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 رمان اماده شده است کیکتاب درانجمن  نیا

www.1roman.ir 

 

 Hakerghalb:  سندهینو

 1163رمان :  کد

 cinder:  ناظر

 ینیحس ایپر  دهی: سراستاریو

 

 : خالصه

مغرور و البته  یپسر  هیبا  ،یاتفاقات یاست به اسم دالرام. ط یدر مورد دختر  داستان

 الیداره که دان وشیبه اسم دار  ی. دالرام، برادر شهیآشنا م نیمهربون به اسم شاه

باند چشم  سیکه رئ نیشاه ی( و عمونی)برادر شاه انیشا یر یدستگ یو برا سهیپل

 ...و شهیعقاب هستند، وارد باندشون م

 درام، طنز ،یسی: عاشقانه، پلژانر

 

 : مقدمه

 ؟یشنویرا م میصدا-

 که کر و الل باشد. باز گفتم: من را نگاه کن. ینداد، انگار  یجواب
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 زیم ینکرد. چشمم به کاغذ رو یبسته بود. تکانش دادم، اما حرکت شیچشم ها اما

 نوشته بود: شیافتاد که رو

 جانت را کشتند. مهین ،یآمد رید-

 

**** 

 یر شد که خسته شد. رواز خانه دور شد. آن قدر دو هیو با گر  دیخانه را به هم کوب در

 .کردیم هیگر  صداینشست. ب نیزم

 او را متوجه خود کرد که گفت: ،ییصدا

 آمده خانم؟ شیپ یمشکل-

نگاه کرد و با  شیبرداشت و به پسر رو به رو شیسرش را از پاها دهیترس دخترک،

 .ستین یلکنت جواب داد: ن..نه...نه، مشکل

 یو از آن جا دور شد. به پارک دیبلند شد. دو نیرا پاک کرد و از زم شیاشک ها عیسر 

 نشست. یمکتین یو آنجا بر رو دیرس

 رهیکه کنارش نشسته بود، به رو به رو خ یتوجه به پسر  یهم کنار او نشست. ب یپسر 

 . پسر با تعجب نگاهش کرد و گفت:دیکش یشد. غرق اتفاقات امروز بود. آه

 افتاده؟! یاتفاق-

 گفت: بهیپرش به آن غر بدون مقدمه، از دل  دختر

پسرش، بعد سه ماه، دق کرد  یشش سالم بود، برادرم رو ازم جدا کردن. مادرم از دور -

 یبود و بد رفتار  یخوب یآورد. نامادر  یو مرد. پدرم بعد چهلم مادرم، واسم نامادر 
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 ،یکی نیگرفت. اما ا یا گهیزن د هیاما اونم بعد هفت سال فوت کرد. بابام  کرد،ینم

 ای نجای. امروز هم به بابام گفت که اگهیبهش نم یز یچ م. بابازنهیهر روز من رو م

برم. منم از  نجایدخترت و بابام هم به من گفت که سه روز وقت دارم از ا ایمنه  یجا

 اما...نه. ره،یگیکار بابام ناراحت شدم. فکر کردم طرف دخترش رو م

 . پس گفت:توانستیکمکش کند، اما نم خواستینداشت بزنه. دلش م یحرف پسر

 خدا کمکت کند.-

 رفت. و

 

بود که افراد  کیشده بود؛ آن قدر تار  کیشد. هوا تار  رهیزد و به رفتنش خ یپوزخند

که تا فردا آن  یبلند شد تا به سمت خانه ا مکتین یدر پارک بودند. از رو یکم یلیخ

 .دید شان هم او را هیجا بود، برود. در راه، پسر همسا

 ؟یخانم اُدَو-

 گفت: دختر

 بله؟-

 گفت: پسر

 د؟یسالم، خوب هست-

 گفت: دختر

 ن؟یسالم، ممنون، شما خوب-

 گفت: پسر
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 باال تا برسونمتون. دییممنون، بفرما-

 جواب داد: دختر

 .شمیممنون، مزاحمتون نم-

 گفت: پسر

 .دییبفرما ه،یکی رمونی. مسدینه، مراحم-

به  قه،یهم در عقب را باز کرد و نشست و پسر هم به راه افتاد. بعد از ده دق دخترک

 .دندیسر کوچه شان رس

 شم؟ ادهیجا پ نیا شهی_دستتون درد نکنه. م

 را نگه داشت. دختر گفت: نیماش ،یبدون حرف پسر

 باز هم تشکر...-

 شد. ادهیپ نیکرد و بعد، از ماش یخداحافظ و

که تازه از زندان آزاد شده بود. وارد خانه شد و بدون  یکسمثل  د،یطرف خانه دو به

 :دیخود را شن ینامادر  یجلب توجه، به طرف اتاقش رفت و در را هم قفل کرد. صدا

داره الس  یرتیغیبا کدوم ب ستیمعلوم ن تیدختر پاپت نیبهرام، من خسته شدم. ا-

 .شهیم داشیشب پ ره،یصبح م شهیکه هم زنهیم

 گفت: بهرام

بذار  کنم؛یم هشی. امشبم تنبزمی. تو هم ناراحت نشو عز رونیب فرسمتشیفردا م-

 .ادیب
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 یآخر جمله  ی کهیبه ت یتوجه نکهیپدرش ناراحت شد. پس بدون ا یحرف ها از

از  یکوچک یخانه برود. ساک دست نیامشب از ا نیگرفت که هم میپدرش کند، تصم

آورد. قاب عکس مادرش و برادرش رو برداشت و چند دست لباس و  رونیتختش ب ریز 

اش مانده بود، برداشت.  انهیهما یبیپول که از پول توج یشناسنامه اش و مقدار کم

پدرش،  یرفت. با صدا یدر اتاق را باز کرد و بدون توجه به اطرافش، به سمت در خروج

 .ستادیا

 کجا دالرام؟!-

 که برگرده، گفت: نیا بدون

 .رونیب رمیاالن هم دارم م ن؟ینکرد رونمیمگه از خونت ب-

منتظر جواب بشه، به سمت در سالن رفت. در را باز کرد و  نکهیرو گفت و بدون ا نیا

 گفت:

 .ستمیمن دخترت ن دی. شارونیب اندازهیبچه اش رو از خونه نم ،یپدر  چیه-

 زد. رونیاز خانه ب و

 (نی)شاه

 

به عموم  یسر  هیوقت نکردم  یروزا، حت نی. اروندمیعموم م یالیبه طرف و داشتم

 .زهیبزنم. عموم برام مثل پدرم عز 

 نمیدختر که به ماش غیج یرو بردارم که صدا میزنگ خورد. خم شدم که گوش میگوش

نشده  شیز یخدا کنه که چ ،یترمز زدم. لعنت یبرخورد کرد، بلند شد. با هول، پام رو رو
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 یرو برداشتم و اعصاب خوردم رو هم رو کشتیت خودش رو مکه داش میباشه. گوش

 کردم. یخال یپشت خط

 ه؟ی_ چ

 .(گفتیرو با بغض م نای. )امیمن و عمو، منتظرت هست ؟یایم یک ،ی_ داداش

 .زمهیعز  نیبه من، شراره رو ناراحت کردم، بهتر  لعنت

 .امیب رونیشراره، باعث شد که از فکر ب یصدا

 ؟ییاونجا ،یداداش-

 اونجام. گهیساعت د کی_آره قربونت برم. 

شدم به اون دختر بچه. هم  رهیشدم و خ ادهیپ نیقطع کردم. از ماش ،یخداحافظ بدون

گذاشتمش و ساک کوچولوشم  نیبود. بلندش کردم و تو ماش هوشیسن شراره بود. ب

بان . دو بوق زدم و نگهدمیساعت، رس کی. بعد از الیرو روندم طرف و نیگذاشتم. ماش

 د،یرو که شن نیبوق ماش ی. شراره هم صدادمرو پارک کر  نیهم در رو باز کرد. ماش

 بغلم و گفت: دیدو

 ؟یخوب ،یسالم داداش-

 کجان؟ انیو شا ی. شادنییپا ای_آره، حاال از گردن من ب

 گفت: ن،ییطور که از گردنم اومد پا همان

 مامانه. شیهم پ یخودشه و شاد یکه خونه  انی_داداش شا
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 یرفتم باال. با عمو هم سالم و احوال پرس توجه،یو ب نهیهم تو ماش یرفت که آدم ادمی

 کردم که گفت:

 !؟یسر شراره چرا داد زد م،یزنگ که زد-

رفتم سمت  عیو سر  میشونی. محکم زدم به پنمهیاومد که دختره تو ماش ادمی تازه

 .نیماش

 گفت: شراره

 !شد؟ی_داداش، چ

 کمک. ایب دم،یم حی_ توض

آوردم. بدون توجه به  رونیب نیرو از ماش جونشیرو باز کردم و بدن ب نیماش در

تخت  یاتاق مهمان، رو یبردمش داخل و تو کرد،یکه با تعجب نگاه م ییچشما

 خوابوندمش.

 )پسر عموم( گفت: اسیال

 بود؟ یک نیداداش، ا-

 _مهمون...

 که گفت: کردیآشپزخونه که آب بخورم. شراره هم با اخم نگام م رفتم

 ه؟یک نیا-

 .دمیم حی_آب بخورم، شام هم بخورم، توض

 زد: غیشده بود. ج یحرص م،یخونسرد از
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 ! آره؟؟یدختـره سر من داد زد ـنی_به خـاطر ا

حاال رو خواستم بردارم که زدم به دختره و  میو گوش یتو زنگ زد اومدم،ی_داشتم م

زندان.  رفتمیم ای کردنیم چمیسوال پ مارستان،یب بردمشیهم آوردمش، چون اگه م

 به من شام بده. ایب د،یشدم. حاال هم بخش یعصب

 .ی_چشم داداش

 .زمیبال عز  ی_چشمت ب

 گفت: د،یکشیطور که غذا واسم م همون

 ؟یکنیم کاریحاال چ-

 :گفتم

 اش کنه. نهیمعا ادیتا ب دیحاال بذار زنگ بزنم نو دونم،ینم-

 گفت: عمو

 بده. حیزنگ زدم. حاال توض-

 به پشت سرم کردم که عمو تو چهارچوب در بود. ینگاه

 :گفتم

دختر  نیرو بردارم که ا یگوش خواستمیکه شراره بانو زنگ زدند و م اومدمیداشتم م-

 .نیهم ن،یخانم هم برخورد کرد به ماش

 گفت: عمو

 اقم.ات ایب ،یشام که خورد-
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 چشم عمو.-

 )دالرام(

 ییکرم طال بیبا ترک یاتاق یچشمام رو باز کردم. تو ،یبدنم و تشنگ یحس کوفتگ با

 !کردم؟یم کاریجا چ نیمن ا ا،یبودم که دو در داشت. خدا

هه!  گرده؟یدنبالم م یعنیرو کم داشتم. بابام  نی. همدمیکش یتصادف، آه یادآور ی با

 ...دی. شادونستیهم من رو مقصر مرگ مامان م ی! اون از بچگیبیغر  یبابا، چه واژه 

 که هم سن خودم بود، وارد شد. یباز شدن در، دست از فکر کردن برداشتم. دختر  با

 !؟یبه هوش اومد یسالم، ک-

 :گفتم

 حاال به هوش اومدم. من کجام؟ نیسالم، هم-

 و گفت: کیاومد نزد دختر

 زم؟یعز  هی. اسمت چییما یخونه -

 دالرام.-

 گفت: دختر

 ؟یخب دالرام جون، مسافر -

 :گفتم

 نه.-

 ؟یاز خانواده ات دار  یکه انگار شاد شد، گفت: شماره ا دختر
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 :گفتم

 نه، ندارم.-

 برم. خوادیاز چهره ام خوند که دلم نم انگار

 گفت: دختر

 .یجا بر  نیاز ا دیبا یول ،یهست یتو ک دونمیدالرام، من نم نیبب-

به حالم نداره،  یکه نبودنش هم فرق یگفتم، از پدر  امیاز بدبخت ،یمقدمه ا چیه بدون

که من رو جلو  یکه فقط پانزده سالش بود و از مادرش جدا کردند و از نامادر  یاز برادر 

 کردند. حرفام که تموم شد، گفتم: رونمیو از خونه ب کردیپدرم خراب م

 .رمیباشه. م-

رو برداشتم. خواستم از اتاق خارج شم که در با ضرب  و ساکم دمیرو از دستم کش سرم

 اومد داخل و گفت: ،یجو گندم یبا موها یباز شد و مرد مسن

 ...یدخترم، کجا؟ تو که هنوز خوب نشد-

 .شمیمزاحمتون نم-که نلرزه، گفتم:  ییگرفت. با صدا بغضم

د. سمت در بو یبزرگ ی. خونه هیکه کدوم در خروج دونستمیاتاق خارج شدم. نم از

 یبزرگ بود. رفتم به سمت یلیهم خ اطشی. حرونیبزرگ رفتم. در رو باز کردم و رفتم ب

به اطراف کردم.  یرفتم. نگاه یلیرفتم، خ میپارک شده. به سمت مستق ینیکه ماش

چه  دونمیکردن. نم هینشستم و شروع کردم به گر  نیگم شدم، همون جا رو زم دمید

که  به آسمون انداختم ی. نگاهشهیم کیقدر گذشت که احساس کردم که هوا داره تار 

 . داد زدم:پوشونهیکه بودن، آسمون رو م یاهیس یابرها دمید
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بهتر  یی. اگه بود، حداقل جاستیتک و تنهات هست؟ نه، ن یخدا، حواست به بنده -

 اقبالم بهتر بود. ایبودم 

مطلق  یاهیرفت و در س یاهیکردم و افتادم. چشمام سدر معده ام  یسوزش احساس

 فرو رفتم.

 (نی)شاه

 میبه ساعت کردم؛ ساعت ده و ن یشدم. نگاه دارینفر، از خواب ب هی ادیفر  یصدا با

 صبح بود.

انداختم و  اطیاز پنجره به ح یبود. نگاه یانداختم، هوا بارون رونیاز پنجره به ب ینگاه

 گفت: د،ی. عمو تا من رو درونیاتاق رفتم باز  عیسر  دم،یکه د یز یبا چ

 بپوش و برو. یز یچ هی. سرده پسرم رونیسالم، ب-

 :گفتم

 سالم عمو...-

همون دختر رو تو آغوشم  جونی. سمت باغ رفتم. جسم برونیو رفتم ب دمیپوش یکت

 و بردمش داخل عمارت. دمیکش

لب گفت که متوجه نشدم. همون طور دختره رو  ریز  یز یدختره، چ دنیبا د عمو

 اتاق مهمان که گفتم: بردمشیم

 شراره کجاست؟-

 .رو تخت خوابوندمش

 گفت: عمو
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 .تو اتاقشه دونم،ینم-

ازش چشم  تونستمیچه طور شده بودم که نم دونمیچهره اش نگاه کردم. نم به

که بود، ازش چشم  یا یرم. انگار که چشمام طلسم شده بود! به هر سختبردا

رو گرفتم. بعد از دو  دینو یرو برداشتم و شماره  میرفتم. گوش رونیبرداشتم. از اتاق ب

 بوق، برداشت.

 _ بله؟

 _بال!

 ؟یسالم، شماره ات رو عوض کرد ن؟یشاه یی_عه، تو

 ؟یاش کن نهیرو معا یشبیو دختر د یایاالن ب نیهم یتونی_ آره، م

 اون جام. گهیساعت د می_ باشه، ن

 .ی_با

بدم، قطع کردم. رفتم آشپزخونه و صبحونه  یبهش مهلت خداحافظ نکهیا بدون

 گفتم: کرد،یخانم که داشت ناهار درست م نتیخوردم. بعد، به ز 

 .دیسوپ درست کن هیخانم،  نتیز -

 چشم پسرم.-

 ممنون.-

 .کنهیم یکه با عمو احوال پرس دمیرو د دیرفتم. نو رونیآشپزخونه ب از

 :گفتم
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 .دیسالم داداش نو-

 گفت: دینو

 سالم داداش.-

باهاش آشنا شدم. من هم  یدو تا درس عموم یپزشکه که تو دانشگاه تو دینو

 گفت: دیخوندم. نو یداروساز 

 شگاه؟یآزما یاش کنم. امروز نرفت نهیمعا میبر  ایداداش، ب-

 نه.-

 )دالرام(

از سر  یغیاحساس سوزش معده ام، چشمام رو باز کردم. باز تو همون اتاق بودم. ج با

 حرص زدم که در اتاق با ضرب باز شد و دو تا پسر هم وارد شدن.

هم چشماش  یبود و پسر دوم یتر از دوم یکلیقدش بلند تر و ه ،یاول پسر

هم  یپسر دومبود و جذاب بود و  یکه چشم و ابروش مشک یبود. پسر اول یخاکستر 

 واسه خودش بود. ییدوستم، هلو دایبه قول ش

 گفت: یدوم پسر

 م؟یکدوممون پسند شد با،یمادمازل ز -

 

 هم گفت: یاول پسر

 !یچه عجب به هوش اومد-
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دفعه، همون دختره وارد شد و  نیزدن که ا غیخودمم اومدم و شروع کردم به ج به

 گفت:

 چته دالرام؟!-

 شد. نیگاهش غمگاسمم، ن دنیبا شن یدوم پسر

 جواب دادم: ه،یو گر  غیج با

 ن؟یخوایاز جونم م ی. چنیکرد رونیشـما کـه مـن رو ب-

 بود. دهیهقم بود که امونم رو بر  هق

 هم گفت: یاول پسر

که خوب نشده،  یدختره تا زمان نیمگه من نگفتم که ا ؟یکرد رونشیشراره، تو ب-

 هــان؟ مونه؟یم نجایمهمون ماست و ا

 رو با داد گفت که منم صدام قطع شد. هان

 گفت: هیاسمش شراره بود، با گر  دمیکه فهم دختره

 رفت. رونینکردم. خودش ب رونشیداداش، من ب-

 هم گفت: یدوم پسر

 .نیار یسوپ ب هی نیشراره خانم، شما هم بر  د؟یبحث رو تموم کن شهیجان، م نیشاه-

 گفت: نیبزنم که شاه یخواستم حرف من

 الرام خانم؟د نیبهتر -

 :گفتم
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 .یمرس-

 گفت: دونم،یکه هنوز اسمش رو نم پسره

 اسمت دالرامه؟-

 با خجالت گفتم: من

 بله.-

وارد  ینیس هیچرا. در باز شد و شراره با  دونمیشد، اما نم نیباز چشماش غمگ پسره

 از دستش گرفت و گفت: نیشد. شاه

 شراره. رونیبرو ب-

 کرد و گفت: یرو به پسر دوم و

 رو با شراره روشن کنم. فمیمن برم تکل د،ینو-

 سوخت. لب زدم: دلم

 . من هم مقصر هستم.دینداشته باش شیکار  کنمیخواهش م-

 .رونیتوجه به حرف من، رفت ب بدون

اومد و اشکم رو پاک کرد. ظرف سوپ  دیصورتم که نو یاز چشام افتاد رو یسمج اشک

 رو برداشت و قاشق رو پر کرد و جلو لبم گرفت.

 و گفتم: دمیکش خجالت

 خودم بخورم؟ شهیم-

 گفت: دینو
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 باشه.-

 کامل خوردم. سوخت،یرو به دستم داد. به خاطر معده ام که م ظرف

 _ممنون به خاطر سوپتون.

 .کنمی_خواهش م

 داشت، وارد شد و گفت: یجسم تیکه معلول یپسر  هیاتاق باز شد و  در

 چه طوره؟ ضمونیدکتر، حال مر -

 ب داد:هم جوا دینو

 .رونیاگه باز نره ب شه،یخوب م-

 رو به من کرد و گفت: پسره،

خداست. پس  بیو بابا هم گفت که مهمون حب یگفت که تو مهمون نیداداش شاه-

 .یباش نجایا یتونیم ،یتو هم تا هر وقت دوست داشت

 ام گرفت. هیگر  ش،یمهربون از

 :گفتم

 آقا. یمرس-

 هم گفت: پسره

 .یصدام کن اسیال یتونی. ماسهیاسمم ال-

 :گفتم

 چشم.-
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 .رونیهم رفت ب بعد

 گفت: دینو

 .هیپسر مهربون-

 :گفتم

 دکتر؟ یآقا-

 گفت: دینو

 راحت ترم. د،یصدام کن دینو-

 :گفتم

 چشم، ممنون.-

 گفت: دینو

 ل؟یبه چه دل-

 :گفتم

 .نیمن رو نجات داد-

 و گفت: دیهم خند دینو

 .یتشکر کن نیاز شاه دیامه، با فهیمن که وظ-

 .نییزده، سرم رو انداختم پا خجالت

 حرف نزدم. نقدریا یجنس مخالف چیبه حال با ه تا

 (نی)شاه



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن    | NAVA_K هایرمان شانزده سال فکر س

 

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

 

20 

 

 گفت: شراره

 ؟یچ یعنی نیخب ا نت،یماش یبهش شک دارم. خودش رو انداخته جلو-

 :گفتم

 فرستمشیامروز استراحت کنه، فردا م هی. دختره ینبود نیبد ب نقدریشراره، تو که ا-

 بره.

 گفت: شراره

 .ینش کیبه اون نزد نقدریکه ا یباشه، به شرط-

 :گفتم

 باشه وروجک. شراره؟-

 جونم؟-

 . مطمئنم که گرسنه است.اریغذا ب کمیبرو -

 گفت: شراره

 .یباشه داداش-

که  دیو نو اومدیهق هق دالرام م یکه رفت، منم رفتم کنار در اتاق. صدا شراره

 آروم باش. گفتیم

 گفت: دیزدم که نو در

 .دییبفرما-

 .کردیم هیتو. دالرام هم همچنان گر  رفتم
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 :گفتم

 د؟یشده نو یچ-

 گفت: دینو

 ن؟یدالرام، دختر خوب، بگم به شاه-

 نه تکون داد. یبه معنا یهم سر  دالرام

 گفت. مقدمهیاش قطع شد. ب هینگاش کردم که گر  یعصب

 )آتاناز(

 از حرص زدم. یغیج

 گفت: میمر 

 تو! ادیم چته؟ االن رادمان-

 گاو اومد داخل. نیموقع، در باز شد و رادمان ع همون

 گفت: میمر 

 .وبهیمخش مع تییدکتر، دختر دا یآقا دیببخش-

 .رونیرفت ب میکه زدم، رادمان اومد داخل و کنارم رو تخت نشست و مر  یدوم غیج با

 گفت: رادمان

 شده؟یچ ،یآبج-

 مهمم رو پاک کرده. یالیاز فا یکی(، می)مر الیگودز  نیا-

 از جاش بلند و گفت : رادمان
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 !دهیفکر کردم حاال شوهرت پر -

 زدم که با خنده گفت: غیداد. دوباره ج یرو در آوردم تا بزنمش که جا خال مییدمپا

 باهم. دیخانم میمر  نیتو و ا مارستان،یب رمیمن که دارم م-

 آتانازه. اسمم

هم دوست مهربون و خل و چلمه.  می. مر وترهیسوم هنرستانم و رشتمم کامپ سال

 رادمان پسر عممه و دکتر مملکت و مثل داداش نداشتمه.

