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 رمان آماده شده است کی تیکتاب در سا نیا

www.1roman.ir 

 

 (ی)دب ی: امارات متحده عربشنیلوک

 

حدود سه سال بعد از فرار  شه،ی( شروع مدای)آرشکتای ی:رمان در ادامه کارهاخالصه

و فکر  ریو به مس ردیگیدارد انتقامش را م کنهیکه او فکر م ییجا کتا،ی انهیمخف

 با... یول انیاش پاشانزده ساله

 

 جلد اول: خالصه

 ی. وقتشهیم یگروهک خاص ریداشت، درگ اشیکه در کودک یبه خاطر مشکالت کتای

که مشکالتشون  کنهیم دایپ اشیرو به کمک برادر ناتن ییهابچه شه،یساله م 20

 یجلو کنهیم یو سع کنهیشروع م هیها از پامثل مشکالت خودش بود. با کمک آن

با  نیح نی. در همرهیرو بگ یر یباج گ ای هایخالف مثل دزد یپخش مواد، کارها

 دونسته،یم ادیکه مسبب همه مشکالتش رو پدر مه کتای. شهیآشنا م ادیخانواده مه

و هم از  رهیبگ سیپل یروهایرو هم از ن یبشه تا اطالعات کینزد ادیبه مه کنهیم یسع

 مارستانیو در ب کنهیعود م ادیمادر مه یمشکل قلب نیب نیدر ا یول ادیپدر مه لیخل

که  شهیمتوجه م یداشته و وقت یعالقه خاص ادیکه به مادر مه کتای شه،یم یبستر 

تا  شوندی. همه حاضر مدهیمشهد رو م شنهادینمانده، پ ادیمادر مه یبرا یادیزمان ز 
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که خودش رو  کتای. کنهیو فوت م رهیگیدر مشهد قلب مادر م یعازم مشهد بشوند ول

 شتریمادر ب داد،یرو نم شنهادیپ نیاگر ا کهو معتقد بوده  دونستهیمقصر م

تا وارد اون  رهیم یو به دب زارهیم ادیاش به مهعالقه یزنده بمونه، پا رو تونستیم

در گروه  کتای تیشده. جلد دوم بعد از عضو رشیها بوده که درگبشه که مدت یگروهک

 است.

 نفر است. کیو... متعلق به  سیآرتم دا،یآرش کتا،ی ما،یفر  یهااسم یتمام

*** 

 :مقدمه

 از تو خاطره است! یبدون تو، لعنت به هر چ یبه روزا لعنت

 من رو شکست! یجور نیکه ا ،یبه حس و حال عاشق لعنت

 "اریبدون تو از سام کوش یاز آهنگ لعنت به روزا ی"بخش

 

 .دیمن بست یبه تو و روزگار که کمر به نابود لعنت

*** 

 سال بعد سه

 اتاق معاون شرکت -شرکت بزرگ شاهرخ فروزان -صبح مینه و ن -یدب

 

که در  کردیم یبندکه شاهرخ بهش داده بود را طبق موضوعاتش دسته ییکاغذها

 اتاقش را زدند.
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 .دییکرد و گفت: بفرما فشینازک و لط یصدا نهیرا زم تحکم

با لبخند  لی؛ خلشرکت پنهان کرد یهابرگه ریرا ز  دیمربوط به محموله جد یکاغذها

 وارد اتاق شد. یمضحک

 .زمیگفت: سالم عز  یابا لبخند مسخره لیخل

 خان. لیسالم خل-

اشاره کرد و  زشیم یروروبه یهایرا مهمان لبانش کرد، به صندل یمصنوع یلبخند

 .دییگفت: بفرما

 .گذراندیبود، م هیدو رو که چهره جذابش براش کر  یروزها را با موجود نیا

 گلم. ل،یبهم بگو خل گه،ید هیگفت: اوه! خانش چ مانهیصم لیخل

 د؟یبردار  تونیمعنیالفاظ ب نیدست از ا شهیکالفه گفت: م شهیهم مثل

بهت بگم دوستت دارم؟ بابا من  دیچند بار با گه،یجان بس کن د سیاوه! آرتم-

دارم دوست دارم تو هم در کنارم  یمهمون هیاالن اومدم بهت بگم شب  خوامت،یم

 .یباش

 !میشب با هم باش ایب زمیزد و ادامه داد: عز  یاانهیمکث لبخند موذ یکم با

کرد و  کیکه خودش را به شاهرخ نزد یاز وقت قیشد؛ به طور دق زیصبرش لبر  گهید

بارها خودش را عاشق  لیگرفته بود را نشان داد، خل ادیمرد  کیکه از  شیاستعدادها

 کرده بود. یاش معرفل خستهد

 منافعم نکنه! یدختر جوان را قربان نیا گفتیبا خودش نم یحت
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خم شد؛  زیم یبلند شد و رو شیبود، از سر جا کتایاش که نام خاک خورده سیآرتم

را  یاگهید زیچ هی دیبا لیباز خل شیاز ن یزد که از نظر خودش پوزخند بود، ول یلبخند

 .کردیبرداشت م

 !دمیبار آخر بهت اخطار م یخان، برا لیگفت:خل یلحن نازک با

 یکه خشم درِش مشهود بود، گفت: تو جا ییو با صدا دیکوب زیم یرا رو مشتش

 یبا تو امیم ؟یفکر کرد یراجع به من چ ؟یدیم شنهادیبعد بهم پ ،یپدربزرگم سن دار 

گم  جانیاز ا ایتر از تو هم بودند. حاال هم زرنگ ختند،یر  رونیمن ب یباشم؟ برا ریپ

مرده، فعال من  سیدر ضمن آرتم ،یطرف شاهرخبا  کهنیا ای شهینم داتیو پ یشیم

 هستم. ماهیفر 

 .یونیکرد و گفت: تو به من مد یاخم

حاال هم  ست،ین یگیکه تو م ینیبهاش ا یول دم،یهر چه قدر باشه بهاش رو م ؟یجد-

 !رونیب

لند شد و سمت در رفت؛ لحظه آخر به سمتش برگشت و گفت: باالخره رام ب حرفیب

 .مینیبیرو م گهیداون روز هم ،یشیم

اش بر فنا و چند ساله نیاز نقشه چند یز یتا مبادا چ رهیاوج بگ تشیعصبان نگذاشت

 بره.

تمرکز کرده بود که دوباره  ینشست و دوباره شروع به خواندن کرد، به سخت شیجا سر

 در زدند.

 .دییکرد و اجازه ورود داد: بفرما یپوف
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مهندس باهاتون کار  یآقا د،یگفت: سالم خسته نباش یدر رو باز کرد و به عرب یمنش

 دارند.

 .امیمنم م دیی! باشه، شما بفرمایسالمت باش-

 چشم.-

گذاشت؛ از اتاق  شیپا ریز  کِ یسرام ریمربوط به پرونده رو داخل گاو صندوق ز  یکاغذا

اتاقش  یادر قهوه یشرکت راه افتاد. جلو سیخارج شد و به سمت دفتر شاهرخ، رئ

و مرتبشان کرد، بعد در  دیکش اشیرنگ مصنوع ییطال یبه موها یاول دست ستاد،یا

 زد و داخل شد.

 پنجره نشسته بود که با وارد شدن او برگشت. یروپشت به در روبه شاهرخ

 سالم.-

 .نیبش ایب ماه،یسالم فر -

به شاهرخ  یصندل نیتر کیکه اشاره کرده بود، نشست؛ نزد زشیکنار م یصندل یرو

 همان بود!

که من اهل  یدونیاو نگاه کرد و گفت: م یهارنگش در چشم یعسل یچشما با

 !ستمین ینیمقدمه چ

 م،یاز کارا رو با هم انجام داد یلیتا حاال خ ماهیفر  نیکرد و ادامه داد: بب یطوالن مکث

سرِ  فیکه ح یدار  ابینا یتو استعدادها ،یتو اعتماد من رو کامال جلب کرد

و بعد از اون  یر یبگ ادیمونده  زیبمونه! فقط چند تا چ استفادهیب هایکار خورده

 .یمنو پر کن یجا یتونیم
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 .یدار  شیراه در پ یسالته و کل یاو خرده یشاهرخ؟ تو هنوز س هیچه حرف نیا-

ندارم، انگار قراره  یحس خوب دونمیو گفت: نم دیموهاش کش هیال یدست یکالفگ با

 داشته باشم بهتره. نیجانش هی وفتم،یدام ب یها توبعد از مدت

 و گفت: کاش بابام بود. دیکش یآه

فروزان بود که با اعدامش، پسرش آن را  دونیفر  یباند همش برا یو دستگاه همه دم

 دوباره سر پا کرد.

که  یکه آن دام دانستینم یدر رابطه با کارش داشت، ول یحس ششم قو شاهرخ

کار  نیشده بود. با سپردن آخر  یکسش طراح نیتر کیتوسط نزد زند،یازش حرف م

. شاهرخ کردیسند مرگش را امضا م س،یهمان آرتم ای ماهیخودش به فر  یاحِرفه

 .کردیم تیحما شهیداشت و از او هم ماهیرا به فر  نانیاحساس اطم

از دست من  یشاهرخ کرد و گفت: حاال چه کار  یهاحواسش را جمع صحبت ماهیفر 

 اد؟یبر م

 کاغذها نوشته شده. نیا یهم تو زایچ هیبق ،یار یپاتوق و چند نفر رو ب یبر  دیبا-

 پوشه قرمز رنگ را در دست راستش گذاشت. هی

انجامشون  یهست، تازه برا گهیماه د هی یام بشه براامروز انج دیکه با ییهمه کارا-

رو  المیو خ یر یمن رو بگ یجا یتونیکارت م نیبا ا نیعجله کرد! بب دیهم شده! با رید

 .یراحت کن

 .کنمیدستش نگاه کرد و گفت: همه تالشمو م یپوشه تو به

 ؟یر یمنو بگ یو گفت: که جا دیخند شاهرخ
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که اعتماد  ریگفت: نخ یساختگ طونیرا به سمت شاهرخ چرخاند و با لحن ش نگاهش

 بشند. دیکامال جلب بشه، بلکه رو سف هایبعض

 .شهیم ریداره د یباشه خانوم خانوما، بهتره بر -

 باشه، خدافظ.-

که شاهرخ  یافراد نشیگز  یاول برا دادیم حیزد. ترج رونیبلند شد و از شرکت ب فورا

هش گفته بود برود، بعد اگر فراموش نکرده بود پوشه را مطالعه کند. سوار شان بدرباره

را بعد از شش  نیماش نیبود، شد. ا یرنج متوسط دب یهانیاز ماش یکیکه  نشیماش

مختلف  یبا مدل ها ادیگرفته بود، ز  هیماه اشتغالش در شرکت شاهرخ، از طرف او هد

 نداشت. ییآشنا

 هیاز شهر بود،  رونیب شدندیم نشیکه افراد گز  یسمت خارج از شهر روند؛ پاتوق به

 ای شدنیکشتن انتخاب م یکه برا یافراد کردند؛یم یبندگاراژ که تازه واردها را گروه

جون هزاران  یناچار بود برا یکار متنفر بود، ول نی! از اگهید یخورده پا یکارها یبرا

 کند! یانربنفر را ق نینفر، چند

 رونیهمان ب د؛یبود رس هانیماش یکه در ظاهر برا یبه گاراژ  یاز دو ساعت رانندگ بعد

 را پارک کرد. نیخشک شده ماش یهادرخت یالاز گاراژ، البه

در رو  یاو فور  دنیبودند که با د سادهیدم در وا میسیو ب ینفر با کت و شلوار مشک دو

را با  یادیز  یشاهرخ بودند که برخوردها یاز آدما شناخت،یباز کردند؛ هر دوشان را م

 داشتند. ماهیمعاون شاهرخ، فر 

 یادیوسط گاراژ بود، با تعداد ز  بایتاب که تقر لب کیبا  زیم کیگاراژ شد؛  داخل

 شاهرخ کار کنند. یآمده بودند تا برا نشیگز  یو چند نفر که برا گاردیباد
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بخش  شتریتا ب بردیکمرش بود م یاالکه تا ب اشییطال یمصنوع یموها یال یدست

 بیازش حساب ببرند. دستش را داخل ج هیتا بق شودیبشند، معتقد بود باعث م

و  یدر ورود ریرا قالب رفتارش کند. مس تیپررنگش برد تا جد یراسته طوس یشلوار ل

 یکی یکیرا دستش گرفت و  هابداوطل ستینشست؛ ل زیکرد و پشت م یرا ط زیم

 دلش خواند. یها را تواسم

 افراد شاهرخ بود. نیاز قابل اعتمادتر  یکیاو  ستاد،یا زشیسمت چپ م عبدهللا

 د؟یکنیگفت: شروع نم یبه عرب عبدهللا

 .ارشونیداد : ساکت باش! سه تا سه تا ب یرا به عرب جوابش

 تازه واردها! یفقط برا یبا اکراه به سر براق عبدهللا انداخت، ترسناک بود، ول ینگاه

گاراژ بود، به  ادیبه خاطر مساحت ز  نیاو دور بودند و ا زیاز م یلیها خداوطلب جمع

 ریبودند و غ یرانیا شترشانیگرچه ب دند؛یشنیها را نمآن یمساحت صدا نیخاطر هم

 آوردندشان! یبه دب یقانون

کارها را با  نیالبته همه ا کرد؛یرا چک م تشانیاول هو آوردندیکس را که م هر

 یبر بخورد و نه اطالعات یتا نه به مشکل دادیکه خودش داشت انجام م ییهابرنامه

 .کردیم سهیرا مقا شانزهیو انگ یکیز یف یژگیها بماند! بعد از آن و ستمیس یرو

 شانیهایوگرافیبود، ب دهیو هفت نفر را د ستیافراد شد؛ ب کیغروب مشغول تفک تا

 پنج نفر را انتخاب کرده بود. نشونیب را چک کرده بود و از

 موندند. گهیگروه د هیرو به او گفت:  یبا لحن خشک عبدهللا

 .گهید ارشونیب-



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

11 

 

 یروهایدر افکارش غرق شده بود؛ ن دیکشیکه عبدهللا رفت و آمدش طول م یزمان یط

 کیامسال  یباند خاص را داشتند، ول نیهر سال قصد نفوذ و وارد شدن به ا سیپل

 دنشیکه او با د یکه فرستاده بودند، وجود داشت؛ کس یسه نفر  نیافسر خاص ب

افسران را  توانستینم گرید یها! امسال برخالف سالشدیضربان قلبش نامنظم م

 یول د،یتپیاو م یبود قلبش برا یبود که سه سال شاننیب یو صدا رد کند، کس سریب

 ورد!با فرارش همه معادالت ذهن و قلبش بهم خ

آن  نیآشناتر ب یاآشنا بودند؛ چهره ماهیفر  ینشستند برا یصندل یکه رو ینفر  سه

 سه چشمش را گرفت، ضربان قلبش ضرب گرفت.

 ماهیمکان نامناسب؟ حاال که فر  کیاز سه سال؟ بعد از سه سال مالقاتشان در  بعد

 کرد؟یداشت فراموش م

ذهنش  یتنگ شده، ول ادیعشق به مه یکه دلش برا دیکش ادیبلند فر  ماهیفر  قلب

 ممنوعه است! تیکه او برا دیکش ادیفر 

 دل و ذهن! انیقلب و مغز! تضاد م انیآور بود تضاد معذاب چه

فراموشش کرده و  گریکه د کردیبه خودش قالب م ن،یشروع کرد به تلق ماهیفر 

 .دکنیکه اشتباه م دانستیخودش هم از اعماق قلبش م یدوستش ندارد! ول

 دیناام گاهچیه سیکرد پل دایپ نیقیکرد،  گریرا جمع کرد و معطوف دو نفر د فکرش

 .فرستدیاش را مو هنوز افسران زبده شودینم

رو جمع کن، من  لیوسا هیکرد و گفت: تو برو با بق شیصدا نهیو تحکم را زم تیجد

 .امیبعد م کنمیسه تا رو چک م نیا

 آخه...-
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 نگفتم. سیبرو تا به رئ-

 چشم.-

به چک کردن نبود؛  ازیو ن شناختیگاراژ رفت. هر سه را م یبه سمت در ورود عبدهللا

لب با خود گفت: کاش فقط  ریز  کرد،یم تشیاذ ادیچشمان متعجب مه ینیسنگ

 بره! شیخوب پ اتشونیوانمود کنه تا عمل

 رد شد. ستیل یرا از رو نگاهش

 (ی)سروان مطهر  یاس شهرت: معروف به ،یحاتم لی: اسماعنام

 (ادی)سرگرد سعادت، مه کلهیب دیشهرت: معروف به سع ،یاصغر  دی:سع نام

 (یپنجه زره )ستوان مطهر  یشهرت: معروف به اب ،یمومن آباد می: ابراهتیدر نها و

 جالب بود. ماهیفر  یبرا شانیهاشهرت

 گفت: ما اسمَک؟ یرو به اس ماهیفر 

! انا یانا فارس ،ین مونیحال یچشمانش را گرد کرد و گفت: جون؟ خانوم ما عرب یاس

 !یرانیا

الت عالفِ  کینه به عنوان  دانستیسروان م کیبه عنوان  یول دانست،یم یعرب

 !سوادیب

 نیبه ا یچ ی! خوب برامیرانیباشد، گفت: چه جالب منم ا تفاوتیکرد ب یسع ماهیفر 

 د؟یکرد دایاسما شهرت پ

 .لیپاسخ داد: خب من مخفف اسممه، اسماع یبا لحن الت یاس
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کرد تا تعجبش را مهار کند،  یسع یلیدوخت، خ ماهینگاه متعجبش را به فر  ادیمه

 .کردیم دادیهنوز هم در چشمان مبهوتش، تعجب ب یول

 نگاهش کرد. یو سوال ادیرو کرد به مه ماهیفر 

 تو صورتشون! رمیکه بکنن با کله م امیخودش را جمع کرد و گفت: عصبان ادیمه

 !هیهام قوبه غبغبش انداخت و گفت: پنجه یهم باد یگر ید

و  ادیبا ما م یاصغر  دیسع م،یدار  ازین گهینفر د هیما فقط به  یول طور،نیکه ا-

 به سالمت! تونهیبق

 یجرات خودش را به دست آورده بود و گفت: ول یبود، به تازگ ادیکه همان مه دیسع

 با من باشند. قامیرف دیبا

اش، وسط همون عشق کهنه شده ای دیبلند شد و به سمتشان رفت. سع ماهیفر 

 سمت چپش! لیسمت راستش و اسماع مینشسته بود. ابراه

گذاشت، خم  لیاسماع یصندل یدستش را رو ستاد؛یا دیو سع لیاسماع یصندل نیب

 یکن یپر عشوه و ناز گفت: بهتره خودت همکاراتون رو راض یشد و در گوشش با صدا

 .یسروان مطهر  دیدیو گرنه سرتون رو به باد م

ادامه داد: درست  میکمرش را راست کرد و رو به ابراه د،یکه رنگش پر  دیوضوح د به

 برادر؟ یآقا گمینم

 ؟یخوای؟ مبرادرت کشته بشه خوادیو آرام گفت: دلت که نم ستادیا میابراه یروروبه

 و داد زد: عبدهللا. ستادیهم دور زد، کنارش ا دیسع یجوابش نماند و صندل منتظر

 به سمتشان آمد: بله خانوم؟ عیسر 
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 به سالمت. شونمهیبق میبر یرو م نیا-

 ادیزود  کنمیبده، احساس م مِشینگاه کرد و گفت:تعل دیبا پوزخند به سع ماهیفر 

 .رهیگیم

 .دیرا د میو ابراه دیسع نیرد و بدل شده ب نگاه

 چشم.-

 اشیزد و به سمت خونه راند؛ اوضاع روحش خوب نبود. گوش رونیجا باز آن خسته

 زنگ خورد، شاهرخ بود.

 جانم؟-

 ؟یکار کرد یسالم خانوم خانوما، چ-

 نفرشون رو انتخاب کردم. شیسالم، ش-

 نفر فقط؟! شینفر ش یداد زد: از س شاهرخ

 ؟یزنیخوب بودند، چرا داد م نایت: خوب آره، همگف یبا لحن لوس ماهیفر 

رو  هیات، بقراننده گهید یکی گاردیباد یکیخودت،  ی! باشه دو تاشو بردار برادیببخش-

 دار.محموله نگه هیهم واسه 

 .خوامینم گاردیمن باد-

 !گهیبگو چشم بگو چشم د گمیرو حرف من حرف نزن، م-

 چشم.-

 خونه؟ یر یم ی! دار کالیو گفت: آ بار  دیخند
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 نبود. یانتظام یرویاز ن یامسالم مثل پارسال کس یآره، خستم! راست-

تو  یهافکر کنم به مهارت فرستند،ینم ینفوذ گهید میرو کشت سیاون پل یاز وقت-

 بازم مراقب باش. یآوردند! ول مانیا

 ؟یندار  یباشه، کار -

 ! خداحافظ.زمینه عز -

 خداحافظ.-

چند ساله  ستین تیمنه، حال یهالب گفت: آره جون خودت به مهارت ریز  ماهیفر 

 .چونمتیپیدارم م

که شاهرخ آن را کشته بود؛ از افراد قابل اعتماد و فضول باند بود که به گفته  یکس

به کشتنش نبود،  یراض ماهیاست به دست شاهرخ کشته شد. فر  سیکه او پل ماهیفر 

 به زنده بودنش هم نه! یرضا یول

بود،  یدر دب یمعروف یلیبرج خ کرد؛یم یکه در آن زندگ یبه برج بلند دیرس باالخره

 !یدب 21برج قرن 

و در واحدش را باز کرد، به سمت تخت خوابش پرواز کرد؛  دیکه رس ستمیطبقه ب به

 لباساش رو عوض کند غرق در خواب شد. کهنیا یب

*** 

به دستانش کش و قوس  یکمیشد؛  داریپدر و مادردار از خواب نازش ب ازهیخم کی با

 برود. رونیاز تنش ب یداد تا خستگ
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به  ادیمه کهنیبود، ا گرید یاز روزها تریعصب یامروز کم رفت؛یم ادیبه دنبال مه دیبا

گر چه دل  آورد،یسرش م ییتحمل کند و بال توانستیرا نم چدیبپ شیپر و پا

 !شدینسبت به او مانع م اشیرحم

گذاشت؛  زیم یدر آورد و رو خچالیآب پرتقال را از  یشش صبح بود؛ بطر  ساعت

را در  یدرآورد و برش خچالیمغازه گرفته بود را هم از  کیاز  یکه به تازگ یشکالت کیک

و  کیو ک ختیرا برداشت و تا نصفه آب پرتقال ر  یبلور  وانیدرون بشقابش گذاشت. ل

اش رنگ خانه یاقهوه یهامبل یرا رو شانهبرگرداند. صبحا خچالیرا درون  یبطر 

مبل  نیرنگ به وجود آورده بود، همچن یکرم یهارا با پرده یها تضاد جالبخورد؛ مبل

 .کردیم ییخودنما ،ییرایفرش کرم رنگ پذ یرو یلیخ

ها، بلند شد و داخل اتاقش رفت. اتاقش با از خوردن صبحانه و شستن ظرف بعد

 یمشک ی. موهاکردیداشت، آرامش را به او القا م یآب یکه پتو یو تخت یآب یهاپرده

 شیآرا یسرش گذاشت؛ کم یرنگ را رو ییطال سیکاله گ یبلندش را جمع کرد و طور 

سرد  دیکه با ی. هوا هنوز آن قدر اشتچشمانش گذ یرا رو یسبز رنگ یکرد و لنزها

 یسبز و مشک ینهخابلند چهار نینشده بود، به قول معروف ملس بود! لباس آست

 .دیرا پوش یرنگ

 هست؟ دهی: چرا لباسات اکثرا پوشگفتیشاهرخ بهش م شهیهم

که  یتا زمان شندیجذبت م شتریمردا ب یطور  نی: اگفتیگشاد م یهم با لبخند او

 .یز یبر  رونیهمه تنت رو ب

 .کردیمسخره، فحش نثار م دهیعق نیدر دلش به خودش و ا بعد
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را با  اشییطال یموها د،یبرداشت و پوش یمشک یکتان کیرا با  ییپادم یمشک شلوار

 نیآمد. سوار ماش رونیرا برداشت و از برج ب اشیدود نکیشل بست؛ ع یکش مشک

 راند. بردندیجا مرا به آن دیکه افراد جد یشد و به سمت خوابگاه

ر باز شد، در را زد، بالفاصله د یمیدر نگه داشت و زنگ رنگ و رو رفته ساختمان قد دم

به  یمیو قد دیرا ند ینگاه به اطراف انداخت، کس کیو  ستادیچهار چوب در ا

 ساختمان گذاشت.

 عبدهللا.-

 بله خانوم.-

 ستادهیکه منتظر ا دیسمت راست ساختمان نگاه کرد، عبدهللا را با لباس فرم د به

 کارش دارم. اریرو بردار ب کلهیاست، گفت: اون ب

ِ  یظیبا لهجه غل عبدهللا  به چشم خانوم. یگفت: ا

 آمد. ادیعبدهللا به همراه مه ستادند،یپا ا یرو قهیاز پنج دق بعد

 کار دارم. یکل اریکو؟ زود باش برو ب فتیگفت: ک یبه فارس ماهیفر 

 ندارم. یفیپاسخش را داد: ک یمعمول یلیخ

 آمد. ماهیلبان فر  یرو یتسلطش به رفتارش، لبخند با

 ه.خوب یلیخ-

 کنم،یم لیهاش رو تکمخودم آموزش رمیرو به عبدهللا گفت: من م یبه عرب ماهیفر 

 بده، خداحافظ. میرو واسه شاهرخ تعل شونهیبق
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آمد متوجه  رونیزد؛ از خونه که ب رونیاز خونه ب ادیجوابش نشد و به همراه مه منتظر

 ینظرشون گرفته بودند، خصوصا ساختمان جلو ریشد که نامحسوس ز  یچند نفر 

پنجره درست در طبقه  کیاز پشت  کرد،یرا حس م شانیهانگاه ینیخوابگاه! سنگ

کار  ماهیفر  یگانهرو حواس پنج یلیبه خوابگاه داشت. شاهرخ خ یکامل دیچهارم که د

 کان خورد.اش ترا در آورد و به سمت همان پنجره نگاه کرد که پرده نکشیکرده بود. ع

 گفت: سوار شو. ادیخطاب به مه یاخم با

 هم همراهش سوار شد. ادیرا زد و سوار شد، مه نکشیع دوباره

 نیبا ا د،یمن بردار  یو سر در آوردن از کارها بیجناب سرهنگ بهتره دست از تعق-

که نوزده ساله براش دارم زحمت  یکار  د،یکنیکارم رو خراب م دیدار  هاتونیکارا و نفوذ

 !کشمیم

 را روشن کرد و راه افتاد. نیماش ماهیبرگشت که فر  ماهیمتعجب سمت فر  ادیمه

 ؟یآبج یاوونهیگفت: د یبا لحن الت ادیمه

 کرد و گفت: حرف دهنتو بفهم، و گرنه... یکه از طرف عشقش بود، اخم ینیتوه از

 را خورد. کالمش

 من سرهنگم؟ ؟یمتعجب گفت: پس... با من بود ادیمه

شنود داره به حرفامون گوش  قیو از طر  کنهیم بمیکه داره تعق یبا شما نبودم، با اون-

 .کنهیم

 .وفتهیتختش کمه به ما م هیکه  یلب گفت: هر ک ریعمد ز  از

 .دیتونیرو نم یکیمن  دیرو دور بزن یبس کن جناب سرگرد، هر ک-
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 ه؟یکرد و گفت: منظورت چ یاخم

 .اهیپرونده کابوس س یعادت، نفوذس ادیندارم سرگرد مه یمنظور -

 کتا؟ی-

 گه؟ید هیک کتای-

 .ییکتایتو خود -

 .ستمین کتایمن -

 .یچرا خودش-

 ؟یر یبه اون اسم اشتباه بگ یباعث شده منو با دختر  یچ-

 شباهت.-

منم جفت  دیجفت دارند، شا هی ایدن یهمه تو گندیجناب سرگرد؟ م نیاوه! هم-

 ه؟یاومده! نظرتون چ ایبه دن رانیشما باشم که از قضا ا یکتای

 .یتو خود اون-

 .یگیتو راست م-

: فعال بهتره به اون کندیم بشانیتعق نیماش کی دیبه پشتش نگاه کرد، د نهیآ از

 زاتتونیرو بفرسته بره دنبال کارش و گرنه همه تجه یپشت نیاون ماش یسرهنگت بگ

 .تونیارتباط لیرو هوا، از جمله همه وسا رهیم

 کنه؟یم بیکه ما رو تعق یدونیاز کجا م-
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وارد  ایچند سال کشته شدند  د،یبفرست یسه تا نفوذ دیکه هر سال دار  ییجااز اون-

هام رو انجام بدم، چون تو دست و دو سال آخر من اومدم تا برنامه نیشدند که تا ا یم

 .دیکشته بش کهنیا یب دیهمتون رو فرستادم بر  دیبالم بود

 ام؟یب ی: پس چرا منو گذاشتدیپرس یالحن بهت زده با

 ؟یکه سرگرد یکنیگفت: اعتراف م یلبخند مرموز  با

 شد و گفت: نه... من... من... هول

نبود! همون طور که اسم تو رو  یدست هی نیا ،یوفتیبه تته پته ب خوادیخب نم یلیخ-

 .یو ستوان مطهر  یسروان مطهر  دونمیرو م گهید یاسم اون دو تا دونمیم

 نه؟ ای یکمکم کن یخوایادامه داد: م دیترد با

 ؟یکرد و گفت: چه کمک یاخم ادیمه

 نه. ایفقط بگو آره -

 و گفت: خب... خب بر فرض بگم آره. دیبه لبش کش یدست ادیمه

 .اریاون شنود هم در ب ،یکنیپس خوب به حرفام گوش م-

 و شنود رو در آورد. اشقهیبا شک دست برد پشت  ادیمه

 چرا نکشتنت؟ یدونیم-

 تعجب داشت. یخودم هم جا ینه، برا-

 زد و جواب داد: اسم معاون به گوشت خورده؟ یپوزخند

 ؟یالیزد و گفت: همون قاتل سر  یمتقابال پوزخند ادیمه
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 و گفت: درست صحبت کن. دینازکش را در هم کش یابروها یظاهرساز  یبرا

 شد؟ مگه با تو بودم؟ یپر پشتش را باال داد و گفت: چ یبا تعجب ابروها ادیمه

 نیب گمیم یهر چ اد،یکدرش نگاه کرد و گفت: مه یطوس یبه چشما ینگران با

کارام  ینگاهت به من عوض بشه، چون منم برا یاذره یحت خوامیخودمون بمونه؛ نم

 داشتم. لیدل

 ؟یبگ یخوایم یمشکوک گفت: چ ادیمه

 من معاونم!-

 .شدیر ذهنش به طور متداوم تکرار مد کلمات

 ؟یگذشت تا به خودش آمد و داد زد: چ یاقهیدق پنج

به سمت  نیرا به سمت راست چرخاند که ماش نیهول شد و فرمان ماش ماهیفر 

 نیبه موقع ترمز کرد و ماش یشلوغ بود، ول یلیخ روادهیداد؛ پ ریمس رییتغ روادهیپ

 آب! یتوقف کرد، درست مجاور جو

 ؟یزنیداد م یو داد زد: چه مرگته؟ واسه چ ادیسمت مه برگشت

 ؟یکرد کاریگفت: تو... تو چـ... چ یارفته لیتحل یبا بهت و صدا ادیمه

 ؟یکرد یسه سال چه غلط نیا یزد و ادامه داد: تو داد

 ؟یدار  یزد: وارد گروه شدم، مشکل ادیهم فر  او

داد. کالفه  هیتک نیشد و به در ماش ادهیپ نینشست، از ماش ینَم ادیمه یچشما در

که سه سال بود در قلبش نگهش  یکس شدیباورش نم برد؛یموهاش م نیدستش را ب

و صدا  سریو ب زیتم یلیتوجه خ یاکه بدون ذره یباشه. کس یآدم نیداشته بود همچ
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 ایهست و آ یواقعا ک کتایدانست که ینم یکس کشت؛یباند فروزان آدم م یبرا

 کش هست؟آدم

 شد. نیسوار ماش قهیاز چند دق بعد

 گفت: چرا؟ یسمتش و با لحن دلخور  برگشت

 بدم. حینگاه کرد و محزون گفت: بزار توض بهش

قاتل  هی یتو شد ؟یبد حیتوض یخوایرو م یچ گهیگفت: د یالحن کنترل شده با

 در دنبالشه!دربه رانیامارات و ا سیکه پل یالیسر 

که او معاون  دانستیکس جز خودش نم چیرو روشن کرد و حرکت کرد؛ ه نیماش

ماجرا را بداند تا ازش در مقابل خودش استفاده  نیا یکس خواستینم یو حت ستین

 کند.

بود که اومده بودم  شی: حدود نوزده سال پدیرا بگو اشیباز کرد تا داستان زندگ لب

 بده... ادی یبافیخونه شما تا مادر بهم قال

 ؟یشناختیو گفت: تو ما رو م دیحرفش پر  وسط

و مهتا رو  اریبودم، فقط مه دهیهم آره هم نه! من اون موقع تا حاال تو رو ند-

 .شناختمیم

بود. خونه ما  کیشب بود و تار  گهیکارم تموم شد د یمکث کرد و ادامه داد: وقت یکم

شدم؛  میسوندم و پشت بوته قادرست مجاور شما بود، دوون دوون خودم رو به خونه ر 

 مامانم رو بترسونم. خواستمیخودم م الیهه، به خ
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که  یاز زمان قهیاگر پنج دق دونستمیاش افتاد: مگونه یاز چشمش رو یاشک قطره

 فرق داشت. شهیبار با هم نیا یول اط،یح یتو ادیبشه مامان م رتریگفته بودم د

 را فشرد! شیشد و بغض گلو شتریاشکاش ب سرعت

 .کنمیم یبزن کنار من رانندگ-

 .دیلرز یرا عوض کردند، دستانش م شانیجاها عیخدا خواسته نگه داشت و سر  از

 .یشیم تینگو، اذ یخوایاگر م-

کارا رو  نیا لیدلیب یبگ خوامیبگم، نم خوامیبغض و لرزش صداش گفت: نه م با

 کرده.

فرد  هیزانو زدند و  نیزم یمامانم و بابام رو دمیشدم د میپشت بوته قا یداد: وقت ادامه

اش رو مرد پشتش به من بود و چهره ساده؛یاسلحه جلوشون وا هیبا  پوشاهیس

 هاشون رو نکشند.که بچه کنندیکه مامانم و بابام التماس م دمیشنیم یول دم،یدینم

جفت برادرام رو با  دمیگفت: به چشم د یلرزان یرا در هم قفل کرد و با صدا دستانش

 ...دمشیمامان و بابام کشتند، لحظه آخر برگشت، د

 بارهکیدستش گذاشت که به  یدستش را رو ادیهقش نگذاشت ادامه دهد، مه هق

دوباره  یرا پاک کرد، ول شیهااشک گرشیشد. با دست د قیآرامش به وجودش تزر 

 شدند. زیسرار 

 بود؟ یاون ک-

 تو. و خودش را خالص کرد: پدر گفت



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

24 

 

خاطر وارد  نیگفت: پس به هم یاگرفته یرا به دستش آورد و با صدا یفیخف فشار

 ؟یمون شدخانواده

 توانست؟ینم د؟یبگو اشیمیبه عشق قد یدروغ مصلحت کی توانستیم ایآ

 ل،یخل یهادست ریاز ز  یکیاتفاق بود! اون روز رفته بودم تا معامله  هینه، اون -

 من بودم. کردیم کیکه شل یمنصور رو خراب کنم که اون بال سرم اومد، اون کس

 ه؟یاون ک ؟یپس سهراب چ-

را منفجر  ادیذهن مه خواستندیکه هر لحظه م یزد و به سواالت یصدا دار  پوزخند

 مون بود.محله یخالف کارها نیتر از معروف یکیکنند جواب داد: اون 

اون من  ابون،یخ یاون اتفاق افتاد از ترس فرار کردم تو یو ادامه داد: وقت دیکش یآه

سهراب بودند. سهراب  یهم پسرا نیو شاه انیکرد و جا و خوراک بهم داد؛ شا دایرو پ

 زم،یها مشروب بر مهمون یبرا هاشیمهمون یتو ایجا کنم من مواد جابه خواستیم

 هیکنند. بعد از  تمیاجازه ندادند اذ یهوام رو داشتن حت یلیخ نیو شاه انیشا یول

 ام فرار کردم.شدم و گفتم چرا از خونه یمیصم انیبا شا یمدت

 سیکه دوباره صورتش را خ شیهارا پر کرد، اشک نیماش یفضا اشیکیستر یه خنده

ام رو کشتند داشتم که خانواده یکرده بودند را پاک کرد و گفت: از همون هشت سالگ

گفتم با شوق ازم استقبال کرد و  انیبه شا یوقت رم،یانتقام بگ یور طچه کردمیفکر م

 هیو  میکردیم دایکه خرده پاها رو پ ییکسا میشد اکرد و م دایمثل من رو پ ییهابچه

شروع کرد. از  هیاز پا دیبود که با نیمن ا دهیخب عق م؛یدادیبهشون م یگوشمال

 دمیرس لیبه خل شیکه سه سال پ میباند ربط داشتند شروع کرد نیخورده پاها که به ا

 هیکرد به  لیمنو تبد ونبود  اریروزگار باهام  یمن رو به هسته باند رسوند، ول لیو خل

 .یالیقاتل سر 
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قاتل  هیفرق من با  یدونیچشمانش نگاه کرد و گفت: م یسمتش برگشت و تو ماهیفر 

 ه؟یچ یالیسر 

 ون داد.تک هیچ یرو به معن سرش

براش  یالیقاتل سر  یوطنم کردند، ول یبه آدما یبد یلیکه خ کشمیرو م ییمن کسا-

 .ستیمهم ن

او را قانع کند که معاون هست  منطقیحرف ب نیبا ا تواندینم دانستیهم م خودش

 او خراب نشود! شیحال پ نیدر ع

 !یقاتل هینکن، به هر حال تو  حیخودت رو توج-

 عوض کرد: خونت کجاست؟ یرو به طور محسوس بحث

 سمت راست. چیرو بپ جانیبغض گفت: هم با

 برج بودند. ینشد جلو قهیآدرس داد که ده دق بهش

شد و به  ادهیپ نیاز ماش ماهیرو پارک کرد، فر  نیرفت و ماش نگیداخل پارک ادیمه

 سمت آسانسور رفت.

