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 عشق خالق بنام

 

 خالصه

 اما باهوش، و رکیز... جو انتقام و نترس ،یگستاخ از مملو اما آرام یدل.  دالرام

 .پروا یب

 اش نهیک یب و شاد دل ۹ ییبال ش،یریگ گروگان با سرمد، سرهنگ جسور دختر

 .کند یم لیتبد انتقام و غم به را دختر نیا یگستاخ و کند یم خاکستر را

 .کشد یم زبانه دلش در و شود یم آتش قاچاق، باند نیب  یخطا

 .کند یخنث اش درون عشق با تواند ینم یحت را گناهش

 

 مهار. بودم، دهید آموزش من فقط و فقط که یفن با را امانش یب یها ضربه��

 .... کردم

 

 

 یها نگاه ریز بستم، عهد خودم با دلم، در اما. بود ریسراز گردنم و سر از عرق

 .....بگذارم شینما به صد در صد را اش شکست همه
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 مچ و پا کیتکن چند با....ببازم بهش که ام نخورده دل و خون یسالگ شش از من

 .....کردم مهار را ضرباتش دست،

 

 نگه را خودش نشد موفق اما خورد، تلو تلو. دمیکوب اش نهیس تخت پا کف با 

 ....بود یکار تن به نت ی مبارزه قهیدق پنج و چهل بعد آخرم، ی ضربه....دارد

 

 نفس نفس که طور همان.....برداشتم قدم نگار طرف به تند ه،یبق سوت و قیتشو با

 را دستش ظاهر، حفظ یبرا لبخند با....کردم دراز سمتش به را دستم زدم یم

 فراموش تا ذهنم بر شد یمهر اش، نهیک پر لبخند و نگاه اما....گذاشت دستم داخل

 ...دیکش نشان و خط میبرا کشته کار مبارز نیا نکنم،

 

 ....کرد خواهم یتالف بد باش، خودت مراقب دالرام که فهماند و

 

 ....گرفتم نگار راز و رمز پر نگاه از را نگاهم ام، شانه سر یرو یدست نشستن با

 

 :گفت یبلند و رسا یصدا با جمع به رو یعیشف خانم

 من سال همه نیا یها زحمت اقعاو...شدند دانیم ی برنده دالرام هم نگار، هم   

 ...کردند جبران دادند، انجام که ییها کیتکن نیا با و

 

 ....شد دور جمع از و فشرد را یعیشف خانم دست پوزخند با نگار
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 کالس ی خاتمه جمع، به رو کف کی با....گذاشت هم یرو پلک یعیشف خانم

 .....کرد اعالم و امروز

 

 

 یعیشف خانم پشت و زدم چنگ سالن ی گوشه تمکین یرو از را کوچکم ی حوله

 ....دمیدو

 

 .....یمرب خانم  

 ....داد و جوابم ستهیا به ای برگرده که نیا بدون

 

 یبرا فقط و کیتکن اون من...یکرد یم استفاده فن اون از امروز دینبا دالرام  

 عاواق.... بودم داده آموزش بهت ها، بچه و سالن از خارج اونم ،یضرور مواقع

 ...یکرد ناراحتم

 

 .نداشت حضور یکس خوشبختانه....میدیرس انیمرب مخصوص اتاق به

 

 ...شد یچ دمینفهم... ام شرمنده عمه  

 ....برد باال سکوت عالمت به را دستش و برگشت سمتم به تند

 اش خورده گره یابروها و اش رنگ یقهوا ی شده درشت یها چشم از

 ....دمیترس

 ؟...!بود شتباها کارم قدر آن یعنی

 ....داد تکان صورتم یرو روبه وار دیتهد را اش اشاره انگشت
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 ...کی نیا... نزن صدا عمه و من نجایا... گفتم بار صد دالرام  

 یورزش سالن تو شد هم یطور هر یبود نداده قول بابات یجلو مگه"... دوما

 ...هان! ینکن یعمل و یگرفت ادی جا نیا از ریغ به که یکیتکن

 

 ....زد داد را آخرش هان

 

 

 

🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 ....نداشتم اشتباهم کار ی تبرعه یبرا یهیتوج چیه... بودم شرمنده

 ...خوام یم معذرت  

 ....خورد جا عمه آلودم بغض و مظلوم یصدا از

 

 بخشش طلب یکس از و بشم شرمنده کردم ینم یکار گاه چیه.... بود بارم نیاول

 ....کنم

 

 ....شدم ناراحت واقعا اشتباهم رکا از امروز یول

 

 ...داد الیخ آرامش بهم یکم عمه یصدا

 ....ادینم بهت اصال که نکن لوس و خودت   
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 ....رفت کمدش طرف به....دمشییپا یم داشتم یچشم ریز

 

 ....شد باز خنده به گوش بنا تا و اومد کش میها لب

 

 ...نشده تمام باهات کارم هنوز... شتوین ببند   

 

 ؟!دید کجا از پس منه به پشتش که هنوز....دمیکوب لبم یرو محکم دست با

 

 با هم باز که هست نهیآ روش روبه نمیبب تا دمیکش یم گردن گرانه جستجو داشتم

 ....خوردم جا لحنش

 

 ....نشه دردسر برات دختره نیا کن دعا برو فقط...نکش گردن زرافه مثل  

 

 ....انداختم باال شونه

 

 رونیب کشم یم گور تو از و آبادش و جد هفت...بکنه؟ یغلط چه خواد یم مثال  

 ...چشماش ی جلو ارمیم و

 

 ....صورتم رو دیکوب را اش شده مچاله ی حوله. دیچرخ سمتم به خشم از

 

 یاپسر مثل نگفتم بار هزار مگه... زدنه حرف طرز چه نیا... تتیترب به حاشا   

 ...نزن حرف یدونیم چال و الت
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 ....کردم آماده فرار یبرا را خودم و انداختم باال هشان

 :گفتم در ی رهیدستگ یرو دستم

 بهت هم شدن یعصبان عشقم...بدم قورت و تیگریج یها لب اون من آخ  

 ...ادهایم

 ....میرفت که برو د و کردم باز و در

 

 ....کرد برخورد در با در، بستن موقع که کرد پرت یچ دونم ینم

 

 .رفتم کن رخت طرف به

 .نگار جز به بودند، رفتن آماده ها بچه ی همه

 زپرت یها لب اون دیشا تا دیآفر یم نگار و نقش صورتش یرو نهیآ یجلو داشت

 .....ارهیب در و مردم چشم شتریب بشقابش، ی اندازه ی شده

 

 تمبرداش مانتو....گشودم را ام یفلز کوچک کمد در و انداختم دیکل بهش توجه یب

 ...رفتم کن رخت ی گوشه ردهپ پشت و

 ....کردم عوض شلوار و مانتو با و رنگم اهیس یورزش لباس

 یتالف منتظر: بود نوشته کمدم یرو رنگش قرمز رژ با نگار برگشتم یوقت

 ....باش

 

 .زدم یدار صدا پوزخند

 ....هستم نبرد کی منتظر شهیهم من اما... خانم نگار رژت فیح
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 یرو رو شالم که طور همان. دوشم رو انداختم و دمیکش و میورزش ساک ـپیز

 ....شدم خارج باشگاه از کردم یم مرتب میموها

 

 ....کرد یم کار نیوکوشیک یدبستان دختران با دوم میتا ما، بعد عمه

 .بودم نیکوش ویک عاشق ریبخ ادشی

 ....دهم یم ادامه یا حرفه طور به را یشخص دفاع ساله چند اما

 ....ادیم حساب به من یناتن عمه نیریش عمه

 

 

 هب بزرگم مادر بزرگم، پدر مرگ بعد....ادیم حساب به من یناتن عمه نیریش عمه

 اش ثمره و کند یم فراش دیتجد دوباره عموم، و بابا کوچک، فرزند دو خاطر

 ....شود یم نمیریش عمه

 

 دزو خاطر به روز هر....باال دمیپر و زدم و رنگم ییآلبالو شورلت یمرکز قفل

 و شدم یتجار مجتمع کنار ی محله داخل...زدم یم انبریم خونه، به دنیرس

 ....کوچه داخل دیچیپ عقب عقب پژو کی من، با زمان هم....دمیچیپ

 پژو نیماش با یبد یصدا با نمیماش و بود شده رید اما. گذاشتم ترمز یرو پا 

 .....کرد برخورد

 

 انعکاس ها نیماش ناهنجار یصدا....بود ادیز سرعتم محله، بودن خلوت علت به

 ....کرد جادیا محله آرام یفضا یتو یبد
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 لواص درک به نمینازن ی یشانیپ وگرنه... بودم بسته بند کمر امروز خدا شکر

 ....شد یم

 

 ریپ ناکرده ییخدا نمیبب کردم قرض چشم تا چند شد، باز که راننده سمت در

 ....ست معرکه پس کالهم که نباشه یخرفت

 

 ارجخ نیماش از هم و لشش تنه کم کم...جوانه بود معلوم بلندش و دهیکش یپا از هن

 ...کرد

 ...ست قلوه و جگر ستین پسر... مقدس میمر ای... اوه اوه

 

 پر یموها با شیر ته....ماند باز میها چشم یجا به دهنم!!!برگشت یوقت گهید

 ....بودند یا قلوه عجب... نگو و هاش لب رنگش، اهیس پشت

 

 ....بشه صاحبش مار زهر... ها لب نیا هم و پسر 

 

 غش االن من وگرنه. بود پنهان بزرگش گرد یآفتاب نکیع ریز شیها چشم

 .شد یم یحتم وضعفم

 کرد داغونش به در نیماش یوارس به شروع پسره

 ....کردم یم زیآنال و خودش منم  

 

 شماره کی یدمر یم آخه....بخوره جر تنش تو بود مونده کم اسپرتش کت

 هل له خودت دنبال را مرده ننه یدخترها نیا یخواست یم مثال ای! یبخر بزرگتر

 ... یبخند ششونیر به و یبکش کنان



 

 

 نفوذی

 ماریا
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 یم لیتحل و هیتجز و کتش بودن تنگ و کیکوچ علت م،ینخود مغز یتو داشتم

 .دمیپر جا از شه،یش به محکم ی ضربه چند با که کردم،

 !...رو ها چشم یوا

 

... بشه یچ مثال یداد نهیبوز نیا به جا کی ، ییبایز و ابهت همه نیا ایخدا

 ... م؟ینداشت گناه من، مثل یا بسته گوش و چشم یدخترا

 

 میابروها نیب گره ناخوداگاه اش، دهیتن هم به و اهیس یابروها و محکم ی ضربه با

 .افتاد

 ور دور رم،یبم تبرا ستمین اوناش از من...گرفت لیتحو و خودش چه... بابا نه

 ...واسم ندار

 باهاش محکم که کردم باز یطور خباثت از و در و فشردم و بند کمر قفل

 ....رفت عقب عقب و کرد برخورد

 ....شم یم له خودم وگرنه رم،یبگ گارد زود بود کرده ثابت بهم تجربه

 ...؟یهست طلبکارم یکرد الش و آش و نمینازن نیماش و یاومد خالف هیچ  

 ...سوزاند را آبادم ناکجا تا نشست شیها لب یرو که یندپوزخ

 .یا بچه یلیخ یعنی  

 ....بخوره و خوشگلت یلبها اون شور مرده یاله

 

 ...دارم عجله من بکش، و ات ابوقراضه نیا... محترم مثال یآقا ببن  
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 بشیج از و لشیموبا نم،یماش کاپوت به هیتک من، کردن ولز و جلز به اعتنا یب

 ....کرد خارج

 ....کرد یم خبر سیپل داشت صد در صد

 ...و من ریبگ جونم خدا... ییصدا چه یوا

 ...یا عقده ب،یترک بد یبریاک

 یها چشم با....  رفت در دستش از کالمش ی نقطه که گفتم بلند قصد از و نیا

 ....کرد نگاه من به اش دهیورقلمب

  

 ....دمیکوب بهم محکم و در .شدم نمیماش سوار و کردم نازک شیبرا یچشم پشت

 

 ....دیکش طول ساعت مین ادیب سیپل تا

 ....یستین آدم که ات ننه سر فرق بخوره بودنت جنتلمن اون آخ

 . شد یم یچ یآورد یم در یباز جنتلمن یکم فقط ،یکم اگه

 دییبفرما شرمنده....شد من ریتقص... بایز اریبس و محترم خانم یگفت یم

 ....کنم پرداخت شه یم چند خصارتتون

 

 بودم مقصر منم.... کنمیم خواهش....ستین الزم نه بگم، غمزه نازو با منم

 .... رمیبگ ترمز عیسر نتونستم بود ادیز سرعتم...

 

 .....بشم اعالم مقصر ،من یعالف ساعت هیبعد االن که نه
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 که هم بدبختم نیماش...بشم  اعالم مقصر من ،یعالف ساعت کی بعد االن که نه

 ...کارش یپ رفت شد یاوراق

 

 زدنت دید دست از بدبخت یدخترا و چرخ شش ریز یبر زنم یم چشمت االن

 ...بشن راحت

 

 ...رونیب دمیپر نیماش از تند سیپل نیماش دنیرس با

 ....ستادیا راست کند نیماش از و اش هیتک هم نهیبوز

 ... بشه ادهیپ نشیماش از مأمور چاره یب ندادم فرصت

 

 دیچیپ راهنما بدون. مقصره آقا نیا بگم االن از من دینیبب...دینباش خسته سالم  

 ...جلوم

 

 : گفت و خورد را اش خنده بدبخت مأمور

 ...هیچ به یچ نمیبب شم ادهیپ الاقل کنار دیبر لطفا خانم  

 

 ...ادافت شازده یور کی لبخند به چشمم که گرفتم فاصله نیماش در از زده خجالت

 جور همان که فرمش خوش یها لب یرو بکوبم چنان پا کف با تخواس یم دلم

 ...بمونه یور کی

 

 ....گرفتم دارش یمعن و ممتدد نگاه از نگاه کالفه لم،یموبا زنگ یصدا با
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 ...جان مامان بله  

 ؟یکرد رید چرا دالرام؟ ییکجا  

 

 ...بردم تر باال یکم و  صدام قصد، از

 

 جهت به روش پرست، آفتاب کی که اومدم یم داشتم. نباش نگران جان مامان  

 ....کردم تصادف و نمیماش یجلو دیچیپ بود، آفتاب مخالف

 

 .زد غیج مامان

 ...شده یچ نمیبب بزن حرف درست... دالرام ینش الل یا  

 شیآت که بود اون قبل قهیدق چند برعکس بار نیا...کردم یم نگاهش یچشم ریز

 ...دادم یم لشیتحو کوندژ پوزخند که بودم من و گرفت یم

 

 ...دیخند یم زیر زیر نوشت یم داشت که یسرباز

 ....گرفتم فاصله یقدم چند مامان، ادیفر یصدا با

 

 و خوشگلت یصدا یخوا یم نجاستیا نامحرم یکن یم دادیب و داد چرا مامان  

 ... یبد نشون بهشون

 ...دمیکنارکش گوشم از و یگوش غش،یج با بار نیا

 ...کنم کاریچ باهات دونم یم... یایم که ونهخ دالرام  

 .کرد قطع و گفت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ... رفتم افسر سمت و انداختم بمیج داخل را یگوش

 : گفتم افسر به رو اون به ینگاه مین کی یحت بدون

 برم؟ توانم یم من شد؟ تمام  

 یم لیتحو و دییایم خسارت پرداخت بعد و مونه یم ما شیپ شما مدارک خانم  

 ...دیریگ

 .اجازه با پس  

 ...رفت نشیماش طرف سرباز

 شکنار از گاز پر چنان یشوم تین با...شدم سوار دادم لیتحو پسره به یخند کج

 مه خودش االن دیکش ینم کنار و داد ینم نشان العمل عکس عیسر اگه که شدم رد

 ....بود شده یاوراق اش، قراضه ابو نیماش مثل

 

 خانه به آژانس با و رساندم گاه ریعمت به و نیماش برم خانه نکهیا قبل

 اهر زودتر و من نیماش کار کردم دیتاک کیمکان شاگرد به بار چند...برگشتم

 ...نیبنداز

 

 و در ییصدا چیه بدون اطیاحت با و آرام یلیخ...داخل رفتم و انداختم دیکل

 رهیدستگ یرو دستم...گذشتم درخت و دار از پر و بزرگ اطیح از آهسته...بستم

 تا فشردم یم دندان ریز را مینییپا لبم....دمیکش نییپا اطیاحت با یلیخ و کردم فتچ

 داخل زمان هم رهیدستگ که بودم نداده هول و در هنوز....ادین در کمیج هم خودم

 ...شد دهیکش دستم

 ....مامان شکم تو رفتم صورت با

 .گذاشتم دستش یرو و دستم....چوندیپ و گرفت و گوشم مامان

 ....کردم غلط... یوا... گوشم یا یا  

 ...هان... بزن حرف درست ابانیخ و کوچه تو نگفتم بهت من مگه  
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 ..کن ولم آرمان مرگ کردم غلط مامان  

 ...کرد رها و دستش زود

 ...کنه یم باز کارم از گره قدر چه آرمان جون به خوردن قسم که آخ

 ....دادم ماساژ و گوشم

 مقصر امروز من دونت هی یکی جان به...بشه خشمت اون یفدا دردونت مامان  

 ...نبودم

 

 ...گذاشتم فرار به پا که آورد در شیپا از را اش یفرش رو

 

 ...یربزا رونیب و پات گذاشتم اگه یشد سر خود یلیخ... ادیب بابات بزار دالرام  

 

 .رفتم باال بدو یکی را ها پله

 ..کن خشکش و تر و برس ونتد ناز به شما... منه طرف که بابام... بگو  

 

 ...دنیلرز ها شهیش غشیج از بار نیا

 ....دالرامممممم  

 

 .چرخوندم بار چند و در قفل و اتاقم دمیپر

 و لوس بس از پسر، تنها و ارشد فرزند آقا چون. آرمان طرفداره شهیهم مامان

 بچه  آرمان که کنم کار یچ من...عاشقشه مامان کنه، گوش حرف و آرام یلیخ

 ....منه عاشق بابام جاش به... میطور نیا منم کنم کاریچ...ست ننه

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...حمام دمیپر ها لباس همان با. اتاق ی گوشه انداختم و ام کوله

 .دمیکش دراز وان داخل یساعت کی

 رنگم دیسف یوارید کمد از....گرفتم دوش و شدم بلند کردم در یخستگ خوب یوقت

 .دمیکش رونیب و ام یرتصو یگلها با رنگ زرد شلوارک تاپ

 با و بلندم و رنگ ییخرما یموها خوب ستادم،یا نهیآ یجلو لباس دنیپوش بعد

 حوصله...نبود ساز کار کردنشون خشک یبرا حوله تنها اما....کردم خشک حوله

 ....بستم و کردم جمع سرم یباال....نداشتم هم سشوار ی

 

 را میابروها ریز شهیهم...دشدن تر دهیکش شتریب ام دهیکش روشن سبز یها چشم

 که مه میها لب... صورتم با متناسب ی ینیب....بایز و دخترانه داشتم یم بر خودم

 ...نداشتند پروتز به اجیاحت برم، خدا عظمت قربون

 

 رد قفل تند....شد تازه روحم. زد یم میصدا ها پله یرو از که بابا بلند یصدا با

 تا دو یکی نییپا تا و چیپ مار یها پله...دمکر پرواز طرفش به و گشودم و اتاقم

 ...کردم

 

 .خانه بزرگ سیرئ و سلطان به سالم  

 

 نداخت،ا خط اش یشانیپ یرو یفیظر اخم کرد محفوظ نقابش پشت را لبخندش بابا

 : گفت لباس کردن عوض بدون پا، سر طور همان....مامان خاطر به اونم

 ...دهش یعاص دستت از من زن که یداد آب به یگل چه باز گرفته، بال نمیبب ایب  

 

 صورتم سرو و بغلش رفتم ها نیپرش گربه مثل.  کردم زونیآو و ام لوچه و لب

 ....دمیمال اش نهیس به را



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 هک نیا یجا به. کردم تصادف ابانیخ...شه ینم اخت من با شما زن نیا ییبابا  

 :کردم دیتقل و مامان یصدا...بگه منم به دردونش اون مثل

 یمو تار کی یفدا.. ؟یدینترس نشده؟ تیطور... شده یچ... بگردم دورت یاله  

 ...دتیگند

 ...چونهیپ یم و گوشم حرفا نیا یجا به اما

 

 ...آورد هجوم طرفم به آشپزخانه از دست به ریکفگ مامان

 .گرفتم سنگر بابا پشت غیج با

   

 ...رو و چشم یب ی دختره... یاریم در من یادا حاال

 ...کرد مداخله خنده با اباب

 ....کنه یم یشوخ دخترم خوب... یدار کارشیچ.. کن بس خانم  

 ...کرد یخال بابا سر و حرصش مامان

 یاپسر مثل... شده خودسر که یداد بال پرو بهش تو... گهید توئه ریتقص همش  

 ...زنه یم حرف سرپا یب و الت

 آشپزخانه به مامان که دکر کاریچ ای رفت ابرو و چشم بهش بابا دونم ینم

 .برگشت

 ....دیچرخ سمتم به بابا

 

 ....دیچرخ سمتم به بابا

 ...ها یکن یم تشیاذ یلیخ دالرام  

 ....بود زیآم هشدار تحکمش پر لحن نیا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ....نداشت حرف میینما مظلوم منم یول

 فقط یانگار... داره جنگ سر باهام شهیهم... نداره دوست منو مامان...بابا  

 ...یراه سر هم من اشه بچه نآرما

 : گفت یآرام یصدا با و دیکش و لپم بابا

 ...باش دیجد ی نقشه و طرح فکر افتاده، ُمد از گهید هات نقشه نیا  

 ....گذاشت شیها لب یرو س،یه عالمت به و انگشتش که دمیچسب و گرنش دمیپر

 ....برد باال را شیصدا بعد

 فقط گه،ید بار کی اگه...رونیب یببر نیاشم یندار حق بعد به نیا از دالرام  

 ...تو و دونم یم من کرد، تیشکا ازت مامانت گهید بار کی

 ....دمیبوس و ششیر پر و تپل گونه و زدم یچشمک براش

 ...زود... کن یخواه عذر مامانت از برو هم االن  

 

 ....دمیکوب نیزم یرو پا و بردم گاهم جیگ یرو دست تند

 ....سرهنگ جناب امر اطاعت  

 ....تگرف شیپ در را اتاقش راه و داد تکان نیطرف به و سرش خنده با بار چند بابا

 

 از....کردیم جمع داشت مثال....دیکوب یم هم به را ها ظرف حوصله یب مامان

 ...زدم حلقه کشیبار کمر دور دست و شدم کینزد سر پشت

 

 سرت دور و بشم هپروان بار هزاران... بگردم دورت من... گلم مامان  

 ؟!یریدلگ من از...بچرخم

 ....کوفت دستم یرو آرام



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...من به نچسب عنکبونت مثل بارگفتم صد... نمیبب کن باز  

 ...دادم فشارش خودم به تر سفت و محکم

 ....مرگ مامان  

 یم ازب کرد فکر چارهیب...گذاشتم فرار به پا و کردم رها را دستانم زد که یغیج با

 ....گرفتم سنگر یغذاخور زیم پشت....بکشم وسط آرمانو جان خواهم

 ....ندارم ات کرده زیعز با یکار خودم جان به  

 آرمان که بود طرفم به پرتاپ ی آماده و گرفت باال را دستش داخل قاشق مامان

 ...شد آشپزخانه داخل

 ؟!مامان شده یزیچ  

 ...بردم هجوم آرمان طرف به کند باز لب از لب مامان که نیا قبل

 خوادیم دلش امروز فراِقت از مامان که ایب... مامان پسر گل... کرده زیعز  

 ...بکنه من سر از پوست

 ...کرد حلقه گردنم دور را شیبازو خنده با آرمان

 ؟یکرد یکفر چرا و من مامان... جغله  

 ...آورد گردنم به یکوچک فشار که زدم شیپهلو به یمشت

 ...شکست گردنم انآرم دستت بشکنه آخ آخ  

 ...ختیر بهم را میموها اش گهید دست با

 سه؟یخ موهات که هم باز زشت اردک بچه  

 ...گذاشتم عقب یقدم...کرد ولم و آمد در آخش که شکمش رو زدم آرنج با بار نیا

 ...آوردم در زبان شدنش تر یجر یبرا

 ...ربخوریش کمی برو الیل مامان یمگول گوگول  

 ...گذاشتم فرار به پا کنه حمله خواست



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ....داد یم را نماز وقت از خبر بابا اکبر و هللا بلند یصدا

 چادر و گرفتم وضو تند...بود هم آرمان دست از شدن میج یبرا موقع نیبهتر

 با و بستم قامت...دمیکش رونیب دراور زیم یکشو از سجاده، با همراه نمازم دیسف

 بودم معتقد شهیهم....کردم پرواز خدا هب کینزد ها آسمان اوج به الیخ آرامش

 هشکران و عظمت به تا....یبرس وجد به تا یکن پرواز شیسو به دیبا نماز موقع

  بعداز عالم، معبود از...دعاگشودم به دست ات،یآ خواندن بعد....یببر یپ شیها

 شکر بود فرموده عطا میبرا که یزانیعز خاطر به ت،یامن و آرامش طلب

 ....دادم قرار اش یقبل یجا سر چادر همراه و زدم تا رو ام هسجاد....گفتم

 

 یراحت مبل یرو...نبود یکس از یخبر...شدم ییرایپذ داخل نیپاورچ نیپاوچ

 یغیج چنان...گرفت را میپا مچ یدست مبل ریز از...دادم لم ییرایپذ نییپا قسمت

 ....نیبب و ایب که زدم یم معلق هوا یرو و دمیکش

 ...ها پله نییپا سیسرو از مامان رون،یب دیپر کارش اتاق از بابا

 ....بود کرده غش و بود افتاده شکم رو هم آرمان

 ....کردم جمع و پروند یم جفتک یالک یالک که ییپا و دست و آمدم خودم به

 نهفته دلم در یبیعج وحشت کی شهیهم چرا دونم ینم... دمیترس واقعا اما

 :گفت که بابا شیپ روز چند یها حرف از هم دیشا...بود

 همه که آمده شیپ یتیموقع... باش اطرافت دور و خودت مراقب شتریب دالرام   

 ....میباش مراقب دیبا خانواده ی

 ....افتادم نیزم یرو و زدم غش به خودمو آرمان یکن کم رو یبرا اما

 .رسوند بهم خودشو ادیفر با مامان

 ....زهرا ی فاطمه ای  

 ...ودب رفته قند آب یبرا کنم فکر...آشپزخانه دی،پر خودش به نینفر با هم آرمان



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 دیفهم حتما... نشد خارج ازش ییصدا چیه بود ها حرف نیا از تر زیت بابا اما

 ...ست نقشه کی کارم

 ....زد ام گونه یرو یلیس آرام آرام و دیکش بغل را سرم مامان

 ...زمیعز... دخترم... دالرام دالرام  

 ...بکشه و نازم مامان و افتم یب دراز به دراز یطور نیا شب تا تخواس یم دلم

 ...زد زانو ما کنار آرمان

 ...بهش بدم قند آب کن صبر مامان  

 ....بشه شیطور اگه... بود یا مسخره یشوخ چه نیا... ینش لیذل آرمان  

 ...کردند یم آب شکر و قند لویک لویک دلم تو

 ...شه یم یطور نیا دونستم یم چه من نبود وترس قدر نیا که دالرام مامان  

 ...حلقم تو کرد یخال و گرفت لبانم یجلو و قند آب آرمان

 یرو شد خم آرمان تا...ندادم قورت و داشتم نگه دهانم داخل رو وانیل اتیمحتو

 ...زد صدام واشی و صورتم

 خودش به تا...کردم پخش صورتش یرو را دهانم داخل قند آب ی همه یپوف با

 ینم یتالف تا اما...کردم فرار و برخاستم جهش کی با هیچ به یچ بفهمه و بجنبه

 ینم بر دست کرد

 ...کرد دنبالم...داشت

 طرفم به و برداشت و آب شلنگ انصاف یب که دمیچرخ توت شاه درخت دور

 ...دمیپر نییپا باال و زدم غیج...گرفت

 ...کن بس گوتان اوران نامرد... یآ  

 شبد و متنفره پستونک و ریش لفظ از قدر چه دونستم یم....انگار هن انگار اما

 یم جان نوش و آورد یم در رو گرمیج دیرس یم بهم دستش اگه...ادیم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 مشت با....کردم چفت پشت از را اش یآهن قفل... انداختم یانبار به خودمو...کرد

 ....در جان به افتاد

 ... رونیب ایب یدار جرأت اگه دالرام  

 :زدم ادیفر

 ... خوردم خر مغز مگه  

 ....آمد مامان یصدا

 ...شه آدم و بمونه اونجا ر بزا نده حرص و خودت بگرم دورت آرمان  

 

🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 ...دیکوب در به محکم پا با آرمان

 !!!رونیب یایم که بالخره  

 ...یزک بود گفته نیقزو یپا سنگ به که نبود رو منم یرو

 رشیش... فدات به خاله...نده حرص و مامانت... خاله برو... مامان آرمان  

 ...ها شه یم خشک

 

 ...کرد یم پاره را اش حنجره داشت آرمان ، الیواو گهید

 ...کنم آدم رو مرده لیذل نیا دیبا من... کن ولم مامان  

 ...شد کینزد بزرگ، سرگرد آقا من، یناج یصدا

 

 تو نداره، گله داره عوض یچ هر  خوب ،یکش یم شونه و شاخ چرا پسر هیچ  

 ...کرد یتالف دالرام و یکرد شروع



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 :گفت آرمان

 ...دختره مثال... نیکرد پروش شما بابا  

 : گفت بابا

 ...هیلنگر خودش یبرا دخترم... چشه مگه  

 ...شد دور نق نق با آرمان

 ...دم یم حیتوض یکن جمعش ینتونست که فردا پس فردا بزار اره  

 ...دادم صیشد،تشخ یم دهیشن کمتر و کم رفته رفته که ییصدا از و نیا

 ُنُنر و لوس بس از...کرد یم ختم دعوا به را یشوخ شهیهم تیخاص یب آرمان

 ...داشت فیتشر

 باز یتق یصدا با در دمیکش را در قفل...باباست دمیفهم آرام ی ضربه چند با

 ...دمیترس بابا ی شده گره یابروها از اما...شد

 ...ردیبگ دردم که محکم قدر آن نه...چاندیپ و رفتگ را گوشم

 ؟!نکن استفاده سوء نشو پرو ادیز تمیحما از نگفتم مگه  

 یلوج یکم نگفتم... ما؟ یجلو اونم نکن، یشوخ داداشت غرور با نگفتم بار صد  

 ..بزار؟ داداشت سر به سر کم... ریبگ و مارت مثل زبان اون

 

 .گذاشتم اش دست یرو را دستم ،یوا یوا و آخ آخ با

 ...شه ینم تکرار گهید کردم غلط یوا  

 ...کرد ول را اش دست متعجب

 !...یکن یم پا به شر دمینکش که هنوز  

 ...دمیچسب را گرنش و دمیپر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 تحمل که من کوچک و نرم گوش بشم، زمختت یها دست اون قربون من آخ  

 ... نداره رو شما یها دست

 ...دیکش و رفتگ را ام ینیب انگشت دو با

 ...فیلط و نرم شما یها گوش و زمخته من یها دست حاال  

 جدا ازش خنده با...دیکش عقب را اش دست تند و دیفهم که کنم نیف محکم خواستم

 ...شدم

 ...نداره حرف تیپروئ واقعا دالرام  

 ...گذاشتم یافسر احترام

 ...سرهنگ جناب مییشما ی پروده دست  

 ...زدم میج یکوتاه غیج با د،ریبگ را گوشم خواست

 ...کند دنبالم که نبود آرمان مثل بابا

 ...شدم ییرایپذ وارد نیپاورچ نیچ پاور کرده تازه ینفس یورود در کنار

 .دیرس یم گوش به آشپزخانه از مامان و آرمان یصدا

 ...کرد یم مواخذه و مامان ،یبلند نسبتا   یصدا با آرمان

 یکس هر که دیکن یم رفتار من با یطور... تشماس ریتقص همش من مامان  

 ستیب گهید من... دیکن یم صحبت ساله پنج ی بچه کی با کنه یم فکر بشنوه

 ...سالمه وشش

 ...دمیکش سرک خانه آشپز داخل واشی

 رژه روش روبه هم مامان و کرد یم موعظه نشسته، یغذاخور زیم پشت آرمان

 ... رفت یم

 قرار تشر و توپ مورد را مامان من، یها یشوخ خاطر به چرا که آرمان لج از

 :گفتم یبلند یصدا با دل ته از و بردم داخل شتریب یکم را سرم داده،

 ...پخخخخخخخ  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...گذاشت قلبش یرو دست و دیکش یا خفه غیج ترس از مامان

 آرمان تا...شد واژگون یبد یصدا با یصندل که دیپر شیجا از یطور هم آرمان

 ...خورد سر پله ی لبه از ده،ینرس پله به میپا پله، نیآخر...رفتم در دیایب خودش به

 یبلند یصدا با ام فاتحه االن بودم، نداده ریگ نرده به را دستم لحظه نیآخر اگر

 ...بود کرده پر را فلک گوش ما، بزرگ ی خانه در

 را یفان دار و شد یمغز ی ضربه پله، از سقوط اثر بر سرمد، دالرام ناکام جوان

 ...گفت وداع

 ...دمیچرخ عقب به آرمان ادیفر با

 ...کشمت یم دالرام  

 ...گرفت را دستش مچ بابا پله نیاول یرو قدم

 ...ارمیب عقل به نویا من بزار... داده دست از و عقلش... هیراون دختر نیا بابا  

 قهقه صدا یب و نیزم یرو شدم ولو...کردم قفل هم و در و اتاقم داخل دمیپر

 ...دمز

 ... کردم خوب خان آرمان جونت نوش... دیترس یآ  

 عوض رنگم قرمز یراحت یها لباس با را سمیخ یها لباس دن،یخند یکل بعد

 ...دمیخز پتو ریز  کرده،

 

 به سر داد یم یفیک چه که یآ خواهد، یم دانشگاه و درس دلم قدر چه که یوا

 د،رس یم انیپا به مزخرف تالیتعط نیا یک...گذاشتن انیدانشجو و ها استاد سر

 ...عالمه خدا

 ....ربود را چشمانم خواب دینکش هیثان به

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یها پلک زور به رفت، یم رو قدم اعصابم یرو که یپ در یپ تق تق یصدا با

 با زمان هم در یصدا دادم، بدنم به یقوس و کش...گشودم را ام دهیچسب هم به

 ...برخاست قبل از تر بلند مامان یصدا

 ...دالرام... الرامد   

 کرخت بدنم اد،یز جوش و جنب از...زدم کنار میرو از را پتو و دمیکش یا ازهیخم

 هب را میعروسک یها یفرش رو آمده، نییپا تخت از اریاخت یب و سست...بود شده

 یها چشم...چرخاندم را در قفل...برداشتم قدم در طرف به و کردم میپا زور

 !افتی نتقالا تعجب به ینگران از مامان

 ...؟!یبود دهیخواب

 ... کردم باز هوا رو غار مثل یبعد ی ازهیخم یبرا را دهانم و دادم تکان یسر

 ...ماند مهین نصفه اش، حرف با ام ازهیخم اما

 یم ازهیخم مدام یآب سگ مثل تو وقت اون... تیمأمور رهیم داره بابات  

 !...یکش

 ...رفت ادمی ازهیخم و دیپر خوابم

 ...تیمأمور هم باز  

 .شد دیناپد دمید از ها پله چیپ در مامان

 یط نییپا طرف به را ها پله یکی یکی بد، خبر نیا از خورده سر و مغموم

 ...کردم

 اصال...بود اش بدرقه ی آماده در یجلو دست به قرآن مامان.. آماده و حاضر بابا

 ...نبودم بلد یباز لوس و ختنیر اشک

 هب ،یورزش یها کالس در یسینو نام موقع ،یسالگ هفت در را یدخترانگ لطافت

 مبادا ات بستم محکم و سفت را درش و کوزه داخل گذاشتم و دمیبوس بابا، حتینص

 ...بدهد دستم کار بودنم، دلرحم و بودنم فیلط



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 لحن و بود شدنم کینزد منتظر مهربانش یها چشم...برداشتم قدم بابا طرف به

 ای بدهد جامعه لیتحو یزن ریش توانسته بفهمد خودش، ولق به تا.... ام یخداحافظ

 نه؟

 هب و بودن سیپل و یافسر کالس کنم، لیتحص ترک خواد یم دلم کم کم بابا  

 ...کنم واصل درک

 

 ...داشت فرق اش ساله نیچند ی ها خنده تمام با اش خنده

 ...؟!یخداحافظ ای برگشت!...یدواریام!... محبت

 ام مضطرب اش پدرانه دار یمعن لبخند...بود مجهول میبرا اش مفهوم و یمعن

 از...شدم رها اش پدرانه آغوش در و گرفتم کردن کنکاش از چشم... ساخت

  دمییبو را اش پدرانه عطر وجودم اعماق

 ...کاشت محبت جنس از یا بوسه میموها یرو

 

 زبانش به ،یافسر و درس از ،یریگ کنار از حرف من جسور دختر وقت چیه  

 ... دارم مانیا تو به من... ارهی ینم

 ...کند دشیام نا بودنم فیضع دینبا. آمد یم در اشکم داشت گهید

 حرکت نیا عاشق...گذاشتم یافسر احترام غرور، و نانیاطم با و شدم جدا ازش

 ...زدند یم ادیفر را یفروش فخر اش، پدرانه یها چشم و است من یافسر

 ...شد خارج پزخانهآش از دست به آب ی کاسه آرمان

 ...بود گفتن من از... نیند رو ادیز پرو نیا به بابا،  

 

 نهاده دلم ی گوشه را ام یناراحت اش، نگران ذهن کردن منحرف و بابا خاطر به

 ...کردم اش بدرقه خنده، و یشوخ با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کردم نازک شیبرا یچشم پشت

 ...ینسوز  

 کردن پنهان یبرا اش لبخند ندچ هر...گذاشت آرمان ی شانه سر یرو دست بابا

 نیا با را اش خانواده دل خواست، یم دلش هم باز اما بود، ناموثر بشیغر نگاه

 ...نسازد نگران شیها کردن حاصل نانیاطم

 ...ینکن تیاذ و من وروجک نیا... دکتر جناب باش خواهرت و مادر مراقب  

 . ..یپناه سر و بود یوهک پشتم شیها تیاذ تمام از دور به که زدم زل یبرادر به

 از اما... اوردیب بار به دکتر و برسد شیآرزو به آرمان قیطر از توانست مامان

 ...کردم انتخاب را بابا راه من..امدین بر من پس

 : گفت آرمان

 ...ندارم باهاش یکار که من... نزاره سرم به سر گرفته بال نیا  

 

 : گفت و زد بوسه آرمان پهن ی یشانیپ به بابا

 ...باش مواظبشون امانتن، تو دست نایا کنم یم دیتأک هم باز  

 ینیب ،رهیت یا قهوه ابرو چشم و برنزه یپوست... دارد شباهت بابا به شتریب آرمان

 : گفت ،آرمانیگوشت یها لب و یاستخوان

 ...دیبرس تتونیمأمور به راحت الیخ با شما...سرهنگ جناب دیرینگ سخت  

 که یبغض... بود بغضش نشکستن خاطر به فقط مامان، گر نظاره و سکوت لیدل

 با اما و شد یم نفسش راه سد زش،یعز همسر شدن دور هر با ازدواج، موقع از

 ...شد یم کردنش باز سر و آمدن باال مانع بودنش، محکم

 را بودن محکم و بودن یقو... رفت ینم انتظار نیا از دور به سرهنگ همسر از

 ...بود کرده زنان ریش نیا نوشت یشانیپ ییباال اون فقط

 :گرفت بابا سر یباال را قرآن و شد طاق طاقتش کنم فکر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دینباش ما نگران... پناهت و پشت خدا و بر  

 بلد یکار دن،یبخش نانیاطم و گذاشتن هم یرو پلک جز دالور، همسر نیا

 ...زد نقرآ یرو یا بوسه سر آخر و شد رد قرآن ریز از بار باباسه...نبود

 ...نگهدار خدا  

 رد پشت تا...اش سپردم خدا به نگاهم با فقط. کنم بغلش دوباره خواست ینم دلم

 غرورم از محکم ی بسته در به و شد یجار اشک از یروان آب چشمانم

 ...برخورد

 ...شد قطع همراهش قلبم ضربان یصدا اطیح در شدن بسته یصدا با

 

 ...ستین ازش یخبر و گذرد یم تیورمأم به بابا رفتن از روز سه درست

 جز من یبرا... شده رها سرپرست یب و روح یب ما ی خانه است روز سه

 ... ندارد یگرید یمعنا چیه غمکده

 شیدور از تا. کنم یم تکرار خودم یبرا را بابا یها حرف شب و روز هر

 ...نشوم یعاص

 لمث مردم، یها بچه جان ...هستم وطنم یها بچه تمام پدر ستم،ین تو پدر تنها من  

 جون دل با یکرد انتخاب که رو یراه نیا خواهم یم... است مهم میبرا شما جان

 خانواده رو هات وطن هم و ینینب شغل کی تنها...یکن تیحما مردم از و یریبپذ

 ...یبدون خودت ی

 

 ...گردم یبرم خانه به ون ای یآرت یب با و روم یم باشگاه صبح روز هر

 من، یخوش و حیتفر تنها... ندارم گذار و گشت و حیتفر یبرا یدماغ و دل چیه

 ...شود ینم معلوم و نبود معلوم وقت چیه بازگشتش، که است یتیمأمور در

 صیشخ شخص سفارش...آواره و ادهیپ هم من و است رگاهیتعم دست نمیماش هنوز

 ...نشوم یشخص یها نیماش سوار هست، مامان



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ات شوم یم خسته یگاه... یآرت یب یبرا دنیکش نتظارا از شوم یم کالفه یگاه

 خوانواده بزرگ دستور از توانم ینم که کنم کار یچ اما ،یرو ادهیپ راه چهار سر

 ...کنم یچیسرپ

 

 ..!دیآ ینم باشگاه چرا دانم ینم! نشده نگار از یخبر روز سه نیا

 یبرا اش هخانواد همراه ام، یکودک دوران دوست انایک ادمیز یشانس خوش از

 ...میبود کرده رو و ریز را تهران االن وگرنه...رفتند سوئد به مسافرت

 ...انداختم میها گوش یتو را یهندزفر و شدم خارج باشگاه از کوفته و خسته

 ...افتادم راه به و کردم یپل یشاد آهنگ

 راه چهار سر تا خدا یا...برداشتم قدم راه چهار طرف به نییپا سر باشگاه در از

 ...یخستگ از شدم چیپ کفن که

 ...فرستادم لعنت بار هزار چند و نیچند یبرا نم،یماش یبان و باعث بر

 ...بودند مسافر منتظر رنگ سبز یها ون راه چهار سر شهیهم

 جلب را توجهم یآرت یب ِپس ِپس یصدا که کردم یم عوض و آهنگ داشتم

 نینش سر به توجه بدون ...ستادیا دادم، تکان دست شیبرا یخوشحال از...کرد

 ...رفتم زنانه قسمت به عقب...شدم سوار شیها

 

 

 من طرف به صورتش آنها از یکی... افتاد مرد چهار به نگاهم تازه نشستن، بعد

 ...بودند نشسته زنانه قسمت به پشت هیبق بود،

 

 و بستم چشامو...کرد کار باهام سخت یلیخ عمه امروز. نداشتم خوردن تکان ینا

 ... نیدلنش یمتن با آرام یآهنگ...سپردم آهنگ به گوش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...نداشتم هم را آرمان گذاشتن سر به سر دماغ و دل را روز چند نیا

 راهم یگو آمد خوش مهرش پر یصدا و بابا عطر یبو دنم،یرس با االن کاش یا

 ...ساخت یم رها آور هالک یخستگ نیا از من و گشت یم

 

 پر یها دست...کرد یم طلب را خانه لطانس ستبر ی نهیس و آغوش دلم عجب

 زودتر یبرا دلم یها حرف با...را اش کننده دلگرم یصدا را، مهرش

 ...افتاد کار به ششمم دن،حسیرس

 

 ؟...!کند ینم توقف ستگاهیا به ستگاهیا یآرت یب مگه

 یم یطوالن نظرم به کم کم ریمس چرا... کند ینم سوار یمسافر چیه چرا پس

 ؟..!دیآ

 ...کردم ینم باز را چشمانم اما...! بود کنکاش حال در مغزم

 ..!دکر یم توقف ستگاهیا هفت شش، دیبا االن تا! ستین ستگاهیا از یخبر چرا

 ...گرفت فاصله هم از میها پلک کم کم و خورد گره هم به میها ابرو اول

 ... بلههه

 ...بودند نشسته چل، و خل من یرو روبه کلفت، گردن مرد چهار هر بار نیا

 ...خورد چرخ رونیب و شهیش سمت به صورتم، یظاهر آرامش با

 گوش آهنگ مرگم خبر آرامش، با و آوردم یم در سر آباد کجا نا از داشتم... بله

 ...دادم یم

 ...رفت برهیو یرو ترس، از بدنم گوشت تمام

 ....کردم جدا گوشم از را یهندزفر آرام



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 به گردنم چرخش با بار نیا...بودم داشته نگه محفوظ را ام یظاهر آرامش اما

 ...کنم غش بود کینزد ن،یآهن مردان به رو و مخالف سمت

 پرست آفتاب شازده همان بود، ستادیا مسخره لبخند با من یرو روبه که نیا

 !...است

 ...!!!است شده شیدایپ کجا از نیا

 ...نکند!.. نکند

 ...داد سر یسخنران میبرا دلم بار نیا

 ؟...!بود عمد از نتیماش کردن داغون... رامدال یوا

 ... خدا خنگ آخ

 سرهنگ جناب به و گذاشت یم هات یباز وانهید و ییهوا به سر اگه روز اون

 هنگ ات مهین نصفه مغز ها، گوتان اواران نیا نیب ما االن ،یداد یم حیتوض

 ...کرد ینم

 رس یبلند و کیهستر ی خنده افتادن، پس از یریجلوگ ای بود ترس از دونم ینم

 ...دادم

 ...ما پرست آفتاب از ریغ به شدند، شوکه لیگور چهار هر

 ...من به بود زده زل لکسیر یلیخ

 : گفتم یمحکم یصدا با و کردم جور و جمع را خودم یکم

 ...نداشتم؟ خبر خودم و بودم مهم قدر نیا یعنی  

 

  ...خر نره وپنج یتآر یب  : گفتم نفرشان پنج و یآرت یب به اشاره دست با

 .دادم تکان باال یشینما حالت به و دستم بعد



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...!!!دخمل یبود یچ دالرام یوا  

 اپ با گرفتم، چنگ به را یآهن ی لهیم حرکت کی با و دادم کش قصد از و دخمل

 ....دمیکوب پرست آفتاب ی نهیس تخت به محکم

 حفظ ،یدلصن گرفتن با را تعادلش توانست خوب که بود کرده ینیب شیپ کنم فکر

 ...کند

 یها خوردن تکان با توانست یخوب به را، من طرف از مشت و دست ضربه چند

 .کرد مهار یآرت یب

 ینم یکار و بودند نشسته بز نهیع چرا لندهور، چهار اون که بودم عجب در

 ؟...!کردند

 یب کف و دادم دست از را تعادلم نشست، ام نهیس تخت ناغافل که یدست کف با

 ...افتادم یآرت

 دمییپا یم بغل از...بود پنهان ام برنده و زیت خنجر جورابم، ریز م،یپا مچ شهیهم

 ...اش

 ...کردم رشیگ غافل و رفته عقب عقب دم،یکش رونیب  و خنجر پا مچ از عیسر

 ...برنخواست ازش ییصدا نیکوچکتر اما....رفت فرو شیپا ران به خنجر

 .شدند آور هجوم طرفم به نفر چهار اون بار نیا

 :پرست آفتاب ادیفر با

 ...جاتون سر نیبتمرک' 

 ....شدند خکوبیم جا در

 یم چکه خون بود، دهیچسب را شیپا ران که انگشتانش یال از خودش، اما

 ...نشست و کرد دراز را شیپا اطیاحت با یلیخ و رفت عقب عقب...کرد

 ...شد قفل اهشیس نگاه در نگاهم یا هیثان یبرا

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 

 *یرعلیام

 

 و نمک دایپ را یزخم روباه نیا کار قلق بودم توانسته بالخره ماه نه و سال کی بعد

 ...باشم راستش دست

 

 ودب قفس مثل و آور عذاب میبرا جور بد روزها نیا که یاتاق از اش نکره یباصدا

 ...رفتم رونیب

 

 کیسرام یرو را اه ستالیکر و یمتیق یها مجسمه تمام دویکش یم عربده داشت

 داد یانعطاف گونه چیه بدون ابهتم پر یصدا با...دیکوب یم ییرایپذ کف یها

 ...زدم

 

 ...!?یکرد رم که بازم صدرا هیچ  

 

  و زد خشکش, سرش یباال ستالیکر گلدان

 ...گذاشتم جلو به قدم...ندادم لحنم و چهره به یرییتغ نیکمتر...دوخت چشم من به

 ...کردم خارج دستش از را لدانگ کرده دراز را دستم

 ؟..!یکش یم هوار چرا هیچ   



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...دیچرخ خودش دور و زد اش صاف و حالت کم یموها به یچنگ

 ... شد یدادگاه امروز بابا  

 ... خورد بهش ابد حبس حکم

 ... زارم ینم من اما

 ... رونیب ارمشیم من

 ... کنم یم آزادش شده ینحو هر به

 ... کنم یم اش ارهچیب و سرمد سرهنگ اون

 ....بره نییپا اش خانواده و خودش یگلو از خوش آب دم ینم اجازه

 ...کنم یم اهیس و روزگارش

 

 ...انداختم پا یرو پا و نشستم مبل یرو حرف بدون

 رخ به و دنیکش هوار جز... نبود یا کاره دهیرس دوران به تازه روباه دم نیا

 ...نبود بلد یکار خودش دنیکش

 یمارمولک بد خودش یبرا اما... بردم یم لذت اش شده متشنج و خراب حال از

 ...نداد پس نم مدت نیا تو...بود

 ...ردک یم دایپ خیب داشت کار... ختیر بهم ام یعصب ستمیس کالمش با بار نیا

 

 ...بشه گرفته گروگان دیبا سرمد دخترسرهنگ  

 .....برخاستم میجا از تند

 

 ...!!!سرت به زده مگه ؟...صدرا یگیم یچ   



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...مبل یرو انداخت و خودش

 

 یجلو نجایا فردا تا دیبا سرمد دخترسرهنگ...  عاقلم عاقل امروز برعکس   

 ...باشه پاهام

 

 نمعادالتما تمام یریگ گروگان نیا با... بزرگ معضل کی...شد ینم بدتر نیا از

 ...ختیر یم بهم

 

 ...!!!صدراااا بردار دست   

  ؟..!یکن یم کاریچ یفهمیم

 ..!!!سرهنگ دختر اونم.... گروگان

 ...دار یباال یبفرست یخوا یم تو بابا سرِ 

 

 ...کرد انیطغ

. ..بپوسه شده خراب اون تو بابام تا بزارم دست یرو دست و نمیبش یخوا یم   

 ...رونیب ارمشیم من... وجه چیه به... نه... ریام نه

 

 کنار پس...شد یم زیبرانگ شک میتصم نیا منع در بودنم مصر و سماجتم

 ...دمیکش

 

 ...کردم یم حفظ شهیهم را حرفم صالبت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...رمیگ یم عهده به را کار نیا من پس  

 

 ...بود دهیکش نقشه شده حساب رذل شرفیب 

 : گفت یدار صدا پوزخند با

 ...باشه یا گهید کس کار تونه ینم تو، از ریغ به تیمأمور نیا ی عهده بله  

 ...کردم یخنث را آتشفشانم از پر روند مقابلش در

 ...گهید روز دو  

 ...گرفت تعجب رنگ شیوحش سبز یها چشم

 ؟!چرا  

 :گفتم حرکاتم در یواکنش چیه بدون و تیجد با

 ...نقشه و فکر بدون نه رفت، جلو شده ینیب شیپ دیبا  

 ...دیخند مستانه و زد ام شونه سر یرو بار چند

 

 ...یایم بر پسش از دارم اعتماد بهت... یکن یم قبول دونستم یم دونستم، یم  

 شیپ در را اتاقش راه و کرد گرد عقب اعتنا یب...نشست لبم ی گوشه یخند کنج

 ...گرفت

 

 ...کردم حرکت اطیح سمت به و فرستادم رونیب قیعم ینفس

 درست بود یشانس بد اوج گهید نیا مدت نیا بعد... دادم یم خبر سرهنگ به دیبا

 ینم یبرا العقل... نبود هضم قابل یاتفاق نیچن تیمأمور نیا انیپا به وزر چند

 ...دمیند را ام خانواده ماهه نه و سال کی که



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اش حرف هر بعد داره عادت صدرا.کردم یم حس اش پنجره پشت از را نگاهش

 ... ردیبگ نظر ریز را حرکاتم

 ...دمیپر استخر داخل یوزش ست یها لباس همان با. رفتم استخر کنار

 ...دهیمف اعصابم آرامش یبرا  یقو مسکن و بخش آرام کی مثل یتن آب  و شنا

 آب داخل... کردم شنا نرفته کنار پنجره پشت از صدرا نکردم احساس یوقت تا

 ...رفتم یم آب ریز و یچرخش... زدم باالنس

 

 ...دمیپر رونیب جهش کی با خسته کامال

 ...کردم حرکت نیزم ریز طرف به میمستق ساختمان پشت از

 ...بود دوش چند و یورزش لیوسا به مجهز که یبزرگ سالن نیزم ریز

 ...رفتم باال ها پله از کرده تنم را پوشم تن و گرفتم یحساب درست دوش کی

 ...نبود صدرا از یخبر

 به هیبق و خودم ی وقته چند نیا زحمات و بزنم آب به گدار یب خواست ینم دلم

 ...بره هدر

 

 ...گذاشتم قدم دنیپوش لباس یبرا کوچک اتاقک داخل به

 ...بود ینیدورب و ستمیس چیه بدون اتاقک نیا

 

 ...فرستادم غامیپ سرهنگ یبرا و برداشتم رو ام یگوش لباس قبل

 ...نمتونیبب دیبا سالم  

 حتما. .نباشه زیبرانگ شک اتاقک نیا در دنمیکش طول که دمیپوش لباس تند تند

 ...زد یم دمید داشت توریمان پشت صدرا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دیرس امیپ که بستم یم را راهنمیپ یها دکمه داشتم

 ...قرار محل شب نصف   

 ...قرار محل شب نصف   

 ...گذاشتم شلوارم بیج داخل را یگوش کرده یکار زیتم را ها امیپ یگوش تند

 ...شدم خارج اتاقک از بستم یم را نمیآست ی دکمه که طور همان

 ...کردم مرتب را میها لباس و ستادمیا وارید یرو شده نصب یقد ی نهیآ یجلو

 ...نداشتم دوزک بزک و سشوار به یا عالقه

 ...شدم خارج اتاق از و زدم شانه باال ساده را میموها

 ...آمد رونیب یبغل اتاق از صدرا من با زمان هم

 !یر یم خبر یب شهیهم  

 ...گرفت هیکنا... زد هیکنا

 ؟ینکرد عتمادا بهم وقت چیه  

 ...شد خشک رهیدستگ رود دستش

 :گفت امرانه و نباخت را خودش اما

 ...اریب برام و دختر اون  

 ...ارمیب بدست اطاالعات دیبا  

 .شد اش اتاق وارد دوباره حرف یب

 ...رفتم نکیپارگ طرف به میمستق

 ...ادتفرس یم بیتعق یبرا  دنبالم را یکی ها ساعت.. بودم آگاه صدرا اتیخلق با

 ردخت مشخصات کردن دایپ با مثال را خودم یساعت مین...شدم نت یکاف وارد اول

 ...کردم حرکت سرهنگ دختر یورزش باشگاه طرف به...دادم نشان سرهنگ



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...بود سرم پشت یا نقره یپژو نیماش هم هنوز 

 ...زدم خند پوز دلم ته

 ...صدرا یخنگ و اقتیل یب تو قدر چه که آخ

 

 ...شد دیناپد دمید از و رفت عقب عقب پژو نشده ساعت مین

 ...داد یم بازگشت دستور بیتعق ساعت سه دو بعد  صدرا آقا. بود نیهم شهیهم

 نگه سرهنگ ی خانه ی محله دم و نیماش. زدم ها ابانیخ تو یگشت قرار ساعت تا

 ...رفتم نظر مورد محل به یتاکس با و داشتم

 ...ابهی رد به مجهز تهگذاش ارمیاخت در صدرا که ینیماش

 آن و طرف نیا بار چند یتاکس هیکرا حساب بعد و شدم یمیقد ی محله داخل

 ...دمییپا را طرف

 ...بود کور و سوت جا همه شهیهم مثل

 ...کردم باز را یآهن ی زده زنگ درِ  و دمیکش رونیب ها آجر یال به ال از را دیکل

 یپشت در از من و کرد یم آمد و رفت ابانیخ به رو یاصل در از شهیهم سرهنگ

 ...بود دید از دور به و خلوت که باغ

 آرام را یا شهیش در...دمیرس یاصل ساختمان به و گذشتم درختان ی ال به ال از

 ...گشودم

 

 نشسته خودش مخصوص متحرک یصندل یرو یمیقد ی نهیشوم کنار سرهنگ

 ...بود

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 : گفت بچرخاند گردن نکهیا بدون

 ...رفت خواهم مواد معاوضه محل به شخصا   خودم فردا... یکاشت گل یعل ریام  

 

 ...داد خواهم باد به را سرهنگ یخوشحال ،ینحس خبر  با که نیا از بودم شرمنده

 ...گذاشتم احترام و شدم کینزد بهش حرف یب

 ...ستادیا میرو روبه و برخاست اش یصندل یرو از

 ...ستین الزم اداره از رونیب گذاشتن احترام گفتم بار صد یعل ریام

 ...میها چشم به زد زل مشکوک...انداختم نییپا را دستم

 ...افتاده یاتفاق یروعلیام  

 ...دمیچ بر لب تعلل بدون

 ...بشه گرفته گروگان شما دختر داده دستور صدرا  

 ...دیلرز یمیقد و کهنه خانه ستون چهار سرهنگ، بلند یصدا با

 ؟...!یچ  

 رد بحران باعث ادم،یز اصرار...کنم منعش گرفته که میتصم نیا از نتونستم  

 ...شد یم کارها

 

 ...دیکش یم اش شده ختهیر بایتقر یموها یرو مداوم یدست

 کنه، آزاد و پدرش یریگ گروگان با خواد یم صدرا افتضاحه، نیا یعل ریام  

 هاگ... زهیر یم بهم محموله، و فردا پس قرار ایماف بچه نیا میتصم با وسط نیا

 و گم و خودش هم باز ست، معرکه پس کالهمون که بفهمه باند نیا ی کرده سر

 ....کنه یم گور

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نه ای قرار سر ادیم خودش...مینشد مطمئن صد در صد هنوز ما سرهنگ  

 

 ...کرد داغ سرهنگ بار نیا

 خودم تو، حرف با ؟من....!گرفته تیباز ،یعل ریام یگ یم یچ یفهم یم  

 ....تیمأمور نیا سر رمیم شخصا

 

 شما کشاندن با خواستند یم اونا کرده، فرق موضوع گهید االن سرهنگ جناب  

 من کردن باخبر با صدرا اما برسانند، شما خانواده به یبیآس نظر، مورد محل به

 ...ساخت مطلع نقشه از را ما بفهمه که نیا بدون خودش، نفع به استفاده و

 

 ...بود مشهود تعجب سرهنگ یها چشم از

 ...من کردن دور یبرا بود نقشه نایا پس  

 

 ...خورد نیچ بابام ادی به دلسوز مرد نیا از چشمم ی گوشه

 ...سرهنگ بله  

 ...زد میبازو به یآرام یها ضربه

 ... باشه حاللت مادرت ریش ،یعل ریام احسنت احسنت  

 یبرا ماهه نه و ساله کی که یمادر یبرا ،یدلتنگ یرو و  غم از پر یلبخند

 ...بست نقش میها لب یرو زنم، یم پر پر اش دنیند

 

 ...داد میبازو به یفشار سرهنگ



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 قطف کنم یم صحبت بابات با روز هر... خوبه حالشون...نباش نگرانشون پسرم  

 ...کنه یم دعات

 

 حفظ و خودم غرور و باشم یقو دیبا مردم کی من باشم فیظع نداشتم دوست

 ...کنم

 یم دستور یزیچ چه شما مهمه تیمأمور نیا فعال اما... سرهنگ ممنون  

 ؟...دییفرما

 

 

 یم دستور یزیچ چه شما مهمه تیمأمور نیا فعال اما....سرهنگ ممنون  

 ؟...دییفرما

 

 ارهاش کهنه مبل به دست با نشستنم یبرا رفت، خودش متحرک یصندل طرف به

 ....کرد

 

 ...گرفتم یجا یا رفته در زوار مبل یرو شیرو روبه

 ینم... دختره هم باز اما نترسه، جسوره، دارم، مانیا دخترم به من یعل ریام  

 ...ریش دهن تو بفرستمش یدست یدست کنم، کار یچ دونم

 

 هم ام ی خواسته به و شده گرفته میتصم نیا اما... درکه قابل شما ترس سرهنگ  

 من ی عهده به را کار نیا ،کنم قانع را صدرا تونستم فقط من...رفت نخواهد شیپ

 ....نرسه شما دختر به یبیآس تا بگذاره

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...رفت فرو فکر به و دیکش داشیسف بایتقر محاسن یرو یدست

 ...پدرم منم... کن درک منو ترس اما... یعل ریام دونم یم  

 

 ...آوردم زبان بر را فکرم ده،ید دوران پدر نیا ترس به غلبه یبرا

 ..دارم یا نقشه من  

 

 ینگران و اضطراب اش لحن در اما... گرفتند آرامش رنگ سرهنگ یها چشم

 ...زد یم موج

 ...رمیبگ کم دست تونم ینم هم رو اونا یول... دارم مانیا بهت یعل ریام  

 

 یزیپش شما شیپ هم اونا... دیکن یم شرمندم سرهنگ، شمام ی پرورده دست  

 ...ندارند ارزش

 : گفتم و کردم سکوت یکم

 ...مشابه از یکی شما خود نه اما د،یبر تیمأمور نیا به ظاهر به شما  

 دختر ت،یمأمور موعد روز از قبل روز دو د،یشد دور خانه از ظاهر به یوقت

 جادیا کار تو ینقص یریگ گروگان با...شود یم گرفته گروگان من توسط شما

 هک هست یبشوئ بل نیا در و افتند یم هم جان به صدرا و باند سیرئ شد، خواهد

 ...شود یم ییشناسا باند ی سرکرده و یاصل باند

 

 ...کرد دوارمیام و بود دل ته از سرهنگ ی کننده گرم دل لبخند بار نیا

 ...کنم یم نیتحس رو زکاوتت و هوش.. پسر زایمر دست  

 یم سرکه و ریس مثل من دل آرامشش پر لبخند نیا و سرهنگ عکس بر

 ...دیجوش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 .داشتم یواهشخ کی سرهنگ  

 ...بود عام و خاص زده زبان کار، در سرهنگ تیجد

 .شنوم یم   

  و سمیپل من بفهمه نکهیا ای بشه، موضوع نیا مطلع دخترتون دینبا وجه چیه به  

 ...باند نیب

 

 ...داد انحنا را لبانش یمحو لبخند

 ردنک خرج عواطف لباس، نیا با ،یگرفت کم دست منو... سرگرد هیحرف چه نیا  

 ...خودم تا ندازه یم خطر به و زانمیعز جان شتریب ،یکشک

 ...کردم صافش و دمیکش کتانم شلوار به یدست و شدم بلند

 ...برخاست شیجا از من با زمان هم سرهنگ

 ...رمیگ یم لیتحو خودت از سالم و ححیص و دخترم ،یعل ریام نکن دمیام نا  

 ...کردم دراز دادن دست یبرا را دستم

 ....هستم دخترتون مراقب شتریب هم جانم از د،یباش مئنمط  

 ... کرد بغلم مانهیصم

 ...یکن یم دمیسف رو دونم یم   

 

 

 آمد و رفت درسته است، پدرم یمیصم دوست نیبهتر مافوق، جز به سرهنگ

 تیمیصم نیا هم باز اما بود، دور هم از سکونتمان یها مکان و مینداشت یخانوادگ

 ...شد سرهنگ و بابا نیب شتریب و شتریب تهران، هب من یانتقال با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...سرهنگ دختر دنیدزد دردسر یب و راحت یبرا دم،یچ نقشه صبح خود تا

 ... کردم یم جلب شتریب خودم، بابت را صدرا اعتماد دیبا طرف کی از

 نیتر مهم و نهیگز نیبرتر اش، دختر از مراقبتم و سرهنگ خود گر،ید یطرف از

 ...دبو میبرا فرد

 

 یم خانه به میمستق باشگاه از...گرفتم نظر ریز و سرهنگ دختر روز سه

 ...زد یم انبریم دنشیرس زودتر یبرا را راه روز هر یول...رفت

 

 . رفتم عقب عقب قصد از یا نقره یپژو کی با

 ...کرد یم یرانندگ سرعت با و داشت عجله کامال امروز که بود شانسم از دیشا

 ...کرد برخورد نمیماش پشت با محکم

 ...شدم ادهیپ نیماش از یطوالن یمکث با

 ارمیب در کاسه از را شانیها چشم خواست یم دلم که گهید یدخترا ی همه مثل

 ...من به بود زده زل

 ...دمیکوب شهیش به محکم ضربه چند و دمیکش هم در ابرو

 ...شد یعصب انگار

 بهم محکم که کرد زبا یناگهان غرض و قصد از را در صفت یب ی دختره

 ...خورد

 ...کرد اش یشیآت ام ییاعتنا یب اما

 ...کردن دادیب و داد به کرد شروع

 : گفتم دلم تو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ... پاشه مچ تو عقلش که نمیا شانس یخشک به یا  

 کاپوت به دادم هیتک و نکردم بهش ییاعتنا اما...شد تر یجر من پوزخند با

 ...گرفتم تماس راه سیپل با و نشیماش

 ...نشیماش داخل نشست رفت افسر دنیرس ات

 از ینحو هر به اما بود، افتاده دلم به تیمأمور نیا وعاقبت آخر از یمبهم ترس

 ...کردم یم دورش خودم

 ...بودم گرفته نظرش ریز نامحسوس یلیخ

 ...زند یم غر فقط ها زن ریپ مثل دم،یفهم شیها لب حرکت از

 افسر به شدن ادهیپ فرصت و رساند نیماش به را خودش یطور افسر دنیرس با

 ...گرفت ام خنده که نداد

 ...بود کرده هنگ افسر

 

 ...کمه اش تخته کی دخترش کنم فکر سرهنگ چارهیب

 داد، لقب من به مادرش، یبرا تلفن پشت که یلقب با

 !پرست آفتاب

 ...کنم خرد را اش گردن و بزارم پا ریز و زیچ همه خواست یم دلم

 ... دراز زبان و سر سبک درق نیا هم دختر

 ...باوره از دور دختر نیا سرهنگ از

 ....برم تونم یم: دیپرس افسر به رو و کرد قطع و تماس

 و دییایم خسارت پرداخت بعد مونه یم ما پش شما مدارک خانم: داد پاسخ افسر

 .دیریگ یم لیتحو

 :گفت نبود دختر کی کالم کهیت اصال که یلوت لحن با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 .ازهاج با پس   

 ان هزار که ی لبخند اما و نگاهش به نگاهم اش زدن حرف طرز از ناخوداگاه

 ...افتاد داشت یمعن

 موقع به اگر که داد نیماش به یگاز چنان. رفت اش شده داغون نیماش طرف به

 ....بود شده خرد بدنم، چپ طرف االن دادم ینم نشان واکنش

 موقع به اگر که داد نیماش به یگاز چنان...رفت اش شده داغون نیماش طرف به

 ...بود شده خرد بدنم چپ طرف االن دادم ینم نشان واکنش

 

 ...وانهید ی دختره  

 

 ...کردم حرکت صدرا خانه طرف به میمستق

 

 در یریشده،درگ نییتع شیپ از یا نقشه طرح از...شدم آشنا پارک در صدرا با

 خطر از اش یناج و شد باز یریدرگ آن به صدرا یپا که...کردم جادیا پارک

 ...شدم من چاقو خورن

 

 در به کرد شروع صدرا روز آن...کرد دعوت قهوه یبرا و من زور به صدرا

 ...من یزندگ بم ریز آوردن

 ...نمیدروغ سرگذشت با 

 فقط....دادم دست از رو پدرم بود سالم نه ام آمده شهر نیا به روستا از کار یبرا

 ...کردم کار ارباب دست ریز...دارم ریپ مادر کی

 دست و شد قانع صدرا...گردم یم کار دنبال و کردم فرار روستا از است ماه چند

 ...کرد دراز میبرا یدوست



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نشده صد در صد من به نسبت اعتمادش هنوزه که هنوز اما 

 

 ...شد انینما منحوسش ی چهره شدم وارد که در از

 ؟..ریام شد یچ  

 

 ...شناختند یم یخال ریام اسم به فقط و من اش ودسته دار و صدرا

 

 ...آورد یم در را اش لج شهیهم پوزخندم

 

 ...کنند یم خبرت من قبل که هات نوچه داره؟ دنیپرس  

 ...کرد پرتاب طرفم به را اش دست داخل بیس

 

 ...یواقف کار قانون به بهتر که خودت...نزن شین  

 

 ..زدم بیس به یمحکم گاز و گرفتم وارید کنار کنسول زیم از را ام هیتک

 میا کاره یچ ما شماست دستور دستور سیرئ بله  

 ...دادم قلقلک را اعصابش جور بد انگار

 

 اریب و دختر نیا... مونه یم مار شین مثل زبونت المصب... ریام تو به لعنت  

 خودت، یها چشم یجلو گلوله کی خودم ،یدید اطرافت و دور یا هیسا اگه بعد

 ...کنم یم یالخ مغزم تو

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 .مورده یب کردنش حساس ادیز ه،یکاف گهید  

 : زدم لبخند

 ...کردم یشوخ یریگ یم پاچه زود چرا  

 ...شد بلند

 ...کردم باور منم و یگفت تو خودت مرگ اره  

 

 ...کردم حرکت ها پله طرف به و انداختم باال یا شونه

 ...سیرئ خودتونه لیم  

 

 : زد ادیفر

 ..ادیم داره نگار ایب... اتاق اون تو یگرفت گند یبو کجا؟ ...سیرئ و مرض  

 

 منتظرش حاال که ادیم خوشم چندش ی دختره نیا از یلیخ... فشردم هم یرو پلک

 ...نمیبش

 

 ...رمیبگ بو دمیم حیترج... سیرئ دیباش خوش شما  

 ...رفت هوا به اش قهقه

 ...نه نگو یا خواجه گمیم  

 ...دادم تکون هوا تو یدست

 فاتحه که نگم خانم نگار به یزیچ تیسرا حرم از باش مواظب مانیسل سلطان  

 ...ست خونده ات

 ...ینیبب و من یخوش یتون ینم که ریام یش الل  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...دمیکش نشان و خط براش دلم تو

 که بچشانم تو به ییها یخوش چنان.. مانده  هنوز تو یها یخوش... کن صبر  

 ...یبش گم درونش

 

 را ساعدم. کردم پرت تخت یرو را خودم کفش و لباس همان با و شدم قماتا داخل

 ...بستم پلک و گذاشتم میها چشم یرو

 ...شدند باز نشده نیسنگ میها چشم دادیب و داد یصدا با

 ...رفت یم تر طرف آن خانه هفت تا نگار ی دهینخراش یصدا

 ...رساندم نییپا و خودم یطور چه دمینفهم

 

 ...ست لهیطو نجایا مگه خبره چه  

 

 ...بود گرفته اش خنده صدرا

 مزه یب  

 ...کرد یم استفاده سوء من تیعصبان از شهیهم

 

 ...صدرا به زد زل اش شانپانزه مثل یها لب و شده رنگ ی موها اون با نگار

 ...گفت یچ من به نیبب دهنش تو بزن هر هر یجا به صدرا  

 : دمیتوپ بهش صدرا یجا به

 حرف و نیبش آدم مثل یکش یم عربده چرا بدون، و خودت دودح و حد خوب  

 ...بزن



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...کرد غیج غیج هم باز

 ...گهیم یچ نیبب... صدرا  

 

 ...برام بود شده عادت گهید بودم من هم باز

 . ؟یداد قورت صدراصدرا بوقِ   

 ...واشی گفتم  

 

 ...برداشت را خونه کل صدرا ی خنده بار نیا

 

 ...رفت وا مبل یرو زانیآو ی لوچه و لب با نگار

 

 سرش یباال میتسل عالمت به را شیها دست که کردم صدرا نثار یا غره چشم

 ...برد

 

 بعد اش همه ها نیا اما...دیخند یم فقط میها کردن یتند مقابل در صدرا یگاه

 رفح کلمه چند صدرا با توانستم ینم یحت پدرش یجلو... بود پدرش یریدستگ

 ...چشم و بله فقط. بزنم

  

 ...کرد جلب و توجهم نگار حرف که گشتم یم بر اتاقم به داشتم

 یفن کی داد شکستم همه چشم یجلو جور بد امروز یعوض ی دختره نیا صدرا  

 ...میبود دهیند آموزش باشگاه اون تو اصال که کرد رو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کردم کج خانه آشپز طرف به را راهم خوردن آب ی بهانه به

 

 ....کنمیم خردش منم...رمیبگ ازش و انتقامم منم یبزار دیبا صدرا   نگار

 

 از یکی نگار که بود داده حیتوض برام سرهنگ سرهنگه، دختر بحث دونستم یم 

 به خواهرش یکارها و دخترش گرفتن نظر ریز یبرا و صدراست یها دست هم

 ...شده فرستاده باشگاه اون

 

 ...تمگرف شیپ در را ها پله راه بحثشان به اعتنا یب

 

 صدرا یها نوچه و گرفتم نظر زیز ظاهر به رو سرهنگ من،دختر روز سه

 ....منو

 

 ...دیرس فرار موعد روز امروز

 

 مغزت به کجا از باور قابل ریغ و مضحک یفکرها نیا فهمم ینم من صدرا  

 ...کنه یم خطور

 

 ...کرد خاموش و توریمان و زد یشخندین

 ...یبر یم یپ من یها کرف نبودن ای بودن مزحک به بعدا    

 

 ...کرد باز را کارش زیم یکشو و زد یچرخ دارش چرخ یصندل یرو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...یآرت یب ی راننده به بده ونیلیم ستیب نیا ریام ایب  

 

 ...فرستادم رونیب صدا پر را نفسم

 ...آورد و دختر اون شد یم هم ون با صدرا یعقل یب یلیخ  

 

 را اه تروال و گرفت باال را دستم دست کی با گرفت قرار میرو به رو و شد بلند

 ...دیکوب دستم داخل

 

 ...خنگ تو ای عقلم کم من کنم یم ثابت بهت برگشت موقع  

 

 ...شد خارج اتاق از و دیخند بلند یصدا با

 

 کلفت گردن چهار با کردم یم یط یخروج در طرف به را باغ داشتم ریز به سر

 ...شدم مواجه

 ...دمیکش هم در ابرو

 ؟....!کجا شما  

 

 ...کرد باز دهان آنها از یکی

 ...سهیرئ دستور  

 صدرا...کردم احساس را میها قهیشق یها رگ شدن متورم... شدند مشت میدستها

 ...بود آورده در را شورش واقعا  

 ... ستادهیا العملت عکس گره نظاره پنجره پشت گفت یم بهم حسم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نکنم سلب را اعتمادش تا برنگشتم

 

 .....برداشتند قدم سرم پشت که افتادم راه هب

 

 و رفت گذاشت و شد پرداخت پول یآرت یب ی راننده به صدرا ی خواسته مطابق

 ...گذاشت ما اریاخت در را یآرت یب

 

 ...شدم سوار و دمیکش نشان و خط کار انتیخ ی راننده نیا یبرا خود با

 

 با کنار درست شد جخار باشگاه از ریز به سر سرهنگ دختر روز هر مثل

 ...داد تکان دست و شد ما متوجه یترمز

 

 ...شد سوار برش رو دور به اعتنا یب

 

 و بسته چشم جا هر از الیخ یب...رفتم طرفش به آرام آرام و شدم بلند یمکث با

 ...داد یم گوش آهنگ

 ...بود دیبع سرهنگ دختر از بودن مالحظه یب و ییهوا به سر همه نیا

 

 خوش و دیسف گردن اون خواست یم دلم...انگار نه انگار نه...ستادمیا یکم

 ...کنم جدا تنش از و تراشش

 ... قدر نیا هم بودن احمق

 ...گرفتم رو ازش انزجار با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...درک به  

 ...شد هاشون حرف معطوف فکرم بهرام، و نادر پچ پچ با

 !!!هست یجراعت و دل با دختر عجب  

 ...کنه یم باز چشم داره االن ساعت کی بعد نیبب اره  

 ...هست هم یگریج چه المصب  

 

 ...خورد نادر ی کله پس به مشتم که برگشتم یطور قصد از

  

 ...گرفت خون خفه زیچ همه یب

 ونریب به یسردرگم با هنوز...دمیرس سرهنگ دختر کینزد و عقب به قدم به قدم

 داشت...دیکش شیها گوش از را یهندزفر اطیاحت با و آرام یلیخ...بود شده رهیخ

 ...آمد یم خوشم

 

 کپ من دنید با اما...بود مشهود بودنش رکیز و باهوش زشیر حرکات از

 ...کرد

 

 ...شدند تر درشت شیعسل و درشت یها چشم

 

 یبلند یصدا با و نباخت را خودش اما...دید شد یم وضوح به را رنگش دنیپر

 : گفت و دیخند

 

  ؟..!نداشتم خبر خودم و بودم مهم قدر نیا یعنی  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...بود وانهید و چل و خل دختر نیا. شد لیتبد نییقی به شکم گهید

 

 ...کردنه منحرف یبرا حرکات نیا صد در صد... نه اما

 و سرش باال ی لهیم یپرش با... بلهه... کردم محکم نیزم بر را میپاها عظالت

 ...دیکوب ام نهیس تخت محکم پا با و گرفت

 

 ...شدم یم صدرا و پرو دختر نیا تمسخر مورد شک یب نبود عیسر واکنشم اگه

 

 یم وارد سرهنگ دختر به یبیآس دینبا...اطیاحت با اما کردم مبارزه به شروع

 ...شد

 

 ...افتاد یآرت یب کف و شد یچ دمینفهم لحظه کی

 گرمیج...کرد فرو چپم یپا ران به ی خنجر ناجنس  که کردم یم نگاهش داشتم

 ...کردم خفه گلو در ار آخم اما سوخت

 

 ....داشتند یم بر زیخ طرفش به داشتند بهرام و نادر

 ....جاتون سر نیبتمرک  

 

 ...شدند متوقف ادمیفر با

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 حال در موشکافانه دالرامه اسمش دمیفهم خودش زبان از االن که سرهنگ دختر

 ...بود میپا ران و نگاهم کردن رصد

 

 ...کردم دراز ییجلو یصندل یرو را میپا نشستم و رفته عقب عقب آرام یلیخ

 

 یرعلیام

 

 یانگار...کنم نشیتحس خواست یم دلم چرا دونم ینم... بود صورتم مات هنوز

 ...دیکش ینم نگاهم از و سوالش پر نگاه و بود ساز کار نمیتحس برق

 ندبل...رفتند دالرام طرف به بهرام و نادر...میآمد خود به دو هر یآرت یب توقف با

 : زد داد

 

 ....امیم خودم...اههیس روزگارتون بخوره بهم فتونیکث دست  

 

 ...ستندیا به عقب زدم اشاره سر، با...کرد نگاه من به یسوال نادر

 یصندل به را دستم...شد ادهیپ من یبرا یخند شین با و برداشت را اش کوله

 ...شدم بلند آرام و گرفتم

 

 : گفتم دلم ته

 ...کنه یلخا و خودش بزار ست بچه  

 

**** 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 دالرام

 

 سمت به و آدم اشعه مثل...بردارم شیها چشم نافذ یاهیس از چشم توانستم ینم

 تیامن حس اهشیس رقصان مردمک...دمیترس ینم ازش اصال...کشاند یم خودش

 ...کرد یم القا بهم

 

 رگبز نگیپارک کی داخل...گرفتم نگاهش کشش از را نگاهم یآرت یب توقف با

 ...میبود

 

 ...شدم ادهیپ یآرت یب از خودم و شدم نهیبوز دو شدن کینزد مانع

 به حرف، یب پس... کرد ینم را ها لندهور نیا تیکفا ییتنها من زور و ضرب

 ...گذاشتم قدم ریتقد نامعلوم مقصد

 

 ...میرفت آسانسور طرف به بزرگ و کیتار نگیپارک از

 ...شد آسانسور داخل کنارم لنگان لنگان پرست آفتاب

 ...ستادندیا رونیب کلفت گردن چهار اون اما

 

 یها شماره به چشمم. آوردم ینم خودم یرو به اما کرد یم تمیاذ نگاهش ینیسنگ

 ...شد باز آسانسور درب...بود دوم ی طبقه

 

 قرار ها پله نییپا تقربا آسانسور...برم رونیب زد اشاره دست با حرف بدون

 ...متیق گران یها مجسمه و فرشها ابلوت با لوکس و بزرگ ییرایپذ...داشت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

  

 ..دیچرخ ها پله سمت نگاهم یشخص زدن کف یصدا با

 ... یکاشت گل... ریام براووو  

 

 م،شد آگاه اسمش از االن که ما، پرست آفتاب از الغرتر و سن کم بایتقر یپسر

 ...!ریام

 

 مچش و پوست دیسف ،ییطال با  یتقر روشن یلیخ و  صاف و پشت کم یموها با

 ....گرفت قرار میرو روبه درست...ست ها روس هیشب شتریب مرده، ننه... یرنگ

 

 ...دمیکش عقب و سرم کرده گره یها ابرو با که ببره ام چانه ریز دست خواست

 

 ...شد چندشم که زد یا مستانه ی خنده

 

 ..!!!.یبزن نیزم منو عشق یتونست یوجب مین توئه پس... سرهنگ جسور دختر  

 

 ...دمیفهم ینم اصال را ورشمنظ

 ..کرد نطق دوباره

 ...!!!!سرهنگ جسور دختر یدار مرحبا  

 جناب دست شده خرد شیآزاد و بابام با مواظه بعد دادم قول که فیح...فیح اما 

 ...یگرد باز سرهنگ

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 : گفتم و زدم یا خنده کج

 ...شازده یزیناچ یلیخ  

 

 االب قدرته پر یلیخ بودم مطمئن که یلیس زدن یبرا را دستش و شد سرخ جا در

 ...برد

 

 ...زدم زل خشمش وپر نفرت پر یها چشم به گستاخ و نبستم چشم اما

 ...شد گرفته ریام توسط راه انیم دستش

 

 رخ به بازو و زور فرصت بعدا  ... بکن من یپا حال به یفکر کی صدرا  

 ...ادیم شیپ دنیکش

 

 زیعز گهید هم یبرا یلیخ گاران...صدراست هم سوسول بچه نیا اسم پس

 ...بودند

 

 خون که ییپا یوارس به کرد شروع و نشست زانو یرو ریام یجلو صدرا چون

 ...کرد ینم چکه و بود بسته لخته اش

 

 ؟یک با.. اومد؟ شیپ یریدرگ!... ریام شده یچ  

 

 ...زدم زل ریام صورت به سوالش، جواب دنیشن یبرا چرا دونم ینم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 :فتگ نگاهم در نگاه

 ...کردم یاطیاحت یب نفر کی بودن چموش مورد در یکم فقط نشده یزیچ  

 

 ...شد بلند شیپا یرو از تند صدرا

 

 ...شد واجبات از کردنش ادب بار نیا پس  

 

 .خواند فرا را بهرام یبلند یصدا با

 ...بهرام... بهرام

 ...رساند صدرا به را خودش بدو بدو یکی یورود یا شهیش در از

 د؟یداشت یامر سیرئ بله  

 

 ...دمیخند دلم در

 ....نهیا سیرئ

 ...شدم شوکه حرفش با

 

 ...دیکن ییرایپذ ازش خوب و یانبار دیببر  

 

 ...کرد مداخله ریام

 ...کنم یم اش هیتنب خودم صدرا نه  

 ...شود الل خان صدرا که بود یدستور و تحکم یقدر به اش حرف



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...گرفت و ریام دست صدرا

 .کنم خبر و دکتر نیبش ایب تو  

 : گفت یبلند یصدا با نکبت بهرام به بعد

 ...ببرش بهرام  

 یا دهیفا کردم تقال چه هر...کشاند رونیب سمت به دیچسب ام کوله از

 ...گذاشتم فرار به پا و کردم رها و ام کوله باغ وسط...نداشت

 

 کرده شرکت مدارس مسابقات در بار چند نداشت حرف ام یدانیم دو تیوضع

 بزرگ در کنار درست... داشتم وحشت سکته مرض حد تا سگ از اما...بودم

 ...کردند دنبالم یشکار سگ دو نیآهن

 

 ...برگشتم ساختمان داخل سمت به دو حالت به را رفته راه

 ...شدند وارد کنان پارس هم ساختمان داخل ها صاحب یب

 ...گرفتم سنگر بود نشسته ریام که یمبل پشت

 ...نبود یخبر مادر و پدر یب یصدرا از

 

 اسب، نهیع ،یمشک سگ دو هر و کرد آرام را ها سگ شیه شیه و دست با ریام

 ...نشستند نیزم یرو شیپا یجلو

 ...کردم یم سکته داشتم.بودم افتاده خوردن گه به یچ مثل

 : گفتم آرام و شدم خم گوشش طرف به یکم 

 .رونیب بندازشون بتیترک بد دختر دوست مرگ  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...حلقم تو بره بود کینزد که برگرداند عقب به را گردنش چنان

 ...بشه صورتم مماس صورتش که بود کینزد قدر اون منم سر

 ... شدم نگاهش محو یا لحظه

 یم شیپ یبحران تیوضع شد ینم ساختمان وارد کنان له له الیگودز بهرام اگه

 ...آمد

 ...انداخت تنم به رعشه ریام ایفر

 ...رونیب  

 ...رفتند در بودند انداخته رونیب متر کی که ییها زبان با سگها

 ...دیپر رونیب ها پله کنار در از صدرا

 ؟!یکش یم ادیفر چرا ریام شده یچ  

 ...دیکش شیموها به یدست

 ...کمه براشون هم بودن عرضه یب... تیها آدم از نمیا  

 ...بودم ستادهیا خیس سرش پشت مجسمه مثل

 ...کرد صورتش ی حواله یمشت ناغافل و دیرس بهرام کینزد صدرا

 .ستادیا یول خورد تلو تلو یکم

 .داد خواهد باد به را سرم یروز کی من زبان نیا آرمان قول به

 .جناب یتر عرضه یب که خودت  : گفتم بشنود ریام خود فقط که یطور واشی

 ...شدنه زیآو حلق حقش، خوردن، ضربه دختر کی دست از

 ...اوردمین مبارکم یرو به اما. دمیشن را شیها گوش ندیکش سوت

 ...کرد تند پا من کنار بهرام از صدرا آقا شدن فارغ بعد

 ...دمیکش عقب که بکشد را دستم خواست

 ...نزن دست من به  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نیزم پخش و بود باال بدنم مقاومت اما.خوردم جا اش محکم و یناگهان یلیس با

 ....نشدم

 , 

 بدانم چه ای دوست کار مانع ای! ؟...بده نشان یواکنش ریام داشتم انتظار چرا

 ....بشه اش سیرئ ای برادر،

 

 ..دمیغر و دمیکش لبم ی گوشه یرو دست انزجار با

 ...یزیناچ یلیخ  

 

 ...شد وانهید انگار

 ...دیکش را سرم یموها و انداخت دست پشت از

 

 ...یعوض ی دختره... یزد یزر چه  

 

 !؟..کردم ینم دفاع خودم از و مبود کرده قفل چرا

 زدم غیج نه...برد ها پله  پشت طرف به کشان کشان و گرفت سرم یموها از منو

 ...داخل داد هولم و کرد باز را یاتاق در...دادم سر هیگر نه و

 ...نیزم خوردم بار نیا

 

 بار هزار یروز کنم یم یکار...ارمیم در و پدرت کنم کاریچ باهات دونم یم  

 ...یکن مرگ یآرزو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 هب فقط شدنم، آزاد راه و افتادم ریگ فهماند بهم دیکل چرخش و دیکوب محکم و در

 ...دارد یبستگ سرهنگم بابا و خدا

 

 آموخته را بودن یقو. دادم ینم را خودم به ترس ی غلبه ی اجازه وقت چیه

 میزخ ی پرده...رفتم پنجره طرف به و برخاستم نیزم یرو از عیسر...بودم

 ...دمیکش کنار را رنگ یکزرش

 ...داره نرده... یلعنت... یوا   

 

 ... چرخم یم خودم دور کرده، رها را پرده تیعصبان با

 ...نداشتند اتاق داخل هم سیسرو یحت...نبود یفرار یجا اما

 فرش و یوارید کمد گلبافت، یپتو با یا قهوه ی نفره تک تخت وار،ید کنار

 ...اتاق وسط ساده یفانتز

 ...باشه من هیشب مهمانان مخصوص اتاق نیا کنم فکر

 ...میپاها دادن تکان کردم شروع و نشستم تخت یرو...دمیچرخ خودم دور کالفه

 

 ...دیچرخ قفل یرو دیکل و گذشت قدر چه دونم ینم قا  یدق

 اام...شدم بلند میجا از نترس و شجاع...شد انینما در درگاه تو یعوض انبوه زرد

 ...ظاهر به

 

 یزار ینم و فرار فکر بعد به نیا از شده، گور به سرهنگ،گور چموش خترد  

 ...کنه خطور تینخود مغز تو یحت

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ام گونه یرو اش سبابه انگشت با میرو روبه درست و شد کینزد بهم گرید یقدم

 ...دیکش

 ...دببرن ضیف خوشگلت صورت نیا از خودم قبل م،یشکار یسگها دمیم وگرنه  

 

 ...دمیغر و زدم پس و دستش محکم تنفر تمام با...شدم یوحش

 ...یعوض... آبادته و جد هفت شده گور به گور  

 

 ...زد بهم و حالم خون شور ی مزه...دهانم تو زد یقبل از تر محکم دست پشت با

 

 ...شدم نیزم نقش اش یبعد یلیس با

 

 اش تبس و چفت من زبان نیا اما...نبود یزیچ کم یمواقع بد در شدن الل اما

 ...نبود خودم مبارک دست

 : زدم داد

 ؟...!یکرد پاره افسار... انبوه زرد چته  

 

 ...داد دست بهم ضعف احساس که زد پهلوم به یلگد

 دفاع چرا که بود مجهول خودم یبرا فقط... بلرزم بادها نیا به نبودم یدیب من اما

 ...کردم ینم

 

 ...شد اتاق داخل زد یم لنگ که طور همان ریام

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ؟...!صدرا یکن یم کار یچ  

 

 ،چپم یپا ساق یرو یلگد دنیکوب با و شد رتریش ریام حضور با زیچ همه یب

 ...داد نشان یخود

 

 ...دمیخند جاش به. ختمیر اشک نه زدم، داد نه

 ...شده هار... ریبگ و اش قالده  

 

 ...فرستاد رونیب و کرد اش کنترل زور به اش چالق یپا او با ریام

 ...بود کرده قفل محکمش ی ضربه از مچپ یپا

 .دادم ماساژ و کردم دراز یکم

 در طرف به تند...کنند قفلش رفته ادشونی... رفت در سمت نگاهم لحظه کی

 ...یکی شکم تو رفتم سر با که زدم رجهیش

 

 ...المصب بود صفت هم قدر چه یوا

 ...روشدم روبه ریام بز نهیع یها چشم با و دمیکش عقب واشی

 

 :گفتم یکج ی لوچه و لب و یسوال حالت با

 ؟!هیچ   

 

 : گفت بهت با

 ...تو یهست یجانور عجب  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ..زدم یییمعنا پر لبخند

 ..شیوحش نه...  شیاهل نوع از  

 

 ...کردم اشاره خودش به انگشت با قصد از

 

 ...شد بشقاب ی اندازه اش خوشگل یها چشم

 ؟...!یدیند خوشگل عمو هیچ  

 

 ...آروم شیصدا و شد کدر گاهشن رنگ بار نیا

 ...نده باد به و سرت تیگ ساده باش مواظب  

 

 ...است نهفته یزیچ چه نگاه و حرف نیا انیم دمینفهم اما

 ...نمیبینم یباد که من  

 ...کردم نگاه خودش و برش دورو به شینما حالت به

 طوفان که بچسب خوب و کالهت خودت تو... خنکه مینس کی اش همه نایا  

 ...نبره

 

 ...زدم اشاره بودم کرده ناکارش خنجر با که ییپا به

 یم قفلش بار نیا و گردد یم بر را آمده راه و دهد یم تکان نیطرف به یسر

 ...زند

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...است اریبس دست یباال دست گفتند میقد از

 قدم محکم توانستم ینم...آورد در یتالف اش، دوست و کردم لنگ و ریام یپا من

 میمانتو بیج از یدستمال کاغذ...کرد یم ذوق ذوق چپم یپا ضالتع بردارم،

 ...شد جمع میها چشم درد از...گذاشتم لبم خون یرو و دمیکش رونیب

 ...زیچ همه یب یاریب باال خون... بشکنه دستت یاله  

 

 ...انایک قول به

 ...نزن غر یخود یب... بهتره درد نیتسک یبرا فقط نینفر دالرام  

 

 مرگ حد سر تا که یبالشت یرو سر و دمیکش باال تخت یرو را خودم طایاحت با

 و کج یمیقد لوستر به دوختم چشم...گذاشتم بودم، ناچار اما...شد یم چندشم

 نگاهم نیدورب ریز موشکافانه...کرد جلب را توجهم یرنگر اهیس عیش...کوله

 ...گرفتم

 ...خودشه... نیدورب بله  

 

 رد زبان و کردم ییبا یبا نیدورب یبرا...خوب بودم یافسر نوچه خودم یبرا منم

 ...بسوزه گرشونیج بزار...آوردم

 

 ....دنیخند کردم شروع ها وانهید مثل

 

 یعل ریام

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نداده مچه بز نیا دست آتو تا اوردمین ابرو به خم اما ده،یبر و امانم میپا زخم

 ...باشم

 ..دیخند شیها چشم داخل کنارم سرهنگ دختر دنید با صدرا

 

 ...کرد اش یطوفان من، یجلو کردنش خار و شکن دندان جواب با دالرام اما.

 ...اش گرفتم هوا تو فکر یب که رفت باال یلیس یبرا دستش

 

 ...کردم یمال ماست ام یزخم یپا به اشاره به را نگاهش تعجب

 

 ندیکش رخ به بازو زور فرصت بعد بکن ام یزخم یپا حال به یفکر کی اول  

 ...هست

 

 بعد به نیا از اما گذشت، ریخ به لحظه نیا...شد ام یزخم یپا معطوف نگاهش

 ...کرده شروع و یباز بد سرتق ی دختره نیا...اعلم و هللا دیآ یم شیپ یچ

 ...خواند فرا را بهرام صدرا

 ...دیکن ییرایپذ ازش خوب و دیببر  

 

 ...حرفش انیم دمیپر و شد دهیتن هم در یاراد ریغ میها ابرو

 ..کنم یم اش هیتنب بعدا   خودم صدرا نه  

 

 تا دو زدم که را یحرف دینبا دونست یم و بود واقف اخالقم به یخوب به صدرا

 ...بود یبرادر برابر چند اش قدرت که بودم ساخته باهاش یدوست...کنه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 زبان اما...دادم سرهنگ به که هست یقول نیا د،ید یم بیآس دینبا سرهنگ دختر

 ...کرد تر سخت هم و من کار اش یعقل یب و یدراز

 

 به داد یم شرح را میپا ران طیشرا و زد یم حرف دکتر با که طور همان صدرا

 ...شد روان خانه آشپز طرف

 به یورود در که بود سرهنگ دختر ییرها یبرا یا نقشه طرح حال در مغزم

 دوار پارس با یشکار یها سگ سرش پشت و سرهنگ دختر...شد باز شدت

 ...!!!بود باور قابل ریغ گهید نیا...شدند ییرایپذ

 

 ؟!کنه فرار خواست یم دهینرس راه از

 ؟!نجایا از هم اون 

 ؟!درنده یها چشم همه نیا یجلو 

 

 ...نشستند میپا یجلو من ی اشاره با ها سگ

 

 ...کرد داغونم گوشم کنار اش داغ و دهیترس یصدا

 ...کن رونشونیب بتیترک بد دختر دوست مرگ  

 

 شدماغ بود کینزد که برگشتم چنان! کردم شک اش ترس به اش، گفتار لحن از

 ...چشمم تو بره

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...جاست بر پر اش طنتیش از هم باز اما رفته، سکته مرز تا که نیا با

 

 ... داشت یا کننده رهیخ یتیجذاب اش روشن سبز یها چشم کینزد از

 ...کرد راست کمر بهرام ورود با

 

 ...کردم خفه گلو راه در ادمیفر اب را حالم

 ....رونیب  

 ...کردند ترک اطیح طرف به را خانه بدو بدو ها سگ

 ...دیپر رونیب آشپزخانه از صدرا زاد خانه سگ اما

   

 ؟یکش یم ادیفر چرا ریام شده یچ

 ...زدم میموها به یچنگ

 ...راندم رونیب مورد یب کردن انیطغ با را درونم یبلوا

 ...کمه براشون هم بودن عرضه یب... تیها آدم از هم نیا  

 ...نمود ریتعب خوداش نفع به را خرابم حال

 

 ... کرد ثابت بهرام صورت به یمشت کردن حواله با را خشمش صدرا

 خودش خواست یم چرا پس... باشد بار و بند یب توانست ینم سرهنگ دختر اما

 کند؟ یم ییجا هر یدخترها مثل را اش لحن چرا... دهد نشان نیچن را

 ...کرد پر را وجودم تمام نفرت شدنش کینزد ادیز و هیکنا با بار نیا

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 حقش، خوردن، ضربه دختر کی دست از... جناب یتر عرضه یب که خودت  

 ...شدنه زیآو حلق

 

 ...کردم یم تحمل دیبا و برابرش در بودم مسئول اما

 ...برنگشتم یحت...آمد طرفش به صدرا

 ...رفت اهو به اش داد

 

 .نزن دست من به  

 رزط به دیبا یکس...شدم خوشحال یکم دیشا... بستم چشم صدرا محکم یلیس با

 ...کرد یم شیلبها مهمان یدهن تو دختر، نیا زدن حرف

 

 ...دیغر نرفت رو از هم باز اما

 

 ...یزیناچ یلیخ  

 

 کارخدمت اتاق طرف به کشان کشان و گرفت اش شال یرو از را شیموها صدرا

 ...نکرد تقال یحت...برد

 

 کارم آورد، یم در را صدرا لج اگه... گرفت فرا را وجودم تمام ترس یا لحظه

 را میاه پلک...شدم یم افکنده سر سرهنگ شیپ قولم برابر در و کرد یم دایپ خیب

 اب و فرستادم میها هیر به داغونم اعصاب تسلط یبرا یقیعم دم و فشردم هم یرو

 ....کردم رها رونیب را اش دم ازب یطوالن یمکث



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم در را صدرا لج اگه... گرفت فرا را وجودم تمام ترس یا لحظه�🔵🔵🔵🔵�

 یم افکنده سر سرهنگ شیپ قولم برابر در و کرد یم دایپ خیب کارم آورد،

 به داغونم اعصاب تسلط یبرا یقیعم دم و فشردم هم یرو را میها پلک...شدم

 ....کردم رها رونیب را اش دم باز یطوالن یمکث با و فرستادم میها هیر

 

 ...آمد سمتم به کنان غر غر صدرا

 یها مرغ که دمیکش براش ییها نقشه چنان... کنم کار یچ باهاش دونم یم  

 یطور چه نیبب... باش موعود روز منتظر فقط...زنند یم زار حالش به آسمان

 خودش دنشید با بار هر سرهنگ که کنم یم یکار... کنم یم خردش میپا ریز

 ...بخواد دخترش مرگ یآرزو و کنه بلند آسمان یرو دست

 

 یم خطر یبو شیها دیتهد بود، شده خطرناک صدرا... تکاند را قلبم یفیخف لرز

 .گرفتم یم را شیجلو دیبا. داد

 هگالس داخل کردن یخال وبدون دیکش رونیب کانتر از را اش یمار زهره ی شهیش

 ...دیکش سر

 به دهن دینبا و بود روزها آن از امروز...آمد یم شیپ ندرت به صدرا حالت نیا

 ...گذاشت اش دهن

 ...دیکوب زیم یرو را شهیش کامران دکتر ورود با

 

 ...یکن یم امضا و تیبرکنار و سوخت کاغذ کم کم یدار هم تو کامران  

 

 .انداختم باال یا شانه که دیپرس من از را شیها حرف علت ابرو چشم با کامران

 فتندیب هم جان به بزار درک به  : گفتم خودم با و کردم قفل نهیس یرو را دستانم

 ...باندند کی از اشون همه که نایا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 کرد یم حفظ را خودش مزحک و یشینما ی خنده اون خدا، ی شهیهم که کامران

 ...رفت صدرا طرف به

 ...تره نازک مو از داداشم شیپ گردنم من  

 

 ...دیوپت بهش صدرا

 ...بکن و کارت باش زود کامران ندارم و هات یباز یقرت ی حوصله  

 

 ...برد باال را شیدستها دست، به یپزشک سامسونت فیک کامران

 ...بزرگ سیرأ بخواه جان شما  

 

 ...رفت باال دو به یکی را ها پله یحوصلگ یب با صدرا

 ...کردنم چیپ سوال کرد شروع و نشست زانو یرو م،یرو روبه کامران

 ...؟!زده قات چرا صدرا...؟!کرده کارو نیا یک...؟!اومده روزت به چه  

 

 کره یرو آدم نیتر پرو بشر نیا...ماند جواب یب شیها سوال تمام معمول طبق

 ...بود یخاک

 از هم باز اما دادم، ینم را اش پاسخ گاه چیه و نداشتم ازش یخوش یرو نکهیا با

 ..رفت ینم رو

 ...اریب در و شلوارت  

 : گفتم غضب با

 ...ببراش  

 :گفت و زد یپوزخند



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...خورمت ینم نترس   

 ...دمیچسب و گردنش اراده یب

 ...کنم یم خفت خودم ینش خفه  

 

 ...کردم رها یا گهید فشار با را دستم صدرا یصدا با

 

 !د؟یکن اعالم بس آتش دیخواه ینم شما...! نیافتاد هم جان به که هم باز  

 

 ...ستادیناا یجواب منتظر گفت

 

🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 🔵🔵🔵 

 

 @ 

 

 

 

  :    .    ro      n     

 

[ ,۹۱۰۹  ۹  ۰۹، ۹۰:۰۰] 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ] به پاسخ در]

 

 

🔵🔵🔵🔵  

 

 ...شد افتادنش سرفه به مانع دهانش آب دادن قورت با رذل زیچ همه یب

 

 نیا انیپا روز تا کردم یم دعا فقط...بستم چشم و مبل یپشت به دادم هیتک

 دارش خودم یها دست با خودم که ینفر نیاول...نشود ریسراز صبرم تیمأمور

 قاچاق که باند نیا آدم نیتر بوته یب و نیتر وجود یب...بود کامران زدم یم

 یب یگرا جسن هم وانیح کی و سال و سن کم یها بچه پسر و انسان یاعضا

 ....صفت

 

 عمد زا شرفیب...کردم حبس نهیس در ار نفسم رانم گوشت به سوزن رفتن فرو با

 ...کرد یم پاره انهیوحش را گوشتم سوزن با

 

 ضالتمع وحشتناک درد از...کردم کنترل نفسم گرفتن با را دردم... نگفتم آخم یول

 ...گرفت

 

 ...دیرس اتمام به هیبخ شش با رانم پانسمان

 

 عفونت یباش قبمرا دیبا اما نبود، یعمق ادیز جراحت داده، قورت عصا یآقا  

 ...نکنه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ....نبود رو

 صفت زالو شرف یب...شود یم مالیپا یمردان نیچن با ها مرد تیشخص ی همه

 ...زد یم بهم را حالم

 ...کردم دراز یا شهیش زیم یرو را میپا یتشکر چیه بدون

 ...کرد کم را زحمت فشیک بستن با و آورد در را شیها دستکش

 ود،ب کامران شتریب اش باعث که را درد نیا تا خوردم یم یزیچ یمسکن کی دیبا

 ... ابدی نیتسک

 ...روم یم اتاقم طرف به آهسته

 به روزها نیا...کردم ضیتعو یا پارچه شلوار کی با را ام شده دهیبر شلوار

 داخل مسکن شهیهم و شدم یم حیفج یها سردرد دچار ادیز یعصب فشار خاطر

 ...بود موجود ام یتختیپا یکشو

 ...دادم باال آب بدون و کرده جدا ورق زا یکی

 ...نبود ام یزندگ یروزها نیا یتلخ از شتریب اش یتلخ

 ی دهیچروک یها دست و مادرم ماه یرو دنید یبرا ساله میون کی االن که یزندگ

 ...دیآ ینم بر دستم از یکار و زنم یم له له پدرم

 ...دبو ممکن ریغ یشهاب خرفت ریپ اون و صدرا نیذرب ریز برداشتنم قدم از قدم

 نیا از مراقبت...دیپر رخسارم از رنگ دالرام مانند غیج و بلند یصدا دنیشن با

 ...تره سخت هم مردن از گرگ گله کی انیم در دختر

 خدمتکار اتاق و نییپا به را خودم یطور چه که گفتنه قابل ریغ حالم فیتوص

 ...رساندم

 هنگ یا لحظه بود افتاده جانش به راصد و بود نیزم پخش که دالرام تیوضع از

 ...کردم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یجواب چه... یعل ریام تو بر یوا! بود نیا دهینرس راه از سرهنگ، دختر تیامن

 ...یبده یدار سرهنگ یبرا

 کمرش از و آمدم خود به دیآ فرود دالرام سر در تا خاست بر که صدرا مشت با

 ...دمیچسب

 

 ...بود صدرا از شتریب ام یبدن قدرت زور

 ام یدار خود..کند برخورد ر واید با بود کینزد کردم، اش پرت رونیب یحرکت با

 ...کردم فواران و دیکش ته

 ؟یکن یم یغلط چه یدار... شور یب احمق  

 

 صورت یرو یدست...کرد یم کنکاش را حاالتم متعجب یچشمان با موشکافانه

 :گفتم اش تیحساس کردن طرف بر دمیکش ام برافروخته

 ؟بره دار یباال بابات سر ابد حبس یجا به و یاریب سرش ییبال یاستخو یم  

 زود با یخوا یم... مینگرفت گروگان بابات نجات یبرا رو دختر نیا ما مگه

 ...یبد باد به و مدت نیا ی ها نقشه همه تیها یجوش

 

 ...شد قانع انگار

 ...ستین خودم دست... داره شین یلیخ زبانش... زاره یم دمم یرو پا ریام  

 

 ...دادم قرار اش پشت اطیح طرف به تیهدا یبرا را دستم

 رونیب برو...کنم یم آدمش خودم من... نزار دهنش به دهن من، به بسپار تو  

 ...امیم بر پسش از من تخت، التیخ کن، تازه یهوا

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...بود یزندان دالرام که یاتاق سمت برگشتم وقت فوت بدون و عیسر

 ...بدهم چموش دختر نیا به زیآم دیتهد یهشدار داشتم میتصم

. برخاست ام کله از دود...برخورد بهم قدرت با دالرام دهینرس رهیدستگ به دستم

 ؟!کند فرار خواست یم هم باز

 

 ...دیکش عقب بغلم از را سرش

 ...شد یکجک اش افهیق ام، زده بهت یها چشم دنید با

 ....هیچ  

 ...آوردم زبان به را شد یم خارج درونم آتشفشان از لحظه آن در که یا کلمه

 ....تو یهست یجانور عجب  

 

🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 🔵🔵🔵 

 

 @ 

 

 

 

 

  :    .    ro      n     



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

[ ,۹۱۰۹  ۹  ۹۱، ۰۹:۰۱] 

 ] به پاسخ در]

   

 

🔵🔵🔵🔵  

 

 

 ...ساخت برابر چند را نفرتم دارش یمعن لبخند

 ...شیوحش نه... شیاهل نوع از  

 

 هنکن ؟!سرهنگه دختر واقعا نیا... شدند گشاد میها چشم...زد اشاره من به قصد از

 !؟...باشه کرده قالب دخترش یجا به را یا گهید کس سرهنگ

 

 یجا به... شد عوض بهش نسبت دمید اش، یبازار کوچه و ادبانه یب لحن با

 ...بجوم را اش خرخره خواست یم دلم خودم صدرا

 

 ؟...!یدیند خوشگل... عمو هیچ  

 

 ...گستاخش و پروا یب نگاه به بودم زده زل



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یاخالق هر و باشه یچ هر یعل ریام زد بینه قلبم شد، معصوم نگاهش یا لحظه

 ادقانهص حرف...یکن مراقبت ازش یموظف فقط تو ستین مربوط تو به باشه داشته

 ...شد خارج وجودم اعماق از که یا

 ...نده باد به و سرت تیسادگ باش مواظب  

 

 یدختر هر قانون که یتیاصل! بود تشیاصل کردن پنهان در یسع چرا دونم ینم

 ...باشد وقار با و نیمت تا هست

 ...نمیب ینم یباد که من  

 ...داد نشان را میپا تنفر با

 ...نبره طوفان که بچسب خوب و کالهت تو... خنکه مهینس کی همش نایا  

 

 جخار اتاق از...نداشتم یزیچ عقل یب و سن کم دختر نیا یبرا یزیچ تأسف جز

 ...کردم قفلش اش شدن یزخم به اعتنا یب و شدم

 

 ...شد خانه وارد صدرا من با زمان هم

 ...یکرد رامش ریام شد یچ  

 

 ...برداشتم قدم خانه آشپز طرف به

 آزاد و بابات صدا و سر یب یندار صبر... یزار یم دمش یرو پا تو بود رام  

 ...میکن

 

 ...شد آشپزخانه وارد سرم پشت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 یروان دارم... مخم رو رفته یشهاب روزید از... شده زیلبر صبرم تو جون اره  

 ...شمیم

 

 ...برداشتم و ریش خچالی از

 ?هیچ حسابش حرف... چرا؟  

 

 ...روم روبه گرفت و وانیل

 واگذار و سهامت ی همه تو ستین یشدن آزاد گهید بابات گهیم... مخم رو رفته  

 ...شو راستم دست ایب و من هب کن

 ...ختمیر هم خودم یبرا و برداشتم یگرید وانیل...دیکش سر نفس کی را ریش

 ... زنه یم مفت حرف  

 ...دیکوب نتیکاب یرو و وانیل

 ...شم یم یروان من اما... البته صد فشیاراج بودن مفت  

 ....بزار گریج رو دندون فقط  

 ...گرفت شیپ در را خانه آشپز یخروج راه

 ...فشردمش دندون با بس از ریام شد پاره گرمیج  

 :دمیپرس بحث خاتمه یبرا

 ...میکن یم کوفت یچ امروز  

 ...دیخند و برگشت

 ...دم یم سفارش غذا االن... شکمت اون تو بخوره کارد  

 ...برگرداندم خچالی داخل را ریش یقوط



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 فود فست و یحاضر یذاغ از... یکن رونیب رو ها خدمتکار یداشت مرض مگه  

 ...دهیخشک هامون روده تمام

 ...داد تکان هوا تو یدست

. بزن غر کم ات مونده وا شکم خاطر به هم تو...دیجنب یم ادیز گوششون سر  

 ...ایب دنبالم

 

 ...میشد مخصوص بزرگ اتاق داخل...میکرد عبور آشپزخانه کنار یرو راه از

 ستمیس که دید قابل ریغ و یقو یها شنوده هاو نیدورب به مجهز ساختمان کل

 ...داشت قرار اتاق نیا تو شیها

 ی صفحه و زد را دالرام اتاق ی دکمه و نشست دارش چرخ یصندل یرو صدرا

 ...شد بزرگتر شینما

 یکم دهیکش دراز تخت یرو دالرام...توریمان ریتصو به زدم زل صدرا سر پشت

 ...بود رفته عقب شالش

 ...شدم کالفه صدرا زدن دید از چرا دانم ینم

 

 ...دهیم قلقلکم یجور بد دنشیچش حس... ست دهنده بیفر قدر چه ینیب یم  

 

🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 🔵🔵🔵 

 

 @ 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 

 

  :    .    ro      n     

 

[ ,۹۱۰۹  ۹  ۹۰، ۰۹:۹۱] 

 ] به پاسخ در]

 

 

🔵🔵🔵🔵  

 

 

 

 ...میشد وصمخص بزرگ اتاق داخل...میکرد عبور آشپزخانه کنار یرو راه از

 ستمیس که دید قابل ریغ و یقو یها شنوده هاو نیدورب به مجهز ساختمان کل

 ...داشت قرار اتاق نیا تو شیها

 ی صفحه و زد را دالرام اتاق ی دکمه و نشست دارش چرخ یصندل یرو صدرا

 ...شد بزرگتر شینما

 یکم دهیکش دراز تخت یرو دالرام...توریمان ریتصو به زدم زل صدرا سر پشت

 ...بود رفته عقب شالش

 ینم نیدورب متوجه دختر نیا اگه... شدم کالفه صدرا زدن دید از چرا دونم ینم

 !..یچ آورد یم در لباس و شد



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...برده ارث به سرهنگ از را زکاوتش و هوش کنم فکر نه

 دوباره چون داشت درد انگار اما...شد زیخ مین شیجا تو و شدند زیر شیها چشم

 ...تخت تو افتاد

 ...کرد مخشوش را ذهنم صدرا یها حرف

 ...دهیم قلقلکم یجور بد دنشیچش حس... ست دهنده بیفر قدر چه ینیب یم

 

 ناغافل حرکات اگه که کرد غلبه بهم چنان خشم آتش...شدند مشت میها دست

 ها ساعت و گرفتم یم چنان را اش گردن سر، پشت از شک یب نبود، دالرام

 ...دهد انج تا دادم یم فشارش

 ...دیخند و کرد یبا یبا سرش، باال لوستر یال نیدورب یبرا دالرام

 ...بود وانهید دختر نیا...بود گرفته ام خنده نفرت و خشم انیم

 ...زد قهقه صدرا

 ده یم یحال چه یدون ینم... چموشه یلیخ هم باز درد همه اون با ریام ینیب یم  

 ... دختر نیا چزوندن

 ...زدم زل توریمان در دالرام حرکات به حرف یب

 تو االن خواست یم دلم... جونم به انداخته عطش دختر نیا خودم جان به ریام  

 ...کنم حال منم و بندازه جفتک بغلم

 

 ...شد قطع اتصال ی دکمه رو دمیکوب مشت با

 ...باال دیپر متر کی

 ...دینکش را اش فیاراج نیا رتمیغ گهید

 اون و نیا با روز هر و یکرد خودت مچل رو یکی... صدرا یشد پست یلیخ  

 ...داره شرف تو شیپ هم وانیح... یخواب یم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شد بلند

 اشتباه معصوم ظاهر به یها طانیش نیا برابر در رتیغ... ریام الیخ یب  

 ...کن صفا و عشق و بچسب خودتو...محِض 

 

 ...آمد جوش به خونم

 ...یهست یفیکث چه گم یم خانم نگار به پس  

 

 ...دیچسب را راهنمیپ ی قهی و کرد انیطغ

.. .شیدید مگه تو شیشناس یم مگه تو... نزن نهیس به رو نگار سنگ قدر نیا  

 گهید شرف یب کی تخت در روز هر داره تعهد من به که نیا با هرزه اون

 همان از... دخترش و من یالگو... میزندگ تمام مادرم بلکه اون تنها نه... ست

 یم...زد پس و بابام و کرد حال عشق رنگ رنگا یمردها با تختش لداخ یکودک

 ....نه ای بگم هم باز یخوا

 

 خودش که نیا با صدرا... خوردم جا اش یبارون و نشسته خون به یچشمها از

 یم جوالن چشمانش مردمک داخل یمیعظ غم اما بود باند ی دسته سر و فیکث

 ...داد

 :گفتم و گذاشتم ام قهی یرو اش شده مشت دستان یرو را دستانم

 ....نکن انتیخ تو... نشو بد تو... باش خوب تو   

 ...شد جدا ازم

 تک تک خواد یم دلم شم عوض تونم ینم هم بخوام کرده، پر و قلبم تمام تنفر  

 تک شکستن و ینابود خوام یم... کنم له پاهام ریز رو فیلط یها جنس نیا

 ... نمیبب رو تکشون

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کرد واژگون نیزم یرو را دارش چرخ یدلصن ادیفر با

 دختر معطوف را حواسم دونگ شش دیبا... ستین ندیخوشا اصال صدرا حس نیا

 ...کنم سرهنگ

 

 .یموند نگار یپا به چرا پس  

 ...آوردم زبان به را فکرم

 ...زد چمپاته ها پارکت یرو و خورد سر وارید به هیتک

. بود نخواهد و نبود تنها من یبرا وقت چیه نگار... مادرم دیتهد و اصرار به  

 ...ست هرزه کی فقط اون

 

 هر صدرا که یقبر اون پس ست، زنده صدرا مادر مگه افتاد، کار به ششمم حس

 !باشد تواند یم یکس چه خواند، یم فاتحه و زدیر یم اشک سرش باال هفته

 ...برخاست و کرد جور و جمع و خودش...شد ام یسردرگم و بهت متوجه

 ...شد واصل درک به و بست من شیر به و نگار مرگش قبل

 ...شد سخت یکم حرفش دادن رییتغ هضم اما کردم یم درک را نفرتش

 اتیعمل نیا انیپا یبرا قبر اون یشکاف کالبد...کنند قیتحق دادم یم خبر دیبا

 ...کرد دایپ ضرورت

 

 ...دهینم و مها تلفن پاسخ و زده بشیغ کجا دونم ینم سرهنگ نیا...ریام  

 

 حرف به گوش و سپردم مغزم به صدرا مادر ی درباره را ام شده مشغول فکر

 ...دادم صدرا یها



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 دخترش بتیغ از تونه یم یک وگرنه... دهیکش یا نقشه سرهنگ کنم فکر من  

 !سرهنگ اونم... نشه مطلع ساعت همه نیا

 

 : گفتم و دادم ماساژ را گردنم

 ...رفته یتیمأمور ییاج حتما  ... صدرا بگم یچ  

 

 ...زد کف باشندخوشحال کرده کشف یگنج  که ییکسا مثل

 ... دینرس خودم ناقص عقل به چرا پس خودشه،...نیآفر  

 ....زد قهقه هوا یب هم باز

 رشیت االن یوا...یقالب قرار سر رفته حتما نادون سرهنگ اون...ریام... ریام  

 ...دهیم یحال چه  اش شده پنجر ی افهیق دنید خدا یا... خورده سنگ به

 یم پوزخند اش مورد یب یخوشحال یبرا دلم در من و دیخند یم صدرا

 ...گذاشت ام شونه یرو را چپش دست...زدم

 اضطراب و شیتشو یکم...چطوره م،یریبگ تماس سرهنگ منزل با ریام  

 ..ست نهیگز نیبهتر براشون

 

 یم ظاهر حفظ دیبا اما منبود سرهنگ ی خانواده ترساندن به یراض اصال

 ...کردم

   

 سرهنگ همسر با کردن صحبت سرهنگه، خود یکار اصل... صدرا؟ بگم یچ

 ....کنه ینم ما درد از ییدوا

🔵🔵🔵🔵🔵 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 🔵🔵🔵 

 

 @ 

 

 

 

[ ,۹۱۰۹  ۹  ۹۰، ۹۱:۱۹] 

 ] به پاسخ در]

 

 

🔵🔵🔵🔵  

 

 

 ...دیچرخ پا ی پاشنه رو

 ریز از سرهنگ جد سهله سرهنگ که کنم پا به یآشوب چنان... سازه کار اما  

 ...بشه بلند خاکم

 

 ...زد چنگ کارش زیم یرو از را لشیموبا

 ...دیکش رونیب یکارت میس و گشود را کارش زیم یکشو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 از...یصبور جز نبود ساخته ازم یکار...کرد عوض خودش یاصل کارت میس با

 شیرو روبه لوارمش بیج در دست خونسرد ظاهر در اما بودم داغون داخل

 ...بودم ستادهیا

 ... داره ضرر پات یبرا ستادنیا سرپا ادیز...نیبش ریام  

 ...نشستم دار چرخ یصندل یرو آرام

 ...گذاشت کریاسپ یرو و گرفت شماره

 ...داد پاسخ یا گرفته یصدا با سرهنگ همسر

 ...دییبفرما بله  

 : گفت لب یرو یلبخند با صدرا

 ...نیدار خبر دخترتون از شب وقت نیا تا شما... جان رامدال زیعز مادر سالم  

 

 : گفت هیگر با سرهنگ همسر

 ؟...کجاست دخترم نیهست یک شما  

 

 ...شد پرتاب پشت به سرش که زد قهقه یطور صدرا

 : گفت خنده با

 ...هن مگه بشه، انداخته دور دیبا باشه، رونیب شب وقت نیا تا که یدختر...خانم  

 

 ...گرفت بر در را وجودم ی همه و شد یشیآت سرهنگ، همسر یها هیگر

 

 ...داد  ادامه تر تمام چه هر ینامرد با صدرا اما



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 به هرزه و شهیم ناپاک دامنش امروز از چون نباش خوشگلت دختر منتظر پس  

 ...ادیم حساب

 

 ...کرد التماس به شروع هق هق با سرهنگ همسر

 

 نیا...کرد یم حیتفر نمونه مادر کی  یاه ناله یصدا با زیچ همه یب یصدرا

 و باشم کرده یکار نکهیا یبرا...نبود انصاف مادر کی رنجاندن و ینامرد همه

 ی دکمه و برخواستم عیسر کند، خون زالو، نیا را گناه یب مادر دل ندهم اجازه

 ...دمیکش قطع، و قرمز طرف به را تماس یلمس

 

 : زد داد شده شوکه صدرا

 ؟!یکن یم کار یچ  

 

 هب یچنگ و فرستادم نییپا محکم رو دهانم آب میصدا ولوم نشدن تر بلند یبرا

 ...زدم میموها

 

 رو ردمون هات یباز بچه با یخوا یم... ؟یکن یم کار یچ یفهم یم صدارا  

 ...بزنن

 ...زد یخند کج

 

 ...یکرد قطع زودتر و یشد ریگ جو تو بودم مراقب خودم  

 ...شدم روانه در سمت به



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نهار د،یچیپ بهم ام روده دل من م،یکن کوفت یزیچ میبر ایب... عقله شرط اطیاحت  

 ...نخوردم هم

 

 ...گشنشه آقا پس... یزد قاط چرا گمیم  

 

 ...دمیچرخ طرفش به و کردم باز و در

 ...کوکه فتیک نیهم یبرا یدیخواب و یخورد گاو مثل  

 سرهنگ ی خانه با که را یکارت میس...کرد یم ضیتعو را اش کارت میس داشت

 ...انداخت زباله سطل داخل و شکست را بود گرفته تماس

 

 ...اعصاب معدن میبر  

 ...بود زیم یرو غذا نشده ربع کی...داد را مخلفات با مخصوص برگ سفارش

 

 ...صدار؟  

 :گفت کند بلند را سرش نکهیا بدون و کرد باز را غذا در

 و گروگانه کی بفهمه تا بکشه یگشنگ شبام بزار نزن و حرفش اصال ریام  

 ...بکنه یدراز زبون دینبا

 ...افتادم یم شک به صدرا نبودن و بودن هوش زیت به یگاه

 ... بود ساخته دستم از یکار چه...کرد خوش جا میلبها یرو یتلخ لبخند

 .نظارگر فقط من و بود صدرا دست یچیق و شیر

 کی هک نیا از تمیانسان  بودن، سرهنگ تردخ از ریغ به...شد کور یکل به میاشتها

 ...کرد منقبض را ام معده بگذارد بالشت یرو سر گشنه گناه یب



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...ساخت پراکنده را ام ختهیر بهم فکر اش، نکره یصدا

 ...یبد قورت و من بود کینزد یگشنگ از که تو ؟یخور ینم چرا پس  

 

 صدرا یها نگاه ریز ورز به...کردم یخال قاشق ی دسته دادن فشار با را حرصم

 بجز اصرار، و اعتراض با که بود کرده ثابت را نیا منطق...دادم قورت را غذا

 ...شود ینم دمیعا یزیچ یکار خراب

 ...کرد ترک را آشپزخانه من از قبل صدرا

 ...کردم وارد میها قهیشق به یفشار و گرفتم دستانم انیم را سرم

 ...بود خواهد یتنش پر روز فردا

 

 ...رونیب دمیپر و شدم بلند عیسر خانه آشپز یجلو و سرم پشت از یکس دنیدو با

 ...کرد باز را قفلش و رساند دالرام اتاق در به را خودش دو حالت با صدرا

 نهیس قفل را دستانش وارید به هیتک دالرام...شدم اتاق داخل و دمیدو سرش پشت

 ...کرد یم نگاهمان یور کی لبخند با همراه یخاص ژست با بودو کرده اش

 ...هوا رفت دادش صدرا

 ؟...یکرد کار یچ نیدورب با یعوض ی دختره  

 

 : گفت تمسخر با و انداخت باال یا شونه

 ... نیبب باال برو  

 ...شد متوقف حرفم با که ببرد هجوم طرفش به خواست صدرا

 ...کنم یم نگاه من  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 به نمرفت فرو و رفتنم باال و گذاشتم تخت یرو پا...بود لوستر ریز درست تخت

 ...درد از ادمیفر با شد زمان هم کردنم ریگ و ها لهیم

 یم سهیر خنده از داشت وجدان یب ی دختره اما...رساند من به را خودش صدرا

 ...زد رونیب میا پارچه شلوار از خون...رفت

 ...انداخت گردنش دور را دستم صدرا

 از...آمدم رونیب یفلز یها فنر نیب ما زا زور به درد از شده قفل یها دندان با

 ...شدم زنده و مردم رانم درد و سوزش

 ...زد یم ام شده یزخم یپا ران یرو نبضم تمام

 ...شود ینم پا میبرا گرید پا نیا که فهماند بهم خون یگرم شدن یجار

 ...گرفت تماس کامران با وقت فوت بدون صدرا

 ...برسون و خوت زود یکام  

 ....کرد داغ صدرا که کردیم بلغور یچ خط طرف اون کامران دانم ینم

 

🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 🔵🔵🔵 

 

 @ 
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 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

[ ,۹۱۰۹  ۹  ۹۹، ۰۱:۰۹] 

 ] به پاسخ در]

 

 

🔵🔵🔵🔵  

 

 

 ...کرد داغ صدرا که کردیم بلغور یچ خط طرف اون کامران دانم ینم

 

 یم و گردنت خودم ینباش نجایا قهیدق پنج عرض تو... کهیمرت نزن یاضاف زر  

 ...شکنم

 

 ...انداخت بشیج داخل و کرد وقطع لیموبا

 

 ...؟یستیوا یتون یم ریام  

 

 ...دادم تکان بله یمعن به را سرم

 

 ... بزنه نیدورب نیا به یسر کنم خبر رو یکی صبرکن  

 ...داد تکان شیبرا دیتهد انگشت و دالرام سمت برگشت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کنم کاریچ باهات دونم یم خودم...تو اما و    

 

 ...دمیترس ننه یوا  

 

 زیبرانگ شک میبرا نداد، را دختر نیا جواب چرا! فهمم ینم را صدرا ی عجله

 ...گردانم یم بر سر میرو روبه دختر به غضبناک و زیت...شود یم

 

 دهیشک توانم تمام با خواهد یم دلم...کند یم زیلبر را صبرم اش تمسخر پر لبخند

 ...اورمیب فرود اش صورت یرو یا

 و پروا یب...بکنم توانم ینم یکار دنیساب بهم دندان شده مشت یها دست جز اما

 ...دیآ یم در میجلو پرو

 

 یها دست با کنم یم یکار...جونت نوش... یشد اوخ دوباره!... نهیبوز هیچ  

 ...نیبد میفرار خودتون

 

 از خواست یم یطور چه...بود سال زطن نیتر دار خنده و گانه دش،بچهیتهد

 رس لحظه هر و افتادم ریگ انشانیم من سال کی از شتریب که ییایماف نیا دست

 ...شود رها کنند، یم گم رد و چرخانند یم مخالف جهت به را کالف

 ...؟!ندازدیب کردن غلط به را ها آدم نیا خواهدیم چموش گربه بچه نیا

  از یحرف من اگر اوصاف نیا با...ردیگ یم باال دست را خودش هم قدر چه

 هب را ها بچه و خودم زحمات تمام ست، معرکه پس کالهم کنم بازگو شیبرا بودنم

 ...دهد یم باد

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...بود نگاهم کردن رصد حال در شیا گربه و ملوس یها چشم

 ...دالرام نفرت پر یها چشم از رم،یگ یم چشم نادر، و صدرا ورود با

 

 دانم یم من وگرنه افکند، نه شهیر دلش در ادیز تنفر و ینیب بد ی شهیر نیا کاش

 ...دهد یم باد به را آدم دودمان یطور چه شود، تر ور شعله یزن نفرت اگر

 

 ...رفت باال و گذاشت شیپا ریز یصندل نادر

 ...کرد دراز صدرا یجلو را دستش و رفت ور نیدورب با یکم

 ...بود آدامس آقا  

 

 نانداخت لج و یبحران طیشرا نیا در نه اما نه،یتحس قابل دختر نیا ذکاوت و هوش

 یعنی سرهنگ، دختر به برسد چه کنند، ینم رحم مادرشان به که ییها آدم نیا

 ....دشمنشان

 

 : گفت یبلند یصدا با صدرا

 ...رونیب ببر و بردار پرده پشت از رو تخت تشک اون نییپا ایب  

 

 یا رفهح یلیخ...زد کنار را پرده و رفت پنجره ارکن...دیپر نییپا فرز یلیخ نادر

 هنگام پرده بودن میزخ علت به و بود کرده پنهان یعرض طور به پنجره ریز

 مکن فکر سبک، بود، ها یمیقد اون از تخت تشک...مینشد متوجه اتاق، به ورود

 ...باشد شده برده کار به ابر ای کاچو اش داخل

 ...شد خارج اتاق از دست به تشک نادر

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...گذاشت دالرام سمت به یقدم صدرا

 یکم دیشا...طوره؟ چه کن یسپر خنک نیزم نیا ای ها فنر نیا یرو رو امروز  

 با بلدم، و کردنت آروم راه خودم نه هم اگه...بشه کاسته بدنت یگرم و آتش از

 ...رمیپذ یم لیم کمال

 

 ...شد سرخ جا در دالرام صدرا ی هانه حیوق یها حرف با

 یرو که یخون و نیزم به...کنم نگاه اش زده شرم یها چشم به نتوانستم  گرید 

 ...زدم زل بود کرده نیرنگ را ها کیسرام

 

 ....یباش تختم مهمان صبح تا لمیما امروز خاره یم یادیز تنت اگه ای  

 

 یب یها کلمه نیا من، یرو روبه شود، یم تر تنگ میبرا دنیکش نفس راه

 ...ندینش یم وجودم بر شود یم یجهنم آتش شرمانه،

 

 یکم دست خودم...دمیشن ینم را شیها نفس یصدا یحت...بود شده الل دالرام

 نیا ددر نیشتریب...گفتم یبلند آخ صدرا مزخرفات به خاتمه یبرا...نداشتم ازش

 ...میپا نه شد، روانه قلبم یرو از آخ

 ...برگشت من سمت به زده وحشت صدرا

 ... ؟یخوب ریام  

 

 را، عذاب همه نیا توان شد یم تمام اجبار نیا اگه...نشد باز پاسخ یبرا دهانم

 ...گرفتم یم فطرت پست نیا از ذره ذره

 ...انداخت اش شانه یرو را راستم دست و زد حلقه کمرم دور دست



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 النا میبر ایب ایب... نذاشته برام اعصاب زیچ همه یب ی دختره نیا من به لعنت  

 ...هرس یم کامران

 

 تمیهدا رونیب طرف به و شد دهیچیپ کمرم دور یخالدار میس مثل دستانش

 ...زد قفل را در و کرد ول را کمرم...کرد

 ...شدم مانع که کند کمک خواست هم باز

 

 ...تونم یم خودم  

 ...موند کجا شوریب کامران نیا نمیبب من نیبش تو پس  

 ...رساندم مبل به را خودم و گرفتم ها نرده و وارید از

 .بستم چشم داده قرار مبل یپشت یرو را سرم و گذاشتم زیم یرو پا

  صدرا ی حانهیوق یها حرف کردن یحالج

 از خارج دالرام ی باخته رنگ و معصوم یها چشم اما...نبود ازانتظار دور

 ...اش صورت یرو بکوبد یشکن دندان یها حرف داشتم توقع...بود تصوراتم

 ...خواست پا به دلم در یا غلغله اش نگاه دنیدزد و دنش دیوسف سرخ با اما

 ...نماند یباق دلم در یا وشبهه شک چیه و آوردم مانیا اش یپاک و نجابت به

 ...کرد اش فیضع و برد نیب از را اش یگستاخ صدرا یها حرف ینیسنگ تنها

 اش بودن معصوم و یپاک به گذاشت یم صدرا دهن به دهن و بود نیا از ریغ اگر

 ......کردم یم شک

 

🔵🔵🔵🔵🔵 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 🔵🔵🔵 

 

 @ 
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[ ,۹۱۰۹  ۹  ۹۲، ۹۹:۱۲] 

 ] به پاسخ در]

 

 

🔵🔵🔵🔵  

 

 

 نیا شده خراب نیا دکتر که فیح فیح...شد خارج نهادم از آه کامران ورود با

 ...بود یعوض

 

 ...؟یکرد یکار خراب نگذشته ساعت چند هنوز... باش مراقب نگفتم مگه  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...داد جواب صدرا من یجا به

