را بیشتر آزرد، اما بی 

 پاسخ ماند.

 

دختر نصف عمرم کردی... نمی خوای بگی چی شده... تا  -

 کی می خوای بی حرف گشنگی بکشی و الل بمونی!...

 

روی دلواپسی لب باز هم نمی توانم در مقابل مواخذه اش از 

 باز کنم و زبانم را در دهان بچرخانم و چیزی بگویم.

 

خودم میان ناباوری در قعر چاهی تاریک، برای نجات از این 

کابوس دست و پا می زدم... چطوری می توانستم مامانم را 

 هم در چاه بکشانم و عذابش دهم.
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 .از صدای گریه ی حسین گله مند برمی گردد تا پایین برود

چیکار کنم من... طفلی بچت... دوروزه بغلش نکردی! آخه  -

 چته تو...

بابات هم نگرانه، می گفت امشب باید بگیم امیر علی بیاد 

 اینجا ببینیم چتون شده، چرا خونت نمی ری...

 

صدای گریه ی حسین اوج گرفت و اجازه نداد مامان بیش از 

 بیش نق بزند.

 

 آهی از اعماق وجودم کشیدم.
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ری می خواهند بکنند.. اصال بزار از خودش بپرسند، دلم هر کا

می خواد جوابش و در مقابل بابام بشنوم. ببینم چه طوری می 

خواهد خودش را کارش را توجیح کند... یا نکند باز هم می 

 خواهد رول یک انسان خوب و تمام و کمال را بازی کند.

 

الی با صدای زنگ موبایلم نگاهم را از روی در و البه 

 درختان بیرون کشیدم و به صفحه ی گوشی دوختم.

 کمیل!.. 

 

تلخ خندی از این انتظار به پایان رسیده از تماس امیر علی، 

 روی لبانم نشست!
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این چشم انتظاری بی فایده بود! این مدت تلخی اش برایم 

سند محکمه پسندی شد تا حرف های سها را باور کنم...سها 

 رش نکردم.گفت، من خام بودم و باو

گفت هیچ مردی لیاقت اعتماد نداره... گفت همه مردها مثل 

 همن... گفت من نشنیدم...

 

تلفن قطع شد. خواستم سرم را دوباره به پشتی مبل تکیه دهم 

 که صدای زنگ دوباره برخاست.
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 ۵۶پارت#

 

 با دستان لرزان تماس را برقرار کردم.
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 الو... -

 

 صدای پر نشاطش در گوشی پیچید.

 سالم دالرام خانم خوب هستین؟ -

 

لب گزیدم تا آهم را در نطفه خفه کنم و بر دل شادش غم 

 نپاشم.

 سالم ممنونم شما خوبین؟ -

 

از این بهتر نمی شم... بالخره. همه چی درست شد... اونم 

 فقط به خاطر کمک شما...

 پوزخند در دلم نشست.
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 نکرده بودم .من که هنوز کاری 

 

فردا پرواز دارم. انشاهلل چهار شنبه شب اونجا منتظر شمام  -

 اونم دست پر... ببینم با چه انرژی میایین...

 

 پس همه کارها درست شده بود.

 بعد این دو روز، قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید.

برآمده ی راه لب گزیدم و به زور بغضم را همراه توده ی 

 گلویم به کمک بزاق دهانم فرو دادم.

 

 انشاهلل.. -
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 با هیجان زیاد گفت: انشاهلل... انشاهلل..

 

خواستم خداحافظی کنم و این دردهای عمیق که از سوزش 

 قلبم نشعت می گرفت را ببارانم تا کمی آرام شوم.

 اما با خواهش بی موقعش اجازه نداد زبانم بچرخد.

 

م... ازتون تمنا می کنم یه لحظه بیایین بیرون، دالرام خان -

 من یه بسته ای براتون داشتم.

 

موهای به هم ریخته ام را که در این دو روز حوصله ی شانه 

زدن هم نداشته ام را پشت گوشم زدم و گفتم: اما من خونه 

 نیستم...
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 متعجب پرسید: پس کجایین نکنه قبل من رفتین!...

 

 نیش خندی زدم.  -

 

ه دل خوشی داشت این بیچاره... فکر نمی کرد هنوز چ

 نتوانسته بودم کاری از پیش ببرم.

 

 من خونه ی مامانمم. کمی ناخوشم... -

 

 نگران گفت: خدا بد نده... چی شده!
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کفری شدم و برخاستم قدم بزنم تا سرش جیغ نزنم و نگویم، 

بس کن امروز واقعا خستم، دل مردم، داغونم و حوصله ی 

 ...و توضیح ندارمبحث 

 

 اما به زور خودم را کنترل کردم و گفتم:

کمی سرما خوردم... اومدم اینجا بمونم مامانم مراقب حسین 

 باشه...

 

امیدوارم زودتر خوب بشین و زودتر بیایین. ولی من تا این  -

بسته ی سفارشی مخصوص رو ندم نمی تونم برم. من نیام 

دم در من این بسته رو برم زودتر رفع دم منزلتون بیاین 

 زحمت کنم.
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 نتوانستم  مخالفتی کنم و قبول کردم.
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 ۵۷پارت#

 

 

 کمی دور خودم چرخیدم و با خودخوری سمت مانتویم رفتم.

 تا دم در برسه باید لباس می پوشیدم و پایین می رفتم.

 خجالت کشیدم در مقابل اصرار کمیل نه بیارم.

در سکوت مطلق فرو رفته بود. فکر کنم مامان برای آرام  خانه

 کردن حسین پارک را گزینه قرار داده بود.
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جلوی آینه ی کنسول بزرگ وسط پذیرایی ایستادم تا شالم را 

 مرتب کنم.

 از وضعیت آشفته و رنگ پریده ام، خودم از خودم ناامید شدم.

که  این دو روز، نه تنها گشنگی، بلکه فکر به موضوعی

گونه قادر به تحمل و حضمش نبودم از من یک مرده ی هیچ

 .متحرک ساخته بود

 

با صدای زنگ آیفون انتهای شالم را پشت انداختم و سمت در 

 روانه شدم.

 

 یک حس بد، یک دلهره به دلم افتاده بود.

در را باز کردم و از دیدن کمیل با یک کادوی بزرگ، لبخند به 

 لب خشکم زد..
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 سالم. -

 

چشم از کاغذ کادوی قرمز رنگ گرفتم و آرام جواب سالمش 

 را دادم.

 

 خوبین! -

 حیرتش از دیدن رنگ و رویم جای تعجب نداشت.

 

 بله... بله خوبم... این دیگه چیه!... -

 

 با چشم به کادوی داخل دستش اشاره زدم.
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 لبخندی به پهنای صورتش زد.

 این یه دستور از باالست برای شما... -

 

ر زدم تا به جای گریه که سعی داشت از چشمانم جاری زو

 .شود، لبانم برای لبخندی انحنا یابد

اصال دوست نداشتم خوشی اش را زهرش کنم، دلم نمی 

خواست حاال که همه چیز به خوبی تمام شده، غم و مشکل 

 من شادیشان را به هم بریزم.

 

چشم و  دستم پیش رفت برای گرفتن کادویی که واقعا بزرگ

گیر هم بود اما با دیدن امیر علی درست پشت سر کمیل نیمه 

 راه لمس شد.
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 قلبم دیگر نمی زد! نفسم باال نیامد!

استرس وار پلکم پرید! این دیگر اوج بدبختی و بد شانسی ام 

 بود.

از آتش چشمانش و صورت کبود شده اش بدبخت شدنم را به 

 وضوح دیدم.

ی بیرون زده ی دستان مشت شده اش و استخوان ها

 انگشتانش روح از بدنم خارج کرد.
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 امیر علی

 

سرهنگ جان، چرا بی دردسر نمی کشی کنار... کمی از  -

خودخواهیت و بزار کنار... نمی دونی چه قدر دلم به حال 

که دیدنم میاد از استرس نصفه جون دالرام می سوزه، هر بار 

 میشه... واقعا خوشت میاد اجبارا کنارت باشه... از تو بعیده...

 

خنده ی نفرت انگیزش فکم را منقبض کرد و قلبم را به درد 

 آورد.

احساس می کردم هوای تهران مسموم شده است! نفسم باال 

 نمی آمد.

 رفتم. دکمه های پیراهنم را باز کردم و کل خانه قدم رو
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 دیگه داشتم دیوانه می شدم.

 

 چرا جواب نمی داد!

 دوباره شماره ی دالرام را گرفتم.

 ناامید دیوانه وار مشتی روی دیوار کوبیدم.

 

نه این امکان نداشت هیچ وقت دالرام در جواب دادن تلفنش 

 تعللی نمی کرد.

 

 بی معطلی شماره ی منزل پدر اش را گرفتم.
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 ۵۸پارت#

 

 

 نا امید از پاسخ دادنشان با عجله وارد اتاق شدم.

 گذشته از این فکرهای شیطانی نگرانشان بودم.

 تا حاال باید می رسید!

 بلوزم را از تنم کندم و روی زمین پرت کردم.

دلشوره به جانم افتاد! دوباره شماره ی منزلشان را گرفتم و 

 بیرون کشیدم.روی اسپیکر گذاشتم وپیراهنم را از کمد 

 

با صدای مادر جان بی خیال پوشیدن پیراهنم، روی تخت 

 انداختم.
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 دمی عمیق گرفتم تا لرزش شدید قلبم و صدایم از بین برود.

 سالم... -

 

 سالم امیر علی جان خوبی؟... -

 

 دستی دور لبانم کشیدم و سمت بالکن حرکت کردم.

 نیاز مبرمی به استشمام هوای آزاد داشتم.

 ونم شما خوبین.ممن -

 

 شکر بد نیستیم. -
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با رکابی نتوانستم بییشتر بیرون بروم و جلوی در بالکن 

 ایستادم.

 دالرام رسیده؟.. -

 

بله پسرم. داره دوش می گیره. اومد بیرون میگم باهات  -

 تماس بگیره...

 

هایم به شنیده هایم شک کردند. دنیا برایم تیره و تار گوش  

 شد! دستم از ما بین موهایم سر خورد و کنارم افتاد!

 

 امیر علی جان؟ -
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 با صدای مادر جان به زور لب جنباندم.

 باشه ممنون. -

 

خداحافظی کرد. تعارف کرد نهار بروم خانه یشان، اما هیچ 

 کدام را نتوانستم پاسخ دهم.

 د می کرد! کل وجودم می لرزید.قلبم در

مگه دالرام صبح حمام نبود! چرا باید دو ساعت نگذشته؛ 

 دوباره حمام برود! آن هم از راه نرسیده؟...

 

 حالم قابل توصیف نبود. 

 عقب عقب رفتم و لب تخت ویران شدم.
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مغزم قادر نبود شیطانی که به خوبی احاطه اش کرده بود را 

 پس بزند.

 

 شماره موبایلش را لمس کرد. دوباره انگشتم

پاسخ دادن آرمان به گوشی موبایل دالرام، بر آتش قلبم بنزین 

 شد و بر فکر های منفی ام دامن زد.

 سالم داداش من...  -

 

دستی بر صورتم که احساس می کردم در حال سوختن است، 

 کشیدم و بزاق دهانم را فرو بردم.

 سالم آرمان خان شما خوبین؟
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 به مرهمت شما؟ نکنه نگران بالی جونتی؟ -

 

 نتوانستم بگویم بالی جونم شده آتش جانم.

 با خنده ادامه داد: 

 میگم داداش؟ شما تو 

 خونتون حموم ندارین؟ این خواهر ما شپش می زنه ها...

 

آرمان پشت بند حرفش قاه قاه خندید اما ندید چگونه ریشه ام 

 را سوزاند و خاکسترم کرد.

 

 و انگشت محکم چشمانم را فشردم.با د
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میان خنده لب گفت: بزار بیاد بیرون بگم زنگ بزنه... فعال، 

 بای بای...

 

 با بوق اشغال نعره زدم و کل اتاق را بهم ریختم.

 نفسم باال نمی آمد.

 

 نفس کم آوردم و دو زانو روی پارکت ها افتادم.

نم لحظه ای از رفتارم خجالت کشیدم و سرم را بین بازوا

 گرفتم و روی زمین کوبیدم.

من باید ته توی قضیه را در می آوردم. نباید اجازه می دادم با 

چنین بازی کثیفی مرا گمراه کنند و به ریشم بخندند، از این 

 پرونده خارجم کنند.
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حتی اگر خود دالرام نقش اصلی این موضوع می بود باید 

 کاری می کردم.
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  ۵۹پارت#

 

 

برخاستم تا اداره بروم. تمرکزم روی کمیل و دالرام منطقی 

 نبود!

 

صدای ویبره ی موبایل، فکر مختل شده ام را متمرکز پیدا 

 کردن موبایل از البه الی وسایل به هم ریخته ی اتاق کرد.
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 رو تختی را از زمین برداشتم تکاندم؛ نبود!

 صندلی میز آرایش را بلند کردم.

ت پرت کردم، کتاب ها و کاغذ ها با پا بالشت ها را روی تخ

 کنار زدم!

چون عصبی بودم و هول زده، مغزم قادر به کنکاش مسیر 

 صدایش نبود!

 

 تماس قطع شد و بیشتر روانیم کرد!

تا آمدم از شددت غیض به موهایم چنگ بیندازم، دوباره 

 صدایش برخاست!

 دم عمیقی گرفتم و به مسیر صدا گوش تیز کردم!

 لم همیشه خدا روی سایلنت بود. زنگ موبای
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 انگار صدایش از زیر تخت می آمد!

دو زانو نشستم و دستانم را روی پارکت ها گذاشتم و زیر 

 تخت خم شدم.

 

به جای گوشی از دیدن بسته ی کادو همان طور چهار زانو 

 خشکم زد!

 نه می توانستم بلند شوم، نه حرکتی کنم!

 صدای گوشی دوباره قطع شد. 

 ن آشفته ام دیگر پی گوشی نبود!اما ذه

 تمام هوش و حواسم روی کادوی مخفی شده زیر تخت رفت!

 با فکی منقبض، بسته ی کادو را از زیر تخت بیرون کشیدم!
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رو نوشت بزرگش با رنگی قرمز و بزرگ رگ های عصبی 

 پلک چپم را فعال تر کرد و پراند.

 «تقدیم به کسی که بهانه ی نفس کشیدنم شد»

 

نفس های مقطع و بریده بریده ام از طوفان قلب به درد آمده 

 ام، سوزشی عمیق روی قفسه ی سینه ام به جا گذاشت.

 دستم باال رفت و روی قفسه سینه ام پنجه انداخت.

 االن وقت فرو ریختن نبود.

 پلک روی هم بستم و سعی کردم دم و بازدمم را منظم کنم.

 

 یک... دو... سه... -
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 نشدنی موبایل سوهان روح خسته ام شد.صدای قطع 

دستم برای پاره پاره کردن این کادویی که در چنین جایی 

 مخفی شده بود، پیش رفت.

 

 صدایی از درون مرا برای نابودی این آینه ی دق منع کرد.

 نذار دالرام بفهمه پیداش کردی...

 

 پوفی کشیدم و پشت محمکی روی ران پایم کوبیدم.

 ی آوردم.دیگه داشتم کم م

بسته را روی زمین انداختم و برای خفه کردن مخاطب پشت 

 خط که قصد قطع کردن نداشت؛ برخاستم.

 با کالفگی بالخره گوشی را از زیر میز آینه کنسول پیدا کردم.
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 شماره ناشناس برای ششمین بار دیوانه ام کرد.

 

دندان هایم را روی هم فشردم و سریع دکمه ی اتصال را 

 لمس کردم.

از بین دندان های کلید شده مجال حرف زدن به مخاطب 

 ناشناس که روی زندگی ام ویروس  شده بود؛ غریدم.

 پیدات می کنم... می کشمت عوضی... -

 

خنده و حرفش لبانم را بهم دوخت و فریادم را در گلو خفه 

 کرد.
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هم با احتیاط زیاد سخت نگیر جناب سرهنگ، اون کادو رو  -

باز کن، کادوش خراب نشه...مال یک عزیزی هست که قلب 

 دالرام براش هر ثانیه می تپه...

 

 بوق اشکال هم زمان شد با قطع نفس هایم... 

 مثل برق گرفته ها خشک شده روی تخت آوار شدم .

 پس پاش تو خونه ام رسیده بود!

 پس کامال من و زیر نظر داشت!

ظه مرا با هر وضعیتی دیده آتش از تصور این که هر لح

 گرفتم؟

 باید کاری می کردم.

 بلند شدم و سمت کیفم رفتم.
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باید دستگاه کوچک پنهانی که در خانه ام   جا خشک کرده 

 بود را می یافتم.

 کل خانه را زیرو رو کردم.

 نبود چیزی نبود... اصال دوربینی تو کار نبود! چیکار می کردم 

ار چوب در تکیه دادم و دستی روی نا امید دستم را روز چه

 صورتم کشیدم.

گلدان سنتی نقطه کوبی روی میز کنار راه رو توجهم را سمت 

 خودش کشاند.

ابروهای در هم تنیده ام از فرط عصبانیت بیشتر به هم 

 نزدیک شد.

 دالرام این را کی خریده بود!
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625 

 

با احتیاط گلدان را دستم گرفتم و از دیدن دوربینی ریز درست 

وسط گل قرمز رنگش که دور تا دورش را نقطه های ریز با 

 هر رنگی احاطه کرده بود گر گرفتم.

 آین دیگر از غیر ممکنات بود.

 

 گلدان را محکم با تمام توانم روی دیوار کوبیدم.

 هزار تکه شد و هر تکه اش به طرفی پرتاب شد.

 

 ویبره ی موبایل در جیب شلوار گرمکن خانگی او ران پایم را

 لرزاند.

 خودش بود.
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سرهنگ می بینی... چه راحت هزار تکه شد... تو هم روزی  -

قلب دالرام رو به چنین تکه هایی تقسیم کردی و از روش رد 

شدی... پس زیاد حرص نخور... مثل دو سال پیش راحت از 

 روش بگذر، بزار اونم خوش باشه ، گناه داره...

 

تنها یک لحظه آن روز کذایی مثل یک فیلم از جلوی 

چشمانم گذشت. صورت اشک بار دالرام، تقال کردنش، 

 التماس و خواهشش... 

 حتی توانستم لب بجنبانم و حرفی بزنم!

 مغزم منجمد شد.

 

 گوشی را از گوشم جدا نکرده؛ کنار گوشم لغزید.
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 جلوی چشمانم گرفتم.

ن دارد فریاد بکشم و خالی دلم می خواست تا هنجره ام توا

 شوم!

 

دیدن شماره ی نادری مرا به خود واقعیم باز گرداند، به کسی 

 که هستم، به صنخیتی که دارم!

 بله نادری -

 

سالم قربان. درست میرم سر اصل، مطلب. تماس خیلی  -

نزدیک بود، درست نزدیک خونتون... خیلی واضح بگم. تغییر 

 صال فرد پشت خط مرد نبود.صدا هم به کمک گوشی بوده و ا
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روی پا نشستم و دوربین ریز را از روی زمین برداشتم و بین 

 دو انگشتم فشردم.

 نادری تونستی شناسایی کنی؟ -
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 ۶۰پارت#

 

 

خیلی زود صدایش با مکث و پر از شرمندگی در گوشم پیچید: 

قطع کرد، بچه ها رو فرستادم طرف های همان محل... تقریبا 

 ردش و زدیم، انشاهلل خبر خوشی می رسه.
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 بلند شدم و سمت اتاق رفتم.

نادری از همین االن خودم دست به کار می شم... تو فقط  -

 پرونده ی زیور رو از بایگانی بکش بیرون.

 

 متعجب شد.

 ه ارتباطی به اون پرونده داره...قربان جسارته این مسئله چ -

 

کالفه دوربین را از بین انگشتانم روی میز آینه کنسول 

گذاشتم و گوشی را دست به دست کرده، روی گوش چپم 

 گذاشتم.
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کسی که پشت این  ربط نداشت نمی گفتم محمود.... -

 ماجراست به خوبی اون روزها رو می دونه... مو به مو...

 

 ت. مطمئنم مثل من تعجب کرده است!صدایی ازش برنخواس

 

پشت خطی که برایم آمد، مجبور شدم مکالمه را به پایان 

 برسانم.

 محمود پشت خطی دارم... میام اداره.. -

 

 الو... -

 با صدای نازش گردن چرخاندم.

 سالم جون جونی خودم... زنگ ز.... -
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نگاهم که به کادوی نحس جا مانده روی زمین افتاد، چشم 

و دلبری هایش را زیر خاکستر قلبم مدفون کردم و  بستم

دودش را با فریادم که دست خودم نبود؛ روی لحن شادش 

 آوار ساختم!

 

دالرام معلومه چه غلطی می کنی... تو که صبح حموم  -

 بودی!... بچه کجاست!....

 

 صدایی ازش برنخواست و بیشتر عصبی ام کرد.

 

 دالرام... با توام... مگه کری... -
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احساس کردم تماس قطع شده، حتی نفسی هم ازش برنمی 

 خواست.

 صفحه ی موبایل را جلوی چشمانم گرفتم!

 نه هنوز بود!

 عصبی دور خودم چرخیدم. با فریاد صدایش زدم.

 دالرام.... -

 

صدای افتادن چیزی هم زمان شد، افتادن گوشی از میان البه 

 الی انگشتانم!

 

 ه باشد. پس شوکه شد بود. حدس زدم گوشی از دستش افتاد
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حقم داشت... من که از گل نازکتر بهش نگفتم... همه ی 

تالشم این بود گذشته را از ذهنش پاک کنم اما حاال، این 

 چنین تغییر کرده بودم!

 

سینه ام از شدت خشم و نفس نفسی که می زدم؛ باال و پایین 

 می شد! 

 دم.دور خودم چرخیدم و بر باعث و بانی لعنت فرستا

با عجله تمام لباس های کمد را بیرون پرت کردم و لباس 

 پوشیدم.

حوصله و وقت هالجی کردن لباسی که تنم می کردم را 

 نداشتم.

 

 کلت کمری ام را روی کمرم تنظیم کردم.
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اما نمی توانستم خوب به کاری که می کردم و در مغزم 

 جوالن می یافت، متمرکز شوم.

ن یه هویی دالرام نگرانم صدای افتادن چیزی و قطع شد

  کرده بود.

 دالرام همه نفسم بود، همه کسم، وجودم..

 

 گوشی را از زمین برذاشتم.

 چون روی مالفه ی روی زمین افتاده بود، خاموش نشده بود.

 شماره ی موبایلش را گرفتم و کنار گوشم گذاشتم.

 جواب نداد!

خواست آرام شود و باز هم گند زد به اعصابم، به دلی که می 

 نگرانش؛ نفت ریخت و اجازه نداد طغیانش خاموش شود.
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 رد تماس زد و بیش از بیش جگرم را سوزاند!

 

پس می خواست شروع یک جدل را آغاز کند و گند به 

 زندگیمان بزند.

 دوباره شماره اش را گرفتم.

 

 این بار زود جواب داد اما توبیخ گرانه و پر خشم.

 ده تو!امیر علی چت ش -

 

 پوزخندی روی لبانم نشست.

 مرا مواخذه می کرد! داشت توبیخم می کرد!



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
637 

 

 داد زدم.

 من... من چم شده یا تو که نمی دونم چه مرگته... -

 

 صدای گریان و لرزانش لحظه ای از رفتارم پشیمانم کرد.

 مگه چیکار کردم! -

 

اما درد دل من، زندگی آشفته ام بیش از بیش رو دلم زخم 

 ود و اجازه نداد آرام باشم و آرام حرف بزنم.شده ب

دیگه می خواستی چیکار کنی... داری نابودم می کنی...  -

دالرام داری باهام بازی می کنی... من نمی زارم با این فکر 

 احمقانت زندگیم و شخصیتم رو به گند می کشی....
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 زمزمه اش توده ی سنگین راه گلویم را باال آورد.

 ی میگی!امیر چی دار -

 

کادویی که یک غده ی سرطانی بیخ گلویم شده بود را با پا 

 کنار زدم تا دق نشود و باعث نشود حرمت ها را بشکنم!

 

خودت و به اون راه نزن... خوب می دونی چی دارم  -

میگم...نمی زارم اون عوضی به مراد دلش برسه... شده تو رو 

 رم با ابرو و حیثیتم بازی کنی...می کشم... اما نمی زا

 

 نفس کم آوردم و گوشی را با تمام توانم روی دیوار کوبیدم.

 این بار درش، و باطری اش به سویی پرت شد.
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 ای خدا... -

 

من نمی تونم... من بدون دالرام زنده نمی مونم... اگه بهم 

 خیانت کنه می میرم.

 

 چشمانم سوخت جگرم آتش گرفت و فریاد شد.

الرام و هم می کشم و خودمم نابود می کنم نمی زارم با د

 آبرویم بازی کنه... نمی زارم...

نمی دانم چه قدر در همان حال ماندم که صدای در مرا به 

 خودم آورد.
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 به زور از زمین کنده شدم و خودم را به در رساندم.

 از چشمی نگاهی به شخص پشت در انداختم.

ا بیرون فرستادم و دستی به از دیدن نفس پشت در نفسم ر

 صورت برافروخته او کشیدم تا شاید از داغی اش کاسته شود.

 گوشهایم داشت می سوخت انکار تب کرده بودم.

 

 در را باز کردم که با دیدنم لبخندی زد.

 سالم خوبین؟... -

 

 سالم ممنونم... بفرمایید. -

 

 دستی روی شالش کشید.
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 جان نیست! ممنون مزاحم نمی شم... دالرام -

 

 با زبان لب تر کردم تا لرزشی در صدایم نباشد.

 نه رفته خونه مامانش... -

 

 باشه ممنون بعدا مزاحم می شم. -
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 ۶۱پارت#

 

 چیزز نمی توانم بگویم حتی تعارفش نکردم.  

 در را روی هم بستم و سمت موبایلم رفتم.

 خانه نیاید. باید هر چه زودتر یه کاری می کردم دالرام
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 نباید این حال آشفته ی من و وضعیت خانه را ببیند.

تکه های گوشی موبایلم و از زمین برداشتم. باطری اش را 

 و درش را بستن. انداختم

 دکمه ی روشن را زدم و روی میز گذاشتم.

 تا روشن شدن کاملش، سریع کتم را پوشیدم.

 با دیدن صفحه ی نمایشگرش شکر گفتم.

پیامک ها رفتم و برای دالرام نوشتم : من دارم سریع روی 

 می رم ماموریت چند روزی خونه ی مامانت بمون.

 

هیچ جوابی نیامد! انتظار جواب داشتم، انظار زنگش را کشیدم! 

 اما نه زنگ زد، نه پرسید!
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 هم زمان با خروجم از در پارکینگ سها از در اصلی بیرون آمد.

سرعتم را کم کردم و بخشی از مسیر را آرام پشت سرش 

 راندم.

 یک حسی فکرم را معکوس سها می کرد. 

 کنار پایش تک بوقی زدم.

 

 سریع برگشت و از دیدن من لبخند گشادی زد.

 

 شیشه ی سمت کمک راننده را پایین دادم.

 شالش را بیشتر جلوتر کشید و کمر خم کرد.

 سالم آقا امیر علی خوبین؟ -
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 سالم ممنون. بفرمایید باال می رسونمتون. -

 

نه ممنون مزاحم نمی شم تا سر همین خیابون میرم، خرید  -

 داشتم.

 

از آینه وسطی نگاهی به عقب انداختم و گفتم: مزاحم نیستین، 

 سوار شین.

 با مکثی در عقبی را باز کرد و نشست.

 

بود.  راه افتادم اما شش دنگ حواسم به عقب و اطراف خیابان

 نمی دانم چرا حس می کردم کسی زیر نظرم گرفته است.
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 دالرام جون هنوز نیومده؟ -

 

 چشم از آینه گرفتم.

 نه یکی دو روز قراره بمونه.. -

 

 غافلگیر شد.

 راستی چرا؟ -

 

 سرعتم را باال بردم.

 بله عمش اومده می خواست چند روزی با هم باشن. -

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
647 

 

 دروغ مصلحتی که تنها برای دیدن واکنشش بود.

 

راستی! دالرام جون خیلی از عمش تعریف می کنه مثل این  -

 که خیلی به هم وابسته اند.

 

سر کوچه را هم گذشتم و نزدیک چهار راه بودم اما این هنوز 

وراجی می کرد و اصال حواسش نبود کجا می خواهد پیاده 

 شود یا کجا کار داشت.

 

 تعریف می کنه خیلی مشتاق می شم زیارتشون کنم. وقتی -
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پاسخی ندادم و تنها شنونده بودم ببینم دالرام چه چیزهایی از 

 زندگی مان تعریف کرده است.

 

 انگار حواسش جمع می شود و مسیرش یادش می افتد

 

 اِوا... ببخشید من باید پیاده می شدم. -

 

زدم یادم  خنده ای کرد و میان خنده گفت: اون قدر حرف

 رفت کجا می رفتم.

 

 چهار را را پیچیدم بدون این که چیزی بگم.
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شوکه شده گفت: من و همین جا پیاده کنین خودم برمی 

 گردم ممنون.

 

 باز هم پاسخی ندادم.

 ترسش از چشم ها و حرکاتش معلوم بود.

تند تند شالش را مرتب کرد و مدام به سمت در برگشت و 

 مسیر ها را نگاه کرد.

 

 آقا امیر علی!... -

 

 

 بدون هیچ تغییری در ظاهرم گفتم: چند تا سوال ازتون داشتم.
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 دستپاچه گفت: چه سوال بفرمایین!

 

خیلی ریلکس دننده عوض کردم و گفتم: بهتره اداره حرف 

 بزنیم. 

 

خودش را روی صندلی جلو کشید و دستانش را لبه صندلی 

 جلویی گذاشت.

 استرس وار خنده ای کرد.

 اداره برای چی!  -

 

 دستی دور لبانم کشیدم.
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 فقط برای چند تا سوال. -

 

 خواهش می کنم آقا امیرعلی... آخه من چیکار کردم! -

 

مگه هر کی میاد اداره باید خالف کرده باشه... من فقط به  -

 عنوان یه همسایه ازتون چند تا سوال دارم.

 

می  خوب همین جا بپرسین بخدا اگه علی بفهمه من و -

 کشه... فکر می کنه چیکار کردم...  

 

 خونسرد گفتم: قرار هم نیست بفهمه.
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 داشت گریه اش می گرفت.

 مگه میشه... اون همه جا چشم داره، هر جا برم می فهمه. -

 

 لحظه ای نگاهش کردم.

 داشت پس می افتاد چشمانش پر شده بود.

 تعلل می کردم پس می افتاد.

 

 همسرتون چو ی کارست؟ -

 

سریع گفت:  دانشجویه... همه کاری می کنه چند بار کارش و 

 عوض کرده. مگه علی رو ندیدن؟
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 نه هنوز افتخار زیارتشون نسیبم نشده... -

 

 لبخند پر دلهره ای زد.

باعث افتخار علی که شما رو زیارت کنن. آخه مشغله  -

کاریش زیاده... بیچاره برای دانشگاه و خرج خونه تالش می 

 همیشه کم میاره وگرنه می اومد دیدنتون. کنه اما

 

 جلوی اداره ماشین را پارک کردم .

 

 خانم کریمی لطفا پیاده شین -
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 ۶۲پارت#

 

 خنده ی هستیرکی زد و از ماشین پیاده 

 شد.

 آقا امیر علی، من که گفتم همسرم بفهمه ناراحت میشه. -

 

 قفل مرکزی را زدم.

 نگران نباشین بفهمه هم؛ جایی بدی نیومدین. -

 

 آخه من باید بدونم برای چی اومدم! اصال چیکار کردم! -
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 تعجبش را با نشان دادن در ورودی بی پاسخ گذاشتم.

 این همه دلهره و نگرانی اش را درک نمی کردم.

 احترام افسری همکارانم را با سر پاسخ دادم.

 کس العمل های سها بود.تمام حواسم فقط پی واکنش و ع

سردرگمی و وحشت نهفته در نگاهش از روی تک تک 

همکارانم گذر کرد و جای جای اداره را از نظر گذراند و دستان 

مشت شده و لرزانش را داخل جیب های مانتوی کالباسی 

 رنگش فرو برد.

 

 در اتاقم را باز کردم و کمی کنار کشیدم تا اول سها وارد شود.

 م کریمی.بفرما خان -
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این لبخند های نصف و نیمه اش با آن رنگ پریده اش را 

 درک نمی کردم.

 

دلم نمی خواست با این وحشتی که به کل وجودش نشسته، 

 اتاق بازجویی ببرمش.

دوستانه به عنوان یک همسایه، کسی که به زنم از همه 

 نزدیکتر شده بود، باهاش مذاکره می کردم بهتر بود.

 

در را آرام روی هم بستم و برای نشستن به مبل های وسط 

 اتاق اشاره زدم

 بفرمایید خانم کریمی. -
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لبه ی مبل نشست و انگشتانش را روی زانوهایش، در هم 

 گره زد.

 

 پشت میزم رفتم و روی صندلی خودم نشستم.

 دلم نمی خواست معذب باشد و یا بیشتر بترسد.

 بود!شاید فکرهای من یک شک و گمان 

اما این را مطمئن بودم اگر خود سها هم دخالتی در این 

 موضوع نداشته باشد، باز هم منبع اصلی از خانه شان است.

 

خانم کریمی دالرام و حسین خیلی وابسته ی شما هستند،  -

 هر روز دالرام از شما تعریف می کنه.
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 کمی رنگ به رویش  برگشت و دمی عمیقی گرفت.

 ن لطف داره، منم که مدیونشم... دالرام جان به م -

 

 سرش را پایین انداخت و با بغضی ادامه داد.

من کسی رو ندارم. دالرام برام شد یه خواهر، یه مادر، یه 

عزیز، یه روز نبینمشون هیچ کاری نمی تونم بکنم، مثل 

سرگردون ها تو خونه دور خودم می چرخم... انگار چیزی گم 

 کردم.

 

 ایم را بپرسم.مکثش باعث شد سوال ه

 چه اتفاقی برای خانوادتون افتاده؟ -
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 تو زلزله عمرشون رو دادن به شما. -

 

خودکاری برداشتم و خودم را مشغول نشان دادم تا راحت و 

 بدون دستپاچگی حرف بزند.

 خدا بیامرزتشون. -

 

 سر به زیر با متانت تشکری کرد.

و پر سر و صدا، انگار این همان دختر هر روز نبود که شلخته 

 دم به دقیقه می پرید خونمون.

 

 خانم کریمی شوهرتون کجا کار می کنه. -
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 این بار سرش و باال آورد و نگاهش ترسان شد.

 چطور... علی کاری کرده! طوریش شده! -

 

 دستم را به نشانه نه باال آورد.

نه چیزی نشده و اتفاقی هم براش نیفتاده؟ گفتم که فقط  -

 !سوال پرسیدم

 

 باز دم آسوده اش را بیرون فرستاد

 اوف خدا رو شکر. -

 

 ابروهایم کمی درهم شد.
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چرا این طوری نگران شدین! مگه آقای کریمی بد جایی  -

 کار می کنن.

 

 هول زده موهایش را داخل شالش فرو برد.

جای کارش که ثابت نیست... آدم دلش خوش باشه... هر  -

داخته، بیرونش کردن... االنم جا کار کرده دعوا مرافعه راه ان

واسه کسی که کار می کنه همیشه تو سفره... اصال نمی دونم 

 چیکار می کنه!

 

انگار چیزی یادش بیاید سرش را باال گرفت و خوشحال گفت: 

اما خدا خواهرش و خیر بده، اون این کار و براش پیدا کرده، 

 هم پولش خوبه هم کمی اعصابش سرجاش اومده...
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 واهرش هم با شما زندگش می کنه؟مگه خ -

 

نه خودش خونه داره... ماشین داره، اونم چه خونه ای... اون  -

 از علی پر دل و جرأتتره... تازه نامزد کرده...

 

 حس ششمم بیشتر به کار افتاد.

 

 پس خواهرش زرنگه... -

 

و آزاده، از این بار غمگین گفت: زرنگه اما خیلی بی خیال 

وقتی که اومدیم تهران علی رو هم مثل خودش کرده. اون 
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قدر گفت آدم باید برای خودش زندگی کنه و به خودش 

 اهمیت بده، علی هم سر گوشش جنبید....

 

 لبخند تلخی زدم.

هم ظنین کردین که بهم پس به این خاطر همین دالرام و 

 شک کنه... نه!...

 

 و بیشتر سمت من چرخید.د شتابزده در جایش جابه جا ش

این چه حرفیه آقا امیر علی!  من غلط بکنم... فقط دالرام  -

جون، مزاحم تلفنی داشت که یه لحظه بهتون شک کرد، 

 وگرنه من کی باشم که...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
665 

 

 دستم را به عالمت بس است باال بردم.

 

 دستی روی صورتم کشیدم.

م خانم کریمی فقط دلم می خواد رک و پوست کنده به -

بگین چرا وارد خونه و زندگی من شدین! کی گفته که آمار 

خونمو؛ چی می خورم! کجا می رم! چیکار می کنم و بهش 

 بدی! 

 

 به منِ منِ کردن افتاد و لبانش لرزید.

 

باید امارتون رو به  من من... به کی می گم... من چرا.. -

 کسی بدم!
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 باز هم به سکوت دعوتش کردم.

یمی، دلم نخواست اتاق بازجویی ببرم و  یا ببینید خانم کر -

جور دیگه ای ازتون بپرسم، پس شما هم طرفه رفتن و بزارین 

 کنار و بگین آمار خونه من و به کی میدیدن؟

 

 کاسه ی چشمانش پر شد.

آخه من چرا باید این کار و کنم! چرا باید از خونه زندگی  -

 شما به کسی بگم!
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 ۶۳پارت#
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 دستانم را لبه ی میز گذاشتم و برخاستم.

 قدم زنان وسط اتاق ایستادم.

نمی دونم، شاید از روی ذوق، شاید از روی حسادت یا شاید  -

از روی دوست داشتن زن و فرزند من یا شاید هم کمک به 

 کسی که نمی دونی قصد و نیتش چیه؟

 

 روبه رویش ایستادم و به مردمک های لرزانش خیره شدم.

دانم چرا حس می کردم این دختر بی گناهه و ساده و  نمی

 زود باور...

احساس چندین روزه ام، نفرت چند وقتم مبدل به دلسوزی و 

 باورش شده بود!

با حرف هایش به این نتیجه رسیدم بلعکس قد و گواره و 

سنش کودکی درونش ظاهرش مخفی شده است و می توانم 
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فقط نقش یک پادو  مطمئن شوم از همه چیز بی خبر است و

 را دارد.

آن هم پادوی چه کسی و خبرچین چه کسی است  را هنوز 

 نمی دانستم!

 

 

 لیوان آب برایش ریختم و مقابل صورت بهت زده اش گرفتم.

 کمی آب بخورید و آروم باشید. -

 

 

دست لرزانش باال آمد و لیوان را بدون این که نگاه از صورتم 

 بگیرد؛ از دستم گرفت!
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 من هیچی از شما به کسی نگفتم! ولی -

 

پوفی کشیدم و درست روبه رویش این طرف میز روی مبل 

 نشستم.

 

 کمی آب بخورین و خوب فکر کنید! -

 

 لیوان را به لبانش نزدیک کرد الجرعه ای سر کشید.

 

پا روی پا انداختم و مصمم نگاهم را به چشمانش هراسانش 

 دوختم.
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 لیوان را روی میز گذاشت.

دالرام برام مثل خواهر نداشتمه... من که کسی رو تو این  -

دنیا ندارم... دالرام هم برام عزیزه و مهربون، چرا باید بهش 

 حسودی کنم! چرا باید زندگی شما رو به هم بریزم! من ...

 

 پایم را از روی پایم انداختم و خودم را لبه ی مبل کشاندم.

 

 و روی مبل عقب کشید.ترسید 

م کریمی، گفتم خوب فکر کنین... نگفتم تنها حسودی خان -

می کنین، فقط گفتم شاید؛  پس بدون این که تند تند حرف 

بزنید، کمی به اعصابتون مسلت باشین و خوب فک کنین و 

 جواب سوال من و درست بدین.
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سرش را به معنای فهمیدن تند تند تکان داد و انگشتان 

 لرزانش را در هم پیچید.
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 ۶۴_پارت#

 

 

 آب دهانش را با صدا قورت داد.

آخه من چی بگم! مگه چی شده! اصال زندگی شما چه  -

 جریان خاصی داره که من به کسی بگم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
674 

 

 کم کم داشت اعصابم و به می ریخت.

 

 با غیظ وسط حرفش پریدم.

در مورد من من نگفتم زندگی من چیز خاصی داره... گفتم  -

 و دالرام یا خونمون با کسی حرف زدی یا نه!

 

 آرام زمزمه کرد: نه...

 

می دانستم دروغ می گوید، حسی بهم می گفت ترسیده! اما 

 نمی دانم چرا.
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نگاهم در صورت و رفتار دستپاچه اش باعث شد زبان 

 بچرخاند و بگوید:

هم  به روح پدر و مادرم من قصد بدی نداشتم... اصال مهال -

نیتش بد نبود! اون فقط دلش می خواست رمان بنویسه. می 

گفت خیلی دوست دارم ژانر عاشقانه و پلیسی بنویسم اما یک 

 زندگی واقعی و یک اتفاق حقیقی، نه دروغی..

 

 گوش هایم زنگ زد. این چی داشت می گفت!

 

 کاسه ی چشمانش پر شد.

هربونه، ببیند آقا امیر علی، مهال خیلی دختر باهوش و م -

درسته این جا زندگی نمی کنه اما تو عرض یک ماه چند بار 

به دیدنمون میاد و بهمون سر می زنه؛ می گفت وقتی کتاب و 
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تموم کرد پولش رو به دالرام جون میده و بعد بهش خبر 

 میده... اون نیتش خیره.

 

داشتم دیوانه می شدم! این دختر یعنی این قدر احمقه... یا 

 زرنگ و باهوش فرض کرده!خودش و خیلی 

 انگشتانم را در هم قالب کردم خودم را نزدیک تر کشیدم.

نگاهم را در مرمک های لرزان و پر هراسش قفل زدم و با 

 تحکم گفتم: مهال کیه؟

 

لحظه ای لبانش به هم دوخته شد، اما خیلی زود گفت: خواهر 

 علی... شوهر خواهرم.
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 دستم را به عالمت سکوت باال بردم و از روی مبل برخاستم.

پس این جوری وارد زندگی من شده بودند و با از طریق این 

 دختره ی احمق زیر و بم زندگی ام را می دانستند.

 

پشت مبل چرخیدم و دستانم را لبه مبل گذاشتم و بیشتر 

 طرفش خم شدم و با تحکم و تهدید گفتم:

 

ره ای، تنها کلمه ای جا بندازی، تعریف کن بدون این که ذ -

 چطوری و از کجا شروع کردی، زندگی من تعریف کردن!

 

 پلک زد و در خود جمع شد.

 با خشم و غضب گفتم: می شنوم!
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 ترسیده لب تر کرد و تکیه به مبل داد.

تازه همسایه شما شده بودیم. داشتیم اسباب اساسیه می  -

بزرگ شربت اومد بیرون و با  آوردیم که دالرام با یک سینی

هم آشنا شدیم. از همون اول مهرش به دلم نشست و بیشتر 

 به دیدنش رفتم.

چون کسی رو هم نداشتم و تنها بودم، تو اون آپارتمان هم 

 فقط دالرام و می شناختم، باهاش انس گرفتم.

علی هم صبح می رفت و شب می اومد و منم تنهایی تو خونه 

همین تند تند رفتم خونه شما... شما هم دق می کردم، برای 

 سفر بودین و دالرام هم تنها بود.

درسته فقط دو سه روز طول کشید اما تو این دو سه روز 

 وابسته اش شدم. 
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تا این که شما از سفر برگشتین و اون اتفاق افتاد. اتفاقی که 

جگر دالرام را هم مثل دل سوخته ی من سوزاند و به من 

 ه کسی که خودش شکسته بود.پنهاه آورد، ب

 

قطره اشکی که از گوشه ی چشمم چکید را با دست پس زد و 

 ادامه داد:

دالرام باهام دردودل کرد، چون خودم هو حس بد خیانت و  -

 چشیده بودم، باهاش دردول کردم و دلداریش دادم.

 

کمی مکث کرد و آب دهانش را بلعید. انگار در گفتن و نگفتن 

 مطمئن نبود.

 سرفه ای مردم تا زیاد تعلل نکند. تک

 فردای اون روز مهال اومد خونه ما... -
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 داشتم با دالرام حرف می زدم که حرف هام و شنید.

از اون روز اصرار کرد که می خوام رمان بنویسم. هر چه قدر 

نه گفتم بیشتر مصمم شد و گفت: تو دانشگاهمون هم مسابقه 

و می خوام من با نوشتن یک بهترین قلم برگزار می شه  

 زندگی واقعی اولین نفر بشم.

 

 اشک هایش سرعت گرفتند. کلماتش بریده بریده شدند.

 قوطی کاغذ دستمالی را از روی میز برداشتم و سمتش گرفتم.

تو گلویی چند برگ بیرون کشید و تشکر با هق هق آرام و

 کرد.

 

 قوطی را روی میز گذاشتم و روی مبل برگشتم.
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 اجازه می دادم آرام و بدون دلهره تعریف کند. باید

 سکوت اختیار کردم تا خودش بتواند ادامه دهد.

 موضع خیلی مهم و باور نکردنی شده بود.

صورت اشکی اش را پاک کرد و کاغذ دستمالی را داخل 

 مشتش فشرد.

 با صدای تحلیل رفته و دورگه ای ادامه داد.

م خوب زندگی من و نه تنها اون روز، یکی دو روز گفت -

داداشت و بنویس . هیجان بخوای هست، درد بخوای توش 

 پره، آوارگی و حسرت بخوای بازم از همه زندگی ها بیشتره....

 اما گوش نکرد و اصرار کرد می خوام پلیسی باشه.

منم ماجرای پیش اومده و مشاجرتون با دالرام و براش تعریف 

 کردم....



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
682 

 

 

 وب.مکثی کرد که فورا گفتم: خ

 

 با چشمان پر اشک و سرخ شده اش نگاهم کرد.

دیگه دستم آمده بود که تنها مشاجره یمان نبود و کل خورد و 

خوراکمان، حتی نفس کشیدنمان را برایش تعریف کرده است! 

اما منظورش چه بود و پشت این پرده چه کسی بود را هنوز 

 نفهمیده بودم!
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انگار خجالت بکشد بیشتر سرش را زیر انداخت و گفت: یه روز 

پرسید خونشون رو تعریف کن و رفتارشون و با هم چون باید 

همه چیز و بنویسم که قبول کنن، تعریف کردم... کم کم برام 

 عادی شد.

