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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 این رمان فروشی می باشد

   

 ی نفوذ #

 

 

 خالق عشق  بنام

 

 خالصه 

 پروا.  یو باهوش، اما ب رک ینترس و انتقام جو... ز ،یآرام اما مملو از گستاخ ی. دل  دالرام

دختر را به    نیا یکند و گستاخ ی اش را خاکستر م نه یک ی دل شاد و ب ۹ یی بال ش، یریجسور سرهنگ سرمد، با گروگان گ دختر

 کند.   یم  لیغم و انتقام تبد 

 کشد.  یشود و در دلش زبانه م  ی باند قاچاق، آتش م ن یب ینفوذ  یخطا

 کند. ی تواند با عشق درون اش خنث ی نم ی را حت گناهش

 بودم، .مهار کردم..  ده یکه فقط و فقط من آموزش د  یامانش را با فن یب ی ها ضربه ��

 

http://www.romankade.com/
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 بگذارم..... شیهمه شکست اش را صد در صد به نما  ی نگاه ها ر یبود. اما در دلم، با خودم عهد بستم، ز ر ینم سرازاز سر و گرد عرق

 

 پا و مچ دست، ضرباتش را مهار کردم.....  کیخون و دل نخورده ام که بهش ببازم....با چند تکن یاز شش سالگ  من

 

مبارزه   قه یآخرم، بعد چهل و پنج دق ی. تلو تلو خورد، اما موفق نشد خودش را نگه دارد....ضربه  دمیاش کوب  نه یبا کف پا تخت س  

 بود....  ی تن به تن کار ی

 

زدم دستم را به سمتش دراز کردم....با    ی تند به طرف نگار قدم برداشتم.....همان طور که نفس نفس م ه، ی و سوت بق  قیتشو با

  ن یشد بر ذهنم تا فراموش نکنم، ا یاش، مهر نه یاخل دستم گذاشت....اما نگاه و لبخند پر کحفظ ظاهر، دستش را د ی لبخند برا

 ...د یکشخط و نشان  م یمبارز کار کشته برا

 

 خواهم کرد.... یفهماند که دالرام مراقب خودت باش، بد تالف  و

 

 سر شانه ام، نگاهم را از نگاه پر رمز و راز نگار گرفتم....  ی رو ینشستن دست با

 

 گفت:   یرسا و بلند  یرو به جمع با صدا ی عیشف خانم

که انجام دادند، جبران   ییها ک یتکن نیهمه سال من و با ا  نیا یشدند...واقعا زحمت ها دان یم یهم نگار، هم دالرام برنده  - 

 کردند... 

 

 را فشرد و از جمع دور شد....  یعیبا پوزخند دست خانم شف نگار
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 کالس امروز و اعالم کرد.....  ی کف رو به جمع، خاتمه  کیهم گذاشت....با  ی پلک رو ی عیشف خانم

 

 

 ....دمی دو ی عیسالن چنگ زدم و پشت خانم شف ی گوشه  مکتی ن یکوچکم را از رو   ی حوله 

 

 ..... یخانم مرب-

 جوابم و داد....  ستهیبه ا ایکه برگرده   نیا بدون

 

اونم خارج از سالن و بچه ها، بهت   ، یمواقع ضرور یو فقط برا   کی...من اون تکنیکرد ی امروز از اون فن استفاده م د یدالرام نبا-

 ... یآموزش داده بودم.... واقعا ناراحتم کرد

 

 حضور نداشت. ی ....خوشبختانه کسمید ی رس  ان یاتاق مخصوص مرب به

 

 شد... یچ  دمیهمعمه شرمنده ام... نف-

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

 .... دمیگره خورده اش ترس   یرنگ اش و ابروها یقهوا  ی درشت شده  ی چشم ها از

 آن قدر کارم اشتباه بود...!؟ یعنی

 صورتم تکان داد.... ی وار روبه رو د یاشاره اش را تهد  انگشت

 ...ک ی  نیمن و عمه صدا نزن... ا  نجایدالرام صد بار گفتم... ا-

  ی و عمل ی گرفت   ادیجا  ن یاز ا ر یکه به غ ی کیتکن ی هم شد تو سالن ورزش  یهر طور  یبابات قول نداده بود  ی ... مگه جلو"دوما

 ! هان... ینکن



 ی نفوذ

5 
 

 

 آخرش را داد زد  هان

 اشتم....کار اشتباهم ند   یتبرعه   یبرا  ی هیتوج چ یبودم... ه شرمنده

 خوام...  ی معذرت م-

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

 

 طلب بخشش کنم....  یکردم شرمنده بشم و از کس ی نم یگاه کار   چیبارم بود.... ه نیاول

 

 امروز از کار اشتباهم واقعا ناراحت شدم.... ی ول

 

 داد...  الیبهم آرامش خ یعمه کم  یصدا

 .... ادیخودت و لوس نکن که اصال بهت نم -

 

 ....به طرف کمدش رفت.... دمشییپا ی داشتم م  یچشم ریز

 

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

 

 ... هنوز کارم باهات تمام نشده... شتویببند ن -

 

 !؟ د ی....هنوز که پشتش به منه پس از کجا ددمی لبم کوب  ی دست محکم رو با
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 هست که باز هم با لحنش جا خوردم.... نه یروبه روش آ نمیتا بب دم یکش یجستجو گرانه گردن م  مداشت

 

 دختره برات دردسر نشه....   نیمثل زرافه گردن نکش...فقط برو دعا کن ا-

 

 باال انداختم....  شونه

 

 چشماش... یلو  ج ارم یو م  رونیکشم ب ی بکنه؟...هفت جد و آبادش و از تو گور م یخواد چه غلط ی مثال م-

 

 رو صورتم....  د ی مچاله شده اش را کوب ی . حوله د یخشم به سمتم چرخ از

 

 حرف نزن...  ی دونیالت و چال م یچه طرز حرف زدنه... مگه هزار بار نگفتم مثل پسرا ن ی... اتتیحاشا به ترب -

 

 فرار آماده کردم....  یباال انداختم و خودم را برا شانه

 در گفتم:  ی  ره یدستگ  ی رو دستم

 ... ادهایشدن هم بهت م یو قورت بدم...عشقم عصبان تی گریج ی آخ من اون لب ها-

 ....می و باز کردم و د برو که رفت   در

 

 پرت کرد که موقع بستن در، با در برخورد کرد.... ی دونم چ ینم
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 طرف رخت کن رفتم.  به

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

چشم مردم و    شتر یبشقابش، ب  یاندازه  یپرتز شده   یاون لب ها  د یتا شا د یآفر ی صورتش نقش و نگار م ی رو نه یآ ی جلو داشت

 .....ارهیدر ب

 

 کن رفتم...  رخت  یام را گشودم....مانتو برداشتم و پشت پرده گوشه   یانداختم و در کمد کوچک فلز  د یتوجه بهش کل یب

 رنگم و با مانتو و شلوار عوض کردم....  اهیس  ی ورزش  لباس 

 باش.... ی کمدم نوشته بود: منتظر تالف ی برگشتم نگار با رژ قرمز رنگش رو ی وقت

 

 زدم.  ی صدا دار پوزخند 

 نبرد هستم.... کیمنتظر   شهیرژت نگار خانم... اما من هم فیح

 کردم از باشگاه خارج شدم....  ی مرتب م م یموها  یو انداختم رو دوشم. همان طور که شالم رو رو  دمیو کش  میساک ورزش  ـپیز

 

 کرد....  یکار م   نیوکوش یک  یدوم با دختران دبستان  میبعد ما، تا عمه

 بودم.  نی کوش  و یعاشق ک ر یبخ ادش ی

 دهم....  یادامه م  ی را به طور حرفه ا ی چند ساله دفاع شخص اما

 .... ادیمن به حساب م ی تنعمه نا نیریش  عمه

 

....بعد مرگ پدر بزرگم، مادر بزرگم به خاطر دو فرزند کوچک، بابا و عموم، دوباره  ادیمن به حساب م ی عمه ناتن نیریش  عمه

باز   گریرود د  یبه آن ور آب ها م  لی تحص ی ادامه  یکوچکم برا  یشود.... عمو یم  نمی ریکند و ثمره اش عمه ش   یفراش م  د یتجد 

 گردد  ینم
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کنار    یزدم...داخل محله   ی م انبر یبه خانه، م دنیباال....هر روز به خاطر زود رس  دم یرنگم را زدم و پر یی شولت آلبالو یمرکز   قفل

 ....د یچیپژو عقب عقب داخل کوچه پ ک ی....هم زمان با من، دمیچیشدم و پ ی مجتمع تجار

 پژو برخورد کرد..... نیبا ماش  یبد   یبا صدا م نیشده بود و ماش  ر یترمز گذاشتم. اما د یپا رو  

 

 کرد.... جاد یآرام محله ا یفضا یتو   یها انعکاس بد  نیناهنجار ماش  ی بود....صدا اد یعلت خلوت بودن محله، سرعتم ز به

 

 شد....  یبه درک واصل م نمی نازن ی  یشانیخدا امروز کمر بند بسته بودم... وگرنه پ شکر

 

 نباشه که کالهم پس معرکه ست.... یخرفت  ر یناکرده پ ییخدا نم یسمت راننده که باز شد، چند تا چشم قرض کردم بب در

 

 خارج کرد... نیو بلندش معلوم بود جوانه...کم کم تنه لشش و هم از ماش  دهیکش یاز پا نه

 جگر و قلوه ست... ستیمقدس... پسر ن می مر ایاوه...  اوه

 

  یرنگش، لب هاش و نگو... عجب قلوه ا  اهیپر پشت س  ی با موها شیباز ماند....ته ر م یچشم ها ی!!دهنم به جابرگشت! ی وقت  گهید

 بودند....

 

 لب ها... زهر مار صاحبش بشه....  ن یپسر و هم ا 

 

 شد. ی م یگرد بزرگش پنهان بود. وگرنه من االن غش وضعفم حتم یآفتاب نکیع ریز شیها چشم

 در به داغونش کرد  ن یش ما یشروع به وارس  پسره
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 کردم....  یم  ز یمنم خودش و آنال  

 

ننه   یدخترها  نیا یخواست ی مثال م  ای! یشماره بزرگتر بخر  کی ی مرد  یاسپرتش کم مونده بود تو تنش جر بخوره....آخه م کت

 ...  یبخند  ششون یو به ر یمرده را دنبال خودت له له کنان بکش

   

از جا   شه، یمحکم به ش   یکردم، که با چند ضربه   ی م ل یو تحل  هی و تنگ بودن کتش و تجز ک یعلت کوچ م،ی مغز نخود  یتو  داشتم

 .دمیپر

 چشم ها رو!...  یوا

 

مثل من، گناه   ی چشم و گوش بسته ا ی بشه... دخترا یمثال چ ی داد  نهیبوز نیجا به ا ک ی،  یی بایهمه ابهت و ز نیا ایخدا

 ... م؟ینداشت

 

 افتاد.  میابروها نیاش، ناخوداگاه گره ب ده یو به هم تن اهیس   ی وهامحکم و ابر   یضربه   با

 دور ور ندار واسم...   رم،یبرات بم ستم یگرفت...من از اوناش ن  لیبابا... چه خودش و تحو نه

 باز کردم که محکم باهاش برخورد کرد و عقب عقب رفت....  ی کمر بند و فشردم و در و از خباثت طور  قفل

 شم....  یوگرنه خودم له م رم، یبهم ثابت کرده بود زود گارد بگ  تجربه 

 ... ؟یطلبکارم هست  ی و آش و الش کرد  نمینازن نیو ماش  ی خالف اومد  هیچ-

 نشست تا ناکجا آبادم را سوزاند... شیلب ها ی که رو یپوزخند 

 . یبچه ا  یل یخ یعنی-

 خوشگلت و بخوره....  یمرده شور اون لبها یاله
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 ابوقراضه ات و بکش، من عجله دارم...   نیمثال محترم... ا ی ببن آقا-

 

 خارج کرد.... بش یو از ج لشیموبا نم، یبه کاپوت ماش  ه یاعتنا به جلز و ولز کردن من، تک یب

 کرد.... ی خبر م سیدر صد داشت پل صد 

 من و... ری... خدا جونم بگ ییچه صدا یوا

 ... یعقده ا  ب،یبد ترک ی بریاک

 اش به من نگاه کرد....  دهیورقلمب  یکالمش از دستش در رفت....  با چشم ها  ی و از قصد بلند گفتم که نقطه  نیا

   

 .... دمیشدم. در و محکم بهم کوب نمینازک کردم و سوار ماش  شیبرا یچشم پشت

 

 ....د یساعت طول کش م ین اد یب سیپل تا

 ....یستیاون جنتلمن بودنت بخوره فرق سر ننه ات که آدم ن  آخ

 شد.   یم  یچ ی آورد  یدر م  یجنتلمن باز ی فقط کم ، یکم  اگه

 شه پرداخت کنم....  ی خصارتتون چند م د ییمن شد....شرمنده بفرما ر ی... تقصبایز اری خانم محترم و بس ی گفت یم

 

 .... رم یترمز بگ   عی بود نتونستم سر ادی....منم مقصر بودم ...سرعتم ز کنم ی....خواهش مستیبا نازو غمزه بگم، نه الزم ن منم

 

 ،من مقصر اعالم بشم...   یساعت عالف کی که االن بعد   نه

 

 ... کارش  ی شد رفت پ ی بدبختم هم که اوراق نیمن مقصر اعالم  بشم...ماش  ، یساعت عالف کی که االن بعد   نه



 ی نفوذ

11 
 

 

 زدنت راحت بشن... د یبدبخت از دست د یشش چرخ و دخترا  ر یز  یزنم بر  یچشمت م االن

 

 ... رونی ب دمیپر نیتند از ماش   سیپل نیماش  دنیرس  با

 .... ستادیکند راست ا نیاش و از ماش  ه یهم تک نه یبوز

 بشه...   اده یپ نشیچاره مأمور از ماش  یندادم ب فرصت

 

 جلوم...  د یچیآقا مقصره. بدون راهنما پ  نیمن از االن بگم ا  د ینی...ببد یسالم خسته نباش -

 

 بدبخت خنده اش را خورد و گفت:   مأمور 

 ... هی به چ یچ نم یشم بب ادهی کنار الاقل پ  د یخانم لطفا بر-

 

 شازده افتاد...  ی ور کیفاصله گرفتم که چشمم به لبخند  نیزده از در ماش  خجالت

 بمونه...  یور  کی خوش فرمش که همان جور  ی لب ها  یخواست با کف پا چنان بکوبم رو  ی م دلم 

 

 دارش گرفتم....   یکالفه نگاه از نگاه ممتدد و معن  لم، یزنگ موبا یصدا با

 

 بله مامان جان... -

 ؟ یکرد   ری دالرام؟ چرا د  ییکجا-
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 باال تر بردم...  یقصد، صدام  و کم از

 

و   نمیماش  ی جلو د یچیآفتاب پرست، روش به جهت مخالف آفتاب بود، پ کیاومدم که  ی م ممامان جان نگران نباش. داشت-

 تصادف کردم.... 

 

 زد.  غ یج مامان

 شده...  یچ نم یدالرام... درست حرف بزن بب  یالل نش یا-

گرفت و من بودم که پوزخند ژکوند  یم  ش یقبل اون بود که آت  قه ی بار برعکس چند دق نیکردم...ا ی نگاهش م یچشم ریز

 دادم...  ی م  لشیتحو

 

 ...د یخند  ی م ز یر زینوشت ر ی که داشت م یسرباز

 فاصله گرفتم....  یمامان، چند قدم اد یفر یصدا با

 

 ...  یخوشگلت و بهشون نشون بد  یصدا یخوا  یم  نجاستینامحرم ا یکن  یم  دادیمامان چرا داد و ب-

 ... دمیو از گوشم کنارکش ی گوش  غش، یبار با ج نیا

 کنم...  کاریدونم باهات چ  ی... م یا یدالرام خونه که م-

 و قطع کرد.   گفت

 انداختم و سمت افسر رفتم...   بمیرا داخل ج یگوش 

 به اون رو به افسر گفتم:   ینگاه مین  کی ی حت بدون

 توانم برم؟ ی تمام شد؟ من م-

 ...د یریگ  یم  لیو تحو د ییایمونه و بعد پرداخت خسارت م یما م  شیخانم مدارک شما پ-
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 پس با اجازه. -

 رفت...  نش یطرف ماش  سرباز

  یعکس العمل نشان نم عی چنان پر گاز از کنارش رد شدم که اگه سر  یشوم  تیدادم سوار شدم...با ن ل یبه پسره تحو یخند  کج

 شده بود...  ی اوراقابو قراضه اش،  نیاالن خودش هم مثل ماش  د یکش ی داد و کنار نم

  نیکردم کار ماش  د یتاک کیگاه رساندم و با آژانس به خانه برگشتم...چند بار به شاگرد مکان ری و به تعم نیخانه برم ماش  نکه یا قبل

 ...نیمن و زودتر راه بنداز

 

بزرگ و پر از دار و درخت   اطیدر و بستم...آهسته از ح ییصدا چیبدون ه اطیآرام و با احت یلیانداختم و رفتم داخل...خ د یکل

فشردم تا خودم هم   یدندان م   ریرا ز  می نیی....لبم پادمیکش نییپا اطیبا احت ی لیچفت کردم و خ ره یدستگ  ی گذشتم...دستم رو

 شد...  دهیهم زمان داخل دستم کش ره یبودم که دستگ  داده ....هنوز در و هول نادیدر ن کمیج

 تو شکم مامان....  صورت رفتم با

 دستش گذاشتم.  ی....دستم و رو چوند یگوشم و گرفت و پ مامان

 ... غلط کردم.... یگوشم... وا  ی ا یا-

 درست حرف بزن... هان...  ابانیمگه من بهت نگفتم تو کوچه و خ-

 مامان غلط کردم مرگ آرمان ولم کن.. -

 دستش و رها کرد... زود 

 کنه...  یکه قسم خوردن به جون آرمان چه قدر گره از کارم باز م  آخ

 و ماساژ دادم....   گوشم

 دونت من امروز مقصر نبودم...   ه ی  یکیاون خشمت بشه...به جان  ی مامان دردونت فدا-

 

 در آورد که پا به فرار گذاشتم...  شیاش را از پا یفرش  رو
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 ... یبزار  رونیاگه گذاشتم پات و ب ی خود سر شد  یل ی... خادیدالرام بزار بابات ب-

 

 بدو باال رفتم.  یکیها را  پله

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

 

 ...دنیها لرز شهیش  غش یبار از ج نیا

 دالرامممممم....-

 

 اتاقم و قفل در و چند بار چرخوندم. دمیپر

آرام و حرف گوش کنه، مامان عاشقشه...من   یلیطرفداره آرمان. چون آقا فرزند ارشد و تنها پسر، از بس لوس و خ شهیهم مامان

 ... به جاش بابام عاشق منه.... میطور ن یکنم منم ا کاریکار کنم که آرمان  بچه ننه ست...چ یچ

 

 حمام...  دم یاتاق. با همان لباس ها پر یام و انداختم گوشه   کوله

 .دمیداخل وان دراز کش یساعت کی

ام و   یصورت  ی رنگم تاپ شلوارک زرد رنگ با گلها د یسف ی واری در کردم بلند شدم و دوش گرفتم....از کمد د  یخوب خستگ  ی وقت

 . دمیکش رون یب

خشک   یحوله برا  رنگ و بلندم و با حوله خشک کردم....اما تنها ییخرما ی خوب موها ستادم،یا نهی آ یلباس جلو  دنیپوش  بعد 

 سرم جمع کردم و بستم....  یسشوار هم نداشتم....باال یکردنشون کار ساز نبود...حوصله  
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  ی  ینی....ببایداشتم دخترانه و ز ی را خودم بر م م یابروها ر یز شهیتر شدند...هم  دهیکش  شتریام ب دهیسبز روشن کش یها چشم

 به پروتز نداشتند... اجیبرم، احتهم که قربون عظمت خدا   میمتناسب با صورتم... لب ها

 

  ی زد. روحم تازه شد....تند قفل در اتاقم و گشودم و به طرفش پرواز کردم...پله ها ی م م یپله ها صدا یبلند بابا که از رو  یصدا با

 دو تا کردم...  ی کی نییو تا پا چیمار پ

 

 بزرگ خانه.  س یسالم به سلطان و رئ-

 

اش خط انداخت، اونم به خاطر مامان....همان طور سر پا،   یشانیپ یرو  ی فی لبخندش را پشت نقابش محفوظ کرد اخم ظر بابا

 بدون عوض کردن لباس گفت: 

 شده...  یکه زن من از دستت عاص ی به آب داد یبال گرفته، باز چه گل نم یبب ایب-

 

 .... دمیاش مال نهیغلش و سرو صورتم را به س ها رفتم ب  نیکردم.  مثل گربه پرش  زونیو لوچه ام و آو لب

مامان و   یکه مثل اون دردونش به منم بگه...صدا  ن یا یتصادف کردم. به جا  ابانیشه...خ یزن شما با من اخت نم نیا ییبابا-

 کردم:   د یتقل

 ...دتیگند   یتار مو  کی  ی.. فدا؟ ید ینشده؟ نترس  ت یشده... طور یدورت بگردم... چ یاله-

 ...چونهیپ ی حرفا گوشم و م نیا ی به جا اما

 

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

 پشت بابا سنگر گرفتم. غیج با

- 
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 چشم و رو...  ی ب ی... دختره  یاریمن در م یادا حاال

 با خنده مداخله کرد... بابا

 کنه....  ی م  ی... خوب دخترم شوخیدار  کارش یخانم بس کن.. چ-

 کرد...  یحرصش و سر بابا خال  مامان

 زنه...  یسرپا حرف م  یالت و ب یکه خودسر شده... مثل پسرا ی ... تو بهش پرو بال دادگهیتوئه د ر یهمش تقص-

 کرد که مامان به آشپزخانه برگشت.   کاریچ ایدونم بابا بهش چشم و ابرو رفت  ینم

 .... د یبه سمتم چرخ بابا

 .... د یبه سمتم چرخ بابا

 ها... یکن   یم  تشی اذ یل یدالرام خ-

 بود....  زیلحن پر تحکمش هشدار آم نیا

 حرف نداشت.... م ییمنم مظلوم نما ی ول

 ... یفقط آرمان بچه اشه من هم سر راه یباهام سر جنگ داره... انگار شهیبابا...مامان منو دوست نداره... هم-

 گفت:   یآرام یو با صدا د یلپم و کش بابا

 باش... د یجد  ی از مُد افتاده، فکر طرح و نقشه  گهیهات د نقشه نیا-

 گذاشت....  شیلب ها  یرو س، یکه انگشتش و به عالمت ه دمیگرنش و چسب دمیپر

 را باال برد....  شیصدا بعد 

دونم   ی کرد، من م تیمامانت ازت شکا گهی بار د کیفقط  گه، یبار د کی...اگه  رونیب  یببر نیماش  یبه بعد حق ندار نیدالرام از ا-

 و تو...

 ....دمیو بوس   ششیزدم و گونه تپل و پر ر یچشمک براش 

 کن... زود...  یاالن هم برو از مامانت عذر خواه-
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 ....دمیکوب  ن یزم ی گاهم بردم و پا رو ج یگ ی دست رو تند 

 اطاعت امر جناب سرهنگ.... -

 گرفت....  ش یداد و راه اتاقش را در پتکان  نیچند بار با خنده سرش و به طرف  بابا

 

حلقه   کشیشدم و دست دور کمر بار کی....از پشت سر نزدکردی....مثال داشت جمع مد یکوب ی حوصله ظرف ها را به هم م یب مامان

 زدم... 

 

 !؟ یری مامان گلم... من دورت بگردم... هزاران بار پروانه بشم و دور سرت بچرخم...از من دلگ -

 دستم کوفت.... ی رو آرام

 ... صد بارگفتم مثل عنکبونت نچسب به من...نمیباز کن بب-

 و سفت تر به خودم فشارش دادم...   محکم

 مامان مرگ.... -

  زیخواهم جان آرمانو وسط بکشم....پشت م ی فکر کرد باز م چارهیکه زد دستانم را رها کردم و پا به فرار گذاشتم...ب یغیج با

 سنگر گرفتم....  یغذاخور

 کرده ات ندارم....   زیبا عز یبه جان خودم کار-

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

 شده مامان!؟  یزیچ-

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

 پوست از سر من بکنه...  خواد یکه مامان از فراقِت امروز دلش م ایکرده... گل پسر مامان... ب زیعز-

 را دور گردنم حلقه کرد...  ش یبا خنده بازو آرمان
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 ؟ ی کرد یجغله... مامان من و چرا کفر -

 به گردنم آورد...  یکزدم که فشار کوچ  شیبه پهلو یمشت

 آخ آخ بشکنه دستت آرمان گردنم شکست...-

 ... ختیرا بهم ر میاش موها گهیدست د با

 سه؟ یبچه اردک زشت باز هم که موهات خ-

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

 تر شدنش زبان در آوردم...  ی جر یبرا

 ... ربخوریش  کم یبرو  ال یل  مامان ی گوگول مگول-

 حمله کنه پا به فرار گذاشتم... خواست

 

 داد....   یبلند اهلل و اکبر بابا خبر از وقت نماز را م  یصدا

دراور   ز یم ی نمازم همراه با سجاده، از کشو  د یشدن از دست آرمان هم بود...تند وضو گرفتم و چادر سف می ج یموقع برا نیبهتر

به   د یمعتقد بودم موقع نماز با شهیبه خدا پرواز کردم....هم ک یبه اوج آسمان ها نزد ال ی...قامت بستم و با آرامش خدمیکش رون یب

دست به دعاگشودم...از معبود    ات،ی....بعد خواندن آیببر یپ شی....تا به عظمت و شکرانه هایبرس تا به وجد  ی پرواز کن شیسو

عطا فرموده بود شکر گفتم....سجاده ام رو تا زدم و همراه چادر سر   میکه برا  ی زانیاطر عزبه خ ت،یعالم، بعداز  طلب آرامش و امن

 اش قرار دادم.  ی قبل یجا

  ی مبل دست  ریلم دادم...از ز ییرایپذ  نییقسمت پا ی مبل راحت ی نبود...رو ی از کس ی شدم...خبر ییرا یداخل پذ  نیپاورچ نیپاوچ

 .... نیو بب ایزدم که ب یهوا معلق م  یو رو  دم یکش یغ یرا گرفت...چنان ج میمچ پا

 پله ها... نییپا س یمامان از سرو رون، یب د یاز اتاق کارش پر بابا

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

 پروند و جمع کردم....  ی جفتک م ی الک ی که الک یی خودم آمدم و دست و پا به
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بابا که   شی چند روز پ ی هم از حرف ها د یدر دلم نهفته بود...شا یبی وحشت عج  ک ی شهیدونم چرا هم  ی... نمدمیواقعا ترس  اما

 گفت: 

 ....میمراقب باش  د یخانواده با ی آمده که همه  شیپ یت ی مراقب خودت و دور اطرافت باش... موقع  شتریدالرام ب -

 افتادم....  نی زم یآرمان خودمو به غش زدم و رو  ی رو کم کن یبرا اما

 خودشو بهم رسوند. ادیبا فر مامان

 زهرا.... یفاطمه   ای-

 آب قند رفته بود...  یآشپزخانه...فکر کنم برا  د یبه خودش ،پر نیهم با نفر آرمان

 نقشه ست...  ک یکارم  د یازش خارج نشد... حتما فهم ییصدا چ یحرف ها بود ه نیتر از ا  زیبابا ت اما

 د....گونه ام ز یرو   یلیو آرام آرام س  د یسرم را بغل کش مامان

 ...زمی دالرام دالرام... دخترم... عز-

 افتم و مامان نازم و بکشه...  یدراز به دراز ب  یطور  ن یخواست تا شب ا ی م دلم 

 کنار ما زانو زد...  آرمان

 مامان صبر کن آب قند بدم بهش...-

 بشه....  شیبود... اگه طور ی مسخره ا یچه شوخ ن ی... اینش ل یآرمان ذل-

 کردند... ی و شکر آب م قند   لوی ک لو یدلم ک  تو

 شه...  ی م ی طور نیدونستم ا  یقدر ترسو نبود من چه م نیمامان دالرام که ا-

 کرد تو حلقم...  ی لبانم گرفت و خال  یآب قند و جلو آرمان

 صدام زد...  واش یصورتم و   ی رو داخل دهانم نگه داشتم و قورت ندادم...تا آرمان خم شد رو  وانیل  اتیمحتو

جهش   ک ی با  هی به چ ی صورتش پخش کردم...تا به خودش بجنبه و بفهمه چ ی آب قند داخل دهانم را رو یهمه   یپوف با

 ی کرد دست بر نم ینم  یبرخاستم و فرار کردم...اما تا تالف

 .. ...دنبالم کرد.داشت
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 ...دمیپر نییزدم و باال پا غیانصاف شلنگ آب و برداشت و به طرفم گرفت...ج یکه ب  دمیدرخت شاه توت چرخ دور 

 ... نامرد اوران گوتان بس کن... یآ-

  ی رو در م گرم یج د یرس  ی...اگه دستش بهم مادیو پستونک متنفره و بدش م  ریدونستم چه قدر از لفظ ش  ی انگار نه انگار....م اما

 اش را از پشت چفت کردم....با مشت افتاد به جان در.... ی انداختم... قفل آهن ی کرد...خودمو به انبار ی و نوش جان م آورد 

 ...  رونی ب ا یب یدالرام اگه جرأت دار -

 زدم:  ادیفر

 مگه مغز خر خوردم...  -

 مامان آمد.... یصدا

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

 

 ...د یبا پا محکم به در کوب آرمان

 !!! رونیب یایبالخره که م -

 ...ی گفته بود زک   نیقزو یمنم رو نبود که به سنگ پا ی رو

 شه ها... یخشک م  رش یآرمان مامان... برو خاله... مامانت و حرص نده...خاله به فدات... ش -

 

 کرد...  ی ، آرمان داشت حنجره اش را پاره م ال یواو  گهید

 مرده رو آدم کنم...  ل یذل ن یا د یمامان ولم کن... من با-

 شد... ک یمن، آقا سرگرد بزرگ، نزد یناج یصدا

 

 کرد...  ی و دالرام تالف ی عوض داره گله نداره، تو شروع کرد یخوب  هر چ ، یکش یم   پسر چرا شاخ و شونه هیچ-
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 گفت:  آرمان

 ... مثال دختره... نیبابا شما پروش کرد-

 گفت:   بابا

 ... هی خودش لنگر یمگه چشه... دخترم برا-

 با نق نق دور شد... آرمان

 دم... یم  حیتوض  یجمعش کن  یاره بزار فردا پس فردا که نتونست-

 دادم...  صیشد،تشخ یم  دهیکه رفته رفته کم و کمتر شن ییو از صدا نیا

 داشت... ف یکرد...از بس لوس و نُنُر تشر  یرا به دعوا ختم م  یشوخ شه یهم تیخاص ی ب آرمان

 ...دمی بابا ترس  یگره شده    یباز شد...اما از ابروها ی تق یر با صداد دم یباباست...قفل در را کش  دمیآرام فهم  یچند ضربه  با

 ...ردی...نه آن قدر محکم که دردم بگ چاند یرا گرفت و پ گوشم

 پرو نشو سوء استفاده نکن!؟  ادیز  تمیمگه نگفتم از حما-

... کم سر به سر  ریارت و بگ اون زبان مثل م یجلو یما؟... نگفتم کم ی نکن، اونم جلو یصد بار نگفتم با غرور داداشت شوخ-

 داداشت بزار؟.. 

 

 دست اش گذاشتم.   یدستم را رو   ،یوا  ی آخ آخ و وا با

 شه...  یتکرار نم گه یغلط کردم د ی وا-

 دست اش را ول کرد...  متعجب

 !...یکن  یشر به پا م  دمیهنوز که نکش-

 ... دمیو گرنش را چسب دمیپر

 شما رو نداره...   یزمختت بشم، گوش نرم و کوچک من که تحمل دست ها یآخ من قربون اون دست ها -
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 ...د یام را گرفت و کش ینیدو انگشت ب با

 ...فی شما نرم و لط ی من زمخته و گوش ها  یحاال دست ها-

 ...با خنده ازش جدا شدم...د یو تند دست اش را عقب کش د یکنم که فهم ن یمحکم ف خواستم

 حرف نداره... تیدالرام واقعا پروئ-

 گذاشتم...  ی افسر احترام

 جناب سرهنگ... مییشما ی دست پروده -

 زدم...  میج ی کوتاه  غیبا ج  رد، یگوشم را بگ  خواست

 مثل آرمان نبود که دنبالم کند...  بابا

 شدم... ییرایوارد پذ  ن یپاورچ نیتازه کرده پاور چ ی نفس یدر ورود  کنار

 .د یرس  ی آرمان و مامان از آشپزخانه به گوش م یصدا

 کرد...  ی مامان و مواخذه م  ، ینسبتاً بلند  ی با صدا آرمان

پنج ساله صحبت   یبچه   کی کنه با  ی بشنوه فکر م ی که هر کس د یکن  یبا من رفتار م  یشماست... طور ر یمامان من همش تقص-

 سالمه...وشش   ستیب گه ی... من دد یکن یم

 ... دمیداخل آشپز خانه سرک کش واش ی

 رفت...   یکرد و مامان هم روبه روش رژه م  ی نشسته، موعظه م ی غذاخور زی پشت م آرمان

داخل بردم و از ته دل با   شتر یب یمن، مامان را مورد توپ و تشر قرار داده، سرم را کم  یها یلج آرمان که چرا به خاطر شوخ از

 گفتم:   یبلند  یصدا

 خخخخخ...پخخ-

 قلبش گذاشت... ی و دست رو د یکش  یخفه ا غی از ترس ج مامان

به پله   میپله، پا ن یدر رفتم...آخر د یایواژگون شد...تا آرمان به خودش ب  ی بد  یبا صدا ی که صندل د یپر  شیاز جا یهم طور  آرمان

 پله سر خورد... ی از لبه  ده،ینرس 
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 بزرگ ما، گوش فلک را پر کرده بود...  یدر خانه    یبلند  ی نداده بودم، االن فاتحه ام با صدا ر یلحظه دستم را به نرده گ ن یآخر اگر

 را وداع گفت... ی شد و دار فان یمغز  ی ناکام دالرام سرمد، بر اثر سقوط از پله، ضربه  جوان

 ...دمی آرمان به عقب چرخ  ادیفر با

 کشمت...  یدالرام م-

 پله بابا مچ دستش را گرفت...  ن یولا  یرو  قدم

 ... ارمیبه عقل ب نوی... عقلش و از دست داده... بزار من اهی دختر راون نیبابا ا-

 صدا قهقه زدم...  یو ب  نی زم  یداخل اتاقم و در و هم قفل کردم...ولو شدم رو  دمیپر

 ... نوش جونت آرمان خان خوب کردم...  د یترس   یآ-

 ... دمیپتو خز ریقرمز رنگم عوض کرده،  ز  یراحت یرا با لباس ها  سمیخ یلباس ها  دن، یخند  یکل بعد 

 

  نیا یگذاشتن...ک انیداد سر به سر استاد ها و دانشجو  ی م ی فیکه چه ک ی خواهد، آ یکه چه قدر دلم درس و دانشگاه م  یوا

 رسد، خدا عالمه...  یم  انیمزخرف به پا الت یتعط

 خواب چشمانم را ربود....  د ینکش هی ثان به

به بدنم   یام را گشودم...کش و قوس  دهیبه هم چسب یرفت، به زور پلک ها  یاعصابم قدم رو م یکه رو  ی در پ ی تق تق پ یصدا با

 مامان بلند تر از قبل برخاست... یدر هم زمان با صدا  یدادم، صدا

 دالرام... دالرام...  -

 نییاز تخت پا ار یاخت یبدنم کرخت شده بود...سست و ب اد، یکنار زدم...از جنب و جوش ز م یو پتو را از رو  دمیکش  یا ازهیخم

به   ی مامان از نگران ی کردم و به طرف در قدم برداشتم...قفل در را چرخاندم...چشم ها میرا به زور پا می عروسک ی ها یآمده، رو فرش 

 ! افتیب انتقال تعج

 !؟... یبود دهیخواب

 مثل غار رو هوا باز کردم...   یبعد  ی  ازهیخم یتکان دادم و دهانم را برا یسر
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 ماند...  مه یام با حرف اش، نصفه ن ازهیخم اما

 !... یکش  یم  ازهیمدام خم ی ... اون وقت تو مثل سگ آبتیمأمور رهیبابات داره م-

 رفت... ادم ی ازه یو خم د یپر خوابم

 ...تیز هم مأمور با-

 شد. د یناپد  دم یپله ها از د چیدر پ مامان

 کردم...  ی ط نییپله ها را به طرف پا یکی ی کیخبر بد،  نیو سر خورده از ا  مغموم

 بلد نبودم... ی و لوس باز ختنیبدرقه اش بود...اصال اشک ر یدر آماده   ی حاضر و آماده.. مامان قرآن به دست جلو بابا

و گذاشتم داخل کوزه و    دمیبابا، بوس  حتیبه نص ، یورزش   یدر کالس ها ی سیموقع نام نو ،یرا در هفت سالگ  یدخترانگ  لطافت

 بودنم و دلرحم بودنم، کار دستم بدهد... ف یدرش را سفت و محکم بستم تا مبادا لط

ام.... تا به قول خودش، بفهمد توانسته   یشدنم بود و لحن خداحافظ کیمهربانش منتظر نزد  یطرف بابا قدم برداشتم...چشم ها به

 نه؟  ایجامعه بدهد  ل یتحو  یزن ریش 

 بودن و به درک واصل کنم...  سیو پل یکنم، کالس افسر  ل یخواد ترک تحص یبابا کم کم دلم م -

 

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

 !؟...یخداحافظ ای!...برگشت  یدوار ی!... اممحبت

دار پدرانه اش مضطرب ام ساخت... چشم از کنکاش کردن گرفتم و در آغوش   ی مجهول بود...لبخند معن م یو مفهوم اش برا  یمعن

   دمییپدرانه اش رها شدم...از اعماق وجودم عطر پدرانه اش را بو

 از جنس محبت کاشت... یبوسه ا م یموها ی رو

 

 دارم...   مان ی... من به تو اارهی یبه زبانش نم ،یفسر از درس و ا ،ی ریوقت دختر جسور من حرف از کنار گ چیه-

 کند... دش یبودنم نا ام فیضع د یآمد. نبا یداشت اشکم در م   گهید
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پدرانه اش، فخر   ی من است و چشم ها  یحرکت افسر  نیگذاشتم...عاشق ا ی و غرور، احترام افسر  نانیجدا شدم و با اطم ازش 

 زدند... یم  ادیرا فر  یفروش 

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

 ... از من گفتن بود... نیرو ند  اد یپرو ز ن یبابا، به ا-

 

 و خنده، بدرقه اش کردم...  یدلم نهاده با شوخ  ی ام را گوشه  یخاطر بابا و منحرف کردن ذهن نگران اش، ناراحت به

 نازک کردم...  شیبرا یچشم پشت

 ... ینسوز-

  یناموثر بود، اما باز هم دلش م بشیپنهان کردن نگاه غر یآرمان گذاشت...هر چند لبخند اش برا ی سر شانه  یدست رو  بابا

 نگران نسازد...  شیحاصل کردن ها نانیاطم نیخواست، دل خانواده اش را با ا

 ... ینکن تیوروجک من و اذ نیمراقب مادر و خواهرت باش جناب دکتر... ا-

 ...  یبود و سر پناه یپشتم کوه شیها تیدور از تمام اذ زل زدم که به  ی برادر به

 ..من راه بابا را انتخاب کردم...امد ی ... اما از پس من بر ناوردیبرسد و دکتر به بار ب شیآرمان به آرزو ق یتوانست از طر مامان

 گفت:   آرمان

 باهاش ندارم... یبال گرفته سر به سرم نزاره... من که کار نیا-

 

 پهن آرمان بوسه زد و گفت:   ی  یشانیبه پ بابا

 دست تو امانتن، مواظبشون باش..  نایکنم ا ی م د یباز هم تأک-

 گفت:    آرمان،یگوشت یو لب ها  یاستخوان ینیب  ره،یت ی برنزه و چشم ابرو قهوه ا ی به بابا شباهت دارد... پوست شتر یب آرمان

 ... د یبرس  تتونیراحت به مأمور الیجناب سرهنگ...شما با خ د یریسخت نگ -
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  زش،یکه از موقع ازدواج، با هر دور شدن همسر عز یسکوت و نظاره گر مامان، فقط به خاطر نشکستن بغضش بود... بغض  لیدل

 شد... یشد و اما با محکم بودنش، مانع باال آمدن و سر باز کردنش م  ی سد راه نفسش م

زنان کرده   ر یش  نینوشت ا یشانیپ ییبودن و محکم بودن را فقط اون باال ی رفت... قو ی انتظار نم نی همسر سرهنگ به دور از ا از

 بود... 

 سر بابا گرفت:  یکنم طاقتش طاق شد و قرآن را باال فکر

 ...د یبر و خدا پشت و پناهت... نگران ما نباش -

  ی قرآن رد شد و آخر سر بوسه ا  ریبلد نبود...باباسه بار از ز  ی کار دن،یبخش نانیهم گذاشتن و اطم یهمسر دالور، جز پلک رو  نیا

 قرآن زد...  ی رو

 خدا نگهدار...-

شد و به در   ی از اشک جار یپشت در چشمانم آب روانخواست دوباره بغلش کنم. فقط با نگاهم به خدا سپردم اش...تا  ینم دلم 

 محکم از غرورم برخورد...  ی بسته 

 ضربان قلبم همراهش قطع شد... یصدا اطیبسته شدن در ح یصدا با

 

 ...ستیازش ن  یگذرد و خبر   یم  تیسه روز از رفتن بابا به مأمور درست

 ندارد...   یگر ید یمعنا چین جز غمکده هم  یسرپرست رها شده... برا یروح و ب ی ما ب ی روز است خانه  سه

 نشوم...  یعاص ش یکنم. تا از دور ی خودم تکرار م یبابا را برا ی روز و شب حرف ها هر

  ن یخواهم ا ی مهم است... م میمردم، مثل جان شما برا ی وطنم هستم... جان بچه ها ی پدر تمام بچه ها ستم، یمن تنها پدر تو ن-

خودت   ی و هم وطن هات رو خانواده   ینیشغل نب ک ی...تنها یکن تیو از مردم حما  یر یبا دل جون بپذ  ی رو که انتخاب کرد یراه

 ...یبدون

 

 گردم...  یون به خانه برم ا ی یآرت ی روم و با ب ی روز صبح باشگاه م هر
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وقت معلوم    چ یاست که بازگشتش، ه یتی من، در مأمور ی و خوش   حیو گشت و گذار ندارم... تنها تفر حیتفر   یبرا یدل و دماغ چیه

 شود...  ینبود و معلوم نم

  یشخص  یها نیمامان هست، سوار ماش  ص یو آواره...سفارش شخص شخ اده یاست و من هم پ رگاه یدست تعم نم یماش  هنوز

 نشوم...

  یکار کنم که نم ی اما چ ،ی رو ادهیشوم تا سر چهار راه پ ی خسته م ی... گاهیآرت یب  یبرا دنیشوم از انتظار کش یکالفه م  یگاه

 کنم... ی چیتوانم از دستور بزرگ خوانواده سرپ

 

 ..!د یآ ی دانم چرا باشگاه نم  یاز نگار نشده! نم یسه روز خبر  نیا

و    ریمسافرت به سوئد رفتند...وگرنه االن تهران را ز  یاه خانواده اش برا ام، همر  یدوست دوران کودک  انایک  ادمیز یخوش شانس از

 ... میرو کرده بود

 انداختم...  میگوش ها ی را تو ی و کوفته از باشگاه خارج شدم و هندزفر خسته

 کردم و به راه افتادم...   یپل ی شاد آهنگ

 ...یشدم از خستگ  چیچهار راه که کفن پ خدا تا سر ی به طرف چهار راه قدم برداشتم...ا نییدر باشگاه سر پا از

 و چند هزار بار لعنت فرستادم...  نیچند   ی برا نم، یماش  یباعث و بان بر

 سبز رنگ منتظر مسافر بودند... ی سر چهار راه ون ها شهیهم

...  ستادیدست تکان دادم، ا  شیبرا یتوجهم را جلب کرد...از خوشحال یآرت  ی پِس پِس ب یکردم که صدا یآهنگ و عوض م  داشتم

 سوار شدم...عقب به قسمت زنانه رفتم...  شی ها نیبدون توجه به سر نش

 پشت به قسمت زنانه نشسته بودند...  هی از آنها صورتش به طرف من بود، بق ی کینشستن، تازه نگاهم به چهار مرد افتاد...  بعد 

  ی آرام با متن  یسخت باهام کار کرد...چشامو بستم و گوش به آهنگ سپردم...آهنگ  ی لیاشتم. امروز عمه ختکان خوردن ند  ینا

 ...  نیدلنش

 چند روز را دل و دماغ سر به سر گذاشتن آرمان را هم نداشتم... نیا
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  ی هالک آور رها م یتگ خس نیگشت و من از ا ی راهم م ی پر مهرش خوش آمد گو یعطر بابا و صدا ی بو دنم،یکاش االن با رس  یا

 ساخت...

 

دلگرم کننده اش را...با حرف   ی پر مهرش را، صدا ی کرد...دست ها یستبر سلطان خانه را طلب م   ی نه یدلم آغوش و س  عجب

 ششمم به کار افتاد...  دن،حسیزودتر رس  یدلم برا  یها

 

 کند...!؟  ی توقف نم ستگاهیبه ا ستگاهیا یآرت  ی ب مگه

 ..!؟ د یآ یم  یکم کم به نظرم طوالن  ریکند... چرا مس یسوار نم یمسافر  چیچرا ه پس

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

 کرد..!   یتوقف م ستگاهیشش، هفت ا د ی! تا االن باستین ستگاهیاز ا یخبر چرا

 از هم فاصله گرفت... میبه هم گره خورد و کم کم پلک ها م یابرو ها اول

 ..  .بلههه

 من خل و چل، نشسته بودند...   یبار هر چهار مرد گردن کلفت، روبه رو نیا

 چرخ خورد...  رونیو ب شهیصورتم، به سمت ش  ی آرامش ظاهر با

 دادم...  یآوردم و با آرامش، خبر مرگم آهنگ گوش م  ی ... داشتم از نا کجا آباد سر در مبله

 رفت...  بره یو  یگوشت بدنم از ترس، رو  تمام

 را از گوشم جدا کردم....  یهندزفر  آرام

 

بود غش   کینزد  ن، یبار با چرخش گردنم به سمت مخالف و رو به مردان آهن نیام را محفوظ نگه داشته بودم...ا ی آرامش ظاهر اما

 کنم... 

 بود، همان شازده آفتاب پرست است!... ستادیمن با لبخند مسخره ا یکه روبه رو  نیا
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 شده است...!!! شیدایاز کجا پ نیا

 !.. نکند...نکند 

 سر داد...  ی سخنران می بار دلم برا نیا

 از عمد بود...!؟  نتیدالرام... داغون کردن ماش   یوا

 خنگ خدا...   آخ

اواران گوتان ها،   نیا ن یاالن ما ب ،یداد  ی م ح یگذاشت و به جناب سرهنگ توض  یهات م  ی باز وانهی و د  ییروز اگه سر به هوا اون

 کرد... ی ات هنگ نم مه یه نمغز نصف

 سر دادم... ی و بلند  ک یهستر یاز پس افتادن، خنده   ی ریجلوگ ایدونم از ترس بود  ینم

 از آفتاب پرست ما... ریشوکه شدند، به غ ل یچهار گور هر

 زل زده بود به من...  لکسیر یلیخ

 گفتم:   یمحکم یخودم را جمع و جور کردم و با صدا یکم

 قدر مهم بودم و خودم خبر نداشتم؟...  ن یا یعنی-

 

 وپنج نره خر...    ی آرت یب -و پنج نفرشان گفتم:   یآرت یدست اشاره به ب  با

 باال تکان دادم.  یشیدستم و به حالت نما بعد 

 دخمل...!!! ی بود یدالرام چ ی وا-

 .... دمیآفتاب پرست کوب ی  نه یتخت س را به چنگ گرفتم، با پا محکم به  یآهن ی  لهیحرکت م کیو از قصد کش دادم و با  دخمل

 حفظ کند... ، یکرده بود که خوب توانست تعادلش را با گرفتن صندل ی نیب ش یکنم پ فکر

 مهار کرد.  یآرت یب  یتوانست با تکان خوردن ها  یضربه دست و مشت از طرف من را، به خوب چند 

 کردند...!؟ ی نم یبز نشسته بودند و کار  نهیعجب بودم که اون چهار لندهور، چرا ع در
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 افتادم... ی آرت ی ام نشست، تعادلم را از دست دادم و کف ب نه یکه ناغافل تخت س   یکف دست با

 اش... دمییپا ی و برنده ام پنهان بود...از بغل م ز یجورابم، خنجر ت ر یز م، یمچ پا شهیهم

 کردم...  رش یعقب عقب رفته و غافل گ دم، یکش رونیاز مچ پا خنجر و  ب  عیسر

 ازش برنخواست... یی صدا نیفرو رفت....اما کوچکتر شیبه ران پا خنجر

 بار اون چهار نفر به طرفم هجوم آور شدند. نیا

 آفتاب پرست:   ادیفر با

 سر جاتون...  ن یبتمرک' 

 شدند.... خکوبیجا م  در

  یرا رو  شیپا اطیبا احت ی لیکرد...عقب عقب رفت و خ ی بود، خون چکه م ده یرا چسب شیانگشتانش که ران پا ی خودش، از ال اما

 دراز کرد و نشست... ش یروبه رو یصندل

 قفل شد.  اهشینگاهم در نگاه س  یا  هی ثان یبرا

 

 ی عل ریام

 کنم و دست راستش باشم... دایرا پ یروباه زخم نیسال و نه ماه بالخره توانسته بودم قلق کار ا کی بعد 

 

 رفتم...  رون ی عذاب آور و مثل قفس بود ب می روزها بد جور برا نیکه ا ی نکره اش از اتاق یباصدا

 

پر ابهتم   ی...با صداد یکوب ی م  ییرایکف پذ   یها  کیسرام ی ها را رو ستالیو کر  یمتیق  یتمام مجسمه ها دویکش  یعربده م  داشت

 داد زدم...   یگونه انعطاف   چیبدون ه

 

 ?...!ی صدرا بازم که رم کرد هیچ-
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 سرش ,خشکش زد و   یباال ستال یکر گلدان

 به چهره و لحنم ندادم...قدم به جلو گذاشتم... یر ییتغ ن یمن چشم دوخت...کمتر به

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

 ..!؟ یکش ی چرا هوار م ه یچ -

 

 ...د یکم حالت و صاف اش زد و دور خودش چرخ ی به موها یچنگ 

 شد...   یبابا امروز دادگاه-

 حبس ابد بهش خورد...   حکم

 زارم...   ی من نم اما

 ...  رونیب ارمش یم من

 کنم...    ی شده آزادش م یهر نحو  به

 کنم...    یاش م چارهیسرهنگ سرمد و ب اون

 بره....  نییخودش و خانواده اش پا یدم آب خوش از گلو  ینم اجازه

 کنم... ی م اه یو س   روزگارش 

 

 پا انداختم...  یمبل نشستم و پا رو  ی حرف رو بدون

 بلد نبود...  ی خودش کار دنیو به رخ کش دنینبود... جز هوار کش ی کاره ا دهیدم روباه تازه به دوران رس  نیا

 مدت نم پس نداد...  نیبود...تو ا  ی ودش بد مارمولکخ  ی بردم... اما برا ی حال خراب و متشنج شده اش لذت م از

 کرد...  ی م دایپ خی... کار داشت بختی ام بهم ر یعصب ستم یبار با کالمش س  نیا
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 گروگان گرفته بشه...  د یدخترسرهنگ سرمد با-

 برخاستم..... م یاز جا تند 

 

 صدرا...؟ مگه زده به سرت...!!!  یگ یم  یچ -

 

 مبل... یو انداخت رو  خودش 

 

 پاهام باشه...  ی جلو نجایتا فردا ا  د یرعکس امروز عاقل عاقلم...  دخترسرهنگ سرمد باب -

 

 .. ختیر یتمام معادالتمان بهم م   یریگروگان گ   نیمعضل بزرگ... با ا کیشد... یبدتر نم نیا از

 دست بردار صدراااا...!!! -

 ..!؟  یکن  یم  کاریچ یفهمیم

 ....اونم دختر سرهنگ..!!! گروگان 

 دار...  یباال  ی بفرست یخوا  یبابا تو م سرِ

 

 کرد... انیطغ

 ...رونیب ارمشیوجه... من م چی... نه... به هریدست بزارم تا بابام تو اون خراب شده بپوسه... نه ام  یو دست رو نم یبش ی خوا ی م -

 

 ...دمیشد...پس کنار کش یم  ز یشک برانگ  م یتصم  نیو مصر بودنم در منع ا سماجتم
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 کردم...   یحفظ م شهیحرفم را هم صالبت

 ... رمیگ  یکار را به عهده م ن یپس من ا-

 

 بود... ده یرذل حساب شده نقشه کش شرف یب 

 گفت:   ی پوزخند صدا دار با

 باشه... ی ا گه یتونه کار کس د  یاز تو، نم ریبه غ ت یمأمور نیا ی بله عهده -

 کردم...  ی مقابلش درون پر از آتشفشانم را خنث در

 ... گهیدو روز د -

 رنگ تعجب گرفت... شیسبز وحش یها چشم

 چرا!؟-

 در حرکاتم گفتم:  یواکنش  چ یو بدون ه تیجد  با

 شده جلو رفت، نه بدون فکر و نقشه...  ی نیب شیپ د یبا-

 ...د یسر شونه ام زد و مستانه خند  یبار رو  چند 

 

 ... یای... بهت اعتماد دارم از پسش بر میکن ینستم قبول م دو  یدونستم، م   یم-

 گرفت...  شیاعتنا عقب گرد کرد و راه اتاقش را در پ یلبم نشست...ب ی گوشه   یخند  کنج

 

 حرکت کردم... اطیفرستادم و به سمت ح رون یب  قیعم ینفس
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  یاتفاق  نیچن ت یمأمور نیا انیبود درست چند روز به پا یاوج بد شانس گهید  نیمدت ا  نیدادم... بعد ا  یبه سرهنگ خبر م د یبا

 ... دمیسال و نه ماهه خانواده ام را ند  ک یکه  ی من ی قابل هضم نبود... العقل برا

 ...  ردینظر بگ  ریکردم.صدرا عادت داشت بعد هر حرف اش حرکاتم را ز ی را از پشت پنجره حس م نگاهش

 ... دمیداخل استخر پر  یست وزش  یاس هااستخر رفتم. با همان لب کنار

 ... دهیآرامش اعصابم مف ی برا  یآرام بخش و مسکن قو  کی مثل   یو  آب تن شنا

 رفتم... ی آب م ر یو ز  یاحساس نکردم صدرا از پشت پنجره کنار نرفته شنا کردم... داخل آب باالنس زدم... چرخش یوقت  تا

 

 ... دمیپر رونیجهش ب ک یخسته با  کامال

 حرکت کردم... نیزم  ریبه طرف ز م یپشت ساختمان مستق از

 و چند دوش بود...  یورزش  لیکه مجهز به وسا  یسالن بزرگ ن یزم ریز

 گرفتم و تن پوشم را تنم کرده از پله ها باال رفتم...  یدوش درست حساب کی

 از صدرا نبود...  یخبر

 به هدر بره...  ه یخودم و بق  یچند وقته  نیگدار به آب بزنم و زحمات ا یخواست ب  ینم دلم 

 

 قدم گذاشتم... دنیلباس پوش  ی داخل اتاقک کوچک برا  به

 بود...  ی نیو دورب ستم یس  چیهاتاقک بدون  نیا

 

 فرستادم... غام یسرهنگ پ ی ام رو برداشتم و برا ی لباس گوش  قبل

 ... نمتونی بب د یسالم با-

 زد...  یم  دمیداشت د  تور ینباشه.. حتما صدرا پشت مان زیاتاقک شک برانگ  نیدر ا دنم یکه طول کش دمیتند لباس پوش  تند 
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 ...د یرس  ام یبستم که پ یرا م راهنم یپ یدکمه ها داشتم

 نصف شب محل قرار!.  -

 شلوارم گذاشتم... بی را داخل ج یکرده گوش   یکار ز یها را تم امیپ ی گوش  تند 

 بستم از اتاقک خارج شدم... یرا م نمی آست یطور که دکمه   همان

 را مرتب کردم... میو لباس ها ستادم یا وار ید ی نصب شده رو ی قد  ی  نه یآ یجلو

 به سشوار و بزک دوزک نداشتم...  یا عالقه 

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

 آمد...  رونیب یزمان با من صدرا از اتاق بغل هم

 ! یر ی خبر م ی ب شهیهم-

 گرفت... ه یزد... کنا هیکنا

 ؟ یوقت بهم اعتماد نکرد  چیه-

 خشک شد... رهیرود دستگ  دستش

 فت: خودش را نباخت و امرانه گ اما

 ... اریاون دختر و برام ب-

 ...ارمیاطاالعات بدست ب د یبا-

 حرف دوباره وارد اتاق اش شد. یب

 رفتم... نک یبه طرف پارگ م یمستق

 فرستاد...  یم  بیتعق یرا دنبالم  برا  یکیصدرا آگاه بودم ..ساعت ها  اتیخلق با

  ی کردن مشخصات دختر سرهنگ نشان دادم...به طرف باشگاه ورزش   دایخودم را مثال با پ یساعت  م ینت شدم...ن ی وارد کاف اول

 دختر سرهنگ حرکت کردم... 
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 پشت سرم بود...  ینقره ا  ی پژو نیهنوز هم ماش  

 دلم پوز خند زدم...   ته

 صدرا... یو خنگ   اقتیل  یکه چه قدر تو ب   آخ

 

 شد... د یناپد  دم یساعت نشده پژو عقب عقب رفت و از د مین

 داد...  ی دستور بازگشت م ب یبود. آقا صدرا  بعد دو سه ساعت تعق نیهم شهیهم

 به محل مورد نظر رفتم...  ی سرهنگ نگه داشتم و با تاکس ی خانه  یو دم محله   نیها زدم. ماش  ابانیتو خ یساعت قرار گشت  تا

 ... ابهیگذاشته مجهز به رد   م اریکه صدرا در اخت ینیماش 

 ...دمییطرف و آن طرف را پا نیچند بار ا یتاکس هی شدم و بعد حساب کرا یمیقد   یمحله   داخل

 همه جا سوت و کور بود...  شه یهم مثل

 را باز کردم...  ی آهن یو درِ زنگ زده    دمیکش  رونی آجر ها ب ی را از ال به ال د یکل

 بود...  د یباغ که خلوت و به دور از د یکرد و من از در پشت  ی رفت و آمد م  ابانیرو به خ  یاز در اصل شهیهم سرهنگ

 را آرام گشودم... ی ا شه ی...در ش دمیرس  یدرختان گذشتم و به ساختمان اصل  یال به ال   از

 

 متحرک مخصوص خودش نشسته بود...  ی صندل یرو  یمی قد  ی  نه یکنار شوم سرهنگ

 ت:  گردن بچرخاند گف نکه یا بدون

 ... فردا خودم شخصاً به محل معاوضه مواد خواهم رفت...یگل کاشت ی عل ریام-

 

 سرهنگ را به باد خواهم داد...  ی خوشحال ، یکه با  خبر نحس  نیبودم از ا شرمنده
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 شدم و احترام گذاشتم... کیحرف بهش نزد یب

 ... ستادیا می اش برخاست و روبه رو ی صندل یرو  از

 ...ستیاز اداره الزم ن  رونیصد بار گفتم احترام گذاشتن ب یعل ریام

 ... میانداختم...مشکوک زل زد به چشم ها نییرا پا دستم

 افتاده...  یاتفاق  ی روعلیام-

 ... دمیتعلل لب بر چ بدون

 صدرا دستور داده دختر شما گروگان گرفته بشه... -

 ...د یلرز  یمیبلند سرهنگ، چهار ستون خانه کهنه و قد  یصدا با

 ...!؟یچ-

 شد...  ی باعث بحران در کارها م ادم،یکه گرفته منعش کنم...اصرار ز م یتصم  نینتونستم از ا-

 

 ...د ی کش ی شده اش م ختهیر بایتقر  ی موها ی مداوم رو یدست

قرار پس فردا و   ایبچه ماف نیا م یوسط با تصم  نیاد کنه، اپدرش و آز یر یخواد با گروگان گ یافتضاحه، صدرا م نیا ی عل ریام-

 کنه....  یباند بفهمه که کالهمون پس معرکه ست، باز هم خودش و گم و گور م  ن یا ی... اگه سر کرده  زهیر ی محموله، بهم م

 

 نه...  ایسر قرار  اد ی...خودش ممیسرهنگ ما هنوز صد در صد مطمئن نشد -

 

 بار سرهنگ داغ کرد...  نیا

 .... تیمأمور نیسر ا  رمی گرفته....!؟من با حرف تو، خودم شخصا م  تیباز ،یعل  ر یام ی گ ی م ی چ یفهم  یم-
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به خانواده شما   یبیخواستند با کشاندن شما به محل مورد نظر، آس  یموضوع فرق کرده، اونا م گه یجناب سرهنگ االن د-

 که بفهمه ما را از نقشه مطلع ساخت... نیو استفاده به نفع خودش، بدون ا برسانند، اما صدرا با باخبر کردن من

 

 سرهنگ تعجب مشهود بود...  ی چشم ها از

 دور کردن من...  ی نقشه بود برا نایپس ا-

 

 خورد...  نیبابام چ اد یمرد دلسوز به   نیچشمم از ا ی  گوشه

 بله سرهنگ...-

 زد... می به بازو ی آرام ی ها ضربه

 مادرت حاللت باشه...   ریش   ،ی عل ریاحسنت احسنت ام-

 نقش بست... م یلب ها یزنم، رو   یاش پر پر م دنیند   یساله و نه ماهه برا کیکه   یمادر  ی برا ،یدلتنگ  ی پر از غم  و رو یلبخند 

 

 داد... م یبه بازو یفشار سرهنگ

 کنه...  یفقط دعات م  کنم ی پسرم نگرانشون نباش...حالشون خوبه... هر روز با بابات صحبت م-

 

 باشم و غرور خودم و حفظ کنم..  یقو  د یمردم با کیباشم من  ف ینداشتم ظع دوست

 

 ...؟ د ییفرما  یدستور م  یزیمهمه شما چه چ تیمأمور  نی ممنون سرهنگ....اما فعال ا-

 

 نشستنم با دست به مبل کهنه اشاره کرد.... ی متحرک خودش رفت، برا ی طرف صندل به
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 گرفتم...   یجا ی مبل زوار در رفته ا  یرو  ش یرو روبه 

بفرستمش تو دهن   ی دست ی کار کنم، دست ی دونم چ  یدارم، جسوره، نترسه، اما باز هم دختره... نم مانیمن به دخترم ا ی عل ریام-

 ...ریش 

 

نخواهد رفت...من فقط تونستم صدرا را   ش یما هم پ ی ته شده و به خواسته گرف م یتصم ن یسرهنگ ترس شما قابل درکه... اما ا-

 به دختر شما نرسه....  یبیمن بگذاره تا آس  یکار را به عهده   نیقانع کنم، ا

 

 و به فکر فرو رفت...  د یکش داش یسف بایمحاسن تقر ی رو یدست

 ... اما ترس منو درک کن... منم پدرم...یعل ر یدونم ام  یم-

 

 فکرم را بر زبان آوردم...  ده، یپدر دوران د نیه به ترس اغلب  یبرا

 دارم..   یمن نقشه ا -

 

 زد... ی موج م یسرهنگ رنگ آرامش گرفتند... اما در لحن اش اضطراب و نگران یها چشم

 ... رمیتونم دست کم بگ  ی اونا رو هم نم ی دارم... ول  مانیبهت ا ی عل ریام-

 

 ارزش ندارند... ی زیشما پش شی... اونا هم پد یکن ی شمام سرهنگ، شرمندم م ی دست پرورده -

 سکوت کردم و گفتم:   یکم

 از مشابه...  یکیاما نه خود شما  د،یبر تی مأمور ن یشما به ظاهر به ا-
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..با گروگان  شود. ی دختر شما توسط من گروگان گرفته م  ت،یدو روز قبل از روز موعد مأمور د،یبه ظاهر از خانه دور شد  ی وقت

و سرکرده   یهست که باند اصل  یبل بشوئ ن یافتند و در ا ی باند و صدرا به جان هم م سیخواهد شد، رئ جاد یتو کار ا  ینقص ی ریگ

 شود...  ی م ییباند شناسا ی

 

 کرد...   دوارمیسرهنگ از ته دل بود و ام  یبار لبخند دل گرم کننده  نیا

 کنم...   یم  نیپسر.. هوش و زکاوتت رو تحس زای دست مر-

 ... د یجوش  یو سرکه م  ریلبخند پر آرامشش دل من مثل س  ن یعکس سرهنگ و ا بر

 

 داشتم.  یخواهش ک یسرهنگ -

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

 شنوم.  ی م -

 باند...  نیب یو نفوذ   سمیبفهمه من پل نکهیا ا یموضوع بشه،  ن یدخترتون مطلع ا  د یوجه نبا چ یبه ه-

 

 لبانش را انحنا داد...  ی محو لبخند 

ندازه   ی و به خطر م زانم یجان عز شتر یب ،یلباس، عواطف خرج کردن کشک  ن یبا ا ،یسرگرد... منو دست کم گرفت  هی چه حرف نیا-

 تا خودم... 

 و صافش کردم...   دمیبه شلوار کتانم کش ی شدم و دست بلند 

 برخاست... شیهم زمان با من از جا سرهنگ

 ... رمیگ  یم  ل یو سالم از خودت تحو  ححیدخترم و ص  ،یعل  رینکن ام دمینا ام-

 دست دادن دراز کردم...  ی را برا دستم

 مراقب دخترتون هستم.... شتریاز جانم هم ب  د،یمطمئن باش -
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 بغلم کرد...   مانهیصم

 ...یکن  ی م دم یدونم رو سف ی م- 

 

سکونتمان از هم   یو مکان ها مینداشت یپدرم است، درسته رفت و آمد خانوادگ  ی میدوست صم نی به جز مافوق، بهتر سرهنگ

 بابا و سرهنگ شد... ن یب شتریو ب شتری من به تهران، ب یبا انتقال  تیمیصم ن یدور بود، اما باز هم ا

 

 دختر سرهنگ...  دنیدردسر دزد  یراحت و ب  یبرا  دم،یخود صبح نقشه چ تا

 کردم...   یجلب م  شتریاعتماد صدرا را بابت خودم، ب د یطرف با کی از

 بود... می فرد برا نیو مهم تر   نهیگز نی خود سرهنگ و مراقبتم از دختر اش، برتر گر، ید ی طرف از

 

  ی م انبریم  دنشیزودتر رس  یهر روز راه را برا  یرفت...ول  یبه خانه م م ینظر گرفتم...از باشگاه مستق ر یروز دختر سرهنگ و ز سه

 .. زد.