 

 ...بکن کارتو نیبش بزن نق کمتر کامران  

 

 لکپ تند...کرد رمیغافلگ صورتم یسانت چند در صدرا یصدا که بودم حرکت یب

 ...گشودم

 

 ...زد یم میصدا و کرده خم کمر موز ریش وانیل کی با دست به ینیس

 

 ...؟یبهتر... ریام  

 

 ...کردم تشکر رنگ کم کامال یلبخند با یناچار سر از برداشتم ار وانیل

 ... صدرا ممنونم  

 

 ...دیکش کنار ینگران با صدرا

 ...گشودم دهان نافرجام درد از...ختمیر حلقم داخل را وانیل اتیمحتو از یکم

 ...بزن مسکن  

 

 ...شد روحم سوهان کامران تیخاص یب و نحس ی صدا

 ...بکشم؟ نشییپا خودم ای ببرم رو شلوارت هم باز  

 ...ختیر زیم یرو وانیل داخل اتیمحتو که دمیکوب زیم یرو را وانیل چنان



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...آمد فرود کامران صورت یرو قدرت پر مشتم

 بهل با سرش پشت و شد پرت عقب به بود زده زانو پانسمان، یبرا که میرو روبه

 ...کرد برخورد زیم ی

 

 : فتگ و گرفت را سرش پشت ناله با

 ...یعوض... یندار هم یشوخ ی جنبه یلعنت  

 

 ...خواست پا به درونم غمباد از ادمیفر

 ...حلقت تو زمیر یم و دندونات سگ، پدر وثِ ید  

 

 ...کرد مداخله و دیکوب اپن یرو را ینیس صدرا

 

... اومده در کفرم گهید تا دو شما دست از... نیدار دوست یک هر جون بسه  

 ...هم جون به نیافتاد گرگ مثل

 

 شا تیخاص یب تن و گذاشت لبش ی شده پاره ی گوشه یرو را انگشتش کامران

 ...کرد پانسمان را میپا حرف یکندوب نیزم از را

 

 ...دیترس یم ازش زادش خانه سگ مثل که داشت صدرا دست ییاتو چه دانم ینم

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ی ارهست پر یها شب عادت شده کردن دود گاریس پنجره پشت صبح تا را شب

 از را وطنم تا... تره مهم جانم از میبرا تیمأمور نیا خوب انیپا... میروزها نیا

 ...ردیگ ینم آرام وجودم نکنم پاک ها آشغال نیا

 گذارند یم ها ابانیخ به پا ما دیام به که یبرادان و خواهران آرامش در آرامشم

 ...شود یم خالصه

 ...بکشد یستین به شامثال و صدرا دهم ینم اجازه را آرامش نیا

 

 شیپ ها پله نییپا اتاق پشت فکرم تمام اما و زدم یم هم را نباتم ییچا ریز به سر

 ...خورد یم ول سرهنگ دختر

 ... رساند صبح به چگونه یپوشش چیه بدون ن،یزم یرو و یگشنگ با شب

 ...بکشد دراز شیرو العقل نداشت هم یفرش اتاق آن نیزم

 ادی و من اش دخترانه شرم...کرد رو رویز را دلم شا شده سرخ یها گونه ادی

 گلگون یها گونه و اش گذاشتن سر سربه قدر چه...انداخت یم خواهرم زهرا

 ...انداخت یم خنده به را همه اش شده

 را میلبها یلبخند کرد، یم تازه را روحم و جان که یا خانه خاطرات و ادی از

 ...دیبخش انحنا

 

 ...داشت وا نیریش یایرو از منو صدرا ی دهینخراش یصدا

 ...یراه روبه... خان ریام ریبخ صبح  

 

 ...شد مشت زیم یرو آزادم دست

 کوچک یخوریچا قاشق...دادم جلوه تفاوت یب را خودم روز هر مثل هم باز اما

 ...کردم رها ینلبک داخل فنجان کنار را



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...؟یکن یم اعالم ریبخ صبح االن ظهره کینزد... ریبخ اوغور  

 ...برداشت قدم ساز یچا کنار و داد سر مستانه یا خنده

 ...وحال عشق به بچسب...ایدن الیخیب  

 

 

🔵🔵🔵🔵🔵 
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 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 

 

 ...کردم مزمزه را ام ییچا از یکم

 

 ...یبنداز راه صفا و عشق یتون یم بابات ناومد بعد نمیبب بزار  

 ...نشست زیم پشت میرو روبه

 

 ...یشد بلند چپ ی دنده از که هم باز

 

 ...بشم هم داریب که دمینخواب اصال و شده اندازه چپ ام دنده تو لطف به  

 

 ... انداخت باال یا شانه

 بهضر بچه دختر کی از و یکرد یعرضگ یب خودت تو... کنم کاریچ من  

 ...من گردن ینداز یم وقت اون ،یخورد

 

 ...زد قهقه که رفتم براش یا غره چشم

 ؟یریگ یم گارد زود چرا کردم، یشوخ  

 

 مبه حالم گهید تست نان از ایخدا...گذاشت مربا و دیمال تست نان یرو کره یکم

 ...خواست یم یبربر و یسنت نان دلم قدر چه... خورد یم

 ...دارم راتب یخوش خبر امروز ریام  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...دوختم چشم بهش یسوال

 ...میریم هم با ها محموله ی مواظه روز نییتع و یشهاب با قرار سر امروز  

 و دادم نشان تفاوت یب را ام چهره اما بود، ینشدن وصف میخوشحال درون از

 ...انداختم باال یا شانه

 تیهمراه نمتو ینم پا نیا با من بود؟ یا کننده خوشحال و جالب خبر کجاش  

 ...کنم

 

 ...کرد دیتشد را درونم پوزخند سرش یباال شاخ آوردن در

 ...داد نخواهم دستت اتو مدت همه نیا بعد صدرا آقا یخوند کور

 ...شد کالفه

 یم فکر یچ باش من... تو یهست یغد عجب لعنت، مغروره یچ هر پدر بر یا  

 ....شد یچ و کردم

 ...زد آتشش پوزخندم

 ...؟یکن یم ام مسخره...ها صورتت تو رمیم کله با و شم یم بلند ریام  

 

 ...شدم بلند یصندل یرو از

 دارید نیا به یلیتما گفتم اول روز که من... ؟یا مسخره چه... صدرا جون به نه  

 یکن یم محول بهم که ییکارها خرده اون...کنم یم محافظت تو از فقط ندارم ها

 ...ندارم یدرمون درست اعصاب من...ارمیب نه تونمینم رو

 

 .شد بلند عیسر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دم یم قول بهت... شه یم راه به رو جلسه نیا به اومدن با اعصابت  

 

 ...ندهم دست از را آمده شیپ فرصت نیا و روز نیا تا نشدم مصر حرفم سر

 ...شهیم یچ نمیبب  

 

 ...زد ام شانه یرو یدست

 اتاقت و باال انیب سپردم ها بچه به هم االن...میریم شب ده ساعت شه ینم یچیه  

 و

 ...کنند یکار زیتم نیدورب از

 : گفتم و گذشتم کنارش از

 ...راحتم من ستین یاجیاحت  

 ...رفت هوا به دادش خشم از

 ....رررریام  

 

 ...دیند را آرامشم پر لبخند

 تردخ که یاتاق معطوف فکرم یا لحظه که داشتم یم بر قدم ها پله طرف به داشتم

 ...رفت بود یزندان نگسره

 ...اوردیب دوام بتواند ات کرده زیعز دختر دوارمیام... سرهنگ مانده کم

 ...کند فاش را تمیهو اراده یب یکار مبادا تا نکردم مکث

 

 دالرام

 ...کندم تخت یرو از را دردم پر بدن کرد خطور مغزم به که یفکر با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم انجام سر به را ام نقشه دیبا اما...داد یم عذاب یجور بد میپا ساق استخوان

 ...رساندم

 

 جدا را کاغذش...بود موجود میمانتو دار پیز بیج داخل شهیهم یبادکنک آدمس

 اما...بودم نظر ریز االن شک یب...کردم نگاه وارید در به...دمیجو خوب و کردم

 ...باداباد چه هر

 

 جهش کی با...کردم صافش انگشت دو با خودم و آوردم در دهانم از و آدامس

 ...چسباندم نیدورب یرو و آدامس و دمیپر تخت یباال

 پرتش نیزم یرو و زدم چنگ را شیرو ی کهنه یپتو...دمیپر نییپا دو حالت با

 ...کردم

 

 ادی از را میپا ساق و پهلو درد که بود کرده هولم یقدر به دنشانیرس سر از ترس

 ...بودم برده

 ...برداشتم را تخت تشک

 

🔵🔵🔵🔵🔵 
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 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی
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 عرض چه هم تشک...کردم اش یمخف وارید به هیتک پرده پشت یعرض طور به

 ...آمد یم بهش شتریب کاچو کنم

 ...کردم میتنظ تشک یرو صاف را پرده

 ...انداختم کهنه تخت ی رفته در زوار یها فنر یرو و رفتم پتو سراغ عجله با

 ...زدم خودم یبرا هوا رو یبشکن ت،یرضا سر از

 ...شدم یوحش یها سگ العمل عکس منتظر رفته وارید کنار

 

 ...نشد یکس از یخبر اما... ساعت کی شد ساعت مین

  بود؟ یخود یب دردسرم همه نیا گذاشتند؟ کار یقالب نیدورب یعنی



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...خندم یم یکل نقشه نیا با کردم یم فکر باش منو... یعوض یها نامرد... اه

 ...بازداشت و من گرید قدم از در، یرو دیکل چرخش که گرفتم وارید از هیتک

 ...دیکش هوار و شد اتاق وارد غضب ریم مثل یروس انبوه زرد

 ...؟یکرد کار یچ نیدورب با یعوض دختر  

 

 ...نشود دشانیترد و شک باعث ام ندهخ تا گرفتم دندان به را لبم داخل از

 اروید به هیتک را چپم یپا و زدم قفل ام نهیس ی قفسه یرو آرامش با را دستانم

 ...انداختم باال یا شانه

 ...نیبب خودت باال برو  

  

 ...شد مانعش ما، معروف پرست آفتاب که اوردیب ورشی طرفم به خواست

 

 : گفت اش جذبه پر یصدا اون با و گرفت را شیبازو

 ...کنم یم نگاه من  

 ...زدم پوزخند چالقش یپا اون با اش یباز جنتلمن یبرا دلم در

 ...شد یم پا کله وگرنه بود کند اش لیعل یپا با رفتن، باال یبرا اش العمل عکس

 ...فتر هوا به من ی قهقه و... دیکش نعره تخت یفلز ی فنرها نیب رفتنش فرو با

 ...شد خنک دلم من اما...شتافت پرست ابآفت کمک به زشیعز دوست

 ...شد گم من بلند یها خنده نیب پرست آفتاب بلند ی ناله و آه

 ...کرد خارج ها لهیم نیب ما از را شیپا اطیاحت با و زور به



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 دکتر گمانم...گرفت تماس یکی با و کرد رها ریام یبازو از را اش دست صدرا

 یراحت به شد یم گفتارش لحن تیمیصم از چون باشد، شده خراب نیا مخصوص

 ...زد حدس

 ...دمیترس یکم اش غضبناک یها چشم از برگشت من سمت یوقت

 ...کنم کار یچ باهات دونم یم... تو اما و  

 

 : گفتم تمسخر با و دادم جلوه تفاوت یب را خودم داشیتهد با

 ...دمیترس ننه یوا  

 

 به زبان تا شد یم نازل میبرا ی ا یوح خدا طرف از را بار کی نیا کاش یا اما

 ...نشود خرد تمیشخص تا. نشوم خار و رمیبگ دهان

 ...گشت ینم بر کاش یا اما رون،یب رفت

 ...کند یپاکساز را نیدورب داد دستور و برگشت خودش مثل یلندهور کی با

 کند نیدورب نیذرب یرو از را وآدامس رفت یصندل یرو شیگاوم ی عرضه  یب

 ...سپرد صدرا دست به و

 ... رونیب ببر هم رو تخت تشک پرده پشت از  

 

 ...دمیخواب یم نشسته دیبا صبح تا... خواندم را ام فاتحه اش احمقانه دستور با

 ...بست خی بندم کل حرفش با اما

 ... شد منجمد میرگها در خون 

 نگاه نیا از و داشتم را شدن ینامرئ ییتوانا کاش یا که کردم آرزو بار نیچند

 ...شدم یم بیغ ،یوحش عقاب نیا نیآگ زهر یحرفها مقابل در که زیت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ... بود محال یآرزو اما

 شمار به قبر مرمر سنگ از تر نیسنگ صدرا یها حرف من مثل یدختر یبرا

 ...فشرد یم را نهیس فیضع ی قفسه فقط اش ینیسنگ و آمد یم

 به ایدن ی کلمه نیتر زیناچ و نیکمتر حال، نیا در میبرا معذب کلمه و بودم دختر

 ...آمد یم حساب

 ...بود ینشدن وصف درونم حال

 ...حد؟ چه تا بند و چفت یب دهان و ییآبرو یب

 ...شو خفه بگم و بزنم ادیفر توانم تمام با خواست یم دلم

 ...فهمد ینم را خجالت یمعن و بود حرامزاده

 خودش سمت به را صدرا فکر که ریام بلند آخ با. زد یم رونیب آتش میگوشها از

 ...شدم خوشحال وجود تمام با کشاند،

 یرو و خوردم سر وارید کنار کرده رها را ام شده حبس نفس رفتنشان رونیب با

 ...نشستم نیزم

 ...دمیترس حماقتم از بار نیاول یبرا

 ...بود توانم از دور مربوط یب یها حرف ییتوانا اما داشتم، و کتک ییتوانا من

 ...زد خشکم سرد یها کیسرام یرو ها، گرفته برق نیع ها ساعت

 مرد کی کردن کیتحر... ساخت ینم میرها یا ذره نامربوط یالهایخ و فکر

 ...شدنم عفت یب با شد یم مصادف

 

 وارید به هیتک را سرم یگاه و نشستم یصندل یرو یگاه زدم قدم یگاه صبح، تا

 ...بستم چشم نیزم یرو

 ...نوشت میبرا نو یمشکالت با نو یروز و ردک طلوع هم روز نیا دیخورش اما

 ...اندختم حال یب و گذرا ینگاه ام یمچ ساعت به



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نشستم یصندل یرو و کندم ها کیسرام یرو از را نزارم حال

 ...بود شده عضالتم ی یگرفتگ باعث یها کیسرام یسرد

  آب یا جرعه یحت امروز به تا داد خوردم به مامان که یزیناچ ی صبحانه روزید

 ...بود نرفته میگلو به

 ...آورد یم کم نشناس خدا یایماف نیا یجلو هم دیزی

 که یخوشحال هم دیشا... آمده چه درازت زبان دالرام سر ینیبب که ییکجا مامان

 هم باز باشه، خشم پراز هم قدر چه هر مادر دل نه، اما... یشد خالص دستم از

 ...شود یم ریسراز و کند یم قل قل خشمش از پرتر مهرش ی کاسه

 ...شد خارج دلم از یسوز جگر آه

 ییکجا... یده نجات اوباش اراذل نیا دست از را جسورت دختر که ییکجا بابا

 ...ییایماف یها سوسول بچه نیا جان به یبنداز وحشت که

 در قفل یرو دیکل چرخش کیچ کیچ یصدا که خواندم یم یکر خودم با داشتم

 ....کرد جلب را توجهم

🔵🔵🔵🔵🔵 
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[ ,۹۱۰۹  ۹  ۹۲، ۹۰:۹۹] 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ] به پاسخ در]
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 ینیس با در، درگاه تو یبزرگ نیشاسخ ی وقواره قد و شد باز در اطیاحت با

 ...شد ظاهر صبحانه یایمحتوا

 کپ ترس از و گذاشت عقب یقدم چاره یب که بردم ورشی ینیس طرف به یطور

 ...کرد

 و نشستم شیرو روبه زانو چهار گذاشته نیزم یرو را ینیس ها زده یقحط مثل

 ...افتادم جانش به

 ...کرد ینم یکار نیچن بود من یجا یکس هر دیکن قضاوت خودتان

 هم لکپ یحت و بود ستادهیا بندان، خی وسط در ها بسته لیقند مثل بزرگ نیشاسخ

 ...زدم ینم

 : گفتم و کردم لوچ براش را میها چشم

 ... داره دنید گشنه آدم ت،یخاص یب لیقور  

 ...زدم هوا رو یبشکن

 ...چاک به بزن پس  

 ...داد نیتسک را ام یگشنگ درد اش، صورت یکبود و اش باختن رنگ

 ...کردند ینم حمله شان صاحب از دستور بدون سگها نیا اما



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 رهک دنیلما با دم،یمال شیرو را کره از تکه و برداشتم خودم یبرا گرید یا لقمه

 ... شد زده مغزم در یا جرقه نان یرو

 ...شد خنده به لیتبد و تر ضیعر لبخندم

 ...زدم کف خودم یبرا

 ...امروز شود چه که آخ

 . کرد یخال را بادم ن،یدورب ادی ناگهان

 ...مساخت متمرکز داد یم قلقلکم جور بد که یا نقشه یرو را فکرم و نشستم یکم

 .شوند باخبر ام نقشه از نیدورب ن،یذرب نپوشاند با خواست ینم دلم

 ...رمیگ یم لقمه خودم یبرا دارم یعنی شدم، دوال ینیس طرف به

 . شدم بلند و برداشتم را کره

 دستم از ن،یزم یرو در، یجلو را کره اطیاحت با. زدم قدم را اتاق کل دور چند

 ...دادم سر

 صتفر در بتوانم تا نشود، دهیمال میمانتو به دستم ی کره تا کرده مشت را دستم

 ...کنم پاکش نیدورب پشت یها نندهیب به انداختن شک بدون مناسب،

 پرده یرو را دستم ی کره پرده، زدن کنار ی بهانه به و رفتم پنجره یجلو

 ...دمیمال

 یم یبدبخت کدام ریگ دامن بود، من طرف از که ییبال نمیبب تا ستادمیا منتظر

 ...شود

 .شد باز در که شدم یم دیما نا داشتم کم کم

 ادمی از را گاهمیجا یحت و نقشه ی همه در درگاه تو نگار ی نامنتظره حضور

 !برد

 !.بود باور قابل ریغ... نجایا!...نگار



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یابر در یرو روبه درست که یصندل یرو از نگار، تمسخر پر و بلند ی خنده با

 ...برخاستم بودم، گذاشته ندازمیب راه خواستم یم که یشینما دنید

 ...گذره یم خوش... خبره مبارز... خانم دالرام به به  

 ...نداشتم تأسف جز شیبرا یجواب

 ... ایماف نیا انیم اما ورزشکار، و دهیکش یاندام با بایز یدختر

 ...فیح  

 ...شد یجار زبانم بر که بود یا کلمه تنها...فیح

 ...گذاشت اتاق داخل به پا خشم پر و باخت رنگ نگاهش

 ...اش شدن سرنگون و خوردن سر با شد همزمان اش دوم قدم

 ...انداختند اتاق داخل به را خودشان صدرا و ریام خراشش دل غیج با

 خورد، سر و گذاشت اتاق داخل به قدم ریام قبل صدرا

 ...افتاد نگار یرو پهلو با

 ...شدم دوال خنده از نگار، دلخراش غیج با نباریا

 ...نبودم خودم کنترل به قادر

 ...قلبم یا... خدا یوا  

 

 ...رفت صدرا کمک به ریام و داد سر ناله نگار

 ...بود اش خنده کردن کنترل از شک یب ریام صورت یسرخ

 یم نشان را اش موقع یب ی خنده از کردن ممانعت ش،یها لب فشردن هم به چون

 ...داد

 یرو ی رهک سمت به اش چشم که کند نگار کمک خواست و شد بلند صدرا

 ...افتاد ها کیسرام



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...داد سر هیگر و دیچسب را صدرا دست نگار ،ییباال اون یبزرگ از اما

 ...شدم یم کشته بار نیا واقعا   که کند حمله طرفم به صدرا نذاشت

 

 ..شکسته کنم فکر یوا یا... دستم موچ صدرا  

 

 و نداختا شیپا ریز را گرشید دست و نگار یا شانه دور را دستش کی صدرا

 ...کرد بلندش

 ...شد قطع صدرا ی نشسته خون به و یبرزخ یها چشم با ام خنده

 ...لرزاند را پشتم د،یکش میبرا نگاهش با که ینشان و خط

 نیبنز ام، انداخته راه که یآتش نیا یرو و بپرد دهانم از یحرف مبادا تا دمیگز لب

 ...شود

 ...رفت رونیب مهیسراس صدرا

 ...داد هشدار و دیکش شیها لب ی گوشه یرو ار انگشتانش ریام

 ...ینشد مونیپش تا بده خاتمه ها شینما نیا به  

 ...نشست ام یشانیپ یرو یفیظر اخم

 ...ست کاسه نیهم و آش نیهم روز هر وگرنه... برم دیکن ولم  

 : گفت تیجد با

 ...یکن یم ضرر خودت  

 

 ...رفت رونیب و نشد من از یحرف فرصت

 یاذاخ جز...زند یم بلوفت نا  یقی... کنم ینم باور و رمیگ یم سخره به را دشیتهد

 ...بکنند توانستند ینم یگرید یکار من، یِازا در خواست، در کی و



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...سوزاندم یم آتش کم و کردم یم باور کاش یا اما

 ...بود ختهیر بهم معادالتم تمام کردم، فکر یگاه و دمیخند یگاه یساعت چند

 و من یبدبخت سند نه است، ساده یریگ گروگان کی شتریب نیا دمکر یم فکر من

 ...بتیمص در ام یجوان یروزها نیبهتر کردن یسپر
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 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...شد خارج ام کله از دود دارم ییشو دست نکهیا حس با

 ...حاال اما. بود امدهین سراغم به هم ییدستشو بودم تشنه و گشنه که روزید از

 ...کنم کار یچ عقربه در قمر زیچ همه که االن... برس دادم به مقدس میمر ای

 ...نبود یشدن اما انداختم راه بدو بدو یکم

 ...نبود بود، انسان کی یها تیضرور از یکی هم نیا کنم کار یچ

 ...دمیکوب در به و رفتم در پشت

 ...نداشت یا دهیفا یول... دوبار... بار کی

 ...دیرس سر یکس عیسر که...افتادم در جان به مشت با بار نیسوم

 ...بود پرست آفتاب که هم باز... شانس یخشک به

 

 ...یخوا یم یچ باز  

 

 ...دادم جواب ادبانه یب اش ادبانه یب لحن به

 !..برم جاک آومده، شیپ یاطیح امر  

 

 ...زد یشخندین و شد دار خبر شصتش

 ..کردم نثارش یا غره چشم حرص از اما...انداخت گل میها گونه

 ...اصال ا،یح یب اما... بودم پرو کنم کار یچ

 

 ...ایب دنبالم  : گفت و نشست اش صورت یرو یلبخند مچهین



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...افتادم راه دنبالش و کرد گرد عقب

 ریام ستادنیا که بودم خودم یبرا یفرار راه دنبال و دبو اطرافم ودرو به حواسم

 ...کردم برخورد باهاش محکم و نشدم متوجه را

 ...شد یکی در با ریام محکم، و یناگهان برخورد با

 ...دمیکش عقب را خودم عیسر

 ...دیچرخ طرفم به و گذاشت اش یشانیپ یرو را دستش ریام

 ...کجاست حواست  

 

 ...گرفتم جبهه مقابلش در خجالت، ای یخواه معذرت یجا به

 ...ینیب ینم رو یبزرگ نیا به در... من گردن ینداز یم کوره چشمت شما  

 

 ...شد سیتن توپ ی اندازه شیها چشم

 

 ...ستین که رو ایخدا  

 

 تحال به دست پشت با و گذشتم اش زده بهت یها چشم مقابل از و گرفتم را خودم

 ...زدم کنارش یشینما

 ....ادیب باد بزار نارک برو  

 

 ...ها بدبخت نیا به برسد چه بود کرده یعاص رو لیفام کل لحنم نیا

 ...یفرار را دیام به بستم رو بزرگ یچوب در



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نتیرنگ شانس نیا با دالرام بزنن گندت

 ...نداشت یا پنجره چیه

 ...کوچک توالت سه...بزرگ یها نهیآ با ییروشو تا سه

 ...افتاد ام ختهیر بهم ی افهیق به نهیآ داخل نگاهم

 ...بودند ختهیر رونیب شال از دهیژول هام یچتر و زدیم یکبود به لبم ی گوشه

 ...بودم شده ها مرده ننه مثل شتریب

 ...دمیپر ها ییدستشو از یکی داخل تند

 ...نبود پنجره نام به یزیچ هم اونجا

 ...شستم خوب ییدستشو عیما با را صورتم و دست دیام نا

 ...بستم تر محکم دوباره و زدم شانه انگشتانم با کرده باز را بلندم یموها کش

 ...برخواست ریام یصدا و خورد در به ضربه چند نکرده درست را شالم

 

 ...یکن یم کار یچ پس  

 

 ...گرفتن وضو کردم شروع دادن جواب بدون

 ...شده قضا مینمازها تمام روزید از بخوانم اریط جعفر نماز دیبا امروز

 ...شد باز در که دمیکش یم مس میپاها یرو  داشتم

 : گفتم یگاه مین کی یحت بدون و کردم راست کمر لکسیر یلیخ

... ینش ،یبهداشت سیسرو مخصوصا ،ییجا وارد نزده در کنه یم حکم ادب  

 ...نداده ادی ادب بهت ات ننه مگه

 ...اوردمین ممبارک یرو به و دمیشن حرص از را اش قیعم دم باز و دم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 به دهیکش آب را میها دست دوباره... دمیپوش را میها جوراب آرامش و حوصله با

 ...دمیچرخ در سمت

 ...دادم قرار مخاطب را ریام یدستور حالت با

 و کفار انیم مکان، نیتوا دونم یم خوب کن، هیته مهر با نماز چادر برام  

 شما انیم که کرد شه یم چه اما... نداره ییمعنا چیه نماز و مهر ن،یظالم

 ...رمیاس

 

 ...بود زده خشکش رهیدستگ یرو اش دست

 ...برداشتم قدم اتاقم طرف به اش زده ماتم حالت به توجه بدون

 ممکن قابل ریغ میبرا فرار راه... کردم یم احساس سرم پشت را آرامش یها قدم

 مرع تا که کردم یم یا استفاده سوء چنان شیالیخ یب و آرامش نیا از وگرنه بود

 ...نشود فراموشش داشت

 ...شد قفل و بسته سرم پشت در که شدم یجهنم اتاق داخل

 ...ستادمیا چادر منتظر و کردم پا اون و پا نیا

 ...داشت فرق نیظالم قوم ی هیبق با پرست آفتاب نیا وفهم درک که نیا مثل نه

 جانماز و دیسف مازن چادر کی با و کرد باز را شده زده تازه قفل فرض، یلیخ

 ...شد اتاق وارد دستانش یرو رنگ سبز

 ...کردم دراز چادر گرفتن یبرا را دستم و گذاشتم جلو یقدم

 ...نداشت بند و چفت وقت چیه زبانم اما

 دهنش رید تا فرزندانم پس. شود یم دهید انتانیم دیام نور یا ذره شدم، دواریام نه  

 ...دیبشتاب عالم معبود یبسو

 

 ...خورد نیچ شیها وگوشه زد برق اهشیس چشمان داخل



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شد خشک چادر یرو دستم

 ...بود متفاوت بشر نیا خودم جان به

 ...حرف از پر و بود خاص رفتارش، نگاهش، اخالقش،

 ...شد بیغ ام زده بهت چشمان یجلو از و کرد رها دستم یرو را چادر شتابزده

 ...بود افتاده نیزم یرو بودم نداده قرار جانماز یرو را گرمید دست اگه

 نیا یراب هست یلقب نیتر بایز و نیبهتر پرست آفتاب شوند، یم دایپ یملت عجب

 ...کند یم عوض را اش جهت هیثان هر چون.... خان ریام

 چند دید نیدورب ریز درسته... کردم باز را شالم و انداختم سرم یرو را چادر

 ...نداشتم یا گهید راه اما بودم نامحرم

 ...کردم زمزمه لب ریز

 ...ستمین مقصر من اد،یب زنه یم دمید داره که یکس گردن گناهش  

 

🔵🔵🔵🔵🔵 
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 ...کردم زمزمه لب ریز

 

 ....ستمین مقصر من اد،یب زنه یم دمید داره که یکس گردن گناهش  

 ...کردم پهن اتاق ی گوشه یها کیسرام یرو و دمیکش چادر ریز از را شالم

 ...کردند یم آمد و رفت کفش با گاو نهیع لحظه هر نبود زیتم اتاق کف

 ؟!کجاست قبله االن خوب  

 ...نبود نما قبله و قبله از یخبر کردم، یوارس را اتاق

 ...زدم در دوباره اجبار بال

 ...گشود را در ریام ضربه نیاول

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 : گفت شود یجار زبانم بر سوالم نکهیا بدون

 ...راست طرف به کج یکم پنجره، سمت  

 

 ...بست را در عیسر و گفت

 ...وانهید چل و خل...انداختم باال یا شانه

 ...بستم قامت کرده باز را جانماز

 یم در لرزه به را لمد کور، و سوت اتاق در اکبرم و هللا یصدا انعکاس شهیهم

 ...کرد یم ترم کینزد خدا به شتریب و شتریب و آورد

 ...دمیرس آرامش به و گرفت آرام دلم

 

 عتریسر شد باعث دیکل چرخش یصدا که داشتم یم بر سرم از را چادرم داشتم

 ...ندازمیب میموها یرو را شالم و دهم انجام را کار نیا

 ...نندازم میموها یرو را دهخور نیزم به که را یسمت بودم مراقب

 ...گذاشتند اتاق داخل به قدم ریام سرش پشت صدرا، اول

 

 ...شد وا اش نطق صدرا

 پس بندازم، دردسر به و خودم خواد ینم دلم اصال چموش، ی دختره نیبب  

 برات من که یکس با آدم ی بچه مثل...ینداز ینم راه شینما و یباز جسور

 من یگ یم کلمه کی فقط کلمه، کی... یکن یم صحبت رمیگ یم رو اش شماره

 عمر تا که کنم یم یکار جا نیهم باشه نیا ریغ...هستم سرمد سرهنگ دختر

 ?یدیفهم... ینکن فراموشش یدار

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 هست یوانیح چه که نیا از و زد زنگ میها گوش داخل روزشید یها حرف

 ...دادم تکان میتفه عالمت به یسر تند و داشت برم خوف

 

 ...لشیموبا با گرفتن شماره کرد شروع

 ...چسباند گوشم یرو را یگوش و شد کینزد بهم

 ...بودم شده موش زالو نیا یجلو روزید از

 ...ردمک باز لب و فرستادم فرو را دهانم آب گفت بله خط پشت که یکلفت یصدا با

 

 ...هستم سرمد سرهنگ دختر من  

 

 کمتر، نه شتر،یب نه صدرا ی گفته طبق

 شروع و برگرداند من سمت به را پشتش و داد فاصله گوشم از را یوشگ عیسر

 ...کردن صحبت کرد

 

 یم را سرهنگ دختر نشه آزاد پدرم اگه... سرهنگه دختر... سرگرد یدیشن  

 ...اش خانه سرد بخش منتها مارستان،یب همان تو شیپهلو فرستم

 

 فلق ریام نگاه در ام زده غم و دهیترس نگاه... بست خی صدرا ی مکالمه با بدنم کل

 ...شد
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 ماریا
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 دالرام

 

 فلق ریام نگاه در ام زده غم و دهیترس نگاه... بست خی صدرا ی مکالمه با بدنم کل

 ....شد

 ...؟!بود چش من یبابا مگه.. ؟!مبابا شیپ!... مارستانیب  

 ...دیدزد نگاهم از را نگاهش ماهرانه یلیخ ریام



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 حاصل یکمک هاست فطرت پست نیهم دست هم که یکس از خواستم یم چرا

 یکم نگاه نیا که کرد یم سوءتفاهم نیا دچار و من ناخوداگاهم چرا... کنم

 !...هست هیبق یها نگاه از تر متفاوت

 

 ...نفسم راه شدن باز و ام شده خشک بدن به شد یگرتلن صدرا ی قهقه

 

 فقط نمرده، خرفت ریپ اون هنوز... یگرفت ماتم چرا... سرهنگ چموش دختر  

 جهنم هم دیشا نباش نگران ادیز ـ..کنه یم مبارزه ایدن اون و ایدن نیا با داره

 فحذ یخاک ی کره نیا از یاضاف موجود کی و کرد باز بابات یبرا را دستانش

 ...شد

 

 به ینیتوه چیه تحمل... شدم ور حمله طرفش به و کردم پاره افسار شدم هار

 ...نداشتم را ام خانواده

 ...صورتش یرو دمیکوب مشت با

 

 نشان یواکنش نتوانست صدرا که بود عیسر و یناگهان یقدر به العملم عکس

 ...دهد

 ...شدم گرفته ریام توسط پشت از که زدم چپش یبازو به محکم پا با

 

 ...زدم یم پا و دست اش قدرت پر دستان یتو داشتم... کرد بغلم محکم پشت از

 

 ...کرد سلب را توانم صدرا، یناگهان و محکم مشت و ادیفر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...فیضع و بودم دختر بالخره

 

 ...دمیم نشونت... یکن یم حمله من به... یآورد در دم زیچ همه یب یدختر  

 

 ها ضربه از تا چرخاند یم مخالف طرف به و من هم ریام و زد یم نعره داشت

 ...کند یریجلوگ یبعد ی

 

 ...رفت نفسم شد جا جابه کنم فکر که فکم و خون یشور

 ...شدم یم پرت طرف آن و طرف نیا به طفل کی مثل ریام آغوش انیم

 

 بدبخت خودمون یکش یم یزن یم گرفته و هات چشم جلو خون صدرا کن بس  

 ...کنم یم ادبش من رونیب برو میش یم

 

 بکشمش خوام یم اصال شده قلدر من یبرا کنم ستشین به سر خودم خوام یم نه  

 ...شم بدبخت و

 

 شده رها ریام بازوان انیم حال یب یقدر به...زد یم زنگ ادشانیفر از میگوشها

 ...نداشتم هم را ستادنیا پا یرو قدرت که بودم

 ...گرفت یم نشعت بودم دهیشن که یناگوار خبر از م،یحال یب ادیز مقدار

 

 ...شد قطع رفتنش رونیب و در دنیکوب با صدرا وبست چفت یب دهن بالخره

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نکرد میرها اما و ستادیا ریام

 ...خوردم ینم تکان و بودم دهیلم آغوشش در کامال

 ...دیکوب یم وقفه یب و امان یب اد،یز یها تقال از قلبش ضربان

 ...خورد یم گردنم پشت به شتریب یتگخس از شیها زدن نفس نفس

 

 ...خوبه بابات  : گفت وار زمزمه گوشم ریز و گرفت آرام کم کم

 

 که بخوانم را شیها حرف صحت شیها چشم از و برگردم تا شدم جا جابه یکم

 ...فشرد خودش به شتریب

 

 !؟یکرد فراموش و نیدورب کنم، یم خواهش ننداز دردسر تو و من  

 

 ...شدم حرکت یب

 ...شد شیها حرف ریدرگ فکرم

 اچر بده، نجاتم قشیرف یپا و دست ریز از کرد یسع چرا... گفت یم داشت یچ

 ...؟!نندازم دردسرش به خواد یم ازم

 

 ...دمیکش یا خفه غیج آغوشش، از شدنم پرت با

 ...آمد در آخم و کردم خورد بر وارید به محکم که بود یناگهان یقدر به کارش

 ...ماندم رهیخ میرو روبه یتیشخص دو مرد هب یسردرگم با

 ...دیکش عربده صورتم تو و شد کینزد بهم قدم به قدم

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...یش یم له پا دست ریز ،ینکن حفظ رو حدودت حدو  

 

 یم گرد عقب الیخ یب و کوبد یم ام زده بهت صورت بر طوفان مثل را حرفش

 ...کند

 

 به را کی کدام یها حرف نمدا ینم... گذاشت رمیتأث تحت حرکاتش، و ها حرف

 ...کنم یهج خودم

 

 ...صدرا... ریام 

 

 نه نجایا... شود یم هضم قابل ریغ العملشان عکس و کارها... شوم یم گنگ

 خودش ی قهیسل به رسد یم راه از کدام هر ،یسیرئ نه ،یبزرگتر نه هست، یکس

 ...تازاند یم را قافله نیا

 

 ...نساخت بمینس یزیچ از کردنم مراهگ بجز باند، نیا رفتار و صفت صیتشخ

 یها چشم مخالف که اش بدرقه نهیه در پدرم خندان یها لب ادی به یا لحظه

 ...افتادم بود، کرده دایپ انحنا نگرانش نیغمگ

 

 پس دختر، نام به یفیلط جنس جمله از هاست آدم ی همه مختص هیگر و بغض

 ....ستمین حس نیا از مستثنا منم

 ...میآ یم فرود ها کیسرام یرو و شود یم تا میها زانو

 با صورتم االن بودم، نداده قرار نیزم یرو بر افتادنم ستون را میها دست اگر

 ...بود شده یکی نیزم کف



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یخبر یب بزرگ غم هم ها نیا اما...چکد یم ها کیسرام یرو اشکم قطره قطره

 ...کاهد ینم را نمیزتریعز از

 ...کند یم نیرنگ را ها کیسرام یرو میاه اشک با زمان هم ام ینیب خون

 ...شود یم شانیپر رفته رفته فکرم

 خوام یم یطور جه... است بند کجا به دستم وانفسا یها ریواگ و ریگ نیا تو اما

 ...است مجهول من یبرا تشیوضع االن که یپدر از بشم دار خبر

 من بدم نشان دیبا ندارم، درنده و زیه یها نگاه یجلو شدن پا سر جز یا چاره

  من به که یپدر حق و بشم پا سر دیبا... شکنم ینم و قدرتم پر مرد همان دختر

 ...آورم بجا را داده ادی غرور

 ...زمیخ یم بر نیزم از و زنم یم پس را میها اشک دست پشت با

 یعل ریام

 

 یم هم از ترک، ترک میها هیبخ کردم یم احساس و کشد یم میپا گوشت هنوز

 ...شکافند

 ...بود مهمتر شب قرار و تیمأمور نیا جانم تمام از اما

 من، اتاق یحت کردند، احاطه را خانه کل یمواز طور به ساز دست یها نیدورب

 ...استخر و اطیح

 

 خودش معطوف را فکرم سرم، پشت درست ییها قدم یصدا دهینرس اتاق به

 ...ساخت

 ...دش در شدن بسته مانع یدست شدم، اتاق وارد اعتنا یب

 ...گشت روشن صدرا خندان و بشاش جمال به چشمم و دمیکش کنار

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ؟یر یم راه حامله یزنا مثل ریام  

 

 ...کردم اش نهیس حواله یمشت کرده، رها رهیدستگ از را دستم

 ...گذاشت اتاق داخل به یقدم و رفت هوا به اش قهقه

 ...سوخته اهیس یدختر ،یشد یم یچ یشد یم حامله تو اگه کن تصور ریام  

 

 یخوشحال و بلند یها خنده از اطراف، و دور یفکرها و مغزم اما گرفت، ام خنده

 ...کرد یم منعم ،یشینما یها

 یم دیتهد را نفر هزاران جان که یشینما نیا یباز یبرا بودم، موظف الجبار به

 ...کرد

 

 ...یش الل صدرا  

 

 ...شد اتاق وارد کنان کر کر هر هر دنبالم

 به و برداشتم را گرد کوسن نشستن قبل شده، خم اتاق ی گوشه یتک بلم سمت به

 ...کردم پرت اش طرف

 

 کمراش یرو دست یشینما حالت به... گذاشت راهنشیپ ریز و گرفت هوا یرو

 ...رفتن راه کرد شروع و گذاشت

 ...سوخته پدر زنهیم یلگد چه آخ... دلم یوا... کمرم یا  

  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یتباه در را خودش که یجوان ماندم، میرو روبه نجوا مات و رفت ادمی نشستن

 خوب و بودن شاد ییتوانا که یجوان... رفته فرو لجن ریز گردن تا و کشانده

 فرصت نیا که افسوس صد و افسوس اما کرد، یم دادیب وجودش در کردن یزندگ

 یتباه و یاهیس یجا به پا کرده، صلب خودش از را ایدن لذت و دنیکش پر و

 ...ودب گذاشته

 

 کوچکتر من از یسال چهار حداقل که میرو روبه ،یرو و بر خوش جوان نیا

 ور اون به رو نیا از خرفت، ریپ همان اش، پدر یریدستگ بعد رفته رفته ست،

 ...شد

 ازش گاه چیه پدرش حضور در که یجوان... شد یم انینما اش درون یواقع حس

 ...بودم دهیند

 ...زد شکمم به اش یقالب شکم با

 

 ...یریگ یم دیناد و من ی مادرانه احساسات همه نیا... ییکجا... یاوهو  

 

 ییها آدم نیچن نیا یبرا یدلسوز گشت، گمراه سوزاندن دل یبرا افکارم ی رشته

 به بزرگ یها خالف در صدرا، یباطن یها یناوارد و ها رفتار اما... بود گناه

 ...کرد یم اصابت را ظاهرش ریغ

 ... زدم پسش

 اندب نیا انیم و نجایا از ریغ یب صدرا با کاش یا کردم دعا بار نیاول یبرا یلو

 ...شد یم میبرا یواقع دوست مطمئنن شدم، یم آشنا

 

 ...نشاندم میها لب یرو یمصلحت یا خنده

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...ارهیم کم تو یها عشوه شیپ هم زن صدرا  

 

 خودش دل به که بود ییکارها یخشنود سر از و دل ته از امروزاش یها خنده

 ...بودند رفته شیپ

 

 ...دیپر صدرا یخوش بذل انیم نادر

 

 کنم؟ یپاکساز رو ها کجا سیرئ دیببخش  

 ...داد دستور نادر به رو و کرد پرت ام نهیس یرو را دستش داخل کوسن صدرا

 

 ...بشه یکار زیتم و اتاق کل  

 ...گفت یچشم و آمد داخل نادر

 ...گرفتم نظر نظر ریز را نادر نامحسوس طور به یچشم ریز

 ...رفت باال یصندل یرو از و برداشت قدم پنجره کنار همه از اول

 ...رفت یم رژه صدرا

 

 افتاده؟ یاتفاق چه یدار خبر ریام  

 

 گل انیم برد دست... گشت یم نادر سمت حواسم و هوش تمام صدرا، به نگاه

 قسمت اون اول، روز و بود درست  پرده،حدسم یباال ی بهیکت ی جسته بر یها

 ...بود کرده جلب خودش به را توجهم دا  یشد بهیکت از

 ..کردم دراز آرام را میپا و نشستم مبل یرو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 و مزخرف یفکرها از یانبوه انیم دیشا تا دوختم چشم بهش ام یسوال نگاه با

 و بشنوم کار تازه یایماف بچه نیا زبان از یندیخوشا حرف ،یفکر یهایریدرگ

 ...ابدی جال روحم

 

 یقیعم پرتگاه به را من و کرد زشیر مدتم نیا یآرزو کوه یناباور کمال در اما

 ...داد سوق

 

 یها مراقبت بخش مارستانیب تخت تو هوش یب االن خورده، ریت سرهنگ  

 ...کنه یم نرم پنجه و دست مرگ با داره ژه،یو

 شاندنینلرز یبرا فکم کردن منقبض با زور به که یدستان با را گاریس پاکت

 دیسف یکوت از را نخ کی... کشم یم رونیب شلوارم بیج از کنم، یم مقاومت

 ...گذارم یم لبانم یرو کرده خارج رنگش

 

  ،یطوفان یدرون با یظاهر آرامش با

 بوده یقبل تیمأمور در سرهنگ خود ادگاری که را رنگم ییطال فندک ی دکمه

 ...فشارم یم را است

 ...زند یم رونیب عجله اب من قلب آتش چون آتشش

 ..زنمیم شدنم آرام یبرا قیعم یپک و رمیگ یم گاریس نوک یرو

 

 

 ...شودیم زنده میبرا سرهنگ ی خاطره و ادی

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یبرا وقت چیه دیآ یم حساب به تو یضرور ابزار جزء فندک نیا یعل ریام  

 هک نیا اثبات و شینما یبرا فقط و فقط نکن استفاده جانت یبال کردن روشن

 ......یکش یم هم گاریس

 

 ...ارزش با و یشینما عیش نیا...شد یم خرابم حال نیتسک جور بد روزها نیا اما

 

 !!!...بودما تو با ر؟یام ییکجا  

 

 لبم یرو از و گارمیس نوک آتشِ  یقرمز از رمیگ یم چشم صدرا یصدا با

ش  ...کنمیم دور 

 

 یم رونیب ام نهیس انیم در گاریس ی شده حبس دود همراه را آهم پر دم باز

 ...فرستم

 

.. .؟یکن مبادله یک با یخوایم و بابات...؟!صدرا داره یخوشحال خبر نیا یِ کجا  

 ...ماست گروگان لته،یدل یب یشاد باعث خوردنش ریت که یسرهنگ دختر

 

 ...دهد یم وارید به هیتک زده، قالب هم به کمرش پشت را انگشتانش

 

 طرف کی از خوشحالم طرف کی از... زدم اطق هم خودم ریام دونم ینم  

 ...بشه آزاد بابا زودتر چه هر خواد یم دلم...هراسان

 

 ..آمد صدرا حرف انیم نادر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شد تموم سیرئ  

 

 ...رفت رونیب نادر همراه درگم سر برساند انیپا به را اش جمله آنکه یب صدرا

 

 له زیم یرو یگاریس ریز داخل را انگشتانم انیم ی مهین و نصفه گاریس عیسر

 ...شدم بلند کرده،

 

 ریز از را کوچکم لیموبا لباس، ضیتعو ی بهانه به رفته لباس رختکن داخل

 ...دمیکش رونیب ام یمسافرت ساک یها چرخ

 رییتغ هفت قهی بلوز کی با را راهنمیپ و فرستادم غامیپ سرهنگ یبرا عیسر

 ...دادم

 

 ...دینکش قهیدق به غاممیپ جواب

 

 ...باش دخترم مراقب خوبم من ریام  

 

 دست کف با...نشست میها لب یرو قیعم یلبخند با همراه آرامش یرو از ینفس

 ...دمیکوب میشانیپ بر محکم

 ...یکرد هیتوص رو نقشه نیا سرهنگ یبرا خودت یزد قاط چرا ریام  

 اتاقک از...گذاشتم اش یشگیهم یجا کرده یپاکساز رو لیموبا عجله با

 به م،رز نیتمر با مثال ،یا حرفه یلیخ را فندک نییپا آمده رونیب اسلب مخصوص

 نوع هر فاقد و بودن زیتم از سبز چراغ شدن روشن با...گرفتم اتاقم یجا یجا

 ...گشتم مطمئن د،ید ای شنود دستگاه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 تادنفین شک به یبرا...رفت خواهد جلو شتریب و خوب صدرا اعتماد جلب با کارم

 ...رفتم نییپا شده جخار اتاق از صدرا

 

 دهمان یباق یها پله کردن یط یبرا میپاها صدرا، با اش کشمکش و نگار دنید با

 ...شدند سست

 ...شد شیپ از شتریب و شتریب صدرا زبان از یتیواقع دنیشن با دختر نیا از تنفرم

 

 ...خورد چرخ من سمت نگاهش صدرا

 

 بابا دیاب برسه، یبیآس دختر اون به ها حاال حاال دینبا... کن یحال نویا ایب تو ریام  

 !...نه ای بشه آزاد

 

 ...رساندم انیپا به را ها پله  یباق اش نامفهوم یها حرف از شده گنگ

 

 ؟!صدرا شده یزیچ  

 

 اال... ماست شیپ نجایا سرهنگ دختر شده باخبر کجا از نیا فهمم ینم من واال  

 ...کنم ادبش و داخل برم بزار گهیم و کفش هی تو کرده و پاش بال و

 

 ...بود کرده حفظ را اش شهیهم کور گره میابروها

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کنن؟ دخالت ما یکار مسائل در که باشن یک شونیا  

 ...کرد مهارش لبانش یرو انگشتانش دنیکش با اما گرفت اش خنده صدرا

 

 ...بود تصوراتم از تر پرو و صفت یب نگار

 

 ... مادر و پدر یب یفرار کی جز... یهست یک مثال   تو  

 نمک معلوم را اش حدود و حد کنم یم نثارش که یا دهیکش با تا کردم بلند را دستم

 ...گرفت را دستم مچ و کرد یریگ انهیم صدرا که

 

 ...یاریم جوش زود چرا باش خونسرد ریام  

 

 ...کرد رها را دستم مچ و کرد ام شده سرخ یچشمها ی حواله یچشمک

 

 به ینیتوه و ادیم حساب به من داداش ریام... ندار ور دور ادیز هم تو نگار  

  منه، یبرا نیتوه ر،یام

 

 یجلو را خودش کردم ینم درک اصال را نگار یجلو صدرا بودن خودار و ترس

 ...داد یم تن اش خواسته هر به و کرده لیذل زن هرزه، زن کی

 

 ...مکرد تند پا اطیح طرف به و برگرداندم رو صدرا از ضیغ با

 ...نداشت میبرا یمنفعت کارها کردن خراب جز به بودنم جوش زود

 ...دندیدو طرفم به کنان پارس دنمید با یشکار یها سگ



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شدند نشستن به مجبور دستم، ی اشاره با

 

 ؟!یچ کنن حمله یکس به اگه بنده؟ ینم رو نایا چرا صدرا فهمم ینم من  

 

 اگه هستن، یخود همه... کنن حمله بهش که شهینم نجایا وارد یا بهیغر نترس  

 ...کنن پاره کهیت رو ها بهیغر که کردم ولشون خودم بهتر، چه باشه هم بهیغر

 

 ای.. !.بود هیسا کی دوختم،انگار چشم بود دهیشن را حرفم سرم پشت که صدرا به

 !...روح کی

 

 از...ریام ادینم بهت تعجب  : گفت و دیکش ها سگ سر یرو یدست و شد خم

 سرت پشت و کردم سرش به دست نیهم یبرا یختیر بهم یلیخ نگار یها حرف

 ...اومدم

 

 ...دیچرخ میرو به رو و کرد راست کمر

 ...یدینفهم و یبود پکر یلیخ  

 

 ...دادم فشارشون و گذاشته میها چشم یرو رو ام وسبابه شصت انگشت

 

 یب زن جسن م،ازیشناس یم خوب هم بودند،خودت ام مادر و پدر بالخره صدرا  

 ...بجوم رو شون خرخره خواد یم دلم انیم در منم یجلو یوقت...متنفرم تینها

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 : گفت یدار صدا پوزخند با

 مغزم اصال که نگو مادر و پدر از اما...یاومد خوب رو تنفرت و زن جنس  

 ...یگذاشت تنهاشون و ینداشت ازشون یخوش دل خودت چون...کشه ینم

 : داد آلودجواب زهر یخند شین با رو صدرا پوزخند دلم

 ریام...نباشن مادرم و پدر اگه...بنده جانشان به جانم که صدرا آقا یکار یکجا  

 به یاهانت نیکوچکتر دهینم اجازه هم بره سرش اگه یعل ریام....ستین هم یعل

 گرگها شما انیم زنده االن من مادرم و پدر ریخ یدعا با...بشه مادرش و پدر

 ...کشم یم نفس و ستادمیا

 

 ...شد پاره گاهشون،افکارمیجا به ها سگ گرداندن باز یبرا صدرا، زدن کف با

 

 ...دندیدو باغ یورود درب سمت به کنان پارس سگها

 حرف ی اجازه و جرأت منم...یخبر یب ازشون تو که هست ییزهایچ ریام  

 یلیوخ شدم تهوابس بهت چون...دارم برات دوستانه ی هیتوص کی اما...ندارم زدن

 ای نشو نگار کینزد وقت چیه... زنم یم رو حرف نیا خوام یم رو خاطرت هم

 !!!...کن یدور...ریام کن یدور ازش...نزار دهن به دهن باهاش

  

 با صدرا ها روز نیا زند، یم ادیرافر ها غم و یدیازناام پر کالمش و نگاه

 ...بود کرده جمیگ اش درون در نهفته ییمعماها

 

 از...شد یم یشگیهم یصدرا هم باز و داشت یم بر رو نقابش یا لحظه

 !...نشد دمیعا یزیچ صدرا، راتییتغ و نقاب نیرایتعب

 

 ...خوردم یفیخف تکان آرامش یول یناگهان ی ضربه با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 خودت چشم از یدید یهرچ وگرنه...ها نکن یقلدر من نامزد یجلو گهید  

 ...یدید

 

 ارد خبر شصتم صدرا موضوع رییتغ از ،یلندب پاشنه یها کفش تلوق تلق به

 ...شد

 

 ...کردم صدرا نثار ییبابا برو چپ دست با گذاشته شکم یرو را راستم دست

 

 ...شدم متوقف نگار حرف با که برگرداندم استخر طرف به را جهتم

 

 ..برم و نمیبب و دختر اون لحظه کی کن باز و در نیا ایب صدرا  

. 

 ...بود یعواق صدرا غرش بار نیا

 

 ...ستین وقتش االن نگفتم مگه نگار کن بس  

 

 ...دیکش نشان و خط صدرا یبرا شده کنترل خشم با نگار متقابال  

 نگاه کی دیبا االن اما...هستم یداد بهم که یقول منتظر و دمیفهم منم  

 ؟!مفهومه...نمشیبب

 

 هشدار و دیتهد کی انگار که دیغر شیها دندان یازال یطور را مفهوم ی کلمه

 ...صدرا یبرا یکس طرف از است



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 هک طور همان و و دیکش اش برافروخته صورت یرو دستس تیعصبان با صدرا

 ...کرد زمزمه گذشت یم نگار کنار از

 

 ...رسه یم فرا منم دور یروز... شماست دور دور  

 

 :گفت تمسخر با صدرا سر پشت نگار

 ...دانه پنبه ندیب خواب در شتر   

 

 جان افتادن خطر به از ترسم... افتادم راه سرشون پشت هم بر و هم در یرفک با

 ...بودم مراقب دیبا و بود سرهنگ دختر

 ونشان خط!... سرهنگه دختر مورد در حتما  ! بود گرفته صدرا از یقول چه نگار

 یم را ها مهره نیا که هست یکس نیب نیا! نگار تمسخر! نگار یبرا صدرا یها

 ...دیآ یم حساب به سوخته ی مهره کی پدرش و صدرا من ظرن به...چرخاند

 

 گارن طرف به دیتهد انگشت د،یکش کنار و کرد باز را وقفل انداخت دیکل صدرا

 ...گرفت

 

 ... نگار یشینم کینزد بهش...لحظه کی فقط  

 

 : گفت اتاق در ی رهیدستگ یرو دستش و زد پس را صدرا نگار

 ...نبره باد و سرت باش بمراق یبرداشت دور یلیخ صدرا  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نذاشت صدرا یبرا یحرف فرصت نییپا طرف به رهیدستگ دنیکش با

 ...دیکش یپ در یپ و بلند نفس چند شدو کبود رنگش صدرا

 نیزم یرو یا لحظه نگار علت،که ودنبال بودم دیجد یورفتارها ها حرف مسخ

 ...رفت هوا به غشیج و آمد فرود

 

 ...گذاشت اتاق داخل به پا زده وحشت صدرا

 

 ؟!نگار شد یچ  

 ...شد بلند سرهنگ دختر ی خنده کیشل نگار یرو صدرا وافتادن خوردن سر با

 

 ختهیر نیزم یرو یزیچ و بود دالرام کار حتما...داد خنده به را شیجا تعجبم

 ...بود

 یالب،بر ریز یزادیمر دست و دیبخش امیالت را قلبم زخم نگار، یها هیگر و غیج

 ...گفتم دالرام

 ...کنم مهار رو ام خنده تا گرفتم دندان ریداخل،ز از را لپم

 گارن یرو از شدن بلند یبرا را صدرا یبازو و گذاشتم اتاق داخل به پا اطیاحت با

 ... گرفتم

 ام یفعل گاهیجا و ظاهر حفظ یبرا فقط نبود، صدرا و نگار به کمک تمین اصل در

 ...بود

 ...برداشت قدم دالرام سمت به خشم از پر و برخاست صدرا

 ...دیچسب را صدرا دست هیگر با نگار

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ....شکسته دستم موچ صدرا  

 ...کنم کنترل را صدرا خشم توانستم ینم منم بار نیا

 ...دیکش آغوش به و کند نیزم از را نگار دهیترس صدرا

 ...خورد را اش خنده و دیترس صدرا غضب پر نگاه از دالرام اما

 ...برد رونیب را نگار صدرا

 : گفتم و شدم کینزد دالرام به

 ...ینشد مونیپش تا بده خاتمه ها شینما نیا به  

 

 ش،یآرا بدون اصالح، بدون...لرزاند را دلم اش دخترانه یابروها نیب فیظر اخم

 ...ودلربا بایز اما... پروا یب و گستاخ...دخترانه یها عشوه و ناز بدون

 ...انداخت تپش به را قلبم اش کودکانه دیتهد

 

 ...ست کاسه نیهم و آش نیهم وگرنه...برم دیکن ولم  

 چه یعل ریام زدم، بینه خودم به...کرد دگرگون را حالم اش شده غنچه یها لب

 ...بازار آشفته انیم شده مرگت

 : بگم توانستم فقط

 ...یکن یم ضرر خودت  

 ...کردم قفل و در و انداختم رونیب را خودم یحال چه با دانم ینم

 االن یعل ریام...دمیکش قیعم ینفس و زدم میموها به یچنگ اتاق در پشت

 ...باش تتیمأمور فکر به...یآورد ریگ وقت...ستین یدلدادگ و دل وقت االن...نه

 

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کردم قفل درو و انداختم رونیب را خودم یحال چه با دانم ینم

 ...دمیکش قیعم ینفس و زدم میموها به یچنگ اتاق در پشت

 فکر به...یآورد ریگ وقت... ستین یدلدادگ و دل وقت االن... نه االن یعل ریام

 ...باش تتیمأمورا

 ...نبود نگار و صدرا از یخبر...رفتم ییرایپذ سمت به

 ...گشود را یورود در نادر دهینرس در به برداشتم، قدم اطیح سمت به

 ...مارستانیب بردن رو خانم نگار...نیباش خونه مراقب فرمودند سیرئ آقا، ریام  

 

 دادم، تکان یسر حرفش پاسخ در

 ...برگشت اطیح به و داد تکان میبرا ادب اظهار یبرا یسر

 بجز نداشتند را خانه داخل زدن پرسه و شدن وارد حق ها محافظ از کدام چیه

 ...کرد یم دستورصادر صدرا خود که یضرور مواقع

 

 ...دادند یم ینگهبان ساعته چهار و ستیب

 ادند نشان یخود یبرا فقط ینگهبان و مراقبت همه نیا نبود باند یاصل محل نجایا

 ...اوردیب در خودش ی سلطه به زویچ همه نتواند یشهاب تا بود یشهاب به صدرا

 

 ونا و پا نیا...کرد جلب را توجهم در یصدا که کنم حرکت اتاقم سمت به خواستم

 دهیوبک با...برخاسته درندشت ی خانه نیا سمت کدام از صدا بفهمم بهتر تا کردم پا

 یچ!...دیکوب یم در به چرا...رفت دالرام و پله ریز اتاق سمت نگاهم دوباره شدن

 ...دیکوب در به قبل از محکمتر سوم بار!...افتاده یاتفاق چه!...خواست یم

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 با و انداختم در پشت را خودم آمده، سرش به ییبال نکهیا ترس از زده شتاب

 ...کردم بازش جلهع

 داشت، سگ شیها چشم المصب...متعجبم نگاه به زد زل شده گشاد یها چشم با

 تخواس قلبم. الماس مثل براق، و روشن... بودم دهیند حال به تا که یبیعج کشش

 ...شد خفه غرشم با که بنوازد ظاهرم با مخالف ساز

 

 ...یخوا یم یچ باز  

 

 ...وستندیپ هم به شیاابروه و شدند لوچ خوشگلش یها چشم

 

 ...برم؟ کجا... اومده شیپ یاطیح امر  

 

 ییدستشو ما دراز زبان یکوچلو دختر پس...زدم یخند شین و افتاد میدوهزار

 ...داشت

 

 سازش و کرد ینافرمان مغزم از قلبم بار نیا...انداخت گل شیها گونه ام خنده از

 یکس به سال همه نیا تو الح به تا که یساز...نواخت ممکن شکل نیبدتر به را

 ...گرفت را نفسم... بود نشده نواخته

 

 روبه یابیز و مظلوم دختر یبرا نه بود ییبشو بل نیا تو باختنم دل یبرا لبخندم 

 ...میرو

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 هب پرواز مثل کردن تجربه را حس نیا...گرفت نفسم شتریب اش غره چشم با اما

 هم خودت و دیآ یم شیپ یآن و لحظه کی در ناخوداگاه که یحس...هاست آسمان

 ...یشو یم گم معما نیا حل در

  

 ...کردم باز دهان زور به عقب به دنمیچرخ با

 ...ایب دنبالم  

 

 یم یطور نیا دینبا...شده وصل میپاها به ینیسنگ ی وزنه کردم یم احساس

 یسال ده من از دیشا سنش...کردم یم استفاده سوء سرهنگ اعتماد از دینبا...شد

 فظمحا فقط که یدختر یبرا باختن دل ستین من تیموقع و شأن در... باش ترکم

 ادمد بهش که یقول و سرهنگ شیپ تا کنم سرکوب رو حس نیا دیبا...بودم جانش

 ...نشوم رسوا

 

 سیسرو در با نفهمم زبان دل یبرا دنیکش نشان و خط و الیخ و فکر عالم در

 ...شدم یکی

 

 ...بچه ای بود خنگ دختر نیا کرد، قفل مغزم

 ...برگشتم عقب به و گذاشتم ام یشانیپ یرو دست

 ...کجاست؟ حواست  

 

 ...نداشت حرف اش ییپرو

 ...ینیب ینم رو یبزرگ نیا به در... من گردن یندازیم کوره چشمت شما  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شد یجار زبانم یرو بر دلم حرف و شدند گشاد ممکن حد تا میها چشم

 

 ... ستین که رو ایخدا  

 ...کنم غش بود کینزد وارش یلوت یادا و لحن زا

 

 ...ادیب باد بزا کنار برو  

 

 ...آمدم رونیب شوک از سیسرو در بستن محکم با

 ...بود گرفته ام خنده دمیکش صورتم یرو یدست

 

 چشم... نداشت امکان نه... بچه دختر کی عاشق اونم... شدن عاشق و یعل ریام

 ...ردندک یم دادیب و نفرت معصومش یها

... کجا سرهنگ دختر و کجا من هم باز دیفهم یم را میواقع تیهو اگر وقت، چیه

 ...فاصله ها فرسنگ با

 ...افتادم شک به ییدستشو داخل کردنش رید با

 

  ؟!دهیکش یا نقشه باز نکنه  

 ...کردم شیصدا و زدم در به ضربه چند

 

 ؟!یکن یم کاریچ پس  

 ...گشودم را در ینگران سر از تعلل یکم با. دمینشن یجواب



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اما ودب یزندان نکهیا با دختر نیا...گرفت نفسم ستاد،یا قلب کردم هنگ دنشید از

 سرهنگ به فقط بودنش نترس و جرأت و دل...گرفت یم وضو داشت آرامش با

 ...بود رفته

 

 مگه... ینش یبهداشت سیسرو مخصوصا   ،ییجا وارد نزده در کنه یم حکم ادب  

 ...نداده ادی ادب بهت ات ننه

 

 ...دمیکش یقیعم دم باز و دم اش یادب یب از خشمم کنترل یبرا

 ای و توجه یا ذره بدون...دیپوش را شیها جوراب آرامش با و لکسیر

 و بود ما گروگان که حال نیع در...بود باورم یمأورا دختر نیا اتیخلق...ترس

 ...ادد یم دستور کرده حفظ را بودنش جسور هم باز خطر، در

 

 و کفار انیم مکان، نیا در دونم یم خوب... کن هیته مهر با نماز چادر برام  

 ...رمیاس شما دست در که کنم کاریچ اما نداره، ییمعنا چیه نیظالم

 

 قول به.خواند یم را نمازش داشت دغدغه یب و راحت چه...شد فشرده قلبم

 و راز و خواهد یم دنخوان نماز دلم کفار نیا انیم که کنم کار یچ من خودش

 ..... کردن ازین

 

 قول به. خواند یم را نمازش داشت دغدغه یب و راحت چه... شد فشرده قلبم

 ازین و راز و خواد یم خواندن نماز دلم کفار نیا انیم که کنم کار یچ من خودش

 ... کردن

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یحت بردارم یقدم توانم ینم شیها آدم و صدرا ررأسیت از که کنم کاریچ من

 ...خواندن نماز یراب

 

 زیآو رخت یکشو نیاول در...گشتم نماز چادر یپ غم از ییایدن با زده قفل را در

 ...کردم دایپ کوچک رنگ سبز جانماز با ینماز چادر رو راه ته

 ...بود شده نینفر ی خانه نیا زن خدمتکاران یبرا شک یب

 ...دالرام سمت گرفتم و کردم باز را در عجله با

 

 و زیت و تند زبان اما...کرد دراز چادر گرفتن یبرا را دستش و گذاشت جلو یقدم

 ...کرد خودم یب خود از هم باز نشیریش

 

 رید تا فرزندانم پس...شود یم دهید انتانیم دیام نور یا ذره شدم، وار دیام نه  

 ....دیبشتاب عالم معبود یسو به نشده

 

 بروز ی اجازه اما آمد میها لب پشت تا خنده آوردنش، در یروحان مادر یادا از

 ...ندادم را میها لب یرو نشستن و رونیب به

 

 شک یب... آورد در لرزه به را دلم و دست اش، کننده کنکاش و سبز نگاه هم باز

 ...انداختم یم شبهه و شک به را باهوش دختر نیا رفتارم نیا با

 ...کنم فرار اش سوال از پر و برنده یها نگاه ریز از دیبا

 عیسر اگه...کردم رها اش شده دراز دست یرو یحال چه با دانم ینم را چادر

 ...افتاد یم نیزم یرو چادر آورد ینم پش را گرشید دست

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 کار متمرکز را فکرم دیبا... شدم هراسان...موقع یب یها حس نیا از... ازخودم

 ...یعاشق و عشق نه کردم یم تمیمأمور و

 

 خود به خورد در به که آرام ی ضربه با...بود دهیبچس نیزم به در پشت میپاها

 ...آمدم

 ...دیپرس یم را قبله سمت حتما

 

 ...ندادم بهش را سوال ی اجازه کرده باز را در

 

 ...راست طرف به کج یکم پنجره سمت  

 

 قیتزر دلم به که ییها حس از تا کردم یم یدور ازش دیبا...خورد کهی حرکتم از

 ...کنم یریجلوگ بتوانم کند، یم

 

 یم تماس صدرا با...روم یم تلفن سمت به منطقم یب دل کردن پرت یبرا

 ...رمیگ

 

 ?نییکجا صدرا  

 

 و اشون خونه رسونم یم... گرفتن گچ و بود شکسته نگار دست... راهم تو  

 ...امیم

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...فعال پس باشه  

 

 غامیپ گسرهن یبرا دیبا صدرا برگشتن تا...رفتم اتاقم سمت به کرده قطع و تلفن

 ...بفرستم

 

 قرار به هم و من شب...شد صد در صد من به نسبت صدرا اعتماد...سالم  

 ...برد خواهد مالقات

 

 ...دیرس جواب زود شهیهم مثل

 

 ...خوبه؟ دخترم حال... یباش موفق  

 

 آرام نا و من دل بودم، بد من اما بود، خوب...دیلغز یگوش بوردیک یرو انگشتم

 ...شما شیپ زده جالتخ و بود کرده

 

 :نوشت سرهنگ کنم پیتا من تا

 ...افتاده؟ یاتفاق یعل ریام   

 

 : نوشتم نگران پدر یبرا

 ...نینباش نگران... خوبه  

 ...رفتم رونیب کرده خاموش را ییگوش

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...بود شده مرگم چه...قرارم یب چرا...کردم یم داشتم کار یچ

 

 ...رفتم نییپا ی طبقه به عجله با صدرا نیماش یصدا با

 .داد یم ینیسهمگ طوفان از خبر نگاه و ها چشم

 

 کاریچ من االن... مهیوخ تشیوضع سرهنگ... من شانس به بزنن گند ریام  

 ...کنم؟

 .نشود طوفان نیا دچار دالرام تا گرفتم قرار شیرو به رو

 ...کجا حاال  

 منیبب تا تمبفرس مادرش یبرا رو سرهنگ دختر ی شده الش و آش عکس رمیم  

 ...شهیم یفرج

 ....گذاشتم اش نهیس یرو را دستم

 ... یریگ یم میتصم تیعصبان یرو از و فکر یب که هم باز  

 

 ...دیکوب سرش یرو دست دو هر با

 اون تو شب... کنم یکار دیبا شب تا... زمیبر سرم به یخاک چه یخوا یم پس  

 ....کنه یم رییتغ زیچ همه شده خراب

 ....گرفتم ار شیها بازو

 ..کنم فکر بزار... باش آروم صدرا  

 

 مبل سمت به و زد پس را دستانم ضیغ با و فرستاد رونیب را نفسش

 ...داد یم تکان را شیپا وار استرس مدام اما نشست...رفت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 از و آورد دست به را آرامشش یکم صدرا تا دادم نشان فکر مشغول را خودم

 ...اوردین دالرام سر ییبال تیعصبان یرو

 

 ...کرد باز دهان غرشش با

 ...یکن یم کشف اتم... ریام  

 

 ...آورد در را حرصش شتریب لبخندم  

 ...کنم کار یچ باهاش دونمیم خودم... یکن فکر تو نکرده الزم... مار زهر  

 

 ...آمدم در شیجلو که برد ورشی اتاق سمت به

 ...ریبگ تماس اون با داشته، اداره در یمیصم دوست سرهنگ حتما  

 : گفت شده زیر یها چشم و دیترد با

 ...یمطمئن  

 ...میندار نیا جز یا چاره  

 ...اریب ریگ برام پس  

 : گفتم و برداشتم را لمیموبا

 ...بده فرصت بهم یساعت مین...نکن عجله پس  

 

 ...دادم بهش را یوفائ سرگرد یا شماره و رفتم ور میگوش با یکم

 ...سرهنگ یخانوادگ و یمیصم دوست نمیا  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دیخند شیها چشم

 !?...یآورد ریگ کجا از  

 

 : گفتم زدم شیبرا یچشمک  

 ...بماند  

 بهم اعصاب توانستم...بود باورم از دور ها، آدم نیا انیم صدرا بودن ِخنگ

 دنید بیآس از ترس و داشتم دلهره هم باز اما دهم سامان سرو را اش ختهیر

 ...بود خودم دل یبرا دختر، نیا از محافظتم ادیز بخش بار نیا...دالرام

 

 از دالرام...انداخت دالرام دل به وحشت دهینرس و دهیرس اتاق به پاش صدرا

 ...شد یم الل و آورد یم کم شیجلو صدرا ی حانهیوق یها دیتهد و روزید

 ...سوخت اش یودخترانگ تیمظلوم یبرا دلم لحظه نیا و امروز

 

 ...دیپر رنگش گرفت، قرار گوشش یرو که لیموبا

 : گشود لب

 ...هستم سرمد سرهنگ دختر من  

 

 ...داد فاصله گوشش از را یگوش یمعطل یب صدرا

 ...صدرا ی مکالمه در دالرام حواس و بود دالرام یپ من حواس تمام

 کی تا رفت من نگاه یپ ترس انیم که نهاد دالرام وجود در یترس صدرا یحرفها

 ینم... امدین بر ازم یکار دنیدزد چشم جز...ابدی در گاهمن از دیام یسوزن سر

 ینم... خرابش حال نیتسک ای باشم شیدردها مرهم صدرا، زیت نگاه انیم توانم

 ...کنم ثابت شیبرا بحران، نیا در را صدرا یها حرف نداشتن صحت توانم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...شد دهیکش شیسو به نگاهم صدرا ی قهقهه با

 راه یباز دلم با یبدجور امروز که یدختر ی زده غم یها چشم به زدم زل

 ...ختیر بهم را معادالتم تمام و انداخت

 حمله صدرا سمت به یآن به و گرفت خون رنگ مظلومش و زده غم یها چشم

 ...شد ور

 به دنمیرس قبل اما شدم خارج هنگ از نشست صدرا صورت یرو که یمشت با

 ...زد صدرا یبازو یرو پا با یا ضربه دالرام،

 ...بود شده ریگ غافل کامال صدرا

 افلناغ صدرا و بود اشتباه اش محافظت یبرا دنمیکش اسارت به را دالرام پشت از

 ...زد صورتش یرو یمشت

 ...شد سبک و رفت لیتحل شیانرژ کامال صدرا مشت با میبازوها انیم

 فطر آن و طرف نیا به دستانم انیم را دالرام صدرا یناسزاها و ها عربده با

 ... باشد امان در صدرا یها بیآس از تا گرداندم یبرم

 ...رفت رونیب صدرا ادمیفر با

 ...رونیب برو... یش مونیپش نکن یکار... رونیب برو صدرا  

 ...بود حرکت یب بغلم دالرام

 ...زدم یم نفس نفس ادیز یها تقال و یخستگ از

 ...بردیم باال را قلبم ضربان شتریب دالرام تن یگرما

 

 ...کنم یم پرتش جلو سمت به آغوشم از مبهم، یترس یرو از و فکر یب

 ..کشد یم غیج و خورد یم وارید به یطفلک



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 دمخو یبرا نه، تعجب ضم،یونق ضد و یناگهان کار...گرفت تعجب رنگ نگاهش

 ...بود آور رتیح هم

 :گفتم وار یطوط کنجکاوش نگاه ریز از کردن فرار یبرا

 ...یش یم له پا و دست ریز ینکن حفظ رو حدودت و حد  

 ...بستم را اتاق در گذاشته بهت در را چارهیب دختر

 ...دمیچرخ خودم دور فیتکل بال

 ؟!زد بشیغ کجا صدرا

 ... شد ظاهر آشچزخانه کنار یرو راه از

 وجود صدرا دل در من بابت از یا شبهه و شک هنوز بود، درست حدسم

 ...داشت

 ...بود لتیم باب رفتارم هیچ  

 

 ...کردم یتند صدرا به یگر مواخذه حالت با چرا دونم ینم

 ...گرفت دستش انیم را سرش شد، خم و گذاشت کانتر یرو را ارنجش 

 با یتون یم تو چرا نمیبب نم،یبب رو کردنت ادب راه خواستم ریام رینگ دل به  

 دنبو خودار به قادر من اما و یببر شیپ نرمال حالت به رو زیچ همه یصبور

 ستم؟ین

 ...یجوش زود... یندار صبر... یعجول نکهیا یبرا  

 

 ...رفت بار سمت گرفت کانتر از را اش هیتک



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نطق یجا به بده، ادمی رو یصبور روش دونم یم خودم که رو نایا خوب  

 ...کردن

 : گفتم بلندتر

 یدار که هم رو یناقص عقل جو هی اون... نخور رو یمار زهره اون اول  

 ...که ره ینم حرف پوکت مغز به که نکنم نطق اگه بعدم... یکن یم یمتالش

 

 ...کنه یم آرومم یمار زهره  

 

 ...دمیکش آشپزخانه سمت به دمیچسب را دستش عیسر

 ...سوزونه یم رو وجودت چاره،یب یریم نیب از... یش یم آروم یکن یم فکر  

 

 ...دمیکش عقب براش یصندل و کردم رها یغذاخور زیم یجلو را دستش

 ...زهیر ینم بهم تیعصب ستمیس هم یش یم آروم هم یبخور قهوه... نیبش  

 

 ...گرفت دستانش انیم را سرش و نشست کرده بغ ها بچه دختر نهیع حرف یب

 مجبور و یقربان کی... هیقربان کی فقط صدرا کردم یم احساس چرا دونم ینم

 ...باند نیا جمع در

 

 و اجبار به که رهدا ییها حرف نگاهش و ها چشم

 به توانمب تا. کنم جلب را اعتمادش شتریب شتریب دیبا... داشته نگه خودش در ترس

 .....ببرم یپ ماجرا اصل

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 به بهرام و نادر همراه...میدیپوش کراوات با یرسم شلوار و کت من هم صدرا هم

 جاده به چشمم نامحسوس یلیخ ریمس کل...میکرد حرکت نظر مورد محل

 در و چیپ در چیپ و یطوالن یخاک جاده...کرج تهران ریمس تهران یوجخر...بود

 ...زده زنگ بایتقر یآهن بزرگ در تینها

 

 ...شدند داهیپ بهرام و نادر...نکرد باز اما گذاشت رهیدستگ یرو دست صدرا

 

... یمن گاریباد و یمیصم دوست فقط ،یکن ینم یدخالت چیه حرف، یب ریام  

 ...نیهم

 

 ...کند حاصل نانیاطم بودنم دردسر یب و خودم از تا گذاشتم هم یرو پلک

 ...ندینش یم صدرا یها لب کنج یتلخ لبخند

 باور دنیشن صدرا زبان از را خدا نام م،ین و سال کی بعد بار، نیاول یبرا

 ...بود ینکردن

 

 ...کن کمکم خودت ایخدا  

 

 هنگ من که آورد زبان بر را خدا نام خالصانه و دل ته از یطور صدرا

 یم انجام را دلش از ریغ یکارها چرا شناخت، یم یطور نیا یوقت...کردم

 به را خودش چرا! بود کرده کج را راهش چرا داشت، مانیا بهش یوقت!... داد

 !بود کشانده یتباه

 ...بودم زده قاط جوره بد روزها نیا که... ذهنم در مجهول کامال بود ییسوالها

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 و گرفتم را کتم ی لبه...رفتم نییپا و ختیگس هم از افکارم در شدن بسته یصدا با

 ...کردم صافش

 اون هب توکل... فرستادم میها هیر به را ستاره پر شب یبو و گرفتم باال را سرم

 هب سر یها درخت با درندشت یباغ...گذاشتم قدم باغ داخل به صدرا کنار ییباال

 ...یا قهوه ینما با ییالیو یا خونه باغ ته... دهیکش فلک

 دو یاصل در کنار... دادند یم ینگهبان کلفت گردن ده با  یتقر که یاصل در جز به

 ...نداشت نگهبان شتریب نفر

 ...شد باز صدرا و من یرو به نفر دو همان توسط یورود در

 ...نبود یخبر بزرگ یلیخ ییرایپذ داخل

 ...رساند ما به را خودش عیسر یها قدم با صدرا وسال سن هم بایتقر یپسر

 ...کرد خم کمر نهیس به دست

 

 ...نیاومد خوش یلیخ یلیخ... ادب عرض  

 

 : گفت یدستور حالت با شیصدا در یانعطاف چیه بدون صدرا

 ...کن مونییراهنما  

 ...گذاشت چپش چشم یرو را انگشتانش و گرفت خود به یژست پسره

 ...دهیرس دوران به تازه سیرئ امر اطاعت  

 ...بگذارد سمتش به یقدم صدرا شد باعث که داد سر یا خنده رفشح بند پشت

 نیا یها زحمت به نزند گند بودنش جوش زود با تا گرفتم را صدرا یبازو

 ...مّدتم

 جلوتر و برگرداند رو دانستم ینم باند نیا در را صنمش هنوز که پسره اون

 ...کرد حرکت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دییایب دنبالم  

 ...دیغر گوشم رکنا شده منقبض یفک با صدرا

 ....ارمیب نییپا رو الشخور ی زاده حروم اون فک ینذاشت چرا  

 : گفتم کلمه کی

 ...وقتش به  

 یم عملش یسزا به خورها الش ی همه وقتش به... بود دلم حرف حرف نیا

 رونیب جا نیا از یخال دست... باش مطمئن و نیا... صدرا تو خود یحت... رسند

... ها شما چون یارزش یب یها تفاله از را مملکتم کنم یم پاک... رفت نخواهم

 اکپ... کشند یم ینابود به را مملکتم که ییها اون کنم یم کن شهیر یکی یکی

 هب که ییزالوها از را خاکم کنم یم زیتم... ها شما مثل یامثال از را رانمیا کنم یم

 ها شما نیب در را تحملم و صبر... کنند ینم رحم هم خودشان ی خانواده یاعضا

 ...کشم ینم دست نرسانم اوج به تا

 آرامش به و نمیبب دار ی چوبه یباال را شما دیکل شاه که است یموقع صبرم اوج

 به ها شما توسط زانشانیعز که یا خانواده هزاران هم و خودم هم... برسم

 ...رفتند یاهیس قعر به و شده دهیکش ینابود

 ار خشمم از شده حبس نفس ک،یتار ییرو هرا ته یچوب بزرگ یدر شدن باز با

 ...فرستادم رونیب

 ...نبودند یخال جوان و ریپ چند وجود با که یسلطنت مبلمان با بزرگ یاتاق

 ا  بیتقر یها مرد از یکی سمت عیبودسر کرده تیهدا اتاق داخل به را ما که یکس

 ...گفت ییها حرف گوشش دم و رفت یانسالیم

 مبل یرو از پسره، یها حرف شدن میتفه عالمت به نداد تکان سر یکم با مرد

 ما سمت به بود ظاهر حفظ یبرا فقط شباهت یب که گشاد یلبخند با و برخاست

 ...آمد

 ... یاومد خوش... خان صدرا به به  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...گذاشت مرد ی شده دراز دست داخل را دستش صدرا

 اومدن؟ همه... یشهاب یآقا ممنونم  

 

 هفت اون از نظر به نبود، هم خرفت و ریپ... بودند نشویا معروف یشهاب پس

 ...خرفت تا بود ها خط

 : گفت و داد تکان دستش داخل را صدرا دست یکم

 ...وقتش به... جان صدرا نباش عجول  

 

 ...کرد دراز من سمت به و کرد رها را صدرا دست

 ...؟یکن یمعرف رو شونیا یخوا ینم صدرا  

 : گفت و ادد قرار پشتم را دستش صدرا

 ...هستند خان ریام من گاریباد و دوست نیبهتر شونیا  

 ...گذاشتم فشیکث دست داخل مکث یکم با را دستم

 ...خوشبختم  

 شباهت هیتوص و دیتهد به شتریب که یلبخند مچهین با و کرد وارد دستم به یفشار

 ...یباش بودن خوشبخت قیال دوارمیام  : گفت داشت

 

 ...دندیکش نشان و خط شیبرا چشمانم حرف یب

 

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 بدم اننش برات یخوشبخت کن صبر...دندیکش نشان و خط شیبرا چشمانم حرف یب

 ...یکن حض هست ایدن ایدن تا که

 

 ...میوستیپ ایمف جمع به سرش پشت یشهاب ی اشاره با

 و یشهاب... یا خورده و چهل بایتقر جوان دو.... ساله هفتاد حدودا   مسن، مرد سه

 ...خدمتکارها و... بود مجهول یبرا اش تیسنخ و اسمش که پسره اون

 ...گذراندم نظر از را اطراف و دور چشم ی گوشه با

 یها شبندیپ و دیسف یها لباس با گارسون چند و مشروبات بار اتاق ی گوشه

 ...ودب خنک اتاق یفضا کولر توسط کنم فکر... پرده یحت ای پنجره بدون...اهیس

 ...انداختم پا یرو پا و نشستم یتک مبل یرو صدرا کنار

 ...کردم رد یتفاوت یب با را نشونیسنگ و مشکافانه یها نگاه

 واهمه هم خودشان ی هیسا از یحت...زد یم را اول حرف نایا نیب در اطیاحت

 ...وارد تازه من به برسد چه داشتند

 روشن ییها چشم و دیسف کامال یها بلیس و شیر با مسن، یها مرد از یکی

 : دیپرس

 ...شد؟ آزاد خبر چه بابات از صدرا  

 : گفت و دیکش لبش دور یدست صدرا

 ...شه یم آزاد یزود به  

 و دیخند الغر یکم و یا قهوه یها چشم و بور یموها با یراست سمت جوان

 : گفت

 ...ستین یزیچ کم تو گاهیجا در داشتن جربزه... صدرا یکاشت گل  

 ...دیکش درهم ابرو صدرا

 ...نداشتند ها یبعض که خواست یم رتیبص چشم شتمدا  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ... دندیخند صدا کی همه

 : گفت ها خنده انیم یشهاب

 ...یمادر همان پسر که حقا  

 ...نماند دور زمیت نگاه از صدرا یها دندان شدن دهیساب هم به

 : گفت یا مسخره ی خنده با بود آمده استقبالمون به که پسر

 ...نتتیبب هم یمعمول چشم که یدیسنر ارتقاع اون به هنوز  

 : گفت زد یحرف نه و دیخند نه و بود گر نظاره فقط االن تا که یمرد ریپ

 ...یخوش بزل یبرا نه م،یشد جمع هم دور یمهم کار یبرا ما  

 ...گرفت دست در را حرف ی رشته...کردند اریاخت سکوت همه

 راه مهین پدرت خاطر هب فقط قافله نیا... یواقف ماجرا اصل به خوب صدرا  

 توبا... بشه روشن مسئله نیا دیبا تر عیسر چه هر شده، متوقف فیبالتکل

 ...یانداخت دردسر به رو همه متیتصم

 

 ...اومد حرفش انیم یشهاب

 کنه، واگذار من به رو یچ همه دم، یم هشدار بهش روزه چند من جان یجالل  

 ...ره ینم کتش تو اما

 ...دیندخ یشهاب کنار مسن مرد

 ...یطلب فرصت بس از  

 : دیغر قبل از بلندتر یجالل

 ...ریبگ یماه آلود گل آب از کم هم تو یتراب... دیکن بس  

 ...بود صدرا مخاطبش هم باز

 ...؟یخوا یم وقت روز چند  



 

 

 نفوذی
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 روز نییتع ای بود صدرا پدر مورد در فقط نایا امشب قرار دمیفهم ینم من آخه

 ...محموله

 : گفت و کرد فکر یکم صدرا

 ...روز چهار  

 برام روز چهار کردن یسپر مدت نیا بعد... روز چهار... شانس یخشک به... ا ه

 .آمد یم حساب به عمر کی

 .کرد مداخله باز یشهاب

 ریت سرهنگ یندار خبر مگه  ... یدیم قول مطمئن همه نیا طور چه وقت اون  

 ...خورده؟

 : گفت یتراب

 یب و بزنه یشگونین خواد یم...اومده خوش مزاجش به سرهنگ دختر حتما    

 ...نمونه بینص

 ..دیکش عربده یجالل و شد سرخ صدرا

 ...یآورد در شورشو گهید یتراب  

 

 ...گذاشت لباش یرو و براداشت زیم یرو از یگاریس یتراب

 ... بزنم حرف گهید من اگه آقا  

 ...داد مبل به هیتک و زد فندک گارشیس به

 ...کرد مزمزه و برداشت را زیم یرو پر السیگ یشهاب

 ...دیکش سر را دستش داخل وانیل خشم از صدرا
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 نفوذی

 به که صدرا به برسه چه بود من اعصاب یرو پسره اون یور کی ی خنده

 پدرش گاهیجا تا بودند کرده یطراح را یهم دوره نیا رفتنش در کوره از خاطر

 ...کنند اعالم سوخته ی مهره را خودش و گرفته را

 ...دمیکش گاریس فقط بنوشم یدنینوش نباشم مجبور که نیا یبرا

 

 ...شکست را سکوت نیسنگ جو که بود یجال هم باز

 باال از شده،  گرفته محموله یجلو زور به روز چند گذشته، کار از کار صدرا  

 رو یماه شاه... میکن متوقفش میتونیم تشینها روز چهار حداقل برخاسته، ها صدا

 و یجوان... کن عجله پس... شه ینم تا دو حرفش یشناسیم من از تربه خودت

 ...سوزه یم برات دلم

 

 حال در تیعصبان فرط از...دیکوب زیم یرو را دستش داخل وانیل صدرا

 ...برخاست شیجا از ضیغ انفجار،با

 یبرا ای نیبود کرده برگزار رو یدورهم نیا من ی مواخذه یبرا امروز شما  

 ...یانیپا قرار

 

 : گفت صدرا به رو یهیکر خنده با جوان ی پسره

 ...گرفته ادی رو یریگ پاچه و شده بزرگ هم خان صدرا نه  

 کنارش مشتش یجالل ی عربده با که حمله، ی آماده و شده مشت دستش صدرا

 ...افتاد

 جمعش نشده یچیق باش مواظب... یآورد در دم یلیخ بهروز... نیکن بس  

 ...یکن
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 و فرض اما... سال و سن کم قدر چه...بود بچه نیا معروف ی یساق بهروز پس

 ...بود دهیچیپ شهر در بودنش یافتنین دست

 داشته ییرو در راه و باشه امان در بتونه من دست از که نبودم یکس من اما

 اما و بود یجالل حرف حرف، جا نیا پس... هست اریبس دست یباال دست...باشه

 ...بود مجهول هنوز میبرا نامش که داشت یکس از ترس هم یجالل ،یجالل

 ...نشست شیجا سر باالجبار صدرا

 رصد حال در و بودم شنونده فقط کردم یم نظر اظهار نه و زدم یم حرف نه

 ...شانیها حرف کردن

 ...آمد حرف به بود کرده شهیپ سکوت حاال تا که یکس

 ...ارمد براتون که یخبر... من اما و نیدیشن و نیگفت همه  

 ...رفت وارید کنار بزرگ کنسول نهیآ سمت و شد بلند

 ...یا خورده و پنجاه تقربا   یسن و دیسف یموها با الغر و کوتاه یقد

 ...افتادند پچ پچ به بهروز و یشهاب

  شد، خم یجوان سمت به یتراب

 ...پسرش یحت... ستین ساخته یکس از یکار... داده آخرو حکم خانم  

 

 یم حرف ازش که یپسر. باند نیا سیرئ هم دیشا ای... زنه یاصل ی مهره پس

 ؟!زدند

 همه دیبا... کرد حل را معما نیا شه ینم زودتر... نه اما.... بهروزه شک یب

 ...برسم یاصل ی مهره به تا نمیبچ هم کنار پازل مثل را حرکاتشان و ها حرف

 را روندهپ ندیبنش شیجا نکهیا قبل برگشت، رنگ بنفش یا پرونده با کوتوله مرد

 ...ختیر بزرگ زیم یرو
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 و سرهنگ عکس و یرمز یا نوشته... بار بزرگ یها ونیکام یها عکس

 ...ستادیا زیم کنار...مارستانیب

 ...اومد حرف به یجالل

 ...یکاشت گل که بازم... پلنگ یاب  

  یها شاهرگ ز،یم یرو زیت یچاقوها نیا با اسلحه، بدون و شم بلند بود مونده کم

 ...بزنم را یسرطان یها شهیر نیا تمام

 ...برداشت را ونیکام عکس کاذبش نفس به اعتماد با پلنگ یاب

 ریمس رییتغ راه انهیم عفت توسط مانده مرز به یساعت چند... محموله اول بار  

 ...شد داده

 

 ...گرفت باال و برداشت را ونیکام دوم عکس

 ...دیرس مقصد به یاصل بار یجا به یتقلب بار ونیکام  

 ...برداشت را سرهنگ عکس یخند کج با

... سرمد سرهنگ... ما مملکت یراض خود از و جسور سرهنگ نیا واما  

 دست رو هم باز هاش ییتوانا تمام با روین نیتر هوش زیت و نیتر باهوش

 باعث هم و شد ریخ کار باعث هم شیریگ گروگان با صدرا...خورد

 اما و... شدنش برداشته انیم از و بود سرهنگ دنخور ریت کار یریخ...دردسر

 یقاتیتحق بعد بودنش معترض و عفت یصدا آوردن در... دردسرش

 شد، گردانده پس محموله انداخت، تالطم به رو همه عفت بودن خطرناک،معترض

 و صحت آوردن، در رو بزرگ ریش غرش و دهنده تکان خبر انیم نیا در اما و

 ...سرمده سرهنگ یسالمت
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 از چنان صدرا صدرا، از ریغ به بودند خبر با همه انگار که همه واکنش قبل

 زیم یرو شرابش جام و کرد برخورد زیم ی لبه به شیپا که شد بلند شیجا

 ...شد واژگون

 ...ممکنه طور چه... نیگیم یچ  

 ...برد یم باال سکوت عالمت به رو دستش پلنگ یاب

 ...زوده شدنت زیسورپرا یبرا هنوز صدرا نیبش  

 

 و کشهیم اش شده سرخ و برافروخته صورت یرو را دستش دو هر صدرا

 یرو از مدام دستش اما...اندازد یم پا یرو پا و ندینش یم شیجا سر مجبور

 مانده کم و شده متورم گردنش یها رگ... بود حرکت حال در گردنش و صورت

 ...بترکند

 بود، ام یعاد برخورد حفظ یراب تالشم که من گردن یها رگ و صورت یجا به

 ...بود شدن یمتالش حال در خشم از درونم

 بدن یاعضا و ها محموله ییجا به جا و نقشه پلنگ یاب به معروف م،یابراه

 یکاالها و مخدر مواد یها معاوضه در نفر نیاول اصل، در و رکیز... انسان

 ...آدم قاچاق

 جمع ی ارئه را اش آورده تدس به مدارک کشف و نقشه طرح پلنگ یاب دوباره

 ...داد

 ...گرفت باال را وی یس یا بخش داخل و مارستانیب عکس  

 ضعف به کردن شک و ییشناسا به قادر یاحد چیه مبدل، سرمد سرهنگ  

 من د،یرس خانم به صدرا یریگ میتصم خبر که روز اون...من جز نبود، سرهنگ

 و پدر محتاج صدرا که ییاونجا از... کرد صدرا میتصم گرداندن باز به مأمور و

 یم حساب به ممکن محاالت ریغ از من، عمل نیا باباشه، یحام تنها اصل در

 و بگذاره من اریاخت در رو زیچ همه کردم متقاعد رو عفت نیهم یبرا آمد،

 ...نشه یآفتاب خودش
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🔵🔵🔵🔵  

 

 ...گرفت باال را وی یس یا بخش داخل و مارستانیب عکس

 ضعف به کردن شک و ییشناسا به قادر یاحد چیه مبدل، سرمد سرهنگ  

 من د،یرس خانم به صدرا یریگ میتصم خبر که روز اون...من جز نبود، سرهنگ

 و پدر محتاج صدرا که ییاونجا از... کرد صدرا میتصم گرداندن باز به مأمور و

 یم حساب به ممکن محاالت ریغ از من، عمل نیا باباشه، یحام تنها اصل در

 و بگذاره من اریاخت در رو زیچ همه کردم متقاعد رو عفت نیهم یبرا مد،آ

 روز دخترش، یریگ گروگان قبل روز دو درست پس...نشه یآفتاب خودش

 خوره، یم ریت محل یریدرگ در سرمد سرهنگ مواد، ی معاوضه

 ستین یآدم سرهنگ...ندازه یم شک به هم رو خانم بلکه من، تنها نه اتفاق نیا

 کشف جهینت در پس... بخوره گلوله اونم و بده ما ی تله به دم یراحت به که

 ...بود ممکن مسئله نیراحتر ما یبرا مبدل سرمد سرهنگ

 

 ...زد کف یاب یبرا تیرضا سر از یلبخند با جمع نیتر مسن ،یجالل

 ...زد دست تر محکم و شد بلند دادن نشان یخود یبرا یشهاب

 ...بود مشهود جمع یاعضا تک تک از یخوشحال من، و صدرا از ریغ به

 .برخورد یدشوار به کارم

 

 یدالرام... انداخت یم خطر به را دالرام جان سرهنگ بودن زنده خبر دنیفهم

 ...بود محصور ها فطرت پست نیا انیم گناه، یب و مظلوم که

 یبرا شک یب...نداخت یم وحشت به را دلم صدرا یبرزخ و یطوفان یها چشم

 ...دیپروران یم سر در ییها نقشه دالرام

 ...نبود بند ییجا به اطالعات، یآور جمع و سکوت جز دستم
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 نیچن که یخانم کی و عفت کشف جمعشان انیم روز نیا در مطلب نیمهمتر

 ی نقطه اصل در که یریش غرش و... دیرس دستم به داشتند واهمه ازش ییمردها

 ...بود باند همه دیکل شاه و یاصل

 ...برخاست مبل یرو از سرخوش و فرز یشهاب

 یم رو جا همه بمب مثل صدرا شاق کار گهید روز چهار تا پس دوستان  

 عروفم یقاچاقچ نیبزرگتر پسر توسط سرهنگ، دختر یریگ گروگان... ترکونه

 ...پدرش یِاضا در شده، گرفته

 

 ...زد دست مسخره بهروز

 ...التیتشک کل به نزنه گند موقع اون تا اگه  

 

 در سمت به را اتاق ،یحرف و اعتراض چیه بدون...شد بلند و نکرد تحمل صدرا

 ...کرد یط یخروج

 یاللج یصدا با که بودم برنداشته یقدم شدم بلند صدرا سر پشت تعلل یکم با

 ...گشتم متوقف

 یقصن نیکمتر... یبرگرد بسته گوش و ییایب بسته چشم کن یسع هم تو جوان  

 ...کن حساب دهیکش خط ایدن نیا تو رو وجودت و سرنوشت بشه، دهید کارت تو

 

 ...نمینب را اش حیکر یها چشم و صورت تا برنگشتم

 ...بردم شیپ رونیب سمت به خانه کل گرفتن نظر در با را راهم

 ...زد یم زبان یب نیماش نثار یمشت و رفت یم رو قدم یعصب نیماش کنا صدرا

 تعجب سکنه یخال اطراف و دور و اسباب از یخال ییرایپذ و اطراف و دور از

 ...بود زیانگ بر
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 ...کردند انتخاب را جا نیا قرار یبرا امروز شک یب

 ...نداشت افتاده دور و درندش یالیو نیا در یشخص سکونت به یشباهت چیه

 :دیغر گوشم کنار شده چفت یها دندان با صدرا

 ...گفتم یک نیبب... کشم یم شیآت به رو همشون شده که هم خودم دل یبرا   

 

 و کار بابت از نفرت حس تا داشت مثبت ازیامت کی من یبرا صدرا حس نیا

 ...ببرد شیپ یآسان به را ما کار و کند رشد دلش در انشیاطراف

 گو باز یکس کنار را دلش حرف کرد یم مجبورش هاش باآدم صدرا افتادن در

 بهم و ظعف نقطه هر از....باشد توانست ینم یگرید کس من جز کس اون و کند

 ...دیرس یم دستم به مثبت اثر کی صدرا، یختگیر

 

 سکوت یفضا قشیعم دم باز و دم فقط نزد یحرف کام تا الم صدرا ریمس کل

 ... نبود درک قابل که یخودخور... شکست یم را نیماش

 با هک بکنم یا استفاده خودم نفع به اش گرانه انیطغ حس نیا از تا کردم کج گردن

 ...شد بسته بازم مهین دهان دادنش، فشار و دستم یرو اشتنگذ دست

 هضم توانستم ینم را اش، راننده از یحت و انشیاطراف دور از را صدرا ترس

 ...کنم

 !.کرد یم یباز را عشقش رول اما ازش، داشت نفرت که یدختر دوست

 نیا به یا پرونده...کرد یم اریاخت سکوت اما!... خواست یم ادیفر درونش

 ....بود نخورده پستم به خدمتم، سال چند نیا تو یشوارد

 

 ...شد ادهیپ نیماش از آشفته صدرا
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 واما... کنار به تمیمأمور و ام یاصل کار که گذاشتم قدم یا خانه به سرش پشت

 ی خانه نیا در شتریب ییبایشک و صبر با ماندم و قلبم دنیتپ یبرا یا تازه ی بهانه

 ...طرف کی هم زیانگ نفرت

 ....بود دهیکش اسارت به را میپا و دست دا  یشد که یا بهانه

 خواستار اراده یب قلبم بودن، سرهنگ دختر از ریغ به که، یدختر از محافظت

 ...بود یم تشیحما

 

 یب و فیظر موجود سر را، شیها یا دوره هم زدن زهر که ییصدرا از غافل

 ...کرد خواهد یخال داشت، وا لرزه به رو من دلم که یگناه

 وارید به محکم کرده باز را دالرام اتاق در برسانم صدرا کنار را ام یبعد قدم تا

 ...دیکوب

 ...ستادیا پا سر وحشت با وارید کنج در شده مچاله دالرام

 ...برد ورشی رانیح و فیضع دالرام سمت به دهم نشان یالعمل عکس تا

 در قلب دنیکش ریت و امدالر یناگهان افتادن با شد زمان هم صدرا محکم یلیس

 ...من ی مانده

 ...بود ها رنج شاهد که یقلب

 ،یودل دق کردن یخال و یریجلوگ یبرا دستش اما و بود ها رنج شاهد که یقلب

 ...یته

 ...داد یم یصبور هشدار بهم قلبم یمأورا مغزم فرمان

 مثل جوان نیچند که یتیمأمورا... هست یدلسوز کی از تر مهم تتیمأمورا ریام

 دل و افتد یم مادر و پدر یب یها یجان نیا ریگ طیشرا نیبدتر با اونم دالرام

 ...کند یم دار داغ را مادر و پدر هزار نیچند

 بهپن را یکرد شهیر مدت نیا چه هر امانت، یب ،یها قلب تپش تا ریبگ چشم پس

 ..نکند



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اعتمادش دیبا زند، یم پا و دست داخلش که یبحرنج نیا از شود یخال دیبا صدرا

 ...بشکند هم از دهانش قفل و شود صددرصد من به نسبت

 ...گرفت نفسم دالرام خراش دل غیج با

 ...گرفت دالرام از قبل را، من جان شیپهلو به درست ییپا ی ضربه با وانیح

 ...کردم شهیپ یخودار نفسم کردن حبس و دستانم کردن مشت با هم باز اما

 عشقم ...باشم پشتش... شوم شیبال سپر... کنم تیحما ازش و بروم جلو نتوانستم

 هک یکس اون بدهم نشان... کنم ثابت را بودنش زیعز... دهم نشان بهش نسبت را

 ...ستمین کند یم را فکرش

 حال در مدام ذهنم حضور ، کرد یم غلبه بهم دلم یها خواسته  بر تمیمأمور

 ...بود اهدافم تکرار

 گوشت از که یمردم تمام یبرا... یستین نجایا ات هخانواد و خودت یبرا فقط تو

 را تاهداف و ستیبا نکش، پس پا تنگنا کی با پس... یجنگ یم هستند خونت هم و

 ...برسان انیپا به

 

 ...زد ادیفر صدرا

 یم یباز نقش من یبرا... کنه یم اهیس و من... نشونم یم عزات به رو پدرت  

 ...کنه

 

 زیلبر را صبرم بود، وصل دلش به دلم که دلش سمت به شیپا محکم ی ضربه

 ...کرد

 

 میداص ولوم داشتن نگه نییپا یبرا بار نیا تالشم تمام... گرفتم را صدرا پشت از

 دیکل که رو یصفت یب موجود نیا نکنه خفه نکرده یی خدا که بود ییها دست و

 ...بود سردار و سرهنگ منتظر یها چشم یمعما حل



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 سر یخوا یم رو اونا دست از خودت تیعصابان... یحساب مرد یکن یم کاریچ  

 ...بشه یچ که یکن یخال بدبخت دختر نیا

 

 ...نبود ساخته ازم یکار و بود کرده رم صدرا

 

 ...کرد رها دستانم انیم از را خودش ادیفر با

 هک بفرستم سرهنگ یبرا یسوغات چنان... ستین مربوط تو به.... کنار برو  

 ...نشه وششفرام داره تاعمر

 زیخ مین آه و اشک با که یدالرام دیسف ی گونه یرو یمحکم مشت و براشت زیخ

 ...زد شدن، بلند یبرا بود شده

 ...دیکش آتش به را جگرم صدرا یپ در یپ سوم و دوم یها مشت

 ...دادم هولش در سمت گرفته را کتش پشت از

 ....شیبکش یخوا یم یروان  

 ...شد دوخته غضبناکم نگاه به چشم زده بهت صدرا ی برافروخته صورت

 ...برگشتم نیزم بر نقش دالرام سمت یوهم و ترس چیه یب اما

 ...خواست ینم بر دالرام از ییصدا چیه

 ...کرد ام زده وحشت ها کیسرام یرو دهانش و ینیب روان خون

 ... زدم زانو شیجلو مهیسراس

 ...گذاشتم گردنش نبض یرو برده جلو را انگشتم

 ... کند یلیخ اما د،ز یم

 حال از خبر ن،یرنگ خون یقرمز با ماهش صورت و شده بسته یها چشم

 ...داد یم را مشیوخ



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کردم بلندش انداخته شیپاها ریز دست و کرده بلند را سرش وحشت با

 .آمد در میجلو صدرا

 ...کجا؟  

 از ود،نب یگرید زهرمار و کوفت هر ای ظاهر حفظ یبرا ام دهیتن هم در یابرها

 ...گرفت یم نشعت قلبم انیطغ یرو

 ...کرد در ستون را دستش صدرا

 ...یکن خارجش خونه نیا از دم ینم اجازه... رهیبم بزار نیزم بنداز  

 

 ...شکافت را ام حنجره خشم یرو از ادمیفر

 

 ...عقب گمشو... دهیرس دختر کی به زورت عرضه یب تو کنار برو  

 ازس کار بود یچ هر چشمانم خشم حالت از ای دیترس میصدا تن از صدرا دانم ینم

 ...رفت کنار یمکث با چون بود

 ...زد صدام صدرا راه ی مهین شده خارج در از

 ...کنم خبر و کامران خودت، اتاق ببر... یکن خارجش خونه از یندار حق ریام  

 

 ...بشوند خرد بود کینزد که دمیساب یم هم یرو یطور را میها دندان

 هم خودم یبرا یحت طبابتش یبرا زیانگ نفرت موجود اون و کامران زا من

 ...هرگز...دیایب دالرام سر باال بدم اجازه وقت اون نبودم، یراض

 

 ...گردم یبرم صدرا سمت آغوشم، یتو دالرام



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ختهیر بهم مطرقبه ریغ یها اتفاق از بدنم لیپتانس تمام یکاف حد به امروز

 ...نبود خودم دست مغرش و بلند یصدا پس...بود

 

 بزنه پرسه خونه نیا تو کامران ی هیسا اگه یحت ،ییباال همون به قسم صدرا  

 تو وقت اون... کنم یم گم رو گورم نجایا از و زنم یم بهم باهات رو ام یدوست

 ...فتندیب جانت به که الشخور یتعداد و بمون

 یم دایپ خیب کار اگه ،داشت یحد تحملم و بود راست قسمم...بود ساز کار دمیتهد

 یم و ختمیر یم بهم رو اشون کوزه کاسه یزدن بهم چشم کی در کرد

 گهید االن چون...شد یم تمام جانم متیق به اگه یحت... دار یباال فرستادمشون

 ...نداشت یکار اشون کرده سر کردن دایپ و بود دستم مدرک و سند

 

 :گفت و دیترس میها حرف تحکم و میها چشم حالت از صدرا

 ...خطرناکه مارستانیب ای بردن رونیب باال ببرش پس   

 دندیپرس ینم...  دکتر... مارستانیب...  درمانگاه ببرم؟ کجا گفت، ینم هم راه یب

 ن؟یکرد کارشیچ ه؟یچ تو با نسبتش اصال افتاده؟ یاتفاق چه

 ...کردم حرکت خودم اتاق سمت به عیسر

 ...طفل کی مثل و سبک یلیخ نداشت یوزن

 شتریب ها پله کردن دو به یکی یبرا را میپاها قدرت اش زده خی و سرد بدن اما

 ...کرد

 ...دادم هولش داخل طرف به پا با دهیکش نییپا را در ی رهیدستگ آرنج با

 چیه...گذاشتم تختم یرو را خون غرق و هوشیب دالرام اطیاحت با و آرام یلیخ

 ...نداشتم دنشکر اریهوش و پانسمان مورد در یاطالعات

 ..زدم میموها به یچنگ و دمیچرخ خود دور

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 .اریب هوشش به الکل با  

 ...داشت باز دنیچرخ خودم دور جیگ از و من صدرا یصدا

 ...نداشتم را رفتارش و ها حرف زیآنال فرصت

 ...دمیدو اتاقم داخل سیسرو سمت به

 ...شتدا قرار ییروشو یباال کوچک کمد داخل هیاول یها کمک ی جعبه

 ...رفتم رونیب وقت فوت بدون ببندم را درش نکهیا بدون برداشته را جعبه

 ...نشستم دالرام کنار تخت ی لبه

 ...گذاشتم یتختیپا یرو را جعبه و کردم خارج جعبه از را الکل

 یتختیپا یرو ببندم، را درش دوباره که نیا بدون خته،یر دستم کف به الکل یکم

 ...دادم قرار

 ...شود پخش دستم داخل کامال الکل تا دمیمال هم به را دستانم کف

 ...گرفتم دالرام نیخون ینیب کنار

 ...آورد در لرزه به را دلم... اش نیخون صورت تیمعصوم

 اصدر صورت و سر بر که کرده گره یها مشت و خواست ادیفر قوا تمام با قلبم

 ..اورمیب

 ...شدند کینزد بهم درد یرو از یاخم با شیبایز و دخترانه یها ابرو کم کم

 کلش به دلم با که ستادمیا ییها چشم شدن باز منتظر و دمیکش عقب یکم را دستم

 ...بود انداخته را دوئل یهیفج

 اش دانیم ی برنده روز کی در و کم یلیخ زمان مدت با دالرام که یا مسابقه

 ...بود زده نمیزم گشته،

 ...شد باز مهین شیها پلک دنیلرز با شیها چشم

 ...زدم شیصدا خوشحال آورد بدست را اش یاریهوش نکهیا از



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دالرام  

 حس ،یکن زبانت ی روانه شده قلبت دنیتپ یمعنا که را یکس اسم یوقت بار نیاول

 کل... سازد یم منجمد رگها در را، بدن خون...دیآ یم سراغت به نیریش و ناب

 ...ردیگ یم فرا نبض را بدن

 ...کرد یم نیریش کامم به را ها روز نیا یتلخ و شد یم من االن حال وصف نیا

 ی حنجره از بغض با همراه ییصدا با که یآخ و شیها چشم خوردن نیچ با

 ...فشرد را قلبم شد، خارج اش گرفته

 ...نبود ییبالها نیچن دختر نیا حق

 بود، افتاده کنارش حال یب که را دستش حالش بهبود و یهمدرد یبرا ناخوداگاه

 ...گرفتم

 رونیب دستم از را اش دست توانش، ی همه با و دیکش هم در ابرو نزار حال آن با

 ...دیرهان

 از هم باز مرگ، حال در یحت که یدختر از شدم خوشحال شدن، ناراحت یجا به

 ... کند یم دفاع خود از و دارد هراس نامحرم دست

 ...گشت داریپد صورتم در رنگیب کامال یلبخند

 ...نبود یکردن باور تیموقع نیا در درست سال همه نیا بعد

 به رفتن یبرا شده دامنش به دست سال پنج درست مادرش که یعل ریام من

 ...گشته مواجه من ی نه و انکار با اما گرفتنش، سامان سرو و یخواستگار

 با ممکن شکل نیبهتر به را تیمأمور نیا خواهد یم دلم موقع، نیا در االن، اما

 به پا ریخ امر یبرا که باشم ینفر نیاول رسانده انیپا به یاصل ی مهره یریدستگ

 ...گذارم یم سرهنگ ی خانه

 ...افتاد دراز به دراز دوباره یا خفه غیج به که شود زیخ مین خواست دالرام

 بهجع از یا پنبه صدرا ی کننده کنکاش و زیت یها چشم و اطرافم به توجه بدون

 ...دمیکش رونیب هیاول یها کمک ی



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ات کنم پاک رو صورتت کن صبر...باشند دهید بیآس ات مهره دیشا نشو بلند  

 ...ادیب دکتر

 ...زدم را حرف نیا دالرام الیخ آرامش یبرا اما نبود کار در یدکتر

 ...بردم اش شده پاره لب کنار آرام کرده الکل به آغشته یکم را پنبه

 ...برگرداند مخالف جهت را صورتش عیسر

 ...شد خشک هوا رو ستمد

 ...گرداندم برش خودم سمت گذاشته اش گونه یرو را راستم دست کف اراده یب

 

 ...گرداندم برش خودم سمت گذاشته اش گونه یرو را راستم دست کف اراده یب

 یلوج خواستم ینم... افتی یم بهبود صورتش و سر و شد یم پانسمان لبش دیبا

 ...االن اما و بودم داده را دخترش از بتمراق قول من باشم قول بد سرهنگ

 

 خواست ینم دلم...زانمیگر نگاه در شد زوم اش زده بهت و رنگ خوش یها چشم

 میبرا تمیمأمور...بود زود دستم شدن رو یبرا هنوز...شود قفل نگاهش در نگاهم

 ...بود یگرید یزیچ هر از تر واجب

 متس به برخواسته کنارش از هعجل با دیلرز دستم زشیت و برنده نگاه با کم کم

 ...کردم گرد عقب اتاق یخروج

 

 ...شدم ریغافلگ سرم پشت درست صدرا دنید با

 گره بهم دستم، شدن رو از لرزان من نگاه و شبهه و شک از پر صدرا نگاه

 ...خورد



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 لقف سرمان پشت را در...دیکش رونیب سمت به گرفت را دستم حرف یب صدرا

 و نگهبانان با نبرد و دفاع ی آماده و کرد شتریب را مترس بودنش حرف یب...زد

 ...شدم صدرا خود یحت

 

 ...ستادیا حرکت از میپاها و کرد قفل میزانوها حرفش با اما

 ...یشد عاشقش پس  

 

 قفل مغزم هنوز... بود سازتر کار و بهتر شیبرا یریتعب چگونه حرف، نیا

 :گفت که بود حرفش

 اما... بشه سرش هم یعاشق و عشق تو مثل یگسن آدم کردم ینم فکر اصال  

 دستش اگه سرهنگ خوره ینم تو درد به دختر اون یکرد پهن ییجا بد رو تورت

 ...دادن دختر به برسه چه کنه یم زتیآو حلق برسه بهت

 

 عشق بود دهیفهم را نگاهم رنگ صدرا پس... راندم رونیب را ام شده حبس نفس

 شک یزیچ از و دهید را عشق فقط که بهتر چه اما بود خوانده چشمانم در را

 ...نکرده

 :گفتم و دمیکش گردنم رو یدست

 ...یکشک چه یعشق چه بابا برو  

 

 ثباع و کرد کیتحر را بدنم یعصب ستمیس کل اش ناجوانمردانه حرف با صدرا

 ...بکوبم دهانش ی تو که شد یمشت

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نیا وجود از بگم ها فتکل گردن اون از نفر دو یکی به خوام یم بهتر چه پس  

 سرهنگ ی خونه در به رو اش شده الش و آش تا ببرن ضیف با،یز دختر

 ...بفرستم

 

 ...شد دهیکوب اتاقم در به و خورد تلو تلو صدرا محکمم مشت با

 ...دیکش اش یخون ینیب یجلو یانگشت و ستادیا راست خباثت با

 ...طوره چه سراغش رمیم خودم پس  

 

 ...نداد را حرفش انیپا ی اجازه دومم مشت

 اخلد...دیلرز یم داشت افتاده رعشه به بدنم...بود گرفته نبض میها قهیشق تمام

 که را یحرف صدرا اما...بود باور قابل ریغ... سوخت یم یداغ از میها چشم

 ...بود شده دهیچ نقشه قبل از عملش یبرا قطعا زد،یم

 ...جانم متیق به یحت دادم ینم را یا اجازه نیچن من اما

 ...گرفت نشانه را صورتم ناغافل یمشت با که بودم صدرا نگاه و مغز یحالج در

 ...نخورم تکان و بود صدرا از شتریب من بدن مقاومت

 ...گرفتم را گردنش بار نیا

 یم خودم و کنار زارم یم و زیچ همه یبکن ینامربوط یها فکر صدرا  

 ...کشمت

 ...شدم جدا ازش یوحشتناک ردد با... زد میپاها انیم زانو با

 ...افتاد جانم به بجنبم خودم به تا

 یکمر کلت و امدین بر من پس از صدرا سر آخر...خورد تا دو و زد صدرا یکی

 ...دیکش رونیب را اش

 ...سرش به بود زده واقعا صدرا کردم، هنگ یا لحظه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...سوختم گلوله کیشل با

 و دهبر ییبوها صدرا دیشا که نیا از هبلک گلوله، از نه... گرفت شیآت بدنم کل

 !... گشته گلوله و اسلحه به دست

 العملش عکس نیا حساب...داد قرارم منگنه در صدرا ی منتظره ریغ یناگهان کار

 ...بودم یا عجله یریگ میتصم به مجبور اتیعمل انیپا یبرا اما بودم نکرده را

 ...دمیکوب دستش ریز پا با و بردم ورشی سمتش به یزخم یبازو آن با

 ...شد پرت نیزم یرو اش دست داخل از اسلحه

 ...زدم داد انداخته گردنش دور دست

 ...شده مرگت چه... یعوض  

 

 ...ختندیر داخل باغ، ته و رونیب یحت نگهبانان تمام

 میبازو انیم از صدرا من قبل...گرفت نشانه را مغزم اسلحه تا ده امیب خودم به تا

 ...زد ادیفر

 ...کنم یم حلش خودم من ستین مربوط شما به... نیکن گم و رتونگو  

 ...زد میپهلو به آرنج با ناغافل صدرا

 ...کردم شیرها و شد شل دستم

 ... کردم یم ینینش عقب دیبا صدرا، ضینق ضد رفتار شدن قانع یبرا

 بهم اتیعمل بود شده دچارش صدرا دیشا که یزن سوء کی با دادم یم اجازه دینبا

 ...کند دایپ خیب کارها و زدیبر

 میبرا یگرید مفهوم و معنا حرکاتش نیا بود نکرده شک بهم اصال صدرا

 ...داشت

 ...شدم یم اش یریدستگ و خودم دفاع به مجبور بود نیا ریغ اگر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ار آوردنش در فرصت و بود تنم هنوز که را کتم ی قهی صدرا بجنبم خودم به تا

 ...گرفت و نداشتم

 نم.... داره یتیعاقب چه ستیرئ دستور از یچیسرپ کنم یم تیحال فتیب راه  

 ...خودم یبرا قلدور نه یمن محافظ تو... یبرداشت دور دادم رو بهت

 

 از سرش پشت را من آمد، یم یکپ میبرا و دیکش یم نشان و خط که طور همان

 ...کشاند یخروج در و نییپا سمت به ها پله

 ...دیکش عربده مبهرا سر و رفت خودش نیماش سمت

 ...نیباش هم دختره اون مراقب...کنه ترک رو جا نیا نداره حق یکس.... چیسو  

 

 بهرام ی شده دراز دست داخل را نیماش چیسو عیسر و گفت یچشم بهرام

 ...گذاشت

 .زد داد و داد هولم نیماش سمت به کتم ی قهی از

 

 ... شو سوار  

 

 هام سگ خوراک بازار آشفته نیا تو رو راستم دست خواد ینم دلم... شو سوار  

 کنهن... کنم یم کارتیچ دستوراتم از یچیسرپ خاطر به دونستم یم وگرنه...کنم

 ها خبر نیا از ریخ نه... برادرم؟ یشد دادنم، خرج به متیمال یکم با یکرد باور

 فقط االن.... تو به برسه چه کردم، ینم رحم بهت یبود هم میخون برادر ستین

 ...یشیم دهیبخش ینکن خطا پا از دست... دارم اجیاحت بهت یوزر چند

 

 ...کردم یم نگاهش فقط و فقط



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...بود شده باورم کامال که زد یم نعره داد یم تکان هوا رو را دستانش یطور

 از نبود، بودند گرفته را اطرافش و دور که ییها آدم نیا مغز مثل من مغز اما

 عکس چیه و شد رو میبرا ش،یها آدم یجلو ونمصدرا،ا کردن یباز لمیف هم اول

 ...ندادم نشان یالعمل

 

 !..بود گنگ و مجهول میبرا هنوز ش،یچرا اما

 از یکم تا دادم یم فشار ام یزخم چپ یبازو یرو محکم را راستم دست کف

 ...شود کاسته دردش

 

 از کرده باز را نیماش در تیعصبان با و شد آور هجوم من سمت دوباره صدرا

 ...کرد شدنم سوار به مجبور گرفته سالمم یبازو

 

 ...آمد در پرواز به نیماش زد استارت تا هم خودش

 ...خواند روضه برام مانگاه در یجلو تا را ریمس کل

 ...یارینم نه گفتم بهت که یکار تو... دمیم دستور که منم.... منه حرف حرف  

 من... ستین کار در یدوم ی دفعه اما شم،یم قائل ارفاق برات رو بار کی نیا

 قرارمون هم اول از.... کن فرو گوشت تو خوب و نیا ستم،ین رحم دل بابام مثل

 ...خوابت یبرا ییجا و خوراک و خورد یازا در منه، حرف حرف بود، نیا

 

 : گفت یدستور کامال یصدا با و کرد توقف یشخص درمانگاه در یجلو

 ...شو ادهیپ  

 ..داد یم شیها حرف به کردن لعم فرمان بهم مغزم فقط



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 به ، خودش ی گفته به لکسیر کامال بود، نکرده رخنه دلم در ینگران چیه اصال

 ...کردم یم عمل اش دستورات

 !...کنم امر اطاعت دیبا و هست سمیرئ که بود شده باورم هم خودم انگار

 ور راه ته که یاطیح سمت رشیپذ اتاق مخالف گرفت را دستم درمانگاه داخل

 ...کشاند داشت قرار

 ور و دیکش سرک رونیب به... کرد باز را یکوچک یا نقره در و گذشت اطیح از

 :گفت ترس حالت با من به

 ...ریام بدو   

 ... کیتار کامال یا محله..دمیدو سرش پشت یجواب و سوال چیه بدون

 ...سرش پشت منم و دیچیپ راست سمت

 ...ختاندا دیکل و ستادیا یرنگ سبز در یجلو

 ...دیلرز یم شیها دست و زد یم نفس نفس داشت صدرا

 ...ندازدیب در قفل داخل را دیکل درست تونست ینم

 ...آوردم یم کم داشتم میبازو ی یزیخونر و درد از منم

 ...داد هول داخل و من خودش قبل و کرد باز را در بالخره

 ...تو برو  

 با یمتر پنجاه حال وسط!..کند یم متعجبم داغون درب و کهنه و کوچک یا خونه

 ...ستادمیا گرفته خاک و کهنه فرش یرو کفش

  معلوم اش کهنه یها یکاش از... کرد باز را یا شکسته یکم و یچوب در صدرا

 ...است بوده آشپزخانه قبال   که شود یم

 ...ستادیا میرو به رو یچیق و پنبه و نیبتاد  اتیمحتو با کهنه ینیس همراه

 ...نیبش  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...گشودم را زبانم قفل و دمیکش هم در را میها بروا

 ...یکن یم کار یچ کجاست جا نیا  

 ...شد نیغمگ لحنش

 ...دمیم حیتوض بعد کنم، پانسمان و دستت نیبش  

 

 ...نشستم زانو یرو و نکردم ممانعت

 شیها حرف کردن ینه با خواست ینم دلم و بودم دنیشن مشتاق شتریب خودم چون

 ...بدهم دست از را ام کرده جمع زور به که را یاعتماد اون و اش زمندایب لج به

 ...گذاشت نیزم یرو دستش بغل را ینیس

 یم کنار چپم یبازو زخم یرو از را راستم دست و آورد یم شیپ دست اطیاحت با

 ...کشد

 ...کند یم چندان دو را رتمیح شود یم رانده زبانش بر که یخواهم یم معذرت

 ...است نشناخته میبرا کامال لحظه نیا در االن میرو روبه مرد نیا

 در با... کنم خارجش تنم از بتوانم تا...کشد یم اطیاحت با و ردیگ یم را کتم نیآست

 ...آورم یم درش بالخره یوحشتناک

 رنگ یتوس راهنیپ یها دکمه کردن باز به شروع و کند یم پرت نیزم را کت

 ...شود یم ام خانه چهار

 یترس از اش بودن لرزان کامال که هستم ییها چشم کردن رصد حال در فقط منم

 ...است معلوم نگاهم از اش دنیدز و مبهم

 ...زدیر یم شیرو را نیبتاد برداشته یچیق نوک با را پنبه

 ...کشد یم زخمم یرو آرام آرام

 د،بو کرده جادیا یجراحت فقط و شده رد میبازو کنار از گلوله که بود زده یطور

 ...نبود الزم هیبخ و قیمع



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 دبان و گذاشت زخمم یرو یلیاستر گاز کرد، اش ین عفو ضد کامال که نیا بعد

 ...کرد اش یچیپ

 ارمتیب بودم مجبور االن کنن شیعفون ضد بهتر درمانگاه میبر یم صبح فردا  

 ...نجایا

 

 ...نشد دمیعا تهش و سر یب یها حرف از یزیچ هم باز

 ...گرفتم را دستش که کند اقدام ینیس برداشتن یبرا خواست

 ...یزن ینم و حرفات راست و رک چرا!... هیچ کارها نیا صدرا  

 ...کشد یم عقب به تیعصبان با را دستش

 ...بگم یک از... بگم یچ  

 ...دنیفهم شتریب یبرا کند یم مصرم شیها انداختن راه قال و داد

 ...رگشتب خانه آشپز به شیها دست شستن یبرا و شد بلند

 شد تیاهم یب میبرا میبازو سوزش و درد... دمیکش تنم را راهنمیپ وقت فوت بدون

 ...صدرا یها واکنش مقابل در

 شد تیاهم یب میبرا میبازو سوزش و درد... دمیکش تنم را راهنمیپ وقت فوت بدون

 ...صدرا یها واکنش مقابل در

 ...آمدم در ام نهیس به نهیس که شدم بلند

 

 ...یقشعاش تو  

 ...شدم شوکه اش یناگهان حرف از

 ...گذشت  کنارم از و دیکش شیموها یرو را اش سیخ یها دست



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 و بودم عاشق منم... دیفهم شد یم راحت کامال رو خواستنت و چشمات برق  

 ...هیراحت کار میبرا تو کردن درک پس... هستم

 

 ...ستدیا یم پنجره کنار من به پشت

 

 سر به دست رو نگار یطور چه که یدید روز اون ...باالست از دستور  

 ... کنم یکار تونم ینم من... ستین امکانش گهید اما... کردم

 

 ...کنم باور تونستم ینم... نداشت امکان! شد یم منفجر داشت مغزم

 : گفت برگرده نکهیا بدون شد، رگه دو رو دار خش شیصدا

 ور ستین تیمثقال مین مغز شیگنجا که رو یزیچ هر یمجبور چون... کن باور  

 زاره ینم... طانیش.... هرزه... زنا فرزند... کارست بد کی اون... یبد جا توش

 و وجودش از که خودش دختر به... شه رها دستش ریز از سالم یدختر چیه

 ....به برسه چه نکرد رحم بود پوستش و گوشت

 

 را حرفش ی ادامه اجازه شیگلو ریز تا آمده بغض دیرس که حرفش ینجایا به

 ...نداد

 

 یتلنگر کی منتظر صدرا...گذاشتم اش شانه یرو دست برداشته اش سمت یقدم

 ... یسرطان جنس از یا غده کردن یخال...بود دنیپاش فرو یبرا

 

 من...عشقم... میدوقولو خواهر بابام،... باختم رو میزندگ تمام... باختم من ریام  

 ... قاحم کی... ترسو کی... بزدلم کی



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 نیتر سخت اش، همجنس یرو روبه خوداش، کردن یخال مرد کی یبرا دیشا

 و دیخر جان به را یسخت نیا که بود دهیرس ییجا به صدرا اما... باشد ممکن کار

 ...شکست قوا تمام با من، یجلو

 یم فرو سخت قدرتش پر و پهن یها شانه و مرد کی استقامت پر یها زانو

 و استقامت نیا ارزش کردن، دشوار و کیبار با را دشخو راه صدرا اما زد،یر

 ...افتاد زانو به و گرفت خودش از را بودن پهن

 به هم اون سوخت شیبرا قلبم ی گوشه از یکم فقط یکم دند،یلرز شیها شانه

 ترس یرو از و ستیاجبار شیکارها از یادیز بخش کردم یم فکر نکهیا خاطر

 ...است درونش در نهفته

 ...گذاشتم اش دهیخم یها شانه یرو دست و زدم زانو شیرو روبه للتع یکم با

 ...زد حرف اش شانه سر یرو دستم آرام فشار زبانم یجا به

 ...آمد حرف به و دیکش سشیخ یها چشم یرو دست پشت با

 دمیفهم و راستم و چپ دست نیب فرق و کردم باز چشم که یروز همان از  

 ... کردم احساس هم رو یبدبخت

 ...دیکش ام یتباه به بودن، نامشروع از زنا از یمادر وجود که یدبختب

 خودش یبدبخت سند یپا منم و یبدبخت و ومدین بر پسش از میپا و دست یب یبابا

 ...زد امضا

 

 یچ پس سازد یم آشکار میبرا را وجودش ی شده پنهان تیهو داشت کامال صدرا

 ...شیها حرف ابلمق در بودن صبور سنگ و باهاش یهمدر از بهتر

 ...برخوردند مشکل به یزندگ تو همه دنیکش درد همه صدرا  

 ...گرفت بغل را شیزانوها وارید به هیتک و رفت وارید سمت پشت پشت

 ... جهنمه خود.... هیاهیس قعر... هینابود ستین مشکل من درد مشکل،  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...چشمانم به زد زل نشسته خون به یچشمها با یا لحظه

 یشو حاضر ای یکن اجرا رو دادن بهت که یدستور دیبا ای االن... تو خود  

 یم انتخاب رو کدوم.... کنن تعرض یدار دوسش که یکس به چشمات یجلو

 ...یکن

 

 شتپ یتین... بود یجد صدرا حرف و میتصم... کرد کند را قلبم ضربان سوالش

 را ام یریگ میتصم و رساند یم جنون به مرا که داشت اش یا شهیکل یها حرف

 ...ساخت یم تر سخت

 ...نداد بهم را شیها حرف کردن یحالج ادیز فرصت

 عشق منم یبرا... تو مثل منم پس... کنه یم ات وانهید هم فکرش یحت یدید  

 سرهنگ دختر به رو حست تو یها چشم از من... سرهنگ دختر نه مهمه خودم

 ...یدیم جون اش دهیدر بدن دنید با ای یساز یم رو کارش خودت ای... شناختم

 

 ...برخاستم نیزم یرو از ادیفر با

 ...یکن یم بلغور خود یبرا هیچ فیارج نیا صدرا شو خفه  

 ...کرد حرفش یچاشن ی پوزخند

 نیا از هستم قائل بهت که یاحترام و یدوست سر از فقط من... بدون فیاراج تو  

 یآرزو بار هزار ندچ یروز من مثل هم تو نکهیا از... کردم باخبرت میتصم

 دکتر نگار که یدونیم...کشوندمت جا نیا به شده خراب اون از ینکن مرگ

 هب یدیفهم وقته یلیخ رو نایا... من نگهبان و من کنار عفت راست دست... زنانه

... یباخبر گهید یها زیچ یلیخ از که دونم یم ستین یشک بودنت زیت و باهوش

 و خونه تمام ـ...ادیم زود صبح نگار... ستین ساخته ما از یکار بدون و نیا پس

 پس... عفتم نگاه ریز بخورم آب.. ابهی رد و یمخف یها نیدورب من نیماش و باغ

 یم یکار کی فقط.... مرگ جز ،یبر ینم شیپ از یکار که نجنگ یخود یب



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یدار دوسش که یکس به عفت یها وانیح ندم اجازه اونم که بکنم برات تونم

 ...یریبگ عهده به و کار نیا خودت و نکن یدارز دست

 

 ...دمیکش نعره و برخاست سرم از دود

 اون و رم یم اونجا از من کشم یم شیآت به رو خونه اون کل من صدرا شو الل  

 ...برم یم خودم با هم و دختر

 دادم ینم اجازه من اما بود یبد منجالب بودم، دیتهد به قادر حاضر حال در فقط

 ...کند لمس را دالرام دست یحت, یکس دست

 

 

 

 ...زد ادیفر متقابال و شد بلند صدرا

 همه الس ستیب میکن دایپ یفرار راه مینتونست سال ستیب من خود... من یبابا  

 حاال میداد تاوان یحیفج طرز به شده گرفته فرار حال در بار ده میدیکش نقشه رقمه

 فرار استیدن ور اون سرش کی که یالتیتشک نیا از یخوا یم وارد تازه توعه

 ... یکن

 ریغ کار نیا... سیپل کی و بودم یعل ریام من اما... زد یم را حق حرف صدرا

 یریدستگ و هستم مراقبتش به موظف من اما شدم دالرام عاشق درسته بود ممکن

 ...التیتشک کل انداختن ریگ و یاصل ی مهره

 ...زد بهم دوباره یشوک حرفش با صدرا

 وانیح تا دو و عفت توست... من یها چشم یجلو وجودم عمرم لومخواهردوقو  

 ...شد آبرو یب عفت از تر

 ...داد جون هیگر با و انداخت چنگ زد غیج دستاشون ریز

 ...زد هق و پوشاند را صورتش دستاش با صدرا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ... معصوم و پاک... بود سالش زدهیس فقط  

 نمم بود، سالم زدهیس منم...دمیترس و دمید من موندم، الل و دمید من اما... دیند بابا

 ریگ با کردم، خبر با خواهرم یماجرا از رو بابام که یروز اون... بودم کیکوچ

 قدم از قدم بابام نذاشتن... گرفتن رو گاهم هیتک گرفتن، دستمم یعصا انداختنش

 با اونم یبر در یخوا یم یدیام چه یا وانه پشت چه با تو وقت اون..برداره

 گهید کس مال همه نقشه و طرح اصل در... منه گروگان ظاهر به که یانگروگ

 ...ست

 

 حال اما نمبز یدست کی خواستم... افتاد کار به شتریب میها شاخک ییشناسا لتریف

 ...کرد خراب را زیچ همه صدرا خراب

 ..هست؟ یگ یم که یا عفت مال نقشه پس  

 

 ...دیکش اش سیخ صورت یرو دست دو هر با محکم برخاست، عیسر

 خودت کار به و سرت توفقط یش یم غرق ادتریز یبدون تر ادیز یچ هر  

 ...نیهم... هست مهره کی هم عفت کلمه، کی...باشه

 

 ...ستمین من گهید... امینم ییجا من...نبود یکاف من شدن قانع یبرا نیا  

 