هر روز صبح تماس می گرفت و می پرسید برو بین دالرام 

دم، االن می خواد کجا چیکار می کنه، یه جای داستان گیر کر

 بره؟ چی بپزه؟ پسرش چیکار می کنه؟...

 

 پوزخند صدا دارم از خشم دست خودم نبود.

 سریع سرش را باال گرفت و هراسان گفت: 
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آقا امیر علی  خواهش می کنم من و ببخشید، من نباید  -

زندگی شما رو می گفتم، نمی دونستم با نوشتن زندگیتون این 

 ...همه ناراحت می شین

 

دستانم را روی صورت گر گرفته ام می کشم تا بتوانم جلوی 

 خشمم را بگیرم.

 خواهر شوهرتون کجا کار می کنه؟  -

 

فین فین کنان گفت: دقیق نمی دونم اما می دونم خیلی خیلی 

 کارش خوبه.

 

 بلند شدم و سمت میزم رفتم.
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 گفتین خونه زندگیش شهر دیگه ست؟!

 

 و تند تند هم به ما سر می زنه.بله تبریز زنگی می کنه  -

 

 لحظه ای پایم متوقف شد و نفس در سینه ام حبس شد.

 مکالمه ام با فاطمه و دوستی صمیمی که ازش حرف می زد.

 

 تقه ای به در زده شد که به خودم آمدم و اجازه ورود دادم.

 بفرمایید؟ -

 

 سروان امینی داخل شد و احترام افسری گذاشت.

 ببخشید قربان، انگار بد موقع مزاحم شدم. -
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 سری تکان دادم و گفتم: موضوع مهمیه؟ 

 

نگاه گذاریی به خانم کریمی انداخت . گفت: اگه اجازه بدین 

 بعدا بیام.

 

 منظورش را فهمیدم و چیزی نگفتم.

 احترامی گذاشت و اتاق را ترک کرد.

 

میز  برگه ای از روی میز برداشتم و همراه خودکاری روی

 جلوی خانم کریمی گذاشتم.
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خانم کریمی اسم فامیل و تمام مشخصات همسرتون و  -

خواهرش و این که کجا ها کار می کنه و زندگی می کنه رو 

 نقطه به نقطه اینجا بنویسید.

 

 متعجب شد! 

 چرا آخه! چرا نمی گین چی شده! -

 

 پرو پرو داشت ازم توضیح می خواست.

 .اما موظف بودم توضیح دهم

هنوز چیزی معلوم نیست اما انگار شما ناخواسته باعث  -

 مشکلی شدین که باید رفع بشه.
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 قانع نشد.

آخه چه مشکلی! نکنه مهال زندگی تون رو تو اینترنت  -

 گذاشته!
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سری به عنوان تاسف تکان دادم و برگه ی نوشته شده را از 

 روی میز برداشتم.

 

 شرمنده سر پایین انداخت.

 متاسفم! واقعا نمی دونستم ناراحت میشین. -
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پوفی کشیدم. اسم و آدرس نوشته شده روی برگه را از نظر 

گذراندم و گفتم: تنها تاسف به دردم نمی خوره... االن شما 

 یک مجرم به حساب میایین...

 

 شتابزده بلند شد.

این حرف و  چه مجرمی آقا امیر علی!.. خواهش می کنم -

نزنین... من االن با مهال تماس می گیرم، میگم همه ی 

 نوشته هاش رو پاک کنه...

 

سریع گوشی موبایلش را بیرون کشید که با صدای نسباً بلندم 

 دستش برای شماره گرفتن خشکید.

الزم نیست خبر بدی... اصال نباید بدونه که شما اومدین  -

 قتش خبرتون کنم.اینجا... چیزی نمی گین تا من به و
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 آخه...-مردمک های سیاهش لرزان شد و گفت: 

 

 خودکار را روی میز پرت کردم 

آخه نداریم. ترس هم الزم نیست. فقط شما مثل هر روز بی  -

حرف می ری به خونه زندگیت می رسی، همین... نه چیزی 

 گفته شده، نه چیزی شنیدی!...

 

 نگاهش معنی دار بود. انگار تاکید حرفم کارساز نبود.

 

 ابرو در هم کشیدم.
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خانم کریمی تاکید می کنم... از اینجا اومدنتون و حرف  -

 هاتون نباید به کسی چیزی بگین! حتی شوهرتون!

 

چشمانش بیشتر گرد شد! اما شکر خدا لرز در نی نی چشمانش 

 این را ثابت می کرد که حرفی نمی زند.

 سرش را آرام به عالمت فهمیدن تکان داد. 

 آسوده گفتم:

 می تونین برین. -

 

به سرعت با یک خداحافظی کوتاه سمت در رفت و اتاق و 

 ترک کرد.

 دور خودم چرخیدم و چنگی به موهایم زدم.
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اصال باورم نمی شد با یک حرف ساده و یک نقشه ی حساب 

 شده این طوری وارد خونم بشوند.

 رام گناهی نداشت.پس طفلکی دال

 

انگشتانم از ما بین تار های موهایم سر خورد و روی صورت 

 گر گرفته ام نشست.

پس این میان کمیل چیکاره بود! کمیل که خودش افسر 

 پلیس است... چه نقشی در این میان دارد!...

 

صدای زنگ موبایلم ذهن بهم ریخته ام را متمرکز مخاطب 

 پشت خط کرد.

حاجی با تک سرفه ای صدایم را صاف از دیدن شماره ی 

 کردم و جواب دادم.
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 سالم؟ -

 

 علیک سالم!-

 

 دور خودم چرخیدم.

 بابا خوبین؟ حاج خانم چطوره؟ -

 

 شکر بهتریم... شما خوبین نوه ام چیکار می کنه؟ -

 

لبخند حسین و بال بال زندش برای آمد به بغلم جلوی 

 چشمانم نقش بست.

 چه راحت زندگی ساده و بی آالیشم متشنج شد!
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 لب تر کردم.

 دست بوسه...  -

 

زنگ زدم بگم برای خواهرت خواستگار اومده... فردا پس  -

 فردا پاشین بیایین تبریز... پنج شنبه عقده...

 

 برای ثانیه ای پاهایم متوقف شد.

 فاطمه!.. -

 

 حاجی خنده ی کوتاهی کرد.
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رو می بینی... چشم به هم بزنی بزرگ آره پسر... کار دنیا  -

می شن و از دستت پرواز می کنن و می رن تا به خودت بیای 

و نفسی بکشی می بینی تنهایی... پسر تو هم کلت و به کار 

 بنداز ها... من پنج تا نوه می خوام. قد و نیم قد، پسر و دختر...

 

درسته حاجی مقابل چشمانم نبود اما برای یک لحظه از 

 سرخ شدم و گوش هایم داغ شد. حرفش

خاطره خوش بعد عقدمون و حرفی که به دالرام زده بودم در 

 مغزم جوالن یافت و قلبم را به درد آورد.

دالرام می خوام سه تا پسر داشته باشم وقتی تو خیابون راه 

می رم، یکی سمت راستم، یکی سمت چپم یکی پشت سرم 

 جلو بدم...قدم برداره و منم افتخار کنم و سینه 
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 امیرعلی بابا! کجا رفتی؟ -

 

 صدای بابا مرا از فکر بیرون کشید.

 جانم بابا هستم. -

 

 شنیدی چی گفتم. -

 

بله بله متوجه شدم،  ولی چرا این همه عجله ای؟ پسره  -

 کیه... اصال فاطمه سنی نداره هنوز داره درس می خونه!...

 

 خنده ی کوتاهی کرد.
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عجله ای عجله ای هم نیست یکی دو ماهه... پسر و می 

 شناسی... خواهرت هم خودش راضیه... 

 

 پوفی کشیدم.

پس چرا االن بهم می گین... دو ماهه فاطمه خواستگار داره 

 اون وقت درست وقتی می خوایین عقد کنین می گین.

 

مادرت این طور مصلحت دید. گفت تو رو نگران نکنیم،  -

 نمی تونی بیای. راهت دوره و

 

این چه حرفیه حاجی شما باید بهم می گفتین. من باید  -

 چطور ادمیه! ببینم طرف کیه! چیکارست!
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چی بگم پسر؛ قسمم دادن بهت نگم... نمی دونم این جوونا  -

چی تو کلشونه، فاطمه و امین و عروسم و زنت دستشون تو 

 یه کاسه ست...

 

 شوکه شدم و روی صندلی نشستم.

 دالرام هم می دونه!... اون دیگه چرا چیزی بهم نگفته!... پس
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 ۶۷_پارت#
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می خوایین شما فردا راه باافتین، یکی دو روز هم بمونین.  -

 دلمون برای حسین تنگ شده...

 

درسته خودمم دلم می خواست زودتر پیششون بروم، اما کارم 

 و این مشکل تازه اجازه نمی داد.

 

شرمنده حاجی، دو روز خیلی درگیرم... انشاهلل پس فردا  -

 میاییم.

 

 انشاهلل خدا پشت و پناهتون...  -
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 از اتاق خارج شدم و مستقیم سمت اتاق نادری رفتم. 

 

مغزم هالجی نمی کرد. این دیگر واقعا غیر ممکن بود! همه 

 .چیز شده بچه بازی.

ه... صد در صد فاطمه و امین نقشه کشیدن! چه قدر احمقان

دست دالرام و فاطمه تو یه کاسه بوده، وگرنه این دیگر چه 

 معنی می داد!

حرف ها زده بشه و تصمیم ها گرفته بشه، بعد من مثل یک 

 غریبه باخبر بشوم و روز عروسیشون شرکت کنم.

 

 تقه ای به در زدم و وارد اتاق مخصوص شدم.

داشت خیابان نادری همان طور پشت دوربین های مدار بسته، 

 های مورد نظر را کنترل می کرد.
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 از هدفون روی گوشش، حضورم داخل اتاق را متوجه نشد.

 در را روی هم بستم و نزدیک تر رفتم.

 دست روی شانه اش گذاشتم.

سریع گردن چرخاند! از دیدنم هدفون را از روی گوش هایش 

 برداشت.

رام دستم نیم خیز شد تا به احترامم بلند شود که با فشار آ

 مانعش شدم.

 راحت باش. چه خبر؟ -

 

 . مگه امینی نگفت!-
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به حالت تعجب چشمانش، لبخند تلخی زدم و صندلی چرخ 

 دار کناری اش را چرخاندم و نشستم.

 اومد. مهمون داشتم، نتونست حرفی بزنه. -

 سری تکان داد و هدفون را روی میز گذاشت.

لب تر کرد و گفت: یه چیز هایی دستگیرمون شده... این 

 همسایه ی جدیدی که می گفتین؛ کریمی!

  

 با دقت به حرکت لبانش چشم دوختم تا اصل مطلب را بشنوم.

 

یه خواهری داره تو دانشگاه تبریز... با شناسنامه اصلی وارد  -

 دانشگاه شده و با شناسنامه جعلی نامزد کرده... در شرکتی که

کار می کنه، همه به اسم مرسده می شناسنش... از اونجایی 

که معلومه خیلی فرض و باهوشه... هیچ رد پایی از خودش جا 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
706 

 

نذاشته...اما علی کریمی چندین بار مسافرت هوایی رفته اما با 

 هویت جعلی...

 

 ابروهایم بیشتر در هم شد.

 

نمی دونم هدفشون واقعا چیه؛ ولی مقصودشون شما و  -

سرتون هستین... شرکتی که کریمی کار می کنه، قطعات هم

قچاق، خرید و فروش می کنند و مسئول بخش اصلی هم، 

 همین خانم کریمی ی...

 

 سری تکان دادم . دستی روی موهایم کشدم و بلند شدم.
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منم کم و بیش یه چیزایی دستگیرم شد، چند دقیقه پیش،  -

هاش معلومه شوهر و همسر خانم کریمی تو اتاقم بود. از گفته 

 خواهر شوهرش، اونو هم قول زدند.

ولی ربط خودم و به این ماجرا اصال نمی دونم... نمی دونم 

 چی به چیه... چیکار دارن می کنن...

 

شاید می خوان منحرفت کنن و ذهنت و درگیر زندگی  -

 خودت کنن و به اهدافشون برسن...

 

 از روی صندلی برخاستم دور خودم چرخیدم.

ر کاری می کردم کمیل را نمی توانستم در این میان هضم ه

 کنم و دلیلی برای وجود ناگهانی اش پیدا کنم!
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گیریم که می خواسند فکرم را مشغول کنند! اما نقش کمیل 

 این میان چه می تونست باشد؟

 

هنوز قادر نبودم چیزی از ماجرای کمیل و آمدنش بر زبان 

 بیاورم.

 

 امیر علی، عصبی شدنت به نفع اوناست؛ نه ما... -

 

 لحظه ای پایم متوقف شد.

حق داشت چنین فکری کند. وقتی فکر خودم به هم ریخته 

 بود از نادری انتظار چه حرف دیگری می توانستم داشته باشم.
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عصبی نیستم. فقط کسی که فکرم رو به زندگیم معطوف  -

تو اون ماموریت هم  می کنه کامال من و میشناسه و حتی

بوده.... فقط کریمی همسرش نیستند یکی هست که کامال به 

 اخالقم مسلطه...

 

نادری فقط نگاهم کرد. شاید چشمان سرخم باعث شد چیزی 

 نگوید.

 عقب گرد کردم و سمت در رفتم.

 

هنوز کاری نکنین، به بچه ها هم بگو دست نگه دارن و تا  -

 خبرشون کنم.

 

 ت بلند شود.چشمی گفت و خواس
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 دستی برای نشستن تکان دادم و بیرون رفتم
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 ۶۸پارت#

 

دومین روز و دومین شبی هست که بدون دالرام سپری می 

 کنم. 

دومین شبی است که با بویش با صدای نفس هایش، تنهایی 

 سپری می کنم.

نه بنوشم، نه دومین روزی است که دلم می خواهد، نه بخورم، 

بخوابم... فقط به عکسش زل بزنم و چراهای نهفته در قلبم را 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
712 

 

از لبخند نگاهش روی تابلوی روبه روی تخت نصب شده 

 روی دیوار، بپرسم!

بپرسم چرا نبخشیدی! چرا دل به دلم ندادی و باهام بازی 

کردی! چرا از اول منی که رفته بودم تا نباشم، دنبالم آمدی! 

 تم نباشم، خواستی باشم!چرا وقتی خواس

گاه باور نکردم این خنده ها، این نگاه ها فقط تنصعی و هیچ

برای فریب من است! همیشه فکر کردم، من و باورم کرده و 

 کارم را بخشیده است!

اما در عقلم نگنجید کمیل را، همزادم را دست کم نگیرم. آن 

روز من با غرورش بازی کردم و فقط به خاطر خودم 

 ش را زیر سوال بردم!شخصیت

 

 دمی عمیقی گرفتم تا راه نفسم باز گردد.
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اما این نگاه، این چشم ها، این لبخند هیچ رنگ و بوی انتقام 

 در خود نداشت! هیچ وقت ندیدم!

پلک روی هم بستم که داخل چشمانم سوخت و به قلبم 

 رسید.

 پوزخندی روی لبانم جان گرفت.  

رام این چنین می سوخت، روزهایی که قلبم برای داشتن دال

امیدوارم می کرد به دستش میارم اما حاال این سوزش ها 

 وحشت زده ام می کند که چه راحت از دستش می دهم.

با پشت روی تخت افتادم با همان لباس های بیرون، حتی 

 کششی برای عوض کردن لباس هایم نداشتم.

 هر چه قدر زور زدم خواب به چشمانم نیامد. 

پی قوطی سیگاری که چند روز پیش برای التیام  بلند شدم

 حال درونم خریده بودم، رفتم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
714 

 

قوطی را از جیب کتم بیرون کشیدم و یک نخ بین لبانم 

 گذاشتم.

تنها یادگاری که از آن روز ها برایم به یادگاری ماند همین 

 یک نخ سیگار بود.

 

داخل بالکن رفتم و به آسمان پرستاره و شهری بزرگ و 

 نی زل زدم.چراغا

این شهر بزرگ با آدم های هزار نقش و نگار چه ها در خود 

 نهفته بود.

 

صدای اذان از مسجد نزدیک محله هشدار داد به جای 

 خودخوری قامت ببندم از خدایم تلب کمک و آمرزش کنم.
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اگر خطایی کردم و اگر دلی را شکستم خودش به دادم برسد و 

 مرا از این منجالب نجات  دهد.

 

عد نماز و راز و نیاز کلی دلم آرام گرفت و احساس کردم پلک ب

 هایم کمی سنگین شده اند.

 

 نمی دانم چه زمانی روی زمین خوابم برد.

 با صدای زنگ موبایلم به زور پلک هایم را از هم فاصله دادم.

دست بی حس شده ام را از زیر تنم بیرون کشیدم و گردن  

 خشک شده ام را ماساژ دادم.

 صدای موبایل، قطع شدنی نبود.
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این دو روز را تمام تماس ها و پی ام های دالرام را بی پاسخ 

 گذاشته بودم، جواب نگرانی هایش را نداده بودم.

 اما دیگر کافی بود.

امیدوار از این که دالرام است سریع برخاستم و سمت گوشی 

 رفتم!

 اب دادم.با دیدن شماره ی اداره، بادم خالی شد و با پوفی جو

 

 الو...-

 

 سالم قربان صبحتون بخیر... -

 

 علیک سالم مشکلی پیش اومده!-
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قربان، هلما کریمی دیشب با هوایی تهران اومدن. االن هم  -

 تو ساختمان شما خونه برادرشون هستند.

 

 خبری بهتر از این نمی شد.

 مطمئنی امینی! -

 

 بله قربان مطمئنِ مطمئن... -

 

 باشه ممنون. -

 

 وبایل را قطع کردم و با عجله سمت حمام رفتم.م



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
718 

 

پس از امروز کارم شروع شد فکر کنم یکی دو روزی حتی 

 نتوانم حمام برم پس االن بهترین فرصته...

 

 یک دوش سرسری گرفتم و حوله تن پوش را پوشیدم.

کمربندش را می بستم که صدای پایی از پذیرایی به گوشم 

 خورد.

 دستم روی کمربند حوله خشک شد.

 از فکر این که دالرام باشد قلبم بی قرار شروع به تپیدن کرد.

 نفسی عمیق گرفتم و بیرون رفتم.

با دیدن دختری قد بلند الغر اندام ابرو هایم در هم شد و از 

 خشم نفسم بند آمد.
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 یعنی این قدر خانه ی من کاروانسرا شده بود...

یستاده بود با دیدنم خودش را متعجب دختره که کنار اپن ا

 نشان داد.

 اوا ببخشید شما خونه بودین! -

 

این فیلم ها را هم نمی فهمیدم باید اسمم را شغلم را عوض 

 می کردم!

 

با همان اخو های در هم که بی شک چشمانم هم سرخ شده 

 بود با غیظ پرسیدم: شما!
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یه سری  لبخند تنصعی زد: من دوست دالرام جونم گفته بود

 به خونه بزنم و شیر گازها رو چک کنم.

 

 دختره رسما مرا احمق فرض کرده بود.

جلوتر رفتم و با همان خشم گفتم: پس چرا من تا حاال دوست 

 زنم و ندیدم...

 

 لبخند هستریکی زد.

 خوب چی بدونم... ببخشید مزاحم شدم. -

 

 با تحکم و صدای بلندی گفتم: صبر کن ببینم... کجا...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
721 

 

 اایستاد اما سرعت قدم هایش را کمتر کرد.ن

وا... یعنی چی خوب همسرتون خونه نیست... چرا باید صبر  -

کنم... من فکر کردم شما هم خونه نیستین وگرنه نمی 

 اومدم...

 

 لحظه ای تماس صبح امینی یادم افتاد.

 هلما کریمی اومده تهران... پس صد در صد خودشه...

 

از الی دندان های کلید شده ام غریدم: از اولم باید نمی 

 اومدی... فکر کردی...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
722 

 

با چرخش کلید روی در پایین رفتن دستگیره حرف تو دهانم 

 ماسید.

نگاهم سمت در رفت و تا به خودم بجنم دختره را روی 

 دستانم دیدم...

تا مغزم هالجی کند در باز شد و دالرام تو درگاه در نمایان 

 شد.
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 ۶۹پارت#

 

 نگاه دالرام روی من خشک شد و نگاه ناباور من روی دالرام!
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آبی هایش رنگ باخت و رنگش پرید! حتی قادر نبودم دختره 

را که نمی دانم چگونه خودش را روی دستانم پرت کرد؛ پس 

 بزنم!

 از این فاجعه تر هم می شد!

 از هم فاصله گرفت!لبان دالرام لحظه ای از حیرت و ناباوری 

 اما حرفی از دهانش بیرون نیامد.

 حتی نمی توانست پلک بزند!

دختره خودش از روی دستانم برخاست و شتاب زده سمت 

 دالرام رفت.

اما مردمک های رقصان دالرام با تردید  در نگاه لرزانم دو دو  

 زد!

 انگارجز من کسی جلوی دیدگان بهت زده اش نبود!
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 به دختره که بی شک همان کریمی است، نگاهی انداختم!

یک نقشه ی عالی، بی نقض... اما این مهارت، دست خوش 

 چه کسی بود! دالیلش را نمی توانستم در مغزم بگنجانم!

 

نمی دانم چه چیزی زیر لب به دالرام گفت که فقط دالرام 

 شنید!

 دالرام بدون هیچ واکنشی، دو گوی آبی رنگش، برای یک

ثانیه ای روی صورت دختره چرخید و دوباره نگاهش مرا به 

 چالشی درد آور، دعوت نمود.

 نگاهم روی موهای باز دختره کشیده شد!

 

 این هم از ناممکنات بود! یعنی چی!
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 این که دالرام نرسیده، شالش مرتب روی موهایش بود!

 

 تا بفهمم چی به چیه دالرام را پس زد و سریع از در خارج شد.

 نها ماند دوئل نگاه های ناباور من و دالرام!ت

مغزم قفل کرد! فکر دالرام اجازه نداد مانع رفتن آن دختره ی، 

 بی هویت بشوم!

وضعیتم و طرز پوششم هم جالب نبود که پشت سر دختره 

 بروم یا مانع رفتنش بشوم!

 تنها فکرم چگونه قانع کردن دالرام بود.

 گاه باورم کند! با این صحنه فکر نکنم دیگر هیچ 
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مسخ شده نه حرفی زد، نه حرکتی کرد! منم قدرت تکلمم را 

 از دست داده بودم!

 یک حسی وادارم کرد صدایش بزنم!

 دل... آرام... -

 

اما حرکت و صدایم شکارچی شد و آهوی گریز پایم را فراری 

 داد.

 عقب عقب رفت و قلب مرا از جا کند! 

 چیزی نگفت اما با نگاهش به آتشم کشید!

درسته بی گناه بودم اما با وضعیت نابسامانم و دختری غریبه 

در خانه ام، آن هم روی دستانم، چه انتظاری از دالرام که 

مثل تمام زن ها، دنیای شک و تردید در وجودش طبیعی بود؛ 

 داشتم!
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کار  تنها می توانستم قانعش کنم آن هم اگر قانع شدنی در

 بود!

انگار قدرتی حتی برای حرکت نداشت. درکش می کردم، 

دیدن مرد زندگیت آن هم وقتی ادعا می کند عاشقت است، 

 در این شکل و قیافه کار غیر قابل هضمی است.

جلوتر قدم برمی دارم تا شاید بتوانم وادارش کنم باایستد و به 

 حرفم گوش دهد.

 ت.اما با هر قدم من، دو قدم عقب برداش

 به خاطر پوششم نتوانستم از در بیرون بروم.

 صدایش زدم.

 دالرام... -
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 اما نه، اصال تو حال خودش نبود!

 جلوی آسانسور مقاومتش را از دست داد.

 دستش را روی دیوار گرفت.

 قبل صدایم، قلبم با تمام قوا نگران صدایش زد: دالرام...

 

انسور خودش را داخل آسانسور انداخت و پشت درهای آس

 صورت بی روحش از دیدم محو شد.

 شتابزده داخل خانه برگشتم.

 قلبم داشت منفجر می شد.

 صدای قروپ قروپش، گوش های خودم را آزرد.

 لباس هایی که از تنم در آورده بودم را به تن کشیدم! 
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حال خودم را نمی فهمیدم. باید مانع رفتنش می شدم؛ نباید 

 نندگی کند!اجازه می دادم با این حالش را

همان طور که دکمه های پیراهنم را می بستم از در خارج 

 شدم.

 نمی توانستم منتظر آسانسور بمانم.

 پله ها را یکی به دو پایین رفتم.

 نفسم باال نمی آمد. نه از دویدنم، بلکه از خشم، از ناراحتی...

 

 تا به در اصلی برسم آن طرف خیابان دیدمش.

 .لب باز کردم صدایش بزنم

 اما با دیدن نفس کنارش، لبانم به هم دوخته شد!
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نفس داشت کمکش می کرد پشت صندلی عقب بنشیند یعنی 

 حالش آن قدر خراب بود!

 لحظه ای نفس با بستن در و برگشتنش به عقب، مرا دید.

 امیدوار شدم.

 سمتشان دویدم. 

و تا من به  اما در کمال تعجب، نفس سریع پشت رول نشست

ماشین برسم ماشین را با سرعت باالیی از زمین کند و به 

 ثانیه نکشید که از دیدم ناپدید شد!

 ماندم با چشمان گشاد شده!

انتظار داشتم نفس با دیدنم برگردد و الاعقل علت کار و بی 

 حالی دالرام را از من بپرسد! 

 اما هیچ واکنشی نشان نداد.
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د از دالرام، مثل برق گرفته ها داخل دور خودم چرخیدم و ناامی

 برگشتم!

باید کار و یک سره می کردم. نباید اجازه می دادم این چنین 

 زندگی ام ، به نابودی کشیده شود.

 زانوهایم توان باال رفتن از پله ها را نداشت.

حس غریبی کل وجودم را در بر گرفته بود احساس سستی و 

باهام صاف نمی شد  بی حالی می کردم. اگر دالرام دلش

چی؟ حاال هم که بهانه گیر شده... این اتفاق هم عامل خوبی 

 برای دوری کردن از من و به هم زدن زنگیمون میشه...

 

دستم را تکیه به دیوار آسانسور دادم و تازه نگاهم در آینه به 

 ریخت و قیافه ی داغونم افتاد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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بودم.  دکمه های پیراهن را یک در میان کج و معجول بسته

موهای نم دار و بهم خورده و شلواری که تنها دکمه اش را 

 بسته بودم و کمرش از هر دو طرف آویزان بود.
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 ۷۰پارت#

 

 

 لبخند تلخی مهمان لبانم کرد. 

گفتم و مستقیم جلوی در با توقف آسانسور، به درکی زیر لب 

 خانه ی کریمی رفتم.

 زنگشان را نزدم و با مشت روی در کوبیدم.
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 مغزم داشت می ترکید.

 دومین مشتم رو هوا، سریع در باز شد.

 فرصتی به چشمان گرد شده ی سها کریمی ندادم.

 خواهر شوهرت کو... حکایت! -

 

باید یک دستی می زدم که توانایی انکار نداشته باشد! یقین 

 دارم خودش بود.

 

ر روی موهایش کشید و بدون هیچ شال سفید رنگش را بیشت

 فکری سریع گفت: رفت.

 

 ناخودآگاه صدایم باال رفت: کجا! کی!
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 به تته پته افتاد.

 راستش... خوب... االن... -

 

مجال ادامه ی حرفش را ندادم و با تمام توانم پله ها را پایین 

 دویدم.

 نباید اجازه می دادم فرار کند.

دور تا دور پلوت چشم نفس نفس زنان به همکف رسیدم و 

 چرخاندم.

بیرون دویدم و این طرف و آن طرف را نگاه کردم. هیچ اثری 

 ازش نبود!
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 با صدای نگهبان به خودم اومدم.

 امیر علی خان... مشکلی پیش اومده! -

 

دست به زانو گرفتم و کمی دوال شدم و تا نفسم سر جایش 

 بیاید.

سریع راست ایستادم و رو به نگهبان پرسیدم: االن یه خانمی 

 عجله ای از آپارتمان خارج نشد؟

 

بدون ذره ای تعلل گفت: چرا ... وقتی شما داخل رفتین، پشت 

 بند شما بیرون دوید و سوار یک پراید سفید رنگی شد و رفت.

 

 آژانس بود! -
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فکر دستی روی سیبلش کشید و با کمی فکر گفت: نه آقا 

 نکنم! چون جلو سوار شد و با سرعت از این جا دور شدند.

 

 دستی روی صورت گر گرفته ام کشیدم و دور خودم چرخیدم. 

 شمارش و ندیدی! -

 

 کمی منگ نگاهم کرد که سریع پرسیدم:

 شماره پالک ماشین و میگم... 

 

سریع تکان داد: نه آقا چنان گازش و گرفت و رفت که 

 ..نفهمیدم کی به کیه.
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 ۷۱پارت#

 

 تشکری کردم و با گام های بلند داخل آپارتمان برگشتم.

 نباید اجازه می دادم از شهر خارج شود.

 تنها مظنون اصلی فقط کریمی بود.

اما با چه شرایطی وارد خونه ام شده بود! اصال چطور در را باز 

 کرد!  

 برداشتم. سریع داخل اتاق شدم موبایل را از روی پایتختی

 باید لباس عوض می کردم!

سمت کمد دیواری قدم برداشتم، یاد آوری خود علی کریمی 

 مانع حرکت بعدی ام شد.
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 عقب گرد کردم و سریع بیرون رفتم.

هم زمان که روی در خانه کریمی می کوبیدم شماره ی 

 نادری را گرفتم.

 اولین بوق پاسخ داد.

 جانم امیر علی؟ -

 

 ده در باز شد.پاسخ نادری را ندا

بی آنکه دست خودم باشد و مغزم توانایی تجزیه و تحلیل 

کارهایم داخل خانه کریمی شدم و جواب کریمی را با تحکم 

 دادم

محمود سریع مهال کریمی علی کریمی با هر اسم و نشان  -

 جعلی ممنوع الخروج کن... زمینی و هوایی سریع...
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 چشم فهمیدم... -

 

تاد و چشمان بهت زده و رنگ پریده ی تازه مغزم به کار اف

 سها کریمی را دیدم!

 پلک روی هم فشردم و موبایل را داخل مشتم فشردم.

 شوهرت کجاست! 

 

اب دهانش را با استرس قورت داد و گفت: شب رفت ترکیه... 

 سفر کاری..

 

 چشمانم گشاد شد
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 ترکیه...

 هول زده تند تند سری به عالمت بله تکان داد.

 

دندان هایم را روی هم سابیدم. از خشم داغ کرده بودم و 

 داشتم از درون می لرزیدم.

 خواهر شوهرت االن کجا رفت؟ -

 

 شانه باال انداخت و زمزمه وار گفت: نمی دونم.

 

 دلم می خواست سرم را روی دیوار بکوبم.
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اصال دیوانه شده بودم و دست خودم نبود! به کل خودم و 

کرده بودم. دالرام به کنار، خودم به  شغلم را هم فراموش

 درک، بحث بحث آبرو و حیثیت بود.

با پست و مقامی که داشتم این پاپوش که صد در صد برای 

برکناری من و خرد کردنم است، اگر بتوانند به اهدافشان 

 برسند؛ برایم خیلی خیلی سنگین تمام خواهد شد.

 

 دختر...  داد زدم نمی دونی... کی رو احمق فرض کردی -

 

قدمی عقب رفت و ترسیده انگشتاش را در هم پیچید و چانه 

 اش لرزید.

 به روح خانوادم... من چیزی نمی دونم... -
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چنگی به موهایم زدم تا آرام بگیرم! انگار زده بود به سرم و 

 نمی فهمیدم چه کاری می کنم!

بی حکم وارد خانه اش شده بودم و داشتم این گونه با فریاد  

زجویی اش می کردم! یقینا اگر شکایت می کرد برای خودم با

 بد می شد!

 

 لب باز نکرده صدرا وارد خانه شد و نگران و حیران صدایم زد.

 امیر علی... -

 

سها فرصت نداد و با گریه گفت: آقا صدرا شما مگه دیشب 

 ندیدن علی رفت؟.
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به هم صدرا سری به عالمت مثبت تکان داد و با ابروهای 

 نزدیک شده از شوک کنارم آمد.

 دست روی سرشانه ام گذاشت و پرسید: چی شده امیر!

 

زیر لب طوری که فقط صدرا بشنود گفتم: بد بخت شدم 

 صدرا...

 

بازویم را گرفت و سمت در خروجی هدایت کرد و رو به سها 

با شرمندگی گفت: خانم کریمی ببخشید، شما لطفا آروم 

 شده؟باشین من ببینم چی 

 

 کریمی میان گریه سری تکان داد.
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از در خارج نشده عقب گرد کردم و رو به کریمی هشداری 

گفتم: با کسی تماس نمی گیری... مخصوصا با شوهرت و 

 خواهر شوهرت... مفهموم بود؟

 

 تند تند سری تکان داد و گفت: بله.. بله

 

 صدرا مداخله کرد: زنگ نمی زنه نگران نباش...

 

شگر و نگران صدرا نگاهی انداختم و بیرون به حالت پرس

 سمت خانه خودم که درش را باز گذاشته بودم حرکت کردم.

 

 صدرا از در داخل نیامده شروع به مواخذه ام کرد.
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این جا چه خبره امیر علی!... چی شده... داری چیکار می  -

 کنی؟... چرا داشتی داد می زدی!

 

 گوشی را روی اپن رها کردم.

 چرخیدم! مشتی روی دیوار کوبیدم و فریاد کشیدم. دور خودم

 من دارم چیکار می کنم! من...  -

 

 تند برگشت و در را روی هم بست تا صدایم بیرون نرود.

 

 یواش چه خبرته! می خوای کل آپارتمان و بریزی اینجا...  -

 

 با پا زیر میز گرد و کوچک کنار در کوبیدم.
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دارم دیونه می شم... یکی داره زندگیم و به هم می ریزه...  -

 یکی بد بازی باهام شروع کرده...

 

جلوتر آمد و از بازو هایم گرفت و وادارم کرد آرام بگیرم و 

 بنشینم.

 آروم باش... یواش... بشین ببینم.. -

 

 روی مبل تک نفره ای نشستم و سرم را میان دستانم فشردم.

که نمی دونم چی تو مغزت می گذره؛ چرا به  بعد این دو روز

 زنداداش گفتی میری ماموریت... امروز باهاش چیکار کردی!... 

 

 سریع سرم را باال گرفتم: تو از کجا می دونی اومده بود!



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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اولین ترس و وحشتم از نقشه ای که برایم کشدند، به دلم 

 افتاد.

 

 ام کرد. چشمانش ریز شد و موشکافانه نگاه به حالت آشفته

 نفس تماس گرفت! چی شده مگه چرا ترسیدی! -

 

صدرا بیش از بیش تیز بود و نمی توانستم چیزی را ازش 

 پنهان کنم.

 اما با این حال طفره رفتم.

 نفس چی می گفت... کجا رفتن... تو چرا اومدی.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
751 

 

 سری تکان داد، یعنی خودتی...

ن و سر کار بودم نفس گفت زنت پریشون از خونه زده بیرو

 حالش هم خرابه و زود بیام پیش تو ببینم چی شده..

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
752 

 

 

    

 

 

 ۷۲پارت#

 

 

 

 قلبم پاره شد و مثل برق گرفته ها برخاستم.

 دالرام... دالرام چش شده!... االن کجاست! -

 

 دستی روی سینه ام گذاشت.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 بشین چیزی نشده... -

 

ناآرامم فصد فشاری که روی سینه ام آورد نشستم. اما قلب 

 نشستن سر جایش را نداشت داشتم از نگرانی می مردم.

 صدرا نگاه نگرانم را دید و سری تکان داد.

مرد حسابی تو که براش می میری... پس چرا ناراحتی می  -

 کنی!

 

قلبم گرفت راه گلویم بسته شد! صدرا چه می دانست با این 

نم کاری حرف ها و این اتفاق ها براش می میرم که نمی توا

کنم؛ وگرنه اگر ذره ای عشقم برایش کم بود االن لهش می 

 کردم.
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 نگاه نگران و نا آرامم باعث شد لب بجنباند.

نگران نباش انگار فشارش افتاده بود نفس رسونده   -

 کلینیک...

 

نفسم رفت و کاسه ای سرم نبض گرفت! انگار قلبم روی 

 کاسه ی سرم می زند!

 

 شوم که باز هم مانعم شد. وحشت زده خواستم بلند

گفتم که چیزیش نیست خوبه... االن نفس پیام زد که داره  -

 می بره خونه باباش...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
755 

 

بازدمم را پر استرس برون فرستادم اما باز آرام نشدم نگرانش 

بودم. دالرام روح لطیفی داشت... شکننده بود... یک بار 

 شکستنم دلش را نازکتر کرده بود. 

 

 خوب حاال تعریف کن ببینم چه مرگته! -

 

 

سری پایین انداختم و گفتم: صدرا برایم یه نقشه ی کثیفی 

 کشیدن... می خوان با بدترین حالت ممکن آبرومون رو ببرن...

 

 

 روی زانو مقابل پایم نشست.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
756 

 

درست حرف بزن ببینم امیر علی! از وقتی اومدم تو رو آروم  -

 تو خودتی... ندیدم؛ همش پرشونی... همش 

 

 چشمان را فشردم و لب زدم.

 

چند روزی بود مزاحم تلفنی داشتم بگذریم که باور نمی  -

کردم دالرام بهم خیانت کنه... اما دو بار کمیل رو کنارش 

دیدم که با تمام وجودم شکستم... دالرامی که اصال بهم دروغ 

 نمی گه.. به خاطر دیدن پنهانی کمیل بهم دروغ گفته... نمی

 دونم نیتش چیه که اصال خودم هم نمی خوام باور کنم... اما..

 

 

 رفته رفته چشمان صدرا گشاد و گشاد تر شد و رنگش پرید.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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نمی دونم چه طور به این راحتی از دالرام عشقم این گونه 

حرف زدم اما زدم... باورش حتی برای صدرا هم غیر ممکن 

 بود.

 

 چی میگی امیر! -

 

باش باال بردم، چون زور زده بودم دلم را  دستم را برای ساکت

 برای کسی خالی کنم؛ آن هم چه کسی بهتر از صدرا...

 

به دالرام گفتم می رم ماموریت تا طرف اصلی رو پیداش  -

کنم. کم و بیش داشتم به هدف نزدیک می شدن که این 

 اتفاق افتاد....

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 متعجب پرسید: یعنی چی اصال نمی فهمم... چه اتفاقی!
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 ۷۳پارت#

 

 کالفه سری به طرفین چرخاندم.

 نمی دونم صدرا... اصال نمی دونم، خودمم گیجم... -

 

 دست روی زانویم گذاشت:

 آروم باش و تعریف کن شاید کمکی ازم بر اومد! -

 

 دمی عمیق گرفتم تا به تالطم درونم مسلت باشم. 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
760 

 

ه... اما این یکی سعی می کنه دالرام و نسبت به من بین کن -

 وسط هدفش رو نمی دونم... از اون طرف هم...

 

این جای حرفم، فکم منقبض شد و درد عمیقی روی قفسه ی 

 سینه ام جا خشک کرد.

صدرا حیران و نگران چشم به دهانم، منتظر ادامه ی حرفم 

 نشسته بود.

 نگاهم را سمت دیگری سوق دادن تا راحتتر حرف بزنم.

نیتش و نمی دونم، دو سه بار بیرون با  کمیل برگشته... اما -

دالرام قرار گذاشتن که هر بار دالرام با دروغ از خونه بیرون 

 رفته...

 

 نفسی گرفتم و ادامه دادم:



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 اما یکی خبرم کرده و مسیر که دالرام رفته رو بهم گفته... -

 

صدرا با پشت با صدای زنگ موبایلم شتابزده برخاستم که 

 روی زمین نشست و صدای اوی گفتنش بلند شد.

بی اهمیت به هوار کشیدن صدرا سمت گوشی رفتم و از روی 

 اپن چنگ زدم. بدون تعلل اتصال را برقرار کردم.

 بگو نادری. -

 

قربان مهال کریمی رو دستگیر کردیم، چی دستور می  -

 فرمایید؟

 

 از خوشحالی چنگی به موهایم زدم.
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 ی نکنین االن خودم و می رسونم.کار -

 

 همان طور که تماس را قطع می کردم سمت در روانه شدم.

 

 صدرا با عجله بلند شد. سمتم آمد و بازویم را چسبید

 کجا! -

 

 برای حرکت غیر منتظره اش ابرو در هم کشیدم.

 

 تای ابرویش باال پرید.

 چیه با این وضع می خوای بری!-
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763 

 

 و چشمانم گشاد شد. نگاهی به لباسم انداختم

بی راه هم نمی گفت، لباس هایم نامرتب و چروک، اگه می 

 رفتم واقعا بد می شد!

 

 عقب گرد کردم و راهی اتاق شدم.

 صدای صدرا پشت سرم برخاست

 حاال کجا!  -

 

کردم بلندتر از همان طور که دکمه های پیراهنم را باز می 

 خودش جواب دادم: اداره مظنون اصلی رو گرفتن...

 

 دست بردار هو نبود
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 کدوم مظنون! چی داری می گی... من که چیزی نفهمیدم! -

 

 سری تکان دادم و بعد بستن کمربندم بیرون رفتم.

 از اولم گیج بودی... -

 

 فریادش بلند شد

خودمم می  اوهوی درست حرف بزن ها... اینجا دیگه رأیس -

 .زنم ناقصت می کنم ها... گفته باشم

 

 اصال شوخی هایش را نداشتم.

 سریع کفش هایم را پایم کشیدم که مجال نداد.
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خودم می رسونمت. تو مسیر هم مثل آدم بالغ و دانا، تعریف  -

 می کنی ببینم چی به چیه...

 

می دانستم حرفش یک کلمه ست بدون مخالفت بیرون رفتم 

 قدم شد و کنارم هم
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 ۷۴پارت#

 

مسیر را کل ماجرا را برایش تعریف کردم اما صدرا معتقد بود 

دیدار کمیل و دالرام باهم شاید به خاطر یک عذر خواهی و 

قدیمی و حرف های قدیمی بوده و من نیاید دچار سوء تفاهم 

 می شدم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 اما دل من ناآرام بود و نمی توانستم خودم را قانع کنم.

 مستقیم راهی اتاق بازجویی شدم.

 

از دیدن ناخودآگاه گرمایی شدید از خشم تمام وجودم را در بر 

 گرفت.

 

 اما باید آرام می بودم و تیز.

 

پشت میز روی صندلی نشستم و انگشتانم را در هم قفل 

 کردم.

 محکم و پر تحکم گفتم: خوب می شنوم.
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 .نشانددرست به چشمانم زل زد و پوزخندی روی لبانش 

 چی رو! -

 

تمسخرش آتشم زد! نه این که کم بیاورم، فقط نگاه و رنگ 

پریده ی دالرام جلوی چشمانم ایستاده بود آن هم با نقشه ی 

کثیف این دختر و اجازه نمی داد ریلکس باشم. اما من بیدی 

نبودم با این باد ها بلرزم ؛ دالرام جای خود دارد و شغلم جای 

 خود...

 

 پرسیدم: اول چطور وارد خونه من شد؟خونسردانه 

 

خنده ای کرد و شانه ای باال انداخت: خوب خیلی راحت کلید 

 انداختم و اومدم تو...



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 چرا و به اجازه ی کی! -

 

ریلکس و کامال عادی بدون هیچ هراسی گفت: خوب با اجازه 

ی خانمت اون کلید داده بود به سها گاهی یه سر به خونه 

 ن به جای سها اومدم.زندگیش بزنه که م

 

بگذریم که چه قدر از کار دالرام و کلید دادنش به یه غریبه 

مغزم سوت کشید و عصبی شدم! اما به روی خودم نیاوردم و 

 بازجویی را ادامه دادم.

 

 خوب خونم سر زدی، چرا اون نمایش و راه انداختی! -



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 مثال متعجب شد و چشمان قهوه ای رنگش را گشاد کرد.

ا چه نمایشی! من فقط پام لیز خورد که خدا عمرتون بده، و -

 گرفتینم و نذاشتین زمین بخورم.

 

 

 دختره از اون مارموز ها بود!

 این بار من پوزخندی زدم که یعنی خودتی.

 

 خوب چرا فرار کردی! -

 

 دستش را روی هوا تکان داد



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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ای آقا... چه فراری... حرف در می یاری... آژانش دم در  -

رم بود، مجبور شدم عجله کنم که پول اضافی بهش منتظ

 ندم...

 

سری به خاطر این که فکر می کرد خیلی باهوشه، تکان دادم 

 و ادامه دادم:

اون وقت چرا زنداداشت رو قول زدی که می خوای رمان  -

بنویسی و باید یه زندگی واقعی باشه... و قانعش کردی که هر 

 سوسی کنه!پیش آمد زندگی من و بهت بگه و جا

 

 کمی دست پاچه شد..

خوب می نویسم... اما به سها گفته بودم تا تموم شدن رمان  -

 چیزی نگه... دختره ی دهن لق...



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
772 

 

 

 این بار چشمانم گشاد شد.

 کجا می نویسی! کو نوشته هات؟... -

 

 لبانش به خنده ای کش آمد.

 خوب تو گوشیمه که متأسفانه همکاراتون از دستم گرفتن. -

 

دیگه داشت کالفه ام می کرد دستی روی صورتم کشیدم و 

 ادامه دادم.

برای چی مدام با یه اسم جعلی، شناسنامه جعلی این ور و  -

 اون ور رفت و آمد می کنی!
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این بار کمی رنگش پرید! اما برای مخفی کردنش، شالش را 

روی سرش مرتب کرد و گفت: جناب سرهنگ شمام حرف در 

بار اومدم خونتون دارین محاکمه ام می کنین!  یه  میارین ها..

 چه شناسنامه ای! چه اسمی...
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 ۷۴پارت#

 

 با انگشت پوست سرم را خاراندم و خودم را متفکر نشان دادم.

 برادرتون کجاست؟.. -

 

 شانه ای باال انداخت.

من چه می دونم... اون خونه زندگیش جدا، من جدا... خوب  -

 پرسیدین!از زنش می 
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775 

 

 

 ازدواج کردین؟ -

 

 بی تفاوت پا روی پا انداخت

جناب سرهنگ بیست سوالی راه انداختین؟ چرا من و  -

 آوردین اینجا؟ من چیکار کردم که خودم خبر ندارم!

 

 تکیه به صندلی دادم و دستانم را روی سینه ام قالب کردم.

