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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

   

 وشی میباشداین رمان فر 

 

 کنید یا به لینک زیر مراجعه کنید :ید از سایت رمانکده تهیه جلد اول این رمان رو میتون

www.romankade.com/1398/06/05 / ینفوذ-رمان-دانلود / 

 

 

 ام را از دور کمرم باز کردم.  ی و کمر بند صندل دم یکش یدر فرودگاه مهر آباد تهران، نفس آسوده ا مایبا نشستن هواپ

 بغل دستم بلند شود.  یکردم تا مرد مسن صندل یمکث

 ها چمدانش را بردارد.  لهیم یبرخاست و به زور کمر راست کرد تا از باال انیگو یعل ای

 برخاستم و اظهار وجود کردم.  عیسر

 است. غبریخدا و پ و ناتوان امر  ریپدرم را دارد، گرفتن دست پ یکه بزرگ است و جا نیجز ا به

 

 کمکتون کنم...  نیاجازه بد  یحاج -

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/1398/06/05/دانلود-رمان-نفوذی/
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 کرد.  میو دعا  د یکش رنگش ی چمدان قهوه ا یرا از دسته   دستش

 پسرم... خدا عمرت بده...   ی نیبب ت یاز جون ریخ -

 

 .دمیکش  رونیرنگ خودم را ب ی آب ی با نوارها اهیگذاشتم و چمدان س  نییرا پا چمدان

 ...  ردمنک یممنونم حاج آقا... کار -

 

 گرفتن چمدانش دستش جلو آمد. یبرا

 ...یوقت طعم ذلت و نچش  چیکنم ه ی با عزت بهت بده... دعا م  یبده من پسرم... خدا عمر -

 

 . ستادمیها ا یصندل ن یما ب یعبور کردن راحت خانم یبرا

 

 ...  ارمیپله ها م نییمن براتون تا پا یحاج -

 

اش را را پاک   ده یان چروکو دور چشم یشانیو عرق پ  د یکش رون یب د ی سف یلرنگش برد و دستما یکت طوس  ب یداخل ج دست

 کرد. 

 جلوتر از من قدم برداشت.  ، ییلب با گفتن حرف ها ریز

تاوان کدوم گناهم   ی خواست ی ... میامتحان کن  یخواست ی من و م یریدم پ ای... خدابهیاوالد آدم ناخلف باشه... صد رحمت به غر -

 .. .یر یازم بگ  ی طور نیو ا

 

 ...  د یخودم افتادم و پشتم لرز نیحس ادی دلم گرفت و   ش یحرف ها از

 کنارت نباشد... ی گذاشته ا شیات را پا یکه عمر و جوان  یو فرزند   یتنها رها شو  یر یسخت است دم پ یلیخ
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دست روزگار نامرد،  ز  ا ده یمرد رنج و مشقت د نیکردم و منتظر پشت سر ا یبود، تشکر  ستاده یکه کنار در ا مایمهمان دار هواپ از

 کردم.  ی ط نییبه طرف پا یک ی یکیآرام پله ها را 

 شد...   شیکهنه اش افتاد و دلم ر  یرنگ و کم ی قهوه ا  یبه کفش ها نگاهم

 

 مروت شده بود...   ی وفا... چه قدر بد زات و ب  یاز روزگار ب امان

همه   یستی ن گرانیو محتاج د ی خودت قو ی ... نه وقتو کنارت باشد  ردیتا دستت را بگ  ینفر محتاج کیاست که به  ی ریپ موقع 

  گهیو بهشان محتاج....د  یکه ناتوان شد   یبدوزند... امان از روز  سهیدم تکان بدهند و ک تیاوالدت...  برا یکنارت باشند، حت

 ... ردیرا بگ  تدست  ستین یشود و کس  یم  یاطرافت خال

 

سرخ شده از خجالت چمدانش را   یرت برگشت و با صو شت سرش بار، پ  ک یقدم  ک یکه از خجالت   یمرد  ن یچن نیهم ا آن

 کرد...  ریخ ی دعا م یخواست و برا

 

 چمدانش را به راننده سپردم.  یتاکس یجلو

 کمکتون کنم؟...   نیدار  یو کار ن یریم یی اگه جا یحاج -

 کمر راست کرد تا نگاهش به نگاهم باافتد...  یگذاشت و به زور کم  م یبازو ی لرزانش را رو دست

  یکنه تا نفس م  ی که باال سرمِ کمکم م ی نشه... برو به امان خدا... کس بت یو اوالد ناخلف نس ینی ... غم نبدالشهدایبه حق س  -

 نباشم..  ری گ نیکشم زم 

 

اش را   یتاکس ی  هی پر غرور و با خدا که کرا مرد   نیاز دل ا دمیو سوار شدنش را نظاره کردم... ترس  ستادم ینکردم و کنار ا یاصرار

 اب کنم...حس

 .... ایدن ن یاز ا ینقطه ا  ک یمقصدش   ی بود و هر کس امتیفرودگاه ق یجلو
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 .... تکان دادم... شیزد تجر  یکه داد م ی زرد رنگ  یبه تاکس یدست

 ... د یایرا خبر ندادم تا دنبالم ن  دنمیدالرام ساعت رس   به

 کنم..   رش یخواستم خافلگ  ی .. م د یکش ی پر م شیبرا دلم 

 شد. ادهیپ عی ترمز زد و سر ی رو  میپا یجلو  یتاکس

 سه چهار ساله...  ستیحدوداً ب  د یکم سن و سال، شا یپسر

 چمدانم  آمد  سمت

 به من...  نیبد  آقا

 کرد و بست.  یرا باال زد و چمدان را از دستم گرفت و داخل کاپوت جاساز نشیفرز و با عجله کاپوت ماش  یلیخ

 ...نیسوار ش  نییبفرما -

 

 ستم... باز کردم و نش کمک راننده را  ییجلو در

 وجودم... عشقم... عمرم... دالرامم...  دن یباافتد... د یب یشد قلبم به تالطم عج یباعث م یمضاعف یدلم انرژ   ته

 

 ... ن؟یداشت ف یخارج تشر -

 

 رخ اش کشاند. م یخورد نگاهم را به ن یمظلومش نم ی  افهی به ق ی صحبت کردن نیراننده که اصال چن یوار  ی لوت لحن

 بودم...  زیبرنه ت -

 

 ... د یشده نگاه از اتوبان شلوغ گرفت و پرس  شوکه

 !... زیتبر
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 نشست...  میلب ها یتعجب اش رو   یبرا یلبخند 

 

 داره؟...   یاشکال -

از خارج   پتونیو ت افه یبود گفت:  راستش ق و همان طور که نگاه اش به جلو و جاده   د یفرمان را چسب  یعوض کرد و دو دست دنده

 ... دهیم  اومده رو نشون

 

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

بود، به   دنشانیخر  یپررنگ که انتخاب و اصرار دالرام برا یآب  یرنگم با شلوار ل  یهفت خردل  قه ی رنگ و بلوز  یاسپرت سرمه ا  کت

 . د یلبخندم وسعت بخش

 

 فتم... حاال خارج نر تا

 . نمیسمت پسره برگشتم تا عکس العملش را بب به

 را با دست راست خاراند و گفت: منم تا حاال از تهران خارج نشدم... ش سر

 

 ...د یبلند و سرخوشانه خند  بعد 

 .دمیاش خند  ا یر یب  یخنده ها به

 

 گذاشت. نییاش پا نیشد و چمدانم را از کاپوت ماش  اده یشدم و راننده هم هم زمان با من پ ادهیپ ی آپارتمان از تاکس یجلو

 اش را حساب کردم...  هی کردم و کرا یتشکر

 پولت و رو بدم... هی بق  نیصبر کن -
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 شانه اش گذاشتم. یرا رو  دستم

 ... راهم دور بود...ید یخواد زحمت کش ینم -

 چشمان اش چسباند... یپول ها گذاشت و رو  ی رو یبرق زد و بوسه ا شیها چشم

 

 کنه... ادترش یبرکت... خدا ز -

 را دور زد و سوار شد. نیماش  عیسر

 

 آپارتمان شدم...   یو داخل محوطه    دمیکش  نیزم  یچمدان گرفتم و رو ی دسته  از

  یوانگ ی محوطه اش هم عطر تنش را احساس کردم و قلبم د ی که تو یکل تهران را پر کرده بود، چه برسد به آپارتمان  میزندگ یبو

  می وارد پلوت آپارتمان شدم و مستق  عی سرتکان دادم و  ی رانیش  یبه نگهبان، آقا ی که با عجله فقط دست  یبه راه انداخت، طور 

 سمت آسانسور رفتم. 

 پنجم را فشردم. یطبقه   دکمه 

 رنگ ضرب گرفتم..  یر یها ش  کیسرام  یرنگم رو اهیآسانسور متوقف شود، با نوک کفش اسپرت س  تا

 رفتم...   یام م  ندهیدختر، و انتخاب زن آ دن ید ی تازه داشتم برا انگار

 

 لبانم، داخل مشتم رها کردم... ی و باز دمم را با مشت کردن دست چپم و گرفتنش جلو  دمیشدو انگشت دور لبانم ک با

از حد باعث شد قدم به داخل آسانسور گذاشته،   شیب  یشکافت... وجودم گر گرفته بود... احساس گرما ی ام را م نه یداشت س   مقلب

 بکشم... رونیچمدانم را رها کنم و کتم را از تنم ب یدسته  
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که آتش درونم را فوران تر  دالرام خاتمه نداد و بل  دنیسوختن ها، در تب و تاب د نیپنجم به ا یدر طبقه    ستادنیبا ا رآسانسو

 کرد. 

 پنجم، به سمت واحد خودمان پا تند کردم.  یطبقه   دوریاز آسانسور خارج شدم و در کر عیسر

 

 آرام به در زدم...  ی ا نشود... چند تقه داریخواب باشد ب نی در را نزدنم تا اگر حس زنگ

 را مقطع کرد..  میدالرام نفس ها ن یدلنش یصدا

 ... هی ک -

 کند... یام م یروان شهیهم شیصدا ناز

 باز کرد و ناباورانه بهم چشم دوخت.  یدر را آرام کم یال

 دهنده را نداد. ب یو فر بای نگاه ز نیبه ا دن یطول کش یاجازه   دلم 

 

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

 به آتش درونم پر و بال دادم..  دنشیهم بستم... و با به آغوش کش ی در رها کردم و در را آرام رو ی را جلو چمدان

   

نشان   یعکس العمل توانست ی من نم یناگهان دنیصورتش به رقص در آمد... اما دالرام هنوز در شوک د  ی جا یدر جا م یها بوسه

 دهد.

 دور گردنم حلقه کرد.  آمد و دستبه خودش  

 و جان گرفتم...  دم ییشدم... بو دهیو بوس   دمیو پر عطش... بوس  تند 

 

   کیتوانستم آرام شوم... انگار   ینم اصال

 بودمش اش...   دهیبود ند  قرن
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 حرکت بلندش کردم.  کی با

 اتاق خوابمان قدم برداشتم. سمت

 تخت افتادم.  ی کنم رو   شیرها نکه یا بدون

 ��ی نفوذ # دوم# فصل #��

 

 ️♻۲پارت# ️♻

 

 دستانم از دورش شل شد...  یحلقه   ن، یحس ی  هی گر یصدا با

 

 گوشم را سوزاند.  یملتهبش الله   ی دستانش را دور گردنم محکم تر کرد و صدا  یبرعکس من، دالرام بود که حلقه   اما

 ... یعل ر یام -

 

 ام فشردم. نه یتر به س  سفت

 کنه... یم  هی پسرمون داره گر -

 

 آرامش، دوباره پر از خواستنم کرد.  ی تند و زمزمه ها ی ها سنف

 

 ...یل یدلتنگت بودم... خ یلی...خری ... تو نرو امشهیاالن آروم م -

 را متوقف ساخت... مانیاش دست هر دو ه ینبود... شدت گر  یآرام شدن نیانگار حس اما

 تخت ولو شد. ی رو دالرام
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 صبح پدرم و در آورده...  بلند شو برو خودت آرومش کن... از ر یام -

 

 زدم...    یکوتاه ی نرمش بوسه  یشدم و به گونه  خم

 

 چشم خانم خوشگلم... ی به رو -

 

 ند.لبانش نشا  ی صورتش، رو یبه پهنا یباز شد و لبخند  شیابروها گره 

 ها....  یایزود ب  -

 

 . دمیرا به دندان کش نمی ریو لب ز  دمیکوچکش را با دو انگشت کش ینیب

 ها...  یشد  طون یش  -

 

 . د یرا سرش کش ی ام، کنارم زد و رو تخت نه یس  ی گل گون شد... با دست از رو شیها گونه 

 محکم بغلش کردم...  یام به هوا رفت و با روتخت قهقهه

 

 تعلل را بهم نداد.  ی اجازه  ن، یحس ی  ه یشدت گر یصدا

 .دمیبلند شدم و سمت اتاقش دو عیسر

 

 در داخل نشده صداش زدم... از
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 فدات بشه... جان دلم...  ییسر پهلوونم... بابا. جانم پجانم.. -

 

 اش بند آمد...  هی گر ی ا لحظه 

 کرده بود را کنار زدم.   ریگ  شیرنگش که به پا  یآب  یشدم و رو تخت  کینزد

 به صورتم نگاه کرد و دست و پا انداخت. یچشمان اشک با

 افتاده بود...  ییبه هق هق تو گلو اد، یز ی  ه ی از گر اما

 پسرم... جانم عمرم...   ر یش جانم  -

 

 ... دمیبلندش را بوس  یشانی بلندش کردم و پ اطیاحت با

 رفته بود...  شیها قه یشق ی تا موها شیاشک ها یسیخ

 . ردیاش را از سر بگ  ه ی خوش فرم کوچک و نازک اش را جمع کرد تا دوباره گر یها لب

 دستم تاب دادم.   یو رو  دم یکش بغلم

 با...جان بابا... عمر با ششششیه -

 

 تخت برداشتم و داخل دهانش گذاشتم... ی را از رو پستونکش

 کرد...   هی پرتش کرد و گر رون یگشته اش شده بود. با زبانش ب انگار

 دادم و سمت اتاق خودمان حرکت کردم.  تکانش

 ... بچمون گشنشه... ی... مامان خانمشیمامان -

 

 ...د یکش  یرا کنار زد و پف یروتخت  دالرام
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 ...هیباباش شکمواز بس مثل  -

 

 تخت نشستم  ی لبه 

 نخوردم... پسرم از من زرنگتر بود...  یز یمن که هنوز چ -

 ند شد و نشست.. برام نازک کرد و بل یچشم پشت

 

 .... رررریام -

 ...داش یشدناش... عاشق تهد  د یشدنش را دوست داشتم... عاشق لج کردناش بودم... عاشق سرخ و سف یشاک

 

 خورد...  یم  ر یکه با ولع داشت ش  نیحس  ردنخو ر یزده بودم به ش  زل

 

 برامون اومده...  د یجد  هیهمسا ی رعلیام -

 

 ق نگاه دالرام دوختم...گرفتم و نگاهم را به بر نیاز حس چشم

 مون رو اجاره کردن...  ییان...واحد روبه رو یپزشک ی ... تازه ازدواج کردن و هر دو دانشجوهیچه دختر خوب یدون   ینم ر یام -

 

 و به حس و حال بچه گانه اش لبخند زدم...   دم یدو انگشت کش با  را لپش

 

 پس خوش به حال خانم خانم ها شده...  -
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 تر شد.  ض یصورتش را پشت گوشش زد و لبخندش عر یپخش شده رو  ی دست آزادش موها با

 آورد... خودش پخته بود...  کی برام ک روزی...دیپس که چ -

 

 شدم بلند 

 جونت خانمم...  نوش 

 

 حمام داخل اتاق خوابمان قدم برداشتم. ر د سمت

 ...ام یو ب رم یدوش بگ  ه یمن  یکن ریپسرت و س  ریتا شما ش  -

 

 در حمام سمت دالرام برگشتم.  ی  ره یدستگ  ی رو دستم

 ...یکه توش بزرگ شد   یخونه پدر ی شه... حت یآدم نم ی خونه  ایدن ی جا چیه -

 

کرد، هم خودم نتونستم شبا چشم رو   یتاب  ی ب نی...هم حسنایز رفتم خونه بابا اگفت: اره واال... دو رو   یرا بلند کرد و با اه سرش 

 ...میاومد  میهم بزارم و پا شد 

 

 تو خونه...  نیموند  ی: تنها م دمیو پرس  دمیبرداشتم و شوکه کامال به طرفش چرخ رهیرا از دستگ  دستم

 

 را کلفت...  شی را لوچ کرد و صدا چشمانش

 ... می تونست ی م -
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 تکان دادم و وارد حمام شدم...   ی سر لبخند  با

 

...  د ید  یکرد و شب ها کابوس م  یخودم و کنارم وحشت م شیاوقات پ ی گاه ی که دالرام گروگان گرفته شد، حت  یآن روز  از

 جرأت تنها شدن را نداشت... یساعت کی یحت

 ��ی نفوذ # دوم# فصل #��

 

 ️♻۳پارت#️♻

 

 

از   رون یکردم ب  ی را با کالهش خشک م م یکه آب موهاحکم کردم، همان طور رنگم را دور کمرم م  یتن پوش آب  یحوله   کمر

 حمام خارج شدم. 

 دالرام را صدا زدم و سمت در روانه شدم...  ،یتخت خال دن ید از

 دالرام... عشقم...  -

 

 تن...راه انداخ سیه س یلبانش گذاشت و شروع کرد به ه ی بدو خودش را به اتاق رساند و انگشت اشاره اش را رو بدو

 و به زور خوابوندم... نی... حسیزن  ی چرا داد م واش،ی... ریام -

 

 لبانم نشست. یرو  نیریش  ی و از حرص خوردنش تبسم ستادم یاتاق ا وسط 

 آمد...  ی قدر مامان بودن بهش م  چه

جلوتر   یقدم و   د یقرار داشت،  هوش از سرم پر  دمیدر معرض د نشیو بلور  د یاش که تمام بدن سف ی آن لباس قرمز و تور با

 گذاشتم.
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 افتاد... نگاهش رنگ باخت و قفل نگاه پر از خواستنم شد... نییلبانش سر خورد و پا ی از رو دستش

 باورم وجودم را پر کرد... تب داغ خواستنش...  یمأورا ، ییگرما

 

دالرام،   یاو پا زدن ه من و دست  یکه پر از تمنا یوستنیشروع شد...پ ن ختیکردن و اشک ر ه یکه شروع اش با خون گر یعشق

 ختم شد...   یقیشروع شد و به عشق عم ون یو ش  ه یکه با گر ی خورد... رابطه ا وند یپ

 کند.  ی شود و فوران م یم  شتریو ب شتری که لحظه به لحظه، ب یعشق

   

 نازک   می برا یکرد، دالرام را به خودش آورد و پشت چشم  یم تی اش به سمت جلو هدا یقرار ی که قلبم با ب  گرمیقدم د با

 . کرد

 به سمت حمام پرواز کرد و درش را از داخل قفل زد...  م، یایبه خودم ب تا

 

 لبانم آمد و قهقهه ام به هوا رفت.   یاش خنده رو  یعکس العمل ناگهان از

تکان   نیخفه کردم و سرم را به طرف  نم،یریلب ز دن یبلند خنده ام را  با گز ی داکه به در حمام خورد، به زور ص ی دو ضربه ا با

 دادم. 

 

 شرور مان بود.  یآقا نینشدن حس داریب ی به در حمام، برا زش یهشدار آم دن یکوب ابن

 

 را با کاله حوله ام خشکاندم و سمت کمد روانه شدم. م یموها نم

 کرد.  ی ترم م وانه ی مجنون تر و د شیکارها ن یبا ا دالرام
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 بود.  ده یخر می خودش برا ی  قه ی ... که به سلیوار سرمه ا، شلگرد قه ی ی... بلوز توس دمیکه دالرام عاشقش هست پوش  یخانگ  ست

 

 سشوار را روشن نکردم.  نی نشدن حس داریب  یرا با دست به عقب راندم و برا میموها

 

 ...  دمیکش  ی نتیاجاق گاز رو کاب ی به رو  یآشپزخانه شدم و سرک  وارد

 انداختم...  ینگاه د یسا ی با یسا خچالینصب شده کنار  ی تالیجیاز نهار نبود. به ساعت د یخبر

 ربع مانده به دو ظهر... کی ساعت

 

 کرد و پلک بستم...    دایانحنا پ نییبه پا لبانم

 رفت.  یم   ادش ینهار  د، ید ی مرا خانه نم ی معمول، دالرام وقت طبق

 خودش صرفه نظر کرده بود یرسم و راحت از نهار پختن برا   ی کرده است من شب م فکر

 

ماره اش  که به ش   نیو بدون ا دمیرا قاپ  سمیبردم و ب ورش یبه سمت اپن  ن،یشدن حس داریاز ترس ب زنگ تلفن خانه،  یصدا با

 ... اتصال را برقرار کردم. ندازمیب ینگاه

 ...د ییبله بفرما -

 

 کرد.   کیرا بهم نزد میابروها یمرد  یصدا

 انگار اشتباه گرفتم... د یببخش -

 

 !  د یباال  پر میابرو  ی با بوق ممتد اشکال، تا 
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 چشمانم گرفتم!  یرا جلو میسیب  یگوش   مشکوکانه

 در هم شد!...  شتریب  میاخم ها ی شماره تلفن همگان دن ید از

 در دلم نفوذ کرد!...  ینگران احساس 

 ام خارج شد... نهینبض گرفت و باز دمم پر تالطم از س  م یها قهیشق  ناخوداگاه

 

 که اشتباه گرفته بود، از خودم دور سازم.  نیکردن ا نیبا تلق فکر مرموز را  نیاپن رها کردم و خواستم ا ی را رو میسیب

 

 نبود و ذهنم را آشفته کرد.  ریامکان پذ  اما

 کن گرفتم.   هی تسو ر یش  ریساز را برداشتم و ز یچا ی کتر

 

 رفت. لیسمت کم الم یو خ فکر

 شود!...  م یو مزاحم زندگ رد یبه دل بگ  نه یک  لیهست کم امکانش

 

 کردم و درش را بستم.   یرا خال یآب کتر  یرا بستم و کم  ر یپر شده کرد... ش  یه ام را معطوف کتر شدن آب فکر پرت شد  زیسرر

 

خواطرخواه دالرام بود، باز هم شغل و   یل یبود... اگر هم خ یخواستگار معمول ک ینبود..ـ فقط  ی آدم  ن یهمچ لینداره... کم امکان

 . د یآ ی بر نم ی کار  ن یمأمور دولت و سروان مملکت چن کیگاه از   چی. هام را به هم بزند.. ی داد زندگ ی نم یاجازه ا  ن یمنصبش چن

 

 شود!؟...  دهیکش  لیکم  یتلفن سو  کیفکرم با  د یبا چرا

 خودم را قانع کردم.  خودم، 
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 ندارم!...   ی دشمن چون

نکرد که چرا   ه یالبه دالرام هم گ  یحت نکرد!... یاعتراض چیگذاشت رفت... ه ی خُصومت چیکه دشمن من نبود!... با ه  لیکم اما

 !... یبا من کرد ی کار نیهمچ

 خودش کرد و رفت!...   ونیمرا مد   شیها یرفت که همه گونه کمکم کرد و با خوب  یل یفکرم سمت کم چگونه

 برق زدم و دکمه روشنش را باال زدم.  زیساز را به پر ی چا یخودم لعنت فرستادم و دو شاخه   یطانی ربط و ش  یب  الیفکر و خ به

 

 .ن..خا ر یام -

 

 به طرفش زدم.  یچرخ م یدالرام ن یصدا با

 براق و زاللش را به صورتم دوخته بود.  یها  یبود و آب ستادهیرنگش لبخند به لب، پشت اپن ا  ییتن پوش آلبالو ی حوله  با

 

 ... ید ینهار سفارش م -

 

 داد...  ر ییرا تغ میایدن  بای نگاه ز نیا با یصورت ز نیا

 

 ام را تلخ نکنم...  یجهت زندگ  یتا به لب باز گرداندم... گرفتم و لبخندم را ب ق یعم یدم

 ��  ینفوذ # دوم# فصل #��

 

 ️♻۴پارت#️♻
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 چرا که نه خانم خانم ها...  -

 

 کرد و مشکافانه در حال رصد کردنم، به داخل آشپزخانه آمد.  ر ییرنگ نگاهش تغ ی ا لحظه 

 

 ...یاش، افسر  ی لیتحص ی دختر سرهنگ بود و رشته   بالخره

 

 !... ریام -

 

 نم دارش چشم بدوزم...   یزالل و پلک ها ی ها ی و به آب ستمیاش باعث شد باا ی متعجب و سوال لحن

 بود.  م یبرا یبهشت ی که زن نبود و هور یزن  نینبودم... الاعقل در مقابل ا ی قهار یگاه دروغگو  چیه

 

 ...؟ یداشت  یکه من نبودم، مزاحم تلفن  ی هفته ا ک ی نیتو ا -

 

  کیحوله اش را با هر دو دست بهم نزد ی  قهی شود...  ی م زیشود و چشمانش ر ی م ک یدستش به هم نزد ک یو  دهیکش یابروها

 پرسد: ی کند و م یم

 شده!؟...  ینه چطور!... طور  -

 

تن پوشش،   ی صورتش چکه کرد و باعث شد پلک به هم بزند و دست باال ببرد و با کاله حوله  یرو   شیها یاز چتر  آب

 بخشکاند...

 داشت.  ی صورتم برنم ی اش را از رو یاه سوالز نگ هنو اما
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 دهنده اش شدم.  بیفر  یردن موها کاله پس زدم و خودم دست به کارِ خشک ک یرفتم و دستش را از رو  جلوتر

 

 ام قرار گرفت. نه یس  ی رو دستانش

 د. خور چیپ فش یشل شد و دور تن ظر سشیخ یکاله و موها ی کردم و دستانم از رو  کشیبه خودم نزد شتریب

 

 گردنم قلبم را به لرزه در آورد...   ریز سش،یخ  ینم صورت و موها احساس 

 

 کرد   شتریوجودم را لرزاند و فشار دستانم را دور تنش ب م،ی مزاحم در وسط زندگ تصور 

 راه نفسم گرفت...  دنشید بیفکر آس  از

 

 قرارم را داغون...   یرا متحول کرد و دل ب میایزمزمه واراش، دن یصدا

 ... ریام -

 

 موجب وحشتش گشت...    ست،یخودم ن یکه به اراده    میکارها  نیشک ا یب

 نبود...  یلحظه دل پر تالطمم قادر به خوددار  نیا اما

 ام آورد تا ازم جدا شود...  نهیس  یرو  ی کوچک فشار

 

 . نمیبب یاز دالرام فاصله گرفتم تا صورتش را به خوب  ی... کمافتیانتقال  میصورتم به گوش ها یداغ احساس 

 . باال آورد و نگاهش را در نگاهم قفل کرد گردن 

 چشمانم دو دو زد.  نی رنگش ب اه یس  یها مردمک 
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 ... آشفته و لرزان... نگران

 

   یچ  ییهوی ی بگ  ی خوا ی ... نمیعل ر یام -

 تماس گرفته بود... ی... کسشد 

 

خواستن ترس... ترس از دست   ی از رو ...قی بازش که منتظر جواب از من بودند را شکار کردم...عم مهین سیکوچک و خ  یها لب

 ...  ییدادنش... ترس جدا

 را متحول ساخت. م یایتماس دن ن یبهم الهام شده بود... ا انگار

 

شک   یشکافت ب ی اسارت ترس رخنه کرده در وجودم را نم نیداخل چشمان بسته ام را نتوانستم ترجمه کنم... اگر دالرام ا یداغ

 ود. کرده ب    سیرا خ نش یصورت بلور میاشک ها

 

 ... میترسون  یم  یدار  ریام

 

 تا به لحن ترسان نفسم خاتمه دهم... ختم یام را به زور از هم گس ده یبه هم چسب یها پلک

 

 کردم  انینم دارش چسباندم و شمرده شمرده ب  یشانیپ یرا رو  میها لب

 نترس...  یز یوقت... از چ چیوقت... ه  چی... ه یمن و دار تا

 گرفت. فاصله ازم  شتر یکرد و ب تقال 

 چت شد!؟ یی هوی... ه؟ی حرف ها چ نیا -
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 . ندازمیوحشت به دلش ن نیاز ا شتریتا ب  دمیچرخ خچال یو سمت  دمیدو انگشت دور لبانم کش با

 

 ...  ستین ی خاص زیچ -

 

 را باز کرده ادامه دادم:  خچالی در

 

 م و قطع کرد... گرفت شتباه ا د یگفت: ببخش ع یرو برداشتم سر ی گوش  یتماس گرفته بود... وقت  ی کی -

 

 برداشتم. یوانی رفتم و ل نکیس   یو به طرف سبد ظروف باال  دم یکش رون یرا ب ر یش  یقوط

 

 شده...  یچند وقت چند بار تماس اشتباه نیا نمیگفتم بپرسم بب  - 

 

 آتش جگرم، مرهم شد و سوزش چشمانم را بر طرف کرد.  ی سرد برا ریش  

 

 ...دمیآتش به جانم انداخت را نفهم  که را  یو منف یطان یفکر ش   نیا لی دل خودمم 

 

 .دمیکرد چرخ  ی گذاشتم و به طرف دالرام که هنوز خشکش زده بود و ناباورانه نگاهم م  ییظرف شو نک یس  یرا رو  وانیل

 

 کردم.  ی تا دلهره به جانش ناافتاده درستش م د ی گذاشته بود... با یبد  ریام تأث ی ناگهان یو حرف ها حرکت
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 حواله اش کردم  یگذاشته چشمک  تنیکاب ی را رو ریش 

 خواد لباس بپوشه...  ی خانم ناز من... و نم -

 

 نازک کرد... م یبرا یخودش آمد و پشت چشم به

 پرو... بردار سفارش غذا بده... -

 

 را باز، لحنم را کش دار کردم.  دستانم

 ... یو حاظر مقابلمه... شما هم خو دان ی که غذام... ه من

 

 زد.  رونیکرد و با عجله از آشپزخانه ب یوچه ا برسم دندان قربهش  تا

 

 آسمان گرفتم و توکل به خودش کردم.  یام خارج شد. دستانم را به سو  نه یاز س  یق ی... عمآه

 

 مخصوص دادم.   ی  دهیرا برداشتم و سفارش دو پرس کوب  تلفن

 

 ... ریام-

 داخل دهانم گذاشتم.  حانیگفتم و دو تا ر  یدهان پر، اهم با

 

 د خوش گذشت...ر بوچطو ی عروس  -
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 .دمیسر کش ی دوغم را برداشتم و جرعه ا  وانی و ل  دمیداخل دهانم را بلع یغذا

 

 ام دادم.  ی به صندل  هی پاک کردم و تک یلبانم را با کاغذ دستمال دور 

 ته بود. نشس دنیمنتظر چشم به لبانم، مشتاق شن ده، یکش شیهمان طور دست از غذا دالرام

 

 خوش نگذشت.. یل یخ ، یو فکر کن ی بخوا طور که ... اون یراستش رو بخوا -

 

 به هم قالب کرد.  زی م یو دستانش را رو   د یرا نگران جلو کش خودش 

 

 اومد.. شیپ ی چرااا... مشکل -

 ��ی نفوذ # دوم# فصل #��

 

 ️♻۵پارت#️♻

 

تنها پسرش   ی ه عروس بتون  ساعت می که فقط ن ی بودم... پدر ده یند  یروح  یبه اون ب ،یسن عروس  نینه... اما تا به ا یمشکل خاص -

... خواهر و  ینداشته باش  یپا کوب یبرا یلی... فک و فامشهیم  یچه حال نیشرکت کنه و اونم با زمانت.... بعد برگرده زندان... بب

  ی و با اخم، مجلس و ترک کنه... چه حال ادی سر ب ه یبا خواهش و تمنا   تی مادر ی کنه... تنها آشنا  یادکه جلوت برقصه و ش  ی برادر

 ... یکن ی م ر یتعب  یرو چه طور ی ... اون عروس یشیم

 

 حرف زدم....  زیر  کیام  مه ینصف و ن یکه مقابلم نشسته... نگاهم به غذا ی از دختر دل نازک فارغ
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 شد... رانیو م یایروان شده، دن دش یبرجسته و سف ی گونه ها ی که رو دش یمروار  ی قطره ها دن یسر بلند کردنم، د با

 

 که از اعماق وجودم نشعت گرفت، گفتم:  یبلند  یشتم و برخواستم و با صداذاگ ز یرا لب م دستانم

 جانممم...   ی ا -

 

 اش چسباندم... یشانیپ ی را رو م یاش رفتم و دستانم را دور گردنش حلقه زدم و لب ها یصندل پشت

 

 ...  هی چ یاشک ها برا  نیدلِ آرامم... ا -

 

 ...دستانم گذاشت ی و دست رو  د یاش را باال کش ینیب

 زجرم داد اما... دلم به حالش سوخت... یل یاون روز ها افتادم... درسته صدرا خ اد یگفت:  ده یبر دهیبر

 

عذاب را   نیزجر را من بهش داده بودم... بدتر ن یشتریشکنجه و ب نیو دستانم شل شد... بزرگتر ستادی آن روزها قلبم ا  یآور  اد یاز  

 ...اوردیکلمه به زبان ن کیسال   ک ی نیاش تو ا یبود... اما با خوددار  ده یدست من چش ریز

 

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

 

 را باال داد تا مانعم شود..  ش یآمد و شانه ها  قلقلکش

 ... ادی... نکن قلقلکم مریام -
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 ... ؟یببر  اد یاز  یکه من بهت دادم و تونست  یگوشش گفتم: زجر ر یوار ز زمزمه 

 

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

 

 شد...   یاش طوالن مکث

 خواستم کمر راست کنم، هر دو دستش باال آمدند و از دو طرف صورتم را در بر گرفتند. تا

 

 .د یتر کش نییرا به پشت خم کرد و با دستانش سرم را پا سرش 

 .دمی عشق را با وجودم بلع نیبوسه اش، پلک بستم و عمق ا با

 

 انم قفل کرد. رقص یاش را در مردمک ها یی ایرا عقب بردم  و نگاه شفاف و زالل در سرم

 

...  یبه ارمغان آورد میروزها را برا نیتر ند ی... اما خوشایرقم زده باش  می روز را در عمرم برا ن یو کشنده تر ن یزجر آورتر د یتو شا -

 عشق و باهات تجربه کردم... 

 

اش سمت خودم   ی دستانم را رها کردم و با صندل ع ی... دلم خنک نشد و سردمیکوچکش را بوس  ین ی... بدمیرا بوس  شیها چشم

 شد. یکیقلبمان   ی تپش ها یبه آغوشم فشردم... صدا شتر ی... دستانش را دور گردنم حلقه زد... بدم یچرخاندم و به آغوشم کش

 

  ی... انگار متلبش را کرد  شتریقرارم  ب یقلب ب فشردم،  به خودم شتری ... هرچه قدر بمیجدا شدن نداشت ی برا ی لیکدام تما چیه

 خواست بشکافت و دالرام را در خودش ببلعد...  

 دختر هوش از سرم پرانده بود...  نیا
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 گفت و تکان خورد...   یآخ

 گذاشت...  شیموها ی کرد... صورتش جمع شد و دستش را رو ر یبلندش گ یرا باز و کردم که انگشتم به موها دستانم

 ... می... کشتری.. امی... آ یآ -

 

 آزاد کردم...  شیاز مورا  انگشتم

 ...ینباش  ی خواستن یخواست یدارم خوب... م  ی چه گناه من

 

 برخواست...  ن یجلو آمد تا هولم دهد مه زود از زم دستش

 ... یکرد دای... دست بزنم که پیا  یا ی ا -

 

 زبان دراز کرد...  میبرا

 داشتم...  یاله یبه هول قوه   -

 

 گفتن...   یگفتن... مرد   یزن  ین یبرم تا بب ی و م سات یاون گ ارم یپس االنه م -

 

 باال انداخت... یا شانه

 شم...  ی ... وگرنه من راحت میمون  ی خودت م -

 

 آورد...   یدونست عاشق موهاشم و لج من و در م یم
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 و شروع کرد به خوردن نهارش... برگشت

 ت سرش کشاندم...به پش ام را  یبه سرم زد و صندل شیبافتن موها هوس 

 

 ... یباف  ینهارت سرد شد... بعد نهار م ای... بریام ی کن ی م کاری: چد یپر پرس دهان  با

 

با   یباز ی داد تا به جا اد ی م یبافتن ها را خودش برا ن یبکشم و آرام شوم... ا ش یدست به موها د یدانست اگر به سرم بزند با یم

 ببافم و دلم خنک شود.  شیبرا شیموها

 ��ی نفوذ # دوم# فصل #��

 

 

 ️♻۶پارت#️♻

 

 را دو تا بافتم و ولش کردم.  شیموها

 

 ملوسک خودم...  ی خوب حاال شد  -

 

 نصفه ام اشاره کرد.. یاش داد و به غذا ی نیبه ب ینیچ

 زد... خیغذات  -

 

 فرستادم..  میها ه یو به ر  دمینفس کش قیرا عم شیخوش موها ی  حهیو را  دمیاش را بوس  یشانیپ
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 اشتها ندارم... جمعش کن...  رتس  ی فدا -

 

 آشپزخانه را ترک کنم، لحن متعجبش متوقفم کرد: خواستم

 ...  ینخورد  یزی تو که چ -

 

 اش را مهمان چشمک و لبخندم کردم:  ی زدم و نگاه سوال  ی چرخ مین

 صرف شد و معده ام را زد...  یذتر یلذ  یغذا -

 

 باال انداخت... ابرو

 نکنم... یی رایازت پذ  گه یه دباش  ادم یپس معده ات و زده...  -

 

 خنده گفتم: مگه دست خودته...    ان یام به هوا رفت و م قهقهه

 

 و قاشقش را برداشت.   د یچرخ زیو سمت م د یخط و نشان کش میبرا

 ... مینیب ی حاال م -

 

 ... د ید می و کش دار گفتم: خواه بلند 

 

 زخانه سست کرد. آشپ ی را جلو میزنگ در، پاها صدا
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 برخاست.   زیپشت م ن، تند از قبل از م دالرام

 گفت: فکر کنم سهاست... د یبلع یرا م  شیطور که غذا همان

 

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

 !؟... هیک گهی!... سها دسها

 

را بغل  که حواسش به اطراف باشد، دالرام  ن یبدون تعارف وارد خانه شد و بدون ا ، یهم سن و سال دالرام با شاد بایتقر ی دختر

 .د یکش

 

 ...ومد ین زتی عز ی... چه خبر... شو یجونم... خوب یسالم دل  -

 

 با لبخند چشم و ابرو آمد و مهمان ناخوانده اش را متوجه من کرد...  دالرام

 .د یرنگش را جلوتر کش د یو شال سف  گفت ی بلند  ی وا ی من، ا دنیسر برگرداند و با د دختره 

 ... ریبخ دنی... رس دمتونیند  د یسالم... ببخش -

 

 اتاق شدم.  یسالم... ممنون... اکتفا کردم و راه  کی اش گرفتم و با گفتن:  عل افهیو ق خت یاز ر چشم

 

 زد.  ی است که دالرام ازش حرف م ید یجد  ی  ه یشک همان همسا یب

 

 .دمیپچ اش را تا در اتاق شن پچ
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 شوهرت برگشته؟...  ی آبروم رفت... دختر چرا زودتر نگفت یوا  -

 

 مگه...   یخنده گفت: فرصت داد  یها ع یاته مبا   دالرام

 

 را پشت در گذاشتم.  زشانیر ی اتاق را بستم و خنده ها در

 

 و دستانم را پشت سرم قالب کردم و به سقف چشم دوختم.  دم یتخت دارز کش ی رو

 و خم ما آدم هاست... چیپر پ یزندگ  هی دار سقف، چه قدر شب چیپ ی ها کناف

 

 دغدغه از هر نظر مشکل شده است.. ی دردسر و ب  یب ی زندگ کی  شیآسا ی قدر تالش برا چه

 شد. دهیکش  نییدر، آرام پا  ی  رهیدستگ 

 . نمیام را بب یزندگ  د یچرخاندم تا ام گردن 

 تخت نشست...  یآمد و لبه   کنارم

 گذاشتم.  شیران پا یو دستم را رو   دمیپلو چرخ به

 بود!؟...  نیا مون یجد  ی  هیهمسا -

 

 شد... یاکو لحنم ش  ی چشمان سوال به

 چش بود مثالً...  -
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 د یباال پر میابرو  یتا

 نگفتم... یز ی... من که چیچیه -

 

 شد. ره یرا تاب داد و به رو به رو خ گردنش 

 .د ی... خودش هم طفلک خجالت کشیومد یکرد هنوز ن  ی... فکر می ی نیدختر خوب و مت یلی نگاش نکن... خ یطور  نیا -

 

 تاب دادم.  نییپاکمرش گذاشتم و باال و   یرا رو  دستم

 کردم...  ی خانم خانم ها؟... شوخ ی چرا ناراحت شد  -

 

 انش...با انگشت ی کرد باز  شروع

 هست...   تیزیچ ه ی کنم تو   یناراحت نشدم... اما فکر م  -

 

 تخت تا زد و به چشمانم زل زد. ی را بلند کرد و رو شیپا

 .نشد؟.. یچطور بود؟... حرف  یخوب بودن؟... فاط نایحاج بابا ا -

 

 نگرانش کرده بودم خودم را لعنت فرستادم. ل یدل  یکه ب  نیا از

 . دمیشدم و به طرف خودم کش ز یخ مین

 افتاد و محکم بغلش کردم.  کنارم

 ام فشردم.  نهیاش چسباندم و محکم تر به س  قه ی شق ی را رو لبانم
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هم که   ی.. فاطهم سر حاله. ی... حاجخستم... مامان هم خوبه یعمرم... من فقط کم یکن  ی چرا خودت و نگران م یخود  ی ب -

 کنه...   ی تالش م یدر آوردن لج فاط  یهم طبق معمول در پ کهی زنه... داداش کوچ ی رو هوا ملق م شهینگو... مثل هم گهید

 

 دهد.  صی کرد راست بودن حرفم را از نگاهم تشخ  یرا بلند کرد و نگاهش را به مردمک چشمانم دوخت، سع سرش 

 

 . دمیاش را بوس  ینیب  نوک

 ... ؟یکن  یباور نم ه یچ -

 

 ... دمیتکان داد و لبخند زد: ازت دروغ نشن سر

 

 را بچشم...  ی طعم خوشبخت شتر یشد لبانش را به اسارت بکشم و ب ی کلمه کاف نیهم

 

 . ند یب ی م اد یز م یرا برا ی که خوشبخت  یروزگار  غافل

 

 

 ... فکر کنم مامانه.... یکن  یدر و باز م  ر یام -

 

 برخاستم.  ون،یزیتلو یقرمز رنگ جلو  یکاناپه   ی گذاشتم و از رو ز یم ی دور را رو راه

 

 مادر شوهر و برادر شوهر گرام پشت در، لبخند مهمان لبانم شد.   دنید با



 2 ینفود

35 
 

 

 ...نیی... بفرمانیسالم خوش اومد  -

 

 خوب بودن...  نای... مامانت ای... خوبریبخ دنیسالم... رس  کیدست داخل دستم گذاشت و مهربان گفت: عل  زیشوهر عز مادر

 

 به دستش دادم و رها کردم.  یفشار  ینرم به

 به مرهمت شما سالم رسوندن... -

 

 قدم برداشت.  ییرایطرف پذ  به

 سالمت باشن... شکر... -

 

 داخل آمد و مردانه بغلم کرد.   آرمان

 ...ری بخ دنیسالم داداش... رس  -

 

 ...نی سالم ممنونم خوش اومد  -

 

 شدم. ییرایو پشت سرش وارد پذ کردم و در را بستم   شیرها

 

 اشاره زدم.  ییطال یکرم رنگ با تاج ها   ی دست به مبلمان سلطنت با

 ..نیباال... بازم خوش اومد  د ییبفرما -
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 ��  ینفوذ # دوم# فصل #��

 

 

 ️♻۷پارت#️♻

 

 

 

 است؟....: پس زلزله کجد یرنگش را از تن خارج کرد و ننشسته پرس  یکت اسپرت قهوه ا  آرمان

 

 جواب دادن بسته شد. یبازم برا  مهیرام از پشت سرم، دهان ن الد یصدا با

 

 ... نجامیآق دکتر مملکت... ا -

 

 آورد، رفت.  ی را در م شیرا بغلم گذاشت و سمت مادرش که داشت مانتو نیحس دالرام

 ... بده من... ی سالم مامان... خوش اومد  -

 

 بغلش کردم. پشتش گذاشتم و محکم بوسه زدم و دستم را  نیحس یگونه   ی رو

 

 آرمان بلند شد:   یصدا

 ... میدعوت ی ما ب اناًیزلزله اح -
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 باال انداخت... یبا خنده شانه ا  دالرام

 

 درست بشو نبودند. نی و ام ی دو تا هم مثل فاط نیا

 کتش را مچاله کرد و سمت صورت دالرام پرت کرد.  یجر  آرمان

 زبان در آورد.  شیو برا د یهوا قاپ یبا خنده رو  دالرام

 ... ینسوز -

 

 را داخل بغلش گذاشتم.  نیدستش را بلند کرد که با گام بلند خودم را بهش رساندم و حس  آرمان

 

 . د یلبخند ابرو در هم کش با

 فرصت طلب... -

 

 کرد، رفتم.  یپا انداخته بود و خانواده اش را نظاره م یکه با افتخار و لبخند پا رو   زیشوهر عز زدم و کنار مادر یچشمک

 

 ...ومدنیجان؟... هنوز نجون ک آقا -

 

 . د یکش یآه

 بود که حاال هم باشه...  ی ک -
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هر   ی... زندگقیعم یخواهد و عشق  یم  یبودن واقعا دل بزرگ  ینظام ک یگفت... زن  ی توانستم سرزنشش کنم... راست م ینم

 . ستین یکار هر زن   ،ییو تنها ی لحظه در نگران

 

 برد...  ادیز شد و اطراف و ا ن یبا حس ی مشغول باز آرمان

 

 .د یخند  ی نم یطور ن یداشت... بغل من ا یی هم قربونش برم عشق دا نیحس

 

 شد. ییرایوارد پذ  وه یبا ظرف م  دالرام

 ها رو بکش...  یدست  ش یجان زحمت پ ر یام -

 

 ...ستی الزم ن نایا نیبش ا یدخترم ب -

 

 سمت مادرش رفت.  دالرام

 ... نیتازه کن  ییگلو -

 

مادر خانم گرام گذاشتم و کارد و چنگال را داخلش    یمبل، برا  یعسل یرا رو   یکیبزرگ برداشتم و  ز یم  یها را از رو  یدست شیپ

 قرار دادم. 