 قتیقح راندن تیعصبان اوج در... خواستم یم را نیا من و دیخروش شد، هار

 ...اش شده چفت زبان بر دلش

 دلش که یحرف... است حرف کی یبرا یا بهانه یناراحت و غم در غرق انسان

 ...سازد آرام را

 

 ...دیکوب وارید به را پشتم محکم و دیچسب را ام قهی



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 رحم خواهرم و من به منه، گوشت و خون از که اون... ستین تیحال حرف  

 هگرفت پر و بال یطور چه که یدیند رو نگار... کنه؟ رحم  تو به یخوا یم نکرد

 نادر و نگار... گهید یکی ینباش تو اگه... بود تشنه سرهنگ دختر خون به و بود

 زا یمعقول ریغ حرکت نیکوچکتر منتظر فقط رونیب اون نفر چند و بهرام و

 ... کنند خاکسترمون و خرد که منن طرف

 

 .دادم شهول عقب به محکم گرفته را شیها دست مچ

 ...زارم ینم ممکنه ریغ  

 ...آورد فرود صورتم یرو ناغافل یمشت

 ...رهیاس دستشون نفسم... یکن ممکن ریغ رو ممکن که یهست یک تو  

... بود خارج من ی عهده از کار نیا... دمیکش ام شده پاره لب خون یرو را دستم

 ... کارم خالف که شد یم باورم هم خودم داشت یراست یراست

 ...گرفت صورتم سمت را دشیتهد نگشتا

 خودت خاطر به... یخوا یم یچ گهید... یدار دوستش تو... یعوض احمق  

 یدار عمر تا بسازن رو کارش عفت یآدما اگه... گرفتم گردن به رو بتیمص نیا

 ...یش یم نابود و سوزه یم جگرت یکن ینم فراموش

 ...بردم کار به را آخرم تالش و یینها ی ضربه

 ...بدم؟ یفرار هم رو دالرام و کنم فرار یکن یم کمکم تو  

 ... کیریهست ،یعصب یا خنده...دیچرخ خودش دور و دیخند وقفه یب و بلند

 ...دیغر اش نشسته خون به یها چشم و شده چفت یها دندان یال از و ستادیا

 عشق بودم زرنگ اگه... کردم یم خودم یبرا یکار بودم، مرد یلیخ اگه من  

 که رو یکار اگه کردند دمیتهد... بفهم...دادم یم نجات مشتشونه تو که و خودم

 ی کهیزن اون... کنند یم له پاشون و دست ریز رو خودم نفس ندم انجام گفتند

 ینابود دنید از چشماش یجلو... کنه یم فیک دخترا کردن آبرو یب از هرزه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ندم، انجام گفته که رو یا خواسته گهید روز چهار تا اگه... کنه یم عشق دخترا

 ...کنه یم پخش ایدن کل به گروگانه، دستشون که رو نفسم لمیف... کنه یم نابودم

 

 ...شد زیلبر صبرم

 ...بودم نکرده را جا نیا فکر

 هم ها قدر نیا من... آورد هجوم مغزم به خون کرد یم فشیتوص که یا صحنه با

... بود نکرده لمس را یدختر چیه دست دستم سن نیا به تا... نبودم شجاع

 اصال و دیفهم اگه... یچ دالرام خود دل... کردم یم کار یچ را سرهنگ

... وانیح مثل نه آدم مثل اما دارم دوستش من... زمیبر سرم به یخاک چه نخواستم

 یم شیفرار شده خراب نیا از رو چهار تا و کردم یم خبر با را سرهنگ دیبا

 ...دادم

 ...کرد پاره را افکارم ی خورده گره سمانیر صدرا حال یب یصدا

 ییها نقشه... دم یم انجام پدرم و عشقم مقابل در رو آخرش ی خواسته پس  

 یم لو رو التشونیتشک کل کنم خالص دستشون از و عشقم اگه دارم براشون

 سیرئ برگشتن وقت و موعد روز... بره دار یباال هم خودم سر اگه یحت... دم

 ...داد خواهم لو انهمزم رو یاصل

 

 در را سرهنگ موظفم... کردم یم را فکرش که است آن از تر میوخ اوضاع انگا

 دلم به را یرنگ کم یخوش صدرا میتصم نیا میها ترس انیم.. بگذارم انیجر

 ..کند یم منتقل

 

 را سرهنگ موظفم... کردم یم را فکرش که است آن از تر میوخ انگاراوضاع

 مدل به را یرنگ کم یخوش صدرا میتصم نیا میها ترس انیم.. بگذارم انیجر در

 سایمق... رودیم نگرانش و آشفته حرکات بیتعق یپ در نگاهم...کند یم منتقل

 صدرا چند هر...آمد یم حساب به یمنطق یکارب وحله نیا در باند ی هیبق و صدرا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نیهم یاعضا از یکی هم خودش هم باز اما است یاصل باند دادن لو مشیتصم

 انیب طرز به یاعتماد چیه و رفت جلو شده حساب دیبا پس...دیآ یم شمار به باند

 شجان به جانم که یکس به توانستم ینم من اوصاف نیا با باز اما...نداشت صدرا

 به دهآم شیپ تیوضع از نداشتم حق من... برسانم یبیآس امانته شمیپ و خوره گره

 ....معلوم گاهمیجا و سمیلپ کی من... کنم استفاده سوء خودم نفع

 زدم یم پا دست توش که یسردرگم و بهت از مرا یزیچ شکستن ناهنجار یصدا

 ...کشاند رونیب

 هشیش با همزمان و دیکوب پنجره به را تاقچه یرو ی رفته رو و رنگ نهیآ صدرا

 ...شد پرتاب اطیح به

... دنیم وعته یبو وارهاشید..کرده نظاره رو ام یکودک تمام شده خراب نیا  

 ... آشغال یبو... انتیخ یبو

 ...زد وارید به و براشت را کوله و کج یشمدان

 حفره رشتیب ،یشمدان ی ضربه با و بود ختهیر و اهیس شیها کج یکاف حد به وارید

 ...شد جادیا وارید در یا

 خوب... انداختند رونمونیب انزجار با محله مردم... نشد دارش جلو یکس  

 یب... ترسو.... بود شده رتیغ یب بابام... کرد سنگسار دیبا رو زههر... کردند

 جنل تو گردن تا خودش و بکنه یکار نتونست... بشه جلودارش نتونست...جربزه

 ..رفت فرو

 

 ...دیچرخ یم خودش دور و زد یم نعره صدرا

 شیآت به و دم یم نجات دستشون از رو عشقم من... شم ینم بابام مثل من اما  

 ...کنن سنگسارش کنم یم یکار... مکشیم

 شبغل پشت از و رفته سمتش به ترس از که زد وارید به محکم را سرش بار نیا

 ینم بهش دهید بیآس کتف با زورم... بود شده وانهید واقعا صدرا اما...کردم

 ...دیرس



 

 

 نفوذی
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 نفوذی

... طانیش خود... طانیش... بدکاره کی... بود هرزه... نبود مادر کی اون ریام  

 ...من چرا ایخدا... من چرا... سوزه یم داره انموجد

 

 ...شد یم شتریب و شتریب بهتم زبانش بر خدا اسم راندن و ادشیفر هر با

.. .دانست یم مادرش فقط را شیبان و باعث که بود شده کینزد یجنون به صدرا

 یم یبد شک به دو به مرا قبرش سنگ و بودنش خاک ریز که یمادر اما

 اش قبر سنگ یرو سوزناکش و مهابا یب یها اشک و صدرا تنفر... انداخت

 ...داشتند یبیعج تضاد باهم کامال

 ...کردم یم دایپ یدسترس ینکردن باور یجینتا به داشتم کم کم

 از تعلل یکم با کرد وادارم اش بدن فیخف لرزش اما گرفت، آرام صدرا کم کم

 درسته نبود سنگ از وجودم و بودم انسان...کنم شیرها دوستانه انسان سر

 احساس داد ینم بد گواه موردش در دلم اما شیریدستگ مسئول منم و خالفکاره

 ...افتاده ریگ جمع نیا دست گناه یب کردم یم

 ...چسباند نیزم یرو را اش یشانیپ و افتاد نیزم یرو زانو دو با دمیکش کنار تا

 ...دیآ یم رونیب یقیعم چاه ته از شیصدا انگار که زد یم حرف یطور

 کمکم یدار اعتقاد بهش که یکس اون به دم یم ات قسم.... ریام کنم یم خواهش  

 زا ییتنها کردم باز حساب تو کمک رو من... برسم میقلب یآرزو به بزار... کن

 ...خارجه ام عهده

 

 آدم و تیواقع تمام دنیفهم و یدوست دست کردن دراز یبرا موقع نیبهتر االن

 ...بود یاصل

 ...ردیبگ باال را سرش کردم مجبورش و گذاشتم شیها شانه یرو دست

 ...بود شده دیسف وارید کچ مثل رنگش قبل، برعکس

 ...یایب بر پسش از یتون ینم که هیک... کنم کار یچ  



 

 

 نفوذی
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 نفوذی

 شیگلو بکیس دهانش، آب دادن فرو با و گذاشت هم یرو را اش خسته یها پلک

 ... شد نییپا و باال ختنشیر فرو مثل

 یرو و شد یپاک آب کردنم، خوشحال یجا به دارش، بغض و ملتمس یصدا

 ...شد ختهیر دستانم

 ....یبر فرو لجن تو من مثل دینبا... یبدون دینبا... یزیعز برام چون  

 

 ...یدوست نه دن،یفهم یبرا زنم یم بال بال من دانست یم چه صدرا

 : گفت نگاهم در نگاه و گشود پلک

 هارچ چون...دستوره نیآخر...بده انجام گفتم بهت که رو یکار یعاشقش اگه فقط  

 محموله نیا چون ران،یا برگرده خواد یم سال ده بعد گه،ید روز چهار فقط روز،

 باورم شهیم گور و گم ندم انجام رو خواستش نیا اگه... داره یاتیح ارزش براش

 دلم یآرزو یآزاد سند دیبا بدونم، رو جاش و باشم قرار سر زاره ینم کنه ینم

 ...کنم امضا رو

 یم هم خودت.. میکن یم دایپ نجات بابام و عشقم هم من، هم بشه هم کار نیا اگه

 ...یش خارج کشور نیا از و سرهنگ دختر و من همراه یتون

 به دلم که من وگرنه ـ...یخوا یم رو خاطرش گهیم حسم چون... کن قبول فقط

 دلم... ستادندیا یروز نیهمچ منتظر نوایح چند...  سوزه ینم سرهنگ دختر حال

 و خودم عشق فکرم تنها من... گروِ  در خودم دل مثل که سوزه یم تو دل حال به

 ...برادر یشد برام که تو... تو و... بدبختمه یبابا

 

 حال در و افتند یم کار به مغزم یها آرواره تمام اندازد، یم نییپا که را سرش

 ...گردند یم چاره راه و جوش جنب

 ...نبودم کشفش به قادر حال نهیدرع من اما و بود یا چاره راه مسلما
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🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 

 هگوش در چاره راه و کردن کنکاش از یتداف حالت به صدرا یناگهان شدن بلند با

 ...کشم یم دست مغزم ی گوشه

 ...بدو.... کنن یم شک بهمون االن باش زود..شد رید ریام  

 دنیدو به مجبور هم مرا یخروج در سمت کند یم ندت پا خودش که طور همان

 ...کند یم

 تهرف داخل یروز شبانه درمانگاه یپشت در از میبرگشت میبود آمده که یراه مثل

 ...میشد نیماش سوار

 مورد در یسوال اصال و نداد ریگ ما به درمانگاه داخل یکس چرا دانم ینم اصال

 ...دینپرس مشکوکمان برگشتن و رفتن

 ...زدم زل ابانیخ رنگ دیسف یها یخطکش به فقط فحر یب

 اب که یمنجالب... شیپ را نه داشتم پس راه نه... بودم خورده یسیپ به یجور بد

 ...رفتم یم فرو شتریب و شتریب زدنم پا و دست هر

 کارها ماا بود زیآم تیموفق کارم ی جهینت نجایا تا و بودم رفته شیپ خوب نکهیا با

 سیرئ با صنمش... داشتند یادیز یمبهم یها صدرانقطه ی هگذشت و ها حرف و

 ...بود نامفهوم و گنگ میبرا دادنش لو در یسع اصل در و ادشیز ترس و باند

 اپ و دست یبد یفیبالتکل در کنم حس هم خودم که نیا بدون را میها ساعت نیا

 ...کردم یم یکرخت و رخوت احساس و زدم یم

 ینم کند دلم ی خواسته و تمیمأمور یبرا را الشمت از یا ذره ها تنش نیا اما

 ...کرد یم خسته را روحم و مغز فقط فقط ساخت

 ...کرد یم ام آزرده و شد ریاج دالرام روح با کم مدت نیا با که یروح
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 ...بود داده قرار الشعاع تحت را معادالتم ی همه یذهن یریدرگ نیا

 حد تا که بودم من... نم سکوت جز دینرس ییجا به صدرا و من ی مشاجره

 ...آوردم یم کم شیجلو امکان

 راصد امسال من... کنم له پا ریز را بودنم متعصب و اعتقاد شد ینم باعث نیا اما

 مهم میبرا اش روح و جان حفظ هم باز نباشم و باشم دالرام عاشق چه. نبودم

 ...است

 از... دییپا یم مرا حرکات شده چشم چهار اما کرد یم یرانندگ ظاهر به صدرا

 هب اش، کردن ترک و من یریگ کنار از ترس... ام آمده کنار اش میتصم با که نیا

 ..بود مشهود اش یرانندگ از وضوح

 ...زد بوق چند و شد متوقف ییکذا خانه در یجلو

 ...گشودند صدرا یبرا احترام با را در نگهبانان

 اغونمد اعصابم حاصل بدنم یسست نیا دمیفهم ینم...شدم ادهیپ نیماش از یسست به

 ...کرد یم ام یعصب دا  یشد بود یزیچ هر... شترمیب یخستگ ای بود

 ...شد دهیکش خودم اتاق ی پنجره به اول قدم در نگاهام

 که یا دهید بیآس و فیظر موجود احساس... گشت تر قرار یب قرارم یب قلب

 وارد تنش و روح به  خوردن، کتک از تر برابر صد یبیآس دوباره داشت قصد

 ...ساخت ناالن را قلبم شود،

 ...آورد خود به و من گرفت قرار پشتم که اش دست قبل صدرا یصدا

 ...یبد انجام درست و کارت اگه دمیبخش برات رو جونت... فتیب راه  

 

 یجا به بار نیا شیها آدم انیم صدرا کردن یباز نقش هم باز... تظاهر هم باز

 اقمشت پس بود شده روشن میبرا صدرا قصد چرن... کرد ترم مشتاق کردنم جیگ

 ...شدم یباز نیا انیپا
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 رم یم خستم یلیخ منم... بخواب مهمان اتاق برو... شده قورق که اتاقت  

 ...بخوابم

 شد دیناپد دگانمید از ها پله یرو صدرا تا...بود یدستور معمول طبق حرفش

 ...ستادمیا

 یسالمت و صحت از شدن خبر با قلبم و حرو اما... دیطلب یم آزاد یهوا مغزم

 ...دالرام

 ...مگرفت شیپ در بود، کرده تصاحب دالرام که را اتاقم راه نهاده اول ی پله به قدم

 نییپا.قلبم، امان یب یها تپش به اعتنا یب و گذاشتم در ی رهیدستگ یرو را دستم

 ...دمیکش

 ...بود دهیخواب تخت یرو در، به پشت خود، در شده مچاله دالرام

 هک یفیظر تن یرو پتو دنیکش یبرا باشد، خودم دست خودم، حال که نیا بدون

 ...گذاشتم اتاق داخل به قدم بود، قلبم ضربان باعث

 هب و کند ینه را آمده وجود به زود عشق نیا تا کرد تالش مغزم بار چند و نیچند

 واهگ تمام با قلبم ماا هست گذر زود هم دیشا ای ترحم و ستین عشق نیا بفهماند دلم

 : گفت یم زیآم هشدار و زد یم پس را مغزم حرف

 وت یبسوزون دل براش تو که نکرد یزیآم ترحم یکار چیه دختر نیا یعل ریام

 ربا نیاول یبرا سال، همه نیا بعد که خودت دل یپا...یستیمیوا شیپا و یداد دل

 ...دیتپ

 ...نکند میرسوا و ندهد لو را اقات نیا در ام یناگهان حضور حسم، تا گزم یم لب

 ...کردم بلند را شیپا کنار ریز یپتو و بردم شیپ اطیاحت با را دستم

 ...گرفت گارد و دیپر خواب از زده وحشت بکشم شیرو خواستم تا

 ...دمیکش عقب و دمیترس صورتم به اش دست خوردن از یقدم کی

 سرهنگ دختر بالخره... دادمیم خرج به اطیاحت و داشتم را یحرکت نیچن انتظار

 ...کار یرزم و بود



 

 

 نفوذی
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 ...رفت نشانه را میها چشم مردمک شانشیپر و یوحش یها چشم

 هک تنش از پر شب نیا در بود یریت اش دهیپر رنگ صورت یکبود و لب زخم

 ام یظاهر آرامش آوردن دست به یبرا یا سرفه تک...کرد اصابت جگرم به

 ...گذاشتم جلو یقدم کرده،

 

 ..باش آروم... ندارم تیکار  

 ...انداخت نییپا را شیها دست و دیکش هم در ابرو

 اش یدل دو و شک کردن طرف بر و اش شده زیر یها چشم از رفتن در یبرا

 : گفتم

 ...نه ای بردارم یراحت لباس دیبا یکرد تصرف منو اتاق  

 

 

 بسته قلبم انداختن کار از یبرا همت کمر که ییها چشم یرو روبه از و گفتم

 ...شدم لباس اتاقک وارد برداشت لباس ی بهانه به...گذشتم بودند

 ...ساختم یم باخبر آمده شیپ تیوضع از را سرهنگ دیبا

 ...بدهم طولش که کردم ینم ضیتعو لباس. نداشتم وقت هیثان چند

 ...کردم پیتا و...دمیکش رونیب را یگوش اول باعجله

 ...یا زنده

 ...فروشگاه ازده،ی فردا

 نگچ را نمیآست بدون بلوز و یراحت شلوار و گذاشتم شیجا سر را یگوش عیسر

 ...رفتم رونیب زده

 ...دینکش طول شتریب قهیدق دو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...بود زده زل من به ستادهیا پا سر هنوز دالرام

 ...زدم قفلش سرم پشت و در شدم خارج اتاق از و گذشتم کنارش از حرف یب

 ...زد خشکم آورد هجوم سرم به که یفکر از کنم حرکت خواستم تا

 !نکرد فرار دالرام چرا پس! بودم گذاشته باز و در

 رد ها نگهبان و ها سگ ترس از دیشا که دمیرس جهینت نیا به مغزم به یفشار با

 ...نرفت

 ...رفتم مهمان اتاق به کردن، یحالج الیخ یب

 ...کند یم یکج دهن میبرا وارید کنار ی نفره تک تخت

 و یبکش دراز تخت یرو یتوان یم چگونه نکند نفوذ تیها چشم به یخواب یوقت 

 مت را تیفکر ی دغدغه تمام یوقت... یباش خواب منتظر

 

 و شود یم آوار شیرو یزیچ ها لحضه نیآخر در و اهدافت یبرا یکن یم مرکز

 انباشته شیرو را دیجد ی دغدغه و اتفاق کی و زدیر یم بهم را معادالتت تمام

 ...فکرت کردن متمرکز به برسد چه یشو ینم خوردن تکان به ادرق سازد یم

 تیموفق ییرها.. ییرها یبرا یزن یم پا و دست و شود یم ها تنش از پر جانت 

 ... زیآم

 یم دود را مغزم شتریب یبس آرامش یبرا شده میها روز نیا همدم که را یگاریس

 ...کنم

 ...کنم یم رها رونیب به نهیس رد یا هیثان چند کردن حبس با را قمیعم یها پک

 ...بزرگ سکیر دارم سکیر به ازین

 ...بکنم تمیمأمور معطوف فقط را تالشم تمام دیبا

 کردن سکیر جز یا چاره اما...شود ختم مینابود به میزندگ عشق رنجش دیشا

 چشم... ستین تیمأمور نیا گرو در خودم دل و خودم تنها من... است نمانده میبرا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 وادهخان یها چشم...نشستند باند نیا ینابود صدد در که یگناهیب و پاک و معصوم

 اب را دالرام دل...کنند یم یشمار لحظه و نشسته من تیموفق به فقط همکارانم ام

 اه بعد دیشا... رسانم یم انجامش سر به هم باز دنمیپاش نفرت بذر و کردنم خون

 بدهد خودم عاشق دل یراب را حق دالرام و دیآ شیپ خودم کردن ثابت فرصت

 محفوظش قلبم در اجبار به چه دالرام آرودن دست به با من اما..کند قبولم دیشا

 ...دارم یم نگهش آخرم و اول عشق هست ایدن ایدن تا و دارم یم نگه

 زدن پا و دست گر نظاره فقط که یآسمان از چشم آسمان، کم کم شدن روشن با

 ...گرفتم بود میها

 ...خواستم کمک میخدا از فقط موجود اعماق از

 ...دیکش یم ریت بودم ستادهیا پا سر بس از فقراتم ستون

 ...شود کاسته بدنم یخشک از یکم تا دمیکش دراز تخت یرو

 ...بودم اوردهین در میپا از هنوز هم را رونمیب یها کفش

 ...دمینفهم را میها پلک افتادن هم یرو

 ...دمیپر نییپا تتخ یرو از وحشت با یخراش دل غیج با

 ...شدم بود دالرام که یاتاق وارد کرده پرت رونیب را خودم تعلل بدون

 ودب گرفته را دالرام دست نیمت...دمیرس جنون به ن،یمت ن،یشاه و بهرام دنید از

 ...انداخت یم لگد و زد یم غیج دالرام...کشاند یم تخت سمت به و

 جیگ یرو یمحکم مشت و بردم ورشی نیمت سمت هیچ به یچ بفهمم نکهیا بدوت

 ...آوردم فرود گاهش

 ...کرد برخورد اتاق ی گوشه آباژور به خوران تلو تلو

 ...گرفت منو پشت از نیشاه... زدم شکمش یرو زانو با گرفته و بهرام ی قهی

 ...شد باز دورم از دستانش که دمیکوب اش نهیس به محکم آرنج با

 یمانع چیه گرفتن نظر در بدون تن به نت جنگ حال در که یعل ریام بودم شده

 ...کرد یم مبارزه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ....خبره چه جا نیا  

 پرت بودم که یمکان در و حال زمان به و من صدرا زیآم هشدار و بلند یصدا

 ...کرد

 نیزم یرو نیمت و نیشاه و بهرام الش و آش تن و زدم یم نفس نفس داشتم من

 ...خوردند یم ول

 ...داد یم را خرابم حال زا خبر چشمانم داخل سوزش

 ...نهاد بهرام یپهلو به یجون کم لگد و آمد جلوتر صدرا

 ...تیخاص یب یها عرضه یب... رو ها لش تن نیا کن جمع پاشو  

 

 کرده کز وارید کنج که یدالرام یسو به قرارم یب چشمان انفجار و خشم اوج در

 ...دیلرز یم دیب مثل...شد دهیکش بود

 ...دمیکش ام برفروخته صورت یرو رو دستانم کف و زدم میموها به یچنگ

 ...رفتن رونیب صدرا یها نوچه ناله و آه با

 را اش قهی و دمیچرخ صدرا سمت باشم داشته رفتارم یرو یتعادل نکهیا بدون

 ...گرفتم

 

 ... یکرد یم یداشت یغلط چه  

 ...آورد خودم به و من نامحسوسش چشمک با صدرا

 ...منه حرف حرف.. .دادم هشدار بهت  

 

 ...کرد جدا اش قهی از و گذاشت  من ی شده شل یها دست یرو را دستانش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کردم یم اقدام دیبا تر عیسر چه هر و بود کرده دایپ خیب کار پس

 هک دالرام اتاق در...دمیکش رونیب سمت گرفته را صدرا دست دالرام به توجه یب

 ...کردم انیب آرام و اطیحتا با یلیخ صدرا گوش ریز را شرطم شد بسته

 ...کنم عقدش دیبا  

   

 ...نشست خون به صورتش رنگ و شد گشاد صدرا یها چشم

 :گفت گوشم یتو من مثل و شد خم

 یکار هر که ستین من دست... ادینم حساب به تجاوز که نیا...ممکنه ریغ   

 ...حتما بگم یبگ

 

 ...کردم پچ پچ گوشش ریز واشی

 رو یکار... دیخر رمیم االن من...زیچ همه ریز زنم یم یاریب نه اگه یتون یم  

 ...دونم یم مقصر رو تو بخوره دالرام به هم یاحد دست کن درست گفتم که

 

 انجام رو ام خواسته دونستم یم و بود ساز کار صدرا یبرا نجایا تا دمیتهد

 من یجلو را شیها نقشه تمام و بود شده رو من مقابل در کامال دستش چون...دهیم

 ...ودب یم اش نرفتن لو خاطر به بعد به نیا از اش ترس شتریب بود کرده گو باز

 

 ...کردم یط دو به یکی نییپا سمت به را ها پله عیسر و تند

 ... بود داده دست بهم یبیعج یتنگ نفس احساس

 یروشف شلوار و کت کیبوت به برسم تا...انداختم رونیب یحیفج طرز به را خودم

 کنهیم درموردم ییها فکر چه که نیا از سرهنگ برخورد از...شدم زنده و مردم

 ...نره سوال ریز ششیپ میآبرو نکهیا از



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 شدن خراب اال نداشت وجود هم یبازگشت راه گونه چیه و بود یبد منجالب

 ... تیمأمورا افتادن خطر به و ها بچه زحمات

 

 ...کردم سالم و شدم کیبوت وارد

 ..اومد جلو احترام با و بود کیبوت ی فروشنده مثال دمونخو نیمأمور از یکی

 

 ...خدمتم در دییبفرما... نیاومد خوش سالم  

 ...خواستم یم شلوار  

 ...شلوار و کت ای یتک شلوار    

 ...لطفا باشه یتک  

 ..کرد تمیهدا ها شلوار رگال سمت دست با

 ...نینک پرو ارمیب براتون نیکرد پسند رو کدوم هر دییبفرما  

 : گفتم لب ریز و زدم کنار رو تا چند

 ...اومده سرهنگ  

 : کرد زمزنه لب ریز دیکش رونیب رو دستم ریز شلوار

 ...بله  

 : وگفتم گرفتم دستش از رو شلوار

 یخور تن نمیبب کنم امتحان خوام یم نیاریب هم یا سرمه و یکاربن رنگ لطفا  

 ...بهتره کدومش

 

 ...ارمیب براتون رو اش گهید یها رنگ من پرو اتاق دییبفرما شما پس  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اقات کف...دادم فشار رو زیآو ریز ی دکمه تعلل بدون عیسر و شدم پرو اتاق وارد

 ...رفت نییپا آسانسور مثل

 ...نداشت خبر ازش یناس و احد بود اداره مخصوص کیبوت

 ...نداشتم وقت یا قهیدق ستیب

 دادن به کردم شروع یپرس احوال و مسال چیه و وقت فوت بدون سرهنگ دنید با

 ...اطالعات

 

 ...دارن خبر بودنتون زنده از سرهنگ  

 ...دونم یم  

 ...اوردمین خودم یرو به اما و شدم شوکه

 خواهد حضور هم یاصل ی مهره و شه یم معاوضه محموله گهید روز چهار  

 ...داشت

 دیجد اصالعات کی روز هر چون بفهم رو معاوضه محل فقط...  دونم یم  

 ...دنیم افرادشون به یکن گم رد یبرا

 باز اما... بود راحت شد، یم رانده زبانم از که ییها گفته و میها حرف نجایا تا

 ...آمد یم حساب به کندن جان م،یبرا خبر نیا کردن گو

 

 :سرهنگ تحکم پر یصدا با

 ...یعل ریام  

 .. زد اشاره اش یمچ ساعت به

 ...ذرهگ یم داره وقت یعنی

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 : گفتم کرده جزم را عزمم 

 ...کنم عقد رو دخترتون دیبا  

 

 یبرا...رمیبگ دهیناد نتوانستم را سرهنگ ی باخته رنگ و شده گشاد یها چشم

 ...گذاشتم یم کنار را غرور و و خجالت دیبا دلسوز پدر نیا دل کردن آرام

 

 از یخواستگار یبرا تیمأمور نیا بعد هم باز نبودم، هم مجبور اگه سرهنگ  

 ...نینباش نگران پس اومدم، یم شما ی خونه به دخترتون

 

 ...شد دورگه سرهنگ یصدا

 ...دالرام اما  

 بابت از اما...بزنم یکار نیچن به دست دیبا خودش جون از حفاظت خاطر به  

 ...ستمیا یم پاش شهیهم و خوام یم رو خاطرش باشه راحت التونیخ من

 ...شد یم خارج زبانم از کلمه به کلمه و نییپا یسر با کلماتم ی همه

 

 ...دیکش یقیعم آه و کرد من سمت رو پشتش سرهنگ

 یم نمیا...یگرفت قرار یبد اجبار تو که دونم یم...یعل ریام دارم مانیا بهت  

 یم دعا پس... ارمیب نه طیشرا نیا در تونم ینم اما...سوزه یم دخترم دل که دونم

 ...ورهنخ ضربه دالرامم کنم

 

 را زدم یم وپا دست توش که یاجبار..دیفهم را میها حرف یمعن خوب سرهنگ

 ... اش وطن یبرا فقط گذاشت پا ریز را اش پدرانه حس...کرد درک



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 دالرام  قلب یروز کردم یم خدا خدا فقط نداشتم سرهنگ از یکم دست هم من

 .....باشه من یبرا فقط و بتپه من یبرا هم

  

 

 اتاق داخل یشینما حالت به من بعد که شلوار چهار و اومدم رونیب پرو اتاق از

 ...گذاشتم زیم یرو...رفتم رونیب و برداشتم را بودند گذاشته پرو

 ...برم یم نویا  

 ...داد دستم و کرد یبند بسته را یمداد نوک شلوار

 ..باشه مبارکتون  

 رونیب بود گفته که یمبلغ دنیکش بعد و دادم فروشنده، مثال به، را بانکم عابر

 ..رفتم

 

 ...کردم یرانندگ یوحشتناک طرز به را ریمس کل

 ...شدم اطیح وارد...کرد ینم میرها یا هیثان دالرام دنید بیآس از ترس

 ...شمان منتظر استخر کنار خان صدرا  

 

 ...گرفتم چشم نداد میبرا را نیماش از شدن خارج یحت فرصت که ینگهبان از

 ...شدم ادهیپ عجله با کرده باز را نیماش در

 ...کردم حرکت استخر سمت ببندم را نیماش در نکهیا بدون

 ...زد یم قدم استخر دور داشت صدرا

 : گفتم لحنم در یانعطاف گونه چیه بدون

 ...صدرا؟ هیچ  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...دیپر جا از بلندم یصدا با که بود ریدرگ یجور بد فکرش انگار

 :دیپرس ینیچ مقدمه بدون و شد کمینزد

 یخوا یم یجور چه... دهیم بله بهت کامل تیرضا با عقد یپا یکن یم فکر  

 ...یکن عقدش

 

 : گفتم و سوالش از پر یها چشم به زدم زل

 ...یکن یم حلش تو  

 

 ...دیچرخ خودش دور کالفه

 ...کنم کاریچ من االن... ریام ذاتت به ُتف  

 

 ...انداختم باال یا شونه

 ...بشن منصرف خواسته نیا از صالا بکن یکار یدان خود  

 

 ...دیخند کیستریه و بلند

 اما... نکنم رو کار نیا اما بکشم رو دختره ام یراض یحت... ریام محاالت از  

 ...ممکنه ریغ

 

 یب خواست در چه... اخه بود یوجدان یب چه نیا... گرفتم یم شیآت داشتم گهید

 مدل ته شتریب شدن آرام یجا به اما دمیکش صورتم یرو یدست... بود یا شرمانه

 ...سوخت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...یدینشن سن نیا به تا که کنم یم گو باز رو ییها حرف برات یروز ریام  

 

 ...زدم آب به را خودم ها لباس همان با و ستادمیا نه گهید

 ...کردم حبس را نفسم تونستم یم تا و رفتم آب ریز صدرا نگاه یجلو

 نیا و شود دهیبر تا رفت یم که را ینفس.. .شدن قطع یبرا رفت یم که را ینفس

 بزنم زل دالرام مظلوم چشمان در شد یم شرمم... ردینپذ را حقارت تلخ احساس

 ...کنم له رو تیدخترانگ حس رو غرورت مجبورم اما دارم دوستت بگم و

 که هست یشانس خوش دختر دالرام... برخاست دلم رقابت به زیآم هشدار مغزم

 تو که بهتر چه پس آمد یم سرش بال نیا ینبود و یبود تو چه... یعاشقش تو

 ریز که ستین دالرام تنها... یگرفت اجازه کسب هم پدرش از و یدار دوسش

 تر سال و سن کم یحت دختر نیچند شود یم له پا و دست ریز زذل آدم نیا دست

 شیبرا یکس باشد پشتش یکس نکهیا شودبدون یم لگدمال غرورشون دالرام از

 ... باشد داشته دوستش یکس ای بسوزاند دل

 یربانق دالرام انداختنش ریگ یبرا دیبا که صفت وانیح زن نیا یارضا یبرا فقط

... دفاع یب پسر و دختر نیچند نجات متیق به شود یم یقربان دالرام... شود

 بعدها دیشا... زنا تخم نیا دست از شیها وطن هم نجات یبرا شود یم یقربان

 نیا ینابود یبرا اما... داد دلم به دل و کرد حاللم تیواقع نیا دنیفهم از دالرام

 ....گردم ینم بر یخال دست و رومیم شیپ هم جانم متیق به آدم

 

 ...دیکش رونمیب آب ریز از و گرفت محکم را بغلم ریز یکس

 ...کردم استخر ی لبه حصار بود شده جان کم بایتقر که را دستم

 ...ردیبگ سر از را اش دنیتپ دوباره لبمق تا گرفتم یقیعم دم

 ...ستادیا یم داشت بشیعج سوزش با که یقلب



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...دیغر دیچک یم آب شیموها از و بود گرفته استخر ی لبه از من مثل که صدرا

 .....یکرد یم یداشت کاریچ یحساب نا مرد  

 ...یکرد یم یداشت کاریچ یحساب نا مرد  

 ...یخودکش

 

 ...دش کباب خودم حال به دلم که کرد انیب ادیفر با و دهیکش یانقدر را یخودکش

 هب را شما تا من.... یا احمقانه فکر چه! کنم یخودکش خواستم یم ناخواسته یعنی

ِنشانم اهیس خاک  ...رمیگ ینم آرام ن 

 ..دیکش و گرفت را دستم صدرا

 دوش حصب. ..یدیکش گند به و کلمیه کل... نمیبب رونیب ایب... ییکجا... یاوهو  

 ...بودم گرفته

 

 را فکرش هچ اما... بود من یمنف خودش قول به یها فکر پراندن صدد در صدرا

 ی مهره کردن سنگسار اال شود ینم پراکنده یروش چیه با فکرها نیا کرد ینم

 ...خودم یها چشم یجلو درست یاصل

 ...داد هولم حمام داخل

 رم یم منم... شه یخال بهتر بادش تا ریبگ سرد آب دوش ریز خوب رو کلت  

 ...یکی نیا

 

 ...کردم باز سرم یرو را سرد آب ریش و بردم دست شد دهیکوب بهم که حمام در

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

*** 

 

 ...ده؟یرس نظرم به یحل راه ریام  

 به و بودم زده گره ام قهوه فنجان دور را دستانم...نکردم بلند هم را سرم یحت

 ..بودم دهز زل شد یم خارج فنجان داخل که یبخار

 ...گرفت سر از را بحثش ی ادامه ستین لشیم باب حالم دید یوقت صدرا

 ...کرد زمزمه لب ریز و آرام یلیخ

 ...خونم یم تیمحرم ی غهیص برات خودم  

 

 ...بود دلم ته از دارم صدا پوزخند

 را قرآن دستت حاال تا... یبخون تیمحرم ی غهیص من یبرا که یهست یک تو

 ...اتیآ خوندن به رسهب چه نکرده لمس

 

 ...شد لیمتما سمتم دوباره نشد دشیعا من طرف از یپاسخ یوقت

 یچ تو.... خودم ی نقشه و طرح با اما کنم یم خبر عاقد برات... دنده کی و غد  

... دهب بله بهت بکوب و بزن و دنیساب قند با که ادینم دختره اون ریام یکرد فکر

 ...میشیم بدبخت وگرنه نفهمه یزیچ دیبا

 

 ...نداشتم گفتن یبرا یزیچ هم باز

 ...شد بلند و دیکوب زیم یرو یمشت حرص با

 ...یباز قیرف به چه و من... من خورم یگه عجب... ریام لعنت ذاتت بر  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کرد ترک را آشپزخانه کنان غرغر

 ...نداشتم را دالرام به زدن سر و رفتن باال جرائت

 

 دالرام

 

... ضعف احساس... داد یم دست بهم بودن یخال تو و یپوچ حس... شدم پا سر

 یبرا اما... دارد را یبحران طیشرا نیا در من سال و سن به دختر هر که یضعف

 ... خودم کردن یخال داشتم هیروح یکم به ازین منفرد یها حس نیا کردن دور

 درست ریام و صدرا نکهیا تصور... لگد و مشت... زدم ضربه و گرفتم گارد

 یخال یهوا به فقط که ییها مشت دمیکوب مشت دارند، قرار میها چشم یرو بهرو

 همه یب ریام و صدرا ی نهیس و صورت به من نگاه در اما کردند یم اصابت

 ...زیچ

 ...بودند روان میها گونه یرو من ی اجازه بدون زمان هم میاشکها

 پدر دنید بیآس دنیشن از که یدرد... دمیچش یم قلبم در یقیعم درد احساس

 ... پناهم تنها ازجانم، زتریعز

 یم قلبم با کردنم وار دیام و دادنم یدلدار یبرا تالش ذهنم ی گوشه گوشه

 ...دیجنگ

 

 ...زاره ینم تنهات... ده یم نجاتت... دنبالت ادیم... شه یم خوب... خوبه بابات

 داشتن ییمعنا قلبم سوزش مقابل در یخستگ بود ریسراز گردنم و پشتم از عرق

 یم زبانه هنوز انداختند جانم به که یآتش.... گرفتم ینم آروم شدم ینم یخال

 ...دیکش

 

 دالرام



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 رس بابام اگه... بکنم تونم یم چکار... یچ االن دوار،یام و بودم آروم بابام دیام به

 ...رمیم یم منم نشه پا

 به، که یشتوح و ترس وجود با اما کردم یم بودن نترس و بودن خوب به تظاهر

 ...بکنم توانم یم یکار چه است کرده رخنه بدنم سلول به سلول

 ...شدم رانیو نیزم یرو و رفت لیتحل بدنم یانرژ کل

 ...نبودم کردنشان جمع به قادر گرید که ییها رانهیو

 ... زدم هق و زدم هق

 شهپدر دشیام و غرورش که یدختر دختر، کی با نندیبب نند،یبب نباریا  بزار

 ...کردند کاریچ

 ...شکستم و دیکش ته بابام شدن یزخم با میها ییتوانا تمام بفهمند

 ...گرفتم بغل را میها زانو و کشوندم اتاق ی گوشه را خودم پا و دست چهار

 ودمب زده زل... ییبایشک و انتظار بود نمانده یباق میبرا دعا و صبر جز یا چاره

 دنش یخال هیثان به هیثان... داد یم بد گواه دلم... وارید از نامعلوم یا نقطه کی به

 ...کردم یم احساس را دلم

 را رمانتظا ناگوار یاتفاق هم دیشا بودم، دهیشن بابام از که یخبر دنیشن از دیشا 

 ...دیکش یم

 از اش شدن دهیکوب وارید به و در شدن باز با دانستم ینم را ساعت و زمان گذر

 ...دمیپر جا

 ...دمید یم میرو به رو را جانم لیعزرائ انگار... برخاستم زده وحشت و دهیترس

 ...انمج گرفتن قصد و بود لیعزرائ یراست یراست بار نیا کردم ینم اشتباهم بله

 نقش کنم هیتشب یقدرت چیه به توانستم ینم گونه چیه را اش قدرت که یلیس با

 .شدم نیزم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 هم را خودم دل که یغیج و میپهلو به  اش محکم لگد با بجنبم خودم به تا

 ... سوزاند

 زیخ مین هم باز داد یم نسبت خودم و پدر به که یینارواها و ها ادیفر وجود با

 ...بکنم خودم از یدفاع بتوانم تا شدم

 پاره و میرودها دل کردم احساس... گرفت را نفسم دلم یرو دومش لگد با اما

 ...شوند یم خارج دهانم از شدند

 آمد رحم به اش دل بود، من بودن کش زجر تماشاگر که خودش از تر نامرد ریام

 ...شد اش مانع پشت از و

 رهنع با قدرت پر را ریام که بود پر یگور کدام از دانم ینم صفت یب وانیح اما

 ...آورد ورشی من سمت و زد پس

 میچشمها که لحظه نیآخر. بست رخت بدنم از جان اش یپ در یپ یها مشت با

 ...زد زانو کنارم که دمید را ریام ماندن باز یراب شدند ناتوان

 ضعف و درد دوباره که بود نگذشته یاند اما شدم مهمان مطلق یاهیس کی در

 ...شدم بلند یکس دستان یرو کردم احساس

 یم یخوب به را صدرا و ریام بحث جرو یصدا اما نبودم کردن باز چشم به قادر

 ...دمیشن

 ...رهیبم بزار نیزم بنداز ریام

 مرد نیا در یمردانگ و مروت یکم العقل شد، قرص دلم یا ذره ر،یام ادیفر با

 ...شود یم دهید

 چیه بدون ،یانفراد سلول نیا از ییرها تالش در نبودم یمردانگ یپ من اما

 ...بودم یگناه

 ...افتمی انتقال یاتاق به صدرا با ادشیز ی ها کشمکش با اما ریام بغل در



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 مرگ از که یریام به داشتم دیام بود، کرده سلب ازم را نشواک ی اجازه ترس،

 یم حساب به شانس صد در کی نیا هم باز... خودش یبرا تنها داشت واهمه من

 ...ماندنم زنده یبرا آمد

 به در یسع شد دار خبر شستم کردند برخودر ام ینیب یپرزها با که یالکل یبو با

 ...هستند آوردنم هوش

 ...بمانم امان در یطور نیا دیشا تا نکنم باز چشم بود نیا بر تالشم تمام من اما

 ...کردم شک میها گوش به شد رانده زبانش بر نامم که ریام یصدا با اما

 

 ... دالرام  

 گروگانم که یکس! خالفکار کی!... ریام زبان از ینگران و احساس پر من اسم

 ...هست؟ دنمیکش درد همه نیا مسبب و گرفته

 فکرم شیکارها با چرا!... دارد نجاتم در یسع چرا!... نگرانمه چرا پس!... چرا

 ...دهد یم نشان احساس شیبرا ناخوداگاهم و شود یم داغون

 که یوحشتناک درد با زمان هم و خورد گره ام ینادان از و خودم دست از میابروها

 خارج نهادم از یآخ دیچیپ دلم به

 

 ...شد

 ضیغ با ند،ینش یم بود افتاده کنار که دستم یرو اش کوره مثل و گرم دست

 ...کنم یم باز چشم و کشم یم رونیب

 ...خورد یم گره یدلواپس از پر و نگران چشم جفت کی در نگاهم

 ...ابدی یم ارتقاع یشتریب یچراها به میها چرا

 کنم فرار شود، یم دوبرابر ازش ترسم که یآدم دست ریز از تا خورم یم تکان

 ...شود یم مانعم بدنم دیشد درد از جلوتر شیرایگ و بم یصدا اما



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 زیتم رو صورتت کن صبر..باشن دهید بیآس هات مهره کنم فکر نخور تکون  

 ..ادیم دکتر االن کنم

 یها چشم نیا کردیم ینه را میرو روبه تیشخص تیواقع صدا نیا لرزش نیا

 ...شد یم کینزد صورتم به پنبه یچیق همراه که لرزان یدستها نیا نگران

 ...دمیکش پس را صورتم دانستن شتریب یبرا من اما

 ... شد قطع جانم یب نفس ام گونه یرو لرزانش دست کف نشستن با

 ...صورتم لمس برا بود کرده صادر خودش یبرا خودش یا اجازه

 شد یم دهید نگاهش در که یسردرگم ش،یچشمها مردمک و دستش فیخف لرزش

 ...ساخت یم مصمم درونش قتیحق دنیفهم و شیها چشم به زدن زل یبرا من و

  

 کینزد بهم میابروها فقط اش سوزش از سوزاند را ام یزخم لب یرو که یالکل

 از دنیدزد در یسع یگر یناش با که اش لرزان یچشمها مردمک به زدم زل شد

 ...داشتند را سوالم پر نگاه

 یظاهر تیموقع اصال ،نبود خالفکار کی گر تیروا اصال نگاه نیا ها چشم نیا

 ...رمز از پر... کرد ینم دیتأئ را اش

 ..دیلرز یم و بود مرگش چه انیم نیا من دل اما

 یم وا دنیتپ به نگاهش با که بود کرده دلخوش یزیچ چه به من صاحب یب قلب

 ...داشت

 ...برخواست کنارم از من ممتد یها نگاه از شتابزده

 ...شد بلند ریام و صدرا یها ادیفر اتاق، در شدن بسته بند پشت

 با هک کردم یم یخوشحال کم کم بود شده جادیا نشانیب که ییدعوا خاطر به داشتم

 دردم رپ و کوفته بدن به توجه بدون و دمیکش یفیخف غیج یا گلوله کیشل یصدا

 ...گذاشتم میها گوش یرو دست و نشستم تند



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ستیا قصد که یدیب مثل من بدن اما دیرس یم گوش به نامفهوم شانیها همه هم

 ...دیلرز یم نداشت را کردن

 ...شد قطع سر آخر و شد دورتر رو دور صداها کم کم

 ...کنم تحمل را بتیمص نیا توانستم یم کجا و یک تا

 اما کردم تحمل را خوردن کتک کردم تحمل را بودن تشنه و گشنه و نخوردن

 را میها دیام شدن یواه دیکش ینم فمیضع یها شانه را بابام شدن یزخم دنیشن

 ...ابمی نجات مخمصه نیا از یطور چه بابام بدون... دینکش

 ...دیپر میفکرها تمام وسط که بود ریام یچشمها هم باز

 ...ودب نهفته یزیچ چه تفاوتش یب و سرد نگاه پشت... بود یعاد ریغ نگاهش چرا

 !...کرد یم گمم در سر که داشت یچ

 ینم دهید ریام من انیم در یتیصنخ چیه یوقت کرد، یم خراب را حالم چرا

 یبرا تالش... ندارم را باشم داشته دیبا که ینفرت... تفاوت ها فرسنگ... شود

 ... دنشیفهم

 ...افتاد هم یرو میها پلک دلم و عقلم انیم یها کشمکش در خسته

 شآرام با و دنیخواب بهتر یکم باعث باز ام افتاده هم یرو و خسته یها پلک اما

 ...نشد هم دنمیخواب

 ...دمیپر یم جا از ییصدا نیکوچکتر با میروزها نیا یها اضطراب و ها تنش با

 یکس از و بمانم حرکت یب شد یم موجب ترس اما. کرد ارمیهوش در دیکل یصدا

 ...کنم حاصل نانیاطم شود یم اتاق وارد که

 ودمخ یکم تا نسازد انینما را وحشتم بدنم لرز و ترس تا دمیساب بهم را میها دندان

 ...کنم دفاع خودم از یا ذره بتوانم العقل کنم، کنترل را

 ...کردم یم احساس میقلو ریز را قلبم ضربان

 ...گرفتم گارد و دمیپر جا از فشنگ مثل رفت کنار میپا کنار از که پتو



 

 

 نفوذی
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 نفوذی

 

 ...ماند معلق هوا در یدفاع حالت به دستانم ریام دنید از

 ...افتاد تخت یرو دوباره و خورد ُسر دستش یپتو

 ...ینگران و داشت خواستن داشت برق که ینگاه... کردم ریغافلگ را نگاهش اما

 یب کار خالف کی اونم سرهنگ دختر من... یدلگرم کدوم و یدیام چه با اما

 ...زیچ همه

 ... کردم هنگ هم باز اش نشده ینیب شیپ حرکت و یناگهان حرف با

 

 ...نه ای بردارم لباس دیبا ،یکرد تصرف و من اتاق  

 

 ...انداخت وجودم به یفیخف لرز گذشت که کنارم از

 و داخل رفت و کرد باز را کجاست دانستم ینم و بود اتاق داخل که یا گهید در

 ...بست را در

 ...زدم بینه خودم به

 و االغ...آمده سرت به بال همه نیا... گرفته گروگانت... دالرام سرات بر خاک

 کی با... گن یم تو به النفس و فیضع و عقل یب دختر... یندار همتا که ینفهم

 به عالم خاک... یبزار ارشیاخت در و خودت و یبد وا زود تیهما کی و نگاه

 ...سرت

 ..یسرهنگ دختر مثال... کن جمع را خودت

 چند با ریام و شد باز اتاق همان در دوباره که بودم دلم و ناقصم عقل انیم جدال

 ...آمد رونیب دستش در سلبا

 سراش پشت و شد خارج اتاق از ندازدیب شده خشک من سمت ینگاه نکهیا بدون

 ...زد قفل را در



 

 

 نفوذی
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 نفوذی

 

 ... درک به... بود پرست آفتاب نیا اتاق پس

 ...اورندیب نجایا و بدزدند را من بودم نخواسته که من

 ...دیکش ریت کمرم برگردم تخت یرو دوباره خواستم تازه

 وچهک پس در یباز عشق بود رفته نکند... بود کجا دردم کمر ساعت چند نیا پس

 ... ُمنگولم مغز خلوت یها

 ... خورد ینم پا و سر یب ریام پستم به که نبودم مغز یب و خنگ منم اگه

 ....من یکشک عشق نیا بشه یعشق چه

 یبرا هاکه چه ریواگ رویگ نیا تو مغزش یب دختر....روشن سرهنگم بابا چشم

 ....کند ینم دایپ راه پوکش ی کله

 

 ...شد خشک وارید یرو کوب ساعت یرو چشمم

 ...شب نصف سه

 یم نشعت یتشنگ و یگشنگ از که یضعف داد یم دست بهم یدیشد ضعف احساس

 ...گرفت

 ...بودند گذاشته شان بیج را دیزی ها وجدان یب نیا

 چرا را آب دادند ینم غذا..هست هم یوجدان یب حد نیا تا یریگ گروگان مگر

 ...کردند یم غیدر

 ...دمید یتخیپا یرو آب از مهین نصف یپارچ متوجه چرخاندن چشم با

 ... رفتم رجهیش سمتش به تخت یرو از یخوشحال از

 ...کرد خنک را جگرم اما بود ولرم یکم... دمیکش سر را آب تمام باپارچ



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 شود یم یحال چه دیکن تصور بود، دهیرس آب به روز دو بعد که بودم یا تشنه

 ....بماند تشنه را روز از یمین فقط یانسان

 با را میرو و دمیکش دراز بار نیا... برگشت ام رفته لیتحل یانرژ از یکم

 ...دمیکش مار، پوست شکل به سوخته یا قهوه یروتخت

 المتس و سالم هم بابام میها پلک گشودن با دیشا که ییآرزو و دیام به بستم پلک

 ...بده نجاتم و شهبا کنارم

 ...شد محال ییآرزو میآرزو

 ترس با  کنارم، درست زیچ همه یب دلندهور سه حضور با کردنم باز پلک چون

 ...شد همراه وحشت و

 ...گرفت را میبازو که کنم فرار تخت گرید بغل از خواستم

 ...کند میرها تا کردم تقال

 ...یخوا یم جونم از یچ... یعوض کن ولم  

 

 ...شد شل دستش که مزد یلگد

 ...دیچسب را میموها شالم یرو از پشت از یرحم یب با یکی اون اما

 ...رفت باال اش یگر یوحش با غمیج

 ...دیکن ولم یلعنت... یا  

 ...داد یم پاس یکی اون به و گرفت یم یکی... الل و بودن کر اما

 ...هوا در معلق توپ دستشان انیم بودم شده

 یم نکهیا از نبود درد و ضعف حس از شد خارج میگلو از بار نیا که یغیج

 هضمش که یوحشت از بود وحشت و انزجار از شوم یدستمال انشانیم خواستند

 ... معلوم حشانیوق یلبخندها از هم قصدشان بود باور قابل ریغ میبرا

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یراب فقط دم،یند را حالم دم،ینفهم را خودم رفت، میمانتو سمت که فشیکث دست

 ...شدند یقاط ام دوباره ادیفر با میها اشک نشدنم آبرو یب یبرا نجاتم،

 ...کن ولم  

 هک بودم یدختر... نبودم استثنأ  هم من... است اش شدن عفت یب یدختر هر مرگ

 پراندن تکه یحت جرأت یکس تا گوش و شد یم چشم داشت یم بر که یقدم هر با

 میدگزن کابوس نیتر وحشتناک و نیبزرگتر... یدراز دست به برسد چه نکند، هم

 یم خواب از غیج با و انداخت یم جانم به وحشت که بود یمرد دست لمس

 یبرا بابا ی هشدارها با یاند و سال کی به کینزد که ییها کابوس.. دمیپر

 ...بود شده رمیگ بانیگر خودم از مراقبت

 چه را من تمانداخ یم پا و دست خدا دیام به و کردم یم دعا فقط تیموقع نیا در

 ...لندهور چهار با مبارزه به

 ...بود کرده سلب را ام یبدن قدرت هم استرس که کوفته یبدن با اونم

 ...کرد بغلم پشت از یکی

 

 ...مراقبتم خودم... نداره ترس... خوشگله ایب  

 

 ...شد جانم نجات برم حال از نکهیا قبل دلخراشم غیج نباریا

 یب و درد سر از یبلند غیج فقط صالحشون هک دفاع یب یدخترها ی همه مثل

 ای ندک دایپ نجات و باشد یا شنونده نکهیا دیام به کند یم پاره را اش حنجره یپناه

 و دست و کشد یم دارد بدن در توان تا ممتددش یها ادیفر با را شانسش اما... نه

 ...شد یم من االن حال تیحکا...زند یم پا

 یها دست حصار در و من که را یمرد اش تهنشس خون به یها چشم با ریام

 ...زد کنار قدرت پر مشت با بود گرفته اش فیکث

 ...شد واژگون نیزم یرو زمان هم آباژور با و رفتم عقب خوران تلو تلو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یآور ادی بهم و کرد نوازش را پشتم که بود وارید امروز میها روز تمام برعکس

 ...ستادنیا پا سر جز یندار یپشت اوضاع نیا در دالرام کرد

 

 از کدام چیه اما لگد و مشت و کرد یم قصاص رو باباش یها قاتل انگار ریام

 گروگان، منه خاطر به ریام که بود باور قابل ریغ... دادند ینم نشان یدفاع خود

 نیا یطانیش یها فکر و کجا من ناقص عقل اما بزند را خودش یدوستها و آدمها

 ...کجا ها

 شددت بدنم لرزش شد اتاق داخل که صدرا ادیفر با نداشتم مبدن یرو یکنترل

 ...افتی

 

 ...خبره چه جا نیا  

 

 ...دیغر و زد آنها از یکی یپهلو به یلگد

 ...رو ها لش تن نیا کن جمع پاشو  

 

 به چشمانش داخل از اما... کرد دفاع ازم که بود یریام به لرزانم و ترسان نگاه

 ...یگرید زیچ ای منم مسببش دانستم ینم که یخون بود یجار خون آتش، یجا

 ...کرد مرددم و گنگ بار نیچندم و یبرا العملش عکس

 صدرا سمت و دیکش اش افروخته بر گردن یرگها شده قرمز صورت یرو یدست

 ...دیچرخ

 دراص ی قهی به دست بکند را آمده شیپ تیوضع یحالج کوچکم مغز نکهیا قبل

 ...ساخت شتریب مرا یدل دو و شک و شد

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...یکرد یم یداشت یغلط چه  

 که یمن تیحما یبرا دوستش مقابل در ریام غرش و ها زدن نفس نفس

 ...کرد گمراهم  هستم گروگانشان

 : گفت بلند یمکث با ریام  حرف مقابل در صدرا یوقت

 ... منه حرف حرف... دادم هشدار بهت  

 

 دمبو سرهنگ دختر بالخره..کشند یم را انتظارم یبد عواقب شد دار خبر شصتم

 ...دیلنگ یم کار از ییجا...یافسر یدانشجو

 ...کردم یم ریتعب خوب خودم به نسبت را ریام تیحما داشتم که من سر بر خاک

 

 یم ریتعب خوب خودم به نسبت را ریام تیحما داشتم که من سر بر خاک

 ...بود شده پر یوانیح صفت از وجودش یوقت داشت توان یم یخوب چه...کردم

 ...خوردم سر وارید کنار و شدند تا میزانوها شد بسته که در

 رس آخر و دیکوب یوارمید و در به را خودش اش قفس یتو که یگنجشک مثل قلبم

 ...زد یم افتاد، یم قفس کنج در خسته هم

 ....بدهم سر هیگر یها یها خودم احوال یبرا خواست یم دلم

 حاال اما... برگشت سالم اما رفت خطرناک یاه تیمأمور سال چند نیا که ییبابا

 ...دهش یزخم بده نجاتم ستین یکس که حاال ده،ید بیآس دارم اجیاحت بهش که حاال

 نهیگز نیبهتر سی ی هیآ م،یزندگ از وحله در اما نداشتم دوست را خواندن سی هیآ

 ...بود دردم نیتسک یبرا

 ...نبود شدن متوقف به قادر هنوز لرزانم بدن تن

 ...دانستم ینم را داشت مغزم در ییمعنا چه ریام نقش بازار آشفته نیا با اما



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 فکرم یزیچ هر و همه از شتریب که یریام نیا پروراند یم سر در ییها نقشه چه

 ...بود کرده خودش مشغول را

 انیم... بود همراه قیعم یترس با کرد یم منزجرم که اش شبید نگاه یآور ادی

 ...بود دهیکش ته ام ییتوانا تضادم یها حس همه نیا

 راه یبرا را اتاق تمام...شدم بلند گذشت یم یکند به که زمان گذر از خسته

 تخت یرو درمانده و خسته... شیها سنبه سوراخ تمام... گشتم یفرار

 ...نداشت یفرار راه چیه...نشستم

 ...ادیز ارتفاع با نگهبانان دید مقابل درست اش پنجره

 ...بود کرده ام وسوسه یبدجور اتاق خلدا حمام دنید

 ار حالم بودند خورده گره بهم و بودند مونده شالم ریز که ییموها بدنم، عرق یبو

 ...زد یم بهم

 یم را بودن خوشبو و حمام زیه یها چشم و ها نیدورب ریز... درک به اما

 ...کاریچ خواستم

 

 ...مداد یم تاب تخت یرو را خودم گرفته بغل را میها زانو

 تو و خوردم تخت تاج به رفتم، عقب عقب و دمیکش یا خفه غیج در یصدا با

 ...شدم مچاله خودم

 ...شد انینما در گاه در تو صدرا تیخاص یب کلیه

 .شد کینزد تخت به قدم به قدم

 ...بود تفاوت یب کامال نگاهش، صورتش،

 

 التیتشک مامت ستم،ین یشاک من تنها خوردم رودست که نیا از هیچ یدون یم  

 ...نیشاک



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 را ام زده گره یها انگشت... بود یجور کی چرا زد یم حرف داشت یچ از

 یبازوها انیم خودم گرفتن حصار در کردم یم فکر چرا... فشردم بهم شتریب

 ...کند یم القا تیامن یبرا خودم ناتوان

 زا روح کردم احساس نشست تخت ی لبه یرو من به پشت یطوالن یمکث با یوقت

 ...بست رخت بدنم

 منتوان هم خودم از یحت شود باعث یترس نیچن کردم ینم فکر گاه چیه عمرم تو

 به یرزم مختلف یها کالس به گذاشتن یبرا را پدرم یها زحمت کل و کنم دفاع

 ...بدهم هدر

 ...داد تعجب به را شیجا ترس مندش، گله یصدا با اما

 ور تلخش طعم چون ست،ین یراض مدل که بزنم یکار به دست شد باعث پدرت   

 یکس تو امسال و من دل به اما... دمید رو یگناه یب شدن پر پر چون...دمیچش

 نم که طور همان... یبد تاوان دیبا تو پدرت خاطر به پس...کنه ینم فکر یا ذره

 یلیخ من با تو اما...دم یم پس تاوان نبود، کاش یا که یبزرگتر خاطر به دارم

 ... یشانس خوش... یدار فرق

 

 ...شد بلند و دیکوب شیزانوها یرو دست ها وانهید مثل

 فکر ادیز... ینکن ضعف بخور یکم... ارنیب برات گمیم غذا... رمیم من  

 ... یسپار یم ریتقد به رو خودت و یزنیم رو پدرت دیق تشینها... نکن

 

 ..موندم رهیخ رفتنش رونیب به واج هاج ها منگول مثل

 محلق ته به زبانم و شد خشک میگلو...آوردند هجوم مغزم به یمنف یهاافکار تمام

 ... دیچسب



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یعس را ام شده خشک یها لب... فتدیب میبرا یاتفاق چه قرار گفت، یم داشت یچ

 ...بود شده خشک خشک دهانم... آب یا قطره از غیدر اما کنم تر زبانم با کردم

 ...شد باز دوباره در که بود نگذشته یا قهیدق چند صدرا رفتن از

 ...کردم احساس یا هیثان برا را نفسم گرفتن

 ....صدرا هم بعد و شد انینما غذا ینیس دست، به ینیس شخص قبل

 ...زد لب زود و کرد مکث صورتم یرو تمیوضع دنید با

 ....یمرد دستش ریز که یکن یطور نیا... یموت به رو که فتادهین یاتفاق هنوز  

 

 جزغاله سوزاندن یجا به را وجودم ته تا که زد یهیکر لبخند اش حرف بند پشت

 ..کرد

 ..بودند دهیکش میبرا یشوم یها نقشه خواندم را ام فاتحه

 ...دمیپر متر کیو نشست یا شهیش زیم یرو که ینیس یصدا با

 خورد همب تلق تلق افتاده ریگ بندان خی یسرما در که یکس مثل میدندانها ناخوداگاه

 ...داد صدا و

 

 حس خودم جان به...دوخت چشم خرابم حال به و کرد راست کمر شوکه صدرا

 ...دمید نگاهش در رو یدلسوز و ترهم

 

 داخل قند یمشت زیم یرو از و برداشت را ینیس داخل آب و چرخاند سر زود اما

 ...ختیر

 که طور همان و برداشت رو غذا داخل قاشق تند...بود دهیترس هم خودش انگار

 ...شد کینزد من به دز یم هم

 ....بخور ایب.... دختر یشد یچ  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...دمیکش عقب زده وحشت گرفت که صورتم یجلو

 : گفت شده زیر یها چشم با

 یشد موش نکنه... یکرد یم دفاع خودت از خوب که تو... یبود جسور که تو  

 ....سرهنگ دختر

 

 ... کرد انیب دهیکش را سرهنگ دختر قصد از چرا دونم ینم

 دختر من که خودم به نیتلق و حرفش با خرابم حال اما دمینفهم را اش تین

 ...رمیبگ را میها دندان خوردن بهم یجلو توانستم ام یقو من سرهنگم

 را انویل تمسخر، هیشب نه و بود پوزخند به هیشب نه که یور هی لبخند با صدرا

 ...زد رونیب اتاق از تند و کرد رها دستم داخل

 ...دمیکش سر جا کی را انویل اتیمحتو

 ... نساخت بهتر را حالم هم وانیل شیب از شیب ینیریش

 ...داشت وا تپش به را قلبم شیب از شتریب ترسم

 ...بودم گشنه واقعا که ییغذا خوردن یبرا یحت بخورم، تکان میجا از نبودم قادر

 ...گذره یم زود زمان داره وحشت دایشد و ترسه یم یزیچ از آدم یوقت

  دمینفهم اصال را زمان ذرگ

 هدفون سرم یباال که شدم اتاق به صدرا ی دوباره ورود متوجه یا لحظه فقط

 ..ستادیا یرنگ اهیس و بزرگ

 یم بد باشه نیا ریغ... بله یگیم یبلند یصدا با گفتم بهت یوقت کلمه کی  

 ...ینیب

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم

 روز نیا به و من بابام شدن یزخم ناگوار خبر فقط که بودم مطمئن رو نیا

 ...تیمظلوم نیا به چه و من وگرنه انداخت

 ...شدم زنده و مردم بست را میها چشم که یا پارچه با

 فقط قهیدق چند...بودم عاقبتم منتظر بودم نشسته تخت یرو حرکت یب زانو چهار

 سرم بر چه ارهقر بفهمم و شود دمیعا یزیچ دیشا داد تکان راست چپ را سرم

 ...خوردم یدیشد تکان که دیکش کنار گوشم از را یگوش یدکسیآ یم

 ...بله بگو  

 :گفتم عیسر و شناختم را صدرا شیصدا از

 ...بله  

 ...کرد میتنظ گوشم یرو را هدفون دوباره

 ینم بزرگ هدفون با میها گوش و بود بسته میها چشم مطلق یخبر یب هم باز

 ...دیشن

 هدفون که بستم یم یته قالب کم کم داشتم

 ...رفت کنار میگوشها از

 ...کرد باز میها چشم یرو از را دستمال اطیاحت با و آرام یدست

 ...شد بهتر دمید هم، سر پشت زدن پلک بار چند با و رفت یم یاهیس میچشمها

 ..نبود صدرا از یخبر زدم دید را اطراف....بود ستادهیا رخم به رخ ریام

 انگشتانش یال گاریس...دیرس یم نظر به تر دهیپر هم من از اش رنگ ریام

 هم یکم که چپش دست یال گاریس یزدن پک چیه بدون...کرد جلب را توجهم

 ...سوخت یم داشت لرزش

 کیزدن ریز به سر!... بود بسته در،در سمت برگشتم!..بود ستادهیا نجایا چرا نیا

 ...شد پنجره



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شد کینزد بهم ریام حرکات بهت از میابروها

 یکی هم نیا...دمیترس ینم نیا از شیها آدم ی هیبق و صدرا عکس بر من چرا

 واهمه کنارش چرا اما بود گرفته گروگان مرا شخصه وبه بود صدرا یازآدمها

 ...کردم زانیآو تخت از را میپاها و شدم جا به جا میجا در...نداشتم

 به خورد یم را جانم خوره ثلم که را یسوال و دادم فرو صدا پر را دهانم آب

 ...آوردم زبان

 

 ...اومده بابام سر ییبال چه یبگ شهیم  

 .کرد مشت پنجره ی لبه یرو سرش کنار درست و کرد بلند را اش راست دست

 ...شدم مانیپش سوالم از و دمیترس اش دست ی برآمده یها استخوان از

 پیک دست با میها زانو یرو را میمانتو و کردم جور و جمع را خودم

 ... نداشتم را لگد و مشت توان گرید....کردم

 رگ به رگ گردنم که گرفتم باال را سرم یطور دارش کش و دورگه یصدا با

 ...شد

 

 ...سالمه بابات  

 ...دمیکش دندان به داخل از را لبم

 به ار شکم گار،یس بر اش یپ در یپ و محکم یها پک قبل ی قهیدق چند عکس بر

 را دنمدا یدلدار قصد چرا اما...است داده رخ بابام یبرا یاتفاق که کرد لیتبد نیقی

 ... دمیفهم ینم را از اش تین! داشت

 یقوط وقت فوت بدون و کرد خاموش پنجره لبه یرو را گارشیس ی مانده ته

 ...دیکش رونیب اش ینفت یآب شلوار بیج از را گاراشیس

 ...ردک رها پنجره لب را یقوط و دیکش رونیب یکی



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 کیچ با...برد کشینزد را رنگش ییطال فندک و گذاشت لبش یرو را گاریس

 ...مگذاشت قلبم یرو دست و دمیپر میجا از متر کی شد منفجر یبمب انگار فندک

 وحشت فندک کوچک کیچ با که و بودم شده حاالتش و حرکاتش محو قدر آن

 ...آمدم خودم به زده

 ...دیچرخ من سمت شده گشاد یها چشم با ریام

 ...بود مانده معلق هوا در اش لب یرو گاریس یرو روبه اش دست فندک

 ...گشت ام دهیترس نگاه محو اش نشسته خون به و سرخ یها چشم

 ...شد قفل نگاهش در نگاهم

 ...شد قفل نگاهش در نگاهم

 گرفتن ییتوانا من نه بود، لرزانم مردمک از نگاهش دنیکش به قادر ریام نه

 ...حرف پر ی لهیت دو آن زا را نگاهم

 

 ممتدد نگاه...بودند درونمان قتیحق دنیفهم و دوئل حال در جور بد مانیها چشم

 ... تنگ را نفسم و کرد زیلبر را صبرم ریام

 

 زنگ با...دمیترس اتاق در ریام وجود از کم کم... ختیر را دلم خوفناک یزیچ

 زا که ینفس..برد اش بیج سمت را دستش و فشرد بهم را شیها چشم اش لیموبا

 ...داد هشدار را اش بودن خشم پر شد خارج اش نهیس

 

 به یگرید پک دادن جواب یجا به و گذاشت اش گوش کنار را یگوش حرف یب

 ...زد گارشیس

 خارج بدنم از روح اش عربده با یا لحظه اما داد گوش یا لحظه چند سکوت در

 ...شد



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ....تو به لعنت  

 

 را میها دست و دمیکش یا خفه غیج وارید یرو ریام توسط لیوبام شدن دهیکوب با

 ...گذاشتم میها گوش یرو

 

 را وجودم تمام که بود یا دلهره ی شهیر و نبود خودم دست میها اشک شدن روان

 اشکم چشمه... شدم لمس یآغوش در رفتن فرو با یا لحظه...بود کرده احاطه

 انگار که فشرد یم اش نهیس به منو چنان نبودم خوردن تکان به قادر...دیخشک

 ...زنشم

 

 ...کرد درگرگون را حالم اش زمزمه

 

 ...ببخش منو کنم یم خواهش  

 

 سمت پشت از دستش که نبودم شیها حرف و حرکات کردن یهج به قادر هنوز

 ...دیکش نییپا را  شالم تعلل بدون و رفت شالم

 

 ...زدم پسش یغیج با و آمدم خودم به تازه

 ...بود دهیچسب بهم کنه مثل... فاصله یا ذره از غیرد اما

 ...بود گردنم پشت درست صورتم، مخالف صورتش دم،ید ینم را صورتش

 ...نشست دهانم یرو دستش که بکشم یا دوباره غیج خواستم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ... ریبگ آرام ییباال اون به دم یم قسمت  

 

 نمشد آرام باعث اما...کرد منقلب ناخوداگاه را حالم صداش نیسنگ و نیغمگ بغض

 ...نکرد سلب دستانش حصار از ییرها یبرا را کردنم تقال و نشد

 ...شد یم فشره آغوشش در شتریب و شتریب کردم یم تقال قدر چه هر

 

 ...ادیز یلیخ...دارم دوست یلیخ  

 

 ...بود یکاف افتادنشان کار از و عضالتم تمام شدن شل یبرا کلمه نیا تنها

 و جا... بردم ادی از را دنیکش نفس... کردم ینم حس گرید ام نهیس داخل را قلبم

 ...شد فراموشم مکانم

 ...دمید یم میها چشم یجلو رو یاهیس و جهنم اعماق فقط

 ...نداره امکان نیا... چرا... یک.... یداشت دوست چه

 ...دمیرس جنون به نشست ام گونه یرو که اش ملتهب و داغ یها لب

 ...زدم پا و دست و دمیکش غیج

 ...نبود کردنم مهار به قادر

 وردخ یتختیپا ی لبه به محکم کمرم افتاد نیزم یرو یتختیپا یرو خواب چراغ

 رزم به بودم کرده را فکرش که یوحشت و ترس از فقط... نکردم ییاعتنا چیه اما

 ...بود دهیرس یوانگید

 یجا به که بود من یپا و دست و لگد اما... داشت را کردنم مهار در یسع ریام

 ...نداشت هم را شدن متوقف قصد و کرد یم اثابت اش بدن یجا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ... دمیکش یم ادیفر و زدم یم نفس نفس

 ...نداشتم را ییبال نیچن تحمل من... شد ینم باورم بود ممکن ریغ نیا

 ...افتادم تخت یرو و شدم خفه نشست ام گونه یرو که یمحکم یلیس با

 

 مباش کرده یدفاع خودم از الاقل ای کنم فرا مخالف هتج از و کنم حرکت خواستم

 ...کرد قفل را میپاها و دست افتاد کنارم نداد میبرا یفرصت که

 ...دوخت بهم را میلبها شیها لب با اما ادیفر یبرا کردم باز لب

 حرکتم مانع و گذاشت سرم پشت دست و دیفهم که بکشم عقب را سرم خواستم

 ...شد

 میها گونه یرو میها اشک از لیس شدن یجار بکنم توانستم یم که یکار تنها

 ...بود

 ...شد مواجه اش بسته یها پلک با که بود نگاهم یتمنا و خواهش

 ...فشرد یم میها لب یرو را شیها لب محکم فقط کرد ینم یحرکت چیه

 دیاش ای اوردیب رحم به را دلش التماسم تا ندیبب را خواهشم تا کرد ینم باز چشم

 ...بدهد قلقک را اش یمردانگ تریغ

 ... دیترس یم ای د،یکش یم خجالت دیشا... کرد یم شرم دیشا

 ینم پناه یدخترب کیبا کاررا نیا بود هم ها حرف نیا از صد در کی اگر اما

 ...کرد

 ...دیکش پس و دیفهم که شدن قطع یبرا رفت نفسم

 ...ستادمفر رونیب لرزان و استرس پر را بازدمم و گرفتم یقیعم دم

 کاش یا... کردم ینم ماندن زنده در یسع کاش یا.. شد یم قطع نفسم کاش یا

 ...شدن قطع یبرا بود رفته که ینفس نیا دیبر یم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 حصارش از وحشت با را دستم رفت میمانتو یا دکمه یسو به که اش دست

 ...گذاشتم اش دست یرو و دمیکش رونیب

 عمقط را نفسم هق هق...دوخت التماسم پر و انیگر نگاه به دیکش باال را نگاهش

 .شد یم خارج زبانم از انیم در کی که یکلمات به برسد چه بود کرده

 ... کن... ولم... کنم یم... خواهش... خدا رو تو  

 

 ...دیدز ازم عیسر را نگاهش

 ...تونم ینم  

 

 غمبریپ و خدا... نبود مسلمان... نبود انسان... نبود آدم مگر... توانست ینم چرا

 ...بود ساخته دور ازش را تیآدم قدر نیا اش زهیغر... شناخت ینم

 ستننتوان مقابل در بود وانیح شک یب پس... انسان گفت بهش شد یم چگونه پس

 ...شیها

 ... بودم دهینچش را یکس یب و درد نیچن نیا مدت نیا تمام در

 ....بدنم ستمیس تمام و مغز افتادن کار از یبرا بود یبد شوک

 

 ...بدنم ستمیس تمام و مغز افتادن کار از یبرا بود یبد شوک

 

 ...بفرست بابام یبرا رو ام مرده... بکش و من... کنم یم تمنا ازت پس  

 

 یها چشم و شده سرخ صورت منقبض، فکش و شد شل شیپاها و دست یا لحظه

 ...آمد در گردش به صورتم یجا یجا در اش نشسته خون به



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 :زدم لب

 ...خواستتون به دنیرس یبرا... است نهیگز نیبهتر... ام مرده  

 

حر از  اش تییانسان و مرووت دیشا... شود نرم دلش دیشا کردم استفاده ام زنانه م 

 ..شود قلقلک

 

 جونم... کردنم آبرو یب یجا به... یپرست یم که یکس هر به... دم یم قسمت  

 ...ریبگ رو

 

 دو هر بودند گرفته قرار هم یثانت کی تو هم یرو روبه درست مانیها صورت

 ...بودم ریاس اش قدرت پر یپاها و دستها یزندان من پهلو به

 

 را ام اشهد میگوشها یتو بدنش از تر لرزان شیصدا اما دیلرز بدنش دیلرز

 ...نواخت

 

 پات هم عمر آخر تا...  مجبورم.... دارم دوست یلیخ....دالرام دارم دوستت  

 ...ینخوا چه یبخوا نوم چه... ستمیمیوا

 

 ...شد کنترل بدون و تر یوحش...کرد عمل برعکس ام زنانه ی لهیح انگار

 

 یجا یجا در میها دنیکش پنجول حتها م،یها التماس و ها هیگر... زدنم پا و دست

 ...نبود ساز کار اش بدن



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 کمکم... دندینشن... خواستم کمک ازشون دل ته از... بستم لیدخ مقدسات تمام به

 ... نکردند

 ریز را شدنم نابود شدنم خرد تا بفشارم هم یرو پلک گواه تمام با توانستم فقط

 در ترشیب نیا از شرمم تا نخورد اش برهنه بدن به چشمم تا نمینب ریام یپا و دست

 یغرور کنم یمخف  میها پلک پشت یاهیس در تا... نشود له شیپا ریز اش مقابل

 ....داد ینم تیاهم و شد یم خرد که را

 

 ... را دلم یها حرف تمام کردم معنا یواقع کلمه کی در اما

 ...... شدم نابود  

 ...ماندم رهیخ اتاق سقف به حرکت یب و حس یب

 ...بود بخت اهیس من عاقبت که یکور و اهیس ی نقطه به

 ...داد یم آزارم ریام حضور اما

 ...دیکش یم گاریس پشت گاریس فقط نشسته من به پشت تخت لب

 بدبختم... بود دهیرس اش دل مراد به که اون... بود چه یبرا شیها شانه دنیلرز

 ..بود مرگش چه بار نیا پس... بود شکسته را وجودم بود کرده

 شرمنده ای کردم نابودت نخواسته دیبگو خواست یم ای!... داشت؟ وجدان عذاب

 ...بود شده

 

...  شدم ینم سابق دالرام من رگید... شد ینم آبرو من یبرا گرید بود یچ هر

 ...سپردند خاک به را همه... نفسم و عزت غرورم ستمین و هست تمام میآرزوها

 ...ناله و خواست یم هیگر خواست یم ادیفر دلم

 ...بودم افتاده تخت یرو حرکت یب و الل... ییصدا نه داشتم یاشک نه اما

 ...داشت را ییکذا شب تیروا پنجره پشت از هوا یکیتار



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 زدن زجه تمام که یاتاق. ساخت یم روشن را یجهنم اتاق که بود یماه نور تنها

 ...بود گر تماشا را میها

 را ات یمردانگ... یشد راحت میبگو و بزنم ادیفر... بزنم داد خواست یم دلم

 ...کن گم را گورت پس ،یکرد ثابت را تیبازو و زور

 

 ... ام گرفته آتش قلب کردن یخال یبرا... ادیفر یبرا نداشتم یجان اما

 را منفس داشت کم کم گاریس دود... زد یحرف ریام نه خوردم یتکان من نه صبح تا

 ...کرد یم  تنگ

 

 یم کابوس جنس از را ییروزها و صبح یندا و رفت یم ییروشنا به رو هوا

 ...داد

 نفس را یزندگ توانستم یم چگونه کنم بلند سر توانستم یم چگونه که ییروزها

 ...بدهم ادامه را دنیکش

 ...افتادم سرفه به و سوخت میگلو

 ...دیکش ریت دلم ریز ام سرفه با

 ...دمیکش یا خفه غیج و شدم مچاله خودم تو

 

 به را ام شده مچاله و فیضع تن هراسان و حرف یب... آمد طرفم شتابزده ریام

 ...دیکش آغوش

 ... نشست صورتم و سر یرو اش یپ در یپ و امان یب یها بوسه

 ...کرد نوازش را گوشم اش وقفه یب قلب ضربان

 !خبرم یب خودم و است شده من عاشق یراست یراست نکند! بود یحال چه نیا

 ...یدیام چه به یجرأت چه به اما



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 که خواستم یم هم خودم اگه... سرهنگ دختر منم... ربا آدم و کار خالف کی

 خط نیا حرکت نیا با کند ودشخ معطوف و بلرزاند را دلم یکم بود توانسته

 امکان گرید آمد یم شمار به محاالت ریغ از هم به دنشانیرس که یمواز

 ...نداشت

 که ینفرت شد ینشدن خاموش ینفرت به لیتبد کارش نیا با بود هم دیام یا ذره اگه

 جانم تمیق به اگر یحت رم،یبگ انتقام کرد نابود که یوجود و یپاک به خوردم قسم

 ...بشود تمام هم

 یگرما با کردم ینم درک را اش مسبب که یدیشد یسرما از لرزانم تن و سرفه

 ...شد قطع تنش ی کوره مثل

 ...بود دلم یمأوار قلبم سوزش و درد اما داشتم درد هنوز

 دست بهم تهوع حالت شدن آرام یجا به گوشم ریز اش داغ یها نفس حرم با

 ... داد

 ...ختیر بهم را ام معده و شد روشن میاه چشم یجلو شیپ ساعت چند اتفاق

 م،شد خم تخت نییپا به و زدم کنارش  عیسر داشتم که یحال با اما بودم جان یب

 ...گرفتم دهانم یجلو را دستم داخل ی مالفه

 ...ختیر یم رونیب داخلش از نیآگ زهر یصفرا فقط و بود یخال که یا معده

 ...میها شانه سر دادن ماساژ کرد شروع

 ...خواستم ینم را فیکث یها دست نیا من... خواستم ینم من اما

 ...زدم پس را اش دست کنم بلند سر آنکه بدون

 ...افتادم تخت یرو حال یب کرده پاک را دهانم مالفه ی گوشه با

 

 

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 

 یتن ده ی وزنه میها پلک یرو انگار...دیچرخ یم سرم دور داشت اتاق سقف

 ...بود شده وصل

 ...کرد بلند و نشست سرم ریز یدست که افتادن هم یرو یراب رفت میها پلک

  یتالق ریام نگران و لرزان نگاه با حالم یب نگاه

 ...کرد

 ساعقه مقلب بر یبرق و رد شتریب اش نگاه با بود، گرفته فرا را قلبم رهیت یابر

 ...انداخت

 

 از و دتفیب بالشت یرو و نییپا اش کوره مثل دست کف از سرم تا کردم کج گردن

 ...بود دهیفا یب که شود دور شد یم کینزد میها لب به که یوانیل

 

 ... کجا ریام قدرت پر یها دست و کجا من ناتوان سر

 باز گرید و شود بسته میها چشم خواست یم دلم فشردم، هم به را میها لب مصمم

 ...نشود

 که اشتد را یقتیحق گفتن در یسع بلکه بغض، تنها نه که ییصدا ش،یصدا اما

 ...نبودم هضمش به قادر

 

 قول کنم یم درستش اما مونده مبهم تو و من نیب ها زیچ یلیخ... کن باورم  

 ...دمیم

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 که من کدورت پر دل اما کرد یم دایهو چشمانش ین ین در صراحت و صداقت

 ...کند ینم قبول گرفته خود بر را شب یاهیس رنگ

 

 ...کند یم تر را میگلو یخشک ینیریش طعم نگاهش، در نگاهم

 ...دهد یم انحنا را شیها لب یلبخند

 بجل را اعتمادم توانسته کرده فکر  که نیا از دیشا... است تیرضا سر از دیشا

 ... کند

 

 ...کشد یم کنار و گذارد یم بالشت یرو اطیاحت با را سرم

 چیه چون... بودم خوشحال بود بسته را شالم و بود کرده تنم را لباسم که نیا از

 لباس ریز را بدنم و تن نفرت و بپوشم لباس تا بود نمانده بدنم در یتوان و قدرت

 ...کنم پنهان

 ...شد یم چندشم وجودم بند بند از خودم از

 یدستمال یبو... شدن تفاله یبو... یهرزگ یبو...داد یم تهوع یبو جانم یب تن

 ...لجن یبو... شدن

 ...گرفت یم نشعت کنارم رد ریام وجود از ها یخودخور نیا شتریب

 

 ...گذشت اما...گذشت قرن کی میبرا شب یاهیس انیپا

 تخت لب از و دیکش اش صورت یرو یدست ریام... خورد در به که ضربه چند با

 ...برخواست

 

 توحش شد یم مینابود گر شاهد که ینفر نیاول از زد یم میگلو ریز نبضم تمام

 ...داشتم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کرد پر را اتاق خوداش از قبل نگار زیآم ریتحق و چندش پر ی خنده

 

 ...سرهنگ مغرور و ریز به سر دختر... دالرام  

 

 ...شد خم صورتم سمت به یکم

 

 ...کرده پر رو اتاق تیهرزگ و آشغال یبو واه واه  

 

 هب و شد دهیکش ریام توسط پشت از اش حانهیوق یها حرف از نفسم رفتن قبل

 ...شد دهیکوب وارید

 کردن خر خر یصدا که داد یم فشارش وارید به و بود گرفته شیگلو از چندان

 ...گرداند باز ام نهیس به را نفسم اش

 نگار دادن جان از شترمیب  یخوشحال مانع صدرا ی زده وحشت ادیفر یصدا

 ...شد

 

 یم خوشم سر هم باز اش دهیبر دهیبر و مقطع یها سرفه و بود افتاده نیزم نگار

 ...کرد

 مشاهده را دادنش جان و بجوم را اش خره خر خواست یم دلم مه خودم چون

 ...کنم

 ...شد میها زخم مرحم باز اش یناجوانمرد انیم در ریام ی توپنده یصدا

 

 ...کنم یم ستشین به سر خودم... بزنه دست دالرام به داره جرأت اگه  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 را یزخم ریش کی به شباهت یب که داشت را یریام کردن آرام در یسع صدرا

 ...نداشت

 ... دمیکش ینم را ها عربده نیا ها غرش نیا ی یمعن

 تندانس طاقت و ها رفتار نیا کردن کی به دو به قادر ام شکسته قلب و خسته مغز

 ... نداشت را ها نشان و خط نیا

 ...گذشته کار از کار گهید.... نکن بدبختم زتیعز جون ریام  

 

 دستانش محصور را ریام تختم بغل که دمیشن  من فقط را صدرا آرام یها حرف

 ...بود گرفته

 ...آتش یرو بر شد یآب صدرا خواهش

 ...نبود پناه یب و جان یب من نفع به نیا اما

 و فرستد یم رونیب درد و یکالفگ از پر درونش خشم رفع یبرا را نفسش ریام

 ...زند یم پس اش نهیس از را صدرا دستان

 چشمانم یرو روبه نگار منهوس ی افهیق روند، یم کنار دگانمید یجلو از یوقت

 ..شود یم ظاهر

 دور چندان نه ی خاطره کی خاطره کی میترس نگار زیآم دیتهد و قرمز نگاه نیا

 .ساز یم داریپد ذهنم در را

 کردم ریتدب یمضحک هشدار را دنشیکش نشان و خط عمه یجلو و باشگاه در

 ...کنم فکر عاقبتش به نکهیا بدون

 سر... دادم فنا باد به ترسم با را تیها زحمت یطور چه ینیبب که مهع ییکجا

 آزرده دل... را مغرورم برادر کردم سرشکسته... را سرهنگم بابا کردم افکنده

 ...را گناهم یب مادر کردم

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 : گفت خس خس با بود شیگلو یرو دست که طور همان نگار

 ور سکستت که خوشحالم... یستین نهیمعا به الزم ات تیم مثل یرو و رنگ از  

 ...نمیب یم چشم با

 کی دنبال انگار... نکشد ادیفر و کند حفظ را اش یدار خود نتوانست ریام هم باز

 ...گردد یم بهانه

 

 ....نکشتمت تا رونیب شو گم  

 

 : گفت نشاند شیها لب یرو بر زور به که یمضحک لبخند با نگار

 ...رسم یم بعدا   هم رو یعوض یتو حساب  

 

 ...زد اشاره رونیب به دست با ریام

 ... بخور خواست دلت یگه هر برو  

 

 ...گشت باز مییها هیر به هوا کردم فکر شد خارج اتاق از که نگار

 ...بود گردش در انشانیم و اطراف در ناخواه ای خواه نگاهم

 ریام

 چه یابخو تو چه کنم یم دور نجایا از و دالرام و کنم یم صبر فردا تا صدرا  

 ...ینخوا

 

 ...کشن یم رو تاتون دو هر ـ..یکن یم بلغور خودت یبرا یدار یچ ریام  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کشم ینم گهید من کنن ستمین به سر بزار بکشن بزار  

 سر میریم شب... بزار گریج رو دندون نمونده شتریب روز دو... ریام روز دو  

 نیا و تو باش مراقب قطف... ارمیم خبر من... بمون دالرام شیپ نجایا تو قرار

 ...ستین  یکس نگهبان  دو جز به ییتنها نجایا دختره

 

 ...کرد وارید ی حواله یمشت و زد فندک یگاریس ریام

 ...کنم صبر فردا تا یطور چه... شم یم خفه دارم... المصب  

 : وگفت کرد باز را پنجره زد کنار حرص با را پرده صدرا

 فکر به...یکن یم خفه و خودت یدار... گارهیس نیا یلعنت یبو از چارهیب  

 ...رهیگ یم آسم شیجوان اوج در... باش ندتیآ همسر فکر به یستین خودت

 

 یم یجاخال صدرا که کند یم پرتاپ صدرا سمت را اش دست یگاریس جا ریام

 ...کند یم برخورد وارید با و دهد

 ... و فکت ببند  

 

 یب یئیش کی مثل ها نیا انیم یطور چه نیبب شد کباب خودم احوال یبرا دلم

 پاس گرید کی یبرا راحت و الیخ یب چه...شدم یم مال لگد و بودم افتاده ارزش

 ...شوم یم خوانده گرید یکی زن بخواهم، آنکه بدون و شدم یم داده

 ...بشود کم میها چشم سوزش تا بندم یم پلک

 ...شود یم روان میها قهیشق سمت به میها چشم ی گوشه از اشک یگرما

 زده طوفان دل کردن یخال و زدن زجه... هیگر یها یها... خواهد یم ادیفر دلم

 ... را ام

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 میها اشک سوزش و میها دندان دادن فشار با را صدرا زیر یها خنده و همهمه

 ...کنم یم مهار

 

 همب را جانم لیعزرائ با شدنم تنها و را صدرا رفتن رونیب از خبر اتاق در یصدا

 کند یم زد گوش

 کند یم شهیپ یوصبور... را دوست دو نیا یها حرف کند یم سهیمقا عقلم ناگاه

 ...ماند یم خانه شدن یخال منتظر و

 ...ریام نه داد، من به بداند صدرا آنکه یب که، ییرها ی وعده

 ...کند یم اثبات را حضورش و شود یم نییپا و باال تخت تشک

 ...دیزدا یم را داغم اشک و ندینش یم چشمم ی گوشه یانگشت

 ...ستین شناخته نا میبرا ها حس نیا و انگشت نیا گرید

 .شود یم یم مخالف جهت به سرم چرخاندن باعث کند یم انیغل نفرتم

 .کردنم لمس به برسد چه شود کینزد من به یقدم خواهد ینم دلم اصال

 ...دم یم نجاتت کن تحمل روز چند

 تبرئه را خودش خواهد یم دیشا... ینجات چه. ..زند یم نیزهرآگ یپوزخند دلم

 درونم شآت و شود یم نیبنز شتریب و شتریب ها کردن تبرئه نیا داند ینم اما... کند

 .کند یم تر ور شعله را

 شا شدن بلند با دوباره که گرفتنم رو ای شود یم گذار اثر دلم یها حرف دانم ینم

 .گردد یم باز یقبل حالت به تشک

 .کنم ینم باز را میها چشم نمتوا  یم تا

 .دیربا یم را چشمانم خواب تا مانم یم ریگ بانیقر و گان خفه حال آن در قدر آن

 ریما چنگال انیم میموها که کن گفراری تا زمیخ یم بر مبل پشت از ریت نیدوم با

 .شود یم ریاس



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کشم یم ادیفر و زنم یم پا و دست

 ...بابا... یخوا یم جونم از یچ.... کن ولم

 .شود یم وارید یرو از تابلو افتادن باعث یبعد ریت

 ...دیآ یم رونیب چنگالش انیم از میموها که زنم یم ریام شکم به یلگد پا پشت با

 ...کند یم متوقفم بابا یصدا... دوم یم نفس کی و گردم ینم بر

 ...برگرد نه رونیب دالرام

 از ریام... روم یم باغ سمت هب عقب عقب... باغه تو خودش که بابام چرا اما

 سطو... دوم یم قدرت تمام با و گرم یم بر. کند یم دنبالم و زدیخیم بر مبل پشت

 بجنم خودم به تا... شوند یم ور حمله سمتم به رو روبه از یشکار یها سگ باغ

 .پرم یم خواب از و زنم یم غیج شود یم شیها دندان ریاس میپا

 .شود یم یجار صورتم و سر از عرق و افتد یم رعشه به بدنم

 .نکند خبر را یکس کردنم له له تا فشارم یم میلبها یرو را دستم

 .کند یم آسوده را نفسم یخال اتاق

 چشمانم یسیخ و دهم یم سوق ام یشانیپ و ها چشم سمت میلبها یرو از را دستم

 ...میزدا یم را میشانیپ عرق و

 . اندازم یم اطراف به ینظر دوباره

 .ستین یکس از یخبر و است کور و سوت جا همه

 بمقل و کند یم یآور ادی را داد رخ میبرا که را یناگوار اتفاق گر انیب نزارم حال

 .زند یم زنگ میها گوش در پدرم حتینص حال، نیا با اما فشارد یم را

 ... است دوباره قدرت شروع ست،ین شکست کی انیپا ستنیگر

 ....ستا خورده شکست یپا یجا به دنیبخش کاماستح ست،ین یزندگ انیپا شکست

 ....است جلوتر به یقدم گذاشتن درست ست،ین دنیکش پس پا نشانگر ضعف



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم جا به شتریب قدرت و یصبور ست،ین ینینش عقب انگریب سکوت یگاه

 ... گذارد

 یم شمار به زتیعز یبرا یتیحما و ستین رتیغ ی نشانه تنها تعصب

 ...گذارد یم جا به پشتش را بودن جسور و ستین یزندگ انیپا ترس...دیآ

 نفع به یآور یم دست به که یکاذب قدرت یبرا ،یکس ضعف از وقت چیه پس

 ...باش بعدش ساعت چند مراقب نکن، استفاده خود

 اش یدخترانگ که یزن زن، کی نفرت جنس از یغرش یزبان یب زبان با دلم

 رس زن، کی شد و رفت فنا ادب به فشیلط روح و عواطفش گرفتن نظر در بدون

 ...دهد یم

   

 

 اش یدخترانگ که یزن زن، کی نفرت جنس از یغرش یزبان یب زبان با دلم

 رس زن، کی شد و رفت فنا باد به فشیلط روح و عواطفش گرفتن نظر در بدون

 ....دهد یم

 ...داد یخواه تاوان قسم مقدسات تمام به... ریام باش خودت مراقب'

 له... غرورم شکستن... شدنم عفت یب... میزجرها تمام... میرزوهاآ تمام تاوان

 ....شدم

 

 ... را زنم بهم حال یها اشک زدم پس

 ... ام خورده شکست قلب سوزش گرفتن نظر در بدون شدم پا سر

 دنش ور شعله مسبب تنها که یآتش...بود کرده ریتسخ خشم انتقام آتش را وجودم

 یم زبانه ریام کردن خار و انتقام یبرا تنها که ییها شعله...بود ریام اش

 ...دندیکش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 کردم یم حاصل نگاهش از که را یتیامن احساس تنها کرد، دیام نا را دمیام چون

 ... ساخت لیتبد خاکستر به

 قیتزر وجودم به باورم، یمآورا قدرت احساس کرد لمس را نیزم که میپاها

 ...شد

 ...دادم یم نشان را بودن سرهنگ دختر اصدر قول به دیبا شدم، یم یقو دیبا من

 سمت نیپاورچ نیچ پاور...شدم بلند و زدم محک دوم بار یبرا را خودم شانس

 ...برداشتم قدم در

 ...کردم پنهان یتفاوت یب نقاب پشت را کمرم درد

 ...دیکوب یم ام نهیس در وقفه یب و شمار یب قلبم ضربان

 ...نباشد قفل در کردم یم خدا خدا

 ...دمیکش نییپا را در ی رهیدستگ و بردم شیپ را لرزانم ی زده خی و سرد دست

 ...کیتار و تنگ جهنم نیا از فرار یبرا کرد جزم را عزمم در بودن باز

 ..رفتم ها پله سمت باشد ادمی ها نیدورب وجود از یا ذره نکهیا بدون

 ...کردم یط نییپا سمت به دعا و لرزش با را ها پله

 رشتیب را ترسم نبود، وحشت ی خانه به شباهت یب که خانه دنبو کور و سوت

 ...داد یم جوالن چشمانم یجلو را خوابم و کرد یم

 نآ که سیسرو سمت به رفته نییپا را آخر ی پله دو دهیترس ییها قدم یصدا با

 ...دمیدو بودم، دهید روز

 ...دز یم رونیب دهانم از داشت قلبم...بستم را در و سیسرو داخل دمیپر

 یاه چشم با ریام قامت دنید از که شوم میقا ها ییشو دست از یکی در تا برگشتم

 ...رفت ادمی دنیکش نفس هوا، در معلق و سیخ یها دست و آمده در حدقه از



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 دور ریام دست هیثان کی عرض در طور، چه دانم ینم رهیدستگ رفتن نییپا با

 را در و دیکش اول ییشو دست داخل را من حرکت کی با و شد حلقه کمرم

 ...بست

 

 وچکک ییدستشو به برسد چه شکست یم را خانه کل سکوت میها زدن نفس نفس

 ...بسته در و

 ...گرفت را دهانم یجلو ریام دست کف

 ...دگرگون حالم تنش یگرما با و شد چندشم دستش کف ی یسیخ با

 قفل نگاهم و باشد اش صورت با مماس صورتم شد باعث کوچک ییدستشو

 ...نگاهش

 من از گردن و سر کی ریام... بودم گرفتن باال گردن ونیمد را بودن مماس نیا

 ...بود بلندتر

 از شیب یکینزد از و ریام وجود از زور به را فکرم رونیب فرد ی مکالمه با

 رشتیب و دمیشن ینم کاش یا اما...سپردم دوم نفر یها حرف به گرفته اش اندازه

 ...شدم ینم ذوب آن از

 

 ...شیباز هم ای بود زنش ای خطش پشت مخاطب

... شده تنگ کردنت بغل یبرا دلم قدر چه که آخ... یبود شمیپ االن کاش یا  

 ... یبود شمیپ االن یوا

 

 و ردک داغ شرم از میها گونه...شد یکی قلبم بلند ضربان با و ریام قلب ضربان

 فرو ام قهی یتو شتریب و شتریب را سرم.. کردم احساس هم خودم را اش یقرمز

 ...کردم

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ..؟!کرد یمخف دستانش هم دید از مرا چرا دانم ینم

 ...شدم آب رونیب فرد یها حرف با

 

 ....س اون یوا... گرمیج بخورم و لبات  

 

 یب یها حرف دنیشن راه اما کرد ام شوکه میها گوش یرو ریام یها دست کف

 ...گرفت را اش شرمانه

 ...دیکش اش نهیس سمت را سرم کم کم

 ...ناب و خاص یبو کی...کرد مدهوشم اش ادکلن یبو

 به یلرز اش دوباره استشمام... را اش کننده مدهوش یبو دمیبلع... شدم اراده یب

 ...اندخت دلم

 فکرم تمام و ستادیا میبرا مکان و زمان

 ...دیپر بودم افتاده ریگ که یتیموقع و رونیب از

 ...بود گنگ میراب گاهشیجا که یآغوش در شدم هل

 ...بود ختهیر بهم بدنم ستمیس مغزم تمام حسم

 نیا اب چرا کرد ینم تنگ را نفسم چرا اما نداشت، یتیامن میبرا که یپهن ی نهیس

 ...زنم ینم پسش نفرت همه

 بهبود به میتصم زود چه پس است کرده یزخم و مجروح را قلبم که اوست اما

 ...مرده صاحب نیا دارد افتنی

 نیا اب چرا کرد ینم تنگ را نفسم چرا اما نداشت، یتیامن میبرا که یپهن ی نهیس

 ...زنم ینم پسش نفرت همه

 بهبود به میتصم زود چه پس است کرده یزخم و مجروح را قلبم که اوست اما

 ...مرده صاحب نیا دارد افتنی



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...بودنم اراده یب و ضعف از ردیگ یم شرمم

 ...میایب رونیب دستانش و هنیس حصار از تا خورم یم تکان

 ...کند یم بیترغ را عقلم قلبم، کردن یسرکش

 ...کند یم طلب را آغوش نیا در ماندن به یدیشد لیم قلبم

 ...ناقصم عقل از شک یب است، آورده دست به کجا از را جرأت همه نیا اما

 خون یشور...فشردم محکم میها دنان ریز و دمیکش دندان ریز را لپم داخل از

 ...آورد خودم به مرا اما کرد خراب را حالم

 را دستم منتظره ریغ و گرفت فاصله ازم دهم، نشان خودم از یالعمل عکس تا

 ...کرد ریاس دستش داخل

 باال اتاق تا مرا باشد داشته اطراف از یترس ای و بردارد قدم واشی آنکه یب

 ...کشاند

 ...شدم اش منتظره ریغ حرکت مسخ اتاق وسط

 : گفت اندوه از مملو ینگاه با و گرفت قاب دست دو هر با را صورتم

 االن.. .باش داشته صبر... رینگ میتصم عجوالنه یپرست یم که یکس هر به تور  

 ...شهیم تموم جونت متیق به فرار

 

 و یمشک یها چشم به بودم زده زل حرف یب جو انتقام یعقل و ییهوا یدل با

 ...لرزانش

 نهفته اش نقاب هزاران پشت در هم یواقع ی چهره کی نا  یقی چهره هزار مرد نیا

 پرتاب یا گوشه به شیها تکه که است داغون سخت پازل کی میبرا اما... دارد

 ...نبودم دنشانیچ به قادر و اند شده

 و بود ناخوانده یا نامه نگاهش گرفت گروگان به را من که یروز همان از

 ..ها ناشناخته از ییایدن رفتارش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 مرد نیا اما و شد یم حل یراحت به مرد نیا کنار در نشده حل یمعما هاصد

 ...ماند یم نشده حل بود ساخته گمراه مرا حسم بار نیاول یبرا که یمن یبرا

 هست، غرورش پر دختر به دشیام که یپدر جواب در دارم چه بکنم، فرار

 ...اندازد یم جانم به درد گذشته، شب قتیحق یآور ادی...بدهم

 یم میها چشم به دنیبار ی اجازه و کرده سوراخ را جگرم خنجر درد چون یردد

 ... دهد

 یخال که بردم یم سر به افکارم جدال و جنگ ،در بودنم تنها و جا همه از فارغ

 ...برگرداند حال زمان به مرا اتاق بودن

 یب و رخوت احساس نداشتم، یمساعد حال...افتادم تخت یرو رفته عقب عقب

 ...کردم یم یحال

 مانتو یرو از به گشوده میزانوها دور از را دستانم قفل ام معده بیعج سوزش با

 ...زدم چنگ ام معده به

 شده خشک داخلش که یونان یتخیپا یرو با درد یرو از خورده نیچ یصورت با

 ...انداختم بود

 ...کردم تیهدا یتختیپا سمت به کشان کشان تخت یرو را خودم

 ...نبود خوردن قابل بود، مانده روزید از که بابشک جوجه و برنج

 همدر شتریب صورتم دادنش خرت یصدا و ادیز یخشک از گرفتم را نان ی گوشه

 ...شد

 .دارد ازین زور به دنشیبر یبرا هم دست یوقت بجوم، چگونه را نیا

 تعلل دهانم در نان گذاشتن و دستم کردن بلند یبرا ام، معده ی دوباره درد اما

 ...ردنک

 یم باعث و داشت یبرم خراش میها لثه... اش دمیجو زور به و درهم یابروها با

 ...بشوم ام هیگر مانع تا تا ببندم چشم و بگذارم میها لب یرو دست شد

 ...دیرس ام مانده وا ی معده به میگلو دادن جر با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 هب داشت شرف حمام آب...دمیکش سر برداشته را وانیل ی مهین نصفه آب عجله با

 ...خورد بهم ام روده و دل اش یگرم از... وانیل آب

 یبرا ما نقشه و تمیموقع که اش بکوبم شهیش یرو تا کردم بلند را دستم حرص با

 شده دیکل یها دندان با کرد منع تمیعصبان کردن یخال از را من و افتاد ادمی فرار

 ردخ دستم داخل نبود نشکن و کلفت اگر که فشردم یم دستم داخل یطور را وانیل

 ..شد یم

 ...ذاشتمڱ شیرو را سرم روانم تسلط یبرا زده حلقه میزانوها یرو را دستانم

 یم پا سر و شستم یم صورتم از را باخت و یدیام نا غبار و گرد نیا دیبا اما

 ...خودم دل یبرا العقل شدم

 داشت کم کم داشتم یبرنم ازشون چشم که شیها عقربه و ساعت تاک کیت

 ...کرد یم ام یعصب

 ...بودم فرار یبرا ام دوباره شانس امتحان و شب نصف منتظر

 ...برخاستم و شده یعاص بامداد سه به مانده قهیدق پنج 

 ...شدم یم کشته در دم یشکار یها سگ توسط اگر یحت... رفتم یم نباریا

 مناسب میها کفش فقط بستمش محکم و دادم چیپ گردنم دور دور کی را شالم

 ...آورم یم در میپا از راه مهین شدم یم مجبور اگر هم رو ها اون که نبود ندیدو

 یها گوشه و تخت ریز. ام کرده گور و گم کجا دانم ینم را خودم یها یکتون

 ...کنم شانیدایپ نتوانستم و گذراندم نظر از را اتاق

 ...نداشتم را گشتن ادیز فرصت

 ...دمیکش رونیب به یسرک کرده باز را در

 ...دمیفهم ینم را بود یریگ گروگان چطور نیا کردند، ینم قفل را در دایدج

 ...گذشتم کیتار مهین یرو راه از اطیاحت با

 بجل را توجهم داشت ها پله از را آمدن باال قصد که ییپا یصدا ها پله به دهینرس

 کرد
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 نفوذی

 ...رساند میپاها به را عیسر دستوررفرار مغزم

 شد، یم سخت بهش دنیرس بودم یزندان اش داخل من که یاتاق که ییآنجا از اما

 ...داخل دمیپر کرده باز را ام یکنار در نیاول

 ...نبودم میها نفس یصدا کنترل به قادر و زدم یم نفس نفس

 دهید دوباره وحشت و ترس از بلکه شدن، خسته و دنیدو ای حرکت فرط از نه

 ...شد یم خارج وجودم اعماق از مجازات، و شدن

 ...رفتم عقب عقب گذاشته میلبها یرو را مدست

 ...دعا از پر قلبم و بود در به چشمم

 ...ایخدا

 یم شک یب...خواندم را ام فاتحه و دمید میها چشم یجلو را مرگ بار نیا

 ...کشتنم

 ...افتاد رعشه به بدنم باشد خودم دست آنکه یب

 ...آورد بند را نفسم آمد جلوتر و جلو که یسر

 ...دمیفهم یم خورد یم چپم ی گونه به که یگرم یها فسن از را نیا

 ...شوم مسلط ام خود به تا فشردم هم یرو پلک

 با میها مژه که یطور به کرد باز ممکن حد تا را میها پلک اش زمزمه اما

 ...گشت یکی میابروها

 

 ....باش آروم نترس  

 

 یگرما هم باز... سشنح یها دست هم باز.... میآبرو قاتل هم باز... ریام هم باز

 ...اش داغ یها نفس و اش تن
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 ماریا

 

 نفوذی

 ...دمید آتشش انیم و جهنم قعر در را خودم بار نیا

 ...کرد یم خاکستر جسمم از قبل را روحم که یآتش

 ...ودمب بغلش در کامال نشسته من که بود گرفته قرار پهلو به سرم پشت یطور به

 ...شدم وارآ سرش یرو جن مثل من و بود دهیخواب که ندارم شک

 ...بردم اش بودن انیعر به یپ اش لخت یبازو و شانه سر دنید از

 ...کردم احساس وضوح به را انگشتانم یسرد... شد منقبض بدنم کل

 از من و کند تنش از حرکت کی با چشمانم یجلو را راهنشیپ یوقت قبل شب

 ...شد یتداع میبرا زدم، غیج و بستم چشم انشیعر بدن دنید ترس

 ...خورد هم به میها دندان اش قدرتمند و بزرگ دستِ  ریز

 تر رفتهگ میگلو در را نفسم راه و کندتر را قلبم ضربان ام اندازه از شیب فشار افت

 ...کرد

 : گفت که داشت را تازه یا حقه قصد ای آمد رحم به دلش تمیوضع از دانم ینم

 ...نترس... ندارم تیکار  

 

 خواد یم حتما سوخته حالت به دلش...کرد ریتعب بخو تین با میبرا را حرفش دلم

 ...قبل ی دفعه مثل کنه کمکت

 نجهشک منتظر پس... بود داده تذکر بهت شب سر اون یخوند کور:زد بینه عقلبم

 ...باش دوباره ی

 ...شد چندشم خودم یچارگیب و ییپا و دست یب از

 ...بشوم سیپل خواستم یم مثال

 ...شود یم شل دهانم یرو اش دست

 ...بزنم کنارش تا دهم یم یتکان خودم به
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 ماریا

 

 نفوذی

 آغوشش تنگ کامال و کشد یم جلو را خودش شتریب هیثان و صدم کی در اما

 ...دارد یم نگهم

 

 ...گرده یبرم ات خانواده دست به ات کهیت کهیت یبر رونیب نجایا از  

 

 دهانم یخشک ازز اما شود یم نییپا باال دهانم آب دادن قورت یبرا میگلو بکیس

 ...چسبد یم حلقم ته به زبانم

 ...ردیگ ینم دهیناد را ترسم

 

 دم... کنن یم خونه وارد را یکس دارن شبانه... برسه بهت یبیآس زارم ینم  

 ...کشنت یم جا در یشد متوجه کنن حس و یبش پرشون

 

 و باز مهین در به چشم ی گوشه با شود یم پرت آغوشش و ریام از حواسم کل

 ...شود یم دهیکش در پشت یها اتفاق

 رد یسع یپنهان و شبانه چرا پس... شد دایپ اش کله و سر یاصل آدم بالخره پس

 بخت من عاقبت... است باند نیا سیرأ شک یب... دارد را خانه نیا به شدن وارد

... آوردند من سر ییبال نیچن هاشون کتریکوچ... شد خواهد چه برگشته

 ...اوردیب رمس ییبال چه خواهد یم بزرگشون

 ام گونه یرو ریام داغ یها لب دفعه کی بودم، ریدرگ اتاق رونیب و خودم با

 ...دیچسب

 ار استخوانم و مغز تا و گرفت قلبم از و شد وصل بدنم به یولت هزار برق انگار

 ...خشکاند

 ...کنم باور توانستمینم... بود تصورم از دور اش کار نیا
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 نفوذی

 صدق ،یطیشرا نیچن و موقع نیا در که است تهپنداش النفس فیضع مرا قدر نیا

 ...ام کرده ثابت اراده یب و لیعل را خودم قدر نیا... دارد را استفاده سوء

 ...دمیکوب اش نهیس تخت محکم ارنج با بودم، انفجار حال در خشم از

 ولو تخت یرو رفته وا و شل ناجنس که بود رفته فرو حال و حس تو یاونقدر

 ...شد

 ...کشاند خودش با هم مرا گردنم دور شده حلقه یازوب خاطر به

 ...افتادم یم بغلش تو یور کی کامال

 ...دیچرخ پهلو به و شد جا به جا

 ...شد آوار سرم یرو اتاق کل کردم احساس

 ...نداشتم هم را زدن غیج جرأت کرد، ینم میرها

 مچشمان ترسان مردمک زوم نگاهش و صورتم یسانت چند در درست اش صورت

 ...داشت قرار

 ...کند یم یحرکت نه و کشد یم میرها نه

 ...ام شده یوشتناک کابوس دچار بالشک

 نگگ و خسته چشمان مسافر اشک یها قطره. کند یم نفوذ چشمانم به قلبم انیطغ

 ...شود یم لرزانم و

 ...کند ینم میرها و نشسته میگلو خیب تنگ کابوس نیا چرا

 ...شوم ینم داریب چرا

 ...کنم یم بسته و باز ییهوا یبرا را دهانم

 ...اند شده منقبض ییهوا یب از میها هیر

 ...نشدم بود، راهش سد ریام که ییهوا دنیبلع به قادر

 ...شد نگران نگاهش رنگ...دیفهم را خرابم حال انگار



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نشاند شیرو روبه هم مرا و نشست حرکت کی با

 ...داد تکانم و گرفت را میبازوها

 

 ....دالرام... دالرام... کنم یم خواهش... کشب نفس  

 نیا کردن ریتعب دانم ینم اضطراب، و نفس یتنگ بشو، بل و عذاب نیا انیم

 دچاراش من که هست یا غهیص چه گرید نگران، و خاص یصدا لحن نیا نگاه،

 ...ام شده

 ...شود یم خارج ام نهیس از یقیعم نفس و شود یم باز میگلو راه

 ..لرزاند یم را دلم اش دهنده بیفر و خاص یصدا هم باز

 

 ..لرزاند یم را دلم اش دهنده بیفر و خاص یصدا هم باز

 ...؟!یخوب... دالرام  

 

 ... داشتم را بودن چیه و یدوگانگ احساس... نبودم خوب اصال... نبودم خوب

 از دمید یتار تا بندم یم چشم...بود آورده در را لجم ناآرامم دل عذاب همه نیا با

 ...برود نیب

 ...بود شده نفهم زبان ام مالحظه یب دل نیا عجب

 فاصله هم از را میها پلک یوقت کنم یم آرزو دل ته از کنم، یم مکث یا لحظه

 ...شب دو نیا فقط ای... باشد کابوس ها بتیمص نیا ی همه دهم یم

 میرو بهرو تیواقع دنید از وجودم تمام بلکه نگاهم تنها نه میگشا یم چشم یوقت

 ...شود یم آشفته

 ...خورد یم نیچ میها چشم ی گوشه یکم تخت کنار آباژور نور از
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 نفوذی

 و قهی از.بود ستادهیا میرو روبه یکاغذ با دهیپوش یشمی هفت قهی بلوز ریام

 انیم کاغد نیا اما...است دهیپوش عجله با و یسرسر بود معلوم کج شیها سرشانه

 ...بود یزیچ چه انگشتانش

 ...زد زانو تخت یرو روبه دید را کاغذ سمت به صورتش از را بمتعج یوقت

 یم و چرخد یم سرم دور ایدن آورد یم زبان به که ییها حرف از کنان پچ پچ

 ...چرخد

 تر تنگ و تنگ نفسم لحظه به لحظه...کنم یم دقت کاغذ یها نوشته یرو یکم

 ...شود یم

 نیچن... محاله ریغ... ارهند امکان اصال... هست ممکن ریغ... کنم ینم باور

 ... محضه دروغ... دورغه... ستین ممکن یزیچ

 ...بود هضم قابل ریغ گرید نیا اما شد، له کم، زمان مدت نیا در غرورم تمام

 یم حال از و شود یم تارتر و تار دمید... نمیب یم چشمانم یجلو را مرگ

 .....روم

 

 

 یعل ریام

 

 یم عقد سند با شیرو روبه مرا و کند یم ازب را شیدلربا و بایز یها چشم یوقت

 ...شود یم دیسف یمهتاب مثل رنگش ندیب

 ...دیآ یم در گردش به دستم مدرک و صورت انیم شده زیر اش معصوم نگاه

 ....زنم یم زانو شیرو روبه اش خاطر آرامش یبرا وقت فوت بدون

 مدل و من یبرا اام و بود بالاجبار که یقتیحق گفتن یبرا کنم یم باز را دهانم

 ...ندیخوشا
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 اما... شنود یم ها نوشته به شده دوخته و لرزان یها چشم با را ام کلمه به کلمه

 یکس انگار... شود یم کبودتر و کبود اش دهیپر رنگ صورت... یا شنونده چه

 ...کند ین نرم پنجه دسته مرگ با دارد و گرفته را شیگلو

 ...کنم یم رها تخت یرو را عقد سند و زمیخ یبرم هراسان

 ...کند ینم یحرکت چیه و مانده رهیخ رو روبه به شیها چشم

 ...رود یم حال از تخت یرو آب، آوردن یبرا گردم یبرم تا

 ...کوبم یم سرم فرق دست دو با

 در شبتید کار هنوز... بود سند دادن نشون موقع االن یعل ریام سرت به خاک  

 ...یبد اش دق یخواست یم دهینخشک دلش

 

 زند یم... گذارم یم اش نبض یرو را ام سبابه انگشت و رمیگ یم را اش دست

 ...یکند به اما

 اش بدن ماندنش گشنه و روز چند نیا یعصب یها تنش... افتاده فشارش مطمعنم

 ...است کرده فیضع را

 ...روم یم آب تنگ و زیم سمت

 ...اندازم یم وانیل داخل قند یمشت کرده یخال وانیل داخل را آب نصفه تا

 ...بزنم هم را قند یخور وهیم کارد با شوم یم مجبور و ابمی ینم یقاشق

 دبلن یکم اطیاحت با و برم یم دالرام سر ریز دست آهسته و نمینش یم تخت لب

 ...کنم یم اش

 ...کنم یم بلند را وانیل و گذارم یم لبش یرو را وانیل

 ...شود یم ریازسر گردنش سمت به لبانش ی گوشه از آب اما

 ...کوبم یم یتخیپا یرو را وانیل و شوم یم منصرف قند آب دادن از
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 ماریا
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 به ازین و هست یعصب شوک...ندارد قند آب به یازین چیه دالرام رفتن هوش از

 خودم دیبا و هست ممکن ریغ دکتر به یدسترس طیشرا نیا امادر... دارد دکتر

 ...بکنم یکار

 را سرش شتریب...رمیگ یم را گردنش و چانه ریز یرو آب اش شال ی گوشه با

 دبن...ستین حکمت یب دالرام به برخوردم و تمیمأمور نیا...کشم یم آغوشم یتو

 ...کند یم طلبش شیب از شیب وجودم بند

 ... تپد یم شیبرا شیب از شیب قلبم

 مهمان را نیآگ زهر یلبخند شیآبرو از دفاع یبرا زدنش پا و دست شبید ادی

 ...کند یم لبانم

 ...یگرفت پس ریحق من از که بود یامتحان چه گهید نیا شکر، رو کرمت

 چشمم ی گوشه از و شود یم یاشک یگرم شد متحمل دالرام که یرنج یآور ادی

 ...چکد یم

 ...ختمیر اشک تمیمأمور نیا در بار نیدوم یبرا

 و شد چنگ محکمش یلگدها و جون کم یها دست نشیبلور و دیسف بدن آور ادی

 دست ازش نتوانستم اما و زد آتش را جگرم التماسش و هق هق.سوزاند را دلم

 ... بکشم

 ...دمیکش آه من و بست چشم ایح و شرم از

 ... دادم باد به را شیآروزها...کردم نابودش اما ختمیر اشک شیپا به پا

 ... دادم جان من و رفت هوش از دیشد ضعف از

 دارم عمر تا رو ییکذا روز اون وقت چیه.. .ببخشم را خودم توانم ینم وقت چیه

 ...کرد نخواهم فراموش

 ... شدم دواریام... گرفت رنگ میایدن افتمشی فرار یبرا تالش یوقت

 ...بود اش دوباره لمس یبرا بهانه نیبهتر کردنش میقا

 ... کشاندمش ییشو دست سمت و دادم گوش قلبم یندا به نیهم یبرا



 

 

 نفوذی
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 نفوذی

 خواستم اما نکند، ریگ هم درز یال مو و ببرم تاقشا به یراحت به توانستم یم

 ...بکشم آغوشم به قلبم درد نیتسک یبرا

 ...شد ریز به سر و انداخت گل شیها گونه بهرام آور شرم ی ها حرف دنیشن با

 

 

 

 گره میابروها بهرام یها حرف از... آمده شیپ تیوضع از بودم خوشحال

 یب یها حرف بود شده میزندگ ی همه که دالرام خواست ینم دلم... خورد

 شیها گوش یرو را دستم دو هر کف...بشنود را یگرید مرد ی شرمانه

 ...فشردم

 

 شوکه بود، کرده هنگ چرا دانم ینم خورد ینم تکان دالرام اما و رفت بهرام

 ...زدم حلقه دورش را دستانم و شد ندیخوشا میبرا بودنش

 دوست اما...برد یم باال را قلبم انضرب و بود ام نهیس به دهیچسب کامال سرش

 و آرام یها نفس از ببرم لذت و دارم نگهش حال همه در و توانم یم تا داشتم

 ...اش دخترانه شرم

 

 ینم شیبرا یفرصت و رمیگ یم را دستش نگاهش ترسِ  از و کند یم تقال یکم

 ...برمش یم باال و دهم

 

 ... فردا تا اقلال و زند ینم سرش به فرار قصد گرید کنم یم فکر

 ...گردم یم بر بزنم قفل شیبرا را در نکهیا بدون

 بهرام... رفتند فرودگاه به یاصل ی مهره آوردن و مقدم، ریخ یبرا نگار و صدرا

 ...محموله قرار محل یبرا اش دسته و دار و
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 نفوذی

 ...برندارم چشم ازش ینحو چیه به و باشم دخترش کنار داده دستور سرهنگ

 عشق و دالرام ماندن امان در فقط ام یقلب آرزود چون ردمک امر اطاعت منم

 ...بود میزندگ

 

 و بگذارد خانه نیا یتو پا خواست یم یاصل سیرئ یدیام چه به عجبم در اما

 ....کند برگزار را خانه نیا در تشیموفق یبرا یبزرگ جشن

 

 از را راهنمیپ... داد دست بهم یخفگ یگرم احساس هم بر و هم در یها فکر با

 ی ندهیآ و تیمأمور بعد ذکرم و فکر تمام...شدم ولو تخت یرو و کندم تنم

 دنیشن یبرا یالعمل عکس چه دالرام که یا ندهیآ... برد یم سر به نامعلومم

 ...بخشد؟ یم مرا و دهد یم نشان تیواقع

 ...کند؟ باورم و بدهد دلم به دل تواند یم ایآ 

 ... ؟کند صاف من با را دلش تواند یم ایآ 

 ...شود؟ عاشقم و ببخشد تواند یم

 ...شد پراکنده یکس یناگهان شدن وارد با مغزم یها نهیگز تمام

 ...نمیبب اتاق ظلمات یکیتار در را اتاقم به شده وارد فرد تا شدم زیخ مین

 ...شناختم را دالرام یراحت به و بود کرده عادت یکیتار به میها چشم

 با همبد یحرکت خودم به تا...شد یم کینزد تختم به زنان نفس و عقب عقب داشت

 ... دادند بهم را ایدن انگار...افتاد تخت یرو پشت

  ـ..دمشیبوس یارادگ یب و یخوشحال سر از بودم خوشحال

 ...کرد اعالم را مقاومتش و خشم آرنج پشت با زود اما و کرد هنگ یا لحظه

 دوست و طونیش یها بچه دختر مثل.... بزنم قهقهه دل ته از خواست یم دلم

 ...کند حفظ را اش تعادل نتوانست یداشتن
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 اش یآب یها چشم... شدم شیبایز و دیسف صورت رخ به رخ و دمیچرخ پهلو به

 به و ببوسمش توانم یم تا خواست یم دلم.... زد یم برق شفاف و زالل آب مثل

 ...بچسبانمش قلبم

 

 ینم دلم... داشت باز فکرم از مرا چشمانش ی گوشه دیمروار یها قطره اما

 ...برنجد من از شتریب نیا از خواست

 مجبور را دالرام و زمیخ یبرم.. شود یم بسته و باز یتنفس کم یبرا که دهانش

 ...کنم یم نشستن به

 ینحو هر به خواهم یم... کنم یم شیصدا.... نمیتر زیعز رنجش از برمیم رنج

 شیب خواهم ینم... کنم یم گم را میپا و دست... ستمین بلد.... کند آرامش احساس

 ...زمیانگ بر خودم به نسبت را اش نفرت شیب از

 

 قطره...لرزد یم میصدا بغض به اعتنا یب و بندد یم چشم اما کنم، یم شیصدا

 راه و کند را نفسم... آورد یم درد به را قلبم چشمانش ی گوشه از دیمروار یها

 ...بندد یم را میگلو

 ... دهم یم حق بهش

 

 زنم یم لب...زند یم دو دو  نگاهم و نامه عقد یرو از  یناباور با شیها چشم

 ...اشتباهم کار ی تبرئه و کردن حیتوج یبرا

 

 ...فتهیب برات یاتفاق زارم ینم... عقدمون سند نمیا... یمن محرم تو... دالرام  

 ...مراقبتم
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 نودش احتمال...کنم گو ازب هم را تمیشخص شتر،یب نیا از کند ینم جابیا تیموقع

 ...شدن خفه به کند یم مجبورم خانه نیا یجا یجا در ها

 

 یها زدن صدا با زمان هم شیها پلک... شود یم تر کبود و کبود اش دهیپر رنگ

 ...شدن بسته یبرا روند یم من وحشت پر

 

 ....بتیمص پشت بتیمص

 ...خود یجا به شیها دلهره تمام و تیمأمور

 ......خود یجا دالرام و

 

 

 قطره. لرزد یم میصدا بغض به اعتنا یب و بندد یم چشم اما کنم، یم شیصدا

 راه و کند را نفسم آورد یم درد به را قلبم چشمانش ی گوشه از دیمروار یها

  یم را میگلو

 ...بندد

 ... دهم یم حق بهش

 ...زند یم دو دو  نگاهم و نامه عقد یرو از  یناباور با شیها چشم

 ...اشتباهم کار ی تبرئه و کردن حیتوج یبرا زنم یم لب

 

 ...فتهیب برات یاتفاق زارم ینم... عقدمون سند نمیا... یمن محرم تو... دالرام  

 ...مراقبتم

 



 

 

 نفوذی
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 نفوذی

 نودش احتمال...کنم گو باز هم را تمیشخص شتر،یب نیا از کند ینم جابیا تیموقع

 ...شدن خفه به کند یم مجبورم خانه نیا یجا یجا در ها

 زدن صدا با زمان هم شی ها پلک... شود یم تر کبود و کبود اش دهیپر رنگش

 ...شدن بسته یبرا روند یم من وحشت پر یها

 یجا دالرام و خود یجا به شیها دلهره تمام و تیمأمور....بتیمص پشت بتیمص

 ...خود

 ...نزنم دم و دم و باشم نظارگر را رفتنش دست از و نمیبنش توانم ینم

 ...دهم یم شیفرار شده که ینحو هر به امشب

 به عشقش و دالرام را تمرکزم تمام اما...است دالرام احوال از بدتر خودم حال

 دارم دیام دهم یم ماساژ را فشیظع یها شانه سر... درآورده خودش تصرف

 ...کند باز چشم و شود سرپا یمشکل چیه بدون

 ها بچه زحمات تمام گذارد یم انهخ نیا به قدم سال چند بعد یاصل ی مهره امروز

 یم رقم خانه نیا در گرید ساعت هشت و چهل تا دالرام، و من سرنوشت

 ... خورد

 یهمراه از کردنم منع ماندنم، اتاق در و من یبرا صدرا یها دنیکش نشان و خط

 ...شد تمام دالرام منفعت به و من نفع به اش،

 ...مدآ یم دالرام سر ییبال چه نبودم جا نیا اگر

 ...دیلرز شیها پلک کم کم

 سرکوبش مغزم اما داد، یم سر یقرار یب یسودا اش دنیکش آغوش به یبرا قلبم

 ...اش یروح تیوضع نشدن بدتر یبرا کرد یم

 ...بود کرده محو خود در نفرت و خشم یقرمز را شیبایز چشمان یآب

 یآه و کرد پاره را دلم بند که یترس انداخت، دلم به یبیعج ترس نگاه نیا تضاد

 ...نهاد ام نهیس در قیعم
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 نفوذی

 ینم ار انتقام حس نیا کنم تحمل توانستم ینم را نفرت نیا خواستم ینم را نیا من

 ... کنم حل وجودم در توانستم

 کینزد در به بجنبم خودم به تا...برداشت زیخ میپا یرو از حراس و غضب با

 ...شد

 و شد خشک شیپاها دالرام نم دنیرس قبل و برخاست در یصدا برسم بهش تا

 ...برگشت بودم دهیرس سرش پشت به که من سمت به زده وحشت و ترسان

 ...شد یم دهیکش نییپا سمت که افتاد رهیدستگ یرو به چشمم

 ...گذاشتم اش نهیس یرو دست و دادم هل در پشت را دالرام حرکت کی با

 ...کند حبس را نفسش یحت که بود عاقل یقدر آن

 ...شد گشوده من ی جازها بدون در

 ...شد انینما در درگاه تو بودمش دهیند امروز به تا اصال که جوان یپسر

 ...بست رخت ام کرده گره یابروها دنید با داشت لب یرو که یلبخند

 

 ..؟!بودم نداده ورود ی اجازه بهت هنوز که من  

 

 ژگوند ردوا تازه ی بچه نیا مقابل در گرید که بود داغون یقدر به اعصابم

 ...نکنم شهیپ یصبور

 ...بود صدرا ی دسته و دار هیبق از تر عاقل کنم فکر

 ...دنبالت امیب گفت صدرا... جناب خوام یم عذر  

 

 چیه بدون صدرا نام آوردن زبان بر با اما بود ریتحق از پر اش لحن اثرات درسته

 ....کرد ام شوکه یشوندیپ و پسوند
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 ماریا

 

 نفوذی

 

 تیهدا قرارم یب قلب به میمستق چپم، دست کف یاه رگ را، دالرام قلب ضربان

 ....دیایب در یبیعج کوبش به بدنم و گردنم یها رگ تمام شد یم باعث و کرد یم

🔵🔵🔵🔵 

 

 یا لحظه یبرا...گرفتم دهیناد دالرام،  لمسِ  جانیه فرط از را مقابلم فرد شخندین

 محصور دستم ریز عشقم وجود همچنان و ستدیا به زمان کاش یا کردم آرزو

 ...بماند

 میبرا حال و حس نیا تا شوم متحمل را ایدن یها افهیق نیتر نحس خواست یم دلم 

 ...باشد یابد

 ...بازداشت یا لحظه چند بهشت نیا از مرا میرو روبه فرد ی نکره یصدا اما

 

 ...برم من پس  

 

 ...کند گم دیبا را گورش که فهماندم بچرخانم دهانم در زبان که نیا بدون

 ...بود بسته چشم وارید به دهیچسب دالرام...بستم را در یمعطل بدون

 عقب را دستم خواست ینم دلمم بودم نکرده رها اش نهیس یرو از را دستم هنوز

 نگذاشت پا و رفتن جلو به مجبور مرا دختر نیا وجود در یبیعج کشش...بکشم

 ...کرد یم قرارم و قول یرو

 

 ...خورد گره میتمنا پر و کینزد گاهن در نگاهش و کرد باز چشم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ییایدر چشمان ین ین در شدن غرق...یافتنین دست و ناب ن،یریش و ملس حس

 ستهخ تن و تر گرم را دستم کف و گرفت یم اوج رفته رفته که قلب تپش... اش

 ...کرد یم آتش ی کوره از تر گداخته و تر داغ را ام

 ...نبودم ینیشن عقب به قادر و بودم شده نگاهش ی فتهیش

 رقرا قول به بندیپا و عمل وقت نبود، دل لغزشِ  وقت مکان نیا در و لحظه نیا اما

 ..بود

 ..رساندم اتمام به یسانت چند ی فاصله نیا رساندن انیپا به یبرا را توانم تمام

 :گفتم ممکن لحن نیتر آهسته با گوشش ریز

 ...بدم تیفرار بده فرصت بهم فردا پس تا  

 

 پمچ دست و دمیکش عقب عیسر...فشردم هم یرو را میها چشم محکم و مبست پلک

 ...کردم مشت را

 ...کرد یم کز کز ام سرشانه تا انگشتانم سر از دستم، کف جز به

 احساس...بستم را در و زدم رونیب اتاق از...نداشتم را ستادنیا تحمل و تاب

 ...کند ینم فرار گرید گفت یم بهم درونم

 ...کردم حرکت ها پله سمت و گرفتم خاطرم تسلط یبرا قیعم نفس چند

 باسمل تا دمیکش را میها نیآست سر کرده میتنظ میها سرشانه از را راهنمیپ ی قهی

 ...شود صاف

 ...کرد جلب را توجهم یزن یصدا دهینرس پله نیآخر

 ...ینشد عرضه یب بابات مثل که خوشحالم صدرا  

 

 ...مکرد بلند صدا سمت شتاب با را سرم
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 ماریا

 

 نفوذی

 ش،یها شانه سر یرو تا روشن ومش رنگ یموها با انسالیم بایتقر یزن دنید از

 ...شدم شوکه

 ...نهیا معروف سیرئ پس

 تصحب صدرا با و بود انداخته پا یرو پا شلوار، بلوز... صدراست هیشب قدر چه

 ...کرد یم

 راه و استرس دچار که یکسان مثل اش ینییپا لب یرو دست نییپا سر صدرا

 ...بود هستند، یرارف

 همان نگاه بلکه من، نگاه تنها نه وارد تازه پسر همان و نگار بلند یها خنده با

  اصل در ای خانم،

 ...گشت معطوف آنها سمت س،یرئ

 چشم رفتند یم اطیح سمت که نگار جلف ی افهیق و پیت از چشم زود یلیخ

 اب افروخته بر یتصور با صدرا سمت و رساندم اتمام به را آخر ی پله گرفتم،

 ...برداشتم قدم کرده گره یابروها

 ...ختیبرانگ را تعجبم صدرا چشمان یسرخ

 زن...کردم پنهان را ام یدودل و تعجب ام یتفاوت یب نقاب پشت شیهم مثل

 ی نفره تک مبل یرو از باشد، صدرا ی خاله ای عمه، کنم فکر که انسالیم

 ...برخاست یسلطنت

 ...گل ریام قاآ دارید مشتاق به به  

 

 ینم پا ریز را اعتقاداتم باشد هم یچ هر نکردم، اش شده دراز دست به ییاعتنا

 ...گذارم

 ...نشستم مبل یرو کنارش و کردم حرکت صدرا کنار غرور با

 مک زن نیا یبرا بودن هرزه لقب رساند، باورم نیا به کلماتش انیب طرز و قهقه

 ...است



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...یهست یگریج عجب بودنت جرأت با بر عالوه....اومد خوشم نه  

 

 ...رفت صدرا سمت نگاهم یچشم ریز

 یم شمرده دانه دانه دستش یها استخوان که داد یم فشار چنان را مبل دسته

 از یکم دست هم خودش چون...نگشت ندیناخوشا میبرا صدرا احوال اما...شدند

 ...آمد یم حساب به فهیطا کی از نداشت آنها

 ...چرخاندم چشم اطراف به لکسیر و تمانداخ پا یرو پا

 

 کار راست... یبود کرده میقا کجا رو یگوندیژ یرفقا نیهمچ کیصدرا،  

 نمم یدخترا دارم حتم...رسوند اثبات به شبید کار، نیا تو رو شیخبرگ... خودمه

 ....دنیم جون واسش

 

 یم گوش کثافت زن نیا فیاراج به داشتم نفرت و خشم زور از منقبض فک با

 باز کرد یم ام خفه داشت میگلو راه در که ادیفر از مرا صدرا غرش که سپردم

 ...داشت

 

 میبرا اومدم راه باهات جا نیا تا.... یکن یباف الیخ ریام یبرا یندار حق  

 ...هیکاف

 

 : گفت صدرا به رو یخباثت پر لبخند با و انداخت پا یرو پا

 نیا از... بندازم رات و کنم رامت نستمتو من اما... یبود غد و قلق بد یبچگ از  

 ...امیبرب پست از تونم یم هم بعد به



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 قرمز صورت یرو را دستش دو هر و کرد رها رونیب صدا پر را نفسش صدرا

 ...دیکش اش شده

 ...بودم شنونده فقط ناآرام یدرون با صامت و ساکت

 به خوب من...است نشان نام یب زن نیا ییشناسا و رفتن کلنجار حال در مغزم

 ...شود یم رفتنم جلو شتریب چیپاپ یناگهان یها زهیر سنگ نیا اما واقفم، فمیوظا

 

 ..زارم یم گریج یرو دندون هنوز تو خاطر به  

 یب اما... بگذره شازده نیا کنار از یراحت به تونه ینم عفت اما...کنار به من

 ...نمشیبب اریب رو دخترسرهنگ پاشو...پاشو... الیخ

 و گفت یم سخن بودنش مفسد از داشت ایح و شرم یا ذره بدون و احتر چه

 ...کرد یم عوض را بحث

 اما...دهم یم جلوه اعتنا یب و مشغول یا وهیم و یدست شیپ برداشتن با را خودم

 ...نپرس و نگو که شود یم پا به دلم در ییغوغا درون از

 

 ...کند رخنه سرش بر دالرام کردن تیاذ قصد اگر

 ...شد پراکنده افکارم صدرا یاصد با

 

 ...شینیب یم صبح شبه، نصفه االن  

 ...یزن یم مخالف ساز همش که تو.... صدرا اه  

 

 ...برخاست مبل یرو از ضیغ با صدرا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...بخوابم برم من.... هست که ینیهم  

 

 ...شد خوبیم سوالش با که بود برنداشته یقدم چند

 ...خبر چه الدنگت یبابا از  

 

 فشار تحت قدر چه بود معلوم یخوب به حاالتش از زد، شیموها به یچنگ اصدر

 ...کند یم تحمل زور به اما و هست یروح

 : گفت یا دورگه یصدا و نشسته خون به یها چشم با و دیچرخ

 ...یپرس یم من از... شوهرته یناسالمت  

 

 ...زد خشکم دستم داخل وهیم و کارد

 سیرئ اما... گرده یبرم و نمرده بودم عئنمطم... صدراست مادر زن نیا پس

 ! ممکنه ریغ!! یاصل

 

 معطوف را فکرم و میایب در زیبرانگ شک حالت آن از شد باعث اش خنده یصدا

 ...کنم شانیحرفها و حرکات

 ... نداشت و من اقتیل اون که یکن هضم ینتونست هنوز  

 ...دمیرس باور نیا به یبکن رو فکرش که یاون از راحتتر یلیخ چرا  

 ...بود مشهود کامال هیکنا صدرا یها حرف ی کلمه به کلمه از

 ...شد کینزد صدرا به یقدم و شد بلند مادرش

 ... کنه رفتار من لیم باب نتوانست اما... کردم ازشین یب ایدن مال از من  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 :دیغر شده دیکل یها دندان با صدرا

 ...لیم باب کدوم... بشه باز دهنم نزار  

 

 ...زد یبشکن و دیچرخ خودش دور ورد کی

 ...یترسون یم یک از و یچ از و من  

 

 هنشست من که یمبل ی دسته رو اومد راست کی بکنم یحرکت و امیب خودم به تا

 ...زد حلقه گردنم دور دست و نشست بودم

 یم بهش خودم... نداره خجالت که نیا... یکش یم خجالت دوستت از  

 میراض نتونست... بود معتاد کی عرضه یب نیا یبابا من، شوهر...گم

 ...است نهیگز نیبهتر نیا یباب امسال یبرا زندان همون...کنه

 

 ...بودم شده خشک باشم گرفته برق انگار

 : گوشم کنار شد خم

 . .ترم تازه تازه، و بایز دختر صدتا از... کنم ارضات تونم یم دارم، یتند تب  

 

 گهید نیا ستاد،یا قلبم...شد دهیکش ام چانه سمت تا ام گونه یرو از که بلندش ناخن

 ...بود یک

 ...شد همراه یزیچ شکستن یصدا با آخرش حرف

 ...رسونمت یم اوج به  

 

 ...گرداند باز را نفسم و دیکوب ام کله پس یکس انگار



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...برخواستم شتاب با

 ...شد یم نیزم نقش االن بود نگرفته را مبل تاج هرزه صفت یب زن اگر

 نگاه صدرا ی شده سرخ صورت و حال وسط شده واژشگون یا شهیش زیم به

 ...کردم

 کردم، ینم درک را بودن فاحشه حد نیا تا... بود شده متوقف میبرا مکان و جا

 ودب ممکن ریغ... بدهد یخوابگ هم شنهادیپ پسرش سن هم به و خودش پسر یجلو

 ...طانیش ای بود وانهید ای زن نیا

 ...شد ختهیر صدرا درون آتش یرو و شد نیبنز اش خنده

 ...نشکنم را زن نیا گردن تا دادم یم جان داشتم نداشتم صدرا از یکم دست منم

 

 ...کثافت شو خفه  

 ی کارخانه ها، کیسرام یرو به خانه لیوسا تمام دنیکوب با صدرا بار هر مثل

 ...کرد افتتاح شهیش خرد

 اطیح سمت زور به. کردم بغلش پشت از و رفته سمتش...نبود یشدن آرام اما

 ...کشاندمش

 ...بود آورده دست به ییمأورا زور نداشت یا فاصله جنون و یوانگید مرز تا

 ... زدم یم نفس نفس داشتم...زد پسم محکم باغ وسط

 ...شد رانیو نیزم یرو و شد خم شیها زانو که ییجا تا زد ادیفر و دیکش اربده

 ...زد هق یبلند یصدا با و گرفت تانشدس حصار در نیزم یرو را سرش

 ..کرد جادیا قلبم یرو یقیعم سوزش...آورد درد به را دلم اش هیگر هق هق

 به نامزدش و خواهر و مادر خاطر به که یتعصب و غرور با... غرورش و مرد

 ...دهد یم هم کشتنش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ات زن نیا قدرت شک یب...امدین جلو صداها نیا و ها ادیفر نیا یبرا یکس یحت

 هب قادر و کردند یم امر اطاعت گونه نیا انشیاطراف و پسر یحت که بود ییآنجا

 ...نبودند هم آمدن جلو

 از خودش جنس هم چشمان یجلو شکستن بسا، چه...شود یخال دادم فرصت

 ... است بدتر هم مرگ

 و بودم آدم... نکشد عذاب گونه نیا تا شدم یم محو دگانشید از توانستم یم اگر

 ...شتمدا دل

 ...کردم یم احساس را قلبش گرفتن آتش وجود تمام با

 ...کردم یم درک را میرو روبه مرد دنیکش درد و بودم مرد

 مدوخت چشم صدرا ی دهیخم پشت به پا سر یساعت چند و گذشت قدر چه دانم ینم

 ...شد آرام بالخره که

 ...گذاشتم اش شانه یرو دست و زدم زانو کنارش

 رخطو مغزم به مرد کی شکستن مختص دادن یدلدار.. نداشتم گفتن یبرا یزیچ

 ...کرد ینم

 کلماتم ناکرده ییخدا دردش، مرهم یجا به تا شمارم یم نهیگز نیبهتر را سکوت

 ...نباشد اش خورده زخم قلب بر یشترین

 ...دارد یبرم قدم باغ پشت سمت زدیخ یبرم شکسته یکمر با

 ...شوم یم قدم هم سرش پشت حرف یب

 ...شوم کشینزد شتریب شود یم باعث وارش زمزمه یداص

 ... زنم یم ششیآت خودم... کشمش یم بالخره  

 

 ...بود نبرده یمادر و تیانسان از یبوئ که بود یمادر یبرا شیها نشان و خط



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 چشم و داد هیتک وارید به را سرش و نشست باغ ته وارید کنار مکتین یرو

 ...بست

 ...شدم رهیخ اش شده زرد و داغون رخ مین به 

 

 وفر شتریب زدن پا و دست هر با و یکن ریگ یباتالق تو اومده شیپ حاال تا  

 ...یبر

 

 ...یدیناام از پر و نیغمگ و دار بغض یصدا نیا مقابل در نداشتم یجواب

 توق چیه کنم یم دعا... فتادهین اتفاق برات  چون... ریام یبد جواب یتون ینم  

 دادن جون ،یبدبخت طعم دنیچش صفت، وانیح یمادر دنید...ادین شیپ برات هم

 نایا طان،یش کی دستان یتو عشقت شدن گرفتار چشمات، یجلو تیدوقلو خواهر

 ....ست کشنده درده، زهره، همش

 ،یزن یم پا و دست ست،ین بند ییجا به دستت یوقت ،یکن یکار یتون ینم یوقت

 یا یکن یم دعا ،یریم فرو یاهیس یتو باسر آخر که یزن یم پا و دست اونقدر

 بند وت جان به نفر کی جان ینیب یم یوقت اما کنم، یکش خود تا داشتم توان کاش

 و یبسوز یدیم حیترج...یشیم منصرف هم یخودکش فکر از یتوئ فقط دشیام و

 ...ینکن دیناام رو زتیعز اما ،یبد جون ذره ذره

 

 یشمار لحظه فقط داشت، نشد یخال و گفتن به میتصم صدرا ی ساله چند بغض

 که ییانجا تا دهد، ادامه تا زدم ینم یحرف... شیها حرف ی ادامه یبرا کردم یم

 ...میابیب ییرها یگرفتار نیا از همه و شود حل بالخره ینشدن حل یمعما نیا

 

 ساز شهیهم... هستم یمادر نیچن فرزند من که کنم باور نتوانستم وقت چیه  

 میدوقلو خواهر... شدم یم مشکوک شیآمدها و رفت ره به... زدم یم مخالف



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یها محبت رنگارنگ، یها دیخر قول... داد ینم گوش من حرف به صبا،

 ...خورد رو برقش و زرق پر یها یمهمان و گذارها و گشت اش، یظاهر

 ...دیچسب اطیح نیزم به میپاها یا ناله یصدا دنیشن با...برگشتم مدرسه از یوقت

 ...بودم شده مشکوک خونه به یمرد آمد و ترف از یروز چند

 یم یخمار و نوش و شیع یپ بود خونه هم اگر بود، مسافرت معمول طبق بابام

 رو صبا اما زد یم حرف بامن یگاه... مینداشت عرضش شیبرا یزیپش... رفت

 ...دمینشن یپاسخ که کردم سوال ازش یبار چند کرد ینم حساب آدم اصال

 

 و مکث یکم با گرفت دستانش انیم رو اش شده مزقر صورت و دیکش یآه

 ...کرد آوراش زجر خاطرات فیتعر به شروع دوباره ،یتر گرفته یصدا

  ...برداشتم قدم خونه داخل سمت و بستم ممکن یصدا نیتر آرام با رو اطیح در  

 یحال چه دمید را میرو روبه ی صحنه یوقت یفهم ینم... ریام یدون ینم

 را اه فیتوص نیا...افتاد جانم به رعشه...شد تا میزانوها... رفت نفسم اول...شدم

 ...مردم یواقع یمعنا به...کنم انیب دادنم جان از یا ذره توانم یم فقط

 

 یکم که را یحرف انیب توان... دیلرز من یجلو بار نیدوم یبرا صدرا یها شانه

 آمد در آب از لطغ میها حدس تمام حرفش دنیباشن اما...نداشت را بودم زده حدس

 ریغ یحرف نیچن باور شد، لمس یگر یوحش و یوجدان یب همه نیا از بدنم و

 ...بود ممکن

... کرد یم یباز عشق مرد همان با داشت خواهرم یچشما یجلو هرزه زن  

 ...ختیر یم اشک و دیلرز یم داشت اتاق ی گوشه مظلومم و زیعز خواهر

 فقط... برم جلو نتوانستم... دمیترس دم،یکش تخجال... سالم دوازده فقط... بودم بچه

 ...نمینب شتریب تا گرفتم چشمانم یجلو دست

 ...دمیکش میها چشم یجلو از دست زده وحشت صبا غیج با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...زد یم پا و دست صبا بود، گرفته بغل رو صبا رزل شرف یب مرد

 

 تمش... افتاد نیزم یرو زانو با مکتین یرو از و گرفت اوج صدرا هق هق

 نگه نییپا در یسع که ییصدا با و دیکوب ها چمن یرو را اش کرده گره یها

 ...بلرزد شد، باعث داشت را ادشیفر داشتن،

 ...دمیکش بغل را سرش و نشستم کنارش و آمد درد به دلم

 ...شد یم خارج شیگلو از کنم هیتشب توانم ینم یزیچ چیه به که ییصدا

 ...داد ادامه وشمگ ریز ینامفهون یصدا با کنان ناله

 

 یپ و دمیدو نیزم ریز سمت... ریام کردم پرت نیزم یرو جا همون رو فمیک  

 ریز باص ریام ـ...بود گذشته کار از کار برگردم و کنم دایپ تا... گشتم بابام خنجر

 باز رو اتاق در تا... بود اوردهین دوام زاده حروم یعوض مرد اون کریپ غول بدن

 ...کرد ام وانهید صبا خون در رقغ و انیعر بدن کردم

 یجلو خون... کردم فرو وانیح قلب رو درست پشت از رو خنجر ادیفر با

 ،بود ممکن ریغ ساله دوازده ی بچه کی در یقدرت نیچن... بود گرفته و چشمانم

 ...بود کرده لیتبد مرد کی قدرت به رو قدرتم جنون اما

 ...افتاد نیزم یرو صورت با لقمه حروم

 ...آورد خودم به و من هرزه زن غیج

 هم خودم کردم، نگاه میها دست به... بود شده نیرنگ اش یوانیح خون از دستانم

 ...بودم خوشحال بودمش کشته نکهیا از اما بودم کرده وحشت

 برهنه تن دور را مالفه و دیترس خودش جان از یعوض آشغال بجنبم خودم به تا

 ...زد قفل رو قاتا و رفت در اتاق از و دیچیپ اش

 ...زدم زار جونم یب خواهر سر باال



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اش تپل و دیسف یها گونه یرو زدم صداش دادم، تکونش و دمینال صالیاست با

 با و ردمک خارج تنم از رو ورمیپل... دیکش ینم نفس گرید بود دهیفا یب اما دمیکوب

 .... دمیکش رو روش بسته یها چشم

  

 نتونستم برسم موقع به نتونستم... ختمیر اشک و دمیکش بغل رو سرش اما. 