 

 از قصد عقب عقب رفتم.   ی نقره ا یپژو  کی با

 کرد... ی م ی از شانسم بود که امروز کامال عجله داشت و با سرعت رانندگ د یشا

 برخورد کرد...  نمیبا پشت ماش  محکم

 شدم...  ادهیپ نیاز ماش  ی طوالن یمکث با

 زل زده بود به من...  ارم یرا از کاسه در ب شانی خواست چشم ها ی که دلم م  گهید  یدخترا  ی همه  مثل

 ... دمیکوب  شهیو چند ضربه محکم به ش  دم یدر هم کش ابرو

 شد... یعصب انگار

 باز کرد که محکم بهم خورد...  یصفت در را از قصد و غرض ناگهان یب ی  دختره 
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 اش کرد...  یشیام آت ییاعتنا یب اما

 کردن... داد یکرد به داد و ب  شروع

 دلم گفتم:    تو

 که عقلش تو مچ پاشه...    نمیشانس ا ی به خشک یا-

 راه تماس گرفتم...  سیو با پل نشیدادم به کاپوت ماش   هی بهش نکردم و تک ییتر شد...اما اعتنا  یپوزخند من جر  با

 ...نشیافسر رفت نشست داخل ماش  دنیرس  تا

 کردم...  ی از خودم دورش م ی به هر نحو به دلم افتاده بود، اما تیمأمور نیاز آخر وعاقبت ا  یمبهم ترس 

 نظرش گرفته بودم...  رینامحسوس ز یلیخ

 زند...  ی زن ها فقط غر م ر یمثل پ دم،یفهم  شیحرکت لب ها از

 شدن به افسر نداد که خنده ام گرفت...  ادهیرساند و فرصت پ نیخودش را به ماش  ی افسر طور دنیرس  با

 هنگ کرده بود...  افسر

 

 تخته اش کمه...   کیسرهنگ فکر کنم دخترش  چارهیب

 مادرش، به من لقب داد،  ی که پشت تلفن برا ی لقب با

 پرست! آفتاب

 پا بزارم و گردن اش را خرد کنم...  ریو ز  زیخواست همه چ ی م دلم 

 قدر سبک سر و زبان دراز...   نیهم ا دختر

 دختر دور از باوره...   نیسرهنگ ا از

 تونم برم....  ی : مد یسر پرس و قطع کرد و رو به اف تماس 

 . د یریگ ی م ل یو تحو  د ییایمونه بعد پرداخت خسارت م  یپاسخ داد: خانم مدارک شما پش ما م افسر
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 دختر نبود گفت:  ک یکالم   کهیکه اصال ت ی لحن لوت با

 پس با اجازه.  -

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

دادم االن طرف چپ بدنم،    یداد که اگر به موقع واکنش نشان نم نی به ماش  ی داغون شده اش رفت. چنان گاز  نیطرف ماش  به

 خرد شده بود... 

دادم االن طرف چپ بدنم    یه اگر به موقع واکنش نشان نمداد ک  نیبه ماش  یداغون شده اش رفت...چنان گاز   نیطرف ماش  به

 خرد شده بود... 

 

 ... وانهی د ی دختره -

 

 به طرف خانه صدرا حرکت کردم...  م یمستق

 

باز   ی ریصدرا به آن درگ ی کردم...که پا جادی در پارک ا ی ریشده،درگ  نیی تع شیاز پ یصدرا در پارک آشنا شدم...از طرح نقشه ا  با

 اش از خطر خورن چاقو من شدم...  یشد و ناج

 

 من...  یبم زندگ ریقهوه دعوت کرد...آن روز صدرا شروع کرد به در آوردن ز  یبه زور من و برا  صدرا

 ... نمیبا سرگذشت دروغ 

 دست ارباب کار کردم...  ر یدارم...ز  ریمادر پ  کیشهر آمده ام نه سالم بود پدرم رو از دست دادم....فقط  نیکار از روستا به ا یبرا

 دراز کرد...  م یبرا یگردم...صدرا قانع شد و دست دوست   یماه است از روستا فرار کردم و دنبال کار م  چند 

 اما هنوز که هنوزه اعتمادش نسبت به من صد در صد نشده... 
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 شد... انیمنحوسش نما  یدر که وارد شدم چهره   از

 ..؟ ریشد ام یچ-

 

 شناختند... یم  یخال  ریر ودسته اش من و فقط به اسم امو دا صدرا

 

 آورد...  ی لج اش را در م  شهیهم پوزخندم

 

 کنند...   یداره؟ نوچه هات که قبل من خبرت م دنیپرس -

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

 

 ... ینزن...خودت که بهتر به قانون کار واقف شین-

 

 زدم..  بیبه س  یگرفتم و گاز محکم وار یدکنسول کنار   زیام را از م  هیتک

 م یکاره ا یدستور دستور شماست ما چ  سیبله رئ-

 بد جور اعصابش را قلقلک دادم...  انگار

 

  کیخودم  ،ید یدور و اطرافت د ی ا هیبعد اگه سا اریدختر و ب نیمونه... ا ی مار م  شی... المصب زبونت مثل نریلعنت به تو ام-

 کنم... ی م ی خودت، تو مغزم خال یچشم ها یگلوله جلو 

 

 مورده.  ی حساس کردنش ب ادیز  ه،ی کاف گه ید-
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 زدم:   لبخند 

 کردم...  یشوخ یر یگ ی چرا زود پاچه م-

 شد... بلند 

 و منم باور کردم...  ی اره مرگ خودت تو گفت-

 

 باال انداختم و به طرف پله ها حرکت کردم...  ی ا شونه

 ... سیخودتونه رئ لیم-

 

 زد:   ادیفر

 .. ادینگار داره م ایتو اون اتاق... ب  یگند گرفت  ی ... کجا؟ بوسیض و رئمر-

 

 ...نمیکه حاال منتظرش بش  ادیچندش خوشم م ی دختره   نیاز ا ی ل یهم فشردم... خ یرو  پلک

 

 ... رمیبو بگ  دمیم حی... ترجسیرئ د یشما خوش باش -

 اش به هوا رفت...  قهقه 

 نگو نه...  ی خواجه ا گمیم-

 تو هوا تکون دادم...  یدست

 به نگار خانم نگم که فاتحه ات خونده ست...  یز یچ تیمواظب باش از حرم سرا مانیسلطان سل-

 ... ینی من و بب یخوش   ی تون  یکه نم  ری ام یالل ش -
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 ...دمیدلم براش خط و نشان کش   تو

 ... یبش به تو بچشانم که درونش گم ییها یتو هنوز  مانده.. چنان خوش  ی ها یصبر کن... خوش -

 

 گذاشتم و پلک بستم...  میچشم ها ی تخت پرت کردم. ساعدم را رو  ی اتاقم شدم و با همان لباس و کفش خودم را رو داخل

 نشده باز شدند... نیسنگ  میچشم ها دادیداد و ب یصدا با

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

 رساندم... نییخودم و پا ی چه طور دمینفهم

 

 ست...  لهیطو نجایچه خبره مگه ا-

 

 خنده اش گرفته بود...  صدرا

 مزه  یب-

 کرد...   یمن سوء استفاده م ت یاز عصبان شهیهم

 

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

 گفت...  یبه من چ  ن یهر هر بزن تو دهنش بب ی صدرا به جا-

 :  دمیش توپصدرا به ی جا به

 و حرف بزن...   نیمثل آدم بش یکش  یخوب حد و حدود خودت و بدون، چرا عربده م -

 

 کرد...   غی ج غی هم ج باز
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 ... گهیم ی چ نیصدرا... بب-

 

 عادت شده بود برام...  گه یهم من بودم د باز

 . ؟ یبوقِ صدراصدرا قورت داد-

 ...واش ی گفتم -

 

 صدرا کل خونه را برداشت...  یبار خنده   نیا

 

 مبل وا رفت...  یرو زان یآو  یبا لب و لوچه   نگار

 

 سرش برد...  یباال م یرا به عالمت تسل شینثار صدرا کردم که دست ها یغره ا  چشم

 

  ی نم یپدرش حت یپدرش بود... جلو  یریها همه اش بعد دستگ  نی...اما اد یخند  یفقط م  م یکردن ها  یصدرا در مقابل تند  یگاه

 توانستم با صدرا چند کلمه حرف بزنم. فقط بله و چشم... 

   

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

  دهیرو کرد که اصال تو اون باشگاه آموزش ند  ی فن  کیچشم همه شکستم داد  ی امروز بد جور جلو ی عوض یدختره   نیصدرا ا-

 ... میبود

 

 به طرف آشپز خانه کج کردم...  آب خوردن راهم را ی بهانه  به
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 ....کنمی ...منم خردش مرمیمنم انتقامم و ازش بگ  یبزار د یبا صدرا

 

نظر گرفتن   ر یز ی صدراست و برا یاز هم دست ها یکیداده بود که نگار   حیدونستم بحث دختر سرهنگه، سرهنگ برام توض ی م 

 خواهرش به اون باشگاه فرستاده شده...  ی دخترش و کارها

 

 گرفتم...   شیاعتنا به بحثشان راه پله ها را در پ یب

 

 صدرا منو....  ی نظر گرفتم و نوچه ها ز یروز من،دختر سرهنگ رو به ظاهر ز سه

 

 ... د یروز موعد فرار رس   امروز

 

 کنه...   یر م قابل باور از کجا به مغزت خطو  ر یمضحک و غ یفکرها ن یفهمم ا ی صدرا من نم-

 

 و خاموش کرد...  توریزد و مان یشخند ین

 ... یبر ی م  یمن پ  ینبودن فکر ها ایبعداً به مزحک بودن -

 

 کارش را باز کرد...   زیم  یزد و کشو  یچرخ دارش چرخ یصندل ی رو

 ... یآرت  یب ی بده به راننده  ون یلیم  ستیب نیا ر یام ایب-

 

 فرستادم...  رون یرا پر صدا ب نفسم



 ی نفوذ

49 
 

 شد اون دختر و آورد... ی صدرا با ون هم م یعقل  ی ب یلیخ-

 

 ... د یدست دستم را باال گرفت و تروال ها را داخل دستم کوب ک یقرار گرفت با  م یشد و رو به رو بلند 

 

 تو خنگ... ایکنم من کم عقلم  ی موقع برگشت بهت ثابت م-

 

 و از اتاق خارج شد...  د یبلند خند  یصدا با

 

 کردم با چهار گردن کلفت مواجه شدم... ی م ی ط یداشتم باغ را به طرف در خروج  ریبه ز سر

 ... دمیدر هم کش ابرو

 شما کجا....!؟-

 

 از آنها دهان باز کرد... یکی

 ... سهیدستور رئ-

 عاً شورش را در آورده بود... را احساس کردم...صدرا واق  م یها قهیشق یمشت شدند... متورم شدن رگ ها میدستها

 ...  ستادهیگفت پشت پنجره نظاره گره عکس العملت ا ی بهم م حسم

 تا اعتمادش را سلب نکنم...  برنگشتم

 

 راه افتادم که پشت سرم قدم برداشتند..... به
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 ما گذاشت...  ار یرا در اخت یآرت  یپول پرداخت شد و گذاشت رفت و ب  ی آرت ی ب ی صدرا به راننده  ی خواسته  مطابق

 

 و سوار شدم...   دمیکار خط و نشان کش انتی خ یراننده   ن یا یخود برا  با

 

 متوجه ما شد و دست تکان داد...  ی از باشگاه خارج شد درست کنار با ترمز ر یهر روز دختر سرهنگ سر به ز مثل

 

 اعتنا به دور رو برش سوار شد... یب

 

 داد...  ی از هر جا چشم بسته و آهنگ گوش م الیخ یبه طرفش رفتم...ب  بلند شدم و آرام آرام  یمکث با

 بود...  د یمالحظه بودن از دختر سرهنگ بع  یو ب یی همه سر به هوا نیا

 

 و خوش تراشش و از تنش جدا کنم...   د یخواست اون گردن سف ی ...نه انگار نه انگار...دلم مستادمیا یکم

 قدر ...  ن یبودن هم ا احمق

 انزجار ازش رو گرفتم...  با

 به درک... -

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

 هست!!! ی عجب دختر با دل و جراعت-

 کنه...  یساعت االن داره چشم باز م  ک یبعد  نیاره بب -

 هم هست... ی گریالمصب چه ج-
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 نادر خورد... ی برگشتم که مشتم به پس کله  ی قصد طور از

   

 خفه خون گرفت... زیهمه چ یب

 اطی آرام و با احت ی لیشده بود...خ  ره یخ رون ی به ب ی...هنوز با سردرگمدمیدختر سرهنگ رس  ک ی به قدم به عقب و نزد قدم

 آمد...  ی ...داشت خوشم مد یکش ش یرا از گوش ها یهندزفر

 

 من کپ کرد...  دن یبودنش مشهود بود...اما با د رکی باهوش و ز زش یحرکات ر از

 

 درشت تر شدند...  شیدرشت و عسل یها مچش

 

 و گفت:    د یخند  ی بلند  ی...اما خودش را نباخت و با صداد یشد د ی رنگش را به وضوح م  دنیپر

 

 قدر مهم بودم و خودم خبر نداشتم..!؟   ن یا یعنی-

 

 بود...  وانهیدختر خل و چل و د  نیشد. ا  ل یتبد  نییقیشکم به  گهید

 

 منحرف کردنه...   یحرکات برا نینه... صد در صد ا اما

 ...د یام کوب نهیباال سرش و گرفت و با پا محکم تخت س  ی  لهی م ی محکم کردم... بلهه... با پرش  نیرا بر زم  میپاها عظالت

 

 شدم...  یدختر پرو و صدرا م   نیشک مورد تمسخر ا ی نبود ب ع یواکنشم سر  اگه
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 شد... ی به دختر سرهنگ وارد م یبیآس  د ی...نبااطیبه مبارزه کردم اما با احت شروع

 

 افتاد...  یآرت ی شد و کف ب یچ  دمیلحظه نفهم کی

 سوخت اما آخم را در گلو خفه کردم... گرم یچپم فرو کرد...ج  یبه ران پا ی کردم که  ناجنس خنجر  ی نگاهش م داشتم

 

 داشتند....  ی مبر  زیو بهرام داشتند به طرفش خ نادر

 سر جاتون....  نیبتمرک-

 

 متوقف شدند... ادم یفر با

 

 بود... میاسمش دالرامه موشکافانه در حال رصد کردن نگاهم و ران پا دمیسرهنگ که االن از زبان خودش فهم دختر

 

 دراز کردم...  ییجلو  ی صندل ی را رو میآرام عقب عقب رفته و نشستم پا یلیخ

 

کار ساز بود و نگاه پر سوالش و از   نمیبرق تحس ی کنم...انگار نشیخواست تحس ی دونم چرا دلم م  ی مات صورتم بود... نم هنوز

 ... د یکش ینگاهم نم

 ...نادر و بهرام به طرف دالرام رفتند...بلند داد زد:  میهر دو به خود آمد  ی آرت ی توقف ب با

 

 ....امیدم م...خو اههیبهم بخوره روزگارتون س  فتونیدست کث -
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 ...ستند یبه من نگاه کرد...با سر، اشاره زدم عقب به ا ی سوال نادر

 گرفتم و آرام بلند شدم...  ی شد...دستم را به صندل اده یمن پ یبرا  یخند  ش یاش را برداشت و با ن کوله

 

 دلم گفتم:    ته

 کنه...  یبچه ست بزار خودش و خال -

 

 **** 

 

 دالرام

 

  یکشاند...اصال ازش نم   یبردارم...مثل اشعه آدم و به سمت خودش م شینافذ چشم ها یاهیتوانستم چشم از س  ینم

 کرد... ی بهم القا م  ت یحس امن اهشی...مردمک رقصان س دمیترس 

 

 ... میبزرگ بود نگ یپارک کینگاهم را از کشش نگاهش گرفتم...داخل   ی آرت ی توقف ب با

 

 شدم...  ادهیپ یآرت ی شدم و خودم از ب  نه یشدن دو بوز  کینزد مانع

 قدم گذاشتم... ر یحرف، به مقصد نامعلوم تقد  ی کرد... پس ب ی لندهور ها را نم نیا تی کفا ییو زور من تنها ضرب

 

 ... می و بزرگ به طرف آسانسور رفت  کیتار  نگیپارک از
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 پرست لنگان لنگان کنارم داخل آسانسور شد... آفتاب

 ... ستادند یا رونیچهار گردن کلفت باون  اما

 

 دوم بود...درب آسانسور باز شد... ی طبقه  ی آوردم. چشمم به شماره ها یخودم نم یکرد اما به رو  ی م تم ینگاهش اذ ینیسنگ 

 

بزرگ و لوکس با تابلو فرشها و مجسمه   ییرایپله ها قرار داشت...پذ  نیی برم...آسانسور تقربا پا رون یحرف با دست اشاره زد ب بدون

 ... متیگران ق یها

   

 .. د ینگاهم سمت پله ها چرخ یکف زدن شخص  یصدا با

 ...  ی... گل کاشتری براووو ام-

 

 ...! ریکم سن و الغرتر از آفتاب پرست ما، که االن از اسمش آگاه شدم، ام بایتقر یپسر

 

روس ها  ه یشب شتر ی... ننه مرده، بیپوست و چشم رنگ  د یسف  ، ییطال باًیروشن تقر یلیکم پشت و صاف  و خ  یموها با

 قرار گرفت....  میست...درست روبه رو

 

 ... دمیگره کرده سرم و عقب کش  یچانه ام ببره که با ابرو ها ر یدست ز خواست

 

 زد که چندشم شد...  یمستانه ا ی  خنده

 

 ...!!! یبزن ن یعشق منو زم ی تونست  یوجب  می دختر جسور سرهنگ... پس توئه ن-
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 ...دمیفهم یرا اصال نم  منظورش 

 نطق کرد..  دوباره 

 دختر جسور سرهنگ...!!!!  یمرحبا دار -

 ... ی، خرد شده دست جناب سرهنگ باز گرد شی که قول دادم بعد معاوضه با بابام و آزاد ف ی...حفیاما ح 

 

 

 زدم و گفتم:   یخنده ا  کج

 شازده...  ی زیناچ یلیخ-

 

 پر قدرته باال برد...  یلیکه مطمئن بودم خ ی لیزدن س  یجا سرخ شد و دستش را برا در

 

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

 گرفته شد...  ری راه توسط ام ان یم دستش

 

 ...ادی م  شیپ دنیزور و بازو به رخ کش من بکن... بعداً فرصت  یبه حال پا یفکر  کیصدرا -

 

 بودند...  زیعز گه یهم د ی برا یلیبچه سوسول هم صدراست...انگار خ نیاسم ا پس

 

 کرد...  ی که خون اش لخته بسته بود و چکه نم ییپا یزانو نشست و شروع کرد به وارس  ی رو ری ام یصدرا جلو  چون
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 ؟ یاومد؟.. با ک شی پ یر ی!... درگریشده ام  یچ-

 

 زل زدم...  ر ی جواب سوالش، به صورت ام  دنیشن ی دونم چرا برا ینم

 در نگاهم گفت: نگاه

 کردم...  یاطیاحت ی نفر ب ک یدر مورد چموش بودن  ی نشده فقط کم یزیچ-

 

 بلند شد... شیپا ی تند از رو صدرا

 

 بار ادب کردنش از واجبات شد... نیپس ا-

 

 بهرام را فرا خواند. یبلند  یصدا با

 ... بهرام...بهرام

 بدو بدو خودش را به صدرا رساند... یکی ی ورود  یا  شهیدر ش  از

 د؟ یداشت  یامر سیبله رئ-

 

 ...دمیدلم خند   در

 .... نهیا سیرئ

 حرفش شوکه شدم...  با

 



 ی نفوذ

57 
 

 ... د یکن ییرایو خوب ازش پذ  ی انبار د یببر-

 

 مداخله کرد...  ریام

 کنم... یاش م  ه ینه صدرا خودم تنب -

 بود که صدرا خان الل شود...  یتحکم و دستور  یاش به قدر حرف

 و گرفت...  ر یدست ام صدرا

 دکتر و خبر کنم. نیبش ایتو ب -

 گفت:   یبلند  یبه بهرام نکبت با صدا بعد 

 بهرام ببرش... -

 نداشت...وسط باغ کوله ام و رها کردم و پا به فرار گذاشتم...  یا ده ی.هر چه تقال کردم فاکشاند..  رونی به سمت ب  د یکوله ام چسب از

 

ام حرف نداشت چند بار در مسابقات مدارس شرکت کرده بودم...اما از سگ تا حد مرض سکته وحشت  یدانیدو م تیوضع

 دنبالم کردند... ی دو سگ شکار ن یداشتم... درست کنار در بزرگ آهن

 

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

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

 نشسته بود سنگر گرفتم...  ر یکه ام  یمبل پشت

 نبود...  یپدر و مادر خبر  ی ب یصدرا از

 

 نشستند... نیزم یرو  شیپا ی اسب، جلو نه یع ، یسگ ها را آرام کرد و هر دو سگ مشک ش یه شیبا دست و ه ریام
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 کردم...  یتم سکته م به گه خوردن افتاده بودم.داش  ی چ مثل

 به طرف گوشش خم شدم و آرام گفتم:   ی کم 

 . رونیبندازشون ب بتیمرگ دوست دختر بد ترک-

 

 بود بره تو حلقم...  ک یگردنش را به عقب برگرداند که نزد چنان

 بود که صورتش مماس صورتم بشه... ک یمنم اون قدر نزد سر

 محو نگاهش شدم...   ی ا لحظه 

 آمد...  ی م ش یپ یبحران تی شد وضع ی له کنان وارد ساختمان نمله  الی بهرام گودز اگه

 رعشه به تنم انداخت... ر یام ایفر

 ... رونیب-

 انداخته بودند در رفتند... رونیمتر ب ک یکه  ییبا زبان ها سگها

 ...د یپر رون یاز در کنار پله ها ب صدرا

 !؟ یکش ی م اد یچرا فر ریشده ام  یچ-

 ... د یکش شیبه موها یدست

 عرضه بودن هم براشون کمه...  ی ... بتیاز آدم ها نمیا-

 بودم...  ستادهیا خی مجسمه پشت سرش س  مثل

 صورتش کرد... ی حواله  یو ناغافل مشت  د یبهرام رس  کینزد صدرا

 .ستادیا یتلو تلو خورد ول  یکم

 سرم را به باد خواهد داد.  یروز  کی زبان من  ن یقول آرمان ا به
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دختر ضربه خوردن، حقش، حلق    کیجناب. از دست  یعرضه تر  یخودت که ب -بشنود گفتم:  ری که فقط خود ام ی طور واش ی

 شدنه...  زیآو

 ... اوردمی مبارکم ن ی . اما به رودمیرا شن  شیگوش ها  دنیکش سوت

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

 ... دمیدستم را بکشد که عقب کش خواست

 به من دست نزن... -

 نشدم... ن یو محکم اش جا خوردم.اما مقاومت بدنم باال بود و پخش زم  یناگهان یلیس  با

 

 اش بشه....  سی رئ ایچه بدانم برادر،   ایمانع کار دوست  اینشان بده...؟!  یواکنش ر یانتظار داشتم ام چرا

 

 ..دمیو غر دم یلبم کش ی گوشه  ی انزجار دست رو با

 ... یزیناچ یلیخ-

 

 شد... وانه ید انگار

 ...د یسرم را کش یپشت دست انداخت و موها  از

 

 ...یعوض ی ... دختره یزد  ی چه زر-

 

 کردم..؟!  ی قفل کرده بودم و از خودم دفاع نم چرا

هولم  را باز کرد و  ی سر دادم...در اتاق هیزدم و نه گر غ یسرم گرفت و کشان کشان به طرف پشت  پله ها برد...نه ج ی از موها منو

 داد داخل...
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 ... نیبار خوردم زم نیا

 

 ... یمرگ کن  ی هزار بار آرزو ی کنم روز  ی م ی ...کارارمیکنم پدرت و در م  کاریدونم باهات چ  یم-

 دارد...   یافتادم و راه آزاد شدنم، فقط به خدا و بابا سرهنگم بستگ  ریبهم فهماند گ د یو چرخش کل  د یو محکم کوب  در

 

برخاستم و به طرف پنجره   نیزم یاز رو  عی بودن را آموخته بودم...سر یدادم. قو  ی ترس به خودم را نم یغلبه   یوقت اجازه   چیه

 ...دمیرنگ را کنار کش  ی زرشک م یزخ یرفتم...پرده  

 ... نرده داره... ی... لعنتیوا  -

 

 چرخم...   ی پرده را رها کرده، دور خودم م تیعصبان با

 هم داخل اتاق نداشتند... سیسرو ی نبود...حت یفرار  یجا اما

 ساده وسط اتاق... ی و فرش فانتز ی واریگلبافت، کمد د  یبا پتو  یقهوه ا   یتخت تک نفره    وار،ی د کنار

 من باشه...  هیاتاق مخصوص مهمانان شب نیکنم ا فکر

 ...میتخت نشستم و شروع کردم تکان دادن پاها ی...رو دمیدور خودم چرخ  کالفه

 

 ...د یقفل چرخ ی رو د یدونم چه قدر گذشت و کل  ینم قاً یدق

 بلند شدم...اما به ظاهر... میشد...شجاع و نترس از جا انیتو درگاه در نما یانبوه عوض زرد

 

 خطور کنه...  تیتو مغز نخود ی حت یزار  یبه بعد فکر فرار و نم  ن یدختر چموش سرهنگ،گور به گور شده، از ا-
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 ...د یگونه ام کش  یبا انگشت سبابه اش رو  میشد و درست روبه رو ک یبهم نزد گرید  یقدم

 ببرند...  ضیصورت خوشگلت ف نیقبل خودم از ا م،یشکار یسگها دمیوگرنه م-

 

 ...دمی شدم...با تمام تنفر محکم دستش و پس زدم و غر یوحش

 ... یگور به گور شده هفت جد و آبادته... عوض-

 

 شور خون حالم و بهم زد...  ی و دهانم...مزه زد ت یپشت دست محکم تر از قبل  با

 

 شدم... نی اش نقش زم ی بعد  یلیس  با

 

 زبان من چفت و بست اش دست مبارک خودم نبود...  نینبود...اما ا ی زیکم چ ی الل شدن در بد مواقع اما

 زدم:   داد

 ...!؟ یچته زرد انبوه... افسار پاره کرد-

 

 اد... به پهلوم زد که احساس ضعف بهم دست د یلگد 

 کردم...   یخودم مجهول بود که چرا دفاع نم یبادها بلرزم... فقط برا نینبودم به ا ی د یمن ب اما

 

 زد داخل اتاق شد...   ی همان طور که لنگ م ریام

 

 صدرا...!؟  ی کن ی کار م یچ-
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 نشان داد...  یچپم، خود  ی ساق پا یرو یلگد  دن یشد و با کوب رتریش  ریبا حضور ام زیهمه چ یب

 

 ... دمی. به جاش خند ختمیداد زدم، نه اشک ر   نه

 ... هار شده...ریقالده اش و بگ -

 

 فرستاد...  رونیچالق اش به زور کنترل اش کرد و ب یبا او پا ریام

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

 دراز کردم و ماساژ دادم.  یکم

 ...یک یزدم که با سر رفتم تو شکم  رجهیرفته قفلش کنند...تند به طرف در ش  ادشونیلحظه نگاهم سمت در رفت...  کی

 

 چه قدر هم صفت بود المصب... یوا

 روبه روشدم... ر یبز ام نهیع یو با چشم ها  دمیعقب کش واش ی

 

 گفتم:   یکج یو لب و لوچه    یحالت سوال با

 !؟ هیچ -

 

 بهت گفت:   با

 تو..   یهست ی عجب جانور-
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 زدم..   یییپر معنا لبخند 

 ..شی...  نه وحششیاز نوع اهل-

 

 قصد با انگشت به خودش اشاره کردم...  از

 

 بشقاب شد...  ی خوشگل اش اندازه  یها چشم

 ...!؟ید یعمو خوشگل ند  هیچ-

 

 آروم...   شیبار رنگ نگاهش کدر شد و صدا نیا

 و به باد نده... سرت  ت یمواظب باش ساده گ-

 

 نهفته است...  ی زیحرف و نگاه چه چ نیا ان یم دمینفهم اما

 ... نمیبینم ی من که باد-

 به دورو برش و خودش نگاه کردم...  شیحالت نما به

 خنکه... تو خودت کالهت و خوب بچسب که طوفان نبره...  م ینس کیهمه اش  نایا-

 

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

 زند... ی بار قفلش م نیگردد و ا ی دهد و راه آمده را بر م ی تکان م ن یبه طرف یسر

 

 است... اریدست بس ی گفتند دست باال  میقد  از
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  ی چپم ذوق ذوق م یتوانستم محکم قدم بردارم، عضالت پا یدر آورد...نم  یو لنگ کردم و دوست اش، تالف  ر یام یپا من

 جمع شد... میخون لبم گذاشتم...از درد چشم ها ی و رو  دم یکش رون یب میمانتو  ب یاز ج ی کرد...کاغذ دستمال

 ...زی همه چ ی ب یاریدستت بشکنه... خون باال ب یاله-

 

 ...انایقول ک به

 غر نزن...  یخود  ی درد بهتره... ب نیتسک  ی فقط برا ن یالرام نفرد-

 

شد...اما ناچار بودم، گذاشتم...چشم  ی که تا سر حد مرگ چندشم م یبالشت  یو سر رو   دمیتخت باال کش یخودم را رو  اطیاحت با

 نگاهم گرفتم...  نیدورب   ریتوجهم را جلب کرد...موشکافانه ز ی رنگر اه یس  عیکج و کوله...ش   یمیدوختم به لوستر قد 

 ... خودشه... نیبله دورب-

 

 بسوزه...  گرشونیکردم و زبان در آوردم...بزار ج  ییبا یبا ن یدورب  یبودم خوب...برا  ی خودم نوچه افسر یبرا  منم

 

 ....دنیها شروع کردم خند  وانه ی د مثل

 

 ی عل ریام

 

 بز مچه نداده باشم...  نیتا آتو دست ا اوردم یا خم به ابرو نام ده، یامانم و بر میپا زخم

 ..د یخند  ش یدختر سرهنگ کنارم داخل چشم ها  دنیبا د صدرا

 

 اش کرد...  یمن، طوفان ی.اما دالرام با جواب دندان شکن و خار کردنش جلو 
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 فکر تو هوا گرفتم اش...  یباال رفت که ب یلیس  ی برا دستش

 

 کردم...  ی ام ماست مال یزخم ینگاهش را به اشاره به پا تعجب

 

 هست.  دنیام بکن بعد فرصت زور بازو به رخ کش یزخم  یبه حال پا یفکر  کی اول -

 

 

سرتق   یدختره   ن یاهلل و اعلم...ا د یآ ی م شی پ یبه بعد چ نیگذشت، اما از ا  ریلحظه به خ نیام شد...ا ی زخم یمعطوف پا نگاهش

 رده... و شروع ک یبد باز

 بهرام را فرا خواند...  صدرا

 ...د یکن  ییرایو خوب ازش پذ  د یببر-

 

 حرفش... انیم  دمیشد و پر دهیدر هم تن   یاراد  ر یغ میها ابرو

 کنم..   یاش م ه ینه صدرا خودم بعداً تنب-

 

باهاش ساخته بودم که قدرت اش چند   یرا که زدم دو تا کنه...دوست یحرف د یدونست نبا ی به اخالقم واقف بود و م یبه خوب  صدرا

 بود...  یبرابر برادر 

 

اش کار من و هم سخت تر   ی عقل ی و ب یهست که به سرهنگ دادم...اما زبان دراز  ی قول نیا د، ید یم  بیآس  د یسرهنگ نبا دختر

 کرد... 

 



 ی نفوذ

66 
 

 داد به طرف آشپز خانه روان شد...   یح م را شر  میران پا ط یزد و شرا ی همان طور که با دکتر حرف م صدرا

به شدت باز شد...دختر سرهنگ و پشت سرش سگ   یدختر سرهنگ بود که در ورود  یی رها یبرا یدر حال طرح نقشه ا   مغزم

 قابل باور بود...!!!  ر یغ گهید نیشدند...ا ییرای با پارس وارد پذ  یشکار یها

 

 خواست فرار کنه!؟  یم  دهیراه نرس  از

 !؟ نجایااون هم از  

 درنده!؟ ی همه چشم ها نیا ی جلو 

 

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

 

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

 کن...  رونشونیب بتیمرگ دوست دختر بد ترک-

 

 بود دماغش بره تو چشمم...  ک یلحن گفتار اش، به ترس اش شک کردم! چنان برگشتم که نزد از

 

 اش پر بر جاست... طنت یکه تا مرز سکته رفته، اما باز هم از ش  نیا با

 

 داشت...   ی کننده ا ره یخ یتیسبز روشن اش جذاب ی چشم ها ک ینزد از

 ورود بهرام کمر راست کرد... با
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 در راه گلو خفه کردم...  ادم یرا با فر حالم

 .... رونیب-

 ترک کردند...  اط یها بدو بدو خانه را به طرف ح سگ

 ... د یپر رونیسگ خانه زاد صدرا از آشپزخانه ب اما

- 

 ؟ یکش  یم  ادیچرا فر ر یشده ام یچ

 زدم...  م یبه موها یچنگ 

 راندم...  رون ی مورد ب ی کردن ب  انیدرونم را با طغ  یبلوا

 عرضه بودن هم براشون کمه...  ی... ب تیهم از آدم ها نیا-

 نمود...  ر یخرابم را به نفع خوداش تعب حال

 

 به صورت بهرام ثابت کرد...   یخشمش را با حواله کردن مشت صدرا

نشان دهد... چرا لحن اش را مثل   نی خواست خودش را چن ی بند و بار باشد... پس چرا م یتوانست ب ی دختر سرهنگ نم اما

 کند؟   یم  ییهر جا یخترهاد

 شدنش نفرت تمام وجودم را پر کرد...  ک ینزد اد یو ز  هی بار با کنا نیا

 

 شدنه...  ز یدختر ضربه خوردن، حقش، حلق آو ک یجناب... از دست  ی عرضه تر ی خودت که ب-

 

 کردم...  ی تحمل م د یمسئول بودم در برابرش و با اما

 برنگشتم... یبه طرفش آمد...حت صدرا



 ی نفوذ

68 
 

 اش به هوا رفت... داد

 

 به من دست نزن. -

 شیمهمان لبها  یدختر، تو دهن ن یبه طرز حرف زدن ا د یبا یخوشحال شدم...کس یکم د یمحکم صدرا چشم بستم... شا یلیس  با

 کرد...  یم

 

 ... د یباز هم از رو نرفت غر اما

 

 ... یزیناچ یلیخ-

 

 تقال نکرد...  یشال اش گرفت و کشان کشان به طرف اتاق خدمتکار برد...حت  یرا از رو  شیموها صدرا

 

سرهنگ سر    شیکرد و در برابر قولم پ یم  دایپ خ یآورد، کارم ب یترس تمام وجودم را فرا گرفت... اگه لج صدرا را در م  ی ا لحظه 

باز   ی طوالن یفرستادم و با مکث  میها ه ینم به رتسلط اعصاب داغو ی برا یق ی هم فشردم و دم عم ی را رو  میشدم...پلک ها ی افکنده م

 رها کردم.  رون یدم اش را ب

سرهنگ سر    شیکرد و در برابر قولم پ یم  دایپ خ یآورد، کارم ب یترس تمام وجودم را فرا گرفت... اگه لج صدرا را در م  ی ا لحظه 

باز   ی طوالن یفرستادم و با مکث  میها ه یتسلط اعصاب داغونم به ر ی برا یق ی هم فشردم و دم عم ی را رو  میشدم...پلک ها ی افکنده م

 رها کردم....  رون یدم اش را ب

 

 غر غر کنان به سمتم آمد... صدرا
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زنند...فقط منتظر روز   ی آسمان به حالش زار م یکه مرغ ها  دمیبراش کش ییکار کنم... چنان نقشه ها  یدونم باهاش چ  یم-

آسمان   ی خودش دست رو دنشیکنم که سرهنگ هر بار با د  ی م یکنم... کار ی خردش م م یپا ریز ی چه طور  نیموعود باش... بب

 مرگ دخترش بخواد...  ی بلند کنه و آرزو

 

 گرفتم.   یرا م شیجلو د ی داد. با ی خطر م ی بو شیها د یقلبم را تکاند... صدرا خطرناک شده بود، تهد  ی فیخف لرز

 ...د یکردن داخل گالسه سر کش یوبدون خال د یکش رونیاش را از کانتر ب ی زهره مار ی  شهیش 

 دهن به دهن اش گذاشت... د یآمد...امروز از آن روزها بود و نبا ی م شی حالت صدرا به ندرت پ نیا

 ... د یکوب  زی م یرا رو  شه یورود دکتر کامران ش  با

 

 ... ینک  یو امضا م  تیکم کم کاغذ سوخت و برکنار ی کامران تو هم دار-

 

 باال انداختم.  یکه شانه ا د یرا از من پرس  شیبا چشم ابرو علت حرف ها کامران

 باندند... ک یکه همه اشون از  نایا فتند یبه درک بزار به جان هم ب -قفل کردم و با خودم گفتم:  نه یس  ی را رو دستانم

 کرد به طرف صدرا رفت... ی و مزحک خودش را حفظ م ی شینما یخدا، اون خنده   ی  شهیکه هم  کامران

 داداشم از مو نازک تره...   شیمن گردنم پ-

 

 ...د یبهش توپ صدرا

 هات و ندارم کامران زود باش کارت و بکن...  ی باز ی قرت  یحوصله  -

 

 را باال برد...  شیبه دست، دستها یسامسونت پزشک  فیک  کامران

 بزرگ... سیشما جان بخواه رأ-
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 به دو باال رفت...  یکیپله ها را  ی حوصلگ  یبا ب صدرا

 کردنم... چی زانو نشست و شروع کرد سوال پ یرو  م، یروبه رو  کامران

 کارو کرده!؟...صدرا چرا قات زده!؟...  نی ا ی چه به روزت اومده!؟...ک-

 

 بود...   یخاککره  یآدم رو  نیبشر پرو تر نیجواب ماند...ا یب شی معمول تمام سوال ها طبق

 رفت..  یدادم، اما باز هم از رو نم  یگاه پاسخ اش را نم چیازش نداشتم و ه یخوش  ی رو نکهیا با

 ... اریشلوارت و در ب-

 غضب گفتم:   با

 ببرش...-

 زد و گفت:  یپوزخند 

 خورمت... ینترس نم  -

 ...دمیاراده گردنش و چسب یب

 کنم...   ی خودم خفت م یخفه نش-

 

 رها کردم...   یا گه یصدرا دستم را با فشار د یصدا با

 

 ! د؟یآتش بس اعالم کن د یخواه ی...! شما نمنی باز هم که به جان هم افتاد -

 

 ..ستادیناا ی منتظر جواب  گفت
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 رذل با قورت دادن آب دهانش مانع به سرفه افتادنش شد...  زیهمه چ یب

 

که خودم با   ینفر  نینشود...اول ر یصبرم سراز  ت یمأمور نیا انیکردم تا روز پا  یمبل و چشم بستم...فقط دعا م  ی دادم به پشت  هیتک

  یانسان و پسر بچه ها ی باند که قاچاغ اعضا ن یآدم ا ن یبوته تر یو ب  نی وجود تر ی زدم کامران بود...ب  یخودم دارش م یدست ها

 صفت....  ی ب یهم جسن گرا   وان یح کی کم سن و سال و 

 

 کرد...  یپاره م  انه یاز عمد با سوزن گوشتم را وحش شرفیحبس کردم...ب نه یفرو رفتن سوزن به گوشت رانم نفسم را در س  با

 

 آخم نگفتم... دردم را با گرفتن نفسم کنترل کردم...از درد وحشتناک عضالتم گرفت... ی ول

 

 ... د یبه اتمام رس  هی رانم با شش بخ پانسمان

 

 عفونت نکنه... یمراقب باش  د ینبود، اما با یعمق  ادیقورت داده، جراحت زعصا  یآقا-

 

 نبود....  رو

 زد... یشود... زالو صفت حالم را بهم م  ی م مالیپا یمردان  نیمرد ها با چن ت یشخص ی  همه

 دراز کردم...  ی ا شه یش  ز یم یرا رو  م یپا یتشکر  چیه بدون

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

 ... ابد ی نی کامران بود، تسک  شتریدرد را که باعث اش ب  نیخوردم تا ا  ی م ی زیچ ی مسکن کی د یبا

 به طرف اتاقم  رفتم.. آهسته
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  ی م حیفج  ی دچار سردرد ها اد یز یروزها به خاطر فشار عصب نیکردم...ا  ضیتعو  ی شلوار پارچه ا  ک یشده ام را با  دهیبر شلوار

 ام موجود بود... یتخت یپا یمسکن داخل کشو شه یشدم و هم

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

 ام نبود...  ی زندگ ی روزها ن یا یاز تلخ  شتریاش ب یتلخ

  ی از دستم بر نم ی زنم و کار ی پدرم له له م ی  ده یچروک یماه مادرم و دست ها ی رو دنید  یساله برا  می ون ک یکه االن  یزندگ

 ...د یآ

 ممکن بود...  ریغ یخرفت شهاب ریصدرا و اون پ نی ذرب  ریاز قدم برداشتنم ز قدم

گله گرگ از مردن هم سخت    کی  انیدختر در م ن ی...مراقبت از اد یمانند دالرام رنگ از رخسارم پر  غی بلند و ج یصدا دنیشن با

 تره... 

 رساندم... و اتاق خدمتکار نییخودم را به پا یقابل گفتنه که چه طور   ریحالم غ فیتوص

 هنگ کردم... یبود و صدرا به جانش افتاده بود لحظه ا  نیدالرام که پخش زم  تیوضع از

 ... یبده یسرهنگ دار  ی برا ی ... چه جوابیعل ری بر تو ام  یبود! وا نیا دهیدختر سرهنگ، از راه نرس  تیامن

 ...دمیبه خود آمدم و از کمرش چسب د یمشت صدرا که بر خاست تا در سر دالرام فرود آ با

 

 از صدرا بود...  شتر یام ب یقدرت بدن  زور

 و فواران کردم...  د ی ام ته کش ی ر برخورد کند..خود دار  وایبود با د ک یپرت اش کردم، نزد رونیب  یحرکت با

 ؟ یکن  یم  یچه غلط یشور... دار  یاحمق ب-

 

اش  تیبر طرف کردن حساس  دم یصورت برافروخته ام کش یرو یکرد...دست ی متعجب حاالتم را کنکاش م یبا چشمان موشکافانه

 گفتم: 

نجات بابات گروگان   ی دختر رو برا نی دار بره؟ مگه ما ا یحبس ابد سر بابات باال یو به جا یاری سرش ب ییبال ی خواست یم-

 ... یمدت و به باد بد  نیا  یهمه نقشه ها   تیها یبا زود جوش  یخوا  ی... م مینگرفت
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 قانع شد... انگار

 ... ستیداره... دست خودم ن ش ین یلیزاره... زبانش خ یدمم م ی پا رو ریام-

 

 پشت اش قرار دادم... اطیبه طرف ح تیهدا ی را برا دستم

 ... امیتخت، من از پسش بر م  التیتازه کن، خ  یهوا رونیب کنم...برو  یتو بسپار به من، دهن به دهنش نزار... من خودم آدمش م-

 

 بود...  یکه دالرام زندان ی و بدون فوت وقت برگشتم سمت اتاق عیسر

 دختر چموش بدهم... نیبه ا زیآم د یتهد  ی داشتم هشدار  میتصم

 خواست فرار کند!؟ یدالرام با قدرت بهم برخورد...دود از کله ام برخاست. باز هم م ده ینرس  رهیبه دستگ  دستم

 

 ...د یرا از بغلم عقب کش سرش 

 شد... ی اش کجک افهیبهت زده ام، ق یچشم ها دنید با

 .... هیچ-

 شد را به زبان آوردم...  ی که در آن لحظه از آتشفشان درونم خارج م  یا  کلمه

 تو..   یهست ی عجب جانور-

 

 دارش نفرتم را چند برابر ساخت...  یمعن  لبخند 

 ...شینه وحش... شیاز نوع اهل-
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دخترش قالب   ی را به جا ی ا گه یواقعا دختر سرهنگه!؟ نکنه سرهنگ کس د نیگشاد شدند... ا  میقصد به من اشاره زد...چشم ها از

 کرده باشه... 

 خواست خرخره اش را بجوم...  یصدرا خودم دلم م  ی نسبت بهش عوض شد... به جا دمیاش، د یادبانه و کوچه بازار ی لحن ب با

 

 ...ید یعمو... خوشگل ند  هیچ-

 

 پروا و گستاخش...  یزده بودم به نگاه ب زل

  ی تو فقط موظف ستیداشته باشه به تو مربوط ن ی باشه و هر اخالق یهر چ ی عل ریزد ام  بینگاهش معصوم شد، قلبم نه ی ا لحظه 

 که از عماق وجودم خارج شد... ی ...حرف صادقانه ایازش مراقبت کن

 سرت و به باد نده...  ت یمواظب باش سادگ-

 

 و با وقار باشد...  نیهست تا مت ی که قانون هر دختر  ی تیبود! اصل تش یدر پنهان کردن اصل  یدونم چرا سع ینم

 ... نمیب ینم ی من که باد-

 را نشان داد...  میتنفر پا با

 خوب بچسب که طوفان نبره... خنکه... تو کالهت و  مهینس ک یهمش  نایا-

 

شدن اش قفلش   یاعتنا به زخم ی نداشتم...از اتاق خارج شدم و ب یز یعقل چ ی دختر کم سن و ب ن یا یبرا یز یتأسف چ جز

 کردم... 

 

 زمان با من صدرا وارد خانه شد... هم

 ... یرامش کرد  ر یشد ام یچ-



 ی نفوذ

75 
 

 طرف آشپز خانه قدم برداشتم... به

 ... میسر و صدا بابات و آزاد کن  ی ب ی ... صبر نداریزار ی دمش م ی رام بود تو پا رو-

 

 سرم وارد آشپزخانه شد... پشت

 

 ... شمیم  یرفته رو مخم... دارم روان یشهاب روز ی شده... از د ز یاره جون تو صبرم لبر-

 

 و برداشتم... ر یش  خچالی از

 ?هیچرا؟... حرف حسابش چ-

 

 و گرفت روبه روم...   وانیل

 دست راستم شو...  ا یسهامت و واگذار کن به من و ب یتو همه   ستین یآزاد شدن گهیبابات د  گهیرفته رو مخم... م-

 ... ختمی خودم هم ر  یبرداشتم و برا  یگرید  وانی...لد ینفس سر کش ک یرا  ریش 

 زنه...   ی حرف مفت م-

 ... د یکوب نت یکاب ی و رو  وانیل

 شم...  یم  یصد البته... اما من روان فشی مفت بودن اراج-

 بزار....  گریفقط دندون رو ج-

 گرفت...  شیآشپز خانه را در پ  یخروج  راه

 از بس با دندون فشردمش...  ریپاره شد ام گرمیج-

 : دمیخاتمه بحث پرس  یبرا
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 ... می کن ی کوفت م  یامروز چ-

 ...د یو خند  برگشت

 دم...   یکارد بخوره تو اون شکمت... االن غذا سفارش م -

 برگرداندم...  خچال یرا داخل  ر یش  یقوط

 ... دهیو فست فود تمام روده هامون خشک یحاضر  ی... از غذایکن  رون ی خدمتکار ها رو ب ی مگه مرض داشت-

 تو هوا تکان داد...  یدست

 ...ایات کم غر بزن. دنبالم ب ...تو هم به خاطر شکم وا موندهد ی جنب ی م اد یسر گوششون ز-

 

 ... می...داخل اتاق بزرگ مخصوص شد میکنار آشپزخانه عبور کرد یراه رو  از

 اتاق قرار داشت... نیتو ا ش یها ستم یکه س  د یقابل د ریو غ ی قو یهاو شنوده ها  نی ساختمان مجهز به دورب کل

 بزرگتر شد... شینما ی اتاق دالرام را زد و صفحه  یچرخ دارش نشست و دکمه   یصندل ی رو صدرا

 شالش عقب رفته بود...  ی کم ده یتخت دراز کش ی...دالرام رو توریمان ریسر صدرا زل زدم به تصو پشت

 !.. یآورد چ یشد و لباس در م  ینم ن یدختر متوجه دورب  نیزدن صدرا کالفه شدم... اگه ا د یدونم چرا از د ینم

 تش را از سرهنگ به ارث برده... فکر کنم هوش و زکاو  نه

 شد...اما انگار درد داشت چون دوباره افتاد تو تخت...  ز یخ مین شیشدند و تو جا زیر شیها چشم

 صدرا ذهنم را مخشوش کرد...  ی ها حرف

 ... دهیقلقلکم م  یبد جور دنشیدهنده ست... حس چش ب یچه قدر فر ین یب یم

 

شک از پشت سر، گردن اش را   یمشت شدند...آتش خشم چنان بهم غلبه کرد که اگه حرکات ناغافل دالرام نبود، ب  میها دست

 دادم تا جان دهد...  یگرفتم و ساعت ها فشارش م  یچنان م
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 ...د یکرد و خند   یبا ی لوستر باال سرش، با  یال ن یدورب ی برا دالرام

 بود...  وانه یدختر د نیخشم و نفرت خنده ام گرفته بود...ا انیم

 قهقه زد...  صدرا

 دختر...    نیده چزوندن ا  یم  ی چه حال یدون یچموشه... نم  ی لیبا اون همه درد باز هم خ ریام  ینی ب یم-

 زل زدم...  تور یحرف به حرکات دالرام در مان یب

 کنه  ی فرق داره... عجب آدم و وسوسه م دم یکه د  یا  گهید  یدختر با کل دخترا   نیبه جان خودم ا ریام-

 

 اتصال قطع شد... ی رو دکمه  دمیمشت کوب با

 باال... د یمتر پر کی

 ...د یاش را نکش فیاراج ن یا رتمیغ گهید

 تو شرف داره...  ش یهم پ وان ی... حیخواب  ی و اون م  نیو هر روز با ا ی رو مچل خودت کرد یکی صدرا...   یپست شد  یلیخ-

 شد... بلند 

 به ظاهر معصوم اشتباه محضِ...خودت و بچب و عشق و صفا کن...  یها طان یش  نیدر برابر ا رت ی... غریام الیخ یب-

 

 به جوش آمد...  خونم

 ... یهست یف یگم چه کث  یپس به نگار خانم م -

 

 ...د یرا چسب  راهنمیپ ی  قه ی کرد و  انیطغ

  ی کیکه به من تعهد داره هر روز با  نی ... اون با اشید یتو مگه د شی شناس  ینزن... تو مگه م نهی قدر سنگ نگار رو به س  نیا-

باز هم   یخوا  یالگو که همتا نداشت...م یبود به جا  ی من و دخترش... آشغال  یالگو  می ... نه تنها اون بلکه مادرم تمام زندگگستید

 نه....  ایبگم 
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داخل   یمیباند بود اما غم عظ ی و سر دسته  ف یکه خودش کث نیاش جا خوردم... صدرا با ا یون نشسته و بارون به خ  یچشمها از

 داد...  ی مردمک چشمانش جوالن م 

 ام گذاشتم و گفتم:  قه ی  یدستان مشت شده اش رو  ی را رو دستانم

 نکن.... انتیتو خوب باش... تو بد نشو... تو خ -

 جدا شد... ازم

له کنم...   میپاها ر یرو ز ف یلط  یجنس ها نیخواد تک تک ا یتونم عوض شم دلم م  ی بم و پر کرده، بخوام هم نمتنفر تمام قل-

 ...  نمیو شکستن تک تکشون رو بب  یخوام نابود  یم

 

 واژگون کرد...  ن یزم ی چرخ دارش را رو یصندل  ادیفر با

 شش دونگ حواسم را معطوف دختر سرهنگ کنم...  د ی... باستین ند یحس صدرا اصال خوشا نیا

 

 . ینگار موند  ی پس چرا به پا-

 را به زبان آوردم...  فکرم

 پارکت ها چمپاته زد...  یسر خورد و رو  وار یبه د هیتک

 ...کینبود و نخواهد بود. اون فقط   یی من تنها ی وقت برا چیمادرم... نگار ه د یبه اصرار و تهد -

 ادامه بدهد  نتونست

  یو فاتحه م زد یر  یکه صدرا هر هفته باال سرش اشک م ی ششمم به کار افتاد، مگه مادر صدرا زنده ست، پس اون قبر حس

 تواند باشد!  یم  یخواند، چه کس

 ام شد...خودش و جمع و جور کرد و برخاست... یبهت و سردرگم متوجه 

 من بست و به درک واصل شد... شیمرگش نگار و به ر قبل
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 سخت شد... یدادن حرفش کم   رییکردم اما هضم تغ ی را درک م نفرتش 

 کرد...  دایضرورت پ اتیعمل نیا انیپا یاون قبر برا  یکنند...کالبد شکاف قی دادم تحق ی خبر م د یبا

 

 ده...   یو نم میزده و پاسخ تلفن ها بش یدونم کجا غ ی سرهنگ نم ن یا ریام-

 

 صدرا دادم...  یمادر صدرا به مغزم سپردم و گوش به حرف ها یمشغول شده ام را درباره   فکر

 

 ده یکش یمن فکر کنم سرهنگ نقشه ا-

 

 همه ساعت مطلع نشه... اونم سرهنگ!  ن یدخترش ا بتیتونه از غ ی م ی ... وگرنه ک

 

 را ماساژ دادم و گفتم:   گردنم 

 .. رفته ی تیمأمور یی بگم صدرا... حتماً جا یچ-

 کشف کرده باشند خوشحال کف زد...  ی گنج   یی کسا مثل

 ...  د ی...خودشه، پس چه را به عقل ناقص خودم نرس نیآفر-

 هوا قهقه زد....  ی هم ب باز

پنجر شده اش و   ی  افه یخدا ق یبه سنگ خورده... ا رش یاالن ت ی...وای...اون سرهنگ نادون حتما رفته سر قرار قالبری... امریام-

 داد...  ی م ی چه حال دنید

 شونه ام گذاشت... ی زدم...دست چپش را رو ی مورد اش پوزخند م  یب ی خوشحال ی و من در دلم برا  د یخند  یم صدرا

 ست..  نهیگز نی و اضطراب براشون بهتر شی تشو  یچطوره...کم م،یریبا منزل سرهنگ تماس بگ  ریام-
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 کردم...  ی حفظ ظاهر م  د یسرهنگ نبودم اما با یبه ترساندن خانواده   یراض اصال

- 

 کنه....  یاز درد ما نم  یی خود سرهنگه، صحبت کردن با همسر سرهنگ دوا  ی بگم صدرا؟... اصل کار یچ

 ... د یپا چرخ یپاشنه   رو

 خاکم بلند بشه... ر یبه پا کنم که سرهنگ سهله جد سرهنگ از ز یاما کار سازه... چنان آشوب -

 

 کارش چنگ زد...   زیم  یرا از رو  لشیموبا

 ...د یکش  رونیب ی کارت میکارش را گشود و س   زیم  یکشو

...از داخل داغون بودم اما در ظاهر خونسرد دست در  یازم ساخته نبود جز صبور  ی خودش عوض کرد...کار یکارت اصل  میس  با

 بودم...  ستادهیا شیشلوارم روبه رو بیج

 پات ضرر داره...   یبرا  ستادنیسرپا ا اد ی...زنیشب ریام-

 چرخ دار نشستم... یصندل ی رو آرام

 گذاشت...  کریاسپ یگرفت و رو  شماره

 پاسخ داد...  ی گرفته ا  یسرهنگ با صدا همسر

 . د ییبله بفرما-

 لب گفت:   یرو  ی با لبخند  صدرا

 ...نیوقت شب از دخترتون خبر دار نیدالرام جان... شما تا ا ز یسالم مادر عز-

 

 گفت:   ه یسرهنگ با گر همسر
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 دخترم کجاست... ن یهست یشما ک-

 

 قهقه زد که سرش به پشت پرتاب شد...  یطور صدرا

 خنده گفت:   با

 دور انداخته بشه، مگه نه...  د یباشه، با رونیوقت شب ب  نیکه تا ا  یخانم دختر -

 

 وجودم را در بر گرفت...   یشد و همه   یشیهمسر سرهنگ، آت  یها ه یگر

 

 هر چه تمام تر ادامه  داد...  یصدرا با نامرد  اما

 شه...  ی پس منتظر دختر خوشگلت نباش چون از امروز دامنش ناپاک م-

 

 سرهنگ با هق هق شروع به التماس کرد...  همسر

  یمادر انصاف نبود...برا   کیو رنجاندن  یهمه نامرد  نیکرد...ا  یم  حیمادر نمونه تفر ک ی  ی ناله ها یبا صدا ز یهمه چ یب یصدرا

تماس را به طرف   یلمس  یبرخواستم و دکمه   عی زالو، خون کند، سر نی گناه را ا  یکرده باشم و اجازه ندهم دل مادر ب  یکار  نکهیا

 ...دمیقرمز و قطع، کش

 

 شوکه شده داد زد:   صدرا

 !؟ ی کن ی کار م یچ-

 

 زدم...   م یبه موها ی فرستادم و چنگ   نییآب دهانم رو محکم پا میبلند تر نشدن ولوم صدا یبرا
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 هات ردمون رو بزنن...  یبا بچه باز یخوا  ی... م ؟یکن  یکار م  ی چ یفهم  یصدارا م-

 زد...  یخند  کج

 

 ... یو زودتر قطع کرد یشد  ری خودم مراقب بودم تو جو گ -

 سمت در روانه شدم... به

 نهار هم نخوردم...  د، یچیمن دل روده ام بهم پ م، یکوفت کن ی زیچ می بر ایعقله... بشرط  اطیاحت-

 

 ... پس آقا گشنشه... یچرا قاط زد گمیم-

 

 ...دمیو باز کردم و به طرفش چرخ  در

 کوکه...   فتی ک ن یهم یبرا ی د یو خواب ی مثل گاو خورد-

سرهنگ تماس گرفته بود را شکست و داخل سطل زباله   ی را که با خانه  ی کارت  میکرد...س  ی م ضی کارت اش را تعو میس  داشت

 انداخت...

 

 معدن اعصاب...   میبر-

 بود...  ز یم ی ربع نشده غذا رو ک یبرگ مخصوص با مخلفات را داد... سفارش 

 

 صدار؟...-

 سرش را بلند کند گفت:  نکهیغذا را باز کرد و بدون ا در

 بکنه...  یزبون دراز د یگروگانه و نبا ک یبکشه تا بفهمه  یشنگ اصال حرفش و نزن بزار امشب گ ریام-
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 افتادم... یهوش بودن و نبودن صدرا به شک م  ز یبه ت یگاه

 از دستم ساخته بود...   یجا خوش کرد...چه کار م یلبها ی رو  یتلخ لبخند 

 دست صدرا بود و من فقط نظارگر.   یچ یو ق شیر

بالشت بگذارد معده ام را   ی گناه گشنه سر رو  یب  کیکه   نیاز ا تمیاز دختر سرهنگ بودن،  انسان ریکور شد...به غ  یبه کل  میاشتها

 منقبض کرد... 

 ام را پراکنده ساخت... ختهی نکره اش، فکر بهم ر یصدا

 ... یبود من و قورت بد  کی نزد ی تو که از گشنگ  ؟ یخور ی پس چرا نم-

 

را ثابت کرده بود که   نیصدرا غذا را قورت دادم...منطق ا ی نگاه ها ریکردم...به زور ز ی قاشق خال یرا با فشار دادن دسته   حرصم

 شود... ینم دمیعا ی زیچ ی با اعتراض و اصرار، بجز خراب کار

 قبل از من آشپزخانه را ترک کرد... صدرا

 رد کردم... وا میها قه یبه شق یدستانم گرفتم و فشار  انیرا م  سرم

 خواهد بود... ی روز پر تنش فردا

 

 ... رونیب دم یبلند شدم و پر عی آشپز خانه سر یاز پشت سرم و جلو  ی کس دن یدو با

 با حالت دو خودش را به در اتاق دالرام رساند و قفلش را باز کرد...  صدرا

همراه با لبخند   یاش کرده بود و با ژست خاص نه یدستانش را قفل س  وار یبه د هی و داخل اتاق شدم...دالرام تک دم یسرش دو پشت

 کرد...  ی نگاهمان م یور  کی

 دادش رفت هوا...  صدرا

 ...؟ یکار کرد  یچ  نیبا دورب  یعوض ی دختره -
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 باال انداخت و با تمسخر گفت:   ی ا شونه

 ...  نیبرو باال بب -

 

 خواست به طرفش هجوم ببرد که با حرفم متوقف شد... صدرا

 کنم...   یمن نگاه م-

 لوستر بود.  ر یدرست ز تخت

 از درد...  ادمیکردنم هم زمان شد با فر  ری ها و گ له یتخت گذاشتم و باال رفتنم و فرو رفتنم به م ی رو پا

 زد...  رونیب می رفت...خون از شلوار پارچه ا ی م سه یوجدان داشت از خنده ر ی ب ی خودش را به من رساند...اما دختره  صدرا

 دستم را دور گردنش انداخت... صدرا

 آمدم...از سوزش و درد رانم مردم و زنده شدم...  رون یب یفلز  یفنر ها ن یقفل شده از درد به زور از ما ب ی دندان ها با

 زد...  ی شده ام م یزخم ی ران پا  ینبضم رو  تمام

 شود...  یپا نم  تیبرا گریپا د ن یخون بهم فهماند که ا یشدن گرم یجار

 بدون فوت وقت با کامران تماس گرفت...  صدرا

 زود خودت و برسون...   یکام-

 کرد که صدرا داد زد  ی بلغور م یدانم کامران اون طرف خط چ ینم

 

 که صدرا داغ کرد...   کردیبلغور م یدانم کامران اون طرف خط چ ینم

 

 م... شکن ی خودم گردنت و م  ینباش   نجایا قهی ... تو عرض پنج دقکهینزن مرت ی زر اضاف-
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 انداخت... بشی وقطع کرد و داخل ج لیموبا

 

 ... ؟یستیوا ی تون  یم  ریام-

 

 بله تکان دادم... ی را به معن سرم

 

 بزنه...   نیدورب ن یبه ا یرو خبر کنم سر ی کیصبرکن -

 تکان داد...  شیبرا د یسمت دالرام و انگشت تهد  برگشت

 کنم...  کاریدونم باهات چ ی وَ اما تو...خودم م-

 

 ... دمیننه ترس  ی وا-

 

سر بر   میو غضبناک به دختر روبه رو  زی شود...ت ی م ز یشک برانگ  میدختر را نداد، برا  نیفهمم! چرا جواب ا  یصدرا را نم ی  عجله

 گردانم...  یم

 

 ... اورمیصورت اش فرود ب یرو یا  دهیخواهد با تمام توانم کش یکند...دلم م ی م ز یپر تمسخر اش صبرم را لبر لبخند 

 ... د یآ یدر م  میپروا و پرو جلو ی توانم بکنم...ب ینم  یکار  دنیمشت شده دندان بهم ساب ی دست هاجز  اما

 

 ... نیبد  میخودتون فرار یکنم با دست ها ی م ی ... نوش جونت...کاری!... دوباره اوخ شد نهیبوز هیچ-
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سال من   کیاز  شتریکه ب  ییایماف  ن یخواست از دست ا یم  یطنز سال بود...چه طور ن یگانه و خنده دار تر دش،بچهیتهد 

 کنند، رها شود...  ی چرخانند و رد گم م ی افتادم و هر لحظه سر کالف را به جهت مخالف م ر یگ انشانیم

 !؟... ندازدیآدم ها را به غلط کردن ب نیا خواهد یبچه گربه چموش م نیا

بازگو کنم کالهم پس معرکه ست،   شیبودنم برا یاز نفوذ  یگر من حرفاوصاف ا  نی...با اردی گ یقدر هم خودش را دست باال م چه

 دهد...  یتمام زحمات خودم و بچه ها را به باد م

 

 در حال رصد کردن نگاهم بود... شی ملوس و گربه ا یها چشم

 پر نفرت دالرام...  ی از چشم ها رم،یگ یورود صدرا و نادر، چشم م  با

 

  یشعله ور تر شود، چه طور  یدانم اگر نفرت زن   ینه افکند، وگرنه من م  شه یدر دلش ر اد یو تنفر ز ین یبد ب ی  شه یر نیا کاش 

 دهد... ی دودمان آدم را به باد م

 

 گذاشت و باال رفت...   شیپا ریز ی صندل نادر

 صدرا دراز کرد... یور رفت و دستش را جلو  ن یبا دورب یکم

 آقا آدامس بود... -

 

کنند،    یکه به مادرشان رحم نم  ییآدم ها ن یو لج انداختن ا  یبحران ط یشرا  نیاما نه در ا نه،یبل تحسدختر قا  نیو ذکاوت ا هوش 

 دشمنشان....  یعنی چه برسد به دختر سرهنگ، 

 

 گفت:    یبلند  یبا صدا صدرا

 ...رونی اون تشک تخت رو از پشت پرده بردار و ببر ب نییپا ایب-
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پنهان کرده بود و به علت   یپنجره به طور عرض ریز ی حرفه ا یلی...کنار پنجره رفت و پرده را کنار زد...خد یپر نییفرز پا ی لیخ نادر

ابر به   ایها بود، سبک، فکر کنم داخل اش کاچو  ی می...تشک تخت از اون قد میبودن پرده هنگام ورود به اتاق، متوجه نشد  میزخ

 کار برده شده باشد...