خانم شماره خوب ما رو ببخشید که اشتباهی به جای الهه  -

 رو آوردیم اینجا.

 

 برای لحظه ای پلکش پرید!
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 فوراً برخاست. 

خواهش می کنم... اشکالی نداره بالخره همه اشتباه می  -

 کنن... پس من با اجازتون برم، دیرم شد.

 

 از پرویی اش صبرم لبریز شد.

 بشین سرجات. -

 

 از صدای بلندم از جا پرید! اما خوب بلد بود طفره برود.

 

 برو در هم کشید.ا

من یه لحظه هم اینجا نمی مونم... شما من و بی دلیل  -

 آوردین اینجا.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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 محکم با کف دست روی میز کوبیدم.

 گفتم بشین... -

 

 آرام نشست.

 

 بازدمم را بیرون رها کردم و  با دو انگشت دور لبانم کشیدم.

 

دلیل از این محکم تر... وارد خونم شدی... زندگی خصوصی  -

رو نوشتی... با اسم جعلی و شناسنامه ی جعلی این ور و ام 

 اون ور رفتی...
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آرام گفت: خوب هرچی نوشتم پاک می کنم... خونتون هم، 

زنتون گفته بود سر بزنیم... من تا حاال جایی هم نرفتم که 

 بخوام شناسنامه جعل کنم.

 

پر خشم بلند شدم که صندلی ام با صدا عقب رفت و باعث 

 وحشتش شد.

 منم این را می خواستم. کمی می ترسید به حرف می آمد.

 

 میز را دور زدم و درست پشت سرش ایستادم.

 

ببین دختر جون تو هنوز سنی نداری، می تونی با گفتن  -

حقیقت و اینکه کی تو رو فرستاده راحت بری و به زندگیت 

 برسی، وگرنه تو این راه خودت نابود می شی...
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779 

 

 

 دست پاچه گفت:

 ه حقیقتی من که نمی فهمم چی میگین.چ -

 

 کالفه در اتاق قدم رو رفتم.

بهتر می دونی که پات گیره و منم بهتر می دونم با کی  -

اگه نه همکاری می کنی... اگه خودت حرف بزنی که هیچ...

که جرم خودت و سنگین می کنی و باید جونیت و پشت میله 

 کنی... ها سپری کنی... پس بهت فرصت میدم خوب فکر

 

 خواست حرفی بزند که دستم را باال گرفتم.

 گفتم که خوب فکر کن... -
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 بیرون رفتم و دمی عمیقی برای تسلی خاطرم کشیدم.

 

 

 محمود مقابلم آمد.

 چی شد. -

 

 سری به طرفین تکان دادم 

 خوب تعلیم دیده...  -

 

 حرفم را کامال گرفت.
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.. تبریز داره نگران نباش اون نامزد صوریش رو هم گرفتن. -

 بازجویی می شه...

 

همان طور که به طرف اتاقم راه افتادم گفتم: از علی کریمی 

 خبری شد!

 

 ترکیه ست... منتظریم برگرده..

 

 مراقب باشین از گرفته شدن خواهرش چیزی نفهمه... -

 

 نگران نباشین مراقبیم -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ۷۵پارت#



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
783 

 

 

دو روز را صبح تا شب شب تا صبح اداره سپری می کنم. 

برای خانه رفتن، نه وقت پیدا می کنم، نه دل خانه رفتن را 

دارم. بدون دالرام خانه برایم جهنم است. دلم برای پسرک 

کوچکم تنگ می شود اما در خودم می ریزم و فقط منتظر 

 عاقبتی می مانم که ناخواسته درگیرش شدم.

 

 ار...قربان نه -

 

 با دو انگشت چشمانم را ماساژ دادم و نگاه از لب تاب گرفتم.

از این که توانسته بودم ردی از عامل اصلی پیدا کنم ذره ای 

 دلم باز شده بود.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
784 

 

 لبخندی از سر رضایت قدردانی روی لبانم نشست.

برای پیدا شدن نادری هم پا به پای من خانه نرفته و کنارم 

 این ویروس جامعه تالش کرده بود.

 بیا محمود امروز کمی اشتهام باز شده... -

 

 لبانش به خنده باز شد.

 شکر... پس بفرما تالفی این دو روز و در بیار... -

 

 سینی غذا را روی میز وسط اتاق گذاشت و کمر راست کرد.

 

و دستانم از روی صندلی برخاستم. انگشتانم را در هم پیچیدم 

 را به طرف باال کشیدم تا کمرم را از خشکی نجات دهم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
785 

 

 

 محمود همان طور سرپا نظاره ام می کرد.

 

 چرا نمی شینی. -

 

 دستی روی ته ریش هایش کشید و گونه اش را خاراند.

 اگه اجازه بدین من برم خونه؟ -

 

 جلوتر رفتم و دست روی شانه اش گذاشتم.

 که کنارم موندی... این چه حرفیه... لطف کردی -

 

 لبخند زد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
786 

 

 وظیفه ست... -

 

 وظیفه نبود آقایی کردی. ممنونم. -

 

 عقب کشیدم.

برو دیرت نشه. منم بعد نهار می رم خونه کمی استراحت  -

 کنم.

 

 دستش را برای دست دادن دراز کرد.

 کار خوبی می کنی. فعال با اجازه... -

 

 دستم را داخل دستش گذاشتم و گرم و صمیمانه فشردم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
787 

 

 به خانواده سالم برسون. -

 

سالمت باشین. کاری پیش اومد خبرم کنین... هر وقتی  -

 شد.

 

 برای قدردانی پلک روی هم بستم و لبخندی زدم.

 حتما. -

 

 از در خارج شد و منم پشت غذا یم نشستم.

 از بوی کوبیده اشتهایم باز شد. 

غذا در آوردم. این دو روز را فقط چایی معده ام را  دلی از

 شستشو داده بود.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
788 

 

 

به مقصد خانه از اداره خارج شدم، اما نمی دانم کدام انرژی 

 مثبت یا منفی مرا سمت خانه ی پدر دالرام کشاند.

 

از دیدن کمیل جلوی در آن هم با یک بسته بزرگ مغزم 

 منجمد شد.

 

خودم بقبوالنم چشمانم درست  ناباور چند بار پلک زدم تا به

 می بیند!

 

 به چشمانم شک داشتم! نفسم باال نمی آمد.

 دالرام با لبخندی در را باز کرد باهاش احوال پرسی کرد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
789 

 

 سرم را به طرفین تکان دادم و تند تند با خودم تکرار کردم.

 نه امکان نداره... غیر ممکنه... دارم خواب می بینم! -

 

شین ها به خودم آمدم و ماشین را کنار با بوق های ممتد ما

 کشیدم.

 

 فکم منقبض شده بود و نفسم باال نمی آمد!

 کل نبض بدنم را روی شقیقه هایم احساس می کردم!

 جوشش خون در رگهایم بشتر شد و به مغزم رسید.

لحظه ای داغی خون را داخل چشمانم احساس کردم و پر 

 شتاب از ماشین بیرون پریدم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
790 

 

 این بار نه صبوری معنا داشت، نه خودداری و منتظر بودن!

 

با مشت های گره زده گام هایم را به سمت کسی برداشتم که 

 قصد نابودی زندگی ام را داشت!

 

 دالرام چشمش به من افتاد و در جا رنگ باخت.

 

 

 

 

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
791 

 

 

 

 

 

   

 

 ۷۶پارت#

 

خیابان یک طرفه را آن طرف نرسیده، پدر جان همراه آرمان 

 ا ماشین، جلوی پایم روی ترمز زدند.ب

باالجبار پایم متوقف شد. اما قلب پر تپنده ام، دل لرزانم از 

 خشم، متوقف نشد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
792 

 

آرمان با لبخند در جلویی را باز کرد و پیاده شد: وای ببین کی 

اینجاست... عجب حالل زاده ای پسر... می دونستم این مادر 

 ...زن عزیزت از منم بیشتر دوست داره ها.

 

 فرصت لب باز کردن برایم نداد و بغلم کرد.

ثانیه ای احساس کردم خون رگ هایم به چشم چپم رسید و 

پلکم لرزید، دردی چون یک رعد و برقی شدید از داخل 

 چشمم گذشت.

 

پدر جان ماشین را خاموش نکرده پایین آمد و با لبخند گفت: 

 فرصت بده پسر... از راه نرسیده سربه سرش نزار.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
793 

 

آرمان با لبخند گشادی ازم جدا شد و سمت پدرجان برگشت: 

به این فرصت بدی از دستت لیز خورده، این و باید گیر 

 انداخت و ابراز عالقه کرد.

 

غافل از نگاه منی که روی کمیل و دالرام خشک شده بود! اما 

 حواس خودشان به آن ها نبود، بگو بخند می کردند!

 

 بود و نگاهم می کرد. کمیل کامال به عقب برگشته 

چشمان گشاد و لرزان دالرام، قفل نگاهم هیچ حرکتی نمی 

 کرد.

 با مشت کم جان آرمان روی بازویم به خودم آمدم.

 آهای... کجایی؟ -



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
794 

 

 

 مردمک چشمانم سمت آرمان چرخید.

 نمی دانم باید از رسیدن پدرجان خوشحال می بودم یا ناراحت!

 

 ؟آرمان شوکه صدایم زد: امیرعلی!

 

مغزم کامال قفل کرده بود و نمی دانستم چه بگویم، بی حرف 

نگاهم را سمت پدری چرخاندم که در حال احوال پرسی گرم 

 صمیمانه با کمیل بود.

 

دیگر به خودم و مغزم شک داشتم، به گمانم بهتر بود از شغلم 

 اصطفا بدهم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
795 

 

 

 آرمان ضربه ای پشتم زد و مرا به قدم برداشتن وادار کرد.

ه کادو پیچ شده داخل دست دالرام بدجوری برایم دهن بست

 کجی می کرد.

 

کمیل با گامی بلند، لبخند به لب جلوتر آمد و دستش را برای 

 دست دادن جلو آورد: سالم امیر علی خان. خوب هستین؟

 

شده بود، احساس تنگی نفس می کردم و کل بدنم منقبض 

اما جلوی این چهار چشم نظاره گر نباید شخصیتم زیر سوال 

می رفت. انگار این دفعه بد جوری اشتباه کرده بودم و خودم 

 خبر نداشتم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
796 

 

دستم را باال بردم دست کمیل را فشردم اما نه آرام و نرم... 

بدون این که دست خودم باشد و مغزم فرمان دهد، چنان 

فشردم که رنگش کبود شد. اما نه دستش را بین پنجه ام 

دستش را پس کشید، نه حرفی زد! تنها با صورتی سرخ شده 

 در چشمانم نگاه کرد. نگاهی عمیق و پرسش گر!؟...

 

 سالم جناب سرمد.

 

سالم آقای میالنی... خوبین؟ بفرمایید نهار در خدمت  -

 باشیم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
797 

 

 پدر جان با یکی از همسایه هایشان خوش و بش می کند. اما

نگاه خصمانه ی من در نگاه سوالی و نگران کمیل دو دو می 

 زند و قصد رها کردن دستش را هم ندارد!

فغان دلم از خشم به دستم سرایت کرده بود و می خواست 

 انتقام این چند روز را به هر ترفندی بگیرد.

 

اگر پدر جان جلوتر نمی آمد، شکستن انگشتان کمیل هتمی 

 بود.

ش را پشت کمیل و دست چپش را پشت پدر جان دست راست

من گذاشت و با لبخند گفت: مگه شماها تا امروز هم و ندیده 

 بودین؟!

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
798 

 

دستم شل شد و کمیل دستش را عقب کشید و داخل جیب 

 شلوار کتان سیاه رنگش فرو برد.

به زور لبخندی زد و پاسخ پدر جان را داد: سعادت دیدارشون 

 برام پیش نیومده بود.

ستانش را انداخت و سمت در اشاره کرد: پس چه پدر جان د

اتفاق ناگهانی و خوبی... نهار و دور هم می خوریم و بیشتر 

 حرف می زنیم.

 

کمیل سر پایین انداخت: خیلی ممنونم. من پرواز دارم تا نیم 

 ساعت دیگه باید فرودگاه باشم.

 

منم هنگ کرده مثل مجسمه فقط در مغزم اتفاقات را تجزیه 

 می کرد. و تحلیل



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
799 

 

 

پدر جان کامال سمت کمیل چرخید: به سالمتی، مرد هم این 

 همه هول...

 

کمیل شرمسار سر پایین انداخت و آرمان فارغ از پارک کردن 

ماشین، قفل مرکزی را زد و خودش را وسط انداخت: دیدی 

پدر من، تنها من نیستم ها... کارهای من بدبخت و هی به 

 ن...تأخیر می ندازین... همه هول

 

 پدر جان مشتی روی بازوی آرمان زد: بی حیا...

 

نگاهم سوی دالرام کشیده شد. از دیدن جای خالی اش دلم 

 فرو ریخت!



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
800 

 

 

کمیل با پدر جان و آرمان دست داد و باز هم دستش را سمتم 

 دراز کرد:

 با اجازه داداش...

 

 این بار دستش را نرم فشردم، اما بدون هیچ حرفی.

 

لبخند تلخش را نفهمیدم. با گامی بلند. فاصله گرفت و از ما 

 دور شد.

 

 با صدای پدر جان به خودم آمدم: داماد؟! بفرما داخل..

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
801 

 

خواستن از داخل رفتن امتناع کنم اما دلم فریاد زد برو تو و 

 این سوتفاهم ها رو برطرف کن.

 

 دستم را جلو بردم.

 شما بفرمایید. -

 

 از در داخل رفت. پدر جان لبخند زنان

 آرمان کنارم آرام گفت: چیزی شده؟

 

 گردن چرخاندم و سوالی نگاهش کردم؟

 

 شانه ای باال انداخت: آخه یه جوری...



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
802 

 

 

 کمیل اینجا چیکار می کرد.

 

متعجب ابروهایش بهم نزدیک شد: نمی دونم، شاید با دالرام 

 کار داشته...

 

 

 

 

 

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
803 

 

 

 

 

    

 

 

 ۷۷پارت#

 

مغزم سوت کشید! از آرمان بعید بود! چه بی تفاوت هم می 

گوید شاید با خواهرش کار داشته... اصال این جا یه خبر هایی 

 بود و منم بی خبر بودم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
804 

 

 بیا تو بابا... جوری نگاه می کنی آدم خوف می کنه... -

 

به شوخی اش نمی توانم پاسخ دهم و پشت سرش وارد حیاط 

 شدم.

 نبود. هیچ خبری دالرام

 

داخل خانه شدیم پدرجان کتش را در آورد و دست آرمان داد: 

 ببین مادرت اینا کجان سر و صداشون نمی یاد.

 

آرمان احترام افسری گذاشت و با لبخند گفت: قربان همسر 

عزیزتون رفتن پارک با نوه ی گل پسرشون...  دختر دردونتون 

رود به هم مثل هر روز قرنطینه تشریف دارن و اجازه ی و

 خلوت گاهشون رو ندارم...



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
805 

 

 

دلم لرزید و قلبم فشرده شد. پس دالرام خودش را تو اتاقش 

 حبس کرده بود و مادرجان از حسین هم مراقبت می کرد!

به اخالق گندش واقف بودم، می دانستم اگه ناراحتی داشته  

 باشد، پسرش حتی خودش را هم فراموش می کند.

 

پدر جان با اخم نمایشی گفت: به لطف بعضی ها خوب زبون 

 باز کردی ها.... نگو نه...

 

آرمان با خنده سمت آویز کنار در رفت: دست پروده ی 

 دخترتونیم...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
806 

 

 نگاهم سمت پله ها رفت و عشق نفسم را احساس کرد.

قلبم را به لرز انداخت و روحم را آزرد، دو روز بود ندیده 

 بودمش...

 در جان افکارم را بهم ریخت:صدای پ

 بیا امیرعلی...

 

پشت سرش با تنگی نفسی که یک در میان می آمد و می 

 رفت داخل پذیرایی شدم و روی مبل تک نفره

 

 

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
807 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ۷۸پارت#

 

 دالرام



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
808 

 

 

 

 

نفس نفس زنان با قلبی کوبنده و لرزان پشت در اتاقم 

 ایستادم.

 کادو از روی دستان لرزانم لیز خورد و روی زمین افتاد.

 

احساس می کردم قلبم هر آن ممکنه از داخل سینه ام کنده 

 شود.

 دست لرزانم چنگ شد و روی قفسه ی سینه ام نشست.

 

 نفس هایم مقطع و بریده بریده از سینه ام خارج می شد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
809 

 

 

ی چه آمده امیر علی این جا چیکار می کرد، بعد این دو روز برا

 بود!

آن روز و غافلگیری ام در خانه مثل یک فیلم از جلوی  

 چشمانم گذشت.

 فکم منقبض شد و دلم به درد آمد.

آمده بود مثل دفعه ی قبل خودش را توجیح کند؟ فکر می 

 کرد این بار هم باورش می کنم!

طرز نگاه و دستان مشت شده اش با گام های بلندش نشانگر 

 نه آمدن برای حرف زدن!  یک حرف دیگر بود!

امیر علی از دیدن کمیل شوکه شده بود! این را از نگاه 

سرخش مطمئن بودم، از نگاهی که حتی سالم و احوالپرسی 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
810 

 

آرمان و بابا را بی جواب گذاشت و فقط خط و نشان و تهدید 

 درش موج می زد.

از در، کمی فاصله گرفتم و دستی روی صورت یخ زده ام 

 کشیدم.

 نوک انگشتانم از صورتم بیشتر بود.سرمای 

یعنی ممکنه هنوز امیر علی چیزی نفهمیده باشه! نه این 

 امکان نداره.

اما طرز نگاه و برخوردش این را نشان می داد، طوری به 

 کمیل نگاه می کرد انگار قاتل باباش را نگاه می کند.

 

اما چرا! یعنی ممکنه هنوز چیزی نفهمیده باشد نه امان ندارد 

 تا حاال فهمیده من می دانم.

 تنها با این کارها می خواهد کار خودش را ماست مالی کند.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
811 

 

آن یک بار را با نشان دادن چند پیام الکی مرا خر فرض کرد  

و لبانم را به هم دوخت. این بار می خواهد، بغل کردن شوهر 

 خواهر سها را چگونه  شرح دهد.

را کنار پنجره صدای بسته شدن در اصلی پاهای لرزانم 

 کشاند.

اصال دلم نمی خواست خانواده ها از مشکالتمان با خبر شوند. 

دلم می خواست بدون فهمیدن خانواده ها این مسئله را حل 

 کنیم، اما امیر آماده بود تا دست پیش بگیرد، پس نافتد.

به قول خودش پیش دستی کرده تا طرف مقابل گناهش را  

قابلش من بودم و گناهی مرتکب بپذیرد، اما این بار طرف م

 نشده بودم. 

کمی گوشه ی پرده را کنار زدم تا دلتنگی ام را ذره ای 

 بکاهم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
812 

 

با این که ازش دلخور بودم اما باز هم قلبم برایش بود و زبان 

 نفهم.

 

پلک بر هم زدم و اشک هایم از داخل چشمانم روی گونه 

 هایم غلتید.

دوست داشتن هایش بعد آن اتفاق و خرد کردنم، نگاه 

 افسونگر و عاشقش پشت پلک هایم ظاهر شد.

 

گذشته ها مثل یک برگ خشکیده الی دفتر خاطرات همیشه 

می تواند ماندگار باشد و از یاد ها نرود. اما من هر لحظه سعی 

 کردم از ذهن و دلم بیرونش کنم. 

رد آن برگ های لیکن احساس می کنم امیر تصمیم دا

خشکیده را از الی دفتر بیرون بکشد و آن قدری برایشان آب 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
813 

 

دهد و تا بلکه دوباره تر شوند. اما فکر نمی کند بعضی از کار 

ها امکان ندارد و زور زدن بیشتر کامت را تلخ می کند و 

 زندگی را برایت مشکل و دردناک می سازد.

 

ندگی و دو روز فکر و خیال و سبک سنگین کردن کل ز

آشنایی ام با امیر به این نتیجه رسیدم امیر می خواهد تالفی 

آن روز ها را در بیاورد. می خواهد حسادت مرا برانگیزد و 

 امتحانم کند. اما به چه قیمتی...

امیر نمی توانست ماجرای کمیل را فراموش کند. امیر یک 

مرد بود می فهمیدمش... اما این فراموش نشدن زندگیمان را 

 ابود می کرد.ن

 

 ضربه ای به در خورد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
814 

 

 سریع دستی زیر چشمانم کشیدم.

 چیه آرمان.-

 

 تمام دق و دلی ام را سر این بدبخت خالی می کردم.

 

 لحن شوخش آمد: از پیلت بیا بیرون شوهرت اومده.

 

 

 

 

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
815 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ۷۹پارت#

 

 دندان روی هم فشردم و با غیظ از داغی درونم غریدم.

 نمیام برو پایین دست از سرم بردار. -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
816 

 

صدایش قطع شد، اما می دانستم از تعجب است و هنوز پایین 

 نرفته است.

بغض خفه کنند در راه گلویم، این چند روز خود داری ام را لو 

 داد.

 

 دوباره و این بار آرامتر از قبل صدایم زد: دالرام!

 

د بار باال و دوست نداشتم جوابش را بدهم. دستگیره ی در چن

 پایین شد.

قفلش زده بودم تا هیچ کدامشان این حال آشفته ام را نبیند و 

 سوال پیچم نکنند.

 نا موفق از باز کردن، به گمانم دست کشید و پایین رفت. 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
817 

 

 

 روی کاناپه ی رو به پنجره فرود آمدم.

دلم با تمام وجود آن هم توام با جیغ و فریاد گریستن می 

 طلبد.

 

 م با خودم و این دل بی صاحبم چند چندم.نمی دانست

دیدن امیر علی و ته ریش های نامرتبی که مرا یاد آن روز 

 های پریشانش می انداخت، جگرم را سوزاند.

آن روز ها که برای بی محلی و زجر دادنش کمیل را انتخاب 

 کردم، چنین حال و روزی داشت.

ب کرده اما االن دیگر چرا؟ وقتی این راه را خودش انتخا

 است، چرا این همه به هم ریخته ست!



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
818 

 

 

با دستانم صورتم را پوشاندم و غافل از گذر زمان اشک 

 ریختم.

برای دل تکه تکه ی خودم، برای امیر علی، برای حسینم که 

این میان بی گناه ترین و کوچیک ترین فرد زندگیم است، 

 گریه سر دادم.

 

اعماق سوزان  صدای در، پشت بندش صدای مامان فکرم را از

 قلبم بیرون کشید.

 

 دالرام. -

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
819 

 

بزاق دهانم را مرتباً فرو دادم تا جوابش را با صدای صاف و 

 بدون بغض بدهم.

 ب... له. -

 

 گویا موفق نشدم.

چون دستگیره را تند تند باال و پایین کشد و لحن نگرانش  

 اوج گرفت.

 دالرام باز کن ببینم... چی شده! دالرام! -

 

برای این که کل خانه، علل خصوص امیر خبر دار نشود و 

 پایشان باال کشیده نشود،  سریع سمت در دویدم.

 کلید را روی در چرخاندم و بدون هیچ تعللی در را گشودم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
820 

 

مامان با نگاه نگران و دستپاچه داخل آمد: دالرام! چت شده 

 تو؟ چرا پایین نیومدی؟ دعوات شده! مشکلی داری؟

 

ند تند تکان دادم و برای فرار از نگاه کنجاو و سرم را ت

 نگرانش عقب گرد کردم.

 چیزی... نشده! -

 

 بازویم را گرفت و سمت خودش برگرداند.

با اخم و ابروهای درهم و لحنی پرخاشگر گفت: یعنی چی 

چیزی نشده... اون از شوهرت با اون وضع سر رسیده و حتی 

د رفت، اینم از تو... ماشینشم قفل نکرده بود و نهار هم نمو

معلومه چه مرگته! چرا سه روزه حرف نمی زنی؟ چیزی نمی 

 گی؟...



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
821 

 

 

پس امیر رفته! پس داغونتر از من بوده! پس نهار هم نموند و 

 بدون دیدنم رفته!

 

صدای بلندش و دستانی که از بازوهایم تکانم می داد و بیشتر 

د: خانم اشک هایم را روان می کرد، بابا را سمت اتاق کشان

 ولش کن.

 

مامان بازوهایم را رها کرد و با خشم سمت بابا برگشت: تو 

پروش کردی، اون قدر لی لی با الالش گذاشتی خودسر 

شده... مثال مادره... االن سه روزه حتی بچشو هم بغل 

 نکرده... اونم از شوهرش... دیدی که؟

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
822 

 

 صدای پر خروش و اخم های درهم بابا، مامان را ساکت کرد:

بس کن زن... خودش عاقل و بالغه دلش نمی خواد چیزی 

 بگه.

 

 مامان پوزخند صدا داری زد: عاقله! این...

 

با دست به من گریان که دیگر توانایی سرپا ایستادن را 

نداشتم اشاره زد: اگه عقل داشت به جای این که خودش و تو 

و حل می کرد. نه این که بشینه و اتاق حبس کنه، مشکلش 

 فقط گریه زاری کنه.

 

بابا جلوتر آمد و بازوی مامان را گرفت و آرام اما پر از دلخوری 

و شاکی گفت: بیا برو زن... تو کاری به کار دختر من نداشته 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
823 

 

باش...برو خدا عجرت بده، برو به نوت برس، داره گریه می 

 کنه.

 

دست تو... نذاشتی من آدمش مامان با خشم غرید: اوف... از 

 کنم.

 

 مامان با کوبیدن پاهایش روی زمین، اتاق را ترک کرد.

 

 روی باال گرفتن سرم را نداشتم.

با آن که دل و اخالق پدرم جایگزین اخالق مادرم بود و 

همیشه مرا لوس می کرد و با آرامش به حرف هایم گوش می 

پدرش در  سپرد، اما باز هم خجالته دخترانه آن هم جلوی

وجودم بود. به حدی که جلوی مامان راحت بودم، پیش بابام 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
824 

 

نمی توانستم سر بلند کنم. هیچ گاه سواستفاده گر نبودم و از 

 محبت های بی اندازه اش پرو نمی شدم.

 

 

لحن محزون و غم دارش هق هقم را در گلو خفه کرد: 

 دخترم.

 

پدرانه و پر راه گلویم باز نشد تا جانمش را بگویم و به آغوش 

 محبتش پرواز کنم.

 

با آهی سوزان کنارم آمد و دست نوازشگرش را روی موهایم 

 کشید: این طوری بارت آوردم؟



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
825 

 

 

 سوال دلگیرش سرم را به طرفین چرخاند. 

زبان گفتن حقیقت را نداشتم، چون دل خودم هنوز نتوانسته 

 بود واقعیت را قبول کند.

 

ایم کشد: سرت و بگیر تک سرفه ای کرد و دست از روی موه

 باال.

 

 با کمی تعلل، خجل سرم را باال گرفتم.

 

تاری دیدم روی صورت سرخش نشست، اما قادر نشد به 

 چشمانش خیره شود.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ۸۰پارت#



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
827 

 

 

 

با خودت دلم نمی خواد حرف بزنی، چون می دونم هنوز  -

روراست نشدی... اما یک نصیحت پدرانه بهت می کنم. زود 

قضاوت نکن. زود تغییر نکن. به دلت رجوع نکن و از مغزت 

کمک بگیر. به جای کاسه چه کنم چه کنم و اشک مشکلت و 

حل کن، اگه تو منگنه موندی هر کی رو مطمئن می دونی با 

 اون مشورت کن. یک طرفه به قاضی نرو...

 

کوت کرد و ادامه داد: هیچ وقت زود نشکن و پا پس کمی س

 نکش. تو دختر منی.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
828 

 

سنگینی نشسته در راه حنجره ام از بین رفت. نفسم باز شد و 

 مردمک های لرزانم روی چشمان مصمم پدرانه اش قفل شد.

جسارت و ایمانی که اول از خدا بعد از پدرم بهم القا می شود، 

 انرژی را بگیرم. را از کس دیگری نمی توانم این

 

لبخند پر اطمینان روی لبانش نشست و نیم چرخی زد تا 

 بیرون برود.

نگاهم روی تسبح داخل مشتش سر خورد و قفل لبانم از هم 

 باز شد.

 بابا... -

 

تسبحش از داخل مشتش سر خورد و بین انگشتانش به بازی 

 گرفته شد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
829 

 

 

یاز به بدون آن که سمتم باز گردد گفت: بهت ایمان دارم ن

. به امیر علی توضیح نیست. هر تصمیمی بگیری برام محترمه

گفتم خودش تنها بره تبریز. تو هم با ما میری. تا فردا با 

خودت کنار بیا هر اتفاقی افتاده رو چندین بار برای خودت 

 سبک سنگین کن...

 

را باال گرفت: برگشت و انگشتی که تسبیح ازش آویزان بود 

اما عاقالنه، نه برای منفعت خودت. از هر جهت، به نتیجه 

 رسیدی میشینم پای حرفات.

 

 کمی نگاهم کرد و دستی به محاسنش کشید.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
830 

 

االن عصبی هستی و نمی تونی درست روی حرفات و  -

تصمیماتت تمرکز کنی. امیر علی هم به غیر اینکه دامادم 

تمه، اون قدری که تو رو باشه همکارمه، عزیزمه.. پسر دوس

دوست دارم خاطر امیرعلی رو هم می خوام. پس اجازه نده یه 

 سوءتفاهم به زندگیت لطمه بزنه.

 

 بهتر دیدم لب به دندان بگیرم و بیشتر فکر کنم.

 

شال آبی رنگم را روی موهایم مرتب کردم و با برداشتن ساک 

 کوچک حسین از اتاق خارج شدم.

ا و یک دوش آب گرم دوساعته کل دیروز با حرف های باب

سیستم فوقانی مغزم برای تصمیم گیری درست و بهتر به کار 

 می افتد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
831 

 

با باز کردن کادویی که کمیل دم درمان آورد و باعث بخش 

 عظیمی از سوظن ها شد، لبخندی روی لبانم نشست. 

یاد داشت روی پیراهن مجلسی آبی آسمانی رنگ کار شده، 

 کرد.لبخندم را عریض تر 

بعد چند روز، دیروز اشتهایم برای خوردن شام باز شد و حسین 

را تا صبح بدون این که پلک روی هم ببندم روی دستم 

خواباندم و به صورت ماهش که بیش از بیش شبیه پدرش 

 بود، خیره ماندم.

 

 صدای آرمان برخاست:

 دالرام بجنب دیر شد. هواپیما بره می خوای با چی بری؟

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
832 

 

پایین رفتم و برای در آوردن لجش گفتم: خوب بره، پله ها را 

 پس اون شونه های قوی تو به چه درد ما می خوره..

 

کیانا قاه قاه خندید و آرمان چشم غره ای نثارم کرد: زبون باز 

 کردی... االغ خودتی .

 

 بابا کتش را پوشید و سمت در رفت:

 بچه ها بجنبین که خیلی دیر شد.

 

 حاضر و آماده بغل گرفت. مامان با اخم حسین و

 هنوز به خاطر دیروز باهام سر سنگین بود و حرف نمی زد.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
834 

 

 ۸۱پارت#

 

 

 کیانا سمتم دوید: چطوری عسقم..

 

با سرشانه یکی به شانه اش زدم و ابرو در هم کشیدم: گمشو 

 اون ور... راه ما از این به بعد از هم جداست.

 

دستش دور بازویم پیچید و بیشتر بهم چسبید: از دست یکی 

 دیگه پری، سر من خالی می کنی.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
835 

 

می دانستم نگفتن ماجرای اصلی و ناراحتی این چند روز 

اخیرم بیشتر کنجکاوش کرده و از همه مهمتر دلنگرانش... اما 

نمی خواستم حتی کیانا که از این پس زنداداشم محسوب می 

 را ببرد.شود، بویی از ماج

 

سر برگرداندم و آرام زیر گوشش زمزمه کردم: داری از فضولی 

 می ترکی؟

 

 لباتش را غنچه کرد و تند تند سری به معنای بله تکان داد.

 از قیافه اش داشت خندم گرفت.

 به زور خودم را کنترل کردم و گفتم: پس نمی گم بترکی..

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
836 

 

نیش بزنه، الهی نیشگونی از بازویم گرفت: اون زبونت و مار 

 خودت منفجر شی.

 

آرمان صدایش زد: کیمی... بدو بیا زیاد با از ما بهترون ها، 

 دهن به دهن نشو.

 

از شنیدن مخفف اسم کیانا آن هم کیمی، خنده ام به هوا 

 .رفت

 

بابا که قصد خروج از در را داشت، دستش روی در به عقب 

 برگشت!



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
837 

 

ه ای رنگش مامان حسین را داخل کالسکه ی کرم قهو

گذاشت و متعجب کمر راست کرد تا علت این خنده ی 

 ناگهانی ام، آن هم بعد سه روز را بفهمد.

 

 آرمان برای بستن نیشم چشم و ابرو آمد.

 می دانستم از بابا خجالت می کشد.

برای تالفی کارهایش خودم را به بدجنسی زدم و میان خنده 

 بلند گفتم: بابا نمی دونی آرمان...

 

یک لحظه تمام خون بدن آرمان روی صورتش دوید و  برای

 در جا سرخ شد.

شتاب زده میان حرفم پرید: بابا دیر شد برو بریم... اینا هم 

 میان.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
838 

 

 

چنان ساک ها را با هر دو دستش بلند کرد و با صدایی که 

پس کله اش انداخته بود تا بابا صدای مرا نشنود، سمت بابا 

گ کرده مجبور شد تند از در حرکت کرد که بیچاره بابا هن

 خارج شود تا با آرمان برخورد نکند.

 از خنده اشک چشمانم راه افتاد.

طفلکی می دانست تنها به یک کلمه ی کیمی گفتن اکتفا 

نخواهم کرد و چنان رنگ و لعابی به کلمه اش می دهم که 

ابرویش برود. برای همین از ترس دستپاچه بابا رو بیرون کرد 

 با عجله بیرون رفت.و خودش هم 

 

کیانا دندان قروچه ای رفت: خیلی بدجنسی طفلی نامزدم... لبو 

 شد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
839 

 

 

خنده ام را خوردم و پشت چشمی برایش نازک کردم: عُق... 

 پیف پیف...

  

مامان بی اعتنا به ما دسته ی کالسکه ی حسین را گرفت و 

 سمت در راه افتاد.

 

پشت سر مادر شوهر  کیانا زهر مار پر پیمونه ای نثارم کرد و

 عزیزش دوید.

 

با انگشت اشک جمع شده ی گوشه ی چشمانم را گرفتم و 

 پشت سرشان خانه را ترک کردم.
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840 

 

 

برای این که کیانا هم بتواند کنار ما تبریز بیاید و در عقد 

فاطمه باشد، که بیشترینش هم به خاطر آرمان و بودن در 

 کنارش بود عقد موقتی بینشان خوانده شد.

اما من در آن عقد موقت، کنار تنها برادرم نبودم در فکر و 

 خیال زندگی آشفته ام وارونه مانده بودم.

 

عاشقی کیانا و آرمان زمانی که من گروگان به ظاهر امیر علی 

 ولی در باطن بین مافیا گیر کرده بودم، اتفاق افتاده بود.

بودم بی وقتی که من در جمع خانواده نبودم و خانواده ام از ن 

 تابی می کردند، کیانا بود که مدام به مامانم سر می زد.

از این که خودش هم از نبودنم خیلی غصه می خورد، باز هم  

 می آمد تا تسکین دهنده دل مادرم باشد.
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در این میان رفت و آمد های زیادش، دل آرمان را برای این 

 ه بود. دوست عزیزم که با آرمان موش و گربه بودند، را لرزاند

اما آرمان بعد عروسی من و رفتنم از خانه پدری به این حرف 

دلش رسیده بود که این دلتنگی ها بخش عظیمش ندیدن 

 کیاناست، نه خواهر عزیزش.

یه جورایی برای دیدن هر روز کیانا عادت کرده بود و بعد من  

 ندیدنش متوجه ندای واقعی قلبش شده بود.

 

هواپیما حسین چه قدر بی تابی  بگذریم که کل مسیر را داخل

 کرد و کیانا و آرمان مجبور به در آوردن ادا و اطوار شدند.
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842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 ۸۲پارت#



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
843 

 

 

 

از دیدن امین و پدر زن عزیزم که برای استقبالمان تا فرودگاه 

 آمده بودند لبخند روی لبانم نشست.

 

 پدرجان حرکت کرد.بابا جلوتر از همه با گام های بلند سمت 

 

به کمک کیانا کالسکه ی حسین را باز کردیم و مامان حسین 

را داخل کالسکه اش گذاشت. قربونش برم برای خودش تپلی 

 بود.

 کمر می خواست بغلش بگیری و جایی ببری.
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بعد احوال پرسی آرمان به آغوش پدر زن عزیزم رفتم و بغلش 

 کردم.

 سید و قربان صدقه ام رفت.با هزار ماشاهلل پیشانی ام را بو

فرودگاه پر بود و همهمه خنده و خوشحالی دیدن عزیزانشان 

 آدم و به وجد می آورد. 

تنها خانواده ای که نگاهم در نگاه گریان دختر جوانشان گره 

خورد که پدر و برادر هایش در حال دلداری دادنش بودند، 

گشاییش  قلبم را فشرد. از اعماق وجودم از خدای متعال برای

مشکل کارش و شفای همه ی دردمندان عاجزانه طلب کمک 

 و مغفرت خواستم.

 

 زنداداش... احوال ما... -
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با صدای امین چشم از آن خانواده گرفتم و با تبسمی دستم را 

 داخل دست دراز شده اش گذاشتم.

 سالم داداش گل ما... خوبی. -

 

 گردن کج کرد:

ب به امید خدا عزرائیل الحمدهلل تا شب زنده ایم... ش -

 جونمون میاد و ما رفع زحمت می کنیم.

 

خنده ام گرفت. دستش و رها کردم و گفتم : خدا نکنه این چه 

 حرفیه.

 

 بابا اینا هم مشغول خوش و بش با پدر جان بودند.
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 امین سری به طرفین تکان داد و نچ نچی کرد.

دستی روی صورتش کشید و لوتی وار گفت: مثل چی گیر 

 کردم تو گل، امیر علی شب برسه اول همه من و می کشه.

 

از شنیدن نامش دلم لرزید و بی قراری کرد با این که همسرم 

بود و یک سال و اندی باهاش زیر یه سقف زندگی کردم اما 

باز هم مثل روز اول عاشقی با شنیدن نامش باز هم خون به 

 صورتم می دوید و قلبم ضربان می گرفت.

کیف دستی ام را در دستم جابه جا کردم و نگاهم روی 

 سرامیک های کف سالن فرودگاه پرسیدم: مگه چی شده؟
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با لحنی آرام گفت: این فاطمه ی زلیل مرده با این آتیشی که 

به پا کرده، دامن من و بدبخت و گرفته دیگه امیر از من 

شاکییه که چرا این پنهون کاری زشت و کردم. من باید 

 ش می کردم.خبر

 

 ناراحت نگاهش کردم چون چیزی برای گفتن نداشتم.

دیروز اصل ماجرا را بابا به امیر علی توضیح داده بود. من 

ماندم چرا پدر امیرعلی چیزی تا به حال به امیر نگفته بودند. 

بابا که گفت امیر با شنیدن اصل قضیه تا مرز سکته رفت و 

 .برگشت، دلم می خواست زیر گریه بزنم

 اما گذشته بود. و دیگر پشیمانی سودی نداشت.

من نباید زیاده روی می کردم و امیر علی را از ماجرای پیش 

 آمده مطلع می ساختم.
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 ۸۳پارت#

 

من و آرمان و کیانا سوار ماشین امین شدیم و مامان و بابا و 

 حسین با پدر جان آمدند.

ی مامان شده بود.  حسین این چند روز را بدجور وابسته

 بلعکس همیشه، بغل من بی تابی می کرد.

 

از ورودی محله خاطرات قبل ازدواجمان مغزم و دلم را به به 

 جنب و جوش عجیبی انداخت.

یاد روزی افتادم که امیرعلی چگونه آسمون ریسمون به هم 

و منم خون خونم و می می بافت تا  همراهشون پارک برم 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
850 

 

خورد که چطوری با وجود زن و بچه بهم دست می زنه و 

 محبت می کنه.

تلخ خندی از یاد آوری خرید کردنش روی لبانم نشست. چه 

حرفه ای خودش برایم مانتو پسندید و خرید که جای یک 

 چادر را هم می داد.

 

غرق در افکارم، احساس کردم زلزله ی چند ریشتری تمام 

 را تکاند. هیکلم

 

وحشت زده سمت زلزله ای از وجود یک انسان ناقص العقل 

 برگشتم.
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851 

 

کیانا با چشمان گرد و قلنبه دندان قروچه ای برایم رفت: 

 کجایی مخبط...

 

نگاهم به صندلی های جلویی ماشین کشیده شد. با خالی 

بودن جای امین و آرمان سریع برگشتم تا با دندان های 

و سرخ کیانا رو پایین بیاورم که در جا مبارکم گونه ی گرد 

 فهمید و با یک جهش خودش را از ماشین بیرون انداخت.

 

امین مشغول چالندن حسین جلوی در بود. دور بودن مسیر 

این حسن بد را داشت. عزیزانت کسانی که دلشان برایت می 

تپد و دلت برای دیدنشان بی قرار است همیشه محکوم به 

 حسرت خوردن بودند.
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 بعد احوال پرسی و خوش بش عزیز سمت من آمد.

 بغلش گرفتم و قربان صدقه ام رفت. 

 چه قدر دلم برای چشمان پر محبتش تنگ شده بود.

 بی تاب سرو صورتم را بوسید.

قربون دختر قشنگم برم... کجایی شماها آخه... دق کردم به 

 روح محمدم... 

 

ی امیر علی لهجه اش دلم را برد و یاد ترکی حرف زدن ها

 افتادم و بیشتر دلم بی قراره شد.

بوسه ای روی گونه ی چروکیده اش از این همه غصه 

گذاشتم و گفتم: منم دلم براتون تنگ شده بود اما به خاطر 

 حسین نمی تونستیم بیاییم.
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لبخند زنان رهایم کرد و گفت: می دونم عزیزم. دل من کمی 

 ندارین فداتون بشم. زبون نفهم و بی تابه، وگرنه شما گناهی

 

صدای امین باال گرفت و به ترکی به عزیز گفت: مامان گُور 

 کیم گَلیب

دیگه کم و بیش کلمات ترکی را می فهمیدم امین می گفت: 

 مامان ببین کی اومده...

 

عزیز لبه های چادر گلدار توسی رنگش را گرفته دستانش را 

 برای بغل کشیدن نوه ی عزیزش باز کرد.

 گَل نفسیم... 
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 کاسه ی چشمانش پر شد و بی تابانه حسین را بغل کشید.

حسین سرش را به عقب پرت کرد و نق نق کنان می خواست 

 بغل عموی برگردد.

 

امین بشکنی در هوا زد تا حسین را آرام کند و مادرش از 

 بوییدن و بوسیدن نوه اش سیراب شود

را تماشا می کردند. مامان و کیانا با لبخند غمگینی این صحنه 

 اما بابا و پدر جان مستقیم سر باغچه حرکت کرده بودند.

 

هر کسی به فکر خویش، فکر من دنبال عشقی که ثانت به 

ثانت حیاط و کوچه و داخل اتاق هایش برایم خاطره گذاشته 

 بود.
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855 

 

با هر لحظه احساسش، دلم خون می شود و آن لحظه و آن 

 صحنه جلوی چشمانم رژه می رود.

چطور توانسته بود چطور امکان داشت آن هم خواهرشوهر 

 سها...

 

با صدای جیغ خوشحالی فاطمه از دم ورودی حیاط استکان 

 چایی ها دستمان خشک شد.
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 ۸۶پارت#

 

 صدای ویبره ی موبایلی برخواست.
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فاطمه دست داخل جیب شلوار ای آبی رنگش فرو برد و 

وار تا نصفه بیرون مانده بود را موبایلش را که از جیب شل

 بیرون کشید.

 از دیدن مخاطبش لبخندی روی لبانش نشست.

از مخاطب خاصش که فکر فاطمه را سمت خودش انحراف 

 داد شصتم با خبر شد.

 دستش را رها کردم تا راحتر سمت خوشی اش پرواز کند.

فاطمه دستی روی صورت نم دار و چشمان سرخ شده اش 

 خشید من زود بیام.کشید و گفت: بب

راضی از این که بدون این که مامان اینا را متوجه گریه اش 

 کند دستش را رها کردم.

 سمت پشتی حیاط روانه شد و خیالم را آسوده کرد.
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لحن آرام کیانا برخواست: تا کی می خوای خودخوری کنی؟ تا 

 کی می خوای تو خودت بریزی؟ العقل به من بگو!..

 

 را گفته بودم. چه کیانا چه خانوادم... اما من گفتنی ها 

 

 گفتنی ها رو گفتم دیگه چیز مهم دیگه ای نمونده.-

 

 کیانا دلخور نگاهم کرد. 

 اما من بیش از این نمی توانستم حرفی بزنم. 

حسین را که دستانش را باز کرده بود نق نق کنان بغلم می 

 پرید را از کیانا گرفتم.

 مین بود.بهترین راه فرار از نگاهش ه
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نمی دانم چرا دلم وادارم کرده بود سکوت کنم. شاید از عشق 

زیاد بود یا خراب نشدن امیر جلوی بقیه یا هر چیز دیگر، اما 

 در حال حاضر سکوت اختیار کرده بودم. 

 

نگاهم به عقربه ی دقیقه شمار ساعت مستطیلی شکل روی 

 دیوار می ماند.

گ آویزانش که این با هر تیک تاک ثانیه شمار طالیی رن 

 ظرف و آن طرف می رود هیپنوتیزم می شوم.

 غرق در خوش درین و تلخ ترین خاطره هایم.

 

کیانا و فاطمه و آرمان و امین ائل گلی رفتند و هر چه قدر 

 اصرار می کند من هم بروم حسین را بهانه می کنم.
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چون زیبا ترین و رویایی ترین خاطره ام کنار امیرعلی برای 

 بار آن هم با اصرارش رفتن به ائل گلی بود. اولین

تداعی خاطراتم را کنار آنها نمی توانستم هضم کنم و چیزی 

 بروز ندهم.

 بهترین کار نرفتنم بود.

حسین این بار رسیده بود دست پدر جان و بابا که صدای 

 خنده شان از اتاق کل خانه را برداشته بود.

درست می گویند بچه در هر جمعی باشد بدان که در آن 

 جمع، پای هیچ گونه غیبت گویی برپا نیست.

  

 صدای آیفون دستم را روی قلبم می برد.
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دومین زنگ آیفون که چشمم روی آیفون خشک مانده بود و 

جرأت برخاستن هم نداشتم پای عزیز را از آشپزخانه بیرون 

 کشاند.