 از فکرام در اومدم. م،یمر  یصدا با

 هان؟-

 گفت: میمر 

 م؟یدور بزن هی میبر  یایم گم،یدرد و هان! م -

 :گفتم

 .مایدنبال س می. بر تو هستم ی هیآره، پا-

 )دالرام(

رفته  دینفس بکشم. نو تونمیبود. احساس کردم که نم دهیهق بود که امونم رو بر  هق

 دلش برام سوخت و گفت: نیبود. شاه

 .یخونه باش نیخدمتکار ا یول ،یبمون یتونیم-
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من دلم  ینکرد، ول رونیرفت. اشکام رو پاک کرد. ممنونش بودم که من رو ب و

به حرفم زدم. مثل  یباشم. پوزخند باشم و خوش گهید یکه مثل دخترا خواستیم

 نداره. ییواسه من معنا یپدر و مادر نداشتم و خوش گه،ید یدخترا

 نبود. شراره با اخم نگام کرد، انگار ارث باباش رو خوردم. نی. شاهرونیاتاق رفتم ب از

 :گفتم

 .ییبرم دستشو خوامیم-

 هم گفت: شراره

 ؟یگیخب برو، چرا به من م-

 :گفتم

 کجاست! ونمدیخب نم-

 گفت: شراره

 هست. تو اتاق مهمان هم بود. دیبرو ته راه رو. سمت راست، در سف-

 :گفتم

 .یمرس-

 اومدم. رونیو آب به صورتم زدم و ب ییسمت دستشو رفتم

 زدم و گفتم: یلبخند اس،یال دنید با

 .اسیسالم آقا ال-

 گفت: اسیال
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 د؟یخوب ،یسالم آبج-

 :گفتم

 ممنون...-

 نگاش کردم. دهیترس ن،یشاه یصدا با

 به خدمتکار خونه ام نگفتم که با داداشم حرف بزنه.-

 کنه. رمیکه تحق ذاشتمیم دینبا یول کسم،یشدم. درسته ب یکردنش، عصب ریتحق از

 :گفتم

 جواب مثبت ندادم که بشم خدمتکارت. شنهادتونیمن هنوز به پ-

 هم با اخم گفت: نیشاه

 .گمیبهت نم یز یچفقط امروز به خاطر حالته که  -

 )شخص ناشناس(

 ؟یدیخودت د یخودت با چشما د،ینو -

 آره، خود خودش بود. -

 ؟یرفت مارستانیب -

 نه... ـ

 .یایرادمان زنگ زد و گفت ب ـ

 ..!.یشناسیرو م انی. خطرناکه. خودت که شارونیب میار یدالرام رو ب دیبا یول رم،یم ـ

 .کنمیواسش م ی. فکر شناسمیآره، م ـ
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 هفته بعد( کی)

 )دالرام(

. قراره که داداشا و خواهر شراره و زنهیو شراره رفتن، دلم شور م نیکه شاه روزید از

روم رو از ظرفا گرفتم و  اس،یال ینبود. با صدا دیاز نو یمدت، خبر  نی. تو اادیب نیشاه

 دستام رو شستم و نگاش کردم.

 ؟یجون آبج ـ

 اد؟یتو از شراره بدت م گم،یم ـ

 نه، چه طور؟ ـ

 .کنهیآخه شراره بد نگات م ،یآبج ـ

 .ادیبدش م کنم،یکار م نجایکه ا نیبه خاطر ا-

خشک  نگمیو ظرفا رو شستم و س ییظرف شو نگیزنگ در، رفتم سمت س یصدا با

برداشتم. با  نتیرو از کمد کاب یا شهیکردم. رفتم که شربت درست کنم. پارچ ش

طرف  هیارچ از دستم افتاد و شکست و با سوختن که پشت سرم بود، پ نیشاه یصدا

که با صداش، مجبور  رونیب نهاز آشپزخو دمیو دو نییاز صورتم، سرم رو انداختم پا

 شدم برگردم.

 .نجایا ایکجا کلفت خونه ام؟ ب-

نبود.  یطور  نیا نیکه به پام زد، افتادم. نگاش کردم، چون شاه ی. با لگدششیپ رفتم

 لرزون، گفتم: یبود. با صدا نی! صداش که مثل شاهسین نیشاه نکهیمن! ا یخدا

 کجان؟ نیآقا شاه-
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 گفت: پسره

 ؟یخوایرو م نیشاه ،یآخ-

 دوباره، لگد محکم به پهلوم زد. و

 

 نگم. یچیکردم که ه یسع

که  یا یکه به هر سخت اومدیرو برداشت. داشت سمتم م شهیاز ش کهیت هیشد و  خم

تخت  یو رفتم تو اتاقم و درم از پشت قفل کردم. رو دمیبود، بلند شدم از جام و دو

 بودنم در برابر مرد ها. فیکردم از ضع هینشستم و گر 

 (نی)شاه

شدن. رفتم باال که بخوابم،  ادهیپ نیو مامان، از ماش یعمارت شدم و شراره و شاد وارد

 و خون، نگران شدم. شهیخورده ش دنیاما رفتم تو آشپزخونه. با د

 .دمیرو د انیتو سالن که شارفتم  عیسر 

 :گفتم

 ؟یدیدالرام رو ند ان،یسالم شا-

 خودش رو جمع کرد و گفت: عیدستپاچه شد و سر  یکم انیشا

 نه.-

 گفت: عینگاش کردم که سر  زیر  یچشما با

 به کارخونه بزنم. یبرم سر  دیمن با-
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ناله  یکردم که با صدا نییرو باال و پا رهی. دستگاومدینم ییدم در اتاقش. صدا رفتم

 گفت: ،یمانند

 ه؟یک-

 در رو باز کن. ایدالرام، ب ـ

 !یمن رو بکش یخواستیپارچ، م هیفقط به خاطر  ؟یخوایاز جونم م یچ ـ

 . در رو باز کن.نمیدالرام، شاه ـ

 بود. نییاز چند لحظه، در رو باز کرد. سرش پا بعد

 .دیآقا، ببخش ـ

 رو ببخشم؟ یچ ـ

 بشکنه کـ... خواستمیپارچ رو شکستم. به خدا نم ـ

 باال و نگاهم کن. ری. سرت رو بگهیکاف ـ

 شد. انیطرف صورتش هم نما هی یرو که بلند کرد، قرمز  سرش

 .دمیلپش رو بوس شد،یچ دونمینم

 گفت: مامان

 ه؟یک نیپسـ....ا نیشاه-

 خدمتکاره.-

 هم گفت: دالرام

 .ارمیم ییبراتون چا رمیسالم خانم، االن م-
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 گفت: مامان

 .خوادینم-

 زنگ خورد. رادمان بود. میگوش

 سالم، دوست پارسال، امسال آشنا! ـ

 ؟یسالم، خوب ـ

 ؟یممنون، تو خوب ـ

 .نیشاه نمتیبب دیممنون، با ـ

 شده؟یچ ـ

 بهت بگم؟ امی. کجا بنیشاه شهیپشت تلفن که نم ـ

 عموم. یخونه  ا،یخونه ام ب ـ

 باشه. با آتانازم. ـ

 ؟یندار  یکار  ـ

 نه. ـ

 خداحافظ. ـ

 خداحافظ. ـ

 کردم. قطع

با  دارهیها رو بر م شهیدالرام داره خورده ش دمیآشپزخونه آب بخورم که د رفتم

اما  اومد،یهم رفت تو دستش. خون م شهیمن، هول کرد و خورده ش دنیدستش. با د
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ها رو  شهیش یکه زدم، همه  ید. با داداش رو جمع کر  هیبق ،یز یبدون توجه به خونر 

 ول کرد.

 نگام کرد. آروم گفتم: مظلوم

 .یرو صندل نیبش-

 )آتاناز(

 خودت برو. ام،ینم ـ

 .میبر  ایسگم نکن آتاناز. ب ـ

 هست؟ زشمی. داداش هیسگ هست ـ

 .گفتینه، اگه بود که م ـ

 هم اونجا باشه. دینو ،یشرط هیباشه، به  ـ

 و شرطم نذار. ایاصال ن ـ

 .ادیب دمی. زنگ بزن که نوامیم ـ

 باشه. ـ

 شدم و منتظر شدم که تماسش تموم شه. نیماش سوار

 اومد و سوار شد. قه،یاز چند دق بعد

 :گفتم

 نه؟ ای ادیم شد؟یچ-

 گفت: رادمان
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 .ادیآره، م -

 شدم. ادهیپ م،یدیرس ینزدم. وقت یحرف چیمقصد، ه تا

 )دالرام(

که شراره اومد داخل و گفت که  کردمیدرست م یو ماه شام فسنجون داشتم

دور کمرم  ی. مشغول درست کردن بودم که دسترونیهم درست کن و رفت ب یماکارون

 یلبخند ،یشاد دنیکه با د هیک نمیحلقه شد. آب دهنم رو قورت دادم و برگشتم بب

 زدم که گفت:

 ؟یخوایکمک نم-

 خرخره ام رو بجوه. ومدهین نیشاه نیبرو تا ا زم،ینه عز  -

 بود. دو سال ازم بزرگ تر بود. برعکس شراره، مهربون بود. یبا نمک دختر

 ؟یبپز  یخوایم یچ ـ

 .کنمیدرست م یفسنجون و ماه ،یماکارون ـ

 .تیدست زخم نیبا ا یایبذار کمکت کنم. تو که از پس همشون بر نم ـ

و  یماه مونهی. میماکارونکه من هم برنج رو درست کردم و هم  نینه، تو برو بش ـ

 .کنمیفسنجون که درستش م

رو باال زد و دستکش رو دست کرد و ظرف ها رو  نشیتوجه به حرفم، آست بدون

 شست.

 رو درست کردم. یماه عیسر  منم



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن    | NAVA_K هایرمان شانزده سال فکر س

 

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

 

31 

 

در خونه اومد که خبر از اومدن مهموناش داد. خسته ام  یبود فسنجون که صدا مونده

رو  شدیم فیکه کث ییهم ظرفا یفسنجون رو با حوصله درست کردم. شاد یبودم، ول

 .شستیم

 که چند نفرن. دونستمیکه تموم شد، شربت درست کردم و نم کارام

شربت رو بردم تو سالن. به همشون تعارف کردم و  ینیدرست کردم و س وانیتا ل دوازده

و باال دادم. ساالد رو درست  برداشتم ی. مسکنکردیسرم درد م یلیرفتم آشپزخونه. خ

 .ارمیهم ب دیواسه نو وانیل هیگفت که  نیرو بردارم که شاه وانایکردم و رفتم سالن که ل

 چشم. ـ

وحشت کردم.  ،یسمیهمون پسر ساد دنیآشپز خونه که شربت درست کنم. با د رفتم

ممنوعه ام  یخودم رو نباختم و رفتم و شربت درست کردم. دستاش داشت جاها

 دمی. فهمدادیگند مشروب م ی. دهنش بودمیبکشم که بوس غی. خواستم جرفتیم

 دهیشربت، ترس نیا شدیکه گفت چ نیشاه یمسته و با دست پسش زدم که با صدا

 یاهیبه س نت،یکاب یکردم. با خوردن سرم به لبه  هیو گر  دمیکش غینگاش کردم. ج

 مطلق فرو رفتم.

 (نی)شاه

که تا خرخره خورده  انیشا دنیتو آشپزخونه. با د دمیاز آشپزخونه، دو یغیج یصدا با

دالرام  دنیکه مسته. خواستم دستش رو بکشم که با د دمیخمارش، فهم یبود و چشا

 و بغلش کردم. بلند گفتم: دمینگران دو شه،یم یکه از سرش جار  یو خون

 .مارستانیب میرو بردار که بر  چییرادمان، سو-
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 دنیبا د یرو باز کرد. شاد نشیاومد و ماش عی. رادمان هم سر رونیببردمش  عیسر 

 دالرام تو بغل من، گفت:

 .امیمنم م-

 همون لباس نشست. با

 :گقتم

 .یایب خوادیبرو داخل. نم ،یشاد-

 گفت و رفت داخل. یهم باشه ا یشاد

 )آتاناز(

رو.  نیو نه رادمان و نه شاه دمیرو د دیاومدم و رفتم تو سالن. نه نو رونیاتاق شراره ب از

 گفتم: ،یشاد دنیبا د

 کجان؟ نیرادمان و آقا شاه-

 گفت: هیهم با گر  یشاد

 هستن. مارستانیب-

 ؟یچ یواسه -

 .دمیچسپ یبه شاد دهیترس ان،یشا یصدا با

 کشتمش! من قاتلم. ـ

 زدم و گفتم: غی. جترسمیم یلیمرد خ نیبود. من از ا مست

 .ایجلو ن-
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 .رونیهم خواب آلود، از اتاق مهمان اومد ب دینو

 چه خبره؟ ـ

 و از اون اونجا هم دورش کرد. دیکه مسته، دستش رو کش انیشا دنید با

رو  یگوش ی. شاددمیزنگ تلفن، از جا پر  یچه قد گذشت که با صدا دونمینم

 برداشت.

 جانم داداش؟-

-... 

 بردش. دینه، آقا نو-

-... 

 مورد عالقه ات رو پخته. یخونه؟ دالرام غذا یایاش، امشب نم. دادزنمیباشه، زنگ م-

-... 

 نه! ،یگیدروغ م-

-... 

 اومده؟! چارهیسر دختر ب یینگران شدم. چه بال ،یاز دست شاد یافتادن گوش با

 .دمیشراره و مامانش، نفس آسوده کش دنیعمارت به هم خورد. با د در

 

 (:نیجون)مامان شاه نایم

 سالم...-



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن    | NAVA_K هایرمان شانزده سال فکر س

 

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

 

34 

 

 :گفتم

 سالم خاله...-

 گفت: ،یو بعد از احوال پرس دمیرو بوس نایشدم و دست و صورت م بلند

 و آقا رادمان کجان؟ نیشاه-

 :گفتم

 راستش خـ...-

 هم گفت: یشاد

 داشتن. یرفتن پارک. حرف خصوص-

 گفت: شراره

 تو اتاق خب. رفتنیوا! م-

 گفت: یشاد

 ؟یایلحظه ب هی شهیآتاناز جان، م-

 دنبالش که گفت: رفتم

امشب برو اتاق  ،ی. راستنجایا ادیکه شهاب ب زنمیبفهمه. من زنگ م دیمامانم نبا-

 .(نهیرادمان. )شهاب، داداش بزرگتر شاه ادیدالرام بخواب، چون امشب نم

 :گفتم

 باشه.-

 سالن که شراره داد زد: رفتم
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 .اریب ییدالرام، دو تا چا-

 هم گفت: یشاد

 .رهیدالرام رفته نون بگ-

 رفت. اطیبه دست، ح یگوش و

 و با لکنت گفت: دیکش غیبا حرص رفت تو آشپزخونه که ج شراره

 خـ...خو..خون!-

 انیها، به ذهنم اومد که شا یکاش یخون دالرام رو نیرفتم داخل و با د یدگیرنگ پر  با

 من، اون قاتله! یخدا یکشتش. وا

 افتادم. نیجا رو زم همون

 جون گفت: نایم

 شده بچـ...! یچ-

 خون، نگران گفت: دنیبا د اونم

 شده؟ شیطور  نینکنه شاه-

 زدم: لب

 دالرام!-

 گفت: شراره

 ؟یچ-

 هم اومد و گفت: یشاد
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 مامان و شراره، شهـ...-

 خون بود که کپ کرد. دنیهم با د یشاد

 (نی)شاه

کم کم داشتم  گهینگاه به ساعت کردم. ساعت دوازده شب بود. د ،یحس گرسنگ با

 امد. رونیکه با باز شدن در اتاق عمل، رادمان ازش ب شدمیفه مکال

 :گفت

 رادمان؟ شدهیچ-

 گفت: رادمان

 . فقط...میدیخدا رو شکر، خوبه و به موقع رس-

 :گفتم

 رادمان؟ حرف بزن. یفقط چ-

 گفت: رادمان

 فقط ممکنه که حافظه اش رو از دست بده.-

 :گفتم

 حافظه اش رو از دست بده؟ یچ یعنی-

 گفت: رادمان

 کردم. یبابا شوخ-

 . گفتم:واریاش رو گرفتم و چسپوندم به د قهیحرف،  نیا با
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 ها با من نکن که جنبه اش رو ندارم. یشوخ نیاز ا گهید-

 کردم. ولش

 گفت: رادمان

 برو خونه. من هستم.-

 :گفتم

 باشه. حواست به دالرام باشه.-

 گفت: رادمان

 رو بهت بدم. نیماش چییتا سو ایب ،یباشه. راست-

 رو پرت کرد سمتم. چییرفتم. رفت تو اتاقش و در باز کرد و سو دنبالش

 )آتاناز(

شراره  ن،یبوق ماش یکه با صدا میخوردیغذا رو م میو داشت میسفره نشسته بود سر

 از جاش بلند شد و رفت دم در.

 یفاصله ا که االن با مرگ هیهمه غذاها، کس نی. آشپز ارفتینم نییاز گلوم پا واقعا

 نداره.

قبال چه  نیشاه یشراره، همه از سر سفره پاشدن و رفتن. لباس خون غیج یصدا با

 بود؟! یرنگ

 گفت: شده،یچ دونستیکه نم دینو

 با خودت؟! یکرد کاریچ-
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 هم گفت: نیشاه

 .دیغذا واسم بکش کنم،یخستمه. تا لباسام رو عوض م-

 گفت: یشاد

 چشم داداش.-

 رفت باال و منم رفتم تو اتاق دالرام. نمیرفت آشپزخونه و شاه یشاد

 )دالرام(

که  زدمیبودم. حدس م ییناآشنا طیسرم، چشمام رو باز کردم. مح یتو یدرد بد با

وحشت زده از جام بلند  ،یسمیساد یو پسره  یمهمون یادآور یباشم. با  مارستانیب

پدرم،  دنیدر اتاق رو باز کردم. با د .دیکش ریشد. سرم ت دهیشدم که سرم از دستم کش

چه قدر گذشت که  دونمی! نمکنه؟یم کاریچ نجاین ایا ا،یو رفتم تو اتاق. خدا دمیترس

 اومده بود، وارد شد. نیشاه یدر باز شد. همون پسره که اون شب خونه عمو

 من، گفت: دنید با

 !ایانداخت یسالم دختر خوب، به کل همه رو از کار و زندگ-

 :گفتم

 د؟یکنیم کاریچ نجایسالم، شما ا-

 گفت: پسره

 دختر خوب. نجاستیخب کارم ا-

 گفتم: ناباور
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 !د؟یدکتر -

 گفت: ،یا یبا اخم ساختگ پسره

 که دکتر باشم؟! خورهیبه من نم ه؟یچ-

 :گفتم

 و باور نکردم. دیجون یلیکه خ نهینه، منظورم ا-

 بهم انداخت و گفت: یهم نگاه پسره

 سرت چه طوره؟-

 گفتم: جیگ

 .رسونهیخوبه. سالم م-

 کرد نخنده و بازم موفق نشد. یسع

 .یهوشیخوب باشه، ده روزه ب دمیبا-

 ده روز؟!-

 گفت: پسره

 .نیآره، حاال هم استراحت کن تا زنگ بزنم شاه-

که داشت،  یاومد و با اخم ظینسبتا غل شیبا آرا یاون، دختر  یرفت و به جا پسره

هم  یپلکام رو قه،یکرد. بعد از چند دق قیآرامش بخش تزر  هیسرمم رو وصل کرد. 

 افتاد.

 (نی)شاه
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 گفت: دینو

 کرده؟ کاریچ انیشا ن،یشاه-

 گفت: شهاب

 و بفهمه که دختـ... ادیحاال باباش اگه ب-

 که خبر کردمیحرف شهاب هم نصفه موند. رادمان بود. دعا م م،یزنگ گوش یصدا با

 به هوش اومدنش رو بده. تماس رو وصل کردم.

 جانم رادمان؟ ـ

 سالم داداش... ـ

 بود. نیحرف زدنش هم غمگ حالت

 شده؟ یز یچ ـ

 ...ییهویدالرام،  ـ

 ؟یچ ییهوی ـ

 به هوش اومد. ـ

 خفه ات کنم رادمان. خوادیدلم م ـ

 چرا؟ ـ

 .یسر به سرم نذار  نقدریچون ا ـ

 مارستان؟یب گهید یایم ـ

 عضو بدنش. یگل کرد. ( واسه اهدا طنتمی)ش امیباشه م ـ
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 .دهیفحشم م یکه کل دونستمیکردم، چون م قطع

 گفت: شهاب

 شده؟ یز یچ-

 بود، گفتم: دیکه ازم بع یلحن سرد با

 دنبالشه. سیکه پل دیبگ انمیجنازه اش. به شا لیتحو یبرم برا دیبا-

 گفت: د،یلرز یکه م ییبا صدا دینو

 واقعا مرد؟-

 نه، زنده است.-

 گفت: دینو

 ؟یگفت ی..... تو چـیمن م-

 :گفتم

 داد نزن برادر من. زنگ زد گفت که به هوش اومده.-

 گفت: شهاب

 ات کنم. کهیت کهیت خوادیدلم م یعنی-

 :گفتم

 کنم. غهیدالرام رو ص خوامیم ،یراست-

 گفت: دینو

 !؟یچــ-
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 گفت: شهاب

 ؟یتو مگه اصال خوب شد ؟یشد ونهید-

 گفت: دینو

 باباش باشه. دیبا-

 :گفتم

 .کنمیم شیو راض کنمیم دایباباش رو پ-

 گفت: شهاب

 ؟یبه کنار، مگه تو مشکل ندار  نایحاال ا-

 :گفتم

 بهش چشم نداشته باشه. انیکه شا خوامیداره؟ من م یچه ربط-

 اومد داخل و رو به من گفت: اسیاتاق باز شد و ال در

 م تنگ شده.دالرا یدلم واسه آبج ،یداداش-

 :گفتم

 گشادش کن!-

 گرد گفتن: یو شهاب، با چشما دینو

 !؟یگفت یخدا! تو االن چ ای-

 :گفتم

 گفت دلم تنگ شده، منم گفتم که گشادش کن.-



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن    | NAVA_K هایرمان شانزده سال فکر س

 

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

 

43 

 

 گفت: اسیال

 کنه؟یشهاب، داره مسخره ام م-

 هم جواب داد: شهاب

 امروز مخش تاب داره. کمیجان،  اسیآره ال-

 )آتاناز(

 .شدیتموم نم خوندم،یم ی. هر چواریخورد، دوباره کتاب رو کوبوندم به د یاعصاب با

بود که  شیشاد و پر انرژ  یرو برداشتم و به رادمان زنگ زدم. بعد سه بوق، صدا میگوش

 .دیچیتو گوشم پ

 ؟یجانم آبج ـ

 ؟ییکجا ـ

. نیایو رها ب انی. با رامیدعوت نایا نیشاه یعمو یامشب خونه  ،ی. راستمارستانمیب ـ

 هستش.( انیرادمان، رها هم زن را یبرادر دوقلو انی)را

 به چه مناسب؟ ـ

 کنه. ینامزدش رو معرف خوادیهم که م نیبه خاطر به هوش اومدن دالرام و شاه ـ

 ره؟یگیواقعا دالرام به هوش اومده؟ خب چرا جشن نم ـ

 امشب ساعت هشت اونجا باش. دونم،ی. نمآره، به هوش اومده ـ

 .ارمیهمراهم م ممیباشه. مر  ـ

 ؟یندار  یخب، کار  ـ
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 .ینه، خداحافظ داداش ـ