 ازش ستمنتون... بدم نجاتش نتونستم... برسم ادیب سرش بال اون نکهیا قبل زودتر،

 ...کنم مراقبت

 

 که صدرا به برسد چه شدم رانیو گونه نیا دنشیشن با خودم بود شده لمس دستانم

 ...بوده اش خواهر ینابود گر نظاره چشم با

 ... رفت طفره گفتن از صدرا هم باز دمینرس مقصودم به هم باز

 قدر چه هر ، خودش فرزند با هم آن دهد انجام یکار نیچن یمادر بود ممکن ریغ

 ...باشد وانیح هم

 اشف را قتیحق ت،یعصبان نهیع در بلکه تا دادم خرج به یصبور فقط حرف یب

 ..کند

 دنیشن کنجکاو رفط کی از بودم، دالرام نگران طرف کی از نبود دلم تو دل اما

 ...شیها حرف یباق

 

 ...کن یخال و خودت... بزن حرف صدرا  

 ...باشد یتلنگر شیها حرف ی ادامه یبرا حرف نیا خواستم

 ... گرفت فاصله ازم یکم

 الل اومدم راه زن نیا با اعدام ترس از... بودم قاتل من... کشتمش من ریام  

 ...دار ی بهچو از دمیترس... یکن یم درکم ریام... شدم

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دادم تکان میتفه یمعنا به را سرم

 

 ینم زنن، یم دارت... دمیم لوت یبزن یحرف اگه گفت... ریام کرد دیتهد و من  

 ...بوده رابطه موافق خودش صبا دم یم شهادت ،یکن اثبات رو حرفت یتون

 ...کرد ستین سربه کجا دونم ینم رو جنازه

 اردو بهم که یشوک بود گذشته روز اون از الس پنج که اومدم خودم به یوقت فقط

 ...دمیکش یم نفس فقط و بودم شده الل... انداختم مدرسه و درس از بود شده

 ...زدم زار بود داده سفارش خودش اسم به قبر سنگ که صبا قبر سر روز هر

 چه با یطور چه دونم ینم... باشه داشته قبر سنگ کی نتونست یحت خواهرم

 اون به قبر ساله دوازه دختر کی یبرا یطور چه کرد، و ارک نیا یا نقشه

 گفتن و بردن و من که دونم یم فقط. کرد درست خودش مشخصات با یبزرگ

 که دونم یم خوب رو نیا فقط... دهیخواب سرد و اهیس سنگ نیا ریز خواهرت

 مه یاصل سیرئ... هاست خاک اون ریز گهید یکی... ستین سنگ اون ریز صبا

 ...ب

 

 بلند هراسان و کرد قطع را حرفش صدرا ییپا یصدا و ها برگ خش خش اب

 یراب انتظارم تمام که ماندم یفرد منتظر و شدم بلند صدرا از تبعت به منم... شد

 ... کرد یمتالش را تیواقع دانستن

 ...خورد سنگ به رمیت هم باز... شانس یخشک به یا

 ...شد کینزد ما به بایز و بور یموها با یدختر

 ...بود کننده رهیخ شییبایز هم باز بلند هیپا یها چراغ نور کم ییروشنا با

 دید مرز در کامال اش قرمز ریز لباس که دیسف ریحر بلوز کوتاه، و قرمز دامن

 ... داشت قرار

 ...بود یمرد هر اخفال به قادر که میرو روبه زن یطانیش رتیس از میدزد چشم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...یینجایا صدرا  

 ...بود مشهود شیصدا یحت رفتارش و حرکات تک تک از یگهرز و عشوه

 ...شد صداش کردن صاف بر تالش یا سرفه تک با صدرا

 ...عفت یداشت یکار  

 

 ... سن کم و جوان قدر چه!.... معروفه عفت همون نیا یعنی! عفت

 ...کنم نگاهش و برگردم صورتش یرو که بود یقدر به تعجبم

 ...کرد رمها یفیظر اخم با را لبخندش

 

 ...گرفته چرا صدات جون یصدر  

 ...دیکش شیموها یال حرص با را اش انگشتان و دیچرخ خودش دور صدرا

 ...یخوا یم یچ بگو عفت  

 ...دارد باز یدراز زبان از را عفت که بود تحکم پر یقدر به صدرا لحن

 

 ...ایب زود داره کارت مامانت... صدرا ها یآورد و نوبرش هم تو شششیه  

 

 ...گذشت کنارمان از تند یها قدم با صدرا

 ...شد راهم سد عفت که بودم برنداشته یقدم

 :گفت عشوه پر رو کشدار

 ...یییتو معروف یآقا ریام پس  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کنم کج را راهم خواستم و دمیکش هم در ابرو

 ...گذاشت ام نهیس یرو را اش دست

 ...یدینم افتخار و امشب  

 یخوددرا یکم فقط ،یکم اگر که شد یم چندشم سبک یها زن نیا از یقدر به

 ...شکستم یم را گردنش شک یب کردم ینم

 ...کردم احساس اش صورت در را ریتحق و بهت یا لحظه

 ...افتاد راه سرم پشت و کرد حفظ را خود ژیپرست همان اما

 لقب ساعت چند یها رانهیو از یخبر و بود شدت زیتم ها شهیش خرده از ییرایپذ

 ...ودنب

 یم هست، نامعولم میبرا ِسمتش هنوز که یپسر همان آغوش در داده لم نگار

 ...خندد

 دالرام از دیبا...دهم یم ادامه ها پله سمت را راهم... نمیب ینم صدرا از یخبر

 ...رمیبگ یخبر

 متمرکز و دهم ینم را یشرویپ ی اجازه... شود یم مخشوش ذهنم فردا فکر از

 ....ومش یم حرکاتم و رفتار

 

 متمرکز و دهم ینم را یشرویپ ی اجازه...شود یم مخشوش ذهنم فردا فکر از

 ...شوم یم حرکاتم و رفتار

 ...خورد گوشم به صدرا اتاق از مادرش و صدرا بحث و جر یصدا

 گشودم را مهمان اتاق در عیسر و ستازمیا نه

 ...گردانم باز یقبل اتاق به را دالرام هست موقع نیبهتر

 مهمان اتاق در دالرام بودن از خواهم ینم و ستین ها نیدورب یپ کدام چیه حواس

 ...کند دایپ خیب کارم و شوند شبهه و شک دچار



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...گرفت نفسم دالرام نشستن تیوضع دنید از

 شیها زانو یرو را سرش سرد یها کیسرام یرو اتاق ی گوشه کرده کز

 ...بود گذاشته

 ...هست خواستارش وجودم بند بند که یدختر عاقبت از گرفت قلبم

 یخوراک با نرم و گرم خواب تخت یرو یروز چند زفاف شب بعد یدختر هر

 نیا در....من، دالرام اما...کند یم یسپر همسرش، یها دنیکش ناز و یمقو یها

 ...است نشسته ها کیسرام یرو وارید کنج ینان تکه کی بدون ط،یشرا

 ...نداشتم را زدنش پس جز ارهچ اما بست، را میگلو راه ینیسنگ بغض

 پس ازشون را آوردن دالرام سر که را یی ها بال نیا تک تک خورم یم قسم

 تمام و کنم راخوشبخت دالرام بتوانم که ینحو هر به دهم یم دیام قلبم به... رمیبگ

 ...کنم جبران را ها عذاب نیا

 دالرام چرا سپ..دهد یم تعجب و ینگران به را شیجا قلبم لرزش و بغض کم کم

 نشده در یصدا و من حضور متوجه یعنی... دهد ینم نشان یالعمل عکس چیه

 !...است

 ده،ینکش ها نیدورب و ما به یکس توجه و نشده رید تا دیبا. دانم ینم زیجا را تعلل

 ...گردانم باز یقبل اتاق به را دالرام

 زدم زانو شیرو روبه و برداشتم قدم کنارش

 ....دالرام  

 .. نداد یجواب

 ...دادم تکانش و گرفتم را اش شانه سر وست،یپ نیقی به ترسم

 ...زمیعز...دالرام  

 ..افتادن یبرا شود یم وارونه که بود شده سبک وزنش یقدر به



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دمیکش آغوشش به نیزم یرو اش افتادن قبل

 کرد داغونم اش بسته یها چشم و دهیپر رنگ

 ...کاشتم سرش یرو یپ در یپ ییها بوسه و فشردم ام نهیس به را سرش اراده یب

 ...دالرام... دالرام  

 دادم فاصله ام نهیس از را سرش

 ...گذاشتم نبضش یرو و گردنش ریز دست

 ...کند یلیخ اما زند، یم

 ... افتاده فشارش وضعف یگشنگ از

 ...کردم بلندش یکاه پر مثل و انداختم شیزانوها ریز را گرمید دست

 وارید یجلو یراحت ی کانپه یرو آروم...کردم یم ارشیوشه دیبا بردنش قبل

 گذاشتمش

 ...گردم یم آب و وانیل دنبال خسته یروح با کالفه

 طرف کی در و تمیمأمور طرف کی...بودم سرگردان یبیعج یفیبالتکل در

 ...عشقم

 ...ببندم یته قالب خواست ینم دلم

 متحمل آستانه ام، یمردانگ قلقلک و مختلف یها بهانه با خودم حیتوج و بودم مرد

 ...برد یم باالتر را

... نهم به رو پدرش دیام تنها و منم اسفناک تیوضع نیا در دالرام پناه پشت نکهیا

 ی مهره مکان و جا ییشناسا یبرا منه به تیمأمور نیا در ها بچه دیام چشم تمام

 ..یاصل

 ...دمیپاش آب دالرام برف مثل صورت یرو یکم

 ... دیلرز شیها پلک



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کردم بلند را سرش راستم دست کف با و شدم خم

 ...گذارم یم فشار افت اثر بر اش شده دیسف یلبها یرو بر را وانیل

 ...شود یم باز خوشگلش یها چشم آرام

 ...گردانم باز اش یقبل اتاق به یکس دنیفهم قبل کنم یم خدا خدا فقط

 ...زند یم پس لبانش کنار از را وانیل حال یب

 :میگو یم زود دالرام واکنش از ستر

 ...دهینفهم یکس تا یقبل اتاق یبرگرد دیبا   

 ...گرفت عیسر یلیخ را حرفم یمعن

 و گذاشت اش یشانیپ یرو دست... رفت جیگ سرش کنم فکر که برخاست تند

 ...بست پلک

 ...انداختم بغلش ریز را دستم و گذاشتم نیزم یرو را وانیل

 .. .کنم یم کمکت شو بلند  

 راه من به هیتک و شد بلند حرف یب که نداشت مخالفت ییتوانا اصال کنم فکر

 ...دافتا

 ...دمیکش یسرک رونیب اتاق در از

 یلفظ یریدرگ هنوز که کرد یم ثابت را نیا صدرا بلند یصدا اما بود، خلوت

 ...است کرده سلب ازش را ها نیدورب سراغ رفتن فرصت مادرش نیب

 ...رسانم یم اش یقبل اتاق هب را دالرام عیسر

 

 ...یبخور ارمیم یزیچ کی برات... بکش دراز  

 ...داد نشان یواکنش نه و داد یجواب نه هم باز

 ...زدم قفل را در شده خارج اتاق از عیسر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کردم یط آشپزخانه سمت دو به یکی را ها پله

 ...دارد نگه پا سر را دالرام تا کردم یم دایپ یمقو زیچ کی دیبا

 ینیس دالرام یبرا همه دید معرض در توانستم ینم...گشودم را خچالی در

 ...بردم یم شیبرا انهیمخف و کردم یم دایپ یزیچ دیبا... نمیبچ

 ...داشت باز گشتن از مرا ینحس یصدا

 ...پهیخوشت آقا به به  

 

 ...بستم را خچالی در و کردم راست کمر وسیمأ

 ...کنم یم خورد بر قبل از هترب... باشم محتاط رفتارم در دیبا

 ...رمیام من... شم آشنا باهاتون نتونستم و بودم آلود خواب شب سر من  

 

 ...گذارد یم دستم داخل را دستش

 ...بختم خوش هستم عفت پسر دوست لیکم منم  

 

 ...کارم یم بالاجبار صورتم یپهنا به یلبخند

 ....خوشبختم منم  

 

 ...کارم یم جباربالا صورتم یپهنا به یلبخند

 

 ....خوشبختم منم  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شود یم انینما اپن پشت کامران نحس کلیه

 ....جمعه که جمعتون به به  

 

 ...گرده یبرم سمتش خنده با لیکم

 ...بود کم مون خره  

 

 ...کند یم نازک لیکم یبرا یچشم پشت کامران

 ...ست خواجه ردهم ننه... ادینم ما کار به نیا... لیکم ها نکن دلخوش نیا به  

 

 قهی اپن پشت از جهش کی با و زدم پس را لیکم یطور چه و گونه چه دانم ینم

 ...دمیچسب را کامران ی

 یرو که بهتر چه پس گشتم، یم ام خسته روح ی هیتخل یبرا یا بهانه دنبال

 ... شود یخال کثافت نیا صورت

 ادیرف چشمش، ریز قدرتم پر مشت نیاول بودبا دهیرس صفر به تحملم ی آستانه

 ...دیکش

 ...زدم اش چانه ریز را مشت نیدوم و... نکردم رها را اش قهی

 هنآ چون سخت عضالتم تمام نبود، دارم جلو یزیچ که بودم گرفته آتش یقدر به

 ...بود شده

 ...دمیکش نعره

 

 ....یعوض کثافت کشمت یم  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نیتوه مقابل در دیشا.. .نبودم خودم کنترل به قادر بودم زده آخر میس به بار نیا

 مرز تا و بود ممکن ریغ مادرم و پدر به ناسزا اما کردم یم مقاومت یگرید یها

 ...رفتم یم جنون

 دوره هراسان مادرش و صدرا یحت عفت و نگار...دیچسب را کمرم پشت از لیکم

 ...کردند ام

 !...ریام شده یچ  

 ...صورتت زمیعز لیکم  

 پشت لیکم و مقابلم صدرا... شد چندشم لیکم به رو صدرا مادر انیب طرز از

 ...کنند آرام را درونم انیطغ توانستند ینم کمرم، قفل دستانش سرم

 

 ...کنم یم خرد و گردنت... پدر یب وزیپوف...  دیکن ولم  

 : گفت بلند صدرا

 ...رونیب ببر و کامران نگار  

 ...کردم باز ام تنه دور از حرکت کی با را لیکم یها دست

 ...کرد سد را میجلو صدرا مادر شوم ور حمله کامران سمت به خواستن تا اما

 ... یداشت ور دور خان ریام  

 

 دادیب را ناگفته یها نشان و خط هزاران نگاهش... داد یم یمعن هزاران حرفش

 ...کرد یم

 ...رمیگ یم اش یخاکستر یها چشم بودن هرز از نگاه

 یبرا را ها نیا انیم که یگریباز تیشخص... مآورد کم کند فکر خواهد ینم دلم

 ...زنم یم کنار را صدرا و کنم یم حفظ را ام ساخته خودم

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دهم یم تکان صورتش یرو روبه را دمیتهد انگشت

 ...نجامیا صدرا خاطر به فقط من... ستمین دستات ریز من  

 

 کنار در نبود تم،ین فقط و ندارم چنته در یا نقشه که کند باورم خواهم یم

 ...صدراست

 سر از ندینش یم اش شده پرتز اما و نیآتش قرمز یها لب یرو که یلبخند

 ...است تیرضا

 را ها نیا من...روند یم جلوتر کارشان در ،یفرد هر از تر محتاط ها آدم نیا

 ...دارند واهمه یبزن یرودست و یوندیبپ جمعشان به نکهیا فکر از شناسم یم

 ...خواندم نگاهش در را سح نیا ورودش اول از

 ...رمیگ یم شیپ در را اطیح راه و گذرم یم کنارش از یحرف نکهیا قبل

 ،بخش تیرضا یلبخند لحنش تحکم شنوم، یم را صدرا یصدا شدنم دور از قبل

 ..دهد یم انحنا را میها لب

 رو قرارمون و قول ی همه وگرنه... یکش یم قرمز خط رو ریام دور وریز  

 ...زارم یم پا ریز

 ارم،ک بهتر رفتن جلو یبرا کلمه چند نیهم...شنوم ینم ییصدا یاصل در بستن با

 ...است بخش تیرضا

 یم دشیتهد که بود کرده وریز با یتوافق چه صدرا...ورهیز اش یواقع اسم پس

 !...کرد

 ...دمیفهم ینم را شیها نشان و خط! دیترس ینم زن نیا از سگ مثل صدرا مگر

 کرده رها یوضع چه با را دالرام که دیآ یم ادمی تازه...کنم یم حرکت باغ سمت

 ...ام

 یرو ها چشم همه.. دهم انجام توانستم ینم یکار اش یبهبود یبرا دعا جز اما

 ...زد یم دو دو من حرکات و رفتار



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 تدس به ازم ییاتو ای ییخطا تا بود گرفته نیذرب ریز مرا زن نیا خصوص علل

 ...اوردیب

 خاموشش کفشم نوک با انداخته نیزم یرو را سوم گاریس ته ها رگب خش خش با

 ...کردم

 ...بودم کرده دایپ ادیاعت گاریس به بفهمم نکهیا بدون

 

 ...ستادیا میرو روبه بشیج دو هر داخل در دست لیکم

 مچش و گرد یصورت با من از تر پر تو نداشت یبدک ی افهیق...کردم دقت یکم

 ...نگاهش در معما ایند کی با... یا قهوه یها

 

 ....سرگرد یداد نشون یخود خوب  

   

 هشت یا زلزه ی اندازه به یوحشت و گرفت نفسم...زد رونیب حدقه از میها چشم

 مدست...رفتم لو گونه نیا یاند و سال کی بعد...گرفت فرا را وجودم یشتریر

 ...شد مشت

 

 یدر به در و زحمات همه نیا و تنش همه نیا بعد...نبودم ام یظاهر حفظ به قادر

 ...نبود جبران قابل گهید نیا

 خواهد باد به من نقض کدام با ها بچه و سردار سرهنگ، خودم، تالش تمام

 لو لحظات نیآخر در و مدت نیا بعد یطور نیا که کردم ییخطا چه...رفت

 ...رفتم

 یخال یخال مغزم اما...گردم یم را حرفش کردن ینه یبرا یحرکت ،یحرف دنبال

 ای شوم یم کشته ای... کردن مقابله جز کند ینم عبور مغزم از یحرف چیه و هست

 ...ماند ینم میبرا یا چاره نیا جز...کشم یم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 یرودست خواهد یم دیشا...خندد یم تفکرم دیشا ای نگاهم طرز از شیها چشم

 ...بزند

 

 :میگو یم درهم یابروها با و کنم یم جور و جمع ینحو به را خودم حال هر در

 ...بود یا بامزه یشوخ  

 

 ...بکوبم دهانش یرو ای بخندم دانم ینم اش خنده از که یطور خندد، یم بلند

 ...شود یم ظاهر ها درخت پشت از ییصدا چیه یب صدرا

 دفعه کی حضور متوجه که بود کرده پرت را حواسم لیکم یها خنده یصدا دیشا

 ...نشدم صدرا ی

 

 : گفت صدرا به رو خنده با لیکم

 ...پرته یلیخ... یکرد دایپ کجا از رو قهیعت نیا صدرا  

 

 ...دمشیکوب درخت به دهیچسب را لیکم ی قهی بودم، جرقه کی دنبال

 ...یشیم دهن به دهن من با که یکن یم خود یب تو  

 ...گرفت را ام سرشانه و کرد مداخله صدرا

 ...هم شما نیکن بس  

 

 ...رفت فرو بمیج داخل که شدم لیکم دست متوجه یا لحظه صدرا ادیفر با

 ...شد شل دستانم لیکم نامحسوس چشمک با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...گذشت کنارمون از صدرا ی دوباره داد با لیکم بجنبم خودم به تا

 

 ...داخل گمشو لیکم   

 ...ها جنبه یب... درک به نیبر تون تا دو هر  

 

 ...گذشت کنارمون از کنان نق نق لیکم

 ...یکن یم کاریچ یدار معلومه ریام  

 کی میبرا دارد که یطیشرا با اما هاست آدم نیا دست هم که حال نهیع در صدرا

 جلو کار محاظه دیبا یا مرحله هر در منم پس د،یآ یم حساب به مثبت پوئن

 ...بروم

  

 یها هیثان در دیشا و ستین یخطرناک آدم کردم یم فکر که ها قدر آن یعنی نیا

 ...دیایب کارم به هم آخر

 ریگ صدرا، و من اشتراک وجه کی... شد مشخص میبرا مادرش با هم اش رابطه

 ...بود خواهد من نحو به ازیامت کی که مادرش انداختن

 ...بود دوخته نگاهم به چشم گرانه مواخذه که را یآدم نیا کردم یم لیتحل

 و دم یم امتداد جلو به گردنم پس یها رگ از تیعصبان فرط از را دستم دو هر

 ...رسانم یم ام چانه به

 ...ندک یم تیسرا میصدا به تمیعصبان و رمیگیم خودم به یجانب به رحقی افهیق

 

 رو کامران وجود تونم ینم بودم گفته بار چند من... صدرا ستین خودم دست  

 ..شد اضافه بهش هم پسره نیا... کنم تحمل

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ....گذشتم کنارش از و ندادم صدرا به اعتراض یبرا یفرصت

 ...کجا  

 ...بردم باال دست سوالش به فقط

 ...بود بمیج یپ فکرم تمام

 ...بود یچ قصدش و انداخت بمیج داخل دست چرا لیکم

 ...نداشتم را چراها به دادن انیپا یبرا ییجا ییشو دست جز

 ...بود خانه نیا در نیدورب و شنود فاقد که ییجا تنها

 ...مکرد فرو بمیج داخل تعلل بدون را دستم

 

 شوکه واقعا دمید یم که یزیچ از گشودم را کاغذ یال... کوچک کاغذ تکه کی

 بغرنج طیشرا نیا و وهله نیا در... بخندم ای باشم خوشحال دانستم ینم... شدم

 ...دمیشن یم که بود یخبر نیبهتر

 

 را بود شده پر یخوشحال از که ییچشمها با بار نیچندم یبرا را اش کلمه به کلمه

 ..گذراندم ظرن از

 

 ی مهره ورود بعد شب نصف فردا...هستم مرز از یتراب سروان من سرگرد  

 ...برسون آهن راه به رو سرهنگ دختر یاصل

 ....ادیز یها مفهوم با اما کوتاه و مختصر یا نامه

 ییدستشو از دهیکش را فونیس انداختمش، ییشو دست داخل کرده مچاله را کاغذ

 ...شدم خارج اطیح

 یا العاده فوق خبر متشنجم اعصاب یبرا خبر نیا...شد روشن قلب در یدیما کی

 ...بود



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 پنهان احساسم یب نقاب پشت را تیمأمور نیا دنیرس انیپا به بابت از جانمیه

 ...شدم ییرایپذ وارد کرده

 من کردن رصد درحال فقط هم جغد،اون مثل ندارند خواب نایا دمیفهم ینم من

 ...بودند

 یاج به که بود دهیچیپ خانه یفضا در ادیز یقدر به یفرانسو برند با عطر یبو

 ...سوزاند یم را گلو راه بودن، مطبوع

 ...صدراست ستین جمع یتو که یکس تنها

 از... ستینگر یم مرا برنده و زیت شده پاره لب کرده، باد چشم یپا با کامران

 ازین... گرفتم شیپ در را ها پله سمت ناچار...امدین خوشم چیه نگاهش طرز

 ...داشتم خواب به یمبرم

 ...گرفتم دهیناد را عفت و نگار آور چندش نشستن حالت

 ...شد دهیکش ها پله یباال نگاهم ،یا ناله مبهم یصدا با

 ...آورد یم نشییپا انداخته دالرام یبازو ریز دست صدرا

 ...گرفت اوج قلبم تپش و شد منقبض فکم

 

 رس در بدبخت دختر نیا یبرا یا نقشه چه هم باز بود، تصوراتم یفرا گهید نیا

 ...پروراندند یم

 صدرا دالرام مکث از..کرد قرارتر یب را قرارم یب قلب دالرام نامساعد حال

 ...گذاشت هم یرو پلک من نانیواطم یدلگرم یبرا و کرد یتعلل

 امنت نجاتش یبرا تمنا...کرد یم دادیب تمنا دالرام رمق یب و حال یب یچشمها از

 ... شیرها یبرا

 ازم ار خواهشش پر نگاه دیناام... افتاد را به صدرا توسط شیبازو شدن دهیکش با

 ...گرفت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اره تنها ها سیابل نیا انیم را ،دالرام خودم دادن نشان تفاوت یب یبرا امدین دلم

 ...کنم

 در را همه که است خبره مدار استیس کی مثل زن نیا زدن حرف و نگاه طرز

 ...دارد نگه خود ی تهیه

 ...صدرا یآورد معصوم طفل و گناه یب دختر نیا سر ییبال چه... جانم یا  

 

 یم مشروبات بار سمت و ردیگ یم رو مکارش و گر لهیح مادر از منزجر صدرا

 ...رود

 ...ماند ینم دور نگاهم رأسیت از عفت زیت نگاه و نگار زیر ی خنده

 

 ...دهیپر رنگت چرا... زمیعز نیبش ایب  

 

 ...کند یم یدست شیپ لیکم

 ...میکن کارشیچ دیبا االن... نیبود داده دستور که طور همون... خانم  

 

 کند رو دالرام شیپ را زن نیا صفت و ذات خواست یم که یلیکم از بودم ممنون

 ...دهد نشان ظعف دالرام نگذارد و

 رکو گره اش شهنق ختنیر بهم و لیکم ی مقدمه یب حرف از اش یطانیش یابروها

 ...زند یم

 باال یا شانه و دهد یم انحنا رونیب را نشیریز لب یا بامزه حالت با لیکم اما

 ...اندازد یم

 یم چشم دهد یم جلوه نادان یها بچه مثل را خودش که لیکم از انیعص با

 ...ردیگ



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...یییتو سرمد سرهنگ دختر پس  

 

 ...زند یم ینادان به را خودش نرمش و چرب زبان با شده حساب و آورد ینم کم

 

  وجودم در هم با را تر و خشک و شود یم یآتش ها آدم نیا یجلو دالرام شکستن

 ...سوزاند یم

 یم شآتش و کشم یم رونیب بمیج از گداخته یها شعله نیا به تسلط یبرا یگاریس

 ...زنم

 ل،یکم ودوج از... کاود یم را ستادهیا پا سر من هنوز لیکم یچشم ریز نگاه اما

 است شده اضافه تیمأمور نیا به دادن خاتمه یبرا ینفس تازه اری که نیا از

 ...شوم یم دلگرم

 

 ...ادیم کارمون به جوره همه میکن ردش میبتون اگه باستیز  

 :توپت یم لیکم

 ...یالل گن ینم یند نظر تو عفت  

 

 عشانیمط حال به تا کنم فکر که یلیکم یبرا بندد یم رو از ریشمش وریز بار نیا

 ...است شده زیلبر من مثل صبرش االن اما  بوده

 

 ...تو شده امروزچت لیکم  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...برد یم باال را شیها دست لیکم

 ...نکنه خورد رو اعصابش ادیز عشقم گفتم فقط....میتسل من  

 

 نز نیا از یکی عشق نقش نبودم مجبور تیمأمور نیا در لیکم مثل من که نیا از

 ...بود کننده خوشحال میبرا کنم یباز را طهیسل یها

 

 ..ردیگ یم رو چندش حالت با نگار

 ...انداخته راه هم عشقم عشقم چه....شانس بده خدا  

 ...شود یم یعصب وریز

 ....نه ای کنم یم دارم کار یچ نمیبب دیزار یم... شده مرگتون چه شما  

 

 هر تواند یم و دارد کمال و تمام وریز که خواهد یم یجسارت غافله نیا گرداندن

 .دارند را خود یجا که وارد تازه ی بچه تا چند نیا...بنشاند خودش یجا را یکس

 و کند یم علم قد افکنده ریز به سر و نیغمگ دالرام یرو در رو و شود یم بلند

 ...دهد یم نشان را اش یواقع یرو

 ... خوره یم بهم تو امسال و تو از حالم که نزن یمردگ موش به رو خودت  

 

 ...دهد یم هشدار و ردیگ یم چنگ به را دالرام یبازو

 یم بدتر نیا از رو کلفتت گردن پدر اون و تو یند نشون یخود خوب فردا اگه  

 ...چزونم

 

 ....عشقم سامان نابه یزندگ تیوضع از شود یم شیر دلم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یب خروش تا کنم یم خفه میگلو در دالرام خود خاطر به را میصدا استحکام اما

 ...ندهم باد به را زیچ همه موقعم

 

 .دیبخش یم یمضاعف یانرژ میبرا دالرام جرأت اما

 

 ...من پدر کردن دیتهد یبرا یحت.... یزیناچ یلیخ  

 

 ...دهد یم فشار محکم و ردیگ یم را  دالرام ی چانه

 ......کنم یم کوتاه رو زبونت نیا خودم  

 

 

 ...دهد یم فشار ممحک و ردیگ یم را  دالرام ی چانه

 ......کنم یم کوتاه رو زبونت نیا خودم  

 

 وضع چون... افتادنش از کرد استقامت دالرام...داد هول عقب را دالران خشم با

 بود قادر هم یتند باد مینس خودش، و دانستم یم من را دالرام یجسم و یروح

 ....وجود یب زن نیا قدرت به برسد چه ندازدیب نیزم را ناتوانش جسم

 

 ...رودیم کامران سمت

 بهت رو گستاخ دختر نیا یخوابگ هم امشبت، یها زخم امیالت یبرا کامران  

 ...ببر لذت بدنش و تن از... باستیز... طوره؟ چه کنم، یم شنهادیپ

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم میها چشم...کنم یم یخفگ احساس زن نیا یشرم یب همه نیا از لحظه کی

 همه نیا انیم در...بود ممکن ریغ یدیپل همه نیا... کشد یم ریت قلبم و سوزد

 ...نبودم فشیتوص به قادر که  شود یم جادیا دلم در یخالئ شیتشو

 ...ظعف ،یدیناام شکست، بودن، چیه

 ...بودم ستادهیا مجسمه مثل من و شد یم شکشیپ چشمانم یجلو عشقم

 ریغ وحله نیا در میبرا بودن آرام داشتم ذاتم در را بودن جوش زود لیپتانس یوقت

 ...گشت یم ممکن

 ...انداخت یدستپاچگ به را صدرا گذاشتم جلو که یقدم

 رکو چشمش کامران.... رفته ادتی فردا افتیض... وریز یگیم یچ هست معلوم  

 ...نخوره کتک و نزاره هیبق سر به سر... نرم دندش

 

 ...دیکاو یم مرا العمل عکس یچشم ریز و مشکافانه وریز

 ...ودب یزیت زن شک یب

 گرگان تو رو دختر نیا بالخره...یشد آش از تر داغ ی کاسه چرا تو صدرا  

 ....من نه پدرت یاعضا در یگرفت

 

 ...کند یم انیطغ وریز یها حرف چاندنیپ از صدرا

 ... مردم دختر کردن هرزه نه... برده نه... گرفتم گروگان من  

 ...کند یم اش یشیآت وریز دار یمعن لبخند

 ینم بهش هم تو نرسم ام خواسته به من تا اما... صدرا پره گهید یجا از دلت تو  

 ...که یدون یم... یرس

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 سمت و زند یم چنگ را دالرام  یبازو و ردیگ یم رو وریز از نفرت پر صدرا

 ...کشاند یم من

 

 من خودت، خاطر به زارم ینم اما... وریز گذاشتم گریج رو دندون که دونم یم  

 تهف یبرا که کردم یعمل بار کی رو ات گفته... یبکشون چاه قعر تا و پدرم و

 قطف اونم مونه یم امانت من دست دختر نیا بابام، یآزاد و فردا تا... هیکاف پشتم

 ....تو ضیمر ذهن خاطر به

 ...کن قفل هم و در... باال ببر و نیا ریام

 

 ...کنم اش یعمل چرا و چون یب که بود یقدر به صدرا یصدا تحکم

 ...دیکش رونیب دستم از خشم پر که گرفتم را دالرام دست

 یبلند یصدا با و دادم نشان تفاوت یب درنده چشم جفت چند مقابل را خودم اما

 : گفتم یساز ظاهر یبرا

 ...فتیب راه  

 

 ...رفت باال آرام و داد قرار یچوب یها نرده گاه هیتک را دستش

 : گفتم وجود ابراز و اش یدلگرم خاطر به اتاق در مقابل

 ...نترس بخوره بهت یکس دست زارم ینم  

 

 بود تر تلخ  ناسزا از برابر صد که یپوزخند با همراه و نفرت با و دیچرخ سمتم 

 : گفت

 نمیا بود، دهیدر قبال رو جسمم و روح وانیح کی... نداشت برام یفرق چیه  

 ...گرگه گرگ... دوتا چه یکی چه... روش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 خودم...شود ینم فراموشم هم ایدن اون زخمش یجا زد بهم کالمش با که یشترین

 نفرتش پر یها چشم مقابل اما نکردم یخواه عذر نکردم هیتوج نکردم تبرئه را

 تا مگذشت گذشتم مرده دل و سرشکسته اش برنده نگاه ریز از و بستم پلک فقط

 ...نشوم خاکستر و نسوزم نیا از شتریب

🔵🔵🔵🔵🔵 

 اما.. .بود یم ها حرف نیا دنینشن یبرا نهیگز نیتر نیریش و نیتربه ُمردن دیشا

 ام جزغاله کالمش لحن و زد شمیآت شیچشمها نفرت و نمردم...دمیشن و نمردم

 ... کرد

 و ام ندهیآ... کرد لیتبد خاکستر به را عاقبتم و کردند لمیتحم اجبار به که یاتفاق

 ....است روشن میبرا روز مثل و دالرام نیب جدال

 ...شد مانعش یدست زدن قفل ی آمده و دیکل یرو دستم

 ار نفسم تا فشرد یم شیها پنجه با و بود انداخته چنگ میگلو به یکس انگار

 ...ببرد

 ...شد شوکه تمیوضع دنید با صدرا یا لحظه

 

 !..؟یخوب ریام شده یچ  

 

 ...نیا اال داشتم را یسخت گونه هر تحمل من. نبودم خوب اصال... نبودم خوب

 زمزمه لب ریز و شد خم در سمت یکم نشد، دشیعا من طرف از یجواب یوقت

 ...کرد

 ...شهیم تموم.... فردا تا فقط  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...بود انداخته انیعص به را قلبم صدرا خرمن سر یها وعده نیا

 ...بود ستادهیا پا سر هنوز دالرام

 ...بگذارم جلو به یقدم نبودم قادر

 ودب گرفته فرا را اتاق همه داشت من به نسبت که نفسم روحم، ، عشقم تنفر یبو

 در خودش وجود استشمام و جلو به یقدم گذاشتن یبرا کرد یم سلب را شهامتم

 ...ام یکینزد

 که یا معجزه...نبود کننده مدهوش یا معجزه به شباهت یب ام، نهیس در عشقش

 شمردن نااعت یب و چشمانش نفرت دنیند و یریگ کنار از بود قاصر وجودم

 ...شیها حرف

 ...آورم یم کم و آوردم کم دختر نیا مقابل در من کنم، ینم اغراق

 ...نگرفتم زانشیگر نگاه از را بارم اندوه یچشمها

 نطفه در بازار، آشفته نیا در هم آن آمده وجود به که را یعشق خواهد ینم دلم

 ...شمنک پس پا و دارم اش نگه جا بر پا خواهد یم دلم... کنم خفه

 

 صدرا دهان به ترسان دالرام نگاه و ختیگس هم از من افکار صدرا حرف با

 ...شد دوخته

 

 ...ارهیم لباس برات نگار... یکن ییرایپذ همه از یمهمون تو دیبا فردا  

 

 ...کردم علم قد صدرا یرو روبه

 ...یگیم یچ هست معلوم  

 

 ....باشه دیبا... ریام نکن دخالت  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 بار نیا دهم ینم نشان ضعف اما... یرحم یب همه نیا از وزدس یم ام حنجره

 و برود طرف آن و طرف نیا مست و اشیع چند ینگاها ریز دالرام گذارم ینم

 ...بدهد سیسرو شانیبرا

 

 ...کنه ینم یکار نیهمچ دالرام... دم ینم رو یکار نیهمچ اجازه من  

 

 ...گذاشت جلو یقدم دالرام

 ...کنم یم ییرایپذ همه از من ارهیب نیبگ رو لباس  

 به را خودش خواهد یم من لج از...دوختم چشم مصممش رخ مین به زده بهت

 خواهد یم... هست پنداشتنم تیاهم یب و من چزوندن قصدش فقط... ندازدیب آتش

 دل تا کند نابود را خودش بود، خودش خاطر به کردم یکار هر که من خاطر به

 ...شود یم خشنود من کردن ریتحق از دلش فقط... بسوزاند را من

  

 دید معرض در را خودش شیجا یب فکر خاطر به گذارم ینم حال نیا با اما

 ...بگذارد ناپاک چشم نیچند

 ...زدم اشاره دالرام به انگشت با و کردم علم قد صدرا یجلو

 یمهمون اون تو نیا... بکن یفکر هی... زمیبر بهم رو یچ همه نزار صدرا  

 ...شه ینم ظاهر

 

 ...نداد صدرا به را زدن حرف مجال دالرام

 دهش اگه و رمیم یمهمون اون تو من... یریبگ میتصم من یبرا که یباش یک تو  

 ...رقصم یم هم همه یجلو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ی اجازه دلم اما د،یایب فرود اش رفته رو و رنگ صورت یرو تا رفت باال دستم

 ...نداد را صورتش یرو نشستنش

 و دیغر شیها دندان یال از... زد زل میها چشم به یترس چیه و بدون و مصمم

 ...زد تنه زد، شین

 

 ...کن ثابت دوباره رو تیمردانگ... یهست یچ منتظر... بزن  

 

 ...شد مشت هوا در معلق دستم

 عضالتم شدن سخت...کردم یم احساس میرگها شاه یرو را نبضم ضربان زدن

 ... کنم یم احساس وضوح به را

 ...ختمیگر اش برنده نگاه انیم از و انداختم نییپا را دستم یختس به

 نه... بدوزم صدرا به که بود مندم گله نگاه بکنم، توانستم یم که یکار تنها

 ...بزنم یحرف نه و میبگو یزیچ توانستم

 ....بازم یم دالرام به حتما نبرد دانیم نیا در من

 

 دالرام

 

 دارد را بودن سر باال آقا احساس مقابلم که را یمرد نیا شکنم یم توانم تمام با

 ...کنم یم له را قدرتش را کردنش ینه و امر... مالم یم خاک به را اش پوزه

 یوجود یب احضار و ستادمیا مقابلش درونم لرزش به دادن تیاهم بدون قدرت، با

 ...دادم نشانش را بودنش تیاهم یب و



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 حبصا کمال و تمام بود، خودش دل یبرا طفق که ییبال آن با تواند ینم که نیا از

 ... بشود هم خودم

 ...کرد ترک را اتاق و گذشت خودش ذات هم قیرف مقابل از سرشکسته

 عقلم اما داد را یا منتظره ریغ حرف کی یسودا ختیر فرو دلم ته یزیچ کی

 ...دیبر را شیصدا و دیکوب دلم یرو و شد مشت

 

 ... ذاشتم ینم جواب یب رو تیدراز زبون نیا نبود ریام اگه  

 ...دوختم چشم صدرا ی نشسته خون به یها چشم به زده بهت

 

 اون تو دونستم یم خوب وگرنه داده تو رحم یب دل به دل ریام که فیح فیح  

 ...کنم یتالف رو شهیم بودنت جسور یادعا که یمهمون

 

 ...شدم رانیو نیزم یرو شد دهیکوب هم به که در

 

 ریام واقعا اگر ندازمیب بزرگ یدردسر به را خودم خواستم یم اهانهناآگ ای آگاهانه

 صدقه از...کردم یم یغلط چه یمهمان اون تو دیبا نداشت بهم نسبت یاحساس

 ...انداختم چنگ میموها به و شدم یکفر خودم معجوج و کج یها میتصم یسر

.. .مردم... شدم هل واقعا ییکذا شب اون... کنم خنثا را درونم خشم توانستم ینم اما

 توانم یم چگونه کنم بلند سر توانم یم چگونه ستین روز چند نیا تنها... شکستم

 کیشر و بدهم مثبت جواب یکس به توانم یم چگونه اصال...شوم یعاد آدم کی

 از ریام از خودم از... بودم شده تفاله و خورده دست گهید... باشم داشته یزندگ

 چیه من داد قرار بغرنج نیا تو منو شغلش و بابام... مبود متنفر میزندگ از بابام

 ...بخشمش ینم وقت

 ... نگرفتم را میاشکها ختنیر یجلو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 و ودهنب شیب یساز صحنه اش همه کنم فکر که ریام توسط افتنمی نجات بار چند

 مبادا تا بزنم پسش کردم یسع اما...افتی جوالن مغزم در خواهشش پر یچشمها

 ...بدهم دلم دست کار و بلغزم

 ... بود عقل یب من دادن بیفر قصدش هم دیشا

 یم ام شکنجه و کند یم یدراز دست بهم خودش ردیگ یم گروگانم خودش یوقت

 نیا پس!... کند یم ممیقا دوستانش ی هیبق از یعلت چه به و چرا وقت اون دهد

 !..لنگد یم کار یجا کی انیم

 خامش شیها کردن یباز نقش نیا با که است کرده فرض خر مرا هم دیشا

 ...بشوم

 یجلو از حرفش پر و اهیس یچشمها هم باز کردم حیتوج را خودم قدر چه هر

 ...نرفت کنار دگانمید

 را جگرم و کند غلبه ن فسش به نتوانست که اش یرحم یب از دادم یم جان

 ...نسوزاند

 زادیمآد مثل چرا...کرد خردم چرا بود عاشقم یا ذره و خواست یم مرا اگر

 ...دادم یم مثبت جواب درخواستش به دیشا...شوم رها اسارت نیا از نداد فرصت

 ...شدم بلند و زدم پس را میها اشک لباسم نیآست با تند دیکل چرخش یصدا با

 سوال ریز جسارتم بودم داده خرج به جسارت شانیجلو که حاال خواست ینم دلم

 ...برود

 

 ...گرفتم گر اش ثانهیخب لبخند با ماون در ی آستانه در نگار دنید از

 ...بردم ورشی سمتش و باشم مسلط داغونم اعصاب و خودم به نتوانستم یا لحظه

 ...افتاد نیزم یرو بود دستش داخل که یریحر لباس



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 را دفاع و خودش کردن جور و جمع فرصت...دمیکوب اش نهیس تخت محکم پا با

 ...افتاد جانش به لگد و مشت با...ندادم

 ...بکشد غیج توانست فقط

 ...کردم یخال نگار سر را میها شدن خرد و ها ریتحق تمام درد

 اب را ریام از وجودم ی نهیک نفرت... گرفتم پس نگار از را ریام ینامرد تقاص

 ...دادم نیتسک نگار بدن یجا یجا به دنیکوب مشت

 ...شد پر اتاق هیثان صدم در

 ...دیکش قدرتش پر بازوان اسارت به پشت از مرا ریام

 ..زد ادیفر صدرا

 ...احمق ی دختره یکرد کاریچ  

 که نیا از... درد و نفرت از... خشم از تنها نه... دمیلرز یم و زدم یم نفس نفس

 ...گرفتم دهیناد را نگار دیتهد باشگاه در روز اون

 ...شد آور هجوم من سمت بود دهیکش نشان و خط میبرا که یصفت طانیش زن

 ...نهاد گوشم ریز یمحکم یلیس آشغال کهیزن برهاند عقب مرا ریام نکهیا قبل

 ...دمیکش غیج و زدم پا و دست

 ... کن ولم یعوض  

 

 یم شا کهیت کهیت شک یب گرفت ینم سفت مرا ریام اگر... بودم دهیرس جنون به

 ...کردم

 ..زد داد یتمسخر پر لحن با شوریب زن

 

 ...خورهب خواد یم یگه چه نمیبب کن ولش  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...کرد یانجگریم متوسط یقد با اندام الغر یپسر کی

 ...مکن یم حلش من دیبر... دینکن یعصب بچه نیا حرف با رو خودتون شما خانم  

 

 ...زد داد صدرا

 ...کنم کاریچ باهاش دونم یم خودم من نیباش رونیب همتون... شو خفه تو لیکم  

 

 یا قرچه دندون دیآ یم حساب به دهش خراب نیا خانم دونستم یم حاال که زنه

 ...کرد

 هنکیا نه فتهیب خورن گه به که یکرد یم یکار االن تا یداشت عرضه اگه تو  

 ....بشه شاخ برام

 

 

 وبهر زن به طلبکارانه...رفت رونیب بلند قد یدختر توسط کنان ناله و آه نگار

 ...خورد یم را خونش خون داشت که دوختم چشم میرو

 

 ...یکن خشکش و تر نجایا که بچه کی ای یگرفت گروگان تو صدرا  

 

 ...کند یم مثل به مقابل صدرا

 تحرفا نشوندن یکرس به یبرا یکن یم استفاده گروگانت از تو که همونطور  

 ...دارم رو میتصم نیا منم

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 صدا ترک ترک گردنش یها استخوان که چرخاند گردن صدرا سمت یطور

 ...کرد سپر نهیس تفاوت یب صدرا...داد

 

 وگرنه یگذاشت منگنه یال منو هم بار اون... ومدین خوش مزاجت به هیچ  

 از رو نگار فضول دختر اون یپا اگه هم االن ـ...کردم ینم یعمل رو ات خواسته

 ...آب رو زمیر یم رو ات پته منم، ینبر من یکارها تو دنیکش سرک

  

 ...زد صورتش ی دهیترس حالت یکن گم رد یبرا یخند کج

 ...یکن یم دیتهد و من  

 

 ...شد خم صورتش سمت یکم صدرا

 ...بود هشدار نبود دیتهد   

 

 بدون ریام آغوش در حرکت یب من که یطور بود شده جادیا انشانیم یبد دوئل

 کردن رصد حال در... باشد بودم کرده ریگ که یمکان به حواسم اصال نکهیا

 . .بود مقابلش زن و صدرا رفتار و حرفها

 ودب سخت ی ختهیر بهم پازل کی زیچ همه... نداشتند ینینش عقب قصد کدام چیه

 ...خواست یم زمان دنشیچ هم کنار که

 ...گذشت صدرا مقابل از و کرد ینینش عقب وریز بالخره

 یب را گریکدی به یاعتماد یب از میعظ یموج و یعاد ریغ میبرا زیچ همه نجایا

 ...هیچ به یچ ه،یک به یک نبود معلوم اصال داشتند دعوا باهم همشون کرد، یم داد

 

 ...انداخت شیموها یال چنگ و دیچرخ خودش دور که بود صدرا تنها



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 هم ینینش عقب قصد و بودم داده لم ریام بغل ماست مثل آمدم خودم به یا لحظه

 هب که یا نهیس شد یم احساس هم لباس یرو از بدنش ی اندازه یب یگرم...نداشتم

 ...داد یم را سامان نابه و میوخ یتیوضع هشدار و رفت یم نییپا و البا شدت

 

 ...ختمیگس بازوانش انیم از حرکت کی با

 دل میبرا یحت خواست ینم دلم...گرداندم بر رو اش دلسوزانه و قیرق نگاه از

 ...بسوزاند

 سمت من، طرف از یچشم گوشه کی تنها دادن نشان از دیناام یا سرفه تک با

 ...رفت خودش از تر ابابن دوست

 ...کرد متوقفش و گذاشت اش سرشانه یرو دست

 ..ست ساخته من از یکمک صدرا  

 

 ...کند یم انیطغ ریام ی دوستانه لحن مقابل

 نیا عاشق که بود قطع آدم آخه.... افتادم ریگ مخمصه نیا تو تو یسر صدقه از  

 ...یشد والعقل ناقص

 

 عاشقم واقعا ریام یعنی شود یم یخال حرفش از دلم ته اما خورد یم بر بهم

 .منطق و عقل نیکدام به... شده

.. 

 ...برگرداندم رو ریام از کراهت با

 ...گشت مبدل نیقی به ترسم و فکر اما

 ...کرد ییهوا را دلم ریام آرام یصدا

 ...صدرا نکن یخال من سر رو تیدل و دق  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...دیچرخ خودش دور و دیکش یپف صدرا

 یم رو صفت یب نیا یها سیگ من که نبود تو خاطر به اگه قاحم خوب  

 ...دمیبر

 

 ترک را اتاق من، به ینگاه مین کی یحت بدون و کرد باد گردنش رگ ریام

 ...کرد

 ... کرد دمیتهد و برد باال را اش اشاره انگشت صدرا

 

 ییبال چه وقت اون نیبب یکن خطا پا از دست بعد به نیا از خواد یم دلم فقط  

 ...ارمیم سرت

 

 ...کردم رها رو ام شده حبس نفس شد دهیکوب اتاق در یوقت

 شود ییهوا دلم چه... ببخشم را کار خطا شخص نبودم حاضر یطیشرا چیه در

 در غرورم... رفت ینم کتم تو رقمه چیه و بود شکسته مرا ریام... الیخ یب چه

 میرح به که را یشخص یپا مقل اما ستمین هم یا نهیک قدر آن... حسم تا بود تیاولو

 و بلرزد قلبم چه ستین مستثنا هم ریام کنم یم خورد را گذاشته پا ام یخصوص

 ...نلرزد چه

 

 ینم صاف ریام با را دلم و ندارد ارزش میبرا یزیپش ها شینما و ها حرف نیا

 نور یا ذره پروراندند، یم سرشان در نفر دو نیا که بود یخام یها الیخ...کند

 ...دهم یم باد به را دودمانشان و کنم یم فرار ابمیب یدیام

 کند یم یتلق عشقم مرا و کرده استفاده خود نحو به تمیموقع از که است ریام تنها

 دل عشق...اوست نجس و ضیمر افکار از تر بایز و پاکتر عشق که یحال در



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 با را روحم و جسم یجا یجا ریام که یحال در زند ینم صدمه و شکند ینم

 نفرت از و بلرزد هم گور در دلم تا نوشت یادگاری نیزهرآگ و زیت ینجرخ

 ...کند فوران

 

 حالت همان با تابانه یب...کردم جمع شکمم داخل را میپاها و نشستم تخت یرو

 ...دادم راتاب خودم

 ...خورد یم را وجودم خوره مثل فردا فکر

 

 ...حموم برو شو بلند  

 

 از هم دیشا...ردیگ یم نشعت کجا از صدرا از ترسم انمد ینم... شدم بلند اکراه با

 رجخ به جسارت و کنم علم قد مقابلش توانستم ینم که بود رشیاخ یها یرحم یب

 بهم را شیها حرف کردن ینه جرأت اش دستورانه گفتار طرز هم دیشا ای... بدهم

 یم مرد نیا از مرگ حد سر تا کنم یم اعتراف بود یزیچ هر اما...داد ینم

 ...دمیترس

 

 ...کرد پرت تخت یرو یلباس رفتارش و لحن در یانعطاف چیه بدون

 ...کن شیآرا یکم آدم مثل و بپوش و نیا  

 

 برو یب دیبا... نداشتم یناج چیه... آمدم یم حساب به برده کی االن من اره

 ...کردم یم قبول را حرفش برگشت

 ...بودم ستادهیا مجسمه ثلم که من به زد زل رغضبشیم مثل یچشمها با و نرفت

 ...رفت هوا به غمیج انداخت، چنگ را میبازو که ناغافل



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...رفت هوا به ام غیج انداخت چنگ میبازو که ناغافل

 ودمب شده بود رفته لیتحل جسارتم و توان تمام که بودند کرده یکار ها شرف یب

 ...دستانشون انیم موش کی

 شد بسته که در...داد هولم داخلش و گشود را اتاق داخل حمام در ضرب کی

 ... دمیکش قیعم نفس چند و گذاشتم قلبم یرو دست

 ...شد یم کنده داشت قلبم

 مرگم روز تا و شناخت یم را شیصدا ام ششگانه حس تمام که ریام بلند یصدا

 ...کرد جلب را توجهم رفت ینم کنار میها گوش داخل از هم

 

 ...دیکش غیج چرا... کو دالرام صدرا   

 

 و دلم لرزش شمردن تیاهم یب یبرا...زد یم موج را ینگران شیصدا رنگ

 رد قبل و دمیکش میموها یرو از حرص به را شالم قلبم ی خواسته کردن سرکوب

 ...کردم باز را دوش آب میمانتو آوردن

 که بشم یلرزش دچار مفرطم یکنجکاو و ستادنمیا گوش فال با خواستم ینم

 ...نباشد شیب یهایس ی دره کی عاقبتش

 از ام شده حبس ی کشنده یها قطره ام، خسته تن و پوست یرو آب نوازش با

 ...گرفتند سرعت میها پلک  پشت

 اند، رنگ هزار که ییها آدم ها، آدم انیم یزندگ است، عتیطب یرحم یب بال نیا

 یراب شکستن، یبرا ،ینابود یبرا کردند زیت داندان که یگرگ لباس در یا بره

 ...است تر سخت دادن جان از خودشان، شماردن ربرت

 سرکوب از یشو یم ناتوان که است یدل نیا لرزش اش یسخت نیشتریب

 خاکستر و یسوز یم ـ..یندار را کردنش منع و کردن ساکت قدرت... کردنش

 فیخف و خار یکن باز دهان... یشو ینم کردنش برمال به قادر اما... یشو یم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم نابود و یسوز یم خودت نفهمش زبان زبان، یرو رب یبزن قفل... یشو یم

 ...یشو

 

 ام، افتاده گود یچشمها  یپا به زنم یم زل نهیآ داخل...رمیگ یم را میها مو آب

 خون رنگ هیگر فرط از که یچشمان داخل یسرخ... ام دهیپر رنگ صورت

 ...بود گرفته

 نهیآ زا گرفتن یرو با ار یرو شیپ اجازه اما. ..ندینش یم میگلو خیب بغض هم باز

 ...کنم یم سلب شکسته، دالرام و

 

 و یشیآرا لیوسا چند داخل...افتاد یم یتختیپا یرو شکل یفلز یا جعبه به چشمم

 ... نشاند یم لبانم یرو یتلخ لبخند سنجاق، و سر گل

 ...گرفتم چشم داشت میبرا را مرگ حکم که یا جعبه از درد با

 ...کنم شیآرا چران چشم و زیه انمرد یجلو توانستم یم چگونه

 

 پرت تخت یرو صدرا که یلباس...کردم حرکت تخت سمت یخفگ احساس با 

 ...دمیپوش را بود کرده

 نیستآ و بسته کامال. شده دوز سنگ ی تنه باال با ،یکاربن رنگ ،بایماکس بلند 

 ...دانستند یم یخوب به را زمیسا انگار بود تنم پیک... دار

 

 .کردم جمع سرم یباال و افتمب را میموها

 ...زدم سنجاق میموها یرو را ساتن شال

 ....برگشت...رفت پودر کرم سمت دستم

 ...کرد باز را پودر کرم درب دمیبخش جرأت خودم به اما



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کردم شیآرا را صورتم رنگ کم و میمال یلیخ

 ...دمیکش کنار را پرده و رفتم پنجره پشت

 ...ستادیا قلبم اذهام پر اطیح و باال مدل یها نیماش دنید از

 ... بشم ظاهر آدم همه نیا انیم من قرار یعنی  

 

 ...شد باز شتاب با در که کردم یم ینفس یب احساس میها هیر در داشتم

 ...برگشتم در سمت دهیترس

 ...دوختم چشم بهش متعجب شده قرمز صورت با ریام دنید از

 ...بود کرده هنگ نداشت من از یکم دست هم ریام

 دهانش تو حرفش دنمیپوش لباس و شیآرا طرز و ام یفعل تیوضع دنید از

 ...دیماس

 

 فقراتم ستون از یسرد عرق انداخت گل میها گونه د،یلرز قلبم نگاهش مدل از

 ...شد روان

 ...افتادم یم پس شک یب دیرس ینم سر صدرا اگه

 ...باشد کرده لشدنبا یکس انگار که انداخت اتاق داخل را خودش یطور صدرا

 

 و صدرا یناگهان ورود با بود زده خشکش رهیدستگ یرو دستش کی که ریام

 ...شد پرتاپ جلو به و شد رها رهیدستگ از دستش ریام ر،یام با برخوردش

 

 قرار ریام یرو روبه نبود من به حواسش و فکر اصال بود دهیترس انگار صدرا

 ...دیچسب رو اش قهی و گرفت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 بدبخت من یببر رو دالرام اگه بزارم، پا ریز رو مونیدوست نکن یکار ریام  

 ...یکن تحمل شب آخر تا دیبا شهیم آب بر نقش هام نقشه همه شمیم

 

 هاش حرف نه و دید یم رو صدرا نه بود شده خکوبیم من یرو نگاهش ریام

 ...دیشن یم رو

 

 ...دیغر و داد تکانش محکم اش قهی از حرص با صدرا

 

 ....کجاست حواست... ریام توأم با  

 

 ....کجاست حواست.... توأم با ریام  

 

 خودش به تا...گرفتم ریام مشتاق نگاه از را نگاهم خجالت یرو از یگریناش با

 ...دیایب

 

 با یسر...دیرس من به و گرفت را ریام نگاه رد بزند یحرف ریام نکهیا قبل صدرا

 ...داد تکان ریام یبرا تأسف

 ...یحساب مرد یرفت دست از که تو  

 

 را خودش یطور...زد پس اش قهی از را صدرا یها دست و آمد خودش به ریام

 ...رفتم وا یا لحظه که دیچسب را دستم و رساند من به



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ..یکن یم گرم رو اونا سر فقط تو صدوا  

 

 .... دیکوب سرش یرو دستش دو هر با محکم صدرا

 ...کن گرم رو اونا سر رو یچ یچ... من سر به خاک... ریام یکرد خلم  

  

 هک فشرد یرام دستم چنان بفهد نکهیا بدون بود کرده ورم خشم از ریام گردن رگ

 ...شود خرد راستم دست انگشتان بود کینزد

 

 انیم و باشه مادرت و تو یباز شب مهیخ عروسک دالرام زارم ینم من صدرا  

 ...بده سیسرو و فتهیب دوره اشیع مست همه نیا

 

 و دمیکش  یا خفه غیج ترس با آورد ورشی ریام سمت و شد طاق طاقتش راصد

 جان نوش صدرا دوتا و خورد یم ریام یکی...شدند زیگالو هم با....رفتم عقب

 ...داشتم وحشت و هم بودم خوشحال یریدرگ نیا از هم...کرد یم

 که یریام نکهیا از وحشت افتادند، هم جان به قماش هم تا دو نکهیا از خوشحال

 بدبخت من و شود برداشته انیم از دیآ یم حساب به من یحام حال نهیع در

 ...بود صدرا دیکش پس پا که یکس...بمانم تنها انشانیم

 

 ....که یاری ینم هم کم ریام تو به لعنت  

  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 چیه که بود یخورد و زد چطور دمیفهم ینم اما... زند یم نفس نفس دو هر

 هب بازو و زور فقط ها بچه مثل... بودند رنداشتهب یکوچک خراش یحت کدامشان

 ...شدند خسته و دندیکش هم رخ

 ...کرد حرکت در سمت زنان نفس نفس صدرا

 

 ،ببرش بار پشت باش زود.... ستادمیا اتیباز غد و تو یپا که من سر بر خاک  

.. .کردم یگفت یکار هر ستین ساخته ازم یکار گهید... زهیبر یدنینوش فقط

 ...بشه دهید دیبا اما نکنه ییرایپذ

 

 یقوت اسپرتش کت بیج از و کرد رها رونیب را نفسش ریام شد دهیکوب که در

 ...دیکش رونیب یگاریس

 ذاشتگ لبش یرو دیکش رونیب یقوط از یکی ردیبگ من از را نگاهش نکهیا بدون

 ...زد فندک را گاریس ریز و انداخت بشیج داخل را یقوط

 ...رمیگ یم آتش و سوزم یم دارم که منم گار،یس یجا به کردم یم احساس

 نیا از نگاه نیا از دمیترس یم... خوردم فرو را دهانم آب قشیعم و محکم پک با

 ...بود دهیکش رخ به بار چند که یاقتدار نیا از جانب به حق ژست

 پلک...کرد یخال صورتم یرو را دهانش در شده پر دود و شد کینزد بهم یقدم 

 ...گرفت فسمن و بستم

 دهیترس...کردم احساس میلبها یرو را انگشتش که شدن شل یبرا رفت میزانوها

 ...کردم باز چشم عیسر

 یصورت ڗر یرو به میها لب زوم نگاهش شده سرخ یرنگ و ملتهب یها چشم با

 ...دیکش یم بودم زده که یرنگ

 یم را ام بسته خی یلبها و بود آتش ی کوره یگرم به اش اشاره انگشت

 ...سوزاند



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...بودم شده طلسم انگار...نبودم ینینش عقب و حرکت به قادر

 ...کردم ینم احساس وجودم در ییگرما چیه و بود شده منجمد میرگها در خون

 اما سوخت یم انگشتانش انیم گاریس... دیکش میلبها یرو بار چند نرم و آرام

 ...بود رژم بردن نیب از قصدش فقط... کرد ینم ییاعتنا

 سست مجسمه، مثل که یمن از چون... دیرس دلش مراد به و شد موفق که کنم فکر

 ...گرفت فاصله بودم ستادهیا شیجلو ارزش یب و

 پک زد پک گارشیس به وقفه یب هم سر پشت بار چند و کرد من به را پشتش

 ...داشت را درونش انیطغ از نشان که یا یپ در یپ و قیعم یها

 نلرزا حالت از رخش مین از گذاشت لب یرو گرید یکی و دیرس ته به گارشیس

 ...بود مشهود بودنش یعصب و ب خرا و حال یخوب به دستانش

 کوچکم مغز شیگنجا ریام حاالت میترس اما بود ریام از تر میوخ خودم تیوضع

 خواهد یم من جان از یچ و هست مرگش چه دمیفهم ینم اصال... نداشت را

 ...گذاشتم عقب اراده یب یقدم که برگشت طرفم به یا لحظه

 ...داد تکان صورتم یرو روبه را اش اشاره انگشت

 

. ..یستیا یم بار پشت هیبق نگاه بودن رأس ریت بدون و نقطه نیتر دور در  

 ریغ یکار یلجباز و لج خاطر به اگر خورم یم قسم... خورم یم قسم دالرام

 .. .باش رفتارت مراقب فقط ...کنم ستتین سربه جا همون بزنه سر ازت منقول

 

 تدس کار مبادا تا کردم قالف را بود آمده زمیت زبان نوک تا که را یحرف ترس از

 ...دهم خودم

 ... گرفت لجم شیدستور حالت از اما

 راگ یحت زارم یم پا ریز را دستورش نیا که بودم واقف گندم اخالق به یخوب به

 ... شود ختم هم مرگم به عاقبتش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 پس ار دستم ممکن حالت نیتر تحکم پر و نیسردتر با که ردیبگ را تمدس خواست

 ...دمیکش

 ...گرفتم باال را دمیتهد انگشت خودش مثل و ختمیر چشمانم داخل را نفرتم

 

 ...یبزن بهم  رو انگشتت یحت یندار حق  

 

 ...شود دوخته نفرتم پر نگاه در که بود ریام نگاه نباریا

 ...تمنا و خواش از پر یمانیپش و ندامت از پر... سوال از پر و منگ

 برگرداندم یرو ازش نداشتم را نگاهش حالت کردن کنکاش اعصاب و ی حوصله

 ...کردم حرکت در سمت و

 

 

 و نیبهتر نگاه نیا از زیگر... بدهم گروش در دل و بسوزانم دل خواست ینم دلم

 ...بود نهیگز نیتر عاقل

 به وحشت و رعب بخند بگو یصدا و همهمه گذاشتم، رو هرا داخل که را اول قدم

 ...انداخت دلم

 ...شدم متوقف و نکرد ام یاری گرید میپاها

 ...نبود رفتن جلو به قاصر دلم

 را شیگرما از یادیز حجم و گرفت قرار پشتم که یدست اندازه از شیب یگرما با

 ...کردم کج گردن داد، نفوذ قلبم به

 دلم و دیبخش توان میزانوها به ،ینانیاطم پر لبخند و گذاشتن هم یرو پلک با ریام

 ...جلو به برداشتن قدم یبرا کرد، قرص را

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 بار پشت به را خودم ممکن حالت نیتر عیسر با ریز به سر ریام تیهدا با

 ...رساندم

 ...زد اشاره بار ی گوشه

 

 ای صحبت مه یکس با ،ینیچ یم ینیس داخل رو ها سه گال و یستیا یم نجایا  

 ...یش ینم دهن به دهن

 اشد،ب دم،یکش خودم یبرا شیپ ی هیثان چند که ینشان و خط به حواسم نکهیا بدون

 ...دادم تکان و چشم نشانه به را سرم تند تند

 

 شیلبها یرو  یخوشحال از و وجودش اعماق از که یا خنده تیرضا سر از

 .نماند دور چشمم از نشست

 ...نکند دیتشد را اش خنده مشدن عیضا تا گرفتم چشم

 ...گذاشتم ینیس داخل لرزان یدست با را ها گالسه

 یم تالطم به را دلم و شد یم اکو مغزم در زنان  و مردان آور چندش یها خنده

 ...انداخت

 نور یا ذره کرد یم تالش همش... بود یدلگرم میبرا سرم پشت ریام وجود هنوز

 ...کند باز دلم در شدن خواسته دیام

 توانست ینم و شود ینم بودنش پاک و خوب بر دیمز شیها العمل عکس نیا اما

 ..کند صاف مرا دل

 

 ...گرهیج چه... نیبب و ارمیدست به به  

 

 ...دمیپر میجا از گوشم ریز یآرام یصدا با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 دآم جلو صدا همان مخاطب دست که فتدیب نیزم یرو دستم از گالسه بود کینزد

 ...شد مانعش و

 

 ...کنم کمکت یخوا یم... چرا یکرد هول یمخان  

 

 را خودش ریام بدهم را یشرق ی افهیق با بور مو پسر زیه لحن جواب بخواهم تا

 ...رساند

 

 ...یکن کمک نکرده الزم... خودت کار سر گمشو  

 

 ...کرد نازک رو صداش ممکن حالت نیتر حانهیوق با

  ؟....هتوع ی مونده پس نکنه... احساس یب چه واه واه  

 شده دمیعا نامش جمعشان انیم اتاقم داخل صبح امروز که لیکم را ریام غرش

 ...گرفت بود،

 

 ....نما دختر جلف ی پسره رونیب گمشو  

 

 ...رفت رونیب و گرفت رو لیکم از یشرم یب با

 بار پشت از لیکم یابرو چشم با ریام... کنم نگاه ریام به یحت دمیکش یم خجالت

 ...رفت کنار

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 با که کنم فرار ریام ی کشنده یها نگاه از و دهم نشان مشغول را خودم خواستم

 ...شدم لمس لیکم  حرف

 عکس چیه بدون هستم یتراب سروان من.... سرمد خانم رسوند سالم بابات  

 رآخ تا... برم لو که دینکن یکار کنم یم خواهش. دیباش کارتون مشغول یالعمل

 ...بدم تونیفرار شب

 

 ...زد یم حرف لب ریز کرد یم یخال مشروب ها وانیل داخل که ورط همان

 

 ...کرد نثارم یچشمک که بودم دوخته چشم رخش مین به واج و حاج

 ...نییپا بنداز رو سرت نباش تابلو قدر نیا

 ....کردم یم رفتار ها منگول مثل

 .شدم کارم مشغول و انداختم نییپا را سرم تند

 ...بزنم پس رقمه چیه توانستم ینم را بود تادهاف جانم به که یاسترس اما

 در یگنگ از لیکم توست زیم یرو از مشروب یوانهایل از پر ینیس شدن کنده با

 ...برداشتم را یبعد ینیس و ام آمده

 ...شد روشن دلم در یدیام نور کی

 از را انتقامم بالخره... شمیم آزاد خره بال... بود شده کار به دست بابام بالخره

 ...رمیگ یم تکشان تک

 ...شدنم رها یبرا مثبت ازیامت کی وجود و یخوشحال نیا با خواست یم دلم

🔵🔵🔵🔵🔵 

 دق... شدنم رها یبرا مثبت ازیامت کی وجود و یخوشحال نیا با خواست یم لمد

 آوردن در یبرا داد یم قلقلکم درونم یزیچ کی...اورمیدرب ریام سر را میدل

 ...دستوراتش کردن ینه الاقل ای حرصش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ادرح همه...گرفتم نظر ریز را سالن چشم ی گوشه از و رفتم بار سمت فکر یب

 صدرا...بود کرده پر جوانان را سالن اعظم بخش...بودند بخند بگو و گفتگو

 اطراف و دور و بود انداخته گرشید یپا یرو پا یژست با تنها بار مقابل درست

 صحبت و بودند نشسته دورش گهید نفر چند و نگار و زن همان...زد یم دید را

 ...کردند یم

 

 ریام شکستن خاطر به را سکیر نیا من گشتم، یم ریام دنبال نامحسوس یلیخ

 ...کردم یم داشیپ دیبا پس دادم یم انجام

 ...نبود ازش یخبر

 ...کرد رها بار شکل یحالل زیم یرو را خودش یحیوق لبخند با یمرد

 ...گرفت میرو روبه را دستش داخل ی گالسه

 

 ..کن؟ مستم و زیبر تو خوشگلم، زیبر  

 

 تمدس یناگهان و شد خم نگذاشته عقب را میپا...شدم مانیپش سگ مثل خودم کار از

 ...گرفت را

 یرو یدست که بکشم پس دستش ریز از را دستم قدرت تمام با خواستم زده هول

 ...شد قفل دستش مچ

 شمرده یراحت به ادیز فشار فرط از شیاستخوانها تمام که یدست یرو از نگاهم

 ...دیرس ریام ی شده سرخ رخ مین به و رفت باال شد یم

 

 یم چشم به اش گونه یرو زده رونیب یاستخوانها از آثارش که منقبض یفک با

 ...بود مانده ثابت خودش از بزرگتر بایتقر مرد یور آلودش غضب نگاه و خورد

 ...شد آزاد شرف یب مردک دست شدن شل با دستم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 و زشت مردک صورت کم کم...دمیکش کنار آمده شیپ تیوضع از دهیترس

 که دستش مچ درد از کنم فکر شد قرمز صورتش رنگ و  شد مچاله بیبدترم

 ...نداشت هم را کردنش رها قصد و بود ریام ی پنجه ریاس

 ...کرد رها را دستش ریام که کند باز دهان درد و یناچار یرو از خواست مرد

 

 غضبناک پر نگاه یجلو از دیمال یم گرشید دست با را دستش مچ که طور همان

 ...زدیگر یم ریام

 دارم حراس اش نشسته خون به یها چشم از...گردد یم بر من سمت جو، زهیست

 ...لرزم یم خودم به عالوقو بیقر یاتفاق ترس از

 

 ...دیایب من سمت تا زند یم دور را یچوب زیم یآن به

 ...لرزم یم خودم به رمیبگ قرار تشیاذ و آزار مورد دوباره نکهیا حساب با

 ...رود یم ها یدنینوش سراغ دیایب من سمت آنکه یب

 ...مانم ینم بینص یب شیها نشان و خط از اما

 ...دمکر دنبال را حرکانش یچشم ریز

 ییرایپذ سمت ینیس داخل مشروب کامل یبطر کی و گالسه چند دنیکوب با

 ...برگشت

 یا ذره بودم توانسته که نیا از... رفتم  زیم پشت دوباره و زدم ینادان به را خودم

 ...بودم خوشحال کنم یتالف

 ...ستادیا کنار و گذاشت زیم یرو مقابلشان را ینیس و رفت صدرا سمت

 تمحرکا و من شیپ فکرش و چشم تمام اما...ستادیا گاردیباد کی لمث صدرا کنار

 ...بود



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 تهوع و حیکر نگاه همه نیا ریام لج خاطر به...زند یم طعنه ام گانه بچه افکار

 ...شود آرام درونم آتش یا ذره دیشا... بشه یچ که کنم یم تحمل را آور

 یانیپا ی نقطه به تا همد یم ورز مدام ذهنم در را خودم حرکات نیا و رفتار نیا

 و کند یم یتالق ریام نگاه در نگاهم اما بدهم صلهیف را خودم با ممیتصم و برسم

 ...دهد ینم را ام عجوالنه میتصم از بازگشت ی اجازه

 به مقاومت اما خورد یم را خونش خون یچطور که دیفهم شد یم هم دور از

 ...دهد یم خرج

 یم مشاهده را ریام و من رفتار یمزحک ندلبخ با لکسیر و آرامش با هم صدرا

 ...کرد

 یم خودش به من قبال در را یریپذ تیمسئول احساس ریام نکهیا لج از من اما

 ...بودم متنفر دیقبوالن

 ...تیوضع نیا در یحت.... ریام به اونم باشم یمتک خواست ینم دلم

 

 ...کن پر هم رو وانیل نیا... رو ینیس من بده  

 

 تکان یسر دیرس یم نظر به هیبق از تر سال و سن کم یلیخ بایتقر که یپسر به

 ...بردارد را ینیس خودش تا دمیکش کنار و دادم

 ...کردم نگاه گذاشت زیم یرو که ینتیپا وانیل و

 آب دنینوش مخصوص وانیل نیا کنم فکر کند کار خوب ام ینترنتیا معلومات اگر

 ...باشد جو

 کرد یم کوب سنگ مقابل طرف جا در کردم یم مشروب پر را وانیل نیا چون

 ...برداشتم را جو آب و رفتم بار سمت

 ...گذاشتم کوچک ییطال و گرد ینیس داخل کرده پر را نتیپا وانیل



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یارد یمعن لبخند با همرا یچشمک برنداشته را ینیس برگشت پسره همان دوباره

 دیاش دمیفهم ینم را حس نیا...شد دهیکش ریام سمت نگاهم ناخوداگاه فرستاد میبرا

 را ریام بود یچ هر... العملش عکس دنیفهم هم دیشا ای تیحما دیشا بود ترس

 ...ساخت ناآرام

 ...آمد جلو و کند یخودار جمع حضور در من یتفاوت یب با نتوانست ریام

 

 ...اتاقت تو برو... رو یباز مسخره نیا کن بس  

 

 ...کردم پر و داشتمبر را ها گالسه و زدم دنینشن به را خودم

 

 ... یبر یم لذت یلیخ مردا زیه یها نگاه از  

 

 ...بچرخانم اطراف به را نگاهم و میایب خودم به بود یکاف کلمه چند نیهم

 ...گرفتم گر بودند نشسته نمیکم در که مرد چند چشمان رنگ دنید از

 ...ردمنک ییاعتنا اش شده کبود رنگ و ریام یها کردن ولز و جلز به هم باز

 ینادان با که بود ییجا یب کاذب غرور و ندانستن نبود، یباهوش و یزرنگ کارم

 ...شدم رشیاس خودم

 

 

 ینادان با که بود ییجا یب کاذب غرور و ندانستن نبود، یباهوش و یزرنگ کارم

 :دیغر اش شده دیکل یها دندان یال از...شدم رشیاس خودم

 ...کنم یم جمعت اون و نیا دست ریز از ستمیا یم نجایا منم... یلج من با پس   



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

   ...باد خودم بر لعنت که کردم خودم اما کردم احساس وضوح به را قلبم شدن خرد

 با نمک نگاهش آنکه یب...ندهم وا را شدنم ریتحق نیا از شتریب تا گرفتم چشم ازش

 ...دادم ادامه کارم به داشتم را لرزشش کمتر در یسع که یدستان

 ...شد جادیا سالن تو یا همهمه که گذشت قدر چه دانم ینم

 ...دیکش یبهداشت سیسرو سمت را دستم لیکم کنم لیتحل و هیتجز که نیا قبل

 : گفت دیتأک بار نیچند با زیآم هشدار و بست را در مهیسراس

 تساع مین کردند، محاصره رو جایا ،یش خفه اگه یحت ،یای ینم رونیب نجایا از  

 ...یدیفهم یخور ینم تکون... دنبالت امیم نشده

 

 ...دادم تکان بار چند را سرم کردنش مطمئن برا

 میگوشها یرو را دستم یانداز ریت یصدا با... دیپر رونیب ییدستشو از عیسر

 بلند ادیفر و غیج و کیشل یصدا یقدر به... نشستم یفرنگ توالت یرو و گذاشتم

... مبود یافسر یدانشجو مرگم خبر... باشم مصلت خودم به توانستم ینم که بود

 یم باد به رو مملکت نایقی... شوم سیپل خواستم یم ترس همه نیا با چگونه

 ...دادم

 ...شد باز ییدستشو در که بستم یم یته قالب داشتم

 ...نشست دهانم یرو لیکم دست هک زدم غیج ترس از

 ...میبر در دیبا پاشو.... نترس منم  

 

 ...کشاند رونیب سمت سرش پشت و گرفت را دستم

 یم سرم یرو را آزادم دست و دمیکش یم یا خفه جبغ کیشل یصدا هر با

 ...گذاشتم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 راه...دیدو رونیب و گشود را یدر بودم دهیند حال به تا من که رو راه ته از لیکم

 ...بود خلوت اطیح ی دهنده نشان شتریب کشیبار

 ...شکست یم داشت دستم که بود گرفته محکم را دستم یحد به

 ...میدیرس کیتار ی کوچه داخل و رونیب نشده قطع مچم از دستم که شکر

 ...دیپر موتور یرو لیکم

 

 ...آهن راه میریم یفتین که یچسب یم سفت رو کمرم... باال بپر  

 

 ...خوب خونمون رمیم من آهن راه چرا  

 

 ...شدم الل و کردم کپ ادشیفر با

 ... باال بپر  

 ...دیغر لب ریز

 ...میفهم ینم نیا ی اندازه ما انگار  

 

 قهحل کمرش دور را دستم دمیکش یم خجالت... نشستم کرده جمع را لباسم نییپا

 از دست ود هر با و زدم یغیج داد موتور به که یگاز با انصاف یب اما بزنم

 ...کردم بغلش سفت پشت

 

 ار نفسم رو روبه از باد که بود ادیز سرعتش یقدر به...رود یم آسمان رو انگار

 ...دیبر یم

 ...نمک یریجلوگ دستانم شدن شل و شدنم حال یب از تا دادم تکه پشتش به را سرم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...افتاد نییپا کمرش دور از ام شده حس یب دستان موتور توقف با

 ...برداشت یکوچک پول فیک داشت را سهیک حالت که موتور بغل از و شد خم

 شتپ مرا کمل... بود نمونده میبرا یرمق...فتمیب راه کرد مجبورم و گرفت را دستم

 ...رفتم یم راه یگزالیز لرزان یپاها با من اما کشاند یم سرش

 خشپ بود نزدک... شد شتریب ام جهیگ سر میگذشت که یا شهیش بزرگ یها در از

 ...زد حلقه کمرم دور و کرد رها را دست که بشم نیزم

 اپ سر را خودم الاعقل بود نمانده وجودم تو یحس اصال... بود افتاده فشارم انگار

 ...دارم نگه

 ...نداشتم یا چاره اما دمیکش یم خجالت دایشد تیوضع نیا از

 کوپه داخل را خودم فقط میاومد یطور چه و گفت یچ و داد نشون یچ دونم ینم

 ...دمید قطار ی

 ...کرد بهتر را حالم کم کم داد یم خوردم به زور به لیکم که یا وهیم آب

 ...کرد حرکت به شروع کم کم اش تق تق صدا و بلند بوق با قطار

 ...بستم چشم و دادم هیتک یپشت به را سرم

 ...بود برهیو رو بدنم کل هنوز

 ...شود مزاحمم یکس هنکیا بدون بخوابم ها ساعت خواست یم دلم

 یصندل یرو اعتنا یب اما...کردم یم احساس خودم یرو را لیکم نگاه هنوز

 ...دمیکش دراز

 ... گرفتم بغل را دستانم و م شد جمع خودم تو

 ینم داشت کودکانه یها یال یال ین ین به یادیز شباهت که قطار یها تکان با

 ...دمینفهم یزیچ و شد خواب گرم چشمانم طور چه دانم

 

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یعل ریام

 

 ...باشم دواریام هم او به توانستم یم...کرد چندان دو را ام یدواریام لیکم

 ی نقطه به بتوانم من تا بود شده قرار محل به دالرام بردن مأمور لیکم نکهیا از

 ...بودم خوشحال بروم یاصل

 ...گهید بخور ریام  

 راصد به و و گرفتم بودم نرفت ور حال در برنجم با که دستم قاشق از را نگاهم

 ...دوختم

 ...کردم خودرن به شروع نامحسوسش چشمک با

 ...داد دست بهم تهوع احساس قاشق نیسوم

 ...برداشتم زیخ سیسرو سمت به تند کرده رها بشقاب داخل رو قاشق

 ...آمد باال ام معده اتیمحتو ونبسته بسته را در

 ..شد سیسرو وارد سرم پشت صدرا

 ...یشد مسموم.... ریام شده یچ  

 ریاخ روز چند نیا استرس...دمیپاش صورتم به آب بار چند و شستم را دهانم

 ...تیمسموم به برسد چه بخورم غذا بود نگذاشته

 

 ...درمانگاه میبر دیبا ایب ایب  

 ...کردم خارج دستش از تیعصبان با را میبازو...خورد گره هم در میابروها

 ....ستین میطور... الیخ یب  

 

 ...نزدم یحرف و دیپر باال میابرو یتا صدرا ی اشاره و مایا با هم باز



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 

 

 ...نزدم یحرف و دیپر باال میابرو یتا صدرا ی اشاره و مایا با هم باز

 

 ...کشاند شخود سر پشت و گرفت را میبازو

 مک رو یکوفت یدارو اون نگفتم بار صد من...یکرد مصرف یزیچ... باش زود  

 ...یدیم کشتن به رو سرخودت آخر.... کن مصرف

 

 تظاهر نیت تمام... شدند فعال میها شاخک بود انداخته راه صدرا که یشینما از

 ...بود ساختمان نیا از رونیب به من کشاندن یبرا فقط وهایساز

 

 نیچند یجلو حاالتم در رییتغ یا ذره و مخالفت بدون نشست رول پشت اصدر

 ...تمنشس کنارش  و بود شده دوخته ما به ییرایپذ و آشپزخانه ی پنجره از که نگاه

 ...زد رونیب باغ از سرعت با

 ...کرد زدن حرف به شروع تند تند مقدمه یب

 سرت به سر ادیز دینبا و یکن یم مصرف دارو که کردم قانع و وریز ریام  

... زنم یم میج عفت و سیرئ و وریز همراه منم یمهمون یآخرها فردا...  بزاره

 دالرام دهینرس بهت یبیآس تا دمیم لو رو باغ رفتنم قبل اما...برسم یاصل محل به تا

 یم داتیپ امیم و دارم یبرم هم رو بابام یدب برو... کن فرار و بردار رو

 وریز قرار محل و بردارم هم رو نفسم خوام یم کردم رویز با که یتوافق...کنم

 و خودت مراقب تو فقط... کنم یم پاک نیزم یرو از رو همشون...بدم لو رو

 ...باش عشقت

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ....امیم منم  

 

 جدول با و شود خارج دستش از فرمان بود کینزد که برگشت سمتم چنان

 ...کند برخورد

 ...زد داد و کرد کنترل رو نیماش زور به

 من خواسته ازم که یکار خاطر به هم وریز... ممکنه ریغ یگیم یچ یفهم یم  

 ...بره یم خودش همراه و

 

 ...زدم داد حرفش متقابل منم

 ...هیچ به یچ بفهمم منم بزن حرف درست...  یچونیپ یم همه نیا چرا  

 

 ...زد ادیفر و دیکوب فرمان یرو یمشت

 ...برم ییتنها دارم مرض مگه وگرنه یندون خوامیم نفهمت خود خاطر به  

 

 ...خواسته یچ ازت وریز یبسوزون دل من یبرا تو نکرده الزم  

 

 به مممص و کنم ینم ییاعتنا اما ردیگ یم فحش باد به مرا لب ریز و کشد یم یپف

 ...دوزم یم چم اش شده کبود رخ مین

 .. .بکشم رو سیرئ خواسته عشقم و بابام یاعضا در وریز.... ریام تو به لعنت  

 

 : پرسم یسردرگم و بهت با

 ...؟!چرا  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 کنه یم یفرق چه منم یبرا... رهیبگ دست در خودش رو استیر خواد یم چون  

.. .کنم یم آزاد رو بابام و عشقم و کنم یم رو کارم من باشه سیرئ یروسیو کدوم

 ...فرستم یم دار یباال هم رو وریز

 ....گفتن یبرا نداشتم یزیچ

 ...زد دور فلکه از و زد ماراهن

 فردا تا یش ینم دهن به دهن یکس با... یخواب یم یریم میبرگشت که االن  

 ...نباش نگران تو کنم یم درست رو زیچ همه من... شب

 

 در را  مهمان اتاق راه نییپا یسر با...خان صدرا کنم کاریچ دونم یم منم پس

 ...گذاشتم صدرا ی عهده به را وریز یها سوال جواب و گرفتم شیپ

 ..برامون؟ نشه دردسر... نیرفت کجا.... بود چش صدرا  

 ...دیتوپ صدرا

 ...بود ساده تیمصموم کی فقط...  یمشکل چه  

 

 ...بشنوم هم خواستم ینم و دمینشن ییصدا پله نیآخر

 ...گرفتم تهوع حالت نخوره که غذام تو بود ختهیر یچ صدرا دمینفهم اما

 ...انداختم بود توش دالرتم که یاتاق داخل را خودم زده شتوح دالرام غیج با

 شدم شوکه اتاق وسط صدرا دنید با

 

 ....زد یم غیج دالرام چرا شده یچ صدرا  

 ...دیکش رونیب و گرفت را دستم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 انداختمش زور به که رفت ینم حموم چموش ی دختره... نکن بزرگش یچیه  

 ...حموم داخل

 

 ...رفت ینم که رفت ینم یشتدا کارش به کاریچ خوب  

  زد گاهم جیگ یرو اش اشاره انگشت با

 

 ...بشه ظاهر وضع و سر اون با دیبا شب یمهمون کل، عقل آخه  

 ...کردم اخم

 

 ...صدرا ینکرد تموم رو بحث نیا هنوز که تو  

 

 ...کرد تند پا پلها سمت و داد تکان هوا یرو میبرا را دستش

... یدار دوست یک هر جون کن بس... ها کشم ینم گهید خودت جان به ریام  

 ...باشه دیبا که گفتم

 

 گهید...  برگشتم و رفتم سکته مرز لب تا صدرا میتصم از زد خشکم میجا در 

 و مادر به که ییمردها از مشروب با من یجلو دالرام نداشتن را نیا تیظرف

 ....کند ییرایپذ هستند نامحرم هم خودشان  خواهر

 

 

 دستور وریز...دهم سوق نییپا سمت به را راهم کرد مجبورم نییپا یصداها

 زهتا کارکنان کنم فکر که نفر چند...داد یم را ها مبل ییجا جابه و زهایم دمانیچ



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 برگشت و رفت حال در صدرا.... کردند یم پر یدنینوش با را بار بودند یوارد

 ...بود خانه و اطیح به

 ...بود زده بشیغ کجا دانم ینم لیکم انیم نیا

 اندام عرض یچشمک با اشپزخانه از لیکم که زدم یم دید را اطراف یچشم ریز

 ها جاسوس مثل کند یم حکم منطق...کند یم مطلع وجودش از مرا و کند یم

 مشغول یحرف یکار به بگذرم وریز نیب زیت چشم از و نکنم رصد را جا همه

 ...شوم

 ...رومیم صدرا سمت رسد یم ذهنم به که یزیچ تا

 ...صدرا  

 ...گردد یم بر من سمت و کشد یم دادن دستور از دست

 ...شده یچ  

 ...رمیبگ نهار برم  

 ...باشد ساز مشکل که یانقدر نه اما کند یم تعجب

 ...ارنیب نمز یم زنگ خوب... چرا تو  

 

 ...زنم یم ضربه ها چمن یرو کفشم نوک با

 

 یخانگ یغذا خوام یم...خوره یم بهم رستوران اون یغذاها از حالم گهید  

 ...رمیبگ

 

 ...کند یم خوش جا شیلبها یرو ضیعر لبخند

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...داده تکون رو مغزت ادیز عشق نکنه... یشد نما خواب که هم باز  

 

 ...کنمیم نثارش ییبابا برو و کنم یم کج را راهم

 ... ستمین تمنا و اصرار و یباز جنگولک اهل من داند یم

 ...ردیگ یم را میبازو

 

 ... کنه یم قهر هم زود چه دخترا نهیع... ریبگ برو ایب  

 ...ردیگ یم اش خنده که کنم یم یا قروچه دندان

 ...آبادته و جد هفت دختر  

 در سمت سرخوشش حال به توجه یب من که زند یم میبازو به آرام یمشت

 ...کنم یم تند پا یخروج

 ...زند یم میصدا

 ....ریام  

 و رمیگ یم هوا یرو کند یم پرتاب سمتم را خودش نیماش چیسو که گردم یبرم

 ...کنم یم کج نگیپارک سمت را رمیمس

 یم راحتر و بود ابی رد فاقد صدرا نیماش بود ام یشانس خوش اوج گهید نیا

 ...دهم انجام رفتم یم کلنجار باهاش ذهنم در که را یارک توانستم

 ...راندم نظر مورد یغذاخور سمت سرعت نیشتریب با میمستق

 قرمه و رشته آش سفارش فرهاد، با یمیصم و گرم یپرس احوال و سالم بعد

 ...دادم یسبز

 ...شدم آشنا فرهاد با نیحس قیطر از ،یخانگ یها غذا نیبهتر ُحسن خاطر به

 ...وختمد ابانیخ به چشم سفارشاتم شدن آماده تا و نشستم شهیش پشت یصندل یرو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...برخاستم کردم حاصل نانیاطم نکرده بمیتعق یکس نکهیا از خوب یوقت

 

 ...رم؟یبگ تماس کی من فرهاد  

 

 ...دیکش رونیب یغذاخور ی آشپزخانه از یسرک

 ...یشد هم لوس... یاومد رید ریام  

 

 ...گرفتم و نیحس ی شماره و برگرداندم خودم سمت را زیم یرو تلفن لبخند با

 رید فرهاد یغذاخور اریب عیسر خوام یم زیر ابی رد کی فورا نیحس سالم  

 ...ینکن

 

 به نداشت حرف نیحس جت موتور...نداشتم را بش و خوش و سالم فرصت

 ...بود یخور غذا یجلو دهینرس هیدق نیششم

 ...رفت زیم یجلو لبخند با برگردد من سمت نکهیا بدون

 .یخوب... دارید مشتاق خان ریام به به  

 

 ..گرفتم دهانم یجلو را دستم

 ...یطور چه تو... شما مرحمت به  

 

 : گفت برگردد من سمت که نیا بدون رفت یم زیم یجلو به که طور همان

 ...دانگ نگید... میکن یم یشمار لحظه میدار  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 رونیب از معلوم کجا از... میکرد یم تیرعا دیبا را اطیاحت طیشرا هر در هم باز

 ....نباشم تهیعفر وریز نیدورب ریز

 ...دیکوب شیرو دست با و دیرس زیم به نیحس

 ...نداره صاحاب جا نیا... یآ  

 

 ...شد یم حاضر خندان و شوخ یا وحله هر در شهیهم

 ...شد خارج آشپزخانه از من سفارشات همراه خندان یلب با فرهاد

 ...ییدایپ کم... شنگول مثبت بچه به به  

 

 ...خاروند یشینما حالت با را سرش پشت نیحس

 رو یباز قیرف مییخوا یم و... دلمون ریز زده یخوش ها یبعض مثل خوب  

 ...هیحرف آقا کنار، میبزار

 

 ...کرد ناز یچشم گوشه فرهاد

 ...نمتیبیم زیر  

 ...دادند دست هم با

 ...گرفتم فرهاد سمت را بانکم عابر آورده در را پولم فیک کتم یپهلو از

 

 ...کن حساب رو نایا جان فرهاد  

 ...داداش نداره یقابل  

 ...ست فهیخل بیج از ممنون  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دیقاپ دستم از و کارت خنده با فرهاد

 ...بکشم و برابرش چند پس  

 

 را ذاغ یها سهیک و بردم جلو رو دستم زیم به هیتک دیکش رو کارت خنده با

 زیت به...انداخت دستم کف داخل را ابی رد بانکم عابر همراه فرهاد...برداشتم

 ....نداشتم یشک نیحس یهوش

 

 هب ییباال سرعت با سره کی و کردم ترک را یخور غذا یکل یخداحافظ کی با

 ...راندم خانه سمت

 ...بودم نگران یلیخ دالرام از

 ...کشاند آشپزخانه سمت را همه که دافتا خنده به چنان رشته آش دنید با صدرا

 ...داشته اریو امروز بچم... آش.... گرفته یچ ریام دینیبب  

 ...افتادند قهقه به لیکم یحت کامران و نگار و عفت

 ...برداشتم خودم یبرا یقاشق و بشقاب و زدم صدرا به یمحکم یگردن پس

 ...ختمیر آش خودم یبرا هاشون خنده به اعتنا یب

 با که من دنید از همه... خوردم آش بشقاب دو داشتم اریو انگار دراص قول به

 به سرپا طور همان و برداشتند یقاشق و بشقاب کدام هر خورم یم آش یولع چه

 ...افتادند آش جان

 

 یم االن شد یم یچ...دمیکش یآه و گذشت نظرم از دالرام ماه صورت لحظه کی

 ...ببرم آش هم دالرام یبرا توانستم

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم االن شد یم یچ...دمیکش یآه و گذشت نظرم از دالرام ماه صورت لحظه کی

 زیم سر شدواز کور میاشتها دالرام یآور ادی با...ببرم آش هم دالرام یبرا توانستم

 ...برخاستم

 

 ...ینخورد یسبز ورمهق...کجا ریام  

 

 :گفت من لج آوردن در یبرا کامران

 ...شد تموم ارشیو عشقم  

 

 ...زد تشر صدرا اما زدم دنینشن به را خودم

 ...یریبگ خون خفه لحظه کی یتون ینم کامران  

 

 : کرد مداخله وریز

 ...کنهیم یشوخ داره خوب... صدرا یدار کارشیچ  

 : گفت خودش کردن لوس یبرا نگار

 ...کرد یشوخ شهیم هم خشکه ناخون نیا با آخه... جان کامران هیقحط آدم  

 

 ...کامران نیا خصوص علل داشتم نفرت حدمرگ تاسر همشون از

 

 ...داشتم اطالعات به اجیرفتم،احت باغ به یهواخور ی بهانه به

 نظر مورد یها سوژه یمهمان وسط شدند یم آماده ها نیماش کدام دمیفهم یم دیبا

 ...کنند دور یمهمان وسط از و صدرا و وریز قرار نفر چند...کنند جا جابه را



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...دادم یم اطالع دیبا را خانه داخل و باغ نگهبانان تعداد

 یم اش یوارس کامال بود، هیشب کیتار و تنگ ی دره به شتریب که را یپشت اطیح

 ...دیاین شیپ یمشکل دالرام دادن یفرار موقع تا کردم

 ...بودند وجوش جنب درحال همه

 یم مشکوک یلیخ...بود بهرام آمد یم آسته و رفت یم آسته هم از شتریب که یکس

 ...زد

 

 ...زدم قدم استخر سمت به و کردم روشن گاریس یدرخت پشت نامحسوس یلیخ

 کفشم نوک با انداخته نیزم را گاریس ته کردم حاصل نانیاطم اطراف از یوقت

 تونس پشت...برداشتم قدم نگیپارک سمت کنم توجه جلب نکهیا بدون...کردم لهش

 ...زدم دید را بهرام نگهبانان نگاه رأسیت بدون نگیپارک یورود بزرگ

 یها شهیش با دیسف بنز پشت و آورد رونیب ییها کلت و اسلحه یمشک ون پشت از

 ...کرد یجاساز یدود کامال

 نیا نیماش یکس اصال مدت نیا تو...شده آورده نگیپارک به امروز بنز ندارم شک

 ...مبرگشت خانه داخل عیسر کنم توجه جلب که نیا بدون...بود نشده سوار ینیچن

 

 ...بودند قهوه دنینوش مشغول هیبق جزصدرا به

 دارم که من خوره یم قهوه داره نشسته لکسیر یطور چه لیکم نیا فهمم ینم من

 ...افتم یم پس ازدلهره

 دارو و یشهاب...بودم دهیند عمرم تو شدکه ادیپ ییها آدم ی کله و سر کم کم

 میگلو راه دنیفهم ینم را خودشان حال اصال که ییپسرا و دخترا دنید با...دستش

 ...گرفت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 باال ی طبقه را خودم یان فکر کی با... کنه ییرایپذ نایا از قرار دالرام یعنی

 ...رفتم باال کی تا دو یکی را ها پله...رساندم

 

 یرو دستم...دیکش ریت قلبم...گرفت نفسم دالرام دنید از اقات در گشودن با

 ..شد خشک رهیدستگ

 ...دهنده بیفر و بایز...بود شده پرنسس کی مثل

 از یکم دست منم بود شده شوکه من دنید از..شد قفل لرزانش نگاه در نگاهم

 ...کردم هنگ دشیجد ی افهیق و بیت دنید از نداشتم دالرام

 کی با اما و امدم خودم به..افتاد نییپا رهییدستگ یرو از مدست یکس خورد بر با

 ...کردم یباز نقش بکر فکر

 ...دیغر و شد ام قهی به دست صدرا

 ینم را خودم حال و ام شده دالرام نگاه مسخ که یطور زدم دمینفهم به را خودم

 ...فهمم

 بمیج زا کنم ادجیا حرکاتم و نگاه در یرحاالتییتغ نکهیا بدون را ابی رد اطیاحت با

 ...دمیکش رونیب

 بشیج داخل را ابی رد حرکت کیودر شدم زیگالو باهاش صدرا ادیفر با

 ...انداختم

 مدت نیا یط در چون شود، ابیرد متوجه صدرا یمهمان انیتاپا کنم ینم فکر

 داخل دست بخواهد که...بگذارد بشیج داخل یزیچ ندارد عادت صدرا ام دهیفهم

 ...ببرد بشیج

 ...رفت رونیب و کرد قانعم صدرا اما... بودم زده ینادان به را خودم

 یا هگوش در دالرام نکهیا یکی اب،ی رد یکی داشت میبرا منفعت تا دو حرکتم نیا

 ...باشد مشغول فقط دید بدون

 ...رفت رونیب انفجار حال در خشم با صدرا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...داد یم آزارم یجور بد دالرام یصورت لب ڗر

 ...کردم وروشنش دمیکش رونیب یگاریس انیطغ حال در خشم نیا رفع یبرا

 دهد فرمان مغزم آنکه یب...نساخت خاموش را درونم ی شعله هم قیعم یها پک

 ..ستادیا دالرام یجلو و آورد در حرکت به را میپاها قلبم یندا

 زا بست چشم یوقت...نشست اش زده خی و سرد یها لب یرو و رفت باال انگشتم

 مدل... شد فراموشم مکان و جا ستادیا میبرا یا لحظه یبرا ایدن شدم خود یب خود

 دگشو که را شیها پلک بفشارم ام نهیس به محکم و بکشم آغوشم به خواست یم

 ... کرد سلب را مییتوانا

 دنیکش هوار دلم دمید اما کردم روشن یا گهید گاریس و گرفتم فاصله ازش یقدم

 دستان نیا به را دالرام نگاه و دارد باز را انمدست فیخف لرزش نیا تا خواهد یم

 ...سازد گمراه

 حکمت با داشتم میصدا لرزش کردن یمخف در یسع که مییتوانا تمام با و برگشتم

 ...دمیکش نشان و خط شیبرا

 هشب انگشتم کرد دمیتهد...کرد دمیتهد و ختیانگ بر را دالرام نفرت کارم نیا اما

 یریت خشمش پر نگاه... آورد درد به را قلبم بدتر دیتهد از نگاهش نفرت نخورد

 ...رفت نشانه رو قلبم که شد

 کش فرو درونم قلبم ی آشفته حال تا بستم چشم یا لحظه گذشت که کنارم از

 ...دیایب باال نفسم و بکوبد دوباره قلبم تا...کند

 ...میعظ یغم امابا افتادم راه دنبالش

 

 ....آورد خودم به مرا ماهش صورت ترس و دالرام توقف یا لحظه

 

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 پشتش را دستم و آورد خودم به مرا ماهش صورت ترس و دالرام توقف یا لحظه

 ...کنم مطمعنش خودم وجود از تا گذاشتم

 متنفر ازم اگر یحت کنم ینم شیرها حال همه در و شهیهم هستم نکهیا از

 ...کردم دلگرمش میها چشم بستن با برگشت، میسو به دهیترس یا لحظه...باشد

 محرص توانست تا دالرام شد تمام خودم ضرر به یبانیپشت نیا و یدلگرم نیا اما

 ...آورد در را لجم و کرد ام یکفر و داد

 شتریب تا ساخت تر جربزه پر و تر قرص را دالرام دل خودش یمعرف با لیکم

 شیپ تشیهو کردن فاش با بفهمد نکهیا بدون لیکم... اوردیب در مرا حرص

 ...شوراند من هیعل بر شتریب و کرد ییهوا را سر رهیخ ی دختره دالرام،

 بار یجلو دادنم جلوه تیاهم یب و من دیتأک به زدن پا پشت یبرا دیسف چشم دختره

 قرض و قصد حرکاتش تمام از اما نرود من تسم نگاهش کرد یم یسع...ستادیا

 شدن خفه از و داشت نظر ریز مرا یچشم ریز که نیا از...بود دایپ کامال کارش

 ...شدم یم داغون داشتم کند پا به هلهله هیبق یجلو توانست ینم من

 

 و دیکش یم کل بود شده که هم من خاطر به حتما بود شتریب اش جربزه یکم اگر

 نکهیا از بکشد عالم رخ به ششیپ را بودنم چیه گاهیجا و بچزاند رام تا دیرقص یم

 ینم یزیپش تمیحما نه و حرفم نه... ندارم شیبرا یتیاهم و پندارد یم چیه مرا

 گاهیجا حال نیا با...آمد نخواهد خوش مزاجش به بکنم هم یکار هر و ارزد

 با اش یتیاهم یب اب شیها تخم و اخم با که بود یزیچ یمأورا من قلب در دالرام

 دوانده شهیر وجودم در حس نیا یقدر به. شود کم نفرتش، با یحت اش یلجباز

 ...شد یم لیتبد مرگم به اگر یحت نبود قائل میمستق  یصراط چیه به که بود

 ...روم یم سراغش و شود یم زیلبر صبرم گرید

 ...ردیگ یم را دالرام دست مچ لیپات و مست یشهاب برسم تا

 تمام...رمیگ یم چنگالم در را یشهب دست مچ دارم یبرم زیخ یطور چه نمدا ینم

 یم یطور کنم یم خال شهاب دست مچ یرو را االن تا شب سر از را حرصم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ات دهم، ینم شیبرا را کردن باز لب فرصت زندیم یکبود به رنگش که فشارم

 و جلز مداشت شیآت رو اسفند مثل کنم یم شیرها دیبگشا لب درد از خواهد یم

 ...بود داشته وا یکار چه به مرا دالرام کرد یم ولز

 یم نشان یواکنش اگر رفت و دیکش رو راهش دردسر یب یشهاب خواسته خدا از

 ...شد یم برآب نقش میها نقشه تمام نایقی شد یم زیگالو من با و داد

 هیتنب کی را دالرام نگاه، همه نیا یجلو توانستم ینم اما شدم یم خفه داشتم

 ...بکنم یاساس

 سمت و دمیکش نشان و خط شیبرا نگاهم با کنم یمخف را غضبناکم نگاه نتوانستم

 اورمیب در ینیس داخل به ها گالسه دنیکوب با خواستم یم را حرصم تمام رفتم بار

 ...داشت امکان مگر اما

 

 ...بود کم ام قهیدق نیا حال یبرا هم گرفتن شیآت که بود کرده یکار دالرام 

 ...کرد یم تحمل را زیه نگاه همه نیا من خاطر به داشت احمق ی دختره

 ...ستادیا  بار زیم یجلو دوباره که بود نکرده کفاف یشهاب کار نکهیا مثل نه

 ام شده مشت یها دست و نگاهم با و شدم منتظر قدر چه هر...نادان احمق دختره

 ...نشد بردارد کارش از دست که بفهانم خواستم

 ...رفتم دالرام سمت یمعطل یب و رفت مخم رو کم کم هم صدرا یها پوزخند

 ...اتاق تو برو رو ها یباز مسخره نیا کن بس دمیغر ممکن لحن نیتر توپنده با

 

 که خورد چرخ یطور نچرخاند خواستم یم که یطور اون را زبانم شیاعتنا یب

 ...آزرد هم را خودم دل خودم حرف

 ...یبر یم لذت زیه یمردها نگاه از  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 شتریب و داد چرخ اطرافش به ینگاه کرد بلند را سرش و شد سرخ یا لحظه

 ...شد قرمز

 به و نییپا انداخت را سرش دوباره کنم هضم را اش یشق کله نیا توانستم ینم اما

 سهله که نگاه نیا شده که هم تو خاطر به ریبم برو ریام یعنی... داد ادامه کارش

 ...دمیم انجام تو سوزوندن یبرا یکار هر

 ار دالرام جگر شک یب و کرد اصابت خودم قلب به اول که شد یشترین منم زبان

 ...سوزاند هم

 

 یم جمعت اون و نیا دست ریز از و ستمیمیوا نجایا منم... یلج من با پس  

 ...کنم

 

 ای است دالرام مخاطبم فهمد ینم یکس که بودم ستادهیا بار سمت به رخ مین یطور

 ...کرد یم یخودکش یدنینوش با داشت بار، کنار که یپسر

 ...دیفهم ینم پسره نیا شد یم رانیو هم ایدن

 نیا تو انگار که یطور ختیر بهم یلیخ کردم دگرگون بدجور را دالرام حال اما

 ...یها همهمه ستین ایدن

 امانت را دالرام نامحسوس یلیخ و دمیدو لیکم سمت صدرا و وریز شدن بلند با

 ...سپردم بهش

 

 ...کردم حرکت یخروج سمت وریز و صدرا قبل

 ...گرفت را راهم یجلو نادر

 ...کجا  

 ...دمیغر وجودم در نهفته یخشم با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...رمیگ ینم دستور تو از  

 

 ...درآورد را کفرم اش یور کی لبخند

 .باغم نیا اول محافظ من که فعال  

 

 ...زدم کنارش دست با

 ...فرستاده یچ یپ و من بپرس اربابت از برو  

 

 ار فلنگ وریز برساند وریز به را خودش تا گذشتم کنارش از کند باز دهان تا

 ...شده محاصره نجایا و بسته

 ...زدم رونیب باغ از ادیز سرعت با برداشته را لیکم موتور

 ...  دمیرس ساختمان پشت و زدم دور را ابانیخ

 ...گرفتم رنظ ریز رو نگیپارک ستادهیا نقطه نیتر دور در

 ...کردم بشیتعق نظر مورد بنز نیماش شدن خارج با

 یم را جوانب ی همه نشدم دلگرم ابی رد به

 بیتعق سپ...فتدیب بشیج از دیشا ای اوردیب در را کتش بخواهد صدرا دیشا دمیسنج

 ...نرود هدر میدیکش که یبتیمص و یسخت همه نیا تا شود یم یالزام من

 حداکثر با...دیآ یم رونیب نظر مورد بنز و رود یم باال آرام آرام نگیپارک در

 جخار تهران از...کنم یم بشانیتعق ممکن ی فاصله نیتر دور تیرعا با سرعت

 هب و ندیمایپ یم را یادیز مسافت...رندیگ یم شیپ در را اتوبان راه و شوند یم

 هم باز و کنم یم خاموش را موتور یها چراغ...چندیپ یم یمیقد یخاک جاده کی

 ...کنم یم تر ادیز را ام فاصله



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نزب نیماش یسو کم نور با زیبرانگ وهم و خوناک ابانیب و شب مطلق یکیتار 

 هانج نیا به پا یوقت از...ندارد معنا یترس چیه میبرا ماا شود، یم شتریب مقابلم

 ...نکردم نیتلق و ریتفس خودم یبرا را ترس یمعن و گشودم

 خودش جز... هست سرمون یباال و کنارمون شهیهم که ییباال آن از ترسم فقط

 ی نقشه با رسممون و راه نگاهمون و حرف درشتمون و زیر حرکات تمام که

 یوقت معناست یب ی جمله کی ترس پس رفت خواهد شیپ ،شده زده رقم خودش

 ...خودش و خودش فقط گرداننده و ستین خودت دست یا اراده و کار چیه

 

 ...شدم ادهیپ کرده توقف منم نیماش توقف با

 ناشاناس ی شماره دنید با...خورد زنگ همراهم تلفن بردارم قدم از قدم بخواهم تا

 ودش خارج من دهان از ییندا نکهیا قبله...گرفتم گوشم کنار کرده وصل را ارتباط

 ...دیچیپ یگوش در سرهنگ بلند ی صدا

 کنم یم دیتأک... کرده حرکت قطار برسون یبعد ستگاهیا به رو خودت یعل ریام  

 ات خودمون ما... برسون قطار به رو خودت عیسر بشه ادهیپ دیبا راه وسط لیکم

 محاصره رو متروکه و یمیقد انساختم اون یجا همه گهید ی قهیدق کی

 ...عیسر برو تو...میکرد

 

 ...آمد در صدا به هوا کی قلبم ضربان با اشکال بوق بدهم یجواب آنکه یب

 ...برسم بهش دیبا پس... تنهاست دالرام

 ...رساند اتمام به احسن نحو به را و خودش کار ابیرد پس

 دص اما بود خودم خصش حضور با گرفتنشان و یاصل سیرئ دنیفهم یپ دلم کی

 ...بود ساخته آرام نا را دلم که یدالرام یپ دلم

 تا سره کی کرده انتخاب نهیگز نیاول سرهنگ شخص دستور با را دالرام پس

 ...راندم سرعت با نظر مورد ستگاهیا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 خودم ود حالت با که بود مانده یباق زیتبر مقصد به قطار حرکت تا فقط لحظه کی

 ...دمیپر باال واگن نیاول در از و رسانده قطار به را

 ییشناسا کارت نه چون آهن، راه ستگاهیا با تماسش بابت بودم ممنون سرهنگ از

 ...گرفتن تماس یبرا یوقت نه داشتم

 زا یا کوپه در یجلو را لیکم واگن نیدهم گشتم یکی یکی را ها کوپه و ها واگن

 دمید دور

 ...شد حضورم متوجه که شدم یم نزدکش داشتم

 ...رساند بهم را خودش یبلند یها یقدم با خوشحال

 ...یییکجا تو پس داداش سالم  

 

 ...فشردم یگرم به را دستش

 ...برگشتم راه مهین ناموفق که رفتم وریز دنبال  

 

 ...شد گشاد دهیترس شیها چشم

 ...کرد؟ فرار  

 ...دمیکش ام زده جوانه تازه یشهایر ته یرو یدست کرده رها را دستش

 ...کنه فرار بتونه گهید نکنم فکر  

 

 ...نشست شیلبها یرو آرامش سر از یلبخند

 ...من موندم نیشد راحت شما شکر  

 

 ...شدم متعجب منم بار نیا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دوخت چشم رونیب به و برگشت قطار ی پنجره سمت

 ...افتاده من دوش به صدرا یکارها  

 

 ...برداشت قدم قطار در سمت

 اش سئلهم دمیم حیتوض برات بعدا...نییپا بپرم نشده شتریب رقطا سرعت تا دیبا  

 ...خدانگهدار باش، سرهنگ دختر مراقب ه،یطوالن

 

 ...دیپر نییپا و داد تکان میبرا هوا رو یدست

 ...شد دیناپد دمید از لیکم قطار گرفتن سرعت با کردم نگاهش شهیش پشت از

 یرو خود در شده مچاله را دالرام و رفتم کوپه سمت...رفت دالرام یپ حواسم

 ...افتمی یصندل

 ...گذاشتم قدم کوپه داخل کرده باز را در آرام

 کرده خارج تنم از را کتم... کرد ییهوا را دلم خوابش غرق صورت رخ مین

 ...دمیکش شیرو

 ...بود شده هوشیب انگار ادیز یخستگ از

 به وحشت نارشک در من دنید با دوباره خواشت ینم دلم...شدم خارج کوپه از

 ...فتدیب دلش

 ...بود معلوم میبرا مقصدش که یراه به رونیب به زدم زل

 ...بود شده ذره کی شانیبرا دلم زانم،یعز تمام مادرم، و پدر زادگاهم،

 دیاب کجا از...هستم یک و بودم یک من که کنم متقاعد را دالرام توانستم یم چگونه

 کنم گو باز را کردم باهاش که یکار... را تمیمأمور را دلم یماجرا و کنم شروع

 زتریعز و مادرم یچطور...باشد شمیپ شود یفرار و متنفر ازم شتریب نکهیا بدون



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یترفند کدام با را دالرام ی رفته باد به یآرزوها...کنم مجاب را جانم از

 ...کند باور مرا تا برگردانم

 از را باشد داشته من به نسبت هم یا عالقه هم یا ذره اگر کند، یم لج دانم یم

 یم خودش رااز من یقیطر هر به که ندارم شک زند یم پس غرورش سر

 ...راند

 

 اب کرده رها قطار ی پنجره نییپا یها لهیم از را دستم کوپه در شدن باز یصدا با

 از یمبهم ترس که یفرد سمت به و گرفتم عتیطب از نگاه مشتاق یها چشم

 ...داشتمدوختم واکنشش

 را میها دیام کوپه در یرو اش شده خشک دست و اش دهیپر رنگ و نگاه حالت

 ... دساختیناام

 ...کرد نگاه را طرف ان و طرف نیا زده وحشت

 خودم خواست به احمق من... بود خوشانس یلیخ لیکم...گشت یم لیکم دنبال

 خودم یکار اول لیکم مثل اگر دردسرافتادم نیا به و کردم راپنهان تمیهو

 ...کنم خودم عاشق را دالرام توانستم یم دیشا کردم یم یفرامعر

 

 

 را دالرام توانستم یم دیشا کردم یم یرامعرف خودم یکار اول لیکم مثل اگر

 داخل از و زد قفلش داخل از و بست را کوپه در نکرده باز لب...کنم خودم عاشق

 هآماد را خودم یحت بودم کرده ینیب شیپ را العملش عکس...دیکش را شیها پرده

 هب زدم زل و شهیش به دادم هیتک دلمرده و سست...بودم کرده  یواکنش گونه هر ی

 ...بود پشتش فرد ریاس دلم که کوپه رنگ قرمز یا پرده

 

 کوپه در به دست قطار سرعت شدن مک و پس پس با  صبح، نماز موقع

 ...دمیترس لحظه کی... ندیبنش ساکت و ردیبگ آرام دالرام داشتم شک...بردم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...زدم در به ضربه چند

 ...دالرام... دالرام  

 اهستگیا در قطار کامل توقف با بود نهایا از تر شک کله...دمینشن یجواب چیه

 ...دمیدو در سمت

 تا اما...داشت را قطار ی پنجره از دنیپر قصد نگزر خانم بود درست حدسم بله

 به نتوانست و زد خشکش جا در...افتاد من به چشمش دیکش را قطار ی پنجره

 ...نرفت کنار اما دیکش باال را شهیش زده هول...برسد دلش مراد

 ...بود هشدار کی میبرا اش شده زیر یها چشم

 ...داشت فرار ی نقشه افتاد، کار به مغزم عقب به اولش قدم با

 ...انداختم قطار داخل را خودم و دمیدو...یاصل در سمت دالرام یبعد قدم تا

 ...زد خشکش هوا در معلق شیپا و کوپه در یرو دستش

 ...راندم رونیب حرص از پر را بازدمم

 ... یکن فرار یخوا یم کجا  

 

 ...شد پر اشک از لبالب چشمانش

 :گفت خفه یبغض با

 ...برم بزار   

 

 رنجشش مسبب ناخواسته... زد بهم ها ندانستن و ها نگفته نیا را حالم

 ...آوردم یم درد به را دلش ناخواسته...بودم

 برش تا فتندیب ابیآس از ها آب دیبا... بود یم امانت دستم یروز چند دیبا اما

 ...چرخاندم زبان روحش یب و لرزان نگاه قفل نگاهم.. گردانم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شهیم درست زیچ همه ینک تحمل روز چند فقط  

 ...دیپر باال فشفشه مثل

 !... ؟یکرد کاریچ و لیکم... برم بزار بردار سرم از دست یعوض  

 آوار سرم یرو را قطار کل خواهد یم دلش و ندارد شدن آرام قصد انگار  دمید

 ...کند

 تمگذاش دهانش یجلو دست... جلو دمیپر کرده استفاده ادیفر دادو یبرا غفلتش از

 ...دمیکش را پرده بسته گرمید دست با را در...کشاندم کوپه داخل و

 ...انداخت یم لگد و مشت و کرد یم تقال

 یصندل یرو و دمیکش حصارش به دست دو هر با شیها مشت از یریجلوگ یبرا

 ...نشستم

 ...زد یم نفس نفس و بود بغلم درست

 : گفتم گوشش کنار برده جلو را سرم

 ...ریبگ آروم شششیه

 به خودم از را ترسش...داشت را یهوشیب یدارو و سم حکم شیبرا کلمه نیهم

 یمفهوم شیبرا ترس شناختم یم من که یدختر نیا وگرنه کردم یم درک یخوب

 که یترس... کاشتم ترس وجودش کل در اوردم سرش که ییبال با من نداشت

 ...بود من وجود از شترشیب

 ...رفت رکنا شیلبها یجلو از و شد شل دستم

 آغوشم در یتنش چیه بدون خواست یم دلم کنم شیرها خواست ینم دلم اما

 ... کند احساس و بشنود خودش را قلبم یندا تا بفشارمش

 ...دیآ یم خودش به هم دالرام و شوم یم خاطر آسوده افتادنش راه و قطار بوق با

 ...شوم ینم مانعش منم و پرد یم رونیب آغوشم از

 ...دوزد یم رونیب به چشم و کند یم کز ام یرو روبه یصندل



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 شیبرا را قتیحق خواهد یم دلم... رمیبگ ترسش و تیمعصوم از چشم توانم ینم

 ...بزنم حرف خواهد یم دلم کنم گو باز

 ...زنمیم لب پس

 ...بدم حیتوض برات رو ییزهایچ کی دیبا من  

 