 

بردارد با دیدن تصویر شخص پشت در  بدون این که گوشی را

لبخندی عمیق روی لبانش می نشیند و محکم با کف دست 

 روی سینه اش می کوبد: امیریم گلدی ای اهلل...

 

 معنی حرفش را هجی می کنم: امیرم اومده ای خدا...

 

دلم پا به رسوایی بلند می کند سعی در استخوان های سینه ام 

 می کوشد.را لگد کردن و بیرون پریدن 
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عزیز خوشحال دکمه ی آیفون را می زند و رو به من می 

 گوید: امیرعلیه... 

 

مسخ خوشحالی اش کل بدنم نبض می گیرد. انگار اولین بارم 

 است و اولین دیدارم.

عزیز چادرش را از دور کمرش باز کرد و چادر را روی سرش 

 کشید و سمت در روانه شد تا پیشواز عزیز دردانه اش برود.

 

مامان حوله ی کوچک آشپزخانه به دست از در آشپزخانه 

 بیرون آمد.

 از دیدن من پرسید: کی بود؟
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 لبانم برای پاسخ سوالش باز نشد.

در چه کنم چه کنم ها غرق بودم نمی دانستم عکس العمل 

امیر چگونه خواهد شد من چه رفتاری باید بکنم و چگونه نگاه 

 د.کل دو خانواده را پاسخ خواهم دا

 

مامان با نگاهی تاسف بار و زیر لب غرغر زنان سمت پنجره 

 رفت.

گوشه ی پرده را کنار زد و از دیدن صحنه بیرون که بی شک 

عزیز و امیرعلی همدیگر را به آغوش کشیدند، سمت من 

 برگشت و با لحنی که انگار ترسیده گفت:

 شوهرته!   
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 ۸۷پارت#

 

 

 بی اعتنایی ام جری اش کرد و سمتم هجوم آورد.

بازویم را چنگ زد و تکانم داد: بخوای پرو بازی در بیاری و 

اینجا، خونه ی پدر خودش هم بهش کم محلی کنی، من می 

 دونم تو... فهمیدی؟

 

تا بخواهم واکنشی نشان دهم در ورودی باز شد و مامان 

 بازویم را رها کرد.
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 لوی در ظاهر شد و پشت سرش عزیز.اول قامت امیرعلی ج

 سالم کردن مامان نگاه امیر را سمت ما کشاند.

لحظه ای از دیدن طرز نشستنم جا خورد اما خیلی سریع 

 نگاهش را جمع کرد و جواب سالم مادر را داد:

 سالم خوبین خیلی خوش اومدین.

 

 مامان جلو رفت و باهاش دست داد.

دو چکشی شد و محکم بر تیپ و استایل ایستادنش دلم را بر

دلم و عشق بی نهایتش کوبیده شد و بهم فهماند چه قدر 

 دوستش دارم.
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نگاهش روی من نبود اما نگاه دلش را قلبم با تمام وجود 

 احساس می کرد.

برای این که عزیز چیز نفهمد تا برگرداندن سرش بلند شدم و 

 آرام پشت ستون چرخیدم.

 

 دم عمیقی گرفتم تا بتوانم به خودم مسلت شوم.

نگاهش داغون بود صورت و موهای آشفته و ته ریشی که تا 

به حال تنها دو بار روی صورتش دیده بودم، دلم را به درد 

 آورد.

پس تنها دوری این چند روز مرا به هم تربهته است و 

 امیرعلی را بیشتر آشفته کرده بود.

 ا اینا بغضم را باال آورد.صدای خوش و بشش با باب
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پس مرا نادیده گرفت شاید هم نبودم را پذیرفته و راحتتر 

 فراموشم می کند.

 

 چتری هایم را پشت گوشم زدم و آرام سمت اتاق فاطمه رفتم.

 

هم زمان با باز کردن در اتاق، امیرعلی حسین بغلش از 

 پذیرایی بیرون آمد.

 

 خورد.پاهایش سست شد و نگاهش در نگاهم گره 

 پر حرف، پر از دلخوری، پر از پشیمانی و نگرانی...

 اما نگاه من تنها یک حرف داشت: دلخور و پر از چراها...
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 کسی که از ماه طرف مقابل فرار کرد من بودم.

 داخل اتاق شدم و در را روی هم بستم و پشت در ایستادم.

گردش خون در رگ هایم، گرمای وجودم، لرزش دلم، 

 ف های ذهنم بود.ورای حرٔ  ما

 

دلم گریه می خواست. اما در این شرایط و جلوی این همه 

 نگاه های سوالی، غیر ممکن بود.

 

پشت سرم را چند بار آرام به در کوبیدم تا فکرم را پراکنده 

 کنم تا بتوانم آرام باشم تا بتوانم تصمیم بگیرم.
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تصمیمی سخت و کشنده، هر طرفی باشد زجر آور است... اگر 

دا شوم از عشق می میرم، اگر پیشش برگردم از حس کسی ج

 که کنارش بوده می میرم.

 

انگشت اشاره ام را بین دندان هایم می گیرم و محکم با جیغ 

 خفه ای از ته قلب دندان هایم را در گوشتم فرو می برم.

 

 لحظه ای در همان حال ماندم تا بالخره توانستم آرام شوم.

 پرده ی حریر سفید رنگ را کنار زدم.سمت پنجره رفتم و

از دیدن امیر علی درست آن طرف باغچه، همان جایی که 

صبح من نشستم و خاطراتمان را مرور کردم و سوختم، 

 ایستاده بود.
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پس امیر علی هم آن لحظه ها را از دلش می گذراند و می 

 سوزد.

ده وقتی برای دو اما چرا! وقتی خودش چنین راهی انتخاب کر

روز نبودن من کسی را برای خالی نماندن آغوشش انتخاب 

کرده چرا! وقتی خواسته مواقع تنهایی اش به جای من گزینه 

 ی دیگری باشد چرا!

 

حسین را چندین و چند بار محکم بغلش می فشارد و می 

 بوسدش.

 

دلتنگی اش را برای پسر یک دانه اش از این مسافت هم در 

 می کردم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
872 

 

اما نمی توانستم در عقلم بگنجانم! کسی که عاشق بچه و 

خانواده اش بود چرا خیانت می کرد! چه طور می توانست 

 چنین کاری کند!

 

 برای ثانیه ای سر چرخاند و چشمش به من افتاد.

 دستم لرزید اما پرده را رها نکرد.

 

سرخی نگاهش را در زیر نور چراغ روشن باال سرش دیدم. 

 داخل سفیدی چشمانش را احساس کردم.  رگ های قرمز

 بغض باال آمده در راه گلویش را با دلم لمس کردم.

 اما چرایش را باز نفهمیدم.
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پرده از الی انگشتانم افتاد و تصویر امیر در پشت پرده ی 

 حریر تار شد.

 اما هنوز نگاهش روی پنجره خشک مانده بود.

 ندم.برگشتم و پشتم را به دیوار کنار پنجره کوبا

 آرام سر خوردم و روی زمین افتادم.

دستانم را روی زانوهایم قفل زدم و پیشانی ام را روی 

 زانوهایم گذاشتم.

اجازه دادم قطرات خون شده در داخل چشمانم روی گونه 

 هایم سر بخورند و تسکین درد قلبم باشند.

تا فردا این بغض این اشک ها خفه ام می کردند باید در خفا 

 تا آرام شوم تا جلوی بقیه گریه سر ندهم. می ریختم
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 ۸۸پارت#

 

شام را کامال در سکوت و سر به زیر زیر نگاه سنگین امیر 

 علی به زور دو قاشق خوردم.

برای لحظه ای افسوس خوردم که چرا به اصرار فاطمه گوش 

 نکردم و همراهشان ائل گلی نرفتم.

اگر می رفتم سخت ترین و کشنده ترین نگاه امیرعلی و 

 نگاههای سوالی مامان اینا را تحمل نمی کردم.

صدای پدرجان، نگاهم را از بشقاب غذایم که به زور ذره ای از 

 کوفته تبریزی را خورده بودم، باال کشاند.
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امیرعلی بچه ها فقط خواستن شوخی کنن. دلخوری الزم  -

ا هم جونی کردن، چرا زندگی رو به کامتون نیست. بالخره این

 تلخ می کنی آخه!

 

امیرعلی قاشقش را داخل بشقابش رها کرد که با برخوردش 

 به بشقاب چینی صدای بلندی ایجاد شد.

 نگاهم به غذای دست نخورده و صورت برافروخته اش افتاد.

از استخوان های برآمده ی فکش معلوم بود برای آرام حرف 

ودش را کنترل می کند: بحث اوقات تلخ کردن و زدن خیلی خ

 ناراحت شدن نیست بابا... این قضیه...

 

 نگاهش باال آمد و در نگاهم قفل شد.
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حرفش را با بلند شدن از کنار سفره و یک عذرخواهی، نیمه 

 تمام گذاشت.

 حسین بغل مامان پشت سر امیرعلی گریه سر داد.

پدر جان الاله اهلل گویان سبد سبزی را کنار کشید و رو به بابا 

گفت: اینبار اشتباه کردم. نباید با به حرف بچه ها گوش می 

 کردم. امیرعلی واقعا بهم ریخته.

 

 بابا با تأسف گفت: کاری که شده خودت و ناراحت نکن.

بلند شدم و با یک تشکر از عزیز  سمت اتاق فاطمه روانه  

 شدم.

چی بود تک تکشان فکر می کردند دلخوری امیرعلی و  هر

حرف نزدمان بابت کار پیش آمده است و هیچ کدام مواخذه 

 مان نمی کردند.
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 با صدای در حیاط هراسان سمت پنجره رفتم.

 از دیدن آرمان اینا، قلبم از ترس عکس العمل امیر لرز گرفت.

 

م و بازش خیلی آرام از روی پرده دستگیره ی پنجره را گرفت

 کردم تا صدایشان را هم واضح بشنوم.

 

اول از همه امین بود که امیر علی را آن طرف باغچه دید و 

 صدایش زد.

 با دیدن لبخند و صدای بشاشش گفتم امیر آرام می شود.

اما در کمال ناباوری امیر باغچه را دور زد و به امین رسیده و 

هین و جیغ نرسیده چنان سیلی محکمی روی صورتش زد که 
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خفه ی کیانا بلند شد و آرمان با گام های بلند سمت امیرعلی 

 شتافت.

نفسم رفت و چشمانم از دیدن حرکت امیر علی که تا به حال 

 چنین کاری ازش ندیده بودم، گشاد شد.

 دست امین روی گونه اش نشست.

 امیر دور خودش چرخید و چنگی به موهایش زد.

داداش همش تقصیر من بود  صدای فاطمه با گریه برخواست:

 امین گناهی نداشت.

 

امیر روبه روی امین ایستاد امین بدون معطلی به آغوش 

 امیرعلی پرید.
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 امیر دستانش دور کمر برادرش حلقه شد.

 گرمی قطرات اشک را روی گونه هایم حس کردم.

 کیانا فاطمه را بغل کرد تا آرامش کند.

ر صدایش آرام بود که امیر شروع به حرف زدن کرد اما آن قد

 دیگر چیزی نشنیدم.

 خیلی دلم می خواست به حیاط بروم و خودم امیر راقانع کنم.

اما غرور من بیشتر از غرور امیر له شده بود، کار اشتباه من، 

تنها سورپرایز کردن امیر علی بود. اما کار امیر نابودی من بود. 

 کند. امیر از قصد یکی را به خانه آورده بود تا خردم

 

امیر علی بی اعتنا به صدا زدن های آرمان و امین سمت در 

 رفت: می خوام قدم بزنم اصال نگران من نباشین.
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 پرده را انداختم و سمت در رفتم.

نمی کردند و با از این که بابا و مامانم، پدر و عزیز مداخله 

صبوری بی حد و اندازه شان فرصت می دادند خودمان مشکل 

 را حل کنیم از ته قلبم ازشون ممنون بودم.
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 ۸۹پارت#

 

 خبری از کسی نبود. مامان اینا همگی طبقه ی باال بودند.

 مستقیم سمت حیاط راه افتادم.

نگران و  با گوشه ی شالم اشک هایم را گرفتم تا آرمان را

 شاکی نکنم.
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آرمان از دیدن من دست از روی سرشانه ی امین برداشت و 

سمت من آمد: بیا دالرام بیغ ببین چه گلی کاشتین؟ همیشه با 

 این شوخی ها و سورپرایز هات همه چیز و به هم می ریزی.

 

فاطمه میان گریه روسری اش را بیشتر جلوتر کشید و گفت: 

ی نداره، من بهش اصرار کردم آقا آرمان زنداداشم تقصیر

 مقصر منم.

 

آرمان با صورتی سرخ شده ولوم صدایش را کنی بابا برد: 

خوب چه فرقی داره، شمام اشتباه کردین دیگه... من تا حاال 

امیرعلی رو این طوری ندیده بودم. می دونین چند روزیه چه 

 حالی شده؟

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
884 

 

هایش را که فاطمه فین فین کنان با دستمال کاغذی اشک 

قصد قطع شدن نداشتند پاک کرد و گفت: من نمی دونستم 

این طوری می شه. اول ترسیدم داداش بفهمه شدیدا مخالفت 

کنه، برای همین از بقیه خواستم نگن که داداش تو عمل 

 انجام شده قرار بگیره نتونه مخالفت کنه.

 

امین به حرف آمد و تکیه اش را از دیوار گرفت: خوب 

می کرد هم حق داشت، من صد بار گفتم اون مغز  مخالفت

 نخودیت کار دستمون میده.

 

فاطمه پرخاشگرانه سمت امین چرخید: خودتم مقصری تنها 

 گردن من ننداز...
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امین ابرو در هم کشید و خواست تندی کند که مداخله کردم: 

بچه ها آروم باشین، هیچ کدوم مقصر نیستین من اشتباه 

احتی و دلخوری امیر و من بحثش جداست کردم، در ضمن نار

شاید از کارتون هم ناراحت اما یه مشکل کوچیکی هست که 

 بین خودمونه؟

 

چشمان هر چهار نفرشان گرد شد و آرمان نگران لب زد: 

 دالرام چی شده، بگو شاید تونستی کاری کنیم.

 

نگاه دزدیدم و عقب گرد کردم: دوست ندارم کسی تو زندگی 

کنه حرفیه بین من و شوهرم شمام بی  خصوصی مداخله

خودی به جون هم نیفتیم بیایین بخوابین که فردا خیلی کار 

 داریم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
886 

 

 

منتظر و حرف و اعتراضی از هیچ کدام نشدم و سمت خانه پا 

 تند کردم.

 نخواستم اصرار کنند و خدایی ناکرده مجبور شوم دروغ بگویم.

 

 می مردم.بغض داشت خفه ام می کرد داشتم از تپش قلب 

نه تنها از جواب ندادن به بقیه، بلکه از رفتن امیر، اختالف 

پیش آمده، دست بلند کردنش روی برادرش که بیشتر باعثش 

 من بودم خود امیرعلی.

 

 دمپایی هایم را پایم در آوردم و سمت آشپزخانه قدم برداشتم.
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دلم می خواست با خوردن آب یخ، التهاب درونم و سنگینی 

 و دهم.بغم را فر

 

 صدای مامان از سمت پله ها پاهایم را متوقف ساخت.

 دالرام؟. -

 

 بدون این که رو برگرداندم، جوابش را دادم: بله.

 

شکر پایین نیامده و صورت غم گرفته و چشمان پر شده ام را 

 ندید:

 حسین خوابید پتوش و بیار باال...
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 چشمی گفتم و راهی آشپزخانه شدم.

اگر لیوان آبی نمی خوردم و آبی به صورتم نمی زدم خفه می 

 شدم.
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 ۹۰پارت#

 

تا صبح جلوی پنجره نگاهم به در حیاط منتظر عشقی که 

 هنوز آتشش با آن کارش در دلم خاموش نشده بود، ایستادم.
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فاطمه و کیانا با کلی دردودل و حرف خوابیدند. اما من تنها 

ایشان بودم، نه توان حرف زدن داشتم، نه شنونده حرف ه

 حرفی برای توضیح دادن.

 

با صدای اذان باد صبای گوشی ام، نگاه غرق شده ام را از 

 حیاط گرفتم.

 

امیر برنگشت. برای نماز خواندن سمت در رفتن و قبل خارج 

 شدنم از در اتاق فاطمه و کیانا را هم صدا زدم.

 

رایشگاه رفت و من و بعد صبحانه ی سرسری فاطمه سمت آ

 کیانا با وسواس زیادی آرایش کردیم و لباس پوشیدیم.
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تن خوری لباسی که فاطمه برایم خریده بود تن خوری 

 العاده ای داشت.فوق

 

 رنگش ست چشمانم، واقعا مهشر شده بودم.

بود. برای تیپی دل از آینه نمی توانستم بگیرم اما دلم خون 

که می خواستم چشم گیر باشه و دل امیر را بیش از بیش 

ببره... اما دل خودم چی می خواستم این دل شکسته را چی 

 کار کنم و چگونه به هم جوش بزنم.

 

 جیغ خفه ی کیانا مرا به خود آورد: وای دختر... چی شدی...

 

 ختم.بدون این که باز گردم، نگاه گرفته ام را به کیانا دو
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با پیراهن بلند فیروزه ای که از کمر به پایینش، حریر زیبا تر 

 کرده بود و بهش زینت بخشیده بود، جلوتر آمد.

 

 بیچاره آقا امیرعلی امروز تا پایان عقد پس می افته... -

 

از لحن شوخ و هیجانی اش لبانم برای لبخندی تلخ انحنا 

 یافت.

 

ست روی بازویم شادی نگاهش و لبخند لبانش پر کشید. د

 گذاشت و غمگین گفت: درست میشه... خودت و عذاب نده.
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با عجله سمت پنجره چرخیدم تا توده ای از بغض برآمده در 

 راه گلویم کار دستم ندهد.

امروز را هم باید خودداری می کردم تا فردا پس فردا ببینم چه 

 پیش خواهد آمد.

 سخت بود اما من هم دالرام بودم.

اجازه ی پیش روی سمت پنجره و دید زدن به  صدای آیفون

 حیاطی که چراغانی شده بود، نداد.
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 امیرعلی
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احساس سنگینی روی شانه هایم فکر می کردم سبک شده 

است. فکر می کردم با دست پر به استقبال عشقم می روم تا 

 از سوءتفاهم های پیش آمده با خبرش کنم.

اما دیدن کمیل و شنیدن آن حرف از زبان پدر جان، دنیای 

 آسودگی را برای خراب کرد.

آرامش برایم حرام شد. بزرگترین اشتباه زندگیم شک کردن به 

 دالرام، یعنی خرد کردن خودم بود.

 کسی که با دل و جون برایش می مردم، ازم ناامید شده بود.

کند یا سرم فریاد وقتی حاضر نشد حتی باایستد و مواخذه ام 

بزند، یعنی دیگر امیرعلی براش نمانده، یعنی عشق در قلبش 

مُرده... وقتی دیدنم نیامد، حتی حاضر نشد به حرف و پدر و 

برادرش هم که شده مرا ببیند، یعنی دوست داشتنی، شاید نه 
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چندان عمیق هم در دلش خاک شده و دیگر روی دیدنم را 

 ندارد.

 

ماندنم نمی کند. پافشاری های آرمان  پدر جان اصراری برای

 را نادیده می گیرم و بعد شنیدن واقعیت بیرون می زنم.

 

 هر کاری کردم مغزم از هجوم ناباوری ها آرام نشد.

حتی یک پاکت سیگاری که تا خانه دود کردم ذره ای بهم 

 آرامش نداد.

 

 در را روی هم کوبیدم و در خانه قدم رو رفتم.

 همه فکر و خیال را نداشت.مغزم گنجایش این 
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897 

 

با این حالم به بابا زنگ می زدم، احترام پدر و پسری و 

 بزرگتری از بین می رفت.

 دم و باز دم های عمیق هم کارسازی برای آتش درونم نشد.

تلفن بیسیم را برداشتم و همان طور که قدم رو می رفتم 

مشغول گرفتن شماره منزل پدری ام، جایی که دروغ را گناه 

 کبیره می دانستند، شدم.

 با خودخوری چندیدن بار شماره را اشتباه زدم و دوباره گرفتم.

 

 با اولین بوق صدای مامان در گوشی پیچید.

از بغض گلویم به درد آمد. این صدا، این لحن فقط منبع 

 آرامش بود. تسکین دردم بود.

کرده ام عقب صدای دوباره اش، دستم را از روی صورت داغ 

 راند: مامان...
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شادی که از شنیدن صدایم در لحنش موج زد، دلم را به درد 

 آورد.

 امیریم... سَن سَن باشوادوالنیم؟ -

 

از این که صدایم را می شنید هزاران بار دورم می گشت قلبم 

 را مچاله کرد.

 روی مبل ویران شدم و با دو انگشت چشمانم را فشردم.

 

عاری از هر گرفتگی باشد، اما نشد: اهلل سعی کردم صدایم 

 اِلَمَسین مامان... سیز نِجَه سیز.
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دلم ترکی حرف زدن می خواست، دلم آن زمان ها را می 

طلبید. ساعت ها زیر دست نوازشگر مادری بنشینم که از 

 قربان صدقه رفتنم خسته نمی شد. 

 

 جواب حرف ترکی ام را که گفتم: خدا نکنه شما چطورین؟ 

 ران شد.نگ

اما دل من گله مند است. از مامان و بابایی که با کارشان مرا 

 تا نابودی کشاندند.

 

 نگران صدایم زد: امیر پسرم چی شده؟ اتفاقی افتاده!دل
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آرنجم را روی زانویم گذاشتم و دو انگشتم را محکم روی 

پلک های بسته ام که پشتشان از داغی داشت چشمانم از 

 فشردم. حدقه بیرون می زد،

 

با صدای گرفته ای گفتم: نه مامان خوب نیستم. اصال هم 

 خوب نیستم.

 

صدایش اوج گرفت: یا ابوالفضل العباس، خودت به دادم 

برس... چی شده... حسین طوریش شده؟ دالرام خوبه! 

 خودت...

 

وسط حرفش پریدم تا سکته نکرده: چرا بهم نگفتین خواستگار 

 ین؟ چرا ازم پنهون کردین؟فاطمه کیه!... چرا دروغ گفت
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 صدایش قطع شد و تنها صدای نفس هایش در گوشی پیچید.

 

ادامه دادم: مامان می دونین چیکار کردین؟... بیچارم کردین. 

زندگیم و به هم ریختین! االن چند روزه دالرام گذاشته رفته. 

که به زنم شک کنم. کاری کردین، روزی هزار کار ی کردین 

 بار بمیرم و زنده شم. 

 

کم کم صدایم اوج گرفت: اما من نمی زارم... نمی زارم این 

 وصلت سر بگیره... شما نباید قبول می کردین...
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به جای صدای مامان صدای بابا در گوشی پیچید: چیه پسر... 

اون ور تر  چی شده که صدات از پشت تلفن هم تا صد کوچه

 می ره... کمی آروم باش... 

 

 از روی مبل برخاستم و با طوفان درونم پشت پنجره رفتم.

 

هر چه قدر هم قد بکشم و سنم باال برود باز هم جلوی پدرم 

 بچه ام و ناچیز.

صدایم قطع شد، اما نتوانستم با نفس های تند و عصبی ام 

 مقابله کنم.

 

ی بر لحنش داشته باشد. انگار خودش هم سعی می کرد کنترل

 این را از تک سرفه ها و دم عمیقش فهمیدم.
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ببین پسرجان نه من، نه مادرت نمی دونستیم این اتفاق می  -

افته. فقط تنها اشتباهمون این بود به قسم و اصرار های این 

بچه ها تن دادیم، همین... در ضمن تو هم اگه می دونستی 

... چند قسمت و بگیری باز هم نمی تونستی جلوی تقدیر و

روز و چند هفته طول کشید ما خودمون بله دادیم. از موضوع 

تو و دالرام هم خبر نداشتیم بعد خواستگاری و بله گرفتن، 

فاطمه اصل ماجرا رو به مادرت گفت. وقتی کار از کار گذشته 

بود و من بله رو گفته بودم... دیگه نمی تونستم حرفم و پس 

 بگیرم.
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 پوزخند صدا دارم دست خودم نیست از بلوای درونم است.

بابا چه راحت حرف می زنین. من میگم زندگیم نابود شده.  -

 دالرام رفته خونه باباش.... اون وقت شما میگین...

 

اصال، مگه تو صدایش را باال برد: میگی چیکار می کردیم.. 

 هر کی از یک وجبی زنت رد بشه، باید بهش شک کنی...

 

این بار می خندم. خنده ای از درد، از آتش درونم، از حرص و 

 عصبانیت فغان کرده ی وجودم.
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پرده را رها کردم و چشم از خیابان، از مردمانی که بی دغدغه، 

دور یا شاید هم با کلی مکافات در حال گذر بودند، گرفتم و 

 خودم چرخیدم.

 

بابا می گی چیکار می کردیم؟... شما باید بگین، چیکار که  -

نکردین. با حرف دو تا بچه، بی خبر از همه جا زندگیم و 

کنفیکون کردین. یه از خدا بی خبری هم، نمی دونم این 

ماجرا رو از کجا فهمیده و از قضیه سواستفاده کرده و بیشتر 

گرنه بحث شک کردن و نکردن زندگیم و نابود کرده... و

نیست.... من اگه بمیرمم به دالرام شک نمی کنم، اما این 

 بحثش جداست... این...

 

 لحن پرتحکمش مرا از ادامه ی پرخاشگری باز داشت.
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 صدات و بیار پایین... 

 

خفه خون می گیرم و از خودم خجالت می کشم. اما حرف 

 دد.هایی که زده شد و کاری که شد، باز نمی گر

لحظه ای سکوت کرد و آرام ادامه داد: دیگه گذشته... درسته 

دالرام هم خودش تو این قضیه بوده و نباید اجازه می داد تو 

این طوری به هم بریزی... ولی اصال من نمی دونم چی ها 

شده و بینتون چی گذشته... ولی باز هم من خودم عروسم و 

 قانع می کنم و بهش توضیح می دم.

 

ی گردنم گذاشتم و با محکم فشاردادن سرم را به دست رو

 عقب پرت کردم.
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بابا من نمی دونم چه عجله ای بود، باید به این زودی جواب 

 مثبت می دادین؟

 

آهی که کشید از گوش های تیزم و حس پدرانه ای که دیگر 

 من هم به خوبی می شناختم و درکش می کردم، دور نماند.

بود. فاطمه هم خودش راضی  نشد مخالفت کنیم... قسمت -

 بود. 

 

چیزی برای گفتن نداشتم. تا همین جا هم زیاده روی کرده 

 بودم. 

هیچ کس مقصر نبود این ماجراها نبود. تنها خودم و کسی که 

در این میان موش دوانده بود و از این قضیه نهایت فرصت 

 بهینه را برای نابودی زندگی ام کرده بود، است.
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لحن دلخور بابا ناراحتم می کند: فعال. مامانت حالش خوب 

 نیست.

 

 نه می توانم خداحافظی کنم نه می توانم چیزی بگویم.

 

تنها غذایم و خورد و خوراکم سیگار می شود و افسوس 

 روزهای گذشته.

 

با صدای زنگ موبایلم ته سیگارم را داخل جاسیگاری 

ود دالرام در خانه کریستالی که فقط به عنوان دکور، با وج

روی میز گذاشته شده بود، و حاال این دکور گران قیمت شاهد 
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خاکستری های سیگارهای بی نهایتم شده است، خاموش 

 کردم و سراغ تلفن همراهم، سمت اپن روانه شدم.

 

 با دیدن شماره ی اداره امیدی در دلم روشن شد.

 جانم نادری؟ -

 

 باال قربان. خبر خوش. خنده کنان جوابم را داد: جانتون بی

 

 تبسمی بعد یک روز پرتشویش و نگرانی، روی لبانم نشست.

 همیشه خوش خبر باشی. چی شده؟ -
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با انرژی گفت: علی کریمی رو  تو مرزگرفتن... سها کریمی 

 هم بعد شنیدن این حرف اعتراف کرد.

 

 

از خوشحالی دستم را روی لبانم گذاشتم و پرسیدم: مهره 

 اصلی کیه؟

 

ن من کنان گفت: یه خواهشی دارم جناب سرهنگ بزارین م

 بعد عقد خواهرتون باهم بریم سراغش.

 

 چشمانم گشاد شد:

 چی میگی نادری... یعنی چی! این چه حرفیه!
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کرد: خواهش می صدای پرتمانیش ابروهایم را به هم نزدیک 

کنم امیرعلی... بهت قول میدم چیزی نشه. اما اجازه بده بعد 

 عقد بگم..
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 ۹۳پارت#

 

گیج گاهم را خاراندم و طوری که ناراحت نشود گفتم: حرف 

تو برام سنده... اما اگه فکر می کنی با گفتنت عقد خواهرم 

با برام نمی چسبه، سخت در اشتباهی. من موضوع کارو 

مسائل دیگه قاطی نمی کنم. اگه مورد واقعا ضروری و در 

ارتباط با این پرونده ست، لطفا زودتر بگو؟ اگه الزم باشه، 

 اصال نمی رم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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زنگ صدایش تغییر کرد. کمی نگران، کمی ترس: ربطش به 

این پروندست، اما با نگفتنم اصال مشکلی پیش نمی یاد... 

یاین. خودم و بچه ها فقط دلم می خواد آسوده برین و ب

 هستیم. مورد نگران کننده ای هم نیست.

 

بالخره به غیر اینکه دوست عزیزم است، برایم همکاری 

 هست که جانش را هم برایم می دهد.

نتوانستم اصراری کنم و با گفتن: امیدوارم خیر باشد. به 

 مکالمه یمان خاتمه دادم.

 و بس.. هر چه خدا برایمان مقدر می فرمود همان میشد

احساس می کردم دیوارهای خانه از هر جهت قصد آوار شدن 

 بر سرم را دارند.
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 صدای در وجودم را از جهنم دیوانه کننده نجات داد.

بدون این که ببینم یا بپرسم شخص پشت در چه کسی 

 هست، در را باز کردم.

 

بهت زده فکر از دیدن صدرا آن هم با صورتی برافروخته، 

 دیگری روی فکرهایم افزوده می شود.

 چی شده صدرا؟ -

 

عصبی وسط هال دور خودش چرخید: نمی دونم... اصال نمی 

 دونم چی به چیه؟

 

 در را روی هم بستم و نگران سمتش رفتم: موضوع چیه!
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ایستاد و کمی مشکوک نگاهم کرد و با سردرگمی پرسید: امیر 

 تو به من و زنم شک داری!

 

چشمانم گشاد شد و ناباور لب زدم: چی میگی! این چه 

 حرفیه؟

 

کالفگی از تک تک حرکاتش موج می زد. پوفی کشید و 

چنگی به موهایش زد: اصال قاطی کردم! یه چیزی مثل خوره 

 داره مغزم و می خوره...

 

ساعد دست راستش را کشیدم و سمت مبل کشاندم: بیا بشین 

 ت.ببینم چی میگی... سرم گیج رف
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با دمی عمیق نشست و ساعد هر دو دستش را روی ران 

پاهایش گذاشت. انگشتانش را محکم به هم گره زد، طوری 

که بند بند استخوان های دستانش جلوی نگاهم از عمق 

 طوفان درونش خودنمایی  کردند.

 

با غم محزونی بدون این که نگاهم کند یا پایش را که از 

قف کند، لب زد: چند ساعت استرس مدام تکان می داد متو

 پیش نفس و بردن پاسگاه.

 

ابروهایم بیشتر به هم نزدیک شد و شمع پلیسی ام به کار 

 افتاد: چرا!؟
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سری به طرفین تکان داد: نمی دونم.. چند تا سوال بی مورد 

 از این همسایه تون پرسیدن.

 

ذره ای دلم آرام گرفت و کنارش لبه ی مبل نشستم: خوب 

ی نیست من که برات تعریف کرده بودم. شاید این که مشکل

 می خواستن مطمئن شن.

 

با خشم گره انگشتانش از هم َکنده شد و دست راستش مشت 

 شده بر کف دست چپش فرود آمد: تنها این نیست...

 

 کامال به طرفش چرخیدم و به نیم رخ داغونش نگاه کردم.
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ی جلوی از رگ باد کرده ی گردنش و گوش قرمز شده 

 چشمانم، حال وخیمش کامال مشخص بود.

 اما چرایش هنوز برایم مبهم و نامعلوم بود.

 

 صدرا... -

لحن سوالی و نگرانم به حرفش آورد: ممنوع الخروج کردن 

 هم من و هم نفس و.... 

 

 این دریگر غیر قابل باورم بود. پس چرا من اطالعی نداشتم!

 چطور ممکنه! صدرا تو مطمئنی؟ -

 

 به عالمت مثبت تکان داد. سری
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 نیم خیز شدم: یعنی چی! پس چرا من بی اطالم... بزا ببینم!

 

دستش را روی دستم که تکیه بر زانویم قصد بلند شدن 

 داشتم, گذاشت: صبر کن.

 

 به حالت اول و برگشتم و متعجب نگاهش کردم.

بی آن که نگاهم کند گفت: نمی خواد بپرسی... یه چیز هایی 

 اید برای خودم روشن بشه.هست که ب
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عصبی دستش را پس زدم و مواخذه گر از کنارش بلند شدم: 

چرا مبهم حرف می زنی، چرا حرفت و می خوری... چرا 

 نمیگی چی شده!

 

با خشم برخاست: چون خودمم نمی دونم؟ چون مثل چی گیر 

 کردم تو گل....چون دارم دیونه میشم.
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حیران نگاهش کردم! حرکاتش عصبی بودنش، فریادش، تنها 

یک معنی داشت! شروع زندگی که بر وفق مرادش نبوده و 

 هنوز نفس باهاش کنار نیامده است.

 

بعد به هوش آمدن نفس با آن عذابی که کشید اما نتوانست با 

دلش بجنگد و این طرز افکار و این زندگی، یک حرف و یک 

 می دهد.  چیز دیگری را نشان 

 نتوانستم و نخواستم بیشتر از این سوال پیچش کنم.

صدرا کسی نبود به زور حرف بزند. خودش دلش حرف زدن 

می خواست می گفت. اگر هم دلش نمی کشید کل دنیا می 

 ریخت لب از لب باز نمی کرد.

 

 چای می خوری. -
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 با حال پریشان خودش را روی مبل انداخت.

 روی دسته ی مبل، روی هم نهاد.دراز کشید و پاهایش را 

همان طور که مچ دستش را روی چشمانش می گذاشت 

گفت: من نمی دونم این همه چای می خوری چرا مرض قند 

نمی گیری! اصال باید سر فرصت خودم ازت یه آزمایش بگیرم 

 ببینم معتاد نشدی.

 

در همه حال زبانش برای منحرف کردن از بحث اصلی، خوب 

 کار می کرد.

مان طور که سمت آشپزخانه می رفتم گفتم: تو به فکر ه

خودت باش... رفته رفته آب میری... نکنه شیشه خورده داری 

 رو نمی کنی!
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 آهی که کشید از گوش های تیزم دور نماند.

 گردن چرخاندم و از دیدن همان حالتش، قلبم مچاله شد.

 یک دردش بود اما من نمی دانستم!

 جاق گذاشتم.کتری را پر کرده روی ا

شعله ی گاز را باز کردم و حرف دالرام و لبخند ملیح و آبی 

 های پر از عشقش جلوی چشمانم جان گرفت. 

با ناز همان طور که به اصرار من بلند شده بود چایی دم کند 

 گفت:

امیر من موندم تو که این همه چای می خوری، چطوری تو  -

 تخت جیش نمی کنی...

از پشت بغلش کردم که قهقهه اش به هوا رفت و برای فرار از 

 دستم تقال کرد.
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صدای صدرا مرا از فکرو خیال بیرون کشد: محو شدی تو 

 کتری که مثال زود بجوشه.

 

 گردن کج کردم و با پوزخندی گفتم: به تو چه... مگه فضولی؟

 

 تلخ خندی زد: می بینی چه قدر روزگا مون شبیه همه.

 

 االی سبد ظروف روی استکان ها خشک شد!دستم ب

 حرفش هزاران معنا و هزاران آه و افسوس به همراه داشت.
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صدرا روز گار مرا می دانست اما من مشکلش را نمی دانستم 

 و حرفش را نمی فهمیدم.

استکان ها را برداشتم و همان طور که داخل سینی می 

ن و تو گذاشتم گفتم: تو خودت و با من مقایسه نکن... م

 زندگیمون زمین و آسمون باهم فرق داره.

 

پوز خندش صدا دار شد: راست می گی چرا من نفهمیدم... تو 

 کجا و زن من کجا... کجا من کجا.. زن تو

 

 اخم آلود سینی را روی میز کوبیدم.

 ولوم صدایم ناخودآگاه کمی باال رفت: چه مرگته تو امروز...

 چرا پرت و پال می گی...
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نگشت محکم چند بار روی شقیقه اش کوبید و با غیض با ا

گفت: چون اینجا قاطی کرده... چون دیگه نمی کشه. چون 

 دیگه زده به سیم آخر... چون دیگه تحمل نداره...

 

بی حرف به آتش چشمانش به رگ های قرمزی که اجازه 

 نداده بودند سفیدی داخل چشمانش خودنمایی کنند، نگریستم.

 

 اش باز و بسته شدند. پره های بینی

 دستش را انداخت و عقب گرد کرد.

با یاس و ناامیدی همان طور که سمت در خروجی راهی می 

 شد گفت: ما فردا عقد نمیاییم . ازشون عذر خواهی کن.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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سریع از آشپزخانه بیرون رفتم قبل این که بپرسم: چرا؟ گفتم: 

 پس چایی...

 

 می خواستم با این حرف مانع رفتنش شوم.

در را باز کرد و همان طور که کفش می پوشید گفت: خودت 

 کوفت کن... من معتاد نیستم.

 

 مانده بودم در هیرت و ناباوری!

نه مثل آدم عادی آمد. نه مثل آدم رفت! حرف های ضد و 

 نقیض. شوخی ها و نیامدنشان به عقد!
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نفس بروم و احوال صدرا را از این پا و اون پا کردم پیش 

 زنش بپرسم.

 ترسیدم موضوعی باشد که نتوانم از زبان نفس بشنوم.

صبر کردن و جویا شدن علت رفتارش را از زبان خودش 

 بهترین راه حل بود.

 

بدون هیچ وسواسی، هیچ تصمیمی، هیچ انرژی و دلخوشی 

لباس به تن کشیدم. راهی مقصدی شدم که برای اولین بار 

 نمی خواست بروم. دلم

نبود صدرا برایم سنگین بود. امیدوارم بودم موقع رفتن و در 

عقد صدرا پیشم خواهد باشد. اما نشد. نیامد و نگفت چه 

 اتفاقی افتاده است!
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و انگشتم دکمه جلوی در چند بار دستم تا روی آیفون رفت 

 ی زنگ را لمس نکرده، مشت شد و دستم پایین افتاد.

ترس داشتم از نگاه دالرام، عکس العمل خودم. ناراحتی پدرم. 

 بد حرف زدن دیروزم.

 

دلم نمی خواست در جمع کدورتی باشد یا حرفی باشد که 

 مجبور شوم حرکت ناشایستی انجام دهم.

سخت و غیر قابل  هضم این وصلت، این برنامه برایم خیلی

باور بود. اما وقتی جلوتر از من پدرو مادر بود که تصمیم 

گیرنده اصلی آنها بودند، من چه کاره بودم. کسانی که جز 

 صالح و مصلحت چیزی برایمان نمی خواستند.
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این طوری ایستادنم جلوی در و این پا و اون پا کردنم درست 

 نبود.

حسین دردودل کردن برای آرام شدنم چند ساعتی سر قبر 

کافی شده بود. هر لحظه قدم به شهرم می گذاشتم، سر قبر 

 حسین نرفته و حرف نزده کاری انجام نمی دادم.

امروز هم از اون روزها بود تا دل پرم را برای برادری خالی 

کنم که همیشه با صبوری گوش می کرد و تنها با چند کلمه 

 آرامم می کرد.

وزهایی که زنده بود، خاکش، لمس اما امروز برعکس تمام ر

سنگ قبر سردش پاسخ حرف هایم را می دهد: صبوری و 

 گذر زمان.   
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چه کسی می دانست حسین طوری برود که هیچ گاه خاکی 

که می گفتند سرد است، برای ما سرد نشود و همیشه و هر 

لحظه کنارمان حس شود و حتی نتوانیم به خودمان بقبوالنیم 

 پیشمان نیست.که رفته و دیگر 

 

انگشتم این بار دکمه را لمس کرد. اما تپش قلبم اوج گرفت و 

 لرزید، برای دیدن عشقی که دیگر روی دیدنم را ندارد.

 چشمانم را فشردم و دم عمیقی گرفتم.

صدای مامان قلبم را فشرد و لبان به هم دوخته شده ام را از 

 هم فاصله داد:

 منم مامان.
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دقه رفتن هایش از پشت آیفون غم هیجان صدایش، قربان ص

 را به دلم سرازیر کرد.

با این که دیروز آن گونه باهاش حرف زده بودم اما باز هم دل 

 بزرگ مادرانه اش اجازه نمی داد، باهام بد باشد.

از خودم خجالت کشیدم و در دل، تلب بخشش از خدایم 

 خواستم.

 

دیروز و تند صدای تند قدم هایش را شنیدم و خودم را از بابت 

 روی ام نفرین کردم.

 

در را باز کرد و اشک آلود، بی درنگ جلوی در به آغوشم 

کشید: الهی دورت بگردم. عزیز مادر... عمر مادر... قربونت 

 برم.
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دستانم را دور شانه های نحیفش حلقه زدم و سرش بوسه ای 

 کاشتم: خدا نکنه من فدای شما... 

 

رهایم کرد و با چادر اشک هایش را پاک کرد:  عمرم مارو 

ببخش نمی دونستیم این طوری میشه... قضا و بال گرفتتمون، 

 نباید...

 

دستش را باال بردم و بوسه ای روی دستش زدم که مانعم شد 

 و بغلم کرد.

 مامان شرمندم... دیروز کمی عصبی بودم و بد حرف زدم.
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م را قاب گرفت و سرم را جلو با دستان چروکیده اش صورت

 کشید و بوسه ای روی پیشانی ام کاشت.

حق داشتی دورت بگردم... اشتباه از ما بود... از وقتی زنت  -

هو اومده بس نشسته تو اتاق فاطمه... اون طفلی هم خیلی 

داغونه، مامانش می گفت چی ها کشیده، می گفت چند روزه 

 لب به غذا نزده.

 

هایم اضافه شد. قلبم تیر کشید و گلویم دردی عظیم روی درد

 درد گرفت.

زن من دردش چیز دیگری برتر از این حرف ها بود. 

گونه نمی توانستم قانعش کنم و از سوءتفاهمی که دیگر هیچ

 دلش در بیاورم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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کنار مامان همان طور که برایم حرف می زد و گوشهای من 

ه داخل خانه از درد قلبم برای دیدن عشقم کر شده بود قدم ب

 گذاشتم.

از دیدن آبی های زاللی که نشسته به در خشک مانده بود 

 دنیا برایم تیره و تار شد.

اما چه بی رحمانه بدون هیچ حرفی نگاه دزدید و صورت 

 ماهش را از جلوی نگاهم پنهان کرد.

 پشت ستون رفت و بهم فهماند دیگر باوری در کار نیست.
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تنها ترسم از این لحظه بود. از این که ببیندم و با نفرت چشم 

 بدزدد.

 

شرمسار سراغ دست بوسی پدری می روم که صدایم برایش 

 بلند شد.

 شاید این گونه عذاب وجدانم کم شود.

 محبت چشمانش هیچ گونه سنخیتی با اخم ابروانتش ندارد.

 .جواب سالمم، با مکث کوتاهی از بین لبانش بیرون آمد

از این که شانس آورده بودم و پدرجان کنار بابام نبود، 

 خوشحال شدم.

جلوتر رفتم و دستی که با انگشتانش دانه های تسبحش را تند 

 تند به حرکت در آورده بود، را گرفتم.
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لبانم پوست دستش را لمس نکرده پس کشید و محکم بغلم 

 کرد. 

 شرمندم بابا. -

 

ت شرمنده باباجان... این بوسه ای روی سرم گذاشت: دشمن

 چه حرفیه.

 

صدای پدرجان، چشیدن طعم این آغوش پر محبت که این 

روزها کمیاب شده بود را کوتاه تر کرد: پدر و پسر خلوت 

 کردین؟

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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جلوتر رفتم و برای عرض ادب و خوش آمدگویی دستم را 

 پیش بردم

 

محتاج این ابراز محبت ها بودم. احتیاج داشتم این حس بزرگ 

 اشتن پشتوانه را با تمام وجودم لمس کنم.د

 از محبت خالصانه اش یک نتیجه ی مثبت می گیرم. 

دالرام چیزی در خانه شان بروز نداده بود. چیزی در مورد 

اتفاق رخ داده نگفته بود. وگرنه تنها سوءتفاهم ها اجازه نمی 

 داد این گونه رفتار کنند.

 کمیل می دانند. همه واقعیت این تلخی ها را، تنها وجود

این یک امتیاز و شانس خوب برای من است. تا فهمیده شدن 

 این نقشه می توانم،  همه چیز را درست کنم.
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حسین را بغل کشیدم و از اعماق وجودم بوی لذت کودکانه 

 اش را به مشامم سپردم.

با دستان کوچک و چند روز دوری از بچه ام داغونم کرده بود. 

تپلش صورتم و ریش هایی که حوصله نکرده بودم ضیافتی به 

 صورتم بدهم را به بازی گرفت و خندید.

 از خندیدنش جان گرفتم و زندگی را لمس کردم.

اما این آغوش بیشتر، معتاد و محتاج عشقی بود که خودش را 

 ازم دریغ می کرد.

زه به ریه هایم، برای رهایی از تنگی نفس و رساندن هوای تا

 حیاط را ترجیح دادم.

درست همان جایی می ایستم که قلبم، جان گرفتن را 

 شناخت.
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جایی که فهمیدم دل دادن چه معنایی دارد. دل سپردن چه  

 مفهومی دارد. شیدا شدن چه دردی دارد.

حسین را روی دست راستم باال کشیدم ولحظه ای متوجه 

 .کنار رفتن پرده ی اتاق فاطمه شدم

برای این که آهوی گریز پایم را فراری ندهم، چشم نچرخاندم 

 و نگاهم را به سمت پنجره سوق ندادم.