 .یرو برام نگفت تیهنوز کامل زندگ-

گفت: هر وقت  تفاوتیرد؛ حاال که سبک شده بود، رو عوض کرده بود، بنگاه ک بهش

 .کنمیم فیبارم رو برات تعر نکبت نامهیحوصله داشتم زندگ

 !یلب گفت: تلخ شد ریز  ادیمه

 قایدق ماهیفر  یحرفش آسانسور در طبقه پنجم توقف کرد؛ درِ خونه نیاز ا بعد

 انداخت و درش رو باز کرد. دیآسانسور بود، به سمتش رفت، کل یروروبه
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ها را داخل برود؛ در را پشت سرشان بست، دست برد و المپ ادیرفت تا اول مه کنار

 روشن کرد.

 ؟یپسندیطوره؟ مچه-

 بپسندم؟ دیمگه من با-

 ...ـیم یزندگ جانیبه بعد ا نیآره، چون از ا-

به سر تا  یگاهدر را باز کرد. ن عیدر بود و سر  کیحرفش زنگ در زده شد، نزد وسط

لباس  ماهیفر  یاعتماد داشت و برا یلیکه شاهرخ بهش خ یکرد، پسرک نااهل شیپا

 .آمدیچندان ازش خوشش نم ماهیفر  آورد؛یم

 جابر؟ یخوایم یچ-

رو آوردم  گارتونیباد یگفت: لباسا اشیو لهجه افتضاح عرب یآور لبخند چندش با

 خانوم.

 بده و برو.-

 را بدهد. ادیتا کت و شلوار مه امدیدستش جلو ن ینگاه کرد، ول کمی

 نکردم. کارتیلباس رو بهم بده تا از کار ب گمیجابر بهت م-

قدم داخل آمد و در را محکم  هی ماهیها را بهش داد، فر را جمع کرد و لباس لبخندش

 بست.

 بود؟ یک-

 به او داشت؟ یشرمنده نگاهش را گرفت، ربط ادینگاه کرد که مه بهش

 .میبر  میخوایبپوش م ریرو بگ انیا-
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 کجا؟-

 باند. سیشرکت شاهرخ فروزان، رئ-

 .یکه اسمش رو هم گفت یچه قدر زود اعتماد بهم کرد-

به خودم هم اعتماد ندارم، فعال دارم ازت به  یزد و با تمسخر گفت: من حت یپوزخند

 .کنمیعنوان ابزار انتقام استفاده م

آشپزخونه بود، رفت. به  یجلو یکیبار  یراهرو یکه تو ماهیبا اخم داخل اتاق فر  ادیمه

چه  یگران بود، ول شیدختر بشود برا کی یاسباب باز  کهنیغرورش بر خورده بود، ا

 آن دختر تمام قلب و ذهنش را صاحب شده بود؟! یوقت کردیم

 .دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج کرد و آن یزنگ خورد، پوف ماهیفر  یگوش

 گفت: بله؟ یکند به عرب یاش نگاهبه صفحه کهنیا بدون

 ؟یسالم، خوب-

 دیها دو اتاق ییرایشاهرخ داخل آشپزخونه رفت، اُپن آن به پذ یصدا دنیشن با

 ؟یگفت: سالم، من خوبم، تو چطور  یبا لحن بشاش ماهیداشت، فر 

 !خونهیو گفت: منم خوبم، کبکت خروس م دیخند

 واسه همونه. فهمهیرو م یاهوشه، زود همه چکه برداشتم انقدر ب یگاردیباد نیا-

لحظه  هیآمد،  رونیتنش بود از اتاق ب تیکه ف یبا کت و شلوار  ادیهمان لحظه مه در

تب و تابش را  یقلبش گذاشت تا جلو یدستش را رو ماهیقلبش فراموش کرد بتپه! فر 

 .ردیبگ

 ؟یایم نجایامروز که ا طور،نیآهان که ا-
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 .گهید نمیتو رو بب خوامیم ام؟یجواب داد: آ... آره چرا ن شهیهم مثل

 ؟یجمله خسته نشد نیو گفت: از ا دیخند دوباره

 .شمیجمله هم خسته م نیهر وقت ازت خسته شدم، از ا-

 ؟یاون پوشه رو خوند-

را گرفته بود، پشت گوش زد و گفت: نه  دشید یرا که جلو اشیمصنوع یموها

 شاهرخ؟ گاردم،یباد نیرفته بودم االن هم که مشغول ا نشیکه واسه گز  روزیراستش د

 جونم؟-

 کنم،یخطر حس م یلبش نشاند و گفت: از بس که تو گفت یرو یاثانهیخب لبخند

 !نِمونهیدر کم سیپل کنمیمنم دلشوره گرفتم، حس م

با دست اشاره کرد که  ستاد،یا ماهیبه سمتش رفت که با دست فر  دیبا تهد ادیمه

 سکوت کند.

 بندازه؟ ریما رو گ تونهینم یچکیه یگفتیغصه نخوره، مگه تو نم کتیدل کوچ-

 ...یچرا، ول-

 کار دارم برم؟ یلیمن خ زمینداره گلِ من، عز  یول-

 .زمیعز  نمتیبیخداحافظ شاهرخ، م د،یاوه، ببخش-

 .یاش چرخاند که شاهرخ گفت: باحدقه یرا تو چشمانش

قدم  هیرو شد، روبه ادیبه خون نشسته مه یرا قطع کرد که با چشما یگوش ماهیر ف

 .دمیترس ؟یکنیم نیو گفت: چرا همچ دیعقب پر 
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 مبل نشست. یزد و رفت رو یپوزخند

 .یگاردمیبرم شرکت، مثال باد خوامیپاشو م ؟یکنیواسه خودت اطراق م یر یکجا م-

 استراحت کنم. خوامیفعال م-

 است؟یطور نیبه کمر گفت: ا دست

 .استیطور  نیهم قایدق-

 .ستیکه قرار بود بهت نشون بدم ن یاز مدارک یباشه، پس خبر -

 برگشت و گفت: کدوم مدارک؟ متعجب

درجه رو  نیا یبا پارت دمیشن یکشونده، راست جانیکه شما رو تا ا یهمون مدارک-

 گم؟یکمکت کرده جناب سرگرد؟ درست م یحشمت ،یگرفت

 

به سمتش  یببر زخم هیمثل  قه،یگرد شده نگاهش کرد؛ بعد از چند دق یچشما با

 ؟یگیم یدار  یرا گرفت و گفت: چ شیرفت، گلو

را فشار داده بود که  شیچنگ انداخت؛ انقدر گلو ادیبا دستش به دست مه کتای

 بهش دست داد! شیدو سال پ یحس خفگ

 یبگو از ک ؟یشد؟ الل شد یگفت: چ ادیهم فشار داد که مه یرا با درد، رو چشمانش

 ؟یدیشن

 گفت: ول کن تا بگم. د،یدیتار م یکه چشمانش کم یدر حال آرام

 بگو.-
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 !ستیمشکلش چ دیبهش بگو کهنینداشت جز ا یاچاره

 دارم! یول کن، من مشکل تنفس اد،یمه-

ا ر  ییرا ماساژ داد، بد جا شیگلو یکم کتایبرداشت،  کتای یدستش رو از گلو واشی

 داد. هیگذاشت و بهش تک یناهارخور  زیم یفشار داده بود. دستش را رو

 .یرم کن یطور نیرو که بهت گفتم ا یقتیحق هیهر دفعه که من  ستیقرار ن-

 ،یمنو خفه کن یخواستیاالن م نیهم نم،یسر جات بب سایبرداشت که گفت: وا زیخ

 ؟یر یگیدرس عبرت نم

 .دمیم حیتوض ن،ینشست و گفت: بش یصندل پشت

 یهنوز مثل قبل بود، ول اشیطوس یو منتظر نگاهش کرد. چشما قراریو ب نشست

 کوتاه کرده بود. یلیرو خ شیموها

باز باشه  شتریپرونده ب نیا یدستت تو کهنیا یبرا یحشمت دونمیمن فقط م نیبب-

 درجه رو بهت داده. نیا

 ؟یدونیاز کجا م-

 خودم رو دارم. یباالخره منم کالغا-

 ن؟یک گهیکالغ؟ اونا د-

 .کنهیم ینیخبر چ انهیکه مخف یموجود ؟یدونینم-

 ؟ینگاهش کرد و گفت: ک موشکافانه

 کالغ نبود. گهیاگر قرار بود بگم که د-
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به پشتش  دینگاهش عوض شد و به پشت سرش نگاه کرد؛ برگشت و با ترد جهت

 نگاه کرد.

 بود و... کتایبود نگاه کرد.  اشیسالگ 20که مال  یقاب عکس به

 اون کالغه؟-

 کرد و برگشت به سمتش و گفت: نه. یاخم کتای

 کرد؟ انتیکالغ توئه؟ اونم به وطنش خ انیگفت: چرا همونه؛ ک مصمم

 .کنمیحساب نم یکار انتیآدم خ نیمن رو همچ ست،یاون کالغه من ن-

 ختشانیر  تیکرد، و در نها زشیر  زیقابش در آورد و ر  یبلند شد و عکس را از تو کتای

 سطل زباله! یتو

 بود؟ یچ کارانتیمنظورت درباره خ-

من رو هم  تیهو یتو حت ،یرو بفهم زایچ یلیزد و گفت: هنوز زوده خ یپوزخند کتای

 !یدونینم

 .میگفت: بر  ادیها را خاموش کرد و رو به مهرا برداشت؛ چراغ دیکل

گرفت تا به شرکت بروند، چون  یتاکس کیسر اجبار همراهش از خانه خارج شد؛  از

 .رفتندیاش مبعدش با شاهرخ به خانه

 .میدیراننده به خودش آمد: رس یکه با صدا کردیشلوغ نگاه م ابونیخ به

 شد، در شرکت را باز کرد و سوار آسانسور شدند. ادهیرا باز کرد و پ نیماش در

 .سمیمون آرتمه ای ماهیو من معاون شاهرخ فر  یمن گاردیتو باد ،یند یسوت-



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

32 

 

 نگفت. یز یچ

هم پشت سرش راه  ادیرفت، مه یمنش زیبه سمت م کتای دند،یطبقه مورد نظر رس به

 وارد اتاق شاهرخ شد. ادیاجازه گرفت و به همراه مه یاز منش کتایافتاد. 

 سالم شاهرخ.-

زد و  ی. برگشت، لبخندکردیرو به پنجره بود و شهر را نگاه م اشیصندل شهیهم مثل

 !؟یخانوم خودمون، چرا انقدر زود اومد یگفت: به به فِر 

 نیپا انداخت و گفت: هم یبهش نشست، پا رو کینزد یهمان صندل یرو رفت

 یول ستم،یهم که خودم چالق ن رو انتخاب کردم؛ راننده گاردمیفقط رفتم باد ،یطور 

 تازه رو بخونم. یهاشرمنده هنوز وقت نکردم پرونده

 شده، پس چرا... ریکه د یدونیم سیگفت: آرتم یناراحت با

 نیاز ا دمیبخونم، قول م رمیاالن م د،یببخش دیو گفت: ببخش دیوسط حرفش پر  کتای

 !امیب رونیآزمونم سربلند ب

 .زمیعز  گهی! خوب برو ددوارمیام-

 چشم شازده.-

هم  ادیبه طرف در و خارج شد، به سمت اتاقش که کنار اتاق شاهرخ بود رفت، مه رفت

 داخل اومد.

اشاره کرد  ادیبود را در آورد؛ به مه فشیک یکه تو ینشست و پوشه قرمز  زشیم پشت

است و گرنه  دهیرا د هانیدورب ادیفکر کرد که ممکن است مه ند،یها بشمبل یکه رو

 .بردیهم م یرا هم تو شیهاو اخم ماندیانقدر ساکت م دینبا
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فکر کند  نیرا کرد تا به ا اشیپوشه. تمام سع یتو یشروع کرد خواندن کاغذها کتای

 ضربه آخر گرگه! یمدرک برا نیآخر  نیاست، ا یباند در حال نابود نیکه ا

 شیجاکاغذِ به درد نخور جابه یسر  کینامحسوس با  یلیکاغذها را جمع کرد، خ همه

 پوشه. یکرد و گذاشت تو

 یکاغذها زشیم یرو یهاو به بهانه جمع کردن پرونده زیرا گذاشت گوشه م پوشه

 دیایخود شرکت را هم داخل کشو گذاشت تا بعدا ب یهارا کنار گذاشت؛ پرونده یاصل

 و بر داردشان.

 یانسان به کشورها یداخل یپوشه راجع معامله سه ماه بعد بود؛ قاچاق اعضا یمحتوا

شاهرخ  ینیرزمیدر سردخونه ز که  یداخل یاعضا دیدو هفته با نیا یمختلف! تو

ها را سپس بعد از سه هفته آن بود؛یو مراقب م کردیرو چک م شدیم یدار نگه

 .گریشهر د کیبه  دادندیانتقال م

 کی کتای یبرا نیکند و ا یقاچاق اعضا خودش را قاط یشاهرخ تو آمدیم شیپ کم

تا االن فقط دو بار را متوجه شد شراکت او در  شیبود. از سه سال پ ییفرصت طال

بار دوم را با  یحرف نزد، ول کتایشد که بار اول اصال راجع بهش با  ییهامعامله نیچن

 .سپاردیمعامله بزرگ را به او م نیدارد ا مگذاشت و حال در بار سو انیاو در م

نبود، نه راه پس  یاارهچ یکه نوزده سال از عمرش را هدر داد؛ ول یانتقام نیبه ا لعنت

کل باند  یگر یدست یرا قبال به دست آورده بود برا یمدارک کهنی! با اشیداشت، نه راه پ

 شان کمتر از اعدام نشود.بود تا حکم یشتر یاو دنبال مدارک ب یبود، ول یکاف

 شده؟ یز یچ-

 پوشه زل زده است. یهست که به قرمز  یمتوجه شد که مدت ادیمه یصدا با
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 .میبر  ییجا دیکرد و گفت: نه، با یپوف کالفه

 یهارا با طرح اشیحرفش بلند شد و به سمت سطل زباله رفت، فندک مشک نیا با

 ادیمه کهنیایرا ب یتقلب یکاغذها یکی یکیشلوارش در آورد و  بیج یاز تو ،ییطال

نشد  شان مطمئنتا ازسوختن ختند؛یر یم نییآرام آرام پا شیسوزاند؛ خاکسترها ندیبب

 نرفت. رونیاز اتاق ب

 یبه شاهرخ زد. در زد و وارد شد، شاهرخ سرش را باال آورد و سوال یسر  کی اول

 نگاهش کرد.

 خارج شهر. رمیدارم م-

 ؟یپارک جنگل-

 شده بود. یعالمه درخت مخف هی نیبود که ب ینیرزمیهمان سردخونه ز  یجنگل پارک

 آره.-

 ؟یکه پشت سرش بود کرد و گفت: مطمئن ادیبه مه ینامحسوس اشاره

 بهش زد و گفت: چه جورم! یچشمک

 باش! یلیخب، مواظب خودت خ یلیو گفت: خ دیکش یقیعم نفس

 خداحافظ. زم،یعز  شناسهیمنو نم یکس-

 تکون داد، او هم در را بست. سرشو

 از حرص کوباند. نیزم یرو ییاومد پا رونیشرکت که ب از

 ه؟یچ-
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 اَه. م،یبرگرد یه با تاکسدونستم قرار  ینم-

 .یار یب نیماش یخواستیم-

 .یلعنت-

 دست تکون داد که نگه داشت. یتاکس هی یجلو

 سوار شو.-

را برداشت و وارد بزرگراه  نیاش را داد. ماششدند، آدرس خونه نیسوار ماش ادیمه با

 به پارک شدند. یمنته

و فرمون را از  کردیشدند، همش ذهنش به گذشته پرواز م ریوارد مس یاز وقت کتای

 .فشردیحرص م

*** 

 بده. حیتوروخدا بزار توض-

 .یار یاسمش رو جلوم ب خوامینم گهید ه،یخفه شو هان-

 .ختیر  فشیک یاتاق داشت را تو زیم یرو یرا فشرد و هر چ چشمانش

نداره، فقط  یر یبه خدا تقص انیک کنم،یدستش را گرفت و گفت: خواهش م مچ

 .ینیبب بیتو آس خواستینم

 رونیاش برا که از مقنعه اشیمشک یو موها دیکش رونیدستش را از دست او ب مچ

 ،یگیکرد و گفت: آره تو راست م زانیسرش م یزده بود را داخل کرد، چادرش را رو

حرفت  یاگر عاشق نبود ه،یهست که عشق چشمات رو کور کرده هان نیفقط مشکلم ا

 .کردمیرو باور م
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 آخه؟ یمن عاشقم؟ عاشق ک ؟یگیم یدار  یگفت: چ یاکنترل شده یصدا با

از  شهیهم فهممینم یکنیفکر م نه،یما هم یژگیو فهمم؟یمن خرم و نم یکنیفکر م-

 هی گمیم یوقت ره،یدلت غنج م کهنیا ایاگر اشتباه کنه  یحت یکنیم یطرفدار  انیک

 ؟ینیرو بب انیک یکه تو بتون میر یبگ یدورهم

نشست، با بهت چند قدم به عقب رفت؛  شیاشهیش یاقهوه یچشما یتو اشک

 اون هم دلش را شکانده بود. یکرده بود و دلش رو شکانده بود، ول یروادهیز 

سرش را باال آورد  یرا برداشت، وقت زشیم یاز چهره مثل ماهش گرفت و نامه رو رو

 او نبود. گرید

 !رفتیم دیکه دستش بود نگاه کرد؛ او با یینامه استعفا به یکم

*** 

 شکست.-

 آمد و گفت: ها؟ رونیاز افکارش ب جیو گ متعجب

فرمون و از  ای شکنهیدستت م ای یدیفرمون رو فشار م یکه تو دار  یاون طور -

 !تیخودت از حرص و عصبان ای کنهیموتور داغ م ای یدیگاز م یکه انقد دار  ییجااون

لبخند هم نزد:  یبود که حت یانقدر عصب کتای یکرده بود، ول یاون فقط شوخ کهنیا با

 رو ندارم. یکینگو که اصال حوصله تو  یچیفقط ه

 خارج، ادبت در حد... ینچ نچ، اومد-
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به جان  یحرف بزن گهیکلمه د کیاگه  گه؛یگفت: بسه د یاکنترل شده یبا صدا کالفه

تا بکشنت از دستت  دمیسر به تنش نباشه لوت م خوامیکه م یاون سرهنگ سرمد

 راحت بشم!

 !؟یزد: سرمد ادیفر  متعجب

او را نداشت،  ادیتحمل فر  گریباز و بسته کرد؛ د ادیرا از حرص و خشم ز  چشمانش

بود که از دست پدرش خسته شده بود و حال پسرش آمده بود تا کار او را تمام  یمدت

 بکشد. یوانگیرا به مرز د ماهیکند و فر 

 نه! ایبهش اعتماد کند  تواندیم دانستینم د؛یکش یقیعم نفس

شود با دقت  ادهیپ کهنیدرختان پارک کرد، قبل از ا یالرا البه نیماش دند؛یرس باالخره

بار  نیرا به خاطر بسپارد، چون اول شیهاو مکان هانیبه اطراف نگاه کرد تا تعداد دورب

 یمطمئن شد، خم شد و از تو هانیکه از نبود دورب یگامجا رفته بود. هنبود که به آن

 یلیخ یرا برداشت. بعد از ورودش به دب کردندیم یبرادر که عکس ییداشبورد لنزا

ها را سبز رنگش را در آورد و آن یکند. لنزها دایرا همانند فرشاد پ یکیتالش کرد تا 

 شیکش موها ریرا ز  کردیضبط م زیکه همه چ یاز دو شنود یکیکرد،  نشیگز یجا

 قرار گرفت. شقرمز رنگ بزرگ دستبند نینگ ریز  یگر یپنهان کرد؛ د

 .کردیبا تعجب نگاهش م ادیمه

 .گهید میبر  ؟یکنیکجا رو نگاه م-

 شدند. ادهیپ نیماش از

 !؟یجاسوس ؟یکنیم کاریچ-
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ماه  هیفقط  ؛یفهمیم اتیرو با جزئ زیصبر کن، خودت همه چ گهیماه د هیتو تا -

 در انتظارمونه! نیدورب یکل میوارد بش یباشه وقت یبزار؛ رفتارت عاد گریدندون رو ج

 شاهرخ را از پشت کمرش در آورد و به سمتش پرتاب کرد. یهااز اسلحه یکی

 !تونهینم اسلحهیکه ب گاردیباد گم؟یدرست نم گارد؛یباد یدفاع کن دیازم با-

که پر از سنگ و کالخ بود را رد  یخاک ریرا گرفت و پشت کمرش گذاشت؛ مس اسلحه

 کردند.

 روشان اشاره کرد و گفت: بن بسته!زد و به صخره بزرگ روبه یپوزخند ادیمه

 .ستیبن بست ن-

 دایرا پ زندیلق م یرا که کم ییکرد جا یصخره گذاشت و سع یدستش را رو ماهیفر 

 قسمت که فرو برود. کیاز  غیدر  یکند؛ ول

 داد. هیتک یبه صخره خاک شیبایز  اریزد و با کت بس یند صدا دار دوباره پوزخ ادیمه

که  یاز صخره فاصله گرفت؛ متعجب به اون سنگ ادیبخش داخل رفت و مه همان

 داخل رفته بود نگاه کرد.

کهنه بود و  یلیظاهر شد؛ خ دیصفحه کل کیکوچک از سنگ کنار رفت و  یاکهیت

 از دکمه محو شده بود. یبرخ یشماره

 یفضول کمی خواستمیرو داشتم و م جانیآدرس ا یبا خود فکر کرد: اگر روز  ماهیفر 

 کرد. دایها رمز رو پاز رنگ رفته دکمه شدیکنم، راحت م
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کند و به  یکار  توانستیاطراف صخره، نم یهانیحال به خاطر تعداد دورب نیا با

 یتو کردیش مقدر کمکفرشاد تنگ شده بود؛ چه یداشت. دلش برا اجیاحت اریدست

 .ییهاکار نیچن

 دیآورد؛ االن با ادیبه  فرستادیم شانیرا که برا یبدون آدرس یهاو نامه دیکش یآه

است و نفس  تا بداند خوب است، زنده نوشتیم یبدون نشان یهافقط نامه

 .گرددیروزها برم نیو هم شودیتمام م یهمه چ یبه زود کشد،یم

 د،یکشیپر م انیشا ی. دلش براگرفتندیذهنش را در بر م یگر یپس د یکی خاطراتش

 نتوانسته بود. یبفرستد، ول یانامه شیدوست داشت زودتر برا یلیخ

 متمرکز کرده بود. صفحه کهنه شده یکرد و ذهنش را رو رونیرا از ذهنش ب زیچ همه

که کنار رفته  ینوشته بود را وارد کرد؛ آن سنگ شیکاغذ قبال برا یرا که شاهرخ تو رمز

جا جابه یتر اولش برگشت و تکه سنگ بزرگ یشده بود به جا انیبود و صفحه نما

 شد. داریپد ینیزم ریبه سمت ز  یسنگ یاشد، راه پله

هم پشت  ادیبه اطراف انداخت و وارد شدم؛ مه یداشتند. نگاه یاشرفتهیپ ستمیس

 فرو رفت. یکیدر تار  ریبرگشت و مس شیسرش وارد شد. سنگ سر جا

را داشت  یها نور کم زردرنگروشن شد؛ المپ هیها به همراه تهوکه چراغ دینکش یطول

 .کردیرا روشن م ریمس یکه فقط کم

در  ،یکلیها دو محافظ هپله یانتها یرفته بودند، ول نییقدر پاکه چه دانستینم

 را مسدود کرده بودند. یورود

 ؟یخوایم یچ ؟یهست یک گفت: کجا؟ یبم یها با صداآناز  یکی
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در آورد و بهش  بشیبرگه اجازه ورودش را از ج امد؛یاز طرز برخوردش خوشش ن اصال

 داد.

 ؟یهست یک ینگفت-

 معاون.-

! گرچه دندیترسیم یالیقاتل سر  کیهم از  دیکردند؛ با یترس کنار رفتند عذرخواه با

سازمان  کیکردند که با  یکه مسطح بود را ط ییدر اصل او بدل معاون بود! راهرو

را ساخته  ییجا نیآور بود که همچرو شدند. شگفتروبه شرفتهیالعاده پفوق ینیرزمیز 

 بود! رانیارتش ا یمخف ینیرزمیز  یهابودند! درست مثل پادگان

 .ردیبود که به همه جا نگاه کند و عکس بگ نیبر ا اشیسع تمام

 یچ د؟یهست ی: شما کدیرفت و پرس نقش دوان دوان به طرفشان زیمرد مسن و ر  هی

 د؟یخوایم جانیا

 .یاز طرف دکتر اومدم سرکش ماهم،یفر -

با  سیرئ م،یشما رو نشناخت میدیجد یروی! ما ندیاوه، بله خانوم، جسارت منو ببخش-

 من مـ... م،یکرد یما کوتاه یما هماهنگ کرده بودند، ول

هم سردخونه و هم اتاق  ،یکن مییراهنما خوامیخب م یلیو گفت:خ دیحرفش پر  انیم

 مدارک رو بهم نشون بده. یگانیبا

 چشم خانوم.-
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داشت،  یدقت کند، نه حال شانیرو کهنیا یبرا یول د؛یشنیاطرافش را م یهازمزمه

. گرفتیسپرد، از همه جا عکس م کروفونشینه حوصله و نه تمرکز! پس به همان م

 باز کرد، المپ را روشن کرد که... شانیاز اتاقا شدند؛ در را برا یکیوارد 

کرد تا متوجه حال دگرگونش نشوند؛ افتضاح بود! افتضاح!  یگر یرا طرف د شیرو کتای

 ...یاتا حاال صحنه

 د،یایرا نذاشت داخل ب ادیمه رد؛یرا به اطراف انداخت تا حداقل عکس بگ نگاهش

 معاون شد! یزود وارد باز  یلیخ آورد؛یباال م شیرو دانستیچون م

 ها.اومد و گفت: پرونده رونیب عیفرار از اون فضا سر  یبرا

 طرف خانوم. نیاز ا-

انقدر راهرو در راهرو بود که  ستاد،یهمان اطراف ا یدر فلز  کی یرفت؛ جلو باهاش

 .شدی! در با کارت باز مروندیکجا م دانستینم

 گفتند خدمتتون دادند. سیخانوم من کارتش رو ندارم، رئ-

که  دارهیتهو یفلز  کیداخل اتاق کوچ ادیکارت را در آورد و در را باز کرد؛ با مه حرفیب

 یهاستمیمجهز به س هیپرونده درش بود، شد؛ در را پشت سرشان بستند. تهو یکل

 اتاق بشود. نیآن وارد ا قیطر  نیاز ا توانستینم یبودند که کس یحفاظت

 نیوصف ا خواست؛یبود که م یبود، به همه درها نگاه کرد، همان یکیالکترون قفلش

عکس گرفتن؛ حدود چهار  زیبود! شروع کرد از همه چ دهیها شنگندهاتاق را از کله

 تا از همه عکس بندازد. دیساعت طول کش

 .میگذاشت، سپس گفت: بر  شیانداخت و سر جا یپرونده را بهش نگاه نیآخر 
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 نیبود؛ به خاطر ا ونشیگفت و فقط دنبالش رفت، مددر پاسخش ن یز یچ ادیمه

 بازگو کند. شیبه موقعش! فقط منتظر بود به خانه بروند تا ماجرا را برا یهاسکوت

 جا،نیا امیبار م کیبود، گفت: من هر چند وقت  ستادهیکه دم در ا یبه همان مرد رو

 !تیافتاده و گرنه همتون خالص یواسه محموله اتفاق نمیبب امین

 بار به زبان آورد. نیتند تند سرش را تکان داد و کلمه "چشم خانم" را چند مرد

بود،  کتایکه خانه  یشدند و به سمت برج نیخفه خارج شدند؛ سوار ماش یآن فضا از

 رفتند.

 !ریدلگ تینهایبود و هوا ب غروب

 میگذاشت و گفت: خواهشا حرف نزن بر  شیپا پ کتایکه  دیبگو یز یقصد کرد چ ادیمه

 .دمیم حیخونه برات توض

 زنگ خورد، شاهرخ بود. لشیموبا

 ناز جواب داد: جونم؟ با

 جان. ماهیسالم فر -

 زم؟یعز  یداشت یسالم، کار -

 یمن اون کارت رو برا ؟یها رو نگاه کردپرونده یچرا رفت نمیبب خواستمینه، فقط م-

 دادم! یمواقع ضرور 

 !ذاشتمیخبر داده، سر به تنش نم بهش یخود فکر کرد: اوف! من فقط بفهمم ک با

که منم  کنندیمعامله م یطور چه هیبق نمیبب خواستمیشاهرخ! م گهیبود د یضرور -

 داشته باشم. ییداشته باشم و هم از نظر پول آشنا نقصیمعامله ب هی
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 قبرستون! نهیس ذاشتمیسرم رو م دیو گفت: من تو رو نداشتم با دیخند

 با من؟ یندار  یتو؟! شاهرخ من پشت فرمونم، کار  یزنیم هیچه حرف نیعه! ا-

 ! مراقب باش، خداحافظ.ینه خانوم-

 را پشت فرمان پرت کرد. یکرد و گوش قطع

بخوره تو اون مالجت من از دست نسلت راحت  یلب با خودش گفت: خانوم ریز 

 ِ  من با آرامش سر رو بالش بزارم؟! شهیم یبشم، ک

 ؟یگفت یز یچ-

 .رینخ-

وارد آسانسور شد، در خانه را  ادیرا به نگهبان داد؛ با مه جیه داشت، سوئبرج نگ یجلو

 برود داخل و سپس خودش وارد خانه شد. ادیباز کرد و صبر کرد اول مه دیبا کل

رنگ را  ییطال سیشال سبز برداشت. کاله گ کیاتاقش را باز کرد، از داخل کمدش  در

شانه زد  عیسر  یلیرا خ اشیمشک یتخت پرتش کرد؛ موها یو رو دیسرش کش یاز رو

 جعبش گذاشت. یسبزش را هم تو یانداخت. لنزها شانیو شال را رو

گره خورد؛ امروز بعد از سه سال خودش را  نهیآ یتو اشیبا چشمان آب نگاهش

 ونیرا فقط مد نیرو! امروز خودش بود! ا کتای ای سیرو! نه آرتم ماهینه فر  د،یدیم

کس  ایرا  ینه معاون تقلب ندیعد از سه سال خودش را بببود که باعث شد ب ادیمه

 !نیو شاه انیخواهر رضا بود، خواهر شا ی. کسیگر ید

 ها گذاشتش.مبل یجلو زیم یرفت و رو رونیبغل زد، ب ریتابش را ز گرفت، لب نگاه

 .ارمیتا قهوه ب نیبش-
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خدا روشن بود، دو تا فنجون قهوه  شهیکه هم یآشپزخونه شد و از قهوه جوش داخل

از  ییصدا دیگذاشت. د ینیس یمخلوطش کرد و تو ریذره شکر و ش هی. با ختیر 

تابش نشسته و بهش نگاه کرد؛ سر لب ستادیدرگاه آشپزخونه ا یتو اد،یینم ادیمه

ها را از فنجون یکیداد تا راحت کارش را بکند،  هی. به اُپن تکرفتیبود و باهاش ور م

 قلوپ ازش خورد. کیرداشت و ب

اگر  دید کند،یو اصال توجه نداشت که او نگاهش م کردیبود که تالش م یاقهیدق ده

زور نزن  یلیگفت: خ یبلند یپس با صدا دهدیتاب را به باد مکل لب دینگو یز یچ

 !شهیرمزش باز نم

خودش  یبود که اصال به رو جانیجا شد، بهش نگاه کرد. جالب اجابه شیجا یتو

برداشت و به سمتش  ینیس یاش تموم شده بود، فنجون قهوه را از تو. قهوهاوردین

 گذاشت و کنارش نشست. زیم یرفت، آن را رو

لنزها فرستاده  قیکه از طر  ییهارفت تا عکس لشیمیا یتاب را باز کرد و تولب رمز

. ندیها ببند آنهم بتوا ادیتا مه گذشتیها معکس ی. آرام از روندیشده بود را بب

تا به دست سرهنگ  ختیر  یرم یها را روآن هیرا پاک کرد و بق هودهیب یهاعکس

کرده بود را در آورد و  زانیکه به خود آو یز یر  یهاکروفونیبرساند. م یو سرمد یحشمت

تابش پاک . همه اطالعات را از داخل لبختیهمان رم ر  یضبط شده را رو یصداها

اعتماد شاهرخ را از  یندانم کار  کیبا  خواستیشرط عقل بود و نم اطیکرد؛ احت

 افتاد. اشیاسطوره زندگ ادیآن جمله  یادآور یدست بدهد. با 

 ؟یکنیم کاریچ یتو دار -

 .کردیبا تعجب به چشمانش نگاه م ادیبه چشمانش نگاه کرد، مه برگشت

 اورانه زمزمه کرد: چشمات!در گردش بود، ناب کتای لهیدو ت نیطور که چشمانش ب همان
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 رنگ بود. یمشک شیهامو شهیبه سمت شال او رفت، ر  نگاهش

 موهات!-

 کتامیمن همون  ؟یدونیم یوقت یرو داشت یسرش را برگرداند و گفت: انتظار چ کتای

 فرق کردم! هیکرده نه موهام؛ من همونم فقط  ریینه رنگ چشمام تغ

 گ!نگاهش کرد که گفت: زنگ بزن سرهن منتظر

 ؟یشده بود: چ جیبودن جمالتش گ ربطیب از

 زنگ بزن. کنم؛یحرف رو دوبار تکرار نم هی-

 ؟یگیم یگفت: تو چ متعجب

 بزنم؟ ای یزنیزنگ م-

 .کردینگاهش م یجیبهت و گ با

 !شهیگرم نم یآب نیدر دل گفت: از ا کتای

جوابش  عیفرستاد که سر  شیبرا یلیمیکرد؛ ا دایرا پ یسرهنگ حشمت لیمیتا ا گشت

 آمد. شیبرا

 افتاده؟ یلب خواندش: سالم، اتفاق ریز 

کار  د،یر یباهام تماس بگ شمیکرد: سالم جناب سرهنگ، خوشحال م پیتا عیسر 

 باهاتون دارم! یمهم

هستم، فکر کنم با سرهنگ  یگذشت تا برام فرستاد: من سرگرد نور  یاقهیدق چند

 د؟یکار داشت یحشمت
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بهشون  دیکنیبله، لطف م د،یبه حرکت درآمد: ببخش بوردیک یدستانش رو دوباره

 رند؟یباهام تماس بگ دیبگ

 : البته.فرستاد

 یدلخور و عصبان تینهایب کتایبرقرار کرد.  یر یسرهنگ تماس تصو قه،یدق 10از  بعد

 بود!