 خدافظ. ـ

 زدم. بعد سه بوق، جواب داد. میبه مر  یکه کردم، زنگ قطع

 زدم. بعد سه بوق، جواب داد. میبه مر  یکه کردم، زنگ قطع

 جانم خره؟ ـ

 خانواده خوبن؟ ؟یسالم االغ، خوب ـ

 ؟یداشت کاریسالم، خوبم ممنون. خانواده سالم دارن. حاال بگو که چ ـ

 دعوتم. یامشب مهمون ـ

 خب به من چه؟ برو. ـ

دختر  نکهیو ا نایا نیشاه یخدمتکار دارن خونه  هیبهت گفتم که  ادتهیخر،  ـ

 سرش آورده؟ ییپست فطرت هم چه بال انیشا یول ه،یخوشگل

 خب؟ ـ

 االنم به هوش اومده. نمش،یبب خوادیدلم م یگفت ـ

 .امیپس من االن م ؟یجد ـ

که در اتاق با شتاب باز شد و  کردمیلب غرغر م ریروم قطع کرد. ز  شعور،یب ی دختره

 گاو)بالنسبت گاو (، وارد شد. نیرها ع

 :گفتم

 چه طرز وارد شدن تو اتاق خواهر شوهرته؟ نیرها، ا-
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 گفت: رها

 آخ جون. م،یدعوت یرو ول کن. مهمون نایا-

 تاسف نگاش کردم که گفت: با

 بگو. ه؟یدالرام چه شکل-

و ابروهاش  هی. موهاش بلنده. چشماش آبدهیداره. رادمان د یبلند یشکالت یموها-

 داره و اندامشم خوبه. در کل، دختر خوشگله. یو قلوه ا کی. لب کوچهیهم مشک

و  هیتپله. چشم و ابروش مشک یقد کوتاه و کم یگفت و رفت. رها، دختر  یهم آهان رها

. خودم چشمام هیو قلوه ا ی. لبشم گوشترسهیکمرش م یموهاش هم بلنده و تا گود

 گهی. دکهیهامه. اندامم بار  رشونهی. موهام کوتاهه و تا ز هیو ابروهام مشک هیسبزه عسل

 !خورمیبسه، چشم م

 نثارش کردم. ینکبت هی. خندهیم زیر  زیداره ر  میمر  دمیو د دمیدر، از جا پر  یصدا با

 )دالرام(

 زدم و گفتم: یلبخند ،یشاد دنیچشمام رو باز کردم. با د ،ینوازش دست کس با

 خانم... یسالم شاد-

 بازم، گفت: یچشما دنید با

 .میشدیم دینا ام میداشت گهی. دشتیپ اومدمیاز اون روز تا امروز، هر روز م زم،یعز -

 :گفتم

 که دخترش کجاست. دونهینم یاون حت ؟یاما بابام چ ن،یممنون که به فکرم بود-
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 گفت: یشاد

 .زمیبهش فک نکن عز -

 .کردمینگاه م یبرانکارد آوردنش. وحشت زده به شاد یباز شد و زن بابام رو رو در

بعد، در  قهیرفت تا پرستار رو خبر کنه. چند دق عیکه سر  دید یتو صورتم چ دونمینم

در اومد. چون  ی. صدانهیروم رو اونور کردم تا من رو نب عیباز شد و بابام وارد شد. سر 

بود، اومد سمت تختم و صدام زد. نوک دستام  ی. هر کهیک دونستمیروم اونور بود، نم

 بود. نیاهش یزده بود. صدا خیهم 

در،  یچه قدر گذشت که صدا دونمیلب باز کنم و بابام من رو بشناسه. نم دمیترسیم

 .دادیرو م ینشون از رفتن کس

 یلی. درد خدیکش ری. سرم تدمیبود رو د خچالیرو برگردوندم که بابام که سرش تو  روم

من بود  دنیکه همون مرد به ظاهر بابا، اومد سمتم و با د دمیکش یفیخف غیبد بود. ج

 خورد. کهیکه 

 ؟ییدالرام، دخترم، تو ـ

 باز کردم و گفتم: لب

 .ستمیدخترت ن گهید-

اومدن داخل. بابا ازم فاصله  دیکه من رو عمل کرده بود، با نو یون دکتر باز شد و هم در

 گرفت.

 :گفتم

 دکتر... ونیسالم آقا-
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 و گفت: دیهم خند دینو

 .گنیها م بهیرادمانه. دکتر رو غر  نمیو ا دمیبابا، من نو-

 اسمش رادمانه، گفت: دمیکه فهم پسره

 !گنایبه درخت م نیا-

 .دیزد تو سر نو ،یبا حالت بامزه ا بعد

 :گفتم

 شم؟یمرخص م یحاال من ک-

 گفت: دینو

 حاال، فقط... نیهم-

 ؟یفقط چ-

 شد و گفت: نیغمگ چشماش

 رو. یورقه ا هیامضا کنه  دیبابات با-

 :گفتم

 .ستین یباشه، مشکل-

 کردم به پدر به ظاهر پدر و گفتم: رو

 دخترتم، پاشو برو اون ورقه رو امضا کن. یکنیاگه ادعا م-

 و رادمان بود که از تعجب، شکل توپ شده بود. دینو یچشما

 گفت: بابا
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 که... یبه شرط کنم،یباشه. امضا م-

 گفت: نیشاه

 .رونیب نیپدر، دالرام که دخترتونه رو از خونه انداخت یآقا ه؟یشرطتون چ-

 هم گفت: بابا

 .دیبگ یز یچ دیتونیبکششم هم شما نم یمحترم، دخترمه و مالکشم. حت یآقا-

 هم گفت: نیشاه

 د،ی! دخترتون رو من از مرگ نجات دادم. حاال هم پول عملش رو بدنطوریکه ا-

 دخترتون هم مال خودتون.

 عملش چه قدره؟-

 .ونهیلیو پنج م ستیب -

 بدم. تونمیعمل خانمم شده و نم ونیلیهفده م-

 گفت: نیشاه

 .دیار یکه دخترتون رو به عقد من درش ب رمیگیپول ازتون نم یبه شرط-

 زد، کپ کردم. نیکه شاه یحرف با

 گفت: بابا

 قبوله.-

 هم گفت: رادمان

 ؟یادو یبود آقا یشرط شما چ-
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 گفت: رادمان

 ؟یادو یبود آقا یشرط شما چ-

 گفت: بابا

 قلبش رو بده به زنم. دی. دخترم باقلب بشه وندیپ دیقلب زنم مشکل داره و با-

کردن.  دایکه اون مرد به ظاهر پدر گفت، اشکام بودن که راه خودشون رو پ یز یچ با

. رسما رونیکه داخل اتاق بودن، رفتم ب یتوجه به افراد یو ب دمیسرم رو از دستم کش

. کشتینممن رو  نیشاه یسمیاگه داداش ساد رون،یب انداختیم یمن رو از زندگ

 ...یبشم، ول نی. حاضر بودم زن شاهکشتیبابا به خاطر اون زنش، من رو م

 کردم. هیبود. تو بغلش رفتم و گر  یکه به شونه ام خورد، برگشتم. شاد یدست با

 ...بکشه....من روخواستیبابام م شد؟یچ یدید ـ

 .ذارهینم نی. شاهزمیآروم باش عز  ـ

 (نی)شاه

 دالرام گفت: پدر

 قلبش رو بده به زنم. دیقلب بشه. دخترم با وندیپ دیلب زنم مشکل داره و باق-

 از اتاق خارج شد. کرد،یم هیکه گر  یحرف، داغ کردم و دالرام هم در حال نیا با

 :گفتم
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آدرس تا دالرام هم به  نیا ایامشب ساعت نه ب یول کنم،یم دایزنت قلب پ یواسه -

 .ادیعقد من در ب

 دالرام هم انگار شاد شده باشه، گفت: پدر

 باشه.-

 گفت: رادمان

 جان؟ نیحالت خوبه شاه-

 .میعال-

. رفتم کننیم هیو هر دو گر  راه رو هستن یتو ،یدالرام و شاد دمی. درونیاتاق زدم ب از

 سمتشون.

 :گفتم

 تموم شد دالرام. گهید-

 یحس چیبودم. هآغوشم انداخت. شکه شده  یمن، خودش رو تو دنیبا د دالرام

آروم شد، ازم جدا شد. داشت  یبغلش کردم تا آروم شه. وقت ینداشتم به دالرام، ول

 ی. تورفتیراه م واشی واشی. ستادیکه گرفتمش. دستش رو گرفتم. آروم ا افتادیم

راه  یلیخ دیچون اتاق باال بود و نبا لن،تو سا ارنیراه، زنگ زدم شهاب که تختش رو ب

 .رفتیم

 

 گفت: یشاد

 .رهیبخر تا زن داداشم جون بگ نیر یش زیچ هی ،یداداش-



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن    | NAVA_K هایرمان شانزده سال فکر س

 

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

 

51 

 

 چشم خواهر شوهرش.-

 لبخند زد فقط. هیدالرام  یول د،یخندیم یشاد

 چیبه خونه، ه دنیو دادم دستش. تا رس دمیخر  یا وهیو آبم کیراه، واسش ک یتو

 کس سکوت رو نشکوند.

 )آتاناز(

 زنگ خورد. رادمان بود. میکردن بودم. گوش شیآرا مشغول

 جانم داداش؟ ـ

 ن؟یآماده ا ـ

 .شمیآماده م ،یایتا ب یمن نه، ول ـ

 دنبالتون. امیاون ور هم م نیو از ا دیدنبال نو رمیباشه. من دارم م ـ

 .یاک ـ

 .یبا ـ

 .یبا ـ

 هم زدم. یرژ لب هیو  دمیخط چشم کش هی عیرو که قطع کردم، سر  یگوش

 گفت : میکه مر  دمیو شالمم پوش دمیرو پوش مانتوم

 ؟یخوشگل مشگل کرد نقدریا دینو یواسه -

 چشم نازک کردم و گفتم: پشت

 نه. ای رسمیدالرام م یخوشگل یپا نمیکه بب نیا ینه، واسه -
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 )شخص ناشناس(

 دفعه، داد زدم: هیکه  رفتمیراه م یعصب

 ز؟یبه همه چ یلعنت بهت نادر، گند زد-

 هم گفت: دینو

 .ادیبرم. االن رادمان م دیبا-

 باشه، برو. ـ

. انتقامم رو واریگلدون رو پرت کردم سمت د ی شهیداغون، ش یکه رفت، با اعصاب دینو

 .رمیگیاز نادر و دار و دسته اش م

 تلفن زنگ خورد. یگوش

 بگو. ـ

. انتقامم رو واریگلدون رو پرت کردم سمت د ی شهیداغون، ش یکه رفت، با اعصاب دینو

 .رمیگیدر و دار و دسته اش ماز نا

 تلفن زنگ خورد. یگوش

 بگو. ـ

 . دالرام خانم اونجاست.شهیمسته و داره وارد عمارت عموش م انیقربان؟ شا ـ

 گفتم: یعصب

 .ریخب جلوش رو بگ-

 دالرام بود. دنیو مسکنش هم د کردیکردم. سرم درد م قطع
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 )دالرام(

که رو به روم بود  یسمیپسر ساد دنی. چشمام رو باز کردم. با دکردیدرد م یلیخ سرم

 یبا صدا نیکه سر دردم بدتر شد. شاه دمیکش غیو زل زده بود به من، ناخودآگاه، ج

 گفت: اومد،یم نییمن، همون طور که از پله ها پا غیج

 ؟یبه زنم دار  کاریچ ان،یحالـ...شا-

 کرد و گفت: کیستر یه یهم خنده  انیشا

 ؟یر یزن بگ یخوایچرا م ،یندار  یکه مردونگ تو-

 !ایخدا ه؟یچ نینداره؟ پس االن ا یمردونگ نیکه شاه هیچ نیا منظور

سرم هم  گفت،یبهش م یز یکه چ انیبه شا نیشاه یدر پ یپ یها  یلیس یصدا با

 .دیکشیم ریت شتریب

به سمتم هجوم آورد. شالم رو  انیرفت که در رو باز کنه که شا نیزنگ، شاه یصدا با

 .دیکش یغیوضع من، ج دنیبا د یزدم که شاد یغی. جدیو موهام رو کش دیکش

 .شیولـش کن. کشت ـان،یشـا-

موهام داره کنده  ی شهیکه احساس کردم که ر  دیوار خند کیستر یهم ه انیشا

 زدن هم نداشتم. غیواسه ج یینا گهی. دشهیم

 

 (نی)شاه

 اول، گفتم: یلیس با

 .ینداشته باش یرو زدم که به زنم کار  نیا-
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 دوم هم گفتم: یلیس با

 و خانم خونمه. ستیکه خدمتکار ن نیرو به خاطر ا نیا-

 زنگ، ولش کردم. یبزنم که با صدا گهید یلیس هی خواستم

خانم و  میو خانمش و آتاناز و مر  انیدر رو باز کردم که رفتم استقبال رادمان و را رفتم

رفتم داخل عمارت و با  مهیسراس غ،یج یبا صدا ،یسالم و احوال پرس . بعد ازدینو

رو گرفتم و از اون جا دورش کردم و بردمش  انیشا ی قهیرفتم  عیسر  دم،یکه د یز یچ

اومدم و در  رونیبدنش کم بشه و بعد، خودم ب یاز داغ کمیآب سرد تا  ریتو حموم ز 

 رو خراب کنه. یمهمون ادیحموم رو روش قفل کردم تا مبادا ب

 )آتاناز(

 در گوشم گفت: میمر 

 .کشهیم یدالرام، چه زجر  چارهیب-

 غی. با جدمیکش یغیج شه،یم یکه از سرش جار  یخون دنی. با دمیعمارت شد وارد

رفت کنار دالرام نشست و سر دالرام رو  عیمن، رادمان هم رد نگاهم رو دنبال کرد. سر 

 تو دستش گرفت. رادمان گفت:

 .اریرو ب هیاول یکمک ها یعبه ج د،ینو-

 )دالرام(

 .کردیدرد م یلیکنارم نشسته بود. سرم خ نیشدم. شاه داریحس نوازش، ب با

 گفت: نیشاه

 ؟یخوب-
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 ممنون.-

 گفت: نیشاه

 یواسه خطبه  ادیحاج آقا م گه،یساعت د می. نمیبر  ایپاشو لباس درست بپوش و ب-

 عقد.

 :گفتم

 ؟یعقدم کن یخوایچرا م-

 گفت: نیشاه

 نجاتت بدم. انیچون از دست شا-

 :گفتم

 تا لباسم رو عوض کنم. رونیباشه. برو ب-

و  دمیدار بود رو پوش نیو آست دیرسیباسنم م ریبلوز بلند که به ز  هیکه رفت،  نیشاه

 .شالم سرم کردم هیو  دمیشلوار پوش هی

 اومدن داخل. گه،یو دو تا دختر د یباز شد. شاد در

 گفت: یشاد

 مثال عقدته! ؟یایب یخوایم یجور نیا-

 به حرفش زدم و گفتم: یپوزخند

 .شمیراحت م تیسمیدارم از دست داداش ساد-

 گفت: یهم با ناراحت یشاد
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 .یمهمونا وانمود کن که عقدته و تو هم خوشبخت یحداقل جلو ایب-

 زدم و گفتم: یتلخند

 باشه.-

 رو بده. یشیآرا فیآتاناز جان، ک-و گفت:  یصندل یهم من رو نشوند رو یشاد

 گفت: آتاناز

 دالرام بشه. یاندازه  دیتو هم شا یباشه. لباس مجلس-

 گفت: یشاد

و بنفشه رو  یو اون دکلته مشک ییجان برو باال و لباس سبزه و طال میبا مر  زم،یآره عز -

 .دیار یب

رو  امیکننده زد تا کبود دیهم مشغول صورتم شد. کرم سف یدو تا رفتن باال و شاد اون

واسم زد.  ییرژ لب آلبالو هی. دیخط چشم کش هیزد و  یآجر  یرژ گونه  هیبپوشونه و 

 بعد ربع ساعت، کارش تموم شد.

 

 (نی)شاه

 گفت: دینو

 بخواب. ششیشب ها هم پ یوقت تنها نذار، حت چیدالرام رو ه-

 هم گفت: شهاب

 .گهیراست م ن،یآره شاه-
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 گفت: انیرا

 کجاست؟ انیحاال شا ن،یشاه-

 :گفتم

 تو حموم!-

 گفت: رادمان

 خفه نشه! ؟یچ-

 :گفتم

 داغ بود. یلی. بدنش که خشهینم-

 هم گفت: دینو

 .رونیب ارشیعقد، ب یبعد خطبه -

 گفت: شهاب

 .رونیجا ب نیاز ا برمشیعقد، م ینه، من بعد خطبه -

 به در اتاق، گفتم: یتقه ا یصدا با

 جانم؟-

 گفت: مامان

 پدر دالرامم و حاج آقا هم امده. گهیاومده و م ی، مردپسرم-

 :گفتم

 . اون مرد هم پدر دالرامه. عمو اومد؟امیباشه، االن م-
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 گفت: مامان

 پسرم، من رفتم. آره

 کردم و گفتم: دیهم رو به شهاب و نو من

 شیپ رمیو منم م دیکن ییپدر دالرام رو راهنما دیشما بر  د،یشهاب جان، داداش نو-

 دو قلوم. یدالرام و داداشا

 )دالرام(

 شدم. میقا یو پشت شاد دمیبه در، ترس یتقه ا با

 گفت: یشاد

 بله؟-

 گفت: نیشاه

 دالرام حاضره؟ ،یمنم آبج-

 گفت: یکه شاد دمیکش یآسوده ا نفس

 .یآره داداش-

با لبخند اومد سمتم و منم  نیکه شالشون رو سر کردن، در اتاق باز شد. شاه دخترا

 زدم. دستم رو گرفت و من رو برد. یمتقابال لبخند

 )شخص ناشناس(

. بعد چهار بار کردمیباند م نیرو وارد ا الیدان دیبار، شماره رو گرفتم. با نیچندم یبرا

 تماس، باالخره جواب داد.
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 د؟ییبله، بفرما ـ

 د؟ییبفرما یگیم ینداره، بعد دار  یدختر داداشت االن با مرگ فاصله ا ،یمرد حساب ـ

 گفت: ناباور

 دالرام؟-

 .فرستمیکه م یبفرستش به آدرس گهیرو دو ساعت د الی. داننجاستیآره، ا ـ

برداشتم و نشونه کردم رو  ریهفت ت هی. یرانداز یت نیکه کردم، رفتم اتاق تمر  قطع

بعد ناصر و بعد  داشتم،یاول نادر رو از سر راهم برم دیاول رو زدم. با ریعکس نادر. ت

 و درسا رو. اشاریو بعد  انیسامان و بعد هم شا

 )دالرام(

شما را به عقد دائم  لمیوک ایآ ،یفرزند ناصر ادو یمکرمه، خانم دالرام ادو ی زهیدوش ـ

 اورم؟یپارسا در ب موریپارسا، فرزند ت نیشاه

 :گفتم

 روح مادرم و خدا، بله. یبا اجازه  -

. تو گوش کردی. سرم درد مرونیعقد، حاج آقا و مهمونا هم رفتن ب یامضا و کارا بعد

 گفتم: نیشاه

 برم بخوابم. خوامی. مکنهیسرم درد م ـ

 بغلم. ایباشه، ب ـ

 !؟یچ ـ
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 .یاز پله ها راه بر  ادیز  دیبغلت کنم ببرمت باال. نبا ایب ـ

 .دمیکه کردم، خجالت کش یفکر  از

 .مونمیم نییاتاق پا ـ

 کنه. تتیو اذ ادی، ممکنه باز بدالرام نه ـ

 باشه. ـ

اش چسپوندم و چشمام  نهیتو بغلش که من رو تو آغوشش گرفت. سرم رو به س رفتم

 رو بستم.

 تو آغوشش، به خوابم رفتم. که

 (نی)شاه

و حرف گوش کنه. غرق خواب بود.  هیتخت گذاشتمش و نگاهش کردم. دختر خوب یرو

 بچه ها. شیاومدم تا برم پ رونیاز اتاق ب

*** 

 گفت: دینو

 د؟یدالرام خواب-

 :گفتم

 .دهیآره، خواب-

 گفت: شهاب

 از کارش. مونهیپش یلیخونه اس. خ یول رون،یرو آوردمش ب انیشا-
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 گفت: انیشا

 .دمیمست بودم و نفهم د،یببخش-

 گفت: رادمان

 .شهینه، نم شه؟یدالرام خوب م یبه نظرت االن قلب شکسته  ان،یشا نیبب-

 زدم و گفتم: یپوزخند

دور و بر  گهید ،یجبران کن یخواهی. مخورهیفقط به درد خودت م ت،یمعذرت خواه-

 ؟یدی. اون االن زن منه و مالکش منم، فهمایدالرام ن

 و گفت: نییسرش رو انداخت پا ان،یشا

 داداش. کنمیرو م میسع-

 گفت: انیرا

 ؟یسرش آورد ییکه چه بال یدیخودتم د-

 گفت: انیشا

 متاسفم...-

 :گفتم

 .انیشا ذارمیتکرار بشه، زنده ات نم گهید یدفعه -

 

 )آتاناز(

 گفت: یشاد
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 .سوزهیدلم واسش م چاره،یب-

 گفت: رها

 داره واقعا؟ سمیساد انیشا-

 گفت: یشاد

 کم بود. لیاوا یآره، ول-

 گفت: میمر 

 د؟یکنیچرا درمانش نم-

 گفت: یشاد

 .شهیکه نم یندارم، زورک گهیخودش م ی. وقتمیکن کاریچ دونمینم-

 :گفتم

 یول کنه،یکه صحنه هاش رو تجسم م یذهن سمیساد م؛یدار  سمیسه نوع ساد-

و  برهیلذت م گرانیکردن د ریکه از تحق یاحساس سمیساد رسونه،ینم یآزار 

که از  هیبدن سمیهم که داداشت داره، ساد یو سوم کنهیرو خورد م گرانید تیشخص

 .برنیو لذت م دنیکتک زدن تا کشتن رو انجام م

 گفت: شراره

 بشه. یکرده که داداشم عصب یدالرام کار  دینداره. شا سمیداداش من ساد-

 دختر متنفرم. نیقدر از ا چه

 گفت: میمر 
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 .کردینم تیاگه نداشت، امروز هم دالرام رو اذ-

 گفت: یخواست حرف بزنه، شاد شراره

زندان و به جرم قتل  رفتیداداش جونت م دیبا مرد،ی. اگه دالرام مخفه شو شراره-

 .شدیهم اعدام م

 نزد. یو حرف نییهم سرش رو انداخت پا شراره

 گفت: میمر 

 ه؟یدرمانشون چ-

 :گفتم

 مثبت... یزایورزش، خوندن کتاب، نماز خوندن، فکر کردن به چ-

 گفت: رها

 واسشون؟ ستین ییدارو یعنی-

 :گفتم

 .ستمیمن که دکتر ن دونم،ینم-

 گفت: یشاد

 دکتر؟ مشیببر  دیبا-

 :گفتم

 بره دکتر. دیآره، با-

 گفت: میمر 
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 ده؟یدالرام با لباس خواب گم،یم-

 گفت: یشاد

 از داداشم بپرسم. میبذار بر  دونم،ینم-

*** 

 گفت: انیرا

 متاسفم! گهیپر رو، م یپسره -

 :گفتم

تالشش رو بکنه،  دیشا دم،یداره. اگه بگه انجام نم سمیساد انیشا ،یداداش انیرا-

 .دهیدوباره انجام م یول

 گفت: دینو

 درمان شه. دیبا-

 گفت: رادمان

 کنه؟یکه تکرار م یدونیآتاناز، تو از کجا م ،ی. راستمیکن دایپ دیدکتر با-

 :گفتم

 مقاله خوندم. هیچون تو -

 )دالرام(

 شهیکه موهام از ر  کنمیکردم. هنوز احساس مچشمام رو باز  اد،یاحساس سردرد ز  با

 .شهیداره کنده م
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باشه. هنوز  نیاتاق شاه دیبودم. با یبا تم چوب یبه اطراف انداختم. تو اتاق ینگاه