 برداشت. وهیکرد و م یتشکر

 

 ؟ینی بش ی خوا ی نم آرمان خان -
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 . د یرا رو هوا چرخاند و گونه اش را بوس  نیحس

 ... نمیزاره بش یبال م طونیش  نیمگه ا -

 

 ... نجایزارم ا یس بشقابت و م زدم و گفتم : پ لبخند 

 

 ... بزار...لیاَه اَه... زن زل -

 

 ...د یکه بلند خند   دمیکوب شیپا کنار پا با

 

 ... میما هم بخند  نیبگ  ه یچ -

 

 باال انداختم...   یچ یه یبه معنا  یسوال دالرام سر به

 ... هرایهم ب ییها... بگو برامون چا یآرامان با خنده گفت: زلزله خوب راهش انداخت اما

 

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

 

 ... می نیب یتو رو م  یلی داداش.... انشاهلل زن زل شهیبا آب و تاب گفت: از آقا دالرام

 

از   تش یبه خاطر مأمور زی و پدر شوهر عز می دست پخت دالرام را نوش جان کرد  ،یاصرار من و دالرام شام را دور هم قرمه سبز  به

 ماند.  بینص یب  یهم دور  نیا
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 ... ؟یالزم ندار ی زیدالرام چ -

 

 بغلش از اتاق خارج شد.. نیحس

 خشک... آب نبات... پفک... موز... شفتالو... عاموووو جونم برات بگه...... ری... ش یب ی ب ی پدر خونه... ما -

 

 هم دستم انداخته بود.   باز

 زدم.  رونیو ب دادم   تکان ش یبرا یبا  یکردم و دستم را به عالمت با  یا خنده

 

  ی انداخت که شصتت هم خبر دار نم یگرفت و  دستت م  یچنان خودش را م ییوقت ها کینداشت...  یدالرام تمام  یها یشوخ

 شد.

 

 ... ستادمیآسانسور را فشار دادم منتظر باال آمادنش ا دکمه 

 

 منتظرم نگذاشت. اد یکه زودتر باال آمد و ز شکر

 م. ردم و داخل آسانسور شد کت کرم رنگم را صاف ک  ی لبه 

 داخل...  د یپر یآسانسور بسته نشده دختر  در

 

 آخشش... شکر بسته نشد..  -
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 بلند کردن سرش هم من شوکه شدم، هم خودش...  با

 

 خودش را جمع و جور کرد...  ع یبود که سر او

 ... دالرام جان خوبه؟... نی... سالم... خوبنییاِ شما -

 

 را فشردم...  گ یپارکن را به دکمه ها دوختم و نگاهم

 ...دمیگفتم و ناخوداگاه ابرو در هم کش  یلب  ر یز یتشکر

 

 ماه پرداخت نکردم...   نیپول شارژ و بدم... آخه ا نییپا رم یدراز کرد و با لبخند گفت: م دست

 

 از من کسب نکرد و ساکت شد  یجواب

 گرفته بود. نبودم با دالرام انس  ی کنم که وقت  ار ک ی... اما چد ی آ یسبک سر و زبان باز، واقعا خوشم نم ی دخترها نیا از

 

 کرد...   یم  ییخودنما شیکه مچ پاها ی شلوار ل اه،یشال س  ،ی گشاد جلو باز زرشک  یمانتو

 دانم.  یکرد را نم ی م د یو تمج  ف یبود که دالرام با آب و تمام تعر ن یدختر مت ن یا یکجا

 

 چسباند. گریکد یو به را گرفت  شیمانتو یکرد که لبه ها یدانم چه احساس  ینم

 ...د یترس  تم یمثل تمام دختر ها از موقع د یشا

 

 از آسانسور خارج شد. ی اول پلوت توقف کرد و با اجازه ا آسانسور
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 درش دوباره بسته شود.   ستادمیو منتظر ا دم یصورتم کش ی رو یدست

 

 فرار کردم.  یواقع ی عطر پر شده داخل آسانسور به معنا یزننده   نیریش   ی آسانسور و از بو ستادنیا با

 

 را زدم.  نیماش   یقفل مرکز  دمیکش  یپوف

 ��  ینفوذ # دوم# فصل #��

 

 ️♻۸پارت#️♻

 

 

 کردم.  میها  ه یمهمان ر  ق،یعم ی ادکلن مخصوص دالرام با دم یشدم و قبل استارت زدن بو  سوار

 

 

 

 )دالرام( 

 

 و سمت روروئکش بردم...  دمی کم بوس مح  را نیکنم، لپ حس  جیرا گ یعل  ریکه باز هم توانسته بودم ام ن یخنده از ا با

 

 و جمع کنم...  زی منم م نجایا نی دونش بره... بش  هی  یکیآخ مامان قربون پسر خوشگل و  -
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 و دستاش و تو هوا تکان داد... د یخند 

 آشپزخانه هولش دادم...   یاش را صاف کردم و جلو ی رنگ عروسک یتوس  بلوز

 

 بنده بود را جمع کردم.  صیشخ ی   قهیه به سلمدل اپن آشپزخانه، ک   ی نهار خور ز یم ی رو

 اپن برداشتم.   یرا از گوشه   میس یزنگ تلفن خانه، ب یصدا با

 شد...   ک یبه هم نزد میشماره ناشناس ابروها دن ید از

 

 اتصال را زدم  ی  دکمه 

 ...د ییبله بفرما -

 

 انگار اشتباه گرفتم... د یگفت: ببخش  یزمخت مردانه ا  یصدا

 

 شمانم گرفتم... چ ی را جلو  م یسیبوق اشکال ب با

 وا...   -

 ...دمیچ ییظرف شو نیگذاشتم و استکان ها را داخل ماش  شیرا سر جا م یسیب الیخ یب

 کردم.  ی شد تا روشنش م ی پر م د یبود که با نیها هم ا  یی ظرف شو نیماش  نیا یبد 

 دفعه روشنش کنم.  ک یرا بستم تا بعد نهار  درش 

 بلند شد...   نینق حس نق

 کرد تا من بدبخت هم کارم را انجام دهم.  ی داخل روروئک را تحمل نم قه ی دق چند 
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 جان جان... اومدم...  -

 

 به طرف در کج کردم. نیرا از حس رم یزنگ در، مس یصدا با

 بله...  -

 

 سها از پشت در بلند شد. یصدا

 ... زود باش...یباز کن دل -

 

 .. دمیکش  نییرا پا رهیلبانم نشست و دستگ  ی رو لبخند 

 کردم نتوانستم مخفف اسمم را از سرش بندازم...   ی کار هر

 ...یشد  ز ی به به سها خانم... سحر خ -

 

 داخل...  د یله کنان من و عقب زد و پر  له

 ... برو که آبروم رفت...یکنار دل  برو

 

 خشکم زد...  ره،ی دستگ  یدر، دستم رو   یجلو

 چرا؟...  -

 

 د یزانو زد و گونه اش را بوس  نیحس یجلو

 من...  یتپل  ی خاله چطور رگ یآخ ج -
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 ... چرا آبروت رفته؟ یکن  یم  یبا بچه باز  ی پرون ی را بستم و کنارش رفتم و گفتم: حرف و م در

 

 مبل پرت کرد.  ی و رو د یو شالش را از سرش کش برخاست

 ... ینی زاره رنگم و بب ی فتم... از امروز نم گ  ی ک نیکنه... حاال بب ی تو ارشادم م یشو  ن یا ،یبه جان خودم دل  -

 

 ...ستد یرا گرفتم و مجبورش کردم باا ش یجا بند نبود... بازو هی مثل فرفره جادو بود و  دختر

 ... یکرد کار ی.... مگه چ؟یعل ر یام -

 

... صبح مجبورم کرد ببرم پول شارژ اول  دهیحامد ور پر نیبابا... ا  چیدست صافش را تاب داد و گفت: ه  کیکوتاه و   یموها

 نرفته پول و بهش بدم... ی تا آقا مظفر رون یب دمیو پر دم یام را تنم کش یمانتو مجلس نیا یعجله ا ساختمون و بدم... منم 

 

 مبل انداخت. ی را هم از تنش در آورد و رو شیگرفت و مانتو  ینفس

چشماش ...  با  یدل  ین یکپ کرد... بد نب  چارهی داخل آسانسور که ب دمیپر یداخل آسانسور بود... طور  زت یعز یاز شانسم شو  -

لرزم.... به جان    یسوزن... اما من م  یها.... مردم م د ی... لرزد یکه ناکجا آبادم از ترس لرز د یمبارکم کش  یبه رو  یان خط و نشانچن

 س کنم... ی بود خودم و خ ک یخودم نزد

 

 عقب هولش دادم..با حرص به 

 شده...  ی ... فکر کردم چدمیخدا نکشتت سها... ترس  -

 

 ه شد...سرم وارد آشپزخان پشت
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 روروئک برش دارد، خشک شد. یگردنش از بس به سها و ادا اطوار هاش نگاه کرد و بال بال زد تا از رو   نیحس یطفلک

 

 آشپزخانه...  د یدنبالم پر الیخ ی هم انگار نه انگار ب سها

 

 داخل آسانسور گردن مبارکم و بشکنه...  یخواست ی مهمتر... م  نیخبر از ا -

 

 . دمیکش رون ی گوشت را ب یو بسته    را باز کردم  زریفر در

 

 خودشه....  دنی... خوب هر کس مختار لباس پوش یکرد کاریبشکنه... مگه چ د یچرا با -

 

 شد...  یام جر  ی خون سرد از

 کشه...   یتو من و م ی الیخ ی.... بیاوف دل -

 

 .  دمیکش  رونیکوچک را ب ی کنار اجاق را گشودم و قابلمه  یونان یبا طرح  د یسف نتیکاب  در

 

 ! ستین س یمگه شوهرت پل -

 

 اجاق گاز گذاشتم. یرا رو  قابلمه

 !... یکه چ خوب
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 گرفت.  حرصش

 چه و چمچاره...  -

 

 چنان خودش را در دلم جا انداخته بود که مثل خواهرم دوستش داشتم...  امده یهفته ن کی  نیا تو

 ... یقرت  یدوستا ی و چه به ا  سیپل ک یگه زن  ی: خوب...عقل کل نمد یکش  یپوف

 

 برداشتم و مشغول پوست گرفتن شدم.. یازیپ

 ..و من خبر نداشتم  یبود   یمگه تو قرت -

 

 هوا رفت. غشیج

 ... یدل -

 

 سر داد.  ه یو گر  د یترس  غشیج از  نیو حس دمیخند  من

 گذاشت...  یم  هی ... از من مایقربان صدقه کنان رفت طرفش... آن هم چه قربون رفتن سها

 ... ید یدل خاله مامانت به قربونت ترس  ز یه... عزمرگت بش ش یجان.... مامانت پ -

 

 را شستم و داخل قابلمه خردش کردم...  ازیکنان پ خنده

 کردم...  س ینهار بار گذاشتم و برنج و خ ی شد و منم مرغ و برا نیبا حس ی باز مشغول

 

 ... دمیبود د هد یمبل که کوسن ها را محافظ دورش چ  ی رو ییرایو تنها تو پذ  نیآشپزخانه خارج شدم و. حس از



 2 ینفود

48 
 

 رفتم...  نیطرف حس متعجب

 پس خاله سها کو... گل پسرم..  -

 

 ش را باال گرفت و صدا در آورد تا بغلش کنم. پرت کرد و دستان نیعروسکش را زم میصدا دنیشن از

 

 افتاد...  زی م  یکردم و چشمم رو  بغلش

   ینفوذ #دوم #فصل #نثار سها کردم... ییشکمو

 

 ️♻۹پارت#️♻ 

 

 آورده بود و خورده بود...   یعل ر یام روز یرا که د یخور  لیداخل آج ی ها لیآج تمام

 

 ..د ینگاهم سمت سها چرخ ، ییدر دستشو یصدا با

 

چاق   دمی... بایداشته باش   یخوب نیبه ا ی... خوب شویش یچرا رفته رفته چاق و چله م گم یبود... م ییها ل ی... عجب آجیدل  یوا  -

 ... ستیهم بلد ن یا  گهیبخوابه... کار د اد یرده و بمن نگو... فقط بزار بگ   ی... شویبش

 

 مبل انداخت... یزد خودش را رو  یهمان طور که حرف م ز یر کی

 ... دمیآخ ترک -
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 را داخل دهانش گذاشتم... رش یش  شهیرا بغلم خواباندم... ش  نیمبل نشستم و حس  یرو  کنارش 

 

 . ..یکوفت کرد  یو چطور  ل ی... اون همه آجییییاله یمنفجر ش  -

 

 ... د یشکمش کش یرو  یزبان در آورد و دست برام

که    ونهیقل  یخودم ببرم کوفت کنه... آخه ننه مرده از بس الغر ن ی شو یبرا  بم، یتو ج ختم یهم ر  ی... کمد یه قدر چسبآخ که چ    -

 .. رهی گ یکنه... کل بدنم درد م یم  ی خاک بر سر یکارها ی وقت

 

 دم یوسط کله اش کوب  ی کیدست آزادم  با

 ...ایح ی ب -

 

 ..د یو قاه قاه  خند   د یکش عقب

 ... یستیهم بلد ن یخاک بر سر یو اصال کارها ییایبا ح یلینه که خودت خ -

 

 ...د یقبل من سها از جاش پر  میگوش   امکیپ یصدا با

 باحال فرستاده... ی ها امکیگفتم... نرفته برات پ  ید ی... دید ید -

 

  ی سرش م ی کرد خانه را رو ی م  هی گر یآمد بلندتر انتخاب کردم... چون وقت  ایبه دن نیحس یرا از وقت  میها امک یزنگ و پ یصدا

 را کجا انداخته ام...  یدانستم گوش  ی گذاشت و منم نم

 

 .دمی سها سر تکان دادم و خند  یباور نکردن  جانیشور و ه یبرا
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 و شادتر بود.   یهم پر انرژ  انایک از

 من و دلتنگ خودش گذاشت....  غنج رفت... بازم رفت سفر و شیگفتم و دلم برا انایک

 . د یطول کش یا قه ی چند دق اورد، یرا تا از اتاق خواب ب لمیتا موبا سها

 

داشت،   یام و چشمانش رنگ تعجب و ترس و نگران ی گوش   یاش که زل زده بود به صفحه   افه یق دنی بزنم از د شیخواستم صدا تا

 د.بازم به هم دوخته ش  مه یلبان ن

 .دمیکش  نیرا از دهان حس شهیش 

 و بغلم بلند کردم...  نیحس

 شده!؟... ی زی!... چهیسها... ک -

 

ناگوار   یسرم آوار شد... دلم پاره شد... از فکر خبرها  یرو  ا یبروم، مردم و زنده شدم!... دن لمیبلند شوم و سمت سها و موبا تا

 !.... دمیترس  ی م شهیهم

 

 به رمز هم ندارد ...  یاجینباشد، احت لیداخل موبا  یورد پنهانگذاشتم... معتقد بودم اگر م یام رمز نم یگوش   یوقت رو  چیه

 

 نگاه کردم.  یو به صفحه گوش  ستادمیسها ا بغل

ا  گرفت! االن بچه ب ی را نم ن یآمد و حس یو قلبم از کار افتاد... دستانم شد!... اگر سها به خودش نم   د یرنگم پر دمیکه د ی زیچ از

 پارکت ها افتاده بود... ی سر رو

 

 صورتش متوقف کرد.  یم و نگران، اما مواخذه گر سها... نگاه بهت زده و ناباورم را باال کشاند و روراآ لحن
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 عکس را خواندم...  ر یام ز یپ گر یدور د  کیو   دمیرا از دستش قاپ لمیموبا

 

 ....خوش گذشت یلیبرامون خ ز ی... تبریات رو بشناس  شهیکه بهتر شوهر عاشق پ  ن یا یها برا زیسورپرا ن یا - 

 

 .د یبوس  ی دختر را م  کیداشت     یعل ریام

 ام آمد...  ی شد و پشت بندش پ د یکه عکس ناپد  نم یباز و بسته کردم تا دوباره عکس را بب پلک

 

کنه...   ییتونه چه کارها ی م رون یکنه... مطمئن باش ب ی هر کار اتیکه راحت بتونه موقع عمل یخودتون خسته نکن... کس اد یز -

 زود....  یلیخ  رهنگ... دختر س  یزود باخت

 

 افتاد! ن یزم ی رو یبد  یبا صدا ل یپارکت ها افتادم و موبا یحس با زانو رو  ی ب م یبدنم شل شد و زانو ها د یلرز دستانم

 

 !... د یکش یبلند   نیکرد و سها ه ه یگر نیحس

 باشد!.... یآدم  ن یتوانست چن  ینم یعل  ر یکابوس وحشتناک بود!... ام  کیشد!؟ مثل  ی نم باورم

 

 را ازم گرفت....  ی کوه، راه نفسم را گرفت و اجازه تنفس عاد  هی  ینیبه سنگ  ی زی!... چدمیفهم  یحال خودم را نم الاص

 . تا راه نفسم باز شود.. رمی بگ  ی قیکردم دم عم یبردم و تند تند سع م یگلو  ریز دست

 

 سخت تر سفت تر از قبل شد. م یدر راه گلو  ی نفس، درد ناباور ی به جا اما
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 ...د یبغلش سمت آشپزخانه دو نیحس مهیس سرا سها

 

 کرد!... اصال... اصال...  یبا من نم  ی کار نی همچ یعل  ریممکن بود!... ام  ریتوانستم باور کنم.... غ ینم

 

 دوختم...  نمیاشک به صورت حس ی نگاهم را از پشت پرده  یلبانم گرفته شد... تار یآب جلو   وانیل

 رد. زد، بغلم بپ  یسها داشت بال بال م بغل

 سوخت و آتش گرفت...   شتریب جگرم

دم  پس دا  امده یام را بدانم و بهتر بشناسم، ن  ی مرد زندگ  اتیاخت بشم و خصوص یمتأهل  ی که با زندگ ن یا یقول سها.... به جا به

 بشه... یکه چ

 

 مدام تکانم داد.  سها

 .. دروغ باشه!؟. د ی!؟... شایکن ی م ی طور نیچرا ا دالرام!.... آخه چت شده!...  -

 

 زد...  ی پوزخند زهر آلود دلم 

  ی صدرا... باغ پدر شوهر خودم!؟.... مگه م ی .... آن هم درست در مجلس عروس ی... عکس به اون واضح؟یدروغ!؟... چه دروغ -

 دروغ باشد... توانست

 

ها   هی مام تر از تمام گرکه زجر آور و کشنده تر و نات  ییها ه یمن شد... گر ی ها هی در بغل سها.... شروع گر  نیحس ی  هی گر انیپا 

 بود... 

 دهد...  یدلدار ش یمرا با حرف ها ایرا بغلش تکان دهد و آرامش کند...   نیدانست حس ی را گم کرده بود.... نم شیدست و پا سها

 ��  ینفوذ # دوم# فصل #��
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 ️♻۱۰پارت#️♻

 

شوهرم و   کی... من از نزدید یعکس شوهرت و د خوان بکنن.... تو  ی م یدالرام بس کن... به فکر پسرت باش... اصال بزار هر غلط  -

  یقشقرق به پا کن   ادیداد و غال راه انداختم و قهر کردم، گفت راه باز و جاده دراز... مَردم و حق دارم... اصال اگه ز  یوقت  ی ول ...دمید

 کنم... مرد مختار چند تا زن داشته باشه....  یرم عقدش م یم

 

 آتشم زد...  شتر یکه آرامم کند، ب  نیا یسها به جا  ی دادن ها  یدلدار

 

بود و به زور از    دهیاشکم خشک ی قادر به هق زدن نبودم.... چشمه  گریکه د د یطول کش ید ساعتدانم چه قدر گذشت و چن ینم

  ک یکرد و هر  ی نشسته بود و نگاهم م م یچانه، روبه رو ر یشده ام سها را نگاه کردم که بغ کرده دست ز نیسنگ  ی پلک ها یال

 ...د یکش ی م قیعم ی آه ، هق یدق

 

خوابش   هی از زور گر چارهی.... بچه بیراحت شد   ،ی... اون طفل معصوم و خون به جگر کرد ؟یو آروم شد  ی چشات و کور کرد -

  یبه خاطر وجود نحسشون چطور نی... ببمیزیو ناچ  فیقدر ضع ن یمَرده... اصال لعنت به ما زنا که ا  یبرد.... لعنت به هر چ

  دزیکنم همشون ا  یبخوابن... اصال دعا م  گهید ی خوان با صد تا یم ... به درک...  هنم.... اصال به جمیکن  یون م خودمون رو داغ

 ..... رنیو بم رنیبگ 

 

 زدم...  یجلز و ولز کردنش لبخند تلخ به

 

که    نمیمن هم ، یریو بم ی مردم.... گفت بمون  یو اعتصاب غذا م  هی ماه داشتم از زور گر ه ی.... منم مثل تو گمی... مگه دروغ مهیچ-

 به درک...  یخوا ی باش نم  یخوا ی هستم.... م
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 سها....  یبه دل شکسته   ایدانستم به خودم دل بسوزانم  ینم

با شوهرش آشنا شده است و ازدواج    مارستانیرا ندارد و کل خانواده اش را در زلزله از دست داده است و  ب  یبود کس گفته

 ....ردی الق بگ تواند ط  ینم ی کس یدانستم به خاطر ب  یکردند... م 

 

 ... من خانواده دارم؟...  ؟یمن چ اما

 

 کند  ی م ی حرفم را نه دلم 

  یو برا زم یکار کنم... به کدامش اشک بر  یو چ نم یدلم بزارم... وجود حس ی را کجا ی عل ری....عشقم به امستیخانواده ن  تنها

 ... رمیکدامش آتش بگ 

 

 کالفه بلند شد. سها

  ی  افهیمن ق میداده... بگ  حیرو به تو ترج ی ک ن ی... بلند شو خودت و جمع کن.... اصال تا تهش برو ببدهیس خر نربه آ ایدن  خره

 ....بتیتو ج یرو گذاشت ون ی ... تو که شاه پریبخوابه اما تو چ ونیشاه پر ک یندارم و شوهر بدبختم دلش خواسته با  یچندان

 

اش با   یو بادام  اهیس  ی کرد... چشم ها ی اش داشت اغراق م افه یچون در مورد ق دادن من است...  ی دلدار  یدانستم فقط برا  یم

 برد....  یاش دل م دهیو کش ی استخوان ی نیلب و ب

 

 ادامه داد..   نیبه خاطر بسپار نشدن حس نییپا یبا ولوم صدا ز یر کی

 

به   ، یاوردی رو هم در ن ه یقض ی. تا ته و تو ... بلند شو خودت و جمع کن..ارنیبراش تور پهن کردن از چنگت در ب د یخله..... شا -

بعد رو   ریازش اتو بگ  ... عاقل باش... ارهیکنه و دلت و به دست م یانکار م نهیب ی شکل نیتو رو ا ادینگو....االن ب ی زیشوهرت چ
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خواب نما   گهی... م؟یرو نشون بد  یچ  یخوا ید هم برداشتن... گفت نشونم بده... مو گذاشتن و تن سکه اون عک ی د یکن.... د

 کنه...   ی کس باورت نم  چیچسبونه که ه ی م ت یشونیهم به پ وونه ید ه ی کنه...  ی م ی و نه یشد 

 

 مبل ولو شدم...   یگرفتم و رو  جهیقدر قدم رو رفت و گفت و گفت که سرگ آن

 

 نکند.  داریرا ب نیحس شیتا صدا د یدهانش کوب ی و با دست محکم رو د یکش ی خفه ا غ یعکس العملم ج از

 .. د یدستم را کشو  شد  خم

 

  بم یاگه ننه من غر زانم یکنه.... به روح عز یخانم داره غش م  نیکنم اون وقت ا یم  ی ساعته دارم خودکش کیمن   نم یبلند شو بب -

 دونم و تو...   ین مم یوجدانت باز کن   یشوهر ب  نیا ی راه رو برا شتر یو ب ی اریدر ب

 

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

  یمردا به گه خوردن ب  نیکه ا  میکن یم  ی... کار ارمی... حوله برات منمیپوف چشمات بخوابه... زود باش بب  ن یا ریدوش بگ  ه ی زود  -

 افتن صبر کن....

 

 و در و بست...  گفت

 . ستادمیدوش ا ر یآب را باز کردم و ز  ریحال ش  یب

 شوند... ید و با آب قاطدادم دلم خونم از چشمانم ببارن اجازه

 

 ... د ینبود... لهم کرد... اما برام جنگ  ی من هر مرد  مرد

 ��  ینفوذ # دوم# فصل #��
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 ️♻۱۱پارت#️♻

 

 لرز کردم و آب را به جهت گرم چرخاندم...  احساس 

 ... دمیکش رون ی رنگم را از تنم ب د یسف ی گ با خال هارن  یدستان لرزان، بلوز آب با

 هق زدم  فشردن وصورتم  ی را رو  سیخ بلوز

 بود و صبح خودش تنم کرده بود...  ی عل ریام یسوغات

 باورش کردم...  د،ینچسب یگفت عروس   یبه سرم... چرا وقت خاک

زمان   د یباشد... شا نیحرفش، هم ی برا ریتعب  نیا د یمن بود... شا شیتنها به خاطر باز گشتن دوباره اش پ ی عروس  دنینچسب حتما

 را بهش القا کرده بود...   دنینچسب نیا دش،یعشق جد  ش یماندنش پ یکم برا 

 

 سها مرا به خودم آورد... یصدا

 دختر...   یریساعته... بس کن... االن از حال م ه ی ی کن  یم  کاری... چیدل -

 

 باشه تکان دادم...  یبه معنا  ی و فقط سر ستادم یرخ ا مین

 نباشم... اش به داخل حمام یوارد شدن ناگهان یداغون بودم که حواسم پ  یقدر  به

 

 نزار از حمام خارج شدم. ی خودم را گربه شور کرده با حال شتریب

 

 کشاند.   مان یدونفره  تخت ی دستم را گرفت جلو سها
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 تو....    ی دالرام کور نشد   یوا  -

 

 زد. ی زهر خند  دلم 

 شکست درد آورم است...  نیا ی برا ی کار نی هم داشت و من غافل بودم... پس کور شدنم کمتر یکه فرد سوم یدونفره... تخت  تخت

 

 رنگم شد.  یی تن پوش آلبالو  ی با کاله حوله  میزد... مشغول خشک کردن موها ی همان طور که بر سرم نق م سها

 

  ی قرمزهوش از سرم م یحوله   ن یا انیم نتیو بلور  د یگفت بدن سف یرنگ حوله ام... هر لحظه م  یرفت برا  ی دلش ضعف م ریام

 پرونه... 

 

 ...د یخر م یرا برا نیا  دم، یسفجدا از حوله  خودش 

 

 تونسته هم اون و ببوسه هم من و....  یهر روز کنارش بوده!... چطور زی برآن دختر هم گفته؟... ت یکلمات را برا  نیا یعنی ایخدا

 

 و گنگ نگاهش کردم...   دمیکه سها به شانه ام وارد کرد از جا پر ید یتکان شد  با

 

 ...د یسر خودش کوب ی دو دست رو با

 

  م یآخه... روان ی نیرو پاک نکردم... چرا گذاشتم بب ی خاک به سر من کنن... چرا تو اتاقت...همون موقع اون عکس کوفت ی ا -

 ... ای... به خودت بیکرد
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 را راحت شروع نکرده بودم که راحت ببازم...   یزندگ نیدرونم... من ا ی از آتش گداخته  د یفهم ی چه م سها

 

تخت به طرفش بچرخم و به   ی کنارم نشست و دستانم را گرفت و مجبورم کرد رو ست،ینکار ساز  ش یحرف ها د ید ی وقت

 چشمانش زل بزنم... 

 

...  یزارم بشکن  یمن نمهمه کسم... پس  ی ... شد ینداشته ام رو برام پر کرد  ی خانواده  یاعضا یهمه   ی دالرام... تو جا  نیبب -

 ... یزارم له ش  ینم

 

  ی... انگار نه انگار... نه خانیکن  ی و خودت و جمع و جور م ی ش  یگفت: االن بلند مان داد و  صورتم تک ی گونه انگشت جلو هشدار

وهر خوب و برات  رول ش  شتر یکنه... ب ی خردد م شتر یبفهمه... چون اگه بفهمه ب ی زیشوهرت چ یزار  ی رفته.... نم ی اومده... نه خان

خرد شدن، خردش   یباش تا به جا یمناسب ت یع کن و منتظر موقع... به مرور زمان اتو ازش جم جلوکنه... کم کم برو  ی م یباز

به در کنه... روحتم   دونیتونه انکار کنه و تو رو از م ی ... راحت مسهی... اون پلشهی... االن ضعفت  فقط به ضرر خودت تموم میکن

 ...  یشد  ریگ  ن یعمرت گذشت و زم یشد و چطور یچ شه یبا خبر نم

 

 روحم گفت:   یاه بفت و مصمم نگاه در نگ را با دو دست قاب گر   صورتم

 .... یریکنم انتقام دل شکسته ات و ازش بگ  ی م کمکت

 

 ...د یو دوباره دستم را کش برخاست

 و پف چشمات معلوم نشه...  ی نیب یسرخ نی کن ا ش یآراهم  یحاال هم پاشو زود لباس بپوش و کم -

 

 دم. گوش سپر  شیشدم و به حرف ها دهیروح دنبالش کش ی ب ت، یم مثل

 را نداشت. یگونه حرف  چیو ه ز یچ چیه شیمغزم قفل کرده بود و گنجا هنوز
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نشستم و خودم را   شیآرا زیم  یصندل  یو رو  دمیتخت گذاشته را تن کش ی انتخاب کرده بود و رو میکه سها برا یبلوز شلوار  ست

 بعد سها سپردم.  ر،یاول دست تقد 

 

 کردنم شد.  ش یآراو خودش دست به کار   د یرا سشوار کش میموها سها

 خشک شد. ختهیشد و نر ل یو اما مورد توپ و تشر سها، به بغض تبد  د یاشکم جوش  یلحظه چشمه   هر

 

 ساعته دهنم کف کرد از بس تو گوشت ورد خوندم... ه یها...  یخت ی... نریختی ها رو ر ی دم... اون کوفتدالرام به جان خو  -

 

  یهم نامرد  د یشا ، یکردم که مرد   یعشقم نهار درست م ی داشتم برا  االنهیچه خوش خنهار برگردد... منم  یعل  ریقرار بود ام  امروز

 بودم من....  ینصفه ماند... عجب احمق میام آوار شد و پختن غذا ی بر سر خوش 

 

گونه  منفعت خودش گرفت.... چ ی را تنها برا  میها یدخترانگ   انهیکه وحش  یکس آتش گرفتم...  شتریساده لوح و زود باور بودنم ب از

 ..باشد  یتوانست مرد صادق  یم

 

 پرت کرد.  زیم  یبلند شد و سها رژ را رو  نیحس یصدا

 

 ...ایوروجکت بلند شد پاشو ب -

 

 کنسول چشم دوختم   نهیخودم در آ  ر یبدو بدو اتاق را ترک کرد. من هم به تصو سها

   ینفوذ #دوم #فصل #
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 ۱۲پارت#

 

 

 

 باال سر تخت، خشک ماند... مان،ینفرتابلو عکس دو یصورتم، رو  ینگاهم به جا اما

 

 در قاب عکس...  یعل  ر یام ی دم... خنده خو  لبخند 

اش با مهر و از دل کنار عروسش باشد، آن روز هم دل   ی است عشق زندگ یهر دختر  یکه آرزو  یشب  ، یآن شب، شب عروس  ایآ

 !...  یبود و خنده اش ظاهر ی گرید یجا

 

 بغلش به اتاق باز گشت.  نیحس سها،

 ... نهارت هم سوخت.نمیبچه تو بب  ای.... چرا ماتت برده... بیلد  -

 

 رفت  رون یرا بغلم گذاشت و دوباره ب نیحس

 

 .د یاشک قطره قطره خون از جگرم چک یام فشردم و جگرم سوخت و به جا نه یرا به س  نیحس

 

 .د یدو گذاشت و سمت مانتو و شالش  ز یم یتنگ آب را رو  مهیدر قفل در، سها سراس   د یچرخش کل با
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 نره...  ادتیمن رفتم... گفته هام   یدل -

 

 بدرقه اش...  ی برخاستم و نه گردن چرخاندم برا ی صندل یاز رو  نه

 

 داشته باشم... اد یرا هم به   شیکه گفته ها  افتی ی در مغز و دل و روحم جوالن نم  یز یها، چ امیجز آن عکس منفوس و آن پ به

 

 ... مد یرا نشن یعل  ری... اما جواب امدمیسالم سها را شن -

 

  دنیباشد... بزاق دهانم را با صدا فرو خوردم تا نترک   میهم افتاد تا جلو دار اشک ها یمن هم رو  یبسته شدن در، پلک ها یصدا با

 باشد. می راه گلو نیبغض سنگ 

 

 راه نفسم را گرفت...  ی عل ریام یصدا

 ... ییعشقم کجا -

 

 ر است.حش سوزنده تاز صد تا ف میعشقم گفتنش برا نیسال ا کی بعد 

 

 از پشت سر، دور گردنم حلقه شد. دستانش

 . ختیبر عکس احساس هر موقع، احساس طناب دار را بر گردنم آو  اما

 

 زدم و لمس شدم...   خ یگر گرفتن از آتش عشق،   ی گونه ام نشست، به جا  یکه جلو آمد و لبانش رو سرش 
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 د یگوشم زمزمه وار پرس  ریز

 ...نجاستیا هی نداره.... هر ثان یدگ ختره کار زند  نیا زم یعز -

 

 بود...   ز یتبر زش ینبودم... عز زش ی چرخاندن نداشتم... چون من عز یبرا  ینداشتم... زبان ش یبرا یشده بودم... جواب  الل

 

 . ستادیام، دستانش را از دور گردنم باز کرد و مقابلم ا یحرف یاز ب یبا مکث  ریام

 

که دلم را برده بود زل   اهشیتوانستم به نگاه س  ی زدم، قادر به پلک گشودن نبودم.... نم یله له م دنشیلحظه د  کی ی که برا  یمن

 سر ندهم.... ه یگر  یها ی بزنم و ها

 

 دالرام....  -

 

 متعجب و نگرانش دلم را لرزاند و وجودم را سوزاند...  لحن

   ینفوذ # دوم# فصل #��

 

 ️♻۱۳پارت#️♻

 

 ...می م بگونتوانست گریهر روزش را، امروز د یها جانم
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 زنگ زد.  میسها در گوش ها حرف

 بنداز....  رش یکنه... صبر داشته باش سر فرصت گ یمرد عاشق و برات باز ک ینزار بفهمه و انکار کنه... نزار رول  -

 

 ... ی... خوبزمیعز -

 

 برخاستم....   یصندل ی گونه ام نشست، مظطرب چشم گشودم و از رو  یمتعجب و دست داغش که رو  لحن

 حالم بده....  ی کم -

 

 خواست...   ینم گریجز من را لمس کرده بود، را د ی که تنِ کس ی دست دلم، 

 ساس کردم... اما با بستن در نگاهش را پشت در جا گذاشتم...اح یبه خوب  یی متعجبش را پشت سرم تا در دستشو یها چشم

 از ماجرا ببرد.  ی بوئ ی عل ریدادم ام ی اجازه م د یگرفتم... نبا ی را م میشدن اشک ها ز یسرر یجلو د یبا

 

 آب را باز کردم.  ریخورد، جلو قدم برداشتم و ش  یی که به در دست شو ی ا تقه 

 

 ... ردیقلب تپنده ام تا خفه خون بگ   یشد بر رو  ی جانانه ا یلیس  شیصدا

 دالرام.... خانمم.... چت شد!... -

 

 در را باز کرد...  یو ال   د یکش نییرا پا رهیدستگ 

 دالرام!....  -
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 اش، آتش خشم قلبم از داخل چشمانم زبانه نکشد و کار را خراب تر نکند. ی تا از سرد دمیصورتم پاش  یآب سرد را رو  یتمش

 در داخل آورده بود، برگشتم. یکه سرش را از ال ی عل ریبه صورتم بکشم، سمت ام یکه دست  نیرا  بستم و بدون ا ریش 

 

 . زدیرا محو کرده بود، بهم نر م یو گونه ها ی نیب یانم و سرخمت، سها پف چشمکه با هزار زح یشیتا آرا دمیبه صورتم نکش یدست

رو دست نخورم.... سها هم شکستنم را پشت رنگ   نیاز ا شتریکردم تا ب  یاالن من که داشتم سوختنم را پشت نقاب پنهان م مثل

 و لعاب پنهان کرده بود. 

 

 چهار چوب در را گرفت و سد راهم شد. ،ی رعلیتمام قد ام  کلید و هدر کامل باز ش  که   دمیرا گرفتم و سمت خودم کش رهیدستگ 

 ...؟ی !... حالت بده... سرما خوردیحرف بزن  یخوا ینم -

 

 بود... چرا؟...  دلواپسم

 رو داشت که اگه من بد بودم باهاش باشه.... گه ید  یکیکه   اون

 .. مدت، در نقشش فرو رفته بود .  نیباز هم مثل تمام ا ای

 

 آشپزخانه شدم.  یو راه دم یلمسِ صورتم، کنار کش ی برا ال آمد که با دستش

 

 تا بغض درد آلودم را فرو دهم و بتوانم دست به سرش کنم. م یازش دزد نگاه

 حالم خرابه... فکر کنم مسموم شدم... ی کم -

 

 ...د یچسب نی به زم میکه زد پاها  یحرف با
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 رفت و دهانم خشک شد... نفسم

 ... ینکنه حامله ا -

 

 گردن چرخاندم... یل و ناباور علت با

 

 مبل پرت کرد.  ی و رو  د یرا از تن کش کتش

 کردم...   یشوخ -

 

 دنیمرگم بود... با شن ی کردن نبود... امضا ی شوخ نی... ایکرد یکه شوخ  یجا کرد  یب  میفحش بارانش کنم و بگو نتوانستم

 مرگ آورست... م یهم برا یشوخ ن یا ی...  حتتیواقع

 

 انه شدم.حرف وارد آشپزخ یب

 زدم تا طوفان دل شکسته ام کار دستم ندهد.  دنی... اما خودم را به نشندمیرا پشت سرم شن  شیقدم ها یصدا

 

 را پر کرد.  میشد، گوش ها ده ینگرانش قبل دستانش که دور کمرم تن یصدا

 بده؟...  یلیلت خببرمت دکتر؟... حا ی خوا ی م -

 

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

 

 برنج را برداشتم...  یرا برداشتم و در قابلمه   س ید ع ی... سرردیکه دوباره بغلم نگ   نیا یبرا



 2 ینفود

66 
 

 مشامم را پر کرد   ، یرانیبرنج پخش شد و عطر خوش برنج ا بخار

 گرفتم...    دهیرخم زل زده بود را ناد می را که درست کنارم، به ن رانش یبهت زده و ح نگاه

 نشان دادم...  سی را مشغول پر کردن د  خودم

و    دنیکش غ یخواست و ج ی م اد یدلم فر  ی توانستم بکنم، وقت یم  یقابل باورش هست... اما چه کار ریحرکاتم غ نیدانستم ا یم

 کردن....  ه یگر  یها یها

 درد آور بود.  م یکه برا  ی. سکوتمجبور به سکوت بودم.. اما

 

 کردم.   نیتزئ  یفرانرا با برنج زع  ش یگذاشتم و رو  نت یکاب یپر برنج را رو  سید

 بود.  یرعلیممتد پرسشگر ام ینگاه ها  ر یفرار از ز  یاراده و فقط از رو ی برنج با دستان لرزان، ب یرو  ی  خته ی بهم ر ن یتزئ یحت

 

 گذاشتم و ظرف خورشت را برداشتم تا خورشت بکشم. ز یم ی را رو برنج

 . د یکوب نتیکاب  ی خواستم سمت قابلمه بچرخم ظرف را گرفت و رو تا

 

 چشمان سرخش نشست.  ی بار نگاهم باال آمد و رو نیا

 ... د یحالم داد و غر یبه بدن ب ی قدرتمندش شد و تکان کوچک ی پنجه ها ریاس  میبازوها

 کردم!..   یشده!... کار  یشده!... حرف  یزیچ ...ینداختراه ا ه ی ها چ یبچه باز نیا -

 

 گشت.  ی نگاه داده بودم، به فک منقبض شده اش منته  نیچشمانش که عاشقش شده بودم و دل در گرو ا یاهیاز س  نگاهم

 زور لب تکان دادم   به

 ...ستیمسموم شدم... حالم خوش ن -
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 صدا دارش، دلم را سوزاند. پوزخند 

 هست که تنها زبونت بسته شده....  ی ضیو مر ت یچطور مسموم ن یخوب ا -

 

 .رها شوند  میتا بازوها  دمیشدم و با حرص خودم را محکم عقب کش یکفر 

 ... یشی... راحت مشهیدلت خنک م  یطور  نی.. ارمی برم بم یخوا یخوب م -

 

 باز ماند.  مه یخوش فرمش، ن یداد، گشاد شدند... لب ها  یم  تکان  هی به ثان  هی که قلب مرا ثان ییها چشم

 

گرفت...    ینشعت محسادت زنانه  ی حرکات و حرف ها که از حس کشنده  ن یبود... ا زیواقعا هم شک بر انگ  دش،یدالرام جد  دنید

 قابل باور بود  ر یخودم هم غ یبرا

   ینفوذ # دوم# فصل #��

 

 ️♻۱۴پارت#️♻

 

 

 

 ...دمیلرز ی داشتم از درون م  د یب مثل

 آمد... یخور بودن، بدم م  ی و تو سر  یینبودم... از مظلوم نما ی آدم خوددار ادیز اما

 نگاه متعجبش فرار کردم.  ر یلرزان، از ز یوجود  با
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بهش   یبینخورد... انگار حرف ها و حرکاتم شوک عج  یصدم درصد هم تکان کی نش خورد... اما شتم تنم به تکنارش که گذ  از

 گشت...  ی م ی راه فرار ایهم در مغزش دنبال راه حل،  د یشا ایوارد کرده بود... 