 یم شیها گوش یرو محکم و آورد یم در بغلش قفل از را دستش دو هر

 ...گذارد

 ینم دلش دهد گوش میها حرف به خواهد ینم دلش یعنی...خوردم جا حرکتش از

 ...هست متنفر و زاریب من از نقدریا پس بداند را قتیحق خواهد

 هآماد دالرم با مبارزه یبرا را خودم نباریا و رمیگ یم دهیناد را قلبم گرفتن درد

 ...هست شاخم رو باختش که ینبرد... کنم یم

 ...هست شدن هالک به رو یگشنگ از هم دالرام بلکه خودم تنها نه...شوم یم بلند

 یم واگن نگهبان منتظر رونیب شده خارج کوپه از بگذارم شیتنها توانم ینم

 ...ستمیا

 ...بود ینگهبان اتاقک بغل درست ما ی کوپه من یشانس خوش از

 یم جلوتر یکم...شود یم شیدایپ ینگهبان لباس با یجوان پسر نشده ساعت مین

 ...روم

 ...دینباش خسته  

 ...ممنونم  

 

 :گفتم کرد یم باز را خودش اتاقک در قفل که طور همان

 ...دییاریب برامون غذا پرس دو شهیم دیببخش  

 ...دیچرخ سمتم تعجب با و دیکش قفل کردن باز از دست



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...ارمیب صبحانه سیسرو براتون نیهست گشنه یلیخ اگه باشه غذا االن نکنم فکر  

 

 ...شمیم ممنون بله  

 ...شد خارج واگن از و برداشت دوباره را اش دیکل و زد یلبخند

 

 ... شد خارج واگن از و برداشت دوباره را اش دیکل و زد یلبخند

 یندا و رفت یم ییروشنا به رو کم کم که یآسمان به زدم زل واگن در به هیتک

 ...داد یم را دالرام با بار نیا تنش، پر صبح

 یجا مقلب در زود و گذاشت میزندگ به پا رید که یکس به دمیچرخ پا ی پاشنه یرو

 ...دوختم چشم گرفت

 ...بودم من مسببش که یافکار بود شده غرق افکارش در شکسته دل و مغموم

 مانداخت ریگ منجالب تو ها ناگفته با را خودم و دادم کش را گفتن وقت نکهیا از

 ...بشنود خواست ینم یوقت کردم یم چه...بودم یکفر

 به رو که یحد به شود یم پر یادیز ها کنم چه کنم چه همه نیا با درونم یگاه

 ...رود یم دنیترک

 دالرام از را داغونم فکر و زده ماتم نگاه نشست ام شانه یرو که یدست با

 ...گرفتم

 ...دییبفرما  

 ...گرفتم دستش از را صبحانه اتیمحتو با ینیس یتشکر با

 ...شد؟ چقدر  

 ...دیکن حساب یخور غذا تو لطفا ،ینیس بردن موقع  

 ...ممنون باشه  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نشستم و گذاشتم پنجره یجلو زیم یرو

 ...بخور  

 شتریب منم و بود شکار دستم از...کشاند شهیش سمت را خودش شتریب اعتنا یب

 هم خودش شکم با انگار... بود عنق بد یادیز اما... رفتم یم رژه اعصابش یرو

 ...افتاده لج سر

 ..بدم خوردت به زور به و بشم بلند نکن یکار  

 

 ...کرد پرتاب سمتم را چشمانش یها یآب یزیت

   

 ...یبش کمینزد یندار حق

 

 هشدار و دیتهد از پر انشیب جنس نداشت یزخم ببر کی از یکم دست غرشش

 هدخوا بدتر یبرخورد یحت ای قال و داد با شدنم کینزد و دخالت حق نکهیا... بود

 ...بود

 و شدم خوردن غدا منصرف شدم بلند آمد ینم بر ازم یکار دنیکش پس پا جز

 ...کردم ترک را کوپه

 

 

 دالرام

 

 بود مانگار ام ینیب یپرزها ریز در تشوحش زهر هم هنوز که آشنا یادکلن یبو

 که را یا شکنجه وحله هر در بو نیا... داد فاصله هم از را نمیسنگ یها پلک

 ...کرد یم یتداع میبرا بودم، دهیکش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...برخواستم هراسان بود داده پوشش را ام تنه باال که یکت دنید با

 و شدم بلند حال انشیپر...بود میها عذاب مرد به متعلق کت نیا نبود لیکم کت

 ...گشتم لیکم دنبال

 دمنبو قادر برگشتم و رفتم مرگ مرز لب تا ریام دنید از گشودم را کوپه در تا

 ...بردارم عذابم منشع از چشم

 یم دلم افتادم ریگ نامسلمان نیا چنگال در هم باز پس شد کشته هم لیکم پس

 ...بزنم ادیفر و بکشم غیج خواست

 دلم انعنو چیه به...زدم قفلش و  بستم را کوپه در رفته قبع عقب کرد باز لب تا

 ار االصواتش و عنتر ی افهیق که قدر نیهم بشنوم را نحسش یصدا خواست ینم

 ...کرد یم تیکفا میبرا شدم یم متهمل

 نداشتم، را گرید اسارت کی تحمل گهید بستم یم یته قالب داشتم استرس از

 ... کند خودش بند پا واستهناخ مرا خواست یم ریام که یاسارت

 یم فرار دیبا زدم، کنار را پنجره ی پرده خوشحال قطار سرعت شدن کم با

 ... کردم

 باال را خودم بخواهم تا کردم اش نرده حصار را دستم و دمیکش نییپا را پنجره

 ...شد ظاهر پنجره یجلو ریام بکشم

 یم راه ادیفر و داد اگر...بکشم غیج یحت نتوانستم و شدم الل چرا دانم ینم

 توحش دمیترس اما دیرس یم دادم به یکس دیشا کردم یم دایپ نجات دیشا انداختم

 شوم دچار یقبل یبال به لجش  از دمیترس...اش درنده و خصمانه نگاه از کردم

 ... شوم له شیپا و دست ریز قبل ی دفعه مثل دمیترس

 کردم باز دهان و زدم ایرد به را دلم...شدم گرفتارش کوپه در یجلو و برگشتم

 ...کردم یم دایپ نجات و بود اری من با شانس دیشا گفتم زدن، غیج یبرا

 تشدس که دینکش قهیدق به... کردم یم را فکرش که بود یآن از وفرزتر اریهوش

 ...کشاند کوپه داخل حرت کی با و گذاشت دهانم یرو را

 ...بست را در دهانم یرو دستش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 مزد پا و دست و کردم تقال... سپردم یبدبخت دست را خودم و خواندم را ام فاتحه

 و رفت لیتحل اش زمزمه و گوشم کنار گرمش ینفسها با دفاعم و یانرژ نیآخر

 .شدم لمس

 و باال شدت لحظه هر نوازد یم بوم بوم آهنگ گوشم داخل قلبش کردم احساس

 ...شد یم منجمد میرگها در را خون انیجر و افتی یم شدت اش نهیس رفتن نییپا

 ...گرفتم گر و افتاد انیجر به میرگها در بسته خی خون قطار، بوق با

 ...رفتم پنجره کنار ریز به سر و رفتم رونیب ریام بغل از زده خجالت

 یب ظعفم از و خودم از...خواست یم ناله و هیگر خواست یم دنیکش هوار دلم

 ینم نکهیا از...  بود کرده وجودم یب پاو و دست یب ریام نکهیا از بودم زار

 ...کنم دفاع  خودم از العقل توانستم

 ...شد کوپه داخل دست به ینیس ریام

 را مقلب کوبش شیصدا...شدم جمع خودم تو و کشاندم پنجره سمت را خودم شتریب

 دچارش من که بود یمرض چه تضادها نیا ها حس نیا دمیفهم ینم... برد یم باال

 ...بودم شده

 با که یکار ی خاطره و ادی طرف کی از لرزاند یم را دلم لحنش طرف کی از

 ...زد یم شمیآت بود کرده من

 ...کردم دشیتهد و شد زیلبر صبرم شیخودخواه از  شد تاق تحملم

 

 ...یبزن دست بهم یندار حق  

 

 اختس نابود را خودم شیرایگ و گرم نگاه اما بود ساز کار نفرتم و خشم کنم فکر

 ...انداخت لرزه به را میپا و دست و

 ...کرد مانمیپش گفتارم لحن از نگاهش یدلخور

 ...کنم ریتعب توانستم ینم را نگاهش چگونهیه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 گونه چیه که یدل... شدم یم یروان خودم دل از داشتم... شدم یم وانهید داشتم

 ....نداشت وجودم و مغز با یسازگار

 ...دمیرس شو بلند  

 رونیب درونم یهوا و حال از مرا ریام و ی گرفته و حال یب یصدا رنگ

 ...آورد

 را کتش یصندل یرو کنارم از و شد خم کند نگاهم نکهیا بدون...شده متوقف قطار

 ...دیکش تن و برداشت

 ...فتادما راه سرش پشت و شدم بلند رمق یب

 یرارف فکر ای و ابدی یانحراف راه نکهیا بدون... کشاند یم سرش پشت مرا میپاها

 ...بکند

 صاحبم یب مغز دانم ینم اما...آسان و بود باز میبرا فرار راه قدم به قدم لحظه هر

 ...داد ینم حیترج قرار بر را فرا چرا  و کرد ینم کار چرا

 ...میدش داشت یریگ چشم تیجمع که یبزرگ بازار وارد و میگشت ادهیپ یتاکس از

 ...بودمش دهیند چشم به اصال اما بودم دهیشن یلیخ را معروفش و بازار و زیتبر

 ریام غفلت از یآن فکر کی با و آمدم خودم به بودنم احمق و حماقت از یا لحظه

 ...شدم زنانه لباس کیبوت وارد و کردم استفاده

 : دیپرس من شدن طرزوارد از رانیح خودم لای و سن هم هم دیشا جوان یدختر

 !...افتاده؟ یاتفاق  

 ...کنم یم اشاره رونیب به و گزم یم لب ترسان

 ...نجامیا نگو دمیم قسمت  

 

  پرو اتاق داخل باشم دختره طرف از یالعمل عکس ای جواب منتظر نکهیا بدون

 ...شدم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ... فشردم میلبها یرو را دستانم و زدم قفل داخل از را در

 ...ردیگ یم ام ییدستشو ادیز استرس از

 ... ست یحتم شدنم گور به زنده بار نیا فتمیب رشیگ اگر دانم یم

 گروپ یصدا جز شنوم ینم ییصدا چیه کنم یم زیت را میها گوش قدر چه هر

 ...قلبم گروپ

 ... پرم یم باال یمتر کی خورد یم اتاقک در به که یا تقه 

 ...دیکوب ام نهیس ی قفسه هب را خودش شتاب با قلبم

 بار نیا خورد چیپ ام روده دل و دیپر باال وار استرس پلکم رفتنم لو ترس شدت از

 ...مردم یم برگرد برو یب افتادم یم ریام دام در اگر

 ...دیچک ام گونه یرو اشکم یخوشحال از فروشنده فیظر یصدا با

 ....رفت رونیب ایب  

 

 ردخت...بازکردم داخل از را قفل نبودم لرزشش لکنتر به قادر که ییها دست با

 ...شد یناراحت از پر کالمش و ینگران از پر نگاهش ام افهیق دنید از چارهیب

 ...بود شده مزاحمت... بود یک  

 

 ...دمیکش میها گونه یرو یدست شده خارج اتاقک از

 رخنه جانم به دلهره و ترس یقدر به روز چند نیا نبود خودم دست زبانم لکنت

 ...نبودم زبانم کنترل به قادر که بود کرده

 ...رمیبگ... تماس کی من... شهیم  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ییگشا رمز و دیکش رونیب رنگش یزرشک یمانتو بیج از را لشیموبا یگوش

 ...سمتم گرفت و کرد

 ...یکرد یم فرار چرا یبگ یخوا ینم  

 

 ...فرستادم نییپا زور به را میگلو بغض

 ...سهیپل بابام... ندبود گرفته گروگانم  

 

 ...گرفت شیلبها یجلو فاصله با را دستش و دیکش ینیه

 ...نگذاشت شیلبها یرو دست شود، پاک رنگش قرمز رژ نکهیا از دیترس

 ...گرفتم را بابام تماس شماره

 ... داد سر هیگر وجودم همه مهرش پر و نیدلنش یصدا بوق نیدوم با

 ردنک باز لب فرصت و بودند گرفته بقهمسا یگرید از پس یکی اشکم یها قطره

 ...دادند ینم میبرا را

 ...الووو  

 ...دادم فاصله هم از را ام شده دوخته بهم یها لب

 ....بابا  

 ...نشده باورش انگار... کند یم سکوت یا لحظه

 ...زنم یم شیصدا دوباره و دهم یم فرو را دهانم آب

 ....بابا  

 و قلب انداز نیطن خط پشت ییباال ولوم اب و شکند یم هم در سکوتش یصدا

 روحم

 ...گردد یم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...ییکجا... یخودت ـ...دخترم... دالرام  

 ...ام صدساله قدر به یدلتنگ و رمیاخ روز چند نیا یدور از زنم یم هق

 ...کردم فرار دستشون از... بابا  

 ...دیگو یم هم سر پشت و تند

 ...کجاست سرگرد پس دونم یم زمیعز دونمیم  

 ...میزدا یم را میها اشک لباسم نیآست با

 ...آوردند سرش ییبال کنم فکر... برد خوابم قطار داخل... بابا دونم ینم  

 ...کند یم پر را گوشم قبل از تر دهیترس و بلندتر بابا یصدا نباریا

 ...ییکجا تو االن پس.... ؟یچ  

 ..کردم فرار شونیکی دست از بازار داخل االن... زمیتبر من  

 فرش بازار یریم و یکن یم جو و پرس.... گمیم یچ کن گوش خوب دالرام  

 و خودت.... ششیپ یریم میمستق و یپرس یم و نیحس حاج ی حجره... ها فروش

 مراقبت یروز چند یکن یم خواهش ازش و یکن یم یمعرف نیحس حاج به

 یریم... گفتم یچ یدیفهم... دنبالت امیم خودم... خونشون برو باهاش.... باشه

 ...نیحس حاج شیپ

 

 ...میبگو یچشم توانستم فقط... نیحس حاج اسم به بابا ی یقطع دیتأک با

 .دنبالت امیم خودم... نخور جم هم اونجا از... دالرام باش خودت مراقب  

 

 دختره سمت را یگوش و زدم را تماس قطع ی دکمه...نبودم زدن حرف به قادر

 ...گرفتم ستینگر یم مرا واج و حاج هنوز که

 ...ممنونم  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 کیبوت از بدهم شیبرا یکردن جواب و سوال فرصت نیا بدون کلمه نیا با تنها

 ...شدم خارج

 ...افتادم را به انداخته نییپا کامال را سرم و دمیکش جلوتر کامال را شالم

 ...گرفتم را فروشها فرش بازار سراغ نفر دو یکی از عجله با

 ...کرد یم سلب ازم را برداشتن قدم تند بازار شلوغ و ازدهام پر تیجمع

 

 

 یم سمت آن و سمت نیا به جوان و ریپ توسط بازار داخل که یحمال یها چرخ

 ...کنند زبا شانیبرا را راه مردم تا کنار زدند یم داد و رفتند

 یلیخ شان یترک زبان کردند یم دیخر ها یبعض و دندیپرس یم متیق ها یبعض

 و تند آورد یم میلبها یرو خنده گفتارشان لحن ینیریش اما بود نامفهوم میبرا

 و نترنتیا در یبار چند را زیتبر بازار ییبایز و یشلوغ...زدند یم حرف عیسر

 ...بودم دهید ونیزیتلو

 ...کجا دنشیشن و کجا نشدید چشم به اما

 لوازم و ابزار... یدنیپوش و یخوردن درشت، و زیر بود یجنس گونه همه

 ...برکت و ییبایز همه نیا از آمد یم وجد به آدم... یخانگ

 شده حک شهیش یرو قرمز یها برچسب با نیحس حاج نام که حجره در سر از

 ...شدم حجره داخل بود

 ...برگشتند سمتم بودند صحبت گرم که یمرد ریپ سه من، آرام دادن سالم با

 یمهربتن با را جوابم بود نشسته یرنگ یطوس و یآهن زیم پشت که آنها از یکی

 ...داد

 

 ...یداشت یامر... دخترم السالم کمیعل  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 مشغول  دستشان حیتسب یها دانه با و دادند ارام را سالمم جواب گرید ی تا دو

 ...بود شده خشک من دهان به نگاهشان یول...بودند

 ...زدم را حرفم کنان من من

 ...گشتم یم نیحس آقا حاج دنبال من دیببخش  

 

 ...شد خم جلوتر به یکم و کرد قالب زیم یرو را دستانش زیم پشت مرد ریپ

 ... هستم خودم بله  

 

 ...رفتم جلوتر یگرید قدم خوشحال

 ...اشم شیپ امیب گفت بابام... هستم سرمد سرهنگ دختر من  

 ...آمد من مقابل و زد دور را زیم و برخواست زیم پشت از زود یلیخ

 ...انشاال یخوب... دخترم یاومد خوش یلیخ  

 ...ومدهین شیپ برات که یمشکل

 ...بود آهنگ خوش و بامزه یلیخ زدنش حرف یفارس

 چشم داخل و افتادم خودم یبابا یها چشم ادی اش دهیچرک یها چشم ینگران از

 ...شد پر میها

 پدرانه احساس اما  بود تر جوان یکم برخورد، خوش فرد نیا از بابام، درسته

 یم قیتزر وجودم به مرد نیا کنار در تیامن احساس و کرد یم قرص را دلم اش

 ...شد

 ...بالمدن ادیب خودش تا باشم شما شیپ یروز چند گفته بابام یول خوبم من یمرس  

 ...خورد نیچ اش شده چروک یها چشم ی گوشه اش پدرانه لبخند با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...ارمیب یچا برات نیبش...گرفت تماس باهام خودش االن... بله  

 

 ...ندارم لیم ممنونم نه  

 

 ...برخواستند شانیها یصندل یرو از خودش سال و سن هم مرد دو آن

 ...میشیم مزاحم بعدا برس کارت به یحاج  

 

 ...ندکرد ترک را حجره و دادند دست نیحس حاج با

 ...برگشت زشیم سمت نیحس حاج

 

 تهخس یلیخ صد در صد االن... خونه میبر باهم ببندم رو حجره دخترم کن صبر  

 گذشته ازم یعمر گهید... تنهام دست منم ومد،ین بود ضیمر شاگردم امروز یا

 هم مردم بهتره، ببندم... بدم نشون مردم به و بزنم تا رو فرشها نیا تونم ینم

 ...شن ینم عالف

 

 ...آمد رونیب من سر پشت هم نیحس حاج و شدم خارج حجره در از

 ...زد قفل و بست را حجره در یعل ای با

 : گفت و گرفت باال را سرش که یا لحظه

 ... تو دیام به خدا ای  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اتشحرک تمام و دلش که دهم صیتشخ توانستم راحت یلیخ اما گفت یترک درسته

 ....کتاستی عالم دیام و ادی و نام با

 را اش مومن باطن و مهربان رتیس رنگش، دیسف محاسن آن با رشیپ صورت

 ...کرد یم تیتثب

 

 و دادند یم سالم جوان و ریپ بزرگ و کوچک از داشت یم بر که یقدم هر

 ...کردند یم ادب عرض

 ...داشت بازار در یخاص احترام دادیم نشان که طور نیا

 ... بود گردش در ها مغازه و سرم پشت مدام چشمم بازار از خروج تا

 ...کرد رنگ یا نقره یمیقد یپژو نیماش به اشاره پارک یجلو

 ...دخترم نیبش  

 

 چشمانم یجلو بابام مهربان ی چهره و رود یم غنج دلم دخترمش خطاب از

 ...شود یم ظاهر

 یم استارت هللا بسم با...شوم یم ریگ جا یصندل یرو و کنم یم باز را عقب در

 دنیکش غیج یآزاد و فرار شوق از دلم ته...دیآ یم در حرکت به نیماش و زند

 ...افتمی ییرها وحشت و شکنجه از پر یروزها بعد بالخره...طلبد یم خالصانه

 ...تمدوخ چشم زیتبر رینظ یب یها ابانیخ و تیجمع به و دمیکش نییپا را شهیش

 یرفت یم راه ادهیپ یپا با اگر که بود شلوغ یقدر به بازار کینزد یها ابانیخ

 ... نبود هم راهیب...بودم دهیشن شیهوا از...یدیرس یم مقصد به زودتر

 ...خاص و نیدلنش سرد نه گرم، نه

 یانرژ پر را دمت باز و یریبگ قیعم دم... خواست یم دنیکش نفس فقط دلت

 ...یکن رها رونیب



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کرد پارک یبزرگ در یجلو آقا حاج که شدند یم خلوت ها جاده کم کم

 

 ...میدیرس دخترم، شو ادهیپ  

 

 صلوات فقط خونشون تا آنجا از دیرس یم نظر به حرف کم یلیخ انگار یحاج

 ادهیپ و شو سوار حد در من با شیها حرف تمام زد، صدا را شیخدا نام و فرستاد

 ...نشد شتریب شو

 رد صلوات و سالم با یحاج تا ستادمیا منتظر و شدم ادهیپ نیماش از ریز به سر

 رنظ در بدون رمیتقد که شدم یا خانه ی یراه سرش پشت...کند قفل را نشیماش

 ...بود سخت میبرا باورش که خورد ییها رقم خودم، گرفتن

 

 ...زد صدا را خانمش حاج ورود در دم از

 گفتن خانم حاج بند پشت که شیها حرف ی هیبق اما دمیفهم یم را خانمش حاج

 ...کنم ترجمه توانستم ینم را بست یم شیها

 درشتش یها آلوچه که وهیم یها درخت رنگ، رنگا یگلها از پر بزرگ یاطیح

 ...انداخت راه را دهانم آب

 سنگ... ییالیو دیجد طرح نه ،یمیقد کامال نه ،یولمعم ینما با طبقه دو یا خانه

 شده ریسراز ازشون چکیپ یگلها که یوارید دیسف یگلدانها به ساده مرمر

 ها رنگ با متنوع یگلها یبو بود کرده پر را اطشانیح یخاص ییبو کی...بودند

 ییابیز نیا کنم تماشا و ستمیباا ها ساعت خواست یم دلم.... متنوع یها ییبایز و

 ...بود خانه نیا در یشخص رنج دست که

 یصورت با مسن یزن به و گرفتم اطیح محشر ییبایز از چشم ،یخانم یصدا با

 ...دادم سالم و دوختم چشم کیبار یها لب و شب رنگ یها چشم دهیچروک

 .داد را جوابم نیدلنش یا لهجه و مهربان یلبخند با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...م؟یعز یخوب... یاومد خوش یلیخ... دخترم سالم کیعل  

 

 ...زد یا بوسه ام گونه یرو و دیکش بغلم

 ...یمادرت هیشب یلیخ... یشد خانم و بزرگ قدر چه ماشاهللا هزار ماشاهللا  

 

 ...گرفت ام هیگر مادرم از یادی و دشیتمج و فیتعر از

 مامانم ادی به یگاه شدم، دلتنگ بابام یبرا و کردم ادی بابام از همش امروز به تا

 ...من بودم یدختر عجب.. .افتادم

 ...کرد اشاره خانه یاصل در به دست با و کرد میرها

 ...کو یحاج پس گذاشتم اطشانیح به پا خانه نیا یحاج با من که افتاد ادمی تازه

 ...نبود چرخاندم چشم

 ...گذاشت میبازو یرو دست و کرد مرتب سرش را رنگش دیسف و گلدار چادر

 ... ستهیباا پا سر تونه ینم ادیز زانوهاش درد رخاط به... داخل رفت یحاج  

 

 ...شدم قدم هم هاش با

 دلتنگت یلیخ مامانت چارهیب...کرده تو با و کار نیا که رو یکس نده ریخ خدا  

 .بود

 

 ...کردم خنثاش زور به که اومد یم در اشکم داشت

 ...بگردم دورت تو ایب... تو ایب  

 ...گذاشت قدم خانه داخل به و آورد در را رنگش یآب یها ییدمپا در یجلو

 ...شدم خانه وارد آورده در را میها کفش خانم حاج از عتیتب به منم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 هست ییغذا چه دهم صیتشخ توانستم ینم اما بود برداشته را خانه کل غذا یبو

 ...است شده دهیچیپ خانه در لعاب خوش و آور اشتها شیبو نقدریا که

 نمایس رنگش، هم و قرمز یها یپشت و قرمز بافت دست یفرشها با متوسط یحال

 ...بود شده نصب وارید یرو ییبایز به که یخانگ

  

 ...یکن استراحت نجایا نهار موقع تا و یکن عوض لباس یتون یم دخترم ایب  

 یگاهن بود ریگ اش رهیدستگ یرو دستش هنوز و بود گذاشته باز که یاتاق در به

 ...رفتم جلوتر و انداختم

 

 ...زد یلبخند نانیاطم با

 راحت.... باش راحت برو ادینم خونه یکس هم ظهر تا و خودشه اتاق یحاج  

 ....کنم حاضر صبحانه و ییچا برات منم باش

 

 ...ندارم لیم من دینکش زحمت ممنونم  

 

 یم تلف یگشنگ از داشتم وگرنه نکرد، قبول خدا شکر که کنم تعارف خواستم

 ...شدم

 

 میخورد هم نمک و نون سالها ما بدون، خودت ی خونه رو نجایا هیحرف چه نیا  

 بهم یداشت اجیاحت یچ هر نکن، یسیرودروا... داره و خواهر حکم برام مادرت

 ....بگو

 ...رفتم ور لباسم با و انداختم نییپا را سرم زده خجالت

 ....لطفتون از یمرس  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...کشاند اتاق داخل و گرفت را دستم

 ...یبود بال طونیش یبود که بچه... نکن یبیغر قدر نیا م،نیبب تو ایب  

 ...بست نقش میلبها یرو اش یمهربان از یلبخند

 

 مه بایتقر... رهیم باال کولت سر از برسه فاطمه االن...یخودم دختر مثل هم تو   

 دبع به موقع اون از شدم باردار رو فاطمه تو، اومدن ایدن به بعد سال سه... نیسن

 ...شد کمتر هامون آمد و رفت

 ...یکش رونیب یلباس اتاق یوارید کمد از زد یم حرف که طور همان

 

 هنوز اند تازه و نو... ست فاطمه مال... کن عوض نایا با رو لباسات ایب  

 ...دهینپوش

 

 ...بزنم پسش تا گذاشتم لباس یرو و آوردم باال را ستمد تند

 

 ....جاش سر نشیبزار کنم یم خواهش راحتم نایا با نه  

 ...کرد نازک میبرا یچشم پشت و شد هم در نازکش یها ابرو

 یزیسا کی بود تو قسمت نایا باش راحت بپوش ریبگ... نکن تعارف نگفتم مگه  

 ...کرد ینم نشت اونم اومد یم بزرگ فاطمه یبرا

 

 ...گرفتم دستش از را ها لباس و شدم یراض حرفش نیا با

 ....کردم دم ییچا منم یکن عوض لباس تو تا  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...شدم گرم دل اش اندازه از شیب و ایر یب محبت از

 ...انداختم یمتر چهل ایتقرب اتاق کل به یاجمال ینگاه بست و در تا

 ی پرده یوارید کمد کنار وچکک ی خانه کتاب با نفره تک یکرم تخت ست

 ...یکرم و ریحر

 تنم زا را میلباسها نرسه سر لباس ضیتعو موقع خانم حاج نکهیا ترس از تد یلیخ

 ...دمیپوش رو بود سپرده دستم خانم حاج که ییها لباس و کندم

 و نهیس یرو درست یرنگ یها یگلدوز با میزانوها یرو بلندتا یکرم کیتون

 ... ینخ و دارگل شال ش،یها نیآست

 کل عرقم یبو االن وگرنه کردم، حموم صدرا یبازو و زور لطفه به روزید شکر

 نیزم یرو کنارم کرده مچاله را خودم یها لباس...داشت یم بر را خانه

 ...گذاشتم

 

 اتاق در...بود تنم کیف باشد، شده یداریخر انگار من ی اندازه درست ها لباس

 یا مهربانانه لبخند با...گردد یم انینما پر ینیس خانم حاج قبل و شود یم باز

 ...گذارد یم نیزم یرو میرو روبه را ینیس

 ...نگذره ازشون خودش خدا... یندار رو به رنگ دخترم بخور  

 

 ...دهد یم دستم و دارد یم بر ینیس داخل از را رنگ خوش ییچا استکان

 ....بشه باز گلوت راه بخور و نیا  

 ...کنم یم یتشکر و رمیگ یم اش ینلبک از کرده دراز دست

 انجیا ادیب نبودت در الاعقل کردم اصرار یلیخ... زدم حرف مامانت با یبار ،چند

 و حیصح رو دالرام تا گفت نکرد قبول یول.... کنه عوض هوا و حال و شمیپ

 ...رمیگ ینم آروم نمینب سالم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 سخت یبغض را میگلو راه... شدند لمس اش ینلبک و استکان دور انگشتانم

 ...گرفت

 ییچا بخار از را اشکم از لبالب یها چشم نشست میزانو یرو که خانم حاج دست

 ...دوختم اش یناراحت از پر چشمان به و گرفتم

 

 ....کردم ناراحتت  

 

 ...چرخاندم نه یمعنا به یسر امد،ین در میصدا کردم یکار هر

 مینابود غم طرف کی ام یدور مغ...دمیترک یم غم از داشتم بلکه نبودم ناراحت

 ...طرف کی

 و بسوزم دورن از دادم حیترج پس رفت یم باال هقم هق نایقی گشودم یم لب اگر

 ...نکنم نیغمگ را مهربان زن نیا اما شم خفه

 

 تحمل رو نجایا هم روز سه دو نباش نگران... کنه یم سرگرمت ادیب فاطمه االن  

 ...ینیب یم و مادرت یکن

 انجیا دیبا چرا کردم ینم درک اصال دمیفهم ینم را روز دو یکی نیا یمعن اصال

 ...ندیایب دنبالم  تا بمانم

 ...شکفت گلش از گل خانم حاج یا دخترانه نازک یصدا با

 ...ننه.... خانم حاج  

 

 ...دمینفهم کلمه دو نیا جز به را زد یم داد که را فاطمه یها حرف ی هیبق

 ...شود یم بلند و گذارد یم شیزانو یرو دست خانم حاج



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...خونه ادیم یهو و یها با یطور چه زلزله نیبب... ست زاده حالل  

 

 یم دخترش یپ اش مادرانه دل... کردم نگاه اش دهیخم یکم قامت به پشت از

 ...رود

 سپ را میها اشک و بسوزاند را لبم شیگرما تا کنم یم کینزد لبم یجلو را ییچا

 ...رود یم ها چرا دنبال مغزم...بزند

 ... شده یچ یعنی... برگردم خودم نگفت چرا... دنبالم ادینم زودتر بابا چرا

 ب

 ...کشد یم پر مغزم یها چرا متوسط، یقد و اندام الغر دختر ورود ا

 ....سالم  

 نیزم یرو را ام ییچا کرد مجبورم اش ایر یب لبخند همراه ش،یباال بلند سالم

 ... زمیبرخ اش ینمهربا احترام به گذاشته

 ...لبرود تو و بایز واقعا متوسط، ینیب و لب با یمشک ابرو چشم و دیسف یصورت

 ...است قیرف هم با و شناسد یم مرا سالهاست انگار

 ...کند یم بغلم یمیصم و گرم یلیخ

 ...یاومد خوش یلیخ  

 ...کنم یم یروبوس باهاش و زنم یم حلقه دورش را دستانم

 ...زمیعز یمرس  

 ...دیکش سرش از رو اش مقنعه و شد جدا ازم

 ...ختیر رونیب مقنعه ریز از اش شده بافته یپرکالغ و بلند یموها

 

 ...گرما از پختم یوا  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نجایا از تهران... یکن یم کاریچ یباش تهران اگه! یخوب نیا به یهوا  

 ...گرمتره

 

 ...ادفرست باال مرتب دستش دو هر با را شیها یچتر و کرد یا خنده

 ...کنم یم داغ هم زمستون یسرما تو ام ییگرما ادیز من  

 ...بست نقش میلبها یرو یا خنده

 ....دیبار یم روش و سر از بودن شوخ و شرارت گفت یم راست خانم حاج پس

 ...افتاد صبحانه ینیس به چشمش که کرد باز یکی یکی را شیومانت یها دکمه

 حواسم اصال کنم، یم خواهش شنیب نیبش... یخورد یم صبحانه یداشت... اِ   

 ...نبود

 

 ...نشستم زانو دو نهیتمان با

 ...امیب زود بشورم و صورتم و دست برم من دیببخش  

 ...نیباش راحت کنم یم خواهش  

 ...وردمخ را ام ییچا زور به

 ...کردم نگاه فقط مربا کره و ریپن و نان به بود شده بسته ام معده راه انگار

 ...شد اتاق وارد ساله شش پنج بایتقر ی بچه پسر کی با فاطمه

 ...آوردم یپسر شازده چه واست نیبب... دالرامش خاله نیبب  

 ...دمیکش را پسرک تپل لپ انگشت دو با و رفتم جلوتر و شدم بلند

 ...هیچ اسمش... یناز پسر گل چه به به  

 یم نگاهم فقط زونیآو ی لوچه و لب و دهیکش هم در یابروها با کوچولو پسر

 ...کرد



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 قاآ اسمش ما پسر گل نیا اش خاله  : گفت خنده با و دیبوس را لپش محکم فاطمه

 ...ی یمهد

 

 ...رفت کنار در یجلو از فاطمه جوان یزن ورود با

 ...نیاومد خوش سالم  

 ...گذاشتم اش  شده دراز دست داخل را دستم

 ...ممنوم سالم  

 ...گرفت سر از را معارفه دوباره فاطمه

 دالرام از نمیا جان فرشته....بنده زنداداش خانم فرشته خان یمهد مامان نمیا  

 ...بود خونه تو رشیخ و ذکر که خانم

 ...دوختم فرشته یعسل چشمان به و گرفتم فاطمه از چشم

 ...متأسفم واقعا داد رخ واستون که یاتفاق یبرا  

 ...فشردم را دستش نیغمگ

 : گفت یشاد با آمده شیپ جو کردن عوض یبرا فاطمه

 ...رونیب میبر رسه یم داداش االن  

 ..آمد در صدا به شان خانه فونیآ حال همان در

 ...دیدو رونیب بغلش یمهد فاطمه

 ...اومد داداش  

 ...دیچرخ من سمت اتاق از شدنش خارج قبل اما کرد گرد عقب فرشته

 ...نینکن یبیغر... نییایب هم شما  

 ...افتادم راه سرش پشت

 ...بود بایز واقعا اش ساده بلوز و گلدار و بلند دامن



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 میپا کی منم و ستادیا اتاق در یجلو درست فرشته فاطمه، گفتن.... ا ه بلند لحن با

 ...شدم توقفم اتاق داخل گرمید یپا و رونیب

 داد فشار محکم را فونیآ ی دکمه و دیکوب نیزم و پاهاش

 ...دیپرس یزیچ یترک با خانم حاج

 ...داد جواب حرص پر فاطمه چون... بود؟ یک دیپرس کنم فکر

 ...نیام  

 .شد آشپزخانه وارد و داد تکان یسر خانم حاج

 ...رفت جلوتر فرشته

 ...وردهنخ صبحانه هنوز من پسرک نیا جونش عمه  

 ...اومد در آخش بچه یطفلک گرفت گاز را یمهد ی گونه فاطمه

 ...عمه تپل آره  

 و منش جیگ یادیز من تا زدند یم حرف یفارس قصد از فاطمه و فرشته کنم فکر

 ...هریبگ ادی یفارس یبچگ از یمهد خواستن یم هم دیشا ای. نکنم یبیغر احساس

 ...شد خانه وارد هسال دو و ستیب ستیب نوزده بایتقر یپسر

 ...زد ییها حرف فاطمه به رو تند تند سالم قبل

 ...زد اشاره من به ابرو و چشم با و انداخت باال یا شانه فاطمه

 ...لطفا کن تیرعا رو ادب یکمی میدار مهمون خان نیام  

 ...بودند شونیا در پشت یآقا نیام پس

 ...دیچرخ من سمت نیام

 ...نیاومد وشخ دمتونیند دیببخش...سالم  

 ...شدم مزاحمتون که دیببخش شما... کنم یم خواهش سالم  

 ...آمد من سمت و کرد پرت نیام آغوش را یمهد یواقع یمعنا به فاطمه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...یبزن ها حرف نیا از نشنوم گهید... هیحرف چه نیا  

 :گفت بلند نیام کنم باز زبان خواستم تا

. ..کنه کارتیچ بگم خدا یآ... تهگرف گاز یطور نیا رو معصوم طفل نیا یک  

 تو بود اومده هار سگ رهیبم برات عمو...حلقت تو زهیبر دندونات کنم یم دعا

 ...خونه

 ادی یبرا کوچولو یمهد با زدن حرف یفارس یبرا خانواده نیا قصد شدم مطمئن

 ...بود اش یریگ

 فرار و ختاندا نییپا بغلش از را یمهد نیام و کرد نیام دنبال ادیفر با فاطمه

 ...کرد

 

 رایب نون هم با یمهد و نیام و چرخاند یم را اش هیتسب مبل به هیتک نیحس حاج

 .بودند سفره کردن پهن مشغول فرشته و فاطمه....کردند یم یباز ببر کباب

 باز را میاشتها یبدجور برشته و تازه یها سنگک نان و تازه یها خوردن یسبز

 ور حمله سفره سر همه قبل خواست یم دلم زد، یم چشمک میبرا و بود کرده

 ...بخورم یسبز و نون و شوم

 ادمی میگشنگ فاطمه، غیج با فونیآ یصدا که رفت یم ظعف داشت کم کم دلم

 ...رفت

 ...سرش پشت هم نیام و یمهد و دیدو اطیح سمت فاطمه

 ...رفت اطیح در سمت کنان شکر آسمان سمت ییدستها با خانم حاج

 ...شد بلند ی هللا ای با نیحس حاج

 چشم زده جانیه و خوشحال خانواده نیا یاعضا تک تک حرکات به متعجب

 ...بودم دوخته

 ستهنش راهش به چشم و دلتنگ خانواده نیا قدر نیا که بود کجا پسرشان نیا یعنی

 ...بودند



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 تدس بهم یبیعج ی دلهره احساس خت،یر فرو دلم تو یزیچ کی شد، یخال دلم ته

 لندب توانستم ینم و نیزم بودم دهیچسب شوم بلند توانستم ینم چرا دانم ینم... داد

 ..شوم

 که ییها یدلتگ ابراز و ییگو امد خوش...آمد یم خانه داخل تا اطیح ی همهمه

 ...دمیفهم یم را اش کلمه دو یکی

 متوقف را قلبم ضربان داشتم شک میگوشها به که یبم و مردانه یصدا کی اما

 و آمد باال ام معده دیاس کردم یم احساس...داد دست بهم یبیعج یتنگ نفس..کرد

 ...کرد زهر از تر تلخ را میگلو راه

 

 امکان...کردم هیتوج صدا مشابه یبرا را خودم و نکردم اعتماد میها گوش به

 دوست هست نیحس حاج ی خانه نجایا باشد اون یصدا تواند ینم صدا نیا نداره

 گوشه گوشه از که مانیا و نید پر خانه نیا و کجا اون ممکنه ریغ اصال... پدرم

 ...کنم ینم باور... کجا بارد یم خدا نام اش

 

 یم نیزم یرو از را خودم احترامش به که شود یم حال وارد نیحس حاج اول

 ...شوم یم بلند زور به و کنم

 ...بده عمرت خدا... نیبش دخترم نکش زحمت  

 

 یم گوشم تو رونیب از که یا مردانه یصدا یملود... اندازم یم نییپا را سرم

 ...دهد یم آزارم چدیپ

 ورود مانع تا دهم فشارش محکم و بگذارم میگوشها یرو را میدستا خواهد یم دلم

 ...بشوم اندازد یم چنگ دلم به یبدجور که مردانه خندان یصدا نیا

 ..شود یم وارد خانم حاج



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 به..رود یم یاهیس میها چشم شود یم انینما که در گاه در تو صدا آن قامت اما

 ...گردد یم منور کشنده ترس نیا از هم میها چشم میگوشها جز

 

 و کج لبخند...نشوم واژگون نیزم یرو تا دارم یم نگه پا سر را خودم زور به

 با...گرداند یم برم و کشاند یم جهنم آتش به مرا یدور اهشیس خندان یها چشم

 بدنم از روح ستادهیا پا سر جا همان من اما...دهد یم قرار مخاطب مرا سالمش

 شان یخوشحال...شوند یم حال داخل همه یکی یکی سرش پشت...بود دهیکش پر

 ...برود زده شوک من یپ حواسش یکس که است قدر به

 

 به خودم یپا با...شود یم رانیو نیزم یرو شودو یم خم میزانوها اریاخت یب

 هب رفقات دست با ام چارهیب یبابا سال همه نیا یعنی...گذاشتم قدم گرگ ی لونه

 باورم اصال... خودشه کی دشمن و بزرگ خالفکار پسرش که داده یکس دست

 و دزد ریام...باشند آورده بار به یپسر گونه نیا یموئمن مرد و زن نیچن شهینم

 همش نایا نمیب یم خواب من...باشد خانواده نیا فرزند تواند ینم یقاچاقچ و قاتل

 ... کابوسه

 است ریام یچشم ریز نگاه فقط...کنند یم یسپر خودشان یهوا و حال در همه

 ...ردیگ یم نشانه را قلبم و شود یم خنجر

 یزیچ چیه...دهد یم را جوابشان یترک با ریام پرسد، یم سوال زنند یم حرف

 پس...دهم یم صیتشخ را تیمأمور ی کلمه تنها...فهمم ینم شانیحرفها از

 به و گذارد یم کار سر یکار مأمورت کلمه کی گفتن با رو اش خانواده چارهیب

 ...رسد یم اشیکار گند

 دبرگرد تا...رود یم شیها دست شستن یبرا ریام و نندینش یم سفره دور یهمگ

 ...گذارد یم سفره وسط و آورد یم فرشته با را غذا یها ظرف فاطمه

 نیا ریام که فیح اما...بود یزیتبر کوفته یبو خاص آور اشتها یبو نیا پس

 و دل تمام جهنم به شکم و اشتها...کرد له پا ریز ورودش با را ها دیام نیا و اشتها

 ...بود شده یقاط ام روده



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 تماشا و نمیبنش الیخ یب توانستم یم هن بکنم یکار و کنم باز لب توانستم یم نه

 ...کنم

 قلب و یپدر دیسف شیر احترام به و گذاشته قدم خانه نیا به بابام حرف به من

 اما شکستم ینم دل و کردم یم اریاخت سکوت دیبا یمادر نواز مهمان و مهربان

 اب گذارم ینم...ختیر خواهم آب رو را اش پته گذاشته رونیب به پا خورم یم قسم

 یبرا راحت پدرم اعتماد و اش خانواده نصب و اصل از استفاده و یساز ظاهر

 ...کند نابود رو همه و بچرخد خودش

 سفره سر من مقابل درست که ریام از را  ام رهیخ چشم خانم حاج یصدا با

 رمیگ یم بود نشسته

 

 ....یندار دوست... دخترم یخور ینم چرا  

 

 ...نمک یم نگاهش فقط ها الل کرو مثل

 ...دهد یم دستم را بشقاب فاطمه

 ....گهید بکش دالرام  

 

 گذاشتم نیزم یرو و گرفتم دستش از را بشقاب

 که یریام یپ نگاهم من و بودند من اوضاع کردن رصد حال در مشکوک همه

 عقلم در اصال...بود باور قابل ریغ و مجهول میبرا خانه نیا در باورش هم هنوز

 ...دیگنج ینم

 ی لقمه و رفت اش صدقه قربان ریام... نشست ریام یزانو یرو و شد لندب یمهد

 ...گذاشت دهانش داخل و گرفت شیبرا یکوچک

 ...افتاد کجم یدوهزار تازه

 ....داشت بچه و زن ریام!... یمهد و فرشته!... زنداداش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 و داد دستم یآب وانیل عیسر فاطمه...افتادم سرفه به و دیپر میگلو راه دهانم آب

 و ددر شدت از بلکه سرفه اثر بر نه دیچک اشک چشمانم از قطره قطره...زد پشتم

 ...آورد من سر ییبال نیچن و داشت بچه و زن ریام...غم

 ...یکالم چیه بدون و حرف بدون کردم یم احساس یخوب به را نگاهش ینیسنگ

 

 یتار اما... دادند یم دستم یآب و زدند یم یحرف خانواده یاعضا از کدام هر

 ...نبود هضم قابل کشنده اتفاق نیا یخفگ و اشک

 کی با نبود شدن باز قابل زیانگ نفرت شخص نیا حضور مقابل در نفسم راه

 باغچه لب رساندم اطیح به و دمیرهان فاطمه و خانم حاج دستان از را خودم جهش

 ...شدم خم گذاشته اش لبه را دستانم نشسته زانو دو

 جان خانه نیا در جا نیا الاعقل تا فرستادم رونیب صدا با را ام هیگر یها یها

 ...ندهم

 من  ارب نفرت حالت نیا گر نظاره سرم پشت و دستم بغل که ییکسا به اعتنا بدون

 ...گشت یبرم نفسم دیبا شدم یم یخال دیبا بودند

 ...شود یم خارج دهانم از قلبم کردم یم احساس

 شا نهیس در را سرم...دیکش بغلم خانم حاج لحظه... بود افتاده رعشه به بدنم کل

 ...نداشتم حاالتم تسلط برا یکنترل... کردم یمخف

 ...نداشتم حاالتم تسلط برا یکنترل

 :گفت نیام

 ...مارستانیب میببر مامان   

 : دیپرس یم هیگر به فاطمه

 ...شده چش مامان  

 روحم و قلب شدن تکه تکه مسبب که ریام از ریغ به گفت یم یزیچ یکس هر

 ...بود



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 احساس...داد یم را مادرم یبو بود بخش آرام یقو مسکن کی میبرا بغل نیا

 ...داشت را مادرم تیامن

 ...گرفتم آرام و رفت لیتحل ام یانرژ کم کم

 کرد میجدا مادرش از و گرفت را بغلم ریز فاطمه

 

 یم چرخ من ی منتظره ریغ رفتار یرو سرگردان و رانیح ها نگاه همه

 ...نگاهش نه و بود خودش نه که یکس وجود بجز...خورد

 

 ...رفت؟ کجا داداش پس  

 اش یحاج سمت مهیسراس و شد بلند و کرد میرها خانم حاج نیام یصدا با

 :پرسد و برگشت

 ...رفت کجا یعل ریام  

 ...رفت طفره یکل دادن پاسخ از هم در یابروها با نیحس حاج

 ...داخل نیاریب رو دالوام کن کمک... گرده یبرم کن ولش و اون  

 

 و زن و خانواده نیچن داشتن با چرا... یخال ریام تنها نه... یعل ریام اسمش پس

 کرد یرکا چرا... زد آتش را جگرم و زده ناپسندانه خدا کار نیهمچ به دست بچه

 ...شود رشیگ دامن آهم...باشد راهش پشت نمینفر شهیهم که

 ...شدم حال وارد خانم حاج و فاطمه کمک به

 بهم مسبب...کردم بغ شده خورده مهین و نصف یغذاها و باز سفره دنید از

 ....کردم زهر مزاجشان به را غذا بودم من شان سفره ختنیر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یخنجر یمهد و فرشته ناراحت صورت دنید...نشستم ام یقبل یجا سر زانو دو

 شده بچه نیا پدر و زیعز همسر رفتن باعث من...کرد تکه تکه را قلبم و شد

 ...بودم

 ...کنم هیگر ریس دل کی و بکوبم وارید به را سرم خواست یم دلم

 ی هیبق که نماند یکس یبرا ییاشتها...شد جمع فرشته و فاطمه توسط سفره

 ...بخورند را نهارشان

 ...ردیگ یم شماره و رود یم شان خانه تلفن یپا بار نیچند نیام

 شیجا سر را تلفن است ریام ندارم شک که مخاطبش برداشتن از دیام نا

 ...گذاشت

 ...شدم بلند کنم تحمل را غمشان توانستم ینم

 

 هر....تهران برگردم خودم دیکن هیته طیبل برام کنم خواهش شهیم نیحس حاج  

 ...گردم یبرم ستین یشکلم باشه یا لهیوس

  

 یها چشم به و گرفت حشیتسب از نگاه کرد صاف را شیصدا یا سرفه تک با

 ...دوخت من منتظر

 ...یبر بزارم تنها تونم ینم... دنبالت ادیم خودش بابات دخترم  

 

 ...کردم امتحان را رفتنم یبرا شانسم نیآخر

 ...رمب دیبا... انتظارمه چشم مادرم االن... ادیب نتونه باشه داشته کار بابام دیشا  

 

 ...شود یم بلند و گذارد یم دشیسف محاسن یرو یدست

 ...شهیم یچ نمیبب زنم یم حرف بابات با کن تحمل رو امروز



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کند یم حرکت آشپزخانه کنار یرو راه سمت

 ...کردم حرکت اطیح سمت به و دانم ینم زیجا را اصرار

 از دلهره...بودند حرف حال در نگران یمگه...است نیسنگ میبرا خانه یهوا

 ...شان خانه فرزند خبر یب و یناگهان رفتن

 ...زدم چمپاته گلها کنار و رفتم باغچه ته

 ...کنم یم فراموش را مکان و زمان و شوم یم مغزم یها کنم چه کنم چه ریاس

 زا چشم برداشته میزانوها یرو از را ام چانه یا بچه ی وقفه یب و بلند ی هیگر با

 ...گرفتم گلها

 ...داشتند کردنش آرام در یسع خانم حاج و فاطمه و زد یم غیج فرشته بغل یمهد

 ...رفتم سمتشان و شدم بلند نگران

 

 ...کنه یم هیگر چرا... شده یچ  

 

 ...دهد یم را جوابم فرشته قبل فاطمه

 زور به.. .دهیند رو یعل ریام مهین و سال کی یطفلک آخه... خواد یم و داداش  

 ...شد یطور نیا هم امروز که نبودنش به بود کرده عادت

 

 و فقط و ندارد دل خالفکار آدم گنیم...گرفت ریام یخودخواه همه نیا از قلبم

 ...هستند مهم شیبرا شیها خواسته و خودش فقط

 به یعل ریام... بودم دهیند چشم به را بودنشون وجدان یب و رحم یب قدر نیا اما

 یپ و کرده رها رو اش بچه و زن مین و سال کی خودش افعمن خاطر

 در صدا به رید خدا چوب چرا... بشه یچ که رفته خودش یاشیع و یخوشگذارن

 کی با رو یزن یجرأت چه با که دیکوب ینم وجدان یب ریام نیا سر فرق چرا ادیم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 تاوان چرا... خودت یخوش یپ یرفت و یکرد خودت بند پا معصوم طفل ی بچه

 وامسال من دل شکستن چرا..  رهیگ ینم ریام از را گناه یب ی بچه نیا یها هیگر

 ...شود خنک دلمان الاقل تا رهیگ ینم وجدان یب نیا از را من

 

 ...دمیپر جا از من هم شد قطع یمهد ی هیگر هم یحاج بلند نسبتا یصدا با

 

 ...رفت دست از بچه نیا برگرد زود گفتم یعل ریام  

 داخل به نکنا استغفرهللا و کرد پرت در کنار یکفش جا یرو را دستش سمیب یگوش

 ...برگشت خانه

 کباب شیگناه یب یبرا من دل و زند یم هق فرشته دوش یرو صدا یب یمهد

 ...شد

 

 ...شدم منزجر شیب از شتریب حضورش با و برگشت ریام دینکش قهیدق به

 ...افتاد من به چشمش اطیح به قدم نیاول با

 ...کردم نشینفر دل در و چرخاندم چشم بودنش حیوق همه نیا از نزجارا با

 شا صدقه قربان و گرفت آغوشش از را یمهد و کرد تند پا فرشته سمت میمستق

 ...رفت

 ...ستیگر صدا یب و کرد یمخف یتم گردن یرو را صورتش یمهد

 ...برگشت خانه داخل ریز به سر فرشته

 چیه بودن مظلوم مرد نیا مقابل... شد پاره رهپا دلم بودنش مظلوم همه نیا از

 ....دیکش یم غیج توانست یم تا دیبا نداشت یمعن



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 چیه بودن مظلوم مرد نیا مقابل... شد پاره پاره دلم بودنش مظلوم همه نیا از

 ار خودش راهیب و بد با الاقل و دیکش یم غیج توانست یم تا دیبا شتندا یمعن

 ...کرد یم یخال

 

 یکس به نظر و چشم با اونم برگشته شیرو و چشم یب شوهر مدت همه نیا بعد

 رهیگ یم عقم...نشده قائل ارزش یزیپش خودش بچه و زن یبرا و برگشته گرید

 ذات که خورم یم قسم دلم در بار نیچندم یبرا.... ییمردها نیهمچ دنید از

 ....برسانم عملش یسزا به و کرده رو را ریام یواقع

 ...نمینب را ریام منحوس صورت تا رفتم داخل به فرشته سر پشت

 

 ...بدم؟ انجام منم هست یکار  

 

 ...گذاشت یگاز سماور یرو و بست را یقور در خانم حاج

 شیپ برو ایب ا،یب...دیشک رو ها ظرف زحمت گلم عروس... بگردم دورت نه  

 ...ینخورد که نهار نیبخور ارمیب تنقالت براتون باال از برم منم فاطمه

 

 ...شد رورویز دلم یا لحظه شد، یخال دلم ته گلم عروس خطاب از

 من دل اما... نبود یشک بودنش گل یخانم در واقعا...بود فرشته به منظورش

 ار ستشین و هست همه که دیتپ یریام یبرا شیب و کم که من سادلوح دل... ؟یچ

 ...کشاند ینابود به

  

 همانم گوشه کی در نشستم با تا برگردم حال به داغون یحال با کنم یم گرد عقب

 ...کنم تحمل را روز چند نیا و کنم اجابت احسن نحو به را بودنم بهیغر و بودن



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 پسر تدس فرشته...شود یم مچاله قلبم زنش، یرو به ریام لبخند دنید با

 یم را نفسم راه و ردیگ یم لبخند با اش دهیرس تازه همسر دست از را شیکوچولو

 ...ردیگ

 

 ...شد زده ماتم من چشم تو چشم یا لحظه ریام

 یا فاصله فرسخ هزاران به لعنت...نواخت یقرار یب ساز آشنا نگاه نیا از قلبم 

 ...دیکش خودش و دلم نیب یبزرگ دوروغ نیچن با ریام که

 

 اهشیس و رانیح یچشمها از نگاه و کردم سرکوب یمحکم مشت با را قلبم یانو

 ...گرفتم

 

 و رفتن عقب موجب فاطمه بلند غیج...شدم فاطمه اتاق وارد بزنم در آنکه یب

 ...کردم یم فرار نگاهش از داشتم که شد یریام به خوردنم محکم

 

 عوض رو بلوزش داشت یطفلک شد میقا پشتش و بست محکم رو اتاق در فاطمه

 ...کرد یم

 

 م،افتادن از ممانعت برا کمرم دور ریام ی شده حلقه دستان از نفسم یا هیثان یبرا

 ییجا سمت دهیکش عقب عیسر و دهیترس فرار حال در یها مجرم مثل...شد قطع

 یآسودگ سر از ینفس اش یخال یجا دنید از...برگشتم بود ستادهیا فرشته که

 ...دمیکش

 ...کردم باز دهان و بستم چشم زد شمیآت ریام یور کی ارود یمعن لبخند

 

 ...عوض... بودم دهیند تو ینامرد و یرزل به یآدم  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ی رو راه سمت...دیبر را میصدا و گذاشت دهانم یرو دست و دیپر من سمت

 : گفت واشی گوشم کنار  کشاند آشپزخانه کنار

 خانوادم یجلو من... یدید خودت چشم از یدید یچ هر یکن باز لب از ،لب  

 ...کنم یم رسوات یببر رو آبروم دارم اعتبار

 

 ...شدنم الل و نفسم رفتن یبرا بود، یکاف غرشش و دیتهد

 که کرده ثابت چنان زمانه و دور نیا ادیم بر یکار هر دستش از دانستم یم

 یم عالم یرسوا هم خودم کردنم باز لب با من...سند حرفشان و ترنیقو مردها

 ....شدم

. 

 ... زانم لر یچشمها به زد زل... رفت کنار دهانم یرو از دستش

 ... بزار گریج رو دندون روز دو یکی فقط  

 

 بمقل یرو دست و کردم رها رو ام شده حبس نفس...گذشت عیسر کنارم از و گفت

 ... گذاشتم

 ...دیکش سرک رو راه به و آمد رونیب اتاقش از فاطمه

 ...زده کتخش چرا... یدل ییکجا  

 

 ....شد گشاد چشمام و دیپر کلم از ماجراها همه کل به اسمم مخفف از

 یم نییپا حال در کنار یها پله از یمهد همراه پفک و پسیچ یکل با خانم حاج

 ...دیآ

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 رهیم داره مامانش نیباش داشته هم رو ما پسر گل نیا یهوا... دخترا نییایب  

 ...شگاهیآرا

 

 اب شوهر کدام یبرا چارهیب...زد پوزخند ریام زن یبرا دلم من و رفت جلو فاطمه

 یم هرز گرانید یپ نگاهش که یشوهر... شود بایز و استهآر خواد یم یرتیغ

 ...پرد

 

 ...گهید ایب... شده چت تو.... دالرام... یوا یا  

 ...کنم یم اش یهمراه و بخشم یم سرعت میها قدم به فاطمه غیج غیج با

 یمهد یسرخوش با جا، همه از الیخ یب فاطمه...نمینش یم فاطمه کنار تخت یرو

 ... خندد یم و دهد یم قلقلک را

 ینم ازش یخبر اما خورد یم چرخ اطیح کل ریام یپ گرم جستجو یها چشم

 ...کند یم را خانه ترک قصد کرده کاله و شال یحاج...ابمی

 ...دمیدو سمتش کرده میپا را تخت کنار یها ییدمپا تند

 ....ن؟یزد حرف بابام با دیببخش  

 

 ...زد زل خواهشم پر نگاه به شمهربان یها چشم با و کرد صاف را کتش ی لبه

 

 زهاجا مطمعنم اما... رمیگ یم تماس بابات با من... نکن یتاب یب قدر نیا دخترم  

 ...دنیبرگر ییتنها ده ینم

 

 پشت ریام حضور که اورمیب زبان به را خواهشم دوباره تا کنم یم بلند را سرم

 ...کشاند یم عقب به را میپا و بندد یم را دهانم یحاج سر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 نگاه ینیسنگ اما...گذرد یم کنارم از یمختصر یخداحافظ کی با نیحس حاج

 ...برگردم فاطمه شیپ و زمیبگر کند یم مجبورم تراس یرو ریام

 ...داشتم وحشت نگاهش از... نشستم فاطمه یرو روبه ریام نگاه به پشت

 

 ....یناراحت یلیخ جا نیا  

 

 ...خوردم جا رددا را یدلخور یبو و رنگ که فاطمه سوال از

 ...تنگه ام خانواده یبرا دلم فقط... هیحرف چه نیا اصال نه  

 ...ردیگ یم دهانم یجلو را یپفک یلبخند با و کشد یم کنارم را خودش

 ...بدم نشون بهت رو زیتبر کل یینجایا تا خوامیم... یگرد یبرم  

 

 ...پرد یم نییپا تخت از و گذارد یم دهانم داخل را پفک که کنم یم باز دهان

 ...یگل ائل یبریم رو ما... یداداش  

 ...شوم یم مواجه ریام خندان لب با که چرخم یم عقب به هراسان

 ...میبر نیبش آماده نه که چرا  

 

 ممکنه ریغ... گذار و گشت برم ریام با بود کم نمیهم زدیر یم نییپا یهور دلم

 زنش هستند ییها آدم بعج...رمینم هم بهشت نهیبوز پرست آفتاب نیا با من

 ...بگردونه رو ما خواد یم خودش وقت اون شگاهیآرا رفته ییتنها

 ...دیدو فاطمه و ریام سمت کنان به به یمهد

 ...شدم پسیچ و پفک خوردن مشغول و دادم نشان تفاوت یب را خودم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کنم کاریچ دیبا ییتنها االن من گند شانس از نمیا... یزک... هه

 ...کردم پر دهانم داخل تا چند تا چند را ها پفک خشم و حرص فرط از

 

 ...ینش خفه  

 ...شدم خفه یراست یراست و دیپر میگلو راه پفک ریام خندان و آرام یصدا با

 فشار هم یرو محکم را میها لب رونیب به دهانم داخل یها پفک و دنیپر ترس از

 دست کف با و شستن کنارم کم یلیخ ی فاصله با ریام...کردم یم سرفه داده

 ...پشتم دنیکوب به کرد شروع

 ....یشیم خفه یدار... کن سرفه محکم.... کن باز دهنتو  

 دست پشتم به دنیکوب از ریام...شد یجار اشک میازچشمها ،یخفگ شددت از

 ...دیکش

 ....دالرام  

 گرمید یها اشک به را دلم یها اشک گوشم کنار اش دورگه و مرتعش یصدا

 ... افزود

 ..برگرداند خودش سمت و گرفت قاب را صورتم دست دو با

 قلبم بر و شد رعد خواهشش پر نگاه مه کی پشت....بود تار وجودش از دمید

 ... رفت ادمی شدن خفه و سرفه... انداخت ساعقه

 یم جونم از یچ کرد، یم یباز دلم با داشت چرا خواست یم یچ ازم

 را جرأت نیا گرید ببندم دل شیپرتمنا یچشمها به توانستم یم هم اگر....خواست

 اون... نبود من توان در رهیکب گناه...دادم ینم خودم به اش بچه و زن وجود با

 یم من جون از یچ پس داشت تعلق یا گهید کس به وجودش کل و خودش

 شتابزده و دیفهم خواهش پر یها هیگر نیا پشت را میها حرف انگار...خواست

 انیم را صورتم و شدم خم گرفت فاصله ازم تند یها قدم با یوقت...کرد میرها

 ...ستمیگر صدا یب کرده یمخف دستانم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شوم یخال بهتر تا دینکش طول به فاطمه حضور با ها شدن یخال نیا اما

 ...گرفت ینگران رنگ شیصدا و نشست دستم یرو فاطمه دست

 !...؟یکن یم هیگر چرا... شده یچ یدل  

 ...زدم لبخند زور به کردم پاک را میها گونه اشک دستانم کف با

 ...گلوم دیپر پفک  

 ...کرد قانعش سرفه از خشدارم یصدا

 ...دیکش یآسودگ سر از ینفس و کرد راست کمر

 ...میبر بزن صورتت به یآب هی پاشو یکن یم هیگر بازم کردم فکر شکر  

 ...امینم من نیبر شما  

 ...زند یم غیج

 ...نمیشوبب بلند زود...کردم کاله و شال خاطرتو به ممن امینم رو یچ یچ  

 ...نداشتم یا چاره میتسل جز فاطمه گرفتن گارد برابر در

 ...افتاد میها لباس به چشمم که امیب نییپا تخت از که کردم دراز را میپا

 ...کردم راجمع میپا یعال فرصت نیا از خوشحال

 ...نیبر شما لطفا ندارم سلبا هم نجایا...ستین رونیب مناسب من لباس  

 ...شد زونیآو فاطمه ی لوچه و لب

 ...برم تونم ینم تو بدون منم...داد یا  

 ...میروخوشحال شد آوار جن مثل ریام

 ..یپوش یم نیماش تو میخریم  

 

 ....نکردم نگاه صورتش به یحت و دمیکش هم در ابرو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...برم هیاجبار چه بتیمص نیا با نداره یلزوم  

 ... دیکش و گرفت رو دستم فاطمه

 ...هیاجبار چرا  

 ..کردم امتنا شدن بلند از

 ... نکن اصرار خواهشا امیب تیوضع نیا با تونم ینم  

 ...کرد مداخله بارهدو ریام

 ...اریب و مامان چادر براش برو  

 ...اجباره مگه  !... کنم سرم چادر من... آوردم یم در شاخ داشتم

 ...رفت داخل بدو بدو فاطمه

 ...دمیچرخ ریام سمت به پرخاشگر

 ... امیب رونیب چادر با من عمرا  

 ...دیکش شیلبها دور سبابه و شصت انگشت دو با لبخندش کردن مهار یبرا

 ...دیپر نییپا را یورود یجلو ی پله دو دست به یمشک چادر یشاد با فاطمه

 ...یاریب بهانه یتون ینم گهید... یدل پاشو  

 ....کشاند خودش سمت را فاطمه و من نگاه و شد بلند ریام ی خنده

 ...نداشتم فاطمه از یکم دست منم و زد خشکش هوا رو دست فاطمه

 ....کرد مهار را اش خنده سرش خاندنچر با زور به ریام

 !!!... یاسم عجب.... ؟یدل  

 ...گرفت اوج دوباره اش خنده و گفت

 ...گرفتم شیپ در را خانه راه و آمدم نییپا تخت از و کردم نثارش یزهرمار



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 در سمت را راهش ریام...رفت ریام سمت یا غره چشم و دیکش را دستم فاطمه

 ...کشاند یخروج

 

.. .نگفتم یزیچ که من وگرنه... شده خنده خوش من داداش نیا.... الرامد دیببخش  

 صداش یدل دالراست اسمش میدانشگاه هم آخه کرده، عادت زبونم خودم جون به

 ..میکن یم

 

 سمتش و ندانستم زیجا خودم دل یبرا را فاطمه کردن ناراحت و اصرار

 ....برگشتم

 ....کنم سرم چادر ستمین بلد من  

 دستم و کرد جمع را شیها لبه انداخت سرم یرو و کرد باز را چادر هسرخوشان

 ...داد

 ...ادیم بهت چه نیبب...نخوره سر سرت از تا یریگیم محکم فقط تو  

 ...نمیبب را خودم تا گرفت صورتم یرو روبه را لشیموبا ی صفحه

 یم راست زدم لبخند و دمید یگوش کیتار ی صفحه یرو را عکسم شیب و کم

 ...کرد فرق یکل ام افهیق ساده چادر کی با گفت

 ...زد داد و رفت ها پله سمت فاطمه

 ..؟یموند کجا یمهد... میرفت ما باش زود مامان  

 

 ...آمد رونیب آرام خانم حاج و رساند را خودش بدو بدو یمهد

 ...کرد انتخاب لباس بس از کشت منو وروجک  

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 و شد خم فاطمه...بود شده یخوردن واقعا یشمی اسپرت بلوز با یل شلوار با

 ...کرد شیپا را یمهد اسپرت یکفشها

 ...خداحافظ مامان  

 ...باش بچه مراقب پناهتون و پشت خدا  

 .نباش نگران چشم  

. 

 ... خدانگهدار  

 : گفت کردنم سر چادر طرز به لبخند با

 ... زمیعز یشد ماه... ادیم بهت قدر چه  

 ...کردم یتبسم زده خجالت

 ...ممنون لطفتونه نظر  

 ...همراهتون به خدا برو  

 سمند نیماش کنار ما به پشت ریام...شدم خارج در از یمهد و فاطمه سر پشت

 زده گره هم به نیماش سقف یرو رو دستانش و بود ستادهیا یرنگ دیسف

 و آمد کمک به هم باد...شد رها دستم از چادر که رفت ریام ژست یپ نگاهم...بود

 طرف کی و بودم گرفته محکم را چادر  ی لبه کی... شد پرتاب عقب هب چادر

 ...بود شده رقصان هوا رو گرشید

 ...کن صبر فاطمه داد یا  

 ول چادر کردن جور و جمع در یسع...کرد نگاه من تیوضع به و ستادیا فاطمه

 ...خوردم یم

 ...رساند من به رو خودش خنده با عیسر فاطمه

 .نمیبب ستایوا... یکنیم یدار کاریچ  

 ...دستم داد و کرد مرتب سرم دوباره چادر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دمیتوپ بهش یا قرچه دندان با

 ...آخه کردن سر چادر به چه و من یبخند دمیبا بخند اره  

 ...بود کرده غش صدا یب

 ...شدم سرخ افتاد ریام به که چشمم

 ...بود شده کبود ادیز خنده از لباش یرو گرشید دست نیماش حائل دستش کی

 قصد و دمیکوب نیزم را میپاها...کرد یم نگاه ما به منگ و جیگ یطفلک یمهد

 ...کردم را خانه به برگشتن

 ...امینم من اصال  

 ...جلو دیپر فاطمه

 ...خندم ینم گهید دیببخش  

 ...کردم نگاه ریام به یچشم ریز

 ...نشست رول پشت عیسر اش خنده کنترل در یسع

 یم آبروم وگرنه بود خلوت کوچه که شکر...گرفت یم ام خنده داشت خودمم

 ...شدم سوار...دمیچسب و چادر دستم دو هر با سفت نباریا...رفت

 و کرد یم ام زده هول نهیآ از نشیسنگ نگاه...نشستم یمهد کنار عقب یصندل

 چشمش به چشمم نکهیا بدون کنم مرتب سرم یرو رو چادر تند تند شد یم باعث

 ...فتهیب

 ...کردم نگاه رونیب به و دمیکش یخودخور از دست نیماش قفتو با

 ...بود ستادهیا یفروش مانتو بزرگ کیبوت یجلو

 ...بخره مانتو ببرم رو خانم دالرام من باش یمهد شیپ تو یآبج  

 ...دیکش گردن پشت به و شد جا جابه یصندل یرو خوشحال فاطمه

 ...ست فهیخل بیج. ..بخر رو خوشگلش و متیق گرون یتونیم تا یدل  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شد ادهیپ و داد تکان یسر لبخند با ریام

 ...دوختم فاطمه به رو نگاهم منقبض یفک با

 ...یدل نگو من به پرست آفتاب نیا یجلو  

 ...شد گشاد فاطمه یها چشم

 ....پرست یچ  

 ...گرفتم را در ی رهیدستگ تند و دادم وا یجور بد دمید

 ...یچیه  

 ...شد منفجر بمب مثل

 ...شد خم داخل به فاطمه سمت شهیش از ریام

 ... واشی یکم یآبج  

 ...یاساس رمیگیم و حالش پس... اوف اوف... یرتیغ و ریام

 : گفت ریام به رو دهیبر دهیبر و کرد کنترل رو خودش یکم فاطمه

 ...گهیم یچ تو به...  یدون ینم... آخه  

 

 

 ...کرد نگاه فاطمه خندان صورت به بار کی من به بار کی یسوال ریام

 ...ترسم ینم ازش اصال... بگه بزار جهنم به خوب

 

 ...پرست آفتاب ـ..گهیم... بهت داداش

 ...من به زد زل دهیقلمب یها شمچ با و شد سرخ جا در ریام



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 صورت نیا با مطمعنم... من خوردم یگه عجب کنم سیخ و خودم بود کینزد

 ...ارهیم در سرم و شیتالف برافروخته

 ...آمد عقب در سمت و کرد راست کمر

 ...دمیکش عقب ناخوداگاه کرد باز در یوقت

 : دیغر هاش دندان یال از

 ...شو ادهیپ  

 ... شد قطع اش خنده فاطمه

 ...میکرد یشوخ داداش  

 ...شم ادهیپ کرد اشاره دست با حرف یب ریام

 ...کرد پچ پچ و فشرد هم یرو پلک فاطمه

 ...صافه صاف دلش وگرنه مغروره و یرتیغ یکم ن،ییپا برو بابا نترس  

 مهار انگشتانم امیم چادر فشردن با را ترسم...رفتم نییپا صلوات و سالم با

 ...کردم

 

 زا یا خفه غیج و خوردم یسکندر و کرد ریگ میپا ریز چادر برنداشته مقد کی

 ...دمیکش ترس

 نیب...گرفت منو هوا و نیزم انیم ریام که شدم یم نیزم پخش مخ با داشتم

 ...بودم بغلش تو درست بازوانش

 گونه از...کردم تب احساس خجالت از...ستادمیا راست و کرد رها و من عیسر

 ...رونیزدبیم آتش میها

 هک نیماش تو برم برگشتم... نخندد تا دیکش گردنش و صورت یرو دست ریام

 ... افتاد فاطمه به چشمم

 ...دیخند یم قاه قاه هم یمهد نباریا...رفت یم سهیر نیماش داخل داشت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...گرفت محکم را دستم چادر یرو از یدست

 ...خورد چرخ ریام قامت و دست سمت نگاهم تعجب با

 ...کشاند کیبوت سمت مرا بکند ام شده دگرگون حال به یتوجه نکهیا بدون

 دنید از ...نشد باباش دست متوجه یمهد نمیبب تا برگشتم عقب به دهیترس یا لحظه

 جلو به الیخ آسوده باشد ما سمت نگاهشون نکهیا بدون یمهد و فاطمه یها خنده

 ...برگشتم

 من، خراب حال به اعتنا یب او اما سوخت یم داشت بزرگش ی پنجه انیم دستم

 ...کشاند کیبوت داخل سمت و من

 یم دگرگون را حالم...داشتم واهمه شیکینزد همه نیا از نبود خودم دست حالم

 ...کرد

 ... نداشت یخوان هم اصال مغزم با روحم، و دل ینوا

 ...دیطلب یم را دلم کردن سرکوب مغزم... کرد یم را شیتمنا دلم

 دستان...ست فرشته به متعلق اون... باشه تو مال تونه ینم ...داره بچه و زن اون

 یکس یزندگ یرو... باش نتید و دل مراقب... ست فرشته مال آغوشش و گرم

 ...یندار شدن آوار حق

 

 و آمدم خودم به افتی امتداد ام گونه یرو تا و گرفت قرار چشمم یپا ریام انگشت

 ...دمیلرز

 به ناراحت و نگران یها چشم با روم روبه درست ریام مانتوها یها رگال پشت

 ...بود زده زل ام یباران یها چشم

 به هراسان...ردیبگ فاصله ام گونه یرو از انگشتش تا دمیکش عقب را سرم

 فروشنده دگانید یجلو ادیز یمانتوها و نبود دید تو یکس... چرخانم چشم اطراف

 ...بود گرفته را مردم و ها



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 خودم به یا لحظه....دمینفهم هم خودم..کردم؟ هیگر اچر...کردم؟ هیگر یک من

 ...شدم خارج کیبوت از زده پس را ریام دست عیسر که آمدم

 

 ...نشستم عقب یصندل و دمیدو دو حالت با نیماش سمت

 ...کرد نگاهم مشکوک فاطمه

 ...؟یدینخر مانتو شد یچ پس  

 ...نداشتم گفتن یبرا یزیچ... انداختم باال یا شونه

 ...کرد ناراحتت... زد یحرف اداشمد  

 ...چرخاندم یسر

 ...شد یکفر فاطمه

 ... دالرام خوام یم معذرت دمیخند یم دینبا من  

 ...کرد بغ در به دهیچسب یمهد

 در... ارمیب در دماغش از  را شانیها خنده و رفتن رونیب نداره تیخوب دمید

 ...نبود من یناراحت مقصر اصال فاطمه که یصورت

 تو اومدم کنم انتخاب تونم ینم چادر با دمید... یکن یخواه عذر نشده یزیچ  

 ...نیماش

 باز راننده سمت در که گشت یم حرفم صحت دنبال داشت شده زیر یها چشم با

 ...نشست رول پشت یدست فیک کی با ریام و شد

 ...گرفت من سمت بچرخاند عقب به یسر نکهیا بدون را یدست فیک

 ...باشه اندازتون دوارمیام شال و مانتو بفرما  

 ...یریاکب پرست آفتاب...مالجم تو بخوره زدنش حرف قلم لفظ

 ...دیکش رونیب را اتشیمحتو و دیقاپ دستش از را یدست فیک فاطمه من قبل



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...آورد در حرکت به و نیماش و زد استارت ریام

 ...گرفت باال فاطمه چه چه و به به

 ...یا قهیسل عجب داداش زادیرم دست... خوشگله چه به به  

 رهنق یها هیحاش با اهیس یروسر...دار سهیپل نییپا تا کمر از بلند اهیس مانتو

 ...رمیپ من مگه... اهیس... سرش فرق بخوره اش قهیسل.یا

 ...ستادیا دوباره نیماش

 !...؟یستادیا چرا داداش  : یپرس متعجب فاطمه بلکه من تنها نه نباریا

 ...شد بلند ریام یصدا که کردم نگاه بست بن و تنگ ی کوچه به

 ...بپوشه رو مانتوش نجایا تونهیم  

 ...فاطمه مخاطبش و بود من یرو نهیآ از چشمش

 ...شیخواه خود همه نیا از گرفت لجم

 ...نییپا دیبر لطفا هم شما پس  

 ...کرد ترک را نیماش عیسر. نماند پنهان دمید از پوزخندش

 ... ستادیا نیماش یجلو نیماش به پشت

 چشم نامرد...بود تنم کیف درست...پوشم یم را مانتو کرده باز را چادر تند

 اون با یاله... یلیتر ریز یبر یاله... دهیفهم خوب چه نیبب رو زمیسا چرون

 ...بشکنه ،یکرد نابودم که ییدستا

 

 ...بستم یم را میها دکمه و کردم یم نینفر داشتم دلم در...

 هول نییپا به عقب سمت سرم از رو شال و گذاشتم سرم یرو زده تا را یروسر

 ...دادم

 ...دمیکش گردنم از گرفته را شال یانتها زده گره را یروسر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...گذاشتم سهیک داخل زده تا چادر همراه و گرفت دستم از را شال فاطمه

 ...تمومه ایب..داداش  

 تو نگاهش یکم و انداخت من به نهیآ از ینظر زدن استارت قبل و شد سوار

 ...شد متوقف صورتم

 ...انداخت راه را نیماش و گرفت ازم چشم عیسر یلیخ اما

 ...کردم ذوق زیتبر شهر معروف یگل ائل دنید از

 ...افتادم راه باشد حواسم نکهیا بدون... بایز و بزرگ واقعا

 ...بردم ادی از را فاطمه یحت ریام وجود کل به... دمیدو نییپا سمت به ها پله از

 ...دیسف و قرمز و یصورت یگلها و درخت از پر

 ...ییایرو تنفس کی یبرا نیدلنش... مطلوب و خنک یهوا

 دهیکش صف شدن سوار یبرا که اردک شکل یها قیقا... یغذاخور آب وسط

 ...بودند

 مقد سمتشان اراده یب افتاد چوب یرو یصورت و دیسف یها پشمک به که چشمم

 ...برداشتم

 ...شیفانتز نوع از اونم بودم پشمک عاشق

 ...گرفت قرار صورتم مقابل یصورت و بزرگ پشمک کی

 ...شد قفل دست صاحب صورت یرو نگاهم

 خاص نگاه نیا از قلبم... کرد قرارم یب دل میتقد دوباره را اش دهنده بیفر نگاه

 ...گرفت نبض عشق از پر لبخند و نگاه نیا از بدنم تمام... دیلرز

 چیپ پشمک چوب دور و آورد باال را دستم و نشست ام زده خی دست یرو دستش

 ...داد

 ...نبودم چشمانش عمق از گرفتن چشم به قادر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کرد یم داد یب را خواستن و حرف از پر که یچشمان

 نیا...دیبخش فاصله دلمان و چشم انیم کور گره نیا به و دیدو انمانیم از یپسر

 هر از...باشد یگرید زیچ بودن کور جز توانست ینم ما چشم تو چشم گره

 وهک کی مثل اش بچه و زن کنم ینه را بودنش کار خالف و بگذرم اتشیخصوص

 عمق به مرا و سازد یم کور را قلبم ی زده جوانه تازه عشق چشمانم یجلو

 یپ و رمیبگ دیناد را یمهد و فرشته وجود توانم ینم...دهد یم هول قیعم یباتالق

 را میآروزها تمام که است یهوس یرو از فقط ریام یها کار... برم خودم دل

 .ساخت رانهیو

 فکرم داغونم، دل...مکرد فراموش را یگل ائل ییبایز یحت ،یمهد و فاطمه وجود

 ...کرد منع یخوش از و من و داد سوق خودش سمت را میها یخوش را

 انخفق در معلق باشم یخاک کره نیا یرو نکهیا بدون هدف یب دستم داخل پشمک

 ...برداشتم قدم قلبم

 ...افتمی ینم یمقصد و رفتم یم راه فقط آب بدون بزرگ یریکو در انگار

 ...زدم یم پا و دست دلم و عقل جدال انیم در اطرافم به توجه یب

 

 داده یمهد به را پشمک دانم یم خوب را نیا فقط...دمینفهم را زمان گذر اصال

 ...شدم نیماش سوار

 میگوشها چون نداشت یمفهوم یمعن میبرا کی چیه اما زد حرف ور ور فاطمه

 ...بود شده کور میچشمها و کر

 یکی مال ریام کنم قانع و کنم سرکوب ار مرده صاحب دل نیا توانستم یم چگونه

 ...بود نخواهد وقت چیه من یبرا و است گهید

... یخورد شام نه!!... شده چت تو شب سر از!... دالرام؟ یکش ینم دراز چرا  

 سرسره سمت رو دستم یمهد مامانم جون به... ؟یریدلگ من از... یزد حرف نه

 ...گهید ببخش ...ذاشتم ینم تنهات وگرنه دیکش وفلک چرخ و

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 میرو روبه که فاطمه به و گرفتم شکمم در شده جمع یزانوها یرو از را ام چانه

 ...کردم نگاهم کرده بغ ها بچه مثل

 ...؟؟؟یبخش یم  

 

 ...نشست میلبها یرو یتلخ لبخند

 ...ام حوصله یب کمی من... ببخشم که ینکرد یکار

 ...داد تکان را خودش نشسته

 ...  چرا آخه  

 : گفتم کنم باز سرم از را فاطمه نکهیا یبرا... بگم نداشتم یزیچ

 ...شده تنگ ام خانواده یبرا دلم  

 ...گرفت دستاش تو را دستانم

 ییتنها اونم رو، برگشتنت دا  یاک خودش بابات... گفت یچ جونم آقا که یدید  

 ...یکن تحمل یروز چند دیبا و خطرناکه گفته... کرده ممنوع

 ...یفکر کی فقط

 

 ...دوختم چشم دهانش به فکرش از مشتاق

 از و شهیم بهتر حالت یکم یطور نیا کن صحبت باهاشون و بزن زنگ فردا  

 ...یایم رونیب یدلتنگ

 

 چرا گفت یم هم راست.... زدم اش ساده و صاف دل یبرا یلبخند و بستم پلک

 بابام دخو زبان از را تیواقع تا زدم ینم حرف یتلفن باهشون الاقل خنگ من

 ...بشنوم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کن وا و اخمات گهید پس  

 نیا...بردارد سرم از دست و شود راحت الشیخ تا دادم کش را لبخندم زور به

 دانست یم چه...داداششه من یاصل درد دانست یم چه ساده و لهیپ لهیش یب دختر

 رتشیغ با داداش دانست یم چه... هست یآدم چه اقتدار و ابهت اون با داداشش

 چه...  است کرده یا معامله چه جسمم و روح من دل با اش بچه و زن وجود با

 تدانس یم چه.... شدم دلم یقربان شیها یبد تمام دانستن با چارهیب من دانست یم

 ...تپه یم معرفتش یب داداش یبرا نفهمم زبان قلب

 ...دیخز پتو ریز

 داغ من ی کله تو یجا به... بخواب ایب و کن وا سرت از رو یروسر اون  

 ...کرد

 ...کردم کرده باز میموها کش و دمیکش سرم از را یروسر

 ار سرم پوست یکم انگشتانم سر با. دمیکش میموها یال وار شانه را انگشتانم

 یم ذوق ذوق بود مانده یروسر ریز بسته بس از موهام ی شهیر...دادم ماساژ

 ...کرد

 چشم خوابش غرق صورت رخ مین به...دمیکش دراز کنارفاطمه پتو ریز

 تختش یرو کردم یکار ،هرییتنها احساس و نکنم یبیغر که نیا یبرا...دوختم

 ...دیخواب نیزم یرو کنارم نرفت

 یجلو از ریام یچشمها کردم یکار هر شدم رهیخ اتاق سقف وبه دمیچرخ پشت هب

 و ادشی با شتریاماب شدم پهلو آن و پهلو نیا....نرفت کنار رقصانم مردمک

 هیهد غولمش دیاشای دهیخواب فرشته کنار که نیا از...رفت باال قلبم تپش حرکاتش

 مال هک یبغل...ستادیا قلبم است، فرشته به اش نوازشگروعاشقانه یها دست دادن

... کرد رشیاس ومنم بود همسرش یبرا که ینگاه...کرد دچارش بودومنم فرشته

 ...گرفتم کرد،گر معتادش ومنم بود فرشته یبرا که یمحبت

 احساس بدنم یگرما از...غلط یکار وچه است درست یکار چه دانستم ینم

 نیب از خود به خود ام یگتشن تابلکه نشستم و شدم بلند...داد دست بهم یتشنگ

 ...برود



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم وباعث دیکوب یم امان یب یطور نیا ام وامانده قلب نیا چرا دانم ینم

 ...بچسبد حلقم ته به زبانم شتریشدب

 ...کردم باز آرام را دراتاق کنم سرم یروسر نکهیا بدون بلندشدم،

 ...رابپوشانم میموها که داربودیب یک شب نصف

 ...ستادمیا یا لحظه مطلق یکیتار از

 یرانم ییجا چشمم و بود ظلمات یکیبودندتار نکرده روشن هم شب چراغ کی

 ...دید

 ...رفتم جلوتر نیزم یرو کشان کشان را میپاها

 ی لبه به میپا که گشت یم برق زیپر و وارید دنبال هوا یگررو جستجو دستم

 ...افتادم یسکندر و کرد ریگ فرش

 یجا یرو درست چپم دست کف...مرد اونمافتادم، یکی یرو...جدسادات ای

 ...نشست حساسش

 ...کرد راجمع شیپاها یآخ با

 نهیس یرو درست دوباره و شوم بلند نتوانستم اما...دمیکش عقب را دستم دهیترس

 ...افتادم اش

 ...نمیرانب بود رمیز که یفرد تا بستم چشم

 افتادم و دمیچرخ پهلو به بسته چشم طور همان...مردم یم داشتم خجالت از

 ...نیزم

 ...عمرگذشت کی من یبرا اما دینکش قهیدق به ها اتفاق نیدایشا

 ...بستم خی و رفت نفسم... دیچیپ کمرم دور دستش که بلندشوم خواستم

 ...نمیبب را میرو روبه شخص تا کردم باز چشم

 شانیپر یموها کرد شروع گرشید دست با کند عادت یکیتار به میها چشم تا

 ...کنارزدن را میچشمها و صورتم یور ختهیر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ... بودم موت به رو گهید

 ظاهر دگانمید یرجلویام براق اهیس  یها چشم کردو عادت یکیتار به میها چشم

 ...شد

 تو نجایا نه! بود یم همسرش کنار باال دیبا ریام نداشت امکان نیا...شدم لمس

 .!!ییتنها اونم! حال

 ...ختمیگر بغلش از و آمدم خودم به گشت ام گونه نوازش که اش سبابه انگشت

 ...رساندم اطیح به را خودم چگونه دانم ینم یکیتار در

 ...بود دهیبخش ییروشنا اطیح به مهتاب نور

 افتاده ریگ زمستان یسرما تو انگار... دمیلرز یم و آمد ینم باال نفسم زد ینم قلبم

 ...دیکوب یم بهم خجالت و ترس و جانیه شدت از میها دندان... باشم

 حبس درش یا لحظه چند یبرا را خودم و بستم و در...رفتم ییدستشو سمت تند

 ...کردم

 ...شوم رو روبه ریام با و بروم رونیب دمیترس یم

 ...دمیپر رونیب و کردم یخفگ احساس که ماندم قدر چه دانم ینم

 ...نشستم نیزم فرشها، سنگ یرو و رفتم باغچه یانتها پاورچن نیچ پاور

 ...گذاشتم میزانوها یرو را ام یشونیپ کرده جمع شکمم داخل را میپاها

 و اتفاق اون با شب سر...دیشن آسمان یکیتار و شب سکوت را ام هیگر یها یها

 فهخ داشتم... کنم نگاه ریام یرو تو توانستم یم چگونه گهید اتفاق نیا هم حاال

 ...نشست سرم پشت یکس که شدم یم

 شبغل تو کامال منو کرده دراز بغلم از را شیپاها که شوم لندب خواستم دهیترس

 ...دیکش

 ضشینق و ضد یکارها نیا با داشتم گهید کرد یم ام وانهید داشت گهید ریام

 ...شدم یم یروان



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 .. .فشرد خودش به مرا تر سفت و شتریب که زمیبگر آغوشش از تا کردم تقال

 

 ...باش آروم... شششیه  

 

 ...داشت باز تالش از مرا گوشم کنار خشدارش و دورگه یصدا و داغ نفس

... یشینم آروم چرا... یکن ینم باورم چرا... یکن یم و کار نیا خودت با چرا  

 ...یکن داغون و چشمات یخوا یم یک تا

 

 ...گرفت یباز به را روانم روح گوشم پشت خاصش یصدا و ملتمس لحن

 همسرش وجود با مگه... داشتم را جرأتش مگه... کنم باورش تونستم یم مگه

 ... داشتم را باورش جرأت

 ...خوامت یم قلبم تمام با... بده دلم به دل کنمیم خواهش  

 دش باعث و دیکش پرده یمهد و فرشته چون یقدرت ش،یتمنا پر خواهش یرو بر

 ...شوم رها وجودش یگرما از تا دهم تکان را خودم

 ...نزن دست من به... کن ولم  

 ... دارد را کردنم جان نصف قصد

 مدل یرو پا تونم ینم رمیبگ دهیناد رو وجودت تونم ینم... کنم ولت تونم ینم  

 ...کنم فراموشت تونم ینم... بزارم

 

 ...گذاشتم میگوشها یرو و دمیکش رونیب قدرتمندش بازوان ریز از را دستانم

 ...بشنوم خوام ینم گهید یلعنت کن بس.... کن بس  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 مسبب تا ام داشته نگه نییپا را ولومش زور به اما... خواهش و دارد ددر لحنم

 ...نشوم فرشته خصوص علل خانه، اهل شدن داریب

 چه دیببن را برگشته بخت من و رو چشم یب شوهر تیوضع نیا اگر دانم ینم

 ...دهد یم نشان یالعمل عکس

 .است کرده را جانم قصد امروز انگار د،ینکش دست

 ....زد کنار میها گوش زا را دستانم

🔵🔵🔵🔵🔵  

 

 و گذاشت ام گونه یرو را راستش دست کف و زد کنار میها گوش از را دستانم

 ...بچرخانم سمتش به گردن  کرد مجبورم

 ...دوخت ام یباران نگاه تو را نگاهش

 که یکن ینم باور چرا... یبخش ینم و من چرا... ید ینم فرصت همب چرا  

 قبولت وجودم تمام با من... ستمیمیوا کردم که یکار یپا یول... بودم مجبور

 ...دارم

 هم قدر چه... نفرت و خشم از بلکه ا،یح و شرم از نه خجالت، از نه دمیدزد چشم

 که یکار یپا گستاخانه هم رقد چه... را نحس روز آن راند یم زبان بر پروا یب

 است کرده من با که یکار وجود با شرمانه یب قدر چه... ستدیمیوا است کرده

 صورتش یرو تف خواهد یم دلم...کند یم قبولم و گذارد یم سرم یرو منت

 ...ینکن قبولم اه،یس ساله صد خواهم یم که بزنم داد سرش و ندازمیب

 داخل ریت مثل و ختمیر چشمانم داخل ادمیفر یجا به را نفرتم حال نیا با اما

 ..کردم رها منتظرش چشمان

 رعم تا وقت چیه وقت، چیه اما... قبول یکرد میآبرو یب... قبول یکرد نابودم  

 ینم پاک وجودم و دلم از رو، دوانده شهیر دلم در بهت نسبت که ینفرت دارم

 ...شوم عام و خاص ینما انگشت عمر اخر تا اگه یحت... کنم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 صورتم یجا یجا و چشمها یرو... رقصان چشمانش مردمک و شد شل دستانش

 ...زد دو دو

 ...شدم بلند و گرفتم فاصله ازش عیسر کردم استفاده غفلتش از

 ...کردم تند پا خانه داخل سمت کنم نگاهش و برگردم نکهیا بدون

 ...نگذاشتم هم یرو پلک صبح تا

 قطف بفهماند و کند خاکسترم بار نیا تا... درونم آتش در شد ینیبنز شیها حرف

 گردنش بر کند یم احساس که هست ینید یبرا رفتارها نیا و ها نگاه نیا

 ..دادن دل یبرا نه... خواستن یبرا نه...دارد

 دنش خشک اجازه دلم داغ کردم یمخف بالشت تو را صورتم و دمیکش سرم را پتو

 همه نیا از... شیفتمعر یب همه نیا از سوختم...نداد را میها اشک

 ...شیخودخواه

 

 ...ریام جز بودند همه صبحانه سر

 ...برگشت کردن ورزش از سرحال و بشاش فاطمه

 ...ریبخ صبح سالم  

 را سالمش جواب آهسته باشند، آلود خواب و پنچر ییجورا کی همه انگار

 ...دادند

 برم اهاشب خواست ازم یوقت...کرد یم ورزش و دیدو یم اطیح تو صبح هفت از

 ..دیشن ازم رد جواب و شد مواجه حالم یب و دمغ ی هیروح با ورزش،

 ...گرفت خودش یبرا مربا کره یا لقمه و نشست سفره سر

 ...کو داداش پس  

 ...دیکش یآه خانم حاج

 ...رفت صبح نماز بعد  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...ماند مات بازش دهان یجلو دست، به لقمه فاطمه

 ...نداشتم فاطمه از یکم دست منم

 دیپرس و گرفت نییپا را لقمه فاطمه

 !... رفت؟ کجا  

 ...گرفت فرشته سمت را ییچا استکان خانم حاج

 ...دمیفهم را گفتنش نبات یمعن فقط که گفت یزیچ یترک به

 ...زد صدا را مادرش حرص پر و یسوال فاطمه

 ...مامان  

 ...دیکش هم در ابرو خانم حاج

 ...تیمأمور رفت یزن یم داد چرا  

 ...گذاشت دهانش داخل حرص با را اش لقمه و گفت... ا ه فاطمه

 ...ردک یخداحافظ رفتن، رونیب قصد به و شد بلند سفره سر از یتشکر با نیام

 ...بود اش یچا دنینوش مشغول ریز به سر یجاج

 ...هستم خورن مشغول یعنی گذاشتم یم دهانم داخل و دمیبر یم نان ذره ذره منم

 کار دنبال رفته ای رفته من یها حرف از... کنم هضم توانم ینم را ریام رفتن

 ...فشیکث

 ...شدم ام ییچا خوردن مشغول گفتم دلم در یجهنم به

 نوشتن مشغول داداشش خبر یب رفتن از ناراحت و دلخور فاطمه اطیح تخت یرو

 ...بود زبانش دفتر

 یپ رفته دوباره نکهیا با را خودم اما... بودم شوک در ریام یناگهان رفتن از منم

 ...کردم قانع گهید یکی کردن بدبخت و فشیکث کار

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یعل ریام

 

 ...آمد نییپا قطار یها پله از فاصله با سرم پشت مغموم و ریز به سر 

 ...بخورم مشکل به و کند فرار نکهیا از بودم نگران دمش،ییپا یم یچشم ریز

 یبرم قدم فقط اطراف از دور به پرت، یفکر با نباشد ایدن نیا تو انگار اما

 ...داشت

 رجخا ام کله از دود...دمید یخال را شیجا  سرم پشت و برگشتم غفلت یا لحظه با

 ...شناخت ینم را ییجا نجایا دالرام...شد خراب سرم ایدن کردم فکر شد،

 ...کردم نگاه اطرافم و ها کیبوت به

 ...بدم یچ رو هنگسر جواب االن... نبردمش خونه میمستق چرا من سرم به خاک

 هب چنان...برداشتم قدم بدود تند تواند ینم یشلوغ تو نکهیا دیام به را آمده راه

 ندب پشت به یا وانهید و کردیم نثارم یراهیب و بد یکس هر که زدم یم تنه مردم

 ...بست یم حرفشان

 ممکن ریغ بازار یشلوغ نیا تو دالرام کردن دایپ... شدم بدبخت انگار نه، اما

 ...بود

 ...کردم یم احساس گردنم رگ شاه تو را نبضم تمام

 فجرمن تیعصبان از داشتم...دمیکش محکم و کردم فرو میموها یال را میها پنجه

 رپ را نفسم سرهنگ ی شماره دنید از...شد بلند لمیموبا زنگ یصدا که شدم یم

 ...کردم فوت رونیب حرص

 ...کردم برقرار را اتصال تعلل بدون

 ...دیچیپ یگوش یتو سرهنگ خندان یصدا بدهم جواب نکهیا بدون

 

 ...گذاشته قالت و یومدین دخترم پس از که نمیب یم یعل ریام  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شد خشک لحنم یساز آماده یبرا لبانم ردو انگشتانم

 زد میصدا دینشن من طرف از یحرف یوقت

 

 ...ییکجا.... یعل ریام  

 ...یسرخوش از پر و بود شاد لحنش

 ...گشودم لب زور به

 ...سرهنگ بله  

 و زبر به... کرد فرار دستت از بالخره من چموش دختر نیا...دیخند دوباره

 ... نداشتم شک شیزرنگ

 

 نگاه اطرافم به و دمیچرخ خودم دور دور کی...زد رونیب حدقه از میها مچش

 ...کردم

 ...دمیند یزیچ عبور حال در یها نیماش و عابران جز

 را کردنم روح قبض قصد که دلش ریز بود زده یخوش امروز سرهنگ انگار

 ...داشت

 

 ...ریام یهست یک یبود نگفته بهش مگه  

 

 ...شد ینم دهیشن گفتارش لحن در یمزاح چیه بود یجد لحنش با نیا

 ...افتادم پته تته به

 

 ...سرهنگ جناب... راستش  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ..دیتوپ بهم

 ننداز راه سرهنگ جناب سرهنگ جناب گفتم چقدر.... بردار دست ،یعل ریام  

 ...تلفن پشت الاقل

  وختمد ابانیخ به چشم گذاشته ها نرده به را دستم پل یرو و رفتم کنار عقب عقب

 ...دمیکش یقیعم فسن

 ...بگم بهشون ومدین شیپ فرصت راستش  

 ...دیخند بلند بار نیا

 شیپ رفته نترس اما... کرده فرار دستت از ام چارهیب دختر چرا بگو پس  

 ...بابات

 

 ...کردم هنگ

 ...اباتب شیپ بره گفتم...بود دهیترس یلیخ... گرفت تماس باهام دالرام یعل ریام  

 

 ...زد یم موج یدلخور و یناراحت سخنش لحن در نباریا

... زنندا در خودت با و دالرام شتریب نیا از... یهست یک بگو بهش خونه یدیرس  

 ...شهیم بد برات

 

 دیفهم یم دور دورا که یطور بود برخودار ییباال اریبس فهم و درک با سرهنگ

 ...داشت نخواهد میبرا ،یخوب عاقبت دخترش با کردن یباز ادیز

 ...ساختم دیناام خودم از را سرهنگ فهماند بهم ممتد بوق یاصد

 ...انداختم نییپا گوشم کنار از را همراه یگوش با شدم خشک دست

 ...برداشتم قدم میحاج ی حجره سمت شانیپر یفکر با ریز به سر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 معطوف خودش سمت به را ام یفکر دغدغه همه که کرد دلم با یکار دالرام

 دالرام فرار با زدم یم پر پر شانیبرا مدت نیا بعد که یا خانواده...بود ساخته

 ...کرد سلب ازم را دارشانید یدلخوش و داد سوق خودش سمت را فکرم

 ای رفتن داخل یبرا کردنش دل دل و حجره یجلو ریز به سر دالرام دنید

 موجب و بمانم دور دشید از تا رهاند یم خیش داالن سمت به مرا...نرفتن

 ...نشوم زشیگر

 ار رمیمس اریهوش و نیب زیت شهیهم یها یبازار انیم در نکردن توجه جلب یبرا

 و دهد دستم کار شدنم میقا مشکوک حالت خواهم ینم... کنم یم کج رونیب به

 ...گردد بازار در یزیر آبرو موجب

 ...ردیبگ انس ام خانواده با دالرام تا کنم صبر یساعت چند دیبا

 در را یکس هر شدن ماندگار و جذب قدرت خانه، ی دانهدر زیعز فاطمه دانم یم

 ...دارد خانه

 منزل ی شماره کرده خارج بمیج از را یگوش شتریب نانیاطم برا حال نیا با اما

 ...گرفتم را

 دیچیپ یگوش داخل رفت یم محبتش یبرا وجودم بند بند که یمادر نیدلنش یصدا

 ...نشاند صورتم یپهنا به میلبها یرو ی لبخند و

 ...سالم  

 که سالم کی با تنها که میصدا به برسد چه شناخت یم را میها نفس یصدا

 ...رفت یم ام صدقه قربان  با هزار هزاران

 ...بود شده تنگ خودم یمادر و یاصل زبان یبرا دلم

 یم لمد... کنم باز لب از لب نبودم قادر نشست یم دلم به شیها رفتن صدقه قربان

 .ردیبگ آرام دنهایینشن مدت همه نیا یبرا دلم و بشنوم فقط خواست

 فراموش کل به را بازار و ملت تمام که بودم رفته فرو نیریش ی خلصه در چنان

 ...بودم کرده



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...یدید رو تیحاج... یبازار تو... یدیرس مادر یعل ریام

 ...کند شکه خط پشت را مادرم که بود آشنا و ادیز یقدر به بازار همهمه

 سال مین و کی ام بهیغر کی کردم فکر ام یاصل زبان با...کردم باز بانز بالخره

 ...بود ساخته بهیغر هم خودم یبرا را خودم زبان زدن حرف یفارس

 ...جانم از تر زیعز به را دالرام سپردم

 پا ریز را شهرم یها کوچه پس کوچه ام یدلتنگ رفع یبرا آسوده یالیخ با

 ...گذاشتم

 ...برگشتم خانه سمت به رمماد تماس نیسوم اما

 وجود از... گرفتم یم قلب تپش شدم یم کینزد خانه در سمت به که یقدم هر

 بود یقدر به اعتبارم ام خانواده و یحاج یجلو...بودم نگران واکنشش و دالرام

 ...بندازد وحشتم به دالرام العمل کهوعکس

 ضربان در کیت یصدا...فشردم را فونیآ ی دکمه در، یجلو کردن دست دست با

 ...برد باال را قلبم

 ...گذاشتم اطیح داخل به یقدم داده هول داخل سمت به را در

 ...کرد پر را مشامم مادرم ی باغچه یها گل یبو

 ...بودم محبتمان و مهر پر ی خانه نیا ی گوشه گوشه دلتنگ چقدر

 ...هام لب یرو نشست لبخند سمتم به یشخص دنیدو با

 ....کرد پرت آغوشم به را خودش محکم بردارش عمر فاطمه

 ...زنم یم اش یشانیپ و موها یرو یا بوسه... دهیکش یقد چه وروجک

 شدن ریسراز و طرف کی به ام خانواده یاعضا تک تک یبرا یدلتنگ ابراز

 ...درطرف کی ام مادارانه شوق اشک

 از پر دل کرد آرام ام یحاج دست دنیبوس... شوم شانیپا خاک خواست یم دلم

 ..را ام یدلتنگ
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 ...شد خانه داخل همه از جلوتر یحاج

 جا در و شد گشاد شیبایز یها چشم گذاشتم خانه داخل به قدم یحاج سر پشت

 ...دادم سالم و لبخندزدم بسازم دور ازش را ترس نکهیا یبرا دیپر رنگش

 ... .بزنم نتونستم رقصانش و دهیترس نگاه داخل...نشد خارج ازش ییصدا چیه اما

 ...داشتم واهمه اش منتظره ریغ حرکت از ام خانواده حضور در

 ...دهد انجاد خواهد یم یکار چه کنم ینیب شیپ توانستم ینم

 در غرق نیچن نیا اما بودم زده حدس را واکنشش...کردم نگاهش فقط یمچش ریز

 ...کرد داغون را حالم باشد نداشته رو به رنگ و باشد خودش

 ...شد زهر میبرا مدت نیا بعد بودم عاشقش و داشتم دوست که ییغذا

 و گشت یبرم عقب به زمان کاش یا بودم کرده یا معامله بد دلش و دالرام با

 ... کنم گو باز شیبرا را تیقیحق تمتوانس یم

 غذا به لب...بود رفته فرو خودش تو بد یلیخ... کرد یم نگرانم کم کم حالش

 ...نزد

 ...کرد نگاهش فقط دیپرس یچ هر مامان

 طعم یبچگ از که معصوم طفل نیا دل یبرا مردم یم...نشست میپا یرو یمهد

 خواستم یم...بود شده روانش و اعصاب ختنیر بهم باعث یپدر یب و ییتنها

 یم دلم...شود خالص دکترها و یافسردگ زد یداروها از یمهد تا بدهم را میایدن

 ...ابدی بهبود و ببرد ادی از را امرزشیب خدا پدر وجود تا کنم یکار هر خواست

 روحم و قلبم زدم یم حرف باهاش و گرفتم یم لقمه یمهد یبرا که طور همان

 ...افتاد فهسر به که بود یدالرام یپ

 من تنها شیها گونه یرو دشیمروار مثل یها اشک... بودند دستپاچه همه

 ...دیبر را نفسم دانستم یم را مسببش

 ...من دوباره دنید و بود غم از نبود سرفه از اشکها آن

 ...شد جهنم میبرا ایدن دیدو و شد بلند یوقت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دندیدو اطیح سمت سرش پشت هراسان همه

 ...کردم تند قدم سرشان پشت ردهک رها را یمهد

 ... زد شیآت جگرم و رفت باال اش هیگر یها یها باغچه لب

 ...شدم وانهید و برد پناه که مامان آغوش به

 ینم آرام را ام گرفته گر قلب صورتم یرو دنیکش دست و میموها به زدن چنگ

 ...کرد

 قلبش سوختن منتواست... نزنم دم و نمیبب را دنشیکش رنج نتوانستم... نمیبب نتوانستم

 ...نروم جلو کنم نظاره چشم به را

 تا بفهمم را خودم حال نکهیا بدون... ختمیگر خانه از یفرار مجرم کی مثل

 ...دمیدو یاصل ابانیخ

 ...زدم ام نهیس یرو یچنگ راهنمیپ یرو از ستادمیا و دیکش ریت قلبم یا لحظه

 قعر تو کردم یم احساس فقط بود ناشناخته میبرا مکان و جا دمید ینم را مردم

 خاموش گونه چیه که زدم آتش چنان را دختر نیا دل بفهمم آنکه بدون... جهنمم

 ...نبود یشدن

 .کشم یم رونیب بمیج از را گاریس یقوط و کنم یم راست کمر

 ...دمیبر بد... دمیبر... نمیب ینم خودم در گرید را یباز نیا ییتوانا

 در و چگونه دانم ینم که یونک ابانیخ و ایدن نیا به مرا بمیج داخل لیموبا لغزش

 ...کرد پرت ام دهیرس یطیشرا چه

 ...بود منزل شماره

 ...دیچیپ یگوش داخل گوشم یحاج یصدا

 ...پسر یرفت کجا  

 ...یحاج امیم  

 ...دیایب رونیب خشدار و گرفته یصدا با میگلو از شود یم قادر کلمه نیا تنها
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 ...دیبگو یا باشه و نپرسد یگرید زیچ که است دهیفهم و عاقل یآنقدر یحاج

 یحاج گاه یب و گاه یها نگاه از... کرده صحبت یحاج با سرهنگ ندارم شک

 ...داند یم شیب و کم را اناتیجر یحاج مطمئنم سفره، سر

 

 یم آتش به را روانم و روحم دالرام تیوضع دنینداشتم،د برگشتن قدرت و پا اما

 کهنیا بدون زنم یم پرسه...میها ناگفته و ام بوده خودم مسببش که یکشاندآتش

 معلق ار خودم که است داغون یقدر به ذهنم فکر باشم، داشته ابانیدرخ یتوجه

 ...هوابدانم نیزم یرو

 نیاول یورو کنم یم احساس میدرپاها یسست با همرا درد...شوم یم خسته

 ...نمینش یم ابانیسکودرخ

 حال در دغدغه هزار هزاران با که یمردم از چشم بمیج داخل یگوش لغزش با

 ...بودندگرفتم گذر

 تعلل و کشم یم ام خسته گردن و صورت یرو را منزل،دستم ی شماره هم باز

 ...ندادن ای دادن درجواب کنم یم

 بهم را مغزم دالرام مورد در یمنف یفکرها یا دارند،لحظه یکارواجب اماانگار

 ...شودیم تماس عتریسر هرچه یبرقرار موجب و زدیر یم

 ... زمیخ یبرم پله تندازلب یحاج مانند ادیفر یصدا با

 دم به را خودم یدربست کی اب...بودم برده ادیاز کل رابه یمهد من به لعنت

 ...رساندم درخانه

 برادر ضیمر ی بچه که فرورفتم یوعاشق عشق و اونقدردرخودم سرم به خاک

 ...کردم فراموش راهم دمیشه

 رو روبه منتظردالرام نگاه نیاول با اما...اندازم یم اطیح راداخل خودم شتابزده

 ...شومیم

 ...برمیم ادی از ارویدن نگاه نیا دنید اب من که است یحسن چه نیا دانم ینم ایخدا
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 ...گرفت چشم ازم انزجار با و دیکش هم در ابرو

 ...افتاد زنداداش رودوش یمهد به نگاهم تازه

 ...بودم رسانده را خودم مهیسراس یطور نیا یک یبرا باش منو

 

 حال یبرا دلم...زنم یم قدم را اطیح گرفته زندادش آغوش از را یمهد عیسر

 شش ی بچه نیا هم حاال...شد وهیب یجوان دراوج...سوزد یم ام چارهیب شزندادا

 مادرانه حس اما...خواهد یم مردانه یبازوها و قدرت گرفتنش بغل که ساله

 ...نزند دم بسوزدو د،ینگو آخ و کند بغلش هم کندباز یم مجبورش

 

 یدمر خودت واسه یستین بچه گهیتود بگرده دورت عمو...عمو پسر گل یمهد  

 ... یباش مامانت کمک...رونیب یببر یریبگ و مامانت دست دیبا االن...یشد

 : گفت آرام گوشم دم

 ...شمینم مرد وقت چیه من  

 

 ستین حاضر که دهید داغ ی ساله شش کودک کی حس از شود یم تنگ نفسم

 ...شود بزرگ خودش یحت

 ...فشردم ام نهیس به شتریب و دمیبوس را اش گونه

 

 ...بدم ادی یرانندگ بهت خودم خوامیم یخودم پسر ریش تو...عمو هیحرف چه نیا  

 

 دادن یدلدار و میها حرف تمام...شدم دالرام ی رهیخ نگاه درچشم چشم و دمیچرخ

 ...رفت ادمی از میها
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 و یمعن هزار من، از گرفتنش رو نیا...رساند یم جنون به مرا نگاهش نفرت

 ...کند داغون مرا که دارد یخاص یبو و رنگ

 ...دیطلب زدن ادیفر دلم زدیر یم بهم اعصابم

 باشم سرمست و سرخوش که بودم نکرده یکار نیچن خودم خواست به خودم من

 ... آوردم کم گهید منم...داغونم منم گرفتم قرار تنگنا تو منم شدم مجبور منم

 ...کشم ینم گهید شده زیلبر صبرم تحملم گهید

 ... دش یم نییپا باال خشم از ام نهیس نشاندم میپا یرو را یمهد و نشستم تخت لب

 ...داشتم برخورد باهاشون یچطور نیبب ام، خانواده دنیند وقت چند نیا بعد

 ...شدم بلند و دمیکش بغل را یمهد

 ...آمد من سمت لبخند با یمهد شدن آرام از یراض زنداداش

 یهدم و زدم یلبخند...کرد تشکر ازم گذاشتن هم یرو پلک با ،یزبان یب زبان با

 ...سپردم آغوشش به را

 ...خورد دالرام ی زده ماتم نگاه به نگاهم برگردم خواستم تا

 ...گذاشتم جلو یقدم و شد محو لبخندم

 ...بود انداخته جانم به ولوله شیها ترس و ها نگاه نیا یکاف حد به

 

 ...دیدو فاطمه اتاق در سمت کرد گم را شیپا و دست ای دیترس کنم فکر

 ...رفت باال فاطمه غیج نگشوده را در اما

 شیبرا داد یم جان که ییآنجا ام نهیس یرو درست برداشت عقب به که یقدم

 ...ستادیا

 کف از جان واکنشش و دالرام ترس...افتاد کار از من قلب و دیکوب را در فاطمه

 ...رفت باد به دهانش کردن باز با دودمانم...دادم
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 ...عوض... دمیند تو ینامرد و یرزل به یآدم  

 

 به جان قصد که یدهان یرو دست و ندادم را شیصدا حد از شیب شدن بلند مجال

 ...گذاشتم داشت را من کردن کف

 یکار ندانم همه نیا چرا داشت، را رتمیغ با کردن یباز در یسع چرا دانم ینم

 حرف با خواست یم چرا...کرد یم امتحان غرورم دنیکش چالش به با مرا،

 کند پاره را شده بافته سمانیر شیها

 شدن طاق اوقات یگاه تحملم و بودم آدم منم...داشت یمرز و حد ام یخودار منم

 ...دیطلب یم گذاشتن ابانیب به سر و خواست یم

 ...بود وسط غرورم و ام خانواده یپا چون شدم خود یب خود از

 

 ...کردم دشیتهد و کرد قفل مغزم

 

 ام خانواده یجلو من... یدید خودت چشم از یدید یچ هر ینک باز لب از لب  

 ...کنم یم رسوات یببر و آبروم... دارم واعتبار آبرو

 

 که یکار اما...ساخت مانمیپش خودم ی کرده از لرزانش یها چشم شد حرکت یب

 ... شده

 به ار قلبم که ییلبها ینرم. شد قیتزر قلبم به لبانش یرو دستم کف حس تازه

 ...بکشم کنار را دستم نداده وا تا شد باعث رفتگ یباز
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 تا و بکشم آغوشم تنگ و دهم دست از را ام اراده مظلومش نگاه ریز بود مانده کم

 ...بکارم لرزانش یلبا و دهیپر رنگ صورت یجا یجا بر بوسه توانم یم

 

 ...کردم خالص بزار، گریج رو دندون روز دو یکی فقط: گفتن با را خودم

 در هبرداشت موکت ریز از از دیکل... رفتم محمد اتاق سمت باال ی طبقه به میمستق

 سرم پشت درو...کرد پر را مشامم یمحمد عطر یبو...کردم باز را قفلش شهیهم

 هیاپ نقره یها یشمدان نیب ما تاقچه یرو رگشبز عکس...دادم در به هیتک بسته

 ...کرد روان ام گونه یرو چشمم ی گوشه از یاشک اه،یس روبان کی با بلند

 دادن کوله موقع اشیر یب یها خنده یبرا...انداختنمون موچ یبرا دیکش پر دلم

 نیدوم... اش برادرانه یها حتینص یبرا دیلرز قلبم... یمهد و فاطمه به من

 دست به اش بچه زن سپردن و شیخداحافظ ی لحظه آورن ادی به با کماش قطره

 ...کرد تا را میها زانو من،

 ...نهادم نیزم یرو را ام یشانیپ زده قفل سرم پشت را دستانم

 چند و نجامیا روز چند دونم ینم ندارم، و خودم از یدار نگه قدرت که یمن آخه

 را قولم به عمل قدرت من... نمک محافظت خانوادت از یطور چه گهید یجا روز

 ازم... باشم یخوب دار امانت برات تونم ینم من باختم جوره بد و دلم من...ندارم

 یگند نیا از کن دعام... بده دلم به دل دالرام داداش کن دعام... کن دعام و بگذر

 ... نشکنه غرورم کن دعام... بشم رد یزیر آبرو بدون آوردم باال که

 هیتک رمس پشت وارید به کشان کشان...دمیکش صورتم یرو یدست و کردم بلند سر

 ...گذاشتم میزانوها یرو معلق را دستانم ساق زده تا زانو از را میپاها دادم،

 یکپ درست میها چشم...بردارم محمد خندان اهیس چشمان از چشم توانستم ینم

 یوشتگ بابا هیشب اش ینیب لب و صورت فرم اما بود محمد اهیس یچشمها

 ...بودم محمد یجا به من کاش یا که گذشت دلم از یا لحظه...پهن
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 کرده صاف را لباسم...شدم بلند عیسر یحاج یصدا و در به آرام یا ظربه با

 ...دمیکش میموها یرو وار شانه را انگشتانم

 دنیدز در یسع که صورتم به مشکوک یکم...ستادمیا کنار و کردم باز و در

 ...زدم لب داشتم نگاهم و صورتم

 ...نیداشت یامر یحاج بله  

 

 ...ردیگ یم ازم را نگاهش و فهمدیم را حالم

 

 ... بشه یچ که یکرد اتراق نجایا دهینرس  

 ... اندازد یم دلم به را ترس یبو و رنگ حرفش و لحن

 ...شده تنگ براش دلم  

 سمتم را یحاج سر که دیآ یم رونیب دار بغض و خشدار یقدر به میصدا یملود

 ...برگرداند

 ادیز اما کرد، امتناع قلبم بر شده وحشت که حرفش در تمیوضع حالت از یکم

 ...ساخت رانیو را میایدن و دینکش طول

 

 طفل نیا نزار ریبگ رو بچش و زن دست... دتیشه برادر حق در کن یبرادر  

 ...شهب بزرگ یناپدر دست نزار... کنه دق پدر یب و تنها محمد ادگاری معصوم

 دلم یاهویه نیا بدون کند، نگاهم نکهیا بدون را خالص ریت و کرد سکوت یکم

 ...کرد رها بفهمد، را

 ....کن عقدش رو فرشته  
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 با که یکار با اما...جهنم به خودم جهنم به دلم... شد تکه هزار ام نهیس در قلبم

 پا... کنم میترم چگونه را اش سوخته جگر... بگذارم دلم یکجا را کردم دالرام

 ...کنم کاریچ و دالرام گناه یب دل و بزارم خودم دل یرو

 

 ...دیچرخ سمتم نشد دشیعا ازم یحرف یوقت

 به کنم باز لب که نیا بدون را دلم یها حرف مفهوم صورتم و نگاه حالت انگار

 ...فهماند یحاج

 

 تهشفر... رهینم کتم تو مورد یب یها شدن سرخ بکن و فکرات خوب یعل ریام  

 نیبب... برادرزادته... خودته خون و گوشت از یمهد... روست برو خوش جوونه

 به ادیم دلت نیبب...بزنن پا و دست کریپ در یب یایدن نیا در تنها ده،یم رضا دلت

 از و محمد ضیمر ی بچه یتون یم نیبب... شیبسپار یناکس و کس هر دست

 ...یکن شعقد دیبا وگرنه... هللا بسم.... یکن دورش خودت

 

 یم که یزیچ اون از... شد خارج اتاق از و ختیر دستم یرو را یپاک آب

 ...آمد سرم به دمیترس

 در میتصم نیا پرورش باعث و زدم یم دامن یحاج یفکرا به سکوتم با دینبا

 ...شدم یم مغزش

 ...کنم خبرش با ممیتصم از کردم،تا تند پا سرش پشت تند

 ...دیآ یم یحاج سمت به بدو که شدم دالرام متوجه دهینرس تراس به

 چه هر یبرا را خواهشش و اصرارش یوقت...شود تمام دالرام حرف تا ستادمیا

 ...شد شل میپاها دمید خانه نیا از رفتن زودتر

 و ترس با را ذهنم تمام کرد، فرار دنیدزد چشم با و افتاد، من به که نگاهش

 ...گرفت یباز به فرارش،
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 کردنش فراموش به قادر گونه چیه که شدم یدالرام وشمده من و رفت یحاج

 دیترس یم نشست من به پشت گوشیباز و تخس یها بچه مثل...نبودم

 ... دیطلب یم کردن یباز دایشد دلم اما...کردم یم درکش...ازم

 ...بازداشت رهیخ نگاه از و من فاطمه یصدا

 ...یگل ائل یبر یم رو ما داداش  

 ...کردم تصور را اش شده گشاد و بایز یچشما و بمتعج نگاه سرش پست از

 ...میبر نیش آماده... نه که چرا  

 

 ...دندیدو سمتم بدو بدو خوشحال یمهد و فاطمه

 ...کردم بغل را یمهد و نشستم زانو دو

 ...شو آماده زود برو بره قربونت عمو  

 ... دیدو خانه داخل به و کند یم باز گردنم دور از را اش کوچک یها دست

 ... شدم کینزد دالرام به پشت از آرام آرام و خاستم بر

 ...خورد یم پفک یلپ دو و داد یم تاب و خودش نق نق با

 ثلم بود نیریش...آورد لبانم به لبخند اش گانه بچه و نیریش حالت نیا یا لحظه

 ... ایدن کی قد داشت ناز عسل،

 ...کرده یباز مانمیا و دل با عجب دختر نیا

 

 بچلونمش و رمیبگ بغلم تو داشتم دوست چقدر...کرد گل ینوجوان نیریش حس

 ار نیریش حس نیا که فیح فیح یول...رهیبگ آرام امانم یب دل نیا که یاونقدر

 ...کردم سلب خودم از نیها ناگفته با

 خودم یب خود از اش بسته یها چشم اش، یپفک یلبها ی گوشه و جذاب رخ مین

 یابر... کشنده و ناب حس کی...بود بشو بل درونم د،یکش آتش به را دلم و کرد



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

.. .گذاشتم بمیج داخل ندهند دستم کار و و نروند سمتش به که دستانم کردن مهار

 ...شدم شگوش ریز قرار، یب دل نیا کوبش به خاتمه یبرا

 ... ینش خفه  

 خواهش قلبش یتمنا...تمنا و خواهش از پربود اما داشت مزاح لحنم درسته

 ...وجودش تمام خواستن... روحش

 ...افتاد سرفه به و شد باز خوشگلش یها چشم یآن به

 شیها چشم از و شد یم خفه داشت...هم به دوخته یلبها با اما کرد یم سرفه

 ...ختیر یم اشک

 ...دمیکوب پشتش آرام دست با و نشستم کنارش دهیترس

 ...بود یا غهیص چه لرزانش و ترسان نگاه حال نیا با دانم ینم نداشت دهیفا اما

 ...گرفت ینم چشمانم و صورتم از نگاه باشد شدنش خفه فکر نکهیا یجا به

 ...شدم یعصب یکم ستین اش کله تو یمغز دختر نیا انگار نه دمید

 ...یش یم خفه یدار کن سرفه محکم... کن باز و دهانت  

 هسرف...گرفتند سرعت شیها اشک قطره قطره شود بهتر حالش نکهیا یجا به اما

 ...آورد بند را نفسم شیها اشک اما شد انیم در یکی شیها

 اشک نیناوایقی... باشه سرفه از تونست ینم گرفته سرعت رقصان یا قطره نیا

 ...ست شکسته گردن من وجود یبرا ها

 ....دالرام  

 ... نداد را جوابم

 ...گرفتم بر در را شیبایز و ملوس صورت دست دو هر با و دادم کف از اراده

 از پر نگاه با اش یدیناام و یاعتماد یب غبار و گرد از پر یها یباران پشت از

 ...دوخت چشم ام یمانیپش و ندامت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 رقمه چیه چون...نکرد دایپ حالش یبرا یمناسب کلمه اما زد یدر هر به مغزم

 ...بودم نکرده حس حال به تا که کردم حس را یزیچ نگاهش ته...نداشت باورم

 ..ینگران... ترس... خواستن د،یترد 

... ودب نفرتش دنید ترس از تنها من، زیگر نیا یعنی...کردم شیرها و شدم وانهید

 یورد با تنها.. .بشنوم و نمیبب دینبا که را یزیچ آن و بزنم زل ادیز دمیترس یم

 ...ها دنینشن یبرا کردم یم دواریام را خودم کردن

 ...داشتم گاریس به یمبرم ازین درونم ابیالت کردن خاموش یبرا

 یکم گاریس نیدوم نکرد آرام را درونم حالت نیا گاریس کی... رفتم کوچه سمت

 ... گرداند باز ام نهیس به را نفسم

 ...باشد گذار ریتأث اش داغون به در ی هیروح یبرا یکم بردنش رونیب دیشا

 ...دمید فاطمه با را کشمکشش و برگشتم داخل

 کردن منصرف یبرا یدر هر از نرفتن یبرا من حضور خاطر به تنها دالرام

 ...شد وارد فاطمه

 فاطمه بودن رشیس نیا. کرد ینم ولش و بود دهیچسب بهش کنه مثل فاطمه اما

 ...خورد درد به ییجا کی الاقل

 ...شد میتسل فاطمه کرد بهانه را شیلباسها که دالرام

 اش بهانه هر یبرا آوردنش دست به یبرا نفس نیآخر تا شدم ینم میتسل من اما

 ...دمیجنگ یم

 ...رفتم جلوتر

 ...یپوش یم نیماش تو میخر یم  

 ...انداخت راه غیج غیج خوشحال فاطمه

 ..داشت وا تالطم به مرا دل شد دوخته بهم دالرام یها ابرو گره

 ...برم رونیب بتیمص نیا با نداره یلزوم  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...فاطمه به سپردم و کردم ینینش عقب

 ...ادیب بر پسش از توانست ینم فاطمه انگار...دیکش گرفت رو دستش فاطمه

 ...بود تر سمج و تر دنده کی منم از برسه من داد به خدا

 ...اریب رو مامان چادر براش بدو  

 

 ...دیدو خانه داخل جت مثل فاطمه...رونیب زد کاسه از شیها چشم نباریا

 ...کند یم سرم از را میموها دانه دانه دیترس ینم اگر که دیکش یم یحرص چنان

 

 ...امیب رونیب چادر با من عمرا  

 

 انگشتانم لبخندم کردن مهار یبرا داشت وا ام خنده به خشم از اش شده لوچ یلبا

 اش شده قلوه یلبها اون انگشتانم با خواست یم دلم قدر چه...دمیکش میلبها دور را

 ... بکشم را

 ...شد میایرو غرق و نیدلنش صورت نیا کردن زیآنال مسبب یخوشحال با فاطمه

 

 ...یاریب بهانه یتون ینم گهید... یدل پاشو  

 

 از ام خنده موجب و افزود خوشم اوقات بر بود کرده مخففش فاطمه که یاسم

 ...یخواستن یحالت هر با دختر نیا قدر چه...گشت بمقل اعماق

 ... داد اوج را ام خنده اش یلب ریز گفتن زهرمار



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ار خودم با کردنش کلکل یطور نیا اما نبود مشخص میبرا علتش بودم سرخوش

 ...شدم یم دواریام و گرفتم یم کین فال به

 دستم از یماه ثلم مبادا تا کردم یم شهیپ یخودار و دیکش یم پر شیبرا وجودم

 ...کند خاکستر را وجودم و بخورد زیل

 ....ستادمیا منتظرشان نیماش کنار

 ...ببرمشان یتاکس با توانستم یمن وگرنه نبرد نیماش امروز نیام که شکر

 اصال...دمیچرخ سمتشان گر مواخذه دهیکش هم در ابرو فاطمه و دالرام یصدا با

 دبلن بلند ابانیخ و کوچه تو دالرام یحت مادرم و زنداداش ای خواهرم نداشتم خوش

 گرا یحت دیکش ینم را ییهوا به سر و یباز جلف رتمیغ... بخندد ای بزند حرف

 ...بود یم نمیزتریزع شخص اون

 هوا رو چادر سر کی...اورمیب در شاخ بود کینزد دالرام تیوضع دنید با اما

 ...کند مهارش تا دیچیپ یم داشت دالرام و بود

 ...کرد یم کار یچ دانستم ینم نبود فاطمه اگر

 ...دیچسب و چادر اش چانه ریز محکم و کرد بغض ها بچه دختر مثل

 ...رونیب دز قرمز بادکنک نهیا لپاش

 ...نیبب و ایب که بود ییبشو بل دلم...داخل گشت یبرم نایقی دمیخند یم بلند اگر

 

 که من حال به یوا کرد یم یخواه عذر اش خنده بابت داشت هنوز فاطمه چارهیب

 تند شد ینم ساز  کا هم تمنا و خواهش یخواه عذر گهید عمرا دیپر یم لبم اگر

 ...ندهد دستم  کار موقعم یب ی خنده تا شدم نیماش سوار

 کی...کردم ظاهر حفظ و دمیخند درون از بس از کردم داغ خودم جان به اما

 ...بردارم ازش چشم تونستم ینم لحظه

 هم یا لحظه یحت یطفلک بود دهیچسب در به کامال و بود کرده احساس و نگاهم

 سرش یرو را چادر مدام یزدگ هول و خجالت فرط از...نکرد راست را گردنش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 قدر چه... انار مثل بود انداخته گل... نگو لپاشو آخ... کرد یم ول و دیکش یم

 ...هیخال من یلبا یرو جاشون

 ...داشتم نگه جردن کیبوت یجلو آبرسان

 ...خلوت یکم آبرسان و بود ظهر

 آرام آرامم نا دل تا کنم حسش کینزد از و باشم تنها دالرام با یکم نکهیا یبرا

 ...چرخاندم گردن مهفاط سمت ردیبگ

 

 ...بخره مانتو ببرم و خانم دالرام من باش یمهد شیپ تو یآبج  

 

 ...کرد دیتشد را ام خنده من بیج از بخشش و بذر و دالرام اسم مخفف باز

 اطراف به را نگاهم شد باعث فاطمه بلند ی خنده بزنم دور را نیماش خواستم تا

 ...بچرخانم ابانیخ و نیماش

 هب فکر در و نییپا سر ملت...شد ینم دهید نیماش اطراف و دور یکس که شکر

 ...رفتند یم طرف آن و طرف نیا

 یقاط بلندش یها خنده نیا با خواست یم دلش بود شده چش امروز دختر نیا

 ...کنم

 دهم هشدار فاطمه به تا شوم یم خم جلو شهیش سمت و شود یم هم در میابروها

 ....دارد یمعن چه شیها خنده نیا

 ...واشی یکم یآبج  

 دالرام دانم ینم نبود اش خنده کردن مهار به قادر اما برد نییپا را شیصدا ولوم

 ...دیخند یم هم یمهد یحت که بود کرده کاریچ

 ...دیدزد نگاهم از چشم یناش یلیخ دالرام و کرد باز لب دهیبر دهیبر فاطمه

 ...پرست آفتاب... گهیم بهت... داداش  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 بزنم، داد نه بخندم، نه توانستم، ینم یمهد و فاطمه یجلو برخاست کلم از دود

 یبرا که یکاذب غرور نیا اما دمیخند یم و آمد یم خوشم دیشا میبود تنها اگر

 ...گذاشتم یم دلم یکجا را بودم کرده جمع خودم

 ...کنم باز را دالرام سمت در و کنم راست کمر حرف یب توانستم فقط

 ...شدند ساکت بودم داشتنم نگه آرام در یسع که لحنم از

 ...شو ادهیپ  

 برگردم توانستم ینم گرید گذشت بود یچ هر اما بودم کرده یرو ادهیز هم دیشا

 ...کنم یخواه عذر

 یم صورت با گرفتمش ینم اگر که کرد ریگ دالرام یپا ریز چادر لحظه کی

 و من زوم نیماش داخل از یمهد و فاطمه یها چشم نکهیا یبرا...نیزم رفت

 شیپ یفرصت که حاال خواست یم دلم وگرنه...کردم شیرها عیسر بود دالرام

 ...ردیبگ آرام قلبم بلکه تا بدم فشارش محکم بغلم تو آماده

 

 قدم فاطمه یها خنده دنید با که برگردد نیماش سمت تا کرد گرد عقب کالفه

 ...شد سست شیها

 کیبوت سمت و گرفتم را ستشد تند کرد استفاده فاطمه و خودش غفلت از

 ...دمیکش

 سمت دستم انیم اش شده قفل دست از زده وحشت یچطور که دمید راه انیم

 ...برگشت نیماش

 یم زودتر چه هر کاش یا.کند برداشت بد و ندیبب فاطمه دیترس یم من مثل

 ...بگذارم انیجر در را ام خانواده و اورمیب دست به را دالرام دل توانستم

 ...کردم حرکت رگالها سمت زن جوان فروشنده به یدینباش خسته و سالم با

 و نیبهتر خواست یم دلم کردم اش یوارس و دمیکش یکی یکی را ها مانتو

 ...بخرم عشقم یبرا را مانتو نیگرانتر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...بپرسم را نظرش تا برگشتم دالرام سمت دار سهیپل بلند یمانتو کی دنید از

 ... کرد خشک انتوم یرو را دستم شیاشک یچشمها

 ...رفت دستم سمت فکرم یا لحظه... هیگر چرا

 ردهک فکر نکنه... دهیترس هم باز نکنه شده ناراحت دستش گرفتن خاطر به نکنه

 ...کنم یم اجبارش

 یپا اشک یرو انگشتم و رفت باال دستم شدم یم خفه داشتم که فکر صدها با

 ...نشست چشمش

 به...شود من حضور متوجه االن و نباشد عالم نیا تو انگار د،یپر جا از یا لحظه

 ...شد خارج کیبوت از دو حالت با و کرد خارج دستم از را دستش سرعت

 دست از خشم و حرص با...غلط یکار چه درسته یکار چه دانستم ینم گهید

 ...دمیچرخ خودم دور و زدم میموها به یچنگ خودم

 شدادن نشان قصد که دار سهیپل ینتوما همان نندازم شک به را فاطمه نکهیا یبرا

 ...برداشتم قدم فروشنده سمت برداشه داشتم را دالرام به

 :دیپرس یگشاد لبخند اب کرده جدا یگوش از را سرش فروشنده

 ...کنن ینم پرو خانمتون پس ن،یدیپسند   

 

 آورده هم را هیقض ته سر نهیهم زیسا نکهیا گفتن با اما داشت هم تعجب ما کار

 ...ندادم را بهش کردن یوراج فرصت یادیز

 یروسر دمیکش یم رونیب فیک داخل از را ام یبانک کارت که طور همان

 ...خواستم

 ...گلدار ای رنگ تک روشون رتونهنظ مد یرنگ چه

 ...اهیس



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اعماق تو که بود یآشوب از ای شد یجار زبانم یرو به خودم دل یبرا اهیس کلمه

 ...خورد یم ول قلبم

 چندان دو ییبایز شیچشمها به دالرام سر یرو صبح از که یروشن یروسر

 ییبایز نیا تا بخواهم یاهیس یروسر شد باعث کرد یم وانهید مرا و بود دهیبخش

 ...دیاین خودم جنسان هم چشم به و بماند خودم یبرا فقط

 ...بده صبرم ایخدا... میبگو دلم و خودم کردن آرام یبرا توانم یم تنها

 