آه از نهادم بلند شد.  نم،یزن شاه نکهیا یادآور یهم تنم بود. با  شبید یلباس ها

وارد اتاق شد.  نیدر اومد که شاه یرو بخواد. صدا ازاشین نیازم تمک دیبا یعنی

 من، گفت: دنینگاهش کردم. با د

 دالرام؟ یبهتر -

 خوبم. یآره، کم-

 گفت: نیشاه

 و ناهار بخور. نییپا ایلباسات رو عوض کن و ب-

 کردم و گفتم: تعجب

 مگه ساعت چنده؟!-

 گفت: نیشاه

 ظهره. یدو-

 ن؟یشاه-

 جانم؟-

 گفتن جانم، تعجب کردم. گفتم: از

 هم هست؟ تیسمیداداش ساد-

 گفت: نیشاه

 .ادینه، رفته کارخونه. شب م-
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 .دمیکشیگفتنش، خجالت م یاومدم. برا نییتخت پا از

 :گفتم

 هست؟ یشاد-

 گفت: نیشاه

 چه طور؟-

 خجالت گفتم: با

 .ارمیلباسم رو در ب تونمینم-

 

 . گفتم:دمیکشیگفتنش، خجالت م یاومدم. برا نییتخت پا از

 هست؟ یشاد-

 گفت: نیشاه

 چه طور؟-

 خجالت گفتم: با

 .ارمیلباسم رو در ب تونمینم-

 نی. شاهدمیکه لباس از تنم افتاد. خجالت کش دیرو کش پشیاومد سمتم و ز  نیشاه

و  نییو رفت پا دیسبز پوش شرتیت هیبکنه، لباس خودشم در آورد و  یکار  نکهیبدون ا

 رونیب امیو شال بود که عوض کردم. خواستم ببلوز و شلوار  هیلباسام رو با  عیمنم سر 

 صورتم، گفتم: دنی. با دنهییکه نگاهم افتاد تو آ
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 دالرامه؟! نیخدا! ا ای-

 ن،ییاول رو که اومدم پا یرفتم. پله  رونیو صورتم رو شستم و از اتاق ب ییدستشو رفتم

 زدم. یغیشد که ج جادیتو سرم ا یدرد بد

 )شخص ناشناس(

تو هم  ینامه  انیو پا یهست یروانپزشک یرشته  یو دانشجو مهیاسمت ند ال،یدان ـ

. هدفت هم محافظت از یشیم نایا نیشاه ی. وارد خونه هیسمیدر مورد افراد ساد

 سمیو پدرت ساد یتصادف از دست داد ی. پدر و مادرت رو توانیدالرامه و درمان شا

 .رنیمیوشون هم مکنه و هردیم یداشته که تو راه، پدرت بد رانندگ

 گفت: الیدان

 چشم پدر.-

 خوبه. داوود؟ ـ

 گفت: داوود

 بله بابا؟-

تا  یشراره رو عاشق خودت کن دیو با یهست یاحمد میبرادر ند ،یاحمد مانیتو هم نر  ـ

 نکنه. تیدالرام رو اذ

 گفت: داوود

 چشم بابا.-

 گفت: الیدان

 م؟یشروع کن دیبا یاز ک-
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 فردا. نیاز هم ـ

 )دالرام(

رو  یشاد یبودم. چهره  یعاشق نقاش ،ی. از بچگدمیکشیم ینقاش داشتم

 .دمیکشیم

 گفت: یشاد

 ؟یکنیم کاریچ ،یدل-

 :گفتم

 .یاومدم نقاش-

 گفت: یشاد

 .نمیبب-

 اومد طرفم. گفتم: یشاد

 .دمینه، تموم شد، نشونت م-

 گفت: یشاد

 باشه.-

برخورد در  یگذشت که با صدا چه قدر دونمیبودم. نم دنیکش ینقاش مشغول

 .دمینفس آسوده کش ن،یشاه دنی. با ددمیعمارت، از جا پر 

 :گفتم

 ...نیسالم آقا شاه-
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 گفت: یشاد

 ...یسالم داداش-

 هم گفت: نیشاه

 سالم...-

 ابروهاش رو باال داد و گفت: یتا هیدستم،  یکاغذ تو دنید با

 ؟یکردیم کاریچ-

 که زدم، گفتم: یلبخند با

 .کردمیم ینقاش-

 گفت و رفت باال. یلب، خوبه ا ریهم ز  نیشاه

 هم تموم شده بود. مینقاش گهید بایتقر 

 منم بکش. یچهره  ی هینقاش-گوشم گفت:  کینزد ییکه تموم شد، صدا مینقاش

 م،ینداشت یکه با هم فاصله ا نیشاه دنیسرم رو به عقب چرخوندم. با د ده،یترس

 .دمیبه عقب کش یخودم رو کم

 چشم.-

 گفت: نیشاه

 بال باشه. یچشمت ب-

 من، گفت: دنی. با درونیاز اتاق اومد ب یشاد

 .یکشیم یچهار ساعته دار  ت؟یتموم نشد نقاش-
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 :گفتم

 .نیبب ایچرا، تموم شد. ب-

 زد و گفت: جانیاز سر ه یغیج م،ینقاش دنیاومد سمتم. با د یشاد

 به من؟ شیدی! چه خوشگله. عکس منه. میوا-

 :گفتم

 جان. یشاد دمیتو کش یواسه -

 گفت: یشاد

 .یمرس-

 

 )آتاناز (

رو انداختم تو در. در رو باز  دیخورد، رفتم خونه. امتحانم رو گند زدم. کل یاعصاب با

 کردم و وارد خونه شدم. مقنعه ام رو با حرص از سرم در آوردم.

 :گفتم

 رادمان؟-

 گفت: رادمان

 ؟یجانم آبج-

 :گفتم

 دالرام؟ شیپ نایا نیشاه یخونه  یبر یمن رو م-
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 گفت: رادمان

 دنبالت. انیب زنمیخونشون. زنگ م رهیبا دو تا از دوستاش م دینو ینه، ول-

 :گفتم

 باشه.-

*** 

 گفت: رادمان

 ؟یآتاناز، آماده ا-

 :گفتم

 آره، اومدم.-

 اومدم. رونیو از اتاق ب دمیرو پوش شالم

 گفت: رادمان

 ؟یمونیجان، شب اونجا م دینو-

 گفت: دینو

 .مونمیآره، م-

 من، گفت: دنیبا د دینو

 د؟یسالم آتاناز خانم، خوب-

 :گفتم

 د؟یممنون، شما خوب یسالم، مرس-
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 گفت: دینو

 دنبال دوستم با داداشش هم برم. دی. بادیبش نیسوار ماش دییمنم خوبم. بفرما-

 (نی)شاه

 که کالفه بود، نگاه کردم. انیبه شا یچشم ریکاناپه نشسته بودم. ز  یسالن و رو یتو

 گفت: انیشا

 اد؟یدکتره م نیا یک-

 :گفتم

 صبر کن زنگ بزنم.-

 یزن یرو گرفتم. با صدا دینو یرو به روم برداشتم و شماره  ی هیعسل یرو از رو میگوش

 قطع کردم. باشد،یکه مشترک مورد نظر، در دسترس نم گفتیکه م

 بگم، زنگ در بود که به صدا در اومد. یز ینگاهم کرد. تا خواستم چ یسوال انیشا

 به هم و آتاناز خانم بودن. هیو دو پسر شب دیشدم از جام. در رو باز کردم. نو بلند

هم سالم کرد، اما مدام،  انیداخل. شا انیتعارف کردم ب ،یاز سالم و احوال پرس بعد

 .کردینگاه به آتاناز م

 گفت: آتاناز

 و دالرام هم هستن؟ یشاد-

 :گفتم

 اتاق شراره هستن. یباال و تو ی. طبقه دیکه برن خر  شنیآره، دارن آماده م-
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 گفت و رفت. یبا اجازه ا عیهم سر  آتاناز

 دالرام بود کرد و گفت: یکه چشماش هم رنگ چشما یهم اشاره به پسر  دینو

 .هیروانپزشک یرشته  یسال آخره و دانشجو م،یند-

 اشاره کرد و گفت: یکیاون  به

 خونده. یو روان شناس مهیداداش ند مان،ینر -

 گفت: انیشا

 حاال الزمه که درمان بشم؟-

 نگاهش کردم که خفه شد. یعصب

 گفت: میند

بدتر از  یلیآره، الزمه. تو وضعت خ ،یافتیو زندان ب یکه قاتل ش خوادیاگه دلت نم-

. مگیرو م نیجان گفتن، منم ا دیکه نو یهاست. البته، اون طور  یسمیساد ی هیبق

 ده؟یکه آزار د ی. االن هست اون کسمیبشنو یکه آزارش داد یاز زبون کس دیبا

 :گفتم

فردا، چون دوباره ممکنه حالش بد بشه.  ی. بذار برادیبرن خر  خوانیاالن م یبله، ول-

 .اننیجان در جر  دینو

 سالم...-

 سرها هم عقب برگشتن. یهمه  ،یشاد یصدا با

 گفت: دینو



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن    | NAVA_K هایرمان شانزده سال فکر س

 

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

 

74 

 

 دالرام خانم کجان؟ نیخانم، ا یسالم شاد-

 گفت: یشاد

 .نییپا ادیب ترسهیراستش، م-

 .نجاستیا انی.( شاانی)بعد، اشاره کرد به شا

 :گفتم

 بهت برسه. یکه آزار  ذارهیشوهرت نم ن،ییپا ادیبگو ب-

 راجب دالرام بکنن. یاالن، فکر بد نیاز هم خواستمینم

 کردم و گفتم: انیکه رفت، رو به شا یشاد

 .نجایا ادیب ترسهیکه با وجود ما هم، بازم م یکرد کارشیچ نیبب-

 که گفتم: نییسرش رو انداخت پا مونیپش ان،یشا

 نداره. یا دهیاالن فا-

 )دالرام(

 .یشاد ترسمی_م

 گفت: یشاد

 هم هستن. یا گهیو دو نفر د دیهست، نو نیمن هستم، شاه-

 گفت: آتاناز

 دکترن.-
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کاله و از اتاق  یانداختم رو ی. شالسرم کردم یهباشه تکون دادم. کال یبه معنا یسر 

مجبورم. با  یول ام،یاز پله ها برم و ب دینبا نکهیاومدم. با ا نییاومدم و از پله پا رونیب

 جوابم رو دادن. ،ییدادم که با خوشرو ییسالم بلند و باال د،یو نو بهیدو غر  دنید

 گفت: دینو

 سرتون چطوره؟-

 استرس، جواب دادم: با

 خوبه، ممنون.-

 گفت: دینو

 خدا رو شکر که خوبه.-

 گفت: نیشاه

 .شمیپ ایب-

 :گفتم

 زم؟یمن عز -

 .دادمیرو جلوه م میبا هم خوب هست گرانید یجلو دیبا

 گفت: نیشاه

 .یرو بخر  یالزم دار  یرو بدم تا هر چ میکارت بانک خوامیم زم،یآره عز -

رو به روش  یعسل یکه رو شیپول فیرو از ک شیو کارت بانک ششیرفتم پ د،یترد با

 بود، داد به من.
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 )دو هفته بعد(

 )دالرام(

 نی. تو ادیکشیم ریوقتا، ت یو فقط گاه گهید کردیخوب شده بود. سرم درد نم حالم

از  یلیخ ل،ی. اوادمیخوابیم نیشاه شی. شب ها پدمیدیرو م انیکم شا یلیمدت، خ

که فکر  ییزایاون اصال به اون چ دمید یباهام بکنه، ول یکه کار  دمیترسیم نیشاه

من رو بفرسته دانشگاه تا  نی. قراره که شاهدهیو انجامش نم کنهیفکر نم کنم،یم

رو  شیمهربون نیمهربونه و ا یلیخ نیباشم و حوصله ام سر نره. شاه یمشغول کار 

غرور  یبپرم بغلش و لپش رو ب*و*س کنم، ول خوادیوقتا، دلم م یدوست دارم. بعض

. طبق دمیدر، از جا پر  ی. با صداکنمیتشکر اکتفا م کیو به  کنمیخودم رو حفظ م

 از سر کار آمده. نیمعمول، شاه

 :گفتم

 ...نیسالم شاه-

 گفت: نیشاه

 ماساژ بده. ایزحمت، ب یخسته ام. ب یلیسالم، خ-

 گفت؟ ماساژ؟! یاالن چ نیشاه

 :گفتم

 که... گمی...میم-

 گفت: نیشاه

 .گهید اینداره. ب یو مشکل میمحرمبه هم -
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 .دیتحت دراز کش یرفت و رو و

 گفت: قه،ی. بعد از چند دقدادمیرفتم سمتش و آروم آروم ماساژش م ،یمجبور 

 استراحت کنم. خوامی. مرونیبسه. برو ب-

 خونه باشه و همون جا نشستم. انیکه شا دمیترسیمن م اما

 )آتاناز(

. اوف، از وتریکامپ یرشته  ادیام کرده که به دالرام بگو که ب وونهید میتا االن، مر  روزید از

بود. تنها بودم.  مارستانیدختر! تو سالن نشسته بودم. رادمان هم ب نیدست ا

رو برداشتم. شبکه ها رو باال و  ونیز ی. کنترل تلوادیکه رادمان تا شب نم دونستمیم

 باشه؟ تونهیم یک ینعی. دمیخونه، از جا پر  زنگ یکردم. با صدا نییپا

! رفتم سمت زنمی! رسما خل شدم و با خودمم حرف می. وایفهمیبرو نگاه کن، م خب

 که پشت دره، شکه شدم. یکس دنیو با د یر یتصو فنیآ

رو انداخت رو در و  دیکل دمیکه بره که د ستادمیجور ا نیمن، نه! هم یبود. خدا انیشا

برداشت  یرفتم اتاقم و در رو هم قفل کردم. زنگ زدم رادمان که زن عیدر رو باز کرد. سر 

که  انی. قطع کردم. زنگ زدم راباشدیو گفت که دستگاه مشترک مورد نظر، خاموش م

 یآلودش بود که توخواب یکه بعد سه بوق، صدا نی. زنگ زدم شاهدادیاونم جواب نم

 .دیچیگوشم پ

 جانم؟-

 :گفتم

 .نجایمسته و اومده ا انی. شانجایا انیب ،نیتو رو خدا آقا شاه-
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 یغیتو در اتاق که نشون از باز شدن در اتاقم بود، ج دیکردم که با چرخش کل قطع

 .دمیکش

 )دالرام(

 یکه گوش دمیکشیکه غرق خوابه رو داشتم م نیشاه یاتاق نشسته بودم و نقاش یتو

 جواب داد: ،یدار یتو خواب و ب نی. شاهزنگ خورد نیشاه

 انم؟ج-

از جاش بلند شد و رفت  عیگفت و سر  رلبیز  یلعنت هی ش،یقطع شدن گوش بعد

 دنیکش ینقاش الیخیب د؟یمن رو ند یعنی. وا! رونیو زد ب دیپوش یسمت کمد. لباس

از اتاق. رفتم  رونی. از جام بلند شدم و رفتم بیگرفتم برم تو اتاق شاد میشدم و تصم

 و دو تقه به در زدم. یسمت اتاق شاد

 گفت: یشاد

 ...دییبفرما-

 )شخص ناشناس(

لبخند  هیهم  یبود و هر از گاه شینشسته بودم که سرش تو گوش دینو یبه رو رو

 زنگ خورد. شیکه اخم کرد. از جاش بلند شد که گوش شدیچ دونمی. نمزدیم

 گفت: دینو

 ؟یجان، خوب نیسالم شاه-

 بهش گفت که گفت: نیشاه یچ دونمینم

 .گهیسراغ دختر د یو رفت یکه دالرام رو ول کرد انیلعنت بهت شا-
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-... 

 .رسونمی. خودم رو االن مامیباشه، م-

 که گفتم: رونیبره ب خواست

 کجا؟-

 و روش رو به طرفم برگردوند و گفت: ستادیا

 برم. دیرادمان. آتاناز تنها بوده. با یمسته و رفته خونه  انیشا-

 :گفتم

 برو.-

 گفت: د،ینو یخال یجا دنی. با درونی( از حموم اومد بمی)ندالیدان د،یاز رفتن نو بعد

 کجا رفت؟ نیپس ا-

 :گفتم

 .نایرادمان ا یخونه -

 گفت و رفت تو اتاق. یآهان

 )آتاناز(

 نیکه زود شاه کردمی. دعا دعا مدمیپتو خز  ریو ز  دمیترس ان،یشا یعربده  یصدا با

 وارد اتاق شد. انیکه در اتاقم با شدت باز شد. شا خوندمیبرسه. اشهدم رو داشتم م

 :گفتم

 .رونیب دی. لطفا بر سیحالتون خوب ن ان،یآقا شا-
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تر شد. بهم هجوم آورد. موهام رو تو چنگش  صی. حر دمیکش یغیطرفم که ج اومد

دوم رو که  غیج .دی. دوباره کشدیوار خند کیستر یکه ه دمیکش یغی. جدیگرفت و کش

 یعطر  ی شهی. شزمی. رفت سمت منیبه صورتم زد. من رو انداخت زم یلیس دم،یکش

 یبد یبا صدا شهی. شواریدادم، خورد به د یبرداشت و به سمتم پرت کرد. جا خال

 شکست.

 (نی)شاه

 عیآتاناز، سر  غیج یوارد خونه شدم. با صدا عیرادمان، سر  یدر باز خونه  دنید با

 طرف اتاقش. دمیدو

دوش و  ریاش رو گرفتم و بردمش حموم ز  قهینگاهم کرد.  انیکه شا دمیکش یا عربده

که احساس کردم  قهی. آب سرد رو باز کردم. بعد از چند دقمجبورش کردم که بمونه

 بدنش کمه، ولش کردم. یداغ

 گفت: انیشا

 بسه. سرده، ببندش.-

 :گفتم

 مشروب نخور. ،یتو که جنبه ندار -

 گفت: انیشا

 کردم؟ کاریمگه چ-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !یشگیکار هم-
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 اومدم و رفتم سمت اتاق آتاناز. رونیحموم ب از

 :گفتم

 ؟یخوب-

 لکنت گفت: با

 خ... خو...خوبم...مم...ممنون...-

 .انیشا ی ندهیزن آ چارهیدختر آورده؟ ب نیسر ا ییبال چه

رو هم  خچالیرو باز کردم و پارچ آب رو برداشتم و در  خچالیآشپزخونه و در  رفتم

رو پر آب کردم و با قاشق هم همش زدم و  وانیدو تا قند انداختم. ل وان،یل یبستم. تو

 رو دستش دادم و گفتم: وانیبردم اتاقش. ل

 بخور. خوبه واست.-

 بود. دیوزنگ در، رفتم در رو باز کردم. ن ی. با صدادینفس سر کش هیدستم گرفت و  از

 من، گفت: دنیبا د دینو

 ؟یچرا زودتر خبر نداد-

 :گفتم

 .دمیمنم ربع ساعته که رس-

 گفت: دینو

 کجاست؟ انیشا-
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 )دالرام(

 گفت: یشاد

 خونه است؟ نیشاه-

 :گفتم

 نه، عجله داشت و رفت. -

 گفت: یشاد

 بودن؟ دیاون روز دو تا پسر همراه نو ادتهی گم،یم ،یدل یول-

 :گفتم

 آره، خب؟-

 گفت: یشاد

 یلیکه نه، رنگ چشماش بود که خ افهیتو بود. از نظر ق هیشب یلیهم خ شونیکی-

 تو بود. هیشب

 :گفتم

 هزار نفر وجود دارن که رنگ چشماشون مثل منه. ،یشاد-

 گفت: یشاد

که پونزده سالش  یداداش داشت هی یتو گفت ،یدل یبود فکر کنم. راست میاسمش ند-

 کردن. رونشیبود که از خونه ب

 :گفتم
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 خب؟ آره، داشتم.-

 گفت: یشاد

 ؟یدنبالش بگرد یخواینم-

 :گفت

 دونمینم یکه حت یکنم، داداش داشیتهران بزرگ برم بگردم و پ نیبه نظرت، من تو ا-

 اد؟یاصال با عقل جور در م ه؟یاش چه شکل افهیق

 گفت: یشاد

 ه؟یاسمش چ-

 :گفتم

 .الهیاسمش دان -

 .دمیبه در اتاق، از جام پر  یتقه ا یصدا با

 گفت: یشاد

 د؟ییبله، بفرما-

 .دمیکش یقیتو، نفس عم امیکه گفت ب شراره یصدا با

 گفت: یشاد

 .یتو آبج ایب-

 باز شد و شراره اومد تو. در

 خاطر، گفتم: نیو به هم اومدیاز شراره خوشم نم من
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 .کنهیجان، من برم که سرم درد م یشاد-

 .نیو رفتم اتاق خودم و شاه رونیاز اتاق زدم ب و

 هم گذاشتم. یو چشام رو رو دمیتخت دراز کش یرو

 (نی)شاه

 :گفتم

 .دمیرادمان و خبرش م زنمیما. زنگ م یخونه  نیایب دیآتاناز خانم، پاش-

دادم. رو  رونیا حرص ببدون حرف، رفت سمت اتاقش و درم بست. نفسم رو ب آتاناز

بود، نگاه کردم.  یاسیو  دیاز رنگ سف یبیرادمان که ترک یکاناپه نشستم و به خونه 

که در  کردمیم یجور داشتم خونه رو بررس نیبود. هم دیو سف ییاتاق آتاناز هم آلبالو

 اتاق آتاناز باز شد.

 گفت: آتاناز

 .میبر -

 :گفتم

 باشه.-

*** 

 زنگ خورد. رادمان بود که برداشتم و گفتم: میکه گوش میخونه بود یکاینزد

اگه من  یدونیم ؟یبه اون بزرگ یخونه  یتو یکنیرو ول م تییدختر دا ،یمرد حساب-

 ا،یاون دن یتو یتونستیم ؟یکردیم کاریچ اومد؟یسرش م ییبودم، چه بال دهینرس

 ؟ینگاه کن تییدا یچشما یتو
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 هم نگران گفت: رادمان

 آتاناز افتاده؟ یواسه  یعمل داشتم و گوشي اتاقم بود. اتفاق-

 :گفتم

 ایدخترا. نگران نباش. شب ب شیخونه پ برمشی. االن دارم مشهیپشت تلفن نم-

 بدم. حیاونجا که واست توض

 گفت و قطع کرد. یهم باشه ا رادمان

 دم باغ که دو بوق زدم و در رو واسم باز کردن. دمیرس

*** 

مدت، هنوز راز  نیا ینگاهش کردم. تو ده،یدالرام که خواب دنیاتاقم. با د رفتم خسته

 .کنهیآدم رو آروم م ،یبی. چشماش به طور عجدمیچشماش رو نفهم

 )آتاناز(

 زدم. یبه در اتاق شاد یا تقه

 گفت: یشاد

 ...دییبفرما-

چه قدر  دونمیکردم. نم هیبغلش رفتم و گر  یو تو یرو باز کردم و رفتم سمت شاد در

 اومدم. رونیشراره، از بغلش ب یگذشت که با صدا

 گفت: یشاد

 برات افتاده؟ یاتفاق زم؟یشده عز  یچ-



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن    | NAVA_K هایرمان شانزده سال فکر س

 

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

 

86 

 

 سرم رو تکون دادم. ش،یسه ساعت پ یصحنه ها یادآور ی با

 گفت: یشاد

 شده؟ی. چنمیکن بب فیتعر -

 شراره باشه. گفتم: خواستینم دلم

و  ادیبدم. شب م حیرادمانم توض یواسه  دیبدم. با حیدوست ندارم دو بار توض-

 .دمیم حیتوض

 گفت: یشاد

 .مای. مهمون دار اریب یز یچ یا وهیم هیشراره جان، برو -

 .رونیهم با اخم رفت ب شراره

 گفت: یشاد

 شده؟یحاال بگو. چ-

 کیاومد تو. قهوه و ک ینیس هیکردم. وسطاش بودم که شراره با  فیرو واسش تعر  همه

 بود.