 خارج شد...تشک به دست از اتاق  نادر

 

 به سمت دالرام گذاشت... یقدم صدرا

 کن چه طوره؟  ی خنک سپر نیزم نیا  ایفنر ها  ن یا یامروز رو رو -

 

 تو فکرم بگنجانم دالرام در جا سرخ شد...  یتوانم حت  یصدرا که نم ی هانه  حیوق ی حرف ها با

 کرده بود زل زدم...  ن یها را رنگ  کی سرام یو که ر  یو خون  نیشرم زده اش نگاه کنم...به زم ینتوانستم به چشم ها   گرید 

 

 کنم  ییرایخوب ازت پذ  لمیخاره امروز ما یم  یاد یاگه تنت ز ای-

 

 بر وجودم گشت.. یشرمانه، آتش جهنم یب ی کلمه ها  نیمن، ا ی تنگ تر شد، روبه رو م یبرا دنینفس کش راه

 

خاتمه به مزخرفات صدرا آخ   یازش نداشتم...برا ی ...خودم دست کمدمی شن ی را نم شینفس ها یصدا یالل شده بود...حت دالرام

 ... میقلبم روانه شد، نه پا ی آخ از رو نی درد ا ن یشتریگفتم...ب یبلند 

 وحشت زده به سمت من برگشت...  صدرا

 ...  ؟یخوب  ریام-
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 گرفتم... ی پست فطرت م نیز اهمه عذاب را، ذره ذره ا نیشد توان ا یاجبار تمام م  نیپاسخ باز نشد...اگه ا ی برا دهانم

 شانه اش انداخت... ی دور کمرم حلقه زد و دست راستم را رو دست

 

 رسه...  یاالن کامران م م یبر ایب  ایاعصاب برام نذاشته... ب زیهمه چ یب  ی دختره   نیلعنت به من ا-

 

 کرد...کمرم را ول کرد و در را قفل زد...   تمیهدا رون یشد و به طرف ب ده یچیدور کمرم پ  یخالدار م یمثل س  دستانش

 هم خواست کمک کند که مانع شدم... باز

 

 تونم...  ی خودم م-

 کجا موند...  شوریکامران ب ن یا نم یمن بب نیپس تو بش-

 و نرده ها گرفتم و خودم را به مبل رساندم...  وار ید از

 مبل قرار داده چشم بستم.  ی پشت یگذاشتم و سرم را رو  ز یم ی رو پا

 صدرا   ی  حانهی وق  یکردن حرف ها یحالج

بکوبد   یدندان شکن ی دالرام خارج از تصوراتم بود...توقع داشتم حرف ها ی معصوم و رنگ باخته  یازانتظار نبود...اما چشم ها دور 

 صورت اش...  ی رو

 در دلم به پا خواست...   ینگاه اش غلغله ا دنیشدن و دزد د یبا سرخ وسف اما

 نماند...  یدر دلم باق  یشک وشبهه ا چیآوردم و ه مان یاش ا ینجابت و پاک  به

 اش کرد...  ف یبرد و ضع ن یاش را از ب یصدرا گستاخ یحرف ها ینیسنگ  تنها

 کردم.....  یو معصوم بودن اش شک م  یگذاشت به پاک  ی بود و دهن به دهن صدرا م نیاز ا ریغ اگر
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 بود...  ی عوض نیخراب شده ا نیکه دکتر ا ف یح فیمران آه از نهادم خارج شد...حورود کا با

 

 ... ؟یکرد ی مگه نگفتم مراقب باش... هنوز چند ساعت نگذشته خراب کار-

 

 من صدرا جواب داد... ی جا به

 

 کارتو بکن...   نیکامران کمتر نق بزن بش-

 

 کرد...تند پلک گشودم...  رمیصورتم غافلگ  ی صدرا در چند سانت یحرکت بودم که صدا یب

 

 زد...  ی م میموز کمر خم کرده و صدا ریش   وان یل  کیبه دست با  ینیس 

 

 ... ؟ی... بهتر ریام-

 

 کامال کم رنگ تشکر کردم...  ی با لبخند  یرا برداشتم از سر ناچار وانیل

 ممنونم صدرا...  -

 

 ...د یکنار کش یبا نگران صدرا

 ...از درد نافرجام دهان گشودم... ختمیرا داخل حلقم ر وان یل ات یاز محتو یکم

 مسکن بزن... -
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 کامران سوهان روحم شد...   تیخاص ینحس و ب ی صدا

 بکشم؟...  نشییخودم پا ایباز هم شلوارت رو ببرم -

 ... ختیر ز یم ی رو  وانی داخل ل  اتیکه محتو دمی کوب ز یم ی را رو وان یل چنان

 صورت کامران فرود آمد...  ی پر قدرت رو مشتم

 برخورد کرد...  زیم  یپانسمان، زانو زده بود به عقب پرت شد و پشت سرش با لبه   ی که برا  می رو روبه 

 

 ناله پشت سرش را گرفت و گفت:   با

 ... ی... عوضیهم ندار یشوخ ی جنبه  ی لعنت-

 

 از غمباد درونم به پا خواست... ادمیفر

 تو حلقت... زم یر ی دندونات و م -

 

 و مداخله کرد...  د ی اپن کوب ی را رو ینیس  صدرا

 

 به جون هم...  نیکفرم در اومده... مثل گرگ افتاد گه ی... از دست شما دو تا دنیدوست دار  ی بسه جون هر ک-

 

 را پانسمان کرد...  میحرف پا ی کندوب  نیاش را از زم تیخاص ی تن بلبش گذاشت و   ی پاره شده  یگوشه    یانگشتش را رو  کامران

 

 ... د یترس  ی دست صدرا داشت که مثل سگ خانه زادش ازش م یی دانم چه اتو ینم



 ی نفوذ

91 
 

 

از   میبرا تیمأمور   نیخوب ا انی... پامیروزها نیا ی پر ستاره  یدود کردن شده عادت شب ها گاریرا تا صبح پشت پنجره س  شب

 ... ردی گ ی آشغال ها پاک نکنم وجودم آرام نم نیجانم مهم تره... تا وطنم را از ا

 شود...  یگذارند خالصه م   یها م ابانیما پا به خ  د یکه به ام ی در آرامش خواهران و برادان آرامشم

 بکشد... یستیدهم صدرا و امثالش به ن  ی آرامش را اجازه نم نیا

 

 خورد...  یدختر سرهنگ ول م  شیپله ها پ نییزدم و اما تمام فکرم پشت اتاق پا ینباتم را هم م یی چا ریبه ز سر

 چگونه به صبح رساند...  یپوشش چیبدون ه ن، یزم ی و رو  یبا گشنگ  شب

 دراز بکشد...   شیهم نداشت العقل رو یآن اتاق فرش  نیزم

انداخت...چه قدر سربه سر گذاشتن  ی زهرا خواهرم م اد یرو کرد...شرم دخترانه اش من و   رویسرخ شده اش دلم را ز یگونه ها  ادی

 انداخت... یگلگون شده اش همه را به خنده م ی اش و گونه ها

 ...د یرا انحنا بخش  م یلبها ی کرد، لبخند   یکه جان و روحم را تازه م  ی و خاطرات خانه ا  ادی از

 

 وا داشت...  نیریش  ی ایصدرا منو از رو ی  دهینخراش  یصدا

 ...یخان... روبه راه ر یام ر یصبح بخ-

 

 مشت شد... ز یم ی آزادم رو دست

 رها کردم...  یکوچک را کنار فنجان داخل نلبک ی خوریتفاوت جلوه دادم...قاشق چا  یباز هم مثل هر روز خودم را ب اما

 

 ...؟یکن  ی اعالم م ر یظهره االن صبح بخ ک ی... نزدریاوغور بخ-

 ساز قدم برداشت...  یمستانه سر داد و کنار چا  یا خنده
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 ...بچسب به عشق وحال. ایدن  الیخیب-

 

 ام را مزمزه کردم...  ییاز چا یکم

 

 ... یعشق و صفا راه بنداز یتون یبعد اومدن بابات م نمیبزار بب-

 نشست...  زیپشت م  می رو روبه 

 

 ...یچپ بلند شد  یهم که از دنده   باز

 

 هم بشم...  داریکه ب   دمیبه لطف تو دنده ام چپ اندازه شده و اصال نخواب-

 

 باال انداخت...   یا شانه

 گردن من...  ی نداز یاون وقت م  ، یدختر بچه ضربه خورد  کیو از   ی کرد یعرضگ  یکنم... تو خودت ب   کاریمن چ-

 

 براش رفتم که قهقه زد...  یغره ا  چشم

 ؟ یریگ  یکردم، چرا زود گارد م یشوخ-

 

  یم  یو بربر  یخورد... چه قدر دلم نان سنت   ی حالم بهم م گه یاز نان تست د ایو مربا گذاشت...خدا د ی نان تست مال  یکره رو  یکم

 خواست...

 برات دارم...  ی امروز خبر خوش  ریام-



 ی نفوذ

93 
 

 

 بهش چشم دوختم...  یسوال

 ... میری محموله ها با هم م  یروز معاوضه   نییو تع  یامروز سر قرار با شهاب-

 باال انداختم... ی تفاوت نشان دادم و شانه ا ی بود، اما چهره ام را ب یوصف نشدن  میدرون خوشحال  از

 کنم...   تیتونم همراه یپا نم نیبود؟ من با ا ی کجاش خبر جالب و خوشحال کننده ا-

 

 کرد...  د یسرش پوزخند درونم را تشد  یآوردن شاخ باال در

 همه مدت اتو دستت نخواهم داد...  ن یآقا صدرا بعد ا یخوند  کور

 شد... کالفه

 شد.... یکردم و چ  یفکر م   یتو... من باش چ  یهست ی مغروره لعنت، عجب غد  یبر پدر هر چ یا-

 آتشش زد...  پوزخندم

 ... ؟یکن یتو صورتت ها...مسخره ام م رمی شم و با کله م ی بلند م ریام-

 

 بلند شدم...  ی صندل یرو  از

کنم...اون خرده   یها ندارم فقط از تو محافظت م  دار ید نیبه ا  یلی... من که روز اول گفتم تما؟ی نه به جون صدرا... چه مسخره ا-

 ندارم...  ی ...من اعصاب درست درمونارمینه ب تونمیرو نم یکن  یکه بهم محول م  ییکارها

 

 بلند شد.  عیسر

 دم...  یشه... بهت قول م  یبه راه م  جلسه رو  نیاعصابت با اومدن به ا-
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 آمده را از دست ندهم... ش یفرصت پ  نیروز و ا ن یحرفم مصر نشدم تا ا سر

 ... شهیم یچ  نمیبب-

 

 شانه ام زد...  ی رو یدست

 باال و اتاقت و  انی...االن هم به بچه ها سپردم بمیریشه ساعت ده شب م ی نم یچیه-

 کنند...  یکار  ز یتم نیدورب از

 کنارش گذشتم و گفتم:   از

 من راحتم...  ستین یاجیاحت-

 خشم دادش به هوا رفت...  از

 .... رررریام-

 

 ...د یپر آرامشم را ند  لبخند 

 بود رفت...  یکه دختر سرهنگ زندان ی فکرم معطوف اتاق ی داشتم که لحظه ا ی به طرف پله ها قدم بر م داشتم

 ...اوردیبتواند دوام بکرده ات  ز یدختر عز  دوارم یمانده سرهنگ... ام  کم

 را فاش کند...  تم یاراده هو ی ب  ینکردم تا مبادا کار مکث

 

 دالرام

 تخت کندم...  ی که به مغزم خطور کرد بدن پر دردم را از رو  یفکر با

 رساندم... ی نقشه ام را به سر انجام م د یداد...اما با یعذاب م  ی بد جور میساق پا استخوان
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  ی نگاه کردم...ب وار ی ...به در ددمیموجود بود...کاغذش را جدا کردم و خوب جو م یدار مانتو پ یز بیداخل ج  شهیهم ی بادکنک آدمس

 نظر بودم...اما هر چه باداباد...  ر یشک االن ز

 

  نیدورب ی و آدامس و رو دمیتخت پر  یجهش باال ک یو از دهانم در آوردم و خودم با دو انگشت صافش کردم...با   آدامس

 چسباندم...

 پرتش کردم... ن یزم ی را چنگ زدم و رو  شیرو یکهنه   ی...پتو دمیپر نییحالت دو پا با

 

 برده بودم...  اد یز را ا میهولم کرده بود که درد پهلو و ساق پا یبه قدر  دنشانیاز سر رس  ترس 

 تخت را برداشتم...  تشک

 آمد...  ی بهش م شتریاش کردم...تشک هم چه عرض کنم کاچو ب یمخف  واریبه د هی پشت پرده تک یطور عرض به

 کردم...  می تشک تنظ  ی را صاف رو  پرده

 تخت کهنه انداختم...   یزوار در رفته  ی فنر ها یعجله سراغ پتو رفتم و رو  با

 خودم زدم...  یرو هوا برا ی بشکن ت،یسر رضا از

 شدم... یوحش ی رفته منتظر عکس العمل سگ ها واری د کنار

 

 نشد... ی از کس ی ساعت... اما خبر کیساعت شد  مین

 بود؟   ی خود یهمه دردسرم ب  نیکار گذاشتند؟ ا یقالب  ن یدورب یعنی

 خندم...  ی م ی نقشه کل ن یکردم با ا  ی... منو باش فکر م یعوض  ی... نامرد هااه

 من و بازداشت... گریدر، از قدم د ی رو د یگرفتم که چرخش کل  واری از د هیتک

 ...د ی غضب وارد اتاق شد و هوار کش ر یمثل م ی انبوه روس  زرد

 ... ؟یکار کرد  یچ ن یبا دورب یدختر عوض -
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 نشود...  دشانیداخل لبم را به دندان گرفتم تا خنده ام باعث شک و ترد از

 باال انداختم... یشانه ا  وار یبه د هی چپم را تک ی ام قفل زدم و پا نهیس  یقفسه   ی ش رورا با آرام دستانم

 ...نیبرو باال خودت بب-

   

 که آفتاب پرست معروف ما، مانعش شد... اوردیب ورش ی به طرفم  خواست

 

 پر جذبه اش گفت:   یرا گرفت و با اون صدا شیبازو

 کنم...   یمن نگاه م-

 چالقش پوزخند زدم...  یاش با اون پا ی جنتلمن باز ی دلم برا  در

 شد... ی اش کند بود وگرنه کله پا م ل یعل یباال رفتن، با پا ی العمل اش برا عکس

 من به هوا رفت...  ی... و قهقه  د یتخت نعره کش یفلز ی فنرها   نیفرو رفتنش ب با

 به کمک آفتاب پرست شتافت...اما من دلم خنک شد...  زش یعز دوست

 بلند من گم شد... یخنده ها نیبلند آفتاب پرست ب یناله   و  آه

 ها خارج کرد...  لهیم  نیرا از ما ب شیپا اطیزور و با احت به

  تیمیخراب شده باشد، چون از صم نیتماس گرفت...گمانم دکتر مخصوص ا   یکیرها کرد و با  ریام  یدست اش را از بازو  صدرا

 حدس زد...  یشد به راحت  یلحن گفتارش م 

 ...دمیترس   یغضبناک اش کم یسمت من برگشت از چشم ها ی وقت

 کار کنم...  یدونم باهات چ  ی و اما تو... م-
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 تفاوت جلوه دادم و با تمسخر گفتم:   ی خودم را ب داش یتهد  با

 ... دمیننه ترس  ی وا-

 

 خرد نشود...  تم یو خار نشوم. تا شخص  رمیان بگ شد تا زبان به ده ی نازل م می برا یا   ی بار را از طرف خدا وح ک ی نیکاش ا  یا اما

 گشت...  یکاش بر نم ی اما ا رون، یب رفت

 کند...  یرا پاکساز  ن یمثل خودش برگشت و دستور داد دورب  یلندهور  کی با

 کند و به دست صدرا سپرد... ن یدورب  نیذرب یرفت وآدامس را از رو  یصندل  یرو  ش یگاوم  یعرضه    یب

 ...  رون یاز پشت پرده تشک تخت رو هم ببر ب-

 

 ... دمیخواب ینشسته م  د یدستور احمقانه اش فاتحه ام را خواندم... تا صبح با با

 بست... خیبا حرفش کل بندم  اما

 منجمد شد...   میخون در رگها 

عقاب   نی ا نیزهر آگ  یکه در مقابل حرفها  زی نگاه ت ن یتم و از اشدن را داش  ینامرئ  ییکاش توانا  یبار آرزو کردم که ا  نیچند 

 شدم...  یم  بیغ ،یوحش

 محال بود...   یآرزو  اما

  نه یس  ف یضع یاش فقط قفسه   ی نیآمد و سنگ  یتر از سنگ مرمر قبر به شمار م  نیصدرا سنگ  یمثل من حرف ها ی دختر یبرا

 فشرد...  ی را م

 آمد...  ی به حساب م ایدن یکلمه   ن یتر زیو ناچ ن یحال، کمتر نیدر ا می بودم و کلمه معذب برا دختر

 بود... یدرونم وصف نشدن حال

 چفت و بند تا چه حد؟... یو دهان ب   ییآبرو یب

 بزنم و بگم خفه شو.. اد یخواست با تمام توانم فر ی م دلم 
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 فکر صدرا را به سمت خودش کشاند، با تمام وجود خوشحال شدم...که  ر یزد. با آخ بلند ام ی م رون یآتش ب میگوشها از

 نشستم... ن یزم ی سر خوردم و رو واریرفتنشان نفس حبس شده ام را رها کرده کنار د رون یب با

 ...دمیبار از حماقتم ترس  نیاول یبرا

 مربوط دور از توانم بود... ی ب ی حرف ها ییکتک و داشتم، اما توانا یی توانا من

 سرد خشکم زد...  یها ک یسرام یبرق گرفته ها، رو  نیها ع ساعت

 عفت شدنم...  ی شد با ب یمرد مصادف م   کیکردن   کی ساخت... تحر  ینم م یرها ینامربوط ذره ا  یالهایو خ فکر

 

 چشم بستم... نیزم  یرو  وار یبه د هی سرم را تک ینشستم و گاه  یصندل  یرو  یقدم زدم گاه  ی صبح، گاه تا

 نوشت...  می نو برا ی نو با مشکالت یروز هم طلوع کرد و روز  نیا د یخورش  اما

 حال اندختم...  یگذرا و ب  یام نگاه ی ساعت مچ به

 نشستم... ی صندل یها کندم و رو  ک یسرام ی نزارم را از رو حال

 عضالتم شده بود... ی  یباعث گرفتگ  ی ها ک یسرام یسرد

 نرفته بود...  میآب  به گلو  ی جرعه ا ی که مامان به خوردم داد تا به امروز حت ی زیناچ ی صبحانه  روز ید

 آورد...  یخدا نشناس کم م  ی ایماف ن یا یهم جلو  د یزی

... اما نه، دل مادر هر چه  یکه از دستم خالص شد   یهم خوشحال د یسر دالرام زبان درازت چه آمده... شا ینیکه بب یی کجا مامان

 شود...  ی م ریکند و سراز ی مهرش پرتر از خشمش قل قل م ی باز هم کاسه  قدر هم پراز خشم باشه، 

 از دلم خارج شد... یجگر سوز  آه

  ی بچه سوسول ها نیبه جان ا یکه وحشت بنداز یی ... کجایاراذل اوباش نجات ده نیکه دختر جسورت را از دست ا ییکجا بابا

 ...ییایماف

 قفل در توجهم را جلب کرد....  ی رو د یچرخش کل ک یچ کی چ یخواندم که صدا یم  یبا خودم کر  داشتم

 صبحانه ظاهر شد...  ی ایمحتوا  ینیتو درگاه در، با س   یبزرگ  نیشاسخ ی در باز شد و قد وقواره  اطیاحت با
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 عقب گذاشت و از ترس کپ کرد...  یچاره قدم ی بردم که ب  ورش ی ین یبه طرف س  یطور

 نشستم و به جانش افتادم...  ش یگذاشته چهار زانو روبه رو  نیزم ی رو  را ی نیزده ها س  ی قحط مثل

 کرد...  ینم  ی کار ن یمن بود چن  یجا یهر کس  د یقضاوت کن  خودتان

 زدم...  یپلک هم نم  ی بود و حت ستادهی بندان، ا خیبسته ها در وسط  ل یبزرگ مثل قند  نیشاسخ

 را براش لوچ کردم و گفتم:   میها چشم

 داره...    دنیآدم گشنه د ت، یخاص یب ل یقور-

 رو هوا زدم...  یبشکن

 پس بزن به چاک... -

 داد...  نیام را تسک یصورت اش، درد گشنگ  یباختن اش و کبود  رنگ

 کردند...  یسگها بدون دستور از صاحب شان حمله نم نیا اما

 در مغزم زده شد...   ی نان جرقه ا ی کره رو دن یبا مال دم،یمال  شیز کره را روخودم برداشتم و تکه ا یبرا گرید ی ا لقمه 

 به خنده شد... ل یتر و تبد  ض یعر لبخندم

 خودم کف زدم...  یبرا

 که چه شود امروز...   آخ

 کرد.   یبادم را خال ن، یدورب ادی ناگهان

 داد متمرکز ساختم...  یکه بد جور قلقلکم م   ینقشه ا  ی نشستم و فکرم را رو یکم

 از نقشه ام باخبر شوند. ن یدورب  ن،یخواست با پوشاندن ذرب ینم دلم 

 ... رمیگ  یخودم لقمه م یدارم برا  یعن یدوال شدم،  ی نیطرف س  به

 را برداشتم و بلند شدم.   کره 

 دستم سر دادم...از  ن، یزم  یدر، رو  یکره را جلو   اطیدور کل اتاق را قدم زدم. با احت چند 
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پشت   ی ها نندهینشود، تا بتوانم در فرصت مناسب، بدون شک انداختن به ب  دهیمال  میدستم به مانتو  یرا مشت کرده تا کره   دستم

 پاکش کنم...  ن یدورب

 ... دمیپرده مال ی دستم را رو  یکنار زدن پرده، کره   یپنجره رفتم و به بهانه   یجلو

 شود...  یم  یکدام بدبخت ری ه از طرف من بود، دامن گک  یی بال نم یتا بب  ستادمیا منتظر

 شدم که در باز شد. ی م د یکم داشتم نا ام  کم

 برد!  ادم یرا از  گاهمیجا  ینقشه و حت  ینگار تو درگاه در همه   ی نامنتظره  حضور

 قابل باور بود!. ری... غنجای!...انگار

گذاشته   ندازمی خواستم راه ب ی که م یشینما دن ید ی در برا ی که درست روبه رو ی صندل یبلند و پر تمسخر نگار، از رو  ی خنده  با

 بودم، برخاستم...

 گذره...  ی به به دالرام خانم... مبارز خبره... خوش م-

 جز تأسف نداشتم... شیبرا یجواب

 ... ای فما ن یا انیو ورزشکار، اما م ده یکش ی با اندام بایز ی دختر

 ...فیح-

 شد... ی بود که بر زبانم جار ی ...تنها کلمه افیح

 رنگ باخت و پر خشم پا به داخل اتاق گذاشت... نگاهش

 دوم اش همزمان شد با سر خوردن و سرنگون شدن اش... قدم

 و صدرا خودشان را به داخل اتاق انداختند...  ریدل خراشش ام  غیج با

 قدم به داخل اتاق گذاشت و سر خورد،  ر یقبل ام صدرا

 نگار افتاد...  یپهلو رو  با

 دلخراش نگار، از خنده دوال شدم...  غ یبا ج نباریا

 به کنترل خودم نبودم...  قادر
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 قلبم...   یخدا... ا ی وا-

 

 .. به کمک صدرا رفت. ر یناله سر داد و ام نگار

 شک از کنترل کردن خنده اش بود... ی ب ری صورت ام یسرخ

 داد...   ی موقع اش را نشان م ی ب یممانعت کردن از خنده   ش،ی به هم فشردن لب ها چون

 ها افتاد...  کیسرام ی رو ی بلند شد و خواست کمک نگار کند که چشم اش به سمت کره  صدرا

 سر داد...  ه یو گر  د ینگار دست صدرا را چسب ، ییاون باال یاز بزرگ اما

 شدم... یبار کشته م  نیصدرا به طرفم حمله کند که واقعاً ا نذاشت

 

 فکر کنم شکسته..  یوا  ی صدرا موچ دستم... ا-

 

 انداخت و بلندش کرد... شیپا ریرا ز  گرش ینگار و دست د یدستش را دور شانه ا کی صدرا

 صدرا قطع شد...  یو به خون نشسته   ی برزخ ی ام با چشم ها خنده

 پشتم را لرزاند...  د، یکش میکه با نگاهش برا   یو نشان خط 

 شود... نیکه راه انداخته ام، بنز ی آتش ن یا یاز دهانم بپرد و رو  یتا مبادا حرف دم یگز لب

 رفت...  رون یب مهیسراس  صدرا

 و هشدار داد...   د یکش شیلب ها یگوشه   ی انگشتانش را رو ریام

 ...ینشد  مون یها خاتمه بده تا پش شینما ن یابه -

 ام نشست... یشانیپ ی رو ی فیظر اخم

 کاسه ست... ن یآش و هم نیبرم... وگرنه هر روز هم د یولم کن-
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 گفت:   تیجد  با

 ... یکن یخودت ضرر م -

 

 رفت...   رونی از من نشد و ب ی حرف فرصت

  یگر ید یمن، کار  ی در خواست، در اِزا ک یو  ی زند...جز اخاذ  یبلوفت م  ناًیقیکنم...    یو باور نم رمیگ ی را به سخره م دش یتهد 

 توانستند بکنند...  ینم

 سوزاندم...  یکردم و کم آتش م   یکاش باور م  یا اما

 بود...  ختهیفکر کردم، تمام معادالتم بهم ر  یو گاه  دمیخند  یگاه یساعت چند 

ام در   یجوان ی روزها  نیکردن بهتر  یمن و سپر ی ساده است، نه سند بدبخت یر یگروگان گ کی  شتریب ن یکردم ا ی فکر م من

 .. بتیمص

 

 دارم دود از کله ام خارج شد...  یی دست شو نکه یحس ا با

 بود. اما حاال...  امدهیهم به سراغم ن یی که گشنه و تشنه بودم دستشو  روزید از

 کار کنم...  ی چقمر در عقربه  ز یمقدس به دادم برس... االن که همه چ م یمر ای

 نبود...  یبدو بدو راه انداختم اما شدن یکم

 انسان بود، نبود...  کی ی ها تیاز ضرور یکیهم  نیکار کنم ا یچ

 ...دمیدر رفتم و به در کوب پشت

 نداشت... یا  دهیفا ی بار... دوبار... ول کی

 ...د یسر رس  ی کس ع یبار با مشت به جان در افتادم...که سر نیسوم

 شانس... باز هم که آفتاب پرست بود...  یخشک به
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 ... یخوا  یم  یباز چ-

 

 ادبانه جواب دادم...  ی ادبانه اش ب ی لحن ب به

 آومده، کجا برم!..  ش یپ یاطیامر ح-

 

 زد...  یشخند یخبر دار شد و ن شصتش

 نثارش کردم..  یگل انداخت...اما از حرص چشم غره ا  میها گونه 

 اصال...  ا،یح یکار کنم پرو بودم... اما ب  یچ

 

 ...ای دنبالم ب-صورت اش نشست و گفت:  یرو  ی لبخند   مچهین

 

 گرد کرد و دنبالش راه افتادم...  عقب

 را متوجه نشدم و محکم باهاش برخورد کردم...  ر یام ستادن یخودم بودم که ا یبرا یبه ودرو اطرافم بود و دنبال راه فرار  حواسم

 شد... ی کیبا در  ریو محکم، ام  یبرخورد ناگهان با

 ... دمیخودم را عقب کش عیسر

 ...د ی اش گذاشت و به طرفم چرخ یشانیپ ی دستش را رو ریام

 حواست کجاست...-

 

 خجالت، در مقابلش جبهه گرفتم... ای ی معذرت خواه ی جا به

 ... ینیب  یرو نم یبزرگ  نیگردن من... در به ا ینداز ی شما چشمت کوره م-
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 شد... سیتوپ تن  یاندازه   شیها چشم

 

 ...ستیرو که ن ایخدا-

 

 کنارش زدم...  یشیبهت زده اش گذشتم و با پشت دست به حالت نما یرا گرفتم و از مقابل چشم ها  خودم

 .... ادیبزار باد ببرو کنار -

 

 بدبخت ها...  نیکرده بود چه برسد به ا یرو عاص ل یلحنم کل فام نیا

 ... یرا فرار  د یبزرگ رو بستم به ام  ی چوب در

 ...نتیشانس رنگ  ن یبزنن دالرام با ا گندت

 نداشت...  یپنجره ا چیه

 بزرگ...سه توالت کوچک...  ی ها نهیبا آ یی تا روشو سه

 ام افتاد...  ختهیبهم ر  ی  افه یبه ق نهیداخل آ نگاهم

 بودند...  ختهیر رون یاز شال ب  ده یهام ژول ی و چتر زد یم ی لبم به کبود  ی  گوشه

 مثل ننه مرده ها شده بودم...  شتریب

 ...دمیها پر  یی از دستشو یک یداخل  تند 

 به نام پنجره نبود...  ی زیهم چ اونجا

 خوب شستم...  ییدستشو  عیدست و صورتم را با ما د یام نا

 بلندم را باز کرده با انگشتانم شانه زدم و دوباره محکم تر بستم...  یموها  کش
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 برخواست... ر یام یرا درست نکرده چند ضربه به در خورد و صدا شالم

 

 ... یکن ی کار م  یپس چ-

 

 جواب دادن شروع کردم وضو گرفتن...  بدون

 قضا شده است... میتمام نمازها روز یبخوانم از د ارینماز جعفر ت د یبا امروز

 که در باز شد... دمیکش  ی مس م میپاها ی رو   داشتم

 گفتم:   یگاه  م ین ک ی ی کمر راست کردم و بدون حت  لکسیر یلیخ

 نداده...  ادی... مگه ننه ات بهت ادب  ینش ،یداشتبه س یمخصوصا سرو ، ییکنه در نزده وارد جا ی ادب حکم م-

 ... اوردمیمبارکم ن  یو به رو  دم یاش را از حرص شن قیو باز دم عم  دم

 ... دمیبه سمت در چرخ ده یرا آب کش می... دوباره دست هادمیرا پوش  میحوصله و آرامش جوراب ها با

 را مخاطب قرار دادم...  ر یام یحالت دستور  با

شه   ی نداره... اما چه م ییمعنا  چیمهر و نماز ه ن، یکفار و ظالم ان یمکان، م نیدونم توا  یکن، خوب م  هی برام چادر نماز با مهر ته-

 ... رمیشما اس  ان یکرد که م

 

 خشکش زده بود...  رهیدستگ   یاش رو  دست

 تم...توجه به حالت ماتم زده اش به طرف اتاقم قدم برداش  بدون

چنان   شیال یخ یآرامش و ب   نیقابل ممکن بود وگرنه از ا ریغ م یکردم... راه فرار برا  یآرامش را پشت سرم احساس م  یها قدم

 کردم که تا عمر داشت فراموشش نشود... ی م  یسوء استفاده ا

 شدم که در پشت سرم بسته و قفل شد... یاتاق جهنم داخل

 ... ستادمیاپا و اون پا کردم و منتظر چادر  نیا
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 فرق داشت... نیقوم ظالم ی  هی آفتاب پرست با بق نی که درک وفهم ا  نیمثل ا نه

 دستانش وارد اتاق شد...  یو جانماز سبز رنگ رو  د یچادر نماز سف ک یفرض، قفل تازه زده شده را باز کرد و با  یلیخ

 گرفتن چادر دراز کردم...  یجلو گذاشتم و دستم را برا یقدم

 وقت چفت و بند نداشت...  چیزبانم ه اما

 ...د یمعبود عالم بشتاب ینشده بسو  ری شود. پس فرزندانم تا د یم  دهید  انتانیم د ینور ام یشدم، ذره ا  دوارینه ام-

 

 خورد...  نیچ شیبرق زد وگوشه ها اهشیچشمان س  داخل

 چادر خشک شد... ی رو دستم

 بشر متفاوت بود...  نیجان خودم ا به

 نگاهش، رفتارش، خاص بود و پر از حرف...  اخالقش،

 شد... بیچشمان بهت زده ام غ یدستم رها کرد و از جلو  ی چادر را رو شتابزده

 افتاده بود...   نیزم  یجانماز قرار نداده بودم رو  یرا رو  گرمیدست د  اگه

جهت اش را عوض   ه یخان.... چون هر ثان  ر یام ن یا یهست برا  یلقب  نی تر  بایو ز نیشوند، آفتاب پرست بهتر ی م دایپ ی ملت عجب

 کند... یم

 نداشتم...  یا  گهیچند نامحرم بودم اما راه د د ید  نیدورب ر یسرم انداختم و شالم را باز کردم... درسته ز ی را رو چادر

 لب زمزمه کردم...  ریز

 . ستمیمن مقصر ن  اد،یزنه ب  یم  دمیره د که دا ی گناهش گردن کس-

 

 لب زمزمه کردم...  ریز
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 .... ستمیمن مقصر ن  اد،یزنه ب  یم  دمیکه داره د  ی گناهش گردن کس-

 اتاق پهن کردم...  ی گوشه   یها ک یسرام یو رو  دم یچادر کش ریرا از ز شالم

 کردند...  یگاو با کفش رفت و آمد م  نهینبود هر لحظه ع زیاتاق تم کف

 خوب االن قبله کجاست!؟-

 از قبله و قبله نما نبود...  ی کردم، خبر ی را وارس  اتاق

 اجبار دوباره در زدم...  بال

 در را گشود...  ری ضربه ام نیاول

 

 شود گفت:   یسوالم بر زبانم جار نکه یا بدون

 کج به طرف راست...  ی سمت پنجره، کم-

 

 را بست...   در  عی و سر  گفت

 ... وانهیباال انداختم...خل و چل د یا شانه

 را باز کرده قامت بستم... جانماز

 کرد...  یترم م  ک یبه خدا نزد شتریو ب شتری آورد و ب یاهلل و اکبرم در اتاق سوت و کور، دلم را به لرزه در م  یانعکاس صدا شهیهم

 ...دمیآرام گرفت و به آرامش رس  دلم 

 

  میموها یکار را انجام دهم و شالم را رو  ن یا عتریباعث شد سر د یچرخش کل ی داشتم که صدا یچادرم را از سرم بر م  داشتم

 ...ندازمیب

 نندازم... م یموها ی خورده را رو نیرا که به زم یبودم سمت مراقب
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 قدم به داخل اتاق گذاشتند...  ریصدرا، پشت سرش ام اول

 

 نطق اش وا شد... صدرا

  ی ...مثل بچه ینداز ی راه نم شیو نما یخواد خودم و به دردسر بندازم، پس جسور باز  ی چموش، اصال دلم نم یدختره   نیبب-

من دختر سرهنگ سرمد   یگ  ی کلمه م ک ی کلمه، فقط  ک ی... یکن  یصحبت م  رم یگ  یکه من برات شماره اش رو م ی آدم با کس

 ?ید ی ... فهمیفراموشش نکن   یعمر دار ا کنم که ت  یم  یکار جا  ن یباشه هم نیا ریهستم...غ

 

تکان   م یبه عالمت تفه ی هست خوف برم داشت و تند سر ی وانیکه چه ح ن یزنگ زد و از ا میداخل گوش ها  روزش ید ی ها حرف

 دادم... 

 

 ...لشیکرد شماره گرفتن با موبا  شروع

 گوشم چسباند...  یرا رو ی شد و گوش  ک ینزد بهم

 زالو موش شده بودم...  ن یا یجلو  روزید از

 که پشت خط بله گفت آب دهانم را فرو فرستادم و لب باز کردم...  ی کلفت یصدا با

 

 من دختر سرهنگ سرمد هستم...-

 

 نه کمتر،  شتر، یصدرا نه ب ی گفته  طبق

 روع کرد صحبت کردن... را از گوشم فاصله داد و پشتش را به سمت من برگرداند و ش  یگوش  عیسر
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منتها بخش   مارستان،یتو همان ب شیفرستم پهلو  ی سرگرد... دختر سرهنگه... اگه پدرم آزاد نشه دختر سرهنگ را م ید یشن-

 سرد خانه اش.. 

 

 قفل شد.... ر یو غم زده ام در نگاه ام ده یبست... نگاه ترس  خی صدرا  ی بدنم با مکالمه  کل

 من چش بود!؟...  یمگه بابا بابام!؟.. شی!... پمارستانیب-

 ...د یماهرانه نگاهش را از نگاهم دزد ی لیخ ریام

 

سوءتفاهم   نیحاصل کنم... چرا ناخوداگاهم من و دچار ا یپست فطرت هاست کمک ن یکه هم دست هم  یخواستم از کس یم چرا

 هست!... هی بق ی متفاوت تر از نگاه ها ی نگاه کم نیکرد که ا یم

 

 شد به بدن خشک شده ام و باز شدن راه نفسم...  ی صدرا تلنگر ی  قهقه 

 

  ادیکنه..ـ ز   یمبارزه م ایو اون دن  ایدن نی خرفت نمرده، فقط داره با ا  ر ی... هنوز اون پیدختر چموش سرهنگ... چرا ماتم گرفت -

 حذف شد... یخاک ی کره   ن یاز ا ی موجود اضاف ک یبابات باز کرد و  ی هم جهنم دستانش را برا د ینگران نباش شا

 

 به خانواده ام را نداشتم...  ین یتوه چیشدم افسار پاره کردم و به طرفش حمله ور شدم... تحمل ه هار

 صورتش... ی رو دمیمشت کوب با

 

 نشان دهد...  ی بود که صدرا نتوانست واکنش ع یو سر یناگهان  یالعملم به قدر  عکس

 گرفته شدم... ر یچپش زدم که از پشت توست ام ی پا محکم به بازو با
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 زدم...  ی دستان پر قدرت اش دست و پا م  یپشت محکم بغلم کرد... داشتم تو  از

 

 صدرا، توانم را سلب کرد...  یو مشت محکم و ناگهان  ادیفر

 ... فیدختر بودم و ظع  بالخره

 

 ... دمی... نشونت م یکن  ی ... به من حمله میدم در آورد   زی همه چ ی ب ی دختر-

 

 کند...  ی ریجلوگ  ی بعد  ی چرخاند تا از ضربه ها  ی هم من و به طرف مخالف م ر یزد و ام ی نعره م داشت

 

 خون و فکم که فکر کنم جابه جا شد نفسم رفت...  یشور

 شدم... ی طرف و آن طرف پرت م نیطفل به ا ک یمثل   ریآغوش ام انیم

 

 کنم... یمن ادبش م  رون یبرو ب میش  ی خودمون بدبخت م  ی شک یم  ی زن ی بس کن صدرا خون جلو چشم هات و گرفته م-

 

 خوام بکشمش و بدبخت شم... ی من قلدر شده اصال م ی کنم برا ستشی خوام خودم سر به ن ینه م-

 

 را هم نداشتم...  ستادنیپا ا ی رها شده بودم که قدرت رو ر یبازوان ام انیحال م یب  یزد...به قدر یزنگ م  ادشانیاز فر میگوشها

 گرفت...   یبودم نشعت م دهیکه شن  یاز خبر ناگوار م، یحال ی ب اد یز مقدار

 

 رفتنش قطع شد... رونیدر و ب دن یچفت وبست صدرا با کوب ی دهن ب  بالخره
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 نکرد... میو اما رها  ستادیا ریام

 خوردم...  ی بودم و تکان نم ده یدر آغوشش لم  کامال

 ...د یکوب  ی وقفه م  یامان و ب ی ب اد،یز  یقلبش از تقال ها ضربان

 خورد...  یبه پشت گردنم م  شتریب یاز خستگ  شینفس زدن ها نفس

 

 بابات خوبه...-گوشم زمزمه وار گفت:  ر یکم آرام گرفت و ز  کم

 

 به خودش فشرد...  شتر یرا بخوانم که ب شیصحت حرف ها ش یجابه جا شدم تا برگردم و از چشم ها یکم

 

 ! ؟یو فراموش کرد  ن یکنم، دورب ی من و تو دردسر ننداز خواهش م-

 

 حرکت شدم... یب

 شد... شیحرف ها ر یدرگ  فکرم

 خواد به دردسرش نندازم!؟...  ی نجاتم بده، چرا ازم م قش یرف ی دست و پا ر یکرد از ز یگفت... چرا سع  یداشت م  یچ

 

 ... دمیکش  یخفه ا غی پرت شدنم از آغوشش، ج با

 بر خورد کردم و آخم در آمد... وار یبود که محکم به د یناگهان ی به قدر کارش 

 ماندم...  رهیخ می روبه رو یتیبه مرد دو شخص  ی سردرگم با

 ... د یشد و تو صورتم عربده کش ک یبه قدم بهم نزد قدم
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 ...یش  ی دست پا له م ر یز ،ی حدو حدودت رو حفظ نکن-

 

 کند...  یعقب گرد م  الیخ ی کوبد و ب ی را مثل طوفان بر صورت بهت زده ام م حرفش

 

 کنم...   یرا به خودم هج کی کدام  ی دانم حرف ها یگذاشت... نم  رمیها و حرکاتش، تحت تأث  حرف

 

 ... صدرا... ریام 

 

هر کدام از راه   ، یسینه رئ ، یهست، نه بزرگتر ینه کس نجایشود... ا یقابل هضم م  ریشوم... کارها و عکس العملشان غ یم  گنگ

 تازاند... ی قافله را م نیخودش ا ی  قه ی رسد به سل یم

 

 نساخت... بمینس ی زیباند، بجز گمراه کردنم از چ نیصفت و رفتار ا صیتشخ

 کرده بود، افتادم...  داینگرانش انحنا پ نی غمگ  یبدرقه اش که مخالف چشم ها نهیخندان پدرم در ه ی لب ها اد یبه  ی ا لحظه 

 

 .... ستمیحس ن  نیبه نام دختر، پس منم مستثنا از ا یفیآدم هاست از جمله جنس لط   ی مختص همه   هی و گر بغض

 ... میآ ی ها فرود م کیسرام  یشود و رو  ی تا م  میها زانو

 شده بود...  یکی  نیبا کف زمقرار نداده بودم، االن صورتم  نیزم  یرا ستون افتادنم بر رو  م یدست ها اگر

 کاهد... ی را نم نم یزتری از عز یخبر  یها هم غم بزرگ ب نیچکد...اما ا ی ها م کی سرام یقطره اشکم رو  قطره 

 کند...   یم نیها را رنگ  کیسرام ی رو میام هم زمان با اشک ها ی نیب خون
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 شود...  ی م شان یرفته رفته پر فکرم

من   ی برا تشی که االن وضع  یخوام خبر دار بشم از پدر ی م ی وانفسا دستم به کجا بند است... جه طور ی ها ریو واگ ر یگ ن یتو ا اما

 مجهول است... 

سر   د یشکنم... با ی نشان بدم من دختر همان مرد پر قدرتم و نم د یو درنده ندارم، با ز یه ی نگاه ها یجز سر پا شدن جلو  یا چاره

 اده را بجا آورم...د اد یکه به من  غرور  ی پا بشم و حق پدر

 ..زمیخ  ی بر م نیزنم و از زم  ی را پس م  میپشت دست اشک ها با

 

 ی عل ریام

 

 شکافند... یترک ترک، از هم م  م یها ه یکردم بخ یکشد و احساس م  یم  میگوشت پا هنوز

 و قرار شب مهمتر بود...  ت یمأمور نیاز تمام جانم ا اما

 و استخر...  اطیاتاق من، ح ی کل خانه را احاطه کردند، حت  یدست ساز به طور مواز   یها ن یدورب

 

 درست پشت سرم، فکرم را معطوف خودش ساخت... ییقدم ها  ی صدا دهیاتاق نرس  به

 مانع بسته شدن در شد... یاعتنا وارد اتاق شدم، دست یب

 و چشمم به جمال بشاش و خندان صدرا روشن گشت... دم یکش کنار

 

 ؟ یر یحامله راه م  ی مثل زنا ریام-

 

 اش کردم...  نهیحواله س  یرها کرده، مشت  رهیرا از دستگ  دستم

 به داخل اتاق گذاشت... ی اش به هوا رفت و قدم قهقه 
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 سوخته...  اه یس  یدختر ، یشد  یم  یچ  یشد  یتصور کن اگه تو حامله م  ریام-

 

 کرد... ی منعم م ،یشینما یها ی بلند و خوشحال یدور و اطراف، از خنده ها یام گرفت، اما مغزم و فکرها خنده

 کرد...   یم د یکه جان هزاران نفر را تهد  ی شینما نیا یباز ی الجبار موظف بودم، برا به

 

 ... یصدرا الل ش -

 

 هر هر کر کر کنان وارد اتاق شد...  دنبالم

 اق خم شده، قبل نشستن کوسن گرد را برداشتم و به طرف اش پرت کردم... ات یگوشه   ی سمت مبل تک به

 

 کمراش گذاشت و شروع کرد راه رفتن...  ی دست رو یشیگذاشت... به حالت نما راهنشیپ ریهوا گرفت و ز ی رو

 پدر سوخته...  زنهیم ی دلم... آخ چه لگد  ی کمرم... وا  یا-

   

که    یلجن فرو رفته... جوان ریکشانده و تا گردن ز  ی که خودش را در تباه  یماندم، جوان م یرفت و مات جوان روبه رو ادمی نشستن

و لذت   دنیفرصت و پر کش  نیکرد، اما افسوس و صد افسوس که ا یم  دادیکردن در وجودش ب   یشاد بودن و خوب زندگ ییتوانا

 گذاشته بود...  یتباهو    یاهیس  یرا از خودش صلب کرده، پا به جا ایدن

 

  ریپدر اش، همان پ یر یاز من کوچکتر ست، رفته رفته بعد دستگ  یکه حداقل چهار سال  م یروبه رو ، یجوان خوش بر و رو نیا

 رو به اون رو شد... ن یخرفت، از ا

 بودم... ده یگاه ازش ند  چیکه در حضور پدرش ه  یشد... جوان ی م انیدرون اش نما ی واقع حس

 ش به شکمم زد...ا ی شکم قالب با
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 ... یریگ  یم د یمن و ناد  ی همه احساسات مادرانه  نی... ایی... کجایاوهو-

 

  یباطن یها  ی گناه بود... اما رفتار ها و ناوارد یی آدم ها ن یچن نیا یبرا یدل سوزاندن گمراه گشت، دلسوز  ی افکارم برا ی  رشته

 کرد...   یظاهرش را اصابت م  ر یبزرگ به غ یصدرا، در خالف ها

 زدم...   پسش

  یم  میبرا ی شدم، مطمئنن دوست واقع ی باند آشنا م ن یا انیو م نجای از ا ر یغ یکاش با صدرا ب یبار دعا کردم ا ن یاول ی برا ی ول

 شد...

 

 نشاندم... میلب ها ی رو یمصلحت   یا خنده

 

 ... ارهیتو کم م یعشوه ها  شیصدرا زن هم پ-

 

 رفته بودند...  شیبود که به دل خودش پ ییکارها ی امروزاش از ته دل و از سر خشنود یها خنده

 

 ...د یصدرا پر ی بذل خوش  ان یم نادر

 

 کنم؟  یکجا ها رو پاکساز س یرئ د یببخش-

 ام پرت کرد و رو به نادر دستور داد...  نهیس  یکوسن داخل دستش را رو  صدرا

 

 بشه...  ی کار ز یکل اتاق و تم-
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 گفت...  یمد و چشمداخل آ نادر

 نظر نظر گرفتم...  ریبه طور نامحسوس نادر را ز یچشم ریز

 باال رفت... یصندل ی از همه کنار پنجره قدم برداشت و از رو اول

 رفت...   یرژه م صدرا

 

 افتاده؟  ی چه اتفاق یخبر دار  ریام-

 

پرده،حدسم    یباال ی  به یکت  ی جسته  بر  یگل ها ان یگشت... دست برد م  یبه صدرا، تمام هوش و حواسم سمت نادر م نگاه

 توجهم را به خودش جلب کرده بود...  داًیشد  به یدرست بود و روز اول، اون قسمت از کت

 را آرام دراز کردم..  میمبل نشستم و پا ی رو

 

  ن یاز زبان ا یند یحرف خوشا ،ی فکر یهایریمزخرف و درگ ی از فکرها ی انبوه ان یم د یام بهش چشم دوختم تا شا ینگاه سوال با

 ...ابد یتازه کار بشنوم و روحم جال   یایبچه ماف

 

 سوق داد...  ی قیکرد و من را به پرتگاه عم زش یمدتم ر  نیا یکوه آرزو  ی در کمال ناباور اما

 

 کنه...   ی داره با مرگ دست و پنجه نرم م  ژه،یو  یبخش مراقبت ها مارستانیهوش تو تخت ب ی خورده، االن ب  ر یسرهنگ ت-

کشم...   یم  رون ی شلوارم ب بیکنم، از ج  یمقاومت م   دنشانینلرز یکه به زور با منقبض کردن فکم برا  یرا با دستان گاریس  پاکت

 گذارم...  یلبانم م  ی رنگش خارج کرده رو  د یسف ی نخ را از کوت کی

 

   ،یطوفان ی با درون ی آرامش ظاهر با
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 فشارم...  یبوده است را م یقبل تیخود سرهنگ در مأمور ادگاریرنگم را که  ییفندک طال ی  دکمه 

 زند...  یم  رونیچون آتش قلب من با عجله ب آتشش

 زنم  یآرام شدنم م  ی برا قیعم یو پک  رمیگ ی م گارینوک س  ی رو

 

 شود...  ی زنده م می سرهنگ برا یو خاطره   ادی

 

جانت استفاده نکن فقط و فقط   یروشن کردن بال  ی وقت برا چیه د ی آ یتو به حساب م  یفندک جزء ابزار ضرور  نیا ی عل ریام-

 ...... یکش ی هم م گاریکه س  ن یو اثبات ا  شینما یبرا

 

 و با ارزش...  یشینما ع یش  نیشد...ا ی حال خرابم م  نیروزها بد جور تسک نیا اما

 

 با تو بودما...  ر؟یام ییکجا-

 

 کنم... ی لبم دورَش م ی از روو  گارمیآتشِ نوک س  یاز قرمز  رمیگ  یصدرا چشم م  یصدا با

 

 فرستم...   یم  رونیام ب نهیس   ان یدر م گاریس  ی دم پر آهم را همراه دود حبس شده  باز

 

 داره صدرا!؟...   یخبر خوشحال نیا یِ کجا-

 گروگان ماست... لته، یدل ی ب ی خوردنش باعث شاد ریکه ت ی ... دختر سرهنگ ؟یمعاوضه کن ی با ک ی خوایو م بابات
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 دهد...  یم  وار یبه د ه یرا پشت کمرش به هم قالب زده، تک انگشتانش

 

 خواد هر چه زودتر بابا آزاد بشه...  یطرف هراسان...دلم م کیطرف خوشحالم از  کیخودم هم قاط زدم... از  ر یدونم ام ینم-

 

 حرف صدرا آمد..  ان یم نادر

 تموم شد...  سیرئ-

 

 رفت...  رون ی برساند سر درگم همراه نادر ب انیآنکه جمله اش را به پا یب صدرا

 

 له کرده، بلند شدم... زی م یرو  یگاریس  ر یانگشتانم را داخل ز انیم  ی  مه ینصفه و ن گاریس  عیسر

 

 ...دمی کش رون یام ب  ی ساک مسافرت  یچرخ ها ر یکوچکم را از ز ل یلباس، موبا ض یتعو  یرختکن لباس رفته به بهانه  داخل

 دادم...  ر ییهفت تغ قهیبلوز  ک یرا با   راهنمیفرستادم و پ غامیسرهنگ پ ی برا عیسر

 

 ...د ی نکش قه ی به دق غاممیپ جواب

 

 من خوبم مراقب دخترم باش... ریام-

 

 نشست... میلب ها ی رو قیعم ی آرامش همراه با لبخند  یاز رو  ینفس

 ... دمیکوب  میشانیکف دست محکم بر پ با
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 ... یکرد   هینقشه رو توص  ن یسرهنگ ا یخودت برا ی زد چرا قاط ریام-

 اش گذاشتم... یشگ یهم یکرده جا ی رو پاکساز لیعجله موبا با

 اتاقم گرفتم...  ی جا یرزم، به جا نیمثال با تمر ، یحرفه ا ی لیفندک را خ نییآمده پا رونیاتاقک مخصوص لباس ب از

 مطمئن گشتم...  د،ید ا یبودن و فاقد هر نوع دستگاه شنود  زیروشن شدن چراغ سبز از تم با

 جلو خواهد رفت...  شتریبا جلب اعتماد صدرا خوب و ب  کارم

 رفتم...  نییصدرا از اتاق خارج شده پا فتادنیبه شک ن  یبرا

 مانده سست شدند... یباق  یکردن پله ها یط  یبرا مینگار و کشمکش اش با صدرا، پاها دنید با

 شد... ش یاز پ شتر یو ب  شتر یاز زبان صدرا ب ی تیواقع  دن یدختر با شن نیاز ا تنفرم 

 

 نگاهش سمت من چرخ خورد...  صدرا

 

 نه!...  ایبابا آزاد بشه  د یبرسه، با  یبیحاال حاال ها به اون دختر آس  د یکن... نبا ی حال نویا ا یتو ب  ریام-

 

 رساندم... انی پله ها را به پا  ی نامفهوم اش باق ی شده از حرف ها گنگ

 

 شده صدرا!؟ یزیچ-

 

گه بزار برم   یکفش و م  ه یماست... اال و بال پاش و کرده تو   شیپ نجایاز کجا باخبر شده دختر سرهنگ ا نیفهمم ا یواال من نم-

 داخل و ادبش کنم... 
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 اش را حفظ کرده بود...  شه یگره کور هم میابروها

 

 ما دخالت کنن؟...  ی باشن که در مسائل کار یک  شونیا-

 لبانش مهارش کرد...  ی انگشتانش رو دنیخنده اش گرفت اما با کش صدرا

 صفت و پرو تر از تصوراتم بود...  یب نگار

 

 پدر و مادر ...  ی ب ی فرار ک ی... جز یهست ی تو مثالً ک-

کرد و مچ دستم را    یر یگ انه یکنم حد و حدود اش را معلوم کنم که صدرا م  یکه نثارش م ی ا دهی را بلند کردم تا با کش دستم

 گرفت... 

 

 ... یاریخونسرد باش چرا زود جوش م ریام-

 

 سرخ شده ام کرد و مچ دستم را رها کرد...   یچشمها یحواله   یچشمک

 

 منه،    یبرا ن یتوه  ر،یبه ام  ین یو توه ادیداداش من به حساب م   ریدور ور ندار... ام اد ینگار تو هم ز-

 

کرده و به هر خواسته اش    لیزن هرزه، زن ذل ک ی ی کردم خودش را جلو ی نگار را اصال درک نم یو خودار بودن صدرا جلو ترس 

 داد... ی تن م

 

 پا تند کردم... اطیاز صدرا رو برگرداندم و به طرف ح ضیغ با

 نداشت... میبرا ی جوش بودنم به جز خراب کردن کارها منفعت زود 
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 ...دند یپارس کنان به طرفم دو دنمیبا د یشکار یها سگ

 دستم، مجبور به نشستن شدند... ی اشاره  با

 

 !؟ یحمله کنن چ  یبنده؟ اگه به کس ی رو نم نایفهمم صدرا چرا ا ی من نم-

 

هم باشه چه بهتر، خودم ولشون کردم   بهیهستن، اگه غر یکه بهش حمله کنن... همه خود  شهینم نجایوارد ا ی ا بهینترس غر-

 پاره کنن... کهیها رو ت به یکه غر

 

 روح!...  کی ا یبود!...  هیسا کیبود چشم دوختم،انگار  ده یصدرا که پشت سرم حرفم را شن به

 

  دست  نیهم یبرا  ی ختی بهم ر ی لینگار خ ی...از حرف ها ری ام ادیتعجب بهت نم-و گفت:   د یسر سگ ها کش یرو  ی شد و دست خم

 به سرش کردم و پشت سرت اومدم... 

 

 ...د یچرخ  می راست کرد و رو به رو کمر

 ...ید یو نفهم  یپکر بود  یلیخ-

 

 گذاشته و فشارشون دادم...   میچشم ها یشصت وسبابه ام رو رو انگشت

 

  یدلم م انیمنم در م  یجلو  یمتنفرم...وقت   تینها یجسن زن ب  م،ازیشناس  یصدرا بالخره پدر و مادر ام بودند،خودت هم خوب م -

 خواد خرخره شون رو بجوم... 
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 گفت:   ی پوزخند صدا دار با

و   یازشون نداشت ی کشه...چون خودت دل خوش  ی ...اما از پدر و مادر نگو که اصال مغزم نمیجنس زن و تنفرت رو خوب اومد -

 ...یتنهاشون گذاشت

 

 دجواب داد:  زهر آلو  یخند   ش یپوزخند صدرا رو با ن دلم 

 هم  ی عل ریآقا صدرا که جانم به جانشان بنده...اگه پدر و مادرم نباشن...ام ی کار ی کجا-

پدر و مادرم من االن زنده   ریخ ی به پدر و مادرش بشه...با دعا یاهانت نی کوچکتر ده یاگه سرش بره هم اجازه نم یعل ری....امستین

 کشم...  ی و نفس م  ستادمیشما گرگها ا انیم

 

 پاره شد...  گاهشون،افکارمیباز گرداندن سگ ها به جا ی زدن صدرا، برا کف با

 

 ...دند یباغ دو یپارس کنان به سمت درب ورود  سگها

دوستانه برات  ی  ه یتوص  کیحرف زدن ندارم...اما  ی...منم جرأت و اجازه  یخبر ی هست که تو ازشون ب یی زهایچ ریام-

باهاش دهن به   ا ینگار نشو  ک یوقت نزد چی زنم... ه  یحرف رو م نیخوام ا یهم خاطرت رو م  یلیدارم...چون بهت وابسته شدم وخ

 کن!!!...  ی...دور ری کن ام  یدهن نزار...ازش دور 

   

 کرده بود...  جم یدر درون اش گنهفته   ییروز ها صدرا با معماها نیزند، ا  یم  ادیو غم ها رافر ی د یو کالمش پر ازناام نگاه

 

 !...نشد  دمیعا یز یصدرا، چ راتیینقاب و تغ ن یرایشد...از تعب ی م یشگ یهم ی داشت و باز هم صدرا  ینقابش رو بر م ی ا لحظه 

 

 خوردم...  یف یآرامش تکان خف یول  ی ناگهان یضربه   با
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 ... ید یاز چشم خودت د ید ید ی نکن ها...وگرنه هرچ ینامزد من قلدر  ی جلو گه ید-

 

 موضوع صدرا شصتم خبر دار شد... ر ییاز تغ ،ی پاشنه بلند  یتلق تلوق کفش ها به

 

 نثار صدرا کردم...   ییشکم گذاشته با دست چپ برو بابا یراستم را رو  دست

 

 را به طرف استخر برگرداندم که با حرف نگار متوقف شدم... جهتم

 

 و برم..   نم یاون دختر و بب لحظه  کی در و باز کن  نیا ایصدرا ب-

. 

 بود... یبار غرش صدرا واقع نیا

 

 ... ستیبس کن نگار مگه نگفتم االن وقتش ن-

 

 ...د یصدرا خط و نشان کش ی نگار با خشم کنترل شده برا متقابالً 

 ...مفهومه!؟ نمشینگاه بب کی د یهستم...اما االن با ی که بهم داد  یو منتظر قول  دمیمنم فهم-

 

 صدرا...  یبرا یو هشدار است از طرف کس د یتهد   کیکه انگار   د یغر شیدندان ها یازال  ی مفهوم را طور  ی  کلمه

 

 گذشت زمزمه کرد...  یو و همان طور که از کنار نگار م د ی صورت برافروخته اش کش یدستس رو  تیبا عصبان صدرا
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 رسه...  ی دور منم فرا م  یدور دور شماست... روز -

 

 تمسخر گفت:  پشت سر صدرا با نگار

 پنبه دانه... ند یشتر در خواب ب -

 

 مراقب بودم... د یدر هم و بر هم پشت سرشون راه افتادم... ترسم از به خطر افتادن جان دختر سرهنگ بود و با  یفکر با

  یکس نیب  ن ینگار! تمسخر نگار! ا  یصدرا برا یاز صدرا گرفته بود! حتماً در مورد دختر سرهنگه!... خط ونشان ها ی چه قول نگار

 ...د یآ  یسوخته به حساب م ی مهره  کیچرخاند...به نظر من صدرا و پدرش   ی مهره ها را م نیهست که ا

 

 به طرف نگار گرفت... د یانگشت تهد  د، یانداخت وقفل را باز کرد و کنار کش د یکل صدرا

 

 نگار...   یشینم کی لحظه...بهش نزد  کیفقط  -

 

 در اتاق گفت:    ی  رهیدستگ   یصدرا را پس زد و دستش رو  نگار

 مراقب باش سرت و باد نبره...  ی دور برداشت  یلیصدرا خ-

 صدرا نذاشت... ی برا ی فرصت حرف نییبه طرف پا رهیدستگ  دنیکش با

 ...د یکش ی در پ ی رنگش کبود شدو چند نفس بلند و پ صدرا

 به هوا رفت...  غش یفرود آمد و ج  نیزم یرو  ی بودم ودنبال علت،که نگار لحظه ا د یجد  ی حرف ها ورفتارها مسخ

 



 ی نفوذ

125 
 

 وحشت زده پا به داخل اتاق گذاشت... صدرا

 

 شد نگار!؟ یچ-

 دختر سرهنگ بلند شد... ی خنده  ک یشلنگار  یسر خوردن وافتادن صدرا رو با

 

 بود...  ختهیر  نیزم ی رو یز یرا به خنده داد...حتما کار دالرام بود و چ شیجا تعجبم 

 دالرام گفتم...   یلب،برا  ر یز ی زادیو دست مر د یبخش امینگار، زخم قلبم را الت یها ه یو گر غیج

 دندان گرفتم تا خنده ام رو مهار کنم...   ریرا از داخل،ز لپم

 نگار گرفتم...   ی بلند شدن از رو یصدرا را برا  ی پا به داخل اتاق گذاشتم و بازو اطیاحت با

 ام بود...  یفعل  گاهیحفظ ظاهر و جا ی کمک به نگار و صدرا نبود، فقط برا  تمیاصل ن  در

 برخاست و پر از خشم به سمت دالرام قدم برداشت... صدرا

 ...د یدست صدرا را چسب ه یبا گر گارن

 

 صدرا موچ دستم شکسته.... -

 توانستم خشم صدرا را کنترل کنم...   یبار منم نم نیا

 ... د یکند و به آغوش کش نینگار را از زم  دهیترس  صدرا

 و خنده اش را خورد...  د یدالرام از نگاه پر غضب صدرا ترس  اما

 برد...  رونینگار را ب صدرا

 شدم و گفتم:  کیدالرام نزد  به

 ...ینشد  مون یها خاتمه بده تا پش شینما ن یبه ا-



 ی نفوذ

126 
 

 

پروا...   ی دخترانه...گستاخ و ب ی بدون ناز و عشوه ها ش،یدخترانه اش دلم را لرزاند...بدون اصالح، بدون آرا ی ابروها ن یب فیظر اخم

 ودلربا...  بایاما ز

 کودکانه اش قلبم را به تپش انداخت...  د یتهد 

 

 کاسه ست... ن یآش و هم  ن یبرم...وگرنه هم د یولم کن-

 آشفته بازار...  ان یچه مرگت شده م ی عل ری زدم، ام بیغنچه شده اش حالم را دگرگون کرد...به خودم نه  یها لب

 توانستم بگم:   فقط 

 ... یکن یخودت ضرر م -

 انداختم و در و قفل کردم...  رون یخودم را ب یدانم با چه حال ینم

  ری...وقت گستین ی االن نه...االن وقت دل و دلدادگ یعل ری...امدم یکش ق یعم یزدم و نفس میبه موها یق چنگ در اتا پشت

 باش... تتی...به فکر مأموریآورد 

 

 انداختم و درو قفل کردم...  رون یخودم را ب یدانم با چه حال ینم

 ...دم یکش ق یعم یزدم و نفس میبه موها یدر اتاق چنگ  پشت

 باش... تتی...به فکر مأمورایآورد  ری... وقت گستین یاالن نه... االن وقت دل و دلدادگ  یعل ریام

 از صدرا و نگار نبود...  یرفتم...خبر   ییرایسمت پذ  به

 را گشود...  ی نادر در ورود دهیقدم برداشتم، به در نرس   اطیسمت ح به

 ...مارستانی...نگار خانم رو بردن بنیفرمودند مراقب خونه باش  س یآقا، رئ ریام-

 

 تکان دادم،  یپاسخ حرفش سر  در
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 برگشت... اطیتکان داد و به ح  میاظهار ادب برا ی برا یسر

  ی که خود صدرا دستورصادر م ی کدام از محافظ ها حق وارد شدن و پرسه زدن داخل خانه را نداشتند بجز مواقع ضرور چیه

 کرد... 

 

 دادند...  ی م یو چهار ساعته نگهبان ستیب

 نشان دادن صدرا ب ی خود یفقط برا  یهمه مراقبت و نگهبان نی باند نبود ا یمحل اصل نجایا

 

 ... اوردیخودش در ب  ی به سلطه  زوینتواند همه چ یبود تا شهاب یشهاب به

 

  نیا کردم تا بهتر بفهمم صدا از کدام سمت اپا و اون پ نیدر توجهم را جلب کرد...ا ی به سمت اتاقم حرکت کنم که صدا خواستم

  ی م ی!...چ د یکوب  یپله و دالرام رفت...چرا به در م ر یشدن دوباره نگاهم سمت اتاق ز ده یدرندشت برخاسته...با کوب ی خانه 

 ... د یسوم محکمتر از قبل به در کوب رافتاده!...با ی خواست!...چه اتفاق

 

 به سرش آمده، خودم را پشت در انداختم و با عجله بازش کردم...  ییبال نکه یزده از ترس ا شتاب

بودم...   دهی که تا به حال ند  ی بیسگ داشت، کشش عج شیگشاد شده زل زد به نگاه متعجبم...المصب چشم ها  یچشم ها با

 روشن و براق، مثل الماس. قلبم خواست ساز مخالف با ظاهرم بنوازد که با غرشم خفه شد...