.. .گذاشت شینما به را گردش و دیسف صورت شتریب که اهیس یروسر... داد یا

 ... زدم استارت داده فشار هم یرو را میها دندان

 شسر و کنه درست یروسر هم برنج یها سهیک از سهله اهیس کنم فکر دختر نیا

 ...چشمه تو هم باز بندازه

 ... گشت اش ییبایز مدهوش دالرام نگذاشته پارک به قدم

 ـ..شیباز شهر ببرم رو یمهد من داداش  

 

 یم باهم یکرد یم صبر خوب  ... سپردم فاطمه به را یمهد دست و برگشتم

 ...میرفت

 ...زد اشاره دالرام به و آمد میبرا ییابرو و چشم

 یمهد خودم من باش کنارش تو...دینشن صدامم اصال کرده یذوق چه ینیب ینم  

 ...برم یم رو

 ...ببلعم را وجودش یهوا و بردارم قدم تنها دارام کنار بود میخدا از

 ...باش بچه و خودت مراقب برو  

 ...شد دور ما از و گفت یچشم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 پله...رفت نییپا را باشه ما به حواسش نکهیا بدون نییپا به ور پله نیآخر دالرام

 ...رساندم کنارش را خودم و رفتم نییپا دو به یکی را ها

 یتوانست ینم قدم از قدم شب وگرنه... کم مردم از یازدهام و بود ظهر سر شکر

 ...یبردار

 یپشمک کنم یتعلل آنکه یب. آورد وجد به هم مرا پشمکها دنید از ذوقش و شوق

 ...گرفتم خندانش صورت سمت و دمیخر

 ...شد نگاهم خیم نگاهش و داد لو شک یب را درونم عشق میها چشم

 تا شک یب ختیگس ینم هم از را عشق از زده گره سمانیر نیا یا بچه اگر

 ...نداشت را ینینش عقب قصد و دیانجام یم طول یساعت

 یا...شد کور ذوقش و شوق تمام نکرد، هم اش مزه یحت دستش داخل پشمک

 یب گهید نکهیا نه.. ببره لذت دنشونید از تنها دادم یم فرصت و دمیخر ینم کاش

 ... بردارد قدم فکر در غرق و همه به توجه

 سوار جانیه از و برگشت فاطمه یحت...خورد یم را خونم خون داشت گهید

 نه دیشن نه کرد نگاه فقط جواب یب دالرام و کرد فیتعر ها نیماش به شدنش

 روف خود در نگونهیا اما و کند نثارم راهیب و بد بزند داد سرم خواست یم دلم...دید

 ...نرود

 لبشق اعظم بخش که قبوالنم به خودم به توانستم ینم شدم یم کالفه داشتم گهید

 از هر که رساند یم باورم یا به رفتارش نگاه چون است من به نسبت نفرت

 ...ندیب یم هم مرا و کند یم فکر من به یگاه

 ...فاطمه  

 ...دیچرخ من سمت و گذاشت نگیس داخل را ها بشقاب

 ...داداش جانم  

 ...نخورد هم شام... باشه ضیمر نکنه سرهنگ دختر  

 ...خانوادشه دلتنگ کنم فکر دمیپرس بار چند داداش دونم ینم  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کردم ترک را آشپزخانه و دمینپرس یگرید سوال زندادش شدن وارد با

 به نگاهش غم اعظمش بخش باشد یدلتنگ یبرا دالرام یناراحت از یبخش اگر

 ...اشت شده دچارش که هست یتفاهم سوء و من خاطر

 ..یعل ریام  

 و نشسته ریز به سر  و زده ماتم دالرام از چشم کرده بلند را سرم یحاج یصدا با

 ...گرفتم

 ...یحاج بله  

 ...بروم سرش پشت زد اشاره دست با

 ...سرش پشت منم رفت اطیح

 ورحض از کنم فکر... معذبه یلیخ نجایا سرهنگ دختر کنم یم احساس یرعلیام  

 شرمنده سرهنگ شیپ خوام ینم... خودت خونه نیبر یروز چند....نیام و تو

 ...زنه ینم غذا به لب یحت دختره... باشم

 دانست یم هچ بودم گرفته یباز به کفشم نوک با را یا زهیر سنگ ریز سربه

 ...خانواده یاعضا ی هییبق و نیام نه منه وجود فقط دالرام مشکل که یحاج

 تنها من اما رفتنش یبرا الرامد اصرار از و دیگو یم شیها ینگران از یحاج

 وحشت و نفرت...گردد یم وجودم یراه و خورد یم ورز مغزم در جلمه کی

 ...من وجود از دالرام

 تگذش دردم پر نگاه یجلو از و کرد زد گوش میبرا را ها ناگفته و ها گفته یحاج

 ...برساند صبح به آرامش با را پرستاره یشب تا

 دایپ خودم یبرا گاریس دود با تا دارم یبردم قدم توت درخت پشت من که یآرامش

 ...کنم

 خودم یبرا جانم، از تر زیعز برادر شهادت بعد که یا خانه بود سخت چقدر

 یزندگ مامان و یحاج چشم ریز و ندیایب باال طبقه به داداشم زانیعز تا دمیخر

 منتقل خانه نیا به که ییها هیاساس و اسباب بود سخت قدر چه بدهند ادامه را شان



 

 

 نفوذی
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 نفوذی

 که یپدر به شد سخت قدر چه... باشند داشته یبزرگتر و سر ی هیسا تا گشت یم

 اش خاطره و ادی تا فروخت متیق نیارزانتر به را دشیرش پسر یوارید چهار

 ...نشود ارشدش ی نوه عذاب

 و پدر نه...بود داداشم فقط ندارش و دار که فرشته چون یزن یبرا بود دشوار چه

 اش یدلدار که یبردار و خواهر نه باشند، صبور و سنگ شیبرا بود یمادر

 ...دهند

 زلزله، در مادرش و پدر دادن دست از با فرشته... برادرم و میبود ما کسش همه

 باد به شیآرزوها و شد خم کمرش عشقش، دادن دست از با اما بود شکسته

 ...رفت

 نیا از مخارجش متما کشد ینم رتشیغ  سرش تاج و همسرش بعد که یا فرشته

 فرزندش و خودش آور نان تا رود یم یشگریآرا کالس و باشد یحاج با بعد، به

 ...باشد

 نآسما دل یکیتار در زن چشمک یها ستاره...گرفتم باال درخت به هیتک را سرم

 لد به چشم ییکذا اتفاق آن بعد صبح تا که را یروز آور ادی و دادند نشان یخود

 ... گشتند دم،یکش آه و دوختم یاهیس

 در اهیس یا توده و باخت رنگ وخودش سوزاند اتفاق آن با که یقلب آور ادی

 ...کرد جادیا خودش

 شکف نوک با کردم لهش انداخته میپا ریز را گاریس ته ییپا ی آهسته یصدا با

 ...بماند پنهان مامان و یحاج دید از تا دادم هولش باغچه داخل

 ...یعل ریام  

 یم سمتش به...میآ یم رونیب درخت پشت از مامان نگران و آهسته یصدا به

 ...روم

 ...مامان جانم  

 : پرسد یم مشکوک

 ...انداختم و جات... یبخواب یاینم چرا  



 

 

 نفوذی
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 نفوذی

 

 ...نشاندم میلبها یرو یلبخند شیها مادرانه حس یبرا

 دل و رنجش موجب و نمیبب را خودم وجود و خودم فقط ستین منصفانه نیا

 ...گردم انمیاطراف یها ینگران

 مقد یکم خواستم شام بعد بود، کرده نمیسنگ یکم ات خوشمزه شام و نهار نیا  

 ...بخواب راحت برو شما... خانم حاج بزنم

  

 ...سخنم لحن از کرد حاصل نانیاطم

 ...ینخورد یزیچ که تو باالت و قد اون قربون  

 ...تادماف راه و کردم حلقه اش دهید غم یها شانه دور را دستم

 ...ترکه یم داره ام معده هنوز من... بخورم سید کی یداشت انتظار من مادر  

 خانه وارد تا کشم یم اش شانه دور از را دستم که آورد یم در را شیها ییدمپا

 ...شود

 ...بخوابن رفتن همه بخواب ایب واشی  

 ...دمیخز پتو ریز کنم راحت را الشیخ نکهیا یبرا

 ...کرد خاموش هم ار حال چراغ تنها

 ...یبخواب خوب پسرم ریبخ شب  

 رهیخ کشد یم نفس آن داخل دالرام که یاتاق در به و گذاشتم سرم پشت را دستم

 ...شدم

 شمچ شدن دیسف و سرخ با انهیناش قدر چه دید یخانگ یراحت شلوار با مرا یوقت

 من و شد یم قبل از تر برو دل تو و تر نیریش لحظه هر شیکارها... گرفت ازم

 ...ساخت یم عاشقتر و عاشقتر
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 اشدب داشته یضرور کار دالرام اگر تا بستم چشم اتاق، در ی رهیدستگ چرخش با

 ...نشود معذب

 شکمم یرو افتادنش با که نفهمد را بودنم داریب تا داشتم میها نفس کنترل در یسع

 ...رفت نفسم

 ...افتاد کنارم که شود بلند خواست هراسان...گفتم یآخ کرده جمع را میپا درد از

 ...شدم ییهوا اش یعصب و تند یها نفس و بسته یها چشم از

 ...برد ادمی از را مکان و جا شانشیپر یموها

 ...زند کنار اش یمهتاب صورت از را بایز یتارها نیا تا رفت شیپ دستم

 کردم یم احساس ام نهیس یرو که قلبش ضربان همراه بلندش و تند یها نفس

 ...بود کرده ککوال

 قلبم وار وانهید که دمید یم را یکس وجود فقط دمیفهم ینم را حالم را خودم

 ...کرد یم را شیتمنا

 چشمان به یخواس برق شب یکیتار دیکش پر نفسم کرد باز که را شیها چشم

 و دیکش یم پرده لرزانش مردمک یرو به قرارم یب قلب بود دهیبخش روشنش

 ...نمیبب را ترسش داد ینم اجازه

 یم یوشریپ بهش نسبت عشقم یقو ی اراده به فقط و بود ختهیر بهم مغزم ستمیس

 ..کردم

 همه نایقی دیکش ینم پر ام نهیس یرو و بازوانم انیم از هم یا هیثان چند اگر

 ...کردم یم رفع دنشیبوس با را میها یدلتنگ

 ...مودن اعالم ستیناشا را وکارم انداخت کار به را مغزم فرارش اما

 ...نشستم حرکت کی با و دمیکش صورتم یرو را دستانم

 یم میآبرو وگرنه... بخوانند درس تا رفت دوستش ی خانه شام بعد نیام که شکر

 ...رفت
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 دقص انگار نه اما برگردد تا ماندم در به رهیخ بودم دهید اطیح به را دالرام رفتن

 ندت پا اطیح سمت به و برخاستم زود و نشست دلم به خوف نداشت را برگشتن

 ...کردم

 ...زد آتش را جگرم و کرد جلب را توجهم هیگر زیر زیر یصدا

 را حضورم تا ستادمیا سرش یباال یکم...رفتم دالرام یصدا سمت به آرام

 ...بفهمد

 شیصدا یب یها زدن هق به... بفهمد را ضورمتاح ستادمیا سرش یباال یکم

 ... اورمیب در دلش از و کنم یخواه عذر تا دهد خاتمه

 مخواست ینم گهید... نشستم سرش پشت و گرفت ازم را تحملم و تاب اش هیگر

 ... نداشتم را دنشیکش تیاذ تحمل گهید نمیبب را رنجش

 ...کنم بغلش محکم کرد مجبورم ترس از اش دیشد تکان

 ...شد شترشیب تنفر باعث ام کلمه کی ره

 تفرص نیا اما کنم گو باز را ها ناگفته تا کرد یم دوارمیام داشت سکوتش یکم

 ...گرفت ازم دهانش کردن باز با را

 اش کلمه کی هر دینفهم خودش و زد ام شهیت به شهیر خنجر مثل که یها حرف

 شا کلمه هر با دینفهم خودش...نشست قرارم یب قلب یرو بر نیاگ زهر یا زهین

 ... آورد دلم و روزگارم به چه

 ...کردم یخودخور و دادم جان صبح اذان تا

 دالرام و رساندم یم اتمام به را ها یتمام نا و رفتم یم دیبا بود خط آخر نیا اما

 یحت گشت ینم صاف من با دلش بود ایدن ایدن تا دالرام کردم یم دور خودم از را

 اهگ چیه من از نفرت نیا چشمها نیا کنم التماسش اگر یحت دبدان را قتیحق اگر

 ...نداشت را باورم قصد گاه چیه نداشت را شدن طرف بر قصد

 ...دمیپوش را میها لباس خودش از کمک با و خوانم یم را صبحم نماز
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 کمد از را کوچکم ساک ییصدا سرو نیکوچکتر بدون رفته باال ی طبقه صدا یب

 نییپا و کردم پرت داخلش راهنیپ دو و شلوار کی داشته بر رو راه ته یوارید

 ...برگشتم

 به لباسش ی زده تا یها نیآست کردن باز حال در گرفته وضو یحاج دنید از

 ...رومیم سمتش

 ...ریبخ صبح  

 

 ...ندادم را سوالش مجال...شد خشک ام یدست ساک یرو چشمش همه از اول

 ...بهتره باشم کنارش و برم سرهنگ شیپ فکرم... برم یروز چند دیبا یحاج  

 

 ...داند یم خدا را شود ینم ای شود یم قانع

 یم ازب را گرشید دست لباس نیآست اوردیب باال نکهیا بدون را سرش یمکث با اما

 ...کند

 

 ...پناهت و پشت خدا برو  

 

 هراسان نماز چادر با مامان...شدنم یراه آسوده یبرا شود یم یکاف کلمه نیهم

 ...آمد رونیب اتاق از

 

 جگرم به خون روز سه ماه ده و سال کی یبرگشت صبح... سالمت به بره کجا  

 ... دوباره... یبر یخوا یم حاال یکرد
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 انهچ یرو را اش اشاره انگشت...شد یم تر چشمانش و گرفته رفته رفته شیصدا

 ...گذاشت اش

 شد پرپر که محمدم از اون ...ندارم تحمل گهید من یعل ریام دهیرس نجامیا به  

 ... متینیبب میتون ینم شتریروزب چند یسال که تو از نمیا

 

 باشد خودم دست آنکه یب افتاد نیزم یورو خورد سر انگشتانم انیم از ساکم

 اشکها شدن یجار باعث نکاریا...دمیکش آغوشم تنگ را اش یمادر مهربان وجود

 ...شد شیها آه و

 

 ...نکن یطور نیا کنم یم خواهش... دمیم قول مامان گردم یم بر زود  

 

 ...میزینر بهم را هیبق خواب تا آرام و است پچ پچ حد در مانیها صحبت

 

 ...سوزه یم دلم منم مادرم منم اما  

 

 ...دمیبوس را اش یشانیپ و کردم جداش خودم از

 

 ...یهست یچ نگران... پشتمه یحاج و شما یدعا  

 

 ...کند یم پاک چادر ی گوشه با شیها گونه از را شیها اشک

 ...رفت اتاقش کنان زمزمه لب ریز یحاج
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 هم دعا با رو محمدم ر،یتقد اما... راهتونه ی بدرقه شهیهم بابات و من یدعا  

 فتنر گهید... ام نهیس رو گذاشت داغ و گرفت من از اونو ریتقد... برنگردوند بهم

 ...مکن تحمل تونم ینم رو تو گاه یب و گاه یها

 

 ...کشد یم درد مادرم ی شکسته دل از دلم

 

 خترشد بتونم تا سرهنگ شیپ رمیم نکشه، طول شریب روز سه دو نباریا دمیم قول

 ...شه ینم درست یکار موندم نجایا با برگردونم، خانوادش شیپ و

 ...نگران دل و هست مادر

 

 ...کن درکم... یرعلیام نگرانتم  

 ...برداشتم را ام یستد ساک و دمیبوس را اش گونه

 

 اداره و سرهنگ به یسر کی رمیم فقط شده تموم تمیمأمور یهست یچ نگران  

 ...برگردم و بزنم

 

 ...گرفت را دستم برنداشته یقدم

 ...ارمیب و قرآن کن صبر  

 ...کند ینم میرها نشوم رد قرآن ریز از تا دانم یم

 ...کند دایپ آرامش اقلال نبودم در کاش یا...رفت فاطمه اتاق در به چشمم

 ودب سکوت و یکیتار میبرا اش گذشته یها شب که یآسمان اوج به پرواز نیبااول

 ...بستم چشم یصندل به هیتک...استمبرخ ،یدلتنگ از پر شیروزها و
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 مغزم داخل شیصدا و شد ظاهر میها پلک پشت دالرام نفرت از پر و لرزان نگاه

 ...شد اکو

 باخته نیچن نیا را یباز نیا کنم باورم توانستم ینم گرفت، نفسم و دیکش ریت قلبم

 ثباع نفرتش که ام داده یکس به را قلبم نیچن نیا دیگنج ینم باور در باشم

 در را اش بذر خودم دست با خودم که یتنفر... است شده مانیدور ها فرسنگ

 ....بودم داده پروشش ناخواسته یها دادن آب با و کاشتم دلش

 را یپاک آب شد گشوده دلش یها حرف یبرا که ییلبها اون ها چشم اون نگاه اون

 دل ام هخانواد حضور در خواستم یم که بودم الیخ خوش چه...ختیر دستم یرو

 فکر را، دلت یها حرف نزده حرف که یا خانواده...اورمیب دست به را دالرام

 ...  خواندند یم را مغزت یفکرها نکرده

 به کوچک ی پنجره از...بستم را کمربندم و گشودم پلک دار مهمان یصدا با

 ...دوختم چشم صبح دست کی صاف یهوا

 یم دلم قدر چه است تار و ریت یابرها از پر من یها روز نیا دل یهوا قدر چه

 ...باشد آسمان یها یآب نیا چون دست کی و صاف منم دل خواست

 گوشم کنار را یگوش گرفته را سرهنگ ی شماره نشده خارج فرودگاه در از

 ...گذاشتم

 ...داد جواب سرهنگ بوق نیاول با 

 ...ریبخ صبح سرهنگ جناب سالم  

 ...یعل ریام سالم کیعل  

 ...نمتونیبب خوام یم االن نیهم هنگسر جناب  

 ...شود یم متعجب شیصدا

 ...یییکجا  

 ...تهران فرودگاه یجلو االن  

 ...است مشهود لحنش در تیعصبان تعجب، بجز
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 !... ؟یاومد چرا... یکن یم کاریچ نجایا  

 ...فشردم مشتم داخل را ساکم ی دسته

 ...نمتونیبب دیبا  

 ...افتاده یاتفاق خوبه دالرام

 ...دختراش نگران و است پدر...کنم یم درک را شیصدا ینگران

 

 ...هیکار موضوع یاتفاق چیه نه  

 ...یآگاه ایب  

 

 ...شدم روانه یتاکس سمت گذاشته شلوارم بیج داخل را یگوش اشغال بوق با

 ... بگم داشتم یچ موضوع کدام

 . دکر تند پا سمتم به و شکفت گلش از گل دنمید از یاحمد سروان

 ...یخوب...  پسر ییکجا.... ریام  

 ...میکرد یروبوس گرفته آغوش در را گریهمد مردانه و یمیصم یلیخ

 ... تونیسا ریز  

 ...شد جدا ازم یخوشحال و لبخند با

 

 ...یمرد واقعا... یگذاشت تموم سنگ... یکاشت گل واقعا... داداش زادیمر دست  

 ...شدم دشیتمج و فیتعر قدردان و گذاشتم شیبازو یرو را دستم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اه بچه ی همه دیرس ینم انیپا به یخوب به تیمأمور نیا نینبود شماها کمک اگه

 ...کردند تالش

 ...زد خشکش یکم من دنید با و دیآم رونیب اتاقش از یناصر ستوان

 ...رفتم جلوتر لبخند با

 ...یناصر جناب ادب عرض و سالم  

 ...کرد بغلم محکم بدهد را جوابم نکهیا بدون

 ...نداشتم خبر خودم و بودم محبوب قدر نیا من یعنی  

 ...دیخند صدا یب

 ...یباش دلخوش خودت یبرا یکم میخواست فقط یتیمحبوب چه بابا نه  

 ...دیکوب شیبازو یرو یمشت یناصر و دیخند یاحمد

 ...کجاست سرهنگ یراست  

 ...دیکش پر لبخندش و دیپر یناصر رخسار از رنگ یا لحظه

 ...نداشت یناصر از یکم دست اونم که کردم نگاه یاحمد به

 ... کتریکوچ سال کی یناصر و بزرگتره ازم سال پنج یاحمد

 ...دینو شده یچ  

 ...زدم صدا اسم با را یناصر نگران

 ...آمد حرف به یناصر قبل یاحمد

 ...یفهم یم خودت برو...  اتاقشه سرهنگ  

 ...رفت ینم گرمید یاپ و رفت یم میپا کی چرا دانم ینم

 من یرو چشمشان که کردم ینگاه یناصر و یاحمد به دوباره بزنم در نکهیا قبل

 ...بود

 ...بود افتاده یاتفاق چه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ....برخواست سرهنگ یصدا که زدم در به یا ضربه

 دنید با که گذاشتم یاحترام ورودم با...شدم اتاق وارد دهیکش نییپا را رهیدستگ

 گاهم جیگ یرو دستم ،یمشک روبان با سرهنگ زیم یرو نیحس بزرگ عکس

 ...رفت ادمی احترام و شد خشک

 

 

 ...میبخور خدمت اضافه یخوا یم باش زود نیحس  

 ...ستمیا به کرد واردارم و دیکش را ام یسرباز ساک

 ...کنه یم ینیسنگ دلم رو داره بگم نمیا ریام کن صبر  

 ..رود یم اش یتغال ته پسر ی صدقه قربان زهرا خاله و خندد یم فاطمه و مامانم

 

 تخواس یم یک ینداشت و زبون نیا اگه... بگردم دورت بگو... بشم فدات بگو  

 ...کنه شاد مارو دل

 ...کرد یمیتعظ نیحس

 

 از یماه سه دو سروران شما حضور به عرضم... میهست زیعز ی ننه نوکر ما  

 ییاونجا از... میبرگشت آدم و میرفت خر ما یاله شکرانه به و نمونده یسرباز نیا

 ـ..ندارد را کاملش شدن آدم قصد و کرده رخنه ما ریام وجود در تیخر یکم که

 ها خروس و مرغ یقاط و بزنم باال نیآست براش خودم خدمت انیپا بعد خواهم یم

 ...شد آدم و بود یفرج دیشا تا... کنم

 

 یم خشک  ز،یجال سر دلقک نیا دهان به چشم چارهیب مامان و خندد یم فاطمه

 ...شود



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 و دار خونه عروس کی شما یبرا ملوس و ناز دختر کی ریام یبرا من خاله  

 ...گرفتم نظر در یکار

 

 ...داشت باز خنده به منم مامان یشاد

 به نمیبب و بکنم یقیتحق کی منم نیگرد یبرم شما تا بگو... هیک پسرم بشم فدات  

 ...ادیم پسرم

 

 ...انداخت غبغب به یباد نیحس

 ...رهیام هیشب هم یلیخ... خاله ادینم چرا  

 ...زند یم برق مامان یها چشم

 

 اما نیرفت رید و نیداد طولش مشق و درس با که رو یسرباز بده، عمرت خدا  

 ...کنم یم داماد رو تون دو هر... نیبمون مجرد زارم ینم گهید

 

 ...گرفت باال و دیبوس دوباره را دستش قرآن زهرا خاله

 ...بچه برو ایب شد رتونید نیحس کن بس  

 

 مرگ ذوق داشت مامان یطفلک اما بگه خواد یم رو یک نیحس دانست یم خاله

 ...شد یم

 ...دیبوس و رفت قرآن سمت به نیحس

 ...یکرد نشون میعل ریام یبرا رو یک جان نیحس ینگفت  

 ..کند مهار را اش خنده تا دیکش دهانش دور یدست نیحس



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...خانم اقدس... یپشت کوچه نیهم ستین دور ادیز خاله  

 ...رفت باال هممون ی قهقه که دیکش یغیج چنان مامان

 ....یچ  

 یم یزندگ تنها و بود داده سامان و سر رو هاش بچه که یا وهیب زن خانم اقدس

 ...کرد

 

 هب بود گاهم جیگ یرو از آوردنش نییپا در یسع و نشست دستم یرو که یدست

 ...کرد پرتابم زدم یم پا و دست توش که یتیموقع

 شده لمس انگار...کرد یم نگاهم پر یها چشم و سرخ یصورت با سرهنگ

 ...کشاند رنگ یا قهوه مبل سمت منو و رفتگ کتفم از...بودم

 

 ...باشه آخرتون غم... گم یم تیتسل یعل ریام  

 

 تیواقع نیا کردن ینه من خواستم یم یدواریام من خواستم ینم تیتسل من اما

 ...خواستم یم شدن داریب خواب از من خواستم یم را

 

 ...سرت بزار و کالهت اومد سرگروهبان ریام  

 سرم یرو را کالهم و شدم  بلند نیزم یرو از کنم ینگاه کالهم هب نکهیا بدون

 ...گذاشتم

 یم پادگان ی محوطه تو ن،یحس دمید که بگذارم احترام سرگروهبان به تا دمیچرخ

 ...دود

 .خورد ول سرم یرو یزیچ کی کنم لیتحل و هیتجز رو یزیچ خواستم تا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 مارمولک...رداشتمب از و کاله عیسر و شد خبردار شصتم نیحس دنیدو از

 ...افتاد نیزم یرو یکوچک

 ...گذاشتم عقب یقدم چندش از و گشاد چشمام

 

 ...دیکش رونیب نیحس خاطرات و گذشته فکر از مرا صورتم یجلو یآب وانیل

 ...یمرد یسالمت نا... باش مسلط خودت به و بخور و آب نیا ایب... یعل ریام  

 

 یمرد نبود، کنارم داداشم ام خاله پسر مدوست یوقت کار یچ خواستم یم را یمرد

 تنها یسرباز و یجوان ینوجوان و یکودک دوست کست تمام یوقت بود چند ییلویک

 هچ اگر....دمیرس جنون به....یبمان زبان هم یب و تنها و بکشد پر هم صحبتت هم

ردم،  ...ندارند را یغم نیچن تحمل گرید قدرتن پر و پهن یها شانه اما م 

... مطلبم یداریب و خوابم شک یب...برخاستم مبل یرو از و زدم پس را آب

 ...شد راهم سد سرهنگ

 ... ریام کجا  

 ...دمشید یم خودم یها چشم با دیبا دمید یم و نیحس دیبا

 ...سردخونه  

 میگلو در و دیکوب ام نهیس وارید و در به را خودش نیسنگ و نحس ی کلمه نیا

 ...دش یجار زبانم یرو و شکست بغض

 ...گرفتم دهیناد را نگران و نشسته غم به یاحمد یناصر صورت و گشودم را در

 ...کنم کار یچ و بروم کجا دانستم ینم... انداختم رونیب را خودم گم در سر

 ...بودم منگ و جیگ...کرد ترمز میپا یجلو نیماش

 ...شد خارج نیماش از سرهنگ

 ...میریم هم با نیبش یعل ریام  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نشستم و زدم دور را نیشما حرف یب

 نیحس... بود راحتتر باورم داشت نقش اتیعمل نیا در هیبق و من مثل نیحس اگر

 ...یناگهان یبال نیا از رانمیح...نداشت تیمأمور نیا در یدخالت چیه

 یجا هب سرم ی کاسه...کرد تر نیسنگ را ام نهیس قفسه ینیسنگ مارستانیب یهوا

 ...دیکوب یم قلبم

 ...هستند یگزالیز و نامنظم میها قدم

 ...یمست کنن یم فکر همه االن برو راه درست ریام  

 ...زدم لب حال یب

 ...خوابم مست.... گهید مستم بزغاله خوب  

 ...دیخند زیر

 ...کرده سیخ جاشو دیسع کردن فکر همه یوقت داد یحال چه تو جون

 ...وارید تو رمن مخ با یخواب یب فرط از تا فشردم چشمانم یرو را دستم

 ...صبح تا ینگهبان پست دو من یبرا شد خنده تو یبرا بزنن گندت اره

 ...آورد در شتریب و من لج و دیخند

 ...آورد در شتریب و من لج و دیخند

 راحت ت،یعروس اول شب و یخواب کم به یکن یم عادت عوضش نداره یبیع  

 ... از یدل و یبمون دار یب صبح تا یتون یم

 ...زد قهقه و شد دوال آوردم، فرود یناگهان شکمش یرو که یمشت با

 

 ...بست خی کشنده و منفور یجا نیا یسرد از من بدن و تن و شد باز خانه سر در

 ...بردم یپ فاجعه نیا عمق به شتریب و شتریب شدم، خفه شتریب و شد باز یفلز در

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 سرم باال ارنتیب گمیم و کشم یم درازمیم تو نیا رمیم بار کی خودم مرگ ریام

 دنیشک ونیش زنا مثل یکرد شروع یوقت دهیم یحال چه... هیچ العملت عکس نمیبب

 .... پخ بگم و شم بلند من انداختن چنگ رو صورتت و سر و

 ...دمیکوب پهلوش به ارنجم با

 یونت یم نیبب وقت اون... سرت فرق دمینکوب مشت کی من اگه بخواب نجایا تو

 ...نه ای یش بلند

 

 ...کنه؟ امتحان منو اش احمقانه یشوخ  با خواسته نیحس االن پس

 ...شد دهیکش رنگ یتوس ی سهیک پیز و آمد رونیب یکشو

 ...متنفرم یتوس گرن یچ هر از

 ...شد ظاهر سهیک یال از نیحس دیسف و رنگ یب صورت

 تهگف و نقشه از یجزئ کرد یم اثبات را گلوله اثر که اش قهیشق یرو سوراخ اما

 ...نبود شیها

 ...بود نیحس یها گفته صحت منکر بسته یها چشم و رنگ نیا

 ...اش قهیقش یرو گلوله طرح و نقش نه بود داده دنیخواب قول فقط نیحس

 شینما نیا کنم خواهش او از و بکشم صورتش یرو کنم بلند را دستم خواستم

 ...کند تمام را مسخره

 ...نشد دوال یحت کردم یکار هر چپم دست

 نقشه شو بلند ستم،ین یزار و ونیش اهل من بگم بهش تا بردم شیپ را راستم دست

 ...شد آب بر نقش هات

 بیرکت بد و منفور ی سهیک آن انیم نیحس صورت برود شیپ دستم نکهیا قبل اما

 ...شد پنهان



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 صورتم یرو آورد درد و محکم و یلیس کی مثل را ها تیواقع دستم سوزش

 ...دیکوب

 

 ...ریام یخوب  

 ...شد یم مشخص نیحس قاتل کردن دایپ بعد بودنم خوب

 ...چرخاندم سرهنگ سمت را سرم

 ...یک  

 ...نشست روش و رفت یصندل سمت تختم کنار از و دیفهم

 نیمهمتر یوقت کرد شود یم چه اما بودم زاریب ها تخت نیا و مارستانیب یهوا از

 دراز تختها نیا یرو یمجبور و کند ینم یاری باهات مغزت وجودت، قسمت

 ...یبکش

 ...فرستاد رونیب افسوس و غم از پر را بازدمش

 ...فرهاد  

 ...کردم شک میها گوش به و کرد قفل مغزم

 ...دمیپرس ییباال یصدا تن یکم با دوباره

 !...؟یک  

 ...نیحس دوست یغذاخور صاحب... ارجمند فرهاد  

 ...کردم یهج خودم یبرا را سرهنگ یها دیکتأ و ها گفته ی کلمه به کلمه

 ...نیحس قیرف... ارجمند فرهاد... فرهاد  

 

 ساق یرو خون شدو کنده رگم از سرم که داشتم بر زیخ میجا از چنان ضرب با

 ...گشت روان دستم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شناخت یم و فرهاد نیحس... سرهنگ... دروغه... دروغه... ممکنه ریغ  

 ...زد تشر درهم یابروها با بار نیا و شد بلند سرهنگ

 ...سال چند...قدر چه شناخت، یم... ریام کن بس  

 

 ...دیپر اتاق داخل یپرستار و شد باز در

 ...مارستانهیب نجایا... دیباش آروم لطفا  

 

 و ادد تکان پرستار به باشد یمعن به یسر و دیکش محاسنش یرو یدست سرهنگ

 ...رفت رونیب پرستار

 ...غصه و غم یناباور تیعصبان خشم از دیلرز یم وجودم پا تا ازسر

 یرو و کرد باز را انگشتم و گرفت را دستم...برداشت سمتم به یگام سرهنگ

 از را دستم و گذاشت بود یجار ازش خون که راستم دست رگ سرم سوزن یجا

 ...زد تا باال به آرنج

 اش یدادم نوک شلوار بیج داخل دست و کرد حرکت مارستانیب ی پنجره سمت

 ...برد فرو

 طرف ی شده دراز یدوست دست به سیپل کی اعتماد یبرا سال دو یعل ریام  

 سه عدب فرهاد...کرد اشتباه کارش ینجایا امرزیب خدا نیحس...ستین یکاف مقابلش

 یپول با کامران...فروخت پول به رو خودش باخت رنگ نیحس با یدوست ماه

 ...داره یم هنگ خودش ی سلطه تحت رو فرهاد هنگفت

 

 ...شود یم سفت عضالتم تمام و منقبض فکم کامران منفور اسم دنیشن با

 به و ،یشد ریدرگ کامران با و یگرفت گروگان رو دالرام که یروز اون از   

 هب که نهیچ یم یا نقشه کامران... شهیم باخبر وجودت از یرفت فرهاد یخور غذا

 کاسه کی تو وریز با دستشون که ییاعضا همه و صدرا ورویز تو ی لهیوس



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یکن یم مجبور کامران با مکررت یها دعوا با تو اما...برداره انیم از رو بودند

 وت خودش دختر دفن با وریز...برگرده نبود قرار که بگذاره یا خانه به پا وریز

 خاتمه کشور نیا در ها یباز تمام به بود شده هک روش خودش اسم که یقبر

 تو که بود صدرا قیطر از یاصل ی مهره برداشتن انیم از شقصد فقط بود داده

 ...یکشوند نجایا به اجبار به رو وریز یاصل ی مهره با هات یریدرگ با

 

 یم صحبت یاصل ی مهره کدوم از سرهنگ.. زنم یم جیگ و ستین خوش حالم

 ...یریدرگ کدوم از کند

 سمتم به سرهنگ دن،یکش نفس یحت ، نخواست بر ازم ییصدا چیه یوقت

 ...برگشت

 نیا میکرد ینم باور تو مثل میدیفهم یوقت... یکن باور ینتون دم یم حق بهت  

 ...میبخور دست رو یطور

 نیسنگ بدن وزن کمک تا گذاشتم تخت ی لبه را گاهم منینش و رفتم عقب عقب

 ...باشد ام شده

 

 دچار هک بود وریز برادر یاصل مهره اصل در... ورهیز زاده بردار کامران  

 یم منتقل کشور از خارج به رو اش مرده یکن گم رد یبرا و شهیم کبد سرطان

 زادآ پسرش...باندشون یاعضا یحت...نبردند مردنش از یبوئ یکس چیه تا کنن

 رویز...کنن یم کشور وارد کامران دکتر عنوان به یجعل نشان و اسم کی به رو

 در خودش تسلط تحت رو باند ی ههم و کنه در به دانیم از و کامران نکهیا یبرا

 پدرش شدن ریدستگ و تو وجود با صدرا چون...گرده یم بر رانیا به اورهیب

 بود هتونست بود، دهید که ییها آموزش با کامران... کنه کسرهی و کار بود نتونسته

 یباز به رو همه و شود شمارده ارزش یب همه دید از خوردن آب یراحت به

 اله،س هشت و ستیب پسر کی به رو یباز نیا ما نبود نفر کی کمک اگه...ردیبگ

 ....میباخت یم کامران اصل در

 ...کشتن یچطور و نیحس  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 بار کی وانیل...دیکش رونیب یمعدن آب و رفت کوچک خچالی سمت سرهنگ

 ...برداشت خچالی یرو از یمصرف

 هب فرهاد یکن یم ترک رو اونجا تو و دن یم تو لیتحو رو ابی رد نکهیا بعد   

 ...دهیم امیپ کامران

 تا بوده کرده مصموم رو یالکل مشروبات تمام کامران و بود یآخر روز روز اون

 دهیم دستور کامران...ببندند رو فلنگ عفت خودش و برن نیب از جا کی همه

 سر رهیم که یکس...دنبالش بفرسته رو یکی تا کنه گرم اونجا و نیحس سر فرهاد

 یباق رانیا تو یکس از یاثر تا کنه یم تموم جا در هم و فرهاد کار نیحس وقت

 ...نشه شناخته کامران و نمونه

 یم هم یرو پلک و ردیگ یم آرام دلم ته شده واصل درک به فرهاد نکهیا از

 ...فشارم

 مرق یا گونه به ما ی همه سرنوشت بود یباهوش پسر امرزیخداب نیحس یعل ریام

 ... میعاجز نشدیفهم یبرا خودمون که خوره یم

 ...کردم کینزد لبم به و گرفتم سرهنگ دست از را آب

 و بود نخورده ها یدنینوش از کدوم چیه فطرت پست زن اون....کامران و وریز  

... میزد مرز لب و کامران رد...شهیم اعدام یزود به یول...برد در به سالم جون

 ...مشیریگ یم فردا داره نظرش ریز لیکم

 ...صدرا  

 ...گذاشت شیجا سر را یمعدن آب و رفت خچالی سمت

 دیبا بشور و دستت رو شده خشک خون اون شو بلند مفصله اش هیقض صدرا  

 تونشهر به و نیحس کریپ دیبا بده خبر اش خانواده به فرستادم رو یکی...میبر

 ...میبسپار خاک به عزت و احترام با و میببر

 

 جان یب عکس یرو من نگاه و دهیخشک من یرو دالرام ناباور و متعجب نگاه

 ستا کرده منگش و جیگ من، تیشخص نیا لباس نیا فرمیونی نیا دانم یم ن،یحس



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 سرهنگ جناب خودش یبابا یحت فاطمه یها هیگر و خاله یها ونیش که یطور

 ...ستادهیا که یمکان و جا اطرافش یحت.... ندیب ینم را

 ... دهم یم جان خاک خروارها ریز نیحس جان یب جسم رفتن فرو با لحظه هر

 ...خاک ریز رم ینم نکنم خاکت تا ریام  

 یم ها هیهمسا در یحت لیفام کل را بودنش یوسواس... دومیم خندم یم بلند

 ...دانستند

 ...کنم یم پچ پچ ینق گوش ریز

 تو هم تو داره صواب قدر چه دنشیبوس یدون یم اومده کربال از نیحس ینق  

 ...یش یم کیشر صوابش

 ...کند یم پاک نیآست با رو دهانش آب

 ...کجاست نیحس... یگیم راست   

 ...خونست تو رونیب ادیم االن  

 ...دمیبوس رو شیشونیپ و زدم حلقه گردنش دور و دستم

 ...ندک ینم ما با که یکار چه یمثقال مین مغز نیا اما ره،شتیب ما از سنش یطفلک

 یم فرو شیموها یرو وار شانه را شیها پنجه که طور همان ریز به سر نیحس

 ...شد خارج در از کرد

 ...کرد رشیغافلگ و دیدو نیحس سمت ینق

 ولا نیحس دیمک قیعم رو صورتش بار هشت و دینبوس بار دو دینبوس بار کی

 از شصتش و شد گشاد شیها چشم دید که و من ی خنده بعد دبو زده خشکش

 ...دیدو دنبالم شده قرمز صورت با و داد هول عقب رو ینق... شد باخبر ماجرا

 ...کنم یم خاکت خودم جون به یعل ریام  

 ...دمیدو دارها مغازه ها وزن مردها نگاه ریز ابانیخ سر تا بدو یک ندو حاال

 ...دیکش پس پا حمام برود و برگرد نکهیا از مدان ینم ای شد خسته نیحس



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...زدم نفس نفس و شدم زانو به دست

 ...سابد یم را خودش و کشد یم طول حمامش یساعت دو دانستم یم

 ...نبود قبر سر من جز یکس... آمدم خودم به نشست ام شانه یرو که یدست

 ...نشستم نیحس قبر کنار زانو یرو بابا ی زده غم نگاه ریز

 ...دینچرخ هم فاتحه یبرا انمزب

 ...یش آروم الاقل بفرست فاتحه یعل ریام  

 

 صدق و بود نشسته میگلو راه و قلبم یرو که یسخت سنگ از دانست یم چه یحاج

 ...نداشت دنیکش کنار

 ..خاستم بر و زدم  پس شددت به را نشست بغلم ریز که یدست

 دور قبر کنار از کرد دارموا بابا نگران نگاه و نیام ی شده قرمز یها چشم

 ...شوم

 نیا از و بزند سرم به یباد تا داشتم بر سرم از را کالهم است کرده داغ مغزم

 ...افتاد سرهنگ بغل انیگر دالرام به چشمم که سازد میرها یوانگید

 را دخترش آسوده و راهت سرهنگ تا دهم ادامه را رمیمس اعتنا یب خواستم

 ...بشنود را شیها هیالگ و ها تیوشکا دهد یدلدار

 لمد یرو شده تلنبار یدردها به دالرام رفتن که بگذرم عتریسر خواستم هم دیشا

 دنش دار حهیجر از دیشا نشوم، رسوا تا کنم فرار خواستم یم دیشا نکند، اضافه

 یصدا اما دهم سرعت میها قدم به کرد مجبورم بود یزیچ هر دمیترس یم غرورم

 ...کرد متوقف را بلند یها قدم نیا سرهنگ بلند

 ...یعل ریام  

 ...گشتم بر مکث یکم با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ستمتوان یم تا وگرنه...کنم گوش را حرفش دیبا هست مافوقم گذشته، یادب یب از

 زده خی زانمیعز دنیبلع با را وجودم همه که سرد قبرستان نیا از تا دمیدو یم

 ....زمیبگر بود، کرده

 ...شدند ملحق ما به هم نیام و بابا برداشتم سرهنگ سمت یقدم

 ...برگشتن یچطور فاطمه و مامان و کجان هیبق دانم ینم

 ...کنم فکر یگرید یزهایچ به که بودم یاون از تر داغون نکردم بلند را سرم

 خودم با تونم ینم االن... تهران اریب بردار و دالرام نیحس سوم بعد یعل ریام  

 ...ببرم

 

 ...گرفت گردنم گر که کردم بلند را سرم یطور

 براش من که یمشک یروسر ی گوشه با شده قرمز ینیب با ریز به سر دالرام

 ...کرد یم یباز بودم دهیخر

 یپا رو تونستم ینم خودم من یوقت بحران نیا تو گفت، یم داشت یچ سرهنگ

 از تونستم یم یطور چه دمیفهم ینم را خودم حال یوقت... ستمیا به خودم

 ...کنم محافظت دخترش

 ...کرد مداخله بابا دیکش طول من جواب یوقت

 

 یعل ریام یبگ وقت هر... آسوده دخترت بابت از التیخ... سرمد هیحرف چه نیا  

 ... ارهیم خودش

 

 ...کنم مخالفت نتونستم

 

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 چند نیا من دم،یشن ینم زیچ بود شده خشک دالرام یرو نگاهم که....دالرام جز

 یطور چه... محمد و نیحس کنار اونم دغدغه یب باشم تنها خواستم یم را روز

 و شین تیوضع نیا تو یچطور کردم یم تحمل را دالرام حرف پر یها نگاه

 پر نگاه کردم یم یصبور یچطور زدم ینم دم و شدم یم متحمل را شیها هیکنا

 ...و زشیت و تند زبان و نفرت

 رفتن با...بود محمد اتاق و دلم زندان در خودم کردن حبس کردم که یکار تنها

 ...شد زنده میبرا هم محمد رفتن و دلم سوز نیحس

 

 باز اتاق نیا به صدا و سر یب و آرام دوباره و رفتم یم مسجد و خاک سر فقط

 یم یسپر نیحس رفتن دست از بزرگ غم یهوا و حال در همه...گشتم یم

 و من خاطر به اونم زد یم سر خانه به یگاه و بود خاله کنار مامان کردند،

 ... دالرام

 به قدم شام و نهار ینیس با فاطمه و مامان فقط روز دو نیا...شد باز آرام اتاق در

 برگردانده یدلخور و هیگال با نخورده دست گونه همان را ینیس گذاشته اتاق

 ...نمینب را خودم از را رنجششون تا بستم یم چشم فقط حضورشون در...بودند

 ...گذاشتم هم یرو ارام را میها پلک شد باز که در

 که یقلب تپش نیا حس نیا چون مامان نه بود فاطمه نه شد یم کینزد که یکس

 ...داد یم دینو ار یگرید کس حضور رفت یم باال

 روبه را ریز به سر دالرام و دهم فاصله هم از را میها مژه کرد مجبورم که یکس

 ...نمیبب میرو

 دگر عقب خواست و گذاشت میپا یجلو قرص و آب وانیل کی با یکوچک ینیس

 ...کند

 ...ینگاه مین نیکوچکتر بدون یحت حرف یب

 ...شد باز زبانم قفل جگرم سوزش از

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نکنه ازدواج نکنم ازدواج من تا دخور قسم  

 ...برنگشت اما ستادیا دالرام

 مارستانیب به میمستق قبرش سر که یهمون... عموش دختر عاشق بود عاشق  

 ریتأخ به و عقدش یکارها من لج از... بود نیحس ی وانهید اونم... شد منتقل

 ...ارمیب دست به رو یکس دل تونم ینم بود معتقد چون... انداخت

 

 مندش گله پر نگاه ریاس را ام زده ماتم نگاه و برگشت طرفم به یا لحظه

 ...بدم خاتمه نفرت نیا به خواستم یم چون دادم ادامه...کرد

 ینم دلم بودم زاریب زن کی از اونم یدلسوز حس از چون چرخاندم را سرم غم با

 ...کند رییتغ من به نسبت نظرش یدلشوز یرو از خواست

 

 ...کن حاللم یتونست اگه فقط... تهران رسونمت یم هفت ساعت صبح  

 ...برد خودش با را وجودم و کرد ترک و اتاق

 

 ...خوب یگرفت یم مایهواپ طیبل یعل ریام  

 

 ...دمیکش تن به برداشته یلباس چوب از را کتم

 

 ...نبود طیبل  

 یانندگر نخورده یزیچ مادرت جان غذا و وهیم نمیا نیباش خودتون مراقب پس  

 ...نکن

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...ینگران و دلهره از پر و بود مادر

 اب نایا مامان یها کردن یروبوس منتظر...رفتم رونیب و گرفتم را دستش سبد

 ...نشدم دالرام

 

 یبرا را بودنم ارزش یب شکست را غرورم نیماش عقب در کردن باز با دالرام

 ...کرد زد گوش میبرا بار نیصدم

 دست کار تمیعصبان نیا گرفتنم گر نیا تا نشم خفه تا دمیکش نییپا کامال را شهیش

 ...ندهد هیبق و خودم

 از گهید کردم ینم نگاه هم عقب به نهیآ از یحت... راندم یم جاده به چشم فقط

 نشکست باعث و بزنم یحرف و باشم خودار نتوانم نکهیا از...دمیترس یم نگاهش

 ...باشم دارم دوستش که یکس قلب شتریب

 ...دار نگه  

 ...شد خارج دستم از فرمان یا لحظه دالرام بلند یصدا با

 ...بکشانم ابانیخ کنار و کنم جور و جمع را نیماش توانستم زور به دستپاچه

 و دار آب یها فحش با یبغل یپشت یها نیماش بوق که بود ادیز یقدر به سرعتم

 ...انداخت وحشت به هم را خودم و کرد منقبض را فکم دالرام یها غیج و نیرنگ

 نفس داشتم هنوز...دادم یم کشتن به را مردم دختر داشتم یدست یدست احمق من

 ...دیپر نییپا نیماش از عیسر دالرام که زدم یم نفس

 ...دمیدو کنارش و گشودم را در و نکردم تعلل

 ...کرد هیگر بلند یصدا با و زد عق

 شدن کینزد از مرا تا رفت باال که یدست با زمان هم غشیج نشده کینزد بهش

 ...رفت باال دارد، باز بهش

 ...این کمینزد  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...دمیچرخ خودم دور و کردم فرو میموها داخل قدرت پر را میها پنجه

 ...آمد ینم بر دستم از یکار و آوردم یم کم داشتم گهید

 ...باشم وضعش نیا الیخ یب توانستم ینم حال نیا با

 ...رفتم طرفش به برداشته شکالت با راهم یمعدن آب و دمیدو نیماش سمت

 ...دمیکش عقب و گذاشتم پاش کنار اورمیب زبان به یحرف نکهیا بدون

 ...کرد یم اش وانهید من شدن کینزد چون

 نیماش سمت و برخاست بردارد را ها شکالت نکهیا بدون و زد صورتش به یآب

 ...رفت

 ...نشستم بعق یصندل کنارش میمستق و رفتم سرش پشت و گرفت لجم

 به با که اعتراض یبرا کرد باز را دهانش شدم، خود یب خود از لج یجا به اما

 ...شد الل دنمیکش آغوش

 ...خواهش یب و حرف یب خواستم، یم شدن آروم فقط

 ...بود شده زده شک کارم از کنم فکر هم آن کند تحملم توانست قهیدق چند فقط

 ...زد ادیفر و شد خارج دادوازبغلم مراهول محکم

 چون...پست باز دغل یگو دورغ کی...یهست یچ...یهست یک یکنیم فکر  

 نابودت...باش یخوایم یک هر...یخوند کور...یبکن یتون یم یکار هر یسیپل

 ..... رمیگیم پس ازت رو یکرد که ییکارها یتالف...کنم یم

 

 ام یخونسرد نتوانستم کردم یکار هر و بود دهیرس صفر به صبرم ی نقطه گهید

 ...نزنم ادیفر و کنم حفظ را

 ...بسته... یلعنت کن بس  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دز ادیفر  دوباره و نباخت رو خودش اما دیکش تر عقب و دیترس یا لحظه

 ...متنفر... متنفرم ازت... متنفرم... زارمیب ازت  

 

 تنفر...ادهاشیفر نه هاش نیتوه نه حرفهاش نه... شکست بدجور شکستم

 ...قلبش نفرت...نگاهش

 یچشمها و دهیپر رنگ نیا توان... دیلرز یم قلبم من اما دیلرز یم وجودش

 ینم گهید.. بود بس گهید...رفتم نیماش پشت و شدم ادهیپ... نداشتم را اش یاشک

 ...زدم لب به یگاریس...دمیکش

 کنارم در وجودش شتریب حس یبرا فقط دالرام بردن یبرا را نیماش احمق من

 فحر باهاش تا کردم سرهم دروغ و نگرفتم مایهواپ طیبل نادان من...کردم انتخاب

 ...کنم امتحان ماندش یبرا را ام دوباره شانس خواستم یم...بزنم

 ...زدم آتش را یدوم گاریس

 یم مرا ام یاصل تیشخص دنیباد دالرام کردم یم فکر که بودم لوح ساده قدر چه

 ...ردیپذ

 ...کردم روشن یسوم گاریس

 یرو یزباران قطره...داشت من شده خون دل با یمشابهت چه رهیت و یابر یهوا

 ...زدم گارمیس به یقیعم و محکم پک و کردم بلند سر دیچک دستم

 رها نییپا را خودش غم و یدلتنگ توانست یم هم آسمان دغدغه یب و تراح چه

 ...بکشد نفس آسوده و کند

 به دیچک قطره قطره...نبودم بارش به قادر اما بودم دنیبار نیا محتاج که یمن

 یخالص یخفگ نیا از و ببارم منم خواست یم دلم قدر چه... من درد پر دل یجا

 ....سخت و بودم هشد سنگ چرا دانم ینم اما ابمی

 ...شدم خنک قطراتش یسرد از و کردم استشمام و باران نم یبو توانستم یم تا

 ...دمیکش صورتم یرو یدست بمیج داخل یگوش ی برهیو با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 دالرام و من احوال یایجو مامان که بود بار نیدوم نیا یرانندگ ساعت دو یط

 ...شد یم

 ...ندادم بهش یفرصت زده را اتصال ی نقطه

 قدر نیا چرا... بگذره زدنت زنگ یرو از ساعت دو الاعقل بزار من مادر  

 ...ینگران

 و حالش نیماش ها نخورده یزیچ معصوم طفل اون بگم گرفتم تماس یعل ریام  

 ...کنه یم خراب

 

 چه در دالرام نمیبب تا دمیچرخ پا ی پاشنه یرو نشست لبانم یرو یپوزخند

 ...دمیدو در سمت مهیراسس دمیند ازش یاثر یوقت...هیحال

 دمیکش راحت ینفس دمید خود در شده مچاله عقب یصندل یرو یوقت شهیش از

 ...کرد ام زده وحشت باشد کرده فرار که نیا فکر یا لحظه

 ..گرفتم گوشم کنار را یگوش و آمدم خودم به یگوش پشت یکس الو الو با

 ...بخوره دمیم یزیچ کی چشم میخوب ما مامان جانم  

 ..شد قطع صدات چرا دمیترس یعل ریام  

 قدر نیا لطفا شه یم وصل و قطع صدا و ده ینم خوب آنتن و راهم تو مامان  

 ...نباش نگران

 ...نیباش خوتون مراقب سپارمتون یم خدا به  

 

 یم نم نم و بود شده قطع باران کردم  خارج تنم از را کتم و کردم یخداحافظ

 ...دیچک

 ...بستم و در کرده پرت ییجلو یصندل را سمیخ تک و کردم باز را در



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یقوط از یدستمال کاغذ چند کنم نگاهش نکهیا بدون...نشست مهیسراس دالرام

 ....کردمـ خشک را صورت دهیکش رونیب

 یم...دارم ینم نگه شد بد هم حالت تهران تا بخور یزیچ سبد داخل از بردار  

 ...کنم تموم زودتر رو یلعنت ی جاده نیا خوام

 ...کند باز را سبد در حرف یب که بود زننده و تحکم پر یقدر به میحرفها

 یم خورد بر باهاش یطور نیا دیبا خودش خاطر به اما نبود دلم یها حرف

 ارزشتر با و تر مهم غرورم، یحت ،یزیچ هر از میبرا دالرام یسالمت...کردم

 ...است

 ...راندم فقط جاده به چشم

 ونبد نکردم تحمل هم باز که کردم یرانندگ یساعت چند و تگذش قدر چه دانم ینم

 ...کنم ادهیپ منزلشان دم را دالرام خودم حیتوج

 ... بود شده مچاله خودش تو پنجره کنار جاده به چشم کرده بغ

 ...بود باخبر انیجر ی همه از بابات  

 ...انداخت ینگاه من به و گرفت شهیش از هیتک را سرش یا لحظه

 ...فتهین برات یاتفاق تا یبفهم نزارم داد دستور خودش بابات  

 ...دیغر تحکم پر اما آرام و چرخاند شهیش سمت را صورتش

 ...بشنوم یزیچ خوام ینم  

 ... دادم هیتک بهش را آرنج و دمیکش نییپا کامال را خودم سمت شهیش

 ...بود مطلع بابات برداشتم که یقدم هر من... یبشنو دیبا اما  

 ...زد داد قبل از ربلندت

 ...بشنوم خوام ینم  

 ...بزنم حرف خواستم یم یمتیق هر به نبودم بردار دست منم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم هدر به گرفتنشون یبرا سالمون چند زحمات تمام سمیپل من یدیفهم یم اگه  

 ...رفت

 : زد ادیفر

 ... کن بس  

 یحت...کند تحمل را میصدا شد ینم حاضر یحت بشنود خواست ینم چرا دانم ینم

 ...بداند را تیواقع خواست ینم

 ...کردم عقدت و گرفتم اجازه بابات از  

 ...شو خفه  

 ...شد همراه اشکش قطره قطره با ادشیفر بار نیا

 ...نبودم بردار دست اما رفت یم باالتر میصدا تن با سرعتم

 ...نزنه دست بهت گهید یکس کنم شونیراض تا دمیکش یچ یدون ینم  

 ..گذاشت شیها گوش یرو دست و دیکش غیج بار نیا

 

 ..گذاشت شیها گوش یرو دست و دیکش غیج بار نیا

 ...یعوض شو الل  

 ...دمیکوب فرمان یرو یمشت

 و دلم چون شدم عاشقت چون... کردن مجبورم... بفهم... بشنو... شو خفه خودت  

 یم کهیت هیتک الشخورها اونا از تا چند دست تو و یمرد یم اگه وگرنه دادم بهت

 ... دادم یم تیفرار جاش به و کردم ینم قبول هم یشد

 ...دیکش غیج رفت در ی رهیدستگ سمت دستش

 ...دزد ناموس نامرد کن بس  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 انیم در چنان را فرمان... کردم کمتر را نیماش سرعت زدم را یمرکز قفل

 ...زنندب رونیب دستانم پوست از میها استخوان بود کینزد که فشردم یم انگشتانم

 

 و" شرعا...ستمین یعوض من... کردم عقدت من...رو یباز بچه نیا...کن بس تو

 ...یمن زن" قانونا

 

 ...قدرت یب و جان کم زد ام شانه یرو یمشت پشت از

 یم شیآت و کاغذ اون من... زارمیب ازت... ادیم بدم ازت من یخوند کور  

 ..ستمین تو یچیه من...زنم

 

 ... ستمین یعوض بفهم...ستمین نامرد بدون فقط...ینبود نامحرمم بفهم فقط.. نباش  

 ...کرد یم متشنج را اعصابم کم کم شیها غیج

 ...یونیح کی تو... یهست... یهست  

 جم کنارم از ینتون یدار عمر تا که کنمت خودم پابند یطور نکن یکار  

 ..یبخور

 ...دیکش عقب دهیترس و شد یخال بادش

 ...دمیکش ام شده سرخ و کرده عرق صورت یرو یدست

 تو ادین راه من با دلت یوقت تا دمینم تیاهم کاغذ کهیت کی اون به من نترس  

 نیا با یاجبار خوام ینم...زنم یم امضا باطله رو نامه دعق اون ریز من...یآزاد

 ... یباش کنارم نفرت و نهیک همه

 

 ...آمد رونیب تر دار بغض و تر گرفته رفته رفته غم، از میصدا

 ...منتظرتم من یکرد قبولم و شد عوض من به نسبت نظرت یروز اگه  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...زد آتشم و سوزاند را قلبم قلب، ته از گفتنش" عمرا

 یم باال دالرام ی سوزاننده یحرفاه ییسر صدقه از نیماش آور سام سر رعتس

 ...باشد درونم ابیالت الاقل تا رفت

 

 ...زدم ترمز یرو سرهنگ جناب ی خانه در یجلو

 ...دمز را فونشانیآ دکمه دهیپر رونیب نیماش از بکند یحرکت دالرام نکهیا بدون

 ...داد یم دست بهم یخفگ احساس فقط

 ...شد ادهیپ یطوالن یمکث با مدالرا

 ...آمد در یجلو خندان یلب با سرهنگ

 ...شکر رو خدا نیدیرس ها بچه  

 ...شد شوکه تمیوضع از سرهنگ که گفتم یا اجازه با سالمم بند پشت

 ...یریم صبح... کن استراحت یکم داخل ایب... کجا... یخوب یعل ریام  

 ...برگردم دیبا سرهنگ نه  

 ...کردم تند پا نیماش سمت و گفتم...دمینچرخ رامدال سمت یحت

 ...شدم یم دور و رفتم یم دیبا...نبود خوب میروح تیوضع

 ...یعل ریام  

 یطور...شدم سوار و بردم باال یدست فقط سرهنگ بهت از پر و نگران یصدا به

 ...شد کنده جا از یژیق با که دادم گاز نیماش به

 

 

 دالرام



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یور را یپاک آب شد تمام بار نیا دوختم چشم حرصش پر و شتابزده پر رفتن به

 من از خودخواهم ظاهر و غرور...میقلب ی خواسته بدون...بودم ختهیر دستش

 ... نماند دلم تو هم یا ذره تنها بازگشتش به یدیام گهید...کرد دورش

 ...بود چش یعل ریام...بود اومده شیپ یمشکل راه تو دخترم، دالرام  

 و یکیتار فقط و نبود نشیماش و یعل ریام از یاثر چیه گرید که یبانایخ از چشم

 ...گرفتم کرد یم یینما خود شهر سکوت

 هب محکم و دیدو رونیب سرش یرو کوله و کج نماز چادر با مامان کنم باز لب تا

 ...دیکش آغوشم

 ام هیگر به امانش یب و سوز جگر ی هیگر مهربانش و گرم آغوش جز به

 ...انداخت

... یخوب... اومد سرت به ییبال چه... یبود کجا... بگرده دورت مامان  

 ...یسالم

 ...بود تکه هزار دلم... نبودم سالم نبودم خوب چون ندارم شیبرا اشک جز جواب

 ...ردیگ یم را میبازو بابا

 ...خوابن مردم زشته، کوچه تو نجایا.. داخل میبر  

 

 ...کشاند خانه داخل به مرا میها شونه یرو شده حلقه دست...نکرد میرها مامان

 و گرفت بغلم بود شده تنگ ونشیدکراس ینما یبرا یحت دلم که ییرایپذ وسط

 ...گرفت سر از را اش هیگر

 ..دیدزد تو که یکس اون شه لیذل انشاهلل... شدم زنده و مردم  

 نآ ی افهیق و پیت اون با اش یظاهر تصادف ی نقشه یعل ریام...شد یخال دلم ته

 ...شد زنده میبرا روزش

 یا زدینم دست بهم کاش یا... شدم یم آشنا یعل ریام با یا گهید طور کاش یا

 ...شکست ینم را غرورم اما کشت یم و من کاش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 الغر قدر نیا چرا یگ ینم یزیچ چرا بشنوم و صدات یزن ینم حرف چرا  

 ...یشد

 خارج در یسع میوهاباز یرو دست که دوختم چشم یمادر انیگر یها چشم به

 ...بود یسردگم و بهت از رو و چشم یب منه کردن

 به و زانمیعز دنید یجا به هم باز یاند و ماه کی نیا بعد که بودم رو و چشم یب

 ...بودم وجدان یب یعل ریام فکر دنشانیکش آغوش

 ...کردم رها را شده نیسنگ بغض نیا و بردم فرو اش نهیس داخل را صورتم

 ...شد بلند بابا تراضاع بار نیا

 ...خوب نیکن بس...نیخون یم یکر و نیگرفت عزا شما چرا  

 دیکش وب و دیبوس صبح تا رو صورتم و دست فقط... نبود یآمدن بند مامان یدلتنگ

 ...خواباند تختم یرو خودش یبازو یرو صبح تا و

 فقط...میدیوابخ یک و میرفت اتاقم به یک دمینفهم اصال گرفته و بود بد یقدر به حالم

 ....ترکرد نیسنگ را ام شده نیسنگ یها پلک مامان تن عطر و ها زمزمه

 

 ...نزن دست بهم... کن ول و دستم...یرعلیام  

 

 رنگ اهیس یتخت رو با بزرگ یتخت سمت و گرفت تر محکم را دستم موچ

 ...کشاند

 

 ...ایب باش زود ندارم تیکار ایب  

 ...بود زیبرانگ خوف صورتش

 ... زدم ادیفر

 ...کن ولم  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کرد پرتم تخت یرو و زد قهقهه بلند

 ....دمیپر خواب از و زدم غیج

 

 ....کرد بغلم محکم مامان

 ...یدید خواب... یخوب... زمیعز. ...دالرام  

 

 ... بکشم رونیب مامان بغل از را سرم نبودم قادر دم،یلرز یم

 نیا خوف اما...دیکش یم پشتم و موها یرو دست کردنم آرام در یسع مامان

 ...نمیبب را ام یداریب تیواقع و کنم بلند را سرم داد ینم اجازه وحشتناک کابوس

 یعل ریام...بود یعل ریام ریتقص زیبرانگ وحشت و رعب یها کابوس نیا تمام

 ازش خواب در نه...ارواح مثل... جن کی مثل...بود کرده ریتسخ رو وجودم

 ...یداریب در نه...داشتم ییرها

 ...گرفتم آروم بود شده میها هیثان تمام خوراک روزها نیا که ییها اشک قطره با

 ...شتیپ امیب بخونم و منماز برم من بکش دارز... بشم فدات بکش دراز  

 دیدز ازم را اش یبارن و نیگیغم یها چشم... افتم یم تخت یرو دوباره حال یب

 ...برخاست کنارم از و

 ...زد یم زار تنش تو یگشاد از بلوزش بود شده الغر قدر چه مامانم یطفل

 ...ستمینگر بودم دچارش که ییچراها به اتاقم سقف به رهیخ

 دیشه... محمدم داداش... ستین یمهد یبابا یعل ریام... یگیم یدار یچ دالرام  

 ... ی یمهد یعمو یعل ریام... شده

 ...رفت ادمی دنیکش نفس و شد گشاد میها چشم

 ...یعنی  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کرد بغض اش کلمه هر با کم کم و دیخند اول فاطمه

 کارتیچ بگم خدا... ست فرشته شوهر رمیام داداش یکرد یم فکر تو دالرام  

 یم... شد حرم مدافع هیسور رفت خودش ی خواسته به محمدم داداش...دختر هنکن

 نید نیا که یهست خالق یها انسان نیتر یداشتن دوست از نمید از خوام یم گفت

 یقدرت چه با بفهمن دشمنانمون همه خوام یم کنم دفاع داشتند نگه زنده ما یبرا را

 تمام... نبود رفتن نیا در یگشت باز اما رفت...میکن یم حفاظت نمونید از

. ..بچشه رو اش بچه لذت تونست یسال چند فقط اما بود بند پسرش به وجودش

... میدیشن رو شهادتش خبر یوقت... بود محمدم داداش ی وابسته یلیخ یمهد

 بند ییجا چیه کرد یم هیگر مدام رفت ادشی زدن حرف گهید یمهد. میشد داغون

 مک و شد وابسته یعل ریام به ها موقع اون از زشکپ روان و دکتر میبرد... نبود

 ...گرفت آروم کم

 

 پس را میها اشک انیگر یها چشم با و دیکش کنارم را خودش زانو دو فاطمه

 ...زد

 ... یکن یم هیگر ینطوریا چرا تو  

 ...دمیخند هیگر انیم

 نکنم  

 ..کرد بغلم

 نتونستن یمهد و رمیام داداش فقط... میکرد عادت هم ما گذشته گهید نکن نه  

 ...کنن عادت

 

 اون ی شکسته دل یبرا اونروزم امان یب یها هیگر دمینفهم هنوزه هم هنوز

 بچه و زن یعل ریام نکهیا دنیشن از خودم قرار یب دل یبرا ای بود خانواده

 ...نداره

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...یبخواب ینتونست... دونمی یکی  

 به شیبایز و مهربان صورت دنید از میلبها....چرخاندم مامان سمت را سرم

 ...افتی انحنا قیعم یلبخند

 ...ادینم خوابم گهید  

 ...دیبوس را ام گونه و شد خم

 ...دخترکم شو بلند دهیم آرامش بهت نماز رکعت دو... بگردم دورت شو بلند پس  

 گونه یرو و شود یم باز راهشان دوباره مزاحم یها قطره نیا بندم یم که قامت

 ...رندیگ یم سرعت میها

 و تمنا به دست یعل ریام خواستم یم دیشا دانم ینم هم خودم را شده مرگم چه

 ...کرد یم قانعم و گذاشت یم یکش منت

 ...کو پس پشتمه بود گفته خودش دیکش پس پا و شد یعصب میها حرف با زود چرا

 بل ریز بار چند و یچند را ناس ی سوره و انداختم نییپا نبسته قامت را دستانم

 ...کردم زمزمه

 یم میخدا با که یآرمش نیا و بزند پرسه کنارم نماز موقع طانیش خواستم ینم

 ...کند سلب ازم را رمیگ

 ...دمیدو در سمت و شدم بلند صبحانه زیم پشت از آرمان یصدا و سر با

 اخه... ها میدیکش یم نفس میداشت روز چند نیا ایخدا شده داشیپ جانم اجل یوا  

 خیب یآورد یکرد دایپ رو زلزله نیا چرا بود کم آبت بود کم نونت بابا گم یم

 ...میدیکش یم نفس راحت یذاشت یم...  شمونیر

 ...دیکش یم پر مانیها کردن دعوا یحت آرمان یها گذاشتن سر به سر یبرا دلم

 ...میبش نیزم پخش دو هر بود کینزد که انداختم بغلش را خودم یطور

 ...چرخاند هوا رو و من و دیخند بلند آرمان

 ...شد داشیپ که مرده لیذل نیا یوا  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یلوس عجب...کنم مهار بار کی یبرا الاقل را میها اشک نتونستم کردم یکار هر

 ... من بودم شده

 .زد صدا را مامان تر بلند و گذاشت نیزم و من آرمان

 ...ستین ما هزلزل که نیا کردند قالب ما به یعوض دختر نیا.... مامان... مامان  

 سهبو و زد حلقه میها شانه دور را دستانش که گذاشتم اش نهیس یرو را میشانیپ

 ...کاشت سرم یرو یا

 ... کنه ینم هیگر وقت چیه داداشش ی پاره شیآت  

 ...بود رگه دو و داشت بغض هم خودش یصدا

 

 

 

 ...نبود مرتب یموها و براق و غیت شش شهیهم صورت از یخبر بود، شده الغر

 اب دوستاشتنش وجود با یعل ریام االنهیخ خوش چه... من دل مثل بود ختهیر بهم

 و من باختش طرف که تانداخ راه یدوئل الیخ یب چه...کرد یباز روحم و دل

 ...نداشت شدن رفع قصد ام خانواده نه خودم یها یدلتنگ نه... میبود ام خانواده

 ...یشد الغر یطور نیا من خاطر به مامان  

 ...دیکش ها ظرف کردن خشک از دست

 ...بشم اندام خوش گرفتم میرژ... بابا نه  

 ..دیچرخ خودش دور 

 ...مده یمانکن آخه  

 ...داد کمرش به یقر آرمان،مامان دست و سوت با

 ...بده وقرش بده قرش... فنره شاه کمره اون... آه آه  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 با...اجبار یرو از و یزورک چه آرمان و مامان واکنش و است احمقانه چه سوالم

 را بودنش ظاهر حفظ یبرا و یزورک اما کنند یم ظاهر حفظ و خندد یم نکهیا

 ...کنند یم دایهو

 ...شدم کنده یصندل یرو از زور به...دیکش و رفتگ را دستم آرمان

 ...کنم یشاد و بچرخم کرد یم مجبورم...خواند یم و بود گرفته باال را دستم

 ریاس و من که دره جهنم آن در یعل ریام ی قوه و لطف به را کردن یشاد اما

 ندمت زبان...کنار گذاشتم و دمیبوس انداخت وجودم به یدوگانگ حس و کرد خودش

 نه شناختم یم را خودم نه... پراند وجودم از را یزندگ شعف و شور و دیبر ار

 و یپوچ احساس هیبن یب و نصب و اصل یب بودم شده دمیفهم یم را دلم حرف

 رس دلتنگم ی خانواده کنار که یروز از دمیترس یم بود گرفته را وجودم تمام خلع

 مکردن دایپ شوق و شور نیا و بود نخواهد رید دانستم یم هم روز اون شوم افکنده

 آبرو یب یجا به کاش یا کرد خواهند آرزو بار هزاران یروز و دیکش خواهد ته

 یمن گاه چیه...باشم داشته حرفم به یسند توانم ینم گاه چیه... یمرد یم کردنمان

 الهخ پسر قبر سر که یعل ریام بودن سرهنگ وجود با...کنم تبرعه را خودم توانم

 ...کرد دیناام را میها دیام تمام دیکش رخم به دشیشه ی

 گشتبر بعد را آورد سرم به که یسوز خانمان یبال اسفناکم، طیشرا داشتم انتظار

 یقعوا تیشخص نیا اما...بدهم دستش به کنم چه کنم چه کاسه و کنم یساز پرونده

 به خودش شخصا مرا و داد دستم را کنم چه کنم چه ی کاسه که بود یعل ریام

 ...بسوزم و بزنم پا و دست منجالب نیا در تا رساند مان انهخ

 طور همان...بکنم توانم ینم شدن الل جز یکار فهماند بهم که بود یعل ریام نیا

 بار چند و نیچند که طور همان...دیکش نشان و خط میبرا خودشان ی خانه که

 و شود یم منگوله یب سند دختر کی حرف که کردم ترجمه خودم یبرا خودم،

 ...شود یم آوار من سر یرو ها تهمت تمام

 ریام هک بقبوالنم بابا به توانستم ینم هرگز اما کنم قانع را مادرم توانستم یم دیشا 

 جودو با را بودنم گناه یب وقت چیه...است کرده من به یاهانت و انتیخ نیچن یعل

 ...کردند ینم قبول یعل ریام
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 نفوذی

 نیهم شدنم دهیدزد قبل که...پاره شیآت ردخت کی من...سرهنگ کی یعل ریام

 ول تا...باشد مراقبم یکم که دیکش نشان و خط بابا یبرا بار چند و نیچند...برادر

 یمنتطق و عقل چه با و کجا از حاال ـ...ندهد دستشان کار ام یعقل یب تا...نچرخم

 ...بفهمد را بودنم دفاع یب و کند باور را حرفم خواهد یم

 

 ...آمدم خودم به خوردم که یدیشد یها تکان با

 ...داد یم تکانم گرفته میها سرشانه از انیگر مامان

 ...شد چت زمیعز.... دالرام دالرام  

 اهنگ یقند آب به وانیل داخل قاشق تلق تلق یصدا با...شد ظاهر سرم یباال آرمان

 ...بدهد خوردم به تا زند یم هم مهیسراس آرمان که کردم

 

 یآپولها و سرم براش رمیم االن...بخوره بده نیا از یکم افتاده فشارش مامان  

 ...شده فیضع بدنش معلومه روش و رنگ از رمیگ یم یتیتقو

 ...گرفت لبم کنار لرزان یدست با را وانیل مامان

 به نیبب و شادم و سرحال بچم... نگذره ازشون خدا... زکمیعز بخور... بخور  

 ...انداختند یروز چه

 

 ...زد صدا را مامان زیآم هشدار د،یپوش یم را کتش که طور مانه آرمان

 ...مامان  

 هدخوا االن از بدتر من هییروح یکن یم فکر دکتر یآقا هیچ بگم خواست یم دلم

 ها حرف نیا با و شده پر هم بدتر و بد یجا که است خراب یقدر به گهید... شد

 ...گرید زیچ نه شود یم زیر سر فقط هم

 را هدکم در پشت شخص به نگاه کی با رفتن قبل آرمان و برخاست نفویآ یصدا

 ...زد
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 ماریا
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 ...شد خانه وارد صدا و سر با نیریش عمه

 ...زد پس را شیها اشک و برخاست کنارم از زود مامان

 ...ییکجا... خونه صاب  

 ...جان نیریش بفرما  

 ... شد وارد خندان یلب با نیریش عمه

 ....خانه اهل به سالم  

 ...دیچرخ من سمت عیسر و دیکش پر لبانش از خنده دید و مامان صورت یتوق

 ...برداشت طرفم به یگام رفته وا چارهیب

 ....بشه فدات عمه... دالرام  

 ...دیکش بغلم محکم و کرد باز هم از را دستانش

 نیا محتاج چقدر...نشست یم دلم به روزها نیا چقدر بودم متنفر ازش که یترحم

 ...بودم امن یها آغوش و ها ترحم

 یساز یبرا هم دیشا... شدن آرام و خواست یم ستنیگر ایدن کی ی اندازه به دلم

 ...شد یم  شکنجه نیچن نیا...عقلم ساز مخالف

 ....کرد تلخ کامم به را ایدن بود یزیچ هر

 ارکیچ و یبود کجا دینپرس ازم یکس یدلتنگ ابراز جز به روز چند نیا تو اما

 ...اومد سرت ییبال چه و یکرد

 ورآ ادی را ام یزندگ تلخ یروزها آن خواستند ینم که بودم ممنونشان بابت نیا از

 ...بود افتاده جانم به وحشتش و دلهره که بود یزیچ بابت از میخوشحال دیشا بشوند

 اتشیمحتو از یزیچ که کرم یم نگاه یلمیف به گرفته بغل را میزانوها مبل یرو

 ...دمیفهم ینم

 رپس قبر سر ینظام لباس با را یعل ریام که بود شده دهیکش یروز به ذهنم تمام

 ...دمید بابام کنار اش خاله
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 ...داشت ینم بر سرم از دست هم هنوز روزم اون حال

 ...دالرام  

 ...کردم خارج دستانم حصار از را میزانوها بابا یصدا با

 دبودن یروز از شتریب کنم فکر من بابت از مامان و بابا یها ینگران روزها نیا

 ... بودم شده گرفته گروگان که

 ...نگران و بود نیغمگ بابا یصدا

 ...یآگاه میبر هم با سر هی شو حاضر پاشو دخترم   

 ...داشت برم ترس یا لحظه

 ...یچ یبرا یآگاه ...یآگاه  

 

 ...یبزن امضا رشیز یکن دیتأک و خودت یها گفته دیبا  

 تهگف...بود ناقص که ییها گفته ها گفته کدوم... زدم پوزخند خودم یبرا دلم در

 یوهم ترس دادنشان بروز یبرا هنوز و بودند دفن دلم در شترشانیب که ییها

 ...باشم یعاد امدالر همان گذاشت ینم و بود زده چمبره دورش قیعم

 

 غربت در سال یسالها که یکسان مثل...داشت تازه حس میبرا دنید را ها ابانیخ

 نه داشت لذت یبو و رنگ نه ها حس نیا گردد،اما باز وطنش به و باشد

 مگذر ریمس در تا بودم دوخته رونیب به چشم یناچار سر از و لیم یب یخوشحال

 ...مباش آمد، سرم به که یاتفاقات گر مرور

 رد را شد جادیا درش یلرزش یعل ریام با تصادفم اول روز یآور ادی با که یقلب

 وشخ چه...شود خفه تا دادم فشار توانستم یم تا محکم و گرفتم عقلم محکم مشت

 ساخته استوره خودم یبرا عقل یب و خام چه... کردم زشیآنال خودم یبرا االنهیخ

 نیدتریشد و نیبدتر که یا استوره... شیها تیاذ و آزار و صدرا مقابل در بودم
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 نیچن من با چرا بود سیپل اگر که سوزم یم نیا از...سوزاند را وجودم طیشرا

 ...انداخت راه یا شرمانه یب یباز

 ...دخترم شو ادهیپ  

 و گرفتم دید ینم را ییجا مغزم یها لمیف جز و بود هدف یب که ییجا از را نگاهم

 ...شدم ادهیپ

 ...برداشت گام کنارم داد قرار پشتم را دستش بابا

 ...دواریام و کرد دلگرمم کار نیا با

 اقات...بودم یافسر یها گذشتن احترام و نیزم به ها دنیکوب پا یصدا نیا عاشق

 ...کرد یم نوازش را مشامم مخصوصش عطر یبو و زیتم شهیهم مثل بابا

 ...نشستم سوخته رنگ یا قهوه مبل یرو

 ...رفت نشانه مرا قلب شد زده در به که یا تکه

 را میمانتو و نشستم راست زند یم من قلب یرو محکم یه ظربه یکس انگار

 ...کردم مرتب میزانوها یرو

 ...بود یگرید کس حضور منتظر قلبم یندا چرا دانم ینم

 گاهش جیگ یرو دست و دیکوب نیزم یرو پا محکم و شد اتاق وارد یجوان پسر

 ...زد را حرفش

 ...آوردند فیتشر سرهنگ جناب بانقر   

 ...کند یم صادر را دستورش بابا

 ...اتاقم انیب پرونده با دیبگ بهشون  

 یعل ریام نکنه...رفت یرعلیام یپ و شد منحرف دهنم یکم سرباز خروج با

 ...باشه

 ینم که یدل... دلم و دست کردن مسکوت یبرا شود ینم ساز کار عقلم بینه 

 ...است یزیچ چه یبرا لرزشش و دلشوره نیا دانستم
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 نشد بسته به یپ که است من نفس شدنش، باز با همزمان و شد نواخته در یصدا

 ..برگشت میها هیر در

 یسالم همراه که یاحترام... ستیننگر مرا اصال که گشت ییها چشم خیم نگاهم

 ...شد داده میبابا به خفه و لرزان یها رگه از پر یلب ریز

 و میوگل راه بر باشد کلمه نیتر زیناچ و نیتر ارزش یب لحظه نیا در دیشا بغض

 ...ام سوخته دل

 رزشا یب به بلند یتذکر و زد پس را یگرفتگ نیا سرعت به تنفر و غضب اما

 ...داد خودم شماردن

 یم جور بد که نباش دلت ملتمس لحن گرفتار...مرد نیا مقابل در نباش زیناچ

 ...یسوز

 ...شدم بلند مهیسراس باشم بابا نگاه و اطراف متوجه و بدانم آنکه یب

 .کجا... دخترم شده یچ  

 و دهد سوق من سمت را نگاهش کندیم مجبورش که هست بابا پرسشگر یصدا

 ...شود غضبم پر چشم در چشم

 ...نشوم گرفتار دوباره تا گرفتم را نگاهم عیسر

 ...خونه گردم یم بر  

 ...شد شوکه پرخاشگرم و بلند نسبتا یصدا از بابا

 که فشردم محکم چنان را مشتم و شدم شرمنده ام اراده یب العمل عکس از

 ...رفت فرو دستانم کف میناخونها

 کف سوزش تا دهم یم قدرت انگشتانم به یانقدر اما...کنم یم باز لب زور به

 ..کند کمک لحنم نبودن لرزان به دستم

 ...برم دیبا یول بابا... خوام یم معذرت  

 را نگاهش و گرفت یباز به چانه ریز را محاسنش از مو تار چند انگشت ود با

 ...داد سوق یعل ریام سمت
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 ماریا

 

 نفوذی

 ...ردیبگ نظر ریز را یعل ریام رفتار واکنش خواست یم دیشا

 ...بشه روشن زهایچ از یلیخ دیبا جان دالرام  

 یور را انگشتم و دادم سر یسترکیه ی خنده...بودم کرده پاره افسار و شده یاقی

 ...دمیکوب نهیس

 ... باشم یک من... من  

 ...چرخاندم یعل ریام سمت نهیس یرو از را انگشتم بود بلند یکم میصدا ولوم

 شما به کرده فیتوص خودش یبرا واضح و روشن را زیچ همه که یکس اون  

 یزیچ بودم نایا دست ارزش یب کی دختر کی نکهیا جز من...ده یم شرح هم

 .....دونم ینم

 

 

 

 ...داشت امکان مگر اما... رمیبگ آرام یکم تا برد باال را دستش بابا

 ..نباشد  شما خود انیم شونیا نیهست مطمعن نیا کجا از شما اصال  

 خواند فرا مرا گر مواخذه و تحکم پر بابا یصدا

 ... دالرام  

 و خشم پر یچشمها از ییابا چیه بدون چون بود شده مرگم چه دانم ینم اما

 ...دادم ادامه ام موعظه به همش در یابروها

 ینم فکر اصال شناختم من که یمرد نیا... نیخورد رودست هم شما دیشا اصال  

 ... ستین شکمش تو راست ی روده هی شما نجا به بابا... باشه انسان کنم

 ...شد بلند و دیکوب زیم یرو محکم را دستانش بابا نباریا

 ...دالرام  
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 از اش شده منقبض فک... زد رونیب گردنش یرگ و شد کبود یعل ریام رنگ

 ...بود معلوم اش چانه کنار ی آمده بر یاستخوانها یرو

 ...بود بابا یور چشمش کرد ینم نگاهم عنوان چیه به اما

 ...کرد ترم یجر نکردنش نگاه نیا

 ...گذرم ینم خودم حق از من  

 ...کرد رمیغافلگ نگاهش با یعل ریام بار نیا

 شیآبرو از دیشا... شود زده دینبا که بزنم را یحرف دیترس یا لحظه دیشا

 ... دیترس خودش به نسبت پدرم اعتماد و اعتبار از...دیترس

 در قرمز یرگها اما...دارد همراه یمانیپش و ندامت...تاس حرف از پر نگاهش

 ...کرد خنک را دلم یکم چشمانش یدیسف

 را وجودم تمام که طور همان...بسوزانم را دلش الاقل میها حرف با بودم توانسته

 ...زد آتش

 ...آمدم خودم به نشست میبازو یرو که بابا دست با

 ...دم یم حیتوض برات خودم نیبش... برخورده طرز چه نیا دخترم  

 ...دمیکش پس محکم را میبازو

 رونیب ی روانه را یعل ریام  بلکه ختیبرانگ رو بابا خشم تنها نه پوزخندم

 ...کرد

 رفک نکنه بابا... یکرد باور و نیا یها دروغ نکنه... یحیتوض چه... حیتوض  

 ... ندازه یم دردسر به و خودش دخترت و شما خاطر به نیا یکرد

 

 مبل یرو و شد تا میکرد،زانوها ترک رو اتاق عجله و خشم با که یعل ریام

 ...افتادم
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 لیس قطره قطره...شکست یرعلیام رفتن با میها اشک داشتن نگه بر میسع تمام

 ...کرد غرق را خودم و شد

 ..دیکش آغوش به را سرم یقیعم آه با و نشست کنارم بابا

 فیضع تو... نداشتم یانتظار نیچن دخترم از من... باش آروم... ششیه  

 ...ینبود

 نبودم فیضع...وستیپ ناتمام یهق هق به ام هیگر و گرفت عزا شتریب و شتریب دلم

 ...کرد فمیضع یعل ریام اما

 و ها نیتوه نیا... نداره یگناه یعل ریام... بودم خبر با اناتیجر همه از من   

 اب چارهیب اون...نبود هم یعل ریام قیال...نبود من دختر شأن در تو یها حرف نیا

 من...کنه محافظت خودت از خواست یم تو،فقط مقابل در تشیهو کردن پنهان

 ...دادم تذکر بهش یبار چند

 

 کدام...کرد مراقبت ازم یطور چه... من لوح ساده یبابا چارهیب...من چارهیب

 یدهن بد و ریتحق...بجا شیها زدن کتک!... کرد؟ میبرا یکار چه!... ؟یمراقبت

 را وجودم کشتن اما...بجا کرد یم یباز نقش شانیبرا که ییکسا مقابل شیها

 دفن دستانش با را تیقو و جسور دختر بفهمانم بابام به چگونه...بگذارم دلم یکجا

 ...کرد انتیخ امانتت برا اعتمادت به و کرد

 ...دیکش پشتم گونه نوازش را دستش

 هام چشم مثل... نکن قضاوت را یکس یستین مطمعن که یانیجر از وقت چیه  

 ...سپردم ینم اون دست رو تو بود نیا ریغ اگه...دارم مانیا یعل ریام به

 ...بود آور تشنج میبرا هم نامش یحت...یعل ریام...یعل ریام....گرفت لجم گهید

 ...دمیکش رونیب بغلش از را سرم

 یم جون شده خراب اون تو داشتم من!...بابا؟ اعتماد کدوم!...؟یاعتماد چه  

 و دست ریز بود کینزد... کرد؟ محافظتم یطور چه... کرد؟ کاریچ برام...دادم

 ...رمیبم پاشون



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شد شتریب بدنم لرزش و رفت باال رفته رفته میصدا

 ...داد یدلدار و کرد نظاره فقد نشد یخال اما...شد پر نشیغمگ و پدرانه یها چشم

 از خوب ظاهر به مرد نیا...بابا رمیگ یم آدم نیا از و خودم انتقام خودم من  

 در که ییبالها تمام...دارم ینم بر دست من اما باشه خوادیم یک هر شما نظر

 ازش شخصا خودم من...رمیگ یم ازش رو اومده سرم به شیها چشم مقابل

 ...دارم ینم بر دست...کنم یم تیشکا

 دو حالت با را اتاقش دخترش ی تازه یرو مقابل در بابا زده بهت چشمان یجلو

 ...کردم ترک

 ...دمیدو رونیب یآگاه از دهیکش جلوتر را ام مقنعه

 ار میپا یجلو نکهیا بدون... نداشت شدن آروم قصد... نداشت شدن خنک قصد دلم

 ...داشتم یم بر گام تندتر گرفته را یریمس فقط نمیبب

 ...بود افتاده روش یعل ریام ی هیسا که یمکان و ابانیخ از بشم دور خواستم یم

🔵🔵🔵🔵🔵 

 زدم دمق م،یگلو راه در شده بسته... نیسنگ یبغض با هدف یب یساعت چند دانم یمن

 ...رساندم خانه به را خودم یبست در یتاکس با هشد خسته که کردم فکر و

 ...شده یچ... کو بابات... دالرام  

 ...نبود االن مال شانمیپر روز حال

 ...اومدم خودم من... ادارست  

 باز جواب و سوال هرگونه از را مامان رخوتم یب یپاها و حال یب جواب

 ...داشت

 ...بکنم مامانم ی زده ماتم و هخست نگاه به یتوجه آنکه یب رفتم اتاقم سمت به

 ادمافت تخت یرو صورت با...افتاد نیزم یرو و خورد سر دستم از ام یدست فیک

 ...کردم فرو بالشتم ریز را دستم و



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 مشتم در...شد روان میها اشک...آور درد هم دیشا...ارزش با عیش آن لمس از

 ...کردم حبس نهیس در را نفسم گرفته

 بلق موندن، زنده یبرا وقتا یبعض... یبکش دیبا موندن زنده یبرا وقتا یبعض

 بلق... کشم یم منم پس... یبکش اونو دیبا تو بکشه رو تو درونت عشق نکهیا

 ...بدم جون اش خاطره و ادی با ذره ذره نکهیا

 را یسک ببرم ادی از و بکوبم وارید یرو محکم تا گرفتم باال را مشتم برداشتم زیخ

 ...کرد یازب رانم و روح با که

 ...نشست قلبم یرو برگشت شدن باز قبل مشتم اما

 ...نتوستم... نتونستم

 ...گشودم و گرفتم ام یباران چشمان یجلو را مشتم هیگر با

 ...بود شده کشنده یسم میبرا یعل ریام ییطال فندک

 با اما... اش خواستم یم وانهید من.......دست بهم متفاوت یحس نگاه بار هر با

 ینم را ها دنیکش شیپ پا با و ها زدن پس نیا من... شدم یم متفاوت یآدم دنشید

 ... خواستم

 ...دمش پنهان پتو ریز دهیکش دراز عیسر شد دهیکش نییپا آرام که در ی رهیدستگ

 ...نداشتم خرابم حال نیا یبرا یهیتوج

 هخف و یخاموش هشدار بهم ام یکینزد در مامان حضور و رفت نییپا تختم تشک

 ...داد گرفتن ونخ

 ...نکند نگرانش شتریب ام هیگر یصدا تا دمیگز لب

 و برخاست دوباره حرف یب اما کرد مکث ام شانه یرو یا قهیدق یبرا دستش

 ...کرد ترک اتاق

 مامان نگران چشم در چشم یناباور کمال در و زدم کنار سرم یرو از را پتو

 ...شدم

 ...وردآ لبانم یرو خنده مامان، ساز کار ی حقه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دمیخند هیگر انیم

 ...دیکش آغوش به را سرم و نشست کنارم

 یبچگ از...نشدم نگرانت...گرفتم قلب قوت...مقاوم و یجسور نکهیا از شهیهم  

 مرتبه هزار چند رو خدا داشتنت از بعد یا لحظه اما یکرد تمیاذ ادیز کارهات با

 اشک وقت چیه...دبو آشناها کل زد زبان تیباهوش و یزرنگ... کردم شکر

 ...شکست دلت که یمواقع اال... یختینر

 

 یگبچ مثل نه بار نیا...بود شکسته دلم...وستیپ هق هق به و شد دیتشد ام هیگر

 ...نداشت یمیترم گونه چیه و بود شده ریخاکش و خرد...ها

 

 و داد و کردم دعوا یکل باشه خودم مثل دخترم خواد یم دلم گفت بابات یوقت  

 ممانیا و یشد بزرگتر و بزرگتر اما... ندتیآ از دمیترس یم...انداختم راه دادیب

 ردنتاتک هیگر نیا تیخودار نیا رفتارت نیا...االن یول.  شد شتریب و شتریب بهت

 به یچ شده یچ بگو... سوزونه یم و دلم هات یریگ گوشه نیا... کنه یم تمیاذ

 ...اومده سرت

 ...ندارم گفتن یبرا یزیچ سکوت جز

 ...نشست کنارم سکوت در فقط و نکرد یاصرار بشم فداش

 

 ....یعل ریام

 

 جا یا خانه در و کندم را وجودم از یا تکه انگار کردم ادهیپ را دالرام یوقت

 ...افتادم را به گذاشته

 ....کردم یخال گاز پدال یرو ممکن شکل نیبدتر با شکستم یرو از خشمم تمام



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 و شد تر شل و شل را میپا... دالرام یها حرف از مهکل به کلمه یآور ادی با اما

 ...کشاند یخاک جاده به ابانیخ کنار را نیماش

 ...آمد فرود فرمان یرو مداوم و شد کار به دست قدرتم پر و زده گره یها مشت

 ...چرا... ید ینم فرصت بهم چرا... یکن ینم باورم چرا... یلعنت... یلعنت  

 ام حنجره شدن یخال یجا به اما...شوم آرام که...مشو یخال که زدم داد یطور

 ....گرفت آتش دلم... سوخت

 پا زور به را دالرام توانم ینم گاه چیه من... ندارم یا چاره کردن فراموش جز

 ...بکنم خودم بند

 تمگذاش لبم یرو یگاریس...دهد نیتسک را ام خفه حال یکم آزاد یهوا تا شدم ادهیپ

 ...کرد ام یعصب ام گمشده یادگاری فندک ادآوری اما بردم فرو بمیج در دست و

 ... گذاشتم کجا آمد ینم ادمی چرا

 بودم دهیخر ابانیخ سر ی مغازه از لهعج با روز آن که یرنگ سبز و ساده فندک

 ...زدم آتش را گارمیس آورده رونیب را

 یرو از شده  خم نیماش داخل کرد مجبورم نیماش داخل از همراهم یگوش یصدا

 ...دارم برش ییجلو یصندل

 هول...بود شدن خاموش و روشن حال در که یا صفحه یرو سرهنگ نام دنید

 ...کرد ام زده

 ...کردم راست کمر آمده رونیب عیسر

 یم گاریس به یا یپ در یپ و قیعم یها پک لیموبا روشن ی صفحه یرو چشم

 ...رمیبگ آرام تا زدم

 اوج به را قلبم تپش...گذشت مغزم از یا لحظه یبرا رعد مثل که ییفکرها

 ...رساند

 گفت یم یزیچ یدلتنگ و تیعصبان یرو از دالرام اگر اما... نبودم باف یمنف

 ...رفت یم سرهنگ شیپ ام ساله چند یآبرو... شدم یم بدبخت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دادم نیماش در به هیتک...کرده فوت رونیب حرص پر را نفسم

 ...گرفتم چشمانم یجلو...دستم داخل یگوش لغزش با

 گرفتم گوشم کنار کرده برقرار را اتصال

 ...سرهنگ بله  

 ...ییکجا ریام  

 ...کرد باز عیسر را زبانم قفل شیا عجله پر سوال

 ...نیداشت یامر... چطور... رسم یم اتوبان به دارم  

 ...یباش دادگاه دیبا صبح

 ...دمیکش یا آسوده نفس

 ...گردم یبرم  

 ...ما خونه ایب نرو هتل  

 یم اگر... نشست لبانم یرو سرهنگ یالیخ خوش و خودم شانس به یپوزخند

 ...خواند یم فرا اش خانه به مرا محبت با قدر نیا هم باز دیفهم

 ..دارم کار جا چند سرهنگ ممنون  

 ...کرد قطع را تماس یخداحافظ کی با تنها و نکرد یاصرار

 اعتقاد... شوم نیماش سوار نکهیا بدون زدم پرسه تهران ی ها کوچه پس کوچه در

 کرده دفن را درونم  ی غصه میعظ حجم نیزم یرو کوبشش هر با میپاها...داشتم

 ...کند یم خارج میپا کف از به

 در ناال نسوزانم را دالرام دل و باشم ییکذا اتفاق آن جلودار توانستم یم اگر دیشا

 ...اورمیب دست به را دلش بهتر یگاهیجا

 نیا دلم اما... دمید ینم را دالرام وقت چیه نبود نحس یریگ گروگان نیا اگر دیشا

 یاجوانمردن با خواستهنا که یقلب... قلبش شکستن تا بود خواستار شتریب را دنیند

 ...شکستم



 

 

 نفوذی
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 نفوذی

 ...تمبرداش پرقدرت و بلند ن،یماش سمت را میها گام یآن یفکر با آسمان یروشن با

 خواهم یم اما نباشد شیب یا راهه یب بودم کرده انتخاب من که یراه نیا دیشا

 ... کنم امتحان هزارم بار یبرا را شانسم

 ...داشتم یمبرم ازین سلبا ضیتعو و گرم آب دوش کی یبرا اتاق کی به

 نیا از یخالص یبرا ساده بلکه ستاره، چهار و مجلل و کیش نه یهتل یرو روبه

 ...داشتم نگه ،یخستگ عرق

 ..خواستم یم اتاق کی سالم  

 ..نیخواست یم نفره چند... نیاومد خوش سالم  

 ...نفر کی  

 ...دوخت صورتم به گرفته مقابلش دفتر از نگاه یا لحظه

 ...امهشناسن  

 ...گذاشتم زیم یرو را ام شناسنامه کرده باز را ام یدست ساک پشت پیز

 ...برخاست شیصندل یرو از و برداشت یدیکل

 ...بدم نشون رو اتاقتون نیاریب فیتشر لطفا  

 ...برداشتم قدم آسانسور سمت سرش پشت

 ...دیمون یم روز چند  

 ...فشرد را سوم ی طبقه دکمه و میشد آسانسور داخل

 ...مونم یم بازم دیکش طول کارم اگه... هستم یروز دو  

 ...اومدم زیتبر یبار چند خانواده با منم... میشیم خوشحال  

 باز لب ی حوصله اصال چون... نداشتم یحرف یلبخند یبرا لبانم یانحنا جز

 نداشتم کردن

 ...هاش ییبایز و زیتبر از دیتمج و فیتعر کرد شروع



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 با من اما... داره خود یجا هاش ییزببا... نداره تا هم واقعا شهرتو و هوا و آب  

 دارم یم بر رو خانواده سال هر شدم هواش و آب معتاد زیتبر به اومدن بار کی

 ... زیتبر امیم و

 ...گشود را درش و انداخت دوازده و ستیدو اتاق قفل داخل را دیکل

 ...دیببر لذت رانته شهر از و نیکن استراحت خوب دوارمیام دییبفرما  

 ...گرفتم دستش از را دیکل کرده یتشکر

 ...کردم باز را حمامش در ییجا هر دنید قبل میمستق

 ...بود میبرا نهیگز نیمهمتر حمام

 را همین از یدرماندگ یخستگ نیا با امدین دلم و کرد ام وسوسه شتریب حمام دنید

 ...برگردم گرم آب ارامش

 یها دکمه گذاشته حمام رختکن لیاست شکل  یلیمستط یها لهیم یرو را ساکم

 ...گشودم را راهنمیپ

 ...آمدم رونیب میزانوها در یرخوت احساس با و ستادمیا دوش ریز چقدر دانم ینم

 گاهم یب و گاه یکار یها مسافرت مخصوص که کوچک حمام حوله با را خودم

 ...دمیپوش لباس کرده خشک بود

 داغونم اعصاب آرامش یبرا یطوالن و قیعم خواب کی به وحشتناک ازین

 ...باشم دادگاه یجلو ده ساعت دیبا اما... داشتم

 دیسف یها مالفه با تخت یرو کرده میتنظ مین و نه ساعت یرو را لمیموبا زنگ

 ...دمیکش دراز خورد یم مشام به هنوز اش ندهیشو مواد یبو که

 ...شد متوقف دادگاه یها پله یجلو زندان مخصوص نیماش

 رحضو دادگاهش در بود قرار که شدم یفرد گر نظار دادگاه به ورودم قبل ستادمیا

 ...باشم داشته

 ...شدم یحال کی سرباز چند حضور با دست به دستبند پدرش و صدرا دنید از



 

 

 نفوذی
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 نفوذی

 باور را صدرا دلم ته چون نمیبب تیوضع نیا در را صدرا خواست ینم دلم چرا

 ...داشتم

 

 

 باور را صدرا دلم ته چرا...نمیبب تیوضع نیا در را صدرا خواست ینم دلم چرا

 ...داشتم

 ...یعل ریام  

 ...دمیچرخ سرهنگ یصدا سمت

 ...کردم بلند ادب عرض و دادن دست یبرا را دستم و گذاشتم یاحترام

 ...ریبخ بحص... سالم  

 یم یشرمندگ احساس محبتش پر و دانانه قدر نگاه از...فشرد رامحکم دستم

 امانت با بودم کرده چه من امانتش برابر در داشت ازم یتوقع چه سرهنگ...کردم

 ...زشیعز

 ...یموند کجا و شب... یعل ریام خوبه حالت  

 ...گرفتم هتل  

 ...دیکش هم در ابرو

 نیا اونا دارم خانوادت گردن به ینید من یزیچ هر جز به... نداشتم توقع ازت

 ....کردن خودشون شرمنده و من و روز چند

 ...نشست لبام یرو تشیانسان همه نیا از یتبسم

 ...بود فهیوض... سرهنگ جناب هیحرف چه نیا  

 ...کرد ام مواخذه یشوخ به اما تحکم پر شیصدا

 ...نگو سرهنگ جناب بگم بار چند ریام  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...بود یانژ منبع مرد نیا اصال...شد باز دلم و آمد کش ام خنده

 ...بدم یمختصر حیتوض کی صدرا مورد در دیبا  

 ...حیتوض یبرا شد گوش وجودم همه و دیکش پر میلبها یرو از خنده

 افتاد راه و زد اشاره ها پله سمت دست با

 ...کردم حرکت کنارش

 ....کرد کمکمون یلیخ تیورمأم نیا تو صدرا یبدون دیبا زیچ هر قبل  

 شا کلمه هر دنیشن از که ینبض ـ..دیند سرهنگ را تعجبم از شده گشاد یها چشم

 همه نیا در  من یعنی شد ینم باورم...دیند سرهنگ را شد زده میها قهیشق یرو

 ...نشناختم را صدرا مدت

 ور پدرش تا زد شیآت و آب به رو خودش یلیخ صدرا دالرام یریگ گروگان بعد

 هک شد قرص دلم یصدراکم از تو شناخت و ها گفته با... کنه مبادله من دختر با

 و ها گفته با... شده فیکث کار و باند نیا متحمل یکس دیتهد و زور به صدرا

 کاسه مین ریز یا کاسه میشد مطمعن گذاشت ارمونیاخت در پدرش که یشواهد

 زود...یآگاه اوردن یوقت... دادم رو اش انهیمخف یریدستگ دستور شبانه ست

 رو تو میزد حرف باهاش یطور هر... تو اال کرد فیتعر و زیچ همه اومد مغور

 اج اش گفته هر در رو تو فقط... نگهبانان یاصل باند گروهشون تمام...نداد لو

 ...نداختیم

 

... شد ینم باورم... ستادمیا منم و کرد توقف سرهنگ که دمیرس پله نیآخر به

 ...بود باور ابلق ریغ اصال

 گوش یجنجال گونه هر یبرا یمرد و زن رقم همه بلند یصدا و بود شلوغ دادگاه

 کرده جادیا مغزم در یجنجال ها حرف نیا و ها گفته نیا اما...آزرد یم را میها

 ...داد یم جوالن سرم در بلند ناقوس کی مثل را صداها نیا که بود

 ...کشاند وارید کنج مرا گذاشت میبازو یرو دست سرهنگ



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 لک دونستم یم...نداشتم شک یکرد یم باز جا یکس هر دل تو...تو نکهیا از من  

 ...فرستادم نشونیب رو تو نیهم یبرا کنهیم اعتماد بهت و شهیم فتتیش باند

 ...زد زهر از پر یشخندین خودم حال به دلم

 توانستم ینم گاه چیه... سرهنگ خودت دختر اال کردم یم باز جا هم همه دل تو

 ... باشم قلبش تو یا ذره بود ممکن ریغ...بدم جا دلش تو و خودم

 ...سپردم گوش سرهنگ به کرده مکول بعد به را خودم دل یسودا

 نیکمتر با خودش و پدرش شدن تبرعه یازا در دادم یهمکار شنهادیپ بهش  

 مهه به تا کرد کمکمون یلیخ یلیخ صدرا... کرد قبول زود یلیخ... مجازات

 اب رقمه چیه که یکرد کاریچ باهاش دونم ینم... تو جز صدرا فکر در...میبرس

 ات را کامران...کرد کمکمون یلیخ... نبرد یاسم تو از یسوال گونه هر چاندنیپ

 کی االن اما... شد ریدستگ بالخره تا رفت پاش به پا و نکرد رها مرز لب

 ...میرانیح همه که کرده یدرخواست

 

 ...کرد احضار را ما یسرباز گشوده یقاض اتاق در

 ...فرمودند احضار رو شما یقاض یآقا قربان  

 ...شد یقاض اتاق وارد جلوتر داده سرباز به را باش آزاد دستور سرهنگ

 یرو یدست حد از شیب یکنجکاو یرو از ماند تمام مهین سرهنگ حرف نکهیا از

 ...باشم یا اضافه سوال و حرف مانع تا دمیکش صورتم

 ...دز یلبخند و شد زیخ مین شیجا در احترام یبرا سرهنگ دنید با پرونده یقاض

 ...ینباش خسته سرهنگ سالم  

 ...گذاشت اش نهیس یرو دست سرهنگ

 ...یبش نشسته باز خواد ینم دلت هنوز... مرد ریپ سالم کیعل  

 ...داد سر یا خنده سرهنگ قیرف و دوست یمراد یقاض



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...ادمند شکستت هنوز سرمد  

 زد اشاره منم به دست با نشستن یبرا رفت یم مبل سمت که طور همان سرهنگ

 .. نمیبنش کنارش

 ...کردم یمیمال یدینباش خسته و سالم ادب، عرض یبرا منم

 نیسنگ ی پرونده نیا اتمام خاطر به هم رمیبگ یمهمون کی دارم میتصم یمراد  

 ...ندمیآ داماد یمعرف هم

 یابر قلبم پمپاژ باشم من که یمخاطب و نشست میزانو یرو که سرهنگ دست با

 ...شد قطع جا در هوا

 ...کرد گفتن کیتبر به شروع و شد تر قیعم لبخندش یمراد جناب

 نکرده رو جاش نیا فکر اصال... شدم چارهیب... داماد کدوم بود شده سرم به خاک

 ...بود یفرار ازش عروس که یداماد... بودم

 دست بکشاند مردن مرز لب تا مرا داشت میمیتص که یثبح به یمراد جناب

 ...دیکش

 ...مطلب سراصل میبر سرمد  

 و دیکش محاسنش به برداشته را بود داده قرار میزانو یرو که یدست سرهنگ

 جناب یها حرف به داد قرار مبل دسته یرو گاه هیتک را راستش دست آرنج

 ...سپرد گوش دقت با و قیعم یمراد

 

 

 نیا چرا... کنه یم ییتقاضا چه نایا فهمم ینم من... سرش به زده واقعا پسر نیا  

 ...کنه یم یپافشار مجازاتش شدن صادر در همه

 ...شد خم یمراد جناب سمت و گرفت مبل از را اش هیتک سرهنگ

 یآزاد زودتر چه هر حکم و قرارمون و قول از حرف رشدیدستگ هک یروز  

 ... خواست یم ازم رو پدرش و خودش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اش یصندل یرو از و بست را بود باز شیرو روبه که یا پرونده یمراد جناب

 ...انداخت اش یمچ ساعت به نگاه...برخاست

 اون به ور نیا از زد حرف پدرش با که یروز از... شه یم شروع دادگاه االن  

 ...یشنو یم خودت رو هاش گفته االن...روشده

 ار فرممیونی رنگ یشمی شلوار دست با و برخاستم منم سرهنگ شدن بلند با

 ...برداشتم قدم شان سرش پشت زده بغل ریز را کاله کرده صاف

 یم ام یعصب بود مجهول میبرا نقاط از یبعض شیب کم که یدادگاه در حضور

 ...کرد

 من یبرا صدرا و صدرا یبرا من بودن ناشناخته یبرا سرهنگ لیدال دیشا

 یضرور را سرهنگ خود حیتوض با بنده شخص شدن قانع اما باشد بوده یالزام

 ...دانستم یم

 ...همهمه حال در انیمتقاض و بود شلوغ دادگاه

 خواستار هم مردم بلکه دولت تنها نه شد یم گرفته باند نیا یبرا که یحکم

 ...بودند اتمجاز نیشتریب

 یریدستگ تالش در جان و دل با که ییروین ی هیبق و سردار سمت فیرد نیاول

 ...میرفت بودند گذشته شونیزندگ از و بودند کرده کوشش باند نیا

  هااحترام مافوق ی هیبق و سردار به

 ...دادم دست یمیصم یلیخ لیکم با گذاشته

 ...یبرس قطار به یتونست... مرد یطور چه  

 ..یگرفت کم دست و نم  

 ...زد قیعم یلبخند خوشحال

 ..سرگرد جناب رمیبگ کم دست رو شما که باشم یک من... اصال نه  

 ...دادم تکان نیطرف به یسر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شه یم شروع االن دادگاه نیبش ایب  

 ...مینشست هم کنارم

 ..شد لیمتما طرفم به یکم گذاشته دهانش یرو دست لیکم

 ...تهران امیم و رمیگ یم یانتقال یزود به منم  

 ...دادم نشان قیعم یلبخند با میخوشحال ابراز

 و مطلق سکوت زیم یرو بر یچوب رنگ یا قهوه ی لهیوس آن دنیکوب با یقاض

 ...نمود اعالم را دادگاه در نظم

 ...شد وارد یسرباز با دست به دستبند صدرا و شد باز در

 را دلم سامانش نابه تیوضع... دانزن لباس در اش دهیپر رنگ و دهیشول یموها

 با که است دل نیا اما...مجازات حقش و بود کار خالف نکهیا با...آورد درد به

 چنان اگر بود ها نیبهتر قیال صدرا دیشا...سوزد یم حالش به یزبان یب زبان

 ...شد ینم مادرش یزن

 ینم هدید حرکاتش در یالعمل عکس چیه...نشست نیمتهم گاهیجا در ریز به سر

 نام که یزن آن مختص فقط ها یشرمندگ نیا دیشا... یشرمندگ و یچارگیب جز شد

 سرگذشتت، یوقت کرد شود یم چه اما باشد دیکش یم دنبال به را بودن مادر

 به ار نسبت اصل و تیزندگ و خورد یم رقم ییانسانها نیچن با نامت و سرنوشت

 ...کشاند یم ینابود

 ...ستادیا محاکمه گاهیجا در شده خم یکمر با یسرباز کنار صدرا پدر

 ...کرد اعالم را داداگاه شروع کامل سکوت یاعالم و زیم یرو دنیکوب با یقاض

 زبان بر یزیچ قتیحق جز یخور یم قسم... نامور دیحم فرزند...نامور احمد  

 ...یاورین

 ...گذاشت شد گرفته شیرو روبه که قرآن مقدس کتاب یرو دست صدرا پدر

 ...آورم ینم زبان بر یزیچ قتیحق جز خورد قسم یا دورگه و زده غم یداص با

 ...کرد مطرح را سوالش یقاض



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...یشد آشنا  فرداد وریز با یطور چه و کجا نامور احمد

 ...گشود ینکردن باور اعترافات به لب یمکث با

🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 ...گشود ینکردن باور اعترافات به لب یمکث با

 ...مانیزا زنان یخصوص مارستانیب در شیپ سال هشت و ستیب درست  

 ...دیکش یقیعم آه و کرد یمکث

 ام یخوشحال...داد بهم دوقلو فرزند دو...مشترک یزندگ سال سه دو بعد خدا  

 سرم رو ایدن... دیکش پر دستم از زنم ها چهب اومدن ایدن به با اوردین دوام ادیز

 رو یکس منم...ببرم و بردارم رو ها بچه خواست یم ازم هم مارستانیب...شد آوار

... ودب بخش پرستار وریز...ادیب بر خواره ریش ی بچه دو دست از بتونه نداشتم

 مچیپ پا یساعت ام مشاجره حال در مارستانیب مسئول با که دید یم و من بار هر

 ...شد یم

 ... ببر و ریبگ پرستار هات بچه یبرا گفت یم

 

 ...داد هشدار اقتدار پر یلحن با یقاض

 ...نشه گرفته دادگاه وقت تا دیکن انیب رو موضوع اصل و دینر هیحاش به  

 در سرش زده تا زیم یرو آرنج از را دست هردو...رفت صدرا یسو نگاهم

 من متوجه اصال که بود زده غم و داغون یطور...بود گرفته دستانش احاطه

 ...نشد

 صدرا سال همه نیا و نبود صدرا یواقع مادر وریز یعنی... بودم زده شوک منم

 ...بود شده بغرنج طیشرا نیا و یزندگ نیا دچار دهینفهم و ندانسته

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دوختم دهانش به چشم دوباره صدرا پدر یصدا با

 رو ها بچه...گفت یم رو خودش یخصوص پرستار یبرا شنهادشیپ وریز  

 میزنگ شد باز ام خونه به که پاش...وریز کمک به اونم خونه بردم و برداشتم

 یم حسابش به ها بچه از یدار نگه برابر در رو ماهش هر حقوق...شد رانتریو

 رییتغ خونم تو رفتارش کم کم وریز... نبود خوب میمال وضع... ختمیر

 ...حرکاتش و دنیپوش لباس طرز...کرد

 

 ...شد بلند یقاض یعصب یصدا صدرا طرف از زیم یرو یمشت دنیکوب با

 ...ساکت... خبره چه   

 ... داد دوباره یهشدار صدرا پدر به یعصب حال همان با

 ...یکرد یهمکار وریز با چرا و یچطور  

 

 سر پدر رخ مین به اندامش در مشهود لرز و خشم از شده کبود یصورت با صدرا

 صدرا داشتن نگه آرام در یسع گوشش ریز لشیوک بود دوخته چشم رشیز به

 ...بود

 ...کردم پدرش  یها حرف معطوف را حواسم

 

 تشرک کی تو کنم کار پدرش یبرا برم داد شنهادیپ و نخواست حقوق ازم گهید  

 ...آوردم ینم در سر ازش یزیچ چیه که یبزرگ

 رو خودش و دیرقص تمگف من که یساز هر به سال ده... شدم عاشقش کرد یکار

 ... کرد بزرگش و کرد خشک و تر خودش ی بچه مثل رو هام بچه داد جا دلم تو

 ..زد داد بلند یخند شین... کند یدار خود نتوانست هم باز صدرا

... کو خواهرم پس... میشد بزرگ یطور چه یدید اصال.... خودش ی بچه  

 ...کجاست



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...انداخت رونیب را صدرا زیم یرو دنیکوب بار چند با یقاض

 ...رونیب دشیببر... رونیب  

 

 ...دیلرز شیها شانه و پوشاند را صورتش دستانش با صدرا پدر

 ...شد صادر دادگاه ادامه دستور

 یا خفه و دورگه یصدا با و دیکش آلودش اشک صورت یرو یدست صدرا پدر

 ...داد ادامه

 نیا به یکار مثال یها سفر هب من که بودند پدرش و وریز بار نیا سال ده بعد  

 ...فرستادند یم ها کشور و ها شهر طرف

 ذاشت ینم وریز اما... دمیفهم ینم یزیچ که بود شده خوب یقدر به میمال وضع

 ...ست خاطره از پر برام و دارم دوست رو یمیقد خونه نیا گفت یم بخرم خونه

 یخار و خط خوش یمار...بود یچ من یمیقد خونه اون از تشین دمیفهم بعدها

 ...مانده ندانسته و مجهول برام کارهاش یلیخ هم االن که بود

 ...دیکوب زیم یرو بر آرام یقاض

 یم کاریچ و بود یچ یبرا یرفت یم که یکار یها مسافرت... نرو طفره  

 ...یکرد

 هم یشهاب نبودم تنها من میرفت یم رانیا از خارج و رانیا در یشهر هر به  

 دهش قانع فقط... میگرد یم بر و میریم یچ یبرا دونستم ینم... ودب کنارم شهیهم

 جهان از یا نقطه هر در محروم مناطق یبرا که هست یریخ آدم وریز پدر بودم

 ...ابی کم یداروها انواع چه و یبهداشت و ندهیشو مواد چه کنه یم کمک

 یم یخستگ احساس بار هر کرد ریدرگ رو خودم ابی کم یداروها نیا کم کم

 یم سرحال و شد یم کوک فمیک ها ساعت و داد یم خوردم به یکی وریز کردم

 ...کنم رهاش تونم ینم و...شدم معتاد ترامادول به میدیفهم کم کم... شدم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...بود شده رید که اومدم خودم به یروز

 کردمیم حمل من بودندو مخدر مواد داروها اون و ها نهیشو مواد اون دمیفهم یوقت

 سعک تمام با پدرش و وریز... دمیم لوتون گفتم و آخر میس به زدم... شدم وانهید

 رو که بودم من ها عکس تمام تو...کردند دمیتهد داشتند من از که ییامضاها و ها

 اتیمحتو که ییها جعبه عکس...دادم لیتحو جنس داده امضا هیبق یرو در

 سامسونت فیک داده یمشتر لیتحو من و بود من عکس دمیفهم ها بعد را داخلشان

 ...گرفتم یم را

 ...بودند یهاچ جعبه داخل  

 ...داد یمکث با را یقاض سوال

 یم بودند انداخته راه که یگاه کشتار با پدرش و وریز که ییقلبها و هیکل  

 ازب لب از لب اگه کردن دمیتهد...بودم فروشش حمل مسئول دهینفهم من...فروختند

 و کنم یهمکار شدم مجبور...کشنیم رو  هام بچه یعنی میزندگ ییدارا دو هر کنم

 ...وروبشناسمیز یواقع یرو

 وریز یپنهان یقرارها و یباز عشق پاتوق زدیم خوب ازخاطرات دم که یا خونه

 وریز...نبره داخلش یکارها به یبوئ یکس اش ینینش ریفق و یسادگ از تا بود شده

 ..بود وونیح کی

 ... یکرد دفنش یپنهان و ینداد خبر و دخترت مرگ چرا  

 ...دیچک چشمش ی ازگوشه یاشک و...دیکش قیعم یآه صدرا پدر

 ... کنه دفن خودش دختر تونه یم یآدم کدوم  

 ...کرد باز لب زور به و دیلرز شیها شانه

 یم هیگر خون داره که ورهیز فقط ستین ها بچه از یخبر دمید خونه برگشتم  

 ...کردم ینم باورش دمید یم چشم با اگر که یتهمت زد تهمت صدرا به اول...کنه

 نصف...بودم داغون جهت هر از... گرفتم لگد و مشت ریز خورد یم تا و وریز

 به و بودم زده وریز به که یبرابر ده و خونه تو ختنیر آدماش و باباش  شب



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اومدم هوش به یوقت... بودم هوش یب جا هر از خبر یب ماه کی...زدند خودم

 ...شدم دچار یسوز خانمان بتیمس چه دمید

 ....دخترم به و شده خونه وارد یمرد نبوده خونه یوقت کرد قانعم وریز

 ...بده ادامه زاره ینم رتیغ و شرم و بغض رسهیم که حرفش ینجایا به

 ...دیبد ادامه  

 ...شکست را سکوتش یقاض اقتدار پر دستور

 اتاق کف جان یب ام گوشه جگر دخترم که شهیم خونه وارد یوقت گفت وریز  

 ...بود نشسته جانش یب خواهر سر یباال دست به چاقو صدرا و بود افتاده

 صدرا نکهیا یبرا هم وریز و زنه یم پشت از و مرد اون صدرا کرد فیتعر

 دوبار... کنه یم یکساز پا رو جا همه شبانه نداره رو زندان لتحم و کهیکوچ

 ...کرد یدگیرس بهم وریز پدر یخصوص دکتر خونه ی گوشه که کردم سکته

 ...ندارم هم صدرا از یخبر که ماهه چند دمید اومدم خودم به یوقت

 یازب شب مهیخ عروسک کی مثل وریز نداشتم رفتارم یرو یتمرکز و فکر چیه

 تونستم زور به بار چند. بود یبستر مارستانیت تو صدرا... گردوند یم و من

 ...نمشیبب

 مه رو صدرا شد خارج کشور از وریز یجعل ی افهیق کی و یجعل ی شناسنامه با

 ... برد خودش با

 اداشتی را نامور وریز نام دنیم  مارستانیب در یگانیبا مسئول به که یپول با

 ...زارن یم رقب اون داخل من دختر جسد کرده

 

 ...ینداد خبر چرا یدیفهم یوقت  

 

 ...گرفت دستانش نیب را سرش نباریا صدار پدر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 لمیوتح و جنازش داشتم یم بر قدم از قدم اگر بود گروگان دستشون پسرم صدرا  

 ...بخورم یتکون تونستم ینم گرفتم ینم رو صدرا دست تا... دادن یم

 صدرا به و خودم و شد باز بالم و دست مرد فیکث خوک اون وریز پدر یوقت

 ...وریز مخصوص گاردیباد چند با اما بود برگشته صدرا...رسوندم

 یحت و زد پسم صدرا بود داده صدرا خورد به که ییها حرف با وریز اما

 تا.. .کردم قانع رو صدرا دوباره تا  دمیکش یدر به در سال چند... نتمیبب نخواست

 وریز....کنم گرفتارشون صدرا کمک وبه بودم ردهک جمع که یمدارک با خواستم

 ...کرد گرفتار و خودم

 کرد اعالم تنفس ساعت مین زیم یرو مخصوصش چکش دنیکوب با یمراد قاض

 ...شد بلند و

 ...رفتم یقاض کنار سرهنگ سر پشت

 آدم نیا معتقدن هم پرس باز و دادستان... یدیشن رو اظهاراتش تمام سرهنگ  

 دیتهد و اجبار یرو از فقط نکرده عمد از رو یکار و بوده اریع تمام خنگ کی

 در براش مجازات نیکمتر میدار اریاخت در که هم یشواهد و ها گفته با... بوده

 ...شهیم گرفته نظر

 سرهنگ سر پشت گهید و شد شل میپاها رو راه داخل زده چمپاته صدرا دنید با

 ...شد دهیکش صدرا سمت به رمیمس نرفت

 حتراما و برخواست عیسر بود قفل صدرا دست به دستش دستبند با که ینگهبان

 ...شد ستادنیا به مجبور صدرا دست شدن دهیکش با گذاشت

 ...بود رو راه یها کیسرام زوم نگاهش اما

 ...شدم کینزد صدرا به هم یقدم گفته سرباز به باش آزاد سر با

 ...کرد یم ریس یگرید یایدن تو و نداشت کردن نگاه قصد انگار

 ...شد اکو مغزم در من با آخرشو روز یخداحافظ موقع شیها حرف



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 هگید و  کردم خم سر من...نکنه ریگ قلدرها ساتور ریز گردنت تا نکن خم سر  

 جان دبلن یسر با دنیبر هم و نفست اگر... شم رها اش برنده غیت ریز از تونم ینم

 خاطرات به گذرت یروزگار یروز اگه... بجنگ هات داشته یبرا برو... بده

... نکن یاداوری رو هام یبد وقت چیه... کن ادی هام یخوب از افتاد مونییدوتا

 و کن یزندگ منم یجا به برو... کرد بدم میها کردن کج گردن و اجبارها چون

 ...کن یعاشق

 نگاهم خواستم یم دیشا...راندم زبانم بر را شیحرفها از کلمه دو چرا دانم ینم

 ...سوخت حالش به دلم هم دیشا بشناسد مرا بهتر و کند

 ...بده جان بلند یسر با دنیبر هم رو نفست اگه  

 

 داخل تا میها کفش نوک از آرام آرام یطوالن یمکث با اما خورد یدیشد تکان

 ...کشاند باال را نگاهش چشمانم

 جزء به جز کردن رصد حال در که نیا با... داشت شک شیها گوش به انگار

 ... داشت شک اش یداریب و خواب به هم باز اما بود نگاهم و ورتمص

 ای یدلسوز ای تأسف یرو از دیشا یلبخند اش شده گشاد چشمان و باز دهان

 ... آورد لبانم به یخوشحال

 یب یبرا یدلسوز...بود شده دچارش ناخواسته که ییها اجبار و حال یبرا تأسف

 گناه یب و صادق و سیپل با دنشکر یهمکار یبرا یخوشحال... اش یگناه

 ...بودنش

 ...ریام  

 ...دیکش طول یقرن دیشا شود یجار زبانش بر اسمم تا

 و برگشت شده مانیپش راه مهین اما شدن خوشحال یبرا...رفت یلبخند یبرا لبش

 ...شد فشرده هم یرو

 ....نبود خودش دست ها ریتقد نیا اما...  بود درک قابل افسوسش و خجالت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...رفتیپذ یم جان دل با دیبا و نبود خودش دست ها ریتقد نیا اما 

 ...دنیپرس نه افتمی گفتن یبرا یچز نه...زدم یحرف زدنه یحرف نه

 ...گرفتم اصدر ی زده ماتم چشمان از را نگاهم یزن ونیش یصدا با

... ارد یباال سرشدبره دیبا... بشه قصاص دیبا مرد نیا... نیبرس دادم به... یوا  

 دختر خون از من

 ...گذرم ینم م

 

 چند که زن آن به کردن نگاه از مراه کرده اعالم را دادگاه شروع یسرباز

 مقد یفریک کی ی شعبه سمت به و گرفتم داشتند، کردنش آرام در ینفرسع

 ...برداشتم

 رد یسع افتاده هم جان به همه... بود شده یتحمل قابل ریغ و بلبشو پر یایدن چه

 ...داشتند گریهمد کردن عام و قتل

 اول یقاض دستور با کند بلند سر نکهیا بدون...ستادیا محاکمه گاهیجا در صدرا

 ...کرد فیتعر به شروع و اوردین زبان بر یزیچ قتیحق جز خورد قسم

 ار راستم و چپ دست یوقت اما... شناختم مادرم و وریز کردم باز چشم یاز،وقت  

 مکرد فکر شهیهم رفتارش و کارها دنید با... کردم شک بودنش مادر به شناختم

 ...باشد من یواقع مادر است ممکن ریغ زن نیا

 ...بابام یوقت

 اریاخت سکوت یکم کرد مجبورش صدرا زبان بر بابا ی شده رانده ی کلمه

 ...  یا قهیدق کی ای یا هیثان چند یمکث دیشا...کند

 خاله به رو صبا و فرستاد یم کوچه تو فوتبال یباز یپ و من نبود خونه  

 ترس از اما... شنیم خونمون وارد بهیغر یمردها بودم دهید یبار چند... یباز

 ...نداشتم کردن باز لب جرأت کردناش یزندان و وریز



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اون... نزارم تنهاش وریز با ادیز و کنم مراقبت صبا از کردم یم و میسع تمام

 ...بودم زاریب و دمیترس یم ازش چرا دونم ینم موقع

 شهیهم وریز یآنچنان یها دیخر با کرد ینم گوش حرفهام به وقت چیه صبا اما

 ...موند وریز شیپ

 ودب ییدعوا و جنگ گشت یم بر هم وقت هر میدید ینم بار دو یکی یسال و بابام

 ...میکرد یم هیگر کوچه تو و کردند یم رونیب رو ما که

 مدید کالش مرد کی اون و وریز دست تو رو صبا و برگشتم مدرسه از که یروز

 سمت و گرفت و چشمام یجلو خون صبا یها هیگر و غیج با... کردم هنگ یکم

 حمله مرد اون به پشت از برداشتم که یزیت یچاقو با دمیدو آشپزخانه

 ...دیکش ینم نفس گهید دادم نجات پاش و دست ریز از رو اصب یوقت...کردم

 ...کند سکوت شد باعث اش هق هق

 ...داد زدن حرف ادامه دستور یقاض

 موقع اون خوندند یم روضه داشتند سرم باال وریز و عفت اومدم خودم به یوقت  

 من که گهید وانیح کی با یبغل اتاق در و بود ما ی خونه هم عفت دمیفهم

 کی بود کرده درست لجنزار کی وریز رو ما ی خونه... بودم نشده هشونمتوج

 ...خانه فاحشه

 یطرف از چشمام مقابل در یحیفج طرز با صبا مردن شوک طرف کی از

 از ساله زدهیس ی بچه هر که یدار ی چوبه از عفت و وریز ترساندن

 ...داره وحشت هم دنونامشیشن

 ...ینگفت بابات به چرا  

 ...داد پاسخ من به غم پر ینگاه با را یقاض سوال صدرا

 چند عدب کرد یبستر و مارستانیت برد و من وریز... بگم که دمیند ییبابا ماه چند  

 ...نکنم باز لب از لب کرد یم دمیتهد و بود کنارم وریز دمید و بابام یوقت ماه

 مه یپدر که کنم ینم یزندگ رانیا اصال من ساله چند دمید شد بهتر حالم یوقت

 ...نمیبب



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...یداشت خبر وریز یها خالف و ها کار از  

 ... دونستم یم بودنش کاره بد فقط رو خالفش و کارها  

 ...هیک دختر یداشت خبر... یشد آشنا نفس با یطور چه  

 ...زد شیموها به یچنگ صدرا

 هک یخدمتکار دختر دونستم یم فقط... شناختمش ینم هیک دختر دونستم ینم  

 از که یمتفاوت اخالق و ریز به سر و ایح و حجب از... کنه یم کار وریز ونهخ

 ...شدم عاشقش...داشت وریز ی خونه داخل اشخاص تمام

 ...دمیفهم من نه زد یحرف خودش نه گاه چیه

 

 ...یبود دهید بار چند رو کامران به معروف آزاد  

 بود شده برام کامران. ..یریگ یم انس همه با یباش کس یب و تنها ایدن ور اون

 باهام فقط... کنه رو رو شیواقع تیشخص نکهیا بدون... همدم هی...دوست کی

 ...داشت برخاست و نشست

 کل...دونستم یم نامرد و یعوض آدم کی رو بابام برگشتم کامران با که یروز

 که هگرفت اوج یقدر به نفس به عشقم دید یوقت بود داده شو و شست وریز و مغزم

 رانیا وارد که رو یا محموله و برم کرد مأمور منو بجنگم همه با براش رمحاض

 به یجعل شناسنامه با...آزاد اش زاده برادر همراه اونم...رمیبگ لیتحو رو شهیم

... هیا درنده و فیکث وانیح چه وریز دمیفهم که بود موقع اون...کامران نام

 جدول به یعمد خودم که یصادفت کی با اما... کردم یهمراه و کامران بالاجبار

 و لمیف هر با... دینکش دست وریز اما... رفت کامران و نرفتم قرار سر زدم

 و دار و یشهاب یپا کم کم... کنم عمل هاش گفته به کرد یم دمیتهد نفس یصدا

 با و کرد هیگر خون بابام... شد باز بود دهیخر برام و وریز که یا خونه به دستش

 ی شهنق ها نقشه تمام و ستین مقصر کرد قانع منو شمیپ اومدنش بار چند و نیچند

 ....ورهیز



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 رفتنش لو اصل در...شد گرفتار بزنم پس و وریز و رمیبگ انس بابام با خواستم تا

 روگروگام سرهنگ دختر خوند گوشم ریز بارها و بارها کامران... بود وریز کار

 ...بابام یازا در رمیبگ

 ... بود بابام بود مونده برام که یکس تنها چون شدم قانع

 

 با رانیا در التشیتشک کل ینابود یبرا ورهیز ی نقشه جزء نمیا دمیفهم یوقت

 ....کردم یهمکار سیپل

 ...کرد اعالم یقاض رو سوال نیآخر

 ریت با خودت رو یبود عاشقش و یکرد یکار همه براش که یدختر چرا  

 ...یزد

 

 یبرا چرا بود زده و نفس صدرا... زد یم زنگ داشت میها گوش.... شد یچ

 ...یچ

 ...شدم زنده و مردم بار هزار کند باز لب صدرا تا

 ...کرد یم هیگر زار زار چشمانش یجا به درونش انگار زد حرف یطور

 میس هب واقعا چون... بکشم و کامران خواستم گرفتم تحول و سنف یوقت..مرز لب  

 و چشمام یجلو خون زد که یحرف با شد راهم سد نفس اما... بودم زده آخر

 ...گرفت

 

 امردن گفت یچ نفس مگه بزنم داد و شم بلند خواست یم دلم سکوتش هیثان چند با

 هایس خاک به تیعاشق و عشق با من و یگذشت نتیآتش عشق از که گفت یچ

 دالرام با فیکث کار اون به مجبور و من نفس به عشقت از تو ـ...ینشوند

 شهیر باره کی به یخواست که بود زده جلو عشقت از یحرف چه حاال... یکرد

 ...شه نابود دالرام شم نابود من یخواست یم فقط...  یکن کنش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 اونا نقشه با...بودم خورده یباز مدت همه نیا تو من... بود کامران خواهر نفس  

 فیکث خون نبودم حاضر گهید...کنه خودش عاشق منو تا شده کینزد بهم نفس

 و خودم شدم ینم گرفتار اگه...بودم متنفر خودمم از کنم تحمل و آدماش و وریز

 ...کردم یم خالص هم

 

 مبود یسرگرد چه من داشتم شک هم بودنم سرگرد به میها گوش به تنها نه گهید

 یم یطور چه ها ابهام همه نیا با من... دمیشن یم االن را زیچ مهه نیا که

 ...برسونم انیپا به و اتیعمل خواستم

 ...نشست دستم یرو یدست

 ...بشنوم بهتر را سرهنگ وار زمزمه یصدا تا چرخاندم را سرم

 یم رو ها زیچ یلیخ دینبا...دخترم مراقبت با ها آدم اون انیم... نکن فکر ادیز  

 ...بود یکاف یبود نشونیب که نیهم... یدونست

 

 کی ماه شش به صدرا و شد صادر ییقضا قانون ماده کی تبصره با آخر حکم

 جرم به پدرش.... یالکل مشروبات حمل علت به شالق ضربه هشتاد و زندان روز

 ندانسته چون شد محکوم زندان سال پنج به انسان یاعضا حمل و مخدر مواد حمل

 برو یب صدرا پدر وگرنه...شد صادر حکم نیا مجازات در فیتخف به و بود

 ....بود شاخش رو ابد حبس برگرد

 