 گفت: یشاد

 .رونیرفت ب یعجله ا نیکه شاه گفتیآره، دالرام م-

 :گفتم

 دالرام کجاست؟ ،یراست-

 گفت: شراره
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 رفت بخوابه. کرد،یسرش درد م-

 گفت: یشاد

 ؟یاومد نیهمراه شاه یگفت-

 :گفتم

 آره، گفتم.-

 به در خورد. یکه تقه ا میزدیحرف م میو داشت میرو خورد قهوه

 گفت: یشاد

 بله؟-

تخت. شراره با تعجب  ریکنه، رفتم ز  تیدوباره من رو اذ نکهیاز ترس ا ،انیشا یصدا با

 .کردینگاهم م

 گفت: انیشا

 خونه هست؟ نیشاه-

 گفت: یشاد

 آره، تو اتاقشه. قبل رفتن، در بزن.-

 گفت: یشاد شه،یپا که نشون از رفتنش م یصدا با

 آتاناز جان. رونیب ایب-

 .رونیتخت اومدم ب ریز  از
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 )دالرام(

. با فکر اومدیآب حموم م ریش یشدم. صدا داریحس کرخت بودن بدنم، از خواب ب با

. از تخت بلند شدم و برگشتم که خودم دمیکش یحمومه، نفس آسوده ا نیشاه نکهیا

و به در حموم  دمیبوده، ترس دهیکه کنارم خواب نیشاه دنینگاه کنم که با د نهییرو تو آ

شد. آب دهنم رو قورت دادم. در حموم باز شد. با  آب هم قطع ریش ینگاه کردم. صدا

 خواستیزده بود. دلم نم خیاز حموم، نوک انگشتام بود که  انیاومدن شا رونیب

 کنم. دارشیرو ب نیشاه

 گفت: انی. شادیاز جا پر  نی. شاهدمیکش یغیزد که ج یمن، لبخند دنیبا د انیشا

آبش  ریبهتون برسونم. حمومم ش یآزار  خواستمیدالرام خانم. من نم دیآروم باش-

 استفاده کنم. نیخراب بود و اومدم از حموم اتاق شاه

 من رو بکشه. خواستیکه اومد، م یچون اون روز اول کردم،یرو باور نم حرفاش

 در اومده بود، داد زد: یجیکه تازه از حالت گ نی. شاهنیرفتم تو بغل شاه ده،یترس

 .رونیبرو ب ان،یشا-

 ، من رو خوابوند رو تخت و گفت:که رفت انیشا

 .اریمسکن ب هی. برو کنهیدختر، االن سرم درد م یکرد دارمیاز خواب ب-

 چشم.-

 گفت: نیشاه

 سرم رو ماساژ بده. ای. بخوادینم-
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سرش رو  یا قهیدق ستیپشت سرش و شروع کردم به ماساژ دادن سرش. ب رفتم

 که گفت: دادمیداشتم ماساژ م

 بسه.-

 به سرش زدم که گفت: یبوسه ا ناخودآگاه،

 بوسم نکن. گهید-

 :گفتم

 چشم.-

 نصفه ام رو بکشم که گفت: یسمت کمد که نقاش رفتم

 ؟یدار  پلمید ؟یخوند یتا چه مدرک-

 :گفتم

 .رمیگیم پلمیسال آخرم و امتحانام رو بدم، د ینه، ول-

 گفت: نیشاه

 خوبه. مدرسه ات کجاست؟-

 :گفتم

 .کتای ی)....(، مدرسه دانیم-

 گفت: نیشاه

 .ارمیم تیپدر  یکتابا رو هم از خونه  رمیاز شنبه برو مدرسه. فردا م-

 ممنونم ازت.-



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن    | NAVA_K هایرمان شانزده سال فکر س

 

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

 

90 

 

 .کنمیخواهش م-

*** 

و بدو بدو، از اتاق  دمیماه بود که مدرسه نرفته بودم. مقنعه ام رو پوش کی درست

. دشیکالسام شروع م گه،یساعت د کیو ربع بود و  شیاومدم. ساعت هم ش رونیب

 گفتم: خوره،یکه صبحونه م نیشاه دنیرفتم آشپزخونه. با د

 سالم...-

صبحونه بخور تا برسونمت  ایسالم، ب-من، سرش رو باال آورد و گفت:  یصدا دنیشن با

 مدرسه ات.

*** 

 گفت: دایش

حتما خانم  ،یومدیماهه ن کی ؟یمدرسه و درس افتاد ادی شدیبه، دالرام خانم! چ-

 .کنهیدهقان هم کله ات رو م

 زدم و گفتم: یا یمصنوع لبخند

 بود و رفع شد. یخانوادگ یدعوا-

 .شدهیبدونه چ یکه کس خواستینم دلم

 کرد و گفت: یمن، اخم دنیدهقان با د خانم

 دفتر. ایب ،یادو-

 گفت: دایش
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 برو که فاتحه ات خونده است دالرام.-

ما، دو طبقه داشت که  یارد ساختمون مدرسه شدم. مدرسه باال انداختم و و یا شونه

 ییاتاق معلما و دفتر و اتاق معاون اجرا شیکیطبقه اول هم چهار تا راه رو داشت و 

هم  یو سوم ایهم دوم یبود و دوم یرستانیاش هم کالس اول دب گهید یکیبود، 

 شیبود و پ یها بود. رشتمم تجرب یاهدانشگ شیپ یدومم واسه  ی. طبقه ایسوم

 هم بودم. یدانشگاه

 من، گفت: دنیاتاق معاون شدم که با د وارد

ماه و دو روز،  کی نیبعد ا شد؟یآموز درس خون مدرسه! چدانش ،یبه به، دالرام ادو-

 ؟یچرا اومد

 :گفتم

 .امیو نتونستم ب میداشت یمشکل خانوادگ-

 گفت: دهقان

 بده. حیکامل توض-

 :گفتم

 .ذاشتینم ینامادر -

 گفت: دهقان

 .یمدرسه اخراج نیو االن هم از ا یبه پدرت زنگ زدم که گفت تو ازدواج کرد ،یادو-

 و متعجب، گفتم: ناباور

 که من مدرسه ام تمومه. گهیماه د کی ؟یچ یعنی ؟یاخراج واسه چ-
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 گفت: دهقان

که تو شناسنامشه، حق اومدن به  یکه اسم پسر  یدخترم، طبق قانون، کس نیبب-

 مدرسه رو نداره.

دهقان  ی. حرفایعقد سور  هیتو چشمام جمع شد. اخراج شدم؛ اونم به خاطر  اشک

 . ناخودآگاه، سقوط کردم.دمیشنیرو نم

 (نی)شاه

زنگ خورد. اخمام تو هم  میکه گوش کردمیعمو بودم و داشتم نظارت م یکارخونه  تو

 رفته، جواب دادم:

 افتاده؟ یاتفاق ،یادو یم آقاسال-

 دالرام مدرسه هست؟ -

 بله، مدرسه رفته. -

 . من اولش...مارستانیب برنیاز مدرسه اش زنگ زدن که دالرام رو دارن م -

 مارستان؟یکدوم ب-

 )...(مارستانیب-

 ممنون.-

 قطع کردم. ،یخداحافظ بدون

 گفتم: لیبه سه عیسر 

 .کنمیبرم. بعد امضا م دیاومده و با شیواسم پ یکار  ل،یسه-
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 گفت: لیسه

 باشه.-

بنزم  نیو سوار ماش رونی. از کارخونه زدم بنییرو برداشتم و از پله ها رفتم پا چییسو

 .مارستانیشدم و راه افتادم سمت ب

 )دالرام(

 چشمام رو باز کردم. ،ینوازش دست کس با

دالرام؟ تو  گهیدهقان راس م-چشم بازم، با بغض گفت:  دنیبا د دایبود. ش دایش

 .یکردیحداقل دعوتم م معرفت،یب ؟یازدواج کرد

 زدم و گفتم: تلخند

 ( راحت شدم، وگرنه، دوباره افتادم تو چاه.میفقط از دست درسا )نامادر -

 چارچوب در ظاهر شد. یو ناصر )پدرم( بود که تو نیبا شتاب باز شد و قامت شاه در

 گفت: ناصر

 دخترم؟ یخوب-

 :گفتم

 ! دخترم؟یبیغر  یچه واژه -

 فقط چند بار دخترش بودم. م،یتو زندگ دیشا

 گفت: نیشاه

 شده؟یچ زم،یعز -
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 :گفتم

منه. من درس خوندن رو  یشناسنامه  یکه اسمت تو نیاخراجم کردن به خاطر ا-

 .(گفتمیرو با بغض م نایدوست داشتم. )ا

 گفت: نیشاه

 مونده؟ گهیمدرسه. چه قدر د یکه بر  زنمیمدرسه ات حرف م ریبا مد-

 :گفتم

 .شهیامتحانا شروع م گه،یماهه د کی-

 گفت: نیشاه

 .کنمیدرستش م-

 شده بودن، گفتن: دایش یو ناصر که تازه متوجه  نیشاه

 دوستته؟-

 :گفتم

 بله.-

 گفت: نیشاه

 !؟یدونستیشما نم ،یادو یآقا-

بار هم  کی. اصال رفتمیثبت نام مدرسه هم خودم م یواسه  یزدم. من حت یپوزخند

 نه. ایدارم  یپاش رو مدرسه مون نذاشته که بدونه دوست

 گفت: ناصر
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 وقته مدرسشون نرفتم. یلیچون که خ دشه،یدوست جد دیشا-

 :گفتم

 ؟یر یپول بگ یمرده ام که بر  ایمن زنده ام  ینیبب ؟یاومد یچ یناصر، واسه -

 گفت: ناصر

 ناصر؟!-

 :گفتم

اس. تو اگه  بهیواسم غر  ده،یم حیرو که زنش رو به دخترش ترج یوقته که پدر  یلیخ-

اون کجا  ؟یباباش. اما دخترت چ یخونه  رفتیم رون،یب یانداختیزنت رو از خونه م

 رفت؟یم

 گفت: ناصر

 ؟یدیاون روز، تو حرفامون رو شن-

 بهت بابا بگم. ستمیکه حاضر ن دمیهم شن گهید یزایچ یلیبله، خ-

 گفت: نیشاه

خونه، بعدش برم  میبر  ایدکترت رفتم که مرخص کردت. ب شیجا، پ نیقبل از ا زم،یعز -

 .تو یمدرسه 

 :گفتم

حساب خانم دهقان رو بذارم کف دستش.  خوامیمدرسه. م امیجان، منم م نیشاه-

 .یبه درسا جونت برس یبه ناصر انداختم.(شما هم بهتره بر  ی)نگاه
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 گفت: دایش

 با اجازه، منم برم.-

 :گفت

 ؟یر یمدرسه نم دا،یش-

 گفت: دایش

 خونه. رمینه، م-

 گفت: نیشاه

 برسونمتون. دیخانم، صبر کن دایش-

 گفت: دایش

 .شمینه ممنون، مزاحمتون نم-

 گفت: نیشاه

 .دیمراحم-

رفتم سوار  مارستان،ی. بعد از بمشیرو قبول کرد که برسون نیهم اصرار شاه دایش

بعد  م،یرو رسوند دای. اول شمیهم که سوار شد، راه افتاد دایشدم. ش نیشاه نیماش

 سمت مدرسه. میرفت

*** 

گفت و در رو باز کردم و رفتم داخل. هنوز  دییبه در اتاق دهقان زدم که بفرما یا تقه

 من، دهقان گفت: دنیرو پارک نکرده بود. با د نیماش نیشاه



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن    | NAVA_K هایرمان شانزده سال فکر س

 

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

 

97 

 

 . چند بار بهت بگم؟یشما اخراج ،یخانم ادو-

 :گفتم

رو بشنوم خانم دهقان. اومدم  یار یبه زبونت م یرو که ه یینایجا تا ا نیا ومدمیمنم ن-

 شه؟یازم گرفته م زیحق همه چ یبهت بگم که درسته ازدواج کردم، ول

ماه از مدرسه  هیهستم و فقط  یکه سال آخر  یمن دیدرس بخونم؟ فکر نکرد تونمینم

 کیفقط  کنم؟یو پشت سرمم نگاه نم مر یجا م نیبعدش از ا شه،یمونده که تموم م

 .رفتمیو م گرفتمیرو م پلمید موندمیم د،یدادیماهه مونده از سال رو اگه اجازه م

 .دیچرا، دهقان رنگش پر  دونمینم

 پشت سرمه. نیکه شاه دمیبه پشت سرم انداختم و د ینگاه

 گفت: دهقان

 ن؟یآورد فیشده که تشر  یز یپارسا، چ یسالم آقا-

 زدم که دهقان گفت: یپوزخند

 . مهمون دارم.رونیبرو ب ،یادو-

 گفت: نیشاه

که  یی. خوب گوشت رو باز کن. اگه اون دارورهیجا نم چیسالم خانم دهقان، دالرام ه-

سر  شیذار یکس بفهمه، م چیه نکهیدالرام رو بدون ا ،یخوایشوهرت م یرو برا یگفت

 کالساش.

 گفت: دهقان

 قانون... یول-
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 نذاشت حرفش تموم بشه و گفت: نیشاه

 دیطبق قانون، کارخونه رو متوقف کنم. خودتون بر  تونمیباشه، منم م گه؟یقانون م-

از فردا  دیبا یشوهرت آماده اس، ول ی. فردا دارودیکن هیخارج از کشور و اون دارو رو ته

 .یدالرام رو سر کالساش بذار  ام،یکه م

 گفت: دهقان

 پارسا. یچشم آقا-

 از()آتان

 یشماره  دنیزنگ خورد. با د میکه گوش خوندمیمدرسه نرفتم. داشتم درس م امروز

رو جواب ندم، جواب  یابروم رو باال دادم. چون عادت نداشتم مال کس یتا هیناشناس، 

 .دیچیگوشم پ یتو میهق هق مر  یدادم. صدا

 :گفتم

 م؟یمر -

 تم :گف اومد،یکه از پشت تلفن م یمردونه ا یقهقه  یصدا با

 ؟ییتو م،یمر -

 گفت: مرده

 .مهیهم مال مر  هیگر  نینه، اشتباه نکن آتاناز جان. من آرشامم و ا-

 :گفتم

 ؟یهست ی...کیتو...تو ک-
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 گفت: آرشام

 اد؟یم ادتیآرشام، -

 ه؟یآرشام کدوم خر  نیا نمیکردم بب فک

 است. نهیهمون برادر آرش کثافت،

 :گفتم

 ؟یخوایم میاز جون من و مر  یچ-

 که گفت، هنگ کردم. یز یچ با

 :گفتم

 هستش. گهید یکیکثافت، اون ناموس -

 گفت: آرشام

آشغال، پرتش کنم  کهیت کیلمسش کنم و تجربه اش کنم و بعد هم مثل  خوامیم-

 .رونیب

 :گفتم

 رو ول کن. میکثافت، مر -

 گفت: آرشام

 نکردم. میبا مر  یهنوز حال-

 زد و قطع کرد. یقهقهه ا بعد
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کثافت  یبند و باره و هر شب تو یکه ب هیهم دختر  نهیاست و آرش نهیبرادر آرش آرشام

از هم جدا شدند، به خاطر  نهیآرشام و آرش ی. مامان و بابایدنبالش بگرد دیبا ایدون

 پستن. نقدریکه بچه هاشم ا نهیهم

کرد و  یمن بود که سالم دنی. رادمان با درونیاز فکر اومدم ب د،یچرخش کل یصدا با

 جوابش رو دادم. ،یو مهربون ییشرومنم با خو

 کل( ی)دانا

زد که آرشام هم  یغیآرشام به خودش، ج یکیاز نزد میشد. مر  میمر  کینزد آرشام

 یبا دستبند یتر شود، در با شتاب باز شد و مامور  کی. تا خواست نزدزدیقهقهه م

 کرد. ریاومد و آرشام را دستگ

 

 )شخص ناشناس(

 قربان؟ میکن کاریقراره از مرز خارج شه. چ ی_فردا بار ناشناس

 .رهیکه کجا م دینیو بب دیبذار  ابیرد د،یچک کن نیخوای_ فردا بارشون رو که م

 ._چشم قربان

 هم نگران بود. گفتم: دینو یرو قطع کردم و به رو به روم نگاه کردم. چهره  یگوش

 دالرام چه طوره؟-

 گفت: دینو

 خوبه.-

 کنه؟ینم تشیکه اذ انی_شا
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 _ نه.

 .گفتم که.. یا خوبه

 )دالرام(

که  خواستیامتحانم بود. دلم نم نیماه مثل برق و باد گذشت و امروز هم اول کی

کنم و  مونیکنه، پش یکه اومده بود مدرسه ام که دهقان رو راض نیرو از ا نیشاه

 کیز ی. امتحان فشمیدست شراره بدم. خونده بودم و مطمئنم که خوب م یسوت

 طرفم. داوم دا،یمدرسه بودم. دوستم ش اطیح یاشتم. تود

 گفت: زد،یهمون طور که نفس نفس م دایش

 ؟یچه...قدر خوند-

 ابروهام رو دادم باال و گفتم: یتا هی

 .شمیکامل م یخوندم و مطمئنم که نمره  یلیخ-

 گفت: دایش

 !یالحق که خر -

 چرا؟-

 .یخر خون گنیکه بهش م یخوند یلیچون خ-

 زدم و گفتم: یلبخند

 سر جلسه. میبر  ای! بوونهید-
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 زدپناهی. مراقبمون هم خانم امیامتحان رفت یبه جلسه  ،یبدن یبعد از بررس دایش با

برگه  یباال یخط قرمز  هی د،یچرخیبود که سرت م ریمراقب سخت گ هیبود؛ 

 .دیکشیم

که  رونی. از مدرسه زدم بشمیم ستیدادم و مطمئنم که ب یامتحانم رو عال خالصه،

 . رفتم سوار شدم.دمید ابونیرو اون سمت خ نیشاه نیماش

 _سالم...

 _سالم، چه طور بود امتحان؟

 _خوب بود.

 ؟یر یگیم زدهیدوازده، س یعنیخوب بود؟  یچ یعنی_ 

 من افتضاح بودن. گفتم: یواسه  گفت،یکه م ییها نمره

 .رمیگیم ستیب اینه، نوزده  -

 _خدا کنه.

 ماه بعد( کی)

 )دالرام(

کاناپه نشسته  یسالن، رو ی. استرس داشتم. تورهیرفته که کارنامه رو بگ نیشاه امروز

 بودم.

 من، گفت: دنیبا د یشاد

 .دهیشده؟ رنگت پر  یز یچ-
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 زد. یکه رو به روم بود، پوزخند شراره

 :گفتم

 رفته مدرسه. نینه، استرس دارم. شاه-

 .دادیرو م نیبرخورد در عمارت، خبر از اومدن شاه یصدا

 طرفش که گفت: دمیدو ن،یشاه دنید با

 نمره هات؟ نهیو ا شمیم ستیب یگفتیکه هر دفعه م یکشیتو خجالت نم-

 رفت. یاهیشد که چشمام س یچ دونمینم

 (نی)شاه

گرفت. دالرام  گرفتم که از دستم یدالرام که افتاده بود، کارنامه رو سمت شاد دنید با

 رو بغل کردم.

 اومد که گفت: یشاد غیج یصدا

 ؟یبال رو سرش آورد نی! چرا استهیکه معدلش ب نیا-

تخت  یاتاق مشترکمون و رو یدالرام رو بردم باال تو ،یشاد یتوجه به حرف ها بدون

صورت دالرام گذاشتم که  یکردم و رو سی. دستم رو خییگذاشتمش و رفتم دستشو

 خورد. در باز شد. مامان بود. یفیتکون خف

 گفت: مامان

 شده؟ ستیکه عروسم معدلش ب گهیراس م یشاد-

 :گفتم
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 شده. ستیآره، ب-

 )دالرام (

. نمره دمیکشیبود. ازش خجالت م نیچشمام رو باز کردم. شاه ،ینوازش دست کس با

 زحمتش رو به باد دادم. یچند گرفتم، ول دونستمیام خراب شده. نم

 .ختمیر یو اشک م نییداختم پارو ان سرم

 دالرام؟-

 لرزون جواب دادم: ن،یشاه یصدا با

 بله؟-

 ؟ینیبب یخوایکارنامه ات رو نم-

 :گفتم

 نشد. خواستمیکه م یداره؟ نمره هام اون یا دهیچه فا-

 از تو کشو در آورد و جلوم گرفت و گفت: یهم کاغذ نیشاه

 کارنامه ات. ا،یب-

تر شده بود. چشمام  دیام شد هیگر  کردم،یطور که بازش م نیرفت. هم رونیاز اتاق ب و

 ستینه، همه اش ب ای دیچشمام درست د دونمی. نمدیدینم یز یبه خاطر اشک، چ

بود. خوشحال بودم  یمن! واقع یخدا ینگاه کردم. وا قیبود! اشکام رو پاک کردم و دق

اومد تو. با خنده  نیاه. در باز شد و شدمیکش یداز شا یغیکه خوب گرفتم. ج نیاز ا

 گفتم:

 ؟یدیمن رو چند د یتو معدل نمره ها-
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 گفت: نیشاه

 .دمید ستیب-

بد گرفتم. نکنه از  یبعد تو گفت رم،یبگ ستیکه خوبه که همه اش رو ب نیخب ا-

 همه رو؟ شدمیده م دینظرت، با

 گفت: نیشاه

 خواستم سر به سرت بذارم.-

 بود. یخوب زیبازم سوپرا-

 کنکور ثبت نام نکردم. ی واسه

 گفت: نیشاه

 ؟یدوس دار  یچه رشته ا-

بشم و چون ناصر پول  وتریمهندس کامپ هی شهیکه هم خواستیاومم...دلم م-

 .یبخره، رفتم تجرب وترینداشت که واسم کامپ

 گفت: نیشاه

و برنامه  سیو کتاباشم آف رنیگیم یامتحان ورود ور،یدانشگاه هست که ده شهر  هی-

 بده. ادیو بهت  ادیکه ب گمیعامله که به آتاناز م ستمیس و یسینو

 :گفتم

 .یمهربون یلیتو خ ن،یشاه یمرس-

 رفت. رونیزد و از اتاق ب یهم لبخند نیشاه
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 )آتاناز(

اطراف رو زده بودم. اصال  یتهران و شهرا بایداشتم. تقر  وتریکامپ یکنکور کاردان امروز

 .خوردیآب م یاز استرس، ه میمر  یاسترس نداشتم، ول

 :دمیبهش توپ یعصب

 آب نخور. نقدری. اگهیبسه د-

 گفت: میمر 

 استرس دارم. یلیخ-

 :گفتم

 استرس داره؟ نیا ،یش ینم ای یشیقبول م ایبابا -

و وارد محل امتحان  میورود به جلسمون رو نشون داد یکارت ها قه،یاز چند دق بعد

 .میشد

 )دالرام(

بود  یتا سوال تست یس یهمون جلسه رو داشتم. کنکور نبود، ول یامتحان ورود امروز

ها رو دو  یتست یرو خوب انجام دادم، ول یعمل یبود. سواال یکه پنج تا سوالشم عمل

 تاشون رو نزدم. همه اش رو مطمئن بودم که درست جواب دادم.