ایستادم غرق در آبی های جان گرفته در ذهنم که همیشه 

مهمان خانه ی دلم بود و بی شک همین حاال مشغول بارش 

 بودند، دم عمیقی گرفتم و صبوری کردم.

 

لش اگر  آرام گرفتنی بود، آرام اجازه دادم دلم آرام شود و د

 بگیرد.
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حسین از تلخ شدنم، از تپش قلبی که اوج گرفته بود و بی 

 تابی می کرد، به گریه افتاد.

حس و درد درون پدرش را فهمید. احساس کرد دل پدرش در 

 این لحظه رو به انفجار و تکه تکه شدن است.

 به بهانه ی گریه ی حسین چرخی زدم تا

بکشانم و ثانیه ای نگاه سنگینش را غافلگیر  نگاهم را باال

 کنم.

اما دیدن پرده ی افتاده و جای خالی اش، آهی پر حسرت بر 

 دلم سرازیر کرد.

 

با ناکامی از دیدن صورت ماه عشقم داخل خانه شدم و حسین 

 را دست مامان سپردم:

 مامان بچه ها کی برمیگردن؟
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 حسین را بغل گرفت: نمی دونم واال...

 

ن دیدن بل بشوی درونم مشغول قربان صدقه رفتن نوه بدو

 ی دردانه اش شد.

 

 مامان؟ -

 

 جلوی پله ها برگشت: جانم.

 

 زنداداش و مهدی چیکار می کنن؟ کی میان؟ -
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لبخندی از سر رضایت روی لبانش نشست: شکر خدا خیلی 

 خوبن. رفتن مسافرت. اما صبح زود می رسن. 

 

 سری تکان دادم و عقب گرد کردم.

 

 نمی خوای بیای باال. -

 

 جوابم  تنها یک کلمه نه شد.

نه دلم قصد آرام شدن داشت، نه جرأت آتش زدن سیگاری را 

 داشتم، تا تسکین این بلوای درونم باشد.
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ساعت ها را به هر نحوی گذراندم. صدای در و پشت بندش 

ن سازی نگرانی   لحن شادمانه ی امین، که سعی در پنها

رویارویی اش با من، در صدایش موج می زد، را  شنیدم: ببین 

 کی اومده... داداشم

 

نمی دانم انتظاری که از امین داشتم، یا ناراحتی بیش از اندازه 

ام، یا فغان دلم از موضوعات به وجود آمده، دستم  را باال بردو 

ها برادرم را سیلی شد و برای اولین بار، گونه عزیز ترین و تن

 نوازش کرد!

 

هین بلند فاطمه و آرمان و نامزدش، خودم را از شک کاری 

 که کردم بیرون آورد!



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
949 

 

نگاه برادرانه اش رنگ باخت. دستش روی گونه اش نشست و 

 متعجب نگاهم کرد.

 

سوزش دردی از قلبم گذشت و صورت اخم آلود داداش 

 محمد، جلوی چشمانم ظاهر شد.

سرم تیر کشید: اگر برادر دست برادرش گوش هایم زنگ زد و 

و بگیره، هیچ دشمنی نمی تونه حتی از یک فرسخیش هم رد 

بشه... اگه دست هم و رها کنه و مقابل هم بشه، یه باد مالیم 

 هم زمینش می زنه.
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 آهنگ حرف های محمد خدابیامرز خون شد و به مغزم پاشید.

امین را بغلم کشیدم و محکم به سینه ام فشردم: معذرت می 

 خوام داداش... من و ببخش.

 

صدای خفه اش از بغضی که راه گلویش را گرفته بود، قلبم را 

 فشرد: شرمندتم. 

 

هق هق فاطمه و عذرخواهی های پی در پی اش، به جنونم 

رساند: داداش همش تقصر من بود... من گفتم... امین گناهی 

 اشت.ند

 

اگه از این جا نمی رفتم یا باید زانو می زدم و گریه سر می 

 دادم یا فریاد می کشیدم و دنیا رو به هم می ریختم!
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 پس بهترین راه حل گریز بود.

امین را رها کرده با گام های بلند از خانه بیرون زدم و اهمیتی 

 .به صدا زدن های آرمان و بقیه ندادم

ده، به هر نحوی که شده این به هم باید فکرم را متمرکز کر

 ریختگی را درست می کردم.

 

تا سر کوچه و خیابان اصلی حال خودم را نفهمیدم و قدم هایم 

 را ندانسته به جلو برداشتم.

 به خیابان شلوغ، به تاریکی شب و سکوت آسمان نگریستم.

سر صدای ماشین ها و بوق های ممتد ماشین ها، یک ملودی 

 ی هر انسانی با درون آشفته ای مثل من بود.آزار دهنده برا

 درونی که قصد سکون در جای خود را نداشت!
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 نمی دانم کدامین اشتباهم این طرز زندگی را برایم رقم زد!

شاید ظلم کردنم به دالرام موقعی که در دستانم یک اسیر 

ضعیف به حساب می آمد! شاید هنوز تاوان همون گناه و 

 دهم. شکستن دل نازک را می

 اما نه دالرام من و قبول کرد. من و بخشید.

پس چرا جای کاری را درست نکرده یک چیز دیگری به هم 

 می ریزد؟

چرا نمی توانم به خوشی باهاش روز هایم را به شب برسانم؟ 

 چرا نمی توانم کنارم بی دغدغه داشته باشمش!

 

کشیدم و بی درنگ دیوانه شده موبایل را از جیب کتم بیرون 

 شماره ی شخصی محمود را گرفتم.
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با اولین بوق جواب داد: سالم بر سرهنگ خودمون؟ خوبین؟ 

 خوشین؟ خانواده خوبن؟

 

بدون آنکه دست خودم باشد حرفش را بریدم: محمود تمام 

کمال هر چی پیش اومده تعریف می کنی... اگه یه نقطه رو 

 م تهران.جا بیندازی، همین االن بلند میشم میا

 

 مکثش طوالنی شد! 

می دانستم شوکه شده است! حقم داشت به ندرت این روی 

من پیش می آمد که حرف هیچ کس هم، تو مغزم فرو نمی 

 رفت.

 

 سکوتش را که طوالنی تر دیدم غریدم: توضیح لطفا.
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بدون هیچ کم و کاستی شاید، نیم ساعت فقط گفت و گفت 

 بدون این که نفسی تازه کند.

هر کلمه اش تمام صدای های روی کره ی زمین محو با 

 شدند و خودم را در برهود و یک جاده خاکی پر خطر دیدم!

گوش هایم شنیده هایم را باور نداشت! اما مغزم فرمان می داد 

 باید باور کنی، چون مجبوری! 

چون این اتفاق که چه بخوای چه نخواهی افتاده و تو هم 

 موظفی قبول کنی!

گوشی را بدون این که خداحافظی کنم، قطع کردم سرگردان 

 و داخل جیبم انداختم.

 

 عکس باورهایم روانی ام کرد! این دیگر از غیر ممکنات بود.
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تا حال خودم را بفهمم و گفته های محمود را هضم کنم؛ 

طلوع صبح بر آسمان شهری که تک به تک آدمهایش هزاران 

 رنگ بودند، دمید.

بی دغدغه هر انسانی را به وجد می صبحی و طلوعی که دل 

آورد و انرژی می داد،اما بلعکس دل آدم هایی مثل من را پرتر 

 و دیوانه تر می کرد.

 به اطراف نگاهی انداختم.

و  بدون آن که بفهمم مسافت چشم گیری را طی کرده بودم

این برگشتن به ماشین دربستی احتیاج داشت، چون دیگر توان 

 و روز را نداشتم.برگشتن با این حال 

 به تاکسی دست تکان دادم که جلوی پایم روی ترمز زد.

بی حال با گفتن دربست در عقب را باز کرده روی صندلی 

 عقب نشستم.
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 حوصله ی معطلی نداشتم.
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 ۹۷پارت#

 

سرم را تکیه به پشتی صندلی، آدرس را گفتم و پلک روی هم 

 بستم.

 

 زنگ موبایل اجازه نداد پلک هایم به هم بچسبند.

اولین نگاهم به چشمان راننده ی جوان که موشکافانه نگاهم 

 می کرد، افتاد.
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 از دیدن نگاهم با تردید پرسید: حالتون خوبه؟

 

گوشی را از جیب شلوارم بیرون کشیدم و دست آزادم را روی 

 موهایم کشیدم.

ک غریبه، نگران حالم را یعنی روزگارم طوری شده بود که ی

 بپرسد!

با تکان دادن سرم و گفتن: خوبم، شر قائله ی نگاه های 

مشکوکانه ی راننده تاکسی را َکندم و پاسخ مخاطب پشت 

 خط که قصد قطع کردن نداشت، را دادم:

 الو...
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پسرم؟ صدای مامان زنگ هشدار نگرانی اش بود: امیر 

 کجایی؟ دیشب و کجا رفتی! آخه تو چته قربونت برم.

 

با دو انگشت محکم روی چشمانم را فشردم و سعی کردم 

صدایم عاری از هر بغض و غم و دردی باشد: کاری داشتم که 

 باید می رفتم. االنم تو راهم.چند دقیقه دیگه می رسم.

 

س به گمانم موفق بودم چون فورا گفت: به سر و صورتت بر

دیشب یه جوری  بیا، دورت بگردم... جلوی مهمونا بد میشه

 بودی که انگار عزا داری!
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چه دل خوشی داشت این مادر من. االن دل من از عزا داری 

هم بدتر بود، دلم می خواست خودم بمیرم و این حرف ها و 

 این پیش آمد ها را نشنوم.

برای  چشمی می گویم و برای نگران و تلخ نکردن این مراسم

 عزیزانم، تصمیم می گیرم آرایشگر بروم.

 

 تماس را قطع کردم و برای لحظه ای چشم بر هم نهادم.

برای متمرکز شدن به اعصاب داغونم به این پلک بستن نیاز 

 داشتم.

 صدای رادیوی صبح گاهی سکوت ماشین را شکست.

راننده انگار دست از کنکاش کردن من برداشته و قصد 

 ش در هین رانندگی با رادیو فردا بود. مشغول کردن خود
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صدایش بلندش آزار دهنده بود. اما من هم هیچ گونه 

 اعتراضی نمی توانستم بکنم.

 

یک کوچه باالتر پیاده شدم تا آرایشگری کمی دورتر از خانه 

 پیدا کنم.

 سر صبح، آن هم این ساعت آرایشگری باز نمی شد.

صبحانه ای بخورم  برای گذراندن وقتم، تصمیم گرفتم بیرون

 و کادویی برای فاطمه بگیرم.

چه بسا کارشان اصال درست نبود و هنوز هم از دستشان 

عصبانی بودم اما وظیفه ام بود و باید حق برادری ام را ادا می 

 کردم.

با گرفتن یک سکه ی تمام بهار آزادی آسوده خیال سمت 

 آرایشگری رفتم.
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آشنایی در دلم نمی خواست سر صبحی هیچ دوست و 

 آرایشگر محله مرا این گونه ببیند!

هیچ گاه این شکلی نامرتب در محله دیده نشده بودم. اال بعد 

شهید شدن داداش محمدم که چندان ریش و سبیل کلفتی 

نداشتم، اما به قدری به هم ریخته و آشفته بودم که محله 

صحل بود، کل شهر تبریز از واویالی درونم آگاه شده بود. بار 

دیگر هم بعد شهید شدن حسین که آن هم جای گفتنی 

 دوباره را ندارد.

 

 .با صورتی تمیز و بشاش دلی پر و داغون، وارد حیاط شدم
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یک عقد کنون آرام و فامیلی که تنها داماد این عقد، دلم را 

گونه نمی آتش می زد و دلیل این آشنایی یک دفعه ای را هیچ

 توانستم برای خودم هجی کنم.

 

جز خدمتکار ها که مشغول چیدن میزها بودند، کسی را داخل 

 حیاط ندیدم.

مجلس مردانه و زنانه جدا بود و دل منم پر از هیاهوی دیدن 

عشقی که می دانستم بی نظیر، مثل یک پرنسس چشم آبی، 

 می درخشد و چشم هر کسی را دنبال خودش می کشاند.

 م.یکی از صندلی ها را کنار کشیدم و رویش نشست

 دلم به جای شادی پر بود از غم.

 آرنجم را تکیه به میز دادم و دستم را روی پیشانی ام گذاشتم.
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چگونه باید وجود کسی که روزی چشمش به عشقم بود را 

 تحمل می کردم و دم نمی زدم.

هوای کمی خنک تابستان که این روز ها قصد رخت بستن و 

بدهد، پوست گر  رفتن داشت تا جایش را به پاییزی غم گرفته

 گرفته ی صورتم را نوازش کرد.

 دمی عمیقی گرفتم تا شاید گر گرفتگی درونم را سردتر کند. 

آما به جای سردی و آرامش، بوی آشنایی درست مقابل پلک 

 های بسته ام داغی آتش را به داخل ریه هایم هول داد.
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ادم تا قبل گریز غافلگیر با عجله پلک هایم را از هم فاصله د

 کنم.
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 دیدن حیاط خالی بهم فهماند توهم زده ام.

 دستی روی صورت گر گرفته ام کشیدم.

به ناچار برای رهایی از فغان درونم بلند شدم و شروع به قدم 

 زدن کردم.

 جرأت رفتن داخل خانه و روبه رو شدن با دالرام را نداشتم.

سر پایین با فکر و خیال مزخرف، کسی بدو بدو خودش را بهم 

 رساند و محکم دستانش را دور کمرم حلقه زد.

 با صدای شیرینش انگار از خواب پریده باشم!

 سالم عمو... -

 

 از دیدن مهدی، روح روانم تازه شد!



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
968 

 

 مقابلش روی پا نشستم و سخت به آغوشم کشید.

 اال؟سالم عمر عمو... کجا بودی تا ح -

 

لبخند پهنی زد و با خوشحالی دستان کوچکش را دور گردنم 

حلقه زد: مسافرت بودیم عمو... نمی دونی چه قدر بهم خوش 

 گذشت... نمی دونی بابام چیا بهم خریده...

 

از تلفظ بابا که به جای داداش محمدم، کس دیگری جایگزین 

 این کلمه ی زیبا و پر ابهت بود، قلبم درد گرفت.

ز خوشی و بهبودی مهدی، دردی که می کوشید روی اما ا

 قلبم وسعت پیدا کند، تسکین یافت.
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با صدای سالم زنانه ی آشنا اما پر از شرم و خجالت، روی 

 گونه و پیشانی مهدی بوسه ای زدم و بلند شدم.

 

 خوبی. سالم زنداداش -

 

از قصد زنداداش صدایش زدم، چون برای من همان زنداداش 

 است و بس.

بدون این که سرش را بلند کند یا مستقیم به صورتم نگاهی 

 بیندازد جوابم را داد: ممنون، بد نیستیم.

 

به پشت سرش و به در اصلی نگاهی چرخاندم و پرسیدم: پش 

 شوهرت کو؟
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با تمانینه و پر از متانت گفت: داشت جای پارک برای ماشین 

 .پیدا می کرد که جلوی درو نگیره

 

ی بوق های ممتدد مهدی را شگفت زده کرد: همهمه و صدا

 آخ جون عمه جون عروس شده... من رفتم.

 

 دستم و رها کرد و بدو بدو سمت در رفت.

از بهبودی اش از اعماق وجودم خدا رو شکر کردم و خوشی  

 .درونم روی زبانم جاری شد: خدا رو شکر خیلی خوب شده
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خوبیه. جونش سر بسته و با خجالت گفت: مثل خودتون مرد 

به جون مهدی بنده اصال نگران نباشین.مهدی هم شکر خدا 

 خیلی بهتر شده.

 

می دونم زنداداش. خدا رو شکر. شمام لیاقت بهترین زندگی  -

 و بهترین مرد و داشتی.

 

وارد شدن عروس و داماد از در اصلی، اجازه ی حرف دیگری 

 را نداد.

ا تند کرد و منم زنداداش با بااجازه ای سمت داخل خانه پ 

برای پیشواز عروس و داماد، مخصوصا دامادی که عجیب دلم 

 را ناآرام می کرد جلوتر رفتم.
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از دیدن دست  فاطمه داخل دست مردی که یک زمانی به 

 خونش تشنه بودم، فکم را منقبض کرد.

 اما باید این حس را از خودم دور می کردم.

وچولویی که با یک خودم را فکرم را با زل زدن به خواهر ک

چشم بر هم زدنی قد کشید و به کس دیگری تعلق یافت، 

 معطوف کردم.

لباس عروسی که مثل یک فرشته زیبایش کرده بود و شنلی  

 که جلوی صورت معصوم اش را گرفته بود.

 

 تنها فیلم بردار مشغول فیلم برداری بود .

 جلوتر رفتم و سد راهشان شدم.

لحظه، دل تنها خواهرم و عزیز کرده می دانستم االن، در این 

 ام از عکس العمل پیش بینی نشده ی من آشوبی به پاست..
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با ایستادن دامادش که چشم های نگرانش روی من ثابت 

 مانده بود، ایستاد!

آرام کاله شنل سفیدش را باال داد و از دیدنم چشمان آرایش 

 کرده ی آهویی و زیبایش گشاد شد.

 

لبخند تظاهری اما عمیق روی لبانم  تا قبض روحش نکرده

 نشاندم و دستم را برای تبریک سمت کمیل دراز کردم.

با صدایی که سعی در صاف نگه داشتنش را داشتم گفتم: 

 امیدوارم و دعا می کنم، خوشبختش کنی...

 

کمیل بدون هیچ تردید و درنگی در پاسخش، محکم و با 

چون اولین اقتدار می گوید: شک نکن. خوشبختش می کنم 
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بار عشق و در وجود خواهرت تجربه کردم و فهمیدم عاشقی 

 یعنی چی... فهمیدم که بدون عشق ازدواج هیچ معنی نداره.

 

 آرام دستش را فشردم و رهایش کردم.

برای بوسیدن پیشانی خواهر عزیزم پیش قدم شدم: انشاهلل 

 خوشبخت بشی.

 

 بغ کرده لب زد: داداش من و بخشیدی.

 

زیر گوشش آرام زمزمه کردم: هنوز نه... شب وقتی اون گیس 

 هات یه جا بریدم یک به یک می شیم.
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 از لحن شوخم چشمانش پر شد و لبخندش غمگین.

دلم نمی خواست این روز عزیز را برایشان خاطر ه ی بدی 

 بشوم.

 دو انگشتم را نمایشی برای کشیدن بینی اش باال بردم:

 ، اول آرایشت بعد گیس هات....چطوره االن شروع کنم -

 

با جیغ کوتاهی سرش را عقب کشید که انگشتانم بینی اش را 

 لمس نکرده روی هوا معلق ماند.

 

صدای مامان و بابا و بقیه از پشت سرم دستم را پایین 

 انداخت.
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دست هورا و قربون صدقه رفتن های مامان، مجبورم کرد 

 ز کنم.عقب بکشم و راه را برای عروس داماد با

 

چشم چرخاندم تا عشق گریز پایم را که از قصد خودش را از 

 دیدم پنهان کرده بود را ببینم.
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 ۹۹پارت#

 

 

نبود تا دلم آرام بگیرد. دیده نشد تا دل بی قرارم در جایش 

 ساکن شود.

 همه نگاه ها، حواس ها پی عروس داماد رفت.
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 اما تنها دل ناآرام من دنبال یار گشت.

 نومید از نیامدنش سمت باغچه رفتم. 

 حتی دلش نمی خواست صورتم را ببیند.

 دستی روی سر شانه ام نشست.

 نگاه از گلهای باغچه گرفتم و به چشمان نگران آرمان دوختم.

 

قبل حرف زدن باال و پایین شدن سیبک گلویش، نشانگر 

ونم بینتون چی گذشته و چیا شده... اندوه دلش بود: نمی د

اینم خوب می دونم که اصال دلیلش این اتفاق پیش اومده 

نبود. چون زود قانع شدی که فقط می خواستن تو عمل انجام 

شده قرارت بدن و سورپرایزت کنن. اما از وضعیت دالرام واقعا 

نگرانم... حالش اصال مساعد نیست. تو خودشه غذا نمی خوره. 

ه هر ثانیه اش با شوخی و خنده میگذشت با گریه دختری ک
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می ترسم امیر علی. خیلی نگرانم. یه چیزی  پنهانی میگذره...

بگو؟ یه حرفی بزن؟ یه کاری کن از این حال بیرون بیاد! نزار 

 بیشتر از این بینتون فاصله بیفته.

 

حرف هایش تکان شدیدی بهم داد. طوری که وحشت به دلم 

 افتاد.

 ورایی را در گوش ها و چشمانم حس کردم.گرمی ما

 برای دفن حال خراب شده ام دستانم مشت، فکم منقبض شد.

 گویا تاثیر حرف هایش را در حاالتم دید.

کامال سمتم چرخید و رخ به رخم ایستاد: نگفتم که این طوری 

به هم بریزی. تو مردی، می تونی همه چیز و درست کنی. 

اد بی رودروایسی بگو... من اگه کاری، کمکی از من برمی

 خواهرمو خوب میشناسم با یه چیز کوچیک این طوری نمیشه.
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چی باید می گفتم وقتی خود دالرام نه چیزی گفته، نه حرفی 

 به کسی بروز داده!

به دلنگرانی های برادری که این روزهای خوب نامزدی  

 یشان را برایشان تلخ کرده بودیم چیزی نتوانستم بگویم.

تش از سکوتم تلخ شد: خود دانی. تو هم چیزی نگو... هر اوقا

 دوتون الل بمونین ببینیم چی میشه.

 

 با گام های بلند و نفس های عصبی و عمیق از کنارم گذشت.

 من ماندم یک دنیا آه و چه کنم چه کنم ها!

صدای آهنگ تا حیاط می آمد و به جای حس شادی، داغ 

 دلتنگی را روی دلم می گذاشت.
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 هنوز سه چهار ساعتی تا آمدن مهمان ها و عاقد مانده بود.

قرار بود قبل عقد مهمان ها و خانواده داماد نهار را دور هم 

 باشیم.

پدر و مادر کمیل تا یکی و دل ساعت دیگه می رسیدند، چون 

 راهشان دور بود.

 

نگاهی به حیاط چرخاندم تا جایی برای کشیدن سیگاری پیدا 

 کنم.

وت تنها جایی بود که می توانستم برای اولین پشت درخت ت

بار در حیاط خانه ای که حرمت ها را حفظ کرده بودم، 

 سیگاری دود کنم.
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پشت درخت پیچیدم و تکیه به تنه ی تنومندش، سیگاری از 

 جیب کتم بیرون کشیدم.

 سیگار بین لبانم گذاشتم و دنبال فندکم گشتم.

بین لبانم، دستانم را  اما گرفته شدن آتش فندکی زیر سیگار

 روی جیب هایم خشک کرد.

یاد آن روز در اداره و آمدن ناگهانی دالرام جلوی چشمانم 

 تداعی شد.

 سیگار از بین لبانم سر خورد و روی زمین افتاد.

ناباور نیم چرخی زدم و از دیدن آبی های رنگ باخته و قرمز 

 شده قلبم از کار افتاد و نفسم بند آمد.

صر به فردی که دود غلیظ غم و ناراحتی، رویش زیبایی منح

 پرده کشیده بود.
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 نگاه لرزانش قفل نگاهم، آتش فندک را خاموش کرد.

دست سرد و به یخ زده اش، دست آتش گرفته ام را لمس 

 کرد و باال کشاند.

دستم را داخل دستش برگرداند و فندک طالیی رنگ را کف 

 دستم گذاشت.

در راه گلویش بیرون آمد:  کلماتش از بغض سنگین شده

وقت فکر نمی کردم این طوری خرد بشم... روزی که هیچ

اومدم ادارت این فندک و آوردم تا بهت بفهمونم چه قدر می 

 خوامت و عاشقتم... این طوری نشکسته بودم...

 

حرفش برید. از زوری که می زد برای نگاه نکردم و نریختن 

 اشک هایش دلم متالشی شد.
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شه و همه حال مقاومت و غرورش را بهم ثابت کرده اما همی

 بود.

فرصت دادم خودش را خالی کند. ثانیه ای در سکوت زمین را 

 نگریست و ادامه داد:

چون فکر می کردم واقعا عاشقمی... گذر زمان بهم فهموند، 

منم نمی تونم دوریت و تحمل کنم... برگشتم چون دلم قبل 

 .پاهایم من و پشت سرت کشوند...

 

غم نشسته روی دلش بدون این که واقعیت را بداند، حرف 

 هایش را منقطع کرد.

بدون آن که متوجه شود زل زده بودم به جسم الغر شده و 

روح آزرده اش. به زیبایی خدادادی که تنها با یک آرایش 

 ساده و مالیم، این قدر مالحت چشم گیری داشت.
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روزی که فاطمه تماس گرفت و گفت عاشق شده،  -

خوشحال شدم. چون طعمش رو چشیده بودم و می دونستم 

عشق کلمه ی مقدسیه که هر کسی الیقش نیست. اما وقتی 

گفت طرف کیه ترس به دلم افتاد. فاطمه همه چیز و می 

دونست و ازم خواهش کرد چیزی بهت نگم تا خودشون همه 

بار دیدم بهم شک کردی، گفتم در چیز و درست کنن. چند 

عوض امروز خوشحال میشی. اما فکر نمی کردم این مشکوک 

 شدن ها موقعیتی میشه برای نشون دادن حس واقعیت.

 

 به خودم آمدم و لبانم بالخره تکان خورد: تو....

 

 دستش و باال برد و نگاه پر شده و غمگینش را باال آورد.
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فوظ در پشت مردمک از دیدن چشمان پر شده و درد مح

 چشمانش، نفسم رفت و حرف در راه گلویم ماند!
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 ۱۰۰پارت#

 

 

دیگه نمی خوام توجیح شم. اگه سوءتفاهم هم باشه، دیگه  -

 دلم نمی خوام قانعم شم...

 

گفت و فرصت نداد من هم لب از لب باز کنم! اجازه نداد 

 حقیقت را بگویم!

 و رفت. دلم را آکنده از درد کرد 
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فندک را میان مشتم فشردم و دم عمیقی برای تسکین 

 سوزش قلبم گرفتم.

معنای پس دادن فندکم که دلش می خواست پیش خودش 

 بماند و هرروز تداعی عشقمان باشد؛ وجودم را به آتش کشاند.

پس تصمیمش را جدی گرفته بود و دلش دیگر با من صاف 

 نمی شد.

 

ایستادن کسی کنارم، دل و ذهن رفته ام  را پی عشقی که 

 برایش می مردم را معطوف خودش کرد.

 از دیدن کمیل با سری افتاده، دستی روی صورتم کشیدم.
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دل پر دردم پرسشی کرد که فرمانش از عقلم نبود: فقط بگو 

 چرا؟

 

با تک سرفه ی صدایش را صاف کرد: چون بدون این که 

 م باشه دلم لرزید. مثل خودت...بفهمم و دست خود

 

 باورش برام سخت بود.

 با پوزخندی به نیم رخ گرفته اش زل زدم.

 

سری تکان داد و کج خندی زد: حق داری بخندی، حق داری 

 باور نکنی، چون خودمم طول کشید باور کنم...
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 دمی گرفت و نفسی تازه کرد. انگار که کوه کنده باشد. 

رفت و ادامه داد: وقتی تو واقعیت و نگاهش را رو به آسمان گ

بهم گفتی و فهمیدم واقعا عاشق شدی، در دلم بهت خبطه 

خوردم. گفتم چرا من نتونستم کنارت بزنم و زود کنار کشیدم. 

خیلی فکر کردم شب و روزم به هم ریخت. تا روز ی که 

آزمایش بابام و برای نشون دادن به دکتر متخصص، تبریز 

ر به هوا درست وقتی که من از در آوردم. یه دختری س

ساختمان پزشکان بیرون می اومدم دوید جلوم و محکم بهم 

برخورد کرد. پاش پیچ خورد و زمین افتاد. اول داد زدم و 

خواستم بد و بیراه نثارش کنم چون اعصابم از هر جهت 

 داغون بود.
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مکثی کرد و کج خندش به لبخند پهن و برقی در چشمانش 

گویا به آن زمان برگشته و آن صحنه ای را که  تبدیل گشت.

داشت تعریف می کرد جلوی چشمانش در دل آسمان به 

 تصویر می کشید.

سنگینی نگاهم سرش را آرام پایین آورد. سرش چرخید و 

کامال نگاهم کرد: می دونی اون دختر سر به هوا کی بود؟ می 

و در آن دونی کسی که دل و دینم و به باد داد و همه اتفاقات 

 لحظه از یادم برد و برای اولین بار دلم و لرزوند، کی بود؟

 

حدسش زیاد سخت نبود. پاسخ سوالش مشکل نبود. اما لب 

 باز نکردم تا خودش ادامه بدهد.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
992 

 

آهی کشید و گفت: خواهر تو اون روز یک دل نه صد دل 

عاشقش شدم. وقتی با زبون درازی تو کاسه ام گذاشت و 

شدم. وقتی جواب نگاه رنگ باخته ام و به  فحشم داد دیونش

تندی پاسخ داد، روانیش شدم. اون روز فهمیدم چرا نتونستم 

کنارت بزنم. اون روز فهمیدم چرا نجنگیدم و بی حرف، فقط 

 چون عاشق نبودم.  راهم و کشیدم و رفتم.

 

آمده اش را با دست داخل جیب شلوارش فرو برد و بزاق در 

غمی در صدایش فرو داد و ادامه داد: اون روز  با هزار قسم و 

خواهش و جمع شدن مردم، کمکش کردم و رسوندمش 

خونتون. اون روز فهمیدم عاشقی و دل باختن یعنی چی. اون 

روز فهمیدم من عاشق نبودم و فقط می خواستم سرو سامونی 

رم، دالرام و برای به زندگیم بدم و فقط به زور و بازوی ماد
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ازدواج گزینه قرار داده بودم. ناراحتی ام هم فقط برای تحقیر 

 شدنم بود و بازیچه قرار گرفتنم، توسط زنت.

 

دستانش را بیرون آورد و دستی روی صورتش کشید و کمی 

آستین های کت دامادی کاربنی رنگش را باال زد: من هیچ 

. وقتی هر وقت به زنت چشم نداشتم، چون دوسش نداشتم

روز به بهانه ی پرسیدن پای خواهرت دم در خونتون اومدم و 

جلوی دانشگاهش رفتم. با هزار تمنا از طریق دوست 

صمیمیش تونستم باهاش حرف بزنم و برای خواستگاری ازش 

اجازه بگیرم با تمام وجودم معنی سرو سامون گرفتن و تشکیل 

داشتم می  زندگی رو فهمیدم. می ترسیدم ازت، همش دلهره

گفتم اگه خواهرت من و زیاد نخواد و بله هم بده، تو مانعش 

 میشی. اما شانس آوردم و خواهرت عاشقم شد.
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 ۱۰۱پارت#

 

 

تکانی به خودم دادم و کمی قدم زدم. حرف هایش قانعم کرد. 

ته دلم از خوشبختی خواهرم آرام شد. از این که کسی که 

ره و عاشقشه، تو زندگیش پیداش شده است. واقعا لیاقتش و دا

 اما با این حال غریتم نمی کشید و غرورم جریحه دار شده بود.
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صدایش مرا از خودخوری و هل کردن حرف هایش در دلم، 

بازداشت: ازت خواهش می کنم نزار فاطمه دلش بشکنه و 

 امروز براش زهر بشه.

 

 اد، خواهر منه.اخم کردم: قبل این که بخواد به عقد تو در بی

 

ناراحت و شرمگین جلوتر آمد: می دونم. جسارت هم نمی 

کنم. از این پیش آمد هم واقعا متأسفم، نمی دونستم این 

طوری میشه. اگه می دونستم اول خودت و در جریان می 

 زاشتم. 

 

گذشت. نمی دستش را برای دست دادن جلو آورد: ولی دیگه 

 خوام قبل عقدمون کدورتی بینمون باشه.
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با تعللی غرق در نگاه پر غرور و مطمئنش دستم را برای 

فشردن دست داماد آینده یمان، باال بردم و داخل دستش 

 گذاشتم: کدورتی نیست. انشاهلل خوشبخت شین.

 

 تبسمی کرد: انشاهلل میشیم.

 

گه از هم دل صدای امین از روی پله ها بلند شد: بسه دی

 بکنین بیایین باال. عروس صداش دراومد.

 

بالخره موقع نهار پدرو مادر کمیل هم می رسند. مصاحبت با 

پدر کمیل، مردی دنیا دیده و خوش سخن، گذر زمان را از 
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یادم می برد. پدری با غرور و پر محبت، پر از خاطرات ریز و 

 درشت و مشکالت باور نکردنی. 

اتاق فاطمه حبس کرده بود و بیرون  دالرام خودش را در

 آمدنی نبود.

 

عقد با دادن زیر لفظی از طرف کمیل شامل یک قطعه زمین، 

 با بله گفتن فاطمه صورت گرفت.

 کادو ها باز شدند و جشن مردانه و زنانه از هم جدا شد.

تنها یک لحظه سر سفره ی عقد، کنار فاطمه، دالرام را دیدم، 

ق و شادی. با اخم وغم نشسته کنج آن هم، نه با شور و شو

 آبی هایش.
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تا اتمام جشن خودخوری مهمان شده در خانه ی دلم، فقط 

 نشستم و نظارگر خوش صحبتی بقییه شدم.

 

 با خرد کردن پوست موز خودم با دل خودم جنگیدم. 

چرا حرف نزدم و قانعش نکردم! چرا گذاشتم تا اینجا پیشرفت 

 کنه و چرا...

 برنده ی میدان جنگ عقلم شد.در نهایت دلم 

اما پاسخ چرا هایم را جیغ و سوت و هورا و هم زمان، صدای 

 امین بی پاسخ گذاشت. 

 تولد تولدت مبارک... به هم پیوستن تون مبارک.
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دیدن کیک ی دو طبقه روی میز تمام حواس شش گانه ام را 

 جلب خودش کرد.

 تولد فاطمه بود؟

ردم! نه فاطمه دی ماهه. پس فشاری به مغز منجمد شده ام آو

 تولد کمیله.

با پوزخندی از روی مبل تک نفره ی کنج پنجره ی رو به 

حیاط، برخاستم و برای ناراحت نشدن دل عروس داماد عاشق، 

 به بقیه پیوستم.

 

 فاطمه با شور و هیجان دستش را سویم دراز کرد: داداش بیا.

 

اش که هنوز لبخندی برای افکار کودکانه و خصلت کودکانه 

 در وجودش غلیان می کرد، روی لبانم نشست.
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تنها خانواده ها دور هم بودند و چند نفر فامیل های درجه 

 یک، بعد جشن اصلی رفته بودند.

 دست دراز شده اش را بی جواب نگذاشتم و کنارش رفتم.

 دستم را گرفت و کنار خودش کشاند.

ش واقعا زیبا و رو به دالرام با لبخندی گشاد که رژ قرمز رنگ

 خواستنی ترش کرده بودگفت: زنداداش توهم بیا.

 

 نگاهم سوی عشق تودار و غمگینم رفت.

 

 از کنار کیانا بلند شد و آرام با متانت سمتمان قدم برداشت.

با شال آبی رنگی که روی موهایش را پوشانده بود مثل یک 

 فرشته ها کنارم ایستاد.
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 دست. امین بشکنی رو هوا زد: دست دست

همه دست می زدند اما من غرق در حس وجود دالرام، درست 

کنارم و کتفش مماس با کتف دست چپم، به ضربان قلبم 

 قدرت بخشید.

امین چاقوی تزئین شده ای را با رقص باباکرمی سمت فاطمه 

 و کمیل آورد.

دست فاطمه برای گرفتن چاقو پیش رفت که امین با لوتی 

ب به عقب پرت کرد و دور گری گری به کمر داد و سر

 خودش چرخید. 

لبخند از سرخوشی و شادی روی لبان همه بود جز من و 

 دالرام.
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حتی حسین با آن دل کوچک و معصومش بغل مادرم باال 

پایین می پرید و دست می زد. مهدی از دست زدن حسین 

 می خندید و متقبال شبیه حسین کف می زد و می خندید.

د که سوختن و را نمی فهمیدند، تلخی را دنیا دنیای بچه ها بو

نمی دانستند، گرفتارها را درک نمی کردند. دودوزه بازی 

 ناحقی را نمی دانستند.

کمیل دست داخل جیب کتش فرو برد و چند تراول به عنوان 

 انعام سمت امین گرفت

امین چشمکی زد و با گرفتن تراول ها چاقو را دست فاطمه 

 گرفت.

ام به امین گفت: صبح اونا رو ازت پس می فاطمه با شوخی آر

 گیرم.
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قهقهه همه باال رفت جز برادری که نگاهش روی من و 

 دالرام خشک مانده بود.

پس آرمان هم دست کمی از من و دالرام نداشت و داشت می 

 سوخت و لب باز نمی کرد.

 امین ابرویی باال انداخت: کور خوندی آبجی خانم.

 

دست کمیل روی دست فاطمه نشست و همراه چاقو سمت 

 کیک باال رفت.

 عکاس جلوتر آمد و از هر جهت شروع به عکس گرفتن کرد.

 چاقو روی کیک نشست و با جیغ و هورا کیک برش خورد.
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 ۱۰۲پارت#
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امین دست باال برد و همه را با صدای بلند به سکوت وا 

 داشت: لطف ساکت.

 

 ه ای به آرمان زد و آرمان جلوتر آمد.اشار

طبقه ی باالیی کیک را برداشتند و آرام و با احتیاط روی میز 

 بغلی گذاشتند.

از دیدن عکس و نوشته ی روی کیک پایینی چشمانم گشاد 

 شد و لبانم از هم فاصله گرفت.

سوت امین چشمانم را به لبان خندان و چشمان مهربانش 

 کشاند.
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 اره زد که کار فرشته ی بغل دستم است.با چشمکی بهم اش

تولد تولد گفتن های فاطمه و امین و کیانا، حتی مهدی و 

 آرمان هنگ زده سرم را سمت دالرام چرخاند.

 عبوس و ناراحت تنها به زمین چشم دوخته بود.

فاطمه دستم را کشاند و نگاهم را سمت خودش سوق داد: 

 سورپرایز...... 

 

 

پس سورپرایز امروز این بود! عقد و درست روز تولدم انداخته 

 بودند!

 

 امین تند شمع ها را روی کیک گذاشت.
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شماره ی سی و سه و روشن شدن فیلتر هایش بهم فهماند 

 روزهایی گذراندم و زیباترین اتفاق زندگیم هم تنها دالرام بود.

پشت  دستم بدون اجازه عقلم باال رفت و به دور از چشم همه

 میز روی دست دالرام نشست.

 

 برای لحظه ای از جا پرید و به شددت گردنش سمتم چرخید.

تنها نگاه قدردانانه و شرمنده و پرعشقم توانست باهاش ارتباط 

 برقرار کند.

 

خواست دس ت سرد و یخ زده اش را از دست کر گرفته ام 

برهاند که انگشتانم در هم پیچید و انگشتان ظریفش را 

 ور کرد.محص

 تقالیش بی فایده بود، چون قلبم داشت از جا کنده می شد.
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صدای امین نگاهم را از نگاه خشمگین و اخم آلود یاری که 

 فعال شمشیرش را از رو بسته بود، برید.

 

 زود باش آرزو کن... -

 

تنها آرزویم دالرام بود تنها دلخوشی ام دالرام بود اما پلک 

ودم برخواست: خدا خودت تمام بستم و آرزویی از اعماق وج

بنده هات و آفریده هاتو سالم و سالمت و از نور عشق خودت 

روز افزون کن و به همه ی جونا تنی سالم و عشقی ابدی 

 عطا فرما. ما رو هم از وجود رحمتت بی نصیب نفرما.

 

پلک باز کردم و اشک جمع شده را در نگاه پدری که پدر نبود 

 م و قلبم لرزید.و یک نور الهی بود دید
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لبخند مهربان مادری را دیدم که برایم عمر و نفس دوباره بود. 

محبت در نی می چشمان تک تک عزیزانم دلم را قرص 

 زندگی کرد و امیدوار برای نفس کشیدن.

 

 فاطمه صدایش در آمد: داداش کیک آب شد فوت کن دیگه.

 

ن کمر خم کردم و با بازدمی که محتاج رها کردنش به بیرو

 بودم شمع ها را فوت کردم.

 

 امین با خنده داد زد: بابایواش چه خبرته کل کیکو باد برد.
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همه خندیدند. شاید تظاهری، شاید از ته دل، اما می خندیدند 

و تالش بر رواج این شادی که دیگر به عقب برگشتنش جز 

 غیرممکنات بود، شادی می کردند.

 

فاطمه چاقو را دستم داد: داداش ببرش، ولی نه مثل فوت 

 کردنت ها... آروم یه هط بزن.

 

می خندید کمیلی که داماد سورپرایزی ی امشب بود. اما در 

 دل چشمانش شرمندگی موج می زد.

 

چاقو را از دست راستم داخ دست چپم، در واقع بین انگشتان 

 دادم. دالرام که زیر دستم به اسارت کشیده بودمش

 ابرو در هم کشید. 
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1012 

 

اعتنایی نکردم و دستش را همراه چاقو که خودم با انگشت 

سبابه و اشاره مهارش کرده بودم، باال بردم و روی تصویر 

خودم درست روی قلبم نوک چاقو را فرو بردم و آرام برشی به 

 کیک زدم.

این بار واقعی بودن صدای خنده ها وجیغ ها و سوت و قاه قاه 

 ا را با وجودم لمس کردم.خنده ه

 

فکر می کردند من از دالرام دلگیر و قهرم و االن با این 

 مناسبت ازش دلجویی می کنم.

اما مهم برایم دل عشقم بود که می دانستم به دستش می 

 آورم.

با گذاشتن چاقو روی میز دالرام از فرصت استفاده کرد و 

 دستش را از داخل دستم پس کشید.
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یغ و شور هیجان گفت: اول کادوها... زنداداش فاطمه با جیغ ج

 اول تو کادوت و بده...

 

 امین بشکنی زد: زود باش رو کن ببینیم.

 

دالرام با صدای آرام و محزونی از غم گفت: یادم رفت بیارم 

 خونمون مونده زیر تخت.

 

مغز ودلم یک جا یخ بست. حرکت خون در رگ هایم متوقف 

ه نیم رخ بی تفاوت اما کمی شد. مثل یک مرده برگشتم و ب

سرخ شده دالرام نگاه کردم و یاداشت کادویی که از زیر 

ساختمان بیرون کشیدم و سوختم و هزار فکر شیطانی به 

 مغزم خطور کرد از جلوی دیدگانم گذشت.
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 «تقدیم به کسی که بهانه ی نفس کشیدنم شد.»

 پس برای من بود و نگفت!

 

نزدیک بود اشک هایش جاری کیانا نگاهش قفل نگاه دالرام 

 شود. می دانستم این دوتا از خواهر هم به هم نزدیکترند.

 

همه وا رفته اه گفتند و کمیل به حرف آمد: من می دونم 

 زنداداشمون چی خریده چون منم همراهیش کرده بودم. 

 

 امین با هیجان پرسید: چی؟
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اون روز من به قبل کمیل فاطمه باشور گفت: من می دونم، 

زنداداش اصرار کردم، اگه می ره بیرون اجازه بده کمیل بره و 

رودرو باهاش حرف بزنه و هم در خریدن کادو کمکش کنه. 

 زنداش گلمم روی من زمین ننداخت و قبول کرد.

 

 آرمان به حرف آمد: خوب بزارین خواهرم خودش بگه.

 

یارم کیک دالرام لبخند تلخی زد: من برم پیش دستی ها رو ب

 و ببریم.

 

 قدمی که سمت آشپزخانه برداشت دلم را به پرواز در آورد.
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 ۱۰۳پارت#

 

 

امین با داد دستانش را باال برد: آقا زندادش خودمه... بابادلش 

 نمی خواد بگه... می خواد سورپرایز باشه، مگه زوره...

 

 بازومون کجا بود؟آرمان گردنی کج کرد: برادر من... ما زورو 

 

کور کیک بریده شد و شوخی ها اوج گرفت، اما من کر و 

 شده، نه چیزی شنیدم، نه طعمی از شیرینی کیک فهمیدم.

 حتی مزه ی غذا و گذر زمان را نفهمیدم.

 آن از نهار، این هم از شام که برایم تلخ تر از زهر شد.
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 نگاهم روی کمیل و دالرام در گردش بود.

 انه ام غلیان کرده بود.حس غیرت مرد

 روزی کمیل زن مرا می خواست و خواستگارش بود.

با این که آن روز ها هم فهمیدم، دالرام تنها برای انتقام 

گرفتن از من، کمیل را گزینه قرار داده است و کمیل هم هیچ 

احساسی به دالرام ندارد، باز هم می سوختم و از درون 

 شکنجه می شدم.

نواده ام شده بود، در این هین تحملش برایم از این که جزو خا

 سخت می شد.

نگاه های عاشقانه کمیل روی فاطمه دلم را آرام می کرد، اما 

 فکر گذشته دلم را داغون می کرد و زبان نفهم می شد.
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تنها نگاه پر تمنایم روی دختری بود که انگشتان ظریفش دور 

ش می فنجان چایی اش تنیده و غرق فکری عمیق به بخار

نگریست و نمی خواست سر بلند کند و درد دوری اش را از 

 نگاهم بخواند.

 بزرگترها برای حرف زدن طبقه ی پایین رفتند.

 در دل خدا خدا کردم تا دالرام برخیزد و از جمع جدا شود.

 

 دعایم با بلند شدن آرمان مستجاب نشد.

م آقا ما دیگه خوابمون میاد. به جان خودم نای ایستادن ه -

 ندارم.

 

 امین لم داده روی مبل سه نفره، خر خر کرد.
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کمیل برخاست و کتش را از روی لبه ی مبل برداشت و رو به 

من گفت: اگه اجازه می دادین ما می رفتیم هتل، بهتر بود، 

 این طوری بد شد.

 

دست بر روی زانوهایم گذاشتم و بلند شدم: به خاطر خودت 

 .نبود، به خاطر پدر و مادرت بود

 

حرف من جدی بود اما آرمان و امین و فاطمه به شوخی 

 تعبیرش کرده خندیدند.

امین داد زد: ای گل گفتی دادش... به جان خودم گربه رو دم 

 حجله کشتی، دست مریزاد داری.
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اما کمیل نیش حرفم را خواند و سرخی صورتش را با پایین 

 انداختن سرش، از دید بقیه پنهان کرد.

 

آرمان جلو رفت و دست پشت کمیل گذاشت: بیا داماد 

 سرخونه... غصه نخور منم دست کمی از خودت ندارم.

 

تیکه انداختنم را خیلی حرفه ای در پس کوچه های بگو بخند 

 ها محو کردند و طبقه پایین رفتند.