 به نهار کرد اصرار قدر چه هر سرهنگ... راندم زندان سمت دادگاه از میمستق

 ...نکردم قبول بروم شان خانه

 هم خواستم یم زمان... شوم رو در رو دالرام با یزود نیا به خواست ینم دلم

 ...داد یم رییتغ را زیچ همه زمان گذر دیشا... دالرام هم دمخو یبرا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اونم...صدرا با دارمید...گرفتم ضرب زیم یرو انگشتانم با نشسته یصندل یرو

 ...بود گنگ هم خودم یبرا...ساعت کی دیشا... کم فاصله نیا در

 حکمش شدن صادر در یپافشار یبرا را کارش یچرا خواست یم دلم اما

 ...بدانم

 ... شد وارد در از نگهبان همراه افکنده یسر با راصد

 کنم دارید یعاد آدم کی دوست کی وند شهر کی عنوان به را صدرا خواستم یم

 ...سیپل و متهم نه

 ...شدم بلند

 ...یاومد یچ یبرا  

 ...داشتم را انتظارش چون نشدم ریغافلگ سوالش از

 ...رفت ادمی نمآمد علت و دیکش پر ذهنم تو یها سوال هاش حرف با

 چه تا یدورنگ... نباشم صدرا کنم یم فکر... ندارم نانیاطم خودمم به گهید  

 هک یباش یهمون تو فقط بودم دواریام...شد گهید آدم کردم اعتماد یکس هر به...حد

 ...بودم کرده باورت

 

 شین یبرا آمد بال که سرش..کرد ادا یشخندین با ریز به سر را شیها حرف تمام

 ...داد لو را درونش آتش اش گرفته خون رنگ چشمان...هیاکن و

 

 ....نمتینب وقت چیه گهید دوارمیام  

 

 مردمک داخل یدیام نا از یکور گره خورد گره نگاهم در نگاهش یا قهیدق یبرا

 خوب را صدرا... شد ریسراز دلم به تیانسان یرو از قیعم یترس لرزانش

 ...بود وجودش تو یتیانسان و رحم دل نداشت یفیکث ذات...بودم شناخته



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 هوا رو ستادیا راه مهین اما کردنش متوقف یبرا رفت باال دستم کرد گرد عقب

 ...دیگنج ینم عقلم در اش یدیام نا همه نیا... گشت ها چرا دنبال و ماند معلق

 

 را هتل راه میمستق و شدم خارج زندان یآهن بزرگ در از خراب یحال با رمق یب

 ...فتمگر شیپ در

 ...داشتم ازین استراحت به یروز چند

 

 ...دالرام  

 ...بود شده محشر لخت یها شانه سر با ییآلبالو بلند یماکس اون با

 

 ...زدم شیصدا دوباره و رفتم تر جلو یقدم دینشن را میصدا

 ...دالرامم  

 ...دیشن ینم را میصدا که بود گرفته را حواسش تمام شیرو روبه مخاطب انگار

 و زد یم امان یب قلبم...  زدم حلقه کمرش دور دست رفته جلوتر... شدم اراده یب

 قیعم گذاشته لختش ی سرشانه یرو را لبم...کرد یم را دنشیبوس خواستار

 دیخد ندبل... افتی امیالت اش شانه سر یخنک با ام گرفته گر وجود انگار... دمیبوس

 ...کرد کج گردن و

 را اش گونه تا کردم بلند سر... فشردم خودم در شتریب و گرفتم جان اش خنده از

 را ما گرفته گر وجود... دیخند یم شیبرا که شیرو روبه شخص دنید که ببوسم

 ...کرد خبندانی به لیتبد

 رفت یمرد آغوش به و زد پسم دست پشت با دالرام...نبود من یبرا ها خنده نیا

 ..شد ینم باورم که
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 ماریا

 

 نفوذی

 ...دبو لیکم درآغوش...من دالرام

 ...کنم دورش لیکم از تا انداختم چنگ دالرام یبازو به بلند یادیفر با

 

 ...یعوض کن ولش  

 ...زد قهقه لیکم

 ... یعل ریام ینداشت رو اقتشیل تو   

 یلبا یرو را شیلبا و دیکش گردن من یها کردن ولز و جلز به اعتنا یب دالرام

 ...گذاشت لیکم

 لیکم صورت یرو را ام زده گره مشت و زدم پس را دالرام ،یا اربده با

 ...خواباندم

 چنگ را راهنمیپ... قلبم ی وقفه یب و محکم ضربات با...زدم یم نفس نفس داشتم

 ...زد یم مشتم داخل قلبم انگار زدم

 ..بود واضح و روشن تیقعوا نهیا که یخواب 

 ...بود برده خوابم افتاده تخت یرو رونیب لباس همان با

 ...زدم پس دست با را دیجوش یم چشمه کی مثل میها قهیشق از که یعرق

 را مکن چه کنم چه کشش بدنم... نداشتم را گذشته یروزها یشکاف کالبد حوصله

 سرد آب دوش ریز داشتم میازانوه در قدرت تا انداخته حمام داخل را خودم نداشت

 ...ستادمیا

 بهم را معادالتم تمام و داده شستشو را مغزم ی همه دالرام کنم یم اغراق

 ...بکنم میکارها و خودم جم را حواسم توانم ینم یا لحظه...ختهیر

 کابوسها نیا از تا زدم یمحکم یها پک روز هر مثل و زدم لب به یگاریس

 ...ابمی یخالص

 ...خستم،نبود دل نیا یبرا گذار ریتأث و موفق بار، هر مثل گاریس
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 احساس...نکرد میرها...یدیناام از اش شده غنچه یلبها و معصوم یها چشم

 و داغ یها لب دنیچش... انداخت نبض به را وجودم بند بند لرزانش و الغر وجود

 ... دیبخش اوج قلبم یها تپش به شیخواستن

 ...داد منجات شدن خل از لیموبا زنگ یصدا

 به نداد جواب یبرا میگلو راه تا دمیکش سر ضرب کی را یتختیپا یرو آب وانیل

 ...نگردد اش ینگران دل موجب و شود صاف خط، پشت زیعز شخص

 ...مامان جانم  

 ..بود دهنده آرامش و قلب قوت میبرا وجودش مثل هم شیصدا چقدر

 ..؟یخورد نهار... یخوب... بگردم دورت بال یب جانت  

 ...است بخش لذت و نیریش شیها یدلواپس نیا قدر چه

 ...خوردم بله  

 ...نکرد قانعش میگو یم نکردنش نگران یبرا که یمصلحت یها دورغ

 ...یخورد یچ... یخورد یک یعل ریام  

 ...کرد نگرانترش...کردم دادن جواب یبرا که یمکث

... کشم ینم گهید. ..بخور موقع به تو غذا دم یم قسمت خودم جون یعل ریام  

 ...نیبد دق رو ما نیدار دوس ها بچه شما چرا

 ...داد ادامه و دیکش یغم پر آه... ندارم جوابش در یزیچ

 از اون شه یم مرگ دق داره و دیکش پر دونش هی یکی پسر که خالت از اون  

 ... تو از نمیا...محمد

 و من عکس بر...آورد هجوم چشمانم به را اشک نم پرش، یها لپ و نیحس

 بابت دیشن یم کوفت سر شهیهم خورد یم غذا یلپ دو و اشتها با قدر چه محمد

 یم... واشی یکم یاومد یقحط از مگه بچه گفت یم باباش... خوردنش طرز

 : گفت یم و خورد یم تر تند و دیخند
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 ادی من از رو مردانه و یمشت خوردن غذا خاله یها سوسول بچه نیا خوام یم  

 ...رنیبگ

 ...فشردم را چشمانم یرو انگشت دو با مامان نگران یصدا با

 ...یگرد یم بر یک یعل ریام  

 ...دارم کار نجایا یروز چند  

 یم هیگال یلیخ سرهنگ گفت یم بابات... ینرفت سرمد یآقا ی خونه چرا پس  

 ...رهیبگ تماس تونه ینم و دخترشه ریدرگ خانمش گفته یم... کرده

 

 مامانم حرف انیم بفهمم را خودم حال نکهیا بدون ناجور یها فکر از یا لحظه

 ...دمیپر

 ...چشه مگه... دخترش  

 ...زدم کنار را رنگ دیسف ی پرده و برداشتم پنجره سمت بلند یگام

 یلیخ... کنه یم هیگر و نهیشیم حرف یب گوشه کی فقط دالرام گفته یم باباش  

 ...نگرانشن

 

 ...دیطلب بلند ادیفر مدل مامان ی کلمه به کلمه با

 روز هر که یباش ییادما انیم یماه کی دم یم حق بهش کنه کاریچ یطفلک  

 رامدال چارهیب... شهینم هم بهتر نیا از حالت... یبش دیتهد و بکنن و جونت قصد

 ...شد آزرده روحش یطور نیا گناه یب که

 نیا ادیز بخش نچو دیکوب یم من سر به را تلخ قتیحق چماق داشت ندانسته مامان

 من بودم ختهیر بهم و روانش و روح تمام من... بودم من دالرام میوخ حال

 و جسور یلعنت روز آن قبل تا وگرنه بود افتاده حال نیا به من دست از...بودم

 شاستقامت بلکه نشکست حرفها و ها کتک با تنها نه بود کرده حفظ را مقاومتش

 ...شکست وجود تمام با شکست من کار قبال در اما شد شتریب
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 ام رفته دست از نهار وقت و کنم نگاه ام یمچ ساعت به شد باعث ام معده سوزش

 صبحانه یب ی معده خوردن نهار یبرا یخوب موقع عصر مین و پنج... بدانم هم را

 ...نبود ام،

 توسط یاجبار استراحت یبرا را ام روزه ده ی یمرخص برگه دهیپوش لباس

 ...انداختم زیم یرو کرده خارج مبیج از را سرهنگ

 را من استراحت یبرا یخوب برگه،موقع ریز یامضا نیا...شانمیپر حال نیا با

 ...کرد ینم یالزام

 ...راندم اداره سمت داده نیتسک را ام معده سوزش وهیم آب کیک کی دنیخر با

 ...گفتند تیتسل چندم بار یبرا را نیحس شهادت تأسف و احترام با بچه همه

 ...گرفتم ورد ی اجازه سرهنگ اتاق در به تقه چند با

 شیجا از و دیکش یا برگه نوشتن از دست و شد شوکه دنمید از سرهنگ

 ...برخاست

 ...ینرفت هنوز تو.... یعل ریام  

 ...گذاشتم شد دراز میسو یقدردان و محبت با که یدست داخل را دستم

 ...برگردم نشده تموم کار ومدین دلم... سرهنگ جناب دینباش خسته  

 ...کشاند مبل یسو مرا داده قرار پشتن را راستش دست

 

 

 ...کشاند مبل یسو مرا داده قرار پشتم را راستش دست

 ...یدار استراحت به زاین تو... نمونده یکار گهید یکرد تموم که رو کارها  

 میموها یرو یدست برداشته سرم از را کالهم...شد خارج دستم از که دستش

 ...دمیکش
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 زدن و صدرا یاصل نقش دمینفهم هنوز... باشم آخرش تا خواد یم دلم  

 !!!بوده؟ یچ...زهیبر بهم رو ایدن بود حاضر خاطرش به که یعشق...عشقش

 

 ...دیچرخ زشیم سمت خندان لب با سرهنگ

 ...یبرگرد زاره ینم تیکنجکاو نیا دونستم یم  

 

 ....گرفت سمتم رنگ سبز ی پوشه با را یا پرونده

 ...بپرس بود حیتوض به الزم کجا هر... کن شیبرس خوب خودت نیبش  

 

 ...نشستم مبل یرو و گرفتم دستش از را پرونده 

 ...کردم مطالعه آخر تا اول از را اتشیجزئ تمام

 ...بود نامفهوم میبرا صدرا عشق.. نفس مادر تنها

 ...سرهنگ  

 چشمانش به یکم...برداشت چشم یرو از را نکشیع و گرفت تاپ لپ از چشم

 ...داد ماساژ

 ...جانم  

 ...بوده وریز پدر ی خونه خدمتکار نفس مادر  

 

 ... داد حیتوض سرهنگ اوردهین زبان بر را سوالم

 

 چارهیب زن...کنه یم یاجبار یا رابطه به مجبور و بدبخت زن کامران پدر  

 یزیچ قتیحق از اما...دارهیم نگهش و کنه سقط و فیکث خوک اون بچه ادینم دلش
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 رد به در و بشه انداخته رونیب فاحشه زن عنوان به ترسهیم چون...کنه ینم فاش

 جادخترش همون نداشته رو یکس که ییجا اون از... بشه ها ابونیخ ی آواره و

 سنف...رهیم ایدن از سرطان یماریب با بعد سال زدهیوس... ارهیم ایدن هب رو نفس

 یبیآس زارهینم و رهیگیم و نفس چشمش صدرا مدت اون یط... کنهیم کار اونجا

 به و زیچ همه مردنش قبل کامران پدر... برسه بهش کامران و وریز طرف از

 تا ببره ماجرا از یئبو صدرا زارنینم اونا اما...کنه یم اعتراف وریز و کامران

 ...کنند استفاده سوء ازش

 

 ...دمیکش گردنم یرو یدست

 ...ه؟یپدرش،ک که نیا...دونسته ینم یزیچ خودش دختره  

 هب بوده کرده دیتأک اما...بوده گفته دخترش به و زیچ همه مادرش دونستهیم چرا  

 کی نقش و کنهیم سکوت مقابلشون در اونم....نکنه باز زبون جانش حفظ خاطر

 ....کنهیم یباز خدمتکارو

 

 ...شدم بلند مبل یرو از و بستم رو پرونده

 بکشه؟ اونو خواست یم صدرا چرا  

 ...دمیکش عقب و گذاشتم سرهنگ زیم یرو رو پرونده

 ...رهیگیم و چشماش خون تیواقع دنیشن از  صدرا  

 ره؟یگب کامران به نرسوندن بیآس یبرا رو صدرا یجلو خواست یم نفس چرا  

 ...گذاشت زشیم یکشو وداخل کرد درست را ها پرونده سرهنگ

 قانعش و ..دهیم شو و شست رو نفس مغز وریز رانیا گردهیبرم صدرا یوقت  

 و زور به کامران و...داره رو عرب مردان به فروختنش قصد صدرا که کنه یم

 برادر کی کامران از... رانیا گردونده برش و گرفته رو صدرا یجلو نقشه با
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 صدرا... سازهیم کامران مقابل در دوسر وید کی رو صدرا و...فداکار و دلسوز

 ...کنه یم کیشل نفس به خورده دست رو کنه یم احساس که هم

 ...کردم نگاه را گرفت سمتم سرهنگ که یا پرونده

 

 نیا به تونمینم نداره یخوش حال دالرام... یکن لیتکم دیبا خودت رو پرونده نیا  

 ... نجایا ارمشیب یدزو

 ...لرزد یم بدش احوال و دالرام نام دنیشن با که است دلم دستانم قبل

 حال یختگیر بهم اعظم بخش که کنم لیتکم را یا پرونده توانستم یم چگونه

 مارستانیب سمت کرده پرت جلو یصندل یرو را پرونده...بودم من دالرام یروح

 ...راندم یخصوص

 ...شد مهم میبرا صدرا خاطر به نفس حال

 ...کرد معلوم را نامساعدش حال ژهیو یها مراقبت

 ...طوره چه یسراب نفس حال... دکتر ینباش خسته  

 دستکش که طور همان...دیچرخ من سمت بست را ژهیو یها مراقبت اتاق در

 ...افتاد راه به کرد یم خارج دست رااز شیها

 ونتالشم تمام ما... کرده عبور لبشق کنار از درس گلوله... نداره یفیتعر چنان  

 ...ادیم هوش به باشه یقو دختر اگه میکرد رو

 در دیباشن خسته کی با نمیب ینم رفتن دکتر دنبال یبرا یلزوم و گرفتم را جوابم

 ...کرد ترک یتشکر با را دکتر،بخش و ستادمیا مارستانیب رو راه یانتها

 ...دمکر یط نییپا سمت به رونیب قصد به را ها پله

 ... ستمین بلد را دلم قدرت بر مغزم یدستورها ریتفس

 تاب را دالرام به نکردن فکر توانم یم قهیدق چند که ست ییروزها معدود جزء

 ...اورمیب
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 رپ دالرام یسو به فکرم گرفته یباز به را روانم و روح که ییها اتفاق عالرغم

 ...دیکش

 ... ختمیر یم سرم به یخاک چه من آمد یم دالرام سر ییبال نیچن اگر

 انهنش بردنش نیب از یبرا یقتیحق هر وجود با را عشقش توانست چگونه صدرا

 ...ردیبگ

 یها چشم با خودم بود من عشق یفرا عشقش... شدم متأثر صدرا دل حال به

 ...دیگنج ینم باورم در تیواقع نیا اما... دمید را شدنش داغون خودم

 را شبها و گذراندم کردنش پر یبرا کندم جان که یا پرونده با اداره در را روزها

 ...رساندم صبح به وحشت پر یها کابوس با

 دراص گذاشتن هدفون یحت...کردم ذکر پرونده داخل نقطه به نقطه را تیواقع تمام

 ...اش یاجبار ی بله و عقد ی خطبه دنینشن...دالرام یگوشها بر

 اون...یلعنت اتفاق اون تا ردمفش انگشتانم انیم را خودکار قدر چه هر اما

 ... نتوانستم....اورمیب ورق یرو را...  یزور...*تج

 دار امانت مرا که یپدر شیپ خجالت و شرم...خجالت و شرم از بلکه ترس از نه

 ...نتوانستم....نتوانستم...شناخت یم یاعتماد با

 شرح حالم وصف...ستادمیا دالرام و سرهنگ منتظر سالن در دست به پرونده

 که یدالرام با شدن رو روبه از دلهره... ترس...یخوشحال...دلهره...نبود یدادن

 نیا که ماهش یرو دنید از خوشحال...بود تشنه خونم به و نداشت را دنمید چشم

 یلوج...من دنید با اگر که یدالرام از ترس...بود کرده ابمت یب دنشیند هفته کی

 ... شود یم سرم به یخاک چه شود یعصب پدرش

 یم هم با جا کی را خشک و تر تیعصبان موقع که بودمش شناخته طور نیا

 ...داد ینم شیرو روبه شخص به یتیاهم و سوزاند

 ...زدم رتمصو به آب مشت چند رسانده نییپا ی طبقه سیسرو به را خودم

 و نقش چیه بدون ساده کوچک ی نهیآ به و دمیکش میموها یرو را سمیخ دستان

 ...دوختم چشم وارید رنگ دیسف یها یکاش یرو ینگار



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...زد بهم خودم دست از را حالم ام برافروخته صورت و شده قرمز یها چشم

 و تازه انسان کی بود ساخته یگرید کس وجودم از کال دالرام با مییآشنا

 ...متفاوت

 را ورودم گفتم سرهنگ اتاق در کنار سرباز به... رفتم باال را ها پله دوباره

 ...دهد اطالع

 ...فشردم مشتم داخل را پرونده گرفته قیعم دم

 صادر ام اجازه یوقت...زدم قدم در یجلو سرهنگ طرف از فیتکل کسب منتظر

 کردن نگاه یا لحظه جودمو تمام...گشتم اتاق داخل درونم ی وله ول همان با شد

 ...کرد یم ممانعت سرهنگ یجلو عقلم و بود خواستار را دالرام به

 یب صورت به و شود شکسته مقاومتم کرد مجبورم...دالرام شیتشو پر یصدا اما

 ...بچرخانم چشم روحش و رنگ

 یب من از ختنیگر و وارش استرس حرکات دنیباد...بود کرده رفتن عزم

 خراب را حالم حالش نیا تا کشاند یگرید یسو را نگاهم و شد درد...وجود

 ...نکند

 یبرا استقامتم...سوخت چشمانم داخل و باخت رنگ اش کلمه هر با رمیمتح نگاه

 ...شد دوخته دردش پر نگاه و خشم پر صورت به و شکست نکردنش نگاه

 ...آورد درد به را وجودم کل زد که ییها حرف

 یسع شتریب اما... دیکاو مرا سوظن با سرهنگ گاهن... ور شعله و قیعم یدرد

 ...داشت را اش ختهیگس افسار دختر کردن آرام در

 یبرا یکشش غرورم... کند بارم هست قمیال یچ هر بود حقش بودمش رنجانده

 خالصش ریت یجلو مبادا تا کردم ترک را اتاق عیسر نداشت شدن خار شتریب

 ...باشم

 ...رفتگ ینم را راهم یناصر کاش یا

ن... خان یعل ریام به به    (یخوب...)ن جورس 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 انیم در دنمید با شهیهم و بود گرفته ادی من از زور به که یترک کلمه دو

 یروزها یمأورا امروز اما...بخنداند مرا تا کرد یم استفاده شیحرفها

 دید را حالم یوقت...دانستم یم خورده شکست را خودم و بودم پکر...گرید

 و کرد بلند دادن دست یبرا را اش شده دراز دست و دیکش پر شا یسرخوش

 ...گذاشت ام شانه یرو

 ...افتاده یاتفاق... داداش شده یچ  

 ...نشست لبانم یرو یخند کج

 بخندل...نبودم کردن بازگو به قادر که یندیناخوشا یها اتفاق اونم...اتفاق بسا چه

 ...دانست نیحس شهادت از بدم احوال بر ریتعب را سوزناکم

 

 داداش خدا... گرده یبرنم عقب به یزیچ خودت دادن شکنجه با یعل ریام  

... میبد وقف ها اتفاق با و خودمون دیبا اما بود زیعز هم ما یبرا...امرزهیب نیحس

 ...شه ینم درست یزیچ خودت دادن آزار با

 ام گرفته گر صورت یرو یدست...زدم بغل ریز...برداشته سرم از را کالهم

 غم اال کردم هضم زودتر و نیحس مرگ غم که بود کرده یکار دالرام....دمیکش

 ...خودش رنجاندن

 کرده که یخطب انجام سر از خودم از اداره نیا از...زمیبگر خواست یم دلم دیشا

 ...بودم

 

 ازم یکار اجبار جز کردم یحالج مغزم در را روز آن اتفاق بار چند و نیچند

 ...نبود ساخته

 ...کشاند و گرفت اتاقش سمت را میبازو و دید نامتعادل را اوضاعم یصرنا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 به شتاب با سرم...سرهنگ اتاق در یصدا...یناصر اتاق در به مانده قدم دو

 ...خورد چرخ شیسو

 سمت به اطرافش به توجه بدون و انیگر یچشمان با... من دالرام...دالرام

 ...دیدو یدرخروج

 سرهنگ ابهت پر یصدا...بروم دارد شدن کنده قصد که یقلب دنبال میآ یتام

 ...دارد یم بازم ازحرکت

 ...یعل ریام  

 ...ینگران و دارد انیعص شیصدا

 بار چند...بود حقم که یشدن محاکمه هم دیشا شدن مواخذه یبرا کردم گرد عقب

 کله منه اما...سازم مطلع هستم که یکس از را دخترش داد هشدار سرهنگ

 ...دمیسنج را آمد خواهد شیپ دیشا که جوانب و خودم فقط و کردم یشق کله...شق

 اتاق در پشت را زد یم دو دو وسرهنگ من انیم که یناصر سوال پر نگاه

 ...گذاشتم جا سرهنگ

 

 ...مخبر یب من که افتاده ییها اتفاق چه...بده حیتوض واضح و حیصر یعل ریام  

 ها هیحاش دنیشن قصد فهماند بهم زده گره یابروها آن با اتاق وسط ستادنشیا

 :وگفتم گرفتم سرهنگ سمت رو وپرونده شدم ریز به سر...راندارد

 و زیچ مهه...ومدین شیپ گفتن فرصت... بگم دخترتون به و قتیحق نتونستم من  

 ...نوشتم نجایا مو به مو

 ...کرد ز،پرتیم یورو دیکش دستم از رو پرونده

 یم شک به و من واقعا ها لباس نیا و ات شونه یرو یها ستاره یعل ریام  

 ...یبگ دالرام به رو ساده و یعاد حرف کی ینتونست تو ها درجه نیا با... ندازه

 

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم شک به و من واقعا ها لباس نیا و ات شونه یرو یها ستاره یعل ریام  

 و یبگ دالرام به رو ساده و یعاد حرف کی ینتونست تو ها درجه نیا با... ندازه

 و زد قدم...نداشتم یانتظار نیهمچ ازت اصال... ینکن داغون یطور نیا اون

 ...دیکش محاسنش یرو یعصب و تند را دستش

 هب بزرگ یدروغ با را ساده حرف کی من... حرف کدوم... یعاد... ساده حرف

... .شدم عرضه یب قدر چه اوردین میرو به و کرد یمردانگ سرهنگ... دمیکش گند

 خود نتوانست دارد نگه جسور دخترش مقابل در و من نتوانست هم ها درجه نیا

 ...کند اثبات دخترش به را میواقع

 ...زدمیر یم فرو درون از شیها حرف با دوباره

 

 ینم... نبود یطور نیا من دختر شمینم متوجه اصال ختهیر بهم واقعا دالرام  

 ... یعصب... یعصب فقط.... افتاده روز نیا به وحشت و ترس از کنم قبول تونم

 اش یلیتکم اوج به امروز منم تیظرف اما بود ینگران از پر شیرسا یصدا

 شگفتن و بود متعفن گذشته اون کردند یم شیال چوب هم قدر چه هر...بود دهیرس

 ...گذاشت یم جا به ینشدن خوب تیمسموم و کرد یم لندب را بدش یبو فقط

 

 ردخت کی به نکهیا نه بشه دلگرم من دالرام وجودت با تا کردم اعتماد تو به من  

 ...یکرد کار یچ... بشه لیتبد یعصب و پژمرده

 

 ..نمک بازگو را تیواقع تمام که یجور آن نه اما ختیر رونیب یتلنگر با ام پر دل

 دخترتون جون یوقت بود ما یرو ها چشم تمام یوقت داشت شنود ونهخ تمام یوقت  

 ...یکار پنهان جز ، بکنم تونستم یم یغلط چه من بود خطر در

 دیشا ای...بود چونومافوقم دیشا...نداشتم شیرو در رو را زدن ادیفر بلند نیا جرأت

 افتاده یسر با توانستم فقط...بود میحال احترام... پدرم سن هم و پدرم یجا هم

 :میبگو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اما... بگم نتونستم... بود ما یرو ینیذرب یها نگاه همه...داشت شنود جا همه  

 ...نیهم دلخوره، بود بالاجبار که عقد اون یرو از فقط دخترتون

 برزخ از تر دیشد یبرزخ در منم...ستیچ من گناه اما...نکرد قانعش میها حرف

 ...شیپ راه نه دارم پس راه نه و ام افتاده ریگ دالرام

 ...است زانمیگر نگاه صدد در مشکوک

 و هم نمک و نون نکهیا و آشنا از ریغ به...باش راست رو من با یعل ریام  

 بهتر و خودم دختر من... اومده؟ دالرام سر ییبال چه...مافوقتم من میخورد

 ناو از یگیم اگه... افته ینم حال نیا به حرف و برخورد و زد چند با... شناسمیم

 ...میکن یم فسخش داغونه یطور نیا عقد

 مه سرهنگ اگه...شد تار و رهیت چشمانم یجلو ایدن...کردم بلند ضرب با را سرم

 ..بود الیو وا که داد یم دخترش دست به دست

 ...دیکاو را حرکاتم جز به جز کیبار یچشمان با

 من خاطر به که ممنونم ازت...یبش یاجبار یزندگ کی ریپاگ هم تو خوام ینم  

 ... یشد اتفاق نیا متحمل

 ...رفت اش یصندل طرف و کرد گرد عقب

 ریتقد نیبهتر یجا یگذاشت اتیعمل نیا یپا رو تیزندگ بخش نیمهمتر نکهیا با  

 صدا و سر یب رو داده رخ اتفاق نیا موظفم منم پس... داره رو ها تشکر و ها

 ...کنم درستش

 ...زد چشم به را اش مطالعه نکیع و دآور در کارش زیم یکشو از یا برگه

  ...کنه فسخ صدا سرو یب رو نامه عقد نیا بتونه یخانوادگ لیوک کی دیشا  

 از مرا قلب کرد عمل نیا با ندانست و آورد در یخودکار جا از را خودکارش

 ...آورد یم رونیب نهیس

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اخلد یقیموس و زدم چرخ را ها ابانیخ هدف یب مشتم داخل برگه ها ساعت

 ...خواند مغزم تمیسس بلند یصدا با نمیماش

 تا دو اونجا، ارمیم هم و دالرام کن فسخش رو عقد نیا یعل ریام صدا و سر یب  

 تیقلب ی خواسته و تیزندگ به یتون یم خودت هم شهیم آسوده دالرام هم...امضا

 پدر عنوان به منم...باند به دنیرس یبرا بوده یزور صرفا عقد نیا... یبرس

 رو یشینما کار کی عذاب زارم ینم...رمیگ یم تون دو هر از را تیمحدود

 تمام ترس... نزده حرف کدوممون چیباه مورد نیا در یحت دالرام...نیبش متحمل

 ... گرفته وجودشو

 و ورز چیه شماست دختر میقلب ی خواسته من بزنم ادیفر دلم ته با نتوانستم چرا

 خم سر اجبار نیا به عالقه تمام با و قالنهعا من نکردم تحمل من رو یاجبار

... بنده وجودش به وجودم چون... عاشقشم چون خواستمش یم چون... کردم

 یم سرهنگ به دیبا من... بزنم یگند چه خواستم یم بودنم حرف یب با دوباره

 دست به یبرا و تالشم تمام خوام یم... عاشقشم و دارم دوست رو دخترتون گفتم

 ...بکنم قلبش آوردن

 ... رساندم دوباره یصبح طلوع به تلخ یکام با را شبم

 اب نگار صورت چون...بود میبرا دادگاه نیتر کننده خسته عفت و نگار دادگاه

 یروزها مثل کرد را تالشش تمام اما باخت رنگ لباس آن در من دنید از نکهیا

 انیعص دبرس نظر به بشاش و غرور پر شده نینفر ی خانه آن در اش یسلطان

 ...کرد پا به را درونم

 ...شکافتم یم را گردنش دادگاه از خروجش موقع شک یب نبود کنارم لیکم اگر

 ...نرفت کنار گوشم ی پرده کنار از شیها شهادت یا لحظه

 و جامعه نیا عقل یب دختران تمام زدن قول مسئول...زنان دکتر من بله  

 لشک نیتر حیفج با را سرهنگ تردخ که خوشحالم... بودم ها عرب به فروششون

 ...بلکه... رزم دانیم وسط در نه... دادم شکست ممکن

  کرد زوم من ی دهیترس یها چشم یرو را اش یطانیش چشمان نگار که لحظه آن



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 یم شک به و من واقعا ها لباس نیا و ات شونه یور یها ستاره یعل ریام  

 و یبگ دالرام به رو ساده و یعاد حرف کی ینتونست تو ها درجه نیا با... ندازه

 و زد قدم...نداشتم یانتظار نیهمچ ازت اصال... ینکن داغون یطور نیا اون

 ...دیکش محاسنش یرو یعصب و تند را دستش

 به بزرگ یدروغ با را ساده حرف کی من... حرف کدوم... یعاد... ساده حرف

... .شدم عرضه یب قدر چه اوردین میرو به و کرد یمردانگ سرهنگ... دمیکش گند

 خود نتوانست دارد نگه جسور دخترش مقابل در و من نتوانست هم ها درجه نیا

 ...کند اثبات دخترش به را میواقع

 ...زدمیر یم فرو درون از شیها حرف با دوباره

 

 ینم... نبود یطور نیا من دختر شمینم متوجه اصال ختهیر بهم واقعا رامدال  

 ... یعصب... یعصب فقط.... افتاده روز نیا به وحشت و ترس از کنم قبول تونم

 اش یلیتکم اوج به امروز منم تیظرف اما بود ینگران از پر شیرسا یصدا

 شگفتن و بود تعفنم گذشته اون کردند یم شیال چوب هم قدر چه هر...بود دهیرس

 ...گذاشت یم جا به ینشدن خوب تیمسموم و کرد یم بلند را بدش یبو فقط

 

 ردخت کی به نکهیا نه بشه دلگرم من دالرام وجودت با تا کردم اعتماد تو به من  

 ...یکرد کار یچ... بشه لیتبد یعصب و پژمرده

 

 ..نمک بازگو را تیقعوا تمام که یجور آن نه اما ختیر رونیب یتلنگر با ام پر دل

 دخترتون جون یوقت بود ما یرو ها چشم تمام یوقت داشت شنود خونه تمام یوقت  

 ...یکار پنهان جز ، بکنم تونستم یم یغلط چه من بود خطر در



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 دیشا ای...بود چونومافوقم دیشا...نداشتم شیرو در رو را زدن ادیفر بلند نیا جرأت

 افتاده یسر با توانستم فقط...بود میحال راماحت... پدرم سن هم و پدرم یجا هم

 :میبگو

 اما... بگم نتونستم... بود ما یرو ینیذرب یها نگاه همه...داشت شنود جا همه  

 ...نیهم دلخوره، بود بالاجبار که عقد اون یرو از فقط دخترتون

 برزخ از تر دیشد یبرزخ در منم...ستیچ من گناه اما...نکرد قانعش میها حرف

 ...شیپ راه نه دارم پس راه نه و ام افتاده ریگ امدالر

 ...است زانمیگر نگاه صدد در مشکوک

 و هم نمک و نون نکهیا و آشنا از ریغ به...باش راست رو من با یعل ریام  

 بهتر و خودم دختر من... اومده؟ دالرام سر ییبال چه...مافوقتم من میخورد

 ناو از یگیم اگه... افته ینم حال نیا هب حرف و برخورد و زد چند با... شناسمیم

 ...میکن یم فسخش داغونه یطور نیا عقد

 مه سرهنگ اگه...شد تار و رهیت چشمانم یجلو ایدن...کردم بلند ضرب با را سرم

 ..بود الیو وا که داد یم دخترش دست به دست

 ...دیکاو را حرکاتم جز به جز کیبار یچشمان با

 من خاطر به که ممنونم ازت...یبش یاجبار یزندگ کی ریپاگ هم تو خوام ینم  

 ... یشد اتفاق نیا متحمل

 ...رفت اش یصندل طرف و کرد گرد عقب

 ریتقد نیبهتر یجا یگذاشت اتیعمل نیا یپا رو تیزندگ بخش نیمهمتر نکهیا با  

 صدا و سر یب رو داده رخ اتفاق نیا موظفم منم پس... داره رو ها تشکر و ها

 ...کنم درستش

 ...زد چشم به را اش مطالعه نکیع و آورد در کارش زیم یکشو از یا برگه

  ...کنه فسخ صدا سرو یب رو نامه عقد نیا بتونه یخانوادگ لیوک کی دیشا  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 از مرا قلب کرد عمل نیا با ندانست و آورد در یخودکار جا از را خودکارش

 ...آورد یم رونیب نهیس

 

 داخل یقیموس و زدم چرخ را ها ابانیخ فهد یب مشتم داخل برگه ها ساعت

 ...خواند مغزم تمیسس بلند یصدا با نمیماش

 تا دو اونجا، ارمیم هم و دالرام کن فسخش رو عقد نیا یعل ریام صدا و سر یب  

 تیقلب ی خواسته و تیزندگ به یتون یم خودت هم شهیم آسوده دالرام هم...امضا

 پدر عنوان به منم...باند به دنیرس یبرا بوده یزور صرفا عقد نیا... یبرس

 رو یشینما کار کی عذاب زارم ینم...رمیگ یم تون دو هر از را تیمحدود

 تمام ترس... نزده حرف کدوممون چیباه مورد نیا در یحت دالرام...نیبش متحمل

 ... گرفته وجودشو

 و روز چیه شماست دختر میقلب ی خواسته من بزنم ادیفر دلم ته با نتوانستم چرا

 خم سر اجبار نیا به عالقه تمام با و عاقالنه من نکردم تحمل من رو یاجبار

... بنده وجودش به وجودم چون... عاشقشم چون خواستمش یم چون... کردم

 یم سرهنگ به دیبا من... بزنم یگند چه خواستم یم بودنم حرف یب با دوباره

 دست به یبرا و تالشم متما خوام یم... عاشقشم و دارم دوست رو دخترتون گفتم

 ...بکنم قلبش آوردن

 ... رساندم دوباره یصبح طلوع به تلخ یکام با را شبم

 اب نگار صورت چون...بود میبرا دادگاه نیتر کننده خسته عفت و نگار دادگاه

 یروزها مثل کرد را تالشش تمام اما باخت رنگ لباس آن در من دنید از نکهیا

 انیعص برسد نظر به بشاش و غرور پر شده نیرنف ی خانه آن در اش یسلطان

 ...کرد پا به را درونم

 ...شکافتم یم را گردنش دادگاه از خروجش موقع شک یب نبود کنارم لیکم اگر

 ...نرفت کنار گوشم ی پرده کنار از شیها شهادت یا لحظه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 و جامعه نیا عقل یب دختران تمام زدن قول مسئول...زنان دکتر من بله  

 لشک نیتر حیفج با را سرهنگ دختر که خوشحالم... بودم ها عرب به نفروششو

 ...بلکه... رزم دانیم وسط در نه... دادم شکست ممکن

  کرد زوم من ی دهیترس یها چشم یرو را اش یطانیش چشمان نگار که لحظه آن

🔵🔵🔵🔵🔵 

 لیبدت نیقی به را شکش دمیکش یم که یمقطع یها نفس و شده کبود رنگ شک یب

 کرد

 

 . ..کشاند زندان سمت...رونیب مرا باشم داشته اطراف به یتوجه آنکه یب میپاها

 ...بودم عاجز کردنش کنکاش از خودم که داشت یحکمت کی صدرا با دارمید

 روبه یصندل حال یب و دمغ بار نیا اما دآم خورده سر و مغموم قبل ی دفعه مثل

 ...نشست شیرو و دیکش عقب را میرو

 ...گرفت دستانش انیم رو سرش و داد قرار زیم یرو را شیها آرنج

 ...کرد خراب را حالم اوضاعش و حال

 ... یشیم خوشحال تمیوضع دنید از  

 ...امدین خوش مزاجم به شیا دفعه کی حرف

 ...کشوند ینم نجایا دوبارت دارید واسه و من پاهام بودم خوشحال اگر  

 شیر ته و دهیپر یرو و رنگ و افتاده گود به یچشمان با و کرد بلند را سرش

 ...نشاند لبانش بر یتلخ پوزخند نامرتب

 ...سرگرد یخوا یم یچ  

 یداشتن دوست قبل یصدرا همان خواست یم دلم... نداشتم دوست را لفظش

 هم باز هستم  دانست یم اگر چند هر...کرد کمکم و کرد باور مرا شهیهم... باشد

 ...بود داده یهمکار دست سرهنگ با خودش چون...کرد یم تمیحما بودم مطمعن



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...صدرا یخوا یم یچ تو  

 ...شد خشک ام یجد یها اخم و نگاه رد نگاهش یکم و خورد جا لحنم از

 ...زد قفل هم به زیم یرو را انگشتانش و داد یچوب یصندل به هیتک

 ....مردن  

 ...خورده شکست و بود دیناام خودش چون...شدم دیناام ازش افتاد نییپا که سرش

 ...خوره یم بهم ازت حالم.... یفیضع و جربزه یب یلیخ  

 وضوح به را گردنش یها استخوان یصدا ترک ترک که کرد بلند را سرش چنان

 ...دمیشن

 ...کردم حفظ را چشمانم خشم و لحن تحکم

 قعش از دم دونستم ینم وقت چیه...یباش زیناچ و بزدل قدر نیا کردم ینم فکر  

 به یابر جونت از که یبزن یکس ینابود به دست و کنه فروکش یا لحظه نتیآتش

 چه کنم چه کاسه تا بود یباز کی هم اونا نکنه ای... یگذاشت هیما آوردنش دست

 مخمصه چه تو یدون یم تو خاطر به.... یبکش پس پا و یبزار دستم تو رو کنم

 ...افتادم ریگ یا

 را دستانم و شدم خم سمتش و کرد انیغل حرص از خودم درون ام کلمه هر با

 ...کردم مشت زیم یرو

 من نبود تو یها یفشار پا و حرفها اگه... یکرد سرم به یخاک چه یدون یم  

 ...زدم ینم پا و دست بحران نیا تو االن

 بلند یصندل یرو از است خشم و اعصاب یرو از است معلوم که بلند ی خنده با

 ...شد

 ... گاگولم من... یکرد فرض احمق و من یعنی.... ست تازه شینما کی  

 ...زد اشاره شیها گوش به و برد باال را انگشتش

 نقشت تو خوب یلیخ.... یداد و نشون یخود خوب... یمخمل ای درازه، گوشام  

 ....یبود رفته فرو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ...زند یم کف میبرا حکمم

 ....ریام نیآفر... نیآفر  

 ...ام زده بهت نگاه تو زد زل فتدیب ادشی یزیچ نکهیا مثل عیسر

 .... اره... بود یقالب اسمتم نکنه  

 اش یشانیپ به آرام دنیکوب مشت و دورش به دنیچرخ با را خودش جواب خودش

 ...داد

 ....گهیم رو شیواقع اسم و ادیم  سرگرد کی.... یاحمق مگه.... گهید اره  

 ...برگشت میسو به دوباره

 یباز و غرور پر و یرتیغ مرد کی نقش خوب یلیخ مینگذر حق از اما  

 ...جون به.... یکرد

 ...زد اش قهیشق یرو به و کرد مکث یکم

 فکر کن باور پس... ارزشه یب خودمم جون... بخورم قسم که ندارم هم رو یکس  

 و بودم نگررانت واقعا...یختیر بهم یاجبار یخواب هم کی با واقعا کردم یم

 ... شدم ناراحت برات

 ...دیکوب سرش یرو هم باز

 دوست بدونم چه ای...نامزدت با بود هم خدات از روز اون دمینفهم احمق من اما  

 ...یش خواب هم... دخترت

 ...زدم داد و دمیکوب زیم یرو یمشت

 ...شو خفه.... صدرا کن بس  

 ...دیکش ادیفر صورتم یتو

 و هوات خانمت پدر...  بابا نترس...شد شأنت کسر... برخورد بهت سرگرد هیچ  

 ... داره



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 صدرا دنید یبرا خودم یتقاضا که مالقات اتاق در صدرا و من ادیفر و داد با

 ...آمدند داخل زندان مسئول همراه سرباز چند و شد باز...بود

 ... رگردس جناب اومده شیپ یمشکل  

 ...انداختم یصندل یرو دوباره را ام شده زیخ مین تن دمیکش صورتم یرو یدست

 ...دادم زور به را نگهبان افسر جواب

 ...نیباش رونیب لطفا... فتادهین یاتفاق  

 ...است من تیوضع گر نظاره سرپا صدرا

 دوئل حال در هم با صدرا و من یعصب یها نفس تنها و شد خلوت مالقات اتاق

 ...بود کردن

 اما... درست بودم خونت ی تشنه حکمت شدن صادر موقع تا... درست بودم   

 دهید نه رو گناه یب دختر اون من... بود تو ریتقص همش سرهنگ دختر با مالقاتم

 ...شناختم یم نه و بودم

... مدار حیتوض یبرا یلیم نه دارم رو تو یبرا خودم کردن حیتوج به یاجیاحت نه

 تو و من چرا بود یآبک و یکشک یطور نیا عشقت اگه بدونم خوام یم فقط

 ...یببر نیب از و خودت یخوا یم چرا... یانداخت دردسر

 باند یریدستگ.... یدیرس دلت مراد به که تو... یعشقم و من نگران چرا تو  

 نم جون از یچ... باشه دروغ دونم یم دیبع... عشقت... گرفتن عیترف... بزرگ

 ...یدار ینم بر سرم از دست چرا...یخوا یم

 ماا... مراقبمه شهیهم که کردم دایپ یباور قابل دوست کی الاقل کردم فکر یروز

 ....کردم خطب هم باز

 

 ...داد ادامه و کرد سکوت یکم

 ...شدم دهیتنهاآفر و تنهام منم... هیچ ییتنها فهمم یم االن هیچ یدون یم  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...ستین تنها کس چیه... کنه یم انتخاب رو ییتنها خودش آدم  

 ...گرفت صورتم از را ش خسته نگاه

 ...سرگرد؟ یخوا یم یچ  

 نیا از یزد حرف بابات با نکهیا بعد چرا... و وخودم...نفس...خودتو تیواقع  

 که یجرم به دروغ به چرا...یبکش مجازات یخواست چرا...یدش رو اون به رو

 ...یبش دیتبع تا یداد شهادت ینشد مرتکب

 :گفت زدو یلبخند و داد هیتک

 و پدر یب چون...داشت یقلب یینارسا چون...مرد من یواقع مادر... بشنو پس  

 ...چرا؟ یدون یم... بود شده بزرگ مادر

 ...دهد ادامه خودش تا نگفتم یزیچ

 یبرا ستین رضا دلت چرا...یبردار سرم از دست یتون ینم چرا یدون یم  

 ...بود ترک منم مادر چون... مینابود

 ...رفت باال رفته رفته قلبم یها تپش اما کردم سکوت هم باز

 ...شد دهید لباش یرو تلخ ی خنده از یکیبار رد

 پدر خون از جوشش حال در من یها رگ تو که یخون یگرما از یبخش چون  

 ...توئه

 

 ...مرگ بلند ریآژ به هیشب دیشا یسوت...دیکش سوت مغزم و شد قفل زبانم

 

 غهیص رو جوان دختر کی زنش بعد بزرگت پدر... بود بابات ی عمه من مامان  

 دنیمفه قبل فهمهیم بزرگت یعمو یوقت... بدونن فرزندانش که نیا بدون کنه یم

 ادرم یوقت... نره آبروشون مثال تا کنه یم دور شهر از رو چارهیب دختر اون هیبق

 از که منو مامان یعنی دخترش شهیم در به در ناکامم بدبخت مادِرمامانِ  من بزرگ

 و ارهزیم یستیبهز یجلو...نداشته شتریب سال دو موقع اون و بوده تو بزرگ پدر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 قبل نمماما...مرده و زده بهش نیماش که فهمن یم ها بعد...شهیم گور و گم خودش

 بابام به...کنهیم دایپ رو نسبش و اصل و زنهیم شیآت و آب به و خودش مرگش

 اما... کنه یم باخبر وجودش...از رو همه و زیتبر رهیم شدن فارغ بعد گه یم

 نمم... بمونه دفن ماجرا نیا ابد تا کشونه یم خاک به اونو و شهینم اری باهاش ایدن

 ینم.... کنم دفن و زیچ همه رفتنم با منم خوام یم شم یخال خوام یم چون گمیم

 یم داتیپ و رونیب امیم گفتم کرد اعتراف بابام یوقت... یسیپل تو دونستم

 اصال خوام یم گهید االن اما...بود یا گهید جور بهت احساسم منم چون...کنم

 ... نباشم

 : گشودم لب زور به

 ...دروغه  

 :گفت یا خفه یداص با و کرد یمخف را صورتش دستانش با صدرا

 بابام مالقات که بار هر... دمیفهم ینم وقت چیه کاش یا... بود دروغ کاش یا  

... شدم ینم متوجه که کرد یم ییها سوال موردت در ازم دیپرس تورو حال اومدم

 کترینزد برات برادر از یروز کی پسر اون باش ریام مراقب گفت یم مدام

 اداعتم تونسته ریام... گهیم و نیا تنهام چون گفتم یم و شدم ینم متوجه...شهیم

 ممخود و شدم وابسته رفته رفته... کنه یم سفارش طور نیا کنه جلب هم و بابام

 ...دمتید برادر مثل

 آدم...قیتحق رفت یم نداشت اعتماد بهت و دادیم ریگ تو به که ییروزها اون بابام

 فهمهیم رو تیواقع تیهو یوقت...ارنیب در رو هیقض تو ته که داشت یادیز یها

 ...شهیم ریدستگ روز اون که

 پول و کشته کار یها لیوک با وریز کمک به شد ریدستگ که یاول بار من یبابا

 مدارک با شه یم دردسرش موجب دید وریز یبعدهاوقت یول آزادشد هنگفت یها

 ...بپوسه زندان در ابد تا انداخت رشیگ یپسند محکمه

 ...دوخت ام شده گشاد یچشمها به را اش نشسته خون به یها چشم

 برام رو تیواقع چون شدم رو اون به رو نیا از چرا بابام با دارید بعد یدون یم  

 و کن ریدستگ و پسرم دادم شنهادیپ سرهنگ به من گفت چون...کرد گو باز



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم یهمکار سیپل با خاطرش به من دونست یم چون...یهمکار به کن مجبورش

 هم و وریز خواست یم دلش اونم چون بود من نگران چون نداد لوت...کنم

 ...بشن دهیکش خاک به دستانش

 هدادگا تو یوقت...نکردم باور هم باز داد حیتوض برام رو تو یاصل تیهو یوقت

 ... یبود  کی تو و بود راست بابام یها گفته...دیچرخ سرم دور ایدن دمتید

 ...فرستاد رونیب درد پر را نفسش

 یوقت...شد خون دلم چون زدم و نفس...داشتم دوست که یدختر مورد در اما و  

 نقش...برام فقط اون من زدن پرپر با دمید یوقت... دمید رو خودم طرفه کی عشق

 ...مهمتره براش قلبش از اهدافش دمید یوقت...گرفتم شیکردآت یباز رو عشاق

 پرسه بود میها رگ در که یخون کلمه مسخ...دمینشن را صدرا یها حرف گهید

 ...بود باور قابل ریغ...زدم

 

 مونتاژ مغزم داخل را صدرا با دارمید و دمیکش گاریس هتل بالکن هاتو ساعت

 ... نبود باور قابل...کردم پخشش باز اول از کرده

 نیب کنم یم اعتراف...میکن یم فرار مانیگناها ینیسنگ از ما همه کنم یم اعتراف

 تار ضخامت به یکیبار خط....دارد وجود کیبار خط کی دوزخ و خودمان

 ...کند یم پرتابمان نییپا پرتگاهش از و دهد یم سوق سمتش مارا که ییمو

 

 دالرام

 

 ...گذراندم چراها با را میها زمان وگذر ها روز

 ریز  را ام گرفته گر بدن و کندم دل تخت از مامان یشینما یها زدن غر با صبح

 ...رساندم سرد آب دوش

 ...دانستم ینم را خودم حال شرح...بود کرده دگرگونم ریام ی دوباره دنید



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 هناگفت از دمیترس یوم زد ام شهیر به شهیشترتیب وبابا مامان یها ینگران دل

 ...زشودیلبر صبرم ی هاکاسه

 

 کردن دایپ و رفتن خونه از نگران و سوال پر یها نگاه نیا از ام یصخال تنها

 ...بود ام دوباره خود

 یبرا من.... ام خانواده و بود خودم نفع به کردم یم پرت را فکرم قدر چه هر

 دچن هر...میبود هم متقابل یمواز خط دو میبود نشده ساخته هم یبرا ما نبودم ریام

 مخ سر به قادر من عنوان چیه به اما شد آشکار شیاصل تیهو و شیزندگ تیموقع

 هم  ریام بلکه...من تنها نه که یاجبار... نبودم یاجبار و یزور تعهد نیا کردن

 تشیمأمور بهتر رفتن جلو یبرا صرفا...کرده قبولش و گرفته قرار وحله نیا در

 ...است بوده

 ...بود یساعت کی دوش نیا فقط درونم درد نیتسک

 مرگ ذوق انایک دنید از اتاقم داخل...آمدم رونیب و دمیچیپ میموها یرو را حوله

 ...شدم

 ...ایک  

 ...دمیکش آغوش در محکم و سمتش دمیدو

 ...کرد بغلم محکم

 ... ایک خوار... ایک زیعز... ایک جان

 ...داشت بغض شیصدا

 ...کرد یم قهر روز دو یکی و دیکش یم هوار کردم یم شیصدا ایک یوقت قبلنا

 و بود اش ماهه سه سفر لشیدل دیشا بود کرده فرق روزش و حال امروز ماا

 و لبغ نیع در و برگشتن موقع و داشت را بساط و بند نیا سال هر اما... یدلتنگ

 آب یها فحش و کتک مهمان و کرد یم میرها زدم یم شیصدا ایک  هم بوس

 ...شدم یم دارش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یگرید حال وصف و گرید برخ شیصدا یب ی هیگر و ها شانه لرزش نیا اما

 ...بود

 ...کردم دورش خودم از و خوردم یتکان

 نیآست با تخس یها بچه دختر مثل را شیها اشک و دیکش باال را اش ینیب

 ...زد پس شیمانتو

 جااون نتونستم گهید... کردم کاریچ اومده سرت به یچ دمیشن یوقت یدون ینم  

 ...میبرگرد زود دیبا که کشتم و بابام بمونم

 

 یم اگر دانست ینم یکس هنوز را اتفاق آن یتلخ اما بود دهیشن را سرگذشتم پس

 من مثل ای کرد یم یدلسوز ختیر یم اشک هم باز آمده روزم به یچ دیفهم

 ...گرفت یم یافسردگ

 رها میدستها از را دستانش...نمیبش تخت یرو کرد مجبورم و گرفت را دستم

 ...نکرد

 

 ...گرفتن یم و انآرم خوب... تو چرا  

 ...کردم نگاهش ناباور و متعجب غم نیح در

 ...داشت مشکل آرمان با هم هنوز...بود داده ریگ آرمان به دهینرس راه از

 اومد دلشون آخه... دنیدزد یم اونو شد یم یچ... شانسه خر کال داداشت نیا  

 ... کنن تیاذ تورو

 

 ...زدم یتلخ لبخند

 میبرا باورش که یکس دست با اونم... کشتنم درون از بلکه اومد تنها نه دلشون

 ...باوره قابل ریغ و مشکل



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...سپرد گوش ام یلب ریز یها زمزمه به و شد قطع اش هیگر یصدا یا لحظه

 یدلدار یبرا یآغوش محتاج کردن هیگر ریس دل کی خواست یم شدن یخال دلم

 لدنبا...ابدی ام گرفته شآت دل نیا یبرا یمرهم تا بودم یکس دنبال... بودم دادن

 ... دهد نجات انفجار از را ام خسته ذهن تا بودم یکس کمک

 ...شدم جمع خودم در تخت یرو و گذاشتم شیپا یرو را سرم

 ...دوخت چشم نزارم حال به و رفت ادشی هیگر حالتم از

 یکی یکار اول... بابام دلگرم و بودم دواریام...نبود المیخ به یچیه بردنم یوقت  

 چون بود یعروس میها کفش داخل...زدم خودشونه از کردم یم فکر که رو

 ستمد کار بودنم جسور نیا نکردم فکر گاه چیه اما...بودم داده نشونشون و جسارتم

 دو از غافل...کردم بارشون دوتا گفتن یکی...شدم یم دهن به دهن باهاشون. بده

 ...نگفتم آخم... نباختم و خودم اما خوردم کتک و شدم شکنجه... درنده چشم

 کوه نیا تا شوم یخال تا جنباندم زبان اما بود بغض از بزرگ یکوه میگلو راه

 ...دهد نجاتم و شود آب خی بزگ

 اون انیم در ام یناج و کرد یم تمیحما داشت که یکس از دونستم ینم وقت چیه  

 بودنا اجبارها یبرا خودش کردن قانع با و من اون...بخورم ضربه باند

 ... کرد خردم و شکست...کرد

 محو میموها یال و خوردند سر میها قهیشق یرو کرده دایپ را راهشان میها اشک

 ...شدند

 ماجرا از یزیچ انایک شیب و کم انگار...بزنم حرف نیا از شیب تونستم ینم

 ...شد رشیدستگ

 ...صورتم یرو شد خم

 ...شده یچ... دالرام  

 ...نمیبنش شیرو به رو و زمیبرخ شد باعث کالمش ینگران و لرزش

 ...زدودم را چشمانم دور یسیخ دست با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 گهیم... دادم تن اجبار نیا به داشتن دوست و عشق یرو از گهیم... سرگرده  

 مخود مال رو تو و باشم کنارت باشم شتیپ تا کردم نابودت بود باهات دلم چون

 ... کنم

 اون قبل تونست یم... حرفه همش نایا ...شه ینم باورم... کنم ینم باور من اما

 ...نمک قبولش منم کنه یکار... کنه فاش و تشیهو کنه قانعم اش انهیوحش ی حمله

 اون... ره ینم کتم تو خوندن رجز شدنم خرد بعد... نکرد و کار نیا اون نکرد اما

... نداد بروز خودش تیهو و ماجرا از یزیچ خونشون تو یحت بال همه اون بعد

 ...باورش سخته

 یاسمنی باز جلو یمانتو...کرد پرت تخت یرو و دیکش سرش از را شالش انایک

 صورتم سمت شده زیر چشمان با و برخاست و درآورد تن از حرص با را اش

 ...شد خم

 ... بهت یگیم یعنی  

 هب تند تند بشنوم را آور مرگ و آور خوف کلمه اون خواست ینم دلم نکهیا یبرا

 ...دادم کانت سر اره یمعن

 ...فشرد دهانش یرو دست و دیکش یبلند نیه

 ... دیغر و دیچرخ خودش دور دور چند

 طرف یول یباش داشته دوست که بوقه عهد مگه... امل کهیمرت کرده غلط  

 ...یکن خودت بند پا زور به و نکنه حسابت

 

 گرفت را دستانم و زد زانو تختم یجلو دوباره

 ...یگفت بهشون... دونن یم بابات و مامان   

 ...دادم تکان راست چپ به نه، یمعن به را سرم

 حرف مجال میاشکها یآسا لیس شر شر

 ...نداد بهم زدن



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...یکن کاریچ یخوا یم االن  

 ...برخاست و دش یکفر...انداختم باال یا شانه

 خودم دهینرس آخر به که ایدن... رو ها مونده وا اون کن پاک من مرگ دالرام  

... فهمه ینم یزیچ یکس اونجا میریم...شناسمیم خوب دکتر هی...کنم یم درستش

 ...سابق مثل یشیم خوب

 

 ...شهینم خوب وقت چیه اون... یچ دلم یول  

 ...بکشد بغلم کرد مجبورش آلودم بغض لحن

 

 سال چند کل کنم یم یکار... یگرفت کم دست و من مگه کنم یم خوب هم اونو  

 ...نداره یارزش که اون... یکن فراموش و تیزندگ

 

 انیم روز هر چرا...زند یم پرسه ششیپ فکرم مدام چرا پس...نداشت یارزش

 لد نیا پس... ابدی یم جوالن یعل ریام نگاه  و صورت فقط میها یداریب و خواب

 و شود یم حبس نفسم دنشید وقت چرا کند یم یخودکش ادشی چرا صاحبم یب

 ...کوبد یم قلبم فقط

 قلبن من... دستانش و آغوش خل...نگاهش خل...ام شده خل من است قتیحق نیا

 ...زدم یم پسش عقلن یول خواستمش یم

 ...گرفت فاصله انایک شد یطوالن سکوتم یوقت 

 ... یکن ازدواج زودتر دیبا  

 ...شد گشاد تعجب از حالم یب یچشمها و دیکش سوت مغزم

 هم ات... یکن ازدواج زودتر یکن دایپ یمناسب سیک دیبا... نکن نگام یطور نیا  

 ...کنه بندت پا زور به نتونه هم بسوزه دلش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ... زدم میموها به یچنگ

 ...یچ...دارم دوسش احمق من یول  

 را مامان یپا تا بزارم دهانش یرو دست زده شتاب کرد مجبورم دیکش که یغیج

 ...نکشاند اتاق به

 ...انایک دهان یرو دستم و شد خشک در به چشمم

 ...زد پس را دستم محکم انایک

 ... شدم خفه... اوه  

 ...کردم نگاه حرصش از شده قرمز صورت به

 ...دیکوب سرم یرو دست با نکرده جور و جمع را خودش

 ...نخش شیصدا و بود آرام اش ضربه

 خام یعنی... یداد وا ختنشیر زبون بار چند با نکنه... نکنم سرت به خاک  

 ... یشد حرفاش

 

 به گشرن یکالباس لب رژ دمیکش رونیب یتختیپا یرو از یدستمال کاغذ و شدم خم

 ...کردم پاک را بود شده دهیمال دستم کف

 ...داد تکانم و گرفت را میبازو

 ...یشد خل گمیم... توام با  

 ...دمیدزد نشیخشمگ نگاه از و نگاهم

 ...دونم ینم  

 ...شد بلند و کرد میرها

 یغلط نیهمچ باالش ی درجه اون با که هیک تحفه نیا نمیبب نمشیبب دیبا من اصال

 ...کنه بندت پا زور به...خواد یم هم خودش و کرده



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 تکانش و داده فاصله تنم از یکم بود کرده سیخ هم را رنگم زرد تاب میموها آب

 ...دهم یم

 ...ینیبب رو یچ... ینیبب رو یک  

 ...نشست وتریکامپ زیم یجلو یصندل یرو

 ...برده بال اون با و دلت که هیک نمیبب خوام یم  

 دهیکش رونیب کنسول نهیآ ییباال یکشو از را سشوار...رفتم نهیآ سمت و شدم بلند

 ...زدم برق به

 ...شد بلند انایک داد کردنش روشن قبل

 ... دالرام  

 ...برگشتم سمتش تند

 ...ینیبب یچ واسه اصال... ینیبب کنم داشیپ کجا از... هیچ  

 ...رسوند بهم و خودش و شد بلند

 اشک حموم تو یموند یساعت کی تو و دمیرس یوقت از نگرانه یلیخ مامانت

 اونر ببرنت کرده سفارش صبح بابات گفت یم... چشه دونم ینم مگه... ختهیر

 ...یگرفت یافسردگ کنن یم فکر... کپزش

 یجلو شکل یمربع یصندل یرو و شد خم میزانوها...گذاشتم زیم یرو را سشوار

 ...نشستم نهیآ

 ...داره تو دنید به یربط چه نایا خوب  

 ... شد حاال خوب  

 ...شد خم سمتم شتریب و داد زیم به هیتک را دستش

 اب بودم اومده اول... هیک انداخته وزر نیا به رو تو که یکس نیا نمیبب خوام یم

 و حرفات یوقت اما برگردونم قبل به و تیروح کردنت سرگرم و بردنت رونیب

 ...کنم کار یاصل ی مسئله یرو گرفتم میتصم دمیشن



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...هیچ یاصل ی مسئله بزرگ خانم خوب  

 ...کرد روشنش و دیقاپ دستم از و سشوار

 ... ستین مربوط تو به گهید نیا  

 ...شد خم گوشم کنار بود گرفته میموها یرو که سشوار یصدا از

 ...نیهم بده نشونش بهم تو فقط  

 دممخو قدر چه افزود قلبم تلوپ تاالپ به کلمه نیا...نواخت یقرار یب ساز قلبم

 دارشید خواهان اما داشتم دل به کدورت ازش نکهیا با نمشیبب خواست یم دلم

 ... بودم

 ...نداشت مطابقت اصال خندانش یلبها اب مامان چشمان یقرمز

 ...ینکرد بازشون... آورده یسوغات برات انایک دخترم  

 ...زدم لبخند و داشتم نگه دست خوردن از زده چنگال به را موز از یا تکه

 ...کجان نه  

 ...رفت یسلطنت یها مبل سمت شد بلند مبل یرو از مامان

 ...برگشت نارمک و برداشت را یبزرگ یدست فیک کنارش از

 بود مشخص کامال اما داد یم نشان خوردن وهیم مشغول را خودش نکهیا با انایک

 ...است کردن فکر غرق

 و خودشون یسوغات همه نیا با سال هر... کردن شرمنده و دنیکش زحمت واقعا  

 ...ندازن یم زحمت به

 ...بشنوه مامانم یها کردن تشکر که نبود عالم نیا تو اصال انایک

 یم پرت سمتش برداشته بشقابم از یا آلوچه عیسر...کند یم گرد عقب که مامان

 ...کنم

 ...کرد نگاه من به و دیپر جا از



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نندازه شک به را مامان تا آمدم ابرو و چشم

 ...هیحرف چه نیا... خاله نداره یقابل  

 ...بود هپروت تو فکرش فقط دیشن یم گوشاش پس

 

 

 ...گذاشتم زیم یرو را یدست شیپ گذاشته یدست شیپ داخل را چنگالم

 درشت و زیر یگلها از یمخلوط روش یآب شال اول و سهیک داخل بردم دست

 ...دمیکش رونیب را رنگارنگ

 ...بود بایز العاده فوق

 ...خوشگله یلیخ نیا ایک  

 را سرم محکم و برداشت و بودم کرده پرت سمتش من که رو یا آلوچه همان

 ...رفت نشانه

 ...یشد پرو دمیخند روت به... مرگ و ایک  

 ... دیخند قلب ته از نباریا مامان

 یا لحظه انایک دانست یم شد راحت الشیخ و گرفت آرام انگار مهربانش دل

 ...شادم شهیمه حضورش با و گذارد ینم میتنها

 یشلوار کیتون باتریز یکی از یکی دمیکش رونیب را ها یسوغات یکی یکی

 مامان یابر... گذاشت ینم بینص یب منو و بود جاتیبدل عاشق انایک که یجاتیبدل

 زا که اسپرت یا مردانه یمچ ساعت... راهنیپ بابا یبرا دار هیحاش یکاربن بلوز

 ...است یک یبرا بود دایپ مشخصاتش

 ...هیک واسه نیا انایک  

 ...انداخت بال یا شانه

 ...دهیخر مامانم... باشه ات افتاده لیف دماغ از برادر واسه کنم فکر  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ..شد باز گوش بنا تا شمین

 ...دهیخر مامانت... خودت مرگ اره  

 ...آورد هجوم سمتم و... دیکوب زیم یرو و برداشت پاش یرو از و بشقاب

 ...ردک بود، دهیکش را بافتنش زحمت خودش که ییموها بافت ریگ را انگشتانش

 ...ندارم حوصله... کنم یم خفت دالرام  

 کردم  یآ یآ بلند یصدا با قصد از 

 ...آمد رونیب دست به ریکفک آشپزخانه از مامان

 ...شد لیتبد لبخند به نگاهش ترس دید سرم یباال را انایک یوقت

 ...نهار نییایب نیپاش  

 ...دیکش شکمش یرو دست و کرد رها را میموها عیسر انایک

 از اونجا... یوا.... خاله پخت دست اونم... یرانیا لیاص یغذا... یاله به به  

 ...کردم رودل خوردم قورباغه خرچنگ اونقدر بس

 ...ایک  

 ...سمتم برگشت آشپزخانه دم

 ...درمون یب درد... مرضضض  

 ...بود رفته ادمی از هم خنده اتفاق اون با... زدم قهقهه بلند

 ... دمیپرس خنده انیم...رفتم آشپزخانه سمت و شدم بلند

 ...ومدنین چرا.... کجان بابات ننه حاال  

 ...نشست یصندل یرو یخور غذا زیم پشت

 ...آورد در زبان برام

 ...چه تو به  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...رفتم ها ظرف سمت و زدم یگردن پس

 ...شکست گردنم...بشکنه دستت  

 ...بود اش شده آرام دل از یتیواقع مامان یها خنده

 ...خوبه حالش... ومدین مامانت چرا... گهیم راست دالرام جان انایک  

 ...برداشت یسبز سبد داخل از یحانیر

... نبخواب نتونستن اونا یول بودم خواب مایهواپ تو من... میدیرس صبح اذان بعد  

 ...ننیب یم و پادشاه خواب االن کنم فکر

 ...گذاشتم زیم یرو و دمیکش رونیب چالی از را دوغ گتن

 ...ادینم بابا....مامان  

 ...داره دادگاه امروز ادیم رید  

 ...فتهیش هم خان آرامان

 زرشک و زعفران و پسته خالل با برنج یرو نیتزئ از کامل تیرضا با مامان

 ...گذاشت زیم یرو

 ...انداخت یم راه چه چه و به به و خورد یم ولع با که بود انایک تنها

 ...آورد هجوم مغزم به بابا دادگاه فکر لحظه کی

 دنبر ی بهانه به...شد بسته میگلو راه... داره حضور دادگاه در هم یعل ریام نایقی

 دور از اونم دنشید یبرا دیکش پر دلم انایک

 ...یخور ینم چرا دخترم  

 ...مگذاشت دهانم داخل را میهوا در معلق برنج پر قاشق

 ...دیکوب میپا ساق به زیم ریز از پا با انایک

 ...گرفت خندم اش شده زیر و یسوال پر یها چشم از

 ...زد یم هوا رو را حرکاتم تمام... باهوش هم بود هوش زیت یلیخ هم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ..شد بلند و کرد زیتم و غذاش بشقاب تند

 ...بخورد غذا ریس دل کی نتونست یحت یفضول از 

 ...بود مزه خوش واقعا خاله نکنه درد دستت  

 ...یدیکش یم بازم خوب زمیعز جونت نوش  

 ایب یشیم چاق... بسه تو....دیکش و گرفت را دستم... خوردم ادیز خاله یمرس  

 ...یآزاد برج یبرا زده لک دلم من میبزن یگشت میبر

 

 ...نگفت یزیچ نیهم یبرا داشت عادت انایک یها اطوار و ادا نیا به مامانم

 ...یکرد یم فکر یچ به بگو باش زود  

 ...دمیکش رونیب دستش از و دستم دهینرس پله به

 ...گمیم بهت ینیبب رو یعل ریام یخوا یم یچ یبرا یبگ اگه

 ...زد لبخند و زد برق شیها چشم

 یخود یب پس... پرونده سرت از و هوشت تمام پس... ی یرعلیام اسمش پس

 ...یغرورت ریاس و رهیگ ششیپ دلت پس... یایم عشوه داره

 

 یزیچ مامان خواستم ینم رفتم باال دو به یکی را ها پله و گرفتم رو ازش

 ...بفهمه

 ...شد اتاقم داخل و دیدو سرم پشت

 ...ها زنم یم داد ینگ دالرام  

 ...ندازه یم شک به و مامان و کنه یم پا به شنگه علم دونستم یم بود خر کله

 ...تادمسیا پشتش و بستم و در عیسر

 ...شنوهیم مامان االن... واشی  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 :انداخت باال یا شانه

 ...اته کله تو یچ بگو زود... بشنوه  

 ...رفتم تختم سمت گرفته فاصله در از

 فقط... شینیبب یخوا یم یگفت تو هست هم یعل ریام دادگاه امروز شک بدون  

 ...بدم نشونت منم بگو و نقشت

 ...دیمال بهم را دستش دو هر

 ...دنشید واسه زده پر دلت پس آها  

 ...تخت یرو دمیکش دراز

 ...ادیم خوابم که من... جهنم  

 ...زدن کرد شروع و روم افتاد

 ...یانداخت دست و من ها کنم یم ات خفه دالرام  

 ینم هگید نبود انایک ی بهانه به اگه دنشید یبرا نداشتم وقت شتریب ساعت کی

 ...انداختم نییپا تخت یرو از را انایک و دمیچرخ... دمشید

 

 

 ...رفت باال دار آب یها فحش با همرا اش ناله و آه و گرفت یکمر به دست

 ...دمیپوش لباس تند تند کرده استفاده فرصت از

 ...بجنب... دهیپر قفس از مرغ دادگاه جلو مینرس ساعت مین تا اگه  

 دیدو سرم پشت و زد چنگ تختم یاز،رو را شیمانتو و شال

 از که پسره... یزد یم خودت به لعاب و رنگ یکم یدهات ی مرده لیذل خوب  

 ...افته یم پس تو تیم مثل صورت دنید

 ...شکمم تو رفت مخ با که ستادمیا عیسر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...ینیبیم دور از... ایک میش ادهیپ ستین قرار  

 ...داد ماساژ رو شینیب نوک و دیکش عقب اوف اوف با

 ... شد نابود مینیب چل خل  

 ...گرفتم را شیبازو

 نگاش دور از فقط صدا و سر یب... یارینم در یباز جنگولک بده قول ایک  

 ..یکنیم

 ...دیکش دستم از را شیبازو

 ...نییپا برو... بابا باشه  

 ...دمیشن را آرامش یها زدن نق و افتادم راه

 ...هیمال کرده فکر گه،ید ست قهیعت خودت مثل اونم االن... تحفه  

 .زد صدا و مامان بلند

 ...رونیب برم یم دارم تو قهیعت دختر نیا خاله   

 

 ...آمد رونیب دست به ییشو ظرف یها دستکش عیسر مامان

 ...پناهتون و پشت خدا بگردم دورت ببر  

 ...نبود باور قابل من رفتن رونیب یبرا انمام یخوشحال

 که نداخت یم راه قال و داد رونیب رمیم مامان گفتم یم یوقت که یقبل ماه چند

 در بال داشت که امروزش به چه بچرخه ول ها ابانیخ تو روز هر دیبا چرا دختر

 ...آورد یم

 ..ندارم و فرمان پشت نشستن حوصله من یدار نیماش

 ...شد رید بدو... هیعل سرکار مآور نیماش خودم  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نیا اما...کنم ییهوا را دلم دنشید با دیشا...کرد یم منعم یکی و رفت یم میپا کی

 ...طلبد یم را دنشید انایک حرف ی بهانه به که است ختهیگس افسار دل

 جا همون خودم... باشه کتوله و کچل یها چله و چاق نیا از خودم،اگه جان به  

 ...باشم گفته شم، یم رد روت از نیماش با و کنم یم ادتیپ

 ...کردم نگاه حرصش پر رخ مین به

 بود مه زشت و تپل اگه و کروه یریگ بد صاحبم یب دل نیا که انایک یدون یم یچ

 ..نبود خودم دست افسارش هم باز

 ...دیتوپ بهم و برگشت کنم یم نگاهش فقط حرف یب دید یوقت

 ...کنم یم تصادف االن صورتم رو یکرد زوم هیچ  

 ...بود کوچک یتبسم کی فقط حرکاتش از ام خنده

 ...زد یم نبض بدنم کل و بود کرده رسوخ عضالتم تمام به قلبم کوبش چون

 انایک...فشردم یم بهم وار استرس را ام کرده عرق یها دست که بودم من یجلو

 ...دگاهدا یها پله به بود دوخته چشم افتم یم پس دارم که انگار نه انگار

 ...نمشیب ینم من رهیم ادیم االن ـ..ها باشه حواست کرد یم تکرار مدام  

 دنید اب قرن نیا اما... دلشوره و شیتشو از پر یقرن...گذشت یقرن میبرا قهیدق ده

 دش یم ریسراز نییپا سمت به دادگاه یها پله از عیسر دو حالت با که یعل ریام

 ...دیکش پر

 مهین...گرید سمت به دوخته چشم یانایک کردن مطلع و فتنگ یبرا بازم مهین دهان

 ...ماند باز

 لداخ به و کرد انیغل قلبم ته از اشک... ینوشتن نه بود یگفتن نه خواستنش

 ...شد آور هجوم چشمانم

 ...کجا شازده نیا پس دالرام  

 داشت که یعل ریام به و کرد دنبال را نگاهم رد دید مرا حالت و برگشت یوقت

 ...دیرس شد یم نشیماش ارسو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 فسن دمش باز و دم هر با کردم استشمام را شیبو نجایا تا زیتبر از من که ینیماش

 نهیآ وت از الاقل ریس دل کی نتوانستم و کندم جان اما و دمیبلع را شیهوا....دمیکش

 درست را قلبش کوبش شدم الل و دمیچش را آغوشش ی دوباره لذت....کنم نگاهش

 مگرفت داندان به لب نیماش اون تو من... کردم هیگر خون و کردم حس گوشم کنار

 ...بپرد رونیب دهانم از خواستنش ادیفر مبادا تا

 سبک تا کردم خفه را داشتنم دوست...نشوم خار تا شماردم شیب را غرورم

 یحرف با مبادا تا ختمیر میها گونه یرو را ها خواستن نیا قطره قطره...نشوم

 .... بشکنم

 ...کرد یم تعقبش و بود افتاده یعل ریام نیماش دنبال انایک بدانم آنکه یب

 ...زد دور را ابانیخ و زد راهنما انایک دیرس زندان به یوقت

 یتون ینم حالت نیا با... یشد عاشقش تو... نخون رجز خودت یبرا یخود یب  

 خاطر به... مزد هوا رو و زیچ همه دهینرس راه از من... نیکن فراموشش یا هیثان

 ازت هم رو تیزندگ ارزش که هات گفته با... یجنگ یم دلت با یدار غرورت

 ...بکن رو هیقض قال و بگو رو بله... بهتر چه پس.... گرفته

 ...زدم داد و دمیکوب نیماش نهیس یرو دست دو هر با

 که همونطور... برسه شیقلب ی خواسته به زارم ینم رممیبم... هرگز... هرگز  

 دستش زارم ینم و خودش هم کنم یم نابود و خودم هم من کرد نابود و من ناو

 ...سوزونم یم و دلش و کنم یم محرومش خودم از... برسه من به

 قفتو و دیکش کنار را نیماش گرفته اوج میادهایفر با ام هیگر هق هق دید یوقت

 ...کرد

 هار بغلش که گرفت و دستم دو هر...دیچرخ سمتم به کرده خاموش و نیماش انایک

 ...شدم

 آروم... یکن یم داغون و خودت یدار چرا... دالرام کن بس... ششششیه  

 ...باش

 ... کرد دیتشد را ام هیگر شتریب و شتریب هاش دادن یدلدار



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...زد آتشم بفهمد آنکه بدون انایک یها حرف چون

 یب گهید چون. ..دادم یم بله خاطر نیا به دیبا پس... گرفته رو میزندگ ارزش  

 ... بودم شده ارزش

 

 

 

 یب گهید چون... دادم یم بله خاطر نیا به دیبا پس... گرفته رو میزندگ ارزش

 بندد یم میبرا را یراه گونه هر کارش نیا با دیفهم اون چون... بودم شده ارزش

 گونه چیه که دهد قرار یبنبست و تنگنا تو و من خواست یم دلش خاطر به اون

 منفعت و کار در یانیز و ضرر چیه و...باشم نداشته دنیکش پس یبرا یراه

 ما دانست یم شناخت یم خوب را ام خانواده و من اون...نشود جادیا خودش

 با میبرا هم جانم از من یآبرو دانست یم...میهست یرتیغ و متعصب یآدمها

 نیهم خاطر به سوزم یم فقط و زنم ینم یحرف دانست یم خوب است ارزشتر

 ...کرد یعمل را دلش ی خواسته دردسر بدون

 ....گرفتم آرام بالخره تا داد ماساژ را گردنم و ها شانه حرف یب انایک

 ...دادم هیتک یصندل به ار سرم و نشستم راست... دمیکش عقب بغلش از

 ...گرفت سمتم یدستمال کاغذ انایک

 شیبود برده گهیم نهیبب مامانت...کن درست شالتم و کن پاک و صورتت ایب  

 ...عزا ای گردش

 ...کشم یم جلوتر را شالم و رمیگ یم دستش از را یکاغذ دستمال حال یب و دمغ

 ...دیکش نییپا و من سمت ی شهیش و زد استارت

 ... یش آدم بلکه بخوره کلت به باد اربز  

 :گفتم رفته لیتحل یصدا با زور به

 ...ندارم حتینص و بحث ی حوصله  



 

 

 نفوذی

 ماریا
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 ...شد شیرانندگ مشغول و کرد من به ینگاه

 ...آورد نخواهد دوام ادیز سکوتش دانستم یم

 حتتینص بخوام که ست گذشته خیتار من یکجا...یخودت غرغرو و ریپ نه نه  

 دوست واقعا دیشا مرده ننه اون گمیم من... روز به روزم به من مزیعز...کنم

 ...داره

 ...گرفت خندم زدنش حرف طرز از

 ...شد منفجر بمب مثل و انداخت من به ینگاه مین

 که مغز... بنداز کار به و پوکت ی کله اون شه باز شتین نکهیا یجا به بزغاله  

 ...کرده یروان طور چه رو دهیرس راه از تازه من نیبب...  پهنه پر... ستین توش

 ...آمد کش میلبها

 رو ماجرا تمام آدم مثل... ها کنم یم خفت یبنداز دستم خودم جان به دالرام  

 ...بکنم تو سرت به یخاک چه نمیبب تا...یدیم یحیتوض

 ... زدم بازوش یرو یمشت

 ...یبشنو یخوا یم یچ کارگاه دوما   خودت سر رو شده مالت که خاکها اوال    

 ....دیکش لباش یرو و آورد در و زبانش

 ملوچ ملچ یطور چه... دنیبوس به کرد شروع کجا از بگو اول مثال... ِامممم  

 یطور چه و خوشگلت یلبا اون... لطافت و متیمال با ای عطش پر... کرد یم

 ... نامرد خورد

 ...داد یم امهاد یطور همان هم انایک و بود مونده باز دهانم و شد گرد چشمام

 ... رو کجاها دستاش... رفت یم صدقه قربون یچطور

 ....اناااااایک  

 ...بزند ییجلو نیماش به بود کینزد و دیپر جا از متر کی دمیکش که یغیج



 

 

 نفوذی

 ماریا
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 بوق یرو دست یسر پشت نیماش و گفتن ناسزا به کرد شروع یبغل نیماش

 ...گذاشت

 ...فشرد گاز پدال یرو را شیپا و کرد جور جمع و خودش زور به انایک

 ...شد پاره گوشم ی پرده...بشن پاره هات لوزه کنم یم دعا... مار زهر  

 ....گرفتم شیبازو از یشگونین

 ... میکن یم تصادف االن شوریب... یا... یآ  

 ...زدم داد خودش از بلندتر

 ...شهیم هم بهتر جهنم به  

 را راستش یبازو چپش تدس با و بود دهیچسب محکم را فرمان راست دست با

 ...داد یم ماساژ

 ینم رو کلفت گردن ریام اون یلبا طعم چون... یشیم مونیپش خودت بدبخت  

 ...یبچش دوباره یتون

 ...فشردم میگوشها یرو محکم را دستانم کف

 ...بشوره زبونتو اون مردشور... یش خفه... ایک... یش الل  

 ...دمینش یم هم دستانم ریز از را بلندش ی قهقه

 یم باز دیچرخ یم جور هر را بندش و چفت یب دهان سرتق، ی دختره

 ...نبود شیحال ایح و خجالت...کرد

 

 ...نداره و بدنم وزن تحمل هام زانو... برم رونیب تونم ینم خودم جان به ایک  

 ...طرفم برگشت و کرد تر رنگ پر را لبش رژ

 ...فتیب راه... بزنن زر یادیز اگه زمیعز کنم یم قلم خودم از و زانوهات  

 ...دیکش در سمت را دستم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...ست ساده یمهمون هی یبرقص جلوش یخوا یم مگه

 تیموفق خاطر به دوستانه بزم نیا...کرد یم درکم نه...دیفهم یم نه را حالم انایک

 ینم دلم اصال..بود کرده ام یکفر واقعا ما ی خانه در همکارانش و بابا

 قابل بابا میتصم اما...شوم یعل ریام چشم در چشم یمدت یبرا الاقل...خواست

 ...  نزد یحرف یول...انداخت شک به را بابا دمیشد مخالفت و نبود برگشت

 دش دهیکش بود انایک دست داخل که دستم...ستادمیا رو راه داخل یقد ی نهیآ یجلو

 ....ستادیا غر با و

 حاال یکرد چیپ بقچه و خودت یکاف حد به که تو... مادرت جون کن بس... یوا  

 ...مرگته گهید

 ...آورد یم در را انایک لج بودم، بسته یلبنان که یشال و یخردل شلوار و کت

 سمت هب ها پله از و فرستادم یلب ریز یصلوات انایک توسط دستم شدن دهیکش با

 ...میشد ریسراز نییپا

 .آمد جلوتر دنمید با نیریش عمه

 ... دختر تو یشد خوشگل قدر چه یوا  

 ....امدین خوش انایک مزاج به من از عمه دیتمج و فیتعر

 و کرده یشاق کار کنه یم فکر االن.. خانم نیریش هم شما دییفرما یم یزیچ چه  

 ...ساخته خودش واسه افستیق و ختیر نیا.... ادیم در هندونه بغلش ریز

 ....زد یلبخند محبت با عمه

 ...نیماه دوتون هر...نیباش خوش نیبر  

 مهع کت نکهیا تفاوت با اما بود کرده تن به شلوار و کت من مثل هم نیریش عمه

 ...بود رهیت یکاربن رنگ به ساده مردانه مدل کامال

 نه یخودرن لحاظ از نه نداشت ستدو را طیتفر و افراط لحاظ چیه از بابا

 ...یدنیپوش

 ...دانست یم دادن نشان یخود یبرا فقط و گزافه را یقانون ریغ یها یدنینوش
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 ماریا

 

 نفوذی

 ...بودند آورده فیتشر ینفر چند و انایک مادر و پدر

 و مامان که ییدسرها و ها ینیریش و رنگارنگ یا وهیم با زهایم یرو

 ...بود شده دهیبودند،چ دهیکش زحمت کردنشان درست یبرا...عمه

 ...شدند فرما فیتشر یگرید از پس یکی انیآقا و خانم ینظام همکاران کم کم

 ...ام یسالمت از یخرسند ابراز با تک تک اونم

 ...نشد...بود خشکانده در به را نگاهم که یکس از یخبر اما

 ...نیهست خوب... سرمد خانم سالم  

 ...زدم بود داده ارقر مخاطبم که یشخص سمت به یچرخ مین

 ...ستادمیا شیدرو رو و برگشتم کامال و شدم خوشحال لیکم دنید از

 ...خوبم خوب شما لطف به سالم  

 ..شکفت گلش از گل...بود یتین و قرض قصد چیه بدون که قمیعم یخوشحال از

 ...نمتونیب یم سالم و نشاط پر و بشاش ینطوریا که خوشحالم  

 ...دمتونید سالم و حیصح که خوشحالم منم  

 ...دیکش هم در ابرو یشینما حالت به

 ...شکسته پا و دست و چالق یداشت انتظار نکنه  

 ...نشست لبانم یرو چشمانش حالت از یتبسم

 ...داشتم را حرفها نیا از فراتر انتظار  

 ...دیکوب اش گونه یرو دست با آرام یشینما حالت به

 خورده منم یحلوا شما پس... واال داره قباهت.. .سرمد خانم... عالم خاک... ِاوا  

 ...مبرگرد بعد و کنم گفتگو و گپ یکم ایحور با اونور نشد که فیح... نیبود

 وادارم اش یطبع شوخ بلکه بود دنشید سالم یخوشحال یرو از تنها نه میها خنده

 شتریب یها یشوخ و شتریب مصاحبت یبرا کرد
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 ....جناب دیینفرما  

 ...ایدن نیا شد پرت شوت با... لیکم روح  

 ...نگردد یزیر آبرو عیما تا کردم حفظ زور به را ام قهقهه

 ...گشت آرامشم موجب خنده نیا ها تنش و استرس همه نیا بعد

 ...دیبخند شهیهم...کنه یم چندان دو رو تونییبایز واقعا خنده  

 فکرش نشدن منحرف یبرا اونم خنده از یرد فقط و دیماس میلبها یرو لبخند

 ...ماند یباق لبانم یرو

 وبخ یظاهر حفظ با اما فشرد و گرفت مرا دست ستادیا کنارمان یلبخند با انایک

 ...کرد یپرس احوال لیکم با بشاش و

 ...پروندم متلک... کردم ناراحتش و ام گذاشته شیتنها نکهیا فکر با

 ...یبود مونده تنها زشت اردک جوجه هیچ  

 طوفمع و بازداشت یعل ریام دنید استرسس از را مغزم یفوقان ستمیس کال لیکم

 ...بود کرده اطراف و خودش

 ... برگشت یتصنع یظاهر حفظ با 

 ...زمیعز یخر یلیخ  

 ...مشرب خوش لیکم ی خنده کیشل یبرا بود یکاف کلمه نیهم

 ...کشاند ما یسو به را آرامان و نیریش عمه یپا لیکم ی خنده

 ...میبخند هم ما نیبگ ندهخ خوش یها پرنس  

 ...داشت مواخذه یبو مزاح از شتریب آرمان لحن

 و ها خنده همه گوشم ریز انایک یا زمزمه که کردم جور و جمع را خودم یکم

 ...آورد در دماغم از را بود نشسته لبانم یرو تولد بتن از از که یها یخوش

 ...شهیم کبود داره یچطور چاکت نهیس عاشق نیبب هرهر یجا به  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یهتج به چرخاندن سر به قادر...دیخشک  هم گردنم بلکه لبانم یرو ی خنده تنها نه

 ...نبودم زد اشاره انایک که

 تهگرف دست به لیکم و نیریش عمه و آرمان بار نیا که ییبخندها بگو و ها یشوخ

 ...میدیم نه دمیشن یم نه را بودند

 ..کرد ینم مه ینینش عقب به یاری میپاها و بودم شده مسخ

 ...دیکش و گرفت را دستم و شد اسفناکم تیوضع متوجه انایک

 و کارها نکهیا با... یبد وا یخوایم... کن جمع و خودت... یشد تیم مثل چرا  

 بزار... اومد خوشم شد خوب اما نبود یقرض و قصد یرو از کردنات خند به بگو

 خوب... دلش وزوندنس ـ..یخواست یم و نیا خودتم... ادیب دستش کار حساب

 ...شد یم منفجر داشت خودم جان به... یزد ششیآت

 صورتم به یهوا تا کشاند اطیح سمت و من و خواند رجز گوشم دم زیر کی انایک

 ...بخورد

 درمانده و من یعل ریام بودم شده فیضع...نبود بشو عوض من یهوا و حال اما

 ...تساخ هیبن یب و فتور دختر کی من از اون بود کرده

 ...داد تکانم یعصب انایک

 هنکیا ای... یهالکش ای یترس یم ازش کنه فکر یخوا یم االغ...  دالرام توام با  

 ...شدم افسرده تو فراغ از من ریبگ و من ایب من جون که یکن شیحال یخوا یم

 ...رفت باال قلبم ضربان و شد هم در میابروها داد تکانم انایک لحن

 ...نشست انایک لبان یور یبخش تیرضا لبخند

 هک یکن یکار تو... میبد حرصش که بود نیا امون نقشه هم ما... شد نیا نیآفر  

 قائل کرده باهات که یکار و خودش یبرا یارزش و یالشیخ یب کنه فکر

 یم بر االن... کاذبشه غرور دادن قلقلک یبرا نهیگز نیبهتر هم یکم...یستین

 انگار رشیبگ دهیناد و بده ادامه شکل نیبهتر به رو شتینما تو و داخل میگرد

 ..لهیکم فقط و نداره حضور ریام



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کردم مشت ام یعصب فشار کاهش یبرا را دستانم و دمیکش دندان ریز را لبم

 هنمرد وجودم در هنوز یقبل دالرام که فهماند را نیا پوست یرو انشگشتانم ناخن

 ...است

 یرو رب را قشیتشو انایک نگاه در را نیحست برداشتم خانه داخل سمت به که یگام

 ...کرد یجار لبانش

 ..دادن نشون یخود حد در... یمال گوش کی فقط دالرام نیآفر  

 ...کرد جدا راهم از را راهش مطمعن انایک

 یم ملیک دنبال چشمانم کند یم حس بلند هیپا گلدان کنار را حضورش دلم و چشم

 ...رود

 ...دیخند یم جا هر از الیخ یب و آرمان با گفتگو گرم هنوز لیکم

 و کارد همراه و گذاشتم داخلش هلو و موز برداشتم زیم یرو از یدست شیپ

 ...شدم روانه لیکم سمت به چنگال

 ...کردم حفظ را آرامم ظاهر اما...بودم داغون درون از

 ...وهیم دییبفرما لیکم آقا  

 ...گرفت دستم از یتشکر با را یدست شیپ خنده با لیکم

 ...نیکرد شرمنده... بایز یبانو تشکر  

 از کرد یم یباز نقش باند انیم که یموقع...بود شده ثابت میبرا اش یزبان چرب

 ...بودند کرده خواهانش هوا بمجذو را همه اش یطبع شوخ و  یمشرب خوش

 ...بودم کردنشان لیکم لیکم گر نظار یبار چند

 ...ینکرد حساب آدم رو ما شما باز یآبج  

 ...کرد تر ضیعر را لبخندم آرمان یگوش در حرف

 ...کردم زمزمه گوشش کنار درست خودش مثل



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...لعنت منکرش بر  

 ..شد گرد چشماش

 گفتم و دمیخند شتریب

 ...نیگل شما  

 ...زد حلقه میها شانه دور دست و زد برق نگاهش

 ...یهر... نیگ یم پسر گل من به یزبان یب زبان با برادر خواهر شما  

 ...فشرد خودش به و من شتریب آرمان

 ...هییبال چه ما ی دونه ناز نیا یدون ینم جان لیکم  

 ..لرزاند را دلم نگاهم در قفل لیکم نگاه بار نیا

 ... شدن داشته دوست وحشت از.. .ترس از یلرزش

 ...بود بابام داشت همرا به یگرید یبو و رنگ که نگاه نیا از زیگر رأس داد

 ...کرد دور من از را آنها لیکم و آرمان به اشاره با

 گوش که یمهمانان تمام به بود شده دوخته نگاهم و نیزم به دهیچسب میپاها

 ...کرد یم انیب را یمهم مطالب و...بود سردار دهان به چشمشان

 ...شد یم ختم یدولت و یکار بحث به ما یها یمهمان یشاد بزم شهیهم

 را سمنف کشاند رونیب ها نگاه تمام از دور به و گرفت بر در را دستم مچ که یدست

 ...آورد بند

 ...بودم دنیدو حال در سرش پشت یعل ریام بلند یقدمها با

 یرو بود کینزد که کرد پرتم عقب به یطور دستم مچ از درختان کنار اطیح ته

 ...فتمیب نیزم

 ...انداخت وجودم به میعظ یخوف اهیس یگو دو آن شدن کدر و یبرزخ نگاه نباریا



 

 

 نفوذی
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 نفوذی

 یب ادشیفر ممانعت و یخودار یبرا اش زده گره یها مشت و شده منقبض فک

 ...بود دهیفا

 ... یروشف خود...هااااا...؟؟یکن یم یدار یغلط چه من شکستن خاطر به  

 ...دیایب فرود صورتش یرو تا رفت باال دستم ناگهان

 پشتم که یطور و شد کینزد گرید یقدم...فشرد و گرفت هوا در را دستم مچ اما

 ...دیچسب توت درخت به

 هک بود یقدر به یعل ریام ییگلو تو یصدا ارتعاش و  دستان و بدن کل لرزش

 کتهس مقابلم درست جا نیهم نکهیا زا دمیترس و رفت ادمی جونم به افتاد ی رعشه

 ...کند

 خودت یآبرو... یکن کاریچ یخوایم... برخورد تتیشخص به... اومد بدت هیچ  

 ...بشکنم من تا یبر یم نیب از من غرور گرو در و

 ...شد تر دورگه شیصدا و آمد جلوتر رفته رفته صورتش

 اطرخ به... شدم تکه تکه یوقت یلیخ... شدم رونیو وقته یلیخ من... شکستم من

 ...نکن له گهید یکس یپا ریز و غرورت نکن و کار نیا خودت با من

 

 ...کرد رمیغافلگ ملتهبش و داغ لبان با که بودم تالطمش پر نگاه مسخ

 موجود تمام... دادم نشان یالعمل عکس نه کردم تقال نه...شد قطع برا رفت نفسم

 ...شد آتش و گرفت گر

 :کرد زمزمه گوشم کنار و دیکش عقب یطوالن یمکث با

 و ودتخ شتریب نیا از... ستین برات...من شکستن یبرا...یمناسب سیک لیکم  

 ...نکن داغون و من

 با را بازدمش و گرفت ینیب از که یقیعم دم زد آتش را گوشم داغش یها نفس

 به شیرو روبه تا نشوم شیرسوا تا...بستم پلک...کرد رها ام گونه یرو دهان



 

 

 نفوذی
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 یرو سرم تا...نشود حلقه کمرش دور دستانم یقلب یروین تمام با تا میاین در زانو

 ... نرسد آسمان هفت اوج به ام هیگر یها یها و ندینش ستبرش نهیس

 ... کرد ام وانهید شیها کلمه نیآخر

 ...نشده ساخته تو یلبا ییبایز یبرا یسرخ نیا  

 اما ببارد خودش دل و خودم دل یبرا تا گرفت فاصله عشقش از پژمرده یها مژه

 ...ساخت آوار سرم یرو را ایدن اش یخال یجا

 ...رفت داغون یدل با...رفت...رفت

 ...آمدند فرود نیزم یرو و شدند تا میزانوها

 ...اشدب توانست ینم یگرید کس انایک جز گرفت بر در را میها شانه سر که یکس

 یعل ریام یخال یجا دنید با ام آمده یاشکها...نبودم هم سرم کردن بلند به قادر

 یجا به...کرد یم درد میگلو اما...ادیفر و خواست یم هیگر دلم...شدند خشک

 ...دنیبار یجا به سوخت یم چشمانم داخل ادیفر

 ...دالرام شو بلند  

 کرده هیگر من یجا به...کرد یجار دلم لبان بر یپوزخند انایک انیگر یصدا

 ...بود کرده نظاره دل و شمچ با را ام یچارگیب پس...بود

 ...نشست کنارم خورم ینم یتکان چیه دید انایک یوقت

 نیبب... کن هیگر دختر خوب... اتاقت میبر پاشو الاقل... پاشو ایک مرگ دالرام  

 ...کنم یم هیگر دارم منم

 ...زمیبرخ میجا از کند یم وادارم سشیخ نگاه...کنم یم بلند را سرم

 ...کردم کج خانه یورود یپشت در به را جهتم انایک کمک به

 ...کرد میهمراه حرف بدون

 سپ داشتم یبرم قدم باال طبقه به را ها پله همه یجلو دیبا رفتم یم خودم اتاق اگر

 ...بود ام رفته یرو و رنگ و آرامشم کردن دایپ یبرا نهیگز نیبهتر مهمان اتاق
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 یقند آب با که دینکش طول یا قهیدق...بست و ودر کرد ول اتاق داخل مرا انایک

 ...برگشت

 ...گردهیم دنبالت مامانت... ادیم جا حالت... بخور و نیا ایب  

 ...دیکش دست و داد خوردم به را وانیل نصف زور به

 ...کردم یم تحمل حضورم با دیبا منم و بود مانده یساعت ندچ شب آخر تا

 جمع به دوباره کرد کمکم فقط آورد میرو به یحرف نه دیپرس یزیچ نه انایک

 ...وندمیبپ مهمانان

 ...گذراندم آشپزخانه در را وقتم شتریب قبل یساعت برعکس نباریا

 ودب افتاده که یاتفاق با ار خودم نتوانستم اما دمیخر جان به را مامان یها دادن ریگ

 ...دهم نشان تفاوت یب

 ونچ...خواستم یم شدن آرام و کردن فکر یبرا یفرصت چون نشد چمیپاپ انایک

 روز آن کردن فراموش و میترم یبرا یفرصت داشت شدن ایاح به ازین قلبم

 ...نحس

 دز یم ادیفر مغزم تمام کردم یعل ریام یکارها متمرکز را فکرم تمام هفته دو

 چون... آورد بار به که هست یفضاحت کردن جور و جمع در یسع یعل ریام

 و ام خانواده و خانواده یجلو من کردن باز لب با شهرتش و اسم و اعتبار

 ...رفت خواهد باد به همکارانش

 میتصم تواند یم نه چون...کنم یم خفه وجودم در را دلم یبرهوت احوال حال

 ...عمل جرأت نه باشد رندهیگ

 بیآس خواهم ینم...خواهم ینم را نیا هم من... شکننده و کند یم فمیضع فقط

 ...باشم ریپذ

 ...ستادمیا نهیآ یجلو و کردم مکول یا گهید وقت یبرا را دلم و عقل یکلنجارها

 حرف نیآخر...شد خشک را انیم و گرفت شیپ در را لب رژ ریمس دستم

 ...شد اکو گوشم در یرعلیام



 

 

 نفوذی
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 نفوذی

 "نشده ساخته تو لبان ییبایز یبرا یسرخ نیا"

 هب و گذاشتم لبانم یرو را انگشتانم...دمیکوب وارید یرو محکم برداشته را رژ

 ...شدم رهیخ دالرام از متفاوت یدختر ریتصو

 ردخت کی شاد جسور دالرام از بود توانسته...بودم یعل ریام ونیمد را تفاوت نیا

 ...بسازد احمق،... لوس پا و دست یب

 ...دره دم انایک... دخترم... مدالرا  

 فشردن با را ام شده پر چشمان و بکنم نهیآ از دل کرد مجبورم مامان یصدا

 ...فرستادم پس میها پلک یرو انگشت

 باهات یمهم کار... نره ادتی ها یبزن بابات به سر هی دانشگاه بعد دالرام  

 ...داشت

 ...کردم راست کمر زده گره را اسپرتم یها کفش بند

 ...خدانگهدار... مامان چشم  

 

 یم ینقاش را خودش دستش تو لب رژ و مداد نهیآ رو چشمش خدا شهیهم انایک

 ...کرد

 ...نشستم کنارش کرده باز را راننده کمک در

 ...یبود دهینمال خونتون مگه  

 ...شدن رنگ کم نجایا امیب تا  

 ...بود تفاوت یب و الیخ یب شهیهم

 ...بدم رشته رییتغ خوام یم ایک  

 رهیخ ام زده غم نگاه به زده بهت و زد خشکش دستش داخل اش یمشک مداد 

 ...شد



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 تالش رشتت خاطر به همه نیا... سرت به زده مگه... دالرام یگیم یدار یچ  

 ...یخوا یم حاال یرفت باشگاه همه نیا یکرد

 ...کرد نچ نچ و داد تکان راست و چپ به را سرش

 ...یشد عوض یلیخ...شتمندا توقع ازت اصال  

 ینم ینیزم موجود نیا با که ها چه دل نیا اما نداشتم انتظار خودم از هم خودم

 ...کند

 داخل دهینکش را پشیز و کرد پرت اش یشیآرا کوچک فیک داخل را اش لیوسا

 ...گذاشت اش یدست فیک

 ...یکرد لج خودت با چرا یدار دوسش یلیخ اگه... مرگته چه فهمم ینم من  

 ...یلج ندتیآ و یزندگ با چرا هم باز یندار اگه

 ...خواست یم نجات راه و ییراهنما خواست ینم سرزنش دلم شدم یکفر

 ...شم ادهیپ یافت ینم راه... ایک کن بس  

 ...رفت باال انایک یصدا متقابال

 کنار خودت با... بفهم... شو قانع... بشه یچ که یانداخت راه کن بس کن بس  

 با یخود یب... یریگ یم خودت از رو خوبت یزندگ شانس ینطوریا... ایب

 ...عاشقته واقعا که یعل ریام به خودت به بده فرصت... نکن لج خودت

 ...ندارند بدم حال در یریتوف چیه شیها حرف

 ...نشست لبانم یرو یخند تلخ

 هبمون بسته من دهن کنه یم تالش فقط اون... یکشک چه.. یعشق چه...  عاشق  

 ...نخوره تشیموقع و آبرو به یا لتمه و

 : دیگو یم وار زمزمه

 ...اشتباه یکن یم اشتباه  

 ...طرفش برگشتم خو تند
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 ... شم ادهیپ یافت ینم راه  

 ..زد استارت و گرفت رو ازم آلود قهر

 اب زدن حرف ی حوصله یحت که گسترانده دلم بر را اش طرهیس قدر آن ینیب بد

 ...ندارم را جانم از تر زیعز دوست نیا

 ...دیانجام طول به یساعت دو دانشگاه یکارها

 ...داشتم دوست را ام رشته دهم رشته رییتغ امدین دلم اما

 ...داره کارم بابا... یآگاه برسون و من ایک  

 ...نشست رول پشت و زد یچشمک

 یناتک قلبم یخروج در سمت تند یها قدم با نییپا سر یعل ریام دنید با اول قدم

 ...خورد یدیشد

 ...دمیچرخ در کنار کن سرد آب سمت به شدن چشم در چشم از ترس

 را ترسم شد رد ام یقدم چند چند از درست که یعل ریام مستحکم یها گام یصدا

 ...کند لهش تا گذارد یم من دل یرو را شیها قدم انگار... کرد شتریب

 ...درآمدم اش نهیس به نهیس که کنم ترک را آنجا عیسر تا گشتم بر

 ..بودم رفته فرو آغوشش در االن داشت یبرنم عقب به یقدم کی اگر

 ...خواند فرا را نامم متعجب

 ...دالرام  

 

 

 یم دو دو حرکاتم و صورتم جز جز شکنکا حال در نافذش و اهیس یچشمها

 ...زند



 

 

 نفوذی
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 آشنا ی مردانه ادکلن یبو از یقیتلف با گرفتم آرامش تسلط یبرا که یقیعم دم باز

 ...کرد خوش جا ام ینیب یها پرز داخل...گاریس تلخ یبو و

 علم دق قلدرانه که مقابلش از تا دیکش کنار میپاها و افتاد یکور گره میابروها نیب

 ...زمیربگ بود کرده

 ...گرفت را راهم یقدم با

 ...یاومد یچ یبرا  

 نیب افتاده قیعم اخم خط به ختهیر نگاهم در را یتفاوت یب و یالیخ یب تینها

 ...دوختم ابروانش

 ...بزنم شین تا کردم تر لب زبان با

 ...باشه داشته یارتباط شما به نکنم فکر  

 ...آوردم نییپا را میصدا ولم کرده زیر را چشمانم

 ... ام یجهنم اتاق آن در دفاع یب گروگان هنوز من یکرد فکر نکنه  

 ...متورم گردنش رگ و شد کبود جا در رنگش

 را بازش مهین دهان کمل بشاش و شاد یصدا که بزند یحرف باز،کرد دهان

 ...بست

 ...سرمد خانم  

 و البا شیگلو بکیس...دیساب هم یرو خشم از را شیها دندان و شد منقبض فکش

 ...بزند یحرف نتوانست اما رفت نییپا

 را ام افتاده تاب و تب به قلب و دمیچرخ لیکم بشاش یصدا سمت قیعم یلبخند با

 ...گرفتم دهیناد

 ...کردم دوستانه و مانهیصم را لحنم قصد از

 ...نینباش خسته... نیهست خوب... لیکم آقا سالم  

 ...ستادیا میرو در رو و کرد جا به جا را دستش ی پرونده لیکم
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 ...وارا نیا از... ها خانم خانم سالم کیعل  

 دارد یم بر یآگاه از رونیب سمت که یتند یها قدم با یعل ریام خشم پر دم باز

 فتارمر توانم یم لبم دنیکش دندان ریز با اما کند تر متشنج را اعصابم تا رود یم

 ...کنم کنترل را

 ... داشت کارم بابا  

 ...دارد عجله انگار

 ....نمتونیب یم بعدا دیببخش دادگاه یجلو برسم دیبا من باال دیبر شما... آها  

 ...مگرفت شیپ در را بابا اتاق ریمس و دادم خودم به یتکان منم و گذشت کنارم از

 به حواسش یکس و بودند مشغول بزرگ و کوچک یها توریمان یجلو همه

 یافسر کالس کرد یم مصمم و آور یم وجد به مرا کارشان تیجد نبود یگرید

 .. بفهمم را بودنشان زیت و یا حرفه همه نیا راز و برسانم انیپا به را ام

 ...رفتم داخل و گشودم را بابا اتاق یا شهیش بزرگ درب

 .. گرفت زشیم یرو تاپ لپ را نگاهش در یصدا دنیشن با بابا

 ...کرد خوش جا لبانش یرو من دنید از یلبخند

 ...نینباش تهخس سالم  

 ...بست را تابش لپ و برداشت چشم از را نکشیع

 ..؟یکرد رید چرا... بابا ینباش درمونده... خانم دالرام سالم کیعل  

 ...نشستم مبل یرو و گذاشتم زیم یرو را فمیک

 ...دیکش طول دانشگاهم  

 ...کرد قفل هم در را دستانش و نشست میرو روبه

 ...یکن شروع رو ها کالس قرار گفت یم عمت... شکر رو خدا خوب  

 : دادم جواب بودم گرفته که یمیتصم یرو از نانیاطم با و دادم مبل به کهیت
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 ...کنم یم شروع بابا بله  

 ردنک کنار بر یبرا فقط احسن نحو به را میها کالس و یافسر بستم عهد خودم با

 یم یعل ریام شدن دیتبع یبرا و تالشم تمام... دهم ادامه انتقام و یعل ریام

 ...بفهمم را شیها نفس یصدا یشهر،حت نیا در یحت خواستم ینم..کردم

 ...داد سوق طرفم به داشت قرار زیم یرو که را یا پرونده و شد خم بابا

 تادهفین قلم از یزیچ نیبب توعه ی پرونده... بخون کامل دور کی دقت با دخترم  

 ...کرد کاملش یعل ریام به دادم نبود خوش حالت تو... باشه

 ...گشودم را پرونده یال عیسر و نشست لبم یرو یخند کج

 آن توانسته ایآ بدانم خواستم یم...بود یعل ریام جسارت دانستن یبرا ام عجله

 ...کند پرونده ذکر نقطه به نقطه هم را روز

 قلبم یها رگ در خون پمپاژ اش نقطه به نقطه که رفت یا پرونده به دلم و چشم

 ...ستادنیا یبرا رفت یم و کرد یم کندتر و رکندت

 ترس از ییدستشو آن در چه و بودم ریاس آغوشش در چه که ییها لحظه یتداع

 ...گرفت را نفسم بودم کرده کز بغلش

 از یزیچ یعل ریام... افتمین پرونده دیق را روز آن از یاثر رفتم شیپ قدر چه هر

 ...بود نکرده پرونده دیق اش حانهیفج تعرض

 و ردک لیتبد آسا لیس یا هیگر به را دلم خون من از گرفتن بله از کامال حیتوض

 ...گشت یجار میها گونه یرو

 ...بود آورده در خودش عقد به مرا اجبار به چه

 کنم بلند سر کرد مجبورم گرفت ها نوشته از را دگانمید یجلو که یکاغذ دستمال 

 ...بدوزم اباب ی زده غم صورت به را آلودم اشک نگاه و

 ...کردن نابودم... کردن چارمیب بابا  

 ...زد حلقه میها سرشانه دور دست و نشست کنارم

 ...دنیرس عملشون یسزا به همشون... باش آروم... سسسسیه  
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 یرو شدنش پال و پخش مانع گرفتنش با بابا که خورد یم سر دستم از پرونده

 ...گردد یم نیزم

 یم برداشت یزیچ چه بابا و بود یزیچ چه من ددر... دارد یبیعج سوز دلم

 مجازات خواست یم را یکس چه بابا و بود یعل ریام از سوزانم جگر...کرد

 ...کند

 ...شدم آرام بابا دست یها نوازش با با کم کم

 ...فتادهین برات یخاص اتفاق و یسالم کن شکر... گذشت گهید  

 ...کند یم زهر از تر تلخ را خودم یگلو ام خنده یتلخ

 یدخترانگ از مهمتر یمهمتر اتفاق چه... ام ییآبرو یب از بدتر یاتفاق چه گرید

 ... روحم شکستن... میها

 

 

 ...کردم جدا بابا ی نهیس از را سرم خورد در به که یا تقه با

 ...گرفت سمتم را یکاغذ دستمال و شد بلند بابا

 ...کن درست شالتم... کن پاک و صورتت  

 ...دمیجلوکش را شالم صورتم کردن پاک قبل و گرفتم را یدستمال کاغذ

 ...شد اتاق وارد لیکم و داد ورود اجازه بابا

 .!.برگشت و رفت عیسر چه نیا افتاد لیکم به نگاهم متعجب

 یبیعج حس چشمانش مردمک... خورد گره آلودم اشک نگاه در نگاهش لیکم

 رسند یم نظر به ناخوانا رنگش یعسل یها لهیت...هستند خاص و متفاوت دارند

 ...یدل دو جز ستین مشخص نگاهش در یزیچ

 ...دهد یم نشانش تر نشاط پر بشاش اش یگوشت ینیب و شده غیت شش صورت

 ...خوب... لیکم آقا  
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 ...کرد خارج یهنگ از مرا و هپروت از را لیکم بابا بلند یصدا

 ...داشت بر من سمت یقدم کمل

 ....شماست دختر نیا خوام یم عذر آقا  

 ...شد گشاد بابا یها چشم

 ...کردند شیکار دست ای شده عوض دادنش یفرار موقع کنم فکر آقا  

 ...ودب گردش در بابا و لیکم نیب ام یباران نگاه هنوز من یول داد تکان یسر بابا

 با شیخون گروه دینیبب... یزیچ شیآزما نیببر صبح نیخوا یم سرهنگ جناب  

 ...خوره یم بهم شما

 ...لیکم  

 ..نداشت باز اش یوراج و یطبع شوخ از را لیکم هم بابا،باز بلند اما خندان لحن

 بلکه رهاالشخو اون تنها نه شما دختر... نیکن صبر من جان سرهنگ جناب  

 ...خورد یم داشت و بود کرده اونا یقاط و بدبخت یعل ریام

 ... دیکوب شیها زانو یرو را دستش دو هر

 قالب شما به دخترتون یجا به رو ذقو ذق دختر نیا...  میشد بدبخت آقا یوا  

 ... کردند

 ...کنم کنترل نتوانستم نازکش یصدا دنیشن از را ام خنده

 ...دیندخ من یها خنده از بابا

 ...شد یچ لیکم کن بس  

 کار گزارش و رفت زیم یجلو و کرد صاف را شیصدا یا سرفه تک با لیکم

 چیه بدون رسا و محکم یلیخ بود داده انجام که یتیمأمور گزارش یوقت... داد

 ...داد حیتوض لحنش در رییتغ

 ...شدم بلند



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نیندار یکار بابا  

 ...دیچرخ طرفم به لیکم سر بود یا وندهپر زدن امضا مشغول که بابا سر قبل

 ..بود؟ لیتکم پرونده دخترم

 ...دادم فرو را میگلو راه ی برآمده بغض زور به

 ...بله  

 ...کرد نگاهم و و شد بلند بابا سر که است چگونه لحنم دانم ینم

 : گفت یمکث با

 ...یآورد نیماش  

 ...برداشتم زیم یرو از را فمیک

 ...گردم یبرم یتاکس با... بودم ومدها انایک با... نه  

 ...باش خودت مراقب  

 ...کرد مداخله لیکم

 ...برسونمشون من نیندار شیفرما اگه آقا  

 ..کردم مخالفت عیسر بابا قبل

 ...دیبرس کارتون به شما ممنون رمیم خودم  

 ...برداشتم قدم در سمت

 ...کرد متوقفم بابا یصدا که

 ...خونه برسونش دالرام ستین یمشکل برات اگه جان لیکم  

 ...نییبخوا جون شما... قربان یشیفرما چه نیا  

 یبرا  یلیم چیه و اعتراض چیه بدون حرف یب من و کرد لیکم از یتشکر بابا

 ...افتادم راه به لیکم با شدن همراه
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 احترام با را ییجلو در...زد را گریدزد و رفت رنگ یا نقره یپژو سمت لیکم

 ...کرد باز میبرا

 ...محترم یبانو دییبفرما  

 و کند یم یرو ادهیز کردم یم احساس دیچسب ینم دلم به گرید حرکاتش نیا

 ...دارد شیکارها از یمنظور

 ...نشاندم لبانم یرو نباشد یادب یب بر یمبن نکهیا یبرا یلبخند زور به

 زا عیرس لیکم نشستن یبرا شوم خم  آمدم تا و گذاشتم نیماش داخل را چپم یپا

 دگانمید و زد دور راننده در سمت به را  نیماش شدن سوار قصد به دگانمید یجلو

 ...ساخت روشن گشت یم ادهیپ نشیماش از تازه که یعل ریام یرو را

 ...نشستم عیسر باشم شده یجرم مرتکب که انگار

 کال داشتم واهمه وجودش از...دمیترس یم تشیشخص از...دمیترس یم نگاهش از

 سح...شد یم منقبض عضالتم و ختیر یم بهم بدنم ستمیس کل دمشید یم یوقت

 ...بود ختهیر بهم را افکارم تمام خواستن و نفرت و ترس و جنون

 ...برازندتونه یافسر واقعا... هیافسر تونیلیتحص ی رشته دمیشن  

 یم را من ی رشته کجا از که رفت سوالش یپ ذهنم و شد پراکنده ام آشفته افکار

 ..است دهیشن یکس چه از و ددان

 . .بخواند را ذهنم سوال دهینشن و نکرده نگاه که حرفاست نیا از تر زیت انگار

 ...ینیب یم آموزش یلیتحص ی رشته بر عالوه گفت یم... گفت یم داداشت  

 حیتوض براش و میزندگ کل دهیند  روز مین من دارم داداش عجب گفتم خودم با

 ...داده

 ...نیبزن رفح نییخوا ینم  

 ...آمدم خودم به

 ...داشتم و شدن سیپل عشق یبچگ از... دارم دوست یلیخ رو شما شغل  
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 ...شد مانهیصم و دوستانه لحنش

 ...نیدار دوست یچ وهیم آب زیعز همکار... میهمکار پس  

 ...دوختم چشم رخش مین به و ،زدمیچرخ مین

 ...ندارم لیم یزیچ من ممنون  

 ...شدم سرخ کنم فکر کرد ام حواله که یچشمک با و کرد ریغافلگ را نگاهم

 منم قراره چون... یخودمون راحت لکسیر... الیخ یب رو یباز لوس و تعارف  

 ...خانواده هم و یشهر هم میبش و سرتون رو بشم آوار

 ...کرد بلند را میصدا غلط ای درست شیها حرف از من برداشت

 ....یچ  

 ...طرفم برگشت شوکه و... طرفم شتبرگ و دیپر جا از متر کی

 ...ندیخند کرد شروع وقفه یب و بلند دید خودش سمت به دهیچرخ کامال مرا یوقت

 ...بخند یک نخند حاال

 ...نشستم راست خجالت از  

 

🔵🔵🔵🔵🔵  

 

 

 : گفت شییگلو تو ی خنده یها مانده ته با شد ریس خنده از که کامال

 تون یهمشهر قراره و گرفتم یانتقال...  ندارم ازدواج به میتصم هنوز نترس  

 ...بشم

 ...رونیب زد آتش میها گونه از شیپروا یب حرف خجالت از

 ...ادینم بهت اصال که نشو دیسف و سرخ  
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 ...کنجکاو و قیعم نباریا کردم نگاهش

 ..بود یآدم جور چه گهید نیا

 ..انداخت باال یا شانه

 ... یستین یلوس دختر دونم یم... ها نشده فراموشم هنوز زتیت و تند زبون  

 ...کرد یادآوری را وجدان یب باند آن بند در اسارتم یروزها

 ...دیکش ابانیخ کنار را نیماش و زد راهنما

 ...برگشت وهیم آب وانیل دو با و شد ادهیپ من یها مخافت به توجه بدون

 ...یطالب و چیهو

 ..طرفم گرفت را ینیس

 ...یدار دوست یچ دمینپرس یآورد در یباز لوس از،بس  

 ...برداشتم را یطالب آب تعارف یب

 انزب به را حرفم یسیدروا رو یب کرد زممیپنوتیه حرکاتش و ها حرف با انگار

 ...آوردم

 ...ها شدم یم هالک یتشنگ از داشتم بود سبدلچ واقعا  

 موس به یداشت یتشنگ از وگرنه...ندادم گوش کردنات تعارف به شد خوب  

 گرم موتورت نیماش اتیراد مثل... یبزن حرف یتونست ینم و یافتاد یم موس

 ...بود کرده

 ...رفت هوا اش قهقه که کردم نازک شیبرا یچشم پشت

 و ندک جلب خودش به نسبت را نظرم نقدریا دنشید بار دو با نداشتم انتظار اصال

 ...کنم بخند بگو به شروع ازش یهراس چیه بدون

 ...نکرد قبول شود ادهیپ نهار یبرا کردم اصرار چه هر خانه یجلو
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 اومدم و زدم و خونتون زنگ یدید موقع هی ستمین تعارف اهل من خانوم دالرام  

 ...تو

 ...کرد حرکت  یبوق تک و یخداحافظ با

 ...کرد ام زده وحشت ینیماش ترمز که در سمت برگشتم

 ...دمیچرخ سرم پشت بردارم را دیکل نکهیا یجا به افتاد دستم از دیکل

 ...خواندم را اشهدم اش نشسته خون به یچشماها و یعل ریام نیماش دنید از

 ...دیدو سمتم نبسته را در و شد ادهیپ

 ...رفتم عقب یقدم از،ترس

 ...هان ـ...یکن یم یطغل چه  

 ...دیتهد و بود ادیفر آخرش هان

 ...بود فغان حال در خشم از

 ...فشرد و گرفت قدرتمندش یها پنجه نیب را میبازو

 تقبول بتونه و بشه خامت تا ینشست پاش ریز... یکن تور و لیکم یخوا یم  

 ...کنه

 ...شود یم پاره پاره و سوزد یم شتریب حرفاش با جگرم

 ینم... نهیبش یا گهید کس دست تو دستت زارم ینم.... دالرام یوندخ کور  

 زارم

...  رفت و سپرد روان یآب به را شیها جزغاله و زد آتش... رفت و کرد دیتهد

 ...رفت و ختیبرانگ را لجم شتریب

 قطهن دو من و یعل ریام که دمیرس جهینت نیا به و رفتم کلنجار خودم با روز چند

 ...میندار باهم یتیسنخ چیه و میهست هم متقابل ی

 یهوا و حال و بود کرده باز آسمان فراز بر را آلودش غم چتر کم کم زییپا

 ...داد یم یدلتنگ
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 و زانیر برگ به معروف چون دیشا... ندارم یخوش دل زییپا از چرا دانم ینم

 ...داشتم خدا ماه نیا از ینظر نیچن نیا شیزیانگ غم غروب

 ...دخترم  

 ...گرفتم لمیف از چشم

 ...بابا جانم  

 ...ینیبب آموزش و گرفتن اسلحه کم کم خواد یم دلت  

 ...برداشت را خانه کل آرمان معترض یصدا و نشست من یلبها یرو خنده

 بکشه باال و دماغش تونه ینم نیا... دیزن یم شما هیحرف چه نیا من یبابا آخه  

 ...من جون نینگ... رهیبگ دست اسلحه ادیب اونوقت

 رو که کردم پرت نیزم یرو شده ولو آرمان سمت به محکم را بغلم ریز کوسن

 ..گرفت هوا

 دهیکش رازد پهلو به بگذارد آرنجش ریز یبالشت ندیب یم یلمیف یوقت بود نیا عاشق

 ...بشکند تخمه

 ...خفه تو آرمان  

 ...رونیب انداخت و خودش وهیم ظرف با مامان

 کجا قدرتش نیا مرد... هیرزم کالس نمیا یکرد فکر. ..آخه هیحرف چه نیا مرد  

 ... کنه یم ناقص و خودش زنهیم... داره نگه اسلحه بود

 .برداشت خودش یبرا وهیم و کرد ینچ نچ بابا

 ...نه ای هریبگ ادی دیبا زود ای رید... تفنگه و ریت با دختر نیا یلیتجص ی رشته

 ...کرد یخال زیم یرو وهیم ظرف دنیکوب با را حرصش  و خورد حرص مامان

 را ینیسنگ ی وزنه حکم میبرا گرفتن دست به اسلحه بار نیدوم و نیاول یبرا

 را داشتنش، نگه راست و محکم ی ماشه فشردن قدرت دستانم ساق که داشت

 ...نداشت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 انمدست... ریت نیسوم کیشل ،یکس قیتشو یصدا که آمد یم در عرقم داشت گهید

 ...انداخت نییپا را

 ...آمد جلوتر خندان یلب با لیمک

 .نیندار حرف واقعا... نیکرد شاهکار نیآفر  

 ...کردم نازک یچشم پشت

 ...کرد یم ام مسخره واضح یلیخ داشت

 ...دیخند بلند

 ...یبود کرده سوراخ و چشمم بودم طرفتر نیا متر یلیم کی اگه لیکم جان به

 ...گرفت خندم اش خنده متقابل

 ...آمد کترینزد شتریب

 ...ها گنیم تو به کار تازه فنچول سیپل  

 ...گذاشتم زیم یرو را اسلحه یا غره چشم با

 ...دادم  ماساژ را دستانم مچ...شد یم خرد داشت دستم دو هر مچ

 ...نیندار یزندگ و کار شما انایاح لیکم آقا  

 ...خاراند را سرش یشینما حالت به

 با اونم نمیبچ خونه ی هیاساس اسباب رداف از قرار که کار... چرا.... ِاممممم  

 و درست یزندگ مجرد آدم کنم عرض چه که یزندگ... گرام خواهر کمک

 ...نداره یدرمون

 نشان میها لیوسا کردن جمع مشغول و خودم و خوردم جا یا لحظه حرفش از

 ...دادم

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نشان میها لیوسا کردن جمع مشغول و خودم و خوردم جا یا لحظه حرفش از

 ...دادم

 ...بشم هم دار یزندگ خوام یم یبد اجازه اگه  

 ...گرفت گردنم رگ که چرخاندم سمتش چنان را گردنم

 ...شدم وکهش کرد انیب یشوخ و لبخند چیه بدون مصمم که یحرف با

 ...تیخواستگار امیب خوام یم  

 ...بردارم صورتم بر شده دوخته چشمان ازمردمک چشم توانستم ینم

 ...مزاح نه بود یشوخ نه اما گشتم یم حرکاتش در مزاح از یرد

 مامان آمدن موقع که یچادر یا عجله... بزنم حرف خودت با بابات قبل خواستم  

 نداختا سرم...یبپوش چادر دیبا خواد یم شدن سیپل تدل اگه دالرام نکهیا دیتأک با

 ...کردم درست را

 ...کرد راحتر میبرا جون و دل با را چادر دنیپوش شدن سیپل عشق

 چندان دو رو تییبایز واقعا اهیس قاب در رنگت یآب یچشمها و دیسف صورت  

 ...کنه یم

 ...انداخت دلم به قیعم یوحشت بلکه نلرزاند را دلم فشیتعر

 ...امدین ام یپ. گذشتم حرف یب کنارش از

 ...بود لرزان میزانوها و تند میها قدم

 ...دید ینم را ییجا یخروج در جز نگاهم

 ...زدم رونیب دهم خبر بابا به نکهیا بدون

 .برداشتم قدم هدف یب و فکر یب رو ادهیپ در

 یرانندگ غدما و دل چرا دانم ینم بودم نکرده خارج نگیپارک از را نمیماش هنوز

 ...نداشتم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شوم رد اعتنا یب میرو روبه پارک یجلو از نداد اجازه لرزانم یزانوها

 ...نشستم یخال مکتین نیاول یرو محوطه در

 یم منفجر را مغزم داشت شد، انباشته ام شده تلنبار یها فکر یرو به که یفکر

 ..کرد

 ...دمکر احساس کنارم اش دهیکش و بلند یپاها از را یمرد حضور

 ...دیبر ار نفسم بلکه کرد متوقفم تنها نه شیصدا که شدن بلند یبرا شدم زیخ مین

 ...نیبش  

 ...بچرخانم گردن توانستم ینم

 دل کنار هم دلت که کنم یم و تالشم ی همه منه اسم کنار اسمت که یموقع تا  

 مه باز دافتا نمونیب که یاتفاق هرگونه کال که شد باورم یا ذره اگه... باشه من

 حسم هم لومتریک هزار هزاران تو ینتون که رمیم یطور یکن تحملم یتون ینم

 هک کنم یکار و بشم ونهید نزار... یباش لیکم با من وجود با زارم ینم اما... یکن

 کی فقط گهید بار کی اگه محمدم داداش روح به... خودت هم بره آبروم خودم هم

 ـ...ابراز ای هاش یشوخ و ها حرف یپا نمیبب گهید بار

 ار حرفش ادامه نتونست... فرستاد رونیب حرص پر را نفسش و کرد مکث یکم

 ...ندارم را لیکم عشق ابراز دنیشن حق که اوردیب زبان به نتوانست دیبگو

 یحت...یمن مال کمال و تمام تو گمیم بهش... گمیم لیکم به و زیچ همه  

 ...جسمت

 ...طرفش دمیچرخ و شوم تحملم را اش یخودخواه نتوانستم گهید

 تعلل ادمیفر در یکم متورمش گردنش رگ و اش افروخته بر صورت رخ مین

 ...کرد جادیا

 ...نداشت دوام ادیز درونم خشم انیغل با سکوتم اما



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم دلت رو و حسرتم کشم یم نفس تا... شم ینم تو مال وقت چیه...وقت چیه  

 یم... یبرس ات خواسته به زارم ینم.. .رمیگ یم ازت هم و جسمم انتقام... زارم

 ...متنفرم... دارم نفرت ازت...هیچ یدون

 ...کشاند نگاهم یسو به را اش نشسته خون به و سرخ چشمان آخرم کلمه دو نیا

 ...ساخت مانمیپش میها گفته از لرزانش مردمک یاهیس

 ...برخاستم و کنم تحمل را حرفش پر نگاه نتوانستم

 لمث تونه یم که شناسمیم یدکتر خورد زنگ گوشم در انایک یصدا بارها و بارها

 ...برگردانه برات رو تیدخترانگ اول روز

 ...گرفتم  را انایک ی شماره و گرفتم یبست در یتاکس

 ...رفتم مطلب اصل سر میمستق یپرس احوال و سالم بدون

 ...خوام یم رو یشناخت یم که یدکتر اون آدرس انایک  

 ..زد میصدا نگران

 ...دکتر کدوم... ییکجا... شده یچ... دالرام  

 ...نداشتم پرخاشگرم لحن در یکنترل و بودم یعصب

 ...باش زود یگفت که یدکتر... نکن چمیپ سوال  

 یم نگاهم تعجب با نهیآ از داشت که افتاد یتاکس مسن ی راننده به چشمم یا لحظه

 ...کرد

 ...گرفت را سوالم تند انایک

 ...رسوندم نشده قهیدق کی و خودم منم برو کنم یم اس االن آها  

 ...دوختم شیها امیپ ی صفحه به چشم کرده قطع را تماس

 ...کندم یم را نمیریز لب پوست استرس از



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 با خواهد یم لحظه هر دمیفهم یم ـ...ندارد یمردانگ جنبه یعل ریام دونستم یم

 تهخواس به اگر دانستم یم...کند دمیتهد آورده سرم بر خودش که یفیکث یبال آن

.. .کرد باهام خودش که یکار کوفت سر دیشن خواهم کوفت سر شهیهم بدم تن اش

  زارم، ینم منم...ارهیب در خودش ی سلطه تحت کنه میتهد و من خواست یم اون

 ...دارم یبرم انیم از و مشکل نیا

 ...شدم ادهیپ نیماش از یبزرگ ساختمان یجلو

 رفتم انساختم داخل عیسر رمیبگ را پولم ی هییبق نکهیا دونب و دادم را یتاکس پول

 ...گرفتم دهینشن را یتاکس یها زدن صدا و

 ...درمان قابل بدون بود ییغوغا درونم

 ...شدم خارج آسانسور از سوم ی طبقه

 ...زدم در به یا تقه چند سوم درب بزرگ دوریکر

 ...شودگ میبرا را در آراسته یدختر که دینکش طول یا قهیدق

 یها مو یرو که یشال باز،کوتاه جلو یمانتو...باشد آمده حنابدان مجلس انگار

 هک یشیآرا با یعمل صورت کل و بود تر نیسنگ بود ننداخته اش شده تیالیها

 ...ختیر یم نیزم یرو

 ...نیداشت یامر خانم  

 ...داشت باز زیآنال از مرا اش افاده از پر و نازک یصدا

 

 ...داشت باز زیآنال از مرا اش افاده از پر و نازک یصدا

 ...هستن دکتر خانم  

 ...دیپرس رفت یم زشیم سمت بوقلمون مثل که صور همان

 ...نیداشت یقبل وقت  

 ...افتادم راه سرش پشت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...انیم یک... ریخ  

 ...خورد یم بهم زیچ همه از حالم که کنم کاریچ اما بود ادبانه یب کامال لحنم

 ...دیکش هم در ییابرو

 ...نیگرفت یم وقت دیبا  

 وگرنه اورمین در را لجش و کنم کنترل را خودم بتوانم تا فشردم هم یرو پلک

 ...بروم داخل گذاشت ینم بود هم وقت

 ...ادیم یک دکتر... رمیبگ وقت دونستم ینم هم رو شمارتون خرابه یلیخ لمحا  

 ...داد گردنش به یگر

 ...انیب کشه یم طول ساعت مین نیبش بفرما  

 ...دادم تکان را راستم یپا استرس از و نشستم رنگ اهیس چرم یصندل یرو

 ای بود درست کارم دونم ینم کردم یم یخفق احساس... ترس... داشتم دلشوره

 ...کردم یم و کار نیا دیبا یرعلیام خاطر به بود یچ هر اما غلط

 ...برخاستم عیسر و دکتره کردم فکر یشخص ورود با

 ..دمیچش و دمید دل و جان با را جهنم و آخرت مقابلم فرد دنید با اما

 ...کردم فرض مرده را خودم گرید

 نگاه و گجا من انلرز ی دهیترس چشمان...بود زده خشکم نگاهش در نگاهم

 ...کجا یعل ریام یطوفان و یبرزخ

 ...شدم یم نابود طوفانش و خشم مقابل در کردم یم باز لب

 ...آقا نیداشت یامر  

 ...آمد جلوتر و نکرد یمنش سوال به ییاعتنا یعل ریام

 ...گذاشتم عقب یقدم ترس از

 ...شد حبس ام نهیس در نفس نشست میبازو یرو که قدرتش پر ی پنجه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...خبره چه... آقا  

 ...نرم حال از تا بستم چشم من دیکش چارهیب یمنش سر یعل ریام که یداد با

 ...جات سر بتمرک شو خفه

 ...شد الل بدبخت ی دختره

 ...دیغر گوشم کنار اش شده منقبض فک و شده دیکل یها دندان یال از

 یم یک به...یکن میترم یخوا یم یک یبرا بدبخت... یکن یم یغلط چه نجایا  

 ...یبزن گول رو یک یخوا یم... یکن قالب و خودت یخوا

 ...زد جانم به آتش گوشم کنار وار زمزمه و آرام اما داشت انیطغ لحنش

 .کشاند در سمت مرا کنم ینم یحرکت چیه دید یوقت

 ...نیا یبرا  

 یا که کردم دعا قلبم ته از... مردم حالت رو راه داخل شده خشک لیکم دنید از

 ناباور و متعجب یچشمها و رفتم یم فرو داخلش من و شد یم باز نیزم کاش

 ...دمید ینم را لیکم

 ...باشد داشته رخسار به یرنگ نکهیا بدون ستینگر مرا ناباورانه لیکم

 ....و خودت یخوا یم نیا یبرا  

 ...کرد یمکث و تزد را حرفش ادامه

 ...یمن مال کمال و تمام دونه یم... دونه یم و زیچ همه لیکم  

 ...شدم وانهید یعل ریام محکم تکان با

 کستنش قصد کرده عبور گوشتم و پوست لز قدرتش پر انگشتان کردم یم احساس

 ...دارند را استخوانم

 ...دمیکوب اش نهیس تخت محکم دست دو هر با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...یهست یوانیح چه تو دونه یم نمیا یکرد نابودم یناجوانمرد با دونه یم نمیا  