 گفت: نیشاه

 ؟یکنینم دمی. نا امیقبول بش دوارمیدالرام، ام-
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 :گفتم

 .شمینه مهربون من، قبول م-

باهام مهربون  امرزم،یکه بعد مادر خدا ب هیمهربون من، چون تنها کس گفتمیم بهش

 بود.

 گفت: نیشاه

 ؟یخسته ا-

 :گفتم

 مقدار خسته ام. هی-

 گفت: نیشاه

 .کنمیم دارتیخونه، ب میدیبخواب. رس نیتو ماش-

 )شخص ناشناس(

 _امروز بود؟

 گفت: دینو

باغ با  می. قراره فردا صبح هم بر نایا نیشاه یبرم خونه  دیبا ،یبود. راستآره، امروز -

 بچه ها.

 ؟یبر  یخوای_چرا امروز م

 گفت: دینو
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و شراره که رفتن روستاشون با مامانشون و  یچون دالرام امشب تنهاست. شاد-

و  اسینامزدشه و ال شیبمونه و شهابم پ انیشا شیامشب پ خوادیهم م نیشاه

 طبق معمول. رازنیعموش هم که ش

 ( گفت:می)ند الیدان

 ام؟یمنم ب-

 :گفتم

 ( بره.دی)نو وشینه، فقط دار -

 )آتاناز( 

فاطمه رو  م،ییکه دوست دوران راهنما ادیشدم ب میاومدم و منتظر مر  رونیجلسه ب از

 . رفتم سمتش و گفتم:دمید

 ورا؟! نیفاطمه؟ از ا یسالم، خوب-

 گفت: فاطمه

 سالم، ممنون، شما؟-

 رفته؟ ادشی یعنیخوردم.  جا

 :گفتم

 ادته؟یآتانازم، -

 گفت: فاطمه

 .کنمیزود همه رو فراموش م یلی! من خیوا زم؟یعز  یآهان، چه طور -
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 :گفتم

 وتره؟ینداره دختر جان. رشته ات کامپ یبیع-

 :گفت

 هیو تو دانشگاه هم  میقبول شد یدانشگاه هی دیتا شا میکنکور بد میاومد گه،یآره د-

 .امیدر ب یدگیکه از ترش رهیو من رو بگ ادیازم خوشش ب یپسر 

 خنده گفتم: با

 .یانشالله که موفق باش زم،یعز  یآخ-

که  مهیمر  دمیبه پشت سرم نگاه کردم و د تیکه به سرم خورد، با عصبان یضربه ا با

 بازه. ششین

 :گفتم

 ؟یضیمگه مر -

 گفت: فاطمه

 خوشحال شدم. مامانم منتظره. دنتیاز د زم،یعز -

 :گفتم

 خداحافظ. زم،یعز  نیهمچن-

 گفت: میفاطمه رفت، مر  یوقت

 بود؟ یک نیا-

 :گفتم
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 یبوم مدرسه و به پسرا میرفتیم ییسه تا م،یکه بود ییراهنما اد؟ینم ادتیفاطمه رو -

 .میانداختیهم متلک م یبغل یمدرسه 

 گفت: میمر 

 کرده بود! رییآهان، چه قدر تغ-

 :گفتم

 اولش. کرده بود؟ من شناختمش، اون من رو نشناخت رییبابا کجاش تغ-

 )دالرام(

 .رونیکه بره ب شدیهم داشت آماده م نیتخت نشسته بودم و شاه یرو

 گفت: نیشاه

 آتاناز؟ شیامشب ببرمت پ یخوایم-

 :گفتم

 ؟یاینه، مگه خودت نم-

 گفت: نیشاه

 .ششیبرم پ دیو با مارستانهینه، داداشم ب-

 :گفتم

 . آتاناز کنکور داره.امیب خوامیمن نم-

 گفت: نیشاه

 .گهیسه ساعت د یعنی گرده،یتا شب که کنکور نداره. ساعت دوازده برم-
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 :گفتم

 .کشمیخورده از آقا رادمان خجالت م هیبمونم؟ آخه  شهینم-

 گفت: نیشاه

 اد؟یبگم ب دیباشه. به نو-

 :گفتم

 مارستان؟یب یمنم با خودت ببر  شهینه، م-

 که تا به حال سر من داد نزده بود، گفت: نیشاه

. اگه کشتت میبر  ایخب، آماده شو و ب یلیخ ان؟یشا شیپ یبر  خوادیم یلیدلت خ-

 .رمیگیهم من جلوش رو نم

گونه هام  یاشکام رو ،ی. به آرومانیشا شیپ رهیداره م دونستمیکردم. من نم بغض

 .ختیر یم

 .دادیرو نشون م نیدر، رفتن شاه یچه قدر گذشت که صدا دونمینم

 و خوابم برد. دمیتخت خواب یرو

*** 

پتو. با  ریو رفتم ز  دمیکش یغیبودم. ج دهیترس یلی. خدمیرعد و برق، از جا پر  یصدا با

خودت کمکم کن. با  ا،یاز پشت در اتاق، آب دهنم رو قورت دادم. خدا یا هیسا دنید

زده بود. نفسم بند اومده بود و  خیشد، دستام  نییکه باال و پا رهیتکون خوردن دستگ

 .منفس بکش تونستمیاصال نم

 پتو و خودم رو به خواب زدم. ریآروم باز شد. سرم رو بردم ز  در



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن    | NAVA_K هایرمان شانزده سال فکر س

 

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

 

112 

 

که  نیکردم. بدون ا هیو گر  میکش یغیتحمل نکردم و ج گهیتکون خوردن پتو، د با

 ، گفتم:که وارد اتاق شده بود کنم یبه کس ینگاه

 .گناهمیتو رو خدا، کار به من نداشته باش. من ب-

 بغلش انداختم و گفتم: یآروم شدم و خودم رو تو د،ینو یصدا با

 آخه امروز سرم داد زد. ترسم،یهم م نی. تنهام نذار. از شاهترسمیم یلیخ-

 (نی)شاه

 .زدیگفته بودم که بره اونجا، اما بازم دلم شور م دیدالرام بودم. به نو نگران

 گفت: انیشا

 داداش، خدا کنه که امشب به سالمت محموله به دستمون برسه.-

 :گفتم

 محموله؟-

 .گهید گمیآره، مواد مخدر رو م-

 زدم، گفتم: انیکه به شا یا یلیس با

 .ستمیزنم رو ول نکردم که پول حروم بره تو حسابم. من ن-

چه طور خودم رو به  دونستمی. انقدر نگران دالرام بودم که نمرونیاز کارخونه زدم ب و

. دم در اومدینم یچیاز ه ییخونه رسوندم. در عمارت رو باز کردم و رفتم داخل. صدا

 نینکن ا رت،یغ یکه من زن برادرتم ب گفتیهق هق دالرام که م یاتاق رفتم که با صدا

زدم  یچنان داد ان،یدالرام برهنه کنار شا دنیشتاب باز کردم. با د اکار رو با من، در رو ب

 گفت: انی. شادیخونه لرز  یهاکه تمام ستون
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 ؟یداداش، تو مگه کارخونه نرفت-

 . گفتم:واریاش رو گرفتم و چسبوندمش به د قهی

 خط قرمز بکش، هان؟ هیمگه نگفتم که دور زن من -

 .دیجا پر رو با داد گفتم که دالرام هم از  هان

 تخت نشستم. یرو زدم که خسته شدم و رو انیشا انقدر

بکنم، لباسام رو در آوردم و وارد حموم  یتوجه نکهیحموم بود و منم بدون ا یتو دالرام

 زد و گفت: یغیج د،یشدم. دالرام هم که من رو د

 . من...رونیبرو ب ن،یشاه-

 .رونیب رمیو م شورمیدالرام، من زود خودم رو م-

به دالرام نگاه کنم، رفتم دوش آب رو باز کردم و خودم رو شستم و رفتم  نکهیا بدون

 .رونیب

 )دالرام(

. حالم از دختر بودن خودم به هم دیچیپیحموم م یهق هقم بود که تو یصدا

نسبت به من لذت بخش بود.  نیترحم شاه ی. از ترحم متنفر بودم، ولخوردیم

رگ دستم  یرو به روم رو شکوندم و رو ی نهییکردن. آ یرو گرفته بودم؛ خودکش میتصم

 زدم. یا قههقه شد،یم یکه از دستم جار  یخون دنی. با ددمیکش

*** 

 دشت سر سبز بودم. داد زدم: یرو باز کردم. تو چشمام

 ست؟ین نجایا یکس-
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 . دستم رو گرفت و گفت:دمیرو د مادرم

 نجاینه ا ،یدنبال برادرات بگرد دی. تو االن باستیتو ن یجا که جا نیدخترم، برو. ا-

 .یباش

 :گفتم

 دنبالش بگردم؟ تونمیم یمامان، من چه طور -

 گفت: مامان

 .یخودت رو دور کرد ،یکارت که کرد نیهست، اما تو با ا کتینزد-

 .ستیدالرام، دنبال پدرت هم بگرد. ناصر پدرت ن یراست

 هم محو شد. بعد

 (نی)شاه

 هم رو به روم بود. انیکاناپه نشسته بودم و شا یرو

 :گفتم

 نجا؟یا یدیسرعت رس نیچه طور به ا ،یکارخونه بود یبده. تو حیتوض-

 .کردیو فقط نگاهم م زدینم حرف

 زدم: داد

 برم. حرف بزن. دیو با مارستانهیزنم االن ب-

 گفت: انیشا
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کارخونه باشه و به کارها  یمن کردن تا تو میرو گر  دیمن کارخونه نبودم. دوستم ام-

. منم نقشه کردیرو بر طرف م ازامین یکی دیکنه. منم حالم خوب نبود و با یدگیرس

 که تو رو به کارخونه بفرستم و منم... دمیکش

 :گفت

 چشمام گمشو. یبسه. از جلو-

 اومد کنارم. داد زدم: دیکه رفت، نو انیشا

 ؟یکه خونه بود یتو چ-

 ت:گف آروم

 یهوشیدستمال ب هیبود که  دهی. ترسکردمیدالرام و داشتم آرومش م شیرفتم ب-

 شدم. هوشیگرفته شد و ب مینیب یجلو

از  یول سوخت،یم یخوابیداغون، سمت در عمارت رفتم. چشمام از ب یاعصاب با

به  یدالرام شده قرص آرام بخشم. وقت دای. جدمارستانیو رفتم ب رونیخونه زدم ب

 .شمیآروم م کنم،یچشماش نگاه م

 )شخص ناشناس(

 یسابقه ا ،یموسو دیبود. ام دیاسم جد هینشستم. پرونده رو باز کردم.  زمیم پشت

(، نگاهش کردم. دی)نووشینداشته و االن سابقه دار شد. با باز شدن در توسط دار 

. سلما شدیچ دمیکرده. منم نفهم یاش پکر شده بود و گفت که دالرام خودکش افهیق

 .ایخدا رشینگ زمدالرام رو ا ش؟یبس نبود خدا ازم گرفت
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از  شی. سرهنگ سبحان ستاشهیدالرامم. اسمم سبحان ستا یمن پدر واقع درسته،

 ستاد مبارزه با مواد مخدرم.

 )دالرام(

. دمیکش یآه مارستان،یب طیمح دنیتابش نور به چشمام، چشمام رو باز کردم. با د با

خوشحال  ست،یبودم و مادرم بهم گفت که پدرم ناصر ن دهیکه د یخواب یادآور یبا 

 زه،یم زهیر  یدر موردش بعدا فکر کنم. در باز شد و پرستار  دیبا ه؟یپدر من ک یشدم، ول

 اومد سمتم و گفت:

 ؟یبه هوش امد زم،یسالم عز -

 :گفتم

 بله.-

 گفت: پرستاره

 افته،یواستون ب ینکرده، اتفاق یاومده بود و گفته بود که اگه خدا ییآقا هی زم،یعز -

 دوستون داره. شوهرته؟ یلیکه خ نی. مثل اکردیرو خراب م نجایا

 :گفتم

 آره، شوهرمه.-

 گفت: دختره

 .زمیخبرش کنم عز  رمیم-

 ! سرم رو خورد.زدیکه چه قدر حرف م یوا

 باز شدن در، گفتم: با
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 رم؟یودم بمبه درد خ یچرا نذاشت-

 گفت: نیشاه

 ؟یفهمیم ،یتو شوهر دار  ؟یکسیکه ب یفکر کرد-

 :گفتم

 رفتارت و کارات، همش از ترحمه و منم دوست ندارم بهم ترحم شه. ن،یشاه نیبب-

 )فاطمه(

 یلیکردن، خ شیدخترا فرق دارم. من از ناخون بلند و آرا یکه با همه  میدختر  هی من

دخترونه  یچون احساساتم دخترونه است. از لباسا ستم،ی. پسر نادیخوشم نم ادیز 

ها  یعروس یو فقط واسه  ادیخوشم نم یلیهم خ شیاز آرا یول اد،یخوشم م یا

کننده و  دیرژ لب و کرم سف هیاونم  ،ییجا میر یهم که م ییها دیو ع کنمیم شیآرا

 ستم،ین یلی. الک رو دوس ندارم. با حجابم خزنمینم ملمیوقتا، اصال ر  ی. بعضملیر 

. دمیهستم که پسرا بهم نگاه چپ نکنن. خب، از کجا بگم؟ هان، فهم یدر حد یول

من دو تا خواهر دارم و دو تا برادر که خواهرام اسمشون اسما و مهسا هستش و 

 ازدواج کردن. وتاشونمد

هم دختر خالمه که  هیحامد و محمودن که دوقلو هستند و نه سالشونه و راض برادرام

. ادشی. البته، فقط تابستونا مکنهیم یو در حال حاضر، با ما زندگ هیتجربرشته اش 

خونه، بهم  یتو یحسنا و تو مدرسه فاطمه هستم، ول گنینرفته، بچه ها بهم م ادمیتا 

که اونم دختر  نایو مب هیمن و مهسا و راض یعنیحسنا. امروز هم قراره با دخترا  گنیم

 باغ. میخالمه، بر 

 باغ )...(. میر یبلده و باهم م یرانندگ نایمب
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 گفت: مهسا

 ؟یستیحسنا، هنوز آماده ن-

 من که آماده ام.-

 گفت: مهسا

 ...ینه الک یشینه آرا-

 ؟یعروس میبر  میخوایمگه م-

 گفت: مهسا

 .ایرژلب بزن و ب هیاز دست تو! -

و کفشم رو  نییرو برداشتم و رفتم پا میو گوش رونیتوجه به حرفش، اومدم ب بدون

 شدم. نیو سوار ماش دمیپوش

 .میساعت، همشون اومدن سوار شدن و حرکت کرد میاز ن بعد

 )آتاناز (

 :گفتم

 باغ)...(. میبر  میخوای. ممیبر  ایدالرام، پاشو ب-

 گفت: دالرام

 ان؟یدارن م ایک-

 :گفتم
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) اریزان ن،یشاه م،یند مان،یمنه.( و نر  یزهرا) دخترخاله  م،یشراره، مر  ،یمن، شاد-

) نامزد شهابه.( و مادر نیر یو رها، شهاب، ش انیرادمان، را د،یمنه.(، نو یپسرخاله 

 .گهیشوهرت. پاشو د

 گفت: دالرام

 ؟یچ اسیبا ال نیشاه یعمو یباشه، ول-

 :گفتم

 کنم. شتی. حاال پاشو که آراادیم اسمیال-

*** 

و شال قهوه  یابا شلوار قهوه یقرمز  یکردم، بلند شد و مانتو ششیکه آرا نیاز ا بعد

 .رونیب میو رفت دیپوش یا

 )حسنا)فاطمه((

 ییآشنا یچهره  ،یبغل نیماش یکه تو میآوردیدر م یدلقک باز  میداشت ن،یماش یتو

 روزیکه د دمیرو د مییدوران راهنما یدوستا م،یدقت کردم. آتاناز و مر  یلی. خدمیرو د

 شدم. الشونیخیبودمشون. ب دهید

 گفت: هیراض

 ؟یخوایاالغ، لواشک م یهو-

 :گفتم

 تو هستش. یاالغ که دختر عمه -

 گفت: هیراض
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 من که دختر عمه ندارم.-

 :گفتم

 پس دختر خالته.-

 گفت: هیراض

 .زمیعز  ییمن که تو یدختر خاله -

 :گفتم

 بزن کنار. نا،یمب-

 گفت: هیراض

 . بزن کنار.گهیراس م-

 کردن. ادهیکه بزنه کنار. زد کنار و من رو پ کردمینم فکرشم

که نگاه  نی. بدون استادیا ینیکه ماش زدمیقدم م هدفیبودم و داشتم ب ابونیخ یتو

 کنم، گفتم:

 آقا، مزاحم نشو. من شوهر دارم.-

 آتاناز اومد. یصدا

 .دهیسگم محلت نم ،یباش نجایسوار شو برسونمت. تا شبم ا ایخره، ب-

 خر ذوق شدم، سوار شدم. یکه از خوشحال من

 گفتم: ،یاز سالم و احوال پرس بعد

 ن؟یبر  نیخوایشما کجا م-
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 گفت: آتاناز

 باغ)...(-

 :گفتم

افتاد که  یبرم با خواهرم و دختر خاله هام که تو راه هم اتفاق خواستمیممنون، منم م-

 کردن. ادهیمن رو پ

ه بغل دست دکتر بود)منظور دکتر رادمانه ک یکردم که پسر  فیماجرا رو تعر  واسشون

 .(، گفت:میو بغل دستشم ند

 شما! نیدار  یچه غرور -

 :گفتم

 تا له نشه. کنمیبله، غرورم رو حفظ م-

دختر خاله ام که  نی. من تشکر کردم و رفتم سمت ماشمیدیرس ،یا قهیاز چن دق بعد

. با دیز جا پر کنار گوشش زدم که ا یغیسرش رو کرده بود داخل صندوق عقب. ج

 من، گفت: دنید

 ؟یینجایتو چرا ا-

 ابروم رو باال دادم و گفتم: یتا هی

 کجا باشم؟ یخواستیم-

 گفت: هیراض

 نکرد؟ ادهیتو رو پ نایمگه مب-
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 :گفتم

خدا  یبرسونه؟ )بنده  نجایرو خر کنم و من رو تا ا یکه پسر  یتوقع نداشت یچرا، ول-

 دکتر!( یآقا

 گفت: نایمب

 ؟یکنیم کاریچ نجایکجا مون...حسنا، تو ا-

 :گفتم

 .(می)اشاره کرد به ندنمیشیم گریاون ج شیپ رمیکه اومدم، م نیاگه ناراحت-

 گفت: مهسا

 گلش! یچشم بابا روشن با دختر دسته -

 گفت: هیراض

 دسته خلش!-

 رفتم. نایلج کردم و به سمت آتاناز ا ه،یحرف راض با

 زد و گفت: یمن، بلند شد و طرفم اومد و لبخند دنیبا د آتاناز

 شده؟یچ-

 :گفتم

 نم؟یبش نجایمقدار ا هیدر آوردن حرص خواهرم و دختر خاله هام،  یواسه  تونمیم-

 گفت: آتاناز

 حتما.-
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 از آدم برد. یلیا هیمن رو به سمت  و

 )دالرام(

 یو چشما یر کالغپ یبا موها یکه آتاناز همراه دختر  آوردمیکفشام رو در م داشتم

 بودم؟! زیه ی! من کیخوشگل، اومد سمتمون. وا یو درشت و لبا یدرشت قهوه ا

 گفت: آتاناز

 رو مهمونمون هستن. یساعت کی هیدوستم فاطمه، -

 گفت: اسیال

 .مشیذار یتخم چشممون م یخداست و ما هم رو بیمهمون حب-

 فاطمه و گفت: شیرفت پ عیهم سر  نیر یزدم که ش یبود که لبخند اسیحرف ال به

 .یخوش اومد زم،یسالم عز -

 زد و با خجالت گفت: یفقط لبخند فاطمه،

 ممنون.-

 گفت: نیشاه

 چند سالته؟ ،یآبج-

 گفت: فاطمه

 د؟یبا من-

 گفت: نیشاه

 بله، با شمام.-
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 و گفت: نییسرش رو انداخت پا فاطمه،

 هفده سالمه.-

 بود! یدختر خجالت نیقدر ا چه

 گفت: نیشاه

 .یآبج نیزنده باش-

 گفت: فاطمه

 ممنونم.-

وابسته  نیفکر کردم که چه قدر به شاه نینکردم. به ا یکس، توجه چیبه ه گهید

رو دوس داشته باشه، من چه قدر  گهید یکیعقد به هم بخوره و  نیروز ا هیشدم. اگه 

 هیکه گر  شهیباعث م کنم،یفکرش رو که م ی. حتشمیو داغون م خورمیشکست م

 به خودم اومدم: ن،یمادر شاه یکنم. با صدا

 نم؟یباهات حرف بزنم. اجاره هست که کنارت بش خوامیدخترم، م-

 :گفتم

 منم دست شماست. یاجازه  د،ییبفرما-

 هم کنارم نشست و گفت: نیشاه مادر

 که پسرم خوب بشه. یکن یکار  هی خوامی. میهست نیشاه یدخترم، تو االن زن رسم-

 گفتم: کنجکاو

 پسرتون؟ ضهیمگه مر -
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 گفت: نیشاه مادر

 .(یج*نس یبله، پسرم مشکل ار*گاسم داره. )ناتوان-

 :گفتم

 ...تونهینم یعنی-

 گفت: نیشاه مادر

رو انجام  رسهیکه به ذهنت م یو هر روش یکه پسرم رو خوب کن خوامیآره، ازت م-

 .یبد

 :گفتم

 که خوب بشه. کنمیرو م یباشه، هر کار -

 (نی)شاه

فکر بود. با  یانداز نشسته بود. بدجور تو ریاز ز  یبه دالرام انداختم که گوشه ا ینگاه

 چشم از دالرام برداشتم. ار،یزان یصدا

 گفت: اریزان

 کن. خیرو س گریج نیا ایجان، ب نیشاه-

فاطمه که از جاش بلند شد و به طرف دالرام  دنیکردم. با د خیرو برداشتم و س گریج

به دالرام گفت که دالرام هم پاشد و  یچ دونمیجور نگاهش کردم. نم نیرفت، هم

 اومد سمتم.