 

 کتم را از تنم بیرون کشیدم و روی مبل پرت کردم.

می سوخت و روی ویبره  عصبی بودم و داغون. تمام وجودم

 قرار داشت.
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 نمی توانستم عادی برخورد کنم. روی دلم درد داشتم.

کنار پنجره رفتم تا هوایی ببلعم و ریه هایم را از بی نفسی 

 نجات دهم.

 

صدای مامان از پشت سرم مرا از از بردن سرم به بیرون و 

 هوای آزاد باز داشت.

 پسرم؟

 

 برگشتم: جانم.
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روی دستش جلوتر آمد: بابات اینا پایین تو بالشت و پتویی 

هال خوابیدن. ما پیر ها هم اتاق فاطمه. امین هم با کمیل و 

آرمان اتاق امین رفتن. دخترها هم می رن اتاق مهمون. تو 

 هم اگه نخواستی بری پیش امین اینا، اینجا بخواب.

 

پتو و بالشت را از دستش گرفتم: چرا خودت با این زانو درد 

 ی باال، خوب میدادی یکی می آورد.اومد

 

 لبخند مهربانی زد: اشکال نداره اونا هم خسته شدن.

 

بالشت را روی مبل راحتی سه نفره گذاشتم: فدات بشم برو 

 بخواب. منم همین جا می خوابم.
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شیشه شیر حسین را از روی میز برداشت: اینم ببرم پایین یه 

 وقت نصف شبی الزم میشه...

 

و آن طرف و روی میز ها را نگاه کرد و سمت  کمی این طرف

پله ها رفت: پستونکش به چشمم نخورد، انشاهلل که بیدار 

 نمیشه.  شبت بخیر برو بخواب.

 

شب بخیری گفتم و پشت سرش به آرام آرام سرازیر شدنش 

 از پله ها نگریستم.

 مادری بود داغ دیده و رنج کشیده.

 

اما دنیا با هر کسی به نحوی بازی می کرد، باید مدارا می 

 کرد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1025 

 

 

چند وقتی بود که خواب برایم بی معنا شده بود. روزهایم با 

 فکر دالرام، شب هایم با درد دوری اش سپری می شد.

 

دستانم را لبه ی پنجره گذاشتم و سرم را به سمت آسمان، به 

تاره و نورانی عمق تاریکی و اما بلعکس تمام شب ها، پرس

 گرفتم.

دل آسمان هم به جای ستاره ها تصویر عشقم را برایم نقاشی 

 و سپس پررنگ تر کرد.

 اما نمی دانم چرا تصویرش هم غمگین و دلخور بود.

حتی تصویرش هم به دلم رحم نکرده بود، الاقل با لبخندی 

 ظاهر شود.
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 صدای قدم هایی نگاهم را از دل آسمان گرفت و سمت پله ها

 کشاند.

کسی آرام آرام طبقه ی باال می آمد و بدون این که سرو 

 صدایی ایجاد کند.

 

نمی دانم چرا احساسم می گفت دالرام است و دنبال پستونک 

 حسین آمده.

 

سوت و کور بودن کل خانه حتی صدای نفس کشیدن ها را 

 در خود پیچ و تاب می داد.

 فرمان دلم را گوش دادم و پشت دیوار پیچیدم.
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خودش بود. پاورچین پاورچین آخرین پله ایستاد و به این 

 طرف و آن طرف چشم چرخاند.

 شک ندارم در تاریکی دنبال من می گشت.

 از نبودنم مطمئن شد و جلوتر آمد.

 تصویرش را روی شیشه پنجره می دیدم و تکان نمی خودم.

 

برای پیدا کردن چیزی که شک ندارم پستونک حسین بود، 

 این طرف و آن طرف را گشت.

قلبم به قدری تند می زد و بدنم گر گرفته بود که می 

 ترسیدم، صدای بمب بمبش فراری اش بدهد.
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با پیدا کردن پستونک خواست عقب گرد کند که ایستادن و 

دست  سوختن را جایز نداستم و نخواستم این فرصت را از

 بدهم.

 با گامی بلند دستش را گرفتم و پشتش را به ستون کوباندم.

 جیغ کوتاهش را با لبهایم، پشت لبانش خفه کردم.

 با هر تقالیش بیشتر در آغوشم محصور شد.

نفسم، نفسش را بلعید و لبان گرگرفته ام، لبان یخ اش را گرم 

 کرد.

 

شید، اما لحظه ای در همان حال ماندم تا آرم بگیرد. طول ک

 مقاومتش را مثل آن روز ها از دست داد.

از خیس شدن صورتم، پلک باز کردم و بارش بی صدایش را 

 دیدم و آتش گرفتم.
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 یعنی تا این حد از من متنفر شده بود!

 

 نرم سرم را عقب کشیدم تا مرهم دل شکسته اش شوم.

 سرم عقب نرفته با دم عمیقی لب باز کرد: ازت...

 

سرعت عمل کرد و اجازه نداد ادامه جمله اش،  مهر سکوتم به

 از زبانی که در این

حال خشمگین و برنده است، به کار باافتد و جمله اش را 

 کامل کند.
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این بار به بازی گرفتم لب هایی که می خواست، ندانسته باز 

 شود زخم بر روی دلم بشود.

 قلبم ضربان قلبش را می شمرد.

شاید هر تپشش از خشم بود اما نفرتی در البه الی کوبش 

 مداومش حس نمی کردم.

این بار بدون این که ذره ای فاصله باز کنم آرام لبانم را کنار 

 گوشش کشاندم: مراقب باش از روی خشم، زخم نزنی... 

 

دمی عمیق از گودی گردن سفید و بلورینش گرفتم و گرفتگی 

 ریه هایم التیام بخشیدم.

 صدای دورگه و خفه ام حال خودم را بد کرد: 

اشتباه می کنی. اون دخترو گرفتیم، فقط با نقشه وارد  

خونمون شده بود... من همون لحظه ای که تو اومدی از 
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حموم بیرون اومده بودم. نفهمیدم چی شد. خودش که می 

گفت نقشم و خوب پیش رفته... مهره اصلی و چیدن این 

تو هم ببینی مثل من دنیا برات تیره و تار نقشه ها رو گرفتیم 

 میشه حتی به خودت هم شک می کنی.

 

پلک هایش باال رفت و دریای نگاهش را در نگاه غم زده ام 

 دوخت. بی حرف با کلی سوال و چراها.

 

دلم خواست منم سوالی را کنم که خوره جانم شده بود: گیریم 

 که کمیل می خواست خواهر من و بگیره و فاطمه

قَسمت داده بود چیزی نگی، تو می دونستی کمیل نقطه 

ضعفمه، چرا دزدکی دیدنش می رفتی! چرا بدون این که بهم 

بگی این کارا رو کردی؟ چرا خواستی بسوزم و دم نزنم! چرا با 
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دلم، با غیرتم بازی کردی وقتی خودت می دونستی دیونه 

 میشم؟

 

یسش که ابروهای خوش حالتش به هم نزدیک شد و لبان خ

مخلوطی از باران چشمانش بود را آرام و زمزمه کنان جنباند: 

 من توجیح برای حرف هام داشتم و تو چرا.....

 

انگشت اشاره ام روی لبانش نشست: از من سوال نکن. من 

که گفتم نقشه بود. فردا هم خودت از نزدیک با سهاجونت که 

ت رو می از منم برات عزیز تر شده بود حرف می زنی و واقعی

 فهمی.
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سری به طرفین تکان داد تا انگشتم از روی لبانش کنار برود: 

از اولم به سها حسودیت شد چون می خواست من و از خواب 

 بیدار کنه. ولی من دیگه خام نمیشم.

 

سرم جلو رفت: آره حسودم. حسود تو حسود عشقت... دیونم... 

 روانیتم.

 

غنچه شده و قیافه ی تا به خودش بیاید و تغییری به لبان 

خواستنی اش بدهد؛ از حرص و خشم و لرزش دلی که برای 

غنچه کردن و کنترل باال نرفتن صدایش که در دستانم اسیر 

بود و نمی توانست جم بخورد، لبانش را گاز کوچکی گرفتم تا 

آرام شود، این قلب المصب که قصد شکاف دادن سینه ام را 

 داشت.
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 خورد تا رهایش کردم.میان آغوشم تکان شدیدی 

جیغش را همراه بغض در گلویش خفه کرد و از میان هنجره 

 ی خش برداشته غرید: ولم کن کبودم کردی. 

 

 بهترین موقعیت بود حرف دلم را بپرسم:

 چرا باهاش رفتی کافی شاپ؟

 

 چشمانش گشاد شد و بارشش قطع شد، از تقال افتاد! 

اگر امروز و در این حال نمی پرسیدم می سوختم و نمی 

 توانستم بپرسم.

االن بهترین موقعیت بود برای پرسیدنم و جواب دادنش در 

 خفا.
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مکثش طوالنی شد و لبخند تلخ روی لبانم نشاند: نمی خوای 

 جواب بدی.

 

 

بغض دار با صدای ضعیفی گفت: تو من و تعقیب کردی! تو به 

 بهم بی اعتمادی و تعقیبم می کنی! من شک داری! یعنی

  

سرعت بارش چشمانش از هم سقبت گرفتند و برای 

مهارشان، لب زیرینش را به دندان کشید و بیشتر دل 

 پرتالطمم را به تالطم انداخت.
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بوسه ای روی پیشانی اش زدم و سرش را روی سینه ام، 

 درست جایی که قلبم قصد پریدن به بیرون را داشت، فشردم.

 

بغض برآمده درست جلوی راه گلویم مانع حرف زدنم شد. 

برای فرو دادن بغض مردانه ام پر صدا بزاق دهانم را فرو 

 دادم.

اما صدایم صاف نشد و دورگه از گلویم خارج شد طوری که 

 گوش های خودم را هم آزارد.

بحث اعتماد نیست. مگه تو به من بی اعتماد بودی که این 

 نمی شدی صورتم و ببینی! چند روز رو حتی حاضر
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 . 
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لرزش خفیفش را بین بازوهایم حس کردم اما لب به دهان 

نگرفتم: گاهی کاری پیش میاد و سوتفاهمی رخ می ده که 

و ناخودآگاه آدم و جایی می کاری از دست کسی برنمیاد 

کشونه که مسیرش نیست و خودش هم اصال فکر نمی کنه 

 چی به سرش میاد.

 

بدون این که سرش را از سینه ام جدا کند هق زد و میان 

گریه گفت: کمیل ازم خواهش کرد برم دیدنش.... رودر رو 

حرف بزنیم... ببینیم چه موقعیتی می تونیم درست کنیم که 

 بتونین بدون حرف و دعوا مرافعه ببینید... شما همدیگرو

 

 هق زد و ادامه داد:
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ولی من دلم گواه بد می داد... می دونستم تو بهم شک می 

کنی... تو رو دروایسی بدی قرار گرفتم و به ناچار دیدنش 

رفتم... اون روز گفت بیام و باهات حرف بزنم.... ولی مشکل، 

 پشت مشکل فرصت نداد حتی ببینمت.

 

باره هق زد و لرزید اما چیزی نگفتم تا ادامه دهد: فکر می دو

کردن نمی زاری این وصلت سر بگیره... من و صدا زده بود 

بهم بفهونه... هیچ عالقه خاصی که نتونه اون روز ها رو از 

یادش بخیر... تو دلش به وجود نیامده بود و اصال از من نمی 

موم خواستگار ها خواسته... فقط یه خواستگار معمولی مثل ت

 بوده...
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نتوانستم بیش از این خون دل خوردنش را ببینم و اجازه دهم 

 این گونه اشک بریزد و کاری نکنم.

دستم را نوازش گونه روی موهایش کشیدم: هیششش. باشه 

باشه... آروم باش. می دونم... می دونم. تو یک یه دونه ی 

 منی، عمرمی.

 

 سرش را باال رفت.

 ی های تیره شده اش رفت.دلم برای آب

 با لبانم قطره های راه افتاده روی گونه هایش را گرفتم.

بی حرکت بودنش، حس ضربان اوج گرفته ی قلبش، آتش 

 بدنم را باال برد .

 بی اراده شدم.
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همیشه جلویش بی اراده بودم. اگر روزی هزاران بار زیر ساتور 

 ی مردم.هم قرارم می داد، باز هم عاشقش بودم و برایش م

این را خوب می دانست، می دانست و این راه را برای جزر 

 دادنم انتخاب کرد.

 نه زمان می شناسم. نه مکان.

 

 با آتش سوزان قلبم روحش را با روحم یکی کردم.

 دستانش برای مهار کردنم روی سینه ام نشست: امیر....

 

 صدایش رنگ باخته بود. من هم این را می خواستم.

می خواستم جلویم ببازد و بفهمد چه قدر می خواهمش و چه 

 قدر عاشقم است! 
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دلم می خواست بفهمد با یک حرف و یک سوءتفاهم نمی 

تواند همه چیز را از یاد ببرد و عشقم را، عشقش را از سینه 

 بکند و دور بیندازد.

مجنونش بودم و شیدایش شدم. به راحتی به دست نیاورده 

آسانی از دستش بدهم، برایش جنگیده  بودمش که به این

 بودم و هر لحظه برای از دست ندادنش در نبرد بودم.

 

لبانم را روی گوشش چسباندم: هیسس. خواهش می کنم 

چیزی نگو، فقط بمون.. تو جات ایجاست، درست روی قلبم. 

 در آغوشم. 

بغلم از تقال افتاد. دستانم بیشتر دور کمرش حلقه شد. در 

 .آغوشم حل شد
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از همهمه و صدای مهدی به زور پلک هایم را از هم فاصله 

 دادم.

نور چشمانم را زد و مجبور شدم پلک هایم را محکم به هم 

 بفشارم و موقعیت را بسنجم.

 یاد آوری دیشب لبخند روی لبانم آورد. 

دلم نمی خواست بلند شوم. می خواستم تا می توانم در آن 

می تن عشقم، میان بازوانم حال بمانم و از یاد دیشب و گر

 نقش خاطره کنم و لذت ببرم.

 

اما صدای آرمان و امین درست باال سرم دلخوشی و لذتم را 

 به باد دادند.

آرمان با خنده و تمسخر گفت: خندشو ببین پسره پرو... لختم 

 شده، انگار نه انگار..
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 لبخندم پر کشید و گوش هایم داغ کرد. 

 خت بودم!لخت! چه لختی؟ مگه من ل 

 

امین با خنده ریز ادامه داد: حتماً  هوریان بهشتی زیاد سربه 

 سرش گذاشتن.

 

خنده ی آرمان هم زمان شد با پریدن و راست نشستن من، 

 روی مبل...

 

 از قهقهه ای که می زدند و به جلو دوال می شدند. سرخ شدم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1046 

 

 به خودم نگاه کردم.

 پیراهنم تنم نبود زیر پیراهنی که داشتم.

 کمرمندم باز آویزون شده بود.

خجالتم را مخفی کرده بالشتم را چنگ زدم و محکم رو سر 

 امین کوباندم.

فرار را برقرار ترجیح داد. دست بردم تا چیزی از روی میز 

 بردارم و طرف آرمان پرتاب کنم که با خنده فرار کرد.

 

با خنده سری به طرفین تکان دادم و برای برداشتن پیراهنم از 

 جایم برخاستم.

انرژی مضاعفی که از یاد دیشب به تک تک عضالتم دمیده 

بود، وادارم کرد جلوی پنجره ی باایستم و دم عمیقی از هوای 

 صبگاهی تمیز را ببلعم.
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اما این اختراع بزرگ که گاهی دردسر ساز می شد و روی 

 اوقات خوشت آوار می گشت. روی اوقات خوشم آوار شد.

 

 ی میز برش داشتم.خم شدم و از رو

از دیدن شماره محمود یاد چیزی که در اداره منتظرم است، 

 اوقات تلخ شد و آهی از سینه ام برخاست.

 

انگشتم روی صفحه لغزید و با تردید که انگار دلم قواه خبر بد 

 را می داد، روی گوشم چسباندم.

صبح بخیر محمود جان... امیدوارم سر صبحی خوش خبر  -

 باشی.
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گرفته اش تلخ خندی روی لبانم آورد و با دو انگشت  صدای

 گوشه ی چشمانم را مالیدم و منتظر حرف هایش ماندم.

 سالم صبح بخیر... متاسفم که همیشه حامل خبر بدم قربان. 

 

دستم روی چشمانم خشک شد و پریدن رنگم را به وضوح 

 خودم احساس کردم.

 لحنم رنگ باخت: صدرا...
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قلبم ناایستاده سریع جواب داد: نه قربان نگران نشین آقا صدرا 

 حالش خوبه... فقط...

 

دور خودم چرخیدم و چنگی به موهایم زدم و ناخودآگاه صدایم 

 باال رفت: محمود چرا شکسته حرف می زنی؟

 از حرفش یک آن سقف دور سرم چرخید.

 

 

 دالرام.
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به پایان برسونم. فکر می  فکر نمی کردم عقد را این طوری

کردم با سورپرایزی که این چند مدت با هم نقشه اش را 

 کشیده بودیم عقدی شادتر و خوش تر از این ها دربیاید.

اصال تصورش را هم نمی کردم عروس خانواده بخواهد کنار 

مردی که جایگزین پسر این خانواده ی دلشکسته شده بود در 

 عقد حضور یابد.

ا روی گشاده و استقبال گرم و صمیمی این خانواده اما آمد و ب

که دلشان به بزرگی دریاها و محبت شان به عظمت آسمان 

 ها بود، رو در رو شد.

روزهایی که فکر می کردم زن امیرعلی بود یادش لبخند 

 تلخی برلبانم آورد.
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چه روزهایی بود اما حاال، خودم را از دید کسی که عاشقانه 

هان می کردم و می سوختم، اما او با می پرستیدمش، پن

 نگاهش غافلگیرم می کرد. 

دستم را روی گونه ام گذاشتم تا گرمی گداخته دستش که 

غافلگیرانه دستم را دربرگرفت و جلوی نگاه همه اجازه نداد، 

 تکان بخورم را حس کنم.

 

صدای مادر عزیزتر از جانم، با این که اخم و تخم می کرد و 

ا دل و جان مراقب من و حسینم بود،برخاست: غر می زد اما ب

 دالرام... 

 چشم از تاریکی ظلمات شب گرفتم و به عقب برگشتم: جانم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1053 

 

جلوی در ایستاده بود و پچ پچ کنان گفت: بیا برو ببین 

پستونک حسین و پیدا می کنی... ما نتونستین پیداش کنیم. 

 بچم نمی تونه راحت بخوابه. همش نق می زنه.

 

جلوتر رفتم تا بهتر صدایش را بشنوم: چشم مامان شما برو 

 بخواب، خسته ای من میارم.

 

اتاق و ترک کرد. یادم افتاد طبقه باال روی میز جاش گذاشتم. 

 ماندم چگونه برم طبقه باال... 

کالفه پوفی کشیدم! امیر تنها طبقه باال خوابیده بود و امکان 

 حاال برم... باال اصال.نداشت برم. از صبح ازش پنهان شدم 
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صدای نفس ها و سردرگمی ام صدای فاطمه را بلند کرد: 

 زنداداش طبقه باال من دیدمش برو بیار.

 

 

خوشحال از این که هنوز نخوابیده کنارش زانو زدم: فاطمه 

 جونم تو برو بیار.

 

خودش را به خواب زد: زنداداش به جان امین نای باال رفتن 

 ندارم. خودت برو...

 

 لبانم را به هم فشردم: یه خواهش کردم ها...
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 پتو را روی سرش کشید: منم تمنا کردم خودت برو...

 

 با وارد شدن کیانا به اتاق خوشحال از کنار فاطمه برخاستم.

 کیانا ترسید و عقب رفت: اوی چته....

 

 پچ پچ آرام و ترسیده اش خنده ی ریز فاطمه را بلند کرد.

را به هم فشردم. پس ناکس می دونست از حرص دندان هایم 

 و داشت برایم نقش بازی می کرد.

 

بی توجه به خنده های ریز فاطمه التماس را در لحنم ریختم و 

به کیانا نزدیکتر شدم: کیانا قربونت برم من پام درد میکنه می 

 شه بری باال پستونک حسین و بیاری.
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 آرام و متعجب گفت: چی! من برم؟

 

 کردم: چی میشه برو دیگه من خستممتلمس نگاهش 

 

شانه ای باال انداخت و کنارم زد: خوب به من چه خودت برو... 

 شوهر لندهورت باال تنها خوابیده من نمی رم.

 

بازویش را چسبیدم: خوب چی میشه. هست که هست. غریبه 

 که نیست...خودت می گی خوابیده؟
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باز کرد: برو نیش خندی زد و روسری اش را از روی موهاش 

بابا عمرا برم... یهو دیدی من و با تو اشتباهی گرفت... اون 

 وقت می خوای چه خاکی به سرم بریزم؟

 

خنده ی فاطمه باال رفت که برای بیرون نرفتن صدایش 

 پتویش را روی دهانش فشرد.

 اینا داشتند سر به سم می گذاشتند.

اق برگشت: خواستم بهشون حمله کنم که مادر بیچاره ام به ات

دخترا چه خبرتونه؟ کم پچ پچ کنین... دالرام تو هم هنوز 

نرفتی؟ بیا برو دیگه! حسین کامل بیدار بشه دیگه نمی خوابه 

 ها...
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با خط و نشان کشیدن برای کیانا و فاطمه، به ناچار از اتاق 

 خارج شدم و آرام آرام پله ها را باال رفتم.

 

کوچک روی دیوار، جلوی تنها روشنایی طبقه ی پایین چراغ 

 آشپزخانه ست و پله ها در تاریکی مطلق فرو رفته بود.

 

سعی کردم حتی نفس نکشم. اما با هر یک پله ای که به 

 سمت باال برداشتم قلبم قروپ قروپ صدایش اوج گرفت.

مردک چشمانم به تاریکی عادت کرد و آخرین پله، چشمانم با 

ی باز داخل پذیرایی را نور مهتابی که از بیرون و پنجره ها

 نیمه روشن می کرد، اطراف را از نظر گذراند.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1059 

 

از دیدن جای خالی اش و پتو و بالشت که هنوز  روی مبل باز 

 نشده بود نفس آسوده ای کشیدم و آرام جلو رفتم.

زیر لب شکر کردم: شکر شاید رفته توالت یا شب گردی خوب 

ه بیرون گردی عادتشه، مغزش به هم بریزه و عصبی بشه میر

 تا بادی به سرش بخوره و آروم شه.

 

از دیدن پستونک روی میز سریع برداشتم و تا سر نرسیده 

 عقب گرد کردم.

 

 با کشیده شدن دستم قبض روح شدم و خواستم جیغ بزنم.

 اما جیغم باال نرفته با لبانش فریادم را خفه کرد.
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اره زنده پستونک از دستم افتاد و برای ثانیه ای مردم و دوب

شدم. تا به خودم بیایم و عکس العملی نشان دهم دنیایم را 

 وارونه کرد گفت و شنید آنچه را می گفت و باید می شنید.

 فقط گوش به تالطم قلبم سپردم و دل به دلش دادم..
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چون قلبم، عقل سودای قلبش را باور کردم، چون عاشق بودم. 

حالیش نبود. به قول سها جنون عشقی به امیر داشتم. زود باور 

 بودم در مقابلش. 

 توضیح داد و توضیح خواست. 

وقتی گفت: چرا باهاش رفتی کافی شاپ؟ دنیا برایم ایستاد از 

 این که تعقیبم می کرد زبانم بند آمد.
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یش را اما اجازه نداد برای خودم آیه ی یاس بخوانم و حرف ها

 منفی تعبیر کنم

 کاری کرد هر اتفاق خوب یا بد، در ذهنم پاک شود.

 

 به زور از دستش رها شدم و پله ها را پایین دویدم.

 

آهسته دستگیره را پایین کشیدم و داخل اتاق شدم تا مبادا 

 فاطمه و کیانا بیدار شوند. داشت صبح می شد.

را کنار زدند و در را بسته و نبسته فاطمه و کیانا پتوهایشان 

 سمتم یورش آوردند.

ترسیده و اما بیشتر خجالت زده خواستم فرار کنم که هر کدام 

 از. بازوهایم کشیدند و من و روی لحاف تشک ها پرت کردند.
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کیانا پچ پچ کنان گفت: ور پریده کجا بودی... بزار معاینت 

 کنم ببینم بهت دست درازی نکرد؟

 

جیغ بکشم که فاطمه با دستش روی شلوارم رفت خواستم 

نامردی جلوی دهانم و گرفت: خانم دختر ببین دخترم حامله 

 نشده.

مادر من تو خودت و ناراحت نکن... خوب دخترت خودش 

 تنش می خارید.

 

فاطمه دستانش را جلوی دهانم برداشت و روی صورتم خم 

 شد: آره مادر... حساسیت گرفته بودی؟

کیانا نامرد روی دست و پام نشسته بود و اجازه نمی داد تکان 

 بخورم.
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ای مادر من... چه حساسیتی؟ شما هم اصل قجرین ها...  -

 دخترت گرمیش شده بود.

 

فاطمه با دست آزادش روی صورتش کوفت: وای خدا مرگم 

 بده فشارت باال بود.

 

 دیگه داشتم آتیش می گرفتم .

ه ننه دمای بدنش زده بود رو هزار برای کیانا ریز ریز خندید: آر

 همین....

 

 با تمام توانم کنارش زدم روش افتادم. 
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فاطمه غش کرده بود و کیانا دستانش را باال گرفت بود: پیف 

 پیف مامان این بو میده... از روم بلندش کن خفه شدم.

 

 فاطمه داشت ریسه می رفت و کیانا یک ریز حرف می زد. 

 

 ندیدم و حرص خوردم.پا به پایشان خ

تا اذان صبح که صدای قامت بستن و  اهلل و اکبر بابا اینا 

 برخاست شوخی کردیم و خندیدیم.

کیانا دستم را گرفت و کشید: پاشو بیا ببینم می ریم نماز 

 بخونیم.

 فاطمه از خنده اشک هایش در آمده بود.

 با بالشت به جانش افتادم:
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 ازت بگیرم... صبر کن نوبت تو هم میشه به حالی

 

کیانا از آن طرف مداخله کرد: وقتی تو بغل یکی داشت آب 

می شدی این یه ساعتی جیم شد... بزار اون برادر خرست 

 بیدار شه صبح پوست از کلش می کَنم.

 

از حرص خوردن نمایشی کیانا قهقهه زدم: پس دستت مونده 

 تو کاسه...

 

بیدار بشه می  جری شد موهایم را کشید: چه کاسه ای... بزار

 دونم باهاش چیکار کنم.
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تقه ای به در خور و هر سه با گزیدن لبهایمان زیر پتوها 

 خزیدیم.

 صدای بابا بلند شد: الاقل نیم ساعتی بخوابین.

 

لبم را زیر دندان کشیدم. یا خدا یعنی چیزی شنیدن یعنی 

 دیدن من رفتم باال.

 

 سری از زیر پتویم داخل آمد!

کیانا با هر هر و کرکر زیر گوشم پچ پچ کرد: بابات پرسید چرا 

... منم گفتم پدر من این دختره نمی خوابه چرا رفت باال

 دخترت آمپر چسبونده بود رفت باال....
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فاطمه از آن طرف سرش را زیر پتویم آورد: دروغ میگه 

زنداداش چون نامزد خودش صداش نزده داره  بلوف می زنه... 

 روپفشون می رفت باال....همه خ

 

کیانا دست دراز کرد تا موهایش را گیر بیندازد که فاطمه 

 فهمید و فرار کرد.

 تا صبح یک ثانیه پلک بر هم نزدیم.

 موقع جمع کردن لحاف تشک ها مامان داخل اتاق آمد.

از دیدنم پشت چشمی برایم نازک کرد: خوب رفتی پسنوگ  

 آوردی!

 ن خوابیده دیگه نگشتم.سریع گفتم: خوب دیدم حسی
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مامان اخم کرده برگشت: از کجا فهمیدی خوابیده تا صبح 

 فقط نق نق کرد و به زور یکی دو ساعت خوابید.

 کیانا خواست بخندد که پایش را محکم لگد کردم.

 آخش در آمد که پتو را انداختم و جلوی دهانش را گرفتم.

لب کرد: صدای بلند و متعجب پدر جان از هال توجهم را ج

 امیر علی؟ چرا با این عجله... کجا؟ چی شده!

 

 دستم از جلوی دهان کیانا کنار رفت.

چشمان متعجب کیانا، دست کمی از نگاه بهت زده ی من 

 نداشت.

 در نیما باز اتاق به شددت کامل باز شد.

 فاطمه شوکه داخل اتاق پرید: داداش داره می ره.
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 نفسم بند آمد و دستانم لمس شد.

 می رفت؟ تنهایی؟ چرا؟

 

فاطمه انتهای شال سفید رنگش را به پشت پرت کرد: 

زنداداش نمی خوای بیای بیرون! ببینی چرا این همه عجله 

 داره!

 

به خودم آمدم و سریع مانتویم را از روی رخت آویز برداشتم و 

سرسری به تن کشیدم. شالم را روی سرم انداختم و همان 

 حرکت کردم.طور که می بستم سمت در 

 کجا می خواد بره! چرا؟ -
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شانه ای باال انداخت و پشت سرم آمد: میگه از اداره تماس 

 گرفتن باید زودتر برگردم.

 

از دیدن امیر علی که تندتند کفش هایش را پایش می کشید 

 خشکم زد.

پدرجان با اخم دانه های تسبحش را بین انگشتانش به بازی 

 گرفته بود.

ان به رفتن عجله ای پسرش چشم دوخته نگرمادر جان دل

 بود.

همه بی حرف، حتی کمیل به صورت سرخ شده و دستانی که 

 در پوشیدن کتش خیلی نامحسوس می لرزید، نگاه می کردند.
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فارغ از پوشیدن کتش لب باز کرد تا خداحافظی کند: شرمندم 

 بخدا. یه مشکلی پیش اومده که باید برم.
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هت دعای خیر، بدرقه راهش می کنند: خدا پشت از هر ج

 پناهت برو.... شرمنده دشمنت ... همیشه سالمت باشی

هر کسی دعایی می کرد اما من خشک شده فقط نظاره گر 

 رفتنش، آن هم بدون خانوادش بودم!
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 حتی فرصت نکرده بود مرا باخبر کند.

 

ه عقب گرد کرد برای خارج شدن از در که تازه نگاهش در نگا

 حیران و ماتم گرفته ام افتاد.

 دستش برای لحظه ای روی دستگیره در خشک شد.

 نگاهش در نگاه نگران و دلخورم قفل شد.

ولی موقعیت و نگاه های چندین نفر معذبش کرد و اجازه نداد 

 غرق نگاهش بشوم و محو نگاهم شود.

را همراه خودش با سری که نامحسوس برایم تکان داد قلبم 

 کند و رفت.
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قدم ها تا حیاط کشیده شدند، جز قدم های میخکوب شده و 

 دل ماتم زده ی من.

 هضم رفتنش تنها دل نگرانی وحشت روی قلبم به بار آورد.

هیچ گاه این گونه نرفته بود! تا حاال این هراسش را موقع 

 رفتن ندیده بودم.

کار کنه مسئولیت همهمه برگشتن بقییه مرا به خود آورد: چی

 سنگینی رو دوششه.

پدر کمیل گفت: خدا عمرش بده به خاطر آسایش ملت مثل 

 من از زندگی شوم می گذرن.

 مامانم گفت: خدا پشت و پناهش.

مادر کمیل گفت: خیر از جونیش ببینه... حتی نموند صبحونه 

 بخوره. 

 با گوش هایی که سوت می کشیدند داخل اتاق برگشتم.
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 اتاق را قدم رو رفتم. سراسیمه طول

حس مبهمی بدنم را به لرزه در آورده بود. احساسی می گفت 

 باید کنارش باشم.

 

از دلنگرانی دستم برای پوشیدن لباس کامل بیرون، به کار 

 افتاد.

 

کیانا از در وارد شد و از دیدنم متعجب پرسید: چیکار می کنی! 

 کجا؟

 

 جوراب هایم را پام کشیدم: باید برم! 
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وزخند صداداری زد و در را روی هم بست: مگه یک محله پ

 فاصله هست که بخوای بری!

 

برخاستم شلوار کتان سیاه رنگم را از آویز کمد دیواری بیرون 

 کشیدم: هر کجا االن امیر تو موقعیت بدیِ باید کنارش باشم.

 

شلوار را محکم از دستم کشید: چی میگی واسه خودت! آروم 

 بگیر ببینم؟

 

فه و عصبی موهایم را پشت گوش هایم زدم و دستم را کال

برای گرفتن شلوارم پیش بردم: بده من کیانا... امیر یه 

 طوریش بود، یه اتفاقی افتاده من می دونم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1077 

 

شلوار را پشتش برد: پیشگو نشو دالرام... خوب شوهرت 

 پلیسه، باید هر وقت اتفاقی رخ داد زود خودشو برسونه یا نه!.

 

 اخم کردم: تا حاال این طوری نرفته بود.

 

در همان هین فاطمه در اتاق را باز کرد و از دیدن بحث و 

 کشمش ما تعجب کرد: چی شده!

 

کیانا حرصی پوزخند زد: هیچی دیشب داداشت به روی خانم 

خوش نگاه مرده حاال می خواد پشت سرش تنهایی بِدوه بره  

 پیشش.

 ی بری.فاطمه جلوتر آمد: کجا می خوا



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1078 

 

 

مخاطبش با آن ابروهای تازه برداشته شده ی دخترانه ی 

 درهم شده اش من بودم!

 

مشت های کم جانم را روی ران پاهایم کوباندم: خوب به چه 

زبونی بگم... بابا نگرانشم... اون هیچ وقت هر اتفاقی هم تو 

 اداره بیفته این حالی نمی شه...

 

امشم کرد: نفوذ بد نزن... فاطمه بازویم را گرفت و وادار به آر

خوب همه ما که دور هم صبح و سالم جمعیم... چه اتفاقی 

 می خواد بیفته...

برای لحظه ای عمه شیرین روی زبانم چرخید: عمه شیرین 

 نکنه عمه طوریش شذه؟



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1079 

 

 

 کیانا تلخ خندی زد: عقل کل... اون وقت باباتم می رفت.

 

یدم و به جیغ خفه ای برای نرفتن صدایم به بیرون کش

موهایم چنگ زدم: اصال من نگران شوهرمم... آقا به شما چه 

 اخه...

 

داداشم به  فاطمه بازویم را گرفت: به قول این کیمی جونم...

بیا برو حموم به دوش  از خود بی خود شدی.. روت خندیده..

بگیر هوای دیشب از کلت بپره... فرشته های روی شونه هات 

 ینن سرجاشون.هم گناه دارن بیان بش

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1080 

 

کیانا با خنده گفت: آره واال... میگم دختره خل و چل شده... 

نگو فرشته های بی گناهی که به راه درست هدایتش می 

 کردند پر زدند.

 

عصبی خودم تکان دادم تا از دستشون خالص شم که دوتایی 

 .بازوهایم را گرفتند و سمت هال کشاندند 

 ..کنینتقال کردم: روسری سرم نیست ولم 

 

فاطمه گفت: کسی طبقه پایین نیست همه دارن باال صبحونه 

 می خورن.

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1081 

 

درست وسط حال مادر گرام از آشپزخانه بیرون آمد و پیاله 

های مربا داخل دستش خشکش زد: وا... چیکار می کنین 

 شماها...

 

نباش... دیشب کیانا خنده کرد: هچی مادر جون شما نگران 

 ...چیش کرده تو جاش می خوایین بندازیمش تو حموم

 

مادر عزیز بنده، عشق پسر، اینم که عروسش از پسرش خل و 

 چلش، خلتر.

بخندی زد و سمت پله ها رفت: زود بیایین مه چایی سرد 

 نشه.

 

 نمی توانستم بلند جیغ بزنم. 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1082 

 

 نم.با نامردی در حمام را باز کردند و داخل حمام کشاند

 

 فاطمه دست دراز کرد و مستقیم دوش را روی سرم باز کرد.

 جیغم با بسته شدن در حمام داخل حمام خفه شد.

 

از خیس شدن موهایم و روان شدن آب روی صورتم به خودم 

 آمدم.

 هم نگران بودم هم از رفتار این دو تا االغ خنده ام گرفته بود.

و به ناچار دوش لباس های خیس شده ام را از تن خارج کردم 

 گرفتم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1083 

 

از دیدن لباس ها و حوله تمیز خودم روی جالباسی، لبخندی 

 زدم و حوله ام را تنم کردم.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1084 

 

 

  ۱۰۹پارت#

 

احتمال این که کسی تو هال باشد، خودم را خشکاندم و 

تونیک بلند سرمه ای رنگم را با شلوار راسته ی سیاهم 

 پوشیدم.

برای راحتی بیشتر لباس های بسته و کمی گشاد همراهم 

 .آورده بودم تا جلوی پدرجان و امین راحت باشم

شال بلندم را که از یک چادر کمتر نبود را روی سرم انداختم و 

 بیرون رفتم.

خیسی موهایم پشت بلوزم را خیس کرد اما بی اعتنا بیرون 

 رفتم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1085 

 

به کنار، اما دلم مثل  سربه سرم گذاشتن های کیانا و فاطمه

 سیروسرکه می جوشید.

 صبحانه که اصال نخوردم و نهار هم زهرم شد.

 بعد بدرقه ی کمیل و خانواده اش سمت باغچه رفتم.

کیانا و فاطمه مشغول جمع کردن ظرف ها داخل ماشین 

 ظرف شویی بودند.

 

برای بار هزارم شماره ی امیر را گرفتم: مشترک مورد نظر 

 شد.خاموش می با

انگشتم پشت سر هم شماره خانه را لمس کرد! نبود! جواب 

نداد. تلفن روی پیغام گیر رفت. بدون اینکه حرفی بزنم بغ 

 کرده قطعش کردم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1086 

 

 از نشستن و دست دست کردن می مردم.

 امین و آرمان بیرون رفته بودند

 دور باغچه چرخ زدم و موبایلم را داخل دستم چرخاندم.

 تحمل کنم.دیگه نمی توانستم 

از دیدن بابا که آستین های پیراهن آبی راه راهش را برای 

 وضو گرفتن تا می زد سمتش پا تند کردم: بابا؟

 

می دونستم این تصمیمم همه را ناراحت می کند واین چند 

روز را که برای تعطیالت و تفریح آمده بودند را برایشان زهر 

 ش نمی شد.می کند اما چیکار می کردم که دلم حرف حالی

 

 دمپایی پوشید و نگاهم کرد: جانم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1087 

 

 

موبایل را داخل دستم فشردم و برای صاف شدن صدایم تک 

سرفه ی تو گلویی کردم: بابا میشه به آرمان بگی برام یه بلیط 

 بگیره من برم؟

 

 با تعجب نگاهم کرد: کجا؟

 

 خجالت کشیدم، اما باید برمی گشتم: تهران. نگران امیرعلیم.

 

تبسمی شیرین از جنس پدرانه روی لبانش جان گرفت. اولین 

پله از دو پله را پایین آمد: جایی برای نگرانی نیست دخترم. 

 من در جریانم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1088 

 

 

سر پایین انداختم: خواهش می کنم بابا من باید برم. می دونم 

بد میشه و بقیه رو ناراحت می کنم. اما دست خودم نیست، 

 . حتما باید برگردم.اصال نمی تونم آروم باشم

 

 

جواب ندادنش باعث شد سر باال بگیرم و نگاه نگرانش را 

 غافلگیر کنم.

 درک می کردم، پدر بود مثل تمام پدران ایران زمینم.

 

بابا شما نگران چی هستین. من دیگه بچه نیستم فقط می  -

 خوام یکی دو روز زودتر از شما برگردم خونه همین.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1089 

 

 

و متفکر گفت: آخه این اصرار و دستی بر محاسنش کشید 

نمی دونم اگه نگرانی زنگ بزن و باهاش حرف بزن... االن 

 امیرعلی خونه نمیاد می خوای بری تنها بمونی که چی بشه.

 

با بغضی سرگردان گفتم: نمی دونم بابا فقط این و می دونم 

 که باید برم و پیش شوهرم باشم.

 

ته معذرت می خوام که نگاه دزدیدم و شرمسار ادامه دادم: الب

 این طوری حرف زدم.

 

یک پله ی بعدی را پایین رفت و الاله االاهلل گویان سمت 

 شیر آب رفت.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1090 

 

 

از پشت به قامت رعنایش که هنوز هیچگونه گرد پیری و 

 خمیدگی درش نمی دیدم. نگاه کردم.

من نمی دانم چه حکمتی در وضو گرفتن بابا در حیاط، آن هم 

 ه تا ماه وسط پاییز بود.از فصل بهار گرفت

حتی خانه ی خودمان هم حیاط وضو می گرفت و دست و 

 صورت و پاهایش را حیاط می شست.

 

شیر آب را باز کرد با زمزمه ی سوره ی قدر، مشغول وضو 

 گرفتن شد.

 منتظر ماندم تا تصمیم بگیرد و جوابم را بدهد.

چانه زدنی جایی در کتاب لغات این مرد، هیچ گونه اصرار و 

 نداشت. باید خودش فکر می کرد و تصمیم می گرفت.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1091 

 

 روی پاهایش مس کشید و شیر آب را بست.

 

 بدون آن که برگردد با تحکم گفت: با هم میریم.

 

دهانم نیمه باز ماند و قلبم ایستاد. من سه روز با این شرایط 

که هر آن ممکن بود قلبم بایستد چگونه می ماندم. بی شک 

 نه می شدم.دیوا

 کمی نزدیکتر آمد: میگم آرمان برای شب بلیط بگیره. 

 

این بار چشمانم گشاد شد: اما بابا شما که می گفتین چند 

 روزی می مونین! خواهش می کنم به خاطر حرف من...

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1092 

 

حرفم را برید: خودم کار دارم. امروز هم برنمی گشتیم، فردا 

 برمی گشتیم.

 

آورد و بدون هیچ توضیح دیگری دمپایی هایش را از پایش در 

 داخل خانه رفت.

 

 چشمانم به دری که بسته شد خشک ماند.

یعنی من مجبورش کردم. یعنی به خاطر من می خواد برگرده. 

 اما من دلم نمی خواست این تعطیالت و براشون زهر کنم.

 

 با خودم کلنجار رفتم تا دوباره با بابا حرف بزنم اما نتوانستم.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1093 

 

رفتنمان را مطرح کرد، اولین کسانی که عکس وقتی بابا 

العمل نشان دادند فاطمه و کیانا بودند که بغل دست من، 

نشسته، بازوها و پهلوهایم را از زیر ناخن هایشان رد کردند و 

 خودم را با فحش های نون و آبدار مستفیض کردند.

آرمان و امین به زور توانسته بودند برای آخر شب فقط دو تا 

لغو شده را تهیه کنند. قرار شد من و بابا برگردیم و فردا بلیط 

 ظهر بقیه بیاییند.

 

موقع بدرقه مادرجان به زور از حسین دل کَند و فاطمه محکم 

 گونه های تپلش را گاز گرفت.

سیر نمی شدند اما چی کار میشه کرد وقتی راه دور بود و 

 دیدارها کم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1094 

 

اضی شد رهایمان مامان با کلی سفارش و توصیه باالخره ر

 کند
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1095 

 

    

 

 

 ۱۱۰پارت#

 

 

 ساک دستی کوچک حسین را از دست بابا گرفتم. 

با نگرانی اما بلند محبت آمیز همیشگی گفت: مطمئنی نمیای. 

 امیرعلی شاید اصال نتونه تا صبح بیاد خونه.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1096 

 

اینجام خونه تبسمی روی لبانم نشست: بابا من که بچه نیستم 

خودمه. شما اصال نگران من نباش راحت برین استراحت 

 کنین.

 

سری به طرفین تکان داد و زیر لب با گفتن: چه کنم که به 

 خودم رفتی، سوار تاکسی شد.

 

لبخندم کش آمد. آرام چرخ حسین را هول دادم و وارد پیلوت 

 شدم.

دعا  همه جا سوت و کور بود. با احتیاط سوار آسانسور شدم و

کردم حسین دیگه بیدار نشه. داخل هواپیما که هم من کشت 

 هم خودشو؛ از بس گریه کرد.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1097 

 

نگاهم به در واحد سها با قلبی فشرده و دلی که برای این 

 دختر یتیم می سوخت کلید را داخل قفل در انداختم.

طفلکی روز خوشی ندید. با گفته های امیر کم و بیش یه 

 کنم االن تنهاست.چیزهایی دستم آمد، فکر 

 دستگیره را پایین کشیدم و یک لحظه روح از بدنم پر زد.

 از یادآور آن روز کذایی نفسم بند آمد.

 پاهایم وحشت مرد داخل خانه قدم بگذارد.

باشه تو یک لحظه مغزم را شیطان تسخیر کرد! اگه کسی 

خونه اگه بازم امیر و با یکی دیگه بینم نکنه اال کسی کنا. 

 امیر باشه اونم این وقت شب.

بی خودی با فکرهای ناجور ضربان قلبم باال می رفت که 

حسین نق زد و مرا از این بلبشوی ذهنی منحرف بیرون 

 انداخت.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1098 

 

 با بسم اللهی در را باز کردم و داخل رفتم.

 و کور بود. همه جا تاریک و سوت

پریز برگ را زدم و از دیدن وضعیت خانه دستم روی قلبم 

 نشست.

همه جا بهم ریخته و میز شکسته و گلدان گل کاکتوسم 

 واژگون روی زمین افتاده بود.

ترسیدم عقب گرد کردم. اما امکان نداشت کسی بتواند وارد 

 خانه شود. 

ذیرایی خوب کل هال را از نظر گذراندم. آشپزخانه و بالی پ

 اتفاق خاصی به شم نمی خورد.

از در خارج نشده پشیمان شدم. با فکر این که کار امیر علی  

 باشد دلم ریخت و آرام در را روی هم بستم.

 قبل این که حسین را بغل بگیرم سرکب به کل خانه زدم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1099 

 

 به جز اتاق حسین انگار اتاق خودمان هم زلزله آمده بود.

رخاست. مسبب ویرانی زندگیمان را آهی پر از تأسف از دلم ب

 لعنت فرستادم.

اش بغل کردم و آرام به اتاقش  حسین را از داخل کالسکه

 بردم.

سوشرتش را از تنش بیرون کشیدم و بوسه ای به پیشانی اش 

زدم. یواش زمزمه کردم به خونت خوش اومدی پسرک 

 خوشگلم.

 

 د.لبخندی در خواب زد و دست و پاهایش را آرام تکان دا

دلم برای با هم بودنمان زندگی آراممان که حتی این طفل 

 معصوم هم حسش می کرد تنگ شده بود.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1100 

 

پتویش را رویش کشیدم و با روشن گذاشتن چراغ خوابش 

 بیرون رفتم .