 

 ... یخوا  یم  یباز چ-

 

 ...وستند ی به هم پ ش یخوشگلش لوچ شدند و ابروها یها چشم
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 اومده... کجا برم؟...  ش یپ یاطیامر ح-

 

 داشت...  ییزبان دراز ما دستشو ی زدم...پس دختر کوچلو ی خند  شیافتاد و ن م یدوهزار

 

که تا به    یشکل ممکن نواخت...ساز نیه بدترکرد و سازش را ب یبار قلبم از مغزم نافرمان نیگل انداخت...ا شیخنده ام گونه ها از

 نواخته نشده بود... نفسم را گرفت...  یهمه سال به کس  ن یحال تو ا

 

 ...میروبه رو  یبایدختر مظلوم و ز  یبود نه برا  یی بل بشو نیدل باختنم تو ا ی لبخندم برا 

 

لحظه و    کیکه ناخوداگاه در  یحس را تجربه کردن مثل پرواز به آسمان هاست...حس ن ینفسم گرفت...ا شتر یبا چشم غره اش ب اما

 ... یشو یمعما گم م  ن یو خودت هم در حل ا د یآ  یم  شیپ یآن

   

 به عقب به زور دهان باز کردم...  دنمیچرخ با

 ...ایدنبالم ب-

 

  یاز اعتماد سرهنگ سوء استفاده م دی..نباشد. ی م ی طور نیا د یوصل شده...نبا میبه پاها ینیسنگ  یکردم وزنه   یم احساس 

که فقط محافظ جانش   ی دختر  یدل باختن برا  ستیمن ن  تیکمتر باش... در شأن و موقع یاز من ده سال د یکردم...سنش شا

 که بهش دادم رسوا نشوم... یسرهنگ و قول ش یحس رو سرکوب کنم تا پ نیا د یبودم...با

 

 شدم... ی کی سیدل زبان نفهمم با در سرو   یبرا  دنیو خط و نشان کش ال یعالم فکر و خ در
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 بچه...  ایدختر خنگ بود  ن یقفل کرد، ا  مغزم

 ام گذاشتم و به عقب برگشتم...  یشانیپ یرو  دست

 حواست کجاست؟...-

 

 اش حرف نداشت... ییپرو

 ... ینیب ی رو نم  یبزرگ نیگردن من... در به ا  ی ندازیشما چشمت کوره م-

 

 شد...  یزبانم جار  یتا حد ممکن گشاد شدند و حرف دلم بر رو  میها چشم

 

 ...  ستیرو که ن ایخدا-

 بود غش کنم... کیوارش نزد  یلوت  ی لحن و ادا از

 

 ... ادیبرو کنار بزا باد ب -

 

 آمدم...  رونیاز شوک ب س یمحکم بستن در سرو با

 خنده ام گرفته بود...  دم یصورتم کش ی رو یدست

 

 کردند...  یم  دادیمعصومش نفرت و ب یدختر بچه... نه امکان نداشت... چشم ها کیو عاشق شدن... اونم عاشق   یعل ریام

 باز هم من کجا و دختر سرهنگ کجا... با فرسنگ ها فاصله...  د یفهم ی را م  م یواقع  تیوقت، اگر هو چیه

 ادم... به شک افت ییکردنش داخل دستشو  رید با
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 !؟  ده یکش ینکنه باز نقشه ا -

 کردم...  شیضربه به در زدم و صدا چند 

 

 !؟ یکن  ی م کاریپس چ-

 در را گشودم...   یتعلل از سر نگران  ی. با کمدمینشن یجواب

گرفت...دل و جرأت و    یبود اما با آرامش داشت وضو م یزندان نکه یدختر با ا نینفسم گرفت...ا ستاد،ی هنگ کردم قلب ا دنشید از

 نترس بودنش فقط به سرهنگ رفته بود... 

 

 نداده...  ادی... مگه ننه ات بهت ادب  ینش یبهداشت س یمخصوصاً سرو ، ییکنه در نزده وارد جا ی ادب حکم م-

 

 ...دمیکش ی قیاش دم و باز دم عم یادب  یکنترل خشمم از ب  یبرا

حال که   نی باورم بود...در ع ی دختر مأورا  ن یا اتیترس...خلق  ایتوجه و  ی ...بدون ذره اد یرا پوش  شیو با آرامش جوراب ها  لکسیر

 داد...  ی گروگان ما بود و در خطر، باز هم جسور بودنش را حفظ کرده دستور م

 

کنم که در   کار ینداره، اما چ ییمعنا چی ه نیمکفار و ظال  انیمکان، م نیدونم در ا ی کن... خوب م هی برام چادر نماز با مهر ته-

 ...رمیدست شما اس 

 

کفار دلم نماز   نیا ان یکار کنم که م  یخواند.به قول خودش من چ یدغدغه داشت نمازش را م  یفشرده شد...چه راحت و ب  قلبم

 کردن.....   ازیخواهد و راز و ن ی خواندن م
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کفار دلم نماز    ن یا انیکار کنم که م یخواند. به قول خودش من چ ی دغدغه داشت نمازش را م ی فشرده شد... چه راحت و ب  قلبم

 کردن...    از یخواد و راز و ن ی خواندن م

 

 نماز خواندن... ی برا ی بردارم حت ی توانم قدم ی نم شیصدرا و آدم ها ررأس یکنم که از ت  کاریچ من

 

با جانماز سبز رنگ کوچک   یته راه رو چادر نماز ز یرخت آو ی کشو نی چادر نماز گشتم...در اول یاز غم پ یی ایرا قفل زده با دن در

 کردم...  دایپ

 شده بود... ن ینفر یخانه   نیخدمتکاران زن ا یشک برا  یب

 عجله در را باز کردم و گرفتم سمت دالرام...  با

 

 خودم کرد...  ی باز هم از خود ب نشیریو ش  ز ی...اما زبان تند و تگرفتن چادر دراز کرد   یجلو گذاشت و دستش را برا یقدم

 

 ....د یمعبود عالم بشتاب ینشده به سو ر یشود...پس فرزندانم تا د ی م ده ید انتان یم د ینور ام ی وار شدم، ذره ا د ینه ام-

 

 را ندادم... میلب ها یو نشستن رو  رون یبروز به ب یآمد اما اجازه   میدر آوردنش، خنده تا پشت لب ها ی مادر روحان ی ادا از

 

دختر باهوش را به شک و شبهه    نیرفتارم ا ن یشک با ا ی هم نگاه سبز و کنکاش کننده اش، دست و دلم را به لرزه در آورد... ب باز

 انداختم...  یم

 برنده و پر از سوال اش فرار کنم...  ینگاه ها ریاز ز د یبا

  یم  نیزم  یآورد چادر رو ی را پش نم گرش یدست د ع یدست دراز شده اش رها کردم...اگه سر  یرو  ی دانم با چه حال ی را نم چادر

 افتاد...
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 ...یکردم نه عشق و عاشق  ی م تمیفکرم را متمرکز کار و مأمور  د یموقع...هراسان شدم... با یب  یحس ها نی... از اازخودم

 

 آرام که به در خورد به خود آمدم...  ی بود...با ضربه  دهیچسب نیپشت در به زم میپاها

 ...د ی پرس  یسمت قبله را م  حتما

 

 سوال را بهش ندادم...  یرا باز کرده اجازه   در

 

 کج به طرف راست...  ی سمت پنجره کم-

 

 نم...ک ی ری کند، بتوانم جلوگ یم   قیکه به دلم تزر ییکردم تا از حس ها  یم  یازش دور  د یخورد...با که یحرکتم  از

 

 ... رمیگ  یروم...با صدرا تماس م یمنطقم به سمت تلفن م  یپرت کردن دل ب  یبرا

 

 ?نییصدرا کجا-

 

 ... امیرسونم خونه اشون و م یتو راهم... دست نگار شکسته بود و گچ گرفتن... م-

 

 باشه پس فعال... -
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 بفرستم... غامیسرهنگ پ یبرا د یو قطع کرده به سمت اتاقم رفتم...تا برگشتن صدرا با   تلفن

 

 سالم...اعتماد صدرا نسبت به من صد در صد شد...شب من و هم به قرار مالقات خواهد برد... -

 

 ...د یزود جواب رس  شه یهم مثل

 

 ... حال دخترم خوبه؟... یموفق باش -

 

 شما... شی...خوب بود، اما من بد بودم، دل من و نا آرام کرده بود و خجالت زده پد یلغز ی گوش  بورد یک ی رو انگشتم

 

 کنم سرهنگ نوشت: پیمن تا تا

 افتاده؟...  ی اتفاق یعل ر یام- 

 

 پدر نگران نوشتم:   یبرا

 ...نیخوبه... نگران نباش -

 رفتم...  رونیرا خاموش کرده ب ییگوش 

 

 ه مرگم شده بود...قرارم...چ یکردم...چرا ب  یکار داشتم م یچ

 

 رفتم...  نییپا ی صدرا با عجله به طبقه  نیماش  یصدا با
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 داد.   یم ینیها و نگاه خبر از طوفان سهمگ  چشم

 

 

 را گرفتم....  شیها بازو

 صدرا آروم باش... بزار فکر کنم..-

 

 داد...  ی را تکان م شیوار پا دستانم را پس زد و به سمت مبل رفت...نشست اما مدام استرس  ضیفرستاد و با غ رون یرا ب  نفسش

 

 ... اوردیسر دالرام ن یی بال تیعصبان یآرامشش را به دست آورد و از رو ی را مشغول فکر نشان دادم تا صدرا کم  خودم

 

 غرشش دهان باز کرد... با

 ... یکن ی ... اتم کشف مریام-

 

 حرصش را در آورد...  شتریلبخندم ب-

 کار کنم...  یباهاش چ  دونمی... خودم م یزهر مار... الزم نکرده تو فکر کن-

 

 در آمدم...  شیبرد که جلو ورش یسمت اتاق   به

 ...ریدر اداره داشته، با اون تماس بگ  یمیحتما سرهنگ دوست صم-

 شده گفت:   زیر  یو چشم ها  د یترد با

 ... یمطمئن-
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 ... میندار ن یجز ا ی چاره ا-

 ...اریب ر یپس برام گ-

 را برداشتم و گفتم:   لمیموبا

 بهم فرصت بده...   یساعت میپس عجله نکن...ن-

 

 را بهش دادم...  یسرگرد وفائ ی ور رفتم و شماره ا  میبا گوش  یکم

 سرهنگ...  ی و خانوادگ ی میدوست صم  نمیا-

 ...د یخند  شیها چشم

 ...?!ی آورد ر یاز کجا گ-

 

 زدم گفتم:   شیبرا یچشمک-

 بماند...-

اش را سرو سامان دهم اما باز هم دلهره داشتم و   ختهیآدم ها، دور از باورم بود...توانستم اعصاب بهم ر  نیا انیبودن صدرا م خِنگ

 دل خودم بود...  یدختر، برا  نیمحافظتم از ا  ادیبار بخش ز نیدالرام...ا  دن ید ب یترس از آس 

 

  ی کم م شیصدرا جلو  ی  حانه یوق یها د یو تهد  روز یوحشت به دل دالرام انداخت...دالرام از د دهیو نرس  دهیپاش به اتاق رس  صدرا

 شد... یآورد و الل م 

 اش سوخت... ی ودخترانگ   تیمظلوم یلحظه دلم برا  ن یو ا  امروز

 

 ...د یگوشش قرار گرفت، رنگش پر ی که رو لیموبا

 گشود:   لب



 ی نفوذ

136 
 

 من دختر سرهنگ سرمد هستم...-

 

 را از گوشش فاصله داد...   یگوش   یمعطل یب صدرا

 صدرا... یدالرام بود و حواس دالرام در مکالمه    یحواس من پ تمام

...جز چشم  ابد یاز نگاهم در  د یام یسر سوزن ک ینگاه من رفت تا  یترس پ ان یدر وجود دالرام نهاد که م ی صدرا ترس  یحرفها

توانم صحت   ی حال خرابش... نم نیتسک ا یباشم  شیصدرا، مرهم دردها زی نگاه ت ان یتوانم م ی... نمامد یازم بر ن ی کار دن یدزد

 ثابت کنم... ش یبرا ن،بحرا  نیصدرا را در ا ینداشتن حرف ها

 

 شد... ده یکش شیصدرا نگاهم به سو ی قهقهه  با

 ... ختیراه انداخت و تمام معادالتم را بهم ر ی با دلم باز یامروز بدجور که  ی دختر  یغم زده  یزدم به چشم ها زل

 به سمت صدرا حمله ور شد... یغم زده و مظلومش رنگ خون گرفت و به آن  یها چشم

 صدرا زد...  یبازو  ی با پا رو یبه دالرام، ضربه ا  دنمیصورت صدرا نشست از هنگ خارج شدم اما قبل رس  یکه رو   یمشت با

 شده بود... ر یکامال غافل گ صدرا

 صورتش زد...  یرو  یمحافظت اش اشتباه بود و صدرا ناغافل مشت   یبرا دنمیپشت دالرام را به اسارت کش از

 رفت و سبک شد... لیتحل ش یبا مشت صدرا کامال انرژ م یبازوها انیم

 صدرا در امان باشد...  ی ها بیگرداندم تا از آس   یرف و آن طرف برم ط  ن یدستانم به ا  انیصدرا دالرام را م یعربده ها و ناسزاها با

 رفت...  رونیصدرا ب ادم یفر با

 ... رونی... برو بیش  مونینکن پش ی... کار رونیصدرا برو ب-

 حرکت بود...  ی بغلم ب دالرام

 زدم...  ی نفس نفس م اد یز ی و تقال ها یخستگ  از

 ...بردیضربان قلبم را باال م شتر یتن دالرام ب  یگرما
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 کنم...  ی مبهم، از آغوشم به سمت جلو پرتش م ی ترس  ی فکر و از رو یب

 کشد..  یم  غیخورد و ج ی م وار یبه د یطفلک

 

 آور بود... رتیخودم هم ح ی تعجب نه، برا ضم،یو ضد ونق یرنگ تعجب گرفت...کار ناگهان نگاهش

 وار گفتم:   ینگاه کنجکاوش طوط ری فرار کردن از ز یبرا

 ...یش  ی دست و پا له م ر یز یحد و حدودت رو حفظ نکن -

 را در بهت گذاشته در اتاق را بستم...  چارهیب دختر

 ...دمیدور خودم چرخ ف یتکل بال

 زد!؟   بشیکجا غ صدرا

 کنار آشچزخانه ظاهر شد...  یراه رو  از

 از بابت من در دل صدرا وجود داشت... یدرست بود، هنوز شک و شبهه ا  حدسم

 بود...  لت یرفتارم باب م  هیچ-

 

 کردم...  ی به صدرا تند  ی دونم چرا با حالت مواخذه گر ینم

 دستش گرفت...  ان یکانتر گذاشت و خم شد، سرش را م  یارنجش را رو  

و   ی ببر شی رو به حالت نرمال پ ز یهمه چ یبا صبور  ی تون ی چرا تو م  نمی بب نم،یخواستم راه ادب کردنت رو بب ر یام ریبه دل نگ -

 ستم؟ی اما من قادر به خودار بودن ن

 ... ی... زود جوش ی... صبر نداریعجول نکهیا یبرا-
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 اش را از کانتر گرفت سمت بار رفت...  هیتک

 نطق کردن... یبده، به جا ادم یرو  ی دونم روش صبور  یرو که خودم م  نایخوب ا-

 گفتم:   بلندتر

... بعدم اگه نطق نکنم که به مغز پوکت  یکن  ی م ی متالش  ی رو هم که دار یجو عقل ناقص ه یرو نخور... اون  ی اون زهره ماراول -

 ره که...  ی حرف نم

 

 کنه...  یآرومم م ی زهره مار-

 

 ... دمیبه سمت آشپزخانه کش دم یدستش را چسب عیسر

 سوزونه...  ی وجودت رو م  چاره،یب یر یم ن ی... از بیش  یآروم م   یکن  یفکر م -

 

 ... دمیبراش عقب کش ی رها کردم و صندل یغذاخور  زیم  یرا جلو  دستش

 ... زهیر ی بهم نم تی عصب ستم یهم س  یش  ی هم آروم م ی... قهوه بخور نیبش-

 

 دستانش گرفت..  انی دختر بچه ها بغ کرده نشست و سرش را م نه یحرف ع یب

 

 باند... نیو مجبور در جمع ا ی قربان کی...  هیربانق  کیکردم صدرا فقط   یدونم چرا احساس م ینم

 

اعتمادش را جلب کنم. تا بتوانم   شتریب شتری ب  د یداره که به اجبار و ترس در خودش نگه داشته... با ییها و نگاهش حرف ها چشم

 ببرم.....  یبه اصل ماجرا پ
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  یلیخ ری...کل مسمی ...همراه نادر و بهرام به محل مورد نظر حرکت کردمید یبا کراوات پوش  یصدرا هم من کت و شلوار رسم هم

  یدر بزرگ آهن  تیو در نها  چیدر پ  چیو پ  یطوالن ی تهران کرج...جاده خاک ریتهران مس  ینامحسوس چشمم به جاده بود...خروج

 زنگ زده...   بایتقر

 

 ند...شد  داهیگذاشت اما باز نکرد...نادر و بهرام پ  رهیدستگ   یدست رو  صدرا

 

 ... نی... همیمن  گاریو باد یم یفقط دوست صم ،ی کن ینم  ی دخالت  چیحرف، ه ی ب ریام-

 

 حاصل کند...  نانیدردسر بودنم اطم  یهم گذاشتم تا از خودم و ب یرو  پلک

 ... ند ینش یصدرا م ی کنج لب ها  یتلخ لبخند 

 بود... ی باور نکردن دنینام خدا را از زبان صدرا شن م،یسال و ن ک یبار، بعد  نیاول یبرا

 

 خودت کمکم کن...  ایخدا-

 

از   ر یغ یشناخت، چرا کارها  یم  یطور نیا ی از ته دل و خالصانه نام خدا را بر زبان آورد که من هنگ کردم...وقت یطور صدرا

 کشانده بود!  ی چرا خودش را به تباه داشت، چرا راهش را کج کرده بود!  مانیبهش ا ی داد!... وقت  یدلش را انجام م

 

 روزها بد جوره قاط زده بودم... ن یبود کامال مجهول در ذهنم... که ا ییسوالها

 

 کتم را گرفتم و صافش کردم...  ی رفتم...لبه  نییو پا  ختیبسته شدن در افکارم از هم گس یصدا با
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 یکنار صدرا به داخل باغ قدم گذاشتم...باغ ییفرستادم... توکل به اون باال م یها هی شب پر ستاره را به ر یرا باال گرفتم و بو  سرم

 ... یقهوه ا   یبا نما یی الی و ی... ته باغ خونه ادهیسر به فلک کش یدرندشت با درخت ها

 نگهبان نداشت... شتریدو نفر ب ی دادند... کنار در اصل  یم  یده گردن کلفت نگهبان  باًیکه تقر  یجز در اصل به

 من و صدرا باز شد...  یتوسط همان دو نفر به رو  ی ورود  در

 نبود...  یبزرگ خبر ی لیخ ییرایپذ  داخل

 خودش را به ما رساند... ع یسر ی هم سن وسال صدرا با قدم ها بایتقر یپسر

 کمر خم کرد... نه یبه س  دست

 

 ... نیخوش اومد  ی لیخ ی لیعرض ادب... خ-

 

 گفت:  یبا حالت دستور  شیدر صدا  یانعطاف چیبدون ه صدرا

 کن...  مونییراهنما-

 چشم چپش گذاشت... ی به خود گرفت و انگشتانش را رو یژست پسره

 ... دهیتازه به دوران رس  س یاطاعت امر رئ-

 به سمتش بگذارد...  یسر داد که باعث شد صدرا قدم  ی بند حرفش خنده ا پشت

 مّدتم...  نیا یصدرا را گرفتم تا با زود جوش بودنش گند نزند به زحمت ها یبازو

 دانستم رو برگرداند و جلوتر حرکت کرد...  یباند نم نیپسره که هنوز صنمش را در ا اون

 ...د ییایدنبالم ب-

 ... د یمنقبض شده کنار گوشم غر  یبا فک صدرا

 .... ارمیب نییفک اون  الشخور و پا یچرا نذاشت-
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 لمه گفتم:  ک کی

 به وقتش... -

و مطمئن باش...   نیخود تو صدرا... ا یرسند... حت  یعملش م یالش خورها به سزا یحرف حرف دلم بود... به وقتش همه   نیا

کن   شه یر ی کی ی کیچون شما ها...  یارزش  ی ب یکنم مملکتم را از تفاله ها ی نخواهم رفت... پاک م رون یجا ب نیاز ا یدست خال

کنم خاکم را از    یم  زیمثل شما ها... تم ی را از امثال  رانمی کنم ا  یکشند... پاک م  ی م ی ودکه مملکتم را به ناب یی کنم اون ها یم

  یشما ها تا به اوج نرسانم دست نم نی کنند... صبر و تحملم را در ب  ی خودشان هم رحم نم ی خانواده  یکه به اعضا ییزالوها

 کشم...

که    یو به آرامش برسم... هم خودم و هم هزاران خانواده ا   نمیدار بب  ی چوبه  یشما را باال د یشاه کل است که  ی صبرم موقع اوج

 رفتند... یاهیشده و به قعر س  دهیکش  یتوسط شما ها به نابود زانشانیعز

 فرستادم... رون ینفس حبس شده از خشمم را ب ک، یتار یی ته راه رو  یبزرگ چوب یباز شدن در  با

 نبودند...  یو جوان خال ر یکه با وجود چند پ یبزرگ با مبلمان سلطنت  یاتاق

 گفت...  ییرفت و دم گوشش حرف ها یانسالیم باً یتقر  یاز مرد ها یکیسمت   ع یکرده بودسر تیکه ما را به داخل اتاق هدا یکس

شباهت فقط    یگشاد که ب  یبخند مبل برخاست و با ل ی پسره، از رو یشدن حرف ها  م یسر تکان دادن به عالمت تفه ی با کم مرد

 حفظ ظاهر بود به سمت ما آمد...  یبرا

 ...  یبه به صدرا خان... خوش اومد -

 

 مرد گذاشت...  یدستش را داخل دست دراز شده   صدرا

 ... همه اومدن؟ یشهاب ی ممنونم آقا-

 

 خرفت...  و خرفت هم نبود، به نظر از اون هفت خط ها بود تا  ریبودند... پ شون یمعروف ا یشهاب پس

 دست صدرا را داخل دستش تکان داد و گفت:   یکم

 عجول نباش صدرا جان... به وقتش... -
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 صدرا را رها کرد و به سمت من دراز کرد...  دست

 ... ؟یکن ی رو معرف شون یا ی خوا یصدرا نم-

 دستش را پشتم قرار داد و گفت:   صدرا

 خان هستند... ر یمن ام گاری دوست و باد ن یبهتر شونیا-

 گذاشتم...  فشی مکث داخل دست کث ی را با کم دستم

 خوشبختم... -

خوشبخت بودن   قیال دوارمیام-شباهت داشت گفت:  ه یو توص  د یبه تهد  شتریکه ب  ی لبخند   مچهیبه دستم وارد کرد و با ن یفشار

 ...یباش 

 

 ..دند یخط و نشان کش شیحرف چشمانم برا یب

 

 ...یهست حض کن  ایدن  ایبرات نشان بدم که تا دن ی ...صبر کن خوشبختدند یخط و نشان کش شیحرف چشمانم برا یب

 

 ... می وستیپ ایپشت سرش به جمع مف یشهاب ی اشاره  با

  یاش برا ت یو اون پسره که اسمش و سنخ  ی... شهابیچهل و خورده ا بایمرد مسن، حدوداً هفتاد ساله.... دو جوان تقر سه

 مجهول بود... و خدمتکارها...

 چشم دور و اطراف را از نظر گذراندم...  ی گوشه  با

  یپرده... فکر کنم توسط کولر فضا یحت ای ...بدون پنجره اهیس  یها شبند یو پ د یسف یاتاق بار و چند گارسون با لباس ها ی  گوشه

 اتاق خنک بود... 

 نداختم... پا ا ینشستم و پا رو  یمبل تک  یصدرا رو کنار
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 رد کردم...  ی تفاوت ی را با ب نشونیمشکافانه و سنگ  یها نگاه

 خودشان هم واهمه داشتند چه برسد به من تازه وارد...  ی  هیاز سا یزد...حت یحرف اول را م  نایا نیدر ب اطیاحت

 :  د یروشن پرس   ییو چشم ها د یکامال سف ی ها بل یو س  شی مسن، با ر یاز مرد ها یکی

 چه خبر آزاد شد؟...صدرا از بابات -

 و گفت:    د یدور لبش کش  یدست صدرا

 شه...  ی آزاد م  یبه زود -

 و گفت:   د یالغر خند  یو کم ی قهوه ا ی بور و چشم ها  ی با موها یسمت راست جوان

 ...ستین ی زی تو کم چ  گاهیصدرا... جربزه داشتن در جا یگل کاشت-

 ...د یابرو درهم کش صدرا

 ها نداشتند... ی خواست که بعض ی م رت یداشتم چشم بص-

 ... دند یصدا خند  ک ی همه

 خنده ها گفت:   انیم یشهاب

 ... یحقا که پسر همان مادر -

 دور نماند...  زمیصدرا از نگاه ت یشدن دندان ها  دهیهم ساب به

 گفت:   یمسخره ا  یکه به استقبالمون آمده بود با خنده   پسر

 ...نتت یهم بب یکه چشم معمول  ی د یهنوز به اون ارتقاع نرس -

 زد گفت:   یو نه حرف د یکه تا االن فقط نظاره گر بود و نه خند   یمرد  ریپ

 ...یبزل خوش  ینه برا  م،یدور هم جمع شد  یکار مهم ی ما برا-

 حرف را در دست گرفت... ی کردند...رشته   اریسکوت اخت همه
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مسئله   نیا د ی تر با عی متوقف شده، هر چه سر فی راه بالتکل مه یقافله فقط به خاطر پدرت ن نی... ایصدرا خوب به اصل ماجرا واقف-

 ...یهمه رو به دردسر انداخت متیروشن بشه... توبا تصم

 

 حرفش اومد...  انیم یشهاب

 ره...   یرو به من واگذار کنه، اما تو کتش نم یدم، همه چ  یجان من چند روزه بهش هشدار م ی جالل-

 ...د یخند  ینار شهابمسن ک  مرد

 ... یاز بس فرصت طلب-

 :  د یبلندتر از قبل غر یجالل

 ... ریبگ  یتو هم کم از آب گل آلود ماه ی ... ترابد یبس کن-

 هم مخاطبش صدرا بود...  باز

 ...؟ی خوا ی چند روز وقت م-

 روز محموله... ن ییتع ایفقط در مورد پدر صدرا بود   نایقرار امشب ا دمیفهم  یمن نم آخه

 فکر کرد و گفت:   یکم صدرا

 چهار روز... -

 آمد.  یعمر به حساب م کی کردن چهار روز برام   یمدت سپر  ن یشانس... چهار روز... بعد ا ی... به خشکاَه

 باز مداخله کرد.  یشهاب

 خورده؟... ری سرهنگ ت یمگه خبر ندار- ... ید یهمه مطمئن قول م  ن یاون وقت چه طور ا-

   گفت:   یتراب

 نمونه...  بینص ی بزنه و ب یشگونیخواد ن  ی حتماً دختر سرهنگ به مزاجش خوش اومده...م-

 .. د یعربده کش یسرخ شد و جالل  صدرا



 ی نفوذ

145 
 

 ...یشورشو در آورد  گه ید  یتراب-

 

 لباش گذاشت... ی براداشت و رو زیم  یاز رو  یگاریس  یتراب

 حرف بزنم...  گهیآقا اگه من د -

 به مبل داد...  ه ی فندک زد و تک گارش یس  به

 را برداشت و مزمزه کرد...  زی م یپر رو  الس یگ یشهاب

 ...د یداخل دستش را سر کش  وانی از خشم ل صدرا

 

  یرا طراح ی دوره هم  نیاعصاب من بود چه برسه به صدرا که به خاطر از کوره در رفتنش ا ی اون پسره رو ی ور  کی ی  خنده

 سوخته اعالم کنند...  ی پدرش را گرفته و خودش را مهره   گاهیکرده بودند تا جا

 ...دمیکش گاریبنوشم فقط س  یدنیکه مجبور نباشم نوش   نیا یبرا

 

 سکوت را شکست... نیبود که جو سنگ  یهم جال  باز

  می تونیم تشیمحموله گرفته  شده، از باال صدا ها برخاسته، حداقل چهار روز نها ی درا کار از کار گذشته، چند روز به زور جلوص-

 سوزه...  ی و دلم برات م ی شه... پس عجله کن... جوان ی حرفش دو تا نم یشناس یرو خودت بهتر از من م  ی... شاه ماهمیمتوقفش کن

 

 برخاست... شیاز جا ضیدر حال انفجار،با غ تی...از فرط عصباند یکوب ز یم ی داخل دستش را رو  وانیل صدرا

 ...یانیقرار پا ی برا ای ن یرو برگزار کرده بود یدورهم نیمن ا  یمواخذه    یشما امروز برا-

 

 فته...گر اد یرو  یر ینه صدار خان هم بزرگ شده و پاچه گ-رو به صدرا گفت:   یه یجوان با خنده کر ی  پسره

 مشتش کنارش افتاد...   یجالل  یحمله، که با عربده   یدستش مشت شده و آماده   صدرا
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 ... ینشده جمعش کن یچ ی... مواظب باش قیدم در آورد ی لی... بهروز خنیبس کن-

 

 بود...   دهیچی بودنش در شهر پ یافتنیبچه بود...چه قدر کم سن و سال... اما فرض و دست ن  نیمعروف ا ی  ی بهروز ساق پس

جا   نیهست... پس ا ار یدست بس یداشته باشه...دست باال  یینبودم که از دست من بتونه در امان باشه و راه در رو ی من کس اما

 هنوز مجهول بود...  م یامش براداشت که ن یهم ترس از کس ی جالل ،یبود و اما جالل یحرف، حرف جالل

 نشست... شیباالجبار سر جا صدرا

 ...شانیکردم فقط شنونده بودم و در حال رصد کردن حرف ها ی زدم و نه اظهار نظر م یحرف م  نه

 کرده بود به حرف آمد...  شه یکه تا حاال سکوت پ یکس

 که براتون دارم...  یو اما من... خبر  نید یو شن ن یهمه گفت-

 رفت...  وار یکنسول بزرگ کنار د نه ی سمت آشد و  بلند 

 ... یتقرباً پنجاه و خورده ا  یو سن د یسف یکوتاه و الغر با موها  یقد 

 و بهروز به پچ پچ افتادند... یشهاب

 پسرش... ی... حتستیساخته ن یاز کس یخم شد، خانم حکم آخرو داده... کار  ی به سمت جوان تراب

 زدند!؟  ی که ازش حرف م یباند. پسر ن یا سیهم رئ د یشا ایزنه...  ی اصل یمهره   پس

تا به   نم یهمه حرف ها و حرکاتشان را مثل پازل کنار هم بچ د یمعما را حل کرد... با ن یشه ا ی شک بهروزه.... اما نه... زودتر نم یب

 برسم...  ی اصل یمهره  

 ... ختیبزرگ ر ز یم ی ا روپرونده ر ند یبنش شیجا  نکهیبنفش رنگ برگشت، قبل ا یکوتوله با پرونده ا   مرد

 ... ستادیا ز ی...کنار ممارستانیو عکس سرهنگ و ب ی رمز یبزرگ بار... نوشته ا  ی ها ونیکام یها عکس

 به حرف اومد...  یجالل

 ...یپلنگ... بازم که گل کاشت یاب-

 را بزنم... یسرطان ی ها شهیر نیتمام ا  یشاهرگ ها ز،ی م یرو  ز یت  یچاقوها نیمونده بود بلند شم و بدون اسلحه، با ا کم
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 را برداشت... ونیپلنگ با اعتماد به نفس کاذبش عکس کام یاب

 داده شد... ر یمس ریی راه تغ انهیبه مرز مانده توسط عفت م  یبار اول محموله... چند ساعت-

 

 را برداشت و باال گرفت...   ونی دوم کام عکس

 ...د یبه مقصد رس  یبار اصل ی به جا ی بار تقلب ون یکام-

 عکس سرهنگ را برداشت... ی کج خند  با

هاش  ییبا تمام توانا  روی ن نیهوش تر زیو ت   نیمملکت ما... سرهنگ سرمد... باهوش تر  یسرهنگ جسور و از خود راض نیواما ا-

خوردن سرهنگ بود و از   ر یکار ت یریشد و هم باعث دردسر...خ ریهم باعث کار خ شیریباز هم رو دست خورد...صدرا با گروگان گ

خطرناک،معترض بودن عفت همه   یقاتی عفت و معترض بودنش بعد تحق  ی ... در آوردن صدارش برداشته شدنش... و اما دردس  انیم

بزرگ رو در آوردن، صحت و   ریخبر تکان دهنده و غرش ش  انیم نی رو به تالطم انداخت، محموله پس گردانده شد، و اما در ا

 ه... سرهنگ سرمد  یسالمت

 

برخورد کرد و   زی م یبه لبه   شیبلند شد که پا شیاز صدرا، صدرا چنان از جا ر یواکنش همه که انگار همه با خبر بودند به غ قبل

 واژگون شد...  زیم  یجام شرابش رو 

 ... چه طور ممکنه...نیگ یم یچ-

 برد...  ی پلنگ دستش رو به عالمت سکوت باال م یاب

 شدنت زوده...  زیسورپرا ی صدرا هنوز برا نیبش-

 

اندازد...اما   یپا م  یو پا رو  ند ینش ی م شیو مجبور سر جا   کشهیصورت برافروخته و سرخ شده اش م   ی هر دو دستش را رو صدرا

 گردنش متورم شده و کم مانده بترکند...  یصورت و گردنش در حال حرکت بود... رگ ها ی دستش مدام از رو

 شدن بود...   یام بود، درونم از خشم در حال متالش  یحفظ برخورد عاد ی گردن من که تالشم برا یصورت و رگ ها  ی جا به
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  ی نفر در معاوضه ها ن یو در اصل، اول  رکی بدن انسان... ز ی محموله ها و اعضا ییپلنگ نقشه و جا به جا ی معروف به اب م،یابراه

 قاچاق آدم...  یمواد مخدر و کاالها

 جمع داد...  یپلنگ طرح نقشه و کشف مدارک به دست آورده اش را ارئه   یاب دوباره 

 را باال گرفت... و ی یس  ی و داخل بخش ا مارستانیعکس ب-

  یر یگ م یصمو شک کردن به ضعف سرهنگ نبود، جز من...اون روز که خبر ت ییقادر به شناسا یاحد  چ یسرهنگ سرمد مبدل، ه-

باباشه،   یکه صدرا محتاج پدر و در اصل تنها حام  ییصدرا کرد... از اونجا میمن و مأمور به باز گرداندن تصم د،یصدرا به خانم رس 

من بگذاره و    اریرو در اخت ز یعفت رو متقاعد کردم همه چ نیهم یآمد، برا  یحساب م بهمحاالت ممکن   ریعمل من، از غ نیا

 نشه...  ی خودش آفتاب

 

 را باال گرفت...  و ی ی س  یو داخل بخش ا مارستانیب عکس

  یر یگ م یو شک کردن به ضعف سرهنگ نبود، جز من...اون روز که خبر تصم ییقادر به شناسا یاحد  چ یسرهنگ سرمد مبدل، ه-

باباشه،   یکه صدرا محتاج پدر و در اصل تنها حام  ییونجاصدرا کرد... از ا میمن و مأمور به باز گرداندن تصم د،یصدرا به خانم رس 

من بگذاره و    اریرو در اخت ز یعفت رو متقاعد کردم همه چ نیهم یآمد، برا  یحساب م بهمحاالت ممکن   ریعمل من، از غ نیا

  ریمحل ت  یر یمواد، سرهنگ سرمد در درگ  یدخترش، روز معاوضه   ی رینشه...پس درست دو روز قبل گروگان گ  ی خودش آفتاب

 خوره،  یم

ما بده و اونم گلوله    یدم به تله   یکه به راحت ست ین یندازه...سرهنگ آدم  ی اتفاق نه تنها من، بلکه خانم رو هم به شک م نیا

 مسئله ممکن بود...  نیما راحتر ی کشف سرهنگ سرمد مبدل برا جه یبخوره... پس در نت

 

 کف زد...  یاب  یبرا  تیاز سر رضا یجمع با لبخند  ن یمسن تر  ،یجالل

 نشان دادن بلند شد و محکم تر دست زد...  یخود  یبرا یشهاب

 جمع مشهود بود...  یاز تک تک اعضا یاز صدرا و من، خوشحال ر یغ به

 برخورد.  ی به دشوار کارم
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پست فطرت ها   نیا انیگناه، م ی که مظلوم و ب ی انداخت... دالرام یخبر زنده بودن سرهنگ جان دالرام را به خطر م  دنیفهم

 محصور بود... 

 ...د یپروران ی در سر م  ییدالرام نقشه ها ی شک برا ینداخت...ب ی صدرا دلم را به وحشت م  ی و برزخ ی طوفان یها چشم

 بند نبود... یی جااطالعات، به  یجز سکوت و جمع آور  دستم

... و  د یازش واهمه داشتند به دستم رس  ییمردها ن یکه چن یخانم کی جمعشان کشف عفت و  انیروز م  نیمطلب در ا نیمهمتر

 همه باند بود...  د یو شاه کل  ی اصل یکه در اصل نقطه    یریغرش ش 

 مبل برخاست... یفرز و سرخوش از رو  یشهاب

درختر سرهنگ، توسط پسر   یر یترکونه... گروگان گ یکار شاق صدرا مثل بمب همه جا رو م  گهی دوستان پس تا چهار روز د-

 پدرش... ی معروف گرفته شده، در اعضا  یقاچاقچ  نیبزرگتر

 

 مسخره دست زد... بهروز

 ... التیاگه تا اون موقع گند نزنه به کل تشک-

 

 کرد...  یط  یاتاق را به سمت در خروج  ،یاعتراض و حرف چیهتحمل نکرد و بلند شد...بدون  صدرا

 متوقف گشتم...  یجالل  یبرنداشته بودم که با صدا ی تعلل پشت سر صدرا بلند شدم قدم  یکم با

بشه، سرنوشت و وجودت رو تو   ده یتو کارت د  ینقص ن ی... کمتریو گوش بسته برگرد  ییایکن چشم بسته ب  یجوان تو هم سع-

 حساب کن... دهیخط کش ایدن نیا

 

 ... نمیاش را نب حیکر یتا صورت و چشم ها  برنگشتم

 بردم...  ش یپ رونیرا با در نظر گرفتن کل خانه به سمت ب راهم

 زد... ی زبان م یب نینثار ماش  ی رفت و مشت یقدم رو م  ی عصب نیکنا ماش  صدرا
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 بود... ز یتعجب بر انگ   سکنه یاز اسباب و دور و اطراف خال یخال  ییرایدور و اطراف و پذ  از

 جا را انتخاب کردند...   ن یقرار ا ی شک امروز برا یب

 درندش و دور افتاده نداشت...  یال یو  نیدر ا یبه سکونت شخص یشباهت چیه

 : د یچفت شده کنار گوشم غر ی با دندان ها صدرا

 گفتم...  ی ک  نیکشم... بب ی م  شیدل خودم هم که شده همشون رو به آت ی برا -

  یدر دلش رشد کند و کار ما را به آسان  انشیمثبت داشت تا حس نفرت از بابت کار و اطراف ازیامت  کی من  ی حس صدرا برا نیا

 ببرد...  شیپ

 افتادن صدرا با  در

 

توانست باشد....از هر نقطه    ینم ی گریباز گو کند و اون کس جز من کس د ی کرد حرف دلش را کنار کس ی هاش مجبورش م آدم

 ...د یرس  ی اثر مثبت به دستم م کی صدرا،  یختگ ی ظعف و بهم ر

 

که قابل درک   ی شکست... خودخور یرا م نیسکوت ماش  یفضا قشی نزد فقط دم و باز دم عم یصدرا الم تا کام حرف ر یمس کل

 نبود...  

دستم و فشار دادنش،    یبکنم که با دست گذاشتن رو  ی ا گرانه اش به نفع خودم استفاده  انیحس طغ ن یکج کردم تا از ا گردن 

 بازم بسته شد... مه یدهان ن

 توانستم هضم کنم... یاز راننده اش، را نم یو حت  انشیصدرا را از دور اطراف ترس 

 کرد!.   یم  یکه نفرت داشت ازش، اما رول عشقش را باز ی دختر دوست

چند سال خدمتم، به پستم نخورده   نی تو ا ی دشوار  نیبه ا ی کرد...پرونده ا یم  اریخواست!... اما سکوت اخت ی م اد یفر درونش 

 بود.... 

 

 شد...  ادهیپ نیآشفته از ماش  صدرا
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و    قلبم و ماندم با صبر  دنیتپ  یبرا یتازه ا ی به کنار... واما بهانه  تم یام و مأمور یقدم گذاشتم که کار اصل ی سرش به خانه ا پشت

 طرف... ک یهم  ز ینفرت انگ  یخانه   نیدر ا شتریب ییبایشک

 بود....  دهیرا به اسارت کش میدست و پا داًیکه شد   یا بهانه

 بود...  ی م تشیاراده خواستار حما ی از دختر سرهنگ بودن، قلبم ب ری که، به غ  یاز دختر  محافظت

 

خواهد   یکه دلم من رو به لرزه وا داشت، خال ی گناه ی و ب  فی را، سر موجود ظر شیها یکه زهر زدن هم دوره ا   ییاز صدرا غافل

 کرد... 

 ... د یکوب  واری ام را کنار صدرا برسانم در اتاق دالرام را باز کرده محکم به د یقدم بعد  تا

 ... ستادیبا وحشت سر پا ا واری مچاله شده در کنج د دالرام

 برد...  ورش ی رانیو ح  فی نشان دهم به سمت دالرام ضع  یعکس العمل تا

 من...  ی قلب در مانده   دنیکش ر یدالرام و ت ی محکم صدرا هم زمان شد با افتادن ناگهان یلیس 

 ... یته ، یکردن دق ودل یو خال ی ریجلوگ یکه شاهد رنج ها بود و اما دستش برا   یقلب

 داد...   یم  یقلبم بهم هشدار صبور  ی ورأ  مغزم ما فرمان

  یجان نیا ر یگ ط یشرا ن یجوان مثل دالرام اونم با بدتر ن یکه چند  یتی مورأ  هست... ما ی دلسوز کی مهم تر از  تت یمورأ  ما ریام

 کند...   یهزار پدر و مادر را داغ دار م نیافتد و دل چند  ی پدر و مادر م یب یها

 را پنبه نکند.. یکرد   شهیمدت ر نیامانت، هر چه ا ی ب ،یتا تپش قلب ها ریچشم بگ  پس

اعتمادش نسبت به من صددرصد شود و قفل دهانش از   د یزند، با ی که داخلش دست و پا م  یبغرنج نیشود از ا یخال د یبا صدرا

 هم بشکند...

 دل خراش دالرام نفسم گرفت...  غیج با

 جان من را، قبل از دالرام گرفت...  شیدرست به پهلو  ییپا یبا ضربه   وانیح

 کردم...  شه یپ یباز هم با مشت کردن دستانم و حبس کردن نفسم خودار اما



 ی نفوذ

152 
 

بودنش را ثابت   ز یشوم... پشتش باشم... عشقم را نسبت بهش نشان دهم... عز ش یکنم... سپر بال تیجلو بروم و ازش حما نتوانستم

 ...ستمیکند ن  ی که فکرش را م  یکنم... نشان بدهم اون کس

 کرد ، حضور ذهنم مدام در حال تکرار اهدافم بود...   یدلم بهم غلبه م ی بر  خواسته ها تمیمأمور

  کی... پس با یجنگ  ی که از گوشت و هم خونت هستند م ی تمام مردم  ی... برایستین نجایخودت و خانواده ات ا یفقط برا  تو

 برسان...  انیو اهدافت را به پا  ستیتنگنا پا پس نکش، با

 

 .. زد. ادیفر صدرا

 کنه...  ی م ی من نقش باز یکنه... برا ی م اه ینشونم... من و س  ی پدرت رو به عزات م-

 

 کرد...  ز یبه سمت دلش که دلم به دلش وصل بود، صبرم را لبر شیمحکم پا ی  ضربه

 

نکرده خفه نکنه   ییبود که خدا  ییو دست ها  مینگه داشتن ولوم صدا نییپا ی بار برا نیپشت صدرا را گرفتم... تمام تالشم ا از

 منتظر سرهنگ و سردار بود...  ی چشم ها یحل معما د یرو که کل یصفت  ی موجود ب نیا

 بشه...  یکه چ  ی کن ی دختر بدبخت خال  نیسر ا ی خوا ی خودت از دست اونا رو م تی... عصابانیمرد حساب ی کن ی م کاریچ-

 

 ازم ساخته نبود...  یرم کرده بود و کار صدرا

 

 دستانم رها کرد...   انیخودش را از م ادیفر با

 سرهنگ بفرستم که تاعمر داره فراموشش نشه...  یبرا  ی... چنان سوغاتستیبرو کنار.... به تو مربوط ن-

 بلند شدن، زد... یشده بود برا  زیخ م یکه با اشک و آه ن  یدالرام  د یسف یگونه   ی رو  یبراشت و مشت محکم زیخ

 ...د یصدرا جگرم را به آتش کش یدر پ  یدوم و سوم پ  یها مشت
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 پشت کتش را گرفته سمت در هولش دادم...  از

 ....شیبکش ی خوا ی م ی روان-

 صدرا بهت زده چشم به نگاه غضبناکم دوخته شد... ی برافروخته  صورت

 برگشتم... نیسمت دالرام نقش بر زم یترس و وهم  چیه یب اما

 خواست...  یاز دالرام بر نم ییصدا چیه

 ها وحشت زده ام کرد... ک یسرام یو دهانش رو   ین یروان ب خون

 زانو زدم...   شیجلو مهیسراس 

 نبض گردنش گذاشتم... ی را جلو برده رو انگشتم

 کند...    یلیزد، اما خ یم

 داد...  یرا م مشیخبر از حال وخ ن،یخون رنگ  ی بسته شده و صورت ماهش با قرمز یها چشم

 انداخته بلندش کردم... شیپاها ر ید کرده و دست زوحشت سرش را بلن با

 در آمد.  میجلو صدرا

 کجا؟... -

 گرفت...   یقلبم نشعت م  انیطغ  ی نبود، از رو یگر یهر کوفت و زهرمار د ایحفظ ظاهر   یام برا ده یدر هم تن یابرها

 دستش را ستون در کرد... صدرا

 ... یخونه خارجش کن ن یدم از ا ی ... اجازه نمرهیبزار بم ن یبنداز زم-

 

 خشم حنجره ام را شکافت...  ی از رو ادمیفر

 

 ... گمشو عقب...دهیدختر رس  ک یعرضه زورت به  یبرو کنار تو ب -
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 کنار رفت...  ی بود کار ساز بود چون با مکث ی از حالت خشم چشمانم هر چ ای د یترس   میدانم صدرا از تن صدا ینم

 ... راه صدرا صدام زد ی  مه یدر خارج شده ن از

 ... ببر اتاق خودت، کامران و خبر کنم..یاز خونه خارجش کن یحق ندار ریام-

 

 بود خرد بشند...  کیکه نزد دمیساب ی هم م ی رو یرا طور  میها دندان

نبودم، اون وقت اجازه بدم باال سر دالرام   یخودم هم راض یبرا ی طبابتش حت ی برا زیاز کامران و اون موجود نفرت انگ  من

 ...هرگز...د یایب

 

 گردم...   یآغوشم، سمت صدرا برم ی تو دالرام

 بلند و غرشم دست خودم نبود...  یبود...پس صدا ختهیمطرقبه بهم ر ر یغ یبدنم از اتفاق ها لیتمام پتانس  ی به حد کاف امروز

 

گورم رو   نجایزنم و از ا  یام رو باهات بهم م یخونه پرسه بزنه دوست نیان تو ا کامر ی  ه یاگه سا یحت  ، ییصدرا قسم به همون باال-

 ... فتند یالشخور که به جانت ب یکنم... اون وقت تو بمون و تعداد   یگم م 

کاسه کوزه اشون    یچشم بهم زدن  ک یکرد در   یم  دایپ خیداشت، اگه کار ب ی کار ساز بود...قسمم راست بود و تحملم حد  دمیتهد 

سند و مدرک دستم بود   گه یشد...چون االن د یجانم تمام م متیاگه به ق یدار... حت  ی فرستادمشون باال یو م  ختمیر ی رو بهم م

 ...اشتند  یکردن سر کرده اشون کار دایو پ

 

 و گفت: د یترس   میو تحکم حرف ها م یاز حالت چشم ها صدرا

 خطرناکه...  انمارستیب ایبردن  رونیپس ببرش باال ب -

  ه؟ یافتاده؟ اصال نسبتش با تو چ یچه اتفاق دند یپرس  ی ... دکتر...  نممارستانیگفت، کجا ببرم؟ درمانگاه ... ب   یراه هم نم یب

 ن؟ یکرد کارش یچ

 به سمت اتاق خودم حرکت کردم...  عیسر
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 طفل...  کیسبک و مثل  ی لینداشت خ یوزن

 کرد...  شتریبه دو کردن پله ها ب  ی کی یرا برا  میزده اش قدرت پاها خیبدن سرد و  اما

 با پا به طرف داخل هولش دادم...  دهیکش نییدر را پا ی  ره یآرنج دستگ  با

کردنش    اریدر مورد پانسمان و هوش  ی اطالعات چیتختم گذاشتم...ه  یو غرق خون را رو  هوش یدالرام ب  اطیآرام و با احت یلیخ

 نداشتم...

 زدم..  میبه موها ی و چنگ   دمیخود چرخ دور 

 

 . اریبا الکل به هوشش ب-

 باز داشت...  دن یدور خودم چرخ  جیصدرا من و از گ یصدا

 حرف ها و رفتارش را نداشتم... ز یآنال فرصت

 ...دمیداخل اتاقم دو س یسمت سرو به

 قرار داشت...  ییروشو  یداخل کمد کوچک باال  هی اول ی کمک ها ی  جعبه

 رفتم...  رون یدرش را ببندم بدون فوت وقت ب  نکه یرا برداشته بدون ا جعبه

 تخت کنار دالرام نشستم...  ی لبه 

 گذاشتم...  یتختیپا ی را از جعبه خارج کردم و جعبه را رو الکل

 قرار دادم...   یتختیپا ی که دوباره درش را ببندم، رو ن یبدون ا خته،یالکل به کف دستم ر یکم

 تا الکل کامال داخل دستم پخش شود...  دمیمال دستانم را به هم   کف

 دالرام گرفتم...  نیخون ی نیب کنار

 اش... دلم را به لرزه در آورد... نیصورت خون ت یمعصوم

 ..اورمیگره کرده که بر سر و صورت صدرا ب ی خواست و مشت ها ادیبا تمام قوا فر  قلبم



 ی نفوذ

156 
 

 شدند... کی م نزددرد به  ی از رو یبا اخم شیبای دخترانه و ز ی کم ابرو ها  کم

 دوئل را انداخته بود...  یهیکه با دلم به شکل فج  ستادمیا  ییو منتظر باز شدن چشم ها  دمیعقب کش ی را کم دستم

 زده بود...  نمیاش گشته، زم  دان یم ی روز برنده  ک یکم و در  ی لیکه دالرام با مدت زمان خ  یا  مسابقه

 باز شد... مهین شیپلک ها دن یبا لرز شیها چشم

 زدم... شیاش را بدست آورد خوشحال صدا یاریهوش  نکه یا از

 دالرام... -

...خون بدن  د ی آ ی به سراغت م ن یریحس ناب و ش  ،یزبانت کن  ی قلبت شده روانه  دن یتپ ی را که معنا  یاسم کس یبار وقت  نیاول

 ...ردیگ  یسازد... کل بدن را نبض فرا م  ی را، در رگها منجمد م

 کرد...  ی م ن یریروز ها را به کامم ش  ن یا یشد و تلخ   ی الن من موصف حال ا نیا

 گرفته اش خارج شد، قلبم را فشرد...  ی همراه با بغض از حنجره  یی که با صدا ی و آخ  ش یخوردن چشم ها نیچ با

 نبود...  یی بالها نیدختر چن نیا حق

 حال کنارش افتاده بود، گرفتم...  یو بهبود حالش دستش را که ب   یهمدرد  یبرا  ناخوداگاه

 ...د یرهان رونیتوانش، دست اش را از دستم ب  یو با همه   د یآن حال نزار ابرو در هم کش  با

  ی در حال مرگ، باز هم از دست نامحرم هراس دارد و از خود دفاع م  ی که حت ی ناراحت شدن، خوشحال شدم از دختر ی جا به

 کند...  

 گشت...  داریدر صورتم پد  رنگ یکامال ب  یلبخند 

 نبود...  یباور کردن ت یموقع نیهمه سال درست در ا  نیا بعد 

و سرو سامان گرفتنش، اما با انکار و نه   یرفتن به خواستگار ی که مادرش درست پنج سال دست به دامنش شده برا  یعل ر یام من

 من مواجه گشته...  ی

  نیرسانده اول انیبه پا ی اصل یمهره   یریشکل ممکن با دستگ  نیرا به بهتر ت یمأمور نیخواهد ا یموقع، دلم م   نیاالن، در ا اما

 گذارم...  یسرهنگ م ی پا به خانه   ر یامر خ یباشم که برا ی نفر
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 دوباره دراز به دراز افتاد...  یخفه ا  غ یه به جشود ک ز یخ م یخواست ن دالرام

 ...دمیکش رون یب هی اول یکمک ها  یاز جعبه   ی صدرا پنبه ا ی و کنکاش کننده   زیت  یتوجه به اطرافم و چشم ها بدون

 ... ادیباشه...صبر کن صورتت رو پاک کنم تا دکتر ب ده ید بیمهره ات آس  د یبلند نشو شا-

 حرف را زدم...  نیدالرام ا  الیآرامش خ ی در کار نبود اما برا  یدکتر 

 آغشته به الکل کرده آرام کنار لب پاره شده اش بردم...  ی را کم پنبه

 صورتش را جهت مخالف برگرداند... عیسر

 رو هوا خشک شد... دستم

 گونه اش گذاشته سمت خودم برش گرداندم..  ی اراده کف دست راستم را رو یب

 

 گونه اش گذاشته سمت خودم برش گرداندم...  ی کف دست راستم را رو اراده یب

سرهنگ بد قول باشم من قول مراقبت از   ی خواستم جلو ی... نمافتی ی شد و سر و صورتش بهبود م یلبش پانسمان م د یبا

 دخترش را داده بودم و اما االن...

 

رو شدن   یخواست نگاهم در نگاهش قفل شود...هنوز برا ینم...دلم زانمی خوش رنگ و بهت زده اش زوم شد در نگاه گر یها چشم

 بود...  یگر ید ی زی واجب تر از هر چ می برا تمیدستم زود بود...مأمور

 اتاق عقب گرد کردم...  یبا عجله از کنارش برخواسته به سمت خروج  د یدستم لرز  زش یکم با نگاه برنده و ت  کم

 

 شدم...  ریصدرا درست پشت سرم غافلگ  دنید با

 صدرا پر از شک و شبهه و نگاه من لرزان از رو شدن دستم، بهم گره خورد... اهنگ 

  ی کرد و آماده   شتریحرف بودنش ترسم را ب  ی...در را پشت سرمان قفل زد...بد یکش رونیحرف دستم را گرفت به سمت ب یب صدرا

 خود صدرا شدم...  یدفاع و نبرد با نگهبانان و حت 
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 ... ستادیاز حرکت ا میقفل کرد و پاها میبا حرفش زانوها اما

 ... یپس عاشقش شد -

 

 بهتر و کار سازتر بود... هنوز مغزم قفل حرفش بود که گفت:  شی برا یر یحرف، چگونه تعب نیا

اون دختر به درد تو   یپهن کرد  ییهم سرش بشه... اما تورت رو بد جا یمثل تو عشق و عاشق یکردم آدم سنگ   یاصال فکر نم-

 کنه چه برسه به دختر دادن... یم   زتیخوره سرهنگ اگه دستش بهت برسه حلق آو ینم

 

بود عشق را در چشمانم خوانده بود اما چه بهتر که فقط   ده یراندم... پس صدرا رنگ نگاهم را فهم  رون یحبس شده ام را ب نفس

 شک نکرده...  یز یو از چ ده ید عشق را

 و گفتم: دم یرو گردنم کش یدست

 ...یچه کشک یبرو بابا چه عشق -

 

 دهانش بکوبم...   یشد که تو    یکرد و باعث مشت  ک یبدنم را تحر ی عصب ستم یبا حرف ناجوانمردانه اش کل س  صدرا

 

ببرن تا آش و الش شده اش رو   ضیف با،یدختر ز نیدو نفر از اون گردن کلفت ها بگم از وجود ا یک یخوام به  یپس چه بهتر م -

 سرهنگ بفرستم... یبه در خونه  

 

 شد... دهیمشت محکمم صدرا تلو تلو خورد و به در اتاقم کوب با

 ...د یاش کش ی خون ی نیب ی جلو یو انگشت  ستادیخباثت راست ا با

 ه... سراغش چه طور  رمی پس خودم م-
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 حرفش را نداد...  انیپا ی دومم اجازه  مشت

قابل باور   ری سوخت... غ ی م ی از داغ می...داخل چشم هاد یلرز ینبض گرفته بود...بدنم به رعشه افتاده داشت م میها قه ی شق تمام

 شده بود...  دهیعملش از قبل نقشه چ یقطعا برا   زد،ی را که م  یبود...اما صدرا حرف 

 جانم... متیبه ق یدادم حت  یرا نم  ی اجازه ا نیمن چن اما

 ناغافل صورتم را نشانه گرفت...  یمغز و نگاه صدرا بودم که با مشت ی حالج در

 از صدرا بود و تکان نخورم...  شتر یبدن من ب مقاومت 

 بار گردنش را گرفتم...  نیا

 کشمت...  یزارم کنار و خودم م  یو م  زیهمه چ یبکن ی نامربوط ی صدرا فکر ها-

 ازش جدا شدم...  ی زد... با درد وحشتناک میپاها ان یزانو م با

 به خودم بجنبم به جانم افتاد... تا

 ... د یکش رونیاش را ب یو کلت کمر  امد ی صدرا زد و دو تا خورد...آخر سر صدرا از پس من بر ن یکی

 هنگ کردم، صدرا واقعا زده بود به سرش...  ی ا لحظه 

 گلوله سوختم...  کیشل با

 برده و دست به اسلحه و گلوله گشته!...   ییصدرا بوها د یکه شا  نیت... نه از گلوله، بلکه از اگرف ش یبدنم آت کل

مجبور به   اتیعمل انیپا ی عکس العملش را نکرده بودم اما برا نیصدرا در منگنه قرارم داد...حساب ا یمنتظره   ر یغ یناگهان کار

 بودم... ی عجله ا ی ریگ  میتصم

 ... دمیدستش کوب ر یبردم و با پا ز ورش یبه سمتش  یزخم  یآن بازو  با

 پرت شد...  نیزم  یاز داخل دست اش رو  اسلحه

 دور گردنش انداخته داد زدم...  دست

 ... چه مرگت شده... یعوض-
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 ... ختند یو ته باغ، داخل ر رون یب ینگهبانان حت تمام

 زد...   ادیفر  م یبازو ان یم ده تا اسلحه مغزم را نشانه گرفت...قبل من صدرا از ام یبه خودم ب تا

 کنم...  ی من خودم حلش م ستی... به شما مربوط ننیگورتون و گم کن-

 زد...  م یناغافل با آرنج به پهلو صدرا

 کردم...  شیشل شد و رها دستم

 کردم...   یم   ینیعقب نش د یصدرا، با ضی قانع شدن رفتار ضد نق یبرا

 کند...  دایپ خ یو کارها ب زدیبهم بر اتیصدرا دچارش شده بود عمل د یکه شا ی سوء زن کیدادم با   ی اجازه م د ینبا

 داشت...  م یبرا ی گریحرکاتش معنا و مفهوم د نیاصال بهم شک نکرده بود ا صدرا

 شدم... ی اش م ی ریبود مجبور به دفاع خودم و دستگ  ن یا ریغ اگر

 ش را نداشتم و گرفت... کتم را که هنوز تنم بود و فرصت در آوردن ی  قهی به خودم بجنبم صدرا  تا

نه   ی ... تو محافظ منیداره.... من بهت رو دادم دور برداشت یتیچه عاقب ستیاز دستور رئ یچیکنم سرپ ی م ت یحال فتی راه ب-

 خودم...  یقلدور برا 

 

 کشاند... یو در خروج   نییآمد، من را پشت سرش از پله ها به سمت پا  یم  یکپ  می و برا  د یکش یطور که خط و نشان م  همان

 ...د یخودش رفت و سر بهرام عربده کش نیماش  سمت

 ... نیجا رو ترک کنه...مراقب اون دختره هم باش  نیحق نداره ا ی.... کسچیسو-

 

 بهرام گذاشت... ی را داخل دست دراز شده  نیماش  چیسو عی گفت و سر یچشم بهرام

 هولم داد و داد زد.  نیکتم به سمت ماش   ی  قهی از
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 سوار شو. -

از   یچیدونستم به خاطر سرپ ی آشفته بازار خوراک سگ هام کنم...وگرنه م نیخواد دست راستم رو تو ا یسوار شو... دلم نم-

برادر   ستیخبر ها ن نیاز ا ریبرادرم؟... نه خ ی به خرج دادنم، شد  متی مال ی با کم یکنم... نکنه باور کرد  ی م کارتیدستوراتم چ

  ده یبخش یدارم... دست از پا خطا نکن   اجیبهت احت ی چه برسه به تو.... االن فقط چند روز ، کردم یبهت رحم نم  یهم بود  میخون

 ...یشیم

 

 کردم...  یو فقط نگاهش م   فقط 

 زد که کامال باورم شده بود...   یداد نعره م ی دستانش را رو هوا تکان م  یطور

آدم   یکردن صدرا،اونم جلو  ی باز لمیکه دور و اطرافش را گرفته بودند نبود، از اول هم ف ییآدم ها نیمغز من مثل مغز ا اما

 نشان ندادم...  یعکس العمل چ یرو شد و ه میبرا ش،یها

 

 مجهول و گنگ بود!..  م یهنوز برا ش،یچرا اما

 از دردش کاسته شود...  ی دادم تا کم ی ام فشار م یچپ زخم یبازو  یو دست راستم را محکم ر   کف

 

 سالمم گرفته مجبور به سوار شدنم کرد...  یرا باز کرده از بازو  نیدر ماش   تیدوباره سمت من هجوم آور شد و با عصبان صدرا

 

 به پرواز در آمد...  نیهم تا استارت زد ماش  خودش 

 در مانگاه برام روضه خواند... ی را تا جلو ر یمس کل

  ی اما دفعه  شم،یبار رو برات ارفاق قائل م ک ی  نی... ایار یکه بهت گفتم نه نم ی ... تو کاردمیحرف حرف منه.... منم که دستور م-

رف  بود، حرف ح ن یو خوب تو گوشت فرو کن.... از اول هم قرارمون ا  نیا ستم، ی... من مثل بابام دل رحم نستیدر کار ن ی دوم

 خوابت...  یبرا  ییخورد و خوراک و جا ی منه، در ازا
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 گفت:    یکامال دستور یتوقف کرد و با صدا یدر درمانگاه شخص   یجلو

 شو...  ادهیپ-

 داد..  ی م ش یمغزم بهم فرمان عمل کردن به حرف ها فقط 

 کردم...  ی مل مخودش ، به دستورات اش ع ی به گفته  لکس یدر دلم رخنه نکرده بود، کامال ر  ینگران چیه اصال

 اطاعت امر کنم!...  د یهست و با سم یخودم هم باورم شده بود که رئ انگار

 که ته راه رو قرار داشت کشاند... یاطیسمت ح رش یدرمانگاه دستم را گرفت مخالف اتاق پذ  داخل

 و رو به من با حالت ترس گفت:  د یسرک کش رونیرا باز کرد... به ب ی کوچک ی گذشت و در نقره ا اطیح از

 ... ریبدو ام -

 ...  کی کامال تار ی..محله ا دمیپشت سرش دو  ی سوال و جواب چیه بدون

 و منم پشت سرش... د یچیراست پ سمت

 انداخت... د یو کل ستاد یا یدر سبز رنگ   یجلو

 ... د یلرز ی م شیزد و دست ها ی داشت نفس نفس م صدرا

 ... ندازدیدر برا داخل قفل  د یتونست درست کل ینم

 آوردم...   یداشتم کم م  میبازو ی  ی زیاز درد و خونر  منم

 در را باز کرد و قبل خودش من و داخل هول داد...   بالخره

 برو تو... -

فرش کهنه و خاک گرفته   یبا کفش رو   یکند!..وسط حال پنجاه متر  یکوچک و کهنه و درب داغون متعجبم م  یا  خونه

 ...ستادمیا

 شود که قبلًا آشپزخانه بوده است... ی کهنه اش معلوم  م یها  یرا باز کرد... از کاش  ی شکسته ا یو کم   یدر چوب  صدرا
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 ... ستادیا می رو به رو یچ یو پنبه و ق ن یبتاد  اتیکهنه با محتو  ینیس  همراه

 ...نیبش-

 و قفل زبانم را گشودم...  دم یرا در هم کش  میها ابرو

 ... یکن ی کار م ی جا کجاست چ نیا-

 شد... نیغمگ  لحنش

 ... دمیم حیدستت و پانسمان کنم، بعد توض نیبش-

 

 زانو نشستم... ینکردم و رو  ممانعت

را که به   یاش و اون اعتماد  ندازم یبه لج ب شیکردن حرف ها  یخواست با نه یبودم و دلم نم دنیمشتاق شن  شتریخودم ب چون

 زور جمع کرده ام را از دست بدهم...