 گفت: دالرام
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 ن؟یشاه یخوایکمک نم-

 :گفتم

 بهت گفت؟ یچ-

 گفت دالرام

چون  شت،یهست. من گفتم ممنون و اومدم پ یآرامش خاص هیتو،  یچشما یتو-

 بدونه. میاز زندگ یکس گهیدوست ندارم که د

 آروم دالرام هستن. یچشما یهمه متوجه  پس

 :گفتم

 بدونه. تیاز زندگ یکه کس یبذار  یخوایکه نم یکرد یخوب کار -

 که زد، تعجب کردم. یبا حرف قه،یشد. بعد از چند دق رینشست و به رو به رو خ کنارم

 گفت: دالرام

 یکنیمن رو مال خودت نم گه،ید یپس چرا مثل شوهرا م؟یستیشوهر ن مگه ما زن و-

 .خوادیمن رو نم یکس ،یو اگه طالقمم بد

 :گفتم

 .یبخواب شمیو فقط پ میبه هم نداشته باش یبود که کار  نیقول و قرارمون هم ا-

 گفت: دالرام

 درسته؟ ،یندار  یکه مردونگ دمیشن انیاز شا-

 :گفتم
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 نه، دروغ بهت گفته.-

 ابروهاش رو باال داد و گفت: یتا هی

و از حموم  یم، تو بدون توجه به من، خودت رو شستپس چرا تو حموم که منم بود-

 ؟یرفت

 ببخش من رو. ا،ی! خدامیکرد یر یگ عجب

 :گفتم

. یماه فرصت دار  هیمن رو خوب کن. تا  ،یتونیآره، من مشکل ار*گاسم دارم. اگه م-

 .یر یم میاز زندگ ،یاگه نتونست

 گفت: دالرام

 باشه، قبوله.-

با چشماش  یحرف رو زدم. اگه دالرام بره، ک نیا یکه بر چه اساس دونمینم خودمم

 کنم. یزندگ تونمیکه بتونه. اگه نتونه، منم نم دوارمیمن رو آروم کنه؟ ام

 )آتاناز (

. فاطمه هم قبل ناهار رفت و هر میباغ و گشت بزن یتو میاز ناهار، قرار شد که بر  بعد

رو گرفت که دانشگاه هر جا قبول  میمن و مر  ینموند. شماره  م،یاصرار کرد یچ

 شیما قبول شد. دالرام از جاش بلند شد و رفت پ شیاونم پ دیشا م،یبهش بگ م،یشد

زد.  تیاز رضا یبهش گفت که لبخند یچ دالرام دونمی(. نمنیجون)مامان شاه نایم

 .ششیزدم و رفتم پ یآورد که لبخند تاریشدم. شراره هم گ الشونیخیب

 گفت: شراره
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 دست بخون. هی ن،یداداش شاه-

رو کوک کرد و  تاریرو برداشت. انگار دوست نداشت که بخونه. گ تاریکالفه گ ن،یشاه

 خوند:

 تهش؟ شهیم یچ یعنیدفعه، گفت  هیصدا  هی-

 تهش. شهیم یحالتا برات عاد نیا گفت؛یم یحس هی

 ست. گهیجوره د هیگفتن  ست،ین یمثه کس گفتم

 .بستیکه رو من چشماش رو م یمثه همه همون بود تو

 .ستیکه تو شبم نبوده و ن ینیر یخواب ش هیمثه  تو

 سهم منه. ،یدار یب یراحت تو

 اشک چشم تو رو. نمیو برو. نب نیغم من رو نب تو

 قلب منه. ریهمه، تقص نایا

 دروغه همش. نیا دونمیو م یکه برگرد یر یم ؛یگیم تو

 .نیبگو که قشنگه هم دوباره

 عاشقتم. یدونیتو که م ؟یکرد کاریام چآخه باه تو

 .نیرو نبند و چشمام رو بب چشمات

 صدا از پازل باند( هی)آهنگ 

 شده بود. رهینقطه خ هیدالرام بود که به  یاز اتمام خوندش، همه دس زدن، ول بعد

 گفت: یشاد
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 شاد بخون که دلمون شاد بشه. هیداداش، -

 گفت: نیشاه

 .نینه، بسه. ببر تو ماش-

 گفت: میند

 اجازه هست که من بخونم؟-

 گفت: یشاد

 .میآقا ند دییبفرما-

 خوند. یمیآهنگ قد هیداد.  میرو به ند تاریگ ،یشاد

و مشق و کتاب و مدرسه و جدول ضرب و  امیو دلخوش طنتیو ش امیبچگ ریبخ ادشی

 موندگار. یو انار ترانه ها یکبر  میهندسه و تصم

 .امی. چه زود گذشت بچگامیاون خاطره ها، چه زود گذشت بچگ ادی به

 بر بام خانه. خوردیفراوان، م یها بچه ها بچه ها، باز باران با ترانه با گوهرها بچه

 .نیر یروز د کیآرد روز باران، گردش  ادمی

 باز باران با ترانه( ،یمنصور  نی)ام

. احساس کردم کردینگاه م میبه ند ش،یاشک یدست زدن و دالرام هم با چشما همه

 لحظه نگاهش کرد. هیهم  میکه ند

 گفت: مانینر 
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غم  نیکه ا خوامیم جان، اجازه هست با دالرام حرف بزنم؟ من روانشناسم و نیشاه-

 چشماش رو برطرف کنم.

 گفت: نیشاه

 خودت باشه. نیتو ماش ،یآره، برگشتن-

 .زد و رفت به سمت دالرام میبه ند یهم لبخند مانینر 

 )دالرام(

 مان،ینر  دنیخودش رو ازم دور کرد. با د یبشم، ول کینزد نیداشتم به شاه دوست

 گفت: مانیآب دهنم رو قورت دادم. نر 

 .یر ینگ یعجوالنه ا میبعد از حرفام، تصم دوارمیدالرام، باهات حرف دارم. ام-

 ندارم. یمن با شما حرف یول-

 گفت: مانینر 

 .یبش مونیباهات حرف بزنم. اگه حرف نزنم، ممکنه که پش دیدالرام، با نیبب-

 :گفتم

 .قهیفقط پنج دق یباشه، ول-

 گفت: مانینر 

 ...الیبه اسم دان یداداش داشت هیدالرام، تو -

 !ده؟یاز کجا فهم نیکردم. ا هنگ

 :گفتم



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن    | NAVA_K هایرمان شانزده سال فکر س

 

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

 

131 

 

 محترم. یآقا ستیبه شما مربوط ن یبله، ول-

 گفت: مانینر 

 اتفاقا مربوطه. من...-

 (نی)شاه

 دیو با تونهیاگه تنهاش بذارم، اون وقت نم یکه دالرام رو تنها بذارم، ول خوادینم دلم

 .خوامیرو نم نیو من هم ا رونیمن بره ب یاز زندگ

 گفت: شراره

 ست؟یمشکوک ن مانینر  نیبه نظرت، ا-

 :گفتم

 .ستینه، ن-

 گفت: شراره

داره که همه ازش خوششون اومده؟! )همه رو با  یدختره دالرام، مگه چ نیآخه ا-

 .(گفتیحرص م

 :گفتم

 از دست بدم. شهیهم یشراره، من ممکنه دالرام رو واسه -

 گفت: شراره

 ؟یکه چ یخوایرو م ختیر  یب یبهتر، دختره -

 :گفتم
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 شراره، من به چشماش وابسته شدم.-

 گفت: شراره

 .کنمیم دایخودم بهتر از دالرام رو واست پ-

 و گفت: شمیاومد پ ون،یگر  یخواستم حرف بزنم، دالرام بود که با چشما تا

 یخودت داره ازم خواستگار  یجلو مانیهان؟ نر  ،یخوایچرا من رو نم ن،یشاه-

 .کنهیم

 گفت: شراره

 کنه. یغلط کرده ازت خواستگار -

 :گفتم

 من بره! یکه از زندگ یاالن گفت نیشراره، تو که هم-

 گفت: شراره

 رو دوست دارم. مانیمن...نر آخه -

رو  نیشد و من ا شتریهاش ب هیبهش زدم که دالرامم هق هق گر  یلیس هیحرفش،  با

 .زمیآروم باش عز -. آروم دالرام رو بغل کردم و گفتم: خواستمینم

 من رو از خودش جدا کرد و گفت: دالرام،

 کنه. یازم خواستگار  مانینر  یازت متنفرم که اجازه داد گهید-

 هم با دو اومد سمتمون و گفت: مانینر 

 . کارت دارم.دالرام، پاشو-
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 گفت: دالرام

 کار؟یچ امیشوهرم. ب یاونم جلو ،یکرد یازم خواستگار -

 خورد،یشدم. تا م قهیخواست حرف بزنه، بلند شدم و باهاش دست به  مانینر  تا

 زدمش.

 (شی)سبحان ستا

 ؟ی_خواهر من، گند زد

 .که خوب شه خواستمی_من م

 .کنهیم رونیخوب نشد، دخترم رو ب نیجان، خواهرم، اگه شاه نایم نی_ بب

 .رونیدالرام بره ب ذارمی_داداش من، نم

 دوننی. پسرامم نمکنهیم یرو ول کن. شراره هم خوب داره نقشش رو باز  نای_خب ا

 منه. یهمه نقشه  نایکه ا

شدن و دارن هم رو  قهیباهم دست به  نیبرم. داوود و شاه دی_داداش، من با

 .کشنیم

 !؟ی_چ

 .زنمی_ بعدا بهت زنگ م

 _باشه، خداحافظ.

 )دالرام(

 .کشهیکردم. داداش داوودم رو م خراب
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 ولش کن. ،یولش کن. اگه من رو دوس دار  ن،ی_شاه

 بهتره بگم داداش داوودم رو ولش کرد. ای مانینر  ن،یشاه

 .مکنی_فقط به خاطر دالرام ولت م

 گفت: مانیهم ناباور اومد سمتم و رو به نر  میند

 سرت اومده؟ ییداداش، چه بال-

 گفت: مانینر 

 کتک از شوهر جونش رو هم نوش جون کردم. نیکردم و ا یاز دالرام خانم خواستگار -

 گفت: شراره

 .شدینم ینطور ینامزد منم ا ،یتو اگه نبود-

 ! نامزدش؟جان؟

 :گفتم

 نامزدت؟-

 گفت: شراره

 نامزد منه. مانینر  گه،یآره د-

 گفت: مانینر 

 گفته؟ یک-

 گفت: شراره

 که بهت کشش دارم؟ یمگه تو نگفت-
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 گفت: مانینر 

 هوس بود.-

 ام رو گرفت و گفت: قهیاومد سمتم و  شراره

خودت  ی فتهیو اونم ش یحرف زد ییهم تنها مانیو با نر  یداداشم رو از راه به در کرد-

 گمشو. می. برو از زندگیکرد

ام رو از دستش جدا کردم و از اونجا  قهینشده بودم که شدم.  ریتحق نقدریا م،یزندگ تو

به آسمون  ی. نگاهقایاز آالچ یکیبود. رفتم تو  قیاز باغ، آالچ یهم دور شدم. قسمت

 کردم و گفتم:

 درست بشه. زیتا همه چ کنمیباشه، منم صبر م ؟یکنیامتحانم م یدار  ا،یخدا-

 برگشتم سمتش که گفت: زنه،یفاطمه که بهم لبخند م دنید با

بدون  یبوده، ول یتو چ یگذشته  دونمیعلت نکرده. نم یرو ب یکار  چیدالرام، خدا ه-

 خوانیچون م ر،ینگ یز یاز دست گرگ جامعه چ ،یر یمیم یاز گرسنگ یدار  یکه حت

 شکار کنن.

داره دروغ  دی. شاشدیم کیدبهم نز  مانیکه نر  دادمیاجازه م دی. نباگفتیم راست

 .گهیم

 )آتاناز(

 :گفتم

 دالرام کجاست؟-

 گفت: شراره
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 .یپاپت یبره گمشه دختره -

 گفت: شهاب

 .هیهر چندم که سور  نه،یدرست حرف بزن شراره. اون زنه شاه-

 گفت: مانینر 

 .ستیما ن یجا نجای. امیبر  ایداداش، ب میند-

 .زدیکسم حرف نم چیرفتند و ه نشونیبه سمت ماش مان،یو نر  میند

 :گفتم

 به خونه برو. مان،یو نر  میبا ند م،یمر -

 تکون داد و رفت. یهم سر  میمر 

 جون گفت: نایم

 آتاناز جان، برو دنبال دالرام.-

پشت سرمه. برگشتم و  یباغ. احساس کردم که کس یتکون دادم و رفتم تو یسر  منم

 گفتم: د،ینو دنیبا د

 د؟یدار یچرا دست سر دالرام بر نم ه؟یچ-

 گفت: دینو

غرق شد و مرد.  ایدر  یداشتم که اسمش دالرام بود و تو یخواهر  هیهشت سال قبل، -

 کنم. یدالرام قبل نیگز یدالرام رو جا نیا خوامیم

 از دستش بدم. خوامینم
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 همرام. ایب-

هم که  ینشسته و دختر  قیآالچ یفاطمه که تو دنیکه با د رفتمیم میمستق داشتم

 کنارشه، جلوتر رفتم. کنار فاطمه، دالرام بود.

 :گفتم

 خان... دینو-

 گفت: دینو

 بله؟-

 :گفتم

 دالرام. شیتا برم پ نیجا بمون نیشما هم-

 گفت: دینو

 باشه.-

 و گفتم: قیسمت آالچ رفتم

الک پاشو که شوهرت ه گرده؟یدنبالت م نیکه شاه ییجا نیسالم، اوا! دالرام؟! ا-

 شد.

 مقدار با فاطمه حرف زدم و رفتم. هیکه انگار از خداش بود، پاشد و رفت. منم  دالرام

 (نی)شاه

 لحظه، سرد نگاهم کرد و گفت: هیدالرام که اومد سمتم، نگاهش کردم و اونم  دنید با
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 یلیرو بسپار به شراره که خ نیپسرتون رو خوب کنم. ا تونمیجون، من نم نایم-

. حاضرم تو میشیمحضر و از هم جدا م میر یداداشش رو دوست داره. فردا هم م

 شراره رو نشنوم. یزدن ها شین یبخوابم، ول ابونیخ

 گفت: نایم

 دالرام.... یول-

 گفت: دالرام

اگه  یول رم،یداداشش برم؟ باشه م یاز زندگ خوادیکه گفتم. مگه شراره نم نیهم-

 خوب کنه. داداش جونش رو یمار یتونست ب

 .دونستیهم نم یو شاد دونستینم میمار یاز ب شراره

 گفت: شراره

 داداش من سالمه.-

 زد و گفت: یهم پوزخند دالرام

 بهم... خواستیکه م انیمثل شا ای شدیهم ازم جدا نم قهیدق هیاگه سالم بود، -

 :گفتم

 بسه دالرام.-

 گفت: دالرام

 تمام و کمال بهم بديش. دیو با بخشمیمهرمم نم ،یراست-

 گفت: شراره
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 تو رو ازم جدا کنه. خوادی. دالرام مگهیدروغ م-

 گفت: یشاد

 تو... یعنیداداش، -

 :گفتم

 بودم. ضیکه بچه بودم، مر  ی. از زمانضمیآره، من مر -

 گفت: شراره

 ؟یشیخوب م-

 :گفتم

 احتمالش کمه.-

 گفت: دالرام

 مثبته. مانمینر  یجواب خواستگار -

 ...یول اره،یکه حرصم رو در ب گهیرو م نایا نستمدویم

 گفت: شراره

 .یداداشم رو خوب کن دیبا-

 گفت: دالرام

 .ستمیمجبور ن-

 گفت: شراره

 .رونیب یهم بر  شیبعد که خوب شد، از زندگ-
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 :گفتم

. خوامشیو م شمی. من بهش وابسته مرونیبره ب تونهیشراره، خوب که بشم، نم-

 و راه کارات رو اجرا کن. ایخودم، تو هم ب یبرم خونه  خوامیمن از فردا م ،یراست

 گفت: دالرام

 باهات باشم. خوامیلحظه هم نم هی-

 که خوب شم. خواستیم دلم

 :گفتم

 ماه رو که گفتم، قبول کن. کیفقط ازم جدا نشو. اون  کنم،یقبول م ،یبگ یهر چ-

 گفت: دالرام

 ماه باشه. شیش-

 :گفتم

 باشه.-

 گفت: دالرام

 هم دارم. یا گهیشرط د-

 :گفتم

 باشه، قبوله. یبگو. هر چ-

 گفت: دالرام

 .مانینر  شیمن از امروز تا شب، برم پ-
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 نگاهش کردم و گفتم: یعصب

 .شهینه، نم-

 گفت: دالرام

 .شهیپس منم نه، نم-

 گفتم: یمجبور 

 نشه. ادیسه ساعت، ز  یباشه. ول-

 گفت: دالرام

 .باشه. قبوله-

 

 )دالرام(

 بهتره بگم داوود، نشستم و گفتم: ای مانینر  کنار

 کجاست؟ الیدان-

 گفت: میند

 .المیمن دان-

 :گفتم

 کردم. دایپ ییبهش حسا دایبشم؟ جد کینزد نیبه شاه دیچرا نبا-

 ( گفت:الی)دانمیند

 ...تونهیچون نم-
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 :گفتم

 ؟ی. درسته. اگه خوبش کنم چضهیمر -

 گفت: مانینر 

 .شهیدو روز که خوب نم یکیبا -

 :گفتم

 ؟یماه چ شیش-

 گفت: میند

 خودم. شیپ ارمتیاز اون خراب شده، ب خوامیبس کن. من م ،یآبج-

 :گفتم

و مامان به خاطر نبود تو، دق کرد و  یهمه وقت از من و مامان جدا شد نیا ال،یدان-

 دونمیکرد. من نم رونیناصر زن گرفت و زنش هم من رو ب ؟یچ یعنی یفهمیمرد. م

 دیبذاره تا شا نیشاه اریتنش رو در اخت دیکجاست که دخترش با رتمیبا غ یبابا نیا

 خوب شه!

 جا. نیا امیو م رمیگیم نیماه، طالقم رو از شاه شیش سر

 خواست من رو بزنه که دستش تو هوا موند و مشت شد. الیدان

 )داوود( هم گفت:مانینر 

 .ادیب وشیزنگ بزن دار  ال،یدان-

 :گفتم
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 ه؟یک وشیدار -

 گفت: میند

 و داداشت، قل دومه داووده. دینو-

 :گفتم

 نیچشماش غمگ د،یاسمم رو شن یروز اول یداداشمه؟ پس بگو که چرا وقت وشیدار -

 شد.

 گفت: الیدان

 .یتو خواهرش دونهی. نمیهم بگ وشیدار  یجلو دینبا یرو حت نایا-

 :گفتم

 ازش سوال دارم. یلیبابا کجاست؟ خ-

 گفت: داوود

 مسافرته.-

 گفت: الیدان

نشو  انمیشا کی. نزدایند ی. سوتیآتاناز باش شیپ گه،یساعت د مین دینگاه کن؛ تو با-

 .یکه تو خطر 

 :گفتم

 چشم، حواسم هست.-

 و گفت: دیهم گونه ام رو بوس الیدان
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باهاش  شهیهم دی. چون اگه خوب شه، بایرو خوب کن نیشاه یکه نتون دوارمیام-

 .یکن یزندگ

 )فاطمه)حسنا(( 

هم رفتن  نای. مامان و بابا مسافرتن و مهسا و مبزنهیدلم شور م یچرا، ول دونمینم

. دو ساعت از رهیکنکور داره و االن هم کالس کنکور م گهیسال د هی. راضهیدنبال راض

شبه و  میو ن ازدهینداشتن. ساعت  دیرفتن دخترا گذشته و منم خونه ام، چون کل

 مهسا رو گرفتم. یرو برداشتم و شماره  یگوشساعت نه کالسش تمومه.  ه،یراض

 هیراض ی. بدتر نگرانشون شدم. شماره باشدیمشترک مورد نظر، خاموش م یشماره -

با قطع شدنش، دوباره زنگ زدم. باز خاموش  یداشتم، ول یدیرو گرفتم. زنگ خورد. ام

. ختمیر یداشتم اشک م صدایاونم خاموش بود. ب رو گرفتم که نایمب یبود. شماره 

تموم شده  شونیشارژ گوش دیو گفتم که شا دمیابنگاه کردم به ساعت. دوازده بود. خو

 ( خودم رو نگران نکنم.نایخاله بهار و )مامان مب یبوده و رفتن خونه  کیو تراف

*** 

خونه هستم. تلفن خونه بود که زنگ خورد. مامانم  یقربونه و من تنها تو دیع امروز

 بود. جواب دادم:

اونا هم  ،یبابا خوبه؟ حامد و محمود چ ؟یسالم مامان، عيدت مبارک باشه. خوب-

 خوبن؟

 گفت: مامان

 سالم، بچه ها خونه هستن؟-

 :گفتم
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 خاله بهارن. ینه مامان، حتما خونه -

 گفت: مامان

 باشه. خداحافظت.-

رو برداشتم که زنگ بزنم بچه ها که زنگ در  ینه و صبحونه خوردم. گوشآشپزخو رفتم

تنشه،  یمارستانیمهسا که لباس ب دنیرفتم. با د نییرو زدن. رفتم در رو باز کردم و پا

 بود، گفتم: ستادهیزدم و رو به خاله بهار که دم در وا یغیج

 ؟خوبه ؟یچ نایسرش اومده؟ مب ییاون کجاست؟ چه بال ؟یچ هیراض-

 بهار گفت: خاله

 نایهم حالش بدتر از مب هی. راضهیبستر  ویس یآ یفقط سرش ضربه خورده و تو نایمب-

 منتقل کردن. گهیبخش د هی یبود و تو

 :گفتم

 نشده؟ شیخاله، بگو که خوبن. طور -

 بهار گفت: خاله

 .نایمب شیحواست به مهسا باشه که برم پ-

 .دیاتاق خواب یآروم آروم رفت باال و تو مهسا،

 درست کردم. یرفتم آشپزخونه و سوپ منم

 خونه زنگ خورد. از خارج از کشور بود و برداشتم. تلفن

 بله؟-
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 :دیچیگوشم پ ی)شوهر مهسا( تودیسع یصدا

 حسنا؟ یسالم، خوب-

 :گفتم

 ن؟یداشت یسالم، ممنونم. کار -

 گفت: دیسع

 رو بهش بده. یمهسا هست؟ گوش-

 که مهسا خواب بود و گفتم: یرو بردم اتاق یگوش

 .دهیمهسا، سع-

 یبه مهسا گفت که مهسا قطع کرد و شماره  دیسع یچ دونمیرو برداشت. نم یگوش

 ( رو گرفت.نای)خواهر مبهیسم

 سالم...-

-... 

 افتاده؟ یچه اتفاق هیراض یبرا ه،یسم-

-... 

 نمش؟یبب نیاگه خوبه، چرا نذاشت-

-... 

 نه! ،یگیدروغ م-

 .دیکشیم غیها شده بود و ج وونهی. مثل دنیرو زد زم یگوش
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 :گفتم

 مهسا، آروم باش.-

 گفت: مهسا

 ؟یفهمیم گه،ید ستین هیخفه شو حسنا. راض-

 داد زدم: یول ختم،یر یمنم اشک م ناباور

 نه؟ ،یکنیم یشوخ یدار -

 گفت: مهسا

 .مارستانیب میپاشو زنگ بزن آژانس که بر -

 )دالرام(

خونه.  اومدیشب ها م ن،یبجنبم. شاه دیبا یول ن،یاز شاه دمیکشیخجالت م هنوز

زانوم بود، عوض  ریز  یشلوارک که تا کم هیلباسم رو با تاپ دو بنده عوض کردم و با 

بستم و  یرنگم رو آبشار  یبلند و شکالت یکردم و موها یمینسبتا مال شیکردم. آرا

خونه. ناهار رو  اومدیهم زود م نیبود و شاه ونقرب دیآشپزخونه. امروز ع یرفتم تو

از کارخونه داشت و به  یامروز بازرس نیبودم. شاه نیو منتظر شاه دمیچ زیم یرو

 نبود. لیخاطر، تعط نیهم

 .دادیم نیدر، خبر از اومدن شاه یتو دیکل چرخش

 بهم کرد و گفت: یمن، اول نگاه دنیدم در. با د رفتم

 ؟یسالم، خوب-

 :گفتم
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 ؟یتو خوب م،ز یعز  یسالم، مرس-

 گفت: نیشاه

 ؟یدرست کرد یناهار چ-

 :گفتم

 .درست کردم یقرمه سبز -

 گفت: نیشاه

 غذا رو بکش. کنم،یمن لباسام رو عوض م تا-

 :گفتم

 .دمیغذا رو کش یباشه، ول-

 د؟یلحظه هم دلش نلرز  هی یعنیرفت.  نیشاه

 زنگ خورد. میآشپزخونه. گوش رفتم

 .دیخر  یواسم گوش روزید نیشاه

 بود. آتاناز

 .دیلبم ماس یهق هقش، لبخند رو یلبخند وصلش کردم که با صدا با

 :گفتم

 شده؟! یز یآتاناز، چ-

 :گفتیبا هق هق م آتاناز

 بهشت زهرا. ایدالرام، فردا ب-
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 کرد. قطع

 گفت: نیشاه

 بود؟ یک-

 :گفتم

 بهشت زهرا. ای. گفت که فردا بکردیم هیآتاناز بود و گر -

 گفت: نیشاه

 .پرسمیم زنمیزنگ م م،یغذا بخور  ایحاال ب-

*** 

هم  چاره،ی)فاطمه(. دختر ب یمراسم ختم دخترخاله  میکه بر  میشدیآماده م میداشت

ساکت و صبور و  یآشنا شدم. دختر  هیبا راض ییراهنما یمنم بود. تو دوره  یکالس

 مهربون بود.