برای دقایقی به خانه بهم ریخته نگاه انداختم و ساعت روی 

 دیوار را نگریستم.

 ز بابت امیر بیشتر کرد.ساعت دو ونیم بامداد نگرانی ام را ا

درسته بابا می گفت نگران نباشم و از اداره خبر گرفت و از 

سالمتی اش مطمئنم ساخت اما باز دلم آرام شدنی نبود و در 

 خود می جوشید و بدون دلخواه عقلم نفوذ بد می زد.

 

می دانستم خواب به چشمانم نخواهد آمد. برای این که تا 

کردم و مشغول تمیز کردن  صبح دیوانه نشوم لباس عوض

 خانه شدم.

 به قدری در کار غرق شده بودم که زمان یادم رفت. 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1101 

 

با صدای چرخش کلید آخرین شیشه ی ادکلن را روی میز 

آینه کنسول گذاشتم و به ساعت خواب روی پایتختی نگاه 

 انداختم. پنج و نیم! 

 

اش را به بی معطلی اتاق را ترک کردم تا صحت و سالمتی 

 چشم ببینم و آرام بگیرم.

 دستگیره آرام پایین رفت و با مکث طوالنی باز شد.

از تصور واکنش امیر علی وقتی مرا می دید و چه عکس 

 العملی نشان خواهد داد؟ قلبم در جا لرزید.

قامت خسته و صورت بی حال و موهای ژولیده و وضع آشفته 

 بلعید. اش اولین چیزی بود که نگاهم را در خود

 نفسم رفت و دلم گرفت.
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یعنی تا این حد مشکلش جدی بود که به این حال و روز 

 افتاده است.

 سر پایین کفش هایش را در آورد و در را بست.

حالش به قدری داغون بود که روشن بودن چراغ های خانه را 

 هم متوجه نشود.

 دستش سمت لبه های کتش رفت تا از تن در بیاورد. 

رفت و چشمان سرخش رویم ثابت ماند. داخل  نگاهش باال

چشمان به خون نشسته اش مات نگاه نگرانم ماند. دستانش 

 ناباور و سردرگم لبه های کتش خشک شد.

از درون لرزیدم و تمام خون در کل رگ هایم به سرعت عمل 

 کردند.
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گویا به نگاه سرخش اعتماد نداشت. با دم عمیق و پوفی که 

را بیرون فوت می کرد، پلک بر هم نفس داغ و سردرگمش 

 فشرد و راهیه آشپزخانه شد.

قلبم درد گرفت. یعنی از آمدنم ناراحت شد! یعنی نمی خواست 

 بیایم! دلش می خواست تنها باشد؟ ولی چرا؟ خودش که....

 

لبم را زیر دندان کشیدم تا مانع بغضی که سعی بر نشستن در 

 راه گلویم را داشت، بشوم.

 

نبال شانه های افتاده و قدم های نامتعادلش سمت نگاهم به د

شیر آب راه افتاد. لیوانی آبی از شیر پر کرد و یک نفس سر 

 کشد.
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لیوان را روی سینک رها کرد و لحظه ای با سری افتاده 

دستانش را اهرمی برای وزن تن و بدن خسته اش، لبه های 

 سینک ظرف شویی قرار داد و به همان حال ماند.
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 ۱۱۱پارت#

 

 

دلم درد گرفت. کاش به حرف بابا گوش می کردم و نمی 

آمدم. به قول کیانا با نشون دادن یه روی خوش دویدم 

 دنبالش و هیچ فکر نکردم که شاید روی دیدنم را ندارد.

ای کاش نمی آمدم و این گونه از استقبال گرمش نمی 

 شکستم. 
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اما آمده بودم سالم ببینمش... نه این که استقبال گرمش را 

ببینم یا نبینم. آمده بودم مطمئن شوم هیچ اتفاقی برایش 

نیفتاده است... این من بودم که قلبم برای دیدن قامت رشید و 

 رعنایش وجود سالمش پر می زد من بودم که دلواپسش بودم.

  

د کردن سر امیر علی، بغضم به چشمانم حمله ور شد. اما با بلن

درون کاسه ی چشمانم ماند تا رفتار دیگرش را هم ببیند و 

 بعد بترکد.

 اما نگاه آسیمه اش بغضم را در گلو محصور کرد.

 پلک بست و هر دو دستانش را محکم روی صورتش کشید.

شوکه شدم. گویا دیدن ناگهانی مرا خواب و خیال تصور می 

 کرد!
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بیرون آمد و با لبان نیمه باز زمزمه قدم به قدم از آشپزخانه 

 کرد: دالرام!

 

از اعماق وجودم، از خوشحالی و از شوق خنده بر سر بغضم 

 نشست و محکم پسش زد تا شادی را جایگیزین بغضم کند.

پس آن قدری خستگی بهش غلبه کرده بود که گیج و منگ 

مرا رویا و خیال بپندارد و برای خوردن آب و متمرکز کردن 

 به جرعه ای آب پناه ببرد. فکرش

 

 لبخندم بر لبانم نشست و قدمی نزدیک تر رفتم.

دستان پر حرارتش چون کوره ی آتش بر روی گونه هایم 

 نشست. لب بر هم زد: واقعیتی.
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دلم زیرو رو شد از عشق و نگاهش، غم عظیم و ناباور 

 کالمش. 

لب باز نکردم تا مبادا اشک هایم از این همه دل پر و غم 

 آلودش ببارد و بیشتر غمگینش کند.

 پلک بر هم زدم. 

به گمانم تصمیم داشت خودداری ام را بشکند و مجبورم کند، 

 بریزم آن اشک هایی را که نباید در این حال می ریختم.

 

 از داخل لب به زیر دندان کشیدم و آرام گفتم: نگرانت بودم.

 

با فرو رفتنم در دم و عمیق و آه سوزانش، هم زمان می شود 

 آغوش گرم و پر عشقش.
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چنان مرا به سینه اش فشرد که هر لحظه فکر کردم استخوان 

 هایم در حال خرد شدن هستند.

دستانم باال رفت دور کمرش حلقه شد تا بیشتر در وجودش 

حل بشوم و بتوانم تمام این دلتنگی و نگرانی هایم را برطرف 

 کنم.

 

قلبم زد: اصال فکر نمی  صدای دورگه و خش دارش آتش به

 کردم بیای... فکر کردم توهم زدم...

 

بوسه هایش را بر جای جای سر و صورتم بلعیدم و انرژی 

 گرفتم.

 از این که هنوزم دیونه و شیدایم هست جان دوباره گرفتم.
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دستانش را این طرف و آن طرف صورتم گذاشت و نگاه 

گه قرار ملتهب و آتشینش از عشق را به چشمانم دوخت: م

 نبود بمونین چرا اومدین؟

 

 اخمی ظاهری مهمان صورتم کردم: نمی اومدم!

 

چنان لبانم را به اسارت کشید که یک لحظه فکر کردم از 

 جایش کنده شدند.

 

 تقال کردم و تا کبود نشدم، ازش جدا بشوم.

به زور سرش را عقب کشید و نفس نفس زنان که گرمی 

چشمانی که رنگ باخته و بازدمش صورتم را می سوزاند و 

سرخ شده در جای جای صورتم دو دو می زد گفت: صد بار 
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1111 

 

نگفتم این جوری با دل المصبم بازی نکن. می خوای کار 

 دستت بدم.

خندیدم از ته دل، از اعماق خوش وجودم. از عشقی که رفته 

 رفته آتشی تر زبانه می کشید.

 

ف نشده، لحنش غم گرفت: فکر می کردم هنوز دلت باهام صا

 فکر می کردم نمیای.

 

دستانم باال تر رفت و دور گردنش حلقه شد: من هر دختری 

نیستم... من راست و دروغ هر حرف رو می فهمم... مثال 

من و دست کم  پلیسی خوندم ها... خیرسرم زن سرهنگم...

 گرفتی.
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با یک حرکت روی دستانش بلندم کرد و گاز کوچکی از الله 

 انیم کردی دختر... بیچارم کردی...ی گوشم گرفت: رو

 

 

سرم را روی بازویش باال کشیدم و به چشمانش مخمورش 

 نگاه کردم: خوابت میاد.

 

 آبروی باال انداخت.

 بیشتر خودم باال کشیدم تا بهتر ببینمش: پس چرا خماری!
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توام... نمی تونم نوک بینی ام را بوسید: خمار توام... مست 

همش فکر می کنم خوابم و االن بیدار  باور کنم بغلمی..

 میشم و می بینم نیستی.

 

شیطونی ام گل کرد و تکانی خوردم تا حصار دستانش شل تر 

 شود.

 سرم را جلوتر بردن و چانه اش را محکم گاز گرفتم.

آخش همراه صدایش برخاست: ول کن دختر... االن کبود 

 م برم بیرون.میشه نمی تون

 

سرم را عقب کشیدم و چشمکی حواله اش کردم: دیدی 

 بیداری.
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بغلم کرد و به جانم افتاد. با جیغ و خنده ای که سعی بر پایین 

نگه داشتن ولومش داشتم تا حسین بیدار نشود، به غلط کردن 

 افتادم...

 

با صدای گریه ی حسین، پلک های سنگین شده ام را به زور 

 دم.از هم باز کر

 

 پتو را آرام  کنار زدم و روی تخت نشستم.

چشمانم را مالیدم تا بتوانم بلند شوم. به قدری خسته و بی 

 خواب بودم که نای حرکت نداشتم.

 

 صدای قطع نشدنی حسین مجبورم کرد تکانی به خودم بدهم.
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 از دیدن جای خالی امیرعلی شوکه شدم.

رامش کند با فکر این که پیش حسین است و نمی تواند آ

 برخاستم و لبخند بر لب سمت اتاق حسین رفتم.

با دیدن اتاق خالی و حسین که از گریه ی زیاد کبود شده بود 

 لبخندم پر کشید!

 سمت حسین دویدم و بغلش کشیدم.

بند لباس خواب زرشکی رنگم را چنگ زد و هق هق کنان 

 دنبال شیر گشت.

، آن چند شیر کم من افاقه ی شکم گرسنه اش را نمی کرد

 روز رفتنم هم شیرم را خشک کرده بود.
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 ۱۱۲پارت#

 

 

 سیر نشده سرش را عقب پرت کرد و بیشتر جیغ زد.

 

به زور با انداختن صدایم پس کله ام برای آرام کردنش با یک 

 دست به زور شیر خشک درست کردم و دهانش گذاشتم.
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 خسته پوفی کشیدم و سمت مبل رفتم.

 

 طفلکی هین خوردن هم هق هق می کرد.

 

 به ساعت نگاه کردم.

 پس ساعت ده و نیم صبح بود که امیر علی خانه نبود.

شیشه ی خالی را روی میز گذاشتم و گونه تپل مپل گل پسرم 

 را عمیق بوسیدم 

 پسر تپل شکموی من سیر سد. -

 

 خندید و دست و پا زد.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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این چند روز نیم از سرخوش و دلی که امروز شاد بود، بعد 

 ساعتی باهاش بازی کردم.

 

 برای بار دوم زنگ در واحد سها اینا را فشردم. 

جواب نداد. هیچ وقت این موقع روز بیرون نمی رفت. خانه 

 هم بود دیر باز می کرد می گفت دست تنهام.

 

 نگران دوباره در زدم.

 

حسین ورجه ورجه کنان خودش را سمت در پرت می کرد، 

 زدیک بود از بغلم پایین پرت شود.طوری که ن

 زنگ را فشردم و تقه ای به در زدم.
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 ناامید با فکر اینکه شاید جایی رفته عقب گرد کردم.

 

 صدای چیک باز شدن در سرم را به عقب چرخاند.

از دری که باز شد ولی سها نبود و هیچ صدایی در نیامد، کمی 

 هول کردم.

 از این که شوهرش یا خواهر شوهر بدذاتش باشد ترسیدم.

 اما دستی که از الی در  بیرون آمد هیرت زده ام کرد.

 سریع برگشتم و در را باز باز کردم به داخل هول دادم.

از دیدن سها با رنگی پریده و وضعی اسفناک که پشت در سر 

 خورد و روی زمین افتاد وحشت زده صدایش کردم: سها...
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ز رویش پریدم سراسیمه حسین را روی زمین نشاندم و ا

کوسن مبل را بغلش گذاشتم. ترسیدم روی مبل بگذارم،  

 خودش را پایین پرت کند.

سمت سها دویدم و از زیر بغلهایش گرفتم کشان کشان سمت 

 مبل سه نفر آوردم.

 سها سها... خواهش می کنم چشمات و وا کن چت شده آخه...

 

و ضعیف شده بود. تاب زرد رنگش را که بابا چه قدر هم الغر 

 رفته بود انداختم و نفس نفس زنان دنبال تلفن گشتم.

 

یا خدا خودت کمک کن... داشت گریم می گرفت و چشمم به 

حسین بود کوسن مبل  را از بغلش عقب پرت کرده بود و 

 داشت چهار دست و پا سمت میز شیشه ای مبل می رفت.
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 ی زمین پیدا کردم و سمت حسین دویدم.بیسیم تلفن را از رو

 

همین که خم شدم از داروهای ریخته روی زمین چشمانم 

 گشاد شد.

 با دقت بیشتری نگاه کردم.

یعنی سها می خواست خودکشی کنه! نکنه از اینا خ.رده باشه؟ 

 بیشتر زیر میز خم شدم.

اما نه، همه زیر میز و زیر مبل پرت شده بودند وحتی قوطی 

 رو؛ پس اگه می خورد این همه روی زمین پخش نبود.خالی دا

دست دور کمر حسین انداختم و با یک دست بغلم کشیدم و 

 روی بل گذاشتم.
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چشمم روی سها و صورت زرد و چشمان بسته اش که 

نفسش کُند می آمد و می رفت، به ناچار لبه ی مبل و جلوی 

 حسین نشستم تا مانع افتادنش بشوم.

 

 را گرفتم. شماره ی اورژانس

اصال نفهمیدم با حال پریشان و حسین که سعی داشت 

خودش را پایین پرت کند  چه گفتم و چه طوری آدرس دادم 

 و قطع کردم.

 

 حسین را بغل کشیدم و برای آوردن آب  آشپزخانه رفتم.

 بوی سفید کننده از آشپزخانه بینی ام را زد.

 آبی بیرون رفتم.ابرو در هم کشیدم و سریعا با برداشتن لیوان 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  
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سریعا حسین را روی زمین گذاشتم و سر سها را آرام بلند 

 کردم: سها عزیزم... بخور.. سها...

 

لبان کبود شده اش از هم فاصله گرفت اما سرش روی 

 گردنش سنگینی می کرد و اجازه نمی داد آب به گلویش برود.

 

 حسین از پایم باال می رفت تا بغلش کنم.

 می گرفت که تلفن زنگ خورد. دیگه داشت گریم

 سریع برخاستم و تلفن را برداشتم

از دیدن شماره نگهبانی آپارتمان سریع پاسخ دادم: آقا لطفی 

 اوراژنش و بفرستین طبقه باال خونه خانم کریمی زودتر لطفا.
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 بیچاره حتی مجال نکرد لب از لب باز کند.

 

انس باز سمت در دویدم و در را برای ورود پرستارهای اورژ

 گذاشتم.

از جالباسی جلوی در مانتو و شالش را برداشتم و به زور نیم 

 تنه اش را بغل کردم و مانتویش را تنش پوشاندم.

با تاپ خیلی بد می شد. شالش را هم باز روی موهایش 

 انداختم.

 و برگشتم حسین را بغل گرفتم
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قلبم داشت توی دهنم می آمد و نمی دانستم چی کار کنم! 

 استرس داشتم و دلهره. فقط

 .تنها کاری که از دستم بر می آمد دعا بود 

 

پرستارهای اورژانس با برانکارد وارد خانه شدن بعد چند سوال 

 که جوابم فقط: )نمی دونم و با این حال پیداش کردم( بود.

 

نگهبان تنها با پرسیدن کمکی از دستم برمیاد؟ و پاسخم تنها 

 ی در ایستاد و داخل نیامد.تشکر و قدردانی بود. جلو

اقای لطفی واقعا مرد متشخص و با درک و فهمی بود و کل 

 آپارتمان بهش احترام می گذاشتند.
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 به دقیقه نکشید معاینه اش کردند و سرمی بهش وصل کردند.

مضطرب کمی جلو تر رفتم: چی شده آقای دکتر حالش خوب 

 میشه.

 

از روبه روی سها کنار مبل برخاست: جای نگرانی نیست. افت 

فشار بود که فکر می کنم چند روزی باشه غذا نخوردن 

همین.  فقط ضعف شدید که این آمپول ها و سرم حالش و 

 بهتر می کنه. اگه بازم مشکلی داشت بیارینش بیمارستان.

 

 جعبه ی کمک های اولیه را بستند و با تشکر و قدردانی از

 طرف من بیرون رفتند.

من ماندم و نگاه خشک شده ام روی دختری که مثل مید 

 روی مبل افتاده بود.
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 حسین بغلم از کت و کول می افتادم.

سمت واحد خودمان دویدم و روروئک حسین را برداشتم و 

 برگشتم پیش سها.

 حسین را داخل روروئک انداختم.



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1128 

 

شتم تا یه چیزی برای خوردن سها سمت آشپزخانه قدم بردا

 درست کنم تا وقتی بیدار شد بتواند بخورد.

دلیل این نخوردن ها و این وضعیتش را خوب می دانستم اما 

 کاری از دستم بر نمی آمد.

 باز هم بوی زننده سفید کننده به پرزهای بینی ام رسید.

خوب دنبال منشع غلیظ بو گشتم. از دیدن لیوان پر سفید 

روی اپن مغزم منجمد شد یعنی تا این حد به سرش  کننده

 زده بود که سفید کننده بخورد.

این بار اشکم روی گونه ام چکید از بی کسی و بی پناهی و 

 این همه رنج یک دختر تنها.

 

لیوان را داخل سینک ظرفشویی خالی کردم و آب را روی 

 لیوان باز کردم.
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وی بینی ام را بوی غلیظ مجبورم کرد با یقه ی بلوزم جل

 بگیرم و هال برگردم.

 

پرده های سفید و گلدار را کنار زدم و پنجره ها را کامال باز 

کردم تا هوای تمیز وارد خانه شود و بوی سفید کننده بیرون 

 برود.

 

زیر لب دیوانه ای نثار چشمان بسته و صورت غرق خواب سها 

 کردم و اشک هایم بیشتر روان شد.

هر دردی را خانواده یک پشت می تواند تسکین دهد اما بی 

 کسی را هیچ کسی  نمی تواند پر کند.

صدای موبایلم از داخل جیبم مرا از غرق شدن روی صورت 

 سها بیرون کشید.
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 از دیدن شماره آرمان زود جواب دادم.

 سالم داداش خوبین؟ اومدین؟ -

 

سالم  صدای بشاش آرمان بلعکس صدای غمگین من بود:

 خواهر گل ما... چطول متولی؟

 

 اهم را مخفی کردم پاسخ دادم:

 هی بد نیستم. چه خبر -

 

خنده کنان گفت: هیچی دیگه ما تصمیم گرفتیم یکی دو 

 روزی هم بمونیم...
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 تعجب کردم: واقعا اونوقت بابا تنها می مونه.

 

 زود گفت: خوب میری پیشش دیگه.

 

آن طرف خط مغز به هم خواستم بگو... وا. که خنده ریز 

 ریخته ام را به کار انداخت.

 پس داشتن سربه سرم می زاشتن!

لبم را با زبان تر کردم: خوب به سالمتی بمونین منم می رم 

 پیش بابا مشکلی نیست خوش بگذره.

 

 آرمان گفت: رو که نیست ...همه جلوی این آدم کم میاره.

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1132 

 

و امین خنده ی پشت خطی ها که بی شک کیانا و فاطمه 

 بودند به هوا رفت.

لبخند کم جانی روی لبانم نشست در دل شکر کردم که 

 خوشحال و شاد هستند.

 

صدای کیانا به جای آرمان در گوشم پیچید: اگه واقعا مردی 

همین حاال بلند شو برو پیش بابا... من که می دونم نمی 

 ری...

 

 خندم گرفت: نسوزی...

 داد زد: دستم که بهت می رسه... بزار بیام.
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 خندم گرفت: زر نزن...

 

 

صدای بوق اشکال در گوشم پیچید می دونستم االن پیش 

 نامزدش قرمز شده.

خنده ای که می آمد روی لبانم بنشیند را دیدن سها پشت 

 لبانم خشکاند.

 تنهایی اش درد روی دلم شد.

 

 کشاند. صدای ناله ی سها پاهایم را سمت خودش

کنارش زانو زدم و آرام گونه ی الغر شده و استخوانی اش را 

 نوازش کردم: سها...
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 عزیزم... چشمات باز کن..

 

 سرش را تکان داد و آرام پلک هایش از هم فاصله گرفت.

 

 نگاه سرگردان را به سقف بعد به صورت من دوخت.

 آرام لبخند زدم: سالم دیونه.

 

انداخت. با صدای تو گلویی لبخندی تلخ روی لبانش طرح 

 زمزمه کرد: اومدی؟

 

 اجازه ندادم بغضم سر باز کند: آره خره اومدم... 
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 لبانش کش آمد.

به سقف چشم دوخت و برای اولین بار گفت: کاش... نمی 

 اومدی.

 

چون نگاهش معطوف سقف بود برای دزیدیدن اشک هایم که 

 نتوانستم مانعشان شوم برخاستم.

به زور صدایم را صاف نگه داشتم: بزار سرمت و باز کنم خودم 

 خفت می کنم.

 

 سمت آشپزخانه رفتم تا جعبه کمک های اولیه را پیدا کنم.
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از کابینت زیر اپن پیداش کردم. دستی روی چشمانم کشیدم و 

 برگشتم.

 نگاهم به حشین افتاد که داشت دندان گیرش را می جوید.

 ده بود.شکر که به گریه نیفتا

مشغول باز کردن سرم بودم که لحن غمگینش را شنیدم: بی 

 موقع اومدی... چرا نذاشتی بمیرم...

 

مثل خودش که همیه خال و هوایم را با شوخی عوض می 

کرد به شوخی پاسخ دادم: اومدم زندت کنم بعد خودم کفن 

 پیچت کنم حاال کجاش و دیدی.

 

از این حرف ها  گویا نای حرف زدن نداشت وگرنه وراج تر

 بود.
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سرم را داخل سطل زباله ی داخل کابینت زیر ظرف شویی 

 انداختم و دستمانم را با مایع شستم.

 سرکی به یخچالش کشیدم.

 هیچ چیزی تو ش نبود. فریزرش را گشتم خالی خالی بود.

 دهانم باز ماند.

 صدای ارامش را از هال شنیدم: نگرد... چیزی ندارم.

 ده در یخچال رو بستم.با چشمانی گشاد ش

 فریزرت هم که خالیه. یعنی چی سها... -

 

 پوزخندی زد: چون خودمم خالی خالیم..
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برو بابایی نثارش کردم و سمت خونه خودمان راه افتادم و به 

صدا زدن هایش که من چیزی نمی خورم و اگه بیاری هم لب 

 نمی زنم. اعتنایی نکردم.

 

زود آماده می شود و مقوی  به زور تکه ماهی که می دانستم

 هم است پختم.

تا ماهی بپزد به زور یک لیوان آب پرتقال و یک موز به 

 خوردش دادم.

 

یک موز هم برای حسین له کردم  که با خنده خورد و فقط 

 بازی کرد.

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1139 

 

که صدای داشتم سینی ظرف ها را از روی میز برمی داشتم 

ارامش دستم را برای برداشتن سینی عقب راند و دوباره 

 کنارش نشستم.

هیچ وقت فکر نمی کردم این گونه رودست بخورم و نابود  -

 شم.
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 ۱۱۴پارت#

 

 

 

برگشتم و رخ به رخش نشستم تا شنوده درد و دل هایش 

 باشم.

 

م و این ادامه داد: نمی دونم چرا نمردم. چرا خدا خواست بمون

 درد ها رو تحمل کنم.
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خواستم دست روی شانه اش بگذارم که منصرف شدم و فقط 

 نگاهش کردم.

 

وقتی علی بهم پیشنهاد ازدواج داد از خوشحالی سر از پا 

نشناختم. گفتم خدا گر ز حکمت ببندد دری،  ز رحمت بگشاید 

در دیگری. این همه تنهایی کشیدم بله میدم و الاقل سقفی 

ودم پیدا می کنم. اما نفهمیدم طمع داشتن همه چیز برای خ

 یک جا کار دستم میده.

 

آهی کشید و انگشتانش را در هم قفل کرد: خواهر و خودش 

از هر جهت محاصره حرف و پیشنهاد هاشون قرارم دادند. 

خونیم و میریم تهران. بعد اینکه خونه صیغه ی محرمیت می 
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گرفتیم عروسی مفصلی می گیریم. مهال گفت تو این مدت 

هم علی حق نداره بهت دست بزنه و ازت سواستفاده کنه. تو 

دلم عروسی بود گفتم ببین چه انسان های با شخصیتی خدا 

 سر راهم قرار داده.

 منم دانشجو بودم و علی و خواهرش هم دانشگاهیم. مهال

باهام دوست صمیمی شد و کم کم من و با داداشش آشنا کرد 

 و تا رسید به پیشنهاد ازدواج.

 

لیوان آبش را از داخل سینی برداشت و کمی لبان خشک شده 

 اش را تر کرد.

اومدیم تهران و با همان صیغه نامه که می خوایین عروسی 

کنیم و کلی حرف و نقشه بیانه ی اینجا رو دادند و قسط 

 ی؛ شد مثال خونه عشق من و علی. بند
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از فردای هون روز علی و مهال گفتند تو این آپارتمان به همه 

میگی نسبت فامیلی ذچداریم و زن و شوهرین و تازه ازدواج 

 کردیم تا دردسری درست نشه. بی چون و چرا قبول کردم.

 

لحظه ای سرش را باال گرفت و لبخند تلخی زد: ببین طفلکی 

 بیده؟چه طوری خوا

 

گردم چرخاندم و سمت حسین برگشتم دستش جلوی 

 روروئکش سرش روی دستش خوابش برده بود.

 

 سها بلند شد: بیار اتاق. می رم بالش بزارم.
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بلند شدم و آرام با بسم اللهی از روروئک بیرونش آوردم و 

جایی که سها برایش تو اتاق خواب روی تخت خودش درست 

 کرده بود انداختم.

 

 ه پای دل سها نشستم.دوبار

علی هر روز به بهانه کار رفت و شبم و نیومد.و قتی گفتم می 

 ترسم گفت باید برم و بتونم پول جور کنم برای عروسی..

وقتی توضیح خواستم گفت اگه من و قبول نداری تو رو به 

خیر و من و به سالمت از دوباره تنها شدن ترسیدم و خفه 

مام خورد و خوراکم خودم تهیه خون گرفتم و زندگی کردم. ت

می کردم این چند روز و هم گفته بود بیرون نرو چیزی نخر 

 که از اینجا میریم.

 منم احمق و زود باور فقط اتظارش رو می کشیدم.
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 با کمی مکث پرسد:

 می دونی وقتی تو نبودی چی شد؟ -

 

 سوالی نگاهش کردم و شانه ای باال انداختم.

 

من و برد اداره پلیس و سوال پیچم  لبخند تلخی زد: شوهرت

کرد اونجا بود که فهمیدم چی شده و من چیکار کردم اینا چی 

 بودن.

 

 متعجب پرسیدم: امیر... تو با امیر حرف زدی؟
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تو قهر کرده و رفته بودی نشنیدی. شوهرت واقعا یه مرد 

کامله یه آقای به تمام معنا... یه عاشقی که فقط عاشق زنشه 

چیز و به شوهرت گفتم این که مهال با گفتن و بچش. همه 

این که می خوام نویسنده بشم و رمان بنویسم اونم رمان 

پلیسی مجبورم کرد خونه شما بیام و هر کاری می کنین چه 

خورد و خوراک و پوشیدن و خوردن براش بگم تا بتونه 

بنویسه و کتاب چاپ کنه. منم که نفهم همه چیز و گفتم تا 

یم جاسوز حرفه ای بوده و فقط می خواسته  اینکه فهمیدم

 زندگی شما رو به هم بزنه.

 

 با دهانی باز فقط به لبانش چشم دوخته بودم.

پوزخند تلخی زد: حق داری باور نکنی. حق داری ازم متنفر 

 شی و حتی ازم شکایت کنی.
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ای در سکوت اک ریخت. با بغض خفه ای گفت: وقتی لحظه

رفتم تا علت کارهاش و بپرسم  علی رو گرفتن رفتم پیشش

 رفتم تف بندازم تو صورتش. می دونی چی گفت؟

 

به چشمان گریان و قرمز شده اش نگاه کردم. حتی نتوانستم 

 بپرسم چی گفت!

 

 

خودش ادامه داد: گفت تو دختر پاپتی گدا و گشنه انتظار 

داشتی عقدت کنم... تو فقط یه بازیچه بودی تا من به اهداف 

 برسم.

 دم به اهدافتان رسیدی؟ می دونی و چی گفت؟ پرسی
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بازم من زبانی برای چرخاندن نداشتم و پاسخ سوالش را 

 خودش داد.

گفت می رسم... پای تو برو به جهنم. تو دیگه یه مهره 

 سوخته ای.

 

 

 هق هق اوج گرفت و با دستانش صورتش را پوشاند.

 .خودم را کنار کشیدم و برای دلداری دادنش بغلش کردم

 

 اصال باورم نمی شد. مغزم داشت سوت می کشید
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میان هق هق گریه گفت: خواستم خودم و خالص کنم یک 

لیوان سفید کننده ریختم ولی نتونستم... ترسیدم از سوختن 

جیگرم و دل رودم که نمی رم و زجر کش بشم.... ترسیدم 

اون دنیام تلخ تر از این دنیا بشه... خواستم با دارو خودم بکشم 

بارم نتونستم. من خیلی بی جربزه و بدبختم من هیچی 

 نیستم.

 

تا شب امیر علی نه تماس گرفت نه به تماس هایم پاسخ داد 

 باز هم نگرانش شده بودم.

سها با یک مسکن خوابید و با هزار قسم که نگران نباشم؛ 

 خانه اش را ترک کردم.

 دلم به حالش می سوخت. از این طرف هم دیر کردن و جواب

 ندادن های امیر عصبیم کرده بود و نمی دانستم چیکار کنم.
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امروز که اصال فرصت نکردم سری به نفس بزنم. عقد هم که 

 نتوانسته بودند بیاین نگرانش بودم.

 

 

 

 

 

 

    

 

 ۱۱۵پارت#

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1151 

 

 

را پاسخ می داد نه به گوشیش جواب می داد نه تلفن منزلشان 

آقا صدرا هم که کال خاموش بود و نمی توانستم از نفس 

 خبری بگیرم. امیر هم که چیزی نمی گفت.

 

از این همه به هم ریختگی اوضاع پفی کشیدم. کل هال را 

 قدم رو رفتم.

 

 با صدای در سمت در دویدم.

 باز دیدن حال پریشانش نگرانم کرد.

 

 سالم خسته نباشی. -
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 به زور چاشنی صورت داغونش کرد: سالم ممنونلبخندی را 

 

 

کفش ها و کتش را به زور با کمک من از تنش بیرون آورد و 

 روی مبل ولو شد.

 

 سریع برایش شربت آلبالوی خنکی درست کردم.

همان طور که همش می زدم کنارش نشستم: بیا بخور خنکه 

 آرومت می کنه.
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شتم انداخت و شربت را رفت و روی میز گذاشت. دستش را پ

سرم را روی سینه اش چسباند. با صدای دورگه ای زمزمه 

 کرد: تو اینجا باشی من آرومم.

 

بی حرف دستانم را دور کمرش پیچیدم و به ضربان تند قلبش 

 درست زیر گوشم، گوش سپردم و اجازه دادم آرام بگیرد.

 این قدر نامنظم و تند تپیدنش را هنوز نمی دانستم.

 

چند دقیقه سکوت کار خودش را کرد. بالخره گفت حرف 

 هایی که مو به تنم راست می کردند.

 

گاهی فکر می کنیم خیلی خوشبختیم. طوری که احساس  -

غرور می کنیم. طوری سرمون و باال می گیریم که همه به 
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خوشبختیموم خبطه بخورن... بعضی هامون هم از دور نگاه 

چه قدر خوشبخته... ولی افسوس می کنیم میگیم ببین فالنی 

که نمی دونیم تو دلشون چیه و چه دردی رو متحمل می 

 شن.

 

سرم را روی سینه اش باال بردم تا چشمانش را ببینم و حرف 

هایش را برای خودم بهتر معنی کنم اما به جای چشمانش 

باال و پایین شدن سیبک برآمده ی گلویش را دیدم. گویا 

ی خواست خودداری کند و درد می بغض داشت یک دنیا و م

 کشید.

 مصلحت این بود بدون و پریدن میان حرفش گوش کنم.

حدسم با فرو دادن پر صدای بزاق دهانش به یقین تبدیل شد 

 که امیر علی یک دردی دارد.
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اجازه نداد زیاد فکر و خیال هایم جان بگیرند و ادامه داد: فکر 

صی داریم. طرف می کنیم عاشق شدیم و دیگه زندگی بی نق

حسابمون رو چه زن و چه مرد مالحظه نمی کنیم... میگیم 

چون قلب من براش می تپه، خوب قلب اونم برای من می 

زنه... به قول قدیمی ها، دل به دل راه داره... ولی هیچ وقت 

حدس نمی زنیم، نه بین دلها، یک خط بزرگ به موازات هم 

یاریم، این خطها کشیده شده که اگه خدا نخواد و شانس ن

همون طور در موازات هم میرن و میرن، اما به هم چسبیدن 

 به وجود نمیاد و تا بفهمیم خودمون رو تو دل خاک می بینیم.

 

 

کم کم داشتم از این حرف های دو پهلو و بو دارش نگران 

می شدم و قلبم تو دهانم می آمد یعنی باز هم فکرهایی 
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کنه باز عاشقش نیستم نکنه درموردم کرده نکنه بازم فکر می

 بازم اتفاق افتاده.

تکان خوردم تا از آغوشش بیرون بیایم و با دیدن چشمانش 

 بهتر  حرفش را بفهمم

 

 این باز دستش را باز کرد و سرش را از پشتی مبل برداشت

خودش را با آه عمیقی لبه ی مبل کشاند دستانش صورتش را 

شانه اش گذاشتم و در برگرفت. ترسم بیشتر شد و دست روی 

 آرام صدایش زدم.

 

 امیر... -
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ترسم را از لحنم خواند و دستانش را پس کشید. اما نگاه به 

خون نشسته و فک منقبض شده اش نفسم را بند آورد و 

 پریدن رنگم را احساس کردم.

تا لب باز کند یک دور کامل آن دنیا در برزخ دست و پا زدم و 

 برگشتم.

 چانه اش را باز کرد: نفس مرده...زهر خندش تنها قفل 

 

کل بدنم یخ زد و دستم روی لبانم نشست تا هین بلندم را 

 مهار کند.

 

صورتش بیشتر و بیشتر سرخ شد و با مهار کردن بغض در 

 گلویش صورتم را قاب گرفت: لیاقت عشق صدرا رو نداشت... 
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 دستم پایین افتاد و چشمه اشکم جوشید.

لبانش را روی چشمانم نشاند و عمیق بوسید. لبانش فاصله 

 نگرفته زمزمه کرد: حتی الیق اشکهات هم نیست...

 

سری به طرف تکان دادم تا رهایم کند. با بغض گریه نالیدم: 

 چرا مرده.

 

راست نشست و انگشتان مردانه اش محکم برای خشمی که 

 کامال مشهود بود در هم فشرد: خودکشی.

 

 اخودآگاه باال رفت: چی!...صدایم ن
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بدون هیچ تغییری در پوزیشن نشستنش گفت: نه صدرا 

 فهمید نفس کیه، نه ما...

 

تند تند و استرس وار اشک هایم را پس زدم و شاکی غریدم: 

 امیرعلی... معمایی حرف نزن... نصف جون شدم.

 

تکیه اش را به مبل داد: نفس دختر واقعی زیور بوده و همه 

ردن دختر یه زن دیگست. ما هم که با مشخصات فکر می ک

کامل و مدارک بی نقض، نمی تونستیم شناسایی کنیم کیه. 

زیور موقع حامله شدن به بهانه مسافرت میره گم و گور میشه 

و بعد به دنیا آوردن نفس، نفس و میده به زنی که به عنوان 

خدمتکار بیاره خونش... هم نفس کنارش بزرگ میشه هم 

خترش مخفی می مونه.... صدرا هم بدون اینکه هویت د
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بفهمه عاشقش می شه و بقیه رو هم  بهترمی دونی.... می 

دونی صدرای بدبخت چطوری عاشقش شد و چه قدر به 

 خاطرش صبر کرد. ولی نفس....

 

خم شد و شربت آلبالو را از روی میز برداشت و گلویی تازه 

دل آتش گرفته کرد یا شاید هم می خواست خنکی اش را بر 

 اش بریزد و بهتر ادامه بدهد.

 

لیوان شربت باقی مانده را بین دستانش گرفت و با آهی ادامه 

داد: نفس وقتی به هوش می یاد و میبینه کسی براش نمونده، 

 حتی زیور، تصمیم به انتقام، اونم از من می گیره.
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 ۱۱۶پارت#

 

 

جواب عشق صدرا رو با خباثت تمام تنها برای انتقام می ده... 

صدرا رو مجبور میکنه کنار خونه ی ما خونه بگیره تا مثال 

تنها نمونه و یه هم صحبت و دوستی داشته باشه. تو این 

مدت از طریق دوست های خالفکار قبلی زیور بدون اینکه 
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کی دو نفر وارد باندشون بشه از دوست زیور تقاضا می کنه ی

فرد مورد اعتماد بهش معرفی کنه... اونم علی کریمی و 

خواهرش و بهش معرفی می کنه و از اونجا با طرح و نقشه 

ای حساب شده اول علی کریمی در آپارتمان ما خونه می 

گیره بعد صدرا.... کم کم با ساده لوحی زن علی همون سها 

ن هیچ خانم خوت وارد خونمون می شن. خیلی اسون و بدو

 دردسری

 

 

از یاد آوری سها و و گفته هاش لبانم از هم باز شد: به بهانه 

 ی نوشتن یک رمان پلیسی...

 

 بهت زده گردن چرخاند: بازم رفته بودی پیش این دختره!
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اشکم چکید و سری به معنای تاسف و تایید تکان دادم: اگه 

 زود نرسیده بودم

 ... مرده بود...

 

 د: چی!این بار امیر شوکه ش

 

بند یقه ی تاب آبی رنگم را دور انگشتم پیچیدم و بغض کرده 

گفتم: سه روز گشنه مونده بود تا بمیره... می خواسته با سفید 

کننده و دارو خودکشی کنه که ترسیده بود نیمه جان زجر 

 بکشه و نمیره... اگه نرسیده بودم...
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وشش هق هقم اجازه نداد ادامه بدهم. امیر سخت مرا به آغ

 کشید و سرم را بوسید: هیششش آروم باش...

 

میان هق هق گفتم: اونم بازی خورده امیر... سها خیلی بی 

 کسه... خانواده تو زلزله مردن... فریبش دادن...

 

 

پشتم را نوازش کرد و بیشتر به سینه اش فشرد: آروم باش 

 عزیز دلم... همه مشکل دارن... خدا خودش صبرش بده...

 

درد نشست: اگه نرسیده بودم و اورژانس خبر نمی  روی قلبم

آخه اون چه گناهی  کردم می مرد امیر... می فهمی می مرد..



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1165 

 

اون  داشت که این طوری داشتند ازش سواستفاده می کردند..

 که زجر کشیده بود... دیگه بسش نبود...

 

به زور سرم را از روی سینه اش کند و لیوان شربت را جلوی 

: بخور عمرم، بخور... مگه نگفتم این همه دل لبانم گرفت

 نازک نباش.

 

جرعه ای شیرینی شربت به راه گلویم رسید. سرم را عقب 

 راندم تا لیوان را عقب بکشد.

 

آخه چرا مردم به جون هم افتادن چرا نمی زارن همه به  -

 درد خودشون بسوزن و زندگی شوم رو بکنن.
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آخه عمرم اون وقت دنیا گلستون می شد و هیچ لبخندی زد:  

کس راضی به مردن نمی شد، همه دو دستی دنیا رو می 

 چسبیدند و نمی خواستند بمیرن.

 

موهایم را پشت گوش هایم زدم و دستمال کاغذی از روی 

میز برداشتم: چه بالیی سر نفس اومد! چرا مرد... اصال صدرا 

 کجاست.

 

 

رو در جریان می زاره و ممنوع  آهی کشید: وقتی پلیس صدرا

و الخروج می شن و حتی نمی تونن بیان عقد فاطمه، صدرا 

می ره خونه و دیونه وار نفس و مورد ضرب و شتم قرار می 

ده تا جایی که همسایه ها از صداشون نگهبانی رو خبر می 
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کنن. آقای لطفی بعد خبر دادن به پلیس با کلید یدک وارد 

تاشون رو خونین و مالین، از نفس  خونشون میشه و هر دو

افتاده بیمارستان می رسونن... صدرا هم به خاطر اینکه اون 

قدر سر خودش کوبیده بوده به دیوار که بیهوش شده بود. 

درست پریروز که من اومدم تبریز. صدرا خیلی زود خوب 

میشه و منتقلش می کنن زندان.... اما نفس وقتی به هوش 

ه وسایل پرستارها کش رفته بوده میاد با سرنگ هوا ک

خودکشی می کنه. دیروز صبح بهم خبر دادن نفس خودکشی 

کرده که من نفهمیدم خودم و چطوری رسوندم و شماهارم هم 

 نگران کردم.

 

چشمه ی اشکم از ناباوری خشکیده بود و ناباور داشتم 

 نگاهش می کردم.
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نفس تو دست برد دانه دانه دکمه های پیراهنش را باز کردن: 

این مدت دوربین خونه ما گذاشته بود و هر لحظه که تو 

بیرون می رفتی از طریق دوستان جدیدی که پیدا کرده بود 

بهم زنگ می زد و آمارها ی ضد و نقیضی می داد این وسط 

اومدن کمیل به دلیل دیگه و شنیدن واقعیت از زبان تو 

بیفتم و فرصتی شده بود بیشتر من و تحریک کنن و دنبال تو 

بهت شک کنم. اون مدت فکر می کردم کمیل کینه به دل 

گرفته و اومده انقام بگیره، نگو کسی کینه ای تر از کمیل 

 درست بیخ گوشم نشسته و داره نابودمون می کنه.

 

برخواست پیراهنش را کامال از زیر کمربند شلوارش بیرون 

ز هم دیرتر کشید و کامال از تش در آورد: دالرام!.... فقط دو رو

 می فهمیدم کل زندگیم به باد می رفت.
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دستم را گرفت و مجبورم کرد بلند شوم: نمی خوای یه لقمه 

 شام بهم بدی.

 بینی ام را باال کشیدم و با بغض گفتم: آخه صدرا چرا زندانه؟

 

لبخند تلخی زد و سمت سرویس کشاند: به خاطر حمله به 

چیز معلوم شده و  زنش... ولی فردا میاد بیرون، چون همه

 نفس هم خودکشی کرده فردا دادگاه داره...

 

در سرویس را باز کرد: یه آبی به صورتت بزن بیا مثل نی نی 

 کوچولو ها آب دماغت راه افتاد.
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می دونستم شوخی می کند تا حواسم را پرت کند اخمی 

 ..کردم: خودت که به دوش نیاز داری آقا 

 

رت هم هستم بریم دوش دستم را ول نکرده گرفت: نوک

 بگیریم.

 

با دست آزادم بیرون هولش دادم: چه بی جنبه برو بیرون 

 ببینم.

 

خندید اما نه از ته قلب، ظاهری که می خواست، به قول 

 خودش اعصاب کشی های سر کار را خانه نیاورد
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و هوایمان کنار شام را در سکوت خوردیم بدون این که حال 

هم باشد. کنار هم، در آغوش هم پلک بر روی هم گذاشتیم 

 بدون آنکه به خواب برویم.

 صبح زود امیر رفت و منم تصمیم گرفتم پیش سها بروم.

اما این وروجک نمی ذاشت من بتونم نصیحتش کنم و کمی 

 مرهم زخم هایش بشوم.

ام رو بیسیم را از روی اپن برداشتم و شماره مادر فرشته 

 گرفتم: سالم مامان خانم نازنینم خوبی.

 

بیچاره فهمید دردم چیه و زود گفت: سالم دالرام. دستام 

 کثیفه، آرمان و می فرستم دنبالش... 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1173 

 

با خنده گفتم: فداش بشم پس زود بفرست که از کت و کول 

 افتادم.

 

حرصی گفت: الل نشی دختر بگو ماشااهلل... دیونه ای بخدا... 

ونم تو که لیاقت مادر شدن نداشتی، چرا مادر شدی من نمی د

 آخه...

 

 شاکی صداش زدم: مامان...

 

 .بوق اشکال جوابم بود
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حسین را از پشت میز و صندلی مخصوص خودش برداشتم و 

محکم به سینه ام فشردم: ماشاهلل هزار ماشاهلل... مامانی فدات 

 بشه... تپل مپل خودم.

 

نیم ساعت نشده آرمان رسید و با کلی فحش حسین را با 

 خودش برد.

 

دیروز از لجم کلید خانه ی سها رو برداشتم تا تند تند بهش 

 سر بزنم.

 کلید انداختم و داخل رفتم.

صبحانه نخورده کنج مبل پاهایش را در شکمش جمع کرده 

 بود و به نقطه ای نامعلوم خیره مانده بود .

 ه بود که حتی صدای داخل شدنم را نشنید. طوری به فکر رفت
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صدایش زدم که ترسید و دستانش از دور پاهایش باز شد و از 

 جایش پرید!

 

 جلوتر رفتم و سینی صبحانه را روی میز گذاشتم: 

 شرمنده ترسوندمت.

 

لبخند تلخ و کم جانی زد: دشمنت شرمنده تو فکر بودم 

 نفهمیدم اومدی 

 

د: خجالتم میدی دالرام من الیق با غم به سینی نگاه کر

 محبتت نیستم. من اون همه بال سرت....
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پشت چشمی برایش نازک کردم و حرفش را بریدم: دیگه 

کش ندها... همه چی گذشت و تموم شد. منم خواهر بزرگترتم 

 .و حرف اضافه بزنی کتک می خوری

 

 تلخ بود و تبسمش طعم زهر می داد.

 ه نکرد.کلی نصیحتش کردم. اما افاق

با این اوضاع روحیش نتوانستم حقیقت نفس را بگویم. 

