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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

   

 

 گم؟یم یچ یشنوی+ م 

 

 گفت :  تی با اعصبان نکارمیا دنی. با دشدیحرص جعبه رو با پام هل دادم. دلناز داشت رد م با

 

 ا یدیهست هل م  یاون جعبه شکستن  -

 

 ستادمیگوشه وا هی الی خیب

 

 + الوووو 

 

 جواب دادم  ویگوش تند

 

http://www.romankade.com/
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 ها، ها؟ -: من

 رون؟ یب می امروز بر یایم گمی+ م

 نمیبچ   دی. من اآلن اتاقم و بامیاریو م دیخونه جد  یالیوسا میبابا دار -

 کمک  میای+ ما ب

 ی کن  زیتم  یالزم نکرده. اتاق خودتو همت کن  -

 خونمون ای . بلند شو برونیب  میبر میخوایم گمی+ م

 رم یبمون از دلناز اجازه بگ  -

 + اجازه؟ چرت نگو. تو و اجازه؟ 

 رون یب  یبر یخوایتو باز م گهیآخه اآلن م -

 برو بپرس پشت خطم   عی+ باشه سر

 

 کرد ی رفتم سمت دلناز. دلناز داشت پنجره رو پاک م تند

 

 رون ی برم ب نای من امروز با بهار و رسپ شهیخواهر. م -: من

 نه -

 چراااا؟ -

 ی ن کمک ک انیبه من و دا  یبمون دیچون با -

 مگه من خدمتکارتونم -

 ی کمک کن دیبا  یول  یستین -



 دالرام

4 
 

 

 گرفتم و گفتم:  مویحرص گوش  با

 

 نه  گهیبهار، دلناز خانم م -

 باباااا. باشه من قطع کنم بابام اومد  ی+ ا

 زنگمی. بعدا میندار یباشه کار -

 + فعال خداحافظ 

 

 جعبه بزرگ بود. اومد باال هیبرادرم تو دستش  انی. داومدنیم رفتنیکردم. کارگرا م قطع

 

 میگرفت  یکارگرا رو واسه چ نیا ستیکمرم شکست معلوم ن -: انیدا

 

 و گفت:  دیکش یغی. دلناز ج نییجعبه رو پرت کرد پا انیدا

 

 بوووود  ی. اون تو شکستنانیدااا -

 

 کال رونیبا ترس رفت ب  انیدا

 

 کمکم کن  ای ب  یکنی نگاه م یدار ی. تو به چنیکشی آخر شما برادر خواهر منو م -: دلناز 
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 ~~~~~~ 

 

 شب بود ٨. ساعت  میدیهمه رو چ الشویو وسا اتاقم

 . من دالرامم. دالرام سعادت هستممی خورد ری نون پن  ناهارم

خواهر بزرگتر   هی. نایدارم به نام بهار و ِرسپ یمیصم   یلی. دوتا دوست خخونمیم ی سالمه. رشته تجرب ١٧
 سالشه. مجرد هست و استاد دانشگاه هست ٣٠از خودم دارم به نام دلناز که 

 سالشه ٢۵که اون بچه دوم هست و   انی برادر دارم به نام دا هی

 کننی م ی. پدر و مادرم رشت زندگمیهست. ما اهل رشت هست داروساز

من از کالس هشتم به تهران   نکهیتا ا دیو دلناز تو تهران بود. بابا هم براشون خونه خر انیکار دا اما
 کنم  یو دلناز زندگ انیگرفتم تهران درس بخونم و همراه دا میو تصم وستمیپ

   دیمجتمع برامون خر هیتو  دیخونه جد  هیامسال  نیهم بابام

به دو طبقه کرده بود که طبقه باال    لیو تبدواحد ما ر یبود. صاحب قبل یعال  یدسته دو بود ول خونش
 کردیکار م  یاتاق هست و من اآلن اون اتاق و گرفتم. بابام تو ِکشت هی

 

 رشته افکارم پاره شد  انیدا یصدا با

 

 ؟یخوایواسه فردا نم  یزی. چرونی ب رمیدالرام دارم م  -: انیدا

 نهههه -: من
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 مدرسه نیاول مهر بود و سال آخر من تو ا فردا

 

 ~~~~~~ 

 

 مدرسه یبر دی. مگه نباگهیبلند شو د -: انیدا

 

 فرو کردم تو بالش  شتریسرمو ب الی خیب

 

 کنم ی م دارتی مگه من اوسکولتم سه ساعت دارم ب -: انیدا

 بودم  داریصبح ب   ۴تا  روزیَاه ولم کن د -

 

 

 

  ؟یکردیم  یصبح چه غلط   ۴تا  -

 زدم یو بهار حرف م  نا یبا رسپ داشتم -

 مدرسه  اماینم گهیمن د رتی خانم سرمد زنگ زد بخاطر تاخ یبخواب. ول   ریباشه بگ  -

 

 . فکرشو بکن روز اول بخواد دعوام کنه. تند بلند شدم دمیگفتن اسم خانم سرمد پر با
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 یدیترسیاز منم م یدیترس یکه از خانم سرمد م  نقدریکاش هم  یا -: انیدا

 

 و گفتم: انیبغل دا دمیپر

 

 داداش خوشگلم چطوره  -

 دست بکش بابا. پاشو برو صورتتو بشور. برو مدرسه  -

 

صبحونه  یال ی. دلناز داشت وسانیی رفتم طبقه پا اتیو بعد انجام عمل ییشد رفت. رفتم دستشو بلند
   دیچی رو م

 

 خواهر  نی بهتر ری صبح بخ  -: من

 ی دیوابخوب خ شبیکوچولو من. د ری صبح شمام بخ -

 

 گفت:   کردیدرست م  ریخودش لقمه نون پن یهمونطور که داشت برا انیدا

 

 بود   داریگفت. خانم تا صبح ب دیبا روزیالبته د -

 

 با اخم گفت:  دلناز
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 چرا؟   -

 زد ی حرف م نایداشت با بهار و رسپ -

 . فقطم درس یخواب  ٩نبود. از امشب ساعت  نیدالرام قرارمون ا -

 

 حتما. نشستم هاااا

 

 گفتم؟ یچ یدیفهم -: دلناز 

 باشه  -

به حالت اگه سرمد دوباره زنگ بزنه بگه  یبگم. امسال سال آخرته وااا زم ی چ هیدالرام  -: انیدا
  یدنبال بهونست تو برگرد یدونیبه بابا. بابا هم که م زنمی مدرسه. زنگ م ایخواهرت فالن کار و کرده ب

 رشت 

 

 جدا شم نای ترس نگاش کردم. اصال دوست نداشتم از بهار و رسپ با

 

 شده دلناز تو برسونش مدرسه رمی من د یراست -: انیدا

 رمی نهههه خودم م -: من

 الزم نکرده دوباره مثل پارسال شه  -: انیدا

 

 هی. رونی ب میرفتی م میچوندی پیم  نایبرم مدرسه با بهار و رسپ ادهیپ خواستمیپارسال هروقت م ادمهی
 د ی. دلناز مارو تو پارک دمیبارم لو رفت
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 ~~~~~~ 

 

  نیعاشق ا شهیفلوکس واسه بابابزرگم بود. دلناز هم نیشدم. ا ادهیدلناز پ یم یفلوکس قد نیماش از
واسه  مردیپدربزرگم بود. دلنازم م  تیوص   یعنیبه دلناز.   دیبود. که بعد از مرگ پدربزرگم رس نشیماش

 ن یماش نیا

 

 مراقب باشا  یخواهر -: دلناز 

 باشه عشقم. فعال خداحافظ  -

 

هم  ای. بعضشناختمی شلوغ بود. بچه ها رو م  یلیخ اطی نبود. ح یخبر  نایمدرسه. از بهار و رسپ رفتم
 بودن  دیجد

 ن ییدونفر با شدت هولم دادن. پرت شدم پا دمید هوی

 با ذوق گفتن:  نای و رسپ بهار

 

 سالاااااام -

 سالم و مرگ. استخونم شکست   -: من

 کشهی سالم عل یجا -:  بهار

 واال  -:  نایرسپ
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 ناظممون بود ی. خانم بخش ختمیگر  یبا سوت بخش هوی

 

 دالاارام  -:  یبخش  خانم

 

 نا یبهار و رسپ  شی بلند شدم. رفتم پ تند

 

 سالم  -: من

 سالم   -:  نای و رسپ بهار

  یچرا افتاد نیی . پادیسالم. روز اول شماها دوباره شروع کرد -:  یبخش  خانم

 خورد   چی... پام پزی چ -: من

 مراعات کن  کمی روز اول خواهشا  -

 

 کم داشت اومد سمتمون و گفت  کممیخب کالسمون که   یاز بچه ها یکی رکسانا  هوی. بروباباااا. رفت

 

 خبر توپ دازم  هیسالم بچه ها.  -

 شده؟؟؟؟؟ یچ -: من

 خانم زارع رفت  -
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  یک ی دونمیبود. م  مونیاضی. خانم زارع معلم ردنیکش غیاز ذوق ج  میو بهار شروع کرد نایمنو رسپ هوی
 رفتنش کالس ما بود  لیاز دال

 میبس حرصش داد از

 

 شه؟؟یهم یبرا -:  نایرسپ

 آرهههه -

 

 م یذوق کرد  بازم

 

 معلم مرد اومده هیبجاش   -: رکسانا 

 ه؟ یاسمش چ -:  بهار

 دونمینم -

 ار ی. برو اطالعات بگهیبرو د -: من

 باشه باشه رفتم  -

 

. دوتا  نوسیو ژ سانیاومدن سمتمون. آ سانیآ پیباهم حرف زدن. که اک میرفت. شروع کرد  رکسانا
 نچسب  ی. دخترا میباهاشون مشکل داشت میبود نجایکه ا یسال نیدختر مزخرف تو مدرسمون. از اول

 

 نجاس یا یک  نیاوووو بب  -: سانیآ
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تحمل   ختتویهست که ر یسال نی. خوشحالم که امسال آخردنتیبه به. چقدر ناراحت شدم از د -: من
   کنمیم

 

 

ما   پی. نذاشت اونا ادامه بدن. خانم سرمد اصال حوصله اکمونیچاق و عصب ر ی سرمد اومد. مد خانم
 مخصوصا منو نداشت 

 .میستادیصف وا همه

 کالسارو انتخاب کرد یحرف بچه ها  یو بعد کل اومد

 

 دالرام سعادت  -سرمد:  خانم

 

هستن. که   نای. رفتم. همش استرس داشتم که بهار و رسپمیتو صف. دوتا کالس دوازدهم داشت رفتم
 اسم اونا رو خوند. آخهش

 نباشن  نوسیو ژ سانیآ نیاسترس داشتم که ا حاال

 دختر نچسب  دوتا

 م ب بودناونا تو کالس دوازده خداروشکر

که دوتا دختر تازه وارد  نهیاومد جلومون بش نای. رسپمیکالسامون. منو بهار کنار هم نشست میرفت
 جلومون نشستن 

 وسط نشست  فیبه ناچار رفت رد  نایرسپ
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 تخته و گفتم:  شی رفتم پ تند

 

 رفته  یاضی. اآلنم سرباز رکسانا گفته معلم رمیدار یاض یبچه ها از شانس بدمون زنگ اول ر -

 

 ی از خوشحال دنی کش غی هآ همه ج بچه

 

که  میمعلمم نشون بد نیبه ا دی... حواستون باشه بامیشی بدبخت م ادیاالن سرمد م سسسیه -: من
 شد  رفهمی . شمیکن شیاز اول حال  دیپروو نشه. با یادیز

 

 هیبه درکالس خورد. بچه ها بلند شدن. در باز شد. اووووه.  یتقه ا هویهآ همه گفتن بلهههه.  بچه
 وارد شد  پی خوشت  یلیپسر خ 

 هی زی عجب چ نیو بب  نیا

 خوشگل بود  یل ی. خشیداشت صورتش. ته ر هیباشه. زاو خوردی م انیبلند و چهارشونه. همسن دا قد

 ها نشستن. منم تند رفتم نشستم بچه

 و گفت:  ستادیرفت سرجاش ا  یاضیر معلم

 

  د؟یسنتون مبصر دار نیبا ا -

 

 به من اشاره کرد  بعد
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 بنده کار داشتم با بچه ها  ری نخ -: من

باهم سال و به   میبتون  دوارمی. امتون یاضیر دیرادمنش هستم. معلم جد ی. سالم. من سامنطوریکه ا -
 . چندتا نکته درمورد روش آموزشم بگممیتموم کن  یخوب

. امتحان هم دیدیوجه. فقط به درس گوش م  چیحرف بزنه. به ه یدوست ندارم سرکالسم کس من
   دیحاضر باش شهیهم  دیبا  رمی گیم یک گمینم

 

 هآ همه اعتراض کردن. چخبر مگه پادگانه بچه

 

جلسه محرومه از کالس و نمره    کیکردم  رونی آخر هرکس و از کالس ب  ساااکت. و در -:  رادمنش
 داره رو کارنامش  ری تاث یل یکه آخر سال خ رهیگیم  یمنف

 

 تخته تا درس بده  یاعتنا رفت پا یهمه اعتراض کردن. رادمنش ب  باز

برگشته پرتاب کردم  رادمنش  دمیحوصلم سر رفته. موشک درست کردم تا د دم یکالس بود د اواسط
 از شانس بد من همون لحظه رادمنش برگشت  ی. ول نایسمت رسپ

 موشک در هوا درحال پرواز است  کی دید و

 

 دالرام

 

 گفت:   تی با اعصبان رادمنش
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 نو یپرتاب کرد ا یک -

 

 ساکت شدن. بهار آروم گفت:  همه

 

 ی بدبخت شد -

 

 گفت  تی نگاه کردم. با نگاهش بهم تسل نای رسپ به

 

 من انداختم  -: من

 

 گفت:  یاعصبان رادمنش

 

 رون یب  دییپس بفرما -

 

 . اونم روز اولکشهی. برم دفتر که سرمد منو ماوه

 

 روز اول  دش یآقا لطفا امروز و ببخش -:  نایرسپ

 

 کنم  یگرفت و عالمت داد عذرخواه شگونمین بهار
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 شه یتکرار نم گهید د یببخش -: من

 دفعه آخرت باشه خانم  -:  رادمنش

 

 بعد زنگ خورد.   قهیدوباره ادامه درسشو داد. دو د بعد

 نا یرسپ  ش یپ میبلند شدن. رفت عیسر همه

 

  نی ما بش یجلو ای ب -:  بهار

 شن یبلند نم  ینی بینم  -:  نایرسپ

 اونش با من  -: من

 

تازه واردا. با  نی. بدون محل گذاشتن به اون رفتم سمت اکردیجمع م  الشویداشت وسا رادمنش
 گفتم: یحالت طلبکارانه ا

 

   دیچطور -

 دییممنون. بفرما  -: ١ دختر

 خانم   نیجاتونو با ا  دیبه نظرم شما با -

 

 اشاره کردم و ادامه دادم: نای رسپ به
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 د یعوض کن -

 چرا؟  -: ٢ دختر

 گمیچون من م -

 ی باش یشما ک  -

  عی. من به معلما رحم نکردم بعد به شماها. سرشناسنی . همه منو مه؟یبرو از همه بپرس دالرام ک -
 د ی. صبر منو امتحان نکن دیجاتونو عوض کن

 

 . به نرده ها نگاه کردم رونی ب میرفت   نایبهار و رسپ  همراه

 

 نهههه دالرام. امروز روز اول   -:  بهار

 ان یسرمد ن و یبخش   دییخب باشه. دور و بر و بپا -

 

 من گفت:  دنیبا د شدینشستم رو نرده رادمنش که داشت رد م تا

 

 خانم دالرام  -

 

 . ادامه داد:دیمنو تو کالس شن یکرد. البد حرفا دیدالرام تاک به
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 مدرسه هستا نجایا -

 

 اومدم. رادمنش رفت  نیی نرده پا از

 

 ها شهیداره پروو م   یادیز گهید نیا -: من

 ن ییپا می ولش کن بر -:  نایرسپ

 

 سانیآ پ ی. اکدیمعلم جد نیاز ا ییو شروع کردم بدگو نیرو زم  مینشست اطی . گوشه حاطی ح میرفت
 انداختن  کهیما نشستن و شروع کردن به ت یاومدن و روبه رو

 

  د؟ییما  ریگیانقدر پ  دیندار ی شما کار و زندگ -:  بهار

 م یشما باش ری گیمونده پ نیچرت نگو. هم -: نوسیژ

 دی کنی م زی و زیباالسرمون و دیمگس دار نی. عگهیمشخصه د -:  نایرسپ

 دهنتو ببند بابا  -: نوسیژ

 

اما تحمل نداشتم به دوستام    دادمیجوابشو م کردیم  نینگاه کردم. به من توه نوسیحرص به ژ با
 بگن  یزیچ

 شدمو موهاشو گرفتم و گفتم:  بلند

 

 ؟ یزر زد یچ -
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 و گفت:  دیبا حرص دستمو کش سانیآ

 

 از دوست من بردار  فتوی دست کث -

 

 هم اومدن.  نای. بهار و رسپ نییو هل دادم. افتاد پا سانیحرص آ با

 

اومد سمتم  سانی. آنوسیحرکت پا زد تو شکم ژ هی  رفتی که کاراته م  نایاومد سمتم رسپ نوسیژ
هممون از هم  یبود. با سوت خانم بخش   یموهامو گرفت. بهار دستاشو محکم گرفت. اصال بد وضع

 میجدا شد

 

 ~~~~~~ 

 

 ی خانم سرمد اعصبان   ی. روبه رومیتو دفتر هست االن

 رادمنش هم بود نیا نهیا جالب

بود که متعلق به   یاستراحت داشتن که اونجا کمد بزرگ یمعلما خودشون اتاق جدا برا چون
 نا یو ا  یبزرگ و صندل یناهارخور زیم هیهرکدومشون بود و 

 بود فقط  یخانم سرمد و خانم بخش یجا دفتر

 

 د؟ی مصرفا شروع کرد یشما ب ومدهیباز ن  -: سرمد
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 دالرام شروع کرد  نیا -: سانیآ

 

 ی تو شروع کرد گهیبعد به من م نداختنیم کهیهستا. سه ساعت ت  ییپرو عجب

 

 انداختم کهی من بودم البد سه ساعت اومدم ت ؟یگیم ینزن. چ یحرف الک  -: من

 حرف نزن بابا  -: نوسیژ

 تو حررررف نزن  -:  بهار

 دی صداتونو ببر  -: سانیآ

 حرف بزن  ایخودتو ببر بعد ب یاول صدا -:  نایرسپ

 

 گفت:  تی . خانم سرمد با اعصبانکردیبا تعجب نگامون م رادمنش

 

  انیب  زنمیتک تکتون زنگ م ایبه هم. به اول دیدی. روز اول باز پردیکشی . خجالت نم نمیبب  دیساکت ش  -
 منو مشخص کنن فیتکل

 

 چون گفت:  دیهممون د یصبح به من تذکر داد. انگار رادمنش ترس و تو چشا انیدا یوااا

 

 دی ن زنگ نز اینداره چون روز اولشونه به اول  یبیخانم سرمد من حق دخالت ندارم اما اگه ع -
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 زدو گفت:  یپسر خدا تورو نگه داره. خانم سرمد با عشق لبخند آخخخخ

 

 د یمن دور ش یاز جلو چشا  عیفقط بخاطر شما. شما هم سر -

 

 رونیب  میرفت تند

 

 ~~~~~~ 

 

  کیتا نزد مویبود یطبق معمول درحال خنده و َادا باز  نای. با بهار و رسپمیراه برگشت به خونه بود تو
 م یخونه شد

 

 برم  گهیبچه ها من د -: من

 ی مارو آخر خونتون دعوت نکرد -:  نایرسپ

 کنمیباشه دعوتتون م -

 ؟ یک -:  بهار

 . فعال خداحافظ دونمیامروز، فردا. نم -

 

 هیساختمونمون  ی. روبه روذاشتیساختمون و باز م یدر ورود  داریسمت خونه. در باز بود. سرا رفتم
  فمیباشه. رفتم تو و آسانسور و زدم. تو ک  نجایا دمونیپاتوق جدباشه  ادمی ندفعهیپارک بزرگ بود. از ا

 شه؟یم دای. اما حاال مگه پدیچرخ یم  دیدنبال کل
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 ختم یکه پشتمه رسما گر یکس دنیکه با د هیک  نمیپشتمه. برگشتم بب یکی کردم  احساس

 کنه؟؟؟؟؟ی م کاری چ نجایا نیا

 ی اضیرادمنش. معلم ر  یسام

 من تعجب کرد  دنیبا د اونم

 

 د؟یکن ی م بیمنو تعق -: من

 

 بگه: ی کرد با خونسرد یسع

 

 جواب پس بدم   دیاومدن به خونه خودم با یبرا -

 

  میریاومد. نمره بگ رمونیگ ی. خوب شد. عجب حورمونهیهمسا دمونیجد یاض یمعلم ر نی به. بب به
 ازش 

  کردمیم ی ال ما هم هست که. هرکار. به به َبقه با۴رو زدم. اونم دکمه  ٣. دکمه میآسانسور شد وارد
 که ستنی ن انمیبابا. دلناز و دا ی. ا کردمی نم دایو پ دیکل

به جلو زل زده بود. کتابامو جمع   ال یخی . رادمنش بشدیم  دایاما حاال مگه پ رونی ب ختمیکتابامو ر تمام
 کردم 

 بده شویبگم گوش  نیکنم. به ا کاری من چ یپ  ستیخونه ن یچک ی کنم. ه کاریچ

 چقدر پروو هست  گهیم االن



 دالرام

23 
 

کنم. در آسانسور بسته شد. رادمنش با تعجب به   کاریکنم برم. اما پشت در بسته چ کاری باز شد. چ در
بهش بگم   یشد. منم پشت سرش. چطور ادهی . رادمنش پستادیمن نگاه کرد. طبقه چهار آسانسور ا

 بهم بده بزنگم تویگوش

 

شده بود و صاف   رید سمیحرکت برگشت سمت من. منم تا اومدم وا هیو با  ستادیرادمنش وا هوی
 رفتم تو شکمش 

 

 دنبالم؟ یایم  یچرا دار -:  رادمنش

 

 عمی خدا. چقدر من ضا یا

 

 د یبد تونوی.... گوششهیجا گذاشتم. م  دمویراستش کل  -: من

 

 فون یباز کرد و داد به من. به به آ  شویقفل گوش رادمنش

11pro max 

 . رادمنش رفت داخل واحد و به من گفت: نه یهم میمنم گوش البته

 

 تو  ای ب یکار داشت  -
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 هست  ویرادمنش س  یتو گوش  انیشماره دا دمیو گرفتم که در کمال تعجب د انیدا شماره

  انی~ دا

 

 رادمنش و صدا کردم  تند

 

   ؟یشناسیتو داداش منو از کجا م -: من

   ه؟یداداشت ک -

 انیدا -

 

 با تعجب گفت:  رادمنش

 

   ؟یان یتو خواهر دااا -

 آره  -

 

 با تعجب ابروهاشو انداخت باال. بعد رفت خونش دوباره   یسام

  دادی اصال جواب نم زدمیبوق جواب داد. حاال اگه من زنگ م ٣رو گرفتم. بعد   شماره

 

 خودمونه که  ی: + بههههه. داش سامانیدا

 ان یسالم دا -: من
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 + دالاارم؟ 

 آره منم  -

 ... یسام ی+ تو با گوش 

 و جا گذاشتم  دیخونه. من کل یای م ی. فقط بگو که ککنمیم  فیبعد تعر -

 . زنگ بزن به دلناز  یکارم خواهر کشهی+ من تا بعدازظهر طول م

 یندار یباشه برو. کار -

 + نه. خداحافظ 

 

  یسام نیتو صورت ا رمیمباشه جفت پا  ویکردم. شماره دلناز و گرفتم. اگه شماره دلنازم س  قطع
 رادمنش 

. داشتم قطع  دهیتو کالسش باشه جواب نم دونستمیبوق خورد اما دلناز جواب نداد. م  یلینبود. خ  اما
 اومد  یاز پشت گوش یآروم  یکه صدا کردمیم

 

 الو خواهر  -: من

 ؟ ییدالرام تو -

 زنگ زدم   دیآره ببخش -

 مگه نگفتم زن.....  -

 ادی صدات نم -

 مگه نگفتم وسط کالسم زنگ نزن  گمیم -

 اد ی زود نم انمیو جا گذاشتم دا دیمن کل یایم یبدونم ک خواستمیفقط م  دیببخش -



 دالرام

26 
 

خودت غذا درست   یزنگ بزنم خونه بگم خودت برا خواستمی . تازه مامیم ریخدا. منم امروز د یوااا -
 کن

 کنم کاریچ -

 ی برنداشت دی. چرا کلیدیتو آخر من و از حرص دق م -

 جا گذاشتم خب  -

 باباااا  یا -

 نا ی خونه رسپ رمیمن م -

 زنگ بزن  ید ی. رسیباشه خواهر -

 باشه فعال  -

 

صداش    یبهش بگم. چطور یباز بود. خودش نبود. رفتم دمه در. خب چ یکردم. در خونه سام قطع
 کنم

 

 ست ه یکدوم قبرستون  ست ی........ معلوم نیرادمنش....... آقا..... آقا سام  یآقا -: من

 

 گفتم ظاهر شد زی چ هیمحترم صدا کردما. حاال  نهمهیخداااا. ا ا ی جلوم ظاهر شد.  هوی

 

 شد؟ یچ -:  یسام

 

 بهش دادمو گفتم: ویگوش
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 ممنون با اجازه  -

 

 گفت:  یبرم که سام اومدم

 

 انی ب  نایتو تا داداشت ا  ایخونه ب ستین  یدالرام اگه کس -

 

 نا یا نایخونه رسپ رمی ممنون من م -

 

 . درشون طبق معمول باز بودنایا نایرسپ  ییالیکردم و رفتم. رفتم خونه و یخداحافظ 

 در و باز کرد  ای رو زدم. خواهرش رو یو در اصل  رفتم

 کردم  بغلش

 

 ورا   نیاز ا -: ا یرو

 جا گذاشتم  دمیخونه نبود من کل   یکس  دیببخش گهید -

 ن یهست. برو بش  ییدستشو نای. رسپیخوش اومد یل یخ -

 

 هی یتو منش نایهنوزم اما در کنار ا رفتیبود. دانشگاه م یساله ا  ٢٣دختر  ا یمبل نشستم. رو رو
 بود   یدندون پزشک
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رو بزرگ کرد. حواسش   نایرسپ  ا،یتصادف کردن و از اون به بعد رو شیسال پ ۵  نایو مادر رسپ  پدر
  یسخت  یل یسن خ نیساله تو ا ٢٣دختر  هیبود.   ای بود. نون آور خونه رو نایدنگ رو رسپ شیش
 انقدر فشار کارا روش بود  دیکشیم

 من گفت:  دنی. با درونی ب ییاومد از دستشو نایرسپ

 

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایاع دالااارام. تو ا -

 برم  یخوایم -

 چرت نگو  -

 

 اتاقش  میکردم چرا اومدم. باهم رفت ف یکرد. براش تعر بغلم

 نشستم. رو تختش نشست  رشی تحر زیم  یصندل رو

 

 خبر تووووپ دارم براتون   عی ادیزنگ بزن به بهار بگو ب -: من

 بگو بگو  -:  نایرسپ

 اد ینه اول به بهتر بزنگ ب  -

 

 ع یسر ادی به بهار زنگ زد و گفت ب نایرسپ

 

 نجام یا گهید  قهید ۵گفت  -:  نایرسپ

 گهید قهید ۵بعله بعله  -
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 ساعت بعد •  مین • 

 

 در محکم باز شد و بهار اومد تو و گفت:   هوی. که میپروندیمگس م میداشت نای رسپ منو

 

 . زود اومدم؟زیسوپراااا -

 

 کردم براشو گفتم:  زی و بست و رو تخت نشست. چشامو ر در

 

 یزود اومد یکن ی االن فکر م -

 بود  کی . ترافدیخب ببخش -

  ادهی. بگو داشتم پیومدیم یداشت  تی شخص نیبود انگار با ماش کی تراف یگ یم نیهمچ  -:  نایرسپ
 گه یشد د رید ومدمیم

 ه ی. موضوع مهم چد ینکن عیحاال ضا -:  بهار

 

 کردم  فیمن با رادمنشو تعر یگیموضوع همسا  براشون

 

 نکن  یشتتتتت. شوخ  -:  بهار

 کنمیم یبه نظرت سه ساعت زر زدم دارم شوخ  -: من
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 دوسته انمیبا دا  یعنی -:  نایرسپ

 بود  وی س شیتو گوش انیاسم دا دمید ی وقت  آوردمی در مآره بابا. اصال داشتم شاخ  -

 تو شکمش  یفقط اونجا که رفت -:  بهار

 

 میبر می گرفت میناهار. بعد ناهار تصم میای صدامون کرد ب  ایو بهار شروع کردن به خنده. رو نایرسپ
 .ی آب  نی و شلوار ج  یصورت یلباس گرفتم. هود  نای. من که با لباس مدرسه بودم. از رسپرونیب

 حتمااااا می. ما هم گفتمیگفت زود برگرد ا ی. رورونیب  میرفت باهم

 

 ~~~~~~ 

 

 یواااا -:  بهار

 شده؟ یچ -: ما

 بار زنگ زدن   ۶مامانم و دلناز هرکدوم  -:  بهار

 

 زنه ی. دلناز منو دار مایخدا یشب بود. وا ٩  ساعت

 

 هم زنگ زده چندبار  ایرو یوااا -:  نایرسپ

 من به دلناز بزنگم  دیبد  تونوی. بدو گوشمیبدبخت شد -: من
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 جواب داد  تیبهار زنگ زدم به دلناز. دلناز با اعصبان  ی گوش با

 

 : + الودلناز 

 سالم خواهر  -: من

 هاااا؟  نیوقت شب کجا هست نی+ خواهر درد. معلوم هست ا

 ز ی...چگهید میزی وا. خونٔه چ -

 

 نا ی ر عالمت دادن بگم خونه رسپو بها  نایرسپ

 

 نا یخونه رسپ  -: من

از  دی. ما رو کشتدیدی نگران بود. چرا تلفناتونو جواب نم یل یزنگ زدم. اون خ ای + منو رنگ نکن. به رو
 ی نگران

 میدیند -

 

 د؟ یی+ کجاااا

 عصر یول  ابونی خ -

دالااارام.  یکشی دنبالتون. تو آخر منو از حرص م ام یب  دی. صبر کندیکن یم ی + آخه اونجا چه غلط
 ام یبفرست ب  شنیلوک

 

 براش فرستادم. بچه ها هم به خواهر و مادرشون خبر دادن  شنیکرد. لوک قطع
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 رفتن پشت نشستن من جلو   نایبا اون فلوکسش اومد دنبالمون. بهار و رسپ دلناز

 

 سالم  -: من

 سالم  -:  نای و رسپ بهار

 د یماها رو دق بد دیخوای. مدیکن یم کار ی چ دی. معلوم هست دارسالم کیعل  -: دلناز 

 

 و بهار و رسوند  نای سره غر زد. رسپ هیبچه ها دلناز  یخونه ها تا

. حواسش به ما نبود و منتظر  دمیرو د یسام دهیورز کلیداخل. دمه آسانسور ه  میخونه. رفت میرفت و
 با حرص گفت:  ی. دلناز بدون توجه به سامنیی پا ادی بود آسانسور ب

 

 دالرام گمیم یچ یشنویم -

 

 . اونم جواب دادمیآروم سالم گفت یسام به

 

 ی گیم یاصال حواسم نبود چ  یراستش و بخوا   -: من

 گمیم انیرو به دا نای. هااان؟ به خدا همه ایدیخدا چرا انقدر حرصم م یوااا -: دلناز 

 

 با ترس گفتم:  انیاسم دا با
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 ا ینگ  یزیچ انینه به دا -

 گمیاتفاقا خوبشم م -

 

. دکمه می. وارد آسانسور زدانیترس من از دا نیبخنده با ا دمی. بانییبا خنده سرشو انداخت پا یسام
 م یو زد ۴و  ٣

 

 د؟ یکردی م کاریچ  عصریول  ابونی وقت شب تو خ  نیتا ا -: دلناز 

 میشاپ رفته بود یکاف  -: من

 هان یخونه بمون یتون یروز نم هیتهران  یای . چرا تا مخووووودیب -

 ی زن یغر م یبند دار  هیدلناز بس کن  -

 رشت. انقدر از دستت حرص نخورم   یتر بر عی سر ادیتابستون ب کنمی خدا خدا م -

 

. دلنازم پشت سرم  رونیرفتم ب  عیسانسور باز شد سرشده بود. در آ رهیبدون توجه به جلو خ  یسام
 اومد 

 دمه در واحد منتظر بودم دلناز در و باز کنه رفتم

 

 به من؟  یزنگ زد یک  یبا گوش -: دلناز 

   ؟یک -

 صبح بعد مدرسه   -

 که کنارمون بود  یی آقا  نیهم یبا گوش  -
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 ازش تشکر کنم  ی خدا. چرا نگفت  یواا -

 ی از بس غر زد -

 

 رفته خونه  یسام دادیبسته شدن واحد که نشون م یو بعد صدا ومدیپا از طبقه باال م  یصدا

 

   نجاستی..... آها استین دایصاحاب شده من پ  یب دیکل نیبابا االن ا یا -: دلناز 

 

 میدلناز و نداشتم. ن یدر آورد در و باز کرد. تند رفتم اتاقم و در و بستم. حوصله غر زدنا فشیک از
   کردی شام کتلت درست م ی. دلناز داشت برانیی کار کردم بعد رفتم پا میساعت با گوش 

 کار کردم  میبود. رو مبل لم دادم و با گوش ومدهیهنوز ن انیدا

 

 ته یسره تو گوش هیسرت  گهیبسه د -: دلناز 

 ی زن ی. چقدر غر میکن ی َاه مامان ولم کرد تو ولم نم -: من

   یرون ی شب با دوستات ب  ٩ولت کردم تا  -

 کشه یبابا من و م گه،ی. بعد به بابا ماینگ انیدلناز به دا -

 شرط  کیبه  -

 ی چه شرط -

  یرینم  رونی وقت شب ب نیتا ا گهید یو قول بد  یمنو بوس کن یایب -
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 رو شک دارم   یدوم ینداشت ول  یاشکال  چیمورد ه نیاول خب

   دمیکن انجام م  ولش

 بوسش کردم و گفتم باشه رفتم

 باز کرد و وارد شد  دیدر و با کل  انیدا

 ما گفت:  دنید با

 

 یزشت یَاه َاه چه خواهرا -

 می دی. چه عجب ما تورو دیخسته نباش  -: دلناز 

  انیآقااااا دا یخسته نباش -: من

 

 درو بست و اومد آشپزخونه   انیدا

 

 گهید میکنی ما هم همش کار م گهید -: انیدا

 

 آره آره  -: من

 ؟ی کنیمسخره م -: انیدا

 دم  ایشاخ دارم  نمیبگو بب  انیدا -

 

 شده. تند گفت:   عیضا دیفهم انیدا
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 بودم رونی ساعت با دوستام ب ک ی . یخب حاال هرچ -

 عرعرعر  -

 دو ساعت  -

 آره آره  -

 سه ساعت  -

 ی خوددددت -

 بودم   رونی ب قامیتا االن با رف  ۵بروبابا. اصال از ساعت  -

 . یدالرام باش نی الگوئه ا یخوایواقعا که. بعد من دلم و به تو خوش کردم م -: دلناز 

 

 لباسشو عوض کرد و اومد نشست  انیتو هال نشستم. دا رفتم

 

  ؟یبود رونی ب  یبا سام -: من

   ی. با تلفن اون چرا زنگ زدیشناسیرو از کجا م ی. تو سام نمیبب  سایبه توچه. وا -: انیدا

 مونیاضیر دی و معلم جد دمونهیجد  هیهمسا شونیخب ا -

 هست؟  یسام  تی اضینکن. معلم ر  یشوووخ -

 تعجب کردم  دمشیآره. تو ساختمون د -

   نمیبغل داداشت بب ای آهاع. حاال ب -
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 ما گفت:  دنیکه با د دیچی. دلناز داشت سفره ممیکار کرد امونی بغلش نشستم. هردو با گوش رفتم

 

 م یشام بخور دی ایب  دیچخبرتونه. پاش -

 

 ~~~~~~ 

 

 دو هفته بعد •  • 

 

اونور داشتن با خانم   نایا سانی. آمیگوشه کز کرده بود  هی نای. با بهار و رسپ حی دوم بود زنگ تفر زنگ
 زدن یسرمد حرف م 

 

 کننا یم یدارن پاچه خوار -:  بهار

 دارن؟  یجز پاچه خوار یا گهیمگه کار د -:  نایرسپ

 

 اومدن به گوشه نشستن نوسیو ژ سانیآ

 انداختم:  کهی ت بلند

 

 ی کن ی رو با خودت حمل م ین یری حجم از خودش  نیا یماشااهلل چطور -

   ؟یبا من   -: سانیآ
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 برگشتم سمتش گفتم:   یحی لبخند مل با

 

 ی ریگیبه خودت م  عی سر ینی ریمگه خودش -

 ی ندازی م کهیبه من ت یکامال معلومه دار -

 م یحلش کن  ایب یبندازم. مشکل دار کهیاصال دوست دارم ت  -

 باشه   -

 

 هینداشتم.  ویکار نیانتظار چن  سان یچک محکم ازش خوردم. اصال از آ هی هوی شد اومد سمتم.  بلند
زدن و شتاب زده اومدن سمت من.   غی ج  نایطرف صورتم سوخت. با تمام حرصش زد. بهار و رسپ 

 کرده   نیتاحاال پدر و مادرم رو من دست بلند نکردن ا

 براش جبران بکنم که نفهمه از کجا خورده  یجور  یول فتهی دعوا راه ب خواستمینم

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 

 جوووون  سانیگرده آ نیزم -

 

 یرفتم کالسو در و محکم بستم. بسته شدن محکم در همانا و صدا  تی کالس خورد. با اعصبان زنگ
 همانا  یآآآآخ سام

 دماغشو گرفته   یسام دمیترس برگشتم د با

 مینحس و داشت یاضیاالن ر َاه
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 شست کنارم نشستم. بهارم با ترس ن  واریتمام رفتم نشستم. رفتم کنار د تی با اعصبان یعذرخواه بدون

دالرام  زنه؟ی من نگاه کرد. منو م تیبا ترس به اعصبان  نشستی ما م یکه اومده بود جلو نایرسپ
   دمیسعادت و.... نشونش م

 

 ~~~~~ 

 

بهار   یپا  یهع  دمیکه د کردمی فکر م یعوض  سانیو داشتم به انتقام از آ زیگذاشته بودم رو م سرمو
  رمی سرمو بلند کردم که فحشش بگ تی گرفت. با اعصبان شگونین دمیندادم. د تی بهم. اهم خورهیم
 باال سرمه  یبا چهره عصب یسام دمید

 رسما  ختمیگر

 

 رونیبرو ب  -:  یسام

 اما....  -

 رون ی بروووو ب -

 

نشستم تا  اط ی. تو حرونی برداشتم و رفتم ب  فموی خونسرد ک یل یکالس و ندارم. خ نیجهنم. اعصاب ا به
 زنگ خورد.

 

 متوجه نشدن یبخشسرمد و   خداروشکر

 برن خونه هاشون   نییبه صدا در اومد. همه اومدن پا زنگ
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 اومدن سمت من  نای و رسپ بهار

 

 ی خوب -:  نایرسپ

 ر ی نخ -

 شهیچشمتم داره کبود م ریز -

 دارم  یکار هیمن  دیشما بر الیخ یب -

 ی چه کار -:  بهار

 گمیبعدا م -

 

 کرد ی جمع م الشویبود داشت وسا یبود فقط سام یطبقه باال کالسمون. کالس خال  رفتم

 من گفت:  دنید با

 

 شده  یزیچ -

 

  شی پ میبر میخواستی م ی. وقتششیرفتم پ  یحرص در کالس و بستم. معلم نچسب. با خونسرد با
 پله بود  یمعلم و تخته باال زیپله. م هیکالسمون داشت.  یمعلم و تخته به برآمدگ زیم

 پله  یباال رفتم
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.  یشناسیمنو نم یندارم. تازه وارد یجلست هست و من کار  نیدوم نیرادمنش ا یآقا نی بب -: من
. اما اگه دفعه بعد یو گستاخ ی ادب یبه ب  دی. شما فکر کن یمدرسه معروفم. حاال به هرچ  نیمن تو ا

 دی با من حرف بزن ینطوریبچه ها ا یجلو  دیایب

 

 عقب رفتمی جلو من م مومدیاومد سمتم و اون م یسام

 با اخم گفت:  یسام

 

 شم؟   عیبچه ها ضا  یمن جلو یکن یم ی کار ای ؟یکن ی مثال؟ اخراجم م یکن ی م کاریچ -

 

   کنمی نم یچکاری گندستا. غلط کردم ه کلشیترس رفتم عقب. چقدر ه با

  هی. فکر کنم کمرم شکست. کمرم نییاول و پرت شدم پا زی از اون پله افتادمو محکم افتادم رو م هوی
 د یکش یبد  ریت

 با ترس گفت:.   یسام

 

   شد؟یچ -

 

 اومدن تو کالس   مونی کشاف معلم جغراف یو آقا  نمونیمعلم د یوسفیسمتم. خانم  اومد

 من تند اومدن سمتم و گفتن:  دنید با

 

 دالرام  یخوب  -
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 اما لبخند زدمو گفتم:  مردمیاز درد م داشتم

 

 آره آره  -

  شد؟ یرادمنش چ ی. آقادهیرنگت پر -: ی وسفی

 ن ییراه رفت پرت شد پا یپشت پشت زدی داشت با من حرف م -:  رادمنش

 ات یبه خانم سرمد بگم زنگ بزنه اول  میبر -: کشاف 

 

  کنهیم ربارانمیسرمد. منو با اسلحه ت یوااااا

 

  ینههههه خوبم مرس -: من

 خوبم. بلند شو دالرام    ویچ یچ -:  رادمنش

 گفتم که خوبم   -: من

   میبلندش کن دیای. بشهیباشه بلند نم  نیبه ا -: ی وسفی

 

  دیکش یبد  ریکردن. ت بلندم

من قرمز شد.  دنیبا د زدی حرف م ی لفت. در سرمد و زدن. سرمد داشت تنییبزور از پله ها بردن پا منو
 با حرص تلفن و قطع کرد و گفت: 
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   یکرد یبااازم تو؟ باز چه غلط  -

 

 مدرسه   ریاز طرز صحبت مد نمی. ایکرد  یچه غلط گهیم نی ا رمیم یمن دارم م ایب

 به کمکم شتافت و گفت:   یسام خداروشکر

 

  انیب دی ری تماس بگ  اشی زحمت با اول  یبود. ب  ریتقص  یب دمشیافتاد. من د  یخانم سرمد اشتباه  -
 ببرنش 

 

 چاق و غرغرو  کهی. زن زدی بند غر م  هیو سرمد   دیپرسیحالم و م  یهع یوسفی. خانم یرو صندل نشستم

 

 . من خوبم بابا دیزنگ بزن  امیبه اول خوادینههه نم  -: من

 تو کجات خوبه. لج نکن دالرام  -: کشاف 

 به خدا خوبم -

 دیشما زنگ بزن  دیبه حرفش توجه نکن  -:  یسام

 

تو کلش    یمغز چیدرشت کرده ه کلی. معلم مسخره و نچسب. فقط هنیی پا ارمیبزنم فکتو ب یا
 ست ین

 زنگ زد به خواهرم. مطمئنا االن خونست  سرمد

 امروز کالس داشت  چون
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 ساعت بعد •  مین • 

 

  میتنها بود یعن ی. کردی منو نگاه م ظی موند. سرمد هم با غ  یکشاف رفتن. اما سام یو آقا یوسف ی خانم
 ترکوند یرسما منو م 

  نییکرد و نشست پا یسالم سرسر هیباز شد و دلناز با دلهره اومد تو و  یدر زدن چیه  در بدون هوی
 پام 

 

  ؟یحالت خوبه خواهر -: دلناز 

 م خوبم خوب -

 تمام دست و پات کبوده دائم یکوهنورد یریمگه م یگند. آخه دار هیخوبم. هرروز  یبگ  دمیبا -

 من خوبم  میزن  یحرف م  رونی ب میری حاال م -

 

 نگام کرد و گفت:  یتموم کن. دلناز حرص  یوااا

 

امانت دادن هرروز برو خودتو   انیمامان و بابا تورو به من و دا یفهم ی . نمشهینم تی تو زبون آدم حال -
 ناقص کن  

 باور کن خوبم  -

 مشخصه. بلند شو  دتیآره از رنگ پر -

 

 تونم ی. نمشدمیبلند م یچطور
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   تونمیخواهر نم  -: من

 تونم ینم یچ ییییعنی -

 توان راه رفتن ندارم  کشه یم  ریخب کمرم ت  -

 

 سرشو برام تکون داد. بروبابا  ظی با غ سرمد

 

 رم یکولت بگ   یکنم. نکنه انتظار دار  کاری خب من چ -: دلناز 

 راه برم   تونمیبکن من نم یکار هی دونمینم -

 دالااارام منو حرص ندههههه  -

 

 و تند نشستم دیکش یری ترس با شدت پاشدم کمرم ت با

 با نگران گفت:  دلناز

 

   زم؟یعز یخوب  -

   نتونیتا ماش ارمشی من بغلش کنم ب دینیب ینم  یاگه مشکلدلناز خانم  -:  یسام

 

بچه طرفه. بغلش کنم؟.   هی. انگار با یسام نیپروو هستا ا یلی. خ یخانم سرمد شد قد نعلبک  یچشا
  دهیخداروشکر از دلناز مطمئن بودم که جواب رد م 
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 به من انداخت و گفت:  ینگاه  دلناز

 

 زحمت نشه براتون  -

 

 امکان نداره   نیجاااان؟ االن خواهر من قبول کرد؟ نه ا واااااا

 حرکت بغلم کرد   هیاومد سمتم و با   یسام

 کرده بود یزیجثه بزرگش گم شده بودم. حواسش به جلوش بود. اخم ر تو

 جذابه   چقدر

 زد و گفت:   ی. پوزخندکنمی دارم نگاش م دید

 

 چقدر کوچولو هستن  ایرستانیدختر دب  -

 

 منو گذاشت تو فلوکس دلناز. با تعجب به فلوکسش نگاه کرد  یحرص نگاش کردم. سام با

 

 دیندار از ی کمک ن ام؟ی من باهاتون ب دیخوایم -:  یسام

 دکتر  میولوله رو ببر نیخودشو برسونه ا زنمیزنگ م انینه دستتون درد نکنه. االن به دا -: دلناز 

 

هفته استراحت کنه.   کی  دی. اونروز منو بردن دکتر و دکتر گفت باکننیبچه ها رفتار م  نیبا من ع  چرا
 خبر خوب هیپسسسسسس 
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رفتم که باعث شد   یقربون صدقه جد و آباد سام  یهفته برم مدرسه. انقدر ذوق کردم. کل کیتا  دینبا
  فتهی برام ب  یاتفاق نیچن

 

 ~~~~~ 

 

خوب    یلی. حالم خکردنی از من مراقبت م یچ نیدلناز ع   و انیهفته دا کی نیهفته گذشت. تو ا  کی
 نرم مدرسه  شتریکه ب  یض یبه مر زدمیخودمو م ی الک یشده بود ول

  کردمی خونه نبود و همه سرکار بودن. داشتم با مامان چت م  چکسیهفته و سه روز گذشته بود. ه کی
 2:15زنگ در و زد. به ساعت نگاه کردم  یکیکه 

 نه دلناز  ادیم انیکه نه دا االن

 دمه در یسام دمیتعجب رفتم در و باز کردم که د با

 زد و گفت:  یمن لبخند دنید با

 

 حالت چطوره؟  -

 

 کرد و داشتم. با حرص گفتم:  رونمی اونروز که ب نهیک هنوز

 

 خوبم  -

 دهیجواب نم  زنمیزنگ م  ی هست. هرچ انیدا -

 ر ی نخ -
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 رون ی کرد بپرتم  یرفته چطور  ادشی. ی. عوضدمیو محکم کوب در

 کارم افتادم  ادینشستم و ادامه چتم و با مامان کردم. اما  رفتن

رفتار کردم.  ینجوریمنه. چرا باهاش ا ریتقص  نکارایکرده. همه ا کاری مگه چ چارهی گستاخ شدما. ب  چقدر
 بده  نییخدا. نکنه لج کنه نمرمو پا یوااا

 کنم   یبرم ازش عذرخواه  دی. باشمیم بدبخت

 گرفتم و از پله ها رفتم طبقه باال موی. گوش بمیو انداختم تو ج دیکل تند

که خودم معلم  یپله. جور نی. کنجکاو رفتم باالتردیبه گوشم رس سانیآ یتو راپله بودم که صدا اما
 نباشم 

 زنه یحرف م  یبا سام   یداره دمه در خونه سام سانیآ دمید

 کنه یم  کاریچ  نجایعجوزه ا نیا شده؟یابولفضل چ ای

 گفت:  یبا حالت لوس  سانی. آزدیداده بود و داشت لبخند م  هیبه چهارچوب در تک یسام

 

 نمت یمن باز اومدم بب  یول یبا من بد حرف زد -

 زم یعز  یخوش اومد -:  یسام

 

 و زد. درووووغ  یمخ سام  سانیآ نیتو دو هفته ا جاااااان؟

 

 برم؟  یخوایم ایتو؟    امیحاال ب   -: سانیآ

 تو لوس خانم ای ب -:  یسام
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 باهم. نه دروغه نای؟ ا شدهیچ  قایکرد و در و بست. چراااا. دق یتک خنده ا  ی رفت تو. سام سانیآ

 تو واتساپ زنگ زدم   نایبه بهار و رسپ تند

 جواب داد  نایرسپ

 هم بهار  قهیچند دق بعد

 

 د؟ ییکجا -: من

 گردم یسالم من تازه دارم از کالس زبان برم -:  بهار

 منم خونه هستم  د؟یخوب سالم -:  نایرسپ

 د یصحنه رو از دست ند نیخونمون. ا دیخودتونو برسون  عیسر دیتونیکه م ییتا جا -: من

 شدههههیچ -:  بهار

 اد ی ب عیسر فرستمیخونمون و م  شنی. لوک یعال زیچ هی -

 

 دمی. تو راپله نشسته بودم که ددن یساعت بعد رس  میو فرستادم. بچه ها ن شنیقطع کردم و لوک تند
 زنن یدارن در واحد ما رو م  نای بهار و رسپ

 از راپله گفتم:  تند

 

 آروم باال  دی ای . بسسسیپ  سیپ -

 ی کن یم  کاری اونجا چ -:  نایرسپ
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 د یایب  دییبدو -

 

 کردن. دهن هردوشون باز مونده بود فی رو تعر  هیهآ اومدن باال. تند براشون قض بچه

 

 سانیکه از آ  یجبران اون چک ینقشه برا هیفکر خفن کردم.  هیمن  دیایکه شما ب یتا موقع -: من
 خوردم 

 

 کردم. بهار تند گفت:   فیمفصل تعر براشون

 

 ونه یدر م  یسام  یچرت نگو پا -

 سوزه یتر و خشک باهم م زمیعز -: من

 حله من هستم  یپس اوک -:  نایرسپ

 دایری عکسو بگ عیسر -: من

 باااشه  -:  بهار

 

 بودن  ستادهیبا فاصله وا  و بهار هم پشتم  نای . رفتم در و زدم. رسپدمیکش یق یعم  نفس

 در و باز کرد  یسام

 اخماش رفت تو هم و گفت:  دنمید با
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 بله؟  -

 نی راستش خوب هست  -

 بله -

 کنم یعذرخواه هیازتون  خواستمیم -

 

 گهیدمه در د ایب سانینگاه کرد. زود باش آ نای عجب به منو بهار و رسپبا ت یسام

 

 دیبه من کمک کرد   یلیبد حرف زدم اما شما خ ی لیمن با شما خ  -: من

 ست ین ی مشکل -:  یسام

 دیستی.... وایعنینه مشکله....  -

 

 دمه در ای ب سانیآ گهید بدو

 

 صورتتون هیاون زاو یعن ی. دیهست پیخوشت   یلیشما خ  -: من

 

 دمه در اد ی ب سانیکه آ گفتمیم د یتعجب کرد. با یسام

 دمه در  ادی. البد بهش گفته بود ندی ترس  یتند اومد دمه در. انگار سام سانینقشم گرفت و آ خداروشکر

 کرد ی با اخم نگاه م سانیآ
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 ززززز یسووووپرا -: من

 

 تعجب کردن  یو سام سانیآ

 

 مبارک باااشه  دیا یبه هم م  یلیخ  -: من

 مبارکهههه -:  نای و رسپ بهار

 

دوسته. خب  یبا سام گمیمدرسه م یبه همه بچه ها  رمیمن االن م کنهی . حتما فکر مدیترس سانیآ
 کنهی درست فکر م نیآفر

 آبروشو ببرم  خوامیم چون

 خانم   سانیبه اون در آ نیا

 کنم از مدرسه اخراج کنم یکار

 

 . با اجازه میشینم تونیما مزاحم وقت عشق -: من

 

که بهار گرفته بود و نگاه کردم اوه عجب   ی. عکسمیدی رفتم خونمون. باهم خند  نایبا بهار و رسپ  تند
 گرفته ازشون  یعکس 

 مدرک اگه حرف و باور نکردن نمی. ایعال

 و دلناز باهم اومدن انیباز شد و دا  دیدر با کل هوی
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 سالم بچه ها  -: دلناز 

 اع همه زشتا جمع شدن که  -: انیدا

 

 دست دادن انیگفتن و با دا کیو تبر د یو بهار دلناز و بغل گرفتن و خونه جد نایرسپ

 

 د؟ یخورد یزی قربون شما. چ -: دلناز 

 می نه ما تازه اومد -:  بهار

 پاشم تونمینم  یگفتیسرحال از جاش پاشده. تا صبح که م یلیدالرام خانمم خ  نمیبی م -: انیدا

 

 رفته بود  ادمی  مویبه کل کمر درد ساختگ یوااا

 

 ز ی..... چزی چ -: من

 نه؟ ی زنی مارو گول م -: دلناز 

 پاشدم ورزش کردم خوب شدم  کمینه بابا  -

 

 باال اتاقم  میو بهار و گرفتم و رفت  ناینکنن دست رسپ  چمیسوال پ شتریب  نکهیا یبرا

 

 ~~~~~~ 
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  میبعد بر میبخور  زیچ هیشاپ  یکاف  میبر میگرفت می. تصمرونیب  میاومد نایاز ناهار با بهار و رسپ بعد
 دور دور 

 شکالت سفارش دادم کیش هیو من  میبود نشسته

 پک  سیآ  نایقهوه ترک و رسپ هی بهار

 میدیخر کمیک هی

 

 خونتونم خوبه ها  یپارک روبه رو نی ا ییخدا یول  -:  نایرسپ

 اونجا باشه  دمونیدارم پاتوق جد میآره تصم -: من

 دنیبهت اجازه م انیچقدر پسر اونجان. به نظرت دلناز و دا ینی بی نم -:  بهار

 ام یاالن م یی.... بچه ها من برم دستشوستنین  چوقتی ول کن بابا اونا که ه -

 

 با رژ نوشته بود:  ییدستشو نهیرو آ دمی. با تعجب دییرفتم دستشو  پاشدم

 د یریشمارمه تماس بگ نیناناز. ا سارا

 

 هی. ستی ن وارید دمینابود شدم. اما دقت کردم د یعنی . واریبه اون بود که محکم رفتم تو د حواسم
 کوچولو نرمه 

 دم یدیکاش نم  ی. آآآخ ادمیبلند کردم د سرمو

 خوشگل  چقدر

 بزرگتر روبه روم بود  ایپسره همسن خودم  هی

 بهم زل زده بود یجد  یلیخ
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 ازش فاصله گرفتم و گفتم:  تند

 

 د یببخش -

 

 پام و نگاه کرد گفت:  سرتا

 

 ست یمهم ن -

 

االنم  یرسما کورم. دفعه قبل رفتم تو سام یعن یبود. خاک تو سرم  یخفن  زی. عجب چییدستشو رفتم
 نیا

 شست ی. داشت دستاشو م رونی ب ییاز دستشو اومدم

 رفتم دستامو شستم الی خیب منم

 

 مازم ی من تا -:  پسر

 

 ها تو گوششه یهندزفر نیاز ا دمیشا  ایمقدمه. اصال با من بود  یچقدر ب اوه

 

 ؟ یبا من -: من
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 آب و بست و لم داد و گفت  ری :ش

 

 هست؟  یاز تو هم مگه کس ریبه غ -

 بگم. خوشبختم یچ دونمی نه.... راستش.... نم -

 ه؟یتو اسمت چ  -

 دالرام  -

 

 نگام کرد و گفت:  یجور هی

 

 جالب  -

 جالب؟  یچ -

 اسمت. خداحافظ  -

 

  هیبچه ها و قض  شی. رفتم پیدیاالن اسممو فهم  ی. مثال که چیدادیشماره م هی رفت. حداقل  ن؟یهم
 کردم  فیرو تعر

 