 دخترم! یاز ما کرد یادیبه به! چه عجب شما -

 .کردیکلمه رفع رجوع م نیبا ا شهیهم دخترم؟

 نیدرسته؟ به خاطر هم دیشما به من اعتماد ندار  د،یچونیگفت: بحث رو نپ یخور دل با

 ...دیاصال نبا د؟یرو فرستاد هانیسه نفر از بهتر 

گره زد و گفت: تند نرو دختر جون، من  زشیم یکرد و دستانش را رو یپوف سرهنگ

 .ادیمو به من داره فشار  یدیلفتش م یدار  یبهت اعتماد کامل دارم ول

 مدرک! نیماه تمومه، آخر  نیهم فشرد و گفت: آخر ا یرا رو چشمانش

 !رهیبازم د-

 نیشده پسره ما رو از ب یحاال چ کنم،یبازم بهت اعتماد م یکرد و ادامه داد: ول یمکث

 اون هم بعد از سه سال! ؟یهمه مأمور انتخاب کرد نیا

 .ترهشیاش بگفتم جربزه-

ها نگاهم هر دفعه مث خنگ ینا هم بود؛ ولادامه داد: آش یمکث طوالن یکم با

 نفر بِه از سه نفر! هی! بعدشم دهیانگار تا حاال آدم ند کنهیم
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 یبرگرد کهنیات هستم! منتظر ادوباره دنیو گفت:باشه بابا جان، مشتاق د دیخند

 همه... شیو پ رانیا

و  دیحرف سرهنگ پر  انیاش بداند، ماز گذشته یشتر یب زیچ ادیمه کهنیاز ا قبل

 دارتون سرهنگ.ام! خدا نگهخانواده شیهمه، پ شینه پ یول گردم؛یگفت: بر م

 آخه؟ یهست ی: تو کدیرا شن ادیمه یلب ریز  یصدا

 به سوالش نداد. یپاسخ

 ؟یبد حیتوض یخواینم-

کمر همت بسته بود و با  ادیو باز هم سکوت کرد. مه دیاز سر عجز کش یقیعم نفس

 .دیکشیقلب او را به آتش م شیهاسوال

 تو... ،یتو بازم رفت یتو نبود، ول ریمن که گفتم تقص ؟یچرا رفت کتای-

 داد. هیو سرش رو به مبل تک دیکش یپوف

 یلیبه خاطر اون رفتم؟! من به خاطر خ کنهیدر دل با خود گفت: اون فکر م کتای

االن هم  یحت اد؛یرو نداشتم و نموندم مه یشرمندگ یشرمنده همه شدم، رو زهایچ

 کنم. فشونیتو تعر  یبرا تونمینم

 یرو، با فوت مادرت رو انینه کل جر  یول گمیو گفت: م ادیرو کرد به مه سپس

 ریگیپ یاگهید قیترسو فرار کنم و از طر  هیدادم مثل  حینداشتم و ترج یشرمندگ

م تو سرمه و فقط هفت هشت نوزده سال هست که فکر انتقا ادیشاهرخ باشم. مه

 خوامیم کنم،یجمع م اطالعاتشاهرخ  یهستم. دارم از همه کارها رشیگیساله که پ

 ثابت کنم همه اون کارها رو شاهرخ کرده.
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 !میاعدامش کن میتونیبا همون تعداد کم مدارک ما م یول-

 .ستین یمن کاف ینه، برا-

 !ینداز یمردم رو به خطر م یکارات جون جوونا نیبا ا یتو دار  کتای-

ازت خواهش  ا،یماه باهام راه ب کیماه،  کینگاهش کرد و گفت: فقط  ملتمسانه

 !کنمیم

که  دانستیبار بعد از سه سال م نیسر تکون داد، حداقل ا دینرم شد و با ترد یکم

 دارد. بانیپشت کی

 ؟یخور یغذا م-

 .عوض کرده بود انهیناش یلینگاه کرد، بحث را خ بهش

 بگو درست کنم. ؟یخور یم یتو چ-

 با تمسخر گفت: تو؟ ادیمه

 : مگه چمه؟دیراستش را باال برد و پرس یابرو کتای

 .ینکن مونیمارستانیب-

 ام بوده؟شب کار عمه بادمجون اون مهینکنه اون ق-

 سپس گفت: کار مامان من بود. کرد؛یمکث کرد، انگار داشت فکر م یکم

 افکارش غرق بشود. یتلنگر الزم بود تا تو کیفکر فرو رفت،  یتو کتایحرف،  نیا با

 ؟یی! کجایه-
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مهتا  ونیسبز گر  یچشما توانستیگاه نم چیبلند شد و به آشپزخانه رفت؛ ه حرفیب

 !یلیآن س ای! ارینگاه پر از خشم مه یحت ایببرد،  ادیرا از 

 هست.( ادیتر مهبرادر کوچک اری)مه

دو در بود؛ به  خچالی کیآن  یداشت، انتها یادیطول ز بود که  یلیمستط آشپزخانه

 آورد. رونیرفت و از داخل آن تخم مرغ و گوجه را ب خچالیسمت 

 املت؟-

 هفت رنگ! ینه پس، پلو-

 !ایتلخ شد کتای-

 هم نبودم! نیر یتخته گذاشت و گفت: ش یرا رو هاگوجه

 ها کرد.چاقو را به دست گرفت و شروع به خورد کردن گوجه کتای

 !یمن بود ی! برایلب گفت: بود ریو ز  دیکش یآه

 !دیپوست دستش را بر  ره،یگوجه قرار بگ یرو کهنیا یحرف، چاقو به جا نیا با

شده بود، سوزش دستش را حس  رهیخ شیرورنگ روبه یگلبه یهایبه کاش متعجب

آن قدر شوکه  یول ند،یدستش را بب یخون رو توانستیش مو از گوشه چشم کردیم

 کند. یکار  توانستیشده بود که نم

 تو؟ یکرد کاریچ-

کم  ینبود، ول ادیبود؛ ز  ختهیتخته ر  یبه دستش نگاه کرد، خون رو ادیداد مه یصدا با

 هم نبود!
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بود گرفت و به سمت  دهیدست چپش را که بر  ریتخته گذاشت و ز  یرا رو چاقو

 رفت. ییشوظرف

 د،یچیدستش پ یکه تو یدیگرفت، با سوزش شد رشیآب را باز کرد و دستش را ز  ریش

 .دیهم فشرد و لبش را گز  یچشمانش را رو

 ه؟یچه کار  نیو با سرزنش گفت: ا دیآب کش ریدستش را از ز  ادیمه

و دور انگشتش  اُپن برداشت یرو از رو یداشت، دستمال کاغذ یز یهم خونر  باز

 .دیچیپ

ممکنه بود که  یعنی رفت،یمدام به سمت آن جمالت زمزمه مانند م ذهنش

 طرفه نباشد؟ کیاحساساتش 

با قصد و غرض به او  کتایکه  شدیداشت؟ اگر متوجه م دهیعالقه دو طرفه چه فا اما

 .کردیو پشت سرش را هم نگاه نم شدیشده است، حتما از او جدا م کینزد

 یسپس رو د،یچیرا برداشت و دور انگشتش پ یگر یرا پس زد و دستمال د دستش

 در آشپزخونه بود، وا رفت. یکه جلو یناهارخور  یصندل

 هو؟یچت شد تو -

 رو برات روشن کنم. زایاز چ یسر  هی خوامیم اد،یمه نیبش-

 ؟یروم نشست و گفت: چروبه یصندل یرو

 ار،ینگاه کرد و گفت: مـ... مه ادیرنگ مه یچشمان طوس یتو اشیبه جمله قبل ربطیب

 داره؟ نهیهنوز هم از من ک

 ؟یمتعجب گفت: چ ادیمه
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 داره؟ نهیمشهدم، ک شنهادیهنوز هم به خاطر پ اریمه-

 ها نداد.به آن ختنیاجازه ر  یچشمانش جمع شد، ول یاتمام حرفش اشک تو با

 دلش نداشت. یتو رو تو نهیک وقتچینه، اون ه-

 طور زبونش! نیهم گفتند،یمطمئن بود که چشمانش دروغ م کتای

 !یگیگفت: دروغ م رفتیطور که به سمت اتاقش مشد و همان بلند

 توانستندیبود، م ریدرگ یلیتخت انداخت؛ ذهنش خ یاتاق را باز کرد، خودش را رو در

 د؟یکشیتا ابد عذاب م دیبا ایاو را ببخشند 

 یبه خون کس وقتچیه کشیها نگاه کرد؛ انگشتان بار را باال آورد و به آن دستانش

 آلوده نشده بود.

 ی! ولوقتچیآلوده نشده بود! ه یدستم به خون کس وقتچیلب زمزمه کرد: من ه ریز 

 !کشمیم دکیرو  یالیقاتل سر  هیاالن دارم اسم 

که  یشاهرخ کرده بود، اما کار  متیجلب اعتماد و صم یبرا یمدت هر کار  نیا تمام

 سال آخر به عهده گرفته بود. کی نیا

که به  یفیکث یهابه نام او آدم گرینفر د کیطاقت نداشت، طاقت نداشت  گرید

چه اگر همه آن یقاتل شناخته شود؛ ول کیدارند را بکشد و او به عنوان  یشاهرخ بده

 کرد؟یاو قابل باور بود؟ باورش م یبرا گفتیم ادیاز معاون است را به مه

لب گفت: محاله! اون که اصال من رو دوست نداره که من دارم  ریشد و کالفه ز  زیخمین

 .کنمیغرق م االتمیخودم رو منجالب خ
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 نیتخت بود رفت؛ دستش را ب یجلو قایکه دق یچوب یخونهشد و به سمت کتاب بلند

 .دیکش رونیها برد و دو تا فلش را بکتاب

 ی! اگر به دست کستهیسند مرگ و زندگ نیانداخت: ا نیذهنش طن یتو ییصدا

 !هیمرگت حتم وفتهیب

 یتلفن تو د،یایاش باعث شد به خودش بپنهان کرد؛ درد معده شیقبل یرا جا فلش

 که همان اطراف بود تماس گرفت و غذا سفارش داد. یاتاق را برداشت و با رستوران

 .دادندیافکارش به او امان نم د،یتخت دراز کش یرو

 اشکان، مهتا و... ار،یمه ان،یشا شد؛یچشمانش رد م یاش از جلوخانواده همه چهره

بودند که  لیشرکت خل یبشود؛ تو کینزد ادیداشت به مه یافتاد که سع یآن روز  ادی

 از کنارش رد شد! ریسر به ز  کتای

قدر سرش قدر سر به سرم گذاشت اون روز، چهفرشاد چه ر،یبخ ادشیلب گفت:  ریز 

 که لپم رو قرمز کرده بود، داد زدم. ییهابه خاطر عکس

 هم افتاد. یها آرام آرام چشمانش روفکر به آن خاطره با

*** 

 کل" ی"دانا

فرق داشت.  شیبا سه سال پ یلیسردرگم شده بود؛ خ کتا،ی بیعج یاز رفتارها ادیمه

بود که  دهیقبال شن انیشده بود، انتقام و غم! از شا اشیدر زندگ زیانگار همه چ

خودش  کهنیتا قبل از ا یول کرده،یم یها زندگآن شیاش رو از دست داده و پخانواده

چند پسر نامحرم  شیپ کهنیبه ا کردیمتهمش م بود،نداده  حیتوض شیرا برا لشیدال
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 کتایکه  یرفت، احساسات ششیمادر خودش از پ ی! از وقتکنهیم یزندگ بهیو غر 

 .کردیسرکوب کرده بود را درک م

 رییتغ یبه سمت در ورود کتایکدرش، از در اتاق  یزنگ خونه نگاه طوس یصدا با

 داد. ریمس

 بلند شد و به سمت در رفت. دیترد با

 ه؟یک-

 .دیغذا سفارش داده بود-

باز کرد  شتریتنش هست، در را ب کیلباس پکه  یمرد دنیباز کرد؛ با د اطیرا با احت در

 گرفت. لیو غذاها را تحو

 گفت: حساب شده. یبه عرب مرد

به فکرش بوده  کتای کهنیبا فکر ا ادیخارج شد؛ مه ادیمه دیرا گرفت و از د راهش

مشخص بود فست فوده! نگاهش به  شیهالبش نشست. از جعبه یرو یلبخند محو

 کند. داریرا ب کتایگذاشت و به سمت اتاق رفت تا  زیم یدر افتاد؛ غذاها رو

 .ایغذا آوردند، ب کتا،یزد و گفت:  در

 به سرش زد. یافکر احمقانه د؛یدوباره در را کوب د،ینشن یجواب

 سر خودش آورده باشه؟ ییبال هینکنه -

به  ینامنظم یهابود. با قدم دهیغرق در خواب، آرام خواب کتایرا با شتاب باز کرد؛  در

 معصومش پر از غم بود. یتخت نشست. چهره یسمتش رفت و کنارش رو

 را کنار زد؛ عرق کرده بود و صورتش جمع شده بود. شیشانیپ یرو یموها ادیمه
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بشه. راه  داریکرد تکونش بده تا ب یسع ند،یبیاش متوجه شد که خواب بد مناله با

 .رفتیم ینفسش بسته شده بود و رنگش صورتش به کبود

*** 

^^^^^ 

 "کتای"

رو  زیکه همه چ یرنگ بود؛ مثل گرداب اهیگودال س کیبودم که وسطش  یر یکو هی یتو

 بود و... و شاهرخ بود! ادی! رضا بود، مهمکهیم

 بود. ستادهیمقابلم اون سمت گودال بودند، شاهرخ کنارم ا ادیو مه رضا

 .یانتخاب کن دیرو با یکیشد و در گوشم زمزمه کرد:  کینزد بهم

 قدرت حرف زدن رو هم نداشتم. یسرم سمتش برگشت، حت فقط

 !یکن یو زندگ یرو انتخاب کن یکی دیبا ایبه همراه دو نفرشون  یر یمیم ای-

 ست،یجز خواب ن یز یچ دونستمیشد؛ م ادیدلم نشست و قلبم ضربانش ز  یتو ترس

 بودم. دهیترس یلیتونستم باور کنم و خ ینم یول

که عشقش  یکس ایرضا رو انتخاب کنم  دونستمیمن نم م،یشدیم کیگودال نزد به

 تو وجودم بود!

 !زمیعز  یفرصت ندار  ادیز -

گودال  یشد و تو یپام خال ریحرف ز  نیبا ا هویو  دیچیگوشم پ یاش توقهقهه یصدا

 افتادم.

*** 
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 کل" ی"دانا

فقط  دیدیرا نم یچیه نامنظم بود؛ شیهاشد، نفس داریکه زد از خواب ب یغیج با

شروع به سرفه  ومد؛ینفسش گرفت و باال ن ییهویکه  شدیم یذهنش تداع یخواب تو

 کردن کرد.

باز کردن راه  یبرا یبه دنبال اسپر  ادیشد، مه ادیموقع بود که متوجه حضور مه آن

 .کردیو رو م ریهمه جا را ز  اشیتنفس

 نـ... ـدارم! ،یگفت: نـ... گرد...اسـ... ـپر  شیهاسرفه انیدر م دهیبر  دهیبر  کتای

کرد با  یبعد به خودش آمد. کنارش نشست و سع یگرد نگاهش کرد، کم یهاچشم با

اش انگار روح ضربه نینفسش را برگرداند؛ با سوم زندیدو کتفش م نیکه ب ییهاضربه

 از بدنش جدا شد و برگشت!

ازش تشکر  دیکرد؛ با زانیرا از تخت آو شیارا تا توانست پر از هوا کرد، پاه شیهاهیر 

 کرد؟یم

 ازش تشکر کنم؟ آره؛ اون مجبور نبود من رو نجات بده! دیدل با خود گفت: با در

 نگاه کرد و گفت: مـ... ممنون. ادیمه یپر از نگران یبه چهره سپس

 شیبا خودت؟ از سه سال پ یکنیم کاریچ ینفسش را رها کرد و گفت: تو دار  ادیمه

 ؟یمتی. آسم؟ به چه قیفرق کرد یلیخ

گرفت و گفت: زخم معده؟  شیکنار تخت را برداشت و جلو زیم یرو یهاقرص

 .فهممتینم
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که بعد از فرارش  ییهایمار یبود، درباره او و مشکالتش! درباره او و ب دهیفهم یلیخ

 سراغش اومده بود.

صورتش  یچشمانش جمع شد، نگاهش رو یآن شب نحس، باران اشک تو یادآور ی با

بلندتر نگه  یرا کم ششیشده بود، ته ر  رترینسبت به گذشته پ یلیخ ادینشست، مه

 نداشت. شیرا سه سال پ شیهاابرو نیو خط ب داشتیم

 .میبخور  میبر  ایغذا آوردند، ب-

 بیبغض س نیمانده بود که با ا نشیکرد قورت بدهد، هم یشد و بغضش را سع بلند

 رفت. رونیو از اتاق ب دیکش شیبه گلو ی! دستردیهم بگ دیروئیمانند، ت

 

 "کتای"

 گذاشتم و درش رو باز کردم. زیم یرو رو غذاها

 !یگرفتیم یرانیا یکاش غذا-

فقط  جانی! امییرفته کجا ادتی کهنیمثل ا ؟یرانیتمسخر نگاهش کردم و گفتم: ا با

 فست فودش قابل خوردنه!

برداشتم و شروع کردم،  یاکهینشست و شروع کرد؛ منم نشستم، تتکون داد،  یسر 

 ؟یتا حاال عاشق شد کتایگفت:  هویبه سکوت گذشت که  یاقهیچند دق

 شده؟ یعاشق کس یعنیجعبه افتاد؛  یاز دستم تو تزایپ کهیت

 شک گفتم: آره، چطور؟ با

 ه؟یطور زد، گفت: عشق چه یانگار برق چشماش
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 نه من! یاز هم سن و جنس خودت بپرس یعشق؟ بهتره بر -

 .یتو بگ خوامیم-

 یراجع بهش حرف خوامیگفتم: نم تیرو برداشتم و با جد تزایپ مهینصف ن یاکهیت

 بزنم.

 گفت: چرا؟ سمج

 نه. یعنیو گفتم: نه  دمیکوب یناهارخور  زیم یرو رو دستم

 کتا؟ی-

 زد،یم یرنگش به مشک یاقهوه یاش نگاه کردم؛ موهاکردم و عاجزانه به چهره یپوف

 !شیشده بود نسبت به سه سال پ تررهیت یپوستش کم

کنارم  یصندل یآروم بلند شد و رو م؛یهم غرق شده بود یهر دو تو چشما انگار

 ؟یراجع بهش حرف بزن یخواینشست، مردد دستم رو گرفت و گفت: چرا؟ چرا نم

لحظات ادامه داشته باشه؛ حداقل االن که  نینگفتم، دوست داشتم تا ابد ا یز یچ

 .نمشیبب تونمینم یبعد حت یکه مدت دونستمیم

وارد  یوقت ش،یسه سال پ کتایگفت:  کرد،یرو نگاه م نیطور که زمو همون دیکش یآه

 یچ دونمیچشمات، نفرتت، غمت، چشمم رو گرفت. نم یبرق تو ؛یام شدخانواده

 .تاکی شد،یحس م یلیشد که نبودت خ

 قتیکه با آشکار شدن حق یغرور  متینه به ق یته حرفاش رو خوندم؛ آرزوم بود ول تا

در خاموش کردنشون داشتم،  یکه سع یبرگشت احساسات متینه به ق شد،یخورد م
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و  دمیکش رونیبرگشت ضعفم در مقابل شاهرخ. دستم رو از دستش ب متینه به ق

 بلند شدم.

 .کتایزمزمه کرد:  ناباور

که سمت  ییشونگاهم رو گرفتم و به سمت دست عیچشمام جمع شد، سر  یتو اشک

 ی. حالت تهوع بهم قالب شده بود؛ در رو پشتم بستم، رودمیبود، دو یراست در ورود

رو که خورده بودم باال آوردم. حالم از خودم بهم  یکم یخم شدم و همون غذا ییروشو

 کرده بودم! یهم باز  ادیهم غرورداده بودم! با  یوجدانم رو باز  خورد؛یم

 یلیافتادم که س یاون روز  ادیناخودآگاه  شد؛یم دهینگرانش از پشت در شن یصدا

 یلیکه خ یآب یچشما دنینگاه کردم؛ با د نهیآ یلبم اومد. تو یرو یبهم زد، لبخند

ها کردم. بغضم رو بعد از مدت دنیکه قبال داشت رو نداره، شروع به بار  یوقته فروغ

 .شدیم یقاط ادیمه یو با صدا دیچیپیم ییشودست یرها کردم، هق هقم تو

 ... تنهام بذار!کنمیخواهش... خواهش م اد،یتازه کردم و گفتم: مه ینفس

 یرو تو زیهق هقم از سر گرفته شد. سه سال بود که همه چ ومد،یازش ن ییصدا گهید

. کردمیشاهرخ م هیجمع کردن مدارک عل یرو برا یو تمام سع ختمیر یخودم م

 .شدیام به اون وصل مطناب مرگ خانواده یبود که انتها یشاهرخ! کس

 

 کل" ی"دانا

نگاه کرد؛ نگاهش را گرفت و دستش را  فروغشیب یرا شست و به چشمان آب صورتش

رو با او روبه دیطور باچه دانستینم کرد،یم یقرار یگذاشت. قلبش ب رهیدستگ یرو
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برد، در را باز  نییدر را پا رهیزد و دستگ ایرفتارش نامناسب بود. دلش را به در  شد؛یم

 بلند شد. عیکه سر  ودکنار در نشسته ب ادیکرد؛ مه

 !کنمیگفت: خواهش م کتایکه  دیبگو یز یچ خواست

 بدم، من... من واقعا متاسفم. حیفقط توض خواستمیگفت: م آرام

 !ینداز یم وفتمیب ادشونی دیکه نبا یخاطرات ادیبس کن! تو منو -

 نیرا به سمت اتاق کج کند؛ ب رشیبه جلو بردارد و مس یقدم کتایباعث شد  سکوتش

 ادیاز مه یانداخت؛ از طرف شیبه گلو ی. نفسش رفت، چنگستادیتلفن ا یراه با صدا

 داریپشت تلفن شاهرخ باشد. احساساتش ب دیترسیم گریترس داشت از طرف د

 فوران کند. اشتشده بود و تنفرش نسبت به شاهرخ هر آن امکان د

کرد  ی. سعآمدیاُپن برداشت؛ نفسش باال نم یو شک قدم به سمت تلفن رو دیترد با

اش که او وارد خانه ینکند. از وقت ادینگاه مه ینیبه سنگ یبکشد و توجه قینفس عم

 بود. ختهیرا بهم ر  شیهاامهشد، همه برن

 جواب داد: بله؟ یارفته لیتحل یبرد و تلفن را برداشت، با صدا دست

 ؟یی! معلوم هست کجایچه عجب برداشت-

 بهش فشار آورد. ترشیب شیگلو یشاهرخ بغض تو یصدا با

رفته  ،یو گفت: متوجه نشدم زنگ زد دیکه عرق کرده بود، کش اشیشانیبه پ یدست

 ؟یداشت ی. کار رمیگبودم دوش ب

تو  م،یباش دیدادند که ما حتما با بیترت یمهمون هیامشب  ؛یذار یاوف، حواس نم-

 که؟ یفهمی! میایهمراهم ب دیبا یشناخته بش کهنیا یهم برا
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 آره، ساعت چند؟-

 نه شب. -

 ؟یندار  یکار  ،یاوک-

برات  میهشت و ن ست،یآدرس هنوز معلوم ن یندارم ول ی! کار ایامروز کم حرف شد-

 .فرستمیم

 باشه، پس خداحافظ.-

 خداحافظ.-

از  قایرا که گذاشت، راه نفسش باز شد؛ آسمش شده بود اسباب زحمت! دق تلفن

 رفت و... ییایمیآن مواد ش نیکه ب یزمان

 ؟یخوب-

 عیدر تنش نشست. به گفتن خوبم بسنده کرد و خودش را سر  یلرز  اد،یمه یصدا با

خوردن  یهم برا یلیغذا هم نخورد، تما یحت د،یتخت دراز کش یبه اتاقش رساند. رو

خودش انداخت. نگاهش به سمت سقف  یپتو را رو د،یتخت دراز کش ینداشت. رو

 رنگ برگشت. دیسف

 یآرزوش بود احساسش دو طرفه باشد، از طرف یحال بود هم ناراحت! از طرفخوش هم

کدام راه درست  دانستینم کند! شیرا بفهمد و رها قتیحق ادیکه مه دیترسیم

 افتاده بود. ریگ یدو راه نیب شیاست، کدام راه غلط! مثل سه سال پ
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 کردیو کمکش م کردیحالش را عوض م یمهمان نیا دیشد؛ شا رهیزد و به در خ یغلت

به ساعت انداخت، ساعت از چهار بعدازظهر  یتا راه درست را انتخاب کند. نگاه

 .شدیآماده م یانمهم یبرا دیگذشته بود. با

داشت، احساس  یدوش حال بهتر  ریانتخاب کرد و به حمام رفت. ز  یشد، لباس بلند

 .کردیآرامش م

 (کتای)

آمدم و لباس  رونیتنم نشسته بود، حالم رو بهتر کرده بود، از حمام ب یکه رو یگرم آب

گفت اتفاق ظهر رو  شهیم بایبلندم رو خشک کردم. تقر  یمشک ی. موهادمیپوش

 یناخواسته تا ابد تو یز یآمرنگ نیا یکه جا دونستمیخودم هم م یفراموش کردم، ول

 .مونهیذهنم م

 اشنهیو ساده بود. زم کیش دم،یکش رونیرا از داخل کمد ب یرنگ یاو دامن نقره کت

 یاز کاورش درش آوردم و رو شد،یرنگ و براق داشت که در نور مشخص مکم یهاگل

 تخت انداختم.

رو از  یرنگ یتونیز  سیمحکم بستم، کاله گ یارا به صورت گوجه امیمشک یموها

موها رو به صورت شل بستم، موها  یسرم گذاشتم؛ ابتدا یداخل کمدم در آوردم و رو

 .آمدندیهام متا دنده

به  دیقبلش با یول اره،یو غم در ب یروحیداشتم تا صورتم رو از اون ب ازین شیآرا هی به

 آماده شود. یمهمان یتا برا گفتیم ادیمه

به  ینگاه نه؛یرو بب ادیبشه که مه یرو با قلبم کلنجار رفتم تا راض یادیز  مدت

 رفتن مناسب بود. رونیب یهام انداختم، برالباس
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که انگار قبال به در اتاق نگاه  دمیها دمبل یرو رو ادیمه ستادم،یرو باز کردم و ا در

 هول شدم. رده؛کیم

 بگم... خواستمیمن... من... م-

تا به خودم مسلط بشم، سپس ادامه دادم: شاهرخ بهم زنگ زد  دمیکش یقیعم نفس

 ،یکن دایجمع پ یاطالعات خوب یتونیبرگزار کردند؛ امشبه! م یمهمون هیو گفت که 

 .یبهتره آماده بش

. سرم رو به اطراف تکان دیکوبیم نمیدر رو بستم، قلبم محکم به س یاز حرفم فور  بعد

از خود نباشد  فیام بود، تعر گفت برازنده شهیم دم؛یدادم و کت و دامنم رو پوش

 خوشگل شده بودم.

کردم. به ساعت نگاه کردم،  لیتکم یرژ لب کالباس کیکردم و اون رو با  شیآرا یکم

حس  یمهمان نیچرا به ا دانستمی. نمدادندیها ساعت رو هشت نشان معقربه

 رخ بده. ینداشتم، انگار قرار است اتفاقات بد یخوب

که شاهرخ  یاومدم، اس ام اس رونیاز فکر ب امیگوش یدر افکارش بودم که با صدا غرق

 !شهیداده بود رو باز کردم. خارج از شهر! مثل هم

 یسرم انداختم و ساپورت کلفت مشک یرو رو یرنگ یانقره ریشدم و شال حر  بلند

را برانداز  گریداومدم، هر دو هم رونیب ادیزمان با مهاز اتاق هم دم؛یپوش رنگم رو هم

 .دمینگاه ازش دزد عیرنگش افتاد، سر  یچشمان طوس ی. نگاهم تومیکردیم

 کامله؟ زاتتی! تجهمیوفتیزود راه ب دیدوره، با یلیخ جانیآدرسش برام اومده، از ا-

 آره.-
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 چیتکان دادم، سوئ یمعذبم. سر  کمیهم متوجه شده بود که  ادی! انگار مهنیهم فقط

 .میکرد یرا با سکوت ط نگیخانه تا پارک ریرو برداشتم و مس نمیماش

هم سوار شد. دستام  ادیبه دلم افتاد؛ مه یبیکه شدم دلشوره عج نیماش سوار

آمدم. آدرس را در  رونیب نگیرو روشن کردم و از پارک نیبا همون دستا ماش د،یلرز یم

گاز فشار دادم؛  یتا اون جا راه بود. پام رو از استرس رو قهیذهنم مرور کردم، چهل دق

 کردم. یط هساعت میرا ن یاقهیچهل دق ریمس

ها داخلش به گوش آن یآهنگ عرب یبود که صدا ییالیساختمون و هیدر  یمهمون

 .دیرسیم

کنار پنجره خم شد و گفت:  یقامت در بزرگ ساختمان نگه داشتم، مرد بلند یجلو

 نامه.دعوت

 !کشتنمونیم دادمینامه نمنامه نبود، قطعا اگر دعوتحواسم به دعوت اصال

 چند لحظه!-

بر نداشت. استرس همه  یبار بوق خورد ول نیشماره شاهرخ رو گرفتم، چند امیگوش با

 وجودم رو گرفته بود.

 د؟ینامه ندار دعوت-

 .دیه صبر کنچرا دارم، چند لحظ-

 از جواب! غیدر  یزنگ زدم، ول دوباره

 اجازه دارم که وارد بشم! کردمیفروزان هستم، فکر م یمن معاون آقا-

 .ستینامه ممکن ندعوت یب-
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 نداشتم که نشون بده معاونم. ینشون چیه کردم؟یم کاریلب گفتم، چ ریز  یلعنت

رو برداشتم و جواب دادم:  یگوش جانیبا ه ام،یروشن و خاموش شدن صفحه گوش با

 شاهرخ؟

 تا صداش به گوشم برسه. گذاشتیآهنگ نم یصدا

 پس؟ یومدیچرا ن کتا،ی: گهیم یمتوجه شدم که چ یبدبخت با

در انتظارمون  یادیز  یکه در ساختمون خبرها دادیاش نشون از آن مقهقهه یصدا

 هست.

 .یرفت برام بفرست ادتینامه داخل! دعوت امیب ذارهیمن دم در هستم، نگهبان نم-

 رو بده بهش. یگوش-

 باال انداختم و گفتم: با شما کار دارن. ییرو طرف نگهبان تنومند گرفتم، ابرو یگوش

تر رفت تا صحبت کند؛ بعد از چند آن طرف یرو ازم گرفت، کم یمتعجب گوش نگهبان

پر از  الیگرفتم و وارد شدم. باغ و رو امیبرگشت و اجازه ورود رو صادر کرد. گوش قهیدق

 بود. متیقو گران یرسم یهانیماش

 !نیقدر ماشزد و گفت: چه یسوت ادیمه

بودم،  نیپارک ماش یبرا ییتکان دادم، همون طور که دنبال جا دییتا یرو به معنا سرم

 .نمیبیشلوغ م یمهمون هیباره  نیاول نیگفتم: آره، ا

 

 کل" ی"دانا
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لبانش نشست،  یرو یحرف زد؛ لبخند محو یبعد از آن ماجرا با او کم کتای باالخره

 ادی. مهدیترسیالعملش مداشت، اما از عکس کتای یبرا ییهاامشب نقشه

 را امتحان کند. اریبرادرش مه یهااز راه یکیبار  نیاول یبرا خواستیم

شدند و به داخل  ادهیپ نیاست، از ماش ییساختمان خبرها یمطمئن بود که تو کتای

و اتو  کیدختر ش کیوجود  شانیبرا د،یچرخیم کتای یها روساختمان رفتند. نگاه

به سمتش رفت  د،ید یجمع انیچشم چرخاند تا شاهرخ را م کتایبود.  بیعج دهیکش

 زد. شیو صدا

رو کرد به  تیرا نگاه کرد، با رضا شینگاهش را سمتش برگرداند و سر تا پا شاهرخ

 جان! ماهیمعاون من هست، فر  شونیگفت: اشان و جمع

 .کردندیبه او نگاه م یطور خاص هایبعض یشد، ول زیآمنیتحس شانیهانگاه

 بختم!ها را از خود دور کند: خوشکرد نگاه یبلندش سع یصدا با

 الم،یمرد جوان، همسن و سال شاهرخ گفت: من دان کیشان، جمع پنج نفره از

 خوشبختم!

بود!  دهیداشت! انگار قبال او را د ییالعاده آشناسمت او برگشت، چهره فوق کتای نگاه

 هیافکارش را که به ذهنش هجوم آورده بودند را پس زد و سرش را تکان داد. بق

چشمان سبز مرد  ریانقدر درگ کتای یکردند، ول یدوستان شاهرخ خودشان را معرف

 شده بود که متوجه نشد.

 طورنینشست و هم زیا به سمت کاباره کج کرد؛ پشت مر  رشیمس ،یاز معرف بعد

 نظر گرفته بود. ریاطراف را ز 

 براتون؟ ارمیب یچ-
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اش را درون آن به تن داشت و پوست برنزه یکه لباس نامناسب یبه دختر جوان ینگاه

 فعال. یچیکرد و گفت: ه د،یکشیرنگ به رخ م ییلباس طال

 م؟ینموندجا کنارش نشست و گفت: چرا اون ادیمه

 !یاگهید زیهدف ما فعال چ ست،یما ن یجا جااون-

 .فهممیمنظورت رو نم-

 .یفهمیبعدا م-

 بعدا بعدا. یگیهمش م-

 .گمیرو م نیدارم که ا یلیدل-

 ه؟یچ لتیدل-

 گرتیاون ج یذره دندون رو هی یخوایو کالفه سمتش برگشت و گفت: نم یعصب

 ؟یبزار 

 الف بچه شده بود! کیکرد و رو برگردوند؛ عالف  یپوف ادیمه

 یگذرانپا گرفته بود، همه مشغول خوش یحساب یگذشت و مهمون یساعت چند

 شاهرخ! یبودند، حت

 .گردمیزود برم ،ییشودست رمیکرد و گفت: من م ادیبه مه رو

 یاهشکل انداخت که پر از آدم یارهیبه سالن دا یتکان داد و بلند شد؛ نگاه یسر 

 یگر یراه داشت و د نیرزمیبه ز  یکیمختلف بود، سمت چپ سالن، دو راه پله بود که 

 به طبقه باال!
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 شدیرد م ینظرش نداشته باشد، خدمه زن ریز  یبه اطراف نگاه کرد که کس یچشم ریز 

 کجاست؟ یبهداشت سی: سرودیرا گرفت و پرس شیکه جلو

 در سمت چپ. نیاول نیرزمیز -

! هیباشه محل پر رفت و آمد یبهداشت سیسرو نییتکان داد، اگر پا یسر  کتای

 اطیبود. با احت ییسروصدایها باال رفت؛ طبقه خلوت و بداد و از پله رییرا تغ رشیمس

 آشپزخانه بزرگ! کیبه سالنش نگاه کرد، چهار تا اتاق داشت با 

ها دوتا رداشت، اتاقها قدم باز اتاق یکینظرش را جلب کرد، به سمت  یاقهقهه یصدا

 دو راهرو بود. نیا نیب یاتاق تک کیقرار داشتند و  کیبار  یراهرو کی یدوتا تو

در به داخل اتاق  یکرد بفهمد داخل آن چه خبر است، از ال یسمت در رفت و سع به

داخل اتاق چشمانش گرد شد.  دنیتر باشد؛ با دخم شد تا مسلط ینگاه کرد و کم

باند قاچاق  یهابزرگان بود! گردن کلفت ییاست، گردهما ییخبرها کی دانستیم

که او را  دیفهمیبود؛ قطعا اگر شاهرخ م ردهها آشنا کآن ی! شاهرخ او را با همهنیهروئ

 !کشتیاند همه را ماند و دورش زدهشان راه ندادهدر معامله

کوچک و  یووارد راهر  عیسر  د،یاش پر پا کمر راست و رنگ از چهره یصدا دنیشن با

و  آمدیها باال ماز پله یپناه گرفت؛ شخص یکیکم عمق سمت راست اتاق شد و در تار 

 شده بود. ختهیآم کتایقلب  تپش یهاش با صداقدم یصدا

راهرو چسباند، اگر  ییانتها واریقلبش گذاشت و پشتش را به د یدستش را رو کتای

 د؟یرسیشاهرخ به دادش م ای رفت؟یبه هدر م شیهاتالش شد؟یم یچ افتادیم ریگ

در بسته شد،  هیچند ثان یط د؛یاو را داخل کش یباز شد و دست کتایسمت چپ  در

دهان و  ینشست و دست اشنهیقفسه س یرو یساعد کس د،یبه در چسب کتایپشت 
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به او  یمرد است، به طور  کیرا گرفت. از قد بلند فرد متوجه شد که او  اشینیب

او و در فاصله  نیب کتای کهنیبا وجود ا خواستیانگار آن فرد مبود که  دهیچسب

 انداخته، صداها را در آن طرف در بشنود.

نفسش شروع به  یبا گرفتگ یانقدر شوکه شده بود که توان حرکت نداشت، ول کتای

و دهانش بردارد. مرد که متوجه او شده  ینیب یکرد دست او را از رو یتقال کرد؛ سع

 دهان او برداشت. یدر گرفت و دستش را از رو بود، گوش از

 کرد سرفه نکند. ینفسش باال آمد، سع یبه سخت کتای

 ؟یهست یک گهیگفت: تو د تیکه بهتر شد با عصبان حالش

لو نروند، دوباره  کتای یبا صدا کهنیا یچشمان سبزش، چشمانش را زد. مرد برا برق

به مشامش خورده بود.  ییآشنا یبو د،ینفس کش اشینیاز ب کتایدهانش را گرفت. 