 گذاشت... نیزم  یرا بغل دستش رو  ینیس 

 کشد... ی چپم کنار م ی زخم بازو ی آورد و دست راستم را از رو ی م ش یدست پ اطیاحت با

 کند...  یرا دو چندان م رتمیشود ح ی که بر زبانش رانده م  یخواهم ی م معذرت

 نشناخته است... میحظه کامال برال نی االن در ا م یمرد روبه رو نیا

 آورم... یبالخره درش م  یکشد...تا بتوانم از تنم خارجش کنم... با در وحشتناک ی م اطیو با احت رد یگ  یکتم را م نیآست

 شود...  ی رنگ چهار خانه ام م ی توس  راهنیپ ی کند و شروع به باز کردن دکمه ها  ی پرت م نیرا زم کت

 اش از نگاهم معلوم است... دن یمبهم و دز یهستم که کامال لرزان بودن اش از ترس  ییفقط در حال رصد کردن چشم ها منم

 ... زدیر ی م ش یرا رو نیبرداشته بتاد ی چیرا با نوک ق پنبه

 کشد...  یزخمم م  ی آرام رو آرام

 الزم نبود...  هی و بخ  قیود، عمکرده ب جاد یا یرد شده و فقط جراحت  میزده بود که گلوله از کنار بازو یطور
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 اش کرد...  یچیزخمم گذاشت و باند پ  یرو  ی لیاش کرد، گاز استر ی که کامال ضد عفو ن نیا بعد 

 ... نجایا ارمت یکنن االن مجبور بودم ب  شیدرمانگاه بهتر ضد عفون م یبر ی فردا صبح م-

 

 نشد... دمیسر و تهش عا یب  یاز حرف ها یز یهم چ باز

 اقدام کند که دستش را گرفتم... ی نیبرداشتن س  یبرا خواست

 ...یزن   ی!... چرا رک و راست حرفات و نمهی کارها چ نیصدرا ا-

 کشد...  یبه عقب م تیرا با عصبان دستش

 بگم...  ی بگم... از ک یچ-

 ...دنیفهم شتر یب یکند برا  ی مصرم م  شیو قال راه انداختن ها  داد

 به آشپز خانه برگشت... شیشستن دست ها یشد و برا  بلند 

 

 صدرا... ی شد در مقابل واکنش ها تیاهم ی ب می برا می... درد و سوزش بازودمیرا تنم کش راهنم یفوت وقت پ بدون

 ام در آمدم...  نهیبه س  نهیشدم که س  بلند 

 

 ... یتو عاشقش-

 اش شوکه شدم... یحرف ناگهان از

 و از کنارم  گذشت... د یکش  شیموها ی اش را رو س یخ یها دست

 ... هیکار راحت م ی... منم عاشق بودم و هستم... پس درک کردن تو براد یشد فهم یبرق چشمات و خواستنت رو کامال راحت م -

 

 ...ستد یا  ی به من کنار پنجره م پشت
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 کنم...   ی تونم کار ی .. من نم.ستیامکانش ن  گهینگار رو دست به سر کردم... اما د ی که چه طور  ید یدستور از باالست... اون روز د-

 

 تونستم باور کنم... یشد! امکان نداشت... نم ی داشت منفجر م  مغزم

 برگرده گفت:  نکهیخش دار رو دو رگه شد، بدون ا شیصدا

...  طانیبد کارست... ش  ک ی... اون یرو توش جا بد  ستین  تیمثقال میمغز ن   شیرو که گنجا ی زیهر چ ی باور کن... چون مجبور-

دستش رها شه... به دختر خودش که از وجودش و گوشت و پوستش بود رحم نکرد چه برسه   ر یسالم از ز ی دختر  چیاره هز ینم

 به....

 

 حرفش را نداد...  یاجازه ادامه  ش یگلو  ریبغض آمده تا ز  د یحرفش که رس  ینجا یا به

 

از   ی کردن غده ا  یبود...خال دنیفرو پاش   ی برا ی تلنگر  کیشانه اش گذاشتم...صدرا منتظر  ی سمت اش برداشته دست رو یقدم

 ...  یجنس سرطان

 

 احمق...   ک یترسو...   کیبزدلم...  کی... عشقم...من میرو باختم... بابام، خواهر دوقولو می من باختم... تمام زندگ ریام-

 

بود که   دهیرس  یی کار ممکن باشد... اما صدرا به جا  نینس اش، سخت ترهمج یکردن خوداش، روبه رو  یمرد خال  کی یبرا د یشا

 من، با تمام قوا شکست... ی و جلو  د یرا به جان خر یسخت نیا

و دشوار کردن،    کیاما صدرا راه خودش را با بار زد، یر  یپهن و پر قدرتش سخت فرو م ی مرد و شانه ها کی پر استقامت  یها زانو

 استقامت و پهن بودن را از خودش گرفت و به زانو افتاد...  نیارزش ا

از   یادیکردم بخش ز ی فکر م نکهیسوخت اون هم به خاطر ا شی قلبم برا یاز گوشه   یفقط کم  یکم  دند،یلرز شیها شانه

 ترس نهفته در درونش است... یو از رو  ستیاجبار شیکارها
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 اش گذاشتم...  دهیخم  ی شانه ها ی انو زدم و دست روز شیتعلل روبه رو   یکم با

 سر شانه اش حرف زد...  یزبانم فشار آرام دستم رو  ی جا به

 و به حرف آمد... د یکش  سشیخ یچشم ها یپشت دست رو  با

 رو هم احساس کردم...   ی بدبخت دمیدست چپ و راستم و فهم  نیکه چشم باز کردم و فرق ب ی از همان روز-

 ...د یام کش ی به تباه ف،ی کث  یکه وجود مادر  یبدبخت

 خودش امضا زد...  ی سند بدبخت یو منم پا ی و بدبخت  ومد ی از پسش بر ن میدست و پا  یب یبابا

 

باهاش و سنگ صبور بودن در   ی بهتر از همدر یسازد پس چ یآشکار م م یوجودش را برا  یپنهان شده   تیکامال داشت هو صدرا

 ... شیمقابل حرف ها

 به مشکل برخوردند... ی همه تو زندگ دن یمه درد کشصدرا ه-

 را بغل گرفت...  شیزانوها وار یبه د هی رفت و تک واریپشت سمت د پشت

 .... خود جهنمه...  هیاهی... قعر س هینابود ستیمشکل، درد من مشکل ن-

 

 به خون نشسته زل زد به چشمانم... یبا چشمها ی ا لحظه 

 ...   ی که دوسش دار ی چشمات به کس ی جلو ی حاضر شو ای ی بهت دادن رو اجرا کن  که یدستور  د یبا ایخود تو... االن -

 :د یادامه دهد و با سکوت و توام با غم پرس  نتوانست

 ... یکن  ی رو انتخاب م  کدوم

 

اش داشت که مرا به جنون   ی ا شهیکل یپشت حرف ها ی تیبود... ن یو حرف صدرا جد   میضربان قلبم را کند کرد... تصم سوالش

 ساخت... ی ام را سخت تر م ی ریگ  می رساند و تصم یم

 را بهم نداد...  شیکردن حرف ها  یحالج اد یز فرصت
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  ی منم عشق خودم مهمه نه دختر سرهنگ... من از چشم ها ی کنه... پس منم مثل تو... برا  یات م وانهیفکرش هم د  یحت  ید ید-

 ...ید یاش جون م ده یبدن در دنیبا د ای ی ساز یخودت کارش رو م ای. تو حست رو به دختر سرهنگ شناختم..

 

 برخاستم... نیزم  یاز رو  ادیفر با

 ... یکن  یخود بلغور م یبرا  هیچ  فیارج ن یخفه شو صدرا ا-

 حرفش کرد... یچاشن ی پوزخند 

تو هم مثل من    نکهیباخبرت کردم... از ا می تصم نیکه بهت قائل هستم از ا  یو احترام  یبدون... من فقط از سر دوست ف یتو اراج-

که نگار دکتر زنانه... دست راست عفت   ی دون یجا کشوندمت...م نیاز اون خراب شده به ا ی مرگ نکن ی چند هزار بار آرزو ی روز

  گهید  یها ز یچ ی لیدونم که از خ  یم ستین یبودنت شک ز یبه باهوش و ت ید یوقته فهم ی لیرو خ نایکنار من و نگهبان من... ا

و   ی مخف یها  نیمن دورب نی...ـ تمام خونه و باغ و ماش ادی... نگار صبح زود مستیاز ما ساخته ن یو بدون کار  نی... پس ایباخبر

تونم برات   یم  ی کار ک یجز مرگ.... فقط   ، یبر  ینم ش یپ از ی نجنگ که کار ی خود ینگاه عفتم... پس ب ر ی.. آب بخورم زابهیرد 

 ...یریکار و به عهده بگ  نیکنن و خودت ا ی دست دارز ی که دوسش دار  یعفت به کس یها وانی بکنم که اونم اجازه ندم ح

 

 ...دمیاز سرم برخاست و نعره کش دود 

 برم...  ی رم و اون دختر و هم با خودم م ی کشم من از اونجا م ی م ش یالل شو صدرا من کل اون خونه رو به آت-

 دست دالرام را لمس کند  ی ,حت یدادم دست کس  یبود اما من اجازه نم ی بودم، منجالب بد  د یدر حال حاضر قادر به تهد   فقط 

 

 

 زد...  اد یبلند شد و متقابال فر صدرا

ده بار در حال فرار گرفته    مید یسال همه رقمه نقشه کش ستیب م یکن دایپ ی راه فرار میسال نتونست  ستیمن... خود من ب یبابا-

 ...  یفرار کن استیسرش اون ور دن کی که   یالتیتشک ن یاز ا یخوا  یحاال توعه تازه وارد م  میتاوان داد ی حیشده به طرز فج

م شدم اما من موظف  ممکن بود درسته عاشق دالرا ر یکار غ نی... اسی پل ک یبودم و  یعل ر یزد... اما من ام ی حرف حق را م صدرا

 ... التیانداختن کل تشک ر یو گ ی اصل یمهره   یر یبه مراقبتش هستم و دستگ 
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 دوباره بهم زد...   یبا حرفش شوک  صدرا

 آبرو شد... ی تر از عفت ب وان یمن... توست عفت و دو تا ح یچشم ها یخواهردوقولوم عمرم وجودم جلو-

 جون داد...  ه یزد چنگ انداخت و با گر  غ یدستاشون ج ریز

 با دستاش صورتش را پوشاند و هق زد...  صدرا

 سالش بود... پاک و معصوم...   زده یفقط س -

که بابام رو از   ی بودم... اون روز کیسالم بود، منم کوچ زده ی...منم س دمیو ترس  دم یو الل موندم، من د دم ی... اما من دد یند  بابا

گاهم رو گرفتن... نذاشتن بابام قدم از قدم برداره..اون   ه ی دستمم گرفتن، تک ی انداختنش عصا ر یکردم، با گخواهرم با خبر   یماجرا

که به ظاهر گروگان منه... در اصل طرح و نقشه همه   ی اونم با گروگان ی در بر  ی خوا ی م ی د یچه ام  ی ا انه وقت تو با چه پشت و

 ست... گه یمال کس د

 

 را خراب کرد... زی بزنم اما حال خراب صدرا همه چ ی دست کی به کار افتاد... خواستم  ترشیب  میشاخک ها ییشناسا لتریف

 هست؟..  یگ  یکه م  یپس نقشه مال عفت ا-

 

 ...د یاش کش س یصورت خ ی برخاست، محکم با هر دو دست رو عیسر

 ...نیمهره هست... هم ک یکلمه، عفت هم  کی توفقط سرت و به کار خودت باشه... ی ش  یغرق م  ادتر یز  یتر بدون  ادیز ی هر چ-

 

 ... ستمیمن ن  گهی ... دامینم یی نبود...من جا یقانع شدن من کاف  ی برا نیا-

 

 دلش بر زبان چفت شده اش...  قتی راندن حق تیخواستم... در اوج عصبان یرا م نیو من ا د یخروش  

 که دلش را آرام سازد... ی حرف است... حرف کی  یبرا  ینه ابها ی غرق در غم و ناراحت انسان
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 ...د یکوب  وار یو محکم پشتم را به د د یام را چسب قه ی

که    ید یبه تو  رحم کنه؟... نگار رو ند  یخوا ی... اون که از خون و گوشت منه، به من و خواهرم رحم نکرد م ستین ت یحرف حال-

... نگار و نادر و بهرام و چند نفر اون  گهید  ی کی یبال و پر گرفته بود و به خون دختر سرهنگ تشنه بود... اگه تو نباش  یچه طور 

 از طرف منن که خرد و خاکسترمون کنند...   ی معقول ر یغ حرکت نی فقط منتظر کوچکتر رون یب

 

 را گرفته محکم به عقب هولش دادم.  شیدست ها مچ

 زارم...  ی ممکنه نم ریغ-

 صورتم فرود آورد...  یناغافل رو یمشت

 ... رهی... نفسم دستشون اس یممکن کن  ریکه ممکن رو غ  یهست ی تو ک-

شد که   ی داشت خودم هم باورم م  یراست یمن خارج بود... راست   یکار از عهده   نی... ادمیخون لب پاره شده ام کش یرا رو  دستم

 خالف کارم...  

 را سمت صورتم گرفت...  دش یتهد  انگشت

عفت   یرو به گردن گرفتم... اگه آدما بت یمص نی... به خاطر خودت ایخوا  یم  یچ گه ی... دی... تو دوستش داریاحمق عوض-

 ... یش  ی سوزه و نابود م یجگرت م  ی کن  یفراموش نم ی کارش رو بسازن تا عمر دار 

 و تالش آخرم را به کار بردم...   یینها ی  ضربه

 بدم؟...  یفرار کنم و دالرام رو هم فرار  ی کن  یتو کمکم م-

 ...  کی ریهست ،یعصب ی ...خنده اد یو دور خودش چرخ د یوقفه خند   یو ب  بلند 

 ...د یبه خون نشسته اش غر یچفت شده و چشم ها یدندان ها  ی و از ال ستادیا

دادم...بفهم...    یکردم... اگه زرنگ بودم عشق خودم و که تو مشتشونه نجات م  یم  خودم ی برا یمرد بودم، کار یل یمن اگه خ-

آبرو کردن   یاز ب  که یکنند... اون زن یدست و پاشون له م  ر یرو که گفتند انجام ندم نفس خودم رو ز یکردند اگه کار  دمیتهد 

رو که گفته انجام   ی خواسته ا گه یکنه... اگه تا چهار روز د ی دخترا عشق م  ینابود  دنیچشماش از د  ی کنه... جلو  یم  فی دخترا ک

 کنه...  ی پخش م اینفسم رو که دستشون گروگانه، به کل دن لم یکنه... ف یندم، نابودم م 
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 شد...  زیلبر صبرم

 جا را نکرده بودم...  نیا فکر

  چیسن دستم دست ه نینبودم... تا به اقدر ها هم شجاع  نیکرد خون به مغزم هجوم آورد... من ا ی م فش ی که توص  یصحنه ا با

به سرم   یو اصال نخواستم چه خاک د ی... اگه فهمیکردم... دل خود دالرام چ  یکار م ی را لمس نکرده بود... سرهنگ را چ ی دختر

  شیخراب شده فرار  نیکردم و تا چهار رو از ا  یسرهنگ را با خبر م د ی... باوانی نه مثل ح م... من دوستش دارم اما مثل آدزمیبر

 دادم...  یم

 افکارم را پاره کرد...  ی گره خورده  سمانیحال صدرا ر یب یصدا

براشون دارم اگه عشقم و از دستشون خالص کنم   یی دم... نقشه ها یآخرش رو در مقابل عشقم و پدرم انجام م   یپس خواسته  -

رو همزمان لو   ی اصل سیدار بره... روز موعد و وقت برگشتن رئ  یسر خودم هم باال اگه  ی دم... حت ی رو لو م التشون یکل تشک

 خواهم داد... 

 

  م یتصم نی ا میترس ها ان یبگذارم.. م انیکردم... موظف ام سرهنگ را در جر  یتر از آن است که فکرش را م   میوخ انگاراوضاع

  ی  هی صدرا و بق اس ی... مق رودیحرکات آشفته و نگرانش م ب یتعق  یکند...نگاهم در پ  یرا به دلم منتقل م   یکم رنگ  یصدرا خوش 

  ی کیاست اما باز هم خودش هم  یلو دادن باند اصل مشیآمد...هر چند صدرا تصم ی م ببه حسا یمنطق  ی وحله کارب  نیباند در ا

  نیصدرا نداشت...اما باز با ا انیبه طرز ب  یاعتماد چ یحساب شده جلو رفت و ه د ی...پس باد یآ ی باند به شمار م نیهم یاز اعضا

  شیپ تیبرسانم... من حق نداشتم از وضع ی بیامانته آس  شم یکه جانم به جانش گره خوره و پ یتوانستم به کس یاوصاف من نم

 معلوم....  گاهمیو جا سم یپل کی آمده به نفع خودم سوء استفاده کنم... من 

 کشاند... رونیزدم ب ی ش دست پا مکه تو ی مرا از بهت و سردرگم یز یناهنجار شکستن چ یصدا

 پرتاب شد... اط یبه ح شهیو همزمان با ش  د یتاقچه را به پنجره کوب ی رو  یرنگ و رو رفته   نه یآ صدرا

 آشغال...   ی ... بوانتیخ ی ... بودنیتهوع م  یبو  وارهاش ی ام رو نظاره کرده..د ی خراب شده تمام کودک نیا-

 زد...  وار یکج و کوله را براشت و به د یشمدان

 شد... جادی ا واریدر د  یحفره ا  شتر یب ،یشمدان یبود و با ضربه   ختهیو ر اهیس   ش یکج ها ی به حد کاف وارید
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  رتیغ یسنگسار کرد... بابام ب  د یانداختند... خوب کردند... اون زن و با رونمون یجلو دارش نشد... مردم محله با انزجار ب یکس-

 بکنه و خودش تا گردن تو لجن فرو رفت..  یجربزه...نتونست جلودارش بشه... نتونست کار یود.... ترسو... ب شده ب

 

 ... د یچرخ یزد و دور خودش م ینعره م صدرا

 کنم سنگسارش کنن... ی م ی ... کارکشم یم شیدم و به آت  ی شم... من عشقم رو از دستشون نجات م یاما من مثل بابام نم -

شده بود... زورم با   وانه یزد که از ترس به سمتش رفته و از پشت بغلش کردم...اما صدرا واقعا د واریبار سرش را محکم به د نیا

 ...د یرس   ی بهش نم ده ید ب یکتف آس 

 چرا من... ایچرا من... خداسوزه...   ی ... وجدانم داره مطانی... خود ش طانیبدکاره بود... ش  کی مادر نبود....  کی اون  ریام-

 

 شد... ی م شتری و ب  شتریو راندن اسم خدا بر زبانش بهتم ب ادش یهر فر با

خاک بودنش و سنگ قبرش مرا   ریکه ز یدانست... اما مادر  ی را فقط مادرش م شیشده بود که باعث و بان ک ینزد یبه جنون  صدرا

  ی بیسنگ قبر اش کامال باهم تضاد عج یمهابا و سوزناکش رو   یب ی انداخت... نفرت صدرا و اشک ها ی م ی به دو به شک بد 

 داشتند...

 کردم...  ی م دایپ ی دسترس  ی باور نکردن یجیکم داشتم به نتا  کم

کنم...انسان بودم و   ش یتعلل از سر انسان دوستانه رها ی بدن اش وادارم کرد با کم ف یکم صدرا آرام گرفت، اما لرزش خف  کم

گناه    یکردم ب  ی داد احساس م ی اما دلم در موردش گواه بد نم شیریوجودم از سنگ نبود درسته خالفکاره و منم مسئول دستگ 

 افتاده...  ر یجمع گ نیدست ا

 چسباند...  نیزم ی اش را رو یشانیافتاد و پ نیزم ی با دو زانو رو  دمیکنار کش تا

 ...د یآ  یم  رونیب  یقی از ته چاه عم شیزد که انگار صدا یحرف م یطور

برسم... من رو   میقلب یکمکم کن... بزار به آرزو   یکه بهش اعتقاد دار  ی دم به اون کس  ی.... قسم ات م ریکنم ام ی خواهش م-

 از عهده ام خارجه...  ییکمک تو حساب باز کردم تنها
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 بود...  ی و آدم اصل ت یتمام واقع دنیو فهم ی دراز کردن دست دوست ی موقع برا نیبهتر االن

 ... ردیگذاشتم و مجبورش کردم سرش را باال بگ  شیشانه ها یرو  دست

 شده بود...  د یسف وار یقبل، رنگش مثل کچ د برعکس

 ... یایاز پسش بر ب یتون  ی که نم  هی کار کنم... ک یچ-

 شد...  نییباال و پا ختنشیفرو رمثل  شیگلو بک یهم گذاشت و با فرو دادن آب دهانش، س   یخسته اش را رو  یها پلک

 شد... خته یدستانم ر  ی شد و رو یخوشحال کردنم، آب پاک یملتمس و بغض دارش، به جا یصدا

 .... یمثل من تو لجن فرو بر  د ی... نبایبدون د ی... نبایز یچون برام عز-

 

 ... ینه دوست دن،یفهم  یزنم برا  یدانست من بال بال م  یچه م  صدرا

 گشود و نگاه در نگاهم گفت:   پلک

خواد   یبعد ده سال م گه، یدستوره...چون چهار روز، فقط چهار روز د نیرو که بهت گفتم انجام بده...آخر  یکار  یفقط اگه عاشقش-

  یکنه نم  یباورم نم شه یخواستش رو انجام ندم گم و گور م نیداره... اگه ا ی اتیمحموله براش ارزش ح  نیچون ا ران،یبرگرده ا

 دلم رو امضا کنم...  یآرزو  ی سند آزاد د یبا دونم،زاره سر قرار باشم و جاش رو ب

  نیهمراه من و دختر سرهنگ و از ا یتون  ی .. خودت هم ممی کن یم   دایکار هم بشه هم من، هم عشقم و بابام نجات پ ن یا اگه

 ... یکشور خارج ش 

  وانیسوزه ... چند ح ی که دلم به حال دختر سرهنگ نم  ...ـ وگرنه منیخوا  یخاطرش رو م  گهیقبول کن... چون حسم م فقط 

  یسوزه که مثل دل خودم در گروِ... من تنها فکرم عشق خودم و بابا ی... دلم به حال دل تو مستادند یا ی روز نیمنتظر همچ 

 برادر...  یبدبختمه... و تو... تو که برام شد 

 

 گردند...   یافتند و در حال جنب جوش و راه چاره م  ی مغزم به کار م ی اندازد، تمام آرواره ها یم  نییرا که پا سرش 

 حال قادر به کشفش نبودم..  نهیبود و اما من درع ی راه چاره ا مسلما

 کشم...  ی مغزم دست م یاز کنکاش کردن و راه چاره در گوشه گوشه   ی صدرا به حالت تداف یبلند شدن ناگهان با
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 کنن.... بدو...  ی شد..زود باش االن بهمون شک م رید  ریام-

 کند...  یم  دنیمرا هم مجبور به دو ی کند سمت در خروج یطور که خودش پا تند م همان

 ...میشد  نیرفته سوار ماش  داخل ی درمانگاه شبانه روز ی از در پشت میبرگشت م یکه آمده بود ی راه مثل

 ...د یدر مورد رفتن و برگشتن مشکوکمان نپرس  ی نداد و اصال سوال ریداخل درمانگاه به ما گ  ی دانم چرا کس  ینم اصال

 زل زدم... ابان یرنگ خ د یسف یها ی حرف فقط به خطکش یب

 رفتم...  یفرو م  شتریو ب   شتریکه با هر دست و پا زدنم ب  ی... منجالبشیخورده بودم... نه راه پس داشتم نه را پ  یسیبه پ یجور بد 

  یمبهم یصدرانقطه ها یبود اما کارها و حرف ها و گذشته   ز یآم  تیکارم موفق  ی  جهینت نجایرفته بودم و تا ا شیخوب پ نکهیا با

 گنگ و نامفهوم بود...  می در لو دادنش برا  یو در اصل سع ادش یرس ز باند و ت سیداشتند... صنمش با رئ   یادیز

  ی م یزدم و احساس رخوت و کرخت ی دست و پا م ی بد  یف یکه خودم هم حس کنم در بالتکل  نیرا بدون ا میساعت ها نیا

 کردم... 

 کرد...   یساخت فقط فقط مغز و روحم را خسته م  یدلم کند نم   یو خواسته   تم یمأمور ی از تالشم را برا یتنش ها ذره ا  نیا اما

 کرد...  ی شد و آزرده ام م ریمدت کم با روح دالرام اج  نیکه با ا  یروح

 معادالتم را تحت الشعاع قرار داده بود...  ی همه  ی ذهن ی ری درگ نیا

 م... آورد ی کم م شی جز سکوت من... من بودم که تا حد امکان جلو د ینرس  ییمن و صدرا به جا ی  مشاجره

پا له کنم... من امسال صدرا نبودم. چه عاشق دالرام باشم و نباشم باز هم   ر یشد اعتقاد و متعصب بودنم را ز یباعث نم نیا اما

 مهم است... م یحفظ جان و روح اش برا

م... ترس از کنار  اش کنار آمده ا م یکه با تصم نی... از اد ییپا یکرد اما چهار چشم شده حرکات مرا م  یم  یبه ظاهر رانندگ صدرا

 اش مشهود بود..  یمن و ترک کردن اش، به وضوح از رانندگ ی ریگ

 متوقف شد و چند بوق زد...  یی در خانه کذا  یجلو

 صدرا گشودند...   یدر را با احترام برا  نگهبانان

بود   یزی ... هر چشترمیب  یخستگ  ایبدنم حاصل اعصابم داغونم بود  یسست ن یا دمیفهم یشدم...نم ادهیپ نیاز ماش  یسست به

 کرد...   یام م  یعصب داًیشد 
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 شد... ده یاتاق خودم کش یدر قدم اول به پنجره   نگاهام

صد برابر تر از کتک   ی بیکه قصد داشت دوباره آس  ی ا دهید بیو آس   فیقرار تر گشت... احساس موجود ظر  ی قرارم ب ی ب قلب

 ح و تنش وارد شود، قلبم را ناالن ساخت...خوردن،  به رو

 صدرا قبل دست اش که پشتم قرار گرفت من و به خود آورد...  یصدا

 ... یاگه کارت و درست انجام بد  دمی... جونت رو برات بخشفتی راه ب-

 

کردنم مشتاق ترم کرد... چرن قصد صدرا  ج یگ ی بار به جا نیا شی آدم ها ان یکردن صدرا م  یهم تظاهر... باز هم نقش باز باز

 شدم...  یباز نیا انیروشن شده بود پس مشتاق پا میبرا

 رم بخوابم...  یخستم م  ی لیاتاقت که قورق شده... برو اتاق مهمان بخواب... منم خ-

 ...ستادمیشد ا د یناپد  دگانم یپله ها از د ی بود...تا صدرا رو یطبق معمول دستور  حرفش

 دالرام...   ی... اما روح و قلبم با خبر شدن از صحت و سالمت د یطلب ی م  آزاد  یهوا مغزم

 گرفتم...  شیاول نهاده راه اتاقم را که دالرام تصاحب کرده بود، در پ ی به پله  قدم

 ...دمیکش  نییامان قلبم،.پا یب یاعتنا به تپش ها ی در گذاشتم و ب  ی  رهیدستگ   یرا رو  دستم

 بود...  دهیتخت خواب  یمچاله شده در خود، پشت به در، رو  دالرام

که باعث ضربان قلبم بود، قدم به داخل اتاق   ی فیتن ظر ی پتو رو دن یکش ی که حال خودم، دست خودم باشد، برا  نیا بدون

 گذاشتم...

 د یشا ایو ترحم  ست یعشق ن نیکند و به دلم بفهماند ا  یعشق زود به وجود آمده را نه ن یو چند بار مغزم تالش کرد تا ا نیچند 

ترحم    یکار  چ یدختر ه  نیا ی عل ریگفت: ام ی م ز یزد و هشدار آم ی هم زود گذر هست اما قلبم با تمام گواه حرف مغزم را پس م

 ... یستیمیوا ش یو پا  یتو دل داد   ینکرد که تو براش دل بسوزون ی زیآم

 ...د یبار تپ نیاول یهمه سال، برا  ن یدل خودت که بعد ا یپا

 نکند...  م یاتاق را لو ندهد و رسوا نیام در ا یگزم تا حسم، حضور ناگهان ی م لب

 را بلند کردم... شیکنار پا  ریز ی بردم و پتو ش یپ اطیرا با احت دستم
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 و گارد گرفت...   د یبکشم وحشت زده از خواب پر شیخواستم رو تا

 ... دمیو عقب کش دم یاز خوردن دست اش به صورتم ترس  ی قدم کی

 کار.  ی. بالخره دختر سرهنگ بود و رزمدادمیبه خرج م اطیرا داشتم و احت یحرکت نیچن انتظار

 را نشانه رفت...  میمردمک چشم ها شانشیو پر ی وحش یها چشم

 شب پر از تنش که به جگرم اصابت کرد...  نی بود در ا یر یاش ت دهیصورت رنگ پر ی لب و کبود زخم

 جلو گذاشتم... ی ام کرده، قدم یبه دست آوردن آرامش ظاهر یبرا  یسرفه ا  تک

 ندارم... آروم باش..  تیکار-

 انداخت... نییرا پا شی و دست ها  د یدر هم کش ابرو

 اش گفتم:   یشده اش و بر طرف کردن شک و دو دل زیر  ی در رفتن از چشم ها یبرا

 نه...  ا یبردارم  یلباس راحت د یبا ی اتاق منو تصرف کرد-

 

لباس برداشت وارد اتاقک   ی از کار انداختن قلبم بسته بودند گذشتم...به بهانه  یکه کمر همت برا ییچشم ها ی و از روبه رو گفتم 

 لباس شدم...

 ساختم... ی ه باخبر مآمد  شی پ تیسرهنگ را از وضع د یبا

 کردم که طولش بدهم...  ینم ض یوقت نداشتم. لباس تعو  هیثان چند 

 کردم...   پی...و تادمیکش رونیرا ب یاول گوش  باعجله

 ... یا زنده

 فروشگاه... ازده، ی فردا

 رفتم...   رونی را چنگ زده ب نم یو بلوز بدون آست  یگذاشتم و شلوار راحت شیرا سر جا یگوش  عیسر

 ...د یطول نکش شتر یب قه ی دق  دو
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 به من زل زده بود...  ستادهیهنوز سر پا ا دالرام

 حرف از کنارش گذشتم و از اتاق خارج شدم در و پشت سرم قفلش زدم...  یب

 که به سرم هجوم آورد خشکم زد...  یخواستم حرکت کنم از فکر  تا

 و باز گذاشته بودم! پس چرا دالرام فرار نکرد!   در

 از ترس سگ ها و نگهبان ها در نرفت... د یکه شا دم یرس  جهی نت نیبه مغزم به ا یفشار با

 کردن، به اتاق مهمان رفتم...  ی حالج الیخ یب

 کند...  یم  یدهن کج  میبرا وار یکنار د ی تک نفره  تخت

  ی تمام دغدغه  ی... وقت یو منتظر خواب باش  ی تخت دراز بکش یرو  یتوان ی منفوذ نکند چگونه  ت یبه چشم ها ی خواب یوقت  

 را مت  تیفکر

 

اتفاق و    کی و   زدیر ی شود و تمام معادالتت را بهم م یآوار م  شیرو  یز یلحضه ها چ  نیاهدافت و در آخر ی برا ی کن ی م  مرکز

 چه برسد به متمرکز کردن فکرت...  یشو  یسازد قادر به تکان خوردن نم ی انباشته م شیرا رو د یجد  ی دغدغه 

 ...  زیآم  تیموفق  یی.. رهاییرها ی برا ی زن یشود و دست و پا م  ی جانت پر از تنش ها م 

 کنم... ی مغزم را دود م شتریب ی آرامش بس  یشده برا میروز ها نیرا که همدم ا یگاریس 

 کنم...  ی رها م رون یبه ب نه یدر س  ی ا ه یرا با حبس کردن چند ثان قمیعم یها پک

 بزرگ... سکیدارم ر  سکیبه ر ازین

 بکنم...  تم یتمام تالشم را فقط معطوف مأمور د یبا

نمانده است... من تنها خودم و دل خودم در   م یکردن برا  سکیجز ر یختم شود...اما چاره ا  م یبه نابود م یرنجش عشق زندگ د یشا

خانواده ام همکارانم   یباند نشستند...چشم ها نیا یکه در صدد نابود  ی گناهی... چشم معصوم و پاک و بستین  تیمأمور نیگرو ا

  یر انجامش مباز هم به س  دنمیکنند...دل دالرام را با خون کردنم و بذر نفرت پاش  ی م ی شمارمن نشسته و لحظه   تیفقط به موفق

قبولم کند..اما من با به   د یدل عاشق خودم بدهد شا ی و دالرام حق را برا  د یآ ش یبعد ها فرصت ثابت کردن خودم پ د یرسانم... شا

 دارم...  یهست عشق اول و آخرم نگهش م ایدن  ایتا دن ودارم   یدست آرودن دالرام چه به اجبار در قلبم محفوظش نگه م 
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 بود گرفتم...  میکه فقط نظاره گر دست و پا زدن ها یروشن شدن کم کم آسمان، چشم از آسمان با

 کمک خواستم...  میاعماق وجودم فقط از خدا از

 ... د یکش ی م ر یبودم ت ستادهی فقراتم از بس سر پا ا ستون

 بدنم کاسته شود... ی از خشک یتا کم  دم یتخت دراز کش ی رو

 بودم...  اوردهیدر ن   میاز پارا هم هنوز  رونم یب یها  کفش

 ...دمیرا نفهم م یهم افتادن پلک ها ی رو

 ... دمیپر نییتخت پا ی با وحشت از رو ی دل خراش   غیج با

 که دالرام بود شدم...  ی پرت کرده وارد اتاق رونیتعلل خودم را ب بدون

زد   ی م غ یکشاند...دالرام ج ی دست دالرام را گرفته بود و به سمت تخت م ن ی...متدمیبه جنون رس  ن،ی مت  ن،یبهرام و شاه دن ید از

 انداخت... یو لگد م 

 گاهش فرود آوردم...  جیگ  یرو   یبردم و مشت محکم ورش ی نیسمت مت  هی به چ یبفهمم چ نکه یا بدوت

 اتاق برخورد کرد...  یتلو خوران به آباژور گوشه  تلو

 از پشت منو گرفت...  نیزدم... شاه شکمش یبهرام و گرفته با زانو رو ی  قه ی

 که دستانش از دورم باز شد... دمیاش کوب نهیآرنج محکم به س  با

 کرد... ی مبارزه م  یمانع چ یکه در حال جنگ تن به تن بدون در نظر گرفتن ه  یعل ر یبودم ام شده

 

 جا چه خبره....  نیا-

 که بودم پرت کرد...  یصدرا من و به زمان حال و در مکان ز یبلند و هشدار آم یصدا

 خوردند... یول م  نیزم ی رو نیو مت  نیزدم و تن آش و الش بهرام و شاه ی داشتم نفس نفس م من

 داد...  ی داخل چشمانم خبر از حال خرابم را م سوزش 
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 بهرام نهاد... ی به پهلو یجلوتر آمد و لگد کم جون صدرا

 ...تیخاص یب  یعرضه ها ی تن لش ها رو... ب نیپاشو جمع کن ا-

 

 ...د ی لرز یم  د یشد...مثل ب دهیکز کرده بود کش وار یکه کنج د  یدالرام  ی قرارم به سو ی اوج خشم و انفجار چشمان ب در

 ... دمیصورت برفروخته ام کش یزدم و کف دستانم رو رو  م یبه موها یچنگ 

 رفتن...   رونی صدرا ب یآه و ناله نوچه ها با

 اش را گرفتم...  قهیو  دمیرفتارم داشته باشم سمت صدرا چرخ یرو  ی تعادل نکه یا بدون

 

 ... ی کرد  یم  یداشت  یچه غلط -

 با چشمک نامحسوسش من و به خودم آورد...  صدرا

 بهت هشدار دادم... حرف حرف منه... -

 

 اش جدا کرد...  قهیمن  گذاشت و از  ی شل شده   ی دست ها ی را رو دستانش

 کردم...  یاقدام م  د یتر با ع یکرده بود و هر چه سر  دایپ خیکار ب پس

با   یلیگوش صدرا خ ر ی...در اتاق دالرام که بسته شد شرطم را زدمی کش رون یتوجه به دالرام دست صدرا را گرفته سمت ب یب

 کردم...  انیو آرام ب  اطیاحت

 عقدش کنم..  د یبا-

 صدرا گشاد شد و رنگ صورتش به خون نشست... یها چشم

 گوشم گفت:  ی شد و مثل من تو خم

 بگم حتما... یبگ  ی که هر کار ستی... دست من نادیبه حساب نم ی ز یکه چ ن یممکنه... ا  ریغ- 



 ی نفوذ

179 
 

 

 گوشش پچ پچ کردم...  ریز واش ی

هم به دالرام   یرو که گفتم درست کن دست احد  ی ... کارد یخر رمی...من االن مزی همه چ ر یزنم ز یم  ی اری...  اگه نه بیتون  یم-

 دونم...  ی بخوره تو رو مقصر م

 

 ... دهیدونستم خواسته ام رو انجام م ی صدرا کار ساز بود و م یبرا  نجایتا ا دمیتهد 

به بعد به   ن یترس اش از ا  شتریمن باز گو کرده بود ب ی را جلو شیدستش کامال در مقابل من رو شده بود و تمام نقشه ها چون

 بود...  یخاطر لو نرفتن اش م

 کردم...  یبه دو ط یکی نییپله ها را به سمت پا ع یو سر تند 

 بهم دست داده بود...   یبیعج  ینفس تنگ  احساس 

که    نیمردم و زنده شدم...از برخورد سرهنگ از ا یکت و شلوار فروش  ک ی انداختم...تا برسم به بوت رونیب  یحی را به طرز فج  خودم

 سوال نره...   ریز  ششیپ می آبرو نکه یکنه از ا  یدرمورم م  ییچه فکر ها

 ... تی هم وجود نداشت اال خراب شدن زحمات بچه ها و به خطر افتادن مأمورا یگونه راه بازگشت چ یبود و ه یبد   منجالب

 شدم و سالم کردم... ک یبوت وارد

 بود و با احترام جلو اومد..  ک یبوت یخودمون مثال فروشنده   ن یاز مأمور یکی

 

 در خدمتم...  د یی... بفرمانیسالم خوش اومد -

 خواستم...  ی شلوار م-

 ر... کت و شلوا  ای یشلوار تک --

 باشه لطفا... یتک-

 کرد..  تمیدست سمت رگال شلوار ها هدا با
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 ...ن یپرو کن ارم یبراتون ب نیهر کدوم رو پسند کرد د ییبفرما-

 لب گفتم:   ر یتا رو کنار زدم و ز چند 

 سرهنگ اومده... -

 لب زمزنه کرد:   ریز د یکش  رونیدستم رو ب  ریز شلوار

 بله... -

 رو از دستش گرفتم وگفتم:   شلوار

 کدومش بهتره...   یتن خور   نمیخوام امتحان کنم بب یم  نیاریهم ب یو سرمه ا  ی لطفا رنگ کاربن-

 

 ...ارمیاش رو براتون ب گهید  یاتاق پرو من رنگ ها د ییپس شما بفرما-

 

 رو فشار دادم...  زیآو  ر یز ی بدون تعلل دکمه  ع یاتاق پرو شدم و سر وارد

 رفت...  نییآسانسور پااتاق مثل   کف

 ازش خبر نداشت... یمخصوص اداره بود احد و ناس   کیبوت

 وقت نداشتم... ی ا قه ی دق ستیب

 شروع کردم به دادن اطالعات... یسالم و احوال پرس  چ یسرهنگ بدون فوت وقت و ه دنید با

 

 سرهنگ از زنده بودنتون خبر دارن -

 دونم...  یم-

 ... اوردمیخودم ن ی شدم و اما به رو شوکه

 هم حضور خواهد داشت...   یاصل ی شه و مهره  یمحموله معاوضه م  گه یچهار روز د-
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 دن... ی به افرادشون م یرد گم کن یبرا د یاصالعات جد  ک یدونم...  فقط محل معاوضه رو بفهم چون هر روز   یم-

  یجان کندن به حساب م م،یخبر برا نیشد، راحت بود... اما باز گو کردن ا  یکه از زبانم رانده م  ییو گفته ها  میحرف ها نجایا تا

 آمد...

 پر تحکم سرهنگ:  یصدا با

 ... یعل ریام-

 اش اشاره زد..   ی ساعت مچ به

 گذره...  ی وقت داره م یعنی

 عزمم را جزم کرده گفتم:   

 دخترتون رو عقد کنم...  د یبا-

خجالت و و   د یپدر دلسوز با ن یآرام کردن دل ا ی ...برارمیبگ  ده یسرهنگ را نتوانستم ناد یرنگ باخته  گشاد شده و  یها چشم

 گذاشتم...  یغرور را کنار م

اومدم، پس نگران   یشما م  یاز دخترتون به خونه   یخواستگار یبرا تیمأمور ن یسرهنگ اگه مجبور هم نبودم، باز هم بعد ا-

 ...نینباش 

 سرهنگ دورگه شد... یصدا

 اما دالرام... -

خوام و   یراحت باشه خاطرش رو م التونیبزنم...اما از بابت من خ یکار  نیدست به چن د یبه خاطر حفاظت از جون خودش با-

 ... ستمیا ی پاش م شهیهم

 شد... یو کلمه به کلمه از زبانم خارج م  نییپا ی کلماتم با سر ی  همه

 ...د یکش  یق یه عمپشتش رو سمت من کرد و آ  سرهنگ

  ن یتونم در ا  ی سوزه...اما نم یدونم که دل دخترم م  ی م  نمی...ایقرار گرفت  ی دونم که تو اجبار بد  ی...م یعل ر یدارم ام مانیبهت ا-

 کنم دالرامم ضربه نخوره...  ی ... پس دعا مارمینه ب ط یشرا
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پا گذاشت  ر یدرک کرد...حس پدرانه اش را ززدم را  ی که توش دست وپا م ی..اجبارد یرا فهم میحرف ها  یخوب معن سرهنگ

 وطن اش...    یفقط برا 

 من باشه... یمن بتپه و فقط برا  یقلب  دالرام هم برا یکردم روز  ی از سرهنگ نداشتم فقط خدا خدا م ی هم دست کم من

 

  یرفتم...رو  رونیداخل اتاق پرو گذاشته بودند را برداشتم و ب یشیاومدم و چهار شلوار که بعد من به حالت نما رونیاتاق پرو ب از

 گذاشتم...  زیم

 برم...  یم  نویا-

 کرد و دستم داد...  یرا بسته بند  ینوک مداد  شلوار

 مبارکتون باشه.. -

 رفتم..   رونیکه گفته بود ب  یمبلغ  دن یبانکم را به، مثال فروشنده، دادم و بعد کش عابر

 

 کردم...  ی رانندگ یرا به طرز وحشتناک  ر یمس کل

 شدم... اطیکرد...وارد ح  ینم م یرها یا  هیدالرام ثان دن ید ب یاز آس  ترس 

 صدرا خان کنار استخر منتظر شمان...-

 

 نداد چشم گرفتم...  می را برا نیماش  خارج شدن از  یکه فرصت حت ینگهبان از

 شدم... اده یرا باز کرده با عجله پ نیماش  در

 را ببندم سمت استخر حرکت کردم... نیدر ماش  نکه یا بدون

 زد...  یداشت دور استخر قدم م صدرا

 در لحنم گفتم:    یگونه انعطاف   چیه بدون

 صدرا؟...  هیچ-
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 ...د یبلندم از جا پر یبود که با صدا  ر یدرگ ی فکرش بد جور انگار

 :د یپرس  ینیشد و بدون مقدمه چ  کمینزد

 ...یعقدش کن یخوا  یم  ی... چه جور دهیکامل بهت بله م تیعقد با رضا ی پا یکن  یفکر م -

 

 پر از سوالش و گفتم:   یزدم به چشم ها زل

 ... یکن  ی تو حلش م-

 

 ...د یدور خودش چرخ  کالفه

 کنم...  کارین من چ... االریتُف به ذاتت ام-

 

 باال انداختم... ی ا شونه

 خواسته منصرف بشن...  نیبکن اصال از ا ی کار  یخود دان-

 

 ... د یخند  کیستر یو ه بلند 

 ممکنه...  ریکار رو نکنم... اما غ  نیام دختره رو بکشم اما ا یراض  ی... حت ریاز محاالت ام_

 

اما   دم یصورتم کش ی رو یبود... دست ی شرمانه ا ی بود اخه... چه در خواست ب یوجدان  یچه ب نیگرفتم... ا  یم  شیداشتم آت  گهید

 ته دلم سوخت...  شتریآرام شدن ب ی به جا
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 ... ید یسن نشن نی کنم که تا به ا ی رو باز گو م  یی برات حرف ها ی روز ریام-

 

 و با همان لباس ها خودم را به آب زدم...   ستادمینه ا گهید

 تونستم نفسم را حبس کردم...   یآب رفتم و تا م  رینگاه صدرا ز یجلو

شد   ی... شرمم م ردیاحساس تلخ حقارت را نپذ  نیشود و ا دهیرفت تا بر ی را که م ی قطع شدن... نفس یرفت برا  یرا که م  ینفس

 رو له کنم... تیدر چشمان مظلوم دالرام زل بزنم و بگم دوستت دارم اما مجبورم غرورت رو حس دخترانگ 

بال سرش   نیا  ی و نبود  ی... چه تو بود یهست که تو عاشقش یبه رقابت دلم برخاست... دالرام دختر خوش شانس زیار آمهشد  مغزم

  ریآدم زذل ز  نیدست ا ر یکه ز  ستی... تنها دالرام نیو از پدرش هم کسب اجازه گرفت ی آمد پس چه بهتر که تو دوسش دار یم

پشتش باشد   یکس  نکهیشودبدون ا ی سال تر از دالرام غرورشون لگدمال مسن و  کم  یدختر حت  نی شود چند  ی دست و پا له م

 دوستش داشته باشد...  یکس  ایدل بسوزاند  ش یبرا یکس

نجات   متی شود به ق یم  یشود... دالرام قربان یانداختنش دالرام قربان ریگ  یبرا  د یصفت که با وانی زن ح نیا ی ارضا یبرا  فقط 

  دنیبعدها دالرام از فهم د یتخم زنا... شا  نیاز دست ا شینجات هم وطن ها یشود برا  یم  یدفاع... قربان  یدختر و پسر ب  نیچند 

 گردم....  یبر نم   یو دست خال  رومیم شی جانم هم پ مت یآدم به ق نیا ی نابود یداد... اما برا  دلم حاللم کرد و دل به   ت یواقع نیا

 

 ...د یکش م رونیآب ب  ر یبغلم را محکم گرفت و از ز ر یز یکس

 استخر کردم...  ی کم جان شده بود حصار لبه   بایرا که تقر دستم

 ...ردیاش را از سر بگ  دنیگرفتم تا قلبم دوباره تپ  یقی عم دم

 ... ستادیا یداشت م  بشیکه با سوزش عج   یقلب

 

 .. د یغر د یچک یآب م  شی استخر گرفته بود و از موها یکه مثل من از لبه   صدرا

 !؟ یکرد ی م یداشت  کاریچ یمرد نا حساب-

 !... یخودکش
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 کرد که دلم به حال خودم کباب شد...   انیب اد یو با فر  دهیکش  یرا انقدر  ی خودکش

 ...رمیگ ی نَنِشانم آرام نم اه ی.... من تا شما را به خاک س یکنم! چه فکر احمقانه ا ی خواستم خودکش ی ناخواسته م یعنی

 ..د یدستم را گرفت و کش صدرا

 ... صبح دوش گرفته بودم... ید یو به گند کش کلم ی... کل هنمیبب  رون یب ای... بیی... کجایاوهو-

 

  ی پراکنده نم یروش  چیفکرها با ه  نیکرد ا  یمن بود... اما هچ فکرش را نم یبه قول خودش منف  یدر صدد پراندن فکر ها صدرا

 خودم...  یچشم ها یدرست جلو  ی اصل یشود اال سنگسار کردن مهره  

 حمام هولم داد...  داخل

 ...یکی نیرم ا ی شه... منم م یتا بادش بهتر خال  ر یدوش آب سرد بگ  ر یکلت رو خوب ز-

 

 سرم باز کردم...  یآب سرد را رو   ریشد دست بردم و ش  ده یحمام که بهم کوب در

 

 *** 

 

 ... ده؟یبه نظرم رس  ی راه حل ریام-

شد زل زده   یکه داخل فنجان خارج م   ینم را دور فنجان قهوه ام گره زده بودم و به بخارسرم را هم بلند نکردم...دستا یحت

 بودم.. 

 بحثش را از سر گرفت...  یادامه   ستین لشیحالم باب م د ید ی وقت صدرا

 لب زمزمه کرد... ر یآرام و ز یلیخ

 خونم...  یم تی محرم  ی  غهیخودم برات ص-
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 صدا دارم از ته دلم بود... پوزخند 

 ...ات ی... تا حاال دستت قرآن را لمس نکرده چه برسه به خوندن آیبخون  ت یمحرم ی  غهیمن ص   یکه برا ی هست یک  تو

 

 شد... لینشد دوباره سمتم متما دش یاز طرف من عا یپاسخ ی وقت

که با قند   اد یاون دختره نم ریام ی فکر کرد ی خودم.... تو چ ی کنم اما با طرح و نقشه  ی دنده... برات عاقد خبر م ک یغد و -

 ... میشینفهمه وگرنه بدبخت م ی زیچ د یو بزن و بکوب بهت بله بده... با دنیساب

 

 گفتن نداشتم...  یبرا  یز یهم چ باز

 و بلند شد... د ی کوب ز یم ی رو یحرص مشت با

 ... یباز  قیکردم من... من و چه به رف  ی... عجب علطریخدا لعنتت کنه ام  -

 

 کنان آشپزخانه را ترک کرد...  غرغر

 باال رفتن و سر زدن به دالرام را نداشتم... جرائت

 

 دالرام

 

  نیکه هر دختر به سن و سال من در ا  یداد... احساس ضعف... ضعف  ی بودن بهم دست م یو تو خال  یپا شدم... حس پوچ سر

 کردن خودم...    یداشتم خال  هی روح ی به کم از یمنفرد ن  ی حس ها ن یدور کردن ا یرا دارد... اما برا  یبحران ط یشرا

مشت   دمیقرار دارند، مشت کوب میچشم ها ی درست روبه رو ر یصدرا و ام نکه یگرفتم و ضربه زدم... مشت و لگد... تصور ا  گارد

 ... زیهمه چ یب  ریصدرا و ام  ی  نه یکردند اما در نگاه من به صورت و س  یاصابت م  ی خال یقط به هوا که ف  ییها



 ی نفوذ

187 
 

 روان بودند... میگونه ها ی من رو  یهم زمان بدون اجازه  میاشکها

 ازجانم، تنها پناهم...   زتر یپدر عز دنید  بیآس  دنیکه از شن   ی... درد دمیچش یدر قلبم م  یق یدرد عم احساس 

 ... د یجنگ  یوار کردنم با قلبم م  د یدادنم و ام  یدلدار یذهنم تالش برا ی گوشه   گوشه

 

 زاره...   یده... تنهات نم ی دنبالت... نجاتت م ادیشه... م ی خوبه... خوب م بابات

که به   ی گرفتم.... آتش ی دم آروم نمش  ینم ینداشت خال یی در مقابل سوزش قلبم معنا یبود خستگ  ر یاز پشتم و گردنم سراز عرق

 ...د یکش ی جانم انداختند هنوز زبانه م

 ... رمیم ی تونم بکنم... اگه بابام سر پا نشه منم م ی... چکار م یاالن چ دوار،یبابام آروم بودم و ام د یام به

  ی که به، سلول به سلول بدنم رخنه کرده است چه کار  یکردم اما با وجود ترس و وحشت  یبه خوب بودن و نترس بودن م  تظاهر

 توانم بکنم... یم

 شدم...  رانیو  نیزم یرفت و رو  ل یبدنم تحل یانرژ  کل

 قادر به جمع کردنشان نبودم...   گریکه د  ییها رانه یو

 زدم و هق زدم...   هق

 کردند...  کاریپدرشه چ دش یکه غرورش و ام   یدختر، دختر  کی با  نند یبب  نند،یبب نبار یا  بزار

 و شکستم... د یشدن بابام ته کش یبا زخم م یها ییتمام توانا بفهمند 

 را بغل گرفتم...  م یاتاق کشوندم و زانو ها یدست و پا خودم را گوشه   چهار

  ی ... دلم گواه بد مواری نامعلوم از د ینقطه ا  کی... زل زده بودم به ییباینمانده بود انتظار و شک یباق  م یجز صبر و دعا برا یا چاره

 کردم...   یشدن دلم را احساس م یخال ه یبه ثان هیداد... ثان

 ...د یکش ی ناگوار انتظارم را م ی هم اتفاق د یبودم، شا دهیکه از بابام شن  یخبر  دنیاز شن د یشا 

 ...دمی شدن اش از جا پر دهیکوب وارید دانستم با باز شدن در و به   یزمان و ساعت را نم گذر

 ... دمید ی م م یجانم را رو به رو لیو وحشت زده برخاستم... انگار عزرائ دهیترس 
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 بود و قصد گرفتن جانم...  لیعزرائ ی راست یبار راست نیکردم ا ی اشتباهم نم بله

 شدم. نی کنم نقش زم  ه یتشب  یقدرت  چیتوانستم به ه ی گونه نم چی که قدرت اش را ه یلیس  با

 که دل خودم را هم سوزاند...   ی غیو ج  میبه خودم بجنبم با لگد محکم اش  به پهلو تا

 از خودم بکنم...  یشدم تا بتوانم دفاع زیخ م یداد باز هم ن ی که به پدر و خودم نسبت م  یی ها و نارواها اد یوجود فر با

 شوند... ی و پاره شدند از دهانم خارج م  میدل رودها دلم نفسم را گرفت... احساس کردم  ی با لگد دومش رو اما

 نامرد تر از خودش که تماشاگر زجر کش بودن من بود، دل اش به رحم آمد و از پشت مانع اش شد...  ریام

 آورد...   ورش یرا پر قدرت با نعره پس زد و سمت من  ر یپر بود که ام ی دانم از کدام گور  یصفت نم ی ب وانیح اما

که   دم یرا د  ری باز ماندن ام یناتوان شدند برا میلحظه که چشمها نیاش جان از بدنم رخت بست. آخر  ی در پ ی پ یمشت ها با

 کنارم زانو زد...

 بلند شدم... یدستان کس  ینگذشته بود که دوباره درد و ضعف احساس کردم رو  یمطلق مهمان شدم اما اند  یاهیس  ک ی در

 ...دمیشن ی م ی و صدرا را به خوب ر یجرو بحث ام یبه چشم باز کردن نبودم اما صدا قادر

 ... رهیبزار بم نیبنداز زم ریام

 شود...  یم  ده یمرد د نیدر ا ی مروت و مردانگ  ی دلم قرص شد، العقل کم ی ذره ا  ر،یام  ادیفر با

 بودم... ی گناه چیبدون ه ، یسلول انفراد نیاز ا یی نبودم در تالش رها ی مردانگ  ی من پ اما

 ...افتمیانتقال  یبا صدرا به اتاق  ادش یز یاما با کشمکش ها  ر یبغل ام در

  نیخودش... باز هم ا ی که از مرگ من واهمه داشت تنها برا  یر یداشتم به ام د یواکنش را ازم سلب کرده بود، ام  یاجازه   ترس،

 زنده ماندنم... ی آمد برا یدر صد شانس به حساب م کی

 در به هوش آوردنم هستند...  یام برخودر کردند شستم خبر دار شد سع ینی ب ی که با پرزها  یالکل یبو با

 در امان بمانم...   یطور نیا د یبود چشم باز نکنم تا شا ن یمن تمام تالشم بر ا اما

 شک کردم...  م یکه نامم بر زبانش رانده شد به گوش ها ر یام یبا صدا اما
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 رام...  دال-

 هست؟... دنمیهمه درد کش نیکه گروگانم گرفته و مسبب ا یخالفکار! کس ک ی!... ری از زبان ام  یمن پر احساس و نگران اسم

  ی احساس نشان م ش یشود و ناخوداگاهم برا یفکرم داغون م شیدر نجاتم دارد!... چرا با کارها ی!... پس چرا نگرانمه!... چرا سعچرا

 دهد...

 از نهادم خارج  ی آخ د یچیکه به دلم پ  یام گره خورد و هم زمان با درد وحشتناک یاز دست خودم و از نادان میابروها

 

 ...شد 

 کنم... ی کشم و چشم باز م یم  رون یب ضیبا غ ند،ینش یدستم که کنار افتاده بود م  یگرم و مثل کوره اش رو دست

 د... خور  ی گره م یجفت چشم نگران و پر از دلواپس ک یدر  نگاهم

 ... ابد ی یارتقاع م  ی شتریب  یبه چراها میها چرا

بدنم   د یجلوتر از درد شد  ش یرایبم و گ یشود، فرار کنم اما صدا  ی که ترسم ازش دوبرابر م  یدست آدم  ر یخورم تا از ز ی م تکان

 شود...  ی مانعم م

 

 .. ادیکنم االن دکتر م  زیباشن..صبر کن صورتت رو تم ده ید بیتکون نخور فکر کنم مهره هات آس -

پنبه به   یچ یلرزان که همراه ق  یدستها  نینگران ا یچشم ها نیا کردیم  یرا نه می روبه رو تیشخص ت یصدا واقع ن یلرزش ا نیا

 شد... ی م ک یصورتم نزد

 ... دمیدانستن صورتم را پس کش شتر یب ی من برا اما

 جانم قطع شد...   ی ه ام نفس بگون  ی نشستن کف دست لرزانش رو با

 خودش صادر کرده بود برا لمس صورتم...  یخودش برا  یا اجازه

و   شیزل زدن به چشم ها  ی شد و من برا یم  دهیکه در نگاهش د  ی سردرگم ش،یدستش و مردمک چشمها  فی خف لرزش 

 ساخت... ی درونش مصمم م قتی حق دنیفهم
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لرزان اش که با   یشد زل زدم به مردمک چشمها ک یبهم نزد میام را سوزاند از سوزش اش فقط ابروها یلب زخم ی که رو یالکل

 از نگاه پر سوالم را داشتند...  دن یدر دزد  یسع ی گر یناش 

 کرد... پر از رمز...  ینم د ی اش را تأئ ی ظاهر تیخالفکار نبود، اصال موقع کیگر   تینگاه اصال روا نیچشم ها ا نیا

 .. د یلرز ی چه مرگش بود و م انیم  نیا دل من اما

 داشت... ی وا م دن یدلخوش کرده بود که با نگاهش به تپ  یزی صاحب من به چه چ ی ب قلب

 ممتد من از کنارم برخواست...  ی از نگاه ها شتابزده

 بلند شد... ریصدرا و ام  یها اد یبند بسته شدن در اتاق، فر پشت

  دم یکش یف یخف غی ج ی گلوله ا کیشل یکردم که با صدا ی م یشده بود کم کم خوشحال جادیا نشانی که ب  ییبه خاطر دعوا داشتم

 گذاشتم... م یگوش ها  یو بدون توجه به بدن کوفته و پر دردم تند نشستم و دست رو 

 ...د یلرز یکردن را نداشت م  ستیکه قصد ا  ید یاما بدن من مثل ب د یرس  ی نامفهوم به گوش م شانیهمه ها هم

 دور رو دورتر شد و آخر سر قطع شد...کم صداها   کم

 را تحمل کنم...  بت یمص نیتوانستم ا ی و کجا م ی ک تا

  ی نم فمی ضع یشدن بابام را شانه ها  یزخم  دن یو گشنه و تشنه بودن را تحمل کردم کتک خوردن را تحمل کردم اما شن نخوردن 

 ...ابم یمخمصه نجات  نیاز ا ی... بدون بابام چه طورد یرا نکش  م یها د یشدن ام ی واه د یکش

 ...د یپر م یبود که وسط تمام فکرها ر یام یهم چشمها باز

 نهفته بود...  یز یتفاوتش چه چ یبود... پشت نگاه سرد و ب  ی عاد رینگاهش غ چرا

 کرد!...  یداشت که سر در گمم م  یچ

داشته باشم   د یکه با  یشود... فرسنگ ها تفاوت... نفرت  ینم  دهید  ریاممن  ان یدر م ی تیصنخ چ یه یکرد، وقت ی حالم را خراب م چرا

 ... دنشیفهم ی را ندارم... تالش برا

 هم افتاد...  ی رو  م یعقلم و دلم پلک ها انیم ی در کشمکش ها خسته

 هم نشد...  دنمی و با آرامش خواب  دنیبهتر خواب یهم افتاده ام باز باعث کم ی خسته و رو یپلک ها اما
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 ... دمیپر یاز جا م ییصدا نیبا کوچکتر  م یروزها نی ا یتنش ها و اضطراب ها با

 حاصل کنم...  نان یشود اطم ی که وارد اتاق م ی حرکت بمانم و از کس  یشد ب  یکرد. اما ترس موجب م ارم یدر هوش   د یکل یصدا

از خودم   یخودم را کنترل کنم، العقل بتوانم ذره ا  یا کمنسازد ت انیتا ترس و لرز بدنم وحشتم را نما  دمیرا بهم ساب میها دندان

 دفاع کنم... 

 کردم...  یاحساس م م یقلو ریقلبم را ز  ضربان

 و گارد گرفتم...   دمیکنار رفت مثل فشنگ از جا پر میکه از کنار پا پتو

 

 در هوا معلق ماند...   یدستانم به حالت دفاع  ریام دن ید از

 تخت افتاد...   یدستش ُسر خورد و دوباره رو   یپتو

 ... یکه برق داشت خواستن داشت و نگران یکردم... نگاه رینگاهش را غافلگ  اما

 ... زیهمه چ یخالف کار ب کی... من دختر سرهنگ اونم  یو کدوم دلگرم  ید یبا چه ام اما

 نشده اش باز هم هنگ کردم...   ی نیب شی و حرکت پ  یحرف ناگهان با

 

 نه...  ایلباس بردارم  د ی با ،یاتاق من و تصرف کرد -

 

 به وجودم انداخت... یف ی کنارم که گذشت لرز خف از

 دانستم کجاست را باز کرد و رفت داخل و در را بست... ی که داخل اتاق بود و نم  یا  گهید  در

 زدم...  بیخودم نه به

و   فیعقل و ضع ی ... دختر بیکه همتا ندار ی همه بال به سرت آمده...االغ و نفهم ن ینت گرفته... ابر سرات دالرام... گروگا خاک

 ... خاک عالم به سرت... یبزار ارش یو خودت و در اخت یزود وا بد  تیهما کی نگاه و   کیگن... با  ی النفس به تو م

 .. یرا جمع کن... مثال دختر سرهنگ  خودت
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 آمد...  رون یبا چند لباس در دستش ب  ر یعقل ناقصم و دلم بودم که دوباره در همان اتاق باز شد و ام انیم جدال

 از اتاق خارج شد و پشت سراش در را قفل زد...  ندازد یسمت من خشک شده ب ینگاه نکه یا بدون

 

 آفتاب پرست بود... به درک...   نیاتاق ا پس

 ... اورند یب نجای که نخواسته بودم من را بدزدند و ا من

 ... د یکش ر یتخت برگردم کمرم ت ی خواستم دوباره رو تازه

 خلوت مغز مُنگولم...   ی در پس کوچه ها  یچند ساعت کمر دردم کجا بود... نکند رفته بود عشق باز نیا پس

 خورد...   یسر و پا نم ی ب ر یمغز نبودم که به پستم ام ی منم خنگ و ب  اگه

 من....  یعشق کشک نیبشه ا ی عشق چه

 کند....   ینم دایپوکش راه پ ی کله   یچه هاکه برا  ریواگ  رویگ ن یمغزش تو ا  یبابا سرهنگم روشن....دختر ب چشم

 خشک شد... واری د یساعت کوب رو  ی رو چشمم

 نصف شب... سه

 گرفت...  ینشعت م یو تشنگ  یکه از گشنگ  ی داد ضعف  یبهم دست م ید یضعف شد  احساس 

 شان گذاشته بودند...  بی را ج  د یزیوجدان ها   یب نیا

 کردند...   یم  غ یدادند آب را چرا در یهم هست..غذا نم یوجدان  یحد ب نیتا ا یر یگروگان گ مگر

 ... دمید  یتخی پا یاز آب رو  مه ینصف ن یچشم چرخاندن متوجه پارچ با

 رفتم...   رجهیتخت به سمتش ش   یاز رو  یخوشحال از

 ولرم بود اما جگرم را خنک کرد...   ی... کمدمیتمام آب را سر کش باپارچ

 از روز را تشنه بماند.... یمیفقط ن یشود انسان یم  یچه حال  د یبود، تصور کن دهیبودم که بعد دو روز به آب رس  یا  تشنه

 ...دمیسوخته به شکل پوست مار، کش ی قهوه ا ی را با روتخت م یو رو دم یبار دراز کش نیرفته ام برگشت... ا ل یتحل ی از انرژ یکم
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 بابام هم سالم و سالمت کنارم باشه و نجاتم بده... م یبا گشودن پلک ها د یکه شا  ییو آرزو د یبستم به ام  پلک

 محال شد...  یی آرزو م یآرزو

 درست کنارم،  با ترس و وحشت همراه شد... ز یهمه چ ی پلک باز کردنم با حضور سه دلندهور ب چون

 را گرفت...   میتخت فرار کنم که بازو گر یغل داز ب خواستم

 کند...  م یکردم تا رها تقال 

 ... یخوا ی از جونم م ی ... چیکن عوض  ولم 

 زدم که دستش شل شد... یلگد 

 ...د یرا چسب م یشالم موها یاز پشت از رو  ی رحم یبا ب  یکیاون   اما

 اش باال رفت...  یگر  ی با وحش غمیج

 ... د یولم کن  ی... لعنت یا

 داد...  ی پاس م  یکیگرفت و به اون   ی م ی کیکر بودن و الل...  اما

 دستشان توپ معلق در هوا...  ان یبودم م شده

شوم از انزجار و وحشت   ی شان دستمال انیخواستند ن ی م نکه یخارج شد از حس ضعف و درد نبود از ا می بار از گلو ن یکه ا یغیج

 معلوم...   حشان یوق  یقابل باور بود قصدشان هم از لبخندها  ریغ میکه هضمش برا ی بود از وحشن

  ادیبا فر میآبرو نشدنم اشک ها یب  ینجاتم، برا  ی فقط برا دم، یحالم را ند   دم، یرفت، خودم را نفهم میکه سمت مانتو   فشی کث دست

 شدند... یدوباره ام قاط

 کن...  ولم 

شد   یداشت چشم م  یکه بر م  ی بودم که با هر قدم ی ... دخترنبودم ٔ  عفت شدن اش است... من هم استثنا یب  یهر دختر مرگ

لمس   میکابوس زندگ  نیو وحشتناک تر ن ی... بزرگتریتکه پراندن هم نکند، چه برسد به دست دراز   یجرأت حت یو گوش تا کس

با   یسال و اند  کیبه   کیکه نزد یی.. کابوس هادمیپر یاز خواب م   غی انداخت و با ج یبود که وحشت به جانم م یدست مرد 

 شده بود... رم یگ  بانیمراقبت از خودم گر   یبابا برا یهشدارها 

 انداختم من را چه به مبارزه با چهار لندهور...  یخدا دست و پا م د یکردم و به ام  یفقط دعا م ت یموقع  نیا در
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 ام را سلب کرده بود...  یکوفته که استرس هم قدرت بدن ی با بدن اونم

 ... از پشت بغلم کرد یکی

 

 خوشگله... ترس نداره... خودم مراقبتم...  ایب-

 

 از حال برم نجات جانم شد... نکهیدلخراشم قبل ا  غیج نباریا

  نکه یا د یکند به ام ی حنجره اش را پاره م  یپناه ی از سر درد و ب یبلند  غی دفاع که صالحشون فقط ج ی ب ی دخترها ی همه  مثل

  یکشد و دست و پا م  یممتددش تا توان در بدن دارد م  ی ها ادیاما شانسش را با فرنه...   ایکند  دایباشد و نجات پ ی شنونده ا

 شد... یحال االن من م  تیزند...حکا

 اش گرفته بود با مشت پر قدرت کنار زد...  ف یکث  یرا که من و در حصار دست ها ی به خون نشسته اش مرد یبا چشم ها ریام

 واژگون شد...   نیزم یتلو خوران عقب رفتم و با آباژور هم زمان رو  تلو

جز سر پا   ی ندار ی اوضاع پشت نیکرد دالرام در ا  یآور  اد یبود که پشتم را نوازش کرد و بهم  واریامروز د م یتمام روز ها برعکس

 ...ستادنیا

 

قابل باور بود که   ریدادند... غ ی نشان نم یکدام از خود دفاع چیکرد و مشت و لگد اما ه ی باباش رو قصاص م یانگار قاتل ها ریام

 ها کجا... نیا ی طانیش  یخودش را بزند اما عقل ناقص من کجا و فکر ها یبه خاطر منه گروگان، آدمها و دوستها ریام

 ... افتیصدرا که داخل اتاق شد لرزش بدنم شددت  ادیبدنم نداشتم با فر یرو  ی کنترل

 

 جا چه خبره...  نیا-

 

 ... د یاز آنها زد و غر یکی ی به پهلو یلگد 
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 تن لش ها رو...  نیپاشو جمع کن ا-

 

دانستم   ی که نم  یبود خون یآتش، خون جار ی بود که ازم دفاع کرد... اما از داخل چشمانش به جا ی ریترسان و لرزانم به ام  نگاه

 ... یگر ید ز یچ ایمسببش منم 

 بار گنگ و مرددم کرد...  نی و چندم ی العملش برا عکس

 ...د یو سمت صدرا چرخ د یگردن بر افروخته اش کش  یصورت قرمز شده رگها ی رو یدست

 ساخت... شتر یمرا ب  یصدرا شد و شک و دو دل  ی  قه ی آمده را بکند دست به  شیپ ت یوضع یمغز کوچکم حالج  نکه یا قبل

 

 ...ی کرد  یم  یداشت  یچه غلط -

 که گروگانشان هستم  گمراهم کرد...   یمن تیحما یدر مقابل دوستش برا  ریدن ها و غرش ام نفس ز  نفس

 بلند گفت:   یبا مکث ریصدرا در مقابل حرف  ام ی وقت

 بهت هشدار دادم... حرف حرف منه...  -

 

 ... د یلنگ  یاز کار م  یی...جایافسر یکشند..بالخره دختر سرهنگ بودم دانشجو  یانتظارم را م یخبر دار شد عواقب بد  شصتم

 کردم...  ی م ر یرا نسبت به خودم خوب تعب ریام تیبر سر من که داشتم حما خاک

وجودش از    یتوان داشت وقت یم  یکردم...چه خوب ی م ر یرا نسبت به خودم خوب تعب ریام تیبر سر من که داشتم حما خاک

 ر شده بود... پ ی وانیصفت ح

 سر خوردم...  وار یتا شدند و کنار د  میکه بسته شد زانوها  در

 زد...  یافتاد، م  ی و آخر سر هم خسته در کنج قفس م د یکوب ی وارمیقفس اش خودش را به در و د  یکه تو   یمثل گنجشک  قلبم

 سر بدهم.... هی گر ی ها ی احوال خودم ها ی خواست برا ی م دلم 
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حاال که   ده،ید  بیدارم آس   اجیخطرناک رفت اما سالم برگشت... اما حاال حاال که بهش احت یها تیچند سال مأمور نیکه ا ییبابا

 شده...  ینجاتم بده زخم  ستین یکس

 دردم بود...   نیتسک یبرا  نه یگز  نیبهتر س ی ی  هیآ  م،ی خواندن را دوست نداشتم اما در وحله از زندگ س ی هیآ

 متوقف شدن نبود...  بدن لرزانم هنوز قادر به  تن

 دانستم...   یدر مغزم داشت را نم یی چه معنا ری آشفته بازار نقش ام نیبا ا اما

 فکرم را مشغول خودش کرده بود...  ی زی از همه و هر چ شتر یکه ب  یر یام نیپروراند ا یدر سر م یی نقشه ها چه

  ده یام ته کش ییمتضاد توانا یهمه حس ها  ن یا انیهمراه بود... م قیعم  یکرد با ترس   یاش که منزجرم م شب ینگاه د یآور  ادی

 بود... 