 پس مبارکه  -:  بهار

بود که کاله سبز پررنگ گذاشته  یهمون  نمیبب   . بگودیاومد فقط پرس یچ یعنیچرت نگو بهار.  -:  نایرسپ
 بود دهیپوش یمشک  دیراه راه سف  رهنیپ هیبود 

 لش بود شی کم و پ  پشیت
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 آره  -

 نکنه همونه که از کنارمون رد شد   نایرسپ  -:  بهار

 ببره  ضی ف کمی نهیبب  ادی ب  یدالرام خال یآره. اتفاقا به بهار گفتم جا  -:  نایرسپ

 د یبابا. بخور دیولش کن  -: من

 

 میدینقشه کش نوسیو ژ سانیواسه آ  یو کل میگرفت نا یو ا یاستور ی. البته نگم کلمیخورد غذامونو

 رود خانه خود  یو کال خوشگذشت. بعدم نخد نخد هرک ابونیتو خ میدور زد میشاپ رفت  یکاف بعد

 

 ~~~~~~ 

 

 باهم دوستن یو سام سان یبگن آ  دنیرس یو مامور کرده بودم که به هرک نای بهار و رسپ من

خانم اون  سانی. آهاع آکردمیم ادیداغشم ز ازیپ گفتمی. موضوع رو مکردمیم  نکارویخودمم هم من
 رونیب  ارمیکه ازت خودمو از حلقومت م  یچک

 ن ییپا میورزش بود رفته بود زنگ

 بود  یمی صم  یلیما خ  پی دوست داشتم و با اک ی لیورزشمون و خ  معلم

 ی دهقان  خانم

  میکرد یم  یباز بالیوال می. داشتاطیح میبود رفته

 آشنا برگشتم   ییبا صدا که

 سانیآ
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 خارج شدم   یباز از

 

   هیچ -: من

 داره یبه تو چه ربط  ؟یچرت و پرت به همٔه بچه ها گفت یچ  -: سانیآ

تونست تو دو هفته  یخانم لوس چطور  سانیآ نیبچه ها بدونن ا خواستمینداره اما م یبه من ربط  -
 یکه دار یو بزنه. ماشااهلل با سرعت  یاضیمخ معلم ر

 نداره  یبه تو ربط  -

رل زد. گفتم  نی ریخودش سانیبا آ پمونینکردم. فقط به بچه ها گفتم معلم خوشت یباشه منم دخالت -
 کنن برات   یخوشبخت  یآرزو

 

کن. منم پاپ کورن  هیگر نی کنه. حقته بش هیگر نهی بش تی شت از شدت اعصباندوست دا سانیآ
   خندمیم  خورمیم

 بدبخت  ابله

 

 گرده دالرام خانم   نیزم  -: سانیآ

رفتتو جمع   یصد تا چک. برو آبرو  یجا نمیآبروت رفت. ا ینطوریا یتا منو چک زد یدیموافقم. د -
 بچه ها. مخ زن  شیکن پ

 من ربط نداره  یخصوص   یبه تو زندگ -

. لوس کنمی بدبختت م یداشته باش  یخانم. با من کار سانیبه اون در آ  نیا یواقعا نداره. ول  -
 ن یری خودش
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 هم با حرص رفت کالسش  سانی. آیرفتم سر باز یحس گنگستر با

  اطی . سرمد اومد ححقشه

 کردم  مویباز الی خیب

 

 سعادت مقنعتو بذار   -: سرمد

 

 فقط مشکل دارم  نجایاز بچه ها مقنعشونو برداشتن بعد من ا نهمهیواااااع. ا ِاع

 چقدر با من لجه ها نی بب

  هیدست ک  اینشون بدم دن دیبا نمیا با

 تو هم نقشه ها دارم یبشه فقط. برا یچهارشنبه سور بذار

 گذاشتم  مقنعمو

 

 ~~~~~~ 

 

 بغلم نشسته بود انی. دازدمیحرف م  یریمامان داشتم تماس تصو با

 شب بود  ٩  ساعت

 زد یهم داشت جارو م  دلناز

 

 خوبه؟ درسا خوب هست؟   زیخوشگل مامان همه چ  -: مامان
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 خوبه نگران نباش   یآره مامان همه چ -

 خونه  یپسرم. راحت یتو چ -

 آره آره مامان نگران نباش   -:  انیدا

 دلناز کو؟  -

 

 از صبح دلناز افتاده به جون خونه   -: انیدا

  ری. مدکنهینم  تیدالرام که اذ نیبه خونش برسه. به من بگو...... ا دمی. باگهیخونه خودشه د  -: مامان
 دوباره زنگ نزده که 

 بار  کیخداروشکر فعال  -: انیدا

 چراااا  گهید -

 دنبالم   دای . به دلناز زنگ زدن بنینکردم فقط افتادم هم یبه خدا کار -: من

 ی کرد یطونیچرا مادر ؟باز تو ش یوااا -

 

 رو خاموش کرد و گفت:  ی که انگار حواسش به ما هم بود جاروبرق دلناز

 

 کشهی . آخر منو از حرص منیمنو نجات بده از دست ا ای مامان ب -

 دلت بخواد میلیخ  -: من

 

 دستشو انداخت پشتم. لم دادم بهش  انیدا
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 مامان، بابا کو؟  -: من

 اتاقه -

 مش ینیبب   ایبرو صداش کن ب  -

 

 شده بود. اما هنوز هم جذاب بود  دیسف شاشیهم اومد کنارمون نشست. بابا اومد. ر دلناز

 

 پدر  نیسالم بهتر -: من

 سالم بابا  -: انیدا

 سالم بابا  -: دلناز 

 ست یازتون ن یخبر د؟ی. چطورکمی ام. سالم علبه پسرم و دختربه  -: بابا 

 ما هم سرکار. دالرامم که مدرسه گهید میهست -: دلناز 

 کنهی نم تیدالرام که اذ -

 کردم  تیرو اذ نای من ا یبابااااا. ک -: من

دختر ته   نیدختر خوب و ا نیا ی. و منو مامان دلمون برایهست یجان بابا. بله شما دختر خوب  -
 ذره شده  هی یتغاز

 

 و پاشدم رفتم در و باز کنم  انی. دادم به داموی خونه به صدا در اومد. تند گوش زنگ

 یبودم با ساق مشک  دهیپوش  یلباس حلقه ا هی
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 با اخم گفت:  انیدا

 

 نور یا ای . بیدر و باز کن خوادی تو نم -

 

 پاشد و رفت در و باز کرد  انیدا

 

 ی به به داااااش سام -: انیدا

 

 با خنده گفت:  ی. سامدمیدیو نم ی در بودم و سام  پشت

 

 مایباهم بود  شیپ قهیدو د -

 شه یتنگ م قمونیرف یما دلمون برا گهید -

 خواهرت هست؟  نمیپسر. بگو بب   زیزبون نر -

 خواهرم؟ دلناز؟  -

 نه دالرام  -

 شده؟  یزیچ -

 باهاش دارم  یکار هی -

 



 دالرام

63 
 

نبود لباسم بد   ادمیبه من نگاه کرد.  یبا اخم وحشتناک  انیداره. تند رفتم دمه در. دا. با من کار اوهوع
 هست 

 رهی م ادشی شهیبزرگ م ینداره سام  بیع

 

 سالم  -: من

 سالم حالت چطوره؟  -:  یسام

 د یخوبم شما خوب -

 من  یدر رابطه با پخش کردن زندگ  گفتمیم یزی چ هی دیممنون. با -

 

 کنجکاو نگاه کرد  انیدا

 

 شنومیم دییبفرما -: من

با من  یاگه نسبت  نی دوست ندارم باهات تند رفتار کنم. اما بب یدوستم نی دالرام تو خواهر بهتر -
به کل   یچ  یعنی. یمن دخالت کن  یتو زندگ  ی. تو حق ندارکردمی رفتار نم ینطوریا چوقتیه ینداشت

 دوسته سانی رادمنش با آ ی سام یمدرسه گفت

 نداره یربط  یباشم. به کس خب

 

 جواب داد یکرد. سام  یاومد دمه در و سالم یبدتر. دلناز با کنجکاو انیبود. دا یاعصبان یلیخ
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داشتم که حل شد.   یمشکل کی سان ی. من با آسوزهیاما تر و خشک باهم م یآقا سام  د یببخش -: من
با اون دختر لوس و  یچوب دوست دی. در اصل دارنیشما هم بود هیقض نیاما متاسفانه تو ا

 . متاسفم دیخوریم

 شده یدالرام چ -: دلناز 

 

 و گفت:  دیکش یق ی. نفس عمدادیکنترلش و از دست م تیداشت از اعصبان  یسام

 

 چیکه ه یبه من یکارت دار  نیچون با ا یتکه راه انداخ یباز  نیا یدالرام به نفعته که تموم کن -
شما من اخراج شم. دعا کن که   ی ای. امکان داره بخاطر بچه بازیزن یوسط صدمه م  نیندارم ا یگناه

 نشه  یزیچ نیچن

 

 کردم. بخاطر من امکان داره کارشو از دست بده  تعجب

 گفت:  یسام

 

 نمت ی بیم انیکه مزاحمتون شدم. دا دیببخش -

 

 شرمنده گفت:  انیدا

 

 . فعالمیزنی باال با هم حرف م امی بعدا م یسام -

 باز. خداحافظ   دیببخش -: دلناز 
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 در و بست  انیرفت. دا یسام

 

 بلند گفت:  یرفت تو هال و با صدا انیدا

 

 ؟یچته توووو دالرام. چرا انقدر گستاااااخ شد -

 بود سانینداره. من تمام هدفم حرص دادن آ یبه من ربط -: من

درس خوندن.... حواست هست   ی ال  یکنیم ی. هرکارنکاراستیا ی.... مگه مدرسه جایکن ی تو غلط م -
 ی گوش یب یگوش گهیبده من. د توی. زود باش گوش شهیاخراج م یمطمئنا سام ؟یکرد یچه غلط

 ی کن  فیو تکل  نییمن تا یبرا یتو حق ندار -

 تتتتت یگوش -

 ن یدلناز بب  -

 تویگوش یبد  لیبهتره تحو -: دلناز 

 . مگه زندانهکنمی نم  نکارویمن ا -

 ش  لیپس فکر تحص  -: انیدا

که   تی از تنب نمیرشت. ا  یریم یش یبعدم پا م  گمیم وی. به بابا همه چ رونی تهران و از سرت بنداز ب تو
 ی نکن یمردم باز یبا زندگ   یبدون

 

دادم  موی . تند گوش دمی. دوستام و از دست نمگردمینگاه کردم. نه من رشت بر نم  انیترس به دا با
 بهش و با حرص داد زدم: 
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 از هردوتون متنفرم  -

 

 . شام نخوردم ختیطبقه باال و درو محکم بستم و قفل کردم. اشکام ر رفتم

 که کوک کرده بودم پاشدم  یهم با ساعت صبح

اومدن در زدن اما خودمو زدم به خواب.  ی صبح هع  ٧اعت  س انیپاشدم. دلناز و دا  ریعمدم د از
 برن بعدا برم مدرسه که باهاشون رودررو نشم  خواستمیم

 رفتن هردو ١۵و   ٧  ساعت

 و برداشتم و وارد آسانسور شدم   دی. کلدمیصبحونه تند خوردم و لباسامو پوش نویی پا رفتن

 خوب بود   یلیخ هوا

 به مدرسه میدیرسی م عیکه سر شدمیسوار م یتاکس دیبا یول

 من گفت:  دنی. با دشدی م نشی دمه در بود و داشت سوار ماش یسام

 

 برسونمت؟  یخوایم -

 

 . با حرص گفتم: ختیر شبیکه د ییشایبابت آت ومدیپروو بود. ازش بدم م  یلیخ

 

 ر ی نخ -
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 هم گفت:  یگرفتم. سام شی در پ راهمو

 

 دم یچون راهت نم   ینرس ریبه کالسم د دوارمیبرو فقط ام ادهیپ -

 

 درک. برو به جهنم  به

 

 دلت خواست بکن  ی. هرکارستیبرام مهم ن  -: من

 شدم  یاز دستت اعصبان  دیمن با  ؟یکنی لج م یچرا دار -

   یبا من حرف نزن  شهیم -

 

 خورد ی به هم م یسام  نیتوجه بهش به راه افتادم. حالم از ا بدون

 کردم  ف یمدرسه و به بچه ها موضوع رو تعر دمیرس

 بود دهیهنوز نرس یو سام می داشت یاض یاول ر زنگ

 جا تو کالس بودن  هیها هرکدوم  بچه

 ما  زی برگشته بود سمت م نایرسپ

 

 و ندارم  انیحوصله دا گهیاصال د -: من

 خونمون ای امروز ب -:  بهار

 ده یمطمئنا اجازه نم -
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 ؟ یک -:  نایرسپ

 ان یدا نیهم ای دلناز  -

 م؟ یایما ب  -:  بهار

 م ینی پارک بش نیا میبر  دیایشما ب -

 میناهار بخور  میدور خونه لباسمونو عوض کن هی میپس ما بعد مدرسه بر -:  نایرسپ

 باشه  -: من

 

 در زد و وارد شدو و درس شروع شد  یسام

 

 ~~~~~~ 

 

 خونه  میهم تموم شد و قرار شد بر کیزیزنگ کسل کننده ف خالصه

 برداشتم   فمویک  یحوصلگ یب  با

 که  رونی ب میرفت یم  نایهمراه بهار و رسپ داشتم

 جلومونو گرفتن   سانیو آ نوسیژ

 رو نداشتم نای حوصله بحث با ا اصال

 

 جز ما  ستین  چکسمی بزنم نفلت کنم. ه نجای. چطوره هم یو بهم پس بد یحساب  هی دیبا  -: سانیآ
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 هولش دادم و گفتم:  فمیحوصله با ک   ی. بتونستینم  چوقتی که ه گفتیم یزیاز چ  گرفتی م حرصم

 

 بابا  ادیبرو بذار باد ب  -

 نرو دالرام خانم  شی تند پ  -: نوسیژ

 تو دهنتو ببند نخد آش  -:  بهار

 تو، تو اون پشت قدقد کن یمرغ نیع  -: نوسیژ

بفهمه. کج دهن   زارویچ نیانتظار داشت که ا دیکج مغز نبا  کیحرف دهنتو بفهم. البته از  -:  نایرسپ
 بدبخت 

 

 در رفت   نوسیفلفل زد به چشامو با ژ یحرکت اسپر هی  ای سانیکردم چشام سوخت. آاحساس  هوی

 ن یی پرت شدم پا یشدت سوختگ از

 تند اومدن سمتم نای و رسپ بهار

 

 حالت خوبه؟ چشاتو باز کن  -:  نایرسپ

 سووووزم یدارم م  -: من

 اون قمقمه رو بده نایبدو رسپ  -:  بهار

 

 ت خ یقمقمه رو گرفت و آب رو چشام ر تند

 سوخت یباز م  یبهتر شدم ول کمی
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 ه یدست ک ایخانم که دن سانیآ دمی. بهت نشون میعووووض 

 پشتم اومدن  نایحرص پاشدم و بهار و رسپ  با

 دم ید ییآشنا یسانتافه مشک نیماش هیبه دمه در مدرسه.  میدیرس

 داده بود هیتک   نشیبود. به کاپوت ماش انیدا

 نجا؟ یاومده ا یچ واسه

 

 ست؟ ین انیدا نیا -:  بهار

 خودشه بابا  -:  نایرسپ

 اومده دنبال من؟ -: من

 ششیخب خنگول برو پ -

 یچ گهید -

 یبرو بگو چرا اومد  -:  بهار

 ی سام دنی. حتما اومده دومدهیمن ن  یمطمئنا برا -

 

 برگشت سمت ما انیبلند سرفه کرد. دا یالک  بهار

 لبخند اومد سمتمون  با

 نرفته ادمی و  شبشید ی. داد زدناکردمینم  نگاش

 پروو 
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 سالم بر زشتا  -: انیدا

 سالم  -:  نایرسپ

 سالم  -:  بهار

 زشت  ینگ یبه ما هع شهیم -:  نایرسپ

 باشه زشت  -: انیدا

 

 گرفت. اما خودمو نگه داشتم خندم

 

 کنهی خواهر زشتمون سالم نم -: انیدا

 

کرد و رفت.   یفظ کشاف خداحا ی کشاف خارج شد. آقا  یلحظه از مدرسه همراه آقا نیهم هم یسام
 دست داد انیاومد و با خنده با دا یسام

 

 حاال   یدیتو؟ جواب تلفن منو نم ییکجا -:  یسام

 امروز باشگاه یا هیسرکار بودم به خدا. پا -: انیدا

 ؟ ۵آره حتما. ساعت  -

 ۵آره همون  -

 نمت ی بی حله پس م  یاوک -
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 دست داد و رفت  انیدا با

 

 ؟ یدالرام با من قهر -: انیدا

 

 بهش نگاه کردم و گفتم:  یخونسرد با

 

 نه -

که  ییها هیتغذ گهی. دلناز می شام نخورد شبید ست؟یتو گشنت ن  ؟یکنی م ینطوریپس چرا ا -
 یکه گذاشته بودم برنداشت یدرست کرده بود و پول 

 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 

 مهمه؟  -

 

 انداخت  نایبه بهار ا ینگاه هی انیدا

 گفت:  نایپرس

 

 نمت یب ی. دالرام ممیِامممم. بهتره ما بر -

 ت ینم یبی م -:  بهار
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 فعال  -: من

 

 هآ رفتن  بچه

 

 م یباهم حرف بزن میبر ای ب -: انیدا

 ام یجا باهات نم چیمن ه -

 خواهش کردم  -

 

 شدم   نشیحرص چشم غره زدم و رفتم سوار ماش  با

 

 ~~~~~ 

 

 خونه.  کیکافه نزد  هی میبود رفته

 

 ؟ یکن یلج م یمقصر نکهیبا ا یزی چرا سر هرچ -: انیدا

که فالن کارو   دیکرد دیکه اومدم تهران چندبار منو تهد ی . از سالدیکنی شما همش منو بچه فرض م -
 رشت  متیفرستی م  یرشت بسار کار و کن  متیگردونیبرم یکن

 شمیمزاحم شما هم نم مونمیاز بچه ها م یکی  شیپ رم ی من م دیبگ دیمشکل با وجود من دار اگه
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 دستمو گرفت و گفت:  انیدا

 

خونمون سوت و کوره.   ی. تابستونا که رشتییما ی. تو ته تغارمیگفته ما با وجود تو مشکل دار یک -
ازش   ویکی شغل  یداشت ات یشدم که با بچه باز ی از تو اعصبان  نیبابت ا شبیاما دالرام من د

 ی رسونیم بیآس گهیر دنف هیچرا به  یمشکل دار ی. با کسیگرفتیم

 بود   سانیمن به عمق فاجعه فکر نکرده بودم. هدفم چزوندن آ -

 نداره تیکار نداشته باش شعور و شخص سانیآ نیدوما بهت نگفتم با ا نهیا شهی اوال تو مشکلت هم -

 

 نگفتم  یزیچ

 

 شمیناراحت م یحاال خواهر خوشگلمون قهر نباشه که من کل -: انیدا

 ستم یناراحت ن -

 ی. دلناز رفته غذامیاریو از دلت در ب شبیکه د می گرفت یآره آره مشخصه. دلناز و من مرخص -
 رو درست کرده  یموردعالقت ماکارون 

 

 نگاه کردم  انیذوق به دا با

 

 چته. شکم پرست بدبخت  -: انیدا
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  زی کنار م میکرد. رفتم اتاقم. گوش یخونه. دلناز بغلم کرد و عذرخواه می. باهم رفتد یخند انمی. دادمیخند
 تختم بود

 داده ممیخان گوش  انیدا پس

 دم یپوش  ی با شلوار مشک دی کوتاه سف نیآست هیحموم و بعد حموم  رفتم

 ن ییپا رفتم

 دید یداشت اخبار م  انیدا

 هم تو آشپزخونه بود. رو مبل نشستم  دلناز

 

 باشه دالرام زشت   تیعاف  -: انیدا

 ی خودت زشت  -

 کنن یداره؟ دخترا غش م یک ی خوشگل  نیبرادر به ا -

 باشن   دیپد دیلوس و ند یدخترا  نیا نکهیمگر ا -

 ی نه پس تو خوب  -

 

 دلناز بود  یاومد. کنارم گوش یا برهیو یصدا هیاحساس کردم  هوی

 اش اس ام اس اومده. منم فوضول تند نگاه کردم بر دمید

 قلب  هیبا  رضای کرده بود عل  دیطرف و س اسم

 خان نوشته بود   رضایباز کردم. عل  امویپ
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 زم؟ ی عز  یکنی م کاری* چ

 به نفر منتظرته ینی بب  ای نش نیوقت آنال هی* 

 * نامرد 

 آخر  شدیچ یخواستگار هی* دلناز قض

 * الوووووووو 

 

 و گفت:  دیاز دستم قاپ ویتند گوش انیدا

 

 دلناز  یتو گوش یخونیم یدار یچ -

 

 شروع کرد به خوندن. اخماش تو هم رفت  خودش

 

 ؟ یباشه با دلناز انقدر خودمون ی ک یعوض  نیچه غلطا. ا -: انیدا

 به دلناز نگو   یزیساکت باش. چ انی. داسسسیه -: من

 اصال؟  نیهست ا یک -

. اون االن یدخالت کن  یتو حق ندار گذرهیداره از سن ازدواج دلناز م انیدا  نی. بب هیبه ما چه. ک -
 یو تا آخر عمر مجردم. االن بر ستمی ن چکسی من عاشق ه گهیکه همش م ینطوری بزرگه. هم  یلیخ

 آخه  یدار کاریهم از دست بده. چ سی ک نیامکان داره هم هی ک  نیکه ا یبهش بتوپ

 

 ی گیراست م -: انیدا
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 گمیم شهیهم -

 م یکن  تشیناهار اذ زی سر م کمی یا هیپا -

 

 میدی. باهم نقشه و چمیذوق قبول کرد با

 ناهار  می ایصدامون کرد ب   دلناز

 : گفت یو م دیکشی. دلناز داشت برامون غذا مزیسر م مینشست

 

 ؟ یخوایهم م ینی زم بیدرست کردم. بخور دالرامم س یچ  نیخوشگل خودم بب یبرا -

 آره  -

 یخوایم ؟ی جان تو چ  انی. نوش جونت. دازمی عز ا ی؟ ب-

 بده خواهر  گینه ته د -: انیدا

 زم ی عز  ایباشه ب  -

 

  یعنیزد به پام  انیدا قهیو خودش نشست و شروع کرد به غذا خوردن. بعد چند د  ختی ما ر یبرا
 شروع 

 : گفتم

 

 خواهر  -

 جانم؟  -
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 ؟ یشناس یرو م   رضای تو عل -

 

 ام ی. خواهر محفوظ به ح دیرنگ دلناز پر هوی

 

 ؟  هیک رضای.... عل ری نه. عل -: دلناز 

 داره. بابا اون خوشگله دیسف  یتار مو کمی. موهاش گهید رضایوااا عل -

 ؟ یچ یعن ی. زیچ -

 

 رهیبود خندم بگ کیهنگ کرده بود. نزد چارهیب

 

 شناسنش؟ یتو از کجا م -: دلناز 

 شناستشیم انمینشناسمش. دا شهیوااا مگه م -

 دوست دارم تشویآره من واقعا شخص -: انیدا

 ش ی شناسیاز کجا م ؟یگ یم یجد -: دلناز 

 

 موضوع رو میدادی از شدت خنده لو م میداشت انیمنو دا گهید

 

 وااا خب از آهنگ معروفش  -: من

 ه؟یآهنگ چ ؟یچ یعن ی -: دلناز 
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 ش ی دوست داشتن وونهی.. اون آهنگه دگهیآهنگش د یطلسچ رضای بابا عل -: انیدا

 قشنگه   یلیخ  -: من

   یلیخع  -: انیدا

 

 و گفت:  دیکش یق ی. نفس عممردیرسما داشت از حرص م دلناز

 

 آهاع  -

 خواهر   یچطور؟ تو چرا هول کرد -: من

 من هول کردم؟ نه بابا  -: دلناز 

 کامال مشخصه دهی چرا. رنگت پر -: انیدا

   ستی ن یزیچ -

   گهیچرا هست د -

 ینکنه عاشق شد  -: من

 

 با حرص گفت:  دلناز

 

  ی. کدیعاشق شد دی. عاشق شددی کمتر حرف بزن دیبخور  دیری. بگ میلقمه غذا کوفت کن هی دیذاریَاه نم -
 کم حرف بزن شهی. زودباش دالرام بخور سرد مدیبخور   دیریگفته آخه. بگ
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 قدش  میبا ذوق زد زی م ریو از ز میدیخند انیدا با

 

 ~~~~~~ 

 

 ساختمونمون  یاون پارک روبه رو میبهار و دلناز رفت  با

شد و رفت   ادهی از توش پ سانیکه آ  یتاکس هیچشمم خورد به  هویکه  میگفتیچرت و پرت م  میداشت
 ساختمونمون 

 

 هست   سانی. آدی ها نگاه کن بچه  -: من

 کو  -:  بهار

 اونهاش. رفت تو ساختمون -

 ی وااا. مطمئن  -:  نایرسپ

  ادی اما باز م کردمیداره. من بودم کال کات م  ییبه خدا. عجب رو -

 

 د یبه ذهنم رس یزیچ هی هوی

 

  دی باش   نجایخونه. شما ا رم ی بچه ها من م -: من

 اع واع چراااا؟ -:  بهار

 دارم   سانینقشه خوب واسه آ هی -
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  هیکردم. بچه ها هم با ذوق گفتن عال  فیبچه ها تعر یبرا

 جون  سانیگرد آ نیزم هاها

 

 کم کم بلند شدم و رفتم داخل خونمون.   گهی. دمیساعت حرف زد مین کینزد

 و دلناز خواب بودن انیدا

 ظرف   هیو خورد کردم تو  ازیاز آشپزخونه و تند تند پ رفتم

 رسما    ختمایری م اشک

 روش سس کچاپ زدم. به به. سس خردل هم زدم  کمی بعد

 زدمش هم

 پنجره هال و پنجره رو باز کردم   شیپ رفتم

 دنینشون ن یاوک  یو بهار دارن هع نا یاز پارک رسپ دمی د هویربع موندم.  کی

 نن ییچون پا سانیو نگاه کردم. به به آ نییپا

 رو سرش   ختمیظرف و با دقت ر  اتیذوق تمام محتو با

 شاخه درختا نشسته بودن همه پرواز کردن یکه رو ییپرنده ها غشی. با جدیبلند کش  غیج به

 اومدن گفتن:  مهیسراس  انیدلناز و دا هوی

 

   شدهههه؟یچ -
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   دمیخندیفقط م من

   کردنیه از پنجره داشتن نگاه مها هم هم هیهمسا یانگار

 بلند از پنچرش داد زد: یسام

 

  سااااان؟یآ یخوب  -

 

 به باال نگاه کرد   سانیپنجره. آ یو دلناز اومدن پا  انیدا

 داد زدن: یا  روزمندانهیلبخند پ  با

 

با سس کچاپ و خردل و بخور. نوش    ازیتو چشمم عجوزه خانم؟ حاال هم پ  یکنی م  یفلفل خال یاسپر -
 جووونت 

 

 و دلناز تو شک بودن. با ذوق گفتم:  انیرو بستم. دا پنجره

 

 نمتونیب یتو پارک. م  نایبهار و رسپ شی پ رمیمن م -

 

   رونیرفتم ب  عیتا اومد داد بزنه سر دلناز

 م یدیبا بچه ها خند مینبود. رفتم پارک و تا تونست  سانیاز آ یآثار

 ر گفت: بها دمید هوی
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 . کارت در اومد  یدال بدبخت شد -

 

رو   یجرئت   نیچن  یکدوم کره خر  نمیشدم. نگاه کردم بب   دهیکش یبه طرف  هویکه  شدهیاومدم بگم چ تا
 . بابا غلط کردم ینشکلیچرا ا یروبه رو شدم. وااا یبه خون نشسته سام یکرده که با چهره 

 

 ی خستمون کرد ؟یآدم ش یخوای نم -:  یسام

داده  ی لیکه به تو مدرک تحص  ی. واقعا واسه کس تی شخص  یب ستم؟یولم کنننن. آدم من ن -: من
   یتیشخص یسواد و ب یب  یل یمتاسفم. خ

 

 گفت:  تیبا اعصبان   ی. سامکردنیتو پارک داشتن نگاه م مردم

 

   یگستاخ  یل یخ -

 یییی خودت گستاخ -

 

  دنیتند اومدن و دستمو از دستش کش نای. بهار و رسپ مد یکش  یبلند غیبا حرص فشار داد. ج دستمو
   رونیب

 

 . تموم کن رونیبکش ب  سانیآ  یپاتو از زندگ -:  یسام

 بگو  خودتیبه اون دوست دختر ب -
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 ی تموم کن یخوایمن به اون گفته بودم. اما متاسفانه اون تموم کرده و تو نم -

 

 کرد تو چشام  یفلفل و خال  یبود تمام اسپر  ی. صبح ککنمایلهش م زنمیاهلل. م بسم

 

کردن   یفلفل و خال  یاومدن اسپر نوسیو ژ سانیآ نی صبح هم  د؟یگیم یرادمنش چ یآقا -:  نایرسپ
 دالرام  یتو چشا

 بعدم فرار کردن   -:  بهار

 

 تعجب کرد  یسام

 

 د یو ادب کن  دیذاریم هیکه ازش ما ییکسا دیبر گرانیقبل ادب کردن د  -: من

 

 خونه میها رو گرفتم و رفت بچه دست

 

 ~~~~~ 

 

 دم یخندیم سانیسر آ ازیپ نیبه موضوع ا میداشت انیرفتن. با دا شی ساعت پ کیهآ  بچه

 یخوب کرد  گفتیم یهع انیدا

 یها برد هیهمسا یآبرومونو جلو زدیغر زم یاز اونور هع دلناز
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 دلناز  یکرد وونمیبابا د الی خیب  -: من

 

 بود  یزنگ خونه به صدا در اومد. در و باز کردم. سام هوی

 تند گفتم:  دنش یبه ذره هم حوصلشو نداشتم. با د اصال

 

 قت ی رف ای. بانیداااا -

 نه با تو کار دارم -:  یسام

 ندارم  یمن با تو کار -

 کنم  یاومدم بابت رفتار بعدازظهر ازت عذرخواه -

 

 بگم؟  یب من چبه. آقاع غرورشو گذاشت کنار. چه عجب. خ  به

 

 . من به دل نگرفتمستیمهم ن  -: من

 

 زد و گفت:  یلبخند

 

 ی هست یآخه تو دختر متفاوت  دونمیم -
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 دست داد و گفت:  یاومد و با سام  انیزدم. دا یلبخند

 

 ق؟ یرف  یچطور -

 ی ستین دایم دایپ  ییخوبم. کجا -:  یسام

 ِال....   من سرکار بودم بعد اون رفتم خونه -

 

 من حرفشو و خورد و گفت:  دنید با

 

 برو تو  ایب  ؟یهست نجایتو چرا ا -

 

 کردم  زی چشامو براش ر ؟یخونه ک یعنیال.... ال....  خونه

 با خنده گفت:  یسام

 

 م یباال حرف بزن میبر ایب  یاگه شام خورد -

 خورم ی م امی. بعدا ممیبر یشام که نه. ول  -

 م یباهم بخور دمیغذا خر ایپسر. ب  ایب -

 م یبر -

 

 من حرفشو خورد دنیبا د انیبود که دا یال ک ن یبابا. ا یکردن و رفتن. ا یمن خداحافظ  با
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 کن بابا  ول

 

 دلناز  شیپ رفتم

 

 جونم   یدل -: من

 ادب یبا من حرف نزن ب -

 ؟ینطوریا یگی چرا م یخواهر یوااا -

 بد بود   یلیخ  سانیکار امروزت با آ -

 روزا نیا ادای م ادتی یشی از من جدا م  یکن یحاال. بعد فردا پس فردا ازدواج م دیباشه ببخش  -

 

 داد و گفت:  هیتک نتیکرد و به کاب  زیچشاش و ر دلناز

 

 د؟ی دون یم ی. چ دیکنی م تی منو اذ دیو دار دیدونی م  زیچ هی انیتو و دا -

 بابا  یچ یه -

 بگووو دالرام  -

 م؟یکرد تت یاذ یبابا ک  یچ یه -

 ناهار  زی سر م -

 آخه  ینه بابا ک -
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زد و نشست رو مبل و شروع به  نکی نکنه رفتم نشستم رو مبل.. دلناز ع چم ی سوال پ نکهیا یبرا
 دانشجو ها کرد  یکردن ورقه امتحان حی تصح

 زنگ خورد  دمید هویکنار من بود.   شیگوش

 خان رضایعل همون

 

 جونه  رضای . علخورهی زنگ م تی گوش یخواهر -: من

 

 گرفت و قطع کرد شویدلناز گرد شد و تند گوش یچشا

 

 .... دانشجومهزی چ -: دلناز 

 ی کنیم ویبعد دانشجوتو با قلب س -

 نه دستم خورد  -

 قلب  یموجیدستت صاف رفت رو ا یچطور -

 به تو چه یوااا -

 

برداشتم و روبه روش نشستم. بهش تعارف کردم و نخورد و تند تند ورقه   پسیبسته چ هی رفتم
 کردی تصحيح م

 

 بپوشم؟ یچ  تی عروس -: من
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 سرخ شده بود. تند گفت:  دلناز

 

 د یزنیحرف م یالک  انیتو و دا  ؟چرایگیم یچ یوااا -

 

 و بغل کردم و گفتم: دلناز

 

 برم  ی قربون خواهر خجالت -

 ولم کن بابا َاه  -

 

 خوردم  پسمو یجام و نشستم و چسر رفتم

 

 بپوشم؟   مویمشک راهنیاون پ  -: من

 نزمتا یاع واااع. م -

 بپوشم  یچ ییخدا -

 ی زنیحرف م یبابا رو بپوش. الک  ژامهیبرو پ -

 دی چندوقت باهم دوست -

 

 برداشت و گفت:  پسیچ هیو  دیحرص نگام کرد. چشامو براش مظلوم کردم. خند با
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 نگو یزیفعال چ انیبه دا -

 کنم ی م موی باشه سع -

 دالااارام -

 

 باشه باشه  -

 تاجر فرش هست  رضایخب عل  -

 تاااااجر؟  -

 آره  -

 دیآشنا شد یخب چطور -

  می. اونم اونجا بود. هردو منتظر بودرگاهیخراب شده بود بردمش تعم نمیروز ماش هی. یاتفاق یل یخ -
 و خالصه شمارشو داد   میحرف زد کمی بندازه. اونجا  یاوستا به نگاه

 چندوقته -

 سال  کی -

 ی بعد نگفت یساااال دوست کی -

 بود  ی. فقط درحد دوست میخب قرار نبود ازدواج کن -

 ازدواج داد؟ شنهادیبهت پ یک -

 رستوران درخواست ازدواج داد  میناهار رفت یبعد دانشگاه برا  شیهفته پ -

 انشااهلل  یحاال ک  -

 حرف بزنم کم کم  نایحاال بذار. با مامان ا -
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 مبارکه یخواهر یوااا -

 

 کردم  بغلش

 

 ~~~~~ 

 

 امتحان  دی. ورقه باز کند یکتابارو ببند -:  یسام

 

 نگفته بود که ؟ییییچ یعنیصداها اوج گرفت.  همه

 

 که  دیآقا نگفته بود -:  بهار

 گمینم رم یبهتون روز اول گفتم. امتحان بخوام بگ  -

 

 میدرس چندم  دونمی. اصال من نممیشد بدبخت

 

 دی تقلب برسون  -:  نایرسپ

 . چرا نگو سمیخودمون بنو میهمت کن  -

  نی بش یجور هیتو هم  نایرو پام. رسپ ذارمیم کنمی گوشه نشستم. کتاب باز م نی منو. من ا نیبب -:  بهار
 که صداهامون بهم برسه
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 حله  -

 

بود. همه داشتن تقلب  یسرش تو گوش ی. سامزدیم  سواال رو گفت. بهار آروم آروم ورق خالصه
 کردنیم

 شهیم یسوال چ نیمثال جواب ا دادمیبه بچه ها عالمت م یهرازگاه

 کنم یانگار دارم فکر م  دادمینشون م یتو ورقه و جور نداختمیالکس سرمو م کردی تا سرشو بلند م یسام

 میبرگه هارو گرفت و همه رو انداخت سطل آشغال همه تعجب کرد ی تموم شد. سام می. تا

 

 نیشدیم  دانیاضیاالن ر دیذاشتیو واسه درس خوندن م دیتقلب کرد یکه برا یوقت نیا -:  یسام

 

 دنیهآ خند بچه

 

 ر یمد شی پ دیریاز دفعه بعد همه م بخشمیم ندفعهی. ا دیاصال خنده نداره. کتاباتونو باز کن  -:  یسام

 

نکردم. با اخم  یبه در خورد و خانم سرمد وارد شد. غلط کردم منکه کار یهو عقابه. تقه ا نیخدا ع یا
 اومد و گفت: 

 

 د ین یبش -

 

 مینشست
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 به اصفهان  میاردو ببر یشما رو امسال برا میگرفت  میتصم  -: سرمد

 

 ی از شدت خوشحال  میزد  غیج نا یبچه ها ذوق کردن. منم با بهار و رسپ  همه

 همه زدن خب

 

 شماااها. مگه باغ وحشه؟   -: سرمد

 

  زیو ر نییسرشو انداخت پا   ی. سامدیما رو د میهمه داد زدن تا ما داد زد  یعنیما اشاره کرد.  به
 د یخند

 

. پول قطار و هتل  دیاریهزارتومن م  ۴٠٠. شما میریهفته م کیها دستمه. به مدت  تنامهیرضا  -: سرمد
 مختلف یمکان ها دنیو د

 هفته مدرسه بستست  کی بمونه خونه  ادی ب ستین  یهم راض یهرک

 

  یزیبرنامه ر میو درمورد اصفهان داشت  نییپا میخورد. رفت  حی ها رو پخش کرد. زنگ تفر تنامهیرضا
 میکردیم

 

 اصال پولشو داره ده؟یاجازه م ایبه نظرتون رو  -:  نایرسپ

 دم یاگه نداشته باشه من خودم بهت پول م -:  بهار
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 گذرهیروش. من و شما نداره که. باهم خوش م ذارمیمنم م -: من

 دایبخشی م دیدار فهی خل سهی. از کدیچرت نگ -:  نایرسپ

 خونه شما بهار؟  میای امشب ب -: من

 نه. خونه بابام هستم امشب -:  بهار

 

. به هردو وابسته بود. موندی باباش م  شیو مادر بهار از هم طالق گرفته بودن. بهار آخر هفته ها پ پدر
 دید یوابسته بود. اما وقت  یلیشکسته شد چون به مادر و پدرش خ یل یشد خ  ییموضوع جدا یوقت

 قبول کرد  سازنیمادر و پدرش اصال با هم نم

 

 سان یرو سر آ ازیپ یادآوریخنده با   ریز میگوشه نشستن. ما زد هیاومدن  نوسیو ژ سانیآ

 حواسشون به ما نبود  نایا سانیآ

 

 وونهی. گفتم آخه دسانیدلم واست تنگ شده آ گهینصفه شب زنگ زده م شب ید یسام -: سانیآ
 ی حاال بدبخت شهیم داریوقت ب هی. مامان نیساعت و بب

 شش یپ ی رفتی خب م  -: نوسیژ

 شهی. من برم پروو م یفهم ی دنبالم م ادی ب دی. اون باالیخ یب -

 

 گفتم:  نای غره از زدم و روبه بهار و رسپ چشم

 

 خانم دوست پسر داره   سانیانگار آسمون سوراخ شده فقط آ یعنی -
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  کنهیتحمل م  اشوی لوس باز یچطور یسام  نیموندم ا -:  بهار

 اون لوسه  نی ع  نمیا دیشا -:  نایرسپ

 

 خنده. بلند شدمو روبه بچه ها گفتم: ری زدم ز یسام  یایفکر لوس باز با

 

 هستم یمثال من سام -

 

 کردمو صدامو کلفت کردمو گفتم:  یو دادم باال و اخم نمیس بعد

 

 ی منوووو بوس کن  شهیم سانیآ -

 

 خنده  ری زدن ز نای و رسپ بهار

 

 موهاااامو ناز کن  ایب سانیهرکول هستم. آ یمن سااااام -

 

 گفتم:  یکلفت  یخنده. با صدا  ریزدن ز  دوباره

 

 رادمنش هرکول هستم. سر کالس من حررررف زدن ممنوع   یبچه هاااا. من سام -
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 شروع کردن به چشم و ابرو اومدن  یچشاشون درشت شد و هع هو ی نای بهار و رسپ دمید

 کلفت گفتم: یو دادم جلو و با اخم و صدا نمیبخندونمشون دوباره س شتریب نکهیا یبرا الی خیب

 

 از کالااااااس رونیهستم. دالااارام برو ب انی دا یمیصم   قیمن رف -

 

 به شونم زنهی م یکی دمیکردم که د یدوباره شروع به لودگ  الیخیعالمت دادن. ب شتریهآ ب  بچه

 فقط سرمد نباشه  کنمیم  یبخوا یهرکار ایخدا

 رون یدادم ب ینفسم و به راحت  یسام دنی. با دبرگشتم

هست.   یکه سام نیا یوااا  دمینداده بودم که تازه به خودم اومدم د رونی هنوز نفسم کامل ب  اما
 بدترررر 

 کرد ی داشت نگام م یظیبا اخم غل یسام

 ترس گفتم:  با

 

 د یَخـ... خسته نباش  -

 یاورد یَادا در م یداشت یعال  یل یبه هرحال خ دی شما هم خسته نباش  -

 

خودشونو زده بودن به اون   نایته بود که اونم رفت. بهار و رسپبشر نرف نیا شی آبروم پ  یعنیخدا  یا
 راه

 

 کنم یخوا... خواهش م -: من
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 بهم گفت   یبپرس چ  خواستنیتند رفتن سمتش. حتما م  نایا سانی زد و رفت. آ  یپوزخند

 نشستم

 

   ن؟ی: چرا بهم نگفت من

  گهید یی. تومی اشاره زد نهمهیا -:  بهار

 یخوب َاداشو در آورد یلیخ   ییخدا یول  -:  نایرسپ

 

 ~~~~~~ 

 

فلوکس معروفش دمه در  نیدلناز خونست چون ماش  دونستمیباز کردم و وارد شدم. م دیو با کل در
 پارک بود 

 و آروم بستم. دلناز تو اتاقش بود  در

 م یشندیبا در واحد داشت صداشو م یچون اتاقش فاصله کم یول

 زد یبا تلفن حرف م  داشت

 

و  انیمن دا می. فردا ازدواج که کردیخواستگار  ایمن االن بگم ب زمی عز -... -خب   متونینم  نیبب -: دلناز 
  -... - انیاز پس کاراشون بر ب توننیتنها باشن که نم  نایبذارم ا تونمیمن نم نیبب -... -کنم  کاریدالرام چ

 جانم ناراحت نشو اما.... الو... رضایعل

 بابا چرا قطع کرد  یا
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 رفتم سمت اتاق دلناز و گفتم:  تند

 

 سالم خوااااهر  -

 

 و گفت:   دیاز ترس پر دلناز

 

 ؟یسر و صدا اومد یکوفتتتت. چرا انقدر ب  یا -: دلناز 

 دیدینشن دیجووون بود  رضای شما مشغول حرف زدن با عل -

 نزن دالرام  یحرف الک -

 

 ست ین یخبر  دمیچک کردم د کم ی  مویاتاقم و لباسمو عوض کردم. گوش رفتم

 د یدیم ونیزی . دلناز داشت تلونییپا رفتم

 کنارش رو مبل نشستم رفتم

 

 از مدرسه چه خبر؟  -: دلناز 

 ی میقد ی زای. همون چیچ یه -

 وضع امتحانا چطوره؟  -
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 زدمو گفتم:  یسر امتحانا با ترس لبخند  مییشکوفا یادآوری با

 

 ی عااال -

 خوام یم ستیخوبه. ازت معدل ب -

 ا ین یخواستگار ی . گفت یگفتیم یچ رضایبه عل  ی. داشتیها؟ باشه باشه........ راست -

 

 گفت:  کردی نگاه م ونیزی که به صفحه تلو نطوری هم دلناز

 

 آره  -

 اونوقت چرا؟  -

کنه؟ ظرفا رو   زی براتون غذا درست کنه؟ خونه رو تم ی . کدیکن  کاریچ دیخوای من برم شما م  زمی عز -
 دیغذا هم بخور هیبشوره؟ لباسا رو بشوره؟ شما اگه من نباشم عمرا اگه 

 ی تباه کن  تویزندگ یخوای . بخاطر ما مستیکارا ن نیا فتی . تو وظ ایستیدلناز تو ُکلَفت ما ن -

. اونوقت تو  مونهیخونه دوستاش م  انیشبا دا یو تنها بذارم. بعض انیتو و دا تونم یبس کن. من نم -
 ی بمون یخوایتنها م 

نداره که. لباسا هم که  یکار کنمیخونه درست م  امیغذا رو که بلدم خودم درست کنم. م یخواهر -
 کامال خشک شه  ذارمی م  ارمی بعد درش م کنهی خشک م  شورهیم ییلباسشو نیماش ندازمیم

  نجایخونه تو. هم  امی منباشه  انینگران نباش. بعدم دا  شورمیهمه بلدن بشورن. م گهیهم د ظرفا
 اونجا  امیم یخریخونه م یدار

 که شهی. نمی. امتحان داریخونه خسته ا یایتو م  زمی عز -
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بخاطر ما    تویزندگ  دی. دلناز تو نبادمیغذا سفارش م رونیب  یکه خسته باشم از آشپزخونه ها ییروزا -
 باال  رهیسنت داره م گهیبده. د لی خانواده تشک هی. تی. برو دنبال زندگیتباه کن 

 بکن   توی...... برو زندگیدر قبال ما. ول یکن یم  تیاحساس مسئول دونمیم

 ی من قربونت برم که انقدر روشنفکر یاله -

 

 خوبه تند گفتم:  یل یفرصت خ دمی. ددیو بوس لپم

 

 هفته. من برم؟ کیببرن اردو اصفهان به مدت  خوانی مارو م یراست -

 نه گلم -

 

 :خورد تو ذوقم. با حرص گفتم  بد

 

 چرااااا؟ -

 وجه چی راه دور به ه یول  یزیچ هیجا بود  نی. اگه همدمیراه دور اجازه نم  -

 رنی. همه دارن مستیچرا قبوللللل ن  -

 ذارم ی. من نمیری. تو نمری نخ -

 پرسم یم انیبرم. از دا خواااامیمن م -

 ندارم  یاجازه داد من حرف  انیاگه دا -
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 بوق برداشت  ۵زنگ زدم. بعد   انیرفتم و به داگ مویگوش

 

 جانم -: انیدا

 خواهر   پیسالم خوشت  -

 ی کنی من و خطاب م ینطوریکه ا هیشکم دردت چ  گهیسالم وروجک. د -

 اردو  میبر  دیما با نیبب  یداداش -

 خب  ؟یجد -

 هفته  کیاردو اصفهان هست. اونم به مدت  نهیآره. بعد مشکل ا -

 آها خب  -

 خب برم؟  -

 خانم خانما  ری نخ -

 چرااااااااااااااا -

داره با    ادینم انیهم بگو دا یبه دل  یهم بحث نکن. راست گهید فرستمتیداد نزن دال. راه دور نم -
 بعد کارش  رونیب ره ی و دوستاش م یسام

 

 اد یگفتم و قطع کردم. به دلناز گفتم نم یحرص باشه ا با

 ن یحاال بب کنمی م شونیاتاقمو به مامان زنگ زدم. راض رفتم

 جواب نداد. به خونه زنگ زدم. جواب داد مامان
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 مامان پخش شد  نیدلنش یصدا

 

 : بله؟ مامان

 سالم مامان خوبم  -

 ؟ ییسالم. دالرام تو -

 آره عشقم  -

 خوشگل مامان دلم واست تنگ شده بود  یزدمامان جان؟ چه خوب شد زنگ  یخوب  -

 منم دلم تنگ شده بود ؟یمن خوبم. شما خوب  یمرس -

 خوبم  زمی قربونت عز -

 بگم  زیچ هیمامان  -

 بگو دخترم  -

 برم اردو   خوامیمن م ی مامان -

 ؟یدار ازیخب برو... پول ن  -

 کنن یقبول نم انیدلناز و دا نهیمشکل ا یپول که آره ول  -

 چراااا؟ -

 راه دوره  گنیم -

 مگه کجاست؟  -

 کن بررررم  شونی اصفهان. مامان راض -

 دهی . بعد بابات اجازه نم مونهیمادر راه دور که اصال. خطرناکه. دلمون م -
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 باره. آخر ساله  هی . رنی دارن م نایمامااان توروخدا. بهار و رسپ  -

 درک کن  بفهمه. مارو  شهیم ینه مامان جان. به خدا بابا اعصبان  -

 

. دلناز داشت غذا درست  زمیتو سرم بر یبا مامان حرف زدم و قطع کردم. هوووف االن چه خاک کمی
 ن ییپا  رمیسر م هی. بهش گفتم کردیم

 تو سرم کنم  یچه خاک  نمیباز تمرکز کنم بب  یکه تو هوا  نییپا رفتم

 کردم ی و فکر م  دمیچرخی . از آسانسور خارج شدم. تو راه رو ساختمون منییپا رفتم

 فهمن ینم ی عنی ستمیهفته ن کیبرم؟ خب    یمکیکه.. قا شهیفرار کنم؟ نم  یعنی

رشت بدبخت    گردونهیمنو برم  گنینه بعد به بابا م  یوااا کنم؟یم  یخودکش دیکنم بگم اگه نذار  کاریچ
 شمیم

 

 زد یجرقه ا هیمغزم  دنشیاومد تو. با د یدر ساختمون باز شد و سام هوی

هست درشو باز   نییپا دید یبه من رفت دکمه آسانسور و زد. وقت تیبدون اهم  یفکر ِبکر. سام هی
 کرد که بره تو. تند رفتم در و نگه داشتم و گفتم:

 

 ی سام -

 

 تعجب نگام کرد و گفت:  با

 

 بله -
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 منو ببخش امروز َاداتو در آوردم  -

 

 زد و گفت:   یپوزخند

 

. بعدم من اصال ناراحت نشدم که بخوامم  رهیانتظار نم  نیا از شتریب ی رستانیدختر دب  هیاز  -
 برم عجله دارم. فعال  دیببخشمت. من با

 

 شانس نابود شد نیخداااا ا ی . ا4تو آسانسور و آسانسور رفت طبقه  رفت

 تو سرم کنم  یاصال حرف بزنم. خب من االن چه خاک نذاشت

 ازش خارج شد  ی و سام  نیی بعد آسانسور اومد پا قهیدق چند

 بود  شیجون بازم اومد. تو دستش گوش آخ

 گرفتم  کمیکوچ یتو دستا شویعضله ا  یاز کنارم رد شه که بازو اومد

 

 دارم  ازیبه کمکت ن یسام  -: من

 

 به دستم کرد و بعد خودم. تند دستمو برداشتم   یتعجب نگاه با

 

 ؟ یشونیافتاده دالرام. چرا انقدر پر یاتفاق -:  یسام

 اردو میبر میخوایکه م می همه چقدر خوشحال یدون یستش مرا یسام -
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 خب  -

 ؟ یکن یراض  ششیپ یریم یو االن دار انیتو دا شهیبرم اردو. م دنی االن به من اجازه نم  -

کنم. البد صالح   شونیاضیر ینه من چطور گنیم یبکنم. خب وقت یکار تونمیدالرام جان من نم -
 یکه نر دنید

 

 هیگر ریاراده زدم ز ی. ب شدمیم یواقعا داشتم عصب گهید

 هول شد و مچ دستامو با دوتا دستش گرفت و گفت:  یدستام صورتمو پوشوندم. سام با

 

 اردو ارزشش و نداره دختر خوب  هینکن.  هیدالرام گر -

 

 گفتم:  هیگر با

 

 به جا بمونه.  یخاطره خوب خواستمی اما آخر سال بود م -

 سرت   یدانکن ف هیباشه گر -

 . خداحافظ یکن  یکار یتونی. برو تو هم نمخوامینم -

 

 هول شده بود تند گفت:  ی برم باال. سام برگشتم

 

 کنم ی م شیراض  زنمیحرف م انینکن. من با دا هیباشه دالرام تو گر -
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 ذوق برگشتم گفتم:  با

 

 واقعااااا!!!!!؟؟؟؟ -

 آره  -

 

 کنم؟ رفتم سمتش و با ذوق گفتم:  کاریچ قایکنم. بپرم بغلش دق کاری از ذوق چ دوستمینم

 

 ی. وااااقعا مرس یستیبد ن  کردمی . تو اونقدرا هم که فکر میسام  یمرس -

 گهی. برو باال دکنمی خواهش م -

 ی راست -

 دالرام جان من عجله دارم -

 باشه باشه برو  -

 بگو کارتو  -

 داشته باشم  تونمیم نستاتویا جیپ -

 

 گفت:  و دیخند

 

 قبول کردم یاگه درخواست داد دیکن. شا دایپ  انیدا ینگایی از فالو -
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 سر داد رفت. رفتم باال  یدوباره خنده ا بعد