 د؟ییبویم ش،یبو را چند سال پ نیا

گفت:  یآرام یدهانش برداشت و با صدا یشده بود، مرد دستش را از رو شوکه

 ؟یبه کشتنمون بد یخوایم

 کنه؟یم کاریچ جانیکرد و گفت: دوست شاهرخ ا یشوک در اومد، اخم از

 ؟یکنیم کاریچ جانیو اهم متقابال اخم کرد و گفت: اصال ت او

نکنه  ؟یهست یتو ک دند،یاز او فاصله گرفت و گفت: سوال رو با سوال جواب نم کتای

 ؟یدیم بیشاهرخ رو فر  یدار 

 خودت؟ یبرا یگیم یدار  یهول شد و گفت: چ یکم الیدان

 رون؟یب یبر  یخواینم-
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 بحث را عوض کرده بود. یطور واضح به

 کرده! ریذهنم رو درگ یموضوع هیگفت:  یبا لحن مردد الیدان

 ات برام آشناست!منتظر بهش نگاه کرد که گفت: چهره کتای

 حس رو دارم! نیناخودآگاه گفت: منم هم کتای

 جمله را به زبان آورد! نیا خواستیدهانش را گرفت، او نم یجلو ناگهان

طور که به سمت و همان اوردیخودش ن یدهانش برداشت، به رو یرا از جلو دستش

نه؟  ای رونیرفت ب شهیم ینیبب ینگاه کن شهیگفت: م رفت،یتخت گوشه اتاق م

 آش نخورده و دهن سوخته! شمیوقت متو، اون ادیب یکی ترسمیم

 یداخل! ول ادینم یتخت کنارش نشست و گفت: کس یزد، رو یلبخند محو الیدان

 .رونیب میبعد بر  میمنتظر بمون یاقهیچند دق دیبا

 ؟یدونی: از کجا مدیپرس

من به  ده،یمن تدارک د یرو شاهرخ برا جانیبه اطراف کرد و گفت: ا ینگاه الیدان

 اومدم. رانیاز ا یتازگ

 اون باشه! یبرا الیو نیا کردمیشاهرخ؟ فکر نم-

 هست. یول-

 مقابلش جبهه گرفت و گفت: خب به من چه؟ ناخودآگاه

 جواب دادم. ،یدیبا تعجب گفت: پرس الیدان

 نبود. یجملم سوال-
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 باال؟ یاومد یچ یاصال تو برا-

 .ییشوبرم دست خواستمیخب... خب راستش م-

 دروغ نگو!-

 ؟یدروغ چ-

کجاست، اون گفت  ییشودست یدیپرسیاز خدمه م یداشت یوقت دمت،یخودم د-

 باال. یتو اومد یول نه،یپائ

 جواب نداد. یکرد، ول یپوف کتای

 ؟یوسنکنه تو جاس-

 تهمت رو بهم بزنند! نیکم مونده بود هم ؟یو گفت: جاسوس چ دیاز جا پر  کتای

 نیدر ا یکردن را بلد بود؛ به خوب یلبش نشاند، خب باز  یرو یلبخند خاص الیدان

 .ردیاز او اطالعات بگ شدیفضا م

 ؟یبود دهیپس چرا ترس ؟یمطمئن-

 نیبا ا یخوایزد و گفت: م یابود، لبخند خونسردانه دهیرا فهم الیکه قصد دان کتای

 نیا سه،ینه آقا پل زم؟یبر  رونیاطالعات دارم و ندارم ب یکه هر چ یکن کمیحرفات تحر 

 .ستیخبرا ن

 ...نو؟نـیگـ... گفته ا یکـ... ک س؟یبا تته پته گفت: پـ... پل د،یپر  الیاز رخسار دان رنگ

 بگه؟ یکس دیگه باباال انداخت و گفت: م ییابرو کتای

 خب.-
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در گذاشت و گفت:  رهیدستگ یدر شد، دستش را رو کیعقب عقب رفت و نزد کتای

 .میگفتن دار  یبرا یادیز  یحرفا کنمیفکر م

 حرف؟-

 !یسیپل هیواضحه که  یلیاش گفت: حرکاتت رو عوض کن، خجمله نیآخر  یبرا کتای

سالن  یتو یآمد، اطراف را نگاه کرد؛ کس رونیاز اتاق ب عیو سر  دیرا کش رهیدستگ

پله رفت، به سمت راه عیبها نبود. سر گران یهاسراسر فرش قرمز و پر از تابلو و مجسمه

 دایرا پ ادیآمد؛ چشم گرداند تا مه نییها پاکرد و از پله یمخف هاهیسا نیخودش را ب

 کند.

و به  کردیاش را اجرا مقشهمرحله اول ن دیاز قبل متوجه حضور او شده بود، با ادیمه

 .شدیم یصحنه ساز  یخوب

ضرب باال داد؛ رنگ قرمز و  کیجام شربتش را  ادیافتاد، مه ادیبه مه کتای چشم

مملکت،  سیکه پل شدیچشمانش گرد شد، باورش نم کتایانداز بود! غلظتش غلط

و فقط  خوردینم یمشروب یمند بود، مشروب بخورد! در صورتکه بهش عالقه یکس

 بود! یظاهرساز 

 یگر یدور نموند، از حرصش جام د ادیلبانش نشست که از چشمان مه یرو یپوزخند

کنارش  د،یبه خود جنب کتایکه  ختیر یم یگر یداشت جام د ادیمه د؛یو نوش ختیر 

 .دیکش رونینشست و جام را از دستش ب

 !رونیبکشم ب جانیات رو از احوصله ندارم جنازه-

 داره؟ یضرب باال داد و گفت: ربط کیاز دستش گرفت، جام را  ادیمه

 !ادیزد: مه شیصدا ناباور
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او خوردش کند  کردینشست، فکر نم کتایصورت  یرو یبرگرداند، اخم یاز او رو ادیمه

 !ییهوی یهایمحلیب نیبا ا

 .ماهیآمد و گفت: فر  زشانیبه سمت م شاهرخ

 به او نگاه کرد و گفت: جانم؟ کتای

 ؟یدیرو ند الیدان-

 کرد و گفت: نه، چطور؟ یگذشت و گفتند، اخم شاننیچه بآن یادآور ی با

 خوش بگذرون تا برگردم! ،یطور  نیهم-

 تکان داد و گفت: باشه، برو. یسر 

 ها دور شد.از آن شاهرخ

دستش  کتای یجد یکه با صدا زدیخودش بر  یبرا یدنیخواست باز هم نوش ادیمه

 آمد. نییپا

 موقعیب یهاخوردن نی! االن موقع ایبردار  تیلجباز  نیبهتره دست از ا اد،یمه-

 بفهمم! درک کن! ست،ین

تازه کند،  یآزاد نفس یفضا یداد تو حیخارج شد، ترج الیبا بغض بلند شد و از و کتای

 نه در آن مکان پر از دود و...

 نه؟ ایدنبال او برود  ایکه آ رفتیبا خود کلنجار م ادیمه

 کردیاصال فکرش را نم ند،یطور ببرا آن ادیمه خواستیباز شده بود، نم کتای نفس راه

 او اهل مشروب و دود و دم باشد!

 !ایلب زمزمه کرد: خدا ریز 
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دارد  کردیحس م خورد،یم زیداشت از دستش ل اشیرا داشت که ماه یادیص حس

 خود نداشت. یکه قبال هم او را برا یدر حال دهد،یرا از دست م ادیمه

 

برخالف  د،یآهنگ به گوشش رس میآرام و مال یدستش گرفت، صدا انیرا م سرش

 شروع به خواندن کرد. یحدسش خواننده به فارس

داد کنار  حیحالش گرفته بود؛ ترج یلیخ د،یهم رس ادیخواننده به گوش مه یصدا

 بلند شد که متن آهنگ متوقفش کرد. شیباشد. از جا کتای

 

*** 

 نجوندم با حرفامرو ر  تو

 تنهام کنمیحس م چقد

 دارم یاحساس بد چه

 زارمیاحساس ب نیا از

*** 

 

ها نرده یکه رو دیرا د کتایرفت،  یهم فشار داد و به سمت در ورود یرا رو چشمانش

متوجه او شد،  کتای ستاد،یدستانش گرفته است. کنارش ا نیخم شده و سرش را ب

 کمر راست کرد و بهش نگاه کرد.

 



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

74 

 

*** 

 نرو تنهام نزار نه

 واروونهیعاشقتم د من

 نه نه نرو نه

 نزار تنهام

 واروونهیعاشقتم د من

*** 

 

 من...-

 نداره! یبهم ربط لتیدال دم،یشن ینگو، به اندازه کاف یز یخواهشاً چ-

 ...کتای-

از برخورد او ناراحت شده بود،  یلیبا رد شدن از کنار او، حرفش را قطع کرد. خ کتای

 .کردیم یر یگبود بهانه یچند وقت

 

*** 

 شد چشماتو رد کردم یچ

 شد من با تو بد کردم یچ

 دونمینم ،یدونینم
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 مونمیبدجور، پش یول

*** 

 

گرفت، دست  میتصم کیوارد ساختمان شد. ناگهان  کتایبود، به همراه  یعصب ادیمه

او را مجبور  ادیمختلف بود، برد. مه یهاملو از جوانکه م یرقص ستیو پ دیرا کش کتای

 نداشت. یکرد با او برقصد و به اعتراضاتش اصال توجه

 

*** 

 نرو، تنهام نزار نه،

 واروونهیعاشقتم د من

 نه نه ، نرو نه

 نزار تنهام

 واروونهیعاشقتم د من

*** 

 

کارات رو اصال  یکرد و گفت: معن یدست از تقال برداشت و با او همراه شد. اخم کتای

 !ایمسخره باز  نیا ایکار  یبرا جانیا یتو اومد فهمم،ینم
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شان را کمتر خاطر فاصله نیرا نسبت خودش کم کند به هم کتای دیکرد د یسع ادیمه

 کرد.

 داره؟ یچه فرق-

امکان را ازش  نیفاصله کم ا نیا ینگاه کند، ول ادیمه یبه چشما خواستیم کتای

 .گرفتیم

 

*** 

 نه ای یشنویم صدامو

 هامویخستگ هیصدا

 واست تنگه یلیخ دلم

 تنهامو هیدستا نیبب

*** 

 

با او حرف  یلیآمد و به سمت کاباره رفت؛ خ نییها پاشد که از پله الیمتوجه دان کتای

او  یبه مکان ادیکرد. مه جادیا یاگذاشت و فاصله ادیمه نهیس یداشت! دستش را رو

 سر برگرداند. کرد،یبهش نگاه م

 .دیاز دوستان شاهرخ بود، د یکیرا که  الیدان اد،یمه

 تر از منه؟اون مهم-
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 ؟یگفت: چ جیمتعجب و گ کتای

 نداد. یکرد و جواب یشده بود، اخم داریب ادیمه حسادت

 

*** 

 نرو، تنهام نزار نه،

 عاشقتم من

 واروونهید

 ، نرونه نه نه

 نزار تنهام

 واروونهیعاشقتم، د من

*** 

فاصله گرفت، به سمت شاهرخ و دوستانش رفت. پشت  ادیاز مه کتایاتمام آهنگ،  با

 شه؟یتموم م یک یشاهرخ قرار گرفت، کنار گوشش خم شد و گفت: مهمون یصندل

 کسل کننده شده! یلیخ م،یبهتره بر 

 از اتمام حرفش، کمر راست کرد تا جواب شاهرخ را بشنود. بعد

 گفت: برو آماده شو.تکان داد و  یسر 
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رنگش را  یمشک یرا در آن عوض کرد، رفت. مانتو شیهاکه لباس یبه سمت اتاق کتای

که  ادیآمد و به سمت شاهرخ و مه رونیرا برداشت، ب دشیسف یو پالتو فیو ک دیپوش

 رفت. کردند،یم یداشتند خداحافظ

 م؟ی: بر شاهرخ

را در کف دستش  یرد. کاغذک یتکان داد، با دوستان شاهرخ خداحافظ یسر  کتای

را  شی. پالتوندیکاغذ را بب یکس کهنیا یپنهان کرد و آن را به سمت رضا دراز کرد، ب

دستش  دی. رضا با تردخوردیُسر م یساعد دستش انداخته بود که با تکان یرو یطور 

 یکاغذ را در دست او انداخت و با تکان یتماس چیبدون ه کتایرا به سمت او برد که 

 انداخت. نیزم یرا رو شیپالتو

 .دیو هوا گرفت و گفت: ببخش نیزم انیرا م پالتو

 نداره. یو گفت: مورد دیبه گوشه لبش کش یدست جیگ ال،یدان

 جان. الی: خداحافظ دانشاهرخ

 خداحافظ.-

 خونه. رمیرو کرد و گفت: من م کتایرفتند، شاهرخ به  رونیسه ب هر

اوست پس چرا  یبرا الیو نیگفته بود که ا الیرفت، دانحرف او به فکر فرو  نیبا ا کتای

 را ترک کرد؟ یزودتر مهمان یمهمان زبانیم

خسته بود که  یرفت، به قدر  نشیسرش را به اطراف تکان داد و به سمت ماش کتای

او  نکهیا یادآور یبا  یول ند،یبنش نیدرخواست کند تا پشت ماش ادیاز مه خواستیم

 نشست. نیپشت ماش عیمشروب خورده است، سر 
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گذاشت و شروع  شهیبود. آرنجش را به ش ریدرگ یلیخ کتایهم سوار شد، فکر  ادیمه

هم ذهنش را مشغول  ادیسر ناخون انگشت شست دستش کرد؛ مه دنیبه جو

 اش کرده بود.نقشه

شدند و با آسانسور خود را  ادهی. پدندیشوند، به خانه رس ریمتوجه مس کهنیایدو ب هر

کند وارد اتاقش شد و شروع کرد  یتوجه ادیبه مه کهنیایب کتایاحد رسانند. به در و

شروع کرد  د،یرنگ پوش دیگشادِ سف یدست لباس نخ کیهاش، به عوض کردن لباس

 .شیبه شانه کردن موها

 یادآور یو  ادیمه دنیاتاق برگشت، با د یباز شدن در، به سمت ورود یصدا با

 .دنیاو، قلبش شروع کرد به تپ یروادهیز 

کامل  کتای د،یتلوتلو خورد تا به او رس یکم کرد،یم ینقش باز  یبه خوب ادیمه

 دهیبود؛ از ترس رنگش پر  ستادهیو رو به او ا شیآرا زیخشکش زده بود و پشت به م

انقدر خسته بود که فقط داخل آمد و  کتای شد،ینم دهید یکیدر آن تار  یبود، ول

داخل را روشن کرده بود.  یتا حد رونیب یاهساختمان یهاروشن نکرد، چراغالمپ را 

 ترسناک شده بود. شیچهره بود االن برا نیتر نیدلنش شیبرا یکه موقع ادیچهره مه

 زیعقب رفت تا به م یبه سمتش برداشت، متقابال او هم چند قدم یچند قدم ادیمه

انقدر  رد،یداشت از او فاصله بگ لیبه شدت تما کتایروش خم شد،  یکم ادیخورد؛ مه

 !دهدیالکل نم یبو ادیبود که اصال متوجه نشد که دهان مه دهیترس

ذهنش قفل  رد،یگذاشت و به عقب خم شد تا از او فاصله بگ زیم یرا رو دستانش

 !طورنیقفل شده بود! زبانش هم هم شیشده بود! پاها

 لیدل نیخارج بود، به هم کتای تیحرکت او از ظرف نیخم شد، ا گرید یکم ادیمه

 !دنیشروع کرد به بار  کتایچشمان 
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خم شد  گرید یرا پاک کند که کم شیهامتعجب به او نگاه کرد، خواست اشک ادیمه

هم  کتایکرده بودند! هم  یروادهیصورتش فرود آمد. هر دوشان ز  یرو کتای یلیو س

 !ادیمه

 ؟ی...نکـیم ،یچه غلط ،ید...ار  ا،یهق کنان گفت: بـ... به، خودت ب هق

 دهیترس یلیسرش را که کج شده بود به سمت او برگرداند، متوجه شد که او خ ادیمه

 است. دهیبوده و او نفهم

 شیگذاشت، با نوازش موها اشنهیس یو سرش را رو دیاو را درآغوش کش ناخودآگاه

 بعد از سه سال سر باز کرده بود! کتای یهاهیتازه گر  یکرد آرومش کند، ول یسع

 .کردیم یخال ادیمه نهیدر س شیهاتمام حرصش را با مشت کتای

 !رونیبرو ب رون،یزد: برو ب ادیفر  کتایگذشت که  یاقهیدق چند

از او فاصله گرفت  ادیو از او فاصله گرفت، مه دیاو کوب نهیرا محکم به س شیهامشت

! هینشست و شروع کرد به گر  نیزم یرو کتایرفت.  رونیو به خواسته او از اتاق ب

 زجرآور بود! ادیمه یبرا شیصدا

بلند شد و سست به  شیالعاده ناراحت کننده بود، از جااتفاق فوق نیا کتای یبرا

کرد و  هیتا صبح گر  کتای. دیخز  شیپتو ریسمت در رفت، در را قفل کرد و سپس در ز 

امان از  یول د؛یهم خواب ادیخوابش برد، مه یوقت داد،یاو گوش م یبه صدا ادیمه

 آور خاطرات است! ادیکه  ییهاخواب

*** 
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از  یکی یهنوز خواب بود. رو کتای یول ند،یرا بب کتایزود بلند شد تا  یلیصبح خ ادیمه

برق  یا. لحظهدیکشینشسته بود و انتظار م یچهار نفره ناهارخور  زیم یهایصندل

 را زد.اُپن چشمش  یرو کتای یگوش

ندارم، اگر هم داشتم کنترل بود، ممکنه مال اون  یلب زمزمه کرد: من که گوش ریز 

 کنترل نباشه؟

 نه؟ هیاعتماد کاف یکرد و دوباره با خودش گفت: سه سال برا یمکث

که قفل نباشد.  کردیرفت، دعا دعا م کتای نجیرنگ و پنج ا یانقره یسمت گوش به

 روشنش کرد، قفل نبود!

 !یر یگاسترس شروع کرد به شماره با

 برنداشت؛ دوباره شماره گرفت. یبوق، دو بوق، سه بوق، چهار بوق، کس هی

 بوق، دو بوق، سه بوق. کی

 بله؟-

 گفت: سالم. زدهجانیه د،یچیکه در گوشش پ ییصدا با

 ؟یخودت اد،یمقابل با شک گفت: مه طرف

 منم. زم،یآره عز -

 زده!زنگ  یک نیبب ایب ار،ی! مهیوا-

زنگ زده  ی: کدوم خر دیشن یرا که انگار دهانش پر بود، از آن طرف گوش اریمه یصدا

 ؟یاول صبح

 زنگ زده. ادیداداش مه ت،یتربیب-
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 اد؟یزد: مه ادیفر  اریمه

 .جانیا ایآره، ب-

 تونمیحرف بزنه، من نم خوادیعالمه م هیاالن  ال،یخیبا استرس گفت: مهتا، ب ادیمه

 صحبت کنم، اوضاعتون چطوره؟ ادیز 

 .یستیتو انگار خوب ن یداداش، ول می: خوبمهتا

 ؟یندار  یخوبم، کار  ،یخوبم آبج-

 سالم رسوند. ارینه، مه-

 بگو. یبه سرهنگ حشمت یداشت یسالمت باشه، کم و کاست-

 چشم، خداحافظ داداش.-

 خداحافظ.-

را  دیکل دنیچرخ یتا خواست گزارشات تلفن را پاک کند، صدا یقطع کرد، ول عیسر 

 نشست. یصندل یگذاشت و رو شیرا سر جا یگوش د،یدرون قفل اتاق شن

 انداخت و به آشپزخانه رفت. ینگاه مین ادیآمد، به مه رونیاز اتاق ب حالیب کتای

 .ریکرد و گفت: سالم، صبح بخ یدست شیپ ادیمه

گفته است، چه برسد به  یخودش هم متوجه نشد چ یبه او داد که حت یجواب کتای

گود افتاده بود و  اشیچشمان آب ریآورد، ز  رونیب خچالیرا از درون  ریش ی! بطر ادیمه

 بود. دهیپر  دشیرنگ پوست سف

 تو؟ یگفت: خوب نیبنابرا اورد،یاو را به حرف ب کردیم یسع ادیمه
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 اشم؟بد ب دیبا اخم گفت: چرا با کتای

 !دهیآخه رنگت پر -

 من؟! یدهی: به تو چه رنگ پر دیخواست بگو کتای

 یو تو دیدیآن را نم یچشمانش بود، ول یجلو کهنیزنگ خورد، با ا اشیگوش که

 .گشتیدنبالش م هانتیکاب

 پس کجاست؟ ،یلعنت-

 ؟ینیبیاُپنه، نم یرو-

 را برداشت: بله؟ اشیبه او کرد و گوش ینیو خشمگ ینگاه عصب کتای

 گه؟ید یهست یدا... تو ک-

گفت: شما به  یبا گستاخ یمتعجب شد، ول زد،یحرف م یمخاطبش فارس کهنیا از

 ؟یهست یک یپرسیاز من م ،یمن زنگ زد

 ؟ییتو دایشک گفت: آرش با

اسمش را  نیاز چند یکیدختر  یول آورد،ینم ادیدختر را به  یخورد، او اصال صدا جا

 !دانستیم

 .دمیتا حاال اسمش رو نشن-

تو فراموش  یبدم، صدا صیصدات رو تشخ یهر جا که باش تونمیدروغ نگو، من م-

 نبود! یشدن

 را فشرد و گفت: شما؟ اشیشانیپ یعصب کتای
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 ؟یمن مهتام، نشناخت-

 اسم مهتا. یوجودر افکارش شروع کرد به جست کتای

 مهتا. لب شروع کرد به زمزمه اسمش: مهتا، مهتا، ریز 

 .دیپر  ادیاسم مهتا، رنگ از صورت مه با

 ؟یشناخت اد،یمهتااَم، خواهر مه-

 اکو شد. کتا،یدر مغز  اشجمله

 خانم. دینگاه کرد و گفت: اشتباه گرفت ادیبه خون نشسته به مه یهاچشم با

 ...ـیآرش-

آماده  د،یکشیم یعصب قیعم یهااُپن گذاشت، نفس یقطع کرد، دستانش را رو کتای

 انفجار بود!

 من فقط...-

 توروخدا خفه شو! ادیمه-

 تتیمأمور  یتو یدونیکه نم یهست یسیجور پلبه سمتش و داد زد: تو چه برگشت

 !؟یاز تلفن استفاده کن دینبا

 که بهش برخورده بود با جسارت گفت: تلفن تو کنترل نبود. ادیمه

 که کنترل نبوده؟ یدونیرا باال برد: از کجا؟ از کجا م شیصدا کتای

 بهت اعتماد داره. یلیشاهرخ خ کهنیاز ا-

 اعتماد؟-
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 حساس بود! یلیلغت خ نیرفت، به ا لیتحل کتای یصدا

 ادیگذاشت؛ مه زیم یدستانش رو ینشست، سرش را رو ادیمه یروروبه یصندل یرو

 متعجب شده بود. ضشیضد و نق یاز رفتارها

 برش داشت و تماس را وصل کرد. تیزنگ خورد، با عصبان تلفنش

 بله؟-

 دارم. یکار  هیبرات  ماه،یسالم، فر -

 بگو.-

 ها دورمون زدند.کله گنده ،یمهمون یتو شبید-

 !فهمدیباالخره م دانستینشست، م کتایلب  یرو یحرف لبخند نیا با

 خب؟-

 !شونیدونه دونه بکش خوامیم-

نفر کمتر! البته  کیاو مربوط نبود،  به یباشد، ول یشاهرخ انقدر عصبان کردینم فکر

 دیبا شانیکیبه  یکی! سیدست پل افتادیبلکه م شدیکم نم یجهان کس تیاز جمع

 .شدندیم دیناپد

 ؟یندار  یکن، کار  لیمیبرام ا-

 نه، گوش به زنگ باش.-

 باشه.-
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قطع کرد. شماره فرد مورد نظرش را گرفت و بلند شد،  د،یبگو یااضافه زیچ کهنیایب

 حرف بزند. یگرفت تا خصوص شیراه اتاقش را پ

 ؟ yes: دیچیگوشش پ یتو ینازک دختر  یصدا

 سالم.-

 اوه، سالم، بفرما.-

 دارم. یکار  هیتخت نشست و گفت: برات  یرو

 هست؟ یک-

 ؟یخوایقدر مچند نفرن، چه-

 .میکنیبعدا حساب م-

بشن، ببرشون  دیناپد دیشون باهمه دفعهنیاما ا شه،ینفهمه، مثل هم یکس خوامیم-

 بهت آدرسش رو دادم. یکه اون سر  یبه انبار 

 من تـ... کهنیا-

 !اریپشت تلفنم به زبونش ن-

 م؟یجا بشکجا جابه ،یاوک-

 .رهید یدوقلو، تو یهاداخل ساختمون ایب-

 م؟ینیرو بب گهیدباشه، کدوم طبقه هم-

 جا باش.اون 11بهت، ساعت  گمیم-

 باشه، پس خدحاافظ.-
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 خداحافظ.-

 منفجر شد. گریبار د ادیمه دنیکرد و در اتاق را باز کرد، با د قطع

 ؟یشیتو آدم نم-

اون خراب  یتو یحشمت دونمیلب گفت: من نم ریزد و به آشپزخانه رفت، ز  کنارش

 .دهیم ادی نایبه ا یشده چ

 .میمثل شما رو رام کن ییهاجوجه یطور چه دهیم ادی-

 د،یمتعجب شد، براق شد و گفت: آخه شماها عرضه اون هم ندار  ادیمه یگستاخ از

 دوستات. هیمثل بق

 دوستام؟-

رفت و خودش را پشت در  خچالیداده است، به سمت  یبود سوت دهیکه فهم کتای

 پنهان کرد.

 ؟یگیرو م انینکنه ک ،یجوابم رو نداد-

 به اون داره؟ یآورد و گفت: چه ربط رونیسرش را ب عیسر  کتای

 .فهممیتو و اون رو نم نیموشکافانه نگاهش کرد و گفت: من ربط ب ادیمه

 !میندار  یکمر راست کرد، در رو بست و گفت: ما بهم ربط یعصب کتای

 ما؟-

 .کردیاستفاده م اشهیاز هر حرف او، عل ادیمه

 .ستیاسه تلف کردن نو یوقت ،یبحث رو تموم کن نیا شهیم-
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 اش را باز کرد و خورد.برداشت، بسته خچالیمجاور  نتیکاب یاز تو یکیک

 .دیخر  میر یقورت دادنش گفت: کارات رو بکن، م بعد

 ؟یچ دیخر  د؟یخر -

 گفت: لباس بپوش. رفت،یکه به سمت اتاقش م طورهمان

 کیتون هیبا  دیراسته پوش یشلوار ل کیوارد اتاقش شد.  د،یبگو یز یچ کهنیاز ا قبل

 سیرا بست، کاله گ شیهاسرش برداشت، مو ی. شالش را از رویبلند مشک نیآست

و  دیلبش مال یرو کمیسرش گذاشت و ثابتش کرد. رژ قرمزش را  یرا رو اشیتونیز 

 .دیخط چشم کش

 دایکند، البته اصل پ شیدایاو فرستاد تا در ساختمان، بتواند پ یرا برا مشخصاتش

 بود! یگر ید زیدن نبود، هدف آن دو چکر 

 رفت. رونیام اس را پاک کرد و ب اس

او بلند شد. هر دو  دنینشسته بود، با د یو مشک یخانه آبچهار راهنیپ کیبا  ادیمه

بروند.  یدب یدوقلو یهاگرفتند تا به ساختمان یاز ساختمان خارج شدند، تاکس

 ها نگه داشت.ساختمان یجلو یتاکس

 ایکدومش را انتخاب کند، ساختمان سمت راست؟  ردیبگ میتصم توانستینم کتای

 چپ؟

 راست.-

 کرد و گفت: باشه، راست. ادیبه مه ینگاه

 را در آورد و با او تماس گرفت. اشیگوش کتایساختمان سمت راست شدند،  وارد
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 ؟ییکجا-

 .نمتیبیم یبهداشت سیسرو یساختمون سمت راست، طبقه سوم، تو ایب-

 .کمینزد ،یاوک-

 یخودش را به طبقه سوم رساند، کم ادیبه همراه مه کتایهر دو قطع کردند،  حرفیب

بلند  د،یگذشت تا فرد مورد نظرش را د قهی. چند دقدیاینشست تا او ب هایصندل یرو

 گرفت. نگاهش را باال آورد و منتظر به او نگاه کرد. ادیرا مه شیشد که بازو

 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 .یشیبعدا متوجه م-

جز خودش و او  یرفت. کس یبهداشت سیرا از دستش درآورد و به سمت سرو شیبازو

چسباند،  یبهداشت سیدر سرو رونیدر آورد به ب یتکه کاغذ فشینبود! از داخل ک

 نوشته بود. یاش را به عرب"خراب است"، البته جمله

 نید و سمت چپش چندها بوشد، سمت راستش درب یبهداشت سیوارد سرو دوباره

 دستش را در دست او قرار داد. کتایبود. اول او دستش را دراز کرد،  ییروشو

 .دمتیوقته که ند یلیخ-

 همش چهار ماه هست.-

 ؟یبرام دار  یکار  ال،یخیب-

 بشن. دیناپد دیآره، چند نفر هست که با-

 االن؟-

 .کنمیم لیمیامروز؛ برات ا نیهم-
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 برم؟ جانیاز ا ،یاوک-

 آره.-

 ها رو آوردم.پس خوب شد ماسک-

 یعیطب یبرا یجا شد. کمجابه شانیهاچهره قه،یتکان داد و در عرض دو دق یسر  کتای

 کردند. میبودن، گر 

 منتظرم باش.-

 باشه، فقط زود بفرست.-

 رفت. رونیخارج شد، آن تکه کاغذ را برداشت و ب ییشوتکان داد و از دست یسر  کتای

 

منتظر  ادیو او را متوجه خودش کرد. مه ستادیا شیرورفت، روبه ادیبه سمت مه کتای

 شد. رهیانداخت و منتظر به او خ یروش نگاهروبه بهیبه زن غر 

 .میبر  ایب-

 حرف زدن او، چشمانش را گرد کرد و گفت: بله؟ یاز فارس متعجب

 .دهیما رو ند یتا کس میبر  ایب کتا،یمنم  ار،یدر ن یانقدر خنگ باز  ادیمه-

به خانه  کتای نیرفتند و سوار ماش رونیبه دنبال او راه افتاد، از پاساژ ب جیگ ادیمه

 نظر نداشته باشد. ریها را ز آن یحواسش بود که کس کتایبرگشتند، تمام راه 

 شیرا چک کرد، مشخصات برا لشیمیوارد اتاقش شد و ا عیخانه شدند، سر  وارد

 اپش را خاموش کرد.تاو فرستاد و لب یآمده بود، همه را برا
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 یشد، رو ییرایوارد پذ د،یشال پوش کیرا پاک کرد و لباس مناسب با  مشیگر 

 نشست و لم داد. ونیز یتلو یروروبه یهامبل

 !یکنیم کاریچ یدار  فهممیمن اصال نم-

 .نمیبیم ونیز یدارم تلو کنم،ینم یکار خاص-

 .کتایگفت:  معترضانه

 ه؟یچ-

 بعدا. یو گفت یرو پنهون کرد زیهمه چ کهنیخسته شدم از ا-

 شاهرخ زنگ زد.-

 خب.-

معامله دور از چشم شاهرخ انجام  هیرفتم طبقه باال، مطمئنم اون باال  یمهمون یتو-

 شده.

 داره به تماس شاهرخ. یچه ربط-

 همشون رو بکشه! خوادیشاهرخ متوجه شده بود و م-

 زد: بکشه؟! داد

 ودت رو کنترل کن و انقدر داد نزن.لطفا خ ادیکرد و گفت: مه یاخم

 یخوایمگفت: تو  جانیو ه یقرار ینشست و با ب گریمبل د کی یرو کتا،ی یروروبه

 ؟یکار رو بکن نیا

 نزد. یحرف کتای
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آدم  کهنیچه برسه به ا رون،یب یبذار  جانیپا تو از ا ذارمیجواب منو بده، من نم کتا،ی-

 .یبکش

 ام؟یو ب رونیبرم ب یکه نذار  یباش یگفت: شما ک تیبا عصبان کتای

 نکن. یمنو عصب کتا،ی کتا،یکرد و گفت:  شیموها یدست ال ،یبا کالفگ ادیمه

که  یکیبکنم،  یکار  ستیهست، گفت: من قرار ن یواقعا عصبان ادیمه دید یوقت کتای

 بکنه. یمنه قراره کار  هیشب

 ؟یچ یعنی-

 ؟یگرفت کنه،یکار رو م نیمن ا میبا گر  یکی گه،ید نیهم یعنی-

 ...یعنی-

ها رو من، قراره اون میبا گر  یاقاتل حرفه هی گمینکن، دارم م یعنی یعنیانقدر  اد،یمه-

 یکشته بشن، مدت ستی. البته قرار نرونیب میکارش بر  انیتا پا میتونیبکشه، و ما نم

 .شنیم دیناپد

 ه؟یمنظورت چ-

 کارش رو شروع کنه. رانیا یانتظام یرویتا ن رانیا مشونیفرستیم-

 !نهیهست که وضع من هم یلب زمزمه کرد: سه سال ریز 

 ؟یگفت یچ-

 بس کن. اد،یزد: مه غیبا حرص ج کتای

 مبل را هم به سمتش پرتاب کرد. کوسن
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 حال و هوات رو عوض کنم. خوامیمنه م ریو گفت: تقص دیخند ادیمه

 .کِِشتشیبه حال و هوام گند نزن، عوض کردن پ-

 م؟یدار  یناهار چ-

 ؟یخور یم م،یبهش نگاه کرد و گفت: کوفت دار  خصمانه

 کوفته؟-

مبل رو به سمتش پرت کرد، بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت.  یکوسن رو نیدوم

 .خوردیناهار او را م یشکمو به جا ادیو گرنه مه کردیناهار م یبرا یفکر  کی دیبا

 ناهار؟ یخور یم یچ-

 کوفته.-

 .یخور یم ینکن، بگو چ ید زد: مسخره باز دا دوباره

 هوس کوفته کردم. گه،یکوفته د-

 طور درست کنم؟کارد بخوره به اون شکمت، االن من کوفته چه یلب گفت: ا ریز 

 اد؟یدلت م-

 .دیاز پشت سرش، از جا پر  ادیمه یصدا با

 ؟یکنیم کاریچ جانیا م،یترسوند-

 .یکنیغذا درست م یطور چه نمیبب خوامیم-

بردارد که  نتیکاب یاز تو یفرق کرده بود. خواست ظرف یلیخ ادیباال، مه کتای یابروها

 را حس کرد. ادیمه یهانفس یصدا و گرما



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

94 

 

 .ینیبش یصندل یبهتره رو ستم،یراحت ن یطور نیسمتش برگشت و گفت: من ا به

 من راحتم.-

من رد  یخط قرمزها ینکن از رو یو گفت: سع ستادیا ادیمه یو کامل روبه،رو برگشت

 .نیبرو بش ،یبش

 نشست. یصندل یرو حرفیب

 تا غذا درست بشه. یر یبگ یدنینوش کمی یبر  ،یکن دیکار مف هی یتونیم-

کرد و  یپوف کتایبه هم خوردن در آمد.  یبعد صدا یاگفت و لحظه یاباشه ادیمه

 آهنگ گذاشت. کیکنترل دستگاه را برداشت و 

*** 

 نفهمه یشکیه یبشکن یکن که بغض یعنی ییتنها

 که زخمه یسکوتو قلب یشبا یعنی ییتنها

 بارون ریدوباره ز  یقدم بزن یعنی ییتنها

 ونیگر  یو شبو چشما یخودت

*** 

 خت،یبا ارتفاع کم ر  یادر آورده بود را با هم داخل قابلمه خچالیرا که از داخل  یمواد

 دیکه با دیبدهد. به نظرش رس ادیمه یتخم مرغ به خندق بال سیسوس کیتا 

در  اطیرا با احت سی. سوسختیر یها ممرغتخم یبعد قاط کردیرا خرد م هاسیسوس

 گاز را روشن کرد. ری. ز ختیزده شده، ر  یهامرغتخم یآورد و خردش کرد و قاط

*** 
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 قدم با اونهم شتیپ گهید ستیکنار تو ن یعنی

 اشک رو بالش سویخ یکه چشما یعنی ییتنها

 بغضو دوباره هق هقو خواهش هی یعنی ییتنها

*** 

در را بست و چند  د،یچیگوشش پ یآهنگ تو یدر را آرام باز کرد که صدا ادیمه

 به آهنگ گوش سپرد. یالحظه

*** 

 هاتوهمه خاطره یورق بزن یعنی ییتنها

 پاک کنه اشک چشاتو گهید ستین

 که حرفاتوگوش کنه تک ت گهید ستیکنار تو ن یعنی

*** 

آروم زد  دادم،یکاش دل نم یاز دل سادم، ا یوا یشروع کرد با خواننده خواندن: ا کتای

 تو افتادم. ادینم بارون، بازم 

 نیتر لذت بخش ادیمه یبرا شینشست. صدا یصندل یقابلمه را گذاشت و رو در

 صدا بود!

روزها چه حال و  نیخواننده گوش کرد، ا یدستانش گرفت و به صدا انیرا م سرش

را از  ادیکه قرار هست مه گفتیاز درونش م یحس کیداشت. انگار  یخاص یهوا

را از  اشیجوان یحام انیو ک شیهایبچگ یطور که رضا تنها حامدست بدهد، همان

 دست داد!
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*** 

 واریبه عکس رو د یبمون رهیکه خ یعنی ییتنها

 داریب یتو با شبو فکرشو چشما یعنی ییتنها

*** 

قرار داشت،  یآن در ورود یکه انتها ییبلند شد و وارد راهرو کتایدر زده شد،  زنگ

 ادیبه مه ی. دوباره زنگ زده شد. نگاه متعجبدیبه دست د کیرا پالست ادیشد. مه

 انداخت و از کنارش رد شد تا در را باز کند.