... خسته و  شی گشتم... تمام سوراخ سنبه ها ی راه فرار یگذشت بلند شدم...تمام اتاق را برا  ی م یاز گذر زمان که به کند  خسته

 نداشت... ی راه فرار چیتخت نشستم...ه  ی درمانده رو

 ... ادیانان با ارتفاع زنگهب  د یاش درست مقابل د پنجره

 وسوسه ام کرده بود...   یحمام داخل اتاق بدجور دنید

 زد...  یشالم مونده بودند و بهم گره خورده بودند حالم را بهم م  ری که ز  ییعرق بدنم، موها یبو

 ...کاریخواستم چ ی حمام و خوشبو بودن را م زیه ی ها و چشم ها نیدورب ر یبه درک... ز اما

 

 دادم...   یتخت تاب م  ی را بغل گرفته خودم را رو میها زانو

 و عقب عقب رفتم، به تاج تخت خوردم و تو خودم مچاله شدم...  دمیکش  یخفه ا  غ یدر ج یصدا با

 شد... انیصدرا تو در گاه در نما تیخاص یب کلیه

 شد.  کیبه قدم به تخت نزد قدم

 تفاوت بود...   ینگاهش، کامال ب صورتش،

 



 ی نفوذ

197 
 

 ...نیشاک التیتمام تشک ستم،ی ن یکه رودست خوردم تنها من شاک نیاز ا هی چ یدون   یم-

 

کردم در حصار    یبهم فشردم... چرا فکر م شتر یگره زده ام را ب یبود... انگشت ها یجور  کیزد چرا  ی داشت حرف م  یچ از

 کند...  یالقا م  تیامن ی ناتوان خودم برا ی بازوها ان یگرفتن خودم م

 تخت نشست احساس کردم روح از بدنم رخت بست...  ی لبه   یپشت به من رو  ی طوالن ی با مکث ی وقت

  ی پدرم را برا ی از خودم هم نتوانم دفاع کنم و کل زحمت ها یباعث شود حت ی ترس  نیکردم چن  ی گاه فکر نم چیعمرم ه تو

 به حدر بدهم...  ی مختلف رزم ی گذاشتن به کالس ها

 داد...   را به تعجب شیگله مندش، ترس جا یبا صدا اما

...  دمیرو د یگناه ی ...چون پر پر شدن بدمیچون طعم تلخش رو چش ست،ین  یبزنم که دلم راض یپدرت باعث شد دست به کار- 

... همان طور که من دارم به خاطر  یتاوان بد  د یکنه...پس به خاطر پدرت تو با ی فکر نم یذره ا  یاما به دل من و امسال تو کس 

 ... ی... خوش شانسیفرق دار  یلیدم...اما تو با من خ  یوان پس مکاش نبود، تا  یکه ا  ی بزرگتر

 

 و بلند شد...  د یکوب شیزانوها ی ها دست رو وانه ی د مثل

  ر یو خودت رو به تقد  ی زنیپدرت رو م د یق  تشیفکر نکن... نها اد ی... زیبخور ضعف نکن  ی ... کمارنیبرات ب  گم ی... غذا مرمی من م-

 ...  یسپار یم

 

 موندم..  ره یرفتنش خ  رونی منگول ها هاج واج به ب مثل

 ... د ی خشک شد و زبانم به ته حلقم چسب می به مغزم هجوم آوردند...گلو ی منف یافکارها تمام

آب...   یاز قطره ا  غ یکردم با زبانم تر کنم اما در ی خشک شده ام را سع ی ... لب هافتد ی ب م یبرا ی گفت، قرار چه اتفاق  یداشت م  یچ

 دهانم خشک خشک شده بود...

 نگذشته بود که در دوباره باز شد...  یا  قهیرفتن صدرا چند دق  از

 احساس کردم...  ی ا ه ینفسم را برا ثان گرفتن
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 شد و بعد هم صدرا.... انیغذا نما ینیبه دست، س  ینیشخص س  قبل

 صورتم مکث کرد و زود لب زد...  یرو  تم یوضع  دنید با

 .... یدستش مرد  ریکه ز ی کن  یطور  نی... ایکه رو به موت فتاده ین ی هنوز اتفاق-

 

 سوزاندن جزغاله کرد.. ی زد که تا ته وجودم را به جا یهیبند حرف اش لبخند کر پشت

 بودند..  دهیکش  میبرا ی شوم ی ام را خواندم نقشه ها فاتحه 

 ...دمیمتر پر ک ینشست و  یا شهیش   زیم  یکه رو   ینیس  یصدا با

 افتاده تلق تلق بهم خورد و صدا داد..  ری بندان گ  خی یکه در سرما  یمثل کس  میدندانها  ناخوداگاه

 ...دمیرو در نگاهش د ی شوکه کمر راست کرد و به حال خرابم چشم دوخت...به جان خودم حس ترهم و دلسوز صدرا

 ...ختیقند داخل ر  یمشت ز یم ی را برداشت و از رو  ینیزود سر چرخاند و آب داخل س  اما

 شد...  کینزدزد به من   یبود...تند قاشق داخل غذا رو برداشت و همان طور که هم م دهیخودش هم ترس  انگار

 بخور.... ا یدختر.... ب  یشد  یچ-

 

 ... دمیصورتم که گرفت وحشت زده عقب کش یجلو

 شده گفت:   زی ر یچشم ها با

 دختر سرهنگ....  ی... نکنه موش شد یکرد  ی ... تو که خوب از خودت دفاع میتو که جسور بود -

 

 کرد...  ان یب دهیدونم چرا از قصد دختر سرهنگ را کش ینم

بهم خوردن   ی ام توانستم جلو ی به خودم که من دختر سرهنگم من قو نیاما حال خرابم با حرفش و تلق دمیفهماش را ن  تین

 ... رمیرا بگ  میدندان ها
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 زد...  رونیرا داخل دستم رها کرد و تند از اتاق ب  وانیتمسخر، ل  هی به پوزخند بود و نه شب هیکه نه شب ی ور  هی با لبخند  صدرا

 ... دمیجا سر کش ک یرا  وانی ل اتیمحتوا

 هم حالم را بهتر نساخت...    وانیل ش یاز ب ش یب ینیریش 

 قلبم را به تپش وا داشت...  ش یاز ب شتر یب ترسم

 که واقعا گشنه بودم...  یی خوردن غذا ی برا ی تکان بخورم، حت م ینبودم از جا قادر

 گذره...  ی وحشت داره زمان زود م دایترسه و شد  ی م ی زیآدم از چ ی وقت

   دم یزمان را اصال نفهم گذر

 .. ستادیا یرنگ  اهیصدرا به اتاق شدم که باال سرم هدفون بزرگ و س  یمتوجه ورود دوباره   ی لحظه ا فقط 

 ... ینیب ی باشه بد م نیا ری بله... غ یگ یم  یبلند  یبهت گفتم با صدا یکلمه وقت  کی-

 

 رو به عالمت مثبت تکون دادم...  سرم

 ...تیمظلوم نیروز انداخت وگرنه من و چه به ا نیشدن بابام من و به ا یرو مطمئن بودم که فقط خبر ناگوار زخم نیا

 را بست مردم و زنده شدم...  م یکه چشم ها ی پارچه ا با

  دمیعا یزیچ د یفقط سرم را چپ راست تکان داد شا ه یدقتخت نشسته بودم منتظر عاقبتم بودم...چند  ی حرکت رو یزانو ب چهار

 خوردم...  ید یکه تکان شد  د یرا از گوشم کنار کش ی گوش  ی دکسیآ ی شود و بفهمم قراره چه بر سرم م

 بگو بله... -

 گفتم:   عیصدرا را شناختم و سر شیصدا از

 بله... -

 کرد...   میگوشم تنظ ی هدفون را رو دوباره 

 ... د یشن یبا هدفون بزرگ نم  م یبسته بود و گوش ها میمطلق چشم ها ی خبر ی هم ب باز



 ی نفوذ

200 
 

 بستم که هدفون   ی م ی کم کم قالب ته داشتم

 کنار رفت...   میگوشها از

 باز کرد... م یچشم ها ی دستمال را از رو اط یآرام و با احت یدست

 بهتر شد... دم یرفت و با چند بار پلک زدن پشت سر هم، د یم یاهیس  میچشمها

 از صدرا نبود..  یزدم خبر  د یبود....اطراف را د ستاده یخ به رخم ار  ریام

  یال گاریس  ی پک زدن چ یانگشتانش توجهم را جلب کرد...بدون ه یال گاری...س د یرس  یتر به نظر م  دهیرنگ اش از من هم پر ریام

 سوخت... ی هم لرزش داشت م ی دست چپش که کم

 پنجره شد... کی نزد ر یبود!..برگشتم سمت در،در بسته بود!... سر به ز ستادهیا نجایچرا ا نیا

 شد... ک یبهم نزد  ری از بهت حرکات ام میابروها

صدرا بود وبه شخصه مرا گروگان گرفته   ی ازآدمها ی کیهم  نی...ادمیترس  ی نم نیاز ا شیآدم ها  ی ه یمن بر عکس صدرا و بق چرا

 کردم...  زان یرا از تخت آو  میجا به جا شدم و پاها میجابود اما چرا کنارش واهمه نداشتم...در 

 خورد به زبان آوردم... یرا که مثل خوره جانم را م یدهانم را پر صدا فرو دادم و سوال آب

 

 سر بابام اومده...  ییچه بال یبگ  شه یم-

 پنجره مشت کرد.  یلبه   یراست اش را بلند کرد و درست کنار سرش رو  دست

 شدم. مانیو از سوالم پش  دمیدست اش ترس   یبرآمده   ی استخوان ها از

 توان مشت و لگد را نداشتم...   گریکردم....د  پیبا دست ک م یزانو ها یرا رو  میرا جمع و جور کردم و مانتو  خودم

 سرم را باال گرفتم که گردنم رگ به رگ شد... ی دورگه و کش دارش طور یصدا با

 

 بابات سالمه...-

 ...دمی را از داخل به دندان کش لبم
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بابام رخ داده   ی برا ی کرد که اتفاق  لیتبد  نی قی شکم را به  گار،یاش بر س  ی در پ ی محکم و پ  یقبل پک ها ی  قه یعکس چند دق بر

 ...  دمیفهم یرا نماش از   ت یدادنم را داشت! ن  یاست...اما چرا قصد دلدار

  رون یاش ب ی نفت یشلوار آب بیرا از ج گاراش یس  یلبه پنجره خاموش کرد و بدون فوت وقت قوط  ی را رو گارش یس  یمانده    ته

 ...د یکش

 را لب پنجره رها کرد...  ی و قوط د یکش  رونیب یکی

  دمیپر میمتر از جا ک یمنفجر شد   یفندک انگار بمب ک یبرد...با چ کشی رنگش را نزد یی لبش گذاشت و فندک طال ی را رو گاریس 

 قلبم گذاشتم... یو دست رو 

 کوچک فندک وحشت زده به خودم آمدم...   ک یقدر محو حرکاتش و حاالتش شده بودم و که با چ آن

 ...د یگشاد شده سمت من چرخ  یبا چشم ها ریام

 . لب اش در هوا معلق مانده بود.. ی رو گاریس  یدست اش روبه رو   فندک

 ام گشت...   ده یسرخ و به خون نشسته اش محو نگاه ترس  یها چشم

 در نگاهش قفل شد...  نگاهم

 پر حرف...  ی له یگرفتن نگاهم را از آن دو ت یی نگاهش از مردمک لرزانم بود، نه من توانا دنیقادر به کش ر یام نه

 

 کرد و نفسم را تنگ...   ز یصبرم را لبر  ر یدرونمان بودند...نگاه ممتدد ام قتی حق دنیبد جور در حال دوئل و فهم مانیها چشم

 

را بهم فشرد و دستش را   شیاش چشم ها ل ی...با زنگ موبادمیدر اتاق ترس  ر ی... کم کم از وجود امخت یخوفناک دلم را ر یزیچ

 اش خارج شد پر خشم بودن اش را هشدار داد... نه یکه از س   یاش برد..نفس بیسمت ج

 

 زد...  گارش یبه س  ی گریجواب دادن پک د یرا کنار گوش اش گذاشت و به جا ی حرف گوش  یب

 با عربده اش روح از بدنم خارج شد... ی گوش داد اما لحظه ا  یسکوت چند لحظه ا در



 ی نفوذ

202 
 

 

 لعنت به تو.... -

 

 گذاشتم...  میگوش ها ی را رو   میو دست ها  دمیکش ی خفه ا غی ج وارید  ی رو  ریتوسط ام ل یشدن موبا ده یکوب با

 

با فرو رفتن در   یبود که تمام وجودم را احاطه کرده بود...لحظه ا یدلهره ا  ی  شه یدست خودم نبود و ر  میشدن اشک ها روان

 فشرد که انگار زنشم... ی اش م نهی...قادر به تکان خوردن نبودم چنان منو به س د یلمس شدم... چشمه اشکم خشک یآغوش 

 

 اش حالم را درگرگون کرد...  زمزمه 

 

 کنم منو ببخش... ی خواهش م-

 

 ...د یکش نیینبودم که دستش از پشت سمت شالم رفت و بدون تعلل شالم  را پا  ش یکردن حرکات و حرف ها  یقادر به هج  هنوز

 

 پسش زدم... ی غیبه خودم آمدم و با ج تازه

 بود...  دهیفاصله... مثل کنه بهم چسب ی از ذره ا غی در اما

 صورتش مخالف صورتم، درست پشت گردنم بود...  دم،ید  یرا نم صورتش

 دهانم نشست... ی بکشم که دستش رو یدوباره ا  غ یج خواستم

 

 ...  ریآروم بگ  یی دم به اون باال ی قسمت م-
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از حصار   ییرها ی صداش حالم را ناخوداگاه منقلب کرد...اما باعث آرام شدنم نشد و تقال کردنم را برا نیو سنگ  نیغمگ  بغض

 دستانش سلب نکرد... 

 شد... یدر آغوشش فشره م   شتریو ب شتری کردم ب یچه قدر تقال م  هر

 

 ...ادی ز ی لیدوست دارم...خ  یلیخ-

 

 بود...  یادنشان کافشل شدن تمام عضالتم و از کار افت ی کلمه برا نیا تنها

 بردم... جا و مکانم فراموشم شد... ادیرا از  دنی کردم... نفس کش یحس نم  گریام د نهیرا داخل س  قلبم

 ...دم ید  یم  میچشم ها یرو جلو   یاهیاعماق جهنم و س  فقط 

 امکان نداره...  نی... چرا... ای.... ک یدوست داشتن چه

 ... دمیبه جنون رس  گونه ام نشست  یداغ و ملتهب اش که رو   یها لب

 و دست و پا زدم... دم یکش غیج

 به مهار کردنم نبود...  قادر

  ینکردم... فقط از ترس و وحشت ییاعتنا چی خورد اما ه ی تختیپا ی افتاد کمرم محکم به لبه  نیزم  یرو  ی تختیپا ی خواب رو چراغ

 بود...  دهیرس  ی وانگ یکه فکرش را کرده بودم به مرز د

کرد و قصد متوقف شدن   یبدن اش اثابت م  ی جا یمن بود که به جا  یدر مهار کردنم را داشت... اما لگد و دست و پا  یسع ریام

 را هم نداشت...

 ...  دمیکش یم  اد یزدم و فر ینفس م نفس

 را نداشتم...  یی بال نیشد... من تحمل چن ی ممکن بود باورم نم ریغ نیا

 تخت افتادم...  ی گونه ام نشست خفه شدم و رو  ی که رو ی محکم یلیس  با
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نداد کنارم افتاد دست و   می برا یکرده باشم که فرصت یالاقل از خودم دفاع ایحرکت کنم و از جهت مخالف فرا کنم  خواستم

 را قفل کرد...  میپاها

 را بهم دوخت... م یلبها شیاما با لب ها ادیفر ی باز کردم برا لب

 و دست پشت سرم گذاشت و مانع حرکتم شد... د یسرم را عقب بکشم که فهم خواستم

 بود... م یگونه ها ی رو میاز اشک ها لیشدن س  ی توانستم بکنم جار یکه م  ی کار تنها

 بسته اش مواجه شد... ینگاهم بود که با پلک ها یو تمنا خواهش

 کرد   ینم ی حرکت چیه

 اش را قلقک بدهد... ی مردانگ  رت یغ د یشا ای اورد یتماسم دلش را به رحم ب تا ال ند یکرد تا خواهشم را بب   یباز نم چشم

 ... د ی ترس  ی م ا ی د،یکش ی خجالت م د یکرد... شا  یشرم م د یشا

 کرد...  ی پناه نم ی دختر ب کی کار را با   نیحرف ها هم بود ا نیدر صد از ا ک یاگر  اما

 ...د یو پس کش  د یقطع شدن که فهم یرفت برا  نفسم

 فرستادم... رون ی گرفتم و بازدمم را پر استرس و لرزان ب  یقی عم دم

قطع   یکه رفته بود برا ی نفس نیا د یبر  یکاش م یکردم... ا   یدر زنده ماندن نم  یکاش سع  یشد.. ا یکاش نفسم قطع م  یا

 شدن...

 شتم...دست اش گذا  یو رو  دمی کش  رونیرفت دستم را با وحشت از حصارش ب می مانتو یدکمه ا   یاش که به سو  دست

از   ان یدر م کی که   یو پر التماسم دوخت...هق هق نفسم را مقطع کرده بود چه برسد به کلمات  انیبه نگاه گر د یرا باال کش نگاهش

 شد.  یزبانم خارج م

 کنم... ولم... کن...   ی تو رو خدا... خواهش... م-

 

 ...د یازم دز عیرا سر نگاهش
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 تونم...  ینم-

را ازش   تی قدر آدم نیاش ا زهیشناخت... غر ینم غمبر یتوانست... مگر آدم نبود... انسان نبود... مسلمان نبود... خدا و پ ینم چرا

 دور ساخته بود... 

 ...شی بود در مقابل نتوانستن ها وانیشک ح ی شد بهش گفت انسان... پس ب یچگونه م  پس

 دم...  بو  ده یرا نچش یکس  یدرد و ب  نیچن نیمدت ا نیتمام ا در

 بدنم... ستمیاز کار افتادن مغز و تمام س  ی بود برا ی بد  شوک

 

 بابام بفرست... یکنم... من و بکش... مرده ام رو برا ی پس ازت تمنا م-

 

صورتم به   یجا  یبه خون نشسته اش در جا ی شل شد و فکش منقبض، صورت سرخ شده و چشم ها شیدست و پاها ی ا لحظه 

 گردش در آمد...

 زدم:  لب

 به خواستتون... دن یرس  یاست... برا نهیگز  نیمرده ام... بهتر-

 

 اش قلقلک شود..  تییمرووت و انسان د یدلش نرم شود... شا د یمَحر زنانه ام استفاده کردم شا از

 

 ... ریآبرو کردنم... جونم رو بگ   ی ب ی... به جایپرست یکه م  ی دم... به هر کس ی قسمت م-

 

پر قدرت اش   یدستها و پاها یهم قرار گرفته بودند هر دو به پهلو من زندان ی ثانت کی هم تو  یدرست روبه رو مانیها صورت

 بودم...  ریاس 
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 اشهد ام را نواخت... میگوشها یلرزان تر از بدنش تو  شی اما صدا د یبدنش لرز د یلرز

 

 ... یچه نخوا ی... چه منو بخواستمیمی. تا آخر عمر هم پات وادوست دارم ....مجبورم ..  ی لیدوستت دارم دالرام....خ-

 

 تر و بدون کنترل شد...  یزنانه ام برعکس عمل کرد...وحش ی  لهیح انگار

 

 بدن اش کار ساز نبود...  یجا ی در جا  میها دنیحتها پنجول کش  م،یها و التماس ها ه ی و پا زدنم... گر دست

 ... کمکم نکردند... دند یبستم... از ته دل ازشون کمک خواستم... نشن لیتمام مقدسات دخ به

تا چشمم به بدن برهنه    نمینب  ریام یدست و پا ر یهم بفشارم تا خرد شدنم نابود شدنم را ز یتوانستم با تمام گواه پلک رو  فقط 

را که خرد   یکنم غرور  ی مخف  م یت پلک هاپش یاهیله نشود... تا در س   شیپا ر یدر مقابل اش ز شتری ب نیاش نخورد تا شرمم از ا

 داد....  ی نم تیشد و اهم یم

 

 دلم را...   ی معنا کردم تمام حرف ها ی کلمه واقع  کی در  اما

 نابود شدم......  -

 ماندم...  رهیحرکت به سقف اتاق خ ی حس و ب یب

 بخت بود...  اهیکه عاقبت من س   یو کور  اه یس  ینقطه   به

 داد...   یآزارم م ریحضور ام  اما

 ...د یکش ی م گاریپشت س  گاریتخت پشت به من نشسته فقط س  لب

بار چه   نیبود... بدبختم کرده بود وجودم را شکسته بود... پس ا دهیچه بود... اون که به مراد دل اش رس  ی برا شیشانه ها دنیلرز

 مرگش بود.. 

 شرمنده شده بود...  ایدم نخواسته نابودت کر د یخواست بگو یم   ایوجدان داشت؟!...  عذاب
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غرورم عزت و نفسم...   ستمیتمام هست و ن  م یشدم...  آرزوها یمن دالرام سابق نم  گریشد... د ی من آبرو نم  یبرا  گریبود د یچ هر

 همه را به خاک سپردند...

 خواست و ناله...  یم  ه ی خواست گر ی م اد یفر دلم 

 تخت افتاده بودم...  یحرکت رو  ی ... الل و بییداشتم نه صدا ی نه اشک اما

 را داشت...   ییشب کذا تیهوا از پشت پنجره روا  یکیتار

 را تماشا گر بود...   م یکه تمام زجه زدن ها یساخت. اتاق ی را روشن م یبود که اتاق جهنم ینور ماه تنها

 پس گورت را گم کن... ، یرا ثابت کرد  تی ات را زور و بازو ی ... مردانگ یراحت شد   میبزنم و بگو ادیخواست داد بزنم... فر  ی م دلم 

 

 کردن قلب آتش گرفته ام...    یخال  ی... براادیفر ی نداشتم برا یجان اما

 کرد... ی کم کم داشت نفسم را تنگ  م گاریزد... دود س  یحرف  ر یخوردم نه ام یصبح نه من تکان تا

 

 داد...   یرا از جنس کابوس م  ییصبح و روزها یرفت و ندا ی م یی رو به روشنا هوا

 را ادامه بدهم...  دنیرا نفس کش ی توانستم زندگ ی توانستم سر بلند کنم چگونه م ی که چگونه م  ییروزها

 سوخت و به سرفه افتادم...  م یگلو

 ...د یکش ر یدلم ت ر یسرفه ام ز با

 ... دمیکش  یخفه ا  غی خودم مچاله شدم و ج تو

 

 ...د یو مچاله شده ام را به آغوش کش  فیهراسان تن ضع حرف و   یشتابزده طرفم آمد... ب ریام

 سر و صورتم نشست...  ی اش رو یدر پ ی امان و پ یب ی ها بوسه
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 وقفه اش گوشم را نوازش کرد...   یقلب ب  ضربان

 خبرم!  ی عاشق من شده است و خودم ب یراست یبود! نکند راست  ی چه حال نیا

 ...ید یبه چه ام یبه چه جرأت  اما

دلم را بلرزاند و معطوف خودش    یخواستم که توانسته بود کم یو آدم ربا... منم دختر سرهنگ... اگه خودم هم مخالف کار  کی

 امکان نداشت... گریآمد د  یمحاالت به شمار م ریبه هم از غ دنشانیکه رس   یخط مواز نیحرکت ا نیکند با ا

که نابود کرد   یو وجود  ی که قسم خوردم به پاک ی شد نفرت یخاموش نشدن ی به نفرت ل یکارش تبد  نی هم بود با ا د یام ی ذره ا  اگه

 جانم هم تمام بشود...  متیاگر به ق ی حت رم،یانتقام بگ 

 تنش قطع شد...  ی مثل کوره   یکردم با گرما ی که مسبب اش را درک نم ید یشد   یو تن لرزانم از سرما  سرفه

 د... دلم بو ی درد داشتم اما درد و سوزش قلبم مأوار هنوز

 آرام شدن حالت تهوع بهم دست داد...   یگوشم به جا ر یداغ اش ز  ی حرم نفس ها با

 ... ختیروشن شد و معده ام را بهم ر م یچشم ها یجلو  شیچند ساعت پ اتفاق

 تخت خم شدم،  نییکنارش زدم و به پا   ع یکه داشتم سر ی جان بودم اما با حال یب

 دهانم گرفتم...  یداخل دستم را جلو  ی  مالفه

 ...ختی ر یم  رونیاز داخلش ب ن یزهر آگ ی بود و فقط صفرا ی که خال ی ا معده

 ... میکرد ماساژ دادن سر شانه ها  شروع

 خواستم...  ی را نم ف یکث ی دست ها نی خواستم... من ا ی من نم اما

 آنکه سر بلند کنم دست اش را پس زدم...  بدون

 تخت افتادم..  ی حال رو ی نم را پاک کرده بمالفه دها ی گوشه  با

 وصل شده بود...   یده تن  ی وزنه  میپلک ها  ی ...انگار رود یچرخ یاتاق داشت دور سرم م  سقف

 سرم نشست و بلند کرد...  ری ز یهم افتادن که دست یرو  ی رفت برا میها پلک

   یتالق   ریحالم با نگاه لرزان و نگران ام یب نگاه
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 ... کرد

 بر قلبم ساعقه انداخت...  یرد و برق  شتر یقلبم را فرا گرفته بود، با نگاه اش ب ره ی ت یابر

 

شد دور شود   یم  کی نزد م یکه به لب ها یوانی و از ل  فتد ی بالشت ب ی و رو نیی کج کردم تا سرم از کف دست مثل کوره اش پا گردن 

 بود...  دهیفا  یکه ب

 

 کجا...   ر یپر قدرت ام یناتوان من کجا و دست ها  سر

 باز نشود... گر یبسته شود و د میخواست چشم ها یرا به هم فشردم، دلم م   میلب ها مصمم

 را داشت که قادر به هضمش نبودم...  ی قتیدر گفتن حق ی که نه تنها بغض، بلکه سع ییصدا ش،یصدا اما

 

 ... دمیکنم قول م  یمن و تو مبهم مونده اما درستش م نی ها ب ز یچ ی لیباورم کن... خ-

 

  ی شب را بر خود گرفته قبول نم یاهیکرد اما دل پر کدورت من که رنگ س  یم دایچشمانش هو  ی ن یو صراحت در ن  صداقت

 کند...

 

 کند...  یرا تر م  م یگلو  یخشک ینی ریدر نگاهش، طعم ش  نگاهم

 دهد...  یرا انحنا م   شیلب ها  یلبخند 

 اعتمادم را جلب کند...  که  فکر کرده توانسته   نیاز ا د یاست... شا تیاز سر رضا د یشا

 

 کشد...  یگذارد و کنار م ی بالشت م یرو  اط یرا با احت سرم
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در بدنم نمانده بود تا لباس بپوشم   ی قدرت و توان چیکه لباسم را تنم کرده بود و شالم را بسته بود خوشحال بودم... چون ه نیا از

 لباس پنهان کنم...  ر یو نفرت تن و بدنم را ز

 شد... یخودم از بند بند وجودم چندشم م از

 لجن...  ی شدن... بو یدستمال  یتفاله شدن... بو  یکثافت و  بو  ی داد...بو ی تهوع م یجانم بو  ی ب تن

 گرفت...  ی در کنارم نشعت م ر یها از وجود ام ی خودخور نیا شتریب

 

 قرن گذشت...اما گذشت...  ک ی میشب برا یاهیس  انیپا

 و از لب تخت برخواست... د یصورت اش کش ی رو  یدست  ریچند ضربه که به در خورد... ام با

 

 شد وحشت داشتم... ی م م یکه شاهد گر نابود  ینفر ن یزد از اول یم  میگلو  ر ینبضم ز تمام

 نگار قبل از خوداش اتاق را پر کرد...  زیآم  ر یپر چندش و تحق ی  خنده

 

 و مغرور سرهنگ...  ر یدالرام... دختر سر به ز-

 

 به سمت صورتم خم شد... یکم

 

 تمام اتاق و پر کرده...  تی آشغال و کثافت یواه واه بو -

 

 شد... دهیکوب   واریشد و به د  دهیکش ریاش از پشت توسط ام حانهی وق ی رفتن نفسم از حرف ها قبل

 ام باز گرداند... نهیخر خر کردن اش نفسم را به س  یداد که صدا ی فشارش م  واریگرفته بود و به د  شیاز گلو چندان
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 از جان دادن نگار شد...  شترمیب   ی صدرا مانع خوشحال  ی وحشت زده  اد یفر یصدا

 

 رد...ک ی اش باز هم سر خوشم م ده یبر ده یمقطع و بر یافتاده بود و سرفه ها نیزم نگار

 خواست خر خره اش را بجوم و جان دادنش را مشاهده کنم...  ی خودم هم دلم م چون

 شد...  میاش باز مرحم زخم ها ی ناجوانمرد انیدر م  ریام ی توپنده  یصدا

 

 کنم...  ی م ستشیاگه جرأت داره به دالرام دست بزنه... خودم سر به ن-

 

 را نداشت... ی زخم ریش  ک یبه  شباهت یرا داشت که ب یری در آرام کردن ام یسع صدرا

 ...  دمیکش ی عربده ها را نم نیغرش ها ا نیا ی  یمعن

 خط و نشان ها را نداشت...    نیرفتار ها و طاقت دانستن ا  ن یکردن ا  کیخسته و قلب شکسته ام قادر به دو به  مغز

 کار از کار گذشته... گه یبدبختم نکن.... د زت یجون عز ریام-

 

 را محصور دستانش گرفته بود...  ری که بغل تختم ام دم یآرام صدرا را فقط من  شن ی ها حرف

 آتش...  یشد بر رو  یصدرا آب خواهش

 پناه نبود...  یجان و ب  ی به نفع من ب نیا اما

 زند... ی اش پس م نهیفرستد و دستان صدرا را از س  ی م رون یو درد ب ی رفع خشم درونش پر از کالفگ  ینفسش را برا  ریام

 شود..  یچشمانم ظاهر م  ی منهوس نگار روبه رو ی  افه یروند، ق یکنار م  دگانمید  یاز جلو  ی قتو

 ساز.  یم  دارینه چندان دور را در ذهنم پد  ی خاطره  کی خاطره  ک ی مینگار ترس  زیآم  د ینگاه قرمز و تهد  نیا

 به عاقبتش فکر کنم...  نکهیکردم بدون ا ر یتدب یرا هشدار مضحک دنشیعمه خط و نشان کش ی باشگاه و جلو در
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را با ترسم به باد فنا دادم... سر افکنده کردم بابا سرهنگم را... سرشکسته کردم    تیزحمت ها یچه طور ینیعمه که بب  ییکجا

 گناهم را...   یبرادر مغرورم را... دل آزرده کردم مادر ب

 

 بود با خس خس گفت:   شیگلو یهمان طور که دست رو  نگار

 ... نمیب ی ... خوشحالم که شکستت رو با چشم میستین نه یات الزم به معا تیمثل م  یاز رنگ و رو -

 گردد...  یبهانه م کینکشد... انگار دنبال  ادیاش را حفظ کند و فر  ینتوانست خود دار  ر یهم ام باز

 

 تا نکشتمت.... رون یگم شو ب-

 

 نشاند گفت:   شیلب ها  یکه به زور بر رو ی با لبخند مضحک نگار

 رسم...  یرو هم بعداً م یعوض ی حساب تو-

 

 اشاره زد... رونیبا دست به ب ریام

 دلت خواد بکن ...   ی برو هر غلط-

 

 باز گشت... م ییها هی که از اتاق خارج شد فکر کردم هوا به ر نگار

 در گردش بود..   انشانیناخواه در اطراف و م ایخواه  نگاهم

 ... یچه نخوا یکنم چه تو بخوا  یدور م   نجایکنم و دالرام و از ا ی صدرا تا فردا صبر م-

 

 کشن...  ی ..ـ هر دو تاتون رو میکن یخودت بلغور م  یبرا  یدار  ی چ ریام-
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 کشم...  ینم گه یکنن... من د ستمیبزار بکشن.... بزار سر به ن-

... فقط  ارمیدالرام بمون... من خبر م  شیپ  نجایسر قرار تو ا م یریبزار... شب م گر ینمونده دندون رو ج شتری... دو روز ب ریدو روز ام-

 ... ستین  یبه جز دو  نگهبان کس ییتنها نجای دختره ا  نیمراقب باش تو و ا

 

 کرد...   وارید  یحواله   یفندک زد و مشت یگاریس  ریام

 صبر کنم...تا فردا  ی شم... چه طور ی المصب... دارم خفه م-

 پرده را با حرص کنار زد پنجره را باز کرد وگفت:   صدرا

باش... در اوج   ندتیبه فکر همسر آ یستی...به فکر خودت ن یکن  یخودت و خفه م  ی ... دارگارهی س  نیا ی لعنت  یاز بو  چارهیب-

 ... رهیگ  یآسم م شیجوان

 

 کند...  ی برخورد م واریدهد و با د ی م یکند که صدرا جاخال ی دست اش را سمت صدرا پرتاپ م  یگاریجا س  ریام

 ببند فکت و ... -

 

  ی شدم...چه ب یارزش افتاده بودم و لگد مال م ی ب یئ یش  کیها مثل  نیا ان یم ی چه طور نیاحوال خودم کباب شد بب ی برا دلم 

 شوم...  ی خوانده م گر ید ی کین آنکه بخواهم، زن شدم و بدو  یپاس داده م  گر ید  کی ی و راحت برا الیخ

 کم بشود...   میبندم تا سوزش چشم ها ی م پلک

 شود...  ی روان م م یها قهیبه سمت شق میچشم ها ی اشک از گوشه  یگرما

 کردن دل طوفان زده ام را...    ی... زجه زدن و خالهی گر یها یخواهد... ها ی م اد یفر دلم 

 

 کنم... یمهار م  م یو سوزش اشک ها م یصدرا را با فشار دادن دندان ها زیر ی و خنده ها همهمه
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 کند  ی جانم را بهم گوش زد م لیرفتن صدرا را و تنها شدنم با عزرائ  رون یدر اتاق خبر از ب یصدا

 ماند...  یشدن خانه م ی کند و منتظر خال  یم  شهیپ یدو دوست را... وصبور نیا ی کند حرف ها  یم  سهیعقلم مقا ناگاه

 ...ر ی آنکه صدرا بداند به من داد، نه ام ی که، ب  ییرها ی  وعده

 کند...  ی شود و حضورش را اثبات م  ی م نییتخت باال و پا تشک

 ...د یزدا  ی و اشک داغم را م ند ینش  ی چشمم م ی گوشه  یانگشت

 ...ستینا شناخته ن میحس ها برا نیانگشت و ا نیا گرید

 شود.  ی م ی کند باعث چرخاندن سرم به جهت مخالف م  یم  انیغل نفرتم 

 شود چه برسد به لمس کردنم.  کی به من نزد ی خواهد قدم ی دلم نم اصال

 دم... یروز تحمل کن نجاتت م  چند 

و   شتریتبرئه کردن ها ب نیداند ا  یخواهد خودش را تبرئه کند... اما نم ی م د ی... شایزند... چه نجات  ی م ن یزهرآگ یپوزخند  دلم 

 کند. ی شود و آتش درونم را شعله ور تر م یم  نیبنز شتریب

 گردد. ی باز م یرو گرفتنم که دوباره با بلند شدن اش تشک به حالت قبل ایشود  ی دلم اثر گذار م  یدانم حرف ها ینم

 کنم.   یرا باز نم میتوانم چشم ها  ی م تا

 . د یربا ی مانم تا خواب چشمانم را م  یم  ریگ  بانیقدر در آن حال خفه گان و قر  آن

 شود.  یم  ر یاس  ریچنگال ام انیم میتا  فرار کنم که موها زم یخ یاز پشت مبل بر م ر یت ن یدوم با

 کشم...  یم  اد یزنم و فر ی و پا م دست

 ... بابا...یخوا یاز جونم م ی کن.... چ ولم 

 شود.  ی م وار ید  یابلو از رو باعث افتادن ت ی بعد  ریت

 ... د یآ ی م رون یچنگالش ب  انیاز م میزنم که موها ی م ر ی به شکم ام یپشت پا لگد  با
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 کند...  ی بابا متوقفم م ی دوم... صدا ی نفس م  ک یگردم و   ینم بر

 نه برگرد...  رون یب دالرام

گرم و با   ی کند. بر م ی و دنبالم م  زدیخیاز پشت مبل بر م ری روم... ام یچرا بابام که خودش تو باغه... عقب عقب به سمت باغ م  اما

دندان   ریاس  م یشوند... تا به خودم بجنم پا یاز روبه رو به سمتم حمله ور م یشکار یدوم... وسط باغ سگ ها   یتمام قدرت م

 پرم.  ی خواب م اززنم و  یم  غی شود ج یم شیها

 شود.  یم  یافتد و عرق از سر و صورتم جار یبه رعشه م بدنم

 را خبر نکند. یفشارم تا له له کردنم کس ی م میلبها یرا رو  دستم

 کند.  ی نفسم را آسوده م یخال اتاق

 ... میزدا ی را م میشانیچشمانم و عرق پ یسیدهمو خ یام سوق م  یشانیسمت چشم ها و پ میلبها ی را از رو دستم

 اندازم.   یبه اطراف م  ینظر  دوباره 

 .ستین ی از کس یجا سوت و کور است و خبر همه

پدرم در   حت یحال، نص نیفشارد اما با ا  یکند و قلبم را م ی م ی آور  اد یرخ داد را  م یرا که برا یگر اتفاق ناگوار ان ینزارم ب حال

 زند.  یزنگ م  میگوش ها

 وباره است... شروع قدرت د ست،ی شکست ن ک ی انیپا ستنیگر

 شکست خورده است....  یپا ی به جا دنیاستحکام بخش  ست،ین یزندگ انیپا شکست

 به جلوتر است.... ی درست گذاشتن قدم ست،ین  دنینشانگر پا پس کش ضعف

 گذارد...   ی به جا م شتریو قدرت ب  ی صبور ست،ین ینی عقب نش انگریسکوت ب یگاه

و جسور بودن را پشتش به    ستین یزندگ انی...ترس پاد یآ ی به شمار م زتی عز یبرا یتیو حما ستی ن  رتیغ ی تنها نشانه  تعصب

 گذارد...  یجا م

به نفع خود استفاده نکن، مراقب چند ساعت بعدش   یآور   یکه به دست م ی قدرت کاذب ی برا ،ی وقت از ضعف کس چیه پس

 باش...
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به باد فنا   فشی اش بدون در نظر گرفتن عواطفش و روح لط یکه دخترانگ  یزن، زن  ک یاز جنس نفرت  یغرش  ی زبان یبا زبان ب  دلم 

 دهد.... یزن، سر م  ک یرفت و شد 

 داد...  ی... به تمام مقدسات قسم تاوان خواهریمراقب خودت باش ام'

 عفت شدنم... شکستن غرورم... له شدم.... ی... بمی... تمام زجرهامیتمام آرزوها تاوان

 

 حال بهم زنم را...   ی زدم اشک ها پس

 پا شدم بدون در نظر گرفتن سوزش قلب شکست خورده ام...   سر

انتقام و   یکه تنها برا یی بود...شعله ها ریکه تنها مسبب شعله ور شدن اش ام  یکرده بود...آتش ریرا آتش انتقام خشم تسخ وجودم 

 ...دند ی کش ی زبانه م ر یمخار کردن ا

 ساخت...  ل یکردم به خاکستر تبد   یرا که از نگاهش حاصل م یتیکرد، تنها احساس امن د یرا نا ام دم یام چون

 شد... ق یباورم، به وجودم تزر ی را لمس کرد احساس قدرت مآورا نیکه زم میپاها

 دادم...   یبه قول صدرا دختر سرهنگ بودن را نشان م د یشدم، با یم  یقو  د یبا من

 سمت در قدم برداشتم... نیپاورچ نیبار دوم محک زدم و بلند شدم...پاور چ ی خودم را برا شانس

 پنهان کردم...  ی تفاوت ی کمرم را پشت نقاب ب درد 

 ... د یکوب ی ام م نه یوقفه در س   یشمار و ب  ی قلبم ب ضربان

 اشد...کردم در قفل نب  یخدا م خدا

 ... دمیکش نییدر را پا ی  رهیبردم و دستگ  ش یلرزانم را پ  یزده   خ یسرد و  دست

 ... کیجهنم تنگ و تار نیفرار از ا  یبودن در عزمم را جزم کرد برا باز

 باشد سمت پله ها رفتم..  ادمیها  نیاز وجود دورب یذره ا نکه یا بدون

 کردم...  یط نییها را با لرزش و دعا به سمت پا پله
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  ی چشمانم جوالن م یکرد و خوابم را جلو  ی م شتر یوحشت نبود، ترسم را ب  یشباهت به خانه   ی و کور بودن خانه که ب  سوت

 داد... 

 ... دمیبودم، دو دهی که آن روز د  سیرفته به سمت سرو نییآخر را پا ی دو پله  ده یترس  یی قدم ها یصدا با

 زد...   یم  رونی م بو در را بستم...قلبم داشت از دهان  سیداخل سرو دمیپر

و معلق   سیخ  یاز حدقه در آمده و دست ها ی با چشم ها ریقامت ام دنیشوم که از د م یها قا ییاز دست شو ی کیتا در   برگشتم

 رفت... ادم ی دن یدر هوا، نفس کش

حرکت من را داخل دست   کیدور کمرم حلقه شد و با   ریدست ام هیثان ک یدانم چه طور، در عرض   ی نم رهیرفتن دستگ  نییپا با

 و در را بست...  د یاول کش ییشو

 

 کوچک و در بسته...   ییشکست چه برسد به دستشو یسکوت کل خانه را م  مینفس زدن ها نفس

 دهانم را گرفت...  ی جلو ر یدست ام  کف

 تنش حالم دگرگون...  ی کف دستش چندشم شد و با گرما ی  یسیخ با

 ک باعث شد صورتم مماس با صورت اش باشد و نگاهم قفل نگاهش...کوچ  ییدستشو

 سر و گردن از من بلندتر بود...  کی  ر یگردن باال گرفتن بودم... ام ون یمماس بودن را مد  نیا

  ی نفر دوم سپردم...اما ا ی از اندازه اش گرفته به حرف ها ش یب یکیو از نزد ر یفکرم را به زور از وجود ام رونیفرد ب  یمکالمه   با

 شدم...  ی از آن ذوب نم شتریو ب   دمیشن یکاش نم

 

 ... شیهم باز ایزنش بود   ایپشت خطش  مخاطب

 ...  یبود  شمیاالن پ یبغل کردنت تنگ شده... وا  ی ... آخ که چه قدر دلم برایبود  شمیکاش االن پ  یا-

 

اش را خودم هم احساس کردم.. سرم را   ی از شرم داغ کرد و قرمز  م یشد...گونه ها یکیو با ضربان بلند قلبم   ریقلب ام  ضربان

 ام فرو کردم...  قه ی  ی تو  شتریو ب شتریب
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 کرد!؟..   یهم دستانش مخف د یدانم چرا مرا از د ینم

 آب شدم... رون یفرد ب ی حرف ها با

 شرمانه اش را گرفت...  ی ب ی حرف ها دنیما راه شنشوکه ام کرد ا  میگوش ها ی رو ریام  یدست ها  کف

 ...د یاش کش نه یکم سرم را سمت س   کم

 خاص و ناب... ی بو کیادکلن اش مدهوشم کرد... یبو

 به دلم اندخت... ی مدهوش کننده اش را... استشمام دوباره اش لرز  یبو  دم یاراده شدم... بلع یب

 و تمام فکرم  ستاد یا میو مکان برا زمان

 ...د یافتاده بودم پر ر یکه گ ی تیو موقع  رونیب از

 گنگ بود...  میبرا گاهشیکه جا ی شدم در آغوش  هل

 بود  ختهیبدنم را بهم ر ستم یتمام مغزم س  حسم

 زنم...  ی همه نفرت پسش نم ن یکرد چرا با ا  ینداشت، اما چرا نفسم را تنگ نم یت یامن م یکه برا  یپهن ی  نهیس 

 صاحب مرده...  نیدارد ا افتن یبه بهبود  م یتصم کرده است پس چه زود  ی لبم را مجروح و زخماوست که ق اما

 اراده بودنم...  ی از ضعف و ب رد ی گ ی م شرمم

 ... میایب رونیو دستانش ب  نهیخورم تا از حصار س  ی م تکان

 کند...  ی م بیکردن قلبم، عقلم را ترغ یسرکش

 کند... ی آغوش را طلب م  نیبه ماندن در ا ید یشد  لیم  قلبم

 شک از عقل ناقصم...  ی همه جرأت را از کجا به دست آورده است، ب نیا اما

 خون حالم را خراب کرد اما مرا به خودم آورد...  ی محکم فشردم...شور م یدنان ها  ریو ز دمیدندان کش  ر یداخل لپم را ز از

 کرد...  ریمنتظره دستم را داخل دستش اس  ری ه گرفت و غاز خودم نشان دهم، ازم فاصل  یعکس العمل تا
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 از اطراف داشته باشد مرا تا اتاق باال کشاند... یترس  ای قدم بردارد و   واش یآنکه  یب

 منتظره اش شدم... ر یاتاق مسخ حرکت غ وسط 

 مملو از اندوه گفت:   یرا با هر دو دست قاب گرفت و با نگاه  صورتم

 ... شهیجونت تموم م  متی... صبر داشته باش... االن فرار به ق رینگ  میعجوالنه تصم یپرست ی که م  یتور به هر کس-

 

 و لرزانش...  ی مشک یحرف زل زده بودم به چشم ها ی انتقام جو ب ی و عقل یی هوا ی دل با

پازل سخت داغون است که   کی م یهم در پشت هزاران نقاب اش نهفته دارد... اما برا ی واقع  یچهره   ک ی ناًیقی مرد هزار چهره  نیا

 نبودم...  دنشانیپرتاب شده اند و قادر به چ ی به گوشه ا  شیتکه ها

 از ناشناخته ها..  ییایناخوانده بود و رفتارش دن ی که من را به گروگان گرفت نگاهش نامه ا  یهمان روز از

بار حسم مرا گمراه ساخته   نیاول یکه برا  یمن  ی مرد برا  نیشد و اما ا یحل م  ی مرد به راحت نینار احل نشده در ک  یمعما صدها

 ماند...  یبود حل نشده م 

  یشب گذشته، درد به جانم م قت یحق یآور ادیبه دختر پر غرورش هست، بدهم... دش یکه ام یبکنم، چه دارم در جواب پدر فرار

 اندازد...

 دهد...   ی م م یبه چشم ها دنیبار  یچون درد خنجر جگرم را سوراخ کرده و اجازه   ی درد

 بودن اتاق مرا به زمان حال برگرداند... یبردم که خال ی از همه جا و تنها بودنم ،در جنگ و جدال افکارم به سر م فارغ

 کردم...  یم  ی حال ی نداشتم، احساس رخوت و ب یتخت افتادم...حال مساعد  ی عقب رفته رو عقب

 مانتو به معده ام چنگ زدم...  یگشوده به از رو   م یمعده ام قفل دستانم را از دور زانوها بیسوزش عج با

 که داخلش خشک شده بود انداختم...  ی ونان ی تخیپا یدرد با رو  یخورده از رو  نیچ ی صورت با

 کردم...  تی هدا یتخت یتخت کشان کشان به سمت پا  یرا رو  خودم

 مانده بود، قابل خوردن نبود...   روزی ش که از دو جوجه کباب برنج

 درهم شد... شتر یخرت دادنش صورتم ب ی و صدا  ادیز ینان را گرفتم از خشک ی  گوشه
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 دارد.  ازیبه زور ن  دنش یبر یدست هم برا  ی را چگونه بجوم، وقت نیا

 بلند کردن دستم و گذاشتن نان در دهانم تعلل نکرد...  یمعده ام، برا ی درد دوباره  اما

بگذارم و چشم ببندم تا   میلب ها ی شد دست رو یداشت و باعث م  یخراش برم  م یاش... لثه ها دمی درهم و به زور جو  یابروها با

 ام بشوم...  هی تا مانع گر

 ...د یوا مانده ام رس  ی به معده  م یجر دادن گلو با

اش دل و روده ام بهم   ی... از گرم وانی...آب حمام شرف داشت به آب ل دمیرا برداشته سر کش وانی ل ی  مهیعجله آب نصفه ن با

 خورد... 

  تمیکردن عصبان  یافتاد و من را از خال ادمی فرار  ی و نقشه ام برا تم یبکوبم اش که موقع شهیش  ی حرص دستم را بلند کردم تا رو با

 شد.. ی فشردم که اگر کلفت و نشکن نبود داخل دستم خرد م ی داخل دستم م  یرا طور وان یشده ل  د یکل ی منع کرد با دندان ها

 ... ذاشتمڱ ش یتسلط روانم سرم را رو یحلقه زده برا  م یزانوها ی را رو دستانم

 دل خودم...  ی شدم العقل برا ی شستم و سر پا م  یو باخت را از صورتم م  ید ی گرد و غبار نا ام نیا د یبا اما

 کرد...  یام م یداشتم کم کم داشت عصب ی که چشم ازشون برنم شی عقربه هاتاک ساعت و  کیت

 فرار بودم... ی نصف شب و امتحان شانس دوباره ام برا منتظر

 شده و برخاستم... یمانده به سه بامداد عاص  قهیپنج دق  

 شدم...  ی دم در کشته م  یشکار یاگر توسط سگ ها ی رفتم... حت ی م نباریا

  ینبود که اون ها رو هم اگر مجبور م دن یمناسب دو  میدادم و محکم بستمش فقط کفش ها چی دور دور گردنم پ ک یرا  شالم

 آورم...  یدر م   میراه از پا مهیشدم ن

 کنم...  شانیدایاتاق را از نظر گذراندم و نتوانستم پ ی تخت و گوشه ها ر یدانم کجا گم و گور کرده ام. ز ی خودم را نم یها ی کتون

 گشتن را نداشتم... اد یز فرصت

 ... دمیکش رونیبه ب ی را باز کرده سرک در

 ... دمیفهم یبود را نم  یر یچطور گروگان گ نیکردند، ا  یدر را قفل نم دایجد 
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 گذشتم...  کیتار  مه ین ی از راه رو اطیاحت با

 که قصد باال آمدن را از پله ها داشت توجهم را جلب کرد  یی پا یبه پله ها صدا دهینرس 

 رساند... میرا به پاها عی دستوررفرار سر  مغزم

 داخل  دمیام را باز کرده پر ی در کنار ن یشد، اول یبهش سخت م دنیبودم رس  یکه من داخل اش زندان  یکه اتاق  یی از آنجا اما

 م...نبود   مینفس ها یزدم و قادر به کنترل صدا ینفس م نفس

 شد... یشدن و مجازات، از اعماق وجودم خارج م  دهیو خسته شدن، بلکه از ترس و وحشت دوباره د  دنیدو ایاز فرط حرکت  نه

 گذاشته عقب عقب رفتم...  میلبها یرا رو  دستم

 به در بود و قلبم پر از دعا... چشمم

 ...ایخدا

 کشتنم...   یشک م  ی..بو فاتحه ام را خواندم. دم ید میچشم ها ی بار مرگ را جلو نیا

 آنکه دست خودم باشد بدنم به رعشه افتاد...  یب

 که جلو و جلوتر آمد نفسم را بند آورد...  یسر

 ... دمیفهم یخورد م  یچپم م  یکه به گونه   ی گرم یرا از نفس ها  نیا

 هم فشردم تا به خود ام مسلط شوم... یرو  پلک

 گشت...  یکی م یبا ابروها میکه مژه ها  ی را تا حد ممکن باز کرد به طور  میزمزمه اش پلک ها اما

 

 نترس آروم باش....-

 

 داغش...  یتنش و نفس ها ی نحسش... باز هم گرما ی .... باز هم دست هامی... باز هم قاتل آبرو ریهم ام باز

 ... دمیآتشش د  انیبار خودم را در قعر جهنم و م نیا
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 کرد...   یمم خاکستر م که روحم را قبل از جس یآتش

 پشت سرم به پهلو قرار گرفته بود که من نشسته کامال در بغلش بودم...  یطور  به

 سرش آوار شدم... یبود و من مثل جن رو  دهیندارم که خواب شک

 بودن اش بردم...  ان یبه عر یلخت اش پ ی سر شانه و بازو دن ید از

 انگشتانم را به وضوح احساس کردم...  یبدنم منقبض شد... سرد  کل

زدم،   غ یچشم بستم و ج انشیبدن عر دنیحرکت از تنش کند و من از ترس د  ک یچشمانم با  یرا جلو راهنشیپ ی قبل وقت شب

 شد...  یتداع میبرا

 به هم خورد...  م یدستِ بزرگ و قدرتمند اش دندان ها ریز

 گرفته تر کرد...  م یاز اندازه ام ضربان قلبم را کندتر و راه نفسم را در گلو ش یفشار ب افت

 تازه را داشت که گفت:   ی قصد حقه ا ایدلش به رحم آمد   تم یدانم از وضع ینم

 ندارم... نترس...  تیکار_

 

 قبل...  ی ه خواد کمکت کنه مثل دفع یکرد...دلش به حالت سوخته حتما م ر یخوب تعب ت یبا ن م یحرفش را برا دلم 

 دوباره باش...  ی اون سر شب بهت تذکر داده بود... پس منتظر شکنجه  یزد:کور خوند  ب ینه عقلبم

 خودم چندشم شد...  یچارگ یو ب  ییدست و پا  یب از

 بشوم... سیخواستم پل یم  مثال

 شود...  یدهانم شل م   یاش رو  دست

 دهم تا کنارش بزنم...  یم  یخودم تکان به

 دارد... ی کشد و کامال تنگ آغوشش نگهم م ی خودش را جلو م شتر یب ه یصدم و ثان کی در  اما
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 گرده...  یات به دست خانواده ات برم  کهیت که یت  یبر  رونیب نجایاز ا_

 چسبد...  یم  دهانم زبانم به ته حلقم  یشود اما ازز خشک یم  نییقورت دادن آب دهانم باال پا یبرا  می گلو بکیس 

 ... ردی گ ی نم دهیرا ناد ترسم

  یدر جا م   یو حس کنن متوجه شد  یکنن... دم پرشون بش   یرا وارد خونه م یبهت برسه... شبانه دارن کس یبیزارم آس  ینم_

 کشنت...

 شود... یم  دهیپشت در کش یباز و اتفاق ها  مه یچشم به در ن ی شود با گوشه  ی و آغوشش پرت م ر یحواسم از ام کل

  سیشک رأ  یخانه را دارد... ب  نیدر وارد شدن به ا  یسع یشد... پس چرا شبانه و پنهان دایسر و کله اش پ ی بالخره آدم اصل پس

خواهد چه   ی سر من آوردند... بزرگشون م ییبال  نیهاشون چن کتریباند است... عاقبت من بخت برگشته چه خواهد شد... کوچ نیا

 ... اوردیسرم ب ییبال

 ... د یگونه ام چسب ی رو ریداغ ام ی دفعه لب ها  کیبودم،  ریاتاق درگ رونیخودم و ب با

 به بدنم وصل شد و از قلبم گرفت و تا مغز و استخوانم را خشکاند... ی برق هزار ولت انگار

 باور کنم...  توانستمیکار اش دور از تصورم بود... نم نیا

و    لیقدر خودم را عل ن یقصد سوء استفاده را دارد... ا  ،یط یشرا نیموقع و چن  نیالنفس پنداشته است که در ا فیقدر مرا ضع نیا

 اراده ثابت کرده ام...  یب

 ... دمیاش کوب نه یخشم در حال انفجار بودم، با ارنج محکم تخت س  از

 تخت ولو شد...  یتو حس و حال فرو رفته بود که ناجنس شل و وا رفته رو  ی اونقدر

 حلقه شده دور گردنم مرا هم با خودش کشاند...  یخاطر بازو  به

 افتادم...  یتو بغلش م ی ور ک ی کامال

 ...د ی به جا شد و به پهلو چرخ جا

 سرم آوار شد...  یکردم کل اتاق رو  احساس 

 زدن را هم نداشتم...  غی کرد، جرأت ج  ینم میرها
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 صورتم و نگاهش زوم مردمک ترسان چشمانم قرار داشت... یاش درست در چند سانت صورت

 کند...  ی م یکند و نه حرکت  ی م م یرها نه

 شده ام...  یدچار کابوس وحشتناک بالشک

 شود...  یلرزانم م  اشک مسافر چشمان خسته و گنگ و  ی کند...قطره ها یقلبم به چشمانم نفوذ م انیطغ

 کند... ی نم مینشسته و رها میگلو  خیکابوس تنگ ب نیا چرا

 شوم... ینم داریب چرا

 کنم...   یباز و بسته م  ییهوا یرا برا دهانم

 منقبض شده اند.  یی هوا یاز ب  م یها هیر

 سد راهش بود، نشدم...  ر یکه ام  یی هوا دن یبه بلع قادر

 ...رنگ نگاهش نگران شد.د یحال خرابم را فهم انگار

 نشاند. ش یحرکت نشست و مرا هم روبه رو کی با

 را گرفت و تکانم داد.  میبازوها

 کنم... دالرام... دالرام....  ی نفس بکش... خواهش م_

 

  غهیچه ص گری نگران، دخاص و  یلحن صدا نینگاه، ا نیکردن ا ر یدانم تعب ی نفس و اضطراب، نم یعذاب و بل بشو، تنگ  نیا انیم

 هست که من دچاراش شده ام...  یا

 شود.  ی ام خارج م نهیاز س  ی قیشود و نفس عم ی باز م م یگلو راه

 لرزاند..   یدهنده اش دلم را م  بیخاص و فر یهم صدا باز

 !؟... یدالرام... خوب -
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 بودن را داشتم...   چیو ه ینبودم... اصال خوب نبودم... احساس دوگانگ  خوب

 برود...  نیاز ب دمید  یبندم تا تار  یهمه عذاب دل ناآرامم لجم را در آورده بود...چشم م  نیا با

 مالحظه ام زبان نفهم شده بود...  ی دل ب نیا عجب

 ایها کابوس باشد...  بتیمص  نیا ی دهم همه  ی ا از هم فاصله مر میپلک ها ی کنم وقت ی کنم، از ته دل آرزو م  یمکث م ی ا لحظه 

 دو شب...  نیفقط ا

 شود... یآشفته م   میروبه رو تیواقع دنینه تنها نگاهم بلکه تمام وجودم از د میگشا  یچشم م  ی وقت

 خورد...  یم  ن یچ میچشم ها یگوشه    ینور آباژور کنار تخت کم از

و با عجله   ی کج معلوم بود سرسر شیو سرشانه ها  قه ی بود.از  ستادهی ا میروبه رو  یبا کاغذ  دهیپوش  یشمیهفت  قه ی بلوز  ریام

 بود... یز یانگشتانش چه چ انیکاغد م  نیاست...اما ا دهیپوش 

 تخت زانو زد...  ی روبه رو  د یتعجبم را از صورتش به سمت کاغذ را د  ی وقت

 چرخد... ی چرخد و م ی م مدور سر  ایآورد دن ی که به زبان م ییپچ کنان از حرف ها پچ

 شود...  یکنم...لحظه به لحظه نفسم تنگ و تنگ تر م  یکاغذ دقت م   ینوشته ها ی رو یکم

 ... دورغه... دروغ محضه...  ستیممکن ن ی زی چ نیمحاله... چن ر یممکن هست... اصال امکان نداره... غ ریکنم... غ  ینم باور

 قابل هضم بود...  ریغ  گرید  نیمدت زمان کم، له شد، اما ا  نیغرورم در ا تمام

 روم.....  ی شود و از حال م ی تار و تارتر م دم ی... دنمیب  ی چشمانم م ی را جلو مرگ

 

 

 ی عل ریام

 

 شود...  یم  د یسف ی رنگش مثل مهتاب  ند یب ی با سند عقد م شیکند و مرا روبه رو  یرا باز م شی و دلربا  بایز ی چشم ها ی وقت

 ...د یآ  یصورت و مدرک دستم به گردش در م انیشده م زی صوم اش رمع نگاه
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 زنم....  یزانو م  شیآرامش خاطر اش روبه رو یفوت وقت برا  بدون

 ...ند یمن و دلم خوشا  یکه بالاجبار بود و اما برا   یقتی گفتن حق یکنم برا  ی را باز م دهانم

اش کبود و   ده ی... صورت رنگ پریشنود... اما چه شنونده ا یلرزان و دوخته شده به نوشته ها م  یبه کلمه ام را با چشم ها کلمه

 کند...  یرا گرفته و دارد با مرگ دسته پنجه نرم ن ش یگلو ی شود... انگار کس یکبودتر م 

 کنم...  یتخت رها م  ی و سند عقد را رو  زمیخ یبرم هراسان

 کند...  ینم ی حرکت چیمانده و ه ره یبه روبه رو خ شیها چشم

 رود...  یتخت از حال م   یآوردن آب، رو  ی گردم برا ی برم تا

 کوبم... ی دو دست فرق سرم م با

 ...یدق اش بد   یخواست ی م دهیدر دلش نخشک شبتیاالن موقع نشون دادن سند بود... هنوز کار د ی عل ریخاک به سرت ام-

 

 ...یزند اما به کند   یگذارم... م ی نبض اش م ی و انگشت سبابه ام را رو رم یگ  یاش را م دست

 کرده است... فیچند روز و گشنه ماندنش بدن اش را ضع نیا یعصب  یفشارش افتاده... تنش ها  مطمعنم

 روم... ی و تنگ آب م زیم سمت

 اندازم...  ی م وانی قند داخل ل ی کرده مشت یخال وان ینصفه آب را داخل ل تا

 قند را هم بزنم...  ی خور وهیشوم با کارد م ی و مجبور م  ابمی ی نم یقاشق

 کنم... یبلند اش م  ی کم اط یبرم و با احت یسر دالرام م ر یو آهسته دست ز نم ینش ی تخت م لب

 کنم... ی را بلند م وان یگذارم و ل  یلبش م  یرا رو  وانیل

 شود... یم  ری لبانش به سمت گردنش سراز ی آب از گوشه  اما

 کوبم...  یم  ی تخیپا یرا رو  وانیشوم و ل  یدادن آب قند منصرف م  از

به دکتر   یدسترس   ط یشرا نیبه دکتر دارد... امادر ا از یهست و ن یبه آب قند ندارد...شوک عصب یازین  چیهوش رفتن دالرام ه از

 بکنم...  یخودم کار  د یممکن هست و با ریغ
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و برخوردم به    تمیمأمور نیکشم...ا ی آغوشم م یسرش را تو  شتری...برمی گ  یچانه و گردنش را م  ریز ی شال اش آب رو  ی ه گوش  با

 کند...  ی طلبش م ش یاز ب شی...بند بند وجودم بستیحکمت ن ی دالرام ب

 تپد...   ی م ش یبرا شیاز ب  ش یب قلبم

 کند...  یرا مهمان لبانم م  نیزهر آگ ی لبخند   شیدفاع از آبرو یدست و پا زدنش برا  شبید ادی

 ...یپس گرفت   ر یبود که از من حق یچه امتحان گهید  نیرو شکر، ا کرمت

 چکد...  یچشمم م یشود و از گوشه   یم  یاشک یکه دالرام متحمل شد گرم  ی رنج  یآور  ادی

 ... ختمی اشک ر تمی مأمور  نیبار در ا ن یدوم یبرا

محکمش چنگ شد و دلم را سوزاند.هق هق و التماسش جگرم را   یکم جون و لگدها ی دست ها نش یو بلور  د یآور بدن سف ادی

 آتش زد و اما نتوانستم ازش دست بکشم...  