 را به دلم انداخت... یو بد دل  ی نیبد ب گریدانم هر چه بود د ینم

 کنم... را باهاش صاف  توانستم دلم   یعمر داشتم نم تا

 اش را به پدر ساده لوحم نشان دهم... ی واقع  یبود تا رو  یمناسبراه خنک شدن دلم، فرصت  تنها

 ببرد.  یپ  زش یهمکار عز نیا ی به زات واقع یمکان ک یدر  ، یکردم تا حضور  یم  یکار  د ینبود... با  ریعکس و نوشته امکان پذ  با

 و پلک بستم. دم یتخت دراز کش  یخارج کردم و رو  میرا کنار تخت از پا میها ی که ببندم، رو فرش   نیاتاق را بدون ا در

 

 ... زمیو ترحمش را برانگ   زمیاشک بر ش یوجه جلو چ یخواست به ه ینم دلم 

 بغلم کند و بهم محبت کند، متنفر بودم...   یدلسوز ی که، از رو نیا از

 متورمم، حبس کنم.  ی را پشت زندان پلک ها  میبستم تا اشک ها پلک

 

 اثبات کنند... یعل ریدار کنن و وجودم را به ام   حهیغرورم را جر زششان،یبا ر عنوان حق نداشتند  چیه به

 کرد...   ینم انتیگاه بهم خ  چیخواست، ه یاگر مرا با دل جان م  یعل ریام

 .اش را بشناسم.. یواقع  یبود تا رو  ی من کاف یمرد و نامرد بودنش برا ی برا یآن عکس ها سند مستدل  اما

 

 ام مبحوس کردم...  نه یفوران شده، در س  ی گرفتم و بازدمم را در شعله ها   یقی عم دم

 

 شدن تخت ضربان قلبم اوج گرفت و حضورش وحشت زده ام کرد.  نییباال پا با
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 از وجودش که خامم کند که دل عاشقم دوباره رامش شود...  دمیترس   ی از محبتش... م دمیترس  یم

 

 .د یدراز کشکنارم  اط یو با احت آرام

 

 با پر شدن عطر تنش مدهوشم کرد.  م یها هی هر روز، ر مثل

 هر روز بودنش، آتش خواستن و پرواز کردن در بغلش را به اوج رساند... مثل

 

 ... محکم و محکم... دمی داخل لبم را به دندان کش از

 .... ابمی ییحس رها ن یرا بد مزه کرد، از ا میکه راه گلو ی با دردش و خون تا

 

 من بود... وجود من بود...   ی  مهین بود... نمال م  یعل ریام

 

  یخورد، روان ی به صورت و گوش چپم م می بود و مستق دهیداغ و نامنظمش که به پهلو چرخ یکردم... با نفس ها   یم حسش

 شدم...

 کرد...   ی شد... مغزم نافرمان ییقرار شد.... دلم هوا یب  قلبم

 

سر دهم و    هی گر ی ها ی پهنش، پنهان کنم و ها ی  نه یس  ی دنش حلقه بزنم و سرم را روخواست برگردم و دست دور گر ی م دلم 

 علت کارش را از خودش بپرسم...

 

  یمرا دوباره بشکند... چه طور توانست با آن بال  یکنه... چه طور دلش آمد، دل شکسته   یچه طور تونست باهام باز بپرسم

 د.... سرم آورد، دوباره آتشم بزن که بر یخانمان سوز
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 سلب کرد... شیغرورم اجازه شکستن دوباره را جلو اما

 دهم...   یبهش نم یاجازه ا  ن یچن گریبار د ن یبار خردم کرده بود... اما ا ک یبار شکسته بودم...  کی

 

 خاب کرد...بود که خودش انت  یراه نیبه درد آورد... اما ا شتریو لرزانش دل پر دردم را ب   قیعم نفس

 

کردم....   یباورش م  د ینبا ستد،یکه کرد باا ی کار  یرزل، بهم قول داد پا  یآن آدم ها  انیو نحس، م ک یاتاق تارکه در آن  ی روز

 دادم...  ی دل به دلش م د ینبا

را ازم گرفت و نابودم کرد،   میها یکه با من کرد و دخترانگ  یکار  یپا ی فقط قول داد، اجبار ی عل  ریگاه فکر نکردم ام چیه

  ..ستد یباا

 ماند....  یگناهش، کنارم م یباورش کردم... چون خودش قول داده بود که تنها پا هانهابل من

 

 چشمانم برداشتم...  ی به کمر را احساس کردم، اما نه چشم باز کردم، نه دستم را از جلو دنشیچرخ

 

 نزد تا آرام شوم.  ی حرف یعل  ر یبود و ام اری. اما انگار شانس باهام بودم که فغان کنم.. یو سامت منتظر تلنگر  ساکت

 

 به کمر خشک شده ام بدهم.  یرا شمردم تا با خواب رفتنش تکان ی عل ری ام یمقطع خودم، نفس ها ی نفس ها انیم

 

 دهانم را تند تند فرو دادم تا طعم تهوع آور خون از داخل دهانم رفع شود...  بزاق
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شد... اما نه...با   ی بهتر م نیاز ا دمیکوب  ی صورتش م ی روا ر قت یاگر رو راست، حق د یاشتباه... شا ایست بود دانم کارم در ینم

 را اثبات کنم...  ی زیتوانستم چ یکه فورا برداشته شد، نم یعکس

 

 .دمیبه پهلو چرخ  اط یو با احت آرام

شود و آرام    رابیخواست اگر تنها حق من هم نباشد، باز هم نگاهش کنم... آن قدر که دل زبان نفهمم از وجودش س  ی م دلم 

 .ردیگ ب

 

  ره یاش گذاشته و پلک بسته بود، خ یشانی پ ی رخ جذاب و مردانه اش که مچ دست چپش را رو میسرم گذاشتم و به ن  ریز دست

 شدم ...

 است....  دهیآرام و منظم اش مطمئن شدم خواب ی نفس ها با

   ینفوذ # دوم# فصل #��

 

 ️♻۱۵پارت#️♻

 

 

 بود.  ده یدراز کش رون یب  یهمان لباس ها با

 صورتش چشم دوختم...   یجا  ی ن ترس، به جابدو و  راحت

 شوم...   رابیبا نگاه کردنش س  خواستم

 

 کشاند...   یمرا به خاک م یعل  ریمغزم بسپارم... عشق ام ی ببرم و به پس کوچه ها ادش ینبود که زود از  میعشق ساده برا ک ی ریام
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و   میای کنارش ب  انتشیتوانم با خ یگاه نم  چیدانم که ه  یرا هم بهتر م  ن یتوانم فراموشش کنم... اما ا  یگاه نم چ یدانم ه یم

رفتم تا   ی رفتم م یم  د یآورم... با ی .. اما کنارش دوام نمکه رفته را باز گردد.... با عشقش خواهم مرد.. ی به خرج دهم تا راه یصبور

 آرام شوم... 

 

 درون زار زدم  از

بود...   نیعشقت هم یعن ی... ریام  ی... چرا خردم کرد یکار و کرد نیارهات کنم... چرا باهام   یاز دلم بکنمت... چه طور  یطور  چه

 پرستمت... یصادقانه م یست دون ی م ی وقت ی برات داشت... چرا خردم کرد یبا من چه نحو  یباز

 

 بم و دورگه اش دلم پاره شد... یصدا از

 

 کنم...  ی .... خواهش مزیکرده... تو خودت نر شونت یقدر پر ن یا یبگو  چ -

 

 رأس نگاهش فرار کنم...  ر یشدم تا از ت زیخ م یخورد... پلک بر هم زدم و ن ینم یتکان  چیبسته بود و ه شیاه پلک

 

 .د یباره دستش دور کمرم حلقه شد و مرا به آغوشش کش ک ی به

 

 بخورم.... ی قفل زد که نتوانستم تکان شیپاها ان یرا م  میاش فشرد و پاها نهیمرا به س   یطور

 

احساس کردم... انگار با   گوشم مُردَن را ری آتش گرفتم و با هر تپش قلبش ز  شتریاش ب ی ا گرمبودم... اما بکه محتاج اش  یآغوش 

من    یهم هست.... تنها برا یگر ید یتپش ها برا  نیآغوش ا  نیا نکهیگوشم، تبل مرگم نواخته شد.... حس ا ر یهر بوم بوم اش ز

 ...ستین
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 شده بود.  نی توانستم... وجودم با وجودش آج  یصال نبودم... نمرا رها کنم... ا ی عل ریقادر نبودم ام من

 

  میام را در پشت پلک ها یلعنت  ی وکشنده ام اجازه محسور ماندن اشک ها  نیگوشم کر کننده بود بغض سنگ   ریقلبش ز یصدا

 ازم گرفت. 

 در آورد...  میاز پا گریرا که د  یدرد   ختمیر

 

 اش فشردم...  نهی در خودم مچاله شدم و صورتم را به س  ر شتیام کرد ب یداغش روان ی گوشم نفس ها ریز

 

 تا حق حقم هوا نرود...   دمیاش مشت شد و لبم را گز نهیس  یرو  دستانم

 

 مال من بود عشق من بود...   ریخواستم ام ی و م رم یام من

 

 بخورم...  یباعث شد تکان نیحس ی  ه یگر

 ام کاشت. ی شانیپ ی به رو یو طوالن قیعم  ی ام فشرد و بوسه ا یشانی پ ی محکم لبانش را رو ریام

 ... د یعقب کش یمکث با

 نگاهش کنم...  انتشیقادر نبودم با خ  ینم ا یدانم از نگاه کردنش شرم داشتم  ینم

 

 دراز بکش... ی کنم تو کم  ی من آروش م -

 

 را به هم فشرم...  میشده بود دوختم و لب ها ی رنگ  میها و اشک ها شی اش که با آرا نه یس  ی درست رو دش یسف راهنیبه پ نگاهم
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 ت پنهان کردم... بالش یصورتم را رو  ر یام دن یکنار کش با

 

 سر دادم.  هی رفت من گر ن ییاز تخت پا یرعلیام

 نکنم...  هیکنم... اما نتوانستم...  نتوانستم لمسش کنم و خون گر  یکشت... ازم قول گرفته بود خوددار  یمن و م د یفهم یم سها

 

 گفتم...  یم  د یبا یز یچ ه یبدهم...  لیتحو  یعل ر یبه ام شانمیحال پر نی ابه  یبکنم و حرف  یفکر د یبا

 

 ام را در گلو خفه کردم.  هی گر ن یحس یشدن صدا ک ینزد با

 

 شد. شتریب نیحس  ه ی رفت و گر نییباال پا تخت

 ...  دمیلختم نشست، لرز میبازو یکه رو  ی رعلیگرم ام دست

 

 ش بنده...به وجودوجودم  نکه یاز ترس بلکه از خواستن... از ا نه

 

 ...دمیداد به پهلو چرخ م یکه به بازو یفشار با

 

 بدهم... رش یرا بغلم گذاشت و خودش بلوزم را باال داد تا ش  نیحس

را لو خواهم داد و چراها را قادر به   زیهمه چ اهشیچشمان س  دنیتوانستم به صورتش نگاه کنم... چون مطمئن بودم با د ینم

 اهم بود... پنهان کردن در قلبم نخو
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 خورد.  ی را م رش یش  یپر از گرگ و دو رنگ  یایدن  نیغافل از ا نیحس

 

 نتوانستم خودم را کنترل کنم به چشمانش نگاه نکنم  گریچشمم نشست د یکه پا  یعل ریام انگشت

   ینفوذ # دوم# فصل #��

 

 

 ️♻۱۶پارت#️♻

 

 

 برافروخته و چشمان قرمز شده اش قلبم را لرزاند... نفسم رفت.. صورت

 

 شتاب از کنارم برخاست...   با

 

 کم حجمش کاشتم...  یبه موها ی را به خودم فشردم و بوسه ا نیو حس دم یرا گز لبم

 

شدم و بلوزم را   ز یخ مین  م،یکردن اشک ها ی ماست مال ی حال برا نیکردم... اما با ا  یم  یحال یو ب   یبدنم احساس کرخت کل

 .دمی را بغل کش نیانداختم و حس

 

 ... بدون آن که متوجه دل آشوب مادرش باشد....د یخند  یکرد و م ی جه مورجه ور داشت
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 آمدم و از اتاق خارج شدم.... نییآرام از تخت پا 

 

 کرد.   ی با تلفن همراهش صحبت م ییرایپذ  ی گوشه   یعل ریام

 کرد، من نشنوم...  ی صحبت م یبه من بود و طور  پشتش

 

 رفتم...  کترینزد یکم

 زد...  نگز میمکالمه اش گوش ها از

 

 سرم شلوغه...   ی.... اما کم امی... اگه بتونم میعل ریام  یفدات بشم دردونه   -

 

 داد...   ی پشت خط گوش م ی مکث کرد.. انگار به حرف ها یکم

 

 ...د یدور سرم چرخ  ییراید و پذ سرم آوار ش  ی رو ایدن  ر،ی حرف ام با

 .... قول....امیکنم و م  یجور م  یتیقع ذره شده.... حتما مو  هی دلم برات   ومده ی منم دوست دارم.... ن -

 

 ...د یتمام ماند و سمت ما چرخ  مهیقول دادنش ن  ،یعل ر یام ن، ینق نق حس با

 

 شد... کی شلوارش انداخت و بهم نزد ب یرا داخل ج لشیموبا عیسر

 

 ما حالش خوب شد... ی مامان کوچولو -
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 ...جگرم سوخت  ش،یکردن حرف ها یالپوشان ی اش برا یشیلبخند نما از

 

 ...د یرا بغل کش ن یحس عی را بغلش پرت کردم و شوکه سر نیحس

 

 ... دمیدو سیسرو سمت

اش بود که دردانه هم   ی جز من در زندگ ی چه کس من دردانه نگفته بود... آمد.... تا حاال به   یمردم.... نفسم باال نم ی م داشتم

 شد....

 

 پرتاب شد... ییاش به سو رانهیکرد و هر و رانیقلبم را تکاند و و ی ... انگار زلزله اد یوجودم لرز همه

 

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

 

 در دلم نقش بست...  یپوزخند 

 کنم...   یانگشتم خال ی در وجودم را، رو د یشصتم را محکم گاز گرفتم تا تمام حرص و ضعف شد  انگشت

 

 .... زمیعز -

 

 رفتن شدم.  رون یمجبور به ب   ،یرعلیام  یدوباره   یصدا با
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 در بغلش، سمت در رفتم...   نیو حس ی عل ریبه ام ینگاه مین  کی ی حت بدون

 

  ی نیبب ی ایب شهیدالرام جان م د یبلند گفت: ببخش ی کم ی به پشت سرم انداخت و با صدا  یرفت و نگاه ی چشم غره ا دنمیبا د سها

 ... ستمیبلد ن ی شده.... آخه آبکش ی برنج من چطور نیا

 

 ... د یزد و لب گز یاعتراض، چشمک یبرا  رد یم فاصله بگ لبانم از ه تا

 

 ...اینگو و دنبالم ب یز یچ یعنی

 

 کوچک کنار در رفتم و درش را گشودم...  یوار یکمد د سمت

  یبرداشتم و سرسر  ز یآو یرنگ ساده و گشادم را از رو  یکاربن  یمانتو رم،یبگ  یاجازه ا  ای م یبگو یعل ر یبه ام ی که حت  نیا بدون

 انداختم.  میموها یام را رو  یروسر  دم، یتن کش

 هم بستم.   ی رفتم و در را رو  رونیدر عوض کردم و ب ی جلو یطب یها یی را با دمپا  میها یفرش  رو

 

 دستم را گرفت و سمت خانه اش کشاند. سها

 .... اری... مگه نگفتم به روت نهیچه حال ن یا نمیبب ایب -

 

 داشت...   یدختر ازم چه انتظار  نیا

 

  یای.... بیو قبولش کن  ینیعشقت بش ی.... خردت کنه.... اما پایکه با دل و جون باورش کرد  یجودت... کستمام وعشقت   ی وقت

 ....  رهیگ  ی نم شی.... جگرت آتیش  ی.... خرد نمیش  ی... نابود نمیشکن  ی .... نمیشیم ی تو زرد از آب در اومد چه حال ینیبب
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 سها، نشسته بودم....  یخانه   ی در آشپزخانه   یرد غذا خو ز یپشت م یصندل  یرو  م، یایبه خودم ب تا

 دستم داد...  یشربت سها

 

 ...ستی بخور رنگ به روت ن ریبگ  -

 

 باال نرفت...   دستم

 دهانم گرفت.   یرا جلو  وان یخودش ل سها

 دونستم.... ی و من نم  یبود  فیهمه ضع ن ی.... تو ایدل ی وا ی ا -

   

 ماند....  می ور شد و در گلطعم خوشش زه ی شربت آناناس به جا ن یریش  ی  مزه

 

 . د یکوب زی م ی و رو  د یرا کنار کش وانیل

 نشست. د یام کش یرا کنارم صندل  یصندل

 

...  یبر یبلند ش  د ی.... بازهیر  یبهم م زیراه اشتباهه.... اگه شوهرت االن از موضوع با خبر بشه همه چ  نیدالرام به جان خودم ا -

 ...  یو فراموشش کن   یدلت و بکن د یبا ، ی... بریش  یم  خرد ینر

 

 ...د یقبل چانه ام لرز  دلم 
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 دستپاچه صورتم را قاب گرفت...  سها

 ....د یپاپوش درست کردن.... اصال شا د ی ... مرگ من نه.... شاینه دل -

 

 و تند تند تکان دادم... دمیرا محکم عقب کش سرم

 گفت... دردانه...   یرفت.... م ی .. قربون.... صدقش مد.ز ی ... االن داشت باهاش... حرف مستی... اشتباه... نستینه پاپوش... ن -

 

 به گز گز افتاد و نتوانستم ادامه بدهم... م یو گلو  د یلرز میصدا

 ....  ختینر میاشک ها اما

 ام....  ییدر تنها  ی... قسم خوردم له نشوم.... حتزمیقسم خوردم نر نمیجان حس به

 

 بغض خفه کننده بود.  نیا مینها ترمکه االن ت یی آن اشک ها ختیمن سها ر ی به جا اما

 

 از تو خرد شدم...   شتر یکنم... من ب ی فهمم... درکت م ی م -

 

 اش دادم...  یسها گذاشتم و دلدار یشانه   ی بودم... اما دست رو یمحتاج دلدار  خودم

 

 اشک ها... رو ندارن.  نیبه قول.... خودت.... ارزش ا -

 بودن را تجربه کنم...  ی قو  خواستم مثل خودش  ی گرفته بودم اما م لکنت

 را نداشت...  یتنها بود و جز من کس سها
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 بهم نداد ی اجازه ا نیکردم خودار باشم، اما اعصاب متشنجم چن ی کار هر

 !؟... نجایا یکن سها... من و چرا کشوند بس   -

 

  د یو چشمش کش ی کنان دست رو ن یف نیف

 م و رسوندم خونتون... خود  زود نیهم ی احساس کردم... با شوهرت دعوات شد... برا -

 

 .....شوهر

 دلم...  ی بزرگ، رو یغده   ک یچون  ینیآمد... سنگ  نیسنگ  م یشوهر برا اسم

 دستانم محکم فشردم...  نی گذاشتم و سرم را ب ز یم ی را رو م ینشستم و آرنج ها راست

 

 

کنن که عشقت تو قلبش موندگار باشه...    یدعوا م  یکس  یکار من از دعوا مرافعه گذشته.... برا  گهیخفه گفتم: د یکرده با بغض  بغ

 ...  شیخوش گذرون  یبشه و بره پ ر یکه مثل تفاله بعد چند روز ازت س   نینه ا

 

 

 شانه اما نشست... ی سها رو دست

 ....د یاما دالرام شا -

 

 تمام ماند. مه یو حرفش ن د یدستش را عقب کش دهیخشم به طرفش برگشتم که ترس  با
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رو دوست داره و عاشق   ی کی ی عل ریبهم گفته بود ام ده یبار سر پوش  نیر و چند .فاطمه خواهرش... چند بااما و اگر نداره سها.. -

  یرو، رو کرد... من م  ش یزود صفت واقع یعل ر یبوده... ام مونیهمسا  ی شناسه... از بچگ  یگفت مامانمم دختره رو م  یشده... م

 دونستم.... 

 

 باال رفت  م یو صدا  دمیکش  قیعم ینفس

ت دردونم... دردونه... بفهم سها....  گف ی رفت... بهش م  یزد و قربون صدقه ش م ی قبل اومدن تو داشت باهاش حرف م ی وند  ی م -

 بفهم... من باختم... من نابود شدم...

 

 کنان مچ هر دو دستم را گرفت و تکانم داد.  س یه سیه دهیترس  سها

 کردم.  ینم  هی . اما گردمیلرز ی خشم م از

 

...  ید یرس  ی ا جه ی به نت د یمامانت... ازش دور باش... شا ی ... برو خونه یاریتا شب دووم ب ی تون یحال نم نیم با ابلند شو دالرا -

 ... د یبفهمه... نبا یبزار د ینبا

 

 آمد.. ینظرم فکر عاقالنه ا  به

 را صاف کردم و شالم را درست کردم... میبرخاستم و با استرس مانتو عیسر

 خونه مامانم... رمی من م  برم... د ی... آره بارمیم -

 

 هم نکردم.  یخداحافظ از سها یدر خارج شدم و حت از

 کنم...  نیآمده را سبک سنگ  شیپ ی ها زیتوانستم با خودم، حرف ها و چ ینم ی دست خودم نبود، حت حالم
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 بود. نیو قلقلک دادن حس  یمبل مشغول باز یرو   یعل ریام

 در سر چرخاند.  یبا صدا ی ا لحظه 

 وشگل...ان خمام یاومد  -

 

 پا تند کردم.  نیسمت اتاق حس میرا پام نکردم، مستق میها  ی رو فرش  ی را از پام کندم و حت میها یی جواب دمپا بدون

 

 چپاندم و سمت اتاق خودم رفتم.  فش یرا داخل ک  نیحس ری ش  شه یچند دست لباس و ش   ، یب ی ب یکوچک ما  ی  بسته

 

کوتاهم را   ن یکه بلوز آست نیو بدون ا دم یکش میام را پا رهیت ی لوار لپاچه ش و دست مهیدنبالم گذاشته باشد، سراس  یکس انگار

 را بستم.  می مانتو یعوض کنم، دکمه ها 

 

 .دم یتو در گاه در د ،یمات و مبهوت و اما پر از نگران  یرا با چشمان ی عل ریبرگشتم از در اتاق خارج شوم، ام  تا

 

 زنم. چشمانش زل ب یاهینتوانستم به س  یا ه یثان تنها

 و با خودم خلوت کنم.  زم یکند و اجازه ندهد بگر  یدور شدن نافرمان ی محو نگاهش شوم و قلبم از مغزم، برا دم ی... ترس دمیترس 

 

 کرد.   شیکه بدون مخالفت رها دم یرا از بغلش کش نیحس

  اهیاسپرت س  ی راحت یها داشتم و کفش کنار در، بر وار ید  ینصب شده رو  د،یشکل کل اه،یقلم س   ی ی د یرا از جا کل نیماش  چیسو

 . دمیرنگم را پوش 

 را نبسته سمت آسانسور قدم برداشتم.  در
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 پا اون پا کردم... ن یآسانسور را تند تند و با ضرب، محکم پشت سر هم فشردم و ا ی  دکمه 

 

 .د یپر یم  رون یداشت از دهانم ب  قلبم

 فتاد و به شالم چنگ انداخت.نق نق ا بغلم به  ن، یحس یاسترس و خشم در وجودم  فوران کرده بود که طفل ی حد  به

 

 و تکانش دادم..  دم یرا عقب کش سرم

 ... رونیب م یری.... االن مشششیه -

 

 .ندازد یکند و پنجول ب  ی تاب یگذار بود تا ب  ر یتاث ش یحال بد و مضطرب مادرش، رو انگار

 . دمیندن متوقف شد و داخل پربا جان ک آسانسور

 

 تم.مانده بود، چشم دوخ مان که هنوز هم باز ی در خانه   به

 .د یایالاعقل دنبالم ب ایو رفتنم را بپرسد  شانیحال پر نیهم نداد تا علت ا یبه خودش تکان ی حت ریام

 

 گشت.  د یهم بستن ناام یو در حال انتظارم، با پلک رو  دوار یام یآسانسور بسته شد و چشم ها در

 

 گرفتم!...  کی به فال ن ی خود یو دروغ گفتنش را ب   زی برگشتنش از تبر یازم دل سرد شده بود!... ناگهان پس

 

 تکان دادنم، افاقه نکرد.  یشده بود و حت  لیتبد   هی به گر نیحس یمتوقف شد. نق نق ها گیپارکن آسانسور

 کرد، آرامش کنم.  ی هم کار نم زبانم
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 بستم... اش را  یمنیا ی مخصوصش نشاندم و کمربند ها ی صندل یرا عقب رو  نی را زدم و حس نیماش  ریدزدگ 

 اش قطع شد... هیگر   د یرا د نیماش  ی فضا ی وقت

 بود.  یسوار نیماش  عاشق

 

 جلو پرت کردم.  یبرداشتم و صندل  نیرا از زم نیرا بستم و ساک حس در

 را دور زدم و سوار شدم. نیماش 

 

 ام کرد...  یلرزاند و عصب  شی از ب ش یدهد، اما ب نیامان قلبم را تسک یب ی تا تپش ها دم یاز اعماق وجودم کش یآه

 زدم.  استارت

 برود... رون یخواست ب ی داشت، چگونه م ی اگر کار ضرور یعل  ریفکر نکردم، ام نیبه ا یحت

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۱۸پارت#

 

 زدم...  رونیب نگ یسرعت از پارک با

 ..دمینرس   ی ا جه یساخت، فکر کردم و به نت ی دور م نیسنگ  کیرا که فقط تراف  ریطول مس تمام

 

  ی ا جهیسوزناک... نت قتی هم زد و هم زد... جز راست بودن حق ،یعل ر یام ی  انه یمخف ی ن عکس را با مکالمه قدر آ هر چه  مغزم

 نگرفت....



 2 ینفود

86 
 

 

 ترمز زدم...  ی رو  م یها د یها و ام ی شاد یپدر... خانه   ی در خانه   یجلو

 

 شدم.... ادهیدر گذاشتم و پ ی آمد، جلوآرمان خواهد  ایکه بابا  نی اعتنا از ا ی رفتن را نداشتم و ب نگ یداخل پارک  ی  حوصله

 

 .دمیرا بغل کش نیشدم و حس ادهیپ

 بار... نه دو بار... سه بار... پشت سر هم فشردم...  ک یاف اف گذاشتم... نه  ی دکمه   یرو  دست

 

 :د یچیپ فون یمعترض مامان در آ لحن

 دختر...  ی... مگه سر آورددالرام

 

 باال انداختم تا بهتر بغلم نگه دارم...  یرا کم نیو حس دمیدندان کش  ر یداخل لبم را ز از

 باز کن مامان... دستم افتاد... -

 

 . هم انگار نه انگار.. مامان

 نداره...  ی خوشگلم برم... اون که وزن ی آخ من قربون نوه  -

 

 .د یام ته کش ییتوانا

 برگردم؟... ای یکن  ی مامان باز م -
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 مامان کوچه را پر کرد...  یصدادر آمد و پشت بندش  ک یت ی لحن تندم، صدا با

 ..خدا دعوا داره  شه یواه واه... هم-

 

 . دمیهم کوب یشدم و در را با پا رو  اطیح داخل

 سنگ فرش ها گذشتم. یرو  از

ترک   مانیآرزوها ی و خانه  رونیسنگ فرش ها را به ب ن یا گه،یدل در دل هم د  ،یعل  ریافتادم که دست در دست ام یروز  ادی

 ... میکرد

 کم خواهد بود  میگاه ندانستم عمر آرزوها چیه اما

 

 آمد... زش یعز یها به استقبال نوه   پله نییباز تا پا ی با دستان مامان

 ... نمی... بده ببشیآخ قربونش بره مامان -

 

 را بغلش انداختم و پله ها را باال رفتم...  نیحس یکیسالم و عل چیحرف بدون ه یب

 

 برخاست... شیصدا مامان

 سالم....  ک یلوا.... ع-

 

 برنگشتم جواب تعجبش را بدهم...  یحت

 آمد... ی حال داغونم به چشم نم نیهم ادامه نداد چون عشقش بغلش بود و من و ا مامان
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 انداختم... میها یتند پلها را باال رفتم و خودم را داخل اتاق دخترانگ  تند 

 

 را بستم و پشت در آوار شدم. در

   ��ی نفوذ # دوم# فصل #��

 

 ️♻۱۹رتاپ#️♻

 

 صورتم را بپوشاند. یدم بغضم رها شود و پهنادا اجازه

 

 گشت.  م، یها هی مامان، مانع شدت گرفتن گر یصدا

 ... شوهرت کو؟... ؟ی دالرام کجا رفت -

 

 کرد شوهرم بدهد...  ی... چه قدر مامان تالش مد یشوهر، سوت کش  ی داغ کرده ام از کلمه  مغز

 آسوده نشد!؟... الشی... بازم خداد

 

 نتوانستم بر اعصاب داغونم غالب شوم و داد زدم...   دوباره اش  یصدا با

 خوام بخوابم...   ی صدام نزن.... م گه ی... ددمی مامان خستم تا صبح نخواب -

 

 ...دمی را آشکارا شن شیبود که صدا ده یاتاقم رس  یکنم جلو  فکر

 ...یوب کرده نزاشته بخواب پسرم برم... خ... قربون گل یکن  یم  یطور  نی... اید یشب و نخواب هی واه واه... خوبه -
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 ترم نکند...  یلحن مامان جر  ن یگذاشتم و محکم فشار دادم تا ا م یگوش ها  یرو  دست

 ....نیبس نبود... حاال شده حس آرمان

 

 تخت انداختم... یشدم و خودم را رو  بلند 

 خواست. یم  هی گر یحساب دلم 

 نشستم. میسر جا خیمثل برق گرفته ها بلند شدم و س  دهینجوش  اشکم

 و جا گذاشتم!...    لمی... موبالمیموبا

 

 ... دمیسرم کوب ی رو محکم

 !؟... ختمیر  ی به سرم م ی شد... چه خاک ی متوجه م یعل ر یو ام د یرس  ی م  یز یچ یامیوقت پ ه ی  اگه

 

 و قدم رو رفتم...  دم یپر نییتختم پا از

 کرده...  ی درک بزار بفهمه، بفهمه چه غلط  به

 

 ... دمیو دور خودم چرخ دم یکشصورتم  ی رو یدست

دونه چقدر   ی... م ارهیکنه و زود از دلم در م  ی گه، اگه االن بفهمه انکار م  ی ... راست ماز من تجربه داره  شتر یبفهمه... سها ب د ینبا نه

 بدونه...  ی زیزود برگردم و نزارم چ د ی... پس باکنم ی بخشمش و باورش م یعاشقشم... مطمئنم زود هم م 

 

 رفتم.   نییبه دو پا ی کیزدم و پله ها را   رونیتاق باز ا  عیسر
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 ...نمی چرخاندم تا مامان و بب چشم

 

 آمد. یاز آشپزخانه م  شانیصدا

 آشپزخانه روانه شدم...  سمت

 

 کرد...   یم  فی داد و ک ی م نیبا به به و چه چه، موز به خورد حس دهیراه نرس  از

 

 گردم...  ی د برمرم و زو ی و تو خونه جا گذاشتم... م م یمامان گوش  -

 

 کرد، طرفم برگشت!...  یم  کینزد نیموز را که به دهان حس  یقاشق کوچک حاو متعجب

 ... ارهیبگو شب ب یعل ریبه ام  !؟... کاریچ یخوا  یم لیوا... خوب مونده باشه!... موبا -

 

 خنده کنان گردن چرخاند و دستان کوچکش را تکان داد تا بغلش کنم...  د یرا شن میتا صدا نیحس

 گردم...  یبرم... زود برم  د یگفتم: مامان با نیحس جان یاعتنا به ه یب

 

 گذشتم. رانش یاعتراض ندادم و از مقابل چشمان ح یبرا  یفرصت

 

 . دمیرا پشت سرم شن شیصدا

  یمادر ب  نی طفل معصوم برس با ا نیخودت به داد ا ایاز رفتنش... خدا نمیه... اون از اومدنش... ااستغفراهلل... دختر جن زده شد  -

 عقل...  
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 شدن من..... وانهیبود... نه د نیو ذکرش حس فکر

 

 

 

 ی عل ریام

 

 هم بگذارم...  ی کردم نتوانستم پلک رو ی . اما من هر کارد یمثل فرشته ها خواب  میبازو یصبح دالرام رو  تا

 

 از خنده درش مشهود بود، فکرو ذهنم را مغشوش کرده بود.  ی مردانه که موج  یصدا آن

 انگار اشتباه گرفتم... د یببخش -

 

به  بود مغزم را وادار  یانداخت... اما هر چ ی شک و شبهه به دلم م اری اخت یام مرا دچار وسواس کرده بود و ب  یسیشمع پل د یشا

 کرد.   یکنکاش م

 

 ام فشرد.  نه یخودش را به س  شتر یخورد و ب ی تکان دالرام

 و محکم بغلش کردم...  دم یپهلو چرخ به

 

 کند و عشقش را در قلبم سردتر ...    نیرا نسبت به دالرام بد بست متون ی کس نم چیه

 فکر اشتباه از دستش دهم.   کیبودم که با  اوردهیبه دستش ن  ی وجود من است... به صادق دالرام
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 ... دمینفس کش قیخوش رنگش چسباندم و عم ی موها ی ام را رو ینیب

 

 شد... یتداع  میبرا ش یماه پ چند 

 کنم؟.... ر موهام و رنگ  ... جان من بزاریام -

 

 اعتراض کرد..  زانی آو ی شد و با لب و لوچه  یکردم که جر  ینوچ

رن.... اون وقت تو اجازه   یم  شگاهیکنن و آرا ی رن موهاشون و رنگ م یوضع حمل، م   ی... همه برایخود خواه یلی.... خریام -

 من برم....  ید  ینم

 

 . دمیشدم و از پشت سر بغلش کش بلند 

 پل شده بود که با آن شکم گنده، بغلم جا نشود. و ت  چاق یقدر  به

 

 کرد...  تقال 

 خوام موهام رنگ کنم...  ی ... منم مهیچه دوست داشتن نیغلم کن... اب اینده... بعدم ب تیولم کن... به خواستم اهم -

 

 . دمیکردم و محکم گونه اش را بوس  ک یدلم گرفت... از بغل، سرم و نزد ی ا لحظه 

شد... دالرام وجودش، به   یمهم م   میخودم برا ی کردم و فقط خواسته  یم  تش یاذ د یخواست رنگ کند چرا با ی واقعا دلش م د یشا

 دلش را بشکنم...  ی کوچک ن یبه ا ی که با مسئله  نیمهم بود... نه ا می برا یهر سر شکل

 

 ...دمیشدم و دستش را کش بلند 

 و ملوسش، بهت زده نگاهم کرد..   یآب  یچشم ها با
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 . کجا!؟.. -

 

 اش زدم.  یا  نهیزالل و آ  یها ی به آب یلبخند 

 برمت...  ی... بلند شو خودم م؟یرنگ کن ی خواه ی ... مگه نمشگاهیآرا -

 

 ... ؟یگ ی : راست مد یرا باز و بسته کرد و مشکوک پرس  شیها پلک

 

 ... دمیکوچکش را بوس  ی نیشد... خم شدم و ب ی ترش م وانهیالمصبم... روز به روز د قلب

 ... می... بلند شو بریمگه دوست ندار  هی دورغم چ -

 

 مات نگاهش قفل نگاهم ماند... ی ا لحظه 

 تا باور کند و بلند شود..  دمیرا کش دستش

   ینفوذ # دوم# فصل #��

 

 

 ️♻۲۰پارت#️♻

 

 

 انداخت. شیموها یو شالش را رو  د یرنگش را پوش  اه یگشاد س  شنل

 را برداشتم.  چ یو سو دمیام را تن کش ی زییکت پا عیسر
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 صورتم خاص بود...   یهم نگاهش رو  زهنو

 شد...   یباورش نم انگار

  یکنم و اجازه نم ی م ی را نه شیرنگ کردن موها یبار است که اصرارش را برا  نیچندم نیدهم باورش نشود...ا ی حق م بهش

 دهم... 

 

قلب کوچکش به   ی دلخوش   یخودم، فقط برا یقلب تیو با رضا ستمیمطمئن کردنش که ناراحت ن ی را گرفتم و برا دستش

 به دستش دادم....  یبرم، فشار کوچک یم شگاهیآرا

 

 را نگاهم کرد... ر ینزد... خوشحال هم نشد... فقط طول مس لبخند 

 

 پشت دستش کاشتم.  یدستش را باال آوردم و بوسه ا  شگاهیآرا یجلو

 دنبالت...  امیب  ر یتماس بگ  یتموم که شد  -

 

  ی ام فشردم و صورتم را در گود نهیبه س   شتر یت و برگشتم دنبالش، دلم غنج رفت و بکه دالرام تماس گرف  یلحظه ا   یادآور ی از

 گردنش فرو بردم... 

 

 پت و پهن سوار شد.. یو سرحال با لبخند  بشاش 

 ... میبر -

 را سمت شالش بردم...  دستم

 خانم خوشگل من چطور شده؟...  نم یبزار بب -
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 و مانع شد.. د یرا عقب کش سرش 

 خونه...  میرب نه...  نجایا -

 

 ...ختیخواب آلود و معترض دالرام، افکارم را از هم گس یصدا

 زده به سرت استخونام شکست... ینصف شب ... ریام -

 ... دمیگوشش را به دندان کش ی فشار دستانم را کم کردم و نرم الله  یکم

 ...بغلم جمع شد  شتر یگفت و ب یآخ

 

زشت نشده باشد، از رنگ متنفر بودم، اما به خاطر دل دالرام،   ایروشن   ادیز ش یموها... خدا خدا کردم میروز تا به خانه برس  آن

 قبول کرده بودم... 