 .شکستیآهنگ بود که سکوت خانه را م یصدا نیا هنوز

*** 

 یکه هر شبو هر شب دلشوره دار  یعنی ییتنها

 یقرار یساعت خاص ب هی تو

 یهاشه آروم ندار سهم تو خاطره یعنی

*** 

 دیاش که رسدر، به چهره یکردن فرد جلو زیشروع کرد به آنال نییرا باز کرد، از پا در

 چشمان سبز رنگش متوقف شد. یرو

 .یایانتظار داشتم زودتر ب-

 چطور؟-

 .یتو، خوش اومد ایضوال، بف یلیآخه کال مردها خ-
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 .دیایداخل خانه ب الیدر کنار رفت تا دان یجلو از

 در هم رفت و گفت: شما؟ ادیمه یهاچشم تو چشم شد، اخم ادیمه با

 .امیاالن م ییرایداخل پذ دیدوسته، بر  هیجواب داد:  الیدان یبه جا عیسر  کتای

 زیم یرا رو یاهیس کیپالست ادیشد، مه ییرایرا روشن کرد و وارد پذ سازیچا عیسر 

 .کردینگاه م الیبه دان ینشسته بود و به طرز وحشتناک ییرایرها کرده بود و داخل پذ

 ؟یاومد ریکه انقدر د شدیچ-

 ر؟ید-

 به ساعتش کرد و ادامه داد: دوازده ساعت هم نگذشته! ینگاه

 ظهره. کیساعت، ساعت  زدهیس-

 .زدیازت سر م یبیعج یبود؟ رفتارها یچ شبید انیخب حاال، جر -

 ؟یپا انداخت و گفت: تو دوست شاهرخ یرو پا

نگاه  کتای یهاسرش را باال آورد و به چشم کردیبه او نگاه نم میکه تا االن مستق الیدان

 کرد، متعجب شد.

 چشمات سبز بودند! شبیتو...تو د-

 خب...خب آره، لنز بود.-

 .یانداز یم یکس ادیکرد و گفت: تو منو به شدت  یاخم الیدان

 بود؟ یجواب سوالم چ ست،یمهم ن هانیا-

 دوستشم.-
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 سا؟یدوست پل ایدوست شاهرخ -

 ؟یدونیم یگفت: چ یتر ظیبا اخم غل الیدان

 .شمیمن متوجه نم ه؟یچ انیگفت: جر  جیگ ادیمه

 بدونه. یز یچ گاردیباد هی ستیگفت: الزم ن ضیبا غ الیدان

 کرد،ینگاهش را حس م ینیسنگ کتاینگاه کرد،  کتایبهش بر خورد و با اخم به  ادیمه

 نکرد. یتوجه یول

 محرمه. ادیمه-

 .دهیاسمش سع کردمیفکر م اد؟یبا پوزخند گفت: مه الیدان

 یبهت بگم همه چ دیاممم، با دونم؟یم یچ یگفت م،یمنحرف نش یاز مسئله اصل-

 .یمیسروان فه

ستاد  یتو اون مأمور مخف یعنیگفت:  جانینگاه کرد و با ه الیبا تعجب به دان ادیمه

 ؟یهست

 شناختش؟یم ایآ یاش آشنا بود، ولنگاه کرد، چهره ادیو منگ به مه جیگ الیدان

 سرگرد سعادت. ؟یستیشک گفت: تو سعادت ن با

معاون شاهرخ  دیچرا با دیفهمیروابط را نم الیسرش را تکان داد، دان جانیبا ه ادیمه

 اش نگه دارد؟را هم در خانه سیپل کیکند و  یهمکار  سیبا دو تا پل

 

 خوشحالم! یلیخ دنتیرضا، پسر از د یوا-
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 الیهمان دان ای. رضا دیاو را بلند کرد و در آغوش کش یحالشد و با خوش بلند

 دنتیبهش زد و گفت: منم از د یقرار داد، ضربه آرام ادیدستانش را پشت کمر مه

 نینشناختمت، ع میگر  نیاصال با ا نمت،یبب جانیا کردمیفکر نم اد،یحالم مهخوش

 !یالتا شد

 هم فاصله گرفتند. از

 .دیشناسیرو م گهیدهم دونستمینم-

 .شمیاصال متوجه کارات نم کتایبا اخم طرفش برگشت و گفت:  ادیمه

 باشه. ماهیاسمت فر  کردمیفکر م کتا؟یرا باال انداخت و گفت:  شیابرو رضا

گفت: من صد تا اسم دارم،  رفت،یطور که به سمت آشپزخانه مبلند شد و همان کتای

 دونه دونه نام ببرم؟ یخوایم

 ها گذاشت.مبل یجلو زیم یو رو ختیر  ییچا

 م؟ینیبب یخواستی: چرا مرضا

 ؟یشناسیرو م یو سرمد یخب، تو سرهنگ حشمت-

 دیجالب و جد یع کمموضو شیهم که برا ادیمبل نشست، مه یجا خورد و رو رضا

 کنار او نشست. آمد،یم

 ؟یکه چ-

 .یاطالعات بفرست یسر  هی خوامیم-

 اطالعات؟-

 اطالعات باند کابوس.-
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 کنه. انتیمعاون شاهرخ بهش خ کردمیزد و گفت: فکر نم یپوزخند رضا

 کار اومدم. نیهم یمن برا-

 کرد و گفت: منظور؟ یظیغل اخم

 .گهیبهت م یبپرس یاز سرهنگ حشمت-

 از خودت بشنوم. خوامیم-

 نشو. چیگفتن ندارم، پاپ یبرا یز یچ-

در آورد و به سمتش پرت کرد. رضا آن را در هوا گرفت و کنجکاو  بشیج یاز تو یفلش

 بهش نگاه کرد.

 .هیشگیرمز داره، رمزش هم همون هم هالیبرسون بهش، در ضمن بهش بگو که فا-

 چرا من؟-

نداشتم که مدارک رو به سرهنگ  یاون موقع رابطچون من تازه جا افتادم و تا -

 ؟یبرسونه، متوجه

 .شمیگفت: من بازم متوجه نم ادیتکان داد که مه یسر 

 بعدا.-

 کالفه دستانش را مشت کرد. ادیمه

 ؟یمونیناهار م یبرا-

 برم. دینه، با-

 در دل گفت: خوب شد، چون غذا اندازه سه تا شکم نداشتم. کتای
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 یرا از قبل خاموش کرده بود، تو شیرا بدرقه کرد و به آشپزخونه رفت، غذا رضا

 گذاشت. زیم یرو ختیبشقاب ر 

 .کتای-

 بم؟یگفت: من غر  ندیچیرا م زیطور که مهمون کتای

 ؟یسمتش برگشت و گفت: چ متعجب

 ؟یکنیم یرو ازم مخف یکه همه چ بمیمن غر  گمیم-

 بود. یکالفه و عصب یلیخ ادیمه

 .یستین بهیر نه غ-

 ؟یپس چ -

 !یار یام سر در باز گذشته خوادیدلم نم-

 .یات گفتتو که از گذشته یول-

 نه همش رو. -

 مونده؟ یچ-

 .نیبگم، بش تونمینم-

 نگفت و نشست. یز یچ

 .ادیمه-

 جانم.-
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مدارکم که  یسر  هی. نشست مقابلش و گفت: من دنبال دیبار لرز  نیهزارم یبرا دلش

 بزنم و زندان بندازمش. نیشاهرخ رو زم

 جاش؟ ینیزد و گفت: که خودت بش یپوزخند

 نه، نه، اصال.-

 ؟یرو بکن کارنیا یتونیمگه م ،یتو دوستش دار  یول-

 من؟ دوستش دارم؟-

انداخت و شروع به  نییکرد و سرش را پا کتایبه چشمان متعجب و بهت زده  ینگاه

 خوردن غذاش کرد.

 من دوستش ندارم.-

 به من چه؟-

من حاضرم ثابت کنم که اون پست فطرت رو  ،یدوستش دار  یگیتو االن به من م-

 دوست ندارم.

 ثابت؟-

 .وفتدیبه فکر اثبات ب ادیمه کردیخورد، فکر نم جا

 شک گفت: آ...آره، ثابت. با

 ؟یدیاثباتش انجام م یبرا یهر کار -

 .اوردیسرش ب ییاش بالبه خاطر آن اتفاق و ابراز عالقه ادیکه مه دیترسیم د،یترسیم

 .یگفت: هر کار  دیترد با
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 .یچه کار  گمینشست و گفت: بعدا م ادیلب مه یرو یلبخند

را برداشت و داخل دهانش برد، بد  شیقاشق از غذا هیبا وجود ترس و شکش  کتای

 تخم مرغ درست کرده بود. سیبار سوس نیاول ینشده بود! برا

را پاره کرد و گفت:  اشکیاش را برداشت و روکش پالستظرف ساالد فصل آماده کتای

 .ایبرم در  خوامیمن م

 ؟یک-

 ؟یایحدودا غروب، م-

*** 

نگاه  دهیسر به فلک کش یهاو به ساختمان زدندیبه شانه کنار ساحل قدم م شانه

 یشده بود. نورها کیتار  یو هوا کم کردیآرام آرام داشت غروب م دی. خورشکردندیم

 ساخته بودند. یاو عاشقانه زیانگدل یفضا یو آب ینارنج

 .کتای-

 خاطراتش گم شده بود گفت: جانم؟ نیکه در ب کتای

او! دستش را گرفت و او را به سمت  یآب لهیدو ت دنید یبرا کردیم یتابیدلش ب ادیمه

 .دیبه سمتش خودش کش یخودش برگرداند، دو دستش را گرفت و کم

 .کتای-

 متعجب و منتظر نگاهش کرد. کتای

 ؟یگیبپرسم راستش رو م یز یچ هی-

 .گمیراستش رو م-
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 ؟یام شدوارد خانواده یچ یبرا ش،یسه سال پ-

 گانم!مکث کرد و گفت: به خاطر انتقام بچه یکم

 شدم؟ تیچرا وارد باز  یدونیم-

 نه، چرا؟-

کرد و کنار گوشش زمزمه کرد: به خاطر  کیچشماش نگاه کرد، سرش را بهش نزد یتو

 عشق بزرگانم!

اش نگاه کرد. چشمانش را بست و چشمان بهت زده یازش فاصله گرفت و تو یکم

 کتایشان را تمام کرد. دستانش را رها کرد و پشت گردن و کمرش را آرام گرفت. فاصله

دست  د؛یکوبیم اشنهیبه س واروانهیاش نگاه کرد، قلبش دبهت زده به چشمان بسته

در بدنش نشسته بود و نفسش  یلرز  چککو یاشل شده بود مانند جوجه شیو پا

 موهاش، شالش افتاد. یالالبه ادیبود. با حرکت دست مه دهیبر 

گردن و  یتو ادیمه یهانفس یمتوجه لرز تنش شد و ازش فاصله گرفت، گرما ادیمه

به  یه بود و با ناباور هنوز شوک شد،یو حالش دگرگون م شدیصورتش پخش م

 .کردینگاه م ادیمه یبایرنگ و ز  یچشمان طوس

 کتایاو شد و محکم بغلش کرد و فشردش.  قراریب گرید یچشمان او بار  دنیبا د ادیمه

گذاشت، ضربات  ادیمه نهیس یاز دستانش را باال آورد و رو یکیدستانش کنارش بود، 

 .کردیدستش حس م ریقلبش را ز  تمیر  یقلب و تند

 ادیاو را تا ابد از دست بدهد؛ او فقط ز  گریکارش د نیبا ا دیترسیم د،یترسیم ادیمه

 دختر را دوست داشت! نیاز حد ا
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او، انگار قلبش را فشار  نهیس یدستانش مشت شد، با مشت شدن دستانش رو کتای

کرد. به  جادیا نشانیب یافشار آورد و فاصله اشنهیبه س یکم کتای. دهندیم

بد نبود، بلکه  شیبوسه برا نیکند، ا دایکارش را پ لیشمانش نگاه کرد تا دلچ

بود که  نیاونم ا ،یدرست گرفت میصمت هیعمرت  یتو تو اد،یبزند: مه ادیفر  خواستیم

 !یاومد جانیبه ا

 .گرفتیاز او فاصله م دیکه دل عشقش بشکند، با خواستیمگر دلش م یول

 خـ... کتای-

 هوم؟ م،یاوردیهم ن یکه تا االن افتاده و به رو یمثل همه اتفاقات م،یفراموشش کن ایب-

 ...یول-

که همه فکر و ذهنم جمع کردن مدرکه، مشغله  یمدت نیا یتو خوامینم اد،یمه-

 ؟یداشته باشم، متوجه یاگهید

 را از او برگرداند و شروع کرد به قدم برداشتن. روش

 متوجهم.-

 هم با او هم قدم شد. ادیمه

 "کتای"

تا  یول خواستمش،ینامنظم شده بود، م تمشیو نفسم ر  دیتپیهنوز هم تند م قلبم

 ادیخودم از مه یو برا زدمیعشق رو پس م نیا دیبا زدم،یپسش م دیبا یاطالع ثانو

 آورتر بود!هم عذاب

 .کردیم ییروش خودنما الیزنگ خورد، اسم دان میگوش
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 رو وصل کردم: سالم. تماس

 ه؟یخبرا چ نیخدا بهم صبر بده، ا یسالم و... ا-

 .دمیکردم، کدوم خبرا؟ سوالم رو ازش پرس تعجب

 !ییگوکشِ دروغآدم هینده، تو  یمنو باز  نیبب-

 .دمیرس جهیفکر کردم تا به نت کمی

 برات. دمیم حیتوض-

 تو کفشت باشه. یگیر  هی دیبا دونستمیم ست،ینه، الزم ن-

 قانع کننده باشه. لمیدل دیشا دم،یم حیبه من گوش کن، توض-

 زنگ نزن، خداحافظ. گهید ،یندار -

 ر...-

 اجیبهم تهمت زد، بهش احت یز ی. بدون دونستن چدیچیگوشم پ یبوق تو یصدا

 رو فشردم. میشونیبا انگشتم پ د،یکشیم ری! کالفه بودم و سرم تادیز  یلیداشتم خ

 شده؟ یز یچ-

 .ییجورا هی-

 ؟ییچه جورا-

 جورا. نیاهش کردم و گفتم: همچپ نگ چپ

 گرفته؟ تیو گفت: شوخ دیخند

 گرفته. تیشما سر شب شوخ کهنیمثل ا ینه، ول-
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 کردم به قدم زدن. شروع

 بود زنگ زد؟ یک ،ینگفت-

 رضا زنگ زد.-

 خب.-

 قاتلم! هیمن  کردیفکر م-

 ؟یستیمگه ن-

 قاتلم؟ هیمن  کردیاونم فکر م ستادم،یا

 بود. گهید زیچ هیمنظورم -

 گفتم: متوجه شدم. یرسم یلیراه افتادم و خ دوباره

 ...یکنینه، تو فکر م-

 گفتم متوجه شدم، بس کن.-

 بس کنم؟ دیبا شهیرو گرفت، برم گردوند و گفت: چرا؟ چرا هم بازوم

حرف بزنم، همون  خوامیبه بازوم داد و در ادامه حرفش گفت: م یتکون یآروم

 تو تکرار نکن. که رضا تکرار کرد رو یاشتباه

 گرفتم و گفتم: خب بگو. شیبراق و طوس یاز چشما نگاه

 توقع نداشت که من قبول کنم. انگار

 ...زهیخب چ-

 ؟یگفتن ندار  یبرا یز یچ یدیو گفتم: د دمیحرفش پر  وسط



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

108 

 

 من حرف بزنم! یتو اصال نذاشت کتایگفت:  معترضانه

گفتن  یبرا یز یچ ذاشتمیو حق به جانب جوابش رو دادم: اگرم م نهیبه س دست

 .ینداشت

 !کتای-

 گم؟یمگه دروغ م ه؟یچ-

 هویلبخند زد و بازوم رو ول کرد.  هینگام کرد، بعد مرموزانه  رهیخ طورنیلحظه هم هی

 یبه مانتو یمشت آب حوالم کرد. نگاه هیو  ایرفت طرف در  هیدر عرض چند ثان دمید

 بیرو از ج می. گوشدمیلرز که به خودم  دیوز  یبود. باد سیخ سیکردم، خ میآب

 گرفتم. غوششلوارم در آوردم و بازوهام رو در آ

 کردم. خی اد،یمه کشمتی: مدمیلب غر  ریز 

 و اومد کنارم. دیخند

 .خندهیکرده، تازه پررو پررو م سیخل و چل منو خ یپسره نم،یور بببرو اون-

 رو چک کردم که نسوخته باشه. میگوش

 .کردمیم اتکهیت کهیت سوختیم میاگر گوش-

 روشن خاموش شد، شماره ناشناس بود. اشصفحه

 دادم: بله؟ جواب

 سالم.-

 هم رفت، مهتا بود. یتو اخمام
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 .دییبفرما-

 .دایآرش-

 بگو.-

 !یخودت دونستمیم-

 به لبم آورد. یشادش لبخند یصدا

 جاست؟داداشم اون دایآرش-

 چند لحظه.-

 یوقت یناراحت بودم، ول اشانهیماس مخفگرفتم، درسته از ت ادیرو به سمت مه یگوش

 .کردمیناخودآگاه به حرف قلبم گوش م کردمیبه اون اتفاق فکر م

 با من کار دارند؟-

 رو ازم گرفت. یرو تکون دادم، گوش سرم

 الو؟-

-... 

 بهم نگاه کرد. یصدا گل از گلش شکفت و با قدران دنیشن با

 مهتا؟ یخودت-

-... 

 چه خبر؟ د؟یخوبم، شماها خوب-

-... 
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رفتم و از دور  یکیتار  یقدم به سمت عقب برداشتم تا راحت صحبت کنند، تو چند

شدن، بدتر دور  کینزد یبا تالشم برا یدوستش داشتم، ول یلیبهش نگاه کردم. خ

 ازم! شدیم

 وقتچیه ادیرو با دستم گرفتم، بغضم گرفته بود؛ کاش مه دیگونم چک یکه رو یاشک

 !اومدینم

 .کتای: دمیرو شن یادیفر  یصدا

 گشت؛یساحل دنبالم م یتو یبا آشفتگ ادیافتاده بود باال آوردم، مه نییرو که پا سرم

 .دیدیمن رو نم یکیاون تار  یتو

 .ادیمه جامنیاومدم و گفتم: من ا رونیب یکیاز تار  عیسر 

 دختر؟ یو گفت: تو کجا بود دیکش ینفس دنمیضرب برگشت سمتم، با د با

 اطراف، تلفنت تموم شد؟ نیهم-

 آره.-

اش روشن و خاموش شد، اسم شاهرخ رو روش رو سمتم گرفت که صفحه یگوش

 دادم. صیتشخ

 کردم: بله؟ وصل

 ؟ییسالم، کجا-

 لحظه شک کردم که شاهرخ باشه. هیو خشن بود که  یجد یبه طور  لحن

 ؟یداشت یکار  ا،یسالم، در -

 .میهم دار  گهیعالوه بر اون، بار د ،یبکن کارهاش رو خودت دیمعامله جلو افتاد، با-
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 ؟یزود شروع نکرد یلیخ-

از  هامیزود شروع کنم تا مشتر  دیبا زنند،ینه، همه دارند از پشت بهم خنجر م-

 چنگم در نرفتند.

 ؟یخوایم یک یبرا-

 .شهیانجام م ست،ین سیکه تحت پوشش پل یر یاز جزا یکی یپس فردا معامله تو-

 بار رو برام بفرست. یپس پوشه ،یاوک-

 .ارهیجابر ب دمیم-

 باشه.-

 خداحافظ.-

 خداحافظ.-

 گفت؟ یگفت: چ ادیشدم که مه رهیخ یبه گوش کمیکردم،  قطع

 .یرو شروع کن تیباز  دیاز االن با-

 ؟یباز -

 .گمیرو م انیخونه، جر  میبر -

 م؟یدور بزن گهید کمی یخواینم-

 کارها عقب مونده. یشده، به اندازه کاف رید یلینه، خ-

 دیچیپیم نیماش یکه تو یکیموز  یتا ما رو به خونه برسونه، با صدا میگرفت نیماش هی

 !خوندیم یتعجب کردم، فارس یلیخ
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*** 

 ثابت کنم تونمیچرا، نم یدارم ول دوِست

 خوابت کنم تونمینم ،یول خونمیم ییالال

 یباور کن یتونیداشتن منو چرا، نم دوست

 یخاکستر کن یدوست دار  د،یعشقو شا نیا شیآت

*** 

 

 یبهش کردم که اونم نگاه معنادار  یدستم حس کردم، نگاه یرو رو ادیدست مه یگرم

 چشم دوخت. رونیبهم انداخت و بعد از پنجره به ب

 

*** 

 همه عشق، بمونه تو دل خودم نیا یخوایم دیشا

 بهت، نگم که عاشقت شدم گهید خوادیم دلت

 یدیفهمیم نویا یکاشک ،یدیدیچشمام م یتو کاش

 یدیچطور ثابت کنم، که تو بهم نفس م بگو

*** 
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 نیبفهمه با ا خواستیتند شد. چرا نم تمشیبه دستم آورد که قلبم ر  یفیخف فشار

 کشم؟یکاراش عذاب م

 

*** 

 کم بهم فرصت بده هیروم بذار،  شیپ یراه هی

 تر شدن، خودت بهم جرات بدهعاشق یبرا

 بشه تابتیعاشقت، هر لحظه ب یکرد یکار  هی

 بهت ثابت بشه دیشا دم،یجونمو بهت م من

*** 

بشم و بزنم  زیدارم، هر آن ممکنه لبر  یمنم آستانه تحمل کرد،یم وونمیکاراش د نیا با

که داره  دیفهمیتحمل کنم کاش م شتریب تونستمیو از دست بدمش! نم یهمه چ ریز 

 ! کاش!دهیزجرم م

*** 

 اریب طاقت

 داشتن تو یهمش خواهشه برا نایا

 اریطاقت ب یکمی

 دارم دوِست

 یکه تو منو بخوا یروز  هی رسهیم دونمیم
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 بزار ییجا هیگوشه از دلت برام  هی ایب

 اریطاقت ب یکم هیبار،  هی نیهم یواسه

*** 

دستم برداشته شد. با پخش  یاز رو ادیاتمام آهنگ نفسم آزاد شد و دست مه با

تا  دیطول کش یاقهی. پنج دقدهیگوش م زیمتوجه شدم راننده همه چ ،یآهنگ خارج

 .میدیدر خونه رس یجلو

 .میدر واحد رو باز کردم و وارد شد م،یشد ادهیآسانسور پ از

 گفت؟یم یخب چ-

بهش  بار هم هیگفتم: فروش محمولش رو انداخته جلو، تازه  یاضطراب و کالفگ با

 اضافه شده.

 ؟یچ-

 زود جنساش رو بده بره. خوادیخونه م یبه خاطر اون معامله و کشته شدن افراد تو-

 خب مشکل از کجاست؟-

 بار با منه! نیچشماش نگاه کردم و گفتم: معامله ا ینگرون تو دل

 .نهیتو سه ساله کارت هم ست،ین بیعج کهنیباال انداخت و گفت: ا یاشونه

 ه فرق داره.دفع نیا یول-

 ؟یگفت: چه فرق موشکافانه

 من بفروشم. دیبار سردخونه رو با-
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 ؟یچ-

 پوست لبم. دنیمبل نشستم و شروع کردم به جو یرو یعصب ادش،یفر  با

 ؟یکار رو بکن نیا یخوایتو که نم-

 نیتا ا میکار انجام بد ی! قرار بود با تو و رضا کلیزود نینه به ا یول خوام،یاتفاقا م-

 .وفتهین سیپل ریغ ینره و به دست کس رونیب جانیها از اجنس

 .میدیخب االن اون کارها رو انجام م-

 رضا چه طور باهام حرف زد؟ یدیتمسخر بهش نگاه کردم و گفتم: ند با

 .کنمیگفت: من درستش م هول

م. روش گذاشته بودم، باز کردم و بهش داد یرو در آوردم، رمزش رو که به تازگ میگوش

 بالکن آشپزخونه. یشماره گرفت و رفت تو

 بود؟ یچ خواستیکه م ی! جنسرفتیم شیانقدر زود پ دیرو تکون دادم، نبا پاهام

 .دمیرو زدند، رفتم در رو باز کردم که جابر رو د زنگ

 .ادیپوشه رو رد کن ب ه؟یگفتم: چ ی. به عربکردیو مبهوت نگام م خیم

 ؟یموهات رو رنگ کرد-

 نداره! پوشه. یجلو و گفتم: به تو ربط دمشیحواسم نبود شالم عقب رفته، کش اصال

 .هیرو داد و گفت: لنز قشنگ پوشه

آشپزخونه رفتم،  یاخم نگاش کردم که حساب کار دستش اومد. در رو بستم و تو با

انداختم  ینگاه کرد،یم یفضول میگوش یتموم شده. انگار داشت تو ادیتلفن مه دمید



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

116 

 

عکس  یاصال متوجهم نشده بود. رو نه؛یبیرو م میگالر  یهاداره عکس دمیکه د

رو از  یدونستم، گوش متیغن روفرصت  زد،یخودش ثابت شد، قلبم تند تند م

 ؟ینکن یمردم فضول یگوش یندادند تو ادیو گفتم: بهت  دمیدستش کش

 ه؟یرو باال انداخت و گفت: اون چ ابروش

شلوارم گذاشتم و شروع کردم به باز کردن  بیج یرو تو یباال انداختم، گوش یاشونه

 قراداد بود. هی. داخلش میبه داخل ساختمون رفت کردمیطور که بازش مپوشه، همون

 لو؟یهوا رفت: پنجاه ک غمیمحتواش ج دنید با

 ؟یچ لویشده؟ پنجاه ک یچ-

 .لیآروم و مبهوت زمزمه کردم: کروکود ،یناهار خور  زیم یرو صندل نشستم

 ل؟یکروکود ؟یچ-

بدن رو  یاز درون همه اعضا ینوع مواد مخدر بود، به طور  نیبدتر  لیکروکود

 .خورهیگوشت انسان م گفتندیو به اصطالح م سوزوندیم

! به هر حال بعدش میجورش کن میخوایم یطور که چه نهیمهم ا ست،یمهم ن ناشیا-

 !سهیدست پل

 جا خوش کرد. ادیلب مه یرو یفکر کردن، لبخند محو یااز لحظه بعد

 فکر خوب دارم. هیمن -

 ؟یگفتم: چه فکر  یقرار یب با

 .میر یکمک بگ یو سرمد یاز سرهنگ حشمت میتونیما م-

 مقدار رو برامون جور کنند؟ نیا تونندیها مرو باال انداختم و گفتم: اون ابروهام
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گوششون بود رو  خیکه ب ییلب گفتم: اونا نتونستند کسا ریزدم و ز  یصدادار  پوزخند

 رو جمع و جور کنند؟! اتیعمل نیا خوانیطور مجمع کنند، چه

 ؟یگفت یز یچ-

 بهش کردم و گفتم: نه. ینگاه

 ه؟یخب نظرت چ-

 مطلقا نه.-

 گفت: چرا آخه؟ یزونیآو افهیخورد، با ق جا

 گفت؟ یرضا چ گم،یچون من م-

 .ادیکرد و گفت: داره م یکج دهن

 .ادیاون قرار نبود ب جا؟نیا-

 .دیبا هم حرف بزن ادیخب ب-

 نه من! ،یگفتم: قرار بود تو حرف بزن شدمیطور که بلند مکردم، همون یاخم

 که. میداره، منو تو ندار  یحاال چه فرق-

نه. خداروشکر  ای میدار  ییرایپذ یبرا یز یچ نمینگفتم. وارد آشپزخونه شدم تا بب یز یچ

 در آوردم. زریفر  یتو بسته گوشت از هی. میرو پر کرده بود خچالی

 ؟یدرست کن یخوایم یچ-

 ؟یخور یم ،یماکارون-

 .ادیبدم نم-
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 لب گفتم: عوض تشکرشه. ریز 

 .کنمیتشکرم م-

گوشت  کینشون دادم؛ پالست یالعمل بدشونم نشست، عکس یرو یدست دمید هوی

 عقب. دمیپر  یافتاد و من خودم چندقدم ییشوظرف یتو

 .کردیزده بهم نگاه م بهت

 جن بو داده! میگفتم: ترسوند یخاطر با شوخ نیناراحت بشه به هم خواستمینم

 .یدی: آره جون خودت، ترسگفتیکه م کردیبهم نگاه م یطور  هی

 کاسه آب گرم تا وا بره. هی یازش گرفتم و گوشت رو برداشتم، گذاشتمش تو چشم

 کتلت؟ ای ی: ماکاروندمیپرس

 .یخودت دوست دار  یباال انداخت و گفت: هر چ یاشونه

 .رمیبگ میتصم تونمینم یعنی پرسمیازت م یوقت-

 نشو، کتلت. یخب، عصب یلیخ-

و تخم مرغ بهش زدم.  هیکاسه انداختم، ادو یتو کشیپالست یوا رفته رو از تو گوشت

 کردم. یدستام رو شستم و با دست همشون رو قاط

 ها.نگاه نیبا ا شدیم یجور  هیته دلم  کردم،ینگاهش رو حس م ینیسنگ

 در زده شد، ذوق زده گفتم: اومد، پاشو در رو باز کن. زنگ

بهم انداخت که انگار وجودم سوخت، بلند شد و در رو باز کرد. رضا  ینگاه موشکافانه

 درآشپزخونه رد شد. یکه از جلو دمید یرو وقت
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مبل  یکرد و رو یکردم که توجهش به من جلب شد. سالم خشک و خال یسالم

 تر کرده بود.ست. موهاش رو کوتاهنش

خواستم به  یها رو درست کردم. مشروع کردن به حرف زدن باهاش، منم کتلت ادیمه

 زنگ بزنم. یکس

 اش رو گرفتم.رو برداشتم و شماره میها، گوشاز اتمام کتلت بعد

-hello. 

 سالم.-

 ؟ییسالم، تو-

 خونم. ایمن ب میاالن با گر  نیآره، هم-

 گفت: االن؟ یتینارضا با

 آره، زود.-

 ...یول-

 .یاشل کنمیخواهش م-

 باشه اومدم.-

 .کردمیخواهش م نیبود از ا دهیرس ییکردم، کارم به جا قطع

 و نشستم. ییرایپذ یتو رفتم

 خب.-

 رو برامون جور کنه. میشد تا اون مقدار که الزم دار  یگفت: رضا راض ادیمه
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 .میر یبگ سیاز پل خوامیگفتم نم-

 نیما هم همچ ،یندار  یاگهید یباال انداخت و با پوزخند گفت: چاره یانهشو رضا

 معامله. نیبه ا میستین یراض

 من مشتاقم. کهنیحرص دستام رو مشت کردم و گفتم: نه ا با

 .دیایبا هم کنار ب دیباالخره با د،یآتش بس داد: بس کن ادیمه

 م؟یکار کن یچ یگیم-

 نگفتم. یز یباال انداختم و چ یاحرف رضا، شانه با

 ؟یکردیم هیمتفکرانه به من نگاه کرد و گفت: قبال از کجا ته ادیمه

 دمیرس جهیمقدار به نت نیبا ا یکرد؛ ول هینفر ته هیاز  شدینبود و م ادیقبال انقدر ز -

 .دارهیمقدار رو نگه نم نیا کسچیکه ه

 ؟یر یگینفر نمباال انداخت و گفت: پس چرا از چند  ییابرو ادیمه

فرق کنه و  باتشیممکنه ترک کهنیپا انداختم و گفتم: به خاطر ا یزدم، پا رو یپوزخند

 !زهیت یلیشاهرخ خ اد؛یب نییپا تشیفیک شهیبا هم مخلوط م یوقت

 !یادهیچیکرد و گفت: چه کار پ یپوف ادیمه

 .شهیم نیهم یدیرس یبه سرگرد یاز سروان یوقت گه،یبله د-

 .دهیگذاشتم و گفتم: مخت رد م امقهیشق یام رو رواشاره انگشت

 کرد و خصمانه نگاهم کرد. یاخم ادیمه

 .یاز مسئول پرونده بپرس دی: در هر حال، بارضا
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 ؟یباال رفت و گفتم: سرهنگ حشمت میابروها

متعجب چشمان سبز رنگش رو که مشخص بود لنزه، گرد کرد و گفت: از کجا  رضا

 ش؟یشناسیم

 یگیشد؟ خودت م یچ جهینت گه،ید شناسمیراستم رو خاروندم و گفتم: م یابرو یباال

 بگم؟ دیمن با ای

گفت: خودت زنگ  شناسم،یرو م یکه انگار باور نکرده بود من سرهنگ حشمت رضا

 بزن.

تشک  ریگرفتم، وارد شدم و در رو پشت سرم بستم؛ از ز  شیشدم و راه اتاقم رو پ بلند

شماره سرهنگ  اومدمیم رونیطور که از اتاق ب. همونرونیب مدیکش یگوش هیتخت، 

 رو گرفتم. یحشمت

 دخترم؟ ییالو؟ تو-

 سرهنگ؟ دیسالم، خوب هست-

 اتفاقات در انتظارته. یلیخ جانیا ؟یگردیاوضاع چطوره؟ چرا بر نم ؟یممنون، تو خوب-

 دارم! ازیمواد مخدر ن لویسرهنگ، فعال به چند ک دیمنتظر من نباش-

 لو؟یبا مکث گفت: چند ک سرهنگ

 رضا نشستم و گفتم: پنجاه. یرومبل روبه یرو همزمان

 ؟یگفت: پنجاه تا چ ینسبتا بلند یصدا با

 .لیکروکود-

 شد که گفتم: سرهنگ؟ یسرهنگ طوالن مکث
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 ها برات بفرسته.از بچه یکیبه  دمیم-

 ممنونم.-

 فقط... کنم،یخواهش م-

 ؟یفقط چ-

 ...انیشا-

 شده؟ شیز یگفتم: چ یلند شدم و با نگرانجام ب از

 نه نه، خوبه.-

 ؟یناخونم رو به دهان گرفتم و گفتم: پس چ گوشه

 چش شده؟ انیبلند گفتم: سرهنگ، شا ینگفت که با صدا یز یچ

 بشم! وونهید خواستمیم انینبود شا از

 کنه؛یم تشیسالمه، فقط نبودن تو داره اذ ستین شیز یهول زده گفت: چ سرهنگ

 ازت نداره. یو نشون یرفت خبریب گهیم

 خب؟-

 خداحافظ. ده،یبه روانکاو نکش انیکارت رو زودتر تموم کن تا کار شا-

رفتم و  رونیمطلع بشم. ب انیاز حال خراب شا نیاز ا شتریکرد و نذاشت من ب قطع

 لب گفتم: خسته شدم. ریدستام گرفتم و ز  نیمبل سقوط کردم، سرم رو ب یرو

 گفت؟ یشست و گفت: سرهنگ چکنارم ن ادیمه

 برم، خداحافظ. دیبلند شد و گفت: من با رضا
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 گفتم: صبر کن. ناخودآگاه

 یآشپزخونه رفتم، تو یبلند شدم و تو یحوصلگیشده بود. با ب رهیمتعجب بهم خ رضا

اومدم، جلوش  رونیظرف چند کتلت گذاشتم و درش رو بستم. از آشپزخونه ب هی

 ست کرده بودم، ببر، فقط ظرفش رو برگردون!در  ادیو گفتم: ز  سادمیوا

و در رو بستم. برگشتم، به در  میاش کردبا شک ظرف رو گرفت و تشکر کرد. بدرقه رضا

پس  کرد،یشک م ادیب یتا اشل داشتمیدادم و چشمام رو بستم. اگر نگهش م هیتک

 بازوم احساس کردم و چشمام رو باز کردم. یرو رو یگذاشتم بره. دست

 .زدیموج م ینگران شیطوس یچشما یتو

 گفت؟ یسرهنگ چ کتا؟یشده  یچ-

 .دمیبر  گهیامروز د اد،یخسته شدم مه-

 شده؟ یمگه چ-

 بغلش رها کردم. یناخودآگاه خودم رو تو ختن،یشروع کردن ر  اشکام

 ...انیشـ...شا-

 .دادیرو پشتم گذاشت و ماساژ داد، نفسم تنگ شده بود و هق هق امونم نم دستش

 شده؟ یچ انیروم باش، شاآ-

فرو کردم و از ته  اشنهیداخل س شتریدوباره داغ دلم تازه شد، سرم رو ب شیادآور ی با

آرومم کنه،  کردیم یسرم گذاشت، سع یاش رو روکردن. چونه هیدلم شروع کردم گر 

 داداشش بود؟ شیکه پ یبود دل یمگه آروم شدن یول
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 ای ره؛ینم ادمیلبخندش رو  وقتچیپشت نگاهم نقش بست، ه شیمشک یچشما

 یمشهد و اون به خاطر کارا میبر  میخواستیم یتهران، وقت یتو دارمونید نیآخر  یحت

 شرکت موند.

 شده؟ یچ یبگ یخوایمن رو از خودش جدا کرد و گفت: نم ادیکه بند اومد مه میگر 

 

 شیرن پبب خوانیرو م انی...شاانیکف دستم اشکام رو پاک کردم و گفتم: شا با

 روانکاو.

 مگه؟ هیو مبهوت گفت: مشکلش چ متعجب

 همش به خاطر منه!-

 شد. ریاشکام سراز  دوباره

 .میشام بخور  میبر  اینکن، ب هیخب، گر  یلیخب، خ یلیخ-

 یها رو. قابلمه کتلتنمیبش یصندل یهام داد مجبور شدم روکه به شونه یفشار  با

 گذاشت و مخلفاتش رو هم آورد. زیم

 نیکتلت گذاشت روش، بماند که در ح هینون بزرگ گذاشت کف دستش و  کهیت هی

وسط گذاشت و نون رو دورش  ارشوریگوجه و خ یبرداشتنش دستش سوخت. کل

 و داد دستم. دیچیپ

 رو بخورم؟ نیگرد گفتم: من؟ من ا یچشما با

 شدیدهن جا نم یکه تو یمیبه لقمه بزرگ و حج ینگاه هیبه من کرد و  ینگاه هی

 داخت و گفت: چشه؟ان
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 !شهیدهن من جا نم یتو اد،یبزرگه مه یلیخ نیا-

 خب گاز بزن.-

ها در ازش گاز زدم، گاز زدن من همانا و آب گوجه کهیت هیشک لقمه رو گرفتم و  با

 اومدن هم همانا! همه جونم پر از آب گوجه شد.