 دنیتم و رفتم سالن. با دبه خودم انداخ نهییتو آ ی. نگاهدمیپوش یتا پا مشک سر

 یرفتم سمتش و خودم دکمه  طنتیبا ش بنده،یلباسش رو م یکه داره دکمه  نیشاه

 بود. یاز هر حس یبه گردنش زدم. خال یرو بستم و بوسه ا شییباال

*** 

. آتانازم زدیکه فاطمه هم زجه م آوردنیداشتن جنازه رو م م،یدیمراسم ختم که رس به

 :زدیناراحت شدم. مامانش زجه م یلی. منم خزدیفاطمه بود و زجه م یپا به پا

 کنم؟ یزندگ یک دیبه ام گهیام رفت. د چارهیدختر ب-

 کرد که از حال رفت. هیگر  انقدر
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 میگفتم که بر  نیفاتحه خوندم و به شاه هیحوصله نداشتم. بعد از خاک کردنش،  من

 خونه. میو رفت

 )چند روز بعد(

 گفت: آتاناز

 شد که تصادف کردن؟ یحسنا، چ-

 گفت: حسنا

پشت سرشون بود.  نمیماش هیدختر خاله ام بودن و  نیماش یجلو نیسه تا ماش-

 که جلوشون بودن... هیاول نیماش

 داد: بغض ادامه با

. ذارهیجلو بزنن و دختر خاله ام نم خواستنی. مکردنیدختر خاله ام م تیاذ-

ترمز،  یو به جا شهی. دختر خاله ام دست پاچه مدنکر یم ادیسرعتشون رو هم کم و ز 

 به جدول. خورنیگاز و م یرو ذارهیپا م

 )آتاناز(

تهران بودم،  یکه اونم تو میقبول دنی. با دتیسا ی. رفتم تواومدیکنکور م جینتا امروز

 من بود. یخوشحال شدم. دالرامم همون دانشگاه و هم رشته 

 زنگ زدم. میرو برداشتم و به مر  میگوش

 آتاناز؟ ی_سالم، خوب

 ؟یتو خوب ،یمرس زم،ی_سالم عز 

 _ ممنونم.
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 ؟یکدوم دانشگاه ؟یدانشگاه قبول شد م،یمر  ی_راست

قبول  ،یبرم. دانشگاه کرجم. قبول شدم. تو چ دیاز ترم بهمن با ی_قبول شدم، ول

 ؟یشد

 ردن.داد و قبولش ک یکه دالرامم امتحان ورود یخود تهران و همون دانشگاه-

 _ خوش به حالتون.

 که کدوم دانشگاه قبول شده و خبرش رو بهم بده. نی_خب، زنگ بزن حسنا و بب

 _ زنگ زدم. گفت که همون دانشگاه شما هستش. من تنها افتادم کرج.

 بردار. یترم بخون و ترم دو رو هم انتقال هی_خب 

 .کنمیکار رو م نی_ باشه. ا

 ؟یترم بوق یندار  ی_ کار 

 خداحافظ. ،ی_نه ترم بوق

 _خداحافظ.

 و رفتم اتاق رادمان. رونیاز اتاق زدم ب غیکه کردم، با ج قطع

 دانشگاه قبول شدم. ،ی_ داداش

 گفت: رادمان

 ؟یچه خوب، حاال کدوم دانشگاه قبول شد-

 _دانشگاه)....(.

 گفت: رادمان
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 .کهیمن نزد مارستانی. به بخوبه-

*** 

 و گفتم: نشسته بودم نیشاه یپا یرو

 زم؟یجان، عز  نیشاه-

 گفت: نیشاه

 جانم؟-

 :گفتم

 یهم واسه  یفاتحه ا هیبهشت زهرا با مامانم حرف بزنم و  میجانت سالمت باشه. بر -

 م؟یحسنا بخون یدختر خاله 

 گفت: نیشاه

 .می. آماده شو که بر باشه-

شلوار  ،یقهوه ا یمانتو هیاومدم و رفتم اتاق مشترکمون. لباسام رو با  نییرو پاش پا از

 .نییعوض کردم و رفتم پا یو شال مشک یمشک

 شتریو ب کنهیاتاق مهمان لباساش رو عوض م رهیهم آماده شده بود. اون م نیشاه

 لباساشم اونجاست.

*** 

 .دمیخودم رو بهش رسوندم و کنارش دراز کش عیقبر مامانم، سر  دنید با
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 گهیکرد از خونه؟ من خوشحالم که د رونمیشوهرت ب یدیمامان؟ د ی_سالم، خوب

که دوسش ندارم. البته اون  ی. مامان، من ازدواج کردم، اونم با کسستمیزنش ن شیپ

که  خوادیدلم م یلیخ ،یمن دوسش دارم چون مهربونه. مامان یمن رو دوس نداره، ول

 ...یول شت،یپ امیب یزود

 گفت: نیشاه

 حسنا. یسر قبر دختر خاله  ایدالرام، پاشو سنگ قبرش رو بشور و ب-

 :گفتم

 باشه.-

از جام بلند شدم و  ی. به سختدمیرو برداشتم و قبرش رو شستم و قبرش رو بوس گالب

 حسنا. یدختر خاله  ه،یرفتم سمت قبر راض

 سخته. یلیپدر و مادرش، خ چارهیبود و پدرش. ب نیشاه

 دادم. یرفتم و سالم من

 گفت: هیراض پدر

 سالم دخترم...-

 :گفتم

 .کنمیعرض م تیتسل-

 گفت: هیراض پدر

 ممنونم.-
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*** 

 . گفتم:مینشسته بود نیماش یتو

 ؟یشیخوشحال م رم،یاگه من تصادف کنم و بم ن،یشاه-

 گرفت که خدا رو شکر کردم که کمربند بسته بودم. یبا حرف من، ترمز بد نیشاه

 گفت: نیشاه

 .ایحرف مردن نزن گهینه، د-

 :گفتم

 چرا؟-

 گفت: نیشاه

 .گهیچون...ولش کن چراش رو د-

 (شی)سبحان ستا

که  خوندمیرو م دیباند عقاب سف یو داشتم پرونده  یصندل یبودم رو نشسته

من! دخترم  ی. خدادالرام بود یها یتوجه من رو جلب توجه کرد. عکس بچگ ،یعکس

 خطره. یتو

 :گفتم

 ال؟یدان ال،یدان-

 وارد اتاقم شد. عیهم سر  الیدان

 گفت: الیدان
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 جانم بابا؟-

 :گفتم

 ست؟یعکس دالرام ن نی. انجایا ایب-

 گفت: الیدان

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیچرا پدر، خودشه. ا-

 :گفتم

 یهمه  ش،یبود. هشت سال پ رانیا یباند قتل تو نیبزرگتر  د،یباند عقاب سف-

 .شنیم ریدستگ ،یباند به جز مهران صبور  نیا یاعضا

. رهیکه انتقام بگ خوادیمهران برگشته و م دنیقتل اتفاق افتاد که فهم هیهم  روزید

پرونده به باند  نیکه ا گهیهم م ییجنا سی. پلکنمیم یپرونده رو من دارم بازرس

 نیا یکه عکس دالرام تو نیچشم عقاب که قاچاق مواد مخدر هستن ربط داره و ا

 !دونهیرو خدا م کنهیم کاریپرونده چ

 گفت: الیدان

 کنند؟ یبا چشم عقاب باشن و همکار  دیممکنه عقاب سف نکهیا یعنی-

 :گفتم

انتقام  خوادیم یچ یکه برا ادیم شیوسط، دو سوال پ نیصد در صد که هست. ا-

 ره؟یانتقام بگ خوادیم یو از ک رهیبگ

 گفت: الیدان

 پرونده داره؟ نیبه ا یدالرام چه ربط نکهیهم ا گهیسوال د هیو -
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 :گفتم

 دالرام کدوم دانشگاه قبول شده؟ ال،یدرسته. دان-

 :دانشگاه)...( الیدان

 :گفتم

مجوز  هی. برو میمدار بسته بذار  نیدو طرف رو دورب ستگاه،یاطراف دانشگاه تا ا دیبا-

 کارمون و تا قبل از شروع کالساش هم وصل باشه. یبرا ریبگ

 گفت: الیدان

 چشم پدر... -

 کل( ی)دانا

 هم مالش داد و گفت: را به شیها دست

 ه؟یاسم دخترش چ یگفت-

 _دالرامه اسمش.

 پسر گذاشت و گفت: یشونه  یرو یطرفش. دست رفت

 نارو بهمون نزنه؟ دخترش کجاست؟ گهیتا د میچه طوره دخترش رو بکش-

 .دهیزنش قلب خر  ی_دخترش رو فروخته و واسه 

 کرد و گفت: یبلند یخنده

 فروخته؟ یبه ک-

 فروخته. انه،یکه برادر شا نی_به شاه
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 ...دی_نظرم عوض شد. با

 )دالرام(

 غی! سوار ترن شدم و فقط جی. واگذرهیخوش م یلی. خیشهر باز  میرفت ن،یو شاه من

. داشتم رهیم جیشدم. سرم داره گ ادهیو پ ستادیترن ا قه،ی. بعد از چند دقزنمیم

 .نیمن رو بغل کرد و برد تو ماش نیکه شاه افتادمیم

 گفت: نیشاه

 ؟یشیسوار م یر یکه م یدختر، مگه مجبور -

 :گفتم

 ن؟یشاه-

 گفت: داد،یرو به دستم م یهمون طور که آب نیشاه

 جانم؟-

 :گفتم

 برم مدارکم رو از مدرسه ام بردارم و ببرم دانشگاه و ثبت نام کنم. دیفردا با-

 گفت: نیشاه

 برم کارخونه. دیو برسونمت. با نایرادمان ا یخونه  میآب رو بخور تا بر  نیتا فردا ا-

*** 

 زنگ خورد. نیشاه ی. گوشمیبود نایرادمان ا یخونه  یکاینزد

 گفت: نیشاه
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 م؟یجانم ند-

-... 

 گفت: نیشاه

 ؟ی. تو خوبمیسالم، ممنون داداش، ما خوب-

-... 

 گفت: نیشاه

 ؟یچ یواسه -

-... 

 گفت: نیشاه

 .امیجان. من دالرام رو برسونم، بعد م دیباشه نو-

-... 

 گفت: نیشاه

 .میباشه. پس اومد-

-... 

 گفت: نیشاه

 نه، خداحافظ.-

 (نی)شاه

 هم روبه رو مون بود. دیپام نشسته بود. نو یمبل نشسته بودم و دالرامم رو یرو
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 :گفتم

 افتاده؟ یچه اتفاق-

 گفت: دینو

 .انهیدر مورد شا-

 .دیبهم چسپ دهیحرف، ترس نیبا ا دالرام

 :گفتم

 .سهیکه پار  انیکنه. شا تتیاذ ذارمیآروم باش. نم-

 گفت: دینو

 .رانهینرفته و ا سیپار  انیشا-

 :گفتم

 رفته. سیعمو رفته و به پار  یکارخونه  ی! اون برا؟یچ یعنی-

 گفت: دینو

 آدم کشته! انیشا-

 :گفتم

 !؟یچ-

 گفت: دینو

 کرده. اونا تیدر واقع، اذ انیدوست آتاناز رو کشته. شا یدختر خاله -

 )دالرام(
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 من! ی...خداانیشا یعنی

 :گفتم

 ممکنه؟ یچه طور -

 گفت: دینو

 .ستین دیازش بع یکه همه کار  یروان هی ه،یروان هی ماره،یب هی انیدالرام خانم، شا-

 :گفتم

 .کشهیازش. اون من رو هم م ترسمیمن م ن،یشاه-

 .هیگر  ریز  زدم

 گفت: نیشاه

 دست بهت بزنه. ذارمیدالرام، آروم باش. نم-

 گفت: دینو

 ...دیدالرام خانم، آروم باش-

آدم کشته،  انیکه شا گفتیکه م دینو یو فقط صدا دمیشنیصداشون رو نم گهید

 .شدیسرم اکو م یتو

 )حسنا(

که چشمم به لب تابش افتاد. بازش کردم و  کردمیرو جمع م هیراض لیوسا داشتم

 .(سالشه شیش ه،یتولد حلما بود.)خواهر راض خیرمزش رو زدم. سال تار 
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 هی. ختمیر یعکس ها. دونه دونه باز کردم و اشک م یپوشه  یکه شد، رفتم تو باز

. لب تاب رو بستم. اشکام رو پاک میبود نایو مهسا و مب هیبود که من و راض یعکس

هم  رو هم جمع کردم. کتاباش رو الشیو وسا دمیچمدون چ یکردم و لباساش رو تو

 .دمیکردم و رفتم باال و خواب موشچهار کارتن گذاشتم. چراغ اتاق رو خا یتو

 )دالرام(

 قاتله. انیسرم اکو شده بود که شا یتو هنوز

 گفت: نیشاه

 دالرام؟-

 :گفتم

 ن؟یجانم شاه-

 گفت: نیشاه

 دروغ گفته. دینو دیفک نکن. شا نقدریا-

 باشه.-

 کل( ی)دانا

و  دیکش گارشیاز س یقیچرخ دار، پشت بهش نشسته بود و پک عم یصندل یرو

 گفت:

 بودن؟ نیتو ماش ایک-

 گفت: انیشا
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هم سه تا دختر  مونیعقب نیمهران و دار و دسته اش بودن و ماش مون،یکنار  نیماش-

 هم در رفتن. نایبودن که اونا تصادف کردن و مهران ا

 تصادف؟ نی_کشته هم داشته ا

 گفت: انیشا

 هوش بودن. یهم ب گهیشب مرد و دو تا دختر د میدختر ساعت دوازده و ن هی-

 .رنتیگیتهران. به محض رفتنت، م یبر  دیدنبالته. نبا سی_پل

 گفت: انیشا

 ی. دختراکردمیم تشونیتصادف که کار مهران و دار دسته اش بود. من فقط اذ-

 بودن. یخوشگل

بره. کار ما قاچاق  ایاز دن گناهیدختر ب هیکارت، باعث شده که  نیچون ا ،یی_مقصر تو

 ان؟یشا یفهمی. میمواد مخدره، نه قتل و آدم کش

 (شی)سبحان ستا

که  میانقدر ازشون مدرک دار  .میکن رشونیقراره باند چشم عقاب رو دستگ امروز

 نخوان بگن مدرکتون کو؟

 .یر یانجام خطا، مچش رو بگ نیدر ح دیکه آدم رو با گنیم

 اومد داخل. الیباز شد و دان در

 :گفتم

نباشم  یتیتو وضع دیتو؟ شا اینه؟ چند بار بگم که در بزن و ب الیدان یشیتو آدم نم-

 .ینیکه بب
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 گفت: طنتیبا ش الیدان

 بابا؟ یتیچه وضع-

 :گفتم

 ؟یدالرام چ یول رمشون،یگیولش کن. چشم عقاب رو م ،یچیه-

 گفت: الیدان

 دلم براش تنگ شده. یلی. خدمشیند الم،یکه بهش گفتم دان یبابا، من هنوز از وقت-

 :گفتم

پدر مزخرف مادرت، هم مادرت رو ازم  ؟یچ دمشید شیمن که فقط تا دو ماهگ-

 دنبال پدرت. یو اومد سیناصر پدرت ن یدیگرفتش و هم دالرام و هم تو رو. تو فهم

 زنگ خورد. تلفنم

 د؟ییبفرما-

 گفت: استوار

 برگشته تهران. انیجناب سرهنگ، شا-

 :گفتم

 .شنیم ریدستگ یو عموش، به زود انیخوبه. شا-

 )دالرام(

 :گفتم

 .ترسمیم انیاز شا ام؟یمن ن شهیم-
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 گفت: نیشاه

 .افتهیب یواست اتفاق ذارمی. همه هستن. نمیایب دینه، با-

 :گفتم

 اون روز... یول-

 گفت: نیشاه

 کی. حاال ازت ذاشتمیتنهات م دیلحظه حواسم نبود. نبا هیبس کن دالرام. اون روز، -

 .دمیم نانیرو بهت اطم نیا شم؛یلحظه ازت هم جدا نم

 که داشتم، گفتم: یو استرس دیترد با

 باشه.-

 (نیشاه ی)عمو

قراره که دالرام رو از برادر زاده ام طالق بدم و بفروشم. پدرش همون ناصره که بهم  امروز

 .کنمیم یتالفکرد و منم  انتیخ

 گفت: انیشا

 کنه؟یقبول م نیکه شاه نیعمو جان، مطمئن-

 :گفتم

 قبول کنه. دیناصر باعث شد که پدرش لو بره، با یوقت-

 گفت: انیشا

 عمو. کنمیمنم حرفتون رو قبول م-
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 (شی)سبحان ستا

 :گفتم

 نا؟یم یدی! خودت شن؟یچ-

 گفت: نایم

 عرب که... هیدالرام رو بفروشن، اونم به  خوامیکن. من نم یکار  کیآره داداش، -

 :گفتم

خودش رو حفظ کنه.  یداريوش اومد خونتون، بگو که خونسرد ی. وقتامیدارم م نا،یم-

 .نهیشیموقع ها اصال خونسرد نم نیکه اون ا دونمیم

 ؟ی. کار ندار ایزود ب ی_ باشه داداش، ول

 :گفتم

 .میایتا ما ب انیب ریزنگ بزن که د نینه، فقط به شاه-

 گفت: نایم

 چشم داداش، خداحافظ.-

 :گفتم

 خداحافظت.-

 گفتم: یکه کردم، به رضو قطع

 .ادیزنگ بزن آرمان که زود ب-

 گفت: یرضو
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 چشم قربان.-

 .دنیرس نای: بابا، دالرام امیس یب

 زدم: داد

 .یعجله کن محمد-

 )دالرام(

که در باز شد.  دمیتخت خواب یلباسم رو عوض کردم و رو ن،یاتاق شاه یباال و تو رفتم

 زدم که گفت: یغیبود. ج انیشا

 ازت متنفرم، چون پدر تو باعث شد که پدرم لو بره.-

 گفت: انی. شاخواستمیو کمک م زدمیم غیج فقط

 کنه. انتیکه پدرت به پدرم خ یازت متنفره، چون تو باعث شد نیشاه-

دهنم حس  یخون رو تو یشور  یخوردم، مزه  انیکه از شا یا یلی. با سزدمیم غیج

 کردم.

 زدم: غیوارد اتاق شد و با نفرت نگاهم کرد. ج نی. شاهدیکشیرو م موهام

 است. گهید یکیو پدرم  ستیناصر پدرم ن-

 شد. یچ دمینفهم گهی. دزدیفقط من رو م کردن؟یباور م مگه

 (نی)شاه

بهت  یبگم که چه حس خواستمینم یکرده بودم، ول دایپ یها به دالرام حس یتازگ

 کردم. دایپ
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که عموم زد، از دالرام متنفر شدم.  یبزنم. با حرف یحرف ذاشتیغرورم بود که نم نیا

دلم به درد  ده،یجون م انیشا یدست و پا ریدالرام که ز  دنیاتاقم. با د یرفتم باال تو

 یول کردم که از کتک خوردنش لذت ببرم، یو سع اوردمیخودم ن یبه رو یاومد، ول

و  شیکشت انی. تا خواستم بگم که شااومدیذهنم م ودالرام ت یها ی. خوبشدینم

نگاه کردم.  انیبه شا دهیترس شه،یم یکه از دهن دالرام جار  یخون دنیولش کن، با د

 با لکنت گفتم:

 .شیتو...تو ک...کشت...کشت -

رو گرفت و چسبوند به  انیشا ی قهیصحنه، رفت  دنیوارد شد و با د دیباز شد و نو در

 و گفت: وارید

 حروم زاده. پدر  یب کشمتیمنم م ،یتو خواهرم رو کشت-

چشماش رو، خنده هاش  گهید نکهی. از فکر اکردمیشکه شده، به دالرام نگاه م منم

 هیگفته که مرد گر  یکردم. ک هیگر  نم،یبیرو نم ختیر یکه واسم م یرو، عشوه هاي

چه قدر  دونمی. نمکنهیم هیگر  ده،یرو از دست م زشیعز  یهان؟ وقت کنه،ینم

 .ستیو دالرام هم ن ردنکردن و ب ریرو دستگ انیشا دمیگذشت که د

 

 (وشی)دار 

و هشت  ستیمبارزه با مواد مخدر و ب ی رهیهستم از دا شیستا وشیسروان دار  من

 سالمه.

 )داوود(

 .وشمیو قل اول دار  ییجنا یرهیهستم از دا شیسروان داوود ستا من
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 (الی)دان

 و دو سالمه. ستیمبارزه با مواد مخدر و ب ی رهیهستم از دا شیستا الیدان سروان

 )آرمان(

 و هشت سالمه. ستیو ب ییجنا ی رهیهستم از دا یسرگرد آرمان محمد من

 کل( ی)دانا

م به خاطر قتل و قاچاق مواد مخدر و ت*ج*ا*و*ز به دختران، به اعدام محکو انیشا

 باند چشم عقاب بود هم اعدام شد. سیکه رئ نیشاه یشد. عمو

 با باند چشم عقاب، به حبس ابد محکوم شد. یهمکار  لیهم به دل یموسو دیام

 که به پهلو و سرش وارد شد، به کما رفت. یدیشد یضربه  لیبه دل شیستا دالرام

 به دو سال حبس محکوم شد. ،یهمکار  یکم لیبه دل نیشاه

 یو مرد، ول ومدین رونیعمل ب ریمشکل قلبش که داشت، از ز  لیدرسا به دل ینامادر 

 .شودیسال محکوم به حبس م ستیفروش دختر خود، ب لیناصر هم به دل

 جلد اول( انی)پا

 .شودیمنتشر م یعسل انتیدوم هم با نام خ جلد

 یمه چ. بعد که هرهیگیم یچند روز فراموش یول اد،یجلد دوم، دالرام به هوش م در

کنه و در دانشگاه با چند دوست خل و  یکه مستقل زندگ رهیگیم میتصم اد،یم ادشی

 ...نیشاه یدارن، ول یجالب یو ماجرا ها شهیآشنا م سنای انا،یچل حسنا، آتاناز، آر 

 یجلد دوم، همه چ یواضح نشد. تو زایچ یلیکه خ کنمیم یمعذرت خواه دوستان

 . شهیداده م حیتوض
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 //https://forum.1roman.ir/threads/13221: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 یما مراجعه کرده و با ما تماس بگ تیوب سا

  

   

     

             