 

 ~~~~~~ 

 

که دلناز وارد   زدمی حرف م یریتماس تصو نای بودم رو تختم و داشتم با بهار و رسپ دهیاتاقم دراز کش تو
 اتاق شد 

 

 امیشام نم  ی. شبم برارونیب  رمی م رضایخواهرم من دارم با عل  -: دلناز 

 جونم  یجونم. خوش بگذره دل یا -

 ؟ یایب یخوا ی. مزمی عز  یمرس -

 رون؟یو بهار برم ب  نایبا رسپ تونمینه. فقط من تنهام. م  -

بفهمه  انیوقت. دا هی ینباش رونیدر دسترس باش. تا نصفه شبم ب  زنمیباشه برو. فقط زنگ م  -
 شهیم یاعصبان 

 باشه  -

 . فعال خداحافظ یآماده شم خواهر رمی پس من م -

 

و دادم. اونا قطع کردن تا برن آماده شن. زمستون بود و هوا داشت سرد  یاوک نای. با بهار و رسپرفت
 . دلناز داد زد: شدیم
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 . کاله هم بذارای دالااااا. کاپشن بپوش -

 باشه  -

 ؟ یییییچ -

 هباااااااش گمیم -

 

. روش  دیبلند سف  نیلباس آست  ای. دمیپوش یکردم. موهامو باال بستم. ساق مشک یم یمال شیآرا
 . موهامو باال بستم. کاله هم گذاشتمدمیکاپشن پوش 

و تو راه    نای. بهار و رسپ رونیش کردم و رفتم ببرداشتم. برقا رو خامو  دی. دلناز رفته بود. کلنییپا رفتم
 کردم و  دایپ

 کردم  فیتعر نستاشویا جیپ ششویپ میو گر  یشاپ. براشون موضوع سام  یکاف میرفت

 

 جشو؟ یپ یکرد  دایخب پ -:  نایرسپ

 شد  یخانوادتون راض دیمن بگ اول به -

 مامان من که گفت آره برو  -:  بهار

 آره خواهر منم گفت برو  -:  نایرسپ

 حله  یاوک -

 کن دایپ جشوی برو پ گمیم -

 

 نگاش یی وسرچ کردم. رفتم قسمت فالو انیو اسم دا نستاگرامیتم او روشن کردم رف  ممیس نت
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 سرچ کنم  یچ -: من

 اد یب د یشا یبزن سام -:  بهار

 

 اومد. بهار گفت:  جی. دو سه تا پیسام نوشتم

 

 نهیفکر کنم ا -

 

 رادمنش ینوشته بود سام وشی. تو بنگییتا فالو 20تا فالوور داشت   653. جشی تو پ رفتم

 بود  لشیپروفا  یدرخواست دادم. عکس قشنگ تند

 کرده بود و ازش عکس انداخته بودن  ی. اخم یا هیآتل  عکس

 

 اشهیگذاشته  سان ی و پست از آ تیالی ها یفکر کن کل  -:  بهار

 بگه کینچسب تبر سانیآ و به   نیفکر کن روز دختر و ولنتا -:  نایرسپ

 

 اومد  ییآشنا یصدا  هی هویخنده.  ریز میزد

 

 میما هم بخند دیبگ -

 

 تعجب برگشتم سمت صاحب صدا  با
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 ومد یو صداش آشنا م افهیق  یلیبود. خ ستادهیروبه روم ا یپسر

 بودمش بادمه دهیجا د هی بودم؟  دهیکجا د نویا

 

 دالرام  یخوب -:  پسر

 

من مطمئنم   ی. ولشناسهیمنو از کجا م نیمن نگاه کردن. خودمم تعجب کردم. ا ها با تعجب به  بچه
 سمش شنایم

 ه یک نیا آخه

 

 ارم ینم ادی من اصال تورو به دیخوبم ممنون. ببخش -: من

 یی. تو دستشومیشاپ باهم آشنا شد یروز تو کاف هیکه  ی. همون پسرمازیتا -

 

خونه نبود    یبودم کس اوردهی ن  دیکه کل یزدم. همون روز یاول مهر لبخند ی عن یاونروز  یادآوری ای
 پسره روبه رو شدم  نیبا ا ییکافه و تو دستشو میبعد رفت نایخونه رسپ میرفت

 گفتم:  ییخوش رو با

 

کردم باهاشون آشنا   فی. اون روز تعرمازیتا شونمی. بچه ها انای. دوستام بهار و رسپ کنمیم  یمعرف -
 شدم 

 م یبعله بجا آورد -:  بهار
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بود.  گهیجور د  هیداشت.  من نگاه کرد. نگاه کردنش فرق هیهم  مازیمنو نگاه کرد. تا طونی ش بعد
 د یفهم  وی زیچ شدینم

 

 دالرام خانم دنتیخوشحال شدم از د  -: مازیتا

 

. خندم گرفت. با ذوق به بچه ها  یگوشه نشست. چه پسر متفاوت  هیرفت و   یحرف چیبدون ه بعد
 نگاه کردم 

 

 مباااارکه -:  نایرسپ

 کوووفت  -: من

 

 م یکرد یزیو درمورد اردو برنامه ر می نشست کمی. میدیخند

 

 اد یم سانمیآ  ادیب  ی. سام ادیم یمطمئنا سام نینی بب -: من

 خب به ما چه -:  بهار

 جدا شن  می کن یرو کار نایا دیا هیپا گمی... مگهیبمون د -

 چرت نگو. رابطه اونا به ما چه -:  نایرسپ

 به تو کمک کرده  یاز اونورم سام  -:  بهار

لحظات   نی نابوده. بهتر شی بچرخه زندگ  سانیبا آ ن یا دینی. بب کنمیکمک مخب منم دارم بهش  -
 گذره یهم خوش م یکل کنمی م تی و اذ  سانیآ کمی. بعدم من شهیعمرش تباه م
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 زنگ زد:  می. دلناز به گوش میبود رونی ب ٧. تا ساعت  رونیب میهآ هم موافقت کردن. رفت بچه

 

 جانم  -: من

 سالم خوشگلم یخواهر -

 جون یسالم دل -

 ؟ ییکجا ؟یخوب  -

 میتوان راه رفتن ندار گهیدنبالمون د ادیبزنگم ب  انیبه دا خوامی. مرونی ب -

 ؟ ی.... راستیکنی م یآهاع. خوب کار -

 جان  -

 ....یعنیخونه  امیمن امشب نم -

 چرا؟؟؟؟   -

 کامل کنم دیرو با ی. به پروژه امونمیم رضایبا عل  -

 هست؟......... آهاع. پروژه  یجان! اون تاجر تو استاد دانشگاه. چه پروژه مشترک -

 آره آره  -

 پروژه بچه   -

   یچ یعنی -

 ومدهین  دیآخه خواهر زشته هنوز خواستگار -

 ادب یدالرام. ب یگستاخ شد  یل ی. خجالت بکش. خییییچ -
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   انیا. زنگ زدم به دمی نشست  یخنده. رو به صندل ری کرد. زدم ز قطع

 

 جانم  -: انیدا

 یداداش -

 ی جان داداش -

 دنبالمون  یای ب یرونی ب شهیم میرون ی ما ب -

 تا االن؟   -

 گهید ایب یوااااا -

 د ییکجا  -

 ونک  ابونی خ -

 ق یبفرست دق شنیباشه لوک -

 ی اوک -

 

  نای نشسته بود. منو بهار و رسپ یاومد. کنارش سام انیبعد دا نیم 20فرستادم.  شنیکردم و لوک  قطع
 پشت  میسوار شد

 که هردو گرم جواب دادن میکرد یسالم

 

 ان یدا -: من
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 بله -

 

 مونه یدلناز امشب خونه دوستش م -

 کدوم دوستش؟  -

 .....زی .... بابا دختره چگه ی... دوستش دزیچ -

 

 آروم دمه گوشم گفت:  نایرسپ

 

 آخه تو. بگو ترانه   یع یچقدر ضا -

 رانه . با دوستش ترانه آهاع. ت  -

 هیاون ک -

 ی شناسی از دوستاش نم یکی -

 ی اوک -

 

 کردن و رفتن. وسط نشستم یهآ رو رسوند. بچه ها خداحافظ بچه

 

 اردو  یچند تومن بد دیخب خواهر خانم. شما با -: انیدا
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 نیخدا ا ینگام کرد و لبخند زد. وااا  نهیاز آ یکرد. سام  شی راض  یسام یعنینگاش کردم  یخوشحال با
 بهش زدم و گفتم:  یبشر چقدر خوبه. لبخند 

 

 ميذاري بررررم؟  -

 ی اریبه بار ن یگند یبه شرط  -

 ی چ  نای.... پس مامان ایباشه مرررس یواااا -

 گنیبرو. اونا با من. به تک پسرشون نه نم گمیمن م -

 

 رخندهی زد ز یسام

 

 م یهست یمامان منم :( آخه المصب ما تک پسرا چ -:  یسام

 

 دم یپرس یکنجکاو با

 

 ؟ یتک فرزند -

 نه خواهر بزرگ دارم  -

 ه؟ یاسمش چ -

 سارا  -

 آهاع  -



 دالرام

116 
 

شام خوشمزه درست   هیامشب خونه ما. دالرام خانمم  یا هیپا ستیامشب که دلناز ن قیرف  -: انیدا
 کنه

 چرا که نه  -:  یسام

 

و   یسام ینزدم و به حرفا یتنها نمونم. تا خونه حرف  انیمنم ب یدوستا تنگف یپرووها. خب م بچه
 گوش دادم انیدا

 

 ~~~~~~ 

 

درست کردم و تو سه  الیدر آوردم. گوشتم در آوردم. پف   یبسته ماکارون هی. میخونه هم کوفت ندار  تو
 ن یو رفتم تو هال و به هرکدوم دادم. رفتم نشستم رو زم  ختمیتا ظرف ر

 هم نشسته بودن شی پ یو سام انیدا

 

 ن یریهفته م کی پس  -: انیدا

 ر ی بگ یپارت  نجایتو راحت ا کنمیدلناز و َدک م  ی جور هیآره منم  -: من

 

 د یخند یسام

 

  یبره من قشنگ پارت  ذارنی نم یی اردو نیچن نایدلناز ا ی . به نظرتون براشدیچه خوب م یوا -: انیدا
 رم یبگ
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 ال.....  یخوایالبد م -:  یسام

 

 تند گفت:  انیدا

 

 سسسس یه -

 

 گفت:  رلبی ز یسام

 

 مگه؟  دونهینم -

 نه -

 

 کردم و بلند گفتم:  زی ر یچشم

 

 نم یبگوووو بب  دونم؟ینم  ویچ -

  گهیزد د  یحرف هیخواهر   یچی ه -: انیدا

 انیدااا -

 یزد  یو اصال حرفت ی. سامیچی بابا ه یچ یه -

 

 گفت:  یبا لودگ یسام
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 نههههههه -

 

رو   میگوش یداده بود تو گروه. باز کردم. صدا سیبود. و نایاومد. رسپ امیپ می کردم. گوش  زیر چشامو
 بلند بود 

 

 جشو یفقط پ نیبب ااااای. بمازیپسره تا نیکردم. ا دایپسره رو پ نیا جیدال دال دال دالااارام. پ -:  نایرسپ

 

 نکنه کاری خدا چ نایرسپ یخدا  یقطع کردم. ا تند

 

 گفت:  یبا لحن عصب  انیدا

 

 هیکدوم خر مازیتا -

 

 بورتو بکنم یتک تک اون موها نایرسپ یدالرام. ا  یشد بدبخت

 

 خونه ی. رپ مدیپسره.... خواننده. خواننده جد نی... اگهید مازی... تازی چ -: من

 

براش رفتم. به  ینگام کرد. چشم غره ا  ینگاه خر خودت هیبا  یسام یشده بود ول  یانگار راض انیدا
 بندازم  ینگاه هیاون چه اصال. تند رفتم تو آشپزخونه که مثال به غذا 
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 گرفتم سیو تند

 

  نایبود به فنا برم. حاال ا کیاونا باز کردم نزد یخونه هستن جلو یو سام انیتو. دا ینترک  یرسپ  -: من
 ؟ یکرد داشیاز کجا پ ه؟یچ جشی ن. اسم پرو ولش ک

 

 اومدن نشستن دمی. خودمو مشغول غذا درست کردن کردم. سفره رو چ فرستادم

 

 دختر   یماشااهلل دالرام... چه کرد -:  یسام

   کنمی خواهش م -: من

   یکردی کاش تو درسام انقدر شاهکار م یا -

 

 با اخم گفت:  انیخورد تو ذوقم. دا بد

 

 درساش زده   تو یباز چه گند -

 

 َکنه باشه. بدبخت نچسب  تونهیکرد. چقدر آدم م بدبختم

 

 درسم بخونه  رسهیمگه م یکنیم یطون ی انقدر ش -:  یسام

  ی دون ی. خودت میاوردی نمره ن 18  یباال ندفهیبه حالت ا ی . واگمیمعلمت م یدالرام جلو نیبب -: انیدا
 و بابا  
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شدم. درکش   رهیخ  کردیکه داشت با پوزخند و تاسف نگام م یحرص سرمو تکون دادم و به سام با
 بدجنس   یمهربون گاه یبده. گاه یخوبه. گاه ی. گاهکنمینم

 گرده   نی زم یآقا سام گهید نیبذار بب  حاال

 

 ی جون آقا سام  سان یچه خبر از آ -: من

 رسونه ی سالم م -:  یسام

 سانیبه من؟ هه اونم آ -

 خونهیخوبه درسشو م یچ یبگم. ه یچ  یخب انتظار داشت -

 خوشگل خانم و  دیو.... ببخش مونی. خدا حفظش کنه مزززززمی عز -

 

 اد یبدش م  سانیاز آ دونستمیخندشو گرفته بود. م یبه زور جلو انیدا

 

 خوشگل خانم دی.... ببخش لیگور کنمی خواهش م -:  یسام

 

 مارمولک  یا

 

 سرد نشه -: من

 شما هم سرد نشه یباشه شما هم بفرما بخور برا -
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 د یکنیشما مطالعه م  یآقا سام -

 دالرام خانم یبله شما چ  -

 بله تا دلتون بخواد -

 د یکن ی مطالعه م یدر حال حاضر چ ؟یجد -

 اد ینم ادمی...... راستش........ زیآاااام. چ -

 اسمشو ادینم  ادتونیبعد  دیخون ی هه. شما کتاب م -

 نم یبی رو نم  یسطح یزایمن چ -

   ؟یآهاع اسم کتاب سطح -

 بله -

 

نخنده اما مشخص بود که   کردیم  یسع خوردی آروم غذاشو م انیتو دور لج و کلکل. دا میبود افتاده
 شد یاز لرزش شونه هاش معلوم م  نیو ا خندهی داره م زیر

 

 مدرسه نیتو ا دیاومد دی داشت یشما پارت  -: من

 ه؟ یمن با پشتکار خودم اومدم؟ مشکل ری خ -

 دیاومد یبدون پارت  ٢۵مشخصه با سن  یول  ری نخ -

 دالاارم  -: انیدا

 کنن؟ ی هم استخدام م یمدارس بدون پارت  نی. مگه تو اگمیم  یخب جد -

. مادرم خانه کردی کار م   ییمایمرد. تو شرکت هواپ شیکردن. پدر من سال ها پ   ینیب یفعال م -:  یسام
 دارم  ی. االن به نظرت من پارتستین نجایهست ا سیدار. االنم سوئ
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 جون  یسام  دمینه من فقط سوالمو پرس -

 

 رد و بدل نشد   نمونیب  یحرف گهید

 

 ~~~~~~ 

 

  جیرفتم پ نمیو بب  مازیتا جیبرم پ نکهیو قبول کرده. قبل ا کوستمی ر یتخت نشسته بودم. سام رو
 رو تور کرد   یا کهیعجب ت  سانیآ نی. ایا  کهی . عجب تییکسا. ماشااهلل. عجب عیسام

 پک و برم   کسیس

 

و   ایبود. جز چند تا که ازش گرفته بودن. کنار در یا هیفقط از خودش بود. عکساش همه آتل پشتاش
 چندتا خارج از کشور 

که تو باشگاه   یینوشته بود اسپورت. بومرنگا یسیبود به انگل تیالیها هی. تاش یالیسمت ها رفتم
 هم بود انی دا اشیاستور ی. تو بعضلمیدوتا هم ف یکیگرفته بود و گذاشته بود 

خودشو گذاشته بود. المصب  یها  ی. سلف ینوشته بود م یسیبه انگل گشید  یها تیالیاز ها یکی
 بود. خوشگللللل.  یفرشته ا

 دز نوشته بود فرن یسی . انگلیبعد تیالیها

 دم یدیم اشویاستور

بود  انیکوه. دا یسفره خونه بودن انگار باال هیحواسم و جمع کرد. تو  یاستور هیدوستاش بود.  با
 گرفته بود ازشون  لمیف یخوشگل اما شاااااخ. سام ی ل یدختره خ هیکنارش 
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 بهم؟  ی گفت یبگو چ -:  یسام

 االرض دخترباز  یمفسد ف -

 گهههههیم یبه ک  یک -

 

 ساااانی. آآوردمی اومد. داشتم شاخ در م سانیآ یصدا هوی

 اون یرفت رو نی نشسته بود. دورب یسام  کنار

 

 انیسلطانه. احترام بذار دا شونیخوبه. ا یهم سام یل یخ  -: سانیآ

 

 گفت:  انی. دختره کنار دادیخند انیدا

 

 سلطاااااااان -

 

کردم. بدون   یک ی. پله ها رو دوتا نییرفتن پا   تیو با اعصبان   یچی ه دمینفهم  گهیتموم شد. د یاستور
 دنمی. با د کردی کار م  شیبود و داشت با گوش دهیشدم. رو تختش خواب  انیدر زدن وارد اتاق دا

 نشست رو تخت و گفت: 

 

 شدهیچ -

 انیداااااااااااااااااااااااااااااا -
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 کردم  داریها رو ب  هیکه زدم فکر کنم همه همسا یداد با

 

 شبه. چته ٢زهرمار ساعت   انیاد -: انیدا

  یچ یسفره خونه ه یری . هااا؟ با دشمن من میگینم یچی سفره خونه بعد ه یریخانم م سانیتو با آ -
 ی گینم

 

 شدهیآخه چ گفتیو م  دیخندیفقط م  انیروش شروع کردم زدنش. دا افتادم

 گفتم:   زدمش یکه م همونطور

 

 سفره خونه.  یریکوفت. با دشمن من م شدهیزهرمار. آخه چ شدهیدرد. آخه چ شدهیآخه چ -

 دشمن انگار مال بابا رو خورده  یگیم نیآخه همچ  -

 دالرام مرد  گهی. درای برووو بم -

 

چقدر   نمیو وارد کردم. ا مازی تا  جی. رفتم باال اتاقم. پدمیو در محکم کوب رونیرفتم ب  تی اعصبان با
 خوشگله ها 

 کنم؟ نکنم. بکنم؟ نکنم  فالوش

خدا.  ایداده.  امیبهم پ دمینگذشته بود که بک داد و د قهی نداره. فالوش کردم. هنوز چند د  یبی ع حاال
 و به بچه ها خبر دادم  دمیکش یق ینفس عم

 

 ؟یدالرام؟ همون دالرام -: مازیتا
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 آره -: من

 ی و از کجا آورد جمی پ -

 از دوستام داد  یکی -

 ی ریگیپ یچه دوستا -

 نکنا  نیمن توووه یبه دوستا -

 نگفتم که... یزیچ -

 

 : گهیاومده م انیدا دمیبود که د ٧. ساعت  دمیساعت خواب کیصبح باهاش حرف زدم. کال  تا

 

 بلند شو دختر  -

 برم مدرسه  خوامینم یوااا -

 شده رمیچه غلطا. بلند شو د -

 ی با -

 ببرمت مدرسه دیبلند شو. با گمیم -

 رم ی خودم م -

 شده  رمی بلند شو د  گمیجان خووودت. م -

 رم یم رمی گیاسنپ م گهیساعت د میولم کن خودم ن -

 ی ری خونه دنبالت. مدرسه رو م امیم یباش  نمینه. اگه بب ا ی  یهست نمیو خونه بب  یبه گوش زنمی زنگ م -

 ادیخب. برو خوابم م لهیخ -
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 تنامه یبا رضا  زیمبلغ اردوت هم گذاشتم رو م -

 یدونستیاز کجا مبلغ و م -

 یهست  نمیبه مدرسه بب زنمی. زنگ مایمدرسه ا گهیساعت د می. ن یاز سام -

 

  ادی. عمرا برم . خوابم مدمیگرفتم خواب الیخ یبسته شدن در اومد. ب یبعد صدا قهیو چند دق  رفت
 خاموش کردم  موی و گوش دمیتلفن و کش می. سدیشد

 دم یراحت خواب الیبا خ  گرفتم

 

 رفتم در و باز کردم   یحوصلگ یزنگ در بلند شد. با ب  یصدا

   کنهی م کاری چ نجایتو چهارچوب در تعجب کردم. ا یسام دنید با

 خنده   ری زد ز یمن پق  دنیبا د یسام

 گفتم:  یحوصلگ یب  با

 

 اد یزنگ بزن خنده ب  -

 

 خندش شدت گرفت  اما

 

و نگه داره دستش درد نکنه به لطف اون  انیبودم. خدا دا دهیند هیزاو نیاز ا افتوی تاحاال ق -:  یسام
  دمید

 مگه چمه -
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  شهیفقط صورتت انگار داره منفجر م یچ یه -

 

  مازیتابودم داشتم با  داری. حق دارم تا صبح ب دینگاه کردم. اوه اوه صورتم پف کرده بود شد نهیتو آ تند
 کردم ی و بچه ها چت م

 

 ی حاال چرا اومد -: من

 نه  ای یداریب نمیبب   امیخان دستور داد ب انیدا -

 بخوابما. برو بهش بگو رفته بود مدرسه   خوامیروز م هیباباااا.  یا -

 

 کرد و گفت:  یاخم

 

 دالرام دستور نده   -

 هوووف لطفا  -

  گم یدروغ نم قمیبه رف -

 

 بزنم با زانوم تو سرش. حوصله سر بر  یا

 

 ساعت چنده مگه؟  -: من

 قه یدق 8:45 -
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   کنهی . کال اخراجم مکشهی شد. سرمد منو م  ری. ددمیکش  یغیج

 

چت   یکه تا صبح داشت  یریدالرام تو بم ی. سرمد با من لجه. اشمیبدبخت شدم. اخراج م -: من
 یکردیم

 

. اومد تو و در و بست. دیخندیفقط م  یسام کردمیم هیرقشنگ داشتم گ گهیترس تند تند رفتم. د  با
دکمه هامم  یو انقدر هول کرده بودم که حت  دمیتند رفتم طبقه باال و با وحشت تند تند لباس و پوش

  ی . چقدر بم. وقت نداشتم جابه جا کنفمی تو ک ختمیاشتباه بستم. موهام شونه نکردم. کل کتابامو ر
 نظمم. از اتاق خارج شدم

خنده. من اشکم داره در   ریمن بازم زد ز پیت دنیمنتظر بود. با د بیپله ها دست به ج  شی پ یسام
   خندهیم نیا ادیم

رو   یسام نی . هول شدم آستنییکردم و با سر افتادم پا   یک یو چهارتا پله رو  فمی کرد به بند ک ری گ پام
 تند منو گرفت  یگرفتم. سام

 رونی از بغلش اومدم ب عیبغلش بودم. سر  بایتقر

 

 . غلط کردم کشهیخانم سرمد منو م نیتوروخدا منو برسون. ا -: من

 بخور  زمی چ هیببند اول. موهاتم برو شونه کن.   یدکمه هاتو درست حساب -

گرسنم  گهید  خورمیمدرسه از خانم سرمد فحش م  رمیشده کوفت بخورم. االن م  رمیبرو بابااااا. من د -
  شهینم
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.  کنهی. قشنگ اخراجم مشمی. بدبخت مخندهیراحت م ال ی با خ نیشده ا رمی. من ددیباز خند یسام
 با من لجه  نیا

 با تعجب گفت:   ی. سامهیگر ر یز زدم

 

 اد یزنگ دوم م ضهیزنگ زد به خانم سرمد گفت دالرام مر انیبسه دالرام. دا -

 

 گفتم:  تی کردم. اشکامو پاک کردم و با اعصبان  تعجب

 

   ؟یچرا زودتر نگفت -

 حرفم بزنم   یاونور. نذاشت یدییجن زده ها دو نیع دمید هوی. یزه ندادخب اجا -

 ی سام دیببخش یوااا -

 ست یمهم ن -

 مدرسه  یتو چرا نرفت -

کنم. برو آماده   دارتیب امیزنگ زد ب انیکار داشتم دا رونی ب رفتمیامروز زنگ آخر کالس دارم. داشتم م -
 م یبخور بر زیچ هیشو 

   رمینه من با اسنپ م -

 لج نکن  گهیبرو د -

 ن یباشه برو بش -
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و دکمه هاشو مرتب بستم. شونمو گرفتم و    دمیپوش ی رو مبل نشست. مانتومو درست حساب  رفت
  کردی داشت نگاه م  یموهامو شونه زدم. سام

 

 یبلند یچه موها -:  یسام

 

 گفتم:  طنتی ش با

 

   نقدره؟یجونم هم سانیواسه آ -

 حتما برسونه به تو  گمیبهش م   ینه. ول -

 

 خوبه که من الگوشم  -

 

 کرد. رفتم آشپزخونه  یمن خنده کوتاه   ی به حاضر جواب یسام

 

 ؟ یتو صبحونه خورد یسام  -: من

 خوردم  بیس -

 ن؟ یهم -

 آره  -
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هم خوشمزه بود. مربا آلبالو.   یلی. مربا رو مامان درست کرده بود خرونیو عسل و مربا رو آوردم ب   ریپن
 گذاشتم ییتا گرم شه. جا کروفرین و گذاشتم مانو

 آماده شد یهمه چ خالصه

 بود  9:30  ساعت

 

 ی سام  -: من

 بله -

 ا یب -

 ؟ شدهیچ -

 قه ید هی ایب -

 

 سفره گفت:  دنیتو آشپزخونه. با د  اومد

 

 هیچ نیا -

 

 نشستم و با تعجب گفتم:  یرو صندل  الی خیب

 

 ی دی. تاحاال ندگهیوا. خب سفرست د -

 ی . چرا منو صدا کرددمینه اونو که د -
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 باهم  میکه بخور -

 ممنون خودت بخور  -

 ننداز نیرومو زم گهید ایگذاشتم. ب نارویتشکر ا یاز خواب. منم برا یکرد دار ی. تو منو بگهید ایب -

 

نگران   گفتیم دادیم امیجون پ  سانیداد. البد داشت به آ امی نفر پ هیبه  شی نشست. با گوش اومد
 رو نگاه کردم که گفت:  یسام عیضا یادی. انگار زامینباشاااا. من خونه دالرامم. زود م

 

 ه؟یچ -

 جون؟  سانیآ -

 جون  انیدا ری نخ -

 

 صبحونه رو شروع کردم خوردن  الی خیکرد. ب  یاخم بعد

 مینزد یطول صبحونه خوردنمون حرف  تو

 مدرسه میو رفت  صبحونه ظرفا رو جمع کردم و پول اردو رو برداشتم بعد

بود و داره  ستادهیدر مدرسه وا شی پ  بای تقر سانیآ دمیشدم. د ادهیپ  یسام نیبود. از ماش  حی تفر زنگ
 زنه ی حرف م  نوسیبا ژ

 انداخت  یبه ما نگاه سانیو بستم. آ  نیدر ماش محکم

 که بشنوه گفتم: یبلند یرفت تو هم. با صدا اخماش 

 

 . جبران کنم یکرد دارمیو ب میدستت درد نکنه رسوند یسام -
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 سرشو بلند کنه گفت:  دی. زحمت نکشیتو گوش  یبود و سر سام  نییپا پنجره

 

 بود ممنون  ی. صبحونه هم عالکنمی خواهش م -

 زم یصبحونه عز یبرا ای بازم ب -

 

چشم تو چشم  کردی م داشت به ما نگاه تی که با اعصبان سانیتعجب سرشو باال آورد که انگار با آ با
 شد

 من آروم گفت:  هیابروش و انداخت باال و رو یتا هی یسام

 

 تو  یهست یچه مارمولک -

 

 ارم یو در م سانیدارم حرص آ دی. فهمدمیخند

که دستمو با   شدمیداشتم رد م سانی رفتم تو. از کنار آ  ییبوق زد و رفت. با لبخند دندون نما یسام
 حرص گرفت 

 

 یکردی م یچه غلط یسام نیتو ماش   -: سانیآ

 

 خونسرد گفتم:   یلیخ
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  داریجون لطف کرد اومد منو ب ی من خواب مونده بودم سام یچی . آهاع قبلشو. همیکردی نم  یکار -
. آهاااع می. صبحونه حاضر کردم باهم خورد میحرف زد کمی تو. اومد تو نشست  ادیکرد. بهش گفتم ب 

 تو خونه هم تنها بودم  یراست

 

 هیگر  ر یز زدیم گفتمیم گهید زی چ هیانگار  سانیآ

 

 ااااا یعوض  -: سانیآ

 

 با حرص اومد سمتم و گفت:  نوسی. ژرفت

 

همن. پس کم  یاونا برا یهم کن  یخانم. هرکار  دیپل یرو از هم جدا کن  یو سام سانیآ یتونیتو نم -
 دوتا بذار  نیا  ینحستو تو زندگ  یپا

 

 حرص هولش دادم و گفتم:  با

 

 زر مفت نزناااا -

 

 گوشه  هیسمت ما و منو جدا کرد. تند منو برد  دییتند دو  بهار

 

 ی چطور -: من
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 ی اومد ریدختر چرا د -

 کو  نایفقط بگو رسپ کنمیم  فیماجرا هااا داره. برات همه رو تعر -

 رون ی ب  دیدتون رفتخو  نیکرد سگاهیمن و ا د یگفتم شا نیومدی. هردوتون نومدهیامروز ن -

 شد یسام ریتقص  امیب خواستمی نم  یبدون تو. ول شهینه بابا. مگه م -

 خودمون؟ رادمنش؟   ی. سامییییییچ -

 کنم  فیآره بذار برات تعر -

 

 متر باز مونده بود هیکردم. بهار دهنش  فیتمام موضوع رو تعر  براش

 

 اومد با تو صبحونه خورد؟   یعنی -:  بهار

   ؟یشک دار -

 بگو جون بهار  -

 جون تو  -

 

 شد  رهی و به آسمون خ نیرو زم   دیباز موند. خواب ی نطوریدهنش هم  بهار

 

 ~~~~~~ 
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خونه خودمون من لباسامو   می. اما قبلش رفتنایگرفتم برم خونه بهار ا میسمت خونه. تصم میبهار رفت با
دوبلکس. خونه باباش   ییالیخونه و هیخونه مامان بهار.   میعوض کردم به دلناز هم خبر دادم. بعد رفت

 باز کرد   دیکل  ا. بهار در و بهیعال الیو نیا یبود ول   کیش  یلیبود. اونم خ یآپارتمان  هیتو 

 خوند ی رو مبل نشسته بود و داشت مجله م  مادرش

 

 سالم   -و بهار:  من

 

 صنم برگشت  خاله

 

 ورا  نی . سالم دالرام جون از ازم یاع. سالم عز - : صنم

 مزاحم شدم  د یببخش -: من

 د ی. خسته نباش زمیعز یمراحم  -

 باال   میری ما م -:  بهار

 

 اتاقش. نشستم رو مبل اتاقش. لباسشو عوض کرد  میگرفت و باهم رفت دستمو

 

 ادیهم ب  نایزنگ بزن رسپ -:  بهار

 باشه    داریاگه ب -

 

 برداشت  ایزدم جواب نداد. به خونشون زنگ زدم رو زنگ
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 بله؟  -: ا یرو

 منم دالرام اجونی سالم رو -

 ی خوب   زمی سالم عز -

 خوابه؟   نایممنون. رسپ  -

 شبیآره بچه حالش بد شده از د -

 

 کرد و گفت:   زیگفتم. بهار چشاشو ر  کردی زدمو به بهار که منتظر داشت نگاه م لب

 

 مارمولک  یا -

   ده؟یخواب -: من

 آره آره  -: ا یرو

 دارم  ی. کار مهمدیکن ی م دارشیب -

 باشه گلم. از من خداحافظ   -

 خداحافظ   -

 

 بکنه  ضایصداشو به حالت مر کنهی م یداره سع  دمیاومد. فهم نایبعد رسپ  قهیگذاشت و چند دق ویگوش

 

 بله؟   -:  نایرسپ
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 خونه بهار باش  گهیساعت د میکن که ساده باشه. ن اهی و س یرو. کس  ایباز نیجمع کن ا -

 نه من حالم بده   -

   دمیخندی خر م نی بودم ع داریصبح ب ۵تا ساعت  شبی مارمولک من بودم د -

 سسسس یه -

   یضیبه مر یمدرسه خودتو زد  یاین نکهیا یدرد. برا -

 امممم. آره  -

 نجایا ای خواهرت ب شیخب تا لو ندادم تورو پ -

 . تو فقط دهنتو ببندامیبا... باشه باشه. من م -

 

 خنده   ریز  میکرد. با بهار زد قطع

 د یساعت بعد رس  مین

 

کردم اونم دهنش سه  فیرو تعر ی. براش ماجرا سام کنهی م سگاهی. ما رو امشیزد  یروش و کل میافتاد
 متر باز موند 

 

جذاب   یل یمعلم خ هی ریدختر جوون با معلمش اونم نه معلم پ هیها.  بهی عج یل یخ  نیبب -:  نایرسپ
 یی صبحونه بخوره اونم تو خونه تنها

 حاال فکر کن دشمنشم هست  -:  بهار

 که گمیم -

 شد  یچه جور افشیق دید یدالرام و با سام یوقت سانیآ نیا  نایرسپ  یدون یاصال نم  -



 دالرام

139 
 

 حقشه دختره نچسب  -

 هست  نوسیحاال نچسب تر از اون ژ -

 رم یحاال اونو بگ هی. فقط بلده پز خانوادشو بده. کِ اری اسم اونو ن -: من

 می ا هیپا -:  نای و رسپ بهار

 م یری بگ نمیروز حال ا هی ا یب  ییخدا -:  بهار

 

  یاونم با کل میدرس خوند کمی می. بعد اون نشستمی ناهار خورد میخوشگذشت. رفت  یلیخ  اونروز
.  میخوند یم ی. بعد اون ش رهیوقت امتحان بگ هینخواد  ی سام نیکه ا میرو خوند  یاضی ر کمی . یشوخ

 غروب بود  کی. نزداتیبعد اونم ادب

 سرمون تو کتاب بود. با حرص کتاب و بستم هممون

 

 گه یبسه د -: من

 

نشسته بود و   نیرو زم  نای. رسپخوندیمطالعش درس م  زیرو تختش. بهار داشت رو م   دمیکش دراز
 اتاق بهار و کتابا همه پخش اون بود. من رو تختش یعسل  زی پشت م

 داده امیپ  مازیتا دمیچک کردم د  مو یو گوش دمیکش دراز

 

 داده امیپ  مازیچه هاااا تاب  -: من

 

 گفته. باز کردم  یچ  ننیسمت تخت تا بب دنیها پر بچه
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 نمت یبب   خوامی: * دال ممازیتا

 یشت بدبخت شد -:  بهار

 آخه االن؟  -:  نایرسپ

 نهی منو بب خوادی کنم بچه ها خب چرا م کاری چ -: من

 خب ازش بپرس  -:  بهار

 

 دادم:  ام یپ  بهش

 

 ؟ یچ یبرا -

 

 داد  امیبعد پ قهید چند

 

 ی نی منو بب ی* دوست ندار

 ... آخه االن ؟ینه خب ول  -

 * آره

 کجا؟  -

 میدیکه همو د ی* همون کافه ا
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 کنم؟؟؟؟؟ یچه غلط  -: من

 بگو دوستامم هستن -:  نایرسپ

 ست یآخه الزم ن کاریچ  دیایب  دیخوایشما م  -

 اما.... -:  بهار

براتون  کنمیداره. همه حرفاشم ضبط م  کاریچ نمی بکافه ب رمی سر م هیخونه   رمی منکه االن دارم م -
 فرستمیم

 

کردم. رفتم سمت   یو خداحافظ  دمیو فرستادم. بلند شدم بچه ها رو بوس یاوک  یموجیا مازیتا یبرا
 کافه

 هیپر بود. اونم  زیم هیها نشسته بود. رفتم تو کافه. خلوت بود. فقط  یصندل نیاز ا یک ی رو  مازیتا
 خانواده بود 

 بخونم  وی زیاز چشاش چ تونستمی. بازم نمیرو صندل نشستم

 داشت  یجذاب  افهیق یلی نگاه کردم. خ مازیتا به

 

 سالم  -

 ؟ یخوریم ی. چیخوب شد اومد  یلی سالم خ -: مازیتا

 مهمون تو؟  -

 صد در صد  -

 کالت ش  کیش -
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 شروع کرد به حرف زدن:   مازیآوردن تا ی. وقتارنیشکالت ب  کیعالمت داد دوتا ش مازیتا

 

 ازت خوشم اومد یلیچک کردم. خ یلیخ  جتوی دالرام پ -

 

 ی کردی م ینیمقدمه چ کمی. حداقل گفتمیاالن م یمقدمه. چ یگرد شد. انقدر ب  چشام

 

 بگم  یچ دونمی منظورتو. واقعا نم  یگی واضح تر م کمی  -: من

 نه؟  ینگلیس -

 آره  -

 مدت باهات رل بزنم؟  هی خوادیدلم م ادی ازت خوشم م -

 

  شتریبود. ضربان قلبم ب انیزنگ خورد. دا می. گوشزدی بگم آخه. قلبم تند تند م   یگرد شد. چ چشام
 ده یشد. نکنه منو د

 جواب دادم تند

 

 جان  -: من

 خونه بهار آماده باش  رسمیم گهید قهیدنبالت چند د امی خواهر دارم م -: انیدا

 نههههه -

 خونه یا ی ب دیبا ی. فردا مدرسه داریزنیچراااا داد م -



 دالرام

143 
 

 خونه ام  کیمن... من االن تو راهم. نزد -

 یی کجا قای. االن دقیراه افتاد  ییآخه شب چرا تنها -

 ابونمون ی سمت خ رسمیم گهید قهی. دو سه دکمی نزد  یلی... خ زیچ -

 برو عیبابا. باشه سر یا -

 خداحافظ  -

 

 نگاه کردم  مازیکردم. به تا قطع

 

 برم  دیمن با -: من

 

 گرفت و گفت:  دستمو

 

 اول جوابمو بده  -

 

 دستش که دستمو سفت گرفته بود نگاه کردم  به

 

 فکر کنم  دیبا -: من

 ی به فکر کردن داشته باش ازیکه ن تی خواستگار  امیدارم نم  -

 دم یبخوابم بهت خبر م   خوامیشده. شب م رمیمن د نیبب  -
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 ینطوریا یپسر چی. هزدیاز کافه خارج شدم. قلبم تند تند م رونی ب دمیدستمو از دستش کش تند
 گفتمیم د یبا یچ قا یدق دونمینم  یول ومدی خوشم م یل ینخواسته بود باهاش دوست بشم. ازش خ 

 گرفتمیمشاوره م دیبچه ها با از

  نیهنوز خونه بهار بود بخاطر هم نای بودم تند از واتساپ به بچه ها زنگ زدم. رسپ کاری راه چون ب تو
 کر ی تلفنشو بر نداشت. بجاش بهار برداشت گذاشت رو اسپ

 کردم  فی ماجرا رو تعر براشون

 

 کاسشه مین ریز یکاسه ا هی دونستمیمن م -:  نایرسپ

 آره  یچرا نگفت خب  -:  بهار

 چه از خدا خواسته؟ گفتیآره بعد م گفتمیراحت م  -: من

 ی کن کاریچ یخوای خب م -

 مدت کوتاه  هی گمی. مگمیشب بهش م -

 م یش قیدوست موست نداره ما باهاش رف  نیبب -:  نایرسپ

 خفه شو َهَول -

 شعور ی ب -

 

 ~~~~~ 

 

 آخه  نی بگم به ا یبودم. خب چ  دهیدراز کش الی خیب
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 دم یتا نگه چقدر از خدا خواسته هست. اما من بهش گفتم شب جوابشو م دمیجوابشو نم فعال

 نوشتم:   براش

 

 سالم  -

 

 ساعت جواب داد: مین بعد

 

 * سالم

 رفتم  عی امروز سر دیببخش -

 دمتید نهی* مهم ا

 اردو  رمیهفته م ک یمن دارم به مدت  -

 * ناراحت شدم 

 چرا؟  -

 نمت یبب  تونمی* چون نم

 هفتست  کیفقط  -

 گذرهیم  ری هفته برام د کی* 

 فکرامو کردم یکه گفت یزی خب من درمورد چ -

 شنوم ی* م

 اد یقبول. بدم نم -
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 * پس مبارکه؟

 صد در صد  -

 

 میبوس فرستاد. تا صبح حرف زد یموجیا

 

 ~~~~~ 

 

از کنارم رد   سان یبودم. آ ستادهیگوشه وا هی الی خیهم تو صف بوفه. ب نایرسپ  ییرفته بود دستشو بهار
  یخال یزیچ  هیاحساس کردم روم  هوی  نییدستش بود. سرمو انداختم پا چیساندو هیدوغ و  هیشد. 

 یدیپل ندکه دستش دوغ بود و با لبخ  یسان یشده بود. به آ  سیبه لباسم نگاه کردم. خ   رتیشد. با ح
 کرد ی نگام م

 

 دستم خورد زمی عز یوا  -: سانیآ

 رو من؟ دستت کج رفت؟  یختی دستت خورد صاف ر -

 

 حرص اومدم برم سمتش سرمد اومد و گفت:  با

 

 چه خبره؟  نجایا -

 کرد   یتمام دوغشو رو لباسم خال  نیخانم سرمد ا -: من
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 سااااانیآ

 خورد  چ یفقط پام پ -: سانیآ

 رو لباسش   یختیخورد صاف ر چیپات پ -

 د یباور کن  -

 تکرار نشه  -

 

  کردینم یسرمد تا برام پرونده ساز نیا ختمیری برعکس بود و من دوغ و م  هیقض  نی. حاال اگه ارفت
 فرستاد به اداره دست بردار نبود ینم

 

 محکم خورد به من یک یشدم و  دهیاز پشت کش دمیکه د ییحرص رفتم سمت دستشو با

 رفت. خوب که شدم نگاش کردم   جیگ سرم

که  یبود و چسبونده به مانتوم. وقت چیتو دستش که ساندو دمیبود. به مانتوم نگاه کردم. د سانیآ
 راحت شد برداشت  الشیخ

 بود  ختهیسسش رو مانتوم ر تمام

 

 ؟ یشد ری س  تیاز زندگ ؟ییییکنی چجور جرئت م  -: من

 اد ی م تی بهت اعصبان یل یجوجو خ -

 گفتم. دختره احمق  یک  نیبب کارت بد بود. منتظر انتقام باش یلیاحمق خانم خ  -

 

 شد ینم دهیبود د یزد و رفت. خداروشکر باز مانتوم سورمه ا حی لبخند مل هی
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 ~~~~~~ 

 

 دلناز حولمم بندازم تو چمدون  -: من

 نشه چمدون ن یحوله کوتاه که سنگ ه یاون تن پوش و نه  -

 شیآرا لیمونده؟؟؟ آهاااع شارژر و وسا یچ گهیانداختم د ویهمه چ -

 گهیاردو د یریم یسالن مد. دار یریم یمگه دار -

 ینده دل ری گ الیخ یب یوا -

 

 کرد ی نگام م  یاومد اتاقم. رو مبل نشست. با ناراحت  دلناز

 

 اردو هست  هیکه.  رمی بم رمی خواهر دارم نم -: من

 بگم؟  ویزیچ  هی دیخدانکنه اما با -

 جان؟  -

 

 نگام کرد  یپاش نشستم. با ناراحت  نییپا

 

 و گفتم  یموضوع خواستگار -: دلناز 

 نداره  یناراحت نکهی. ایجدددد -
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 ست ین نینه موضوع ا -

 موافقت نکردن؟ نایمامان ا -

 ی ستینه... ناراحتم چون تو ن -

 چرااا؟ -

 ی گردیسه شنبه هست و تو پنجشنبه بر م  گهیچون هفته د -

 جمعه  دیمثال بذار شدینم  یعنی -

  تونمیگفت من فقط واسه سه شنبه م رضای سه شنبه. عل  نیبهشون گفتم دال هم باشه گفتن نه هم -
 رشت   امیب

 رشت؟  دیری م انیتو و دا -

 کشنبه ی آره از  -

 ؟ یتا ک  -

 م یگردیچهارشنبه برم  -

 کاش منم بودم  یا -

 

 ی خواهرت نباش  یبد بود خواستگار یلی . خهیگر ر یز زدم

 بغلم کرد و گفت:  دلناز

 

و روز عقد مشخص   یرسما خواستگار انیفقط م  ستی ن  یخاص  زیغصه نخور جوجه کوچولوم. چ -
 نیهم شهیم

 ن؟ یفقط هم -
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 . مهم بعدشهزمیآره عز -

 ی بپوش یخوایم ی. چدیبرام عکس بفرست  -

 ی با جوراب شلوار  یکوتاه مشک راهنی لباس داشتما. پ هی -

 خوشگله یل یآ اون. خ -

 

 ~~~~~~ 

 

از ساختمون خارج شد. دستش چمدونش   ی. سامانیدا  نیبود. چمدون و گذاشتم تو ماش پنجشنبه
زده   یآفتاب نکی . با عیبلند زرشک  نیو لباس آست یمشک  نی بود. شلوار ج دهیپوش یبود و لباس زرشک 

 بود. اونوقت من با فرم مدرسه بودم 

دست داد و به من سر تکون داد. منم متقابال همون   انیابه د  یو با خوشحال انیاومد سمت دا یسام
 کار و کردم 

 

 سر به هوا یلیخ   نیدختر مراقبت کنا. ا نیاز ا یسام -: انیدا

 جاده مراقب باش   ریچشم. تو هم تو مس یبه رو -

 چشم -

 

 با خنده گفت:  انی. دادنیگفت و هردو خند یزیچ هی انیتو گوش دا یسام

 

 نه اونو حل کردم  -



 دالرام

151 
 

 

 با لبخند سالم گفت:   یو به سام نیی بدو بدو اومد پا نازدل

 

 شهیم رتونیشما دو نفر د میبر -

 

 کردم یچت م  مازیبود و با تا یسرم تو گوش   ریحرکت کرد. تو کل مس  انینشستم. دا عقب

 

 ی کنی چت م یدار یبا ک -: انیدا

 

 و خاموش کردمو و گفتم:  یشدم. تند گوش هول

 

 ارهیبا... با بهار. گفت مامانم داره منو م -

 شی مامان افاده ا -: دلناز 

 اون فقط با کالسه الیخ یب -

 دهی م شویو فقط پز زندگ -

 سی ن  ینطوریاما بهار ا -

 چون به باباش رفته -

 

 گوشه بودن هیها  ایبه مدرسه. مدرسه شلوغ بود و اول می دیچک نکردم. رس مویگوش  گهینزدم. د یحرف 
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 تو باهاش برو خواهر  نمیشیم  نیمن تو ماش -: انیدا

 

 سفت بغلم کرد و گفت:  انیشدن. دا ادهی و دلناز پ انیشدم. دا ادهیپ

 

 نکنا  یطونیمراقب باش. ش یخواهر -

 کنمیم  یباشه سع -

 کن  تی که گفتم و رعا یزینکن... چ یسع -

 چشم -

 زنگ بزن یپول خواست -

 باشه  -

 

سالم   ای گوشه بودن. رفتم سمتشون. به رو هی ای و رو نا ی تو. رسپ میفتو بوس کردمو با دلناز ر گونش
 سالم گفت  مانهیصم نایو رسپ ای ما و با رو  شی رو بغل کردم. دلناز اومد پ  نایگفتم و رسپ 

 میگوشه نشست هی میرفت نا ی و دلناز گرم حرف زدن شدن. من و رسپ ایرو

 ما  شی. بهار اومد پمیبعد بهار و مامانش اومدن. بهشون سالم گفت قهید چند

 

 گم یبرنامه ها دارم. تو قطار بهتون م سان یآ نیواسه ا -: من

 خفش کنم   خوادیدلم م میریبگ نوسمیژ نیحال ا -:  بهار
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 خت ی ر ی. بمونهیبز م هیآره منم. دختره بز. واال. شب -:  نایرسپ

 

  کهیت نیا  گفتنیاوقات م یو بعض دادنیکردم. با ذوق گوش م  فیو تعر  مازیبچه ها حرفام با تا یبرا
 ی بد بهش گفت 

 و به در دوختم  چشمم

 با باباش اومدن تو نوسیبا مامانش و ژ سانیآ

 دست تکون داد سانمیمامان بهار براشون دست تکون داد. مامان آ هوی

 چهرمون پوکر شد  نایبهار و رسپ  منو

 باهم دوستن  نایا نگو

هم و باهم گرم صحبت   شیرفتن پ سانی تعجب کرده بودن. مامان بهار و آ  سانمیو آ نوسیژ خود
 شدن

 

 شدینچسب دوست م نیبا مادر ا دیآدم با نهمهیا نی ب  یعن یمامانم  -:  بهار

 

شه   تیگفت. حجاب رعا و چندتا نکته میسیساعت سرمد اعالم کرد صف وا م یخنده. بعد ن ریز میزد
. سر نصف بچه ها تو  زایچ نی . از امیری نم یی . تا مدرسه نگفته جامیکنی تو قطار شلوغ نم دونمینم

 شد  یبود. خالصه موقع خداحافظ  یگوش

 و بفرسته یخواستگار  یکردم و فقط سفارش کردم عکسا یخداحافظ  یانقدر ذوق داشتم سر سر من

 میگرفتی م  یسلف موی. نشسته بودمیکرد یبا ی. دوتا اتوبوس بود. باهاشون بامیاتوبوس شد سوار
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 هست؟  یخانمم وقت سلف  -: سرمد

 

 شهینده روزش شب نم ر ی روز به من گ هی یعنی

 

 ثبت خاطرات  -: من

 خاموش   یگوش -

 

قطار سوار  راه آهن. تاحاال  ستگاهیبه ا میدیخنده. رس  ری زدن ز نای . َاداشو در آوردم. بهار و رسپرفت
 بودم  دهید لمای نشده بودمو فقط تو ف

 معلوم بود باهمن  یبود. گرچه با حاصله ول  ستادهیوا سانیگوشه با آ هی یسام

 

 ی آقا جدا ش نیاز ا گهیکه قرار تا چند روز د یچون خبر ندار سانیآخ آخ آ -: من

 کن  فیتو قطار نقشه رو تعر نیبب -:  بهار

 حتما  -

 

 اون  شی رفت پ  یبود و بعد سام ستادهیگوشه ا هی مونیکشاف معلم جغراف یآقا

 دوتا بودن نیمرد هم یمعلما

معلم ورزش، خانم  یخانم دهقان  ،ینیمعلم د یوسفیکشاف، خانم  ،یکه اومده بودن سام ییمعلما
 بود  ی که خانم مسن اتی رهنما معلم ادب

 و
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 هستن  که معرف حضور زی ناظم و خانم سرمد عز یبخش  خانم

 

که  کردیم  دیو تهد دادیحمله کردن. سرمد هل م  ایوحش نیوقت سوار شدن شد. بچه ها ع  خالصه
 برو کنار  کنمی اخراج م

 میواگن اختصاص دادن به ما سه نفر. نشست هی خالصه

و مقنعه هارو   میاومد و به همه سر زد. در واگن و بست یهر سه. خانم بخش میذوق داشت   یلیخ
 م یبرداشت

 گرفت  ویال نایرسپ

 میلم داده بود همه

 کردم  فیقطار کم کم راه افتاد. براشون نقشه رو تعر ویال بعد

 

 منم جدا شن  یمار خوامیم یچ  یعنی -:  بهار

 زهیاشک بر سانیآ کنمیم  ی. کارییاالن فقط هدفم جدا یول  یچطور کنمیحالت بعدا فکر م  -

 اکشن افتادم لمیف ادی -:  نایرسپ

 ام یهستن و کجا هستن. االن م  یمعلما چطور نمیبب رونی ب رمیمن م  دینیبب  -

 

  یاز واگن ها صدا یکی. ومدیخنده و حرف زدن م یکه بچه ها بود مشخص بود. صدا ییها واگن
فقط  دونستمیم ی. ول دید ویزیچ شدی. سرمو چسبوندم به پنجره واگن. مات بود نم ومدیزن م یمعلما
 زن هستن یمعلما



 دالرام

156 
 

 پس چندونا کو  شهینبود. وااا مگه م یواگن. درش باز بود. کس هیتو  رفتم

چمدون سمانه هم بود. اع  هیچمدون رکسانا بود. شب هیشب  اههیس نی. اهیمال ک نمی چندونا رو بب رفتم
 اد ینم  چکسیمال اونم بود. پس چرا ه هیهم شب خانم دهقان 

 آشنا برگشتم  ییصدا با

 

 یگردیم  یزیدنبال چ  -:  یسام

 

 . با ترس نگاش کردم یواگن واسه سام نیا یوااا

 

  هیدهنم و گرفت و بردم  ی. واگن ها رو اشتباه اومدم. در واگن و بست و اومد سمتم و جلوزی چ -: من
. چرا دهنمو گرفته. نکنه خفتم کنه.  یری تو روز روشن گروگان گ یدر نباشه. واااا  دیکه تو د ییگوشه جا

م صورت کی زدبودم. صورتش ن  دهی بودمو بهش چسب کی بهش نزد یلیقول داد. خ انیبه دا ینطوریا
 بزنم؟   غیج  یعنیبود. با ترس نگاش کردم. 

 با کنار گوشم گفت:  یسام

 

 شد ی. خانم سرمد داشت رد مسسسیه -

 

هست. با    نینبود که ا کمی انقدر نزد انی. تاحاال داکردینفساش به صورتم برخورد م  زدیحرف م  یوقت
 ک یترس نگاش کردم. چقدر نزد

 اد یب سانیاالن آ ی. اَ کنمیم انتی دارم خ  کنهی فکر م نهیبب  مازیتا
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 نیمارو تو ا نی. ایرفتم تو بغل سام  شتری. با ترس ب نهی بی سرمو االن ما رو م  ی. واادمیپا شن  یصدا
  رونیولم کرد و ب  ی. سامومدین گهیپا د یصدا قهی. اما بعد چند دکنهی قطعا اخراجمون م نهیبب   تیوضع

 نبود  یانداخت. کس  یو نگاه

 

 ی دادیهردوتامونو به فنا م یانقدر هم فوضول نباش. داشتبرو تو واگن خودت.  -:  یسام

 نبود ینه بابا اصال قصدم فوضول -

 

 انداخت  یبه سام  ینگاه مشکوک هیمن  دنیکشاف وارد شد. با د یآقا هوی

 

برگه رو دالرام آورد بده به من از طرف   هیمنه.  یدوستا نیکتری از نزد یکیداداش دالرام   -:  یسام
 کردم یامضا م دیداداشش بود. با

 آها  -: کشاف 

 برو  گهیدالرام جان تو هم د -

 

بچه ها   یبا حرص برام با چشم و ابرو اشاره کرد برم. تند رفتم تو واگن خودمون. نتونستم برا بعد
 کنم. انقدر هول شده بودم  فیتعر

 

 ~~~~~~ 

 

 . میرفت در و باز کرد. چشامو به زور باز کردم. همه خواب بود  زدن. بهار با حرص در
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 بود  یبخش  خانم

 

 میدیرس دی بلند ش -:  یبخش  خانم

 

و  می. چمدونو برداشتمیجمع کرد  مویبود ختهیکه ر یالیبه بدنم دادم. وسا  ی. کش و قوسمیشد بلند
   میدیدادم: ما رس  امی . به دلناز پمیشد ادهیآروم آروم به نوبت پ 

 

  رمیکه گ یصندل   نیرو اول الی خی. بدمیدیهمه جا رو تار م  ومدی. من انقدر خوابم ممیاتوبوس شد سوار
 دادم به پنجره و چشامو بستم هیاومد نشستم و سرمو تک

 بچه ها خواب بودن شتریحالت بودن. ب نیهم همه

زدم. که   یغ ینشسته. با ترس ج اهیل سغو هیکنارم  دمیبه هتل چشامو باز کردم د میدیکه رس یوقت
 سرمد با حرص گفت:  دمید

 

 ی زنیمعلما داد م یجلو یکش یچته دالرام؟ خجالت نم -

 

 . آه خانم سرمددمیمال چشامو

. روش هم که یبود با چادر بلند مشک دهیپوش یلباس سرتا پا مشک هیسرمد چاق که هست.  خانم
 اتاق  هی میاونور بود. فکر کردم غوله. پاشدم. کم کم هرکدوم رفت

 اتاق  هی نایو بهار و رسپ  من

  نیرو مبل بخوابه. بخاطر هم ی ک میکن  میمبل. حوصله نداشتم سه ساعت تقس هیدو نفره و  تخت
 من رو مبل بخوابم  میگرفت میتصم
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 میو برداشت ازین یالی. وسام یونا و باز کردراحت بود. چمد  نیتختخواب شو بود. بخاطر هم مبل

 

 م یدیپتو اما نخواب ری ز میو رفت می دیپوش یراحت  یلباسا

 میخوندیو روشن کرد و آهنگ گذاشت. باهم م کری اسپ بهار

 م یشروع کرد به در زدن تند قطع کرد یک ی هوی

  سانیدر و باز کردم. خانم سرمد پشتشم آ رفتم

 به جانب گفتم:  حق

 

 جان؟   -

  د؟ی چخبره؟ شعور اقامت تو هتل و ندار -: سرمد

 بره  نجایاز ا رونیصدا به ب نیفکر نکنم ا -

 اد یاومد گفت صداش کامال م سانینکن دوما آ یاوال بلبل زبون -

 

 . بهش نگاه کردم  ره ی م یداره رو مخم اسک  یادیز سانیآ نیا یا

 

 چشم -: من

 قاپو یکاخ عال  میبر دیبا ٩فردا ساعت  دیبخواب د یری بگ گهیدر ضمن د -

 چشم  -
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 و محکم بستم. خودمو انداختم رو مبل   در

 

 ست یکوفت شه اسمم دالرام ن سانی آ  نینکردم کل اردو ا یاگه کار دینی بب -: من

 ما اردمون کوفت شه  کنهیم یاز عمد داره کار -:  نایرسپ

 فردا دارم براش  -

 

 برق و خاموش کرد. چشامو بستم و به نقشه فردا فکر کردم   بهار

 

 ~~~~~~ 

 

 دم یپوشی روپوش مدرسه رو م داشتم

 

 آخه؟   یچ  یعنی -:  بهار

 اد یخانم سرمد با ما ن میکن یکار دی. بانی هم یعنی -

   ادی اون م میکن یکار میتونیما نم  -:  نایرسپ

سرمد و بکشه   دیبا تونیکی. نهی نب  یکس  دیمراقب باش   دیبه اونش فکر کردم. اونش با من فقط با -
 به کار من نداشته باشن  یبچه ها رو سرگرم کنه تا کار  دیبا گهید یکی  نجایا

 ینقشتو بگ قایدق شهیم -
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خانم   سانیو آ  یسام ییجدا یو برا  ادینم  ییجا چیبدون اون چادرش ه دیدون یخانم سرمد که م -
اونا رو سرگرم   دیفاصله که شما دار نیتو ا  دارمیچادرشو برم رمیمن م جهی باشه در نت دیسرمد نبا

 کنه ی نم یمارو همراه گهید ستیچادرش ن نهیبب  یو خانم سرمد هم وقت میکن یم

 ی کنیم یباز  ریبا دم ش  یچرت نگو دالرام تو دار -:  بهار

 و  گمیکه م یکار نیتو راه رو شما هم انجام بد   رمی . من مدیشما به اون کار نداشته باش -

 

تو اتاق   گه ید یاتاق دوتا هیزن دوتاشون تو  یشدم. معلما میقا وارید هیرفتم تو راه رو پشت  تند
اتاق. خانم سرمد و   هیجون هم  نوسیو ژ سانیاتاق. آ هی کشاف هم  یو آقا ی. سام نییطبقه پا گهید

 بود که اتاق ما بود  یتو طبقه ا نیاتاق. ا هیهم تو  یخانم بخش 

 . دیکشیبنفش م یغای. جدنیکش غیشروع کرد به ج  نای . رسپ نییپا ایبچه ها طبقه باال بودن  شتریب

هم  نوسی و ژ سانیتند تند در و زدن. آ دنییدو یدر اتاقا همه باز شد. خانم سرمد و خانم بخش هوی
 کشاف و خانم دهقان و خانم رهنما هم تند رفتن تو اتاق ما  یو آقا ی. سامرونیاومدن ب

کنم. تو  دای چادر و پ نیکمکم کن تند تر ا ایخوبه تند رفتم تو اتاق خانم سرمد. خدا  تیاالن وضع دمید
 لباسم  یو انداختم تو دمی. تند کشزونهیبه کمد آو دمیچمدون نبود. پس کجاست. د

اومدم و رفتم انداختم سطل آشغال طبقه اول. اومدم باال و   رونی مجبور بودم. تند ب یبود ول  عیضا
 خودمو زدم به تعجب   یهمه رو کنار زدم رفتم تو الک یالک

 

 چه خبره؟  نجایا -: من

 ... موش دمیموش د -:  نایرسپ

 از پنجره رفت  -:  بهار
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 تند گفت:  خدمه

 

 د ینگران نباش میکن یم  یضد عفون ویهمه چ -

 

 گرفت ی خندم م داشت

 خنده  ریز میتو. زد میو در و بست میکم کم همه رفتن. باهم رفت خالصه

 