 

 طرف اتاقمان پا تند کرد. نشی از من با آن وزن سنگ  جلوتر

 ... امیصبر کن ب ر یام -

 

 تکان دادم...  نیزدم و سرم را به طرف   یلبخند 

 اپن انداختم و کتم را در آوردم.  یرا رو  چیسو

 دانست من هر جور هم که باشد عاشقشم... ی... نمد یایبهش ب شتر یکرد تا رنگ ب  یم  شیشک داشت آرا یب

 

 پشت سرم مانع ورودم به آشپزخانه شد. شیصدا

 عشقم...  -
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نشده و بود، برعکس آزاد و   جادیرنگش ادر   ی ریی گونه تغ چیاش که ه  ده یصاف و سشوار کش یموها دنیگرد کردم که از د عقب

 بود، نفسم بند آمد!... خته یدورش ر بایز

 شدم...  ک یرنگ نشده اش بهش نزد ی به موها ریمتح

 دو انگشت گرفتم و به لبانم رساندم. نیشانه اش را ب یرو  ی از موها یدرخشانش،  تار  یها ی را باال بردم و نگاهم قفل آب دستم

 پس!؟....  -

 

 هم جال داده بود، غنچه شد.  ی ژ جگربا رکه  ، یباد کرده اش بر اثر حاملگ  یخوش رنگ و کم لبان

 پسنده، انجام بدم... ی رو که عشقم نم  یتونم کار ی مگه م -

 

 لبانش را شکار کردم...  یو از خوشحال  دم یجنون رس  به

 

 . دمیکش رونیدالرام ب ر یدر آمدم و آرام دستم را از ز الیبازوانم، از فکر و خ  ن یهوا و تکان خوردن دالرام ب یروشن با

 نشد...  داری... اما بد یجمع شد به پهلو چرخ ش یابروها یکم

 

 سر و صدا وارد حمام شدم...  ی کامال پوشاندم و ب ی را با روتخت شیرو

 گرم محتاج بود...دوش آب  کی حال نامساعدم، فقط به  نیا

 

 به اداره و بچه ها بزنم...  یسر  د یبا امروز

 چانه به در اتاق زل زده بود.  ر یتظر دست زس خواب قرمزش، من بود و با آن لبا دهیچ  میصبحانه را برا زی م دالرام
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 ...دمیشکل را فهم ی غذاخور زیاپن م ن یامروز حُسن خوب، ا تازه

 

 ... اوردیباره به لرزه در ب نیعشقت منور شود و قلبت را چند  یبایخوب بود که چشمت صبح به لبخند ز چه

 

 انگشتانم گرفتم.  نیکوچکش را ب ی نیانداختم و قبل نشستن ب ی سرم را پشت صندل ی حوله 

 !... یشد  زیخانم کوچولو.... سحر خ ری صبح بخ -

 

 .د یرا مال اش  ی نیاش داد و با دست نوک ب ی نیبه ب ینیچ

 آخه تو...   ید ید  یبدبخت من چ ین یب نیتو ا ر یام -

 

 تو چشمه....  ی لیخ -

 نازک کند... میبرا یخاصم باعث شد پشت چشم لحن

 

 داشت.دازه نحد ان شیها ی دلبر

 

 گذاشت... م یرا جلو ییچا استکان

 ... ؟یاینهار م ر یام -

 

 ... یپخت و پز در بر ری از ز ی خوا ی : مدمیشده پرس   زیکره مربا را داخل دهانم گذاشتم و با چشمان ر ی  لقمه 
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 اش را مزمزه کرد  ییچا یکم

کنم... آما شما آقاهه... اژدها رفته    یم ریم و س و خودکنم    یم  دایپ یزی چ هی چسبه.... خوب تنها باشم  یبدون تو نهار مفصل نم -

 که...  یش  ی نم ریتو شکمت... س 

 

 داشت نگذارد صبحانه بخورم.  میتصم

 مانع بلند شدنم گشت...  نیحس ی شدم که صدا ز یخ میگذاشتم و ن  ز یرا لب م دستانم

 زبان در آورد...  میبا خنده برخاست  و برا  دالرام

 .... یبا  یبا -

 

 که.... ی ردگ ی بر م -

 

 ... د یخند  بلند 

 اومدم.... نیآره جون عمت بش -

 

 تکان دادم و صبحانه ام را خوردم...  یسر

 شد... ی ته دلم خال یدانم چرا لحظه ا  ینم اما

 دوامش کمتر است... یخوش  نیگفت، ا  ی بهم م یمبهم حس

 

 م.ند شد و بل  دمیرا سر کش ییحس شوم و چا نیاز ا ییرها یبرا  یچا ی اعتنا به داغ یب
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 .دمیکشبه داخل  ی سرک نیباز حس مه یو آماده از در اتاق ن حاضر

 بود...  نیمشغول عوض کردن پوشک حس دالرام

 

 من رفتم...  یخانم -

 

 صبر کن اومدم...  ر یکه کمر راست کند گفت: ام  نیا بدون

 

 و بلندتر گفتم: عجله نکن  دم یرنگم را به تن کش یتوس   یتابستان کت

   یذ نفو# دوم# فصل #��

 

 

 ️♻۲۱پارت#️♻

 

 . د یایب رون یپا و اون پا کردم تا دالرام از اتاق ب  نیا

 

 آمد. رونیبغلش ب نیحس

 ... ؟یا یجان نهار م ر یام -

 

 متعجبم کرد.  دنشیبار دوم پرس  یبرا
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 ...امیب د یچه طور! شا -

 

 نگاهم کرد.  یحواله   یزد چشمک  یلبخند 

 ... یطور  نیهم ی چیه -

 

 برداشتم. ید یجا کل ی را از رو چیوو س  دم یچرخ ید یمت جا کلزدم و س   یلبخند  طنتش یش  به

 

 کردم.   میدر انداختم و پا  یبرداشتم و جلو  یرا از جا کفش   م یها کفش

 

 دم یکردم و دوباره سمت دالرام چرخ تیبه پشت هدا یکتم را گرفتم و کم   یها لبه 

 ... ؟یالزم ندار ی زیچ -

 

 .ع کرد دست انداختنمبه خود گرفت و شرو  طنتیشفافش، رنگ ش  ی ها یآب

 

 راهم شد.  ی کردم و از در خارج شدم که قهقهه اش تا پشت در، بدرقه   یبا یبا

 

 ... دمیکش رون یبغل کتم، ب  بیرا از ج لیکردم و موبا یتبسم  میگوش  امکیپ یچراغ قرمز با صدا پشت

 خواست سر به سرم بگذارد...  یبود و م دالرام

 

 ..انداختم چراغ قرمز  ی ها هی به ثان ینگاه مین
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 ... دو... سه

 

 باز شد. د یو صفحه کل  د یلغز یلمس ی صفحه  ی انگشتم رو فوراً

 دلم دواند... ر یرا ز یزندگ ی خوش  ن،یناز حس ر یتصو

 

 شدم. ی چراغ سبز، مشغول رانندگ دنیسرم را بلند کردم، با د ،ی پشت سر نیبوق ماش  با

 م. ها رفت امیپ ی رو گریکردم و با دست د ی دست رانندگ کی با

 

 لبانم پر داد و اخم را مهمان صورتم کرد.  یرا نخوانده، لبخندم را از رو  امشیپ ده،یچ یپ ی لیناشناس خ ی شماره

 

 به گردش در آمد.  امیپ ی رو  ، یو رانندگ  ابانیبه خ چشمم

 

 ... دهیسرهنگ تازه به دوران رس  د یناب سرگرد... ببخشسالم عرض شد ج -

 ...  ریبخ دنیرس 

 

 سم گرفت..منقبض شد و نف فکم

 : د یدوباره رس  ی امیکنم، پ ک ی شماره کل ی خواستم رو تا

 

 ... میکرد ی با دالرام عشق و صفا م می... خوب داشتیموند   یم  زیهم تبر یکاش کم -
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 داخل چشمانم سوخت.  یترمز شل شد و لحظه ا  ی رو میپا

 ترمز فشردم.   یبوق وحشتناک سرم را باال گرفتم و پا رو  با

 بود.  ی زدم، تصادف کردنم حتم ی به موقع ترمز نم اگر

 بوق فشرد.  یپسر جوان، دست رو  یبا راننده   ایپرش  د یسف نیماش 

 گرفتم.  دهیکه نثارم کرد، را نشن  ییتکان داد فحش ها م یکه برا  یدست با

 

 قادر به کنکاش نبود.  ام،یرا جز آن پ ی زیداغ کرده بود و چ  میمغز و گوش ها چون

 .دم یرا کنار کش نیماش  دم،یچی چپ پ فرمان را سمتداخل دستم،  ی زدم و گوش  راهنما

 

 ... فیو کث د یجد  ی باز کی

 

 را خاموش کنم دوباره شماره را چک کردم.  نیکه ماش   نیا بدون

 

 صدا دار زدم..   یپوزخند 

 وجود منه...   ی... دالرام همه  یکورخوند 

 

 ... باز هم نوشت.رانسلیا ی شماره

 ... آخه دالرام دلش برام تنگ شده... یاینهار م  شهیم  یسرهنگ... امروز و چ -

 

 .د یمغزم سوت کش 
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 دستم به درد آمد.   ی ه استخوان هاداخل مشتم فشار دادم ک  ی را طور فرمان

 

 را کنار گوشم گرفتم.   یشماره گذاشتم و گوش  یبدون تعلل انگشتم را رو عیسر

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۲۲پارت#

 

 باشد... یمورد نظر خاموش م   مشترک

 

 . دمیفرمان کوب ی کم روست محکف د با

  ... ی.... لعنتیلعنت  -

 

 مسعود را لمس کردم... ی ام رفتم و شماره  ی کار یمخاطب ها  یفوت وقت، پوشه   بدون

 

 . د یچیمسعود در گوشم پ  یبوق، صدا ن یدوم با

 الو...  -

 

کن... زود... جا و    دایزود پ تم و فرس  یکه برات م  ی شماره ا ن یگفتم: مسعود ا  یکردم و بدون سالم و احوال پرس  یسرفه ا  تک

 مکانش...
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 سوال، جواب داد:  ایفکر   یذره ا بدون

 چشم... ی به رو -

 

 کله ام به اوج انفجار نرسد. ی دادم تا بلکه داغ  نییرا کامال پا شهیش 

 داشبورد انداختم.  ی را رو ل یمسعود فرستادم و موبا ی شماره را برا عیسر

 

 فرستادم.  رون یرا از پنجره به کننده ام و بازدم خف  دمیصورتم کش یرو  دست

 

 قابل تحمل است... م یبرا ایدر دن  ی. هر سختشدم.. ی م وانه ی د داشتم

 مغزم را ندارد.   شیگنجا ، یشوخ نیاما ا 

 را شروع کرده است.   ییکه بد ماجرا یداند... کس ی را م  تمیکه حساس  یکس

 

 رفتم. ضرب گ  فرمان  ی رو  گریو با دست د دمیدو انگشت دور لبانم کش با

 

... کوچک و  یو معمول  بایز ی ... با هر گونه ظاهریدر حال گذر...مردمان در رفت آمد، با هر قد و قواره ا  یها نیبه ماش  چشم

 دوزم....  ی... م انیو جوان... خندان و گر ر یبزرگ... پ

د، انگ  که به ناموست، چه زن و چه مر ی تلخ نیا ر یگاه در ز چیداشته باشند... اما ه ی و خوش  یتلخ د یشا ، یزندگ ن یدر ا تماماً

و مردن تنها انتخابت    یر یم ی م ... یشو یم  وانه ی... د یشو  یشود، سر افکنده م  ی... کمرت خم م یاوریدوام ب  یتوان یبچسبانند، نم

 شود.  یم

 

 را در مغزم پاره کرد.  ی افکار موذ ی گوش  یصدا
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 و کنار گوشم گرفتم.  د یصفحه لغز یم رو نام مسعود، انگشت دن یرا چنگ زدم و از د یگوش  شتابزده

 بگو...  -

 

 زدن... فش ی بوده که همراه ک ی... از تهران.... مال زنهی دزد رانسلیجناب سرهنگ... شماره ا -

 

گوش چپم چسباندم   ی را دست به دست رو ی کردم، گوش  ی نگاه م رونی همان طور که به ب نه، یو از آ دم یدهانم را با صدا بلع بزاق

 من و کنترل کن...   لی گفتم: مسعود موبا و باالجبار

 

 افتاده؟....  یجناب سرهنگ... اتفاق د ی: ببخشد یپرس  یکرد و با نگران یمکث

 

 ام انگ چسباندند... یبه زنم تهمت زدند... به عشق و عمر زندگ م، یو بگو میسخت تر از مردن است لب بگشا میبرا

 

 را بازگو کنم...  قتی ستم حقکردم نتوان ی کار هر

 

 جا رو داره... ی ب ی شوخ هی قصد   یفقط کس  ست،ین ی مشکل خواص -

 

 ..ستین  ی: چشم جناب سرهنگ ... امر د ینپرس  ی گرید سوال

 

هفده، هجده ساله اش را کشان کشان   بای برافروخته، دختر تقر یکه با خشم و صورت ی مرد ی رو، رو  ادهیچرخ خورد و در پ نگاهم

 برد، مکث کرد.  یم
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 ...گهداران... فعال خدانممنون مسعود ج -

 

خورد،   ینم  یاوالد  ن یاش چن افه یو ق پ یکه به  ت  یاش... پدر یوجب  می و شال ن  ظ یغل ش یجلو باز زرد، آرا یکه مانتو  ی دختر

 افسوس خوردم. 

 

 ا شرم آور و درد آورست... واقع  زیعز رانی در ا یی جوان ها ن یچن دنید

 

 . داغون به راه افتادم.. ی زدم و با فکر استارت

 

 است...   یباز ن یپشت پرده ا ی کس چه

   ینفوذ # دوم# فصل #��

 

 ️♻۲۳پارت#️♻

 

 

 به مغزم خطور کند. یطانی ش  یخواست فکرها ینم دلم 

 

 .د ی لغز و یدکمه راد ی رو انگشتم

 د یچ یپ نیجوان، در ماش  ویراد  ندهیگو  یشاد و پر انرژ  یصدا
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 سالم.....  یرانیجوان ا -

تو صبح است؛ روشن و مومن و   یساخت، که هر روز برا  یکه آن را خواه  ییهاو به فردا   ،یستادیا  شیکه پا  یسخت یروزها به

 سالم...  ی رانیآغاز گر. جوان ا

 

 حال ادراه نروم.   ن یدانستم تا با ا نه یگز نیها را بهتر ابانیزدن در خ پرسه

 

 .دمیرا کنار کش نیماش   ،یروزنامه فروش   یکنار دکه  درست

 بود.  گاریام، دو تخ س  یوح اوعضا ر نیا ی چاره  تنها

 لطفا... گاریدو نخ س   ،یخسته نباش  -

 

  ی دکه بود، گردن چرخاند و با لبخند  یجلو  ی فلز  ی  هیپا ی رو یکردن مجله ها یجوان و الغر اندام که مشغول جاساز یپسر

 ..امیلحظه االن م هی گفت: ممنون، 

 

 . دمیکش رون یب یشلوارم بردم و اسکناس  ب یداخل ج دست

 

 . ارمیبراتون م ه، االنشرمند  -

 

 به اطراف چرخاندم. یبه عالمت خواهش تکان دادم و منتظر نگاه یسر

 

 مشکوک شدم. ابان،یآن طرف خ ی موتور  دنیاز د ی ا لحظه 
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 . نمیچشمانم باال دادم تا بهتر بب یام را رو  ی دود   نکمیانگشت اشاره، ع با

 سمت بود.  ن یا اهشنگ  میفرمان، مستق  یسرش، هر دو دستش رو  یکاسکت رو  کاله 

 خدمت شما... گار،یفروشنده: دو نخ س  یصدا با

 

 گرفتم.  لی ها را تحو  گاریس  یپول را سمتش گرفتم و با تشکر عیسر

 پولتون...  ی  هی آقا بق -

 

 تکان دادم.   یدست  ،یموتور  ی رو چشمم

 خودتون...  یباشه برا  -

 

 را دور زدم و سوار شدم.  نیبلند ماش  یگام با

 نظر نگه داشتم و استارت زدم.   ر یرا ز ی موتوربغل،  ی  نه یآ از

 .دمیداشبورد انداختم و با دو دست فرمان را چسب ی را رو گارینخ س  دو

 .دمی چیهدف پ یمحله را ب  نین حرکت کرد.  اولزمان با م هم

 من دنبالم آمد.  نیاز ماش  ن،یچند ماش  یبا فاصله   کامال

 

 شد. ده یکش یمزاحم تلفن  نیذهنم به ا تنها

 چرا! ما ا -

 

 طرفه را راندم.   کی ی فرع ابان یکالج ترمز، آرام از محله خارج شدم و خ با
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رو به   نی حواسم را پرت کرد. اگر به موقع فرمان را جابه جا نکرده بودم االن با ماش  یاز بغلم سبقت گرفت و لحظه ا  ینیماش 

 شدم.  یم  یکی ، ییرو

 

 .د یرس   یم  میو گوش هاه صورت زد و ب  یدور م یخون در بدنم به طرز وحشتناک تمام

 

 کنم.   دایپ یکردم تا کوچه خلوت ی فشردم، رانندگ میرا داخل پنجه ها فرمان

 

 خلوت تر.  ی به محله ا دنیچی پ یزدم برا راهنما

 شدم.  لیمتوجه حرف زدنش با موبا  دهیچینپ

 

 د یناپد  ابانیخ  یها، در انتها نیماش  نیب از  دن یکش یی گذشت و با ال نمیاز بغل ماش  یبا سرعت وحشتناک رمیبگ  ی میبتوانم تصم تا

 شد.

 

 را گرفتم.  ینادر  ی بر داشتم و شماره  ی صوت ستمینصب شده کنار س  یلیجا موبا یرا از رو  لیموبا عیسر

 

 ....یی دایسالم سرهنگ... کم پ -

 

 و وقت خوش و بش کردن را نداشتم.    حوصله

 رو چک کن...  خونه ما  و اطراف   عصریچهار را ول یها ن یسالم، زود تمام دورب -
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 د یچ یپ ی نگرانش در گوش  یصدا

 !... یعل ر یشده ام یچ -

 

گوشم نگه داشتم و هم زمان با   ی را رو لیگذاشتم با سر شانه، موبا  میپاها یبرداشتم و رو  یصندل ی ام را از رو یستد  فیک

 آلفا باشه...   ی کنم مربوط به پرونده  .. فکرکرد..  یم  بمیتعق  یموتور  هی داشتم و االن هم    یمزاحم تلفن هی گفتم:  فی گشودن در ک

 

 ... آخه چرا تو!... ؟یمطمئن  -

 

 سپردم.  گرمیگوش د ی سرشانه ام، برداشتم رو ی را از رو لیو موبا دمی کش رونیب  فمی را از ک  پرونده

 

 فکر کنم برادرش دست به کار شده.   -

 

 سرهنگ و داشته باشه... هی اما فکر نکنم جرأت درافتادن با  -

 

 ندم.مشخصات برگه دوم چشم چرخا یاول و کنار زدم و رو  ی  برگه 

 ...رمیتونم دست کمش بگ  ینم-

 

 . رمیباعث شد از کاغذ ها چشم بگ  شیها حرف

 کردنتون.  بی خونه شما، شروع کرده تعق   ک ینزد یدو راه  نی! اولنیبله سرهنگ درست حدس زد -
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 کنترل کردم.   یرو  میرا با فشردن دندان ها حرصم

 

 کش؟ پال -

 

 کرد.  زیاش صبرم را لبر یطوالن مکث

 شد؟...  یچ -

 

 . ستیپالکش و گل زده، اصال مشخص ن یعل ر یام -

 

 دم یفرمان کوب ی کف دست محکم رو با

 ... یاه لعنت -

 

 نبود.  ی دل آشوبم کاف نیتسک ی کلمه برا چند 

 .  میکن   یم  داش ینگران نباش پ -

 

 گفتم:  ت یاز عصبان یون حزم  یو با صدا دم یصورت گر گرفته ام کش ی رو یدست

 . اما نگران خانوادمم... ..ارمیم رش یدونم گ یم

 

 اداره؟  ی ری. االن م شهینم یبد به دلت راه نده. طور  -
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 چشمانم نقش بست. یدالرام با آن لبخند جذابش جلو ی ا لحظه 

 گردم خونه.   ینه ... بر م  -

 

 باشه به زنداداش سالم برسون.  -

 

 فرستادم.   رون ی نبود. کالفه بازدمم را ب یاز کس ی خبر گریرخاندم. دها به اطراف چشم چ نه یآ از

 شد زودتر بهم اطالع بده . فعال.  ی ممنون... هر خبر -

 

 .کردم: خدانگهدار یخداحافظ ی گرفته ا یزور با صدا به

 

 را قطع کردم.  تماس 

 گذاشتم.  ی صندل یجمع کردم و بدون بستن درش، رو  ف یرا داخل ک پرونده

 

 سمت خانه راندم.  شان یفکر پر ک یو هزار  با

 شل کرد!  رهیدستگ   یدستم را رو  ،یگرینفر د  ی انداختم که صدا د یکل

 گفتم   ینره چ  ادتی -

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۲۴پارت#
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انداخت  یم  شیموها یو شال رو  د یکش  یرا به تن م  ش یمانتو یهمان طور که سرسر د یجد  هیهمسا نیرا کامل باز نکرده، ا در

 . ر شد ظاه میجلو

 

 داد که جوابش را نتوانستم بدهم.  یسرسر   سالم

 مرا مات رفتن هراسانش گذاشت. یرفت و لحظه ا  رون یب

 بست. ی را داشت چرا مقابل چشمانم شال م شیقصد پوشاندن موها  به،یدانستم... اگر از من غر یچه مدل پوشش بود من نم نیا

 گذاشتم .  زیم  ی را رو فم ی و ک دمیکش  یپوف

 شد سر در آورد.  ی ود که از آدم ها هم نمشده ب ی طور زمانه گهید

 

 .دمینشن ی را صدا زدم و جواب دالرام

 . دمشید  یصندل  یبزنم که داخل آشپزخانه نشسته رو شیدوباره صدا خواستم

 

 رفتم و دست دور گردنش حلقه زدم.  جلوتر

 خانمم.. -

 

 کرد.   یجوابم را داد، نه حرکت  نه

 .دمیخوره مقابل چشمانش چرخ جا

 پلک بسته بود!  

 گونه اش نشست، هراسان پلک گشود.   یدستم رو  تا
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 زاللش سرخ سرخ بود و دلخور... ی ها یآب

 چشمانش نگرانم کرد.  ین  یدر ن م یعظ غم

 !.... یخوب زم یعز -

 

 برخاست.  ی صندل یشتاب زده از رو  

 حالم بده...  ی کم -

 

 رو کرد.   ریبغض دارش دلم را ز لحن

 

 تندش چشم دوختم   یپشت سر به قدم ها از

 کرده بود؟...  ه یچش شده بود! چرا گر -

 

 به در زدم.  ی رساندم و تقه ا ییکوبنده خودم را پشت در دستشو ی با قلب دلواپس

 دالرام خانمم!... -

 

 سر و تهش داغونم کرد.  ی ب یها جواب

 . ختیدلهره به جانم ر شتر یشدم، ب دهی چه قدر پشت سرش کش هر

 

 نستم  ش را ندااما علت خت،ی اشک ر بغلم

 . دمینگاهش را نفهم یدلخور 
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 باز کردن در حرکت کردم.   یبغلم برا نیزنگ در حس یصدا با

 

 دختره...   نیهم ا باز

 ... ؟یخوا ی م ی اوعضا چ نیبزنم و بگم  در ا اد یخواست فر ی م دلم 

 ... نیدالرام و صدا کن  شهی. م د یسالم ببخش -

 

 گرد کردم.  جواب سالمش را بدهم، به ناچار عقب  نتوانستم

 کرد.   یداشت بغلم ورجه ورجه م  نیحس

 شانه ام، به عقب برگشت و نق زد.  یرو  از

 

 دختره عادت کرده بود.  نیبچه هم به ا نیبود، ا بیعج

 

 به در زدم  ی ا تقه 

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

 

 . د یآ ی اش معذبم و خوشم نم قه ی به دق تر بداند که الاعقل، من با حضور دمدخ  نیرا مودبانه کردم تا ا  لحنم

 

 خارج شد و پشت در رفت.  یی از دستشو عیسر
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برداشت و به تن   یرا از جا لباس  شیکند، مانتو  یو سوال  د یبگو یزیکه چ   نیکه دالرام بدون ا د یشن  یگفت و چ  یدانم چ ینم

 رفت. رونیو همراش ب د یکش

 

 سر داد. هی ز رفتن دالرام، گربغلم از ا نیحس

 

 را تکان دادم.  نیو مبهوت از حرکات دالرام حس مات

 

 ! هیرفتارش به خاطر چ نیشده و ا یچ دمیفهم  ینم اصال

 

 بغلم سمت تلفن رفتم.  نیتلفن، حس یصدا با

 الو...  -

 

 گفت: ییباال ی پشت خط با تن صدا فرد

 که بازم خونه ست...  نیا اَه

 

 نداخت.به جانم ا یمردانه و  پشت بندش بوق اشکال، تالطم یصدا

 داخل دستم خشکم زد.  یگوش 

 پرت کند  نییکم بود خودش را از بغلم پا م یسیب یدر گرفتن گوش  یسع نیحس

   ینفوذ # دوم# فصل #��
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 ️♻۲۵پارت#️♻

 

 

 سر داد.   ه یو گر  د یکش غ یماند؛ ج  جهی نت یاز دستم ب یگرفتن گوش  ی تالشش برا نیحس ی وقت

 

 را دور زدم.    ییرایذ آرام کردنش پ ی اپن رها کردم و برا یرا رو  یگوش 

 

 کردم،  ی احساس م میها قه ی کل بدنم را در شاه رگ گردنم و شق نبض

 طفل معصوم را آرام کنم. ن یتوانستم حرف بزنم و ا  ینم یحت

 

 . ختمیر شیرا جلو شیها ی مبل نشاندم و اسباب باز  یرا رو  نیحس کالفه

 کرد  ی من تیآمد و اذ  یاش بند م ه یگر  عی نبود. سر ییزگ زگو  یبچه  نیحس

 چپ معروف زدم.  یعل ی مبل نشستم و خودم را به کوچه   یرو  ع یو سر دمیباز شدن در را شن یصدا تا

 مامان خوشگل؟ یاومد  -

 

 .ستیآمده درست ن شیپ ت یوقعم  نیا یهم نرمش من برا اد یانگار ز نه

 کردم.   نگه دمشیدر د ی حاضر و آماده جلو  یکرد؛ وقت  یام م  یامروز دالرام، داشت عصب ی تفاوت یب

 

 خانه را ترک کرد.  یحرف چیو بدون ه  د یقرمز از بغلم کش یدلخور و چشمان  یرا با صورت  نیحس

 



 2 ینفود

118 
 

 به دور از باورم بود!  گرید ن یکنم! ا یسوال  ایبزنم  ی نتوانستم حرف یحت

 هضم کنم.توانستم  ی طرز برخورد و رفتنش را نم نیرفت! االن ا ینم  ییگاه بدون اجازه گرفتن از من جا  چیه دالرام

 

 و ناباوارنه به در باز مانده چشم دوختم.  دمیپا چرخ ی پاشنه  یمنقبض، رو  یو فک  ده یچسب نیزم یپاها با

 

 خواب بودم.  انگار

 

 خوردم.  ید یتکان شد   بم، یداخل ج لیلرزش موبا با

 

 . دمیکش  رونیرا ب ل یمشت شده و افتاده کنارم را باز کردم و موبا دست

 

 داد.   شیناشناس ضربان قلبم را افزا یکه شماره  را لمس کردم  د یکل صفحه 

 

 کرد.   یداد و داغونم م   یرا ندا م   یرانیو  کی حسم

 را لمس کردم.  یگوش  امکیانگشت سبابه پ با

 

 ... ینیب ی خودت و م یعشق کشک ی ها و قهر ها یریبهانه گ  ز،یجناب سرگرد عز -

 

 ام کرد.  وانه ید  امک یپ یخنده انتها کریاست
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در قلبم به    یق یبلکه درد عم اورد؛ یبه درد ندستم را  ی اتاق ها خورد، استخوان ها نیماب وار یشت و به دبرگ هدف  یکه ب  یمشت

 وجود آورد. 

 

 سخت تر از مرگ بود.  میبرا ی زی چ نیچن تحمل

 

 مجهول بود.  م یاش برا ی دانستم مسبب اصل ی که علتش را نم ی ا توطئه 

 

 چشمانم آورد.  یدو روز عذاب جهنم را جلو نیا

 

 زدم و به عقب راندم. م یبه موها یچنگ 

 شماره را از نظر گذراندم. دوباره 

 و متفاوت.   ختهیشماره با اعداد کامال بهم ر کی رانسل،یا

 

  نیتسک میها قه ی شق ی که صبح نتوانسته بودم بکشم، به نبض سرعت گرفته رو یگاریکتم قدم برداشتم تا با برداشتن س  سمت

 دهم. 

 

 داد.   یرا نم لیموبا یفکر کردن به گوش  ی وجود خرد شده ام اجازه  حد شکستن بود اما داخل انگشتانم در   یگوش 

 

 کتم فرو بردم.  ب یرا داخل ج د یلرز ی هوا م یکه ب یدست

 را گشتم.  گرش ید ب ینشد ج دمیعا ی زیچ ی وقت

 هم نبود.  باز
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 . دمیپارکت ها کوب یمچاله کرده رو   ادیکتم را چنگ زدم و با فر  تیفرط عصبان از

 

 ام بود.  یبد شانس ی ورأ  ما گرید  نیزدم. ا یکوه کنده باشم، داشتم نفس نفس م  انگار

 

 بروم.  نیعجله سمت در رفتم تا سراغ ماش  با

ام   وانهیبود و د ده یرس  می گلو ر یبشش تا زکو ی قلبم پر تپنده که حت نی آرام کردن ا  یداشتم، الاعقل برا  گاریبه س  یمبرم  اجیاحت

 کرد.  یم

 

 آه از نهادم بلند کرد!  ، ید یکل  بودن جا یخال

 

 قابل تحملم نبود.  گرید نیمن رفته بود ا  نیبا ماش  دالرام

 مردم.  ی م داشتم

 کند! انتیباشد و بهم خ ی دختر  ن یکردم دالرام چن  ینم باور

 کرد.  ی ام م ی اش هم خود دالرام بود، روان یام در افتاده بود و نقش اصل یفرد ناشناس که با زندگ نیاما ا 

 

 .د یدوباره داخل دستم لغز لیکه موبا  دمیخودم چرخ ر دو

 

 رفته باشد. ادم یبودم که در را بستن   شانیپر یقدر  به
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 را باز کردم.  امیپ

خواست تو مجبورش   ی ...چون دالرام از اول هم من و مرینگ  شیآت  ادیره... ز یم  نیزود از ب ی و اجبار  ی... عشق آبکیجناب راست -

 .... یکرد

 

 و راه نفسم را باز کنم.  رم یبگ  یق ینتوانستم دم عم  گرید کردم  ی کار هر

 

 کردم.   یم  یکار د یبا

 

 . دمیسر کش یآب وانی آشپزخانه پا تند کردم و ل سمت

 لبانم خشکاند ی را جلو وانیل ییپا یصدا

 ��  ینفوذ # دوم# فصل #��

 

 

 ️♻۲۶پارت#️♻

 

 

 دارد؛ هنگ کردم!  ی ر مسمت اتاقمان قدم ب نیپاورچ نیدالرام که پاورچ دن یو از د  برگشتم

 

 کرد! ی م کاریداشت چ  یدزدک 
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 گذاشتم و از آشپزخانه خارج شدم! نتیکاب  ی را آرام رو وان یگرد شده، ل  یرا نخورده با چشمان آب

 

 دالرام مطمئن شوم!  یرا باز و بسته کردم تا از آمدن ناگهان میواب نما شده باشم، پلک هاخ انگار

 

 شد.  ی م  کیزد م داشت به اتاق نمحض بود و دالرا قت ی... حقبله

   

 شد. ره یچرخ خورد و نگاهم به در باز مانده خ کردنم 

 اشته بود! بازگشتش؛ باز گذ  ی در را برا  امدهیدالرام قصد برگشتن را داشت که ن پس

 

 نشود.  ل یتبد  اد یتا دل داغونم به فر  دمیهم ساب یرو  دندان

 کنم!  ی دالرام مخف د یاز د شلوارم فرو بردم تا مشت شدنش را  ب یرا در ج دستانم

 را بفهمم!  نیاش، آن هم بدون حس ی تا علت آمدن ناگهان  ستادمیدر اتاق ا  یجلو

 

 گرداند!  ی ها چشم م یتختیتخت و پا   یبا عجله رو  داشت

 گونه مضطربش کرده بود.  نیکه ا یزیگشت! چ ی م ی زیدنبال چ انگار

 

 زد. را چنگ  لش یموبا ی کنسول رفت و گوش  نه یآ ی عجله جلو با

 قابل باور بود!  ر یغ گرید نی با عجله برگشته بود!  ا لشیبرداشتن موبا یتنها برا  یعنی

 که به قهر شباهت داشت! ی مهم شده بود که به خاطرش نرفته برگردد! آن هم رفتن  شیقدر برا نیدالرام ا  یگوش   یچرا؟ از ک آخه
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 اخت.ند ا بشیرا داخل ج لیمن باشد با عجله موبا ی که حواسش پ  نیا بدون

 

ش و چشمان د یکش  یبلند  ن یدر اتاق؛ ه ی من جلو دنیزد و با عجله دو قدم به سمت در برنداشته، از د ی چرخ می ن ریبه ز سر

 گشاد شد!

 

 حواس بود و عجله داشت که وجود مرا در خانه فراموش کرده بود!  یقدر ب نیا ایمن و نداشت.   دنیانتظار د انگار

 

 را جلو کشاند. م یدر مغزم را منع کرد و قدم ها  ادیمعادالت ز ی  چه بود، دل پر تپشم اجازه هر

 !شینیکه نب نیمردم؛ چه برسد ا ی از دور بودنش م ی لحظه ا یحت

 

 فرو بردم.   شیمانتو ب یو دست داخل ج ستادم یچشمان بهت زده اش درست مقابلش ا یجلو

 

 و لرزانش دوختم.  دهیه نگاه ترس تم؛ بدانس ی به خود دهد که چشمان پر غضبم را که علتش را نم یتکان خواست

 

 نگاهم کرد!  دهیپر یاما با رنگ  ستاد یو صامت ا ساکت

 

کرده بود   شانشیقدر پر ن یاش که ا یبه داخل گوش  یمصمم شدم نگاه  شتریواکنشش نفسم گرفت و وحشت به دلم افتاد! ب از

 !ندازمیب

ها   امکیپ یرو  ی معطل ی چشمانم گرفتم و ب ی را جلو لینش، موبادو دو ز  یدر مردمکها ی و با مکث دم یابرو در هم کش ناخودآگاه

 رفتم! 
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دالرام   یبود را در گوش   ختهیمن هم ارسال شده بود  و ذهن مرا هم، به هم ر ی مشابه اش؛ که برا  ی ناشناس و نوشته ها شماره

 ! دمید

 ام کرد.  وانهیچشم، چشمان قرمز شده و به اشک نشسته اش د ی گوشه  از

 

 قلبش چسباند. ی ا روهمم و دست خودم باشد؛ تمام وجودم، فرمان قلبم را اطاعت کرد و قلبم ربف که   نیا بدون

 ام فشردم.  نه یبازوانم گرفتم و محکم به س  نیب

 توانست باز گو کند؟  ی من؛ به من شک کرده بود و نم یعمر و تمام زندگ  پس

 

 تند و پر عطش... دمش،یوقفه بوس  یب

اش را از سرش   یکه در قلبم طوفان راه انداخته بود؛ روسر  ی جنون عشق ی نشان دهد؛ از رو یعملو عکس ال د یایبه خودش ب تا

 دستانم بلندش کردم!   یحرکت رو  ک یو با  دمیکش

 و دستانش را دور گردنم حلقه زد.   د یکش ی خفه ا غی ترس ج از

 

 تخت افتاد.  یانگشتانم رو  نیاز ما ب لیموبا

 ام کرده بود.  وانه ید  دالرام

 

  ش یها قهیشق یکه از گوشه چشمان بسته اش رو   یگرفتم و از اشک ها ی جان م ش یهابود. داشتم از نفس  بره یو  یرو نم  بد  کل

 .دمیرس  ی خورد؛ به جنون م یسر م

 گونه داغون شده بود!   نیا امیپ ک یخواست که با  یقدر مرا م  ن یدالرام ا پس

 د. که لب از لب باز کند، خانه را ترک کرده بو  نیهم بدون ا آن

 نبود.   یگرفتم و هزاران بار قربان صدقه اش رفتم؛ اما دلم آرام شدن  یگریپس از د  ی کیرا با لبانم،  شیها اشک
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 .دم یرا بغلم کش  فش یافتادم و تن ظر کنارش 

 . دمیگردنش کش ر یکه سردش نشود؛ پتو را با دست آزادم تا ز  نیا یبرا

 

 را مهار کند.  زش یر ی هق ها ست هقتوان  یکرده بود؛ اما نم  یگردنم مخف   ریرا ز صورتش

 صورت ماهش را پوشانده بود.  شتریکه مسببش خودم بودم، ب  شانشیو پر  ختهیبهم ر یموها

 را کنار زدم و صورتم را کنار گوشش بردم.  شیموها یکم

 

 ...ام نکن  ونه ی گفتم: د  یدورگه و خفه ا یصدا با

 

 و در بغلم مچاله شد.  د یخودش را جلو کش شتریب

 گذشتم!  یگذشتم! هرگز نم  ی اتفاق نم نیا ینث باباع از

 

 گوشش زمزمه کردم:  ریبه درد آمده بود؛ ز  شتر یب یکه از خوددار  ییزور، با گلو  به

  نی!... اونم بدون ای اور کردو ب  ماریآدم ب ه یو به زور به دستت آوردم... بازم حرف   یمن  یا یدن ی تو همه   یدونست ی که م  نیبا ا -

 !... یکه به من بگ 

 

 دهم را ندارد.  یجان م  شیها ییایغرق شدن در در  ی زاللش که برا ی ها یقصد بلند کردن سرش و نشان دادن آن آب انگار

 

 ؟ ینگام کن یخوا ینم -
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 خودم سوخت.   یحالت لحنم، دلم برا یبرا

 و باشم! ی زندگ نیننکرده بودم که مستحق چ یهم داشتم. کار  یدلسوز  یجا

 شد. ی م نیاز طرف مقابل چرک ؛ یینارواداشت با تهمت   مانیهر دو دل

   ��ی نفوذ # دوم# فصل #��

 

 ️♻۲۷پارت#️♻

 

 

 ؟ یکنم. اما دالرام چ ی شک نم ی ذره ا  یپرستمش، حت یگاه به دالرام که با وجودم م چیه من

 گرفتم.   یقیهم بستم و دم عم یرو  پلک

 

 . دمیکش  رونی سرش ب ر یاز زا ر م یبه خودم دادم و آرام بازو یشد. تکان یانگار با حرف زدن قانع نم نه

 کرد.   یپتو مخف ری و سرش را ز د یبه پشت چرخ ع یتکان خوردنم سر از

 تکان دادم و بلند شدم! ن یبه طرف یسر

 

 . دمیبه تن کشبرداشتم و  نی زم ی را از رو راهنمیمغز و قلبم در حال انفجار بود. پ واقعا

 تم. رف  ییرایرا ببندم سمت پذ  راهنمیپ یکه دکمه ها  نیا بدون

 

 کردم.   یآمده مطلع م ش یپ ت یدالرام را از وضع د یبا
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 مورد، عشقم را، مادر بچه ام را، از من دور کند.  ی سوءزن ب ک یدادم  ی اجازه م د ینبا

 

 کردم.  تیرا به سمت باال هدا م یدست موها با

 ها به حرکت در آوردم.  زی اپن و م یرو  لم، یکردن موبا دایپ ی جستجو گرم را برا نگاه

دست نخورده از ظهر    یلبانم آورد! غذا، ساالد و بشقاب ها ی هم بود؛ پوخند رو یغذاخور ز یاپن که شامل م ی رو تیع وض دنید

 مانده بودند.  یباق ز یم ی رو

 ده بود . افتا  نیزم یدر آشپزخانه مچاله شده رو  ی که جلو  کتم

 

 شد. دهیآشپزخانه کش متس  میدالرام آشپزخانه بودم؛ پاها ی منتظره  ریقبل ورود غ نکه یا ی آور ادی با

 

 .برداشتنش وارد آشپزخانه شدم یو برا   دمیرا د لم یموبا یگوش   خچال،یکنار   نتیکاب ی رو

که ذهن مرا هم منقلب ساخته   یناشناس   یها و شماره ها امیسوءتفاهم، فقط نشان دادن پ ن یبرطرف کردن ا ی راه چاره برا تنها

 بود؛ است. 

 

زن است. مثل تمام    ک یکند! چون   یگاه باور نم چ یبپندارم، اما دالرام ه د یتهد  ی و فقط برا شه یر یمزاحمت ها را ب  نیمن ا د یشا

 دهد.   ی وا م عیشود و سر ی زن ها... زود خرد م

 

 به حال خرابم داشته باشم، اتاق برگشتم.  یکه توجهآن یب

 تنگ تر ساخت.  م یرا برا  دنیپتو، جانم را به لب رساند و نفس کش ریز شیصدا ی ب یکردن ها  ن یف نیف

 

 رفته بود!  ی بعد به قاض یلیخ
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 سر و ته...  یبار حرف ب کیکرده بود! آن هم با   د یرا نا ام دمیام

! اما انگار اشتباه  ستین هیو سست پا فی. ضع ستیکردم مثل هم جنسان خودش ن ی ها، از دالرام توقع داشتم! فکر م نیاز ا شتریب

 کرده بودم! 

 

 ندانستم. ز یردن را جاصدا تماشا ک ی و ب ستادنیا

 را دور زدم و کنارش لب تخت نشستم.  تخت

 در خودش جمع شد. شتریرا احساس کرد و ب  حضورم

 . دمیپتو و جمع شدن پتو فهم ر یدر ز را از حرکتش،  نیا

 

 سر شانه اش گذاشتم.  یپتو، رو  ی و دست لرزانم را از رو دمیرهان  رونیلرزانم را ب نفس

 و به حرف آمدم.   دمیزور بزاق دهانم را بلع  به

را راجبت   ی پرستمت.... هر حرف یکردم همون قدر که من عاشقانه م   ی... فکر میاعتماد باش  یقدر ب  نیاصال انتظار نداشتم ا -

 !.... یکنم... تو هم نصبت به من همون طور باش  یباور نم نم یبزنن تا به چشم نب

 انگار اشتباه کردم و نتونستم اعتمادت رو جلب کنم.  اما

 

 داد درست نفس بکشم!   یگرفته بود و اجازه نم  یگرد   زیچ ک یرا  م یگلو راه

 

به خون نشسته اش را به نگاه دلخور و صورت بغ کرده ام   یها  یاز اشکش و آب سیپتو را از سرش کنار زد و چشمان خ بزدهشتا

 دوخت. 

 

 م را به درد آورد. و قلب کرد   ران یرا و م یایدرونش؛ دن ی هق زدن ها انیو اما مواخذه گرش م  ریدلگ  لحن
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 !...دنیرو شن تیواشکی  یباور نکرده بودم که مکالمه   اد یباغ پدرت!... بازم ز ... تودمیباور نکردم... عکست و د ام یپ کیمن با  -

 

 چسبده بود.   سشیصورت خ ی جا یجا ش یموها یبایز  ی کوچکش سرخ شده بود و تارها  ینی و ب  د یسف صورت

 پرخاشگرش خشکاند! یعصبرت  صو ی ناباورم را رو نگاهم

 

 ... یکرد یو با پشت دست اشکش را پس زد و لحنش آرام و گرفته تر شد: چه قدر هم دردونه دردونه م   د یاش را باال کش ینیب

 

 ... ؟یواشکی ی حرف زده بودم! کدوم عکس؟ کدوم مکالمه  یزد! من با ک  ی م رون یبار چشمانم داشت از حدقه ب  نیا

 

 پتو فرود آمدند. یرو  داد. هر دو دستانش مشت شدند و  ه ام خودش را تکانطرز نگاه شوکه شد  از

 

 !... ینیب ی... که بد م ینکن قانعم کن  یخودت نزن به اون را... سع -

 

 گفت.   یداشت م  یدور از باورم بود! دالرام چ گرید

 داخل دستم خشکم زده بود !  لیموبا

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۲۸پارت#
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 شدند. کیبه هم نزد  ناخودآگاه میابروها

 

 لختش چنگ زدم.  ی به بازو  عیپتو بخزد که سر ر یدوباره ز خواست

 

 از خشم درونم و آتش قلبم لحنم تند شد. ناخواسته

 تو... کدوم عکس.. کدوم تلفن!  ی گ ی م یچ

 کم تر کردم.   شیبازو یجمع شدن صورت پر اشکش، به خودم آمدم و فشار انگشتانم را رو  با

 

 افتاده؟..  یاق مزاحمت شده!... اتف  ینبودم کس؟... من حرف بزن  دالرام

 

 .د ی کش رون ی را از داخل دستم ب ش یتکان داد و تند بازو یسر

 

 ...یکن  یم  کاریتو سرته... چ یچ  دمی... فهمیچرا رفته بود دمیفهم ی تو برگشت  یاز وقت نه

 

 .ند ک  یرود و داخل چشمانم نفوذ م ی دور تند م ی رو  م یخون بدنم در رگ ها تمام

 باز کردم.  عی را سر لم یباو مو دمیهم ساب یرا رو  میها دندان

 دار شود...   حهیجر انمانیخواست احترام و عشق م ینم دلم 

 دالرام قصد داشت چشم ببندد و دهان باز کند.   انگار

 

 ! یجمعش کن یو نتون  یش  مون ینزن که بعد پش ی حرف -
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 حرفم.  قتی حق اید دانم لحن دلخورم مسبب زبان به دهان گرفتنش ش  ینم

 

 کم کرد.  ی هست، لرزش دستانم را از برآشفتگ  ی هر چ اما

 

 اول را باز کردم.  امیپ

 شوند. دهی صفحه لغزاندم تا کلماتش بزرگتر و خوانا تر د یرو انگشت

 

 اتفاقات مطلع سازم.  ن یخواست دالرام را نگران کنم و از ا ی دلم نم اصال

 

که دالرام دچارش شده بود، نشانش   یبر طرف کردن شک و شبهه ا ی بودم برا  . مجبور گر بود رانی مشکل و کی مشکل،  نیا اما

 را بازگو و کنم. قت یدهم و حق

 

 چشمانش گرفتم.  ی را جلو  یصفحه گوش  فرستادم و  نیی را به زور با آب دهانم پا می گلو  یچمبره زده رو ی غده

 

  ایو تهمت  ین یبنش تیاست که مقابل عشقت، زن زندگ یوقت ا، یاتفاق دن نیو کشنده تر  نیسخت تر  ن،یمرد زجر آور تر ک ی یبرا

 . ینشو  رانی و و یز یفرو نر ی اما خفه نش ؛یکه به ناموست زده شده را بازگو کن  ی گرید  زیهر چ ای قت، یحق

 

 ترک ترک خرد شدن غرورم را حس کردم!  یافتاده بودم! چه بسا دروغ بود؛ اما صدا ری گ ی بد مخمصه ا در

 

 باز مانده بود.  مه یندهانش  دالرام
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  یوقت، باور نم   چیگفتم: اما من باور نکردم، ه  یخفه و دورگه ا  یزدم و با صدا ی شخند یگشاد ماندن چشمان اشک آلودش ن از

 کنم... 