 ... دمیچشم بست و من آه کش ایشرم و ح از

 را به باد دادم...    شیاما نابودش کردم...آروزها ختم یاشک ر  شیبه پا پا

 دم...  از هوش رفت و من جان دا  د یضعف شد  از

 رو تا عمر دارم فراموش نخواهم کرد...  ییوقت اون روز کذا چ یتوانم خودم را ببخشم... ه  یوقت نم چیه

 شدم...   دواریرنگ گرفت... ام م یایدن افتمشیفرار  ی تالش برا ی وقت

 لمس دوباره اش بود...  یبهانه برا  ن یکردنش بهتر میقا

 کشاندمش...   یی قلبم گوش دادم و سمت دست شو ی به ندا نیهم یبرا

 درد قلبم به آغوشم بکشم... نیتسک ی نکند، اما خواستم برا ری درز هم گ  یبه اتاقش ببرم و مو ال یتوانستم به راحت  یم

 شد... ر یگل انداخت و سر به ز  شیشرم آور بهرام گونه ها ی حرف ها  دنیشن با

 

شده   م یزندگ ی خواست دالرام که همه   یگره خورد... دلم نم  م یبهرام ابروها ی آمده... از حرف ها شی پ تیبودم از وضع خوشحال

 را بشنود...  ی گریمرد د  یشرمانه   ی ب ی بود حرف ها
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 فشردم... شیگوش ها  یهر دو دستم را رو  کف

را دورش   شد و دستانم ند یخوشا میدانم چرا هنگ کرده بود، شوکه بودن اش برا  یخورد نم یرفت و اما دالرام تکان نم بهرام

 حلقه زدم...

توانم و در هم حال نگه اش دارم و   یبرد...اما دوست داشتم تا م یام بود و ضربان قلبم را باال م نهیبه س  ده یکامال چسب سرش 

 آرام و شرم دخترانه اش... ی لذت ببرم از نفس ها

 برمش...  یدهم و باال م ی نم شیبرا ی و فرصت رم یگ  یکند و از ترس نگاهش دستش را م  ی تقال م یکم

 گردم...  ی قفل بزنم بر م شی در را برا  نکهیزند و العقل تا فردا... بدون ا ی قصد فرار به سرش نم گریکنم د ی م فکر

 محل قرار محموله...  یبه فرودگاه رفتند... بهرام و دار و دسته اش برا ی اصل یمقدم، و آوردن مهره   ر یخ یو نگار برا  صدرا

 ازش چشم برندارم...  ی نحو چیدستور داده کنار دخترش باشم و به ه سرهنگ

 بود... م یام فقط در امان ماندن دالرام و عشق زندگ ی اطاعت امر کردم چون آرزود قلب منم

خانه را برگزار   نیدر ا تش یموفق ی برا یخانه بگذارد و جشن بزرگ  نی ت پا تو اخواس  یم  یاصل سی رئ  ید یدر عجبم به چه ام اما

 کند....

 بهم دست داد...   یخفگ  یدر هم و بر هم احساس گرم ی فکر ها با

 تخت ولو شدم... یرا از تنم کندم و رو  راهنمیپ

  تیواقع  دنیشن یبرا یکه دالرام چه عکس العمل  یا نده یبرد... آ ی نامعلومم به سر م ی  ندهیو آ تی فکر و ذکرم بعد مأمور تمام

تواند   ی تواند دلش را با من صاف کند؟... م  یم  ایتواند دل به دلم بدهد و باورم کند؟... آ ی م ایبخشد؟... آ ی دهد و مرا م  ینشان م

 ببخشد و عاشقم شود؟... 

 پراکنده شد... یکس یمغزم با وارد شدن ناگهان یها  نهیگز تمام

 ...نمیظلمات اتاق بب یکیتا فرد وارد شده به اتاقم را در تارشدم  ز یخ مین

 دالرام را شناختم..  یعادت کرده بود و به راحت  ی کیبه تار میها چشم

 شد... ی م ک یعقب عقب و نفس زنان به تختم نزد داشت

 تخت افتاد...  ی بدهم با پشت رو یبه خودم حرکت تا
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هنگ کرد و اما زود با پشت آرنج   ی ..ـ لحظه ادمشیبوس  یارادگ یو ب ی سر خوشحالرا بهم دادند... خوشحال بودم از  ایدن انگار

 خشم و مقاومتش را اعالم کرد...

نتوانست تعادل اش را حفظ کند...به پهلو    یو دوست داشتن  طونیش  یخواست از ته دل قهقهه بزنم.... مثل دختر بچه ها  ی م دلم 

خواست تا   یزد.... دلم م  ی اش مثل آب زالل و شفاف برق م یآب  یشدم... چشم ها شیبایو ز د یو رخ به رخ صورت سف دمیچرخ

 توانم ببوسمش و به قلبم بچسبانمش... یم

 از من برنجد... شتریب نیت از ا خواس  یچشمانش مرا از فکرم باز داشت... دلم نم یگوشه   د یمروار ی قطره ها اما

 کنم...  ی و دالرام را مجبور به نشستن م زمی خ یشود.. برم یباز و بسته م ی کم تنفس  یکه برا  دهانش

  ی را گم م می ... دست و پاستمیآرامش کنم.... بلد ن ی خواهم به هر نحو  یکنم... م  ی م شی.... صدانمی تر  ز یاز رنجش عز برم یم رنج

 ... زمینفرت اش را نسبت به خودم بر انگ  شی از ب شیخوام ب ی کنم... نم

چشمانش قلبم را به درد   یاز گوشه   د یمروار ی لرزد...قطره ها  یم میاعتنا به بغض صدا یبندد و ب یکنم، اما چشم م  یم شیصدا

 بندد.  یرا م  م یآورد... نفسم را کند و راه گلو یم

 دهم...   ی حق م بهش

 کار اشتباهم... ی کردن و تبرئه  حیتوج   یزنم برا  یزند...لب م یعقد نامه و نگاهم  دو دو م  یرو از   ی با ناباور شیها چشم

 ... مراقبتم... فتهیبرات ب یزارم اتفاق  یسند عقدمون... نم نم ی... ایدالرام... تو محرم من-

 

کند به   ی خانه مجبورم م ن یا یجا یرا هم باز گو کنم...احتمال شنود ها در جا  تمیشخص  شتر،یب نی کند از ا  ینم جابی ا تیموقع

 خفه شدن...

 

 بسته شدن...  ی روند برا ی پر وحشت من م ی هم زمان با صدا زدن ها ش یشود... پلک ها ی اش کبود و کبود تر م دهیپر رنگش

 خود  ی ام و عشقش در دلم جاخود ...و دالر یبه جا شیو تمام دلهره ها تی....مأموربتیپشت مص بتیمص
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چشمانش قلبم را به درد   یاز گوشه   د یمروار  یلرزد. قطره ها  یم میاعتنا به بغض صدا یبندد و ب یکنم، اما چشم م  یم شیصدا

   ی را م میآورد نفسم را کند و راه گلو یم

 ...بندد

 دهم...   ی حق م بهش

 زند...  یعقد نامه و نگاهم  دو دو م  یاز رو   ی با ناباور شیها چشم

 کار اشتباهم...   یکردن و تبرئه   ح یتوج ی زنم برا ی م لب

 

 ... مراقبتم... فتهیبرات ب یزارم اتفاق  یسند عقدمون... نم نم ی... ایدالرام... تو محرم من-

 

کند به   ی خانه مجبورم م ن یا یجا یرا هم باز گو کنم...احتمال شنود ها در جا  تمیشخص  شتر،یب نی کند از ا  ینم جابی ا تیموقع

 خفه شدن...

 بسته شدن...  یروند برا  یپر وحشت من م  ی هم زمان با صدا زدن ها  شیشود... پلک ها   ی اش کبود و کبود تر م دهیپر رنگش

 خود... یجاخود و دالرام  یبه جا شیو تمام دلهره ها تی....مأموربتیپشت مص بتیمص

 و از دست رفتنش را نظارگر باشم و دم و دم نزنم...  نم یتوانم بنش ینم

 دهم...  ی م شیکه شده فرار ی به هر نحو امشب

را   فشیظع  ی خودم بدتر از احوال دالرام است...اما تمام تمرکزم را دالرام و عشقش به تصرف خودش درآورده... سر شانه ها حال

 سرپا شود و چشم باز کند...  ی مشکل چیدارم بدون ه د یدهم ام یماساژ م

ن و دالرام، تا چهل و هشت ساعت گذارد تمام زحمات بچه ها سرنوشت م ی خانه م نیبعد چند سال قدم به ا یاصل  یمهره   امروز

 خورد...   یخانه رقم م  نیدر ا گرید

 اش، به نحو من و به منفعت دالرام تمام شد... ی من و در اتاق ماندنم، منع کردنم از همراه یصدرا برا ی ها دنیو نشان کش خط 

 آمد...  ی سر دالرام م ییجا نبودم چه بال نیا اگر
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 ...د یلرز شیکم پلک ها  کم

 اش...  یروح  تیبدتر نشدن وضع یکرد برا   یداد، اما مغزم سرکوبش م   یسر م  ی قرار  یب ی اش سودا دن یبه آغوش کش یبرا  قلبم

 خشم و نفرت در خود محو کرده بود...  یرا قرمز   شیبایچشمان ز یآب

 ام نهاد...  نهیدر س   قیعم یکه بند دلم را پاره کرد و آه   یبه دلم انداخت، ترس  ی بینگاه ترس عج ن یا تضاد

 توانستم در وجودم حل کنم...   ی حس انتقام را نم نیتوانستم تحمل کنم ا  ینفرت را نم نیخواستم ا یرا نم نیا من

 شد... ک یبرداشت...تا به خودم بجنبم به در نزد زیخ م یپا ی غضب و حراس از رو با

خشک شد و ترسان و وحشت زده به سمت من که به پشت   شیمن دالرام پاها دن یت و قبل رس در برخاس  ی بهش برسم صدا تا

 بودم برگشت...  دهیسرش رس 

 شد... ی م  دهیکش  نییافتاد که سمت پا رهیدستگ  ی به رو چشمم

 اش گذاشتم... نهی س  یحرکت دالرام را پشت در هل دادم و دست رو  کی با

 نفسش را حبس کند...  ی عاقل بود که حت یقدر  آن

 من گشوده شد... ی بدون اجازه  در

 شد... انیبودمش تو درگاه در نما ده یجوان که اصال تا به امروز ند  یپسر

 گره کرده ام رخت بست...  یابروها دنیلب داشت با د ی که رو  یلبخند 

 

 ورود نداده بودم!؟..   یمن که هنوز بهت اجازه  -

 

 نکنم...  شه یپ ی تازه وارد ژگوند صبور  ی بچه  نیدر مقابل ا گریداغون بود که د ی به قدر اعصابم

 صدرا بود...  یدار و دسته   ه یکنم عاقل تر از بق فکر

 دنبالت...  ام یخوام جناب... صدرا گفت ب یعذر م-
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 شوکه ام کرد....  یشوند یپسوند و پ چیبود اما با بر زبان آوردن نام صدرا بدون ه ر یاثرات لحن اش پر از تحق درسته

گردنم و   یشد تمام رگ ها ی کرد و باعث م یم  تیقرارم هدا ی به قلب ب می کف دست چپم، مستق یقلب دالرام را، رگ ها  ضربان

 ...د ی ایدر ب ی بیبدنم به کوبش عج

 

و همچنان    ستد یکاش زمان به ا  یآرزو کردم ا  ی لحظه ا یگرفتم...برا   ده یلمس  دالرام، ناد  جانیفرد مقابلم را از فرط ه شخند ین

 دستم محصور بماند...  ریوجود عشقم ز

 باشد... یابد  میحس و حال برا نیرا متحمل شوم تا ا ایدن ی ها افه یق نیخواست نحس تر  یدلم م  

 بازداشت...  یبهشت چند لحظه ا  نیمرا از ا  میفرد روبه رو ی نکره  یصدا اما

 

 پس من برم... -

 

 گم کند...  د یه زبان در دهانم بچرخانم فهماندم که گورش را باک  نیا بدون

 چشم بسته بود...  وار یبه د دهیدر را بستم...دالرام چسب  یمعطل بدون

دختر مرا   ن یدر وجود ا ی بیخواست دستم را عقب بکشم...کشش عج ی اش رها نکرده بودم دلمم نم نه یس  ی دستم را از رو هنوز

 کرد...  یقول و قرارم م ی مجبور به جلو رفتن و پا گذاشتن رو

 گره خورد...   میو پر تمنا ک یباز کرد و نگاهش در نگاه نزد چشم

گرفت و   یاش... تپش قلب که رفته رفته اوج م  یی ایچشمان در ی ن ی...غرق شدن در ن یافتنیناب و دست ن ن، یریملس و ش  حس

 کرد...  ی آتش م ی ته ام را داغ تر و گداخته تر از کوره کف دستم را گرم تر و تن خس

 نبودم... ی نینگاهش شده بودم و قادر به عقب نش ی  فته یش 

 به قول قرار بود..  بند یمکان وقت لغزش دل نبود، وقت عمل و پا نیلحظه و در ا نیا اما
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 ..به اتمام رساندم یچند سانت یفاصله   نیرساندن ا انیبه پا یتوانم را برا تمام

 لحن ممکن گفتم:  نیگوشش با آهسته تر ریز

 بدم...  تیتا پس فردا بهم فرصت بده فرار-

 

 و دست چپم را مشت کردم...  دم یعقب کش  ع یهم فشردم...سر ی را رو میبستم و محکم چشم ها پلک

 کرد...   یجز کف دستم، از سر انگشتانم تا سرشانه ام کز کز م  به

 کند...  ی فرار نم گریگفت د یزدم و در را بستم...احساس درونم بهم م  رون ی را نداشتم...از اتاق ب ستادنیو تحمل ا تاب

 تسلط خاطرم گرفتم و سمت پله ها حرکت کردم...  ی برا ق ینفس عم چند 

 تا لباسم صاف شود...  دم یرا کش میها  نیکرده سر آست  می تنظ میرا از سرشانه ها  راهنمیپ ی  قه ی

 توجهم را جلب کرد... یزن  ی صدا دهیپله نرس  نیآخر

 ... یعرضه نشد  یصدرا خوشحالم که مثل بابات ب-

 

 را با شتاب سمت صدا بلند کردم...  سرم

 شوکه شدم... ش، یسر شانه ها یرنگ ومش روشن تا رو  یسال با موها  ان یم بایتقر  یزن دن ید از

 ...نهیمعروف ا سیرئ پس

 کرد...   یپا انداخته بود و با صدرا صحبت م ی صدرا ست... بلوز شلوار پا رو ه یقدر شب چه

 هستند، بود...  یکه دچار استرس و راه فرار  ی اش مثل کسان ینییلب پا ی دست رو نییسر پا صدرا

 در اصل    ایمن، بلکه نگاه همان خانم،   بلند نگار و همان پسر تازه وارد نه تنها نگاه یخنده ها با

 سمت آنها معطوف گشت... س،یرئ
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آخر را به اتمام رساندم و سمت   یرفتند چشم گرفتم، پله   ی م اطی جلف نگار که سمت ح ی  افهیو ق   پیزود چشم از ت یلیخ

 گره کرده قدم برداشتم... یبر افروخته با ابروها ی صدرا با صورت

 ...ختیبرانگ چشمان صدرا تعجبم را  یسرخ

صدرا باشد، از  یخاله   ایکه فکر کنم عمه،  انسالیام را پنهان کردم...زن م ی ام تعجب و دودل ی تفاوت ی پشت نقاب ب شیهم مثل

 برخاست... یسلطنت  یمبل تک نفره   ی رو

 گل...  ریآقا ام  دار یبه به مشتاق د-

 

 گذارم...  یپا نم ر یهم باشد اعتقاداتم را ز یبه دست دراز شده اش نکردم، هر چ  ییاعتنا

 مبل نشستم...  یغرور کنار صدرا حرکت کردم و کنارش رو با

 زن کم است... ن یا یباورم رساند، لقب هرزه بودن برا  نیکلماتش به ا انیو طرز ب  قهقه 

 

 ...یهست  ی گرینه خوشم اومد....عالوه بر با جرأت بودنت عجب ج-

 

 نگاهم سمت صدرا رفت...  یچشم ریز

 ند یناخوشا م یشدند...اما احوال صدرا برا یدستش دانه دانه شمرده م  یداد که استخوان ها  ی مبل را چنان فشار م  دسته

 آمد...  ی به حساب م فه یطا ک یاز آنها نداشت از  ینگشت...چون خودش هم دست کم

 به اطراف چشم چرخاندم...  لکسیپا انداختم و ر ی رو پا

 

به اثبات   شبیکار، د ن یرو تو ا شی... راست کار خودمه... خبرگیکرده بود   میرو کجا قا یگوند ی ژ ی رفقا نیهمچ کیصدرا،-

 ....دنیمنم واسش جون م ی رسوند. حتم دارم دخترا
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  می که در راه گلو اد یسپردم که غرش صدرا مرا از فر ی زن کثافت گوش م نیا ف یفک منقبض از زور خشم و نفرت داشتم به اراج با

 کرد باز داشت... ی داشت خفه ام م

 

 ... هی کاف م یجا باهات راه اومدم برا ن ی.... تا ایکن  یباف ال یخ ریام یبرا یحق ندار-

 

 رو به صدرا گفت:   یاثتپا انداخت و با لبخند پر خب ی رو پا

 ... امیتونم از پست برب ی به بعد هم م نی... اما من تونستم رامت کنم و رات بندازم... از ایبد قلق و غد بود  ی از بچگ -

 

 ...د یصورت قرمز شده اش کش یرها کرد و هر دو دستش را رو رون ینفسش را پر صدا ب صدرا

 .. ناآرام فقط شنونده بودم. یو صامت با درون ساکت

 نام نشان است... ی زن ب نیا ییدر حال کلنجار رفتن و شناسا  مغزم

 شود...  یجلو رفتنم م  شتریب چیپاپ یناگهان ی ها زهیسنگ ر نیواقفم، اما ا فم یخوب به وظا من

 

 زارم..  یم  گریج یبه خاطر تو هنوز دندون رو -

 نم ی بب اری... پاشو دخترسرهنگ رو بالیخ ی شازده بگذره... اما ب ن یاز کنار ا ی تونه به راحت ی به کنار...اما عفت نم من

 کرد...  ی گفت و بحث را عوض م ی داشت از مفسد بودنش سخن م ایشرم و ح ی راحت و بدون ذره ا چه

نگو و  شود که  ی در دلم به پا م  ییدهم...اما از درون غوغا  یاعتنا جلوه م یمشغول و ب   یا  وهیو م یدست  شیرا با برداشتن پ  خودم

 نپرس...

 

 کردن دالرام بر سرش رخنه کند... ت یقصد اذ اگر

 صدرا افکارم پراکنده شد... یصدا با
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 ...شینی ب یاالن نصفه شبه، صبح م -

 ... یزن  یاه صدرا.... تو که همش ساز مخالف م -

 

 مبل برخاست... ی از رو ضیبا غ صدرا

 که هست.... من برم بخوابم...  ینیهم-

 

 شد... خوبیبرنداشته بود که با سوالش م یقدم چند 

 الدنگت چه خبر...  یاز بابا-

 

 کند... ی هست و اما به زور تحمل م ی معلوم بود چه قدر تحت فشار روح ی زد، از حاالتش به خوب شیبه موها یچنگ  صدرا

 گفت:   ی دورگه ا یبه خون نشسته و صدا یو با چشم ها د یچرخ

 ... یپرس  یشوهرته... از من م  یناسالمت-

 

 داخل دستم خشکم زد...  وه یو م   کارد

 ممکنه!    ری!! غیاصل س یگرده... اما رئ  یزن مادر صدراست... مطمعئن بودم نمرده و برم  نیا پس

 

 کنم...  شانیو فکرم را معطوف حرکات و حرفها میایدر ب ز یخنده اش باعث شد از آن حالت شک برانگ  یصدا

 من و نداشت...  اقتیکه اون ل ی هضم کن یهنوز نتونست-

 ...دمیباور رس   نیبه ا یکه فکرش رو بکن  ی راحتتر از اون  یلیچرا خ-
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 کامال مشهود بود...   هیصدرا کنا یحرف ها  یکلمه به کلمه   از

 شد...  کیبه صدرا نزد یبلند شد و قدم  مادرش 

 من رفتار کنه...    لیوانست باب مکردم... اما نت ازش ین ی ب ایمن از مال دن-

 

 : د یشده غر د یکل ی با دندان ها صدرا

 ... لینزار دهنم باز بشه... کدوم باب م-

 

 زد...  ی و بشکن  د یدور دور خودش چرخ کی

 ...یترسون ی م ی و از ک  یمن و از چ -

 

 که من نشسته بودم نشست و دست دور گردنم حلقه زد...   یمبل  یراست اومد رو دسته   ک یبکنم  ی و حرکت ام یبه خودم ب تا

معتاد بود...   ک یعرضه  ی ب نیا یگم...شوهر من، بابا ی که خجالت نداره... خودم بهش م نی... ایکش  ی از دوستت خجالت م-

 است...  نهیگز نیبهتر نیا یامسال باب یکنه...همون زندان برا  مینتونست راض

 

 برق گرفته باشم خشک شده بودم...  انگار

 که گفت از خشم و نفرت کبود شدم. یف یشد کنار گوشم با اراج خم

 

 بود...  یک  گه ید  نیا ستاد،یشد...قلبم ا  ده یگونه ام تا سمت چانه ام کش ی بلندش که از رو ناخن

 همراه شد...  یزیشکستن چ یآخرش با صدا حرف

 رسونمت...  ی به اوج م-
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 و نفسم را باز گرداند...  د یام کوب پس کله  یکس انگار

 شتاب برخواستم... با

 شد... یم  ن یصفت  تاج مبل را نگرفته بود االن نقش زم ی زن ب اگر

 صدرا نگاه کردم...  یواژشگون شده وسط حال و صورت سرخ شده  ی ا شه یش  زیم  به

پسر خودش و به هم سن پسرش از   یکردم، جلو یو ناپاک بودنش را درک نم   د یحد پل نیمتوقف شده بود... تا ا م یو مکان برا جا

 ... طانیش  ا یبود  وانهید ا یزن   نیممکن بود ا ریزد... غ یمفسد بودنش حرف م 

 شد...  ختهیآتش درون صدرا ر ی شد و رو ن یاش بنز خنده

 زن را نشکنم...  ن یدادم تا گردن ا  یاز صدرا نداشتم داشتم جان م  ی دست کم  منم

 

 خفه شو کثافت... -

 افتتاح کرد...  شهیخرد ش  ی ها، کارخانه  کیسرام  یخانه به رو  لیتمام وسا  دنیهر بار صدرا با کوب مثل

 کشاندمش... اط ینبود...سمتش رفته و از پشت بغلش کردم. به زور سمت ح  یآرام شدن اما

 به دست آورده بود...  یی نداشت زور مأورا یو جنون فاصله ا ی وانگ یمرز د تا

 زدم...   یباغ محکم پسم زد...داشتم نفس نفس م  وسط 

 شد... ران یو  نیزم  یخم شد و رو شیکه زانو ها ییزد تا جا ادیو فر  د یکش اربده

 هق زد...  یبلند  ی در حصار دستانش گرفت و با صدا  نیزم یرا رو  سرش 

 کرد..  جاد یاقلبم  ی رو  ی قیاش دلم را به درد آورد...سوزش عم ه یهق گر هق

 دهد...  ی که به خاطر مادر و خواهر و نامزدش به کشتنش هم م  یو غرورش... با غرور و تعصب  مرد

گونه   نیا انشیپسر و اطراف ی بود که حت یی زن تا آنجا نیشک قدرت ا  ی ...بامد یصداها جلو ن ن یها و ا ادیفر  نیا ی برا ی کس یحت

 کردند و قادر به جلو آمدن هم نبودند...   یاطاعت امر م
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 چشمان هم جنس خودش از مرگ هم بدتر است...   یشود...چه بسا، شکستن جلو ی دادم خال فرصت

 گونه عذاب نکشد... آدم بودم و دل داشتم...  نیشدم تا ا یمحو م  دگانشیتوانستم از د ی م اگر

 کردم...  ی تمام وجود آتش گرفتن قلبش را احساس م با

 کردم...   یرا درک م می مرد روبه رو  دنیبودم و درد کش مرد

 صدرا چشم دوختم که بالخره آرام شد... ی  دهیسر پا به پشت خم یدانم چه قدر گذشت و چند ساعت ینم

 شانه اش گذاشتم... ی زانو زدم و دست رو کنارش 

 کرد...   یمرد به مغزم خطور نم کیدادن مختص شکستن  یدلدارگفتن نداشتم..  یبرا  یزیچ

 بر قلب زخم خورده اش نباشد... یشتری ناکرده کلماتم ن ییمرهم دردش، خدا  یشمارم تا به جا  یم  نهیگز  نیرا بهتر سکوت

 دارد... ی سمت پشت باغ قدم برم  زدیخ یشکسته برم ی کمر با

 شوم...  ی حرف پشت سرش هم قدم م یب

 شوم...  کشینزد شتریشود ب  ی زمزمه وارش باعث م  یصدا

 زنم...   ی م ششیکشمش... خودم آت ی بالخره م-

 

 نبرده بود...  ی و مادر  تیاز انسان ی بود که بوئ یمادر  ی برا ش یو نشان ها خط 

 داد و چشم بست...  هیتک وار یته باغ نشست و سرش را به د وار یکنار د مکتین ی رو

 شدم...  رهیاش خرخ داغون و زرد شده   م یبه ن 

 

 ... یفرو بر  شتریو با هر دست و پا زدن ب  یکن  ر یگ یاومده تو باتالق  شیتا حاال پ-

 

 ... ید یو پر از ناام نیبغض دار و غمگ  یصدا  نینداشتم در مقابل ا یجواب
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صفت،   وانیح ی مادر دنی...دادین شیوقت هم برات پ چ یکنم ه ی... دعا مفتادهی... چون  برات اتفاق نریام یجواب بد  یتون ینم-

همش   نا یا طان،یش  ک یدستان   یچشمات، گرفتار شدن عشقت تو   یجلو  تیجون دادن خواهر دوقلو ،ی طعم بدبخت دنیچش

 زهره، درده، کشنده ست....

  ی که آخر باسر تو  یزن  یاونقدر دست و پا م  ،یزن  یدست و پا م  ست،یبند ن ییدستت به جا  یوقت  ،یکن  ی کار ی تون  ینم ی وقت

  دش ینفر به جان تو بند و ام  کی جان  ینیب  ی م ی کنم، اما وقت  یکاش توان داشتم تا خود کش ی ا یکن  ی دعا م  ،یر یفرو م یاهیس 

 ...ینکن  د یرو ناام زت یاما عز ،یو ذره ذره جون بد  ی بسوز ید ی م ح ی...ترجیشیهم منصرف م یاز فکر خودکش ی فقط توئ

 

  ی... حرفشی حرف ها یادامه   ی کردم برا  ی م ی شدن داشت، فقط لحظه شمار یبه گفتن و خال  میصدرا تصم  ی چند ساله  بغض

 ... میابیب یی رها یگرفتار  نیبالخره حل شود و همه از ا یحل نشدن یمعما ن یکه ا ییزدم تا ادامه دهد، تا انجا ینم

 

مشکوک   شی زدم... به هر رفت و آمدها یساز مخالف م  شهیهستم... هم  یمادر نیوقت نتوانستم باور کنم که من فرزند چن چیه-

اش، گشت و گذارها و   یظاهر  یرنگارنگ، محبت ها ی ها د یداد... قول خر ی صبا، به حرف من گوش نم می شدم... خواهر دوقلو یم

 پر زرق و برقش رو خورد...  یها یمهمان

 ... د یچسب طایح نیبه زم میپاها یناله ا  یصدا دنیاز مدرسه برگشتم...با شن ی وقت

 به خونه مشکوک شده بودم... یاز رفت و آمد مرد  ی روز چند 

  یبامن حرف م ی... گاهمیعرضش نداشت  شیبرا ی زیرفت... پش یم  یخمار ی طبق معمول مسافرت بود، اگر هم خونه بود پ بابام

 ...دمی نشن یازش سوال کردم که پاسخ ی کرد چند بار  یزد اما صبا رو اصال آدم حساب نم

 

خاطرات   فی دوباره شروع به تعر ، یگرفته تر ی مکث و صدا ی دستانش گرفت با کم ان یو صورت قرمز شده اش رو م  د یکش یآه

 زجر آوراش کرد... 

 ممکن بستم و سمت داخل خونه قدم برداشتم...   یصدا نیرو با آرام تر اط یدر ح-

تا شد...رعشه به جانم   میشدم...اول نفسم رفت... زانوها ی چه حال دمیرا د می روبه رو ی صحنه  ی وقت  یفهم ی ... نمریام  یدون ینم

 مردم...  ی واقع  یکنم...به معنا  انیاز جان دادنم ب ی توانم ذره ا یها را فقط م ف یتوص نیافتاد...ا
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حرفش   دنیحدس زده بودم را نداشت...اما باشن ی را که کم ی حرف انی... توان بد یمن لرز  یبار جلو ن یدوم  یصدرا برا  یها شانه

 ممکن بود...   ریغ ی حرف ن یلمس شد، باور چن ی گر یو وحش  یوجدان ی همه ب نیغلط از آب در آمد و بدنم از ا میتمام حدس ها

 خواهرم داشت... یچشما ی جلو ف یزن کث-

 خت یکرد و اشک ر یدهد مکث حیتوض شتریب نتواست

 ... ختیر ی و اشک م  د یلرز  یاتاق داشت م یو مظلومم گوشه  ز یخواهر عز 

 ... نمینب شتریچشمانم گرفتم تا ب  ی ... نتوانستم جلو برم... فقط دست جلودمیترس  دم، یبودم... فقط دوازده سالم... خجالت کش بچه

 ...دمی کش م یچشم ها یصبا وحشت زده دست از جلو  غیج با

 زد...  یشرف رزل صبا رو بغل گرفته بود، صبا دست و پا م یب  مرد

 

  ییو با صدا  د یچمن ها کوب یگره کرده اش را رو   یافتاد... مشت ها نی زم  یبا زانو رو  مکتین ی اوج گرفت و از رو هق صدرا هق

 را داشت باعث شد، بلرزد...  ادش ینگه داشتن، فر نییدر پا یکه سع

 ...دمیبه درد آمد و کنارش نشستم و سرش را بغل کش دلم 

 شد...  یخارج م شی کنم از گلو  هی توانم تشب ینم  یز یچ چیکه به ه ییصدا

 گوشم ادامه داد...  ریز  ی نامفهون ی کنان با صدا  ناله

 

کنم و برگردم کار از کار   دایخنجر بابام گشتم... تا پ ی و پ  دمیدو  ن یزم ری ... سمت زریپرت کردم ام نی زم ی رو همون جا رو فمیک-

  وانه یبود... تا در اتاق رو باز کردم بدن  غرق در خون صبا د اوردهیدوام ن  یعوض اون مرد  کر یبدن غول پ ر یصبا ز ر یگذشته بود...ـ ام

 ام کرد... 

  ی بچه  ک یدر   یقدرت  ن یچشمانم و گرفته بود... چن یفرو کردم... خون جلو وان یخنجر رو از پشت درست رو قلب ح ادیفر با

 کرده بود... ل یمرد تبد  کی ممکن بود، اما جنون قدرتم رو به قدرت  ر یدوازده ساله غ

 افتاد... نیزم  یبا صورت رو  کثافت
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 زن مفسد من و به خودم آورد...  نیهم غیج

کشته بودمش   نکه ینگاه کردم، خودم هم وحشت کرده بودم اما از ا می شده بود... به دست ها نیاش رنگ  یوان یاز خون ح دستانم

 .خوشحال بودم..

 و از اتاق در رفت و اتاق رو قفل زد... د یچیو مالفه را دور تنش پ د یاز جان خودش ترس  یبه خودم بجنبم آشغال عوض تا

 جونم زار زدم...  ی سر خواهر ب باال

...  د یکش ینفس نم گریبود د دهیفا ی اما ب دم یو تپل اش کوب  د یسف یگونه ها ی و تکونش دادم، صداش زدم رو  دمینال صالیاست با

 . دمیبسته روش رو کش یرو از تنم خارج کردم و با چشم ها ورمیپل

برسم... نتونستم   اد یاون بال سرش ب نکهی... نتونستم به موقع برسم نتونستم زودتر، قبل اختمیو اشک ر دم ی. اما سرش رو بغل کش

 نجاتش بدم... نتونستم ازش مراقبت کنم... 

 

 خواهر اش بوده...  ی شدم چه برسد به صدرا که با چشم نظاره گر نابود ران یگونه و نیا دنشیلمس شده بود خودم با شن دستانم

 باز هم صدرا از گفتن طفره رفت...  دمیهم به مقصودم نرس  باز

 باشد... وانیانجام دهد آن هم با فرزند خودش ، هر چه قدر هم ح یکار  نیچن ی ممکن بود مادر ریغ

 را فاش کند.. قتی حق ت،یعصبان نهیبه خرج دادم تا بلکه در ع یحرف فقط صبور  یب

 ... شیحرف ها یباق دن یطرف کنجکاو شن  کیطرف نگران دالرام بودم، از  ک یدل تو دلم نبود از  اما

 

 کن...  یصدرا حرف بزن... خودت و خال-

 باشد... ی تلنگر ش یحرف ها یادامه  ی حرف برا نیا خواستم

 ازم فاصله گرفت...   یکم

 دار...  ی از چوبه  دمی... ترس یکن  یدرکم م ری زن راه اومدم الل شدم... ام نیمن کشتمش... من قاتل بودم... از ترس اعدام با ا ریام-
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 تکان دادم...  م یتفه  یرا به معنا سرم

 

دم صبا   ی شهادت م ، یرفت رو اثبات کنح  یتون  ی زنن، نم  ی... دارت مدم یلوت م ی بزن ی ... گفت اگه حرفریکرد ام د یمن و تهد -

 خودش موافق رابطه بوده... 

 کرد...  ستیدونم کجا سربه ن  یرو نم جنازه

که بهم وارد شده بود از درس و مدرسه انداختم... الل شده    یبه خودم اومدم که پنج سال از اون روز گذشته بود شوک ی وقت  فقط 

 ...دم یکش ی بودم و فقط نفس م

 که سنگ قبر به اسم خودش سفارش داده بود زار زدم...  روز سر قبر صبا هر

دختر   ک ی یبرا  ی کار و کرد، چه طور  نیا یبا چه نقشه ا   یدونم چه طور یسنگ قبر داشته باشه... نم  کی نتونست  ی حت خواهرم

  اهیسنگ س  نی ا ریدونم که من و بردن و گفتن خواهرت ز ی با مشخصات خودش درست کرد. فقط م  یدوازه ساله قبر به اون بزرگ

هم   یاصل س یاون خاک هاست... رئ ریز  گه ید  یکی... ستیاون سنگ ن ر یکه صبا ز  نمدو ی رو خوب م نی... فقط ادهیو سرد خواب

 ب...

 

  ی ند شدم و منتظر فردصدرا حرفش را قطع کرد و هراسان بلند شد... منم به تبعت از صدرا بل ییپا یخش خش برگ ها و صدا  با

 کرد...   یرا متالش  تیدانستن واقع ی ماندم که تمام انتظارم برا

 به سنگ خورد...  رم یشانس... باز هم ت یبه خشک یا

 شد... ک یبه ما نزد بایبور و ز ی با موها ی دختر

 کننده بود...   رهی خ شییبایبلند باز هم ز هیپا ی کم نور چراغ ها  ییروشنا با

 قرار داشت...  د یقرمز اش کامال در مرز د ر یکه لباس ز  د یسف ر یقرمز و کوتاه، بلوز حر دامن

 بود...  یکه قادر به اخفال هر مرد  م یزن روبه رو یطان یش  رتیاز س  میدزد  چشم

 ... یینجایصدرا ا-

 مشهود بود...   شیصدا یاز تک تک حرکات و رفتارش حت  عشوه
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 صداش شد... تالش بر صاف کردن   یبا تک سرفه ا صدرا

 عفت...  یداشت  یکار-

 

 همون عفت معروفه!.... چه قدر جوان و کم سن...   نیا ی عنی! عفت

 صورتش برگردم و نگاهش کنم...  یبود که رو  ی به قدر تعجبم 

 مهار کرد...   یفی را با اخم ظر لبخندش 

 

 جون صدات چرا گرفته...  یصدر-

 ...د یکش شیموها ی و انگشتان اش را با حرص ال د یدور خودش چرخ صدرا

 ... یخوا  یم  یعفت بگو چ-

 باز دارد...  یپر تحکم بود که عفت را از زبان دراز  یصدرا به قدر  لحن

 

 ...ایها صدرا... مامانت کارت داره زود ب ی تو هم نوبرش و آورد شششیه-

 

 تند از کنارمان گذشت... ی با قدم ها صدرا

 که عفت سد راهم شد...  برنداشته بودم یقدم

 رو پر عشوه گفت:  کشدار

 ...یییمعروف تو ی آقا  ریپس ام-

 

 و خواستم راهم را کج کنم...  دم یدر هم کش ابرو
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 ام گذاشت... نه یس  ی اش را رو دست

 ...ید یامشب و افتخار نم-

 شکستم...  یدنش را مشک گر  یکردم ب ینم  ی خوددرا ی فقط کم ،یشد که اگر کم ی سبک چندشم م ی زن ها نیاز ا یقدر  به

 را در صورت اش احساس کردم...  ر یبهت و تحق ی ا لحظه 

 خود را حفظ کرد و پشت سرم راه افتاد... ژیهمان پرست اما

 چند ساعت قبل نبود... ی ها رانهیاز و ی شدت بود و خبر زیها تم  شه یاز خرده ش  ییرایپذ 

 خندد...  ینامعولم هست، م م ی که هنوز سِمتش برا یلم داده در آغوش همان پسر نگار

 ...رمی بگ  یاز دالرام خبر  د یدهم...با  ی ... راهم را سمت پله ها ادامه منمی ب یاز صدرا نم یخبر

 شوم... یدهم و متمرکز رفتار و حرکاتم م   یرا نم یشرو یپ یشود... اجازه   یفکر فردا ذهنم مخشوش م  از

 شوم...  یدهم و متمرکز رفتار و حرکاتم م یرا نم ی شرویپ ی ..اجازه شود. یفکر فردا ذهنم مخشوش م  از

 جر و بحث صدرا و مادرش از اتاق صدرا به گوشم خورد...  یصدا

 در اتاق مهمان را گشودم  ع یو سر ستادم یا نه

 باز گردانم...  ی موقع هست دالرام را به اتاق قبل نیبهتر

 دایپ خی خواهم از بودن دالرام در اتاق مهمان دچار شک و شبهه شوند و کارم ب یو نم  ستیها ن  ن یدورب یکدام پ  چیه حواس 

 کند...

 

 نشستن دالرام نفسم گرفت...  تیوضع دن ید از

 گذاشته بود...  ش یزانو ها ی سرد سرش را رو یها کیسرام  یاتاق رو یکرده گوشه  کز

 که بند بند وجودم خواستارش هست... ی گرفت از عاقبت دختر  قلبم

  یم  یهمسرش، سپر ی ها دنیو ناز کش یمقو  ی ها یتخت خواب گرم و نرم با خوراک  یرو ی بعد شب زفاف چند روز یختر د هر

 ها نشسته است... ک یسرام یرو  وار یکنج د ی تکه نان ک یبدون  ط،یشرا  نیکند...اما دالرام من،....در ا
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 را بست، اما چاره جز پس زدنش را نداشتم...  م یراه گلو ینیسنگ  بغض

که بتوانم   یدهم به هر نحو  ی م د ی... به قلبم ام رمیرا که سر دالرام آوردن را ازشون پس بگ  یی بال ها  نیخورم تک تک ا ی م قسم

 عذاب ها را جبران کنم... نیدالرام راخوشبخت کنم و تمام ا

  یعنیدهد...    ینشان نم یعکس العمل چ یپس چرا دالرام هدهد..  ی عجب مو ت ی را به نگران شیکم بغض و لرزش قلبم جا   کم

 در نشده است!... ی متوجه حضور من و صدا

 باز گردانم...  ی دالرام را به اتاق قبل  ده،یها نکش ن یبه ما و دورب ینشده و توجه کس ریتا د  د یدانم. با  ینم ز یرا جا تعلل

 زانو زدم  شیقدم برداشتم و روبه رو کنارش 

 رام.... دال-

 نداد..   یجواب

 سر شانه اش را گرفتم و تکانش دادم...  وست، یپ نیقی به  ترسم

 ... زمیدالرام...عز-

 افتادن.. یشود برا ی وزنش سبک شده بود که وارونه م  یقدر  به

 ... دمیبه آغوشش کش ن یزم ی افتادن اش رو قبل

 بسته اش داغونم کرد  ی و چشم ها ده یپر رنگ

 سرش کاشتم...  یرو  یدر پ ی پ ییام فشردم و بوسه ها نه یاراده سرش را به س  یب

 دالرام... دالرام... -

 ام فاصله دادم  نهیرا از س  سرش 

 نبضش گذاشتم... ی گردنش و رو  ریز دست

 کند...  ی لیزند، اما خ یم

 وضعف فشارش افتاده...    یگشنگ  از

 بلندش کردم...  ی انداختم و مثل پر کاه ش یزانوها ری را ز گرم ید دست
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 گذاشتمش  واری د ی جلو یراحت  یکانپه   یکردم...آروم رو  یم   ارش یهوش  د یبردنش با قبل

 گردم...  ی و آب م وانیخسته دنبال ل  ی با روح کالفه

 طرف عشقم...  ک یو در   تم یطرف مأمور ک یسرگردان بودم... یب یعج یف یبالتکل در

 ببندم... ی خواست قالب ته ینم دلم 

 برد...  ی ام، آستانه تحملم را باالتر م یمختلف و قلقلک مردانگ   یخودم با بهانه ها حیبودم و توج مرد

به   ت یمأمور  نیبچه ها در ا د یپدرش رو به منه... تمام چشم ام د یاسفناک منم و تنها ام تیوضع نی پشت پناه دالرام در ا نکهیا

 .. یاصل ی جا و مکان مهره  ییشناسا یمنه برا

 ...دمیورت مثل برف دالرام آب پاش ص ی رو یکم

 ...  د یلرز شیها پلک

 شدم و با کف دست راستم سرش را بلند کردم...  خم

 گذارم...  یشده اش بر اثر افت فشار م   د یسف یلبها یرا بر رو  وانیل

 شود...  ی خوشگلش باز م یچشم ها  آرام

 اش باز گردانم...  ی به اتاق قبل یکس دنیکنم قبل فهم ی خدا خدا م فقط 

 زند...  ی را از کنار لبانش پس م  وانی حال ل یب

 : میگو  یاز واکنش دالرام زود م  ترس 

 ... دهینفهم یتا کس ی اتاق قبل ی برگرد د یبا -

 گرفت... ع یسر ی لیحرفم را خ یمعن

 اش گذاشت و پلک بست... یشانی پ یرفت... دست رو  جیبرخاست که فکر کنم سرش گ تند 

 بغلش انداختم... ر یگذاشتم و دستم را ز  نیزم  یرا رو  وانیل

 کنم...   ی بلند شو کمکت م-
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 د...به من راه افتا  هی حرف بلند شد و تک یمخالفت نداشت که ب یی کنم اصال توانا فکر

 ...دمی کش ی سرک رون یدر اتاق ب از

ها را ازش   نی ت رفتن سراغ دوربمادرش فرص ن یب یلفظ   یر یکرد که هنوز درگ ی را ثابت م نیبلند صدرا ا ی بود، اما صدا خلوت

 سلب کرده است... 

 رسانم...  یاش م یدالرام را به اتاق قبل عیسر

 

 ... یبخور ارمیم یز یچ ک یدراز بکش... برات -

 نشان داد... یداد و نه واکنش ی هم نه جواب باز

 از اتاق خارج شده در را قفل زدم...  عیسر

 کردم...  ی به دو سمت آشپزخانه ط یکیها را  پله

 کردم تا دالرام را سر پا نگه دارد...   یم  دایپ یمقو   زیچ کی د یبا

  ش یبرا انهیکردم و مخف یم  دایپ یزیچ  د ی... بانمیبچ ی نیدالرام س  یهمه برا  د یتوانستم در معرض د  یرا گشودم...نم خچالی در

 بردم...  یم

 مرا از گشتن باز داشت... ینحس یصدا

 ... پهیبه به آقا خوشت-

 

 را بستم...   خچالیکمر راست کردم و در  وس یمأ

 کنم...  یدر رفتارم محتاط باشم... بهتر از قبل بر خورد م د یبا

 ... رمیمن سر شب خواب آلود بودم و نتونستم باهاتون آشنا شم... من ام-

 

 گذارد... یرا داخل دستم م  دستش
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 دوست پسر عفت هستم خوش بختم...   لیمنم کم-

 

 کارم...   یبالاجبار مصورتم  یبه پهنا یلبخند 

 منم خوشبختم.... -

 کارم...   یصورتم بالاجبار م یبه پهنا یلبخند 

 

 منم خوشبختم.... -

 

 شود...  یم انینحس کامران پشت اپن نما کلیه

 به به جمعتون که جمعه.... -

 

 گرده...   یبا خنده سمتش برم  لیکم

 خره مون کم بود...-

 

 کند...   ینازک م لیکم  یبرا یپشت چشم کامران

 ... ننه مرده خواجه ست...ادیبه کار ما نم نی... الی دلخوش نکن ها کم ن یبه ا-

 

 ...دمیکامران را چسب ی  قه ی جهش از پشت اپن  ک ی را پس زدم و با  ل یکم یدانم چه گونه و چه طور  ینم

 شود...   ی کثافت خال نیصورت ا  یگشتم، پس چه بهتر که رو  ی روح خسته ام م ی   هی تخل  یبرا  یبهانه ا  دنبال

 ... د یکش اد یچشمش، فر ر یمشت پر قدرتم ز ن یبودبا اول دهی تحملم به صفر رس  ی  آستانه
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 چانه اش زدم... ریمشت را ز نی اش را رها نکردم... و دوم قه ی

 جلو دارم نبود، تمام عضالتم سخت چون آهن شده بود...  ی زیآتش گرفته بودم که چ یقدر  به

 ...دمیکش  نعره

 

 .... یکشمت کثافت عوض  یم-

 

کردم اما ناسزا به پدر و   ی مقاومت م یگرید   یها ن یدر مقابل توه د یآخر زده بودم قادر به کنترل خودم نبودم... شا  میبار به س  نیا

 رفتم...  ی ممکن بود و تا مرز جنون م ر یمادرم غ

 صدرا و مادرش هراسان دوره ام کردند... ی...نگار و عفت حت د ی از پشت کمرم را چسب لیمک

 !... ریشده ام  یچ-

 صورتت...  زمیعز لیکم-

  انیتوانستند طغ ی پشت سرم دستانش قفل کمرم، نم لیچندشم شد... صدرا مقابلم و کم لیمادر صدرا رو به کم ان یطرز ب از

 درونم را آرام کنند... 

 

 کنم...  ی پدر... گردنت و خرد م یب  وزی...  پوف د یولم کن-

 بلند گفت:   صدرا

 ... رونینگار کامران و ببر ب-

 حرکت از دور تنه ام باز کردم...  ک یرا با  لیکم  یها دست

 را سد کرد...  میتا خواستن به سمت کامران حمله ور شوم مادر صدرا جلو اما

 ...  یخان دور ور داشت ریام-
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 کرد... ی م داد یناگفته را ب یداد... نگاهش هزاران خط و نشان ها ی م ی هزاران معن حرفش

 ... رمیگ  یاش م  یخاکستر  یاز هرز بودن چشم ها نگاه

کنم و صدرا را کنار   ی خودم ساخته ام را حفظ م یها را برا ن یا انیکه م  یگریباز ت یخواهد فکر کند کم آوردم... شخص ینم دلم 

 زنم...  یم

 

 دهم... ی صورتش تکان م  ی را روبه رو دمید ته انگشت

 ... نجامی... من فقط به خاطر صدرا استمیدستات ن ر یمن ز-

 

 بودن در کنار صدراست... تم،ی در چنته ندارم و فقط ن ی خواهم باورم کند که نقشه ا یم

 است... تیاز سر رضا ند ینش ی و اما پرتز شده اش م ن یقرمز آتش ی لب ها ی که رو  یلبخند 

و   یوند ی به جمعشان بپ نکه یشناسم از فکر ا ی ها را م نیروند...من ا  یدر کارشان جلوتر م ، یآدم ها محتاط تر از هر فرد نیا

 واهمه دارند...  ی بزن ی رودست

 حس را در نگاهش خواندم... ن یاول ورودش ا از

 ...رمیگ ی م شی را در پ اطیگذرم و راه ح یاز کنارش م  یحرف  نکه یا قبل

 دهد..  ی را انحنا م میبخش، لب ها  تیرضا یشنوم، تحکم لحنش لبخند  ی صدرا را م ی از دور شدنم صدا لقب

 زارم... یپا م ریقول و قرارمون رو ز ی ... وگرنه همه یکش یرو خط قرمز م  ر یدور ام  وریز-

 بخش است...  تی جلو رفتن بهتر کارم، رضا یچند کلمه برا نیشنوم...هم ینم  ییصدا یبستن در اصل با

 کرد!...  ی م دش یکرده بود که تهد  ور یبا ز ی...صدرا چه توافق ورهی اش ز یاسم واقع  پس

 ...دمیفهم  یرا نم شی! خط و نشان هاد یترس   یزن نم ن یصدرا مثل سگ از ا مگر

 ام... رها کرده  یکه دالرام را با چه وضع د یآ یم  ادمیکنم...تازه  ی باغ حرکت م سمت

 زد...  یرفتار و حرکات من دو دو م  ی توانستم انجام دهم.. همه چشم ها رو ی نم یاش کار ی بهبود یجز دعا برا  اما
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 ... اوردیازم به دست ب یی اتو ای یی گرفته بود تا خطا  نیذرب  ر یزن مرا ز نیخصوص ا علل

 انداخته با نوک کفشم خاموشش کردم... نیزم یسوم را رو  گاریخش خش برگ ها ته س  با

 کرده بودم...  دایپ ادیاعت گاریبفهمم به س  نکه یا بدون

 

 ... ستادیا م یروبه رو بشیدست در داخل هر دو ج لیکم

 معما در نگاهش...  ایدن ک ی... با یقهوه ا ی گرد و چشم ها  ینداشت تو پر تر از من با صورت یبدک ی  افه یدقت کردم...ق یکم

 

 سرگرد...  ینشون داد  یخوب خود -

 

سال و   کی وجودم را فرا گرفت...بعد  یشتر یهشت ر یزلزه ا  ی به اندازه  یزد...نفسم گرفت و وحشت رون ی از حدقه ب میها چشم

 گونه لو رفتم...دستم مشت شد...  نیا یاند 

 

 قابل جبران نبود...   گهید  نیا ی همه زحمات و در به در نیهمه تنش و ا نیام نبودم...بعد ا ی به حفظ ظاهر قادر

مدت و   نیبعد ا ی طور نیکردم که ا ییتالش خودم، سرهنگ، سردار و بچه ها با کدام نقض من به باد خواهد رفت...چه خطا تمام

 لحظات لو رفتم...  ن یدر آخر

کند جز   یاز مغزم عبور نم  یحرف چیهست و ه ی خال یگردم...اما مغزم خال ی کردن حرفش را م ینه ی برا ی حرکت ،یحرف  دنبال

 ماند... ی نم می برا یچاره ا ن یکشم...جز ا  یم  ایشوم  یکشته م  ایمقابله کردن...  

 

 بزند...  ی خواهد رودست یم د یخندد...شا یتفکرم م د یشا  ایاز طرز نگاهم  شیها چشم

 

 : میگو  یدرهم م یکنم و با ابروها یجمع و جور م  ی هر حال خودم را به نحو در
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 بود... ی بامزه ا یشوخ-

 

 دهانش بکوبم...   یرو  ایدانم بخندم    یکه از خنده اش نم ی خندد، طور یم بلند 

 شود...  ی از پشت درخت ها ظاهر م ییصدا چیه یب صدرا

 صدرا نشدم...  یدفعه    کیحواسم را پرت کرده بود که متوجه حضور  لی کم  یخنده ها یصدا د یشا

 

 با خنده رو به صدرا گفت:  لیکم

 پرته...  ی لی... خیکرد  دایرو از کجا پ  قهیعت نیصدرا ا-

 

 ... دمشیبه درخت کوب دهیرا چسب  لیکم ی  قه ی جرقه بودم،  ک ی دنبال

 ...یشیکه با من دهن به دهن م  ی کن  یخود م یتو ب -

 مداخله کرد و سرشانه ام را گرفت...  صدرا

 شما هم...  ن یبس کن-

 

 فرو رفت...   بمیشدم که داخل ج ل یمتوجه دست کم یصدرا لحظه ا  ادیفر با

 دستانم شل شد...  ل یچشمک نامحسوس کم با

 صدرا از کنارمون گذشت... ی با داد دوباره  لیبه خودم بجنبم کم تا

 

 گمشو داخل...  ل یکم- 

 جنبه ها...  یبه درک... ب ن یهر دو تا تون بر-
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 نق نق کنان از کنارمون گذشت... لیکم

 ... یکن ی م کاریچ ی معلومه دار ریام-

پس منم در هر   د، یآ ی پوئن مثبت به حساب م ک ی م یکه دارد برا  یطیآدم هاست اما با شرا  نیحال که هم دست ا نهیدر ع صدرا

 محاظه کار جلو بروم...  د یبا یمرحله ا 

   

 ...د یایآخر هم به کارم ب ی ها هی در ثان د یو شا ستین ی کردم آدم خطرناک یآن قدر ها که فکر م یعنی نیا

به نحو من خواهد   ازیامت ک یانداختن مادرش که  ری وجه اشتراک من و صدرا، گ  کیمشخص شد...  م یاش هم با مادرش برا رابطه

 بود... 

 را که مواخذه گرانه چشم به نگاهم دوخته بود...  یآدم  ن یکردم ا  یم  لیتحل

 رسانم...  ی دم و به چانه ام م ی پس گردنم به جلو امتداد م ی از رگ ها تیدو دستم را از فرط عصبان  هر

 کند...  یم  تیسرا میبه صدا تم یو عصبان رم یگ یبه خودم م ی به جانب رحقی  افهیق

 

 پسره هم بهش اضافه شد.. نیتونم وجود کامران رو تحمل کنم... ا  یصدرا... من چند بار گفته بودم نم ست یدست خودم ن-

 

 اعتراض به صدرا ندادم و از کنارش گذشتم....  یبرا  یفرصت

 کجا... -

 به سوالش دست باال بردم... فقط 

 بود...  بمیج یفکرم پ تمام

 بود...  یانداخت و قصدش چ بم یچرا دست داخل ج لیکم

 دادن به چراها را نداشتم... انیپا یبرا  ییجا یی دست شو جز
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 خانه بود...  ن یدر ا  نیکه فاقد شنود و دورب ییجا تنها

 فرو کردم...  بمی را بدون تعلل داخل ج دستم

 

بخندم... در   ا یدانستم خوشحال باشم  یواقعا شوکه شدم... نم  دمید  یکه م ی زیکاغذ را گشودم از چ  ی تکه کاغذ کوچک... ال کی

 ...دمیشن  یبود که م ی خبر نیبغرنج بهتر ط یشرا نیوهله و ا نیا

 

 پر شده بود را از نظر گذراندم..  یکه از خوشحال ییبار با چشمها نیچندم ی به کلمه اش را برا کلمه

 

 ختر سرهنگ رو به راه آهن برسون...د ی اصل یاز مرز هستم...فردا نصف شب بعد ورود مهره   یسرگرد من سروان تراب-

 ....ادیز یمختصر و کوتاه اما با مفهوم ها ی ا نامه

 خارج شدم... اطیح یی از دستشو ده یرا کش فون یانداختمش، س  ییرا مچاله کرده داخل دست شو کاغذ 

 بود...  یاعصاب متشنجم خبر فوق العاده ا  ی خبر برا نیدر قلب روشن شد...ا ی د یام کی

 شدم...  ییرایاحساسم پنهان کرده وارد پذ  یرا پشت نقاب ب  تیمأمور نیا دنیرس  انیبت به پااز با جانمیه

 خواب ندارند مثل جغد،اون هم فقط درحال رصد کردن من بودند... نایا دمیفهم  ینم من

 سوزاند... ی مطبوع بودن، راه گلو را م  یبود که به جا دهیچی خانه پ یدر فضا اد یز یبه قدر ی عطر با برند فرانسو یبو

 صدراست... ستیجمع ن یکه تو   یکس تنها

...ناچار سمت پله ها را  امد یخوشم ن  چی... از طرز نگاهش هستینگر ی و برنده مرا م  زیچشم باد کرده، لب پاره شده ت ی با پا کامران

 به خواب داشتم...   یمبرم  از یگرفتم... ن ش یدر پ

 گرفتم...  ده ینشستن چندش آور نگار و عفت را ناد حالت

 شد... ده یپله ها کش ینگاهم باال ، یمبهم ناله ا یصدا با

 آورد...  ی م نشییدالرام انداخته پا ی بازو ر یدست ز صدرا
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 منقبض شد و تپش قلبم اوج گرفت...  فکم

 

 پروراندند... ی دختر بدبخت در سر م  ن یا یبرا  یتصوراتم بود، باز هم چه نقشه ا  ی فرا گه ید نیا

هم   یمن پلک رو   نانیواطم ی دلگرم یکرد و برا ی قرارتر کرد..از مکث دالرام صدرا تعلل ی قرارم را ب  ینامساعد دالرام قلب ب  حال

 گذاشت...

 ... شیرها  ی نجاتش تمنا برا یبرا کرد...تمنا ی م داد یرمق دالرام تمنا ب یحال و ب  یب یچشمها از

 نگاه پر خواهشش را ازم گرفت... د یتوسط صدرا به را افتاد... ناام  شیشدن بازو دهیکش با

 ها تنها رها کنم...  سیابل نیا ان یتفاوت نشان دادن خودم ،دالرام را م ی ب ی برا امد ین دلم 

 خود نگه دارد...   ی  ته یمدار خبره است که همه را در ه  استیس  کیزن مثل   ن ینگاه و حرف زدن ا طرز

 صدرا...  یگناه و طفل معصوم آورد   یدختر ب ن یسر ا یی جانم... چه بال یا-

 

 رود...  ی و سمت بار مشروبات م رد ی گ ی گر و مکارش رو م له یمنزجر از مادر ح صدرا

 ماند... ی نگاهم دور نم رأس یعفت از ت ز ینگار و نگاه ت  زیر ی  خنده

 

 ... دهی... چرا رنگت پرزمیعز نیبش ایب-

 

 کند...  یم  یدست  شیپ لیکم

 ... میکن کارش یچ د ی... االن بانیخانم... همون طور که دستور داده بود-

 

 دالرام رو کند و نگذارد دالرام ظعف نشان دهد...   شیزن را پ ن یخواست ذات و صفت ا ی که م  ی لیبودم از کم ممنون
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 زند...  ینقشه اش گره کور م ختنی و بهم ر  لیکم  یمقدمه    یاش از حرف ب ی طانیش  یابروها

 اندازد... ی باال م ی دهد و شانه ا یانحنا م  رون یرا ب  نشیریلب ز ی با حالت بامزه ا لیکم اما

 ... ردیگ  یدهد چشم م  ین جلوه منادا ی که خودش را مثل بچه ها  لیاز کم انیعص با

 

 ... یییپس دختر سرهنگ سرمد تو-

 

 زند...  ی م ی آورد و حساب شده با زبان چرب و نرمش خودش را به نادان ی نم کم

 

 سوزاند...  یشود و خشک و تر را با هم در وجودم  م یم  یآدم ها آتش  نیا ی دالرام جلو شکستن

 زنم... یکشم و آتشش م   یم  رونیب بمیگداخته از ج ی شعله ها نیتسلط به ا  یبرا یگاریس 

  نیخاتمه دادن به ا ی برا ی تازه نفس  اریکه  نیاز ا ل،یکاود... از وجود کم  یرا م ستاده یهنوز من سر پا ا ل یکم یچشم ر ینگاه ز اما

 شوم...  ی اضافه شده است دلگرم م ت یمأمور

 

 ...ادیهمه جوره به کارمون م میردش کن  می اگه بتون باستیز-

 توپد: ی م لیکم

 ...یگن الل  ینم ی عفت تو نظر ند -

 

 شده است... ز یبوده  اما االن صبرش مثل من لبر  عشان یکه فکر کنم تا به حال مط  یلیکم  یبندد برا  ی از رو م ریشمش ور یبار ز نیا

 

 امروزچت شده تو...  لیکم-
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 برد...  ی را باال م  ش یدست ها لیکم

 اعصابش رو خورد نکنه... اد ی....فقط گفتم عشقم زمی من تسل-

 

خوشحال   م یکنم برا ی را باز طهیسل یزن ها  نیاز ا یکیمجبور نبودم نقش عشق  تیمأمور نیدر ا  ل یکه من مثل کم نیا از

 کننده بود... 

 

 .. ردیگ  ی با حالت چندش رو م نگار

 خدا بده شانس....چه عشقم عشقم هم راه انداخته... -

 شود...  یم  یعصب  وریز

 نه....  ایکنم  ی کار دارم م   یچ نم یبب د یزار  یشما چه مرگتون شده... م-

 

  یچند تا بچه   نیخودش بنشاند...ا یرا جا  یتواند هر کس یتمام و کمال دارد و م  ور یخواهد که ز یم  یغافله جسارت ن یا گرداندن

 خود را دارند. ی تازه وارد که جا

 دهد...  ی اش را نشان م یواقع  یکند و رو  ی افکنده قد علم م ر یو سر به ز نیدالرام غمگ   یشود و رو در رو  یم بلند 

 خوره...   ینزن که حالم از تو و امسال تو بهم م  ی خودت رو به موش مردگ-

 

 دهد...  ی و هشدار م رد یگ  ی دالرام را به چنگ م  یبازو

 چزونم... یبدتر م   نیتو و اون پدر گردن کلفتت رو از ا  ینشون ند  یاگه فردا خوب خود -

 

 نابه سامان عشقم....  ی زندگ ت یشود از وضع یم  شیر دلم 
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 را به باد ندهم...   زیموقعم همه چ  یکنم تا خروش ب یخفه م میرا به خاطر خود دالرام در گلو میاستحکام صدا اما

 

 .د یبخش یم  یمضاعف  یانرژ میجرأت دالرام برا اما

 

 کردن پدر من...  د یتهد   یبرا  ی.... حتیزیناچ یلیخ-

 

 دهد...  یو محکم فشار م   ردیگ ی دالرام  را م ی  چانه

 کنم...... یزبونت رو کوتاه م  نیخودم ا-

 دهد...  یو محکم فشار م   ردیگ ی دالرام  را م ی  چانه

 کنم...... یزبونت رو کوتاه م  نیخودم ا-

 

دانستم و    یدالرام را من م یو جسم  یام استقامت کرد از افتادنش... چون وضع روحخشم دالران را عقب هول داد...دالر با

 وجود.... ی زن ب نیچه برسد به قدرت ا ندازدیب نی هم قادر بود جسم ناتوانش را زم ی باد تند  م یخودش، نس

 

 ...رودی کامران م سمت

 ... لذت ببر...باستیکنم، چه طوره؟... ز  یم  شنهادیدختر گستاخ رو بهت پ نیامشبت، ا یزخم ها  امیالت یکامران برا-

 

  ی د یهمه پل ن یکشد... ا ی م ر یسوزد و قلبم ت یم  میکنم...چشم ها یم  ی زن احساس خفگ   نیا یشرم یهمه ب  ن یلحظه از ا کی

 نبودم...  فشیشود  که قادر به توص ی م جادیدر دلم ا  ی خالئ ش یهمه تشو  نیا ان یممکن بود...در م ریغ

 ظعف...  ، ید یبودن، شکست، ناام چیه

 بودم...  ستاده یشد و من مثل مجسمه ا ی م شکشیچشمانم پ یجلو  عشقم
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 گشت...  یممکن م ریوحله غ  نیدر ا م یزود جوش بودن را در ذاتم داشتم آرام بودن برا لیپتانس ی وقت

 انداخت... یکه جلو گذاشتم صدرا را به دستپاچگ  یقدم

 نزاره و کتک نخوره...  ه ی رفته.... کامران چشمش کور دندش نرم... سر به سر بق ادت یفردا  افتی... ضوریز  یگ یم ی معلوم هست چ-

 

 ... د یکاو ی عکس العمل مرا م  یچشم ر یمشکافانه و ز وریز

 بود...  ی زیشک زن ت  یب

 پدرت نه من....  یدر اعضا  یدختر رو تو گرگان گرفت  نی...بالخره ایداغ تر از آش شد  ی صدرا تو چرا کاسه -

 

 کند...  ی م ان یطغ وریز  یحرف ها چاندنیاز پ صدرا

 آبرو کردن دختر مردم...    یمن گروگان گرفتم... نه برده... نه ب-

 کند...  یاش م  یشیآت وری دار ز  یمعن  لبخند 

 که...   یدون  ی ... میرس  یپره صدرا... اما تا من به خواسته ام نرسم تو هم بهش نم گه ید ی تو دلت از جا-

 

 کشاند... ی زند و سمت من م ی دالرام را چنگ م   ی و بازو رد یگ  ی رو م  وری پر نفرت از ز صدرا

 

بار   کی... گفته ات رو یم و تا قعر چاه بکشونزارم به خاطر خودت، من و پدر ی... اما نموری گذاشتم ز گریدونم که دندون رو ج  یم-

  ض یمونه اونم فقط به خاطر ذهن مر  یدختر دست من امانت م نیبابام، ا  ی... تا فردا و آزادهی هفت پشتم کاف ی کردم که برا یعمل

 تو....