 ~~~~~~ 

 

  ی. سامادی ب یوسف یو خانم  ینبود. قرار شد با اتوبوس ما سام  ی. از سرمد خبرمیاتوبوس شد سوار
 کردن ی م ین یریخودش  ی. بچه ها هم هعنیبش گفتیم یسرپا بود و به بچه ها هع

 ومدیحرصش در م سانیآ

 

 ان؟ی رادمنش خانم سرمد نم  یآقا -: من

 

کرد سمت صورتم   کیمتوجه نشد. خم شد سمت من و گوشاشو نزد یسام زدنیبچه ها حرف م چون
 که رسما قرمز شده بود نگاه کردم  سانیبه آ  یچشم ری تا بشنوه. ز

 حسود 

 

 ان یخانم سرمد نم گمیم -: من
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 اد ینه نم -

 

 بلند گفتم:  هوی

 

 نههههه یآره هم -

 

 گرد نگام کرد  یو با چشا ستادیتند صاف وا یداد زدم سام یتو گوش سام چون

 رفت اونور. دستمو آوردم جلو و به بچه ها اشاره کردم بزنن قدش  بعد

 کرد ی داشت منو نگاه م سانیکل راه آ تو

 شه یروزت م نیدارم برات. امروز بدتر حاال

بچه  یبود. برا ی. نقش و نگارا عال میواقعا قشنگ بود انگار تو بهشت بود میبه کاخ. وارد شد میدیرس
 کردم فیها نقشه رو تعر

 

 اصال حرفشو نزن -:  بهار

 خفنه ها  یول  -:  نایرسپ

 ؟ یرو ببوس   یسام یبر یخوای خفنه. م  ویچ یچ -

 از شما ها  یکی من نه  -: من

 دور من و خط بکش  -:  بهار

 ی رسپ  یتو چ -
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 یبر دیبا تو مشکل داره پس تو با سانیآ نی نه اصال. بب یوااا -:  نایرسپ

 بره یگردنمو م انیوقت بره بگه، دا هیهست.  انیدا یمیصم   قیرف ی سام نیبب  -

 نقشه رو خط بکش  نیپس دور ا -:  بهار

 د یری عکس بگ قیباشه دق ادتونی. اما کنمیم نکارویشه. خودم ا یعمل  دینقشه با نینه... ا -

 ی فهم ی م یاحمق  -:  بهار

 میانجام بد  میساکت شو بهار. بر -

 

 کرد ی داشت به نقش و نگارا نگاه م ی. سام یسمت سام  رفتم

 

 یای با من ب قهیچند د شهیم یسام  -: من

 شده؟یچ -

 ی ایب شهیم -

 

 دونستمی. مدادمی انجام م   دی. اما بازدی نبود. قلبم تند تند م یگوشه. کس هیاز کاخ  رونی ب میرفت
 اما...  کنمی کار عمرم و دارم م نیاحمقانه تر

 با دست منتظر بودن. نیشده بودن و دورب  میگوشه قا هی نای و رسپ بهار

 

 کنم......  یکار هی دیمن با یسام نی بب -: من

 ی دار ازیپول ن هی  کار؟ی شده. چ یزیچ -
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 ی نش ینه. فقط قول بده اعصبان  -

 ؟ یچ یعنی -

 قول بده -

   شدهیآخه چ -

 فقط قول بده   -

   دمیقول م -

 

 ی . مردد بودم ول دمیلرزیاز شدت ترس قشنگ داشتم م گهید

شد  دهیبود نتونست مقاوت کنه و کش یسمت خودم. چون حرکتم ناگهان  دمشیگرفتم و کش  لباسشو
 از جام تکون بخورم  تونستمیسمت من.. اصال نم

رتم قرمز شده بود و بدجور داغ کرده  انگار قفل شده بود. آروم ازش جدا شدم. از خجالت صو  اونم
 بودم  

 چقدر قرمز شدم.   دیفهم شدیم قشنگ

 بود:  نیکه اون لحظه تونستم بگم هم ینگام کرد. تنها کلمه ا ریمتح

 

 واقعا منو ببخش  -

 

. کنمی موضوع فکر نم  هی. من چقدر احمقم. چرا به زدیرفتم. قلبم تند تند م ششیو از پ دمییدو تند
فکر   کمی کاش زمان برگرده به عقب و من  ی. اشمیم  دهید یدم. االن تو چشمش چکر یچه کار بد

  کنم
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 ها اومدن سمتم. بهار با خنده گفت:  بچه

 

 کنه یدق م ینشون بد سانیشد. به آ یعجب عکس  -

 ن ینشون بده هم سانیفقط ببرش به آ -

 

 گوشه نشست کنارم  ه یاومد  ناینکرد و رفت. رسپ  یبحث  گهیگوشه نشستم. بهار د هی رفتم

 

 که بهت نگفت  یزیچ  ؟یچرا ناراحت  -:  نایرسپ

 کردم ی فکر م کمی کاش  یا کنه؟ی فکر م یشدم. االن درمورد من چ  ایح  یمن احمق چقدر ب -

 کن  یامشب برو ازش عذرخواه الیخ یب -

 زنهی. حتما سرم داد مبخشهی نم -

 بابا   ستیهم ن یاونطور یسام -

 

 سمت ما  دییبعد بهار دو قهی. ده دکردیم ادی ز دنیاون صحنه قلبم شروع به تپ یادآوری با

 

 گهید  قهیحس کردم دو د یعن ی. هیگر ری کرد. چنان زد ز کاریچ دید یوقت سان ی آ دیدونینم -:  بهار
 کنهی دستش بمونه خوردش م میگوش
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 خنده. دلم خنک شد   ریوضع زدم ز نیا تو

 

 ~~~~~~ 

 

 گهید یندار  ازی : + پس پول نانیدا

 نکردم   ینه بابا تا االن خرج  -

 ؟یندار  یمراقب خودت باش. کار ی+ باشه خواهر

 نه خداحافظ  -

 + خداحافظ 

 

 نگاه کرد  رونیاز پنجره به ب  نایبود. رسپ  یسام شی. حواسم همش پمیخوردیشام م میکرد. داشت قطع

 

 دالاااا -:  نایرسپ

 شدهیچ -

 کن  یعذرخواه  یبدو برو کشاف رفت. برو از سام -

 کشم یهوووف من خجالت م -

 بهت گفتم -:  بهار

  ارمی و در ب سانیحرص آ خواستمی کردم م یآدم بگو من بچگ  نیتموم کن بهار... برو دالرام. ع -:  نایرسپ
 نداشتم یا گهیقصد د
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 من اخماش رفت تو هم  دنیو زدم. در و باز کرد. با د ی و در اتاق و سام رفتم

 

 تو  امیب  تونمیم -: من

 

 کنار. رفتم تو و رو تختش نشستم  رفت

 بودم دهیحد خجالت نکش نیتا ا چکسی . تاحاال از هکردمی م  یبود و با انگشتام باز نییپا  سرم

 

از دستم  کنمی ردم خواهش مک یواقعا بابت رفتار امروزم متاسفم... من... من فقط بچگ یسام  -: من
 نباش  ریدلگ

 ؟ یاز هردومون متنفر ایمن؟  ای  یسان یعاشق آ ؟یکن یتالش م سانیمن و آ ییواسه جدا یچرا دار -

 

 من تعجب کرد اما چهره خودشو حفظ کرد  هی. با گرهیگر  ری بود. زدم ز  یعصب ی ل ینگاه کردم. خ  بهش

 

 بود سانیآ  تیمن قصدم فقط اذ د یببخش -: من

 مگه؟  یضیمر -

  یکار بد  یلیخ  دونمیم دیازش. واقعا ببخش رمی انتقام بگ ینطوری. خواستم اکنهیم تمیاذ یل یاون خ -
 شهیتکرار نم گهید یکردم ول 

 

 نزد و فقط نگام کرد. اشکامو پاک کردم  یحرف 
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 هست اما لطفا امروز و فراموش کن و من و ببخش  جای حرفم ب دونمیم -: من

 

 گفت:  یکنارش رد شدم. سام  از

 

 تجربم باحال نبود نیاول -

 

 فکر گفتم:  بدون

 

 متفاوت بود یول -

 

 تجربش بود  نی. پس اول رونی. رفتم بدی کرد و آروم خند یساکت شدم. نگاه هوی بعد

 

 ~~~~~ 

 

در اتاقمون و   نایاومدم. رسپ  رونیب  نای . از آسانسور همراه با رسپدمیبود که خر ییالیدستم پر از وسا تو
تا من   سانی . آزننی دارن حرف م ستادنیوا واریگوشه د سان یو آ یسام دمیباز کرد. اومدم برم تو که د

 رو گرفت  یسفت دست سام دیو د

 

 زد و گفت:  یمن پوزخند  دنیبا د سانیکردن. آ  یآشت پس
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 نگاه داره؟ -

 

 زنگ زده بود. از عمد جلوشون جواب دادم یری تصو مازی زنگ خورد. تا میابشو بدم گوشاومدم جو تا

 

 زم ی سالم عز -: من

 ؟ یکنی م جکتی ر زنمی زنگ م ؟چرایکنیم زمیعز زمی عز -

 بودم عشقم رونی ب -

 

در و نبستم چون بهار داشت   یهم کنجکاو. رفتم تو ول  سانی. آکردی با اخم داشت نگاه م یسام
 و مقنعمو در آوردم  نییرو گذاشتم پا الی. وساومدیم

 

 ی داشته باش یادگاریدونه کاله از منم  هیکاله سرته گفتم  شهیهم دمی. ددم یبرات کاله خر -: من

 نبود یازی واقعا ن -

 تشکرته؟ یجا -

 ؟یگردیبرم ینبود. ممنونم. ک نینه منظورم ا -

 پس فردا -

 ذشت؟ خوش گ -

 جا  هیقشنگه. هرروز  ی ل ی. اصفهان خیل یخ -
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  دهیرو ند نایا  ی. انگار سامزدی از پله ها اومد. همونطور که نفس نفس م ادی که با آسانسور ب ییبجا بهار
 بود

 

اومدم.   لی وسا نهمهیبا پله ها با ا  نجایآسانسور پر بود. نفسم گرفت تا ا د؟یریچرا بدون من م  -:  بهار
 ماز؟ یبا تا  یزنی حرف م یبا ک  یدالرام دار

 

 بود دهیو ند  سانیو آ یاشاره کردم که ساکت شه اما انگار هنوزم سام بهش

 

 کَمــ....  ای حرف بزن ب  مازی. تو هم کم با تاری رو از دستم بگ الیوسا نیا ای ب  نایرسپ  -:  بهار

 

رو از دستش گرفت. بهار براشون   الیرفت وسا  نایساکت شد. رسپ هوی. دیرو د  نایا یتازه سام انگار
 اومد تو و در و بست  عی تکون داد و سر یسر

 

 خداحافظ زنمی من بعدا بهت زنگ م مازیتا -: من

 

 قطع کردم  تند

 

 کردن؟  یچرااا آشت نایا -:  بهار

 چقدر منت کشه  یسام نیا نی بب گهیمعلومه د -:  نایرسپ
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حرص من   یدوباره برا سانیآ نیرابطه تالش کرده باشه ا ینقدرام برااو یفکر نکنم سام  -: من
 ست یاصال برام مهم ن  دونهیخودشو چسبوند. نم

 

 رون ی ب میختی رو همه رو ر الیو وسا  نیرو زم میو نشست می و عوض کرد لباسامون

 

 واسه مامانمه یروسر نی. ادینی بب نوی. اانیکفش هم واسه دا نی. ادمیدلناز خر یو برا  فیک نیا -: من

 ذاره یم  ینطوریمامانت ا یمطمئن یچه خوشگله. ول -:  نایرسپ

 ذارهیساده م یروسر شهی آره مامانت هم -:  بهار

 دمیخر   رضای واسه عل نی دستبند چرم و بب یعطر هم واسه بابام. ا ی. استیتنوع بد ن  هیحاال  -

 یامروز خواستگار -:  بهار

 آره  -

 چرا زنگ نزدن بهت؟  -

 نداد  امیالبد سرشون شلوغه. امروز اصال زنگ نزدن. مامانم اصال پ  -

 خب تو بزنگ  -:  نایرسپ

  نویا الیخی دلم اونجاست..... حاال ب نهی. مهم ازنمینه بابا ول کن بذار به کارشون برسن شب زنگ م -
 دم یخر مازی . کاله و واسه تادینی بب

 خوشگله  -

 مال خودم  هیبق -

 دستبند ستمون کجاست  -:  بهار

 میدیهم خر یاوناهاش. هود -:  نایرسپ
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بود و  یاومد هود رمونیکه گ یخوب  یزای . تنها چمیست بخر یزایست کردن باهم چ یشد برا قرار
 دستبند چرم 

 نشون دادن الشونویها هم وسا بچه

 دمید ید لمیاون باهم ف بعد

 

 ~~~~~~ 

 

. رفتم باز کردم  زنهیچراغ م  میکه احساس کردم گوش میزد یو حرف م  میوردخیم  الیپف  میداشت الی خیب
 دلناز عکس فرستاده و با ذوق عکسا رو باز کردم   دمید

 نن یها هم اومدن تا بب  بچه

عکس   نیا دنیبا مامان و بابا بود. با د  یعکس سلف نیخودش بود. دوم  لی عکس از استا نیاول
 بود که رو مبل نشستن.  انیبا دا یچقدر دلم واسشون تنگ شده. عکس بعد دمیفهم

 

خوشگل   یل یبود که خ یخاص  یآب  هی. یبود با تک کت آب دهیپوش  یو شلوار مشک  رهنیپ هیهم  انیدا
 کرده بود 

 بود. کنار هم نشسته بودن رو مبل  رضای از خودش و عل یبعد  عکس

 

 دشو جمع کرده. خویدلناز جه خجالت  نینگاه کن ا -: من
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 گفت:  خوردی م  الیهمونطور که داشت پف نایرسپ

 

 بغل پسره میرفتیم میحاال اگه ما بود -

 

بزرگتر تو   زیهم همون انگشتر سا رضا یساده. واسه عل ییانگشتر طال  هیاز نشونش بود.  یبعد  عکس
چادر   ایباشه بود. داشت رو سر دلناز  رضایکه فکر کنم مادر عل   یخانم هیاز  یانگشتش بود. عکس بعد

 کردیم  هبود نگا  نییکه از خجالت با لبخند سرش پا  یبا لبخند به دلناز رضای . علنداختیم دیسف

 گرفتم:  سی دلناز و  یتموم شد. برا  عکسا

 

.  دیبود یمبارکه. همتون عال  یلیبودم. خ  شتونیدلم خواست پ ی لی. خیماه شده بود هیعشقم شب  -
 شد  یک فقط عقد واسه

 

 گرفت:  سیزد و و نیلحظه س همون

 

 و هشت اسفند   ستی. عقدم افتاد واسه بزمیبود عز  یخال یل ی. جات خیقربونت بشم خواهر -

 

 کردم:   پیتا  براش

 

 . مامان و بابا رو ببوس یبه سالمت -
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 م یخاموش کردم و با بچه دوباره مشغول حرف شد ویگوش

 

 ~~~~~~ 

 

 م یقطار شد سوار

 

 شورشو در آوردن -:  بهار

 مگه؟ شدهیچ -: من

 بسه  گهید حی. تفردیاز درسا عقب افتاد ینطوری مدرسه. هم دیایب دیاز شنبه با  گهیسرمد م -

 م یراه و دار یما خستگ یچ  یعنی -:  نایرسپ

 می چون یپ یفوقش م  -: من

 

 ما با تعجب گفت:  دنیبا د یدر واگن باز شد. واااا. سام هوی

 

 د؟ یکن ی م کاریچ  نجایا -

 م یزنی حرف م  میدار مینشست -: من

 

 کرد و گفت:  یاخم  یسام
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 هست  ی. واگن شما بغل دیچقدر بامزه. واگن و اشتباه اومد -

 د ینی اونور بش دیما بر یداره شما جا یحاال چه فرق -: من

 گفتم  دیبلند ش  -

 

  میقطار راه افتاد. شروع کرد میداره آخه. در و بست یواگن. چه فرق یک یاون می. رفتمیحرص بلند شد با
 م یکرد یسپر  ینطوریو خالصه کل راه و ا میگرفتن. آهنگ گذاشت لمیبه عکس و ف

 

 ~~~~~~ 

 

  یهع ی. خانم بخش میبا بچه ها آهنگ خوند ی. تو اتوبوس هم کلمیاتوبوس به سمت مدرسه رفت با
 دی ممنوع صلوات بفرست رمجاز یآهنگ غ  گفتیم

 اومد دنبالشونو رفتن  اشونیو بهار اول  نا یمدرسه. رسپ  میدیرس

 شلوغ بود. آروم از کنارم رد شد و دم گوشم گفت:  یلیخ  اطیکرد با خانم سرمد. ح   یخداحافظ یسام

 

 کارت دارم  رونی ب  ایب -

 

 منم نشستم نمیرد بشاشاره ک دنمیمنتظر بود. با د نشی . تو ماشرونیرفت. رفتم ب  یتعجب وقت با

 کرد  حرکت

 

 کجاااا؟  -: من
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 هنوز شمالن. زنگ زد برسونمت  نایا انیدا -

 اما قرار بود برگردن که دو روز بعد -

 نشد گهید -

 

  ی. دلم واسه تهران تنگ شده بود. حتگذرونمیم مازیدادم. پس تنهام. فوقش وقتم و با تا هیتک  الی خیب
چون جاده  دهیشده بود معلوم بود تا چندساعت قبل بارون بار  زیتم  کنیآلودش؟. اما هوا  یهوا یبرا

 بود  ریدلگ  یلیبودن و هوا خ  سیها خ

 م یو سوار آسانسور شد  می. دلم واسش تنگ شده بود. رفتنیساختمون و بب  ی. وااامیدیرس

 و زد  ۴و  ٣ دکمه

 

 لطفا منو بابت کار اونروزم ببخش  یسام  -: من

 فراموشش کن  -

 هنوزم؟  یناراحت -

 از اولم نبودم  -

 

 زدم ی. چشم غره اگرفتی روز کامل پاچه م  ایروز خوب بود  ه ی ومدیبدم م یلیخ َاه

 کردم  یخداحافظ  رلبی . زستادیما وا طبقه

 در خود به خود باز شد  هو یو انداختم تا باز کنم  دیرفت. کل  آسانسور

 شوکه شدم دنشیشد. با د انی در نما یزدم. مامان جلو یخفه ا  غیج
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 قربونت بشم من دلم واست تنگ شده بود -: مامان

 

  یبغلش. دلم واسش تنگ شده بود. بو دمیقشنگ تر. سفت پر نیاز ا زیبود. چه سوپرا زی سوپرا پس
 عطرش 

 گفتم:  هیگر با

 

 ذره شده بود  ه یدلم واست  ی مامان -

 نطور یمن دورت بگردم منم هم یاله -

 

رو گذاشتم  لتیو بابا بودن. سرپا. وسا انیبغلش در اومدم. مامان در و بست. رفتم تو. دلناز و دا از
 شدت گرفت  میبغل بابا. گر  دمیو پر نییپا

 

 جوجو کوچولوم  یمن. چقدر بزرگ شد یته تغار  -: بابا 

 تنگ شده بود   یل یبابا دلم واست خ -

 اصال  رهیگی. دلمون مهیجور هی. خونه بدون تو منم خانم کوچک -

 

شدنش، خنده    ی. چقدر دلم واسش تنگ شده بود. عصبانیبغل دا  دمیاومدم و پر رونیبغلش ب از
 هاش، بغل کردنش 

 

 شهی بدون تو هم م  ی. مگه زندگیجا بر چیه دمی اجازه نم  گهید -: انیدا
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 تنگ شده بود  یل ی دلم واست خ انیدا -

 

 کرد و گفت:  زیبغلم در اومد و چشاش و ر از

 

 ی نه زونگ یزنگ هیمشخصه. نه  -

 د یببخش -

 

  نیبا ا یبلند تر از من بود ول یلیدونم. بغلش کردم. قدش خ  هی یک یعروس خانمم. خواهر  شیپ رفتم
 حال هم شد و منو سفت بغل کرد 

 

 ی نازم. دلم واست تنگ شده بود خواهر یش یاووو پ -: دلناز 

 ی ل یمنم خ -

 

 آوردن  ییاومدم. نشستم بغل بابا. مامان و دلناز رفتن چا رونیبغلش ب از

 

 نیبش ای دالرام برو لباستو عوض کن بعد ب -: دلناط

 بچه رو  یدار کاری چ نهی بذار بش  -: مامان

 راحت تره که نهیخب بره با لباس خونه بش -

 



 دالرام

180 
 

و دوباره رفتم  نییکردم. اومدم پا  روش. لباسمو عوض دم یشدمو رفتم اتاقم. آه تخت قشنگم. پر بلند
 بغل بابام 

 . مامان و دلنازم نشستندادمیو منم با حوصله جوابشو م دیپرسیدرمورد اصفهان سوال م بابا

 

 اد یخوشتون م  دینی بب دیباز کن  دی. بردمیهست که براتون خر  ییزای چ نایا یدل -: من

 یبود آخه خواهر یازیمن دورت بگردم چه ن -:   دلناز

 شدمیناراحت م آوردی کادو نم یرفتی م ییبابا تو هم اگه جا الیخ یب -

 پروو  -: انیدا

 ی خودت -

 

 کادو هارو آورد. همه از کادوهاشون خوششون اومد. دلناز گفت:  دلناز

 

- 

 

 ه یدستبند مال ک نیا

 مال شوهرت  -

 زم یبود؟ دستت درد نکنه عز یچه کار نیا یوااا -

 کنم ی خواهش م -

 ی چ ی نکیا -
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 دم یکردم. کادو کاله دستش بود. با ترس تند بلند شدمو از دستش کش نگاه

 

 تولدشه گهی. چندوقت ددمی.... واسه کادو تولد بهار خرزی.... چزی مال چ نیا -: من

 آهاع  -

 

 بغل مامان. بغلش کردم سفت  ندفعهینشستم ا رفتم

 دلم واسش تنگ شده بود چقدر

 گفتمی. من براشون با ذوق و شوق درمورد اصفهان ممیهمه دور هم شام خورد اونشب

 

نشدم.   داری نشدم بابا اومد ب  داریکرد ب  داری. اول مامان اومد بدمیخواب  ٣جمعه تا ساعت  یعن ی فرداش
 فت: و گ  دیاومد با حرص در اتاق و کوب انیدا

 

 بلنددددد شو  -

 حال ندارم بذار بخوابم -

 ناهار  رونیب  میریم میدار -

 خداحافظ  -

 ی ایب دی پاشو تو هم با گمیم -

 رم یمن س -
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 نکن  میدالرام عصب گهیمنم شلغمم. پاشو د -

 اااانیدا روووونی بروووو ب -

 رون ی ب میریم می. دارگمیبلند شو م  -

 خسته ام  خوابمی  خوامیبه من چه. م -

 صحبت کنم. بلند شو یبه چه زبان   یکنیتن لشتو. مجبورم م  گهیبخواب. بلند شو د ای بعد ب -

 رون یفقط برو ب  -

 

 شد با حرص بلند شدم. ول کن که نبود دهیکردم موهام کش احساس

گرانج و   یل یلباس ست که خ  هیبستم.  یکردم. موهامو باال دم اسب  یمیمال شی آرا  و ییدستشو رفتم
 ماز یتا یگرفتم از خودمو فرستادم برا یسلف هی.  دمیگ بود و پوش قشن

 نگذشته بود که نوشت:  هیچندثان

 

 ی خوشگل یادی* ز

 

 دنمی. همه آماده بودن. مامان با دنیی . رفتم پارونیب میری م میتو دلم آب شد. براش نوشتم دار قند
 گفت: 

 

 عروسک شده دخترن -

 مامان جون  یمرس -

 مامان؟ یپسرت چ  -: انیدا
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 خنده   ریگرفت. زدم ز یژست خاص  بعد

 

 پسرم که ماه -: مامان

 خوشگل تر هم مگه هست؟   نیداداش از ا -: من

 ادی که بابا و دلناز االن صداشون در م نییپا  میبچه. بر زی زبون نر -: انیدا

 

 م یآسانسور شد سوار

 

 بود یشوهر دلناز چطور نمی بب  دیخب بگ -: من

 د یفهم شدی مودب بود. باسواد. از طرز حرف زدنش م یلی وق العاده خف -: مامان

 ی ازدواج کن یخوای م یتو م -

 ؟ یاز َشر منم خالص ش یخوای م  عیسر هیچ -: انیدا

 فقط سوال بود  -

 کردم   دایپ  سشویانشااهلل کِ  -

 که. بذار لذتشو ببره  ختهی پسرم، دختر ر یانقدر برا -: مامان

 

راننده و و بابا    یکه رو صندل انی. منو دلناز و مامان پشت. دامیشد انیدا نی. سوار ماش رونی ب میرفت
.  زدمی حرف م رضایبا دلناز درمورد عل  یو گذاشت. منم هع  نیشاد فرزاد فرز یآهنگا انیهم کنارش. دا

 کوه  میرفتیم میداشت
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 مشغول درست کردن کباب بودن انی. بابا و دامینشست قیآالچ هیو تو  میشد  ادهیبه کوه. پ میدیرس

ادامه به خوردنم بدم   کردیم دیتهد انیکه هربار دا زدمیبودم و داشتم ناخنک م  ششونیهمش پ منم
 کردی منو اما بابا هم هر بار دعواش م سوزونهیداغ م خیس نیبا ا

 ی هع گفتیم ی. دلناز درمورد خواستگارنایمامان ا شیپ رفتم

 

. میکرد ی باز بالی بود. بعد ناهار وال یونروز حال داد. کنار خانواده عالا  یلیناهار آماده شد. خ خالصه
 خونه میتموم شد و برگشت یشدن من باز یو دلناز و عصب  انیدا یهادادن ری که آخرم با گ

 

 میکردیم  یباز بالی وسط وال می. داشتمیآخر با خانم دهقان ورزش داشت زنگ

 

 با ساعد بزن ِاع  ادیتر از گردن م  نییتوپ پا  وشاین -دهقان:   خانم

 

کالس دهمم  یگوشه نشست بچه ها هیکالس دهم اومد. خودش  یبا بچه ها یعدد سام  کی هوی
 ن ییاومدن پا  یاضیشدن. چرا وسط زنگ ر   یهرکدوم مشغول کار

زنگ بود و درس تموم شده بود بچه   یچون آخرا میدیو بعد فهم  دیسوال پرس  یدهقان از سام  خانم
 تا راحت باشن  نییآورد پا زهیشده بودن به عنوان جا ستیحانشون و ب ها امت

 کرد یما نگاه م یبه باز یسام

 

 رششششی بهار بگ -: من
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با سر رفتم   اما رمیبود. خودمو انداختم وسط که بگ ریتا عکس العمل خواست نشون بده د بهار
 . بچه ها اومدن سمتمنییپا

 

 خوبم  -: من

 آخه. بهار تو هم دقت کن  یچه کار نی. انیبرو بشبلند شو  -دهقان:   خانم

 حواسم پرت شد  -:  بهار

 

. با ترس مقنعمو  رونی خانم سرمد اومد ب هوینشستم. قمقممو برداشتم و آب خوردم.  یکنار سام رفتم
 نده ریگذاشتم که گ

 سمتمون اومد

 

 دفتر  ای دالرام ب -: سرمد

 شده؟  یزیچ -

 درصد اخراج نشم کیبعله. برو دعا کن فقط  -

 

نگاه کردم که با تعجب به خانم سرمد نگاه کرد. پشت سر سرمد   یلحظه موندم. با ترس به سام هی
 رفتم تو

 سرمد نشست  خانم

 دییبود. گاوم زا  نییپا  سرم
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 م یمداربسته رو چک کرد یهان یدورب  -: سرمد

 

هم اخراج   یاخراجم. چه از مدرسه چه از خونه. االن سام. کال دیرو د ینکنه بوسه منو سام یوااا
 د ی. احساس کردم کامال رنگم پرشهیم

 

. قول یسه سال خستم کرد نیتو ا رن؟ی پروندتو بگ انیب  اتیزنگ بزنم اول ای یبزن یدار یحرف   -: سرمد
 نشم ریمد گهیاز سال بعد د دمیم

 شدهی... چیچ -

 شهیم  تیحال   انیبرادرت ب ای بمون خواهرت  -

 

من چه بدبختم.  ی. واادمیتو صورتم. رفتم پسر مردمو بوس زنهیمشت م هیبگه قشنگ  انیبا دا یوااا
 زد یقلبم تند تند م 

 مدرسه دیایسرمد زنگ زد و گفت ب خانم

 خانم سرمد مامان وارد شد  دییبه در خورد و با بفرما یساعت بعد تقه ا  میزنگ زد. ن یبه ک  دونمینم

 دعوام نکنه  دیمامان راز نگهدار بود. شا  .دمیکش  یراحت  نفس

 

 سالم  -: مامان

 گه؟ید دیسالم مامان دالرام -: سرمد

 د ییبله بفرما  -
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 واقعا اخراجه  ندفعهیدخترتون طبق معمول کار بد کرده و ا -

 

 گفت:  یبا حرص نگام کرد. اما با خونسرد مامان

 

 شدهیچ -

و   یادب  یب نیننو از اتاقم برداشته و برده انداخته سطل آشغال. ا متیخانم چادر گرون ق نیا -
 از اتاقم؟  کنهیم یدزد  ست؟ین  یگستاخ

 بود  یکارت چ لیکن و بگو دل یعذرخواه  عیدالرام سر -

 

 و گفتم:  دمیکش  یقینبود. نفس عم   یراحت شد که موضوع اون بوسه لعنت  المیخ

 

به خودتون بگم  دمینشب رو چادرت و بود. ترس که سوسک او دمیشن  نوسی. راستش از ژدیببخش -
 دیگرفتم بندازم دور که شما آلوده نش میتصم  دیباور نکن

 

 نوس یانتقام از ژ نمی. اختم یکردن هم کرم ر یسرمد تعجب کرد. هاهاها هم عذرخواه  خانم

 

 م یتنها حرف بزن شهیاگه م -: مامان

 حتما   -: سرمد

 

 مچ دستمو گرفت و گفت:  تی اومد با اعصبان ی. تو راه رو بودم که سامرونیاز اتاق ب  رفتم
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 شده؟یچ -

 مگه؟ شدهیدرد گرفت چ  یواا -

 چرا صدات کرد؟ -

 

شد. جنبه نداره   ینداره. فقط چون چادرشو انداختم تو سطل آشغال عصب  یبابا جنبه شوخ  یچ یه -
 چاقالو 

 

 و با خنده گفت:  خنده و مچمو ول کرد ری زد ز یحرفم پق   نیبا ا یسام

 

 دالرام  یطون ی ش یل یخ -

 چاکرم  -

 

  یلیسالم خ هیفقط  شناختیو نم  یکرده بود. چون سام یدر اومد. اخم گنده ا ریاز دفتر مد مامان
 آروم بهش کرد 

 

طبقه   ه یو همسا انیدا یمیصم یم یمعلمم، دوست صم یکنم. سام  یمامان جون بذار معرف -: من
 یی باال

 

 دیو پرس  یحال سام  مانهی لبخند زد و صم مامان
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 هم مودبانه جواب داد یسام

 

 خونه؟ میجمع کن بر التویدالرام برو وسا  -: مامان

 اخراج شدم؟  -

 اخراجه  تی بعد یخطا  ینه ول -

 دم یاز کالس دهم شن نویاوووو ا -

 دالاااارام -

 

  نای. مامان داشت با بهار و رسپاطیبرداشتم. رفتم ح  لمویکردم و رفتم باال و وسا یخداحافظ  یسام با
 کرد ی م کیسالم عل

 کردی نشسته بود و به مامان نگاه م  یقبل  یهمونجا یسام

 

 ششونیپ رفتم

 

 ی مامان  میبر -: من

 د یندار ی. بچه ها کارزمیعز میبر  -: مامان

 نه خاله خداحافظ  -:  نای و رسپ بهار

 رون ی ب  یایامروز م -:  نایرسپ
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 بهشون گفتم:   آروم

 

 قرار دارم  مازیبا تا -

 ششششیا -:  بهار

 

 رفتم اتاقم میدیبه خونه. تا رس  می دیو رس میشد یبراشون فرستادم و با مامان رفتم. سوار تاکس یبوس

 شدم  یمجاز یعوض کردم و غرق فضا   یبا لباس راحت   لباسمو

 

 اومد باال و در اتاق و باز کرد  مامان

 

 ؟یایمراسم عقد کجا باشه؟ تو م مین یتا بب میریم رضایمنو بابات و دلناز و عل  زمیعز نیبب   -: مامان

 رونمی نه. با بچه ها ب -: من

 ی واااا. اجازه گرفت -

 مامااااان جون خواهش -

 دیدور نش ادیخب. ز لهیخ -

 چشم -

وقت سر خاروندن   گهی. درساتو خوب بخون که ددیخر می ریفرداش م . از میسالن و انتخاب کرد یوقت -
 میندار

 باشه مامان -
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 هم یو باز کردم و شروع به درس خوندن کردم که بعد همه تلمبار نشن رو میدرس یرفت. کتابا مامان

 دنیکه تموم کردم درسامو دلناز و بابا هم رس یوقت

 زد یکه در نظر داره حرف م یی. دلناز داشت درمورد مکان هانییرفتم پا منم

 کردم ی چت م  مازی بود و با تا میسرم تو گوش الیخ یمن ب اما

 کرد و اومد نشست  یبود. سالم کوتاه یباز کرد و وارد شد. عصب  دیدر و با کل  انیدا

 

 بابا جان  یخوب   -: بابا 

 آره  -: انیدا

 مشخصه  -: من

 ار یدر ب یاز اون گوشباتو حرف نزد. سرتم  یکس -

 به من  یپریچرا م -

 دالرام حوصله ندارم رو مخم نرو  -

 اومده؟  شیکارت مشکل پ یبرا -: دلناز 

 ر ی نخ -

 پسرم  گهیخب بگو د  -: مامان

 نشده  یزیچ -: انیدا

 

 بعد زنگ خونه زده شد قهیشد رفت تو اتاقشو در و محکم بست. چند د بلند
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 در و باز کردم  رفتم

 

 حاال خوبه؟  -:  یسام

 تو  ای ممنون. ب -

 چطوره؟  انینه. دا -

 شده یچ یبگ شهیم -

 نشده فقط خوبه؟ یزیچ -

 ی نه عصب  -

 شش یتو برم پ  امی ب تونمیهوووووف. م -

 تو   ایب -

 

 اومد تو. با همه سالم گفت  یسام

 

 مون یمساو ه انیدا یم یمن هستن. دوست صم یاضیمعلم ر شونیبابا جون ا -: من

 پسر چشه نیا نیپسرم. برو بب  یخوش اومد  -: بابا 

 

 انیکردم سمت اتاق دا شیزد و همراه یلبخند یسام

 در زد  یسام
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 نجا یاز ا دیو ندارم بر چکسی حوصله ه -: انیدا

 منم باز کن انیدا -:  یسام

 

 اومد و در و باز کرد  انیبعد دا هیثان چند

 گفت:  یجد  یلی خ یسام

 

 تو  امیبرو کنار ب  -

 

 روبه من گفت:  انیرفت تو. دا یرفت کنار و سام  انیدا

 

 گهیبرو د -

 کردم شینداشتم فقط همراه یمن اصال کار -

 خب ممنون حاال برو  لهیخ -

 

 . نشستم رو مبل. بابا با خنده گفت: ی. چه عصبرفتم

 

 که دوسش داره جواب رد داده بهش  یباور کن دختر -

 

 ناز گفت: . دلدیخند مامان
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 سن دوست دختر نداره  نی. با ازستینه بابا داداشم پاستور  -

 

داف رفته بودن کوه. تند  یلی دختر خ هیبا  انیو دا سانی و آ یافتادم که سام ی سام یاون استور ادی
 گفتم: 

 

دوست دختر داره چهارتا   هی. اون ی و نشناخت انی. تو هنوز دایخوریم تویچوب سادگ شهیخواهر هم  -
 دختر زاپاس داره 

 

 گفت:  زدی همونطور که داشت غذا رو هم م مامان

 

 دخترا دلشون هم بخواد په ی. انقدر خوشتدایپشت سر پسرم حرف نزن -

 

بعد  قهی. چند دقدنیو خوشگل بود. مامان و دلناز سفره رو چ  پیخوشت   یلیخ انیدا یی. خدادمیخند
 رون یاومدن ب  یو سام انیدا

 گفت:  مامان

 

 جان شما هم بمون ی. سامدمی پسرا. سفره چ  دیایب -

 ممنون نوش جان  -:  یسام

 م یکار دار رونی ب میریمامان جان ما م -: انیدا



 دالرام

195 
 

 

  رضایو مامان و بابا و دلناز رفتن. عل میکردن و رفتن. ناهار و خورد ینگاشون کردم. خداحافظ  مشکوک
  امیخبر دادم که دارم م  مازیو به تا دمیقشنگ پوش ی ل یلباس خ هیاومده بود دنبالشون. منم رفتم 

 شش یپ

 نه ینب  یوقت کس هیدور تر از ساختمون که  میری. ممیخونمون قرار بذار یپارک روبه رو نیشد هم  قرار

نشست و بدون حرف دستاشو انداخت دورمو به   شمیاومد پ مازیبعد تا قهیگوشه. چند دق هی نشستم
 کرد  کمیخودش نزد

 

 خورد یبه هم م یکه نبود ییحالم داشت از روزا  -: مازیتا

 واست تنگ شده بود   یلیمنم دلم خ -

 اونروزارو میکنی جبران م -

 

 کاله با خنده گفت:  دنیکادوشو دادم. تشکر کرد و باز کرد. با د  بهش

 

 که عاشقشم یدون یم -

 

 خوشگل بود   یلیسرش. خ  گذاشت

 

 ا یبانمک شد -: من

 دونم یم -
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 فته ی خودش -

 

 که کردم. البته با سانسور  ییمنم از خاطرات اصفهان گفتم. کارا میحرف زد باهم

 

 ی کرد کاریروزا چ  نیتو ا -: من

 منتظر تو موندم یچ یه -

 یی نه خدا -

 گمیم یجد -

 منتظر  یدر نشسته بود یهفته جلو  کی تو  یعنیبابا  یا -

 صددرصد  -

 گهیبگو د  کنمینم  یشوخ  -

 رونی ب رفتمی م قامیبا رف -

 نتون؟ ی دخترم بود ب -

 آره  -

 ؟ی. انگار نه انگار رل دارایراحت یل یخ ؟یچ  یعن ی. خووووووودیب -

 

 ؟ی. منکه تنها بودم دوست داشتم تو کنارم بودان ی ن گفتمیبودن بهشون م قامیرف  یخب رال -

 واقعا؟  -
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 بغلم کرد و گفت:  شتریب

 

 دارم دختر  یمگه با تو شوخ -

 

 و من برگشتم خونه  میکرد  ی. باهم خداحافظم یباهم بود  ٨ساعت  تا

 اومدن نایساعت بعد من مامان ا مین

 

 ؟یرفته بود ییدخترم جا -: بابا 

 رون ی فتم بسر با بچه ها ر هیجان؟ آره.  -

 فه ی. جامعه االن کثرونی ب یکن کمتر بر یآها. سع -

 ؟  شدیچشم.... دلناز چ -

 قصر  هیاونجا. شب نای. واسه بعد محضر که شام و امیگرفت میسالن رفت هی.  یدال نبود یوا -: دلناز 

 ؟ یعکس نگرفت یوااا -

 میریعکس بگ میخوایم میخب عکس چرا ؟ زشته به صاحبش بگ  -: مامان

 خواهر  یلباس بخر یبر یخوا ی م یخب االن ک -

 رم یبا دوستم م کنمی . از فردا شروع مدونمیواقعا نم  -

 اااام یمنم م -

 ییتو دست و پا  الیخ یب -

 ام یب خوامیمنم م ؟یچ یعنی -
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 خب   لهیهوووف. خ -

 

 ~~~~~ 

 

 دو هفته بعد •  • 

 

خب   یبودن ول  یاز دستم شاک نای . بهار و رسپگذروندمیم مازیدو هفته من تمام زمان و با تا نیا تو
 کردم یمن کار خودمو م

صبحونه   م یعقد. صبح داشت دیخر  یبرا میرفتیهفته هم دائم م نیو دوست داشتم. تو ا مازیتا  یلیخ
 م یخوردیم

 میبود  داریو مامان خواب بود. ما بچه ها ب  بابا

 

تو   انی . دادیادامه خر رمیبعد با ونوشه م خوابمیخونه م امیسر م هیمن امروز بعد دانشگاه  -: دلناز 
 ؟ی بخر یزی چ یخواینم

 م ینی تا کت و شلوار بب میری چرا اتفاقا منو دوستم امروز م -: انیدا

 دوستت دختره نه؟ -: من

 نکن  یفوضول -

 دختر   هیجواب بده. هرروز  خب -

 تو دهنتا  زنمیم -

 خوابن  نایاع آروم. مامان ا -: دلناز 
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 واسه لباس  دیخر میری هم امروز م نایمنو مامان ا -: من

 هم بخرم  یچهارشنبه سور یالیوسا رمی من م -: انیدا

 ما یندار یباز شی تو عقد من آت -: دلناز 

 میبترکون  دیچندتا با گهی. دیروز چهارشنبه سور ی زمان مگه کم بود صاف عقدتو گذاشت -: من

 با من حرف نزن. بلند شو برو مدرست   یانقدر با گستاخ  -

 

 شدم   انیدا نیو جمع کرد. سوار ماش  زیتند م  دلناز

 حرکت کرد  انیدا

 

 ی داداش -: من

 هوم؟  -

   ؟یخریمنم اضافه تر م یذره برا هی -

   ؟یچ -

  یچهارشنبه سور لیوسا -

   کار؟ی چ یخوایم -

 پارک   میبر میخوایاممم بعد مدرسه با بچه ها م -

 ا یکن یکار خطا نم  یول یاوک -

 نه باباااا -
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  اتی. زنگ اول با خانم رهنما، ادبمینشست زی به مدرسه. پشت م میدی. رسدمیخند میطان ی فکر ش به
 میبود

 م یدر زد. همه صاف نشست یبخش  خانم

 

 دی جا براش مشخص کن   هیبه کالس الف.  ادیامروز دو دانش آموز از کالس ب م  -: ی بخش

   هیاول فعال خال فیرد نیا -: من

 تا بعد مشخص شه  ننیبش  نجایباشه فعال ا -

 

.  نوسیو ژ  سانی. آرممکنهیهست. با وارد شدنشون چشام گرد شد. غ یک می ن یبب میمنتظر بود همه
 تحمل کنم  نارویتا آخر سال ا خواستمیچطور م 

 زد  یمن پوزخند دنیبا د سانیآ

 

   ارهیحرص تورو در ب خوادیاومده م یالک نیدال ا -:  بهار

 ی رو ندزد یوقت تو دل سام هیرو کنترل کنه. که   یتو و سام یرفتارا خواد ی . مرینخ  -:  نایرسپ

   کشمیم نویباشه من ا یبچه ها هرچ  -: من

 

 زش یرفته بود. رفتم سر م  یشدم. خانم بخش  بلند

 

   نجا؟یا یبود اومد یهدفت چ  -: من

   ؟یمشکل دار امی دوست داشتم ب -
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.  کنمی دلم خواست م ی. من هرکارمیهست یاگه مشکلت منو سام  ه؟یتو دردت چ دونمیمنکه م نیبب  -
 خودت  یارزون  یبگم سام دیسمتش دلم نخواد عمرا. االنم با رمیدلم بخواد م

 آقا هم بذار  هیپشتش  یاریدر ب  فتی رو از اون زبون کث یاسم سام یخوای م یباشه وقت   ادتی -

 

 دادم و گفتم:  چی حرص دستش و پ با

 

  ارمیکالس ما پروو نشو ها وگرنه زبونتو از تو حلقت در م  یحاال اومد -

 

 گفت:  نوسی. ژدیول کردم. دستشو مال ستشود

 

  کمی سانیذره نگران نمرتم باش. امکان داره آ هیو دوست داره. پس  سانیچقدر آ یباشه سام   ادتی -
 ها  ذارهیم ریتحمل نداره رو نمرت تاث  یناراحت شه بعد سام

 

 کنهی ما دخالت م یهست که تو حرفا یک نی. اصال اکردی م دیتهد منو

 دن یهول دادم. هردو از ترس پر  زشونویپام محکم م با

 

: شکستن قانون  کیباشه من چقدر ازتون آتو دارم....  ادتونی  دیاریدر ب  یشاخ باز نکهیقبل ا -: من
در   شیدو من آرا دنیدر مدرسه. دو: رل زدن با معلم جوان مدرسه. سه: مال ی مدرسه و آوردن گوش 

 مدرسه

 کار خودتون باشه تو ه؟سرتونیکاف ایبدم  ادامه
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 برام دست زدن  نای نشستم سر جام. بهار و رسپ رفتم

 

 م یکن یمثل تو افتخار م  یاز داشتن دوست قلدر -:  نایرسپ

 سپاس  -

 

 میو به درس گوش داد میاومد. ساکت شد معلم

. به بچه ها هم امیبعد درس دادن از ما امتحان گرفت. چون خونده بودم تونستم از پسش بر ب  معلم
 رسوندم  تقلب

 با غرور امتحان و دادم رفتم

 

 ممنون دخترم  -: رهنما 

 کنم ی خواهش م -

 

 حرف زدم  نای. آروم با بهار و رسپنشستم

 

 رونمی ب نایگفتم با مامان ا رونی ب میامروز گفت بر مازیتا -: من

 ؟ یبخر یچ  خوادیم  قایدق -:  بهار

 بلند باشه  خوادی. دلم مراهنیپ هی -
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 شگاهیآرا یری م -:  نایرسپ

برم.   خوامیمن با دوستم م ای ب یتو موقع عروس  ایتو با من ن گهیخواهرم م یآرههه با خواهرم. ول  -
 ام یخب من م یول

 . ساعت چند؟ میایپس ما واسه شام ب -:  بهار

و شام. تا نصفه شب   یباز شی سالن حاال رقص و آت  میریهمه م ٨. ساعت  م یما اول محضر نیبب  -
 هست 

 هم هست  یسام -:  نایرسپ

 هستا انیآره دوست دا -

 به اونا   یبد ییچه کادو یخوایحاال تو م  -

 دستبند زمونه و مردونه طال بخرم براشون هی خوامی از طرف من بخره. م گمیبه بابام م دونمینم -

 ی کن یباباتو ورشکست م -:  بهار

 گفتم برامون ترقه بخره انیبه دا  یییی.... راست میریواقعا حاال تازه امروز م  دونمینم -

 میهست  یشب که عروس ؟یکه چ -:  نایرسپ

 م یترکونیاز سرمد. با ترقه ها دلشو م م یری گیانتقام پارسال و م میریم نی نه خره. بب -

 

 می کرد یزیبرنامه ر باهم

 

 ~~~~ 

 

 اومده بود دنبالم. بچه ها هم سر راه رسوند انیدا
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 روز عقد  شگاهیآرا  رمیمن با دوستم م گهیدلناز همش م  -: من

 کدوم دوستش؟  -: انیدا

 ا ی صوف -

 ست ی ن یَاه َاه با اون چرا هزاربار گفتم با اون نره ها. اصال دختر خوب  -

 هم ماهه  یلی. خی خوب  نیوا دختر به ا -

 من؟ ای شیشناس یتو م -

 ش؟ ی شناسی. تو از کجا منمیبب سایوا -

 

 سکوت کرد  انیدا

 

 ی دوست بود نمیآاااا. تو با ا -: من

 گفتم بره به درک  دهیپا نم  دمی. دیمدت کوتاه  هیفقط  -

 ای شهر بود نیا یآره آره. ماشااهلل با کل دخترا -

 سمتم انی؟خودشون م یگیم یچ -

 ؟یهست  یاالن با کس ییخدا -

 نه بابا  -

 

 خودم فکر کردم  با
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 ؟یپس اون دختر دافه چ -: من

 

 شروع به بوق زدن کردن نایبا شدت ترمز گرفت. همه ماش  انیبلند فکر کردم. دا یبا صدا دمیفهم  هوی

 

 ؟ یگفت یچ -: انیدا

 

 ترس گفتم:  با

 

 بابا  یچ یه -

 ی گفت یزیچ هینه  -

 نگفتما  یچ یه -

 دم یچرا خودم شن -

 بابا  فتی. راه بیتوهم زد  یعنی. یدیاشتباه شن -

 

 انیروشن. رفتم سمت پنجره دا ینطوریهم  نیماش دمیشدم د ادهی رسوند. پ منو

 

 باال؟  یاینم  -: من

 د ینه من برم سرکار. برام ناهار و کنار بذار -
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 باشه عشقم  -

 

 برم. که دستمو گرفت و با اخم گفت:  اومدم

 

 ؟ی کن یبرادرتو بوس نم  -

 جان؟  -

 داداشتو یکنی بوس نم گمیم -

 

کرد و رفت. رفتم داخل ساختمون. دکمه  ی. دستمو بوس کرد و خداحافظدمیسفت بوس گونشو
 آسانسور و زدم 

 . اومد کنارم پوووویوارد ساختمون شد. اوه ت یسام

 سالم گفتم  آروم

 

 ام سالم دالر -

 

 م ی. دکمه سه و چهار و زدمیآسانسور شد وارد

 

 دوست دخترت اومد کالس ما یدونستیم -: من

 سان؟ یآ -:  یسام
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 ش یآره با دوست جونجون  -

 چرا اومدن  -

 . اصالحش کن گهیبه منو تو شک دارن د یلی البد خ -

 

 اخماش تو هم رفته بود یسام

 

 داده؟ رییبخاطر ما کالسش و تغ   یعنی -:  یسام

 آره  -

 با کاراش  مونمیاوقات م یهوووف بعض -

 ؟ یایواسه عقد خواهرم م یراست -

 

 گفتم فقط سرشو تکون داد یچ دیبود. بعد انگار نفهم سانیآ هی قض  ریذهنش درگ  انگار

 

 حواست هست؟  -: من

 ؟ی گقت یچ دینه ببخش -

 ؟یای گفتم واسه عقد خواهرم م -

 آره حتما  -

 نمت یب یم -
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 آسانسور خارج شدم. زنگ واحدمون و زدم. مامان در و باز کرد  از

 تو و در و بستم به مامان و بابا سالم گفتم رفتم

 

 دلناز کو؟  -: من

 با دوستش تو اتاق  -

 ا؟ ی صوف -

 آره  -

 

 دم: اس دا ان ی. به دادمیپوش  یک یرفتم باال و لباس ش  تند

 

 نجاست یعشقت ا -

 

 گفت:  قهیبعد چند د انیدا

 

 ؟ی* ک

 جون   یصوف -

 * َاه گمشو دالرام
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دلناز   دیی اتاق دلناز بود. در زدم. با بفرما انی. کنار اتاق دانیی ندادم. رفتم طبقه پا یام یو پ  دمیخند
 رفتم تو. به هردو سالم گفتم

 تخت نشسته بودن  رو

 کردم  یروبوس   ایو با صوف  دمیدلناز و بوس گونه

 دستشون برگه و خودکار  تو

 

 نا یا هیچ -: من

 م یو امروز بخر میکه نوشت یینایا دیبا  -: ا یصوف

 دم یعقدمه هنوز لباس نخر گهی. چندروز دادیداره اشکم در م  -: دلناز 

 

ه. امروز  دار نارویقند و ا نیپاساژ از هم هیهم نگران نباش  زای چ هینگران نباش. بق یخریامروز م  -
 له یتکم   لتیوسا

 ا یصوف  یپوشیم یتو چ  -: من

 بپوشم  یمن لباس سه چهارتا دارم. موندم چ -

 عقد سادست  هی الی خیب  -: دلناز 

 ی تو انقدر وسواس  نی بخاطر هم  -: ا یصوف

 من عروسم کنهی فرق م -

 

 و گفتم:  دمشیبوس
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 د یشما راحت باش  رونیب  رمیعروس بشم من.... من م نیقربون ا -

 

 د یخر می. بعد از ناهار من و مامان و بابا رفترونیب رفتم

از   یکیو   یبعد با سام خوابهیم  کمیاومد خونه و گفت غذاشو بخوره  انیرفت. دا ای هم با صوف دلناز
 د یخر رهی دوستاش م

 

 یی بابا -:  من

 جان   -: بابا 

 پول ندارم  یبخرم ول  رضای دلناز و عل یبرا زی چ هی خوامیمنم م -

 خرم ی. بگو من ممی ته تغار یخوایم یچ -

 دوتا دستبند طال  -

. هنوز کادو براشون میخرج دار یاالن اونا گرونن. ما خودمون االن کل نی آخه بب  زمی عز  -: مامان
 م یدینخر

 براش   خرمینداره خانم م یبی ع  -: بابا 

 

کت و شلوار انتخاب   هی عی. بابا سرمیدور زد یلیبه پاساژ. خ میدی. رسمیدادم به صندل هیتک  خوشحال
 میدادیوسواس نشون م ی لی. اما منو مامان خدیکرد و خر

 

 م یینجایهوف حوصلم سر رفت. سه ساعت هست ا -: بابا 

 گه یلباس د هیاز  یمغازه بعد رمیم ادیلباس خوشم م هیشدم. از  ج یواقعا من گ  -: مامان
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  یل ی. مامان خ یفسفور یمامان انتخاب کرد. کت و دامن آب  یلباس برا هی قهیبعد چند دق  بابا
 د ی. مامان کفشم به همون رنگ خردنی. بعد خردیپسند

 

 ی شیم یعال  یبپوش  نویمامان ا -: من

 انتخاب کن زیچ هیفداتشم مامان جان. تو هم  -

 

حلقه   نیآست  یبلند صورت راهنیپ  هی. کردم دایقشنگ پ  یل یخ راهنیپ هیگشتن  یمنم بعد کل  خالصه
  می. رفتدمیخر   یکفش پاشنه بلند صورت هیبود. کفشم  یبود و پشتش تور داشت. کال عال  یلی. اکلیا

 د یدلناز خر ی. مامان دوتا النگو برایطال فروش 

 دمیدستبندها رو خر منم

 گردنبند مردانه سفارش داد ه یهم بابا  رضای عل یبرا

 د یدلناز خر یبرا دیسف  یطال سی سرو مامان

 غروب بود ٩وقتمون رفت. ساعت   یل یخ کال

خودش    ای. دلناز هم گفت با صوف ادیگفت نم  ادیب میزنگ زد انی. به دامیرستوران تا شام بخور میرفت
 ره یم

 

  یلی. خکردمی چت م مازیبود و با تا یو من سرم تو گوش  زدنیدرمورد روز عقد حرف م  نایا مامان
 و جذاب بود   پیو خوشت   یدوسش داشتم. فوق العاده عال

 مشترک تزایپ  هیهمبرگر سفارش دادم مامان و بابا  من
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 ~~~~~ 

 

 صبح بهم ترقه هارو داد  انیدا

 م یبود اطیتو ح االن

 

 م؟یکن  کاریچ  نارویدورب  نیبب -:  بهار

 ست ین نی سمت کالس ما که دورب دشیاری ب دیبا -: من

 یبه چه بهانه ا -:  نایرسپ

اومد تو من   ی کالس. وقت رونیبرن ب کنمیم ی. من بچه هارو همه رو کارادیگاز م یتو کالس بو دیبگ -
 اونور  کنمی پرتش م کنمی . ترقه رو روشن مگهیشدم د  میاون پشت قا

 مدرسه رو  ینترکون ینزن -:  بهار

 که. فقط صداش  ترکونهینم  گارتینترس بابا س -

 شهیم یعال  یوا -

 

نبودن تو کالس. همه رو به بهانه   سانیو آ نوسیکردم. خداروشکر ژ رونی باال همه بچه ها رو ب رفتم
 کردم  رونیکار داره ب  ریمد نکهیا

گاز اومد   ی بو یاز ک قایدق گفت یداشت م  ریو آوردن. مد ری شدم. بچه ها مد می آخر قا زی پشت م رفتم
   نایو ا

 باهاش داشت  یمعلم که سرمد فاصله کن زیو روشن کردم و پرتش کردم سمت م گارتیس

 لحظه پرتابو  دیند خداروشکر
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 زد و با داد گفت:   یبلند ادی. سرمد فردیترک گارتیس هوی

 

 دشمن حملهههه کرد. کمک  -

 

 با ترس اومد تو کالس و گفت:  یسام  دمیترکیتو. من داشتم م ختنی بچه ها ر همه

 

 خانم سرمد ؟ شدهیچ -

 حمله کرد   کای . مطمئنا آمرنیدیانفجار نشن یصدا  -: سرمد

 د یبزن دیخطر و بر زنگ

 

 د یآروم باش یچ ی عنی. دیسیوا -

 

 و رفتم سمت خانم سرمد  ستادمیرفتم سمت بچه ها بعد سرپا وا زای تند از پشت م تند

 

 بود خانم سرمد  یانفجار چ یصدا   نیا شدیچ -: من

 بمب بود یمطمئنم جنگ شد. مطمئنم. صدا -: سرمد

 

اول با شک منو نگاه کرد و با   ی. سام دمیخند زی و ر نیی از خنده. سرم و انداختم پا  دمیترکیم داشتم
 کار منه دیلبخندم فهم 
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 ده یرنگتون پر  نییپا  دیایترقه انداختن. شما هم ب   دیشا یچهارشنبه سور کینزد -:  یسام

 

 خنده. مخصوصا من که باعثش بودم ریز میخانم سرمد و برد. همه بچه ها باهم زد یسام

 

 کرد یکه زنگ خورد شکممون درد م یتا موقع  دمیخند  نایانقدر منو بهار و رسپ گهید

و   فشویوارد شد و ک یلند شد. سامبا عشوه ب سانی. آمی وارد کالس شد. به احترامش بلند شد یسام
 زد یداد م افمونیق میبود دهیگوشه نشست. ما که انقدر خند هیگذاشت 

 ن ییخنده و سرشو انداخت پا  ری ما زد ز دنیبا د یسام

ما سه نفر که خبر   یول  دنیخندیم  یخبر نداشتن فقط با سام یچ یخنده. اونا از ه ر یهاهم زدن ز بچه
 خنده ر یدوباره ز میزد میداشت

 پاشم تونستمی. نمنییخنده افتادم پا با

 ما  زی م شیکرد نخنده. اومد پ یسع یسام

 

 بلند شو سعادت  -:  یسام

 

  یمنو سام نکهیاز ا سانی. آاوردنی. بچه ها سر در نمرخندهی دوباره زد ز یبلند شدمو نشستم. سام بزور
 حرصش گرفت   دمیخندیباهم م

 گفت:  تند
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 د؟ یدرس بد دیخوای آقا اجازه نم -

 

 گفت:  یجد  یل یخ  یرو نگاه کرد. سام یبا حرص سام بعد

 

 دم یهروقت دلم بخواد درس م -

 

 م یجمع کرد  الرویکرد و بعد اون شروع به درس دادن کرد. زنگ خورد. وسا ابی رفت و حضور غ بعد

 

 نباشم  کار ی من ب دیایب ع یسر دیکن  یپس فردا عقد هست. سع -: من

 هست  التونیاز فام یکل -:  نایرسپ

 تون یکیخونه    امیبعد اون م رونیب  رمی سر م هی مازیمن امروز با تا دین ی. ببرهینه خب حوصلم سر م  -

 اونجا  دیایمن خونه بابام هستم ب -:  بهار

 من خودمو برسونم  دیکن  ی. ساعت و اوکدیخر میریامروز م ایمنو رو ستیمعلوم ن دینه. ببن -:  نایرسپ

 

 کردم  فی و تعر مازیخودمو تا یبراشون ماجراها  ریتا خونه. تو مس میرفت باهم

 خونه  دمیرس تا

و مامانم با تلفن خونه   زدی حرف م یبود رو مبل. بابا داشت تلفن  دهیزود اومده بود و دراز کش انیدا
 زدی داشت با خواهرش درمورد عقد حرف م

 انیبغل دا دمیو پر  عوض کردم  لباسمو
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 ؟یچرا خسته ا -: من

 نشه. از سرکار اومدم خسته ام خب  میحال  یخستگ ستمین یتو بمب انرژ  نیواال من ع -

 ؟ یکنی بگم دعوام نم زیچ هی انیدا -

 داره یدعوا رو که بستگ -

 می کنم بخند فیبرات تعر خوادی نده دلم م ریگ -

 کن  فیتعر -

 

خنده و  ری کردم. برخالف فکرم زد ز فیترکوندن ترقه رو تعر یصاف شد. با ذوق براش ماجرا کمی
 کرد  قیتشو

 

 ریخب آخرش لو رفتم مد یبودم. ول   ییراهنما  یبار تو دفتر پرت کردم. گفت هیاتفاقا من  -: انیدا
 کرد ی داشت اخراجم م

 خندش گفته بود  یبپرس. سام یسرمد فکر کرده بود جنگ شده از سام  -

 