 ترسیدم بالیی سرش بیاید.

 

 با صدای گوشی، از جیب شلوار لی ام بیرون کشیدم.
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حتی با دیدن تصویرش روی صفحه ی نمایش گر گوشی دلم 

 برایش می رفت.

 بی معطلی جواب دادم: جان دلم.

 

ا جان و دلش بدهد بدون این که پاسخ جانمم را مثل همیشه ب

آرام گفت: من و صدرا می خواییم بیاییم خونه ما گفتم اگه 

 خواستی می تونی بری خونه مامانت.

 

پس آقا صدرا پیشش بود و این طوری آرام و لفظ قلم حرف 

می زد: بدون سوال و جواب گفتم: شما بیایین من پیش سهام 

 راحت باشین.

 

 خداحافظی آرامی کرد بدون این کار حرف دیگری بزند.
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 بیچاره صدرا بی شک حال مساعدی ندارد.

سریع چند تخم مرغ و آرد از یخچال برداشتم و خونه سها 

 برداشتم.

 

 امروز بدجور دلم هوس سنبوسه کرده بود.

سها را مجبور کردم کنارم خمیر درست کند، هم کمکم می 

 می شد.شد و هم حال و هوایش عوض 

 

به زور اصرار من خمیر را دست سها سپردم و محتویات 

 داخلش را خودم درست کردم.

سها خمیر را با وردنه باز می کرد، بدون آنکه فکرش جمع 

 خمیر باشد.
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تابه را وسط میز گذاشتم و خواستم بنشینم برای درست کردن 

 سنبوسه ها که یادم افتاد پنیر پیتزا یادم رفته است، بیاورم.

 

 بین رفتن و نرفتن ماندم.

 نرم چیکار کنم برمم و امیر ناراحت میشه.

دلم و زدم به دریا و گفتم یواشکی برمی داردم و فورا میام، 

 طوری که نفهمن.

 

 نهار برای اونا هم می دادم دیگه، بدون پنیر هم مزه نمی داد.

 ولی نه امیر اگه می دید بد می شد.

 ش اسمس زدم.سریع موبایلم را برداشتم و برا

 امیر جان پنیر پیتزا یادم رفته میشه بیام بردارم. -
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سریع جواب داد: ما تو پذیرایی نشستیم یواش بیا بردار برو 

 صدرا نبینه.

 

رضایت خاطر و با خیالی آسوده موبایل را روی اپن رها کردم 

 و مانتویم را از دسته ی صندلی برداشتم. 

 

 پرسید: باز چی کمه... سها از دیدنم که آماده رفتن بودم

 

 پنیر پیتزا یادم رفته زود برمی گردم.
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خیلی آرام و بی سر و صدا کلید انداختم و دستگیره را پایین 

کشیدم. الی در از هم فاصله نگرفته صدای نعره ی صدرا 

 دستم را روی دستگیره خشکاند.

چی می خوای بشنوی اصال چرا به پام زنجیر شدی برو کنار 

 بزار برم.

 

پشت بندش صدای امیر بلند شد: مگه از رو نعش من رد 

 شی... عمرا بزارم بری. برو مثل آدم بشین سر جات.

 

از صدای غرشش صدرا دستم شل شد و از روی دستگیره 

 افتاد: من آب از سرم گذشته کاری نکن بزنم به سیم آخر.
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لحن امیر پر از تمسخر بلند شد: بزن ببینم... کی رو می 

 .ترسونی..

 

ترسیدم و کمی در را به داخل هول دادم تا خدایی ناکرده 

صدرا دیوانه بازی در آورد مانعش شوم. با کدام جراتی را خودم 

هم نمی دانستم فقط قلبم در دهانم می زد و نزدیک بود غش 

 کنم.

صدای وا رفته ی صدرا قلبم را مچاله کرد: بس کن نامرد... 

خرد شم... یه بار گه  چه قدر پیشت بشکنم، چند هزار بار

خوردم و دست دوستی به طرفت گرفتم... گفتم داداشمی... اما 

االن دیگه نمی خوام هیچ کس و نمی خوام... حتی خودم از 

خودمم خستم... چی از جونم می خوای خوب، ولم کن برم و 

 به درد خودم بمیرم.
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 ۱۱۸پارت#



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1184 

 

 

 

 سرم را کنی به داخل بردم.

 کسی تو تیرراس نبود.

 فکر کنم باالی پذیرایی داشتند باهم جروبحث می کردند.

 

امیر جوابش را این بار نرم داد: مرد که این قدر زود وا نمی ده 

مثال مردی... خوب چه بهتر قبل اینکه یه بچه رو دستت بزاره 

 خود واقعیش رو نشون داد و.....

 

 



2جلد  ماریا                                                   نفوذی  

 

 
1185 

 

هت به خنده ی پوزخند بلند صدرا و خنده ای که بی شبا

 عصبی نبود، اجازه نداد امیرعلی حرفش را به پایان برساند.

 بچه... چی میگی تو... زنم شد که بچه هم بیاره... -

 

. منم که از شنیده هایم نه می سکوت بدی حکم فرما شد

 توانستم دست بکشم، نه می توانستم بمانم. 

 

 پاورچین پاورچین سمت آشپزخانه رفتم.

فال گوش ایستادن درست نیست بهتره از  فضولی کردن و

 اعتماد امیر سواستفاده نکنم و سریع برگردم.
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صدای صدرا برخاست و من راحت در فریزر را باز کردم و پنیر 

را برداشتم . اگه سکوت مطلق بود بی شک صدای  باز شدن 

 یخچال را می شنیدند.

 

 وقتی از بیمارستان مرخص شد و من دنبال خودش این ور و

اون ور کشوند لب  به دهن گرفتم گفتم داغ داره... گفتم 

 مریضه... گفتم تنهاست مثل من...

اجازه نداد تو اون مدت حتی دستش و بگیرم. گفت 

 نامحرمیم... نگو نقشه داره...

عقد و عروسی رو یه جا گرفتیم تا مثال بریم خونه زندگی 

 عشقوالنمون.
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قف کرد. آن هم از تلخ خندش کمی پاهایم را جلوی در متو

 سر دلسوزی برای مردی شکست خورده.

 

اما از ادامه حرف هاش گوش هایم سوت کشید: بعد عروسی 

عذرشرعی بهونه کرد و نذاشت نزدیکش بشم... فکر میکردم 

االغم.... خوب بی راه هم فکر نمی کرد خر بودم و با خودم 

ه می گفتم حتما ازم می ترسه وگرنه عذر شرعی دیگه این هم

مدت طول نمی کشه... مطمئنش کردم بهش دست نمی زنم 

تا خودش نخواد. حرف تو دهنش گذاشتم و گفت می ترسم. 

 اصال زنم نشد... 

 

صدایش که قطع شد لب گزیدم و از در خارج شدم اما نصف 

دیگر حرف هایش را شندیدم: کم کم فهمیده بودم ازدواجش 
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م... اما خودم و اجبارییه... تلفن های مشکوکش رو دیده بود

دلداری می دادم که این مدت وسواس گرفتم و بی خودی 

 شک می کنم.... تا این که...

 

در را بستم و با حالی گرفته و شنیده های باورنکردنی دیگر 

 وارد خونه سها شدم.

. شالم را از سرم کشیدم و سها از دیدنم موشکافانه نگاهم کرد

 به زور لبخندی زدم:

 وای پختم بزار پنجره رو کمی باز کنم هوا بیاد...

 

 از نگاهش فرار کردم تا متوجه تغییرم نگردد.
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کل روز را پیش سها ماندم و دلم پی حرف های صدرا... 

مشابهتی که با زندگی سها داشت. هر دو نارو خورده و 

 شکسته بودند.

 

م نمی دانستم خانه بروم و یا بمانم. حسین را هم سپرده بود

 مامان دو روزی پیش خودش نگهداره. 

نهار هم نخورده بودند و شام هم امیر گفته بود از بیرون 

 سفارش می دهم.

 دلم مثل سیر و سرکه می جوشید که موبایلم زنگ خورد.

 سریع بالکن اتاق سها دویدم تا سها صدایم را نشنود.

 با این که به زور و اصرار من مثال غرق تماشای فیلم بود اما

 فکرش جاهای دیگر سیر می کرد.

 جانم امیر -
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صدای آرامش در گوشی پیچد: عزیزم می تونی امشب و اونجا 

 بمونی.

 

 متعجب پرسیدم: چرا

 

 آرام گفت: صدرا حالش خیلی بده نمی تونم تنهاش بزارم. 

 

درکش می کردم: باشه می مونم چون خال سها هم اصال 

 . روبه راه نیست. می ترسم کار دستش بده

 

 شام سفارش دادم یه ربع دیگه می رسه. -
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 با غم صداش زدم: امیر...

 

 پاسخم را با جانش داد: جان دلم.

 

لبخندی زدم و به شهری بزرگی که چراغ هایش سعی بر غلبه 

کردن به تاریکی شب داشتند نگریستم: به نظرت حالشون 

 خوب میشه و می تونن به زندگی عادی شون برگردن.

 

آه عمیقش از گوشهایم دور نماند: انشاهلل می تونن... من و تو 

هم تنهاشون نمی زاریم و کمکشون می کنیم از این بحران 

 خارج شن.
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سرم را به آسمان تاریک و پرستاره گرفتم و از دل دعایشان 

 کردم.

 

برگشتم حال و از دیدن اشک های جاری شده ی سها دلم 

آرام کردن دل پرش که برای لرزید و ماجرای صدرا را برای 

هر کسی هم ممکنه هر گونه اتفاق ناگواری بیفتد، تعریف 

 کردم.

به جای آرام شدن، برای دل یکی دیگه هم اشک ریخت و 

 اشک مرا هم در آورد.

 آن شب را نه من چشم بر هم گذاشتم، نه سها... 

سها از زخم و من از دلتنگی امیر و نگرانی حسین نخوابیدم و

 ی دلش.درد رو
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هفته ها گذشت و کمی حال سها بهتر شد. اما صدرا تصمیم 

 نداشت با این پیشامد کنار بیاید.

این مواقع بهترین مرهم برای هر دردی پدر و مادر و خانواده 

 بود که هر دو به نحوی از داشتنش محروم بودند.

پدر صدرا هنوز حکمش تمام نشده بود و صدرا باید تنهایی با 

 جنگید. این درد می

 

در قابلمه را برداشتم تا به گوشت شری بزنم االن امیر علی و 

 صدرا سر می رسید و هنوز نهار من حاضر نشده بود.

 

در قابلمه را برداشتم و بخار بلند شده از گوشت و بویش حالم 

 را بد کرد.
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در قابلمه را روی کابینت رها کردم و سمت دست شویی 

 دویدم.

 

 وید: دالرام... چی شده...سها ترسیده دنبالم د

 

سها را به زور آورده بودمش تا مراقب حسین باشد و من بتوانم 

 نعار مفصلی درست کنم.

 

 عق زدم و تمام محتویات معده ام را خالی کردم.

 دست و صورتم را شستم و بیرون آمدم.

 سها نگران حسین بغلش پرسید: چی شدی!
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صورتم را با حوله خشکاندم: فکر کنم مصموم شدم... یه 

 لحظه حالم به هم خورد.

 

 می خوای بری دکتر؟ -

 

 حسین سعی داشت خودش را بغلم بیندازد و گرفتم

 نه بابا دکتر الزم نیست االن خوب میشم. -
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قربان صدقه ی حسین رفتم سمت وارد آشپزخانه شدم تا در 

 قابلمه را بگذارم.

ه را رویش نگذاشته بود بد گوشت حالم را دوباره به در قابلم

 هم زد.

سمت حال برگشتم و حسین را بغل سها که جلوی در ایستاده 

 بود انداختم.

 چشمانش گشاد شد و سریع حسین را گرفت..

 حسین هم با با کنان پشت سرم گریه کرد.

 قربونش برم تازه می خواست بابا بگه و زبون باز کند.

 

 زدم و چیزی از معده ام خارج نشد.دوباره هق  
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چشم به آینه به صورت زرد شدم دوختم و فکری مغزم را قفل 

 کرد!

اما نه امکان نداشت... من تازه لکه دیده بودم... حتما مسموم 

 شدم.

 

سها در و باز کرد: دالرام بیا به شوهرت زنگ بزن بیاد ببره 

 دکتر... 

 

بیخودی نگران میشه شیر آب و بستم و برون رفتم. نه بابا 

 االن خوب میشم.
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اما چه خوب شدنی حتی نتوانستم پا به داخل آشپزخانه 

 بگذارم. طفلکی سها مجبور شد نهار بپزد.

 

 با صدای در شالم را روی سرم مرتب کردم و سمت در رفتم.

 امیرعلی به خاطر صدرا داشت در می زد وگرنه کلید داشت.

 با خوشرویی سالم دادم: سالم خسته نباشین... خوش اومدین.

 

امیرعلی با دلگرمی پر محبت جواب را داد و اما صدرا کسی 

که شادی و نشاط از تک تک حرکاتش می بارید، یک سالم 

 زیر لبی به زور گفت و پشت سر امیر وارد خانه شد.

 از دیدنش دلم ریش شد. به قدری الغر شده بود و صورتش با

آن ریش های بلند شده و بی نظم، رنگی زرد، بی شباهت به 

 معتاد های منفنگی نبود.
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تو این مدت امیر اجاره نداده بود حتی حالش را بپرسم و می 

 گفت نیاز به تنهایی و خلوت دارد.

فقط هر وعده غذایش را از امیر برایش می فرستادم و احوالش 

 را از امیر جویا می شدم.

 قت صدرا اولین بارش بود خانه ما می آمد.بعد این چند و

 

با دور شدنشان سمت پذیرایی از دیدن سها که با عجله از 

 آشپزخانه خارج شد؛ متعجب دستش را گرفتم: کجا؟

 

 آرام پچ پچ کرد: من دیگه برم.
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محکم دستش را کشیدم: سها می کشمت ها... این چه حرفیه 

 نهار دور همیم.

 

.. این طوری خواهش میکنم بزار برم پرتمنا به چشمام زل زد:

 راحترم.

 

در کشمکش رفتن و نرفتن بودیم که صدای امیر علی هر دو 

 سمتش برگشتیم.

 

من سوالی، سها با خجالت و سری پایین به زور سالم کرد. آن 

 هم چه سالمی، یک کلمه، هزار تکه شد: س...سس... ل...ام
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داد: علیک سالم  امیر با خشرویی و محبت تمام پاسخ سالم را

 خوب هستین؟ خیلی خوش اومدی.

 

 سها لبانش لرزید و به زور تشکر کرد.

 یک لحظه می ایستاد بی شک اشک هایش جاری می شد.

دستم را روی بازویش گذاشتم و سمت اتاق حسین تعارفش 

کردم: سها جونم بیا خسته شدی فدات بشم... بیا بریم اتاق 

 حسین کمی استراحت کن.

 

 به اتاق نزدیک نشده صدرا از سرویس بیرون آمد.

 نگاه سها در نگاه صدرا که می رفت به خون بنشیند قفل شد.
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سریعاً عکس العمل نشان دادم و در اتاق حسین را باز کردم و 

 سها را داخل اتاق یه معنای واقعی هولش دادم.

 

 صدرا عصبی سمت در پا تند کرد.

 آقا صدرا کجا؟ پشت سرش دستپاچه قدم برداشتم: 

 

 امیر تند از آشپزخانه بیرون آمد: صدرا.

 

صدرا کفش هایش را از روی جا کفشی برداشت و به زور با 

کنترل صدایش غرید: من تو چهار دیواری خودم راحتترم... 

 ...گفته بودم امیر
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داشت گریه ام می گرفت. می دونستم صدرا از عالم و آدم 

سمون رو هم نداره، چه برسه فراریه و روی دیدن روشنایی آ

 به دیدن سها که معتقد بود او هم مقصره و یکی مثل نفس.

 

 بیا بریم پذیرایی.  امیر بازویش را گرفت: چی شده مرد...

 

صدرا لب باز نکرده، سها با عجله و سراسیمه خودش را به در 

رساند تا بفهمیم چی به چیه و چی شده! با گفتن: من باید برم. 

ز کرد و دمپایی هایش را جلو در پا کشید و سمت در در را با

 واحدش دوید و در را هم پشت سرش بست.

مات حرکتش ماندیم حتی صدرا شوکه کفش هایش را پایین 

 انداخت!
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امیر غمگین لب باز کرد: اونم گناهی نداره دختر بیچاره ضربه 

 ی بدی خورده.

 

.. به انگار آتش به جان صدرا افکند: همشون یک شیطانن.

مظلوم نمایی شون نگاه نکن... ذاتشون یکیه... شیطان 

 صفتن... فقط فرصتی برای نابودی می گردن.

 

امیر برای آرام کردنش دستش را گرفت و با لبخند مردانه ای 

 گفت: مرد حسابی یه بال نسبتی... یه دور از جونی بگو...

 

 با چشم ابرویی که در عین گفتن به من اشاره می کرد نگاه

 سرخ شده ی صدرا را معطوف من کرد.
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صدرا هم از خشم می لرزید و هم از نگاه من خجالت زده سر 

پایین انداخت: زنداداش من زن نیست که بال نسبتی بگم... 

 زنداداشم یه فرشته است.

 

 

کشاند: دعا امیرلبخند تلخی زد و دست صدرا را سمت پذیرایی 

 می کنم یه فرشته از این فرشته ها نصیبت بشه.

 

 صدرا غرید: هیچ وقت اون روز و نمی بینی.

مجبور شدم نهار صدرا و امیر را بکشم و نهار خودم و سها را 

 بکشم و پیش سها بروم.

 هنوز کلید واحدش را نداده بودم.
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 کلید انداختم داخل رفتم.

 اتاق خوابش می آمد. تو هال نبود و صدای هق هق اش از
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 ظرف غذا را روی اپن گذاشتم و سمت اتاقش رفتم.

با صورت افتاده بود و اشک می ریخت. حتی لباس هم عوض 

 نکرده بود.

 

 کنارش نشستم: مگه بچه شدی... بلند شو ببینم.

 

صورتش را بیشتر داخل بالشت پنهان کرد: خواهش می کنم 

 م بزار.برو... برو تنها

 

 به ظاهر ناراحت شدم و غریدم: کجا برم بلند شو ببینم.

 

 شانه ای باال انداخت اما مگه از پس من می آمد.
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1208 

 

به زور بلندش کردم و سمت دستشویی کشاندمش و آن روز را 

و تمام روزهای خدا را با این کشم کشها و نصیحت این دوتا 

حتی تو این چند ماه به زور دوبار خانه مامانم گذراندیم . من 

اینا رفتم آن هم یکی دو ساعتی. فقط تلفنی باهشون صحبت 

 کردم و اونا مجبور شدند، خانه ما بیایند.

 

روزها مثل برق و باد گذشتند و پاییز آمد و زمستان جامعه 

 سفید بر شهرها پوشاند.

  

ام کرد، منم امیرعلی با هزار نصیحت و مراقبت صدرا را آر

 اجازه ندادم تنهایی به سها غلبه کند و از پا درش بیاورد.
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بدون آن که متوجه بشوم، یک آن دیدم چهار ماهه حامله ام و 

حالت تهوع ها و لک بینی هایم را با گفتن استرس دارم و 

 مسموم شدم و خسته ام،  پشت سر گذاشته ام.

 با زور و بازوی امیر آزمایشگاه رفتم.

م به ریش نداشته ی امیر می خندیدم مه خدایا ببین فکر در دل

 می کنه حامله ام... بیچاره...

 

 نگو که خودم بدبخت و بیچاره و احمقم.

وقتی مسئول آزمایشگاه گفت خانم مبارکه لبخندی که برای 

 امیر کش آمده بود پر کشید و دنیا روی سرم آمد.

 

 روی صندلی وا رفتم و خشکم زد!
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ن رنگم دستپاچه شد: عزیزم بلند شو... دالرام... امیر از پرید

 رشته عزیزم بلند شو بریم.

 

 زیر بازویم را گرفت و بلندم کرد.

مسئول آزمایشگاه گفت: آقا فکر کنم فشارش افتاده، مراقب 

 باشین و یه آب میوه براش بگیرین.

 

امین چشمی گفت و مرا بیرون برد  و به زور سوار ماشینم 

 کرد.

کرده بود. من آمادگیش رو نداشتم و چندین بار اصال هنگ 

 هم به امیر تذکر داده بودم.
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 امیر بدو بدو با دستان لرزان آب میوه ای برایم تهیه کرد.

هر کاری کرد و التماسم کرد لب نزدم و زیر لب یه لعنتی نثار 

 نمی دونم کی کرد و با سرعت سمت خانه راند.

 .حسین و دست خونه مادرم داده بودیم

 به حالی افتاده بودم که بغلم کرد و داخل آسانسور برد.

 بدون این که از دیدن کسی خجالت بکشد.

 چون پاهایم قفل کرد بود و نای حرکت نداشت.  

 

 مستقیم اتاق خوابکان برد و روی تختم گذاشت.

و بغلم خودش لباس هایم را عوض کرد و کنارم نشست 

کشید: عشقم... عزیز دلم. چرا این طوری می کنی آخه... خدا 
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قهرش می گیره... اینم یه دختر میشه و مثل خودت... چشم 

 آبی، خوشگل... میشه هم صحبتت منوس و همدمت...

 

به خودم آمدم و محکم عقب هولش دادم: نه اصال... غیر 

 ممکنه...  من بچه نمی خوام... می ریم میندازیم...

 

خواستم از تخت پایین بپرم که محکم دستم را کشید و بغلش 

 خواهش می کنم. نشاند:  هیششش... آروم باش..

 

تقال کردم و جیغ کشیدن: ولم من من بهت گفته بودم بچه 

از قصد این کارو کردی... من نمی تونم  نمی خوام... ت

بزرگش کنم من حسین و میدم مامانم اونوقت با این چیکار 

 .کنم
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بغلم کرد و بوسه هایش از نگرانی، دلهره و غم و عشق 

 عمیقش، بر جای جای صورتش نشست.

 با غم نالید: چهارماهته، قلبش می زنه.... دلت میاد؟

 

هق زدم آره میاد من نمی خوامش من این بچه رو نمی 

 خوام....

 

تا شب سها و و کل فامیل فهمید و همه شب خانه ما آمدند. 

دهکار نبود و حرفم یک کلمه این بود: من اما من گوشم ب

 نمی تونم بزرگش کنم.
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 حتی بابام عصبی شد و بدون شام 

 گذاشت رفت.

 کس و نمی دیدم و زده بود به سرم.اما من هیچ

چند روزی سها و مامان و حتی امیر اداره نرفت و از کنارم جم 

 نخورد.

 نه باهاش حرف می زدم، نه نگاهش می کردم.

 

امان نبود لب به غذا هم نمی زدم به قول آرمان اگر خشم م

امیر و بابا بیش از حد لوسم کرده بودند. می گفت قربون 

 مامان که از پس تو برمیاد.
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روزها گذشت و من از زندان انفرادی که برایم در خانه خودم 

 درست کرده بودم نتوانستم جم بخورم.

ریختم، بدون حتی عمه شیرین دیدنم آمد و کلی بغلش اشک 

 آنکه به نصیحت هایش گوش دهم.

عمه هم به زودی ازدواج می کرد و سر خونه زندگیش تو شهر 

 شیراز می رفت و از این به بعد کم می دیدمش.

 

سه هفته هم بچه ای که ناخواسته بود در شکمم بزرگ شد و 

 من هنوز خودخوری می کردم.

ه می زدم که جلوی آیینه نشسته بودم و داشتم موهایم. ا شان

 امیر وارد اتاق شد

 مثل همیشه حتی سرم را نچرخاندم.

 دکتر هم نرفته بودم ببینیم بچه ساله یا نه.
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سها رفته بود تا دوش بگیرد و مامان هم عاصی شده دیروز 

 حسین و برداشت و خونش رفت.

کیانا ی ذلیل نشده برای ادامه تحصیل رفته بود خارج، آن هم 

هر روز وقتی باهاش صحبت می کردم، به اصرار پدرش. اما 

می گفت: برمی گردم و عمراً یک چند سال بمونم، هر روز 

 رتبه ام صفر میارم تا بابام دست از سرم برداره.

 

 دستان امیر دور شکمم حلقه شد.

خواستم تکان بخورم که لحن بغض دار و پر خواهشش مانعم 

گه نمی شد: دیونم نکن خواهش می کنم... دیگه بستمه... دی

 کشم... دارم می میرم.... من خودت و می خوام... عذابم نده.
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با گستاخی تمام از داخل آیینه  چشم دوختم به نگاه خسته و 

 غمگین قرمز شده اش: بریم بندازیم.
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کمی مات چشمانم ماند و در نهایت بوسه ای روی گونه ام 

 د.کاشت و دستانش از دور کمرم باز ش

کمر راست کرد و در آینه بی حرف نگاهم کرد. در دلم گفتم: 

دیدی من برات مهم نیستم به قول خودت فقط یه جین بچه 

 می خوای. 

 

 

 لحن محزون و آرامش دلم را لرزاند: بلند شو بریم.

 

 چشمانم گشاد شد.

میزارم. من از لبخند تلخی زد: به خاطرت دنیل رو زیر پا 

 گناهش می ترسم وگرنه تو برام مهمی.
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 اشک هایم روان شدهم برای دل خودم هم دل مرد عاشقم.

 

 از پشت بغلم کرد: دیگه چرا گریه می کنی!

 میان اشک نالیدم: خیلی بدی امیر...

 

بلندم کرد و کنار تختم برد نشست و من را هم روی پایش 

 نشاند.

زیر گوشم زمزمه کرد: چون دستانش را دورم حلقه زد و 

عاشقتم. چون دیونتم. چون نمی خوام حتی یه لحظه غمت و 

 ببینم.
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 به قول آرمان برای امیر لوس بودم.

من چطوری بزرگش کنم؟ من حتی نمی تونم به حسین  -

 برسم... اون وقت با دوتا بچه چیکار کنم؟

 

با انگشت اشک هایم را گرفت: خودم کمکت می کنم. برات 

ار می گیرم نمی زارم سختی بکشی. ولی بخدا گناه داره پرست

االن اون یه انسان که نفس می کشه. اگه بندازیش انگار 

یکی رو کشیتی... دلت میاد بچه ی خودت و که قلبش می 

زنه و  جون داره بکشی... اون وقت یه عمر عذاب وجدان نمی 

 گیری.

 

 رسم.گریه ام شدید تر شد: میگی چیکار کنم... من می ت
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محکم بغلم کرد: چه ترسی دورت بگردم مگه من مردم. اصال 

 نگران نباش پرستار می گیرم کمکت کنه...

 

 دلم قرص حرف هایش آرام گرفتم.

روی دستانش بلندم کرد: امیر علی چیکار می کنی بزارم 

 زمین. سنگین شدم کمرت درد می گیره.

 

 ته دل. بعد این چند روز دلهره و استرس خندید بلند و از

 میان خنده گفت: نترس مامان دختر خوشگلم.

 

 سرم  را برگرداندم و بوسه ای روی نوک بینی اش زدم.

 از کجا می دونی دختره!... -
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 گونه ام را گاز گرفت: دلم میگه مامانیش.

 

 من و مثل بچه ها روی صندلی نشاند و سمت یخچال رفت.

تکه تکه اش موز آورد و داخل پیشت دستی پوست گرفت و 

کرد: مامان زهرا خانم گل باید بخوره قوت بگیره تا زهرا خانم 

 ما هم قوی و تپل بیاد بیرون.

 

 : اسمم گذاشتی!چشمان اندازه کاسه شد

 

 طوری قهقهه زد که سرش به عقب پرتاب شد.
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خم شدم و مشتی روی سینه اش زدم: هرهر هر.... اسمش و 

 خودم می زارم.

 

لم گذاشت و با ته مانده ی خنده گفت: پیشت دستی را مقاب

 بخور مامان عصبی خودم.

 

پشت چشمی براش نازک کردم و تکه موزی برای فروکش 

 کردن اعصابم داخل دهانم گذاشتم.

 با زنگ در از کنارم بلند شد: دوستت اومد.

 

 رضایت خاطر لبخندی زدم.

 مثل همیشه توانست راحت با عشقش قانعم کند.
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دل می خواستم بچه ی خودم و بکشم. مگه اصال من با کدام 

 جرأت داشتم فقط نمی دانم چرا لج کرده بودم.

 

سها از دیدن صورت بشاش امیر و لب خندان من خوشحال 

 پرسید: آشتی

 

چشمکی زدم: آشتی ی آشتی... اسم بچمون و هم آقا انتخاب 

 کرده.

 

 خوشحال کنارم نشست: چی؟

 

 خنده کنان گفتم: جنسیتش معلوم نشده گذاشته زهرا
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 سها شکری گفت و بغلم کرد.

 حالش از هر موقع بهتر شده بود.

 

امیر با صدای بلند گفت: دالرام جان؟ من می رم دوش بگیرم 

اگه زحمتی نیست یه کاسه از اون آش خوشمزه ی سها خانم، 

 ببر واسه صدرا.

 

 .با صدای بلند کش دار گفتم: چشم..

 

 صدایش بلند شد: بی بال.
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امیر با سها خیلی خوب شده بود مثل خواهرش باهاش رفتار 

می کرد سها هم دیگه موقع اومدن امیر خانه اش نمی دوید و 

 با متانت بهاش احوال پرسی می کرد.

 

 رو به سها گفتم: سها جونم میشه یه کاسه اش بکشی؟

 

 سریع بلند شد: چه را که نه... چشم.

 

ی چینی پر اش کرد و داخل سینی گذاشت: بفرما اینم کاسه ا

 اش.
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می دانستم قبول نمی کند برای همین با مظلوم نمایی چشم 

باریک کردم و گفتم: میشه تو ببری آخه من سرو وضعم خوب 

 نیست گریه هم کردم اونوقت بد میشه.

 

 چشمانش گرد شد: من ببرم! غیر ممکنه... پاشو ببینم.

 

 خواهش می کنم... جان من نه نیار...دستش را گرفتم: 

 

 دستش را پس کشید: قسم نده... من اصال نمی تونم ببرم.

 

جون دالرام... لولو خورخوره که نیست بگو دالرام فرستاده 

 خودش مریض بود گفت من بیارم.
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 بازم نه آورد: بزار شوهرت میاد می بره... من نمی تونم.

 

کالفه گفتم: اون یک ساعت طول می کشه تا بیاد بیرون و 

لباس بپوش خوب بیر دیگه ورا لجبازی می کنی... این طوری 

برات خوب هم میشه و تو در همسایگی به هم دیگه لج نمی 

 شین.

 

تو رو دروایسی قرار گرفت  و باالجبار سینی را برداشت: از 

 دست تو دالرام.

 

 شدم آبی به صورتم بزنم.تبسمی کردم و آسوده بلند 
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داشتم برای خودم آش می کشیدم که سها با سر و صورت 

 آش برگشت.

 بشقاب داخل دستم خشکم زد و هین بلندی کشیدم.

سها  همان طور که داشت از خشم می لرزید غرید: بیشور 

 عوضی و از خود راضی...

 

سینی که تمام اش کاسه داخلش و سر و صورت و مانتوی 

بود را روی میز کوبید: فکر میکنه کیه.... مردک سها ریخته 

 مشنگ و بی عقل.

 

 هم خندم گرفته بود هم شوکه شده بودم.
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 به زور لب باز کردم: چرا به این روز افتادی.
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سمت سینک ظرفشویی رفت: مردک کودن میگم بفرما 

دالرام فرستاده با پشت دست می زنه زیر سینی فریاد می زنه 

 ببر خودت کوفت کن.

 

 نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و خندیدیم.

 

بهت زده شیر آب را باز نکرده عقب برگشت: زهر مار... می 

 خندی....

 

 دستانم را باال بردم اما خنده ام برنیامد.

 طفلکی سر و صورتش دیدنی شده بود.
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و شیر آب را بست:  رو آب بخندی... مردشور اون  جری شد

 خندت و ببره... 

 

 یه فحش  آبدار نثارم کرد و با کوبیدن در خانه اش رفت.

 آنقدر خندیدم که اش از چشمانم چکید.

امیر حوله سر مشغول خشم کردن موهایش جلوی در 

آشپزخانه از دیدنم دستش روی حوله خشک شد: همیشه 

 بخندی... 

 

 رو هوا تکان دادم و قهقه ام را از سر گرفتم. دستم را
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صندلی روبه رویی را کنار کشید و روش نشست: بگین ماهم 

 بخندیم بانو...

 

میان خنده بریده بریده آش بردن سها را برای صدرا و قشم 

 دادنم را برای بردنش تعریف کردم.

 شلیک خنده ی امیر باال رفت.

و نشاط را مهمان خانه روزهای تلخ رفتند تا خوشی و خنده 

 دلمان کنند.

 

 با رفتنم به دکتر امیر دیگه رو ابرها سیر می کرد.

اما یک لحظه تنهام هم نگذاشته بود یا خودش بود یا یکی  

 دیگه.
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این یک هفته هم که فاطمه و کمیل آور شده بودند رو 

 سرمون که دیگه بیا و ببین.

 

 زنداداش -

 

 با صدای کمیل سرم را باال گرفتم: بله.

 

با خنده چشم و ابرویی آمد و اشاره به امیر علی که با کله 

 داخل لب تاپش رفته بود کرد گفت:

میگم این داداش بد عنق ما رو چطوری تحمل می کنی؟ مثل 

 برج زهرمار همش با کله تو لبتاپشه...
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ن معطلی چایی تا من لب باز کنم گویا امیرعلی آماده بود! بدو

نصفه نیمه اش را روی صورت کمیل پرت کرد و داد زد: 

 زهرمار خودتی و اون زن مغز فندقیت...

 

فاطمه بدو بدو از آشپزخانه بیرون آمد: داداش... چرا من و 

 باهاش جمع می بندی خوب...

 

کمیل همان طور که چایی روی صورتش را با دست پام می 

 ... بلوزم لکه شد.کرد داد زد: هی تو روحت امیر.

 

 امیر ریلکس گفت: بده زنت بشوره...
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 فاطمه غرید: داداش حرف تو دهنش نزار ها.... من نمی شورم.

 

امیر لب تاپش را بست و پا روی پا انداخت: پس تورو برای 

 چی گرفته...

 

فاطمه دست حسین را گرفت و بشقاب میوه اش را از روی 

 فتی.میز برداشت: شما زنداداش و چرا گر

 

 امیرعلی بی تفاوت گفت: زنداداشت فرق می کنه، تاج سر منه.

 

کمیل همان طور که دستمال کاغذی از قوطی اش بیرن می  

 کشید و صورتش را پاک می کرد گفت: زن زلیل بدبخت.
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فاطمه حسین را روی مبل نشاند و بشقاب میوه اش را 

ن مقابلش گذاشت و با داد سمت کمیل یورش برد: چیه تو ز

 زلیل نیستی.

 

مشتی که رو شکمش زد قهقه ی کمیل به هوا رفت و با داد 

 گفت زلیل چیه ما به شدیم رفتیم زمین.

ما می خندیدیم و امیرعلی با غرور به عشق خواهر و شوهر 

 خواهرش می نگریست و افتخار می کرد.

 

و کمیل باشد بدون اینکه حواس امیر به کلک های فاطمه 

تبسمی شیرین و رضایتمند از کمیل غرق فکر بود که کمیل و 

 فاطمه به بهانه ی دعوا پشت نباش چرخیدند
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 من دیدم کمیل خیلی حرفه ای لیوان آب روی میز را برداشت.

از پشت سر تا به خودم بجنبم و امیر را با خبر کنم با صدا 

 زدن من: امیر....

 ا روی سرش خالی کرد.کمیل نامردی نکرد و لیوان ر

 

 امیر مثل فشفشه از جا پرید و داد زد: هی تو روحت کمیل...

 

 کمیل تا امیر برگرده سمت اتاق ها دوید.

 

با خنده و خندیدن همیشه گذر زمان ها به سرعت نور می آیند 

و می روند تا بفهمیم سنی می گذرد و هر لحظه بزرگتر و 

 پیرتر و آخر سر فرسوده تر می شویم.
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آخرای هفت ماهگی ام بود و زیاد نمی توانستم خودم را تکان 

 بدهم.

به قول امیر که دلش می گفت فرزندم دختر بود و قرار شد 

 اسمش را زهرا بگذاریم.

 

با صدای جروبحث از کریدور راه دور رو برداشتم و صدای 

 سریال پایتختی پنج را قطع کردم. 

ها واضح تر به از مبل برخاستم و سمت در رفتم. صدای س

 گوشم خورد: اصال به شما چه...

 

از چشمی نگاهی به بیرون انداختم. سها و صدرا جلوی در 

 داشتند مشاجره می کردند! باز چی شده بود خدا می دانست.
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این دوتا ساییه هم و با تیر می زندند و هر چه قدر هم می 

 گفتیم کارساز نمی شد.

روی شانه هایم انداختم شنلم را از روی جالباسی برداشتم و 

 شالم را بسته در و باز کردم.

 سر هر دوتاشون سمت در برگشت.

 جلوی در ناامید از به راه آمدنشان پرسیدم باز چی شده؟

 

واستاده رو صورتم  سها مجال نداد: آقا شده مسئول اینجا..

 میگه برای چی هر ساعت خونه اینا پالسی...

 

 منظورش خانه ما بود.
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ب های در هم پر خشم غرید: خوب راست میگم صدرا با آ

 دیگه می خواب بدونم قصد و نیت چیه!

 

سها عصبی تر پایش را زمین کوبید: اصال به تو چه مگه وزیر 

 وکیل اینایی...

 

 صدرا کم نیاورد: بله اصال من همه کاره اینجام... 

 

حرفی بزند که سها با دست برو بابایی نثارش کرد و خواست 

 آقای لطفی از آسانسور خارج شد: اتفاقی افتاده.
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قبل این که کسی چیزی بگه گفتم: سالم آقای لطفی خسته 

 نباشی... نه مشکلی نیست اومدن مهمونی خونه ما...

 

سمت صدرا برگشتم: آقا صدرا بفرمایین االن امیرعلی هم می 

 رسه...

 

    

 

 

 ۱۲۳پارت#
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 سها انداخت و وارد خانه شد.صدرا نگاه چپ چپی به 

سها با خط و نشانی خواست سمت خانه خودش برود که با 

لبخند ظاهری به آقای لطفی که هنوز جلوی آسانسور ما رو 

 می پایید دستش را گرفتم.

 کجا سها جون خوب بیا تو بعدا میری میاری...

 

 حرفم را گرفت و کفش هایش را در آورد.

ش به تاسف، داخل آسانسور شد آقای لطفی با تکان دادن سر

 و پایین رفت.

 پوفی کشیدم و داخل شدم و در و بستم.

 

 آین چندمین بار صدرا و سها بود.
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سه بار به خاطر آسانسور باهم تو پیلوت مشاجره کرده بودند 

کدام که کی اول بره، کی دوم و نباید و مثل بچه ها هو هیچ

 .هم راضی نبودند با آن یکی آسانسور برودند

یه با تو پارکینگ که سها با ماشین من رفته بود و صدرا با 

ماشین خودش، موقع برگشتن و پارک کردن ماشین، سها آرام 

به ماشین صدرا زده بود و صدرا کل آپارتمان و رو سرش 

 گذاشته بود.

 

بود و به سرو صورت صدرا تو این شه ماه اخیر واقعا بهتر شده 

 و لباسهاش می رسید و سر کار می رفت

سها هم فروشنده یک مانتو فروشی شده بود و مجبور بود 

 مخارج زندگیش را بیاورد.
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 صدرا دستانش را پشتش قفل زده بود و قدم رو می رفت.

سها جلوی اپن روی صندلی نشسته پشت به سها زیر لب غر 

 می زد.

 

شم غرید: ببین زنداداش یا جای من چیزی نپرسیده صدرا پر خ

 اینجاست یا جای این دختره...

 

 سها باز همان سهای قبل شده بود زبون دراز و پرو.

از روی صندلی برخاست و انگشت اشاره اش را تهدید وار 

جلوی چشمان صدرا تکان داد: اوال دختره نه و سها خانم مگه 

 ه من...دوما تونی که باید بره شمایی ن ادب نداری...
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سها پوزخندی زد: چه خوش اشتها... ببین چطوری با تیپ پا از 

 زندگی داداشم می ندازمت بیرون.

 

سها با خط و نشانی سمت در روانه شد: شتر در خواب بیند 

 پنبه دانه ببینیم و طعریف کنیم...

 

 قبل خارج شدنش از در صدرا داد زد: شتر خودتی...

 

 ورد: اسب.. االغ...سها سرش را از الی در داخل آ

 

صدرا کبود شد و یورش فریاد نزده دختره ی زبان دراز در را 

 به هم کوبید و جیم زد.
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 خندم گرفته بود و به خاطر صدرا به زور مهارش کردم.

 

صدرا دستش را عصبی رو هوا تکان داد: میبینی... میبنی 

 زنداداش... دختره ی.....

 

ل موهایش گفت: من فحشش را خورد و با چنگ انداختن داخ

برم ببینم چیکار می تونم بکنم این دختره شرش و از سرمون 

 بکنه.

 

 دستش روی دستگیره نرفته گفتم: باهاش ازدواج کن.

 

 انگار برق هزار ولتی گرفتش.
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منم نمی دونم چرا  این حرف از زبون در رفت! اصال خودمم 

 از حرفی که زدم پشیمون شدم و لب گزیدم.

 چند دقیقه ای طول کشید تا به خودش بیاید و بیرون برود.

 نه حرفی زد نه برگشت و چیزی گفت.

 

 خودم لعنت کردم برا باز شدن دهان بی موقعم.

 

 با صدای تلفن به خودم آمدم و سمت بیسیم رفتم.

 امیرعلی بود: جانم.

 

 جانت سالمت... پسر بابا رو بیارم از خونه مامانت؟ -
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 بله بابای پسرم برو بیارش. لبخند ی زدم:

 

 بوسه از پشت تلفن برایم فرستاد و جواب گرفت.

 

شب در مورد اتفاقی که افتاد و حرفی که زده بودم به امیر 

. دلهره داشتم به خاطره حرفم که مواخذه ام می توضیح دادم

کند. اما خیلی صمیمانه از حرفم استقبال کرد و معتقد بود سها 

 .بختی برای هم میشنو صدرا یک زوج خوش

 

 

پشت سرش با این وزن سنگین داشتم این طرف و اون طرف 

می رفتم و سها هم با عجله و ناراحت وسایلش را جمع می 

 کرد.
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کمرم درد گرفت و روی بل نشستم و داد زدم: کجا می  

 خوای بری آخه مگه زده به سرت... اگه بری من دق می کنم 

 

 ز یادت میرم.پوزخندی زد: نترس خیلی زود ا

 

غریدم: اراجیف نگو... کجا رو داری بری می خوای به خاطر 

 یه لجبازی خودت و آواره کنی...

 

لباس هایش را بدون این که تا بزند داخل چمدان ریخت: 

لجبازی نیست دیگه خسته شدم. تو هم نگران نباش زیر 

 آسمون به این بزرگی یه جایی هم برای من پیدا میشه.
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گفتم تحریکش کنم الاقل این طوری از خر شیطون بیاد 

 پایین:

می خوای صدرا پشت سرش بخنده بگه ببین تونستم بیرونش 

 کنم.

 

 ریلکس گفت: بزار بخنده دلش باز بشه.

 

 داد زدم:  احمق نشو سها.... مگه همه چی بچه بازیه.

 

ساک کوچکی از کمدش بیرون کشید: تو خودت و ناراحت 

باید بره منم تا به امروز به زور موندم من که  نکن... رفتنی

 نمی تونم بقییه ی قصد اینجا رو بدم پس باید بی دردسر برم.
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نمی دانم چه اتفاقی افتاده بود که این قدر برای رفتن مصمم  

 کرده بود.

 حرف زدن را بی فایده دیدم و بلند شدم.

 

 به درک برو... منم دیگه چیزی نمی گم. -

 

 

ماس گرفتم تا خودش بیاید و ته توی قضیه را در با امیر ت

 بیاورد.
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امیرعلی  فهمیده همه زیر سر صدرا بوده و اون کاری کرده 

 صاحب آپارتمان پولش را از سها بخواد و سها از اینجا بره.

 

روبه روی هم نشسته بودیم و آن قدر امیرعلی صدرا را شسته 

 ش را نداشت.و رفته پهن کرده بود که روی باال گرفتن سر

کمی دل دل کردم و گفتم: آقا صدرا قلبش بشکنه و بره دیگه 

 رفته ها...

 

امیر بازم شروع کرد: لیاقت نداره که بزار دختره مثل ماه پاک 

 و معصوم بره دنبال خوشبختیش ایم که آدم نیست.
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که ازدواجی در کار قبال من برای امیرعلی ماجرای سها و این 

نبوده و هنوز دختر هست را تعریف کرده بودم و امیرعلی هم 

 چند هفته ی پیش برای صدرا توضیح داده بود.

مطمئن بودیم صدرا یه حسی به سها پیدا کرده و من یقین 

 داشتم سها احساسی به صدرا دارد.

برای همین پافشاری می کردیم تا دیر نشده به خودشان 

 بازی کار را خراب نکنند.بیایند با لج

بالخره صدرا با خشم ظاهری برخاست: بس کنین بابا مغزم و 

 خوردین 

 .. می رم میگم نرو! خوب شد؟

 

لبان امیر می خواست برای خنده کش بیاید که آبروی باال 

 انداختم تا نخندد.
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سریع سرش را پایین انداخت و با خوردن خندش گفت: خود 

 دانی.

 

 و لبان امیر برای خنده کش آمد. صدرا سمت در رفت

 چشمکی که برایم زد لب گزیدم تا نخندم و نخندد. 

اگر می خندیدیم صدرا خجالت می کشید یا اصال لج می کرد 

 و برمی گشت.

کامال که در بسته شد هر دو هم زمان غش کردیم. البته کمی 

 بی صدا تا صدایمان را نشنود.
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دخترک گلم پا به این  بالخره صدرا و سها ازدواج کردند و

دنیای، به قول بعضی ها دنیای پر از عشق و صفا به قول یک 

 دسته از آدم ها، دنیای پر از نیرنگ، پا گذاشت.

سها خانه ی صدرا طبقه ی پایین رفت و واحد روبه رویی هم 

 هنوز خالی ماند.

کمیل در شهر تبریز خانه ای دو طبقه خرید و پدر و مادرش را 

 بعد عروسی مفصل، فاطمه را به خانه اش برد. پیشش آورد و

امین نامزد کرد و کیانا با کلی دعوا ایران برگشت و همون 

 شب خانه شان رفتیم و قرار عروسی گذاشتیم.

 

 «پایان»                              

 

 