 نگاه کردم. ادیرو باال آوردم و غضبناک به مه سرم

 ؟یخندیچرا م ه؟یکل خونه رو پر کرده بود: چ ادیمه قهقهه

لبش نشست و گفت: کل صورتت آب  یرو یقیکه تموم شد لبخند عم اشخنده

 گوجه روشه.

 .گهیتوئه د ریاخم گفتم: تقص با

 بخورش، برو لباس عوض کن.-

 رم؟ینگ یز یچ تونستمیام رو خوردم، از دستش مگه مادامه لقمه الیخیب

لباس  رمید. دور دهنم رو پاک کردم، بلند شدم و گفتم: من مهم غذاش رو خور  اون

 .هاینزن نایعوض کنم، دست به ا

 اتاق رفتم. یتکون داد که منم تو یسر 

 یبافت بلند و گشاد آب هیبودم.  دهیلباس خوب و پوش هیکمد رو باز کردم، دنبال  در

اد بود رو رو که نسبتا گش شیمشک هیشلوارام  نیرنگ نظرم رو جلب کرد؛ از ب

تخت انداخت. شلوارم رو عوض کردم. پشتم به در  یبرداشتم. شالم رو باز کردم و رو

دستام کردم که احساس کردم  یبافت رو تو یهانیبود که لباسم رو در آوردم، آست
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در رو باز  خوادیم یکی دمیلحظه برگشتم سمت در که د هیرفت،  نییدر پا گرهیدست

 کنه.

 زینداشت، م دیبود که لوالهاش سمت چپ بود و به سمت چپ اتاق د یطور  در

 و کمد هم سمت چپ اتاق بود. شیآرا

 .رونیمن رفت هوا و گفتم: روتو اونور کن، برو ب غیاومد تو ج تا

. با حرف دادیهم فشار م یچشماش رو رو دم،یاش رو دچهره د،یمن از جا پر  غیج با

سمت  وارید ینکرد رفت تو دایچشم بسته راه رو پبا  یول رون،یبره ب خواستیمن م

 اتاق. یراست

اصال نگاه  دم،یند یز یرو باال گرفت و تند تند پشت سر هم گفت: من چ دستاش

 نزن. غیتو رو خدا ج نوره،ینکردم، روم هم ا

 همون حالت بمون. یحرص گفتم: خوبه، تو با

سر و وضعم رو نگاه  نهیآ یسرم انداختم؛ جلو یرو کامل تنم کردم و شالم رو رو لباسم

 کردم، بد نبود.

 کن. نوریخب، روت رو ا یلیخ-

 چشماش بسته است. دمیسمتم برگشت، د واشی

 .رونیب میو گفتم: باز کن بر  دمیخند زیر  زیر 

 .رونیاز اتاق رفت ب اطیرو، بعد با احت یکیرو باز کرد، بعد اون  شیکی اول

 دونستمینم یزنگ بزنم، ول انیبه شا خواستمیرفتم. م رونیزدم و از اتاق ب یلبخند

 نه. ایکارم درسته 
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 ادیمه دمیها تمرکز کنم، وارد آشپزخونه شدم که دشستن ظرف یدادم فعال رو حیترج

 در حال ظرف شستنه.

 گفتم: مگه نگفتم دست نزن؟! تیعصبان با

خوردم، از  یفیانداخت و شکست. تکون خف ییشوظرف یهول شد و ظرف رو تو هوی

 صداش قلبم به تپش افتاده بود.

 ... ممم، شکست.زهیچ-

 رو خاروند. شیشونیپ اشیدست کف با

 تر.طرف بازوش گذاشتم و هولش دادم اون یرو رو دستم

 کار، برو صورتت رو بشور تا من جمعشون کنم.خب خراب یلیخ-

 .کنمیگفت: نه نه، خودم م آوردیم یطور که دستش رو جلو همون

 کرده. یدماغمو کف دمیبه خودم اومدم د تا

 خاطراتم افتادم. ادیبود نگاه کردم؛  طنتیکه پر از ش شیطوس یچشما به

*** 

 تو رو خدا نکن.-

 .کنمیم یتالف نم،یبب سایوا-

 .دمیدویم اطیو دور ح دمیخندیته دل م از

 ولم کن توروخدا.-

 .یکنیم تشیاذ ی: ولش کن، دار دمیرو شن الدیم یصدا
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 یرو ییکه او هم بهم خورد و دوتا ستادمیذوق ا یته دلم قنج رفت، از رو شیطرفدار  با

 زد. خیبرف تنم  ی. از سرمامیافتاد نیزم

 .یخور یبلند شو االن سرما م ؟یبلند شد و دستم رو گرفت: خوب ینگران با

 رو گرفتم و بلند شدم. دستش

*** 

 تو؟ ییدختر، کجا یه-

گذشتم  ادیگذاشتم و به ظرف شکسته نگاه کردم، گفتم:  ییشوظرف یرو رو دستم

 افتادم فقط.

 آب رو باز کردم و گفتم: صورتت رو بشور. ریش

 ییظرف شو یآب گرفت و صورتش رو شست، آب دستاش رو تو ریرو ز  دستش

لحظه مکث کرد سپس دستش رو گذاشت پشت گردنم. متعجب بهش  هیچکوند؛ 

و شست، چشمام رو  ختیصورتم ر  یه کردم که سرم رو خم کرد آب رو آروم تونگا

 داشت. یخاص یبستم، دستش گرما

 کهنیبدون ا عیراستش رو که از پشت گردنم برداشت، سرم رو باال آوردم و سر  دست

 ظرف رو جمع کردن. یهابهش نگاه کنم شروع کردم تکه

 .کتای-

 و گفتم: بله؟ دمیکش یقیعم نفس

 شه؟یهات تموم ممشغله نیا یک-

 مشغله؟ کدوم مشغله؟-
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 ...ایدر  یاون روز، تو-

 .رانیا میگردیبرم گهیحرفش را ادامه بده: دو سه ماه د نگذاشتم

 گفتم... م،یگردیبرم ی: نگفتم کدمیپوفش رو شن یصدا

 .گهیمنم گفتم دو سه ماه د دونم،یم-

 .کنمیمن صبر نم-

 !دیخودم رو بدونم، با فیتا تکل کردیصبر م دیبشقاب رو فشار دارم، با تکه

 .یکنیصبر م-

 یباال انداخت و گفت: مطمئن نباش، تالف یاداد، شانه هیتک نتیکنارم و به کاب اومد

 .ارمیرو سرت در م یهم که رفت یمدت نیا

 ه؟ینگاهش کردم و گفتم: منظورت چ موشکافانه

 بخوابم، ساعت دو شد. رمیمن م ،یشیمتوجه م-

 .ریگفتم: شب بخ تنها

 جوابم رو داد. و

من  یدو سه ماهه نیا یتنها مشغله فکر  خواستمیم زدم،یبهش زنگ م امشب

 باشه و بس! انیشا

رو برداشتم و داخل  میهمه جا رو خاموش کردم؛ گوش یهارو شستم و المپ هاظرف

 و گرفتم.به خاطر داشتم ر  شیکه از سه سال پ یاآشپزخونه شدم. با استرس شماره

 تا بوق خورد برنداشت، شش تا بوق خورد برنداشت. سه
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 : الو؟دیچیگوشم پ یبوق بود که صداش تو نیدهم

 کینزد بایموقع بود که متوجه ساعت شدم، تقر بود، تازه اون حوصلهیو ب آلودخواب

 سه بود.

 الو؟-

 کرده بود. رییتغ یلینگفتم، صداش خ یز یپر شور نبود. چ شهیمثل هم صداش

 ؟یلعنت یمردم آزار؟ نگاه به ساعتت کرد یاَه، مگه مرض دار -

 .انیقطع کنه گفتم: شا کهنیاز ا قبل

 مکث کرد، سپس گفت: شما؟ یکم

 ؟ی: خوبدمیبه سوالش، پرس توجهیبغض و ب با

 و با خشم گفت: گفتم شما؟ یعصب

 بگم. یز یچ ذاشتیو نم آوردیبه گلوم فشار م بغض

 کتا؟ی...ـی: دیسناباورش به گوشم ر  یصدا

 .انیشـ...شا...-

 یدهنم گذاشتم که مبادا صدا یکردم، دستم رو رو هیرو شکستم و از ته دلم گر  بغضم

 کنه. دارشیهق هقم ب

 صداش تنگ شده بود. یدلم برا یلیخ

 ؟ی...خودتکتای-

 هق هق گفتم: آره منم. با
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 .انیباعث شد صداش بزنم: شا سکوتش

 .نجامیگفت: هنوز ا یآروم یصدا با

 به گوشش نرسه. هامهیگر  یاز گوشم فاصله دادم تا صدا یرو کم یگوش

 م؟یدیکش یچ یدونیتو؟ م یکجا بود-

 نبود؟ یچرا عصبان زد؟یچرا سرم داد نم کرد،یآرومش نگرانم م یصدا

 من...من... ان،یشا-

 برگرد.-

دوسه  نیهم ،گردمیگفتم: بر م یحالپاکشون کردم و با خوش دادند،یامونم نم اشکام

 .امیم ندهیماه آ

 .کتایدوستت دارم  یلیخ-

 .انیدستم آب دماغم رو پاک کردم و گفتم: منم دوستت دارم شا با

 منتظرتم.-

 .زمیعز  زنمیبازم زنگ م نمت،یبیم-

که  ییصورتم گذاشتم و اشکا یاُپن گذاشتم، دستم رو رو یرو رو یکرد. گوش قطع

 کرده بودند رو پاک کردم. سیدوباره صورتم رو خ

 دور کمرم حلقه شد. یدست

 .دمیترس و بهت به سمت صاحب دست چرخ با

 ؟یدستاش، گفتم: مگه خواب نبود یبا گذاشتن دستام رو همزمان
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 انداخته؟ اتهیگر  یک-

 به دستاش آوردم تا کمرم رو آزاد کنه. یفشار 

 ولم کن. ادیمه-

 اول بگو تا ولت کنم.-

 ؟ینسادیفال گوش وا یبگ یخوای: مکردم و گفتم یاخم

 رو باال برد. ابروهاش

 .یکنیم تمیاذ یول کن، دار  ادیمه-

 .گرفتمیازش فاصله م دیگرم بود و گرمم شده بود، هر طور شده بود با دستاش

 .امیب رونیو تقال کردم از حصار دستاش ب سادمیوا خیپهلوهام س یحرکت دستش رو با

 قلقلک نه! یدوست دار  یجون هر ک ادیمه-

 .کنمیولت نم یتا نگ-

 شد؟یمگه م یبخندم، ول خواستمیشروع کرد، نم دوباره

 شدم. میکه تسل گفتمیرو وداع م یداشتم دارفان گهید

 .گمی...خب، می...لـیگفتم: خ زدم،یو نفس نفس م دمیخندیکه م طورهمون

 رو باز کرد و گفت: خب؟ دستاش

 .ادی...بزار نفسم...باال بساینشستم و گفتم: وا یصندل یرو

 نشست و منتظر بهم نگاه کرد. مقابلم

 زنگ زدم. انیبه شا-
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 خب؟-

 ؟یخب چ-

 .گمیمن م نیشد که هول گفتم: باشه باشه، تو بش بلند

باهاش حرف زدم، اصال  کمیدادم و گفتم:  رونینشست، نفسم رو ب یلبخند محو با

 و آروم شده بود. حوصلهینبود، ب مایمثل قد

سرم داد نزد، فقط  دیصدام رو شن یوقت یادامه دادم: حت یکردم و با لبخند تلخ یمکث

 گفت برگردم.

 رو پر پر کردم. انمیگذاشتم و زمزمه کردم: لعنت به من که همه اطراف زیم یرو رو سرم

 .کتای-

 رو باال آوردم و بهش نگاه کردم. سرم

افتاده رو  یهر اتفاق م،یکناز اول شروع  اینگاه کرد و گفت: ب زیم شهیگوشه ش به

 .میتونیما م م؛یدوباره شروع کن میفراموش کن

 امکان نداره. اد،یمه-

 .میتونیما م-

 وجود نداره. ییمن، ما زیعز  اد،یمه-

نه،  ایوجود داره  یینه، ما ای میتونیم شهیگفت: فقط صبر کن، بعدا معلوم م خونسرد

 نه. ای شهیفراموش م

 اتاقم. یبلند شدم و رفتم تو یعصب
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 تخت پرت کردم و چشمام رو بستم. ی. خودم رو روکردمیدرکش نم اصال

*** 

و  دمیبه چشمام کش ینشستم. دست خیاز جام بلند شدم و س میبلند گوش یصدا با

بالشتم  ریرو از ز  میتنم بود. گوش شبید یهابلندم رو پس زدم؛ هنوز هم لباس یموها

 ب دادم.کردم و جوا دایپ

 گفتم: بله؟ یادورگه یباصدا

 سالم.-

 سالم شاهرخ.-

 اس؟که خواستم آماده ییمعامله؛ جنسا یدادم برا بیمهم ترت یمهمون هیامشب -

 هست. اوهوم، آماده-

 .دمیکه بهت م یبه آدرس ایخب، شب ب یلیخ-

 .یاوک-

 کردم بخوابم. ی" نثارش کردم و دوباره سعیقطع کرد. "بداخالق یتر اضافه زیچ چیهیب

 از جا پروندم. ادیمه ادیفر  یصدا

 .کتای-

 ادیسالن انداختم؛ با ترس نگاهم رو دور سالن گردوندم. مه یشدم و خودم رو تو هول

 چشماش افتاد؛ تا حاال انقدر... ینظرم رو جلب کرد، چشمام تو

 شـ...شده؟ یچشماش، لرزون گفتم: چـ...چ یتو تیترس از عصبان با
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 تینهایها بچشمم گرفت. رنگ فلش یدستاش گرفته بود رو جلو نیکه ب یتا فلش دو

 ها نگاه کردم.برام آشنا بود. دستم رو به مبل کنارم گرفتم و مبهوت به فلش

 کتا؟ی هیچ نایا-

 مهـ...-

 .نهیسرهنگ بب دیرو با ناینگو، ا یچیه-

ه بود و چشمام جمع شد یبه سمت اتاقش بره که جلوش رو گرفتم، اشک تو خواست

 .کردیبغض داشت خفم م

 .دمیم حیتوض کنم،ینه، خواهش م ادیمه-

 ازت نخواستم. یحیتوض-

متوقفش  کردمیم یسع اشنهیس یو با گذاشتن دستام رو ختیهام ر گونه یرو اشکام

 کنم.

 بزار... کنم،یصـ...صبر کن، خواهش مـ...م-

 نگفتم و ازش فاصله گرفتم. یز یچ گهیرو بست و دستش رو باال آورد. د چشماش

 

 مبل. یرو نیبرو بش-

 یمبل تک نفره، خودم رو رها کردم. احساس آدم نیاول یمکث کردم، سپس رو یکم

 .دهیرو از دست م زشیرو داشتم که داره همه چ

و گفت: از  دیبه گردنش کش یدست یمن نشست، با کالفگ ییرومبل روبه یرو اومد

 اولش بگو.
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 ؟یل چگفتم: از او متعجب

 ازت جدا شدم و تو... مارستانیب یکه جلو یاز همون شب-

 .دیکش یقیرو خورد و نفس عم حرفش

 هم قفل کردم و گفتم: من فقط از... یرو تو دستام

من از قصد کنارت بودم  یمبادا بفهم کهنیتونستم بگم از ا یبگم، نم تونستمینم

 .تونستمیترکت کردم، نم

 خب.-

 .تونمینم تونم،یدستام گرفتم و با عجز گفتم: نم نیرو ب سرم

 پس...-

خب،  یلیسرم رو باال آوردم و گفتم: خ عیحرفش رو خوندم، سر  یکلمه اول تا انتها با

 .کنمیم فیخب، تعر  یلیخ

 ؟یاعتماد شاهرخ رو به خودت جلب کن یتونست یجور کرد و گفت: چه یاخم ادیمه

 بود که به پدرت زنگ زدم. نیکه کردم ا یکار  نیشدم، اول یوارد دب یوقت-

 چرا اون؟ ل؟ی: خلدیپرس متعجب

 رو با شاهرخ بهم داد. یهمکار  شنهادیچون اون بود که پ-

 چرا شاهرخ؟-

 بودم. ونیمد یو سرمد یچون من به سرهنگ حشمت-

 ؟یوارد دم و دستگاهش شد یطور چه-



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

137 

 

 از اولش. گم،یگفتم: انقدر سوال نکن، خودم م یعصب

 یبود، با هم برا یدب یهم تو لیخل یون داد و من ادامه دادم: به طور اتفاقتک یسر 

 دیخر  یجا ساکن شدم برااون یهتل رفتم؛ وقت هیو من به  میفردا صبحش قرار گذاشت

 خودم درست کردم. یبرا ییاروپا یمثل دخترا یرفتم و شکل و ظاهر  رونیب

با شاهرخ مالقات کردم اولش وضعم  یوقت م،یبگذر  نایکرد و ادامه داد: از همه ا مکث

براش  یببره تا حداقل من بتونم کم هایتا به مهمون خواستینبود، اون منو م نیا

 جور کنم. یمشتر 

 .دمیمشت شدنش رو به وضوح د یدستا

 یشرکت مشغول بشم، تو یکارمند تونستم تو هینجاتم داد و به عنوان  لیاما خل-

بود  یکه به ظاهر اتفاق یین دادم و با کارهاخودم رو نشو یسال به خوب هیمدت 

منو بسنجه و  خوادیگفت و گفت که م شیاز کار اصل کهنیتوجهش رو جلب کردم تا ا

 وارد کارش کنه.

 خب؟-

 بگم که زنگ زده شد. یز یچ خواستم

 .گردمیشدم و گفتم: بر م بلند

سمت  یابرو یرو ی. گوشه لبش پاره شده بود و چسبدمیرو د یرو که باز کردم اشل در

 چپش خورده بود.

 ه؟یاافهیچه ق نیگفتم: ا متعجب

 کرد و کفشاش رو در آورد و داخل خونه اومد. یپوف



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

138 

 

خالص  یبودم، با بدبخت مارستانیب یتصادف کردم تا االن هم تو ام،یب یکه گفت روزید-

 شدم.

 .یرو خاروندم و گفتم: اشل گردنم

 بله؟-

 .دیرو فهم زیهمه چ ادیمه-

 دونست؟یگفت: مگه نم متعجب

 ها هست.منظورم فلش-

 آهان.-

بهونه جور  هیبرات، تو  کنمیبه خودش گرفت و گفت: خودم درستش م یمتفکر  افهیق

 .یکن که بر 

 بورش نگاه کردم و گفتم: ممنونم. یزدم و به چهره یلبخند

 قابلت رو نداره.-

اصال بر وفق مرادش نبود و  شیزندگ کرد؛یم یزندگ ایتالیا یدو رگه بود که تو هی یاشل

. کشهیمختلف رو م یباندها یکه اعضا یالیقاتل سر  هیکرده بود به  لیاون رو تبد

با هم  شه،یآشنا م یو با مادر اشل رهیم ایتالیبه ا لیتحص یبود و برا یرانیپدرش ا

 .رهیگیم ادی یرو به خوب یزبان فارس یبچگاز  یو اشل کنندیازدواج م

 .شهیرو به اون رو م نیاز ا شیدن پدرش زندگبا کشته ش اما

 .مینشست ییرایپذ یتو میرفت گهیدهم با

 هم همکارمه. یدوستم، اشل اد،یمه-
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 بختم.انداخت و گفت: خوش ادیمه یبه سر تا پا ینگاه یاشل

 هم زنگ زد. میزمان گوشآرنجش به پهلوم زد که هم با

 بود. رضا

 ؟یبرام سراغ ندار  دیکار جد ماهیآه، فر -

 جواب بدم. رمیگفتم: کار خودش اومد، من م کردم،ینگاه م میکه به گوش طورهمون

 باشه.-

 آشپزخونه رفتم تا جواب رضا رو بدم. به

 سالم.-

 سالم.-

 ؟یداشت یاوم، کار -

 اس.آره، جنسات آماده-

 خوبه، رضا؟-

 بله؟-

 جا.برو اون دم،یآدرس بهت م هی-

 جاست.اون یچ-

 .رانیبه ا یانتقالشون بد دید نفرن که باچن-

 ران؟یا-

 آره، اسم رمز هم خشم شبه.-
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 !یخشم شب؟ چه اسم مزخرف-

 .ریمن نبوده پس به من خرده نگ دهیا-

 ست؟ین یاگهیباشه، کار د-

 نه.-

 

 کل" ی"دانا

نگاه کرد و گفت: شما  ادیرنگش به مه یآب یپا رو پا انداخت و با چشما یاشل

 ه؟یچ ماهینسبتتون با فر 

 بپرسم. دیمن با نویکرد و گفت: ا یاخم ادیمه

ها رو از مزاحم یسر  هیاو گذاشت: خب من براش  اریراحت اطالعاتش را در اخت یاشل

 .دارمیسر راهش بر م

 ؟یچ یعنیشده، موشکافانه به او نگاه کرد و گفت:  زیر  یبا چشما ادیمه

 ؟یاوک کشم،یبراش آدم م یعنیباال انداخت و گفت:  یاشانه یاشل

 .یتکان داد و گفت: پس تو بدلش یسر  ادیمه

 آره.-

 کارات؟ نیبا ا یعذاب وجدان ندار -

 باال انداخت و گفت: نه، چون تهش اعدامه. یاشانه یاشل

 ؟یدونیاز کجا تهش رو م-
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 برسم به مرگ. خوامیچون ته همه کارام م-

 ه؟یمنظورت چ-

 

 مجازات بشم. خوامیم کتایمن بعد از انتقامم به کمک -

 منتظر و متعجب به او نگاه کرد. ادیمه

که تا  ییهااز تمام قتل یمدارک شه،یها ممدارک داره که به کمک اون یسر  هی کتای-

 حاال اتفاق افتاده.

 : منظورت اون فلشه؟دیبا شک پرس ادیمه

 .قایدق-

 اون مال... یعنی-

 مال منه.-

 نگفت. یز یچ گریتکان داد و د یسر  ادیمه

 انبارن؟ یهمه تو ،یآمد و گفت: اشل رونیاز آشپزخانه ب کتای

 انداخت و گفت: آره همشون رو بردم اونجا. کتایبه  ینگاه یاشل

 دنبالشون، به نگهبانا خبر بده لطفا. رهیرضا داره م-

 : رضا؟دیپرس متعجب

 .الهیرا خاراند و گفت: منظورم دان شیابرو یباال کتای

 دارم. ادیکار ز  ماه،یبرم فر  دیخب، من با یلیآهان؛ خ-
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 باشه.-

است،  دهیها را فهمفلش یاو ماجرا دانستیکه نم کتایسخت در فکر بود.  ادیمه

 دانست؟یم

نشسته  شیپ یقیکه دقا یهمان مبل یرو کتایکردند و  یاز هم خداحافظ یو اشل کتای

 بود، نشست.

 ها محفوظ بمونه.فلش نیشرط دارم که ا هیبه حرف در اومد: من  ادیمه

 ؟یبا استرس گفت: چه شرط کتای

رو  یز یکه چ ستمین یمن آدم ینه، ول ای یدیرو شن میداستان دوران بچگ ،دونمینم-

 .ارمیتهش به دستش م یراحتش بزارم، ول یمدت دیکه بخوام رهاش کنم، شا

 کند. یر یدستانش را بهم فشرد تا از لرزششان جلوگ کتای

 ه؟یمنظورت چ-

 که... مونهیمحفوظ م یها درحالفلش نیا-

 .شدیم کتای ترشیباعث استرس ب مکثش

 ؟یکه چ-

 .میبا هم عقد کن یکه قبول کن-

بخواهد  گونهنیکه او ا کردیحبس شد، اصال فکرش را نم اشنهیدرون س کتای نفس

 قابل باور نبود. شیحادثه برا نیا یول کند،یقبال هم گفته بود صبر نم ؛ردیانتقام بگ

 ؟ی... چـ... چیعنی... ـی-
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 قبول کردن شرطم. ایکارات  یافشا ایفکرات رو خوب بکن،  ن،یهم یعنی-

را در بهتش تنها  کتایبعد از حرفش بلند شد و به سمت اتاقش رفت و  سپس

 گذاشت.

منه؟  یبرا شیکیها بهت ثابت کنم اون فلش یطور لب زمزمه کرد: چه ریز  کتای

 ؟یلعنت یطور چه

 اش چه بود؟چنگ زد، چاره شیموها به

فرق  تیاالن موقع یول داد،یجواب م شنهادشیبود با سر به پ گرید یاگر زمان دیشا

 داشت.

 

 .ستمیوجود داشت که معلوم باشه من ن یز یچ هیلب با خود گفت: کاش  ریز 

 

 "کتای"

 . شماره ناشناس بود.زندیبهم زنگ م هایلیخ روزانیزنگ خورد. ا میگوش دوباره

 بله؟-

 مکث باالخره حرف زد: سالم. یاز کم بعد

 صداش شوکه شدم. دنیشن با

 ؟یخودت ان،یشـ...شا-

 آره.-
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 دوباره زنگ زدم. نیبه خاطر هم ،یزنگ زد یتو بود شبید شدیباورم نم-

 بود. حوصلهیهنوز هم خسته و ب صداش

 .یرسیخسته به نظر م یلیخ-

 .یکرد هیتو هم انگار گر -

 تنگ شده براتون. یلیدلم خ-

 ما هم.-

 ؟یگردیبرم یک-

 .گهیدو ماه د یکی دیشا دونم،ینم-

 آهان.-

 .انیشا-

 جانم؟-

 سرهنگ گفت...-

 گفت؟ یچ-

 ولش کن. یچیه-

 بگو.-

 روانـ...نگم: راجع به  ایداشتم بگم  شک

 حرص گفت: سرهنگ حرف...اوف. با

 گه؟یراست م-



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

145 

 

 نه، معلومه که نه.-

 مطمئن باشم؟-

 .میدار  زیسوپرا هیآره، زود برگرد، برات -

 ز؟یسوپرا-

 آره.-

 ؟ی: چدمیپرس کنجکاو

 فضول جون. زهیگفت، سوپرا شهیو گفت: نم دیخند

 گفتم: عه! معترضانه

 گه؟ید یندار  یکار -

 نه، خداحافظ.-

با خودم گفتم که کاش از رفتار  یاکرد و قطع کرد. لحظه یخداحافظ یمکث طوالن با

هم حال و روز گوش کردن  انیشا دونستمیم یول کردم،یو درد دل م گفتمیم ادیمه

 منو نداره. یبه حرفا

 

معامله  گهیماه د کی گه،یماه د کی. فقط دمیمبل سه نفره دراز کش یشدم و رو بلند

 ن...شاهرخ بود و م

 شدیشوکه م یلیذهنم نظم دادم، حتما شاهرخ خ یروز تواون یهام رو برانقشه همه

 د،یپر  میحالهمه خوش ادیحرف مه یادآور یسر به تنم نباشه. با  خواستیو م
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 یلیاون خ یدوستش داشتم، ول تینهایدلم بزارم. ب یرو کجا نیا دونستمینم

 .رانیا میگشتیبرم ذاشتیم دیخودخواهانه رفتار کرد، با

و  یرو به سرهنگ حشمت یلب گفتم: اگر قبول نکنم مدارک اشتباه ریزدم و ز  یغلت

 .شهیاز من عوض م شیکال تصور ذهن

 و با خودم گفتم: اگر هم قبول کنم... دمیچرخ امگهید یبه پهلو دوباره

 وفته؟یم یچه اتفاق ؟یچ یذهنم گفت: اگر قبول کن یتو یصدا

 ؟یازدواج کرد اجازهیب گهینم ؟یچ انیدادم: پس شاجواب خودم رو  خودم

ها خورد و مبل نیب یاقهوه زیدوباره غلت بزنم که از مبل افتادم و آرنجم به م خواستم

 داد. یبد یصدا

 جام نشستم. یتو یباز شد، فور  ادیاتاق مه در

 بود؟ یچ یصدا-

 .یچی... هـیه-

به  یاتاقش رفت. کالفه دست ینگاهم کرد و در رو بست و دوباره تو زیر  یچشما با

 و... دمیموهام کش

به خودم نگاه  نهیآ یو تو دمیبه سمت اتاقم دو ستادم،یپام ا یبلند شدم و رو متعجب

 !اومدم؟یم رفتمیهمه مدت بدون شال جلوش م نیکردم. دهنم باز موند، ا

 تخت ولو شدم. یسرم زدم و رو یتو محکم

 کردم؟یم کاریچ دیبا حاال

 رو نداشتم که! یکس یول زم،یبر  رونیب یکی یدلم رو برا یحرفا خواستیم دلم
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زدم و راهم رو به سمت  رونی. از خونه بدمیبه سرم زد، بلند شدم و لباس پوش یفکر 

 یکنم. رو دایجا پاون تونستمینداشتم رو م وقتچیرو که ه یکج کردم. آرامش ایدر 

 ینشدن نکردم. صدا سیخ یبرا یرفت، تالش رمیاومد و ز  یها نشستم؛ موجشن

 یلیآرامش آغوش مادرم بود. خ ثلآرامشش م قایداشت؛ دق یها آرامش خاصموج

 جوون بود که...که کشتنش.

رفتم،  ادهیهمه راه رو تا خونه پ سیخ ی. با لباساشدیم کیهوا داشت کم کم تار  گهید

 .دمیلرز یهوا سرد شده بود و از سرما به خودم م

 نشم. ضیمر  ارمیلب با خودم گفتم: شانس ب ریز 

که  دیقدر طول کشچه دونمیبغلم گرفت و به راهم ادامه دادم. نم یرو تو بازوهام

و  حالیباز کردم و تلو تلو خوران رفتم داخل، از سرما ب دمیدر واحد بودم، با کل یجلو

 شده بودم. حسیب

و چشمام رو بستم و به  دمیکش یرو به اُپن آشپزخونه گرفتم و در رو بستم. آه دستم

 دادم. هیاُپن آشپزخونه تک

 .رمیباعث شد چشمام رو باز کنم و سرم رو باال بگ ادینسبتا بلند مه یصدا

 !؟یتا االن کجا بود-

 بهش نگاه کردم، حس جواب دادن نداشتم. حالیب

 ! با تواما!یه-

 اومد؟یبارون م سه؟یشد و گفت: چرا لباسات خ کیبهم نزد یکم

 سـ... ساحل بودم.-
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 .خورهیآه، نگاش کن، از سرما دندوناش بهم م-

 نیا ی! ک؟یفکر یگفت: آخه تو چرا انقدر ب رفتیکه به سمت اتاقش م طورهمون

 آب؟! یتو رهیموقع سال م

ام ام افتاد. اول به شونهشونه یرو یز یچ هیچشمام رو بستم که احساس کردم  دوباره

 پتو انداخته بود. هیروم  ادینگاه کردم، مه

 گرم شو، بعد لباسات رو عوض کن. کمی نیاز شوفاژا بش یکیممنون، پاشو برو بغل -

 .کنندیدماغم رو با دستم پاک کردم و گفتم: اصوال اول لباس عوض م آب

 .یبدو تا سرما نخورد ،یرو گرفت و به سمت اتاقم هولم داد و گفت: حاال هر چ شونم

 

تر بود رو دم دست یکمد هر چ یلباسام رو در آوردم و تو عیاتاق شدم، سر  وارد

پتو رو دور خودم  شدیکه م ییخودم مچاله شدم و تا جا یو تو دمیپتو خز  ری. ز دمیپوش

 در اومد. یکه صدا شدی. کم کم داشت چشمام گرم مدمیچیپ

 ؟یدی...عه! خوابکـی-

 رفتن تخت رو حس کردم. نییو پا باال

 .کتایکنار شوفاژ بخواب،  رونیب ایمگه نگفتم ب ؟یدار یب کتا،ی-

 .رونیلطفا برو ب خوابم،یم جانیرو پس کردم و گفتم: هم پتو

 !نمی! پاشو ببخوابم؟یم جانیهم یچ یعنی-

 برم سر قرار. دیبا گهیساعت بخوابم، سه چهار ساعت د هیولم کن، بزار  اد،یمه-
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 ؟یقرارِ چ-

 شاهرخ. شیبرم پ دیکردم و گفتم: با یپوف

 خب. امیمنم م-

 بخوابم. خوامیاالن م م،یزنیبعدا راجع بهش حرف م-

 .دمیپتو سرم کش دوباره

 .کتای-

 پتو گفتم: هوم. ریز  از

 ؟یرو گرفت متیتصم-

 و گفتم: فردا. دمیزدم و پشت بهش خواب یغلت

 .کنمیم دارتیب گهیساعت د هیخب،  یلیخ-

 باشه.-

 

رفت. منم کم کم چشمام بسته شد و به  رونیبزنه از اتاق ب یا گهیحرف د کهنیا بدون

 خواب رفتم.

*** 

 سردار. شنیات کشته مخانواده یاگر نگ-

که صورتش رو با نقاب پوشونده بود، نگاه کرد و گفت: ما ساخته  یبه مرد تیجد با

 .میکن انتیکه به کشورمون خ مینشد
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 .دمیبهت فرصت م گهیبار د هیتنها -

 .رسهیکشور نم یهرگز دستت به اطالعات مل-

 مادرم رو کشتند. ریت نیاول با

ناموسش رو دست ناجوان  دادیاجازه نم رتشیغ د،یچیگوشم پ یبابام تو ادیفر  یصدا

 و امثال اون بسپاره. لیمثل خل ییمردا

تا  رفتمیجرات داشتم و جلو م یکشته شد. کاش کم کمیبرادر کوچ ریت نیدوم با

 رو به برادر بزرگترم زد. ریت نی. سومنمیاش رو ببحداقل چهره

 تار بشه. دمیبشند و د یجار  ترشیهام باشک شدیپدرم باعث م ادیفر  یصدا

 ما اون جا بود. دارید نیآخر  ر،یت نیحرف، آخر  نیخر آ

 .ینیمرگ دخترتم از اون باال بب دوارمیام-

*** 

 زدم: بابا! ادیفر 

 کنم. دایرو پ تمیبه اطراف نگاه کردم تا موقع یشدم، کم زیخمیتخت ن یرو

 شونم بود منو به خودم آورد. یکه رو یو دست یکس یصدا

 ؟یخوب-

دستام  نیتخت نشستم و سرم رو ب یو فقط سر تکون دادم. چهار زانو رو دمیکش یآه

کوفته شده بود، شک نداشتم که شب  یگرفتم، صورتم عرق کرده بود و بدنم حساب

 سرما خوردم. یو حساب کنمیتب م
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 ساعت گذشته. هی-

 نگفتم. یز یچ

 رضا زنگ زد.-

 گفت؟ یچ-

 اس.آماده-

 خوبه.-

 .گهیگذشت که گفت: پاشو د یمدت

لباس  یاومدم و راهم رو به سمت کمد کج کردم. هر چ نییپا یتخت با کرخت از

داد.  هیسپس در کمد رو بستم و پشتم رو بهش تک رون؛یب ختمیداشتم رو ر  یمجلس

 یز یچ هینبود،  یاون مهمون یبرا لمیکدومشون باب م چیها نگاه کردم، هبه لباس

 .خواستمیم دهیپوش یلیخ

 .کتای-

 رو بهش دوختم. نگاهم

 خوبه. هیآب نیا-

کرده  یسنگ دوز  اشنهیس یداشت، رو نیبود و آست یبه لباس کردم، ماکس ینگاه

 بودند و رنگش به رنگ آسمون بود.