 

 محسور کرده بودم.   میام را پشت پلک ها هی دم و به زور گرش  یخفه م داشتم

 

 خواست. ی خواست و شکستن م ی شدن م ی . خالد یطلب یم  ه یدالرام گر  ی بار بود که ناخواسته دلم جلو نیدوم نیا

 

 بود که در قلبم بهش داشتم.  یی علتش هم عشق ماورا تنها

 

 چون از تمام وجودم... عاشقتم و باورت دارم...  -

 

 .د یاشک آلودش قفل چشمان تر شده ام، چانه اش لرز  نگاه

 

 پتو را پس زد بغلم پرواز کرد.  ناگهان

 حلقه کردم.  فش یو ظر نیو بلور  د یرا دور تن سف دستانم

 .ستیبلند گر ی دور گردنم حلقه شد و با صدا دستانش

 وا داشت.  ه یانش مرا هم به گرام ی ب ی  ه یبار درد گر نیا

 

 . ردیدر مهار کردنش داشتم تا شدت نگ   یکه با منقبض شدن فکم سع ییها اشک
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 مرد بودم غرور داشتم.   بالخره

 امانش بود.  یب  یخواستن دلم به خاطر دالرام و اشک ها ه یباعث آتش گرفتن قلبم و گر تنها

من که   یحت ند، یبب یخواست خرد شدنش را نشان دهد، شکستنش را کس  ی گاه نم چیمرد مغرور، ه کی دالرام مثل من، مثل  

 در نشکستن و مغرور بودن داشت. یکه شناخته بودمش سع  یاز وقت شه،یاش هستم. هم یمرد زندگ

 من، دلم را به درد آورد. قلبم را شکست.حالش به خاطر  نیا

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۲۹پارت#

 

 

 .ختیاسارت آغوش سخت را از هم گس ن یدالرام ا  لِیموبا یصدا

 اش گشت. یو دنبال گوش   د یاش را باال کش ین یب دالرام

 . شهیکن! االن مامانم نگران م دایزود پ لم؟ یموبا ر یام -

 

 افتاد و قطع شد.  ن یزم ی پتو رو یاز ال یرا کنار زدم که گوش  پتو

 داشتم. را بر  ی ... خم شدم و گوش د یایب نییکه دالرام از تخت پا  نیا قبل

 منزل مادرش، صفحه را لمس کردم و تماس را دوباره برقرار کردم.   یشماره  دنید با

 .خنده ام گرفت  تشیوضع  دن یبه دالرام که از د ی دادن گوش  ی را چرخاندم برا دستم

 .رفت  یبود و داشت کلنجار م  دهیمزش را سرش پوش تاپ قر  نیآست

 تا قهقه ام هوا نرود.   دمیلب گز  د،یچیپ یمادرش که در گوش  یصدا با
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 صورتش، دلم را تکاند. یپخش شده رو  یموها ر یدالرام از ز  یغره   چشم

 .دم یکش  رونیحرکت تاب کج دور گردنش را از سرش ب کی را دستش دادم و با  یگوش 

 الو مامان...  -

 

 . دمیفرصت حرف زدن با مادرش سوءاستفاده کردم و از پشت بغلش کش از

 

 رفت. ی خورد و چشم غره ا تکان

 دارم.   یلباس برم نیحس ی ... دارم براامیمامان االن م -

 

 کردم.   یم  یباز  د یبا فشی ... اما به خاطر دالرام، به خاطر روح لطیبود آرام نشدن ییغوغا دلم 

 و خوشحال کردن همسرش است.    ی آرامش در خانه است... دلگرم  جادیا اش  فه ی شوهر وض کی که  یباز

  ی م یدلخوش  مان یکردم و به زندگ یکردم. از ذهن دالرام پاک م یحال بغرنج را از هر دو، علل خصوص دالرام دور م  نیا د یبا

 آوردم. 

 

 را گاز گرفتم.  شیبازو  اورد،یدر ب ییصدا چ یتواند ه یکردنش که نم  تیقصد و اذ از

 فت: و تند گ  د ی را به دندان کش نش یریز لب

 ..  دستم بنده. خدانگهدار مامان

 نتوانستم قهقهه ام را مهار کنم. گریرا که قطع کرد د یگوش 

 بنده عروسکم؟... یدستت به چ -
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 به جانم افتاد.  برگشت

 بنده...  یبه چ گمیحاال م -

 

 .کرد  قی به قلب و روح عاشقم تزر شی از ب شیت و عشقش را بگذاش  ادگاریگوشت تنم به  یجا ی را در جا ش یدندان ها یجا

 

 

 !نییشربت ها رو ببر پا نیا ایب ر یام -

 

  ی لبخند   مچهیبود؛ ن ستادهیا ییدر روشو  یپر شربت آلبالو منتظرم جلو  ی نیرا با هوله خشک کردم و سمت دالرام که س  دستانم

 زدم. 

 . ..دنیترک ، یها داد چاره یو شربت به  خورد ب ی خانم خانم ها... از بس چا -

 

 نازک کرد. میبرا یچشم پشت

  ی شده... هر چ  ر یگرما، اون قدر کار کردن کل آب تنشون تا االن تبخ نی ... از صبح تو ایگ  یکه م ییها چارهیب نباشه..  ت یتو کار -

 هم بخورن بازم منفعته... 

 

 . مد یرا کش دش یبا دو انگشت لپ سف رمیرا از دستش بگ   ینیکه س   نیا قبل

 ...ین ی ب ینشو که بد م طون یش  -

 

 برد.  یهم دلم را م  ش یغره ها چشم
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 را از دستش گرفتم.  ی نیناچار س  به

 نمونه بهتره...  اد ی. زی  هیو برو از خونه همسا نیحس -

 

 رنگ طرح دارش را مرتب کرد.  یسرم آمد و شال آب پشت

 به نفس کمک کنم...   ینم برم کمسها بمونه، م شیدو ساعت هم پ  یکینباش... بزار  ن یتو نگران حس -

 

 هول دادم.  میباز شدن کامل، با پا ی را برا در

 خودتم حواست بهش هست. ی طور نی ... اگهیکنه د  یم  یاونجا باز  شت،یپ نییببر پا اریخوب ب  -

 

 هولم داد.  رونیسمت ب  شتر یپشتم گذاشت و ب دست

 ؟ ید  یناکرده، تو جواب م ییدست پاش خدا فته یب ی زیچ ه ی ن؛ییکم نق بزن... ببرم پا -

 

 . ستادمیآسانسور ا کنار

 آسانسور رو بزن ننه بزرگ...  -

 

 زد.  می بازو یرو   ینازک کرد و مشت کم جان میبرا یچشم پشت

 نه بابا... گل پسر... -

 

 خنده سربه سرش گذاشتم. انیشد. م د یحرص خوردنش خنده ام تشد  از

 ... ستیکه ن نمیخونه... حس م یبرگرد ایاصال ب  -
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 :د یشده اش خروش  د یکل ی دندان ها  انیاز م ی لوچ شد و شاک چشمانش

 ....ریام

 

 گفتم:  یرا غنچه کردم و با لحن خمار لبانم

 خواد.  ی... تو هم دلت م ریجون... جان ام یا

 و داخل آسانسور رفت.   د یکوب ن یزم ی را رو شیپا -

 واقعا که...  -

 

 بردم.  یلذت و م  تیحرص دادنش نها از

 

 . دمیبه طرفش گردن کش ی . در آسانسور بسته شد و منم از فرصت استفاده کرده کمدمیرا کنار کش  ی نیور شدم و س آسانس داخل

 بوس بده...  هی پس  -

 

 گذاشت و محکم فشار داد.   میپا یرا رو  شیپا

 درد نگرفت.  میبود پا شیپا یطب  ییدمپا چون

 

 رفت.  ی روچه اندان قآسانسور اشاره کرد و د  یگوشه   نیچشم ابرو به دورب با

 زده به سرت...  یعل ر یام -
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  نیهم یصداراست برا  یو مراقب اسباب کش ستاده یدر ا ی و جلو ستیمانتور ها ن ی و جلو یبودم نگهبان االن در لعاب مطمئن

 آوردم.  ی اداها را در م نیراحت ا

 غرورم...  تم، یختم! شخصشنا ی روزها واقعا خودم هم خودم را نم نیا ها..  یباز وانه ید  نیمن و چه به ا وگرنه

دل تشنه از    نیتا ا  رمیشده بودم! دوست داشتم فقط سربه سرش بزارم بخندانم و محکم بغلم بگ   یگریدالرام آدم د ش یپ کال

 شود.  راب یوجودش س 

 

 شدم.  کیبهش نزد شتریب

 خواد!  ی ... االن من دلم بوس میخوب زنم -

 

 .د یآسانسور چسب وار یبه د شتریبار رنگ لبو شد و ب نیا دش یفس  یها گونه 

 کنم ها..  کاریدونم باهات چ ی خونه م م یبه جان خودم برگرد ر یام -

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۳۰پارت#

 

 

 هواله اش کردم.  یرا غنچه کردم و چشمک  لبانم

 ... زم؟یعز یکن یم  کاریچ -

 

 بکنم. یمصلحت  ی و تک سرفه   ستمیراست باا عیشدن آسانسور، باعث شد سر باز
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 انداخت. نییو سر پا د یگز لب  دالرام

 

 .دمیام را به دهان کش ینیی فشردم و لب پا یرا داخل دستم کم  ینیس  ی که خنده ام را مهار کنم دسته   نیا یبرا

 

 آوردند. ی بود که نگو و نپرس... اسباب م یدوم همهمه ا  یطبقه   دوریکر

 از دالرام آسانسور و ترک کردم.  جلوتر

 ...شربت ن یایب ونیآقا

 

لبانم نقش   یاز اعماق وجودم رو  ی کرد لبخند   ینامحسوس داشت از دستم فرار م یل یخ ریدالرام که سر به ز دن یاز د یشمچ ریز

 انداخت.

 

 ... یرو آب بخند  -

را به   ینیبه طرفش برگشتم و س  یشینما ی و با غضب د یسر شانه ام فرود آمد لبخندم پر کش ی رو  دست صدار که با ضرب   کف

 دستش دادم. 

 ...ریر... بگ زهرما -

 

 را از دستم گرفت.  ی نیزد و س  یچشمک

 رنگ گوجه شده بود.  یطفلک ...؟یکرده بود   کارش یگفت: زنداداشم و چ ی معنادار  یبا خنده   

 

 ...یکنار گوشش خم شدم و گفتم: به تو چه مگه مفتش آرام
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 خنده ازم دور شد و شربت ها را به کارگر ها تعارف کرد.  با

 وجودتون...    ی.. گواراون نوش جون همت نیبخور

 را قرار داد و گفت:  ه یتر از قبل... از قصد رو به من، مخاطب بق بلند 

 که...  ستیکارا بلد ن  ن یگاگول از ا ی عل ریام نیدست زنداداش گلم درد نکنه... وگرنه ا 

 

 در پنهان کردنش را داشتند، راحت باشند. ی که همه سع ی آشپزخانه شدم تا خنده ا داخل

 ن؟یعقل شد  یب  نیکه عاشق ا یچ ایدونم شما سرتون ضربه خورده بود   ی خانم؟ من نمنفس  -

 

  ی زیخجل زد و چ یرنگ با طرح پوست گردو گذاشت. تبسم ی قهوه ا نتیرا از دست دالرام گرفت و داخل کاب ی نیچ یها بشقاب

 نگفت.

 بود.  زیبرانگ  نیواقعا تحس متانتش

 

 .د یکش  رونی از کارتون ب گریبشقاب د یزد و دسته ا یکج خند  دالرام

 شدم... یهمون طور که من عاشق جنابعال -

 

 نفس شد. زی ر ی دالرام باعث خنده   مزاح

 شد. ی خانه داشت تمام م  دمانیچ  بایرفتم تقر رونیو ب دمیکش  ی خط و نشان شیچشم برا با

 

 شود.  ی در هم م  م ینگاهش ابرو ها دن یبا د باز

که    یطور شد! یماند و دستپاچه م یم  رهی من سرهنگم، مدام به صورتم خ د یفهم ی وقت  ،ی او دو ساله   ستیو ب ستیب با یتقر پسر

 . به زور خودش را کنترل کرد و با داد همکارش مواجه شد.ندازدیب نی را زم  ید  ی بود ال ا کینزد
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 ، باشد؟دهند  ی نشان م یعکس العمل نیچن نند یب یرا م  سیپل ی که وقت یاز کسان ی مثل بعض د ی! شاشمیاند  ی خودم م با

 

 کنم.  بش یآرامش پشت پله ها، مرا به شک انداخت و باعث شد تعق یمکالمه   اما

 

 شد و منم به دنبالش.  یمجتمع بزرگ  وارد

 

 پرسه زد.  یفکرم هول وهوش مزاحم تلفن تنها

 

 در هم شد!    میابروها یصباغ داخل زرگر دنید با

 . دمیچیها پ ک یبوت نی ب ما وار یو پشت د دم یکش یق ی عم مهیام را با انگشت باال فرستادم و دم ن  ی دود نکیع

 

 . دمیبه گردنم کش یدست

  ی به مزاحم تلفن ی تونست ربط ی بوده؟... م  یپسر در آپارتمان من چ نیصباغ، و خود صباغ قصدش از فرستادن ا  یپرورنده   یعنی

 من داشته باشد!  یها

 

 گرفتم.  شی را در پ یجلب توجه نکنم راه پله برق  شتریکه ب  نیا یبرا

 را کندتر کرده بود.   میمجتمع قدم ها یشلوغ

 

 . دمیکش  رونیبغل کتم ب بیاز ج یگوش  ی  بره یو با
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 چشم دوختم.  لیموبا یصفحه   یناشناس که رو ی ام را در آوردم و به چشماره  ی دود نکیع

 

 .د یلغزقلبم را برده بود،  یکه تپش ها   یتماس  ی برقرار یرفتم. انگشتم برا نییپا ی پله برق یانتها

 مخاطب ناشناس پشت خط بود.  شیگرفتم... چون تمام تمرکز و فکرم پ دهی که بهم زده شد را ناد   یا تنه 

 

 الو...  -

 

 را به صورتم دواند. م یحرفش خنده اش خون تمام رگ ها قبل

 

 مجتمع قدم بردارم تا سد معبر نکنم.  یبودم به سمت در خروج مجبور 

 گرفتم. ی انگشتان دست چپم به باز ن یام را ماب ی دود نکیع  یفشردم و دسته   گوشم   یرا محکم رو یش از خشم گو اما

 

 کرده بود.  ر ییتغ  یکلفت   یمردانه   یبه صدا لینرم افزار موبا یبود که با برنامه ها   یمردانه ا  یصدا  د، یچیکه در گوشم پ ییصدا

 

 ؟... بشه ی که چ ی اد افتادالف بچه معت کی سرهنگ ازت انتظار نداشتم... دنبال  -

 

 نامحسوس نگاهم را در اطراف چرخاندم.  یلیخ

 نظر داشت...   ر یتمام رفت و آمد و حرکات من و ز پس

 دست کم گرفته بودم. ی لیتازه شروع شده را خ ی باز نیا من
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 کار ممکن است. ن یچشم چرخاندنم؛ مزحک تر ناًیق یزن و مرد، کوچک و بزرگ،  ان یم ی شلوغ نیا تو

 

... تو کالهه خودت و بچسب باد نبره...  یمعتاد ساده منفنگ   هیبدبخت...  ده یتو ترس  دن یصباغِ... از د ک یچاون پسر کو یعل ر یام -

 دَدَر دودور...   رونیره ب یاالن زنت داره با معشوقش م 

 

 شده ام را کندتر کرد.   بوق اشغال، نفس کُند  یبلندش و پشت بندش صدا خنده

 

 رفتم.  نییپا نمیپله ها را به سمت ماش   م یکه به اطراف نگاه کنم مستق  نیدون ازدن و ب رون یمجتمع ب  یا شه یدر بزرگ ش  از

 منقبض شده اند. ییهوا ی از ب م یها هی کردم قلبم از کار افتاده و ر یم احساس 

 دادم.  گرمیرا دست د ی، گوش داشتم ی را بلند و پشت سر هم بر م میطور که گام ها همان

 . دمیکش رون یرا ب چ یکتم فرو بردم سو ب یداخل ج دست

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۳۱پارت#

 

 

 صبرم را به وضوح احساس کردم.  یشدن کاسه   زیلبر

 برگشت. میها ه ی بد اش راه نفس به ر یکه از صدا دمیرا به هم کوب  نیدر ماش  چنان

 کرد.   یداشت از درون نابودم م   فیکث  یباز نیا
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 فشرم.    لیدکمه بغل موبا ی روداشبورد پرت کردم و انگشت شصتم را   ی ام را رو ی دود نکیع

 ظاهر شد. دگانمید ی ناشناس جلو ی شماره

 

 زد.  یم  میها قه یگلو و شق  ر ینبض بدنم ز تمام

 توانستم انکار کنم.  یگوشها و چشمانم را نم  یداغ

 مورد عاجز عاجز بودم.   نیدر توان من نبود. من در ا  یباز  نیا تحمل

 ب دادم. انگشتانم تا نیرا ب  ی هم بستم و گوش  یرو  پلک

 

  شهیش  دنیکش  نییبهم دست داد و مجبور با پا ی که احساس خفگ  یخشک شده و دم و بازدمم نامنظم رفت و آمد. طور  دهانم

 هر دو طرف شدم. یها

 شدم.  یآرام م  یکم د یبا

 

 ! رمیبه دالرام شک کنم و باهاش تماس بگ  ،ی راوان ک یتوانم با حرف  ینم

 که... منه... دالرام پا ی زندگ ی همه  دالرام

 .د یشدن را از هم پاش  لکس یر یانگشتانم، تمرکزم برا انیم لیکردم که لرزش موبا ی جانم را به زور آرام م یخوره   داشتم

 

 فرستادم.  رونیرا محکم ب نفسم

 کرده بودم، مسرور جواب دادم.   ویکه )آرامش دلم( س مخاطبم    دنید با

 به لحنم دادم تا نگرانش نکنم یقلبم بود، اما آب و تاب یناخوانانامتعادل و  جانیو شددت ه یتاب  یلبخند از ب  نیا د یشا
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 جان دلم...  -

 

ساخت و وجودم را پر از نشاط و   ی را پراکنده م م یو درد ها  یفکر  یها ی ریها و درگ یتمام خستگ  ادش ی ش، ینامش، صدا یحت

 کرد.  ی م یشادمان

   ؟ییباال آقا... کجا ی جانت ب -

 

 جتمع انداختم و جواب دادم: م  یبه اطراف و ورود  ینگاه

 بانو؟  یداشت  ی...امرابونیخ

 

 دلم انداخت.و پشت بندش حرفش دست نوازشگر را محکم پس زد و غوغا به   د یقلبم کش ی دست نوازش رو  زش یر ی  خنده

 

 گردم.  ی دو ساعته برم ی کیو   رونیب رم یو دادم سها دارم م  نیسرورم، حس -

 

حلقه زده بود    یپسر  یکه دست دور بازو  ی بلند و جلف دختر  ی جلو به خنده  ی  شهیش را دست به دست کردم. نگاهم از  یگوش 

 شد، افتاد.  یم شیمدل باال نیو داشت سوار ماش 

 گشت.  ی ها م یها و بدل  ین یکرد و باعث بد ب ی مغزها را متشنج م یی آدم ها نیرفتارها و چن نیچن د یشا

 ... . رونیره ب ی و شد... زنت داره با معشوقش مدر مغزم اک  ی نحس یکرد و صدا ی از منطق نافرمان عقلم

 

 ... ریالو ام -

 

 دورم کند!  ادیفاصله داد، اما نتوانست ز ی نیبدب یدالرام مرا از لب دره   یصدا
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 خشک و تلخ شده ام را صاف کردم.   ی گلو  یتک سرفه ا  با

 ! هیخونه در و همسا یو گذاشت نیقدر واجبه که حس نیا -

 

 شد. یشاک

 واجبه...  ی لیکنه. کارمم؛ آره خ ی!... سها بهتر از من ازش مواظبت م ریام  هی چ هیدر و همسا -

 

 به رگ گردنم وارد کردم.  ی را پس گردنم گذاشتم و محکم فشار دستم

 توانستم خوددار باشم.  ی ام نم یو روان  ی روح  تیوضع ن یتوانستم نپرسم... العقل امروز را با ا ینم

 ؟ یر یکجا م -

 

 کرد  اعتراض

 خداحافظ... !... یکن ی م م یج م ی... چه قدر س ریوا ام -

 

 ک شده بودم.  کنار گوشم خش ،ی دستم همراه گوش  هنوز

 

 دانستم!   یآمد را نم  یم نیسنگ  م یبار چرا برا نیبود خواسته هاش، حرف هاش اما ا ی طور نیدالرام هم یرفتارها

 

 گذاشتم. بم یرا از گوشم جدا کرده داخل ج یگوش   یمکث با

 و استارت زدم.  دم یرت گر گرفته ام کشصو ی رو یدست

 قلبم آرام نشد. یکردم قروپ قروپ صدا ی کار هر
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 گفتن وا داشت.  راهیبلند شد و من را به بد و ب یگوش   یصدا دوباره 

 

 . دمیکش  رونیب بمیرا از ج  لیموبا گر یدست فرمان را گرفتم و با دست د کی با

 

 داخل دهانم خرد شوند.  میها بود دندان  ک یناشناس، نزد ی همان شماره  دنید با

 

 بودم! ل یتکم لیامروز تکم یبرا

 پاسخ دادم. باالجبار

 ... یلعنت  هیچ-

 

 چندش آورش گوشم را آزرد.  یهمان خنده   باز

مجتمع   ش یبرو تجر  ؟ ینیعشقت و بب ی خوا ی ... می... هنوز زوده... مونده به اوج انفجار برس یشد  ی سرهنگ عصبان هیچ-

 .... یتجار

 

 با بوق اشکال مواجه شدم...  دم یکه کش  یا عربده

 

 . دمیفرمان کوب  یکردم و دو سه ضربه محکم و پشت سر هم رو   یمردانه ا   رتیاز جنس غرور و غ یلب غرش  ریز

 ... ارمیم رت یگ  یعوض -
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 گرفتم. ده یآرامم، نشن ی طرز رانندگ ی ممتد برا یرا با بوق ها  یبغل دست  یها نیماش  گذر

 

 ه گفت راندم. ک  یت آدرس اراده و فکر به سم بدون

 بودم که بودم... خوب منم مرد بوم مثل تمام مردها...  سیپل

 کند.  ی نم انتیرفتم تا مطمئن شوم... تا بدانم دالرام به عشقم خ یرفتم.. م ی دانم چرا م  یکردم... اما نم  ینم باور

 را مردم و زنده شدم. ر یمس طول

 .  د یطول کش ی ا قهی و دق ه ی رفت و برگشتنش ثان نفسم

 انکار کرد احساسم باور کرد...  م وجود

 

داده شدند و مرا مرز تصادف و مرگ    شینما لمیف ک یچشمانم مثل  یو چند بار جلو  نیگذشته چند  ی دالرام روزها یصدا

 کشاندند.

 

 ..بخشمت. یکارت هرگز نم نیشکنم... با ا ی کنم... من دلت و م ی ... من خردت مرمیگ یمن انتقامم و ازت م   یعل ریام

 

 من عاشقتم به موال عاشقتم... ستمیا یکه کردم م ی خطب یمن مجبور بودم من پا  دالرام

 

 . د یدلم را قلبم را تمام غرورم را به آتش کش پوزخندش 

 ؟ یکرد   یباهام باز یغرورم و شکست ی ... نابودم کردیچه کشک ، ی...چه عشقیعاشقم

   ینفوذ #دوم #فصل #
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 ۳۲پارت#

 

 

 فرمان ضرب گرفتم.  یپشت چراغ قرمز با انگشت استرس وار رو  به چهار راه و  دنیرس  با

 

 ها و چراغ قرمز به گردش در آمد.   نهیوار در آ ن یروت نگاهم

 

 خورد.  یمغزم را م  انه یدلم مثل مور آشوب

  یا نقشه اتونست اون اتفاق فراموش نکنه و ب ی م ی عنی! ردیبخواهد انتقام بگ  یلجباز ی دالرام فقط برا کسال، یممکنه بعد  یعنی

 بشه!...  م یوارد زندگ

 هم مجبور شد باهام ازدواج کنه!... اونم به خاطر آبروش!...  د یشا ای... یلجباز ک یهم تنها به خاطر  آن

 

 گاز فشردم.   یسبز شدن چراغ پا رو  با

 

خواست با   ی . اون مکنه.. می . وگرنه اون رفته بود ترممجبورش کردم... خود احمقم به خاطر دل خودم، زبان نفهم شدم..  خودم

 خواست، من مجبورش کردم!  ی ازدواج کنه... واقعا من و نم لیکم

 

 را پارک کردم.  نیماش   ابانیطرف خ ن یا یمجتمع تجار   یرو  روبه 

 !د یباال آمدنش طول کش نفسم

 شوم و داخل مجتمع بروم!  اده یتوانستم پ ینم

 افتاده به دلم را پرورش داد.  یسرطان ی  شهیر نیمغزم ا می کرد و بخش عظ یا نهحرف ها ر  نیمغزم ا  ی  گوشه
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 وقفه فرود آمد.  ی محکم و ب م یران پا ی شد و رو ی مشت گره کرده ا ی ا قه ی چند دق ی برا دستم

و منفور رو ازم    یطانیفکر ش  نیکنه... پس ا  ینم ی کار نیدونم دالرام باهام همچ ی دونم دروغه.. م  یکنم... م  یخواهش م ایخدا

هم شک   د یخوام شک کنم، نبا ی باشم... اصال نم نیتونم دنبال همه کسم باافتم و بهش بدب ی امش بده.. من نمدور کن... به دلم آر

 کنم!... 

 

 . دمیصورت و چشمانِ آتش گرفته ام کش یگرفتم و با هر دو دست محکم رو   یقی عم دم

 

 زدم!  یدامن م  فیکث  ی ازب نیآمدم و به گسترش ا یم  نجایتا ا د یخوردم! اصال نبا یرا م   یباز ن یقول ا د ینبا

 

 را روشن کرد.  نیاستارت رفت و ماش  ی رو دستم

  خنده..  ی م شمیکنه و به ر  یماجراهاست االن داره نگاهم م   نیکه پشت ا ی کردم، اشتباه! کس اشتباه

 

و    دمیچیکردم، فرمان را پ ی م ی را نه شیحرف ها ی کردم و خودم هم بعض ی خودم موعظه م یکه خودم، برا  ییتمام حرف ها با

 شد. ده یمجتمع کش  یکه نگاهم به سمت خروج ندازم یرا راه ب نیخواستم ماش 

 و تار شد!  رهیت دگانم ید ی باره جلو کیبه  ایتمام دن ل،یدالرام لبخند به لب و کم دن ید از

 فرو رفتم!   قیعم یچال اهیو در س  ستاد یرفت! قلبم ا نفسم

 چرا برگشت!  برگشت.. یکرد؟ اون که رفته بود... ک  ی م کار یچ نجای! الیکم

 

 چشمانم دور کنم.  یتوهم را جلو  ن یزدم تا ا پلک

 کرد!   رانمیکه دست دالرام داد و لبخندش کش آمد، و لی دست کم د یخر ی  سه یک اما



 2 ینفود

151 
 

 افتاد.  میپا ی حس و کرخت از دور فرمان باز شدند و  دستم رو یدست چپم ب  انگشتان

 چپ بدنم از کار افتاد!  سمت

 کرد.  رانم یکنار هم و دنشانی، دپله ها یانتها تا

هم نهادم و گردن خشک شده ام را   ی رمق پلک رو ی حال و ب ی داخل چشمانم را مهار کنم، ب د یکه سوزش شد   نیا یبرا

 دادم.   هیتک  یصندل ی چرخاندم و به پشت

 

 تماشا کنم.  شتریب نیخواستم نابود شدنم را، شکستنم را از ا ی نم گهید

 

سال، آن هم با   کی! بعد  ردیبخواهد انتقام بگ  ی طور نیکردم ا  یم شروع کرده بود! اصال فکرش را نمباها ینیسنگ  ی باز دالرام

 بچه!...  کیوجود 

 

 نفس تنگم را تنگ تر کرد.  می نشسته در راه گلو بغض

 

 کرد.   یدرز م  رونیاز حبس چشمانم ب د یکه نبا  ینیآن قطره آب سنگ  دنیقورت دادم اما نتوانستم مهار کنم جوش  دم،یبلع

 غرور شکسته و نابود شده ام بود.  یکه نشان دهنده    یچشمم آن قطره ا یاز گوشه   ختیر 

 را تا مغز استخوانم کشاند. ق یعم یفرو رفت و درد  د؛یکه به اشتباه تپ یی قلبم، درست جا یو انتقام رو   انتیخ یبرنده   ی زیت

 

 قلبم چنگ شد. ی رو راهنمیپ یباال آمد و انگشتانم از رو دستم

 . اورمیدر ب   نهیخواستم با پنجه قدرت مند قلبم را از س  یم نگارا

 و محکم چشمانم را به هم فشردم.   دم یگز لب

 دو، سه، چهار ....   ک،ی
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 قلبم دور کردم.  ی آرام آرام درد را از رو ، یدم دنیزور خودم را کنترل کردم و با کش به

 بود...  ی م میاتفاق برا نیشرم آورتر ،یشلوغ  ن یدر ا  ابانیآن همه وسط خ نیکردنم داخل ماش  سکته

اتفاقات   یکه نقطه به نقطه   یروزنامه ها کند. کس تراژیآمد تا شکستم را ت ی دنبالم م م یروو بردن آب  یکه در صدد نابود  یدشمن

 گذشه ام را ازبر بود!  

 

 چرخاندم. شه یش را باز کردم و  گردن خشک شده ام را سمت  م یپلک ها ی ال ی خورد کم شهیکه به ش   یضربه ا  با

 

 :د یرس پ  یبلند  یجوان، با دست به جلو اشاره کرد و با صدا ی مرد

 ن؟یکن یحرکت م  د یببخش آقا

 

 گشت.  یپارک م  ی کنم دنبال جا فکر

 به عالمت بله تکان دادم. یسر

 گرفتم.  دهیهم رنگ صورتم، ناد د یشا ایاش را به حالت نشستنم   ی نگاه نگران و سوال اما

 

 . دمیشردم و به زور فرمان را با دو دست محکم چسبگاز ف  یرا رو  میپا

 

 کردم.  ی نثارم کردند، رانندگ راه یکه بد و ب  ییبوق ها دنیبا شن چی را به صورت مارپ ر یمس طول

 برام سخت بود! سخت تر از مرگ.  باورش 

   ینفوذ #دوم #فصل #
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 ۳۳پارت#

 

 اتفاق شدم  نیکردم... خودم باعث ا  خودم

 

 

  دم،یبود نه من... نفهم لیازدواج کنه... انتخاب دالرام کم لیصاحب خودم اجازه ندادم دالرام با کم یطر دل ب زور و اجبار به خا به

تونم جبران کنم... اما   ی کردم با عشقم نصبت بهش م ی که کردم...  فکر م ی ... من مانع شدم، نه به خاطر خطبدمیمن نفهم

باور نکردم،    لی کم  یرا برا  شیلبخند ها یباشد. نگاه ها ل یز هم دوست دارد با کمو با آن اتفاق با ه رددالرام انتخابش و ک  دمینفهم

 اشتباه کردم اشتباه محض.... 

خودش برود و   یدادم دنبال زندگ یاجازه م  د یکردم با ی م لیبه زور خودم را بهش تحم د یشدم نبا یمانع ازدواجش م د ینبا

 خودش انتخاب کند.

 

 ها را دور زدم و سمت اداره راندم.  ابانیخ هدف  یرا ب  یدانم چند ساعت ینم

 گذارد.  ی ما بزرگتر ها م  یکه نداسته پا به زندگ  یبچه ا ک یبچه،  کی ت یمعصوم

 ... نهیک  کیام انتق ک ی یخودخواه ک یبگذره... از جگر گوشش.. آن هم فقط به خاطر   نم یتونست از حس یم  دالرام

 

 شوم.  ی پرت م رونیب  میه روخوف ناک روب ریاز برهوت، از کو لیموبا یصدا با

 کشم.  ی را کنار م نیزنم و آرام  ماش  یم راهنما

 حرف بزنم.  لیکنم چه برسد که پشت فرمان هم با موبا ی م ی داغون حال خراب به زور رانندگ  ی  هی روح نیا با
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 ... ینادر  بله

 

 ..د یجناب سرهنگ خسته نباش  سالم

 

 فشارم تا به خودم مسلط باشم.  یگردنم را م پشت

 سالم ممنون..  -

 

 کند.  یکامل م  ستیحرفش قلبم ا از

 مزاحم شدم.   د یسرهنگ ببخش جناب

 شماره امروز رم گرفتم... از آپارتمان و منزل خود شما بود...  رد

 

 باال رفت.  میکه بخواهم ولوم صدا  نیا بدون

 ...  ینادر ی گ یم ی دار  یمه چمعلو  -

 

بود و   یطوالن نیکه داشت ی سرهنگ مطمئن مطمئنم... امروز مکالمه ادر لحنش گفت: جناب   یریی تغ چ یبدون ه لکسیر یلیخ

 ... میکامال ردش رو زد

 

 آن زدم.  یشانیپ ی کف دست محکم رو با

 ممکنه...  ر یامکان نداره اشتباه شده اصال غ نیا-
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 را ازم دور کند. یرفت تا احساس خفگ   میگلو ر یز دستم

 فهمم...  یاصال نم ینادر  -

 

 انه شد.آرام و دلسوز لحنش

  ی داره... داره باهاتون باز  ییتون آشنا  یکه کامال به خونتون و زندگ یکس  ه یبگم... کال  یدونم چ  یواقعاً متاسفم... نم   یعل ر یام -

 کنه...  یم

 

 ل پر دردم را به درد آورد. لبانم نشست و د  یرو  ی نیخنده زهر آگ تلخ

 کنه...    ینه... داره نابودم م ی باز -

 

 خودم هم قابل هضم نبود.  ی که برا ی از تعجبش را داشت تعجب نشان ی نادر سکوت

 

 شده...   ی... چریام -

 

باهام   یف ی کث ی مُردم و زنده شدم؛ باز  شیبرا دمیجنگ  شیچشمانت برا ی که جلو ی زن خودم عشق خودم کس م یبگو نتوانستم

 کنه...  ی شروع کرده و داره ذره ذره نابودم م

 

 ..ی نادر رم یگ  یبعدا تماس م  -

 

 جلو پرت کردم.  یصندل ی را رو یکه پاسخش را بشنوم تماس را قطع کردم و گوش   نیا دونب
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 دستانم گذاشتم.  یرو ام را  ی شانیو پ دم یچیهم نداشتم. دستانم را دور فرمان پ ی رانندگ ییتوانا

 

 تضرع سر داد.  دلم 

 دالرام و ندارم...  انتیحران و ندارم... من تحمل خب نیامتحان سختت و ندارم... من وجود ا نیا ییخدا... من توانا ی کن  یکار م یچ

   

 کردنم را دارد.  وانه یهم قصد د لیموبا انگار

 باافتد...   رگیپر از ن یا یدن ن یبه افرمان بردارم و چشمم   یسرم را از رو  ی  که یخواست ت ینم دلم 

اتفاقات دروغ   ی ، به خودم بقبوالنم که همه اکنم  یخواست محکم چشمانم را به هم بفشارم و مغزم را از تمام اتفاقات ته ی م دلم 

 ...استیاست، خواب است و رو

 

 دلم برسم...   یاجازه نداد به آرزو  لیکردن موبا ی خودکش اما

 را چنگ زدم.  ی نزار گوش  یرمق با حال یدستان جدا کردم و ب ی سرم را از رو باالجبار

 را متحول ساخت. میایمخاطبم دن  دنید

 

 نکرده بودم...   وش یدل آرامم س  میدر مخاطب ها ی خود یآرام دهنده بود، ب  میبراآرامم... نامش هو  دل

  رد یآرام بگ  یام کم ی قلب لعنت  نیبکشم تا ا غ یر دهم و جس  هی گر یها  یزن ها ک یخواهد مثل  ینامش دلم م  دن یاالن با د اما

 سبک شود و منفجر نشود. 

 

 مکث و به اجبار پاسخ تماسش را دادم. ام با دالرام با یبار در طول زندگ  نیاول یبرا امروز

 بله...  -
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 ...  ؟ییجان... کجا ر یالو ام -

 

 کننده از هر روز است انداختم.   ریکه واقعا دلگ  ی شیگرگ و م  یو هوا   رونیرا به ب نگاهم

 

 تو راهم...  -

 

 خونه؟  ی ایم -

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۳۴پارت#

 

 آره... -

 

 شد  متعجب

 

 ! یخوب  یعل ر یام -

 

 باهاش حرف نزده بودم.  یگریاز جانم و قربان صدقه اش رفتن طور د  ر یت تعجب کند.. تا حاال به غداش   حقم

 

 ... امیخوبم م -



 2 ینفود

158 
 

 

 شد.  ریآرام و دلگ  شیصدا

 ..ایمراقب خودت باش. زود ب  -

 

 .د یاش خون به جگرم کرد و دلم را به آتش کش یناراحت

 بزنم.  ی کنم و حرف یخداحافظ م یبغض نشسته در راه گلو ی نیاز سنگ  نتوانستم

 

 کنم  ی نم خرد مانگشتا نیرا ب لیخرت خرت اش احساس کردم گردن کم یرا با تمام توانم داخل مشتم فشردم که صدا یگوش 

 . د یآ ی م رتمیو غرور و غ  یچه بر سر زندگ  نمیمدت کوتاه تا بب  ک ی یگرفتم. تا بتوانم آرامشم را حفظ کنم العقل برا  ق یعم یدم

 لبانم جا خوش کرد.   یرو  ی ترک برداشته اش زهر خند  ی  شه یش  دنیورد انداختم و از دداشب  یرا رو  یگوش 

 نبود.  یزی که چ  نیقلب من خرد شده بود... ا ، یترک جزئ  نیا مقابل

 بهم دست داد.  یکردم حس تلخ خفگ  ی که احساس آرامش م شهیداخل خانه شدم که بر عکس هم  ریانداختم و سر به ز د یکل

 

 هر روزش به استقبالم آمد. حیمل ش یدکلته و آرا یآب  راهنین پخندان با آ دالرام

 ...یعشقم... خسته نباش  سالم

 

 مرد...   کیاز جنس  ی ادیکرد... فر  ادیو فر  هی تمام وجود گر گرفته ام تلب گرقلبم  دلم 

 چشمانم جان گرفت..  یجلو  لیکم  هی ثان ک یلحظه  کی  یکه دور گردنم حلقه شد برا دستانش

 و بغل کرده. ل یکم یعنی ایخدا

 کمرش گذاشتم و از خودم جداش کردم.  یلرزانم را رو  دستان



 2 ینفود

159 
 

 

 خستم...  یکم  امروز

 

 گفتن را نداشتم. یتوان  یعنی..  مینتوانستم بگو یگری د  زیسه کلمه چ نیاز ا شیب

 شدم.  یخفه م داشتم

 کنارش گذشتم و سمت اتاق مشترکمان رفتم.  از

 متحمل شدم و در را پشت سرم بستم.  نینگاه سنگ  ن یم. اما اشوکه شده اش را پشت سرم احساس کرد  نگاه

 

 و از هم بارچز کردم.  دمیپراهنم را کش یباال ی دست بردن و دکمه ها  امد یباال ن نفسم

 شتاب خودم را به بالکن رساندم. با

 . دمیرنگ را با شتاب کنار کش د یسف ری حر ی  پرده

 .شدن در بالکن با باز شدن در اتاق هم زمان شد  باز

 اعتنا قدم به بالکن گذاشتم. یب

 دانستم.  یم  شمیرا فقط از رو شدن دست خودش  پ  لشیدانستم نگرانم است... اما دل یم

 

 که خوشحالم کند سوهان روحم شد. نیا ی به جا شیها قدم

 سنگ مرمر ها  گذاشتم.  یرو وان یا ی ها وارهید ی نم را لبه هم بستم و دستا یرو  پلک

 ام کرد نگاه کنم  وانه یکه مجنون و د  یی... چطور به چشم هاشمیبزار... چطور بگم دارم خفه م بگم برو و تنهام چطور

 

 جان... ر یام -
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 . دمیسرشانه ام نشست لرز ی که رو دستش

 

 صورتش بوسه بکارم.  یجا یو محکم به جا  رمیردم و تنگ بغلم بگ جواب بدهم... نتوانستم مثل هر روز برگ نتوانستم

 

 وارد کرد مجبورم کرد برگردم و پلک از هم فاصله دهم.   می بازو یکه رو  یفشار با

 بابام خوبه...   شده..  یزیافتاده... چ یجان... اتفاق ر یام -

 

 زده شد که تا عمق وجودم را سوزاند. یشتر یدلم ن ی رو

 باباش بود! دلواپس خانوادش بود...  نگران

 

   دم یکش یق یکردم و آه عم یسرفه ا  تک

 نباش... خودم فقط خستم.  نشده نگران  ی زیچ -

 

 نکرد. قانع نشد. باور

 و نگاهش کنم شاهکار کردم.  ستمیباا  شیقدر هم که توانسته بودم رو در رو نیهم اما

 بود  یگرید  ز یدلم چ فغان

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۳۵پارت#
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 کجاست؟ نی: حسدمیکردم پرس  ی را باز م راهنمیپ یکنارش گذشتم. همان طور که دکمه ها از

 

 . ردینظرم نگ  ر یهمه مشکوکانه ز ن یفکرش را منحرف کنم تا ا استمخو

 

 . د یترد یخور آن هم پر از دل  د؛ یگو  یکلمه م کی تنها

 ...خوابه

 

 تخت انداختم.  یرا از تنم خارج کرده، رو  راهنمیپ

 زند.  یتکرار م  ی خورد و در آخر حرفش رو یچرخ م ینادر  یحرف ها یفقط و فقط رو   ذهنم

 کنه...  ی م  یداره داره باهاتون باز ییتون آشنا ی به خونتون و زندگکه کامال   ی کس -

 

 !.. یکنه!... ک ی باز میخواست با من و زندگ  یم  یک

 در خانه اعصاب متشنجم را داغون تر کرد.  یصدا

 

 با شتاب سمت در رفت. دالرام

 بلند؛ گفتم:  ی کم یبه مغزم هجوم آور شد که با تن صدا یدانم خون چطور  ینم

 رم...   یدختره باشه من از خونه م ن یا اگه

 

 ر اتاق متوقف شد و با شتاب طرفم برگشت. د  ی دالرام جلو  یحرف تندم،  قدم ها با

 شده بودم و خودم هم از خودم نگران بودم.  ی ا گه ی! حقم داشت! امروز واقعا آدم دبزنم  ی حرف ن یباور نداشت من همچ انگار
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 انش نباشم به دروغ متوسل شدم. نگاه متعجب و نگر ریز  شتریکه ب  نیا یبرا

 تو خونه خودم راحت باشم...  قه یتونم چند دق  ینم -

 

 رنگم اشاره کردم و سگگ کمر بند شلوارم را باز کردم.  د یسف ی رکاب ی راهنیپ ر یز به

 

 در فرصت کنکاش کردن راست و دروغ حرفم را بهش نداد و از در اتاق خارج شد.   یدوباره   یصدا

 انداختم. میموها  یو پر قدرت پنجه الدور خودم زدم   یرخچ

 

 خشکاند. م یموها ی خوش و بش صدرا انگشتانم را ال یصدا

 

 داداش سرهنگ ما کجاست؟...   نیزن داداش ، ا یچطور  -

 

 ام کرد.  وانهیآرام و غم محزون در لحن دالرام د یصدا

 تو اتاقشه...   -

 

 شد. شتر یب میموها  یتارها دن یکش ی انگشتانم برا قدرت

 

 شد. ی نابود م هیاز ثان یی داشت تو کسرا  میگزند 
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 ... جناب سرهنگ...؟یعل ر یام -

 

 باشد. نیام تسک ی گر گرفت  یتا صورتم امتداد دادم تا برا   میو دستانم را از داخل موها دم یکش یآه

 فکر سمت در رفتم.  یب

 

 ما دالرام جون؟... ی با زحمت ها -

 

 ! را سست کرد میهمسر صدرا قدم ها یصدا دنیشن

 را بپوشم.  راهنمیگرد کردم تا پ عقب

 

 را کم داشتم. نی فقط هم ی اوضاع روح نیا تو

  ی بار، همراه همسرش پا به خانه  ن یاول ی امروز، برا نیکه هم یکنم! آن هم مهمان  یحال مهمان نواز  نیخواستم با ا یم  چطور

 من گذاشته است.