 دونه یم... برسه من به دستت زارم ینم دارم عمر تا هرگز هرگز دونه یم نمیا

 ...متنفرم ازت

 ...ماندن مات هم لیکم و یعل ریام بلکه...بود زده خشکش یمنش تنها نه

 را اه پله...زدم کنار راهم یجلو از بود ستادهیا مجسمه مثل که را لیکم و برگشتم

 ...رفتم نییپا دو به یکی

 ...دمیرس نییپا را طبقه سه یها پله آن چگونه دانم ینم

 بارش زور به اما...بود یجار فقراتم ستون یرو از عرق و زدم یم نفس نفس

 ...نمینب را مردم زیآم ترحم یها نگاه تا بودم گرفته را چشمانم

 را هوا ژنیاکس کرده باز دهان و انداختم رونیب ساختمان بزرگ در از را خودم

 ....دمیبلع

 ...بودند دنیترک حال در ییهوا یاز،ب میها هیر

 ...ادندد بهم را ایدن انگار انایک دنید از شد دهیکش سمتش به نگاهم ینیماش بوق با

 به زده چنگ که ییاشکها نیا ییرها و خراب حال ی دهنده نجات انایک نیماش

 ...بود کردند یم جادیا یسرطان ی غده داشتند و میگلو

 ...ختمیر اشک و... زدم هق...زدم هق... آسا لیس یباران مثل... دمیبار نشستم تا

 ...انداخت راه به را نیماش و زد استارت زود یلیخ اما برد ماتش اول انایک

 یخال داد فرصت و کرد درکم...داشتم ها شدن سبک و ها هیگر نیا به یمبرم ازین

 ...شوم

 ...گرفتم آرام خرهبال که دیکش طول یساعت چند و گذشت قدر چه دانم ینم

 ...شدم رهیخ ابانیخ به داده هیتک یصندل یپشت به را سرم

 ...شد طاق طاقتش بالخره اما کرد یم یرانندگ حرف یب انایک



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم کاریچ اونجا یعل ریام یبگ یخوا ینم... یبگ یزیچ یخوا ینم دالرام  

 ...کرد

 ...افتاد راه و زد استارت فورا   که بود دهید را یعل ریام انایک پس

 دنیکش نفس یحت زدن حرف و بود دهیکش یبزرگ سد میگلو راه به هم هنوز بغض

 ...ساخت یم ممکن ریغ میبرا را

 ...شده یچ بگو خوب... ینگرام از مردم...دالرام  

 ...کنه نابودم داره میتصم فقط اون  

 ...آوردم زبان بر را کلمه چند و کندم جان

 ...کرد فوت رونیب حرص پر را نفسش انایک

 رو امروزت یناگهان کار اصال... یکن کاریچ یخوا یم دالرام... فهمم ینم  

 ...نایا با اونم... یآورد در نجایا از سر یطور چه... دمینفهم

 

 ...کنم ناراحتش ای نگران خواست ینم دلم چیه و بود زیعز میبرا انایک

 زا یخوش آب زارهینم...کنم یزندگ من زارهینم یعل ریام بدون نویا فقط انایک  

 ...بره نییپا گلوم

 

 و دب یآنقدر خواست یم دلم منم دادم یم حق بهش... گفتن ناسزا کرد شروع انایک

 ...شوم یخال اما...کنم نثارش راهیب

 از دبو معتقد... نکرد افاقه دادم انایک یبرا زدن دور ها ساعت بعد که یحاتیتوض

 ...ادشهیز داشتن دوست سر

 ...کردم خارج فمیک از و دمیکش میها گونه یرو یدست همراهم یگوش یصدا با

 ...کرد بلند نهادم از آه منزل ی شماره

 ...بود شده نگرانم مامان نایقی و بودم کرده رید
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 دارم خش و خفه یصدا نه اما شود صاف میصدا تا کردم یمصلحت سرفه چند

 ...کردم هیگر که بود تابلو انگار

 ...دیقاپ دستم از را یگوش انایک

 ...شهیم قطع االن من بده  

 ...گذاشت گوشش کنار و کرد لمس را اش صفحه

 ...نیهست خوب خاله سالم  

 و چلت و خل دختر نیا خاله یخال جاتون...ییدستشو رفته دالرام خودمم بله بله  

 ...بدم بهش خوشمزه و توپ نهار کی خوام یم...دربند آوردم

 یم انایک که کند یم یسفارش چه و دیگو یم چه خط طرف آن مامان دانم ینم

 ...دیگو

 ...خدانگهدار نینباش نگران... چشم...چشم  

 ...کرد پرت بغلم را ام یگوش

 دروغم یکرد مجبورم...یداریم وا ییکارها چه به و دمآ.... من جون ینیب یم  

 ...بگم

 ...باشم ممنونش نکهیا جز گفتن یبرا نداشتم یزیچ

 ...بدن به میبزن یزیچ کی میبر گفتم دروغ مامانت به که حاال  

 ...کردم مخالفت

 ... ستین گشنم اصال من  

 ...زد تشر

 ...نباشه هم یضافا حرف نهار میریم...توعه دلخواه به یچ همه مگه  

 ...شدم ادهیپ نیماش از زور به کرد توقف یسنت رستوران یجلو
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 و بود ختهیر بهم منو ی معده...استرس و دلهره... بشکنم را دلش خواست ینم دلم

 ...بود کرده یگناه چه انایک...بودم لیم یب

 ...گرفتم شیپ در را یبهداشت سیسرو جهت منم و رفت تخت سمت انایک

 ...کردم کپ افتاد ام کرده باد یچشمها به سیسرو کوچک ی نهیآ داخل که چشمم

 ...نداشتم خبر خودم و بودم ختهیر اشک قدر نیا یعنی

 مه آب با چشمانم یپف و یقرمز نیا نکنم فکر اما... زدم صورتم به آب مشت چند

 ...بروند نیب از

 ...رفتم رونیب و دادم باال نهیآ داخل خودم یبرا یا شانه

 لندب را سرش کرد حس را حضورم تازه نشستم یوقت بود فکر تو یبدجور ناایک

 ...نشاند لبانش بر یزورک لبخند و کرد

 ...دادم سفارش غذا... امیب بشورم و دستام برم منم  

 نمک باور توانستم ینم اصال رفت ینم ادمی ریام ی منتظره ریغ حرکت یا لحظه

 هر ندک خردم تا کرد دنبالم  که شد ینم اورمب...باشد گفته لیکم به را زیچ همه که

 داشتنش دوست یپا را شیکارها تا رفتم یم کلنجار مغزم با قدر چه

 ...شدینم...بگذارم

 داشتن دوست اگر...دیکش یم ادیفر و زد یم پس را میفکرها گواه تمام با مغزم

 ....گرفت ینم یباز به را تیآبرو و....رنجاند ینم را تو همه نیا بود

 

 ...شد صرف وقت گذراندن یبرا اما انایک ییاشتها کم با و من یلیم یب با نهار

 

 شده یعاد مامان مخصوصا همه یبرا میروزها نیا گاه یب و گاه یختگیر بهم

 باال طبقه به رفتنم فقط یجواب و سوال چیه بدون دید را ام یحال یب یوقت....است

 ...نظارهکرد را
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 نیچن کردم ینم فکر اصال...بود باور قابل ریغ و سخت میبرا یعل ریام کار

 یحماقت

 ...ببرد را خودش و من یآبرو و دهد انجام

 ...ادد سر بالشتم ریز را دستم و نشستم تختم یرو کنم عوض لباس نکهیا بدون

 خودم هک یادگاری نیا به توانستم ینم گرید... فشرد را قلبم یعل ریام فندک لمس

 ...شوم دواریام بودم کرده یادگاری خودم یبرا...رفتن کش با

 ...نگذاشت یباق شدنم نرم یبرا یراه و کرد خراب را ها پله تمام یعل ریام

 ...کردم باز چشمانم یجلو را مشتم و دمیکش رونیب بالشت ریز از را دستم

 به را دلم امروزش کار با یعل ریام که طور همان زد را چشمم براقش ییطال

 ...دیکش آتش

 ...گرفتم چشمانم یجلو کرده روشنش یکیت با

 رو قلبم یرو داغ قطره قطره...کردم حس دلم در را اش یداغ و آتش یقرمز

 ...دیغلت میها گونه

 ...کرد تر ور شعله را وجودم انتقام...شد زخم یرو زخم

 نیا از را یعل ریام تا کنم یکار بستم عهد خودم با و رفتم رژه اتاق در شب تا

 ...دهم یفرار شهر

 ی بهانه به یگاه رفتم اداره به روز هر یظعف نقطه و یمورد کردن دایپ یبرا

 ...یانداز ریت آموزش دنید یبرا یگاه بابا به زدن سر

 ... دمیند اصال را یعل ریام و لیکم روز سه دو نیا

 ...رفتم باال ها پله از....الیخ یب را احتماالت

 لمث وجودم یعل ریام قامت دنید از...دش باز در شدم کینزد بابا اتاق به که نیهم

 ...کرد زشیر کوه کی

 ....باز،گرداند خودش سمت را یعل ریام نگاه بابا بلند یصدا که بود نییپا سرش
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 ...دیچرخ داخل سمت به رهیدستگ یرو دستش

 بزرگ ی نقشه زدند دید مشغول را خودم و برگرداندم وارید سمت را صورتم

 ...دادم نشان رانیا

 ...دمیشن واضح و روشن کامال را بابا یصدا

 ...دادستان دست برسه دیبا ساعت سر باش پرونده مراقب یعل ریام  

 ...کرد امر اطاعت شیصدا اقتدار همان با یعل ریام

 ...راحت التونیخ قربان چشم  

 ...انداخت دلم به لرز ام یقدم چند از بلندش یها گام یصدا

 ...شدم خارج اداره از ریام سر پشت کرده غلبه ترسم بر قیعم نفس چند با

 ...ردمک بشیتعق یآن فکر کی با بود ام نقشه کردن یعمل یبرا موقع نیبهتر االن

 و رفتم یم کش را پرونده داد یم نشان غفلت یا ذره و بود اری من با شانس اگر

 ...بکشد پر دستش از شهرتش و اعتبار کل که انداختم یم یدردسر چنان به

 ... کردم بشیتعق هتلش دم تا نیماش با

 و دش ادهیپ دست به پرونده و کرد پارک ابانیخ کنار کیپارکن یجا به را نیماش

 ...رفت هتل داخل

 ...دیایب شیپ یتیموقع کردم یم دعا لب ریز و مفشرد یم دستم داخل را فرمان

 ...بود گرفته ازم را کردن فکر درست فرصت...کم وقت...ادیز استرس

 ...گرفتم رو انایک ی شماره کرده خارج فیک از را یگوش

 ..دیچیپ یگوش یتو اش زنده سر و شاد یصدا بوق نیاول با

 ...باشد یم دست به چماق شهیهم نظر مورد مشترک  

 ...ایک ییکجا  

 ...کرد متعجبش شمیتشو پر و لرزان لحن



 

 

 نفوذی
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 ...دالرام شده یچ  

 ...کردم تکرار را سوالم...بود افتاده جانم به که یا دلهره یرو از دوباره

 ...ییکجا  

 ...چطور ونک دانیم  

 ...نبود یراه نجایا تا اونجا از کرد پردازش را ریمس زود مغزم

 ...دالرام  

 ...هست یعل ریام که یهتل دم ایب زود انایک  

 ...چرا  

 ...منتظرتم ایب شهینم تلفن پشت  

 یرو انداختم...کرده قطع را یگوش و ندادم جواب و سوال یبرا یفرصت

 ...نگرفتم هتل یورود در از را نگاهم یا لحظه...یصندل

 ...دمیپر جا از متر کی خورد شهیش به که یا ضربه

 پلک بود چسبانده راننده کمک سمت ی شهیش یور را صورتش خندان یلب با انایک

 ...فشردم هم یرو را میها دندان و بستم

 ...انداختم بهش ینیخشمگ نگاه گرشید ی ضربه با

 ...کنم باز را در کرد اشاره ابرو و چشم با

 خبر خودم و بودم کرده قفل رو ها در نیا یک من...زدم را یمرکز قفل یک من

 ...نداشتم

 ...کرد باز و در

 ...یکن یم کاریچ نجایا... یکرد قفل چرا رو را در  

 نییپا کامال را خودش سمت شهیش و نشست زد یم فک ور ور که همانطور

 ...دیکش
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 ...یزن یم دید رو یک یدیکش ریزنج و قفل به رو جا همه... نیماش تو ینپخت  

 ...گذاشتم دهانش یرو را دستم

 ...بگم تا...شو الل لحظه کی  

 ...دمیکش عقب را دستم که داد تکان را سرش

 ...بردارم یواشکی رو اتاقش برد یعل ریام که یا پرونده یکن کمکم دیبا  

 ...دمیترس دوباره زد که یداد با

 ....ییییچ  

 ....دمیتوپ بهش و گذاشتم قلبم یرو را دستم

 ...یزن یم نعره چرا... کردم سکته...چل و خل دختره  

 ...کرد تکرار را سوالش وار یطوط گشاد یها چشم با

 ...یکن یم کار چه بگو گهید بار هی... یگیم یچ... یبکن یخوا یم کاریچ  

 ...دمیچرخ سمتش کامال... کرد شترشیب هم انایک و نبود بس خودم استرس

 نمک یکار دیبا بسوزونم و دلش دیبا رهیگ ینم آروم وامونده نیا نکنم یکار تا  

 ذره الاقل بشه خنک نجایا خوام یم... رمیبگ و انتقامم دیبا بکشه رنج من مثل اونم

 ...شه خنک یا

 مچشمان داخل اجازه یب که یاشک و دمیکوب قلبم یرو چپ طرف یرو که یمشت با

 ...دهد تن ام خواسته به تا کرد نرم را انایک دل آورد هجوم

 ...گرفت را دستم مچ

 ...رو یباز نیا کن بس... دالرام یکش یم عذاب شتریب یطور نیا  

 ینم دلم....دمیپر حرفش نیب دهیکش موقعم یب مزاحم یها اشک یرو دست

 ...بشنوم حتینص خواست

 ..نه ای یکن یم کمکم  
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 ...خورد جا بلندم یصدا تحکم از

 ...فشردم هم یرو را میروزها نیا ی شده پژمرده یها مژه

 یواقع دوست کی اون...نبود من یها قال و داد قیال انایک اما بودم داغون درسته

 ...خواست یم را یزندگ صالح فقط که بود ی دلسوز و

 ...کردم یخواه عذر بسته چشم طور همان

 ... خوام یم معذرت  

 ...کردم نگاه ناراحتش رخ مین به نیغمگ باز،کرده چشم

 نشیسنگ تن ریز که افتم یم روز اون ادی یوقت...داد زجرم یلیخ انایک کن درکم  

 التماسش یچطور فتهیم ادمی یوقت... رمیم یم گفتم...کردم هیگر خون

 و نصب و اصل با ادیم ادمی یوقت... سوززم یم نبره رو آبروم و عفت...کردم

 یوآبر تا بستم زبون... شمیم نابود...انداخت روز نیا به منو...داشت که یاعتبار

 ترخردمدک مطب و لیکم شیپ کرد رو شرمانه کار اون که نره خودش و خودم

 به قطف اون...کنم فراموش تونم ینم رو لیکم زیانگ ترحم و بار نفرت نگاه... کرد

 ...کرد خرد منو خودش منافع و خودش خاطر

 ...شد ادهیپ حرف وبدون داد یفشار...گرفت را دستم انایک

 ...کردم هیگر و پوشاندم دستانم با را صورتم

 یم فیضع و مقصر منو اونم...بود کارم مخالف اونم گذاشت تنهام هم انایک

 در یبد چیه و کنم یم ریتعب یبد با را یعل ریام یکارها من بود معتقد...دانست

 ...ندارد وجود شیکارها

 کنارم را انایک اشک از تار نگاه با کرده بلند سر عیسر شد باز که راننده کمک در

 ...دمید

 ...بود مضطرب و دلواپس

 ...زدهیس و ستیدو اتاق سوم ی طبقه  
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 رفک احمق من... کند دایپ را یعل ریام اتاق شماره بود رفته... شد گشاد چشمانم

 ..گذاشت تنهام کردم یم

 ...شهیم بد خودت یبرا... کنه یکار اگه...بفهمه اگه دالرام...ترسم یم من اما

 ...فشردم گرفته ام کرده عرق یها مشت داخل را فرمان و نشستم راست

 یبد هم یکم خوام یم... شده بدتر بد، من یبرا... بدتر نیا از... شتریب نیا از  

 ...بچشونم اون به رو

 ...کردم سکوت یکم

 دو یکی و بردارم رو دهپرون اون... باال برم من یالب تو بکشونش یطور کی  

 ... هیکاف برام بندازمش تنش به روز

 کارمیچ بپرسه اگه دهید خونتون تو شناسهیم و من اون نییپا بکشونمش یچطور  

 ...بگم یچ کاریچ یاومد نجایا و یدار

 ....طرفش دمیچرخ

 خواهش... یتون یم نمیا یدیفهم و اتاقش که طور همون... انایک یتون یم تو  

 ...کنم یکار تونم ینم گهید بره االم میبر شو ادهیپ باش زود کنم یم

 پشت یصندل آورده در رمیز از و خوردم تکان و برداشتم سرم یرو از را چادر

 ...گذاشتم

 ...باشه رمیگ پا و دست خواستم ینم

 از اام دمیکش صورتم به یدست کردم مرتب را ام مقنعه داده نییپا را ریگ آفتاب

 ...بود مشهود کامال ام هیگر چشمانم یسرخ

 ...کرد یم نگاهم میتصم در بودن مصمم یبرا ناباور هنوز انایک

 ...کردم لیمتما طرفش را سرم و کردم باز را در

 ...افته ینم یاتفاق چیه نباش نگران شو ادهیپ  

 ...شود هتل وارد تا برداشتم ارام را میها قدم...شد ادهیپ یمکث با
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 ...شدم در کینزد آرام

 یم صحبت جوان یدختر با داشت که دمید را انایک بزرگ یا شهیش در پشت از

 ...کرد

 ...رفتم داخل دمید که را دستش ی اشاره

 ...کشاند آسانسور سمت گرفتن حرف به با را بود رشیپذ زیم پشت که یدختر

 ...مودمیپ سوم ی طبقه تا را یها پله دو حالت با

 ...سوخت یم استرس و جانیه از ام نهیس ی قفسه و زدم یم نفس نفس

 ...دمیکش یپ در یپ و قیعم یها نفس و گذاشتم ام نهیس یرو دست

 ی کننده کر بمب بمب یصدا شدم کینزد نظر مورد اتاق به قدم به قدم

 ....انداخت یم وحشت به هم را خودم...قلبم

 ...بودم کرده شروع که بود یکار اما

 ...دمیلرز یم یجور بد...شدم کینزد یعل ریام اتاق به کم کم

 ...نبود قفل اما و بود شده بسته هم یرو اتاقش در

 ...دمیکش داخل به یسرک داده هول یکم

 ...نبود یعل ریام از یخبر

 آمده البا ها پله با چون...رفتم داخل کشانده یالب را یعل ریام انایک نکهیا فکر با

 ترشیب...دمشیند من و هرفت نییپا آسانسور با یعل ریام کردم یم فکر و بودم

 ...رفتم داخل

 ...داد ام سکته اتاق داخل از همراهش تلفن زنگ یصدا

 گرید یقدم تا بردم باال را راستم یپا گذاشته جا را همراهش نکهیا گمان به

 میها رگ تمام در را خون بلکه خشکاند هوا رو را میپا تنها نه یصدا اما...بردارم

 ...کرد منجمد

 ...داد هشدار را خودم کردن گور گم دستور مغزم شد تر کینزد که شیصدا
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 ...شدم میقا اپن ریز و آشپزخانه دمیپر

 ...دیاین در کمیج تا فشردم لبانم یرو را دستم

 ...برد باال را قلبم تپش لحنش

 و کم را شیها صدقه قربان فقط اش یمادر و یاصل زبان با یها مکالمه انیم در

 ...کرد تنگ فاطمه و مادرش یبرا را دلم اش یترک زبان... دادم صیتشخ شیب

 ...رفت رونیب کرده قطع را تلفن

 ازب نفسم راه تا دمیکش کنار دهانم یجلو از را دستم شد بسته یکیت با که در

 ...شود

 ...رفتم رونیب و شدم بلند آرام

 و گرفتم یقیعم دم...کرد یم مدهوشم و بود برداشته را اتاق کل ادکلنش یبو

 ...کردم کارم متمرکز گرفته یانحراف یجاها از را فکرم

 ...رفتم یم رونیب و داشتم یبرم را پرونده عتریسر چه هر دیبا

 ...نخورد چشمم به یزیچ یها زیم و ها مبل یرو...چرخاندم چشم

 ...رفتم اتاقش سمت به

 اون...شد تنگ نفسم...برگشت عقب ام رفته جلو قدم اش ختهیر بهم تخت دنید از

 ...افکند دلم به آتش... گذشت چشمانم یجلو از ییکذا زرو

 اشتهگذ اتاق نیا داخل به پا که یهدف یبرا و کنم کنترل را خودم توانستم زور به

 ...بردارم گام ام

 ...رفتم یتخت یپا یکشو سمت

 ستمد کشو نیدوم افتمین یزیچ گاریس یقوط و جانماز و تیکبر جز کشو نیاول

 ...کرد بغلم سر پشت از یکس...نکرده لمس را یزیچ

 ...مردم یواقع یمعنا به و رفت نفسم

 ...ختمیر فرو گوشم کنار وارش زمزمه یصدا با



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...یدزد یاومد  

 ...شد ینم باورم...بودم شده مسخ

 

 ...برود نیب از بار نیچندم یبرا ام نداشته یآبرو یراحت نیا به

 ...هستم یزیچ چه ونیمد رو یشانس خوش نیا یبگ یخوا ینم  

 ...دکن پاره شتریب را جگرم تا...دینام یم یشانس خوش کی را ام نگونهیا حضور

 ...کرد بغلم تر سفت که کردم تقال

 ...هستم یزیچ چه ونیمد یبگ یخوا ینم  

 ...بچرخاند خودش سمت و من حرکت کی با شد باعث دمیشد خوردن تکان

 ...کرد بدتر را بدم تیوض صورتش مقابل درست صورتم و رو در رو گونه نیا

 ...نداشتم را چشمانش در نگاه و...میها پلک کردن بلند به قادر

 ...ماند بازش ی قهی زوم نگاهم

 ...نگت دستانش ی حلقه شد تند شیها نفس

 ... انتقام یاومد  

 ...کشاند چشمانش داخل را ام دهیترس نگاه...وجودش فیخف لرزش و کشدار لحن

 و...بود خسته...یدلخور و بود خواستن از پر از،ین و بود حرف از پر اش یاهیس

 ... دیناام

 ... تکاند را دلم منظمش نا یها شیر ته

 ... یکن باورم کنم کار یچ  

 ...کرد مانمیپش...دهم انجام خواستم یم که یکار از و خودم زا کلماتش یدلخور

 تقال از...نشست میلبها یرو شتابزده که ییلبها با اما...کنم فرار تا کردم یحرکت

 ...داشت بازم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 هب را لبانم که یداغ و دار تب یها لب...شد دهیکش اش بسته چشمان سمت نگاهم

 ...آورد بند را نفسم گرفت یباز

 ...دهد هولش تا نشست اش نهیس ی قفسه یرو دستم

 ...بود کرده سست را دستانم...ام رفته دست از قدرت اما

 ...دادم هولش توانم نیشتریب با و شوم متحمل را دوباره مردن نتوانستم

 ...نرفت کنار صد در صدم کی اما خورد یتکان

 ...گرفت فاصله هم از شیها پلک و شد کنده لبانم از لبانش تنها

 ...کرد ام زده وحشت اش نشسته خون به چشمان بارنیا

 ...سوخت یم دلم مثل میلبها

 ...یکن کاریچ یخواست یم  

 پرت نیزم یرو و دیکش سرم از حرکت کی با را ام مقنعه که بودم حرفش مسخ

 ...کرد

 ...بود شده یوحش... زمیبگر دستش از تا خوردم یدیشد تکان نباریا

 ...کرد قفل سرم پشت را دستانم تر سفت و محکمتر

 یپ در...تیفندق و دخترانه مغز فقط ای... هیا پرونده چه پرونده اون یدون یم  

 ...کشوندتت نجایا تا...من از انتقام

 ...دانست یم را قصدم و بود دهید منو پس

 ...شد گشوده لرزانم لبان رفت میموها یرو پسیکر ریگ که دستش

 ...کن... بس

 ...هیثان چند فقط اما...کرد مکث میاموه یرو سرم پشت دستش

 ...انداخت نیزم یرو و کند میموها از را پسمیکر

 ...کرد سلب ازم را شتریب مقاومت وجودم سخت لرزش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دیچسب گوشم یرو شیلبها...آمد جلو سرش

 ...یکن ینم بس چرا تو  

 ...رساند جنون به مرا و دیچسب گوشم ی الله یرو لبانش ی گداخته آتش

 و حماقت اون...داشتم دوست چون گفتم... دارم دوست گفتم... خوامت یم تمگف  

 طفق... یمتیق چه به... یکن نابودم یخواست یم چرا... ینکرد باورم چرا... کردم

 دوست...عاشقتم...من...دارم دوست یکن باور یخواینم چرا...غرورت خاطر به

 ...دالرام دارم

 ...گرفت را تحملم گوشم ریز شیها حرف تمام

 ...کن ولم  

 ...نبود ساخته ازم یکار تمنا جز

 ...بود ماندنم یبرا یعل ریام خواهش و تمنا...بود مییرها یبرا من یتمنا

 .... دارم دوست که کن باورم...نویا بفهم...تونم ینم...تونم ینم  

 ...کردم ترش تشنه نخواسته

 ...برد فرو گردنم یگود در را صورتش

 ... .که یکرد یکار...کنم فراموشت تونم ینم که یکرد یکار.. .یکن یم ونمید  

 ...ندازمیب لباسش یرو چنگ شد باعث و کرد مورم مور گردنم یرو شیها نفس

 یرو حرکت کی با و نشست صورتم و گردن یرو عطش پر و ممتدد هاش بوسه

 ...کرد پرتم تخت یرو و کرد بلندم دستانش

 ...شد گشاد ممکن حد تا چشمانم

 ی شکنجه به قادر کنم تحمل توانستم ینم گهید...انداخت جانم به آتش...زد مهیخ

 ...نبودم دوباره

 ...زدم غیج و انداختم پا و دست



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 انیم را میپاها و کرو مها را دستانم یگرید دست با و نشست لبانم یرو دستش

 ...کرد قفل شیپاها

 چشمانم ی گوشه از یگرید از پس یکی...نداشتم را میاشکها مهار توان گرید

 ...شد یجار

 ...کرد لیتبد هق هق به را میا هیگر ملتهبش و دورگه یصدا

 ... تحملم قابل ریغ قدر نیا  

 ..افتاد رعشه به بدنم تمام...میبگشا لب توانستم ینم

 چرا... یگرفت ازم رو مییتنها یایدن چرا... قلبم تو یامد چرا... یاومد چرا پس  

 ...یکرد نابودم چرا...یکرد خودت متمرکز و فکرم تمام

 ...رفت کنار لبانم یرو از و شد شل دستش کم کم

 ...رفت کنار دستانش...کرد باز را میپا قفل شیپاهها

 ...تحت یرو افتاد پشت با

 ...زد آتشم اش حنجره اعماق از اش خفه یصدا

 یم و رگم یبگ اگه... دار برش... اپنه یرو یبود دنبالش که یا پرونده  

 یلعنت غرور نیا شدن تموم...انتقامت شدن تموم...دلت شدن اروم یبرا فقط...زنم

 ... یدار که

 رتصو و بسته چشمان دنید از... یابد رفتن یبرا...فرار یبرا نه...شدم زیخ مین

 تتخ از و فرستادم فرو برخاستن عیسر با را میگلو راه تا آمده آه...رنگش یب

 ...امدم نییپا

 ... کرد متوقفم شیصدا که بردارم را ام مقنعه شدم خم

 من...کن گوشت زهیآو نویا....کشم ینم دست ازت یبکن یکار هر  

 ثابت بهت عشقمو یچطور مدونینم... عاشقتم.... دارم دوست من....خوامتیم

 فرار ازم نکهیا فکر پس....تو عشق از شده پر وجودم تمام...دالرام...کنم

 ...کن رونیب سرت از....یکن



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 دانم ینم...گذاشتم شیتنها تخت یرو افتاده دراز به دراز و....کردم راست کمر

 انایک به یحت اطراف به حواسم اصال...رساندم نیماش داخل را خودم چگونه

 ...نبود

 قلبم ته از داده قرار شیرو را ام یشانیپ...زده حلقه فرمان یرو را دستانم

 قلب هب ام احمقانه میتصم و رفتار به اشتباهم یکارها به بدم شانس به...ستمیگر

 ...خواستنش و یرعلیام اعتراف به...قرارم یب دل و شکسته

 ...خواست یم هیگر فقط دلم...نکردم ییاعتنا اما شد بسته و باز نیماش در

 ...نشست ام شانه یرو اش دهیترس یصدا قبل انایک دست

 ...شده یچ  

 ...اورمیب درش ینگران از و...بازکنم لب توانستم ینم

 ...رونهیب موهات چرا... هیوضع چه نیا دالرام بزن حرف  

 ...یلعنت...بودم گذاشته جا را پسمیکر...گرفتم باال را سرم هراسان

 ...گشت بارم اشک نگاه قفل انایک نگران نگاه

 ...افتاد یاتفاق... کرد باهات یکار!..دید رو تو دالرام  

 ...دید.. دید.. دید اره  

 ...دمیکوب فرمان یرو دست با و زدم داد

 لهک تو عقل جو کی نکهیا...دید رو بودنم احمق...دید رو بودنم زیناچ و یبدبخت  

 ...متنفرم ازش هم...دارم دوسش هم...نفهمم... خرم من نکهیا...ستین ام

 ...گرفت را دستم انایک که زدم سرم به ضربه چند

 ....دالرام کن بس... یکن یم کاریچ  

 خی رو سنگ ریام یجلو واقعا...نداشتم زدن حرف ینا و بود دهیبر را امانم هیگر

 ...بودم شده

 ...ندک یرانندگ خودش تا نمیبنش راننده کمک یصندل کرد مجبورم انایک



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دیایب نشیماش دنبال خانه به من رساندن بعد تا گذاشت را خودش نیماش یطفلک

 ...بدهم داشتم مادر به یجواب چه دانم ینم

 ...نداشت یا کننده  قانع حیتوج چیه...چشمانم و تیوضع نیا

 که ردیبگ را دستم خواست انایک...شدم ادهیپ و کردم جور و جمع و خودم زور به

 ... مکرد ممانعت

 ...شتیپ امیب و ارمیب و نمیماش برم منم داخل برو پس  

 ...شدم اطیح وارد انداخته دیکل حرف یب

 آسوده ینفس خانه بودن کور و سوت از گشودم را یورود در آرام نییپا سرم

 ...دمیکش

 ...دیخر بود رفته مامان

 ...فتمگر شیپ در را حمام راه میمستق و رفتم باال نرده کمک با را ها پله

 ریز...لباس با...بود گرفته را میزانوها قدرت یحال یب و بودن کرخت احساس

 ...ستادمیا دوش

 در را بود ایدن در یمنف یها حس گونه هر... یحال یب...یخستگ...ضعف

 ...کردم یم احساس روحم و قلب....وجودم

 یم زد گوش را در پشت نگران شخص از خبر فونیآ ی وقفه یب و بلند یصدا

 ...کرد

 سمت دمیپوش را ام حوله...آمدم رونیب کرده شور گربه شتریب یسرسر را خودم

 ...احوالم نگران و اناستیک دانستم یم رفتم فونیآ

 ار دکمه یگوش برداشتن بدون و دمید را رفتنش رو قدم حال در و نگران ریتصو

 ...زدم

 بور االب ی طبقه  یور راه هم فونیآ...بپوشم لباس تا گرفتم شیپ در را اتاقم سمت

 ...نییپا ی طبقه هم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نزد نفس نفس از شد ظاهر در چوب چار در انایک که دمیپوش یم را بلوزم داشتم

 ...بود مشخص دنشیدو و شانیپر حال شیها

 ...گرفت یم دوش داشت خانوم وقت... اون... کردم... سکته.. در پشت... من  

 ...دمیکش دراز تخت یرو باشد اش یننگرا و انایک به حواسم یا ذره نکهیا بدون

 ...بود زده قفل مغزم کل

 خالقا نیا به هم انایک... بدهم انایک به یحیتوض توانستم ینم و شدم ینم خوب تا

 ...کرد ینم جوابم و سوال ادیز و بود واقف خوب رفتارم و

 ملحق آرمان ینینش شب بزم به و کردم جور و جمع را خودم زور به شب تا

 ...میشد

 ...باشد شانمیپر تیوضع حال کمک تا داشتم نگه شب یبرا هم را انایک زور به

 منقلش یرو یها دهیکوب کباب مهمان را خانواده اهل یگاه داشت عادت آرمان

 ...کند

 والس و بابا یچشم ریز نگاه و مامان حد از شیب توجه  از منو توانست انایک تنها

 ...دهد نجات آرمان مشکوک یها

 

 یم مزمزه را رمیش فقط و نداشتم خوردن به ییاشتها اصال ،صبحانهزیم سر

 ...کردم

 ...اداره میبر شو بلند دالرام  

 ..دمیپرس متعجب

 !...؟یچ یبرا من  

 ارشکن اگه... خبرست یانداز ریت کاره تو یلیخ... کنم آشنات یکی با خوام یم  

 ...یریگ یم ادی رو یانداز ریت زود یلیخ ینیبب آموزش

 ...نینزن حرف تفنگ و ریت از سفره سر الاقل   



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 وا اش یخواه عذر به و...نشاند یلبخند بابا یها لب یرو مامان دلخور لحن

 ...داشت

 ...شه ینم تکرار گهید... خانم مییخوا یم معذرت واقعا  

 یم لندب دیبا پس... دهینم شنهادیپ طرف به و شه ینم تا دو حرفش بابا دونستم یم

 ...گشتم یم اداره یراه چرا و چون نبدو و شدم

 ...ینخورد یزیچ هنوز که تو! کجا... دالرام  

 ...همد انحنا یلبخند به را لبم توانستم فقط مامان نگران نگاه و متعجب سوال به

 ...ندارم لیم ادیز...کرد رمیس ریش  

 ...ندادم مامان اصراربه و اعتراض فرصت و افتادم راه

 روز مکن فکر....بودم ناگوار اتفاق ایو...خبر کی منتظره...داشتم یبیعج دلشوره

 ...بود دهیرس فرار یعل ریام با دارمید نیآخر و موعد

 

 

 ...را یعل ریام هم... کرد ریغافلگ منو هم بابا اتاق در یعل ریام حضور

 کینزد بابا زیم به کرد یادب عرض یمصلحت ی سرفه تک با که بود یعل ریام

 ...شد

 ...ه؟یچ دستور...شهیم صیترخ امروز نفس...قربان  

 کجا هر نیبزار...نشده وارد هشیعل مه یاتهام چیه و نداره یا سابقه سوء چیه  

 ... بره خواد یم

 ...؟یچ صدرا...قربان  

 ...کشاند یعل ریام یسو را نگاهم...زیت را میگوشها صدرا اسم

 ...کند یزندگ یمعمول شهروند هی مثل آزاده اونم  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شدم بلند و دیکش سوت مغزم

 یجلو که یکس نیا و اون... هیک یدون یم صدرا... بابا یگ یم یچ  

 ...کردند نابود منو...شماست

 

 ....دوخت چشم ام یعصب و کیریهست حرکات به کرده هنگ بابا

 ...کند نگاهم تا نکرد بلند را سرش یحت یعل ریام

.. .کنه یزندگ یمعمول شهروند کی مثل...نیکن ول رو متهم کی نییخوا یم شما  

 ... دارم تیشکا آدم نیا از من...بشه مجازات دیبا هم آقا نیا اصال

 

 ...کردم رد را یوانگید مرز و ام شده وانهید که نداشتم شک هم خودم گهید

 ...زد خشکش بابا

 ...رفتم یعل ریام مقابل و شدم بلند

 ...ستین نیا قیال لباس نیا... بشه کنده هاش شونه یرو از ها درجه نیا دیبا  

 ...کن بس...دالراااام  

 ...نداشت باز دارم شین یها هیکنا از رام باز،هم بابا تحکم پر یصدا

 ...اش شده قرمز صورت و اهیس چشمان به زدم زل... ستادمیا یعل ریام مقابل

 همون بچه دارم شک...یباش دار نسب و اصل نکهیا از دارم شک...دارم شک  

 ...یمادرباش و پدر

 ...دمید وضوح به چشمانش داخل را خونش دل فغان

 ...یباش زاده حروم...صفت وانیح یدراص اون و تو کنم فکر  

 ...دالراااام  

 ...دیچیپ اتاق در یعل ریام محکم یلیس یصدا با بابا بلند یصدا



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شد قطع بابا یصدا و شد لیمتما راست سمت به صورتم

 ...دوختم چشم خشم از انفجار حال در یعل ریام به نفرت با و برگشتم

 ...دیکش رونیب یکاغذ و کرد بلوزش فرم بیج داخل دست

 ...بگذارم عقب یقدم که کرد مجبورم اش شده منقبض فک و برافروخته صورتش

 ...کرد تکه تکه چشمانم یجلو و گرفت باال را دستش کاغذ

 ...بود تحکم پر و بلند اما...دیلرز یم شیصدا

 

 هگید... کنه نیتوه ام شهیر و خانواده به یکس دمینم اجازه وقت چیه...وقت چیه  

 یک هر با...بکن یخوا یم یکار هر یآزاد...نداره وجود تو منو نیب یا نامه عقد

 ینم هم رو ام هیسا گهید...وقت چیه...وقت چیه...کن ازدواج خواد یم دلت

 ...دمیم قول بهت نویا...ینیب

 

 همراه و کرد باز...دیلرزیامام...نلرزد داشت یسع که یدستان با را بندش کمر

 ...گذاشت زیم یرو اش یکمر کلت

 بود قفل نگاهم در نگاهش ریت که طور همان را شیها شانه یرو یها ستاره

 ...گذاشت زیم یرو...کند

 

 گرفته نگاهم از نگاهش زیم یرو یجاخودکار یرو از یخودکار برداشتن با

 ...شد

 ...زد امضا را یدیسف کاغذ ریز و کرد خم کمر

 پرش یحرف چیه بدون...سرهنگ جناب دارم تقاضا... من یانتقال نیا...قربان  

 ...دیکن



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یرعلیام... رفت...کرد ترک  رو اتاق داشت تاسف یبو رنگ که من به ینگاه با

 مبل یرو رفته عقب عقب... یکرد چکار وعشقت خودت با...دالرام...رفت

 ...شدم رانیو

 ...ندارم را حرکاتم و زبان ی ارده که یمن به لعنت...من به لعنت

 ...شدم مرتکب بابا یجلو که یزشت عمل....کردم که یارک منگ بودم منگ

 حرکات...رنجاند رو یرعلیام و...شد خارج زبانم از اراده یب که ییها حرف

 ...گرفت صورت چگونه و چطور دمینفهم که یوار وانهید

 اباب یحت...بود دیبع واقعا...بود دیبع من از...شناختم ینم را خودم...خودم اصال

 مانشچش مقابل که یکس شد ینم باورش...دیایب در کارم شوک از بود نتوانسته هم

 و یمنطق دالرام همان من شد ینم باورم هم خودم...باشد خودش دختر نشسته

 ...باشم صبور

 

 خانه نهیشوم یجلو خانه در مرا زمستان یسرما سوز و گذشت هم یپ از روزها

 ...کرد نینش

 میمستق بابا اتاق از من که یروز از ماه سه...گذشته یعل ریام رفتن از ماه سه

 ییها حرف نتوانستم ماهه سه... گذشته رفتم متخصص پزشک روان دکتر شیپ

 دیآ یم شمیپ انایک روز هر... بقبوالنم خودم یبرا را گشت خارج من زبان از که

 ختهیر بهم یقدر به میروح وضع اما دارد کردنم شاد در یسع شیها حرف با و

 ...شدم الیخ یب هم ار دانشگاه که

 نیا حقش اما سوزاند را دلم یرعلیام...یعل ریام هم خودم با هم کردم بد

 ...بود یواقع داشتنش دوست و عشق...نبود

 نگاهش....شود ینم دور چشمانم یجلو از شانیپر حال آن با خروجش ی لحظه

 ...کند ینم میرها یا قهیدق

 فندکش فشردن با و کردم یسپر خودم کردن نینفر به را میها شب و ها روز

 ...رساندم صبح به را شبم ام نهیس یرو



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ریام به هم کردم ظلم خودم به هم دمیند...نشدم قانع را داشتنش دوست و محبت

 ...یعل

 دهکر وادارم گوشم ریز انایک یها زمزمه...میشد یم کینزد دیع به میداشت کم کم

 ...کنم یزندگ و میایب خودم به یکم بود

 به... شه یم اب ذره ذره داره نیبب داره یگناه چه بدبختت مامان دالرام کن بس  

 دونم یم... دنبالش میبر ایب بود اشتباه یلیخ کارت یکن یم فکر اگه... ایب خودت

 دوست یلیخ یرعلیام دالرام...یکن فراموشش یتونینم دونمیم...منتظرته هنوز

 ...داره

 یم اب ذره ذره داره نیبب... داره یگناه چه بدبختت مامام...دالرام کن بس  

 میرب ایب...خب...بود اشتباه یلیخ کارت یکن یم فکر اگه... ایب خودت به... شه

 ... دنبالش

 .. .منتظرته هنوز دونم یم

 ...بود عاشقت اون بابام و مامان جان به دالرام

 ... ینداد گوش حرف...نکن گفتم...یکرد بد یلیخ...یکرد بد تو

 دونم یم...برمت یم شخصا خودم من... دنبالش میبر ایب...نشده رید هم حاال

 ...کجاست

 ...دمیچرخ سمتش مشتاق

 ...زد کردنم قانع تیرضا یرو از یلبخند

 

 شیپ برگشته...کردم قیتحق...کنه یم خدمت خودشون شهر زیتبر...زیتبر  

 ...خانوادش

 

 ...افتی جوالن مغزم در...مشاورم دکتر یها حرف



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 و لج یرو از فقط و یداشت دوسش یخواست یم اونو تو... کن رجوع دلت به

... یداد خودت به فقط که یآزار... یافتاد در منطقت و عقل و دلت با یلجباز

 ... یبجنگ افکارت با نکن یسع باش خودت

 ...دنبالش میبر ستین زشت...انایک میبر یچطور  

 .. دیچرخ خودش دور و زد هوا رو یبشکن اناخوشحالیک

 دنید میریم...ینفر دو مسافرت میریم... برمت یم خودم...یزشت چه دختر نه  

 ...یرعلیام

 

 ی هیروح تیتقو یبرا اونم شمال مسافرت یبرا بابا و مامان کردن قانع با انایک

 ...بود ما ی خانه در دم صبح شش آماده و حاضر من

 ...دیکش بغلم محکم و کرد ردم قرآن ریاز،ز بار چند مامان

 دونم ینم من آخه.. نینکن یرانندگ شب... نینر سرعت نیباش خودتون مراقب  

 ...آخه ی یرفتن شمال چه...بارون ای ادیب برف ستین معلوم که هوا نیا تو

 ...داد نجاتم اش باره صد یها هیتوص و مامان بغل از و دیکش و دستم انآرم

 ...میش راحت یروز چند بره بزار من مرگ نکن لوسش مامان  

 ...دیبوس را ام یشانیپ محکم

 ...خداحافظ برو... آها... آ  

 ...دیبوس را سرم و کرد بغلم هم بابا

 ..اشهنب نگرانت مامانت ریبگ تماس... همراهتون به خدا

 ...شد پر چشمانم داخل و گفتم یچشم

 ...رمینگ آبغوره خودش قول به تا دیکش و گرفت را دستم انایک

 ...داد تکان را مغزم روز آن بابا یها حرف قدر چه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 دوست... نذاشتم من یخواستگار ادیب که...کرد تقاضا ازم یبار چند یعل ریام  

 یبرا فقط اون دونم یم و دونستم یم ز،ویچ همه من ستین یظاهر داشتنش

 ...گرفت اجازه ازم قبلشم...کرد عقدت محافظتت و خودت

 کی فقط و بوده کاره چیه خودش بلکه بود کرده یهمکار ما با تنها نه صدرا

 و ها تیمحدود یرو از یعل ریام و صدرا...بود آدماش و وریز دست طعمه

 پس... بشه ریستگد مدت همه نیا بعد باند نیا تا کردند یکار هر اجبارها

 ..نبود حقش...دخترم یکرد تا بد یرعلیباام...نبود مجازات عاقبتشون

 

 ...راند زیتبر تا سره کی شب تا انایک

 ...خانوادش ای ینیبب و خودش یخوا یم  

 االب داره قلبم ضربان...کشمیم خجالت ازش...بگم یچ برم دونمینم یول...خودش  

 ...رهیم

 ...زد یلبخند

 ... خدمتش محل میریم صبح... میکن صبر صبح تا و میریبگ هتل دیبا پس  

 هم دیشا روزید بود معلوم ها رو ادهیپ برف از بود تهران از سردتر زیتبر یهوا

 ...است دهیبار برف روزیپر

 ...زیتم و تخته دو... کرد اجاره زیتبر معروف یگل ائل کینزد یسوئت

 ... نگذاشتم هم یرو پلک صبح تا

 که زد یم پسم یطور ای... دهد یم نشان یالعمل عکس چه دنمید با تمدانس ینم

 شیرها نتوانم گاه چیه که کرد یم قبولم ای...کنم دایپ را خودم نتوانم گاه چیه

 ...زدم یم نیتخم شتریب را شدنم زده پس احتمال کردم که ییکارها با اما....کنم

 خارج قبل خوردم صبحانه لقمه چند انایک یغرغرها و تخم اخم و زور به صبح

 ...میداد خوردش به را دروغ اطالعات زده حرف مامان با هتل از شدن

 ...راحت التیخ و ستین مه ادیم بارون خوبه هوا ارومه یلیخ ایدر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دیخند یم شاخدارمون یها دروغ به فقط یا قهیدق چند انایک

 و داشتنم دوست و شکستمیم رو غرورم دیبا که یدارید...بود کینزد دارید لحظه

 ...کردمیم اعتراف رو عشقم

 ...شد میپا و دست کردن گم باعث...دنمید از یعل ریام واکنش ی دلشوره

 ?...نیدار سرگرد بجنا با ینسبت چه....شمام با خانم  

 

 ...داد تکانم و گرفت را میبازو یلبخند با انایک

 ...بده نشون رو ات نامه عقد...هستن شما با دالرام...هستند همسرشون  

 ...دمیکش رونیب فمیک داخل از را نامه عقد لرزان یدستها با

 انداخت ینگاه نامه عقد درشت و زیر یها چسب به اول درهم یابروها با سرباز

 ...دوخت چشم من صورت به بعد و

 یها هتک لرزان یدستان با کرده استفاده بابا رفتن رونیب از ناباورانه چه روز آن

 قدر چه...گذاشتم میمانتو بیج داخل کرده جمع را گرانبها و ارزش با کاغذ نیا

 ...زدم چسب را شده پاره پاره پازل نیا یها تکه دیناام و ختمیر اشک

 

 بهم دوباره مییخوا یم...خورده بهم جوان دو نیا ی انهیم آقا  

 هم به نفر دو دنیرس... داخل بره نیبد اجازه کنم یم خواهش...مشونیبرسون

 ... داره ثواب

 ...گرفت سمتم را نامه عقد

 ...ندارن رو یکس دنید ی حوصله اصال امروز چون... بدم خبر دیبا اما  

 ...نکردم حس را یعل ریام ی لهجه وقت چیه چرا اما...داشت لهجه

 ...نیبد خبر نداره اشکال  

 ...داشتم فیتشر الل من و بود من مترجم انایک انگار



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...اتاق سمت برگشت

 ...نیباش منتظر جا نیهم  

 ریام ی عربده یصدا که دینکش طول یا لحظه...شد اتاق داخل...زد در به یا تقه

 ...برداشت را اداره کل یعل

 ...کرد ترک و اتاق دهش سرخ چارهیب سرباز

 ...ننیبب رو یکس خوان ینم  

 ...رفت جلو زود انایک

 ...دنشید یبرا اومده یک نیگفت  

 ...داد یتکان سرش یرو را کالهش چارهیب سرباز

 ...زدند داد یچطور نیدیند مگه... خانم نه  

 ...داخل بره خودش نیکن صبر پس...شد خوب بده رتونیخ خدا  

 .. کرد گم را شیپا و دست چارهیب سرباز

 نیبر...رونیب نیبر.... بخورم خدمت اضافه و بشم بدبخت یخوا یم...خانم کجا  

 ...کنم یم خواهش

 

 نم سر یادیفر نیچن اگه....مردم یم داشتم بدبخت من و نبود بردار دست انایک

 ...یچ زدیم

 

 از سرگرد جناب که دمیم قول بهتون من... نیبخور خدمت اضافه چرا شما  

 ...خونه نیبر زودتر و بده یقیتشو بهتون رو روز چند نیا...یخوشحال

 

 ...داد اجازه و سوخت دلش چارهیب



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...رفتم داخل و دمیکش نییپا را رهیدستگ

 ...کرد لرزانتر را لرزانم یزانوها یعل ریام داد

 ....نمیبب رو یکس خوام ینم نگفتم مگه  

  ترجمه خودم یبرا نیچن من اما گفت یترک

 ...کردم

 ...برد باال را قلبم تپش بود ستادهیا شهیش سمت که بلندش قامت

 ...کردم ترک را اتاق کرد فکر...بستم هم یرو آرام را در

 ...دیکش رونیب را گارشیس یقوط و برد بشیج داخل دست

 و گذاشت لب یرو و دیکش رونیب یگاریس رفتم جلوتر صدا و سر یب و آرام

 ...کرد پرت پنجره یجلو یها نگلدا زیم یرو را یقوط

 ...گشت را شیها بیج یتیکبر ای فندک یجستجو در دستانش

 نکهیا قبل دمیکش رونیب را فندکش و بردم فرو میمانتو بیج داخل دست عیسر

 یکیت با را فندک و شدم کینزد سر پشت از صدا یب اما بلند یگام با برگردد

 ...گرفتم لبانش یرو گاریس ریز کرده روشن

 سنف....زد خشکش بلوزش بیج یرو ییروشنا کردم دایپ یپ در یعل ریام ستد

 ...شد حبس خودم

 ...ستادیا مانیبرا یقیدقا یبرا...ایدن...مکان...زمان

 یرو لبانش یرو از...شدنش روشن یبرا گرفتن کام یجا به و سوخت گاریس

 ...افتاد نیزم

 ...فشردم مشتم داخل اعصابم تسلط یرابرا فندک و انداختم آرام را دستم

 ...دوختم اش مردانه و جذاب رخ مین به چشم...نداشت برگشتن قصد

 ...یکن نگام...یخوا ینم...یبرگرد... یخوا... ینم  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...داشت ینکردن باور یلکنت با توام یبیعج لرزش میصدا

 حکم هم االن کنم فکر که بشیج یرو اش نهیس چپ سمت هنوز راستش دست

 ...داشت را قلبش به زدن چنگ

 هم زبا خواست ینم دلش دیشا ای...کرد ینم باور هم دیشا...برگردد نداشت میتصم

 ...ندیبب مرا

 ...نلرزد میصدا تا دادم فرو زور به را دهان اب

 ...نجامیا...االن و...اومدم که دونم یم و نیا فقط... اومدم یچ یبرا... دونم ینم  

 ...نبودم موفق ادیز میصدا لرزش کردن مهار یبرا

 ...ندیبب را نگاهم یمانیپش تا دینچرخ اما...افتاد کنارش دستش

 ...کردم باز چشمانش یجلو و بردم باال را مشتم

 ...دیشا گفتم... یداشت شمیپ یامانت  

 ...بست را میگلو راه و دیبر را امانم بغض دهم ادامه نتوانستم گهید

 .. .سرگردان و رانیح...ناباور اما...دیچرخ سرش  

 ...بود یبیعج شوک تو انگار... زد یم دو دو صورتم و چشمان داخل نگاهش

 یکاف قدر نیهم...گذاشتم جهینت یب دنیبار یبرا را تالشش سوخت چپم چشم

 ...خواستم ینم را کردن خرد نیا از شیب را غرورم...بود

 ...شدم غرق...شدم گم چشمانش یاهیس در...انداختم نییپا کرده مشت را دستم

 دلتنگ یحت بودم دلتنگش... مینداشت را نگاهمان دنیکش پس قصد کدام چیه

 ...آغوشش دلتنگ...غرورش دنیکش رخ به دلتنگ...شیها یزورگو

 فتأس نگاه نیا  دیشا...کنم تحمل را نگاهش سکوت فقط و ستمیباا نتوانستم

 را سرم پشت یها پل که بفهماند خواست یم دیشا...شدن رید تأسف...داشت

 ...ندارم بازگشت یبرا یراه و کستهش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 و کاذب غرور گرید بار کی تا...نشکنم تا داد یفرار اتاقش از مرا بود یزیچ هر

 ...نرود باد به میجا یب

 

🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 یعل ریام

 ...بودم زده آخر میس به واقعا روز دو یکی نیا داغون و بودم یعصب

 جنون مرز تا مرا و... زد یم ام شهیت به شهیر که بابا ی خواسته طرف کی از

 گرفته ازم را نمید و دل که یچشمان و دالرام ادی گرید طرف از....رساند یم

 ...بود

 ...انداخت در خودش با هم رو مامان بلکه...من تنها نه که یا خواسته

 چیه فاطمه با میبرا که یزنداداش... زندادشم با اونم...یمهر چیه بدون من جازدوا

 یم چطور...باشم پدر محمد یادگاری یبرا توانستم یم چگونه... نداشت یفرق

 ...رمیبگ را یگرید کس دست و کنم رونیب قلبم از را دالرام توانستم

 خردم...شکست ار من نکهیا وجود با داشت را قلبم ضربان حکم میبرا دالرام

 ... داشت را عسل ینیریش حکم میبرا هم باز ها یتلخ نیا اما...کرد خارم...کرد

 ادهار یب که روز آن بعد قدر چه... گرفتم چشمانم یجلو و آوردم باال را دستم کف

 ...دمیکش شکنجه نشست دالرام ی گونه یرو و رفت باال دستم

 ودمخ یبرا را گذاشتم نشانه دستم کف گاریس آتش با روز همان که یداغ بار چند

 ...کردم یهالج

 سک...رفت جلو بودنش طرفه کی با بسا چه که یعشق...عشق همه نیا با چگونه 

 ...مکن نشیگزیجا را دالرام عشق جز یکس بتوانم چگونه...کنم قبول را یگرید

 ...کرد خودش بینص را خشمم تمام...اتاق به ورودش با یرانیش سرباز



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نهیبب رو شما خواد یم یکی قربان  

 ..نبود خودم دست ادمیفر

 ...رونیب برو نمیبب رو یکس خوام ینم  

 ...بست آرام را در و رفت رونیب

 ...بود شده رمیگ دامن دالرام آه کنم فکر

 را ماهش صورت دستم و کنم کنترل را میجا یب غرور نتوانستم که یروز از

 ...دمیند یخوش روز... شکست را قلبش و آزرد

 اطرخ به فقط...گرفتم دهیناد بازگشتنم یبرا را سرهنگ خواهش و اصرار قدر چه

 ....ام یخواه خود و خودم

 الرامد...بشکنم شتریب نکهیا نه دمید یم را کارم یجزا هم دیبا و بودم کرده بد من

 ...شود آرام خواست یم...شود یخال خواست یم فقط

 ...مستادیا پنجره به رو...شدم بلند و زدم زیم یرو یمشت مغزم نشدن منفجر یبرا

 .کرد بلند را ادمیفر اتاقم در ی دوباره شدن باز

 ...رونیب گفتم

 ...شد بسته در عیسر

 خدمت حال در ینظام کی شأن و کسر در برخورد نیا... شوم آرام تا بستم پلک 

 یضااع یکارها توانست ینم و بود داده دست از را ششیگنجا مغزم اما...نبود

 خارج مغزم دستورات دست از بدنم کل...دهد صیتشخ بد چه و خوب چه را بدنم

 ...نداشت رفتارش در ی اراده و بود شده

 ...بود کرده ام یکفر دنیخواب اداره و زدن پرسه رونیب را روز دو نیا

 ...گذاشتم لبانم نیب نخ کی دهیکش رونیب را گارمیس یقوط

 همدم و مونس شد میبرا...باند انیم یباز یبرا...شینما اسباب چرا و چون یب چه

 ...آرامشم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 راهنمیپ بیج سمت به فندک افتنی یبرا دستم تا...گشتم فندک دنبال را میها بیج

 ...شد روشن لبانم نیب گاریس ریز یفندک رفت

 ...انداخت کار از را قلبم زنانه فیظر دست ی احاطه در آشنا رنگ ییطال فندک

 یب زا خواستم...کردم بسته و باز بار کی را میها پلک...ام زده توهم نکهیا فکر با

 نیزم یرو لبانم انیم از گاریس که رمیبگ یم یدم  زیبرانگ وهم توهم نیا ییهوا

 ...افتاد

 ...نبودم برگرداندن سر به قادر

 ...کرد قطع هم را ینفس کم آن شیآشنا فیظر و لرزان یصدا

 ختلم را مغزم ستمیس یخواب یب روز دو نیا اشتمند شک... بودم شده وانهید نا  یقی

 ...باشد کرده

 را ایرو نیا برگردم نبودم قادر اما...دانستم ممکن اش زمزمه با را ها ممکن ریغ

 ... دهم دست از

 ...اومدم که دونم یم اما... اومدم یچ یبرا... دونم ینم  

 بوش کنارمه واضحه و روشن صدا نیا شدم یم خل داشتم ایخدا

 ...داد را شیواقع وجود هشدار گرفت اوج قلبم تپش... آشناست حسش....آشناست

 ...گشود را مشتش و رفت باال چشمانم مقابل دوباره که یدست

 یا حظهل که یفندک همان کنم شیدایپ نتوانستم و کردم گم که یرنگ ییطال فندک

 ...بودم نکرده دورش خودم از

 ..دیشا گفتم... یداشت شمیپ یامانت  

 ...چرخاندم صدا سمت به ناباورگردن و زدم ایدر به را دلم

 عطر...بودند یواقع درخشان یروزهایف آن با ییایدر یها چشم شد ینم باورم

 یرامأو یتپش به و گرفت قلبم و ها هیر تا را راهش ام ینیب از شیبو که ییآشنا

 ...انداخت باورم

 ...ناراحت و آلود غم ینگاه اما دهیپر یرنگ



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ... شد محو دگانمید مقابل از بایز مینس کی مثل بجنبم خودم به تا

 دنشیتپ از تا بگذارم ام نهیس یرو دست و اورمیب باال را دستم توانستم زور با

 ...وقفه یب و تند یلیخ اونم زد یم... شوم مطمعن

 ...برداشتم در سمت را بلندم یها گام...داریب و بودم زنده پس

 ... یرانیش جز نبود رو راه یکس

 ... رمیبگ و خانم اون یجلو نتونستم مادرم جان به قربان  

 قهیشق یرو احترام با هنوز دستش که یرانیش دهان به گرفته رو راه از را چشمم

 ...بود،دوختم اش

 گفتم...کنون یآشت اومدن و شمان همسر گفتن و دادن نشان یا نامه عقد قربان  

 ...باشم کرده یریخ کار

 

 ...ستادمیا یرانیش مقابل و رفتم جلوتر

 ...بود برگشته دالرام و نبود ایرو و خواب پس

 ...رفت عقب و دیترس چارهیب...گذاشتم یرانیش ی شانه یرو دست یخوشحال از

 ...یدار یقیتشو یمرخص فتهه کی  

 ...شکفت گلش از گل

 ...راست به چپ...چپ به راست از...زدم قدم مدام و اتاقم برگشتم

 یکم الاقل چرا...نکردم بغلش چرا...برد ماتم چرا...نزدم یحرف چرا کنم کاریچ

 صورت از را میها پنجه و زدم میموها به یچنگ...نکردم نگاهش شتریب

 ...دمیکش ام هچان تا ام برافروخته

 دهید بار چند رو نگاهش... دونستم یم...داره من به یحس دونستم یم

 بر بودم دواریام...بودم

 ...شهیم من مال بودم دواریام... گرده یم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 دست یرو را یپاک آب دیبا...کردم ترک خانه سمت به یخوشحال با را اداره

 یم دیناام محمد زن یبرا خودم مورد در را دشیام دیبا...ختمیر یم یحاج

 ...کردم

 یبرا را مرحومش پدر ی گذشته و شییآشنا و صدرا خبر که یروز از شتریب

 قرار منگنه یتو منو خواست یم...شد دلخور من از کردم گو باز یحاج

 مامان مخصوصا ما، یجلو پدرش از که یا استوره خواست ینم دلش...دهد

 ...رود باد به بودند ساخته

 یم مرتکب ییخطا یمنصب مقام هر در یکس هر...طاستزالخیجا انسان اما

 ...شود

 و نیبزرگتر...دالرام از تمیهو یکار پنهان...بزرگ ییخطا کردم خطا خودم من

 یمن شیپ یعاقبت نیچن شناخت یم مرا اگر دیشا...بود میخطا نیتر ینابخشودن

 ...آمد

 ...شدم ادهیپ کرده پارک را نیماش خانه در مقابل

 ...دهد یم یزندگ یبو میبرا شهیهم که شدم یاطیح وارد تهانداخ دیکل

 ...دمید را آشنا نا ی مردانه و زنانه کفش جفت چند تراس یرو رفته جلوتر

  زدم صدا را فاطمه و رفتم داخل یا سرفه تک با

 ...فاطمه  

 لبش یجلو سکوت عالمت به را اش اشاره انگشت و دیپر رونیب آشپزخانه از

 ...گذاشت

 ...میدار مهمون داداش... سسسیه  

 نجایا اش خانواده و دالرام نکنه کردم فکر یا لحظه خندانش لبان و یخوشحال از

 ...باشن

 ...مهمون  

 : گفت کنان خنده



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 یم وقته یلیخ بابا حاج یحساب ادم و هیبازار طرف... اومدن ریخ امر یبرا  

 ...کرده دشییتأ... شناسه

 خواستگارش از کردن صحبت مورد در فاطمه ییپرو و ییپروا یب همه نیا از

 ...دمیکش هم در ابرو

 ...ببند و شتین تو برو باشه  

 ...دیکش پر لبانش از خنده و دیپر رنگش

 ...دمیچرخ ها پله سمت

 یخواستگارها خودش بابا.. را اش حوصله نه داشتم کردن رد خواستگار وقت نه

 ...کند رد ترمانهمح یمنف جواب با یطور چه دانست یم را فاطمه

 ...گرداند باز عقب به مرا فاطمه ییهوی ی خنده

 ...نرود ییرایپذ داخل اش خنده یصدا تا دیکوب دهانش یرو را دستش

 ...شد شتریب  کورشان گره منم یابروها و بود شده قرمز خنده فرط از صورتش

 ...کشاندم آشپزخانه داخل و گرفتم را دستش عیسر

 ...دادم تکان هوا رو را دستم کرده رها را دستش آشپزخانه وسط

 ...سرت به زده و ستین خوش حالت امروز نکهیا مثل  

 ششکم یرو دست و فرستاد فرو ذکر به را اش خنده و داد تکان تند تند را سرش

 :گفت دهیبر دهیبر خنده انیم شدو دوال و گذاشت

 ...یخواستگار اومدن من یبرا یکرد فکر داداش یوا... دلم...آخ  

 ..شد گشاد چشمام

 ...اومدن یچ واسه پس نمیبب بزن حرف درست...تو یگ یم یچ فاطمه  

 ...ستادیا راست و دیخند خوب که آمد یم در کفرم داشت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 مه بابا...اومدن فرشته زنداداش یبرا... یرفت در قسر...داداش یکرد دایپ نجات  

 ...هیراض

 ...شد گشاد استکان ته اندازه چشمانم نباریا

 ...کجاست زنداداش... فاطمه یگیم یچ  

 ...کنه یم آماده رو یمهد داره...ست باال زنداداش...گمیم و تیواقع  

 :دمیپرس ناباوانه

 ...هیراض یحاج....یگیم راست  

 ....شد یجد نباریا

 و موئمن مرد گهیم بابا... هیراض هم زنداداش... هیراض بابا داداش جون به اره  

 ندبود نامزد فقط... داده طالقش که داشتن یناسازگار سر نامزدش اب... هیاخالق با

 یم طالقش زود خورره ینم نیا درد به و پره یم ول یکم دختره نهیب یم که

 ...دهیپسند و دهید بابا ی حجره تو بار چند هم و زندادش... ده

 ...کردم شکر رو خدا دل ته از و دیکش آسوده نفس

 ...رمیبگ دستم در را دالرام دست توانستم یم آسوده الیخ با بار نیا

 یرو منگ یا لحظه بابا نگاه وستمیپ مهمانان جمع به و کردم عوض لباس

 زشیعز مهمانان به و برگشت یعاد که دینکش یطول اما و ماند رهیخ صورتم

 ...دیرس

 یجا امیس خوش مرد نیا درسته... شد خورده یسالمت به فرشته برون بله ینیریش

 بمراق توانست یم بابا دییتأ با که بودم خوشحال نیا از اما کندیم پر را داداشم

 ...باشد مرحومم و زیعز برادر یها امانت

 خبر ها یخوش انیم نکردم تحمل اما شد گرم محضر عقد به سرم روز دو

 ...دادم مامان به....رساند یم اوج به را خودم که یا کننده خوشحال

 ...مامان  

 ...دیکش ها وهیم دنیچ از دست



 

 

 نفوذی

 ماریا
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 ...جانم  

 ...بودم محبتش ونیمد همشه

 ...یخواستگار یبر برام یخوا ینم  

 ...دیخند چشمانش داخل لبانش جز به دادند شیبرا را ایدن انگار

 ...دیخند چشمانش داخل لبانش جز به دادند شیبرا را ایدن انگار

 مپسر دل هیک خوشبخت دختر نیا... بره دتیرش یباال و قد اون و قربون مامان  

 ...ببره تونسته و

 ...دالرام  

 ...کرد نگاهم مبهوت و مات یا لحظه

 ...رفتم جلوتر و زدم یلبخند

 ...ینشد خوشحال  

 ...زدم حلقه اش دهیخم و تهخس یها شانه دور دست

 ...افتاد نییپا اش شانه دور از دستم که دیچرخ طرفم به

 ...دیسبو را ام یشانیپ و گرفت قاب را صورتم فشیلط و دهیچروک دستان دو هر با

 انشاهلل... دالرام از بهتر یک... هاشه بچه گرفتن سامان سرو آرزوش یمادر هر  

 ...یش خوشبخت که

 بهم را نیا دالرام... ابی کم خوش و ناب حس بود ینکردن باور ام یخوشحال

 یتیشخص و متفاوت یدختر... ستیخاک ی کره نیا در ابینا یدختر یکرد ثابت

 ..متفاوت برتر

 ...یقو و مغرور... نیمت و وقار با نترس و جسور حال نیح در

 

 :گفت بهم رو مامان...گذاشتم دهانم داخل و برداشتم کاهو یا تکه



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 غصه بابات ترسم یم...ستندین خونه نیا فرشته و یمهد گهید افرد  

 ...بشه بدتر حالش یناپدر دست ریز یمهد...نگرانم...بخوره

 حلقه گردنش دور را دستانم پشت از دمیچرخ زشیم پشت و دادم قورت را کاهو

 ...زدم بوسه بودند شده دیسف زمانه درد از که ییموها یرو و زدم

 تو آب زارهینم ییخدا با مرد دیسع... مطمئنم من... شن یم تخوشبخ اونا مامان  

 جو و پرس آشناهاش و دوست ی همه از...روز دو نیا... بخوره تکون دلشون

 ...نباش نگران کردم

 ...کرد پاک دست پشت با را چشمش ی گوشه اشک

 یزندگ حق جوونه هم زنداداش...کنند یزندگ ییتنها شد ینم عمر همه مامان  

 اهگ هیتک براشون یحاج و من... باشه سرش باال پدر و بزرگتر دیبا یمهد...داره

 ... میشد ینم

 ...نشستم پا یرو کنارش و  دمیچرخ کرده باز را دستانم

 تر مشکل و سختتر رو یسخت نیا هم خودمون اما... سخته یلیخ یزندگ مامان  

 و دتیجد عروس میبر...شو آماده یمهد و فرشته کردن یراه بعد فردا...میکن یم

 ...شما نه خوره یم غصه بابا نه یطور نیا...خونه میاریب

 ...شد شیها اشک یقاط لبخندش

 

 سمت به نیماش با خودم مقدس مشهد به دیسع همراه فرشته و یمهد ی بدرقه بعد

 ...افتادم راه دمیام و عشق

 ...گرفتم مایهواپ طیبل بابا و مامان یبرا

 بارانم فحش و زدند غر جانم به توانستند یم تا نشگاهدا خاطر به نیام و فاطمه

 ...کردند

 ...نداشتم صبر...نبود دلم تو دل
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 حس را وجودش کینزد از و نمیبب رو دالرام زودتر چه هر خواستم یم فقط

 ...کنم

 ...کردم یرانندگ توقف بدون را ریمس کل

 موقع اون تا دیبا و نشست یم مایهواپ نه ساعت درست...شدم تهران وارد غروب

 ...دمیخر یم ینیریش و گل

 ...شدم ادهیپ کرده پارک را نیماش لوکس یفروش گل نیاول یجلو

 ...دینباش خسته سالم  

 ...آمد جلو احترام با جوان پسر فروشنده

 ...خدمتم در دییبفرما...نیاومد خوش سالم  

 ....خوام یم یخواستگار...بله یبرا گل دسته نیتر روز به و نیباتریز  

 ...گرفت وسعت لبخندش

 ونگلت محو خانم عروس که کنم آماده براتون گل دست االن... یمبارک به انشاهلل  

 ...بمونن

 ...نبود یگفتن اش اندازه و حد که بودم شاد و خوش سر یقدر به

 ...خوام یم ساده گل دست کی پس برادر  

 ...ستادیا راست حرفم با که بکشد رونیب یرز گل بود شده خم

 شگریآرا نیبهتر شیپ خاطرش به که شمیر ته یرو یدست با و زدم گشاد یلبخند

 ...دمیکش دست...بودم رفته

 ...بمونه خودم محو بزار   

 ...دیخند بلند و امد در شوک از

 که گل دست... خونشون دیبر کرده قبول و مونده شما رانیح که ندارم شک  

 ...داره خود یجا
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 نفوذی

 

 ...گرفت اوج قلبم ضربان و شد نییپا و باال دلم

 بیج از را یگوش کرده دست به دست را ینیریش جعبه لیموبا زنگ یصدا با

 ...کردم خارج کتم

 ...زدم یمحو لبخند بابا ی شماره دنیباد

 ...بودم داده حرصش روزها نیقدر،ا چه

 ...یحاج جانم  

 ...میسرمد ی خونه در یجلو ما...؟ییکجا پس  

 ...برداشتم نیماش سمت بلند یگام

 ...دنبالتون فرودگاه امیب ینداد خبر چرا پس  

 ...باش زود هم تو میاومد یتاکس با  

 ..رسم یم االن چشم  

 ارکن یصندل یرو پشت را ینیریش جعبه کرد قطع را تماس یگرید حرف بدون

 ...گذاشتم گل

 ...بود برداشته را نیماش کل گلها یبو

 ...زدم استارت زده دور را نیماش

 نگران دل و بود پدر....کردم رشیدلگ خودم از انداختم راه بابا با که یبحث با

 دیبا که داشتم یگناه چه من اما...جوانش عروس نگران... ارشدش پسر ادگاری

 مداشت انتخاب حق منم...باشم عشق و داشتن دوست بدون یزندگ سوز پا عمر کی

 اش بهانه تنها...بود دالرام شیمعنا تنها که یزندگ... یزندگ و داشتن دوست حق

 ...بود دالرام...فقط و...فقط شیها نفس لیودل...بود دالرام

 یم نفس شیوارهاید پشت در اتمیح لیدل که یا خانه در کنار درست و زدم راهنما

 ...ستادمیا...دیکش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...شدند ادهیپ یتاکس از مامان و یحاج من با زمان هم

 ...زدم را نیماش قفل برداشته بعق یصندل از را ینیریش و گل

 ..نیدیرس وقته یلیخ...مامان  

 ...دادم مامان دست را ینیریش ی جعبه

 هکوچ...مینیبش نیماش داخل یبرس تو تا گفت بابات...شهیم یا قهیدق ده نه  

 ...شهیم بد ستادنیا

 

 ...بود نیسنگ سر باهام و داشت اخم بابا هم هنوز

 ...فشرد را فونیآ ی دکمه بابا یمعطل بدون

 ...ینکردن باور یحس داشتم یبیغر حس کی...کنم فیتوص توانستم ینم را حالم

 بزرگشان طایح وارد من بعد و مامان سرش پشت بابا اول...شد باز یکیت با در

 ...میشد

 ...آمدند استقبالمان به سرهنگ و دالرام مادر

 رغ جانم به یلیخ باشد زیسورپرا آمدنمان و ندهد خبر بودم کرده دیتأک مامان به

 ...ردینگ تماس خوردم قسم اما زد

 یم دلم چرا دانم ینم...خواست یم دلم...نمیبب را دالرام واکنش خواستم یم

 ...نمیبب چشم با را العملش عکس س خواست

 ...کمیعل سالم  

 نیا از نیکرد منور رو ما ی خونه...نیاومد خوش یلیخ یلیخ... یحاج سالم  

 ...عجب چه... طرفا

 ...داشت کم را دالرامم فقط که یمیصم و گرم یپرس احوال

 ...دنشید یبرا دیکش یم پر وجودم که یدالرام



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...کرد یم را شیتمنا قلبم تمام که زد صدا را یاسم یبلند یصدا با سرهنگ

 ...دالرام  

 یعاد و لکسیر یلیخ...بود باخبر زیچ همه از انگارسرهنگ...دانست یم انگار

 ...فرستاد خانه داخل را همسرش و کرد تیهدا خانه داخل را مامان و بابا

 ...یفرار سرگرد یخوب  

 یرو دست اراده یب چشمانش یجلو که یجسارت ی شرمنده...بودم شرمنده

 ...بودم کرده بلند دخترش

 ...انداختم نییپا را سرم

 ...سرهنگ جناب شرمندتونم  

 ...زد ام شانه یرو یا ضربه

 ...تو ایب... شرمنده دشمنت  

 از ییپا یصدا که کنم یط باال سمت به را یآخر ی پله خواستم...رفت جلوتر

 ...داشت بازم یبعد قدم برداشتن

 گلدار و زرد لباس آن در میپا زیگر یآهو ندید از و زدم سرم پشت به یچرخ

 مثل زده بهت و یآب چشمان...شیها شانه یرو ختهیر شانیپر و باز یموها...یآب

 یب میپاها و شد قرار یب قلبم...شدم ییهوا...دیسف و ناز نیپرش یکوچولوها گربه

 ..اراده

 ...برگشتم نییپا را رفته باال یها پله و برگشتم

 نکرا یب یایدر وسعت به یلبخند و ستادمیا اش شده گشاد چشمان مقابل درست

 ...زدم وجودم اعماق از گرفته نشعت...ایدن

 ...دمیبوس را اش ینیب نوک و شدم خم بدانم و بفهم آنکه یب

 ...دیکش عقب و آمد خودش به ها گرفته برق مثل



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اپ به طوفان دلم در اش زده خی و سرد ینیب نوک تماس با گرفته آتش یها لب

 ...کرد

 ...شدند گلگون شیها گونه

 قدم اب و کرد بغل را گلها و برد باال دست عیسر...گذاشتم بغلش داخل را گل دست

 ...گذشت کنارم از بلند یها

 دوست را شدنش سرخ...داشتم دوست را شیایح و شرم داشتم دوست را خجالتش 

 ...بود نیدلنش میبرا حرکاتش تمام داشتم

 ...بود ناب و نیریش میبرا یحس نینچ...آمدنمان خبر یب

 ...رفتم داخل و ستادمیا یکم

 ...بودند وبش خوش مشغول نشسته هم دور یهمگ

 ...پسرم یاومد و خوش  

 را سرمد خانم ییگو آمد خوش جواب نییپا سر و نشستم یا نفره تک مبل یرو

 ...دادم

 ...ممنون  

 ...موند کجا دختر نیا پس خانم  

 ...برخاست مامان کنار و مبل یاز،رو سرمد خانم

 ...کجاست نمیبب بزار  

 عمرت خدا و شاد پسرت روح...یداد سامون و سر و عروست دمیشن یحاج  

 ی بچه کی با جوان زن کی به اونم ییتنها زمانه نیا... یکرد ثواب... بده

 ...سخته واقعا کیکوچ

 ینگاه من به یچشم ریز زمان هم و آورد در بشیج داخل از را حشیتسب بابا

 ...انداخت



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 مانیا اش یپاک به...بود زمیعز...بود دخترم...سرمد نبود عروس برام فرشته  

 مکن یم دعا فقط...ستین ساخته ازم دعا جز یکار...بود نیا قسمتش اما... داشتم

 ...شه خوشبخت

 ...سپردم گوش ریز به سر فقط اما گرفتم را اش هیکنا و شین

 یم شیپ هم خودش و زده رقم و سرنوشت خودش... یحاج شهیم خوشبخت  

 ...میا لهیوس تنها ما... بره

 ...افتی خاتمه بابا دار هیکنا بحث دالرام سرش پشت و سرمد خانم ورود با

 ...داد سوق سمتش به را ها نگاه و ها سر دالرام آرام سالم

 کرده میقا رشیز را اش آشفته یموها که دیسف شال با بلند یآب یمانتو

 ...آمد کترینزد...دبو

 ...زمیعز یخوب...خوشگلم دختر سالم  

 یخال دنشیکش بغل یبرا را مامان دستان انارش رنگ یها گونه با دالرام

 ...نگذاشت

 ...نبود مامان یپرس احوال نشاط و یگرم به بابا یپرس احوال

 ...نشاند خودش شیپ و گرفت را دالرام دست مامان

 کارش و شبه فتیش مارستانیب امروز که انآرم از گفتند سخن یدر هر از

 ...ها چه و ها چه و دیع خوب یهوا تا بزنه مطب خواد یم و یچطور

 تا خوردم سوزانش لب یگرما همان با و کرد تعارف مانیبرا سرمد خانم که ییچا

 ...بخوابانم میبابا و مامان نیا دست از را حرصم

 ...ردک باز لب که شکر را مادرم نیا انصاف بالخره

 یاجیاحت سرمد یآقا... رهیخ امر یبرا اومدنمون خبر یب و مزاحمت از قرض  

 رو یعل ریام پدرش و من از بهتر شما که...ستین یعل ریام از فیتعر به

 قابل رو ما اگه... گذرونده کارش و شما کنار رو عمرش شتریب چون...دیشناسیم

 ...میشیم خوشحال که نینک قبول دامادتون عنوان به رو یعل ریام و نیبدون



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...برد فرو اش قهی داخل را سرش شتریی دالرام

 یکار اصل اما... دارم دوسش پسرم مثل و است شده ثابت میبرا یعل ریام  

 ...ندارم یحرف که من... رنیبگ میتصم دیبا خودشون خودشونن

 ...شه سیپل خواد یم یگفت خودت خونه یم درس هنوز دالرام...جان سرمد یول  

 

 ...کردم یم درک وجود تمام با را اش ینگران و بود مادر بالخره

 یم میتصم بالغن و عاقل... گهید خودشون گفتم...نگفتم یزیچ که من خانم  

 ..رنیگ

 

 ..داد قرار شیها حرف مخاطب و مامان و دیچرخ مامان سمت نگران رمدس خانم

 ناراحت کنم یم خواهش یول... احترام قابل و نیزیعز ما یبرا شما نیدون یم  

 ...دوره یلیخ راهش... زیتبر تهران آخه... نینش

 :گفت سرمد خانم به رو آمد رونیب تخم و اخم از بابا عجب چه

 و مایهواپ با... ساخت هینقل لهیوس که رو یکس  اون امرزهیب خدا خانم حاج  

 نیتون یم نیخواست وقت هر... نداره ییمعنا اصال تهران و زیتبر نیماش

 ... نینیبب گرویهمد

 ...داد ادامه و دیکش محاسنش به یدست

 زدن چونه نیا هم باز نباشه هم اگر...حرفه همش ها حرف نیا باشه قسمت اگر  

 ...حرفه فقط ها

 ..انداخت دالرام ی شانه دور دست یلبخند با مانما

 گذاشت ما ی خونه به پا دختر نیا که یاول بار از چون... قسمته که انشاهلل   

 خونه تو رشیخ و ذکر شهیهم هم برگشت نکهیا بعد... افتاد هممون دل به مهرش

 ...هست و بوده



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 چیه سرهنگ جز...کردند یم یخال را من دل تنها مورد یب یها حرف و بحث با

 حرف نیا تمام و شده یکی وجودم با...ها مراسم نیا قبل دالرام نداشتند خبر کدام

 ...هست خودشان کردن خوش دل یبرا فقط تهیفورمال یها

 : گفتن با سرهنگ بالخره

 ...داد خاتمه را بحث یبد شام ما به یخوا ینم خانم  

 ...برخاست عیسر دالرام مادر

 ...کنم یم دهآما االن.....چرا  

 ...شد بلند متقابال هم  مامان

 ...میشد مزاحم خبر یب و موقع بد دیببخش  

 :گفت و زد یچرخ مین سرمد خانم

 ... میستین بهیغر که ما شمیم ناراحت که نینزن رو ها حرف نیا  

 ...کمکت امیب منم پس  

 ...نشست لبانش یرو تیرضا سر از یلبخند دالرام مادر

 ...نیباش راحت و نیکن عوض لباس...لباس اتاق میبر پس  

 یبرا را ارهایخ پوست منم... رفت یم ور انگشتانش با ریز به سر داشت دالرام

 ...کردم یم خرد استرس و یکار یب رفع

 ...برخاست بابا یصدا بار نیا

 ...بخونم و نمازم تونم یم کجا من سرمد  

 ...زد بابا یزانو یرو یدست سرهنگ

 ...مونده نمازت هنوز... رمردیپ میبر پاشو  

 ...شد بلند اهللای با بابا

 ...کنم دایپ قبله نتونستم آسمون رو... سرمد یشد تر خرفت تو نکهیا مثل  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...برداشت قدم بابا کنار و زد قهقه بلند سرهنگ

 تنها... روحم ی سهیقد تنها به زدم زل دغدغه یب و راحت شدند دور همه یوقت

 ...میها نفس یمعن

 ...بود دهینفهم را ییرایپذ شدن یخال و نبود عالم نیا در انگار

 یم دهیچیپ هم در لرزان چه...شد دهیکش دشیسف و فیظر انگشتان یپ نگاهم

 ...آورد خودش به را دالرام نگاهم ینیسنگ هم دیشا ای...سکوت یا لحظه...شد

 ...کرد ریغافلگ را نگاهم و کرد بلند سر

 ...دید یخال را اطرافش و آمد خودش به نشست بانمل یرو که یمحو لبخند با

 ...برخاست عیسر دیپر رنگش که دینکش یآن به

 ...گذشت یم کنارم از دیبا که بودم نشسته ییجا

 در  تاب یب...بودم شده خواستنش ی وانهید فقط...بود شده مرگم چه دانم ینم

 ...بودم دنشیکش آغوش

 ...شاندمک اطیح سمت و گرفتم را دستش اراده یب

 ...شد دهیکش همراهم حرف یب

 ...بود وحشتناک حالم...دهد شکاف را ام نهیس داشت میتصم قلبم

 ...شد پرت بغلم به که دمیکش را دستش درخت پشت اطیح یانتها

 مانا یب تپش از بلکه...جان،یه از نه... رفتنم راه تند از نه... زدم یم نفس نفس

 ...خواستنش حس و قلبم

 ...ما نهیس به فشردن یبرا...کرد شتریب را بازوانم قدرت...بدنش فیخف لرزش

 ... دمیرس یوانگید مرز به کرد حسش گردنم ریز فشردنم از که ییلبها

 ...کردم یکی لرزانش یها نفس با را تندم یها نفس و کردم خم سر



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 نگت دلم... وقفه یب و کیهستر... قیعم و یطوالن...دمیبوس و...دمیبوس...دمیبوس

 ...بود نفهم زبان...بود

 ...حوا بخش لذت بیس آن از گرفتم فاصله...آورد خود به مرا دشیشد تکان

 را خواستن طعم...حالل نیریش حس...بود حاللم...بودم نکرده گناه من اما

 ...کرد یم نتریریش

 ...دوختم لرزانش نگاه در را ملتهبم نگاه

 دست ازت تونم ینم... کنم یزندگ تو بدون تونم ینم... دالرام ببخش منو  

 یارک... ارمیب دست به و دلت تا کنم یم و تالشم همه... باش کنارم و ایب... بکشم

 ...یباش داشته دوسم کنمیم

 

 ...زد لبانم بر سکوت مهر و نشست لبانم یرو انگشتانش

 ...دارم دوست یلیخ...دارم دوست...دارم  

 ...داشت ارزش ایدن ایدن میبرا دهانش از کلمه کی نیا شدن خارج

 نیا ینیسنگ دادم اجازه...بستم پلک...کاشتم انگشتانش یرو را قمیعم ی بوسه

 ...بخورد سر دالرام دست یرو و شور درشت یا قطره ماهه چند بغض

 ...  شد مشت ام نهیس یرو و خورد سر لبانم یرو از آرام یلیخ انگشتانش

 خودم رد شتریب و شد تر تنگ دستانم حصار...گرفت قرار قلبم یرو که صورتش

 ...کردم حلش

 ...دبو شدن یکی نیا محتاج بود یوقت چند...شود یکی قلبمان ضربان دادم اجارزه

 ...آمد رونیب بغلم از مهیسراس دالرام سرمد خانم یصدا با

 ...دیدو ساختمان پشت و مخالف جهت کند نگاهم نکهیا بدون

 ...شود خانه داخل یپشت در از خجالت از خواست یم نداشتم شک

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 

 ...زدم خودم دور یچرخ و بردم فرو میموها یال را میها پنجه

 ...دیکش یم زبانه قیعم یآتش درونم...بودم گرفته گر

 ادی...کردم روشنش و دمیکش نرویب داغونم حال نیا کردن یخنث یبرا یگاریس

 ...زدم قیعم یلبخند و افتادم فندکم

 ...دانمینم...کجا...یطور چه اما...بود رفته کش را فندکم دالرام پس

 ...برگشتم خانه داخل آرزو و دیام و جانیه از سرشار

 ...دندیرس شام زیم سر هم سرهنگ و بابا من با زمان هم

 من جز به...کردند جان نوش را یتهران روفمع یسبز قرمه چه چه به به با همه

 ...میکرد یباز غذا با شتریب که دالرام و

 ...کرد دالرام از رنگ خوش و سوز لب ییچا کی درخواست بابا شام بعداز

 ...زدم یمحو لبخند...دمیفهم را تشین

 ...کرد تعارف بابا به اول را ییچا نیسنگ و نیمت یلیخ دالرام

 ...دییبفرما  

 : فتگ برنداشته را ییچا فنجان و براداشت ینلبک اول یا پدرانه لبخند اب بابا

 یدون ینم سرمد... داره خوردن گهید ییچا نیا...نکنه درد گلم عروس دست  

 ...چسبه یم قدر چه یرنیش...عروسم ییچا بعد االن

 ...کرد دییتأ رو بابا حرف لبخند با سرهنگ

 ونهخ تو دوقولو چسب هم نچسبه  ... گهید دهیخر ینیریش چه یعل ریام مینیبب  

 ...میدار

 ... متفاوت یها حرف و ها مخالفت با متفاوت برون بله کی



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ینم اجازه وقت چیه چون...میشد ماندگار شان خانه در یسیوا رودر یب را شب

 ...میبرو هتل دادند

 به منم باال ی طبقه ها خانم و خواب یبرا رفتند مهمان اتاق سرهنگ و بابا

 ...دمیکش دراز کاناپه یرو ییرایپذ داخل بابا پف و خر بهانه و خودم خواست

 رد یجلو از را کتم و شدم بلند صدا و سر یب رفت فرو سکوت در جا همه یوقت

 ...رفتم رونیب و برداشتم زیآو رخت

 ...بود شده عادت میبرا یخواب یب وقت چند نیا

 ...نشستم تخت ی لبه و رفتم اطیح ته زنان قدم

 یصاف و یکیتار...دوختم چشم آسمان وسط کامل ماه به و گرفتم باال را سرم

 ...شدن نو و تازه یبو...داشت یخاص یهوا و حال آسمان

 و یآب چشمان به گرفته آسمان از نگاه...بود وجودم از یا مهین که یکس حس با

 ...دوختم چشم اش ییروشنا

 ...نبرد خوابت  

 ...دمشیکش خودم سمت و دمیچیپ اش شانه دور ستد بدهم را جوابش نکهیا قبل

 حرام چشمانم به خواب...شد کنده وجودم از دنتید با...قلبم از یا تکه یوقت از  

 سلب ازم رو خوراکم و خواب...یگرفت یباز به رو قلبم که یروز همان از...شد

 ...کنم اعتراف یزیچ هی....یکرد

 دختر کی به دلمو...کردم ینم فکر وقت چیه...بود سخت خودم یبرا باورش

 ...ببازم

 را عشق...ازش و...بشم یکس عاشق دهینم اجازه غرورم...کردم یم فکر شهیهم

 ...کنم ییگدا

 قمعش خواستم ینم و...بودم ریدرگ دلم و عقل با من یوقت...بود زیت یلیخ صدرا

 وت بدون...چمیه تو بدون که رسوند باور نیا به منو... دیفهم صدرا...کنم باور را

 ...چمیه تو بدون...دالرام
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 ونا یریدستگ یبرا بودم گذاشته رو ام خانواده و یزندگ...تمام مین و سال کی من

 ...ختیر بهم معادالتم تمام...شد دهیکش وسط تو یپا یوقت... باند

 یکار تونستم ینم...شدم زنده و مردم...مردم بار هزار...زد کتکت صدرا یوقت

 ...کنم

 ها آدم اون ریگ مملکت کی...ایدن کی...نبود خودم منافع...نبودم خودم تنها

 و زبونت مراقب کنم قانع رو تو بسته سر خواستم...کردم یصبور...بودند

 دوارتیام و بدم لو شتیپ و تمیهو خواستم بار چند...نشد اما...یباش کارهات

 ریغ بودند هگذاشت کار که ییشنودها و ها نیدورب با....نتونستم هم باز... کنم

 ...دمیترس یم هم العملت عکس از...بزنم حرف باهات بود ممکن

 ونهوید...بکنم...دینبا که رو یکار خواست ازم صدرا یوقت... دمیکش عذاب یلیخ

 ...شدم ریدرگ باهاش و نکردم قبول... شدم

 خوادیم و هست طعمه کی هم خودش که کرد قانعم و رونیب کشوند خونه از و من

 خواد ینم دلم و یشد دالرام عاشق که دونم یم گفت... بندازه ریگ و اندب و وریز

 دیاب و ورهیز و باال از دستور گفت...گفت...کنه یدراز دست بهش یا گهید کس

 ...گشتم فرارت راه دنبال و نکردم قبول هم باز اما....بشه انجام کار نیا

 یم تتیاذ دارن و شدن اقتات وارد نفره چند دمید یوقت...بدم تیفرار داشتم میتصم

 ... هیجد حرفشون که دمیفهم موقع اون...شد آوار سرم رو ایدن کنن

... یشبا متنفر ازم و....ینخوا و من تو دیشا نکردم فکر که بود یقدر به خواستنم

 گولم نگاهت یگاه...خواد یم و من اونم خوامش یم قلبم ته از چون گفتم یم

 ...یدار مبه یاحساس کردم یم فکر و زدیم

 یرو دست...فشردم خودم به شتریب...دیایب رونیب بغلم از خواست و خورد یتکان

 :دادم ادامه یا بوسه با همراه...دمیکش اش گونه

 حرف خوامیم...بمون جا نیهم کنمیم خواهش...دالرام کنم یم خواهش  

 رونیب و قلبم ی شده تلنبار یها حرف تمام خوام یم... بشم اروم خوام یم...بزنم

 پس...بود داشتن دوست و ندانستن یرو از یول کردم بد باهات درسته...زمیبر

 ...لطفا...کن گوش
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 یراه و افتادم چاره از یوقت... بشم داغون یطور نیا کردم ینم فکر وقت چیه

 نیا با اما...نبود قرص دلش تو طرف از...کردم صحبت بابات با...نموند برام

 یم اتفاق اون بعد کردم یم فکر...کرد ولقب سخت طیشرا خاطر به حال

 کردم اشتباه اما....باشمت داشته وکمال تمام...تونم

 از...داشتم که هم رو گاهتیب و گاه یها نگاه به که یدیام تنها...کردم اشتباه اما

 ...دادم دست

 زود یلیخ چون...کردم اشتباه هم لیکم مورد در اما...بود نجات راه میبرا لیکم

 تو از محافظت یبرا رو سفارشش و رسوندم قطار به خودمو یوقت...شد ات فتهیش

 خودم ونمنت من و قلبت و یزندگ تو ادیب دمیترس...دمیترس...شد یخال دلم ته...دمیشن

 رو تو و شد زده زبانم به قفل خودمون ی هخون تو چرا دونم ینم...کنم اثبات و

 یم زنداداشم به که یحسود و سرکش حس از یگاه....کرد تفاهم سوء دچار

 و دیناام رفتارات و حرکات اما...شدم یم دواریام و رفت یم غنج دلم یکرد

 رتنف با مقابله قدرت نه بکشم دست ازت تونستم یم نه...کرد یم ام دلشکسته

 ...دواریام و خودم و کردم یم دعا طفق...داشتم چشمات

 دوست دیتهد با کردم یم فکر... دیرس دیتهد به و گذشت تمنا و خواهش از کارم

 رو لیکم یوقت... شد بدتر هم باز اما...یکن باور رو تعصبم...یکن باور را داشتنم

 خطر...اومد در صدا به میها گوش کنار خطر زنگ...دمید بارها و بارها کنارت

 با یچطور من به آلودت خشم نگاه عکس بر دمید یم یوقت... دادنت تدس از

 لیمک با لفافه در یبار چند... شدم وانهید...یکن یم صحبت یمیصم و گرم لیکم

 بود تهگرف که یانتقال با اون اما... بکشه کنار و پاش که...کنم قانعش تا زدم حرف

 و کنم اطیاحت دیبا که رسوند باورم نیا به کنه مکان نقل تهران به داشت میتصم و

 ...یبد لیکم به رو دلت تو نزارم

 منتظر...شدم وانهید...زد سرم به دمیشن رو هاش حرف در پشت اداره داخل یوقت

 لج به شتریب رو تو اما...کنم حجت اتمام باهات و یایب رونیب ستادمیا

 ردمک دنبالت... یلجباز یرو از العمالت عکس و ها حرف شتریب دمیفهم...انداختم

 سر یدکتر مطب از خونه یجا به تو اما...بزنم حرف بابات با خودت شیپ تا

 ...کرد رانیو امویدن که یدرآورد
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 ...کردم ممانعت که یادیب رونیب بغلم از تا خورد تکان هم باز

 ...یرعلیام کن بس  

 یمن...بزنم حرف باهات تونستم زور به...کن گوش فقط کنم یم تمنا...دالرام  

 حرف خوام یم...بمونه من به نسبت دلت تو دیترد و شبهه و شک یا ذره خوام

 ....بزنم

 ...ماند ام نهیس یرو هیتک سرش حرف یب هم باز

 اب تلفن پشت و گرفتم تماس لیکم با کیهستر یرو از و یچطور دونم ینم  

 ...کردم گو باز براش و زیچ همه ادیفر

... همن مال اون...بکش رونیب دالرام یزندگ از و پات لیکم گفتم...گفتم و دادزدم

 یوقت. ..گفتم بهش تلفن پشت و زیچ همه...آخر میس به زدم که بزنه یحرف خواست

 ونبرس خودتو ینیبب خودت چشم با یخوا یم اگه گفتم و دادم آدرس...نکرد باور

 ...آدرس نیا به

 کردم یم و کار نیا دیبا اما...شد دار حهیجر غرورم...شدم خرد خودم هم درسته

 ...نداشتم کنارت رو یگرید یکس تحمل چون

 کارم با شتریب رو تو نفرت... بودم کرده اشتباه تیعصبان یرو از هم باز

 رفتهگ نجایا که یا خونه...دیکش پس پا حرف یب و راحت لیخ لیکم... ختمیبرانگ

 چیه گفت و شمیپ اومد برگشتن موقع...بازگشت خودشون شهر به و داد پس و بود

 خانواده لیتشک قصد فقط...شد ینم تو به من حس ی اندازه به حسش وقت

 زن کی دالرام اونم که...یزندگ یبرا نیمت و خوب زن کی کردن دایپ...داشت

 ...نبودم من اگه البته...شد یم براش یزندگ

 ...دمیرس ها دادگاه و ها پرونده به آسوده ینفس با من و رفت لیکم

 قصاص انسانها بدن یاعضا فروش و ادیز یها قتل خاطر به کامران و وریز

 ...خوردند زندان سال ستیب عفت و نگار و شدن

 ...بشه آزاد بعد ماه قراره مجازات نیکمتر با سیپل به کمکش خاطر به صدرا
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 زرگب باند نیا بالخره اما...شدند کشته ای رفتند زندان ای وریز ی دسته و دار تمام

 رو دنشیدزد قصد تو که یا پرونده اون...بودم خوشحال... میکرد یمتالش رو

 ستد به دیبا و بود باند کل ی مختومه پرونده... من از انتقام یبرا فقط...یداشت

 چشمام به...دمید اپن ریز نهیآ داخل از رو تو یوقت اول... رسوندم یم دادستان

 یرو جا همون ندهپرو و رونیب رفتم عجله با... زدم توهم کردم فکر...کردم شک

 تو دنید اب یول... باال برگشتم عیسر و افتاد ادمی پرونده نیماش دم...گذاشتم جا اپن

 که قبوالنم به خودم به تونستم زور به... کردم هنگ یبود گشتن حال در که

 .......هیچ قصدت

 اش چانه یرو را دستم و شدم خم ه ارا یب و سوخت جگرم روز اون ادی از

 بودم زده یلیس که یا گونه یرو درست  را میلبها آوردم باال را شسر...گذاشته

 ...گذاشتم

 سهبو و فشردم اش گونه یرو را لبانم شتریب...کرد حس را اشکش یشور میلبها

 ...کاشتم دستم یجا یپ در یپ و ممتد یها

 ...وزاندس را دلم شتریب و فشرد را قلبم صورتش یسیخ... بدم ادامه نتونستم گهید

 گر شتریب لبانش یسیخ با دلم... خورد سر شیلبها یرو اش گونه یرو از میالبه

 ...گرفت

 ...نکن هیگر وقت چیه...نکن هیگر لطفا...زنهیم شیآت دلمو اشکات...دالرام  

 ...شد حلقه گردنم دور و شد باز دستانش کم کم

 ...فشردم خودم به تر سخت و تر سفت...دالرام حرکت نیا یخوشحال از

 

 هجوم چشمانم به و شود اشک که...میگلو ریز زده چمبره  که یبغض از دمیترس

 ...کردم مهار را بغض نیا ها نوازش و ها بوسه با نیهم یبرا...آورد

 ...دیکش کنار و شد جدا ازم زدن نفس نفس با

 ...کرد باز لب شده سرخ یها گونه با ریز به سر
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 ...یرعلیام  

 ...یرعلیام جااان  

 فقط....کردم یا احمقانه یکارها ندونسته  منم... کردم اشتباه منم... شرمندم منم  

 یم... ارمیب در سرت رو شیتالف یجور کی خواستم یم... بودم ریدلگ ازت

 ترشیب...نشد که آروم...اما...شه آروم دلم یکم تا...کنم تتیاذ خواستمیم...خواستم

 ...رنجوندم رو تو هم....سوزوندم دلمو کارها نیا با

 ...زدم یا بوسه سرش یرو

 گذشت...گذشت اما... بود اشتباه من کار...دمیم حق بهت... زمیعز کنم یم درکت

 دوسم که کنم یم یکار دمیم قول بهت...میکنارهم گهید...یکنارم گهید...دالرام

 ...یباش داشته

 :گفت زده خجالت و آرام

 ...دارم دوست یلیخ...دارم و...داشتم دوست...داشتم

 ...کردم بغلش دوباره و دمیچرخ جانیه از

 ....بگووو گهید بار هی ریام جون...یگفت یچ.... بگو گهید بار هی

 : گفت وار زمزه گوشم کنار

 اورب تونستم ینم...کنم قبول خودم تونستم ینم اما...مبود عاشقت...داشتم دوست

 ...بگم بهت توستم ینم...کنم

 ....دمیچش را ایدن لذت....دمیهاراد آسمان اوج یواقع یمعنا به

 ...شد جدا بغلم از هوا شدن روشن با

 ...شهیم بلند نماز یبرا مامانم االن...تو برم دیبا  

 ...شدم بلند منم و کردم رهاش

 ...زیتبر ببرمت صبح خوام یم شده ورط هر  

 ...شد گشاد چشماش
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 ...ینگرفت و مثبت جواب هنوز...یچطور  

 ... گذاشتم قلبم یرو را دستم

 دور ازت یا لحظه تونم ینم زنم یم حرف بابات با....گرفتم وقته یلیخ  

 ...بمونم

 ...دیدو خونه سمت و زد یلبخند

 هب تعلل با و ستادیا را مهین...ماند کخش شیآهو مثل دنیدو به سر پشت از چشمم

 ...دیچرخ سمتم

 ...باشم کنارت...خدامه از  

 ...دیدو خانه داخل و دیفهم که داد سوق سمتش به را میها قدم لحنش

 یم بهم رو ایدن لذت دختر نیا...کرد یم وانهید و خل مرا رسما دختر نیا

 ...فهماند

 ...گرفتم وضو رفته سیسرو سمت

 ...بستم قامت شمیتشو پر یها یروز تمام عکس بر آرام یدل با امروز

 ارک و بازار یشلوغ و دیع خاطر به و بود صبح ازدهی یبرا بابا برگشت طیبل

 ...بمونه ادیز تونست ینم حجره

 کنم تصحب سرهنگ با شخصا خودم گرفتم میتصم بالخره و رفتم کلنجار خودم با

 ...ببرم زیتبر به خودم با روز دو یبرا الاقل را دالرام و

 شتپ رفت  اطیح سمت به یوقت بالخره...گشتم شدنش تنها یبرا یفرصت دنبال

 ...رفتم سرش

 ... سرهنگ جناب  

 ...دیچرخ سمتم و ستادیا پله نیاول یرو

 از کم کم خودم جان به... ینکرد فراموش و بدت عادت نیا هنوز تو یعل ریام  

 ...شم یم مونیپش شدنم سرهنگ
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 ...رفتم جلوتر و انداختم نییپا را سرم یلبخند با

 ...کرده عادت زبونم گهید شرمنده  

 ... افتاد راه

 سرهنگ منو عمر کی... شهینم یطور نیا... بکنم زبونت یبرا یکار دیبا پس  

 ...کنم یم دق یکن صدا

 تونم ینم بکشونم هیحاش به را حرفم تونم ینم بره شیپ یطور نیا اگه دمید

 ...بگم رو ام خواسته

 ...ببرم خودم همراه خوام یم و دالرام نیبد اجازه اگه.... داشتم یخواهش کی  

 ...طرفم برگشت زده بهت یچشما با و ستادیا

 !!!...کجا؟!!.... امروز؟  

 ...زدم را حرفم کنده پوست و رک و شدم الیخ یب و خجالت

 خسته واقعا ماه ندچ نیا من... منه ی کرده عقد هنوز که نیدون یم بهتر خودتون  

 یکی خوامیم...نیدیفهم خودتون هم رو لیکم انیجر...ختهیر بهم اعصابم... شدم

 ...برگردم و بدم انجام و کارهام و برگردم ینگران بدون رو روز دو

  

 یزیچ مادرش... بره خوادیم کجا برون بله و عقد بدون گهینم... یچ مادرش اما  

 ...شه یم الیواو بفهمه اگه...دونه ینم ماجرا از

 ...ایح یب و بودم شده پرو

 ...نیارین نه...کنم یم خواهش... نیکن یکار نیتون یم خودتون شما  

 ...داد تکان نیطرف به یسر

 ...تو یهست یعجول عجب  

 شرم که بود کرده یکار من با دالرام...کردم حس وجود تمام با را خجالت بار نیا

 ...بودم داده قورت هم رو ایح و
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 ...خاراند را ششیر انگشت با و رفت فرو فکر به یکم

 به بشه باز بحث منم... فهمن یم و هم زبون بهتر زنا...بزن حرف مامانت با  

 ...امیم کمکت

 ...زد میبازو به ضربه چند

 ...امیم االن باال برو  

 ...بشم دالرام دامن به دست تا رفتم منم و شد دور سرهنگ

 ...کرد منعم رفتن داخل از ملیموبا زنگ یورود در دم

 ...دمیکش رونیب کتم بیج داخل از را یگوش

 ...بست نقش لبانم یرو لبخند زلزله اسم دنهید از

 یم زیتبر به شده هم ینحو هر به و دالرام بگم فاطمه به... زادست حالل خودشه

 ...کشونه

 ...الو  

 ...زنمب حرف باهاش بده...کو زنداداشم... یخوب داماد آقا سالم  

 ...رفتم درختان طرف به زنان قدم در یاز،جلو کرده کج را راهم

 زنداداشت با بدم که گرفتم رو بله که یدون یم کجا از...زلزله سالم کیعل  

 ...یبزن حرف

 : گفت شادوشنگول

 من غد داداش یصدا که ییاونجا از...ست دونهی یکی من داداش که ییاونجا از  

 ..سرحاله و شاد

 ...شد تر ضیعر لبخندم

 ...یا زلزله واقعا  

 ...نیگذاشت یماه چه یبرا رو یعروس خیتار...نیافت یرام یک...گهید مینیماا  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 جانیه همه نیا چرا تو دوما نشده زده یحرف هنوز اوال... بپرس یکی یکی  

 ...یدار

 ...شده ذره کی براش دلم... نمیبب و دالرام زودتر خوام یم خوب  

 : گفتم مراددلم به دنیرس از خوشحال

 مشیاریب خودمون با االن...بگو مامان به شده تنگ دلت قدر نیا اگه پس  

 ...خونه

 ...دادم فاصله گوشم از را لیموبا که دیکش یگوش پشت یخوش یرو از یغیج

 ...خدانگهدار  ... بزنم حرف مامان با خودم بزار پس ـ...جون آخ  

 ...چسباندم گوشم یرو دوباره و شد مانع بلندش یصدا که کنم قطع خواستم

 ...داداش...داداش  

 ...جانم  

 ...نبود که خودت دل خاطر به که شنهادتیپ نیا انایاح... ناقال  

 ...فاطمه  

 ...کرد پر را گوشم اشغال بوق یصدا بندش پشت و دیخند بلند

 ...برگشتم خانه سمت به و زدم یلبخند یراض

 معلوم...زد یم حرف لشیموبا با داشت پله کنار مامان و نبود یخبر دالرام از

 ...ست فاطمه بود

 ...چرخاند یم دستش داخل را حشیتسب فکر تو و بود نشسته مبل یرو بابا

 ...نشستم مبل یرو و رفتم کنارش

 ...بابا  

 ...نداد را جوابم

 ...یکن مالقات رو صدرا خواد ینم دلت  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نه  

 ...داشت بازم موضوع دادن کش از لحنش تحکم

 حرف یکس با و بود خودش تو یروز چند کردم مطرح رو صدرا موضوع یوقت

 و سن نیا در شیبرا واقعا یبزرگ انیجر نیچن ضمه...شد داغون یلیخ زد ینم

 ...بود باور قابل ریغ و سخت...دنیشن دروغ عمر کی بعد سال

 ...شد ییرایپذ وارد دستش در یزیچ و لبخند با سرهنگ

 ...کردم داشیپ مرد ریپ نیبب  

 ...بود یخال کوچک ی جعبه

 ..کرد باز را جعبه در و نشست بابا کنار

 ...میبافت رو نایا زنا مثل فقط بابات با رو یسرباز دوسال یعل ریام  

 ... یرنگ یها نخ با بافت دست یها زیآو و بافت دست یها تسبح

 ...داد دستم را ها حیتسب از یکی

 ...خشکاند را دستم دالرام جانیه پر یصدا که کردم یم اش یوارس داشتم

 ...رفتم کش شو یکی نیبب... بود شما مال نایا بابا یوا  

 ...گرفت باباش صورت سمت را دستش مچ

 ...برداشتم و شیکی منم...عروسش واسه بافته گفتم... مامانن مال کردم فکر  

 ...دیخند صدا یب و آرام بابا و زد قهقه بلند سرهنگ

 ...بچلونمش محکم و رمیبگ بغلم داخل جا همان و شم بلند خواست یم دلم

 ...افتاد بابا و من هب نگاهش تازه و شد سرخ باباش ی خنده از

 ...دیکش خجالت شتریب که زدم براش یچشمک

 : گفت اش خخنده ی مانده ته با سرهنگ



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 چه به مجبور من تو... بافته زنم رو نایا کرده فکر ام چارهیب دختر مرد ریپ نیبب  

 ...یکرد ییکارها

 ...دالرام سمت برگشت خنده با

 هم ما یحاج نیا بودم دهید آموزش ازهت من.... بود ییروزا چه دالرام یدون ینم  

 یش ینم خسته گفتم و ششیپ رفتم روز هی...بود خدمت ماه چند فرار بار چند با

 همقدم یب... یبمون سرباز عمرت آخر تا دیبا یطور نیا... یکن یم فرار قدر نیا

 ...کشم یم یچ من ینیبب ینشد عاشق گفت

 سرهنگ دهان به چشم و نشست  شا یکنار مبل یرو مشتاق دالرام گفت و نیا تا

 ...سپردم گوش زده جانیه نداشتم دالرام از یکم دست منم...دوخت

 که رهیم و ادیم یطور وقار با و نیمت یلیخ... شدم یدختر عاشق گفت یم  

 ...نهیب ینم کفشاش نوک جز رو ییجا چشماش

 بشه مگر خدمت به سرم ترسم یم گفت... شه تموم خدمتت زودتر نکن فرار گفتم

 فرار باهاش کنه فرار خواست یمیوقت شدم مشتاق... ارنیب درش دستم از و

 ...کردم

 و میافتاد یانفراد به هم با دو هر پادگان میبرگشت...داد نشونم رو دختره یوقت

 ...میخورد خدمت اضافه

 یبرا و ببافم کرد وادار منم و بافتن بند دست شد کارش یحاج روز اون از  

 ...رمدا نگهش عشقم

 ...برگشت من سمت

 رپد از بار چند... بود بسته پشت از و مجنون دست بابات یدون ینم یعل ریام  

 .. .گرفت بله مامانت از بالخره تا خونشون در نشست بس اما...دیشن نه بزرگت

 ...برگشت بابا سمت به و دیکش یآه

 خودش لمث هم رو پسرش یروز کردم ینم فکر اصال... بود ییروزها چه آخ  

 ...نمیبب عجول و دنده کی



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 رارف یبرا شد بلند آرام که دالرام سمت نگاهم منم و داد تکان نیطرف به یسر بابا

 ...شد دهیکش

 ...نداشتم یگناه من و بود یموروث یعشق جنون نیا پس

 

 تا کند قانع را سرمد خانم توانست فاطمه گرفتن تماس دوبار با زور به مامان

 ...دیایب زیتبر به ما همرا دالرام

 یراض شما اگه و میریگ یم کنون عقد جشن کی یسالمت به انشاهلل دیع روز  

 ...میکن یم برگزار التیتعط هم رو یعروس نیبود

 ...کرد قبول یمخالفت چیه بدون سرهنگ

 ... دمینخر یا هیزیجه جیه هنوز من آقا حاج یول  

 ...کرد مداخله سرهنگ

 اونا....ستین یزندگ شرط که هیاساس اسباب...کن ولش رو ها حرف نیا خانم  

 ...شونیزندگ خونه سر برن بزار... خرمیم خودم روزه دو یکی رو

 ...نشست لباش یرو یتصنع لبخند اما و دیکش هم در ابرو سرمد خانم

 ... دستمون رو مونده انگار یزن یم حرف یطور... هیچ حرفا نیا وا  

 قطوف...میگرفت رو مونیعروس و عقد وقت یلیخ ما دانست ینم سرمد خانم چارهیب

 ...است مانده هممون کنار یزندگ شروع یبرا تهیفرمال جشن کی

 ...میافتاد راه و شد بیتصو مردها حرف بالخره

 ...کردم ادهیپ رو بابا و مامان فرودگاه یجلو

 حواست... کن یرانندگ واشی پسرم...باش مراقب یعل ریام... همراهتون به خدا  

 ...ینر سرعت... باشه جاده به

 ...یکرد سفارش نجایا تا اونجا از نیبر شما... چشم مامان باشه  

 ...دیبوس را صورتش و کرد بغل و دالرام



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...نیباش خودتون مراقب...کنار بکشه بگو رهیگ یم ابشخو یدید دخترم  

 ...گفت یچشم دالرام

 ...کرد اکتفا یخداحافظ کی به فقط بابا

 .بود حرف کم شهیهم اصوال

 ...رفتند فرودگاه داخل و کند دل بالخره

 ...گرفتم دستم داخل را دالرام دست حرکت قبل و زدم استارت

 ...دندست کی و سحسا یلیخ بابات برعکس مامانت اوخ  

 خودم یب خود از و نشاند لبانش یرو دهنده بیفر و ابینا یها لبخند آن از

 ...کرد

 ...رسم ینم هم اتوبان سر تا که یکن یباز دلم با یطور نیا  

 آرامش یبرا دمیکش رونیب را گاریس یقوط و بردم فرو کتم بیج داخل دست

 ...داشتم گاریس نخ کی به ازین درونم امیالت

 ...گرفت لبانم انیم از را گاریس و آمد شیپ دالرام دست که زدم لب به نخ کی

 ...سمتش برگشتم زده بهت

 ...کرد زمزمه آرام

 ...گهید نکش  

 را دستم هم ابانیخ و کیتراف... کرد یم یخودکش داشت المصبم قلب خدا یا

 ...بود بسته دنشیکش آغوش به یبرا

... دمیم خودت و خودم دست کار نکشم اونم هاگ االن... رو دونه هی نیهم فقط  

 ...نکشم گهید دمیم قول...سرم به زده

 ...دادم نییپا کامال را شهیش



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 اه دنیکش گاریس نیا ریاس مشروب نخوردن یبرا مهین کسالهی تیمامور تو   

 از بودنت کنم یم فکر...کنم بغلت تونم ینم و یکنارم که االن... شدم

 ... کنهیم ارومم...تره کشنده...نبودنت

 ...گرفت لبم کنار را گاریس نخ و آورد جلو را دستش آرام

 ...دمیبوس قیعم و گرفتم را دستش راستم دست با گرفته را فرمان چپ دست با

 .... دارم دوست یلیخ...دالرام یکن یم ونمید  

 فندک عیسر که بردارم را نیماش فندک تا بردم جلو دست زد لبم به را گاریس

 ...گرفت گاریس ریز و کرد روشن را رنگ ییطال

 ...دیکش پس را فندک دالرام و شد روشن گاریس که زدم یمحکم یپک

 ودب کرده مشغول و فکرم امروز به تا که یسوال و برداشتم لبم یرو از را گاریس

 ...دمیپرس را

 ...کنه یم کاریچ تو دست من فندک  

 ...برگردوند شهیش سمت را صورتش و دیکش یآه

 کیتار جا همه... بخورم آب برم شدم بلند...نبرد خوابم شما ی خونه شب اون  

 ...دیند رو ییجا چشمم و بود

 : گفتم خنده با که کرد یمکث

 ...یکرد میعق رو چارهیب....من و روم یافتاد که  

 ...زد میبازو یرو یجون کم مشت و برگشت شده سرخ یها گونه با

 ....دمیکش و لپش نگشتا دو با و گرفت باال ام قهقه

 ...اش هیبق خوب... بشم دنتیکش خجالت قربون من آخ  

 ...اطیح یاومد که مردم یم خجالت از داشتم... گهید یچیه  

 ...دادم ادامه خودم که بده ادامه نتونست



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...گرفتم جون و کردم بغلت  

 :گفت عیسر ندهم ادامه که نیا یبرا

 بحص...گذاشتم بمیج داخل و برداشتم...ندمو پاهام ریز فندکت برگشتم یوقت  

 ..یبود رفته...بدم بهت که ینبود

 یبعص....یباش آروم تا رفتم...نمتیبب ناراحت گهید خواست ینم دلم چون رفتم  

 ... ینش

 

 فکر...یانداخت روز اون به و من و یدار بچه و زن کردم یم فکر چون داد ادامه

 ...همسرت فرشته و پسرته یمهد کردمیم

 ...کردم نگاه رخش مین به و برگشتم

 ...بودمش آزرده یلیخ ندانسته ها تفاهم سوء با

 ...گرفت و دستش و کردم پرت رونیب را گاریس ته

 ...کردم تتیاذ یلیخ خوام یم معذرت واقعا.... شرمندتم  

 ..زد یحیمل لبخند و برگشت

 ...جناب شهیم خواهش  

 ...گرفتم جان...دنمنش ناراحت یبرا نشیدلنش و شوخ لحن از

 د یسنت رستوان در را عمرم بخش لذت نهار نیاول

 

 ...میکرد جان نوش نج

 ...رو اونجا ریام یوا  

 ...داد هیهد بهم را ایدن اش زده جانیه و شاد لحن با اسمم اول



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ودب هیشب ینقاش یتابلو کی به که الر آالداغ فرد به منحصر یها تپه دنید از

 ...کرد ذوق

 ....کشاندم جاده کنار را نیماش خندانش یها لب و زده برق یها چشم هب نگاهم 

 ......داشتم را دنشیکش آغوش به ذوق ومن....داشت را کوه دنید ذوق دالرام

 

 ...گرفتم را دستش برسد رهیدستگ به دستش هنکیا قبل

 ...نداد بهش امانم یب قلب را یحالج فرصت...طرفم برگشت متعجب

 ...نشاندم میپا یرو کرده رد بغلش ریز از را دستانم

 ...کردم قفل لبانم انیم اعتراض یبرا را بازش مهین یلبها

 ...شد حلقه گردنم دور دستانش کم کم

 ...بخش لذت و آرام...کرد اش یمراهه به مجبور لبانم حرکت

 ...دیبخش جال را روانم روح رینظ یب یها تپه نیا کنار جاده یخلوت

 یم وجودم تمام و زدم یم نفس نفس... رفت گردنش سمت میلبها اراده یب

 ... سوخت

 ...زد میصدا رفته لیتحل یصدا با

 ...ریام

 ... گرفتم گوشش ی از،الله یکوچک گاز

 ...ریام وجود...ریام عمر... آخه یکن یم ونمید چرا ....ریام جان  

 ...کرد زمزمه اروم و برد فرو گردنم ریز را سرش

 ...کن بس

 ...فشردم خودم به شتریب

 ...بکنم و میرانندگ یزار ینم...باشم التیخ یب یزار ینم آخه  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 .....ترشدم وانهید گردنم یرو اش بوسه با

. 

 دو هر...میدیرس خانه به وقت رید شب. ..یطوالن یها کردن توقف خاطر به

 ییرایپذ در هم من و رفت فاطمه اتاق به دالرام معمول طبق و میبود خسته

 ....دمیخواب

 

 ام یکفر شتریب و نخوردند جم دالرام کنار از یا لحظه مامان و فاطمه روز دو

 ....کردند

 حرص یراب که بود دالرام و.. گشت دالرام دست تو دست فقط فاطمه یگل ائل

 ....دیخندیم زیر زیر من یها خوردن

 کار رفتیم شیپ یطور نیا... میکردیم برگزار کجای رو یعروس و عقد دیبا

 ...بردم یم هیبق و مامان شیپ و آبروم شتریب و دادم یم دستم

 

 ...دالرام  

 ...سمتم دیچرخ و گرفت جاده از چشم

 ...جااانم  

 ....رفت ادمی حرفم...گرفت نفسم

 ...نشست راست خجل...باشد دهیپر زبانش از که انگار هم امدالر

 ...گرفتم را بود شده مشت شیپا یرو که را دستش کرده دراز را دستم

... میندار شدن سرخ و خجالت بعد به نیا از... کسم همه...عمرم... بال یب جانت

 ... یمن جون تو

 ...زد یلبخند



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 تونم ینم من... رهیبگ تماس مامانت اب بزنم حرف مامانم با خوام یم...دالرام  

 یکاف برام خودت...خوام ینم رو زهایچ نیا و هیجهز من کنم تحمل ماه سه

 خودت اگه...هیکاف یکار هر انجام یبرا ماه کی... یامیدن تمام خودت...یهست

 حست هیثان هر و لحظه هر...یباش کنارم ندهیآ ماه کی تا خوام یم...یباش یراض

 ...سوزه یم داره جودم...دارم یحال چه برمت یم دارم که االن یندو ینم....کنم

 طولش ادیز رو ییجدا نیا خواد یم دلت... یهست یراض تو بدونم خوام یم فقط

 ... میند

 ...زد لب یمکث با

 قبول یافسر خوام یم... شهیم شروع امتحاناتم بعد ماه...دارم دانشگاه من اما  

 ...بشم

 .. دمیبوس را دستش

 امتحاناتت... یکسم همه... یمافوقم یسرم تاج... یخودم سردار و سرهنگ تو  

 ... شو یافسر الیخ یب یول...کنم یم کمکت

 ...یول  

 : گفتم تند

 یراض من دل اما...یدار دوست یشغل هر... بده ادامه یدار دوست یلیخ اگه  

 ی خانواده به هک کنه نرم پنجه و دست ییآدمها با کسم همه...میزندگ دیام...ستین

 ینم...  خودم سر تاج و یبش خونم خانم خوام یم... کنن ینم رحم هم خودشون

 ...بشم دلنگرانت شهیهم خوام

 ...رفت فرو فکر به

 ... رمیبگ و سانسمیل فوق خواد یم دلم اما...کنار زارم یم رو یافسر  

 ...کردم وارد دستش به یفیضع فشار

 ......یریبگ سانسیل... کنم یم کمکت خودم...بشم دلت اون یفدا من  

** 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ینم....نداشت قرار و آرام دلم بودم زیتبر و تهران آمد و رفت در فقط ماه کی

 ....کنم تحمل را دالرام یدور یا لحظه یحت توانستم

 ...ستادمیا میزندگ عشق منتظر شگاهیآرا یجلو

 به چشمم...نبود لمد تو دل من اما...داد یم و گرفتن ژست دستور میبرا لمبرداریف

 دیسف عروس لباس تو دالرام نکهیا تصور مدت نیا تو یحت...بود مانده خشک در

 ...کرد یم ام وانهید باشه

 ...شد ریسراز ها پله از افاده و ناز با خرامان خرامان بالخره

 یم پاره را شیگلو داشت چارهیلمبرداربیف...بود زده خشکم...دستم گل دست

 ...نبودم برداشتن قدم به قادر من اام بروم جلو...کرد

 ...بود کننده رهیخ تصوراتم از دور به محشرش ییبایز

 هقرچ دندان یا غره چشم با یحرص... کردم ینگاه فاطمه به دستم شدن دهیکش با

 ...کرد یا

 ...یبود دهیند و دالرام حاال تا.... یاریم در یباز دیبد دیند چرا داداش  

 به قدم ریز به سر ام اراده یب العمل عکس از زده لتخجا و زدم یزورک لبخند

 ...گذاشتم جلو

 ...نکردم چشمانش به نگاه باشم مسلط رفتارم به نکهیا یبرا

 ....گرفت دستم از آورد جلو دست یمکث با...گرفتم سمتش را گل دست

 ...شد قفل طونشیش نگاه در و آمد باال نگاهم... برد اش ینیب یجلو یوقت

 ...کنم آرام را خودم آوردنش زبان به با توانستم ینم یحت که بود دلم در ییغوغا

 یرو مرد نیتر خوشبخت که دمیرس باور نیا به شد حلقه میبازو رور که دستش

 ...ام یخاک ی کره نیا

 ...سوختم دالرام وجود داشتن آتش در که بود ام یزندگ یجهنم بخش تنها هیآتل

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 

 ماا...سوختم دالرام وجود داشتن آتش در که بود ام یزندگ یجهنم بخش تنها هیآتل

 تا...بود عکاس دستور که ییها عکس ژست با.... کنم خطا پا از دست نتوانستم

 ...برگشتم و رفتم جهنم آتش

 کی با و آمد یم ام گرفته گر لبان یکینزد تا خمارش یچشمها ان با دالرام یهالب

 ....رفت یم عقب ینیدورب فلش کیچ

 تینها در و زدیم اتش را وجودم و نشست یم گردنم یرو رنگش ییآلبالو یلبها

 دق قصد از که یلبخند با را خودش....رفت یم عقب نیدورب کیچ با

 یم عقب عکس اتمام با تینها در و کرد یم پرت آغوشم داخل...دادنم

 هپنجر کنار و نکردم تحمل سر آخر...کرد خودمیب خود از...کرد ام وانهید...دیکش

 ...کردم شل داشت را دار طناب حکم میبرا که را کراواتم...رفتم

 ...عشقم شده یچ... جان ریام  

 ...بود کرده را جانم قصد دالرام

 ...مکرد باز لب خورد گره ملتهبم نگاه در گاهشن و نشست میبازو یرو که دستش

 ... خونه ببرمت تاالر یجا به نزار  

 لبانم یرو که لبانش...آمد صورتم کینزد کم کم صورتش و زد یحیمل لبخند

 ...زدم حلقه کمرش دور دست... بستم پلک نشست

 ...دیکش عقب عیسر

 رژخورده هم و بتل... کن درست و کراواتت...شهیم بد تو ادیم عکاس االن  

 ...کن پاک

 که شب آخر...بتازون شب آخر تا یدار فرصت و یتون یم تا خانم دالرام باشه  

 مونهب یتالف کن صبر....ارمیم در و دادنات حرص نیا یتالف اونوقت...یدستم تو

 ...اخرشب

 



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...دیرس انیپا به بالخره مکافات هزار با

**** 

 ها یخوش گنیم....گذشت ام یزندگ یروزها نیبهتر از سال کی زود قدر چه

 ...است محض قتیحق کی... کند یم حرکت یکند به ها یتلخ و گذرد یم زود

 یخوش... بودم کرده گم را شیها ساعت و زمان دالرام کنار در که ییها یخوش

 خاطر به که یاسم....شد برابر هزار اش ینیریش تپلم پسر آمدن ایدن به با که

 زیعز و برادر هم نیحس....کردم انتخاب نیحس و بزارم محمد نتوانستم یمهد

 ...بود جانم

... ها یخوابون یم یریم خودت بشه داریب... کن کم و ونیزیتلو یصدا...ریام  

 ...بود گفتن من از

 

 زیم یرو از را کنترل....رفت غنج دلم یخستگ از اش شده زانیآو یلبها دنید از

 ....کردم خاموش رو ونیزیتلو و برداشتم

 حرکت کی با گرفته پاهش ریز را دستم و رسوندم بهش و خودم جهش کی با

 ...کردم بلندش دستانم یرو

 ..دیکش یا خفه غیج

 

 

 ... زد حلقه گردنم دور دست و

 ... نیزم بزارم...ریام یکن یم کاریچ  

 ...برداشتم قدم مشترکمان خواب اتاق سمت

 یتالف خوام یم...هاا نرفته ادمی هیآتل و یعروس روز یها دادن حرص از هنوز  

 ...کنم



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...زد پا و دست

 ...یکن یم داریب و نیحس االن...نیزم بزارم  

 ...زدم مهیخ روش و انداختمش تخت یرو آرام

 ...آورده در ازا از یدل باباش بشه داریب تا  

 ...کنه فرار دستم ریز از تا دیچرخ

 ... خستم ریام  

 ...کردم قفلش میپا و دست انیم

 ...ارمیم در و تمیخستگ نوکرتم خودم.... کن صبر...کجااا  

 :گفتم و زدم شیبرا یچشمک

 ...ارمیدرب تویخستگ من یبخوا لحظه هر که بدم بهت یماساژ چنان

 بچه کی نیا.... ها کنم یم خفت خودم...یبد دستم کار خودم جان به...ریام  

 ...هیکاف پشتم هفت یبرا

 ...گرفتم...بودم گرفتنش گاز و دنیبوس عاشق که شیکوچولو ینیب از یگاز

 سمت یکی...چپم سمت پسرام از یکی...رمیم راه کوچه تو یوقت خوام یم  

 ....بردارن قدم سرم پشت هم یکی...راست

 ...کرد تقال گشاد یها چشم با

 ....سرهنگ جناب شهینم تیادیز اونوقت  

 ...دمیکش رونیب را رنگش یاب تاپ حرکت کی با

 ...دارم دوست...داشتم دوست رو یادیز شهیمه  

 

**** 

 ...مونم یم جا مایهواپ از االن...باش زود....دالرام  



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...آورد را راهنمیپ غرغر با

 شده داریب زودم...میبود دهیخواب زود...کردینم گل کردنتون ینطویش شبید اگه  

 ...شدیم اتو راهنتیپ میبود

 

 ...رمیم یبعد پرواز با...نمیبب بغلم ایب اصال....کردم باز هم از را دستانم

 ...منتظرته بابات...ارین در یباز ونهید بپوش....کرد پرت بغلم را راهنمیپ

 ...برداشتم قدم نیحس اتاق سمت و دمیپوش را لباسم خنده با

 ...بود دهیخواب شیگوشها بغل شده مشت دستانش دو هر ناز یلیخ

 ...کاشتم اش یشانیپ یرو یا بوسه اطیاحت با و شدم خم

 ...رفته دالرام به لباش ینیب و خودمه هیشب شتریب...کردم نگاهش یکم

 قدم بود تادهسیا در کنار کرده بغ که دالرام سمت و آمدم رونیب نیحس اتاق از

 ...برداشتم

 ...زدم حلقه کمرش دور دست

 ...نرم یخوا یم  

 ...زد ام نهیس یرو یجان کم مشت

 ...یبر دیبا... نگو فیاراج  

 ...زونهیآو لوچت و لب چرا پس  

 :گفت انداخت باال یا شانه

 ...شهیم تنگ دلم...کنم کاریچ  

 یاشک...دنمیبوس کرد وعشر دلتنگ و قیعم...کردم شکار را اش شده غنچه یلبا

 ...کرد ام وانهید دیچک چشمش ی گوشه از که

 :گفتم یعصب و دمیکش کنار



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 ...امیب نتونستم گمیم رمیگ یم تماس... رمینم اصال  

 ...شد برداشتنم قدم مانع و گرفت و دستم

 ...شهیم بد بابات از... سرت به زده  

 ...برم یجوریا تونمینم..نکن هیگر پس

 ...زد پس را کشاش نیآست با

 ... مونم یم دور ازت باره نیاول خب  

 ...کردم باز و در عیسر

 باش خودت و نیحس مراقب گردم یبرم مونم ینم بدم یآشت هم با رو صدرا و بابا

 ...خونه نینش تنها بابات خونه برو

 ...نشود تر سخت رفتنم تا ندادم بهش بدرقه و یخداحافظ فرصت

 زیرتب که یا خانه و یانتقال بعد... گرفتم یهنگسر نشان عیترف یعروس بعد

 به قبل... بشه تیاذ دالرام خواست ینم دلم...گرفتم خانه تهران و فروختم...داشتم

 هم یبار دو و میرفت یم زیتبر من خانواده دنید زود زودبه نیحس امدنین ایدن

 ...بودند آمده ما ی خانه به نایا مامان

 صدرا بحث و مشاجره یکل با... بردمش بابا شیپ زور به صدرا یآزاد بعد

 ...کرد ترک را ما ی خانه ناراحت

 یم بزرگم پدر را اش یبدبخت و دنیکش عذاب علت نیشتریب صدرا

 ردک ینم دایپ مشکل قلبش... دیکش ینم رنج مامانش اگر داشت اعتقاد...دانست

 خانواده هن داد یم دست از را خواهرش نه بودند یخوشبخت ی خانواده کی االن

 هب بود بزرگم پدر مسببش که یکس یب از مادرش گفت یم...دیپاش یم هم از اش

 چون.. کس یب و دیآ یم حساب به نامشروع یا بچه مامانش... افته یم روز آن

 نسل ار مشکالت نیا و کند یعلن بزرگش پدر با را ازدواجش بود نتوانسته پدرش

 ...است داده گسترش نسل به



 

 

 نفوذی

 ماریا

 

 نفوذی

 صدرا یعروس مجلس در تا کنم یراض را بابا خواست یم دلم ماه چند بعد

 مال را نفس  و بجنگد بادلش نتوانست هم صدرا بالخره... باشد داشته شرکت

 داده یمرخص  زندان از پدرش یبرا که یعروس...ماه چند بعد...نکند خودش

 ....باشد داشته حضور پسرش تنها یعروس مجلس در تا بودند

 صدرا یعروس مجلس در کردم یراض رو بابا...اصرار و مکافات هزار با و

 ...کند شرکت

 کار به شروع یشهردار ی اداره بخش در و...شد یواقع دوست کی میبرا صدرا

 ...کرد

 

 ها یسخت یجا شیها ینیریش هم باز اما مشکالت از پر و باشد سخت دیشا یزندگ

 ...کند یم تر نیرنگ و پر را مشکالت و

 زا لعابتر و رنگ خوش نیحس پسرم و دالرام کنار میبرا روز به روز که یزندگ

 میبرا رو یخوشبخت ناب حس و....گشت یم روزید از باتریز یرنگ ینقاش هر

 ....زدیم رقم

 

 

 انیپا

 

 

 ایمار:قلم به

 

 

 