 لباس عوض کنم. رونیبرو ب-

 رفت. رونیتخت بلند شد و ب یرو از
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و  دیرخچیکنم. فکرم همه جا م شیآرا کمینشستم تا  نهیآ یو جلو دمیرو پوش لباس

 یموها ریرو ز  میمشک یموها ش،ی. بعد از آراشدیمتمرکز نم یز یچ یاصال رو

لنز سبز شفاف و  ریکدر چشمام ز  هیرنگ پنهان کردم. رنگ آب یتونیز  یمصنوع

 پنهان شد. یروشن

 بود. لیتکم یچ همه

 برداشتم و شماره رضا رو گرفتم. یپاتخت یرو از رو میگوش

 تا بوق خورد تا جواب داد: بله؟ چند

 سالم.-

 سالم.-

 اس؟شون آمادهمحموله-

 ادیز  جانیچند تا از افرادت رو بفرست ا عیفقط سر  فرستم،یآره، آدرسش رو برات م-

 شاهرخ. شیبرم پ دیبمونم، با تونمینم

 .انیم گهید قهیباشه، تا چند دق-

 پس خداحافظ.-

 خداحافظ.-

 شماره عبدهللا رو گرفتم. رفتمیم رونیطور که بو همون دمیشرنگم رو پو یمشک یپالتو

 

 : سالم خانم.دیچیگوشم پ یتو شیعرب یصدا
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 تلفن نشسته انگار. یرو

جا و اون دمیکه م یآدرس نیاالن با چند نفر برو به ا نیگفتم: سالم، هم یعرب به

 مبادا دست خورده بشه. ده،یبده، محموله جد ینگهبان

 چشم خانم.-

 خوبه، خداحافظ.-

 یعبدهللا فرستادم. وقت یکه رضا برام فرستاده بود رو برا یاتاق رو بستم و آدرس در

 پالتوم رها کردم. بیج یرو تو یراحت شد گوش المیخ

 من رفتم، خداحافظ. ادیگفتم: مه رفتمیکه به سمت در م طورهمون

 .امیمنم دارم م سایکجا؟ وا-

 بود به سمت در رفت. رهنشیپ نیبستن دکمه آست ریکه درگ یدرحال

 تو کجا؟ یه-

 اد؟یب یک امیاگر من باهات ن ،ینکرد یمعرف گادیمگه منو بادر -

 بمونم. دیمن امشب رو خونه شاهرخ با ،یایامشب تو ب ستیالزم ن-

 ؟یچ یعنیکرد و گفت:  یاخم ادیمه

 جا باشم.اون دیمن با ندازه،یراه م یاش مهمونخونه یهاش توبعد معامله یعنی-

 اومد و در رو بست. رونیهولم داد و خودش هم ب رونیب به

 اد؟یمه یکنیم کاریگفتم: چ یعصب

 .کنمیم یفقط دارم همراه ،یچیگفت: ه خونسرد
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کردم و  یکه سرما خورده بودم اصال حال و حوصله کل کل نداشتم. اخم ییجااون از

 .کردیرفتار م بیو غر  بیود رفتارش، عجسوار آسانسور شدم، اصال قابل هضم نب

 رفتم و سوارش شدم و حرکت کردم. نیبه سمت ماش م،یشد ادهیآسانسور پ از

 و گرنه... ،یر یرو بگ متیتصم دیفردا با-

 حرفش رو گفتم: و گرنه دست سرهنگه درسته؟ ادامه

 رو تکون داد. سرش

 .ادیمه-

 بله؟-

 فقط... کنم،یو گفتم: من قبول م دمیکش یآه

 بدون، من بهت اعتماد کردم. نویکردم و ادامه دادم: فقط ا مکث

 ؟یکنیکار رو م نیا یگفتم: چرا دار  یاز مدت بعد

 .رمیگیتو فکر کن دارم انتقام مادرمو م-

 همش دروغ بود؟ یعنی ،یدیمنو بخش یتو که گفت ،یچ یعنی-

 .نهیهم لمیگفتم تو فکر کن، نگفتم دل-

 بود؟! یباز  هی: پس عالقت هم لب زمزمه کردم ریز 

 ؟یگفت یز یچ-

 نه.-
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 ماه بعد" کی"

به دروغ گفته  ادیکه مه نمیا ریماه از اون شب گذشته و هنوز هم من درگ کی حدودا

نبود  ادمی یحت میبرگشت یوقت م،یعقد کرد میاون روز رفت ینه. فردا ایبهم عالقه داره 

دست  یفلشا تو یخطبه عقد خونده شد و ک یبله دادم و ک یگذشت و من ک یکه چ

 یرو به اتاقم راه داده بودم و خودم وقت ادیمه اجبار،من بود! حدودا سه هفته بود که به 

و فقط  هیراض یاز همه چ ادیکه به نظر م ادی. مهدمیخوابیم نیزم یرو بردیخوابش م

 .کشمیوسط عذاب م نیمن ا

رو دست رضا  زی. همه چادیبدون مه ران،یا گشتمیبرم دیشب، شب آخر بود، با فردا

 .دیکشیو بچه ها پر م انیشا یسپرده بودم و از نقشم براش گفته بودم. دلم برا

 به خودم فشردم. شتریو زانوهام رو ب دمیچیبه خودم پ شتریرو ب پتو

از پتو رو بلند  یااومد داخل و گوشه ادیدر جهت نگاهم رو عوض کردم؛ مه یصدا با

 .دیخواب رشیکرد و ز 

 هنوز؟ یدیچرا نخواب-

 رو ندادم. جوابش

 .یماهه کم حرف شد هی-

 روم نگاه کردم.روبه واریجوابش رو ندادم و فقط به د بازم

 کتا؟یداد و گفت: چت شده  هیزد و به دست راستش تک غلت

کردم.  دنیو تظاهر به خواب دمی" پتو رو سرم کشستین میز یمعمول با گفتن "چ طبق

 نگفت. یز یچ گهیو د کرد یپوف
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 هم افتاد. یچشمام رو شهیبار بر خالف هم نیا

*** 

 سالم دخترم-

 دیدرخت ب هیسنگ نشسته بود و پشتش  هی یسمت صدا برگشتم، مادر بود، رو به

 انداخته بود. هیمجنون رشد کرده بود و روش سا

 مادر؟-

 یتو ادتهی ؛ینیضربه بب دیقدر باچه ؟یکنیم تیآره خودمم، چرا انقدر پسرمو اذ-

 بختش کن.خوش زمیبهت گفتم؟ عز  یچ مارستانیب

 !   یدیرو از دست نم یز ینترس، چ قتیمکث کرد و گفت: از گفتن حق یکم

 

 هیبود و من پشت سر  کیافتادم؛ همه جا تار  ییجا هیبگم از  یز یکه چ نیاز ا قبل

اسلحه  زد؛یم دیدرو  یز یچ هیشده بود و داشت  میها قادختر بچه بودم که پشت بوته

نگاهش و اسلحه رو گرفتم  رینشونه گرفته بود. مس ییجا هیدستش بود و به سمت 

 و...

*** 

بودم و  جی. هنوز گدمیفهمیخواب رو نم نیا ی. معنزدمینفس نفس م دم،یخواب پر  از

 .کردمیرو نگاه مروبه واریبه د

 به خودم اومدم و بهش نگاه کردم. ادیمه یهاتکون با

 ؟یدیکابوس د ؟یکردیشده؟ چرا انقدر تو خواب ناله م یچ-
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شالم  ریمس نیاومدم و به سمت بالکن رفتم؛ ب نییسرم رو تکون دادم، از تخت پا فقط

تر نفس راحت شدیآزاد باعث م یسرم انداختم. هوا یبرداشتم و رو یصندل یرو از رو

 .سوختیبکشم، ته گلوم م

 رو پشتم حس کردم. یکس حضور

 .یزنیراجع به کابوس حرف نم وقتچیتو ه-

 حرف بزنم؟ دیمگه با-

 .یشیسبک م-

 .شمیسبک م ختنیخودم ر  یبا تو-

 عوض کردن بحث گفتم: ساعت چنده؟ یبرا

 حدودا شش.-

 سردخونه. میبر  دیبا-

 ...یول-

 شاهرخ که خودش بره. زنمیزنگ م-

 فرستادم. امیزدم و وارد اتاق شدم، براش پ کنارش

 .یایسرحال ب ریدوش بگ هیپاشو برو -

 .ادیمه-

 هوم.-

 به من نکن. یتوجه الک-
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 ؟یچ یعنی-

 .ادیرو ندارم مه گهید یباز  هیشده بود گفتم: حوصله  تررهیچشماش که ت به

 رفتم. ییرایاز حرفم بلند شدم به سمت پذ بعد

 مهم بود. یلیبرام خ امروز،

 لیهم منو به دل دیشا شد؛یم ریو شاهرخ با مدرک دستگ شدیکار تموم م امروز

تمومم رو  مهیکارم ن دیشدن با ریمن قبل از دستگ یول کردند،یم ریدستگ یهمکار 

 .کردمیتموم م رانیا یتو

 

*** 

دور تا دور سالن  م؛یمعامله گرفته شده بود شد یکه برا یمجلل یسه وارد مهمون هر

 بگم؟ وونیح یسر  هیدر وصف  تونستمیم یچاق و ... چ یپر بود از عرب ها یمرمر 

کارا بودند و به قول  نیخط ا یاکثرا تو دیشهر، شا نیا یها بد نبودند توعرب همه

اما  ؛یبگ یتونینم هاشونیعده هم بودند که از خوب هی یمعروف بنده پول بودند، ول

 .کنهیغلبه م تیبه اقل تیاکثر 

 رفتم. زهایاز م یکیباال گرفتم، به سمت  یگوشه لباس سبزم رو یکم

رو صدات کنه  یکی فرستمیطبقه باال، م رمیروش نشستم شاهرخ گفت: من م تا

 وقتش که شد.

تا قبل از  کردمیکار کنم، دعا دعا م یچ دونستمیرو تکون دادم، از استرس نم سرم

 .ادیب سیها پلامضا شدن برگه
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 کتا؟ی هینقشت چ-

 .کنندیقطعا اعدامت م ؟یامضاشون کن یخوایواقعا م-

 .ریفاصله بگ کمیخدا  یخودم استرس دارم، محض رضا یطور نیهم ادیمه-

 ؟یدار  یانقشه ؟یچ یعنی-

 .یشیبعد متوجه م کمیدارم، خودت -

 .تمیسوخیم میاسترس و اضطرابمون داشت یتو ادیگذشت و منو مه یساعت چند

 ها به سمتم اومد.خدمت شیاز پ یکی

 

 کل" ی"دانا

طبقه باال، اتاق سوم دست  دیخدمت به سمتش رفت و گفت: آقا فرمودند بر  شیپ

 چپ.

 هم با او بلند شد. ادیسرش را تکان داد و بلند شد، مه کتای

 .گردمیو برم رمیبمون، من م جانیتو ا-

 گفت: مراقب باش. یبا نگران ادیمه

کرد و پس از در  دایرا پها رفت، اتاق مورد نظر سرش را تکان داد و به سمت راه پله کتای

 .کردیرا معذب م کتاینگاهشان  یفیکث د،یزدن وارد شد. نگاه همه به سمت او چرخ

 از او برگرداندند. یشاهرخ همه رو یصدا با

 معاونم. ماه،یفر -
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 یآن صندل یرو کتایبغلش،  یهمه رنگ تعجب گرفت. با اشاره شاهرخ به صندل نگاه

. با کردیکف دستش فرو م یرا تو شیهاناخون زیم ریجا گرفت. از شدت استرس ز 

 ها در امان نبود.سرش از نگاه یلباسش و شال رو یوجود کت رو

 

 یبود تا کم دهیرس کتایحاال نوبت به  دند،یبا هم به توافق رس متیشد سر ق متوجه

 حرف بزند و در آخر برگه اعدامش را امضا کند.

 س،یپل س،یزد: پل ادیفر  یوارد اتاق شد و به عرب اجازهیب یکیخواست لب باز کند  تا

 اومدند. سایپل

 .ختیگر  ییبلند شدند و هرکس به سو همه

 .میهر چه زودتر فرار کن دیباش، با عیگفت: سر  کتایرو به  شاهرخ

 به بعد جداست. نیعقب عقب به سمت پنجره رفت و گفت: راهمون از ا کتای

 ؟یچ یعنیمتعجب گفت:  شاهرخ

 مالقاتت، خداحافظ. امین، قبل از اعدامت، مزندا یتو-

 یرو یوقت د؛یپر  نییسبز پاشنه بلندش را به دست گرفت و از پنجره پا یهاکفش

 خورد. چیپ شیافتاد پا نیزم

 !یلعنت-

چپش  یپشت ساق پا یر یت کیتار  یراه تو نیرفت، در ب یبه سمت در پشت یسخت به

 را خراش داد.

 آخ!-
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را  یوارد بدنش نشده بود. در پشت ریت یشده بود، ول یکرد، خون جار  شیبه پا ینگاه

 جا پارک کرده بود.شد که از قبل آن نشیباز کرد و سوار ماش

 پا... نیبا ا یول رساند،یخودش را به پرواز م میتا سه و ن دیشب بود، با 2 ساعت

 .دیرا د یرهگذر  برود. نییوضع پا نیبا ا توانستیداروخانه نگاه داشت، نم کی یجلو

 زد: آقا آقا. ادیفر  یو به عرب دیکش نییرا پا شهیش

 د؟یبه سمتش برداشت و گفت: با من یمتعجب به سمت او برگشت، چند قدم مرد

پنبه،  ،یباند کش ،یسرش را تکان داد و از او درخواست کرد تا چند تا باند معمول کتای

پول بهش داد. مرد متعجب قبول کرد و  یبخرد، سپس مقدار  شیبرا نیگاز و بتاد

 کرد. هیته شیکه خواسته بود را برا ییزهایچ

از گازها را با دندان  یکیانداخت.  گرشید یپا یرا رو شیرا باال زد و پا راهنشیپ کتای

 شیزخمش کرد؛ سپس رو یآرام شروع به ضد عفون خت،یر  نیبتاد شیباز کرد و رو

راه  ادیز  توانستینم یطور  نی. ادیچیرا دورش پ یچند تا گاز گذاشت و باند معمول

 ؟یاما چطور  بست،یآتل م دیبرود، با

 وقت ندارم. ادیکنم ز  کاریاَه، حاال چ-

زانو شروع به بستن کرد. بعد از اتمامش به فکر  یرا برداشت و از باال یکش یباندها

را روشن کرد  نیداشبورد گذاشته بود. ماش یدست لباس تو هیلباسش افتاد،  ضیتعو

کند. توجهش  دایپ یحمام عموم ای ییشودست کیگشت زد تا بلکه  هاابانیخ یو تو

 بود. یاشتبهد سیجلب شد، سرو یبه سمت ساختمان

 



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

162 

 

دست لباسش را برداشت به سمتش رفت.  هیطبقه پارک کرد و  کیساختمان  کینزد

زنانه  ییشوستگذاشت. وارد د یصندل هیساختمان را قفل کرد و پشتش  یدر ورود

زنانه بود. چون  یبهداشت سیسرو یتو سیمطلع شد. سه تا سرو یشد و از نبودن کس

 عوض کند. لباسداد در همان محوطه  حیترج کتایکوچک بود،  یلیخ

عوض کرد.  یمشک یمانتو هیو  یشلوار ل کیلباس سبزش را با  قهیعرض چند دق در

 را کامال پاک کرد. ششیآرا

 باد کرده. دمیچیکرد و گفت: انقدر باند پ شیبه پا ینگاه

را به  رشیجا خارج شد و مسرا برداشت و بعد از باز کردن در ساختمان از آن لباسش

 را باز کرد. امیرا برداشت و پ اشیاومد، گوش امیپ شیسمت فرودگاه کج کرد. برا

ن سه روزه م یمن کارشون رو انجام دادند، ول یرو خوندم، دوستا امتی"سالم، االن پ

 اومدم تهران"

 زد. کنار

 .رنشیکارا دستشه، خدا کنه بگ کردمیبابا، فکر م یا-

 کیپالست کی یرا در آورد، همه را تو شیآورد و لنزها رونیرا از سرش ب سشیگ کاله

 انداخت و دوباره راه افتاد. رونیکرد و از پنجره ب

به  شیپا نیطور با اچه دیبود، اصال نفهم مایهواپ یچشم به هم زدن تو کی یتو

 از هوش رفت. یفکر کرد تا از خستگ ریاست. انقدر به اتفاقات اخ دهیرس جانیا

*** 

 خانم خانم.-
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 کرد و گفت: بله؟ یاخم زد،یم شیدارها صدااز مهمان یکیرا باز کرد،  شیهاچشم

 نشسته. مایهواپ یعنی م،یدیرس-

 ممنون. یلیخ-

رفت. به  نییرا پا مایهواپ یتموم نشدن یهاشت و پلهبه پاش چمدانش را بردا توجهیب

همه تنگ شده بود و  یرفت تا از فرودگاه خارج بشود. دلش برا یسمت سالن اصل

 هست. یچ انیشا زیسوپرا ندیاز همه کنجکاو بود تا بب شتریب

 دنینگاه کرد. با د وفتدیکه باعث شده بود ب یشد، خصمانه به کس نیپخش زم ناگهان

 به او نگاه کرد. ریمبهوت و متح اشیآب یچشما

 ...خوامیواقعا معذرت م-

 د؟یستین یرانیگفت: ا زیر  ینگاهش کرد و با چشما یکم

قدر اش چهچقدر آشنا بود و چهره اشیآب یکرد و فقط بلند شد، چشما سکوت

 ...هیشب

 .شهینم طورنیباال انداخت و گفت: نچ، ا ییابرو

 .ایب الدیم الد،یرو صدا کرد: م یکی

لباسش زده بود "رضا  یبود. رو دهیپوش یانتظام یرویکرد، لباس ن زیرا آنال شیتا پا سر

 "یمیفه

 

خودش  یبه رو خواستیانقدر فرق کند. نم میرضا بدون گر  کردیفکرش را هم نم کتای

 که او را شناخته است. اوردیب
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خاص و  کتای یرا لرزاند، هر دوشان برا کتایدل  ستادیکه اومد و کنار رضا ا یپسر 

 بهشان داشت. بیعج یمتفاوت بودند و حس

 دم،یافتاده؟ آهان فهم یشده؟ اتفاق یگفت: چ د،یرسیبه نظر م یکه پسر شوخ الدیم

 ؟یتورش کرد نویا

 اش گرفته بود.خنده کتای

 من خوردم بهش ست،ین یرانیکه ا نیخانومه مثل ا نیبا حرص گفت: مرگ، ا رضا

 کن. یافتاد، ازش عذرخواه

 که لعنت بر خودت باد. یباال انداخت و گفت: به من چه؟! خودت کرد یاشانه الدیم

 : چرت نگو، از طرف من.رضا

 .امیرانیگفت: ا کتایتا خواست دهن باز کند،  الدیم

 ن؟یدو ساعته اسکلمون کرد ه،یرانیا کهنی: االدیم

 ترتون.متاسفم، من تازه برگشتم برام جالب بود طرز حرف زدنتون با بزرگ-

 ستم؟یتر نمن بزرگ یدونیگفت: از کجا م یز یآم طنتیبا لحن ش الدیم

هم از طرز صحبت کردن شما، هم از  زنه،یتر مکه مال شما جوون افه،یهم از نظر ق-

آدمه  هیمشخصه که  پتونیاز ت عالوه بر اون رون؛یجفتتون زده ب بیکه از ج یکارت مل

 جمع کنه. هاتونویداره خراب کار  یدوستتون سع شهیکه هم دیاشلخته

 ؟یدیفهم افهیق یرو از رو نای: همه االدیم

 مرخص بشم. دیبله، اگه اجازه بد-

 .تونافهیق طورنیبرام آشناست، هم یلی: صداتون خرضا
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 نشده؟! رید یلیلبخند زد و گفت: خ کتای

 نشد؟ رید یگفت: چ جیگ رضا

بره،  ادتیزوده که  یلیخ م،یماهه همکار  هی بایباال انداخت و گفت: ما تقر  یاشانه کتای

 .گذرهیم دارمونیکه فقط سه روز از د یمخصوصا وقت

 !ماه؟یفر -

 .کتای دمیاوم، شا-

 ه؟یچ انی: جر الدیم

 .ستین یخاص زی: چرضا

 .متونیرسونیکرد و گفت: م کتایرو به  سپس

 سوار بشم. یتاکس دمیم حیبهت اعتماد کنم؟ ترج یاالن انتظار دار -

 .دی...ولش کن، لطفا سوار بشادیکرد و گفت: از مه یاخم رضا

 یکرد و فقط سرش را به نشانه یو اخم دیبگو خواستیم زیچه چ کهنیا دنیفهم با

 تکان داد. دییتا

 

آمدند و راهش را سد  شیبرداشت که هر دوشان جلو یبه سمت در خروج یقدم چند

 کردند.

با  ،یایبهتره با ما ب یعاشق چشم ابروتم، ول یفکر کن یونیگفت: مد طنتیبا ش الدیم

 شه؟یکرد، م یکار  شهینم یانتظامیروین نیماش هی



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

166 

 

 .ونیآقا رمیم یزد و گفت: من با تاکس کنارشان

بود، کاش خبرشون  یلب گفت: چه استقبال گرم ریز  رونیمحوطه ب یخلوت دنید با

 .دمیچرخیانقدر عالف نم کردمیم

 

 "کتای"

 دیکشیکه مانتوم رو م الدیشد، لنگون لنگون همراه م دهیمانتوم کش نیلب آست هوی

 یانتظامیروین نیماش هی ی! منو توساد؟یمیمگه وا زدمیداد م یشدم، هر چ دهیکش

 نشوند.

 بزاره صندوق عقب. هر دو سوار شدند. برهیرضا چمدونم رو داره م دمید

 کنه؟ تیبه زور حال دیگفت: آدم با کردیرو روشن م نیکه ماش یدر حال الدیم

 جون؟ ی: خونت حاال کجا هست دخدینگفتم که پرس یز یچ

 چه طرز صحبته؟ نیزد تو سرش گفت:ا رضا

 دستت بشکنه. یآخ، اله-

مسخره  جا،یقضاوت ب د؟یقبول شددانشگاه  دیرو باال بردم و گفتم: مطمئن ابروهام

 قبولتون کردن؟ زایچ نیبا ا ،یباز 

 تو دختر! خونت کجاست؟ یزنیقدر حرف م: چهالدیم

 .اورانین-

 .دارهی: بابا بچه ماالدیم
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 ؟یداد رییکرد و گفت: چرا خودت رو تغ یاخم رضا

 بد نبود. یسرگرم واسه

 ام نشناسنم.خانواده کهنیا یتو فکر کن برا-

 خونتون؟ یر یم ی: پس چرا دار رضا

 .یپدر  یخونه خودم... نه خونه-

 .اریو لنزات رو در ب سیرو پاک کن و کاله گ متیاالن گر  نی: دروغ نگو، همرضا

 گوش کنم؟ دیو من با-

 دستوره. هی نیرو سمتم گرفت و گفت: ا اشاسلحه

 اون المصبو! نییپا ریبگ ؟یکنیم کاریچ ی: رضا داداش دار الدیم

 ترسم؟یم یمغزمو بترکون یبا اسلحه خال کهنیمن از ا یکنیفکر م تو-

 نگام کرد. متعجب

کردم و  یکه کجا زندگ یدیفکر نکن، به هر حال د ادیز  ه،یاز طرز گرفتنت معلومه خال-

 نه. ای هیاسلحه خال ای یسیکه بفهمم پل نیا هیعیطب

 ؟یهست یواقعا ک کتایاخم کرد و سالحشو غالف کرد و گفت:  پسره

 .امیآدم عاد هی-

 بچرخه. ابونایخ یتو کنهینم میگر  یآدم عاد هی-

 یرنگ نینکردم، من از اول عمرم چشمام و موهام ا میباال انداختم و گفتم: گر  یاشونه

 .یمشک یموها ،یآب یبوده، چشما
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 خو... نیسمت چپ، هم چیجا بپ نیکوچه گفتم: آهان، هم دنید با

 نه؟ی: االدیم

 آ... آره، انگار خودشه.-

 که. ی: خودتم شک دار الدیم

 .جاستنینه نه، مطمئنم هم-

شدم. رضا در صندوق عقب رو باز کرد،  ادهیپ نیدر خونه نگه داشت، از ماش یجلو

 رضا خوابه. یگشتم. احتماال مشهد دیمنم چمدونم رو در آوردم و دنبال کل

 .دیخب، قربون دستتون، خوش اومد-

 .ینداز یخواهر سرتقم م ادی: تو منو رضا

 !م؟یمتعجب گفت: مگه ما خواهر دار  الدیم

 .دینداز یخل و چلم م یبرادرا ادیگفتم: شما هم منو  الدیبه حرف م توجهیب

 رو پشتم انداختم و لنگون لنگون چمدون به دست به سمت خونه رفتم. کولم

 یکردیها خشک شده بود، نگاه مشده بود! کل باغچه رانهیخونه نبود، و گهید جانیا

 ساختمون رنگ نداشت. ینما هیمرمر  یهابه ساختمون انگار سنگ

جا  نیبه اون دوتا داخل خونه شدم و محکم در رو بستم. ا توجهیرو باز کردم و ب در

ها رو جمع زحمت به خودشون نداده بودند تا برگ هی یمثل خونه ارواح شده بود، حت

 کنند.

 یقفل چرخوندم و در رو باز کردم که صدا یرو تو دیرو به در رسوندم، کلدرد خودم  با

 در بزنند؟! نیروغن به ا هیوقت نکردن  یعنیداد؛  ژیق
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 یلیگذاشتم. خ نیدر ول کردم، کولم رو هم زم یشدم، چمدونم رو همون جلو وارد

از پشت با بازو و ساعدش گلوم رو  یدست هی هویرفتم که  ییرایبود به سمت پذ کیتار 

 گرفت و فشرد.

 

بود نه  یچون ناگهان یکنم، ول داینجات پ یخفگ نیبردم تا از ا شیتا دستام رو پ دو

 خودمو آزاد کنم. تونستمینه م اومدیصدام در م

 .دمشیدیشون بودند، اما تار مهمه روشن شد، همه هاالمپ

 ولش کن. انیشا زودتر به خودش اومد و داد زد: فرشاد

 کردمیکه م یمکرر  یهارو ماساژ دادم تا بتونم نفس بکشم، سرفه نمیافتادم و س نیزم

 گلوم رو زخم کرد.

 بود. انینشست شا کمینفر که نزد نیاول

 !؟یمن نشست و زمزمه کرد: خودت یرواومد و روبه جلو

 باشه؟! ی... ک... کیخواستیها مثل خودش گفتم: مهمون سرفه با

تازه  شدم،یآغوشش حل م یتو ترشیب گذشتیم ترشیبغلش فرو رفتم، هر چه ب تو

 قدر به داداشم وابستم.من چه دمیفهم

 مبل نشوندم یرو سم،یفاصله گرفت و کمکم کرد وا ازم

 گرد بهم نگاه کردند، شروع کردم به شمردنشون. یهم نشستند و با چشما هیبق

 د؟یچرا کم-

 .یبرگشت شهیخوابند، من که باورم نم هی: بقفرشاد
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 برگشتم. کتام،یبه خدا خودمم، -

 د؟یکنیهنگام م یجور نیکردم و دوباره گفتم: چرا ا مکث

 ؟یکن، کجا بود فی: خوب تعر وانیک

جواب مثبت  لیخل شنهادیبه پ اومدم،یو م رفتمیم یمن تا چهلم مادر بودم، ول-

 دادم و با شاهرخ فروزان وارد کار شدم.

رو  ازشونیارتباط برقرار کردم و اطالعات مورد ن یو سرمد یدادم: با حشمت ادامه

 و مهتا چه خبر؟ اری. خب از مهگمیفرستادم؛ حاال بعدا مفصل م

 ؟یپرسینم ادینگاهم کرد و گفت: چرا از مه رانهیگمچ فرشاد

از اعضا اومده بود تا اطالعات جمع  یکیعنوان  هی،جا بود، گفتم: چون اون ثانهیخب

 گند زد به کارام. کمی یآشناست آوردمش گفتم کمک دستم باشه، ول دمیکنه؛ چون د

من  دونهینم یسرهنگ برگشتم، کس اطالعیمکث ادامه دادم: من ب یاز کم بعد

 .دیبرگشتم، شمام فعال نگ

 کتا؟ی: انیشا

 جانم؟ و گفتم: دمیطرفش چرخ به

 .میحرف بزن دیگفت: با یجد انیشا

 

 درد دارم. کمیاول پام، چون  یول میزنیزدم و گفتم: م شیمشک یبه چشما یلبخند

 گفت: شکسته؟ یبا نگران انیشا
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 نه، گلوله خراشش داده.-

 خراشه. هیتر از مهم یلیحرفام خ-

 خب. یلیخ-

 .میآشپزخونه رفت یتو انیشا با

 .یبگ یخواستیم یچ-

 .میآشپزخونه نشست یتو یناهارخور  زیم پشت

 گشتم. یلیمدت خ نی: راستش... من... من تو اانیشا

 دنبال من؟-

 هم دنبال تو و هم دنبال داداشات.-

 انداختم و گفتم: اونا مردن. ریرو ز  سرم

خبر  نیا دنیمطمئنم از شن یاالن بگم ول خواستمینه، دنبالشون گشتم، من... نم-

 .یشیشوکه م

 .گهیبگو د ینگاه کردم و گفتم: جون به لبم کرد اشیمشک یچشما تو

 ان!کردم، زنده داشونیپ-

 !؟یگفتم: چ ناباور

 ماساژ دادم تا گردنم. جگاهامیدستام گرفتم و از گ نیسرش رو تکون داد، سرم رو ب تنها

 .شهیلب گفتم: باور نم ریز 

 .یایسر حال ب ر،یپاشو برو دوش بگ دونم،یم-
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 هینکرده بود.  رییتغ زیچ چیرفتم؛ ه میمیتکون دادم و بلند شدم و به اتاق قد یسر  جیگ

و  دمی. بعدش لباس پوشرمیدوش بگ هیکمد برداشتم و رفتم  یتو یدست از لباسا

 تیاصال برام اهم یدرد داشت، ول یلیپام رو پانسمان نکردم. خ گهید رون،یاومدم ب

 .ششونیبود که برم پ نیکه االن مهم بود ا یز ینداشت، چ

 .خورهیداره صبحونه م انیشا دمیطبقه همکف رفتم که د به

 پس گردنش زدم. آروم

 

 وونه؟ید یکنیم کاریآخ! چ-

 .ششونیپاشو منو ببر پ-

 .میر یبا هم م جانیا ادیداره م ادیات رو بخور، مهصبحونه نیاوف! بش-

فکر  انیشا یلحظه به حرفا هیشروع به خوردن کردم.  اقینشستم و با اشت زیم پشت

 .جانیا ادیداره م ادیمه اد،یمغزم اکو شد، مه یکردم، صداش تو

 !ترواشیدو کتفم و گفت:  نیکه بغلم بود زد ب انیشا د،یگلوم پر  یتو ییچا

 اد؟یم یکه ک ی... تو گفتی...تو گفتانیشا-

 .ادیبا دهن پر گفت: مه انیشا

 خدا! ی! وا؟یکنیو تو دعوت م کنمیفرار م من

 !؟یداده لعنت دیبه تو کل یبشم، در باز شد، ک میخواستم بلند بشم و از اون جا ج تا

اش لحظه چهره هیبلند شده بودم،  یصندل یاز رو زیخمیمتعجب نگاهم کرد، ن اول

 سرخ شد و با شتاب اومد سمتم که فرشاد جلوش رو گرفت.
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 برو. ترواشیداداش  ،یآ یآ-

 هینشستم و بهش نگاه کردم. اگه قض یصندل یاصله گرفت. روف یو کم دیکش یپوف

 خدا! ی! وا؟ی! اون مدارک چ؟یعقد رو بگه چ

 ؟یمیفه شهیپ شیببر  شهیم ادی: مهانیشا

 رو؟ یک-

 .گهیرو د کتای-

 اونا؟ شیچرا پ-

 خب. نتشیبب خوادیم-

 ...یول-

 نپرس که چرا.-

 خب. یلیخ-

 یصدا ن،ینشستم؛ با حرکت ماش نشیماش یبلند شدم و مظلومانه تو اطیاحت با

 چسبوند. یبود که منو به صندل ادشیفر 

 شم؟یمنم آدمم، نگران م یگیهان؟ نم ؟یرفت خبریچرا ب-

 .وفتیسر من داد نزن؛ راه ب-

 شروع کرد به غر زدن. یلب ریز 

 خونه دو طبقه. هینگه داشت،  یادر خونه یگذشت تا جلو یاقهیدق چند

 زد. زنگ
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 : بله؟دیچیپ فونیآ یتو یزن یصدا

 کار داشتم، همکارشونم. یمیفه ی:با آقاادیمه

 تو. دییبله بله بفرما-

 به اطراف هم ننداختم. ینگاه یکه حت کردمیم یلحظه شمار  دنشونید یبرا انقدر

 .ننی: آقا آقا...اومدن شما رو ببشدیم دهیاز داخل خونه شن یخانم یصدا

بود که  نییلحظه سرم پا نیتا آخر  نییاومد پاها پسر از پله هیدوبلکس بود،  خونه

 نگاهش کردم. نییپله رو اومد پا نیآخر  یوقت

 گره خورد، خودش بود، اون...اون... ینگاه آب یتو نگاش

 : تو؟میبا هم گفت زمانهم

 .مینی... اول بششهیاضطراب گفتم: من... من... م با

 .نیگفت: آره، بش متعجب

 یتو الیمن همون دان یرضا کردمیهم از رفتار ما شوکه شده بود، اصال فکر نم ادیمه

 باشه. یدب

 یافتاده بود اون رضاست، با نگاه ادمی. من که تازه میمبل اشاره کرد روش نشست به

 .کردمینگاش م شدیم یپر و خال یکه ه

 بود. معذب

 شده؟ یچ یو بگ یانقدر منو نگاه نکن شهیم-
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... ـیگفتم: منو...  یلرزون یبا صدا ختند،یر یها مگونه یرو یشتر یت ببا سرع اشکام

 اد؟ینم ادتی

 .یماهیچرا خب، تو فر -

 که... نی...اـینه... منظورم... ا-

که کنارم نشسته بودم پشتم رو ماساژ  ادیحرفم رو خوردم، مه امهیشدت گرفتن گر  با

 تر نفس بکشم.تا راحت دادیم

 .میدر و بلند شدن رضا، ما هم بلند شد یصدا با

 بود. یناز و تپل یلیاش اومد داخل، خخانوم با شکمه قلمبه هیدر باز شد و  هوی

 ما چشماش رنگ تعجب گرفت. دنیاومد و با د ترکینزد یکم

 سالم.-

 جوابش رو داد. ادیفقط سر تکون دادم و مه من

 ؟یکنینم یآقا رضا معرف-

 انداخت باال و سکوت کرد. یاشونه رضا

 ...ـیمن مـ... مل ،ینامرد یلیقدم به سمت رضا برداشتم و گفتم: خ چند

 کا؟یمل-

رو تکون دادم و با پشت دستم اشکام رو پاک کردم. با دستاش صورتم رو قاب  سرم

 گرفت و به اطراف چرخوند.

 کرد: رها؟ زمزمه
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 رضا.-

به خودم  تونستمیبغلش. دستام رو دورش حلقه کردم و تا م یکشوند تو منو

 .دادیپدرم رو م یبار بو نیاول یکه چرا برا شدمیفشردمش. حاال متوجه م

 به من بگه. یکی ه؟یچ انیجر -

 .میهم فاصله گرفت از

 کردمیسال بود که فکر م 20گفتم: رضا داداشمه،  دمیسکوت رضا رو د یوقت

 کشتنش.

 .ییرضا هیقدر شبتو چه ،یبغلش گرفت و گفت: وا ید منو توخانم اوم همون

 زد و گفت: فرزانه، زنم، ممم و دخترم. یلبخند رضا

 !یفرزانه فاصله گرفتم، به شکمش نگاه کردم و گفتم: آخ از

 رفت؟ شیطور پچه تتیمامور  اد،یبرگشت و گفت: مه ادیبه سمت مه رضا

 خوب بود، به لطف سرکار خانم.-

 یدار  حیتوض یبرا زایچ یلیکرد و رو بهم گفت: خ یحرف اخم نیا دنیبا شن رضا

 .کایمل

 .دمیم حیرو برات توض یو همه چ مونمیم جانیرو تکون دادم و گفتم: امشب ا سرم

 باشه. یک دیبا ترمکیزده بودم که برادر کوچ حدس

 خودش باشه. دیدر بلند شدم، با یصدا دنیشن با
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بغلش  یبود و تو دهیکه خر  ییبه طرفش رفتم، حواسش به من نبود؛ داشت کتابا آروم

 !هاشیکرد، درست مثل بچگ یلب هم غرغر م ری. ز کردیگرفته بود رو جمع م

 .الدیم-

 ابوالفضل! جن! ای: دیداد کش هی

انداخت و با ترس به من نگاه کرد، بعد رنگ تعجب گرفت؛ بهش  نیزم یرو رو هاکتاب

نتونستم اشکام رو کنترل  گهید دم،یدادم دوباره رنگ عوض کنه و بغلش پر مهلت ن

 کنم.