 

 را بستم.  میو دکمه ها دم یرا پوش  راهنمیپ

 شلوارم انداختم و با دست صافش کردم.  یرا رو  راهنمی کردم و پ  پیوباره کرا د کمربندم

 

 آوردن.  ف ی... آقا صدرا و خانونش تشر؟ی عل ر یام -

 

 شود!  یمنجمد م م یباز کردن در از اتاق خارج شد؛ خون در رگ ها یباز، برا  راهنیاز فکر پوشش دالرام که با همان پ ی ا لحظه 
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 لبانم نشست.  یپر مهر از اعماق وجودم رو  یسرش، تبسم یمانتو و شال رو   دنیاز د و  دمیسمت دالرام چرخ شتابزده

 

 اما زود خودش را جمع و جور کرد!  د یترس  ی ا لحظه 

 و با وقارِ....   نیمن خانم بود مت دالرام

 مغزم نهاده بود.   یمن پا به در خانه   ی نابود یبود که برا ی میرج طانیش چه  نیا اما

 

 !... ریام -

 

 . دمیام کش خته یبهم ر ی درست کردن موها یبرا  ین دادم و دست تکا یسر

 

 ... یییهم مورد قبول ما یبابا همون طور  ای... بییعروس خانم کجا -

 

 از نکرد. بلند لبان دالرام را به خنده ب یصدرا با صدا یشوخ یحت

 رفت.  رونیبه من انداخت و ب یی گذار ینگاه مردد 

 تعجب هم دارد.  ی کند جا  رییرش صد و هشتاد درجه تغ روزه رفتا می که ن  یکردم کس ی م درکش 

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۳۶پارت#

 

 .د یچرخ یرنگ، وسط هال  دور خودش م یست توس  یخانگ  یصدرا سر پا با لباس ها  هنوز
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 .نیسالم خوش اومد  -

 

 و با لبخند جواب داد.  ستادیا صدرا

 ساعت... ک ی! بعد رنیگ  یم  لیمهمون و تحو یطور  نی... تو دهات شما ایشازده پسر... خوش باش  کیعل-

 

مبل برخاسته    یکه به احترامم از رو  دمیسمت همسرش چرخ  فشیاعتنا به اراج ینازک کردم و ب  شیبرا یلبخند پشت چشم با

 بود. 

 ...نی! خسته نباش نیسالم نفس خانم خوب -

 

 لبانش نشست. ی رو  ینی مت تبسم

 دوش شما و دالرام جون افتاد... واقعا ازتون ممنونم.   یزحماتمون رو  یکه همه   د یسالم ممنون... شما خسته نباش  -

 

 صدرا بلند شد. یصدا

 ...نی پاره کن که ی... کم تعارف تاوه

 

مخاطبم   دم؛ی کش ی نشستن م ی بود رفتم. همان طور که دست صدرا را برا ستادهیصدرا که ا ی به رو ی رو  یمبل سه نفره   سمت

 ست.  فه ی ... وضهیه حرفچ ن یرا نفس قرار دادم و گفتم: ا

 

 در آورد و تقال کرد.  ی باز ی کول صدرا

 ننه... دستم شکست... آخ آخ...  یوا  -
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 شکمش زدم. یآرنج آرام رو  با

 االغ جون بچه خوابه... گوشش گفتم:  ر یز آرام

 

 پس کله اش انداخت. شتر یرا ب شی و صدا  د یرا گز نش یریز لب

  ی به پسر تر گل و ور گل و چشم و گوش بسته ات م ی چ ایح ی ب یپسره   نیا نیب ب ایننه ب ی ... واید یبه من فوش م ایح ی ب -

 گه... 

 

 کرد، چشم دوختم.   یصدرا نگاه م  ی به ادا ها نیدالرام که با چشمان غمگ   به

 

 شد!  ینم داریب نیسر و صدا چرا حس  نیبا ا پس

 شد.  هد یکش  د یخند  یشوهرش م  یها ی نفس که به دلقک باز زیر  زیر  یبه خنده ها نگاهم

 

 کتفم زد!   یرو  ی! مشتد یدر حال گذر کردن  د کشان یبه  ک یصدرا نگاه دوران گرفته ام را از صورت  ی وقت

 .. یش  یجن زده م ی که دار ست یخونه ن نیخله حس -

 

 مرا گرفت! ی برق هزار ولت انگار

 شتاب صدرا را کنار زدم و برخاستم! با

 کجاست!..  -
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 نگاهم کرد.  ده یالرام ترس نفس قطع شد و د ی حرکت من خنده  از

 

 هم زمان با من بلند شد و آرام گفت: چه مرگته...  صدرا

 

 :دمیاعتنا به لحن متعجب صدرا رو به دالرام پرس  یب

 بچه کجاست! -

 

 گرفت گفت:   یم  شیمبل بلند شد و همان طور که راه آشپزخانه را در پ ی آرام از رو ی لیخ دالرام

 . دماوریسها خوابش برده بود، ن شیپ -

 

 و پشت سرش رفتم.  دمیکش  یپوف

 . منی. نخواستم که ببدمیصدرا و نفس را ند  رانیح نگاه

 

 دالرام با توام!  -

 

 وسط آشپزخانه سمتم برگشت!  ی اخم و تند  با

 ! یشد  ی جور ه ی  یاومد  ی... معلومه چته! از وقتریام هیچ-

 

: معلومه تو چه  دمیغر ده یبه هم چسب یدندان ها ی م از الک  یشدم و با ولوم صدا ی عصب شتر یهوا تکان داد؛ ب یرا که رو  دستانش

  شی... همش پ یخودت و نگه دار   ی کشه بچه   یحوصله ات نم  ی!... حت یکن یبرگشتم مدام سها سها م یمرگته... از وقت 

 سهاست... مگه مادرشه خالشه... عمشه.... 
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 ان گشاد فقط نگاهم کرد. با چشم ر یلبانش نشست متح ی هوا باال رفت و رو  ی معلق شده اش رو دستش

 

 در مرا به خودم آورد:  ی صدرا از  جلو یکه صدا دم یصورتم کش ی رو یدست

 ... یعل ر یام -

 

 زند.  یم  می گلو ر یو ز  میها قه ی شق ی کل بدنم رو  زیسوزد و ن  یکوره م انیکردم و صورتم م  یم احساس 

 

 اب گرفت.  ری را ز وان یو لاز کرد آب را ب ری رفت و با دستان لرزان ش  ییظرفشو نک یسمت س  دالرام

 

 . دمیزور بزاق دهانم را فرو خوردم و سمت صدرا چرخ به

 

 نپرسد.  یز یشده و نگاه شکاک صدرا پلک بستم تا چ کیبه هم نزد یابروها

 

 . نمیخوام محوطه و نگهبان و بب ی م نییپا  می سر بر ه ی ی ایسوال کردن گفت: م ی کرد و به جا درک 

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۳۷پارت#

 

 سمت در رفتم.  ن یینفس گذشتم و سر پا ی نگاه بهت زده  ی جلو از
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 آزاد دارد.  ی به هوا از یکردم مغزم ن ی هم احساس م خودم

 سمت پله ها پا تند کردم.  م یمستق

 تنگ شده و مغز گر گرفته ام تحمل اتاقک کوچک آسانسور را نداشت. نفس

 

 رفتنم نشد.  نییصدرا هم مانع مانع تند تند پا یصدا

 ... شکنهیمن خستم کمرم داره م  یبا آسانسور... مرد حساب ایالعقل ب یعل ر یما -

 

 جواب دادن را نداشتم.  ی ندادم چون حوصله  یجواب

 آمد.   یخواست م ی هر طور دلش م خودش 

 درون پر دردم گرفتم.   یتسل  یبرا یقی را باال گرفتم و چند بار دم عم سرم

 نداد.  امیداشت لرزش درونم را الت نم یذرب  ر یشک از اطراف ز یکه ب  ین، چند چشمبلند روش  هیپا ی محوطه و چراغ برق ها امام

 

 :د یشانه ام نشست و نگران پرس  یصدرا رو  دست

 شده...  یچ ر یام -

 

 آزادتر پناه ببرم. ی و هوا رون یو ب  ابانیم تا به خرا بلند برداشت میشانه ام افتاد، گام ها یکردم که دستش از رو حرکت

 

اش دور خودم   جه ی کرده بودم که فقط نت  ریگ  ی ا راهیخودم در ب ی وقت می صدرا بگو یتم در مقابل سوال و نگرانتوانس ی م چه

 بود.  دنیچرخ
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 . ستمیرا چنگ زد و وادارم کرد باا میبازو صدرا

 ... افهیو ق  ختی ر نیکجا با ا -

 

 خودم اشاره کرد.   ی خودش و وضع آشفته  یخانگ  یلباس ها به

 

 نبود.  من مهم   یبرا اما

 . امیزنم م  یقدم م ی باال من کم یبر  یتون  ی م -

 

 را در هم کرد.  ش یام اخم ها ییاعتنا یب

 قدم زدن ادامه دهم که راهم را سد کرد.   یراهم را برا برگشتم

 اش باز و بسته شد.  ینیب  یپره ها  ت یبار از عصبان نیا

 . امید المصب بگو چه مرگته تا بدونم چرا دنبالت م -

 

 اش را بهم ثابت کرده بود.    یمحبت و دوست ش یاز ب شی وار نکشد. صدرا بزد تا ه زور

خندان مشغول قدم   یرو با لبان ادهیافتاد که دست در دست هم آن صرف پ یسرشانه صدرا گذر کرد و به زوج جوان یاز رو  نگاهم

 زدن بودند. 

 

 .د ینگاهم را گرفت و به پشت سرش چرخ ریمس صدرا

 اره به سمت من برگشت.دوب  یزود با پوزخند  یلیخ
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عاشقونه رو   یزندگ  ک یبستن... حسرت  شی ر خیو به زور زنت و ب ی کنه دل شکسته ا  یفکر م  نهینگاهت و بب  نیا یهههه... کس -

 ... یخور  یم

 

 داد.   یکه طعم زهر م  یپوزخند تلخ خند جا خوش کرد، تلخ ی لبان من، به جا ی رو

 شکست نخوردم؟ ق  ی از کجا مطمئن -

 ع 

 

 باز ماند و چشمانش گشاد شد.  مه ین لبانش

 و نگهبان نباشم.  هیهمسا یسوال ی نگاه ها ر یافتادم تا ز راه

 اما بدون اعتراض کنارم قدم برداشت. ر،ی بار متح نیا

 

پشت   ه یچ فی اراج نی! ایرفت  یتا لب مرز مرگ م  یرفته به خاطر زنداداش داشت ادتی...  یترسون یمن و م ی واقعا دار  یعل ر یام -

 !... یباف ی هم مپشت 

 

 دم...  ی گفتم: االن هم جونم و بهش م میشلوارم فرو بردم و با غم محزون در صدا ب یرا داخل ج دستم

 

 رفت ول کن نبود.  ی کرد اما تا تهش نم جشیگ  ضمی ضد و نق ی ها حرف

 شده! ی به سرت اومده! چ یروزه چ کیفهمم...  یاصال نم  -

 

 کنه.  یم  یباز  میداره با زندگ  ی کی -
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 : د یپرس  رانی متوقف شد و ح شیپاها ی ا ظه لح

 !  یچ ی عنی -

 

 رفتم.  یداشتم و جلو م   یمتحرک فقط قدم برم ی مرده  ک ی مثل

 دونم.  ی خودم نم -

 

 را بهم رساند  خودش 

 ... نمی... خوب درست و درمون حرف بزن ببیعل ری ام یمرد   جمی گ -

 

 برگشته...   ل یکم -

 

 و بعد نفس زنان خودش و بهم رساند.  ادستیا ی زن ها با هر کلمه حرفم لحظه ا مثل

 !... یچ ی عنی -

 

را سر صدرا   میرا به هم فشردم تا دق و دل  می کرد. دندان ها ی ام م وانه یسر ته صدرا هم داشت کم کم د یب ی و سوال ها ی باز جیگ

 نکنم.  یخال

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۳۸پارت#
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 شدم.  یعصب

 .زه یر  یبهم م مو یبرگشته و داره زندگ لیکم  گمی... میبه خنگ  یخودت و زد  ای یخنگ  -

 

 گشاد شد. چشمانش

 کنه.    ینم ی کار نی همچ لیممکنه... کم  ریغ -

 

 فرو بردم.  م یموها یو محکم  پنجه ال دمیکش  یپوف

 ... دمشیخودم امروز کنار دالرام د یخودم با چشم ها -

 

 گفت!.  ی م ی زندادش چرا اومده بود! چ شیسرش را تکان داد و با انگشت چانه اش را خاراند و گفت: پ ی جیگ با

 

 .دمی اش کوب نهیمحکم، اما تخت س   ادینه ز ت،یفرط عصبان از

 قصد و قرض نبود.   یبود و از رو  ی اراد ر یغ کارم

 ...دنشی که به من بگه رفته د  نیشدم. خبر نداشتم... بدون ا ینم وانهیدونستم که د  یم اگه  -

 

 باز ماند. مهیبار دستش رو هوا خشک شد و دهانش ن نیا

 . ند ینب شتری کردم تا شکستنم را ب حرکت

 

 دنبالم راه افتاد.   به

 دوست داره...  یلیخ  یل یگنجه... زندادش خ  ی... سوءتفاهم شده... اصال تو مغز من نمیعل ریممکنه ام  ریغ -
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 قابل باور.   ریخودمم هم درد شده بود معضل و غ ی کلمه برا نیا

 خورد.  ی نم ی درد  چیوش موج بزند به هت د یکه شک و ترد ی دوست داشتن -

 

 .ستمیرا گرفت مجبورم کرد باا میبازو

 به تو... مثال...  نی... آفریفورا شک کرد  یازش بپرس  یکه بر  ن ی... عوض اید ی... چه تردیچه شک -

 

 ندادم حرفش را تمام کند. اجازه

  ی نگ زدن هارو شده.. اخالقش... رفتارش... ز نیرو به ا ن یتو برگشتم، دالرام از ا  یکه از عروس  ی تو... از روز یگ  ی م ی دار  یچ -

داد برم دنبال دالرام،   ی کنه...  امروز هم اگه همون شماره ناشناس بهم خبر نم  یو قطع م ره یگ  یهر روز تماس م یکیمشکوک،  

رام عاشق من و  بودم دال دواریکردم و ام  یم  یبرف؛ زندگ  ر یکپک سرم ز ک یاالغ،  کی شدم... مثل  ی نم لیاصال متوجه کم

 ... شهیزندگ

 

 و صورتش قرمز شد. غم گرفت  نگاهش

  یبه ما م ینگاه م یدو نفر از عابران که ن یک ی د یلرزش کل وجودم را از مرض د  نیو ا رم یگذاشت تا بلکه آرام بگ   میبازو  یرو  دست

 گذشتند مهار کنم.   یانداختند و از کنارمان م

 . .میصحبت کن یییجا ه ی  میباشه آروم باش بر-

 

 کردم.  ی خودم را کنترل م د ی توانستم آرام باشم اما با ینم

 

 .می حرف بزن نیتو ماش  ارم؛ یو ب  نیبرم ماش  ابونیبرو سر خ -
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 کشد.   یم  ریشود و قلبم ت ی منقبض م فکم

 آنکه جواب دهم سر کوچه قدم برداشتم.  بدون

 

 کند.   یوددار اما دل در حال انفجارم نتوانست خ  میخواست به صدرا بگو ی دلم نم اصال

 

 آورد.   عی سر یلیرا خ نیصدرا پرواز کرد و ماش  ایدانم من در حال خودم نبودم  ینم

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۳۹پارت#

 

 

 نشستم.  ی صندل یدرجلو را باز کردم و رو   یمعطل  یب

 به سکوت و فکر داشتم.   ازین

 کنم.   داینکرد تا خودم را پ چم یسوال پ یا قه ی درکم کرد و چند دق صدرا

 خوب!...  -

 

 قدر بود.   ن یاش هم یصبور انگار

هزار   یخواست چشمم بچرخد و به آدم ها یدهان باز کردم. چون دلم نم  رم، یبگ  م یآسمان روبه رو ی کیکه چشم از تار  نیا بدون

 آسمان کرده بودم.  یکی را زوم تارنگاهم  ن یهم یباافتد، برا یخاک ی کره   نیرنگ ا
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شماره   کی تلفن خونه رو کنترل کنن... اما هر بار  ل یقابل باور داشتم. دادم بچه ها موبا ر یغ ناشناس و ی ها امیدو سه روزه پ -

 اومد...  ش یپ د یحرف جد  ه یو  د یجد 

 

 دهد.  یشده اش خبر از حال گرفته شده اش را م  نیسنگ  یاما نفس ها د؛ یگو ی نم یزیچ صدرا

که    یسال کی  نیاجبار تابع مادرش بود؛ چه ا ین زمان که از رو اش، چه آ ی صدرا را تمام و کمال باور کرده بودم معرفت و پاک 

 ثابت شده بود.  م یهمه گونه خودش را اثبات کرد! برا

 

 . نمیبب م یچرخاندم تا عکس العملش را بعد حرف ها گردن 

  دمیفهم ینم دمش؛ ید ی ناشناس دنبال دالرام نرفته بودم نم هی از طرف  ی رم! امروز اگه ناگهان ی امروز دالرام بهم نگفت کجا م -

 باهام شروع کرده...  ی چه باز

 

 بود.  دایرخش هم حال دگرگون شده اش هو می از ن ی گرفت و با زبان لب تر کرد، حت  یقی دم عم صدرا

 . ستین یدختر  نیممکنه... دالرام چن ری.. غ.ریتونم باور کنم ام  ینم -

 

 خندم.  ی م تلخ

انتقام کوچک اونم از سر غرورش که   کیکنم داره   ی کرده باشه . فقط فکر م ی کنم کار  یکردم االن هم باور نم  یمنم باور نم -

 زده...  ی کار ن یدست به چن ره؛ یقسم خورده بود ازم بگ 

 

 دوخت. ابانیزود چشم به خ ی لیسر چرخاند اما خ متعجب

 .  بوده.. زیانتقام ناچ هی سال و با وجود پسرتون دنبال  کی ن یا یبگ  یخوا یواقعا که... عقل کل، م  -
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 . دمیداشبورد کوب  یبا کف دست رو  یعصب

 ... هیبه چ  یبه روزم اومده... چ یفهمم چ ی دونم... اصال نم ی شم... نم ی دارم خل م -

 

 و خاموش کرد.  د یکش ابانینار خرا ک نیزد و ماش  راهنما

 .د یمن گذاشت و کامال سمت من چرخ ی صندل یرا رو  گرش یفرمان دست د یدستش رو  کی

 داشته...  ی حرف لی کم د یروبه رو شده... اصال شا  لیبا کم ییهوی د ی... شایباور کن د ینبا ی تا مطمئن نشد  -

 

 . دمیکش ی قیآتش درونم فقط نفس عم ی و برا دمیهم ساب یرا رو  میها دندان

 

کرده   نیگ ها را هزاران بار با خودم سبک سن د یشا نیدانستم با خودم چند چندم که بتوانم جواب صدرا را بدهم. ا ی هم نم خودم

 نشده بود. دمیعا ی زیبودم و چ

 نکرد.  میبرا یکمک چ یگوشم بود و ه ری صدرا فقط در حد روضه خواندن در ز ی ها حرف

 

 . میقبل، خانه باز گشت  یتر از چند ساعت د یام نا

 در همسرش را صدا زد و رفت.  ی از جلو امد یداخل ن صدرا

 رفت و در را پشت سرش بست.  نیو اتاق حس  د یرا بغل کش نیکه نگاهم کند دلخور و ناراحت حس  نیبدون ا دالرام

 

 بالکن رفتم.  یرو  میشدم و مستق  ی اتاق راه داخل

 آسمان زل زدم.  یاهیبه س  ی منف  یاز فکرها خسته
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شد، قلبم را فرا گرفته   یم  دهیچشمک زن به زور د ی ستاره  ییآسمان بزرگ که چند تا نیا هیدرست شب ، یمطلق یکیتار انگار

 بود!  

  یکیشد! همش تار یها؛ نم ییروشنا نیشدن ا  شتر یب ی زدم تا خودم را، دل عاشقم را قانع کنم برا  ی کردم و زور م ی م ی کار هر

 ... یاهیو س بود  

 و کلمه انتقام از ذهنم دور نشد.   افتیدالرام در مغزم جوالن  ی دانستم؛ اما فقط فقط حرف ها ی را نم علتش

 انداختم. ینگاه وارید  یکردم خشک و قرمز شده اند ماساژ دادم و به ساعت رو یدو انگشت چشمانم را که احساس م با

 مانده!  ک یبه  قه ی دق  ده

 

 را در هم کرد. میدالرام اخم ها  ی خال ی جا دنیشد. د دهیتخت کش ینگاهم رو   ناخودآگاه

 بخوابد!   ی ا گهیمن، آن هم داخل اتاق د یبه امروز نشده بود دالرام ب  تا

 شکستن.. کی  ،یدور   کیقهر،  کی شروع  ی بهانه برا کی پس

 

 شد.   ریو لمس شدن در کل وجودم سراز یکرخت احساس 

 .. یشینما ی زندگ ک ی... ی... حس رودست خوردن و پوچیوجود  یحقارت... حس ب  حس

 

 تخت انداختم.  یخودم را رو  ی گزالینامتعادل و ز ی را باز کردم و با قدم ها راهنم یپ ی دکمه ها  یکی یکی

 کرد.   یقلبم درد م  د،یلرز  یرون ماز د وجودم 

توانستم تودار باشم و منتظر    یتوانستم تحمل کنم. نم ی درد را نم  نیکم بود. من ا ی لیخ یلیفضاحت خ نیا ی من برا تحمل

 اتفاق باشم. ن یبودن و نبودن ا تیواقع

 

 شد گذاشتم. یم نییباال پا تیدرد و عصبان یام که پر شتاب از رو  نهیس  یرا رو  دستم
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 باه رفتم. کار را اشت  یکجا  نم یوجودم بنگرم و بب قیچراغ چشمم را زد و مجبورم کرد پلک ببندم و به درد عم نور

 

 .د یدر خنجر زدن کوش  یو ناعادالنه سع دم یماندم که عاشقانه پرست یدر پلک راستم را پراند، اما باز نکردم و منتظر زن  یصدا

 دم. شدن تخت وجودش را کنارم حس کر نییباال پا با

 نشان ندادم.   یهم عکس العمل  باز

 ... شیاز واکنشم! از رفتارم!... از دالرام از حرف ها دمیترس  یم

 نتوانسته بود تپش قلبم را بپوشاند جا خوش کرد.  ی راهنیپ ریباز ز  ی  قهیکه   ییام درست جا نهیس  یکوتاه دستش رو   یتعلل با

 ی نفوذ #دوم #فصل #

 

 

 ۴۰پارت#

 

 کرد. ق یبندان را به  وجودم تزر خیزده اش   خ یسرد و  دست

 چشم باز نکردم. اما  دمیلرز

 گوشم، قلبم، وجودم را آزرد.  نشی اندوگ ی آه مانندش قبل از صدا ینفس ها  یصدا

 کردم! من...  ی... من کاری... از من ناراحتیعل ر یام -

 

 اجازه نداد ادامه دهد. بغض

 کردم.   ی و احساس خفگ   دمیلرز

 ام کرد.   وانهیو دام نشست   نه یس  ی رو سرش 
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 ام فشردم.  نهی حلقه زدم و محکم به س  شیدست دور شانه ها  یمعطل  یب

 و آرامم کند. زد یشد، اما نتوانست از چشمانم فرو بر  نییاز شدت بغض باال پا می گلو بکیس 

 . دمیبه جنون رس  دند یبار یقرمز و پف کرده اش که همچنان م  یها  یآب  دنیباز کردم از د چشم

 بود!  خته یهر اول را شروع کرده است؛ فقط اشک رکردم ق  یاعت را که من فکر مچند س  نیا پس

 . دمیخط و نشان کش ش یاتفاق را لعنت فرستادم و در دل برا نیا مسبب

 

 داد بد باشد. یاجازه نم  تشیمظلوم نیخواست ا ی توانست بد باشد؛ اگر خودش هم م  یمن نم دالرام

 ام فشرد.  نهیس   یکرد و رو   ینگاهم مخف س ٔ  را یزد و صورتش را از ت هق

 و جان گرفتم.  دمیو بوس   دمیباشند، بوس  ده یرس  یکه به آب  یو با خودم چرخاندم. مثل تشنه ا  دم یپهلو چرخ به

 

 را دور گردنم حلقه زد و سرش را باال گرفت. دستانش

 را ... چت شده بود... چ ییهو ی یبگ  یخوا  ی: نمد یپرس  ه یگر  یو با ته مانده    د یاش را باال کش ینیب

 

خواست در آغوشم بفشارم و   ی کند. دلم م ی آور  اد یخواستم دوباره اتفاق را  ی . نمدمیرا بوس  شیشانی بردم و آرام پ ک یزدرا ن سرم

 شبم را با وجودش به صبح برسانم.

 

 شروع کنم.  ی و بحث م یبگو یز ی خواهد چ یدلم نم د یفهم

 در آغوشم مچاله  کرد و پلک بست. حرف خودش را   ینگفت. ب  ی زی و چ د یسرش را عقب کش یمکث با

دالرام آماده    ش یکه چرا پ ن یاش، به ا یو آمدن ناگهان  لینامعلوم به کم ی به نقطه ا ره یهم نگذاشتم و فقط خ ی صبح پلک رو تا

 !دمیشیبود اند  یبود و قصدش چ
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 در را باز  کردم.  ی به در زدم و ال ی تقه ا چند 

 

 اجازه هست...  -

 

 آمد.  رون ی ب زش یز پشت مبرخاست و ا عی سر ینادر

 . نیسالم جناب سرهنگ خوش اومد  -

 

 شانه اش کذاشتن و پاسخ دادم.  ی اش را با جلو رفتن و دست رو ی افسر احترام

 ... یکه لوس شد  بازم

 

 دست دادن جلو آورد.  ی اش انداخت و برا قه ی را از کنار شق دستش

 ...مییشما ک یما کوچ -

 

 ش را فشردم. و پر محبت دست  محکم

 ...هی چه حرف نیا ییما زیعز شما

 

 به جلو خم شد. یاش گذاشت و کم نهیس  یچپش را رو  دست

 ..نیخجالتم ند  -

 

 شدم.  ی را رها کردم و جد  دستش
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 خبر!  چه

 

 و حالت متفکرانه به خود گرفت.  د یشده اش کش د یبلند شده  و سف  ی ها شیر ی رو یدست

و به موقع مهره هاش و حرکت بده و   نیتونه در وقت مع یموقع م  ماجراهاست که خوب و به نیپشت ا یکیعرض کنم!....  یچ -

 نقص ادامه بده.  ی رو ب یباز

 

 بده.  حیو خوب توض  نهیرفتم و با دست اشاره زدم بش یکار محمود نادر   زیم  یمبل روبه رو  سمت

 

 اش تازه دم و آماده بود.  ییچا شهیهم

 شد.  یقائل م م یبرا یاحترام خاص شه یبزرگتر است. اما هماز من  یکه هشت، نه سال نیا با

 سمت من برگشت. د،یهم طول نکش قه ی دق  کیو آوردنش   ختنی که ر ی اتاقش رفت و با دو فنجان چا یگوشه   زیم سمت

 وسط مبل ها گذاشت. ز یم یها را رو  ییکوچک چا ینیس 

 

شده از دو سه شهر مختلف تماس  که هم مزاحم شما  ی تونه هم زمان تو چند شهر باشه... کس یوقت نم  چینفر ه ه یسرهنگ،  -

کنه... تنها   ی م تیمهره ها رو هدا نیرسونه و ا یم  غامیاز دور داره پ ی... پس کسهی کیمزاحمتش هم  ت یگرفته که موضع و ن

 ...ن... صدرا خان هم هستنیستیهم شما ن تشین

 

و با   دمیچ یانگشتانم را در هم پ دمیرا جلو کشام را از مبل گرفتم و باال تنه ام   ه یدر هم شد. تک م یهاگشاد شد و ابرو چشمانم

 ! یچ ی عنی: دمیتعجب به چشمان مصمم محمود زل زدم و پرس 

 

 اش را برداشت.  ییشد و فنجان چا خم
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که داشته؛   یدونه، اما موقع اسباب کش یگذاشته. صدرا خودش نم ابیهم رد لشیکنه. داخل موبا یم  ب یداره صدرا رو تعق ی کی -

 دنبالش بوده...   یکی انجیتا ا ز یاز تبر

 

 . دمیصورتم کش ی رو یدست

 ممکنه... صدرا چرا؟    ریغ -

 

بم   ر یصدرا به ز قیخواد از طر یم  ایداره   نهیاز هر دو تاتون ک ایهست  ی دونم... هر ک ی اش را مزه مزه کرد و گفت: نم ییچا

 شما برسه...   یزندگ

 

 ود. ش  ی چشمانم پررنگتر م ی و دالرام جلو  لیوجود کم ی ا لحظه 

 

 برگشته تهران... لیکم ی دون ی م -

 

 شوکه شد.  ی بار نادر نیا

 ومده؟ ی ! چرا برگشته! پس چرا اداره نی: کد یلبانش فاصله داد و متعجب پرس   ی اش را از جلو یی چا فنجان

 

بگم   ا یکرده...  یک یبگم با دالرام دست به  ای... دهیزن من و د انه یتوانستم بگم... بگم برگشته و مخف یم  ینداشتم بدم. چ  یجواب

 را از زن خودم هم ندارم.  شیچرا دنیو جرأت پرس  جم یخودم هم گ

 

 مبل برخاست. یگذاشت و از رو   ینیاش را داخل س  ییندادم فنجان چا ی پاسخ د ید ی وقت

 چرا برگشته..  ل یفهمم کم  ی... االن مارمیرو در م  هی قض ی ن نباش... من سه سوته ته و تونگرا اصال
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   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 

 ۴۱پارت#

 

 

 گذاشتم و بلند شدم.  م یزانوها یرو  دست

 است.  یماجرا چه کس  نیپشت ا دمیفهم ی خودم م د یببرد. اول با یخواست پدر دالرام از ماجرا بوئ  ینم دلم 

 

 داشتم!  یخواهش ه یمحمود،  -

 

 .  د یتلفن متوقف شد و سمت من چرخ  یرو  دستش

 شما امر بفرما...  -

 

خوام خودم    یماجراها بفهمه... م  نیاز ا ی ز یخواد پدر زنم چ یگفتم: دلم نم نیینگشتم فشردم و سر پادو ا  نیگوشم را ب  ی  الله

 حلش کنم. 

 

 . میکن  یم داش ی. دو سه روزه پمیبش شونی که مصدع اوقات ا  ستین یزی. چنیگفت: نگران نباش  نانی هم فشرد و با اطم یرو  پلک

 

 اتاقش را ترک کردم.  یخداحافظ کیلبانم نشاندم و با  ی رو یقدردان  ی از رو یتبسم
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 را سست کردم.  میقدم ها ی خانم سروان قوام دنید با

 شد. کیبهم نزد  گریقدم د کی گذاشت و   یآرام یافسر  یوسط راه رو احترام ی قوام خانم

 شده؟ ده یمشکوک د ینقطه   هی!  د یکن  یبرس  ه ی شه یمزاحم شدم ... پرونده کلبه رو م د یسالم جناب سرهنگ... ببخش -

 

 تکان دادم پرونده را از دستش گرفتم.   یسر

 ورق زدن خشکاند.  یپرونده را باز کردم که حرفش دستانم را برا  یال

 بانده.  نیا ی از دار و دسته  یکیکرده  ی م بیکه شما رو تعق  ی قربان کس -

 

 پرونده را بستم.  یشد و ال  شتریب  میابروها گره 

 ! نشیمگه گرفت -

 

  ب یکه شما رو تعق ی . فقط روزمی نکرد ریقربان دستگ  ر یکرد و گفت: خ  ک یبهم نزد شتریرنگش را ب اه یس چادر  یلبه ها  نهیتمان با

 هستند. ی ریکب  ی از آدم ها ی کی مید یو فهم م یکرد بشونیشدن؛ تعق ده ید  عصریکردن، دوباره در چهار راه ول یم

 

 تکان دادم.   دنیبه عالمت فهم یسر

 کنم.   یم  شیبرس  -

 

 . نیندار یامر  -
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 کردم.   یتکان دادم و تشکر  یسر

 شد. ی همه فکر منفجر م نیداشت از ا سرم

 قابل تحمل بود.  ریمن واقعا غ  یو بزرگ با زندگ دهیچی پ یپرونده   نیخوردن ا گره 

 

 خارج کردم.  بمیرا از ج ی بغلم زدم و گوش  ریپرونده را ز لیزنگ موبا یصدا با

 ناشناس. ی شماره

 .د یقابل باور به اوج انفجار رس  ریاتفاق غ ک یو  ند یوشاحرف ناخ ک ی دنیشن ی قلبم برا ضربان

 بودم.  دنیمجبور به شن اما

هم   ی شبه خودته... نه فکر کنم کم ی لیخ یدار  یرا زدم. فرصت لب باز کردن را نداد و گفت: جناب سرهنگ عجب پسر ناز  اتصال

 هم خوش خنده ست...  ی لیبه مامانش رفته... خ

 

 را شکافت.  خنده و بوق اشکال قلبم یصدا

 

 ! نیو نفسم رفت! حس د یلرز دستانم

 . رمیسر خوردند و بالخره موفق شدن تلفن خانه را بگ  یگری د  یشماره   یر رو چند با ردی تا شماره خانه را بگ  انگشتانم

 مردم که دالرام جواب داد.  یم  یبوق داشتم از استرس نگران نیسوم

 جانم عشقم... -

 

 !... یجواب داد  ریکجاست! چرا د  نی: حسدمیلرزان پرس  ی باال پاسخ دهم با صدا یمش را با بکه جان نیو دلواپس بدون ا آشفته 
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 نگران شد. لحنش

 سهاست... چطور... شیپ

 

 گذاشت و از کنارم گذشت داخل اتاقش برود.  یکه احترام  یتا مراد  دم یگز لب

 باال رفت.  م یاتاقش که بسته شد ناخودآگاه صدا در

 ! یکرد ی م کار یچرا... پس تو چ -

 

 شده!  یجان باز چ  ر یام -

 

 بود را مهار کنم. انیتا هوارم را که از ته دلم در حال غل دمیهم ساب یرا رو  میها دندان

 

 .یکرد   یم  کاریتو چ دمیپرس  -

 

 گفت:  عیسر

 دادم به سها... نیگرفتم حس ی داشتم دوش م -

 

 انه شدم با تحکم گفتم: اداره رو یکنار گوشم سمت در خروج  ل یشد و موبا شتر یام ب ینگران

 االن... نی... همارش یحاال برو ب نی... همدالرام

   ینفوذ #دوم #فصل #
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 ۴۲پارت#

 

 

 در...  یو هم زمان صدا دمیرا شن یشدن گوش  دهی کوب یرا قطع نکرد. صدا یچشم گفت، اما گوش  مهیسراس 

 

 شد.  یآسوده شد اما آرام نشدم. قلبم داشت منفجر م المیخ نیرفتنش دنبال حس از

نگهبان را شوکه شده، پشت سرم جا   ی ترک کردم که چشم تمام همکارانم حتاداره را  یرفتم. طور  نییبه دو پا یکیها را  پله

 گذاشتم.

 

 به خانه متوقف کرد.  دنیو رس  دن یدو  یرا برا میداخل دستم پاها ل یموبا ی  بره یو

 

 که به شماره نگاه کنم جواب دادم.  ن یبدون ا یمعطل  یب

 . بله.. -

 

 نشده فقط خواستن بترسوننت...  ی زیهول نکن، چ یعل ر یام -

 

 گوش سپردم.   یحرف نادر  یلبانم فشردم و به ادامه   ی در برگشتم دست آزادم را رو سمت

 بود.  راز یحاال برگرد اداره... شماره از ش  نیهم یعل ر یبِدن... ام تیخوان باز ی م -

 

 و گفتم: فرو کردم   میموها یانگشتانم را ال  یو عصب   گنگ
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 باال محمود.  ام یم -

 

 انداختم دوباره وارد اداره شدم.  بم یرا داخل ج لیموبا

  می توانستم تصم  یشده بود؛ نم دهیوسط کشو دالرام   نیحس ی که پا ن یقابل باور بود از ا  ریشدم. رفتارم غ د یخودم واقعا ناام از

 و رفتارم حساب شده باشد. رم یبگ  یدرست

 ه ضعفم به دستشان آمد. بزرگ و نقط  ییام، آتو ینگران اشتباه به خاطر  نیاول با

 تاسف آور بود.  می واقعا برا نیا

 

 رفت، خودم را اتاق محمود رساندم.  ی آمد و م  ی م ان یدر م ک یکه   ینفس با

 

  شد تا به احترامم بلند شود که  ز یخ م یگذاشت و ن  زش یم  یگوشش برداشت و دستانش را لبه  ی رنگ را از رو اه یبزرگ س  هدفون

 دستم را باال گرفتم. 

 محمود...   نیبش -

 

 را آرام بستم و کنارش رفتم. در

 و انکار نبود.  حی به توج ازیدانستم رنگ قرمز و کبود شده ام احوال درونم را نشان داده است! پس ن یم

 

  ی طور نیتلفن ا ک یبا  د یشه... اما نبا ینم شینطق حالشناسه و عقل و م ی نم یز یچ چیدونم خانواده و فرزند ه  یم  یعل ر یام -

 و داره.  ت یماجراست، فقط قصد دلهره انداختن به زندگ نیکه پشت ا  ی ... کسیزیبهم بر

 

 دستانم گرفتم.   نیانداختم و سرم را ب ی صندل یرا کنارش رو   خودم
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 بود.  راز یاز ش  ی گفتم: محمود مطمئن ی خفه ا یصدا با

 

 . د یاش چرخ داد و کامال به سمتم چرخ ی صندل به

 رسونه اونم آمار خونتونو...  یآمار م  نجا یاز ا ی کیال... کام  -

 

 اون دختره سها افتادم و با شتاب سرم را بلند کردم!  ادی ی ا لحظه 

 مون شده...   ه یهمسا ایتازگ ی کی -

 

 محمود زل زدم و گفتم:  ی مکث کردم و به چشمان سوال یکم

 زنم...  ی م دونم...  حدس  ینم

 

 سمت لب تاپش برگشت. عیسر

 ...  لیم، فاماس  -

 

 و شش ساله دانشجو...  ست ی... حدودا بیمیکر  یعل -

 

 نگاه کردم.  د یرا که از طرف دالرام رس  ی امیشد و منم پ  وترش یمشغول کامپ محمود 

 االن بغلمه...  نیشده بود... حس ی جان چ ر یام -
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 حموم گفتم تنها نباشه.  یریدونستم م  ی نگرانش شدم. م ی کم  یچ ینوشتم:  ه ع یسر -

 

 . ندازمی بدهم و دلشوره به جانش ب ی گرید  حیتوض ن یتوانستم جز ا  یها... اما نم ی به قول بعض ی مصلحت غدرو 

 

 برسد. یا  جهیخواهد کرد تا به نت نیدانم االن تا موقع برگشتنم، طرز حرف زدنم را با خودش سبک سنگ   یننوشت. م یجواب

 

 . د یکش رونیمحمود مرا از فکر ب یصدا

 

سوء سابقه... همسرش سها  چ یخواهر داره. هر دو دانشجو... بدون ه هی. پدر و مادرش مردن و  یمیکر د یسع فرزند  ، یمیکر  یعل -

 ... یسوء سابقه ا چی درخشان، فرزند صمد درخشان که در زلزله بم جانشون رو از دست دادن. اونم بدون ه

 

 شدم.  یخودم دست به کار م  د یبگم... با ی... اما چطور لی و اما دلم آرام نشد. در دلم گفتم: موند کم دمیکش  یپوف

 

 که محمود متعجب به طرفم برگشت.  برخاستم

 کجا؟..  -

 

 ...  ییبرم جا د یبا -

 

 بغلم زد.  ریز  یبه پرونده   یا اشاره

 پرونده کلبه ست... -
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پرونده رو    نیا ی پ خودم د یبه موضوع من و صدرا گره خورده با یدونم چطور ی و گفتم: نم دمیکش  رونیبغلم ب ر یرا از ز پرونده

 ...رمیبگ 

 

 ...؟یبه سرگرد کاظم یبسپر  یخوا ینم -

 

 هر چه زودتر تموم بشه...  د ی پرونده با ن یو به سرانجام برسونم.. ا ن یخودم ا د ینه... با -

 

 تکان دهد:  ی بزند و سر ی د پر تحکم و مطمئن بود که لبخن یگفتنم به قدر  نه

 .نی ش  یار موفق مدونم هم که مثل هر ب  ی... م نیموفق باش  -

 

 لبانم نشست. ی رو مانیساله  نیچند   ی پر محبت به دوست یتبسم

 بود.   میبرا ی دوست و همکار واقع ک یواقعا   ینادر

 

 داغون اول سراغ پرونده رفتم.   یاتاقش را ترک کردم و با فکر  یتشکر با

 

 پرونده کردم. ری سه روز خودم را درگ دو

 اش رفت و خوره به جانم انداخت. یمکیقا  یو حرف زدن ها ی واشکی یلفن هات یدالرام و گهگاه ی تمام حواسم پ اما

 کنم.   بشیگرفتم تعق م یکه تصم خت یر ی کم داشت تمرکزم را به هم م  کم

   ینفوذ #دوم #فصل #
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 ۴۳پارت#

 

 بار دوم کنار دالرام، هنگ کردم! یآن هم برا   لیکم دن ید از

 در دهانش را نداشتم.   دن یجلو رفتن و کوب قدرت

 که من بدانم! نی شاپ بدون ا ی هم در کاف نآ

 

 سراسر وجودم را در برگرفت.  قیدرد عم  کی حس،  کی

 

  نمینگاه ها نباشم، سر خورده و دل شکسته سمت ماش  س ٔ  ررایکه در ت  نیا یاطراف و مردم در حال گذر چشم چرخاندم. برا  به

 برگشتم.  