 ~~~~~ 

 

 شدن نشونیو دلناز سوار ماش   رضای. عل میبرق و باد گذشت. از محضر خارج شد  نیچند روزم ع نیا

 عوض کنه   دیسف  کیش  یل یلباس خ نیمتاهل شد. قرار شد دلناز برگرده خونه تا لباسشو با ا خواهرم

 رنگ بلندشو بپوشه  یشد اون لباس بادمجون قرار
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 تشکر کرد دم یکه براش از اصفهان خر ییکه با من تو محضر آشنا شد بابت کادو رضایعل

 ومدنی خودشون داشتن م نی شدم. مامان و بابا با ماش  انیدا نیماش سوار

 

 سالن. خانواده ها کم کم اومدن. خاله و عمو و....  میرفت

 دیرس  یسام  ٨:٣٠  ساعت

و به  انی. با خنده دست داد به دایمشک یبود با شلوار پارچه ا دهیپوش دی مردونه سف رهنیپ هی
 مامان و بابا سالم گفت 

 ومدیخوششون م  یلیخ  یو بابا از سام مامان

 گوشه نشستن هیرفتن  انیدا با

حرصم گرفته  یل یآدم حسابم نکرد و به من سالم نگفت خ نکهیاز ا ینه. ول ایبود   دهیمنو د دونمینم
 بود

 بعد بهار با مامانش اومد  قهیدق چند

 سالم گفتم ییوخوشر  با

 گوشه نشست  ه یبا مامان و بابام سالم گفت و رفت   مامانش

 بهار نشتسم شی ذوق رفتم پ با

 

 ی عروسک شد هیباور کن شب  -:  بهار

 یتو هم خوشگل شد یمرس -

 ومد؟ ین یرسپ  -

 نه هنوز  -
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 خواهرت کو؟  - : صنم

 اد یرفت خونه لباسش و عوض کنه. زود م -

 هم که اومده یسام -:  بهار

 

 حرص رفتم کنار بهار نشستم و دمه گوشش گفتم:  با

 

 بهم سالم نکرد  یحت دیمطمئنم منو د شعوری پسره ب  -

 ؟ یتو چرا نگفت -

 کنم؟  کیخودمو کوچ  نهیمنو بب خوادینم  یخب چرا وقت -

 

با مامان بهار مشغول صحبت   ا ی. رووستنیما پ  زیگفتن و به م کیاومدن. اونا هم تبر ایو رو نایرسپ
 شد

 کردم  فیهم ماجرا رو تعر نایرسپ  یبرا

 

 هست  یکدوم قبرستون مازیتا نیا دونم یتازه من نم  -: من

 مگه؟ شدهیچ -:  نایرسپ

 زنه ی نم نیس  شهیم نی. عکسمم فرستادم. آنالدمیاز صبح بهش اس ام اس م -

 ی البد دلشو زد -:  بهار

 ساکت شوووو بهار  -
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 به درک. اصال خودتو ناراحت نکن. امروزتو خراب نکن  -:  نایرسپ

 

بچه   ی. موضوع رو برادمینگاه کردم. با خنده به من چشمک زد. آروم خند انای هم اومد. به دا ایصوف
 کردم  فیها تعر

 گوشه نشست  هیبهار  گهید یبا چندتا از دوستا  ایصوف

 انیدا زی م کینزد

 کرد یم یلمبرداریف لمبردار،یهوا. ف می. ترقه ترکوندرونیب  میو دلناز اومدن. رفت رضا ی عد علب قهیدق چند

مدت کجا   نهمهیمحضرش اومده بود. پس ا پیبود دلناز اصال لباسشو عوض نکرد و با ت  نیا جالب
 بودن؟

 مخصوصشون نشستن. آهنگ گذاشتن گاهی. وارد شدن. تو جامیدست زد همه

 اومد سمت ما  مامان

 

جان شما هم  ای ... صنم خانم ،روانیوسط برقصد تا کم کم مهمونا ب  دیایب دی دخترا بلند ش -: مامان
 رقص   دی ای ب دییبفرما  دیخواست

 

. کم کم میدیرقص یمانکن، جنتلمنش پخش شد. باهم م ی. آهنگ ساسمیدست بچه ها رو گرفت من
 دن یرقصی نصف مهمونا م  بای مدن وسط. سالن شلوغ شده بود و تقرمهمونا او

 کرد یخورد. داشت منو نگاه م یچشمم به چشم سام هوی

 . دمینگاهمو دزد تند

  ستیهم با دوستاش وارد پ ای. صوفانیرقصدن شدم. بابا اومد به ما شاپاش داد. بعد اون دا مشغول
 رقص شد 
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 و گرفتم و تو گوشش گفتم:  انیدا دست

 

 برقص  ایعشقت وارد شد تو هم ب  ایب -

 خورهیدهنتو ببند فقط. حالم ازش بهم م -: انیدا

 

 زدم   یغینشست. عروس و داماد اومدن وسط. با ذوق ج  رفت

 به منم شاپاش داد و گفت:  رضای . علدیرقصی با همه م خواهرم

 

 ستهی دختر رقصت ب نیآفر -

 

 مینشست می. رفتمیخسته شد  نایمنو بهار و رسپ بعد

 . کم کم مهمونا نشستن میگرفت یادگاری یبرا یسلف  چندتا

 میخوردی و همزمان شاممون و م میزدی شام شد. با بچه ها حرف م موقع

 

 کنه یداره نگام م یسام دمید دمیرقصی داشتم م -: من

 هان  یگفتی بهش م  دیبا -:  نایرسپ

 

 . بهار با خنده گفت: دیخند بعد
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 ها ارهیچشاتو از ماسه در ب   ادیب زنگمیم سانیاالن به آ یگفتیبهش م ای -

 خواهر دشمنم  یدوست پسرم رفته عروس  گهیالبد. م  رهی میداره از حرص م  سانیاالن آ -: من

 ی کن یم یبراش دلبر یتو دار کنهیاالن فکر م -:  نایرسپ

 میبه هم سالمم نگفت دونهینم -

 

بود. دارم براش    نیآنال ینداده بود ول یامی پ مازی. تاخوردمی روشن کردم و همزمان شامم م  مویگوش
 نستاگرام یبمون. رفتم ا

 گذاشته یاستور یسام دمید

 نوشته بود  نشیی که پا یسلف هی انیکردم از خودشو دا باز

 "to bro " 

 یعکس بود. استور نیا شیهم تو استور انیو منشن کرده بود. دا انیبعد قلب گذاشته بود و دا و
 بود و من و منشن کرده بود و کنارش گل گذاشته بود   نیمنو خودش تو ماش یبعدش سلف

دستشو دور گردن  انیبعد خودشو مامان بودن که تو محضر من عکس و ازشون گرفتم. دا یاستور
تو محضر    رضای بعد هم خودشو دلناز و عل ی. استوردنکریمامان انداخته بود با خنده به هم نگاه م

قلب و حلقه   یموجینوشته بود مبارکه و کنارش ا شینگلیبودن که هردوشونو منشن کرده بود و به ف 
 رو گذاشته بود 

دونه دخترم    هیدوستاش  نیب دمیبود. کافه. خوب دقت کردم د  رونی گذاشته بود. ب یهم استور مازیتا
 دیهست. حرصم گرفت شد

بودن. با   رونی سالن. مرد ها اکثر ب رون ی رفتن ب یو سام انی. دامیدیوسط و رقص   میشام دوباره رفت بعد
   میگرفت یسلف  هیدلناز و  زیم شی پ میرفت  نای بهار و رسپ

 کردم ی. با ذوق به ترقه ها تو هوا نگاه ممیو ترقه ترکوند اطیح  میرفت  نایرقص و ا بعد
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 رو بغل گوشم حس کردم  یسام یصدا

 

 ی خوشگل شد -:  یسام

 

 زدم و گفتم:  یمقدمه. لبخند یبا تعجب نگاه کردم. با من بود؟ چرا انقدر ب اول

 

 یشد  پی. تو هم خوشتیممنون لطف دار -

 شی ترکوندیمدرسه تو هوا م یاوردی ترقه م نجور ی اونروز ا دیبه نظرم با -

 ه جنگ کردی خانم سرمد واقعا فکر م یاونطور -

 چرا؟  یداشتم. اما من پسرم بودم تو که دختر یل یخ  یتو بچگ  طنتای ش نیمنم از ا -

 باشم   طونیش  دیچون دخترم نبا الیخ یب -

  یبا تو. مثال بچه ها سهیدر مقا یعن یساکتن.  یل یخ دمی که د یینبود. اما معموال دخترا نیمنظورم ا -
 مدرسه

 کارارو ندارم  نجوریبه تو هستن. من حوصله ا دنیو چسب  ین ی ریاونا دنبال خودش  -

 

گفت. منم   یاومدن سمتم و به من گفتن که چ نای. بهار و رسپانیبدون حرف رفت سمت دا یسام
 جوابشونو دادم الی خیب

 درجه اول موندن  یالیمراسم کم کم همه رفتن و فقط فام بعد

 چشامو بستم  و زی . سرمو گذاشتم رو ممیهست رونیخسته بودم. از صبح ب   یلیخ

 اومد کنارم نشست  انیدا
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 اد؟ یخوابت م  یخواهر -: انیدا

 اوهوم  -

 ن یایما کم کم ب  نیبش  نیبرو تو ماش -

 ره؟ یدلناز کجا م  -

 خونه مادرشوهرش  رهیم -

 ی خداحافظ مونمیپس م -

 خودته لیم -

 

 شدم رفتم سمت دلناز. سفت بغلش کردم. دلناز هم قربون صدقم رفت و بغلم کرد  بلند

 

 مبارکت باشه خواهر -: من

 زم ی فداتشم عز -: دلناز 

 

 دادم و با لبخند گفتم:  یدست رضا ی عل با

 

 مبارک باشه  -

 یهم خسته ا یلیقربون شما. خ -:  رضایعل

 اونورم  نوریا نایبا ا   دارمیآره از صبح ب  -
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 راحت بخواب  الیرو با خباشه ب  -

 

  نیو گرفتم و رفتم تو ماش انیدا  نیماش  چیسوئ یو شالمو انداختم. با خستگ  دمیمانتومو پوش  رفتم
 منتظر موندم  

 

 ~~~~ 

 

 دم یم حی گوش کن بهت توض -: مازیتا

 

  فشیبه اراج  کردمی م ی. سعومدی داشت م مازی سمت خونمون. پشت سرم تا رفتمی م تی اعصبان با
 گوش نکنم

 

 ا یانقدر دنبالم ن -: من

 له یدل یقهرت ب  -

 شدم   تی وارد زندگ لیدل یآره از نظر تو من کال ب  -

 قلب بود  هیفقط  -

موضوع  هیکال  نی. ایبغلشم قلب گذاشت  سیپارم  یکرد  وشی. س تیبه گوش زنهی دختر زنگ م هیآره.  -
 هست  یخودیب

 اون فقط رل دوستمه  -

 رل دوستاتن  ایدن یهمه دخترا گهیآره د -
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 دم یم حیلحظه صبر کن توض هی -

. تو عقد خواهرم حواسم بهش بود. اونوقت آقا  زدمیمن احمق و بگو. کل روز داشتم بهش زنگ م -
 کردی چک نم امامویپ ی حت شدیم نیآنال

 . خب اونروز کار داشتمی. تو نفسمستین  یکنی که فکر م نطوریا -

 باور کرد. منو فقط خر نکن  دیکن شا فیخر تعر یرو برو برا نایا -

 

 رفتم سمت ساختمونمون   تی اعصبان با

 

 نمت یبب   خوامی. نمایانقدر دنبالم ن -: من

 م یحرف بزن  کمیصبر کن دالرام.  -

 ندارم   یحرف چیمن با تو ه -

 

. کردی ما نگاه مو با تعجب به  داشتیبرم یزیچ  نشیخورد که داشت از تو ماش  یچشمم به سام هوی
 وسط کم بود. سرمو به نشونه سالم تکون دادم. اونم با اخم و شک به ما نگاه کرد نیا ن،یا

 خطاب به من گفت:   مازیاومدم برم تو ساختمون که تا الی خیب

 

 تا آبروت بره  نمی شیم نجایمن انقدر ا میحرف نزن  یای تا ن -

 

 گفتم:  یتوجه به سام یپله ها بودم. با حرص برگشتم و ب رو
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 پات علف سبز شه ری ز نیانقدر بش  -

 

 آورده حتما  ری حرص رفتم تو. پسره احمق. من و گ با

 سرکار  رفتیم  دیفردا اونروز رفتن. بابا با نایروز گذشت. مامان ا ٣عقد دلناز  از

 م یوارد ساختمون شد و باهم وارد آسانسور شد یحرص دکمه آسانسور و زدم. سام با

 

 کرده برات؟  جادی مزاحمت ا -:  یسام

 نه بابا  -

 دوست پسرته  -

 ی نگ انیبه دا یزی چ شمیآره. ممنون م -

 ی رو کنکورت تمرکز کن   دیخودته. اما به نظرم تو االن با  یزندگ ستی به من اصال مربوط ن -

 

 گفتم:  ی. با لبخند رو به سامستادیبود. آسانسور طبقه ما ا نیی سرم پا نزدم. یحرف 

 

 ممنون. خداحافظ  حتتیبابت نص  -

 

 گهیآسانسور خارج شدم. پروو پروو تو چشام زل زده م از

 ؟یگیجونت هم م سانیبه آ نویکنکورت تمرکز کن. ا  رو
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 انداختم و در و باز کردم  دی. کلهووف

 ساعت بعد بچه ها اومدن  کی حدود

 

 گه؟یم  یچ نییپا نیا مازیتا نیا -:  بهار

 اد یمنتظرم دالرام ب گهیم  یکنی م کاری چ نجایا می دیازش پرس  -:  نایرسپ

 ن یدوست دارم خفش کنم فقط هم یدونیم -: من

 باال کارتون دارم ایبرو بکن ب  -

 

 رو نشسته بود و به پنجره واحدمون زل زده بود ادهی. تو پنییپا رفتم

 حرص رفتم روبه روش و گفتم:  با

 

 شنوم یم -

 

 کرد کمیشد. دستامو گرفت و خودشو نزد بلند

 

  یهست ی. تو انقدر از هر نظر عال گهینفر د هیاحمقه که تورو داشته باشه بره سمت  یهر پسر -: مازیتا
 نینذاشت. اگه آنال ی. اگه اونروز نبودم مسائل خانوادگ گهیدختره د هیبره سمت   کنهیکه آدم رغبت نم 

 بد باهات حرف بزنم روزتو خراب کنم.  عتی تو اون وض خواستمینم دمیند  اماتوی شدم و پ

 ی از دستم ناراحت نباش  گهیتا د کنمی رابطه با زنگ زدن اون دختره هم. جلو روت بالکش م در
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 شدم  مونیکه کردمش پش یی جای حد مهربونه. از قضاوت ب حرفاش قند تو دلم آب شد. تا چه با

 

 منو ببـ....  گمیواقعا م مازیتا -: من

 

 نگاه خاص گفت:  هیگذاشت رو لبامو با  دستشو

 

 نشده که یزیپرنسس خانم. چ دینگو ببخش گهید -

 

 راهی بهش بد و ب نهمهیبدونم ا  ویزیچ نکهی. بغلش کردم. چقدر مهربون آخه. من قبل ادیبوس گونمو
 نگفت  یچ یگفتم اما بازم اون ه

 

 برم. بچه ها منتظرن  دیمن با -: من

 ٣کافه منتظرتم. ساعت  ای. فردا بمازی برو عشق تا -

 عشقم  نمتیب یم -

 خداحافظ  -

 

 دالرام

 

و شب خونه   ی. دلنازم که رفته بود نامزد بازامیم ریدارم د  گفت قرار انی. رفتم باال. امشب دارفت
 مادرشوهرش بود
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 شب  ٣ یحدودا ای  ادینم ایهم  انیدا یاومدنا رید

 بمونن  انینگران من نشه گفتم بچه ها شب ب نکهیا یبرا

 ادی از خدا خواسته. مطمئن بودم امشب نم اونم

 بشه  دهیکه شن ی جور یگذاشتم صداشو رو کم گذاشتم ول کیموز  هیدادم رو مبل.  لم

 . با ذوق گفت: نیرو زم  نایرو مبل نشست و رسپ بهار

 

 آشنا شدم  یکی با  -

 ی بلد بود  نکارای. تو هم مگه از اکالی بار -:  بهار

 ه؟ یبهار ضدحال نزن حاال ک -: من

داشتما اسمش بود   یدوست مجاز هیکه نگو. من  پهیواسه تهران هست. انقدر خوشت دین یبب -:  نایرسپ
 آوا

 خب. خواهرشه؟؟؟ -:  بهار

خوشم اومد. گفت اصال    یلیخ  نی. بهش گفتم از اشناختی آرش و م نیآوا ا دینی نه گوش کن. بب -
. آقا  یمخشو بزنکه  یتو دل برو باش  یل یخ دیدوتا رل داشته. با یک ی. کال تو عمرش ستیاهل رل ن

.  کیاوسکولش کنم. خالصه رفتمو اول سالم و عل کممی  رکتشیخنده برم دا ی. گفتم براگهید یچیه
و فالو کرد. نگو آقا از من  جمی . پ میچت کرد کمی. می چت کن کمیگفتم  کارمی ب برهی گفتم خوابم نم 

 کنهیول نم گهیخوشش اومد. د

 ازش خوشم اومد. انقدر خوشگله یلیمنم خ  راتسش

 خاک تو سرت  یعن ی -: من

 چراااا؟ -

 آخه  رکتشیدا یتو چرا رفت -
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 شهیم  یجد دونستمی. نمیبابا فقط واسه سرگرم -

 مین یعکسشو بب -:  بهار

 

 ومدی م نایبود. به رسپ   یجذاب  یل یعکسشو نشون داد. پسر خ نایرسپ

 

 موندم  نگلیوسط فقط من س  نیا یعنی -:  بهار

 خواهرم بفهمه  ترسمیم یهنوز منم رل نزدم. فقط در حد حرفه. ول -:  نایرسپ

 یاز اول پخمه بود  -:  بهار

 یکه. دار ست ین یزیچ گهیدوست پسر د هی. ١٨ کیسالته نزد ١٧مگه.  شهیم  یخب بفهمه چ -: من
 که  یستیساله ن  ١۴بچه  هی یستی تر از اون سن ن  نیی. پایبه سن قانون   یرسیم

 به نظرم تا از دستت در نرفته مخش و بزن  -:  بهار

خب بعد موضوع رو عوض کرد.  ی. ول نمتیزدن و که زدم. به من گفت دوست دارم بب  -:  نایرسپ
 شدم جیبه خدا گ دونمینم

 

 میکار کرد  یاض یو ر میدرس خوند کمیبچه ها  با

 

 برم بپرسما  یاز سام گهیم طونهی . ش فهممی نم ییمسئله رو خدا نیا -: من

 میخندیم کممی. میبر ییآره خدا -:  بهار

 م ی. بفهمه اوسکولش کردمیاری در ب یخنگ باز دیای ب -:  نایرسپ
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. در و باز کرد. داشت با تلفن  میباال. زنگ زد  طبقه می. رفتبمی و انداختم تو ج دی کل  میخنده بلند شد با
 ما تعجب کرد  دنی. با دزدی حرف م

 

 زنمیمن برم. بعدا زنگ م زمی عز -:  یسام

 

 قطع کرد تلفنشو. روبه ما گفت:  یبود. اس کلک. سام سانیآ حتما

 

 افتاده؟ یاتفاق  -

 میمسئله رو متوجه نشد نیاصال ا  میخوندیدرس م مینه فقط داشت  -:  من

 بدم براتون حی توض شهیتو. دمه در که نم  دیایب -

 

داشت و کامال  یقشنگ ونی. دکوراسمیداخل خونش. وارد هال شد رفتمیبار بود که م نیتو. ادل میرفت
 م ینشست شیناهار خور  زیمردونه بود. پشت م ونیبه دکوراس

 انداخت  ینشست و با دقت به مسئله نگاه یسام

 

 داده بودم  حیکه اونروز توض نویا -:  یسام

 ی ول میبله متوجه نشد -:  نایرسپ

 

و با   یبه خنگ میخودمونو زد  نایبار متوجه شدم. اما منو بهار و رسپ نیداد. با اول  حیبا دقت توض  یسام
 میبه مسئله نگاه کرد یخنگ
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 دیبازم متوجه نشد -:  یسام

 د یگیزحمت م  یب  گهیبار د هینه  -: من

 .........دینی باشه. بب -

 

 ن نگاه کردم داشتن نخند یکه سع نایبه بهار و رسپ یچشم ر یدادن کرد. ز حی به توض شروع

 

 د یدیفهم  -:  یسام

 آ... آره  -:  بهار

 

 گرفت ی خندم م گهیخنگا کرد. داشت د  هیخودشو شب بعد

 

 دیدی دادم. اصال گوش م  حی سه بار توض -:  یسام

 سخته  یبله ول -: من

 دی سخت نکن  یو الک زیهم آسونه. به چ یل یخ -

 میفهمی آخه پس چرا نم  -

 

 د یفهم ی. سامرمیخندمو بگ یداد. نتونستم جلو حیحرصش گرفته بود. دوباره توض  یسام
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 د یپروو هست یبچه ها  یل یخ -:  یسام

 کنم یشوخ  کمی میفقط خواست گهید دیند ریرادمنش گ یآقا -:  نایرسپ

 

 حوصله گفت:  ی ب یسام

 

 د یکنی م یمن همسن تونم با من شوخ  -

 د یببخش -:  بهار

 

 . بچه ها رفتن میبر می. اومدمیکرد ی . عذرخواهمیشد بلند

 برم  اومدم

 دستمو گرفت و کشوندم تو هال  یسام که

 

 آماده جبران باش  -:  یسام

 بود  یفقط شوخ ی. ولدای. ببخشیجنبه ا یب  یل یخ -

 

ظاهر شد.   سانیآ نیتا دستمو گرفت ا یعن یبا تعجب دستمو ول کرد.  یاومد. سام سانیآ یصدا هوی
 شده بودن میو بهار از عمد قا  نایرسپ  دونستمیما چشاش درشت شد. م دنیدر بود. با د یجلو

 

 زود قضاوت نکن  سانیآ -:  یسام
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و من و  سانیآ دنیو با د دی بود. چون تا رس  دهیتازه رس نوسیو رفت. انگار ژ هیگر ری زد ز سانیآ
 با تعجب نگاه کرد یسام

 رو پاتوق کردن  نجایدوستا ا نیا ماشااهلل

 سان یدنبال آ دیی هم تند دو ی. سامسانیرفت دنبال آ نوسیژ

 . بچه ها دمه در منتظر بودن نییپا رفتم

 

 اومد سانیآ دیدید -: من

 ن ییپا میاومدن رفت نایباور کن ا می. گفتمیدیشن نییو از پا نوسیژ یما صدا -:  بهار

 رفت  سانی. آدیخوب کرد -

 

 د یباری از سر و رومون م یدیپل  یعنیتو.  میرفت

 

 دا یرس یعجب موقع  ییخدا -:  نایرسپ

 . حقش بود ییکردم خدا فیک -

 

 ~~~~ 

 

 میدیدیم ونی زیتلو میشب اومد. ما داشت ١٢ساعت  انیدا
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 سالم دخترا -: انیدا

 سالم  -: ما

 ی داداش یزود اومد -: من

 

 خسته بود  یلی. خ ششیپ رفتم

 

 زوده؟ ١٢ساعت  -: انیدا

 ؟ یشام خورد -

 ر یشبتون بخبخوابم.  رمی آره. م -

 

 اتاقش  رفت

 

 حتما دوست دخترش باهاش کات کرد -:  بهار

 بود. االن خستست  یعصب   یلینه بابا در اون صورت خ -

 بچه رو خسته کرده یچه دوست دختر -:  نایرسپ

 

 میدیو د لمیادامه ف مینشست
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 ~~~~ 

 

 و بهار روبه رومون نشسته بودن نای. دستشو انداخت پشتم. رسپمازی دادم به تا هیتک

 دم یسر کش  مویی. چامیکافه بود تو

 

 اومد یک دین یتف بب -:  بهار

 

تا دختر. نشستن.   هیبا هفت هشت تا دوستاش وارد شد. پنج تا پسر با خودش   نوسیکردم. ژ نگاه
 زمون یم  شیزد و اومد پ  ی. پوزخنددیمنو د

 

 نجاست یا یک  نیبه به بب  -: نوسیژ

 تو خراب شد  دنیبم با دروز خو  -: من

 باشه داری. پازمی عز -

 

 اشاره کرد مازیبه تا بعد

 

 ممنون  -: من

 ات ی خوشگذرون یپ  یریم یکن یو خراب م گرانید یزندگ  -
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 چرت و پرت نگو. زودتر گورتو گم کن  -:  نایرسپ

دوباره برگشتن باهم.  سانیو آ ی. سام یبگم تو نقشت شکست خورد خواستمی م ی. ول یباشه گوگول  -
 یرو جدا کن  نایا یتو هم بهتره انقدر تالش نکن

 

 یکردن نداره. در اصل داشت برا تی چشمکش فاز اذ  نیا دونستمیچشمک زد. م هی یبا دلبر بعد
 کرد یم یدلبر مازیتا

 زد. یا رکانهیلبخند ز هیچون  ومدی بدش ن   مازمیتا یانگار

 جدا شدم و گفتم: مازیرفت. با حرص از تا نوسیژ

 

 وسط نیبود ا یلبخندت چ  نیا -

 یدیم  ریانقدر گ  یکن یخستم م یدار -: مازیتا

 من  یال یکن یتوجه م یبدم. به هرک   ریگ یکن یخودت مجبورم م  -

 

 با حرص دستمو گرفت و منو نشوند  مازیبرداشتم که برم. تا  فموی حرص بلند شدم. ک  با

 

هان؟ با   هی و اون دختره چ یسام هیپسره اسمش چ  نیا هیقض نمی نکن. بگو بب یمن و عصب -: مازیتا
 ی چرخ ی مردم م یپسرا

 نه اشتباه برداشت نکن -

 شنوم یم -
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  یمن دارم کار کننی اونا فکر م میزنی باهم حرف م می دار یمعلممه. وقت یهستن. سام یاونا روان -
 از دوست دخترش جداش کنم  کنمیم

 دن ینسبت م  گرانیکار خودشونو به د -:  بهار

 

 دادیضعف نشون م یهر دختر  یراحت جلو  مازیبود. با حرص رومو کردم اونور. تا کهی حرفش ت نیا

 هست  ایبا ک ستیکه با من ن  ییموقع ها  ستین معلوم

 بود  نایا نوسیژ زی نگاه کردم که حواسش به م  مازی با تا زیر

 

 ؟؟؟ یکنیچرااا انقدر اونا رو نگاه م -: من

 نگاه کردم آخه یک  -: مازیتا

 منو خر تصور نکن  -

 دالرام  یکنیم وونمید یدار -

 

 گفتم: هی حرص پاشدم. با گر با

 

 برو به درک  -

 

تنها باشم. از   خوامیاومدن دنبالم. گفتم م نایبهار و رسپ قهی. بعد چند درونیحرص از کافه رفتم ب  با
 گرفت یحرص م کردی راحت به هرکس نگاه م مازیتا نکهیا

 توش بود  یخونه. منتظر آسانسور بودم. در باز شد و سام دمی . رسکردمیم هیگر آروم
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 پاک کردم  اشکمو

 

 حالت خوبه دالرام -:  یسام

 

  یو ناراحت هیمنفجر شدم و با گر هویتلنگر داشتم.  هیبه   ازین  دمیاون بود. شا زایچ  نیمقصر ا انگار
 گفتم: 

 

 چکس ی ه یفهمیمنو دوست نداره. م چکسی. انقدر بد هستم که هستمی. خوب ن ری نخ -

 

 با تعجب از اومد سمتم. اشکامو پاک کرد  یسام

 

 دوست نداره؟ یک -:  یسام

 شه؟یبا من هست خسته م یکنم. هرک یدلبر یواسه کس تونمی. نمستمین  یهمه کس. من آدم دلبر -

 کرده؟ یدوست پسرت کار -

نگاه  گهیچشم د هیبه همه دخترا با   یفهمیمن. م یال کنهی توجه م یکرده. اون به هرک یآره اون کار -
 کنه یم

 

 نش یگرفت و برد تو ماش دستمو

 

 . فکر بد کنن. تو هم اشکاتو پاک کن نن یبب   انیها ب هیامکان داشت همسا -:  یسام
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 پاک کردم  اشکامو

 

رو درست    نی. بشیرو داشته باش نایبهتر یتون ی. تو مستیتو ن  قیدالرام... اون پسر ال نیبب  -:  یسام
.  یکن یم دا یافراد و پ نی. مطمئن باش تو دانشگاه بهتریست ین یبچه تنبل  دمیتمرکز کن. نمره هاتو د 

 ی ببند یزوده برات دل به کس که دلتو نشکنه. االن یکس

 . اما انگار من براش خوب نبودم ی. باور کن سامهیاون پسر خوب  -

 ...گهید یبه دخترا یگیم  یوقت یول  خوادیتورو بخواد واقعا م ینشو دالرام. اگه کس وونهید -

 ی دیم ریگ  یادیز یتو به همه چ گهیبراش باشم. م گهی د یدخترا ای نوسیبه اندازه ژ خوامیفقط م -

 یرابطه رو تموم کن  نیا دی دالرام به نظرم تو با -

 حساسم یادی من ز دی. شادمیم ری بهش گ یادیمن ز دی... شادیدوسش دارم. اصال شا تونمینم -

 

 گفت و بعد گفت:  یهوووف  یسام

 

 شو  ادهیدالرام. االن من عجله دارم. لطفا پ  یدون یمن حرفامو زدم. خودت م -

 

 دادم:  امیپ مازی. تند به تانطورهیشدم رفت. حتما هم ادهیپ

 

 ا ی ب یدیخونمون منتظرم. اگه بخش یتند رفتم. من پارک روبه رو یادیعشقم منو ببخش ز -
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 نشست  یاومد. کنارم رو صندل  مازی ساعت بعد تا میتو پارک نشستم. ن رفتم

 

 ؟ یدیبخش -: من

 شم نتونستم ری خواستم ازت دلگ -

 دوست دارم  -

 نطور یمنم هم -

 

 خواستنیاز دخترا م  یلیبود. مطمئنم خ یخوب   یلیبه موهام زد. اون پسر خ یکردم. بوسه ا بغلش
 من باشن  یجا

خونمون. تند    ادی. امشب قرار بود برضای عل ن ی. پشتش ماشدمیرو د  یسام نیغروب شد. ماش  کینزد
 بلند شدمو گفتم: 

 

 برم  دیمن با مازیتا -

 هو؟ ی شدیچ -

 خواهرم اومد -

 

 تند اومد دنبالم  مازیرفتم. تا  دمییدو تند

 کرد ی سالم م نایداشت با خواهرم ا یسام

 تند گفت:  مازیتا
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 ت ی گوش  سایدالرام وا -

 

برگشتن و به ما نگاه کردن. خودمو  ی و سام رضا ی دلناز و عل نایا ماز یتا یگفت. چون با صدا یموقع بد
 زدم به اون راه 

  یل یو رفت. خ نییکه کنارش بود و سرشو انداخت پا  نیماش هیو گذاشت رو کاپت  یتند گوش مازمیتا
 بود یبد صحنه ا

 شروع به تند تند زدن کرد. دلناز با شک گفت:  قلبم

 

 بود؟  یاون ک -

 باال  می... بردمیم  حیتوض  -: من

 

نپرسه. منم از  یزیچ رضایعل یکرد جلو یباال تو خونه. دلناز سع میسالم کردم. رفت یو سام رضا ی عل با
 دم ییجویناخنم و م یاسترس هع

 

 ؟ یچطور -:  رضایعل

 ؟ یخوبم ممنون. تو خوب  -

 ره؟ ی م شیپ یخوبم. مدرسه چطور -

 م یشد لی تعط روز ی. دهیعال  یهمه چ -

 

 و گفت:  رونیبا حرص اومد ب  دلناز
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 م ینکرد دمیخر  ی. حتیچ ینه ه میدی. نه سفره چمینکرد یکار چی. هدهیانگار نه انگار فردا ع -

 دم یکه نپوش  دمیکفش اضافه خر هی. پارسال چندتا لباس و خوامینم  یزی من چ -: من

 م ینیکمک کن سفره رو بچ  ای حداقل ب -: دلناز 

 

مشغول حرف   رضایوارد خونه شد. با همه سالم کرد و رفت رو مبل نشست و با عل  انیلحظه دا همون
 زدن شد

 می بود نی سفره هفت س دنیدلناز مشغول چ با

 گفت:  دیچی و م زی همونطور که داشت م دلناز

 

 شنوم یم -

 ندارم  یحرف  -

 دالرام اعصاب منو خورد نکن  -

 بدم  حیتوض  دیبا  یدرمورد چ -

 یجا گذاشت   ششیپ شویکه گوش  یهمون پسر -

 ن یهم میحرف زد کمی میدی فقط تو پارک همو د -

 ن؟ یهم -

 فکر کنم جا گذاشتم که صدام کرد  یرو صندل موی باور کن. بعدم گوش -

 اده یز زایچ نیوقت واسه ا یرو درست تمرکز کن  دیدالرام تو االن با -
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 چشم -

 زم ی عز نیآفر -

 

که  یزیامکان داره چ یعنیکنم.  کار یچ  قایدق دونستمیگرفته بودم. نم یلیتو اتاق. بابت امروز خ  رفتم
 ی سام  یدرست باشه. حرفا کنم ی فکر م مازیراجب تا

 حساس شدم  یادیمن ز ای

 که من نبودم  یداده بودن. زمان امی ها تو گروه پ بچه

 

 خبر خفن دارم هی: * بهار

 ن رل زدم خبر دارم. م هی: * منم نایرسپ

 . با همون آرش؟ یخوشحال شدم رسپ  یل یخ ی. واااغغغغغی* ج

از من خوشش   زدیرل نم  ادیز  یکه اصال با کس ینیفکر کن. ا ی* آره. امروز بهم درخواست داد. وا
 ست ین نیدالرامن که آنال نی. ارمیم یم یدارم ا ز خوشحال  یاومد. واا

 ی کنیماهارو آشنا م  یخوشحالم. ک  یل یمن خ نایرسپ ی* وااا

  جمیپ ی. گرچه با عکساکنمیم یقرارمون شمارو معرف نی. دوم رونی. فعال خودم برم باهاش ب دونمی* نم
 با شما فکر کنم شناخته 

 

 بهار  هی: * حاال خبر تو چنایرسپ

 بعد بگم  ادی* بذار دال ب

 کردم  یآشت   مازی من با تا یاومدم. بچه ها راست -: من
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 ی * عااال

 ؟ یچطور ی* عال

 ه؟ ی. بهار تو خبرت چرمیگیم سیبعدا براتون و  الیخ یب -

  ی. کلمیبگ دی ای . برهی گیخودش م یداره تولد برا  نیفرورد  ١۴گذاشته بود که  یاستور نوسیتو ژ  نی* بب
 آدم دعوته

 کرد؟ یم یدلبر مازیتا یداشت برا ی امروز چطور یدیحرفشم نزن. مگه ند -: من

 بابا  میری : * باشه دال. ناراحت نشو نمنایرسپ

 خوشحال شدم بخاطرت. حتما ما رو باهاش آشنا کن  یل یخ  یلیمبارک باشهههه. خ  یرسپ یراست -

 

خونه ما چون  ادیب  یظهر بود. قرار بود سام ١٢ساعت    لی . سال تحونییحرف زدم. رفتم پا  باهاشون
 نا ی مامان ا شیرشت پ می ریقبل نم  یتنها هست. امسالم برعکس ساال

 

 ~~~~ 

 

گشاد و   یکت ل  هیلباسم  ی. رودمیپوش  موی آب نی . شلوار جدمیپوش  دیسف یحلقه ا  نیلباس آست  هی
  یقشنگ شی . آراومدیبهم م  یلیخ  نیا یدوست نداشتم ول پوی نوع ت نی. ادم یل شش پوش یلیخ

 بستم یباال گوجه اکردم. موهامو 

 

 گهید ای خواهر ب -: دلناز 

 اومدم  -: من
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 . رفتم نشستمدمیو نشون داد. خند  یزد و عالمت اوک  یسوت دنمیبا د انی. دانیی رفتم پا تند

 

 گهید اد ی بگو ب  یجان زنگ بزن به سام انیدا -: دلناز 

 شهیساعت م  میبرسه ن   پشیاون تا به موهاش و ت  -: انیدا

 شه یم لیسال تحو گهیربع د کی -:  رضایعل

 خودش بابا  ادیاالن م -

 

با   یمشک شرتیبه ت یمرتبش کردم. زنگ در خورد. تند رفتم باز کردم. سام کمینشستم و  زی م پشت
 زد  یو ورانداز کرد و لبخند پمی بود. ت دهیپوش یمشک  نیشلوار ج 

. پی خوشت  شهیمثل هملبخندش به چه معنا بود. اما با لبخندش منم بهش لبخند زدم.  دونمینم
 آروم گفت:  یسام

 

 یخوشگل شد -

 

 زدم یا مانهیبود انقدر خوشحال شدم. لبخند صم  یچ  لشیدل دونمی تو دلم آب شد. نم قند

 

 تو  ای. بنطوری تو هم هم -: من
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  یفقط سام نی ب نیبهم زنگ زد تند قطع کردم. ا مازیهمه سالم کرد. رفتم تو و نشستم. تا ایتو.  اومد
 مازهیتا دیفهم

 ن ییسرمو انداختم پا الی خیب

 و روشن کرد   ونیزیتند تلو دلناز

با صفر و آغاز   دنی. با رس خوندمیم شدی که پخش م ییدوازده بود. من تند با شماره ها کینزد ساعت
  میهمه دست زد دیسال جد

رو بغل کردن و من و دلناز باهاش دست  یسام  رضای و عل انی. البته فقط دام یکردی همو بغل م همه
 میداد

 گفتم  کیدست دادم و سال نو رو تبر رضای . با علدیو بغل گرفتم. منو بوس دلناز

 و سفت بغل کردم  انی داد. تشکر کردم. دا ید یهزارتومن ع ١٠٠ بهم

 

 ی بزرگ شد کمیانشااهلل امسال  -: انیدا

   نیهمچن -: من

 

  یدیهزارتومن ع ١٠٠دست دادم. لبخند زد و  یبا لبخند خوشگل یداد. با سام ید ی. بهم عدنیخند همه
 داد

 

 ست ین یازیواقعا ن -: من

  گهیرسمه. قبول کن د -:  یسام

 واقعا ممنون  -
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 گرفتم. بعد قطع کردم   یریگفتم. بعد اون با بچه ها تماس تصو کی دادم و تبر  امیپ  مازی. به تادیخند

.  میگفت کیزنگ زد و همه تبر  نایبه مامان ا نایا انی. بعد دانهی قرار بود امروز بره ماکان و بب نایرسپ
 با مامان و خواهرش صحبت کرد  یهم تلفن  یسام

 د یناهار و چ  زی م دلناز

 ز یهمه دور م میبود. نشست دهیخر کباب

   میخورد  غذا رو یخنده و شوخ  با

 

 ل؟ یسال تحو سیسوئ  یمگه قرار نبود بر یسام -: انیدا

 ان یاحتماال تابستون ب نایبخاطر مدرسه نشد. قرار شد مامان ا گهید -:  یسام

 شهیواسه هم -

 نگرفتن. مامانم همش نگرانه  می. هنوز تصمدیشا دونمینم -

 زم؟ یعز  شهیم یشغل خواهرت چ  انی اگه ب -: دلناز 

بعد دوباره    رانیا انیکوتاه ب یلی مدت خ هیمثال  دی. حاال شاانی ب توننینم نیواال بخاطر هم  -:  یسام
 برگردن 

 

 ه؟ یمگه شغل خواهرت چ -: من

 کنهیکار م ونیتو پانس -:  یسام

 موفق باشه  -
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 کرد فیبرامون تعر سی درمورد خاطراتش که رفته بود سوئ رضایعل

 ب بدهرفت جوا عیزنگ خورد و سر انیدا یگوش

 دوست دخترشه  البد

 همون دوست دخترشه   دمیفهم ینگاه سام از

 رضایرفتن خونه مادر عل  رضای دلناز و عل بعدازظهر

 گفت ی م سانیدرمورد آ ییزای چ هیهم رفت.  یسام

 دوستش  شی پ رهی هم گفت م انیاون. دا شیرفت پ البد

  میو گفتم بر  مازی رفت. منم از خداخواسته زنگ زدم به تا  ی. ولدونمیپسر و نم ا یدوستش دختره  حاال
 رونیب

 

 ~~~~~ 

 

 کشاف خفه کنم. دختره احمق منو لو داد تو تقلب ی و زنگ آقا سانی دوست داشتم امروز آ -: من

 همه حواسش به ما هست  -:  بهار

 جغد  هیشب -:  نایرسپ

 

پژو   نیماش هیبه   دیرس مید نگاشو گرفتر میستادی. ما هم واستادیوا  نایرسپ  هوی . میخونه بود  ریمس تو
 ی مشک

 

 شد یچ -: من
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 آرشه -:  نایرسپ

 مارو  کنهیم  بیآرش؟ تعق  -:  بهار

 شش یپ  میبر -

 

 گفت:  نای و روبه رسپ  نیی پا دی. پنجره رو کش نشی ماش ش یپ میرفت

 

 ی خسته نباش -

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایممنون. ا -:  نایرسپ

 د ی. سوار شو البته سوار شادیب  ادهیو پ  ریمس  نیا یخوشگل نیخانم به ا ومدیدلم ن -

 

 جلو   نای. رسپ می. من و بهار پشت نشستمیعالمت داد که سوار ش نایرسپ

 زد و گفت:  یبرگشت. لبخند  آرش

 

 من آرشم  -

 

 میکرد یو خودمونو معرف میهم لبخند زد ما

 

 ؟ یزیچ  یبرسم کافه ا ایخونه  دیری م عیسر -: آرش 

 ندارم  یمن مشکل  -:  نایرسپ
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 منم  -:  بهار

 م یهستم بر یمنم اوک  -: من

 

سال   کیو   نایبود. انگار رسپ   یخوب یل ی. پسر خمیآشنا شد  شتریکافه دنج. باهاش ب هیرو برد  ما
 بود.  ینطوریمن ا ای  مازمیکاش تا یهواشو داشت. ا ی ل یچون خ شناخت یم

. دنمیبه د ومد یو نم  آوردی بهونه م هیبعد اون دوزاده روز گذشت همش  میدیفقط همو د دیاول ع  روز
 قلب فرستادن بود.  هیو  یاستور یپلیدادنشم ر امی پ تی نها

 مارو رسوند خونه  میحرف زد   کمی نکهیا بعد

 

 ~~~~ 

 

 ن ییپا  ایب گهید قهی. چند دامیاالن م زمی باشه عز -: انیدا

 

و   یمشک نیشلوار ج  هی. زدی و همزمان با عجله به خودش عطر م زدی حرف م  یداشت تلفن انیدا
 قطع کرد شو یبود. گوش  دهیبه قرمز پوش کینزد یقشنگ به رنگ صورت  رهنیپ

 

 ان؟یدا رونی ب یری م یدار -: من

 دونستم ینم  -: انیدا

 و؟ یچ-

 رم یدارم م  دمیعجله دارم لباس پوش  ین یبیم ی. خب خواهر من داریکور شد  دایجد نکهیا -
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 َاه مسخره  -

 

 هیرفته بودن دور دور. دوباره گوش  رضای . دلناز خانمم با آقا علدیپوشی با عجله داشت جوراب م انیدا
 زنگ خورد  انیدا

 جواب داد انیدا

 

ن دارم شد. بمو  رشی بهت گفتم به الهام بگو بره االن بخاطر من د زمیعز -... - اومدم اومدم   -: انیدا
 باشه عشقم اومدم  -... - امیم

 

 بود گفتم:  ی ن یقطع کرد. همونطور که سرم تو کتاب د تند

 

 ا یازدواج کن نیبا ا نمی. نب ومدیدختره خوشم ن نیاصال از ا -

 دالرام  اریدر ن یخواهر شوهر باز -

 

رفت زنگ زدم به   انیمطمئن شدم دا نکهیرفت کتاب و بستم و بعد ا عیکرد و سر یخداحافظ بعد
 نا یرسپ

 

 دنبالت  می ای م ۵ساعت  -:  نایرسپ

 ؟ یبا آرش هست -: من

 دنبال تو  میای دنبال بهار بعد م میری آره. اول م -
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 حله پس من لباس بپوشم -

 

ما اضافه شده بود. موهامو که از قبل   پی. آقا آرشم که به اکمیدور بزن می کردم. قرار بود بر قطع
. مانتو جلوباز بلند  یمشک شرتی ت هی. با دمیپوش مویآب  نیدورم. شلوار ج  مختی کرده بودمو ر سیبابل 

گرد   نکیکردم. ع یقشنگ شیانداختم. آرا  موی. شال مشکدمیبه قرمز بود و پوش  کیکه نزد مینارنج
  عیساعت فرصت داشتم. چقدر سر ک یشه.  ۵زدم. خوب شده بود. نشستم تو هال تا ساعت   مویآفتاب

 کارامو انجام دادم 

 

  یبه در خورد. رفتم در و باز کردم. سام یکه تقه ا دادمی م امیو به بابام پ  کردمی کار م  یبا گوش داشتم
 رفت یم یشده بود. انگار داشت مراسم  پیبود. چقدر خوشت

 زده بود که رنگش بنفش بود یآفتاب نکیع هی. دیسف  رهنی کمرنگ با پ یکت شلوار طوس هی

 دست پاچه بود  انگار

 

 ست یخونه ن انیشده؟ دا یزی سالم چ -: من

 با خودت کار دارم -:  یسام

 تو  ایشده. ب  یزیچ -

 ی تو با اون پسر هنوزم رابطه دار -

 ماز؟ یکدوم؟ تا -

 دوست پسرت  -

 آره چطور مگه؟ -
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. با تعجب نگاش  نییمنو از پله ها کشوند پا میکه سوار آسانسور ش ییو بدو بدو بجا دیکش دستمو
 کردم.ِچش شده بود 

 

 شدهههه یبود بفتم.... چ کینزد یوا -: من

 لحظه دهنتو ببند دالرام  هی -:  یسام

 

 شدددد. یو کشوند سمت پارک. آخه چ رونیبرد ب  منو

 دستش به من اشاره کرد  با

 که اشاره کرد نگاه کردم  ییاونجا به

 نم یب یبود دارم م یچ نیباور کنم. خشکم زد. ا تونستمینم

 نمیبرداشتم تا بهتر بب  نکمویبود. ع یچ نی. نه انه

 نداره تیواقع نیا نه

 تو بغل هم  نوسیو ژ مازیتا

 نگاه کردم. نتونستن تحمل کنم  کردیکه داشت با تاسف نگاشون م یبه سام یناباور با

. تند هردو  دمیو از پشت کش نوسیکه پسش زدم با حرص ژ رهیاومد منو بگ یسمتشون. سام رفتم
 پاشدن 

 ی . عوض مازیدونه خوابوندم تو گوش تا  هی. با حرص کردنی وقاحت تمام نگاه م با

 

. از اولم مشخص بود. من احمق  گهید یکی با   یریم یش یآخه. با من دوست م یف یتو چقدر کث  -: من
 باور کنم  خواستمینم
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 زدی م غی . اونم جزدمشی . محکم منوسیحرص افتادم به جون ژ با

 گفتم:  هیتند جدام کرد و سرم داد زد و گفت تموم کنم. با گر یسام

 

آخهههه. مگه من مسخره   ی. تو چقدر چندشمازیتا خورهیحالم ازت بهم م   نی. ببد یچقدر شماها آشغال -
نمرات و آوردم که همش با تو باشم. اونوقت تو.   نی تو بودم چندماه بخاطر تو از درس زدم بدتر

 آشغااال تف تو روت 

 

 داد زد:  یعصب  مازیتا

 

 یک ی. اصال دالرام تو فکر کرد ینداشت  یچیه دی. از اول رابطه جز شک و تردگهیتمومش کن د -
  یچیگذاشتمت کنار. تو ه یست ین یمال  دمیتورو امتحان کنم. کردم د خواستمیآره اصال م  ؟یهست
تو دادم. برو گمشو   یوقت من که پا فی. حیستین  یچی نه ظرافت. تو ه   ییبایجز نق زدن. نه ز  یندار
 ا یدلت خواست بکن فقط سمت من ن یغلط  هر

 

 دستمال انداختم دور  نیدلشو زدم ع یدر اومد. قلبم درد گرفت. ازم سوءاستفاده کرده بود وقت اشکم

 با داد گفت:  یسام

 

 ی زنی حرف م یدار ی چطور یدهنتوووو ببند. حواست باشه با ک  -

 ی بابا. نکنه تو دوست پسرش  ادیبرو بذار باد ب   -: مازیتا
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نداره. حواست به حرف زدنت باشه که گنده تر از دهنت حرف   یربط  یباشم به تو عوض  شیهرچ -
 . گمشویزنیم

 

 گفت:  تی با اعصبان یبا پوزخند نگام کرد. سام   نوسیگرفت. ژ نوس یدست ژ مازیتا

 

 باشن  سانیمثل تو با آ یی. دوست ندارم دخترانمینب  سانیکنار آ گهیتو رو هم د نوسیژ -

 اما...  -: نوسیژ

 خدانگهدار  -

 

 ی. سامهی گر ریفت. من فقط خشکم زده بود. من چرا انقدر بدبخت و ساده هستم. زدم زگر دستمو
آروم شدم   کمیکه  یو اون تو سکوت به من زل زده بود وقت  کردمی م هیگوشه. فقط گر هیمنو نشوند 

 گفتم: 

 

. چطور تونست ازم ستی ندارم. برام مهم ن  یچی به حرفاش ندارم که گفت زشتم و ه یکار -
باهام دوست بود. من بخاطرش از درسم زدم. همه کار به خاطرش کردم.   یده کنه. امتحانسوءاستفا
 کرد  نکارو ینگفتم بعد ا یچ یشد گفت پول بده پول دادم راحت بغلم کرد ه ییموقع ها

 

 زد و دستشو گذاشت رو شونم  یتو سکوت فقط نگاهم کرد. لبخند یسام

 

. اما  یدوست ش  یبا کس  یهست بخوا یع یکه طب یهست یسن هی ی. خب تو تونیدالرام بب -:  یسام
 د یندازیبه طرف نم  ی. نگاه عمق دیکنیاز شما دخترا با چشم بسته اعتماد م یلیمتاسفانه خ 
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هست. اما تو کورکورانه اعتماد   یقشنگ شناختم چطور آدم  دمیپسر رو د نیبار هم  نی اول یوقت من
. باشه  نکارویه. من اونروز گفتم دالرام نکن ادلش خواست باهات بکن یراحت هرکار ی. گذاشتیکرد

درس   دی. بای اومده استفاده کن شی که پ یفرصت  نیاز ا دی . اما تو باستین  حتی االن وقت نص  دونمیم
 ی دیبهتر شد که د یلی . خیکورکورانه اعتماد نکن یکه به کس  یریبگ

به  شدیرابطه تموم م  نیا رترید  یو هرچ  یشدیبهش عالقمند م  شتریب یموندیباهاش م  شتریب اگه
.  یبعد ازدواج کن یکرده دوست ش  لی مرد تحص هی. با یدرس بخون  دی. تو باشدی خودت لطمه وارد م

 طرف و نخون  افهی گول ق چوقتی . هدیباریم یسواد یب  افشیکه از ق یپسر  نینه با چن

 

 انداختم. با تک تک حرفاش موافق بودم  نیی پا سرمو

 

 یدیقول م -:  یسام

 

گره   کشی و با انگشت کوچ کمی زدم و انگشت کوچ یو سمتم آورد. لبخند کمرنگ  کشی کوچ انگشت
 زدن

 

 دختر خوب یهست نایبهتر از ا قیتو ال -:  یسام

 دونم یکرد من م نکارو یاز عمد ا نوسیژ -

کن درس   یهمه خواب بوده. فقط سع  زایچ نینکن. فکر کن ا بهشون فکر گهیاونا رو ول کن. اصال د -
 دلشون خواست بکنن  ی. بذار اونا هم هر غلطیریبگ

 

 گفتم:  هیاراده بغلش کردم. با گر یب
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 کردم یدق م یمن االن از شدت ناراحت  ی. اگه نبودیسام  ی. واقعا مرسیمرس -

 

 زد. بغلم کرد و گفت:  یکردم لبخند حس

 

 خدانکنه دختر خوب  -

 

 بغلش در اومدم. اشکامو با دستش پاک کرد از

 

  یلیدرست بود. تو دختر خ  فاشی. همه تعرگفتی . راست مکردی م فیازت تعر انیدا شهیهم -:  یسام
 بشکنه. االنم برو خونه کتی قلب کوچ زایچ نیبا ا  فی. حیهست  یخوب

 تورو  دهیند یکس تا

 . مزاحمت شدم ی. تو هم انگار کار داشت نجایا شنمیم کمی  -: من

 ا ینکن هیگر گهیحرکت کنم. د گهید ینه نه وقت دارم هنوز. ول -

 باشه  -

 خداحافظ   رمی خوب. من م یرستان یدختر دب  نیآفر -

 

آخه  شدی . چدیچی پی تو سرم م  مازیتا  یشد. رفت. حرفا نشی زدم بهش. رفت و سوار ماش یلبخند
بخاطر قلبم که شکست. بخاطر اعتمادم که ازش   مازی . نه واسه تاهیگر ریشد دوباره زدم ز ینطوریا

 نه ظرافت  یدار  ییبای گفت نه ز نکهیسوءاستفاده شد. بابت ا
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  هی. فقط گردونستمینم لشویهام بخاطر اون بود. دل هینصف گر  دیچرا اما شا دونمی. نمیسام بخاطر
 کردم 

 شمیو اومدن پ دنیار منو دو به  نایحس کردم رسپ  نکهیا تا

 