 !نمیسرت بشه، ولم کن بب یخانوم محرم نامحرم یه-

. دیچیرضا که بهش اشاره کرد که تقال نکنه شدم، کم کم دستاش روم پ یصدا متوجه

اش نگاه کردم، هنوز گرد کردم و به چهرهعقب یآروم شدم چند قدم کهنیبعد از ا

 .کردینگاهم م شیگرد آب یداشت با اون چشما

 .الدیم-

 متعجب گفت: جونم؟ الدیم

دختر بچه رو  هیموقع خواب  هی ادتهیکنارم اومد و منو از اون جدا کرد و گفت:  رضا

 کرد؟یم یکه باهات باز  یدیدیم

 تکون داد. جیرو گ سرش

 داشیپ میگشت یهرچ جانیا میجنوب اومد کهنیگفته بودم، بعد از ااز رها برات -

 اون... ایکرده، بعد رو دامونیاون برگشته، اون پ م،ینکرد

 به من نگاه کرد بعد به رضا نگاهش در نوسان بود. الدیم
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 باوره. رقابلی: من... من... برام غالدیم

 ناراحت انداختم. سرمو

 اون همه کسمونه. ه،یچه حرکت نیا الدیم-

 .گردمیسمت در رفت و گفت: برم به

 تیها هداهام رو گرفت و منو به سمت مبلبه رفتنش نگاه کردم، رضا شونه ناراحت

 هم با مکث سمت چپم نشست. ادیروم، مهکرد. فرزانه کنارم نشست و رضا روبه

 د؟ینکرد یخم شد و گفت: شما خودتونو معرف یکم فرزانه

 ...ـیسعادت  ادیگفت: مه رضا

 .کتامیکرد و گفت: همسر  کیدور شونم انداخت و منو به خودش نزد دست

زمزمه کردم:  واشیاز پاش گرفتم و  یشگونی. نشدیگردتر نم نیمنو رضا از ا یچشما

 ه؟یچ فیاراج نیا ؟یچ یعنی

به عنوان  نمیکاسه، ا نیآش و هم نیعقدنامه هست هم نیدر گوشم گفت: تا ا آروم

 !شبتهید هیتنب

 کن. فی: خوب تعر رضا

 رو؟ یگفتم: چ آروم

 موالنا رو. نامهی: زندگرضا

 سمت راستم رو باال انداختم و گفتم: موالنا در بلخ در قرن... یابرو

 با حرص گفت: رها! رضا
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 اونا وارد خونه شدند... کهنیخب باشه؛ راستش بعد از ا یلیخ-

ها بودم، با چشم خودم پشت بوتهپام مشت کردم و ادامه دادم: من  یرو رو دستام

شون رو شما که من چهره هیمامان و بابا رو کشتن، بعدش دو تا پسر بچه شب دمید

تا  ابونیخ یرفتم تو هاوونهید نینبود، ع شتریکشتند. هشت سالم که ب دمیدینم

 کرد. دایسهراب منو پ

 سهراب؟-

بعدا متوجه شدم. بعد از رو  نیاون منطقه بود، البته ا یاز خالفکارا یکیسهراب -

وارد خونش شدم متوجه شدم که عاشق دختره، منو با دختر بزرگش و دو تا  کهنیا

. اول فکر نیر یشراره، اسم منم گذاشت ش ن،یشاه ان،یاز پسراش بزرگ کرد، شا گهید

 ...یلطف رو کرده، ول نیداره ا شرارهکه به من و  یاعالقه یاز رو کردمیم

 تا عرقش پاک بشه. دمیدستام رو به پام مال کف

همه  نیو شاه انیکردم، شا دایرو پ یچهارده سالم شد اوج بدبخت زدهیس یوقت یول-

 یشراره تو یول م،یسهراب نش یکه منو شراره وارد ماجراها کردندیرو م شونیسع

شد که  جا شروعخونه باشه. ماجرا از اون ینبود تو یلجن غرق شد، زن سهراب هم شب

رو شد. روبه انیو با واکنش بد من و شا ردک یبرادرزاده سوسولش از من خواستگار 

هنوز هم با سن کمم  یساسان جور کرد تا منو بدزده، ول یرو برا تیموقع یچند بار 

باهوش  ادیبود که سهراب ز  میاز خرشانس دیاز خودم دفاع کنم، البته شا تونستمیم

 سر از کاراش در آورد. شدیم ینبود و به راحت

که به  یفکر  نیتا کار دستم نداده بود؛ اول کردمیم یکار  هی دیو گفتم: با دمیکش یآه

با  کردم؛یخودم جور م یخونه برا هی دیبرم سراغ اموال بابا و بابابزرگ، با دیذهنم رس

به نامم زده بشه،  یسالگ جدهیسن ه یبابا صحبت کردم تا اموال تو لیوک



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

180 

 

 دمیرو د ستشیل ینه، وقت ای ارمیبه دست ب اموال نیاز ا یز یچ تونمیم دونستمینم

بود  یروز  نیداشته باشند. آخر  یثروت مخف هیکه بابا بزرگ و بابا  شدیاصال باورم نم

حله و خود به خود اموال به  زیکافه بهم گفت همه چ یمالقات داشتم، تو لیکه با وک

سهراب اون مرد رو  کهنیهمون روز مثل ا یهجده سالم بشه؛ ول یوقت شهینامم زده م

 بود و... دهیبا من د

 دایتهد نیسال ا هیکرد،  دیتهد یادامه دادم: کشتش. من رو کل یطوالن یاز مکث بعد

شب از خونه فرار کردم و به همون خونه رفتم،  هیتا هجده سالم شد،  دمیرو به جون خر 

جا افتادم  کهنیبشه. بعد از ا یو عال زیش کردم تا تمتال یلیبود و خ یمیقد یلیخ

کنم، فکر  دایآوردم و کمکم کرد تا قاتل بابا و مامان رو پ رونیرو از اون خونه ب انیشا

که  یاتفاقات ان،یمن و شا م،یشد ی. همون موقع وارد دانشگاه افسر هیک یکنم بدون

 شنهادیپ هیو اون  میآشنا شدکه دوست بابا بود  یبا سرهنگ حشتم یافتاد بماند، ول

 داد.

 ؟یشنهادیکرد و گفت: چه پ یدستشیپ رضا

 بشه. لیباند گرگ تشک-

 : گرگ؟رضا

بود که دور  یققنوس، ما هم چند سال نیشما اسمشو گذاشت یآره، گرگ، ول-

 .میکنیبهتون کمک م یطور سوال داشت که چه یبراتون جا متون،یزدیم

 ققنوس؟ ؟یزد :چ ادیفر  رضا

 با اخم گفت: ده دفعه گفتم انقدر صدات رو باال نبر. فرزانه



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

181 

 

چند سال دنبالت بودند؟ انقدر کالفه شده بودند که چند  یدونیبه من گفت: م رو

 نخوردند. یچیشبانه روز ه

 ا؟یک-

 .الدیرضا و م-

 مگه... الدیبه رضا گفتم: م رو

 ه خاطر شغلش.ب کنهیم یهمکار  یحرفم رو خوند و گفت: نه، فقط گاه ادامه

اگر  م،یرو دور خودمون جمع کرد هانینفر از بهتر  ازدهیتکون دادم و ادامه دادم:  یسر 

 دایپس ما مدارک رو پ د،یکشیطول م یلیخ میبر  شیطبق قانون پ میخواستیم

 یهاتیبود! البته فعال نی. کار گرگ هممیدادیم لتونیو همراه متهم تحو میکردیم

که  میبه راس هرم باند کابوس برس میداشت یسع قیطر  نیهم داشت، ما از ا یاگهید

 .میدیرس

 .کردینگاه م ییمتفکر به جا رضا

 فقط...-

 ؟یمونده نگفته باش یچ گهی: درضا

 یبدم، به عنوان همکار  لیو گفتم: اگر بخوام مدارک رو تحو دمیکش یقیعم نفس

 برم. نمیرو بب الدیم خوامیفقط م شم،یم ریدستگ

 م؟یلحظه حرف بزن هی شهیم کتایبا اخم گفت:  ادیمه

آشپزخونه، بازوهام رو  یتو میو رفت میبه رضا کردم که سر تکون داد، بلند شد ینگاه

 آره؟ ؟یخواستیم نیهم یرو برا یمحکم گرفت و گفت: اون کپ
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به سرهنگ  حیاون مدارک رو با توض دیشده بود: من با رهیت تیاز عصبان چشماش

 یسرهنگ منو با اشل ،یفرستادیسرهنگ م یبرا یطور نیاگر تو اونا رو هم دادم،یم

 .شدیتر مو اوضاع خراب گرفتیاشتباه م

 ؟یکرد کاریتو چ ،یلعنت-

حبس  ایکه اعدام بشم  ستیداره، برام مهم ن ازین نایضربه، سرهنگ به ا نیآخر  یبرا-

 ابد برام ببرند.

 !؟یبفهم نویا یخوایم یمن مهمه! ک یبرا-

 بود. یبغض گفتم: تو عالقت هم باز  با

 ؟یگیم یدار  یگفت: چ متعجب

 به خاطر انتقام مادرت، نه به خاطر عالقه! ،یخودت گفت نویا-

 مبهوتش رد شدم. یچشما یرو آزاد کردم و از جلو بازوهام

 دوارمیام کنم،یصبر م گهیو گفتم: من پنج ساعت د ستادمیدرگاه آشپزخونه ا یجلو

رو، پس حاللم کن  گهیدهم مینینب دیشا گهیاون صورت د ریبهم زنگ بزنه، در غ الدیم

 و...

 مکث گفتم: و خداحافظ. با

 گرد کردم که رضا گفت: کجا؟سمت در عقب به

 نیاول یشدم و تو ابونی. وارد خدنیها بهم برسه، شروع کردم به دوو مبل زیم نیاز ب تا

بود، آروم و سر  ادیدست مه چییدادم و نفس گرفتم. سو هیتک واریکوچه رفتم، به د
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تازه از خونه  ادینبود. مه نایا یمحدوده تاکس نیا یتو ن،یخورده برگشتم سمت ماش

 .ستادیسر جاش ا من دنیاومده بود و با د رونیب

 .یسرهنگ حشمت شیپ میبر  دیبا-

 گفت: امکان نداره. شدیم نیکه سوار ماش طورهمون

 .نمیکن ببصبر  اد،یمه-

سر  ییامکان نداره؟! مگه برات مهمه چه بال یچ یعنیشدم و گفتم:  نیسوار ماش منم

 آخه؟! ادیمن ب

 .بردمتیاگر مهم نبود م-

 .یکردیکار رو نم نیاگر مهم بود به خاطر مادر ا-

 کدوم کارا؟-

تو منو با اون  ؟یرو فراموش کرد شیماه پ هی کهنیزدم و گفتم: مثل ا یصدادار  پوزخند

 .یفلش مجبور به عقد کرد

 کرد و گفت: بحث رو تموم کن. یپوف

 روشن بشه. فمونیتکل دیاالن با نیهم خوام،ینم-

 

 آخه؟ یچ فیتکل-

 و گرنه... ،یسرهنگ حشمت شیشمرده گفتم: منو ببر پ شمرده

 .گشتمیو گرنه م یذهنم دنبال ادامه یتو
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 ؟یو گرنه چ-

 .دادیجرقه خورد، کاش جواب م یز یچ هیذهنم  یتو هوی

 گرفت. یابیطالق غ شهیم یبا مدارک قالب-

 بغل و گفت: کدوم مدارک؟ زد

 گهیو راه افتاد، د دیموهاش کش یتو ینگفتم. کالفه دست یز یباال انداختم و چ یاشونه

. با رفتمیبود که فردا م نیجا، حداقلش اببرتم اون کهنیاز ا شدمیم دیداشتم ناام

 شدم تا از کارش منصرف نشه. ادهیپ عیاداره سر  یتابلو دنید

باشه، در  یقبل یهمون جا دوارمیرفتم، ام یبه سمت اتاق حشمت یگوش لیاز تحو بعد

 زدم و وارد شدم.

 .کردیتعجب نگاهم م با

 رها؟-

 سالم سرهنگ.-

 سرهنگ. یگیو بلند شد و گفت: تو هنوزم بهم م دیخند

 ...رمیرو پس بگ تمیهو نکهینه ا نم،یسرهنگ، نه اومدم شما رو بب ومدمین نایا یبرا-

 بود. ادیمه م،یباز شد هر دومون به سمت در برگشت در

 سالم.-

 تکون داد و به من نگاه کرد. یسر  یحشمت سرهنگ

 ...یول د،یخواستیهست که م یاون مدارک نایا-
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 هست که... من هیمدارک هم بر عل یسر  هی یکردم و ادامه دادم: ول مکث

 کنند. رشیدستگ یو گفت: که ممکنه به جرم همکار  دیوسط حرفم پر  ادیمه

از هم  مونه،یمن م شیپ نایبرداشت و گفت: ا زیم یها رو از رودو تا فلش سرهنگ

 .یوفتیدردسر ن یکه تو کنمیجداشون م

 کامل باشه موقع دادگاه. دیمدارک با د،یکار رو بکن نیا خوامیمن نم-

 هیکه  یبدم ببرنش زندان؟ اونم کس یدست یرو دست یدختر عل ؟یگیم یچ یتو دار -

 عالمه کمکمون کرد؟

بودم، صداشو رو من  دهیسرهنگ رو ند یرو نیگرد نگاهش کردم. تا حاال ا یچشما با

 بلند کرده بود؟!

 گفتم: سرهنگ. ناباور

 .شیبا مافوقت درست صحبت کن، حاال هم برو به هما-

 .رمینم شیمن به اون هما دی: هرچند شما مافوقم باشکردم و گفتم یاخم

 .ادیآخر مراسم برادرت م-

 اس؟زنده یزدونستیتو...تو م-

 ... خب آره.زی... چزهیچ-

 .دمیکارتون رو پس م نیکه...سرهنگ من جواب ا دیپس از من استفاده کرد-

 .ستادمیا یارفتم و گوشه شیبه سالن هما حرفیب

 .کتای-
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دختر  ،یشجاع کایمل ؛یرها هم صدام کن یتونیم کاس،یمل میکردم: اسم واقع زمزمه

 .یشجاع یعل

 شدم. جیکه گ یانقدر تو اسم دار -

مامانم اسمم رو گذاشت  یرضا داداش بزرگترم، اون اصرار داشت اسمم رها باشه، ول-

 شده. دهیچیپ کمی نیرو انتخاب کردم؛ به خاطر هم الدیمن هم اسم م کا،یمل

 من قفل شد. ینگاهش رو یول رون،یمرد از در خواست بره ب هی

 گفت: رها. متعجب

 چشماش نشست. یتو نگاهم

 .میحرف بزن رونیب یایب شهیمکث کرد و گفت: م یکم

 یرفتم و پشت سرش به سمت آبخور  رونیکردم و سرم رو تکون دادم. از سالن ب یاخم

 رفتم.

 .جانیا یبرگرد کردمیفکر نم دمت،یبود که د شیو گفت: سه سال پ ستادیا رومروبه

 .یاشتباه فکر کرد-

 .پمونیبرگرد به اک ایرها ب-

 پمون؟یاک-

 نبود؟ یبهتر  یزدم و گفتم: بهانه یپوخند

 هنوز هم اون عالقه هست. دونمیو گفت: من م دیبه گردنش کش یدست کالفه
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 ان،یک یرتیغیب یلی: خبه دست چپش که توش حلقه رفته بود نگاه کردم و گفتم نگاه

دوستم، با وجود زنت بازم  نی! اونم با بهتر ؟یازدواج کرد دونمینم یفکر کرد ،یلیخ

 حرمتیانقدر عشق رو ب ان،ی! کم؟یکه برگردم و دوست باش یدیم شنهادیپ یدار 

 نکن.

 .کایمل-

 قدر به موقع!! چهادیمه د،یچرخ انیبه سمت پشت ک نگاهم

شدن داره  کیمن نه؟! اون حق نزد یطور اون اجازه داره، ولخصمانه گفت: چه انیک

 من نه! یول

 .دیاومد کنارم و گفت: چون همسرشم، بهتره مزاحم نش ادیمه

رو ازش  چییسو م،یرفت نیرو پشت کمرم گذاشت و هولم داد. به سمت ماش دستش

اگر  ساد،یوا نیجلو ماش یولسوار بشه برم،  کهنیگرفتم و سوار شدم. خواستم قبل از ا

 االن داغون شده بود. ذاشتمیترمز نم یپام رو بالفاصله رو

 تا سرش داد نزنم. دمیکش یقیشد، نفس عم سوار

 .کایمل-

 بله؟-

 بگم. یز یچ هی خوامیم-

 بگو.-

 جا بهتره.... اونیز یچ ،یاکافه ،یپارک میبر  شهینم-

 هم داغون باشه. یحرف بزن یخوایکه تو م یداغونه، بزار مکان مونیما که زندگ-
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 باشه.-

 !؟یفهمیهم بهت گفتم، دوستت دارم، م گهیبار د هیکرد و گفت: من  یمکث

 .یتی! فقط فکر خودت و زندگیفهمیزد و گفت: نه، نم یپوزخند

 !میتونینم ،یتونینم تونم،یبه فرمون زدم و گفتم: نم مشت

 !میتونیگفت: چرا؟ چرا نم یبلند یصدا با

من رو  یداستان زندگ یبهش نگاه کردم و گفتم: وقت خت،یهام ر گونه یرو اشکام

 هم هست. ییکایمل یگینم ،یکنیو پشت سرتم نگاه نم یر یم گهید یبشنو

 هم هست؟! یاگهید زیمگه چ-

 راجع به توئه. ز،یچ هیفقط -

 تو بگو.-

که مبادا بگه عشقت  دمینترس دم،یحرف مادر اعتماد کردم و از گفتنش نترس به

 مبادا منو قبول نکنه. دمیدروغه، نترس

 دم،یاون شب من تو اتاقتون خواب یپشت دست اشکام رو پاک کردم و گفتم: وقت با

بعدش... همه  ی... ولیخورده اومدم خونه شما از قصد نبود، ول ریمن اون شب ت یوقت

تصادف کردم،  یوقت ای یدیپاساژ د یمنو تو یوقت یمالقاتمون همه از قصد بود، حت

 یپرونده نیبشم، تو مسئول ا کیبه تو نزد خواستمیشده بود، من م یز یر همه برنامه

تو رو عاشق خودم  خواستمیمن م رم،یاطالعات ازت بگ خواستمیمن م ،یبود یتراب

تو رو تنها  یطور چه کردمیفکر م شهیوسط خودم گرفتارت شدم. هم نیکنم که ا
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 هاتقصد و غرض با یاز رو لیکه بهت بگم که اوا دمیترس نیاز ا شهیگذاشتم، من هم

 برخورد داشتم... من...

نه؟! من  ای یرو بزار و کنار و بگو کنارم هست نایکه من دوستت دارم، همه ا یتو خاص-

 عشقت رو قبول دارم!

 زدم و گفتم: هستم. یلبخند

بعدش دو تا دستام  یول بغلش گرفت، اولش مردد بودم، یو من رو تو دیرو کش دستم

 رو گذاشتم پشتش.

 .میوفتیبهتره راه ب اد،یمه-

 ؟یفاصله گرفت و گفت: آره، راست ازم

 رو روشن کردم و گفت: هوم؟ نیماش

 م؟یها بگبه نظرت به بچه-

 بهتره. میخودمون بگ ده،یرضا حتما لومون م-

 تموم شد. یزود همه چ یلیخ-

 .میراه دار  یلیهنوز خ-

 .میطرف یبا ک مینیبب م،ینقاب از چهره هزار اسمت بردار  دیاوهوم، با-

 ؟یگیگفتم: منو م متعجب

 آره.-

 .میمبل نشست یو با هم رو میوارد خونه شد م؛یشد ادهیخونه نگه داشتم و پ یجلو
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. فرستادیلب صلوات م ریو ز  گرفتیلبش رو گاز م یه کرد،یشوکه نگاهم م اشکان

 .کردندیگرد نگاهم م یاحسان هم کنارش بود و با چشما

 !د؟یاز آشپزخونه اومد و گفت: عه برگشت انیشا

 .امیکنم ب حیرو توج نایرو تکون دادم که گفت: من برم ا سرم

 برگشت. قهیبرد و بعد از چند دق رونیو احسان رو ب اشکان

 هینشست و گفت: خب خب، راستش من  ییرومبل روبه یبه همراه احسان رو اشکان

 بگم. مخواستیم یز یچ

 

 : منم.احسان

 : ما هم.میو گفت میبهم نگاه کرد ادیمه منو

 کم همه اومدند و نشستند تا حرفامون رو بشنوند. کم

 : خب اشکان بگو، تو اول بگو.میهممون بود م،ینشست

 کنم. یمهتا خانوم رو خواستگار  اد،یاز مه خواستمیخب...خب...من م-

 انداخت. نییخجالت سرش رو پا با

 اشکان حالت خوبه؟-

 شده. ریچون سر به ز  ست،یحالش خوب ن کهنیمثل ا نه

 نگاه کرد و گفت: به خدا دوستش دارم. ادیمه یتو چشما اشکان

 باال انداخت. یازد و شونه یلبخند ادیمه
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 ؟یچ یعنی نی: خب...خب ااشکان

 .گزارمیمن به نظرش احترام م ،یبه خودش بگ دیبا کهنیا یعنی: ادیمه

 .شهیباز شد که گفتم االن دهنش پاره م ششیچنان ن کاناش

خوشم  یکیاحسان نشست که شروع کرد: خب...خب...من...از  یرو نگاهم

 ...یخب... واسه خواستگار  یول میبا هم عقد کن میخوایاومده...م

باال  نیبراش آست خوادینم گهیها، کس دخنده گفتم: ماشالله بازار زن گرفتن گرمه با

 !م؟یبزن

 تا تنور داغه بچسبون. م،یما هم بگ یخوایآروم گفت: م ادیمه

 شما بفرما.-

 .میبا هم ازدواج کن یکه قراره به زود میبگ میخواستی: خب ما هم... ما مادیمه

 : نه.فرشاد

 آره. -

 : نه.پدرام

 : آره!ادیمه

 : نه!اشاری

 آره!-

 : نه!اریسام

 !گهید دی: عه! بس کنادیمه



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  NAVA-K( | اهیرمان معاون )جلد دوم رمان شانزده سال فکر س

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

192 

 

 

 گفتن کردند. کیر شروع به تب یهمگ

 هم به خونه. میدادیها مهم به بچه یسر و سامون هی دیبا

 زنگ خورد. میگوش

 ناشناس بود، جواب دادم. شماره

 بله؟-

 .الدیمنم، م-

 گفتم: سالم. جانیه با

 ...شیگفت: من واقعا به خاطر چند ساعت پ شرمنده

 .نمتیبب خوادیدلم م یلیگذشت، خ گهید-

 ؟یبام تهران که با نامزدم هم آشنا بش ایب-

 ؟یگفتم: نامزد کرد متعجب

 .ادینم ادیشلوغه و صدات ز  یلیخ ؟ییآره، کجا-

 خداحافظ. ام،ینگاه کردم و گفتم: دارم م کردندیم یها که مسخره باز بچه به

 خداحافظ.-

*** 

 "یهفته بعد از عروس کی -ماه بعد کی"

 نگیر  نگیر 
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 نشه. داریب ادیرو جواب دادم تا مه یشدم و گوش داریب عیسر 

 بله؟-

 رها؟ ییعه... تو-

 .الدیآره خودمم م-

مردها برند تو،  گذارندیفرزانه فارغ شده، نم نیاه اصال ولش کن، بب اد،یمه یگوش-

 "..." مارستانیب جا؟نیا یایب شهیم

 .امیم عیآره آره، االن سر -

 یخونمون، گفتند وقت ومدندیردم نماه هر کارشون ک کی نیا یرو قطع کردم. تو یگوش

 اومد. ایبچه به دن

اومد،  ایبلند شو، بچه به دن ادیمه اد،یمه اد،ی: مهادیکردم به تکون دادن مه شروع

 !ادیمه

 بچه! بچه ما! یبچه ما؟ وا ؟ینشست و گفت: بچه؟ بچه ک خیتخت س یتو جیگ

مون کجا اومده! ما بچه ایو بچه ما؟ بابا بچه رضا به دن یچ یگرد گفتم: چ یچشما با

 بود.

 آهان.-

شدم. به  نیسوار ماش ادیو همراه با مه دمیپوش عیمنم سر  دیبلند شد، لباس پوش جیگ

داشتم واسه خاطر  جانیه یلیمن خ کهنی. آخه نه امارستانیسمت ب روندیسرعت م

 همون بود.
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ن رفتم که رو گفتم که بگند کجاست. به سمت بخش زنا ماریاسم ب م،یدیرس باالخره

 در آروم کردن رضا داره. یسع الدمیرضا کالفه و نگران است و م دمید

 داخل. رمیسالم...من م-

 .میهم نگفت بایبرو ما هنوز به فر -رضا

نبودند و فرزانه  یدرست یشون آدمابود، خانواده الدیخواهر فرزانه و نامزد م بایفر 

مجبور به ازدواج با رضا شده بود، البته بماند که بعدها به قول خودش به خاطر 

 مند شده بود.رضا بهش عالقه یتایحما

 

 البته اگه بزارن. گردم،یمن با بچه برم یار یرو ب بایفر  یباشه، تا تو بر -

جا هم اون گهیتکون داد. منم با سرعت به سمت اتاق فرزانه رفتم. سه زن د یسر 

 بود. هوشیبودند، به سمت فرزانه رفتم، هنوز ب

 د؟یخانوم نی: شما همراه اپرستار

 بله.-

 شد. داریب یبه دخترش بده وقت ریش دی: کمکش کنپرستار

 ؟یاتاق خصوص هیبه  دیمنتقلش کن شهیم-

 .دیار یرو ب ششیو ف دیرو پرداخت کن هاشنهی: بله، فقط هز پرستار

که بره مقدمات رو آماده کنه. بچه رو پرستار داد بغل من، چه  اس دادم ادیمه به

 ! پتو رو از صورتش که کنار زدم شوکه شدم.نیکوچول موچول بود ا
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 دیخاطرات جد یادآور یخودمه و ... اصال حوصله  یهایبچگ نیع اشافهی... قاشافهیق

 رو نداشتم.

 بـ... بچـ... ـم-

 .ارمشیاالن م ؟یبه هوش اومد-

 اش شده.عمه هیفرزانه، دخملتو نگاه کن، شب-

 : د... دختره؟فرزانه

 .دونستیرو چک نکرده بودند نم تشیجنس چون

 آره، انقدر نازه.-

 بلند شد. اشهیگر  هوی

 و البته بد اخالق.-

 بده. ریفرزانه کمک کردم تا بهش ش به

 دخمل؟ نیا هیاسمش چ-

 .ادیب دیرضا با ست،ی: هنوز مشخص نفرزانه

 .میمنتقلشون کن می: خانوم اومدستارپر 

 .دییبفرما-

 فرزانه پشت تختش رفتم. یبغلم گرفتم و تا اتاق خصوص یرو تو بچه

 .زنهیداره بال بال م اد،یبگم رضا ب رمیفرزانه من م-

 : باشه، دخترم رو بده بغل کنم.فرزانه
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 بودن رفتم. نایکه رضا ا ییبغلش و به سمت جا دادم

 ه؟یپسر؟ شکل ک ای: رها، سالمه؟ دختره دیسمتم و تند تند پرس دیدو دیتا منو د رضا

 فرزانه؟ ایمن 

 از شانس بد تو... یسالمه، دختره، ول ،یکی یکی! ترواشی! یه-

 .یشده؟ رها بگو جون به لبم کرد ی: چدینگران پرس رضا

 .گهی: د بگو دالدیم

 .کای: ملادیمه

 یعنیاش رفته از شانس بد رضا و شماها، برادرزادم به عمه د،یعه، خب مهلت بد-

سبز داشته باشه،  یهامثل رضا رگه دیشا دم،یهنوز چشماشو ند یبرابر اصل، ول یکپ

 هم فرزانه. دیمثل من، شا دیشا

 پس؟ یگفت: من چ زونیبا لب و لوچه آو الدیم

 شما. ینخود آش-

 دست که نمک نداره! نی: عه! دست شما درد نکنه، بشکنه االدیم

 داخل. دیبر  بایگرفتم با فر  یرضا، اتاق خصوص-

 .دمشیدینم با،یفر  یرو تکون داد و داخل رفت، ول سرش

 الد؟یکو م بایپس فر -

 کرده. ریگ ییشودست یتو یحالزنم از خوش-

 رسما. گفتیو پرت م چرت
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رضا داره فرزانه  مدینداره که د اجیاحت یز یبه چ نمیبعد من رفتم تو تا بب قهیدق چند

 رو...

 کردم و گفتم: بچه له شد. یمصلحت یاسرفه

 تخت فرزانه خم شده بود. یدستش گرفته بود رو هیبچه رو به  رضا

 شده بهم نگاه کردند. هول

 که! دمیند یز یمن فقط نگران برادرزادمم، چ د؟یشیچرا هول م-

که رضا  یلبخند گل و گشاد براشون زدنم. فرزانه دست گل هیو من  دندیدو خند هر

 گرفتمش. نهیبب یبیآس کهنیبود رو سمتم پرت کرد، بدون ا دهیبراش خر 

 رم؟یبگ دیندار  ازین یز یچ نمیبب خواستمیم گه،یاوه اوه زن داداش، خشن نشو د-

 خونه. میر یما م ،یشما برو خسته شد ،ی: دستت درد نکنه آبجرضا

 خونه خودمون. نیایم و گفتم: قرار بود بکرد یاخم

 که. شهی: آخه نمرضا

 دیفقط کل کنم،یرو تموم م هایکشمرخص بشه اسباب کهنیمن قبل از ا شه،یم-

 .میکه کنار هم باش میخونه،تون. اون آپارتمان رو گرفت

رو جمع و جور  یکارگر استخدام کردم تا همه چ یخونه رو بهم داد. فردا صبح کل دیکل

 ببرند. میکه گرفت یکنند و به آپارتمان نقل

 .میو خوش گذروند میخانم جشن گرفت نینازن یبرا یاز مرخص شدن فرزانه کل بعد

*** 
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 "کایمل یمیخونه قد -لدایشب  -سال بعد ستی"ب

 !د؟یزار یسر الله مقدر سربهچه گه،ید نینیپژمان، بش مانیپ-

 !؟یزنیحرف م یجور نیا میاما بچهو پژمان: مامان! مگه  مانیپ

 بابا، انگار نه انگار هجده سالشونه. یا-

 : ولشون کن خانوم جون، جوونن.ادیمه

 ؟ییکجا یجوون یآه، ا-

 .یماشالله خوب موند ا،یزنیبه باال نم یاالنم س ی: آبجالدیم

 و گفتم: بزن به تخته. دمیخند

 جلوش. یتق زد به عسل تق

 یسو یبر وفق مراد بود، همه سر و سامون گرفته بودند و هر ک زیو همه چ یزندگ

خاطرات  دیو تجد یمیخونه قد نیا یتو میشدیبود، جمع م یخودش بود، هر مناسبت

به همه خوش  شدیباعث م یشلوغ نیشلوغ شده بود و ا یلی. خانوادمون خمیکردیم

 بگذره.

 همه مزدوج شدند و بچه،دار شدند. االن

آوردم، چون هفت ماهه به  ایچهار قلو به دن هیمن،  یخانوادگ راثیبق مط ادیو مه من

 .گذرونندیاالن سالمند و خوش م یداشتند، ول یسخت یلیاومدند خ ایدن

 ،یطوس یشون مثل باباشونه، چشمادارند و چهره یشتر یب طنتیو پژمان ش مانیپ

 شونیآب یترن و چشماآ آرومبه ارث بردند. پدرام و پانته ادیرو از مه اشوندهیکش ینیب

 منه. یچشما نیع
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سالشه و مل  جدهیکه ه مایهم دارند به نام ن گهیپسر د هی نیاز نازن ریو فرزانه غ رضا

 تر.مردونه یاس از نظر چهره، ولفرزانه

ساله ثمره  پونزده یایازدواج کرد و باران شونزده ساله و در  بایباالخره با فر  الدیم

 عشقشون شد.

کل درآمدش  نیکه دوستش داشت نتونست ازدواج کنه، به خاطر هم یبا کس انیشا

ازش نداشتم، بهم قول داد امشب  یادیرو بگرده. خبر ز  ایرو جمع کرد که دور دن

 کرده. ریامشبم د یخودش رو، ول رسونهیم

هفده ساله و  نایبه نام فاطمه ازدواج کرد که االن دو پسر دارند، س یبا دختر  نیشاه

 چهارده ساله. ریسم

دل مهتا  کهنیکرد که مثل ا یکه مهتا دلشو برده بود از خود مهتا خواستگار  اشکان

دارن به نام  طونیجواب مثبت داد و االن سه تا پسر ش یهم با اشکان بوده، فور 

 سالشه. زدهیس ایشونزده و عرش یسالشه، عل جدهیهعرفان  ا،یو عرش یعرفان، عل

خودش  نیازدواج کرد و االن دو تا دختر زلزله داره که ع نیاسمیبه نام  یبا دختر  اریمه

 هفده ساله و ساحل دوازده سالشه. دهیسپ طونن،یش

 دختر شونزده ساله به نام ساناز دارند. هیازدواج کرد و  گانهیبه نام  یبا دختر  اریسام

شمال  یهاجنگل یآشنا شد که داشت تو یازدواج کرد، با اون وقت دایبا و وشایس

پسر پونزده  هیدارند و  نیدختر هفده ساله به نام نگ هیاالن  ،کرد،یم یرانداز یت نیتمر 

 .مانیساله به نام نر 

سرهنگ  ونیرو همش رو مد تیجمع نیبود و ا تیپر جمع یلیخ مونخانواده

 بودم. یحشمت
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رو  رانیدار نشن و ادادن فعال بچه حیازدواج کرد اونا ترج تایبه اسم رز  یبا دختر  وانیک

 خودمون. شیپ گردندیبرم شهیتموم م شونیگرد رانیهم ا گهیبگردن، تا چند ماه د

 پسر داره به نام ماکان. هیبه نام بهتا، االنم  یهم ازدواج کرد با دختر  احسان

آشنا شد و باهاش ازدواج کرد، پدرام  ار،یهمسر مه ن،یاسمیکتر هم با خواهر کوچ پدرام

 پونزده ساله. انوشیچهارده ساله و ک ارشیدو تا پسر دارند، ک لدایو 

االنم سه  اس،ی اشار،ینبود جز خواهر  یدل داد و اونم کس یکیهم باالخره به  نیرامت

 نایپونزده ساله و روم یساله، رزا ازدهی ایدارند، رو ریپذسکیو ر  طونیتا دختر ش

 شونزده ساله.

 جدهیکه ه شیایدختر دارند به نام ن هیبه نام پرستو ازدواج کرد االن  یبا دختر  فرشاد

 سالشه.

ساله  جدهیه دیبه نام ساغر ازدواج کرد االنم دو تا پسر دارند، حم یهم با دختر  اشاری

 و حامده هفده ساله.

به گذشته فکر کنم،  تونمیاصال نم نمیبیم رو یحالو خوش یبختهمه خوش نیا یوقت

 بخت نباشه؟!خوش تونهیهم مگه م یخانواده بزرگ کس نیدر کنار ا

 ؟ییکجا کای: ملاریسام

 جا. نیهم-

 ؟یفکر  ی: تونیرامت

 .ستین یچیه-

 استقبال؟ یر ینم ادیبرادرت داره م ی:خانومادیمه
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دست  دمینگاه کردم، بعد با شتاب بلند شدم به سمت در رفتم. د ادیبه مه یکم اول

زن  یک نیبچه هم دستش تو دستش بود. ا هیتو،  ادیدختر حامله داره م هیدر دست 

 گرفت؟!

 .انیشا-

 خانوم گلم. یآبج-

که نگاه کردم شوکه شدم، چه،قدر  شیبه دختر کنار  رون،یبغلش و اومدم ب یتو رفتم

 من بود. هیشب

 بودند. طورنیبودند هم هم سادهیهم که دم در وا هینگاد شوکه شده بود، بقا اونم

 .ایگفت: رو یناباور  یبا صدا رضا

 : رضا.ختیدختره ر  اشک

 آب...انداختش! یمُرد، افتاد تو دمیکه خودم د یینایبود...مل نای...ملنی...انیا

 نا؟یمل-

 .هیگر  ریز  میبغلم و هر دو زد یتو گرفتمش

سالش بود گرفتنش و انداختنش تو آب، با اون اتفاق  شیش یقل من بود وقت نایمل

توجه رو دوست نداشتم، کمر بابا  نیمن ا یبهم توجه داشت، ول شهیاز هم شتریبابا ب

 با اون اتفاق شکست.

 ؟یخودت کایمل-

 ؟یازنده یمن تو ینای... ملنایخودمم، مل-

 که جلوته. استینده نباشم؟ االن روح روو ازم فاصله گرفتو گفت: ز  دیخند هیگر  ونیم
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پسر دوازده ساله داشت که  هیمزدوج شده بود  انمی. شامیدیهمه خند دم،یخند منم

 خودش بود. یهایبچگ هی...بانمک بود...شبیاسمش رو گذاشته بودند عل

 .یبه جمع خانواده بزرگ ما خوش اومد نایحالم، ملخوش یلیبرات خ انیشا-

در اومده بود، هم  ادیمه یکه هم صدا یطور  خوردم،یجم نم نایآخر شب از کنار مل تا

 .انیو شا یعل یصدا

همون  یخانواده از هم بپاشه، ول هیو باعث شد  دیاتفاق گذشته رو به گند کش هی

 گذشته ما رو رسوند بهم.

ل همه مشکالتمون ح خندند،یخوبه، همه م یبختند، همه چبزرگم خوش خانواده

 بر وفق مرادمونه! یزندگ شه،یم

 .کایمل-

 جانم؟-

 دوستت دارم... یلیخ-

 مکث متفکرانه اضافه کرد: معاون قلبم. با

 حاال؟ هیک سشیو گفتم: رئ دمیخند

 دستش گرفت. یو دستم رو تو دیخند اونم

1397/01/05 

16:40 

 داشت. یکه اگر کم و کسر  دی...ببخشدیباهام بود نجایکه تا ا ممنون
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 هست که قابل به ذکره یانکته

بود که من  یطور  انشیگرفته شده بود و پا یتکرار  دهیا کیرمان، از  نیاول ا جلد

به نظر  دینبود، شا یخوب دهیا ده،یمجبور بودم که جلد دوم رو شروع کنم؛ چون ا

 .کنمیم یبابت من عذرخواه نیکه اون از ضعف منه و از ا ادیناپخته ب

 یکوتاه در مورد اتفاقات یرمان یدارم به زود میهست که من تصم هم یگه،اید ینکته

 طورنیکشته شدن پدرش اتفاق افتاد نوشته بشه و هم انیرضا بعد از جر  یزندگ یبرا

 .دیبه جون خر  شیبعد از شش سالگ نایهمون مل ای ایکه رو یدر مورد مشکالت

 .دیدو رمان کوتاه همراهم باش نیدر ا دوارمیام

 انیپا

 

  /https://forum.1roman.ir/threads/13300: پیتا منبع

 رمان مرجع رمان کی

که  دیخواه یو م دیهست سندهینو ایو  دیبا ما هست یبه همکار  لیکه ما یدرصورت

به  دیتوان یساخته و منتشر شوند م لیدر قالب نرم افزار موبا تانیرمان ها و شعر ها

 .   دیر یگما مراجعه کرده و با ما تماس ب تیوب سا

  

     

      