 

 کرد.  ی ه با من بازگون   نیتوانستم باور کنم دالرام ا  یکردم نم ی م ی کار هر

 هم سخت نبود.  اد یخودم، ز یچشم ها دن یباورش آن هم با د اما

   

 باشم. یباز نیا انیکنم و منتظر پا  یصبور ایکنم!   ریبروم و رو دررو دالرام را غافلگ  دانم جلو ینم

 !دالرام را بزنم د یکنم! اصال ق رونشیکه راه انداخته، ب ی باز نیرا بشکنم و از ا ل یگردن کم ای

    ؟ید یجون براش جنگ که با دل و  یرو بزن   یکس د یق ی مگه قدرتش و دار ؟ یتون یفکرم پوزخند زد: مگه م  نیا ی برا دلم 

 

کنم   یکوبد کاهش دهم. احساس م ی ام م  نه یدهد به ضربان قلبم که پر تپش به قفسه س   یمغزم اجازه نم  یسوال یها انه یمور اما

 سوختن هستند.در حال  میسرم در حال انفجار و گوش ها
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 !   لهینه واقعا عاشق کم ایکنه!   ی م شیکار را با من با زندگ ن یا نهیک کی واقعا دالرام به خاطر  یعنی

 خوام!  ی گفت طالق م ی خودش و من و ببره... راحت م یخواست آبرو  ی اگه عاشق شده چرا م خوب

 

 خودم را قانع کردم:  خودم

ش کرد! تو احمق باور  خوادتت... تال ی! اون گفت؛ گفت نمیکرد ی ! مگه قبول مید کر  یرفت! مگه باور م  یمگه تو مغزت فرو م -

  شکنتت یکنه... گفته بود م ی آبروت م یب ، ی آبروش کرد ی و ب  ی... گفت همون طور که زجرش داد رهیگ ی ... گفت انتقام مینکردن

 شده...  ی آن هم به هر نحو

 

 . د ینرس  ی ا جهیشدنم را ترکاند، اما به نت ی و مغز در حال متالش   ها اعصابم را متشنج کرد هی فرض ن یهر کدام از ا کالً

 کنم.  یتوانستم حس درونم را نه یتوانستم باور کنم! نه م  یم  نه

 

 فرمان برداشتم.  ی سرم را از رو ل،یزنگ موبا یصدا با

 تماس ها و مزاحمت ها عادت کرده بودم.    نیبه ا گرید

 سوختم. یگرفتم و م ی و از درون آتش مگرفتم  ی طرف مقابل را به حرف م ی صبور با

 

 را کنار گوشم چسباندم و منتظر حرفش شدم. یحرف گوش  بدون

 

 خوابم. تونم ب  یشنوم راحت نم ی روز نم هیعادت کردم به صدات...  گهیخان... داداش به جان خودم د ریام   -
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هم و رو   یجلو  ی خوام به زود ی طور... چون م نیگفتم: منم هم  یشاپ با تلخ خند  ی. نگاهم به در کافدمیصورتم کش ی رو یدست

 ...چطوره!... می هم، هم صحبت بش ی در رو

 

  گه ی... دستیها ن یر یاز اون تو بم یریبمتو   نی... اریخنده گفت: اعتماد به نفست من و کشته ام انیرا پر کرد و م یاش گوش  قهقه 

 ...  یکن  دامیپ ی تون ینم

 

 .دمیمکالمه خند  ن یکش دادن به ا یبه زور و برا  متقابال، 

 ... اما بد جور صدات برام آشناست...ینیب ی حاال م -

 

تو مراقب   یخان... پخته تر شدم... راست ریکهنه شده ام  گه یها د یباز نیا ی .. ول.یبزن  یدست  هی  یخوا  ی مکث کرد و گفت: م یکم

 ... یها نکنه خواجه ا یزنت باش... به قول بعض 

 

 رد. بلند تماس را قطع ک  ی خنده  با

 

 خشکم زد!  ی ا لحظه 

 !افتیدر مغزم جوالن    شیها حرف

 

 . یکن  دامیپ یتون  ی نم گهید -

 کرده بودم!  داش یبار پ هی  مگه

 

 پخته تر شدم!   -
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 بود که پخته تر شده!  یک

 

 ؟ یزن  یم  یدست  هی

 !شناختی خوب هم م شناختیو م من

 

 کرد!  ی در آوردن حرصم؛ استفاده م ی که کامران برا  ی... تنها کلمه خواجه

 ممکنه... کامران!   ریامکان نداره غ نیا اما

 ممکنه اون قصاص شد.  ریغ

 ! شناسمیکه من و خوب م ه یک  نی... اهیک پس

 ... گهید  یکی ی که قلبم اونجاست و اما قلب اون برا یشاپ ی دوزم به در کاف  یم چشم

 ماند.    ی نامعلوم خشک م یدانم و فقط نگاهم به جلو و نقطه ا  ی زمان را نم گذر

 

 آمدند. رون یشاپ ب ی از کاف ل یو کم دالرام

 . ستادیفغان کرد و قلبم ا دلم 

 بود خرد شوند.  ک یکه نزد دمیرا رو هم ساب  میآن قدر فشردم و دندان ها میپنجه ها ان یرا م فرمان

 

 شاپ اشاره زد و سوار شد.  ی کاف ی زرد رنگ جلو یتاکس  یبرا یبا لبخند، دست دالرام

 قدم زنان به راه افتاد.   رو رفت و  اده یسمت پ لیکم

 .د یکش ی کار کنم. واقعا عقلم قد نم  یدانستم چ ینم
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 جواب تلفنم را دادم.  لیو دور شدن کم رون ی به ب چشمم

 

 د؟ ییبله بفرما -

 

 ن؟یسالم جانب سرهنگ خسته نباش  -

 

 را دادم.  ی اب سالم نادرام مدفون کردم و جو نهیکه از اعماق وجودم بلند شد را با به هم دوختن لبهام در داخل س  یآه

 ... چه خبر؟ یسالم ممنون تو هم خسته نباش  -

 

 برد. ی لحنم به حال درونم پ از

 .استیدانست درد درونم و آتش قلبم به وسعت کل دن ی کرد و خوب م  یمکالمه ام را شنود م ه یهر ثان چون

 

دنبال سوژه...    میبودن فرستاد ک یکه به اونجا نزد یی . بچه هامیتهران ردش و زد  یامروز خروج یعل  ر یو ناراحت گفت: ام نگران

 انداختند.   یه شهر داررو داخل سطل زبال یگوش 

و حرف زده که    ستادهیا ی. خودشم درست منطقه امیکن  ینم دایپ یاثر انگشت چیاما مطمئنم ه یانگشت نگار یبرا  ارنیم  دارن

 ست ین ین یگونه دورب چی اطرافش هم ه لومتریچند ک

 

   یفوذ ن #دوم #فصل #

 

 ۴۴پارت#
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 را دست به دست کردم.   یفرستادم و گوش  رون یرا پر صدا ب نفسم

 

هست که کامال   یکیکنارم بوده...  تیکه تو اون مامور ه ی کیآمد گفتم: محمود  یم  رونیب  میاز گلو نی که سنگ  ی دورگه ا یصدا با

 افته!  ی نم ادم یکنم  ی فکر م ی ... اما هر چشناسهیمن و م

 

 کنم.  یم  داش یو پکشم  ی م رون یپرونده ها رو ب ی کی ی کیاون باند بود  ان یم گفت: اگه  مطمئن

 

 خودشه... جواب بده...  ی عل ریبزنم محمود گفت: ام ی که من حرف نیآمد و قبل ا یخط پشت

 

پاسخ،  ی ب یو تماس ها ی ها امینفره، اما پ کی شود  ی م ی که مکالمه اش با من طوالن ی مزاحم تلفن می بود دهیچند روز فهم نیا تو

 .کند   یم  رییتغ  رش یکه مس ی ا گه یشخص د

 الوووووو... -

 

 معرفت خودم...   یسالم داداش ب -

 

 چشمانم گرفتم!   یرا جلو  ل یفاطمه پشت خط، شوکه شده موبا یصدا از

 فاطمه نبود؟ یکه شماره   نیا

که جواب   نی بدون ا رون؛یم به جلو و برا کنار گوشم بردم و نگاه یگوش  عی شد و سر کیبه هم نزد   شتر یگره خورده ام ب یابروها

 ...؟یی کجا !.. هی ک ی فاطمه شماره  - : دمیدهم پرس سالمش را ب
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 به کار افتاد! سالمم جواب نداشت؟.. تیسیمند گفت: داداش بازم شمع پل گله 

 

 چرخاندم.  نیرا به طرف سرم

 رستادم!ف  رونیکه از پشت تلفن آمد، نفسم را پر استرس ب ین یبوق ماش  یصدا دنیشن از

 ه؟ یخط ک نیسالم. ا کیعل-

 

 و تو خونه جا گذاشتم. م ی... خط دوستمه گوش سهی آق پل ی ستیخنده گفت: ول کن که ن انیو م د یکش  یپوف

 

 نگران شدم. شتریحرفش ب نیمغزم پر از چراهاست، با ا چون

 .. ؟ییدوستت... کدوم دوستت! تو االن کجا -

 

 شد. یشاک

 ه شده... ذر   هی ... زنگ زدم حالت و بپرسم... دلم برات داداشه من و باش  بابا.. ی ا -

 

 زدم.   شیصدا یجا خشک کرد عصب  میگلو خیکه ب  ی دلهره ا از

 فاطمه...  -

 

جان  و خواست من و   ال یگفت: داداش دانشگاه بودم، چون پام شکسته زحمتم افتاد گردن مر ی کرد و با لحن آرام و دلخور یمکث

 زنگ زدم.  الی مر یکردم که دلم برات تنگ شد و با گوش  ی م فیبرسونه خونه... داشتم ازت تعر
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 از پشت خط، حواس ششگانه ام را به خودش جلب کرد.  ی دختر یصدا

 ... هی چه حرف نی... ایخاص من قی رف زم ینه عز -

 

 کرد.   یبه حرف فاطمه تعارف م داشت

 

 م؟ ی زن ی حرف م رم یگ  یخونه تماس م رمی م ی ندار یداداش اگه کار -

 

 افتاد که فاطمه گفت پام شکسته!   م یدوهزار  تازه

 : فاطمه تو چت شده! کجات شکسته! دمیرا از فرمان رها کرده مضطرب پرس  دستم

 

 بهترم!  یلیاالن خ افتادم تو جوب پام شکست... ش ی. نگران نشو... چند روز پیچیه -

 

 بپرسم! یبگم و چ  ی دونستم چ یزبانم بند آمده بود و نم  اصال

 

 زنم.  ی ت باش فاطمه زود برو خونه زنگ ممراقب خود -

 

 گفت و زود قطع کرد.  یچشم

 

 محمود نشدم و فوراً شمارش را گرفتم.   منتظر
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 محمود...  -

 

 ...نیرسونم نگران نباش  ی ساعته جوابش و براتون م  می هماهنگ کردم ن  زیگفت: با دانشگاه تبر  دهیرا نپرس  سوالم

 

 !تونم خوب متمرکز شم و فکر کنم   یدونم چرا، نم  ی... اصال نم هیبه چ یدونم چ   ینم ، ختهیاعصابم بهم ر یلیممنونم محمود.. خ -

 

به   ی اجازه بد  د ی. نبا.. یتمرکز کن  یتوعه.... دست رو خانوادت گذاشتن که نتون  ختنیاونا هم قصدشون بهم ر یعل ر یام -

 خواستشون برسن...

 

 دم.فرستا رون یر درد بو نفسم را پ  دمیرا محکم مال چشمانم

 

 .د یچ یپ ی در گوش  شیکنم دوباره صدا  یکه خداحافظ  نیا قبل

 گرفت.  یامروز سراغت و م  یپدر خانمت و دلواپس کرد یراست -

 

مشکل را حل   نی خواست خودم ا ی مزاحمت ها بفهمد! دلم م نیاز ا یزیخواست پدر دالرام چ یاز نهادم برخاست. هنوز دلم نم آه

 بود .  رورم و دالرام وسط غ ی کنم. چون پا

 

 خوام خودم حلش کنم.  ی نگو، م یبه کس یزیتماس ها چ  نیمحمود فعال از ا -

 ...دنشیرم خونشون، د  یم امشب

 

 فهمه.  ی نم یزی چ ی باشه نگران نباش. کس -
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 چه قدر من به غرورم و ناموسم حساسم. د یفهم یداشت م   ییدرک باال محمود 

 

 کردم و استارت زدم.  یخداحافظ

 

برسد و من   انیناجور وجودم را در بر گرفته بود به پا الیساعت که هزاران فکر و خ می ر ساعت را نگاه کردم تا نچند با نگیپارک تا

 . رمیبتوانم با خانه تماس بگ 

 نشدم.  ادهیرا خاموش کردم و پ نیماش 

 کردم.  یحاصل م  نان یکه وجودم به وجودشان بند بود اطم  یخانواده ا  یحت و سالمت از ص د یبا

 

  ی تا تماس را قطع کنم که صدا  د یلغز لی موبا ی صفحه  ی دستم رو د ی بوق، نا ام نیبوق و چهارم نی ل را گرفتم. سوممنز شماره

 . د یچیپ یهمه کسم، در گوش  دم، یمادرم، ام

 الو...  -

 لبانم نشاندم. یرو  ی را دوباره کنار گوشم گذاشتم و لبخند  یگوش 

 .... یسالم حاج خانم...خوب -

 

 شاد شد.  لحنش

 ... ید یاخجی م ینی... گل ؟ی... سن نجورسن؟ نوه ام نجورد میم باشوا دوالنسال کیعل-

 

 زدم.  ییدندان نما لبخند 

 خدا دلنگران تک تکمون بود.  ی  شهیکه هم  یمادر  ی  ده یچروک یدستا  ی لهجه مون تنگ شده بود. برا  یچه قدر دلم برا آخ
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 نا آرامم را آرام کرد.  اش دل  یو با مهربان د یتند و خوشحال حال نوه و عروسش را پرس  تند 

 خوبه...   یحاج ن؟یکن  یکار م ی شما چ میما خوب  -

 

 شکر السون اُغلوم...   -

 

 رود. یم  فیضع دنش ید ی دلم برا  شتریکند و من ب  یم شکر

 

 چرا شکسته؟  ش یفاطمه کجاست؟ پا مامان

 ی نفوذ #دوم #فصل #

 

 

   ۴۵پارت# 

 

 نگرانت نکنه!  یخود  ی ته بودم بآخرش بهت گفت؟ گف  دهیو گفت: ورپر د یپر صدا کش یآه

 

... چه نگران بشم  نیبزار  انیاومد من و در جر شیپ ی زی وار گفتم: حاج خانم مگه نسپردم هر چ د ی. تاکداشت  ل یام دل ینگران پس

 ... زیتبر  امیم شم یچه نشم فوق فوقش پا م

 

 زابرات کنم.  ادی  ی دلم نم ی زن و بچه دار یدار  یآخه پسرم تو هم زندگ -
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 شدم.  ادهیباز مردم و پو   در

 . شمینگران م شتر یکه من ب ی طور نی ... اهی چه حرف نیمادر من ا -

 

   ..یخواد نگران باش  ی، تو نمهست  نیهست و ام تیو حفظ کنه. تا حاج یخدا حاجت -

 

 و زدم و سمت آسانسور راه افتادم.  نیماش   یمرکز   قفل

 پاش چرا شکسته...  بزگ ماست... حاال فاطمه یمنکرش لعنت حاج خانم حاج بر

 

پاش و بستن.   یشکسته بند  م یحواس موقع برگشتن از کالس، افتاده بود جوب... برد یبگم... دختره ب  ینوچ کرد و گفت: چ نوچ

 ... شهیم داش یکم کم پ  گهیخوبه، رفته دانشگاه... د ی لیاالن هم خ

 

 .ستادمیآمدنش ا نییآسانسور را فشردم و منتظر پا ی  دکمه 

 خوام حالش بپرسم... ی ! مرهیباهام تماس بگ  ن یه برگشت بگ مامان فاطم -

 

 خوشگلم و ببوس...   ی باشه دورت بگردم تو هم به زنت سالم برسون و صورت ماه نوه  -

 

 آسانسور باز شد و داخل رفتم.  در

 ...نیبرم... شمام سالم برسون قربونت

 

 خدا پشت و پناهتون...  نیسالمت باش  -
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 . دمیرس  ینم  نجایبودم و به ا چیکه اگر نبود ه  یمادر یدعا بود. دعا ن یج اروزها محتا  نیقدر ا چه

 

 رفتم.   رونیمتوقف شد و ب آسانسور

 شد! ی داشتم نفسم تندتر م ی مان برمبه سمت در واحد خانه  دور یکه در کر ی هر قدم با

 

 مهمان قلبم کرد.   حرف زدنم با مادرم را پراند و درد را دوباره یشاد ل، یدالرام با کم داریآور د  ادی

 

 وارد خانه شوم!   لکسیشود و ر ی هم فشردم تا رفتارم عاد یو پلک رو  ستادم یپشت در ا ی ا لحظه 

 

 از دالرام بپرسم.  یز ینشده، چ ک ینزد تیتوانستم تا به واقع ی درون داغون بودم و در حال انفجار، اما نم از

 شتم! داشتم. قدرت شکستن آن هم مقابل چشمانش را نداقدرتش را ن 

 

 در چرخاندم و وارد خانه شدم. ی را رو د یکل

 شود  ی دهانم را فرو خوردم و خواستم لحنم هم عاد بزاق

 دالرام....  -

 

 از آشپزخانه آمد.   صداش 

 جانم....  -
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 ورد. آ ی کرد و نفسم را بند م  یلرزاندن متوقف م یدلم را به جا  گرید شیها جانم

 در آشپزخانه شدم.    کینزد

 

 کرد.   یم  یآب کش برنج را   داشت

 خنده کنان روروئکش را سمتم حرکت داد. دنم یاز د نیحس

 

 . دمیام را بغل کش ی زندگ ی نیریبود، خم شدم و ش  یدالرام که هنوز مشغول آشپز   نیب ز ینگاه خسته ام از چشمان ت دن یدزد یبرا

 

 پسر خودم...  ر یش  نمیبغلم بب ایب -

 

  یلبخند به لب به من انداخت و گفت: خسته نباش  یی گرداند نگاه گذارا ی اجاق برم یقابلمه را رو   رهیهمان طور که با دستگ  دالرام

 !... یآقا... زود برگشت

 

 گشتم سوالش را جواب دادم.  یطور که سمت هال برم  همان

 نداشتم. ی ادیکار ز -

 

 زد کاشتم و سمت مبل روانه شدم.  ی و بال بال م د یخند  ی م که بغلم  ن یحس یگونه    یرو  ی ا بوسه

 

 .دمید ز یم ی دالرام را رو لیموبا نم یخواستم بنش تا
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 .د ی سمت آشپزخانه چرخ نگاهم

 بود.  یهنوز با عجله مشغول آشپز دالرام

ماه ها فرق   نیسال و ا ک ی نیرا برنداشته بودم اما امروز با تمام ا لش یموبا  یو دزدک  یواشکیسال تا به حال  ک ی نیا ی ط در

 زدم.  یم  شیبه گوش  ی سر هی  د یفتاده به جانم باا یخوره    نیآرام شدن ا  یداشت و برا

 

 را برداشتم و سمت اتاق روانه شدم.  لیموبا

 

 کرد.   یم  غی ج غ ی انداخت و ج ی از دستم، مدام خودش را به جلو م یدر تالش گرفتن گوش  نیحس

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۴۶پارت#

 

 

 روشنش را فشردم.  ی  دکمه 

 

 .د یگر لغز شیصفحه نما ی برنامه ها انگشتم رو ریبه مخاطب ها و مد رفتن  یبه سمت در انداختم... برا ینگاه

 

 اش زده ام!  ی دست به گوش  یواشکیخواست دالرام بفهمد  ینم دلم 

 صفحه لمس کرد!  یاش گذاشته بود، انگشتم را رو  یگوش  یکه برا  ی رمز
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 صفحه خشک ماند! ی رو رانمیح نگاه

 اش رمز بگذارد!  یگوش   یهمه مدت برا نیداشت بعد ا ی اش رمز گذاشته! چرا! چه لزوم ی گوش  ی رو دالرام

 

 شماها... ن یجان... کجا رفت ر یام -

 

 . دمیتخت انداختم و سمت در چرخ  یرا رو  یگوش  عیسر

 بفهمد و انکار کند. ی زیخواست تا مطمئن نشدم چ ی نم دلم اصال

 

 . ..ن؟یینجایو گفت: شما پدر و پسر ا  ستادیتو درگاه در ا ی با لبخند پر محبت 

 

 بزنم.  یهم که شده، لبخند  یظاهر ساز ی کردم نتوانستم برا ی کار هر

 

 را بغلش دادم.  ن یرفتم و حس جلوتر

 من لباس عوض کنم. رش یبگ  -

 

 !  د یرا بغل کش نیمحو شد و بهت زده حس لبخندش 

 

کنم گفتم: امروز زنگ   ی از مرا ب راهنیپ یگردم و دکمه ها ی متعجب و کنجکاوش نکند، همان طور که برم ادیرفتارم ز نکه یا یبرا

 ناراحت شدم.  یلیزدم خونه... فاطمه پاش شکسته بود، خ
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 :دمین بودم که بهت زده سمتش چرخبار م  نیکه کرد ا ی خنده ا با

 شده...  یفکر کردم باز چ حاال

 

گفت باز... مگه من   ی زد و م ی گونه حرف م  نیگفت باز... چه حس کرده بود که ا ی اتفاق افتاده بود که م نیبار ا نی!... مگه چند باز

 بودن رفتا رم تالش نکرده بودم!  ی در عاد

 

 آمد. جلوتر

را   نیدالرام بود، آنقدر خودش را در بغل دالرام به جلو انداخت که دالرام خم شد و حس  یگوش  یکه چشمش هنوز رو  نیحس

 تخت گذاشت. ی رو

 

 که مصلحت خدا بوده...   ،یشکستگ  ه ینبود  یمهم زیو گفت: نگران نباش چ ستادیچشمان شوک زده ام ا  مقابل

 

 فهمم.  ینم شیاز حرف ها یزیچ

 و بلندتر قهقهه زد.  د یخودش هم فهم انگار

 ... یش  ی خنده دار م ی کن  یتعجب که م ر یام -

 

 و مشغول عوض کردن لباسم شدم. دمیهم ساب یرا رو  میها دندان

 نگفتم.  یز یکردم. اما چ یام حس م یعاد  ریزده اش را از رفتار غ  رتینگاه ح ینیسنگ 

 

 !...یناراحت شد  ر یام -
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 کنم.   یام را مخف یتوانستم ناراحت یاصال نمحاالتم را ازبر بود.  تمام

 گفت:   د یاز طرفم نشن یجواب ی وقت

 !...یجور  هی  هی تو چند وقت ر یام -

 

 :دمیعوض کردن بحث پرس  یبرا

 پاش شکسته؟... ید یتو از کجا فهم -

 

 از احوال خودم کنم.  ر یمتفرقه غ ی را معطوف حرف هاتوانستم حواسش  انگار

 

 شه...  ی بار با شوهر خواهر گرام حرف نزنم که روزم شب نم هی  یخوب روز  -

 

 ام را پام کردم.  یو شلوار راحت  دمیکوتاهم را تن کش  نیآست د یگرد سف قه ی  بلوز

 

 خواهر شوهرت نگفت حواسش کجا بوده و چرا پاش شکسته؟... نیحاال ا -

 

خواست دهانش ببرد،   یبود و برداشته بود و م  دهیکه بالخره به مراد دلش رس  نیاش را از دست حس ی . گوش د یرا بغل کش نیحس

 وروجک...  نم یگرفت و گفت: بده بب

 

  نم یبغلم بب ا یکرد گفت:  ب ی را بغل م نیشلوار کتان زرد رنگش گذاشت و همان طور که حس  بیرا داخل ج ی مکث گوش  یکم با

 نه!... ک  یم  کاریچ نجایمن ا لیان.... اصال موباعشق مام
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 تفاوت برگشتم سمت در!  یب

 چرا پاش شکسته؟..  ی نگفت -

 

 سرم آمد.  پشت

 ...یباهاش حرف زد  ی گفت یمگه خودش بهت نگفت!... م -

 

 رفتم.   سیشستن دستانم به سمت سرو یبرا

 بود...  رونینتونستم باهاش حرف بزنم. ب اد یز -

 

 را بشنوم بلندتر داد زد.  شیکه صدا  نیا یبرا

 کنن... خواهر شما، با انسان تصادف کرده...   یتصادف م  نی ... مردم با ماش گهید ی چیه -

 

 ... یگفت: آن هم چه انسان ی بار، با لحن آرام تر نی و ا د یبندش بلند خند  پشت

 

 دم، خرده کنم! خو  یبه خودم نگاه کردم اما نتوانستم حرفش را برا  یی روشو نهی حرف آخرش متعجب در آ از

 

 .دمیو دستانم را به هم مال  ختمیرا داخل مشتم ر ییدستشو  عیما

 شده... ی چ نمیبب نیبگ  ی... درست و حسابیچ ی عنی -

 

 مثل من داد زد  متقابال 
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 بگم...  رونیب ایب خوب

 

 آب را بستم.  ریآب به صورتم زدم و ش  یمشت چند 

 رفتم. رون یخشکاندم ب یورتم را مرنگ خودم را برداشتم و همان طور که ص   یآب  ی حوله 

 

 انداخت.  یبه شخص پشت در نگاه یبغلش سمت در رفت و از چشم نیدر دالرام حس یصدا با

 

 ست فکم منقبض شد. هیفضول همسا یدختره    نیکه دوباره ا ن یفکر ا از

 

 بابامه....دالرام سمت من برگشت و گفت:  ی در کمال ناباور اما

 

 گفته شود.   یاز مزاحم تلفن  یز یدالرام چ  یشد. اصال دوست نداشتم جلو یخال میاپ  ر یلحظه احساس کردم ز کی

 

 پدرش گشود.  یتوام با تعجب در را برا  ی با لبخند  دالرام

 سالم بابا... چه عجب؟... -

 

 گفت و قدم به داخل خانه گذاشت. ااهللی

 ... امیمن ب  مییای... گفتم شما نمسالم دختر گلم... عجب به جمالت -

 

 . د ید ی بودم نم ستادهیمرا که وسط هال ا زهنو
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 از بغل دالرام باز کرد.  نی گرفتن حس ی را برا دستانش

 کنه...   یم کاریپهلونم چ ی نوه  نم یبده بب -

 

 عرض ادب جلوتر رفتم. ی مبل پرت کردم و برا ی را رو حوله 

 . نیخوش اومد  یل یخ یلیسالم.... خ -

 

 دستش را داخل دست دراز شده ام گذاشت.و    د یبغلش سمت من چرخ نیحس میصدا دنیشن با

 .ییدایکم پ  سالم آقا داماد..  کیعل -

 ی نفوذ #دوم #فصل #

 

 ۴۷پارت#

 

به دستم وارد کند و مرا از دلهره نجات   یباعث شد فشار کوچک  د،یکه مضطرب شد و سمت دالرام چرخ ی و نگاه  یتصنع لبخند 

 دهد.

 

که به   نیحرف ها دروغ باشد. با ا نیکردم که ا ی م  دواریخودم را ام شتریشود. ببا خبر  یخواست دالرام از مزاحم تلفن ینم دلم 

ام   یمنف یفکرها نیگزیمثل دروغ و سوء تفاهم را جا ی . کننده ادواریام  ی  نه یکرد گز   یبودم اما عشقم وادارم م ده یچشم خود د

 کنم.   یکنم تا بتوانم صبور 

 

 را از بغل پدرش گرفت.  نیحس دالرام

 . ومد؟یمان کجاست؟... پس چرا نبابا، ما -
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و با   د یشده بود؛ کش دتر یسف ش یاز ب شی داخلشان ب د یسف  یبه محاسنش که تارها ی زد و همان طور که دست ی جان لبخند  پدر

 اومده... نیریگفت: ش   یخند لب

 

 را بغل من پرت کرد  نیذوق زده حس دالرام

 اومده!  یبابا؟ ک ی گ  یم  یجان من... راست -

 

 د بر لب تسبحش را چرخاند و سمت مبل رفت.جان لبخن پدر

 کشن...  ی خان داداشت نقشه م ی .. االن هم دارن براده یبال... صبح رس  ی جانت ب -

 

 .د ی بدستانش را به هم کو  دالرام

 بمونه...  یزارم خال یمن نم  ی آخ جون... پس جا -

 

 اتاق روانه شد که شوک زده صداش زدم.  سمت

 دالرام!...  -

 

 گذاشت.  میبازو  یده دست رو جان با خن پدر

 بزار بره...   هیچ-

 

 بود که سکوت کنم و از درون دلهره به جانم باافتد. یطور  لحنش
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خانه شان   ی وقت روز آمده است و از قصد خواهرش را به دالرام گفت تا دالرام را راه  نیکه ا میخواست تنها باش  ی دلش م پس

 کند!

 

 حاظر آماده از اتاق خارج شد.دستش   نیساک حس دهینکش قه ی به دق دالرام

 . نیو در دو دل کن  نینی.... پس راحت بشهی خدا صحبت هاتون کار شهیشما داماد و پدر زن که هم  -

 

 مبل نشست. یتکان داد و رو  یسر پدرجان

 را تنش کرد و  رو به من گفت:  نیرنگ حس یسوشرت توس  دالرام

 ...یچرب نکش ادیبابا رو ز یغذا یرعلیام

 

 گفتم.   یتکان دادم و چشم  نیطرفرا به  سرم

 

 سمت پدرش برگشت یچرب زبان با

 ... با اجازه....بابا جونم، خونه خودته راحت باش  -

 

 پدر جان بلند شد.  ی  قهقهه

 بال... برو به سالمت...  ی ا -

 

 خانه را ترک کرد.  ی خداحافظ کیحواله ام کرد و با  یچشمک دالرام
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با من   ی کار نی تواند چن یاندازد، چگونه م  ی گونه به تالطم م  نیدلم را ا  روز ی از د شتریر روز بجان من که ه یدختر، بال  نیا ماندم

 کند.

 

 ...یدرکش کن  شه یکن هم ینعمته بزرگه... سع ک یدالرام فقط   یدل بزرگ و بچه گانه   نینکن... ا ریخودت و درگ اد یز -

 

 زدم.  ی د پدر جان برگشتم و به زور لبخن سمت

 در دلم نشست. اش فقط  ی تلخ اما

 که خواستگارش بود.   یل یداشت خردم کنه... آن هم با کم ی کرد. چرا سع ی چرا من و درک نم پس

 

 برنج را خاموش کنم.  ر یآشپزخانه شدم تا ز  وارد

 

 ... یبدون د یهست که با یمورد  ه یمونم...   یرم و نهار هم نم ی من زود م  یعل ر یام -

 

 آشپزخانه متوقف شد.  یجلو میپا

   ینفوذ #وم د #فصل #

 

 ۴۸پارت#

 

 دالرام
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 را فشردم.  گ یپارکن یآسانسور شدم و دکمه   داخل

 .د یبسته شدن در آسانسور، خنده از لبانم پر کش با

 

 ما آمده بود!  ی گونه خانه  نی چند روز بابا چرا ا نیبعد ا -

 

 ما بکشونه!  ی ه بابا رو به خونه تونست باشه ک ی م ی ! چه موضوعاومده! چرا آشکارا مرا از سرشان باز کرد شیپ ی مشکل چه

 

 شد. یتداع م یشدم؛ برا ی م وانه ی با آن حال که داشتم د ش،یچند روز پ اد یو   دمیکش  یقی عم دم

 

 از من لمس کرده باشد؛ مردم و زنده شدم.  ریرا به غ یدست کس یعل  ریکه ام نیقدر آن روز قلبم در اوج انفجار بود. از فکر ا چه

 افتادم.  یعل ر یام ر یآمدم و گ  لمیبرداشتن موبا ت ین به

 

 چشمانش.... قت یصداقت و حق ریگ

 ثابت شد، عشقش نسبت به من، به پسرش... میبرا  شتر یدلم را قرص کرد. باورش کرده بودم اما ب  شیها حرف

 

 اش را بستم.   یمنیامخصوصش گذاشتم و کمربند  ی صندل یرا رو  نیحس

 را بستم. تپل و خندانش کاشتم و در   یگونه    یرو  ی ا بوسه

 است. نمیو حس ی عل ر یآرامشم تنها ام ل یمن، دل  یزندگ د یام

 

 !ستمی آورد؛ نگر  یکه داشت قلبم را به درد م ی عل ریام یکرده  ر ییزدم و به اخالق تغ استارت
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 شده بود تا از جواب دادن طفره رود.  ی عل ریام ی ام سها نبود. سها تنها بهانه   ی سلب آرامش زندگ مسبب

رفتارش    لیدانستم چگونه دل ی کرد. اما نم ی ام م  وانهیواقعا د ش؛یاز لباس ها گاریس  ی آمدن بو یگه گاه  ش،یها دن یبصبح نخوا تا

 را بپرسم! 

 

 سرعتم را کم کردم و پشت چراغ قرمز توقف کردم.  لیزنگ موبا یصدا با

 

 را زدم.  یاتصال هندز فر  ی لبانم آمد و دکمه  ی لبخند رو ل یشماره کم دن ید از

 ن؟ی. خوب هست لیم آقا کمسال -

 

 چه خبر!  ن؟یسالم. شمام خوب هست کیکرد و گفت: عل ی کوتاه  یا خنده

 

 انداختم. ی عقب نی و ماش   رون یبه ب  ییگذرا نگاه

 ...  یچ ینونم. هنوز همم -

 

 ... یکن یکار  ی نتونست ی عنی -

 

 ها...  م ینه بابا... شما هم من و سوپر من، فرض کرد -

 

 .چد ی پ یبلندش در گوش  ی  خنده
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 .دمی خنده اش پر ان یم دم یچراغ قرمز را که د یانیپا ی ها هیثان

 .. ؟یداشت ی... کار مهمشهیپشت فرمونم... االن هم چراغ سبز م  یراست -

 

 . نمتیخواستم بب ی خنده اش گفت: م ی اش را خورد و با ته مانده  خنده

 

 سبز شد و دنده را عوض کردم و آرام به راه افتادم.  چراغ

 اومده...  شیپ ی مشکل -

 

 داشتم!  یخواهش ه ی... فقط ینه چه مشکل -

 

 رم خونه مامانم...   ی زبان لب تر کردم و گفتم: اما شرمنده امروز عمم اومده... م با

 

 کرد.  یکوتاه ی  خنده

 ... سالم برسون. هیچه حرف نیدشمنت شرمنده... ا -

 

 .نیممنونم. سالمت باش  -

 

 .خدانگهدار -
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 انداختم. نیبه حس ی نگاه نهیو از آ دم یکشرا از گوشم   یهندزفر

 

 قربونش برم خوابش برده بود.   یوا

 رفته آخه...  یهمه خواب آلو بودنش به ک  ن یدونم ا ینم

 . چارهی! اون که خواب ندارن بیعل ریام

 

 گوشم گذاشتم. یرا رو  یمامان را گرفتم و هندزفر  لیموبا  یشماره   ع یسر  یفکر با

 بوق جواب داد.  ن یدوم

 ووو ال -

 

 رسم.  یخوابش برده االن م نیماش  نیدم در! حس  اینفهمه. ب رنیمامان مراقب باش عمه ش  -

 

 را قطع کرد.  یکرد و گوش   یپشت تلفن نچ نچ مامان

 

 زنان به راهم ادامه دادم.   لبخند 

 کرد.  ی هم سرزنشم م شه یعادت کرده بود و هم میها ی باز وانهیبه د یطفلک

 !  یخانم ش  ؟یبزرگ ش  یخوایم ی گفت ک یم

 شوم!  ی وقت... چون من خانم نم  چیگفتم: ه یبا خنده م  منم

 گفتم:  من مَردم...مرد..   یو م  دمیکش ی م  رونیب یی با زو یشیرفت که منم نما یم  یغره ا  چشم

   ینفوذ #دوم #فصل #
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 ۴۹پارت#

 

 آمد.  رون یگره خورده از در ب  ی ترمز زدم که مامان چادر به سر با ابروها ی در رو  یجلو

 .دمیپر  نییرا باز کردم و زود پا در

 

 ... مردم هم دختر دارن منم دارم... آخه... یبر ی ایمثل آدم ب  یتون یوقت نم  چیتو ه -

 

 تا توپ و تشر مامان را بشنوم.   ستادمیخانه شدم و اصال ناا یبدو راه بدو

 

 م کنم. را منظ  م یقلبم گذاشتم تا نفس ها ی و دست رو  ستادمیشدم، ا ک یکه نزد ی در ورود  به

 شدم. ییرایدر را گشودم و داخل پذ  ی و ال  دمیدم و بازدم آرام کش چند 

 

 جلو رفتم و در کل خانه چشم چرخاندم. نیپاورچ نیپاورچ

 وا پس عمه کو!...  -

 

 انداختم.  یآشپزخانه نگاه به

 انگار نبود.  نه

 

 آمد.  ییاتاق آرمان صداها از
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 آرمانه!...  شیپ پس

 

 کنم!  کاریکنم و چ یچ

برداشتم . سمت اتاق  ز یم ی شد، تنگ آب را از رو یام م  یخاله خرس   ی ها یدانستم مانع شوخ یامان که م م دن یسر رس  قبل

 آرمان روانه شدم.

 

 .دمیدر داخل اتاق سرک کش  یاز ال آرام

 

 بغل کردنم باز کرد.  یبود و دستانش را برا  ستادهیپنجره ا یلبخند زنان جلو  عمه

 دالرام ...  -

 

 رفت.  ادم یو تنگ آب دستم  ی قدر ذوق زده شدم که آرمان عوض  آن دنشید از

 

 را هول دادم تا بغلش پر بکشم. در

 .  د ینکش هی سرم به ثان ی رو  یشدن آب کف یپارکت و خال یخوردنم رو  زیل

 

 شد. یخودم خال یتنگ انگشتم را شکست و کل آب تنگ هم رو  یبود که دسته   نجایا یبدبخت

 

 خواست بلند شوم و گردنش را بشکنم.  ی آمد آتشم زد! دلم م رونیدر بآرمان که از پشت  ی  قهقه 
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 پشت سر آرمان به سکسه افتادم!  انایک  دنیگرفت که با د ی ام م هی گر داشت

 

 شد. ک یزد بهم نزد ی همان طور که قهقه م نیریش  عمه

 شد. ت یاست... طور اریدست بس  یدورت بگردم... دست باال -

 

 رط خنده قرمز شده بود؛ بودم! که از ف  انایهوت کمب هنوز

 

 کرد! اونم کنار آرمان!   یکار م   یچ نجایا نیا

 ی نفوذ #دوم #فصل #

 

 ۵۰پارت#

 

 مسن مانده بودم. انایصورت ک ی کرد اما من رو ی از سر و صورتم آب کف چکه م داشت

 و با خنده بلندم کرد.  د یرا چسب می بازو نیریش  عمه

 . .یشیپاشو فضول خانم.... بعدا متوجه م  -

 

 .. د یکوب ی م شی زانوها ی و دستانش را رو د ی خند  یشد قاه قاه م ی خبر دار نم ید یبر ی آخ  آخ بلند شدم... آرمان هم دستش و م با

 مرا داخل همان بهت داخل حمام هول داد.  عمه

 سر جات. ادی... برو آب گرم باز کن رو سرت هوشت بیوردخنده تمسخر گفت: دورت بگردم بد جور خ با
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 د یخند  ینداشته ام م  ش یدستم انداخته بود وبه رهم   عمه

   ستادمیدوش ا ر یرا از تنم کندم و ز م یناچار تمام لباس ها به

 کرد.   ی داشت ذوق ذوق م انگشتم

 مامان کف چشمانم را گرفتم و   یصدا با

 دادم.  جواب

 بله -

 خه...آ  ن یکن ی که م  یمسخره ا  یچه شوخب ها  نیدونم ا  ی... من نمنجایا و گذاشتم لباسات

 

 کنم. ف یکنم که بمونه رو دستت... منم ک ی ... کچلش مرونیب امیداد زدم: از دردونه ت بپرس... مگه ن  بلند 

 

 ... وگرنه پسرم آقاست... یداد  ادش یبلند گفت: خودت  یبا صدا متقابال 

 

 زدم.  غیج

 کنم  کاریدونم باهاش چ ی بخوره فرق سر من... م ش ییآقا -

 

 توام با خنده گفت:  مامان

 چهار بار زنگ زده...  ی عل ری ... امی... مگه چند هفته ست حموم نرفترونیب  ایهم زود باش ب حاال

 

  ی وب مخودم و خ د یرفتم با ی دونست صبح حموم بودم. اما وسواس داشتم و هر چند بار هم حموم م ی نم یگرفت طفل  خندم

 شستم.
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 هام خشک شد. مو یآن هم چها بار دل نگرانم کرد و دستانم رو  ری زدن ام زنگ

 

 کرده بود. ونم ید   رش یرفتار اخ ن یباز هم به شک کنه! ا نکنه

 

 کرد.  ی احترام ی صدرا و نفس بهم ب ی افتادم که جلو یروز  ادی ستادم یدوش آب ا ریز

 اش ناراحت شوم، از وضع آشفته اش قلبم گرفت.  یاحترام ی که از ب ن یاز ا شتریب اما

 اومدم.  رونیام ببستم و آرام از حم م یموها ی را رو حوله 

 آرمان باافتم   ینقشه    ری دوباره گ  دمیترس   یم  گهید

 بروم، سمت تلفن رفتم.  نییپا نکهیبدون ا عی نبود. سر یانگار خبر  نه

 

 بوق جواب داد.  نیاول با

 ..الو

 

 ... زنگ ز.... خودم. ی سالم جون جون -

 

 نداد حرفم تمام شود.  مجال

 ... بچه کجاست!یصبح حموم بود ... تو که یکن  یم  ی دالرام معلومه چه غلط -

 

 کردم افتاد  یرا خشم م میحوله سرم که داشتم موها یشدم! نفسم رفت! دستم خشم شد و از رو  الل
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 ی نفوذ #دوم #فصل #

 

 ۵۱پارت#

 

 بلند و مواخذه گرش هم باعث نشد بتوانم لب از لب باز کنم.  یصدا

 ...ی دالرام... با توام ... مگه کر  -

 

 امکان نداشت! نه

 من باشد.  ریتوانست کار ام  یها نم ن یو توه خ یتوب  نیصدا، ا ن یلحن، ا نیا

 دالرام...  -

 .افتاد  نیزم یانگشتانم رو  نیرا کاست و تلفن از ب م یحس، قدرت استحکام بازو ی اش انگشتانم را ب عربده

 ، افتادم. عاشقانه ام بود ی شبانه  یمامن آرامشم و فکرها  شیسال پ ک یتختم که   یعقب رفتم و رو  عقب

 

 کل وجودم لمس شده بود.   دنیکش ی م ر یآژ  میها گوش 

 . د یکش رون یب  یعل ر یام یشانه ام نشست و با تکان مرا از بهت حرف ها ی رو یدست

 ! دهیشده؟ ... رنگت چرا پر یدالرام... چ -

 کنارم نشست و دستم را داخل دستش گرفت.  ران یح نیریش  عمه

 دختر!... چته... آخه!  ی زد خی

 

 . دمیلرز یکردم اما م یسرما نم احساس 
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 چشمان عمه نشست. ین ی در ن ترس 

 .... میترسون  ی م ی بگو دالرام دار ی زیچ ه یافتاده...  فشارت

 شد. ز یخ مین

 زندادش و صدا کنم.  بزار

 تکان دادم.  یبه عالمت نه ی دستش گذاشتم و سر  یرا رو  دستم

 کردم.   ی حل م موضوع را خودم نیا د یبفهمد. با یز یخواست مامان چ ینم دلم 

 تخت نشست و نگاه به چشمانم دوخت.  ی دوباره رو عمه

 ام کشده شد.  یپنهان دار یو د  ل یفکرم سمت کم ی ا لحظه 

 و بهم شک کرده؟  دهی من و د  یعل ر ینکنه ام ایخدا

 

 ..دالرام

 . ختیافکارم از هم گس یتکانم داد که رشته   عمه

 .... شمی... اما االن دارم خفه ممی.. خوش بگذرونخواست... امروز فقط به خاطر اومدنت. یعمه دلم م  -

 خارج کرد و رنگ نگاه عمه را نگران تر...  م یاز گلو ده یبر دهیرا خفه و کلماتم را بر میصدا می نشسته در راه گلو بغض

 

 ...یترسون  یمن و م ی واقعا دار نباریا

 