 و ببر باال... در و هم قفل کن...   نیا ریام

 

 ش کنم... ا  یچون و چرا عمل ی بود که ب ی صدرا به قدر ی صدا تحکم
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 ...د یکش رون یدالرام را گرفتم که پر خشم از دستم ب دست

 گفتم:   یظاهر ساز  ی برا ی بلند  ی تفاوت نشان دادم و با صدا یخودم را مقابل چند جفت چشم درنده ب  اما

 ... فتی راه ب-

 

 قرار داد و آرام باال رفت...  یچوب ی گاه نرده ها ه یرا تک دستش

 اش و ابراز وجود گفتم:   یدر اتاق به خاطر دلگرم   مقابل

 بهت بخوره نترس...  یزارم دست کس ینم-

 

 که صد برابر از ناسزا  تلخ تر بود گفت:   ی و با نفرت و همراه با پوزخند   د یسمتم چرخ 

 گرگ گرگه... چه دوتا... ی کیروش... چه  نم یبود، ا دهیروح و جسمم رو قبال در وان یح کی برام نداشت...  یفرق  چیه-

 

  ینکردم عذر خواه هی شود...خودم را تبرئه نکردم توج یهم فراموشم نم ایزخمش اون دن یکه با کالمش بهم زد جا  یشترین

از   شتر ینگاه برنده اش سرشکسته و دل مرده گذشتم گذشتم تا ب ر یپر نفرتش فقط پلک بستم و از ز ی نکردم اما مقابل چشم ها

 . نسوزم و خاکستر نشوم. نیا

 شی...نمردم و نفرت چشمهادمیبود... اما نمردم و شن ی حرف ها م نی ا دنینشن ی برا نه یگز  نیتر  نیریو ش  ن یمُردن بهتر د یشا

 زد و لحن کالمش جزغاله ام کرد...   شمیآت

 روشن است.... می دالرام و مثل روز برا نیام و جدال ب نده یکرد... آ لیکردند و عاقبتم را به خاکستر تبد  لم یکه به اجبار تحم  یاتفاق

 مانعش شد...  ی قفل زدن دست  یو آمده    د یکل ی رو دستم

 فشرد تا نفسم را ببرد...  یم   شیچنگ انداخته بود و با پنجه ها م یبه گلو یکس انگار

 شوکه شد...  تمی وضع  دنیصدرا با د  ی ا لحظه 
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 !.. ؟یخوب  ریشده ام  یچ-

 

 ... نیرا داشتم اال ا ی تحمل هر گونه سخت نبودم... اصال خوب نبودم. من  خوب

 لب زمزمه کرد...  ر یسمت در خم شد و ز ی نشد، کم دش یاز طرف من عا یجواب ی وقت

 ... شهیفقط تا فردا.... تموم م-

 

 انداخته بود...  انیسر خرمن صدرا قلبم را به عص  ی وعده ها نیا

 بود... ستادهیهنوز سر پا ا دالرام

 به جلو بگذارم... ی نبودم قدم قادر

به   یگذاشتن قدم ی کرد برا ی تنفر عشقم ، روحم، نفسم که نسبت به من داشت همه اتاق را فرا گرفته بود شهامتم را سلب م  یبو

 ام...  ی کیجلو و استشمام وجود خودش در نزد

نفرت   دنیو ند  ی ری ز کنار گکه وجودم قاصر بود ا ی مدهوش کننده نبود...معجزه ا یشباهت به معجزه ا  یام، ب نه یدر س  عشقش

 ... شیاعتنا شمردن حرف ها یچشمانش و ب

 آورم...  یدختر کم آوردم و کم م  نیکنم، من در مقابل ا ینم اغراق

 نگرفتم...  زانش یاندوه بارم را از نگاه گر یچشمها

خواهد پا بر جا نگه اش دارم   یمآشفته بازار، در نطفه خفه کنم... دلم   ن یرا که به وجود آمده آن هم در ا یخواهد عشق  ینم دلم 

 و پا پس نکشم... 

 

 و نگاه دالرام ترسان به دهان صدرا دوخته شد...  ختیحرف صدرا افکار من از هم گس با

 

 ... ارهی... نگار برات لباس میکن ییرایاز همه پذ  یتو مهمون د یفردا با-
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 صدرا قد علم کردم... یرو  روبه 

 ... یگ یم ی معلوم هست چ-

 

 باشه.... د ی... باریدخالت نکن ام -

 

و مست   اش یچند ع ینگاها ر یگذارم دالرام ز ی بار نم نیدهم ا  ی... اما ضعف نشان نمیرحم ی همه ب نیسوزد از ا یام م  حنجره

 بدهد... سیسرو شانیطرف و آن طرف برود و برا نیا

 

 کنه...  ی نم یکار   نیدم... دالرام همچ یرو نم یکار  نیمن اجازه همچ-

 

 جلو گذاشت... یقدم  دالرام

 کنم...   یم  ییرایمن از همه پذ  اره یب نیلباس رو بگ -

  ی... فقط قصدش چزوندن من و بندازدیخواهد خودش را به آتش ب  ی رخ مصممش چشم دوختم...از لج من م م یزده به ن بهت

کردم به خاطر خودش بود، خودش را نابود کند تا دل من را   یخواهد به خاطر من که هر کار ی پنداشتنم هست... م تیاهم

 ... ودش  یکردن من خشنود م  ر یبسوزاند... فقط دلش از تحق

   

 چشم ناپاک بگذارد...  نیچند  د یخودش را در معرض د شیجا ی گذارم به خاطر فکر ب ی حال نم نیبا ا اما

 گشت به دالرام اشاره زدم...صدرا قد علم کردم و با ان یجلو

 شه... یظاهر نم یتو اون مهمون نیبکن... ا ی فکر  هی ... زمیرو بهم بر ی صدرا نزار همه چ-
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 مجال حرف زدن را به صدرا نداد... دالرام

 رقصم...  یهمه هم م  ی و اگه شده جلو   رمیم ی... من تو اون مهمونیریبگ  میمن تصم یکه برا  یباش  ی تو ک-

 

 صورتش را نداد...  ینشستنش رو  ی اما دلم اجازه  د،ی ایصورت رنگ و رو رفته اش فرود ب ی باال رفت تا رو دستم

 زد، تنه زد...  ش یو ن  د یغر شیدندان ها  یزل زد... از ال  میبه چشم ها یترس   چیو بدون و ه  مصمم

 

 رو دوباره ثابت کن...  تی... مردانگ یهست یبزن... منتظر چ-

 

 مشت شد...معلق در هوا  دستم

 کنم...   ی کردم...سخت شدن عضالتم را به وضوح احساس م ی احساس م میشاه رگها یضربان نبضم را رو  زدن

 ... ختمینگاه برنده اش گر انیانداختم و از م نییدستم را پا ی سخت به

 بزنم...  ی و نه حرف م یبگو یز یتوانستم بکنم، نگاه گله مندم بود که به صدرا بدوزم... نه توانستم چ یکه م  ی کار تنها

 بازم...  ینبرد حتما به دالرام م  دان یم نیدر ا من

 

 

 دالرام

 

کردنش    یمالم... امر و نه ی را که مقابلم احساس آقا باال سر بودن را دارد پوزه اش را به خاک م ی مرد نیشکنم ا یتمام توانم م  با

 کنم...   یرا قدرتش را له م

 بودنش را نشانش دادم... تیاهم  یو ب   یوجود   یو احضار ب  ستادمیدادن به لرزش درونم مقابلش ا  تیقدرت، بدون اهم با
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 دل خودش بود، تمام و کمال صاحب خودم هم بشود...    یکه فقط برا ییتواند با آن بال ی که نم نیا از

 هم ذات خودش گذشت و اتاق را ترک کرد...  قیاز مقابل رف  سرشکسته

 ... د یرا بر شیو صدا د یدلم کوب  یرا داد اما عقلم مشت شد و رو  ی منتظره ا ر یحرف غ کی ی سودا خت ی رته دلم فرو  ی زیچ کی

 

 ذاشتم...    یجواب نم یرو ب تی زبون دراز نینبود ا ر یاگه ام-

 صدرا چشم دوختم... ی به خون نشسته  ی زده به چشم ها بهت

 

  ی رو تالف شهی جسور بودنت م یکه ادعا یدونستم تو اون مهمون ی رحم تو داده وگرنه خوب م ی دل به دل ب ری که ام ف یح فیح-

 کنم... 

 

 شدم... ران یو  نیزم ی شد رو  ده یکه به هم کوب  در

 

  یتو اون مهمان د ینسبت بهم نداشت با یاحساس  ر یاگر واقعا ام ندازمیبزرگ ب ی خواستم خودم را به دردسر ی ناآگاهانه م ای آگاهانه

 چنگ انداختم... میشدم و به موها یکج و معجوج خودم کفر   یها م یتصم  یکردم...از صدقه سر ی م ی لطچه غ

  یچگونه م ستیچند روز ن نیواقعا له شدم... مردم... شکستم... تنها ا ییتوانستم خشم درونم را خنثا کنم... اون شب کذا ینم اما

داشته   یزندگ  ک یجواب مثبت بدهم و شر ی توانم به کس ی شوم...اصال چگونه م ی آدم عاد ک یتوانم  ی توانم سر بلند کنم چگونه م 

بغرنج قرار   نی متنفر بودم... بابام و شغلش منو تو ا  میاز بابام از زندگ ریشده بودم... از خودم از ام فاله دست خورده و ت   گهیباشم... د

 بخشمش... یوقت نم  چیداد من ه

 را نگرفتم...   میاشکها ختنی ر یجلو

 

پر خواهشش در مغزم جوالن   ینبوده و چشمها ش یب ی که فکر کنم همه اش صحنه ساز ریتوسط ام افتنم یبار نجات  چند 

 کردم پسش بزنم تا مبادا بلغزم و کار دست دلم بدهم...  ی...اما سعافتی
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 عقل بود...   ی دادن من ب بیهم قصدش فر  د یشا

  ی  هی از بق یدهد اون وقت چرا و به چه علت  ی کند و شکنجه ام م یم  ی خودش بهم دست دراز ردی گ  یخودش گروگانم م ی وقت

 لنگد!..  یکار م  ی جا کی ان یم نیکند!... پس ا ی م مم یدوستانش قا

 خامش بشوم...  شیکردن ها ینقش باز  نیهم مرا خر فرض کرده است که با ا د یشا

 کنار نرفت...   دگانمید ی و پر حرفش از جلو اهیس  یکردم باز هم چشمها حیچه قدر خودم را توج هر

 اش که نتوانست به نَفسش غلبه کند و جگرم را نسوزاند...  ی رحم یدادم از ب  یم جان

به    د یاسارت رها شوم...شا نیفرصت نداد از ا  زادیعاشقم بود چرا خردم کرد...چرا مثل آدم ی خواست و ذره ا  ی مرا م اگر

 دادم...  ی درخواستش جواب مثبت م

 را پس زدم و بلند شدم...  میلباسم اشک ها نیتند با آست د یچرخش کل  یصدا با

 سوال برود... ر یجسارت به خرج داده بودم جسارتم ز شانیخواست حاال که جلو ینم دلم 

 

 اش گر گرفتم...  ثانه یدر اونم با لبخند خب  ینگار در آستانه   دن ید از

 بردم...  ورش ینتوانستم به خودم و اعصاب داغونم مسلط باشم و سمتش  ی ا لحظه 

 افتاد...  نیزم یکه داخل دستش بود رو  ی ریحر لباس 

 ..فرصت جمع و جور کردن خودش و دفاع را ندادم...با مشت و لگد به جانش افتاد....دمیاش کوب نهیپا محکم تخت س  با

 بکشد... غ یتوانست ج فقط 

 کردم...   یرا سر نگار خال میو خرد شدن هاها   ری تمام تحق درد 

 دادم...  نیبدن نگار تسک ی جا یبه جا دنی را با مشت کوب ر یوجودم از ام  ی  نهیرا از نگار پس گرفتم... نفرت ک ریام  ینامرد  تقاص 

 اتاق پر شد... ه یصدم ثان در

 ...د یمرا از پشت به اسارت بازوان پر قدرتش کش ریام

 زد..  ادیفر صدرا
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 احمق... ی دختره   یرد ک کاریچ-

 گرفتم...  دهینگار را ناد  د یکه اون روز در باشگاه تهد  ن ی... نه تنها از خشم... از نفرت و درد... از ادمی لرز ی زدم و م ینفس م نفس

 بود سمت من هجوم آور شد...   دهیخط و نشان کش میکه برا ی صفت طان یش  زن

 گوشم نهاد...  ر یز یمحکم   یلیآشغال س   کهیمرا عقب برهاند زن ر یام نکه یا قبل

 ...دم یکش غ یو پا زدم و ج دست

 ولم کن...   یعوض-

 

 کردم...  یاش م کهیت که یشک ت  ی گرفت ب ی مرا سفت نم ریبودم... اگر ام  ده یجنون رس  به

 داد زد..  یبا لحن پر تمسخر  شور یب زن

 

 خواد بکنه.  یم   یچه غلط نم یولش کن بب-

 

 کرد...  ی انجگریمتوسط م  ی الغر اندام با قد  یپسر کی

 کنم...   یمن حلش م د ی... بر د ینکن ی بچه عصب نیخانم شما خودتون رو با حرف ا-

 

 داد زد...  صدرا

 کنم...  کاریدونم باهاش چ ی من خودم م نیباش  رون یتو خفه شو... همتون ب  لیکم-

 

 کرد...  ی دندون قرچه ا  د یآ یخراب شده به حساب م  نیدونستم خانم ا ی که حاال م  زنه

 برام شاخ بشه... نکهینه ا فتهیکه به غلط کردن ب   یکرد   یم  یتا االن کار ی تو اگه عرضه داشت-
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  یم چشم دوختم که داشت خون خونش را  م یرفت...طلبکارانه به زن روبه رو رون یقد بلند ب  یآه و ناله کنان توسط دختر نگار

 خورد... 

 

 ... یتر و خشکش کن نجایبچه که ا کی  ای یصدرا تو گروگان گرفت -

 

 کند...  یمقابل به مثل م صدرا

 رو دارم...  میتصم  نینشوندن حرفات منم ا یبه کرس  ی برا ی کن ی همونطور که تو از گروگانت استفاده م-

 

 سپر کرد...  نه یتفاوت س   یگردنش ترک ترک صدا داد...صدرا ب ی سمت صدرا گردن چرخاند که استخوان ها یطور

 

اون   ی کردم...ـ االن هم اگه پا ی نم یوگرنه خواسته ات رو عمل یمنگنه گذاشت  ی... اون بار هم منو الومد یبه مزاجت خوش ن هیچ-

 رو آب... زمیر ی منم، پته ات رو م  ی من نبر ی تو کارها دنیدختر فضول نگار رو از سرک کش

   

 صورتش زد... ی  دهیحالت ترس   ی رد گم کن یبرا  یخند  کج

 ... یکن ی م د یمن و تهد -

 

 سمت صورتش خم شد... یکم صدرا

 نبود هشدار بود...  د یتهد  -
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کرده بودم   ری که گ  یاصال حواسم به مکان نکه یبدون ا ر یحرکت در آغوش ام یکه من ب ی شده بود طور جادیا انشانیم  یبد   دوئل

 باشد... در حال رصد کردن حرفها و رفتار صدرا و زن مقابلش بود..  

 خواست... ی زمان م دنشیسخت بود که کنار هم چ ی  ختهیپازل بهم ر ک ی زینداشتند... همه چ ی نیکدام قصد عقب نش چیه

 کرد و از مقابل صدرا گذشت... ین یعقب نش وریز  بالخره

کرد، همشون باهم دعوا داشتند اصال    یداد م  ی را ب گریکد یبه  یاعتماد یاز ب می عظ یو موج  یعاد  ریغ م یبرا ز یهمه چ نجایا

 ... هی به چ ی چ ه، یبه ک ی معلوم نبود ک

 

 انداخت... شیموها ی و چنگ ال د یصدرا بود که دور خودش چرخ تنها

  ی بدنش از رو یاندازه   ی ب ی هم نداشتم...گرم ی نیلم داده بودم و قصد عقب نش ری به خودم آمدم مثل ماست بغل ام ی ا لحظه 

 داد...   یو نابه سامان را م م یوخ یت یرفت و هشدار وضع  یم نیی که به شدت باال و پا یا  نهیشد س  ی لباس هم احساس م

 

 ... ختمیبازوانش گس انیحرکت از م کی با

 دل بسوزاند...  می برا یخواست حت ی و دلسوزانه اش رو بر گرداندم...دلم نم ق ینگاه رق از

 از طرف من، سمت دوست ناباب تر از خودش رفت...  یگوشه چشم  کیاز نشان دادن تنها  د یناام یتک سرفه ا  با

 سرشانه اش گذاشت و متوقفش کرد...  یرو  دست

 از من ساخته ست.. یصدرا کمک-

 

 کند...  ی م انیطغ  ریام ی ستانه لحن دو مقابل

 ... یناقص والعقل شد  نیافتادم.... آخه آدم قطع بود که عاشق ا ریمخمصه گ نیتو تو ا ی از صدقه سر-

 

 عقل و منطق.  نیواقعا عاشقم شده... به کدام  ریام ی عنیشود  ی م ی خورد اما ته دلم از حرفش خال یبر م  بهم
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.. 

 رو برگرداندم...  ریکراهت از ام با

 مبدل گشت...   نیقی فکر و ترسم به  اما

 کرد... یی دلم را هوا  ریآرام ام یصدا

 نکن صدرا... ی رو سر من خال ت یدق و دل-

 

 ...د یو دور خودش چرخ د یکش  یپف صدرا

 ... دمیبر ی صفت رو م یب  نیا ی ها سیخوب احمق اگه به خاطر تو نبود که من گ -

 

 به من، اتاق را ترک کرد...  ینگاه مین  کی ی رگ گردنش باد کرد و بدون حت ریام

 کرد...   دمیانگشت اشاره اش را باال برد و تهد  صدرا

 

 ...ارمیسرت م یی اون وقت چه بال نی بب یبه بعد دست از پا خطا کن ن یخواد از ا یفقط دلم م -

 

 شد نفس حبس شده ام رو رها کردم... ده یدر اتاق کوب ی وقت

رقمه تو   چیمرا شکسته بود و ه  ری... امالیخ  یشود چه ب  ییحاضر نبودم شخص خطا کار را ببخشم... چه دلم هوا یطی شرا چیه در

ام پا   یخصوص میرا که به حر  یشخص ی اما قلم پا ستم یهم ن یا  نهی بود تا حسم... آن قدر ک تیرفت... غرورم در اولو ی کتم نم

 چه قلبم بلرزد و چه نلرزد... ستین ستثناهم م ری کنم ام ی گذاشته را خورد م

 

دو نفر در   نیبود که ا ی خام یها الیکند...خ ی صاف نم ریارزش ندارد و دلم را با ام م یبرا یزیها پش شیحرف ها و نما نیا

 دهم...   ی کنم و دودمانشان را به باد م ی فرار م ابم یب ید ینور ام ی پروراندند، ذره ا یسرشان م
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تر از افکار    بایکه عشق پاکتر و ز یکند در حال  یم  یبه نحو خود استفاده کرده و مرا عشقم تلق تم یاست که از موقع ریام تنها

و    زی ت یجسم و روحم را با خنجر  یجا ی جا ریکه ام یزند در حال   یشکند و صدمه نم ی و نجس اوست...عشق دل نم  ضیمر

 و از نفرت فوران کند...  لرزد نوشت تا دلم در گور هم ب ی ادگاری نیرآگزه

 

 تابانه با همان حالت خودم راتاب دادم...  یرا داخل شکمم جمع کردم...ب  میتخت نشستم و پاها ی رو

 خورد...  ی فردا مثل خوره وجودم را م فکر

 

 بلند شو برو حموم...-

 

توانستم   ی بود که نم رش یاخ یها یرحم ی هم از ب د ی...شاردیگ  یدانم ترسم از صدرا از کجا نشعت م ی اکراه بلند شدم ...نم با

  ی را بهم نم  شیکردن حرف ها یهم طرز گفتار دستورانه اش جرأت نه د یشا ایمقابلش قد علم کنم و جسارت به خرج بدهم... 

 ... دمیترس  ی مرد م نی ا سر حد مرگ از اکنم ت ی بود اعتراف م ی زیداد...اما هر چ

 

 تخت پرت کرد...   یرو  یدر لحن و رفتارش لباس   یانعطاف چیه بدون

 کن...  ش یآرا یو بپوش و مثل آدم کم  نیا-

 

 کردم...  ی برو برگشت حرفش را قبول م یب د ینداشتم... با یناج چیآمدم... ه  ی برده به حساب م ک یمن االن  اره

 بودم...  ستاده یزل زد به من که مثل مجسمه ا رغضبشیمثل م یو با چشمها نرفت

 به هوا رفت...  غمیرا چنگ انداخت، ج م یکه بازو ناغافل

 

 ام به هوا رفت...  غیچنگ انداخت ج م یکه بازو ناغافل
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 شون... دستان  انیموش م  کیرفته بود شده بودم  لیکرده بودند که تمام توان و جسارتم تحل  ی شرف ها کار یب

  قیقلبم گذاشتم و چند نفس عم یضرب در حمام داخل اتاق را گشود و داخلش هولم داد...در که بسته شد دست رو  کی

 ...  دمیکش

 شد... ی داشت کنده م  قلبم

رفت توجهم را   یکنار نم   میشناخت و تا روز مرگم هم از داخل گوش ها یرا م  شیکه تمام حس ششگانه ام صدا ر یبلند ام یصدا

 کرد... جلب 

 

 ...د یکش  غی صدرا دالرام کو... چرا ج -

 

قلبم شالم را به حرص از   ی شمردن لرزش دلم و سرکوب کردن خواسته  ت یاهم یب ی زد...برا یرا موج م ینگران شیصدا رنگ

 آب دوش را باز کردم...  م یو قبل در آوردن مانتو  دمیکش م یموها ی رو

 نباشد... شیب  یاهیس  یدره   کیبشم که عاقبتش   یمفرطم دچار لرزش   یو کنجکاو ستادنمی خواستم با فال گوش ا ینم

 سرعت گرفتند... م یحبس شده ام از پشت  پلک ها ی کشنده   یپوست و تن خسته ام، قطره ها ینوازش آب رو  با

کردند   ز یکه داندان ت  یدر لباس گرگ  یکه هزار رنگ اند، بره ا  ییآدم ها، آدم ها ان یم ی است، زندگ عتیطب ی رحم ی بال ب نیا

 برتر شماردن خودشان، از جان دادن سخت تر است... یشکستن، برا ی برا ، ینابود  یبرا

..ـ  یاز سرکوب کردنش... قدرت ساکت کردن و منع کردنش را ندار یشو یاست که ناتوان م ی دل نیاش لرزش ا یسخت نیشتریب

  یبر رو  ی... قفل بزنیشو ی م ف یخار و خف ی ... دهان باز کنیشو ی... اما قادر به برمال کردنش نمیشو  ی و خاکستر م  یسوز  یم

 ... یشو ی و نابود م ی سوز یزبان، زبان نفهمش خودت م 

 

 یداخل چشمان  یام... سرخ دهیگود افتاده ام، صورت رنگ پر یچشمها  یزنم به پا ی م زل  نه ی..داخل آ. رمیگ ی را م میمو ها آب

 رنگ خون گرفته بود...  ه یکه از فرط گر

 کنم...  ی و دالرام شکسته، سلب م  نهیگرفتن از آ  یرا با رو  ی رو شی. ..اما اجازه پند ینش ی م م یگلو  خیهم بغض ب باز
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لبانم    یرو  یو گل سر و سنجاق، لبخند تلخ  ی شیآرا لیافتاد...داخل چند وسا ی م ی تختیپا یشکل رو  ی فلز  یبه جعبه ا  چشمم

 نشاند...   یم

 داشت چشم گرفتم...  میکه حکم مرگ را برا  یدرد از جعبه ا  با

 کنم...  ش یو چشم چران آرا ز یمردان ه یتوانستم جلو  ی م چگونه

 

 ...دمیرت کرده بود را پوش تخت پ ی که صدرا رو یسمت تخت حرکت کردم...لباس  یبا احساس خفگ  

  ی م یرا به خوب زمیتنم بود انگار سا پی دار... ک ن یسنگ دوز شده. کامال بسته و آست ی با باال تنه   ، یرنگ کاربن ،با یبلند ماکس 

 دانستند...

 

 سرم جمع کردم.  ی را بافتم و باال میموها

 سنجاق زدم...  میموها  یساتن را رو  شال

 گشت....برسمت کرم پودر رفت...  دستم

 درب کرم پودر را باز کرد...   دم یبه خودم جرأت بخش اما

 کردم...  شیو کم رنگ صورتم را آرا  می مال یلیخ

 ... دمیپنجره رفتم و پرده را کنار کش پشت

 ...ستادیپر اذهام قلبم ا اط یمدل باال و ح  یها نیماش  دن ید از

 همه آدم ظاهر بشم...   نیا ان یقرار من م  یعنی-

 

 کردم که در با شتاب باز شد... ی م ی نفس یاحساس ب م یها هی در ر داشتم

 سمت در برگشتم...  دهیترس 
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 با صورت قرمز شده متعجب بهش چشم دوختم... ریام دن ید از

 از من نداشت هنگ کرده بود...  یهم دست کم ریام

 ...د یحرفش تو دهانش ماس  دنمیو لباس پوش  ش یام و طرز آرا ی فعل  تیوضع دن ید از

 

 از ستون فقراتم روان شد... ی گل انداخت عرق سرد م یگونه ها  د،یمدل نگاهش قلبم لرز از

 افتادم...  ی شک پس م  یب د یرس   یصدرا سر نم اگه

 دنبالش کرده باشد...  ی خودش را داخل اتاق انداخت که انگار کس یطور صدرا

 

رها شد و   رهیدستش از دستگ   ری ام ر،یصدرا و برخوردش با ام یخشکش زده بود با ورود ناگهان رهیدستگ   یدستش رو  کی که  ریام

 به جلو پرتاپ شد...

 

 ... د یاش رو چسب  قه یقرار گرفت و  ر یام ی بود اصال فکر و حواسش به من نبود روبه رو دهیانگار ترس  صدرا

 

تا آخر   د یبا شه یهمه نقشه هام نقش بر آب م شمیمن بدبخت م  یبرپا بزارم، اگه دالرام رو ب ر یرو ز  مونینکن دوست یکار  ریام-

 ... یشب تحمل کن

 

 ...د یشن  یو نه حرف هاش رو م د ید   یشده بود نه صدرا رو م خکوبی من م  ینگاهش رو  ریام

 

 ... د یاش محکم تکانش داد و غر قه ی با حرص از  صدرا

 

 ... حواست کجاست...ریبا توأم ام-
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 ... د یایگرفتم...تا به خودش ب ر یخجالت نگاهم را از نگاه مشتاق ام ی از رو یگریناش  با

 

 تکان داد...  ر یام یبا تأسف برا ی...سرد یرا گرفت و به من رس  ر یبزند رد نگاه ام یحرف  ر یام نکهیقبل ا صدرا

 ...یمرد حساب  یتو که از دست رفت-

 

وا    یکه لحظه ا  د یودش را به من رساند و دستم را چسبخ ی اش پس زد...طور قهیصدرا را از  یبه خودش آمد و دست ها ریام

 رفتم... 

 

 .. یکن ی صدوا تو فقط سر اونا رو گرم م-

 

 ....  د یسرش کوب یمحکم با هر دو دستش رو  صدرا

 رو سر اونا رو گرم کن...  یچ ی ... خاک به سر من... چریام ی خلم کرد-

   

 بود انگشتان دست راستم خرد شود...  کیفشرد که نزد  ی بفهد چنان دستم رام نکهیاز خشم ورم کرده بود بدون ا ر یگردن ام رگ

 

 بده...  سیو سرو  فتهی همه آدم نادرس دوره ب ن یا انیتو و مادرت باشه و م ی شب باز مه یزارم دالرام عروسک خ ی صدرا من نم-

 

  ی م ر یام یکیشدند... ز یو عقب رفتم....با هم گالو دم یکش  ی خفه ا غیس ج آورد با تر ورش ی  ریطاقتش طاق شد و سمت ام صدرا

 خوشحال بودم هم و وحشت داشتم...  ی ریدرگ ن یکرد...هم از ا یخورد و دوتا صدرا نوش جان م
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از   د یآ یمن به حساب م یحال حام  نهی که در ع یر یام نکه یدو تا هم قماش به جان هم افتادند، وحشت از ا نکه یاز ا خوشحال

 صدرا بود... د یکه پا پس کش یتنها بمانم...کس  انشانیبرداشته شود و من بدبخت م انیم

 

 که....   یاری ی کم هم نم  ریلعنت به تو ام-

   

برنداشته بودند... مثل   یخراش کوچک یکدامشان حت چیبود که ه ی چطور زد و خورد دمیفهم یزند... اما نم یدو نفس نفس م هر

 و خسته شدند... دند یه ها فقط زور و بازو به رخ هم کشبچ

 نفس نفس زنان سمت در حرکت کرد...  صدرا

 

  ستیازم ساخته ن یکار  گهی... دزهیبر یدنی.... زود باش پشت بار ببرش، فقط نوش ستادمیا اتیتو و غد باز ی خاک بر سر من که پا-

 بشه...  دهید  د ینکنه اما با ییرایکردم... پذ  ی گفت ی هر کار

 

 ...د یکش رون یب یگاریس  ی کت اسپرتش قوت بی رها کرد و از ج رون ینفسش را ب ر یشد ام دهیکه کوب  در

را   گاریس  ریانداخت و ز بش یرا داخل ج یلبش گذاشت قوط  ی رو د یکش رون ی ب یاز قوط ی کی ردینگاهش را از من بگ  نکه یا بدون

 فندک زد... 

 ... رمیگ  یسوزم و آتش م  یم  منم که دارم گار،یس  یکردم به جا یم احساس 

که چند بار به    یاقتدار نیژست حق به جانب از ا ن ینگاه از ا نیاز ا دمی ترس  ی آب دهانم را فرو خوردم... م قش یپک محکم و عم با

 بود...  دهیرخ کش

 کرد...پلک بستم و نفسم گرفت...  یصورتم خال  یشد و دود پر شده در دهانش را رو  کیبهم نزد ی قدم 

 چشم باز کردم...   ع یسر ده یاحساس کردم...ترس  م یلبها یشل شدن که انگشتش را رو  ی رفت برا میزانوها

 ...د یکش  یکه زده بودم م   یرنگ  یصورت  ڗر  یانگشت به رو م،یسرخ شده نگاهش زوم لب ها   یملتهب و رنگ  یچشم ها با

 سوزاند...  یبسته ام را م  خ ی یبود و لبهاآتش   یکوره   ی اشاره اش به گرم انگشت
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 نبودم...انگار طلسم شده بودم... ی نیبه حرکت و عقب نش قادر

 کردم...  یدر وجودم احساس نم  ییگرما  چیمنجمد شده بود و ه میدر رگها خون

بردن رژم   نی کرد... فقط قصدش از ب ینم ییسوخت اما اعتنا ی انگشتانش م ان یم گاری... س د یکش میلبها یو نرم چند بار رو  آرام

 بود... 

بودم فاصله   ستاده یا شیارزش جلو  یکه مثل مجسمه، سست و ب ی... چون از من د یکنم که موفق شد و به مراد دلش رس  فکر

 گرفت... 

  ن ایکه نشان از طغ  یا ی در پ ی و پ قیعم یپک زد پک ها گارش یوقفه به س   یرا به من کرد و چند بار پشت سر هم ب  پشتش

 درونش را داشت...

بودنش   یحال و خرا ب و عصب ی رخش از حالت لرزان دستانش به خوب  م یلب گذاشت از ن  یرو  گرید  ی کیو   د یبه ته رس  گارش یس 

 مشهود بود... 

چه مرگش هست و   دمیفهم ی مغز کوچکم را نداشت... اصال نم شیگنجا  ر یحاالت ام میبود اما ترس  ری تر از ام م یخودم وخ تیوضع

 اراده عقب گذاشتم... یب ی به طرفم برگشت که قدم یخواهد لحظه ا یاز جان من م  یچ

 صورتم تکان داد...  ی اشاره اش را روبه رو  انگشت

 

خورم اگر به خاطر لج   ی خورم... قسم م ی... دالرام قسم میستیا ی پشت بار م ه یرأس بودن نگاه بق  رینقطه و بدون ت  نیدر دور تر -

 کنم... فقط مراقب رفتارت باش...   ستتی منقول ازت سر بزنه همون جا سربه ن ریغ ی کار  یو لجباز

 

 آمده بود را قالف کردم تا مبادا کار دست خودم دهم... زم یرا که تا نوک زبان ت  یترس حرف از

 ..  لجم گرفت.  شیاز حالت دستور اما

 اگر عاقبتش به مرگم هم ختم شود...   ی زارم حت ی پا م ریدستورش را ز  نیبه اخالق گندم واقف بودم که ا یخوب  به

 ...دمی حالت ممکن دستم را پس کش ن یو پر تحکم تر  نیکه با سردتر رد یدستم را بگ  خواست

 را باال گرفتم...  دمیو مثل خودش انگشت تهد  ختمیرا داخل چشمانم ر نفرتم 
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 ... یانگشتت رو  بهم بزن یحت  یحق ندار-

 

 بود که در نگاه پر نفرتم دوخته شود...  ر ینگاه ام نباریا

 پر از خواش و تمنا... یمانیو پر از سوال... پر از ندامت و پش  منگ

 دم. برگرداندم و سمت در حرکت کر ی و اعصاب کنکاش کردن حالت نگاهش را نداشتم ازش رو  ی  حوصله

 

 بود...  نهیگز نیو عاقل تر   نینگاه بهتر نیاز ا ز یخواست دل بسوزانم و دل در گروش بدهم... گر ینم دلم 

 بگو بخند رعب و وحشت به دلم انداخت... یاول را که داخل راه رو گذاشتم، همهمه و صدا قدم

 ام نکرد و متوقف شدم...  ی اری گرید میپاها

 قاصر به جلو رفتن نبود...  دلم 

 را به قلبم نفوذ داد، گردن کج کردم...  ش یاز گرما یاد یکه پشتم قرار گرفت و حجم ز یاز اندازه دست  شیب ی گرما با

 قدم برداشتن به جلو...  ی و دلم را قرص کرد، برا  د یتوان بخش میبه زانوها ،ینانیهم گذاشتن و لبخند پر اطم یبا پلک رو  ریام

 

 حالت ممکن خودم را به پشت بار رساندم... نیتر  عیبا سر ریسر به ز ریام تیهدا با

 بار اشاره زد...  ی  گوشه

 

 ...یش  ی دهن به دهن نم ایهم صحبت  یبا کس  ، ینیچ ی م ی نیو گال سه ها رو داخل س   یستیا ی م نجایا-

 باشد، تند تند سرم را به نشانه چشم و تکان دادم...  دم،یخودم کش یبرا  ش یپ ی  هی که چند ثان یحواسم به خط و نشان نکه یا بدون
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 نشست از چشمم دور نماند. شیلبها ی رو  یکه از اعماق وجودش و از خوشحال  ی خنده ا تیسر رضا از

 نکند... د یشدنم خنده اش را تشد  عیگرفتم تا ضا چشم

 گذاشتم...  ینیلرزان داخل س   یها را با دست گالسه 

 انداخت... ی شد و دلم را به تالطم م یچندش آور مردان و  زنان در مغزم اکو م  یها خنده

 خواسته شدن در دلم باز کند...  د ینور ام یکرد ذره ا   یبود... همش تالش م یدلگرم میپشت سرم برا ریوجود ام هنوز

 کند..توانست دل مرا صاف   یشود و نم  یبر خوب و پاک بودنش نم د یمز ش یعکس العمل ها نیا اما

 

 ...گرهی... چه جنیو بب ارم یبه به دست-

 

 ...دمیپر میگوشم از جا ر یز ی آرام یصدا با

 که دست مخاطب همان صدا جلو آمد و مانعش شد...  فتد ی ب نیزم  یبود گالسه از دستم رو کینزد

 

 کمکت کنم...  ی خوا یچرا... م  یهول کرد  یخانم-

 

 خودش را رساند... ر یرا بدهم ام ی شرق ی  افهیبخواهم جواب لحن پسر مو بور با ق تا

 

 ... یگمشو سر کار خودت... الزم نکرده کمک کن -

 

 حالت ممکن صداش رو نازک کرد...  نیتر حانهیوق با

 توعه....؟   ی احساس... نکنه پس مونده  ی واه واه چه ب-
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 شده بود، گرفت... دمیجمعشان نامش عا ان یم که امروز صبح داخل اتاقم  ل یرا کم ریام غرش 

 

 جلف دختر نما.... یپسره   رون یگمشو ب-

 

 رفت...  رون یرو گرفت و ب  لیاز کم ی شرم یب با

 از پشت بار کنار رفت... لیکم ی با چشم ابرو  رینگاه کنم... ام ریبه ام یحت  دمیکش ی م خجالت

 

 لمس شدم... ل یفرار کنم که با حرف  کم  ریام یکشنده   یخودم را مشغول نشان دهم و از نگاه ها خواستم

  یکنم کار  ی. خواهش م د یمشغول کارتون باش   یعکس العمل چیهستم بدون ه ی بابات سالم رسوند خانم سرمد.... من سروان تراب-

 بدم...  تونیکه لو برم... تا آخر شب فرار د ینکن

 

 زد...   یلب حرف م ر یکرد ز  یم  یها مشروب خال وان یطور که داخل ل همان

 

 نثارم کرد...  یرخش چشم دوخته بودم که چشمک م یو واج به ن حاج

 ...نییقدر تابلو نباش سرت رو بنداز پا نیا

 کردم.... یمنگول ها رفتار م  مثل

 اختم و مشغول کارم شدم. اند  نییسرم را پا تند 

 رقمه پس بزنم...  چیتوانستم ه   یکه به جانم افتاده بود را نم یاسترس  اما

 را برداشتم... یبعد  ینیدر آمده ام و س   یاز گنگ  لیتوست کم زی م ی از رو یدنینوش  یوانهایپر از ل ینیکنده شدن س  با

 در دلم روشن شد... ی د ینور ام کی
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 ... رمی گ ی ... بالخره انتقامم را از تک تکشان مشمیبابام دست به کار شده بود... بال خره آزاد م بالخره

 

درونم    یزی چ کی...اورمیدرب  ریرا سر ام  م یرها شدنم... دق دل  یمثبت برا ازیامت  کیو وجود   یخوشحال نیخواست با ا ی م دلم 

 توراتش... کردن دس   یالاقل نه ایدر آوردن حرصش  ی داد برا ی قلقلکم م

نظر گرفتم...همه درحا گفتگو و بگو بخند بودند...بخش اعظم سالن را   ر یچشم سالن را ز ی فکر سمت بار رفتم و از گوشه  یب

زد...همان زن    ی م د یانداخته بود و دور و اطراف را د گرش ید  یپا ی پا رو ی جوانان پر کرده بود...صدرا درست مقابل بار تنها با ژست

 کردند...   ی نشسته بودند و صحبت م ش دور گه یر دو نگار و چند نف

 

 کردم...  ی م داش یپ د یدادم پس با یانجام م ر یرا به خاطر شکستن ام سکیر  نیگشتم، من ا یم  رینامحسوس دنبال ام  یلیخ

 ازش نبود...  یخبر

 شکل بار رها کرد...  ی حالل زیم  یخودش را رو  ی حیبا لبخند وق ی مرد

 گرفت...  م یداخل دستش را روبه رو ی  گالسه 

 

 تشنمه....  یلیخوشگلم؟.. خ زیبر-

 

 دستم را گرفت...  یرا عقب نگذاشته خم شد و ناگهان میشدم...پا مانیکار خودم مثل سگ پش از

 مچ دستش قفل شد... یرو   یدستش پس بکشم که دست  ریزده خواستم با تمام قدرت دستم را از ز هول

  ر یام ی رخ سرخ شده  م یشد باال رفت و به ن ی شمرده م ی به راحت ادیاز فرط فشار ز  شیتمام استخوانهاکه   یدست  یاز رو  نگاهم

 ...د یرس 

 

بزرگتر   بایمرد تقر ی خورد و نگاه غضب آلودش رو یگونه اش به چشم م   یزده رو  رونیب یمنقبض که آثارش از استخوانها یفک با

 از خودش ثابت مانده بود... 
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 دستم با شل شدن دست آن  مردک  آزاد شد... مچ

مچاله شد  و رنگ صورتش قرمز شد فکر کنم    بی...کم کم صورت مردک زشت و بدترکدمیآمده کنار کش ش یپ تیاز وضع دهیترس 

 بود و قصد رها کردنش را هم نداشت... ریام  یپنجه   ریاز درد مچ دستش که اس 

 دستش را رها کرد...   ریو درد دهان باز کند که ام یناچار ی خواست از رو مرد

 

 ... زدیگر یم  ر ینگاه پر غضبناک ام یاز جلو د یمال  یم  گرش یطور که مچ دستش را با دست د همان

 لرزم...   یالوقوع به خودم م ب یقر ی به خون نشسته اش حراس دارم از ترس اتفاق ی گردد...از چشم ها  یجو، سمت من بر م  زهیست

 

 ... د یایزند تا سمت من ب یرا دور م  یچوب  زی م یآن  به

 لرزم... ی به خودم م رمیقرار بگ  تش یدوباره مورد آزار و اذ نکهیحساب ا با

 رود...  ی ها م ی دنیسراغ نوش  د یایآنکه سمت من ب یب

 مانم...   ینم بینص یب  شیاز خط و نشان ها اما

 حرکانش را دنبال کردم...  یچشم ریز

 برگشت...  ییرایسمت پذ  ی نیداخل س  وان یل دن یبکو با

 کنم خوشحال بودم...   ی تالف ی که توانسته بودم ذره ا ن یرفتم... از ا  زی زدم و دوباره پشت م ی را به نادان  خودم

 ... ستادیگذاشت و کنار ا  زیم  یرا مقابلشان رو  ی نیصدرا رفت و س  سمت

 من و حرکاتم بود...  شی...اما تمام چشم و فکرش پستادیا  گاردیباد ک یصدرا مثل  کنار

  ی ذره ا د یبشه... شا یکنم که چ  ی و تهوع آور را تحمل م  حیهمه نگاه کر ن یا ریزند...به خاطر لج ام ی بچه گانه ام طعنه م افکار

 آتش درونم آرام شود... 

بدهم اما   صله یبا خودم را ف مم یبرسم و تصم ینایپا یدهم تا به نقطه   ی حرکات خودم را در ذهنم مدام ورز م نیرفتار و ا نیا

 دهد... ی عجوالنه ام را نم میبازگشت از تصم ی کند و اجازه  ی م  یتالق   رینگاهم در نگاه ام
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 دهد...  ی خورد اما مقاومت به خرج م  ی خون خونش را م ی که چطور د یشد فهم ی دور هم م از

 کرد...  ی را مشاهده م ریرفتار من و ام یبا لبخند مزحک  لکس یهم با آرامش و ر صدرا

 متنفر بودم...  د ی قبوالن یرا در قبال من به خودش م  یریپذ  ت یاحساس مسئول ر یام نکهیمن از لج ا اما

 ...تیوضع ن یدر ا  ی.... حتریباشم اونم به ام یخواست متک ینم دلم 

 

 رو هم پر کن... وانیل ن یرو... ا ینیبده من س -

 

 را بردارد...  ینیتا خودش س   دمیتکان دادم و کنار کش  یسر د یرس  ی به نظر م ه یکم سن و سال تر از بق  یلیخ بای که تقر ی رپس به

 گذاشت نگاه کردم...  ز یم ی که رو ی نتیپا وانی ل و

 آب جو باشد... دن یمخصوص نوش  وانیل  نیام خوب کار کند فکر کنم ا ینترنت یمعلومات ا اگر

 کرد  ی کردم در جا طرف مقابل سنگ کوب م ی را پر م وان یل  نیا چون

 بار رفتم و آب جو را برداشتم... سمت

 کوچک گذاشتم... یی گرد و طال  ینیرا پر کرده داخل س   نتیپا وانیل

  ریفرستاد ناخوداگاه نگاهم سمت ام  می برا یدار  ی همرا با لبخند معن یرا برنداشته چشمک ینیهمان پسره برگشت س  دوباره 

را ناآرام   ریبود ام یعکس العملش... هر چ دن یهم فهم د یشا ای تیحما د یترس بود شا د یشا دمیفهم ی حس را نم  نید...اش  دهیکش

 ساخت...

 کند و جلو آمد...  ی من در حضور جمع خودار  یتفاوت  ینتوانست با ب ریام

 

 رو... برو تو اتاقت...  یمسخره باز  نیبس کن ا-

 

 زدم و گالسه ها را برداشتم و پر کردم... دن یرا به نشن  خودم
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 ...  یبر ی لذت م ی لیمردا خ ی از نگاه ها-

 

 و نگاهم را به اطراف بچرخانم...  م یایبود به خودم ب ی چند کلمه کاف نیهم

 نشسته بودند گر گرفتم... نم یرنگ چشمان چند مرد که در کم دن ید از

 نکردم.  ییده اش اعتناو رنگ کبود ش  ر یام یهم به جلز و ولز کردن ها  باز

 

شده   د یکل ی دندان ها  یشدم...از ال رش ی خودم اس  یبود که با نادان ییجا ی نبود، ندانستن و غرور کاذب ب یو باهوش  ی زرنگ  کارم

 :د یاش غر

 کنم...  ی و اون جمعت م  نیدست ا ر یاز ز ستمیا ی م نجای... منم ایپس با من لج -

 

 شدن قلبم را به وضوح احساس کردم اما خودم کردم که لعنت بر خودم باد...    خرد

در کمتر لرزشش را داشتم به   ی که سع یآنکه نگاهش کنم با دستان یشدنم را وا ندهم...ب ر یتحق نیاز ا شتر یچشم گرفتم تا ب ازش 

 کارم ادامه دادم... 

 .شد.. جادی تو سالن ا  یدانم چه قدر گذشت که همهمه ا ینم

 ... د یکش یبهداشت سیدستم را سمت سرو ل یکنم کم ل یو تحل ه یکه تجز  نیا قبل

 گفت:  د یبار تأک  نیبا چند  ز یدر را بست و هشدار آم مهیسراس 

 ... ید یفهم یخور  ی دنبالت... تکون نم امیساعت نشده م میرو محاصره کردند، ن  جا یا ،یاگه خفه ش  یحت  ،یای  ینم رون ی ب نجایاز ا-

 

 مطمئن کردنش سرم را چند بار تکان دادم...  برا
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  ینشستم... به قدر  یتوالت فرنگ  یگذاشتم و رو  میگوشها ی دستم را رو  یانداز ر یت ی... با صداد ی پر رونیب یی از دستشو عیسر

  ن یه با ابودم... چگون یافسر یتوانستم به خودم مصلت باشم... خبر مرگم دانشجو  ی بلند بود که نم  ادیو فر غ یو ج کیشل یصدا

 دادم...  ی مملکت رو به باد م  نایقی شوم...  س یخواستم پل ی همه ترس م

 باز شد... ییبستم که در دستشو یم  یقالب ته داشتم

 دهانم نشست... یرو  لیزدم که دست کم غی ترس ج از

 ...میدر بر  د یمنم نترس.... پاشو با-

 

 کشاند... رون یرا گرفت و پشت سرش سمت ب دستم

 گذاشتم...  ی سرم م ی و دست آزادم را رو  دمیکش  یم  یجبغ خفه ا ک یشل یهر صدا با

خلوت   اطی ح ی نشان دهنده  شتریب کشی...راه بارد یدو رون یرا گشود و ب ی بودم در ده یاز ته راه رو که من تا به حال ند  لیکم

 بود... 

 شکست... یدستم را محکم گرفته بود که دستم داشت م ی حد  به

 ...مید یرس   کیتار ی و داخل کوچه   رون یز مچم قطع نشده بکه دستم ا شکر

 ... د یموتور پر  یرو  لیکم

 

 راه آهن... م یریم  یفت یکه ن یچسب ی بپر باال... کمرم رو سفت م-

 

 خونمون خوب...  رمیچرا راه آهن من م-

 

 کپ کردم و الل شدم...  ادش یفر با

 بپر باال...  -
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 ...د یلب غر ریز

 ...میفهم ینم  نیا یانگار ما اندازه  -

 

که به موتور داد   ی انصاف با گاز ی دستم را دور کمرش حلقه بزنم اما ب دمیکش  یلباسم را جمع کرده نشستم... خجالت م  نییپا

 زدم و با هر دو دست از پشت سفت بغلش کردم...  یغیج

 

 ...د یبر ی وبه رو نفسم را مبود که باد از ر اد یسرعتش ز یرود...به قدر یرو آسمان م  انگار

 کنم...   یر یحال شدنم و شل شدن دستانم جلوگ ی را به پشتش تکه دادم تا از ب سرم

 افتاد...  نییحس شده ام از دور کمرش پا یتوقف موتور دستان ب  با

  ی ...رمقفتمیبرداشت... دستم را گرفت و مجبورم کرد راه ب ی پول کوچک فیرا داشت ک  سهیشد و از بغل موتور که حالت ک خم

 رفتم...  یراه م  ی گزالیلرزان ز یکشاند اما من با پاها  ینمونده بود... کمل مرا پشت سرش م میبرا

بشم که دست را رها کرد و دور کمرم   نی شد... نزدک بود پخش زم شتریام ب جهیسر گ میکه گذشت ی ا شهیبزرگ ش  یدر ها از

 حلقه زد... 

 تو وجودم نمانده بود الاعقل خودم را سر پا نگه دارم... یفشارم افتاده بود... اصال حس انگار

 نداشتم... یاما چاره ا  دمیکش ی خجالت م دایشد  ت یوضع نیا از

 ... دمیقطار د  یه  فقط خودم را داخل کوپ   م یاومد  یگفت و چه طور  ینشون داد و چ  ی دونم چ ینم

 داد کم کم حالم را بهتر کرد...   یبه زور به خوردم م  ل یکه کم  یا  وهیم آب

 با بوق بلند و صدا تق تق اش کم کم شروع به حرکت کرد...  قطار

 دادم و چشم بستم...   هی تک ی را به پشت سرم

 بود...  برهیکل بدنم رو و هنوز

 مزاحمم شود...  ی کس نکه یخواست ساعت ها بخوابم بدون ا ی م دلم 
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 ...دمیدراز کش  یصندل ی اعتنا رو ی کردم...اما ب  یخودم احساس م یرا رو  لینگاه کم هنوز

 خودم جمع شد م و دستانم را بغل گرفتم...   تو

  ی زیچشمانم گرم خواب شد و چدانم چه طور   یکودکانه داشت نم یها  ی ال یال ی ن ی به ن ی ادیقطار که شباهت ز  یتکان ها با

 ...دمینفهم

 

 

 ی عل ریام

 

 باشم...  دواریتوانستم به او هم ام ی ام را دو چندان کرد...م یدوار یام لیکم

 بروم خوشحال بودم...  ی اصل یمأمور بردن دالرام به محل قرار شده بود تا من بتوانم به نقطه    لیکم نکه یا از

 ... گهیبخور د ریام-

 را از قاشق دستم که با برنجم در حال ور رفتن بودم گرفتم و و به صدرا دوختم... نگاهم

 چشمک نامحسوسش شروع به خودرن کردم...  با

 قاشق احساس تهوع بهم دست داد...  نیسوم

 برداشتم...  زی خ سیرو داخل بشقاب رها کرده تند به سمت سرو قاشق

 . معده ام باال آمد..  اتیرا بسته ونبسته محتو در

 شد.. سی پشت سرم وارد سرو  صدرا

 ...ی.... مسموم شد ریشده ام  یچ-

 ...تینگذاشته بود غذا بخورم چه برسد به مسموم ریچند روز اخ نی...استرس ادمیرا شستم و چند بار آب به صورتم پاش  دهانم
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 درمانگاه... م یبر د یبا ایب ایب-

 از دستش خارج کردم... ت یرا با عصبان  میدر هم گره خورد...بازو میابروها

 ....ستین م ی... طورالیخ یب-

 

 نزدم...  ی و حرف د یباال پر م یابرو یصدرا تا یو اشاره   مایهم با ا باز

 

 را گرفت و پشت سر خودش کشاند...  میبازو

 ... ید یرو کم مصرف کن.... آخر سرخودت رو به کشتن م  یکوفت ی ...من صد بار نگفتم اون دارویمصرف کرد ی زیزود باش... چ-

 

  نیاز ا رونی کشاندن من به ب  یفقط برا  وهایتظاهر ساز ن یفعال شدند... تمام ت م یکه صدرا راه انداخته بود شاخک ها یشینما از

 ساختمان بود...

 

به ما   ییرایآشپزخانه و پذ  ینگاه که از پنجره   ن یچند  یدر حاالتم جلو ر ییتغ  یپشت رول نشست بدون مخالفت و ذره ا صدرا

 دوخته شده بود و  کنارش نشستم...

 زد...  رونیسرعت از باغ ب با

 مقدمه تند تند شروع به حرف زدن کرد...  یب

و   س یو رئ وریمنم همراه ز   یمهمون یسر به سرت بزاره...  فردا آخرها ادی ز د یو نبا  یکن  ی و قانع کردم که دارو مصرف م  وری ز ریام-

دالرام رو بردار و فرار کن... برو    دهیبهت نرس  ی بیتا آس   دمیبرسم...اما قبل رفتنم باغ رو لو م یزنم... تا به محل اصل ی م م یعفت ج

رو لو   ور یخوام نفسم رو هم بردارم و محل قرار ز ی م کردم  ور یکه با ز  ی کنم...توافق ی م داتیپ امیدارم و م ی بابام رو هم برم یدب

 کنم... فقط تو مراقب خودت و عشقت باش...  ی پاک م نی زم ی بدم...همشون رو از رو

 

 .... امیمنم م-
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 بود فرمان از دستش خارج شود و با جدول برخورد کند... کی سمتم برگشت که نزد چنان

 رو کنترل کرد و داد زد...  نیزور ماش  به

 بره... ی که ازم خواسته من و همراه خودش م یهم به خاطر کار  ور یممکنه... ز ر یغ یگ یم ی چ یفهم  یم-

 

 متقابل حرفش داد زدم...  منم

 ... هیبه چ ی... درست حرف بزن منم بفهمم چ یچون یپ ی همه م نیچرا ا-

 

 زد...  ادیو فر  د یفرمان کوب  ی رو یمشت

 برم...  یی وگرنه مگه مرض دارم تنها ی ندون خوامیبه خاطر خود نفهمت م -

 

 خواسته... ی ازت چ ور یز  یمن دل بسوزون ی الزم نکرده تو برا-

 

 رخ کبود شده اش چشم دوختم.  م ینکردم و مصمم به ن ییلب مرا به باد فحش گرفت اما اعتنا  ریو ز د یکش  یپف

 رو بکشم...   سیبابام و عشقم خواسته رئ یدر اعضا  وری .... زریلعنت به تو ام-

 

 پرسم :  ی بهت و سردرگم با

 چرا!؟...-
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کنم   ی باشه من کارم رو م سیرئ ی روس یکنه کدوم و ی م ی منم چه فرق  ی ... برارهیرو خودش در دست بگ  استیخواد ر یچون م-

 فرستم...  ی دار م  یرو هم باال ور یکنم... ز  یو عشقم و بابام رو آزاد م

 گفتن....   ینداشتم برا  یزیچ

 زد و از فلکه دور زد...  راهنما

کنم تو نگران   ی رو درست م ز یتا فردا شب... من همه چ  یش  یدهن به دهن نم ی ... با کسیخواب  یم  یر یم م یاالن که برگشت-

 نباش...

 

  یرا به عهده   ور یز ی گرفتم و جواب سوال ها  شیراه اتاق مهمان  را در پ  نییپا ی کنم صدرا خان...با سر  کاریدونم چ ی منم م پس

 صدرا گذاشتم...

 ... دردسر نشه برامون؟..نی صدرا چش بود.... کجا رفت-

 ...د یتوپ صدرا

 ساده بود...  تیمصموم  کی... فقط  یچه مشکل-

 

 خواستم هم بشنوم...  یو نم  دمینشن ییپله صدا نیآخر

 بود تو غذام که نخوره حالت تهوع گرفتم...  خته یر ی صدرا چ دمینفهم اما

 که دالرام توش بود انداختم...  یدالرام وحشت زده خودم را داخل اتاق  غیج با

 صدرا وسط اتاق شوکه شدم  دنید با

 

 زد....  یم  غیشده چرا دالرام ج یصدرا چ-

 ...د ی کش  رونیرا گرفت و ب دستم

 که به زور انداختمش داخل حموم...رفت   یچموش حموم نم یبزرگش نکن... دختره  یچیه-
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 رفت...   یرفت که نم  ینم یبه کارش داشت  کاریخوب چ-

 گاهم زد   جیگ  یانگشت اشاره اش رو  با

 

 با اون سر و وضع ظاهر بشه... د یشب با یآخه عقل کل، مهمون-

 کردم...  اخم

 

 صدرا...  یبحث رو تموم نکرد  نیتو که هنوز ا-

 

 هوا تکان داد و سمت پلها پا تند کرد... ی رو می را برا دستش

 باشه...  د ی... گفتم که بایدوست دار  ی کشم ها... بس کن جون هر ک ینم  گه یبه جان خودت د ریام-

 

  ییمن از مردها یرا نداشتم دالرام جلو  نیا  ت یظرف گه یصدرا تا لب مرز سکته رفتم و برگشتم...  د می خشکم زد از تصم میدر جا 

 کند.  ییرایکه به مادر و خواهر  خودشان هم نامحرم هستند پذ 

 

داد...چند   یمبل ها را م  ییو جابه جا زهایم دمان یدستور چ  وریسوق دهم...ز نییمجبورم کرد راهم را به سمت پا نییپا یصداها

 و خانه بود...  اط یل رفت و برگشت به حکردند.... صدرا در حا  یپر م  یدنیبودند بار را با نوش  ینفر که فکر کنم کارکنان تازه وارد 

 زده بود...  بشیدانم کجا غ ی نم لیکم  انیم نیا

کند...منطق   ی کند و مرا از وجودش مطلع م ی عرض اندام م یاز اشپزخانه با چشمک لیزدم که کم ی م  د یاطراف را د یچشم ریز

 مشغول شوم...   یحرف  یبگذرم به کار وریز نیب ز یکند مثل جاسوس ها همه جا را رصد نکنم و از چشم ت ی حکم م

 سمت صدرا قدم برداشتم...   د یکه به ذهنم رس  ی زیچ تا
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 صدرا...-

 و سمت من بر گشت...   د یاز دستور دادن کش دست

 شده...  یچ-

 ... رمیبرم نهار بگ -

 که مشکل ساز باشد...  یکرو اما نه انقدر  تعجب

 ...ارنیزنم ب یتو چرا... خوب زنگ م -

 

 چمن ها ضرب گرفتم..  ی نوک کفشم رو با

 

 ... رمیبگ  یخانگ  یخوام غذا یخوره...م  یاون رستوران بهم م یحالم از غذاها گه ید-

 

 کند...  ی جا خوش م شیلبها  یرو  ض یعر لبخند 

 

 مغزت رو تکون داده...  اد ی... نکنه عشق زیباز هم که خواب نما شد -

 

 نثارش کردم   یی را کج کردم و برو بابا راهم

 ...  ستمیو اصرار و تمنا ن یداند من اهل جنگولک باز یم

 را گرفت.. میبازو

 

 کنه...    یدخترا چه زود هم قهر م   نهی... عریبرو بگ  ایب-
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 کردم که خنده اش گرفت..  ی قروچه ا دندان

 دختر هفت جد و آبادته... -

 پا تند کردم  ی توجه به حال سرخوشش سمت در خروج  یزد که من ب می آرام به بازو یمشت

 زد...   میصدا

 .... ریام-

 کج کردم..   نگیرا سمت پارک  رمیهوا گرفتم و مس یخودش را سمتم پرتاب کرد. رو  نیماش  چیکه سو  برگشتم

  ی اهاش کلنجار مرا که در ذهنم ب یتوانستم کار  یبود و راحتر م ابیصدرا فاقد رد  نیام بود ماش  یاوج خوش شانس گه ید نیا

 رفتم انجام دهم... 

 مورد نظر راندم... یسرعت سمت غذاخور نیشتریبا ب م یمستق

 دادم...  یبا فرهاد، سفارش آش رشته و قرمه سبز  ی میگرم و صم یسالم و احوال پرس  بعد 

 با فرهاد آشنا شدم...  نیحس ق یاز طر ،یخانگ  یغذا ها ن یخاطر حُسن بهتر به

 دوختم...   ابانینشستم و تا آماده شدن سفارشاتم چشم به خ شه یپشت ش  یصندل ی رو

 حاصل کردم برخاستم... نان ینکرده اطم بمیتعق  ی کس نکه یخوب از ا ی وقت

 

 ...رم؟یتماس بگ  ک یفرهاد من -

 

 ... د یکش رون یب یغذاخور یاز آشپزخانه   یسرک

 ...ی... لوس هم شد یاومد  رید  ریام-

 

 و گرفتم...   نیحس یبرگرداندم و شماره   را سمت خودم  زی م یلبخند تلفن رو  با
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 ... ینکن ر یفرهاد د یغذاخور ار یب عی خوام سر یم  زیر ابیرد  کی فورا   نیسالم حس-

 

 بود...  ی غذا خور ی جلو ده ینرس  هی دق نیحرف نداشت به ششم  نیسالم و خوش و بش را نداشتم...موتور جت حس فرصت

 رفت...  ز یم ی سمت من برگردد با لبخند جلو نکه یا بدون

 . ی... خوبداریخان مشتاق د ریبه به ام-

 

 دهانم گرفتم..  ی را جلو دستم

 ... یبه مرحمت شما... تو چه طور-

 

 که سمت من برگردد گفت:   نیرفت بدون ا یم  ز یم ی طور که به جلو همان

 دانگ...  نگ ی... دمی کن  ی م یلحظه شمار م یدار-

 

 نباشم....  تهیعفر ور یز نی دورب  ریز  رونی... از کجا معلوم از بمیکرد ی م تیرعا د یرا با  اطیاحت ط یشراهم در هر  باز

 ... د یکوب ش یو با دست رو  د یرس  زیبه م نیحس

 جا صاحاب نداره... ن ی... ایآ-

 

 شد...  یشوخ و خندان حاضر م ی در هر وحله ا شهیهم

 خندان همراه سفارشات من از آشپزخانه خارج شد... یبا لب فرهاد

 ...ییدایبه به بچه مثبت شنگول... کم پ-
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 خاروند... یشیپشت سرش را با حالت نما نیحس

 ... هی کنار، آقا حرف م یرو بزار ی باز ق یرف میی خوا یدلمون... و م   ریزده ز  ی ها خوش  ی خوب مثل بعض-

 

 ناز کرد... ی گوشه چشم فرهاد

 ... نمتیبیم  زیر-

 هم دست دادند...  با

 پولم را در آورده عابر بانکم را سمت فرهاد گرفتم...  ف یکتم ک  یپهلو از

 

 رو حساب کن... نایفرهاد جان ا-

 نداره داداش... یقابل-

 ست... فهیخل  بیممنون از ج-

 

 ...د یبا خنده کارت و از دستم قاپ فرهاد

 پس چند برابرش و بکشم... -

 

 غذا را برداشتم...  یها سه ی. دستم را جلو بردم و کد یخنده کارت را کش با

 نداشتم.... یشک نیحس ی هوش  زی را داخل کف دستم انداخت...به ت ابیهمراه عابر بانکم رد  فرهاد

 

 گذاشته بود.   ارمیدر اخت یرا صدرا با مبلغ هنگفت  کارت

 به سمت خانه راندم...  ییسره با سرعت باال ک یرا ترک کردم و  یخورغذا  یکل  یخداحافظ کی با
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 نگران بودم...  یلیدالرام خ از

 آش رشته چنان به خنده افتاد که همه را سمت آشپزخانه کشاند... دنیبا د صدرا

 داشته...  ار یگرفته.... آش... بچم امروز و  یچ ر یام د ینیبب-

 به قهقه افتادند... لیکم ی و نگار و کامران حت عفت

 خودم برداشتم...   ی برا ی به صدرا زدم و بشقاب و قاشق یمحکم یگردن  پس

 ... ختمیخودم آش ر یاعتنا به خنده هاشون برا  یب

  یاب و قاشقخورم هر کدام بشق یآش م  ی من که  با چه ولع دنیداشتم دو بشقاب آش خوردم... همه از د   اریقول صدرا انگار و به

 برداشتند و همان طور سرپا به جان آش افتادند... 

 

 دالرام هم آش ببرم... ی توانستم برا  یشد االن م  ی م ی...چدمیکش یلحظه صورت ماه دالرام از نظرم گذشت و آه  کی

 

  ی آور ادیبرم...با دالرام هم آش ب ی توانستم برا  یشد االن م  ی م ی...چدمیکش یلحظه صورت ماه دالرام از نظرم گذشت و آه  کی

 برخاستم... ز یکور شدواز سر م میدالرام اشتها

 

 ... ینخورد یکجا...قورمه سبز  ریام-

 

 در آوردن لج من گفت:  یبرا  کامران

 تموم شد... ارش یعشقم و-
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 :  1  ینفوذ  نسخه کامل   د یخر

https://Zarinp.al/263324 

 

 :   2 ی نفوذ د یخر

https://Zarinp.al/301449 

 

 :  مت یباهم به نصف ق 2و    1   ی نفوذ د یخر

https://Zarinp.al/301458 

 

 

 

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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