 ~~~~ 

 

 کردم. آرش با حرص گفت:  فی ماجرا رو تعر براشون

 

 بودا  یعجب آشغال  -

 وسط  نیا گهیم یچ نوس یژ نیبه کنار ا یهمه چ ایخدا یوا -:  بهار

 میرفتی تا آخرش م دیکه زد با  یاصال از اونروز مشخص بود. اون چشمک -:  نایرسپ

 هستا ی مرد خوب  یل یخ  نیو برم. حال کردم. بب یجون من فقط سام -:  بهار

 

  رم یاما من گفتم خسته ام و م میدور بزن میبود. بعد قرار شد بازم بر ریکردم. ذهنم درگ یتوجه  یب
 خونه. بچه ها هم بخاطر حالم اصرار نکردن 

 

 ~~~ 

 

توجه    یب یول   کردی . دلناز صدام مردمک یبودم و به سقف زل زده بودمو به امروز فکر م  دهیتختم خواب رو
 بودم 
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. کردی . حسم با حس قبل فرق مد ی. از موقع عدایداشتم جد ی. بهش حس خوب کردمی فکر م یسام به
 خوشحال بودم   یلیانقدر هوامو داشت خ نکهیحس مثبت. از ا هی

تو گوشم   مازیتا ی. حرفامازیاز کار تا ایبود  یچرا. از سام دونمیبود. نم ی ناراحت  هیته قلبم  یول
  شدیم یاز دستم عصب  یبود سام لیدل  نیبه هم دیدائم. شا زنمینق م نکهیزشتم. ا نکهی. ادیچی پیم

 هیگر  ریاوقات. زدم ز یبعض

 اومد باال. تند اشکامو پاک کردم. اومد نشست رو تخت کنارم  دلناز

 

 ؟ی دالرام. چرا از بعدازظهر دپرس شدهیچ -: دلناز 

 . حوصله ندارمستی ن یزیچ -

 چشات چرا پف کرده؟ -

 رم یبخوابم. فردا هم مدرسه نم خوامیم خورمی . خسته ام. من امشب شام نم دونمینم -

 

 گذاشت و گفت:  میشونیدست رو پ یبا نگران  دلناز

 

 خدا. باشه خواهر بخواب  ی. وایکه نشد ض ی . مریتبم که ندار -

 

 کردم ی م هیتو ذهنم همش بود. آروم گر یسام یو رفتارا  مازی تا یپتوم. حرفا ری. رفتم زرفت

 یواسه چ دونمینم یول  ستین  مازیواسه تا میگر دونستمیِچم شده بود. م دونمینم

 

 ~~~~ 
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 تو رختخواب موندم   ینطوریشدم و هم داریظهر ب ٢  ساعت

 بود.   ی. سامدمیداده بود. عکسشو د امیپ یک ی خورد. برداشتم. تو واتساپ   ییصدا میگوش

 کردم. نوشته بود:  باز

 

 مدرسه؟  یومدی* چرا ن

 

اصال برام مهم نبود.   دادیم امیماجرا پ نی. اگه قبل ادونستمینم لشمی. دلامیخوشحال شدم از پ  یلیخ
 رو تخت نشستم و براش نوشتم: 

 

 مدرسه  امیب تونستمیپف کرده نم یچشا  نیبه مغزم استراحت بدم. با ا کمی بود  ازین -

 

 پوکر فرستاد. برام نوشت:  هیکرد و  نیلحظه س همون

 

که نشده.  یخاص  زیشو. چ ی* مگه نگفتم برات مهم نباشه. بلند شو به خودت برس دوباره دالرام قبل
   یهست یبه همه ثابت کن که قو  ایبلند شو ب

 

ز ا دی. با گفتی و فرستادم و نوشتم چشم. راست م  یاوک هیلبخند و  یموجیزدم. براش ا یلبخند
بلند نازک    نیآست یلباس صورت  هی. رفتم حموم. بعد اون شدمیبلند م دی شده با نوسمیحرص ژ

 رژ زدم  هی. موهامو باز گذاشتم و فقط یآب ن ی. با شلوار ج دمیپوش
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 عوض کنن  مویبچه ها اومدن خونمون تا مثال روح   بعدازظهر

 خوشحال بودم   یلیخ یی رفقا  نیداشتن چن از

 میبعد تو مدرسه نشسته بود  روز

 ی . بهار هم رو صندل زی رو م  نایو رسپ  من

 م یزدیو کال خواننده ها حذف م   فتیسوئ لوریدرمورد ت میداشت

 کنن یما. با پوزخند نگامون م زیاومدن سمت م سانیو آ نوسیژ هوی

 

 د یصبح. دوست دارم شماهم باش  ۴شب تا  ١٢فردا تولدمه. ساعت   -: نوسیژ

 و برو گمش -: من

تورو با عشق بغل   نهی. بب نهی تو خونت بب ویشیمیدوست نداشته باشه عشق قد دی . شامیبر  ایب  -: سانیآ
 کرده

 

 حرص نگاش کردم. بدون فکر گفتم:  با

 

 برام مهمه؟ دیکنی فکر م -

که دختر پسرا   ییجشنا نیا دنی مامان و بابات اجازه نم دمیشا ای... یومدیاگه مهم نبود م -: سانیآ
 جون  زهی . پاستوریوقته بر ری هستن و د یقاط

 

 . فکر کرده فقط خودش آزاد هست. با حرص گفتم:دیگرفت شد حرصم
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 زست یپاستور یک ی نی تا بب ام ی. باشه مااامی ب تونمینم  یفکر کرد -

 نمت یبی خوبه م -

 

 با حرص گفت:   نای. رسپ رفتن

 

 ی حرص بخور ین یبب نوسیو با ژ ماز یجشن و تا یایکه ب  کردیم  ماتیداشت تحر ی. اون الکیفهم ی نم -

 و ازش جدا شدم.  دمیفهم عیدر حدم نبود. خوشحالم که سر مازیندارم. تا یمن اصال با اونا کار -: من

 

 خانواده نفهمن  میبر دیبا یبه کنار. چطور  نیا نیبب -:  بهار

 میکن ی م شیکار هیفکر اونجاشو نکردم.  -: من

 

 ~~~ 

 

 خونه ما بود  رضا ی برداشتم. عل کولمو

 

 انیدا گهید میبر -: من

 نکنا  تیرو اذ ای رو  نیبب -: دلناز 

 خواهر  یگیمگه بچه ام م -

 اااا یدرسم بخون نیخب. بب  ینه ول -
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 نده به من. َاه ری تو انقدر گ کنمیرو م  نکارایهمه ا -

 

 گفت:  تی با اعصبان انیدا

 

 دالرام با خواهرت درست صحبت کن  -

 انیدااا گهید می. بریخواهر د یببخش -: من

 یچرا عجله دار یقراره بر ییجا -:  رضایعل

 گهیمنم برم د نایخونه رسپ  دی... نه بابا. خب بهار هم رسزی چ -: من

 آها  -

 

 م یسوار آسانسور شد می. رفتمیکرد یبلند شد خالصه. با همه خداحافظ انیدا

آرش   نی. سوار ماشرونی ب میما آروم بر دیخواب ای رو ی. وقتمی. شب اونجا باشنایخونه رسپ  میبرشد   قرار
 جشن   می. برمیش

 

کرد و بعد رفت سرکار. رفتم تو اتاق   یدر و باز کرد و احوالپرس  ای منو رسوند و خودش رفت. رو انیدا
 و به بچه ها سالم کردم  نایرسپ

 

آخه چرا خونه من. مثال چرا بهار نه. خونه مامان بهار که بزرگ تر از   ی. وااامیبچه ها اگه لو بر -:  نایرسپ
 شهیخونه ما هست و متوجه نم

 دارنیتا صبح ب  نایامروز مامانم با دوستاش هست بعد ا یفهمی نم -:  بهار
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راحتم    یلیخ  میری. مشهیمن  یچیخونه ما هم که دلناز ماشااهلل با اون گوشاش..... بعدم نترس ه -: من
 میگردیبرم

 

 ~~~~ 

 

 در و آروم باز کرد و گفت:  نایرسپ

 

 میشحاضر    دیی. بدو دیخواب  ا یرو -

 

سره  هیلباس  هی. دمیمحکم بستم. لباسمو پوش ی. موهامو باال دم اسبمیکرد شیشروع به آرا تند
 زد  ی براق. فوق العاده بود. بهار سوت ییطال

 

 میش یبدبخت م شهیم داریب  ایدهنتو ببند االن رو -:  نایرسپ

 ی گریچه ج -:  بهار

 خوبه؟  -: من

 ی عال  -

 

و   شیفرفر ینارنج ی. بهار هم موهادیپوش  دیبلند سف  ی تو گردن راهنیپ هیموهاشو اتو کرد و  نایرسپ
  راهنیو خوشگل ترش کرده بود. به پ ومدیم شی کک مککه کرده بود به صورت   یشیباز گذاشت. آرا

 ی روش کت ل  دیپوش  دیکوتاه سف
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 منتظره  رونی زنگ زد به آرش. آرش گفت ب نایرسپ

 ا ی وقت رو هیکه شک نکنه  میو روش و با پتو پوشوند میرختخوابامون بالش گذاشت تو

 میآروم بست یلیو در و خ  رونی ب میرفت  نیپاورچ نی آروووم و پاورچ  یلیخ

 م یو سالم گفت میآرش شد یپژو مشک  سوار

 ومد یم کیموز یکه داده بود. از اول کوچه صدا  یبه آدرس میرفت

 م ی. آرش پارک کرد. وارد خونه شدنگی تو پارک  میخونه باز بود. رفت در

 م یو وارد شد زی رو آو م یبود. مانتو و شالمون و گذاشت عتیاز جم پر

 هی ای. بعضدیرقصیوسط داشتن م ای. بعض خوردنیم  یحرام یزایداشتن چ  ای. بعضعتیجم  چقدر
 زدنی گوشه داشتن حرف م

  ینی انگار سنگ یبود. سام سان ی. کنار آیچشمم خورد به سام هویکه  کردمیافراد و نگاه م داشتم
 چشم تو چشم شد هویچون با من  دینگاهمو فهم 

داره با اخم نگاه  سانیآ دمی د هویدادم.  خوند. با لبخند سرمو تکون شدیو تو صورتش م تعجب
 ی . دستشو انداخت دور دست سام کنهیم

 وست ی. آرشم به ما پمینشست یرو صندل میزدم و همراه بچه ها رفت یغره ا چشم

 

 اوه  -:  بهار

 شد یچ -: من

 ست؟ ی ن مازیاون تا -
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تفاوت رومو   ی. بکردیداشت نگام م مازی. تانوسیو ژ مازیبه تا دمینگاهشو دنبال کردم رس رد
 برگردوندم 

 زدنی و آرشم داشتن حرف م نای بود و رسپ یسرش تو گوش بهار

 

 خانواده نفهمن  میبر دیبا یبه کنار. چطور  نیا نیبب -:  بهار

 میکن ی م شیکار هیفکر اونجاشو نکردم.  -: من

 

 ~~~ 

 

 خونه ما بود  رضا ی برداشتم. عل کولمو

 

 انیدا گهید میبر -: من

 نکنا  تیرو اذ ای رو  نیبب -: دلناز 

 خواهر  یگیمگه بچه ام م -

 اااا یدرسم بخون نیخب. بب  ینه ول -

 نده به من. َاه ری تو انقدر گ کنمیرو م  نکارایهمه ا -

 

 گفت:  تی با اعصبان انیدا
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 دالرام با خواهرت درست صحبت کن  -

 انیدااا گهید می. بریخواهر د یببخش -: من

 یچرا عجله دار یقراره بر ییجا -:  رضایعل

 گهیمنم برم د نایخونه رسپ  دی... نه بابا. خب بهار هم رسزی چ -: من

 آها  -

 

 م یسوار آسانسور شد می. رفتمیکرد یبلند شد خالصه. با همه خداحافظ انیدا

آرش   نی. سوار ماشرونی ب میما آروم بر دیخواب ای رو ی. وقتمی. شب اونجا باشنایخونه رسپ  میشد بر قرار
 جشن   می. برمیش

 

کرد و بعد رفت سرکار. رفتم تو اتاق   یدر و باز کرد و احوالپرس  ای منو رسوند و خودش رفت. رو انیدا
 و به بچه ها سالم کردم  نایرسپ

 

آخه چرا خونه من. مثال چرا بهار نه. خونه مامان بهار که بزرگ تر از   ی. وااامیبچه ها اگه لو بر -:  نایرسپ
 شهیخونه ما هست و متوجه نم

 دارنیتا صبح ب  نایامروز مامانم با دوستاش هست بعد ا یفهمی نم -:  بهار

راحتم    یلیخ  میری. مشهینم یچیخونه ما هم که دلناز ماشااهلل با اون گوشاش..... بعدم نترس ه -: من
 میدگریبرم

 

 ~~~~ 
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 در و آروم باز کرد و گفت:  نایرسپ

 

 میشحاضر    دیی. بدو دیخواب  ا یرو -

 

سره  هیلباس  هی. دمیمحکم بستم. لباسمو پوش ی. موهامو باال دم اسبمیکرد شیشروع به آرا تند
 زد  ی براق. فوق العاده بود. بهار سوت ییطال

 

 میش یبدبخت م شهیم داریب  ایدهنتو ببند االن رو -:  نایرسپ

 ی گریچه ج -:  بهار

 خوبه؟  -: من

 ی عال  -

 

و   شیفرفر ینارنج ی. بهار هم موهادیپوش  دیبلند سف  ی تو گردن راهنیپ هیموهاشو اتو کرد و  نایرسپ
  راهنیو خوشگل ترش کرده بود. به پ ومدیم شی که کرده بود به صورت کک مک  یشیباز گذاشت. آرا

 ی روش کت ل  دیپوش  دیکوتاه سف

 منتظره  رونی زنگ زد به آرش. آرش گفت ب نایرسپ

 ا ی وقت رو هیکه شک نکنه  میو روش و با پتو پوشوند میرختخوابامون بالش گذاشت تو

 میآروم بست یلیو در و خ  رونی ب میرفت  نیپاورچ نی آروووم و پاورچ  یلیخ

 م یو سالم گفت میآرش شد یپژو مشک  سوار
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 ومد یم کیموز ی. از اول کوچه صداکه داده بود  یبه آدرس میرفت

 م ی. آرش پارک کرد. وارد خونه شدنگی تو پارک  میخونه باز بود. رفت در

 م یو وارد شد زی رو آو م یبود. مانتو و شالمون و گذاشت عتیاز جم پر

 هی ای. بعضدیرقصیوسط داشتن م ای. بعض خوردنیم  یحرام یزایداشتن چ  ای. بعضعتیجم  چقدر
 زدنی گوشه داشتن حرف م

  ینی انگار سنگ یبود. سام سان ی. کنار آیچشمم خورد به سام هویکه  کردمیافراد و نگاه م داشتم
 چشم تو چشم شد هویچون با من  دینگاهمو فهم 

داره با اخم نگاه  سانیآ دمی د هویخوند. با لبخند سرمو تکون دادم.  شدیو تو صورتش م تعجب
 ی دست سام  . دستشو انداخت دورکنهیم

 وست ی. آرشم به ما پمینشست یرو صندل میزدم و همراه بچه ها رفت یغره ا چشم

 

 اوه  -:  بهار

 شد یچ -: من

 ست؟ ی ن مازیاون تا -

 

تفاوت رومو   ی. بکردیداشت نگام م مازی. تانوسیو ژ مازیبه تا دمینگاهشو دنبال کردم رس رد
 برگردوندم 

 زدنی و آرشم داشتن حرف م نای بود و رسپ یسرش تو گوش بهار

 

 برم  دیَاه. من با -:  بهار
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 کجاااا؟ -:  نایرسپ

 بابا و مامانم دعوا گرفتن -

 ست؟ ی مگه مامانت خونه خودش با دوستاش ن ؟یچطور -:من

نداره و دعوا  یو مامانم گفته به تو ربط   دیکنی م کاری چ نجایشده ا ی رتیغ دتشونیبابام د رونیرفتن ب  -
 شده

 شهینم یزیچ گهیکه د یتو االن بر -: آرش 

 گفت؟ یحاال ک -:  نایرسپ

 بابام  -

 نکن   ری. ذهنت و درگگهیول کن تموم شد د -: من

 

  یعصب  گرفتنیمادر و پدرش دعوا م   یوقت شهیهست. هم  یو عصب   ریذهنش درگ یکل دونستمیم یول
 شدیم

 معلوم نبود کجاست  سانیاومد سمتم. آ یسام

 

 ؟ یکن یم  کاری چ نجایا -:  یسام

 ی کن یکه تو م یسالم. همونکار -

 ست ین یخوب  طی اصال مح  نجایدالرام ا -

 کنه؟یم  کاریچ نجا یدخترت پس ا ؟دوستیگ یخب چرا به من م -

 اونو کنترل کنم  تونمیمن اصال نم  -

 ؟ ی تونیمنو م -
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  بردی رو م یدرشت و قشنگش دل هر آدم یکرد و فقط نگام کرد. به چشاش زل زدم. چشا سکوت
 آروم گفت: 

 

 از تو انتظار ندارم  یجاها بره ول  نجوریانتظار داشته باشم ا سانیاز آ دیشا -

 

و   نوسیثابت کنم به ژ نکهی. فقط بخاطر استین  نجایمن ا یجا گهیسکوت نگاهش کردم. درست م با
 م اومد سانیآ

 گفت:  یسام

 

 جاها نذاشتم نجوریهست وگرنه من تو عمرم پامو ا سانیبه اصرار آ نجام یاگه من ا -

 

 . با اخم گفتم: کردنی نگام م یجور هی . بچه ها داشتن رفت

 

 دددینگاه نکن یاونطور -

 ه؟ یخبر  -: آرش 

 خودش دوست دختر داره   نی. ازنمتایآرش م -
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به   تشیقبلنا جذاب دیجذاب باشه. شا تونهیفرد چقدر م هی . کردمی فکر م ی. به سامنییانداختم پا سرمو
حرف   یپسر هی. بهش نگاه کردم که داشت با کردمیاالن قشنگ داشتم دقت م ی. ولومدیچشمم نم

 . ته ريشش. اندامشزدیم

 گفت:  نایشد. رسپ ادیقلبم ز ضربان

 

 ال یخ ی. بیهست  یبهار چرا انقدر عصب -

 حرف نزن   حوصله ندارم -:  بهار

 کنه یدرونتو خاموش م  شیآت  میرو بخور خنکه  وهی اون آبم  کمی برو  -: من

 هه هه هه هه -

 گهیبرو د -

 خنک شو   کنی بچه. برو  گهیبرو د  -: آرش 

 

برداشت سرش   وهیآبم هیبلند شد و رفت  میکه انگار خسته شده بود از بس ما بهش اصرار کرد بهار
رو لباس خودشو رو    ختیر وشینفر و تمام آبم  هیبرخورد کرد به  هویکه  ومدی بود و داشت م  نییپا

 بود ده یپوش  یلباس همون پسر. پسر کت و شلوار

بود    ی. با تعجب به بهار زل زد. بهار که بابت موضوع مادر و پدرش عصبخوردیم یهمسن سام  سنش
 بلند گفت:  یبترکه. بهار با صدا تی فرصت بود تا از شدت اعصبان  هیمنتظر 

 

 

 حواست هستتتتت  -
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 و تعجب گفت:  یتفاوت  ینکنه. همه حواسشون به ما بود. پسر با ب  یدور بهار تا کار میرفت تند

 

 ی فکر کنم شما حواستون نباشه خانم َکک -

 

 مش ی پدر و مادرش رو اعصابش اثر گذاشته بود. تند گرفت یهولش داد. دعوا تی با اعصبان بهار

 

 رونیپرتت کنه ب گمیبهم آره؟ االن به صاحب مجلس م یرددرست صحبت کن. از عمد خو -:  بهار

 شنوم یم -

 ؟ یگیم یدار یچ -

 صاحب مجلس خودمم -

 

 . پسر با پوزخند گفت: میاز اون نداشت یهاج و واج به پسر زل زد. ما همدست کم  بهار

 

 ... خوشبختم خانم بداخالق نوسیماکان هستم داداش ژ -

 

. خندم گرفته بود. مطمئنم بهار فردا که آروم  دهیچقدر خجالت کش دونستمیرسما الل شده بود. م بهار
 شهیم مونیکه زد پش ییحرفا نیرفت از ا  ادشیشد و مسئله دعوا پدر و مادرش 

 

داشت با   ش یپ قهیچند د ی. سامکردی جنتلمنانه رفتار م ی لیبود. کت و شلوار. خ  یپ یپسر خوشت ماکان
 اومد سمتمون  نوسی. ژزدیحرف م  نیهم
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 یو خراب کرد ی. مهمونای ن یندار  یولش کن ماکان... تو هم اگه جنبه مهمون  -: نوسیژ

 

 در آورد و داد به بهار. بهارم با تعجب گرفت ازش  یکارت  هیو بزنن. ماکان  ک یعالمت داد موز بعد

 

که  ی دختر نی کن بدونم اول یخودتو معرف یتو که االن ماتت برده. بعد دوست داشت -: ماکان
 ه یسرم داد زد اسمش چ ینطوریا

 

 د یخندیدائم م نای. رسپمیگوشه. نشست هی میرفت. ما بهار و آورد بعد

 بودن زل زده بود ستادهیکه ا یمات و مبهوت به اون نقطه ا بهار

 

 که حد نداشت  زدمتی م یپسر بودم جور یمن جا یناراحت نشو بهار ول  -: آرش 

 ِاعععع  -:  نایرسپ

 مقصر خودش بود  نکهیبد حرف زد باهاش با ا یل ی. خیجد -

 ؟ یکمتر حرف بزن کم ی  یکنی لطف م -: من

 بدم مبادا دیریگیکه پاچه آدمو م نیاز ا شهیهم -

 

. رفتم سمت بهار و  سانیو آ  ی. و در آخرم سام مازیو تا  نوسیو آرش باهم رفتن برقصن. ژ نایرسپ
 کنارش نشستم 
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 ناراحت نباش  -: من

 با بدبخت ح از ف زدم. آبروم رفت  ی. بخاطرش چطورکننیمامان و بابام دارن خستم م -

 کن یبرو عذرخواه میریم میدار -

 . با حرف زدنش منو شرمنده کرد شهینه روم نم -

 ی خجالت بکش  دیکارم بد بود پس نبا یگیم  یبا عذرخواه یدار -

 کشم ینه من اصال خجالت م -

 

  دیتولدشو بر  کیک نوسیژ میایما ب نکهیشدم. فکر کنم قبل از ا رهی نزدم و به محل رقص خ یحرف گهید
ما همه دست من بود. رفتم گذاشتم تو محل کادو   ی. کادوکردنی چون چندتا خانم داشتن پخشش م

 ها

 هزارتومن ٢٠٠که شده بود  ۵٠ یفرمون. نفرن ۴پاکت پول از طرف   هی

 کنار دستمو برداشتم   الی. پفنشستم

رو من بود. منم داشتم فقط حرص    مازی. نگاه تادنیرقصی داشتم باهم تانگو م مازی و تا نوسیژ
   مازی . نه بخاطر تاخوردمیم

   کردیم یتو بغلش لوند  سانی. آسانیو آ  یسام بخاطر

  سانیچون به نظرم آ دیچرا حرصم گرفته بود. شا دونمی. نمکردینگاش م  یلبخند اجبار هیبا  یسام
 نبود  یاصال درحد سام

  شرفت یجمع و مانع پ  یکنه جلو بیو تخر گرانیبود با اون سن کم دوست داشت د یآدم سانیآ
 به نفع خودش استفاده کنه   گرانیشه و از شکست د گرانید



 دالرام

277 
 

شناختمش.  ینطوریچندوقت ا نی. تو اکردی به دشمناشم کمک م یبود که حت یآدم یسام  یول
جذابش و شغل و   افهیو از ق کردیکمک م  گرانیناراحت شه و درحد توانش به د یدوست نداشت کس 

  شدیمغرور نم گاهشیجا

   کردی خودش م فتهی رو ش یاخالقش هر دختر نیبا هم  و

 

داشت   یبود و سام ستادهیپشت کرده از من وا سانی. آیزل زدم به سام دمیبه خودم اومدم د یوقت
که   ی. حسدیحس جد  هیدارم.  یحس  هی ی. من مطمئنم به سامدمی. تند چشامو ازش دزدکردی نگام م

. من دونمی م  دیمن بع یعشقه. ول یحس  نیو همه جا خوندم که چن شهی. همکنهی منو جذب خودش م
 بار هست که در من به وجود اومده.   نیحس اول نیم. انشدم مطمئن  یعاشق کس مرمتو ع

 شه   کینزد یدوست ندارم به دختر نکهیا ،یحسود حس

 از قبل برام جذابتره نکهیا

 

 گفت:  بهار

 

 ا یبکنم. فقط همراهم ب خوامیم  یمن ازش عذرخواه -

 م یباشه بر -

 

.  زدیبا لبخند حرف م  یدختر هی ای و  خوردی م یدن یسمت ماکان. داشت نوش می بلند شدم. رفت باهاش 
  دیگورتو گم کن. ماکان فهم یعنینگاه کرد  یماکان. به دختره جور شی . بهار رفت پستادمیگوشه وا هی

 و گفت: 
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 یتنهامون بذار قهی چند دق شهینرگس م -

 

 گفت:  یو با شرمندگ نییرفت. بهار سرشو انداخت پا نرگس

 

که با هاتون   یاونجور دوارمیکردم. ام یپر بود سر شما خال  یجا هیواقعا متاسفم. راستش دلم از  -
زبونم اون لحظه با   اریاخت دیباور کن گهیم  یچ دونهینم ی آدم اعصبان ی. وقتدیر یحرف زدم و به دل نگ

 خوام یم عذرتبهتون شدم واااقعا م  نیباعث خورد شدن غرورتون و توه گرانی د یمن نبود. اگه جلو

 

و   واریداد به د هیزد و تک  ی. لبخند جذابدادیگوش م  یاکان که داشت جدکردم. ماشااهلل. م تعجب
 گفت: 

 

  نیکنه. تو اول کیخودشو بهم نزد کنه یم یسع دمیتا االن د یبود. چون هر دختر  یاتفاقا تجربه باحال -
 یکن یصحبت م   ینطوریکه با من ا  یهست ینفر

 واقعا ببـ.... -

 م با طرز حرف زدنت حال کرد  یاتفاقا کل ستمی اصال ناراحت ن -

 

 و گفت:  بشی و دستشو انداخت نو ج ستادیکج نگاش کرد. ماکان صاف ا بهار

 

 ؟ یکن یخودتو معرف  یخواینم -

 خواهرتون یبهار هستم همکالس -:  بهار
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.  کنمی کار م ی شرکت خصوص هیهست و تو  وتریهستم رشتم کامپ نوسیخوشبختم. من ماکان برادر ژ -
 سالمه. تو چندسالته شیو ش  ستیب

 سال ١٧ -

 یهست زیی پا هیشب   شتریب -

 اسممو مسخره نکن  -

 ز یی پا کنمی. صدات میهست  یخروشان عصب ز ییپا  نیتو ع  یهست ول  میفصل مال هیبهار  -

 

 با حرص گفت:  بهار

 

 م ی. دالرام بریصدام کن یمنو تا بخوا ستیقرار ن  -

 

مجلس   عیسر میدیو آرشم با ما اومدن. لباس پوش  نایو منو برد سمت رختکن. رسپ دیدستمو کش بعد
 م یبخواب میتونستیصبح بود. خداروشکر فردا جمعه بود و م  ۴. ساعت میو ترک کرد

  یراحت یو لباسامونو با لباسا  نایاتاق رسپ میرو ناز کرد و رفت. آروم رفت   نایرسپ  یما رو رسوند و کل  آرش
 میعوض کرد

 

 برامون تشک پهن کرده بودن   نیو ما هم که رو زم  دیو دراز کش  دیرو تختش پر نایرسپ

 

 اون خواهرش گستاخه نی . عزییپا کنمی صدات م گهیپروو پروو م -:  بهار

 یقبول کن باهاش بد حرف زد -: من
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 کردم  یزدم اما بعد عذرخواه -

 عکسشو مین یکارتشو داد. شمارشو وارد کن بب -: من

 

 و کنارمون نشست  نییاومد پا  نایرسپ

 

 ول کن  -  :بهار

 زود بااااش  -:  نایرسپ

 

 ش یو یبا حرص شمارشو وارد کرد رفت تو واتساپ. رفت تو پ  بهار

 

 ه ی. عجب شاخنی عکسشو بب  یلعنت -:  نایرسپ

 حذفش کنم دی. بذارستیگاوم ن -:  بهار

 عکسشو خوب  نمی: نههه ببمن

 

دستم  نی و در همون ح دمیاونم سفت گرفته بود خالصه محکم از دستش کش دمیاز دستش کش تند
 قطع کردم  عی. سرمیزد  یکوتاه  غیخورد به دکمه زنگ. هر سمون ج

 

 دالااارام ی. آخه چرا انقدر خری. گند زدیدید -:  بهار

 بالکش کن   عیسر د یببخش -: من
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 خنده. بهار قطع کرد   ریز میزد  نایماکان زنگ زد. منو رسپ می دیاز دستم گرفت د تا

 

 خود شدم   یاز خود ب دمیپسر د هیمن چقدر بدبختم که تا  گهیاالن م -:  بهار

 بابا  ری سخت نگ -:  نایرسپ

 

 داد. نوشته بود:  امیپ ماکان

 

 ز ییپا  یزنگ بزن  کردمی درصدم فکر نم کی ی* حت

 

 گفت:  هیبا حرص و حالت گر بهار

 

 بگم آخه ی . چدیدید دیایب -

 

 نوشت:   براش

 

 خودتو خوشحال نکن   ادیدوستم دستش خورد زنگ زد. ز -
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رفت   نا ی. رسپ خوردی و بهار حرص م  میاز شدت خنده مرد گهید نای گرفت بالکش کرد. منو رسپ بعد
 فکر کردم. به صورتش  ی. چشامو بستم و به ساممیبخواب  میگرفت  میسرجاش و تصم

کمکم کن بفهمم   ای. خدایشده سام گهیجور د هیشد. برام  یجور هیبه من دست داد. قلبم  یذوق هی
 ه یچ شی حس معن نیا

 خواب فرو رفتم به

 

 د؟؟؟یدیساعت و د دیشبلند   -: ا یرو

 

 . محل ندادم دوباره چشامو بستمکردی باال سرمون بود. داشت به اتاق نگاه م  ایباز کردم. رو چشامو

 

 اونور اتاق نوریپرته ا هیچ  یمجلس یو لباسا شیآرا لیوسا نیا -: ا یرو

 

 انداختم  ی. به هم نگاهمیبرق گرفته ها پاشد نیع  نایحرفش منو بهار و رسپ  نیا با

 ی تا ک یبدبخت یعنی

 

 ر ی صبح بخ  -: نا یو بهار و رسپ  من

 د یشما هنوز خواااب دمیسرکار د  هست. اومدم از ۴. ساعت ریظهر بخ  دیدر اصل بگ -

 میبود  داریتا صبح ب -:  نایرسپ

 هی لباسا چ نیموضوع ا -
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.  میمنو بهار لباس آورد نی بخاطر هم میدرست کن  ینفر هی  یدابسمش  هی... ما قرار بود نای... ازی چ -: من
 م یدابسمش و ضبط کرد شبید

 ناهار  دیای آها. ب -

 

 ار آروم گفت: . بهمیشد بلند

 

 میشدیبدبخت م میداشت -

 

 ~~~~ 

 

 دلناز  -: من

 

 . همونطور که حواسش به برگه ها بود گفت: کردیدانشجو هاشو تصحيح م  یداشت برگه ها دلناز

 

 هوم -

 یحسود شدیم رضایعل کینزد  ی. مثال به کسرضایبا عل  تی تو قبلنا. قبل ازدواجت. زمان دوست -
 یکردیم

 

 مطالعشواز چشاش برداشت و زل زد به من و گفت:  نکیع  دلناز
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 باشه  یداشت ک یبستگ -

 ی زی چ یمثال دختر -

 اومد باهاش دو روز قهر بودم  شی بار سوءتفاهم برام پ هی یهست. حت  یع یطب زیچ هیآره  -

 تو سن کمم عاشق بشن؟  توننیآدما م -

 شده دال؟  یزیچ -

 نه سوال بود برام  -

. تو  ادیم  ییهوی. ی. مثل حس نفرت. حس خوشحال گهید یل حساحس. مث هیعشق   نیخب بب -
 کنهیسن و نگاه نم ادیب یاونم وقت گهیو د شهیسر زده وارد قلبت م  ییهویبره   یک ادی ب یکه ک  یگینم

 ؟ یطرفه باشه چ هیاگه عشق  -

 نداره   یانی. چون پایکن رونشی از قلبت ب دیدر اون صورت با -

 میعاشقش بش نکهیشه بعد ا گهیجور د هیمثال امکان داره طرف  -

هم جذاب شد  رضای راه رفتن عل  ی. من به شخصه برام حتشهیبرات جذاب م  شیآره اصال همه ج -
 بعد عاشق شدنم 

 

 تا اومد عاشقش شدم  یداشتم عشق بود. چطور یکه من به سام یحس گمنام  نی. ادمیفهم گهید

 اون اصال دوسم داره؟ گه؟ی آدم د هیبرام شد  چرا

 کار؟ یچ خوادیو داره. دوسشم داره منو م سانیآ اون

 : د یبا شک پرس دلناز

 

 شده خواهر؟  یزیچ -
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 اتاقم رمینه سوال بود برام. من م -

 

 حس غلط باشه  نیا شهیم یاتاقم. چ رفتم

 شمی به خودم ذوب م  زشیر  ی. چرا با نگاه هادنیبه تپ  کنهی قلبم شروع م  نمشیبی هروقت م چرا

 سان؟ی بغل آ نمشیب یم یوقت  رمی گیم شی آت چرا

 عشقم؟ نی اون شد اول ایآدم تو دن نهمهیا نیچرا ب  اصال

 کنه؟ ی به من فکرم نم یکه عاشقشم اصال حت یچرا کس  اصال

 

 جان یه  یخوشحال  ه،یگر ،یحس داشتم. ناراحت چندتا

 

 ~~~ 

 

 رونی همه رفتن ب بای تموم شد. بچه ها تقر یاضیخورد و کالس ر زنگ

 کردی جمع م الشویکه داشت وسا یو سام  نوسی و ژ سانیو آ میبود ما

 

 هستا انیبچه ها پس فردا تولد دا -: من

 

 کرد یحواسش رفت رو ما. آروم داشت نگامون م یسام
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 کنم  زشیسوپرا خوامی م -: من

 ومده یبه تو ن زیبابا ول کن سوپرا -:  بهار

 

 م یکن یزی. باهم برنامه ریکن زشیسوپرا یتونینه خوبه ها. همون روز م  -:  نایرسپ

 شهی خراب م یخونه همه چ مونهی مطمئنا م انیاالن همون روز دا -: من

 

بود. قلبم تند تند زد. به  شیعضله ا یدستا دمیکه د یزی چ نیاومد کنارمون. اول  یکردم سام حس
 همه رو بکشه  تونستی. با چشاش ممیشدم. چشم تو چشم شد رهیرخش خ  مین

 

 منم جزء نقشتون باشم؟  تونمیم -:  یسام

 

 رو گرفت و گفت:  یما و دست سام  زی اومد سمت م سانیاومدم با لبخند قبول کنم آ تا

 

 رونا ی ب میما پس فردا قرار بود خودمون بر زمی جون عز یسام -

 

 بفهمن  تونستنیتو هم رفتن همه م ی. از اخماخورمی بفهمم چقدر دارم حرص م تونستمیم قشنگ

 در آورد و گفت:  سانینگاه به ما کرد و آروم دستشو از دست آ هی یسام

 

رفت تولد   شهیفردا هم م یرفتنمون که حت  رونی بخاطر ب تونمی. نم قمیرف نی تولدشه. بهتر انیدا -
 دوستمو نرم 
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 خوشحال شدم کمیبد خورد به ذوقش.  سانیآ

 مزاحم بود  یل یخ  سانیآ وجود

 

 ی سام  یکمکمون کن میشیخوشحال م  یلیخ  -: من

 ؟ یسام -: سانیآ

 یبر نجایو از ا یدهنتو ببند شهیم -:  نایرسپ

 د یکن تیحدتون و رعا  یول  رمیم -

 

 انداختم  یو بد به لبخند سام سانیرفت. با حرص نگاه به آ و

 

 خونه  ادی ب یو نذار ان یدا ٧که تا ساعت   نهیا یبکن  یتونیکه م یو تنها کمک ت نی بب -: من

 د؟ یندار ازی ن یزیچ گهید -:  یسام

 با ما  شینه دستت دردنکنه. بق  -

 کنم یهماهنگ م زنمیباشه. حاال اونروز بازم زنگ م -

 

 کردمی نگاه م شونیحال یپشتشون رفتن. با حرص داشتم به جا  نوسمیو ژ سانیرفت. آ یسام

 

 ~~~~~ 
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 گفت:  نای. رسپمیمدرسه خارج شد از

 

 رونم ی بچه ها امروز من با آرش ب -

 خوشا به سعادتت  -:  بهار

 بپوشم؟  یچ -

 ی گون  -: من

 مسخره  -

 

به  دیو رس می. رد نگاه بهار و گرفتستادیکنارمون ا نیماش هی. میستادی. ما هم واستادیوا  هوی بهار
 باز شد   نی. پنجره ماش نیماش

 ی سانتافه مشک نیماش هی

 برداشت  نکشویبود. ع  نیتو ماش ماکان

 

 هستن؟  نجامیو دوستاش ا  زییپا  -: ماکان

 برو رد کاِرت  -:  بهار

 ع؟ یسر یبالک کرد -

 نداشت نگه دارم یلیدل -

 کنم یچک م لتویپروفا گهیشماره د هیبا  ستیمهم ن -
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 خورد ی و بهار حرص م کردی م تشیاذ یبود بهار حساسه. هع دهیگرفت. ماکان فهم خندم

 

 خواهرت  ن ی. عدمیکه تو عمرم د  یهست  ییآدما نیاز مسخره تر یکی تو  -:  بهار

 دم یکه تو عمرم د یهست  ییدخترا نیاز خوشگل تر یکیتو هم  -

 

 نگاهش کرد  نهی زد. بهار با اخم و دست به س طونیلبخند ش هیخنده و ماکان هم   ری ز میزد نای رسپ منو

 

 قبول  ارتیز -:  بهار

 مشهد؟  میماه عسل بر یبرا خوادیقبول دلت م ارتیز  یگفت -

 

 گرفت ی م  شیداشت آت گهی خنده. بهار د ریز میزد

 شد  نی بهار در و باز کرد و وارد ماش میدید هوی

 کرد  کشیماکان و گرفت و به خودش نزد قهیما. بهار  نی جا خورد ع ماکان

 

 کنم ی خودم با دستام َخَفت م ندازمیمن به تو نگاه م یفکر کن  یحت  گهیبار د کی -:  بهار

 

  یَادا نای. رسپمیدیتا نصف راه فقط خند نایو برد. منو رسپ  دیدر و محکم بست و دست ما رو کش بعد
 دی خندی اوقات م یماکان و. بهار هم بعض یمن َادا آوردی بهار و در م 
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  ری تا آژ نیماش  هیرو کاپوت  میزدی محکم مشت م میرفتی. مثال ممیکردیمختلف م یها یشوخ   ریمس تو
 میگفتی فقط سالم م گرانیبه د میرفتی م ایبزنه 

 

 از بچه ها جدا شد و رفتم سمت خونه  رمی مس خالصه

 بود یانداختم. پنجره ها دود ی از دور نگاه نیزدم. به ماش ی. لبخنددمیرو د یسام  نیدر ماش دمه

 شد  ادهی پ سانیدر سمت شاگرد باز شد و آ هویشد.  ادهی پ یسام

 شد. با لبخند به هم نگاه انداختن ادهیپ سانیآ

که   دمی. فهمدیبا لبخند اونا لرز کمی رد وسط قلبم. قلب کوچخالص بود که صاف خو  ریت هی لبخندشون
 نداشتم و ندارم و نخواهم داشت  یسام  یتو زندگ  ییجا چیه

 و دستاشو گرفت   یرفت سمت سام سانی. آدیاز چشام چک یاشک سمج  قطره

 یشدم که از رو یمن عاشق کس نکهی. اشونیلبخند زد. به خوشحال یسام نکهیکردم. به ا نگاه
 همه کمکاشو به من کرده و ته قلبش منو دوست نداشته  یدلسوز

. چرا انقدر  فهمهی . من دوسش دارم چرا نمختمیری. آروم آروم اشک منیداخل. نشستم رو زم رفتن
 کمکم کرد

 شدم و آروم آروم رفتم سمت خونه و رفتم باال  بلند

 کردم  هیراحت گر الی نبود و با خ یکس

 دم. به حال قلبمحال خو به

 طرفه کیبار عاشق شدم اونم عشق  کی

 منو دوست نداره ایدن نیتو ا  چکسیکمه؟ چرا ه سانیاز آ میمن چ مگه
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 ~~~~ 

 

 نزن  وارایبادکنکو رو پرده بچسبون. رو د  رضایعل  -: دلناز 

 ی نطوریچرا خوبه که ا -:  رضایعل

 پس رو پرده باالسرش هم باشه  -

 قا یهم بچسبون. وسط پرده دق ٢،۶زحمت اون  یب  رضایعل  -: من

 باشه چشم  -

 

 ماه شده بودم هیرفتم باال و خودمو نگاه کردم. شب تند

.  یکمرنگ با دامن مشک یبلند قهوه ا نیکرده بودم. موهامو باز گذاشتم. به لباس آست  یقشنگ شیآرا
 بعد قهیخوب شده بود. چند دق  یلیخ

 میدیو چ ز یها هم اومدن. م بچه

 میانداخت نا یو ا سهیزس  زی. دور می ن یری و ش  وهیو م کیک

 میخوب شده بود. همه منتظر بود یچ همه

 کردیکه تو آشپزخونه داشت غذا درست م  دلنازم

 دمه در. میخورد. تند تند همه رفت زنگ

 از پشت در گفت:  یک ی هوی
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 د یبار کن ستیبا من ن انی. دایدوستان منم سام -

 

 دهی منو آخر لو م امی باز عی. ضا سمت در. همه تعجب کردن دمییدو من

 شدم  رهی و باز کردم. به قامتش خ در

بود. به صورتش نگاه  دهیپوش یکه روش کت چرم مشک  یمشک شرت ی. با تیمشک نی شلوار ج هی
 کردم. به ته ريشش. به چشاش 

 صورتم تکون داد و گفت:   یدستشو جلو یسام

 

 ؟ یدالرام خوب -

 ی... آره. خوش اومدزیچ -

 

 نشست  رضایکنار. اومد داخل با همه سالم کرد و کنار عل رفتم

 

 کو؟  انیپس دا -: دلناز 

 اد ی. دوستش زنگ زد گفت بمیباهم بود شی ساعت پ کی ما تا  یچ یه -:  یسام

 ؟ ی دوستش بمونه چ شیخب اگه تا نصف شب پ -:  نایرسپ

 دهیطول نم گهیبود د قشی رف نی. چون صبح با همادیب  عیسر دمی. قول مادینه م -

 

و   ی. دلناز و ساممیزدیحرف م  یت یدرمورد چندتا سلبر می . با بچه ها داشتمیراحت نشست الی با خ همه
 نا یدالر و ا متی هم درمورد ق رضایعل
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 ساعت بعد زنگ خونه خورد  مین یحدودا

 نگاه کردم یاز چشم تند

 

 هستتت  انیدا -: من

 

در و باز   رضایو تو دستم گرفتم. عل کیو گرفتن. همه اومدن دمه در. ک یتند برف شاد نای و رسپ بهار
 و زدن  یبرف شاد  نایکرد. بهار و رسپ 

 : م یهمه بلند گفت ما

 

 تولدددددت مبااااارک  -

 

 کرد یبا تعجب داشت نگاه م انیدست زدن. دا همه

 

 تولدتتت مباااارک  -: من

 

 زد و گفت:  یلبخند انیدا

 

 بود آخه   یچه کار نیممنون ا -
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 میموند  یشد. همه پشت سرش رفتن. منو سام  وارد

 ست ین یشگیهم انیاون دا انیدا نیکه ا میخوب متوجه شده بود هردومون

 دیبود. انگار خسته بود شد شونیپر افشیق

 

 ن؟ یِچش شده ا -: من

 داخل  میبر ایخوب بود... ب یل یبا من بود حالش خ -:  یسام

 

 باشه  سانیمثل آ یواسه دختر نینبود ا فینگاش کردم. ح یمن اول برم. با لبخند بود منتظر

  رضایکنار عل  یزده بود و اونجا نشسته بود. سام یلبخند مصنوع انیو گذاشتم. دا کی تو و ک رفتم
 نشست 

 گذاشت و کنار ما نشست  یهم به صندل دلناز

 

 شده پسر؟   یزیچ انیدا -:  رضایعل

  یبتونم برا  دوارمیجشن. واقعا انتظارشو نداشتم. ام نیممنون بابت ا یلیخسته ام. خ کمینه  -: انیدا
 تک تکتون جبران کنم 

 دست قشنگه رو  دیپس بزن  -:  بهار

 

شمع ها   انی. دادیدو سه بار ازش حالشو پرس  یتو خودش بود. سام انی. دامی با خنده دست زد همه
 د یو بر  کیرو فوت کرد و ک

 و ناراحته  شونیچقدر داغون و پر دمیفهمیکال حرف زد. از صداش م دئویمامان و بابا و با
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 بودن  دهیهمه فهم مطمئنم

 بودم دهیعطر خر هیها رو باز کرد. من براش  کادو

 خوشمزه دلناز  یسر وقت ماکارون  میکادو ها رفت بعد

 مهمونا نشستن کمی شام  بعد

 رسونه یهم م نایبهار و رسپ رونیبره ب  خوادی سر م هیگفت  یسام

 کردم و رفتن  ی همشون خداحافظ با

 زد یکلمه هم حرف نم کیتو خودش بود و  انی. دامینشست کمی

 

 ؟ یخوب  یمطمئن انیدا -: دلناز 

 آره  -: انیدا

 ی. دال تو هم پاشو مدرسه دارمیخسته هم هست گهید میبخواب میباشه. پس ما بر -

 

 یو با صدا  دین مبل و برداشت روش سرشو گذاشت و رو مبل خوابکوس انیرفتن اتاقش. دا رضا ی عل با
 آروم گفت: 

 

 برقم خاموش کن  یریم یدار -

 ؟ یخوابی م نجایا -: من

 آره  -
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 مبل کنارش نشستم  نیی رو خاموش کردم. رفتم باال و لباسمو عوض کردم و اومدم پا  برقا

 آروم گفتم:  یصدا با

 

 ؟ یشونیچرا پر ؟یداداش شدهیچ -

 ی چ یه -

 گفت؟   یدوستت. دوستت مگه چ شیپ یری گفت م ی. سام یستین انیتو اون دا شه؟یمگه م -

 دالرام.... -

 جان دالرام  -

 

 کرد یم هیداشت گر انیشد. دا سی نگفت. حس کردم دستم خ یچ یگرفت با دوتا دستاش. ه دستامو

 

 اره؟ ی تونسته اشکتو در ب یک  -: من

 دم یعشق و فهم یمن معن -

 ؟یچون عاشق شد  ؟یکنی م هیگر نی بخاطر هم -

. با  گذرهیسال از باهم بودنمون م  کیاز همکارامه.  یکی دختر شدم به نام الهه. دخترعمو  هیعاشق  -
 کسالی دو ماه. بدون اون چقدر منو جذب خودش کرد که شد  تشیبودم نها یهر دختر

و   نیدوست دارم آسمون و زم اد ی. خم به ابروش بدمی چقدر دوسش دارم. جونمو واسش م یدونیم
 کنم  یکی

بهم   ییکذا  ی. دوسم داشت. دوسش داشتم و دارم. امروز لعنتمی. عاشق هم بودمیسال باهم بود کی
 زنگ زد 
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. گفت  یشگی بگه. رفتم کافه هم کی تولد واموندمو تبر نیا  خوادیرفتم. گفتم م ی. با خوشحال امیب  گفت
  دیغدست با هیاحتماال تو سرت  گهیرفتم دکتر. دکتر م  یت لعن یها جهیسرگ نیرفته دکتر. گفت بخاطر ا

. من اگه یهدر بد یالک  تویبود دوست ندارم تو بخاطر من زندگ میزیبده. گفت اگه من چ  شیآزما
 ی ری بخاطر من ماتم بگ  دیتو نبا رمیبخوام بم

. میهاااش باهم بود قهیسال دق کی شه؟یرابطه رو. مگه م نیا میبهم گفت برم. گفت تموم کن  هیگر با
  ستیتموم شه. التماسش کردم گفتم نه من پ ستیکه هنوز مشخص ن زیچ هیخاطره بخاطر  نهمهیا
 معلوم نشده یزی . هنوز که چمونمیم

  ی. برو پیبخاطر من عمرتو هدر بد خوامی . نمستین  یهام الک جهیسرگ  نی. ایبر  دیتو با گفت
بگه. زنگ زدم    ادیرو به زور حفظ کرده تا ب نایا دونمیم ست یحرف خودش ن دونمی. من که متی زندگ

.  یالک  رهیاحمقانه رو نگ یماتیتصم نی. گفتم آرومش کن بهش بگو اگهیم یچ  نیبه خواهرش گفتم ا
 تو هم اصرار نکن انی. داهیک ی مشیتصم فتگ

 

قلب وامونده رو   نی. امیبمون هم شیقرار بود تا ابد پ  م؟یکنم. مگه ما به هم قول نداده بود کاریچ
روز صبح پل نشم بهش زنگ نزنم   هی. مرمیروز نباشه من م هی. تپهیکنم که همش براش م کاریچ

 مرم یصداشو نشونم م

 

.  ختیریصدا اشک م   ی. بدمی. دستشو گرفتم و بوسکنمی م هیگر انیدارم با دا  دمیخودم اومدم د به
 و در آورده بود  میوضعش بود که گر نیبودم. هم دهیو انقدر داغون ند انیدا چوقتیه

عاشق که بودم. تو تصوراتم   ینداشتم ول  یبا سام یرابطه ا نکهیکامال درک کنم با ا تونستمیم حسشو
  کاریمن چ خوامتیبگه برو من نم ادیاگه ب  یبکنم. سام  کاری بشه من چ یزیچ  نیاگه چن کردمیفکر م 
 بکنم 

 گرفتم تنهاش بذارم. منتظر موندن کامال بخوابه م یت اونور و چشاشو بست. تصمبرگش انیدا

 رون ی و برداشتم و زدم ب دیکل  عیکه خوابه خوابه سر دمیفهم  یوقت



 دالرام

298 
 

  ینشن بفهمن. سام داریوقت ب  هیها  هیو زدم. حواسم بود همسا یرفتم طبقه باال. زنگ خون سام تند
 . انگار خواب بود و چشاشو به زور باز نگه داشته بودیبا شلوار راحت  یآسمان یآب ی رکاب هیدر و باز کرد. 

 

 دارم  ازی من به کمکت ن یول دیببخش یسام  -: من

 

 گرفته و خسته گفت:  یبا صدا یسام

 

 شده دالرام؟  یزیچ -

 آره  -

 تو   ایب -

 

.  یک ینزد نهمهیبود. برق و روشن کرد. رو مبل نشستم. رو مبل کنارم نشست. ا کی تو. همه جا تار رفتم
با نگاه   گرفتمیداشتم م شیحس خجالت. آت هیخونه تنها باعث شد رنگم بپره و قلبم تند تند بزنه. 

 و گفت:  دیکش یا ازهی به صورتم. خم رشیخ

 

 موقع شب  نیآخه ا -

 

  یم یبعد من اومدم درمورد صم یخوش اومد  گفتیم  عی سر ومدیجون م سانیخدا. االن اگه آ یوا
 گمیدوستش م  نیتر

 موقع شب. با حرص بلند شدم و گفتم:  نیا گهیم داره
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. نگو شما برات خواب از همه رمیاومدم کمک بگ یهست  انیدوست دا نی تو بهتر نکهیمن به عنوان ا -
 مهم تره. باشه اصال اسنباه  یچ

 بود اومدنم  اشتباه

 

  نهمهیمنو و چسبوندم به در. از ا  دیاز پشت کش یبود که سام رهیرفتم سمت در. دستم رو دستگ تند
 کردم  جانیاحساس ترس و ه یک ینزد

 حرص گفت:  با

 

   یکنیقضاوت م  عیسر ادیخوشم نم  -

 

 نگام کرد. با حرص گفتم:  رهیزدم. خ یغره ا چشم

 

 ی خودت چسبوند به ینطوریدختر و ا هیوقت ناراحت نشن  هیخانم  سانیآ -

 

 گفت. مهم نبود  یچ دمی گفت. نفهم  یزیلب چ ریگرفت ازمو ز فاصله

 

بگه  انیدا ای بعد بره به خواهرت  نتتیبب هیهمسا هیموقع شب چون امکان داره  نیگفتم ا -:  یسام
 گم یندارم. بخاطر خودت م یمن که مشکل  ایبرامون َشر شه. وگرنه ب 

   خوامیشماره م  هیفقط ازت  -
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   ؟یشماره ک -

 الهه -

 حرفشم نزن -

 باهاش حرف بزنم  خوامی. فقط مکنمی خواهش م -

 و شماره خواهرشو دارم   نستایا جیمن شماره الهه رو ندارم. فقط پ  -

 

 شک نگاش کردم. شماره خواهرشو چرا؟    با

 فتم: حرص گ ایکه عاشقشم.  یمن یشدم که شماره همه رو داااره. همه رو دوست داره ال یکس  عاشق

 

 و شماره خواهرشو بگو نستایا جیلطفا پ  -

 م ینه نمگ -

 یساااااام -

 شه یم یعصب انیچون دا گمیداد نزن. نم -

 . تو فقط بدهههبرمی از تو نم  یمن. اسم یبه پا تشیهستتت. اصال اعصبان انیبخاطر خود دا -

 

به عکس کنم فالو کردم. شماره    ی توجه نکهیباز بود. بدون ا  جشی و زدم. پ جیآورد. اسم پ شویگوش
 خواهرشم زدم 

 

 کنم یواقعا ممنون. جبران م -: من
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 ر ی شب بخ -

 

 اد یخوابش م  یلیمعلوم بود خ ی. ولکردیم  رونمی داشت ب قشنگ

 

 اد ی. االن بدجور خوابم م زنمیحرف م انیو. فردا با دا یکه گفت  یزیچ دمی نفهم ادیمن ز -:  یسام

 

 حرف رفتم خونه  بدون

 

 ~~~~ 

 

 به گوشه کز کرده بود  انیهم رفت سرکار. دا  رضای مدرسه برگشتم. دلناز که سرکار بود عل از

 

 ان یسالم دا -: من

 

 حواسش نبود. محل ندادم و رفتم اتاقم. لباسامو عوض کردم  اصال

 اتاق و قفل کردم و نشستم رو تخت. وقتشه در

 نشسته بود.  انیکنار دا یسام  تیالیها یبود که تو استور یدختره. همون دختر جیپ رفتم

و   دنیطرز لباس پوش یول  کردی نم ی ادیز شی. آرایعمل چی بود و بدون ه ای خارج هیدختر داااف. شب  هی
 شاخ بود  یادیز ستادیمیکه وا ییاون موال
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نگاه کردم.   وتاشیالیو کنارش قلب بود. ها انیاسم دا وشیهم. هنوز رو ب یفالوش داشت. سام انیدا
. از گل و کادو گرفته تا جشن و... انی. باز کردم. ماشااهلل دامیداشت که نوشته بود الو تا تیالیها هی

 الهام بود  واهرشاطالعات جمع کردم. اسم خ کمیچقدر باهاش بوده. حق داره انقدر ناراحت باشه. 