 . د یچک رونیچشمم ب یزور زد و از گوشه  یاشک قطره 

 نکنم. هی تالش کردم گر یلیخ

 در باعث شد بلند شوم و اشکم را پس بزنم.  یصدا
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 . رونیب م ینفهمه بلند شو بر یز یچ ی من کس جان

 

 آرمان گم شد. یاهو یه انیاما م د،یپچ آرامم را عمه شن پچ

 

 . یشد  میو تو سوراخ قا  ید ی... نکنه ترس یی... خاله سوسکه...  کجایموش  موش 

 به حال درونم نبرد.  یشدم تا آرمان از صورتم پ یکمد راه سمت

 بودم و ارامان پکر. یمن پر انرژ   شه یامروز آرمان شاد بود برعکس تمام روزها که هم چقدر

 

 . دمیکش  رونیرنگ ساده ام را ب ی سرمه ا ی اعتنا به آرمان مانتو ی کمد را باز کردم و ب  در

 ...یمواقع  ن یچن یچند دست لباس تو کمد داشتم برا  شهیهم

آرمان را بلند کرد هم متن مثل سکته زده ها سمت آرمان   یهم صدا لم یزنگ موبا ید. اما صداقطع ش  شیصدا ی ا لحظه 

 .دمیچرخ

 

 جلو آمد . ی بهت زده قدم آرمان

 خودت جواب بده شوهرته.  ایب

 شد. کی به هم نزد شیو ابروها د یحرف را بزند خنده از لبانم پر کش نیا تا

 شک به دل آرمان انداخت. شتری دستم بکه لرزش  ی گرفتن گوش  ی را جلو بردم برا دستم

 . یلرز  یشده... چرا م یچ

 

 .د یبه دادم رس  عمه
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 . یبود که کرد یشوخ  نمیبشه گنده بک. سرما خورده... ا یچ ی خواست یم

 

 . ندازمیب بمیقطع را بزنم و داخل ج  ی و نگاه آرمان سمت عمه رفت و توانستم با عجله دکمه  حواس 

 ونش خودش با دل و جون بهم آموخته...تادم نوش جاس  نیهم ی جان دست پرورده  عمه

 

 . د یشکم آرمان کوب یرو  یبا مشت کم جان دم،یبودنش را با دل و جان فهم یکرد  که مصنوع  یخنده ا  عمه

 ناقال...  یا

 

 زدم  ی زنگ م ریو به ام  رونیرفتم ب ی زود م د یبا

 

 آرمان حرف بزنم    یخواست جلو  ینم دلم 

 

 انداختم. م یموها ی نه زنگ نزند با عجله شالم را روکه دوباره به خا  نیا یبرا

 

 کنم!  ی ... نکنه قهر کرده... که اصال باور نمیخال گز  نیره ا ی کجا م حاال

 

 قهر کردم.  یشیزدم. بزار فکر کند نما رونیبه حرف آرمان از اتاق ب تیاهم یب

 

 رفتم.  رونیب یسوال و جواب چینبود راحت بدون ه یهم خبر  انایکه مامان سر راهم قرار نگرفت از ک  شکر

 . د یلغز بم یداخل ج  یگوش 
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 جواب دادم.  یمعطل  یب

 

 چت شده تو!... یعل ر یام -

 

 را از گوشم فاصله دهم.  ی باعث شد گوش  ادش یفر

 دونم چه مرگته....   یتو که نم  ایمن... من چم شده  -

 

 شکست. بغضم

 وانستم مغرور باشم. ت یآوردم و نم یکم م یعل  رینبودم، اما مقابل ام فیضع ی دختر

 

 کردم!  کاریمگه چ -

 هم نتوانست آرامش کند.  انمیبغض دار و گر یصدا

 

فکر احمقانت   ن یزارم با ا ی... من نم یکن  یم  یباهام باز ی... دالرام دار یکن  ینابودم م ی.... دار یکن کاریچ ی خواست یم  گهید -

 ...یو به گند بکش  تمی خصو ش   میزندگ

 

 خشکم زد.  اطیح وسط 

 صداش زدم.  ورنابا

 ! یگ یم ی دار  یچ ر یام -
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 .د یچی نفس نفس زنان در گوشم پ شیکوه کنده باشد صدا انگار

زارم با   یکشم نم ی به مراد دلش برسه... شده تو رو م یزارم اون عوض ی ... نمگمیم ی دونم چ ی خودت و به اون راه نزن خوب م -

 .... نیکن ی باز تمیثیابرو ح

 اشغال شوکه ام کرد.  بوق

 شده نبود.  لیسرعت گرفته و به هق هق تبد  یاشک ها نیا یبرا  ی مناسب یاصال جا طایح 

 رفتم. رون ینبود ب  دنیشباهت به دو  یبلند که ب ی قدم ها با

 خانه دور شدم. ی ه منتظر عمه باشم و استارت زدم و از جلوک  نیشدم. بدون ا نیماش  سوار

 شد. ی م م یحال ریام  یرفتار ها ن یحرف ها و ا نیا د یشدن و فکر داشتم. با یبه خال ازین

 کرد... اصال!  یباهام نم ی رفتار ن یچن لیدل  ی ب ریام

 متوقف شد.  لی کم ی ام آخر سر رو انه ی... سها... رفت و آمد مخفیمزاحم تلفن  د یبه همه جا چرخ فکرم

را دارد. از همه مهمتر   مانیزندگ دنیاز هم پاش  یکه کس م ید یرس  جهی نت  نیو به ا م یحل کرد یعل  ریرا با ام ی مزاحم تلفن چون

 مرا قانع کرد.   ریام

 .دهیرا د ل یبدون شک کم پس

 گوشم چسباندم یرا رو  یرا گرفتم و گوش  لیکم  یشماره   عیسر

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۵۲پارت#

 

 بوق جواب داد.  ن یدوم

 .نی دالرام خانم خوب هست سالم

 ن؟یگفتم: سالم ممنونم شمام خوب مردم. اما به زور با فرو دادن آب دهانم ی داشتم م ی خوب چه
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 پر غم من، لحنش شاد بود و بشاش. یصدا بلعکس

 شه.  یکم کم داره درست م  ی حرف زدم... انگار همه چ یامروز با ک  ی دون ی شم؛ نم یخوبتر نم ن یلطف شما.... از ا به

 

 کشاندم.  ابانیرا کنار خ نیم و ماش کنم. راهنما زد ی اوضاع خوب رانندگ ن یداشتم نه قادر بودم در ا  یرانندگ  یحوصله   نه

 توانستم خوشحال باشم. ی کردم اما من خوشحال نبودم. من نم یاش را درک م  ی! خوشحالد یگو ی را م ی دانستم چه کس یم

 ...  لیآقا کم -

 

 سکوت کند و به حرف من هم گوش دهد. ی شود کم ی لحن مغموم و گرفته ام کار ساز م انگار

 افتاده!  یبله... اتفاق -

 

را با   می و بغض گلو  میها ه یدر داخل ر شده نیسن یتا بلکه بتوانم هوا  دم یرا اطراف چرخاندم. چشمانم را با دو انگشت مال نگاهم

 دادن بزاق دهانم فرو برم. نییپا

 .... هختی برده و اعصابش بهم ر ییبوها ی عل ری که ام ن ی... مثل امیخاتمه بد  یباز ن یزودتر به ا د یتماس گرفتم بگم با راستش

 ... گهیبعد... نکنه د م یمگه قرار نبود قانعش کن ی. چطور دهی: فهمد یتند تند پرس  دهیو ترس   متعجب

 

 . دمیشالم کش ی رو ی فرستادم و دست رون یب  یبا پوف یعل ر یام یقلبم را از حرف ها درد 

خواد   ی ... دلم نمختهی بهم شک کرده و اعصابش به هم ر ی کنم کم ی ... فقط فکر مستیحرف ها ن ن یبحث ا نینباش  نگران

 ....شتریب

 

 ... دمیفهم  دم،یتند گفت: فهم تند 



 2 ینفود

233 
 

 

  عیخرد نشوم سر شتر یکه ب نیا ی شدند. برا میگونه ها یخشک شدنشان، دوباره راه یکه زور زده بودم برا   ییها اشک

 انداختم.  یصندل ی را رو لیکردم و موبا یخداحافظ

 

 را برداشتم. ام یرا پس زدم و گوش  م یاشک ها امکیپ یصدا با

 

 ها رفتم.  امکیپ ی! با دستان لرزان رو یعل ریام

 خونه مامانت بمون.  ی چند روز ت، یرم مامور ی من م -

 

 به درد آمد! شی از ب شیو دلم ب  ختی ر قلبم

 قابل هضم بود.  ر یواقعا غ ت یرفتن به مامور ی اش آن هم برا یخداحافظ نیچن نیا

 ! یکار تیآن هم مامور  برود یی من جا دنیبدون د ر ینداشت ام سابقه

 

 برود.  نیاز ب دمید یرا پس زدم تا تار  میها اشک

  ی بار، نه دو بار، صد بار تا شب زنگ زدم و ب ک یرا بشنوم و علت کارش را بفهمم. اما نه   شیشماره اش را لمس کرد تا صدا دستم

 کنار گوشم خشک ماند.   یپاسخ دستم همراه گوش 

 

 تماس شد. ی مانع برقرار نی ریتماس را لمس کنم که اسم عمه ش  ی برقرار یمه  بار دک نیآخر ی خواستم برا د یناام

 عمه... جانم

 

 !...یبا اون حالت من و نگران گذاشت ی کجا رفت -
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 شم؟ یپ یایب  یتون ی عمه... م رونمیب -

 

 ! یکن ی م ه یگر  یدالرام دار  -

 

 بود!  یباور نکردن  شیاشک ها برا ن یکردم؛ ا  ینم ه یوردم، گرخ  یکه اگر هم کتک م  ی داشت تعجب کند! من حق

 

 نفهمه.... ی زیکنم... مواظب باش مامان چ  یعمه، خواهش م  -

 

 فهمه...  ینم  ی زیچ ی ... جات و بگو کساطمی: من تو حد یپرس  عیسر

 

 دور نشدم.   ادیدنبالت... ز ام یسر کوچه م ایعمه، ب -

 

 

 را برگشتم.  ر یزدم و دنبال عمه همان مس استارت

 

 پا تند کرد.  نیسمت ماش  د یتا من و د عمه

 کند.  یکمک راننده بروم تا خودش رانندگ  ی صندل یشد با سر اشاره زد رو  ی م ک یطور که نزد همان

 مساعد نبود.   یرانندگ یهم برا حالم

 کمک راننده کشاندم. یصندل ی م و خودم را روچپ یراستم را رد کردم و بعد پا یشوم. اول پا اده یکه پ  نیا بدون
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 ل  فص#دوم #فصل #

 

 

  ۵۲پارت#

 

 مردم.  ی م ی از دلواپس داشتم

 داد.  یپاسخ م م یام ها ی داد، نه به پ ی جواب م لشینه به موبا ریام

 

  ریرفتند و ام  ت یاز بچه ها مأمور یکلمه گفت تعداد  کیگفت. فقط   یبهم نم یز یبپرسم. بابا هم چ یز یتوانستم از بابا چ ینم

 هم همراهشون رفته...  یعل

 

 . د یگنج یاز شور و شوق داماد کردن آرمان، تو پوست خود نم د،یعمه رفته بود خر از صبح با مامان

 

 زدم. خواب خواب بود.   نیبه حس یسر

 افتادم.   روز یپر ادی

آرام شد   د،یرا فهم لمیدال  یکرد. اما وقت  خمی شد و توب ی عصب ی لیخبا عمه در دو دل کردم و تمام ماجرا را بهش گفتم؛ اول  ی وقت

 . نمیرا بب انایآرامم کند. اما نتوانستم آن روز ک کرد.   یو سع

 من برگردم رفته بود.  تا

آرمان شده   ی دلبسته    یخودش کند و خودش چطور  یحال خودم هم نبودم که بفهمم چطور توانسته بود ،آرمان را وابسته   تو

به ازدواج   م یشده که تصم ید ؛ حاال چزندن  یم  ری هم را با ت ی هیافتادند و سا ی بود! آن ها که مثل موش و گربه به جان هم م

 دانم!   یگرفتند را نم
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 فکر کنم.  ی حت ی گرید ز یداد، به چ ی ام اجازه نم ختهیبه هم ر یو زندگ  ی لع ری ام الیو خ فکر

 

 . دمیدر، سمت در دو یصدا با

 

 شوکه شد. دنم یاز د آرمان

 ! یکجا شال و کاله کرد  -

 

 انداختم. میاپ یبرداشتم و جلو  ی را از جا کفش میها ی کتون

 باشه. نیحواست به حس ستی... مامان خونه نارمیب نیحس یبرم خونه چند دست لباس برا د یبا -

 

 زدم.  رون یبهش ندادم و از خانه ب یبزار من بروم؛ پس فرصت د یگو  یشود و م ی کنم، مانعم م ی دانستم اگه تعلل یم

 

بودم و داشتم تو تب و تاب عشقم،   دهیکه رنگ خانه ام را ند   یعل ر یدو روز با آن جروبحث با ام ن یخواست بعد ا ی دلم م  فقط 

 .رمیجان بگ  شیلباس ها دنیو بوس   دنییسوختم، به خانه ام برگردم و الاعقل با بو  یم  رمیام

 

 .د یلرز ی گرفته بود بله کل وجودم م یب یتنها قلبم تالطم عج نه

 بار نفسم رفت و برگشت. نیباال برسد چند  یآسانسور طبقه   تا

 کردم!   ی حالم را درک نم نی رفتم اما ا یخانه ام م اشتمد

 در حال رخ دادن است.! ی کردم اتفاق یم احساس 

 شالم را از دور گردنم شل کردم و از آسانسور خارج شدم. یکم
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 از دهانم را داشت!  دن یپر رونیزد و قصد ب ی م م یگلو  ری. قلبم داشت زستادمیدر واحدمان ا  یجلو

 حس نامربوط را از خودم دور کنم!  نیتوانستم ببلعم و ا ی ه بود و نمدهانم هم خشک شد  آب

 

 دانستم!  یرا نم د یلرز ی چرا م گهید  دستم

 . دمیکش رون یب بمیرا از داخل ج د یگرفتم و کل  یقی عم دم

 

 قفل انداختم و به سمت چپ چرخاندم.  ی را رو د یکل  آرام

 در با خواهر شوهر سها....  ک یبا حوله تن پوش نزد یعل  ر یام دن یذاشتم و از درا باز کردم. قدم اول را به خانه گ در

 

 از کار افتاد.   قلبم

 سنگ کوپ کردم! الل شدم!   ی واقع  یرفت! به معنا نفسم

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۵۳پارت#

 

 گره خورد!  یعل  ر یو سردرگمم در نگاه متعجب و هراسان ام  رانیح نگاه

 

 توانستم عقب بکشم! ی بزنم، نه م ی بروم و حرف توانستم جلو  یبدنم لمس شده بود، نه م  کل

 شوم!  دار یتوانستم ب یزدم و نم ی وحشتناک و درد آور دست و پا م ی در کابوس  انگار
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 خواست! ی ازم برنم ییگرفت، اما صدا  یاز هم فاصله م  لبانم

 به خودش آمد و الهه را به عقب هول داد.   یعل ریام

 

 را از دست داده بودم!   میتمام حس هانبودم! کال  ی واکنش چ یمن قادر به ه اما

 !د یو سمت من دو د ی سرش کش یرا باال رو  شیشانه ها یافتاده رو  یروسر الهه

 گناهم...  ی گفت: من ب  یکرد و با لحن بغض دار   یمکث  میروبه رو  ی ا لحظه 

 

 !  هی به چ ینبود که بفهمم چ  یقادر به هالج  مغزم

 ..د یدو  رون یو با عجله ب عقب زد  ره یدستگ  ی پرشتاب دستم را از رو  الهه

 دادم، حفظ کردم.  ه یکه به چهار چوب در تک  یرا با دست تعادلم 

 جلو گذاشت. یبهت زده قدم  یعل ریام

 دل...آرام...  -

 

 انتظار مرا نداشت. انگار

 شد. ی نم د یسف نیچن  ن یهم ا ت یکه رنگ م  ید یزد، سف ی د یبه سف شیلحظه پ  ک ی یسرخ ی به جا صورتش

 عقب گذاشتم.  یقدم

 خواب...   نیشدن از ا داریبه ب از ی... ندنیبه نفس کش ازیبه هوا داشتم... ن ازین

 

 جلو تر آمد.  ی عل ر یرفتم و ام عقب

 صدا...  ینفس... ب یحرف... ب یب
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 عشقمان بودند!  یچشمانمان تنها نظار گر نابود  ی پر حرف و ناباور دوئل

 کرد.  ی م دایاره اش را هوب ک یکه با آتش عشق شروع شد و قصد خاموش شدن به  یعشق

 

 جواب نگذاشت و دور شدنم را از نگاه رنگ باخته اش، پر کرد.  یب ی عل ری قدمم را ام هر

 !د یایب رون یفراتر بگذارد و ب اجازه نداد پا د،یدر طرز پوشش که جگرم را به آتش کش  یجلو اما

 

 توانستم برگردم و داخل آسانسور شوم. ینم

 دادم.  ی م  انیو پر درد، پا ه ی و سخت، نگاه پر گالگره محکم   ن یبه ا د یبا اما

 لرزان سمت آسانسور برگشتم.  یزانوها با

 

 شد. ی عل ر یزبان ام یلرزانمان، قفل گشا  یمحکم نگاه ها ریسرم و پاره کردن زنج برگرداندن 

 دل... آرامم....  -

 

 هم نشستند.  یخشک شده ام زور زدند و رو  یها پلک

 ش خاکسترم را بر باد داد. کالم   یلحن پر تمنا ش،یصدا

 خودم مرده و نابود شده گماشتم...   یکلمه را برا  نیا

 کرد!.... چرا نابودم کرد!  ی معامله ا نیآرام دلش بودم، پس چرا باهام چن اگر

 . اورمیپس نتوانسته بودم دلش را به دست ب 
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چشمانش   یخواست جلو  یافتادن که دلم نم ی براشل شد  میبه سراغم آمد... زانوها ید یبه دوران افتاد و حالت تهوع شد  سرم

 گذاشتم.  وارید  یدستم را باال آوردم و رو   ،د یایگرفتنم ب ی بخورم تا مبادا برا نیزم

 

 دالرام....  -

 کرد.  رانمیو  شتریاش ب دهیترس  یصدا

 چه بود!  یبرا  دنشیشکستنش، ترس  بعد 

 

 خواست دوباره قانعم کند.  یم البد 

 آسانسور گذاشتم. ی دکمه   یو رو   دمیکش  وارید  یرا رو  دستم

 باز شد. م یداغ برا ی آسانسور مثل جهنم یدرها

 آمد.  ی ال نمبا نفسم

 و مقاومت را از دست دادم. دمی را داخل آسانسور کش  خودم

 آسانسور دو زانو افتادم.  کف

 آسانسور.... ی هم زمان شد با بسته شدن درها ی عل ری ام ادیفر

 

 لرزش دلم بود.   یشکستن قلبم ماورا  یاما صدا د، یوجودم لرزاحساس سرما کردم و کل  شیصدا با

 

 ... اما نتوانستم مقاومت کنم...  ادیخواست دنبالم ب ی شوم... دلم نم ران یچشمانش و یخواستم جلو  ینم

  یم  حس خفقان دور نیو ا نجایاز ا د یخواهم... با یرا اصال نم نیرساند و من ا  یبرسم خودش را بهم م نییشک تا من پا بدون

 شدم.

 باز شد  دهینرس  نییآسانسور پا در
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 را از هم فاصله دادم و سرم را باال گرفتم.  م یمن آماده، به زور پلک ها یپ ی عل ر یام نکهیفکر ا با

 

 دالرام...  -

 

 خجالت زده... ایدانستم خوشحال باشم   ینفس نم دن ید از

 

 زانو زد.  میپا ی داخل آمد و جلو ده یشده و ترس  شوکه

 ... دهی... چرا رنگت پریالرام خوبشده د یچ -

 

 . میبگو ی زیتوانستم چ ینم

 عجله برخاست. با

 زنگ بزنم.  یعل  ریصبر کن به آقا  ام -

 

 تا مانع تماسش شوم.  دم یرا کش شی را بلند کردم و مانتو دستم

 

 نشست.  میدوباره روبه رو  یسوال ینگاه با

 بزن!  ی شده! حرف یچ -

 

 . میایه حرف بدر دهانم نمانده بود که قورت دهم و ب  ی را باز کنم... آب م یکردم نتوانستم راه گلو ی کار هر

 ... رونیزدم به زور گفتم: من... و... ببر.... ب زود 
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 هر دو دست صورتم را قاب گرفت.  با

 ...مارستانیب م یر ی گم م ی باشه باشه... االن به شوهرت م -

 

 نم باال رفت... از آتش درو میجزغاله ام کرد و صدا شتر یشوهر ب ی  کلمه

 نه...   -

 

 و برخاست!  د یترس   ادمیفر  یاز صدا نفس

 

 آسانسور در هم کف باز شد. ی ها در

 . دمیداخل آسانسور گرفتم و به زور خودم را باال کش ی فلز  ینرده   ر یرا گ دستم

 سمت نفس گرفتم.  دمیکش  رونیب بمیلرزان از ج یرا با انگشتان چیسو

 مامانم....  یه  زود باش... من و برسون... خون -

 

 شدم.  یدور م  نجایاز ا د یبرساند با نییلباس بپوشد و خودش را پا ی عل ریام تا

 شم... ی دور شم... دارم خفه م  نجایاز ا د یرنگ تعجب نگاه نفس، پر خواهش گفتم: زود باش... با مقابل

 

 .ستمیبغلم را گرفت اصال قادر نبودم سرپا باا ر یزدم که ز   شیبه بازو یچنگ 

 دند یکش  یم  رونیب شکافتند و   یام م نه یداشتن با پنجه قلبم را از س  انگار

   ینفوذ #دوم #فصل #
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 ۵۴پارت#

 

 

 

 .د یافتاد و حالم را فهم شینفس دو هزار  انگار

 بلند و از در خارجم کرد. ییبغلم را گرفت و با گام ها ریز   عیسر

 تر کرد. هوا سخت  دن یبلع یآزاد به صورتم خورد اما نفسم را برا  یهوا

 

 سخت کرده است. میرا برا دن ینشسته و نفس کش م یبزرگ راه گلو یتوده   کی کردم  یم احساس 

 منم متوقف شدند.  یمکث کرد که متقابال قدم ها یکم  نفس

 اشاره زدم و به زور لب زدم.  ابانیاست. با سر به آن طرف خ نمیدنبال ماش  دمیفهم

 ... ینقره ا یپژو  -

 

کرد جابه   یما پارک م  نیماش  ی جلو شهی بابا را که هم نیشدم که مهلت نکردم ماش  رمان از خانه خارجبا عجله به خاطر آ چنان

 .می نشو تیاذ نیآوردن ماش  رونیب یگذاشت تا ما برا   یرا داشبورد م  د یهم کل شه ی. هممی ایخودم ب نیجا کنم و با ماش 

 

 کرد.   باز میرساند و در عقب را برا  نیتند مرا به ماش  یی با قدم ها نفس

 ...  یاورژانس یکی نیرسونمت کل  ی پشت دراز بکش من االن م ی تو صندل -



 2 ینفود

244 
 

 

 نبودم دکتر بروم.  ی راز اصال

 تکان دادم.  ی را به عالمت نه سرم

 بست.  می در را به رو  یو سر   د یدر هم کش ابرو

 عجله پشت رول نشست و استارت زد.  با

 ...  یاریو اونوقت نه هم م  یش  ی خفه م یدار  -

 

 در آورد و مثل باد از آن مکان گذشت. ه حرکت را ب نیماش 

 

 خودم پوزخند زد.  ی. دلم برا مکان

 اصطالح را داشت. مکان.  ک یفقط  م یبرا یعل ر یساله ام، االن با کار ام کی  ی زندگ ی و تلخ  یرنیش  میآرزوها یخانه ام، خانه   یجلو

 

 به دستم سرم وصل شد. یو چطور  دمیرس   نکیبه کل ی ک دمینفهم

 کرد.  ی دهن کج  میسقف برا ی د یا که از هم فاصله دادم. سفر میها پلک

 .وستیسرم به تحقق پ یرنگ باال د یسف یمهتاب  دن یخواب باشد با د ک یخواستم  یکه در مغزم م   ییایرو

 

 دستم نشست. ی رو یدست

 ... زمیدالرام عز -

 

 صورت نفس برگرداندم.  دنید  یگردنم را برا  آرام
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 بود.  خته یمن اشک ر ی راقرمز شده بود حتما ب یکم چشمانش

 

 دوباره ام مطمئن کنم.   دنیرا از نفس کش الشیزدم تا خ  یکم جان لبخند 

 ترسانده بوداش...  یلیخ نیاز حال رفتنم تو ماش  حتما

 

 ... خبر... ی: به کسدمیخشک شده پرس  یی با گلو آرام

 

 الم را بپرسم.و سو نم یداد بتوانم حرف ها را مثل بلبل کنار هم بچ  ینامساعدم اجازه نم حال

 

 سرم کشد. ی رو یدست

 نگفتم تو آروم باش...  ی نه به کس -

 

 بگم.  یز یچ یبعد به کس یش  داریاول خودت ب خواستم

 

 خوشحال شدم.  شیممنون بودم از درک باال  ازش 

 را به طرف سرمم دادم.  نگاهم

 شد. ی زود تمام متر بود. پس  ن یینصف پا از

 .را دوست نداشتم نکیکل  ی همهمه  اصال

 بروم.  رونیب نجایاز ا عتریخواست هر چه سر ی م دلم 
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 به ذهنم متمرکز شوم.  ی بستم تا کم پلک

 حرف ها و اتفاقات کابوس باشد   نیشوم تمام أ ی بلند م یبخوابم که وقت یخواست بخوابم فقط بخوابم آن قدر  ی م دلم 

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

  ۵۵پارت#

 

 شده؟  یچ ی بگ  یوا خ ینم ؟ یبزن ی حرف یخوا یدالرام؟... نم -

 

پشت   یهدف  یپر تردد که هر کدام برا  یها نیگرفتم و به جلو و ماش   شهیسرم را از ش  ی  ه ینفس آرام تک ی  هی لحن پر گال به

 فرمان نشسته بودند؛ دوختم. 

 

بار له   ن یدوم  یبرا  شیپا ری کرد! بگم خردم کرد! بگم تمام غرورم را ز یکرده! بگم باهام باز انتیبگم! بگم بهم خ یستم چدان ینم

 نابودم کرد!  ی کرد! بگم با آن که باورش کردم و بعد از آن اتفاق درد آور؛ ازش گذشتم، اما باز هم با نامرد

 

 دالرام؟...  -

 

فکر   گریتا خرد شود. خواست بفهماند د د یکوب  یمانیس  وار یچه کنم چه کنم را از دستم گرفت و محکم به د ینفس کاسه   یصدا

و باورش   ی کالم... باز هم رو دست خورد کی فقط  ؛ یفراموش کن یاتفاق را بتوان ن یکنار هم را ندارد، تا ا  نیچجور  دنیکردن و چ

 ! یکرد

 

 به من بود دوختم.  گرش یو چشم د  ابانیچشمش به خ ک یرمقم را به نفس که  یسرم را چرخاندم و نگاه ب  آرام
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 نفس خرد کنم.  ی را جلو  ی عل ریام  امد یدلم ن 

 بحثم شد.  یعل ر یبا ام ی کم -

 

 اش ادامه داد.  ی متعجب نگاهم کرد و به رانندگ یکم

 .هم نکرد  ینشد، اما سوال قانع

 

  ک یاتفاق فقط  ن یبودم ا دوار یهنوز هم عاشقشم، ام د،یتپ ی م شی . هنوز هم قلبم برامیبد بگو ی عل ر یمخواست از ا ینم دلم 

 سوءتفاهم...  کیکابوس باشد، 

 کردم!   یرا خورد م تشیشخص  د ی. نبادمیفهم  یرا م یعل  ر یکار ام  لیخودم دل د یبا شدم. ی خودم قانع م د یبا اول

  ی ام را، وجودم را خرد و نابودم کرد، اما من نم ی را، غرورم را، دخترانگ   تم یبود، شخص تیاهم یبه وجود من ب ی عل ر یکه ام نیا با

 سوال ببرم.  ر یرا ز تشیتوانستم به خودم بقبوالنم شخص

 

 دستپاچه شد. م دنیبا د مامان

 !...نیشده خدا مرگم بده!... نفس جان دخترم؛ دالرام چش شده! کجا بود  یچ -

 

 سر هم کرد که خودم شاخ در آوردم!   ی آرامش کامل دروغ با نفس

  و حالش بهم خورد... فکر کنم د یشده بود... دالرام هم راننده رو که مرده بود د یخاله، تو راه تصادف وحشتان نینگران نباش  -

 استراحت... یفشارش افتاده.... کم

 

 . دمینفس را نشن یو حرفه ا  یاتاقم را بستم و ادامه دروغ مصلحت  در
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 توانستم سر هم کنم. ی نم یحرف و دورغ چ یاز ته دل ازش ممنون بودم. چون خودم ه اما

 

 گذشت.    رد؛یازم بگ  یو سراغ د یایدنبالم ب  ریکه ام  نیروز چه راحت، بدون ا  دو

 در خشک مانده بود.   ی درخت ها گذشت و رو  یالبه ال از  نگاهم

کند؛ گناهش را   ی الاعقل کارش را نه امد ی! نامد ین ریداخل آمد و بسته شد؛ اما ام  ی کیو چند بار در باز شد و   نیدو روز چند  نیا

 انکار کند!

 

 دالرام...   -

 

 پاسخ ماند. یآزرد، اما ب  شتریر گوشم را؛ دل داغونم را ب دو روز چند صد هزار با  نیپر بغض و نگران مامان در ا یصدا زدن ها نیا

 

 !... یو الل بمون  یبکش یحرف گشنگ  یب ی خوا ی م ی شده... تا ک ی چ یبگ  ی خوا ی... نمیدختر نصف عمرم کرد  -

 

 . می بگو یز یلب باز کنم و زبانم را در دهان بچرخانم و چ یدلواپس ی توانم در مقابل مواخذه اش از رو ی هم نم باز

 

توانستم مامانم را هم در چاه   یم  ی زدم... چطور ی کابوس دست و پا م نی نجات از ا یبرا ک،یتار یدر قعر چاه  یناباور  انیم  ودمخ

 بکشانم و عذابش دهم. 

 

 .برود نییگردد تا پا  یگله مند برم نیحس ی  ه یگر  یصدا از

 ! آخه چته تو... یبچت... دوروزه بغلش نکرد  یمن... طفل   کنم کاریچ -

 ... یر ی چتون شده، چرا خونت نم م ینیبب نجایا  اد یب یعل ر یام میبگ  د یگفت امشب با ی هم نگرانه، م اتباب
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 نق بزند.  ش یاز ب ش یاوج گرفت و اجازه نداد مامان ب نیحس ی  هی گر یصدا

 

 . دمیاز اعماق وجودم کش یآه

  یم  یچه طور نم یدر مقابل بابام بشنوم. بب خواد جوابش و  ی خواهند بکنند.. اصال بزار از خودش بپرسند، دلم م ی م ی کار هر

 کند. یانسان خوب و تمام و کمال را باز  ک یخواهد رول  ینکند باز هم م  ایکند...  حیخواهد خودش را کارش را توج

 

 دوختم.  ی گوش   یو به صفحه  دم یکش رونیرختان بد  یدر و البه ال  ی نگاهم را از رو لم یزنگ موبا یصدا با

 !..  لیکم

 

 لبانم نشست!   یرو  ،ی عل ر یاز تماس ام دهیرس  انیانتظار به پا نیاز ا یخند  تلخ

 

سها را باور کنم...سها گفت، من   ی شد تا حرف ها یسند محکمه پسند  م یاش برا یمدت تلخ ن یبود! ا دهیفا ی ب ی چشم انتظار نیا

 خام بودم و باورش نکردم. 

 ... دمی... گفت من نشناعتماد نداره... گفت همه مردها مثل همن اقتیل ی مرد چیه  گفت

 

 زنگ دوباره برخاست. یدهم که صدا  هی مبل تک ی قطع شد. خواستم سرم را دوباره به پشت  تلفن

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 

 ۵۶پارت#
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 دستان لرزان تماس را برقرار کردم.  با

 الو...  -

 

 .د یچیپ  ی پر نشاطش در گوش  یصدا

 ن؟یسالم دالرام خانم خوب هست -

 

 ا در نطفه خفه کنم و بر دل شادش غم نپاشم.تا آهم ر دم یگز لب

 ن؟ یسالم ممنونم شما خوب -

 

 شما... درست شد... اونم فقط به خاطر کمک  یشم... بالخره. همه چ  ی بهتر نم نیا از

 در دلم نشست. پوزخند 

 نکرده بودم .  یکه هنوز کار من

 

 ... نییایم ی با چه انرژ نمیست پر... ببفردا پرواز دارم. انشاهلل چهار شنبه شب اونجا منتظر شمام اونم د -

 

 همه کارها درست شده بود.  پس

 . د یچشمم چک یاز گوشه   یدو روز، قطره اشک نیا بعد 

 به کمک بزاق دهانم فرو دادم.  میراه گلو یبرآمده   ی و به زور بغضم را همراه توده  دم یگز لب
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 انشاهلل.. -

 

 گفت: انشاهلل... انشاهلل.. اد یز جانیه با

 

 آرام شوم.  یگرفت را ببارانم تا کم  ی که از سوزش قلبم نشعت م  قیعم یدردها  نی کنم و ا یخداحافظ ستمخوا

 موقعش اجازه نداد زبانم بچرخد. ی با خواهش ب اما

 

 براتون داشتم. ی بسته ا ه یمن  رون،یب ن ییایلحظه ب  هی کنم  یدالرام خانم... ازتون تمنا م  -

 

 ... ستمیشانه زدن هم نداشته ام را پشت گوشم زدم و گفتم: اما من خونه ن  یدو روز حوصله    نیام را که در ا خته یبه هم ر یموها

 

 !... نینکنه قبل من رفت  نیی: پس کجاد یپرس  متعجب

 

 زدم.   یخند  شین -

 

 ببرم. ش یاز پ ی کرد هنوز نتوانسته بودم کار  ی... فکر نمچارهی ب  نیداشت ا ی دل خوش  چه

 

 اخوشم...ن  یمامانمم. کم ی من خونه  -

 

 شده!  یگفت: خدا بد نده... چ  نگران
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بحث و   یروز واقعا خستم، دل مردم، داغونم و حوصله  بس کن ام  م،ی نزنم و نگو غ یشدم و برخاستم قدم بزنم تا سرش ج یکفر 

 ...ندارم  حیتوض

 

 به زور خودم را کنترل کردم و گفتم:  اما

 باشه... نی حس بمونم مامانم مراقب نجایسرما خوردم... اومدم ا یکم

 

دم    امیم برم. من نتون  یمخصوص رو ندم نم یسفارش  یبسته   نیمن تا ا  ی. ولنییایو زودتر ب نیزودتر خوب بش دوارمیام -

 بسته رو برم زودتر رفع زحمت کنم.  ن یدم در من ا  نیایمنزلتون ب

 

 

 کنم و قبول کردم   یمخالفت   نتوانستم

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۵۷پارت#

 

 

 رفتم.  میسمت مانتو یو با خودخور   دمیودم چرخدور خ یکم

 رفتم.   یم  نییو پا دمیپوش   یلباس م د یدم در برسه با تا

 . ارمینه ب لیدر مقابل اصرار کم  دمیکش خجالت

 قرار داده بود. نهی پارک را گز نیآرام کردن حس یدر سکوت مطلق فرو رفته بود. فکر کنم مامان برا  خانه
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 تا شالم را مرتب کنم.  ستادم یا ییرایپذ  کنسول بزرگ وسط  ی  نه یآ یجلو

 شدم. د یام، خودم از خودم ناام دهیآشفته و رنگ پر  تیوضع از

متحرک   ی مرده  کی قادر به تحمل و حضمش نبودم از من  گونه چ یکه ه  یبلکه فکر به موضوع ، یوز، نه تنها گشنگ دو ر نیا

 .ساخته بود 

 

 م و سمت در روانه شدم. شالم را پشت انداخت  ی انتها فونیزنگ آ یصدا با

 

 دلهره به دلم افتاده بود.   کیحس بد،  کی

 بزرگ، لبخند به لب خشکم زد..  یکادو  ک یبا  لی کم  دنیرا باز کردم و از د در

 

 سالم.  -

 

 قرمز رنگ گرفتم و آرام جواب سالمش را دادم.  ی از کاغذ کادو چشم

 

 ! نیخوب -

 تعجب نداشت. یجا م یرنگ و رو  دنیاز د رتشیح

 

 !...هیچ  گه ید  نیله... بله خوبم... اب -

 

 داخل دستش اشاره زدم.  ی چشم به کادو با
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 د.صورتش ز  یبه پهنا یلبخند 

 شما... یدستور از باالست برا   هی  نیا -

 

 .ابد یانحنا  یلبخند  ی شود، لبانم برا یداشت از چشمانم جار  یکه سع ه ی گر ی زدم تا به جا زور

تمام شده، غم و مشکل من    یبه خوب ز یخواست حاال که همه چ  یکنم، دلم نم اش را زهرش   یدوست نداشتم خوش  اصال

 . زمیرا به هم بر شانیشاد

 

راه   مه ین لی درست پشت سر کم  یعل ری ام دنیهم بود اما با د ر یو چشم گ که واقعا بزرگ   ییگرفتن کادو   یرفت برا   شیپ دستم

 لمس شد.

 

 !امد یزد! نفسم باال ن ی نم گرید  قلبم

 ام بود.  یو بد شانس ی اوج بدبخت گری د  نی! اد یلکم پروار پ استرس 

 . دمید شده اش بدبخت شدنم را به وضوح دآتش چشمانش و صورت کبو از

 انگشتانش روح از بدنم خارج کرد. ی زده  رونیب ی مشت شده اش و استخوان ها دستان

 

 

 

 

 

 

 ی عل ریام
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  یچه قدر دلم به حال دالرام م  یدون یو بزار کنار... نم  ت یاز خودخواه ی کنار... کم ی کش یدردسر نم  یسرهنگ جان، چرا ب  -

 ... دهیاجبارا کنارت باشه... از تو بع اد ی... واقعا خوشت مشهیاز استرس نصفه جون م اد یم دنم یسوزه، هر بار که د

 

 فکم را منقبض کرد و قلبم را به درد آورد.  زش ینفرت انگ  ی  خنده

 آمد.  یست! نفسم باال نمتهران مسموم شده ا  یکردم هوا یم احساس 

 را باز کردم و کل خانه قدم رو رفتم.  راهنمیپ یها ه دکم

 

 شدم.  ی م وانه یداشتم د  گهید

 

 داد!   یجواب نم چرا

 دالرام را گرفتم. ی شماره  دوباره 

 . دمیکوب  وارید  یرو  ی وار مشت وانه ید د یناام

 

 کرد.   ینم ی وقت دالرام در جواب دادن تلفنش تعلل چیامکان نداشت ه نیا نه

 

 منزل پدر اش را گرفتم.  ی شماره  یمعطل  یب

   ینفوذ #دوم #فصل #

 

 ۵۸پارت#
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 از پاسخ دادنشان با عجله وارد اتاق شدم.  د یام نا

 نگرانشان بودم.  یطان یش  ی فکرها ن یاز ا گذشته

 ! د یرس  یم د یحاال با تا

 پرت کردم.  نیزم یرا از تنم کندم و رو  بلوزم

 . دمیکش رون ی را از کمد ب راهنمیگذاشتم وپ کریاسپ ی منزلشان را گرفتم و رو  یه شماره به جانم افتاد! دوبار دلشوره 

 

 تخت انداختم. ی رو راهنم،یپ دنیپوش   الیخ ی مادر جان ب یصدا با

 

 برود.  نیاز ب میقلبم و صدا د یگرفتم تا لرزش شد  ق یعم یدم

 سالم...  -

 

 ...؟ یجان خوب یعل ر یسالم ام -

 

 سمت بالکن حرکت کردم.  و  دمیدور لبانم کش یدست

 آزاد داشتم.  ی به استشمام هوا یمبرم  ازین

 . نیممنونم شما خوب -

 

 . می ستیشکر بد ن -
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 .ستادمی در بالکن ا ی بروم و جلو رونیب شتر یینتوانستم ب یرکاب با

 .. ده؟یدالرام رس  -

 

 ...رهیباهات تماس بگ  گمیم  رونی. اومد برهی گ  یبله پسرم. داره دوش م  -

 

 سر خورد و کنارم افتاد!  میموها  ن یو تار شد! دستم از ما ب ره یت  می برا ایشک کردند. دن  میها ده یبه شن میها  گوش 

 

 جان؟  یعل ر یام -

 

 مادر جان به زور لب جنباندم. یصدا با

 باشه ممنون.  -

 

 کدام را نتوانستم پاسخ دهم.   چیاما ه شان، یکرد. تعارف کرد نهار بروم خانه  یخداحافظ

 .د یلرز  ی کرد! کل وجودم م ی درد م  قلبم

 ... ده؟یدو ساعت نگذشته؛ دوباره حمام برود! آن هم از راه نرس  د یدالرام صبح حمام نبود! چرا با مگه

 

 نبود.   فیقابل توص حالم

 . شدم رانیعقب رفتم و لب تخت و  عقب

 احاطه اش کرده بود را پس بزند.  ی که به خوب  یطانیقادر نبود ش   مغزم
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 را لمس کرد.  لشیره موباانگشتم شما دوباره 

 ام دامن زد.   یمنف ی شد و بر فکر ها نیدالرام، بر آتش قلبم بنز لیموبا  یدادن آرمان به گوش  پاسخ

 سالم داداش من...   -

 

 و بزاق دهانم را فرو بردم.   دمیوختن است، کشکردم در حال س  یبر صورتم که احساس م یدست

 ن؟یآرمان خان شما خوب سالم

 

 ؟ یجونت  ی؟ نکنه نگران بال به مرهمت شما -

 

 جونم شده آتش جانم. یبال  م یبگو نتوانستم

 خنده ادامه داد:   با

 داداش؟ شما تو   گمیم

 زنه ها... ی خواهر ما شپش م ن یا ن؟یحموم ندار خونتون

 

 ام را سوزاند و خاکسترم کرد. شهیچگونه ر د یاما ند  د یپشت بند حرفش قاه قاه خند  آرمان

 

 شمانم را فشردم.دو انگشت محکم چ با

 ... یبا یبگم زنگ بزنه... فعال، با رون یب ادیخنده لب گفت: بزار ب انیم
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 . ختمیبوق اشغال نعره زدم و کل اتاق را بهم ر با

 آمد.  ی باال نم نفسم

 

 پارکت ها افتادم.  ی م و دو زانو رو کم آورد  نفس

 . دمیکوب  ن یزم ی بازوانم گرفتم و رو نیو سرم را ب دمیاز رفتارم خجالت کش ی ا لحظه 

  ن یبخندند، از ا  شمیمرا گمراه کنند و به ر  یفی کث  یباز ن یدادم با چن  یاجازه م د یآوردم. نبا یرا در م   هی قض ی ته تو د یبا من

 پرونده خارجم کنند. 

 کردم.  ی م یکار  د یبود با ی موضوع م نیا یاگر خود دالرام نقش اصل یحت

 

 ( :   2نفوذی ) خرید کنید  یما خریداری ستقمیتوانید از لینک زیر مادامه این رمان رو 

https://Zarinp.al/301449 

 :  1فوذی ن خرید 

https://Zarinp.al/263324 

 

 : باهم به نصف قیمت  2و    1خرید نفوذی   

https://Zarinp.al/301458 

 

 

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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