 . زنگ زدم به الهام دمیکش یق یعم  نفس

 چهار بوق جواب داد: بعد

 

 + بله؟ 

 

 الهه داف بود نیالهه. اونم ع  جیتو پ دمیداشت. عکسشو با الهه د یفیظر یصدا هی

 

 سالم  -: من

 شما؟   -

 هستم انیمن... من خواهر دا -

 بفرما   -

 بفهمه. با الهه کار داشتم یزیچ انیدا خوامینم دینیبب  -

 ....روزیالهه د -

   نمشی بب دیبا   دیلطفا شمارشو بد -

 شده؟   یزیچ -

 لطفا  -

 ا یب  ۵شاپ الماس. ساعت  یکاف میری امروز منو الهه م -
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 ممنون ازت الهام جون -

   ؟ی. کدوم خواهرش کنمی خواهش م -

 . دالرام  کهیکوچ -

 نمت یعکستو. شناختم. باشه پس مب  دمیآااا. د -

 فعال -

 

 بزنم و مرور کردم  خواستمیکه م ییکردم. با خودم حرفا قطع

. از االن کردمیخوشگل م  دی. بارونی رفت ب ی هم فکر کنم با سام انیتا اومد. دا  دیدلناز خواب بعدازظهر
. موهامو گوجه دمیپوش  دیسف  یها هستم. به مانتو رسمنشون بدم از اون خواهرشوهر مارمولک  دیبا
 ی . با شال مشکدیبستم. شلوار سف یا

 م به سمت کافه الماس قشنگم کردم. رفت شیآرا هی

 

 زشون یکردم. رفتم سمت م داشونی. پدمی چرخیکه نشسته بودن م یزی چشم دنبال م با

 . به لبخند هردوشون و نگاه کردم نشستم

 

 سالم دالرام هستم -: من

 

 زد و به من دست داد  یلبخند الهه

نگاه   یهش جورحرف بزنم. ب   یخصوص خواستمی الهام هم دست دادم. دوست نداشتم الهام باشه م به
 شدم. به الهه نگاه کردم الی خی. ب دیانگار نفهم یکردم که بفهمه و بره ول 
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 غده تو سرم دارم  یگفت انیبه دا  دمیشن -: من

 راجبش صحبت کنم  خوامینم -: الهه

  یل یخ یهم با من نداره از بچگ  یادی ز یشاده. فاصله سن شهیهست هم یکال آدم انیدا یدون یم -
بودمش سر مرگ مادربزرگم   دهیحد ناراحت د نیتا ا شبی که مثل د یبار  نی. آخرمیکردی م یباهم باز

 عاشقش لود انیبود که دا

. مثال رهی گیم  یماه افسردگ نیکه دوسش داره رو از دست بده تا چند  ویزیچ انیدا هیچ  یدونیم کال
ماه ناراحت بود   نیکه عاشقش بود و گم کرد. تا چند تشیسالش بود اسک  ۵ یبار وقت کی ادمهی

 دیتازه هم براش خر  یکیبابام   ی. تازه وقت دیشد

 خوام ینکرد گفت من همونو م قبول

 شن یو خواسته هاشون باهاشون بزرگ م قی . عالشنیبزرگ م آدما

ه.  بزرگ شد یلیبود. اما االن خ ت یبود فکرش و عالقش تا همون اسک  کی کوچ  انیدا یوقت دیشا
. بعد  کنهیم یدائم داره باهاش اس ام اس باز دونستمیکه م  یدختر. دختر هیش و عالقش شدن فکر 

و   قمهیرف  گفتیم  خوردی تلفنش زنگ م ی با اونه. تو جمع وقت  یعنی امینم گفتی م زدی زنگ م یکار وقت 
 شهیخاص م یزایعاشق چ شهیهم انیاتاق. دا رفت ی م یبا لبخند خاص 

 یزی که روز تولدش با سورپرا  یکه عاشقت شد. البد انقدر براش خاص یخاص بود  نیهم البد اون ب تو
  یدختر شی تو بود. پ شی فکرش پ ی. خودش بودا روز تولدش. ولزدی م یفقط لبخند مصنوع میکه کرد

 ضهیکه مر یدختر شی. پخوادشیاون دختر گفت نم یول رهی که براش حاضر بود بم

کرد. تک پسرم بود تو خانواده مامانم و   هیو گم کرد تا صبح گر  تشیکه اسک یب سالش بود ش  ۵ یوقت
 دادی خوشحال شه اما محل نم کردنیم  یبابام دائم کار

  یدون یکرد. از تو گفت. م هی. برام گرشبیکنه. اصالاا اما د هیگر دمیو ند انیدا گهیو گذشت. د گذشت
.  شمیناراحت م  یلیبودم و انقدر ناراحت نبود خ  ششی که سال ها پ یکه خواهرشم. من یواسه من
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ناراحته   شتریب دی. االن شامونهیم یط یعشقش و خانوادش با هر شرا یهست که پا یآدم انیدا
 تهیضیمر

 

 کنهی م هیالهه داره آروم آروم گر دمیبگم. خب نگاه کردم د یچ دونستمی نم گهیکردم. د سکوت

 

 ی . چرا انقدر هولااانیب  شایمنم بهش گفتم بذار جواب آزما -: الهام 

 من بره  یض یبا مر شی جوون  انیدا خوامینم -: الهه

 نه  ای یغده دار یستیمطمئن ن یتو حت -: من

 داشته باشم  دیدکتر گفت شا -

 یگوش داد دشی. چرا به شادیشا -: الهام 

. خوادیتورو م  انی. دارهیم شی جوون انیدا ینباش  ان ینباش. تو اگه کنار دا انیتو نگران دا -: من
 ست ی ن یزی مطمئن باش چ

 ... یبراش ول  مرمیدوست دارم. م یل یو خ انیمن دا -: الهه

 

 ادامه داد: هیگر با

 

 شه  ریبخاطر من اس  انیاگه تومور داشتم دوست ندارم دا -

. بگو بخاطر  ی... بهش زنگ بزن... بهش دوباره بگو دوسش دارشهیم ریداداشم بدون تو اس -: من
 گمیم یالهه. جد تونهیهدر نره بهت گفتم برو. داداشم بدون تو نم تی جوون  نکهیا

 اما غده...  -: الهه
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. مونهید پات مباش.... داداشم تا اب  شتیدکتر اشتباه گفته. تو منتظر آزما دیانقدر نفوذ بد نزن. شا -
 ی تو عروسمون ش می... ما منتظریچیه شهینم  تی چی تو هم مطمئن باش ه

 

 . بلند شدمو گفتم: دی خند شی وسط گر الهه

 

دق  نهی. داداشم امروز تورو نب ای . زود زنگ بزن بگو منتظرتم باااایکن  تیداداشم و اذ ادیخوشم نم  -
 . گمیم یجد کنهیم

 

 دنیو الهام آروم خند الهه

 

 انیدلمو گفتم فقط. دا یکردم. حرفا  یپرحرف دی. ببخشستی ن یچ یبرم. انشااهلل ه دین بام -: من
 لذت ببر  انیکنار دا تی . از زندگ یمشکلم داشته باش نی اگه بدتر یهمه جوره باهاته. حت 

 خداحافظ 

 

 کرد. الهه دستمو گرفت و گفت:  یبا لبخند خداحذفظ الهام

 

 کنم یراست بود. ممنون ازت. به حرفات فکر م   گفتیدرموردت م یهرچ انیدالرام. دا یخوب   یلیتو خ  -

 نگو یزیدرمورد من چ انیدا  هینکردم. فقط  یکار -

 

 ~~~~ 
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ماکان  هویموضوع الهه رو که  کردنیم فیبچه ها داشتم تعر ی. برامیگشتی برم  میمدرسه داشت از
 جلومون سبز شد 

 دستاش پشتش بود دوتا

 

 سالم  -: ماکان

 سالم  -: نا یو رسپ  من

 به جرم مزاحم شدن  میکنی م تی جلومون. ازت شکا یایب گهیباااز تو. بار د -:  بهار

 

 بهار شوکه شد  میجعبه قلب روبه بهار گرفت. ما با تعبج نگاه کرد هیگل و  هی هوی

 

قلب گرفتم برات. قلب  هیبدم بهت   هیقلبم و هد  تونمیقلبم چون نم نیگل. ا  یگل برا -: ماکان
 شکالته  . توشیشکالت 

 

 خنده   ری. خوشبحال بهار. بهار نتونست تحمل کنه و زد زکی. چه رمانتدمیدیخند  آروم

 

 مبارکه؟  -: ماکان

 ؟ یبا من دوست ش یخوا یتو واقعا م  -:  بهار

 ی الک خرمیگل م یکل  رمیبرات م  دمیم امیبهت پ نستایتو ا یگل کرده. هع مینه خب باز -
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 د یآروم خند بهار

 

 . امروز چندمه؟ گهیمبارکه د -: من

 ٣٠ -:  نایرسپ

 د یری و جشن بگ تونیسالگرد دوست -

 م؟ یحرف بزن کمیکافه  میبر یسوار ش  یایم  زیی چشم. پا -: ماکان

 ..... نیبب -:  بهار

 . زود باش ادیآره م -: من

 

 چشم غره زد. رفت سوار شد. ماکان هم به ما چشمک زد و رفت  بهار

 

 به حال خودت کن ی. فکریموند دهیوسط ترش   نیتو فقط ا -:  نایرسپ

 د یبه سرتون زد یچه گل دیشما االن رل دار -

 احساس ی. چقدر ب شیا -

 

 ~~~ 

 

. کردی م یمثل قبل شده بود. همش شوخ انی. چون اخالق داانیدا شیالهه دوباره برگشته بود پ انگار
 با دوستاش  ایبود   رضای با عل ایسرکار بود   ایبود.  دایدلنازم کم پ 



 دالرام

309 
 

 

بود از فرد   یام یپ هیزنگ خورد. نگاه کردم.  می. گوشخوندم یاتاقم نشسته بودم و داشتم درس م تو
 ناشناس. باز کردم 

 بود:  نوشته

 

  روزیبه حرفات فکر کردم. د یل یاونروز ممنونم. من خ  ی* سالم دالرام جون. الهه هستم. بابت حرفا
 شد دهیدور سرم د دیسف  ینبود. فقط پالکها یخاص  زیاومد. چ شمیجواب آزما

و به دلم بد    تسین یخاص  زیدکتر گفت نگران نباشم چ یول  دونمینشانه ام اس هست. حاال نم گفتن
 زم ی عز زیواسه همه چ ی. مرسمیدوباره باهم انیراه ندم. من و دا

 

 کردم: الهه  وشیس  عیشدم. سر خوشحال

 قلب بنفشم کنارش گذاشتم. براش تو واتساپ نوشتم:  هی

 

. یهست ینباشه. تو دختر قو  یخاص  زیچ نمیهم  دوارمیخوشحال شدم. ام  یلی. خدمید جتوی الهه مس -
 نمیزود تورو تو خانوادمون بب  یلیخ  دوارمی. امی داداشم برگشت یخوشحالم که دوباره به زندگ

 

منو دوست    ی. سامکنمی م یفکر نکنم هرکار یبه سام نکهیا یبرا  نروزایفرستادم. کتابامو بستم. ا براش
 ستمینداره. اگه هم داشته باشه من مطمئن ن 

با بچه ها به عالوه   رونی کردن خونه، رفتن ب ز ی. تمشیفراموش یبرا کردمیم یو داره هرکار سانیآ اون
 دمیدیمدرسه م ایتو ساختمون  یوقت  یول  کردمی کان و آرش، درس خوندن. حموم رفتن. همه کار مما

 شدیوارد قلبم م یزی چ هیدوباره 
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انگار سبک   شدمیم یحال  هیوزنه از روم برداشتن.  هیانگار   کردی و اسمم و صدا م زدی لبخند م یوقت
 خورد ی نگاهش به نگام گره م یوقت زدی شدم. قلبم تند تند م

 

 بود  لمیبزنم. سرم تو موبا یگرفتم برم پارک و دور میتصم

 . دوتا آشغال پست فطرت مازی . با تادمی دیو م نوسیژ یپستا

 

 خانم سعادت؟   یروی کجا م -: دلناز 

 پارک. خسته شدم  رمیم -

 ی خسته شد یباز تو دو کلمه درس خوند -

  یاضیو ر یمی و ش  اتی. سه ساعته برگشتم. ادبخونمیکه از مدرسه برگشتم دارم درس م  یبابا از موقع -
 مونده  یو عرب ک یزیرو خوندم. فقط ف 

پارک.  نیدالرام بره ا یغر بزنه بگه چرا اجازه داد  ادیب  انیبرگردا. حوصله ندارم دا عیباشه سر -
 بده  طشیمح

 خواهر  امی م عیسر -

 

 دنمیظاهر شدن. با د انیو دا ی . در باز شد و روبه روم سام نییبه طبقه پا  دمیتو آسانسور. رس رفتم
 اخم هردوشون رفت تو هم

 

 د؟ یکنینگاه م ینجوریچرا ا -: من

 ؟ یکجا به سالمت  -: انیدا
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 پارک   رمیم -

 مگه نگفتم نرو اونجا  -

 رسم یم  یو به سن قانون شهی م مسال ١٨ گهی. چندماه دامی از پس خودم بر ب تونمیبس کن من م -

 تو  میمونده. بر ی ل یخ گهیتا چندماه د -

 

من بودم که دوباره   نیگوشه کز کرده بود ا هیداشت  یرفته بود افسردگ ادشیآسانسور خارج شدم.  از
 به عشقش رسوندمش 

تا آخر   ست یکار واسش کردم. قرار ن  هیبعد با خودم گفتم حاال   یبهش بگم ول نویداشتم ا دوست
 گفتم:  یعمرش بکوبونمش تو سرش. با ناراحت 

 

 . حداقل تا سر کوچه. حوصلم سر رفتهگهیهزاربار رفتم. بذار برم د انیدا -

 ر ی نخ -

 کنم ی خواهش م -

. رهی هزار جا با دوستاش م دمی. خودم دیری گیم یسخت دار یول  ستی به من مربوط ن انیدا -:  یسام
 اد یداداشت خوشش نم یسر کوچست. فقط قول بده اون پارک نر  نینباش همنگرانش 

 

  یو سرشو تکون داد. با خوشحال د یکش یق یمردد نگاهم کرد و بعد نفس عم انیکردم. دا دییسر تا با
کاش   ی. ا زی. همه جوره قشنگ بود. با اخم با همه چکرد ینگاه کردم. داشت با اخم نگام م  یبه سام
  ندشد. رفتم کوچه. اشکام تند ت ی شد که باعث تعجب سام نیمال من بود. نگاهم غمگ زشیهمه چ

که االن فقط دوست   شدیو معلم ساده بود. چ هیهمسا هیشد. اون فقط  ییهوی  زیشد. همه چ  ریسراز
 بار بهم بگه دوست دارم  هیدارم 
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شدم که   یعاشق کس  قاینفر و دوست داره؟ چرا دق هیشدم که خودش   یعاشق کس  ایدن نیتو ا چرا
 بمه؟ ی عشق رق

 نیدوستامم از ا نیتر یمی به صم  یکردم. حت هیگوشه نشستم و فقط گر هی. ختیری تند تند م   اشکام
  یشدم که حت یخبر نداشتن عاشق کس  دونستنی من و م زی که همه چ ییطرفم نگفتم. اونا کیعشق 

 داره که من ندارم؟  یچ سانی. آکنهی لحظه هم درمورد باهم بودنمون فکر نم هی

و  یکاسه خون. گذاشتم استور هیخودم عکس گرفتم. صورتم پف کرده بود و چشام شده بود  از
 نوشتم َسد موود

 

 گفت:  انیکه دا میناهار بود زی خونه. سر م رفتم

 

 بهتون بگم  و یزیچ هی دیخواهرا با -

 

 قرورت بده و همزمان گفت:  عیکرد سر یهمونطور که تو دهنش غذا بود سع دلناز

 

 شده؟یچ -

 د ینگ یزیهم فعال چ نای. به مامان ادی برخورد نکن   یجانیه -

 یخواستگار میکه بر دیکم کم آشنا ش  خوامیآشنا شدم. م یدختر هیهست با  یسال کی من

 

 کرد و گفت:  ی. دلناز با تعجب نگاه دونستمیلبخند زدم انگار نم  یالک من
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 نم یبگو بب  شتریخب. ب  -

سال هست   کیلباس.  ی. رشته مد. طراح خونهی م سانسی فوق ل یدانشجو هست. داره برا -
از همکارام باهاش آشنا شدم. به خواهر بزرگتر داره   یکی. اسمش الهه هست. به واسطه شناسمشیم

 مادر و پدرش کانادا هستن به نام الهام.

 یخواستگار میتا هفته بعد بر خوامی. مانیخب قراره هفته بعد ب یول

با   کردمی کنم. هم خوشحالم هم تعجب کردم. فکر م فیاصال حسمو توص  دونمی. نمزمیعز یوااا -
 ی هست ایدوستم صوف

 صبر کنه   قهیدق ٢٠نفرم بتونه  هی با اون دوستت عمرا  -

 ؟ یگیم  نایبه مامان ا یک نمیف نزن ِاع. خب بگو بب پشت سر دوستم حر  -

 . دوست دارم اول با شما آشنا شه گمیم گهیتا چندروز د -

 م؟ یدعوتش کن یخوا یپس من فردا هستم. دالرامم هست. م -

 شهیم یعال  -

 مش ین یما هم بب ادیبگو واسه شام ب -

 ی گینم  یچ یممنون خواهر... دالرام تو ه -

آخ  مونمیمن تنها م  دیریم دیبرات خوشحالم. شما دو نفرم که دار  یلیمن؟ آهاع..... خ یچ -: من
 جون

 بگذره  کمی نکهیتا ا میبخون تی محرم غهیفقط ص  خوامیفکرشم نکن. م -

 خونتون  دیبر د یروز ازدواج کن  هیتو و دلناز تو  هویچرا آخه  -

 یدوستاتو آورد یراه انداخت ی پارت  نجایتو ا مین یبب می ای که هرشب ب -: دلناز 

 ن ی آره آفر -
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 چقدر پروو  -

 

 رون ی ب میبر میخوای کردم. بهار که گفت با ماکان م یا خنده

 کار ی آرش خونشون. من موندم ب شیپ  رمیهم گفت م نایرسپ

 برو پنجره و کمد و....... پاک کن گفتیداده بود دستم م تیپارچه و را  هی. دلناز کارینه ب البته

و   یاسم سام یبود. وفت  رکتیخورد. نگاه کردم. دا یزنگ کوتاه میکر شام فردا بود. گوشبه ف خودشم
 کرده بود  یپلیکه عکس گرفته بودم از خودم با اون وضع و ر مویتند باز کردم. استور دمید

 

 

 * حالت خوبه؟

 

 حال بدمه؟  نیخودش مصبب ا  نکهیرو ازم بپرسه با ا یسوال  نیانقدر راحت چن تونهیم  چطور

 . براش نوشتم: شهینم نمشیبیم ی متوجه عوض شدن حالت نگاهم وقت چطور

 

 قلبمو شکسته :(  یکی -

 

 کردن    یپلی ر مویبچه ها هم همه استور دمیبود. نگاه کردم د شی بود. خود لعنت خودش

 

 شدهههههی: * چبهار
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 ؟ یگوه افتاد مازیاون تا ادهی : * نگو نایرسپ

 . پاکش کنهیچرت یاستور چه گهید نی: * اانیدا

   ؟یکرد هیگر  ینشست  یرفت یدرس خوند قهی: * دو دقدلناز 

 شکسته؟  دل دخترمو   ی: * کبابا 

  شدهی کردم مامان جان؟ چ  تتیاذ ی: * کسمامان

 * چشات خوشگل شده  ) دوست دلناز(:  ایصوف

 دالرام جون؟  ی: * خوبالهه

 

گفتم بروبابا. به دلناز گفتم نه از  انیگفتم نه بابا. به دا  نای. به رسپ یچیبهار و دادم و نوشتم ه جواب
کردم. به بابا گفتم از دور بودنم از تو. به مامانمم  هیدرس بخون رفتم گر یدیم  ریدست تو که انقدر گ 

 خوبم شمفداتعشقم. به الهه گفتم  نهیب یگفتم چشات خوشگل م ایو گفتم. به صوف  نیهم

 

 جوابمو داد:  یسام

 

 ماز؟ ی* تا

 نه -

 ؟یشد  ی* بازم عاشق کس 

 مگه چندبار عاشق شدم؟ -

 پس؟  شدیچ  مازی* اون تا
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کردم. َاه اصال چرا   یتجربگ یتوجه کردم بعد ب افشیدر آوردم. به ق یمن عاشق اون نبودم. بچه باز -
 به اون یداد ریگ

 

 پوکر فرستاد و بعد خنده  یموج یا یسام

 

 من انقدر ناراحت بود  یبرا سانمی براش. کاش آ ی* خوشبحال اون آدم که تو انقدر ناراحت  :یسام

 

لبخند    یموج ی. براش ایخوشبحال خودت که همون آدم هست یخنده فرستاد. لعنت  یموجیا بعد
 نفرستادم.  ی زیچ گهیفرستادم و د

 

 ~~~~ 

 

رژ پررنگ قرمز زدم. موهامو باز   هینداشتم فقط  شی . حوصله آرادمیپوش ی بلند نارنج راهنیپ به
 اد یب  انینشستم. غروب بود. قرار بود الهه با دا نییگذاشتم و رفتم پا

   کردیبود و داشت شام و آماده م دهیپوش ی مشک  راهنی پ هی دلناز

 . زنگ خونه صدا خورد کردمیبا بچه ها چت م داشتم

با تعجب   انیکرد. دا یکرده بود. با من روبوس سی ش و گبلند  یدر و باز کردم. الهه وارد شد. موها تند
 نگاه کرد. بعد با دلناز دست داد

 

 بفرما تو   زمیعز یخوش اومد -: دلناز 
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 ممنون -: الهه

 

 گفت:  انیشد. دا وارد

 

 کو؟  رضای عل -

 و نون بخره   ییگفتم بره چا -: دلناز 

 خب  یگفت یبه من م -

 

با شلوار    دیمدل مردونه سف رهنیپ هیمعذب بود. مانتو و شالش و ازش گرفتم.  کمی نشست.  الهه
 معذب نباشه گفتم باهاش حرف بزنم نکهیا ی. برایمشک  نیج

 

 ی خوش اومد -: من

 قربونت  -: الهه

 د یشناس یشما همو م کنمی حس م -: انیدا

 حِست درسته نیآفر -: من

 از کجا؟  -

 

 بگم. الهه تند جمعش کرد  یچ موندم
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 م یاز اونجا آشنا شد گهیفالوم کرد. د  نستایدالرام تو ا -: الهه

 ی نگفت  یچیه یتو آشنا شد یموذ -: انیدا

 فوضول نباش  -: من

 ت یترب  یب -

 

 آورد و نشست  وهیهم اومد. دلناز م رضای. علمینشست

 

به مامان و بابا درمورد الهه و  گهیچندروز د خوامیبچه ها خواستم الهه باهاتون آشنا شه. م -: انیدا
 باهاش بگم  یعروس 

 آخه... -: الهه

 م یهردو هم همو دوست دار ست؟ی. بس نمیساله دوست کیِاال.  -

 ...کمیاما ازدواج  یگیم  یچ دونمیم -

 . الهه که هستیکنی برخورد م یعجله ا یدار یل یخ انیدا گهیراست م -: دلناز 

 

 الهه رو از دست بده  خوادیعجله داره. نم انیچرا دا دونستمیم

 

 دیحل کن  زاروی چ هی. کم کم با آرامش بقدیکه به هم محرم باش  دیدائم کن غهیخب ص -:  رضایعل

 

 شد  یتازه الهه راض انگار
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 ... نایلباس و ا دی خر  میبر کمی  هانهی نینده. به ا  ری الهه گ -: من

به نظرم.   دی کن غهی. فقط يه ص کهی نزد یل یفقط درس بخونه. کنکورش خ دیاالن دالرام با دین یبب -:   دلناز
 راحت   الیدال امتحانش و بده بعد با خ دیبذار

 نهی نظر منم هم -: الهه

 

 ~~~~ 

 

   دیبد لیوقت تمومه. برگه هارو تحو -:  یسام

 

 قبول نکرد یفرصت بده. سام قهیدق ۵خواستن   تند سوال آخر و نوشتم. بچه ها تند

 

 اد ینمونه سوال باهاتون کار کنم وقت کم م دیبا -:  یسام

 

 میو آروم مشغول حرف زدن شد میهم دادن. نشست  نایبرگه رو دادم. پشت سرم بهار و رسپ   بهش

 هیبرگه رو گرفت و  یبود نتونست تقلب کنه. سام ومدهین  نوسی. املوز ژسانیآ  یدادن ال لیتحو همه
 نگاه بهش کرد و بلند گفت: 

 

  دن؟یدرس نخون لی. شما به چه دلسانیخانم آ -
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بچه  ینکرد و راحت جلو یباز  یپارت نکهیاط ا نطوریخوشحال شدم. و هم  یلیکرد خ  عشیضا نکهیا از
 بود  یتعجب کرده بود و عصب  سانینذاشت. آ ی ها دعواش مرد و فرق 

 

 راستش نتونستم بخونم  -: سانیآ

   ؟ی. چطور نخوندیهفته فرصت داشت کیجلسه بعد.  رمیگیمن از هفته قبل بهتون گقتم امتحان م -

 بلد نبودم  -

 کنم ی نمونه سوال کار م نهمهیپس؟ ا یکن ی م کاریتو کالس چ  -

 

 کردم یشده بود. با پوزخند داشتم نگاه م یعصب  سانیآ

  دنیخندی م زی ر نای و رسپ بهار

 کج نگاش کرد  یکرد. سام یعذرخواه سانیآ

 به من انداخت و با پوزخند من گفت:  ینگاه  زیر سانیآ

 

 ی کنی نگاه م یدار یبه چ -

 به تو  -: من

 یدوست ندارم نگاه کن  -

نحس   افهیبه ق یحت  کنمی م خواست نگاه مدل ییخودمم. به هذجا  ارشیخودمه صاحب اخت یچشا -
 تو

 کنم ی م رونتونیب دی. سعادت و افشار. ادامه بددیتموم کن -:  یسام

 چشم  -: سانیآ
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 پاچه خوار  -: من

 سعادتتتت!!!! -:  یسام

بار امتحانتو   هیدور برت نداره که حاال  ادیخانم و بدم. ز نیجواب ا دیرادمنش بذار یآقا -: سانیآ
 ی کن ی. حواسم هست که تقلب میاالن مغرور شد یخوب داد

. دوما انقدر هستم که بخونم و همزمان به کارام برسن نه مثل یکنی تو م کنمیاوال تقلب و من نم -: من
 یسِنت دنبال شوهر نیتو که با ا

 

 دن یکش یاز بچه ها سوت یدست زدن و عده ا سانیو آ بهار

 

 حسود   یشینابود م ی . دارنیفقط هم یحسود  یلی تو خ  -: سانیآ

 

روز   نیدوسش داره. حرفاش ع  ی سام نکهی. ایاز بودنش کنار سام  شمی. دارم نابود مگفتی م راست
 جواب نداره  قتی. سکوت کردم. نگاش کردم. حرف حق گفتیو م قتی روشن بود. داشت حق

 

 رون ی سعادت و افشار از کالس برن ب -:  یسام

 اما...   -: سانیآ

 خانم سرمد و صدا کنم  ای دیری م ای -

 

دادم.   هیتک وار ی. در و بستم. به درونی بود برام. با سکوت رفتم ب نیسنگ  یلیخ سانی. حرف آمیشد بلند
 گقت:  یروبه روم موند و با لحن محکم  سانیآ
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 هان؟  یچرا تو کالس سکوت کرد -

 نداره   یبه تو ربط  -

منه.   یبرا یسام  یهم کن ی. هرکاریبهت بگم کور خوند د ی. اما بایخوایرو م  یمتوجه شدم. تو سام  -
اسم  یک ی یوقت  خوادیمنو بو کنه. منو ببوسه. من کنارش باشم. م یموها خوادی. مخوادی منو م یسام

هم  ی. هرکارنیهم یدانش آموز و براش دار هیو  هی. تو فقط حکم همساسانیعشقشو بپرسه بگه آ
 ی ش  کشی نکن نزد یمنه. پس سع  یاول و آخرش برا یسام یکن

 

تو گلوم بود که دل  نیسنگ یزیچ هی زد و دور شد. چشام تار شد و اشما هجوم آور به چشام.  یلبخند
 هی. شده بودم ودیجوابشو بدم. حرفاش راست  تونستمیکشم. نمنفس ب  ذاشتیو نم  کردیم دیشد

  یشد. باعث یدختر جادوگر کم آورده بودم. خدا لعنتت کنه سام هی یدفاع که در برابر حرفا یعاشق ب 
با کارات   یدون ی. درسته خودت نم یمن باش  یها یدلشکستگ نیجوابگو ا دیغرور و قلبم بشکنه. تو با

   بخشمتیمن نم  یول ید ینفر و زجر م هی یداذ

 

 انداخت و با اخم گفت:  یدر و باز کرد و به راهرو نگاه  یسام

 

 دفتر  دیریم ندفعهیا دیداخل. بحث کن  دیایب -

 

من تعجب    یاشک  یچشا دنیبا د  ی. سامشدمیرد م دیبا  یاز کنار سام  رمیرفت تو. من اومدن  سانیآ
ناراحت قلب شکستم هستم.  دوستیکرده. نم رونمی که ب منیاالن ناراحت ا کردی فکر م  دیکرد. شا
 کردم ی و تو ذهنم مرور م سانیآ ی. فقط حرفادمیفهمینم  یسام یاز درسا یزی. چمینشست
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 خوشش اومده آخه؟  دیدختر پل نیا هیاز چ یسام

  یافسردگ دیدوست داره بهم حرف بزنه. چرا با یهرک  ذارمیراحت م ن؟یفکر کردم. چرا شدم ا کمی
جدا شن   ین سام  سانیکنم آ یکه کار نهیراه ا نیسمتم. اول ادی خودش ب ینکنم سام ی. چرا کاذرمیبگ

 رو با کارام عاشق خودم کنم یسام  نهیراه ا نیو دوم

. گمیبعد م نمک یبگم. اول کار خودمو م  یزی چ یفعال به کس خواستمی. نمنهیزدم. هم  یلبخند ناخداگاه
 به درس گوش دادم یبا خوشحال

 فکر کرد و بعد سرشو تکون داد  کمی  یپچ پچ کرد و سام کمی یسرمد اومد و با سام خانم

 

  یاضیرادمنش هست. ر  ی. جاش آقاانیب  توننیبچه ها فردا زنگ ورزش خانم دهقان نم  -: سرمد
 د یاریب

 

بعد آخر کالس از نمونه   کنهی گفت فردا نمونه سوال فقط کار م یاعتراض بچه ها رفت باال. سام یصدا
 سانیدادم. تا آ  هیتک یسام زی م شی . زنگ خونه خورد. رفتم پرهی گیداده امتحان م ادیکه  یسواالت

 گرفتم  ییپا ری ز یبره سمت سام دییاومد دو

 

  ریزد ز سانیآ دنیحواسش نبود با د یامشد. چون س  نیپخش زم هویکه حواسش نبود  سانیآ
  زیچ هی  یبه سام  رلبی با حرص بلند شد و با حرص ز سانیشروع کردم به خنده. آ  یخنده. منم الک
 گفت و رفت 

 

 ~~~ 
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خونمون.  یو آرش اومده بودن پارک روبه رو نایبچه ها دست دادمو نشستم. ماکان و بهار و رسپ  با
 ی خونه رفته بودن نامزد باز ی نبود. اعضا ی. خونه کسششونیپ نییو رفتم پا دمیمنم لباس پوش

 م یتنه کل پارک و شلوغ کرده بود هی.  میزدیحرف م  ی. با بچه ها از هر درنشستم

 

 میزدی دور م میرفتی م -: آرش 

 میبعد بر مینی بش کمیحاال  -:  نایرسپ

 ست ین  یِاع اون سام  -: ماکان

 

 . ماکان داد زد:عیخدا چرا انقدر ضا یبرق گرفته ها برگشتم و به پشت نگاه کردم. وا نیع نم

 

 یسااااام -

 

 یشد. ماکان دست تکون داد. سام رهیصدا به پارک خ  دن ی. با شن شدیم نشیداشت سوار ماش  یسام
  یلی. خزدی هم با لبخند دست تکون داد. دماغشو آروم خاروند و اومد سمت پارک. قلبم تند تند م

 شده بود  پی خوشت

  شدیم یبا ماکان و آرش دست داد. به ما هم سالم کرد. بچه ها با دوست پسراشون بودن. چ یسام
 ؟یتو هم کنار من بود

 

 چخبر  -: ماکان

 گذرهیخوش م نمیبی . تو چخبر. مگهیهستم د -:  یسام
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 و گفت:  دیبه ماها اشاره کرد. ماکان نگامون کرد و بعد خند بعذ

 

 و به دست آوردم  زمیی . خالصه پا گهیآره د -

 

 روبه من گفت:   ی. سامدیخودش کرد. بهار خند کیدستشو انداخت دور کمر بهار و بهار و نزد  بعد

 

 ر کنهبا من قه سانیآ  یکرد یکار یکه گرفت  ییرپایامروز با اون ز -

 ؟ یجنبه. که چ یچقدر ب  -

 

 بود. حاال مونده  نیکرد و رفت. هدفم هم یچشک غره زد و از ما با لبخند خداحافظ  یسام

 

 ~~~~~ 

 

 هفته بعد •  کی • 

 

کردن تا به   غهیو الهه ص انیو دا یخواستگار  میسر اومدن تهران و رفت هی نایهفته مامان ا کی نیا تو
 خوادیسرکار و رفت رشت. مامان گفت م رفتی م دیبابا با  یموقعش عقد کنن. مامان موند تهران ول

 تهران  مونمیپس م رهیو من حوصلم سر م  ستیماه ن  ۶ما بمونه و بابا  شیپ
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  رفتمی م ی. الکفتهیدعوا ب  یو سام  سانیآ  نیب  کردمیم یهفته دائم کار کی نیتر. تو ا یموضوع اصل  وَ 
. شدمیم  کینزد یو به سام  ششیپ رفتمیم سانیآ یجلو   ی. از عمد هعیاز سام دمیپرسیسوال م

اق  یبا اشت  یلیو خ  پرسمیمن دارم ازش سوال م کردی هم فکر م یسام کردی هم با حرص نگاه م سانیآ
 شد یخورد م یو کال اعصاب سام  کردیباهاش دعوا م سانیبعدش آ یول دادی م  حیتوض

 

 ~~~~ 

 

 هست  یچه مسخره باز گهید نیا -: من

 سرمد احمق   نیسر ا ریهمه ز -:  بهار

 ومدم ینمره وسط بود وگرنه عمرا م یپا فیح  -:  نایرسپ

 

طرف خوشحال   هیمدرسه. من از   دیای بعدازظهر پنجشنبه ب  دیبا ی اضیر  تیتقو  یسرمد گفت برا خانم
 بودم   یبعدازظهرمون خراب شد عصب نکهیبخاطر ا  یول دمی دیرو م  یبودم باز سام

 بچه ها کم کم اومدن نشستم

 دعوا کرده بود  سانی وارد شد. اخم کرده بود. البد بازم با آ یسام

 شده بود  پی خوشت

 

 سالم دخترا. -:  یسام

 سالم  -: ما

کردن.   یطونی ش  یلیخستم کردن. خ یعنیخسته ام  یلیبچه ها من زنگ قبل با دوازدهم ب بودم. خ  -
مدرسه دسته من هست. البته   ستیزنگ ن نی. خانم سرمد ادی. شما مراعات کنمیعصب   نیهمبخاطر 
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اول  دی. کتاباتون و باز کن دیشلوغ کن دیبا ستیخانم سرمد ن دیبگم فکر نکن  ی هم هست ول  داریسرا
 م یرفع اشکال کن

 

 ~~~~ 

 

 و بست و گفت:  کیبه ساعتش نگاه کرد و در ماژ یسام

 

 د یکالس تمومه. خسته نباش  -

 

 کردن  یکل کالس و خال  قهیکتاب و بستم. بچه ها در عرض دو دق  یخستگ با

 

 رونیمنو ببره شام ب  خوادیبچه ها امشب ماکان م -:  بهار

 ار یما ب  یغذاتو برا یببر ته مونده ها زریفر  میپالست هی -:  نایرسپ

 درد  -

 ماده شو. برو آگهیشبه برو خونه د  ٧ساعت  نی بب -: من

 م یبر دیای برم حموم. ب  دیآره با -

 د یدارم. شما بر یکار هی رونی قبلش ب یول  رمی من م -: من

 رادمنش یآقا دیبهار. خداحافظ دالرام. خسته نباش   میباشه. بر -:  نایرسپ
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  نکارامویا ایرفت اتاق معلما. پشت در منتظر بودم. دل ی. سامنیی. منم رفتم پانیی رفت پا  ی. سامرفتن
بود و اومد  نیی برداشت و سرش پا فشویک  یدوست داشتم باهاش حرف بزنم. سام یول  دمیفهم ینم
 من موند. نگام کرد و گفت:  دنی. با درونیب

 

 شده دالرام  یزیچ -

 یعنی.... نه... زی چ -: من

 

 منتظر نگام کرد  یدار باشه. سام  حرفمون ادامه خواستمی بگم. م یچ دوستمینم

 

 د یبرم خونه. خسته نباش خواستمینشده م یزی نه چ -: من

 برسونمت  یخونه. دوست داشت رمیمنم م -:  یسام

 

 گفتم:  عیخدا خواسته سر از

 

 شهیزحمت م یعنینه. آخه  یعنیآره...  -

 م یبر  ای. بیچرا انقدر هول شد -

 

 َاه میکم داشت  نوی. اکردیداشت نگامون م یدی. با اخم شدسانیآشنا مارو برگردوند. آ  ییصدا هوی

 ستادیا یو منو برد اونور و خودش کنار سام   دیحرص دستمو کش با
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دوست دختر    ین یبی نم ی. مگه کوریشیم  یسام کینزد یدار ؟همشیهست یک یتو فکر کرد  -: سانیآ
 داره. دستداز سرش بردار

 یبه همخ شک دار نی بخاطر هم دهیبهت محل نم  ی. سامیضیتو مر -: من

 

 هیافتاد به گر سانیآ

 

رو دوست دارم. اونم منو دوست داره. دست از سر ما   ی . من سامییما یتو باعث دعوا ها  -: سانیآ
 بردار 

 

 منن دوسش داشتم  یناراحت شدم. ول  نگاش کرد.  یبا نگران یبه هق هق افتاد. سام گهید

 

 ... یضینکردم تو مر یمن کار -: من

 : بسهههه یسام

 

 دم یکه زد پر یداد با

 

 شما چتون شده؟ -:  یسام

 زنه یتا جداتون کنم. تهمت م  شمیم  کیمن به تو نزد کنهی دختر فکر م نیا -: من

 ش یدیبوس  ینرفته رفت ادمی. هنوز یبه سام یدیچرت نگو. دائم چسب -: سانیآ
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 . اما ناخداگاه گفتم:نییشدم. سرمو انداختم پا سرخ

 

 به تو... شی اصال دوست داشتم ببوسمش. فوضول -

 

 با تحکم گفت:  یسام

 

  ی. و تو دالرام. جلویکن یبه من شک م یخودی تو دارم تو همش ب یبرا سانی. آددددیساکت ش  -
 گم یبهت م سانیآ

  یبه هر در سانیحرص دادن آ یاواخر برا نیوجه کردم اما بردار. خودمم ت  یاز سررررر زندگ  دست
 یزدیم

 

 سان یانداخت دور کمر آ دستشو

 

خودت چرا انقدر تو    یزندگ ی و دوست دارم. تو برو پ  سانی. من آمیو کن مون ی بذار زندگ -:  یسام
بگم هاااان؟ اصال باهامون حرف نزن   یسَرک نکش. به چه زبان  می. تو زندگیکنی من دخالت م یزندگ
  کنهیو فکر م  رهیگیدعوا م سانی. دائم آمیآشوب بشه به زندگ هی شهی. حرف زدنت باعث منیهم
 .... نیبب  میباهم حرف نزن  گهیاز درس د ری غ  ای. تو ولم کن حداقل. اصال بنمونهی ب یزیچ

 

که   ییتند اون حرفا یاون حرفا یتا آخر عمر نشنوم ول گهی. حاضر بودم دگهی م یچ میشدینم گهید
 قلب شکستمو نشنوم یبه وسط قلبمو نشونم. صدا خوردیچاقو م هیمثل 
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چشام سکوت کرد و با ترس نگاهس به   دنیبا د یتار شد و اشکا هجوم آورد به چشام. سام چشام
. ازم نخوا باهات حرف نزنم. من هیزی سوپرا هی. هیمخف نی . دوربنیشوخ  نایمن انداخت. بهم بگو ا 

 هیصحنه رو. نخوا بخاطر  نیا نمیب یم  یوقت شکنهیطاقتشو ندارم. دستتو ننداز دور کمرش. کمرم م
 باهات حرف نزنم گهیدختر د

گوش ندادم.  یمکرر سام  یبه صدا زدنا گهی. دییبود بدوئم سمت دستشو نی که تونستم ا یکار تنها
 م و در و محکم بست ییرفتم دستشو

بود و نشنوم. چطور   دهیچ یکه تو مغزم پ یسام یکه صدا یکردم. بلند جور  هیزدم. بلند بلند گر زار
 زدم ی . با تمام توان زار مدهیم یدلش اومد خوردم کنه. جواب دل شکستمو به ک

. به صداش که اسمم و صدا دادمی گوش نم یسام  یدر زدنا یبه صدا گهی برام مهم نبود. د گهید
 تورو دوست داره  یکابوسن. سام هی نایبهم بگه ا  یکی خواستم ی. فقط مکردیم

همونجا   سانیو آ ی. سامرونی کردم که در و باز کردم. اومدم ب هیچقدر موندم. چقدر گر دونمینم
 بودن ستادهیوا

 گفت:  یچشام که مطمئن بودم قرمز قرمز هست تعجب کرد. با ناراحت دنیبا د یسان

 

 من...  دیدالرام ببخش -

 

برام گرون تموم    یلی. حرفاش خ ختیبرداشتم و بدون توجه از مدرسه خارج شدم. اشکام بازم ر  فمویک
 رفتمی راه م ابونی ها تو خ وونهید نی. عد یتپینم گهیشد. قلبم د

من لبخندش رو دهنش  دنیبا خنده در و باز کرد. با د انی. داهی. با گربه خونه. محکم در زدم دمیرس
 و با ترس گفت:  دیماس

 

 دالرام! -
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رفتم باال و در و بستم و قفل کردم. خودمو پرت کردم رو تخت. قلبم شکست.   هیدادم و با گر هولش
 داد زدم: هی با گر زدیدر م انیخودم. دا  یحت می. قلبم غرورم همه چدمیشکستنش و شن  یخودم صدا

 

 نم یبب   ویکس خوامینم -

 شدهی جوجه من چ -: انیدا

 برووووو  -

 

پتک خورد تو   ن یکه ع یسام ی. به حالم، به غرورم، به قلبم، به عشق پاکم، به همه حرفاهیگر دوباره
 قلبم

 

 ~~~ 

 

بود.   کی بود لباسمو عوض کنم. اتاق تار نیکه تونستم بکنم فقط ا یشده بود. تنها کار کیتار هوا
تو گوشم   یسام ی. صداکردمیگوشه تختم نشسته بودمو رو خودم پتو انداخته بودم. به امروز فکر م

 د یچی پیم

 <<   سرک نکش مونی >> تو زندگ

 <<   باهامون حرف نزن گهی>> د

 <<  ولمون کن  گهی>> تو د
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 گفتمیگرفته م یی. برام مهم نبود اصال. فقط با صدازدنیو در م مومدنیو مامان همش م انیو دا دلناز
 رو خاموش کنم   یچندبار زنگ زد و در آخر مجبور شدم گوش یخوبم. سام

تمام حرفاشو زد بهم ناراحت باشه. چطور متوجه شد   گهیکه د یوقت  دیناراحت باشه. کرا با دیبا چرا
 رحم یچرا متوجه نشد دوسش دارم. ب  یوا  شمیم کشی دارم نزد

 داشتم آرومم کنه از ین  یکیآروم تو گروه سه نفرمون به بچه ها تمام ماجرا رو گفتم. به  س یو با

 نوشت:  نایرسپ

 

 ی کرد هی؟صدات چرا انقدر گرفتس. نگو گر  یکن ی م یشوخ ی* دار

 م یاینکن بذار ما ب  هی. عشقم گرایتو هم ب نایخونتون. رسپ  امیشام. م رمی : *من نمبهار

 

 افمیق دنیبود. با د  ستادهیساعت بعد بچه ها اومدن. در قفل شدمو باز کردم. دلناز اون گوشه وا مین
 محکم زد رو صورتش 

 

 تو  امی . بذار منم بشدهیدالرام چ -: دلناز 

 تو د یای حرف بزنم. لطفا. بچه ها ب  خوامینم  -: من

 

 االن به اندازه من ناراحت نبود  چکسیه  یناراحت شد. ول دلناز

از مرور   ختمیکردم. اشک ر هیدادم. بچه ها فقط گوش دادن. گر حی آروم توض یی بچه ها با صدا یبرا
دستامو  یر با ناراحتتند بغلم کرد. بها نای. رسپکردمیم هیخاطرات امروز. قلبم درد گرفت. در آخر فقط گر

 گرفت 
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 تو رابطست  یسام یدونستیتو که م زمی عز  ی. اصال. ولیچرا به ما نگفت خوامی نم  حی ازت توض -:  بهار

 منو دوست نداره. چرا؟ چکسیچرا ه پرسمیقلب واموندم بگو. فقط از خودم م نیبه ا  نویا -: من

.  یکنیم یفکر نی و دوست دارن. چرا چن. خانوادت تورمی دالرام خوشگلم. ما تورو دوست دار -:  نایرسپ
 گر  لهیح  سانیبه آ دیتورو نداشت. تورو گذاشت چسب  اقتی ل یسام

 

 بهشون نگاه کردم هیگر با

 

  ریچقدر تاث شی نبودت تو زندگ نهیاز دست داده. بب و یچه آدم نهیباهاش حرف نزن. بذار بب  -:  بهار
 باشه  نیبا ا خواستهیم  افشیپول و ق یبرا   سانیکه آ برهی م یزود پ ای ریداشته. اونم د

 که تو قلبمه حرف نزنم یبا کس تونمیباهاش حرف نزنم. چطور م تونمینم  -: من

تو   یبفهمه چه نقش پررنگ دیبا  گهیهمون کس قلبتو شکست. باهاش حرف نزن. راست م -:  نایرسپ
 ی داشت شی زندگ

 

 دی به کاراتون برس دیها باهام حرف زدن تا شب. بعد اصرار کردن بمونن من گفتم نه بر بچه

 : دیو رفتن. در و بستن. مامان تند ازشون پرس  دنیبوس منو

 

 گفت؟  یچ شد؟یچ -

. باز دعواش شده با بچه ها. بچه ها بهش چهارتا  تونیدختر نازک نارنج نیخاله. با ا  یچ یه -:  بهار
 ن تموم شده فحش دادن براش گرو 

  ادشیاصال   رونی ب ادی فردا با لبخند م دی. شما نگران نباششدهیچ میکرد گفت  هیگر نیهمچ  -:  نایرسپ
 االنشو  یها هیگر ادینم
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 خداروشکر   -: مامان

 

 ~~~~ 

 

نگاه کردم.   رونی. از پنجره به ب سوخت یم شبید یها هیصبح بود. بلند شدم. چشام از گر ٩  ساعت
. بذار به حرف  گفتنیفکر کردم. راست م نای بهار و رسپ ی ورزش. به حرفا یامردم اومده بودن پارک بر

 اون حس و گرفت  دیدارم. شا یکه االن چه حس  دیفهم دیگوش بدم. باهاش حرف نزنم. شا یسام

نازک بود و  یل یخود لباس بود و خ یژاکت که برا هیزرد.  ی. با حلقه ادمیپوش یساق مشک هی
نگاه  نهیگذاشتم. تو آ مویبه کمرم بستم. موهامو باز گذاشتم. کاله َکپ مشک شرتموی. سوئدمیپوش

 شد  یباز چشام اشک  روزید یادآوری کردم. چشام متورم و سرخ شده بود. صورتم پف کرده بود. با 

 

به  تونستم ی. نم ی. از آسانسور خارج شدم. صاف چشم تو چشم شدم به سامنییرفتم پا  خالصه
با   یبود و تو دستش قمقمه بود. سام دهیپوش یورزش ی رزش اومده بود. لباساچشاش نگاه کنم. از و 

 گفت:  ینیآروم و غمگ یبا صدا دنمید

 

 دالرام  -

 

 رونیب  دمیبهش از کنارش اومدم رد شم که دستمو گرفت. دستمو از دستش کش  ینگاه بدون

و خوند.   یشرمندگ  شدیشدم. نگاش کردم. تو چشاش م رهی خودم جرئت دادم. به چشاش خ به
 قلب و غرورمو شکست؟  نکهیاز ا ؟یاز چ  یشرمندگ

 تفاوت گفتم:  یو ب تی اعصبان با
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 می حرف نزن  یمگه نگفت -

 من... -:  یسام

 

 کردم بغضم صدامو نلرزونه یسع

 

تو هم   میزنی حرف نم گهی. دشمیآدم مزاحم نم گهی. ددارمی برم تی باشه قبول. دست از سر زندگ -: من
هم  ی. حرف شمیمزاحمت نم گهی. دگهید دمیکن. دارم به حرف خودت گوش م   تویراحت زندگ  الیبا خ 

 ی راحت نیما. نه تو با من حرف بزن نه من. به هم نیب  ستین

 

. چقدر سخت بود  دیخشکش زده بود از ساختمون خارج شدم بغضم ترک یکنارش رد شدم. سام  از
و تو   یو چهره سام  رفتمی. رفتم پارک. راه میینایتو باعث ا سانیحرفا. خدا لعنتت کنه آ نیزدن ا

روز در   نی که منو به ا یبد  یلی. خیل یخ  یبد یلی. خختمی. اون حرفاش. اشک رکردمی ذهنم تجسم م
. قلبمو  گذرهیو نممن از ت هی . خداگذرمی. ازت نمیکه منو وابسته خودت کرد  یبد یل ی. خیردآو

 ی نیعشق و بب  یتونستیتو چشاش م  زدی باهات حرف م یکه وقت یپس زد وی. کسیشکست

 

 ~~~~ 

 

 ماه بعد •  کی • 
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مجبور   گهیمدرسه هست و د ینکردم. فقط خوشحال بودم که آخرا یرییتغ  چیماه گذشت. ه کی
 نم یو سه شنبه ها بب کشنبهیرو  یسام ستمین

. انقدر افسرده شده بودم که دمید یرو م  یسام مونیپش ی. چشامیشندیو م سانیآ یطعنه ها هرروز
اون دالرام  گهیبودن د دهیهم فهم یسام یکالس و حت  یبودن بلکه بچه ها ده ینه تنها خانواده فهم 

  یعروس  ی برا  رضای و الهه و عل انیدلناز و دا یختنایبود که به برنامه ر نیا می. تنها دلخوشستمین  یقبل
 گوش بدم 

 

. الهه  رهیبگ شوی. قرار بود مرداد عروسنوشتی م شویعروس یمهمونا ستیبودم. دلناز داشت ل  نشسته
 نوشتن یکنارش نشسته بود و داشتن باهم م

خوب بود.   یلی نره. َجو خونه خ  ادتیو  ینره. بسار ادتیرو   یفالن گفتیاز آشپزخونه م یهع مامانم
و همزمان تخمه   دادنیهم داشتن نظر م  انیو دا رضای گوشه نشسته بودم. عل هیفقط من ماتم زده 

 خوردن یم

 

 . وصل کردم تماس ونایزنگ خورد. رسپ  میگوش

 

 بله  -: من

 دمه پنجره  ای ب -:  نایرسپ

 شده؟  یزیچ -

 بچه گهید ای . بیزنی چقدر حرف م -
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نک قلب قرمز بود. تو دست بهار  زدم. تو دستشون بادک یکوتاه  غیبچه ها ج  دنیدمه پنجره. با د رفتم
. من شوکه شدهیچ ننیتند اومدن بب انی. الهه و داگرفت ی م لمی داشت ف نایهم بود. رسپ ینی ریش

 ن یی پا ای . بهار عالمت داد بستی. تولدمم که نهیواسه چ نایشدم. ا

 

 . مگه تولدته؟نییبرو پا گهیم -: الهه

 رم ی. من مدونمی. نمستیهم که ن نیهست. ولنتا ورینه تولد من شهر  -: من

 ا یدر ب  یافسردگ نیاز ا کمی برو  -:  رضایعل

 برو  گهیراست م -: دلناز 

 

. بچه ها تو پارک منتظر بودن. با نییتند رفتم پا  الی خی . مامان گفت آروم تر ندو. بنیی رفتم پا تند
 بغلم. تعجب کردم  دنیپر دنمید

 

 ما هست  یامروز سالگرد دوست -:  نایرسپ

 

 نیتو ا  نکهیدارمشون. از ا نکهی خوشحال شدم از ا یلی وضع خ نی. تو اگفتنی کردم. راست م تعجب
 دمی خوشحال شم. لبخند بزنم. سفت بغلشون کردم. هردو رو بوس  زدنیم  یچندوقت به هر در

 

 مبارکه. خوشبحال من که شمارو دارم  -: من

 ست یمثل ما ن یکسخوشبحالمون که  -:  بهار
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 م یعکس گرفت ی بودن و خوردم. کل دهی که خر ینی ری. شمیزدم. هردو نشست یلبخند

 

  یفروش  تزای پ هی می. آرش گفت بررون ی ب میشب بر یا هی. دالرام پا اویبه ماکان زنگ بزن بگو ب  -:  نایرسپ
 غذا

 راستش...  -: من

 بابا  یا گهید اریبهونه ن -:  بهار

 باشه  -

 دختر خوب نیآفر -

 

  نایبه رسپ  یبهار هع  دمی. دکردمیکردن و من فقط به حرفاشون گوش م یپرچانگ  یبچه ها کل خالصه
اول متوجه نشد بعد به پشت سر من نگاه کرد. رد نگاهشو گرفتم و تند   نای . رسپ ادی چشم و ابرو م

 برگشتم

تو چشم شد باهام.  نواهمو حس کرد چون چشم  نسیشد. انگار سنگ  ادهیپ ی. سام یبه سام  دمیرس
سمت شاگرد باز   نیبهش نگاه نکنم. همون لحظه در ماش  تونستمیازش چشم بردارم. نم تونستمینم

 شد. چشم دوختم به در سمت شاگرد 

شد. نگاهش به من بود.  ادهی. اخمام رفت تو هم. با لبخند پستادیشد. قلبم وا ادهی پ سانیازش آ هوی
. اشکام بازم پر از اشک شد. لعنت  اتی معذرت خواه هی کاخماش رفت تو هم. پست فطرت. ال  یسام

 . با بغض گفتم: یدی بهت که انقدر آزارم م 

 

   ادیازتون بدم م  -

 دالرام لطفا...   -:  نایرسپ
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 نکنم؟  هیگر -

 

 گفتم: هیشد. با گر  ری سراز اشکام

 

با  گهیآرش بهتون بگه د ای. اگه ماکان دیخوریباشه غصه نم  یبا کس دینفر و دوست دار هیخودتون  -
 د؟ یگینم یچ یمن حرف نزن ه

که پدر و مادرم   می. من از اون زندگ میمشکل دار یزندگ یقربونت بشم همه ما تو رابطه و حت  -:  بهار
که با ماکان هستم.  یتو رابط ا ی حت ای  کننیدعوا م یبه هر بهانه ا ننی بیتا همو م یطالق گرفتن ول 

منو   نایرسپ  ای. کنهماکان تا ماکان و از من متنفر  رگوشی ال دائم درحال وز وز کردن زآشغ نوسیاون ژ
. تو رابطشم که ارهی داره پول در م ی. بابا مامانش فوت کردن. خواهرش با بدبخت نای رسپ  یببخش. زندگ

بهش   ای میست یوضع خوشحال ن نیکردن. ما از ا یدوباره آشت یچهار پنج بار با آرش کات کرده وا
. یو بگذر یباش   ی. قویباش یوق دی. تو هم بامیو بگذر میاشی یقو میگرفت  ادیبلکه  میعادت نکرد
 ؟ی. پس چرا انقدر ناراحترسونهی رو به تو م یسام  ییجا هی. کنهیکار خودشو م عتیخالصه طب 

 

 

 و گفتم:  نییسرمو انداختم پا هیگر با

 

منو   یکه تا االن کس دمی. انقدر تو ناز و نعمت بودم. انقدر محبت دستمین یشما قو  نی آخه من ع -
 د یدرک کن نوی. اشمی دوست نداره نابود م

 ان یدارن م انیاشکاتو پاک کن. الهه و دا -:  نایرسپ

 

 و الهه با خنده اومدن کتار ما نشستن  انیاشکامو پاک کردم. دا تند
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 سالم  -: الهه

 سالم الهه جون  -و بهار:   نایرسپ

 میدیما مثال گوش نم  دیسالم زشتا. شما حرفتون و بزن -: انیدا

 بود یخصوص گهینه د -:  نایرسپ

 م یما هم بخور دیها بد ین یریش   نیبابا. حاال از ا یا -

 

 دونه برداشت و گفت:  هیدرشو باز کرد. الهه  نایرسپ

 

 هست؟ یحاال واسه چ -

 مونهیسالگرد دوست  -:  بهار

 ؟مبارکه  یاع جد -

 ممنون -: ما

 

 گفت:  خوردی همونطور که داشت م انیدا

 

 میجشن افتاد هیبچه ها  یراست -

 ؟ یچ یعن ی -: الهه
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. قرار شد پس فردا به مناسبت اومدن خواهر و مادرش و  رانیا انیو مادرش دارن م یخواهر سام  -
. خانواده ما. با عرض پوزش شما  م ی. ما دعوتیباغ هی. تو یسام  رهیجشن بگ هی ی تولد سارا خواهر سام

 ن یستی زشتا دعوت ن

 دالرام دعوتـ... نهینه مهم ا ای میدعوت باش  ستی. مهم نیخودت زشت -:  نایرسپ

 

 داد یبد یگرد بهش نگاه کردم. سوت یکه ادامه نده. با چشا  نایدست رسپ محکم با آرنجش زد تو  بهار

 با اخم و کنجکاو نگامون کرد  انیدا

 

 بود که... نیمنظورم ا -:  نایرسپ

 کنهی تنه کل جشن و خراب م هیبود که چه خوب دالرام دعوته خودش   نیمنظورش ا -:  بهار

 قا یآره دق -

 

  یَجو بد  یلیشده بود. خ   رهیشک کرده بود و به من خ  انیدا یکردن درستش کنن ول  یها سع بچه
 ی دادن یکه دائم درحال سوت  نای رسپ  یری تو نم یبود. ا

 

 ام؟ ی ب دیمنم با -: الهه

 اد؟یب  دیجا برم زنم نبا هی به نظرت من  -: انیدا

 

 ~~~~ 
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 . حالت دادمو باز گذاشتم پشتمدم یسشوار کش موهامو

  راهنیپ هی. دمیپوش  یرژ قرمز همرنگ لباسم زدم. لباسمو با سخت هیچشام تموم شد.  ش یآرا یوقت
 بلند پف دار قرمز. 

قرمز به شمل قلب   یخ ی. گوشواره مدمیدامنشم پف داشت. کفش پاشنه بلند قرمزمم پوش  یا حلقه
 وصل کردم   یگردنبند داشتم که با هزارتا بدبخت هیانداختم. همشکل همون 

 

 دالرام؟؟؟ یدیپوش -: مامان

 لباسمو ببند  پ ی ز ایآره فقط ب  -: من

 شده  ریآماده شو د عی. دالاارام. سرندیلباسمو بب  پیز  ایب  گهیمامان م -: دلناز 

 

 و تولد سارا بود   یروز جشن اومدن سارا و مادر سام  امروز

 ربع سکه قرار بود به عنوان کادو بدن به سارا  هیما  خانواده

 لباسمو بست  پیز مامان

هم کت شلوار   رضایبود و موهاشو باز گذاشته بود. عل دهیپوش  دیکت دامن سف هی. دلناز نییپا میرفت
 اهی س رهنیپ  رشمی بود ز  دهیپوش یکت شلوار طوس  هی انی. داونیبا پاپ  یسورمه ا

داد. مامان  ری بهش گ انیکه اومده بود دا یبود که از موقع دهیقرمز پوش  یکوتاه حلقه ا رهنیپ الهه
 ی رسم  یکت و دامن مشک هیهم 

. پشت  انیب  انیدا نیو الهه تنها قرار شد با ماش  انی. دامی و دلناز شد رضای عل نی و مامان سوار ماش من
 به باغ  مید یو رس میرفت انیسر دا

 . نگهبان از ما اسم خواست ومدیگ مآهن یبود و صدا یبزرگ   باغ

 خانواده سعادت هستن  نیدوتا ماش نیگفت ا انیدا
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 م یو پارک کرد نی گفته بود امروز بگه رو گفت نگهبان اجازه ورود داد. ماش انیبه دا یکه سام یکد و

بودم.  دهیرو ند   یدو روز سام نی. سفت دست مامان و گرفتم. استرس داشتم. تو ازدیتند تند م  قلبم
با لبخند که  سانیشد. آ هیهم که داشتم تخل یذره انرژ  هیهمون  سانیآ دنی. با دمیوارد باغ شد

 پوزخند بود اومد سمت ما  هیشب شتریب

صاحب    نیزده بود. ع یگریجبود. موهاشو رنگ کرده بود شده بود بلوند. رژ  دهیکوتاه پوش  دکلته
 مجلسا اومد و گفت: 

 

 د ینیکنم کجا بش تونییراهنما  دیای . بدیخوش اومد -

 

نظر داشت. به   ری دو روز بدجور شک کرده بود به منو. تمام رفتارام و ز نیتو ا انیتو هم رفت. دا اخمام
 زد و گفت:  یلبخند انیمن نگاه کرد. بعد دا

 

 د؟ی شما گارسون دیببخش -

 

 اخماش رفت تو هم و گفت:  سانیخنده. آ ریز می هممون جز من زد هوی

 

 رونیب  می. اونذوز رفتی. الهه شناخت گهید سانمی جون از تو انتظار نداشتم. آ انیواقعا که دا -

 زم؟ ی عز یآره شناختم. چطور -: الهه

 خوبم ممنون -

به جا   نی حت نشو بخاطر همنارا گمیدارم م ی. جدادی . بهتم نم یآخه موهاتو زرد کرده بود -: انیدا
 اوردم ین
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 با اخم و حرص گفت:  سانیآ

 

 دی ن یبش  دیتونیاونجا م -

 

من. دلناز کنار من روبه روش   یو الهه روبه رو انی. دامی. نشستگهیکه م یبه اون مکان  میرفت. رفت بعد
 مامان نشسته بود زمی . سر مرضایعل

بازم دلم واسش  یحرفم اونروز باَرم کرد ول  نهمهیا دمش،ی. دو روز نددمیچرخیم  یچشم دنبال سام  با
 ش ی ورزشکار کل یتنگ شده. واسه ه

  هیکوچولو شب هیبود. چهرش  دهیپوش یمشک راهنی ما با لبخند شد. پ کینزد  یخانم مو بلوند هی
 بود  یسام هیبود. حالت نگاهش شب  یسام

 ما و گفت:  زیسر م اومد

 

 د یسالم خوش اومد -

 

با استقبال سالم گفت و با اون دست داد. الهه حرصش گرفت. اون خانم   انی. دامیسالم گفت هممون
 ادامه داد

 

 ی فکر کنم. من سارا هستم خواهر سام  دیشما خانواده سعادت هست -
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بزرگتر بود. مغرور نبود    یمطمئنا از سام یبود. ول  ی. زن قشنگمیباهاش سالم کرد شتریدوباره ب  همه
 هم نبود  یخودمون   ادیانگار ز یول

 

جا گذاشته بود مامان رفت االن  فشوی رفته دنبال مامانم. مامان ک ی. سامدی ممنون که اومد -: سارا
 . با اجازهدی گارسون هست بهش بگ دیداشت  ازین  یزی. جنتتون یبب ادیب گمیرفته دنبالش. اومد م یسام

 

 . دلناز گفت: م یکرد یخداحافظ  همه

 

 ازش بگو  شتری. بیچه زن مهربون -

تو چشاش حس   یخاص  یناراحت هی. ادیاسم خواهرش م  شهیم یجور هیاصال  یواال سام -: انیدا
 دم ینفهم  ادیمن ز نیمسشه بخاطر هم 

کار   ونی. تو پانسکنهی م یزندگ یهمراه مامان سام  سی. تو سوئیسالگ ٣۶تو  رهی امروز م دونمیم فقط
 به من نگفت  یزیچ  نیاز ا شتریب ی. سامنی و مجرده هم کنهیم

 

  یزیاومد. انگار سارا رفت تو گوشش چ یگذشت که سام  قهیچند دق دونمیآخه. نم ادینم  یسام چرا
اومد سمت ما. انگار اون   یخانم هیما نگاه کرد و سرشگ تمون داد و با  زیبه م  یگفت و بعد سام 

بود.   دهیپوش یت صور راهنی. پیقهوه ا یبود. موهاش مول مصر یخانم مامانش بود. خانم قد کوتاه
 بود  یخانم خوشگل  یلیخ

کردم.   نکاروی چرا ا دونمیفقط من نشستم. نم یما. همه پاشدن به نشانه سالم. ول زی سر م دیرس یسام
 با اکراه پاشدم   دمیو د  انیدا رهینگاه خ  یوقت

هنوز داشت. موهاش مرتب   شی چشم دوختم. چقدر خوشگل شده بود. چقدر. ته ر یبه سام  آروم
 ن ییماه شده بود. سرمو انداختم پا هیبود. شب  دهیپوش  یمثل قبل بود. کت و شلوار مشک
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   دیاومد دی. ممنون که وقت گذاشتدیخوش اومد یل یخ -:  یسام

 

 تشکر کردن   همه

 

   ان؟یدا یخوب  -:  یسام

 چاکرم داداش   -: انیدا

 مامانم هستن فرزانه   شونیا -

 سالم خوشبختم  -:  فرزانه

 دخترخانم کوچولو شاگرد من هستن  نیهستن. ا انیخانواده هم خانواده دوستم دا نیمامان ا -

 

بود انا به زور سرمو آوردم   نییمن بود. نگاهش نکردم. انگار همه چشما به من دوخته شد. سرم پا با
 زدم ید کمرنگ باال و لبخن

 

 خوشبختم -: من

   یچقدرم خوشگل زمی عز -:  فرزانه

 

 من برداشت و ادامه داد: یبه من کرد بعد نگاهشو از رو یا رهینگاه خ  ی. سامنییانداختم پا سرمو
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 آقا هستن  نیا رضا ی دلناز خانم. شوهرشون عل انیهم خواهر بزرگ دا شونیا -

 خوشبختم  -: رضا ی و عل دلناز

 د یمنم. خوشبخت ش -:  فرزانه

 هستن  انیمامان دا شونیا -:  یسام

 

 دست داد یبا مامان سام مانهیصم  مامان

 

 الهه خانم   انیهم همسر دا شونیا -:  یسام

 خوشبختم    -: الهه

  می. بتوندی. ممنون که اومددیسرپا نمون دینی . لطفا بشدی. شما هم خوشبخت شزمی منم عز -:  فرزانه
خوشحال   یلی. با اجازتون. خ دی. شما هم لذت ببر میریگ یوقتتون و نم نیاز ا شتری. االنم بمیران کنجب 

 .دمتونیشدم د

 

مرد  هیگفت و رفت. به قامتش زل زدم.  انیبه دمه گوش دا یزی هم آروم چ  یرفت. سام  مامانش
خدا باز من   ی. اانیبه دا دمیرو حس کردم که رس ینگاه ین یباشه. سنگ یدوست داشتن تونهیچقدر م

 برداشتم و خوردم   اریخ هیچپ و   یبودم. خودمو زدم به کوچه عل رنظریبد ز  یل یدادم. خ یسوت

 

 کم مهمونا اومدن وسط برقصن   کم

 

 م؟ یبرقص میماهم بر انیدا -: الهه



 دالرام

349 
 

 آخه ما...   -: انیدا

 لطفا   -

 

. باهم پاشدن رفتن  لیو گفت چشم. زن ذل  دیهم موهاشو بوس انیخر ِشِرک کرد. دا نیچشاشو ع  بعد
 برقصن 

 

 م یش یزوج لوس مساو نیبا ا کی  کی بعد  میما سر تانگو بر ای دلناز ب -:  رضایعل

 

 نچسبم کنارشون بود  سانیسارا بود. آ شی نگاه کردم. پ یفرصت بود. به سام  نی . حاال بهترمیدیخند

  یسام  یحرفا داشت به  سانمیرقص بود. آ ستیو سارا حواسش به پ زدی با خنده داشت حرف م یسام
 از عاقبت عاشق شدن ما  نمی. با غصه نگاهشون کردم. ادادیگوش م

زدنش گرفت. تند به کنارش نگاه    دید نیانواخت و مچم و ح  یآروم و نامحسوس به من نگاه یسام
 شده بودم  عی بد ضا ی. ولکنمی کنه وارن به کنارش نگاه م کردم که فکر

 

 نشستن. دلناز بلند شد و گفت:  نایا انیتموم شد و دا آهنگ

 

 کادو رو بدم به سارا  رمیمن م -

 

 ادیبود.  سانی. دستش پشت کمر آدمیرو د  ی. سامی. ناخداگاه چشام رفت دوباره سمت سام رفت
بغض  هیو بهم زد. ناخداگاه  یلعنت یو گرفت و بعد اون حرفا سانیهمون روز نحس افتادم که کمر آ
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دست   رضایل باهم و دلناز و ع انیشام. الهه و دا میکردم. تند رومو برگردوندم. ارکستر اعالم کرد بر یبد
 تو دست هم رفتن. منو مامانم کنار هم. دستمو وور دست مامانم حلقه زدم

اون صحنه کل شامم کوفتم شد. از اول اشتباه بود  ادی سالن شام. کباب و زرشک پلو بود. با  میرفت
که  میشونیتو پ  کوبندی رو م هیقض ن یا شدیم یزیچ هیفراموش کنم بدتر  کردمیم  یسع یاومدم. هرچ

 ی بدبخت هیتو   میدالرام فراموش ندار

 تو جام نشستم و زودتر از هنه رفتم نییو به زور از حلقم کردم پا  شام

 من گفت:  دنیبا د شدیداشت رد م سارا

 

 شام هستن ی. خطرناکه. همه تو سالن برایتنها نشست  نجایچرا ا زمی عز -

 ممنون من شامم و خوردم  -

 ع؟ یچرا انقدر سر ؟یمطمئن  -

 خوردم ممنون  گهید -

 

فکر   ششهیکه چندماهه تمام فمر و ذکرم پ  یبود و به کس نییبا شک نگام کرد و رفت. سرم پا  سارا
به   دمیپر از کباب و جوجه گذاشت. به صاحب دست نگاه کردم رس  یجلوم بشقاب  یکی  هویکردم. 

 کرد ی. قلبم تند تند زد. با اخم نگام م یسام

 

 یشام چرا نخورد -:  یسام

 

 نگاش کنم سرد و کوتاه گفتم:  نکهینداشتم باهاش بزنم. با اخم بدون ا یحرف 
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 خوردم  -

 ی سارا گفت نخورد -

 

 حرص گفتم:  با

 

 . خوردمممممیولم کن شهیم -

 

 . بشقاب و برداشت و گفت: میزدم و سرمو انداختم تو گوش یاخم نگام کرد. چشم غره ا با

 

 لجباز  -

 

. انقدر  کشنی م یاز دستت چ یبفهم   دمیعذابت م یبدتر از خودت. جور شمیم یک ی. آره. رفت
جونت بده غذا رو کوفت   سانیچقدر دوست دارم. برو به آ  یکن ی توجه نم نیکه هنوزم به ا یشعوریب

حرفا   نیهم  خواستی دلم م یلی. خیخوایم یچ گهید یبرام کوفت کرد  ویکنه. تو که با کارات همه چ
 . کم کم همه اومدن تو باغ ف یح  یبگم ول  شرو به

 گفت:  قهیتر بعد از چند دقآهنگ به راه افتاد. ارکس دوباره

 

 تانگو  دیایآهنگ بذارم م نجا؟یهستن ا یخوشگل  یزوجها  یلیخ  نمیبی م یجشن تولد هست ول  تجایا -

 

 متاهال داد زدن بله همه
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 د یوسط بترکون دیایب  ذارمیپس آهنگ و م -:  ارکستر

 

 آهنگ از گروه ِسون بند گذاشت.  هی

 

 یبه رقصشون. خودمو سام  کردمی رفتن. نگاه م  ایشتری. مهمونا هم بانمیرفتن. الهه و دا  رضای و عل دلناز
 . کردمی رو تصور م

 و به زور کشوندش وسط   ششیرفت پ سانی شدم. آ رهیخ  یسام به

اخم کرد و به  یخوردم نکن. سام  نیاز ا شتری. بکنمی . خواهش مرقصمیبهش بگو نه بگو نم یسام
. باز  سانیدستاشو گذاشت رو کمر آ یانداخت. سام یدستشو دور گردن سام سانیشد. آ رهی خ سانیآ

از گارسون  عیسر نهینب  یکس نکهیا یتحمل نکردم. اشکا هجوم آوردن به چشام. برا فیمن ضع
 از کجاست  ییدستشو دمیپرس

آهنگ بلند   ی. صداستادمیوا یی و روشو نهیآ ی. در و بستم. جلوییداد. رفتم باال تو دستشو نشونم
بودنشون فکر کردم.   کی. به نزدهیگر ری بلند زدم ز ی. با صدادیشنیهامو نم هی گر یصدا  یبود و کس

 شد یبرام داشت گرون تموم م  یلیخ

در باز شد.   هویتمومش کن چقدر درد بکشم.  ایباشه. خدا گهیدختر د هی کی عشقم نزد خواستمینم
 نگاه کردم  نهیوارد شد. تو آ یسک   آب و باز کردم ری تند اشکامو پاک کردم و ش

 نی از ترس هوا. ع دمیسه متر پر یسام دنید با

 بود  دیسف رهنی کتشو در آورده بود و با پ یبرق گرفته ها برگشتم. سام نیع

 

 حالت خوبه؟   -:  یسام



 دالرام

353 
 

دست از   یانقدر برات مهم شدم؟ گفت ؟چرایزن ی باهم. چرا انقدر باهام حرف م می حرف نزن  یمگه نگفت -
   یکن ی سرت وردارم. برداشتم تو مرا االن ول نم

 

 چشام گفت:  دنیبگه که با د  یزیاومد چ یسام

 

 دالرام چشات چرا قرمزه  -

 

قلبم شروع به تپش تند کرد.  ییتنها نیحرکتش اونم تو ا نیدستاشو قاب صورتم کرد. از ا بعد
قرمز شدم. انقدر گرمم بود  هیصورتم رجوع آوردن و در عرض چندثاناحساس کردم تمام خون بدنم به 

   رمی گیم شیدارم آت  کردمی که احساس م

  شنوهیهم االن م یسام کردمی . حس مدمیشنیقلبمو م یبد بود. صدا یل یخ حسم

 انگشت شصتشو رو صورتم به صورت نوازش تکون داد و گفت:  یو ناراحت  یبا نگران یسام

 

   ؟یکرد هیگر -

 

  وونهید یبگ  یبغلم کن یدیقول م ؟یکن ی کردم آره. بهت بگم آره تو حالمو خوب م هیکردم. گر گاهشن
  ؟یکنیبگم آره صورتم و غرق بوسه م شم؟یبمون تا ابد پ ی گیبگم آره م  ؟یتو مال خودم یچ یبرا هیگر

 منم عاشقتم؟ یگیبگم آره م

مزخرفت   یبا کارا  شتریب یریگیم می . تصم یخندی. به حال بدم جاش م یکنی نم ی غلط چی. هیگینم دع
 یعذابم بد

 انگار خسته شده بود از سکوتم  یسام
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 یدی چرا جواب نم -:  یسام

 ندارم بدم  یجواب -: من

 نه   ای انقدر سخته آره  -

ما  نهی تو که به من ربط نداره. االن دوست دخترت نب یکارا نینداره. ع یبکنم به تودربط یهرکار -
   کنهی دوباره غوغا م مییتنها 

 آل تو و دوست دختر خوشگلت شم  دهیا یندارم مزاحم زندگ دوست

 نگـ...  ینطوریدالرام ا -

 

 هولش دادن عقب و گفتم:  تند

 

   یرحم  یب  یلیرحم. خ   یب -

 

. از اول اشتباه محض بود اومدنم. غرور خودمو خورد کردم.  رونی شدو تند رفتم ب ری اشکام سراز بعد
  یکه حت یمرد  دنید یدالرام. برا گهید یری آخه؟ انقدر خار و حق دمیدیو م سانی آ یخوشحال  ومدمیم

 تهخودمون. همه نشس  زی. تند رفتم سر منجایا یاومد  یپاشد یذوست نداره تو باهاش حرف بزن
 ذم یبرداشتم و تند مانتومو پوش فمویبودن. ک

 

 ِاع واع کجا؟  -: دلناز 

 خسته ام یل یخونه. من خ م یریمنو مامان م -: من
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 آخه ما که تازه...  -: مامان

 خسته ام یل یمن خ -: من

  ؟یآخه. چرا انقدر قرمز شد  هوی شدیچ -:  رضایعل

 بخوابم   خوامی م ستیحالم خوب ن -

خونه. االن خانواده الهه هم مطمئنا نگران  رسونمیام و الهه رو م. من دالردیباشه شما بمون  -: انیدا
 شدن

 آخه نه...  -: الهه

 

. تند  رفتیداشت م  انیبا دا یبود که به طور رسم یمهمون نیبره خونه. اول  ومدیالهه خوشش نم انگار
 گفتم: 

 

   رمیسنپ م با ا ییمن تنها ست ین  یبمونه اصال مشکل خوادی. اگه مامان ولش م دینه شما بمون -

بمون من دالرام و   یخوای. الهه اگه تو مگردمیبرم رسونمی . من تورو مرهیوقت شب د نینه. ا -: انیدا
 ام یبرسونم ب 

 بمونم  خوامیآره م -: الهه

 . پاشو دالرام امی پس بمون من زود م -

 

و   سانی و آ یسارا. سام شیپ میرفت انیجهنم خارج بشم. همراه دا نی. زود از ادمیمانتو پوش  تند
 بودن ششیپ  یمامان سام
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  گردمیسر دالرام و ببرم خونه برم هیمن  -: انیدا

 

 سارا گفتم:  روبه

 

و به  د یسال زنده باش ستیصد و ب  دوارمیخسته هستم. ام کمیمن  دیتولدتون مبارک. ببخش -
  دیقشنگتون برس  یآرزوها

 

 بغلم کرد و گفت:  ی با مهربون سارا

 

   زمی . چقدر مهربون. ممنون عززممممی عز -

 

 زدمو گفتم:  یهم لبخند یاومدم. به مامان سام رونیبغلش ب از

 

 ممنون ازتون. شبتون خوش   یلیشما هم خوشبختم. خ  دنیاز د -

 

حس   ودم ی سانیکنار سامس و آ نکهیبگم. اصال نتونستم نگاش کنم. از ا یزی چ یبه سام نتونستم
 کردیداشت نگام م  رهی خ یداشتم. از اونور سام یبد

  نکهیبود. از ا ییتو دستشو یکارا هی. حواسم میسکوت کرد ری. تو کل مسمیشد  نیسوار ماش  میرفت
. االن میچه برسه از نزد شدیم یو صورتم و گرفته ته قلبم خال  کمهیکه انفدر نزد کردمی فکرشم م یحت

 غش نکردم  یکیابنهمه نزد در تعجبم چطور من همون لحظه از
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 هم پست سرم اومد خونه. رفتم سمت پله ها که برم اتاقم. گفتم:  انیدا دمیخونه. رفتم باال. د میدیرس

 

 بخوابم  خوامی. مکنمی من در و قفل م یبر یتون یتو م -

 

در و باز مرد و اومد   انیدا هویرفت اتاق. رو مبل نشستم.  الیخ ینگفت. اخم کرده بود. ب یزیچ انیدا
 تو و در و بست . با ترس نگاه کردم 

 

 شده؟  یزی چ -: من

 

 رو تخت روبه روم نشست  اومد

 

 ؟یبود  ییبپرسم. دستشو دیمن با نویا -: انیدا

 اونجا؟ آره  -

 هم بود؟  یسام -

 

باد کنه بزنه گردنمو از وسط نصف کنه. با ترس   ذتشیخونه . نکنه غ مییگرفته نگاش کردم. تنها  برق
 گفتم: 

 

 نه -

 ؟ یگیچرا دروغ م -
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 باور کن  -

 ی که تو رفت ییجدا شد و اومد همونجا  سانیاز آ ییدستشو یتو رفت نمهیبعد ا  هیچندثان  یسام -

 خورم ی ما نشده قسم م نیب  یزی باور کن چ انیدا -

 

 و گفت:   نیینگاهم کرد . اخم کردووسرشو انداخت پا رهیخ انیدا

 

 ؟ یشد یعاشق سام -

 

 نداره. به شدت سردم شد  انی لحظه خون تو رگام جر هی. حس کردم دیخوردم. رنگم فکر کنم پر جا

 

که   شدهیچ ستیمثل االن. معلوم ن پرهیرنگت م  ادی اسمش م یجون وقت  یتو عاشقش -: انیدا
سگ اخالق. کل   یشیتو هم و م رهی اخمات خود به خود م ادیم سانیسم آا ی. وقتیچندروزه افسرده ا

  یتو بعد اون افسردگ  شدهیتو اون پنجشنبه چ  ستیبود. معلوم ن  یچشمت به سام یمهمون
 که.... یسام ینگاه ها  ازاونم   .یگرفت

 

 

. تانگو  یشد برام. اون پنجشنبه لعنت یادآوریبه حرفاش گوش کنم. خاطره ها دوباره  تونستمینم گهید
 گفتم:  غیو ج هیگر ای هوی. سانیدستشو انداخت دور گردن آ یسام ی. وقتسانی و آ یسام  یدنایرقص

 

 تمومشششش کننننن -
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 گفتم:  هیو با گر نیزم افتادم

 

 شدم  یآره آره عاشق اون لعنت -

 

 گفتم:  هینشست روبه روم و بغلم کرد. با گر نییتند پا انیدا

 

که خواهرت عاشق دوستت   یهست یاالن عصب دونمینداشته باش. م میتوروخدا. توروخدا کار انیدا -
  می. توروخدا کارستیتقصسر خودم ن یسنم االن کمه ول دونمیسر به تنم نباشه. م یخوایشده و م

 نداشته باش 

 

 گفت:  یو با لحن آروم دیموهامو بوس انیدا

 

. الهه به یمنو الهه رو درست کرد   هیتو قض دونمیندارم. من م تی من کار ؟یدی دالرام چرا انقدر ترس  -
. من برادرتم شناسهیعشق سن و سال و نم  دونمی. مکنمی من گفت خودم وعاشق شدم حستو درم م

 تویزندگ یاداره کن یدار خودته. تو حق هیزندگ ،یتو دخالت کنم چون زندگ یحق ندارم تو زندگ

نباش وگرنه من حق  یباش با ک یراهنمات باشم. بهت بگم با ک  دیبرادر با هیفقط در نقش  من
 دخالت ندارم 

 

شعور و فهم   نکهیهست. ا یکرده ا لیبه وجد اومدم. نشون داد مه آدم تحص انیشعور دا نهمهیا از
 رو داره زایچ نیا
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 یکرده ا لی و آدم تحص ستین یچ ی. اهل هگمیم یجد  نویا هیپسر خوب   یلیبعدم سامس خ -: انیدا
 هست 

 مه خودش تو رابطست  ی. سام یآدم چرا سام نهمهیدر تعجبم چرا ا فقط

 

 انیرفتم تو بغل دا  شتریب  هیگر با

 

شدم    یکی تا عاشق  نکهیام. ا چارهی من چقدر ب نکهیمنو دوست نداره. ا نکهیا نهیمشکل منم هم -: من
 گست ید یکی ق اون عاش

 

 پاشد و اومد که بره  قهینزد و موهامو نوازش کرد گبعد چند دق  یحرف انیدا

 

 . خطرناکهکنمی لباستو عوض کن بخواب. من در و از پشت قفل م -: انیدا

 نگو  یبه سام  یزی. چانیدا -: من

 

 نگفت. با التماس گفتم:  یزیج

 

 کنم ی ازت خواهش م -

 وقت  هی ینر ییدالرام. جا ری شب بخ -
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 دم یخودت کمک کن لباسمو عوض کردم و خواب ایو در و بست. خدا   رفت

 

 ~~~ 

 

 . همزمان دکمه آسانسورم زدم کردمیصحبت م  ینیمعلم د یبا خانم محمد  یتلفن داشتم

 

 اد یاون قسمت سبزا سوال نم ٢۵از صفحه  یعن ی -: من

 مطمئنا  ادیاون متنه م نشییپا  یول  ادینه گفتم اون قسمت نم  -: یمحمد

 باشه دستتون درد نکنه -

 

 بود  یخوشگل یل یبود خانم خ وه یم کیوارد ساختمون شد. تو دستش پالست  یمامان سام  همزمان

 قطع کردم و با لبخند بهش سالم گفتم تلفنو

 

 رون ی چقدر گرمه ب ی. وازمیسالم عز -:  فرزانه

 ی ل یآره خ -: من

 

رو   هاک یتعارف کردم بره تو. منم رفتم تو. پالست یباز شد. در و باز کردم و به مامان سام  آسانسور
 . دکمه سه و چهار و زدم نیی گذاشت پا
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  یخال  خچالشیغذا فقط هوا خورده.  یچندسال بجا ن یتو ا یدستم شکست. فکر کنم سام -:  فرزانه
 بود

 

 کردی براش درست م سانی آ دیزدم. شا یلبخند

 

 دم یرو خر نایدستم شکست ا -  :فرزانه

 د یخسته نباش -: من

 ممنون گلم -

 

 تعجب کرد  یموندم بسته شه. مامان سام  یول رفتمی م رونی ب  دیباز شد و من با در

 

 د یببر کنم ی بهتون کمک م نهیسنگ هاک ی پالست -: من

 . دستت دردنکنه اصال منظورم... زمی عز یواا -:  فرزانه

 . فقط به عنوان کمک دونمینه نه م -

 ی شناس یو م سانی دختر مهربونم. تو آ -

 

 منه  یعشق  بیآره ازش متنفرم. رق هوووف

 

 منه  یهمکالس -: من
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 .... یانتخاب سام ن یآخه من موندم با ا -

 

 ی. ناخداگاه لبخندادی بدش م  سانیاز آ نمینگفت و سرشو به نشانه تاسف تکون داد. پس ا یزیچ
 زدم. در آسانسور باز شد

 قهیدق کی دوتا رو برداشت و در و زد. بعد  یو من برداشتم. مامان سام نیسنگ یکای تا هز پالست سه
بود. با   دهیپوش  یمشک  یورزش  یخواب آلود ظاهر شد. شلوارک و رکاب یبا چشا  یدر باز شد. سام

 من کامل چشاشو باز کرد و گفت:  دنید

 

 دالرام  -

 

 کنم ی م یتوجه  یبهش ب دی. بهش محل ندادم. فکر کنم مامانش فهمدیمامانشو د بعد

برق   نی به دستم خورد. ع  کایرو از دستم گرفت. دستش موقع گرفتن پالست  هاک ی تند پالست یسام
 . اونم نگام کرد میبه هم بود  کینزد یل یگرفته ها نگاش کردم. چون خم شده بود خ

 ؟ی انقدر جذاب نباش شهی چشاش زل زدم. م  به

 

از حد االن  ش یب دونستمیدور شدم. نگاهم کرد. م یسارا مارو به خودمون آورد. تند از سام  یصدا
 قرمز شدم. مامان سارا اومد

 

 سالم  -: سارا

 سالم  -: من
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دستشو  یبود. موهاشو پشت سرش بسته بود. مامان سام دهیقرمز پوش یلباس نخ  هیپا  سرتا
 انواخت پشت کمر منو گفت: 

 

 بودن نیآوردن. سنگ  لمویوسا  نجایدالرام جان لطف کردن تا ا -

 نکردم. با اجازتون یکار -: من

 تو  ایب  زمی عز  -: سارا

 . ممنون. خداحافظ گهیوقت د هیجله دارم انشااهلل . ع رونیبرم خونه بعد برم ب   دینه االن با -: من

 

به چشاش فکر   ی. وقت زدیرفتم تو آسانسور و دکمه سوم و زدم. دستمو گذاشتم رو قلبم. تند تند م تند
 زدی قلبم تند تند م کردمیم

 کرد ی صحبت م یخونه. دلناز داشت تلفن  رفتم

 

باشه عشقم خداحافظ. مراقب   -... - هرجور شده به من زنگ بزن  یدیمراقب باشا. توروخدا رس -: دلناز 
 باش 

 

 کرد. مامان گفت:  قطع

 

  رمیسر م هی. من دارم  گردهی. به سالمت برمکستانی تاج  رهی که م ستیبار اولش ن زمی نگران نباش عز -
 دمش یوقته ند  یلی. خزنمی گ مخونه خالتون. تا شب اونجام. اگه شام اونجا بودم بهتون زن
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 انیبخاطر کارش. دا کستانی قرار بره تاج رضای بود. عل رضا ی. دلناز حواسش به عل میتکون داد سرمونو
 رون یاومد ب

 برداشت  چشوی پول و سوئ فیو ک  ی. تند گوشنیبود با شلوار ج  دهی پوش  دیسف شرتیت هی

 

 خونه بهار؟  یبر یخوای . دالرام ممیبر -: انیدا

 امتحانه نی. اولمیبخون کی زیامتحان ترم ف یبرا میریآره م -: من

 برسونمت   ایب -

 ست ین  یک یشما با من  ریآخه خونه باباشه. مس  -

 نداره یبی خواهرم ع  ایب -

 

من بود. مامان   هیحواسش   یلیبود عاشقم خ دهیکه فهم  ی. از موقع میشد نیسوار ماش میمامان رفت با
 شت. اول مامان و رسوند و بعد منو برد سمت خونه بهار جلو نشست من پ

 

 . خداحافظ یدستت دردنکنه داداش -: من

 دال -: انیدا

 بله -

 خونه. خونه الهه هستم تنهاست امشب  امیمن شب نم  -

 

 زدم و گفتم:   یطونی ش  لبخند
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 یاز صبح عجله دار نمیب یم -

 رم ی بروبابا زنم تنهاست دارم م -

 

 کردم نخندم  یسع

 

 ادب  یب  نیینخند. درد برو گمشو پا گمی...م؟یخندی چرا م -: انیدا

 

  میهم درس خوند یهم اومد. سه نفر نای شدم. رفتم خونه بهار. رسپ ادهیو پ دمی و گونشو بوس دمیخند
 میهر حرف زد

 شده بود. کتاب و بستم  کیتار هوا

 

 گهین برم خونه دبچه ها م -: من

 میو باهم بر رینصف مس ایآره ب -:  نایرسپ

 که دیحاال بود -:  بهار

 برگردم   عیسر ادهیخونه ماهم الت و لوت ز یکه. طرفا ستین انمیدا فتهی به شب م نی بب -: من

 باشه  -

 

 . رسپسنا هم بلند شد فمیو کتابمو گذاشتم تو ک دمشیبوس
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 دستت دردنکنه میری بهار ما م -:  نایرسپ

 د ینکردم مواظب باش یکار -:  بهار

 باشه  -: من

 شما رو هم برسونه ادیشده باشه ب   لیسرکارشون تعط گهی اصال به بابام زنگ بزنم االناست د دیخوایم -

 نگران نباش  می ری م خوادینه نم  -: من

 

 جدا شد.   رمونی تا مس میحرف زد کمی . میرفت نایرسپ با

 خلوت شده بود  یل یخونمون بودم که خ ابونی خ یکایشده بود. نزد کیتار  یلیخ

چهارتا پسر   دمیچندنفر شروع کردن به سوت زدن. با ترس برگشتم د هوی. دمیترسیداشتم م گهید
 . قدمامو تند تر کردم انیلش دارن پشتم راه م  یلیخ

 

 ی کن ی حاال چرا فرار م -از پسرا:  یکی

 

  یکاش با بابا یکردم. ا یبود و خلوت. عجب غلط   کی. تاردوئمیدارم م کردمیحس م گهیرفتم. د  تندتر
 ومدم یبهار م

 از پسرا گفت:  گهید یکی

 

 ی چقدرم خوشگل -
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  کیزدن نزد  غیو شروع کردم به بلند ج  ستادمیدستشو گذاشت رو شونم. وا شونیکی کردم  احساس
 بودم  دهیرس رفتمی قدم م ١۵خونه بودم. 

 زدم   غی. بلند نز جشهیم نشی داره سوار ماش یکردم سام  احساس

 

 یچرا خانم  غی ج -:  پسرا

 

 سمت من   دییبود دو  یکه فکر کنم سام ی. فکر کنم همون مردخواستمیو کمک م زدمی م غی بلند ج بلند

 من داد زد دالرام دنیبود. با د یسام خود

 ی به سام دمیچسب  هیکه از اون پسرا داشتم با گر یسمت خودش. با ترس  د یتند اومد و منو کش و

 

 د یکردی م یچه غلط دیداشت -:  یامس

 بزرگش کردن یادی خانم ز نیا مینکرد یکار -از پسرا:  یکی

 اااال ی دیگورتونو گم کن  -

 

ازش   تونستمی. از ترس نمدمیلرز یبودم م دهی. انقدر ترس نشیدست منو گرفت و برد سمت ماش  بعد
 دور شم. نگاهم کرد 

 آروم نوازش کرد موهامو

 

 رون ی ب یری م ییوقت شب تنها نیا -:  یسام

 گشتمیداشتم برم -
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 خطرناکن   یلیخ  نجاهایموقع ها ا نیا ی دونی. نمیزنگ نزد یتاکس  ای انیچرا به دا -

 

 بود: نیکه تونستم اون لحظه بگم ا یکلمه ا تنها

 

 د یببخش -

 . حالت خوبه االنسسسیه -

 

 تکون دادم. بهش نگاه کردم. چقدر خوشگل شده بود  سرمو

 بود ده یپوش یبه قهوه ا کی نزد  یکت بلند کرم هی . یمشک شرتیبود با ت دهیپوش  یمشک  شلوار

 هم همون رنگ کفشش

 

 ام ی تا باال باهات ب ای ب -:  یسام

 خواد ینه نم -

 

 دستمو گرفت و گفت:  تی اعصبان با

 

 رو   ایلجباز نیدالرام تموم کن ا -

 

 دادم و با داد گفتم:  هولش
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اونروز منو   ی . به قدر کاف یداری. دست از سرت برداشتم تو چرا دست از سرم برنمیخودت شروع کرد -
 هیکاف گهید  یموردلطفت قرار داد

 

 نگام کرد و گفت:  یبا ناراحت یسام

 

 دالرام منو ببـ...  -

 . خداحافظ یون نجاتم داد. ممنیبزن   یحرف خوامینم -

 

تند اومد تو آسانسور. بهش   یکه سام  شدیرفتن آسانسور. دکمه سوم و زدم. در داشت بسته م تند
  یق ینفس عم تی پشت سرم اومد. با اعصبان دمیرفتم د رونی به طبقه سوم. ب  میدیمحل ندادم. رس

 . رفتم در زدم دمیکش

 . تند تر در زدمکردمیرو حس م ینگاه سام ینیسرم بود. هوووف دلناز در و باز کن. سنگ پشت

 

 دالرام به حرفام گوش کن  -:  یسام

 خراب کنم تویبا حرف زدن باهات زندگ خوامیبرو. نم گهی. بسه ددمیگوش نم -: من

 نگو دالرام  ینطوریا -

 چرا انقدر برات مهمم هاااا؟ -

 

 زد یم یحرف   دمینداشت بزنه. نبا یکردم. بهم نگاه کرد. سکوت بود. تو چشاش نگاه کردم. حرف  نگاش
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که قرار نبود بره. به تلفن خونه زنگ زدم جواب   ییآخه. جا دهیدر خونه رو زدم. چرا جواب نم دوباره
 بازم جواب نداد یجواب نده ول  شویدلناز زنگ زدم محال بود گوش  ینداد به گوش

 شدم  نگران هوی

 

 آخه شدهی باز کن دلناز چ  -: من

 گهیبنداز د دیرفته کل  ییجا  دیشا -:  یسام

 ندارم  -

 انی پس برو خونه ما خواهرمو مادرم هستن بمون تا ب -

 نه دلناز خونه بود مطمئنم.. دلنااااز -

 

تو   نیینشده باشه. تند رفتم پا  یزی چ ایگرفتم. خدا یب یدلشوره عج  هی. نییرفتم پا  دمییترس دو با
از پله ها رفتم  دمییواحد خودمونو برداشتم و دو دی. کلذارنیو م دکی یدهایکه کل ییسمت جا اطیح

 تعجب کرده بود یباال. سام

 و باز کردم. با ترس اسم دلناز و صدا کردم:  در

 

 دلناااز  -

 زونه ی ب  دینترس شا -:  یسام

 یی ز. دلناااز خواهر کجامطمئنم. دلنااااا ستین رونی نه ب -

 

 آشپزخونه بود  شی پ دمیپر یبلند سام یو باز کردم نبود. حمومم باز کردم نبود. با صدا ییدستشو در
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 دالاارام -:  یسام

 

زدم.   یکوتاه  غیافتاده بود ناخداگاه ج نیخواهرم که کف زم دنیسمت آشپزخونه. با د دمییدو تند
 آخههه شدهیچ

 گفتم:  هیپاش. با گر نییرفتم پا  دمییدو

 

 دهیآخه. دلناز چرا رنگت پر شده یخواهر... خواهر توروووخدا بلند شو چ -

 مارستان یب مش یببر  اریبدو لباساشو ب  -:  یسام

 کن یکار هیتوروخدا  یسام -

 یستااادیچرا وا اریبرو لباااساشو ب  -

 

. پشت  نییاز پله ها پا  میلباساشو آوردم. به زور تنش کردم. سامس بغلش گرفت. تند تند رفت تند
 نشست و حرکت کرد عیسر  یدلناز و پت گذاشت. سر دلناز رو پاهام بود. سام ینشستم. سام

 

 توروخداااا یِچت شده. خواهر حی توروخدا دلناز چشاتو باز کن. آخه تو از ص -: من

 . البد فشارش افتاده شهینم یزیدالرام چآروم باش  -:  یسام

 ترسم یتوروخدا عجله کن من م یسام -

 باشه چشم  -
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 رفت  سرعت 

 

 ~~~~ 

 

 گفتم:  ی روبه سام   هینشسته بود. با گر یکه دلناز بود. با ترس منتظر بودم. سام  یرفت تو اتاق دکتر

 

 شهینم  شی زیبگو چ -

 

 من. دستاشو رو شونه هام گذاشت و گفت:  شیپ اومد

 

 داشته؟ یماریالبد فشارش افتاده. خواهرت مگه از قبل ب زم؟ی عز یترسی م  یدالرام از چ -

 نه -

 پس نترس  -

 

و بغلم  ایمردد نگاهم کرد. نگاهش کردم. دل و زد به در  یکردم. سام  هی. آروم گرنییانداختم پا سرمو
و من تو بغلش غرق شم.   ستهیزمان وا خواستمیلحظه هارو. چرا م کنم اون فیتوص  یچ دونمیکرد. نم

 ادامه داشته باشه  شهیم یچ

  

 

 دالرام نیبش ای ب -:  یسام
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. من هنوز محو اون حرکتش  ارهیآب م رهی گفت م یزدم. سام  ینشستم. تو اون وضع لبخند رفتم
 بودم. بغلش 

 رفتم سمت دکتر  دمییاومد. دو دکتر

 

 شد؟ یچ -: من

 دیخورد ییچه غذا شبید -: دکتر 

حالت تهوع    گفتیبعد از صبحش خواهرم همش م دن یبود. مرغ خر  رونیخواهرم با شوهرش ب  -
 دارم

. ِسُرمش تموم شد  دینگران نباش  میدرسته مسموم شدن. فشارشون افتاده بود. بهشون ِسُرم زد -
 مرخصه 

 ممنون  -

 

 دادم. رفتم نشستم. نشست کنارم   حی . توضشدهیچ دیآب اومد سمتم و پرس وانیل هیبا  ی. سام رفت

 بود  نییپا  سرم

 

 ممنون  -: من

 ؟ یبا من  -:  یسام

 شدیم  یدوبار چ  نیتو ا یاگه نبود دونمی. نمیتو امروز دو بار کمکم کرد -
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 و گفت:  نییآروم نگاهش کردم. سرشو انداخت پا  لبخند نگام کرد. با

 

باشن   الیخ ی ب خوانیهم م یازش بگذرن. گاه توننیدارن که نم شونیتو زندگ   یتآدما مشکال یگاه -
 گمی اون مشکلو. نم  یببر اد یاز  یتون یانقدر سخته کع نم یول  شهیهم حل م ی. گاهشهینم  یول
با   ی. گاهستیبدون مشکل ن  ی داره. کس  شیتو زندگ   یمشکل هی ینداره. هرکس یمشکل  چکسیه

باال سر   دی. من پدر نداشتم من باموندم یم  سی. همون سوئرانیا ومدمی کاش اصال نم یا گمیخودم م
تنها گذاشتم. خواهرم معتاد شد وقتي   بیبخاطر کارم اونا رو تو کشور غر  یول موندمی مادر و خواهرم م

روزا   نیاگه من بودم خواهرم به ا کنمی اوقات فکر م یمن رفتم. دوست پسرش معتادش کرد. بعض 
که چقدر آدم  ادی اوقات از خودم بدم م ی. بعضدی فهم ی و نم لیفام یتاد. مامانم طعنه هاافی نم

 شونویلذت زندگ نایمامانم ا یبرا فرستمی پول م کنمیگفتم کارمو م رانیهستم. اومدم ا یخودخواه
دوست   فتمی خواهرم معتاد شده بود م  یمامانم وقت یها هیگر ادی  یخراب کردم. وقت  شتریب  یببرن ول

 رم ی دوست دارم بم فتمیخواهرم داغون شده بود م نکهیا   ادی  ی. وقترمی بم دارم

خواب باشن. اونروز   ناینباشه. دوست دارم ا چکسیکه دوست دارم سر به تن ه شمیم یعصب  انقدر
و   ستیهم ب سانیآ خواهرم بودم از صبح. ادینحس بود.  یروزا  نیاگه باهات بد حرف زدم از هم
 یزیچ خواستمی بود . نم  نیبخاطر هم دیتموم کن گفتمیو م دیدعوا گرفت یچهارساعته که رو مخمه. وقت

در اصل   خواستمی حرف زدم. م یمن احمقم با تو اونطور دیتموم نکرد ی. ولدیبگم که ناراحت ش 
. بازم  رمیدوست داشتم بم  دمید  تویاشک  یچشا یحرف زدم. وقت یو ساکت کنم با تو اونطور سانیآ
 دختر  نیبا ا یکرد  کاری چ یتو چقدر خودخواه ی. گفت سام دیچی تو گوشم پ ییصدا هی

 نیکنم و بگم ا  یو عذرخواه شتیپ امی ب خواستمیم یافسرده ها سر کالس من  هیشب دمیدیم یوقت
 خودخواه و ببخش یسام

 ست ین یببخش یانقدر بهت بد گفتم که جا دونمیم یول

 نارحت شدم  یل یخ دمیروز جشن انقدر تورو داغون د ی. وقتیدینبخش  یکردم ول مویسع

 بار  نی آخر یشده برا یحت  ی. منو ببخش خوامیم  زی چ هیفقط ازت  من
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 نبخشمش  تونستمیبود. چطور م  نییکردم. سرش پا نگاهش

من به مشکالتش اضافه شه. نگاهش کردم. صاف نشست   یایانقدر مشکل داره با دلخور یوقت  چطور
 و نگام کرد

 سر تکون دادم  یاشک یتحملش کنم. با چشا نتونستن

 زد   یلبخند

 گردنشو گرفتم و بغلش کردم. جا خورد  سفت

 گفتم:  هیاونم بغلم کرد. با گر هیبعد چندثان یول

 

  یاشتباه  هی. خواهرت گمیم یجد نویا یخراب کن  تویفکرا زندگ نیبا ا  دی. تو نبایستیتو خودخواه ن -
   یناراحت باش  دیکرد و خودش از پسش بر اومد. تو نبا

 

 م یاز هم جدا شد عیاومد سر ییصدا هی هوی

   ؟یییی. چمیبرگشت

 من هی. خداکنهی م کاری چ نجایا نیما جشامون از شدت تعجب گرد شد. ا یهردو

   کنهی م یچه غلط  نجایا نیما. چشاش پر از اشک شد. ا دنیافتاد با د وانی. از دستش لسانیآ

 گفت:  رلبیز  یرفت. سام دییدو

 

 تو  یکن ی م کاریچ  نجایا -
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فرصتمونو خراب کرد.  نی. چرا بهترکنهی جا مارو ول نم چیچرا ه ای. خداسانیرفت دنبال آ دییدو
 یییی لعنت

 

 ~~~ 

 

 نگران نباش مامان -: من

  مارستانی : + توروخدا بگو کدوم بمامان

 خبر بده فقط نترسونش. دلناز االن حالش خوبه  تنی. به دایای ب  ستین  ازین گهیخونه د میایم میدار -

 توروخدا  دیایب  عی+ باشه سر

  میایم میباشه مامان من. چشم دار -

 

تند در   انیکمک کرد دلناز بره خونه. دا یخونه. سام می دلناز کمک کردم مانتوشو بپوشه. باهم رفت به
 خونه رو باز کرد. البد برگشته بود خونه. الهه هم بود. همراه مامان اومد دمه در

 نگاه کرد   یبا شک به من و سام انیدا

 با شک گفت:  انیکرد و رفت تو. الهه و مامان کمکش کردن. دا  یاز سام یتشکر دلناز

 

 دی چرا شما دو نفر باهم -

. االنم مارستانیِاممم. دالرام اومد دمه در خونه از من کمک خواست تا دلناز خانم و برسونم ب  -:  یسام
 خونه    رمیمن م

 تو. واقعا ممنون ازت  اینه داداشم ب -
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   رمی. من مانینکردم دا یکار -

 

 گفتم:  تند

 

 ممنون  یسام -

 

 زد و سرشو تکون داد و رفت   یبرگشت و نگاهم کرد. لبخند یسام

 

 ~~~~ 

 

 ماه بعد •  کی • 

 

 لبخند پرده رو دادم کنار   با

 هی یرو شک داشتم ول  ایل یهمه رو زده بودم. البته خ نانی . با اطم گذرهیکه کنکور دادم م یروز از روز دو
  شمیل مدانشگاه تهران قبو گفت یم یحس

   دمیکه از قبل آماده کرده بودمو پوش   یلباس

   جیچندوقت و برم رشت تا موقع اعالم نتا نیا خواستمیم

 و دلناز نشسته بودن انیدلناز. دا یبعد عروس البته
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   رمیمن دارم م -: من

 مراقب باش  -: دلناز 

 باشه خداحافظ   -

 خداحافظ خواهرم   -: انیدا

 

برم رشت تو خونه   خواستمیبهتر شده بود. م یل یدادم. حالم خ لیبهشون تحو یزدم و بوس  یلبخند
   گهیمامان و بابام. بعد مدرسه تموم شد د شی خودم. اتاق خودم. پ

 خوشحالم   یلیخ

 که سفارش داده بودمو رفتم گرفتم و رفتم سمت مدرسه   ینی ریش

برم   خواستمیگه رو امضا کنن. منم مچندتا بر  دیبرن مدرسه. با دیگفته بود امروز همه معلما با یسام
 کردم   تشونیبودمو اذ نجایکه ا یچندسال نیا یعذرخواه یبرا

 مدرسه شدم. گوشه و کنارش خاطره بود  وارد

. رفتم اتاق معلما. با  ستادنمونیکردنمون. صف وا یباز بالیگوشه. وال  پمونینشستن اک دعواهامون،
 خانم سرمد اومد   ی زدم. صدا یلبخند در

 

   دییبفرما  -: سرمد

 

 با لبخند نگام کرد   یتعجب کردن فقط سام دنمیشدم. همه از د وارد

 

   دیخسته نباش -: من
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 ممنون   -: معلما

 سالم خانم سرمد  -: من

   یباز برگشت  نمیبب   اتویطونی ش  ستیهم سال بعد قرار ن  گهید یتازه راحت شدم تو رفت  -: سرمد

 

بغل خانم سرمد. حانم سرمد هول   دمی. پرزیرو گذاشتم رو م  ینیری . شدنیهم خند . معلما دیخند بعد
 شد و دو قدم عقب رفت 

 

   ؟ییییکنی م کاری اهلل و اکبر چ -: سرمد

 

 اومدم   رونیبغلش ب از

 

  یکردم ول تتونیاذ یل ی. خدیسه سال انجام دادم منو ببخش نیکه ا ییخانم سرمد بابت کارا -: من
 شهیدلم براتون تنگ م یلیخ

سه سال برام مثل عذاب شب قبر    نی. ایستیخوشحالم که تو سال بعد ن  یلیمن خ یجد یجد یوا -
 بود

 

 دنیخند همه

 

 گهید دیخانم سرمد ببخش -: من
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 و زد به شونم و گفت:  دیخند

 

 یخوب قبول ش   یلیدانشگاه خ هی یبتون  دوارمی. امشهی. منم ولم برات تنگ مکنمی م یشوخ  -

 ممنون  -

 

 مرد بودن تشکر کردم  یکه فقط معلما یکشاف و سام یخانمم بغل کردم. با آقا یمعلما

 

 . خداحافظ میرفت گهی. ما هم که ددیسالمت باش شهیهم دوارمی. امشمیمزاحمتون نم گهیمن د -: من

 

هام کردم. به تمام مدرسه   هی. با تمام وجود وارد ردیوزیم  یخنک  می. نسرونیکردم و رفتم ب یخداحافظ 
 نجا یا میخاطره داشت  یلی. خشدی واسش تنگ م   یلیبا لبخند نگاه کردم. دلم خ

با لبخند   یسمتم. لبخندم و حفظ کردم. سام  ادیداره م یسام  دمیخاطرات خوب چه خاطرات بد. د چه
 شمیاومد پ

 

 شهیمدرسه تنگ م ینگو که دلت برا -:  یسام

 آره   یخودمم سخته باورش ول یراب -

 باور کنم  تونمیمنم نم -

 

 با لبخند گفت:  ی. ساممیدیخند
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 ؟ یبر ییجا یخوایم -

 برم خونه خواستمینه م -

 میحرف بزن  کمیکافه  هی سر  هی میبر ایپس ب  -

 

 م یکردم که بر دییخوب بود. با سر تا  یلیکنارش باشم خ  نکه یا یکردم ول  تعجب

 بودم دهیکافه. تا االن ند هی میشدم. سوار شد و رفت نشی ماش سوار

 

 کافه افتتاح شده. خواهرم گفت  نیا  روزید یانگار -:  یسام

 بودم  دهیآره منم ند -

 ه یتوش چطور مینیبب   میبر  ایب -

 

ما فکز کنم حدس زدن   دنیبود. چندتا دختر اون گوشه نشسته بودن. با د یداخل باهم. نقل  میرفت
 کنن منکه از خدامه  یفکر نینداره بذار چن یب ی. ع میدوست دختر دوست پسر باش

 که فقط فکره فیح  یول

 سفارش داد ییچا هی یشکالت و سام کیشِ  هی من

 برامون آوردن من گفتم:  یوقت

 

 ی گیم یجد ی سوال بپرسم جد هی -

 گمی م یشوخ ینه شوخ  -
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 نه توروخدا  -

 جانم  -

 

 حرفش قند تو دلم آب شد. با لبخند گفتم: نیا از

 

 کرد؟یم  کاری اونجا چ سانی . آمایبود مارستانیتو ب شی ماه پ هیاونروز.  -

 هست اصال؟  یک -

 ؟ یچ -

 هست ؟   یاصال ک  سانیآ نیا -

 ی چ یعنی -

 شناسمیرو نم یخانم  ن یوقته چن یل یمن خ -

 د یشما کات کرد یعنی -

 با اجازتون  -

 چراااا -

هم ما  مارستانیچن وقتم که شده بود تراشکار اعصابم. اونروز تو ب نیرو اعصابم بود. ا یادیاز اول ز -
دلت خواست  یچندماه مراعاتتو کردم هرج نیا یلی منم گفتم خ دادیشروع کرد به داد و ب دیرو د
تو و   شیپ و بعد اومدم باال  میادامه بد مونینگفتم بهتره جدا از هم به زندگ یچی ه یول  یگفت

 خواهرت 

 خبر داشتم سانی آ تی. واقعا واست خوشحالم چون از نشهیباورم نم -

 سوال بپرسم  هیخوبه. حاال من  -
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 بپرس  -

 یبر یخوایچندوقت رشت. واقعا م نیا یبر یخوایم دمیشن -

 موندم  نجایاز بس ا گهیآره خسته شدم د -

 

 نگاهم کرد یبا ناراحت یسام

 

 نمت ینب چوقتیه گهید دیبهت بگم چون اگه االن نگم شا یزیچ هی دی دالرام من با -:  یسام

 شده  یزیچ -

 آره  -

 بگو شدهیچ  یکنی نگرانم م یدار -

 سختمه  کمینگفتم  چکسی تاحاال به ه -

 دم ینگران نباش راحت بگو من گوش م -

 به من گفت  زویهمه چ انیدا -

 

و با   نیی . نگاهش کردم. سرمو انداختم پایری بگ یتون یخدا لعنتت کنه که جلوس دهنتو نم انیدا
 کردم  یدستام باز

 

  ایعشقتو تو دانشگاه انتخاب کن؟   یبگ یخوایم ؟یبچه ا زایچ نیتو هنوز واسه ا یبگ یخوای م -: من
نگو بهم خواهش   دمیوقته شن ی ل یحرفا رو خ نی. من ایدرس بخون دیتو با هی عشق چ یبگ یخوایم
 داري بگو  نیاز ا ریغ  یاگه حرف کنمیم
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 اما... خب در رابطه با عشق دانشگاه ادهی حرف که ز -

 ارم یسرش م ییبال هی ام یم یداشنگاه عاشق بش  یباش بر مطمئن

 

 و گفت:  دیشدم. خند رهی خ  یتعجب به سام اب

 

که مال منه  یبه عشق من به کس گهیبار د هیانقدر بزنمش که گم و گور شه. با داد بهش بگم  دیشا -
. حاال  یدیفهم کشمتیزنده زنده م  یکه اول منو دوست داشت نگاه کن یبه کس  .کشمتی م ینگاه کن

 هم گورتو گم کن

 

. با دهن باز روبه گهیحرفا رو داره با من م نی. اکنهیم ی. شوخ نیا گهیداره م یبلند شدم. چ  یناباور با
 . با خنده نگاهم کرد. بلند شد ستادمیروش وا

 

که عاشقته   یکه کس ی. دوست نداررمیم یاز تهران من از نبودنت م یبر یاگه چندروز بخوا -:  یسام
 رهی بم

 ه؟ یمخف نیدورب ؟یگیم یدار یچ -

 خورم یقسم م تهیواقع ی. همه چتهینه واقع -

 تو منو...  یعنی گهید یگیم یواقع یرو دار  نایا یسام -

. شدمیم وونهی. داشتم دیزدیاز اونموقع که باهام حرف نم دیوقته شا  یلیمن دوست دارم اونم خ -
 بفهمم و قبول کنم موی ممنون که کمکم کرد تا منم حس واقع انی. از داوونهید

 

 بغلش. سفت منو تو بغلش فشار داد   دمی. پردیهم خند  یکردم. سام  یا خنده
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 دوست دارم  ی لیمن خ  یسام  -: من

 منم دوست دارم دالرام....  -:  یسام

 

 •  انیپا • 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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